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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهاي اجرایی بر مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی
کودکان طیف اتیسم انجام شد .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،بنیادي و از نظرگردآوري دادهها ،شبه
آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري با گروه کنترل هست .جامعه آماري پژوهش حاضر
کلیه کودکان طیف اتیسم با عملکرد باال سنین  6-21سال میباشند .از جامعه آماري مورد نظر تعداد 21
کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال با استفاده از ویرایش چهارم آزمون هوشی وکسلر و
پرسشنامه غربالگري درخودماندگی با عملکرد باال و آسپرگر از کلینیک ذهن زیبا به صورت در دسترس
انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه  5نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش
برنامه درمانی را در قالب پانزده جلسه دریافت کرد و گروه کنترل برنامه عادي خود را پیگیري نمود.
مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی با استفاده از فهرست ارزشیابی درخودماندگی ارزیابی و دادهها با روش
اندازهگیريهاي مکرر مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري میان
مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی کودکان گروه آزمایش و گروه کنترل در پسآزمون و پیگري وجود دارد.
در نتیجه این روش میتواند به عنوان یک مداخله در کاهش نشانگان بالینی کودکان طیف اتیسم مورد
استفاده قرار گیرد.

واژگان کليدی :کودکان طیف اتیسم ،کارکردهاي اجرايي ،مهارتهاي اجتماعي،
مهارتهاي ارتباطي ،فهرست ارزشیابي درخودماندگي.
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مقدمه
اختالل طیف اوتیسم 2به عنوان یکی از مهمترین اختاللهاي کودکی (ماتسون،1
الف1112؛ ماتسون ،نبل اسچوالم 3و ماتسون ،)1112 ،عبارت است از مجموعهاي از
اختاللهاي عصبی تحولی که در سراسر زندگی انسان ادامه دارد (ماتسون ،ب1112؛
ماتسون و ریوت .)1112 ،9ویژگیهاي اختالل اوتیسم نقص در مهارتهاي ارتباطی و
اجتماعی (دافی و هلی1122 ،5؛ النواس و سالدزک1122 ،6؛ وتر و اسپیک1122 ،2؛
بالکونی و کاررا1112 ،2؛ لی ،دیوید ،روسینیاک ،الندا و نوسچافر1112 ،4؛ اسشلوسر 21و
همکاران ،)1112 ،وجود رفتارهاي کلیشهاي (مک دونالد 22و همکاران1112 ،؛ ماتسون و
دمپسی ،)1112 ،21نقص در کارکردهاي اجرایی (رابینسون ،گودارد ،دریتچل ،ویسلی و
هولین ،)1114 ،23ناتوانیهاي هوشی (بن اتزچاک و زاچر1112 ،29؛ ماتسون ،بویزچولی،
گونزالس ،اسمیت و ویلکینز ،)1112 ،25رفتارهاي چالشی (ماتسون و مینشاو )1112 ،26و
آسیبهاي روانی (ماتسون و نبل اسچوالم )1112 ،میباشد.
اختالل در مهارتهاي اجتماعی شناخته شدهترین و اساسیترین ویژگی اختالل اوتیسم
(ویت ،کوینگ و اسکاهیل )1112 ،22و شاید بتوان گفت پایدارترین ویژگی این اختالل از
دوران کودکی تا بزرگسالی است (بدلی -برون ،مورفی و وینگ )1116 ،22اختالل در
1. Autism spectrum disorders
2. Matson
3. Nebel-Schwalm
4. Rivet
5. Duffy & Healy
6. Lanovas & Sladeczek
7. Wouters & Spek
8. Balconi & Carrera
9. Lee, David, Rusyniak, Landa & Newschaffer
10. Schlosser
11. MacDonald
12. Dempsey
13. Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, Howlin
14. Ben-Itzchak & Zachor
15. Boisjoli, Gonza´ lez, Smith & Wilkins
16. Minshawi
17. White, Keoing & Scahill
18. Beadle-Brown, Murphy & Wing
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مهارتهاي اجتماعی اغلب نخستین ویژگی قابل مشاهده و قابل شناسایی در اختالل
اوتیسم است .تقریبا تمام افراد اتیستیک این نارسایی را نشان میدهند (تین .)1114 ،2بر
اساس نظر بلینی ،پیترز ،به نر و هوپف ،)1112( 1نقص مهارتهاي اجتماعی در افراد
اوتیسم شامل مشکالتی در شروع تعاملهاي اجتماعی ،نگهداري رابطه متقابل ،تقسیم
شادي و لذت ،دیدگاه گیري و فهمیدن عالیق دیگران است .کودکان با اختالل اوتیسم
اغلب از پیامدهاي مستقیم و غیرمستقیم نقص در تعاملهاي اجتماعی رنج میبرند (ویت،
کوینگ و اسکاهیل .)1112 ،پژوهشگران معتقدند کودکان با اختالل اوتیسم به گونه خود
به خودي و یا به شکل موثري اغلب با همساالن خود ارتباط برقرار نمیکنند (الوشلی و
هفلین .)1111 ،3نقص در مهارتهاي اجتماعی این کودکان بر تعاملهاي درون خانوادگی
آنان تأثیر میگذارد (رو ،بیدل و موراي )1112 ،9و میتواند نقش نامطلوبی در زمینه
موفقیت مهارتهاي اجتماعی ایفا کند (بلینی ،پیترز ،به نر و هوپف .)1112 ،انجمن
روانپزشکی آمریکا ( )1123اختالل در رفتارهاي غیر کالمی چند گانه ،5ناتوانی در
برقراري ارتباط با همساالن به گونه اي متناسب با سطح تحول ،6عدم سهیم کردن دیگران
در عالیق خود به صورت خودکار2و عدم تعامل عاطفی و اجتماعی 2افراد اتیستیک را به
عنوان عالئم اختالل اجتماعی معرفی میکند.
اختالل در مهارتهاي ارتباطی به هر دو صورت کالمی و غیر کالمی دومین جنبه از
نقایص سه گانه 4اختالل اوتیسم را تشکیل میدهد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1111 ،
آسیب در مهارتهاي ارتباطی میتواند مشکالت افراد اتیستیک را در تعامل اجتماعی
تشدید کند .درصد باالیی از کودک اتیستیک ممکن است هرگز به مهارتهاي زبان

