تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم
جمیله خدادادی /1دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه /دانشگاه اصفهان

چکیــده :ایــن عقیــده کــه نقایــص انگیــزش اجتماعــی یــک نقــش محــوری در اختــال طیــف اتیســم بازیمیکنــد ،بهتازگــی توجــه

بســیاری را بــه خــود جلبکردهاســت .ایــن امــر باعــث تغییــر مســیر پژوهشــی اختــال طیــف اتیســم شدهاســت .هــدف از ایــن مقالــه

بررســی نظریــه انگیــزش اجتماعــی و تبییــن آن از ابعــاد اختــال طیــف اتیســم بــود .بــا درک انگیــزش اجتماعــی و راههــای ارتقــای آن

میتــوان روشهایــی بــرای بهترشــدن تعامــات اجتماعــی ،ارتباطــات و کاهــش مشــکالت کــودکان طیــف اتیســم ارایهکــرد.
واژههای کلیدی :انگیزش اجتماعی ،اختالل طیف اتیسم.

مقدمه

بیــن تالشهــای مختلــف ،عقیــده نقــص هســتهای در شــناخت

1اتیســم اختاللــی اســت کــه از زمان حضور بشــریت بــر روی

کرهخاکــی وجــود داشــت ه اســت .شــخصیتهای بســیاری را در

طــول تاریــخ میتــوان نــامبــرد کــه ویژگیهــای مشــابه اختــال
طیــف اتیســم را از خــود نشــانداده انــد .بــرای مثــال ،شــاه

کریســتینای 2هفتــم کــه در قــرن هیجدهــم میــادی بــر دانمارک

فرمانروایــیمیکــرد ،ویژگیهــای افــراد دارای اختــال اتیســم
بــا عملکــرد بــاال را نشــان مـیداد (.)1

ل حاضــر بــه علــت افزایــش قــدرت تشــخیص و
در حــا 

اجتماعــی یکــی از دالیــل برجســته اختــال طیــف اتیســم اســت
کــه نمونــه آشــکار آن اختــال در ذهنخوانــی و نظریــه ذهــن

4

اســت کــه اشــاره بــه توانایــی فــرد در اســتناد احساســات ،عقاید،

نیتهــا و افــکار بــه دیگــران و بــه تبــع آن پیشبینــی رفتــار

آنهــا دارد .ایــن توانایــی بــه افــراد کمــکمیکنــد تــا از رفتــار

یــک دیگــر تبییــن صحیحــی داشــتهباشــند( .)4پژوهشهــای
ن دادهاســت کــه کــودکان بــا اختــال طیــف
بســیاری نشــا 

اتیســم در ذهنخوانــی ضعیــف هســتند .اشــکال در نظریــه
ذهــن باعــث ضعــف در پیشبینــی رویدادهــای آینــده هــم

آگاهــی جامعــه ،میــزان شــیوع اختــال طیــف اتیســم ر و بــه

میشــود و در نتیجــه یــک کــودک بــا اختــال طیــف اتیســم

روانــی 3آمریــکا در ســال 2013میــزان شــیوع یکدرصــد

بــا وجــود پژوهشهــای فــراوان دربــاره نظریــه ذهــن در افــراد

اتیســم را بــا دو ویژگــی اصلــی اختــال در ارتبــاط و تعامــل

مهارتهــا و شــناخت اجتماعــی توجــه کمتــری شــده اســت.

افزایــش اســت .در راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای
گزارششدهاســت( .)2همچنیــن در ایــن منبــع اختــال طیــف
اجتماعــی و وجــود الگوهــای رفتــار ،تمایــات یــا فعالیتهــای

محــدود و تکــراری مشــخصکردهاند .دربــاره ایــن نکتــه کــه

ممکــن اســت قــادر بــه پیشبینــی رفتــار دیگــران نباشــد(.)5

بــا اختــال طیــف اتیســم ،بــه تأثیــر عوامــل انگیزشــی بــر رشــد
بهتازگــی ،انگیــزش اجتماعــی 5بهعنــوان یــک حــوزه پژوهشــی

نویدبخــش در تعامــل روانشناســی اجتماعــی ،اقتصــاد رفتاری،

چــه عاملــی باعــث بــروز ایــن اختــال میشــود ،اختالفنظــر

علــوم اعصــاب اجتماعــی و زیستشناســی تکاملی ،پدیدار شــده

پیــدا نشــدهاســت .برخــی بــر عوامــل ژنتیکــی و برخــی بــر

اســت و اختــال آن ممکــن اســت باعــث نقــص اولیــه در اختالل

اضطــراب مــادر در دوره بــارداری و غیــره تأکیــد داشــتهاند(.)3

نقایــص انگیزشــی یــک اثــر کاهشــی بــر روی رشــد شــناخت

بســیار اســت و میتــوان گفــت هنــوز علــت روشــنی بــرای آن

عوامــل محیطــی مثــل ابتــای جنین بــه ســرخک پیــش از تولد،
درطــی ســه دهــه گذشــته برخــی از نظریههــا ،بــرای نقایــص

اجتماعــی اختــال طیــف اتیســم علتهایــی بیانکردهانــد .در

اســت .انگیــزش اجتماعــی یــک منبــع قــوی هدایــت رفتار بشــر
طیــف اتیســم شــود .در ایــن چارچــوب ،تصــور میشــود
اجتماعــی دارد و در نتیجــه نقایــص شــناخت اجتماعــی بهعنــوان

یــک نتیجــه و نــه علــت عالقــه اجتماعــی مختلشــده تفســیر

1- Email: jamilehkhodadadi@yahoo.com
2- Christian

4- Theory of Mind

3- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

5- Social Motivation
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امیر قمرانی /استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه /دانشگاه اصفهان

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

 )1بــا اولوی ـتدادن بــه چیزهــای مــورد عالقــه خــود از راه

میشود(.)6
بــه منظــور توضیــح کامــل انگیــزش اجتماعــی دو بخــش

مــورد نیــاز اســت .بخــش نخســت مربــوط بــه چگونگــی
آن در ســیر تکاملــی و تاریخــی میپــردازد .در بخــش نخســت،

انگیــزش اجتماعــی میتوانــد بهعنــوان تنظیــم مکانیزمهایــی
کــه بــه تطبیــق افــراد بــا دنیــای اجتماعی(ســازگاری اجتماعــی،)1

جســتوجو و لذتبــردن در تعامــات اجتماعی(پــاداش
اجتماعــی )2و کارکــردن بــرای پــرورش و نگهــداری پیوندهــای

 )2تعامــات اجتماعــی پاداشدهنــده هســتند و در نتیجــه

انســان عالقــه دارد آنهــا را جس ـتوجو و حفــظ کنــد

 )3رفتارهــای درون فــردی از تمایــل به نگهــداری و افزایش

ارتباطــات متأثر میشــوند.

در ادامه شواهد حامیاز این سه حالت مطرح میشود.
ســازگاری اجتماعــی :در بســیاری مواقــع از همــان راهــی

اجتماعی(نگهــداری اجتماعــی )3متمایــل اســت ،توصیف شــود.

کــه عالمتهــای منفــی( از قبیــل تهدیدهــا) مــورد توجــه قــرار

انگیــزش اجتماعــی در افــراد ســالم ارایــه میشــود ،ســپس

اولویتبنــدی میشــوند .عالمتهــای اجتماعــی اولویــت توجــه

ی از الگــوی یکپارچهشــده
در ایــن مقالــه ،ابتــدا شــواهد حامــ 

میگیرنــد ،بهطــور بالقــوه اطالعــات پاداشدهنــده و مفیــد نیــز

نشــانههای رفتــاری کاهــش ســازگاری اجتماعــی ،پــاداش

را بــه خــود اختصــاص میدهنــد؛ توجــه ســریع ًا توســط صــورت

اختاللهــای همــراه در شــبکه عصبــی کــه بهطــور معمــول

بــه جاهــای دیگــر بهتــر شناســایی میشــود و صورتهــای

اجتماعــی و نگهــداری اجتماعــی در اختــال طیــف اتیســم و

باعــث ایــن رفتارهــا میشــود ،مــرور خواهــد شــد و در ادامــه

و بــدن انســان گرفتــه میشــود ،تغییــرات در صــورت نســبت

ماســکزده زودتــر و درســتتر ،نســبت بــه ســایر مــوارد

نحــوهی ســنجش انگیــزش اجتماعــی و ارتبــاط آن بــا جنســیت،

شناســایی میشــوند .ایــن ترجیــح از همــان ابتــدای زندگــی بــا

شناســایی هیجانهــای چهــره و معرفــی خــود در افــراد بــا

بــا چهرههــای درهــم و وحشــتناک خــود را نشــان میدهــد.

