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 چکیده

های های اجتماعی بر مهارتاثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستاناین پژوهش با هدف بررسی مقایسه 

صورت گرفت. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع )طرح  7631تهران در سال  اجتماعی در کودکان مبتلا به اتیسم شهر

ق شامل کلیه کودکان مبتلا پس آزمون سه گروهی( دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقی-پیش آزمون

 نفر 63به اتیسم شهر تهران در مراکز آموزشی و توانبخشی دولتی و خصوصی کودکان اتیسم بودند. نمونه آماری این پژوهش 

 71نفر( و یک گروه کنترل ) 71گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )نمونهصورت به بودند که

دریافت  های اجتماعیآموزش تکالیف نظریه ذهن و گروه آزمایش دوم آموزش داستان اول گروه آزمایشه شدند. نفر( قرار داد

ها بر اساس مقیاس مهارت اجتماعی استونی و همکاران آوری دادهجمع .ماندندو گروه کنترل در لیست انتظار باقی  کردند

در دو بخش  spss11ده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار ( انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آم1272)

توصیفی و استنباطی )آزمون تحلیل کوواریانس( انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مداخله آموزش تکالیف نظریه ذهن و 

گاه دیگران، های آن شامل توانایی درک هیجانات و دیدهای اجتماعی و مولفههای اجتماعی توانسته است مهارتداستان

(. P<20/2توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخدهی به دیگران را افزایش دهد )

ها در درمان و اهمیت افزایش جلسات برای کودکان مبتلا به اتیسم، توصیه می شود این بنابراین با توجه به مزایای این مداخله

 های مرسوم به جامعه اتیسم ارائه شود.کنار روشهای درمانی در روش

 های اجتماعی، مهارت اجتماعی، نظریه ذهناختلال اتیسم، داستان :هاکلید واژه

 

 



 مقدمه

های اولیه شود که در سالشناختی در نظر گرفته میاتیسم نوعی اختلال تحولی فراگیر است که بیشتر به عنوان اختلالی عصب

(. اختلال اتیسم عبارت است از نابهنجاری در رشد یا 1271، 7)کتلارز، مول، اسوب، بودریج و ون ریجن کندکودکی بروز می

(. مرکز کنترل و 1273، 1ها و علایق )ژانگ، شاو و ژانگاختلال در ارتباط و تعامل اجتماعی و محدودیت چشمگیر فعالیت

 38، یک نفر از هر 1272کودک و در سال  88یک نفر از هر ، 1271ها شیوع اختلال اتیسم را در سال پیشگیری از بیماری

 732یک نفر از هر  1276کودک گزارش کرده است. همچنین سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع اختلال اتیسم را در سال 

ای طیف ههای انجام شده اغلب کودکان با اختلال(. بر اساس بررسی1273کودک گزارش کرده است )سازمان بهداشت جهانی، 

ه طور شود که بهای اجتماعی مشکل دارند. اختلال اتیسم به عنوان، ناتوانی عصب تحولی توصیف میاتیسم در اکتساب مهارت

گی رخ سالگذارد و معمولاً قبل از سهها، تأثیر میغیرکلامی و نیز تعاملات اجتماعی آن-معناداری بر کم و کیف ارتباطات کلامی

(. نقایص اجتماعی شدن، 1271، 6هانسل و کاسیانیسازد )لیندسی،های مختلف متأثر میا در زمینهدهد و عملکرد فرد رمی

طیف  باشد. افراد با اختلالمنبع بزرگ از اختلال بدون توجه به توانایی شناختی یا زبانی برای افراد با اختلال طیف اتیسم می

عادی  که با همسالانبرند و وقتیمربوط به تعاملات اجتماعی رنج میطور مستقیم و یا غیرمستقیم از اثرات نقایص اتیسم، به

ها در معرض خطر طرد شدن قرار گیرند و شوند، ممکن است به خاطر تمسخر از سوی آنهای عادی تلفیق میخود در کلاس

های اجتماعی در مهارتدهند که نقص (. شواهد علمی نشان می1271و همکاران،  2منزوی بشوند )ایپ، وونگ، چان، بیم، یان

ه کند و منجر بها را متأثر میهای اجتماعی، تحصیلی و... آنها از جمله؛ تواناییدر کودکان با اختلال اتیسم بسیاری از توانایی

 (.1270، 0شود )سرونتس و ماستونها میافت تحصیلی آن

دهی به که کودکان اتیستیک در شروع تعامل، پاسخکنند ( گزارش می1271) 3های مذکور رامنی و مک ماهوندر تائید یافته

کنند که ( بیان می1270) 1ای دارند. همچنین اوترو، اسکاتز، مریل و بلینیملاحظهدیگران و حفظ گفتگو مشکلات قابل