1. Tine
2. Bellini, Peters, Benner & Hopf
3. Laushey & Heflin
4. Rao, Beidel & Murray
5. Impairment in Multiple Nonverbal Behaviors
6. Failure to Develop Peer Relationships Appropriate to Developmental Level
7. Lack of Spontaneous Seeking to Share Enjoyment With Others
8. Lack of Social and Emotional Reciprocity
9. Triad Impairments
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کاربردي 2دست پیدا نکنند (تاگر -فلیسبرگ ،پاولز و لورد .)1115 ،1حتی در صورت
دستیابی کودک به مهارتهاي گفتاري ،3اصلیترین آسیب به جنبه کاربردي 9زبان
یعنی استفاده اجتماعی از زبان مربوط میشود (کاشر و میل جسون )2446 ،5که این مسئله
رشد و پیشرفت آنها را در حیطه اجتماعی با مشکل بیشتري مواجه میسازد .افزون بر
نقایص ارتباط کالمی افراد اتیستیک ،نقایص بسیاري نیز در مهارتهاي ارتباطی غیر
کالمی آنها گزارش شده است از جمله این نقایص میتوان به ناتوانی در فهم محرکهاي
اجتماعی و هیجانی 6مانند حاالت هیجانی در چهره دیگران و نقایص مربوط به توجه
مشترک اشاره نمود (تین .)1114 ،مهارتهاي توجه مشترک مانند اشاره کردن 2و ارتباط
با نگاه 2که توجه کودک و مراقب او را به منظور کسب تجربهاي مشترک بر یک شی
متمرکز میکند ،به عنوان گونهاي از مهارتهاي غیرکالمی مربوط به ارتباط در افراد
اتیستیک داراي اختالل است (تین .)1114 ،این در حالی است که پژوهشها نشان میدهد
اختالل در توجه مشترک اغلب کودکان اتیستیک را از کودکان عادي متمایز میکند
(داوسون و همکاران.)1119 ،4
از طرفی دیگر کارکردهاي اجرایی به عنوان مجموعهاي از فرایندهاي فرضی تصور
میشود که افراد را قادر میسازد آگاهانه رفتار و افکار خود را در جهت اهداف آینده
کنترل کنند .این فرایند معموال شامل مولفههاي بازداري ،حافظه کاري ،انعطافپذیري
ذهنی ،برنامهریزي ،سازماندهی روانی و اکتساب مفهوم (کالکینگ و مارکویچ)1121 ،21
میشود .کارکردهاي اجرایی به عنوان یک سازه عصب روانشناختی مهم عموما به آن
دسته از فرایندهاي عالی روانشناختی اطالق میگردد که در کنترل و تنظیم شناخت ،تفکر،
1. Functional Language Skills
2. Pauls & Lord
3. Speech Skills
4. Pragmatics
5. Kasher & Meilijson
6. Social and Emotional Stimuli
7. Pointing
8. Eye Contact
9. Dawson
10. Calkins & Marcovitch
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رفتار هدفمند و آیندهنگري نقش دارند (زالزو و مویلر.)1111 ،2نارسایی در کارکردهاي
اجرایی کودکان با طیف اوتیسم به صورت گستردهاي مورد پژوهش قرار گرفته است
(رابینسون ،گودارد ،دریتچل ،ویسلی و هولین .)1114 ،امروزه بر نقش کارکردهاي
اجرایی در تنوع آسیبهاي دوران کودکی همچون اختالل درخودماندگی تاکید زیادي
میشود (مونت ،بیگراز وي .)1122 ،1هیل ،)1119( 3نشان داده است که پژوهشها درباره
برنامهریزي و سازماندهی ،انعطافپذیري ذهنی ،بازداري و خود تنظیمی بوده است .در
تمام این حوزهها کودکان با اختالل طیف اوتیسم مشکالت اساسی داشتند .برنامهریزي
یکی از مهارتهاي شناختی اساسی است که نیاز به کنترل پیوسته ،ارزیابی و روزآمدن
کردن اعمال است (هیل .)1119 ،نقص در برنامهریزي و سازماندهی در کودکان اوتیسم
وجود دارد (هیل .)1119 ،برنامهریزي عبارت است از عملیات پیچیده و پویا که اعمال
برنامهریزي شده را به صورت پیوسته کنترل ،به روز رسانی و دوباره مورد ارزیابی قرار
میدهد .این توانایی نیاز به مفهومسازي تغییرات در محیط کنونی ،حرکت رو به جلو بر
اساس شناسایی انتخابهاي مختلف ،گزینش کردن و تحقق برنامهها و اصالح کردن آنها
به صورت درست میباشد (هیل .)1119 ،انعطافپذیري ذهنی نیز اشاره دارد به توانایی
تغییر دادن افکار یا اعمال مختلف بر اساس تغییرات بوجود آمده در موقعیتها .اصرار بر
یکنواختی و پافشاري در عدم تغییر نشان دهنده فقر در انعطافپذیري ذهنی کودکان
اوتیسم میباشد (هیل .)1119 ،اصرار بر یکنواختی چهار رفتار شایع را در خود جاي
میدهد (راتر .)2422 ،9نخست اینکه ،کودکان اوتیستیک ممکن است از خود بازي
ضعیف یا خشکی نشان دهند .دوم اینکه ،کودکان اوتیستیک غالبا وابستگیهاي شدیدي
به اشیاي خاصی پیدا میکنند .سوم اینکه کودکان اوتیستیک ممکن است ذهنشان
شدیدا" به مفاهیمی ،نظیر رنگها ،مسیر اتوبوسها ،اعداد و الگوهاي هندسی مشغول باشد.
چهارم ،بیشتر کودکان اوتیستیک امور روزمره یکنواختی را در نظر دارند که باید دقیقا"
1. Zelazo & Miiller
2. Monette, Bigras, Guay
3. Hill
4. Rutter
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دنبال شود (کراتوچویل ،توماس آر .موریس ،ریچارد جی2442،؛ ترجمه محمدرضا
نائینیان و همکاران .)2322 ،همچنین بازداري 2به توانایی سرکوب و خاموش کردن
آگاهانه پاسخهاي خودکار و غالب به منظور ارائه پاسخهاي مناسبتر و هدفمند اشاره
دارد .ویژگی بازداري ،در منع پاسخها یا کنترل محرکهاي مزاحم یا پاسخهاي بازدارنده
است (میاک و همکاران ،1111،هوزینگا ،دولن و واندرمولن .)1116 ،بازداري ،همچنین
در بردارنده کنترل هیجانی و کنترل حرکتی میباشد (بست ،میلر و جونز .)1114 ،طبق نظر
دیاموند ( ،2441به نقل از دوست و لویسی ،)1111 ،1توانایی مقاومت در برابر پاسخ غالب
