نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی
انجمن علمی کودکان استثنائی ایران
سال یازدهم ،شماره  ،)33(3پاییز 1399

صص 23-36
DOI: 10.22034/CECIRANJ.2020.231765.1392

اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن کودکان
مبتال به اختالل طیف اُتیسم
مریم
فرح

یقینی*

نادری**

وحید

نجاتی***

پروین احتشام

زاده****

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتالبه اختالل طیف
اُتیسم بود .مطالعه حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان با اختالل طیف اُتیسم (298
نفر= 65دختر 232+پسر) شهر شیراز در سال تحصیلی  1398-99بود .گروه نمونه شامل  44نفر از دانشآموزان اُتیسم که با نمونهگیری هدفمند از بین
مدارس عادی و استثنائی انتخاب و در  2گروه  22نفری آزمایش و گواه ( 16پسر و  6دختر) به روش تصادفی گمارده شدند .مداخله طی  12جلسه بر روی
گروه آزمایش اجرا و گروه گواه همان برنامههای روزانه را ادامه دادند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سنجش دامنه اُتیسم ( ،)ASSQآزمون نظریه ذهن
( )Tom Testو بررسی پیشینه توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجان ( )AREFبود .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و
چندمتغیری از نسخه نرمافزار آماری  SPSS-24مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که روش توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر
بهبود مشکالت رفتاری ( ،)P≥0/001 ،df=1 ،F=33/68تئوری ذهن سطح یک ( ،)F=21/23 ،P=0/001تئوری ذهن سطح دو ( P=0/002و )F=11/58
و نمره کل تئوری ذهن ( ) F=16/93 ،P=0/001تأثیر مثبت داشت؛ اما بر تئوری ذهن سطح سه ،تأثیر معنادار نداشته است .با توجه به نتایج پژوهش
میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش بازشناسی و تشخیص مناسب هیجانات از طریق توانبخشی شناختی (جانشینی) ،میتواند مشکالت رفتاری را بهبود
و سطوح نظریه ذهن را ارتقا دهد.
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اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی ...

مقدمه
اختاللهای طیف اُتیسم 1طیف وسیعی از اختالالت گسترده
عصبی رشدی با شیوع تقریباً  0/01درصد را شامل میشود (کوپر
و همکاران .)2020 ،عالئم این اختالل با نارساییهای مداوم و
زودرس در روابط اجتماعی و تعامل ،رفتارهای محدود یا تکراری
ثابت (2013 ،APA؛ سازمان بهداشت جهانی )2016 ،و
بهصورت عالقههای شدید ،حساسیت غیرعادی ،مشکالت ویژه
در توسعه و حفظ روابط اجتماعی (لیندور و همکاران )2019 ،خود
را نشان میدهد .کودکان مبتال به اُتیسم بسیاری از مشکالت
عاطفی و رفتاری از جمله اضطراب ،افسردگی ،جسارت،
بیقانونی ،پرخاشگری ،خودآزاری ،بیتوجهی ،بیش فعالی،
تحریکپذیری و تفکر غیرطبیعی را تجربه میکنند (هارتلی،
سیکورا و مککوی2008 ،؛ سامرز و همکاران .)2017 ،علل
تفاوتهای رفتاری ،اغلب در ارتباط با مشکالت رفتاری بیانشده
است ،مشکالتی در زمینه فهم و یا بیان رفتار ،بنابراین با بهبود
رفتار ،ارتباط نیز بهبود مییابد (هاجدن.)2004 ،
در حوزه سببشناسی مشکالت رفتاری اُتیسم علتهای
زیادی مطرح شده است ،از جمله رابطه مشکالت رفتاری با خواب
(لیندور و همکاران ،)2019 ،با مشکالت حسی (سانز -سرورا،
پاستور -سرزووال ،گانزلز -ساال ،تاراگا -مینگز و فرناندز -اندرس،
 ،)2017با مشکالت روانشناختی والدین (نوروزی ،بردیده و
امینی .)1398 ،در تئوریهای جدید ،اُتیسم را بهعنوان یک
اختالل با مبنای زیستشناختی نورولوژیکی تقسیمبندی میکنند
که دربرگیرنده تغییرات نوروآناتومی و نوروشیمیایی مغز است
(ایکسیو ،لی و ژانگ .)2015 ،در بین نواحی مختلف مغز ،مراکز
و مدارهای مختلفی تشکیل یک شبکه میدهند که در پردازش
شناخت اجتماعی درگیر است (آدلف .)2009 ،قشر پیشپیشانی2
و آمیگدال ،3قسمتهایی از دستگاه لیمبیک 4و شکنج فوزیوم5
نوعی مغز اجتماعی را تشکیل میدهند که مسئول پردازش
اطالعات اجتماعی این شبکه است (پاتریک ،دیراموس ،لیبرو،
الرید و کانا .)2016 ،سه بُعد شناخت اجتماعی 6شامل :پردازش

