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 آن اثربخشی و ذهن نظریه بر مبتنی خوانی هیجان هایمهارت آموزش برنامه طراحی

باال عملکرد با اوتیستیک کودکان همدلی هایمهارت بهبود بر

1افتخاری سمیرا

2صدوقی مجید

 4رضایی سعید

چکیده

 یهاآن بر بهبود مهارت ين و اثربخشذه یهبر نظر يمبتن يخوان یجانه یهاحاضر با هدف طراحي برنامه آموزش مهارت پژوهش :هدف

 آزمونو پس آزمونیشبا پ یشيآزما یمهن یهاروش پژوهش حاضر از نوع طرح :روشبا عملکرد باال انجام گرفت.  اوتیستیککودکان  يهمدل

بودند  1433آوریل در سال  دوم اوتیسمدر مرکز  شدهیرشپذ اوتیسم. جامعه موردنظر شامل کلیه کودکان با اختالل استهمراه با گروه کنترل 
( انتخاب شدند و در 1333 یسون،سطح عملکرد )سون گرا ینبا عملکرد باال با استفاده تست تع اوتیسمنفر  11کل جامعه هدف تعداد  یناز ب

 یجان( و ه2002کوهن,-)بارون يبهره همدل هاییاسشدند از مق یگزینجا يصورت تصادفنفر( به 8نفر( و کنترل ) 8) یشيدو گروه آزما
 یلتحل یآمار یشرفتهپ یهااطالعات از آزمون وتحلیلیهتجز یاطالعات استفاده شد و برا یگرداور ی( برا1333 ،کوهن -)بارون يخوان

های پژوهش در سطح آمده نشان داد که فرضیهدستبه نتایج ها:یافتهاستفاده شد.  T ( و آزمونMANCOVA) یرهچندمتغ یانسکووار

 ستیکیاوتهمدلي کودکان  یهاهیجاني در بهبود مهارت یهاکه آموزش مهارت بود يمعن ینبه ااین  :گیرییجهنتشدند  داريمعن %5 یآلفا

 .با عملکرد باال، مؤثر بوده است

.خواني هیجان همدلي، ذهن، نظریه باال، عملکرد یسماوت :هاکلیدواژه

 : مقدمه
است  یدشد يب تحولهای عصیکي از انواع اختالل ،اوتیسمختالل ا

 یتشود و محدوديم يتکامل ینددر فرا یکه موجب نقص جد
ه ب یداریپا يو اجتماع يعاطف یژهوهو ب یرفتار ي،شناخت یقعم

 یهااختالل یصيو تشخ یآمار یپنجم راهنما یرایشدنبال دارد )و
 (.2014 ي،روان

 یهاها تفاوتدر آن اوتیسمرشد که کودکان  يسه حوزه اصل 
روابط متقابل، ارتباط و رفتار  یهاافراد دارند، حوزه یربا سا یآشکار
 ی،ادانفر هاییتبه فعال یلصورت تماکه روابط متقابل به است

 یشترب یریسوگ یگران،نسبت به د تفاوتييآشکار، ب يانزواطلب
ساالن نسبت به گروه همساالن، احتمال بروز طرف بزرگبه

ست روابط، شک يانفعال رشیمختلف، پذ یختهخودانگ یهاواکنش

samiraeftekhari86@gmail.com تربیتيکارشناسي ارشد روانشناسي 1

2دکترى روانشناسی کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه کاشان 

3دکترى روانشناسی کودکان استثنایى. استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی 

24/10/1435پذیرش نهایي:  05/08/1435 دریافت مقاله:

4 Empathy 
5 Social cognition 
6 Lawrence 
7 Cognitive empathy 
8 Affective empathy 

 يو ناتوان يو رسوم اجتماع یناز قوان یفدر درك افراد، درك ضع
، نشان 3يو فقدان همدل يدر به دست آوردن آرامش در مواقع ناراحت

ذهن و  یهنظر یهااز مؤلفه یکي ،ي(. همدل1433شود )يداده م
 است و یجانيدرك و ابراز ه یيبه توانا يو متک 5يشناخت اجتماع

 ها وآن یها، تجربه احساسیگراندرك حاالت د یتعنوان قابلهب
(. 2013شود )دیستي، يم یفتوص هایتپاسخ مناسب به آن موقع

 ياست که در مورد دو بعد آن توافق نسب یچندبعد يمفهوم يهمدل
سرد  یا 2يشناخت ي(، همدل2002و همکاران, 1وجود دارد )الورنس

