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واژگان کليدي :قصهگویی دیجیتالی ،تنظیم هیجان ،کودکان دارای اختالل طیف اتیسم

مقدمه
اختالل طیف اتیسم 2در راهنمای تشخیصي و آماری اختاللهای رواني ،نسخه پنجمDSM-( 0
 ،)5به عنوان یک اختالل عصبي تحولي معرفي شده است که از جمله نشانههای اصلي آن ميتوان
به نقص در تعامالت اجتماعي ،ارتباطات و نیز وجود رفتارهای تکراری و عالیق محدود اشاره
نمود (انجمن روانپزشکي امریکا0222 ،؛ لیو 2و همکاران .)0222 ،شدت این اختالل از خفیف
تا شدید در نوسان است که در یکطرف طیف ،افرادی با عملکرد سطح باال قرار دارند که
مشکالت تعامل اجتماعي خفیفي داشته و تأخیر در ارتباط ،رفتارهای قالبي و تکراری را به شکل
کمتری بروز ميدهند .این گروه تأخیری در کارکردهای شناختي نشان نميدهند و از لحاظ
شناختي و هوشي در سطوح متوسط به باال هستند گرچه دارای نقص در تعامالت اجتماعي و
ارتباطي هستند (گراس0222 ،5؛ جیوجیاس ،کلي و هال.)0222 ،4
آسیب جدی در شناخت اجتماعي و مشکالت هیجاني از مهمترین مسائل کودکان با
اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال است (پترسون ،سالوگدر ،مور و ولمن ،)0226 ،6بهطوری که
این مشکل یکي از مالکهای تشخیص افتراقي کودکان با اختالل اتیسم از سایر افراد با دیگر
اختاللهای فراگیر تحولي است (کلین ،سالینیر ،سپرو ،سیچیتي ،ولکمار و لرد .)0222 ،2این
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کودکان در مقایسه با همساالن با رشد بهنجار ،در پردازش اطالعات اجتماعي (پیترز و تامپسون،2
 )0221درک حاالت و عواطف خود و دیگری ،نقص در کارکرد اجتماعي ،مشکل در شروع،
ایجاد ،حفظ و توسعۀ روابط اجتماعي مثبت و سازنده (پترسون و همکاران )0226 ،و بیان
رفتارهای اجتماعي (زیو ،حداد و خطیب )0225 ،0مشکلهای آشکاری دارند .همچنین ضعف
در تنظیم هیجان آنقدر جدی است که برخي پژوهشگران ،آن را ریشۀ بسیاری از مشکلهای
رفتاری ،اجتماعي و احساسي در این گروه مرتبط ميدانند (گلدسمیت و کلي0221 ،2؛
سیبرالیک ،کوالف ،واالس ،مک ماهان و ایپن .)0229 ،5تنظیم هیجان ضعیف ،نقش مهمي در
بسیاری از اختاللها از جمله اختالل در تولید واکنشهای عاطفي و رفتاری نامناسب ایفا ميکند
(مازافسکي و وایت .)0225 ،4نتایج یک مطالعه با هدف بررسي رابطه اختالل در تنظیم هیجان و
ویژگيهای اصلي اتیسم نشان داد که کودکان دارای اختالل طیف اتیسم در مقایسه با کودکان
با رشد عادی در همه موارد مشکالت بیشتری دارند و همچنین در بین کودکان دارای اختالل
طیف اتیسم ،اختالل در تنظیم هیجان با ویژگيهای اصلي اتیسم به ویژه آسیب در رفتارهای
اجتماعي ،ارتباط بیشتری دارد (سامسون ،هاردان ،پودل ،فیلیپز و گراس .)0224 ،6افراد دارای
اختالل طیف اتیسم در برچسب زدن به هیجانها ،توصیف هیجانها و استفاده از ارزیابي مجدد
شناختي ،مهارت کمتری دارند (سامسون و همکاران .)0224 ،شواهد تحقیقات موجود نشان مي-
دهد که این افراد بهطورکلي فاقد بینش عاطفي الزم برای تنظیم هیجان مؤثر هستند (مازافسکي
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و همکاران ،)0222 ،همچنین بیشتر از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان و کمتر از راهبردهای
سازگارانه استفاده ميکنند (سامسون و همکاران.)0222 ،
از جمله کارکردهای اساسي تنظیم هیجان در تحول کودکان ،نقش کلیدی آن در تعامل
موفقیتآمیز با محیط فیزیکي و اجتماعي است (برکوویتز ،ایزنهاور و بالچر .)0222 ،2به لحاظ
نظری ،برای موفقیت در تنظیم هیجان ،کودک باید بتواند حالتهای هیجاني متناسب با سن خود
را شناسایي کند ،هنگام تجربۀ یک هیجان منفي یا سطوح باالی انگیختگي و هیجان ،روشهای
خودآرامسازی به کار ببرد و به فعالیت خود ادامه دهد .تنظیم هیجان به عنوان یکي از ابعاد سازۀ
خودتنظیمي یا توانایي برای مهار اعمال و پاسخهای فرد به محرکهاست (هتزروني و شاالهویچ،0
0221؛ ناراگون-گایني ،مکماهون و چاکو .)0222 ،2راهبردهای تنظیمي معموالا برای کاهش و
فرونشاني تجربۀ هیجاني به کار برده ميشوند (کمپس ،جیزر ،بتیس ،واتسن ،گرون ،دانبر،5