چهره (بازشناسی هیجان 7و بازشناسی هویت چهره) ،نظریه
ذهن 8و همدلی میباشد (فرناندز ،کاجاُو ،لوپس ،جرانیمو و
بارهونا-کوریا2018 ،؛ فوجیوارا و بارتالومز .)2010،یکی از
موردقبولترین نظریههای رویکرد نوروسایکولوژی در خصوص
بازشناسی هیجان ،فرضیه امیگدال است .ناحیهای کلیدی که در
اختالل طیف اُتیسم ،دچار بدکارکردی شده است (بارون -کوهن
و همکاران2000 ،؛ همیلتون .)2009 ،نقص آمیگدال ،موجب
کاهش توجه به محرکهای اجتماعی از جمله چشمها است که
در بازشناسی هیجانات مثبت و منفی نقش دارد (اولنجارویک و
همیلتون .)2013 ،بازشناسی هیجان ،بهعنوان توانایی تمییز
حاالت هیجانی مختلف در چهره ،وضعیت بدنی و عبارات کالمی،
در خود یا دیگران تعریف میشود و درک معنای اجتماعی -بافتی
آنها یکی از عوامل مؤثر در عملکرد اجتماعی تلقی میشود که
مبنای تعامالت است (بامینگر .)2002 ،نتایج مطالعات
نشاندهنده ارتباط بازشناسی هیجان با سازگاری فرهنگی-
اجتماعی (نجاتی ،مقصودلو و معین اسالم ،)1394 ،سالمت روان،
تشخیص احساسات و اختالالت همدلی (هانینکین ،ولز ،عش و
ونگازن ،)2020 ،پیشرفت تحصیلی (کوون ،هانراهان و
کوپزیک )2017 ،و رابطه با فرزندپروری (حسنپور ،مرادی،
یعقوبنژاد و حقانی )1398 ،است .هارمز ،مارتین و واالس9
( ،2010بهنقل از میرزاخانی و همکاران )2014 ،در مقایسه
بازشناسی هیجانهای چهره در کودکان اختالل طیف اُتیسم و
کودکان بهنجار ،عملکرد گروه اُتیستیک را در بازشناسی هیجان
و زمان واکنش به آن را ضعیفتر گزارش داده است .ناتوانی
کودکان اُتیسم در برقراری تعامل با دیگران ،تفسیر حاالت
هیجانی مختلف و حاالت درونی به فقدان «نظریه ذهن» نیز
نسبت داده شده است (بارون -کوهن ،لسلی و فرث.)1985 ،
نظریه ذهن ،برای تعامالت اجتماعی روزمره انسان بسیار مهم
است و در هنگام تحلیل ،قضاوت و ارزیابی رفتارهای دیگران
مورداستفاده قرار میگیرد (گِیون و ساکس .)2013 ،با وجود نتایج
مثبت آموزش نظریه ذهن به کودکان اُتیستیک ،پژوهشها نشان
6. social cognition
7. emotional recognitional
8. theory of mind
9. Harms, M. B., Martin, A., & Wallace, G. L.

)1. Autism Spectrum Disorders (ASD
2. pre frontal
3. amygdala
4. Limbic
5. fuzzy torture
 | 24نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال یازدهم ،شماره  ،)33(3پاییز 1399

مریم یقینی و همکاران

میدهد که هدف از آموزش نظریه ذهن ،آموزش تکالیف به
کودکان است تا جایی که این توانایی منجر به تعمیم تعاملهای
اجتماعی در زندگی واقعی آنها شود (پترسون.)2014 ،
افزونبراین ،پژوهشها نشان دادهاند در کودکان اُتیسمی که
آموزش نظریه ذهن میبینند تا تکالیف استاندارد نظریه ذهن را
انجام دهند ،کفایت اجتماعی آنها بهطور خودبهخود افزایش
نمییابد (ونهوروگن ،اسمیت و دیمیتریو .)2015 ،بهنظر میرسد
که نظریه ذهن ساختار پیچیدهای دارد و به برنامه آموزشی
جامعتری فراتر از آموزش ساده تکالیف نظریه ذهن نیاز دارد
(یاپکو2003 ،1؛ بهنقل از بهادری و پناهی .)1397 ،بنابراین ،باید
بهدنبال راههای دیگری جهت بهبود نظریه ذهن کودکان اُتیسم
بود.
طی سالیان اخیر ،روشهای درمانی دیگری در جهت حل
مشکالت کودکان اُتیسم طراحی شده است ،یکی از روشهای
نوین توانبخشی شناختی 2جانشینی ،3بازشناسی هیجان میباشد.
توانبخشی شناختی جانشینی ،توسط لوریا )1948-1963( 4ارائه
شده و بر این امر تأکید دارد که مناطق سالم مغز زمانی که ناحیه
مجاور یا مشابه آن در یک نیمکره یا نیمکره دیگر آسیب ببینند،
به انجام وظایف نقاط آسیبدیده خواهند پرداخت (میکادز ،آردیال
و آخوتینا .)2019 ،شواهد تجربی و مطالعات تصویربرداری مغزی
نیز از این نظریه حمایت کردهاند .تأکید اصلی این رویکرد ،بر
دستیابی به نتایج خاص کارکردی چون یادگیری اطالعات مربوط
به زندگی روزمره است (سولبرگ و متیر2001 ،5؛ بهنقل از باقری
و فروزنده .)1396 ،در توانبخشی شناختی بازشناسی هیجان با
توجه به اینکه کودکان اُتیسم دارای مشکالتی در درک و
خواندن حاالت هیجانی چهره و شناخت اجتماعی (پاولوف و
همکاران ،)2017 ،نقص در سازوکار زیربنایی پردازش صورت
(بال و همکاران )2010 ،میباشند؛ بنابراین در مداخله کودکان
اُتیسم توجه بهصورتهای هیجانی در مقابل صورتهای
غیرهیجانی (برزگر ،نجاتی و پوراعتماد 1393 ،الف) و توجه به
تصاویر هیجانی با فیلتر بسامدی باال (برزگر ،نجاتی و پوراعتماد،
 1393ب) مدنظر قرار میگیرد .در این برنامه مداخله رایانهای با
استفاده از صورتهای گرافیکی ،آموزشهای هیجانی ارائه

