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چکیده
مقدمه :شناخت اجتماع ی مبتنی بر انتزاع های حاصل از تعامالت بین فردی است .هدف از پژوهش حاضر بررسی شرایط قضاوت عاطفی
برشناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد باال در هر دو جنس بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پسر و دختراز دو مدرسه عادی و یک مدرسه مخصوص
افراد اتیسم تشکیل دادند .حجم نمونه تعداد  82نفر پسر و دختر در محدوده سنی  55-51ساله بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و به
طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل قرار گرفتند .ابزار آزمایشی شامل  51تصویر جهت بازشناسی هیجان ( 1تصویر مثبت و
 1تصویر منفی)بود که نیمی ازصاحبان آن عکس هادارای ملیت ایرانی و نیمی دیگراز آنها خارجی تبار بودند که باید تحت سه شرایط
عاطفی(خود،دیگری،و مکان)مورد قضاوت قرار می گرفتند .جهت آزمون دادهها نیزاز تحلیل واریانس عاملی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان دادند که بین بیان هیجان مثبت و منفی تحت دو شرایط قضاوت عاطفی (خود و دیگری) بر شناخت اجتماعی
نوجوانان اتیسم و عادی (گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد ()  =1/15؛ ولی در مورد بیان هیجان مثبت و منفی تحت شرایط
قضاوت عاطفی مکان (ملیت صاحب عکس) بر شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد ،فقط بین گروه پسر
اتیسم و گروه دختر عادی در بیان هیجان مثبت تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :در مجموع نتیجه گرفته میشود که بیان هیجان مثبت و منفی تحت شرایط قضاوت عاطفی (خصوصاً قضاوت در مورد
دیگران) در افراد اتیسم ضعیف میباشد.
واژه های کلیدی :شرایط قضاوت عاطفی،شناخت اجتماعی،اتیسم باعملکرد باال
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پینکهام و همکاران [ ]85نشان دادند که افراد اتیسم ممکن
است که در قضاوت های پیچیده اجتماعی مثل تخصیص
معانی هیجانی به محرک های چهرهای دچار بینظمی و
اختالل شوند.
محرک های محیطی مثل بازشناسی چهرهها ،باعث
یکسری تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی مثل تغییرات برقی
پوست ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و اتساع مردمک چشم
میشوند که این عالیم خود بر معنی و شدت محرک ها اثر
میگذارند [ .]85پژوهش های پیشین اختالالتی را در افراد
اتیسم در بازشناسی پاسخ های هیجانی دیگران از طریق
بیان و ابراز چهرهای []88؛ و یا ژست های چهره [ ،]83و یا
از طریق وقایعی که پاسخ های آنها را فرا میخواند مثل
موقعیت های اجتماعی -هیجانی که با فیلم و تصاویر
نمایش داده میشوند ،نشان دادهاند [ .]81در مطالعات
دیگری نشان داده شد که افراد اتیسم در پردازش چهرهها
[]87 ،85 ،81؛ همچنین در بازشناسی هیجانات دچار آسیب
در عملکرد میگردند [ .]83 ،82فیلیپ و همکاران []31
بازشناسی هیجان را از طریق بیان چهرهای در بزرگساالن
اتیسم مورد بررسی قراردادند و نتیجه گرفتند که این افراد
نیز در بازشناسی هیجان ها نارسائی هایی داشتند .المباردو
و همکاران [ ]35و پی فیفر و همکاران [ ]38نیز یک فرآیند
خود ارجاعی شناختی مختل را در افراد اتیسم نشان دادند و
نتیجه گرفتند که این بینظمیها در افراد اتیسم میتواند
ناشی از یک عدم آگاهی و هوشیاری در آنها باشد.
زمانی که افراد اتیسم درگیر هیجانات پیچیدهای مثل شرم
میشوند از عهده تکالیف شناختی همچون همدلی که یکی
از مؤلفههای شناخت اجتماعی است و قضاوت هیجانی
دیگران را شامل میشود [ ،]33و سایر مسایل سطح باالی
شناختی همچون استدالل و نتیجهگیری برنمیآیند [،31
 .]31ولی اگر هیجانات ارائه شده به افراد اتیسم جزء
هیجانات اصلی و ساده مثل شادی و ترس باشند [ ]35و به
آهستگی و در زمان بیشتری به آنها ارائه گردند ،بینظمی
کمتری را در پاسخگویی افراد اتیسم میتوان مشاهده کرد
[ .]37با این همه در بعضی از پژوهش ها اختالالتی در
بازشناسی هیجانات منفی گزارش شده است .چنان که
هاوارد و همکاران [ ]32و پل فری و همکاران [ ]33در
مورد جلوه هیجان ترس؛ گیوال و بروس گل [ ]11راجع به
جلوه هیجان عصبانیت ،و گوالن وهمکاران [ ]15در

