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  الگوي عصب شناختي پردازش اّطالعات هيجاني در كودكان مبتال به اوتيسم
  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ شينا زينلي،∗∗∗∗مهناز خسروجاويد
  

  خالصه
هايي از كاركردهاي دهند كودكان مبتال به اوتيسم در حيطه باليني نشان ميهايپژوهش

هاي تغيير ها شامل واكنشاين نارسايي. سازندهايي را آشكار مياجتماعي و هيجاني نارسايي
اني منفي ها و ابراز هيجم اجتماعي و هيجاني، پردازش غيرعادي چهرهيشكل يافته به عال

نقص ممكن است ند كه نك، شواهد رفتاري اخير بيان ميهاپژوهش اين جهتدر  . هستند،بيشتر
ليه، هاي اوپردازش(هاي هيجاني پايه ك در سطح فرايندتيپردازش هيجاني در كودكان اوتيس

د كه مانع هدايت رفتار در جهت تعامل سريع، نرخ ده) سريع، خودانگيخته و عمدتاً خودكار
ليه هستند به ها بسيار اوها و پردازشبرخي از اين فرايند. شوندويا و در دسترس با محيط ميپ

العات هاي انساني براي درك و پاسخ متقابل به اّط معتقدند گونهپژوهشگراناي كه گونه
ها به رشد در اين فرايندممكن است نقص بنابراين . هيجاني و اجتماعي آمادگي زيستي دارند

  .عي و هيجاني نابهنجار بيانجامداجتما
هاي هيجاني پايه با شواهد عصب شناختي مبتني ها در پردازششواهد رفتاري نارسايي
) به خصوص قطعه گيجگاهي(هاي مغزي هيجاني و اجتماعي بر نقايص كاركردي در شبكه

كرد  بر عملهاي نوروپسيكولوژيكپژوهشهمچنين . كودكان مبتال به اوتيسم هماهنگ هستند
هاي هيجاني و اجتماعي كحرّدر مواجهه با م) ليمبيكعصبي در ساختاري (غيرعادي آميگدال 

هاي پردازش هيجاني در كودكان بيان ويژگي به ضردر مقاله حا .انددر اين كودكان متمركز شده
 كاركرد مناطق مغزي درگير در پردازش هاي اخير در خصوص نحوهمرور پژوهشاوتيستيك و 

هاي تصوير برداري مغزي پرداخته روش كودكان با استفاده ازاين عات هيجاني در الاّط
  .شود مي
 .يك، پردازش هاي هيجاني، كاركرد عصب شناختيتسي كودكان اوت:هاي كليديواژه

 
                                         

  ي دانشگاه گيالن، گروه روان شناسيعضو هيأت علم ∗
     كارشناس ارشد روان شناسي ∗∗
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  مقدمه
هاي ارتباطي به عنوان ويژگي هاي واضح و آشكار در تعامل اجتماعي متقابل و مهارتنقص

يكي از ). 2008گيج و بولر، ( تعريف مي شوند 1رات رفتاري در اوتيسمهاي برجسته تظاه
حيطه هاي شناخته شده در بررسي هاي اخير اوتيسم، مشّخص كردن تعريف نقص هاي 

براي مثال درك مؤلفة هيجاني .  ارتباطي است كه اين اختالل را مشّخص مي كنند-اجتماعي
برخي . هاي اجتماعي به شمار مي رودرفتارهاي مختلف پيش نياز اساسي براي ارتباط

هاي ها در تواناييپژوهشگران معتقدند، رفتارهاي هيجاني آسيب ديده نشانة ثانويه آسيب
و برخي ديگر بر اين باورند كه ) 2005شولتز،(هستند ) مانند پردازش چهره(اجتماعي اصلي 

، 2كانر(عكس مي سازند هاي اوليه در رشد هيجاني را منرفتارهاي هيجاني غير عادي، آسيب
هاي اجتماعي بررسي ها نشان مي دهند بسياري از اختالل). 2008؛ نقل از گيج و بولر،1943

نگاه كردن به نقطه اي كه شخص ديگر درحال  (4، توجه مشترك3در اوتيسم مثل تماس چشمي
براي ، پاسخ به تظاهرات هيجاني و تشخيص چهره، مستلزم توانايي )نگاه كردن به آن است

؛ ويلبرگر، 2005داوسن، وب و مك پارتلند،(توجه كردن و پردازش اّطالعات از چهره است 
  ).    2009؛ گريزز، ويكر و گيلدر،2009مك اينتاش و وينكيلمن،
  اوتيسم و پردازش چهره

نوزادان . ها تحت شرايط عادي استچهره منبع مهمي از اّطالعات اجتماعي براي انسان
پردازش چهره . هاي شبيه چهره تمايل نشان مي دهند توّلد به سوي محرّكبالفاصله پس از