(بازداري پاسخ) ،به ما انعطافپذیري فوق العاده ،آزادي انتخاب و کنترل اعمال میبخشد.
نقص در کنترل بازداري ،موجب عملکرد نادرست در تکالیف و افزایش احتمالی
پاسخهاي نادرست میگردد .کودکان اوتیسم به صورت معناداري در بازداري مشکالت
اساسی دارند (هیل.)1119 ،
در دهه گذشته تالشهاي زیادي براي افزایش مهارتهاي اجتماعی از طریق برنامههاي
مداخله اي در کودکان صورت گرفته است (ریگس 3و همکاران .)1116 ،بعضی از این
برنامههاي مداخله اي تالش کردهاند که مهارت بازداري پاسخهاي رفتاري ،خود آگاهی و
تنظیم احساسات ،ادارک درست از دیدگاههاي دیگران ،درک درست از مسائل و
مشکالت و حل صحیح آنان را آموزش دهند .کودکانی که در چنین تواناییهاي مهارت
کسب میکنند از نظر اجتماعی و ارتباطی در وضعیت مناسبی قرار میگیرند .لوب پیشانی
مغز از آنجایی که مکان کارکردهاي اجرایی میباشد ،در حال حاضر توجه زیادي را در
زمینه تأثیر بر مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی به خود جلب کرده است (ریگس و
همکاران .)1116 ،کارکردهاي اجرایی در کودکان به سرعت در سال اول رشد میکند و
بین  3تا  2سالگی توانایی بازداري ،توجه انتخابی ،جابجایی ذهنی ،برنامهریزي و حافظه
فعال تحول پیدا میکند (گوگتی ،گیدد و راپورت .)1111 ،9کارکردهاي اجرایی به طور
1. Inhibition
2. Dowsett & Livesey
3. Riggs
4. Gogtay, Giedd & Rapoport
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حتم به واسطه نقایص مشترک با کارکردهاي اجتماعی و ارتباطی از جمله حواس پرتی،
تکانشگري ،تاخیر در خوشایندي ،فقدان توجه ،انتخاب عمل و فقدان شناخت پیامدهاي
اعمال خود ،بر مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی تاثیرگذار است (هوقس1111 ،2؛ مورگان
و لیلنفلد ،1111 ،1پنینگتون ،1114 ،ریگس و همکاران .)1116 ،مهمترین دلیل بر این
مساله وجود رابطه منفی بین کارکردهاي اجرایی و نقایص اجتماعی در اختالل فزون
کنشی و کمبود توجه (فیشر ،برکلی ،اسمالیش و فالچر ،)1115 ،3اختالل سلوک (سگیون،
بولریس ،هاردین ،ترمبلی و پیلی ،)2444 ،9بزهکاري (لینام ،موفیت و استوتامر -لوبر،5
 )2443و اوتیسم (لوپز ،لینکولن ،ازونوف و الي )1115 ،6است .نتایج پژوهش کول و
همکاران (2443؛ به نقل از رایجمارکز 2و همکاران )1112 ،نشان میدهد که مشکالت
کارکردهاي اجرایی در سنین کودکی میتواند باعث ایجاد ناتوانی در کنترل رفتارهاي
مخرب و در نتیجه کاهش مهارت اجتماعی و ارتباطی در بزرگسالی شود .بنابراین میتوان
با آموزش کارکردهاي اجرایی ،مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی را افزایش داد.
پژوهشهاي اندکی در زمینه رابطه متغیرهاي عاطفی و اجتماعی با کارکردهاي اجرایی
صورت گرفته است ،این درحالی است که کارکردهاي اجرایی با متغیرهاي عاطفی،
پرخاشگري (رایجمارکز و همکاران1112 ،؛ مونت ،بیگراس وي ،)1122 ،تنظیم هیجانی و
تواناییهاي اجتماعی در ارتباط است (هونگ وانیش کول ،هپانی ،لی و زالزو .)1115 ،2با
توجه به اینکه آموزش کارکردهاي اجرایی میتواند باعث بهبود مهارتهاي اجتماعی و
ارتباطی شود و از آنجایی که کارکردهاي اجرایی (انعطاف پذیري ذهنی ،برنامهریزي و
سازماندهی و بازداري رفتاري) و مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی در کودکان با طیف
اوتیسم داراي نقص اساسی است ،مساله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش
1. Hughes
2. Morgan & Lilienfeld
3. Fisher, Barkley, Smallish & Fletcher
4. Seguin, Boulerice, Hardin, Tremblay & Pihl
5. Lynam, Moffitt & Stouthamer - Loeber
6. Lopez, Lincoln, Ozonoff & Lai
7. Raaijmakers
8. Hongwanishkul, Happaney, Lee & Zelazo
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کارکردهاي اجرایی میتواند منجر به بهبود عملکرد اجتماعی و ارتباطی این کودکان
شود؟
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روش پژوهش
در این پژوهش شبه آزمایشی و مداخلهاي با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگري با
گروه کنترل ،جامعه آماري کلیه کودکان مبتال به اختالل اوتیسم با عملکرد باال سنین -21
 6سال است که بر اساس تشخیص قطعی روانپزشک و پرسشنامه غربالگري اوتیسم با
عملکرد باال و آسپرگر 2مبتال به اختالل اوتیسم با عملکرد باال تشخیص داده شدند.
بنابراین ،تعداد  21کودک مبتال به اوتیسم با عملکرد باال با استفاده از معیارهاي مختلف از
کلینیک ذهن زیبا به صورت در دسترس انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو
گروه  5نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .سپس گروه آزمایش تحت درمان آموزش
کارکردهاي اجرایی قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .الزم به ذکر است
گروههاي آزمایش و کنترل در متغیرهاي سن (دامنه سنی هر دو گروه بین  6تا  21سال
میباشد) جنسیت (فقط پسر) هوش (بهره هوشی کلی باالتر از  )25و نوع درمان (هیچ
کدام از افراد گروههاي آزمایش و کنترل درمانی مبتنی بر کارکردهاي اجرایی دریافت
نمیکنند بلکه درمان معمولی خود را طی میکنند) با هم همتا شدند.
جدول .1مشخصات جمعیت شناختي نمونهها
گروه