 .)0222پژوهشهای بسیاری بر اهمیت و تأثیر آموزش تنظیم هیجان در کودکان دارای اختالل
طیف اتیسم تأکید کردهاند که نتایج حاکي از کارآیي این آموزشها بر شناخت اجتماعي
(رضایي و کاظمي ،)2296 ،درک عاطفي و آغاز و حفظ تعامل اجتماعي ،بهبود عملکرد تحصیلي
(گرازیانو و هارت ،)0226 ،4افزایش مهارتهای اجتماعي و باال رفتن سطح سالمت (راتکلیف،
وونگ ،دوستور و هایز )0225 ،6و بهبود مؤلفههای روانشناختي (بروگینک ،هوزمن ،ویجک،
کارایج وکارنفسکي )0226 ،2است.
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طراحي و اجرای روشها و برنامههای مداخلهای مناسب برای بهبود مؤلفههای روانشناختي
در کودکان دارای اختالل طیف اتیسم ضروری به نظر ميرسد ،ازاینرو ،در سالهای اخیر
راهبردهای مداخلهای-درماني بر تقویت و بهبود روابط اجتماعي متمرکز شدهاند (مکدونالد،
هاتفیلد و تواردزیک .)0222 ،2به همین منظور در راستای درمان و کاهش مشکالت هیجاني
کودکان دارای اختالل طیف اتیسم روشهای آموزشي و مداخلهای گوناگوني به کار گرفته شده
است که ميتوان به آموزش و اثربخشي بازیهای شناختي -رفتاری (بهمني ،نعیمي و رضایي،
 ،)2292هنردرماني (بخشي ،مروتي ،الهي و شاه محمدیان ،)2292 ،توانبخشي شناختي (آبادی،
نجاتي و پوراعتماد ،)2294 ،آموزش شناخت اجتماعي (رضایي ،افروز ،حسنزاده ،حجازی و
خرازی ،)2292 ،نمایشدرماني (دیر )0222 ،0و مداخله مبتني بر رایانه (کاشاني وحید ،شفیعي
خامنه ،ایراني و مرادی سبزوار ،)2292 ،توانبخشي شناختي (آبادی و همکاران ( )2294و نمایش
درماني (خلیلي و انصاریشهیدی )2292 ،اشاره کرد.
از جمله روشهای دیگری که برای آموزش مهارتهای اجتماعي ،شناخت و مدیریت هیجان
مورد توجه بوده است ،ميتوان به قصه و داستانهای اجتماعي اشاره کرد (فالحي و کریميثاني،
2294؛ موسوی ،آزادیمنش ،صادقي ،شالني و مومني2291 ،؛ ردلي و همکاران،2؛0202؛ همتي و
گلزاری .)2295 ،یافتههای پژوهشي متعددی گویای این امر است که قصهگویي ميتواند به مانند
درمانهای شناختي-رفتاری برای کودکان مفید واقع شود .قصهها با فراهم کردن فرصتها ،ایجاد
بستری برای تخلیه هیجاني و همانندسازی و باال بردن درک کودک ميتواند منبع مهمي در تغییر
و بهبود در مشکالت و اختاللهای کودکان محسوب شوند (فریدبرگ و ویلت0222 ،5؛ فیچ،4
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0222؛ باری .)0222 ،2به کمک قصه با تمرکز بر کاهش ترسها و کمک به ابراز هیجانهای
تهدیدکنندۀ پنهان و آموزش راهبردهای حل مسئله ،ميتوان به کاهش مشکالت عاطفي و هیجاني
دست یافت (آندرسون .،)0221 ،0به نظر ميرسد شیوۀ قصهگویي و داستان اجتماعي نسبت به
آموزش مستقیم به کودکان دارای اختالل طیف اتیسم به دلیل عالقه وافر آنها به داستان ،جالبتر
و لذتبخشتر است و در نتیجه توجه کودک را بیشتر و بهتر متمرکز مينماید (کریوزیر و
تینکاني .)0224 ،2قصهگویي یا داستانهای اجتماعي ميتواند به عنوان مداخلهای درماني مؤثر و
مقرون به صرفه ،برای درمان کودکان با اختالل طیف اتیسم که دارای نقایصي در درک و شناخت
اجتماعي هستند ،به شمار رود (رافعي2292 ،؛ فالحي و کریميثاني.)2294 ،
همچنین ،از جمله روشهایي که در چند سال گذشته پیشرفتهای قابل توجهي داشته،
استفاده از برنامههای رایانهای است .نتایج حاصل از پژوهشها حاکي از افزایش کاربرد
تکنولوژی کامپیوتر بهمنظور آموزش افراد دارای اختالل طیف اتیسم به دلیل تعامل راحتتر این
افراد با کامپیوتر است (تاناکا 5و همکاران .)0222 ،تعامالت حسي چندگانه ،محیط ساختاریافته و
کنترل شده ،استفاده از کارکردهای تعاملي چند سطحي و قابلیت شخصيسازی ،از جمله ویژگي-
هایي هستند که به این کودکان در استفاده از رایانه یاری ميرسانند (هاپکینز و همکاران.)0222 ،4
در این راستا ،فناوریها ميتواند به تقویت یا جبران ویژگيها و عالئم اختالل طیف اتیسم کمک
کند .وسایل ارتباطي جایگزین و تقویتکننده برای بهبود مهارتهای ارتباطي (هیرینگ 6و
همکاران 0222؛ چن ،وانگ ،لي و سو ،)0226 ،2آموزش مبتني بر رایانه ،الگوی ویدئویي و
واقعیت مجازی برای بهبود نارسایي اجتماعي و عاطفي و رفتاری (الهیری ،بکل ،دورمن ،وارن،
1.