 ياست و همدل یگراند يذهن یهاکه مربوط به درك حالت
شخص در برابر حالت یجانيه یهاگرم که به پاسخ یا 8يعاطف

 االبا عملکرد ب کیستیکودکان اوت یهمدل یهاآن بر بهبود مهارت یذهن و اثربخش هیبر نظر یمبتن یخوان جانیه یهابرنامه آموزش مهارت یطراح
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، 11، بشه10یدون، د3یوآمبروز ی)د یندگويم یگراند يعاطف یها
ود، خ يرفتار اجتماع یمتنظ ي،در درك رفتار اجتماع ي(. همدل2003

( و 12،2013ینگتونو فار یفرفتار پرخاشگرانه )جول اکتساب اخالق
 دارد و ياساس ينقش یگرانرفتار خود بر د یرتأث یافتدر در يناتوان

 یگرید ینگران شدن برا یعني، یبه همدرد یلممکن است تبد
 يدگدرمان يحت یا یگری،د یجانيدرك حالت ه یا یافتدر یلبه دل

آزارنده که متمرکز بر خود فرد  یجانيواکنش ه یعني، 14يشخص
 یجادا یگرید انيیجدرك حالت ه یا یافتدر یلبوده و به دل

 يهمدل ین،(؛ بنابرا2003، 13و الم یستيگردد )دي، مشوديم
 که نقص یبوده و افراد ياجتماع یهامهم در بستر تعامل يمفهوم

اند. دچار اشکال يدارند، در همدل ياجتماع یهادر تعامل یدشد
فهم حاالت  یبرا یيتا توانا ياجتماع ینشاز ب یادامنه يهمدل
 املرا نیز ش یگرانمشابه با د یجاناتو تجربه ه يو شناخت يعاطف

(. 1434 ،رضایي ؛ نقل از15،1382یلرو م یزنبرگشود )ايم
ها با و ارتباط آن ینوالد یدهند رفتارهايها نشان مپژوهش

ها مرتبط است در پژوهشي با عنوان آن يفرزندان با رشد همدل
وسط ت تگيیفدر انواع خودش يشناخت یجانه یمو نحوه تنظ يهمدل
آمده نشان داد دستبه یج( انجام شد، نتا1434پور و همکاران )زال

 یکمتر يباشند، همدليم یفتگيخودش یجانکه دچار ه یکه افراد
يخود را منظم م یفتگيخودش یجاندارند که ه یرا نسبت به افراد
کوله مرز و همکاران  یانکه توسط بگ یگرد يکنند. در پژوهش

ثربخشي آموزش گروهي همدلي بر بهبود روابط ( با عنوان ا1434)
عاطفي کودکان با اختالل نقص توجه/  یميو خودتنظ يشخص ینب
نشان دادند که آموزش گروهي همدلي بر بهبود روابط  ي،فعالیشب

ثر بوده است و آموزش ؤعاطفي م یميبین شخصي و خودتنظ
 واندتيبه نوجوانان م یژهوهدر مدارس ب يهمدل یهامهارت يگروه

 يشخص ینو بهبود روابط ب يتکانش یباعث کاهش رفتارها
 / نقص توجه گردد.يفعالیشب ینوجوانان دارا

برجسته کودکان  یهاطور که ذکر شد یکي دیگر از مشخصههمان 
يلاست که اص یجاناته يفقدان مهارت در ابراز و بازشناس یسماوت
 جادیو ا ینیربا سا یمانهرابطه صم یک یموانع در برقرار ینتر

(. 2003؛12، کالمن و گولدمن11شود )کاهانايم يتلق يروابط اجتماع
 یگرانخواندن ذهن د یافاقد درك ذهن  اوتیسم مبتالبهافراد 

اد افر یرسا هاییجانها و هیزشها در فهم اعتقادات، انگهستند، آن
خواندن ذهن  یي(. در مورد توانا2011؛18یتردارند )پ یمشکل جد

 ،يممکن است در مورد موضوع اوتیسم مبتالبهافراد گفت که  یدبا

                                                           
9 D Ambrosio 
10 Didon 
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12 Jollife Farrington 
13 Personal distress 
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15 Eisenberg & Miller 
16 Kahana 

 یدمنعالقه یزانشنونده و م یرکالميغ یهابدون توجه به نشانه
او به موضوع موردنظر، صحبت کنند. کودکان درخودمانده در 

ل با مشک یشو عملکرد خو یاتخصوص ي،ظاهر جسمان یيبازنما
 يدراک، دانش اکنديرشد م یشترروبرو هستند. هرچه کودك ب

