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بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان
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فرنگیس دمهری / 1دکترای روانشناسی کودکان استثنایی /دانشگاه علم و هنر یزد

زمینــه :اختــال طیــف اتیســم ،اختاللــی شــناختی و عصبی-رفتــاری اســت کــه بــا ســه ویژگــی اصلــی نارســایی در مهارتهــای تعامل

اجتماعــی ،اختــال در ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی ،همــراه بــا الگویهــای محــدود و تکــراری عالیــق مشــخص شــده اســت .هــدف

از پژوهــش حاضــر ،بررســی اثربخشــی مداخلــه روانی-اجتماعــی بــر بــازداری و کنتــرل هیجانــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای
عملکــرد بــاال بود.

روش :روش ایــن پژوهــش از نــوع نیمهآزمایشــی و طــرح پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه گــواه بــود .تعــداد 24کــودک در دامنــه

ســنی  10تــا 12ســال بــه روش نمونهگیــری در دســترس اســتان یــزد انتخــاب شــدند و بهصــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و
گــواه قــرار گرفتنــد .در ایــن پژوهــش بــرای ارزیابــی کارکردهــای اجرایــی از پرسـشنامه بریــف و بــرای ارزیابــی اختــال طیــف اتیســم از

پرسـشنامه صفــات طیــف اتیســم اســتفاده شــد .پــس از اجــرای پیشآزمــون ،بــرای آزمودنیهــای گــروه آزمایــش 10جلســه مداخلــه

روانی-اجتماعــی بــرای کــودکان و بهطــور همزمــان 10جلســه آمــوزش ویــژه والدینشــان انجــام شــد و بعــد از اتمــام آن در هــر دو گــروه

آزمایــش و گــواه پسآزمــون اجراشــد .بــرای تحلیــل دادههــا از روش تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.

یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد بیــن نمرههــای پیشآزمــون و پسآزمــون متغیــر بــازداری ( )P= 0/001,f=35/34و تنظیــم هیجانــی

تفــاوت معنــیدار وجــود دارد(.)P= 0/001

نتیجهگیــری :بنابرایــن میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه روش مداخلـهای روانی-اجتماعــی بــر کاهــش بــازداری و بهبــود تنظیــم

هیجانــی کــودکان بــا اختــال طیف اتیســم اثــر مثبــت و معنـیداری دارد.

واژههای کلیدی :بازداری ،تنظیم هیجانی ،مداخله روانی -اجتماعی ،اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال
کنتــرل آگاهانــه محتــوای هشــیار ذهــن ،پاککــردن اطالعــات

مقدمه
بــازداری یکــی از مولفههــای مهــم کارکردهــای اجرایــی

2

اســت کــه بــه دو صــورت بــازداری شــناختی 3و رفتــاری 4خــود

را نشــان میدهــد .بــازداری رفتــاری شــامل کنتــرل رفتارهــای

آشــکار از قبیــل مقاومــت در برابــر خواســته مطلــوب ،تاخیــر

در لــذت ،بــازداری حرکتــی و کنتــرل تکانههاســت .امــا
بــازداری شــناختی عبــارت اســت از کنتــرل محتــوای شــناختی

فرآیندهــا کــه میتوانــد بهصــورت آگاهانــه و از روی خواســت
فــرد یــا غیرعمــدی و غیرآگاهانــه باشــد .مثالهایــی بــرای
ایــن نــوع بــازداری عبــارت اســت از :فرونشــاندن افــکار یــا
1- Email: Farangis_demehri@yahoo.com
2- Executive functions
3- Cognitive inhibition

مداخلهگــر از حافظــه هنــگام خوانــدن یــک متــن و بیرونکــردن
اطالعــات نامرتــب از حافظــه فعــال در طــول فرآینــد پــردازش

حافظــه( .)1براســاس الگــوی بــازداری بارکلــی اینگونــه فــرض

میشــود کــه عملکــرد درســت کارکردهــای اجرایــی بــه عملکــرد
درســت بــازداری در قشــر پیشــانی و پیشپیشــانی بســتگی

دارد .کارکردهــای اجرایــی کــه بــه عملکــرد قشــر پیشــانی

وابســتهاند ،بــه توانایــی فراشــناختی از جملــه پاســخدهی

مناســب ،انعطافپذیــری در اجــرای دســتورعمل ،بــازداری

شــناختی و رفتــاری ،پیشبینــی مقاصــد آینــده ،در نظــر گرفتــن

مراحــل عملکــرد حافظــه کاری ،تنظیــم هیجانی ،ســازماندهی،

تصمیمگیــری و برنامهریــزی گفتــه میشــود ،بنابرایــن اختــال
در کارکردهــای اجرایــی ،مشــکالتی ماننــد رفتــار اجتماعــی

4- Behavioral inhibition
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چکیده
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نامناســب ،اختــال در تصمیمگیــری و عملکــرد تحصیلــی
ضعیــف ،ارتبــاط نامناســب بــا اطرافیــان و واکنــش نامناســب در
محیــط را بــه وجــود مــیآورد(.)2

بــازداری در کــودکان دارای اختاللهــای طیــف اتیســم نســبت

بــه کــودکان عــادی همســن خودشــان دارای نقصهایــی اســت.

