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شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن کودکان  بخشیتواناثربخشی 

 مبتال به اختالل طیف اُتیسم
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 چکیده
شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتالبه اختالل طیف  بخشیتوانهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی 

 298ن با اختالل طیف اُتیسم )آموزاآزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشمطالعه حاضر نیمهاُتیسم بود. 
گیری هدفمند از بین آموزان اُتیسم که با نمونهنفر از دانش 44بود. گروه نمونه شامل  1398-99شیراز در سال تحصیلی پسر( شهر  232دختر+ 65نفر=

جلسه بر روی  12دختر( به روش تصادفی گمارده شدند. مداخله طی  6پسر و  16نفری آزمایش و گواه ) 22گروه  2مدارس عادی و استثنائی انتخاب و در 
نظریه ذهن  ، آزمون(ASSQ) پرسشنامه سنجش دامنه اُتیسم های روزانه را ادامه دادند. ابزارهای پژوهش شاملرا و گروه گواه همان برنامهگروه آزمایش اج

(Tom Test)  بخشیتوانبررسی پیشینه و ( شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانAREF )متغیره و تکها با استفاده از تحلیل کوواریانس بود. داده
بر  شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بخشیتوانروش که  نشان داد هامورد تحلیل قرار گرفت. یافته SPSS-24افزار آماری چندمتغیری از نسخه نرم

( =58/11Fو  =002/0P(، تئوری ذهن سطح دو )=001/0P= ،23/21F(، تئوری ذهن سطح یک )F ،1=df ،001/0≥P=68/33بهبود مشکالت رفتاری )
( تأثیر مثبت داشت؛ اما بر تئوری ذهن سطح سه، تأثیر معنادار نداشته است. با توجه به نتایج پژوهش =001/0P= ،93/16Fنمره کل تئوری ذهن )و 

بود تواند مشکالت رفتاری را بهشناختی )جانشینی(، می بخشیتواننتیجه گرفت که آموزش بازشناسی و تشخیص مناسب هیجانات از طریق توان چنین می
 و سطوح نظریه ذهن را ارتقا دهد.

 شکالت رفتاری، تئوری ذهن، اُتیسمشناختی، بازشناسی هیجان، م بخشیتوان های کلیدی:واژه
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 مقدمه

طیف وسیعی از اختالالت گسترده  1اُتیسمهای طیف اختالل
شود )کوپر درصد را شامل می 01/0با شیوع تقریباً  رشدیعصبی 

های مداوم و (. عالئم این اختالل با نارسایی2020 و همکاران،
زودرس در روابط اجتماعی و تعامل، رفتارهای محدود یا تکراری 

و  (2016؛ سازمان بهداشت جهانی، APA ،2013) ثابت
های شدید، حساسیت غیرعادی، مشکالت ویژه عالقه صورتبه

خود ( 2019، در توسعه و حفظ روابط اجتماعی )لیندور و همکاران
بسیاری از مشکالت  اُتیسمبه  کودکان مبتالدهد. را نشان می

جمله اضطراب، افسردگی، جسارت،  عاطفی و رفتاری از
توجهی، بیش فعالی، قانونی، پرخاشگری، خودآزاری، بیبی

کنند )هارتلی، پذیری و تفکر غیرطبیعی را تجربه میتحریک
(. علل 2017 ؛ سامرز و همکاران،2008کوی، سیکورا و مک

شده های رفتاری، اغلب در ارتباط با مشکالت رفتاری بیانتفاوت
با بهبود  بنابرایناست، مشکالتی در زمینه فهم و یا بیان رفتار، 

 (.2004 یابد )هاجدن،رفتار، ارتباط نیز بهبود می
های علت اُتیسمشناسی مشکالت رفتاری در حوزه سبب

مشکالت رفتاری با خواب  جمله رابطه از ،شده است زیادی مطرح
سرورا،  -(، با مشکالت حسی )سانز2019)لیندور و همکاران، 

 اندرس، -مینگز و فرناندز -ساال، تاراگا -سرزووال، گانزلز -پاستور
شناختی والدین )نوروزی، بردیده و (، با مشکالت روان2017

عنوان یک را به اُتیسمهای جدید، (. در تئوری1398امینی، 
کنند بندی میشناختی نورولوژیکی تقسیممبنای زیستاختالل با 

شیمیایی مغز است که دربرگیرنده تغییرات نوروآناتومی و نورو
(. در بین نواحی مختلف مغز، مراکز 2015یو، لی و ژانگ، )ایکس

دهند که در پردازش و مدارهای مختلفی تشکیل یک شبکه می
 2پیشانیپیشقشر  .(2009 رگیر است )آدلف،شناخت اجتماعی د

 5و شکنج فوزیوم 4هایی از دستگاه لیمبیک، قسمت3آمیگدال و
دهند که مسئول پردازش نوعی مغز اجتماعی را تشکیل می
راموس، لیبرو، )پاتریک، دیاطالعات اجتماعی این شبکه است 

شامل: پردازش  6عد شناخت اجتماعی(. سه ب2016ُالرید و کانا، 

                                                           
1. Autism Spectrum Disorders (ASD)  

2. pre frontal  

3. amygdala  

4. Limbic  

5. fuzzy torture 

و بازشناسی هویت چهره(، نظریه  7چهره )بازشناسی هیجان
باشد )فرناندز، کاجاُو، لوپس، جرانیمو و و همدلی می 8ذهن

(. یکی از 2010؛ فوجیوارا و بارتالومز،2018کوریا، -بارهونا
های رویکرد نوروسایکولوژی در خصوص ترین نظریهموردقبول

ای کلیدی که در بازشناسی هیجان، فرضیه امیگدال است. ناحیه
 کوهن -بارون)دچار بدکارکردی شده است  ،اُتیسماختالل طیف 

موجب  ،آمیگدال(. نقص 2009همیلتون، ؛ 2000، و همکاران
ها است که جمله چشم های اجتماعی ازکاهش توجه به محرک

اولنجارویک و در بازشناسی هیجانات مثبت و منفی نقش دارد )
نایی تمییز اتوعنوان به ،نهیجاشناسی ز(. با2013همیلتون، 

، کالمیرات عباو ضعیت بدنی ه، وچهردر هیجانی مختلف ت حاال
بافتی  -جتماعیی امعناشود و درک میتعریف ان یگردیا د خودر 
شود که ها یکی از عوامل مؤثر در عملکرد اجتماعی تلقی میآن

(. نتایج مطالعات 2002 مبنای تعامالت است )بامینگر،
 -ارتباط بازشناسی هیجان با سازگاری فرهنگی دهندهنشان

سالمت روان،  (،1394اجتماعی )نجاتی، مقصودلو و معین اسالم، 
و  تشخیص احساسات و اختالالت همدلی )هانینکین، ولز، عش

(، پیشرفت تحصیلی )کوون، هانراهان و 2020 گازن،ون
 ،پور، مرادی( و رابطه با فرزندپروری )حسن2017 کوپزیک،

 9هارمز، مارتین و واالس( است. 1398 ،و حقانی نژادیعقوب
 در مقایسه( 2014 ،و همکاران میرزاخانینقل از ، به2010)

 و اُتیسمهای چهره در کودکان اختالل طیف بازشناسی هیجان
تیستیک را در بازشناسی هیجان کودکان بهنجار، عملکرد گروه اُ

