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روش پژوهش حاضر  :روش .ستباال عملکرد با اتیسم اختالل به مبتال

 کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح قالب در آزمایشی یمهن

 های اختالل به مبتال نوجوانان تمامی ملشا آماری ۀجامع .است نابرابر

به  6931ماه دوم سال  ششکه در  استو مادران آنان  اتیسم یفط

و مشاوره در شهر تهران مراجعه کرده  شناختی پنج مرکز خدمات روان

در  ۀیونوجوان به شفرزند مادر و  زوج 39 افراد این ینبودند. از ب

 16) یشدو گروه آزمادر  یدسترس انتخاب شدند و به صورت تصادف

 یط محور -یدلبستگ ۀبرنامداده شدند.  ینفر( جا 11نفر( و کنترل )

اجرا شد و  یشمادران گروه آزما یبرا یبه صورت هفتگ وهشت جلسه 

 پژوهش ابزارهایگرفتند.  یانتظار جا یستمادران گروه کنترل در ل

و  (یذهن عاطف ۀی)نظرچشم  یرتصو یقاز طر خوانی ذهن آزمون شامل

 مراحل در که بود( یذهن شناخت هی)نظرآن -یباور کاذب سال آزمون

شدند.  لیتکم سمیاتتوسط نوجوانان مبتال به  آزمون پس و آزمون شیپ

-دلبستگی ۀبرنام که دهد می نشان کوواریانس تحلیل نتایج :ها يافته

 به مبتال فرزندان عاطفی ذهن ۀنظری افزایش به منجر مادران محورِ

 شناختی بعد بر اثری اما ،(>F، 06/0p=12/7) است شده آنان اتیسم

: گیری نتیجه و بحث(. F، 02/0> p=29/0) است نداشته ذهن ۀنظری

 را یفعاط ذهن ۀنظری بر محور-دلبستگی ۀبرنام اثربخشی ۀعمد دالیل

 از فرزند و مادر آگاهی افزایش بر برنامه این اثرات به مربوط توان می

  .دانست اختیشن روان سطح در یکدیگر
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Abstract 

Objective: The purpose of present study was 

evaluating efficacy of attachment based parent 

training program on social cognition in adolescents 

with high function autism. Method: The method of 

study was semi-experimental in pretest- posttest 

with unequal groups design. The statistical 

population of the study included all mothers and 

their autistic adolescents who referred to 5 mental 

health centers in Tehran during the six last months 

of 1396. 43 mother- child couples were selected 

through the accessible sampling method and then 

were randomly assigned into two experimental (21) 

and control (22 individuals) groups. Attachment-

based program performed in mothers in 

experimental group once a week, mothers in control 

group were located in waiting list. Research tools 

were reading mind in the eyes test (affective theory 

of mind) and Sally–Anne test (cognitive theory of 

mind) that completed by adolescent in pretest and 

posttest stages.Results: results show that 

attachment based parent training program has 

resulted in increasing affective theory of mind in 

adolescent with autism (p<0.009, F=7.25) but it 

hasn’t have any effects on cognitive theory of mind 

(p<0.46, F=0.53). Discussion: The main reasons for 

the effectiveness of the attachment-based program 

on affective theory of mind can be attributed to the 

effects of this program on promoting of 

psychological awareness of the mother and child of 

each other.  

 
Keywords: autism, attachment-based 

program, social cognition, theory of mind. 
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 مقدمه

 اختالالت از طیفی به اشاره 6اتیسم طیف های اختالل

 موجب که دارد تحول ۀاولی دوران در 1تحولی–عصبی

 کارکردهای و ارتباطات ،اجتماعی روابط در محدودیت

 و آسپرگر اتیسم، اختالل شامل و شود می روزمره

 اتیسم اختالل. است نشده تصریح رشد فراگیر اختالل

 نقص آن ۀمشخص که است اختالالت این اصلی ۀهست

 ارتباطی زبانی، مشکالت اجتماعی، تعامالت در کیفی

 و عالئق رفتاری، الگوهای از اعم ای کلیشه رفتار و

 آمریکا، روانپزشکی انجمن) است محدود های یتفعال

 طیف در(. 1061 همکاران، و کریستنسن ؛1069

 در ای مالحظه قابل های تفاوت اتیسم اختالل

کودکان  که طوری به دارد، وجود هوشی های توانایی

 بسیار سطح تا ذهنی ماندگی عقب سطح از ای دامنه در

 و کودکان گروه درون در. دارند قرار باهوش

 عملکرد با اتیسم» بین توان می اتیستیک ساالن بزرگ

 با اتیسم» و( بیشتر یا 70 هوشی ضریب) «2باال

 تمایز( 70 کمتر از هوشی ضریب) «9پایین عملکرد

 (. 1069 مسیبو، و اسچاپلر) شد قائل

 در نتواند مغر که شود می باعث اتیسم اختالل

 به ارتباطی مهارتهای و اجتماعی رفتارهای ۀزمین

 تا سمیات اختالالت زیربنایی علل. کند عمل درستی

 بر معموالً صیتشخ و مانده است ناشناخته حدی

 مشکالت) ژهیو یرفتار یکمبودها ۀمشاهد اساس

 و( ارتباط و یاجتماع تعامالت ساالن، هم با یباز زبان،

 یا شهیکل ،یافراط یها یباز) خاص یرفتار یها یفزون

 بودن کنواختی بر اصرار ،یخلق یها قشقرق ،یتکرار و

 ردیگ یم انجام( خاص یها لباس ای ها یباز  اسباب ا،یاش

 جدید های تئوری در(. 1063 ،ولورد ،لیانگ ،اندرسون)

