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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف طراحي برنامه آموزش مهارتهای هیجان خواني مبتني بر نظریه ذهن و اثربخشي آن بر بهبود مهارتهای
همدلي کودکان اوتیستیک با عملکرد باال انجام گرفت .روش :روش پژوهش حاضر از نوع طرحهای نیمه آزمایشي با پیشآزمون و پسآزمون
همراه با گروه کنترل است .جامعه موردنظر شامل کلیه کودکان با اختالل اوتیسم پذیرششده در مرکز اوتیسم دوم آوریل در سال  1433بودند
از بین کل جامعه هدف تعداد  11نفر اوتیسم با عملکرد باال با استفاده تست تعین سطح عملکرد (سون گرایسون )1333 ،انتخاب شدند و در
دو گروه آزمایشي ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) بهصورت تصادفي جایگزین شدند از مقیاسهای بهره همدلي (بارون-کوهن )2002,و هیجان
خواني (بارون -کوهن )1333 ،برای گرداوری اطالعات استفاده شد و برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمونهای پیشرفته آماری تحلیل
کوواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAو آزمون  Tاستفاده شد .یافتهها :نتایج بهدستآمده نشان داد که فرضیههای پژوهش در سطح
آلفای  %5معنيدار شدند نتیجهگیری :این به این معني بود که آموزش مهارتهای هیجاني در بهبود مهارتهای همدلي کودکان اوتیستیک
با عملکرد باال ،مؤثر بوده است.
کلیدواژهها :اوتیسم عملکرد باال ،نظریه ذهن ،همدلي ،هیجان خواني.
مقدمه:
اختالل اوتیسم ،یکي از انواع اختاللهای عصب تحولي شدید است
که موجب نقص جدی در فرایند تکاملي ميشود و محدودیت
عمیق شناختي ،رفتاری و بهویژه عاطفي و اجتماعي پایداری به
دنبال دارد (ویرایش پنجم راهنمای آماری و تشخیصي اختاللهای
رواني.)2014 ،
سه حوزه اصلي رشد که کودکان اوتیسم در آنها تفاوتهای
آشکاری با سایر افراد دارند ،حوزههای روابط متقابل ،ارتباط و رفتار
است که روابط متقابل بهصورت تمایل به فعالیتهای انفرادی،
انزواطلبي آشکار ،بيتفاوتي نسبت به دیگران ،سوگیری بیشتر
بهطرف بزرگساالن نسبت به گروه همساالن ،احتمال بروز
واکنشهای خودانگیخته مختلف ،پذیرش انفعالي روابط ،شکست

در درك افراد ،درك ضعیف از قوانین و رسوم اجتماعي و ناتواني
در به دست آوردن آرامش در مواقع ناراحتي و فقدان همدلي ،3نشان
داده ميشود ( .)1433همدلي ،یکي از مؤلفههای نظریه ذهن و
شناخت اجتماعي 5و متکي به توانایي درك و ابراز هیجاني است و
بهعنوان قابلیت درك حاالت دیگران ،تجربه احساسهای آنها و
پاسخ مناسب به آن موقعیتها توصیف ميشود (دیستي.)2013 ،
همدلي مفهومي چندبعدی است که در مورد دو بعد آن توافق نسبي
وجود دارد (الورنس 1و همکاران ،)2002,همدلي شناختي 2یا سرد
که مربوط به درك حالتهای ذهني دیگران است و همدلي
عاطفي 8یا گرم که به پاسخهای هیجاني شخص در برابر حالت

 1کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي samiraeftekhari86@gmail.com