آنهــا در تکالیفــی کــه نیــاز بــه بــازداری دارد ،کندتــر عمــل
کردنــد و بــا اشــتباههای بیشــتری بــه ســوالها پاســخ دادنــد(.)3

مولفههایــی از توانایــی بــازداری ،ماننــد بــه تاخیــر انداختــن،

مقاومتکــردن و برخــورد بــا تضادهــا در کــودکان بــا اختــال

طیــف اتیســم ضعیــف اســت کــه میتوانــد در فعالیتهــای

تحصیلــی آنهــا نیــز تاثیرگــذار باشــد( .)4نتایــج پژوهشهــا

حاکــی از ایــن بــود کــه نقــص در کارکردهــای اجرایــی در
دانشآمــوزان بــا اختاللهــای طیــف اتیســم پیشبینیکننــده

مشــکالت قربانیشــدن و قلدریهــای آنهــا در مــدارس
اســت(.)5

تنظیــم هیجانــی 1بهعنــوان فرآینــدی اســت کــه در طــی

آن افــراد آگاهانــه هیجانهــای خودشــان را تعدیــل میکننــد

و بــه تقاضاهــای محیــط اطرافشــان بهطــور مناســب و ســریع
پاســخ میدهنــد( .)6در طــول دهههــای اخیــر تنظیــم هیجانــی

بهعنــوان یــک عامــل مهــم بــرای بهزیســتی و ســامت روانــی

شــناخته شــده اســت( .)7افــراد بــا اختــال طیــف اتیســم

مشــکالتی را در پــردازش و تنظیــم هیجانهــای خودشــان و
دیگــران دارن ـد( .)8در گذشــته اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه نقــص

مشاهدهشــده در تنظیــم هیجانــی افــراد بــا اختــال طیــف
اتیســم بــه ایــن علــت اســت کــه ایــن افــراد نمیتواننــد افــکار،

اعتقــادات ،مقاصــد و هیجانــات دیگــران را تفســیر کننــد ،امــا

پژوهشهــای جدیــد اینگونــه مطــرح میکننــد کــه ایــن
نقــص هیجانــی در افــراد دارای اختاللهــای طیــف اتیســم بــه

علــت نقــص در شــناخت و نامبــردن هیجانهــای خودشــان

ت( .)9وجــود
و در نتیجــه ضعــف در تنظیــم هیجانــی اســ 

مشــکالت تنظیــم هیجانــی در دانشآمــوزان بــا اختــال طیــف
اتیســم در ارتبــاط بــا مشــکالت خلقــی ،افســردگی و اضطرابــی

آنهاســت(.)6
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وجــود ایــن نقــص در ایــن افــراد توانایــی آنهــا بــرای شــناخت

و پیشبینــی هیجــان دیگــران و خودشــان را محــدود کــرده و
ایــن خــود باعــث ضعــف در ارتباطهــای اجتماعــی آنهــا بــا

دیگــران میشــود .ایــن تضــاد بیــن توانایــی تحصیلــی خــوب

آنهــا و نقــص در مهــارت اجتماعــی عاملــی بــر ناکامــی ایــن
افــراد و دورشــدن آنهــا از جامعــه خواهــد شــد( .)11وجــود

نقــص در کارکردهــای اجرایــی کــودکان دارای اختاللهــای طیف

اتیســم بــا عملکــرد بــاال بــه صــورت کنتــرل نامناســب در تنظیــم

ی باعــث میشــو د آنهــا در برقرارکــردن ارتبــاط بــا
هیجانــ 
د( .)12بــا توجــه بــه اهمیت بســیار
دیگــران دچــار مشــکل شــون 

مشــکالت بــازداری و تنظیــم هیجانــی کــودکان بــا اختــال طیف
اتیســم و نقشــی کــه میتوانــد در زمینــه تحصیلــی و مشــکالت

روانشــناختی داشــته باشــد ،توجــه بــه ایــن مشــکالت و مداخله

بهنــگام آن از ضرورتهــای ایــن پژوهــش اســت.

