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  چکیده
 اجتماعی هايمهارت آموزش اثربخشی پژوهش حاضر با هدف تعیین :مقدمه

 جامعه: روش .پرخاشگر انجام گرفت در میان نوجوانان ذهن نظریه افزایش بر
 سال در بوکان شهرستان مدارس پسرانه آموزاندانش شامل پژوهش، آماري

تکمیل  از آموزان، پسنفر از دانش 40ماري شامل نمونه آ .بود 1392 تحصیلی
کسانی که نمره باالتري را کسب کردند  ،باس و پري پرخاشگري پرسشنامه

 آوريجمع هايداده. است آزمون نظریه ذهن در اختیار آنان قرار داده شده
تجزیه و  مورد متغیره چند واریانس تحلیل آماري آزمون از استفاده با شده

داد که  نشان متغیره چند واریانس تحلیل نتایج: هایافته. گرفت قرار تحلیل
هاي اجتماعی بر ارتقاي نظریه ذهن و کاهش پرخاشگري، در آموزش مهارت

توان گفت می :گیرينتیجه .گروه آزمایشی به طور معناداري مؤثر بوده است
  .شودهاي اجتماعی باعث کاهش پرخاشگري نوجوانان میآموزش مهارت

  

  .پرخاشگري ذهن، نظریه اجتماعی، هايمهارت آموزش: کلیدي انواژگ
  

 

Abstract   
 
Introduction: The present study was administrated to determine 

the effectiveness of social skills, training on promoting the 

theory of mind in aggressive adolescents. Method: The 

statistical population consisted of male students of high schools 

in Bukan city in the academic year of 2014. The statistical 

sample included 40 students who had higher scores after 

completing the Buss and Perry Aggression Questionnaire. These 

students took part in the theory of mind test as well. The 

collected data were analyzed using the statistical test of 

multivariate variance. Resultss: The results of multivariate 

variance analysis indicated that social skills training in 

experimental group had a significant effect on promoting the 

theory of mind and decreasing aggression. It can be claimed that 

social skills training leads to decrease of aggression in 

adolescents. 

Keywords: Social Skills Training, Theory of Mind, Aggression. 
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  مقدمه
هاي مورد نیاز ه مهارتهمشناخت اجتماعی شامل 

کودك براي این که تمایالت، هیجانات و احساسات 
دیگر کودکان و بزرگساالن را درك کند، شناخته 

اخیرا برخی ). 2008، 1سبیلو و ویشارت(شود می
هاي شناخت اجتماعی  مطالعات به بررسی سازه

هاي پذیرش نقش و نظیر ادراك شخص، مهارت
). 2002، 2یدي و کیتلیگر(اند نظریه ذهن پرداخته

سازه اخیر یعنی نظریه ذهن یکی از بحث 
  برانگیزترین موضوعات مطرح در روان شناسی 

نظریه ذهن ). 2002، 3تیلور و کیندرمن(باشد می
توانایی درك افکار و احساسات دیگران براساس 

و همکاران،  4دالگرن(استنباط حاالت ذهنی است 
 شناخت به قادر را ما ذهن نظریه داشتن). 2010

 تبیین و بینیپیش و امیال و باورها درك هیجانات،
و همکاران،  5بودن( سازدمی دیگران رفتارهاي

2010.(  
با حمایت از ) 1993(و همکاران  6فالول

دیدگاه رشدي در مورد نظریه ذهن، معتقدند نظریه 
ذهن داراي سه سطح است که عبارتند از سطح اول 

گیري نظریه مقدماتی نظریه ذهن که همان شکل 
است، سطح دوم که در آن یک نظریه ذهن واقعی، 
   ولی اولیه شکل گرفته است و سطح سوم که 

هاي پیشرفته نظریه ذهن نظیر درك شوخی و جنبه
 عقیده درك .شودهاي پیچیده را شامل میقضاوت

 و دوم سطح( ثانویه غلط عقیده دركغلط اولیه و 
 درك براي منديقدرت ابزار) ذهن نظریه سوم

                                                             
1. Cebula, K.R. & Wishart, J.G. 
2. Grady, C.L. & Keightley, M.L 
3. Taylor, L.J. & Kinderman, P. 
4. Dahlgren, S. 
5. Bodden, M.E. 
6. Flavell, J.H. 