نقایــص تقلیــد ،اضطــراب ،اصــرار بــر یکســانی و عدمتغییــر،
اختــال طیــف اتیســم بررســی شــده اســت .دیــدگاه انگیــزش

ترجیحــات نــوزادان بــه محرکهــای شــبیه صــورت در مقایســه
بســیاری از نشــانههای اجتماعــی مرتبــط از قبیــل نگاه مســتقیم،

اجتماعــی تــاش میکنــد بــرای خصوصیــات مختلــف افــراد

دربــاره مــورد توجــه قــرار گرفتــن هــم در بزرگســاالن و هــم تــازه

در پایــان نیــز بــه ارتبــاط بیــن شــناخت اجتماعــی و انگیــزش

صــورت را از قبیــل تمایــز جنســیت و رمزگــذاری هویــت عینــی

دارای اختــال طیــف اتیســم تبییــن قانعکننــدهای ارایــه دهــد.

اجتماعــی پرداختــه میشــود.

متولدشــدگان بســیار قــوی هســتند .آنهــا کارهــای مرتبــط بــا
تســهیل میکننــد و وقتــی از ادراک هوشــیار ســرکوب میشــوند،

نســبت بــه محرکهــای اجتماعــی کمتــر چشــمگیر و بیرونــی،

سطوح انگیزش اجتماعی
انگیــزش اجتماعــی در ســه ســطح بررســی میشــود:

ســطح رفتــاری ،زیســتی و تکاملــی .ســطح رفتــاری خــود دارای
ســه قســمت اســت کــه عبــارت اســت از :ســازگاری اجتماعــی،

جســتوجوگری و نگهــداری اجتماعــی.

ســریعتر هوشــیار میشــوند (از قبیــل چهرههــای درهــم.)6()4
جســتوجو و عالقــه بــه ارتبــاط اجتماعــی :نــهتنهــا

انســان بــا دنیــای اجتماعــی ســازگار میشــوند ،بلکــه آن را

لذتبخــش و پاداشدهنــده میبیننــد .دو عنصــر از پــاداش

وجــود دارد (خواســتن و دوستداشــتن) و هــر دو در نشــانههای

در ادامه به بررسی سطوح میپردازیم.

اجتماعــی کاربــرد دارنــد .پژوهشهــای اقتصــاد رفتــاری نشــان

سطح رفتاری

داده اســت کــه بزرگســاالن بــرای کســب پاداشهــای اجتماعــی

انســان عالیــق اجتماعــی خــود را در رفتــار بــه اشــکال زیــر

نشــان میدهــد:

تــاش میکننــد و بازیکننــدگان در بازیهــای اقتصــادی،
کســب افتخــار در همکاریهــای دوجانبــه را گــزارش میکننــد

کــه اینهــا ارزش انگیــزه را برجســته میکنــد .بهگونــه مشــابه،
1-Social orienting

موقعــی کــه بــه نــوزادان بــرای دسترســی بــه جایــزه بهطــور

2- Social reward
3- Social maintaining
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عملکردهــای رفتــاری اســت و بخــش دوم بــه چرایــی انتخــاب

توجهکــردن بــه آنهــا

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

مشــترک یــا فــردی حــق انتخــاب داده میشــود ،آنهــا رویــه

مشــترک را قویـ ًا ترجیــح میدهنــد .تعامــات اجتماعــی بهطــور
ذاتــی ارزش انگیزشــی دارنــد .همانطــور کــه اثــر توجیــه
اجتماعــی درگیــر میشــوند ،نــه بــه علــت اینکــه آنهــا برخــی
از انــواع منافــع مســتقیم را بــرای جبــران تالششــان دارنــد،

بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا ایــن رفتارهــا را پاداشدهنــده

میداننــد .بــرای مثــال ،پرداخــت هزینــه بــرای خــوندادن،
تمایــل بــرای اهــدا را کاهــش میدهــد و وقتــی کــودکان نوپــا
در ازای یــک رفتــار مثبــت ،تشــویق مــادی دریافــتمیکننــد،

کمتــر اجتماعــی میشــوند .بنابرایــن روانشناســان اجتماعــی بــر

ایــن باورنــد اجتماعیبــودن خــودش بــهمنزلـهی پــاداش بــوده و

تحریککننــده اســت(.)6

نگهــداری اجتماعــی :یــک بعــد مهــم دیگــر از انگیــزش

گفتــه شــده ،اســت) (.)6

محرومیت و انزوای اجتماعی
اثــرات نامطلــوب انــزوای اجتماعــی بــر روی ســامتی،
2

نتیجــهی پیامــد طبیعــی قــدرت انگیــزش اجتماعــی اســت.
اقتصاددانهــا و روانشناســان اجتماعــی تأکیــد زیــادی داشــتند

کــه پیوندهــای اجتماعــی بــرای کســب شــادی ضــروری هســتند

و همهگیرشناســان 3اطمینــان بــه دســت آوردنــد کــه در

مقایســه بــا عوامــل خطرســاز از قبیــل ســیگار و مصــرف الــکل،
کمبــود حمایــت اجتماعــی خطــر بزرگــی بــرای ســامتی اســت.

ی کــه ارتباطــات مثبــت کمتــری دارنــد ،احتمــاال طیفــی
مردم ـ 
از حالتهــای منفــی روانشــناختی از تنهایــی تــا افســردگی را

تجربــه میکننــد .طــرد یــا انــزوای اجتماعــی میتوانــد منجــر

بــه حالتهــای منفــی روانشــناختی کــه مشــابه بــا حالتهــای

اجتماعــی ،تمایــل افــراد بــرای بــا دیگــران بــودن در طــی

ی و فعالشــدن جریانهــای مغــزی
ناشــی از دردهــای جســم 

(راهبردهایــی کــه باعــث حفــظ ارتبــاط در بــاز ه زمانی میشــوند)

اجتماعــی بــا اقتبــاس از شــبکههای درد جســمیبــرای اخطــار به

بــرای حفــظ ارتبــاط خــود تــاش میکننــد دوستداشــتنیتر

ف اســت و بــه آنهــا انگیــزه بــرای ترمیــم بدهد.
در حــال تضعیـ 

بــرای پذیــرش دیگــران بیشــتر از طریــق رفتارهایــی چــون

ســطح رفتــاری انگیــزش اجتماعــی مشــخص اســت (ســازگاری،

قبیــل چاپلوســی کــه باعث نگــرش مثبــت در گیرنــده و در نتیجه

توجــه بیشــتر بــه نشــانههای اجتماعــی میشــود تــا جایــی کــه

پدیــدار میشــوند .کــودکان پیشدبســتانی بهطــور خــودکار

(بــرای مثــال ،چهرههــا در ابرهــا یــا حیوانــات یــا چیزهــای

یــک دورهی پایــداری از زمــان اســت .راهبردهــای نگهــداری

مشــابه اســت ،شــود .تصــور میشــود کــه ایــن نشــانههای درد

نشــانههای آشــکار کلیــدی انگیــزش اجتماعــی هســتند :مــردم

افــراد محــروم تکامــل یافتــه تــا نشــان دهــد کــه ارتباطــات آنها

و شایســتهتر و جذابیتهــای بیشــتری داشــته باشــند .نگرانــی

در راســتای ایــن عقیــده ،اثــر محرومیــت اجتماعــی روی ابعــاد

خودشــیرینی و مــورد توجــه قرارگرفتــن ،بیــان میشــود ،از

جس ـتوجوگری و دوستداشــتن و نگهــداری) .تنهایــی باعــث

افزایــش تکــرار ایــن رفتــار میشــود .ایــن رفتارهــا در رشــد ،زود

ممکــن اســت افــراد را وادار بــه ســاخت عوامــل شــبیه انســان

خودشــان را بهصــورت مثبــت ارایــه میدهنــد ،دروغهــای

شبیهسازیشــده) کنــد (شــکل .)1افــرادی کــه تجربــه بیشــتری

مؤدبانــه پنهــان میکننــد .راهبردهــای نگهــداری رفتــار ،بــه دور

را جســتوجو کــرده و دیگــران را دوســتانه درک میکننــد.

