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چکيده
03  بدين منظور.اين پژوهش به منظور شناخت تحول هيجاني کودکان مبتال به طيف درخودماندگي بر اساس مدل تحولي مبتني بر تفاوتهاي فردي انجام شد
 کودک عادي به شيوه تصادفي در تهران انتخاب شدند و03 کودک مبتال به طيف درخودماندگي از سه مرکز درخودماندگي به شيوه نمونهبرداري غيرتصادفي و
 والدين دو گروه از نظر وضعيت.) داده شد1332 ، به مادران آنها پرسشنامه تحول هيجاني کارکردي (گريناسپن،در نهايت براي مقايسه تحول هيجاني دو گروه
 سالگي) در هر شش مرحله3- 0/5(  يافتهها نشان داد تحول هيجاني کودکان عادي و درخودمانده در سنين پايينتر. سني و تحصيالت همتا شدند،اقتصادي
 تفکر هيجاني و منطقي تفاوت معنادار با يکديگر، باورهاي هيجاني، ارتباط پيچيده، ارتباط دوجانبه، صميميت،تحول هيجاني يعني خودنظمجويي و عالقه به دنيا
 کودکان عادي تحول، فقط در مهارتهاي پنجم و ششم، در چهار مرحله اول تحول هيجاني تفاوت معنادار بين دو گروه مشاهده نشد، اما در سن کنوني،دارد
 ممکن است، پايينتر بودن تحول هيجاني در کودکان مبتال به درخودماندگي در مراحل پنجم و ششم.هيجاني باالتري از کودکان مبتال به درخودماندگي داشتند
. زباني و بينايي درخودماندهها باشد،به دليل نارسايي پردازش حسي
 کودکان، درخودماندگي، مدل تحولي مبتني بر تفاوتهاي فردي، تحول هيجاني:واژههاي کليدي

5930  زمستان/05  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

599

his study aimed to investigate the emotional development of children with autism spectrum disorder on the basis of
Developmental, Individual Differences Model (DIR). Thirty autistic children were selected by non-random sampling from
3 autistic centers and 30 typical children were selected randomly from Tehran. The sample’s mothers completed the
Functional Emotional Questionnaire (Greenspan, 2001). The parents of two groups were matched on socioeconomic status, age and
education. The results indicated that there were significant differences between autistic and typical children in terms of 6 stages of
emotional development: self- regulation and interest in the world, intimacy, two-way communication, complex communication,
emotional ideas, emotional and logical thinking in their lower and previous ages (0-3/5). In the children’s current age, there were no
significant differences between the two groups in terms of the stages, except for the fifth & sixth stages in which emotional
development of typical children were higher than children with autism. The lower emotional development of children with autism
in the fifth & sixth stages might be due to the sensory processing, language, and vision defects in autistic children.
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.اين مقاله برگرفته از پاياننامه دکتري روانشناسي کودکان با نيازهاي خاص است

تحول هيجاني کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولي تفاوتهاي فردي

دوجانبه اجتماعي مانند نارسايي در توجه اشتراکي ،21لبخند

مقدمه
مدتها هيجان متغير نامربوط در نظر گرفته ميشد و حتي در

واکنـشـي 20و فـراينـد خيـره شـدن به چشـم 29در کآودکان

پژوهشهاي روانشناختي اولويتي براي آن قائل نبودند (ايسنبرگ،2

درخودمانده ديده ميشود .اين مسئله کاهش فرصتهاي مشارکت

 1336نقل از پريا و فاريا .)1325 ،اما اکنون ارتباط بين هيجان و

با تجربههاي هيجاني ديگران و نمونايافتگي در تواناييهاي

شناخت ،ادراک ،فرايندهاي خودنظمجويي 1و اجتماعي تأييد و همين

اجتماعيـ هيجاني را در پي دارد (استرلينگ 25و داوسون،26

مسئله باعث شده توجه فزاينده به بررسي اين متغير معطوف شود

 ،2229بويتـلـر 27و وانـدرويـس 2227 ،22نقل از ساپوک و

(سارني 0و کامپوس 1336 ،9نقل از پريا و فاريا.)1325 ،

ديگران .)1320 ،تشخيـص هيجـان به عنـوان فنـوتيپ
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22

