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Abstract

اسماعیل سلیمانی
چکیده

This study aims to plan and detect the effectiveness of
the educational package of executive functions on پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین اثربخشی بستۀ آموزشی
improving the empathy in children with a high- کارکردهای اجرایی بر ارتقای همدلی در کودکان با اختالل طیف
performance autism spectrum disorder. In term of  این پژوهش از نظر هدف کاربردی.اوتیسم با عملکرد باال انجام شد
purpose, this research is applied, and the research
پسآزمون همراه با-است و روش آن نیمهآزمایشی با پیشآزمون
method is semi-experimental with a post-test–pre-test
with a control group. The statistical population consists  کودکان دارای اختالل، جامعۀ آماری پژوهش.گروه کنترل است
of children with autism disorder aged 6 to 12 years old -1399  نفر) در سال تحصیلی274(  ساله ارومیهای12  تا6 اوتیسم
in Urmia (274 people) in the academic year of 2019–20 ، از کل جامعۀ هدف. از مدرسۀ استثنایی کودکان اوتیسم هستند1398
from the exceptional school for children with autism. Out
of the statistical population, 40 high-performance autism  نفر اوتیسم با عملکرد باال با40 ،به روش نمونهگیری در دسترس
children were selected using Gilliam Autism Rating ( انتخاب شدندGARS) استفاده از مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام
Scale (GARS) and randomly assigned to two ) نفر20(  نفر) و کنترل20( و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش
experimental (20) and control (20) groups. Then, the
 سپس مقیاس همدلی شناختی و عاطفی کودکان گریفت.قرار گرفتند
Griffith cognitive and emotional Empathy Measure
(GEM) was filled out by the parents of both groups. After  پس از اجرای.(توسط والدین هردو گروه تکمیل شدGEM)
the pre-test, the experimental group was trained for  و این، جلسه آموزش داده شد24  گروه آزمایش به مدت،پیشآزمون
twenty-four sessions, and the post-test was performed.
 تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار.بار پسآزمون اجرا شد
The data was analyzed using SPSS software and
اطالعات
.و با روش تحلیل کوواریانس یکراهه انجام گرفتSPSS
univariate analysis of covariance. The data showed a
significant difference between the control and بهدستآمده نشاندهندۀ تفاوت معنادار بین دو گروه کنترل و آزمایش
experimental groups in terms of the post-test scores and در نمرات متغیر پسآزمون و همدلی بعد از تعدیل تأثیر پیشآزمون
empathy scores after adjusting the effect of the pre-test
of Empathy (P<0.01). Based on this study, it can be  براساس این پژوهش میتوان گفت با.)P<0/01( همدلی است
propposed that improving executive functions can
.ارتقای کارکردهای اجرایی میتوان همدلی را افزایش داد
increase the levels of empathy.
. اوتیسم، همدلی، کارکردهای اجرایی:واژههای کلیدی
Keywords: Executive Functions, Empathy, Autism.
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مقدمه
اختالالت طیف اوتیسم 1که در کتابچۀ راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،2اختالالت فراگیر رشدی
نیز نامیده میشود ،شامل یک گروه ناهمگون از اختالالت رشدی عصبی با سببشناسی متفاوت است که با
آسیب در زبان ،مهارتهای ارتباطی و تعامل اجتماعی همراه با الگوی رفتار کلیشهای یا تکراری با عالیق و
فعالیتهای محدود مشخص میشود (زاچی و همکاران .)2017 ،این کارکرد نابهنجار در زمینههای فوق باید
در سهسالگی وجود داشته باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،اختالالت اوتیسم از سیستم عصبی مرکزی
ناشی میشود که از آن جمله میتوان به تفاوت در ساختمان سیستم عصبی 3قسمتهای مخچه ،قشر قدامی
مخ ،عقدههای پایه 4و جسم پینهای اشاره کرد (وگان ،فرانسیس ،مورگان ،اسمیت و تیلور .)2018 ،عواملی نظیر
نقص ژنتیکی ،سن باالی والدین در هنگام بارداری ،عفونتهای ویروسی و مسمومیتهای دوران بارداری،
خطر بروز اختالالت اوتیسم را در کودکان افزایش میدهد (شلتون ،تانکردی و هرتز پیکوتو .)2010 ،براساس
نتایج مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ،میزان شیوع اختالالت اوتیسم ،یک مورد در  68کودک برآورد
شده است (چن و کیو .)2017 ،در ایران نیز شیوع اختالالت طیف اوتیسم را  95/2نفر از هر  10،000نفر گزارش
کردهاند (اکبری بیاتیانی.)1397 ،
5
در گروه کودکان و بزرگساالن اوتیسم میتوان بین اوتیسم با عملکرد باال (ضریب هوشی  70و باالتر) و
اوتیسم با عملکرد پایین( 6ضریب هوشی کمتر از  )70تمایز قائل شد (لوتر 1966 ،7به نقل از میرزاخانی ،پورجبار،
رضایی ،دیباجنیا و اکبرزاده باغبان .)1395 ،مبتالیان به اوتیسم با عملکرد باال ،گروهی از کودکان اوتیسم
هستند که دارای اختالل پایدار در رفتارهای غیرکالمی ،استفاده از الگوهای تکراری در کارهای مورد عالقه و
نقص در عملکردهای بینفردی هستند .درواقع این گروه از کودکان ،از لحاظ شناختی و زبانی عملکرد باالتری
از دیگر کودکان با تشخیص اوتیسم دارند ،اما در تعامل اجتماعی همچنان دچار مشکل هستند (تروو.)2006 ،
پژوهشها نشان داده است افراد اوتیسم با عملکرد باال هرچند از لحاظ زبانی و شناختی عملکرد باالتری
نسبت به دیگر کودکان با تشخیص اوتیسم دارند ،در بازشناسی هیجانهای ساده کمتر دچار آسیب در عملکرد
میشوند (گیبوئر ،اسکیوس ،هورلیک و ووست )2014 ،و در بازشناسی چهرهها بهلحاظ ذهنی ،هیجانی و
قضاوتهای اجتماعی بیشتر آسیب میبینند و این ناتوانی سبب میشود این کودکان مشکالت اجتماعی داشته
باشند (مترسال ،مکدونالد و راشبی .)2013 ،محرکهای محیطی مثل بازشناسی چهرهها ،سبب برخی تغییرات
رفتاری و فیزیولوژیکی مانند تغییرات برقی پوست ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و اتساع مردمک چشم میشوند
1. autism spectrum disorder
)2. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V
3. neuro anatomy
4. basal ganglia
5. high function autism
6. low function autism
7. Lotter, V.
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که این عالئم خود بر معنی و شدت محرکها اثر میگذارند (پینکهام ،هاپفینگر ،پلفری ،پیون و پن.)2008 ،
پژوهشهای پیشین ،اختالالتی را در افراد اوتیسم نشان دادهاند که در زمینۀ بازشناسی پاسخهای هیجانی
دیگران از طریق بیان و ابراز چهرهای (گروس ،)2008 ،ژستهای چهره (ویوانتی و همکاران )2011 ،یا از
طریق وقایعی است که پاسخهای آنها را فرامیخواند ،نظیر موقعیتهای اجتماعی هیجانی که با فیلم و تصویر
نمایش داده میشوند (گوالن ،بارون-کوهن و گوالن .)2008 ،بررسیها نشان میدهد عامل شناخت اجتماعی1
میتواند در تبیین این مشکالت در رفتارهای اجتماعی نقش مهمی داشته باشد (هپی ،کوک و بیرد.)2017 ،
شناخت اجتماعی به آن جنبههایی از پردازش ذهنی اشاره دارد که توسط تعامل اجتماعی شکل میگیرد و بهنوبۀ
خود بر رفتار اجتماعی بعدی تأثیر میگذارد .بهطور دقیقتر میتوان گفت شناخت اجتماعی به یک جهتگیری
تحقیقاتی گفته میشود که اصول شناختی را برای تجزیه و تحلیل و بررسی موضوعات روانشناختی اجتماعی
مانند استنباط اجتماعی ،خود و ادراک اجتماعی بهکار میگیرد (گرینوود .)2019 ،این اصطالح شامل طیف