پژوهشهــای اندکــی بــا توجــه بــه اطالعــات در دســترس

در زمینــه روشهــای مداخلــه بــرای بهبــود بــازداری و تنظیــم
هیجانــی در کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم انجــام شــده

اســت .در پژوهــش آتــود ،)13(2وود و همــکاران( )14از روش

مداخلــهای شــناختی-رفتاری بــرای بهبــود تنظیــم هیجانــی
کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای عملکــرد بــاال اســتفاده

شــد و نتایــج پژوهــش آنهــا نیــز حاکــی از تاثیرگذاربــودن
ایــن روش مداخلــهای بــود .از ســوی دیگــر ،بیشــتر روشهــای

مداخلـهای بــرای بهبــود وضعیــت کارکردهــای اجرایــی کــودکان
دارای اختــال طیــف اتیســم ،درمانهــای زیســتی (ماننــد
درمــان دارویــی) بــوده اســت .امــا بــا توجــه بــه تاثیــرات

زیستشــناختی بــر رشــد کارکردهــای اجرایــی ،عوامــل محیطی

نیــز در بهبــود ایــن کارکردهــا نقــش دارنــد .از جملــه ایــن عوامل

میتــوان بــه محیــط خانــه کــودک ،آمــوزش والدیــن ،حمایــت
مــادر ،ویژگیهــای برنامــ ه درســی و میــزان آمــوزش رســمی

اشــاره کــرد( .)15بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یــک

برنامــه درمانــی چندجانبــه تاثیــر بیشــتری بــر نشــانههای
مشاهدهشــده در کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم داشــته باشــد
کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

1- Emotional regulation
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2- Attwood
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نتایــج پژوهشهــای گذشــته نشــان دادهانــد کــه توانایــی

نقــص در بــازداری افــکار و تنظیم هیجانــی دو متغیر مهم در

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال

مداخلــه روانی-اجتماعــی یکــی از درمانهــای مطرحشــده

بــرای اختــال طیــف اتیســم اســت .زیربنــای نظــری مداخلــه
یادشــده ایــن اســت کــه وجــود انــواع محرومیتهــای اجتماعــی

هنــگام رشــد کــودک ،ایجادکننــده مشــکالتی در ســطح رفتاری،
اســاس،طــی انجــام مداخلــه روانی-اجتماعــی والدیــن نقــش
فعالــی دارنــد و بهطــور تقریبــی در نیمــی از جلســات درمانــی

کودکشــان ،آنهــا نیــز حضــور دارنــد کــه اغلــب متکــی بــر یک
برنامــه آموزشــی-درمانی همهجانبــه اســت و هــدف آن بهبــود

وضعیــت کــودک در زمینههــای مختلــف شــناختی ،اجتماعــی،
زبــان و عاطفی-رفتــاری اســت .جلســههای  40تــا 50دقیقــه،
 2تــا 3مرتبــه در هفتــه بــرای کــودکان برگــزار میشــود(.)17

محورهــای اساســی مداخلــه روانی-اجتماعــی شــامل تغییــر
رفتــار (اســتفاده از اصــول تغییــر رفتــار در جهــت افزایــش یــا

کاهــش رفتارهــای مشــخص در کــودک) ،ایجــاد ارتباطهــای

درمانــی (فرآینــد ایجــاد ارتبــاط بیــن درمانگــر و مراجــع در
متــن مداخلــه روانی-اجتماعــی کــه تعییــن اهــداف ،تقویــت در

جهــت دنبالکــردن آن و بهبــود کارکردهــای ارتباطی-اجتماعــی
فــرد را پوشــشمیدهد) ،افزایــش دانــش اجتماعــی (افزایــش

آگاهــی از دامنــهای از پاســخهای مناســب در موقعیتهــای
اجتماعــی را پوشــش میدهــد) ،ایجــاد انگیــزه اجتماعــی (بهبــود
انگیــزه فــرد در مشــارکت در اجتمــاع و ارتباطهــای اجتماعــی)

و بهبــود پــردازش اطالعــات اجتماعــی ،کارکردهــای اجرایــی

و خودمدیریتــی اســت( .)18بــا توجــه بــه پژوهشهــای
اندکــی کــه در زمینــه درمــان و بهبــود مولفههــای کارکردهــای

اجرایــی (بــازداری و تنظیــم هیجانــی) کــودکان بــا اختــال طیــف
اتیســم انجــام شــده اســت ،از جملــه پژوهــش هاشــم زرینــی

و کرمپــور( )19کــه بــا روش آمــوزش کارکردهــای اجرایــی؛

مهارتهــای اجتماعــی و ارتباطــی کــودکان دارای اختــال طیــف
اتیســم را بهبــود بخشــید یــا در پژوهشهــای دیگــر کــه روی

تکتــک مولفههــای کارکردهــای اجرایــی از جملــه حافظــه

کاری( ،)20توجــه( )21و برنامهریــزی( )22انجــام شــده اســت،

از ای ـنرو پژوهــش حاضــر بــا هــدف پاســخ بــه ســوالهای زیــر

انجــام شــد:

 .1آیــا برنامــه مداخلــهای روانــی  -اجتماعــی بــر بهبــود

بــازداری کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای عملکــرد بــاال

 .2آیــا برنامــه مداخلـهای روانی-اجتماعــی بــر بهبــود تنظیم

هیجانــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای عملکــرد بــاال

تاثیرگذار اســت؟

روش بررسی

ایــن پژوهــش بــه شــیوه نیمهآزمایشــی و بــا طــرح

پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه گــواه اجــرا شــد.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعــه آمــاری پژوهش شــامل همــه کــودکان دارای اختالل

طیــف اتیســم بــا عملکــرد بــاال (ســنین  10تــا 12ســال) بــود.