مقدمه
شناخت اجتماعی به فرآیندهای تفکر اطالق میشود که
تعامالت ما را با افرادی که در پیرامون ما هستند و متعاقباً
چگونگی تأثیرگذاری آنها بر رفتارمان را نشان میدهد
[ .]8،5فرآیند هیجان و بازشناسی و به همان میزان آگاهی
هیجانی و خود تنظیمی از اجزای کلیدی شناخت اجتماعی
به شمار میآیند [ .]3هیجانات پاسخ های ابتدایی هستند
که قادرند تفکر و دیگر فرآیندهای پیچیده شناختی را
بازداری نمایند [ .]1شادی و لذت ،جزء هیجانات مثبت لذت
گرایی است و غمگینی و افسردگی جزء هیجانات منفی و
ناخوشایند به حساب میآیند [ .]5،1باآس و همکاران []7
نشان دادند که هیجان "شادی" ،تفکر و حل مسئله را
ایجاد کرده و تسهیالتی را در درگیری با تکلیف ایجاد
میکند .از طرفی دیگر هیجان غمگینی نیز تفکر و حل
مسئله را ایجاد میکند ولی برای فرد تسهیالتی را در درگیر
شدن با تکلیف فراهم نمیآورد.هیجان اضطراب تفکر را
فعال میکند ولی از تمرکز جلوگیری کرده و خالقیت فرد را
دچار وقفه و کاستی میکند [ .]51 ،3 ،2تکالیفی که تهدید
آمیز باشند میتوانند هیجان اضطراب و ترس را موجب شده
و از خالقیت جلوگیری کنند و در عوض راهبردهای
مقابلهای را راهاندازی نمایند[ .]55،5همچنین هیجان یک
فرآیند دو طرفه ایجاد و حفظ یک ارتباط معنیدار و یا
اختالل در آن ارتباط در یک ارگانیزم با محیط داخل و
خارج از آن میباشد [ .]53،58براساس این تعریف ،درک
هیجانات دیگران به عنوان ارتباط بین پاسخ های هیجانی
دیگران و رویدادی که این پاسخ ها را فرا میخواند ،تفسیر
میشود که افراد عادی از همان اوان کودکی این ارتباطات
را یاد گرفته و مهارت های بین فردی و تنظیم اجتماعی را
گسترش میدهند [.]53
اتیسم عارضهای است که با تأخیر و یا کمبود مهارت های
ارتباطی و اختالل در ارتباطات اجتماعی[]51مشخص می
شود.افراد اتیسم ،اختالالتی را در تعامالت اجتماعی دارند و
آسیب هایی را در درک هیجانات دیگران نشان میدهند
[ .]55،51افراد اتیسم با عملکرد باال هرچند از لحاظ هوش
بهر و زبان با افراد عادی تفاوت چندانی ندارند [ ،]57در
بازشناسی هیجان های ساده کمتر [ ]81 ،53 ،52و در
بازشناسی چهرهها به لحاظ ذهنی و هیجانی و قضاوتهای
اجتماعی بیشتر دچار آسیب در عملکرد میشوند [.]8
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برآمدهاند [ ]12وزمانی نیز در درک هیجانات دیگر شکست
خوردهاند [.]12 ،85پس درک هیجانات دیگران ،مهمترین
اصل در شکلگیری ارتباط و تعامالت افراد با یکدیگر
میباشد و نشان داده شده که افراد اتیسم در درک و فهم
هیجانات ابتدایی نارساییهای کمتری داشته [ ،]37 ،35و
در قضاوت های پیچیده اجتماعی در ارتباط با محرک های
چهرهای دچار نارسایی های بیشتری میباشند [ .]85مسأله
پژوهشی حاضر نیز با توجه به یافته های فوق ،منبعث ازاین
دغدغه خاطر محقق بود که آیا بنا بر ادعای عده ای مبنی
بر فقدان درک دیگران توسط افراد اتیستیک ،رشد شناخت
اجتماعی در این افراد بطور کامل مختل است؟ در همین
راستا پژوهش حاضر با این هدف انجام شد تا اثر شرایط
قضاوت عاطفی را بر اساس شناخت اجتماعی نوجوانان در
هر دو جنس مورد بررسی قرار دهد .در خصوص اهمیت
مسأله همین بس که با تقویت شناخت اجتماعی و ایجاد
درک از دیگری در آنها -حتی االمکان در افراد اتیسم با
عملکرد باال که هوش بهری در حد طبیعی و افراد بهنجار
دارند ،می توان با روند رو به رشدی در روابط و تعامالت
اجتماعی آنها روبرو شد،که ضروری است در تأیید اهداف
فوق و پیشیرد آنها ،از هیجانات ساده تر و ابتدایی تری در
ابرازگری های هیجانی( دیدگاه خود ،دیگری ،و مکان
(ملیت صاحب عکس) استفاده شود .در مجموع این بیانات
محقق را به تالش برای پاسخگویی به این سئوال اساسی
سوق داد که :آیا در بیان هیجانات (مثبت و منفی) تحت سه