گستردهای از فرایندهای شناختی مانند انگیزش اجتماعی ،شناخت احساسات ،توجه اجتماعی و یادگیری
اجتماعی میشود (ایساکسون و همکاران .)2019 ،تحقیقات بارون-کوهن و بارون-کوهن ( )2013و مائون و
میراندا ( )2006نشان داد از میان متغیرهای شناخت اجتماعی ،همدلی در کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم
و کودکان عادی تفاوت معناداری دارد .همدلی 2بهمعنای توانایی پذیرش دیدگاه شخصی دیگر و تجربۀ افکار و
احساسات آن فرد است (مکدونالد و پرایس .)2019 ،همدلی یعنی درککردن ،بهاشتراکگذاشتن و ایجاد
فضایی برای پذیرفتن شخصی دیگر و کمک به او برای اینکه بفهمد که تنها نیست و احساس میشود (کانیکو،
سارتوری ،ماروگنولی و منگینی.)2012 ،
4
3
رویکردهای نظری دربارۀ همدلی را میتوان در دو طبقۀ شناختی و عاطفی جای داد .در همدلی شناختی،
همدلی بهعنوان آگاهی شناختی از حالتهای درونی شخص دیگر یعنی افکار ،احساسات ،ادراکها و نیات او
تلقی میشود .به عبارت دیگر همدلی شناختی بر نقشپذیری یا پذیرش دیدگاه در تعاملهای اجتماعی متکی
است (سیگلمن و رایدر .)2018 ،در مقابل ،همدلی عاطفی گرایش به تمرکز بر مشارکت فرد در پاسخ عاطفی
با دیگری است (کاف ،براون ،تایلر و هوات .)2016 ،نتایج تحقیقات روده ،فرناندز-بروکال و بارون-کوهن
( )2015نشان داد سطوح همدلی شناختی از همدلی عاطفی در کودکان طیف اوتیسم پایینتر است .آن و
هوگنلست ( )2014در پژوهشی به مقایسۀ کودکان اوتیسم و همتایان عادی آنها پرداختند .نتایج نشان داد
مشکالت بینفردی در کودکان اوتیسم ممکن است تا حدودی با همدلی شناختی پایین ارتباط داشته باشد.
همچنین تراباکس ،دیکسون ،استورمی و متسون ( )2014دریافتند که افراد مبتال به اوتیسم ،رشد بهنجاری در
زمینه همدردی و همدلی ندارند و عواطف خود را بهطور مؤثر بیان نمیکنند .این وضعیت در کودکانی دیده شد
که تمایل به نوازش والدین نداشتند و عالقۀ کمی به آنها نشان میدادند .این کودکان در مراحل بعدی نیز
1. social cognition
2. empathy
3. cognitive
4. emotional
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عالقهای به اطرافیان و بازی بهنجار با کودکان نداشتند.
طراحی و اجرای روشها و برنامههای مداخلهای مناسب برای بهبود شناخت اجتماعی و دیگر مؤلفههای
روانشناختی در کودکان دارای اختالل اوتیسم بسیار ضروری است (ساواس و ایلیاس .)2014 ،در راستای
درمان و کاهش مشکالت و نشانههای اوتیسم ،مداخالت چندی در طی سالیان متعددی از جمله آموزش
مهارتهای خودیاری ،آموزش مهارتهای هیجانخوانی ،آموزش مهارتهای پیشکالمی و نمایش درمانی
صورت گرفته است (خلیلی و انصاری شهیدی .)1397 ،از جمله روشهای دیگری که در درمان و کاهش شدت
نشانگان اختالالت در سالهای اخیر مورد توجه بوده است ،میتوان به برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی اشاره
کرد (مونت ،بیگراز و گوی ،2011 ،هاشمی رزینی و کرمپور.)1394 ،
کارکردهای اجرایی ،کارکردهای کنترلی نامیده میشوند که افراد در مواجهه با شرایط جدید از آنها برای
اجرای تکالیفی استفاده میکنند و مؤلفههای بنیادی آن شامل بازداری ،حافظۀ کاری ،تغییر و انعطافپذیری
شناختی هستند (فوگل ،روزنبلوم ،هیرش ،چویگنارد و جوسمان .)2020 ،همچنین کارکردهای اجرایی ،عملکرد
قسمتهایی از مغز هستند که مسئولیت انجامدادن تکالیف تغییر توجه ،تکالیف چندوظیفهای و دو تکلیف موازی
را برعهده دارند (معین ،اسدی گندمانی و امیری .)1397 ،این ساختارهای شناختی چندبعدی ،برای رفتار هدفمند
و حل مسئله در همۀ جنبههای زندگی ،اعم از تحصیلی ،شغلی یا اجتماعی ضروری هستند (اوترو ،بارکر و
ناگلیری.)2014 ،
با توجه به تأثیر رشد قسمت پیشپیشانی در تحول کارکردهای اجرایی و همدلی ،ارتباط این مؤلفهها با
یکدیگر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .مطالعات انجامگرفته نشان داد میزان نقص در افرادی با آسیب
لوب پیشانی با سطوح همدلی ضعیف در آنها رابطه دارد (میل و پسکار .)2011 ،در همین راستا ،سمرو-
کلیکمان ،فاین ،بلیدسو و ژو ( )2012پروفایلهای کارکرد اجرایی کودکان مبتال به اختالل اوتیسم ،نوع ترکیبی
اختالل بیش فعالی/کمتوجهی و نوع بیتوجه اختالل بیشفعالی/کمتوجهی را مقایسه کردند و دریافتند کودکان
مبتال به اختالل اوتیسم احتماالً در استدالل سیال ،برنامهریزی ،تنظیم رفتاری و کنترل هیجانی بیشتر از
مبتالیان به اختالل بیشفعالی/کمتوجهی مشکل دارند .همچنین یان ،هونگ ،لئو و سو ( )2020به بررسی
رابطۀ میان کارکردهای اجرایی و همدلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از بین مؤلفههای کارکردهای
اجرایی ،کنترل بازداری ،حافظۀ کاری و انعطافپذیری شناختی با همدلی شناختی ،فقط کنترل بازداری با همدلی
عاطفی رابطۀ معنادار دارد.
برخی از پژوهشگران در مطالعات خود نشان دادهاند که میتوان کارکردهای اجرایی را بهبود بخشید.
مداخالتی که حاکی از ارتقای کارکردهای اجرایی بودند ،عبارتاند از :برنامهریزی تحصیلی رایانهای مخصوص
دانشآموزان مقطع پیش از دبستان (دیامند ،برنت ،توماس و مونیرو ،)2007 ،تکالیف فوقبرنامه مانند موسیقی،
فعالیتهای بدنی و ورزشهای رزمی (برنبرگ ،بیرس و دوتک )2013 ،و فعالیتهای مبتنی بر تالشهای
آزمایشگاهی که هدفشان بهبود مؤلفههای خاص کارکردهای اجرایی بوده است (استارک ،ویزن ،تروتزکه و
براند .)2016 ،چنانچه مشاهده میشود ،مطالعات مربوط به ارتقای مؤلفههای کارکردهای اجرایی ،آن را در دو
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مسیر بررسی کرده است :رویکرد مبتنی بر آموزش برنامههای رایانهای و رویکرد مبتنی بر عصبشناسی که
شامل تحریک و بازخورد عصبی 1است .اما در سالهای اخیر ،محققان اثرگذاری برنامههای توانبخشی مستقیم
و تکالیف روانشناختی را بررسی کردهاند و عالقهمند هستند که مهارتهای کارکردهای اجرایی را در آنها به
کار گیرند .پژوهشگران معتقدند آموزش بدون واسطۀ تکالیف مبتنی بر شناخت ،با مؤلفههای کارکرد اجرایی
مانند ،حل مسئله ،توجه ،انعطافپذیری ،حافظۀ کاری و سایر مؤلفههای آن میتواند سبب تقویت ظرفیت
شناختی افراد شود  -بهطوریکه آنها قادر به کنترل و تنظیم هیجانات و رفتار خود بشوند  -و این امر بهنوبۀ
خود موجب تقویت کارکردهای اجرایی میشود (کلینگبرگ و همکاران .)2005 ،زیمرمن ،دوبروین ،دیجکویس،
استال و سواب ( )2019و راجمیکرز و همکاران ( )2008دریافتند برنامههای آموزشی کارکردهای اجرایی،
مؤلفههای شناخت اجتماعی مانند همدلی را افزایش میدهد .در همین راستا ،هاشمی رزینی و کرمپور ()1394
نشان دادند آموزش کارکردهای اجرایی ،میتواند مهارتهای اجتماعی و تعاملی را در افراد اوتیسم با عملکرد
باال بهبود بخشد ،عالوهبراین ،نتایج مرحلۀ پیگیری نیز نشان داد اثر مثبت آموزش کارکردهای اجرایی در طول
زمان همچنان پایدار مانده است.
با توجه به اینکه افراد دارای اختالل اوتیسم قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاهی و رایانهای نیستند و
همچنین تاکنون بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی که مبتنی بر ارتقای سطوح همدلی در کودکان دارای اختالل
اوتیسم باشد تدوین و ساخته نشده است ،پژوهش حاضر ،ضمن طراحی بستۀ آموزشی مبتنی بر کارکردهای
اجرایی با تمرکز بر زیرمؤلفههای حافظۀ کاری ،بازداری ،انعطافپذیری و آموزش توجه ،اثربخشی آن را بر
ارتقای سطوح همدلی بررسی میکند .با توجه به مطالب مطرحشده ،فرضیۀ این پژوهش عبارت است از «برنامۀ
آموزشی کارکردهای اجرایی بر همدلی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال تأثیر دارد».