درخودماندگي

مطرح است .در همين راستا در برخي از

است (استرادا 1332 ،5نقل از پريا و فاريا .)1325 ،هيجان ابزار

بررسيها مشخص شده است که افراد مبتال به درخودماندگي

اصلي برقراري ارتباط در کودکي است و به طور مستقيم به

در تشخيـص هيـجـانهـا دچـار مشـکل هستنـد (انجـمـن

برقراري رابطه با ديگران مربوط ميشود (دوون .)1330 ،هيجان

روانپزشکي امريکا1333 ،13؛ بال و ديگران1323 ،؛ لوالند،

تنظيمکننده تعاملهاي اجتماعي است و روابط اجتماعي ما را

1335؛ مالتا ،لسي و برکلي1332 ،؛ پالرمو ،پاسکولتي ،باربتي،

شکل ميدهد (هالبرستات ،6دنام7و دونسمور 1332 ،2نقل از بيگر،

انتليجنت و رسيني .)1336 ،نارسايي اصلي افراد مبتال به

کوت ،ريف ،تروت و استج.)1337 ،

اختالل طيف درخودماندگي آن است که از طريق نگاه کردن

تحول هيجاني محصول عوامل دروني و بروني مانند سيستم

در چشمان ديگران نميتوانند حالتهاي رواني پيچيده آنها را

اصلي مغز (بخش مرتبط با حيات مانند تغذيه) ،تحول شناختي و

درک کنند (آدولف ،سسير و پيون1332 ،؛ بارون-کوهن،

تعامل اجتماعي (ساپوک ،بودسيزس ،ديوزبک ،داسن و ديفنباچر،

ويلرايت ،اسکينر ،مارتين و کالبي.)1332 ،

 )1320است .بنابراين ميتوان گفت که تحول هيجاني با تعامل

پژوهشها نشان ميدهد که کودکان مبتال به درخودماندگي

اجتمـاعي ،عملـکرد حرکتـي و ادراکي ،واکنش جسماني و

حس دوست داشتن و عشق بهويژه به مادر ،پدر و مراقبانشان

تواناييهاي شناختي تعاملهاي چندجانبه دارد (شکل )2

دارند و اين حس را نشان ميدهند .به دليل متفاوت بودن نيمرخ

(سيکتـي 2و گانبيان ،232223 ،گـريناسپـن 2227 ،22نقـل از

حسي کـودکـان درخـودمـانـده با کودکان عادي ،اين کودکان

ساپـوک و ديگـران .)1320 ،به طـور کلي کودکان مبتال به

بهتدريج از مسير تحول عادي منحرف و دچار اختالل شديد در

درخودماندگي دچار نارسايي کيفي اجتماعي و ارتباطي هستند

شکلگيري زبان و قوه تجسم ميشوند (گريناسپن و وايدر،

(بهاري ،حسينپور و اميري2022 ،؛ لطيفي .)2023،بنابراين الزم

 .)2227بررسي تحول هيجاني در  122بزرگسال مبتال به اختالل

است زمينه اجتماعي در تحول هيجان در نظر گرفته شود (آلداو

طيف درخودمـاندگـي همـراه با عقبماندگي ذهني و بدون عقب

و نلونهوکسما1321 ،؛ ويسر و بروچ.)1321 ،

ماندگي ذهني نيز نشان مي دهد که افراد عقبمانده ذهني که

پردازش هيجاني را نارسايي اصلي کودکان مبتال به طيف

داراي اختالل درخودماندگي هم هستند از گروه عقبماندگان

درخودماندگي ميدانند .در برخي از پژوهشها مشکالتي در

ذهني بدون وجود نشانههاي درخودماندگي ،تحول هيجاني

درک ،شناسايي ،فهم ،بيان و تنظيم هيجانها در کودکان

پايينتري (حدود  2تا  1سال) دارند (ساپوک و ديگران.)1320 ،

مبتال به اختالل طيف درخودماندگي مشخص شده است (بولت

درمقابل ،پژوهشهاي ديگر نشان ميدهد که کودکان مبتال

و پاسکا1330،؛ بولت ،فنيس-ماتئوس و پاسکا1332 ،؛

به طيف درخودماندگي ،در درک و شناسايي هيجان مشکل

کاساري ،جهرمي و گولسرود .)1321 ،نارسايي در ارتباط

ندارند (ترسي ،رابينز ،اسکريبر و سولومون1322 ،؛ هييري ،کلنتر و

16. Dawson, T.
17. Buitelaar, J. K.
18. Van der Wees, M.
19. autism phenotype
20. American Psychiatric Association

11. Greenspan, S. J.
12. joint attention
13. reactive smiling
14. eye gaze processing
15. Osterling, J.

6. Halberstadt, A. G.
7. Denham, S. A.
8. Dunsmore, J. C.
9. Cicchetti, D.
10. Ganbian, J.

1. Eisenberg, N.
2. self-regulation processes
3. Saarni, C.
4. Campos, J.
5. Estrada, R.

کبري اباذري ،مختار ملکپور ،امير قمراني ،احمد عابدي ،ساالر فرامرزي

کاپس .)1330 ،براي مثال ترسي و ديگران ( )1322دريافتند که

گروه کنترل ،نقايص چنداني از نظر سرعت و دقت در شناسايي

کودکان و نوجوانان مبتال به طيف درخودماندگي در قياس با

هيجانهاي ساده و پيچيده ندارند.

