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 چکیده

نظریه ذهن یکی از مهمترین مباحث شناخت اجتماعی می باشد و از  :مقدمه
آنجا که پیش نیازي براي درك محیط اجتماعی و درگیري در رفتارهاي 
اجتماعی رقابت آمیز است، در عرصه  روان شناسی مورد توجه قرار گرفته 

پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت هدف اساسی  در این راستا. است
پژوهش از نوع  :روش. هاي ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان بود

پس آزمون با گروه کنترل و  ـ پژوهش هاي آزمایشی با طرح پیش آزمون
سال  8-9پیگیري است که جامعه آماري شامل همه دانش آموزان دخترعادي 

دانش آموز با روش نمونه گیري  30این منظوربراي . شهر کرمانشاه بوده است
تصادفی خوشه اي انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی 

سؤالی نظریه ذهن به عنوان ابزار جهت به دست  38آزمون . گمارش شدند
گروه آزمایش تحت آموزش مهارت هاي ارتباطی . آوردن داده ها استفاده گردید

با استفاده از روش آمار توصیفی و آمار  هاداده .فتندطی هفت جلسه قرار گر
هاي یافته :هایافته .تحلیل شدند) کوواریانس چند متغیره تحلیل(استنباطی

پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون از لحاظ میزان 
: گیرينتیجه. وجود داشت) p>001/0(نظریه ذهن تفاوت معناداري در سطح 

و  از  هاي ارتباطی موجب ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان شدزش مهارتآمو
 هیجانی ـ هاي آموزش داده شده براساس روش درمانی عقالنیآنجا که فعالیت

عاطفی آلبرت آلیس بود و بین شناخت اجتماعی و هیجان ارتباط نزدیک  ـ
ن گروه وجود دارد تأثیرات قابل مشاهده بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکا

  .آزمایش قابل تبیین است
  

  .مهارت هاي ارتباطی، نظریه ذهن، کودکان :واژگان کلیدي

  

Abstract   
 
Introduction: Theory of mind is one of the most important 
topics in social cognition, and since it is a prerequisite to 
understand the social environment and involvement in 
competitive social behavior in recent decades, it has been 
considered in the field of psychology. Therefore, the main 
purpose of the present study was to evaluate the effectiveness 
of communication skills training on enhancing children's 
theory of mind. Method: The study was an experimental 
design with pretest-posttest and control group. The population 
consisted of all normal 8-9 years female students in 
Kermanshah. In this regard, 30 students were selected by 
cluster and random sampling and were randomly assignment 
to experimental and control groups. Theory of mind scale as a 
test of 38 questions was used to obtain the data. The 
experimental group was trained in communication skills 
during seven sessions of treatment. Data were analyzed using 
descriptive statistics and inferential statistics (covariance). 
Results: The results showed that there was a significant 
difference in terms of theory of mind (p<0/001) between the 
experimental and control groups. The results of follow-up 
tests done 30 days after the post-test showed stable results. 
Conclusions: Training children for communication skills 
enhanced their theory of mind and since the activities taught 
were according to Albert Ellis’s rational - emotional therapy 
and due to the close relationship between social cognition and 
emotion, visible impact on the promotion of children`s theory 
of mind in the experimental group can be explained. 
 

Keywords: Communicational Skills, Theory of Mind, 
Children. 
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  دمهمق
یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردي 
     و درون فردي که جایگاه مهمی در 

