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طراحی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان 
اثربخشی آن بر ارتقای نظریه ذهن در کودکان با اختالل طیف 

 1اوتیسم با عملکرد باال

 4اسماعيل سليمانی ،2فرهاد غدیری صورمان آبادی

 11/10/99تاریخ پذیرش:  11/11/99تاریخ وصول: 

 چکیده

در  ذهن هبر ارتقای سطوح نظری اجرایی کارکردهای آموزشی اثربخشی بستۀ تعیینطراحی و هدف  با حاضر پژوهش 
 همراه آزمونپس آزمونپیش با آزمایشینیمه پژوهش، روش شد. کودکان با اختالل طیف اوتیسم با عملکرد باال انجام

 اختالل ویژه مدرسه ساله 11 تا 0 اوتیسم اختالل دارای کودکان حاضر، پژوهش آماری جامعه. بود کنترل گروه با
 در گیرینمونه روش به ،هدف جامعه بین از .میشد شامل را 99-99تحصیلی در سال  نفر(، 172ارومیه ) شهراوتیسم 
انتخاب شدند و به صورت   گیلیام اوتیسم تشخیص مقیاس از استفاده با باال عملکرد با اوتیسم نفر 21 تعداد ،دسترس

توسط والدین هر   ،نزپرسشنامه نظریه ذهن هوتچیسپس  .( قرار گرفتند11) ( و کنترل11)تصادفی در دو گروه آزمایش
 قرار اجرایی کارکردهای برنامه آموزش تحت آزمایش گروه زمون،آپیش اجرای از دو گروه تکمیل گردید. پس

 ،بازداری کاری، حافظه)مهارت 2 آن در که بود جلسه 12 شامل که شد طراحی پژوهشگران توسط برنامه این گرفت،
و  نکردند دریافت آموزشی هیچ کنترل گروه کودکان مرحله این رد شد، می داده آموزش( توجه و پذیریانعطاف

 کواریانس تحلیل روش از استفاده با آزمونآزمون و پسپیش از آمده دستبه هایدادهآزمون اجرا شد و دوباره پس
و نظریه ذهن  آزمونپسبین دو گروه کنترل و آزمایش در نمرات متغیر   داریمعنی تفاوت ت.گرف قرار تحلیل مورد

توان مطرح کرد که با بر اساس این پژوهش می .دست آمدبعد از تعدیل تأثیر پیش آزمون نظریه ذهن به
  توان سطوح نظریه ذهن را افزایش داد.کارکردهای اجرایی میارتقاء

 .اوتیسمکارکردهای اجرایی، نظریه ذهن،  :کلیدیاژگان و

                                                           
 شناسی دانشگاه ارومیه است.این مقاله برگرفته از رساله دکتری روان.1
  .میه، ارومیه، ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اروروان، دانشجوی دکتری. 1
 (نویسنده مسئول) ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیرواندانشیار، . 3

e.soleimani@urmia.ac.ir 
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 مقدمه
است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل،  رشدی -عصب اللاخت یک 1اوتیسم

که کارکرد مشخص می شود، ای محدود،تاخیر یا انحراف ارتباطی و الگوی ارتباط کلیشه
)انجمن روان پزشکی  باشدهای فوق باید در سن سه سالگی وجود داشتهنابهنجار در زمینه

شود که از آن جمله سیستم عصبی مرکزی ناشی می اختالل اوتیسم، از (.1،1113آمریکا
های پایه و های مخچه، قشر قدامی مخ، گانگلیونتوان به تفاوت در نوروآناتومی قسمتمی

(. عواملی نظیر 1119 ،3ای اشاره نمود)وگان، فرانسیس، مورگان، اسمیت و تیلورجسم پینه
های و مسمومیت های ویروسیتنقص ژنتیکی، سن باالی والدین در هنگام بارداری، عفون

)شلتون، تانکردی  دهددوران بارداری، خطر بروز اختالل اوتیسم را در کودکان افزایش می
ها، میزان شیوع بر اساس نتایج مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری  (.2،1111و هرتز پیکوتو

(. در 5،1117و) چن و کی استکودک تخمین زده شده 09اختالل اوتیسم یک مورد در هر 
 انددر ده هزار نفر گزارش کرده 1/95ایران نیز میزان شیوع اختالالت طیف اوتیسم را 

 (.1397)اکبری بیاتیانی،
 باال عملکرد با اوتیسم "بین توانمی اوتیسم بزرگساالن و گروه کودکان درون در

 ( تمایز71ین هوشی پای ضریب (7پایین عملکرد با اوتیسم و باالتر( یا 71 هوشی ضریب(0

پورجبار، رضایی، دیباج نیا و اکبرزاده  به نقل از میرزاخانی،، 9،1900)لوتر شد قائل
 دارای که هستند اوتیسم کودکان از گروهی باال، عملکرد با (. اوتیسم 1395باغبان،

-مورد کارهای در تکراری از الگوهای استفاده کالمی،غیر رفتارهای در پایدار اختالل

 لحاظ از کودکان از گروه این درواقع هستند. فردی بین عملکردهای در قصن و عالقه

 در اما .دارند اتیسم تشخیص با کودکان دیگر به نسبت باالتری زبانی عملکرد و شناختی

 (. 9،1110)تروو هستند مشکل دچار همچنان اجتماعی تعامل

                                                           
1. Autism 

2. American Psychiatric Association 

3. Vogan, Francis, Morgan, Smith& Taylor 

4. Shelton, Tancredi& Hertz Picciotto 

5. Chen& Kuo 

6. High Function autism 

7. Low Function Autism 

8. Lotter 

9. Tervo 
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 و زبانی لحاظ از دهرچن ،باال عملکرد با اوتیسم افراد که استداده نشان هاپژوهش
اما در دارند،  اوتیسم تشخیص با کودکان دیگر به نسبت باالتری عملکرد شناختی

( و در 1،1112)گیبوئر، اسکیوس، هورلیک و ووست های ساده کمتربازشناسی هیجان
های اجتماعی بیشتر دچار آسیب در ها به لحاظ ذهنی، هیجانی و قضاوتبازشناسی چهره

شود این کودکان مشکالت اجتماعی از خود این عدم توانایی باعث میشوند و عملکرد می
 بازشناسی مثل محیطی هایمحرک(. 1،1113)مترسال، مک دونالد و راشبی نشان دهند

 ضربان برقی پوست، تغییرات مثل فیزیولوژیکی و رفتاری تغییرات باعث یکسری ها،چهره

 شدت و معنی بر خود عالیم این که شوندچشم می مردمک اتساع و تنفس تعداد قلب،

 هایپژوهش  (.3،1119)پینکهام، هاپفینگر،پلفری، پیون و پن اثر می گذارند هامحرک

 طریق بیان از دیگران هیجانی هایپاسخ بازشناسی در افراد اوتیسم در را اختالالتی ،پیشین

یانگ،  )ویوانتی، مکورمیک، چهره هایژست یا (، و2،1119)گروس ایچهره ابراز و
 فرا را آنها هایپاسخ که وقایعی طریق ( و یا از1111و همکاران، 5ابوکایان،هات، نادیگ

 شوند،می داده تصاویر نمایش و فیلم با که هیجانی اجتماعی هایمثل موقعیت خواندمی

دهد که عامل ها نشان میبررسی (.0،1119کوهن و گوالن-اند)گوالن، بارونداده نشان
تواند در تببین این مشکالت در رفتارهای اجتماعی نقش مهمی می 7یشناخت اجتماع

(. شناخت 1117، 9، هپی، کوک و بیرد9،1113کوهن و ویل رایت-)بارون داشته باشد
هایی از پردازش ذهنی اشاره دارد که توسط تعامل اجتماعی شکل اجتماعی به آن جنبه

توان تر میگذارد، به طور دقیقیر میگیرد و به نوبه خود بر رفتار اجتماعی بعدی تأثمی
شود که اصول شناختی گیری تحقیقاتی گفته میگفت که شناخت اجتماعی به یک جهت

را برای تجزیه و تحلیل و بررسی موضوعات روانشناختی اجتماعی مانند استنباط اجتماعی، 
طیف  (. این اصطالح شامل11،1119)گرین وود گیردخود و ادراک اجتماعی به کار می

                                                           
1. Gebauer, Skewes, Horlyck& Vuust 

2. Mathersul, McDonald&Rushby 

3. Pinkham, Hopfinger, pelphrey, piven, Penn 

4. Gross 

5. Vivanti, Mecormick, Young, abucayan, Hatt, Nadig 

6. Golan O, baron-cohen, Golan 

7. Social Cognition 

8. Baron-Cohen& Wheelwright 

9. Happé, Cook, & Bird 

10. Greenwood 
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ای از فرآیندهای شناختی مانند انگیزش اجتماعی، شناخت احساسات، توجه گسترده
تحقیقات انجام  .(1119و همکاران،  1)ایساکسون اجتماعی و یادگیری اجتماعی است