شکل  .2رابطه چندجانبه تحول هيجاني با تحول اجتماعي ،عملکرد حرکتي و ادراکي ،واکنش جسماني و تواناييهاي شناختي (برگرفته شده از ساپوک.)1320 ،

به طور کلي تحول هيجاني نقش مهمي در شکلدهي به

دوجانبه باعث ميشود کودک احساس کند که ميتواند بر دنيا

رفتار و تواناييهاي سازشي 2فرد ايفا ميکند .افراد ،براساس

تأثير بگذارد .بدون برقراري ارتباط دوجانبه کودک نميتواند

سطح تحول هيجاني و نيازها و انگيزههاي هيجاني خود،

هويت خود را بشناسد و در اين صورت نميداند که دنيا جاي
7

الگوهاي رفتاري متفاوتي نشان ميدهند .بديهي است که ابعاد

کودک هيجانهايي مانند صميميت ،کنجکاوي جسورانه ،لذت

تحول هيجاني عامل مهمي در سنجش رفتار سازشيافته 1به

بردن ،ترس و عصبانيت را تجربه ميکند .باورهاي هيجاني

2

شمار ميآيد .همچنين سطح تحول هيجاني عامل مهمي در

( 2/5 -9سالگي)؛ کودک از طريق بازيها ياد ميگيرد از نمادها

بروز رفتار سازشيافته و آسيبهاي روانشناختي 0است

براي نشان دادن چيزهاي مختلف استفاده کند و از اين طريق

(داوسن و ديگران .)1339 ،با اين حال بررسيهاي اندکي در

دايره واژگان در او گسترش مييابد .در نهايت ميتواند از آنها

مورد تحول هيجاني از دوران کودکي انجام شده است.

براي برآورده کردن نيازهاي خود استفاده کند .تفکر هيجاني و

گريناسپن و وايدر ( )2222با بررسي تحول هيجاني

منطقي ( 0-5سالگي)؛ در اين مرحله کودک قادر است دامنه

دريافتند هيجان عامل مهمي براي تحول همه فعاليتهاي

گستردهاي از هيجانات را در بازيهايش بروز دهد و از طريق

ذهني انسان است .آنها شش مرحله را در تحول هيجاني مطرح

کسـب تجـارب خـودش را بيـشتـر بـشناسـد (گريناسپن و

کردند :خودنظمجويي و عالقه بهدنيا 3-0( 9ماهگي)؛ از اين نظر

وايدر.)2222 ،

توانايي حفظ آرامش خود و آگاهي از حسها ،پايه سالمت

شناخت تحول هيجاني کودکان درخودمانده و کودکان دچار

عقالني ،اجتماعي و هيجاني است .صميميت 1-7( 5ماهگي)؛ به

ناتواني تحولي ،عالوه بر اهميت در کسب اطالعات اساسي براي

دست آوردن اين مهارت موجب پيوند مهارتهاي زباني ،حرکتي

بازپروري ،براي شناسايي و تشخيص اين کودکان نيز مفيد است.

و شناختي ميشود .ارتباط دوجانبه 0-23( 6ماهگي)؛ تعاملهاي

بنابراين مشخص کردن انحراف در تحول هيجاني ،در تشخيص

7. complex communication
8. emotional ideas

4. self- regulation and interest in the world
5. intimacy
6. two-way communication

1. ability to adapt
2. adaptive behavior
3. psychopathology
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تواناييهاي متفاوت براي سازش با محيط دارند و درنتيجه

منطقي است .ارتباط پيچيده ( 2-19ماهگي)؛ در اين مرحله
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و ارزيابي اين کودکان کاربرد دارد (سوزوکي .)1322 ،عالوه

معيارهاي تشخيصي اختالل طيف درخودماندگي نيستند و همه

براين ،در اکثر پژوهشهاي مطرحشده در مورد تحول هيجاني،

والدين نيز در تکميل پرسشنامه همکاري کردند .دو گروه والدين

تحول هيجاني کارکردي گريناسپن ،که بر اساس  6مهارت

کودکان درخودمانده و عادي از نظر وضعيت تحصيلي ،اقتصادي و

اساسي تحولي است ،بررسي نشده و صرفاً بررسيها بر اساس

سني همتا شدند.

