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ABSTRACT
Background and Aim: Individuals suffering from Autestic spectrum disorder are impaired in
interpersonal and social skills highly due to deficiency in facial emotion recognition. The
objective of this study was to compare this ability between children with High-Functioning
Autism with Typical peers. Comparing recognition of neutral state was used for the first time.
Materials and Methods: Twenty seven High-Functioning Autism and 27 Typical boys between
7 and 11 years of age who were matched based on age, and performance, verbal and overall IQ
participated in this study. Comparison of neutral face and facial emotions, including fear and
surprise was made using a computerized researcher-made test in MATLAB software. A repeated
measures ANOVA and an independent t-test were used for statistical analysis using SPSS
software version 19.
Results: There was a significant difference between the two groups in terms of facial emotion
recognition (F (1,50) = 7.288, p = 0.009). The difference was significant in the recognition of
neutral face with female gender (t = 2.574, p = 0.013). There was no difference in reaction time
between groups (F (1,50) = 4.002, P = .051). Differences in reaction time in both groups and in
three facial expressions were observed in male targets (t = -2.305, p = .025), (t = -2.160, p =
.035), (t = -2.654, p = 0.011).
Conclusion: In recognition of neutral faces with female gender targets, people with HighFunctioning Autism performed weaker than typical peers and their reaction time were increased
in male gender targets.
Key Words: high-functioning Autism, facial expression recognition, neutral face
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نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اُتیسم عملکرد باال در مقایسه با همتایان
بهنجار  7تا  11ساله
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 .1عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
 .2کمیته پژوهشی دانشجویی .دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار و عضو هیات علمی ،گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار و عضو هیات علمی ،گروه علوم پایه ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،ارومیه ،ایران.
چکیده
مقدمه و اهداف
افراد مبتال به اختالل طیف اُتیسم  42به احتمال زیاد به دلیل نقص در بازشناسی هیجان چهره نیز دچار نقصان در مهارتهاي بین فردي و اجتماعی میشوند .مطالعه حاضر
مقایسه این توانایی بین مبتالیان  7-11سالهي مبتال به اُتیسم با سطح عملکردي باال با همتایان بهنجار بود .مقایسه حالت خنثی براي اولین بار صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه  27کودک مبتال به اُتیسم با سطح عملکردي باال و  27کودک بهنجار پسر  7-11ساله شرکت کردند که از نظر سن و هوش (عملی ،کالمی و کلی) همتا
بودند .مقایسه بازشناسی حالت خنثی و هیجانات ترس و تعجب با استفاده از تکلیف محققساخته در قالب نرمافزار  MATLABانجام شد .یافتهها توسط دو آزمون آماري
 ANOVAاندازهگیري متواتر و تی زوجی ،با نرم افزار  SPSSنسخهي  11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
دو گروه از نظر بازشناسی هیجانهای چهره ،تفاوت معنیداری باهم داشتند (  p=0/001و  . )F)15.0(= 7/222تفاوت در بازشناسی حالت خنثی و زمانی که جنسیت