 8ارلیو ودهند. بوهلاندر، اورلیچ گونه رابطه متقابل احساسی یا اجتماعی از خود نشان نمیبسیاری از کودکان اتیستیک هیچ

های اجتماعی مشکل دارند. بینی رخدادهای موقعیتدهند که کودکان اتیستیک در پیش( در پژوهش خود نشان می1271)

های های اصلی کودکان اتیستیک داشتن مشکل در تعاملات اجتماعی است. در واقع این کودکان در مهارتیکی از ویژگی

توان به فقدان توانایی در شروع و حفظ گفتگو، ها میی دارند که از جمله آناملاحظههای قابلارتباط اجتماعی محدودیت

های دیگران و مشارکت در درخواست اطلاعات و موارد و وسایل مورد نیاز از دیگران، گوش کردن و پاسخ دادن به درخواست

دهد که اجتماعی شدن و توانایی می ها نشان(. پژوهش1277، 3های دیگر اشاره کرد )رید، هیمن و هیرستها و فعالیتبازی

                                                             
1 - Ketelaars,  Mol,  Swaab,  Bodrij & van Rijn 

2 - Zhang, Shao & Zhang 

3 - Lindsay,  Hounsell & Cassiani 

4 - Ip, Wong,  Chan,  Byrne, Li, Yuan 

5 - Cervantes  & Matson 

6 - Rumney & MacMahon 

7 - Otero,  Schatz, Merrill  & Bellini 

8 - Bohlander, Orlich  & Varley 

9 - Reed,  Hyman & Hirst 



های اجتماعی (. برقراری ارتباط با دیگران نیازمند رشد مهارت1226، 72تعامل با دیگران در زندگی بسیار مهم است )یاپکو

و همکاران،  77های اجتماعی نقص عمده دارند )هلندوم، لانگسترات، ویجنروتاست. با وجود این، کودکان اتیستیک در مهارت

دهند که افراد اتیستیک در مشارکت اجتماعی، شروع تعامل با دیگران و پاسخ به های متعددی نشان می(. و پژوهش1272

ای در زندگی های اجتماعی سبب مشکلات عمده(. این محدودیت1270، 71تعامل با دیگران مشکلات اساسی دارند )ایرن

 (.7630شود )رضایی، روزمره کودکان اتیستیک می

های درمانی توانند به عنوان یکی از مداخلههایی است که میهای اجتماعی از درمانش نظریه ذهن و آموزش داستاناما آموز

صرفه برای درمان کودکان اتیستیک که دارای نقایصی در درک و شناخت اجتماعی هستند، به شمار رود بهمؤثر و مقرون

 (.1276، 76)مالکوم اسمیت، هوگنن هوت، اینگ، توماس و دی وریس

برند، همچنین این کودکان مشکلات ( در پژوهشی نشان داد که کودکان اتیسم تئوری ذهن را به کار نمی1228بارن کوهن )

افکار  بینیای در فهمیدن عقاید دیگران دارند. بسیاری از افرادی که در طبقه اتیسم قرار دارند، مشکلات شدیدی در پیشعمده

های ذهنی، اعتقادات، رسد که توانایی درک احساسات و افکار دیگران را ندارند. تئوری ذهن، حالتدیگران دارند و به نظر می

نیات، آرزوها، ادعاها و دانش نسبت به خود و دیگران است و همچنین فهمیدن این مطلب که دیگران اعتقادات و نیاتی متفاوت 

دهد افکار، آرزوها و نیات را به دیگران نسبت دهد و بتواند ازه میاز اعتقادات و نیات ما دارند. داشتن تئوری ذهن به فرد اج

 (. 1271، 72گروشیس-ها را بفهمد )مازون و نادربینی یا توصیف کند و نیات آنها را پیشاعمال آن

 دهد که هدف از آموزش نظریه ذهن،ها نشان میبا وجود نتایج مثبت آموزش نظریه ذهن برای کودکان اتیستیک، پژوهش

ها شود های اجتماعی در زندگی واقعی آنآموزش تکالیف به کودکان است تا جایی که این توانایی منجر به تعمیم تعامل

تری فراتر از آموزش ای دارد و به برنامه آموزشی جامعرسد که نظریه ذهن ساختار پیچیده(. به نظر می1272، 70)پترسون

اند، در کودکانی که آموزش نظریه ذهن ها نشان داده(. افزون بر این پژوهش1226 ساده تکالیف نظریه ذهن نیاز دارد )یاپکو،

یابد )ون خود افزایش نمیطور خودبهها بهبینند تا تکالیف استاندارد نظریه ذهن را انجام دهند، کفایت اجتماعی آنمی