جلوههاي چهرهاي هيجان بوده است .بنابراين با توجه به اين

معيارهاي شرکت در اين پژوهش براي کودکان مبتال به

ضرورت ،اين پژوهش با هدف مقايسه تحول هيجاني کودکان

درخودماندگي دامنه سني  0-20سال با توجه به معيارهاي

مبتال به طيف درخودماندگي و کودکان عادي ،براساس مدل

تشخيصي  DSM-IVو پرسشنامه گيليام ،نداشتن مشکل

تحول هيجاني گريناسپن ( 6مرحله تحول اساسي) انجام شد تا

جسماني حاد مثل مشکل بينايي ،حرکتي ،شنوايي و صرع و...

بر اين اساس مراحلي از تحول هيجاني مشخص شود که

در کودکان مبتال به طيف درخودماندگي و نبود مشکل مزمن

احتماالً در آنها کودکان درخودمانده از کودکان عادي عقبتر

روانپزشکي و جسماني در مادران بود .معيارهاي ورود کودکان

هستند .نتايج اين پژوهش در ارزيابي و تشخيص بهکار درمانگران

عادي ،نداشتن معيار تشخيص درخودماندگي بر اساس مصاحبه

ميآيد و در عين حال در فرايند بازپروري مفيد خواهد بود.

روانپزشکي و پرسشنامه گيليام ،نبود مشکل مزمن
روانپزشکي و جسماني در مادران ،دامنه سني  0-20سال و

روش

نداشتن مشکل حاد جسمي و ذهني مانند عقبماندگي ذهني،
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مشکل بينايي ،شنوايي ،حرکتي و صرع بود.

عادي  0تا  7سال ساکن شهر تهران بود .به اين منظور سه

همچنين در اين پژوهش ،در گروه کودکان درخودمانده 23

مرکز درخودماندگي در تهران و از اين مراکز  99کودک مبتال

نفر دختر و  13نفر پسر و در گروه کودکان عادي  25نفر پسر

به اختالل طيف درخودماندگي انتخاب شدند که والدين آنها

و  25نفر دختر بودند .ميانگين سن آزمودنيهاي درخودمانده

در پر کردن پرسشنامه همکاري کردند .مصاحبه با والدين براي

 5/5سال و آزمودنيهاي عادي  9/2سال بود .ميانگين سن

ارزيابي معيارهاي اختالل طيف درخودماندگي بر اساس

مادر کودکان درخودمانده  09سال و پدر  02سال ،ميانگين سن

دستورالعمل آماري و تشخيصي اختاللهاي رواني چاپ

مادر کودکان عادي  03سال و پدر  09/9سال بود .در اين

چهارم )DSM-IV( 2انجام شد .در عين حال از پرسشنامه

پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شد:

گيليام ( )2225نيز براي تکميل مصاحبه و به منظور تکميل

مقياس تحول هيجان کارکردي( 2گريناسپن ،ديگانگي

ارزيابي تشخيص درخودماندگي استفاده شد .از اين  99کودک

و وايدر .)1332 ،اين مقياس  05مادّه دارد و نيمرخ تحولي

 23نفر فاقد معيارهاي تشخيصي درخودماندگي بودند و چهار والد

کودکان را در دو سطح گذشتهنگر 3-0/5( 0سالگي) و وضعيت

نيز در تکميل پرسشنامه همکاري نکردند و پرسشنامهها را ناقص

کنوني ترسيم ميکند .مادران ،ابتدا مادّههاي سطح گذشتهنگر

تحويل دادند و به همين دليل از گروه حذف شدند .باالخره

را بر اساس مقياس درجهبنديشده ليکرت با استفاده از شش

فرزندان  03مادري که کودکان آنها نشانههاي اختالل طيف

گزينه (نميتوانم بگويم ،هرگز ،گاهي اوقات ،به طور متوسط،

درخودماندگي داشتند و در تکميل پرسشنامهها به طور کامل

اکثراً ،هميشه) از صفر تا  5نمرهگذاري ميکنند .در مرحله دوم،

همکاري کرده بودند ،به عنوان نمونه کودکان درخودمانده در نظر

همه مادهها را براي وضعيت کنوني کودک در چهار سطح (اين

گرفته شدند .براي مقايسه نيز  03کودک زير  7سال عادي (0-7

رفتار را هنوز نشان نميدهد ،گاهي اين رفتار را نشان ميدهد،

ساله) از مهد کودکهاي تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند.