Barry
. Anderson
3. Cryozir & Tincani
4 . Tanaka
5. Hopkins, Gower, Perez, Smith, Amthor, Wimsatt, & Biasini
6. Herring
7. Chen, Wang, Lee & Su
2

محمدی و همکاران | 41

سارکر0222 ،2؛ یعقوبي ،کریملو و حاجدیوان بچاری )2291 ،از جمله فناوریهای کمکي
محسوب ميشود .در یک فراتحلیل (گرینزپان ،ویس ،پرز وگال )0225 ،0بر مؤثر بودن برنامههای
مبتني بر فناوری در ارتقای عملکرد این کودکان اشاره داشته و ادامه تالشها در راستای ساخت،
ارزیابي و استفادۀ بالیني از این قبیل برنامهها تأکید شده است .بیومونت و سوفرونوف)0221( 2
نوعي برنامه مبتني بر رایانه را مورد استفاده قرار دادند که موجب ارتقای قابل توجه مهارتهای
اجتماعي و درک و فهم هیجاني کودکان مبتال به اتیسم شد .نتایج پژوهش کاشاني وحید ،شفیعي
خامنه ،ایراني و مرادی سبزوار ( )2292نیز اثربخشي بازیهای بومي رایانهای خانواده محور را بر
ارتقای مهارتهای اجتماعي کودکان دارای اختالل طیف اتیسم نشان داد .یافتههای تحقیقاتي
کسیدی 5و همکاران ( )0226حاکي از تأثیر مثبت نرم افزار متن -به-گفتار بر توانایي پردازش
عاطفي و توجه به چهرهها در افراد دارای اختالل اتیسم است .در تحقیقات مختلف ،تأثیر مثبت
فناوریهای پردازش تصویری (عکسها ،کلیپهای ویدئویي و نرمافزار پردازش تصویری) بر
بیان احساس و عواطف و ارتباط میان فردی (شریبر و کوهن )0222 ،4و تأثیر مثبت نرمافزار بر
بهبود تشخیص عاطفي صدا و چهره (الکاوا ،گالن ،برن-کوهن ،اسمیت و مایلز )0222 ،6تأیید
شده است.
با ترکیب قصه و رایانه ،ميتوان از مداخالت همراه با قصهگویي دیجیتال استفاده نمود که در
آن از ترکیب داستان با محتوای دیجیتالي شامل تصویر ،صدا و ویدیو برای ساخت یک فیلم
کوتاه استفاده شده است و معموال دارای مولفه عاطفي قوی بوده و ميتواند آموزشي ،متقاعد
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کننده یا تاریخي باشد و ميتواند برای دستیابي به اهداف آموزشي صورت گیرد (وو و چن،2
 .)0202این فعالیت شامل  2مولفه ضروری برای جالب و تاثیرگذار بودن است مانند داشتن یک
نقطه نظر متمایز ،یک سوال تکاندهنده ،محتوای عاطفي ،صدای جذاب ،موسیقي زمینه قدرتمند،
طول و سرعت متناسب ،که همه این مولفهها برای موفقیت قصهگویي دیجیتال ضروری هستند
(مرکز قصهگویي دیجیتال0226 ،؛ شعباني ،تاج آبادی و موحدیان .)2296 ،کایلر )0222( 0به
چگونگي ساخت و نتایج قصههای دیجیتال توسط معلم پرداخته و اثربخشي آن بر دانشآموزان
سرآمد خود را بررسي نمود .انوراه )0202( 2به بررسي اثر مداخله قصهگویي دیجیتال بر کودکان
دبستاني با نقص در مهارتهای اجتماعي پرداخت که در نتیجه استفاده از این قصهها ،مهارتهای
اجتماعي گروه شرکتکننده نسبت به گروه کنترل به شکل معناداری افزایش یافته و در مرحله
پیگیری نیز ماندگار بود.
همچنین استفاده از قصهگویي در آموزش کودکان با اختالل طیف اتیسم در پژوهش های
مختلف صورت گرفته است از جمله هاناراهان ،اسمیت ،جانسون ،کانستانتین ،برانسون)0202( 5
با استفاده از داستانهای اجتماعي دیجیتالي به آموزش کودکان با اختالل طیف اتیسم پرداخت
که در نتیجه آن نشان داده شد که این قصهها در ایجاد تغییرات رفتاری مثبتي مؤثر بودهاند که
پس از  6هفته همچنان پایدار مانده بودند .دیگل )0221( 4از قصهگویي دیجیتال بهمنظور تقویت
مهارتهای اجتماعي و خواندن و نوشتن در دانشآموزان کالس ششم با اختالل طیف اتیسم
پرداخت و نشان داد که این قصهها در پرورش مهارتهای اجتماعي و عملکرد تحصیلي این
کودکان مؤثر بودند .استفاده از قصه گویي دیجیتال در پژوهشهای مختلف مورد ارزیابي قرار
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گرفته است (چتزارا ،کاراگیندیز ،ماوروپولو ،استاماتاس 0225 ،2؛ پوانتیکوورو ،سیکا ،ریگا و
میگلینو.)0202 ،0
به نظر ميرسد با توجه به نقش کلیدی تشخیص حاالت هیجاني در موقعیتها و تعامالت
اجتماعي برای کودکان با اختالل طیف اتیسم و از سوی دیگر کارآیي تأیید شده برنامههای مبتني
بر رایانه و نیز اثربخشي قصهگویي ،پژوهش در این زمینه ميتواند گامي برای شناخت ،آگاهي و
درمان مشکالت ویژه این اختالل باشد .در واقع ،روشهای درماني آمیخته با سبکهای جدید و
یا توام با دیگر روشهای توانبخشي همچون قصهگویي ،عالوه بر پرکردن خالء پژوهشي در
کشور ،ميتواند در افزایش عملکرد بهینه کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم مؤثر باشد که این
نکته دلیلي بر اهمیت نظری پژوهش حاضر است .به لحاظ اهمیت کاربردی ،بدون مالحظه
کارکرد یا پیچیدگي وسیله یا تجهیزات ،فناوری کمکي ميتواند از طریق ارتقای مولفهها و
مهارتهای روانشناختي افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم ،کیفیت زندگي و تعامالت آنان را
بهبود بخشد .همچنین ،به نظر ميرسد استفاده از نوعي مداخله مبتني بر رایانه ،در عین جذاب
بودن و متناسب بودن با برخي قابلیتهای این کودکان ،از جمله این که بسیاری از این کودکان
به صورت دیداری آموزش میبینند ،بتواند از نظر کم هزینه بودن ،در دسترس بودن و سهولت
استفاده در خانه و مدرسه ،به ویژه در شرایط اپیدمي ویروس کوید  29که حضور کودکان در
مراکز ،سالمتي آنان را در خطر قرار ميدهد ،رضایت مراقبان و مربیان را تامین کند .به عالوه،
در حال حاضر با رشد روزافزون فناوری و ماهیت تجارب متفاوت رشتههای علمي مختلف،
ضرورت طراحي درمانهای میانرشتهای در حوزۀ اختالل طیف اتیسم الزامي است .پژوهش
حاضر بر آن است تا به شناسایي اثر قصهگویي دیجیتالي بر تنظیم هیجان در کودکان دارای
اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال را بپردازد.
Chatzara, Karagiannidis, Mavropoulou, & Stamatis
Ponticorvo, Sica, Rega, & Miglino
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روش
پژوهش حاضر پژوهشي نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل
بود .جامعۀ آماری پژوهش را کلیه کودکان چهار تا هشتساله شهر تهران با اختالل اتیسم تشکیل
ميدادند که به کلینیک مادر و کودک که وابسته به دانشگاه شهید بهشتي برای دریافت خدمات
درماني مراجعه کرده بودند .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل ( 02دختر و پسر) کودک با
اختالل طیف اتیسم بود که به روش نمونهگیری در دسترس از کلینیک مادر و کودک انتخاب
شدند .گمارش گروهها به آزمایش و کنترل نیز به صورت تصادفي انجام شد .به این ترتیب که
به صورت تصادفي 22 ،نفر به گروه آزمایش و  22نفر از شرکتکنندگان به گروه کنترل
اختصاص یافتند .مالکهای ورود به پژوهش ،داشتن سن چهارتا هشت سال بود که با رجوع به
پروندههای مرکز ،کودکان با اختالل طیف اتیسم انتخاب شدند که ارزیابي و تشخیص عملکرد
باال بهوسیله ارزیابيهای مختلف در کلینیک ثبت شده بود .آزمودنيها از لحاظ سطح فرهنگي و
اقتصادی ،متوسط و باالتر از متوسط بودند و والدین هریک از دانشآموزان شرکتکننده رضایت
خود را از شرکت فرزندان خود در پژوهش حاضر به همراه رضایتنامه به پژوهشگر ارائه دادند.
معیار خروج از مطالعه نیز استفاده از دارودرماني و ابتال به اختاللهای دیگر بود .بهمنظور
جمعآوری اطالعات از سیاهه تنظیم هیجان استفاده شد.
سیاهه تنظیم هیجان :2این ابزار شامل  05گویه است که فرایندهای هیجاني و تنظیم ،از
جمله بيثباتي عاطفي ،شدت ،ظرفیت ،انعطافپذیری و تناسب موقعیتي را در کودکان
ميسنجد ،که توسط شیلدز و سیچتي )2991( 0تدوین شده است .گویهها در طیف لیکرت چهار
درجهای تنظیم شدهاند و به دو خرده مقیاس تقسیم ميشوند :تنظیم هیجان و بيثباتي/منفيگرایي.
تنظیم هیجان از طریق  1گویه ارزیابي ميشود که تجلیات عاطفي متناسب به لحاظ موقعیتي،
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همدلي و خودآگاهي هیجاني را ميسنجد .نمرههای باالتر داللت بر ظرفیت بیشتر در مدیریت و
تعدیل برانگیختگي هیجاني فرد دارد .خرده مقیاس بيثباتي/منفيگرایي شامل  26گویه است که
انعطافناپذیری ،بدتنظیمي ،عاطفه منفي ،پیشبینيناپذیری و تغییر خلق ناگهاني را ميسنجد.
نمرههای باالتر واکنش هیجاني افراطي و تغییرات خلق فراوان در هیجان نامرتبط با وقایع یا
محرکات بیروني داللت دارد .در مطالعهای (ملینا 2و همکاران )0225 ،ضریب آلفای کرونباخ
برای بيثباتي منفيگرایي  2/92و برای تنظیم هیجان  2/29گزارش شده است .روایي محتوایي و
صوری ،همساني دروني و قابلیت اعتماد نسخه فارسي این ابزار در پژوهش محمودی و همکاران
( )2295تأیید شده است .در پژوهش دیگری (بخشي و همکاران ،)2292 ،پایایي این ابزار در
خرده مقیاس تنظیم هیجان  2/24و در خرده مقیاس بيثباتي/منفيگرایي برابر با  2/10به دست
آمده است.
برنامه مداخله
قصهگویي دیجیتالي پروتکلي محقق ساخته هست که پس از انتخاب قصههای مناسب،
بهوسیلۀ اساتید مربوطه بازخواني شد و در اختیار گروه مهندسي برای ساخت قصههای دیجیتالي
قرار گرفت .برنامۀ مداخله با استفاده از یک تبلت که قصهها بر روی آن نصب بود توسط
پژوهشگر برای گروه آزمایش ارائه شد .هر قصه همراه با فعالیتهای خاصي از طریق پژوهشگر
همراه بود ،اما تمرکز اصلي بر روی قصههایي بود که توسط رایانه به شرکتکننده ارائه ميشد.
گروه آزمایش به مدت  20جلسه  54دقیقهای ،به صورت انفرادی طي مدت یک ماه و نیم (54
روز) تحت آموزش برنامه رایانهای قرار گرفتند و در طول جلسات ،گروه کنترل هیچ مداخلهای
دریافت نکرد .ازآنجایيکه هر کودک ویژگيها و توانایيهای منحصربهفرد خود را دارد ،در
طول اجرای جلسات تفاوتهای فردی در برنامه لحاظ شد .قبل از اجرای برنامه برای آزمودنيها،
Molina
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بهمنظور اطمینان از روایي برنامه که توسط پژوهشگر ،با نظارت اساتید این حوزه و با گردآوری
مطالبي از منابع مختلف در این زمینه تدوین شده بود ،در اختیار  2نفر از متخصصان حوزۀ
روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي قرار داده شد ،تا پس از مطالعه و مشاهده قصههای
رایانهای ،بازخوردهای خود را دربارۀ میزان تناسب آن با ویژگيهای نوجوانان با اختالل طیف
اتیسم به صورت پاسخگویي به سؤاالت پرسشنامه و یا به صورت بیان آزاد در اختیار پژوهشگر
قرار دادند .این ارزیابي که در مقیاس لیکرت (از نمره یک کمترین تا پنج بیشترین تناسب برنامه
با اهداف قصهگویي و ویژگيهای کودکان با اختالل طیف اتیسم بود) بهمنظور بررسي روایي
این برنامه آموزشي صورت گرفت .در بیشتر موارد نمرات مورد نظر کارشناسان به سؤاالت ،باالتر
از  5/4ارزیابي شد که ميتواند نشانگر روایي مناسب این برنامه با ویژگيهای این کودکان و در
جهت آموزش مؤثر همراه قصهگویي برای این دانشآموزان باشد .در مواردی که برخي از
متخصصان نظر مخالف ابراز کرده بودند ،پژوهشگران اقدام به رفع نقایص و اصالح برنامه کردند.
در این پژوهش پس از کسب توافق و رضایت آگاهانه شرکتکنندگان و والدین آنان دربارۀ
اصول رازداری و محرمانه بودن هویت و اطالعات شرکتکنندگان ،پرسشنامههای مربوط به
متغیرهای مورد مطالعه به آموزگاران آنان داده شد و توسط آنان تکمیل گردید .محتوای جلسات
برنامه قصهگویي رایانهای به تفکیک در جدول  2توضیح داده شده است.
جدول  .0محتوای جلسات برنامه قصهگویی رایانهای
محتوا