2دﮐﺘرى رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن
3دﮐﺘرى رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ .اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
دریافت مقاله 1435/08/05 :پذیرش نهایي1435/10/24 :
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های عاطفي دیگران ميگویند (دی آمبروزیو ،3دیدون ،10بشه،11
 .)2003همدلي در درك رفتار اجتماعي ،تنظیم رفتار اجتماعي خود،
اکتساب اخالق رفتار پرخاشگرانه (جولیف و فارینگتون )2013،12و
ناتواني در دریافت تأثیر رفتار خود بر دیگران نقشي اساسي دارد و
ممکن است تبدیل به همدردی ،یعني نگران شدن برای دیگری
به دلیل دریافت یا درك حالت هیجاني دیگری ،یا حتي درماندگي
شخصي 14یعني ،واکنش هیجاني آزارنده که متمرکز بر خود فرد
بوده و به دلیل دریافت یا درك حالت هیجاني دیگری ایجاد
ميشود ،ميگردد (دیستي و الم)2003 ،13؛ بنابراین ،همدلي
مفهومي مهم در بستر تعاملهای اجتماعي بوده و افرادی که نقص
شدید در تعاملهای اجتماعي دارند ،در همدلي دچار اشکالاند.
همدلي دامنهای از بینش اجتماعي تا توانایي برای فهم حاالت
عاطفي و شناختي و تجربه هیجانات مشابه با دیگران را نیز شامل
ميشود (ایزنبرگ و میلر1382،15؛ نقل از رضایي.)1434 ،
پژوهشها نشان ميدهند رفتارهای والدین و ارتباط آنها با
فرزندان با رشد همدلي آنها مرتبط است در پژوهشي با عنوان
همدلي و نحوه تنظیم هیجان شناختي در انواع خودشیفتگي توسط
زالپور و همکاران ( )1434انجام شد ،نتایج بهدستآمده نشان داد
که افرادی که دچار هیجان خودشیفتگي ميباشند ،همدلي کمتری
را نسبت به افرادی دارند که هیجان خودشیفتگي خود را منظم مي
کنند .در پژوهشي دیگر که توسط بگیان کوله مرز و همکاران
( )1434با عنوان اثربخشي آموزش گروهي همدلي بر بهبود روابط
بین شخصي و خودتنظیمي عاطفي کودکان با اختالل نقص توجه/
بیشفعالي ،نشان دادند که آموزش گروهي همدلي بر بهبود روابط
بین شخصي و خودتنظیمي عاطفي مؤثر بوده است و آموزش
گروهي مهارتهای همدلي در مدارس بهویژه به نوجوانان ميتواند
باعث کاهش رفتارهای تکانشي و بهبود روابط بین شخصي
نوجوانان دارای بیشفعالي /نقص توجه گردد.

بدون توجه به نشانههای غیرکالمي شنونده و میزان عالقهمندی
او به موضوع موردنظر ،صحبت کنند .کودکان درخودمانده در
بازنمایي ظاهر جسماني ،خصوصیات و عملکرد خویش با مشکل
روبرو هستند .هرچه کودك بیشتر رشد ميکند ،دانش ادراکي
بیشتری در مورد دنیا کسب ميکند .درواقع ميفهمد که چنین
دنیایي هم هست .این توانایي منجر به پیشرفت دیگری مانند ذهن
شناسي ميشود که خود نتیجه قابلیتي به نام نظریه ذهن است.
این توانایي تأثیر عمیقي بر زندگي و ارتباط هر کودکي ميگذارد
(بارون-کوهن  .)2008افرادی که نقص تئوری ذهن را تجربه
ميکنند ،در تبیین نیات دیگران مشکل دارند؛ همچنین درك
نميکنند که چطور رفتارشان بر دیگران تأثیر ميگذارد و نیز
مشکالتي در تقابل اجتماعي دارند (قمراني )1485 ،در پژوهشي که
علياکبری در سال  1432با عنوان بررسي نقش تئوری ذهن و
کارکردهای اجرایي در پیشبیني همدلي انجام داد ،نتایج یافتهها
نشان داد که بین تئوری ذهن و کارکرد اجرایي همدلي همبستگي
معنادار وجود دارد ،همچنین تئوری ذهن قادر به پیشبیني همدلي
ميباشد و کارکردهای اجرایي نسبت به تئوری ذهن از پیشبیني
همدلي بیشتری برخوردار است و متغیر سن نیز در همدلي بسیار
بیشتر از سایر متغیرهای نامبرده مؤثر ميباشد .باولز ،13بلک،20
لمری ،21مالت 1382( 22به نقل از بارن –کوهن  )2003تحقیقاتي
را با استناد به وجود تقلید یا همرنگي انجام دادهاند آنها دریافتند
که افراد حالتهای درد ،خنده ،لبخند ،شرمساری مهر یا عاطفه،
ناراحتي ،نفرت ،لکنت زبان ،تالش برای موفقیت و نظیر آن را در
موقعیتهای متفاوت تقلید ميکنند هابسون 24معتقداست که
کودکان درخودمانده نميتوانند در مورد ادراك و ابراز هیجان و
پاسخدهي بهنجار عاطفي-اجتماعي صاحب بازنمایي باشند.
پاسخهای هیجاني آنها از همان ابتدای زندگي بهنجار نیست ،این
کودکان تا بزرگسالي کماکان با مشکل روبهرو هستند (نجمي
.)1488