های اجتماعی در کودکان اتیستیک ا تعامل(. عدم تعمیم به تکالیف جدید نظریه ذهن ی1270، 73هوروگن، اسمیت و دیمیتریو

د و انهای یاد گرفته شده به تکالیف دیگر مواجهدهد که این کودکان با مشکلاتی در انتقال مهارتاین حقیقت را نشان می

 (.1228، 71دهی شوند )فنگ، لو، تاسی و کارتلجها باید با دقت بیشتر برای کودکان اتیستیک سازمانبنابراین آموزش

                                                             
10 - Yapko 

11 - Hellendoorn,  Langstraat, Wijnroks 

12 - Eren 

13 - Malcolm-Smith, Hoogenhout, Ing, Thomas & de Vries 

14 - Mazzone & Nader-Grosbois 

15 - Peterson 

16 - Van Herwegen,  Smith & Dimitriou 

17 - Feng, Lo, Tsai & Cartledge 



های شود، روش داستانهای اجتماعی کودکان اتیستیک استفاده میتازگی برای آموزش مهارتهایی که بهیکی از روش

باشد کاررفته است و به چنین روشی نیاز می(. این روش در مدارس کمتر به1270، 78اجتماعی است )اوهاندلی، رادلی و ویپل

های ام دادن رفتارهای مناسب در محیط اجتماعی تمرکز کند. پژوهشکه بتواند بر مهارت اجتماعی این کودکان و انج

های اجتماعی بر مهارت اجتماعی کودکان اتیسم را مطالعه و به نتایج مثبت این روش بر گوناگونی اثربخشی روش داستان

فراتحلیل با عنوان  ( در یک پژوهش1272و آموی ) 73اند. آدبیسی، آیروهامهای اجتماعی کودکان اتیسم تأکید کردهمهارت

های طیف اتیسم به این نتیجه های اجتماعی بر بهبود رفتارهای اجتماعی در کودکان با اختلالاثربخشی مداخله داستان

های طیف اتیسم مؤثر است. در های اجتماعی بر بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان با اختلالاند که مداخله داستانرسیده

-های اجتماعی برای تدریس مهارت( در پژوهشی با عنوان تحلیل استفاده از داستان1272) 12ووران همین راستا، بازکورت و

هند داند که اگرچه اکثر مطالعات توصیفی نشان میهای طیف اتیسم به این نتیجه رسیدههای اجتماعی به کودکان با اختلال

های طیف اتیسم مؤثر است، اما مطالعات فراتحلیل، اختلال های اجتماعی کودکان باهای اجتماعی بر تدریس مهارتکه داستان

های اجتماعی و نقص اند. با توجه به اهمیت آموزش نظریه ذهن و داستانمطالعات اثربخشی این روش را تائید کرده 26/36%

 و حتی تکرار یکمهارت اجتماعی کودکان اتیستیک تاکنون در ایران پژوهشی با مقایسه این دو موضوع انجام نگرفته است 

تواند در تحکیم مبانی علمی مربوط به موضوع اهمیت داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی مقایسه پژوهش می

 باشد.های اجتماعی بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم میاثربخشی آموزش تکلیف نظریه ذهن و آموزش داستان

 روش 

پس آزمون سه گروهی( دو گروه -ی و طرح مورد استفاده در این پژوهش )طرح پیش آزمونروش پژوهش حاضر نیمه تجرب

پس آزمون با گروه کنترل از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل معادل -آزمایش و یک گروه کنترل است. طرح پیش آزمون

با اجرای یک پیش آزمون قبل از آموزش، و  تشکیل شد. هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفتند، اولین اندازه گیری

های مورد نیاز صورت گرفت. به منظور تشکیل سه گروه با استفاده از روش نمونه دومین اندازه گیری پس از اتمام آموزش

روه نفر دیگر در گروه کنترل به صورت تصادفی گ 71نفر در گروه دوم و  71ها در گروه اول، نفر از آزمودنی 71گیری تصادفی 

ها اجرا شد. جامعه آماری ماه بعد آزمون پیگیری بر روی گروه 1بندی شد )انتخاب و انتصاب تصادفی(. همچنین پس از 

در مراکز آموزشی و توانبخشی دولتی و  7633پژوهش حاضر کلیه کودکان مبتلا به اتیسم شهر تهران در سال تحصیلی 

(، با توان آماری 7331ل دادند. حجم نمونه بر پایه جدول کوهن )خصوصی کودکان اتیسم تحت آموزش و توانبخشی تشکی

نفر تعیین شد، با توجه به به امکان ریزش نمونه، حجم اولیه هر  72، در هر گروه، 8/2و اندازه اثر  20/2، سطح آلفای 82/2