میشود .این برنامه در  10سطح متفاوت ،هیجانهای پایه را به
فرد آموزش و براساس پاسخ فرد بازخورد ارائه میشود .لیست
تکالیف شامل  -1برچسبزدن به حالتهای عاطفی؛  -2تطبیق
عاطفی جانبی و  -3تطبیق عاطفی از روبهرو میباشد .منطق
حاکم بر تمرینات این مداخله بدینترتیب است -1 :پیشرونده
بودن از هیجانهای پایهای ساده (شادی ،غم ،ترس و خشم)
بهسمت هیجانهای پایهای پیچیده (نفرت و تعجب)؛
 -2پیشرونده بودن از شدت تظاهرات باالتر ( 100درصد در
سطح نخست) تا ( 10درصد در سطح دهم) و  -3ارائه بازخورد
مثبت و منفی در حضور محرک بهصورت تعیین گزینه صحیح
برای تقویت یادگیری (نجاتی.)1396 ،
با توجه به مطالعات اخیر درباره توانبخشی شناختی خصوص ًا
استفاده از رایانه با در نظر گرفتن ویژگیهای کودکان اُتیسم،
اثربخشی این روش بر کاهش مشکالت رفتاری و همچنین بهبود
نظریه ذهن موردبررسی قرار گرفت .گزارشها بهطور کلی نشان
از اثربخشبودن توانبخشی شناختی بر مشکالت رفتاری
کودکان بیشفعال (موسیزاده ،ارجمندنیا ،افروز و غباریبناب،
1397؛ عیوضی ،یزدانبخش و مرادی ،1397 ،نجارزادگان،
نجاتی ،امیری و شریفیان ،)1394 ،توانبخشی شناختی
ذهنخوانی بر عالئم رفتاری کودکان اُتیسم (بگر و همکاران،
2015؛ یاقوتی ،قاسمزاده و احمدی1398 ،؛ موسیبیگی ،کریمی
و آسانی ،)1398 ،آموزش نظریه ذهن در افزایش سطح تعامل
اجتماعی و ارتباط کودکان اُتیسم (بهادری و پناهی،)1397 ،
توانبخشی شناختی مبتنی بر هیجان و تعامالت اجتماعی بر
توانایی ذهنخوانی اُتیسم (شیری ،نجاتی و پوراعتماد1392 ،؛
حسنپور و همکاران ،)1398 ،توانبخشی شناختی پریا بر بهبود
بازشناسی هیجانی کودکان اُتیسم (آبادی ،نجاتی و پوراعتماد،
 ،)1395توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت دوساهو بر نظریه
ذهن اُتیسم (دیلمی 1396 ،توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی
رایانهای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری
کودکان اُتیسم (اَرستی و زاپیراین ،)2015 ،تأثیر آموزش تئوری
ذهن بر تقویت همدلی کودکان اُتیسم (هولوپینتن ،دی ولد،
هودنباخ و بکر )2019 ،و نورونهای آینهای و اثر آن بر نظریه

1. Yapko, D.
2. cognitive rehabilitation
3. vicaration

4. Luria, A. R.
5. Scholberg, M. M., & Mateer, C. A.
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ذهن کودکان اُتیسم (کویاما )2009 ،بود .با توجه به گزارشهای
اثربخشی توانبخشی شناختی بر روی گروههای مختلف و اُتیسم،
تحقیقی که به بررسی تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازشناسی هیجان با استفاده از رایانه بر مشکالت رفتاری و تئوری
ذهن اُتیسم باشد ،مشاهده نشد و سایر مطالعات صورت گرفته بر
روی گروههای دیگر و یا تعداد کمی از کودکان اُتیسم با عملکرد
باال و با متغیرهای کمتری بوده است .همچنین با توجه به نتایج
گزارشها ،این ضرورت بهنظر رسید تا با استفاده از نرمافزار
آموزشی فیسجن که در آن شدت هیجانات مختلف لحاظ شده
بود (نجاتی ،)1396 ،با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی
مبتنی بر بازشناسی هیجان ،مشکالت رفتاری و تئوری ذهن
کودکان مبتالبه اختالل طیف اُتیسم موردبررسی قرار گیرد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی همراه با طرح
پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری این
پژوهش دانشآموزان با اختالل طیف اُتیسم ( 298نفر=65
دختر 232+پسر) شهر شیراز در سال تحصیلی  1398-99بودند.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن و تعیین اندازه اثر
 1-β=0/7 ،a=0/005 ،a=0/05و با توجه به اندازه اثرهای
پیشینه پژوهش (حبیبی )1397 ،محاسبه شد که در هر دو گروه
 15نفر برآورد گردید؛ اما با توجه به احتمال ریزش نمونه ،برای
دقت بیشتر تعداد بیشتری در نظر گرفته شد و در نهایت گروه
نمونه شامل  44نفر از دانشآموزان دارای اختالل طیف اُتیسم
که با نمونهگیری هدفمند از بین دانشآموزان اُتیسم مدارس
عادی و استثنائی انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 22
نفری آزمایش و گواه ( 16پسر 6+دختر) گمارده شدند .مالکهای
ورود به پژوهش ،تشخیص اولیه اُتیسم از طرف روانپزشک،
سطح یک و دو اُتیسم براساس مصاحبه تشخیصی اُتیسم-
تجدیدنظر شده ،1دامنه سنی  9-12سال دختر و پسر ،حضور
دانشآموز اُتیسم در مدارس عادی یا استثنائی و تمایل والدین
ایشان به شرکت در مداخله بود .مالکهای خروج از مطالعه نیز
غیبت بیشتر از دو جلسه در جلسات آموزشی و شرکت همزمان

در مداخله آموزشی مشابه بود.
در پژوهش حاضر پس از طی کردن مراحل اداری و گرفتن
کد اخالق ،با مراجعه به مدارس هدف و صحبت با والدین و
کسب اجازه و اطمینانخاطر از اینکه نتایج ارزیابی محرمانه باقی
خواهد ماند ،با ارائه اطالعاتی در مورد اجرای مراحل پژوهش
بهصورت مداخله  12جلسه  60دقیقهای انفرادی طی سه روز در
هفته و اجرا در مدرسه ،به پرسشهای والدین پاسخ داده شد ،فرم
تعهدنامه اخالقی و همکاری در طرح توسط والدین داوطلب
تکمیل شد ،به والدین اطمینان داده شد که در این پژوهش از
هیچگونه برنامه دارویی استفاده نخواهد شد .پیشآزمون گرفته
شد ،گروه آزمایش تحت برنامه درمان توانبخشی شناختی
(نجاتی )1396 ،و گروه گواه همان برنامههای رایج را ادامه دادند.
در این مداخله ،چهرههای هیجانی فیسجن از طریق  48تصویر
متفاوت ارائه میشد .بدینترتیب که برای هر حالت هیجان (شاد،
ناراحت ،عصبانی ،ترس ،تعجب و تنفر)  12تصویر متفاوت ،از
افراد مختلف وجود داشت که کودک میبایست از بین چهار
گزینه ،گزینه متناسب با تصویر را انتخاب مینمود .تمامی چهرهها
بهصورت کامل از نمای جلو و نیمرخ به فرد ارائه و از وی خواسته
میشد تا حالت هیجانی متناسب با چهره هدف را از بین آنها
انتخاب نماید .در مورد این حالتها ،زمان بروز آن و نحوه ابراز
آن صحبت میشد .در این مداخله فرد پس از اجرا ،بازخورد
دریافت مینمود؛ بدینترتیب که برای هر پاسخ صحیح نمره یک
و برای هر پاسخ اشتباه نمره صفر ثبت میشد .نحوه اجرای این
برنامه بر روی آزمودنیها به این صورت بود که در جلسات اول
هیجانهای با شدت بیشتر (تشخیص این هیجانات آسانتر
است) و در جلسات بعدی هیجانهای با شدت کمتر (تشخیص
این هیجانات سختتر است) با تمرینهای پیشرونده ارائه
میشد و کودک میبایست نوع حالت هیجانی را تشخیص دهد.
آزمونگر چهرههای گفته شده توسط کودک را روی صفحه کلید
عالمت میزد و به کودک در خصوص بازخورد درست و غلط (√
عالمت تأیید سبزرنگ و یا ضربدر قرمز رنگ) اطالع داده میشد
(نجاتی.)1396 ،