میافتنــد .بــرای مثــال ،مــردم بهطــور ناهشــیار حالتهــای

میشــود ،بــرای مثــال ،در حالــت تقلیــد ناهشــیار ایــن اتفــاق

اجتماعــی میگوینــد و هیجــان منفــی خــود را بــرای اهــداف
از سنگدلشــدن ،اغلــب بیــرون از آگاهــی هشــیار افــراد اتفــاق

از محرومیــت اجتماعــی دارنــد ،بیشــتر تعامــات اجتماعــی
محرومیــت اجتماعــی منجــر بــه افزایــش نگهــداری اجتماعــی

غیرکالمیدیگــران را تقلیــد میکننــد .زیــرا درک میکننــد کــه

کامــل رخ میدهــد( .)6بنابرایــن ،انگیزش اجتماعــی ،عملکردی

اســت کــه میتوانــد بــرای افزایــش میــزان همرنگــی و در

و احساســات منفــی را افزایــش میدهــد .ایــن حالــت پیامــی

شــباهت ،یــک پیشبینیکننــده مهــم در دوستداشــتنیبودن

شــبیه بــه ســایر سیســتمهای تعادلــی دارد و محرومیــت نســبی

نتیجــه حفــظ و ادامــه ارتبــاط اســتفاده شــود .براســاس ایــن

را مبنــیبــر اینکــه نیازهــای فــرد دیــده نمیشــود ،ارســال

انگیــزش اجتماعــی نمــرهی بــاال میگیرنــد ،تقلیــد قویتــری

تــاش در جهــت نگهــداری تعــادل در سیســتم ایجــاد میشــود

بــاور ،افــرادی کــه بیشــتر تلقینپذیــر هســتند و در اندازهگیــری

میکنــد و در نتیجــه یــک سیســتم روانشــناختی پیچیــده بــرای
2- Social exclusion and isolation

1- Overjustification effect

3- Epidemiologists
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افراطــی 1بیــان میکنــد ،مــردم بهطورمعمــول در رفتارهــای

نشــان میدهنــد (مطلبــی کــه در ادامــه میآیــد ،مؤیــد مــوارد

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

(بــا افزایــش ســازگاری ،جسـتوجو و افزایــش عالقــه بــه ایجــاد

بــه محرکهــای مرتبــط عاطفــی وابســته اســت ،درحالیکــه

شکل - 1ساخت چهرههای شبیه انسان سطح زیستی

قســمتها در پاســخ بــه فرآوردههــای حاصــل عدمهمــکاری،

و نگهــداری ارتبــاط))6(.

ویژگیهــای ضداجتماعــی بــا فعالســازی ضعیفتــر در ایــن

م فعالیت
مرتبــط اســت .نوجوانــان دارای اضطــراب اجتماعی هـ 
نشــان میدهنــد .آســیب آمیگــدال روی مهارتهــای
اجتماعــی نامحســوس از قبیــل احســاس مــردم از فضــای

شــخصی یــا اســتفاده از ارتبــاط چشــمیدر طــی مکالمــه اثــر
میگــذارد و آســیب قشــر پیشپیشــانی ،بازشناســی هیجانــی و

رفتارهــای نگهــداری درون فــردی را مختــل میکنــد( .)6بعدهــا

انگیــزش اجتماعــی توســط شــبکهای از مناطــق مغــزی کــه

پژوهــش انســانی و حیوانــی نشــان داد کــه اکسیتوســین از طریق

مــداری و شــکمیکرتکس پیشپیشــانی اســت ،حمایــت

تعدیــل برتــری اجتماعــی و انتخــاب ادراکــی از راه آمیگــدال اثــر

شــامل آمیگــدال ،1جســم مخطــط شــکمی 2و قســمتهای

میشــود .ســاختارهای زیرقشــری در تولیــد پــاداش ،بیشــترین
درگیــری را دارنــد ،امــا بــرای ابــراز شــادی و لــذت هشــیار،

درگیــری خــود قشــر نیــاز اســت .بیشــتر و بهطــور ویــژه،

آمیگــدال نقــش مهمــیدر هدایــت توجــه بــه محرکهــای

تعامــل بــا دوپامیــن ،روی ســازشیافتگی اجتماعــی بــا تنظیــم و
میگــذارد .در راســتای ایــن عقیــده ،آســیبدیدن گیرنــده
اکسیتوســین در موشهــا باعــث نشــاندادن طیفــی از نقایــص
اجتماعــی از قبیــل کالمیســازی کمتــر در پاســخ بــه انــزوای

اجتماعــی و تمییــز اجتماعــی فــرد آســیبدیده میشــود .افــزون

زیســتی مربــوط از قبیــل اطالعــات اجتماعــی کــه توســط

بــر عالمتدهــی اکسیتوســین ،تصــور میشــود مکانیزمهــای

ی میکنــد .محاســبه ارزش برتــری محرکهــای اجتماعــی
بــاز 

و چولینرژیــک نقشهــای مهمــیدر میانجیگــری برخــی

پیشپیشــانی کــه بــا آن آمیگــدال انبــوه اتصــاالت را بــه اشــتراک

ایفــا میکننــد(.)6

چشــمها ،صــورت یــا حرکتهــای زیســتی منتقــل میشــود،

ی و قشــر
متکــی بــه تعامــات قــوی بــا جســم مخطــط شــکم 

میگــذارد ،اســت کــه هــ ر دو آنهــا بــه محرکهــای تقویتــی
ی نقــش
اجتماعــی پاســخ میدهنــد .جســم مخطــط شــکم 

مخدرهــای درونزاد ،کانابینوئیــد  ،دوپامینرژیــک  ،گلوتامات
3

4

5

6

رفتارهــای اجتماعــی مثــل ابعــاد پــاداش بخــش بــازی اجتماعــی
ســطح تکاملــی :طبیعتــی کــه انتخــاب میشــود و

مکانیزمهایــی کــه بــرای ســازگاری ،پاداشدهــی و نگهــداری

ویــژهای در ارایــه پــاداش بــهعنــوان ابــزار تصمیمگیــری و

تعامــات اجتماعــی حفــظ میشــود ،نشــان میدهنــد ایــن

پــاداش اجتماعــی و غیراجتماعــی بازیمیکنــد (بــرای مثــال

واقــع ،فعالیتهــای مشــارکتی ،از قبیــل تبــادل اطالعــات یــا

همراهــی بــا قشــر پیشپیشــانی ،جســم مخطط همچنیــن موقعی

مزایــا را میدهــد کــه اگــر امــکان درگیرشــدن در ارتباطــات

رایان ـهای ،همــکاریمیکننــد ،درگیــر اســت .افــزونبــرایــن،

میمانــد .هــر چنــد در دیــدگاه تکاملــی بــرای تبییــن رفتــار

ذهنــی بــازی میکنــد کــه د ر نتیجــه باعــث راهنمایــی سیســتم

انگیــزش اجتماعــی بیــن ایــن دو تفــاوت وجــود دارد .درحالیکــه

در محاســبه اهمیــت انگیــزه و خواســتن پــاداش بــرای هــر دو

رفتارهــا دارای مزایــای ســازگاری بــرای افــراد اســت .در

صورتهــای خنــدان ،همــکاری یــا تأییــد اجتماعــی) .در

کمککــردن یکــی بــه دیگــری ،اجــازه دسترســی بــه طیفــی از

کــه شــرکتکنندگان بــا یــک شــریک انســانی در مقابــل شــریک

اجتماعــی بــا دیگــران وجــود نداشــت ،غیــر قابــل دســترس

قشــر پیشپیشــانی نقشــی کلیــدی در تبدیــل پــاداش بــه لــذت

انســان و حیــوان از یــک مکانیــزم اســتفاده میشــود ،امــا از نظــر

اجرایــی و فعالیــت بــه ســمت هــدف میشــود( .)6جالــب اســت

برخــی از حیوانــات در گــروه زندگیمیکننــد ،امــا انســانها بــه

-آمیگــدال بــا تفاوتهــای فــردی در انگیــزش اجتماعــی

ســطح منافعــی کــه ایــن فعالیتهــا برایشــان بــه همــراه دارد،

کــه تفاوتهــای عملکــردی در شــبکه پیشپیشــانی -اســتریاتوم

لحــاظ مشــارکت در طیــف وســیعی از فعالیتهــای اجتماعــی و

همبســتگی دارد :ســازگاری اجتماعــی باالتــر بــا فعالیــت

متفــاوت از همــه حیوانــات هســتند .بــرای مثــال ،در جوامــع

افزایشیافتــه پاســخهای آمیگــدال و قشــر پیشپیشــانی

3-Cannabinoid
4-Dopaminergic
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آمیگــدال بیشــتری را در ســابقه ارزیابــی از ســایر همســاالن

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

ابتدایــی ،حجمهــای مهمــیاز غــذا بــه اشــتراک گذاشــته

میشــد و همیــن امــر باعــث افزایــش احتمــال جســتوجوی

در مهــارت اجتماعــی و رشــد شــناختی اجتماعــی میشــود.