هميشه اين رفتار را نشان ميدهد ،اين رفتار را دارد ،اما به

ارزيابيهاي پژوهشگر ،از طريق مصاحبه بر اساس  DSM-IVو

هنگام تنيدگي و اضطراب نشان نميدهد) از يک تا 9

پرسشنامه گيليام نشان داد که هيچکدام از اين کودکان داراي

نمرهگذاري ميکنند .در اين شش مرحله تحول هيجاني به

3. retrospective

)1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed., TR
)2. Functional Emotional Assessment Scale (FEAS

کبري اباذري ،مختار ملکپور ،امير قمراني ،احمد عابدي ،ساالر فرامرزي

تفکيک بررسي ميشود .مادههاي هر مرحله عبارت است از :مرحله

 91و حداقل آن صفر است .نمره کلي ترازشده هر کودک حداکثر

خودنظمجويي و عالقه بهدنيا (مادّههاي  ،)2-22مرحله صميميت

 293و حداقل صفر است .کسب نمره باالتر نشاندهنده مشکل در

(مادّههاي  ،)21-20مرحله ارتباط دوجانبه (مادّههاي ،)29-12

آن زيرمقياس است .اعتبار اين مقياس در پژوهشهاي مختلف

مرحله ارتباط پيچيده (مادّههاي  ،)11-19مرحله باورهاي هيجاني

تأييد شده است .بررسيها نشاندهنده ضريب آلفاي کرونباخ

(مادّههاي  )15-12و مرحله تفکر منطقي (مادّههاي .)12-05

 3/23براي رفتارهاي کليشهاي 3/22 ،براي ارتباط 3/20 ،براي

به منظور بررسي روايي مقياس تحول هيجاني کارکردي
گريناسپن و وايدر ( )2227در دو وضعيت قبلي و کنوني از روايي

تعامل اجتماعي 3/22 ،براي اختاللهاي تحولي و  3/26براي
نشانهشناسي درخودماندگي است.

سازه استفاده شد .مقياسهاي تحول هيجاني در دو وضعيت

روايي مقياس نيز از طريق مقايسه با ساير ابزارهاي

هيجاني قبلي و کنوني همبستگي معناداري با نمره کل مقياس

تشخيصي درخودماندگي تأييد و از طريق چند بررسي نشان داده

داشتند .ضريب روايي مقياس تحول هيجاني کارکردي براي مقياس

شده است (گيليام 2225 ،نقل از احمدي ،صفري ،همتيان و

تحول هيجاني کودکان 3/22 ،برآورد شد .اين مسئله نشاندهنده

خليلي .)2023 ،اعتبار اين آزمون در ايران براي رفتارهاي

روايي همساني دروني مطلوب آزمون است (گريناسپن و ديگران،

کليشهاي با ضريب آلفاي کرونباخ  ،3/79برقراري ارتباط ،3/21

 .)1332اعتبار اين مقياس در اين پژوهش نيز براي تحول هيجاني

تعاملهاي اجتماعي  ،3/70اختاللهاي تحولي  3/23و براي

قبلي  3/26و براي تحول هيجاني کنوني  3/22به دست آمد.

نمره کل  3/22مشخص شده است (احمدي و ديگران.)2023 ،

مقياس درجهبندي درخودماندگي گيليام .5اين مقياس
چکليستي است که به تشخيص افراد با اختالل درخودماندگي

يافتهها

کمک ميکند .اين مقياس در سال  2229هنجارسازي شد و

نمرههاي ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه کودکان مبتال

معرف ويژگيهايي از درخودماندگي روي گروه نمونه  2329نفري

به درخودماندگي و عادي در شش مهارت اساسي تحول هيجاني،

از  96ايالت از کلمبيا ،پروتوريکا و کاناداست .مقياس درجهبندي

با نگاه گذشتهنگر (يعني دامنه سني صفر تا  0/5سال) ،در جدول 2

درخودماندگي گيليام بر اساس تعاريف جامعه درخودماندگي

آمده است.

 DSM-IVتهيه شده است .اين مقياس براي اشخاص 0-11

عادي ،در همه شش مرحله تحولي ،باالتر از ميانگين نمرههاي

سال مناسب است و والدين و متخصصان ميتوانند آن را در

کودکان درخودمانده است .در جدول  1ميانگين و انحراف

مدرسه يا منزل تکميل کنند .اين مقياس شامل چهار زيرمقياس و

استاندارد دو گروه کودکان عادي و درخودمانده در سن کنوني

هر زيرمقياس شامل  29ماده است .نمره هر ماده بين صفر تا سه

آنها آمده است.