صورت عمومی از سطح عملکرد ساله که به  77تا  1نفر در نظر گرفته شد. از میان کودکان اتیستیک در دامنه سنی  71گروه 

بالایی برخوردار بودند )اختلال همراه نداشتند و دست کم دو سال برنامه گفتاردرمانی و کاردرمانی ذهنی دریافت کرده بودند( و 

(، آزمون ADI-Rدر مراکز توانبخشی شهر تهران در حال دریافت خدمات تکمیلی توانبخشی بودند مصاحبه تشخیصی اتیسم )

های طیف اتیستیک و آزمون هوش وکسلر جهت تعیین تخصصی سطح عملکرد بالا انجام گرفت و از بین اختلالغربالگری 

نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این کودکان از نظر جنس، سن و وضعیت اجتماعی  63حائزین شرایط، 

                                                             
18 - O’Handley,  Radley & Whipple 

19 - Adebisi, Iroham & Amwe 

20 - Bozkurt & Vuran 



نفره جایگزین شد گروه آزمایش اول مداخله  71کنترل نفره و یک گروه  71اقتصادی همتاسازی شدند و در دو گروه آزمایش 

 های اجتماعی  و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند.تکالیف نظریه ذهن و گروه آزمایش دوم تحت آموزش داستان

 ابزار 

الف( سؤالات عمومی )جمعیت شناختی(: در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با 

 آوری شود.جمع دهندگانپاسخ

نامه تا حد سؤال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسش 60ب( سؤالات تخصصی این بخش شامل 

 باشد. فهمقابلممکن 

 به تشخیصی اتیستیک فرم تجدید نظر شده:مصاح

ها افزون بر تشخیص روان پزشک برای هر  کودک از مصاحبه به منظور اطمینان از تشخیص اختلال اتیستیک در آزمودنی

گویه  722تشخیصی اتستیک فرم تجدید نظر شده استفاده خواهد شد. این ابزار شامل یک مصاحبه ساختاری است که بیش از 

 عامل اصلی است: 2می گیرد و با کمک والدین یا مراقب کودک تکمیل می شود. این مصاحبه در برگیرنده را در بر 

 های ارتباطی کودکزمینه

 تعاملات اجتماعی کودک

 رفتارهای تکراری

 های مرضیسن شروع نشانه

 گرفت.اجرای این مصاحبه توسط متخصصین آموزش دیده در این حوزه در آموزش و پرورش صورت خواهد 

ها از پرسشنامه غربالگری طیف اتیسم استفاده پرسشنامه غربالگری طیف اتیسم: به منظور غربالگری سطح عملکرد آزمودنی

سوال می باشد که به کمک اطلاعات حاصل از آن کودکان اتیسم با عملکرد بالا از کودکان  11خواهد شد این پرسشنامه شامل 

ملاک عملکرد بالا در  03نرمال باهوش متوسط غربالگری می شوند. کسب نمره بالاتر از و بزرگسالان آسپرگر و حتی کودکان 

 های خواهد بود.آزمودنی

ها از مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای آزمون هوش وکسلر کودک: به منظور اندازه گیری بهره هوشی آزمودنی

 ها خواهد بود.لاک دیگری برای نشان دادن عملکرد بالا در آزمودنیم 80کودکان استفاده خواهد شد. کسب نمره هوش بالاتر از 

( با هدف سنجش 1272های اجتماعی را استونی و همکاران )پرسشنامه سنجش مهارت اجتماعی: پرسشنامه سنجش مهارت

های ختلالساله در موسسه درمانی و تحقیقاتی ا 71-3های طیف اتیستیک سنین های اجتماعی کودکان با اختلالمهارت

، گاهی 7سوال در مقیاس لیکرت چهار درجه ای )هیچ وقت=  60اتیستیک وندربیلت تهیه کرده اند. پرسشنامه مذکور دارای 

( است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس توانایی درک هیجانات و دیدگاه 2و همیشه=  6، بیشتر اوقات= 1اوقات= 

ران، توانایی حفظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخدهی به دیگران است. سازندگان دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگ

و برای درجه  31/2های اجتماعی پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ برای درجه بندی والدین پرسشنامه سنجش مهارت

ققان مذکور تایید کرده اند. در این پژوهش گزارش کرده اند. همچنین روایی صوری و محتوایی آن را مح 32/2بندی معلمان 

های آن برای خرده ار فرم والدین استفاده خواهد شد. روایی سازه بر اساس روش همبستگی بین کل آزمون و خرده آزمون

وانایی ت های دیگران، توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دیگران وهای توانایی درک هیجانات و دیدگاهآزمون



به دست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب  82/2و  36/2، 83/2، 82/2پاسخ دهی به دیگران به ترتیب از 

های دیگران، توانایی شروع های توانایی درک هیجانات و دیدگاهو برای خرده آزمون 30/2آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

به  88/2و  83/2، 88/2، 86/2فظ تعامل با دیگران و توانایی پاسخ دهی به دیگران به ترتیب از تعامل با دیگران، توانایی ح

 .باشدیمدست آمد. 