همانطــور کــه در زیــر بحــث میشــود ،شــواهد جدیــد

رابطــه ،حفــظ آن و کاوش گروهــی بــرای غــذا میشــود .در

نشــان میدهــد ســازگاری اجتماعــی ،جســتوجوگری،

وابســته هســتند و ارزش همــکاری بســیار بیشــتر از تنهایــی

اختــال طیــف اتیســم مختــل شــده اســت(.)6

چنیــن حالتهایــی افــراد بــه منابــع دیگــران در موقــع نیــاز

گــروه اجتماعــی بــه معنــای واقعــی کلمــه حیاتــی اســت( .)6در
برخــی دیگــر ،در مقابــل ،اشــتراک غــذا اتفــاق نمیافتــد (بــرای

مثــال کاوش غــذا انفــرادی اســت) یــا نتیجــه فرآینــد مشــارکتی

نیســت (وقتــی یــک شــکار کشتهمیشــود ،هــر شــکارچی

تالشمیکنــد هرچــه بیشــتر گوشــت نگهداریکنــد) .امــا در
یــک پژوهــش مقایســه مســتقیم شــمپانزهها و بچههــای انســان
در انگیــزش آنهــا بــرای همــکاری ،ایــن نکتــه کشفشــد

کــه برخــاف شــمپانزهها ،بچههــای انســان بهشــدت

ترجیحمیدهنــد بــرای جســتوجوی غــذا گروهــی کار کننــد و

ایــن از تفاوتهــای مهــم انســان و حیــوان اســت(.)6

ســازگاری اجتماعــی :معیارهــای اصلــی تشــخیصی

بــرای اختــال طیــف اتیســم و همچنیــن توصیفــات ســال
نخســت زندگــی ،ایــن مــوارد را شــامل میشــود :ســازگاری

کــم بــه نــام خــودش (عدمواکنــش بــه نــام خــودش) ،ارتبــاط

چشــمیکاهشیافته و ســردی اجتماعــی .در راســتای

توصیفهــای بالینــی ،تجــارب تعقیــب چشــمی ،ســازگاری

ناقــص بــه محرکهــای اجتماعــی را نشــان داده اســت:
کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم وقتــی در حــال تماش ـاکردن

عکسهــای اجتماعــی هســتند ،بیشــتر بــه زمینــه و نــه بــه

شــخصیت اصلــی نــگاه میکننــد و نوجوانــان کیلیپهــای فیلــم
را بــا تمرکــز کمتــر روی مــردم ،چهرههــا و چشـمها در مقایســه

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تحــت پوشــش ایــن تعریــف

بــا ســایر قســمتهای جــذاب نــگاه میکننــد .در چگونگــی

اجتماعــی از انــواع دیگــر انگیزشهــای اجتماعــی از قبیــل

صداهــای بلنــد اجتماعــی نســبت بــه صداهــای غیراجتماعــی و

نتیجـ ه فشــارهای زیاد از گذشــته کهــن و تکاملیافته در سیســتم

صداهــای غیرگفتــاری مشــکلی ندارنــد .ایــن تفاوتهــا در

تکاملــی ویــژه ،انگیــزش بــرای برقــراری تعامــات اثربخــش

آنهایــی کــه بــا جنــس ،والدگــری یــا تســلط مرتبــط هســتند کــه
متفــاوت روانشــناختی و عملکــردی هســتند ،مجزاســت .بــرای
مثــال ،انگیختگــی جنســی ،بهطــور ویــژه بــه ســمت ارتباطــات
عاطفــی اســت و بهطــور یقیــن بــرای کنارآمــدن بــا اعضــای

خانــواده نامناســب اســت .برخــی رفتارهــا ممکــن اســت بهطــور
کامــل در بافــت خانــواده خــوب بــه نظــر آیــد ،امــا در بیــن

افــراد غیــر از خویشــاوند جالــب نباشــد .بنابرایــن انگیزشهــای
مجزایــی بــرای کنارآمــدن بــا افــراد ویــژه وجــود دارد و هــر

یــک از اینهــا میتواننــد در افــراد متفــاوت باشــند یــا بهطــور

انتخابــی از بیــن برونــد و صدمــه ببیننــد (بــرای مثــال در کمکاری
جنســی یــا در اختاللهــای پیونــد مــادر -نــوزاد)(.)6

انگیزش اجتماعی در اختالل طیف اتیسم
سطح رفتاری

مفروضــه اصلــی الگوهــای انگیــزش اجتماعــی در اختــال

طیــف اتیســم ایــن اســت کــه شــروع زودهنــگام نقایــص در

توجــه اجتماعــی در فرآیندهــای رشــد هیجانــی آغــاز میشــود
کــه ســرانجام کــودکان را از تجــارب یادگیــری اجتماعــی کافــی

محــروم میکنــد و در نتیجــه عدمتعــادل در توجــه بــه

محرکهــای اجتماعــی و غیراجتماعــی باعــث اختــال بیشــتر

شــنوایی نیــز ،کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم ،ترجیحــی برای
در گفتــار هــم توجهــی بــرای گفتــار نشــان نمیدهنــد ،امــا بــرای

توجــه اجتماعــی بیــن نشــانههای اولیــه ظهــور اختــال طیــف
اتیســم هســتند و ترجیــح الگوهــای غیراجتماعــی در نوپایــان،
بهتازگــی بهعنــوان یــک شــاخص قــوی پیشبیــن در اختــال
طیــف اتیســم شناســایی شــده اســت(.)6

ی از
جســتوجو و عالقــه بــه ارتبــاط اجتماعــی :نیمــ 

جمعیــت بزرگســال بــا اختــال طیــف اتیســم گــزارش میکننــد
کــه هیــچ دوســت ویــژهای ندارنــد .بهطــور کلــی ،افــراد بــا

اختــال طیــف اتیســم در پرســشنامههای دوســتی کــه
چیزهایــی ماننــد لــذت در دوســتیهای صمیمانــه یــا لــذت در

تعامــل بــرای خــودش را میســنجد ،نمــره کمتــری میگیرنــد.
شــواهد تجربــی هــمچنیــن پیشــنهاد میکنــد کــه در اختــال
طیــف اتیســم ترجیــح بــرای فعالیتهــای گروهــی کمتــر اســت.

ســنجش تکالیــف خــودکار درگیرشــدن مشــارکتی (از قبیــل

کمــک بــه یــک بزرگســال کــه ناگهــان چیــزی را رهــا میکنــد)

نشــان داد کــه کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم وقتــی آزماینــده
بــازی را قطــع میکنــد ،احتمــال کمتــری دارد کــه بهطــور خودکار
بــه او کمــک یــا دوبــاره او را درگیــر کننــد .بهطورکلــی ،کــودکان

بــا اختــال طیــف اتیســم بــرای آغازکــردن ارتبــاط نشــانههای

سال هفدهم ،شماره  ،6پیاپی 1396| 149

63

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 18:35 +0430 on Tuesday August 21st 2018

اســت ،بنابرایــن بهعنــوان یــک شــریک خــوب ظاهرشــدن در

دوستداشــتن اجتماعــی و نگهــداری اجتماعــی در افــراد بــا

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

اندکــی را نشــانمیدهند و در پاســخگویی بــه پیشــنهادهای

اجتماعــی قــوی) .بنابرایــن ،ایــن قســمت مبهــم باقیمیمانــد

پاداشهــای اجتماعــی از قبیــل تحســین کالمــی ،کمتــر پاســخگو

محــدود بــه محرکهــای اجتماعــی اســت یــا منعکسکننــده

دیگــران بــرای توجــه مشــترک آســیبدیدهاند و در

کــه آیــا پــردازش نادرســت پــاداش در اختــال طیــف اتیســم

نشــان میدهــد کــه در نوجوانــان بــا اختــال طیــف اتیســم

کننــد کــه آیــا دو جــزء پــاداش اجتماعــی یعنــی خواســتن و

اجتماعــی و شــدت اختالل طیف اتیســم همبســتگی وجــود دارد،

یــا خیــر( )6؟ پژوهــش روی عالمتدهــی نروپپتیدهــا و اختــال

لــذت اجتماعــی بیشــتر میشــود(.)6

میکنــد کــه اختــال در تنظیمــات اکسیتوســین ممکــن اســت

در موقعیتهــای اجتماعــی و غیراجتماعــی گزارشمیشــود،

فقــدان لــذت انتخابــی اجتماعــی و بیــن درجــه فقــدان لــذت

بــه ایــن معنــا که هــر چقدر شــدت اختــال بیشــتر باشــد ،فقدان
نگهــداری اجتماعــی :در مقایســه بــا جمعیــت عــادی،

افــراد بــا اختــال طیــف اتیســم راهبردهــای نگهــداری کمتــری

را نشــان میدهنــد و تأکیــد کمتــری روی حفــظ اعتبــار ،ســابقه
و مدیریــت تصویــر خــود دارنــد .آنهــا بــه احتمــال کمتــری