نمونــه پژوهــش شــامل 24کــودک دارای اختــال طیف اتیســم با

عملکــرد بــاال بود کــه بــا روش نمونهگیــری در دســترس انتخاب

شــدند و بهطــور تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه قــرار

گرفتنــد .بــرای انجــام ایــن پژوهــش بــا همــکاری مراکز مشــاوره
شوپــرورش ،همــه کودکانــی کــه بــا نشــانههای
و اداره آموز 
اختــال طیــف اتیســم ارجــاع داده شــده بودنــد ،معرفی شــدند.

بعــد از مشخصشــدن جایــگاه ایــن کــودکان در اختــال طیــف
اتیســم (در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از پرســشنامه صفــات

طیــف اتیســم ایــن مــورد بررســی شــد) ،ســطح هــوش و گفتــار

آنهــا (ســطح هــوش کــودکان بــا اســتفاده از آزمــون هوشــی

ن بررســی و ســطح گفتــار آنهــا
وکســلر از قبــل در پرونــده کــودکا 

نیــز توســط گفتــار درمــان مراکــز مشــخص شــده بــود) ،کودکانی
کــه دارای اختــال طیــف اتیســم بــا عملکــرد بــاال تشــخیص داده
شــدند ،انتخــاب و بهطــور تصادفــی در گروههــای آزمایــش و
گــواه قــرار گرفتنــد .کــودکان ارجــاع داده شــده بــه مرکز مشــاوره

بــرای افزایــش دقــت تشــخیص ،براســاس مالکهــای

تشــخیصی مطرحشــده در راهنمــای تشــخیصی و آمــاری
اختاللهــای روانــی ) ،(DSMبــرای اختاللهــای طیــف اتیســم و

در نظــر گرفتــن مالکهــای تشــخیص افتراقــی و اختاللهــای

همــراه بــا اختــال طیــف اتیســم مــورد ســنجش مجــدد قــرار
گرفتنــد .معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل ســطح هوشبهــر
بهنجــار و گفتــار و معیارهــای خــروج از پژوهــش شــامل وجــود

ناتوانــی جســمی و ســابقه عصبشــناختی ماننــد صــرع بــود.
بــرای گــردآوری دادههــا از ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد:
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ت( .)16برهمیــن
شــناختی و اجتماعی-عاطفــی کــودک اســ 

تاثیرگــذار اســت؟

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال

پرســشنامه صفــات طیــف اتیســم :1پرســشنامه

صفــات طیــف اتیســم نخســتین بــار توســط ،بارون-کوهــن
و همــکاران طراحــی شــد و شــامل 50ســوال اســت کــه پنــج
حــوزه مطرحشــده بــرای صفــات طیــف اتیســم ،شــامل

خیالپــردازی را میســنجد .همســانی درونــی خردهمقیاسهــا

بــه شــرح زیــر گــزارش شــده اســت :ارتبــاط(،)0/65

مهــارت اجتماعــی( ،)0/77خیالپــردازی( ،)0/65توجــه

بــه جزییــات( )0/63و تغییــر توجــه( .)0/67در ایــران بــرای
مطالعــه پایایــی آزمون-بازآزمــون ابــزار ،پرســشنامه در دو

نوبــت و بــه فاصلــه ســه هفتــه روی یــک نمونــه 50نفــری از
دانشــجویان دوره دکتــرا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و میــزان

پایایــی آزمون-بازآزمــون براســاس ضریب همبســتگی پیرســون

محاســبه شــد ( .)p=0/05،r=0/82همچنیــن میــزان آلفایکرونباخ
بــرای نمــره کل  0/79بهدســتآمد( .)23در ایــن پژوهــش از

نســخه تهیهشــده بــرای کــودکان بــرای ســنجش طیــف اتیســم

آزمودنیهــا اســتفاده شــده اســت.

فهرســت ارزیابــی رفتــاری کارکــردی اجرایــی:2

پیــش از انجــام مداخلــه روی شــرکتکنندگان گــروه

آزمایــش ،رضایــت والدیــن بــه صــورت کتبــی کســب شــد،

ســپس در زمینــه روش مداخلــهای انتخابشــده بــرای

کودکانشــان توضیــح داده شــد .برنامــه مداخلــه روانی-اجتماعی
کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،طرحــی

اســت کــه توســط پژوهشــگران برمبنــای اقتبــاس از چهــار

منبــع رویکــرد آدرلر-درایکــورس ،تحلیــل رفتــاری کاربــردی،

داســتانهای اجتماعــی و مهارتهــای حــل مســئله بــرای
بهبــود مولفههــای کارکردهــای اجرایــی کــودکان بــا اختــال
طیــف اتیســم دارای عملکــرد بــاال طراحــی شــده اســت و پــس