روش اجرا: ابتدا مجوزهای لازم با مراجعه به مراکز آموزشی و توانبخشی دولتی و خصوصی کودکان اتیسم تحت آموزش و 

شیوه آموزش و نحوه اجرای آن اطلاعات لازم در اختیار والدین کودکان  ای برای معرفیتوانبخشی گرفته شد، با ترتیب جلسه

ر منزله تعهد در شرکت دمبتلا به اتیسم قرار گرفت. پس از به توافق رسیدن برای شرکت در گروه، قرارداد کتبی درمانی به

ار داده شد انجام گرفت و تمامی جلسات نوشته شد. جلسات درمانی در محوطه یکی از مراکز که در اختیار پژوهشگر قر

( طراحی 1227(، و آموزش تکالیف نظریه ذهن از فنگ )7336های اجتماعی از کارول گری )محتوای جلسات آموزش داستان

 و اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند.

 نتایج

ج در نمائیم که نتایسمیرنوف استفاده میا-برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف: بررسی نرمال بودن متغیرها

 جدول زیر نشان داده شده است.

 : آزمون نرمال بودن7جدول

 مقیاس گروه اسمیرنوف-ی آزمون کولموگروفآماره سطح معناداری

مهارت  آزمایش 20211 20122

 کنترل 20213 20122 اجتماعی

شود که در متغیر پژوهش به تفکیک گروه، سطح استنباط میهای جدول بالا مشخص است، چنین همانطور که از یافته

توان گفت که توزیع متغیر مورد باشد، در نتیجه میمی 20/2( بیش از مقدار ملاک K-Sداری به دست آمده در آزمون )معنی

متریک مورد آزمون های پاراهای پژوهش را از طریق آزمونتوان فرضیهبررسی در نمونه آماری داری توزیع نرمال بوده و می

 .قرار داد

 تحلیل نتایج  

 های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. های آماری مناسب فرضیهدر این بخش با استفاده از مدل

 به مبتلا کودکان در اجتماعی هایمهارت بر اجتماعی هایداستان آموزش و ذهن نظریه تکالیف آموزشآزمون فرضیه اصلی: 

 .هستند مؤثر اتیسم

 ضیه فوق با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت.فر

 کوواریانس -همگنی ماتریس واریانس -

 شود. باکس بررسی می Mی تحلیل کواریانس چندمتغیره، همگنی ماتریس کوواریانس است که از طریق ترین مفروضهاساسی

 کوواریانس در مهارت اجتماعی-ماتریس واریانس فرض همگنی: نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش1جدول



 F BOX S M معناداری

20726 10182 30831 

 شود که مفروضهدر جدول بالا، نتیجه گرفته می مهارت اجتماعیهای دو گروه با توجه به معنادار نشدن تفاوت بین میانگین

 باشد.ها برقرار میهمگنی واریانس

 های خطاهمگنی واریانس -

 های خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است.بررسی همگنی واریانسجهت 

 : خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در متغیرهای مهارت اجتماعی6جدول

 داریسطح معنی 1درجه آزادی  7درجه آزادی  F متغیرها

مهارت 

 اجتماعی
16032 7 16 2073 

ها است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای گروه 20/2ها، بالاتر از بدست آمده در همه مقیاس Fداری سطح معنی

 تقریباً مساوی است. «مهارت اجتماعی» در مقیاس

حاصل در جدول زیر ، از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد که نتایج «مهارت اجتماعی»برای تعیین معناداری اثر گروه بر 

 گزارش شده است.

 دای ویلکز در تحلیل کوواریانس چندمتغیرهمب: خلاصه آزمون لا2جدول

 مجذور ایتا Sig درجه آزادی اثر درجه آزادی خطا F ارزش آزمون

لامبدای 

 ویلکز

20821 30632 7 16 20227 20706 

دار است معنی 2027آزمون، شاخص لامبدای ویلکز در سطح دهد، با کنترل اثر پیشچنانکه اطلاعات جدول بالا نشان می 

توان ادعا کرد که بین دو =مجذور ایتا(. به عبارت دیگر می20706= سطح معناداری، 30632F= ،20227لاندای ویلکز،  =20821)

ها ها وجود دارد؛ بنابراین به منظور اطلاع از اینکه تفاوت بین گروهتفاوت معناداری بین گروه «مهارت اجتماعی»تغیر مگروه در 