ناتوانی  داده است.تر گزارش و زمان واکنش به آن را ضعیف
در برقراری تعامل با دیگران، تفسیر حاالت  اُتیسمکودکان 

نیز « نظریه ذهن»هیجانی مختلف و حاالت درونی به فقدان 
. (1985کوهن، لسلی و فرث،  -شده است )بارون نسبت داده
برای تعامالت اجتماعی روزمره انسان بسیار مهم  ،نظریه ذهن

است و در هنگام تحلیل، قضاوت و ارزیابی رفتارهای دیگران 
وجود نتایج  با (.2013 )گِیون و ساکس، گیردمورداستفاده قرار می

ها نشان تیستیک، پژوهشمثبت آموزش نظریه ذهن به کودکان اُ

6. social cognition  

7. emotional recognitional 

8. theory of mind 

9. Harms, M. B., Martin, A., & Wallace, G. L. 
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تکالیف به دهد که هدف از آموزش نظریه ذهن، آموزش می
های کودکان است تا جایی که این توانایی منجر به تعمیم تعامل

(. 2014 ها شود )پترسون،اجتماعی در زندگی واقعی آن
ی که اُتیسم اند در کودکانها نشان دادهپژوهش ،اینبرافزون

بینند تا تکالیف استاندارد نظریه ذهن را آموزش نظریه ذهن می
خود افزایش طور خودبهها بهعی آنانجام دهند، کفایت اجتما

رسد نظر می(. به2015هوروگن، اسمیت و دیمیتریو، یابد )وننمی
ای دارد و به برنامه آموزشی که نظریه ذهن ساختار پیچیده

تری فراتر از آموزش ساده تکالیف نظریه ذهن نیاز دارد جامع
باید  بنابراین، (.1397، نقل از بهادری و پناهیبه؛ 2003 ،1)یاپکو

 اُتیسمهای دیگری جهت بهبود نظریه ذهن کودکان دنبال راهبه
  بود.

های درمانی دیگری در جهت حل روش ،طی سالیان اخیر
های یکی از روش شده است، مشکالت کودکان اُتیسم طراحی

 باشد.میبازشناسی هیجان  ،3جانشینی 2شناختی بخشیتواننوین 
 ( ارائه1948-1963) 4توسط لوریا ،شناختی جانشینی بخشیتوان

زمانی که ناحیه  شده و بر این امر تأکید دارد که مناطق سالم مغز
یا نیمکره دیگر آسیب ببینند،  مجاور یا مشابه آن در یک نیمکره

دیده خواهند پرداخت )میکادز، آردیال به انجام وظایف نقاط آسیب
ی و مطالعات تصویربرداری مغزی شواهد تجرب(. 2019و آخوتینا، 

اند. تأکید اصلی این رویکرد، بر نیز از این نظریه حمایت کرده
دستیابی به نتایج خاص کارکردی چون یادگیری اطالعات مربوط 

نقل از باقری ؛ به2001 ،5به زندگی روزمره است )سولبرگ و متیر
شناختی بازشناسی هیجان با  بخشیتوان(. در 1396 و فروزنده،

دارای مشکالتی در درک و  اُتیسمکودکان که توجه به این
خواندن حاالت هیجانی چهره و شناخت اجتماعی )پاولوف و 

(، نقص در سازوکار زیربنایی پردازش صورت 2017همکاران، 
در مداخله کودکان  ؛ بنابراینباشندمی (2010)بال و همکاران، 

های های هیجانی در مقابل صورتصورتبه توجه اُتیسم
الف( و توجه به  1393 غیرهیجانی )برزگر، نجاتی و پوراعتماد،

 تصاویر هیجانی با فیلتر بسامدی باال )برزگر، نجاتی و پوراعتماد،
ای با گیرد. در این برنامه مداخله رایانهب( مدنظر قرار می 1393

هیجانی ارائه  هایهای گرافیکی، آموزشاستفاده از صورت

                                                           
1. Yapko, D. 

2. cognitive rehabilitation 

3. vicaration 

های پایه را به سطح متفاوت، هیجان 10شود. این برنامه در می
شود. لیست اساس پاسخ فرد بازخورد ارائه میو برفرد آموزش 

تطبیق  -2 ؛های عاطفیزدن به حالتبرچسب -1تکالیف شامل 
باشد. منطق رو میهتطبیق عاطفی از روب -3 و عاطفی جانبی

رونده پیش -1ترتیب است: اخله بدینحاکم بر تمرینات این مد
ای ساده )شادی، غم، ترس و خشم( های پایهبودن از هیجان

  ؛ای پیچیده )نفرت و تعجب(های پایهسمت هیجانبه
درصد در  100رونده بودن از شدت تظاهرات باالتر )پیش -2

ارائه بازخورد  -3 و درصد در سطح دهم( 10سطح نخست( تا )
صورت تعیین گزینه صحیح حضور محرک بهمثبت و منفی در 

 (.1396 برای تقویت یادگیری )نجاتی،
شناختی خصوصًا  بخشیتوانلعات اخیر درباره مطابا توجه به 

، اُتیسمهای کودکان استفاده از رایانه با در نظر گرفتن ویژگی
این روش بر کاهش مشکالت رفتاری و همچنین بهبود اثربخشی 

طور کلی نشان هها بقرار گرفت. گزارشنظریه ذهن موردبررسی 
شناختی بر مشکالت رفتاری  بخشیتوانبودن از اثربخش

، بنابغباریو  افروز ،ارجمندنیا ،زادهموسیفعال )کودکان بیش
، نجارزادگان، 1397بخش و مرادی، ؛ عیوضی، یزدان1397
شناختی  بخشیتوان (،1394 ،و شریفیان امیری ،نجاتی
 ،بگر و همکاران) اُتیسمکودکان خوانی بر عالئم رفتاری ذهن

بیگی، کریمی موسی؛ 1398زاده و احمدی، ؛ یاقوتی، قاسم2015
(، آموزش نظریه ذهن در افزایش سطح تعامل 1398و آسانی، 

(، 1397)بهادری و پناهی،  اُتیسماجتماعی و ارتباط کودکان 
بر  هیجان و تعامالت اجتماعی شناختی مبتنی بر بخشیتوان

؛ 1392 )شیری، نجاتی و پوراعتماد، اُتیسمخوانی توانایی ذهن
شناختی پریا بر بهبود  بخشیتوان، (1398 ،و همکاران پورحسن

)آبادی، نجاتی و پوراعتماد،  اُتیسمبازشناسی هیجانی کودکان 
شناختی مبتنی بر حرکت دوساهو بر نظریه  بخشیتوان(، 1395
شناختی مبتنی بر بازی  بخشیتوان 6139)دیلمی،  اُتیسمذهن 
ای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری رایانه

آموزش تئوری (، تأثیر 2015)اَرستی و زاپیراین،  اُتیسمکودکان 
)هولوپینتن، دی ولد،  اُتیسمتقویت همدلی کودکان  برذهن 

ای و اثر آن بر نظریه ینههای آو نورون( 2019 هودنباخ و بکر،

4. Luria, A. R. 

5. Scholberg, M. M., & Mateer, C. A. 

http://joec.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://joec.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://joec.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://joec.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://joec.ir/article-1-844-fa.pdf
http://joec.ir/article-1-844-fa.pdf
http://joec.ir/article-1-844-fa.pdf
http://joec.ir/article-1-844-fa.pdf
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های ( بود. با توجه به گزارش2009کویاما، ) اُتیسمذهن کودکان 
، اُتیسمهای مختلف و شناختی بر روی گروه بخشیتواناثربخشی 