از بازنگــری براســاس نظــرات کارشناســان و تاییــد متخصصــان
در پژوهــش حاضــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در بحــث انواع

آمــوزش والدیــن ،رویکــرد آدلــری را از جملــه رویکردهــای

ارتباطــی مطــرح میکننــد کــه هــدف آنهــا بهبــود الگوهــای

ارتباطــی در خانــواده اســت و بــر حــل تعــارض تاکیــد میکنــد که
در ایــن میــان کــودک بهعنــوان عضوی از سیســتم خانــواده از آن

تاثیــر میپذیــرد و بــر آن تاثیــر میگــذارد .در ایــن پژوهــش نیــز

پرســشنامهای اســت بــرای والدیــن و معلمــان تــا کارکردهــای

در تدویــن جلس ـههای آموزشــی والدیــن ایــن موضــوع در نظــر

پرســشنامه بــرای محــدوده ســنین  5تــا 18ســال طرحریــزی

بــر بهبــود رفتارهــای چالشانگیــز کــودکان بــا اختــال طیــف

اجرایــی را در خانــه و محیــط مدرســه اندازهگیــری کننــد .ایــن

شــده اســت و دارای دو فــرم گــزارش والدیــن و معلمــان اســت

کــه هــر دو آنهــا 86ســوال دارنــد .ایــن فهرســت 8مولفــه
کارکردهــای اجرایــی شــامل بــازداری ،انتقــال توجــه ،کنتــرل

هیجــان ،آغازگــری ،حافظــه کاری ،برنامهریــزی ،ســازماندهی و
کنتــرل را ارزیابــی میکنــد .پایایــی آزمــون مجــدد پرس ـشنامه

در ارتبــاط بــا فــرم والدیــن  0/81و بــرای فــرم معلمــان 0/86
گزارش شــده اســت .این فهرســت دارای ســه نســخه برای ســنین

مختلــف اســت ،در ایــن پژوهــش از نســخه کــودک و نوجــوان  5تا

18ســال (فــرم والدین) اســتفاده شــده اســت( .)24آزمــون بریف
از روایــی محتوایــی خوبــی برخــوردار اســت ،زیــرا همه ســوالها از

مصاحبــه بــا والدیــن و در ارتبــاط بــا کارکردهــای اجرایــی انتخــاب
شــده اســت( .)25در ایــن پژوهــش از فــرم گــزارش والدیــن برای
ســنجش بــازداری و تنظیــم هیجانــی کــودکان اســتفاده شــد.

)1- Autism Spectrum Quotient (AQ
)2- The Behavior rating Inventory of Executive Function (BRIEF
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گرفتــه شــد و تاثیــر آن همــراه بــا دیگــر مولفههــای مداخل ـهای
اتیســم بررســی شــد.

برنامــه مداخلــه :برنامــه مداخلــهای روانــی-اجتماعــی

در 10جلســه مداخل ـهای بــرای کــودکان و 10جلســه آموزشــی
بــرای والدیــن تدویــن شــد .در ایــن دوره مداخلــهای روانــی-

اجتماعــی گامهــای رســیدن بــرای بهبــود بــازداری و افزایــش
کنتــرل هیجانــی بــرای کــودکان ابتــدا تعییــن و ســپس بــرای هــر

کــدام تکالیفــی طراحــی شــد و در هــر جلســه بــا توجــه بــه هــدف

تعیینشــده از آن اســتفاده شــد .برگــزاری جلســات آموزشــی
بــرای کــودکان زمــان بیشــتری از آنچــه مشــخص شــده بــود،

الزم داشــت و هــر گام مشخصشــده چندیــن بــار تکــرار شــد

تــا همــه کــودکان بــه متوســط اهــداف تعیینشــده بــرای بهبــود
کارکردهــای اجرایــی (بهبــود بــازداری و کنترل هیجانی) برســند.

جلســات آموزشــی بــرای والدیــن بــا هــدف اصــاح خطاهــای

شــناختی آنهــا در مــورد مشــکالت کودکانشــان و اســتفاده از
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مهــارت اجتماعــی ،تغییــر توجــه ،ارتبــاط ،توجــه بــه جزییــات و

شیوه اجرای پژوهش

بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال

تمریــن همــراه بــا ارایــه تقویــت مثبــت بــرای بهبــود وضعیــت
کارکردهــای اجرایــی کودکانشــان طراحــی شــد .خالصــهای

اســت .بعــد از اجــرای برنامــه مداخلــه روی گــروه آزمایــش،

آموزش و
کسب مهارت
به والدین

آموزش مستقیم

آموزش ایفای نقش به والدین و چگونگی استفاده از آن
در بهبود وضعیت ارتباطی و تحصیلی آنها در مدرسه