همانطور که ذکر شد یکي دیگر از مشخصههای برجسته کودکان
اوتیسم فقدان مهارت در ابراز و بازشناسي هیجانات است که اصلي
ترین موانع در برقراری یک رابطه صمیمانه با سایرین و ایجاد
روابط اجتماعي تلقي ميشود (کاهانا ،11کالمن و گولدمن12؛.)2003
افراد مبتالبه اوتیسم فاقد درك ذهن یا خواندن ذهن دیگران
هستند ،آنها در فهم اعتقادات ،انگیزشها و هیجانهای سایر افراد
مشکل جدی دارند (پیتر18؛ .)2011در مورد توانایي خواندن ذهن
باید گفت که افراد مبتالبه اوتیسم ممکن است در مورد موضوعي،

با توجه به مطالب بیانشده و با مرور بر ادبیات تحقیقات انجامشده
پژوهش چنداني در مورد آموزش مهارتهای هیجان خواني مبتني
بر نظریه ذهن بر بهبود کارکرد همدلي کودکان اوتیستیک با
عملکرد باال صورت نگرفته است به همین منظور پژوهش حاضر
به طراحي برنامهای ميپردازد که در آن بر اساس نظریه ذهن
توانایي هیجان و چهره خواني کودکان اوتیسم با عملکرد باال محلي
در طیف اختاللهای اوتیسم که مبتالیان آن دارای هوش کالمي
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(0صفر) و  41قرار ميگیرند .نمره کمتر از  22نشانگر ذهنخواني
پایین ،نمره بین  22-40نشانگر ذهنخواني متوسط و نمره باالتر
از  40نشانگر ذهنخواني باال ميباشد .اعتبار و همساني دروني این
آزمون توسط علیلو و همکاران ( )1430و بافنده ( )1430از طریق
آلفای کرونباخ  0/24و توسط بخشي پور و همکاران ( )1430با
روش کودر-ریچاردسون ( )0/13گزارششده است .همچنین برای
سنجش اختالل اوتیسم ،از مقیاس رتبهبندی اوتیسم گیلیام استفاده
شد این مقیاس گارز چکلیستي است که بهمنظور تشخیص افراد
اوتیستیک تدوینشده است؛ و در سال  1333بر روی نمونهای نسبتاً
بزرگ ( 1033نفر) از  31ایالت از کلمبیا ،پروتوریکا و کانادا ،برای
افراد سنین  4تا  22سال هنجار شده و در سال  1335منتشرشده
است .این مقیاس بر اساس تعاریف انجمن اوتیسم آمریکا ()1333
و انجمن روانپزشکي آمریکا ،بر مبنای راهنمای آماری و
تشخیصي اختاللهای رواني تهیهشده است و توسط والدین و
متخصصان در مدرسه یا خانه تکمیل ميشود .پایایي این ابزار با
استفاده از روش باز آزمون ،ضریب آلفای  %30برای رفتارهای
کلیشهای %83 ،ارتباطات %34 ،تعامل اجتماعي %88 ،اختاللهای
رشدی %31 ،در نشانهشناسي اوتیسم نشان داده است .روایي آزمون
نیز از طریق مقایسه با سایر ابزارهای تشخیصي اوتیسم تأییدشده
است و برای تعیین میزان عملکرد نمونههای انتخابشده ،از مقیاس
درجهبندی سندروم آسپرگر و اوتیسم با عملکرد باال استفاده خواهد
شد .مقیاس بهره همدلي بارون –کوهن دارای سه مؤلفه همدلي
شناختي ،واکنشپذیری هیجاني و مهارتهای اجتماعي در قالب
 30سؤال بهصورت چهاردرجهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق
است .میزان اعتبار این مقیاس توسط ابوالقاسمي ( ،)1483از طریق
باز آزمایي  0/80گزارششده است .به دست آمد .آزمون بهره
همدلي به بررسي ميپردازد.

