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 چكيده 
بر ارتقاء همکاری،  نظریة ذهنآموزش  تأثیر ،هش حاضرپژو :هدف

سال شهر  7-21 اتیستیكداری و قاطعیت کودکان پسر  خویشتن

های از نوع پژوهش  این تحقیق :روشتهران را بررسی نموده است. 

با گروه کنترل است. همراه پس آزمون -تجربی با طرح پیش آزمون

شهر تهران بود.  7-21 كاتیستیکودکان پسر  جامعة آماری شامل همة

گیری دردسترس  بود که با نمونه اتیستیكکودک  21نمونه شامل 

انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار 

 و پرسشنامة نظریة ذهنسوالی  83 ، پرسشنامةابزار پژوهشی گرفتند.

حلیل بود. برای تجزیه و ت (2991های اجتماعی گرشام و الیوت ) مهارت

مستقل و  tهای آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون  ها، از روش داده

که های پژوهش نشان داد  یافته: ها يافتههمبسته( استفاده شد. 

داری در پس آزمون  اثر معناداری بر همکاری و خویشتن ،آموزش

های بدست آمده از این  با استناد به داده :گيري نتيجهداشته است. 

ارتقاء  موجب نظریة ذهنوان نتیجه گرفت که آموزش ت پژوهش می

 .بخشد قاطعیت را بهبود نمیاما  شودیم داریخویشتن همکاری و

 

 

های اجتماعی،  ، مهارتنظریة ذهنواژگان کليدي: 
 اتیستیكکودکان 

____________________________________________________ 

سی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه دانشجوی دکتری روانشنا :نويسندة مسئول.2

  عالمه طباطبایی 

 .دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه طباطبایی1

 .هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 8

 .هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی4
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Abstract 
 

Objective: This research examined the 

effectiveness of theory of mind training on 

improving cooperation, self-control and assertive in 

autistic boys 7-12 years old in Tehran. Method: 

Utilizing an experimental method with pre-post test 

design and control group, 12 subjects were selected 

and assigned randomly into experimental and 

control group. The research tool was 38 Theory of 

Mind Questionnaire and Gersham and Elliott social 

skill scale. Results: t-test analysis indicated that 

theory of mind training promotes cooperation and 

self-control but it does not promote assertiveness in 

-the autistic children.Conclusion: This study conclu 

des that theory of mind training may promote 

cooperation and self-control but cannot promote 

assertiveness.  
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 مقدمه

اولین بار در  2های تحولی فراگیر اصطالح اختالل

ها استفاده  برای توصیف  گروهی از اختالل 2931 دهة

های اجتماعی، زبان، ارتباط  که در آنها رشد مهارتشد

خیر و به صورت انحرافی صورت ری با تأو ذخایر رفتا

پنج اختالل  DSM-IV-TR(.  2993)تسای، گیرد می

، اختالل 1اتیسمکرده است: اختالل فراگیر رشد را ذکر 

رت، اختالل فروپاشنده دوران کودکی، اختالل آسپرگر 

ه گونه دیگر مشخص نشده و اختالل فراگیر رشد که ب

های اخیر  در سال (.2831روانپزشکی، است )خالصة

ای در عرصه عمومی و پژوهشی به  سابقه توجه بی

  (.1118،شیفر، راو و فوگل)شده است  اتیسم

توصیف شد و به عنوان  8ابتدا توسط کانر سماتی

شود  شناخته می اتیسمکودکانه یا اختالل طیف  اتیسم

یکی از  اتیسم(. اختالل 1118،شیفر، راو و فوگل)

های رشدی در کودکان امروزی  بیشترین تشخیص

(. آمارهای اخیر مرکز پیشگیری 1113)یانگ، باشد می

 اتیسمشیوع دهد که میزان  و کنترل بیماری نشان می

مورد بود در حالی که  151در  2 در گذشته تقریباً

مورد است  251در  2امروزه این میزان در حدود 

نقل از یانگ،  ،گیری و کنترل بیماری)مرکز پیش

به معنای نوعی ناتوانی رشدی است که  اتیسم(. 1113

معنا داری بر ارتباط کالمی و غیرکالمی و به طور 

 8پیش از  معموالً گذارد، تعامل اجتماعی اثر می

عملکرد شود، و به طور نامطلوبی بر  سالگی آشکار می

عبارتند از  اتیسمهای  دارد. ویژگی تأثیرآموزشی 

یی در ارتباط، پرداختن به ی و نارسارنابهنجا

های قالبی، ایستادگی در  های تکراری و حرکت فعالیت

ی ها ر زندگی روزمره، و واکنشمحیطی د برابر تغییرات

هاردمن، درو، ) های حسی عادی نسبت به تجربهغیر

، گنجی، یوسفی علیزاده ترجمة؛ کلیفورد و وینستون

 .(2837،لویه و یادگاری

به صورت یکی  اتیسمامروزه اکثر محققان در اینکه 

توافق دارند: الف(  ،از سه اختالل زیر فرض شود

شناختی و ج(  اختالل عصب شناختی ب(  اختالل روان

چندین  اتیستیكدر روابط اجتماعی. کودکان  اختالل

ویژگی معین شامل آسیب در تعامالت اجتماعی، 

آسیب در ارتباط، و الگوهای رفتاری و عالیق قالبی یا 

نقل از  1111)انجمن روانپزشکی آمریکا، تکراری دارند

 های  دو طرفة نقص عمیق در  مهارت (. 1113یانگ،

 است اتیسمطیف های  مرکزی اختالل ، هستةاجتماعی

، اختالل آسپرگر، و اتیسمکه شامل اختالل 

صرف نظر از شود.  می های تحولی فراگیر اختالل

نقایص اجتماعی منبع اصلی توانایی شناختی و زبانی، 

نقایص دو طرفه  ؛است اتیسمآسیب برای افراد با طیف 

 اتیسمهای طیف  اجتماعی، مشخصه اصلی اختالل

ها  پژوهش(. 2835فوالدگر،نقل از  4،1112)وایت است

های  در مهارت اتیستیكکودکان  که دهد نشان می

اجتماعی نقص اساسی دارند و این نقص در مرکز 

(. 1118،شیفر، راو و فوگل) نقایص اصلی آنها قرار دارد

های اجتماعی رو برو  با موقعیتزمانی که این کودکان 

ر شود به طو نقایص و رفتارهای آنها سبب می ،شوند می

 خاصی عجیب به نظر برسند. 