آزمایش

کنترل

سن

هوش

جنسیت

پایه تحصیلی

 22سال

22

پسر

دوم

 2سال

41

پسر

دوم

 21سال

24

پسر

چهارم

 21سال

42

پسر

سوم

 21سال

42

پسر

سوم

 4سال

22

پسر

دوم

 22سال

41

پسر

سوم

 21سال

46

پسر

سوم

 2سال

23

پسر

دوم

 21سال

49

پسر

سوم

)1. Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ
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ابزار این پژوهش فهرست ارزشیابی درخودماندگی 2بود .فهرست ارزشیابی
درخودماندگی براي کمک به والدین ،متخصصان درمانگر و پژوهشگران طراحی شده
است تا هر گونه درمان و مداخلهاي را در مورد درخودماندگی ارزشیابی نماید .مؤسسه
پژوهشی درخودماندگی این فهرست را به صورت سوم شخص تهیه نموده و در دو نوع
اینترنتی با نمرهگذاري آنالین و فرم مداد و کاغذي ارائه نموده است .نمرهها بر مبناي
پاسخها و خرده مقیاسهاي مربوطه وزن دهی شدهاند .هر چه نمره کلی و نمره خرده
مقیاسها باالتر باشد ،نقایص و مشکالت آزمودنی داراي درخودماندگی بیشتر است
(ریملاند و ادلسون .)1122 ،این فهرست به صورت  51گویه لیکرت سه بخشی (نادرست،
تا حدي درست و کامال درست) به صورت نمرهگذاري  2 ،1و  1و  15گویه لیکرت 9
بخشی (مشکلی ندارد ،کمی مشکل خفیف ،مشکل متوسط ،مشکل جدي) به صورت نمره
گذاري  1 ،2 ،1و  3در  9خرده مقیاس است (تعداد کل گویهها  22است) .حداقل نمره
کسب شده در این فهرست  1است که نشانگر باالترین کارکرد فرد درخودمانده است و
حداکثر نمره  291است که نشانگر پایینترین و ضعیفترین سطح کارکرد فرد مورد
ارزشیابی است .در زمینه پایایی فهرست ارزشیابی درخودماندگی ،آلفاي کرنباخ این ابزار
را براي نمرات کلی  ،1/491خرده مقیاس گفتار ،زبان و ارتباطات ،1/4111خرده مقیاس
اجتماعی شدن ،1/236 3خرده مقیاس آگاهی حسی شناختی 1/225 9و سالمت جسمانی و
رفتاري 1/225 5اعالم شده است (پنگبرن و بیکر .)1112 ،همچنین در مورد اعتبار فهرست
ارزشیابی درخودماندگی پژوهشهاي جاروسیویج ( )1111و لندزدیل ،شمبرگر آدهویا
( ،)1111نشانگر حساسیت این فهرست نسبت به تغییرات حاصل از درمانهاي
درخودماندگی است .بنابراین ،با اجراي این ابزار چهار نمره از خرده مقیاسها و یک نمره
کلی از مقیاس به دست میدهد .در مطالعهاي که توسط ریملاند و ادلسون ( )1111در
مرکز تحقیقات اوتیسم با  2352پاسخنامه انجام گرفت ،میزان اعتبار هر یک از خرده
)1. Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC
2. Speech/ Language/ Communication
3. Sociability
4. Sensory/ Cognitive Awareness
5. Health/ Physical/ Behavior
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مقیاسها به انضمام نمره کل به ترتیب  1/21 ،1/22 ،1/29 ،1/41و  1/49بود .میزان پایایی
این ابزار با روش آلفاي کرونباخ  1/23به دست آمده است .میزان اعتبار پرسشنامه توسط
جارسیوس 2در سال  1111نیز در حد قابل قبول به میزان  1/23گزارش شده است .در ایران
اعتبار و پایایی این ابزار توسط پور اعتماد و خوشابی ( )2323به دست آمده که اعتبار آن را
با روش آلفاي کرونباخ معادل  1/23بوده و اعتبار چهار خرده مقیاس این آزمون هم به
ترتیب  1/61 ،1/21 ،1/22و  1/25بوده است .خرده مقیاسهاي این فهرست عبارت است
از -2 :گفتار و ارتباطات :این خرده مقیاس شامل  29گویه سه بخشی لیکرت در زمینههاي
صحبت کردن ،زبان و برقراري ارتباط فرد درخودمانده با دیگران است .در این خرده
مقیاس حداقل نمره اکتسابی  1و حداکثر آن  12است -1 .اجتماعی شدن :این خرده مقیاس
حاوي  11گویه لیکرت سه بخشی در زمینه میزان مردم آمیزي و معاشرت فرد درخودمانده
است .حداقل نمره اکتسابی در این خرده مقیاس  1حداکثر نمره  91است -3 .آگاهی
حسی /شناختی :این خرده مقیاس حاوي  22گویه لیکرت سه بخشی در زمینه فعالیتها و