شناختی مبتنی بر  بخشیتوانسی تأثیر رتحقیقی که به بر
مشکالت رفتاری و تئوری یانه بر ده از راستفاابا ن هیجابازشناسی 

مشاهده نشد و سایر مطالعات صورت گرفته بر  ،باشد اُتیسمذهن 
با عملکرد  اُتیسمهای دیگر و یا تعداد کمی از کودکان روی گروه

با توجه به نتایج همچنین باال و با متغیرهای کمتری بوده است. 
افزار نظر رسید تا با استفاده از نرماین ضرورت به ،هاارشگز

جن که در آن شدت هیجانات مختلف لحاظ شده فیسشی زموآ
شناختی  بخشیتوانهدف اثربخشی  (، با1396 بود )نجاتی،

مبتنی بر بازشناسی هیجان، مشکالت رفتاری و تئوری ذهن 
 گیرد. موردبررسی قرار اُتیسمکودکان مبتالبه اختالل طیف 

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

آزمایشی همراه با طرح روش پژوهش حاضر از نوع نیمه
آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پس -آزمونپیش

 65نفر= 298) اُتیسمبا اختالل طیف  آموزاندانشپژوهش 
بودند.  1398-99پسر( شهر شیراز در سال تحصیلی  232دختر+

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن و تعیین اندازه اثر 
05/0=a ،005/0=a ،7/0=β-1 اندازه اثرهای  و با توجه به

( محاسبه شد که در هر دو گروه 1397حبیبی، پیشینه پژوهش )
احتمال ریزش نمونه، برای  نفر برآورد گردید؛ اما با توجه به 15

گروه نهایت  و در نظر گرفته شددقت بیشتر تعداد بیشتری در 
 اُتیسمدارای اختالل طیف  آموزاندانشنفر از  44نمونه شامل 
مدارس  اُتیسم آموزاندانشگیری هدفمند از بین که با نمونه

 22گروه  دو ی انتخاب و با گمارش تصادفی درئعادی و استثنا
های مالک دختر( گمارده شدند. 6پسر+ 16نفری آزمایش و گواه )

 پزشک،از طرف روان ُاتیسمورود به پژوهش، تشخیص اولیه 

 -اُتیسممصاحبه تشخیصی براساس  اُتیسمسطح یک و دو 
سال دختر و پسر، حضور  9-12دامنه سنی  ،1تجدیدنظر شده

و تمایل والدین  یئدر مدارس عادی یا استثنا اُتیسمآموز دانش
های خروج از مطالعه نیز مالک ایشان به شرکت در مداخله بود.

زمان غیبت بیشتر از دو جلسه در جلسات آموزشی و شرکت هم

                                                           
1. Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) 

 در مداخله آموزشی مشابه بود.
طی کردن مراحل اداری و گرفتن در پژوهش حاضر پس از 

صحبت با والدین و  کد اخالق، با مراجعه به مدارس هدف و
ارزیابی محرمانه باقی که نتایج خاطر از اینکسب اجازه و اطمینان

اجرای مراحل پژوهش  خواهد ماند، با ارائه اطالعاتی در مورد
روز در  ای انفرادی طی سهدقیقه 60جلسه  12صورت مداخله به

های والدین پاسخ داده شد، فرم هفته و اجرا در مدرسه، به پرسش
تعهدنامه اخالقی و همکاری در طرح توسط والدین داوطلب 

والدین اطمینان داده شد که در این پژوهش از  شد، به تکمیل
آزمون گرفته گونه برنامه دارویی استفاده نخواهد شد. پیشهیچ

شناختی  بخشیتوانشد، گروه آزمایش تحت برنامه درمان 
های رایج را ادامه دادند. ( و گروه گواه همان برنامه1396)نجاتی، 

تصویر  48ریق جن از طفیسهیجانی های مداخله، چهرهین در ا
هیجان )شاد، هر حالت ای ترتیب که بربدینشد. متفاوت ارائه می

وت، از تصویر متفا 12ناراحت، عصبانی، ترس، تعجب و تنفر( 
ر بین چهابایست از دک میکه کود داشت جوومختلف اد فرا

ها چهرهتمامی نمود. ب مینتخارا اگزینه متناسب با تصویر ، گزینه
سته اخوو از وی ئه د ارابه فرو نیمرخ جلو ی ماناز کامل صورت به

ها آنبین ف را از هد چهرهتا حالت هیجانی متناسب با شد می
ها، زمان بروز آن و نحوه ابراز در مورد این حالتنماید. ب نتخاا

رد خوزباا، جراز اپس د فرشد. در این مداخله آن صحبت می
یک ه خ صحیح نمرهر پاسای برترتیب که بدین ؛نمودمییافت در
ین ای اجرا نحوه شد.پاسخ اشتباه نمره صفر ثبت میهر ای برو 

ت اول جلسارت بود که در ین صوابه ها روی آزمودنیبر برنامه 
تر ت آسانین هیجاناابیشتر )تشخیص ت با شدهای هیجان

کمتر )تشخیص ت با شدهای ی هیجانبعدت جلساو در ست( ا
ئه رونده اراهای پیشتمرین باست( تر ات سختین هیجاناا

دهد. تشخیص را حالت هیجانی ع نوبایست دک میکوشد و می
کلید  دک را روی صفحهتوسط کوشده  های گفتهچهرهگر نموآز

 √غلط )و ست رد درخوزباص خصودک در به کوزد و میعالمت 
شد ع داده میطالرنگ( ا ر قرمزیا ضربدتأیید سبزرنگ و عالمت 
 .(1396)نجاتی، 
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  ابزار سنجش
جهت  (:ASSQ) 1اُتیسمدامنه پرسشنامه سنجش 

از پرسشنامه  ،اُتیسمطیف  مشکالت رفتاری مشخص کردن
نقل از ؛ به1993 ،2و وینگ ایهلرز، گیلبرگ) اُتیسمدامنه سنجش 

این پرسشنامه یک مقیاس رفتاری  .( استفاده شد1390چی، کاسه
در سه حوزه تعامل  اُتیسمگسترده برای شناسایی مشکالت 

های اجتماعی، تأخیر در زبان و گفتار، مشکالت رفتاری و بازی
شود. استفاده می ساله( 16-7) سمبولیک غیرعادی در دامنه سنی

های مختلف ای بود که حوزهگزینه سهسؤال  27در ابتدا دارای 
ای، خامی محدود و کلیشه عالیقاختالالت )ارتباطی، اجتماعی، 

و توسط والدین  سنجیدا میهای صوتی و حرکتی( رحرکتی، تیک
ساالنی شد. این ابزار برای کودکان و بزرگمی تکمیلو مربیان 

ف ها در حد خفیماندگی ذهنی آنکه هوش طبیعی دارند یا عقب
( و 96/0آزمون در گروه والدین )باشد، مفید است. پایایی بازمی

دو پرسشنامه  (، روایی همگرایی با94/0در گروه مربیان )
در گروه والدین  3اختالالت رفتاری راتر و عالئم مرضی کودکان