آموزش مستقیم
و تغییر رفتار

پیگیری چگونگی انجام تمرینهای بهبود بازداری و تنظیم
هیجانی والدین و جمعبندی تمرینهای ارایهشده در
این جلسات .ارتقای سطح انتقال مهارتها به کودکان
توسط والدین از طریق الگوسازی و ایفای نقش و گسترش
ارتباطها با همساالن عادی

ایجاد ارتباط
درمانی
آموزش و
کسب مهارت
به والدین

آموزش مستقیم

پیگیری چگونگی انجام تمرینهای بهبود بازداری و تنظیم
هیجانی توسط والدین و ارایه تمرین جدید

آشنایی والدین با رویکرد
روانی-اجتماعی

افزایش
بازداری
شناختی

آموزش مستقیم

آموزش تمرینهای بهبود تنظیم هیجانی در کودک به
والدین و چگونگی ارایه تقویت مثبت

افزایش
بازداری
رفتاری

آموزش مستقیم

افزایش
بازداری
رفتاری

آموزش مستقیم

آموزش ثبت
رفتاری به
والدین

آگاهی از
هیجانها

تحلیل رفتار
کاربردی

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (ارایه تمرین و
تکرار)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود بازداری رفتاری

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (ارایه تمرین)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود بازداری رفتاری

آموزش ارایه تقویت
مثبت
آموزش و
کسب مهارت
به والدین
آموزش و
کسب مهارت
به والدین
آموزش و
کسب مهارت
به والدین

آموزش مستقیم ،ایفای
نقش

اجرای تمرینهای مشخص افزایش آگاهی
هیجانی

آموزش والدین به کنترل استرسهایشان در منزل
در ارتباط با رفتارهای کودکانشان ،چگونگی برقراری
ارتباط با کودکانشان ،آموزش استفاده از روشهای
رفتاری(تقویت مثبت و منفی) هنگام ارتباط با کودکشان

آگاهی از
هیجانها

تحلیل رفتار
کاربردی

آموزش والدین در زمینه رفتارهایی از کودکشان که
نشان از نقص در مولفههای کارکردهای اجرایی دارد و
ثبت این رفتارها در منزل

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (داستانهای
اجتماعی)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود بازداری
شناختی

آموزش مستقیم،
تغییر رفتار (داستان
اجتماعی)

اجرای تمرینهای مشخص افزایش آگاهی
هیجانیر

آموزش تمرینهای بهبود بازداری در کودک به والدین و
چگونگی ارایه تقویت مثبت

افزایش تنظیم
هیجانی

آموزش مستقیم

آشنایی والدین با مفهوم کارکردهای اجرایی و مولفههای
آن (بازداری و تنظیم هیجانی)

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (شکلدهی)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود بازداری
شناختی و ارایه تقویت مثبت

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (حل مسئله)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود تنظیم هیجانی

پیگیری چگونگی انجام تمرینهای بهبود بازداری توسط
والدین و ارایه تمرین جدید

افزایش تنظیم
هیجانی

ارتباط درمانی

آشنایی با والدین و کودکان آنها ،کسب آگاهی والدین
درباره روند جلسههای درمان ،آشنایی مادران با ماهیت
اختالل طیف اتیسم و نشانههای آن در کودکان

تمرین مهارتها و
مرور کلی

هدف

تحلیل رفتار کاربردی

اجرای بازی آزاد کودکان برای ثبت رفتارهای
آنها ،یافتن عالقههای کودکان در محیط
آموزشی و آشنایی کودکان با یکدیگر

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار (خود تنظیمی)

اجرای تمرینهای مشخص بهبود تنظیم هیجانی

جمعبندی و انتقال
مهارتها به
محیط آموزشی

روش

محتوا

افزایش
بازداری
شناختی

جدول  .1خالصه جلسات مداخله روانی-اجتماعی برای والدین

هدف

روش

محتوا

آموزش مستقیم ،تغییر
رفتار(خودتنظیمیو
ایفای نقش)

جمعبندی تمرینها افزایش بازداری و تنظیم
هیجانی و انتقال این مهارتها به محیط آموزشی

یافته ها
در ایــن پژوهــش 24کــودک بــا تشــخیص اختــال طیــف

اتیســم دارای عملکــرد بــاال شــرکت کردنــد کــه دامنــه ســنی

آنهــا بیــن  10تــا 12ســال بــا میانگیــن  10/58و انحــراف

معیــار  1/58بــود .از ایــن میــان 10کــودک در پایــه چهــارم
دبســتان8 ،کــودک در پایــه پنجــم دبســتان و 6کــودک در پایــه
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بــرای هــر دو گــروه آزمایــش و گــواه پسآزمــون اجــرا شــد.