اشد، بیمشناسی تحولی نگر دارا روان
 شناخت اجتماعی . است 1شناخت اجتماعی

هاي مورد نیاز کودك براي درك مهارت همه
تمایالت، هیجانات و احساسات کودکان و 

و  2سبوال( گیردبزرگساالن دیگر را در بر می
باید دانست که تحول ). 2008 ،3ویشارت

    شناخت اجتماعی و یا درك بهتر از 
ها با تحوالتی که در شناسی انسانروان

یافتگی نظریه ذهن محتوي و سطح سازمان
گردد؛ دهد، مشخص میدر کودکان رخ می

به عبارت دیگر، شناخت اجتماعی  و روابط 
سمی اجتماعی موفق مستلزم داشتن مکانی

خاص جهت درك حاالت درونی دیگران و 
که نظریه  بودهپردازش حاالت ذهنی آنها 

ذهن با دارا بودن این توانایی اختصاصی در 
 نقش حیاتی دارد؛ تحول شناخت اجتماعی

  ).1391 ،، شقاقی و برادرانکاکاجویباري(
اجتماعی،  هاي اصلی شناختیکی از مؤلفه

طور  است که به) TOM( 4نظریه ذهن
ها، گسترده به توانایی درك هیجانات، انگیزه

افکار و متعاقب آن درك رفتارهاي دیگران 
و  7، ویلیامز6هنري ،5گریشام(اشاره دارد 

 سه سطحشامل  این توانایی). 2010 ،8بیلی
نظریه ذهن مقدماتی، : سطح یک؛ باشدمی

                                                             
1. Social Cognition 
2. Cebula  
3.Wishart  
4. Theory of Mind 
5. Graisham  
6. Henry 
7. Williams 
8. Bailey 

سطح اول با بازشناسی عواطف و  یعنی
یه یک نظریه ذهن اظهار اول: سطح دو ،وانمود

واقعی، یعنی نظریه ذهن سطح دوم یا باور 
: سطح سه و غلط اولیه و درك باور غلط

سطح سوم  .تر نظریه ذهنهاي پیشرفتهجنبه
یا درك باور غلط ثانویه یا درك شوخی 

ام و ـرنـور، فـپیـلو، بخشـی، علیـدرویش(
  ).1392، بهرامخانی
در خصوص اهمیت نظریه ) 2006( 9ولمن

           ن ـه ذهـظریـه نـن معتقد است کـذهنظریه 
براي درك محیط اجتماعی و الزمه  نیازيپیش

افزون . آمیز استدرگیري در رفتارهاي رقابت
هاي مختلف تأثیرات در پژوهش ،بر این

هاي حل نظریه ذهن بر خودتنظیمی و مهارت
، )2009، 10اسپرلینگ، والز و هیل( مسأله

، )2008، 11میچلکول و ( فرایندهاي اجرایی
، تشخیص )2005، 12کیابوس( خودپنداره

، کفایت )2005، 13لیالرد( از واقعیت دبازنمو
هاي بین فردي، و مهارت 14اجتماعی
، تفسیر و درك )2003، 15بلوم( هیجانات

، 16پوپر، میچل و اکرود( تصاویر مبهم
پسند، همدلی و ، رفتارهاي جامعه )2008

 ،18رزجاکارپنتر، پنینگتون و ر( 17همدردي
  .، مشخص شده است)2010

                                                             
9. Wellman 
10. Sperling, Walls & Hill  
11. Cole & Mitchell 
12. Bosacki  
13. Lillard 
14. Social Competency 
15. Bloom  
16. Popar, Mitchel & Ackroyd  
17. Sympathy  
18. Carpenter, Pennington & Rogers 
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نظریه ذهن در قلب روابط اجتماعی قرار 
 اندیشنددارد ودر درك آنچه مردم بدان نمی

همانند اخالقیات، کنایه، شوخی، دست (
 اهمیت دارد) انداختن، دروغ، اشتباه و فریب

برخی ). 1388 ،هداوندخانی و خانجانی(
هوش، ظرفیت هاي شناختی  از جمله توانایی

       ر ـن اثـه ذهـظریـظه بر نـافـازش و حردـپ
حافظه در یادآوري تجارب . گذارندمی

گذشته به منظور قضاوت مقاصد نقش مؤثري 
، 1پال، جارولد و ورایت ـ برایت( دارد

دیگر عامل تأثیرگذار بر عملکرد ). 2008
ر موای( نظریه ذهن، بیان افکار و مقاصد است

هاي مهارتنظریه ذهن با ). 1983 ،2و پرنر
تعامل اجتماعی و اطالعات عمومی نیز 

 ،3ابیولزلورنز، اوارو و باراگان، ( ارتباط دارد
ذهن به  افراد از لحاظ توانایی نظریه .)2011