و غیرکالمي باالی  20باشد (وینر  .)2002افزایش دهد و اثربخشي
این برنامه بر روی همدلي کودکان اوتیستیک با عملکرد باال را
بسنجد و نیز همچنین در پي پاسخ با این پرسش برميآید که آیا
بهبود مهارت هیجان خواني باعث بهبود همدلي در کودکان
اوتیستیک با عملکرد باال ميگردد؛ و اینکه آیا برنامه آموزش
هیجان خواني موجب افزایش همدلي شناختي در کودکان
اوتیستیک با عملکرد باال ميشود یا خیر
روش
پژوهش حاضر از نوع آمایشي با پیشآزمون-پسآزمون همراه با
گروه کنترل ميباشد و از پروتکل برنامه هیجان خواني آموزش
مهارتهای هیجان خواني در ده جلسه  30دقیقهای اجرا شد .این
پروتکل شامل جلسه آشنایي با کودکان و والدین آنها بود،
همچنین در جلسات بعدی این برنامه مهارت هیجان خواني
کودکان از طریق بازیهای مختلف مانند تصاویر هیجانها ،بازی
هیجانها ،پخش فیلم ،داستانهای اجتماعي ،نقش بازی کودك و
مربي ،بازی حدس بزن ،بازی حافظه و بازی هیجانات مورد آموزش
و افزایش قرار داده شد .جامعه موردنظر شامل کلیه کودکان با
اختالل اوتیسم پذیرششده در مرکز اوتیسم دوم آوریل در سال
 1433بودند از بین کل جامعه هدف تعداد  11نفر اوتیسم با عملکرد
باال با استفاده آزمون تعین سطح عملکرد (سون گرایسون)1333 ،
انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشي ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر)
بهصورت تصادفي جایگزین شدند .از مقیاسهای بهره همدلي
(بارون-کوهن )2002 ،و هیجان خواني (بارون -کوهن)1333 ،
برای گرداوری اطالعات استفاده شد .برای سنجش ذهنخواني از
نسخه کامپیوتری آزمون تجدیدنظر شده ذهنخواني از طریق چشم
ها ،بارون-کوهن استفاده شد .فرم تجدیدنظر شده این آزمون
هیجان خواني دارای  41سؤال است هر سؤال چهار توصیف حالت
ذهني (یک حالت هدف و سه حالت انحرافي با همان ارزش
هیجاني) ارائه ميشود .تنها با استفاده از اطالعات بینایي از
پاسخدهندگان خواسته ميشود کلمهای را که بهترین توصیفکننده
فکر یا احساس صاحب چشمهاست انتخاب کنند .برای نمرهگذاری
به هر جواب صحیح ،نمره یک تعلق ميگیرد و نمرات بین دامنه

یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از دو روش تحلیل توصیفي
(میانگین ،میانه ،انحراف استاندارد و نمودار) و تحلیل استنباطي
(آزمون  Tاستودنت و کوواریانس) استفاده شد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیر همدلی در گروههای پیشآزمون و پسآزمون
آزمون

گروه

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

پیشآزمون

کنترل

58/11

53

4/51

54

12

پسآزمون

آزمایش
کنترل

13/03
10/50

11
10

3/21
4/22

51
53

82
23

آزمایش

23/20

23

2,43

53

30
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در جدول  :1میانگین ،میانه ،انحراف استاندارد ،پایینترین و باالترین
امتیاز پیشآزمون و پسآزمون متغیر همدلي در گروههای کنترل و

کنترل ميباشد ،همچنین میانگین متغیر همدلي در گروههای
آزمایش و کنترل در پسآزمون بیش از پیشآزمون بوده و این

آزمایش آمده است در پیشآزمون و پسآزمون همدلي ،میانگین
گروه آزمایش به ترتیب با میزان  13/03و  20/20باالتر از گروه

افزایش در گروه آزمایش با میزان  23/20بیش از گروه کنترل مي
باشد.