ی ها ای انجام شده در ارتباط با مهارته پژوهش

دهد که این  نشان می اتیستیكاجتماعی کودکان 

 های اجتماعی دچار نقص هستند، از کودکان در مهارت

کرک، و (1113توان به یانگ) ها می جمله این پژوهش

  ( اشاره نمود.1122)گاالگر، کولمن و آناستاسیو

تعامل  در حوزة اتیسمکودکان  مشکالت

اجتماعی با دیگران به صورت یك معما باقی مانده بود 

، لسلی و فریث بارون ـ کوهن 2935تا اینکه در سال 

  اتیسمذهن و برقراری تعامل در کودکان  نظریةبین 

و در حقیقت راهی جهت مطالعه  ارتباط برقرار کردند

را به عنوان  5ذهن نظریة. این دو متغیر گشودند رابطة

ما اند؛ توانایی که یك توانایی در انسان تعریف کرده

دست به پیش بینی و شرح دادن رفتار  وسیله آن هب

زنیم و برای انجام این کار به خودمان و دیگران می

کات، هیجانات  حاالت ذهنی مانند تمایالت، باورها، ادرا

 نظریة(. در حقیقت 1119کنیم )دوهرتی،  رجوع می

پریماک و  بوسیلة 2973رای اولین بار در سال ذهن ب
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ها مطرح شد )کال و رفتار شمپانزه در مطالعة 2وودروف

شناسی  مطالعات روان بعداً به حوزةو (، 1113تومازلو، 

هایی  مترادف(. اکنون 1111رشد وارد شد )فالول، 

 9شناسی عامه ، روان3خوانی ، ذهن7سازی مانند ذهنی

)فرنی  21درک اجتماعی( و 2999کوهن، -)بارون

ذهن به کار  نظریةجای اصطالح  ( به1113هوگ، 

(، اللوند و کالدر 2999) کوهن-پس از بارون رود. می

عملکرد کودکان در که ( در پژوهشی دریافتند 2995)

 نظریةتکالیف باور غلط )تکالیفی که برای سنجش 

مثبتی با رفتارهای  روند( رابطة ذهن کودکان به کار می

ر، باریسی و دارد. در پژوهش مو 22ع پسندیدهاجتما

ذهن کودکان و  نظریةبین  ( رابطة2993تامپسون )

تمایل آنها برای به تأخیر انداختن لذات فوری در ایجاد 

ذهن کودکان  نظریةارتباط با دیگران، نشان داده شد. 

ساله با درجه بندی معلمان از کفایت اجتماعی  2تا  4

مثبتی  سن و زبان رابطةحتی پس از کنترل  آنها

( رابطه مثبت 2999داشت. بوساکی و استینگتون )

ذهن نوجوانان و درجه بندی  نظریةمعناداری بین 

همساالنشان از کفایت اجتماعی آنها یافتند؛ حتی پس 

مچنان این رابطه ه ،های کالمی از کنترل توانایی

بادینیز، استوان و باسیتی  باقیمانده بود. در مطالعة

( مشخص شد که پسران طرد شده از سوی 1111)

ذهن از  نظریةدیگران، عملکردشان در تکالیف 

همساالنشان بدتر بود. همچنین در تکالیفی که احتیاج 

تر  به توضیح رفتار دیگران بود، اسنادهای آنها خصمانه

( 1111بود. مشابه پژوهش باال، پترسون و سیگال )

، نسبت به فهمیدند که کودکان پیش دبستانی محبوب

همساالنشان که طرد شده بودند، نمرات باالتری در 

( 2993ذهن بدست آوردند. هاگز، دان و وایت ) نظریة

شان  کودکانی که در روابط اجتماعی :اند گزارش کرده

ذهن در  نظریةدچار مشکل هستند نمرات پایینی در 

آورند. استرانگ و  مقایسه با گروه کنترل بدست می

نشان دادند کودکان دارای بیش ( 1112نیکسون )

سته اجتماعی فعالی/ نقص توجه که به عنوان شای

 نظریةبندی شده بودند، در  توسط معلمانشان درجه

گیری  االیی کسب کردند. به عنوان نتیجهذهن نمرات ب

هایی که در باال ذکر آن رفت، رپاچولی و  از پژوهش

 نظریة ( بیان داشتند عملکرد خوب1118ر )اسالوت

دهد و در مقابل  هن، شایستگی اجتماعی را ارتقاء میذ

ذهن برای عملکرد  نظریةنقص یا تأخیر در تحول 

 اجتماعی کودکان مضر است. 

 ،شود ای که از این تحقیقات استنباط می نتیجه

ی تعامل راگر مشکالت کودکان در برقرا»این است که 

ذهن آنهاست،  نظریةناشی از نقص یا تحول نایافتگی 

ذهن باعث بهبود این مشکل  نظریةآموزش پس 

ذهن  نظریةهای  بنابراین آموزش مهارت« شود می

 جهت اکتساب و تحول این توانایی پیشنهاد شده است.

تاکنون مطالعات گوناگونی به بررسی آموزش 

های  و سایر گروه اتیستیكر روی کودکان ب نظریة ذهن

ها  از جمله این پژوهشیی صورت گرفته است؛ استثنا

؛ (1113) هوآفنگ، شولینگ و گوئندلنتوان به  می

(؛ بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت و 2891بخشی )

 ( اشاره نمود. 2839( و مختاری )1122)هودنبچ 

نظریة آموزش  تأثیر( در پژوهشی 2891بخشی )

های اجتماعی )فرم معلم(  بر بهبود مهارت ذهن

وی  نةرا بررسی کرد. نمو عقب ماندة ذهنیکودکان 

سال بود.   3-21 عقب ماندة ذهنیکودک  81شامل 

موجب  نظریة ذهنموزش نتایج پژوهش نشان داد که آ

 عقب ماندة ذهنیهای اجتماعی کودکان  بهبود مهارت

 شود.   می

 تأثیر( در پژوهشی به بررسی 2839مختاری )