 نیکه چن فهمدي. درواقع مکنديکسب م یادر مورد دن یشتریب
انند ذهن م یگرید یشرفتمنجر به پ یيتوانا ینهم هست. ا یایيدن

. است ذهن یهبه نام نظر یتيقابل یجهکه خود نت شوديم يشناس
گذارد يم يو ارتباط هر کودک يبر زندگ یقيعم یرتأث یيتوانا ینا

ذهن را تجربه  یکه نقص تئور یراد(. اف2008کوهن -)بارون
ك در ینمشکل دارند؛ همچن یگراند یاتن یین، در تبکننديم

 یزو ن گذارديم یرتأث یگرانکه چطور رفتارشان بر د کنندينم
که  ي( در پژوهش1485 ي،دارند )قمران يدر تقابل اجتماع يمشکالت

با عنوان بررسي نقش تئوری ذهن و  1432در سال  اکبریيعل
 هاتهیاف یجانجام داد، نتا يهمدل بینيیشکردهای اجرایي در پکار

 يگهمبست يهمدل یيذهن و کارکرد اجرا یتئور یننشان داد که ب
 يلهمد بینيیشذهن قادر به پ یتئور ینمعنادار وجود دارد، همچن

 بینيیشذهن از پ ینسبت به تئور یياجرا یو کارکردها باشديم
 یارسب يدر همدل یزسن ن یرو متغبرخوردار است  یشتریب يهمدل

، 20، بلک13. باولزباشدينامبرده مؤثر م یرهایمتغ یراز سا یشترب
 یقاتي( تحق2003کوهن –به نقل از بارن  1382) 22، مالت21یلمر

 افتندیها دراند آنانجام داده يهمرنگ یا یدرا با استناد به وجود تقل
عاطفه،  یاهر م یدرد، خنده، لبخند، شرمسار یهاکه افراد حالت

ن را در آ یرو نظ یتموفق ی، نفرت، لکنت زبان، تالش برايناراحت
معتقداست که  24هابسون کننديم یدمتفاوت تقل هاییتموقع

و  یجاندر مورد ادراك و ابراز ه تواننديکودکان درخودمانده نم
باشند.  یيصاحب بازنما ياجتماع-يبهنجار عاطف يدهپاسخ
 ینا یست،بهنجار ن يزندگ یاز همان ابتداها آن یجانيه یهاپاسخ

 يرو هستند )نجمکماکان با مشکل روبه يسالکودکان تا بزرگ
1488.) 

شده و با مرور بر ادبیات تحقیقات انجام شدهیانبا توجه به مطالب ب 
 يمبتن يخوان جانیه یهاآموزش مهارتپژوهش چنداني در مورد 

ا ب اوتیستیکودکان ک يذهن بر بهبود کارکرد همدل هیبر نظر
صورت نگرفته است به همین منظور پژوهش حاضر  عملکرد باال

ذهن  یهکه در آن بر اساس نظر پردازديم یابرنامه يبه طراح
 يحلم با عملکرد باال اوتیسمکودکان  يو چهره خوان یجانه یيتوانا
 يهوش کالم یآن دارا انیکه مبتال اوتیسم یهااختالل فیدر ط

17 Kallman and Gooldman 
18 Peter 
19 Bavelas 
20 Black 
21 Lemery 
22 Mullett 
23 Hobson 
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 يدهد و اثربخش یشافزا (.2002 نریباشد )و 20 یاالب يرکالمیو غ
را  با عملکرد باال اوتیستیککودکان  يهمدل یبرنامه بر رو ینا

د که آیا آیبرمي ن پرسشدر پي پاسخ با ای بسنجد و نیز همچنین
در کودکان  يباعث بهبود همدل يخوان جانیبهبود مهارت ه

 یا برنامه آموزش؛ و اینکه آگردديبا عملکرد باال م اوتیستیک
در کودکان  يشناخت يهمدل شیموجب افزا يخوان جانیه

 یا خیر شوديبا عملکرد باال م اوتیستیک

 روش 

آزمون همراه با پس-آزمونشیپژوهش حاضر از نوع آمایشي با پ
 آموزش يخوان یجانپروتکل برنامه ه باشد و ازگروه کنترل مي

 یناجرا شد. ا اییقهدق 30در ده جلسه  يخوان یجانه یهامهارت
ها بود، آن ینبا کودکان و والد یيپروتکل شامل جلسه آشنا

 يخوان یجانبرنامه مهارت ه ینا یدر جلسات بعد ینهمچن
 ی، بازهایجانه یرمختلف مانند تصاو هاییباز یقکودکان از طر