خصوص جلوه هیجان تنفر اختالالتی را در افراد اتیسم
گزارش کردهاند [ .]18و مطالعات اش وهمکاران[ ]13نیز
آسیب هایی را در بیان تمام هیجانات منفی ابتدایی توسط
افراد اتیسم نشان داد .تیونیز و دی گلدر [ ]11نیز دریافتند
که عملکرد بازشناسی افراد به نوعی دچار اختالالت رشدی
بر روی یک پیوستار هیجانی از شادی تا غمگینی ،فقط در
دو طیف "عصبانیت -غمگینی" و "عصبانیت -ترس"
آسیب دید [ .]18بارن -کوهن وهمکاران[ ]11نیز
اختالالتی را در بیان هیجان مثبت تعجب ،در افراد اتیسم
نشان دادند.
در پژوهشی که اسفندزاده [ ]15در ارتباط با خلق و حافظه
کوتاه مدت و تعبیر ابرازهای چهرهای هیجان در افراد عادی
انجام داد به این نتیجه رسید که آزمودنی های گروه خلق
شاد نسبت به دو گروه خلق غمگین و کنترل ،ابرازهای
چهرهای شاد را شادتر ارزیابی کردند .در مطالعه دیگر
قاسمپور [ ،]17اثربخشی آموزشی بازشناسی هیجانها را بر
مهارتهای اجتماعی کودکان با اتیسم عملکرد باال مورد
بررسی قرار داده و نشان داد که آموزش بازشناسی هیجان
ها ،مهارتهای اجتماعی این کودکان را بهبود بخشیده و
باعث کاهش نارسایی های تعامل اجتماعی و حتی نارسایی
های ارتباطی آنها شد .در پژوهشی نیز نشان داده شد که
افراد اتیسم با کارکرد باال میتوانند چهرههای منفی را در
مقایسه با گروه کنترل هم به درستی و هم بگونه ای
نادرست ارزیابی کنند [ .]12در بعضی از تحقیقات نیز هیچ
گونه آسیبی در عملکرد بازشناسی هیجانات اولیه در افراد
اتیسم مشاهده نگردیده است [ .]18 ،15 ،11 ،13بر اساس
آنچه مطرح شد ،می توان نوعی گسستگی درارتباط و
تعامالت افراد اتیسم را شاهد بود که آسیب در عملکردهای
هیجانی و شناختی را به دنبال خواهد داشت .بدین ترتیب
که درک هیجانات دیگران و بطور کلی شناخت اجتماعی در
آنها ضعیف و دچار نقص در این قوا میباشند .اصوالً فرآیند
بیان چهرهای بر بیشترین توجه در موقعیت متمرکز است
[]18و آمیگدال که یک نقش کلیدی را در ارتباط با محرک
های ادراکی به عنوان تقویت کننده بازی میکند و در
تخصیص جهتگیری توجه نقش دارد ،معلوم گردیده که در
افراد اتیسم دارای فعالیت کمتری میباشد [.]11 ،13 ،8
همچنین افراد اتیسم با عملکرد باال گاهی در تحقیقات
پیشین از عهده درک جلوههای هیجانات منفی ارائه شده

شرایط قضاوت عاطفی در دو گروه اتیسم و عادی در هر دو
جنس تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که
جهت بررسی اثر شرایط قضاوت عاطفی بر شناخت
اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد باال در هر دو جنس از
طرح عاملی استفاده شد.
آزمودنی ها :جامعه آماری این پژوهش را کلیه
دانشآموزان پسر و دختر از دو مدرسه عادی (مدرسه
پسرانه و مدرسه مختلط دخترانه عادی و اتیسم) و یک
مدرسه مخصوص افراد اتیسم تشکیل دادند که تعداد 521
نفر بودند .از بین این سه مدرسه و با توجه به پروندههای
تحصیلی و نمرات هوش بهر این دانشآموزان تعداد  38نفر
(دختر عادی -دختر اتیسم -پسر عادی -پسر اتیسم) به
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بیان هیجان مثبت از دیگری ،و باالخره  1/15برای بیان
هیجان منفی از دیگری بود.
روند اجرای پژوهش :آزمون به طور انفرادی با
گروه"دختر اتیسم"(به شیوه تصادفی)آغاز گردید .بدین
ترتیب که ابتدا آزماینده باآموزش هایی که قبال" در
خصوص برقراری ارتباط با افراد اتیسم دیده بود ،توجه
شرکت کننده رابه خود معطوف کردو با تأنی و به آهستگی
آموزش هایی درمورد متغیرهای آزمایشی (خود ،دیگری ،و
مکان:ملیت صاحبان عکس ها) به اولین شرکت کننده ارائه
گردید .بعد از حصول اطمینان از درک کامل سئواالت،
سری اول عکس ها که هیجانات مثبت را القا می کردند-
عکس های مثبت معرفی شدند تا انگیزه رغبت را در
شرکت کنندگان هرچه بیشتر باال ببرند-به طورتصادفی
وتک تک به شرکت کننده نشان داده واین گونه دستوالعمل
شد":درمورد این عکس چه احساسی داری(خوب یا بد)"؟؛
بعد از پاسخگویی وی وثبت آن ،بالفاصله دستورالمل دوم
داده شد"افراد درون عکس چه احساسی دارند(خوب یا
بد)"؟؛ متعاقب پاسخگویی شرکت کننده،دستورالعمل سوم
ارائه گردید":عکس ها در کجا گرفته شده اند(داخل یا خارج
از کشور)"؟ چهار عکس بعدی نیز به همین ترتیب معرفی
شده و زمان پاسخگویی برای هر یک به طور جداگانه برای
شرکت کننده اول ثبت شد.دسته دوم عکس ها نیز که قرار
بود هیجان منفی رابه شرکت کننده القا کنند ،با همان
الگوی سری اول ارائه و نتایج در هر بخش یادداشت شد.
حداکثر زمان پاسخگویی به تصاویر مثبت و منفی  5ثانیه
بود.
افزار  SPSSنسخه  53و روشهای آمار توصیفی و تحلیل
واریانس دو عاملی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
جدول  5میانگین  ،انحراف معیار ،و خطای استاندارد
میانگین در سه شرایط قضاوت عاطفی ( خود،دیگری  ،و
مکان ) ضمن دو نوع ابرازگری هیجان( مثبت و منفی )در
هر دو جنس (دختر و پسر) بین افراد عادی واتیسم را نشان
می دهد.