تصویر مونث بود مشاهده شد .بین زمان واکنش دو گروه تفاوت معنیداري مشاهده نشد (  )F)15.0(= 3/002 ، p=0/0.1این تفاوت فقط در تصاویر مذکر هدف مشاهده
شد ( .)t=-2/6.3 ، p=0/011 (، )t=-2/160 ، p=0/04. (، )t=-2/40. ، p=0/02.
بحث و نتیجه گیری
کودکان مبتال فقط در بازشناسی حالت چهره خنثی و جنسیت مونث تصویر هدف ،ضعیفتر عمل کردند و زمان واکنش آنها در تصاویر مذکر نیز بیشتر بود.
کلمات کلیدی
اُتیسم با عملکرد باال ،بازشناسی بیان چهره اي ،چهره خنثی
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مقدمه و اهداف
اختالل طیف اُتیسم مجموعهاي از اختالالت عصب شناختی-رشدي پیچیده است که میتواند منجر به مشکالتی در تفکر ،احساس ،زبان و
توانایی ارتباط با دیگران گردد] .[1شیوع این اختالل در ایران  6/26در هر  10000کودک است] .[2فرایند درک و بازشناسی هیجانهاي سایرین
یك عامل مهم در عملکرد اجتماعی تلقی می شود] . [ 3 54یکی از عوامل موثر در عملکرد اجتماعی ،شناخت اجتماعی است که بر عملیات ذهنی
که مبناي تعامالت است داللت میکند .در مقاالت به سه بعد شناخت اجتماعی که شامل ،پردازش چهره (شامل بازشناسی هیجان وبازشناسی
هویت چهره) ،نظریه ذهن و همدلی است اشاره شده است] . [6 5. 54در بعضی مطالعات ارتباط معنیدار این سه بخش از شناخت اجتماعی گزارش
شده است ،بطوریکه ارزیابی مقاصد دیگران شامل ارزیابی وضعیتهاي هیجانی و نیز پاسخ شخص به آنها میباشد .در مغز مراکز و مدارهاي
مختلفی که تشکیل یك شبکه را بین نواحی مختلف مغز می دهند در پردازش شناخت اجتماعی درگیر میباشند] . [7مطالعات زیادي آسیب به
هر یك از این سه حوزه شناخت اجتماعی را در افراد مبتال به اُتیسم نشان دادهاند که از جمله آنها ،2003 Hadjikhani ،2002 Adolphs
 2011 Cohenمی باشند .به نظر میرسد که افراد اُتیسم در استفاده از اطالعات ناشی از چهره نظیر جهت نگاه ،بیان چهرهاي ،براي تنظیم
تعامل اجتماعی نقص دارند .این افراد در قضاوت اجتماعی خود درباره دیگران و بازشناسی هیجانهاي آنها مشکل دارند] . [8اگرچه گفتار یك
ابزار مستقیم براي ارتباط با دیگران است ،بازشناسی پیامهایی نظیر تماس چشمی ،ادا و ژست و بیان چهرهاي براي ارتباط اجتماعی حیاتی می-
باشد .مشکل در فهم هیجانات و حالتهاي ذهنی دیگران نقش مهمی در فراهم آوردن مشخصات افراد مبتال به اُتیسم دارد .پایه و اساس این
توانایی ،بازشناسی و تمییز بیان چهرهاي است و حداقل پس از  10هفته در نوزادان بهنجار وجود دارد و در طی رشد در کودکان ادامه پیدا می-
کند .افراد اُتیسم در رشد این توانایی تاخیر نشان میدهند این تاخیر در تکالیفی که بازشناسی حالتهاي هیجانی را از بیان چهرهاي ،آهنگ صدا
و زبان بدنی فراهم میکنند قابل ارزیابی میباشد] .[11بر اساس مطالعات مروري  Harmsتا سال  2010و  Uljarevicتا سال  ،2012یافته-
هاي بازشناسی هیجان چهره براي افراد طیف اُتیسم ،ناهمخوان هستند یافتههاي بعضی از مطالعات بیان میکنند که بازشناسی هیجان چهرهاي
در این کودکان دستنخورده است] .[13-12درحالیکه بعضی دیگر این نقص را نشان دادهاند] . [14عوامل متعددي غیر از نقص بازشناسی ،ممکن
است این بررسیها را به نتایج متفاوت سوق داده باشند][13،14که یکی از این عوامل ،عامل جمعیتشناختی سن است .در نمونههاي بهنجار،
رمزگشایی هیجانی در طی رشد تغییر میکند .مسیر عادي رشد هیجان ،وابسته به هیجان است .در بین شش هیجان پایه ،ترس ،عصبانیت،
نفرت ،شادي ،ناراحتی و تعجب ،شادي اول از همه و ترس و تعجب آخر از همه شناسایی میشوند] .[14بنابراین باید سن مورد نظر براي نمونهها
منطبق بر هدف تحقیق انتخاب گردد که یکی از علل انتخاب هیجانهاي ترس و تعجب در این تحقیق همین موضوع میباشد .عالوهبر عامل