است .نخستين زيرمقياس رفتارهاي کليشهاي ،0اختاللهاي

المبداي ويلکز براي بررسي تفاوت ميانگين بين گروهها در

حرکتي 9و رفتارهاي عجيبوغريب را توصيف ميکند .زيرمقياس

تحول هيجاني سنين قبلي (دامنه سني صفر تا  0/5سال) ،به

دوم مربوط به برقراري ارتباط است که به توصيف رفتارهاي

اين ترتيب است ،P>3/333 ،df=6 ،F=21/25( :توان آزمون=.)2

کالمي 5و غيرکالمي 6ميپردازد که نشانههايي از درخودماندگي

سطح معناداري بهدستآمده زير  ،3/35نشان ميدهد که دو

است .سومين زيرمقياس تعامل اجتماعي را ميسنجد و چهارمين

گروه کودکان درخودمانده و عادي در تحول هيجاني تفاوت

زيرمقياس براي بررسي اختاللهاي تحولي ،مادههاي کليدي را

معنادار با يکديگر دارند .نمره باال در توان آزمون ،در اين

درباره سير تحولي کودکي افراد مطرح ميکند .حداکثر نمره هر

پژوهش هم نشاندهنده کافي بودن حجم نمونه است و نشان

يک از سه زيرمقياس رفتارهاي تکراري ،ارتباط و تعامل اجتماعي

ميدهد که خطاي نوع دوم رخ نداده است.

5. verbal behavoors
6. nonverbal behaviors

3. nonoverbal behaviors
4. kinetic disorders

1. Gilliam Autism Rating Scale
2. American Autism Society
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امريکا )2229( 1و انجمن روانپزشکي امريکا ( )APAو با اتکا بر

همانطور که مشاهده ميشود ميانگين نمرههاي کودکان
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جدول2
ميانگين و انحراف استاندارد شش مهارت اساسي تحول هيجاني در سن قبلي کودکان درخودمانده و عادي
تحول هيجاني قبلي
مهارت اساسي 5
خودنظمجويي و عالقهبهدنيا

گروه
درخودمانده
عادي
کل

M
15/1
13/40
11/15

SD
51/04
55/04
51/20

مهارت اساسي 0
صميميت

درخودمانده
عادي
کل

1/10
1/10
2/40

1/11
5/15
1/42

مهارتهاي اساسي 1
ارتباط دوجانبه

درخودمانده
عادي
کل

53/20
15/10
01/13

54/20
2/12
54/14

مهارت اساسي 0
ارتباط پيچيده

درخودمانده
عادي
جمع

2/40
55/24
3

1/14
1/50
0/00

مهارت اساسي 1
باورهاي هيجاني

درخودمانده
عادي
جمع

2/10
50/01
54/21

1/14
0/51
1/13

مهارت اساسي 2
تفکر هيجاني و منطقي

درخودمانده
عادي
جمع

3/40
01/01
52/20

0/04
3/53
54/01
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جدول1
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تحول هيجاني کنوني
مهارت اساسي 5
خودنظمجويي و عالقه بهدنيا

گروه
درخودمانده
عادي
کل

M
15/10
15/34
15/20

SD
1/41
1
0/31

مهارت اساسي 0
صميميت

درخودمانده
عادي
کل

1/24
1/31
1/11

5/11
4/24
5/45

مهارت اساسي 1
ارتباط دوجانبه

درخودمانده
عادي
کل

00/24
00/11
00/15

2/00
1/10
0/33

مهارت اساسي 0
ارتباط پيچيده

درخودمانده
عادي
کل

2/11
1/11
1/54

0/10
5/01
0/41

مهارت اساسي 1
باورهاي هيجاني

درخودمانده
عادي
کل

1/01
55/21
54/41

1/10
5/12
1/00

مهارت اساسي 2
تفکر هيجاني و منطقي

درخودمانده
عادي
کل

3/30
04/21
51/20

1/20
0/05
2/22

همانطور که در جدول  0مشاهده ميشود ،بين دو گروه

تحول هيجاني ديده ميشود.

کودکان عادي و درخودمانده در هر شش مهارت اساسي تفاوت

المبداي ويلکز براي تفاوت بين گروهها در تحول

معنادار وجود دارد .بدين معنا که در گروه کودکان مبتال به

هيجـاني سنيـن کنونـي بـه ايـن تـرتيب است،F=23/29( :

درخودماندگي سطح تحول هيجاني پايينتر در هر شش مرحله

 ،P<3/35 ،df=6توان آزمون= .)2در تحول کنوني نيز تفاوت

کبري اباذري ،مختار ملکپور ،امير قمراني ،احمد عابدي ،ساالر فرامرزي

معنادار بين ميانگين هاي دو گروه در زيرمقياسهاي تحول

نشان مي دهد که خطاي نوع دوم رخ نداده و حجم نمونه

هيجاني کنوني کودکان وجود دارد .نمره توان آزمون نيز

کافي بوده است.