( نشان داده است که از 1395) ( و رضایی و خانبابایی1111) کوهن-گرفته توسط بارون
و  اختالل طیف اوتیسمدر کودکان دارای  1ریه ذهنبین متغیرهای شناخت اجتماعی، نظ

 .کودکان عادی تفاوت معنی داری دارد
های ذهنی، اعتقادات، نیات، آرزوها، ادعاها و دانش نسبت به خود ظریه ذهن، حالتن

و دیگران است و همچنین فهمیدن این مطلب که دیگران اعتقادات و نیاتی متفاوت از 
 در (1999) 2میلر فالول و (.3،1117گروشبیس-مازون و نادر ) اعتقادات و نیات ما دارند

 نظریه اول سطح از: عبارتند که است سطح سه دارای ذهن نظریه ذهن، معتقدند نظریه مورد
 ذهن نظریه یک آن در که دوم سطح است، مقدماتی ذهن نظریه گیریهمان شکل که ذهن

 نظیر ذهن نظریه ترپیشرفته هایجنبه که سوم سطح و است گرفته شکل ولی اولیه واقعی،
توان بندی میبا توجه به این سطح .شودمی شامل را پیچیده هایقضاوت شوخی و درک

 درک توانایی است ممکندر سطح سوم   ذهن نظریه آسیبچنین مطرح کرد که 

 با گفتگو در آگاهی و عالیق شرح و همچنین  0طنز ، 5طبعی شوخ از را کودکان

. در مورد توانایی (7،1110)وانگ، دوین، وونگ، هوگس ود کندمحد همساالنشان
خواندن ذهن باید گفت که افراد مبتال به اوتیسم ممکن است در مورد موضوعی، بدون 

مندی او به موضوع مورد نظر، صحبت کالمی شنونده و میزان عالقههای غیرتوجه به نشانه
مانی، خصوصیات و عملکرد خویش کنند همچنین کودکان اوتیسم در بازنمایی ظاهر جس

(. در پژوهشی لوین 1395)افتخاری، صدوقی و رضایی ، با مشکل روبرو هستند
ساله آسپرگر وقتی با کودکان همزاد ( به طور مشابه یافت که کودکان هشت1111)9آلن

دارای رشد عادی روی طیف اوتیسم مقایسه می شوند، از احساسات و ادراکات دیگران 
 تری دارند. فشناسایی ضعی

                                                           
1. Isaksson 

2. Theory of mind 

3. Mazzone  & Nader-Grosbois 

4. Flavell & Miller 

5. humor 

6. Irony 

7 -. Wang, Devine, Wong & Hughes 

8.-Levin Allen 
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ای مناسب برای بهبود شناخت اجتماعی ها و برنامه های مداخلهطراحی و اجرای روش
 های روانشناختی در کودکان دارای اختالل اوتیسم بسیار ضروری استو دیگر مولفه

 های اوتیسم، نتایج(. در راستای درمان و کاهش مشکالت و نشانه1،1112)ساواس و ایلیاس
 خودیاری هایمهارت آموزش که داد نشان( 1395) عضدالملکی و لقمط واحد پژوهش
. است شده اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودکان ارتباط و اجتماعی تعامالت بهبود موجب
 بهبود در درمانیمایشن که دادند نشان خود مطالعه در نیز( 1397) شهیدی انصاری و خلیلی

 عملکرد با اتیسم طیف اختالل دارای ودکانک هیجانی بازشناسی و اجتماعی هایمهارت
 دریافتند خود پژوهش در( 1395) رضایی و صدوقی افتخاری، همچنین. استبوده مؤثر باال
 با اوتیستیک کودکان همدلی هایمهارت بهبود در هیجانی هایمهارت آموزش که

هش شدت های دیگری که در درمان و کااز جمله روش .استبوده اثربخش باال، عملکرد
توان به برنامه آموزشی است، مینشانگان اختالالت در سال های اخیر مورد توجه بوده

، هاشمی زرینی و کرم 1،1111)مونت، بیگراز و گوی کارکردهای اجرایی اشاره کرد
 (.1392پور،

شوند که افراد در مواجهه با کارکردهای کنترلی نامیده می کارکردهای اجرایی،
های بنیادی کنند و مولفهسازی یا اجرای تکالیفی استفاده میها برای پیادهشرایط جدید از آن

و  3)فوگل باشندپذیری شناختی میکاری، تغییر و یا انعطافآن، شامل بازداری، حافظه
هایی از مغز هستند که همچنین کارکردهای اجرایی، عملکرد قسمت (.1111همکاران،

ای و دو تکلیف موازی را بر عهده تکالیف چند وظیفهمسئولیت انجام تکالیف تغییر توجه، 
بعدی، برای این ساختارهای شناختی چند (.1397)معین، اسدی گندمانی و امیری، دارند

های زندگی، اعم از تحصیلی، شغلی یا اجتماعی رفتار هدفمند و حل مسئله در همه جنبه
  (.2،1112)اوترو، بارکر و ناگلیری ضروری هستند

 ،به تاثیر رشد قسمت پیش پیشانی در تحول کارکردهای اجرایی و نظریه ذهنبا توجه 
تحقیقات انجام گرفته توجه پژوهشگران قرار گرفت و ها با یکدیگر موردارتباط این مولفه

 است که کارکردهای اجرایی نقش مهمی در رشد نظریه ذهن در کودکان داردنشان داده

                                                           
1. Savas, Ilyas 

2. Monette, Bigras, Guay 

3. Fogel 

4. Otero, Barker, Naglieri 
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 پیشرفت برروند اجرایی کارکردهای تأثیرگذاری چگونگی(. 1،1117)کارلسون و وانگ
 توانمندی و بیان روی اجرایی کارکرد :اول فرضیه .است فرضیه دو تابع ،ذهن نظریه

 به ذهن نظریه شناختی هایدرخواست بیشتر چراکه، گذارد؛می تأثیر ذهن نظریه ظرفیتی
 .است اجرایی دکارکر با مهم این .است ذهن نظریه برای شناختی تقاضای تحمیل نوعی

 بروز روی ذهن، نظریه ظرفیّت روی بر اجرایی کارکرد تأثیرگذاری بر عالوه دوم فرضیّه
 اول: کنندمی ذکر را دالیلی فرضیه دو این تأیید برای .گذارد می تأثیر نیز آن ظهور و

 کورتکس (است مغزی منطقه یک از اجرایی کارکرد و ذهن نظریه آبشخور که این
 ،1،1111موسس و کارلسون) سازدمی درگیر را شناختی فرآیندهای هک( پیشانیپیش

 و اجرایی کارکرد ظهور و بروز خاص زمان دوم(. 1111 ،3بریتون و موسس کارلسون،
 کنند می رشد مدرسه از قبل سنّ در ای برجسته طور به دو هر که است ذهن نظریه

 با دروغین و کاذب ورهایبا طریق از ذهن نظریه (.1990 ،2ترلینگسگارد و دالگرین)
 در عملکردی سطح باالترین که کودکانی و است ارتباط در اجرایی کارکردهای
 بهتری عملکرد خود همتایان به نسبت نیز ذهن نظریه نظر از باید دارند، اجرایی کارکردهای

 و همکاران 5اونیونزدر همین راستا  (.1110هوگس، وونگ، دوین، وانگ،) باشد داشته

 11تا  0با هدف بررسی محتوای عصبی تئوری ذهن بر روی سه گروه کودکان ( 1112)
ساله شامل اختالالت طیف اوتیسم، مشکالت رفتاری و هیجانی و کودکان دارای رشد 
طبیعی، با استفاده از کارتون های غیر کالمی انجام دادند، دریافتند که تنها در کودکان 

تبط با تئوری ذهن مشاهده شد. همچنین طیف اوتیسم، پردازش عصبی غیر معمول مر
( بر اساس نتیجه گیری صورت گرفته در مطالعه خود 1113)0ولوسو، دوآرته و شوارتزمن

های تئوری ذهن، تغییراتی را در کودکان طیف اوتیسم در مقایسه با نشان دادند که مهارت
 کودکان گروه کنترل داشتند. 