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کمی ،و بهلحاظ هدف کاربردی و از نوع طرحهای نیمهآزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون با
گروه کنترل است .جامعۀ آماری پژوهش شامل کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم شهرستان ارومیه (274
نفر) در سال  1398-1399است که براساس تشخیص مراجع ذیصالح و آزمون غربالگری اوتیسم ،مبتال به
اختالل اوتیسم تشخیص داده شدهاند .از بین کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم ،و براساس پرسشنامۀ
غربالگری اوتیسم ،نمونهای شامل  40نفر از این کودکان که در آنها اوتیسم با عملکرد باال تشخیص داده شده
بود (کسب نمرۀ کمتر از  80در آزمون گیلیام و ضریب هوشی باالی  85براساس پروندۀ بهداشتی کودک)
انتخاب ،و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند .در مرحلۀ بعد ،پرسشنامۀ همدلی
توسط والدین هردو گروه تکمیل شد (پیشآزمون) .سپس برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی که توسط خود
پژوهشگران این مطالعه طراحی و تدوین شده بود ،برای کودکان گروه آزمایش اجرا شد .در این مرحله گروه
1. neurofeedback
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کنترل ،آموزش روزانه را در مدرسۀ ویژۀ اختالل اوتیسم ادامه دادند و برنامۀ آموزشی مبتنی بر کارکردهای
اجرایی را دریافت نکردند .پس از پایان فرایند آموزش کارکردهای اجرایی ،در مرحلۀ پسآزمون ،دوباره پرسشنامۀ
همدلی توسط والدین گروههای آزمایش و کنترل تکمیل شد .معیارهای ورود به پژوهش عبارتاند از :داشتن
اختالل طیف اوتیسم ،نداشتن مشکالت تکلم و شنوایی در والدین و کودکان ،رضایت خانوادهها برای شرکت
در کار پژوهشی ،پسربودن و بازۀ سنی  6تا  12سال .معیارهای خروج عبارتاند از :داشتن اختالل همبود روانی
یا جسمی و ترک جلسات درمان .بهمنظور رعایت اخالق پژوهش و حقوق آزمودنیها ،در جلسۀ توجیهی برای
والدین بهصورت کتبی و شفاهی مطرح شد که اطالعات فقط در راستای اهداف پژوهشی استفاده خواهد شد و
مطرح شد که هر آزمودنی در هریک از مراحل میتواند از ادامۀ حضور در جلسات آموزشی انصراف دهد.