سن ،براي قابلیتهاي هیجانی-اجتماعی ،یك سطح حداقل از توانایی ذهنی ،کالمی و غیرکالمی الزم است تا فرد بتواند تکالیف بازشناسی
هیجان چهره را انجام دهد و اگر هر کدام از گروهها پایینتر از سطح الزم در هر شاخص هوش کالمی و غیرکالمی باشند ،تفاوتهاي گروهها
ممکن است به صورت تصنعی باال یا کم بدست بیاید] .[14-12بنابراین نیازمندي تکلیف بازشناسی باید در حدي باشد که پاسخ آزمودنی ها دچار
تاتیر سقف و کف نگردد .در این مطالعه ،بازشناسی سه مورد بیان چهرهاي ،شامل ترس ،تعجب و حالت خنثی فقط از نظر تطابق چهرههاي
نشان داده شده ،مورد بررسی قرار گرفت .یکی دیگر از محدودیتهاي مطالعات گذشته ،استفاده از چهره "شادي" 44به عنوان پایه 43براي
مقایسه دیگر حالتهاي هیجانی بوده است] . [13بر اساس جستجوهاي نویسندگان این تحقیق ،در این مطالعه براي اولین بار چهره خنثی به
عنوان پایه براي مقایسه هیجانهاي دیگر استفاده شد .هیجان چهرهاي ترس نیز بدین علت انتخاب گردید که بازشناسی ضعیف آن ممکن است
در نتیجه اختالل در عملکرد آمیگدال ،ضعیفتر از کودکان بهنجار باشد] .[1.در نتیجه ممکن است در کودکان اُتیسم منجر به سوگیري نسبت به
محرکات اجتماعی و به ویژه نسبت به چشمها گردد .براي مثال چندین مطالعه کاهش توجه نسبت به چشمها و کاهش توجه نسبت به ناحیه
دهان را نشان دادهاند .پردازش ناحیه چشم بطور ویژهاي به بازشناسی چهره ترس مربوط است و نیازمند توجه فرد نسبت به ناحیه چشم و
ابروهاست] .[13از طرف دیگر در بین شش هیجان پایه " ،تعجب" ،تنها حالتی است که نیازمند ارزیابی وضعیت ذهنی طرف دیگر است ( او پیش
بینی می کند چیزي متفاوت است ،پس او متعجب است) و این قضاوت نیازمند پردازش هیجان چهره است پس بازشناسی حالت تعجب نیز به
طور ویژهاي باید در کودکان اُتیسم آسیب دیده باشد] .[16موضوع بازشناسی هیجان چهره در کودکان اُتیسم در ایران کمتر مورد توجه محققین
بوده است و فقط یك تحقیق توسط بهرامی و همکاران] [17در سال  2010با تعداد نمونه کم( 16نفر براي هر گروه) ،فقط سه هیجان پایه و با
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تصاویر هیجانی نسخه تغییریافته آزمون بازشناسی چهره بنتون ،4.بدون همتاسازي از نظر هوش کالمی و عملکردي ،صورت گرفته است .به
نظر میرسد که در کلینیكهاي توانبخشی ،بیشتر به مسایل حسی و رفتارهاي کلیشهاي کودکان اُتیسم و نه مسایل ارتباطی ،توجه میشود.
پرداختن به مسایل هیجانی ،به ویژه بازشناسی آن که از موارد اساسی براي برقراري ارتباط و تعامل با این کودکان است و این توانایی کمتر
مورد توجه درمانگران است .از اینرو این تحقیق ،با توجه به شیوع این اختالل در ایران و اهمیت بالینی آن و تازه بودن موضوع و نتایج کاربردي
که براي آموزش کلینیکی دارد با اهمیت به نظر میرسد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع غیر تجربی و مقطعی میباشد 27 .کودک  7-11سالهي اُتیسم با سطح عملکردي باال و  27کودک بهنجار که از نظر هوش
کالمی ،عملی و کلی و همچنین سن با آنها همتا شده بودند شرکت کردند .افراد اُتیسم از افراد در دسترس در مدارس آموزش و پرورش
استثنایی شهر تهران و کودکان همتا از مدرسه شهید مطهري واقع در منطقه  .تهران که به صورت تصادفی ساده تعیین شده بود مشارکت
کردند .معیارهاي ورود در این مطالعه عبارت بودند از ابتال به اختالل اُتیسم بر اساس تشخیص روانپزشك اطفال(معیار ،)DSM-IV TR
تشخیص اختالل اُتیسم با استفاده از مصاحبه تشخیصی اُتیسم–تجدید نظر شده[12] 46سطح عملکردي باال بر اساس پرسشنامهي سنجش دامنه
اُتیسم( ،[11]47)ASSQسن تقویمی بین  7-11سال ،هوش عملی ،کالمی و کلی  20و باالتر ،راست دست بودن ،حس بینایی و شنوایی سالم