( گزارش شد )ایهلرز، گیلبرگ و 70/0( و در گروه مربیان )75/0)
چی (. در ایران کاسه1390چی، نقل از کاسه؛ به1999وینگ، 

نفر کودک  213سؤالی را بر روی  21( با تغییراتی فرم 1390)
نفر آسپرگر  34و  اُتیسماختالل طیف نفر کودک  67 عادی،

و گروه  (r=467/0هنجاریابی کرد. ضریب آلفا در گروه والدین )
(، ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه r=614/0مربیان )
( و در مربیان 715/0و راتر در والدین ) اُتیسمدامنه سنجش 

( و 486/0در گروه والدین ) ( و با عالئم مرضی کودکان495/0)
شده  نباخ محاسبهوضریب آلفای کر( گزارش شد. 411/0مربیان )

 (.1390 چی،)کاسه گزارش شد 73/0پرسشنامه برابر 

سؤالی  72فرم اصلی  :(Tom Test) 4آزمون نظریه ذهن

منصوری، چلبانیو،  نقل ازبه؛ 1994) 5مناستیروسیله این آزمون به
در کودکان « نظریه ذهن»منظور سنجش به راد و مسدد(ملکی

سالگی  12 تا 5به اختالالت فراگیر رشد با سنین  عادی و مبتال
شده و اطالعاتی راجع به گستره درک اجتماعی،  طراحی

                                                           
1. Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) 

2. Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L. A. 

3. Children Sympotom Inventory-4 (CSI-4) 

4. Theory of Mind Test (Tom Test) 

ای که وی قادر حساسیت و بینش کودک، همچنین میزان و درجه
است افکار و احساسات دیگران را بپذیرد در سه سطح )مقدماتی، 

تر نظریه ذهن باور غلط اولیه و درک باور غلط و سطح پیشرفته
آورد. در ایران یا درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی( فراهم می

سؤال  38تعداد سؤاالت را به  (،1385قمرانی، البرزی و خیر )
جای اسامی خارجی از اسامی فارسی استفاده کاهش دادند و به

مانده ذهنی عقب آموزاندانشکردند. سپس بر روی گروهی از 
پذیر و عادی شهر شیراز آزمون را هنجاریابی کردند. آموزش

زمان از طریق همبستگی آزمون با تکلیف خانه روایی هم
ها با نمره کل آزمونضرایب همبستگی خرده، 89/0ها عروسک

متغیر  96/0تا  82/0آزمون نیز در تمام موارد معنادار و بین 
متغیر بوده  94/0تا  70/0آزمایی بین بازپایایی  شده است. گزارش

ضریب  معنادار بوده اعالم نمودند. 01/0و کلیه ضرایب در سطح 
های اول، آزمونیک از خردهباخ برای کل آزمون و هرنوآلفای کر

شده  گزارش 81/0و  80/0، 72/0، 86/0ترتیب دوم و سوم به
گزارش شد  98/0گذاران است. همچنین ضریب اعتبار نمره

 (.1385 قمرانی، البرزی و خیر،)

شناختی مبتنی بر  بخشیتوانبررسی پیشینه 
: این برنامه بومی بوده و (AREF) 6بازشناسی هیجان

طراحی و توسط مرکز پژوهشی علوم ( 1396توسط نجاتی )
شده است. کارایی این برنامه در  اعصاب شناختی رفتار ساخته

با عملکرد  اُتیسمای بر روی شناخت اجتماعی کودکان مطالعه
( بررسی گردید و 1392شیری، نجاتی، پوراعتماد و چیمه، باال )

های شناخت نتایج مطالعه نشان داد که این برنامه بر مهارت
مؤثر است. نجاتی در سال  اُتیسمخوانی( کودکان ماعی )ذهناجت

و  ُاتیسممجدداً آن را بر روی کودکان اختالالت طیف  1396
کودکان با تحول طبیعی برای ارتقای توانایی بازشناسی هیجان 

های صورت یک پکیج طراحی نمود. در این برنامه تواناییبه
صورت به اُتیسمهیجانی و حاالت ذهنی کودکان دارای 

شود. روایی صوری این برنامه توسط شده تقویت میبندیطبقه
اساس نظر ، برید شده است. روایی برنامه مذکورأیچندین محقق ت

5. Steerneman, S. W. 

6. Attentive Rehabilitation of Recognition of Emotion 

from Faces (AREF) 
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نظر محتوایی موردبررسی  شناسان بالینی ازمتخصصان و روان
 ؛1392شیری، نجاتی، پوراعتماد و چیمه، گرفته است ) قرار

 و ؛ قربانی، نجفی، نجاتی1396 ؛ نجاتی،1395شاطری، 
 (.1398فر، محمدی

 (AREFمبتنی بر تنظیم هیجان ) شناختی بخشیتوانهدف و محتوی برنامه  -1جدول 
 تکلیف محتوا هدف جلسه

معرفی اجمالی حالت  اول
طریق بازی و  هیجانی از

 جورچین

ایجاد ارتباط مناسب با کودک و معرفی اجمالی حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، 
 با جورچین، تفاوت و تشابه تصاویرمتنفر 

صحبت با والدین و 
تکرار بازی با 

 هایجورچین

 هیجانات مختلف
زدن به حالت برچسب دوم

 هیجانی
شدت درجه هیجان، صحبت کردن در حالت هیجانی شاد و عصبانی با توجه بهزدن به برچسب آموزش

ها و رفتار و هیجان مناسب العمل، عکسایرایانهفیس مورد شاد و عصبانی بودن از طریق تصاویر جن
 شده های ایجاددر موقعیت

ارائه تمرینات  -1
 مشابه به والدین

تکرار تمرینات  -2
در منزل متناسب با 

در هر جلسه 
های مشابه موقعیت

با توجه به تصاویر 
نقاشی و کتاب 

 داستان
توجه به حالت  -3

چهره افراد در 
محیط زندگی، 

 کارتون و فیلم
همراهی والدین  -4

با کودکان در ابراز 
 هیجان مناسب

العمل عکس -5
مناسب والدین در 
پاسخ به 

های موقعیت
 متفاوت احتمالی

زدن به حالت برچسب سوم
 هیجانی

رونده شدت درجه هیجان پیشزدن به حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی با توجه بهبرچسب آموزش
ها و رفتار و هیجان العملهر کودک، صحبت کردن در مورد حالت هیجانی و نحوه ابراز آن، عکس

 شده های ایجادمناسب در موقعیت
زدن به حالت برچسب چهارم

 روروبههیجانی از چهره 
شدت رو با توجه بههزدن به حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده از چهره روببرچسب آموزش

ها و رفتار و هیجان مناسب در العملرونده، صحبت کردن در مورد هیجانات، عکسدرجه هیجان پیش
 شده های ایجادموقعیت

زدن به حالت برچسب پنجم
 روروبههیجانی از چهره 

رو با توجه هبه حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب از چهره روب زدنبرچسب آموزش
ها و رفتار و هیجان العملرونده صحبت کردن در مورد هیجانات، عکسبا شدت درجه هیجان پیش

 شده های ایجادمناسب در موقعیت
زدن به حالت برچسب ششم

 روروبههیجانی از چهره 
رو با هحالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر از چهره روبزدن به برچسب آموزش