جلسه
اول

ارتباط گرفتن با کودکان -آشنا کردن کودکان با برنامه -تهیه قوانین برای اجرای جلسات

دوم

ارائه قصه همراه با رایانه درباره هیجانها اصلی ،رفتارها به کمک برخی از قصههای
رایانهای ،تظاهرات چهرهای ،واکنشهای بدنی و رفتارهای مرتبط با هر هیجان با کمک
تصاویر ،قصهها و کاربرگهای مختلف

سوم

مرور قصههای جلسات قبل ارائه بازخورد ،ارائه قصه درباره برخورد مناسب با هر هیجان
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چهارم

مرور قصههای جلسه قبل و ارائه قصه جدید و قرار دادن کودک در جایگاه شخصیتهای
داستان

پنجم

مرور قصههای جلسات قبل و ارائه بازخورد ،معرفی هیجان دیگر با استفاده از قصه دیگر

ششم و هفتم

مرور جلسات اول تا پنجم و ارائه قصه جدید

هفتم و هشتم

مرور تمرینهای جلسات قبل و شخصیتپردازی ،مثالً قرار دادن کودک در جایگاه
دایناسور کوچک و ایفای نقش در احساسات مختلف از جمله ترس و خشم

نهم

مرور جلسات قبل و ارائه داستانهای جدید که شخصیت اصلی داستانها را با کودک
مناسبسازی شده است .برعکس داستانهای ابتدایی که (دایناسوری) شخصیت اصلی را
به عهده داشت و آموزش و آشنایی احساسات از طریق او صورت میگرفت.

دهم

مرور داستانهای قبلی و شخصیتپردازی و ایفای نقش کودک با هیجانات همراه با قصه
جدید

یازدهم

مرور داستانهای قبلی و ارائه داستان جدید

دوازدهم

ارائه خالصهای از مطالب و داستانها ،جمعبندی و اجرای پسآزمون

نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفي شامل میانگین و انحراف استاندارد و
جهت پاسخگویي به سؤاالت پژوهش با تحلیل کوواریانس یکطرفه مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .جهت تحلیل دادهها از نسخه  05نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد.

یافتهها
در جدول  0شاخصهای توصیفي مرتبط با نمرات متغیر وابسته (تنظیم هیجان) در پیشآزمون و
پسآزمون و آماره شاپیرو ویلکز به تفکیک گروه آزمایش و گواه آمده است .با توجه به نتایج
جدول ،میانگین نمرات گروه آزمایشي در مرحله پیشآزمون  )SD=4/62( 59/92و در مرحله
پسآزمون  )SD=4/19( 42در راستای انتظارات پژوهشي افزایش یافته است .همچنین میانگین
نمرات گروه کنترل در مرحله پیشآزمون  )SD=2/41( 42/02و در مرحله پسآزمون 42/52
( )SD=2/29تفاوت قابل مالحظهای نکرده است .تغییرات میانگینها در دو مرحله حاکي از
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تأثیرات قصهگویي رایانهای در گروه آزمایش است .قبل از بررسي و تحلیل نتایج ،در رابطه با
فرضیه پژوهش از نرمال بودن متغیر مورد مطالعه ،از آزمون شاپیرو ویلکز بهعنوان پیشفرض الزم
برای استفاده از تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج تحلیل نشان داد که میزان سطح معنيداری
بیشتر از  2/24است ،لذا ميتوان دادههای حاصل از مؤلفه تنظیم هیجان را با اطمینان باالیي نرمال
فرض کرد ،در نتیجه ميتوان از مدلهای آماری پارامتریک استفاده کرد (جدول .)0
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمره تنظیم هیجان برای گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

پسآزمون

آماره شاپیرو ویلکز

گروه

M

SD

M

SD

آماره

df

P

آزمایشی

90/09

5/36

55/99

5/90

9/099

99

9/599

گواه

56/99

7/59

56/99

7/70

9/059

99

9/906

بهمنظور رعایت مفروضه همگني واریانسها در متغیر پژوهش ،از آزمون لوین استفاده شد (جدول
 .)2آزمون همگوني شیب رگرسیون تعامل بین متغیر مستقل (گروه) و متغیر هم پراش (F=2/122؛
 )P>2/24نشان داد که شیب رگرسیون گروهها در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری
ندارد .لذا ،فرض همگني واریانسها پذیرفته ميشود .بنابراین تمام مفروضههای آزمون آماری
تحلیل کوواریانس برقرار است و ميتوان جهت تحلیل دادهها از این آزمون استفاده کرد.
جدول  .9آزمون همگنی واریانس برای تنظیم هیجان در دو گروه آزمایشی و گواه
متغير

آزمون لوین

درجه آزادي فرضيه

تنظيم هيجان

9/955

5

درجه آزادي

سطح معناداري

خطا
59

9/699

با توجه به نتایج جدول  5و با تأکید بر میزان مقادیر  tبه دست آمده ،ميتوان گفت که تفاوت
معنيداری در سطح  α =2/24بین میانگین نمونههای پژوهش در متغیر وابسته در گروه آزمایش
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و کنترل در مرحله پیشآزمون وجود ندارد و واریانسها در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله
پیشآزمون همگن بوده و از لحاظ پراکندگي یکسان است.
جدول  t .0دو گروه مستقل جهت مقایسه متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون
متغير