 شناختی زیست بنای که یاختالل عنوان به را اتیسم

 ۀدربرگیرند که گیرند می نظر در ،دارد 3نورولوژیکی

 ۀنتیج. است مغز نوروشیمیایی و 2نوروآناتومی تغییرات

 فرد رفتاری و عملکردی اختالالت هایی نارسایی چنین

 مهمترین جمله از (.6932 رافعی،) ستمبتال

 تعامالت تخریب اتیسم به مبتال کودکان های ویژگی

 نتایج(. 1063 ،کالسکاروگورکی کارول،)ستا اجتماعی

 تخریب این که است آن بیانگر پیشین های پژوهش

 با مرتبط های نمندیتوا نقصان حاصل اجتماعی

-بارون) است اتیسم کودکان در اجتماعی شناخت

 گالن، ،کوهن-بارون ؛1003 ،آشوین و گالن ، کوهن

 (. 1007 ،گرانادر و چاپمن

 حاالت دربارۀ تفکر چگونگی به اجتماعی شناخت

 ادراک و دیگران هیجانات و نیت خود، ذهنی

 و کوهن-بارون) دارد اشاره اجتماعی های موقعیت

 ۀنظری (.1061 همکاران، و الهرا ؛1006 ،مکارانه

 ذهنی حاالت استنتاج توانایی از است عبارت 1ذهن

 و تبیین برای توانایی این از استفاده و دیگران و خود

گفت که  توان می واقع در. دیگران رفتار بینی پیش

 و اجتماعی شناخت مرکزی ۀجنب ذهن تئوری

 و رمانه) است اجتماعی کارکردهای نیاز پیش

 نظریه رشد(.1063 مور، و فرای ؛1007 همکاران،

 و شده شروع سالگی یک از سالم کودکان در ذهن

 اسچیدر،) رسد می خود اوج به سالگی 66 تا 3 حدود

 در توانمندی این(. 1063 سودیان، و اسچومان

. است رو روبه محدودیت با اتیسم به مبتال کودکان

 ذهنی التح و هیجان درک ،7بازشناسی در نقص

 و ارتباطی های ویژگی در مهمی نقش دیگران

-بارون) کند می ایفا اتیسم اختالل طیف اجتماعی

 برخیروی  یهای پژوهش (.1006 ،همکاران و کوهن

انجام  اتیسم اختالل طیفبا  افراد مشکالت های نمونه

 هیجانات بازشناسی مشکالت آنان را در شده و

 تصاویر طریق از ذهنی حاالت شناسایی و پیچیده

 ،(6337 جولیفی، و ویلورایت کوهن،-بارون) چشم

 چهره تصاویر طریق از صداقت مورد در قضاوت

 بازشناسی ،(1006 پیون، و سیرس آدولفس،)

 هیوی،) فیلم طریق از ذهنی های حالت و ها نهیجا

 بازشناسی و( 1000 روتر، هن،کو-بارون فیلیپس،

 اجتماعی های تموقعی در نادرست اقدام یا کنایه طنز،

 از اه هیجان شناسایی در مشکل ،(1063هاگا، ماوو)

ن بد زبان گفتار، نوای چهره، حاالت طریق
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 در همچنین و( 1061 همکاران، و مونتگامری)

 ییکپارچگ نیازمند که اجتماعی های موقعیت

 در متفاوت ادراکی های کانال از هیجانی های نشانه

 و گوالن ؛1001 همکاران، و کلین) است، بافت

 است. داده نشان (1062 همکاران،

 و شناختی علوم ۀحیط در نوین رویکردهای

 یک اجتماعی شناخت که دارد آن از حکایت اجتماعی

 چنین دنبال به و ستارتقا و دستکاری قابل متغیر

 این ارتقای جهتدر  ها پژوهش از موجی ای عقیده

 همکاران، و رابرتس) است افتاده راه به توانمندی

1063 .) 

 اجتماعی، شناخت در مؤثر متغیرهای از یکی

 به( 6331) بالبی دیدگاه از دلبستگی. است دلبستگی

 و تحول حال در کودک بین پایدار هیجانی پیوند

 اطالق دارد، عهده بر را او از مراقبت ۀوظیف که کسی

 ای رابطه که گیرد می شکل زمانی پیوند این. شود می

 دو هر برای که مادر و کودک بین پایا و یصمیم گرم،

. باشد برقرار است، خشنودی ۀمای و بخش رضایت

 دسترس در میزان زندگی آغازین روزهای در کودکان

. کنند می سازی درونی را شان مراقبان حمایت و بودن

 تدریج به مراقب با مکرر تعامل راه از نوباوگان

 انتظار. دهند می شکلرا  «درونی کاری الگوهای»