)1. Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R
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ابزار سنجش
پرسشنامه سنجش دامنه اُتیسم :)ASSQ( 1جهت
مشخص کردن مشکالت رفتاری طیف اُتیسم ،از پرسشنامه
سنجش دامنه اُتیسم (ایهلرز ،گیلبرگ و وینگ1993 ،2؛ بهنقل از
کاسهچی )1390 ،استفاده شد .این پرسشنامه یک مقیاس رفتاری
گسترده برای شناسایی مشکالت اُتیسم در سه حوزه تعامل
اجتماعی ،تأخیر در زبان و گفتار ،مشکالت رفتاری و بازیهای
سمبولیک غیرعادی در دامنه سنی ( 7-16ساله) استفاده میشود.
در ابتدا دارای  27سؤال سه گزینهای بود که حوزههای مختلف
اختالالت (ارتباطی ،اجتماعی ،عالیق محدود و کلیشهای ،خامی
حرکتی ،تیکهای صوتی و حرکتی) را میسنجید و توسط والدین
و مربیان تکمیل میشد .این ابزار برای کودکان و بزرگساالنی
که هوش طبیعی دارند یا عقبماندگی ذهنی آنها در حد خفیف
میباشد ،مفید است .پایایی بازآزمون در گروه والدین ( )0/96و
در گروه مربیان ( ،)0/94روایی همگرایی با دو پرسشنامه
اختالالت رفتاری راتر و عالئم مرضی کودکان 3در گروه والدین
( )0/75و در گروه مربیان ( )0/70گزارش شد (ایهلرز ،گیلبرگ و
وینگ1999 ،؛ بهنقل از کاسهچی .)1390 ،در ایران کاسهچی
( )1390با تغییراتی فرم  21سؤالی را بر روی  213نفر کودک
عادی 67 ،نفر کودک اختالل طیف اُتیسم و  34نفر آسپرگر
هنجاریابی کرد .ضریب آلفا در گروه والدین ( )r=0/467و گروه
مربیان ( ،)r=0/614ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه
سنجش دامنه اُتیسم و راتر در والدین ( )0/715و در مربیان
( )0/495و با عالئم مرضی کودکان در گروه والدین ( )0/486و
مربیان ( )0/411گزارش شد .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده
پرسشنامه برابر  0/73گزارش شد (کاسهچی.)1390 ،
آزمون نظریه ذهن :)Tom Test( 4فرم اصلی  72سؤالی
این آزمون بهوسیله استیرمن1994( 5؛ بهنقل از منصوری ،چلبانیو،
ملکیراد و مسدد) بهمنظور سنجش «نظریه ذهن» در کودکان
عادی و مبتال به اختالالت فراگیر رشد با سنین  5تا  12سالگی
طراحی شده و اطالعاتی راجع به گستره درک اجتماعی،
)1. Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ
2. Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L. A.
)3. Children Sympotom Inventory-4 (CSI-4
)4. Theory of Mind Test (Tom Test

حساسیت و بینش کودک ،همچنین میزان و درجهای که وی قادر
است افکار و احساسات دیگران را بپذیرد در سه سطح (مقدماتی،
باور غلط اولیه و درک باور غلط و سطح پیشرفتهتر نظریه ذهن
یا درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی) فراهم میآورد .در ایران
قمرانی ،البرزی و خیر ( ،)1385تعداد سؤاالت را به  38سؤال
کاهش دادند و بهجای اسامی خارجی از اسامی فارسی استفاده
کردند .سپس بر روی گروهی از دانشآموزان عقبمانده ذهنی
آموزشپذیر و عادی شهر شیراز آزمون را هنجاریابی کردند.
روایی همزمان از طریق همبستگی آزمون با تکلیف خانه
عروسکها  ،0/89ضرایب همبستگی خردهآزمونها با نمره کل
آزمون نیز در تمام موارد معنادار و بین  0/82تا  0/96متغیر
گزارش شده است .پایایی بازآزمایی بین  0/70تا  0/94متغیر بوده
و کلیه ضرایب در سطح  0/01معنادار بوده اعالم نمودند .ضریب
آلفای کرونباخ برای کل آزمون و هریک از خردهآزمونهای اول،
دوم و سوم بهترتیب  0/80 ،0/72 ،0/86و  0/81گزارش شده
است .همچنین ضریب اعتبار نمرهگذاران  0/98گزارش شد
(قمرانی ،البرزی و خیر.)1385 ،

بررسی پیشینه توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازشناسی هیجان :)AREF( 6این برنامه بومی بوده و
توسط نجاتی ( )1396طراحی و توسط مرکز پژوهشی علوم
اعصاب شناختی رفتار ساخته شده است .کارایی این برنامه در
مطالعهای بر روی شناخت اجتماعی کودکان اُتیسم با عملکرد
باال (شیری ،نجاتی ،پوراعتماد و چیمه )1392 ،بررسی گردید و
نتایج مطالعه نشان داد که این برنامه بر مهارتهای شناخت
اجتماعی (ذهنخوانی) کودکان اُتیسم مؤثر است .نجاتی در سال
 1396مجدداً آن را بر روی کودکان اختالالت طیف اُتیسم و
کودکان با تحول طبیعی برای ارتقای توانایی بازشناسی هیجان
بهصورت یک پکیج طراحی نمود .در این برنامه تواناییهای
هیجانی و حاالت ذهنی کودکان دارای اُتیسم بهصورت
طبقهبندیشده تقویت میشود .روایی صوری این برنامه توسط
چندین محقق تأیید شده است .روایی برنامه مذکور ،براساس نظر
5. Steerneman, S. W.
6. Attentive Rehabilitation of Recognition of Emotion
)from Faces (AREF
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اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی ...