تفاوت ميانگينها

انحراف استاندارد

ميزانt

درجه آزادي

سطح معنیداري

تنظيم

-6/69

9/00

-5/595

59

9/999

هيجان

بهمنظور تعدیل اثر پیشآزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل آموزش قصهگویي دیجیتالي و
یک متغیر وابسته تنظیم هیجاني از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده شد .نتایج
جدول  4نشان ميدهد اثر معناداری بر نمرات پسآزمون تنظیم شناختي داشت (F=2/961؛
 .)P≤2/24یعني بین میانگین نمرات پسآزمون دو گروه اختالف معناداری وجود دارد و همچنین
با بررسي جدول آمار توصیفي و مقایسه میانگین نمرات دو گروه مشاهده ميشود که اثرات
قصهگویي دیجیتالي ،نمرات تنظیم هیجان کودکان اتیسم (گروه آزمایش) را در جهت مثبت
افزایش داده است .همچنین با توجه به مجذور اِتا ميتوان گفت که  22درصد واریانس تغییرات
به علت اثر مداخله است.
جدول  .5تحلیل کوواریانس یکطرفه تفاوت گروههای آزمایش و گواه در متغیر تنظیم هیجان
منبع

مجموع

درجة

میانگین

آماره

سطح

تغييرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

پيشآزمون

999/599

5

999/599

5936/653

9/999

گروه

9/399

5

9/399

7/039

9/959

خطا

0/959

57

9/599

کل

55699/999

99

مجذور اِتا

9/650

 | l77روانشناسی افراد استثنایی | سال  | 9911شماره  | 74زمستان

با توجه به میزان  Fو سطح معناداری در جدول فوق که کمتر از  2/24است ،فرض صفر رد
ميشود .یعني اختالف معنادار بین میانگین نمرات عامل تنظیم هیجان دو گروه در پسآزمون
وجود دارد و همچنین با بررسي جدول آمار توصیفي و مقایسه مقدار میانگین نمرات مرتبط با
عامل تنظیم هیجان دو گروه مشاهده ميشود که اثرات قصهدرماني رایانهای ،نمرات عامل تنظیم
هیجان کودکان اتیسم با عملکرد باال را تا حدی افزایش ميدهد .همچنین با تأکید بر میزان اندازه
اثر ميتوان متوجه شد که قصهدرماني رایانهای تأثیر مطلوبي را بر عامل تنظیم هیجان کودکان
اتیسم با عملکرد باال گذاشته است که این میزان برابر با  2/229هست.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي قصهگویي دیجیتالي بر تنظیم هیجان کودکان با اختالل
طیف اتیسم انجام شد .یافتهها نشان داد که این روش در ارتقاء و بهبود تنظیم هیجان کودکان
دارای اختالل طیف اتیسم مؤثر بوده است .نتایج مطالعه حاضر با یافتههای پژوهش موسوی و
همکاران ( ،)2291فالحي و کریميثاني ( ،)2294که بررسي تأثیر قصهگویي و داستانهای
اجتماعي بر تشخیص و بازشناسي حاالت هیجاني و مهارتهای اجتماعي کودکان دارای اختالل
طیف اتیسم پرداختند ،همچنین با نتایج هاناراهان ،اسمیت ،جانسون ،کانستانتین ،برانسون (،)0202
دیگل ( ،)0221چتزارا ،کاراگیندیز ،ماوروپولو ،استاماتاس0225 ،؛ پوانتیکوورو ،سیکا ،ریگا و
میگلینو )0202 ،2در بررسي اثربخشي قصهگویي دیجیتال بر کودکان با اختالل طیف اتیسم همسو
است .در تبیین یافته پژوهش حاضر ،ميتوان گفت که قصهگویي پلي است میان کودک و دنیای
Ponticorvo, Sica, Rega, & Miglino
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اطراف که مستقیماا در تخیل کودک تأثیر ميگذارد و به تخیالت کودکانه جهت ميدهد و
فرایندهای رشد هیجاني و شناختي او را تسهیل ميکند و به او دیدگاه نو و خالقي به سوی دیگران
و روابط بین فردی ارائه ميدهد .به همین دلیل است که کودکاني که تحت تأثیر قصهگویي
هستند ،یاد ميگیرند که چگونه عواطف و احساسات خود را ابراز کنند و چگونه از عواطف
دیگران بهرهمند شوند .عالوه بر این ،در قصهگویي بر پرورش مهارت همدلي تأکید شده است.
کودک با همدلي به قهرمان قصه نزدیک شده و با او همانندسازی ميکند .در قصهدرماني ،قصهها
بر اساس مشکالت زندگي واقعي افراد طرح ميگردند و همین موضوع به خودشناسي بهتر افراد
کمک ميکند (کوجووال و همکاران .)0202 ،2مفهوم تنظیم هیجان به معنای کاهش و مهار
هیجانات منفي و نحوۀ استفاده مثبت از هیجانات است .یک راه ساده برای مفهومسازی تنظیم
هیجان ،مفهومسازی آن به عنوان کنشي است که فرد مهار ميکند؛ کدام هیجانات تجربه
ميشوند ،چگونه و چه زماني آنها بهوسیله فرد احساس ميشوند؟ روشي که آنها ابراز ميشوند
یا بهوسیله دیگران مشاهده ميشوند ،کدماند؟ (ناراگون-گایني ،مکماهون و چاکو .)0222 ،در
همین راستا ،در برنامه قصهگویي پژوهش حاضر ،به آموزش تظاهرات چهرهای ،واکنشهای بدني
و رفتارهای مرتبط با هر هیجان ،آموزش برخورد مناسب با هر هیجان ،قرار دادن کودک در
جایگاه شخصیتهای داستان و ایفای نقش توجه شده است.
نقایص عمده در نظریه ذهن یا توانایي دیدگاهگیری شناختي و عاطفي دیگران و شناخت حالت
ذهني خود ،به درک عاطفي ضعیف منجر ميشود و ميتواند با تنظیم ضعیف هیجان ،مربوط
باشد.کودکان مبتال به طیف اتیسم به علت نداشتن دیدگاهگیری یا ناتواني برای تفسیر ادراک و
تجارب دیگران ،بر روی اطالعات اشتباه تمرکز ميکنند یا برداشت اشتباه از مقاصد دیگران دارند،
بنابراین وقتي کودک بتواند تنظیم هیجاني کارآمدتری داشته باشد بهتر ميتواند در درک دقیق
. Koivula
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سرنخهای عاطفي دیگران با تنظیم زمان و اجرای راهبردهای تنظیم هیجاني ،بهطور موفقیتآمیزی
رابطه برقرار کند (سامسون 2و همکاران .)0224 ،برای دستیابي به این هدف ،فعالیت ایفای نقش و
قرار دادن کودک در جایگاه شخصیتهای داستان ،در برنامه مداخله برنامهریزی شد .در واقع،
تمرینهای ایفای نقش با فراهم ساختن ابراز هیجانات بدون موانع و سرکوبيها و نوعي ایجاد تداعي
و تخلیه آزاد هیجاني به شناخت هر چه بیشتر هیجانات کمک ميکند .اجرای نقشها و حالتهای