 اجرایی کارکردهای توانمی که اندداده ننشا خود مطالعات در ،پژوهشگران از برخی

 آموزاندانش مخصوص ایرایانه تحصیلی ریزیبرنامه شامل ، مداخالتی. بخشید بهبود را

                                                           
1. Carlson & Wang 

2  . Moses 

3. Breton 

4. Dahlgren, Trillingsgaard 

5. O'Nions 

6. Velloso, Duarte  & Schwartzman 
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 تکالیف از برخی ،(1،1117مونیرو و توماس برنت، دیامند،) دبستان از پیش مقطع

 و بیرس ،برنبرگ) رزمی هایورزش و بدنی هایفعالیت موسیقی، مانند برنامهفوق
 هایمولفه بهبود هدفشان که آزمایشگاهی هایتالش بر مبتنی هایفعالیت و( 1،1113دوتک
حاکی  ، (3،1110براند و تروتزکه استارک،ویزن،)  استبوده اجرایی کارکردهای خاص

شود، مطالعات مرتبط با ارتقاء چنانچه مشاهده می .بودند اجرایی کارکردهای ارتقاء از
 است: رویکردردهای اجرایی، آن را در دو مسیر مورد بررسی قرار دادههای کارکمولفه

 شامل که شناسیعصب دیگری رویکرد مبتنی بر و ایرایانه هایمبتنی بر آموزش برنامه

گذاری اثر  محققان باشد اما در سالهای اخیر،می )نوروفیدبک( تحریک و بازخورد عصبی
 مند هستنداند و عالقهروانشناختی را بررسی کرده های توانبخشی مستقیم و تکالیفبرنامه

 که پژوهشگران معتقدند آنها به کار گیرند. در را اجرایی کارکردهای هایکه مهارت

های کارکرد اجرایی مانند، حل شناخت، با مولفه ی تکالیف مبتنی بربدون واسطه آموزش
تواند باعث تقویت می ی آن،هامسئله، توجه، انعطاف پذیری، حافظه کاری و سایر مولفه

آنها قادر به کنترل و تنظیم هیجانات و رفتار خود  که طوری به ظرفیت شناختی افراد بشود
و  2)کلینگبرگ شودی خود باعث تقویت کارکردهای اجرایی میو این امر به نوبه بشوند

( 1011)5در همین راستا، نتایج پژوهش گوکن، فردریکسون و پتریدس (.1115،همکاران
نشان داد که برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی که در آن مهارتهای انعطاف پذیری 
شناختی، بازداری پاسخ و برنامه ریزی، آموزش داده شدند توانست نظریه ذهن افراد مبتال 

 به اوتیسم را بهبود بخشد.
 یهنظر و اجرایی ضعفکارکردهای با ارتباط در ایکننده حمایت هایداده مجموع، در

 مهارت آموزش تأثیر بررسی اهمیت که دارد وجود اوتیسم اختالل به مبتال افراد در ذهن
 ارتباط در شدهانجام پژوهشهای اکثر اینکه به توجه با .سازدمی نمایان افراد این در را ها

است وبا توجه به اینکه افراد بوده کاری برحافظه متمرکز عمدتاً اجرایی کارکردهای با
ای نیستند و همچنین تالل اوتیسم قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاهی و رایانهدارای اخ

این امر که تا کنون بسته آموزش کارکردهای اجرایی که مبتنی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن 
                                                           
1. Diamond, Barnett, Thomas & Munro 

2. Barenberg , Berse , Dutke 

3. Starcke, Wiesen, Trotzke, Brand 

4. Klingberg 

5. Gökçen, Frederickson, Petrides 
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 در حاضر است، پژوهشدر کودکان دارای اختالل اوتیسم باشد تدوین و ساخته نشده

کاری،  بر)حافظه تمرکز با اجرایی کارکردهای زمینۀ رد آموزشی بستۀ تا است صدد
پذیری و آموزش توجه( و بررسی اثربخشی آن بر ارتقاء سطوح نظریه انعطاف بازداری،

 شناختی، طراحی کند. ذهن با استفاده از تکالیف

 روش 
با گروه کنترل بود.  آزمون آزمون و پسآزمایشی با طرح پیش نیمه ،پژوهش حاضر روش

 172) جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم شهرستان ارومیه
الصالح و آزمون غربالگری بود که بر اساس تشخیص مراجع ذی 1399-99در سال  نفر(

از بین کودکان دارای اختالل اوتیسم مبتال به اختالل اوتیسم تشخیص داده شده بودند. 
نفر از این  21 ای شامله غربالگری اوتیسم، نمونهطیف اوتیسم، و بر اساس پرسشنام

در آزمون گیلیام و  91)کسب نمره کمتر از  کودکان که به عنوان اوتیسم با عملکرد باال
بودند، بر اساس پرونده بهداشتی کودک( تشخیص داده شده 95ضریب هوشی باالی 

در  شدند.ادهانتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای د
پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز توسط والدین هر دو گروه تکمیل  ،مرحله بعد

سپس برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی که توسط خود پژوهشگران آزمون(. شد)پیش
 این این مطالعه طراحی و تدوین شده بود، برای کودکان گروه آزمایش اجرا گردید. در

 و دادند ادامه را اوتیسم اختالل ویژه مدرسه در خود یانهروز آموزش کنترل، گروه مرحله
پس از پایان فرایند  .نکردند دریافت را اجرایی کارکردهای بر مبتنی آموزشی برنامه

آموزش کارکردهای اجرایی، در مرحله پس آزمون، دوباره پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز 
معیارهای ورود به پژوهش . های آزمایش و کنترل تکمیل گردیدتوسط والدین گروه

، نداشتن مشکالت تکلم و شنوایی در والدین و طیف اوتیسمعبارت بودند از داشتن اختالل 
 11تا  0و بازه سنی  ها برای شرکت در کار پژوهشی، پسر بودنکودکان، رضایت خانواده

 سال و معیارهای خروج عبارت بودند از داشتن اختالل همبود روانی یا جسمی و ترک
ها در جلسه توجیهی به منظور رعایت اخالق پژوهش و حقوق آزمودنی جلسات درمان.

برای والدین به صورت کتبی و شفاهی مطرح شد که اطالعات فقط در راستای اهداف 
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تواند از پژوهشی استفاده خواهد شد و مطرح شد که هر آزمودنی در هر یک از مراحل می
 ف دهد.ادامه حضور در جلسات آموزشی انصرا

ی پرسشنامه از پژوهش این هوتچینز: در ذهن نظریه یپرسشنامه: ابزار اندازه گیری
 یدامنه سؤال، 21 با مقیاس ( استفاده شد، این1111) و همکاران 1هوتچینز ذهن نظریه

 عبارت یک به  شکل ،آیتم هر سنجد.می را اجتماعی شناختی ادراکات ای ازگسترده

 نظرش و خوانده را عبارات تا شودمی کودک خواسته مراقب یا مادر از است. شده مطرح

قطعاً(  و دانم؛ احتماالًنمی نه؛ احتماالً نه؛ قطعاً )از پیوستار یک روی مورد فرزندش در را
 از هاییخانه در را خود جواب دهندهکه پاسخ هاپرسشنامه سایر خالف بر .بزند عالمت

 یک عبارت، پایین هر در پرسشنامه این در کند،یم مشخص موافق تا کامالً مخالف کامال

 که مراقبی یا و )مادر دهندهپاسخ و استآورده شده کشخط شکل به سانتیمتری 11 خط

-مورد با عبارت را خود موافقت دارد(، میزان تماس کودک با ساعت حداقل پنج درروز

 که مقیاس هایآیتم از یک هر زند.می آن عالمت روی کودک توانایی درباره میزان نظر

 تحلیل طریق از است و پیشرفته و اساسی اولیه، ذهن خرده مقیاس نظریه از سه یکی جزو

 ذهن» مقیاس نظریه خرده .سنجدمی را ذهن وجوه نظریه از یکی آمده، دست به عاملی

 مانند آورددست می به ماهگی نُه تا کودک که سنجدمی را ایهای ذهنی توانایی« اولیه

 دهد کهمی نشان را هایی پیشرفت «اساسی»سنجد. خرده مقیاس را می« اجتماعی اعارج»

 تقریباً کودکان« فرا بازنمایی» آید مانندمی دست به دبستانی پیش یدوره طول در عمدتا

 ذهن» نظریه دانش سوم، یابند. خرده مقیاستوانایی دست می به این  سالگی چهار در

قابلیت  همچنینآید. می دست به سالگی هشت تا شش در ریباًتق که سنجدرا می «پیشرفته
و برای هر کدام از  77/1کرونباخ برای کل مقیاس  آلفای ضریب روش با اعتماد مقیاس

-گزارش شده 72/1و  09/1، 91/1عوامل در سه سطح ابتدایی، اساسی و پیشرفته به ترتیب 

در این پژوهش نیز ضریب  (.1392اکبری دهکردی، عباسپور، محتشمی و فرزاد،)علی است
 برآورد گردید. 91/1آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 

 گیلیام توسط 1995 سال در این آزمون:(GARS)1گیلیام اوتیسم تشخیص مقیاس
 رفتار مقیاس چهار خرده از مقیاس این .باشدسوال می 50است و دارای شده طراحی