 و اعتماد قابلیت بودن، دسترس در میزان از اننوباوگ

 والدین سوی از آسایش و امنیت تأمین توانایی

 است درونی کاری الگوهای اصلی ۀمای درون

 ۀحوز پردازان نظریه(. 1069 ،شیور و میکولینسر)

 دلبستگی، روابط کیفیت که دارند اعتقاد دلبستگی

 است کودک در دیگران و خود درک ۀدهند شکل

 در ایمنی نظریه،این  اساس بر(. 6331 بی،بال)

 و جامع ذهنیِ های بازنمایی گیری شکل دلبستگی

 این از و بخشیده سرعت را روابط از یافته سازمان

 ۀچهر رفتار مؤثری نحو به تواند می کودک طریق

 یندیافر چنین ۀنتیج در. کند بینی پیش را 3دلبستگی

 برای یدلبستگ شریک به نسبت خود بینش از افراد

. کنند می استفاده او اهداف با خود اهداف تنظیم

 از تا کند می کمک افراد به دلبستگی روابط بنابراین

 خود رفتار هدایت برای دیگران ذهنی های بازنمایی

 مفهوم با زیادی اشتراکات یندافر این. کنند استفاده

 شیور، و میکولینسر ؛6331 بالبی،) دارد ذهن ۀنظری

1007.) 

 شناخت و دلبستگی میان ارتباط بر عالوه

 مطرح رویکردهای از یکی دلبستگی نظریۀ اجتماعی،

-عصب های اختالل از پیشگیری و شناسی سبب در

 این چشمگیر های داللت به توجّه با. است تحولی

 زندگی کیفیت با مرتبط گوناگون های حوزه در هنظری

 و هیجانی شناختی، های ظرفیت تحوّل و اعم طور به

 تبیینی و مفهومی های گستره اخص، طور به تماعیاج

 طیف شناسی سبب مرزهای نظری، چهارچوب این

 نوردیده هم در را شناختی روان های اختالل از عظیمی

 سطح در چه آموزشی های زمینه ترین مهم از یکی به و

 بالینی های مداخله قلمرو در چه و گیرانه پیش مداخلۀ

 شده، انجام های هشپژو مبنای بر. است گشته بدل

 به روانی یها آسیب برای یخطر3ناایمن دلبستگیِ

 ترمیم یا نگهداری گذاری، بنیانو  آید می حساب

 سالمت و آوری تاب افزایش به منجر ایمن دلبستگی

 (. 1061 ،جینی کیدز) گردد می روان

 همراه به ناایمن و ایمن دلبستگی روابط مفهوم

 های زمینه در دینی،وال حساسیت آن، با مرتبط مفهوم

 این زیرا است، برخوردارشده بسیاری اهمیت از بالینی

 بر مبتنی مداخالت آمدن پدید سرآغاز مفاهیم

 است بوده خطر معرض در کودکان برای دلبستگی

 اثربخشی(. 1007 وان و همکاران، ،6930،قنبری)

 مختلفی های پژوهش با محور-دلبستگی های      مداخله

 نوجوانی و کودکی دوران کالتمش کاهش بارۀدر

 ناایمن دلبستگی مشکالت قبیل ازآزموده شده است، 

 اضطرابی مشکالت ،(1060 ،همکاران و دایاموند)

 زمان مشکالت ،(1063 ارگوایز، و تیمر ،آلن) کودکان

 ،(1062 بارتولو، و کریگ ابسوت، مروتی،) خواب
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 و ران سیکوئلند،) نوجوانان اضطرابی مشکالت

 60سانحه از پس تنیدگی اختالل ،(1002 دیاموند،

 و شده سازی برونی مشکالت ،(1061 کورتنی،)

 ارتباط وجود با (.1061 پاسالیچ،) رفتاری های اختالل

 ناایمن دلبستگی و اتیسم طیف های اختالل میان

 نیومن، و تنگ گری، ،تیگو ؛1067 ،داوز و مکنزی)

 اثربخشی بررسی به پژوهشی کمتر تاکنون ،(1067

 کارکردهای بهبود بر محور -دلبستگی مداخالت

 عملکردهای ۀحیط در ویژه به اتیسم به مبتال کودکان

 هدف رو این از. است پرداخته اجتماعی و شناختی

 مادران محور-دلبستگی ۀبرنام اثربخشی حاضر ۀمطالع

 اتیسم اختالل به مبتال کودکان اجتماعیِ شناخت بر

 . است

 روش

 آزمون پیش طرح قالب در مایشیآز نیمه حاضر پژوهش

  .استبا گروه کنترل نابرابر  آزمون پس و

 یآمار ۀجامع:گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

 به مبتالنوجوانان  یپژوهش حاضر شامل تمام

در  که استمادران آنان  و سمیات فیط یها اختالل

مرکز خدمات  پنجبه  6931ماه دوم سال  شش

مراجعه کرده  تهران شهر در مشاوره و یشناخت روان

 ۀویبه ش ننوجوامادر و  زوج 20، این افراد  ازبودند. 

در دو  یدر دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادف

داده  ینفر( جا 12نفر( و کنترل ) 12) شیگروه آزما

با عملکرد باال  سمیات با اختالل کودکان ۀنمونشدند. 