پذیری هیجانیجدول :2.تحلیل توصیفی زیر مقیاس واکنش
آزمون

گروه

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

پیشآزمون

کنترل

12/22

12

1/34

13

20

پسآزمون

آزمایش
کنترل

13/11
12/33

18
12

3/80
2/41

13
13

23
28

آزمایش

25/3

21

4/13

13
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مطابق جدول  ،2در پیشآزمون و پسآزمون زیر مقیاس واکنش
پذیری هیجاني ،میانگین گروه آزمایش با باالتر از گروه کنترل مي
باشد ،از سویي دیگر ،میانگین زیر مقیاس واکنشپذیری هیجاني در

گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون بیش از پیشآزمون بوده و
این افزایش در گروه آزمایش با میزان  25/03بیش از گروه کنترل
ميباشد.

جدول  :3تحلیل توصیفی زیر مقیاس همدلی شناختی
آزمون

گروه

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

پیشآزمون

کنترل
آزمایش
کنترل

13/11
18/21
15/84

13
18
15/5

2/25
3/34
2/83

3
3
11

13
22
22

آزمایش

33/3

23

4/21

12

23

پسآزمون

نتایج تحلیل توصیفي در جدول ،4.بیانگر آن است که در پیشآزمون
و پسآزمون زیر مقیاس همدلي شناختي ،میانگین گروه آزمایش باالتر

شناختي در گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون بیش از
پیشآزمون بوده و این افزایش در گروه آزمایش با مقدار  23,03بیش

از گروه کنترل ميباشد ،عالوه بر این میانگین زیر مقیاس همدلي

از گروه کنترل است.

جدول :4.تحلیل توصیفی زیر مقیاس مهارت اجتماعی
آزمون

گروه

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

پیشآزمون

کنترل

21,22

22

2,31

22

40

آزمایش

21,14

22

2,22

20

41

کنترل

21,22

21,5

4,24

12

42

آزمایش

23,30

23

1,31

21

22

پسآزمون

نتایج تحلیل توصیفي در جدول ،3.نشان ميدهد که در
پیشآزمون و پسآزمون زیر مقیاس مهارت اجتماعي ،میانگین

پسآزمون کمتر از پیشآزمون بوده و کاهش در گروه آزمایش با
میزان  23,30بیش از گروه کنترل ميباشد.

گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است و همچنین میانگین زیر
مقیاس مهارت اجتماعي در گروههای آزمایش و کنترل در
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جدول  :5تحلیل توصیفی متغیر هیجان خوانی
آزمون

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

پیشآزمون

24,2

23

2,40

20

28

پسآزمون

23,5

23

1,53

22

42

نتایج تحلیل توصیفي در جدول ،5.بیانگر آن است که میانگین

پیشآزمون متغیر همدلي تفاوت معناداری در سطح  0,05با 35

متغیر هیجان خواني در پیشآزمون  24,2و در پسآزمون 23,5
ميباشد .در تحلیل استنباطي با هدف مقایسه دو گروه کنترل و

درصد اطمینان وجود دارد .مقدار  Tدر مقایسه دو گروه کنترل و
آزمایش در پسآزمون متغیر همدلي -1,83 ،و سطح معناداری

آزمایش در متغیر همدلي از آزمون  Tاستفاده گردیده است.

 0,00ميباشد ،بنابراین میان دو گروه تفاوت معناداری در سطح

همانگونه نشان دادهشده است ،مقدار  -2,50 ،Tو سطح
معناداری  0,01ميباشد ،لذا میان گروه کنترل و آزمایش در

 0,01با  33درصد اطمینان وجود دارد.

جدول :6.مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در آزمون همدلی
گروه
آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تعداد
18
15
18
15

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

انحراف استاندارد

میانگین
58,18
13,01
10,50
23,20

انحراف از میانگین
0,82
2,43
0,82
1,31

4,51
3,21
4,22
2,43

Tمقدار

سطح معناداری

-2,50

0,01

-1,83

0,00

جدول :7.مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در زیر مقیاس واکنشپذیری هیجانی
آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

Tمقدار

سطح معناداری

پیشآزمون

کنترل
آزمایش
کنترل

18
15
18

17.20
19.66
17.94

1.43
4.80
2.31

0.33
1.24
0.54

-2,05

0,03

-2,21

0,00

آزمایش

15

25.40

3.69

0.95

پسآزمون

مقدار  -2,05 ،Tو سطح معناداری  0,03ميباشد ،لذا میان گروه

مقیاس واکنشپذیری هیجاني -2,21 ،و سطح معناداری 0,00

کنترل و آزمایش در پیشآزمون زیر مقیاس واکنشپذیری هیجاني

ميباشد ،بنابراین میان دو گروه تفاوت معناداری در سطح  0,01با

تفاوت معناداری در سطح  0,05با  35درصد اطمینان وجود دارد.