هیجاني و الگوبرداری از میمیک صورت و بازسازی یک حالت هیجاني از جمله عوامل مؤثر بوده
است .همچنین مواجهۀ کودک با دیدگاهها و نقطهنظرهای دیگران در داستان ،موجب رهایي از
خودمحوری و افزایش انعطافپذیری ميشود .این بینش که دیدگاههای دیگران نیز ممکن است
پذیرفتني باشد ،ثمرۀ تعامالت و تجربههای کودک با شخصیتهای داستان است .قصه از بخشهای
جدایيناپذیر زندگي کودکان و از روشهای اصلي ارتباط آنها با دنیای پیراموني است؛ بنابراین با
راه پیدا کـردن بـه دنیای کودکان از طریـق قصـه ميتوانیم آنها را به سمت اهداف درماني سوق
داده ،رشد و انگیزۀ تغییر را تسهیل کنیم .داستان موقعیتي را ایجاد ميکند که کودک بتواند با
شخصیت آن همدردی کرده و از تخیل خود برای حل مشکالت استفاده کند (شفیعیان ،سلیماني،
ساموئي و افشار.)0222 ،
قصهگویي در مورد کودکان بـا نیازهای ویژه که معموالا افرادی کمتوان در انتخاب راهبردهای
الزم برای حل مسائل خود هستند ،اهمیت بیشتری پیدا ميکند .همسویي غیرمستقیم نتایج این تحقیق
با برخي مطالعات دیگر ،از جمله با پژوهش عليمرادی ،قربان شیرودی ،خلعتبری و رحماني (،)2291
اصغری و همکاران ( ،)2292و گیاگازوگلو و پاپادانیل )0221( 0مبني بر اثربخشي قصهگویي برای
کودکان با نیازهای ویژه ،ميتواند تأییدی بر مؤثر بودن این روش باشد .نتایج پژوهش علیمرادی و
همکاران ( )2291نشان داد در مقایسه کارآیي روش قصهدرماني و روان نمایشگری ،میزان تأثیر
قصهدرماني بر خودتوانمندسازی اجتماعي و ناگویي هیجاني دانشآموزان با اختالل یادگیری بیشتر
. Samson, Harden, Rodell, Phillips, Gross
Giagazoglou & Papadaniil
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بوده است .همچنین ،بر اساس یافتههای پژوهشي بر روی کودکان با معلولیت جسمي و حرکتي،
قصهدرماني اثرات مثبتي بر سازگاری اجتماعي ،سازگاری عاطفي و سازگاری آموزشي و کاهش
احساس تنهایي در این گروه از کودکان داشته است (ذبیح قاسمي ،طهراني زاده و مردوخي.)2291 ،
از منظر دیگر ،نتایج تحقیقات الهیری و همکاران ( ،)0222رمضانيفراني و همکاران (،)2294
کاشاني وحید ،شفیعي خامنه ،ایراني و مرادی سبزوار ( ،)2292کسیدی و همکاران ( ،)0226شریبر و
کوهن ( )0222و الکاوا و همکاران ( )0222که به بررسي اثربخشي استفاده از فناوری و آموزشهای
رایانهای بر تنظیم هیجاني و شناخت عواطف پرداختند ،با دستاوردهای تحقیق حاضر همسو است.
یافتههای پژوهشهای نامبرده همگي حاکي از این است که آموزش بازشناسي هیجانهای ساده به
کودکان مبتال به اتیسم اثربخش بوده و بهبود معناداری در تماس چشمي ،بازشناسي هیجانهای ساده،
درک ابرازهای چهرهای و گاه تعمیم این مهارتها مشاهده ميگردد .هر چه قدر برنامهای تعامليتر
باشد و فرد بتواند با شخصیتهای برنامه ،ارتباط بیشتری برقرار کند ،میزان اثربخشي احتمالي برنامه
بر بهبود مهارتهای هدف بیشتر خواهد بود .ازآنجایي در پژوهش حاضر آموزش از طریق نرمافزار،
که دارای جذابیت دیداری است و معموالا مورد عالقه این کودکان است ،انجام گرفت بر کارآیي
برنامه ميافزاید .گرینزپان و همکاران ( )0225در مطالعه فراتحلیل خود با هدف بررسي اثربخشي
برنامههای مبتني بر فناوری در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،و نعمتي و تقيپور ( )2292در
یک مطالعه مروری ،بر مؤثر بودن برنامههای مبتني بر فناوری در ارتقای عملکرد این کودکان اذعان
داشته و ادامه تالشها در راستای ساخت ،ارزیابي و استفاده بالیني از این قبیل برنامهها تأکید کردهاند.
در بیان محدودیتهای پژوهشي ميتوان به مواردی چون انتخاب نمونه پژوهشي از گروه هدفمند
در دسترس ،اجرای برنامه آموزشي طراحي شده فقط در محیط آموزشي و کلینیک ،گردآوری
اطالعات از طریق پرسشنامه والدین ،عدم پیگیری نتایج و عدم برگزاری جلسات به صورت گروهي،
عدم بررسي نتایج برنامه به تفکیک جنسیت اشاره کرد که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه مي-
سازد .به دلیل شرایط خاص کودکان دارای اختالل طیف اتیسم ،برگزاری این برنامه آموزشي به
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صورت گروهي و بهرهمندی از پویایي گروه ،همراه با پیگیری در پژوهشهای آتي توصیه ميشود.
بررسي تأثیر برنامه بر سازگاری و مهارتهای اجتماعي کودکان با اتیسم و استفاده از مقیاسهای
عملکردی به جای پرسشنامه به عنوان ابزار ارزیابي متغیرهای پژوهش به عنوان پیشنهاد پژوهشي توصیه
ميشود .در سطح کاربردی ،استفاده از قصههای دیجیتالي در مدارس ویژه و کلینیکهای درماني
برای مدیریت هیجان و مهارتهای ارتباطي کودکان با طیف اتیسم و تعامليتر کردن قصههای
دیجیتالي مورد استفاده در پژوهش پیشنهاد ميگردد.
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روانشناسي بالیني.226 -242 ،)22(1 ،
خلیلي ،زهرا و انصاری شهیدی ،مجتبي .)2292( .بررسي اثربخشي نمایش درماني بر مهارتهای اجتماعي و
بازشناسي هیجاني در کودکان اتیسم با عملکرد باال .توانمندسازی کودکان استثنایي.21 -64 ،)2(9 ،
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ذبیح قاسمي ،مریم ،طهراني زاده ،مریم و مردوخي ،محمد سعید .)2291( .اثربخشي قصه درماني بر سازگاری
اجتماعي و احساس تنهایي کودکان معلول جسمي حرکتي .فصلنامه کودکان استثنایي.26-4 ،0 ،
رافعي ،طلعت .)2292( .اتیسم ارزیابي و درمان .تهران :دانژه ،چاپ سوم.
رضایي ،سعید ،افروز ،غالمعلي ،حسنزاده ،سعید ،حجازی ،الهه و خرازی ،سید کمال .)2292( .طراحي برنامه
آموزش شناخت اجتماعي () ،SCTو بررسي اثربخشي آن بر توانایي و مهارتهای تشخیص ،درک و