    براي خوبی بینپیش و دیگران و خویشتن
  ).2007 ،7برك( باشدمی اجتماعی هايمهارت

ثیر دارند أاز عوامل متعددي که بر نظریه ذهن ت
هاي شناختی، بازي وانمود توان به زبان، تواناییمی

و  ، داشتن خواهر و برادرعقیده غلطدرك کردن، 
  ). 2007برك، (تجربیات اجتماعی اشاره کرد 

هاي ضعیف اساس نظریه شناختی، مهارتبر 
  به رفتارهاي اجتماعی ضعیف مربوط  اجتماعی

تحقیقات انجام شده با کودکان و نوجوانان . شودمی
هایی حاکی از آن است که افرادي که چنین آموزش

اند با مشکالت را یاد گرفته بودند بهتر توانسته
ها یاد گرفتند تا راه آن. زندگی روزمره کنار بیایند

بینی کنند، ها و پیامدهاي رفتاري بیشتري را پیشحل
خیر انداختن انتظارات کنار أها و به تبهتر با ناکامی

بیایند و کمتر از پرخاشگري براي تحقق سریع 
همچنین آموزش این . کنندانتظارات خود استفاده می

کودکی و (ها در مراحل اولیه فرایند رشد مهارت
سبیلو و (  تر از سایر مراحل استاثربخش) وانینوج

  ).2008ویشارت، 
رك ثیر دأتتحقیقات متعددي  ،از سوي دیگر

 دهدمی را نشانهاي اجتماعی نظریه ذهن بر مهارت
 به عنوان مثال .)2000، 8جنکینگز و آستینگتون(

) 2007، به نقل از برگ ؛2003( 9توماسلو و راکوچی
از دنیاي ذهنی زمینه را براي  آگاهیکه  دنداربیان می

هاي جدیدي از ارتباط نظیر توجه مشترك، شکل
ارجاع اجتماعی، حرکات ایما و اشاره پیش کالمی و 

هاي اجتماعی این مهارت. کندزبان گفتاري آماده می

                                                             
7. Berk, L. 
8. Jenkins, J.M. & Astington, J.W. 
9. Tomaslov & Rakuchy 
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 .دهندمی به نوبه خود، آگاهی ذهنی کودکان را افزایش
باط در پژوهشی ارت) 2007( 1پرارسچیز و پریز پري

تعاملی و نظریه ذهن کودکان  ـارتباطی هاي توانایی
پیش دبستانی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند 

 هايو مهارتکه تفاوت معناداري در توانایی ارتباطی 
هایی که به نظریه ذهن دست بین آزمودنیاجتماعی 

  .اند، وجود دارداند و آنهایی که دست نیافتهیافته
ها به رفتار پرخاشگرانه در انسان سوي دیگر، از

شود، شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می
که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به 

 يتأثیر پرخاشگري. مثل بسیاري از آنان گردد
 روابط و کارآمدي اجتماعی، شایستگی بر مخرب

 سالم هویت گیريشکل از و دارد فردي بین
یکی  ).2007و سادوك،  2وكساد( کندمی جلوگیري

از دالیل عمده اقدام افراد به رفتارهاي پرخاشگرانه 
از . هاي اجتماعی اساسی استفقدان مهارت ،مکرر

 دانند،نمی را مؤثرآنجایی که برخی از افراد راه مکالمه 
. کنندراه نادرست براي ابراز وجود را انتخاب می

مانند اي ناتوانی آنها براي انجام کارهاي ساده
موجب  درخواست، مذاکره و شکوه و شکایت غالباً

 این. گرددمی ناراحتی دوستان، آشنایان و بیگانگان
گردد که می هاي اجتماعی شدید موجب نقص
احساس ناکامی کرده و نسبت به کسانی که  مکرراً

با آنان رابطه مستقیم دارند خشمگین و پرخاشگر 
ار رفتار هاي کاستن از تکریکی از روش. شوند

هاي آمیز چنین افرادي آموزش مهارتخشونت
   ).2007 سادوك، و سادوك( اجتماعی به آنهاست

 هاتوانایی از ايمجموعه اجتماعی هايمهارت
 و آغاز را مفید و مثبت اجتماعی روابط که هستند

                                                             
1. Resches, M. & Perez-Pereira, M. 
2. Sadock 

 را همساالن با صمیمیت و دوستی کنند،می حفظ
 در را بخشیرضایت سازگاري دهند،می گسترش
 تا دهندمی اجازه افراد به و کنندمی ایجاد مدرسه

 تقاضاهاي و داده وفق موجود شرایط با را خود
و همکاران،  3گرشام( بپذیرند را اجتماعی محیط
یکی از  اجتماعی مهارت مفهوم کلی طور به ).2001

 یهایمورد بررسی در شناسایی مهارت اتموضوع
اي زیانباري از تواند پیامدهکه کمبود آنها می است

ها، مشکالت شخصیتی، عاطفی و جمله ناهنجاري
اختالالت رفتاري همچون پرخاشگري را به دنبال 

   ).2007، 4سگرین و تیلور(داشته باشد 
 اجتماعی هايمهارت آموزش رسدمی نظر به

توانایی بهتر  ،افزایش روابط بین فردي بر تأکید با
 کاهش عثباو استرس  ، ناکامیمدارا با طرد شدن

 سادوك، و سادوك( گرددمی پرخاشگرانه رفتارهاي
پیامدهاي ) 2000(و جانسون  5جانسون ).2007

رشد  )1هاي اجتماعی را سودمند آموزش مهارت
موفقیت در موقعیت هاي شغلی،  )2فردي و هویتی، 

      سالمت فیزیکی،  )4بهبود کیفیت زندگی،  )3
دن با استرس توانایی روبرو ش )6سالمت روانی،  )5