ابزارهای سنجش
مقیاس همدلی گریفیت -)GEM( 1فرم والدین :مقیاس همدلی گریفیت از شاخص همدلی برای
کودکان و نوجوانان برایانت ،1982( 2به نقل از دادس و همکاران )2008 ،اقتباس شد .این مقیاس ،یک آزمون
والد-گزارش  23مادهای است که در آن ،پاسخگو به هر آیتم در یک مقیاس نهدرجهای لیکرت ،از کامالً مخالف
( )-4تا کامالً موافق ( )+4پاسخ میدهد .این مقیاس ،هم نمرۀ کل و هم نمرۀ مؤلفههای اساسی همدلی،
همدلی شناختی (برای مثال ،درک اینکه چرا شخص دیگری ناراحت میشود برای فرزند من دشوار است) و
همدلی عاطفی (برای نمونه ،دیدن خندۀ کودک دیگر موجب خندیدن کودک من میشود) را اندازهگیری و
محاسبه میکند .مقیاس همدلی گریفیت بهجای قالب بله/خیر که برای استفاده با کودکان در نسخۀ برایانت
طراحی شده است ،مقیاس اصلی نهدرجهای لیکرت را بهکار گرفت .این آزمون در یک نمونۀ استرالیایی بهکار
رفته است و اعتبار همگرایی قابلقبول ( )p>0/01 ،r=0/412را با نمرات شاخص همدلی برایانت نشان داده
است (دادس و همکاران .)2008 ،مقیاس همدلی گریفیت همچنین اعتبار سازۀ مناسبی را نشان داد و بهعنوان
مقیاس همدلی بهطور گسترده بهکار گرفته شد (دادس و همکاران2008 ،؛ الوت و شفیلد2007 ،؛ لوی.)2014 ،
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش دادس و همکاران ( )2008برای کل مقیاس  ،0/81همدلی شناختی  0/62و
همدلی عاطفی  0/83برآورد شد .در ایران این مقیاس بهوسیلۀ خانجانی ،شریعتی و امین ( )1393هنجاریابی
شده است که پایایی مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/88و برای خردهمقیاسهای
همدلی شناختی و عاطفی بهترتیب  0/87و  0/89به دست آمد .در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس برابر با  0/81برآورد شد.
مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام :)GARS( 3جیمز گیلیام این آزمون را در سال  1995برای ارزیابی
و سنجش افرادی طراحی کرد که بین سنین  3الی  22سال مشکالت رفتاری شدیدی که احتماالً نشاندهنده
)1. Griffith Empathy Measure (GEM
2. Bryant, M. A.
)3. Gilliam autism rating scale (GARS
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اختالل اوتیسم باشد ،از خود نشان میدادند .این آزمون دارای  56سؤال است و از چهار خردهمقیاس رفتار
کلیشهای (سؤاالت  1تا  ،)14برقراری ارتباط (سؤاالت  15تا  ،)28تعامل اجتماعی (سؤاالت  29تا  )42و اختالل
رشدی (سؤاالت  43تا  )56تشکیل شده است .نمرهگذاری مقیاس بهصورت لیکرت چهارنقطهای است (هیچگاه،
بهندرت ،گاهی ،غالباً) است .کسب نمرۀ  85و باالتر ،نشاندهندۀ احتمال باالی تشخیص اوتیسم در فرد است.
ضریب آلفای کرونباخ برای رفتار کلیشهای برابر با  ،0/90برای ارتباط  ،0/89برای تعامل اجتماعی  0/93و
برای اختالل رشدی  0/88محاسبه شده است .نسخۀ فارسی آزمون گیلیام دارای ضریب آلفای  0/89برای
رفتار کلیشهای  ،0/92برای ارتباط  0/73و برای تعامل اجتماعی  0/80است (احمدی ،صفری ،همتیان و خلیلی،
 .)1391در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  0/86بهدست آمد.