متخصصان و روانشناسان بالینی از نظر محتوایی موردبررسی
قرار گرفته است (شیری ،نجاتی ،پوراعتماد و چیمه1392 ،؛

شاطری1395 ،؛ نجاتی1396 ،؛ قربانی ،نجفی ،نجاتی و
محمدیفر.)1398 ،

جدول  -1هدف و محتوی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان ()AREF
هدف
معرفی اجمالی حالت
هیجانی از طریق بازی و
جورچین

محتوا
ایجاد ارتباط مناسب با کودک و معرفی اجمالی حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب،
متنفر با جورچین ،تفاوت و تشابه تصاویر

جلسه
اول

دوم

برچسبزدن
هیجانی

به

حالت

سوم

برچسبزدن
هیجانی

به

حالت

چهارم

برچسبزدن به حالت
هیجانی از چهره روبهرو

پنجم

برچسبزدن به حالت
هیجانی از چهره روبهرو

ششم

برچسبزدن به حالت
هیجانی از چهره روبهرو

هفتم

تطبیق حالت هیجانی از
چهره روبهرو
تطبیق حالت هیجانی از
چهره روبهرو
تطبیق حالت هیجانی از
چهره نیمرخ
تطبیق حالت هیجانی چهره
نیمرخ ،رفتار
تطبیق حالت هیجانی با
تلفیق چهره روبهرو و نیمرخ
تطبیق حالت هیجانی با
تلفیق چهره روبهرو و نیمرخ

آموزش برچسبزدن به حالت هیجانی شاد و عصبانی با توجه بهشدت درجه هیجان ،صحبت کردن در
مورد شاد و عصبانی بودن از طریق تصاویر جنفیس رایانهای ،عکسالعملها و رفتار و هیجان مناسب
در موقعیتهای ایجاد شده
آموزش برچسبزدن به حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی با توجه بهشدت درجه هیجان پیشرونده
هر کودک ،صحبت کردن در مورد حالت هیجانی و نحوه ابراز آن ،عکسالعملها و رفتار و هیجان
مناسب در موقعیتهای ایجاد شده
آموزش برچسبزدن به حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده از چهره روبهرو با توجه بهشدت
درجه هیجان پیشرونده ،صحبت کردن در مورد هیجانات ،عکسالعملها و رفتار و هیجان مناسب در
موقعیتهای ایجاد شده
آموزش برچسبزدن به حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب از چهره روبهرو با توجه
با شدت درجه هیجان پیشرونده صحبت کردن در مورد هیجانات ،عکسالعملها و رفتار و هیجان
مناسب در موقعیتهای ایجاد شده
آموزش برچسبزدن به حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر از چهره روبهرو با
شدت درجه هیجان  50تا  100درصد صحبت کردن در مورد هیجانات ،عکسالعملها و رفتار و هیجان
مناسب در موقعیتهای ایجاد شده
آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،از چهره روبهرو با شدت درجه هیجان
پیشرونده ،رفتار و هیجان مناسب در موقعیتها
آموزش تطبیق  6حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر از چهره روبهرو با درجات
پیشرونده ،رفتار و هیجان مناسب در موقعیتها
آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر از چهره نیمرخ ،با درجات
پیشرونده در موقعیتها
آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر از چهره نیمرخ ،رفتار و
هیجان مناسب در موقعیتهای ایجاد شده
آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر با تلفیق چهره روبهرو و
نیمرخ با شدت درجه هیجان پیشرونده در موقعیتها
آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد ،ناراحت ،عصبانی ،ترسیده ،متعجب ،متنفر با تلفیق چهره روبهرو و
نیمرخ با شدت درجه هیجان پیشرونده ،رفتار و هیجان مناسب در موقعیتهای ایجاد شده

هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

سپس پسآزمون از هر دو گروه گرفته شد نتایج حاصل از
پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره و چندمتغیری
از نسخه نرمافزار آماری  SPSS-24استفاده شد.

تکلیف
صحبت با والدین و
تکرار بازی با
جورچینهای
هیجانات مختلف
 -1ارائه تمرینات
مشابه به والدین
 -2تکرار تمرینات
در منزل متناسب با
هر جلسه در
موقعیتهای مشابه
با توجه به تصاویر
نقاشی و کتاب
داستان
 -3توجه به حالت
چهره افراد در
زندگی،
محیط
کارتون و فیلم
 -4همراهی والدین
با کودکان در ابراز
هیجان مناسب
 -5عکسالعمل
مناسب والدین در
به
پاسخ
موقعیتهای
متفاوت احتمالی

یافتهها
در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد و نرمالیتی متغیرهای
مشکالت رفتاری و تئوری ذهن در دو گروه آزمایش و کنترل
ارائه شده است.