های اجتماعی )فرم  بر مهارت نظریة ذهنآموزش 

 3پژوهش شامل  . نمونةوالد(کودکان آسپرگر پرداخت

نتایج پژوهش نشان سال بود.  2 – 21پسر با آسپرگر

های  مهارت ری بتأثیر نظریة ذهنداد که آموزش 

 .  نداشته است اجتماعی کودکان با اختالل آسپرگر

( اثرات 1113هوآفنگ، شولینگ و گوئندلن)

را بر  های اجتماعی  ذهن و مهارت نظریةآموزش 

کالس ششم  اتیستیك آموز دانششایستگی اجتماعی 

ررسی کردند.آزمودنی آنها یك بدر شهر تایپه تایون 
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به نام النگ بود. وی در مدرسه  اتیستیك آموزدانش

در  ی ویعادی ثبت نام کرده بود و جلسات آموزش

درآمد. بدین  اتاق مرجع توسط یك آزمایشگر به اجرا

 41جلسه آموزش ای چهار  ترتیب که در هرهفته

یج حاکی از بهبودی زیاد در ی دریافت کرد. نتاا دقیقه

ن و تعامالت اجتماعی مثبت به ذه نظریةهای  مهارت

 های متفاوت بود. های مختلف و در موقعیت شکل

بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت و هودنبچ 

را در  نظریة ذهنآموزش  ،( در پژوهشی1122)

 41نمونه آنها شامل  .بررسی کردند اتیستیكکودکان 

سال با عملکرد باالی اختالل طیف  3-22کودک 

بودند. نتایج نشان دادند که کودکان گروه  اتیستیك

در مقایسه با گروه  اتیستیكآزمایش با اختالل طیف 

مفهومی  نظریة ذهنهای  بهبودی در مهارت کنترل،

گزارش -های خود داشتند اما در درک بنیادی، مهارت

رش شده از سوی دهی همدلی یا رفتار اجتماعی گزا

این رفتارهای اجتماعی بهبودی مشاهده نشد.  ،والدین

اجتماعی، شناسایی  شامل تماس اجتماعی، عالقة

اطالعات مشکل در زمان، مکان و فعالیت، درک 

بر ای، ترس و مقاومت در برا اجتماعی، رفتارهای کلیشه

ها از گیری آن تغییرات می شد که برای اندازه

 اجتماعی استفاده شد. رفتارهای  پرسشنامة

 ،در ایرانآید که  بر میچنین های فوق  از پژوهش

های  را بر مهارت نظریة ذهنآموزش  تأثیرپژوهشی 

نموده است، از بررسی ن اتیستیكاجتماعی کودکان 

بیگر، گورس، کلیفورد، ورهو، کت سوی دیگر پژوهش 

را بر  نظریة ذهنآموزش  تأثیرنیز ( 1122)و هودنبچ 

اجتماعی،  تماس اجتماعی، عالقةی چون رفتارهای

اطالعات شناسایی زمان، مکان و فعالیت، درک 

ای، ترس و مقاومت در برابر  اجتماعی، رفتارهای کلیشه

 میان ،تغییرات بررسی نموده است. عالوه بر این

نظریة وزش آم هایی که در زمینة پژوهشهای  یافته

همین به  ،وجود داردهایی  انجام گرفته تناقض ذهن

آموزش  تأثیرخاطر هدف اصلی این پژوهش بررسی 

بر ارتقاء همکاری، خویشتنداری و قاطعیت  نظریة ذهن

سال است. در این پژوهش ما  7-21 اتیستیكکودکان 

را بر ارتقاء  نظریة ذهنآموزش  تأثیر تا بر آنیم

 اتیستیكهمکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان 

های  شی سوالپژوهبررسی کنیم. براساس پیشینه 

 :باشند می پژوهش به شرح زیر

موجب ارتقاء همکاری  نظریة ذهنآیا آموزش  -2

 شود؟ می اتیستیكکودکان پسر 

موجب خویشتن  نظریة ذهنآیا آموزش  -1

 شود؟ می اتیستیكداری کودکان پسر 

موجب قاطعیت  نظریة ذهنآیا آموزش  -8

 شود؟ می اتیستیكکودکان پسر 

 روش

های تجربی با طرح پیش ژوهشاخیر از نوع پ مطالعة

 باشد.پس آزمون با گروه کنترل می-آزمون

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

ان آموز دانش جامعه این پژوهش را کلیة

سال شهر تهران، در سال تحصیلی  7-21 اتیستیك

 دهند.تشکیل می 2892-2891

استفاده از بزرگترین نمونه، یك قاعده کلی در 

آید؛ لیکن در بسیاری از ار میتحقیق کمی به شم

تعداد  ،های زمانی و مالی مطالعات پژوهشی محدویت

سازد. به همین یك نمونه را محدود می یها آزمودنی

دلیل پژوهشگران به منظور تعیین حداقل حجم نمونه 

ای را  های مختلف تحقیق، قاعدهمورد نیاز برای روش

رای هر های تجربی باند. برای تحقیقپیشنهاد کرده

نفر پیشنهاد شده است )گال، بورگ و گال،  25گروه 

 (.832تا  835،  ص 2832

گیری از نوع هروش نمون ،با توجه به نوع اختالل

پسر   21نمونه مورد نظر شامل  وباشد  در دسترس می

 است. 