شیوۀ اجرای پژوهش
طراحی و ساخت بستۀ آموزشی
نحوه و مسیر طراحی و تدوین برنامۀ آموزشی -1 :برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی براساس نظریۀ بارکلی
( )2006است .در مدل بارکلی ،نارسایی بازداری بهمنزلۀ کارکرد اجرایی اصلی بهشمار میآید که براساس آن،
سایر کارکردهای اجرایی متحول میشوند (براون .)2009 ،یکی از مشکالت اصلی کودکان طیف اوتیسم،
نارسایی در انواع بازداری است .براساس این نظریه ،کودکان با این اختالل رفتار تکانشی دارند .به این معنا که
قادر نیستند یک پاسخ غالب را بنا به اقتضای محیطی بازداری کنند تا به تکلیف اصلی بپردازند (راهمی و
ویمبارتی .)2018 ،درواقع ،بهدلیل مشکالت در بازداری پاسخ است که مشکالت خودتنظیمی بهوجود میآید و
موجب میشود دانشآموز نتواند به رفتار هدفمند و پیگیری اهداف خود دست یابد .افزون بر این ،کودک
نمیتواند از فکر یا رفتارش که در زمان و مکان نامناسبی ایجاد میشود ،خودداری کند .این امر سبب میشود
این افراد بیشتر تنبیه ،سرزنش یا طرد شوند و درنتیجه اعتمادبهنفس آنها کاهش یابد .از طرفی احتمال بروز
اختاللهایی از قبیل اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری و سایر مشکالت رفتاری در آنها افزایش پیدا میکند
(رینهارد و رینهارد .)2013 ،بسیاری از جنبههای روابط اجتماعی نیز ممکن است تحت تأثیر مشکالت بازداری
پاسخ قرار گیرد؛ برای مثال مشکل در بازداری پاسخ ،در مهارتهای اجتماعی مانند منتظر نوبتماندن ،پاسخ
دادن به نشانههای غیرکالمی ،درک احساسات دیگران و شرکت در موقعیتهای اجتماعی که نیازمند بازداری
و مشارکت است ،مداخله میکند که این امر ایجاد و حفظ روابط دوستانه را بسیار دشوار میسازد (کالسون،
 -2 .)2010احتساب آن دسته از ویژگیهای کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم که بهدلیل نداشتن بازداری
پاسخ ،نارسایی توجه و انعطافپذیری بروز میکنند و نقش مهمی در تکانشوری ،توجه و حافظۀ کاری کودک
دارند؛ از جمله در مواردی از قبیل :مفهوم زمان ،تأخیر لذت ،مقاومت در برابر وسوسه ،خودکنترلی و بازداری از
پردازش اطالعات غیرمرتبط ،حفظ توجه ،بهخاطرسپردن اطالعات و استفاده از آن در شرایط و موقعیت جدید؛
 -3الگوگرفتن از مواد پرکاربردترین آزمونهایی که بهمنظور اندازهگیری بازداری پاسخ ،توجه پایدار ،حافظۀ
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کاری و انعطافپذیری بهکار میروند ،مانند :الگوی توقف عالمت( 1یاماگوچی ،دونگماینگ ،اوکا و بوکورا،
 ،)2008تست خط  Aرا بهآرامی بکش (مدنی ،علیزاده ،فرخی و حکیمی راد ،)1396 ،تست همتاکردن اشکال
آشنا( 2کارینس و کاموک ،)1978 ،آزمون عصبروانشناختی نپسی( 3کارینس و کاموک ،)1978 ،تست تمرکز
دیداری و شنیداری( 4سندفورد و ترنر ،)1995 ،تست حافظۀ کاری پاسات ( 5تومباخ )2006 ،و تست هوش
وکسلر( 6وکسلر .)1989 ،درنظرگرفتن پرکاربردترین فعالیتهایی که تاکنون برای آموزش بازداری پاسخ ،حفظ
توجه ،حافظۀ کاری و انعطافپذیری استفاده شدهاند ،مانند آموزش آرمیدگی (بائر و نیتزل ،)1991 ،آموزش
خودتنظیمی (گاوریلو و گالویتزر ،)2007 ،آموزش مهارتهای ذخیرهسازی اطالعات (بلکی و کارول )2015 ،و
آموزش مجموعه مهارتهای توقف کن ،فکر کن ،آرام باش (چپمن ،شدلک و فرنس .)2006 ،عالوه بر
فعالیتهای فوق ،در طراحی و تدوین بستۀ آموزشی ،سن و وضعیت شناختی دانشآموزان اوتیسم و نظرها و
پیشنهادهای متخصصان این حوزه لحاظ شد و سعی شد عالوه بر نکات فوق ،تنوع الزم برای حفظ انگیزۀ
دانش آموزان و هیجانانگیزبودن برنامههای آموزشی حفظ شود .همچنین در طراحی بازیها ،عالوه بر تقویت
کارکرد اجرایی مورد نظر ،جنبهای از فعالیتهای تحصیلی نیز مدنظر قرار گرفت.
در مرحلۀ تعیین روایی ابزار برای حیطههای مختلف ،از دو روش روایی صوری و روایی محتوایی استفاده
شد .در مرحلۀ تعیین روایی صوری کیفی ،نظرات متخصصان بهصورت انجام تغییراتی اعم از تغییر سطح
دشواری ،کاهش عدم تناسب ،رفع ابهام عبارات و نارسایی در معانی کلمات ،رعایت دستور زبان ،مناسبترکردن
کلمات و قراردادن سؤاالت در جای مناسب خود و ...در ابزار اعمال شد .در تعیین روایی محتوایی ابزار با شرکت
پانزده نفر از صاحبنظران حوزه ،شاخصهای  CVIو  CVRمحاسبه شدند .نسبت روایی محتوا)CVR( 7
نشان داد نمرۀ همۀ آیتمهای ابزار ،مساوی یا بزرگتر از عدد جدول الوشه ( )0/49است .بدینترتیب هیچکدام
از آیتمهای برنامۀ آموزشی حذف نشدند که نشان میدهد آیتمهای ضروری و مهم در این ابزار بهکار گرفته
شده بودند .براساس نتایج شاخص روایی محتوا )CVI( 8نیز تمامی آیتمها نمرۀ  CVIباالتر از  0/79داشتند و
بنابراین مناسب تشخیص داده شدند .درنتیجه تغییری در تعداد آیتمهای ابزار صورت نگرفت .پس از انجام
مراحل روایی ،میزان پایایی از بعد همسانی درونی برای کل ابزار با روش آلفای کرونباخ  0/81بهدست آمد که
نشان از همسانی درونی برنامۀ آموزشی دارد .مزیت این بستۀ آموزشی از نظر کاربردی نسبت به برنامههای
مداخلهای پیشین ،اصالح و بهبود کیفیت آنها ،همراهبودن آن با دستورالعمل کامل و عینیبودن است که
قابلیت تکرارپذیری و مقایسۀ آن با سایر ابزارها توسط پژوهشگران را افزایش خواهد داد .این بسته با
1. stop-signal delay
2. matching familiar figures test
)3. NEPSY Neuropsychology Test (NNT
)4. Integrated Visual and Auditory (IVA
)5. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT
6. Wechsler Intelligence Scale
)7. Content Validity Ratio (CVR
)8. Content Validity Index (CVI
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درنظرگرفتن مطالب کتابهای درسی و همخوانکردن کارکردهای اجرایی با آنها تهیه شد.