میزان آگاهی حسی و توانمنديهاي شناختی فرد درخودمانده است .حداقل نمره اکتسابی
در این خرده مقیاس  1حداکثر نمره  36است -9 .رفتار و سالمتی جسمانی :این خرده
مقیاس حاوي  15گویه لیکرت چهار بخشی در زمینه ارزشیابی سالمت ،وضعیت جسمانی
و رفتارهاي فرد درخودمانده است .حداقل نمره اکتسابی در این خرده مقیاس  1حداکثر
نمره  25است .در این پژوهش براي بررسی وضعیت مهارت اجتماعی و ارتباطی کودکان
اتیستیک فقط از دو زیر مقیاس گفتار و ارتباطات و اجتماعی شدن استفاده شد.
فرایند اجراي پژوهش :شرکت کنندگان در این پژوهش کودکان درخودمانده با
عملکرد باال بودند که بر اساس چهارمین مقیاس هوشی وکسلر کودکان از سطح هوشی
باالتر از  25برخوردار بودند و بر اساس پرسشنامه غربالگري اوتیسم با عملکرد باال و
آسپرگر نمره اي زیر  24کسب کردند ،به همین دلیل واجد شرایط عملکرد باال تشخیص
داده شدند .پس از آن که شرکت کنندگان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در ابتدا و به عنوان پیشآزمون والدین هر دو گروه به
1. Jarusiewicz
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فهرست ارزشیابی درخودماندگی پاسخ دادند .سپس کودکان گروه آزمایش در  25جلسه
یک ساعته آموزش کارکردهاي اجرایی (پنج جلسه آموزش برنامهریزي و سازماندهی،
پنج جلسه انعطاف پذیري ذهنی و پنج جلسه بازداري) سه روز در هفته و به طور منظم
شرکت کردند .برنامه طراحی شده در این پژوهش بر اساس نظر متخصصان مورد تأیید قرار
گرفت همچنین اجرایی مقدماتی 2آن بر روي دو کودک اتیسم با عملکرد باال هم نشان
دهنده این بود که برنامه مورد نظر موثر است .عالوه بر این میزان دستیابی هر شرکت کننده
در پژوهش در جلسه بعد در قالب چک لیست  21گزینهاي بررسی میشد ،کودکان در
صورتی که به هفت هدف از ده هدف هر جلسه پاسخ مثبت میدادند در جلسه بعد شرکت
داده میشدند .در این پژوهش عالوه بر آموزش کودکان اوتیسم با عملکرد باال ،والدین
آنها (پدر یا مادر) نیز در ابتداي هر هفته آموزش الزم را در غالب برنامه آموزشی فوق
دریافت میکردند تا بتوانند در منزل با فرزند خود مطالب گفته شده را تمرین کنند.
پژوهشگر در ابتداي هر هفته اهداف و برنامههاي آموزشی همان هفته را در قالب یک
جلسه دو ساعته به والدین آموزش میداد .پس از پایان جلسات مداخله ،والدین مجددا به
عنوان پسآزمون فهرست ارزشیابی درخودماندگی را پاسخ دادند .در نهایت نیز بیست روز
پس از خاتمه جلسه پسآزمون ،والدین دوباره براي انجام مرحله پیگیري به فهرست
ارزشیابی درخودماندگی پاسخ گفتند.

یافتههای پژوهش
در این بخش ،ابتدا شاخصهاي توصیفی مربوط به نمرات مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی
شرکت کنندگان پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارتهاي اجتماعی
و ارتباطی هر دو گروه در مرحله پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیري ارائه شده است .با
توجه به جدول  1و مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ،تفاوت میان ارزیابی والدین از
مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی کودکان گروه آزمایش و کنترل ،در پیشآزمون چندان
چشمگیر نیست .از سوي دیگر ،میانگین نمرات مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی گروه

1. Pilot
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آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ،تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد ،در
حالیکه در گروه کنترل چنین تفاوتی جزئی و ناچیز است.
جدول  .2آمارههاي توصیفي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در شرکت کنندگان پژوهش با توجه
به ارزيابي والدين
گروهها