ابراز حاالت هیجاني کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال .فصلنامه علمي-پژوهشي ،پژوهش در
یادگیری آموزشگاهي و مجازی.15 -22 ،5 ،
رضایي ،آرزو و کاظمي ،ملیحه سادات .)2296( .تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعي و کنشهای
اجرایي کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ،فصلنامه سالمت روان کودک.92-10 ،)0( 5 ،
رمضاني فراني ،عباس ،غرایي ،بنفشه ،سالک ابراهیمي ،لیال .)2294( .اثربخشي مداخله مبتني بر رایانه چهره
خواني بر بهبود مهارتهای اجتماعي ،پردازش چهره و بازشناسي هیجانات در دانش آموزان مبتال به
اتیسم .پژوهشهای نوین روانشناختي.222-12 )52( 22 ،
شعباني ،سمیه ،تاجآبادی ،رضا و موحدیان ،سمیه .)2296( .کاربرد و تأثیر فناوری قصهگویي دیجیتال در

توسعه فرهنگ مطالعه و یادگیری در دانشآموزان (با تأکید بر آموزش ابتدایي (همایش کشوری دانش
موضوعي-تربیتي (دانش آموزش محتوا) :آموزش دیني و قرآن ابتدایي ،قم ،دانشگاه فرهنگیان استان قم.
فالحي ،وحیده و کریمي ثاني ،پرویز .)2294( .اثربخشي قصه درماني بر بهبود مهارتهای ارتباطي و تعامالت
اجتماعي کودکان مبتال به اتیسم .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختي.225 -12 ،)0(2 ،
علیمرادی ،مهناز ،قربان شیرودی ،شهره ،خلعتبری ،جواد و رحماني ،محمدعلي .)2291( .مقایسه اثربخشي
قصهدرماني و درمان روان نمایشگری بر خودتوانمندسازی اجتماعي و ناگویي هیجاني دانشآموزان دختر
با اختالل یادگیری خاص ،فصلنامه کودکان استثنایي.21-02 ،)2(29 ،
کاشاني وحید ،لیال ،شفیعي خامنه ،سمیرا ،ایراني ،عاطفه و مرادی سبزوار ،منوچهر .)2292( .اثر بازی رایانهای

شناختي کهکشان هیجانات بر مهارتهای اجتماعي کودکان دارای اختالل اتیسم با عملکرد باال ،دومین
کنفرانس ملي و اولین کنفرانس بینالمللي تحقیقات بازیهای دیجیتال؛گرایشها ،فناوریها و کاربردها،
تهران ،بنیاد ملي بازیهای رایانهای  -دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسالمي ایران.
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. سعید، حامد و اکبری زردخانه، اختیاری، باقر، غباری بناب، حمید، علیزاده، احمد، برجعلي، مریم،محمودی
 فصلنامه یادگیری آموزشگاهي. تنظیم هیجان در کودکان با اختالل یادگیری و کودکان عادی.)2294(
.96 -05 ،02 ،و مجازی
 اثربخشي.)2291( . فاطمه، بیتا و مومني، شالني، سعید، صادقي، پگاه، آزادیمنش، سید ولي اله،موسوی

 مجله مطالعات.داستانهای اجتماعي بر افزایش مهارتهای اجتماعي کودکان با اختالل طیف اتیسم
.92 ،9 ،ناتواني
: کاربرد تکنولوژی کمکي در حوزه اختاللهای یادگیری ویژه.)2292( . کیومرث، شهروز و تقيپور،نعمتي
.54 -24 ،)20(1 ، روانشناسي افراد استثنایي.مطالعه میان رشتهای
 تأثیر مداخله داستانهای اجتماعي بر بهبود مهارتهای.)2295( . فاطمه، قربان و گلزاری،همتي علمدارلو
.01 -2 ،)2(22 ، مطالعات روانشناختي.اجتماعي دانشآموزان پسر اتیستیک
 تأثیر بازیهای ویدئویي بر رفتار.)2291( . ستاره، مسعود و حاج دیوان بچاری، کریملو، حسن،یعقوبي
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