 ابزار و روش جمع آوري اطالعات

 نظریةها از آزمون  الف( برای گردآوری داده
 های اجتماعی فرم معلم استفاده شد.  تذهن، ب( مهار

 نظریةبرای سنجش ذهن:  نظريةهاي الف( آزمون

 استفاده شد.«سوالی 83ذهن  نظریة»ذهن از آزمون 
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 21استیرنمن به وسیلهفرم اصلی این آزمون 

( به 2835، نقل از قمرانی، البرزی و خیر، 2999)

در کودکان عادی و ” ذهن نظریة“منظور سنجش 

سال  21تا  5اختالالت فراگیر رشد با سنین مبتال به 

درک  شده است و اطالعاتی راجع به گسترةطراحی 

بینش کودک، همچنین میزان  اجتماعی، حساسیت و

فکار دیگران ای که وی قادر است احساسات و ا و درجه

 آورد. را بپذیرد، فراهم می
تغییراتی توسط قمرانی، البرزی و این آزمون، در 

داده شده است. آنها تعداد سواالت ( 2835خیر )

کاهش دادند و به جای  اسامی  83به  71آزمون را  از 

خارجی از اسامی فارسی استفاده کردند. سپس بر روی 

پذیر و ذهنی آموزش توان ان کمآموزدانشگروهی از 

 ان عادی شهر شیراز هنجار کردند. زموآدانش

ایی های رو برای بررسی روایی این آزمون از روش

محتوایی، همبستگی خرده آزمون با نمره کل و روایی 

همزمان استفاده شده است. روایی همزمان از طریق 

/. 39ها  بستگی آزمون با تکلیف خانه عروسكهم

برآورد گردیده است که در سطح یك صدم معنادار 

 با نمرة ها بوده است.  ضرایب همبستگی خرده آزمون

/. تا 31عنادار و بین کل آزمون نیز در تمام موارد م

سه  به وسیله/. متغیر بوده است. پایایی آزمون 92

روشِ بازآزمایی، آلفای کرنباخ و ضریب اعتبار نمره 

گذاران بررسی گردیده است. پایایی بازآزمایی بین 

/. متغیر بوده و کلیه ضرایب در سطح یك 94/. تا 71

ه صدم معنادار بوده است. ثبات درونی آزمون با استفاد

کل آزمون و هر یك از خرده  از آلفای کرونباخ برای

/. محاسبه 32/. و 31/.، 71/.، 32ها به ترتیب  آزمون

گردیده است. همچنین ضریب پایایی نمره گذاران 

 /. بدست آمده است.93

این آزمون براساس یك دیدگاه تحولی و چند 

طراحی شده است و نسبت به ” ذهن نظریة“بعدی از 

سنی بیشتر و سطوح  ، گسترةییمهای قد آزمون

را ارزیابی ” ذهن نظریة“تر  تر و پیشرفته پیچیده

کند. این آزمون سه خرده مقیاس به ترتیب زیر  می

 دارد:

، «28ذهن مقدماتی نظریة»خرده مقیاس اول:  -2

سطح اول یا باز شناسی عواطف و  «ذهن نظریة»یعنی 

 سوال؛ 11وانمود، مشتمل بر 

 نظریةیك  ار اولیةاظه»خرده مقیاس دوم:  -1

سطح دوم یا باور  «ذهن نظریة»، یعنی «24ذهن واقعی

 سوال؛ 28غلط اولیه و درک باور غلط، مشتمل بر 

تر  های پیشرفتهجنبه»ده مقیاس سوم: خر -8

سطح سوم یا  «ذهن نظریة»یعنی « 25ذهن نظریة

 5درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی، مشتمل بر 

 سوال.

کلی برای  ةنمرس باال یك از جمع سه خرده مقیا

آید. هر قدر این نمره باالتر  ذهن بدست می نظریة

باشد، نشان دهنده این است که کودک به سطوح 

ذهن دست یافته است )موریس،  نظریة باالتر

و ون دن  استیرنمن، میسترز، میرکل باچ، هورسلنبرگ

 (.2999، هاگن

شود و  ن آزمون به صورت انفرادی اجرا میای

باشد که آزماینده بعد  هایی می صاویر و داستانشامل ت

 کند. ا به آزمودنی، سواالت را مطرح میآنه از ارائة

هاي اجتماعي گرشام و اليوت مهارت پرسشنامة ب(

های اجتماعی از مقیاس برای سنجش مهارت :(2991)

های اجتماعی گرشام و الیوت بندی مهارتدرجه

ار اجتماعی ( استفاده شد. این مقیاس رفت2991)

بسزایی بر عملکرد تحصیلی،  تأثیرآموز را که دانش

پذیرش میان همساالن و رابطه وی با معلم دارد، از 

کند.  این مقیاس، به دلیل دید چند ارزیاب بررسی می

گرفتن گذار و نیز در نظرارزیابی از سوی چندین رتبه

امکان مداخله، به وسیله بسیاری از پژوهشگران 

های ( به عنوان یکی از بهترین مقیاس2891بخشی،)

دار های اجتماعی و رفتارهای مشکل گیری مهارت اندازه

معرفی شده است. این مقیاس فراوانی رفتارهای موثر 

آموز را در خانه بر رشد کفایت اجتماعی و تطابق دانش

تواند برای سرند گیری کرده و میو مدرسه اندازه
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ریزی جهت و برنامه انآموزدانشبندی  کردن، طبقه

 های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. آموزش مهارت

های اجتماعی شامل سه فرم ویژه مقیاس مهارت

ان است. هر آموزدانشارزیابی توسط والدین، معلمان و 

توان به تنهایی یا توام به های مقیاس را مییك از فرم

 استفاده  فرم معلم  کار گرفت. در پژوهش حاضر از

های مهارت گویه در زمینة 81دارای فرم معلم،   شد.

ت رفتاری مشکال گویه در زمینة 21اجتماعی و 

های این مقیاس دارای  باشد. هر یك از گویه می

های هرگز، بعضی اوقات ای با گزینه های سه نمره پاسخ

 و اغلب اوقات است. 

برگیرنده های اجتماعی مقیاس دربخش مهارت

داری همکاری، قاطعیت و خویشتن رفتارهایی مانند

ها های این خرده آزموننمره وع همةجممباشد، از می

 آید.های اجتماعی به دست میمهارت نمرة

همکاری: این خرده آزمون شامل رفتارهایی  -2

ها و نظیر مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعمل

 هاست.راهنمایی

ای قاطعیت: این خرده آزمون مشتمل بر رفتاره -1

آغازگر، نظیر: کسب اطالع از دیگران، معرفی خود به 

 دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است.