درجات مختلف روي یک پیوستار قرار 
در یک سر پیوستار با نظریه ذهن . دارند

 پیشرفته و در سر دیگر آن با نقص در نظریه
در واقع در تحول نظریه . ندذهن مواجه ا

گاه . ذهن عوامل مختلفی دخالت دارند
زا موجب بروز نقص در این شرایط آسیب

در حالی  ؛شودتوانایی فراشناختی پیشرفته می
 هاي شناختی فرد سالم استکه دیگر توانایی

 ).1393 ،صباحی نیا وشکفته، رفیعی(

برقراري ارتباط میان فردي، زمانی 
ارتباط ( 4فراد با هم تعاملگیرد که اصورت می

هر ارتباطی یک . داشته باشند )ارتباط متقابل(
                                                             

1. Bright- Paul, Jarrold & Wright  
2  . Wimmer & Perner 
3  . Barragan, Laurens, Navarro & Obiols 
4  . Interaction 

تبادل است و حداقل دو نفر باید در آن 
افراد به طرق گوناگون . شرکت داشته باشند

دهند، گوش می کنند،با یکدیگر صحبت می
کنند و نسبت به هم واکنش نشان مشاهده می

کنند بدل می و دهند و اطالعات بسیاري ردمی
هاي زندگی اجتماعی است این همان شیوهو 

  . )1388 ،کایوند، شفیع آبادي و سودانی(
براي  :ه درسی سالمت هیجانیـامـرنـب
ان مدرسه، ـاسـشناوران، روانـان، مشـمعلم

اندرکاران مددکاران اجتماعی و سایر دست
ه مدراس، برنامه درسی جامعی فراهم آورد

دکان یاد که مفاهیم سالمت روان را به کو شده
فعالیت  105این مجموعه حاوي . دهدمی

آزمایش شده است که بر اساس پایه تحصیلی 
این . اندمرتب شده و به پنج گروه تقسیم شده

خودپذیري، احساسات، : پنج گروه عبارتند از
سازي و تصمیم/ لهأباورها و رفتار، حل مس

ها توانند به بچهمعلمان می .روابط بین فردي
سالمت هیجانی خود را افزایش یاد بدهند 

هدف آن هم این است که با تعلیم .دهند
و  مفاهیم سالمت روانی به مردم کمک کند

  ترجمه ؛ورنون( به خودشان کمک کنند هم
  ).1388 فیروزبخت،

طی دو دهه گذشته، پژوهش در خصوص 
نظریه ذهن در کودکان به طور وسیعی رایج 

شتاین مارس بن 1998سال  در. گردیده است
سردبیر مجله پژوهشی تحول کودك اعالم 

هاي مربوط به تحول کرد که نیمی از پژوهش
شناختی در آمریکا در مورد نظریه ذهن بوده 

  ). 2000 بورکلند،( است
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شایسته است مطرح گردد که اغلب 
پژوهش هاي صورت گرفته در ایران به 