(کودکان اُتیسم طبق پرونده مدرسه و کودکان بهنجار طبق نظر والدین و مصاحبه کننده)  ،عدم وجود اختالالت نورولوژیك همراه ،عدم بروز
حملهي تشنج در دو سال اخیر و عدم مصرف دارو تا  23ساعت گذشته طبق نظر و موافقت روانپزشك معالج .معیارهاي خروج از مطالعه عبارت
بودند از عدم همکاري کودک و همچنین هر زمان که والدین و یا خود کودک تمایلی براي انجام آزمونها نداشت از مطالعه خارج میگردید.
نحوه نمونهگیري بدین صورت انجام گرفت که ابتدا معرفینامه به آموزش و پرورش کل و همچنین آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهر
تهران از طرف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براي نفر دوم و هفتم نویسندگان مقاله تهیه گردید بعد از مراجعه به این نهادها ،مجوز نمونه-
گیري در مدارس پیك هنر و بشارت مربوط به کودکان اُتیسم و مدرسه شهید مطهري واقع در منطقه  .تهران صادر گردید .چگونگی مطالعه،
اهداف و نوع آزمونها براي مدیریت مدارس توضیح داده شد .پس از کسب موافقت آنان ،پروندههاي کودکان در اختیار پژوهشگر قرار داده شدند.
پس از مطالعه پروندهها ،والدین کودکان واجد شرایط معیارهاي اولیه ورود به مطالعه در مدارس استثنایی و همچنین والدین کودکان مدارس
عادي نیز که به صورت تصادفی از بین پنج کالس اول تا پنجم انتخاب شده بودند دعوت به مصاحبه گردیدند .در صورت کسب رضایتنامه از
والدین ،پرسشنامه سنجش دامنه اُتیسم  ،توسط والد کودک یا مربی او ،فقط براي کودکان اُتیسم و پرسشنامه مربوط به دست برتر براي هر دو
گروه توسط والدین پر گردید در صورت احراز سطح عملکردي باال براي گروه مبتال و راست دست بودن براي هر دو گروه ،چهار زیرمجموعه
آزمون هوش وکسلر کودکان ،نمونه تجدید نظر شده ( تشابهات ،لغات ،طراحی با مکعب و تنظیم تصاویر) براي تخمین هوش عملی ،کالمی و
کلی ،توسط روانشناس کودکان استثنایی(نفر آخر اسامی نویسندگان) بکار گرفته شد] .[22-20جلسه ارزیابی هوش از  40تا  3.دقیقه براي افراد
عادي و  40دقیق ه تا یك ساعت براي افراد مبتال متغیر بود .دلیل افزایش زمان آزمون براي افراد اُتیسم این بود که این کودکان زمان بیشتري
براي برقراري ارتباط با آزمونگر هوش نیاز داشتند .در نهایت  27کودک اُتیسم با عملکرد باال و  27کودک بهنجار واجد تمامی شرایط حضور
براي انجام تکلیف بازشناسی هیجان چهره شدند.
پرسشنامه هایی مورد استفاده در این پروژه شامل پرسشنامهي محقق ساخته جمعیتشناختی که اطالعات آن از طریق مصاحبه با یکی از
والدین کودک جمع آوري شد که اطالعاتی از جمله سن و جنس کودک ،تحصیالت و شغل پدر و مادر ،سن کودک در هنگام تشخیص ،داروي
مصرفی کودک ،عدم تشنج در دو سال اخیر و سالم بودن کودکان از نظر حدّت بینایی و شنوایی بود .سالمت بینایی و شنوایی کودکان از پرونده
آنها درج گردید و در صورت وجود عیوب انکساري ،توسط عینك اصالح شده بود.
پرسشنامه سنجش دامنه اُتیسم ( )ASSQکه یك ابزار معتبر و پایا در غربالگري اُتیسم با عملکرد باال است این پرسشنامه  27ایتم دارد .هر
ایتم  4مقیاس نمره دهی وجود دارد که با اعداد ( = 0خیر)  =1( ،تا حدودي) = 2 ( ،بله) تکمیل می شود .دامنه امتیازات از " "0تا" ".3است
و براي کودکان  7تا  16ساله طراحی شده است .نقطه برش " " 11براي والدین و" "22براي معلمین ،امتیازات قابل قبولی براي شناسایی افراد
اختالل طیف اُتیسم در میان اختالالت روانپزشکی دیگر است] .[11با توجه به اینکه نسخه فارسی این پرسشنامه با انگلیسی آن همخوانی دارد با
35
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اطمینان باالیی میتوان از آن براي غربالگري کودکان اُتیسم با عملکرد باال از آن استفاده کرد].[24