نشــانههای بدنــی ســام ،خداحافــظ یــا توســل بــه راهبردهــای
نگهــداری از قبیــل اثــر مخفیکاری ،1نشــاندادن خــود بهصورت

راهبــردی در متقاعدکــردن مخاطــب ویــژه یــا نشــاندادن خنــده
اجتماعــی و هیجانــات اجتماعــی (مثــل خجالــت و فروتنــی) را

بهطــور خــودکار نشــان میدهنــد .در یــک پژوهــش ،حضــور
آزماینــده ،تأثیــر اندکــی روی روشــی کــه کــودک بــا اختــال

طیــف اتیســم کیفیــت طــرح آزماینــده را درجهبنــدی میکــرد،
داشــت و ایــن شــاخص چاپلوســی ،همبســتگی منفــی بــا ســطح
فقــدان لــذت اجتماعــی دارد .بهطــور مشــابه ،یــک پژوهــش
بــا بزرگســاالن دارای اختــال طیــف اتیســم نشــان داد کــه اثــر

حضــار 2روی اهــدای خیریــه اثــری نــدارد .بــه قولــی ،ایــن

پژوهشهــای تصویربــرداری مغــزی هنــوز بایــد بررســی
دوستداشــتن بهطــور مســاوی تحتتأثیــر قــرار میگیرنــد
طیــف اتیســم (اگرچــه هنــوز در مراحــل اولیــه اســت) پیشــنهاد

نقــش مهمــیدر نقایــص پــاداش اجتماعــی در اختــال طیــف

اتیســم بــا ممانعــت از وابســتگی دقیــق محرکهــای اجتماعــی
بــا ارزشهــای انگیــزش بــازی کنــد .در راســتای ایــن عقیــده،
وابســتگی بیــن ژن گیرنــده اکسیتوســین و اتیســم گــزارش شــده
اســت .بنابرایــن پیداشــدن الگوهــای حیوانــی دارای اختــال

طیــف اتیســم بــا جهــش در ملکولهــای چســبنده ســلول عصبی
مرتبــط بــا ایــن اختــال ،نقایصــی را در رشــد رفتارهــای وابســته
اجتماعــی و در ســاختار ســیناپتیک -3گلوتاماترژیــک 4در مناطــق

مختلــف مغــز کــه شــامل شــبکههایی کــه ممکــن اســت درگیــر
مســیر پــاداش باشــند ،نشــان داده اســت(.)6

ســطح

تکاملــی :نقــص انگیــزش اجتماعــی در

چارچــوب دیــدگاه تکاملــی بــه توضیــح ویژگــی آســیبهای

وابســتگی اجتماعــی در اختــال طیــف اتیســم و چگونگــی
حفظشــدن ســایر وضعیتهــای درون فــردی از قبیــل
دلبســتگی یــا غریــزه جنســی کمــک میکنــد .در واقــع ،بــا وجــود

یافتههــای آزمایشــی ،همســو بــا گــزارش والدیــن و مراقبــان

طبیعــت اجتماعــی غیرقابــل بحــث آنهــا ،ایــن وضعیتهــای

زیســتی :شــبکه پیشپیشانی-اســتریاتوم-

اجتماعــی متمایــز هســتند .در راســتای این عقیده ،پژوهشــگران

افــراد بــا اختاللهــای طیــف اتیســم اســت(.)6

ســطح

آمیگــدال بهطــور مکــرر بهعنــوان شــبکه نابهنجــار در اختــال

طیــف اتیســم بهویــژه در پاســخ بــه محرکهــای اجتماعــی از

قبیــل چهــره ،تأییــد و طــرد اجتماعــی مشــخص شــده اســت.

یــک فرضیــه غالــب ایــن اســت کــه نقایــص اجتماعــی حاصــل
نقــص در نشــاندادن ارزش پــاداش محرکهــای اجتماعــی
اســت .بــا ایــن وجــود ،فقــط تعــداد اندکــی از پژوهشهــای
تصویربــرداری مغــزی ،پایــه اجتماعــی پــردازش پــاداش را در

برابــر پایــه غیراجتماعــی در اختــال طیــف اتیســم هــدف قــرار
دادهانــد و یافتههــا تــا بــه امــروز بهطــور کامــل هــم ســو نیســتند

(بهویــژه در ایــن بخــش بــه واســطه کمبــود الگوهــای پــاداش
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جدیــد ،نتیجــه فشــارهای مختلفنــد و از انگیزش برای وابســتگی
اشــاره کردهانــد کــه وابســتگی بــه والدیــن ،فرزنــد و ســطوح

غریــزه جنســی در اختــال طیــف اتیســم دچــار نقــص نیســت.

کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم درواقــع پاس ـخهای مشــابهی
بعــد از جداشــدن از مراقبکننــده اولیهشــان و تجدیــد دیــدار

بــا او نشــان میدهنــد و ســبکهای وابســتگی مشــابهی در
مقایســه بــا گــروه گــواه دارای رشــد بهنجــار دارنــد .بهطــور

مشــابه ،عالقــه بــه دوستداشــتن ،عشــق و ارتباطهــای
جنســی در اختــال طیف اتیســم حفظ شــده اســت :افــراد دارای

اختاللهــای طیــف اتیســم تمایــل دارنــد ارتباطــات صمیمانهای

داشــته باشــند ،بهطوریکــه اطرافیــان آن را تأییــد کننــد .اگرچه

1-Hiding affect

3-Synaptic

2-Audience effect

4-Glutamatergic
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هســتند .لذتــی کــه توســط خــود افــراد بــا اختــال طیــف اتیســم

نقــص کلــی در وابســتگی محرک-پــاداش اســت .در پایــان،

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

مهارتهــای اجتماعــی مــورد نیــاز در رفتارهایــی ماننــد شــریک

ایــن زیرمقیــاس دارای  5گویــه اســت کــه والدیــن از ( 1نبــود آن

رابطــه جنســی و عاطفــی وجــود دارد .بنابرایــن یــک چارچــوب

باالتــر بیانکننــده ترجیحــات بیشــتر بــرای بــودن بــا دیگــران

خوببــودن ممکــن اســت آســیبدیده باشــند ،امــا میــل بــرای

مــورد در فرزنــد) تــا ( 5وجــود کامــل) نمــره میدهنــد .نمــره

جنســی و عاطفــی نیســتند یــا اینکــه چــرا غریــزه خانوادگــی در

ارتباط بین انگیزش اجتماعی و جنسیت

رفتارهــای نشــاندهنده وابســتگی را نشــان میدهنــد ،امــا

آنهــا دچــار آســیب شــده اســت ،کمــکمیکنــد(.)6

سنجش انگیزش اجتماعی

در پژوهشهــای متعــدد بــرای ســنجش انگیــزش اجتماعــی

از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت کــه در ادامــه بــه

معرفــی دو ابــزار پرکاربردتــر پرداختــه میشــود:

الــف) پرســشنامه ابعــاد خبرگــی ،خردهمقیــاس
حفــظ رابطــه بــا همســاالن:
ایــن پرس ـشنامه توســط والدیــن تکمیــل میشــود و دارای

ابعــاد و زیرمقیاسهــای مختلفــی اســت کــه یکــی از آنهــا
حفــظ و دوام تعامــل اجتماعــی بــا همســاالن را میســنجد .ایــن

زیرمقیــاس دارای 6گویــه اســت (بهعنــوان نمونــه ،آیــا کــودک

وقتــی ســایر کــودکان در حــال بــازی هســتند ،تــاش میکنــد در
بــازی شــرکت کنــد؟) بــرای پاس ـخدادن بــه ســوالها از مقیــاس

لیکــرت اســتفاده میشــود .نمــره  1بــرای حالــت غیرتعاملــی و

نمــره  5بــرای حالــت کامــا تعاملــی اختصــاص داده میشــود.