  . بر شمردندهاي خشم برانگیز و موقعیت
 که است آمده بدست بسیاري شواهد امروزه

اساسی هاي اجتماعی مهارت آموزشدهد می نشان
و  گرشام .ارتباط داردانه پرخاشگررفتار  کاهش با

هاي اجتماعی در پژوهشی مهارت) 2006( همکاران
آموزان در را به عنوان رفتارهاي جایگزین براي دانش

پس از آموزش آنها . اندمعرض خطر پیشنهاد داده
هفته به کودکان و  12هاي اجتماعی در مهارت

                                                             
3. Ghamrani, A. 
4. Segrin, C. & Taylor, M. 
5. Johnson 
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نوجوانان پرخاشگر که از اختالالت رفتاري و 
بردند، خاطر نشان ساختند که عاطفی رنج می
هاي اجتماعی بر مهار خشم و آموزش مهارت

 ثرمؤپرخاشگري، دوستیابی، ارتباط و ابراز وجود 
در ) 2002(و همکاران  1نانگلهمچنین  .بوده است

هاي اجتماعی به وهشی با عنوان آموزش مهارتژپ
پسر  50کودکان و نوجوانان پرخاشگر به بررسی 

این پژوهشگران معتقدند که . سیاهپوست پرداختند
ولیت در کودکان مسؤتوان با ایجاد حساسیت و می

اجتماعی  هايها و مهارتاز طریق آموزش فعالیت
آنها را از خطر مبتال شدن به رفتارهاي ضداجتماعی 

آنها از طریق آموزش مهارت روابط مثبت، . رهانید
مدیریت رفتار کودکان در معرض خطر و با ایجاد 

هاي اصالحی توانستند پرخاشگري را در سرگرمی
 .اي کاهش دهندتا حد قابل مالحظه کودکاناین 
در ) 2006 ،3ندزهرنابه نقل از  ؛1999( 2آددپو

که داراي  کودکانیکه به  پژوهشی نشان داد
رفتارهاي گسلنده به خصوص پرخاشگري هستند، 

هاي اجتماعی آمیزي مهارتتوان به طور موفقیتمی
  .را آموزش داد

هاي با توجه به اینکه با آموزش مهارت
 ندبه ارتقاي نظریه ذهن کمک ک دتواناجتماعی می

حاالت ذهنی دیگران را  تا از این طریق کودکان
درك کنند و از آن براي برقراري تعامالت اجتماعی 

بروز از توان میاستفاده کنند و بدین ترتیب 
اختالالت رفتاري همچون پرخاشگري که به دلیل 

مهارت در برقراري تعامالت اجتماعی به کمبود 
بنابراین  ؛آوردبه عمل جلوگیري  ،آیدوجود می

                                                             
1. Nangle, Douglas, W. 
2. Adedpo 
3. Hernandez, H. 

 اثربخشی میزان عیینتهدف با  حاضر پژوهش
 ذهن نظریه ارتقاي بر اجتماعی هايمهارت آموزش

درك امیال و عواطف، درك (و سطوح مختلف آن 
در  )باور غلط اولیه و درك باور غلط ثانویه

انجام پسر  آموزاندر میان دانش پرخاشگر نوجوانان
  .شد

  

  روش
 با آزمونپس ـ آزمونپیش طرح از پژوهش، این در

   و شد استفادهبا انتساب تصادفی  کنترل گروه
 و انتخاب تصادفی صورته ب دبیرستانی آموزاندانش

. شدند گمارده کنترل و آزمایش هايگروه در
    از گروه دو شامل پژوهش این هايآزمودنی

در سال  بوکان شهرستان دبیرستانی پسر آموزاندانش
 پرخاشگري، پرسشنامه وسیلهه ب کهبودند  1392

 در هاآزمودنی این از گروه یک. شدند شناسایی
 و گرفتند قرار اجتماعی هايمهارت آموزش معرض

 و شد گرفته نظر در کنترل گروه عنوان به گروه یک
 آموزش. نشد اجرا آنها براي ايمداخله گونههیچ

 براي مستقل متغیر عنوان به اجتماعی هايمهارت
 و ذهن نظریه ارتقاي و شد اعمال آزمایش گروه

 نظر در وابسته متغیر عنوان به پرخاشگري اهشک
 سپس و آزمونپیش گروه دو هر براي. شدند گرفته

  .شد اجرا آزمونپس نیز مداخله اعمال از بعد روز ده
 پسر آموزاندانش کلیه شامل آماري جامعه

 ابتدا آنها میان از که بودند بوکان شهرستان دبیرستانی
 پرسشنامه آموز دانش 380 تصادفی صورت به

 این از نفر 86 تعداد. نمودند تکمیل را پرخاشگري
 از باالیی سطح در برش نمره طبق که آموزاندانش

 آزمون و شدند انتخاب داشتند قرار پرخاشگري
 40 سپس شد، داده قرار آنان اختیار در ذهن نظریه
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 تريپایین ذهن نظریه از که پرخاشگر آموزدانش
 ساده تصادفی گیرينهنمو روش به بودند برخوردار