 33درصد اطمینان وجود دارد.

مقدار  Tدر مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون زیر

جدول  :8مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در زیر مقیاس همدلی شناختی
آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

تعداد
18
15
18
15

میانگین
13/11
18/21
15/84
20/30

انحراف استاندارد
2/25
3/34
2/83
4/21

انحراف از میانگین
0/54
1/22
0/18
0/83
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نتایج آزمون  Tدر این جدول بیانگر آن است که مقدار -4,15 ،T
و سطح معناداری  0,00ميباشد ،لذا میان گروه کنترل و آزمایش

دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون زیر مقیاس همدلي
شناختي -2,38 ،و سطح معناداری  0,00ميباشد ،بنابراین میان دو

در پیشآزمون زیر مقیاس همدلي شناختي تفاوت معناداری در

گروه تفاوت معناداری در سطح  0,01با  33درصد اطمینان وجود
دارد.

سطح  0,01با  33درصد اطمینان وجود دارد .مقدار  Tدر مقایسه

جدول  :9مقایسه گروه کنترل و گروه آزمایش در زیر مقیاس مهارت اجتماعی
آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

تعداد
18
15
18
15

انحراف استاندارد
2/31
2/22
4/24
1/31

میانگین
21/22
21/14
21/22
23/30

انحراف از میانگین
0/58
0/2
0/21
0/33

Tمقدار
0/21

سطح معناداری
0/38

2/33

0/02

در جدول  ،3مقدار  -0,21 ،Tو سطح معناداری  0,38ميباشد ،لذا

در بررسي فرضیه «بهبود مهارت هیجان خواني باعث بهبود همدلي

میان گروه کنترل و آزمایش در پیشآزمون زیر مقیاس مهارت

در کودکان اوتیستیک با عملکرد باال ميگردد» ،نتایج تحلیل

اجتماعي تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار  Tدر مقایسه دو گروه

کوواریانس در جدول  3,10بیانگر آن است که مقدار  Fدر متغیر

کنترل و آزمایش در پسآزمون زیر مقیاس مهارت اجتماعي2,33 ،

مستقل گروه  15,23و سطح معناداری آن  0,00است ،بنابراین با

و سطح معناداری  0,02ميباشد ،بنابراین میان دو گروه تفاوت
معناداری در سطح  0,05با  35درصد اطمینان وجود دارد.

 33درصد اطمینان فرضیه آماری پذیرفتهشده و ميتوان نتیجه
گرفت که بهبود مهارت هیجان خواني باعث بهبود همدلي در
کودکان اوتیستیک با عملکرد باال ميگردد.

جدول  :11تأثیر مهارت هیجان خوانی بر بهبود همدلی
مدل
بین گروه
منبع

 Fمقدار
120/34
22/28
22/01
15/23

سطح معناداری
2
1
1
1

در جدول  ،11مقدار  Fدر متغیر مستقل گروه  32,02و سطح
معناداری آن  0,00است ،بنابراین با  33درصد اطمینان فرضیه
آماری پذیرفتهشده و ميتوان نتیجه گرفت که برنامه آموزش

مجموع مجذورات
2252/48
208/82
221/24
111/31

درجه آزادی
0/00
0/00
0/00
0/00

هیجان خواني موجب افزایش همدلي شناختي در کودکان
اوتیستیک با عملکرد باال ميگردد.