دیگر پرسشنامه به کارگرفته شده ادینبرگ 42بود که از طریق آن دست برتر کودک مشخص میگردد] [23و بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار این
پرسشنامه در ایران توسط علی پور و آگاه (( )1427آلفاي کرونباخ  0/17و همبستگی دونیمه آن  )0/12تایید شده است].[2.
تکلیف اصلی به کار گرفته شده براي مقایسه بازشناسی بین دو گروه مورد بررسی در یك لپ تاب  ASUS-NotebookSKUمدل
 S400CAساخته شد که این لپ تاب با سیستم عامل ویندوز  2و داراي صفحه لمسی  1.اینچ با ظرفیت لمس  10نقطه همزمان کار می کرد.
نرم افزار به کار رفته MATLAB ،نسخه  7511505.23بود که این نرم افزار توسط جعبه ابزار  ، Cogent2000براي راهاندازي تکلیف
بازشناسی ،مورد استفاده قرار گرفت .اندازه صفحه آزمون  1023×762پیکسل بود و اندازه تصاویر  6درجه بینایی که با فاصله مساوي از همدیگر
(و از لبه هاي کادر کلی صفحه نمایش) از همدیگر قرار گرفته بودند.
نحوه به نمایش درآمدن کوشش ها به این صورت بود که اولین اسالید یك صفحه خاکستري رنگ با عالمت ( )+در وسط که به رنگ سفید و
به شعاع  2/.درجه بیناي بود ،که براي توجه آزمودنی مورد استفاده قرار میگرفت .همزمان با ظهور این اسالیدهاي خاکستري صداي
هشدار(پیش فرض خود ویندوز) براي افزایش توجه آزمودنی به صدا در میآمد .اسالیدهاي خاکستري بین هر کوشش ظاهر میشدند .زمان
نمایش درآمدن این اسالیدها بین  1000تا  1.00میلی ثانیه و به صورت تصادفی بود (بجز اولی که  .ثانیه بود) که این نوسان به علت کم
کردن تاثیر عادت بود 1000 .میلی ثانیه هم بین کوششهاي مختلف فاصله بود .یك چهره هیجانی از نماي جلو در نیمه پایین صفحه و تعداد
پنج چهره دیگر ،در کنار هم ،در نیمه باالي صفحه قرار میگرفتند .همه چهرهها بدون چهارچوب 41بودند و آزمودنی باید هیجان پایین صفحه را
با یکی از تصاویر باالیی با لمس نشان میداد.
تصاویر مورد استفاده براي تکلیف بازشناسی در این مطالعه ،از بانك چهره به نام  Radboud Faces Databaseانتخاب شدند .این تصاویر
شامل دو مدل ،یکی مذکر و دیگري مونث ،که از نظر توان و انگیختگی 30همسان بودند .روایی این مجموعه در سال  2010طی مقالهاي به
ثبت رسیده است] .[26تصاویر مورد استفاده با توجه به اینکه شامل هیجان هاي پایه است و این هیجانها جهانیاند] ،[27وابسته به فرهنگ
نیستند].[22
شیوه اجراي تکلیف بازشناسی بدین قرار بود که شرکتکنندهها هر کدام به صورت فردي ،در حالت نشسته روي صندلی با فاصله حدود 40
سانتیمتري از صفحه نمایش قرار میگرفتند و مراحل انجام تکلیف به صورت ساده براي آنها گفته میشد .قبل از اجراي تکلیف اصلی ،یك
تکلیف تمرینی با هشت کوشش اجرا میشد که به صورت انتخاب تصویر هدف (31تصویر پایین صفحه) از بین گزینهها بود تا از درک آزمودنی
اطمینان حاصل شود .آزمودنیها باید هیجان هدف در پایین صفحه نمایش را با یکی از گزینههاي باالي صفحه با لمس آن تصویر ،نشان می-
دادند .تصاویر مورد استفاده در این تمرین غیر از هیجانهاي تکلیف اصلی بود .در تکلیف اصلی گزینهها ،از کل شش حالت هیجانی پایه و یك
حالت خنثی بود و گزینه هدف از سه حالت مورد نظر این تحقیق ،در این پنج گزینه به صورت تصادفی توسط نرمافزار به نمایش در میآمد .هر
آزمودنی  4حالت چهره ( دو هیجان  +حالت خنثی) ×  2جنسیت تصویر هدف × شش بار تکرار براي هر هیجان و در
حالت کلی  46کوشش را انجام میداد .در طی آزمایش ،تا زمانی که آزمودنی پاسخ نداده بود کوشش بعدي انجام نمیشد .هم درستی پاسخ و
هم زمان واکنش ثبت میگردید به صورت خودکار توسط نرمافزار ثبت می گردید(تصویر یك).
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تصویر  .8نمونه ای از کوششهای آزمون بازشناسی ،حالت ترس و جنسیت مذکر تصویر هدف