صورت در دسترس انتخاب شدند .یک دانشآموز از نمونه
پسر عادی از شرکت در آزمون انصراف داده و یک
دانشآموز از نمونه دختر اتیسم و دو دانشآموز از نمونه پسر
اتیسم از کل نمونه به علت کنترل بیشتر آزمایش (برابری
 )IQکنار گذاشته شدند .سپس تعداد  82نفر جمع نمونه
باقیمانده به تعداد مساوی ( (n=7به طور تصادفی در چهار
گروه(دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل  :افراد عادی)
جای گرفتند .هر یک از گروه ها تحت تأثیر هر سه شرایط
قضاوت عاطفی (خود ،دیگری ،و مکان یا ملیت) قرار
گرفتند .زمان پاسخگویی برای هر یک از گروه ها در هر
سه متغیر به طور جداگانه اندازهگیری و ثبت شد،و دادهها
نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و
تحلیل گردید.
ابزار
ابزار آزمایشی شامل تصاویر جهت بازشناسی هیجان ها (1
تصویر مثبت و  1تصویر منفی) بود که صاحبان عکس ها
نیمی دارای ملیت ایرانی و نیمی دیگر خارجی تبار بودند.
محرک های هیجانی شامل هیجانات ابتدایی و ساده مثل
شادی ،غم ،خشم ،ترس ،تنفر ،تعجب ]، [55و لذت و
برانگیختگی بود.سه هیجان آخر به اضافه هیجان
شادی،جزء هیجانات مثبت وچهار هیجان باقیمانده جزء
هیجانات منفی در نظر گرفته شدند.هر تصویر  3مؤلفه یا
سه شرایط قضاوت را در بیان هیجان مورد سؤال قرار
میداد -5 :در مورد هر عکس آزمودنی چه احساسی دارد
(خوب یا بد) -8 ،افراد درون عکس چه احساسی دارند
(خوب یا بد) ،و  -3عکس ها در کجا گرفته شدهاند (داخل
یا خارج) که سؤال نخست شرایط قضاوت در مورد خود،
سؤال دوم شرایط قضاوت در مورد دیگری و سؤال آخر
شرایط قضاوت در مورد مکان (ملیت صاحب عکس) را
میسنجید .تعداد عکس ها  51عدد بود که اگر چه بعضی از
هیجانات تکرار میشدند ولی صاحبان آن عکس ها متفاوت
بودند .پنج تصویر هیجان مثبت و پنج تصویر دیگر هیجان
منفی را به طور تصادفی به شرکت کنندگان القا میکرد.
پایایی و همسانی درونی عکس ها برای آزمودنی ها در دو
شرایط هیجانی برای بیان "خود" و "دیگری" با استفاده از
روش اسپیرمن -براون 1/31 ،برای بیان هیجان مثبت از
خود 1/57 ،برای بیان هیجان منفی از خود 1/51 ،برای
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جدول )1خالصه توصیفی گروهها در بیان هیجان در هر سه شرایط قضاوت عاطفی تماعی نوجوانان با و بدون اتیسم درهر دو
جنس
گروهها

جنسیت

بیان
هیجان

شرایط قضاوت
عاطفی

میانگینها

انحراف استاندارد

خطای استاندارد
میانگین

اتیسم

دختر

مثبت

خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان
خود
دیگران
مکان

5/51
8/15
1/13
8/31
8/55
1/13
5/57
8/51
1/11
8/31
8/51
1/15
1/25
1/12
1/18
5/57
1/28
1/83
1/31
1/12
1/18
5/31
1/75
1/31

1/13
1/38
1/51
1/83
1/53
1/53
1/35
1/85
1/11
1/88
1/83
1/11
1/81
1/53
1/53
1/13
1/81
1/13
1/8
1/12
1/12
1/81
1/57
1/13

1/55
1/58
1/13
1/12
1/17
1/17
1/55
1/13
1/15
1/12
1/12
1/15
1/17
1/11
1/11
1/52
1/13
1/13
1/17
1/13
1/13
1/13
1/15
1/13

منفی

پسر

مثبت

منفی

مثبت

عادی
دختر

منفی

مثبت

پسر

منفی

مشاهده نمود.به منظور بررسی بیان هیجان در هر سه
شرایط قضاوت عاطفی بر شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم
و عادی درهر دو جنس از تحلیل واریانس عاملی؛وهمچنین
جهت بررسی دوبه دو میانگین گروه ها:جنسیت وتیپیک
افراد ازآزمون HSD5استفاده شد.

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود میانگین (زمان
های صرف شده) سه شرایط قضاوت عاطفی در افراد اتیسم
نسبت به افرادعادی در هر دو جنس باالتر میباشد و
افزایش میانگین در ایرازگری هیجان منفی به خصوص در
شرایط قضاوت در مورد دیگری درافراداتیسم را می توان

1- Honestly Significan Difference
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جدول (2خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان مثبت در شرایط قضاوت عاطفی خود بر شناخت اجتماعی
منابع تغییر

نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
میانگین مجموع مجذورات
مجموع مجذورات
درجات آزادی
F

P

جنسیت با هیجان مثبت

5

1/18

1/18

1/52

˃5/50

گروه (عادی واتیسم)

5

3/33

3/33

35/87



≥5/50

اثر تعاملی جنسیت وگروه

خطا

5

1

1

81

8/51

1/55

˃5/50

1

از خود در دو گروه اتیسم و عادی با ɑ =1/15وجود دارد.