شیوۀ اجرای بستۀ آموزش کارکردهای اجرایی
قبل از شروع برنامه آموزشی ،بهمنظور تعیین میزان اثربخشی بستۀ آموزشی ،از آزمودنیها پیشآزمون گرفته
شد .برای این منظور ،مقیاس همدلی گریفیت (فرم والدین و مقیاس درجهبندی اوتیسم گیلیام) توسط والدین
تکمیل شد .سپس کودکان اوتیسم با عملکرد باال بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار
گرفتند .برنامۀ آموزشی در مدرسۀ استثنایی اوتیسم شهرستان ارومیه اجرا شد و برای کلیۀ دانشآموزان گروه
آزمایش ،با هماهنگی اولیا و عوامل اجرایی مدرسه ،زمان حضور در برنامۀ آموزشی مشخص شد .این برنامه را
در  24جلسۀ آموزشی و هر جلسه به مدت  40دقیقه  3بار در هفته در مدرسۀ استثنایی کودکان اوتیسم در
روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه برگزار کردیم .به هریک از کارکردها شش جلسۀ  40دقیقهای اختصاص
دادیم؛ به این صورت که در شش جلسۀ اول آشنایی و آموزش بازداری ،شش جلسۀ دوم آموزش حافظۀ کاری،
شش جلسۀ سوم آموزش توجه ،و شش جلسۀ چهارم انعطافپذیری به شرکتکنندگان آموزش داده شد .در هر
جلسۀ مداخله 15 ،دقیقۀ آغازین به مرور تکالیف جلسات قبل پرداخته شد و  25دقیقۀ بعدی به بازیها و
فعالیتهای انتخابشده اختصاص یافت .در هر جلسه همۀ کودکان شرکت داشتند و برخی از فعالیتها بهصورت
گروهی و برخی بهصورت انفرادی اجرا میشدند .کلیۀ جلسات مداخله توسط خود محققان اجرا شد و
دانشآموزانی که در فرایند آموزش ضعیفتر از سایر دانشآموزان بودند و بهکندی میآموختند ،تکالیف و
تمرینات کمکی بیشتری دریافت میکردند .در انتهای هر جلسۀ مداخله ،بازخوردهای آموزشی در خصوص
میزان پیشرفت دانشآموز ،به کودک و پدر و مادرش داده میشد .پس از پایان فرایند آموزش ،از هردو گروه
آزمایش و کنترل ،پسآزمون گرفتیم .دادههای حاصل ،بهوسیلۀ نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شده است.

برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی
جدول  -1برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی
جلسه
اول

دوم
سوم

روش اجرا (نمونهای از محتوای جلسه)
هدف
آشنایی با شرکتکنندگان و معرفی کلی برنامه و بیان قوانین ،توافق بر سر زمان و ساعات برگزاری جلسات
آشنایی شرکتکنندگان با بعدی ،ارائۀ اطالعات دربارۀ کارکردهای اجرایی
کارکردهای اجرایی
آموزش بازداری
آموزش مراحل ریلکسیشن ،انقباض و انبساط سیستماتیک عضالت؛ از کودک میخواهیم یک خط مستقیم
آموزش مهارت خودکنترلی روی زمین بکشد ،اجسام متفاوتی را بدون اینکه حرکت کند ،برای مدت معینی
نگه دارد و. ...
آموزش درک دیرش زمان المپی را روشن میکنیم و از کودک میخواهیم بگوید که چه مدتی المپ
روشن بوده است؛ آموزش استفاده از ساعت.
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جلسه
چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم

شانزدهم

روش اجرا (نمونهای از محتوای جلسه)
هدف
اشکال هندسی با رنگهای مختلف را به کودک نشان میدهیم و از او
آموزش کودک برای
پاسخگویی به محرک هدف و میخواهیم به یک رنگ پاسخ دهد و به رنگ دیگر پاسخ ندهد (مثالً با دیدن
رنگ هدف ،دست بزند).
پرهیز از پاسخگویی به
محرکهای غیرهدف
آموزش دنبالکردن دستورها یک نمایش عروسکی کوتاه برای کودک اجرا میکنیم و از او میخواهیم از
دستورهای یکی از عروسکها پیروی کند و دستورهای عروسک دیگر را انجام
ندهد.
آموزش مدیریت عواطف عکسهای مختلف از انسانها را که عواطف و حاالت هیجانی متفاوتی دارند،
به کودک نشان میدهیم و از او میخواهیم آن حاالت را شبیهسازی کند یا
متضاد آن را نشان دهد .یا شکلکها یا تصاویر خندهدار را به او نشان میدهیم
و کودک نباید بخندد.
دانشآموز با توجه به ترتیبی که شنیده است تکالیف را انجام دهد (برای مثال،
آموزش ارتقای توانایی
بازداری و مهارت تفکر پیش تکلیف جورکردن اشیای مشابه) .در آموزش الگوهای متضاد هم مثالً تصاویر
مختلف را به کودک نشان میدهیم و او را تشویق میکنیم متضاد آن را با
از جوابدادن
عکس نشان دهد یا بگوید.
حافظۀ کاری
انجام تکالیف زنجیرهای برای مثال در بازی آینه از کودک میخواهیم حرکات طرف مقابل خود را
موبهمو اجرا کند؛ مثالً اگر کودک دماغش را لمس کرد ،دور خود چرخید،
دهانش را باز کرد ،کودک دیگر نیز آنها را تکرار کند و در مرحلۀ بعد ،تکلیف
سختتر شود.
آموزش بهخاطرسپردن و یادآوری چند حرف ،عدد یا لغت ساده بعد از چند ثانیه
تقویت حافظۀ شنوایی
و همچنین یادآوری اولین یا آخرین حرف ،عدد و کلمه.
آموزش قایمکردن اشیایی که به کودک نشان داده میشود ،آموزش تشخیص
تقویت حافظۀ بینایی
اشیایی که پنهان شدهاند.
بازی بشین و پاشو بهصورت مستقیم و معکوس ،بازی اسمفامیل ،بازی پر پر
بازیهای هدفدار
کدام پر.
تقویت حافظۀ بازشناسی به کودک تصاویری از حیوانات ،میوه ،اشیا و مناظر نشان داده میشود و از او
میخواهیم آنها را تشخیص دهد و اسامیشان را برایمان بگوید.
داستان کوتاهی برای کودک تعریف میشود و از او میخواهیم با زبان خودش
تقویت حافظۀ یادآوری
آن داستان را برایمان تعریف کند.
آموزش توجه
آموزش بازیهای تعادلی یک کتاب روی سر کودک میگذاریم و از او میخواهیم با حفظ تعادل در اتاق
حرکت کند (راهرفتن در مسیر مشخص).
طرحهای سادهای بهصورت ناقص روی کاغذ میکشیم و از کودک میخواهیم
تقویت حس بینایی
جزء حذفشده در تصاویر را تشخیص دهد (مثال :تصویر آدم بدون چشم،
تصویر موش بدون دم)
عکسهای حیوانات مختلف را به کودک نشان میدهیم و همزمان صدای
تقویت حس شنوایی
یک حیوان را پخش میکنیم و از او میخواهیم حیوان مورد نظر را تشخیص
دهد.
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جلسه
هفدهم
هجدهم
نوزدهم