نمــره باالتــر بیانکننــده انگیــزش بیشــتر اســت .ایــن مقیــاس بــا
رفتارهــای مثبــت اجتماعــی در کــودکان بــا ناتوانیهــای تحولــی

همبســتگی دارد و بــر تعامــل بــا همســاالن و نــه بزرگســال تأکیــد
میکنــد .ایــن ابــزار بــرای ســنین 6ماهگی تا 19ســالگی مناســب

مــدارس ابتدایــی هلنــد  0/78بهدســتآمده اســت (.)8

در ســال 2016پژوهشــی توســط ســدجویک ،هیــل ،یتــز،

پیکرینــگ و پلیکانــو 1دربــاره انگیــزش اجتماعــی و تجــارب
دوســتی بیــن نوجوانــان بــا و بــدون اختــال طیــف اتیســم
انجــام شــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه دختــران بــا

اختــال طیــف اتیســم در مقایســه بــا دختــران ســالم تفــاوت

زیــادی را نشــان ندادنــد ،امــا پســران دارای اختالفهــای

زیــادی بودنــد و در تجــارب دوســتی و انگیــزه بــرای تعامــات

اجتماعــی نســبت بــه دختــران و پســران ســالم در ســطح

پایینتــری بودنــد .ایــن پژوهــش بهصــورت ترکیبــی انجــام

شــده اســت و نتایــج مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــا ایــن
نوجوانــان ،نتایــج را تأییــد کــرد .نکتــه مهمیکــه بــرای دختــران

از ایــن مصاحبههــا بــه دســت آمــد ایــن اســت کــه دختــران

بــا اختــال طیــف اتیســم در روابــط دوســتانه خــود پرخاشــگری
بیشــتری داشــتند .نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای دیــن

2

و همــکاران و هــد 3و همــکاران همخوانــی دارد .آنهــا نیــز بــه
ایــن نتایــج رســیدند کــه روابــط دوســتی و تعامــات اجتماعــی

در دختــران بــا اختــال طیــف اتیســم بهتر از پســران اســت(.)9

ارتباط بین انگیزش اجتماعی و تقلید

شــواهد بســیاری وجــود دارد مبنیبــر اینکــه افــراد دارای

اســت و ضریــب اعتمــاد خوبــی را بــرای هــر ســن نشــان داده

اختــال طیــف اتیســم در تقلیــد مشــکل دارنــد .تقلیــد یکــی از

ب) پرس ـشنامه زمینهیابــی خلقوخــوی اجتماعــی،
فعالیتــی و هیجانی:

شــکلگیری پیوندهــای اجتماعــی را تســهیلکند .تقلیــد در

اســت(.)7( )α<0/70

زمینهیابــی خلقوخــوی اجتماعــی ،فعالیتــی و هیجانــی

یــک پرســشنامه والدینــی دارای  20ســوال اســت و 4

زیرمقیــاس هیجانپذیــری (کــودک بهراحتــی ناراحــت

میشــود) ،فعالبــودن (بهطــور مــداوم در حــال تکاپــو اســت)،
اجتماعیبــودن (کــودک دوســت دارد با مردم باشــد) و احســاس
کمرویــی (زمــان زیــادی میبــرد تــا کــودک بــا مــردم ارتبــاط
برقــرار کنــد) دارد.

الزم بــه یــادآوری اســت زیرمقیــاس اجتماعیبــودن

عناصــر مهــم در رشــد و تحــول کــودک اســت کــه میتوانــد

رشــد دو نقــش مهــم دارد:

 )1فراهمکــردن اطالعــات دربــاره محیــط اطــراف بــرای

کــودکان و

 )2قادرکــردن آنهــا بــرای متصلشــدن بــه شــریک

ارتباطــی؛ بنابرایــن تقلیــد بــه کــودکان کمــک میکنــد تا بســیاری
از نیازهــای خــود را بــرآورده کننــد.

کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم در تقلیــد ،نقایصــی را
1- Sedgewick,Hill,Yates,Pickering &Pellicano
2- Dean

میتوانــد بــرای ســنجش انگیــزش اجتماعــی اســتفاده شــود.

3- Head
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تکاملــی بــرای تبییــن اینکــه چــرا افــراد بــا اختــال طیف اتیســم

اســت .ضریــب آلفــایکرونبــاخ بــرای ایــن پرســشنامه در

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

از خــود نشــان میدهنــد کــه تاکنــون ایــن نقایــص بــا دو توجیــه

تقلیــد در ســه حالــت مختلــف (تقلیــد از الگــوی زنــده ،تقلیــد

اشــکال در نورونهــای آیینــهای و نقــص در توانمندیهــای

از الگــو در فیلــم و تقلیــد از الگــو در حالــت تعاملــی) بررســی

 1990در میمونهــا در دانشــگاه پارمــا کشــف شــد.آنها

نقــش دارد ،در حالــت الگــوی زنــده و تعاملــی تقلیــد بیشــتری

حرکتــی بیــان میشــد .نورونهــای آیینــهای حــدود دهــه

پژوهشهــای نوروفیزیولــوژی بســیاری اثبــات کردهانــد کــه

آنهــا در مغــز کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم آســیب
دیدهانــد کــه پیامــد آن بهصــورت نقــص در رفتارهــای تقلیــدی

و نظریــ ه ذهــن آشــکار میشــود( .)10امــا نظریــه انگیــزش
اجتماعــی ،تبیینــی نــو بــرای نقایــص تقلیــد در ایــن گــروه ارایــه

میکنــد .پژوهشهــای متعــدد نشــان دادنــد کــه نقــص در

ارتبــاط اجتماعــی روی تواناییهــای تقلیــد اثــر منفــی میگــذارد.

بایــد صــورت پذیــرد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــودکان

ترجیحمیدهنــد در موقعیتهایــی کــه تعامــل اجتماعــی اتفــاق
میافتــد ،تقلیــد کننــد و فرضیــه مطرحشــده ،تأییــد شــد(.)12

کــودکان از دیگــران تقلیــد میکننــد ،چــون از ایــن امــر لــذت

میبرنــد و توســط تعامــات اجتماعــی تحریــک میشــوند
و چنانچــه عناصــر اجتماعــی از تقلیــد حــذف شــود ،تقلیــد
کــودکان هــم تغییــر میکنــد.

یکــی از قســمتهای مهــم ارتبــاط اجتماعــی ،انگیــزش اجتماعی

اینگرســول 3و همــکاران بازخــوردی را کــه کــودکان در

اختــال طیــف اتیســم در انگیــزش اجتماعــی دچــار مشــکل

زیــر تغییــر دادنــد .در یــک گــروه عروســک بازخــورد حســی

بــا شــریک اجتماعــی اســت ،بنابرایــن تعامــل اتفاقافتــاده بــرای

کــودکان بهنجــار و هــم کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم ،بــازی

نیســت .در ادامــه برخــی پژوهشهــا در مــورد نقــش انگیــزش

ترجیــح دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــانداد کــودکان

اســت و همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد کــودکان دارای

هســتند .از آنجایــی کــه یکــی از عملکردهــا در تقلیــد ،تعامــل

کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بــه انــدازه کافــی تحریککننده
اجتماعــی در تقلیــد را توضیــح داده و ســپس بــه بررســی آن در

حــوزه کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم پرداختــه میشــود.

طــی تقلیــد از عروســک دریافــت میکردنــد ،بهصــورت
داشــت و در گروهــی دیگــر نداشــت .نتایــج نشــان داد هــم

و درگیرشــدن بــا عروســکی را کــه بازخــورد حســی داشــت،

بهویــژه کــودکان دارای اختــال اتیســم چنانچــه دارای انگیــزه

باشــند ،میتواننــد در فعالیتهــا و تقلیــد درگیرشــوند(.)13

یکــی از ابعــاد مهــم ارتبــاط اجتماعــی بــرای تقلیــد ،انگیزش

نتایــج پژوهشهــای متعــددی نشــانمیدهد کــه کمبــود

انگیــزش اجتماعــی در تقلیــد نقــش دارد .همانطــور کــه در

از نقایــص اجتماعــی باشــد .تصــور میشــود کــودکان بــا اختــال

دوســت دارنــد در تعامــات اجتماعــی درگیــر شــوند و ایــن

میبیننــد و محرکهــای اجتماعــی ارزش پاداشــی کمتــری

اجتماعــی اســت .شــواهد بســیاری وجــود دارد مبنیبــر اینکــه

ســطح رفتــاری دیــدگاه انگیــزش اجتماعــی مطــرح شــد ،مــردم

انگیــزش در تعامــل بــا دیگــران میتوانــد توجیهکننــده بســیاری
طیــف اتیســم فعالیتهــای اجتماعــی را کمتــر تحریککننــده

کار را فقــط بــه علــت لذتبخشبــودن ایــن تجربــه انجــام

بــرای آنهــا دارد .در نتیجــه میتــوان بــا بــه کار بــردن

بــرای کســب پــاداش بهصــورت گروهــی فعالیــت کننــد.