جدول  .2خالصه جلسات مداخله روانی -اجتماعی برای کودکان

ایجاد ارتباط
درمانی و ثبت
رفتاری

از جلســات درمانــی در جدولهــای شــماره 1و  2ارایــه شــده

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال

ششــم دبســتان مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .همــه کــودکان

در جــدول  4نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانــس پسآزمــون

آزمودنیهــا در متغیرهــا بــه تفکیــک گروههــای آزمایــش

براســاس نتایــج جــدول فــوق ،تفــاوت مشاهدهشــده در میانگیــن

جــدول  .3میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره خردهمقیاسهــای رفتارهــای

در ادامــه ســوال دوم ،پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

هیجانــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای عملکــرد بــاال

آزمایش

15/05

2/68

گواه

15/25

2/37

آزمایش

6/08

2/81

گروههــای آزمایــش و گــواه

گواه

12/50

2/54

منابعتغییرات مجذورات

آزمایش

13/50

2/19

گواه

13/17

1/74

آزمایش

5/08

1/83

گواه

10/75

2/06

دارای هوشبهــر عــادی بودنــد .در ابتــدا مولفههــای توصیفــی

و گــواه در پیشآزمــون و پسآزمــون ارایــه شــده اســت.

مرحله

متغیر ها

پیش آزمون
بازداری
پس آزمون

پیش آزمون
تنظیمهیجانی
پس آزمون

همانطــور کــه جــدول  3نشــان میدهــد ،میانگیــن

نمرههــای متغیــر بــازداری و تنطیــم هیجانــی گــروه آزمایــش
در پسآزمــون کاهــش یافتــه اســت .بــرای پاســخ بــه ســوال

نخســت پژوهــش (آیــا برنامــه مداخلــهای روانی-اجتماعــی
بــر بهبــود بــازداری کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم دارای

عملکــرد بــاال تاثیرگــذار اســت؟) بعــد از بررســی پیشفرضهــا
از روش تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد .دادههــا در جــدول

شــماره 4آورده شــده اســت.

نمــرات متغیــر بــازداری در ســطح  p≥0/001معنادار اســت.

(آیــا برنامــه مداخلــهای روانی-اجتماعــی بــر بهبــود تنظیــم
تاثیرگــذار اســت؟) و نتایــج در جــدول شــماره  5ارایــه شــده

اســت.

جــدول  .5نتایــج تحلیــل کوواریانــس نمــرات پسآزمــون تنظیــم هیجانــی در

پیش آزمون

2/26

درجه
آزادی

مجذورات

نسبت F

سطح معنی داری

1

2/26

0/60

0/44

گروه ها
(مستقل)

194/84

1

194/84

واریانس خطا

78/90

21

3/75

کل

1718

24

51/85

0/001

نتایــج جــدول  5بیانگــر ایــن اســت کــه بیــن نمــره تنظیــم

هیجانــی گــروه آزمایــش و گــواه در مرحلــه پسآزمــون در
ســطح  p≥0/001تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی مداخلــه

جــدول  .4نتایــج تحلیــل کوواریانــس نمــرات پسآزمــون بــازداری در

روانی-اجتماعــی بــر بــازداری و تنظیــم هیجانی در کــودکان دارای

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

نسبت F

سطح معنی داری

داد کــودکان گــروه آزمایــش بعــد از اجــرای برنامــه درمانــی

پیش آزمون

8/67

1

8/67

1/22

0/28

گروه ها
(مستقل)

251/16

1

251/16

35/34

0/001

واریانس خطا

149/24

21

7/10

خطا

2477

24

گروههــای آزمایــش و گــواه
منابعتغییرات مجذورات
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اختــال طیــف اتیســم بــا عملکــرد بــاال انجــام شــد .نتایج نشــان
عملکــرد متفاوتــی در فعالیتهــا داشــتند و گــزارش والدیــن

آنهــا حاکــی از بهبــود فعالیــت کــودکان در بــازداری و تنظیــم

هیجانــی بــود.

تحلیــل دادههــا نشــان داد تفــاوت معنــاداری از نظــر آماری

بیــن نمرههــای پیشآزمــون و پسآزمــون گــروه آزمایــش
در متغیــر بــازداری وجــود دارد .بــا توجــه بــه الگــوی بــازداری
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گــروه آزمایــش و گــواه در مراحــل پیشآزمــون و پسآزمــون

بــا برداشــتن اثــر پیشآزمــون بیــن دو گــروه ارایــه شــده اســت.

تعلیم و تربیت استثنایی

بررسی اثربخشی مداخله روانی -اجتماعی بر بازداری و تنظیم هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیسم دارای عملکرد باال

و کارکردهــای اجرایــی بارکلــی میتــوان بــرای برطرفکــردن

برگــزار شــد و طــی جلســات آنهــا نیــز مهارتهــای تنظیــم

اســتفاده کــرد .از جملــه میتــوان بــر کار شــخصی و اضافــی

کودکانشــان را آموختنــد کــه ایــن نیــز نقــش بســیار بااهمیتــی

نارســایی کارکردهــای اجرایــی از راهبردهــا و شــیوههای گوناگــون
خــارج از مدرســه بــرای ایــن دانشآمــوزان تاکیــد کــرد و نکاتــی