                                                           
1. Hutchins 

2. Gilliam Autism Rating Scale (GARS) 
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)سواالت  اجتماعی تعامل (،19تا  15)سواالت  ارتباط اریبرقر (،12تا  1)سواالت  ایکلیشه
به  مقیاس گذارینمره  است.تشکیل شده (50تا  23)سواالت  رشدی اختالل و (21تا  19

 است.)غالبا  گاهی اوقات، به ندرت، هیچگاه،(  باشدای میلیکرت چهار نقطه صورت
 ضریب .است فرد در اوتیسم صتشخی باالی احتمال دهندهنشان باالتر، و 95 نمره کسب
و برای تعامل  99/1، برای ارتباط 91/1با  برابر ایکلیشه رفتار برای کرونباخ آلفای

گیلیام  آزمون فارسی است. نسخهمحاسبه شده 99/1و برای اختالل رشدی  93/1اجتماعی 
ل برای تعام 73/1ارتباط،  برای 91/1ای،کلیشه رفتار برای 99/1آلفای  ضریب دارای

(. در 1391خلیلی، همتیان، صفری، )احمدی، باشدبرای اختالل رشدی می 91/1اجتماعی و 
 به دست آمد. 90/1پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 

نحوه و مسیر طراحی و : طراحی و ساخت بسته آموزشی: شیوه ی اجرای پژوهش
ارکردهای اجرایی بر اساس نظریه برنامه آموزشی ک. 1تدوین برنامه آموزشی: 

( بود. در مدل بارکلی نارسایی بازداری به منزله کارکرد اجرایی اصلی 1110)1بارکلی
(. 1،1119)بروان شوندآید که بر اساس آن سایر کارکردهای اجرایی متحول میشمار میبه

ر اساس یکی از مشکالت اصلی کودکان طیف اوتیسم، نارسایی در انواع بازداری است. ب
این نظریه کودکان با این اختالل رفتار تکانشی دارند به این معنا که قادر نیستند یک پاسخ 

راهمی و ) غالب را بنا به اقتضای محیطی بازداری کنند تا به تکلیف اصلی بپردازند
است که مشکالت  در بازداری پاسخ به دلیل مشکالتدر واقع،  (.3،1119ویمبارتی

به رفتار هدفمند و  آموز نتواندشود که دانشآید و موجب میمی خودتنطیمی به وجود
تواند از فکر یا رفتارش که در ینم. افزون بر این، کودک پیگیری اهداف خود دست یابد
شود، خودداری کند. این امر باعث می شود این افراد بیشتر زمان و مکان نامناسبی ایجاد می

و احتمال بروز  یجه اعتماد به نفس آنها کاهش یابدتنبیه، سرزنش و یا طرد شوند و درنت
هایی از قبیل: اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و سایر مشکالت رفتاری را در آنها اختالل

بسیاری از جنبه های روابط اجتماعی نیز ممکن  (.1113، 2)رینهارد و رینهارد افزایش یابد
ی مثال مشکل در بازداری پاسخ در است تحت تاثیر مشکالت بازداری پاسخ قرار گیرد، برا

                                                           
1. Barkley 

2. Brown 

3. Rahmi, Wimbarti 

4. Reinhardt & Reinhardt 
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کالمی، درک های غیراجتماعی مانند منتظر نوبت ماندن، پاسخ دادن به نشانه مهارتهای
های اجتماعی که نیازمند بازداری و مشارکت احساسات دیگران و شرکت در موقعیت

 ازدسکه این امر ایجاد و حفظ روابط دوستانه را بسیار دشوار میکند است مداخله می
 که طیف اوتیسم اختالل با کودکان ویژگیهای از دسته آن احتساب. 1(.  1111، 1السون)ک
 مهمی نقش و کنندمی بروز انعطاف پذیری و توجه نارسایی پاسخ، بازداری فقدان دلیل به

 قبیل: از مواردی در آسیب جمله از دارند. کودک کاری و حافظه توجه تکانشوری، در
 پردازش از بازداری و خودکنترلی وسوسه، برابر در مقاومت لذت، تأخیر زمان، مفهوم

 و شرایط در آن استفاده و اطالعات سپردن خاطربه توجه،حفظ غیرمرتبط، اطالعات
اندازه  منظور به که آزمون هایی پرکاربردترین مواد از گرفتن الگو .3 جدید؛ موقعیت

 :مانند می روند کار به انعطاف پذیریحافظه کاری و  پایدار، توجه پاسخ، بازداری گیری
آشنا،  اشکال کردن همتا تست  بکش، آرامی به را  Aخط تست عالمت، توقف الگوی

 در .وکسلر هوش تست و پاساد حافظه تست شنیداری، و دیداری تمرکز تست نپسی، تست
 حفظ پاسخ، بازداری آموزش برای تاکنون که هاییفعالیت پرکاربردترین گرفتن نظر
 و بائر  (آرمیدگی آموزش مانند اند،شده استفاده جه، حافظه کاری و انعطاف پذیریتو

(، آموزش مهارتهای  3،1117گالویتزر و گاوریلو  (خودتنظیمی (، آموزش1،1991نیتزل
 کن، مجموعه مهارتهای توقف آموزش و (2،1115)بلکی و کارول سازی اطالعاتذخیره

 طراحی در فوق، فعالیتهای عالوه بر(. 5،1112شدلک و فرنس چپمن، ) آرام باش کن، فکر

 و نظرها و اوتیسم آموزانشناختی دانش وضعیت و سن آموزشی، یبسته تدوین و

 تنوع فوق نکات که عالوه بر شد سعی و گردید لحاظ حوزه این متخصصان پیشنهادهای

 حفظ موزشیهای آبرنامه بودن انگیزهیجان و آموزاندانش یانگیزه حفظ برای الزم

مورد  اجرایی کارکرد تقویت بر عالوه که شد سعی بازی ها طراحی در همچنین، شود.
 .دهد قرار نظر مد نیز را تحصیلی هایفعالیت از جنبه ای نظر،

 و صوری روایی روش دو از مختلف، هایحیطه برای ابزار روایی تعیین مرحله در
 به متخصصان نظرات کیفی، صوری اییرو تعیین مرحله در. شد استفاده محتوایی روایی

                                                           
1. Closson 

2. Baer, Nietzel 

3. Gawrilow & Gollwitzer 

4. Blakey, Carroll 

5. Chapman, Shedlack, France 
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 ابهام رفع تناسب، عدم کاهش دشواری، سطح تغییر از اعم تغییراتی انجام صورت

 و کلمات کردن مناسبتر زبان، دستور رعایت کلمات، معانی در نارسایی و عبارات
 روایی تعیین در .شد اعمال ابزار در ... و خود مناسب جای در سواالت قراردادن

 CVR و CVI  های شاخص  حوزه، صاحبنظران از نفر 15 شرکت با ابزار محتوایی

 ابزار هایآیتم تمامی نمره که داد نشان( CVR) محتوا روایی نسبت .گردید محاسبه

 هایآیتم از هیچکدام ترتیب بدین و بود( 29/1) الوشه جدول عدد از بزرگتر یا مساوی
 و ضروری هایآیتم که است آن از حاکی مطلب این و نشدند حذف آموزشی برنامه

( CVI) محتوا روایی شاخص نتایج اساس بر .بودند شده گرفته کار به ابزار این در مهم
 و شدند داده تشخیص مناسب لذا و داشتند 79/1 از باالتر CVI نمره هاآیتم تمامی نیز

 یی،روا مراحل انجام از پس .نگرفت صورت ابزار هایآیتم تعداد در تغییری مجددا

 به 91/1 مقدار کرونباخ آلفای روش با ابزار کل برای درونی همسانی بعد از پایایی میزان
 آموزشی ی بسته این مزیت. دارد آموزشی برنامه درونی همسانی از نشان که آمد دست

 همراه آنها، کیفیت بهبود و اصالح پیشین، ایمداخله هایبرنامه به نسبت کاربردی نظر از

 با آن یمقایسه و تکرارپذیری قابلیت که بودن عینی و کامل ستورالعملد با آن بودن

 مطالب گرفتن نظر در با بسته این. داد خواهد افزایش را پژوهشگران توسط ابزارها سایر

 .شد تهیه آنها با اجرایی کارکردهای کردن همخوان و درسی های کتاب
 شیوه اجرا و آموزش بسته آموزش کارکردهای اجرایی

از شروع برنامه آموزشی، جهت تعیین میزان اثربخشی بسته آموزشی، از  قبل
و مقیاس  برای این منظور، پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینزآزمون گرفته شد. ها پیشآزمودنی