جدول0
نتايج تحليل واريانس چندمتغيري بين آزمودنيها در شش مهارت اساسي
تحول هيجاني در سنين قبلي کودکان
تحول هيجاني
مهارت اساسي 5
مهارت اساسي 0
مهارت اساسي 1
مهارت اساسي 0
مهارت اساسي 1
مهارت اساسي 2

F
*1/20
*55/21
*04/2
*10/23
*03/51
*01/23

ميزان تأثير
4/422
4/042
4/154
4/012
4/100
4/140

توان آماري
4/02
4/35
4/33
5
5
5
*

P>3/35

جدول9
نتايج تحليل واريانس چندمتغيري بين آزمودنيها در شش مهارت اساسي
تحول هيجاني در سنين کنوني کودکان
تحول هيجاني
مهارت اساسي 5
مهارت اساسي 0
مهارت اساسي 1
مهارت اساسي 0
مهارت اساسي 1
مهارت اساسي 2

F
4/1
4/10
4/401
5/04
*50/45
*25/31

ميزان تأثير
4/445
4/451
4/445
4/412
4/012
4/213

توان آماري
4/41
4/54
4/41
4/03
4/31
5

P>3/35

*

مهارتهاي اساسي اول تا چهارم تفاوت معنادار با يکديگر ندارند،

دوجانبه ،تفکر هيجاني و منطقي ،تفاوت معنادار وجود دارد؛

اما در مهارتهاي اساسي  )P=3/35 ،F=29/32( 5و 6

يعني کودکان مبتال به درخودماندگي از زمان تولد تا 0/5

( )P=3/35 ،F=62/20بين کودکان درخودمانده و عادي تفاوت

سالگي در همه اين شش مرحله تحولي پايينتر از کودکان

معنادار وجود دارد .بدين معنا که در سن کنوني ،کودکان

عادي هستند .برخي از پژوهشهاي ديگر (براي مثال آدولف و

درخودمانده نسبت به کودکان عادي نمرههاي پايينتري در زمينه

ديگران1332 ،؛ بال و ديگران1323 ،؛ بارونکوهن و ديگران،

مهارتهاي اساسي  5و  6گرفتهاند.

1332؛ بولت و پاسکا1330،؛ بولت و ديگران1332 ،؛ کاساري و
ديگران1321 ،؛ لوالند1335 ،؛ مالتا و ديگران ،)1332 ،نيز

بحث

همخوان با نتايج اين پژوهش ،چنين مطرح کردهاند که کودکان

اين پژوهش به منظور شناخت تحول هيجاني کودکان

مبتال به درخودماندگي در تحول هيجاني ،درک و شناسايي هيجان

مبتال به درخودماندگي و مقايسه آنها با کودکان عادي بر

پايينتر از کودکان عادي هستند ،اما در همه اين پژوهشها از

اساس مدل تحولي گريناسپن ،مبتني بر تفاوتهاي فردي

ابزارهاي متفاوت با پژوهش حاضر براي سنجش تحول هيجاني

کودکان ،انجام شد .نتيجه تحليل آماري در اين پژوهش نشان

استفاده شده و اغلب اساس کار بيانات چهرهاي هيجان و درک و

داد که بين اين دو گروه از کودکان در سنين قبلي آنها در هر

تنظيم هيجان بوده است.

شش مرحله تحول هيجاني ،يعني خودنظمجويي و عالقه

نارسايي در ارتباط دوجانبه اجتماعي در کودکان درخودمانده،
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همانطور که در جدول  9ديده ميشود ،دو گروه در

بهدنيا ،صميميت ،باورهاي هيجاني ،ارتباط پيچيده ،ارتباط
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باعث کاهش تعاملهاي هيجاني با ديگران و ازدست رفتن