داری: این خرده آزمون شامل خویشتن -8

رفتارهایی است که در موقعیتهای دشوار ضروری به 

رسد مانند: مصالحه در مجادله یا نشان دادن نظر می

 ران.رفتار معقول هنگام مسخره شدن از سوی دیگ

ضرایب  ،(2991های گرشام و الیوت )یافته بر پایة

های اجتماعی و مشکالت کرونباخ برای مهارتآلفای

باشد. در ایران نیز شهیم، می 33/1و  94/1رفتاری، 

پایایی این مقیاس را طی چند بررسی بر روی یك 

گزارش  99/1و  77/1گروه از کودکان ناتوان ذهنی، 

ضرایب  از کودکان عادی اینکرده است و در یك گروه 

های آموزگاران و والدین برای فرم 92/1تا  49/1از 

(. این مقیاس 2877، 2873متغیر بوده است )شهیم، 

دارای روایی سازه و همزمان مطلوب بوده و کاربرد 

آن برای کودکان در چندین تشخیصی و درمانی 

 (.2839مختاری،یید شده است )بررسی تأ

مقیاس، از تحلیل عوامل با  سازةایی برای بررسی رو

های اصلی )چرخش ابلیمین( برای بخش مولفه

به طور  های اجتماعی و مشکالت رفتاریمهارت

والدین و معلم بهره گرفته  جداگانه در دو فرم ویژة

شده است.  این عوامل عبارت بودند از: همکاری، 

تحلیل عوامل پس از  داری.قاطعیت و خویشتن

و با ترسیم نمودار اسکری  KMOی هاضریب محاسبة

بیشتر  به استخراج سه عامل با مقدار ارزش ویژهمنجر 

 های اجتماعی ویژةهای مهارتاز یك در پرسشنامه

داری، قاطعیت و والدین و معلم گردید که خویشتن

عوامل یاد شده توسط  شبیههمکاری نام گرفت و 

ل ( بود. گویه های این سه عام2991گرشام و الیوت )

 بودند.  81/1دارای وزن عاملی بیشتر از 

 نمره گذاري پرسشنامه ةشيو

  "صفر" ةنمر  "هرگز" ةدر این پرسشنامه به گزین

 ةو به گزین  "یك" ةنمر  "بعضی اوقات"به گزینه 

گیرد. بنابراین تعلق می "دو" ةنمر "اغب اوقات"

ون در فرم والد در مقیاس حداکثر نمره در این آزم

ه در مقیاس اکثر نمرو حد 72اجتماعی های مهارت

محاسبه  ةباشد و حداقل نمر می 84مشکالت رفتاری ،

است. هر چه نمره در مقیاس  شده برابر صفر

کودک دارای مهارت  ،های اجتماعی باالتر باشد مهارت

کودک  ،تر باشد مره پاییناجتماعی بیشتر و هر چه ن

ر در دارای مهارت اجتماعی کمتری است. از طرفی دیگ

 ،فرد باالتر باشد ةهر چه نمر ،مقیاس مشکالت رفتاری

ری بیشتر و هر چه نمره فرد نشانگر مشکالت رفتا

گر مشکالت رفتاری کمتری است نمایان ،تر باشد پایین

 (.2873،2877؛شهیم 2838 ، نظر )خوش

/. 35های اصلی ضرایب پایایی بازآزمایی در حوزه

بررسی روایی منظور /. گزارش شده است. به91تا 

های مقیاس، پیشرفت رشدی نمرات واینلند در ماده

های سنی مختلف نمونه هنجاریابی، و همچنین  گروه

 51توان ذهنی و آزمودنی کم 51میانگین نمرات 
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آزمودنی بهنجار، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته 

رونده نمرات در گروههای سنی است. افزایش پیش

میانگین نمرات دو گروه کم  مختلف و تفاوت معنادار

ی ر روای، بیانگ 12/1بهنجار در سطــح  ذهنی وتوان

 .باشد های مقیـاس میساختار ماده

 اجرا شيوة

پس از اخذ مجوزهای الزم، نمونه از بین جامعه 

ان آموز دانش دارس پسرانةهدف انتخاب گردید )م

(. برای این منظور از نمونه گیری  در اتیستیك

 اده و مراحل زیر اجرا شد:دسترس استف

اول، افرادی که شرایط ورود به مطالعه  در مرحلة -

سال، توانایی  21-7را داشتند مشخص  شدند )سن 

برقراری ارتباط با آزمونگر، حضور در مدارس ویژه 

ذهن به عمل  نظریة ( و از آنها آزموناتیستیكکودکان 

 83ذهن  نظریةانی که در آزمون آموز دانشآمد و 

( دریافت 29نمرات کمتر از متوسط )نمره  ،سوالی

 ، شناسایی  شدند. ندکرد

اول  با بررسی مرحلةدوم، کودکانی که  در مرحلة -

ند به صورت تصادفی به بود  دست نیافته نظریة ذهنبه 

همچنین در و  قسیم شدنددو گروه آزمایش و کنترل ت

های اجتماعی توسط معلمان  این مرحله آزمون مهارت

 میل شد. تک

ای دریافت  سوم، گروه کنترل مداخله در مرحلة -

های عادی مدرسه قرار  نکرده و تنها در جریان آموزش

وزانه و جلسه آموزش ر 25 ،گرفت؛ ولی گروه آزمایش

ای دریافت کرد. جلسات  دقیقه 81به طور انفرادی 

 آموزش به قرار زیر بود:

 جلسه آموزش هيجانات شامل: 4

یجانات با استفاده از عکس و جلسه آموزش ه 1
هایی از چهره که  : تصاویر و عکستصاویر کارتونی

ی، غم، ترس و عصبانی( حاالت هیجانی مختلف )شاد

دهند، بدون نظم و ترتیب مشخصی به  را نشان می

شود آنها را  شود و از وی خواسته می ارائه می آزمودنی

خود  آزمونگر بر روی میز ،اینشناسایی کند. عالوه بر 

هایی را از قبل آماده کرده که هر مکان برای  مکان

ه تصویر یا حالت هیجانی مشخصی است. بعد از ارائ

تصویر یا  هر شود خواسته میعکس به کودک از وی 

خود بگذارد. در صورت رخ عکس را در مکان مخصوص 

و  شود میدادن اشتباه بالفاصله پاسخ صحیح ارائه 

 ود. ش بازخورد به کودک داده می

جلسه آموزش هیجانات موقعیتی با استفاده از  1
ز تصاویرکارتونی که انواع یك مجموعه ا تصاویر:

دهند، به  های هیجانی مختلف را نشان می موقعیت

 شود.  می کودک ارائه

در ابتدا تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که 

شود. سپس  ویر افتاده، برای وی شرح داده میدر تص

شود.  رد هیجان شخصیت داستان پرسیده میدر مو

 علت احساسبعد از آن کودک باید به سوالی در مورد 

شخصیت داستان پاسخ گوید. در صورت پاسخ درست، 

شود؛ برای یك پاسخ غلط،  ودک تقویت میپاسخ ک

ضیح مجدد، پسخوراند فوری،  ارائه پاسخ صحیح و تو

 گردد. توسط آموزشگر ارائه می

 ميل با استفاده از تصاويرجلسه آموزش  3

تصاویرکارتونی، به کودک ارائه یك مجموعه از 

 شود.  می

در اینجا برای هر داستان دو تصویر وجود دارد. ابتدا 

هر دو تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در 

شود. سپس در  نها افتاده، برای وی شرح داده میآ

ه ته و میل شخصیت داستان پرسیدمورد خواس

با اشاره به تصویر، به وی شود. در همین حال  می

شود تا پاسخ صحیح را ارائه کند.  بعد از آن،  کمك می

یت کودک باید به سوالی در مورد هیجان شخص

ایی جهت ارائه ه داستان پاسخ گوید. به وی سرنخ

شود. در صورت رخ دادن اشتباه  پاسخ صحیح داده می

توسط آموزشگر   پسخورانددر هر سوالی، بالفاصله 

 گردد. ارائه می

 جلسه آموزش باور با استفاده از تصوير  3

 شود.  تصاویرکارتونی،به کودک ارائه مییك مجموعه از 

برای هر داستان دو تصویر وجود دارد. ابتدا هر دو 

نها تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در آ
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رد وشود. سپس در م افتاده، برای وی شرح داده می

شود. در همین حال  باور شخصیت داستان پرسیده می

شود تا پاسخ  با اشاره به تصویر، به وی کمك می

صحیح را ارائه کند. بعد از آن، کودک باید به سوالی در 

به سپس مورد هیجان شخصیت داستان پاسخ گوید. 

شود.  ایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده میه وی سرنخ

 علت احساسوالی در مورد بعد از آن کودک باید به س

شخصیت داستان پاسخ گوید. در صورت رخ دادن 

پسخوراند توسط اشتباه در هر سوالی، بالفاصله 

 گردد. آموزشگر  ارائه می

 جلسه آموزش ميل ـ باور با استفاده از تصوير 5

 شود.  تصاویرکارتونی،به کودک ارائه مییك مجموعه از 

د. ابتدا هر دو برای هر داستان دو تصویر وجود دار

تصویر به کودک نشان داده شده و اتفاقی که در آنها 

شود. سپس در مورد  رح داده میافتاده، برای وی ش

نین باور شخصیت داستان پرسیده میل و همچ

با اشاره به تصویر، به وی شود. در همین حال  می

شود تا پاسخ صحیح را ارائه کند.  بعد از آن،  کمك می

باور پاسخ گوید.  -الی در مورد میلکودک باید به سو

ایی جهت ارائه پاسخ صحیح داده ه به وی سرنخسپس 

یجان شخصیت داستان از شود. همچنین در مورد ه می

ایی جهت ه به وی سرنخدر ادامه شود.  وی سوال می

شود. بعد از آن کودک باید  ارائه پاسخ صحیح داده می

، شخصیت داستان علت احساسبه سوالی در مورد 

پاسخ گوید. در صورت رخ دادن اشتباه در هر سوالی، 

 گردد. زشگر  ارائه میبالفاصله پسخوراند توسط آمو

پس از اتمام آموزش، آزمون  چهارم، در مرحلة -

 تکمیل شد. های اجتماعی مجدداً توسط معلمان مهارت

آوری شده از  آخر،  اطالعات جمع در مرحلة

 تحلیل گردید.  SPSSزار ها با استفاده از نرم اف آزمودنی
 

 ها يافته

و ها از آمار توصیفی  ادهبرای تجزیه و تحلیل د

 استفاده شده  ،آید می استنباطی به شرحی که در زیر

 است. 

شرکت  اتیستیكکودک پسر  21در این پژوهش 

داشتند که به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل 

 جای گرفتند.
ودن توزیع ها ، نرمال بپیش از تحلیل سوال

متغیرهای پیوسته پژوهش با استفاده از آزمون آماری 

اسمیرنف بررسی شد. نتایج آن در  -کلوموگروف 

 ارایه شده است. 2جدول 

 . بررسي نرماليته متغيرهاي پيوسته پژوهش فرم والد2جدول 

 مقدار احتمال k-sآماره   متغير زمان سنجش

 

 پيش آزمون

 222/1 211/2 خویشتن داری

 538/1 777/1 قاطعیت

  119/1 245/2 همکاری

 

 پس آزمون

 242/1 244/2 خویشتن داری

 538/1 777/1 قاطعیت 

 143/1 11/2 همکاری

بر  نظریة ذهنبرای بررسی این سوال که آیا آموزش 

سال  7-21 اتیستیكارتقاء همکاری کودکان پسر 

زمون از آها  با توجه به نرمال بودن داده ،اردد تأثیر

های آزمایش و  مستقل برای آزمون گروه tآماری 

آزمون و  همبسته برای مقایسة پیش tکنترل و 

 شود.  میاستفاده آزمون  پس
 از دیدگاه  معلمان  اتیستیكهمکاری کودکان  .1جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین احتمال

 112/1 24/8 22/27 12/1 22/28 آزمايش

 275/1 39/2 11/24 15/1 51/28 کنترل

 مقدار

 احتمال

397/1 184/1  

 ،شود مالحظه می 1همانگونه که در جدول 

از  از دیدگاه معلمان قبل اتیستیكهمکاری کودکان 

داری نداشته است  اختالف معنی نظریة ذهنآموزش 

(397/1p=).  کودکان معنی است که عملکرد بدان این

آموزش در گروه آزمایش و کنترل  از در همکاری قبل
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ما پس از آموزش کودکان مشابه هم بوده است، ا