 شد. تکمیل کنندگاندر این مرحله توسط والدین شرکت ،درجه بندی اوتیسم گیلیام

 گروه و آزمایشی گروه دو در تصادفی طوربه  کودکان اوتیسم با عملکرد باال سپس،

 اجرا مدرسه استثنایی اوتیسم شهرستان ارومیه در آموزشی یبرنامه .گرفتند کنترل قرار

آزمایش، با هماهنگی اولیا و عوامل اجرایی  آموزان گروهدانش کلیه ی و برای گردید
 ،پژوهشگر طتوس برنامه این .گردید مشخص آموزشی یبرنامه در حضور زمان مدرسه،

مدرسه استثنایی  در هفته در بار 3 دقیقه 21 مدت به جلسه هر و آموزشی جلسه 12 در
 یک هر برای .برگزار شد چهارشنبه دوشنبه و روزهای شنبه، درکودکان اوتیسم 

جلسه اول  0شد، به این صورت که  در  داده ای اختصاصدقیقه 21جلسه  0ازکارکردها 
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جلسه سوم آموزش  0جلسه دوم آموزش حافظه کاری؛  0 آشنایی و آموزش بازداری؛
ی شد. در هر جلسهپذیری به شرکت کنندگان آموزش دادهجلسه چهارم انعطاف 0توجه و 
دقیقه بعدی هم  15شد، می پرداخته قبل جلسات دقیقه آغازین به مرور تکالیف 15مداخله، 
در هر جلسه همه کودکان شرکت شد. های انتخاب شده، پرداخته میها و فعالیتبه بازی

صورت انفرادی اجرا ها بهصورت گروهی و برخی از فعالیتها بهداشتند و برخی از فعالیت
 در که دانش آموزانی و محققان اجرا شد خود توسط مداخله جلسات کلیه ی شدند.می

 آموختندبه کندی می و بودند فرایند آموزش نسبت به بقیه دانش آموزان ضعیف تر

ی مداخله، تکالیف و تمرینات کمکی بیشتری دریافت می کردند. در انتهای هر جلسه
بازخوردهای آموزشی در خصوص میزان پیشرفت دانش آموز، به کودک و پدر و 
مادرشان داده می شد. پس از پایان فرایند آموزش، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  spss نرم افزار  لهبه وسی حاصل، های آزمون گرفته شد. داده
 گرفت. 

 برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی. 1جدول 

 هدف جلسه
محتوای  روش اجرا ) نمونه ای از

 جلسه(
 منزل تکلیف

 اول

جلسه آشنایی با 
شرکت کنندگان و 
آشنایی شرکت 

ها با کننده
 کارکردهای اجرایی

معرفی کلی برنامه و بیان قوانین؛ 
برسر زمان و ساعات  ایجاد توافق

برگزاری جلسات بعدی؛ ارائه 
اطالعات در مورد کارکردهای 

 های آناجرایی و مولفه

 

 کارکردهای به مربوط جزوه مطالعه
 اجرایی

  آموزش بازداری

 دوم

 آموزش مراحل
 آموزش ریلکسیشن،
 کنترلی مهارت خود

 انبساط سیستماتیک و انقباض
از کودک می خواهیم  عضالت،

ط مستقیم روی زمین که یک خ
بکشد، اجسام متفاوتی را بدون 
اینکه حرکت کند، برای مدت 
زمان معینی نگه دارد،آموزش 

 تنفس دیافراگمی

 بازی یا موزیکال صندلی مثل بازیهایی
 که میدهند یاد آنها به راهنمایی چراغ

 یاد آنها. کنند کنترل رو خودشان باید
 صدای توقف محض به تا میگیرند
 با یا کنند متوقف رو دشانخو موسیقی

 صادر رو ایست فرمان چراغ شدن قرمز
 حرکت فرمان شدن، سبز با و کنند

 یادگیری حال در همزمان آنها. بدهند
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 .هستند هیجان و وسوسه انگیزه، کنترل

 سوم
آموزش درک 

 دیرش زمان

المپی را روشن می کنیم و از 
کودک می خواهیم بگوید که چه 

بوده مدت زمانی المپ روشن 
 ساعت از استفاده است؛ آموزش

 عکس روز یک گوناگون لحظات از
 این بخواهید فرزندتان از بگیرید،
. کند مرتب زمانی ترتیب به را لحظات

 بچه در زمان معنای رشد به کار این
 . میکند کمک

 چهارم

 به کودک آموزش

 به پاسخگویی

و  هدف محرک
 پاسخگویی فقدان

 غیر کهای محر به

 هدف

هندسی با رنگ های اشکال 
مختلف را به کودک نشان می 
دهیم و از او می خواهیم که به 
یک رنگ پاسخ دهد و به رنگ 
دیگر پاسخ ندهد)مثال با دیدن 

 رنگ هدف، دست بزند(.

 پاسخ زمانی فقط بخواهیدکودک  از
و  دهید می نشان را میوه تصویر که دهد

 شماتوسط  یوهدر صورت نام بردن م
 پاسخ ندهد.

 نجمپ
آموزش دنبال کردن 

 دستورات

یک نمایش عروسکی کوتاه برای 
کودک اجرا می کنیم و از او می 
خواهیم که از دستورات یک 
عروسک پیروی کند و از انجام 
دستورات عروسک دیگر 

 خودداری کند.

و از او  بخوانیدکودک  یبرا متنی
 یواژه  یدنکه فقط پس از شن بخواهید

  ببرد.دست خود را باال ینی،مع

 ششم
آموزش مدیریت 

 عواطف

عکس های مختلف از انسان ها را 
که عواطف و حاالت هیجانی 
متفاوتی دارند به کودک نشان می 
دهیم و از او می خواهیم که آن 
حاالت را یا شبیه سازی کند یا 

 متضاد آن را نشان دهد.

خنده دار را به او  یرتصاو یاها  شکلک
 ندد.بخ یدو کودک نبا دهیدنشان 

 هفتم

ارتقاء  آموزش
و  بازداری توانایی

 مهارت تفکر  پیش

 دادن از جواب

دانش آموز با توجه به ترتیبی که 
 شنیده است تکالیف را انجام دهد.

 تکلیف جور کردن اشیای مشابه

: مثال هم متضاد الگوهای آموزش
 یمختلف را به کودک نشان م یرتصاو

د که متضا یدکن یم یقو او را تشو یدده
 .یدبگو یاآن را با عکس نشان دهد 

  حافظه کاری

 هشتم
انجام تکالیف 

 زنجیره ای

آینه، به این صورت که از  بازی
کودک می خواهیم که حرکات 
طرف مقابل خود را مو به مو اجرا 
کند، مثالا اگر کودک دماغش را 
لمس کرد، دور خود چرخید، 
دهانش را باز کرد، کودک دیگر 

 روبروی  ینه،حرکت در برابر آ بازی
 حرکت با اول. بنشیند یا بایستد آینه
 چشم. کند شروع سر و صورت های
 شانه و گردن سپس و ها مژه بینی، ها،

 حرکات این. دهد حرکت را خود های
 .دهد ادامه نیز بدن اعضای سایر با را



 559                                      ....بر آن اثربخشی ميزان بررسی و اجرایی کارکردهای آموزش برنامه طراحی

 مرحله در و ار کندنیز آنها را تکر

 .شود بعدی  سختتر تکلیف بعد

 نهم
افظه تقویت ح

 شنوایی

آموزش به خاطر سپردن و 
یادآوری چند حرف، عدد یا لغت 
  ساده بعد از چند ثانیه و همچنبن
یادآوری اولین یا آخرین حرف، 

 .عدد و کلمه

 یکودک را رو :گوش کدام یباز
و پشت سرش قرار  دینشان یم یصندل

 دیدار یم بر را ری. دو تا کفگدیریگ یم
و ازش  میبند یکودک را م یچشما ای
با .به سمت شما برنگردد دیخواهیم

 ای راست سمت طرف کی به ریکفگ
و  دیزن یم ضربه کودک سر پشت چپ

 دهیکه شن یصدا را از جهت دیکودک با
بدهد و دستش را به  صیاست تشخ

دست  نین سمت دراز کند که ااهم
 یبه سمت راست چپ و گاه تواندیم

 ردیهم وسط قرار بگ

 