جدول :11.تأثیر مهارت هیجان خوانی بر افزایش همدلی شناختی
منبع
مدل اصالحشده
Intercept
پیشآزمون همدلي شناختي

درجه آزادی
2
1
1

مقدار F
35/04
42/23
32/02

در جدول  ،12نشان دادهشده است مقدار  Fدر متغیر مستقل گروه
 20,15و سطح معناداری آن  0,00است ،بنابراین با  33درصد
اطمینان فرضیه آماری پذیرفتهشده و ميتوان نتیجه گرفت که
برنامه آموزش هیجان خواني موجب افزایش واکنشپذیری
هیجاني در کودکان اوتیستیک با عملکرد باال ميگردد.
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جدول :12.تأثیر مهارت هیجان خوانی بر افزایش واکنشپذیری هیجانی
منبع
مدل اصالحشده
Intercept
پیشآزمون واکنشپذیری

درجه آزادی
2
1
1

بحث و نتیجهگیری
اختاللهای طیف اوتیسم ،درمجموع نقص عصب تحولي هستند
و موجب محدودیت عمیق شناختي ،رفتاری ،ارتباطي ،اجتماعي
در گستره زندگي ميشود .داشتن روابط عاطفي و هیجاني سالم
با دیگران ،یکي از چالشهای بزرگ افراد با اختالل اوتیسم در
دنیای اجتماعي است .بررسيهای علمي و همچنین گزارشهای
والدین ،گویای این است که کودکان با اختالل اوتیسم ،در
موقعیتهای مختلف اجتماعي ،دارای عاطفه نامناسب و ناپخته
هستند .به همین منظور پژوهش حاضر به طراحي برنامه آموزش
مهارتهای هیجان خواني مبتني بر نظریه ذهن و اثربخشي آن
بر بهبود کارکرد همدلي کودکان اوتیستیک با عملکرد باال پرداخته
است نتایج بهدستآمده فرضیات موردنظر پژوهش را تائید ميکند.
همچنین طرح آزمایشي پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
نشان داد که آموزش مهارت هیجاني خواني کودکان اوتیسم با
عملکرد باال تأثیر زیادی بر روی همدلي آنها دارد و میزان سطح
معناداری در  00/0گویای این مطلب است که هیجان نقش بسیار
قوی در همدلي و عاطفه این کودکان دارد از سویي دیگر یافتهها
نشان ميدهد که ميتوان با کیفیت آموزشي مناسب همدلي
کودکان ایجاد و افزایش داد.

خرمآبادی ،یداهلل ،فرخي ،علي ،قره گوزلو ،مریم ( .)1430تأثیر روش
تحلیل رفتاری کاربردی بر بهبود عملکرد کودکان اوتیستیک
 5تا  10ساله مرکز درماني فرشچیان شهر همدان ،فصلنامه
روانشناسي کودکان استثنایي4 ،

حیدری ،طاهره و همکاران ( .)1430مقایسه ابعاد نظریه ذهن در
کودکان مبتالبه اوتیسم وعادی  5تا  10ساله شهر اصفهان.
دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردی .سال  ،12شماره .4
رضایي ،سعید ( .)1434شناخت اجتماعي و اختالل اوتیسم .تهران:
انتشارات آوای نور.
زال پور ،خدیجه ،شهیری ،شهریار ،زراني ،فریبا ،مظاهری ،محمد
علي ،حیدری ،محمد ( .)1433همدلي و نحوه تنظیم هیجان
شناختي در انواع خودشیفتگي ،نشریه پایش2 ،)13( ،
شیری ،اسماعیل ،نجاتي ،وحید ،پوراحمد ،حمیدرضا ،چیمه نرگس
( )1432بررسي تأثیر توان بخشي شناختي بر توانایي شناخت
اجتماعي کودکان اوتیسم با عملکرد باال ،مجله تحقیقات
رفتاری441-42)5(11 ،
لین آدامز ( .)2008اوتیسم و سندرم آسپرگر ،ترجمه :ابراهیم علیزاده
موسوی ( .)1488مشهد :نشر تابران.

نجمي ،سید بدرالدین ( .)1483نظریه ذهن در کودك درخودمانده.

تقدیر و تشکر

تحقیقات علوم رفتاری .دوره  ،8شماره .2

شایانذکر است که از کلیه کودکان شرکتکننده در این پژوهش
و والدین آنها که صمیمانه ما را در این پژوهش یاری کردهاند و
بخصوص مدیر مؤسسه دوم آوریل که دلسوزانه ناظر بر تحقیق
بود نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
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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
Majid Sadooghi2
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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