 و هاآزمودنی رضایت جلب از بعد و شدند انتخاب
 گروه دو در تصادفی طور به آگاهانه، رضایت کسب

هاي ورود مالك .شدند جایگزین کنترل و آزمایش
ها بیماري خاص عبارت بودند از اینکه آزمودنی

شناختی یا پزشکی نداشته باشند و اینکه پسر روان
هم عبارت بود از عدم تمایل  مالك خروج. باشند

 انتخاب از بعد ها براي شرکت در پژوهشآزمودنی
 گروه دو هايآزمودنی از پژوهش، نهایی هايگروه

. کنند شرکت توجیهی جلسه یک در که شد خواسته
 که شد سعی پژوهش اهداف تشریح با جلسه این در

 در شرکت براي مراجعان الزم موافقت و انگیزه
 در همکاري براي موافقت فرم. شود جلب پژوهش
 پژوهشگران و شد تکمیل مراجعان توسط پژوهش

 مطالب کلیه که دادند را اطمینان این مراجعان به
 هاپرسشنامه نتایج و درمانی جلسات در شده ارائه

  .بود خواهد محرمانه
 را ايدقیقه 90 درمانی جلسه 8 آزمایش گروه

ذکر است الزم به . کردند دریافت گروهی صورت به
که این مداخله توسط یک کارشناس ارشد انجام 

  .شد
 گروه، اعضاي با آشنایی و معارفه :اول جلسه

 و کالمی هايمهارت آموزش و گروه مقررات بیان
  .کالمی غیر

 آن تفاوت و وجود ابراز آموزش :دوم جلسه
  .پرخاشگرانه رفتار با

 مورد در تمرین و خشم کنترل :سوم جلسه
 برخورد نحوه مورد در الگو ارائه انتقادپذیري،

 کنار مورد در تکلیف دادن انتقاد، با مؤثر و مناسب

 با مقابله و لهأمس حل مهارت و انتقاد قبول و آمدن
  .ناکام

 چرا اینکه خصوص در بحث :چهارم جلسه
 به بازخورد ارائه مورد در تکلیف کنیم، انتقاد باید

 و اندیگر از کردن خواهیمعذرت مهارت و دیگران
 با آمدن کنار نحوه( دیگران عذرخواهی پذیرفتن

  .)انتقاد
 کردن تقاضا نحوه روي بر تمرین :پنجم جلسه

 با برخورد نحوه مورد در الگو ارائه دیگران، از
 دادن است، کرده رد را ما تقاضاي که شخصی
 هايپاسخ ارائه و کردن تقاضا مورد در تکلیف
 احساسات ابراز به مربوط هايمهارت و مناسب

 رد و کردن تقاضا( گفتن نه مهارت و منفی و مثبت
  .)معقول غیر و منطقی غیر تقاضاي

 مبادله هاي شیوه روي بر تمرین :ششم جلسه
 و گفتگو شروع روي بر تمرین روزمره، هاي تعارف

 مورد در تکلیف دادن. آن خاتمه و مناسب ادامه
  .دادن گوش مهارت و دیگران با گفتگو کردن آغاز

 ابراز نحوه روي بر تمرین :هفتم سهجل
 احساسات بیان نحوه مورد در الگو ارائه احساسات،
 تکلیف دادن و اندوه خشم، شادي، مانند گوناگون،

 هاي مهارت و احساسات ابراز نحوه مورد در
 به کردن کمک و کمک درخواست به مربوط
   .دیگران

 از ايخالصه ارائه و بنديجمع :هشتم جلسه 
 و جلسات نتایج از ارزشیابی و شدهطرحم مطالب

  ).بنديجمع و گذشته مطالب بازنگري( ارزیابیخود
 اطالعات وريآگرد منظور به پژوهش این در

  :شد استفاده ابزار دو از
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براي سنجش نظریه ذهن : ذهن نظریه آزمون
کوهن، (ها  خوانی از طریق چشمذهن  از نسخه

ده این تست فرم تجدید نظر ش. استفاده شد) 1995
هایی از ناحیه چشم  شامل عکس) آیتمی 36فرم (

با هر آیتم چهار . هاي زن و مرد است هنر پیشه
یک حالت هدف و سه حالت (توصیف حالت ذهنی 

تنها . شود ارایه می) انحرافی با همان ارزش هیجانی
دهندگان با استفاده از اطالعات بینایی از پاسخ

کننده ترین توصیفاي که به شود کلمه می  خواسته
ي ابر. هاست را انتخاب کنند فکر یا احساس چشم

گذاري به هر جواب صحیح نمره یک تعلق نمره
قرار  36گیرد و نمرات بین دامنه صفر و  می
نشانگر نظریه ذهن  22ـ30نمره بین . گیرند می

نشانگر نظریه ذهن پایین و  22متوسط، نمره کمتر از 
. ظریه ذهن باالستنشانگر ن 30نمره باالتر از 