ها و رفتار و هیجان العملدرصد صحبت کردن در مورد هیجانات، عکس 100تا  50شدت درجه هیجان 
 شده های ایجادمناسب در موقعیت

تطبیق حالت هیجانی از  هفتم
 روهچهره روب

با شدت درجه هیجان  روروبهآموزش تطبیق حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، از چهره 
 هافتار و هیجان مناسب در موقعیترونده، رپیش

تطبیق حالت هیجانی از  هشتم
 روهچهره روب

با درجات  روروبهحالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر از چهره  6آموزش تطبیق 
 هافتار و هیجان مناسب در موقعیترونده، رپیش

تطبیق حالت هیجانی از  نهم
 چهره نیمرخ

با درجات آموزش تطبیق حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر از چهره نیمرخ، 
 هارونده در موقعیتپیش

تطبیق حالت هیجانی چهره  دهم
 نیمرخ، رفتار

تطبیق حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر از چهره نیمرخ، رفتار و آموزش 
 های ایجاد شدهان مناسب در موقعیتهیج

تطبیق حالت هیجانی با  یازدهم
 رو و نیمرخهتلفیق چهره روب

و  روروبهآموزش تطبیق حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر با تلفیق چهره 
 هارونده در موقعیتجه هیجان پیشنیمرخ با شدت در

تطبیق حالت هیجانی با  دوازدهم
 رو و نیمرخهتلفیق چهره روب

و  روروبهآموزش تطبیق حالت هیجانی شاد، ناراحت، عصبانی، ترسیده، متعجب، متنفر با تلفیق چهره 
 های ایجاد شدهمناسب در موقعیتان رونده، رفتار و هیجنیمرخ با شدت درجه هیجان پیش

آزمون از هر دو گروه گرفته شد نتایج حاصل از سپس پس
متغیری متغیره و چندپژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تک

 استفاده شد. SPSS-24افزار آماری از نسخه نرم

 

 هایافته
نرمالیتی متغیرهای  میانگین، انحراف استاندارد و، 2در جدول 

مشکالت رفتاری و تئوری ذهن در دو گروه آزمایش و کنترل 
 شده است. ارائه
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 میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن در گروه آزمایش و کنترل -2جدول 
 کنترل آزمایش گروه متغیر

انحراف  میانگین مرحله

 استاندارد

انحراف  میانگین نرمالیتی

 استاندارد

 نرمالیتی

 51/0 29/4 68/42 36/0 80/6 54/42 آزمونپیش مشکالت رفتاری
 18/0 07/5 68/36 06/0 64/3 86/28 آزمونپس

تئوری ذهن سطح 
 یک

 41/0 88/4 59/9 41/0 94/4 04/10 آزمونپیش
 87/0 82/4 23/8 89/0 53/3 27/14 آزمونپس

تئوری ذهن سطح 
 دو

 26/0 28/3 14/4 19/0 48/3 64/4 آزمونپیش
 52/0 72/2 77/4 31/0 03/3 82/7 آزمونپس

ذهن سطح تئوری 
 سه

 11/0 23/1 23/1 08/0 20/1 27/1 آزمونپیش
 49/0 18/1 54/1 06/0 93/0 73/1 آزمونپس

 50/0 58/8 95/14 50/0 84/8 95/15 آزمونپیش تئوری ذهن )کل(
 91/0 14/8 54/14 23/0 27/6 82/23 آزمونپس

متغیرهای  آزمونپس و آزمونپیش نمرات توصیفی هایشاخص
است.  شده ارائه 2 جدول در کنترل و آزمایش گروه دو پژوهش

 مستقل متغیر یک وجود علتبه و آزمونپیش اثر برای تعدیل
مشکالت  وابسته متغیرهای شناختی( و بخشیتوان)برنامه 

س کوواریان تحلیل آماری آزمون یک رفتاری و تئوری ذهن از
 شد. استفاده متغیره و چندمتغیری )مانکووا(تک

شناختی مبتنی بر  بخشیتواناثربخشی روش برای تعیین 
 اُتیسمبه  بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری کودکان مبتال

فرض د. جهت بررسی پیششآزمون تحلیل کوواریانس استفاده 
داد شد. نتایج نشان  ها، از آزمون لوین استفادههمگنی واریانس

فرض آزمون در متغیر مشکالت رفتاری پیشکه در مرحله پس
(. نتایج آزمون <05/0Pها برقرار بوده است )همگنی واریانس

کوواریانس  -واریانس هایماتریسباکس جهت بررسی همسانی 
های ماتریس فرضپیش آزمونپس مرحله در که داد نشان

 (.<05/0Pاست ) بوده برقرار نیز کوواریانس -واریانس
 که بود آن بیانگر ویلک -شاپیرو آزمون نتایج این،برعالوه

مشکالت  متغیر در هاداده اینمونه توزیع بودن فرض نرمالپیش
 و آزمونمراحل پیش در کنترل و آزمایش هایگروه دررفتاری 

 بررسی نتایج در نهایت، در (.<05/0Pاست ) برقرار آزمونپس

 تعامل شد که مشخص رگرسیون خطشیب همگنی فرضپیش

 در متغیر آزمونپس مرحله در بندیگروه متغیر با آزمونپیش

 بدان این (.<05/0P)نبوده است  معنادارمشکالت رفتاری 

 متغیر در خط رگرسیونشیب همگنی فرض که معناست

 .است بوده برقرارمشکالت رفتاری 

شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر  بخشیتوانروش آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر  -3جدول 

 مشکالت رفتاری
 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 01/0 74/0 11/0 26/2 1 26/2 آزمونپیش

 45/0 001/0 68/33 31/671 1 31/671 گروه

آزمون مشکالت رفتاری با توجه به نتایج پس 3براساس جدول 

دار بوده است. ا( معنF، 1=df ،001/0 P=68/33نوع گروه )
گروه آزمایش از گروه کنترل کاهش بیشتری ترتیب که اینبه

 بخشیتوانروش داشتند. میزان تأثیر مداخله متغیر مستقل )

 45بوده است، یعنی  45/0( شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی
آزمون متغیر مشکالت رفتاری به تأثیر درصد واریانس نمرات پس

 بخشیتوانروش بوده است. بدین معنا که  بخشیتواناین روش 
بر بهبود مشکالت رفتاری  شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی

 تأثیر مثبت داشته است.
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 ...بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی اثربخشی توان

 

شناختی مبتنی بر  بخشیتواناثربخشی روش برای تعیین 
بازشناسی هیجانی بر تئوری ذهن کودکان مبتالبه اختالل طیف 

جهت بررسی  شد. استفاده انکووا آماری آزمون از اُتیسم
شده است. ها، از آزمون لوین استفادهفرض همگنی واریانسپیش

آزمون در متغیر تئوری ذهن نتایج نشان داده است در مرحله پس
(. <05/0Pها برقرار بوده است )فرض همگنی واریانسپیش
فرض پیش که بود آن بیانگر ویلک -شاپیرو آزمون نتایج
در  ذهن تئوری متغیر در هاداده اینمونه توزیع بودننرمال