تفکر منطقي ،تفاوت معنادار با کودکان عادي دارند .در

نمويافتگي در تواناييهاي اجتماعي-هيجاني ميشود (استرلينگ و

کودکان با تحول بهنجار ،اين شش مرحله تحولي بايد تا

داوسون ،2229 ،بويتلر و واندرويس 2227،نقل از ساپوک و

چهارسالگي تحقق يابد و هرچه کودک بزرگتر ميشود در

ديگران .)1320 ،همچنين تحول هيجاني پايينتر در افرادي که

اين مهارتها نمويافتگي و غناي بيشتري پيدا ميکند .برخي

عالوه بر عقبماندگي ذهني دچار اختالل درخودماندگي هم

از کودکان ،مثالً کودکان با نيازهاي خاص ،با وجود داشتن

هستند نسبت به افراد عقبمانده ذهني بدون اختالل درخودماندگي

محيط خانوادگي گرم و بهرغم بهرهمندي از تربيت مناسب،

ديده ميشود (ساپوک و ديگران.)1320 ،

به همه اين مراحل دست نمييابند و اين مسئله ممکن است

گريناسپن نيز ،موافق با نتايج اين پژوهش چنين نظر داده

به دليل مشکالت و نارساييهايي در پردازش حسي،0

است که افراد مبتال به اختالل طيف درخودماندگي ،به علت

برنامهريزي حرکتي ،9پردازش شنيداري ،5مهارتهاي زباني

6

نيمرخ حسي متفاوت با کودکان عادي ،بهتدريج از مسير تحول

و پردازش بينايي 7باشد .به طور کلي کودکان دچار مشکالت

عادي منحرف و دچار نقص در شکلگيري زبان و قوه تجسم

تحولي ،به دليل داشتن مشکالت بيولوژيک ،نميتوانند

ميشوند (گريناسپن و وايدر.)2227 ،

مهارتهاي مرتبط با کل مراحل تحول هيجاني را کسب

با اين حال در برخي از پژوهشها نبود تفاوت ميان

کنند (گريناسپن و وايدر .)2227 ،اين مشکالت موجب

کودکان عادي و کودکان مبتال به اختالل طيف درخودماندگي

ميشود برقراري رابطه و ايجاد تعامل با والدين و مراقبان

در درک و شناسايي هيجان مطرح شده است (ترسي و

براي کودک دشوار شود و به اين دليل مانعي براي يادگيري،

ديگران1322 ،؛ هييري و ديگران .)1330 ،هييري و ديگران

پاسخدهي و تحول ايجاد ميکند .بنابراين الزم است طراحي

( )1330دريافتند که تفاوت هيجاني کودکان درخودمانده و

مداخله درماني با در نظر گرفتن اين مشکالت بيولوژيک
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1

انجام شود (گريناسپن و وايدر.)2227 ،

تفاوتي بين دو گروه مشاهده نميشود (هييري و ديگران،

گروه مورد مطالعه در اين پژوهش ،همگي از مراکز

 .)1330همچنين ترسي و ديگران ( )1322مطرح کردند که

درخودماندگي انتخاب شدند و طبق بررسي پژوهشگر از سنين

کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل طيف درخودماندگي ،در

کم (ميانگين سني  1/2سالگي) تحت مداخلههاي توانبخشي

تشخيـص سـريـع و درسـت هيجـانهـايي مـانند غرور و

تحليـل کـاربـردي رفتـار ،2کـاردرمـانـي ذهنـي 2و جسماني و

هيجانهاي پيچيده اجتماعي تفاوتي با کودکان عادي ندارد.

گفتاردرماني قرار داشتند و اين مسئله احتماالً از داليل پيشرفت

البته ابزار بهکار رفته در بررسي تحول هيجاني در اين

تحول هيجاني کودکان درخودمانده (در چهار مرحله اول

پژوهشها با ابزار پژوهش حاضر متفاوت بوده است.

مهارتهاي اساسي) در سن کنوني بوده است .در هر صورت

در اي ن پژوهش ،عالوه بر بررسي تحول هيجاني کودکان

با توجه به نتايج اين پژوهش ،اکثرکودکان مبتال به طيف

مبتال به درخودماندگي و عادي در سنين قبلي ،تحول

درخودماندگي حتي با دريافت مداخلههاي رفتاري اساسي و

هيجاني آنها نيز در سن کنوني بررسي شد و نتيجه اين

درمانهاي مکمل نميتوانند به سطح باالي تحول هيجاني

بررسي نشان داد که کودکان مبتال به درخودماندگي در سن

دست يابند و اين مسئله نشان ميدهد که اين کودکان عالوه

کنـونـي و در چهـار مـرحلـه اول تـحـول هيـجاني يعني

بر درمانها و مداخلههايي که در مراکز درخودماندگي دريافت

خودنظمجويي و عالقه بهدنيا ،صميميت ،ارتباط دوجانبه و

ميکنند ،نيازمند مداخلههاي ديگر مانند مداخلههاي تحولي و

ارتباط پيچيده تفاوت معنادار با کودکان عادي نداشتند ،ولي

درمانهاي مبتني بر روابط هستند .همچنين نتايج اين

در دو مرحله آخر تحول هيجاني ،يعني باورهاي هيجاني و

پژوهش ،درباره معناداري تفاوت کودکان درخودمانده و عادي

7. visual processing
8. applied behavioral analysis
9. mental occupational therapy

4. motor planning
5. auditory processing
6. language skills

1. self-conscious emotions
2. non-self-conscious emotions
3. sensory processing
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