شامیوه،  حیدري،( بررسی کودکان اوتیسم
و  ؛ منصوري1390 ي،اصفهانی و فرامرز

 هاي  ذهنیعقب ماندهو  )1389 چلبیانلو،
 البرزي و خیر، قمرانی، ؛1390 نژاد،انصاري(

 حجازي، افروز و ؛1385 مشهدي، ؛1385
کاکاجویباري و به نقل از ( اندپرداخته) 1386

  ).1391همکاران،
 یشکموللی و ادیب سر نژاد،انصاري

ده رافی و زا، عبدالهیشکسر ؛ ادیب)1390(
 در  )1389( ریشیـجـت اـمدرضـمح ورـپ

خود نشان دادند که آموزش هاي پژوهش
نظریه ذهن اثر معناداري برارتقاء سطوح 

در پژوهش دیگري که . ن داردـه ذهـنظری
به ) 1391(و همکاران  توسط کاکاجویباري

هاي پژوهش عمل آمد نتایج مبتنی بر یافته
سن در سیر  نشان داد که کودکان با افزایش

تحولی خود به سطوح متمایزي از نظریه 
، سرشکیهمچنین ادیب . ابندیذهن دست می

) 1392( نسائیان، اسدي گندمانی و کریملو
تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاري، 

 داري و قاطعیت کودکان اوتیستیکخویشتن
نشان را سال از دیدگاه مادران آنان  7ـ12
در ) 2007( 1یراپري رسچیز و پریز. ندداد

هاي ارتباطی و نظریه پژوهشی ارتباط توانایی
ذهن کودکان پیش دبستانی عادي را مورد 
بررسی قرار دادند و دریافتند که تفاوت 

اطی بین ـارتب ايـهیـایـوانـاداري در تـمعن

                                                             
1. Resches & Perez pereira 

هایی که به نظریه ذهن دست یافته و آزمودنی
. اند، وجود داردهایی که دست نیافتهآن

 11به یک دختر ) 2008(و همکاران  2فینگ
ساله مبتال به اوتیسم، نظریه ذهن را آموزش 

ها نشان داد که آزمودنی در نتایج آن. دادند
، در سطح دوم % 7/22سطح اول نظریه ذهن 

% 100و در سطح سوم نظریه ذهن % 6/46
 از شواهد، از رشته چند. افزایش نمره داشت

و  یوزه( یفرهنگ انیم مطالعات جمله
 و )2010 ،یوزو ه 3لکی؛ 2014، همکاران
 نشان ،)2011 ،یوزه( ايمشاهده مطالعات

 به یاجتماع يهاتجربه در تنوع که دهدیم
 .کندیم کمک نظریه ذهن در يفرد يتفاوتها

 و 4ايـهـاورن ه،ـانـداگـج مطالعه دو در
در بین  که دادند گزارش) 2014( همکارانش

 که یکودکان اول سال و یدبستانشیپ کودکان
 تیوضع درمورد گفتگو در شرکت فرصت

 یکودکان از بهتر داشتند در نظریه ذهن یروان
اي، هاورن( ند بودندنداشتاین فرصت را  که

 در. )2014 ،2011 ،5ییر و گرازانیابروکم
سماجا و ازیو،  ،ايمحاوره میپارادا درون
نظریه  جیترو که ندداد نشان )2013( 6آرام
 در فرزندان و نیوالد نیب کالماتم در ذهن

 یروان تیوضع درك در مشترك خواندن
ی، کل .است شده منجر شرفتیپ به کودکان

اظهار داشتند ) 2014( 7هیوزو  وینبیانکو، د
شواهدي وجود دارد که گفتگوها در پرورش 

                                                             
2. Feng & et al. 
3. Lecce  
4. Ornaghi  
5. Brockmeier & Grazzani  
6. Ziv, Smadja & Aram 
7.Lecce, Bianco, Devine & Hughes 
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اما  ؛ذهن در نظریه ذهن در حال رشد است
این تأثیر در رشد کودکان سنین مدرسه باید 