 آزمونپس و آزمونمراحل پیش در کنترل و آزمایش هایگروه

 فرضپیش بررسی نتایج در نهایت، در (.<05/0Pاست ) برقرار

 آزمونپیش تعامل شد که مشخص رگرسیون خطشیب همگنی

تئوری ذهن  در متغیر آزمونپس مرحله در بندیگروه متغیر با
 فرض که معناست بدان این (.<05/0Pاست )نبوده  معنادار

 بوده برقرارذهن  متغیر تئوری در خط رگرسیونشیب همگنی

 .است آمده 4 جدول در هریک که نتایج است

شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر  بخشیتوانروش آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر  -4جدول 

 تئوری ذهن
 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 02/0 42/0 65/0 52/34 1 52/34 آزمونپیش

 31/0 001/0 11/18 84/963 1 84/963 گروه

وع آزمون تئوری ذهن با توجه به ننتایج پس 4براساس جدول 
دار بوده است. ا( معنF، 1=df، 001/0≥P=11/18گروه )

تری ترتیب که گروه آزمایش از گروه کنترل افزایش بیشاینبه
 بخشیتوانروش داشتند. میزان تأثیر مداخله متغیر مستقل )

 31نی بوده است، یع 31/0( شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی
ر این آزمون متغیر تئوری ذهن به تأثیدرصد واریانس نمرات پس

 بخشیتوانروش بوده است. بدین معنا که  بخشیتوانروش 
تأثیر  بر بهبود تئوری ذهن شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی

 مثبت داشته است.

شناختی مبتنی بر  بخشیتواناثربخشی روش برای تعیین 
به  های تئوری ذهن کودکان مبتالبازشناسی هیجانی بر مؤلفه

 فرضپیش در کنترل و آزمایش گروه در اُتیسماختالل طیف 
و =P 001/0گرفت ) قرار موردمحاسبه ضریب پیالیی آماری

83/7F=از یکی در حداقل کنترل و آزمایش گروه (؛ بنابراین 
 از تفاوت، این به بردنپی دارند. برای معناداری تفاوت متغیرها
 5 جدول در هریک که نتایج شد استفاده مانکووا آماری آزمون

 .است آمده

شناختی مبتنی بر بازشناسی  بخشیتوانروش نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس برای تعیین اثربخشی  -5جدول 

 های تئوری ذهنبر مؤلفه هیجانی

 
 
 

 

 

تئوری ذهن  نمرات بر معناداری اثر گروه ،5جدول  اساس نتایجبر
( و تئوری ذهن سطح دو =23/21Fو =P 001/0سطح یک )

(002/0P=  58/11وF=داشت. براساس ) توانمی اتا مجذور 
متغیرهای  از هریک تغییرات درصد 23و  35ترتیب به کرد بیان

 مداخله اثر علتتئوری ذهن سطح یک، تئوری ذهن سطح دو به
اما این مداخله بر تئوری ذهن سطح سه تأثیر معنادار نداشته  است؛
 است.

 مجموع منابع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

F سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا
 35/0 001/0 23/21 21/401 1 21/401 تئوری ذهن سطح یک گروه

 23/0 002/0 58/11 18/102 1 18/102 تئوری ذهن سطح دو 
 01/0 61/0 26/0 31/0 1 31/0 تئوری ذهن سطح سه 
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 گیریبحث و نتیجه

شناختی  بخشیتوانهدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی 
مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکالت رفتاری و تئوری ذهن 

با بود. نتایج مطالعه حاضر  اُتیسمکودکان مبتالبه اختالل طیف 
آزمون نشان داد که تفاوت معناداری در های پسمقایسه میانگین

مشکالت رفتاری و نظریه ذهن بین دو گروه وجود دارد. بدین 
اری در گروه آزمایش بیشتر بوده معنا که کاهش مشکالت رفت

ها، این فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر اساس یافتهبراست. 
بر مشکالت رفتاری شناختی بازشناسی هیجان  بخشیتوان
 های مشابه همچونتأیید قرار گرفت. این مطالعه با پژوهشمورد

عیوضی، (؛ 1397) بنابغباریو  افروز ،ارجمندنیا ،زادهموسی
و  امیری ،؛ نجارزادگان، نجاتی(1397و مرادی ) بخشیزدان

بر مشکالت رفتاری،  بخشیتوان( مبنی بر تأثیر 1394) شریفیان
(؛ 1398زاده و احمدی )؛ یاقوتی، قاسم(2015) بگر و همکارانبا

 بخشیتوانمبنی بر تأثیر ( 1398بیگی، کریمی و آسانی )موسی
، با شیری، اُتیسمکودکان شناختی ذهن خوانی بر عالئم رفتاری 

مبنی  (1398) و همکاران پورحسن(؛ 1392نجاتی و پوراعتماد )
اَرستی ، با اُتیسمبر تشخیص حاالت هیجانی  بخشیتوانبر تأثیر 

شناختی مبتنی بر  بخشیتوانمبنی بر تأثیر  (2015و زاپیراین )
ای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری بازی رایانه

باشد. در تبیین این قسمت از فرضیه سو میهم اُتیسمکودکان 
یکی از مشکالت رفتاری کودکان توان چنین بیان نمود که: می

دلیل نقص عملکرد آمیگدال، تشخیص این است که به اُتیسم
ها با هیجانات مختلف و پاسخ هیجانی مناسب نسبت به آن

 ( و در2015 باخ مایر و مارفی، اکر،)ست روروبهمشکالت زیادی 
با دست زدن به رفتارهای نامناسب رفتاری، شروع یک  ،نتیجه

افزایش شناخت  ؛ بنابرایندانندارتباط مناسب و تداوم آن را نمی
های عنوان یکی از مؤلفهانش( و توانایی بازشناسی هیجان به)د

 اُتیسمحمایتی رشدی، سبب پردازش بهتر هیجان در کودکان 
شده و با کاهش مشکالت رفتاری امکان موفقیت در ارتباط و 

آورد. به دیگران را فراهم می ساالن وتعامالت اجتماعی با هم
شناختی با استفاده از تصاویر  بخشیتوانرسد اجرای نظر می

 1393با فیلتر بسامدی باال )برزگر، نجاتی و پوراعتماد،  ایرایانه
تواند به تحریکات و فعال کردن این نواحی اقدام نماید الف( می

های مختلف، با رشد درک بازشناسی هیجان ،نتیجه و در

 ها کمتر شود.مشکالت رفتاری در ارتباط و بیان خواسته
های حاصل از تحلیل کوواریانس و مقایسه در ادامه، یافته

 بخشیتوانروش آزمون برای بررسی تأثیر ها در پسمیانگین
نتایج شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر نظریه ذهن و 

 بخشیتوانآمده در این پژوهش نشان داد که روش  دستبه
شناختی بازشناسی هیجان بر دو سطح یک و دو نظریه ذهن مؤثر 
و بر باالترین سطح نظریه ذهن )سطح سه( یعنی درک باور غلط 

شناختی بازشناسی  بخشیتوانثانویه تأثیری نداشته است؛ یعنی 
ن که موجب رشد افزایش سطوح یک و دو نظریه ذه هیجان بر

های این قسمت از پژوهش با شود مؤثر است. یافتهاجتماعی می
( مبنی 2019) و همکاران هولوپینتنجمله  های مشابه ازگزارش

ثیر آموزش تئوری ذهن )شناخت احساسات، تظاهر، باور غلط أت رب
اَرستی و با  ،اُتیسمتقویت همدلی کودکان  برطبعی( و شوخ