یافته ها
در این مطالعه ،تعداد  27کودک مبتال به اُتیسم با سطح عملکردي باال و  27کودک بهنجار شرکت نمودند .دو گروه از نظر سن( ، p=0/721
 ، )t=-0/261هوش کالمی(  ، )t=0/320 ، p=0/676عملی(  p=0/131و  )t=-0/073و کلی(  )t=- 0/022 ، p=0/172تفاوت معنی
داري نداشتند (جدول .)1
جدول  .1آمار توصیفی و عدم تفاوت میانگین سنی و هوشبهر در دو گروه مورد مطالعه ()n= 22
درجه
آزادی

معیار ASD

معیار بهنجار

n= 27

n= 27

آماره تی ()t

سطح معنیداری

.2

133/22 ±17/72

112/16±16/.7

-0/261

0/721

کالمی

.2

16/47±12/76

17/2.±14/17

0/320

0/676

عملکردی

.2

11/32±12/.6

11/22±14/06

-0/073

0/131

کل

.2

12/62±11/32

12/.4±12/76

-0/022

0/172

سن(ماه)
هوشبهر

میانگین و انحراف

میانگین و انحراف

دادههاي مربوط به دو متغیر اصلی وابسته ،درستی پاسخ و زمان واکنش با استفاده از برنامهنویسی در نرم افزار اصلی ،بر اساس عوامل تغییر براي
هر آزمودنی مرتب گردید و به نرم افزار  SPSSنسخه  11انتقال یافت .سپس آنالیزهاي اولیه بر روي دادهها انجام شد بدین نحو که براي هر
آزمودنی ،تمامی زمان واکنشهاي زیر یك ثانیه حذف گردید( کوششهاي از دست رفته) همچنین با استفاده از  ،Boxplotدادههاي خارج از
محدوده نیز حذف گردید( در کل  2/6درصد کل کوششها) .سپس از شش بار تکرار هر متغیر وابسته ،میانگین گرفته شد.
به منظور بررسی اثر اصلی و تعاملی بین عوامل ،از مدل خطی کلی - 32آنالیز اندازه گیري متواتر در چند سطح ازجمله ،عامل گروهی در دو
سطح (گروه :اُتیسم در برابر بهنجار) و با  2عامل درون آزمودنیها جنسیت تصویر هدف (در دو سطح مذکر و مونث) و بیان چهره ( در سه
سطح خنثی ،ترس و تعجب) فقط براي پاسخهاي درست انجام شد.
General Linear Model
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جدول  .2اثر اصلی و تعاملی درون گروهی و بین گروهی عوامل
نوع اثر

هدف

تصویر

جنسیت

اصلی

متغیر

هیجان

اصلی

× گروه

جنسیت

تعاملی

× هیجان

جنسیت

تعاملی

هیجان

گروه ×

درون گروهی

تعاملی

گروه

جنسیت×

برون گروهی

هیجان×

تعاملی

بر دقت
بر زمان
واکنش
بر دقت
بر زمان
واکنش
بر دقت
بر زمان
واکنش
بر دقت
بر زمان
واکنش
بر دقت
بر زمان
واکنش
بر دقت
بر زمان
واکنش

بر دقت
بر زمان واکنش

مجذور میانگین

آماره F

سطح معنی داری

0/000

0/001

0/112

0/272

0/431

0/..7

0/001

0/011

0/114

0/734

1/0.6

0/4.2

0/002

0/62.

0/344

./112

6/310

0/01.

0/004

0/3.2

0/647

0/022

0/036

0/1..

0/004

0/362

0/642

0/12.

0/263

0/761

0/004

0/313

0/662

0/41.

0/63.

0/.27

0/161
26/21.