متغیری با تصحیح خطای نوع اول به شیوه بونفرونی استفاده گردید، در این ها است، از تحلیل تکمربوط به کدامیک از مولفه

 در نظر گرفته شد. 2710/2ها برابر با هداری آزمون فرضیشیوه برای کنترل خطای نوع اول سطح معنی

 : تحلیل کوواریانس تک متغیره بین آزمودنی0جدول

 اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع معذورات منبع تغییر

 2023 2071 1020 171020 7 171020 آزمونپیش

 2030 20221 8070 120018 7 120018 گروه

    83000 11 6770033 خطا



     12 2266013 کل

(، P ،8070 =F >20/2محاسبه شده ) Fبا حذف تأثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب  بر اساس اطلاعات جدول بالا،

و  آزمایش»های تعدیل شده نمرات مهارت فکری شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی مشاهده می شود که بین میانگین

 و ذهن نظریه شود. به این معنی که استفاده از آموزش تکالیفآزمون تفاوت معناداری مشاهده می در مرحله پس« کنترل

اجتماعی در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروه کنترل تأثیر بیشتری بر افزایش مهارت  هایداستان آموزش

 اتیسم داشته است. به مبتلا اجتماعی کودکان

 های فرعیآزمون فرضیه

های اجتماعی بر بعد توانایی درک هیجانات و دیدگاه دیگران آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستان: فرعی اوله فرضی

 در کودکان مبتلا به اتیسم مؤثر هستند.

را  های بکارگیری این آزمونفرضمتغیره استفاده شد. لذا ابتدا پیشبرای بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل کواریانس تک

 نمائیم.سی میبرر

 های خطاهمگنی واریانس -

 .است شده داده نشان زیر جدول در آن نتایج که شد استفاده لوین آزمون از خطا، هایواریانس همگنی بررسی جهت

 دیگران دیدگاه و هیجانات درک توانایی بعد: خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در 3جدول

F  داریسطح معنی 1آزادی درجه  7درجه آزادی 

2002 7 11 2073 

 توانایی»بعد ها در است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای گروه 2020بدست آمده بالاتر از  Fداری سطح معنی

 تقریباً مساوی است. «دیگران دیدگاه و هیجانات درک

 باشد.مشاهده مینتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره در جدول زیر قابل 

 : نتایج آزمون آنالیز کواریانس تک متغیره1جدول

درجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Sig. اندازه اثر 

 2030 20221 8070 120018 7 120018 گروه

    83000 12 6770033 خطا

 20/2های گروه در سطح آزمون، اثر معناداری عامل بین آزمودنیبر اساس ارقام بدست آمده از جدول بالا، با کنترل اثر پیش

 «دیگران دیدگاه و هیجانات درک توانایی» بعد دهد، نمراتدار است. به طوری که اطلاعات جدول فوق نیز نشان میمعنی

آموزش تکالیف نظریه ذهن و داری افزایش داشته است، بنابراین ، به طور معنیهای گروه آزمایش پس از مداخلهآزمودنی

یز باشد. اندازه اثر نمؤثر می اتیسم به مبتلا کودکان «دیگران دیدگاه و هیجانات درک توانایی»بر های اجتماعی آموزش داستان



 ظریهن تکالیف آموزشوابسته به  «دیگران دیدگاه و هیجانات درک توانایی» بعددرصد از تغییرات  30بیانگر آن است که حدود 

 باشد.  می اجتماعی هایداستان آموزش و ذهن

های اجتماعی بر بعد توانایی شروع تعامل با دیگران در کودکان آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستان: دوم فرعی فرضیه

 مبتلا به اتیسم مؤثر هستند.

 را آزمون این بکارگیری هایفرضپیش ابتدا لذا،. شد استفاده متغیره تک کواریانس تحلیل آزمون از فوق فرضیه بررسی برای

 .نمائیم می بررسی

 های خطاهمگنی واریانس -

 های خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است.جهت بررسی همگنی واریانس

 «توانایی شروع تعامل با دیگران»بعد ی همگنی واریانس خطاها در : خلاصه آزمون لوین جهت بررس8جدول

F  داریسطح معنی 1درجه آزادی  7درجه آزادی 

16032 7 11 2073 

 توانایی»بعد ها در است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای گروه 20/2بدست آمده بالاتر از  Fداری سطح معنی

 تقریباً مساوی است. «دیگران با تعامل شروع

 باشد.نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره در جدول زیر قابل مشاهده می

 نتایج آزمون آنالیز کواریانس تک متغیره .3جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Sig.  اندازه