  .است 73/0ضریب آلفاي کرونباخ این آزمون 
 این: 1پري و باس پرخاشگري مقیاس

 که باشدمی ايگزینه پنج سؤال 27 داراي پرسشنامه
 کالمی، ـ بدنی پرخاشگري خشم، رفتاري عامل 4

 این در. کندمی ارزیابی را بدگمانی و رنجش
 که اندشده تنظیم ايگونه به هاگزینه ،پرسشنامه

 پنج مقیاس یک روي پرسش، هر در را فرد جایگاه
 من خصوصیات از متفاوت کامالً( 1 از اينقطه
 ،)است من خصوصیات شبیه کامالً( 5 تا ،)است

 از نقل به ؛2007 ،سامانی( کندمی مشخص
 گذارينمره براي پژوهشگران .)2010 اسکندري،

                                                             
1. Buss & Perry 

 ستیننخ. اند کرده استفاده روش دو از پرسشنامه این
 پرسش کل که است بوده استوار فرض این بر روش

 تعیین که هستند، واحد سازه یک کننده منعکس ها،
 پرخاشگرانه رفتار انجام براي فرد کلی گرایش کننده
 نمره فرد هايپاسخ کردنجمع با روش این در. است
 بر دوم روش. آیدمی دست به پرخاشگري کلی

 چند مفهوم کی پرخاشگري که است مبتنی دیدگاهی
 ابعاد از یک هر در فرد رویکرد این در. است بعدي

 کالمی،ـ  بدنی پرخاشگري مانند، پرخاشگري؛
  دست به ايویژه نمره بدگمانی و رنجش خشم،

، اسکندري از نقل به ؛2007( سامانی .آوردمی
 کاربرد براي را نامهپرسش این روایی) 2010

 ضریب. کرد اعالم باال متخصصان و پژوهشگران
 از بعد بازآزمایی، روش به نیز پرسشنامه این پایایی

 پژوهش نتایج .بود 78/0 با برابر هفته دو گذشت
 نشان نیز )2010؛ به نقل از اسکندري، 1997( هریس

 براي کرونباخ، آلفاي ضریب دامنه که است داده
 در که بوده 82/0 تا 70/0 پرسشنامه، این عامل چهار

به نقل از اسکندري، ؛ 1385( محمدي پژوهش
 82/0 تا 70/0 اعتبار ضریب دامنه با نیز، )2010
   .است شده تکرار

 در آزمونپس و آزمونپیش در افراد نمره سپس
 آزمون از استفاده با و محاسبه پرسشنامه دو هر

ر   افزانرم( متغیره چند واریانس تحلیل آماري
SPSS 16( گرفت قرار و تحلیل تجزیه مورد.  
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  هاهتافی
 هر از اجتماعی هاي مهارت آموزش اجراي از پس
 هايداده سپس و آمد عمله ب آزمونپس گروه دو

 در .شد استخراج آزمونپس و آزمونپیش با مرتبط

 و میانگین( توصیفی آمار به مربوط نتایج 1 جدول
 شرایط در کنترل و آزمایش گروه دو) معیار انحراف

  .است شده داده نشان آزمونپس و آزمونپیش

  

  .آزمونپس و آزمونپیش در آزمایش و کنترل گروه دو در پژوهش متغیرهاي به مربوط توصیفی آمار .1 جدول

 N هاگروه متغیر
   میانگین 

 آزمونپیش
انحراف استاندارد 

 آزمونپیش
    میانگین

 آزمونپس
انحراف استاندارد 

 آزمونپس

 نظریه ذهن
  
  بدنی
  

  خشم
  

  خصومت
  

 کالمی

  آزمایش
  کنترل

 آزمایش
  کنترل

  آزمایش
  کنترل

  آزمایش
  کنترل

  آزمایش
 کنترل

18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18 

22/21  
97/20  
33/25 
00/26  
07/20  
85/20  
77/22  
33/23  
77/17  
11/16 

43/1  
65/1  
39/3 
65/2  
84/2  
77/2  
20/3  
40/2  
39/2  
60/2 

00/26  
50/20  
50/21 
09/25  
77/16  
88/19  
66/19  
66/22  
05/15  
27/16 

08/1  
58/1  
16/3 
44/2  
71/2  
60/1  
23/3  
81/1  
33/2  
24/2 

 

 بین شودمی مالحظه 1 جدول در که گونههمان
 و کنترل گروه آزمونپس و آزمونپیش نمرات میانگین
   .شودمی مشاهده تفاوت آزمایش

 فوق نمرات بین تفاوت معناداري دادننشان براي
 از قبل. شد فادهاست متغیره چند واریانس تحلیل از

 هايمفروضه ابتدا متغیره چند واریانس تحلیل انجام
. گردید بررسی واریانس تحلیل انجام براي الزم

 معناداري که دهدمی نشان هاواریانس همگنی بررسی

 هايلفهمؤ و ذهن نظریه نمره در لون آزمون
 امر، این به توجه با. است 05/0 از بیشتر پرخاشگري