 هشد انتخاب ینیبال شناس روان صیمطابق با تشخ

 از آنان یمند بهره گروه، نیا انتخاب لیدل. است

کودکان با  به نسبت بیشتر یهوش و یکالم یتوانمند

 فهم و درک بیشتر هوش. است نییپا عملکرد با سمیات

ورود به  یها مالک .کند یم لیتسه را ها آزمون مواد

 و 61 حداقل سن داشتن( 6) بود از: عبارتمطالعه 

برای کودکان، و  والد دو هر با یزندگ( 1، )63 حداکثر

 مزمن یزشکپ روان اختالل به ابتال ۀسابق عدم( 9)

 .مادرانبرای 

عدم  لینفر به دل 3 ،شیآزما گروه افراد نیب از

 گروه در و همداخل ۀجلس دواز  شیب در مادرانشرکت 

 ۀمرحل در یهمکار عدم لیدل به نفر 9 زین کنترل

  از پژوهش کنار گذاشته شدند. ،آزمون پس

 ابزارها
 ۀيا چشام ننظر  ريتصااو  قياز طر یخوان ذهن آزمون

 ( یذهن عاطف

مربوط بـه   یختشنا روان-آزمون عصب کیآزمون  نیا

 و همکـاران  کـوهن -باروناست که توسط  یخوان ذهن

ـ ا ایشـان  ۀدیـ ساخته شـده اسـت. بـه عق    (1006)  نی

 ذهـن  ۀیـ نظر یعـاطف  وجـه  یریـ گ اندازه برایآزمون 

از  یریتصـاو  یخـوان  ذهـن  آزمـون . اسـت  شده یطراح

حالـت   13را در  گانشـ یهنرپو  گرانیبـاز چشم  ۀیناح

 ۀچهـار واژ  ر،یتصـو هـر   یبـرا . شـود  یممختلف شامل 

 تیـ ظرفکه از  شود میارائه  یذهن یها حالت فگریتوص

تنهـا از   دهنـده  پاسـ  برخوردارنـد.   یمشـابه  یجانیه

ــطر ــات قی ــداریِ اطالع ــبا ر،یتصــوموجــود در  دی  دی

حالـت   ۀکننـد  فیتوصـ نحو  نیبهترکه به را  یا نهیگز

ـ اسـت، از   ریتصـو شخص موجود در  یذهن چهـار   نیب

 نیکننده در ا هر شرکت یکلّ ۀانتخاب کند. نمر نهیگز

 هـر  بـه  او حیصـح  یها پاس  مجموع اساس بر فیتکل

کـه   یا نمره بیشترین نیبنابرا ،شود یم محاسبه ریتصو

 یخـوان  توانـد در بخـش ذهـن    یکننـده مـ   شرکت کی

 صـورت  مطالعـات  غالـب  دراسـت.   13کنـد،   افتیدر

 و سـالم  افـراد  یخـوان  ذهن ییتوانا یبررس یبرا گرفته

استفاده شده  یختشنا روان-عصب آزمون نیا از مار،یب

آزمـون در مطالعـات    نیا ییروا نشان دهندۀاست که 

 ؛1003 چن، و وانگ ،است )وانگ یحاالت ذهن کاادر

( 1003همکـاران )  (. وانـگ و 1061 ،ولنت و همکاران

و  انـد  گزارش کرده 16/0آن را برابر با  ییبازآزما ییایپا

 یهمبستگ یبررس قیآزمون از طر نیا یهمگرا ییروا

 دییـ تأ مورد( r=26/0) اکمن ۀآن با آزمون ادراک چهر

 یدرونـ  یهمسـان  زین ی. در مطالعات داخلاند داده قرار

 برابـــر بـــا ییبازآزمـــا ییایـــپاو  71/0آن برابـــر بـــا 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
98

.1
9.

4.
13

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ec

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.4.13.3
http://joec.ir/article-1-919-en.html


 ... نوجوانان اجتماعیِ شناخت رب مادران محورِ-اثربخشی برنامۀ آموزشی دلبستگیآوه و مهرنوش اخالقی:   محبوبه چین
_________________________________________________________________________________________ 

41 

 

ـ  ،ینجـات گزارش شده اسـت ) 16/0  و یملکـ  زاده، حیذب

 (.6936و همکاران،  زاده حیذب؛ 6931 ،یمحسن

 ( یذهن شناخت ۀيآن ننظر-یباور کاذب سال آزمون

 (1006) کـوهن و همکـاران  -بـارون توسط  فیتکل نیا

 یطراحـ  سـم یاتباور کـاذب در کودکـان    یبررس برای

( 1006و همکـاران )  کـوهن -بارونشده است. به زعم 

 ذهــن را انــدازه ۀیــنظر یآزمـون مزبــور وجــه شـناخت  

 یهــا نــام بــه عروســک دو فیــتکل نیــا در. دریــگ مــی

 بـه  ی اجـرا ابتـدا  درکـه   دارد وجـود  «آن» و «یسال»