شناختی مبتنی بر  بخشیتوان( مبنی بر تأثیر 2015زاپیراین )
 ای سیستماتیک بر رشد تماس چشمی و تعامل کاری،بازی رایانه

( مبنی بر رشد اجتماعی 1393) شیری و فرقانی با پژوهش نجاتی،
بازشناسی هیجان، با بهادری و پناهی  بخشیتوانبا استفاده از 

سطح تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان  افزایش ( مبنی بر1397)
آبادی، نجاتی و با استفاده از آموزش نظریه ذهن، با  اُتیسم

شناختی پریا بر بهبود  بخشیتوان ثیرأ( مبنی بر ت1395پوراعتماد )
در تبیین این . است سوهم اُتیسمبازشناسی هیجانی کودکان 

ای های آینهنورون نظریهمطابق با  ،فرضیه پژوهش باید گفت
در مانعی را مغز ای آینهسیستم عصبی ل در ختاله، اشکسته شد

ن کادکودر هن طور نظریه ذو همیننایی تقلید اتوط، تبااری اربرقر
هن ردی و نظریه ذهمد، تقلیدها در نورونین دانند. امیتیستیک اُ

ده از آموزش تصاویر با استفا ،بنابراین(. 2009)کویاما، ند دارنقش 
تر ای که منجر به تقلید صحیحهای آینههیجانی، عملکرد نورون

یافته شود بهبود ها میدیده آنو رشد سطوح نظریه ذهن آسیب
شود. این نظر رفتار و ارتباط بهتر می رشد اجتماعی از ،نتیجه و در

شناختی بر  بخشیتواندار نبودن امبنی بر معن ،قسمت پژوهش
( مبنی بر عدم 2015بگِر و همکاران )م نظریه سوم با سطح سو

از  اُتیسمگزارش بهبود همدلی و رفتارهای اجتماعی کودکان 
سو و با های اجتماعی همترمیم مهارتسوی والدین پس از 

شناختی  بخشیتوان(، مبنی بر تأثیر 1396دیلمی )گزارش 
باشد. در سو میحرکتی دوساهو بر تمام سطوح نظریه ذهن ناهم
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 جاآن توان چنین بیان کرد که ازمی ،تبیین این قسمت از پژوهش
شناختی به فعالیت و مشارکت  بخشیتواناکثر اهداف که 

اجتماعی افراد توجه دارند. مشخصاً بیش از یک روش برای 
د اگر تعداد جلسات رسیدن به هر هدفی وجود دارد، شای

بازشناسی هیجان بیشتر بود و همچنان روی  بخشیتوان
های احتمالی بیشتری در بروز هیجانات و نحوه صحیح موقعیت

 ،شدزمان بیشتری کار میدهی بیشتر در مدتابراز آن و تعمیم
در این پژوهش به سطح سوم نظریه ذهن هم  اُتیسمکودکان 

اما  ؛بر استزمان اُتیسمکار با کودکان  ،رسیدند. درهرصورتمی
در کل نتایج  .ها ادامه یابدآن بخشیتوانباید صبورانه آموزش و 

این پژوهش نشان داد که تقویت منطقه امیگدال و بهبود عملکرد 
شناختی بازشناسی هیجان بر اساس  بخشیتوانآن با استفاده از 

ایش سطوح اول تواند به کاهش مشکالت رفتاری و افزمی ،توجه
منجر  اُتیسمنتیجه رشد اجتماعی کودکان  و دوم نظریه ذهن و در

 شود.
این رویکرد درصدد بهبود نقایص  همچنین باید گفت

تبع آن بهبود کلی کارکردهای شناختی رفتار و زیربنایی و به
در این  ،بنابرایننظریه ذهن مرتبط با تعامالت اجتماعی بود. 

یندهایی درگیر شود که مستقیماً به عملکرد پژوهش سعی شد فرآ
یندهای شناختی عوض فرآدیده مربوط نباشد، در یا فعالیت آسیب

رفتاری  -نظر ساختاری یا اجرایی به سیستم مغزی سالم که از
ای فعال شد تا بتوانند گونههشدند، بدیده مربوط میآسیب

و دیده را فعال و حمایت کنند )کراسون یندهای آسیبفرآ
 ،(. آموزش مهارت بازشناسی و درک هیجان2007همکاران، 

این بدان معنا  این،وجودبا مثبتی با رفتار اجتماعی دارد.ارتباط 
های اجتماعی ضرورتًا نیست که بهبود مشکالت رفتاری و مهارت

این  ،نهایت حاصل بهبود درک و بازشناسی هیجان است. در
ازجمله تعداد کم  ،ودرو بههایی هم روبمطالعه با محدودیت

نتیجه  و در اُتیسمهای دختر، در نظر گرفتن طیف اختالل نمونه
شود تا های دیگر پیشنهاد میدر پژوهش ،بنابرایننمونه کمتر. 

موردبررسی  اُتیسمهای بیشتری را در هر سطح طیف تعداد نمونه
قرار دهند. همچنین چون سطح سوم نظریه ذهن در این پژوهش 

شود این پژوهش مجدداً و روی تعداد پیشنهاد می ،دمعنادار نش
نفرات بیشتری موردبررسی قرار گیرد و آموزش بازشناسی هیجان 

ی و ئآموزی در مدارس استثنادر سرفصل دروس مهارت

  قرار بگیرد. بخشیتوانهای کلینیک

 منابع

اثربخشی تقلید  (.1395آبادی، ف.، نجاتی، و.، و پوراعتماد، ح. )
تظاهرات هیجانی چهره بر بهبود تشخیص حاالت هیجانی در 
 کودکان دارای اختالل طیف درخودماندگی با کنش فرارونده.

 .378-390 (،59)15شناختی. مجله علوم روان

بخشی شناختی برای انواع (. کاربرد توان1396و فروزنده، ا. ) ا.، باقری،
های نوین در علوم رفتاری. مجله پیشرفت اختالالت روانی.

2(10 ،)27-14. 

الف(. اثر فیلتر بسامدی  1393برزگر، ب.، نجاتی، و.، و پوراعتماد، ح. )
. مجله طب توجه کودکان اُتیستیک و سالمتصویر چهره بر جلب

 .23-31 (،1)3بخشی. توان

تفاوت توجه بررسی . ب( 1393، نجاتی، و.، و پوراعتماد، ح. ).برزگر، ب
های هیجانی واقعی و گرافیکی در کودکان اُتیستیک و به چهره

 .1-16(، 14)4شناسی افراد استثنائی.. روانعادی

(. اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن 1397بهادری، ا.، و پناهی، م. )
. در افزایش سطح تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان اُتیستیک

 . 27-38(، 1)9وپرورش. شناسی آموزشجامعه

افزار و راهنمای تصویری نرم SPSSآموزش کامل (. 1397حبیبی، آ. )
SPSS.ویرایش پنجم. نشر الکترونیک . 

(. 1398نژاد، س.، و حقانی، ش. )پور، م.، مرادی، و.، یعقوبحسن
چهره به بههای چهرهبررسی تأثیر آموزش بازشناسی هیجان

. مجله فرزندی آنان -اُتیسم با عملکرد باال بر رابطه مادر کودکان
 .54-63 (،6)26علوم پزشکی رازی. 