کاری در گروه هم شود که میانگین نمرة مالحظه می

همبسته داشته است  tداری در  افزایش معنی ،آزمایش

(112/1p=اما د .)ر گروه کنترل افزایش قابل 

(. همچنین مقدار =275/1pشود ) ای دیده نمی مالحظه 

در  احتمال بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل 

داری را نشان  اختالف معنی ،آزمون همکاری پس

معنی است که عملکرد بدان این  (.=184/1pدهد ) می

کودکان در گروه آزمایش و کنترل که قبل از آموزش 

داری  پس از آموزش تفاوت معنی ،بوده استمشابه 

 ،است.  بنابر این با توجه به نتایج مذکور پیدا کرده

ذهن موجب ارتقاء همکاری کودکان  نظریةآموزش 

 شود.   از دیدگاه معلمان می اتیستیكپسر 

 از ديدگاه  معلمان  اتيستيك. خويشتن داري کودکان 3جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین احتمال

 111/1 92/2 22/7 81/2 38/4 آزمايش

 275/1 12/2 88/5 19/2 11/5 کنترل

مقدار 

 احتمال

327/1 188/1  

 ،شود مالحظه می 8همانگونه که در جدول 

از دیدگاه معلمان  اتیستیكداری کودکان  خویشتن

داری نداشته  اختالف معنی نظریة ذهناز آموزش  قبل

ت که عملکرد معنی اسبدان این  .(=327/1pاست )

داری قبل آموزش در گروه  کودکان در خویشتن

ما پس از آزمایش و کنترل مشابه هم بوده است، ا

 شود که میانگین نمرة ان مالحظه میآموزش کودک

داری در  ایش معنیداری در گروه آزمایش افز خویشتن

t ( 111/1همبسته داشته استp=اما د .) ر گروه کنترل

(. =275/1pشود ) دیده نمیای  افزایش قابل مالحظه

همچنین مقدار احتمال بین میانگین نمرات گروه 

آزمون همکاری اختالف  در  پسآزمایش و کنترل 

بدان این  .(=880/1pدهد ) داری را نشان می معنی

معنی است که عملکرد کودکان در گروه آزمایش و 

بوده است پس از کنترل که قبل از آموزش مشابه 

این با داری پیدا کرده است.  بنابر آموزش تفاوت معنی

ذهن موجب  نظریةآموزش  ،توجه به نتایج مذکور

از دیدگاه  اتیستیكداری کودکان پسر  خویشتنارتقاء 

 شود.   معلمان می
 از ديدگاه معلمان  اتيستيك. قاطعيت کودکان 4جدول 

مقدار  پس آزمون پيش آزمون گروه

 احتمال

  معیار   انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 123/1 21/2 22/4 541/1 22/1 آزمايش

 172/1 38/1 51/8 39/1 11/8 کنترل
مقدار 

 احتمال
125/1 833/1  

 ،شود مالحظه می 4همانگونه که در جدول 

از  از دیدگاه معلمان قبل اتیستیكقاطعیت کودکان 

داری نداشته است  اختالف معنی ،نظریة ذهنآموزش 

(125/1p=).  معنی است که عملکرد کودکان بدان این

در قاطعیت قبل آموزش در گروه آزمایش و کنترل 

پس از آموزش کودکان  ولیمشابه هم بوده است، 

قاطعیت در گروه  شود که میانگین نمرة مالحظه می

همبسته داشته است  tداری در  فزایش معنیآزمایش ا

(123/1p= .)ر گروه کنترلد این در حالی است که، 

اما (. =172/1pشود ) ای دیده نمی یش قابل مالحظهافزا

مقدار احتمال بین میانگین نمرات گروه آزمایش و 

داری را  آزمون قاطعیت اختالف معنی پسدر کنترل 

معنی است که بدان این . (=833/1pدهد ) نشان نمی

عملکرد کودکان در گروه آزمایش و کنترل که قبل از 

موزش تفاوت بوده است پس از آآموزش مشابه 

داری پیدا نکرده است. بنابر این با توجه به نتایج  معنی

ذهن موجب ارتقاء قاطعیت  نظریةآموزش  ،مذکور

 شود. از دیدگاه معلمان نمی اتیستیكکودکان 

 بحث و نتيجه گيري

آموزش  تأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی 

بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و  نظریة ذهن

است. داده های  اتیستیكپسر  قاطعیت کودکان

 نظریة ذهنآموزش  که دهد نشان می 8و  1جداول 

 .شود داری می موجب ارتقاء همکاری و خویشتن
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رفتارهایی نظیر مشارکت با همکاری در برگیرنده 

ها ها و راهنماییدیگران، پیروی از دستورالعمل

 شود. می

( در پژوهشی با عنوان تحول 1112سالی و هیل )

بیان  و همکاری، نظریة ذهن، اتیسمبین فردی:  راهبرد

(  بر نظریة ذهنسازی ) کند که توانایی ذهنی می

دارد.  تأثیرخواهی، و رفتار راهبردی همکاری، خیر

سطح همکاری را در  ،سازی همچنین توانایی ذهنی

های رفتار راهبردی افزایش  ها و موقعیت برخی درجه

 دهد.  می

پژوهشی با عنوان ( در 1117پال و بریکزکی )