آزمایش

آزمون

شاخصهاي آماري

مهارتهاي ارتباطی

مهارتهاي اجتماعی

پیشآزمون

میانگین

22/6

15

انحراف معیار

2/29

1/23

میانگین

22/6

4 /6

انحراف معیار

1/61

9/33

میانگین

23/6

29

انحراف معیار

1/24

5/33

میانگین

22/2

13/9

انحراف معیار

2/69

1/46

میانگین

22/2

19/2

انحراف معیار

1/23

6/21

میانگین

24/9

11/9

انحراف معیار

2/22

1/12

پسآزمون
پیگیري
پیشآزمون

کنترل

پسآزمون
پیگیري

به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی کارکردهاي اجرایی بر مهارتهاي اجتماعی و
ارتباطی از روش آماري اندازهگیريها ي مُکرر استفاده شد .پیش از گزارش این آزمون
ابتدا نتایج آزمون موچلی براي بررسی مفروضههاي به کارگیري اندازهگیريهاي مُکرر
ارائه شده است.
جدول  .3نتايج آزمون کرويت مُوچلي براي بررسي شرايط و مفروضههاي به کارگیري اندازهگیريهاي
مُکرر
آزمون کرویتموچلی
متغیرها

شاخصها
 Wموچلی

مجذور خی

درجه آزادي

سطح معناداري ()sig

مهارتهاي اجتماعی

1/25

2/21

1

1/52

مهارتهاي ارتباطی

1/42

1/22

1

1/42
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نتایج جدول  3نشان میدهند که آزمون کرویت موچلی براي هر دو متغیر مهارتهاي
اجتماعی و ارتباطی معنادار نیست .از آنجایی که آزمون کرویت موچلی معنادار نیست
باید نتایج بدست آمده با فرض برقراري کرویت از آزمون اسپرسیتی اسامد ،به جاي
آزمونهاي گرین هوئس -گیسر ،هیون فلت و لور به وند استفاده شود .نتایج این آزمونها
براي متغیر مهارتهاي اجتماعی در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .4نتايج آزمونهاي اثرات درون آزمودني براي گروههاي آزمايش و کنترل در مهارتهاي
اجتماعي
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

اسپرسیتی اسامد

126/66

1

293/33

6/19

1/12

عامل زمان*گروه

352/16

1

222/53

2/51

1/115

خطا

324/6

26

13/215

-

-

نتایج بدست آمده نشان میدهد که گروههاي کنترل و آزمایش حداقل در یکی
آزمونهاي پیش ،پس و پیگیري داراي تفاوت معنادار هستند زیرا آزمون اسپرسیتی اسامد
در سطح  1/12معنادار است .همچنین در جدول باال اثر عامل زمان و گروه نشان میدهد
کلیه افراد تحت درمان در طی زمان بهبود یافتهاند.
جدول  .5نتايج آزمونهاي تحلیل واريانس چند متغیري براي مقايسه مهارتهاي اجتماعي بر اساس
متغیر گروه
منبع واریانس

اثر اصلی مهارتهاي
اجتماعی

سطح

نام آزمون

مقدار

df
فرضیه

df
خطا

F

اثر پیالیی

1/61

1

2

5/22

1/13

المبداي ویلکز

1/32

1

2

5/22

1/13

اثر هتلینگ

2/65

1

2

5/22

1/13

بزرگترین ریشه
روي

2/65

1

2

5/22

معناداري

1/13

در جدول  5نتایج آزمونهاي تحلیل واریانس چندمتغیري اثر پیالیی ،المبداي ویلکز،
اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روي براي مقایسه مهارتهاي اجتماعی بر اساس متغیر
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گروه مشاهده میشود .بر اساس اطالعات جدول  5میتوان گفت که گروهها در
مهارتهاي اجتماعی با یکدیگر متفاوتاند .یعنی حداقل بین یکی از آزمونهاي
(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري) مهارتهاي اجتماعی در گروههاي آزمایش و کنترل
تفاوت وجود دارد .الزم به یادآوري است که معنادار بودن آزمونهاي تحلیل واریانس
چند متغیري نشان نمیدهد که بین کدام آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري) در
گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد .براي بررسی این تفاوتها مقایسههاي دوتایی
انجام شد که نتایج آنها در جدول  6درج شده است.
جدول  .6مقايسههاي دوگانه گروههاي آزمايش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
مهارتهاي اجتماعي
منبع تغییرات

مقایسهها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پیش آزمون -پسآزمون

941

2

941

2/26

1/11

پس آزمون -پیگیري

21

2

21

1/11

1/66

عامل

پیش آزمون -پسآزمون

215/6

2

215/6

22/31

1/12

زمان*گروه

پس آزمون -پیگیري

225/6

2

225/6

1/356

1/26

پیش آزمون -پسآزمون

942/9

2

61/3

-

-

پس آزمون -پیگیري

341/9

2

94/15

-

-

عامل زمان

خطا

همان گونه که از جدول  6مشاهده میشود بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروه
آزمایش تفاوت معناداري وجود دارد ،این نتیجه نشان میدهد که آموزش کارکردهاي
اجرایی بر افزایش مهارتهاي اجتماعی مؤثر است .همچنین جدول مذکور نشان میدهد
که بین نمرههاي آزمون پسآزمون و پیگیري گروه آزمایش تفاوتی قابل مالحظه وجود
ندارد بدین معنی که افراد گروه آزمایش که در پسآزمون نمرههاي کمتري در
مهارتهاي اجتماعی گرفته بودند تقریبا همان نمرهها را در آزمون پیگیري ،کسب کردند.
این یافته نشان میدهد آموزش کارکردهاي اجرایی بر افزایش مهارتهاي اجتماعی
کودکان اتیستیک در طول زمان از پایداري مناسبی برخوردار است.