 ناییبی حافظه تقویت دهم

 اشیاییکردن  کردن قایمآموزش 
، شود می داده نشان کودک به که

 پنهان که اشیایی تشخیص آموزش
 یاءاش یادآوری، آموزش اند شده

چهره ها و  یادآوریشده،  یدهد
 .تکرار الگوها

 رسم نیمه تصاویر تکمیل: تصویر نقاشی
 .کند تمرین را شده

 دار هدف های بازی یازدهم

 صورتبه پاشو و بشین بازی
 اسم بازی معکوس؛ و مستقیم

 فامیل

 پر کدام پر پر بازی

 دوازدهم
 حافظه تقویت

 بازشناسی

 یوانات،از ح یریبه کودک تصاو
 یو مناظر نشان داده م یاء، اش یوهم

 آنها که خواهیم می او ازشود و 
 را شان اسامی و بدهد تشخیص را

 .بگوید برایمان

 ازیب اسباب چهار یا سه گمشده:  بازی
. بگذارید ردیف یک در را کوچک

 های عروسک از توانید می مثال برای
 یک و بازی اسباب ماشین مینیاتوری،

 فرزندتان به. بگذارید هم کنار را مداد
 بگیرد دست با را چشمانش که بگوئید

 زیر را ها بازی اسباب از یکی سپس و
 از. کنید پنهان پالستیکی لیوان یا کاسه

 و کند باز را شچشمان بخواهید او
 پنهان بازی اسباب کدام که بزند حدس

 .است

که حوادث روز  بخواهیددانش آموز  ازکودک  یبرا یکوتاه داستان حافظه تقویت سیزدهم
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 یشود و از او م یم یفتعر یادآوری
که با زبان خودش آن  یمخواه

 کند. یفمان تعر یداستان را برا

 شما بازگو کند. یقبل خود را برا

  توجه زشآمو

 چهاردهم
 هایبازی آموزش
 تعادلی

 کودک سر روی کتاب یک
 اتاق در تعادل حفط با و بگذارید
 .کند حرکت

 یا بند :مشخص مسیر در رفتن راه
 قرار زمین روی را رنگی هایصفحه

 بخواهید، تانکودک از ابتدا. دهید
 و برود راه کند سعی خط بیرون

 مسیر کل وقتی. کند حفظ را تعادلش
 آشنا بازی روش با کمی و کرد طی ار

 را پا یک پاشنه. برود راه بند روی شد
 و بگذارد دیگر پای پنجه جلوی

 .برود جلو به همینطور

 بینایی حس تقویت پانزدهم

 می آویزان نخ یک به را توپی
 و گیریم می کودک مقابل و کنیم

 و دست دو با خواهیم می او از
 در یک طور به) دست یک با بعد

 .بزند توپ به( انمی

 ناقص صورت به ای ساده های طرح
 می کودک از و کشید می کاغذ روی

 را تصاویر در شده حذف جزء خواهید
 بدون آدم تصویر: مثال. دهد تشخیص

 دم بدون موش تصویر چشم،

 شنوایی حس تقویت شانزدهم

 را مختلف حیوانات های عکس
 و دهیم می نشان کودک به

 را نحیوا یک صدای همزمان
 می او از و کنیم می پخش

 را نظر مورد حیوان که خواهیم،
 .دهد تشخیص

 سایر از و ببندید را کودک چشمان
 بزنند صدا را او بخواهید خانواده افراد

 را صدا جهت بایستی می کودک
 صدا جهت طرف به و داده تشخیص

 .برود

 توجه و تمرکز حفظ هفدهم

 باید او و دهیم می فرد به تکالیفی
 ای مجموعه مشخص، نظم یک با
 برعکس یا جلو به رو را اعداد از

 .کند تمرین

 در که کنید تهیه تصویری پازل یک
 یا غلط یک دنبالبه باید کودک  آن،
 این بگردد، تصویر در پنهان شی یک
 را کودک تمرکز و توجه تواندمی کار
 .ببرد باال

 توجه انتقال آموزش هجدهم

 یفرکودک تع یداستان برا یک
شود و توجه او را به عناصر  یم

و از  یمکن یداستان جلب م یاصل
 یقسمت ها یمخواه یاو م

 .یردبگ یدهنامرتبط را ناد

 او از صدا سرو پر و شلوغ محیطی در
 یو از کودک م کنید می سواالتی

 که پاسخ دهد. یدخواه

. بزنید گره توپی دور به را نخ یک می یصندل یکودک را رو ردیابی تمرین نوزدهم



 525                                      ....بر آن اثربخشی ميزان بررسی و اجرایی کارکردهای آموزش برنامه طراحی

 یبه جسم گوییم میو به او  نشانیم چشمی
 ایمکه در دست خود نگه داشته 

تمرکز کند. جسم را در جهت 
جابجا  یمترسانت 21به اندازه  یافق
. کودک فقط با چشمان کنیم می

خود جسم را دنبال کند و مطمئن 
 یابیکه در زمان رد شویم می

 .دهد یجسم، سرش را حرکت نم

 را توپ. بکشد دراز پشت به کودکتان
 و طرفین به عقب، و جلو سمت به

 کودک. دهید حرکت واردایره
 ثابت سر و چشمانش با تنها را حرکات

 .شود تکرار بار ده مسیر هر. کند دنبال

  پذیریانعطاف

 بیستم
 انعطاف تقویت
 پذیری

 های نقش جای به زدن حرف
 یک یا داستان کتاب یک مختلف

 و فیلم

 اختیار در که کالیفیت: لغات تفکیک
 آن باید و شود می داده قرار کودک

 رنگ از متفاوت رنگی به را لغات
 رنگ به)مثال بنویسد خودشان واقعی

 (.بنویسد یاسبز زرد،آبی

 یکم بیست
 انعطاف تقویت
 پذیری

 تفکر، در خود تفاوت 5 نوشتن

 و برادر خواهر، با سلیقه یا اخالق
 .صمیمی دوستان

 لیوان دسته جند: هرم و توپ بازی
 های توپ و رنگی مصرف یکبار

 های لیوان. کنید تهیه رنگی پالستیکی
 صورت به کودک کمک به را رنگی

 بخواهید کودک از بچینید، هایی هرم
 توپ با و بایستد مشخصی ی فاصله در

 بزند ضربه ها لیوان به همرنگ رنگی
 .بیندازد را آنها همه تا

 دوم بیست
 انعطاف تقویت
 پذیری

 طرح از نماد دو: دستها بازی
 مثال. کنیم می مشخص دست
. 1 عدد دیگری و 5 عدد از نمادی
 5 عدد و نشینیم می کودک مقابل

 و دهیم می نشان دستمان با را 1 یا
 با را عدد همان عین باید او

 بعد مرحله در دهد نشان دستهایش
 گیرد می معکوس حال بازی این

 دبای او 5 عدد دادن نشان با یعنی
 .بالعکس و دهد نشان را 1عدد

 خط زمین روی: پا تک پا، جفت بازی
 کودک از. کنید مشخص را فرضی

 کنار را پایش دو حالیکه در بخواهید
 با پا جفت صورت به داده قرار هم

 بخواهید او از سپس. بپرد شما دستور
 صورت به و بگیرد را خود پای یک
 مفهوم با آشنایی از پس. بپرد پا تک

 خواهیم می کودک از پا تک ا،پ جفت
 بصورت پا، جفت شنیدن با هربار که

 .برعکس و بپرد پا تک

 سوم بیست

 برای ذهنی آمادگی

 در تغییر امکان

 مختلف هایبرنامه

 به کارت یکدسته جلسه این در

 آنها از و میشود داده نوجوانان

 براساس را کارتها میشود خواسته

 یک کودکان به ب، نه الف تمرین در
 در و شده پنهان الف محل در که شی

 داده نشان دارد قرار شاندسترس
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 ها یافته
(، 50/1) ، 99/9مونه پژوهش پسر و میانگین و )انحراف معیار( سنی آنها برابر با کلیه ن

( 02/1) 93/33( و 12/3)79/19میانگین و )انحراف معیار( سنی پدر و مادر به ترتیب برابر 
ها در دو گروه آزمایش و در جدول شماره یک میانگین و انحراف معیار آزمودنیبود. 