 اثر

 2076 2021 0012 221020 7 221020 گروه

    83000 12 6770033 خطا

 20/2های گروه در سطح آزمون، اثر معناداری عامل بین آزمودنیبر اساس ارقام بدست آمده از جدول بالا، با کنترل اثر پیش

های گروه آزمودنی «دیگران با تعامل شروع توانایی»دهد، نمرات طوری که اطلاعات جدول فوق نیز نشان میدار است. بهمعنی

 برهای اجتماعی آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستانداشته است،  افزایشداری آزمایش پس از مداخله، به طور معنی

درصد از  76باشد. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود مؤثر می اتیسم به مبتلا کودکان «دیگران با تعامل شروع توانایی» بعد

تکالیف نظریه ذهن و آموزش وابسته به آموزش  کودکان مبتلا به اتیسم« دیگران با تعامل شروع توانایی» بعدتغییرات 

 باشد.میهای اجتماعی داستان

ان دیگران در کودک با تعامل حفظ های اجتماعی بر بعد تواناییآموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستان: سوم فرعی فرضیه

 هستند. مبتلا به اتیسم مؤثر

 را آزمون این بکارگیری هایفرضپیش ابتدا لذا،. شد استفاده متغیره تک کواریانس تحلیل آزمون از فوق فرضیه بررسی برای

 .نمائیم می بررسی



 های خطاهمگنی واریانس -

 است. های خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شدهجهت بررسی همگنی واریانس



 «تعامل با دیگران توانایی حفظ»بعد : خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در 72جدول

F  داریسطح معنی 1درجه آزادی  7درجه آزادی 

11002 7 11 2073 

 توانایی»بعد ها در است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای گروه 2020بدست آمده بالاتر از  Fداری سطح معنی

 تقریباً مساوی است. «دیگران با تعامل حفظ

 باشد.نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره در جدول زیر قابل مشاهده می

 : نتایج آزمون آنالیز کواریانس تک متغیره77جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Sig.  اندازه

 اثر

 2071 2022 1088 213012 7 213012 گروه

    723017 12 1382073 خطا

 2020های گروه در سطح آزمون، اثر معناداری عامل بین آزمودنیبر اساس ارقام بدست آمده از جدول بالا، با کنترل اثر پیش

های گروه آزمودنی «دیگران با تعامل حفظ توانایی»دهد، نمرات دار است. به طوری که اطلاعات جدول فوق نیز نشان میمعنی

 برهای اجتماعی آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستانداشته است،  افزایشداری آزمایش پس از مداخله، به طور معنی

درصد از  71باشد. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود مؤثر می اتیسم به مبتلا کودکان «دیگران با تعامل حفظ توانایی» بعد

تکالیف نظریه ذهن و آموزش وابسته به آموزش  کودکان مبتلا به اتیسم« دیگران با تعامل حفظ توانایی» بعدتغییرات 

 باشد.میهای اجتماعی داستان

دیگران در  به دهیهای اجتماعی بر بعد توانایی پاسخآموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستان: چهارم فرعی فرضیه

 تند.کودکان مبتلا به اتیسم مؤثر هس

 را آزمون این بکارگیری هایفرضپیش ابتدا لذا،. شد استفاده متغیره تک کواریانس تحلیل آزمون از فوق فرضیه بررسی برای

 .نمائیم می بررسی

 های خطاهمگنی واریانس -

 است.های خطا، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده جهت بررسی همگنی واریانس

 «دیگران به دهیتوانایی پاسخ»بعد : خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس خطاها در 71جدول

F  داریسطح معنی 1درجه آزادی  7درجه آزادی 

10088 7 11 2017 

 توانایی» بعدها در است. این نتیجه بدان معنی است که واریانس خطای گروه 2020بدست آمده بالاتر از  Fداری سطح معنی

 تقریباً مساوی است. «دیگران به دهیپاسخ



 باشد.نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره در جدول زیر قابل مشاهده می



 نتایج آزمون آنالیز کواریانس تک متغیره 76جدول 

درجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F Sig.  اندازه

 اثر

 2012 2027 1010 283066 7 283066 گروه

    718028 12 6037002 خطا

 2020های گروه در سطح آزمون، اثر معناداری عامل بین آزمودنیبر اساس ارقام بدست آمده از جدول بالا، با کنترل اثر پیش

های گروه آزمودنی «دیگران به دهیپاسخ توانایی»دهد، نمرات دار است. به طوری که اطلاعات جدول فوق نیز نشان میمعنی

 برهای اجتماعی آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستانداشته است،  افزایشداری آزمایش پس از مداخله، به طور معنی