بخشی شناختی (. بررسی اثربخشی توان1396دیلمی، ن. )
حرکتی دوساهو بر عملکرد اجرایی،  -شناختی روانیروان

پذیری ذهنی، تنظیم هیجان و نظریه ذهن کودکان انعطاف
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پایاناال. اُتیستیک با عملکرد ب

 اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز.

 ایچهره تظاهرات تشخیص توانایی مقایسه (.1395) ل. شاطری،
 غیرپارانویید و پارانویید اسکیزوفرنیای مبتالبه بیماران هایهیجان

 فصلنامه سالم. افراد و اسکیزوفرنی به مبتالیان همشیرهای با
 .125-135 (،43)11 شناختی.روان نوین هایپژوهش

 تأثیر بررسی(. 1392چیمه، ن. )شیری، ا.، نجاتی، و.، پوراعتماد، ح،. و 
 کودکان اجتماعی شناخت توانایی ترمیم بر شناختی بخشیتوان

 1399پاییز (، 33)3، شماره یازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا | 32
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 .321-332 (.33)5تاری، تحقیقات علوم رف. باال عملکرد با اُتیسم

 اثربخشی بررسی (.1392) ح. پوراعتماد، و و،. نجاتی، ا.، شیری،
 در هیجانی حاالت تشخیص بهبود بر شناختی بخشیتوان

 استثنائی. کودکان فصلنامه .باال عملکرد با اُتیسم دارای کودکان
13(3،) 14-5. 

اثربخشی  (.1397مرادی، ا. ) بخش، ک.، و  عیوضی، س.، یزدان
یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری بخشی شناختی رایانهتوان

 فعالی.توجه/بیشپاسخ در کودکان مبتالبه اختالل نارسایی
 .9-22(، 14)3نشناسی. پژوهشی عصب روا -فصلنامه علمی

(. اثربخشی 1398فر، م ع. )مدیقربانی، م.، نجفی، م.، نجاتی، و.، و مح
ای بخشی شناختی حاالت ذهنی بر بازشناسی بیان چهرهتوان

هیجان در افراد وابسته به مواد، فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف 
 .253-276 (،50)12. مواد

(. بررسی روایی و اعتبار 1385قمرانی، ا.، البرزی، ش.، و خیر.، م. )
مانده ذهنی و آموزان عقبدانشآزمون نظریه ذهن در گروهی از 

-199، 38( پیاپی 2)10شناسی، مجله روان عادی شهر شیراز،
181 . 

(. روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه 1390کاسه چی، م. )
نامه پایانساله.  7-12غربالگری کودکان اُتیسم با عملکرد باال 

کارشناسی ارشد کاردرمانی روان. دانشگاه علوم بهزیستی و 
 بخشی.توان

(. 1389راد، ع. ا.، و مسدد، س. ع. ا. ) منصوری، م.، چلبانیو، غ.، ملکی
مقایسه عوامل مؤثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتال 

پژوهشی دانشگاه علوم  -مجله علمیبه اُتیسم و کودکان طبیعی. 
  .115-125 (.53)4پزشکی اراک. 

(. اثربخشی 1398ت. )موسی بیگی, ط،. کریمی، ح،. آسانی، 
خوانی بر عالئم رفتاری کودکان اُتیسم بخشی شناختی ذهنتوان

همایش ملی خانواده، اختالل اُتیسم و  با عملکرد باال در کرج.
 ، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.1398های همراه. چالش

 (.1397)بناب، ب. زاده، ح.، ارجمندنیا، ع.، افروز، غ.، و غباریموسی
نگر بر بخشی شناختی مبتنی بر حافظه آیندهاثربخشی برنامه توان

مشکالت رفتاری و حافظه فعال کودکان با اختالل کاستی توجه 
-110(، 2)9. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی. فعالیبیش

99. 

بخشی شناختی بازشناسی هیجانی بسته توان(. 1396نجاتی، و. )
پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه  . تهران: مرکزعارف

 شهید بهشتی. 

بخشی (. بررسی تأثیر توان1393نجاتی، و.، شیری، ا.، و فرقانی، س. )
هیجانی مبتنی بر رایانه بر درک حاالت هیجانی در کودکان 

 .19-26 (،120)21مجله علوم پزشکی رازی.  دبستانی.پیش

(. سیر تحول 1394اسالم، م. )نجاتی، و.، مقصودلو، م.، و معین
 -فصلنامه علمیای از کودکان ایرانی، بازشناسی هیجان در نمونه

 .75-84(، 1)5بخشی. پژوهشی طب توان

(. بررسی 1394نجار زادگان، م.، نجاتی، و.، امیری، ن.، و شریفیان، م. )
بخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی )توجه و حافظه اثر توان

 فعالی.توجه/ بیشن مبتال به اختالل نقصکاری( در کودکا
 .97-108(، 2)4بخشی، پژوهشی طب توان -فصلنامه علمی

(. مقایسه سالمت روان و 1398نوروزی، ر.، بردیده، م.، و امینی، س. )
های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین کودکان ویژگی

س چهارمین کنفراناُتیسم و والدین کودکان معلول جسمی. 
. 1398. شناسی، مشاوره و علوم تربیتینالمللی پژوهش در روابین

 تفلیس: گرجستان.

حل مشکالت رفتاری کودکان درخودمانده: بهبود (. 2004هاجدن، ل. )
محمد اسماعیل و . ترجمه الهارتباط به کمک راهکارهای دیداری

 (. چاپ دوم. تهران: دانژه.1389رسا )امیر رحمانی

(. اثربخشی آموزش 1398زاده، س.، و احمدی، ز. )قاسمیاقوتی، ف.، 
فالسبرگ و ایفای نقش  -نظریه ذهن براساس الگوی هال و تاگر

بر بهبود سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتال به اختالل طیف 
 .295-306(، 35)6.  فصلنامه سالمت و روان کودک. اُتیسم
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation based on emotional recognition 

on behavioral problems and theory of mind in children with autism spectrum disorder (ASD). The research was an 

experimental study with pre-test-post design and a control group. The statistical population consisted of students 

with ASD (298 subjects=65 girls+232 Boys) of Shiraz City in 2019-2020 academic year. The sample consisted of 

44 students who were selected by purposeful sampling from among normal and exceptional schools with simple 

random method and were placed in 2 groups of 22 (16 boys+6 girls). Intervention in 12 sessions was performed on 

the experiment group and control group members continued their daily programs. The research tools included 

Autism Spectrum Screening Questionnaire (Ehlers, Gillberg, Wing, 1993), Theory of Mind Test or ToM (Stimann, 

1994) and study of cognitive rehabilitation background based on emotion recognition (AREF). Data were analyzed 

using single-variable and multivariate analysis of covariance using statistical software SPSS24. Results showed 

that cognitive rehabilitation method based on emotional recognition had a positive effect on improving behavioral 

problems (F=33.68, df=1, P≥0.001), level one (P=0.001 & F=21.23) level two (P=0.002 & F=11.58) and the overall 

score of theory of mind (P=0.001 & F=16.93), but did not have a significant effect on level three theory of mind. 

Based on the results, it can be concluded that teaching the proper recognition and diagnosis of various emotions 

through cognitive rehabilitation (substitution) can improve behavioral problems and upgrade the levels of theory 

of mind. 
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