1399
پاییز 1399
 ،)،)33پاییز
شماره 33((33
یازدهم ،،شماره
سال یازدهم
پژوهشی) ،،سال
(علمی --پژوهشی)
استثنائئیی (علمی
کودکان استثنا
توانمندسازی کودکان
نشریه توانمندسازی
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جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

کنترل

آزمایش

مرحله

میانگین

انحراف

نرمالیتی

مشکالت رفتاری

پیشآزمون
پسآزمون

42/54
28/86

استاندارد
6/80
3/64

0/36
0/06

42/68
36/68

تئوری ذهن سطح
یک
تئوری ذهن سطح
دو
تئوری ذهن سطح
سه
تئوری ذهن (کل)

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

10/04
14/27
4/64
7/82
1/27
1/73
15/95
23/82

4/94
3/53
3/48
3/03
1/20
0/93
8/84
6/27

0/41
0/89
0/19
0/31
0/08
0/06
0/50
0/23

9/59
8/23
4/14
4/77
1/23
1/54
14/95
14/54

شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای
پژوهش دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  2ارائه شده است.
برای تعدیل اثر پیشآزمون و بهعلت وجود یک متغیر مستقل
(برنامه توانبخشی شناختی) و متغیرهای وابسته مشکالت
رفتاری و تئوری ذهن از یک آزمون آماری تحلیل کوواریانس
تکمتغیره و چندمتغیری (مانکووا) استفاده شد.
برای تعیین اثربخشی روش توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اُتیسم
آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .جهت بررسی پیشفرض
همگنی واریانسها ،از آزمون لوین استفاده شد .نتایج نشان داد
که در مرحله پسآزمون در متغیر مشکالت رفتاری پیشفرض
همگنی واریانسها برقرار بوده است ( .)P>0/05نتایج آزمون

میانگین

انحراف

نرمالیتی

استاندارد
4/29
5/07

0/51
0/18

4/88
4/82
3/28
2/72
1/23
1/18
8/58
8/14

0/41
0/87
0/26
0/52
0/11
0/49
0/50
0/91

باکس جهت بررسی همسانی ماتریسهای واریانس -کوواریانس
نشان داد که در مرحله پسآزمون پیشفرض ماتریسهای
واریانس -کوواریانس نیز برقرار بوده است (.)P>0/05
عالوهبراین ،نتایج آزمون شاپیرو -ویلک بیانگر آن بود که
پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیر مشکالت
رفتاری در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون برقرار است ( .)P>0/05در نهایت ،نتایج در بررسی
پیشفرض همگنی شیبخط رگرسیون مشخص شد که تعامل
پیشآزمون با متغیر گروهبندی در مرحله پسآزمون در متغیر
مشکالت رفتاری معنادار نبوده است ( .)P>0/05این بدان
معناست که فرض همگنی شیبخط رگرسیون در متغیر
مشکالت رفتاری برقرار بوده است.

جدول  -3آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روش توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر
مشکالت رفتاری
منابع تغییر
پیشآزمون
گروه

مجموع مجذورات
2/26
671/31

درجه آزادی
1
1

میانگین مجذورات
2/26
671/31

براساس جدول  3نتایج پسآزمون مشکالت رفتاری با توجه به

نوع گروه ( )P  0/001 ،df=1 ،F=33/68معنادار بوده است.
بهاینترتیب که گروه آزمایش از گروه کنترل کاهش بیشتری
داشتند .میزان تأثیر مداخله متغیر مستقل (روش توانبخشی

F

0/11
33/68

سطح معناداری
0/74
0/001

مجذور اتا
0/01
0/45

شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی)  0/45بوده است ،یعنی 45
درصد واریانس نمرات پسآزمون متغیر مشکالت رفتاری به تأثیر
این روش توانبخشی بوده است .بدین معنا که روش توانبخشی
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر بهبود مشکالت رفتاری
تأثیر مثبت داشته است.
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برای تعیین اثربخشی روش توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازشناسی هیجانی بر تئوری ذهن کودکان مبتالبه اختالل طیف
اُتیسم از آزمون آماری انکووا استفاده شد .جهت بررسی
پیشفرض همگنی واریانسها ،از آزمون لوین استفادهشده است.
نتایج نشان داده است در مرحله پسآزمون در متغیر تئوری ذهن
پیشفرض همگنی واریانسها برقرار بوده است (.)P>0/05
نتایج آزمون شاپیرو -ویلک بیانگر آن بود که پیشفرض
نرمالبودن توزیع نمونهای دادهها در متغیر تئوری ذهن در

گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
برقرار است ( .)P>0/05در نهایت ،نتایج در بررسی پیشفرض
همگنی شیبخط رگرسیون مشخص شد که تعامل پیشآزمون
با متغیر گروهبندی در مرحله پسآزمون در متغیر تئوری ذهن
معنادار نبوده است ( .)P>0/05این بدان معناست که فرض
همگنی شیبخط رگرسیون در متغیر تئوری ذهن برقرار بوده
است که نتایج هریک در جدول  4آمده است.

جدول  -4آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روش توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر
تئوری ذهن
منابع تغییر
پیشآزمون
گروه

مجموع مجذورات
34/52
963/84

درجه آزادی
1
1

میانگین مجذورات
34/52
963/84

براساس جدول  4نتایج پسآزمون تئوری ذهن با توجه به نوع
گروه ( )P≥0/001 ،df=1 ،F=18/11معنادار بوده است.
بهاینترتیب که گروه آزمایش از گروه کنترل افزایش بیشتری
داشتند .میزان تأثیر مداخله متغیر مستقل (روش توانبخشی
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی)  0/31بوده است ،یعنی 31
درصد واریانس نمرات پسآزمون متغیر تئوری ذهن به تأثیر این
روش توانبخشی بوده است .بدین معنا که روش توانبخشی
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر بهبود تئوری ذهن تأثیر
مثبت داشته است.

F

0/65
18/11

مجذور اتا
0/02
0/31

سطح معناداری
0/42
0/001

برای تعیین اثربخشی روش توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازشناسی هیجانی بر مؤلفههای تئوری ذهن کودکان مبتال به
اختالل طیف اُتیسم در گروه آزمایش و کنترل در پیشفرض
آماری ضریب پیالیی موردمحاسبه قرار گرفت ( P=0/001و
)F=7/83؛ بنابراین گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از
متغیرها تفاوت معناداری دارند .برای پیبردن به این تفاوت ،از
آزمون آماری مانکووا استفاده شد که نتایج هریک در جدول 5
آمده است.