7/222
3/002

0/001
0/0.1

عامل سن و هوش( کلی) آزمودنیها ،که به عنوان واریانس مشترک در آنالیز ها وارد گردیده بود ،به ترتیب بر دقت (، p=0/1..
 )F)15.0(=0/004و بر زمان واکنش ( )F)15.0(=1/2.1 ، p=0/261و همچنین اثر هوش نیز به ترتیب بر دقت( 0/032 ، p=0/222
=( )F)15.0معنی دار نبود ولی بر زمان واکنش( p=0/031و  )F)15.0(= 3/067بسیار اندک ولی معنی دار بود.
اثر اصلی عامل گروه بر دقت پاسخ ها نیز معنی دار بود (  )F)15.0(= 7/222 ، p=0/001ولی بر زمان واکنش معنی دار نبود( ، p=0/0.1
 .)F)15.0(= 3/002اثر اصلی هیجان در درون گروه ها به ترتیب بر دقت پاسخ و بر زمان واکنش معنی دار نبود ( ، p=0/114
 .)F)25100(=1/0.6 ، p=0/4.2 ( ،)F)25100(=0/011اثر اصلی عامل جنسیت تصویر هدف به ترتیب بر دقت و زمان واکنش  ،معنی دار
نبود (  )F)15.0(=0/011 ، p=0/112و ( .)F)15.0(=0/431 ، p=0/..7
اثر تعاملی بین گروه و هیجان بر دقت و زمان واکنش به ترتیب (  )F)25100(=0/362 ، p=0/642و ( )F)25100(=0/263 ، p=0/761
معنی دار نبود .اثر تعاملی بین گروه و جنسیت بر دقت معنی دار نبود (  )F)15.0(=0/62. ، p=0/344ولی بر زمان واکنش ( ، p=0/01.
 )F)15.0(=6/310معنی دار بود .اثر تعاملی بین هیجان و جنسیت تصویر هدف بر دقت معنی دار نبود (  )F)15.0(=0/3.2 ، p=0/647و بر
زمان واکنش (  )F)1/736، 27/212(=0/036 ، p=0/767نیز معنی دار نبود .اثر تعاملی سه عامل گروه ،هیجان و جنسیت بر دقت و زمان
واکنش به ترتیب(  )F)25100(=0/313 ، p=0/662و (  )F)25100(=0/63. ، p=0/.27معنی دار نبود.
با انجام آزمون  tمستقل معلوم شد که بین دقت دو گروه فقط در حالت خنثی و جنسیت مونث تصویر هدف ،تفاوت معنی داري وجود دارد (
 )t=2/.73 ، p=0/014و نیز در مواقعی که جنسیت تصویر هدف ،مذکر بود به ترتیب در حالتهاي خنثی(  ، )t=-2/40. ، p=0/02.ترس (
 ، )t=-2/160 ، p=0/04.و تعجب (  )t=-2/6.3، p=0/011زمان واکنش براي دو گروه معنیدار بود.
دقت و زمان واکنش دو گروه به تفکیك هر حالت چهرهاي به ترتیب در نمودارهاي  1و  2به نمایش درآمده است.
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بحث و نتیجه گیری
اطالعات و نتایج آماري بدست آمده از آزمون آماري  ANOVAاندازهگیري متواتر نشان داد که بین دقت بازشناسی هیجان چهرهاي دو گروه
اُتیسم با سطح عملکردي باال و افراد بهنجار ،تفاوت معنیدار وجود دارد ولی در زمان بازشناسی تفاوت معنیداري مشاهده نشد .براي بررسی
دقیقتر دقت بازشناسی ،با انجام آزمون تی مستقل معلوم شد که این تفاوت فقط زمانی است که جنسیت تصویر ،مونث و حالت چهره خنثی
با شد .با توجه به اینکه خود جنسیت تصاویر و همچنین خود هیجان نیز در درون گروهها اثر معنیداري نداشتند پس این تفاوت ممکن است به
علت عامل دیگري غیر از حالت چهره در کوششهاي مربوط به تصاویر مونث با حالت خنثی ایجاد شده باشد.
تصاویر چهرهاي عصبانیت ،از نظر ناحیه دهان کمترین تفاوت را با حالت خنثی دارد .همچنین تصاویر مربوط به تعجب ،ترس و غم نیز از نظر
ناحیه دهان کمترین تفاوت را نسبت به حالت خنثی دارند .با توجه به این که ما بیشتر براي بازشناسی چهره از پردازش پیکربندي استفاده می-
کنیم و در این نوع پردازش ،چهره بر اساس ارتباط و فاصله اعضاي چهره نسبت به هم و نه بر اساس اعضاي صورت به تنهایی (پردازش
خصیصهاي) 34بازشناسی میشوند] .[10ممکن است کودکان اُتیسم به علت راهکار مبتنی بر تطابق براساس ناحیه دهان و نه چشمها ،دچار
بدعملکردي شده باشند درحالیکه کودکان بهنجار ،هم از دادههاي کلی و هم جزیی ،براي بازشناسی چهره استفاده میکنند].[12
به نظر میرسد که کودکان مبتال به اُتیسم براي بازشناسی چهره ،بیشتر از پردازش جزي–محور استفاده میکنند] ،[21موضوعی که به صورت
ضعف در پردازش خودکار کلی و منسجم اطالعات ناشی از چهره ،در نظریه انسجام مرکزي ضعیف 33ذکر شده است] [12و از سوي دیگر طبق
نظریه کارکرد ادراکی افزایشیافته  ،3.تنظیمات پیشفرض 36در این کودکان براي ادراک ،منجر به افزایش توجه به جزییات شده که در اصطالح
با عنوان سوگیري موضعی 37از آن یاد شده است] .[40در این راهکارها ،کودکان کمتر تحت تاثیر بافت قرار میگیرند و جستجوي بینایی آنها ،به
جاي شباهتها ،بر اساس تفاوتهاست] .[12البته این تمایل به نظر میرسد که نقص کاملی نیست اما شیوهاي غیر عادي است که میتواند در
بعضی مواقع منجر به عملکرد درست گردد ،همچنان که گروه اُتیسم زمان بیشتري را براي بازشناسی سه بیان چهره و فقط در تصاویر مذکر
صرف نمودهاند ،این تفاوت نیز میتواند ناشی از همان راهکار جزیی به جاي کلی باشد.