 ت.کنترل گزارش داده شده اس

 نمرات میانگین و انحراف معیار متغیرهای نظریه ذهن .2جدول 
ینمیانگ گروه  رانحراف معیا  دتعدا   

 پیش آزمون نظریه ذهن

 11 12/7 19/92 آزمایش

 11 91/7 33/90 کنترل

 21 57/7 11/95 کل

 پس آزمون نظریه ذهن

 11 19/0 13/99 آزمایش

 11 01/9 29/97 کنترل

 21 39/7 31/93 کل

 

 جدا ...و اندازه رنگ، شکل،

 .کنند

 به شودمی خواسته آنها سپس شود،می
 بگردند، الف محل در شی آن دنبال
 این. کنندمی پیدا را آن که جایی

 در شده پنهان شی با بار چندین فعالیت
 در سپس. شودمی تکرار الف محل

 مکان در نظر مورد شی دیگر، آزمونی
 دسترسی قابل سادگی به که جایی ب،

 کودک باید و .شودمی داده قرار است
 .کند پیدا را شی صحیح محل

 بیست
 چهارم

 براساس بندی طبقه
 های ویژگی

 متفاوت و مشترک

 داده مختلف اشیاء کودکان به
 ویژگی اساس بر آنها و میشود

 در را اشیاء همان مختلف های
 دهندمی قرار مختلف های طبقه

 قرار کودک اختیار در هندسی اشکال
 بر را هاکارت تا بخواهید او از و دهید
( رنگ مانند) بعد یک مبنای
 هاآن از سپس کنند، سازیمرتب

 استراتژی تغییر با شودمی خواسته
 مانند) دوم بعد اساس بر را هاکارت
 .کنند مرتب( شکل
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( نشان می دهد که میانگین متغیرر نظریره ذهرن    1نتایج به دست آمده در جدول شماره )
( و 12/7) 19/92گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر است با 

( و میانگین این متغیر در گروه کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون 1919/0) 13/99
 در مری شرود   مشراهده  که همانطور(. 01/9) 29/97( و 91/7)90 /13با به ترتیب برابر است 

 گرواه  گروه ولی دارند چشمگیری تفاوت پس آزمون و مرحله پیش آزمون آزمایش گروه
 نمی شود. چشمگیری مشاهده تفاوت

با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش کارکردهای اجرایری برر   
کان دارای اختالل اوتیسرم اسرت، قبرل از اسرتفاده از آزمرون تحلیرل       ارتقاء نظریه ذهن کود

هررای آزمررون تحلیررل کواریررانس، از  آزمررون  کواریررانس برره منظررور بررسرری پرریش فرررض 
استفاده گردید که نتایج بره دسرت آمرده نشران داد     لوین  اسمیرنوف و آزمون کالموگروف

و ایرن مسراله نشران دهنرده      ( P<0/05) باشددار نمیاسمیرنوف معنی آزمون کالموگروف
( 1) در جردول شرماره  لوین نیرز   آزموننتایج باشد. های پژوهش حاضر مینرمال بودن داده

 گزارش شده است.

 آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس های خطا. 3جدول 
F df1 df2 Sig 

31/1 1 29 39/1 

دازه آزمون لوین معنی ( مشخص است که ان3مطابق با گزارش ارائه شده در جدول )
دهد انجام آزمون تحلیل دار نیست که دال بر برقراری این پیش فرض است که نشان می

 .باشدکواریانس تک متغیری بال مانع می

تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی در افزایش نمره  .4جدول
 کل نظریه ذهن

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح معنی 

 داری
 مجذور ایتا

 510/1 1111/1 17/15 19/1129 1 17/2199 مدل تصحیح شده

 121/1 115/1 72/9 92/319 1 92/319 عرض از مبدا

پیش آزمون نمره 
 کل

02/1119 1 02/1119 17/12 1111/1 591/1 

 092/1 1111/1 95/22 17/1990 1 17/1990 گروه

    11/13 37 21/959 خطا
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     21 11/179120 کل

     39 19/3119 کل تصحیح شده

( گویای این است که بین دو گروه کنترل و آزمون 3نتیجه تحلیل کواریانس جدول )
در نمرات متغیر پس آزمون نظریه ذهن بعد از تعدیل تأثیر پیش آزمون نظریه ذهن تفاوت 

(. اندازه مجذور ایتای این تأثیر برابر با  >1,37F 1/0P= 58/44معنی داری وجود دارد )
است که دال بر تأثیر قدرتمند برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی در افزایش  092/1

 نمرات کل نظریه ذهن در کودکان دارای اختالل اوتیسم است.

 گیریو نتیجهبحث 

و بررسی  اجرایی کارکردهای آموزشی برنامه هدف طراحی و تدوین با حاضر پژوهش
 .شد انجام اوتیسم با عملکرد اختالل طیف با همدلی کودکان بر سطوح آن اثربخشی انمیز

های نشانه نظر از کنترل و آزمایش گروه هایآزمودنی بین که داد نشان حاصل نتایج
 این به توجه با دارد. وجود داریتفاوت معنی آزمونپس یمرحله در مهارت نظریه ذهن،

بهبود نظریه ذهن  به منجر کارکردهای اجرایی آموزشی مهبرنا که گفت توانمی نتایج
های )سباغ، خو، کارلسون، موسس ها با نتایج پژوهشاین یافته .ست کودکان اوتیسم شده

موسس و ؛ 2،1111بیرد و آستینگتون؛ 3،1117راکوکزی؛ 1،1119دوهرتی ؛1،1110و لی
های اجرایی بر رشد سطوح در حیطه تأثیر گذاری کارکرد( همسو بود. 5،1111طاهیرقولی

شوند؛ نگرش شناخته می 0نظریه ذهن دو نگرش کلی وجود دارد که با عنوان نظریه ظهور
کنند که نقص در کارکردهای اجرایی باعث معروف است مطرح می 7بیان اول که به نظریه

های خود را نشان شود کودک نتواند دانستهشود بلکه باعث مینقص در نظریه ذهن نمی
شود، در این حالت ممکن هد و به عبارتی باعث مخفی ماندن نظریه ذهن کودکان مید

های ذهنی باشد اما چارچوب الزم برای استفاده مناسب است کودک دارای مفاهیم حالت
کند که کارکردهای اجرایی از سویی دیدگاه دوم ظهور مطرح می از آن را نداشته باشد،

                                                           
1. Sabbagh, Xu, Carlson, Moses, Lee 

2. Doherty 

3. Rakoczy 

4  . Astington, & Baird 

5. Tahiroglu 

6. emergence theory 

7. Expression theory 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hannes%20Rakoczy&eventCode=SE-AU
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یه ذهن ضروری است و رشد کارکردهای اجرایی الزمه برای تحول مفاهیم مربوط به نظر
(. هر کدام از این دو دیدگاه درنظر گرفته 1119دوهرتی،) شکل گیری نظریه ذهن است

شود مشخص است که ارتقاء کارکردهای اجرایی باعث ارتقاء سطوح نظریه ذهن خواهد 
 شود.شد که در ادامه چگونگی آن توضیح داده می

نماید نقص در کارکردهای هایی است که مطرح میاز جمله نظریه 1نظریه شبیه سازی 
کند که شود کودکان در نظریه ذهن با مشکل مواجه شوند و مطرح میاجرایی باعث می

صورت موقت تجسم خود از واقعیت ادراک شده برای فهم فکر فرد دیگر باید کودک به
ود دارد همخوانی داشته باشد و تا با آنچه در ذهن دیگری وج وحالتهای ذهنی تغیر دهند

فرض نیاز به توانایی این فرایند نیاز به کارکردهای اجرایی مختلف دارد؛ تغیر موقت پیش
(. 1117راکوکزی،) بازداری و نگاه داشتن هر دو موقعیت در ذهن نیاز به حافظه کاری دارد

کاری،  حافظه) اجرایی از کارکردهای بعد سه دارند عقیده (،1111) بیرد و آستینگتون
 تأثیر را در رشد نظریه ذهن بر عهده دارند. بیشترین پذیری( انعطاف ،بازداری

هایی که در پژوهش حاضر به صورت مستقیم به آموزش آن پرداخته یکی از مولفه
 در که است محدود ظرفیت با سیستمی کاریشده است حافظه کاری است. حافظه

از  اطالعات دستکاری و سازییکپارچه حفظ، اطالعات، پردازش و موقت سازیذخیره
، در (1117، 1فیسک و اسپارک اسمیت)دارد  اساسی نقش( درونی و محیطی) منابع انواع

توان چنین مطرح کرد که چگونگی تأثیر ارتقاء حافظه کاری بر رشد سطوح نظریه ذهن می
را به خوبی در  شود کودک بتواند فرایند یک اتفاق محیطیارتقاء حافظه کاری باعث می

نظر بگیرد و همچنین وقایع مهم آن فرایند را نیز در ذهن خود نگه دارد، عالوه بر این ارتقاء 
کند تا او دیدگاه شخص دیگر را در یک موقعیت حافظه کاری به کودک کمک می

 (.1119دوهرتی،خاص در نظر بگیرد )
شاهده شود نیاز است مطرح شده است برای اینکه نظریه ذهن در کودکان م ،از سویی

صورت انتزاعی تجسم نمایند و در گام بعدی بتوانند این تجسم را که این کودکان بتوانند به
به دو نفر اسناد دهند آنگاه یکی از این دو را بپذیرد و این کارها نیاز به حافظه کاری دارند 

شود تا دو تجسم یبه همین دلیل با ارتقاء توانایی کودکان در حافظه کاری به آنها کمک م

                                                           
1. Simulation Theory 

2. Smith-Spark & Fisk 
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در ذهن خود نگه دارند و بتوانند از خود سطوح  صورت همزماناز یک رویداد را به
 (. 1،1110ویزر و کولن) باالتری از نظریه ذهن نشان دهند