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،شماره بیستم ،سال پنجم ،پاییز 49

116

عالوه بر این به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی کارکردهاي اجرایی بر مهارتهاي
ارتباطی از روش آماري اندازهگیريهاي مُکرر استفاده شد .از آنجایی که آزمون کرویت
موچلی بر اساس جدول  3معنادار نیست باید نتایج بدست آمده با فرض برقراري کرویت از
آزمون اسپرسیتی اسامد ،به جاي آزمونهاي گرین هوئس -گیسر ،هیون فلت و لور به وند
استفاده شود .نتایج این آزمونها در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .7نتايج آزمونهاي اثرات درون آزمودني براي گروههاي آزمايش و کنترل
آزمون

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

اسپرسیتی اسامد

61/6

1

32/3

22/22

1/112

عامل*گروه

62/6

1

93/3

23/11

1/112

خطا

91/23

26

1/63

-

-

نتایج بدست آمده نشان میدهد که گروههاي کنترل و آزمایش حداقل در یکی
آزمونهاي پیش ،پس و پیگیري داراي تفاوت معنادار هستند زیرا آزمون اسپرسیتی اسامد
در سطح  1/112معنادار است .همچنین در جدول باال اثر عامل زمان و گروه نشان میدهد
کلیه افراد تحت درمان در طی زمان بهبود یافتهاند.
جدول  .8نتايج آزمونهاي تحلیل واريانس چند متغیري براي مقايسه مهارتهاي ارتباطي بر اساس
متغیر گروه
منبع واریانس

اثر اصلی مهارتهاي
ارتباطی

df

 dfخطا

F

2

22/42

1/116

22/42

1/116

22/42

1/116

نام آزمون

مقدار

اثر پیالیی

1/22

1

المبداي ویلکز

1/11

1

2

اثر هتلینگ

3/91

1

2

بزرگترین ریشه
روي

3/91

فرضیه

1

سطح

2

22/42

معناداري

1/116

در جدول  2نتایج آزمونهاي تحلیل واریانس چندمتغیري اثر پیالیی ،المبداي ویلکز،
اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روي براي مقایسه مهارتهاي ارتباطی بر اساس متغیر گروه
مشاهده میشود .بر اساس اطالعات جدول  2میتوان گفت که گروهها در بازداري با
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یکدیگر متفاوتاند .یعنی حداقل بین یکی از آزمونهاي (پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیري) مهارتهاي ارتباطی در گروههاي آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد .الزم به
یادآوري است که معنادار بودن آزمونهاي تحلیل واریانس چند متغیري نشان نمیدهد که
بین کدام آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري) در گروه آزمایش و کنترل تفاوت
وجود دارد .براي بررسی این تفاوتها مقایسههاي دوتایی انجام شد که نتایج آنها در
جدول  4درج شده است.
جدول  .9مقايسههاي دوگانه گروههاي آزمايش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
مهارتهاي ارتباطي
منبع تغییرات

مقایسهها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پیشآزمون -پسآزمون

211/5

2

211/5

12/11

1/112

پسآزمون -پیگیري

26/4

2

26/4

3/21

1/112

عامل

پیشآزمون -پسآزمون

211/5

2

211/5

12/11

1/112

زمان*گروه

پسآزمون -پیگیري

9 /4

2

9 /4

1/41

1/111

پیشآزمون -پسآزمون

36

2

9 /5

-

-

پسآزمون -پیگیري

93/1

2

5 /9

-

-

عامل زمان

خطا

همان گونه که از جدول  4مشاهده میشود بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروه
آزمایش تفاوت معناداري وجود دارد ،این نتیجه نشان میدهد که آموزش کارکردهاي
اجرایی بر افزایش مهارتهاي ارتباطی مؤثر است .همچنین جدول مذکور نشان میدهد که
بین نمرههاي آزمون پسآزمون و پیگیري گروه آزمایش تفاوتی قابل مالحظه وجود ندارد
بدین معنی که افراد گروه آزمایش که در پسآزمون نمرههاي کمتري در مهارتهاي
ارتباطی گرفته بودند تقریبا همان نمرهها را در آزمون پیگیري ،کسب کردند .این یافته نشان
میدهد آموزش کارکردهاي اجرایی بر افزایش مهارتهاي ارتباطی کودکان اتیستیک در
طول زمان از پایداري مناسبی برخوردار است.
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بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر نشان داد که،آموزش کارکردهاي اجرایی ،میزان مهارتهاي اجتماعی و
ارتباطی در کودکان پسر اتیستیک را در مرحله پسآزمون و پیگیري ،به طور معناداري
افزایش داده است .در تفسیر نتایج پژوهش نشان میدهد که آموزش کارکردهاي اجرایی
توانست توانایی مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی را در کودکان اتیستیک با عملکرد باال
ارتقاء دهد ،عالوه بر این تأثیر این آموزش در طول زمان نیز پایدار بود.کارکردهاي
اجرایی به طور حتم به واسطه نقایص مشترک با کارکردهاي اجتماعی و ارتباطی از جمله
حواس پرتی ،تکانشگري ،تأخیر در خوشایندي ،فقدان توجه ،انتخاب عمل و فقدان
شناخت پیامدهاي اعمال خود ،بر مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار است
(هوقس1111 ،2؛ مورگان و لیلنفلد ،1111 ،1پنینگتون ،1114 ،ریگس و همکاران.)1116 ،
مهمترین دلیل بر این مسأله وجود رابطه منفی بین کارکردهاي اجرایی و نقایص اجتماعی
در اختالل فزون کنشی و کمبود توجه (فیشر ،برکلی ،اسمالیش و فالچر ،)1115 ،3اختالل
سلوک (سگیون ،بولریس ،هاردین ،ترمبلی و پیلی ،)2444 ،9بزهکاري (لینام ،موفیت و
استوتامر -لوبر )2443 ،5و اوتیسم (لوپز ،لینکولن ،ازونوف و الي )1115 ،6است .نتایج
پژوهش کول و همکاران (2443؛ به نقل از رایجمارکز 2و همکاران )1112 ،نشان میدهد
که مشکالت کارکردهاي اجرایی در سنین کودکی میتواند باعث ایجاد ناتوانی در کنترل
رفتارهاي مخرب و در نتیجه کاهش مهارت اجتماعی و ارتباطی در بزرگسالی شود.
بنابراین آموزش کارکردهاي اجرایی ،مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی را افزایش میدهد.
رایجمارکز و همکاران ( )1112و مونت ،بیگراس وي ،)1122( 2معتقدند که کارکردهاي