 هايگروه در خطا هايواریانس همگنی فرض پیش
 شیب همگنی بررسی. است شده محقق مطالعه مورد
 و شرایط تعامل نبودن معنادار از نیز رگرسیون خط
 تحلیل از توانمی بنابراین. کندمی حمایت آزمونپیش

 فوق آزمون نمرات تحلیل براي متغیره چند واریانس
  .کرد استفاده

  

  .کنترل و آزمایش هايگروه در وابسته متغیرهاي آزمون پیش ـ آزمونپس هاينمره تفاضل بر چندمتغیري واریانس تحلیل نتایج. 2 جدول
  داريسطح معنی  خطا Df  فرضیه F Df  ارزش  آزمون  منبع

  گروه

  اثر پیالیی
  المبداي ویلکز

  هتلینگ اثر
  بزرگترین ریشه روي

878/0  
122/0  
22/7  
22/7  

35/43  
35/43  
35/43  
35/43  

5  
5  
5  
5  

30  
30  
30  
30  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
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 همه داريمعنی سطوح که دهدمی نشان 2 جدول
 واریانس تحلیل آزمون از استفاده قابلیت هاآزمون

   بین که معنی بدین شمارند؛می مجاز را متغیره چند

 از حداقل کنترل و آزمایش گروه هايآزمودنی
 وجود اردمعنی تفاوت وابسته متغیرهاي از یکی لحاظ
    ).>001/0P( دارد

 

 .هاي پرخاشگريلفهؤبر نظریه ذهن و م واریانس تحلیل نتایج. 3 جدول

  سطح معنی داري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر  منبع

  گروه

  نظریه ذهن
  بدنی
  خشم

  خصومت
  کالمی

51/211  
79/56  
14/54  
13/37  
76/36  

1  
1  
1  
1  
1  

51/211  
79/56  
14/54  
13/37  
76/36  

08/116  
36/47  
66/47  
57/31  
27/28  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  

  خطا

  نظریه ذهن
  بدنی
  خشم

  خصومت
  کالمی

84/52  
77/34  
93/32  
10/34  
70/37  

29  
29  
29  
29  
29  

82/1  
19/1  
13/1  
17/1  
30/1  

    

  
 

 بین شود،می مشاهده 3 جدول در که گونه همان
 تفاوت کنترل هگرو و آزمایش گروه هايآزمودنی

 شودمی دیده وابسته متغیرهاي يهمه در داريمعنی
)001/0P<.(  
  

  بحثگیري و نتیجه

 کمبود که دهندمی نشان قبلی هايپژوهش نتایج
 با ،قوي همبسته متغیر یک عنوان به اجتماعی مهارت
 نتایج. است بوده مطرح همواره پرخاشگري افزایش
 هايارتمه آموزش که داد نشان حاضر پژوهش

 به است، شده پرخاشگري کاهش باعث اجتماعی
 کاهش در اجتماعی هايمهارت آموزش که طوري

 است بوده مؤثر معناداري طور به پرخاشگري
)001/0P<.( هايیافته با حاضر پژوهش نتایج 

 و بینرت ؛)1994( 1پیرسون و مورگان پژوهش

                                                             
1. Morgan, V. & Perarson, S.  

و ؛ )2004( همکاران و ماهان ؛)1989( 2اشنایدر
  .کندمطابقت می )2006( کوك و باوون گرشام،

در  )1994( پیرسون و مورگان که ايدر مطالعه
، دادند انجام اجتماعی هايمهارت آموزش زمینه

 اجتماعی بر هايمهارت آموزش که شد مشخص
 هايناسازگاري و درگیري، پرخاشگري کاهش

 و بینرت دارد ثیرأت هاشانبا همکالسی کودکان
در پژوهشی ) 2000، ه نقل از لیبرمنب ؛1989( اشنایدر
در  اجتماعی هايمهارت آموزش برنامه که دریافتند
 رفتارهاي منفی کاهش و اجتماعی خود ادراك افزایش

 بوده مؤثر همساالن به نسبتکودکان و پرخاشگرانه 
 اجتماعی هايمهارت آموزش به طوري که ؛است

 .رددگمی آنها رفتار در کیفیت و توانایی بهبودباعث 
) 2006، از هرناندز نقل به ؛2004( همکاران و ماهان

     آموزش همکه در مطالعه خود نشان دادند 
 ـ شناختی مداخله برنامه هم و اجتماعی هايمهارت

                                                             
2. Bynret & Schneider 
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 و اغتشاشی رفتارهاي نرخ کاهش در رفتاري
 بوده مؤثر مدت دراز و مدت کوتاه در آمیزخشونت

 پژوهشی در) 2006( کوك و باوون گرشام، .است
 جایگزین رفتارهاي عنوان به را اجتماعی هاي مهارت

. اندداده پیشنهاد خطر معرض در آموزاندانش براي
 هفته 12 در اجتماعی هايمهارت آموزش از پس آنها
 اختالالت از که پرخاشگر نوجوانان و کودکان به