هایی که در پژوهش حاضر به صورت مستقیم به کودکان اوتیسم یکی دیگر از مولفه
بازداری عبارت  .رار گرفت، بازداری استآموزش داده شد، و اثربخشی آن مورد تایید ق

 خواست روی از و آگاهانه صورتبه تواندمی که شناختی فرایندها محتوای کنترل است از
شده تحقیقات انجام (.1119و همکاران،  1)رابینسون یا غیرعمدی و غیرآگاهانه باشدو  فرد

آگاهانه و با اراده خود صورت کند تا بهنشان داده است که رشد بازداری به فرد کمک می
آید را محتوای هشیار ذهنی خود را کنترل نماید و فکری را که در نظر خود صحیح می

متوقف نماید تا در این مجال بتواند به افکار و رویدادهای ذهنی افراد دیگر توجه نماید که 
موتر، آلکرن و ) شوداین حالت باعث رشد سطوح نظریه ذهن این کودکان می

 بتواند باید فرد که پذیرند می را عقیده این( 1111) طاهیرقولی و (. موسس3،1101ولش
 .کند فکر محرک این فعلی تجسمهای به و داشته نگه دور فعلی محرک از را خود

 حالتهای به مربوط مفاهیم تا است الزم مهار توانایی از درجاتی رسدمی نظر به بنابراین

 فرض اینگونه بازداری الگوی براساس لذا. بگیرند لشک (دیگر انتزاعی مفهوم هر و)ذهنی

 در بازداری درست عملکرد به اجرایی کارکردهای درست عملکرد که شودمی

 دارد، مشکل بازداری وقتی دیگر بیان به. دارد بستگی فرونتال پره و فرونتال کورتکس

 در نقص نتیجه، در. کرد نخواهند عمل درستی به نیز اجرایی کارکردهای دیگر

 است ممکن خاص ایمنطقه هایآسیب از اینتیجه عنوان به اجرایی کارکردهای

 خانواده و همساالن با فردی بین مشکالت اجتماعی، انزوای خطر معرض در را کودکان

 تقی) شودمی اجتماعی شناخت در آسیب و زندگی کیفیت کاهش باعث و دهد قرار
اند که نظریه گرفته نیز مطرح کردهانجامهای برخی از پژوهش .(1390همکاران، و زاده

 تئوری ذهن به رسیدن برای فرد که معنا است. بدین «گری رفتارمشاهده»ذهن نیازمند 

برسد و سپس روابط را مفهوم  آگاهی به خود کرده نظاره را خود که است آن نیازمند
ه یک مسئله سازی کند، عالوه بر این کودک باید بتواند تمایل خود را برای ارجاع ب

تر و برجسته کنترل و بازداری کند به عبارتی کودک واقعیت ذهنی خود را که ملموس

                                                           
1. Vissers and Koolen 

2. Robinson 

3. Mutter, Alcorn, Welsh 
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 رسد را بازداری کند و به واقعیت ذهنی طرف مقابل توجه نماید که اینتر به نظر میواقعی

 (.1119دوهرتی،) است پاسخ و توجه از بازداری اجرایی کارکردهای رشد نیازمند توانایی
مولفه های که در برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی آموزش داد شد، توجه از دیگر 
 از اطمینان منظور به و نامربوط مربوط های محرک بین انتخاب توانایی به است. توجه

 این (.1،1111آزونی، کیاسکا لیما،) شوداست گفته می در تعامل خود محیط با فرد اینکه

 با را کودک یادگیری کند و ظرفیت می رشد اندبست پیش دوره در سرعت توانایی، به

 در مقاومت تمرکز، حفظ متمرکز، و شرط قید و بی توجه برای کودک به دادن اجازه

و  1بیرمن) دهدمی پرورش ها کن پرت حواس از پوشی چشم و تداخل برابر
ان تودر تبیین ارتباط رشد توجه و تأثیر آن بر رشد سطوح نظریه ذهن می (.1119همکاران،

پردازش، ذخیره کردن  چنین مطرح کرد که افزایش توجه به کودکان فرصت بیشتری برای
دهد و همین امر باعث بهبود نظریه ذهن در این کودکان و فراخوانی اطالعات قبلی را می

 اجرایی، کارکردهای نارسایی نظریه طبق همچنین (.1111موسس و طاهیرقولی،) شودمی

 به دادن تغییرجهت و اجرایی کنترل در ناتوانی اوتیسم یدارا افراد اصلی خصوصیات

 پیش قشر اتیسم افراد در اینکه به توجه با(.  3،1111استای و پکستون) است توجه مسیر

 اتیسم اختالل در را تکراری رفتار توانمی نظریه، این مطابق .ندارد طبیعی رشد پیشانی

 را خود توجه یا و کند کنترل را خود لاعما نتواند فرد اگر ترتیب این به .نمود تبیین

 ایبرنامه به آسانی به تواندنمی و شد خواهد تثبیت گذرگاه همان در او رفتار دهد، تغییر
 به میل توانمی بنابراین. (1397نادری، و دیلمی) دهد مسیر تغییر دیگری گذرگاه یا جدید
 حفظ پذیری، انعطاف تقویت مثل تمریناتی با اوتستیک درکودکان را زدن درجا و تکرار

برنامه  هایآیتم از همگی که توجه مسیر تغییر و توجه انتقال آموزش توجه، و تمرکز
 آموزش اثربخشی در دیگر توجیه یکهستند را کاهش داد.  ییاجرا یآموزش کارکردها

 افزایش به اجرایی کارکردهای آموزش باشدکه موضوع این تواندمی اجرایی کارکردهای

 از یکی توجه تغییر در کودک توانایی .شودمی منجر توجه انتقال در کودک یتوانای
 ،(1110)2استون و زوگنبام عقیده به .است حرکتی مناسب رفتارهای تقلید ضروریات

                                                           
1. Lima, Azoni & Ciasca 

2. Birman 

3. Paxton & Estay 

4. Zwaigenbaum & Stone 
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 تقلید .است توجه انتقال در آنها مشکل اوتیسم به مبتال کودکان خصوصیات از یکی

 انتقال توانایی کسب به ییاجرا یکردهاآموزش کار برنامه در مناسب حرکتی رفتارهای

 (.1،1111موریساکی)شودمی منجر ای کلیشه رفتارهای کاهش به و توجه
توان چنین مطرح کرد که اوالً آموزش می ،های پژوهش حاضردر نهایت در تبیین یافته

 توانایی وی شود کهمی سبب اختالل اوتیسمکودکان  کارکردهای اجرایی ارتقاء و

 سریع تفسیر به و آورد دست به های ذهنی خود و دیگراندرک حالت ایبر بیشتری
 او به اجتماعی تعامالت و هامهارت آن پی در و شود قادر اجتماعی و هیجانی هایسرنخ

که  شودمی سبب کاری حافظۀ بهبود و آموزش ،دوماً .یابد افزایش توجهی طورجالب
 کارکردهای با مرتبط اطالعات ابیبازی و کردنذخیره برای بیشتری توانایی کودک

کند با یادآوری شر ایط مشابه و در گام بعدی به او کمک می بیاورد به دست اجتماعی
به افزایش توان و مهارت  موضوع این بتواند خود را جای فرد دیگری قرار دهد و در نتیجه

  .نمایدنظریه ذهن این کودکان کمک می
 از که این پژوهش در گیرینمونه روش به انتومی حاضر پژوهش هایمحدودیت از

 به پژوهش این از که هاییتعمیم یافته در ازاین رو .کرد اشاره استبوده دسترس در نوع

 به خانوادگی مشکالت و خانواده اعضای مشکالت روانی نمود. احتیاط باید آمده دست

 با توجه .بگذارد رتأثی پژوهش جریان است در ممکن کنترل، و غیرقابل پیش بینی صورت

 شودمی پیشنهاد مشکالت اجتماعی و هیجانی است، افراد این مشکالت از یکی اینکه به

 مشکالت کاهش برای مؤثر درمانهای و شود پرداخته این حیطه به آتی پژوهشهای در

 پژوهش تثبیت نتایج، جهت شودمی پیشنهاد همچنین .شود بررسی این دانش آموزان

 این در به کاربرده شده روش درمانی و شود تکرار نیز دیگر یهاجمعیت در حاضر

 .گردد مقایسه درمانی اوتیسم، روشهای دیگر با پژوهش

 سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی  
اند، ابراز دانشگاه ارومیه و تمامی کسانی که ما را در اجرای این مطالعه یاری نموده

 دارند. این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری با کد اخالقمی

(IR.URMIA.REC.1398.008می ).باشد 

                                                           
1. Morisaki 
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