با توجه به جدول  8تفاوت معناداری در بیان هیجان مثبت

جدول (3خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان منفی در شرایط قضاوت عاطفی خود بر شناخت اجتماعی
منابع تغییر

نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
میانگین مجموع
مجموع مجذورات
درجات آزادی

مجذورات
F

P

جنسیت با هیجان منفی

5

1/57

1/57

5/15

˃1/11

گروه(عادی واتیسم)

5

1/25

1/25

11/12

≥1/11

اثر تعاملی جنسیت و گروه

5

1/57

1/57

5/15

˃1/11

خطا

81

8/31

1/58

منفی از خود در دو گروه اتیسم و عادی می توان مالحظه
نمود(.)ɑ=1/15

با مروری بر جدول  3تفاوت معناداری را در بیان هیجان

جدول)4خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان مثبت در شرایط قضاوت عاطفی دیگری بر شناخت اجتماعی
منابع تغییر

نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
میانگین مجموع مجذورات
مجموع مجذورات
درجات آزادی

F

P

جنسیت با هیجان مثبت

5

1/53

1/53

8/5

˃1/11

گروه(عادی واتیسم)

5

88/18

88/18

111/1

≥1/11

اثر تعاملی جنسیت وگروه

5

1/58

1/58

8/1

˃1/11

خطا

81

5/15

1/11

هیجان مثبت از دیگری در دو گروه اتیسم و عادی با
 ɑ=1/15مشاهده میشود.

همانطور که از جدول  1بر میآید تفاوت معناداری در بیان
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جدول )5خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان منفی در شرایط قضاوت عاطفی دیگری بر شناخت اجتماعی
نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
منابع تغییر

درجات آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجموع مجذورات

F

P

جنسیت با هیجان منفی

5

1

1

1

˃1/11

گروه(عادی واتیسم)

5

83/52

83/52

173/5

≥1/11

اثر تعاملی جنسیت وگروه

5

1

1

1

˃1/11

خطا

81

5/35

1/11

و عادی در بیان هیجان منفی از دیگری با  ɑ=1/15تفاوت
معناداری وجود دارد.

جدول  1نیز نشان می دهد که بین میانگین دو گروه اتیسم

جدول )6خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان مثبت در شرایط قضاوت عاطفی مکان بر شناخت اجتماعی
نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
منابع تغییر

درجات آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجموع مجذورات

F

جنسیت با هیجان مثبت

5

1

1

1

گروه(عادی واتیسم)

5

1/15

1/15

5

اثر تعاملی جنسیت و گروه

5

1/15

1/15

5

خطا

81

1/87

1/15

P

˃1/11

بین گروههای آزمایشی و کنترل با  ɑ=5/50تفاوت
معناداری وجود ندارد.

با توجه به جدول  6در بیان هیجان مثبت از مکان

جدول )7خالصه تجزیه و تحلیل واریانس عاملی در بیان هیجان منفی در شرایط قضاوت عاطفی مکان یرشناخت اجتماعی
نوجوانان با و بدون اتیسم در هر دو جنس
منابع تغییر

درجات آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجموع مجذورات

F

جنسیت باهیجان منفی

5

1

1

1

گروه(عادی واتیسم)

5

1/55

1/55

55

اثر تعاملی جنسیت وگروه

5

-1/15

-1/15

-5

خطا

81

1/11

1/15

و باالخره از جدول  7چنین می توان استنباط کرد که بین

P

≥5/50

میانگین گروههای عادی و اتیسم در بیان هیجان منفی از
مکان با  ɑ=1/15تفاوت معنادار می باشد.
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جدول  (8نتایج آزمون های تعقیبی  HSDجهت بررسی دو به دو میانگین گروهها دربیان هیجان درهرسه شرایط قضاوت
عاطفی برشناخت اجتماعی نوجوانان باو بدون اتیسم درهردو جنس
نتایج آزمون HSD

بیان هیجان
گروه ها
مثبت

منفی

دختر اتیسم
وعادی
دختراتیسم
وپسرعادی
پسراتیسم
ودخترعادی
پسراتیسم وعادی
دختراتیسم
وعادی
دختراتیسم
وپسرعادی
پسراتیسم
ودخترعادی
پسراتیسم وعادی

دیگری

مکان

خود
6/50

81/58

-

0/58

81/58

-

6/50

81/71

-

6
0/00

81/71
88/37

1/55

5/60

83/58

3

0/00

88/27

1/55

5/60

83/58

1

بامشاهده جدول  2نیز می توان گفت که در شرایط
قضاوت عاطفی خود بین دختر اتیسم و عادی ( )5و()3
باهیجان مثبت ()5512و منفی ()1551؛ بین دختر اتیسم و
پسر عادی()5و( )1با هیجان مثبت ()1523و منفی ()7555؛
بین پسر اتیسم و دختر عادی ()8و( )3باهیجان مثبت
()5571و منفی ()1551؛ و بپن پسر اتیسم وعادی ( )8و()1
باهیجان مثبت ( )5و منفی ( )7555تفاوت معناداری وجود
دارد) .)α=1515همچنین درشرایط قضاوت عاطفی دیگری
بین دختراتیسم وعادی ( )5و( )3با هیجان مثبت ( )81558و
منفی ()88537؛ بین دختراتیسم و پسر عادی ( )5و( )1با
هیجان مثبت ( )81558و منفی ()83558؛ بین پسر اتیسم و
دخترعادی ( )8و( )3با هیجان مثبت ( )81517و منفی
()88527؛ و بین پسراتیسم وعادی ( )8و( )1با هیجان مثبت
( )81571و منفی ( )83558نیز با ( )α=1515تفاوت
معناداری وجود دارد .ولی در شرایط قضاوت عاطفی مکان
فقط بین پسر اتیسم و دختر عادی ( )8و( )3با هیجان منفی
( )1555این تفاوت معنادار است و در سایر حاالت بین
میانگین گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث
مطالعات کمی در خصوص ارتباط بین هیجانات اجتماعی و
عملکردهای شناختی صورت گرفته است .به خصوص در