 ساختند نشان خاطر بردند،می رنج عاطفی و رفتاري
 و خشم مهار بر اجتماعی هايمهارت آموزش که

 مؤثر وجود ابراز و ارتباط دوستیابی، پرخاشگري،
  .است بوده

 در که متعددي تحقیقات به عنایت با بنابراین
 هايگروه در اجتماعی هايمهارت آموزش ثیرأت زمینه

 آمیز خشونت رفتارهاي از کاستن راستاي در گوناگون
 دالیل از که یکی کرد بیان توانمی است؛ گرفته انجام
 مکرر، پرخاشگرانه رفتارهاي به افراد اقدام عمده

و  است اساسی اجتماعی هايمهارت فقدان
 بهبود و تنظیم در اجتماعی هايمهارت آموزش
 هايولیتمسؤپذیرش  فردي، بین روابط

 هاتعارض حل و صحیح هايگیريتصمیم اجتماعی،
 عمالً هاهدف به این دستیابی. دارد فراوان تأثیر

 قبیل از هاییمهارت که آن مگر نیست، پذیرامکان
    له،أمس حل منفی، هايهیجان تنظیم و کنترل

 فردي بین روابط برقراري و تفکر گیري،تصمیم
 داراي رفتار خشونت آمیز آموزش افراد بهمناسب 

   ).2007سادوك و سادوك، ( شود داده
ثیر اجتماعی، فشار أبر اساس نظریه ت همچنین،

هاي اجتماعی غلط االن، الگوپذیري از مدلگروه همس
هاي گروهی یک عامل بسیار ثیرپذیري از رسانهأو ت

آفرین است لذا در ایجاد رفتارهاي مشکل مؤثر
هاي اجتماعی را ثیر اجتماعی، برنامه مهارتأرویکرد ت

کند تا پیش به عنوان یک آموزش اثربخش معرفی می
اجتماعی هاي از این که نوجوان در معرض آسیب

قرار بگیرد آنها را در رویارویی با این فشارهاي مقاوم 
کند که ارائه این رویکرد اشاره می. واکسینه نماید

   هاي زندگی از طریق برنامه آموزش مهارت
تر از ارائه مؤثرهاي عملی، تمرینی و مشارکتی آموزش

صرف اطالعات یا ترساندن افراد از نتایج و پیامدهاي 
  ).2008سبیلو و ویشارت، ( رفتاري است

کند که همچنین نظریه ریسک و انعطاف تبیین می
چرا بعضی افراد نسبت به دیگران بهتر به تحمل 

. دهندپاسخ می یفشارها و مشکالت روزمره زندگ
نظریه انعطاف به عوامل درونی مانند عزت نفس، منبع 

کند مطرح می هاي اجتماعی رامهارتکنترل درونی و 
را در برابر خطرات فقر، اضطراب و سوء که فرد 

  .کندمصرف مواد، مقاوم می
 اجتماعی هايمهارت آموزش حاضر پژوهش در
 آموزش که طوري به ،شد نظریه ذهن ارتقاي باعث

      ذهن نظریه افزایش در اجتماعی هايمهارت
 کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه پسر آموزاندانش

 ).>001/0P( است بوده مؤثر معناداري طور به
 هايپژوهش اغلب که گردد مطرح است شایسته

 هايآموزش مهارت ثیرأدر زمینه ت صورت گرفته
 اوتیسم کودکان بررسی نظریه ذهن به اجتماعی در

 ذهنی هايماندهعقب ،)2011حیدري و همکاران، (
نژاد و همکاران، ؛ انصاري2006قمرانی و همکاران، (

زاده و همکاران، حسن( واناشن کودکان و) 2012
 توان به در این خصوص می. اندپرداخته )2007
 پریز و رسچیز ،)2003( راکوچی و توماسلوهاي یافته
اشاره ) 2005( همکاران و لوورو یاگم )2007( پراپري

 آموزش بر مبنی حاضر پژوهش کرد که با نتایج
مطابقت  ،ذهن نظریه افزایش در اجتماعی هايمهارت
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صالحیت  ثیرأاین محققان ت هاي متعددیافته. دکنمی
 نشان را اجتماعی هايمهارت بر ذهن نظریه درك

 عنوان به). 2000جنکینگز و آستینگتون، ( دهدمی
 ،به نقل از برگ ؛2003( راکوچی و توماسلو مثال

 را زمینه ذهنی دنیاي از آگاهی که داردمی بیان) 2007
 مشترك، توجه ظیرن ارتباط از جدیدي هايشکل براي

 و کالمی پیش اشاره و ایما حرکات اجتماعی، ارجاع
 اجتماعی هايمهارت این. کندمی آماده گفتاري زبان

       افزایش را کودکان ذهنی آگاهی خود، نوبه به
 پژوهشی در) 2007( پراپري پریز و رسچیز .دهندمی

 ذهن نظریه و تعاملی ـ ارتباطی هايتوانایی ارتباط
 و دادند قرار بررسی مورد را دبستانی پیش انکودک

 و ارتباطی توانایی در معناداري تفاوت که دریافتند
 نظریه به که هاییآزمودنی بین اجتماعی هايمهارت