بیستم

بیستویکم
بیستودوم
بیستوسوم
بیستوچهارم
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روش اجرا (نمونهای از محتوای جلسه)
هدف
تکالیفی به فرد میدهیم و او باید با یک نظم مشخص ،مجموعهای از اعداد
حفظ تمرکز و توجه
را روبهجلو یا برعکس تمرین کند.
یک داستان برای کودک تعریف میشود و توجه او را به عناصر اصلی داستان
آموزش انتقال توجه
جلب میکنیم و از او میخواهیم قسمتهای نامرتبط را نادیده بگیرد.
کودک را روی صندلی مینشانیم و به او میگوییم بر جسمی که در دست خود
تمرین ردیابی چشمی
نگه داشتهایم تمرکز کند .جسم را در جهت افقی بهاندازۀ  40سانتیمتر جابهجا
میکنیم .کودک فقط با چشمان خود جسم را دنبال کند و مطمئن میشویم که
در زمان ردیابی جسم ،سرش را حرکت نمیدهد.
انعطافپذیری
حرف زدن بهجای نقشهای مختلف یک کتاب داستان یا یک فیلم یا تفکیک
تقویت انعطافپذیری
لغات تکالیفی که در اختیار کودک قرار داده میشود و باید آن لغات را با رنگی
متفاوت از رنگ واقعی خودشان بنویسد (مثالً به رنگ زرد ،آبی یا سبز بنویسد).
نوشتن پنج تفاوت خود در تفکر ،اخالق یا سلیقه با خواهر ،برادر و دوستان
تقویت انعطافپذیری
صمیمی.
در این جلسه یک دسته کارت به نوجوانان داده میشود و از آنها خواسته
تقویت انعطافپذیری
میشود کارتها را براساس شکل ،رنگ ،اندازه و ...جدا کنند.
آمادگی ذهنی برای امکان در این جلسه یک دسته کارت به نوجوانان داده میشود و از آنها خواسته
تغییر در برنامههای مختلف میشود کارتها را براساس شکل ،رنگ ،اندازه و ...جدا کنند.
به کودکان اشیای مختلف داده میشود و آنها براساس ویژگیهای مختلف،
طبقهبندی براساس
همان اشیا را در طبقههای مختلف قرار میدهند.
ویژگیهای مشترک و
متفاوت

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
تمامی افراد نمونه پسر هستند و میانگین (و انحراف معیار) سنی آنها  )2/56( 8/89است .همچنین میانگین
(و انحراف معیار) سنی پدر و مادر بهترتیب  )3/24( 29/78و  )2/64( 33/83بوده است.

ب) توصیف شاخصهای پژوهش
در جدول  2میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش داده شده است.
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جدول  -2نمرات میانگین و انحراف معیار همدلی
گروه
آزمایش
کنترل
کل
آزمایش
کنترل
کل

پیشآزمون همدلی

پسآزمون همدلی

انحراف معیار
7/62
7/41
7/51
7/09
7/83
7/46

میانگین
32/47
31/30
31/88
38/74
32/17
35/45

تعداد
20
20
40
20
20
40

نتایج جدول  2نشان میدهد میانگین متغیر همدلی گروه آزمایش در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون
بهترتیب برابر است با  )7/62( 32/47و  )7/09( 38/74و میانگین این متغیر در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون
و پسآزمون بهترتیب برابر است با  )7/41( 31/30و  .)7/83( 32/17همانطور که نتایج نشان میدهد ،گروه
آزمایش در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنادار دارند ،ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده
نمیشود.

ج) آزمون نرمال
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر ارتقای سطوح
همدلی کودکان دارای اختالل اوتیسم است ،قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ،بهمنظور بررسی
پیشفرضهای آزمون تحلیل کوواریانس ،از آزمون کالموگروف اسمیرنوف و آزمون لوین استفاده شد .نتایج
نشان داد آزمون کالموگروف اسمیرنوف معنادار نیست ( )P=0/05و این مسئله نشاندهندۀ نرمالبودن دادههای
پژوهش حاضر است .نتایج آزمون لوین نیز در جدول  3گزارش شده است.
جدول  -3آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانسهای خطا
F
1/76

df1
1

df2
48

Sig
0/52

مطابق با گزارش ارائهشده در جدول  3مشخص است که اندازۀ آزمون لوین معنادار نیست که دال بر
برقراری این پیشفرض است که انجام آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری بالمانع است.