جهت گيري نوزاد به سمت چهره ممكن است به . نقش مهمي در رشد اجتماعيِ بهنجار دارد
پردازش چهره به . هاي پيچيده با ساير افراد را تسهيل بخشدرشد زبان كمك كرده و تعامل

 چهره 5و اّطالعات طرحي) ثل چشم، دهان و يينيم(صورت اّطالعات خصيصه اي چهره 
هاي نقطه باال و پايين مثل قرار گرفتن چشم ها باالي دهان، پردازش يعني حساسيت به ارتباط(

                                         
1 autism 
2 Kanner, L 
3 eye contact 
4 joint attention 
5 configuration 
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 در چهره مثل اندازه فاصله بين ويژگي 2 چهره و حساسيت به ارتباط ترتيب ثانويه1كل نگر
برخي داده ها نشان مي دهند كه ). 2005وسن،؛ دا2008فالك آيتر،(شود انجام مي) هاي چهره

 و يادآوري چهره از راهبردهاي شناختي غيرعادي استفاده 3افراد اوتيستيك براي رمزگشايي
مثالً ناحيه (دهند كودكان اوتيستيك بيشتر به نيمه پايين چهره بررسي ها نشان مي. كنندمي

به عبارت ديگر پردازش چهره در اين . )ناحيه چشم(كنند تا نيمه باالي چهره توجه مي) دهان
همچنين كودكان و بزرگساالن اوتيستيك ). طرحي(است تا كلّي ) ايخصيصيه(كودكان جزيي 

 تشخيص 5 را بهتر از چهره هاي صاف و عمودي4هاي واژگوندر مقايسه با گروه عادي، چهره
اين موضوع نيز . دكننمي دهند و زمان بيشتري براي نگاه كردن به اين چهره ها صرف مي

بيانگر نقص هايي در پردازش شكل بندي چهره و تأكيد بر جزئيات است تا الگوهاي كّلي 
). 2003؛ ژوزف و تاناكا،2005؛ شولتز،2004داوسن و همكاران،؛ 2005؛ داوسن، 2007كليانن، (

معتقدند كه مشكالت در پردازش چهره در طول دوران رشد ) 2004(مك پارتلند و همكاران 
  . ادامه مي يابد

هايي قوي در تعامل اجتماعي هستند كه تماس چشمي و جهت نگاه كردن، محرّك
هاي ارتباطي و ابراز تعّلق و كنترل اّطالعاتي درباره دّقت در ارتباط، تنظيم تعامل، تسهيل هدف

. ارداز ابتداي تولّد عمل نگاه كردن نقش ويژه اي در رشد اجتماعي د. اجتماعي فراهم مي كنند
دهند هاي ثابت، با چشماني باز و نگاه مستقيم را ترجيح ميمثالً نوزادان نگاه كردن به چهره

برخي از نقايص پردازش چهره در اوتيسم احتماالً با پردازش چشم ). 2006كليانن و هيتانن، (
-اين فرض به وسيله مشاهدة افراد اوتيستيك كه از تماس چشمي اجتناب مي. ها ارتباط دارد

ها را  چهره6دهند، همسانيها را ترجيح نميكنند، برخالف افراد عادي نگاه به ناحيه چشم
ها و معناي رواني نگاه هاي ديگران را درك نمي كنند، دهند، و پيچيدگي حالتتشخيص نمي

همچنين اكثر كودكان ). 2006؛ كليانن و هيتانن، 2005؛ داوسن، 2007كليانن،(حمايت مي شود 

                                         
1 holistic 
2 second-order 
3 decoding 
4 inversion 
5 upright 
6 identity 
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يك دليل احتمالي اين .  در كنترل حركات چشم و سر فرد بزرگسال مشكل دارنداوتيستيك
حالت، نقص در توجه ديداري  مشترك است كه به صورت اختالل در جهت گيري توجه 

  ). 2007كليانن، (ديداري ظاهر مي شود 
 شواهد اخير نشان مي دهند نابهنجاري در رفتار نگاه كردن در والدينِ برخي از كودكان
اوتيستيك، احتمال تعامل پيچيدة ميان عوامل ژنتيكي و محيطي مؤّثر بر رشد تماس چشمي را 

هاي راجع به رابطه نابهنجاري نگاه كردن و نقايص طوالني هرچند پژوهش. افزايش مي دهد
مدت در اوتيسم محدود است، اما شواهد نشان مي دهند اين نقص در پردازش چهره، اثرات 

  ). 2006اسپكتر و رايس، -گالراي، گريل(دتي دارد منفي طوالني م
. نقايص پردازش هيجاني در افراد اوتيستيك لزوماً به پردازش چهره محدود نمي شود

شامل ترس، خشم و (هاي منفي اصلي افراد اوتيستيك همچنين در پردازش و بازشناسي هيجان
ضوح در دسترس هستند و درك نشانه هاي هيجاني كه در محيط اجتماعي به و) غمگيني