 وجود اند،نیافته دست که آنهایی و اندیافته دست ذهن
  .دارد

) 2005( همکاران و 1لووریاگم هايیافته طبق
 و  اجتماعی تمایالت داشتن براي ذهن نظریه

سایر  و است شده تلقی ضروري هاي ارتباطیمهارت
 از مواردي آن با ذهن نظریه است، داده نشان مطالعات

، 2اشالتر و دنیس( همساالن سوي از پذیرش قبیل
بوساکی و ( اجتماعی کفایت و شایستگی ،)2007

 جنکینگز( اجتماعی رفتار و) 1999، 3وایلد آستینگتون
 .است مرتبط عادي کودکان در ،)2000 ،آستینگتون و

 به توان می اجتماعی هايمهارت آموزش با در نتیجه
 کودکان طریق این از تا کرد کمک ذهن نظریه ارتقاي

 و بینیپیش و امیال باورها، درك هیجانات، با شناخت
 درك را هاآن ذهنی حاالت ،دیگران رفتارهاي تبیین

                                                             
1. Yagmurlu, B. 
2. Slaughter, V. & Dennis, M.J. 
3. Bosacki, S. & Wilde Astington, J. 

 استفاده اجتماعی تتعامال برقراري براي آن از و کنند
   .کنند

هاي اجتماعی به ایجاد توان گفت که مهارتمی
فرد با دیگران کمک  مؤثرروابط بین فردي مثبت و 

یکی از این موارد، توانایی ایجاد و ابقاي . کندمی
روابط دوستانه است که در سالمت روانی و 
اجتماعی، برقراري روابط گرم خانوادگی به عنوان 

حمایت اجتماعی و قطع روابط یک منبع مهم 
این مهارت . اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد

الزم است و منجر به برقراري  مؤثربراي برقراري 
ها روابط صمیمیانه و تسهیل در ایجاد روابط بین گروه

  .شودو صمیمیت بین فردي می
 باعث اجتماعی هايمهارت رسدمی نظر به
آموزش  امر در باید ذال شود؛می ذهن نظریه افزایش
 موجب که هاییمؤلفه افزایش و اجتماعیهاي مهارت
 شوند،می ذهن نظریه و ارتقاي پرخاشگري کاهش
توانند بدون شک افراد پرخاشگر نمی. کرد تالش

هاي خود را در بستر جامعه به سطح مهارت و ظرفیت
با بروز  به همین دلیلخودشکوفایی برسانند، 

سازمان نیافته، ممکن است در  رفتارهاي ناپخته و
 ؛آینده دچار سایر اختالالت رفتاري و عاطفی شوند

هایی که بیان افکار و در حالی که اکتساب مهارت
سازند، سبب غناي روابط پذیر میاحساسات را امکان

هاي خانواده، مدرسه بین فردي با دیگران در موقعیت
 یحاتتلو پژوهش این نتایج لذا. و اجتماع خواهد شد

 و اجتماعی هايمهارت آموزش زمینه در مهمی
 ارتقاء و پرخاشگري کنترل براي درمانی مداخالت

   .دارد همراه به ذهنی آگاهی
 نناهمگ ايلهأمس پرخاشگري اینکه به توجه با
   دارد قرار متعددي متغیرهاي ثیرأت تحت که است

 زیادي اجتماعی و شناختیروان ارثی، عوامل شکبی
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 از یکی شاید و دارند نقش آن تشدید و زبرو در
و آموزش  بررسی پژوهش، این هايکاستی مهمترین

 گرفتن نادیده واساسی  اجتماعی مهارت ابعاد صرف
ارتقاي  و پرخاشگري بروز در مؤثر متغیرهاي سایر

  .باشدمینظریه ذهن 
   روي بر تنها حاضر پژوهش این بر عالوه

 رستان بوکان انجامآموزان مدارس پسرانه شهدانش
 لذا. گیرد صورت احتیاط با باید نتایج تعمیم و شده

 این با همسو دیگر هايپژوهش شودمی پیشنهاد
 بهپرخاشگري،  بر ثیرگذارأت متغیرهاي دیگر موضوع

، مؤثرکید بر تخلیه هیجانی أمداخله با ت مثال عنوان

هم (هاي نامتجانس تقویت منفی، ایجاد واکنش
 عوامل سایر با آن ثیرأت و داده قرار ظرمدن را ) حسی
 هايهمچون توانایی ذهن نظریه بر مؤثر شناختیروان

 و همچنین آموزششناختی و تجربیات اجتماعی 
 باور درك عواطف، و امیال درك جهت ار ذهن نظریه
همچنین . دهند قرار بررسی مورد ثانویه و اولیه غلط

 اثر گران،پژوهش بعدي مطالعات در گرددمی پیشنهاد
کنترل خشم و  در را رفتاري ـ شناختی مداخالت

نظریه ذهن  ارتقايو  پرخاشگري مدیریت رفتاري
 .دهند قرار ارزیابی مورد
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