برنامهریــزی کمــک میکنــد ،بــه معلمــان آمــوزش داد .بــه

عقیــده مارلــو( )26بــرای بهبــود ســطح کارکردهــای اجرایــی باید

بــر آمــوزش مهارتهــای تفکــر و حــل مســئله تاکیــد کــرد .در

بیشــتر پژوهشهــا از تکالیــف مشــخصی بــرای ســنجش توانایی
بــازداری کــودکان بــا اختــال طیف اتیســم اســتفاده شــده و نتایج

آنهــا حاکــی از نقــص در برخــی فعالیتهــا نســبت بــه کــودکان
عــادی همســن بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،یــک توافــق کلــی
وجــود دارد کــه نقــص در بــازداری کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم در تعامــل آنهــا بــا محیــط و رفتارهایشــان مشــخص
میشــود( .)27بــا توجــه بــه یافتههــا میتــوان اینگونــه

ی-اجتماعــی میتوانــد
نتیجهگیــری کــرد کــه مداخلــه روان 
بــازداری شــناختی و رفتــاری در کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم را افزایــش دهــد کــه ایــن بــازداری بیشــتر بهصــورت

تعاملهــای بهتــر در محیــط و واکنــش ســریعتر بــه پیغامهــای
دســتوری نشــان داده میشــود .نکتــهای کــه بــرای بهبــود

ســطح کارکردهــای اجرایــی ماننــد بــازداری بایــد مــورد توجــه

قراربگیــرد ،ارتبــاط بســیار زیــاد رشــد ایــن کارکردهــا بــا رشــد

ســایر تواناییهــای شــناختی بهویــژه زبــان اســت.

بــا توجــه بــه گــزارش والدیــن و نتایــج حاصــل از تحلیــل

دادههــا ،مداخلــه روانی-اجتماعــی باعــث بهبــود تنظیــم هیجانــی
کــودکان گــروه آزمایــش شــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج حاصــل از

پژوهــش اســکارپا و ریــس( )28مبنیبــر موثربــودن روش

شــناختی رفتــاری در بهبــود تنظیــم هیجانــی کــودکان بــا اختــال
طیــف اتیســم همســو اســت .ایــن یافتــه را میتــوان اینگونــه
تفســیر کــرد کــه مداخلــه روانی-اجتماعــی توانایــی کــودکان

بــا اختــال طیــف اتیســم در تنظیــم خلــق را بهتــر میکنــد و
شــدت وضعیــت خلقــی آنهــا کاهــش پیــدا میدهــد .همچنیــن
والدیــن در ایــن پژوهــش گــزارش کردنــد کــه کودکانشــان از

راهبردهــای متفاوتــی در شــرایطی کــه از نظــر خلقــی آشــفته

ی و غمگینبــودن و  ،)...اســتفاده کردنــد .در
بودنــد (عصبانــ 

مداخلــه روانــی -اجتماعــی جلســات آموزشــی بــرای والدیــن

در بهترشــدن تنظیــم خلقــی کودکانشــان داشــت.

در مجمــوع ،نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد درمــان

مبتنیبــر برنامــه روانی-اجتماعــی در بهبــود کنتــرل بــازداری و

تنظیــم هیجانــی کــودکان با اختــال طیــف اتیســم دارای عملکرد
بــاال و موثــر اســت .از آنجایــی کــه میــزان رشــد کارکردهــای

اجرایــی ماننــد بــازداری و تنظیــم هیجانی در ســالهای نخســتین

زندگــی ،پیشبینیکننــده مناســبی بــرای حیطههــای زیــادی
از زندگــی بهویــژه در زمینــه پیشــرفت تحصیلــی (بهویــژه
ریاضیــات و خوانــدن) اســت ،بنابرایــن اســتفاده از روش

مداخلــهای روانی-اجتماعــی بــرای بهبــود کارکردهــای اجرایــی
کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم در تمامــی مراکــز مشــاورهای

پیشــنهاد میشــود.

محدودیتهــای ایــن پژوهــش بایــد در نظــر گرفتــه

شــود .نمونــه ایــن پژوهــش شــامل کــودکان گــروه ســنی 10

تــا 12ســال دارای اختــال طیــف اتیســم بــا عمکــرد بــاال بــود،

همچنیــن پیگیــری بهمنظــور بررســی حفــظ اثــرات درمانــی در
طــول زمــان اجــرا نشــد ،بنابرایــن در تعمیــم نتایــج بایــد دقــت

بیشــتری داشــت .پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای بعــدی
از پرســشنامههای جداگانــهای بــرای ســنجش کارکردهــای
اجرایــی اســتفاده شــده و اثربخشــی روش مداخلــهای روانــی-
اجتماعــی روی کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم شــدید

بررســی شــود .در پایــان از همــه همکارانــی کــه در ایــن پژوهــش
مــا را یــاری کردنــد ،سپاســگزاریم.
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