ان داده شود و آنها براي پرداختن به این نش
شکاف، یک برنامه آموزشی گفتگو محور 

سال طراحی کردند و این  9ـ10براي سنین 
آزمون پسـ  آزمونتأثیر را بوسیله پیش

جنسیت، سن، ( عملکرد دو گروه که از لحاظ
اقتصادي، توانایی زبانی،  ـ زمینه اجتماعی

اهنگ هم) عملکرد اجرایی و نظریه ذهن
له ـداخـگروه م. ایسه کردندـمق ،دـودنـب

دستاوردهاي قابل توجهی در نظریه ذهن 
و  1نرای. نسبت به گروه کنترل نشان دادند

اط ـی ارتبـررسـدر ب) 2013( ارانـهمک
اجتماعی، درك هیجان و رفتارهاي ظاهري 
بزرگساالن جوان باقیمانده از آسیب به سر 

گروه  ،در کودکی نسبت به گروه کنترل
هی بیشتر ـل توجـابـور قـه طـده بـاقیمانـب

مشکالت ارتباط اجتماعی، رفتارهاي ظاهري 
. بیشتر و درك فقیرتر احساس را داشتند

هاي پژوهش نشان داد که اختالل یافته
شناختی به طور غیرمستقیم ممکن  ـاجتماعی
اي ظاهري در میان ـارهـطر رفتـاست خ

به سر در  بازماندگان بزرگسال جوان ضربه
چنین دهد و همدوران کودکی را افزایش می

هاي نیاز براي اقدامات مورد نظر مهارت
اجتماعی به زودي پس از آسیب را تأکید 

  . کرده است
همه انسان ها نیازمند رابطه و برقراري 

به سخن دیگر، . ارتباط با دیگران هستند

                                                             
1. Royan 

بدون ارتباطات مؤثر اجتماعی و تعامل بین 
تواند به رشد مطلوب و ن نمیفردي، انسا

رو، از این. شکوفایی شخصیت خود برسد
پژوهش حاضر ضرورت تام دارد و در پی 

با است که آیا بوده بررسی این موضوع 
توان به هاي ارتباطی میآموزش مهارت

تا  شودارتقاي نظریه ذهن در کودکان کمک 
از این طریق حاالت ذهنی دیگران را درك 

اي برقراري تعامالت کنند و از آن بر
اجتماعی استفاده کنند و بدین ترتیب از 
اختالالت روان شناختی که به دلیل مهارت 
نداشتن در برقراري تعامالت اجتماعی به 

  .یا خیرشود آید جلوگیري وجود می
  

  روش
هاي آزمایشی با این پژوهش از نوع پژوهش

با  پیگیري ـ آزمونپس ـ آزمونطرح پیش
  .ده استبوگروه کنترل 

 :گیريجامعه، نمونه و روش نمونه
 آموزانجامعه این پژوهش را کلیه دانش

سال شهر کرمانشاه، در سال  8ـ9 عادي دختر
از . دادندشکیل میت 1392ـ93 تحصیلی

     به روش  فرـن 30 ،شده وانـامعه عنـج
اي به عنوان نمونه انتخاب گیري خوشهنمونه
و ) =15n( و در دو گروه آزمایش شدند
به صورت تصادفی قرار ) =15n( کنترل

 ت، جنس)سال 8ـ9( متغیرهاي سن. گرفتند
) آموزان عاديدانش(و هوش بهر  )دختران(

  .در این پژوهش کنترل گردیدند
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 38 آزمون نظریه ذهن: پژوهش ابزار
شده ساخته  )1999( 1استیرنمنتوسط  سوالی
فرم اصلی این آزمون به منظور  .است

ظریه ذهن در کودکان عادي و مبتال سنجش ن
سال  12 تا 5  رشد با سنین به اختالل فراگیر

و اطالعاتی راجع به گستره درك اجتماعی، 
حساسیت و بینش کودك، همچنین میزان و 

اي که وي قادر است احساسات و درجه
  .آوردفراهم می افکار دیگران را بپذیرد،

آزمون  )1385( قمرانی، البرزي و خیر
 ها تعدادآن. مورد نظر را تغییراتی دادند

کاهش دادند  38به  72 االت آزمون را ازؤس
و به جاي اسامی خارجی از اسامی فارسی 

سپس بر روي تعدادي از . استفاده کردند
پذیر و آموزان عقب مانده ذهنی آموزشدانش
 آموزان عادي شهر شیراز روایی ودانش