جدول  -5نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس برای تعیین اثربخشی روش توانبخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی
هیجانی بر مؤلفههای تئوری ذهن
منابع تغییر
گروه

تئوری ذهن سطح یک
تئوری ذهن سطح دو
تئوری ذهن سطح سه

مجموع

درجه

میانگین

F

مجذورات
401/21
102/18
0/31

آزادی
1
1
1

مجذورات
401/21
102/18
0/31

21/23
11/58
0/26

براساس نتایج جدول  ،5گروه اثر معناداری بر نمرات تئوری ذهن
سطح یک ( P=0/001و  )F=21/23و تئوری ذهن سطح دو
( P=0/002و  )F=11/58داشت .براساس مجذور اتا میتوان
بیان کرد بهترتیب  35و  23درصد تغییرات هریک از متغیرهای

سطح

مجذور

معناداری
0/001
0/002
0/61

اتا
0/35
0/23
0/01

تئوری ذهن سطح یک ،تئوری ذهن سطح دو بهعلت اثر مداخله
است؛ اما این مداخله بر تئوری ذهن سطح سه تأثیر معنادار نداشته
است.
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مریم یقینی و همکاران

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی
مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن
کودکان مبتالبه اختالل طیف اُتیسم بود .نتایج مطالعه حاضر با
مقایسه میانگینهای پسآزمون نشان داد که تفاوت معناداری در
مشکالت رفتاری و نظریه ذهن بین دو گروه وجود دارد .بدین
معنا که کاهش مشکالت رفتاری در گروه آزمایش بیشتر بوده
است .براساس یافتهها ،این فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
توانبخشی شناختی بازشناسی هیجان بر مشکالت رفتاری
موردتأیید قرار گرفت .این مطالعه با پژوهشهای مشابه همچون
موسیزاده ،ارجمندنیا ،افروز و غباریبناب ()1397؛ عیوضی،
یزدانبخش و مرادی ()1397؛ نجارزادگان ،نجاتی ،امیری و
شریفیان ( )1394مبنی بر تأثیر توانبخشی بر مشکالت رفتاری،
بابگر و همکاران ()2015؛ یاقوتی ،قاسمزاده و احمدی ()1398؛
موسیبیگی ،کریمی و آسانی ( )1398مبنی بر تأثیر توانبخشی
شناختی ذهن خوانی بر عالئم رفتاری کودکان اُتیسم ،با شیری،
نجاتی و پوراعتماد ()1392؛ حسنپور و همکاران ( )1398مبنی
بر تأثیر توانبخشی بر تشخیص حاالت هیجانی اُتیسم ،با اَرستی
و زاپیراین ( )2015مبنی بر تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازی رایانهای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری
کودکان اُتیسم همسو میباشد .در تبیین این قسمت از فرضیه
میتوان چنین بیان نمود که :یکی از مشکالت رفتاری کودکان
اُتیسم این است که بهدلیل نقص عملکرد آمیگدال ،تشخیص
هیجانات مختلف و پاسخ هیجانی مناسب نسبت به آنها با
مشکالت زیادی روبهروست (اکر ،باخ مایر و مارفی )2015 ،و در
نتیجه ،با دست زدن به رفتارهای نامناسب رفتاری ،شروع یک
ارتباط مناسب و تداوم آن را نمیدانند؛ بنابراین افزایش شناخت
(دانش) و توانایی بازشناسی هیجان بهعنوان یکی از مؤلفههای
حمایتی رشدی ،سبب پردازش بهتر هیجان در کودکان اُتیسم
شده و با کاهش مشکالت رفتاری امکان موفقیت در ارتباط و
تعامالت اجتماعی با همساالن و دیگران را فراهم میآورد .به
نظر میرسد اجرای توانبخشی شناختی با استفاده از تصاویر
رایانهای با فیلتر بسامدی باال (برزگر ،نجاتی و پوراعتماد1393 ،
الف) میتواند به تحریکات و فعال کردن این نواحی اقدام نماید
و در نتیجه ،با رشد درک بازشناسی هیجانهای مختلف،