P.N

≥./. 1

بین افرادی که یکی از مهم ترین ویژگی های آنها
ارتباطات و تعامالت اجتماعی آسیب دیده( )11و تأخیر و یا
فقدان مهارت های ارتباطی است [ .]15 ،57افراد اتیسم
دارای کنارهگیریهای اجتماعی [ ]17و برون ریزی های
هیجانی می باشند که واکنش های زیست شناختی به
موقعیت های بعضا" چالش برانگیز است ]،[12که همین
مسأله عملکرد اجتماعی آنها را وخیمتر میکند].[13
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر قضاوت عاطفی بر
شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد باال در هر دو
جنس انجام شد .همانگونه که در بخش یافتهها نشان داده
شد در بیان هیجان مثبت و منفی درشرایط قضاوت در
موردخود بین دو جنس در دو گروه اتیسم و عادی تفاوت
معناداری وجود داشت .که این یافتههای پژوهش با
تحقیقات ساکسمیت و همکاران [ ،]33هامفریز و
همکاران[،]18و بارن -کوهن،اشپیتز و کراس [ ]11هم
راستا میباشد.آنها مشاهده کردند که افراد اتیسم اختالالتی
را در بازشناسی جلوههای هیجان منفی ومثبت مثل شرم
،تنفر ،و تعجب از خود نشان میدهند ،حال آنکه پژوهش
کاتر و همکاران] [12ناهمسو با تحقیقات فوق می باشد.
بدین ترتیب که افراد اتیسم باعملکرد باال می توانند از
عهده درک جلوه های هیجانات منفی برآیند .در خصوص
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شادی و ترس باشند ،و به آهستگی و در زمان بیشتری بره
آنها ارائه گردند ،بینظمی کمتری را در پاسرخ گرویی آنهرا
میتوان مشاهده کرد .در تبیین ایرن یافترههرا مریتروان از
تئوری فکر یا فرضیه فکر کرور اسرتفاده کررد .ایرن مردل،
اشکاالتی را کره در محتروای فکرر افرراد اتیسرم در مرورد
خودشان و یا دیگران ممکرن اسرت وجرود داشرته باشرد را
توضیح مریدهرد] . [33،53یرک تعامرل اجتمراعی موفرق
مستلزم داشرتن یرک وضرعیت ذهنری اسرنادی از دیگرران
می باشد تا به واسطه آن بتوان رفتارهای دیگرران را تفسریر
کرده و یا آن را پیشبینی نمود .همدلی ،فرضریه  TOMرا
نه فقط با تمرکز بر روی ویژگری هرایی از وضرعیت ذهنری
شخص دیگر بلکه با توانایی برای پاسخگویی بره وضرعیت
ذهنی دیگران با یک هیجان مناسب توسعه می دهرد [.]51
بنابراین آن هرم شرامل یرک جرزء شرناختی (تشرخیص و
شناخت باورها ،امیال و اهداف دیگران) است و هرم شرامل
یک جزء عاطفی (پاسخگویی به حالت های ذهنی دیگرران
با یک هیجان مناسب) میباشد] .[58ویژگی های ارتباطات
اجتماعی که در افراد اتیسم می باشد ،اخرتالالت همردلی را
که چیزی به جز درک هیجانات دیگرران نیسرت ،را بوجرود
می آورد.به طور کلی می توان گفت که چون افرراد اتیسرم،
ناآگاه از امیال و یااهداف دیگرران مری باشرند ،در موقعیرت
های اجتماعی نیز نمی توانند رفتارهای تعراملی مناسربی را
ارائه دهند .هر چند امکان جبران وضرعیت اسرنادی ذهنری
آنان تاحدی با آمروزش و پسرخوراندهای محیطری وجرود
دارد .از دیگر یافترههرای پرژوهش حاضرر ،وجرود تفراوت
معنادار در بیان هیجان منفی از مکان بین دو جرنس در دو
گرروه اتیسرم و عرادی برود .براآس و همکراران [ ]7طری
مطالعات چندی متوجه شدند که هیجانرات منفریای مثرل
"غم" ،میتواند تفکر و حل مسئله-در اینجا پاسخگویی بره
شرایط قضاوت در مورد مکان -را ایجاد کند ولی برای فررد
در انجام آن تکلیف تسهیالتی را فراهم نمریکنرد .هیجران
"اضطراب" نیز تفکر را فعال کرده ولی از تمرکز جلروگیری
میکند و خالقیت فرد را دچار وقفه و کاستی میکند [.]5
در تبیین یافته فوق می توان به تئروری فکرر و یرا فرضریه
ذهنی سازی اشاره کرد .در این نظریه ذکر شرده اسرت کره
تکالیف ناآشکار ارائه شده به افراد اتیسم فعالیت بسیار کمی
را در برخی از نواحی مغزی آنها ایجاد میکند] [51،55حال
اگر این یک تکلیف آشکار باشد ،مثل مکان و ملیرت افرراد