سی روایی براي برر. پایایی آن را سنجیدند
هاي روایی محتوایی، این آزمون از روش

همبستگی خرده آزمون با نمره کل و روایی 
روایی همزمان از . همزمان استفاده شده است

طریق همبستگی آزمون با تکلیف خانه 
برآورد گردیده است که در  89/0ها عروسک
ضرایب . معنادار بوده است 01/0سطح 

کل آزمون  ها با نمرههمبستگی خرده آزمون
 تا 82/0 بین نیز در تمام موارد معنادار و

پایایی آزمون به . متغیر بوده است 96/0
کرونباخ و  آلفاي وسیله سه روش بازآزمایی،

بررسی گردیده  گذارانضرایب اعتبار نمره
 94/0 تا 70/0 بازآزمایی بین پایایی. است

                                                             

1. Steerneman 

 )α=1/0( متغیر بوده و کلیه ضرایب در سطح
ثبات درونی آزمون با . استمعنادار بوده 

کرونباخ براي کل آزمون و  ستفاده از آلفايا
، 86/0ها به ترتیب هر یک از خرده آزمون

. محاسبه گردیده است 81/0و  80/0، 72/0
 98/0گذاران همچنین ضریب پایایی نمره

 ). 1385 خیر، قمرانی، البرزي و( بدست آمد

 یک توانند در خرده مقیاسها میآزمودنی
در خرده مقیاس دو  20 تا 0اي بین مرهن

 هو در خرده مقیاس س 13 تا 0اي بین نمره
اي نمره و در کل آزمون، 5 تا 0اي بین نمره
از جمع سه خرده . دریافت کنند 38 تا 0 بین

یک نمره کلی براي نظریه ذهن  ،مقیاس باال
هر قدر این نمره باالتر باشد، . بدست می آید

که کودك به سطوح  دهنده این استنشان
  .باالتر نظریه ذهن دست یافته است

  

  روش 
هاي روابط آزمون، مهارتپس از اجراي پیش

ـ براساس روش درمانی عقالنیفردي میان
هاي پایهبراي  عاطفی آلبرت آلیس ـ هیجانی

 ، فیروزبخت،2ورنون(تحصیلی اول و دوم 
 45طی هفت جلسه  1مطابق جدول ) 1388
  .آموزش داده شد ه آزمایشبه گرو ايدقیقه

پژوهش حاضر در : هاروش تحلیل یافته
  .دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد

در این قسمت  :هاي آمار توصیفیروش
هاي از میانگین و انحراف استاندارد براي نمره

 .دو گروه استفاده شد

                                                             

2. Vernon  
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در این بخش  :هاي آمار استنباطیروش
جام شد که صورت گروهی انه ها بتحلیل داده

در این قسمت براي پاسخگویی به سؤاالت 
تحلیل ها از آزمون پژوهش و تحلیل داده

وابسته براي پیگیري استفاده  tکوواریانس و 
شد، که در دو مرحله مقایسه صورت گرفت؛ 

آزمون پس ـ آزموندر مرحله اول نمرات پیش
آزمون و میانگین نمرات پیش(ها آزمودنی

با هم مقایسه شدند و ) هپایان جلسات مداخل

در مرحله دوم براي بررسی ثبات نتایج به 
دست آمده از مداخله نیز میانگین نمرات 

هاي گروه آزمایش در دو مرحله  آزمودنی
آزمون مورد ها در پسپیگیري و نمرات آن

مقایسه قرار گرفت، سطح درصد اطمینان در 
  .است % 95این پژوهش برابر 

    ها با استفاده از فرآیند تحلیل یافته
.انجام گرفت SPSS19افزار آماري نرم

  
  .جلسات آموزش روابط میان فردي. 1 جدول

  هدف  عنوان جلسات  جلسات آموزش

       1جلسه 
سؤالی به صورت  38اجراي پرسشنامه نظریه ذهن 

  آموزاننفر از دانش 30انفرادي براي 
  

  هاهاي آدمها و شباهتتشخیص تفاوتبندي مردم                     هدست: روابط میان فردي 1فعالیت شماره  2جلسه 