 کودك و ینقش باز ي،اجتماع یهاداستان یلم،، پخش فهایجانه
مورد آموزش  یجاناته یحافظه و باز ی، بازحدس بزن یباز ي،مرب

شد. جامعه موردنظر شامل کلیه کودکان با  هقرار داد یشو افزا
ل در سا یلدوم آور اوتیسمدر مرکز  شدهیرشپذ اوتیسماختالل 

با عملکرد  اوتیسمنفر  11کل جامعه هدف تعداد  ینبودند از ب 1433
( 1333 یسون،گراسطح عملکرد )سون  ینباال با استفاده آزمون تع

نفر(  8نفر( و کنترل ) 8) یشيانتخاب شدند و در دو گروه آزما
 يبهره همدل هاییاسشدند. از مق یگزینجا يصورت تصادفبه

( 1333 ،کوهن -)بارون يخوان یجان( و ه2002 ،کوهن-)بارون
 از يخوانبرای سنجش ذهن اطالعات استفاده شد. یگرداور یبرا

شمچ یقاز طر يخوانشده ذهن یدنظرجدآزمون ت یوترینسخه کامپ
آزمون  ینشده ا یدنظرکوهن استفاده شد. فرم تجد-ها، بارون

حالت  یفهر سؤال چهار توص سؤال است 41 یدارا يخوان یجانه
با همان ارزش  يحالت هدف و سه حالت انحراف یک) يذهن

از  ینایيشود. تنها با استفاده از اطالعات بي( ارائه میجانيه
 کنندهفیتوص ینرا که بهتر یاکلمه شوديهندگان خواسته مدپاسخ
 یگذارنمره یهاست انتخاب کنند. برااحساس صاحب چشم یافکر 

دامنه  ینو نمرات ب یردگيتعلق م یکنمره  یح،به هر جواب صح

 يخواننشانگر ذهن 22. نمره کمتر از گیرنديقرار م 41)صفر( و 0
متوسط و نمره باالتر  يخوانهننشانگر ذ 22-40 یننمره ب یین،پا

 ینا يدرون ي. اعتبار و همسانباشديباال م يخواننشانگر ذهن 40از 
 یق( از طر1430( و بافنده )1430و همکاران ) یلوعل آزمون توسط

( با 1430پور و همکاران ) يو توسط بخش 24/0کرونباخ  یآلفا
ی شده است. همچنین برا( گزارش13/0) یچاردسونر-روش کودر

فاده است یلیامگ اوتیسم یبندرتبه یاس، از مقیسماوتسنجش اختالل 
افراد  صیمنظور تشخاست که به یستيلگارز چک یاسشد این مق
 نسبتاً یانمونه یبر رو 1333است؛ و در سال  شدهینتدو اوتیستیک

 یو کانادا، برا یکاپروتور یا،از کلمب یالتا 31نفر( از  1033بزرگ )
منتشرشده  1335سال هنجار شده و در سال  22تا  4 ینافراد سن
( 1333) یکاآمر اوتیسمانجمن  یفبر اساس تعار یاسمق یناست. ا

و  یآمار یراهنما یبر مبنا یکا،آمر يپزشکو انجمن روان
و  یناست و توسط والد شدهیهته يروان یهااختالل یصيتشخ

بزار با ا ینا یایيشود. پايم یلخانه تکم یامتخصصان در مدرسه 
 یرفتارها یبرا %30 یآلفا یباستفاده از روش باز آزمون، ضر

 یهااختالل %88 ي،تعامل اجتماع %34ارتباطات،  %83 ی،ایشهکل
ون آزم یينشان داده است. روا اوتیسم يشناسدر نشانه %31 ی،رشد

 أییدشدهت اوتیسم یصيتشخ یابزارها یربا سا یسهمقا یقاز طر یزن
 یاسشده، از مقانتخاب یهاعملکرد نمونه یزانم یینتع یاست و برا

اهد با عملکرد باال استفاده خو اوتیسمسندروم آسپرگر و  یبنددرجه
 يلفه همدلؤسه م یکوهن دارا–بارون  يبهره همدل یاسمق شد.