آنهــا را در تعامــات اجتماعــی و تقلیــد افزایــشداد(.)11

میدهنــد .هــم کــودکان و هــم بزرگســاالن ترجیــح میدهنــد

تقلیــد افراطــی 1شــاخصی از انگیــزش اجتماعــی و بــه

معنــای تقلیــد از حالتهایــی اســت کــه ممکــن اســت وابســته

و مرتبــط بههــم نباشــند .کــودکان رفتارهــای نامرتبــط بههــم
را تقلیــد میکننــد ،فقــط بــه ایــن علــت کــه باعــث افزایــش

پیوندهــای اجتماعــی میشــود و احســاس درگیرشــدن در

تعامــل اجتماعــی بــه آنهــا دســت میدهــد .ایــن امــر نشــان
میدهــد انگیــزش اجتماعــی در تقلیــد مهــم اســت(.)11
در پژوهشــی کــه توســط نیلســن 2و همــکاران انجــام شــد،

1- Overimitation
2- Nielsen
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راهکارهایــی بــه منظــور افزایــش انگیــزه در این کــودکان درگیری

ارتبــاط بیــن انگیــزش اجتماعــی ،اضطراب
و اصــرار بــر یکنواختی
تاکنــون اشــاره شــد کــه کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم

در انگیــزش اجتماعــی دچــار مشــکل هســتند .از ســویی دیگــر

بهطــور تقریبــی در  40درصــد مــوارد ،ایــن کــودکان تشــخیص
اضطــراب را هــم دریافــت میکننــد( 15 ،14و  .)16درحالیکــه

رفتارهــای تکانشــگری و قالبــی در هــر دو گــروه اضطرابهــای
اجتماعــی و اتیســم وجــود دارد( ،)17اضطــراب و اصــرار بــر

یکســانی بهعنــوان دو ســازه جــدا در نظــر گرفتــه میشــوند.

3- Ingersoll
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در مغــز ،مســئول درک اعمــال و مقاصــد دیگــران هســتند.

شــد .چنانچــه بپذیریــم کــه انگیــزش اجتماعــی در تقلیــد

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

رفتارهــای قالبــی بــه دو دســته تقســیم شــدهاند :دســته نخســت

متفــاوت از قبیــل صورتهــای شــاد ،ترســیده ،خشــمگین،

از اشــیا و غیــره را دربرمیگیــرد کــه بــه هــوش و ســن فــرد

(شــکل .)3نتایــج نشــانگر آن اســت که کــودکان با اختــال طیف

رفتارهایــی چــون جســتوجوگری حســی و اســتفاده تکــراری
بســتگی دارد؛ و دســته دوم ،اصــرار بــر یکســانی و عدمتغییــر

پژوهشهــا نشــان میدهنــد بــرای انــواع رفتارهــای قالبــی

علتهــای مختلفــی از جملــه مشــکالت حســی( )18میتوانــد
وجود داشــته باشــد ،اما بــرای رفتاری چــون اصرار بــر یکنواختی

و عدمتغییــر میتــوان علــت اضطــراب را در نظــر گرفــت کــه

ریشــه اضطــراب هــم نقــص در انگیــزش اجتماعــی اســت(.)19
جوســتن 1و همــکاران انگیــزه بــرای انجــام رفتارهــای

قالبــی تکــراری را در دو گــروه کــودکان دارای اختــال طیــف

اتیســم همــراه بــا کمتوانیذهنــی و کــودکان دارای فقــط
کمتوانیذهنــی بررســیکردند .نتایــج نشــانداد در گــروه

نخســت کاهــش اضطــراب و در گــروه دوم جســتوجوگری
حســی عامــل انجــام رفتارهــای قالبــی بــود .توجــه بــه چنیــن
جزییاتــی میتوانــد در درمــان بســیار مؤثــر باشــد(.)20
در حقیقــت میتــوان گفــت اضطــراب بــاال باعــث اصــرار

بــر یکنواختــی میشــود .افــراد دارای اضطــراب بــاال نقایــص

بیشــتری در انگیــزش اجتماعــی دارنــد .انگیــزش اجتماعــی

اتیســم هیجــان کمتــری نســبت بــه چهــره شــاد نشــاندادند.
همچنیــن هــر دوگــروه از صورتهــای بــا هیجانهــای منفــی

کنارهگیــری میکردنــد .ایــن یافتههــا در راســتای نظریــهای
اســت کــه بــر ایــن باورنــد ،برخــی از کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم بــا عملکــرد بــاال در انگیــزش اجتماعــی دچــار مشــکل

هســتند و حساســیت افراطــی نســبت بــه ارزش پــاداش اتفاقات
هیجانــی -اجتماعــی مثبــت نشــانمیدهند .دادن بازخــورد
بــه هیجــان مثبــت ،نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه کــودکان بــا

اختــال طیــف اتیســم تعامــل لذتبخــش را دوســتدارند،
امــا در مجمــوع نســبت بــه گــروه عــادی در درک ارزش ایــن

پاداشهــای اجتماعــی ضعیفتــر هســتند .همچنیــن در گــروه

مــورد پژوهــش ،شــواهد اندکــی مبنــیبــر گرایــش بــه ســمت
کنارهگیــری از محرکهــای هیجانــی -اجتماعــی یافتشــد کــه

مؤیــد تمایــل ایــن گــروه بــه برقــراری ارتبــاط اســت .نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه ایــن تعامــل بایــد لذتبخــش بــوده و انگیــزه
کافــی بــه فــرد دارای اختــال طیــف اتیســم داده شــود(.)22
شکل - 3چهرههای مجازی

واســطه بیــن اضطــراب و اصــرار بــر یکنواختــی اســت،
بنابرایــن بــا کاهــش اضطــراب و افزایــش انگیــزش اجتماعــی

میتــوان رفتــار اصــرار بــر یکنواختــی را کاهــش داد(.)21
شکل - 2ارتباط بین انگیزش اجتماعی ،اضطراب و یکنواختی

انگیزشاجتماعی

اصرار بر یکنواختی

شــواهد مبتنیبــر ارتبــاط بیــن انگیــزش
اجتماعــی و معرفــی خــود

اضطراب

معرفــی خــود تالشــی اســت کــه همــه مــا بــرای شــکلدهی

ادراک دیگــران از خــود بــه آن تمایــل داریــم .بــه علــت نیــاز بــه

شــواهد مبتنــیبــر ارتبــاط بیــن انگیــزش
اجتماعــی و پاســخهای هیجانــی

میپردازیــم کــه در نتیجــه ایــن امــر ،شــانس تعلقــات اجتماعــی

انجــامشــد بــرای بررســی انگیــزش اجتماعــی و ادراک هیجان در

نیــاز دارد )1 :انگیــزش بــرای داشــتن تأثیــر خــوب روی دیگران

در پژوهشــی کــه توســط کیــم و همــکاران در ســال 2015

احســاس تعلــق ،همــه مــا بــه رفتارهایــی از قبیــل معرفــی خــود

مــا افزایشمییابــد .موفقیــت بــرای معرفــی خــود بــه دو مؤلفــه

کــودکان بــا اختــال طیف اتیســم در مقایســه بــا کودکان عــادی از

و ( )2توانایــی دانســتن اینکــه دیگــران چــه اطالعاتــی را در

بــ ه شــکل مجــازی و بــا درجههــای مختلــف از احســاسهای

اختــال طیــف اتیســم چــه میــزان بــرای اینکــه روی دیگــران

تکالیــف مجــازی اســتفادهشــد کــه در آن صورتهــای مختلفــی

4- Joosten

مــورد مــا دوســت دارنــد بداننــد .حــال تصورکنیــد کــودکان بــا

تاثیــر مثبــت داشتهباشــند ،انگیزهدارنــد؟
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را دربرمیگیــرد کــه فــارغ از ســن بــوده و پایــدار اســت.

ناراحــت ،متعجــب و متنفــر بــه کــودک نشــان داده شــد

تعلیم و تربیت استثنایی

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

براســاس پژوهشهــای انجامشــده ،کــودکان بــا اختــال

کــه اگرچــه در اختــال طیــف اتیســم نقایــص روانــی گســترده

موقعیــت هایــی کــه توســط آزماینــده ترتیــب داده شــده بــود،

کــه نشــانمیدهد اگرچــه افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم

طیــف اتیســم در معرفــی خــود کمتــر راهبــردی هســتند .در

آنهــا در موقعیتهــای دارای انگیــزه و پــاداش بیرونــی ،خــود
اجتماعــی در معرفــی خــود دارد.