  ها بر روابطتشخیص تاثیر برچسبداخلش چیست؟                      : روابط میان فردي 2فعالیت شماره  3جلسه 

  کنند  انی که طبق میل ما رفتار نمیتحمل کردن کسچرا قاضی؟                       : روابط میان فردي 3فعالیت شماره  4جلسه 

  تعریف کردن و تعریف شنیدنخوشحالم کن                          : روابط میان فردي 4فعالیت شماره  5جلسه 

 6جلسه 
طبیعی است که : روابط میان فردي 5فعالیت شماره  

  اشتباه کنیم           
  توانند اشتباه کنندقبول این که دیگران می

  جدا کردن رفتارهاي مثبت و منفی در روابط میان فرديعالوه یا منها        بازي به: روابط میان فردي 6فعالیت شماره  7جلسه 

  فرق گذاشتن بین رفتارهاي دوستانه و غیردوستانهحقایق دوستانه                  : روابط میان فردي 7فعالیت شماره  8جلسه 

 9جلسه 
کنندگان و به موازات آن ن براي شرکتآزمواجراي پس

  گروه گواه
  

  
  هایافته
هاي مربوط به میانگین و انحراف معیار یافته
  عه در ـورد مطالـودنی مـآزم 30ده از ـل شـحاص

  .ارائه شده است 2 جدول
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  .ونآزمآزمون و پسها در دو موقعیت پیشمیانگین و انحراف معیار سطوح نظریه ذهن آزمودنی .2 جدول

  سطوح نظریه ذهن  موقعیت

  گروه کنترل  گروه آزمایش

  میانگین  انحراف معیار  میانگین
انحراف 

  معیار

  آزمونپیش

  توانایی بازشناسی

  عواطف و وانمود
40/15 41/2 13/16 64/1 

 51/1 7 2 80/6  درك باور غلط

 45/0 27/0 45/0  27/0  درك باور غلط ثانویه

  آزمونپس

 65/1 80/15 38/1 73/18  عواطف و وانمود بازشناسی توانایی

 16/2 13/7 43/1 27/11  درك باور غلط

 64/0 53/0 03/1  93/3  درك باور غلط ثانویه

  
  

شود، مشاهده می 2طور که در جدول همان
میزان میانگین هر یک از سطوح نظریه ذهن 

هاي گروه آزمایش در قبل از آموزش به آزمودنی
  وده است و این ـب 27/0و  80/6، 40/15ب ـترتی

  

آزمون میزان پس از جلسات آموزشی و در پس
اما . افزایش یافته است 93/3و  27/11، 73/18به 

آزمون در میزان میانگین گروه کنترل در پس
  .شودافزایش چندانی مشاهده نمی

 
  .آزمون متغیرها در دو گروهسهاي پنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیري بر روي میانگین نمره. 3 جدول

  مجذور اتا  سطح معناداري  خطا df   رضیهف F    df  مقدار  نام آزمون

  88/0  001/0  23  3  49/60  88/0  1پیالیی اثر

  88/0  001/0  23  3  49/60  11/0  2یویلکز المبدا

  88/0  001/0  23  3  49/60  89/7  3هتلینگ اثر

  88/0  001/0  23  3  49/60  89/7  4رويبزرگترین ریشه

 

                                                             
1. Pillai Trace  
2. Wilks Lambada  
3. Hotelings Trace  
4. Roys Largest Rot  
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بردن به این تفاوت تحلیل به منظور پی
با توجه به اندازه اثر . کوواریانس صورت گرفت