هیجانات مثبت نیز ،گبائر و همکاران [ ]51متوجه شدند که
میزان برانگیختگی درمغزافرراد اتیسرم ضرمن پخرش یرک
موسیقی شاد نسربت بره یرک موسریقی غمگرین ،افرزایش
مییابد .در تبیین این یافته ها می توان به رشرد بازشناسری
هیجرران درافررراد عررادی و اتیسررم اشرراره کرررد .بازشناسرری
هیجاندر تمام دوران کودکی رشد کرده و کرودک بره طرور
پیشرونده ای هیجان های بیشتری را درک میکند،از دامنره
وسیع تری از واژه ها وابرازهای هیجانی اسرتفاده مرینمایرد
وهیجاناتش را آسران ترر تنظریم مریکنرد.نوزادان توانرایی
محدودی در تنظیم هیجانات و ابراز هیجان هرای سرادهترر
همچون ترس و شادی دارند و به مرور با نیازهایشان روبرو
می شوند .مثالً هنگامی که ناراحت هستند فردی آنها را آرام
می کند و زمرانی کره شراد هسرتند بازخوردهرای مثبرت از
دیگری دریافت میکنند که این تجرارب در طری تعرامالت
بین نوزاد و مراقبانش رشد میکند ولی در افراد اتیسم چون
تعامالت اجتماعی و روابط بین فردی آنها با دیگران بسریار
ضعیف است در نتیجه-حتی در شرایط قضراوت عراطفی در
مورد خود -هیجانات اولیه در آنهرا بره شرکل نرارس براقی
می ماند و رشد و پختگی الزم که از روابط با دیگران ایجراد
میشود را نخواهند داشت [.]55
از یافته های دیگر این پژوهش وجود تفاوت معنادار در بیان
هیجان مثبت و منفی درشرایط قضراوت در مرورد دیگرری
بین دو جنس در دو گروه اتیسم و عادی میباشد کره ایرن
یافتهها با پژوهش های مترسول و همکاران [ ،]8پینکهام و
همکاران [ ،]85ساکسمیت و همکاران [ ،]33بارن -کروهن
و ویل رایت [ ، ]31کاچر و همکراران [ ]12و چاکرابرارتی و
بارن -کوهن ] ]58همسو میباشد.
گرررراس ]، [88ویررروانتی وهمکررراران]،[83و گررروالن
وهمکاران] [81نیرز در تحقیقرات متعردد ،اختالالتری را در
افراد اتیسم حین بازشناسی پاسخ های هیجرانی دیگرران از
طریرق بیران و ابررراز چهرررهای؛ و یرا ژسررت هررای چهررره؛
همچنرین از طریرق وقررایعی کرره پاسررخ هررای آنهررا را فرررا
میخواند مثل موقعیت های اجتماعی -هیجانی که با فریلم
و تصاویر نمایش داده میشوند ،نشان دادند .از طرفری نیرز
یافته های پژوهش هیری وهمکراران] [35و مرایکلی][37
به گونه ای یافتره هرای مرروری فروق را بره چرالش مری
کشانند.این پژوهشگران بیان می کننرد کره اگرر هیجانرات
ارائه شده به افراد اتیسم جزء هیجانات اصلی و سراده مثرل
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این تفاسیر با یافتههای پیشین هماهنگ است که نشان
دادند که افراد اتیسم با قوای عقلی و هیجانی بیشتر در
مقایسه با افراد اتیسمی که از درک هیجانی کمتری
برخوردارند ،خود را کمتر دارای قابلیت های اجتماعی
میدانند] [33،71که علت آن شاید استفاده از مکانیسم
های جبرانی باشد که افراد اتیسم با قوای عقلی وهیجانی
کمتر از آن سود می برند.الی و همکاران ] [75نیز سطوح
باالتری از ویژگی های اتیسم را در زنان اتیسم در مقایسه
با مردان بر روی یک مقیاس خود ارزیابی نشان دادند که
البته برای تأیید آن به تحقیقات بیشتری نیاز است.
حائز اهمیت است که از بین تشخیص و بازشناسی
ابرازگری های چهره ای هیجان  ،قضاوت در مورد دیگری
بیشترین آسیب را به عملکرد افراد اتیسم می رساند
وهمانطور که پژوهش حاضر نشان داداین تفاوت در بیان
هیجان تحت شرایط قضاوت عاطفی در مورد دیگری در دو
گروه اتیسم وعادی قابل مالحظه بود.همچنین با توجه به
اینکه یافته های این پژوهش ارتباط بین قضاوت های
عاطفی و شناخت اجتماعی را نشان داد ،می توان اینگونه
نتیجه گرفت که قضاوت های نوجوانان با شناخت های آنها
در یک راستا می باشد واین کیفیت شناخت است که بر
قضاوت عاطفی نوجوانان تأثیر می گذارد .از این رو یافته
های پژوهش حاضر می تواند به متعلمان ،درمانگران ،و
مراقبین افراد اتیسم کمک کند تادر امرآموزش و مراقبت از
آنها راهبرد هایی را با توجه به نقایص شناختی ،اجتماعی ،
و قضاوت عاطفی آنهااتخاذ نمایند .با توجه به این موضوع
که اصالح شناخت و قضاوت این افراد تا حد زیادی می
تواند در روایط آنها با دیگران و تعامالت اجتماعی شان
تأثیرگذار باشد،می توان با رشد و پرورش این عوامل در
جهت کاهش رفتارهای مخرب ومحدود این افراد و وارد
کردن آنها به جمع و گروه بر قابلیت های آنها افزود .در
واقع آموزش و ترمیم روایط فرد اتیسم با دیگران ،موجب
می شود تا این افراد بتواننداز تعامالت با دیگران در جهت
برآورده شدن نیازهای خود تالش نمایند .به طور کلی می
توان گفت که افراد اتیسم (مخصوصا" با عملکرد باال)دارای
توانایی برقراری ارتباط و یادگیری هستند ولی بنایر
اختالالتی که در مغز و ساخت شناختی خود دارند این
ارتباط به تالش های زیادی از طرف متعلم و درمانگر نیاز
دارد تا بتوان ابتدا ارتباط مقدماتی مثل تماس چشمی ،