 کـودک  کـه  شود یم یبررس و دنشو یم یمعرف کودک

 ییویسـنار . در هـا را یـاد گرفتـه باشـد     عروسـک  اسم

 کیـ  یداراکه  یدر اتاق «آن»و  «یسال»شده  یطراح

. شـوند  گذاشـته مـی  جعبه است  کیسبد و  کی له،یت

را داخــل ســبد  لــهیت «آن»در حضــور  «یســال»ابتــدا 

. کنـد  یمـ  تـرک  را صـحنه  و گذارد یخودش م کینزد

 جعبـه  درون و برداشـته  سـبد  از را لـه یت «آن» سپس

 و گــردد یمــ بــر اتــاق بــه «یســال». کنــد یمــ پنهــان

: پرسد یم کودک زا را کاذب باور یاصل سؤال شگریآزما

 بـه  کـودک  اگـر  «گردد؟ یم توپ دبنال به کجا یسال»

 عروسک کاذب باور کند، اشاره)سبد(  لهیت یقبل محل

 داده درسـت  جـواب  سـؤال  به و دهیفهم یدرست به را

 در کنـد،  اشـاره  لـه یت حاضر محل به کودک اگر. است

 خـورده  شکسـت  عروسـک  کاذب باور آزمون به پاس 

: شـود  یمـ  کنتـرل  سـؤال  دو طتوسـ  طیشرا نیا .است

 لـه یت» ( وتیـ واقع سؤال) «واقعاً کجا قرار دارد؟ لهیت»

بـه ایـن   حافظـه(.   سـؤال ) «در ابتدا کجا قرار داشـت؟ 

شـود.   مـی  یداستان بررس ندیفرا ترتیب فهم کودک از

 نیا ییایپا( 1006) باچرو  سونیگر گرنت، ۀدر مطالع

بـه دسـت    23/0 یکاپـا  بیو ضـر  شده یآزمون بررس

 یهمگرا ییمزبور، روا ۀدر مطالع نی. همچنه استآمد

ثبات  گزارش شده است. 29/0آن برابر با -یآزمون سال

ل کـ  یرونبـا  بـرا  ک یآزمون با استفاده از آلفا یدرون

،  31/0ب یـ آزمونهـا بـه ترت   از خـرده  یکآزمون و هر 

ب اعتبـار  یضراست.  شدهمحاسبه  71/0، و30/0 ،/36

، ینـادر ) دست آمـده اسـت   هب 33/0نیز  گذاران نمره

6939.) 

  محور-یدلبستگ رنامهب

 و نیمارو توسط اصل در محور-یدلبستگ ۀبرنام

 ۀینظر نیادیبن اصول بر هیتک با و( 1001) همکاران

 رییتغ هدف با برنامه نیا. است شده یطراح یدلبستگ

 در و تیحساس شیافزا کودک، از مراقبت تیفیک در

 شیافزا و رماد ییگو پاس  و بودن دسترس

 یها نشانه ییشناسا در او یشناخت یها تیظرف

 و یو رفتار ییربنایز یها زهیانگ و ازهاین کودک،

 یریادگی با مادر یرفتار یها تیظرف شیافزا نیهمچن

 یها نشانه و ازهاین به مؤثر ییگو پاس برای  الزم فنون

-یدلبستگ یآموزش ۀبست. است شده هیته نوجوانان،

 یّط یگروه صورت به و است سهجل 3 یدارا محور

 گروه مادران به ماه دو مدت به یهفتگ جلسات

 فیتکال و اهداف ها و موضوع. شود یم ارائه شیآزما

 6 جدول در خالصه صورت بهاین برنامه  با متناسب

 ساعت دو تا مین و کی که جلسه هر. است شده ارائه

 و مطالب و خاص یموضوع یدارا ،انجامد یم طول به

 و بوده موضوع همان با متناسبو  مشخص یها مثال

 آموزش مطالب با متناسب فیتکال جلسه هر یانتها در

 جلسه هر یابتدا در. شود یم ارائه مادران به شده داده

 شرح بهرا  مشخص یزمان مدت یّط مادران از کی هر

 پس و پرداخته گذشته ۀجلس فیتکال انجام یچگونگ

 فیتکال یاحتمال اتابهام ای راتیتأث مورد در آن از

 نتیپاورپو زین جلسه هر یانتها در. شود یم بحث

 شد یم داده مادران به جلسه همان یها مثال و مطالب

 فیتکال و کرده مرور را مطالب بتوانند هفته طول در تا

 .دهند انجام را

 شـان  مـادران  همراه به اتیسم به نوجوان مبتال 39

 گروه در جواننو 16. اند کرده شرکت حاضر مطالعۀ در

 61) کنتـرل  گروه در نوجوان 11 و( پسر 67) آزمایش

 هـای  آزمـون  ابتـدا  مطالعه، این در.کردند شرکت( پسر

 ذهــن ۀنظریــ) چشــم تصــویر طریــق از خــوانی ذهــن
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 ذهـن  ۀنظریـ ) آن-سـالی  کاذب باور آزمون و( عاطفی