؛ 2007خترافال، (با مشكل مواجهند ) شوندهايي كه به وسيلة تمام بدن بيان ميمانند هيجان(
 و 1حالت بدن(مثالً ارزيابي ها نشان مي دهند كه ادراك بدن ). 2004داوسن و همكاران، 

وزف و هاجي خاني، ژ(همانند ادراك چهره به پردازش طرحي بستگي دارد ) 2حركات بيانگر
خود به خودي به ) تقليد (3همچنين پژوهشگران معتقدند همرنگي استتاري). 2009همكاران، 

 كمك مي كند در حالي كه 4هاي اجتماعي به خصوص همدلي و تقابل هيجانيرشد مهارت
هاي اجتماعي در اين حوزه ها نقص دارند افراد اوتيستيك به دليل تأخير در پاسخ به محرّك

 ).   2009كلمن و راماچادران، اوبرمن، وين(

پردازش چهره و پايه هاي عصب شناختي آن؛ بررسي هاي عصب شناختي وتصويربرداري 
  مغزي

در حالي كه نقش ساختارها و گذرگاه هاي مغزي زيادي در اوتيسم پيشنهاد مي شود اما پايه 
هتر عصب با اين حال درك ب. هاي عصب شناختي اين اختالل به خوبي شناخته نشده است
هاي تشخيصي آن  كمك مي شناختي اوتيسم به درك عميق تر علل و سنجش دقيق تر مالك

براي مثال پژوهشگران پيشنهاد مي دهند كه نقص كاركردي آميگدال ويژگي اصلي اوتيسم . كند

                                         
1 posture 
2 gestures 
3 mimicry 
4 emotional reciprocity 
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بر اساس تصويربرداري كاركردي به شيوه ) 1: در اين مورد دو فرضيه مطرح مي شود. است
به اين معنا كه در .  كه نشان مي دهد آميگدال كم پاسخ دهنده است1طيسيارتعاشات مغنا

هاي اجتماعي دچار نقص كاركردي است و اين اوتيسم، آميگدال در ارزيابي هيجاني محرّك
اين ديدگاه كه هسته هاي ) 2. نقص كاركردي منجر به فقدان عالقه به روابط اجتماعي مي شود

هاي برپا كننده  است و منجر به كناره گيري از محرّك3هنده آميگدال بسيار پاسخ د2جانبي
هاي اجتماعي باعث افزايش اضطراب در برخي چنين فعاليتي در موقعيت. شودهيجاني مي

  ).  2006برنير و همكاران، (افراد اوتيستيك مي شود 
در تشخيص چهره نقش ) 5 گيجگاهي-بخشي از كرتكس پس سري (4شكنج دوكي شكل

ادراك پريشي (دارد به طوري كه آسيب به آن منجر به عدم توانايي در تشخيص چهره مهمي 
هاي ديگر مغز كه در بازشناسي اداركي بيان اين بخش از ساير بخش. مي شود) 6چهره اي
به عبارت ديگر شكنج . دخالت دارند متمايز است) 7مثل شيارهاي گيجگاهي فوقاني(چهره اي 

. به طور خودكار فعال مي شود) 9 و گويا8خنثي(اي نوع چهرهدوكي شكل در شناسايي هر 
ها بيش از  پيشنهاد مي دهند كه شكنج دوكي شكل در طول مشاهده چهرهfMRIبررسي هاي 

همچنين . هاي مغشوش، و واژگون، فعال مي شودمشاهدة تصاوير مربوط به اشياء، چهره
كي شكل در كودكان اوتيستيك در   نشان مي دهند بخش مياني شكنج دوfMRIبررسي هاي 

همچنين . مقايسه با كودكان عادي كمتر است و منجر به نقص در تمايز بيان چهره اي مي شود
 نشان داد شكنج دوكي شكل در اوتيسم 10مطالعه با استفاده از تصويربرداري با نشر پوزيترون

  ). 2005شولتز،(كم پاسخ دهنده است 

                                         
1 functional Magnetic Resonance Imaging 
2 lateral nucleus 
3 hyper-responsive 
4 fusiform gyrus 
5 occipital-temporal cortex 
6 prosopagnosia 
7 superior temporal sulcus 
8 neutral 
9 expressive 
10 Positron Emission tomography 
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دهي به رمزگشايي اّطالعات اني مسؤول پاسخآميگدال و شيارهاي گيجگاهي فوق
شيارهاي . آميگدال به جنبه هاي عاطفي چهره اختصاص دارد. اجتماعي چهره ها هستند

اين ناحيه . گيجگاهي فوقاني در پردازش حركات چهره و درك جهت نگاه كردن، دخالت دارند
غييرات پويا و سريع در به وسيلة حركت دهان و چشم ها، تغييرات پويا در همساني چهره، و ت