در پژوهشــی دیگــر ،در دو موقعیــت مجــازی و واقعــی؛

معرفــی خــود در افــراد عــادی و بــا اختــال طیــف اتیســم

گاهــی اوقــات در اســتفاده از نظریــه ذهــن شکســتمیخورند،

امــا تعــداد معنــاداری از کــودکان و بزرگســاالن بــا اختــال

طیــف اتیســم ،یــک توانایــی در بیــان حالتهــای ذهنــی
دیگــران در تکلیــف عقیــده غلــط بیانمیکننــد .در ایــن گــروه
نقایــص انگیــزش اجتماعــی بــه قــوت خــود باقــی اســت(.)6

بررسیشــد .نتایــج نشــانداد کــه کــودکان 6-12ســاله بــا

نکتــه بعــد ایــن اســت کــه نقایــص انگیــزش اجتماعــی در

ی عملکرد بهتــری هم
بودنــد و حتــی بعــد از کنتــرل هــوش کالمـ 

ایــن امــر حفظنکــردن رابطــه اجتماعــی خیلــی زودتر از شــناخت

اختــال طیــف اتیســم در هــر دو موقعیــت مثــل کــودکان عــادی
در محیــط واقعــی داشــتند.

امــا در گــروه ســنی 12-19ســاله افــراد هــر دوگــروه در

محیــط غیرواقعــی عملکــرد برابــر داشــتند ،امــا افــراد دارای
اختــال طیــف اتیســم در محیــط واقعــی کمتــر از افــراد عــادی

راهبرد یبودنــد(.)8

در مجمــوع براســاس ایــن یافتههــا میتــوان گفــت چنانچــه

بتــوان انگیــزش اجتماعــی را از راههــای مختلــف در گــروه افــراد

بــا اختــال طیــف اتیســم افزایــشداد ،آنهــا را هــم میتــوان
نســبت بــه تأثیــری کــه روی دیگــران دارنــد ،حســاسکرد و

هــم باعثشــد آنهــا تالشکننــد تــا تاثیــر بهتــری در دیگــران
داشتهباشــند.

ارتبــاط بیــن انگیــزش اجتماعی و شــناخت
اجتماعی
بــا توجــه بــه اینکــه شــناخت اجتماعــی و انگیــزش اجتماعی

دو عامــل رقیــب در تبییــن ویژگیهــای اختــال طیــف اتیســم
هســتند ،در ادامــه بــه بررســی تفاوتهــای ایــن  2دو مقولــه

پرداختهمیشــود:

تفــاوت کلیــدی بیــن انگیــزش اجتماعــی و شــناخت

اجتماعــی ،بحــث علتشناســی اســت .در چارچــوب انگیــزش
اجتماعــی تصورمیشــود کاهــش عالقــه اجتماعــی باعــث

محرومشــدن کــودک در حــال رشــد از دروندادهــای اجتماعــی

و موقعیتهــای یادگیــری شــده کــه در پایــان منتهــی بــه کاهــش
خبرگــی در شــناخت اجتماعــی میشــود(.)6

نقایــص شــناخت اجتماعــی در زیرگروههــای افراد بــا اختالل

طیــف اتیســم بــروز پیــدا میکنــد ،درحالیکــه نقایــص انگیــزش

اجتماعــی در همــه یا نزدیــک به همـ ه افــراد دارای اختالل طیف
اتیســم ظاهرمیشــود .در همیــن راســتا ،توافــق کلــی ایــن اســت
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رشــد ،مقــدم بــر نقایــص شــناخت اجتماعــی هســتند .بــه دنبال
اجتماعــی خــود را نشــانمیدهد .بــا ایــن یافتههــا حفظنکــردن
رابطــه اجتماعــی از  6ماهگــی در نوزادانــی کــه بعدهــا برچســب

اختــال طیــف اتیســم خوردنــد ،مشخصمیشــود(.)6
در پایــان کاهــش توجــه اجتماعــی بایــد بــا کاهــش شــناخت

اجتماعــی در جمعیتهــای بهنجــار هــم بررسیشــود .منطــق

ایــن اســت کــه کاهــش توجــه و انگیــزش اجتماعــی کــه در کودکی

شروعمیشــود ،میتوانــد ســرانجام کــودک را از دروندادهــای
حیاتــی اجتماعــی درطــی دوره حســاس رشــد شــناخت
اجتماعــی محرومکنــد ،زیــرا ارزش پــاداش تعامــات اجتماعــی

بهطورمعمــول منتهــی بــه طیفــی از تجاربــی میشــود کــه بعدهــا

بــه مهارتهــای شــناخت اجتماعــی اجــازه رشــد میدهنــد(.)6

بحث و نتیجه گیری
در ایــن مقالــه تــاش شــد نظریــه انگیــزش اجتماعــی در

گــروه کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بررسیشــود .بــه
اینمنظــور پــس از جس ـتوجوی واژههایکلیــدی مرتبــط فقــط
مقالههایــی کــه انگیــزش اجتماعــی در ایــن گــروه را بررسـیکرده
بودنــد ،انتخــاب و استفادهشــدند .در ابتــدا از مقالــه چوالیــر

و همــکاران بــرای تبییــن مفهــوم انگیــزش اجتماعــی اســتفاده
و ســپس بــا کمــک ســایر منابــع ایــن مفهــوم و ارتبــاط آن بــا

ویژگیهــای کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بررســیشــد.
اتیســم مقولــهای پیچیــده اســت کــه اثــرات بســیاری

بــر کــودک و خانــواده او بهجامیگــذارد .ویژگیهــای

مختلــف ایــن کــودکان گاه فشــارهایی بــر خانــواده وارد
میکنــد کــه بهداشــت روانــی خانــواده بــه خطــر میافتــد

و خــود خانــواده نیــاز بــه درمــان پیدامیکنــد(.)23
از ســویی دیگــر ،برقــراری ارتبــاط بــا ایــن کــودکان ســخت
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را بهتــر معرفیمیکردنــد و ایــن نشــان از اهمیــت انگیــزش

اســت ،امــا بــه هیچ وجــه ،جهانــی نیســت .مدارکــی وجــود دارد

انگیزش اجتماعی ،دیدگاهی جدید برای تبیین ابعاد پیچیده اختالل طیف اتیسم

تعلیم و تربیت استثنایی

اســت و در نتیجــه ،آمــوزش هــم بــه نســبت ســایر کــودکان بــا

صحیــحنیســت و ریشــه ایــن حــرکات بــرای کــودکان مختلــف

برقــراری ارتبــاط ،آمــوزش و غیــره برای ایــن کودکان وجــود دارد

تبیینهایــی از قبیــل اشــکال در نورونهــای آیینـهای یــا نقــص در

نیازهــای ویــژه ســختتر میشــود .روشهــای متعــددی بــرای
کــه از جملــه میتــوان بــه ایبـیای ،تیچ و پکــس اشــارهکرد(.)24

و ســعی در کاهــش مشــکالت ایــن دانشآمــوزان دارنــد.
روشهــای نوینــی هــم وارد عرضــه شــدهاند کــه وقتــی بــه

ایــن روشهــا دقــت و تأمــل میشــود ،میتــوان رگههایــی از
نظریــه انگیــزش اجتماعــی را در آنهــا یافــت( .)25از جملــه

آنهــا ،روش تعامــل همهجانبــه اســت کــه بهتازگــی در
کشــور ،در حــال توســعه و آمــوزش اســت و در آن بســیار بــه

تعامــل لذتبخــش و بــدون فشــار بــا کــودک ،تاکیــد دارد.
نظریــه انگیــزش اجتماعــی هــم تاحــدودی مؤیــد همیــن

مطلــب اســت کــه در کنــار همــه مباحــث علمــیعنوانشــده
تاکنــون (از نظریــه ذهــن گرفته تــا روشهــای ارتباطــی) ،مقولهای
کــه بایــد بــه آن دقتکــرد ،افزایــش انگیــرش اجتماعــی و انگیــزه
کــودک بــرای برقــراری ارتبــاط و ایجــاد تعامــل بــا دیگــران

اســت .همــه متخصصــان بــا روشهــا ،ابزارهــا و دیدگاههــای

مختلــف ســعیدارند برقــراری ارتبــاط بــا کــودکان دارای اختــال
طیــف اتیســم را تســهیلکنند .در روشهــای نویــن و در دیــدگاه
انگیــزش اجتماعــی تــاش ایــن اســت کــه انگیــزه کــودک بــدون

فشــار و بــالــذت بــرای برقــراری تعامــل اجتماعــی تقویتشــود.

عملکردهــای حرکتــی توجیــهمیشــود ،اکنــون نظریــه انگیــزش
اجتماعــی از چشــمانداز دیگــری بــه ایــن مســایل نگاهمیکنــد.
نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه بســیار

احساسمیشــود .هــر راهــی کــه بتوانــد مشــکالت این کــودکان و
خانوادههایشــان را کمتــر و زندگــی را بــرای آنهــا تســهیلکند،

چ و خــم باشــد.
میتوانــد بهعنــوان بخشــی از ایــن راه پرپیــ 
امیــد اســت ایــن مقالــه بتوانــد گام جدیــدی در حــوزه پژوهــش

در مــورد کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم در کشــور بــردارد.
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