در قالب  ياجتماع یهاو مهارت یجانيه یریپذواکنش ي،شناخت
موافق  لف تا کامالًمخا از کامالً یاصورت چهاردرجهسؤال به 30

 یقاز طر ،(1483) يتوسط ابوالقاسم یاسمق یناعتبار ا یزاناست. م
شده است. به دست آمد. آزمون بهره گزارش 80/0 یيباز آزما

 پردازد.يم يبه بررس يهمدل

 هایافته

 توصیفي لیها از دو روش تحلداده لیوتحلهیمنظور تجزبه 
اطي استنب لیو نمودار( و تحلانحراف استاندارد  انه،یم ن،یانگی)م

 . ( استفاده شدانسیاستودنت و کووار T)آزمون 

 آزمونو پس آزمونشیهای پ: میانگین و انحراف استاندارد متغیر همدلی در گروه1جدول 
 ینباالتر ترینیینپا انحراف استاندارد یانهم میانگین گروه آزمون

 12 54 51/4 53 11/58 کنترل آزمونیشپ

 82 51 21/3 11 03/13 یشآزما
 23 53 22/4 10 50/10 کنترل آزمونپس

 30 53 2,43 23 20/23 یشآزما
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 نیباالتر و نیترنییانحراف استاندارد، پا انه،یم ن،یانگی: م1در جدول 

کنترل و  یهادر گروه يهمدل ریآزمون متغآزمون و پسشیپ ازیامت

 نیانگیم ،ين همدلآزموآزمون و پسشیآمده است در پ شیآزما

باالتر از گروه  20/20و  03/13به ترتیب با میزان  شیگروه آزما

 یهادر گروه يهمدل ریمتغ نیانگیباشد، همچنین ميکنترل م

 نیبوده و ا آزمونشیاز پ شیآزمون بو کنترل در پس شیآزما

ياز گروه کنترل م شیب 20/23با میزان  شیدر گروه آزما شیافزا

 .باشد

واکنش اسیمق ریز یفیتوص لی: تحل2جدول. یجانیه یریپذ  
 ینباالتر ترینیینپا انحراف استاندارد یانهم میانگین گروه آزمون

 20 13 34/1 12 22/12 کنترل آزمونیشپ

 23 13 80/3 18 11/13 یشآزما
 28 13 41/2 12 33/12 کنترل آزمونپس

 45 13 13/4 21 3/25 یشآزما

 
واکنش اسیمق ریآزمون زآزمون و پسشیپ، در 2مطابق جدول 

يم رلکنت گروه از باالتر با شیآزما گروه نیانگیم ،يجانیه یریپذ
در  يجانیه یریپذواکنش اسیمق ریز نیانگیباشد، از سویي دیگر، م

بوده و  آزمونشیاز پ شیآزمون بو کنترل در پس شیآزما یهاگروه
 کنترل گروه از شیب 03/25با میزان  شیدر گروه آزما شیافزا نیا
 .باشديم

 

 یشناخت یهمدل اسیمق ریز یفیتوص لی: تحل3جدول 
 ینباالتر ترینیینپا انحراف استاندارد یانهم میانگین گروه آزمون

 13 3 25/2 13 11/13 کنترل آزمونیشپ
 22 3 34/3 18 21/18 یشآزما

 22 11 83/2 5/15 84/15 کنترل آزمونپس

 23 12 21/4 23 3/33 یشآزما

 
 آزمونشیآن است که در پ انگری، ب4در جدول. يفیتوص لیتحل جینتا

باالتر  شیگروه آزما نیانگیم ،يشناخت يهمدل اسیمق ریآزمون زو پس

 يدلهم اسیمق ریز نیانگیباشد، عالوه بر این مياز گروه کنترل م

از  شیآزمون بو کنترل در پس شیآزما یهادر گروه يشناخت

 شیب 23,03با مقدار  شیدر گروه آزما شیافزا نیبوده و ا آزمونشیپ

 .از گروه کنترل است

یاجتماع مهارت اسیمق ریز یفیتوص لی: تحل4جدول.  
 ینباالتر ترینیینپا انحراف استاندارد یانهم میانگین گروه آزمون

 40 22 2,31 22 21,22 کنترل آزمونیشپ

 41 20 2,22 22 21,14 یشآزما

 42 12 4,24 21,5 21,22 کنترل آزمونپس

 22 21 1,31 23 23,30 یشآزما

دهد که در مي نشان، 3.جدول در يفیتوص لیتحل جینتا

 نیانگیم ،يمهارت اجتماع اسیمق ریآزمون زو پس آزمونشیپ

 ریز نیانگیو همچنین م است باالتر از گروه کنترل شیگروه آزما

و کنترل در  شیآزما یهادر گروه يمهارت اجتماع اسیمق

ا ب شیو کاهش در گروه آزما بوده آزمونشیآزمون کمتر از پپس

 .باشدياز گروه کنترل م شیب 23,30میزان 
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یخوان جانیه ریمتغ یفیتوص لی: تحل5جدول   
انهیم میانگین آزمون نیترنییپا انحراف استاندارد  نیباالتر   