درصد از  12باشد. اندازه اثر نیز بیانگر آن است که حدود مؤثر می اتیسم به مبتلا کودکان «دیگران به دهیپاسخ توانایی» بعد

تکالیف نظریه ذهن و آموزش وابسته به آموزش  کودکان مبتلا به اتیسم« دیگران به دهیپاسخ توانایی» بعدتغییرات 

 باشد.میهای اجتماعی داستان

 بحث و نتیجه گیری

های های اجتماعی بر مهارتاین پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش تکالیف نظریه ذهن و آموزش داستان

صورت گرفت. نتایج نشان داد که مداخله آموزش تکالیف نظریه  7631تهران در سال  مبتلابه اتیسم شهراجتماعی در کودکان 

های آن شامل توانایی درک هیجانات و دیدگاه دیگران، های اجتماعی و مولفههای اجتماعی توانسته است مهارتذهن و داستان

 (. P<20/2گران و توانایی پاسخدهی به دیگران را افزایش دهد )توانایی شروع تعامل با دیگران، توانایی حفظ تعامل با دی

های اجتماعی شرایط گیج های اجتماعی می توان گفت که داستانهای اجتماعی بر مهارتدر تبیین تاثیر آموزش داستان

فاوت چگونه کننده را توضیح می دهد که برای کودکان اتیستیک نامفهوم است و به کودکان آموزش می دهد در شرایط مت

 (.1276های می شود )ارسموند،های اجتماعی آنرفتار کنند و از این طریق باعث بهبود مهارت

تکالیف نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی برای شروع تعامل و لازمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت 

هایی ذهنی همچون دانش، اهداف، عقاید و آرزوها، پیش فرض آمیز بود. وقتی کودک بتواند در مورد دامنه وسیعی از حالات

قرار بدهد و سپس از این عقاید برای توضیح و پیش بینی رفتار دیگران استفاده کند، نظریه ذهن آشکال می شود. رشد نظریه 

ی موفق با دیگران ذهن که توانایی درک حالات ذهنی خود و دیگران را نشان می دهد، در روابط اجتماعی، عاطفی و ارتباط

های نشان داده اند، در کودکانی که آموزش تکالیف نظریه ذهن می بینند تا تکالیف کمک می نماید. افزون بر این پژوهش

 (.1270استاندارد نظریه ذهن را انجام دهند، مهارت اجتماعی آنها به طور خود به خود افزایش می یابد )اترو،

ی استفاده گردیده است و از خود گزارشی هاپرسشنامهگیری متغیرها که فقط از اندازه ی پژوهش حاضر ابزارهاتیمحدوداز 

گیری استفاده نشده است و کم بودن حجم نمونه بود.  و همچنین دسترسی کم پژوهشگر به های اندازهمشاهده و سایر روش

های گروه کنترل و های آتی، آزمودنیپژوهش های مرتبط بود.پیشنهاد می شود درنامهمنابع اطلاعات علمی و همچنین پایان

ها همتا شوند، همچنین انجام تحقیقات در آزمایشی از نظر شرایط سنی، جنسیت، و نمرات پیش آزمون حاصل از خره مقیاس

 هایهای کشور می تواند زمینه درمانی مناسبی برای کودکان اتیسم فراهم آورد. و پیشنهاد می شود در پژوهشسایر استان

 های بزرگتری استفاده شود که در این صورت نیاز به زمان طولانی تری خواهد داشت.های سنین بالاتر و نمونهآتی، از آزمودنی
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Abstract 

The aim of this study was to compare the effectiveness of teaching mindfulness homework 

and teaching social stories on social skills in children with autism in Tehran in 7631. The 

research method was quasi-experimental (pre-test-post-test three-group design) with two 

experimental groups and one control group. The statistical population of the study included 

all children with autism in Tehran in public and private educational and rehabilitation 

centers for children with autism. The statistical sample of this study was 63 people who 

were selected as available samples, and randomly divided into two experimental groups (71 

people) and one control group (71 people). The first experimental training group received 

homework theory assignments and the second experimental group received social story 

training, and the control group remained on the waiting list. Data collection was based on 

Estonian et al.'s (1272) social skills scale. Analysis of the information obtained from the 

implementation of the questionnaire through spss11 software was performed in two 

descriptive and inferential sections (analysis of covariance test). The results showed that the 

intervention of teaching theories of mind theory and social stories has been able to increase 

social skills and its components including the ability to understand the emotions and views 

of others, the ability to start interacting with others, the ability to maintain interaction with 

others and the ability to respond to others. 20/2> P). Therefore, considering the benefits of 

these interventions in treatment and the importance of increasing sessions for children with 

autism, it is recommended that these therapies be offered alongside conventional methods 

to the autism community. 
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