: 22نیسم هن بزرگساالن، همکاری، ماکیاویلیذ نظریة

دختر  72) 217خوانی در روابط اجتماعی،  ات ذهناثر

پسر( دانشجوی کارشناسی را مورد بررسی قرار  52و 

ذهن با تمایالت درونی  نظریةدادند. و فهمیدند که 

ت معنادار دارد ولی با برای همکاری رابطه مثب

 نیسم رابطه معناداری ندارد.  ماکیاویلی

دهد آموزش  های این پژوهش نیز نشان می یافته

تواند میزان همکاری را در کودکان  می نظریة ذهن

توان  هد.  در تبیین این نتایج میافزایش د اتیستیك

توانایی اسناد  نظریة ذهنگفت که از آنجایی که 

حاالت ذهنی به خود و دیگران است که از آن به 

داشتن  ،شود یا ذهن خوانی یاد می نظریة ذهنن عنوا

روابط بین فردی و بین همساالن این توانایی در 

 تواند همکاری را افزایش دهد.  می

داری شامل رفتارهایی است که در خویشتن

رسد مانند: های دشوار ضروری به نظر می موقعیت

مصالحه در مجادله یا نشان دادن رفتار معقول هنگام 

ی که برای از سوی دیگران. کودکانمسخره شدن 

کنند بر کودکان  گیری نمی رفتارهای خودشان تصمیم

کنند تا  ین، معلمان یا بزرگساالن تکیه میدیگر، والد

داری  خویشتن ؛ این کودکان،برای آنها تصمیم بگیرند

گیرند )مرکز ملی آموزش و سالمت  را یاد نمی

 (. 1111روان،

پرنر، النگ و کلو  های این نتایج همسو با یافته

 نظریة ذهن ، رابطةباشد. این پژوهشگران ( می1111)

و به این  لی را مورد پژوهش قرار دادندو خودکنتر

نتیجه رسیدند که عملکرد کودکان در تکالیف کارکرد 

اجرایی با عملکرد آنها در تکالیف باور غلط رابطه دارد. 

شود تا افراد  باعث می نظریة ذهنداشتن توانایی 

هایی که نیازمند تفسیر و تبیین  د در موقعیتنبتوان

اکنشی مناسب و درست و واقعی، برای اتخاذ و

اسب هستند، منهای نسنجیده و نا جلوگیری از واکنش

. (1111نمایند )پرنر،النگ و کلو، به مراتب بهتر عمل 

د تا فرد به شو موجب می نظریة ذهنتوانایی درک 

توجه نماید و سعی  منطقی نیزموقعیت نادرست و غیر

کند تا بهترین تبیین را در مورد یك موقعیت مشخص 

را به درستی فراد ها و رفتارهای ا داشته باشد، موقعیت

را ترین عکس العمل  ، مناسببینی کند تبیین و پیش

 های نامناسب خودداری کند.  داشته باشد و از پاسخ

دهد که  نشان می 4جدول  همچنین نتایج

اطعیت کودکان موجب ارتقاء ق هننظریة ذآموزش 

د یا به عبارتی تفاوت آماری شو نمی اتیستیكپسر 

داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد  معنی

(P>0./05).  ،قاطعیت مشتمل است بر رفتارهای آغازگر

ان و نظیر: کسب اطالع از دیگران، معرفی خود به دیگر

مثبت قاطعیتی -خودپاسخ مناسب به رفتار دیگران. 

شود  موجب روابط انسانی صمیمی می

(. به عبارت 1114نقل از یوشیمورا، 27،2991)ایسوگای

ن مشکل دارند دیگر افرادی که در قاطعیت خودشا

های روان تنی یا افسردگی رنج  ممکن است از بیماری

(. به 1114نقل از یوشیمورا، 23،2998ببرند )هیراکی

رابطه با قاطعیتی عامل مهمی در -همین دلیل خود

امل به منظور تعما همساالن است.  با تحول تعامالت

باید به طور واضح خودمان را  شایسته با همساالن

  گویندگوش بدهیم.  اثبات کنیم و به آنچه دیگران می

( در پژوهشی با 1112اوسترو، پیالت و کریك )

های  عنوان راهبردهای قاطعیت و پرخاشگری در سال

قطعی به این نتیجه رسیدند کودکی: مطالعه طولی م
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 های باط اندکی بین پرخاشگری و زیرنوعکه ارت

ی که از یها قاطعیت وجود دارد. همچنین تحلیل

دهد  نشان می  ،پذیرش همساالن به دست آمده است

داری با  ارهای قاطعانه منطقی به طور معنیکه رفت

 ها رابطه دارد.  نیپذیرش در بین پیش دبستا

فوق مطرح شدند از جمله در  های که پژوهش

ه در ارتباط با قاطعیت انجام های هستند ک پژوهش

با  نظریة ذهن رابطة که اند اما متاسفانه پژوهشی شده

را بر  نظریة ذهنآموزش  تأثیرقاطعیت را بسنجد تا 

که همسو یا ناهمسو با  طوری بهبررسی کند  قاطعیت

 های فوق باشد یافت نشد.  یافته 

بدون توجه به توانایی ، ماعیاگرچه نقایص اجت

افراد با طیف  ، منبع اصلی آسیب برایشناختی و زبانی

نقل از  1112،شود )وایت در نظر گرفته می اتیستیك

، لسلی و گونه که بارون ـ کوهن ( و آن2835فوالدگر،

مشکالت کودکان  ،کنند بیان می ( 2935)فریث 

 تیجةتعامل اجتماعی با دیگران در ن را در حوزة اتیسم

دانند، اما با استناد  میذهن این کودکان  نظریةنقص 

برای های دیگر  های این پژوهش و پژوهش به یافته

موجب  نظریة ذهنقضاوت در مورد اینکه آیا آموزش 

تر خرده  های اجتماعی و به صورت دقیق مهارتارتقاء 

 همکاری، خویشتن داری وهای آن شامل  مقیاس

های  شود به پژوهش می اتیستیكقاطعیت در کودکان 

 بیشتری نیاز است. 

است که نتایج  آنهای این پژوهش  محدودیتاز 

قابل تعمیم به جامعه مورد نظر است و برای  آن 

در  یاط عمل شود.تتعمیم آن به سایر جوامع باید با اح

های زبانی مانند زبان بیانی و  توانایی این تحقیق،

پژوهش حاضر شود  دریافتی کنترل نشد. پیشنهاد می

 ی های زبانی و شناختی تکرار شود.با کنترل توانای

 ها پانوشت

1) Pervasive developmental disorder 
2) Autism 
3) Kaner 
4) White 
5) theory of mind 
6) Permak & Woodruff 
7) mentalizing 
8) mind reading 

9) folk psychology 
10) social  understanding 
11)  prosocial behavior 
12) Steerneman 
13) precursors of theory of mind 
14) first manifestation of real theory of mind 
15) more advanced aspects of theory of mind 
16) Machiavellianism 
17) Isogay 
18) Hiraki 
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