آزمونشیپ  24,2 23 2,40 20 28 

آزمونپس  3,52  23 1,53 22 42 

 نیانگیکه مآن است  انگری، ب5در جدول. يفیتوص لیتحل جینتا

 23,5آزمون و در پس 24,2 آزمونشیدر پ يخوان جانیه ریمتغ

رل و دو گروه کنت سهیبا هدف مقا . در تحلیل استنباطيباشديم

 است. دهیاستفاده گرد T از آزمون يهمدل ریدر متغ شیآزما

و سطح  -T ،2,50شده است، مقدار ادهگونه نشان دهمان

در  شیگروه کنترل و آزما انی، لذا مباشديم 0,01 یمعنادار

 35با  0,05در سطح  یتفاوت معنادار يهمدل ریمتغ آزمونشیپ

دو گروه کنترل و  سهیدر مقا Tوجود دارد. مقدار  نانیدرصد اطم

 یو سطح معنادار -1,83 ،يهمدل ریآزمون متغدر پس شیآزما

 طحس در یمعنادار تفاوت گروه دو انیم نی، بنابراباشديم 0,00

وجود دارد. نانیدرصد اطم 33 با 0,01

 یهمدل آزمون در شیآزما گروه و کنترل گروه سهی: مقا6جدول.
 

 آزمون
نیانگیم تعداد گروه نیانگیانحراف از م انحراف استاندارد  یسطح معنادار Tمقدار    

آزمونشیپ 514, 58,18 18 کنترل   0,82 2,50-  0,01 

شیآزما  15 13,01 3,21 2,43 

آزمونپس -1,83 0,82 4,22 10,50 18 کنترل   0,00 

شیآزما  15 23,20 2,43 1,31 

 یجانیه یریپذواکنش اسیمق ریدر ز شیگروه کنترل و گروه آزما سهی: مقا7جدول.
نیانگیم تعداد گروه آزمون نیگانیانحراف از م انحراف استاندارد  یسطح معنادار Tمقدار    

آزمونشیپ -2,05 0.33 1.43 17.20 18 کنترل   0,03 

شیآزما  15 19.66 4.80 1.24 

آزمونپس -2,21 0.54 2.31 17.94 18 کنترل   0,00 

شیآزما  15 25.40 3.69 0.95 

گروه  انی، لذا مباشديم 0,03 یو سطح معنادار -T ،2,05مقدار 

 يجانیه یریپذواکنش اسیمق ریز آزمونشیدر پ شیکنترل و آزما

وجود دارد.  نانیدرصد اطم 35با  0,05در سطح  یتفاوت معنادار

 ریآزمون زدر پس شیدو گروه کنترل و آزما سهیدر مقا Tمقدار 

 0,00 یو سطح معنادار -2,21 ،يجانیه یریپذواکنش اسیمق

 با 0,01 سطح در یمعنادار تفاوت گروه دو انیم نی، بنابراباشديم

.دارد وجود نانیاطم درصد 33

 

 یشناخت یهمدل اسیمق ریدر ز شیگروه کنترل و گروه آزما سهی: مقا8 جدول
 یسطح معنادار Tمقدار  یانگینانحراف از م انحراف استاندارد یانگینم تعداد گروه آزمون

 0,00 15/4 54/0 25/2 11/13 18 کنترل آزمونیشپ

 22/1 34/3 21/18 15 یشآزما

 0,00 -2,38 18/0 83/2 84/15 18 کنترل آزمونپس

 83/0 21/4 30/20 15 یشآزما
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 -T ،4,15آن است که مقدار  انگریدر این جدول ب Tآزمون  جینتا

 شیگروه کنترل و آزما انی، لذا مباشديم 0,00 یو سطح معنادار

 در یتفاوت معنادار يشناخت يهمدل اسیمق ریز آزمونشیدر پ

 سهیدر مقا Tوجود دارد. مقدار  نانیدرصد اطم 33با  0,01 سطح

 يهمدل اسیمق ریآزمون زدر پس شیدو گروه کنترل و آزما

 دو انیم نی، بنابراباشديم 0,00 یو سطح معنادار -2,38 ،يشناخت

 وجود نانیاطم درصد 33 با 0,01 سطح در یمعنادار تفاوت گروه

 .دارد

یاجتماع مهارت اسیمق ریز در شیآزما گروه و کنترل گروه سهی: مقا9جدول   
نیانگیم تعداد گروه آزمون نیانگیانحراف از م انحراف استاندارد  یسطح معنادار Tمقدار    