1. Hughes
2. Morgan & Lilienfeld
3. Fisher, Barkley, Smallish & Fletcher
4. Seguin, Boulerice, Hardin, Tremblay & Pihl
5. Lynam, Moffitt, & Stouthamer - Loeber
6. Lopez, Lincoln, Ozonoff & Lai
7. Raaijmakers
8. Monette, Bigras, Guay
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اجرایی با متغیرهاي عاطفی ،پرخاشگري تنظیم هیجانی و تواناییهاي اجتماعی در ارتباط
است.
از طرفی دیگر کارکردهاي اجرایی از سه طریق بر مهارتهاي اجتماعی مؤثر است.
اول این که گسترش و آموزش کارکردهاي اجرایی باعث گسترش و رشد نظریه ذهن در
کودکان اتیستیک میشود (اوزونف2442 ،؛ اوزنف و همکاران2442 ،؛ راسل.)1111 ،
دوم اینکه بدون توجه به حالتهاي ذهنی تکالیف نظریه ذهن باعث میشود توانایی
کارکردهاي اجرایی افزایش پیدا کند (فري ،زالزو و پالفاي .)2446 ،براي مثال عملکرد
ضعیف در آزمون باور کاذب ،با نقص در توانایی بازداري در کودکان همراه است .سوم
اینکه نظریه دیگري بیان میکند که حالتهاي ذهنی براي تحول و گسترش کارکردهاي
اجرایی الزم و ضروري است (کاترز2446 ،؛ پرنر2442 ،؛ پرنر و النگ .)1111 ،با این همه
نظریهها و تحقیقات متعدد نشان میدهند که گسترش و آموزش کارکردهاي اجرایی منجر
به افزایش توانایی نظریه ذهن میشود و نظریه ذهن نیز به افزایش مهارتهاي اجتماعی
میانجامد (هیل .)1119 ،بر این اساس میتوان گفت شناخت اجتماعی توانایی کلیدي براي
موفقیت در تعامل اجتماعی در زندگی روزمره است (نیوئن ،وگلی و زینک.)1112 ،2
شناخت اجتماعی با فهم بازنماییها و فرایندهاي ذهنی که در امر قضاوت اجتماعی و رفتار
اجتماعی انسان نقش دارند ،مرتبط است (اسمیت و سمین .)1112 ،شناخت اجتماعی به این
معنی است که مردم درباره افکار ،احساسات ،انگیزهها و رفتارهاي خودشان و دیگران
چگونه فکر میکنند (شافر .)1111،1یکی از جنبههاي مهم شناخت اجتماعی ،نظریه ذهن
است (گرادي 3و همکاران1111،؛ رازا و بلیر .)1114 ،نظریه ذهن عبارت است از توانایی
درک این موضوع که دیگران واجد حالتهاي ذهنی هستند که میتواند با حالتهاي
ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و اینکه اعمال انسان به وسیله حالتهاي ذهنی
درونی مانند باورها ،امیال و مقاصد برانگیخته میشود ،نظریه ذهن نامیده میشود (الکنر،
بومنو صباق .)1121 ،این توانایی به ما این امکان را میدهد که در اجتماع و در تعامل با
1. Newen, A;Vogeley, k & Zinck, A
2. Shaffer
3. Greaydy, C
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دیگران اندیشهها ،باورها ،گرایشها و هدفهاي آنها را در ذهن بازنمایی کنیم .و واکنش
مناسب نشان دهیم .توانایی نظریه ذهن پیش نیازي براي درک محیط اجتماعی و الزمه
درگیري در رفتارهاي اجتماعی رقابت آمیز است .درک اینکه افکار و احساسات دیگران
متفاوت از افکار و احساسات خود فرد است از تواناییهاي اجتماعی سطح باالیی است که
در تحول شایستگی اجتماعی نقش دارد (گریگوري و همکاران .)1111 ،علیرغم موارد
گفته شده با توجه به اینکه پژوهشهاي اندکی در زمینه کارکردهاي اجرایی و کاربرد
بالینی آنها انجام شده است ،تعمیمپذیري نتایج حاصل از این پژوهش کاهش پیدا میکند
و توجّه به اینکه در اکثر زمینههاي مورد مطالعهي کارکردهاي اجرایی در کودکان اتیسم
تفاوتهاي مرتبط با جنس مشاهده میشود ،و متغیّر جنس جزء الینفک این زمینهها
میباشد در این پژوهش ،با انتخاب آزمودنیها از جامعهي پسران اتیستیک  ،متغیّر جنس
کنترل شده است ،بنابراین یافتههاي این مطالعه ممکن است قابل تعمیم به جامعهي دختران
اتیستیک نباشد بر همین اساس توصیه میشود پژوهشهاي آینده با در نظر گرفتن عامل
جنسیت و نیز سنجش کارکردهاي اجرایی در بزرگساالن و کودکان خردسال چگونگی
تحول این کنشها را در این کودکان بررسی نمایند .حجم کم نمونه پژوهش نیز به عنوان
یک محدودیت امکان تعمیم یافتهها را محدود میسازد ،بنابراین توصیه میشود
پژوهشگران بعدي با انتخاب نمونههاي بیشتر و انفرادي کردن آموزش ،امکان تعمیم
یافتههاي پژوهشی خود را بیشتر کنند.
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