 گـروه  کودکـان  روی آزمـون  پـیش  عنوان به( شناختی

 مـادران  .شـد  اجرا نفرادیا صورت به کنترل و آزمایش

 الی نیم و یک ۀجلس هشت طی آزمایش گروه کودکان

 بـا  مطـابق  را محـور -دلبستگی آموزش ۀدور ساعته دو

 اخالقی مسائل رعایت برای. کردند دریافت فوق جدول

 کودکـان  والـدین  از یـک  هـر  بـرای  پـژوهش،  این در

 قابـل  و سـاده  زبـانی  بـه  پژوهش هدف کننده، شرکت

ـ  رضـایت  و شـد  دهدا توضیح درک  بـرای  آنهـا  ۀآگاهان

 محرمانه و رازداری. گردید اخذ مطالعه این در شرکت

 جانـب  از چـه  و محقـق  جانـب  از چه اطالعات ماندن

 همچنـین . اسـت  شده رعایت کامالً پژوهش، همکاران

 ویـژه  به و خود نتایج از که بودند مایل مادران از برخی

 از پـس  ن رواز ای گردند، مطلع تحقیق این کلی نتایج

 قرار آنها اختیار در درخواستی اطالعات ها، داده تحلیل

 ای مداخلــه گونــه هــیچ کنتــرل گــروه مــادران .گرفــت

ــت ــد دریاف ــس. نکردن ــرای از پ ــه، اج ــون مداخل  آزم

 کـاذب  باور آزمون و چشم تصویر طریق از خوانی ذهن

 هر کودکان برای دوباره آزمون پس عنوان به آن-سالی

 . شد اجرا گروه دو

 ها يافته

 در کننـدگان شـرکت  هـای  نمره توصیفی هایشاخص

 مراحـل  طـی  عـاطفی  و شـناختی  ذهـن  نظریۀ آزمون

 6 شـده و در جـدول   بررسی آزمونپس و آزمونپیش

 هـای  نمـره  که دهد می نشان فوق های داده .است آمده

ــدگانِ ــروه شــرکت کنن ــایش گ ــۀ در آزم ــن نظری  ذه

 بـه  سـبت ن آزمـون  پـس  مراحـل  در عاطفی و شناختی

 کنتـرل  گـروه  در امـا  اسـت  یافته افزایش آزمون پیش

 .نیست توجه قابل ها نمره تغییر

 عاطفی و شناختی ذهن ۀنظري در ها آزمودنی های هنمر استاندارد انحراف و یانگین. م1 جدول
 کنترل گروه آزمایش گروه مراحل متغیر

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین  

 شناختی ذهن ۀظرین
 91/0 07/6 17/0 61/6 آزمونپیش
 12/0 63/6 63/0 13/6 آزمونپس

 عاطفی ذهن ۀنظری
 62/1 16/7 39/6 13/7 آزمونپیش
 70/6 23/7 01/1 96/60 آزمونپس

 گروه دوها میان  تغییر نمره تفاوت تحلیل برای

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در کنترل و آزمایش

 از پیش .ه استشد استفاده کوواریانس تحلیل از

 بررسی آن اصلی های فرض پیش روش، این از استفاده

از  ،ها داده عیتوز بودن بهنجار یبررس برای. شده است

 یها بیش یهمگن رنف،یاسم کالموگروفآزمون 

 برایو  ونیرگرس یها بیش بیضر قیاز طر ونیرگرس

 از آزمون لون ها انسیروا یتساو فرض شیپ یبررس

 . ه استاستفاده شد

 یریمتغچند انسيکووار لیآزمون تحل یها فرض شیپ یبررس به مربوط جينتا: 2 جدول
  رگرسیون هایشیب اسمیرنف کالموگروف لوین

  F معناداری سطح F معناداری سطح F معناداری سطح
 شناختی ذهن نظریه 11/6 13/0 01/6 96/0 39/0 32/0
 عاطفی ذهن نظریه 39/0 26/0 63/6 13/0 62/1 03/0

 ست.برقرار ا انسیکووار لیانجام تحل هایفرضشیپ                   دهد،ینشان م 1جدول  جیطور که نتا همان

 یشناخت ذهن ۀينظر بر محور-یدلبستگ ۀبرنام اثر یبررس یبرا انسيکووار لیتحل ۀجینت: 3جدول 

 (η2) جذور اتام یسطح معنادار F ن مجذوراتیانگیم یآزادۀ درج ریمتغ

 73/0 006/0 91/610 26/29 1 شده اصالح مدل

 07/0 06/0 71/1 13/1 6 تعامل

 71/0 006/0 91/12 27/33 6 آزمون شیپ

 001/0 31/0 29/0 79/12 6 گروه اثر

  02/3 30 خطا
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 اثـر  ،دهـد  یمـ نشـان   بـاال جـدول   هکـ طـور   همان

 نیا(، F، 006/0< p=91/12) است معنادار آزمون شیپ

( محـور -یاثر گروه )مداخله دلبستگ که است یحال در

پس از کنترل اثرات  یشناخت ذهن ۀینظر های هبر نمر

 بـر (. F، 02/0 > p=29/0) سـت ینمعنادار  آزمون، شیپ

بر  محور-یدلبستگ ۀبرنام که گفت توان یم اساس نیا

 نداشته است.  یرمعنادا اثر یشناخت ذهن ۀینظر

 یعاطف ذهن ۀينظربر  محور-یدلبستگ ۀبرناماثر  یبررس یبرا انسيرکووا لیتحل ۀجینت: 4 جدول

 ریمتغ
 ۀ درج

 یآزاد
 (η2) مجذور اتا یسطح معنادار F ن مجذوراتیانگیم

 33/0 006/0 73/91 23/133 1 شده اصالح مدل

 31/0 006/0 13/71 77/123 6 تعامل

 91/0 006/0 31/93 30/927 6 آزمون شیپ

 60/0 003/0 12/7 79/12 6 گروه اثر

  02/3 30 خطا

 معنـادار  آزمـون  شیپ اثر ،3جدول  جینتااساس  بر

ــت ــر(، F، 006/0< p=31/93) اس ــروه اث ــ گ  ۀ)مداخل

 زین یذهن شناخت ۀینظر های ه( بر نمرمحور-یدلبستگ

 ،F=12/7) استمعنادار  آزمون، شیپ اثر کنترل از پس

06/0< p .) 