آزمونشیپ 22/21 18 کنترل   31/2  58/0  21/0  38/0  

شیآزما  15 14/21  22/2  2/0  

آزمونپس 22/21 18 کنترل   24/4  21/0  33/2  02/0  

شیآزما  15 30/32  31/1  33/0  

 
، لذا باشديم 0,38 یو سطح معنادار -T ،0,21، مقدار 3در جدول 

مهارت  اسیمق ریز آزمونشیدر پ شیگروه کنترل و آزما انیم

دو گروه  سهیدر مقا Tوجود دارد. مقدار  یتفاوت معنادار ياجتماع

 2,33 ،يمهارت اجتماع اسیمق ریآزمون زدر پس شیکنترل و آزما

 تفاوت گروه دو انیم نی، بنابراباشديم 0,02 یادارو سطح معن

 .دارد وجود نانیاطم درصد 35 با 0,05 سطح در یمعنادار

 يباعث بهبود همدل يخوان یجانبهبود مهارت ه» هیفرض يبررس در

 لیتحل جینتا ،«گردديبا عملکرد باال م اوتیستیکدر کودکان 

 ریدر متغ Fر آن است که مقدا انگریب 3,10در جدول  انسیکووار

با  نیاست، بنابرا 0,00آن  یو سطح معنادار 15,23مستقل گروه 

 جهینت توانيو م شدهرفتهیپذ یآمار هیفرض نانیدرصد اطم 33

در  يباعث بهبود همدل يخوان جانیگرفت که بهبود مهارت ه

 .گردديبا عملکرد باال م اوتیستیککودکان 

 یهبود همدلبر ب یخوان جانیمهارت ه ری: تأث11جدول 
 یدرجه آزاد مجموع مجذورات یسطح معنادار مقدار F مدل

 00/0 48/2252 2 34/120 گروه نیب

28/22 1 82/208 00/0 

 00/0 24/221 1 01/22 منبع

23/15 1 31/111 00/0 

 
و سطح  32,02مستقل گروه  ریدر متغ F، مقدار 11در جدول 

 هیفرض نانیرصد اطمد 33با  نیاست، بنابرا 0,00آن  یمعنادار

گرفت که برنامه آموزش  جهینت توانيو م شدهرفتهیپذ یآمار

در کودکان  يشناخت يهمدل شیموجب افزا يخوان جانیه

 .گردديبا عملکرد باال م اوتیستیک

 یشناخت یهمدل شیبر افزا یخوان جانیمهارت ه ری: تأث11جدول.
 یمعنادار سطح F مقدار یآزاد درجه منبع

 000/0 04/35 2 شدهحاصال مدل
Intercept 1 23/42 000/0 

 000/0 02/32 1 يشناخت يهمدل آزمونشیپ

 

مستقل گروه  ریدر متغ Fشده است مقدار ، نشان داده12جدول  در

درصد  33با  نیاست، بنابرا 0,00آن  یو سطح معنادار 20,15

ت که گرف جهینت توانيو م شدهرفتهیپذ یآمار هیفرض نانیاطم

 یریپذواکنش شیافزا موجب يخوان جانینامه آموزش هبر

 .گردديم باال عملکرد با اوتیستیک کودکان در يجانیه
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 یجانیه یریپذواکنش شیبر افزا یخوان جانیمهارت ه ری: تأث12جدول.

 یمعنادار سطح F مقدار یآزاد درجه منبع

 000/0 03/51 2 شدهاصالح مدل
Intercept 1 01/24 000/0 

 000/0 15/20 1 یریپذواکنش آزمونشیپ

 گیرینتیجه و بحث

د هستن، درمجموع نقص عصب تحولي یسماوتهای طیف اختالل
و موجب محدودیت عمیق شناختي، رفتاری، ارتباطي، اجتماعي 

شود. داشتن روابط عاطفي و هیجاني سالم در گستره زندگي مي
ر د یسماوتالل های بزرگ افراد با اختبا دیگران، یکي از چالش

های های علمي و همچنین گزارشدنیای اجتماعي است. بررسي
 ، دریسماوتوالدین، گویای این است که کودکان با اختالل 

های مختلف اجتماعي، دارای عاطفه نامناسب و ناپخته موقعیت
برنامه آموزش  يطراحبه  هستند. به همین منظور پژوهش حاضر