مشکالت رفتاری در ارتباط و بیان خواستهها کمتر شود.
در ادامه ،یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس و مقایسه
میانگینها در پسآزمون برای بررسی تأثیر روش توانبخشی
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر نظریه ذهن و نتایج
بهدست آمده در این پژوهش نشان داد که روش توانبخشی
شناختی بازشناسی هیجان بر دو سطح یک و دو نظریه ذهن مؤثر
و بر باالترین سطح نظریه ذهن (سطح سه) یعنی درک باور غلط
ثانویه تأثیری نداشته است؛ یعنی توانبخشی شناختی بازشناسی
هیجان بر افزایش سطوح یک و دو نظریه ذهن که موجب رشد
اجتماعی میشود مؤثر است .یافتههای این قسمت از پژوهش با
گزارشهای مشابه از جمله هولوپینتن و همکاران ( )2019مبنی
بر تأثیر آموزش تئوری ذهن (شناخت احساسات ،تظاهر ،باور غلط
و شوخطبعی) بر تقویت همدلی کودکان اُتیسم ،با اَرستی و
زاپیراین ( )2015مبنی بر تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر
بازی رایانهای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری،
با پژوهش نجاتی ،شیری و فرقانی ( )1393مبنی بر رشد اجتماعی
با استفاده از توانبخشی بازشناسی هیجان ،با بهادری و پناهی
( )1397مبنی بر افزایش سطح تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان
اُتیسم با استفاده از آموزش نظریه ذهن ،با آبادی ،نجاتی و
پوراعتماد ( )1395مبنی بر تأثیر توانبخشی شناختی پریا بر بهبود
بازشناسی هیجانی کودکان اُتیسم همسو است .در تبیین این
فرضیه پژوهش باید گفت ،مطابق با نظریه نورونهای آینهای
شکسته شده ،اختالل در سیستم عصبی آینهای مغز را مانعی در
برقراری ارتباط ،توانایی تقلید و همینطور نظریه ذهن در کودکان
اُتیستیک میدانند .این نورونها در تقلید ،همدردی و نظریه ذهن
نقش دارند (کویاما .)2009 ،بنابراین ،با استفاده از آموزش تصاویر
هیجانی ،عملکرد نورونهای آینهای که منجر به تقلید صحیحتر
و رشد سطوح نظریه ذهن آسیبدیده آنها میشود بهبود یافته
و در نتیجه ،رشد اجتماعی از نظر رفتار و ارتباط بهتر میشود .این
قسمت پژوهش ،مبنی بر معنادار نبودن توانبخشی شناختی بر
سطح سوم نظریه سوم با بگِر و همکاران ( )2015مبنی بر عدم
گزارش بهبود همدلی و رفتارهای اجتماعی کودکان اُتیسم از
سوی والدین پس از ترمیم مهارتهای اجتماعی همسو و با
گزارش دیلمی ( ،)1396مبنی بر تأثیر توانبخشی شناختی
حرکتی دوساهو بر تمام سطوح نظریه ذهن ناهمسو میباشد .در
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تبیین این قسمت از پژوهش ،میتوان چنین بیان کرد که از آنجا
که اکثر اهداف توانبخشی شناختی به فعالیت و مشارکت
اجتماعی افراد توجه دارند .مشخصاً بیش از یک روش برای
رسیدن به هر هدفی وجود دارد ،شاید اگر تعداد جلسات
توانبخشی بازشناسی هیجان بیشتر بود و همچنان روی
موقعیتهای احتمالی بیشتری در بروز هیجانات و نحوه صحیح
ابراز آن و تعمیمدهی بیشتر در مدتزمان بیشتری کار میشد،
کودکان اُتیسم در این پژوهش به سطح سوم نظریه ذهن هم
میرسیدند .درهرصورت ،کار با کودکان اُتیسم زمانبر است؛ اما
باید صبورانه آموزش و توانبخشی آنها ادامه یابد .در کل نتایج
این پژوهش نشان داد که تقویت منطقه امیگدال و بهبود عملکرد
آن با استفاده از توانبخشی شناختی بازشناسی هیجان بر اساس
توجه ،میتواند به کاهش مشکالت رفتاری و افزایش سطوح اول
و دوم نظریه ذهن و در نتیجه رشد اجتماعی کودکان اُتیسم منجر
شود.
همچنین باید گفت این رویکرد درصدد بهبود نقایص
زیربنایی و بهتبع آن بهبود کلی کارکردهای شناختی رفتار و
نظریه ذهن مرتبط با تعامالت اجتماعی بود .بنابراین ،در این
پژوهش سعی شد فرآیندهایی درگیر شود که مستقیماً به عملکرد
یا فعالیت آسیبدیده مربوط نباشد ،در عوض فرآیندهای شناختی
سالم که از نظر ساختاری یا اجرایی به سیستم مغزی -رفتاری
آسیبدیده مربوط میشدند ،بهگونهای فعال شد تا بتوانند
فرآیندهای آسیبدیده را فعال و حمایت کنند (کراسون و
همکاران .)2007 ،آموزش مهارت بازشناسی و درک هیجان،
ارتباط مثبتی با رفتار اجتماعی دارد .باوجوداین ،این بدان معنا
نیست که بهبود مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی ضرورت ًا
حاصل بهبود درک و بازشناسی هیجان است .در نهایت ،این
مطالعه با محدودیتهایی هم روبهرو بود ،ازجمله تعداد کم
نمونههای دختر ،در نظر گرفتن طیف اختالل اُتیسم و در نتیجه
نمونه کمتر .بنابراین ،در پژوهشهای دیگر پیشنهاد میشود تا
تعداد نمونههای بیشتری را در هر سطح طیف اُتیسم موردبررسی
قرار دهند .همچنین چون سطح سوم نظریه ذهن در این پژوهش
معنادار نشد ،پیشنهاد میشود این پژوهش مجدداً و روی تعداد
نفرات بیشتری موردبررسی قرار گیرد و آموزش بازشناسی هیجان
در سرفصل دروس مهارتآموزی در مدارس استثنائی و

کلینیکهای توانبخشی قرار بگیرد.
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Effectiveness of the cognitive rehabilitation based on recognition of emotional-face on
behavioral problems, and the theory of mind in children with Autism Spectrum Disorder
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation based on emotional recognition
on behavioral problems and theory of mind in children with autism spectrum disorder (ASD). The research was an
experimental study with pre-test-post design and a control group. The statistical population consisted of students
with ASD (298 subjects=65 girls+232 Boys) of Shiraz City in 2019-2020 academic year. The sample consisted of
44 students who were selected by purposeful sampling from among normal and exceptional schools with simple
random method and were placed in 2 groups of 22 (16 boys+6 girls). Intervention in 12 sessions was performed on
the experiment group and control group members continued their daily programs. The research tools included
Autism Spectrum Screening Questionnaire (Ehlers, Gillberg, Wing, 1993), Theory of Mind Test or ToM (Stimann,
1994) and study of cognitive rehabilitation background based on emotion recognition (AREF). Data were analyzed
using single-variable and multivariate analysis of covariance using statistical software SPSS24. Results showed
that cognitive rehabilitation method based on emotional recognition had a positive effect on improving behavioral
problems (F=33.68, df=1, P≥0.001), level one (P=0.001 & F=21.23) level two (P=0.002 & F=11.58) and the overall
score of theory of mind (P=0.001 & F=16.93), but did not have a significant effect on level three theory of mind.
Based on the results, it can be concluded that teaching the proper recognition and diagnosis of various emotions
through cognitive rehabilitation (substitution) can improve behavioral problems and upgrade the levels of theory
of mind.
Keywords: Cognitive rehabilitation, emotional recognition, behavioral problems, Theory of Mind, autism

1. PhD Student Psychology and Education of Exceptional Children, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
*2. Corresponding Author: Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3. Visiting Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran and Associate Professor, Department of Psychology, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran
4. Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
Received: 17 May 2020

Accepted: 14 Sep 2020

Empowering Exceptional Children Journal, Volume 11, Issue 3(33), Fall 2020 | 36