) بدون آميگدال و قشر پيشين حدقه اي(اين ناحيه به تنهايي . جهت نگاه كردن فعال مي شود
ممكن است بخش عصبي درگير در توجه اجتماعي و استفاده از حركات بيانگر چهره اي را 

هاي تصويربرداري مغزي و بررسي). 2006گالراي و همكاران، (تشكيل دهد 
هاي عصبي غيرعادي در پردازش جهت نگاه كردن در اوتيسم زيولوژيكال وجود ارتباطالكتروفي

 نشان داد شيارهاي گيجگاهي فوقاني و آميگدال در طول fMRIمثالً بررسي . را تأييد كرده اند
فعاليت كمتري ) در مقايسه با كودكان عادي(تكليفِ جهت نگاه كردن در كودكان اوتيستيك 

  ).2009همكاران، الساباف و (دارد 
هاي منفي در اوتيسم با نقايص مشاهده شده در افرادي كه دچار نقص در پردازش هيجان

فرضيه آميگدال در «اين موضوع منجر به طرح . آسيب در آميگدال شده اند، قابل مقايسه است
همزمان با اين نظريه، بررسي هاي اخير تصويربرداري ). 2005شولتز، (شده است » اوتيسم

هاي منفي در ركردي مغز هم كاهش فعاليت آميگدال را در طول ادراك و پردازش هيجانكا
افراد اوتيستيك نشان مي دهند، در حالي كه اين افراد در تشخيص و تمايز چهره هايي كه 

  ).2007خترافال، (هيجان منفي ندارند، عملكردي عادي دارند 
 مي دهند آميگدال و شكنج دوكي نشان) برخالف يافته هاي پيشين(بررسي هاي اخير 

البّته ساير بخش هاي عصبي . شكل در تشخيص عاليم هيجاني از طريق بدن نيز نقش دارند
 و ساختارهاي 1مثل شيارهاي گيجگاهي فوقاني، قطعه آهيانه اي(درگير در پردازش چهره 

ژوزف و هاجي خاني، (نيز در پردازش هيجان به وسيلة كلّ بدن دخالت دارند ) 2زيرقشري
 نشان مي دهند توليد و مشاهده بهتر بيان fMRIدر افراد عادي بررسي هاي ). 2009همكاران، 

 4و سيستم آيينه اي)  برودمن44ناحيه  (3چهره اي با افزايش فعاليت در كرتكس پيش حركتي
تقليد ) 2009؛ نقل از اوبرمن و همكاران، 2006(مك اينتاش و همكاران . مغز ارتباط دارد

                                         
1 parietal lob 
2 subcortical 
3 premotor 
4 mirror system 
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نتايج نشان داد . اي در افراد اوتيسم و عادي را با استفاده از الكتروميوگرافي ارزيابي كردندهچهر
در مرحلة خودكار، افراد عادي ماهيچه هاي چهره اي را مطابق با تصاوير ديده شده فعال 

مشابه اين . كردند در حالي كه افراد اوتيستيك الگوي خاصي از فعاليت خودكار نشان ندادند
با استفاده از ) 2009؛ نقل از اوبرمن و همكاران، 2005( و همكاران 1نتيجه در مطالعه داپريتو

fMRIگزارش شده است .  

                                         
1 Dapretto, M 
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   بحث و نتيجه گيري
هايي در رفتار اجتماعي مشّخص مي  تحولي است كه با نابهنجاري-اوتيسم يك اختالل عصبي

نقايص . هاي رشدي متمايز مي سازندتاللها همچنين اوتيسم را از ساير اخاين نابهنجاري. شود
هاي زيادي از خاص در شناخت اجتماعي هنوز هم به طور گسترده مطالعه مي شوند و گزارش

چهره انسان منبع مهمي از اّطالعات در طول . ها در پردازش چهره وجود دارندنابهنجاري
و هويت شخص فراهم تعامل اجتماعي است كه اّطالعاتي درباره جنس، سن، حالت هيجاني 

ها و جهت نگاه ديگران نيز مهارتي اساسي در رشد اجتماعي بهنجار توجه به چشم. مي كند
نقص در بازشناسي چهره و تمايز بيان چهره اي در كودكان مبتال به اوتيسم نشان مي . است

سيب ها دچار آاي انسان و هيجاندهد رشد مهارت و تخصص يافتگي مغز براي پردازش چهره
براي مثال ساختارهاي مغزي در پردازش چهره و شناخت اجتماعي به طور . شده است

هاي بنابراين تعيين اين كه كدام يك از پردازش. معناداري فعاليت كمتري نشان مي دهند
اّطالعات عصبي و چگونه در اوتيسم آسيب ديده اند گام مهمي در درك پايه هاي عصب 
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