داخل عکس ها ،در این صورت فرد اتیسم در صردد جبرران
برآمررده و فعررالیتش افررزایش مررییابررد] .[57کاسررتلی و
همکاران ]،[52افراد اتیسم را با یک تکلیف انیمیشن مورد
بررسی قرار دادند و آنها مجبور بودند حرکرات شرکل هرای
متحرک را حدس ی .یافتههرا نشران داد کره آنهرا فعالیرت
رفتاری مغزی کمی در این تکلیف از خود نشان دادند .بدین
معنی که افراد اتیسم در ابرازگری هیجان منفی نسربت بره
مسأله مربوط به مکان وملیرت صراحبان عکرس هرا دچرار
اختالل ذر عملکرد شدند.
از یافتههای دیگر این پژوهش ،عدم وجود تفاوت معنادار در
بیان هیجان مثبت از مکان بین دو جنس در دو گروه اتیسم
و عادی بود .در پژوهش های دیگری باآس و همکاران []7
نشان دادند که هیجان مثبتری مثرل شرادی؛ تفکرر و حرل
مسئله را فعال و تسهیالتی را در درگیری با تکلیرف ایجراد
میکند [.]5
یافتههای دیگر به دست آمده از پژوهش نشان میدهد کره
تفاوت معناداری بین جنسیت در هرر سره شررایط قضراوت
عاطفی وجود داشت ،بدین معنی که در هر سه شرایط بیران
هیجان مثبرت و منفری ،برین دخترر اتیسرم و پسرر عرادی
(کنترل) و بین پسر اتیسم و دختر عرادی (کنتررل) تفراوت
معنادار بود .بارن -کوهن و هرامر][53و برارن  -کروهن و
ویل رایت [ ]31در مطالعاتی نشان دادند که تفاوت جنسیتی
معناداری در ابراز همدلی وجرود دارد .چنانچره زنران بطرور
متوسط همدلی باالیی را ابراز مریکننرد و عملکررد براالی
مردان بستگی به تکالیف همدلی دارد [.]33
همچنین بازشناسی ضعیفتر زنان اتیسم در ابرازگری
هیجان تحت شرایط قضاوت در مورد دیگران را میتوان با
تئوری پیشرفتهتر فکر توضیح داد .بازشناسی ضعیف در
زنان ممکن است به علت انتظارات باالی اجتماع از زنان در
دنیای واقعی باشد .اگر به نوعی از زنان انتظار داشت که از
حیث بازشناسی هیجانات بهتر از مردان باشند ،دلیل خوبی
است برای اینکه چرا زنان اتیسم مشکالت بیشتری را در
جلوههای هیجانی نسبت به مردان بروز میدهند .و باالخره
اینکه زنان در صدد جبران برآمده و راهبردهای شناختیای
جهت بهبود مهارت های اجتماعی خود توسعه میدهند.
بنابراین زنان اتیسم ممکن است نسبت به مشکالت
اجتماعی شان در بیان هیجان در درک از دیگری ،در
مقایسه با مردان از یک خودآگاهی باالتری برخوردار باشند.
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Studying the Affective Judgment Conditions on Social Cognition of
Adolescents with High-Functioning Autism in both Gender
Alaghehbandh, N. *M.A., Hosseinian, S. Ph.D

Abstract
Introduction: Social cognition is based on abstractions of interpersonal interactions. The aim of the present
research was studying the affective judgment conditions on social cognition of adolescents with highfunctioning autism in both Gender.
Method: This research was a experimental study and statistical population was included of the students of
two normal schools and one special school of autistic adolescents. A sample of 28 students from 11 to 15
years old selected accidentally between three schools (14 girl students were selected only between one
school and 14 students were at two schools), and they replaced in 2 experimental groups and 2 control
groups randomly. The instrument consists of 10 pictures to emotional recognition (5 negative and 5 positive
pictures) under three conditions of emotional judgment . The factorial analysis is used for data test.
Results: The results showed that there were significant differences between expression of positive and
negative emotion under two affective judgment conditions (self & other) on social cognition in autistic and
normal (control group) adolescents (  =0.01); But there were no significant differences between expression
of positive and negative emotion under affective judgement of condition (location) on social cognition in
autistic and normal adolescents. Only there was a significant difference between autistic boy group and
normal girl group in expression of positive emotion under locational condition of affective judgment.
Conclusion: In sum, it concluded that expression of positive and negative emotion under affective
judgment conditions (specifically, condition of other) were decreased in autistic people.
Keywords: Emotional Judgment Conditions, Social Cognition, Autism with High-Functioning
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