 آن يذهن و اثربخش یهبر نظر يمبتن يخوان یجانه یهامهارت
 پرداخته با عملکرد باال اوتیستیککودکان  يبر بهبود کارکرد همدل

کند. يم یدآمده فرضیات موردنظر پژوهش را تائدستاست نتایج به
آزمون با گروه کنترل پس -آزمونیشهمچنین طرح آزمایشي پ

ا ب اوتیسمنشان داد که آموزش مهارت هیجاني خواني کودکان 
ها دارد و میزان سطح همدلي آن یزیادی بر رو یرملکرد باال تأثع

گویای این مطلب است که هیجان نقش بسیار  0/00معناداری در 
ا هقوی در همدلي و عاطفه این کودکان دارد از سویي دیگر یافته

توان با کیفیت آموزشي مناسب همدلي دهد که مينشان مي
 کودکان ایجاد و افزایش داد.

 و تشکر تقدیر

ش کننده در این پژوهاست که از کلیه کودکان شرکت ذکریانشا
اند و ها که صمیمانه ما را در این پژوهش یاری کردهو والدین آن

دوم آوریل که دلسوزانه ناظر بر تحقیق  بخصوص مدیر مؤسسه
 بود نهایت تقدیر و تشکر را داریم.

 منابع
 ترجمه محمد گنجي ،و سندرم آسپرگر اوتیسم(. 2003کوهن )-بارن

 (. تهران: انتشارات ساواالن1483)

مقایسه توانایي بازشناسي حاالت هیجاني (. 1430جلیلي، فاطمه )
اختالل  مبتالبهمختلف بر اساس اجزاء صورت در کودکان 

ناسي کارش نامهیان، پابا عملکرد باال با همتایان عادیاوتیسم 
 حقیقاتآزاد اسالمي واحد علوم و ت ارشد، دانشگاه

روش  ریتأث(. 1430، یداهلل، فرخي، علي، قره گوزلو، مریم )یآبادخرم
تحلیل رفتاری کاربردی بر بهبود عملکرد کودکان اوتیستیک 

، فصلنامه ساله مرکز درماني فرشچیان شهر همدان 10تا  5
 4روانشناسي کودکان استثنایي، 

هن در ذ هیابعاد نظر سهیمقا(. 1430طاهره و همکاران ) ،یدریح
ساله شهر اصفهان.  10تا  5 یوعاد اوتیسم مبتالبهکودکان 

 .4، شماره 12. سال یکاربرد يدانش و پژوهش در روانشناس

. تهران: اوتیسمو اختالل  يشناخت اجتماع(. 1434) دیسع ،یيرضا
 نور. یانتشارات آوا

زال پور، خدیجه، شهیری، شهریار، زراني، فریبا، مظاهری، محمد 
همدلي و نحوه تنظیم هیجان (. 1433، محمد )علي، حیدری

 2(، 13، نشریه پایش، )شناختي در انواع خودشیفتگي

شیری، اسماعیل، نجاتي، وحید، پوراحمد، حمیدرضا، چیمه نرگس 
توان بخشي شناختي بر توانایي شناخت  ریبررسي تأث( 1432)

مجله تحقیقات ، عملکرد باال با اوتیسماجتماعي کودکان 
 441-42(5)11، رفتاری

 زادهیعل می، ترجمه: ابراهو سندرم آسپرگر سمیاوت(. 2008آدامز ) نیل
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Developing Emotional Reading Skills Training program based on the Theory of 

Mind (ToM) and study its effectiveness on Autistic Children Empathetic Skills 

Samira Eftekhari1 
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Saeid Rezaei3 

Abstract 

Aim: This study aims were developing emotional reading skills training program based on the 

Theory of Mind (ToM) and study its effectiveness on Autistic Children Empathetic Skills. 

Methods: The study was kind of experimental study with pre-test and post-test and control 

group. Target population consists of all autistic children in 1394 were referred to specialized 

centers autism Tehran Of subject sample consisted of 16 autistic children with a high 

performance according to population size, the sampling method, the center of education, 

rehabilitation and treatment of April was Autism And the three questionnaires, pervasive 

developmental disorder and Asperger's syndrome grading scale, high-performance Sun 

Graysvn, Baron-Cohen and empathy test questionnaire responded Mind Reading. Results: The 

results showed that teaching emotional skills in children with autism with high performance 

improved empathy and Hypothesis. Conclusion: They are the children study at a significance 

level of P<5% reliability were confirm. 

Keywords: Autism High performance, Empathy, Mind Theory, Emotions reading 
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