د) آزمون فرضیهها
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جدول  -4تحلیل کوواریانس یکراهه برای بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی در
افزایش نمرۀ کل همدلی
منبع

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

میانگین
مجذورات

مدل تصحیحشده
عرض از مبدأ
پیشآزمون نمره کل
گروه
خطا
کل
کل تصحیحشده

2784/64
209/37
1352/57
1427/92
693/27
62357/000
3168/35

2
1
1
1
37
40
39

1392/32
209/37
1352/57
1427/92
18/73

F

سطح
معناداری

مجذور ایتا

65/19
16/14
79/29
81/78

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

0/729
0/285
0/639
0/611

نتیجۀ تحلیل کوواریانس جدول  4گویای آن است که بین دو گروه کنترل و آزمون در نمرات متغیر
پسآزمون همدلی ،بعد از تعدیل تأثیر پیشآزمون همدلی تفاوت معناداری وجود دارد (P =0/01؛ .)F1/37=81/87
اندازۀ مجذور ایتای این تأثیر برابر با  0/611است که تأثیر قدرتمند برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی را در
افزایش نمرات کل همدلی در کودکان دارای اختالل اوتیسم نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر
سطوح همدلی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم با عملکرد انجام گرفت .نتایج نشان داد بین افراد گروه
آزمایش و کنترل ،از نظر نشانههای مهارت همدلی ،در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به
این نتایج میتوان گفت برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سبب ارتقای سطوح همدلی کودکان اوتیسم با
عملکرد باال شده است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای زینات ( ،)2018یریس ،هپبرن ،پنینگتون و روگرس
( )2007و جوزف و تاگر-فلوسبرگ ( )2004همسو است.
در زمینۀ رابطۀ میان همدلی و کارکردهای اجرایی ،نظریات متفاوتی وجود دارد .برخی از پژوهشگران
معتقدند همدلی نوعی کارکرد حافظه است و ناشی از بهیادآوردن تجربیات مشابه دیگران است (جوزف و تاگر-
فلوسبرگ .)2004 ،با توجه به این دیدگاه و ارتباط نزدیک حافظۀ کاری و حافظه به حدی که گاهی این دو
بهجای یکدیگر استفاده میشود ،میتوان گفت با ارتقای حافظۀ کاری که یکی از کارکردهای اجرایی است،
میتوان به کودکان در یادآوری شرایط مشابه کمک کرد .این مسئله سبب میشود کودک با درک بهتر شرایط،
خود را جای فرد دیگر قرار دهد و نسبت به او همدلی بهتری نشان دهد .همچنین نقص در حافظۀ کاری سبب
ضعف افراد در بهیادسپردن و بازیابی اطالعاتی میشود که با کارکردهای اجرایی مرتبط هستند .بهتبع آن این
نقص ،پردازش مؤثر و کارآمد نشانههای اجتماعی را با مشکل روبهرو میکند و سبب میشود کودک در شرایطی
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که نشاندادن همدلی ضروری است ،قادر به فراخوانی رفتار مناسب نباشد و نتواند بهخوبی رفتار همدلی را که
از سوی دیگران به وی نشان داده شده است ذخیره کند .چنین شرایطی سبب بروز رفتار ناپخته و عاری از
همدلی در شرایط مشابه میشود (یان ،هونگ ،لئو و سو.)2020 ،
دیدگاه اثرگذار دیگر که از سوی محققان مطرح شده است ،دیدگاه شامای-تسوری ،آهارون-پرتز و پری1
( 1996به نقل از زینات  )2018است که معتقدند همدلی شناختی یعنی اینکه چگونه افراد احساسات دیگران را
تشخیص میدهند و دیدگاههای آنها را درک میکنند .میتوان گفت توانایی همدلی شناختی مستلزم آن است
که فرد دارای تواناییهای انعطافپذیری ،پیشبینی ،برنامهریزی ،خودمشاهدهگری و خودکنترلی باشد .به عبارتی
این دیدگاه ،همدلی را تحت تأثیر کارکردهای مختلف نشان میدهد و ارتباط مؤلفههای مختلف کارکردهای
اجرایی را نیز درنظر میگیرد .با درنظرگرفتن دیدگاههای مختلف میتوان چنین گفت ارتقا و آموزش کارکردهای
اجرایی به فرد کمک میکند تا این رفتار را با برنامهریزی شروع کند ،بتواند به درک ذهنی دیگران برسد ،با
کمک خودکنترلی بتوانند بر هیجانهای خود فائق آید ،به کمک حافظه ،خود را در شرایط مشابه فرد دیگر به
یاد آورد و با استفاده از کارکرد اجرایی انعطافپذیری ،از یک سو خود را با شرایط وفق دهد و از سوی دیگر
توانایی تغییر شرایط ذهنی خود را داشته باشد (میل و پوسکار.)2011 ،
درنهایت در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت اوالً آموزش و ارتقای کارکردهای اجرایی کودک
مبتال به اختالل اوتیسم سبب میشود وی توانایی بیشتری برای رمزگشایی اجتماعی بهدست آورد و به تفسیر
سریع سرنخهای هیجانی و اجتماعی توانا شود ،و در پی آن ،مهارتها و تعامالت اجتماعی او بهطور جالبتوجهی
افزایش یابد .دوم آنکه آموزش و بهبود حافظۀ کاری سبب میشود کودک توانایی بیشتری برای بهیادسپردن و
بازیابی اطالعاتی که با مهارتهای اجتماعی مرتبط هستند ،کسب کند و در گام بعدی به او کمک میکند با
یادآوری شرایط مشابه بتواند خود را جای فرد دیگری قرار دهد .درنتیجه این موضوع به افزایش توان و مهارت
همدلی این کودکان کمک میکند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به مشکالت روانی اعضای خانواده و همچنین مشکالت خانوادگی
کودک اشاره کرد که ممکن است بهصورت پیشبینیناپذیر و غیرقابلکنترل ،در فرایند تحقیق اثر منفی بگذارد.
با توجه به اینکه یکی از مشکالت این افراد ،مشکالت اجتماعی و هیجانی است ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی به این حیطه پرداخته شود و درمانهای مؤثر برای کاهش مشکالت این دانشآموزان بررسی
شود .همچنین پیشنهاد میشود بهمنظور تثبیت نتایج ،برنامۀ آموزشی اجراشده در پژوهش حاضر ،برای کودکان
استثنایی دیگر نیز اجرا شود و این برنامه با دیگر برنامۀ مبتنی بر تکالیف شناختی در درمان کودکان اوتیسم،
مقایسه شود.
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه و تمامی
کسانی که ما را در اجرای این مطالعه یاری کردند ،ابراز میدارد .این مقاله برگرفته از پایاننامۀ دکتری نویسندۀ
اول با کد اخالق  IR.URMIA.REC.1398.008است.
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