  یریگ جهینت و بحث

 ۀبرنام اثربخشی ررسیب حاضر ۀمطالع هدف

 کودکان اجتماعیِ شناخت بر مادران محور-دلبستگی

 اجتماعی شناخت. ه استبود اتیسم اختالل به مبتال

 و شناختی ذهن ۀنظری شامل اصلی متغیر دو قالب در

 که دهد می نشان نتایج. شده است بررسی عاطفی

 به منجر مادران به محور-دلبستگی ۀبرنام آموزش

 د،شو می آنان کودکان در عاطفی ذهن ۀنظری افزایش

 مشاهده شناختی ذهن ۀنظری در اثری چنین اما

 . شود نمی

 مرور شد، اشاره مقدمه بخش در که گونه همان

 به پژوهشی تاکنون که دهد می نشان پژوهش ۀپیشین

 بررا  دلبستگی بر مبتنی های برنامه اثر خاص طور

 ابیارزی اتیسم به مبتال کودکان اجتماعی شناخت

 با حدی تا مطالعه این نتایج حال، این با. استنکرده 

 مثال برای) هست همسو پیشین های پژوهش برخی

 ،1060 همکاران، و چرفل ؛1003 همکاران، و گوالن

  (.1006 اوکس، و سیلور

 به مربوط توان می را اثربخشی این ۀعمد دالیل

 از فرزند و مادر یبر آگاه محور-دلبستگی ۀبرنام اثرات

از  یکیدانست.  شناختی روان سطح در یکدیگر

 بین اتصال ۀحلق عنوان به تواند می که یمیمفاه

 ینب یآگاه آید، حساب به ذهن ۀنظری و دلبستگی

افراد به  یشبر گرا یذهن ینب ینام دارد. آگاه 6یذهن

خود و  یها عامدانه در تعامل یاتخاذ موضع

 و فیشبورن) داللت دارد یگراند یها ییبازنما

 ینب یآگاه ی،تعامل یها . در بافت(1067 همکاران،

مورد  کودکمراقب و  یانم یها در تعامل اساساً یذهن

مادر به در  یلقرار گرفته است و در قالب تما یبررس

 یزندگ یدارا یبه عنوان فرد خود فرزندنظر گرفتن 

و  یال،فعال و خودمختار )شامل افکار، مقاصد، ام یروان

 ،والر-هاریسو  فرنیهات ،ینزود )مش می توصیف( یرهغ

(، 1063) و همکاران ینزم دیدگاه با مطابق(. 1063

به عنوان  فرزنددر نظر گرفتن  یمادر برا یتظرف

 یبه و ی،روان یاراده و تحت سلطۀ زندگ یدارا یفرد

 فرزند یرفتار یها را به نشانه ییدهد تا معنا یاجازه م

 ین،( بنابرایرهکردن، نگاه کردن، و غ یهنسبت دهد )گر

 یجه،دهد. در نت یقدق یپاسخ وی یربناییز یازبه ن

در ارتباط است،  فرزند یبا دلبستگ یذهن ینب یآگاه

مادرانه محسوب  یتحساس یبرا یازین یشپ یراز

 اساس این بر(. 1063، و همکاران ینزشود )م یم
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 یتحساس محور-دلبستگی ۀمداخلکه  گفت توان می

 یشخو اتیسمفرزند مبتال به  ییازهانسبت به نرا مادر 

. کند یفرزند م یروان یزندگ یرو او را درگ افزایش داده

منجر  تواند می فرزند و مادر شناختی روان همجوشی

 یو بهبود یگراند یازهایدرک متقابل ن یشبه افزا

شده و  اتیسمتعامل نوجوانان مبتال به  یدر الگو ینسب

آنان  یشناخت اجتماع یشباعث افزا یقطر ینبد

 گردد.