و کودکان اُتیسم براي دادن پاسخ درست در این کوششها ،زمان بیشتري را براي بررسی مناطق دیگر تصویر از جمله فواصل و شکل ابروها،
دهان و بینی ،چینهاي پیشانی و غیره نمودهاند.
در حالت هاي دیگر چهره ،بین دو گروه تفاوت معناداري از نظر دقت بازشناسی هیجان وجود نداشت .این یافته همسو با یافتههاي ،Capps
 Yirmiyaو  Verbaten ،Camfferman ، Kemner ، van der Geest ،200. Castelli ،1112 Sigmanو van Engeland
 34این نوع پردازش بر مبناي هر یك از اعضاي صورت به تنهایی صورت میگیرد ،مانند دهان ،چشمها و یا بینی
)Weak Central Coherence (WCC
)Enhanced Perceptual Functioning (EPF
Default Setting
Local Bias
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 Wright ،2002و همکاران  ،2002بود .البته این عدم تفاوت ،شاید به علت برجستگی 32و قابل توجه بودن مشخصات جزیی در تصاویر
هیجانی چهرهاي باشد و شاید به طور بی واسطه به بازشناسی هیجان چهرهاي حالت ترس و تعجب مربوط نباشد .به ویژه اینکه این حالتها در
ناحیه دهان مشخصات قابل توجهی دارند که باعث شده است بین دو گروه تفاوتی دیده نشود].[41
با این حال ،عملکرد دست نخورده بر روي برخی از تکالیف پردازش هیجان ،استراتژي پردازش غیرمعمول را در این کودکان رد نمیکند که
منجر به ناتوانی در انجام برخی از تکالیف و جبران این نقص در تکالیف دیگر بازشناسی میشود].[14
به نظر میرسد که نوع محرک نقش مهمی بازي میکند زیرا که ناهنجاري در بازشناسی هیجانهاي چهرهاي در کودکان اُتیسم به ویژه در
هیجانهاي منفی ،پیچیده و ظریف پیدا شده است و همچنین این ناهنجاریها زمانیکه محرکهاي تکالیف بازشناسی ،اجتماعی و پویا باشند نیز
دیده شده است].[14 512
در این مطالعه ،معیارهاي ورود چون هوش عملی ،کالمی ،و هوش کلی ،جنسیت و سن که میتوانند به صورت معنیداري نتایج را تغییر دهند و
در مقاالت  Harmsو همکاران  Evers ،2010و همکاران  Uljarevic ،2011و همکاران  2012بر آن تاکید داشتهاند کنترل شدند .شایان
ذکر است که در این مطالعه بر خالف یافته  Eversو همکاران  ،2011شاهدي بر تاثیر سن در بازشناسی هیجان چهره ،نه در گروه بهنجار و نه
در افراد اُتیسم پیدا نشد .انتظار می رفت که کودکان اُتیسم با افزایش سن توانایی بیشتري در عملکرد خود داشته باشند .افزایش سن در کودکان
مبتال  ،ب ه طور مستقیم و غیر مستقیم امکان تجربه بیشتر ،یادگیري از طریق راهکارهاي جبرانی و توانبخشی ،و پختگی سیستم عصبی را فراهم
میکند] ، [12شاید نبود تفاوت از نظر سن به این علت باشد که هنوز این کودکان در ایران توانبخشی و یا آموزشی را در این زمینه دریافت نمی-
کنند و خانوادهها به مهارتهاي زبانی این کودکان بیشتر از مهارتهاي ارتباطی اهمیت میدهند.
با توجه به جستجوهاي نویسندگان ،تفاوت در بازشناسی حالت خنثی ،براي اولین بار است که در مورد کودکان مبتال به اُتیسم مطرح میشود.
این محدودیت به این علت است که در تمامی مطالعات مربوط به بازشناسی و یا درک حالتهاي هیجانی چهره بین دو گروه بهنجار و اُتیسم،
محققین از حالت شادي به عنوان حالت پایه 31براي مقایسه دقت و زمان واکنش استفاده نمودهاند].[13
مورد دیگري که اهمیت دارد این است که به احتمال زیاد ،کودکان اُتیسم ،به علت استفاده از راهکارهاي جبرانی تفاوتی در بازشناسی هیجانهاي
چهره در این مطالعه نشان ندادند ،از اینرو در مطالعات آینده پیشنهاد میشود که نیازمندي تکالیف به کارگرفته شده افزایش یابد تا اگر تفاوتی
باشد آشکار گردد.
بر اساس شواهد بدست آمده از این مطالعه جز در حالت چهره خنثی و جنسیت مونث تصویر هدف ،هیچ تفاوتی از نظر دقت بازشناسی هیجان
چهره بین دو گروه مشاهده نشد .این عدم تفاوت می تواند ناشی از ساده بودن تکلیف بازشناسی ،استفاده از روش تطبیق به جاي برچسبزنی و
نبود محدودیت زمانی براي پاسخ دهی در کوششها ،رخ داده باشد.
پیشنهاد نویسندگان مقاله این است که در مطالعات آتی از تکالیف پیچیدهتر و اعمال محدودیت زمانی براي بازشناسی هیجانها ،استفاده گردد.
از محدودیتهاي مهم این مطالعه نبود بانك هیجان چهرهاي بومی بود با وجود اینکه اکمن و فرایسن به جهانی بودن هیجانهاي پایه اشاره
کردهاند.
تشکر و قدردانی
این مقاله بر اساس پایان نامه کارشناسی ارشد کاردرمانی اکبر زاهدي باروق ،به راهنمایی خانم نوید میرزاخانی و دکتر مهدي علیزاده ،مشاوره
دکتر اکبرزاده باغبان ،خانم زهرا پاشازاده و آقاي مهدي رضایی میباشد از آقاي محمدرضا ابوالقاسمی که زحمت کدنویسی نرم افزار تکلیف
بازشناسی را تقبل کردند و خانم مریم اورکی که زحمت انجام آزمون هوش را بر عهده گرفتند و همچنین از تمامی کودکان و والدینی که در این
مطالعه شرکت نمودند و از خانم دکتر مالحت اکبر فهیمی که مجوز استفاده از بانك چهرهاي را فراهم کردند ،قدردانی میشود .در نهایت از
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براي کلیه حمایت ها تشکر و قدردانی میگردد.
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