 ۀبرنام اثربخشی وجود با مطالعه، این در

 ۀمینز در اثر این عاطفی، ۀنظری بر محور-دلبستگی

 را تناقض این. دوش مین دیده شناختی ذهن ۀنظری

 بعد دو میان بنیادین های تفاوت ۀنتیج در توان می

 تیظرف پژوهشگران. دانست ذهن ۀنطری اصلی

 ۀمؤلف دو از متشکّل را یخوان ذهن ییتوانا از یمند بهره

 ۀمؤلف و اجتماعی-یادراک مؤلفۀ: دانند یم عمده

 وان،یسول و فلوسبرگ-تاگر) اجتماعی -یشناخت

 یاجتماع-یادراک ۀمؤلف(. 1003 سباق، ؛1000

 بر گران،ید یذهن حاالت ییرمزگشا یبرا یخوان ذهن

 ازین مورد ،دسترس در ۀمشاهد قابل اطالعات یمبنا

 ۀرندیدربرگ یاجتماع-یشناخت ۀفمؤل آنکه حال ،است

 قصد به یذهن یها حالت درباره استدالل ییتوانا

 دو این تفاوت. است گرانید رفتار فیتوص ای ییشگویپ

 متفاوت مغزی خاستگاه دو که است حدی تا مؤلفه

تاگرفالسبرگ و سولیوان ) است شده برده نام آنها برای

 اساس این بر .(6937عبداللهی بقرآبادی، ،1000

 عاطفی بعد همان یا اجتماعی-ادراکی ۀمؤلف

. است ذهن ۀنظری ترِ پیچیده و شناختی بعد ۀزمین پیش

 الگوی سطح در همداخلکه  گفت توان می ترتیب بدین

 مقدماتی ۀجنب بر تواند می تنها فرزند-والد تعامل

 بگذارد اثر اتیسم به مبتال نوجوانان اجتماعی شناخت

 نیازمند توانایی این تر پیچیده ابعاد اصالح برای و

 .هستیم تری عمیق و جامع های مداخله

 دو در تـوان  مـی  را حاضـر  ۀمطالع های یافته کاربرد

 نظری لحاظ به. در نظر گرفت عملیاتی و نظری سطح

 مفهــوم گســترش بـه  منجــر مطالعــه ایـن  هــای یافتـه 

 لحـاظ  بـه . شـد  خواهد اجتماعی شناخت و دلبستگی

 مبتنـی  هـای  مداخله اهمیت اه یافته ، ایننیز عملیاتی

 هـای  توانمنـدی  بهبود جهت دررا  فرزند-والد رابطه بر

 . سازد می برجسته اتیسم کودکان اجتماعی

 عـدم  مطالعـه  این های محدودیت ترین مهم از یکی

 ۀمرحلـ  طـی  وابسـته  متغیرهـای  در تغییر گیری اندازه

 ۀزمینــ در گیــری نتیجــه موضــوع ایــن. بــود پیگیــری

 بـا  را مزبـور  ۀبرنامـ  اثـرات  پایـداری  معـد  یـا  پایداری

 شـود  مـی  پیشنهاد بنابراین. سازد می مواجه محدودیت

 انجام پیگیری با همراه های حطر بعدی مطلعات در که

 این کارگیری به عدم به مربوط دیگر محدودیت .گیرد

 در پـدر  نقـش  اگرچـه . بود پدران جمعیت در مداخله

 گرفتـه  قـرار  تأییـد  مـورد  نظری لحاظ به فرزندپروری

 سـطح  در امـا  ،(1002 کوان، و برادبرن، کوان،) ،است

 قابـل  شـدۀ  گـزارش  هـای  یافتـه  تجربـی،  های پژوهش

 پیشــنهاد اســاس ایــن بــر .نیســت دســت در تــوجهی

 ۀمداخلـ  بکـارگیری  بـا  آتـی  لعـات امط درکه  شود می

 احتمـالی  اثـرات ، والـد  دو هـر  بـرای  محور-دلبستگی

هــای ایــن یتازدیگــر محــدود.شــود بررســی متفــاوت

پژوهش عدم پیگیری نتایج بدست امده در بازه زمـانی  

ماه پس از پایان عملکرد آزمایشی است. لذا  1ماه و  9

شود که تحقیقات بعدی به این شـکل بـه   پیشنهاد می

 همراه پیگیری صورت پذیرد.

  سپاسگزاری و تشکر
 که اآنه محترم های خانواده و اتیسم دارای کودکان تمامی از پایان در

 قدردانی و تشکر ،ندا هنمود همکاری حاضر پژوهش در صمیمانه

 . نمایم می

 ها نوشت پی
1. Autism Spectrum Disorder 

2. High Function Autism 

3. Low Function Autism 

4. Neurology 
5. Neuroanatomy 
6. Theory of mind 

7. Recognition 

8. Attachment figure 
9. Insecure attachment 

10. Post-traumatic stress disorder 

 منابع
 : تهران. دانژه. درمان و ارزیابی: اتیسم(. 6932طلعت. ) رافعی،

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
98

.1
9.

4.
13

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ec

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.4.13.3
http://joec.ir/article-1-919-en.html


 ... نوجوانان اجتماعیِ شناخت رب مادران محورِ-اثربخشی برنامۀ آموزشی دلبستگیآوه و مهرنوش اخالقی:   محبوبه چین
_________________________________________________________________________________________ 

53 

 

 یبرنامه مبتن یزان اثربخشیم یبررس(. 6937.)عبداللهی بقرآبادی،ق
 یزان اضطراب، استرس و افسردگیبر م یبر آموزش خودشفقت

، سال ییان استثناکودکفصلنامه  .سمیاُت یان داراکودکمادران 
 . 33- 37 ،6937 ، 1هجدهم، شماره 

بر  ینمحور والد یآموزش دلبستگ یاثربخش(.6930. )عیدس ی،قنبر
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