هاي گروه درصد از کل واریانس 88محاسبه شده، 
. آزمایش و گواه ناشی از اثر متغیر مستقل است

 ؛است 88/0همچنین توان آماري آزمون برابر با 
رصد د 88بدین معنی که آزمون توانسته با توان 

  . فرض صفر را رد کند

که در یکی از  داردمی صرفاً بیان 3جدول 
ها بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت حیطه

که در این تشخیص اما براي ؛معناداري وجود دارد
ها تفاوت معنادار است، از آزمون حیطه کدام

کوواریانس چند متغیري در متن مانکووا  تحلیل
 .آمده است 4دول نتایج در ج استفاده شد که

 

  
آزمون سطوح متغیرپژوهش در گروه هاي آزمایش هاي پسنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره میانگین نمره .4جدول 

  .و گواه
  اتا مجذور  سطح معناداري F  درجه آزادي  میانگین مجذورات  منابع تغییر

 62/0  001/0** 76/40 1  16/75  توانایی بازشناسی عواطف و وانمود

  62/0 001/0** 95/41 1 54/127  درك باور غلط
 83/0 001/0** 46/121 1 27/85  درك باور غلط ثانویه

  .معنادار است% 1ها در سطح اختالف میانگین**
 

شود، مشاهده می 4گونه که در جدول همان
که  به دست آمد 76/40براي سطح یک  F مقدار

ه ب 95/41، براي سطح دو )>001/0P( در سطح
، براي سطح )>001/0P( دست آمد که در سطح

 به دست آمد که در سطح 64/121سه، 

)001/0P< (با توجه به اندازه اثر . معنادار است
درصد تغییر در سطوح یک و  62 ،محاسبه شده

درصد تغییر در سطح سه ناشی از  83دو و نیز 
) هاي ارتباطیآموزش مهارت(تأثیر متغیر مستقل 

 .بوده است
  

هاي پس آزمون نمرات نظریه ذهن گروه آزمایش و گروه کنترل با میانگین متغیره بر روي تک کوواریانس تحلیل نتایج .5ل جدو
  پیش آزمون کنترل

  مجذور اتا  داريسطح معنی  F  مجذورات میانگین df  مجموع مجذورات  منبع
 20/0 015/0** 77/6 67/50 1 67/50  آزمونپیش

 81/0 001/0** 87/115 87/866 1 87/866  گروه
    .معنادار است% 1ها در سطح اختالف میانگین**
  

 دهدنشان می 5هاي موجود در جدول داده
آزمون نظریه آزمون و پسکه، بین نمرات پیش

  دان ـود دارد، و این بـاوت معناداري وجـن تفـذه
  

  
آموزش ( است که مداخله انجام شده عنیـم

نظریه ذهن  بر نمرات) هاي ارتباطیمهارت
هاي گروه آزمایش تأثیرمعناداري داشته آزمودنی

 . است
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  .آزمون و پیگیري در گروه آزمایشمقایسه میانگین نمره پس.  6جدول 
  خطاي معیار  انحراف معیار  تعداد  میانگین  

 74/0 86/2 15  93/33  آزمونپس

 59/0 29/2 15 53/34  آزمون پیگیري
 

ن گروه آزمایش میانگی، 6 برطبق نتایج جدول
 و در آزمون پیگیري) 93/33(آزمون در پس

بوده است که حاکی از ثابت بودن نتایج ) 53/34(

   آزمون پس از گذشت یک ماه از گرفتن پس
.باشدمی

 

  .%5وابسته گروه آزمایش در سطح  T آزمون .7 جدول

  میانگین
انحراف 

  معیار
  اداريسطح معن T df  باالترین  پایین ترین  انحراف خطا

60/0-  13/2 55/0 78/1- 58/0 09/1- 14 ns29/0 

ns: باشدها معنادار نمیاختالف میانگین. 
   

به دست آمده که در سطح  Tبا توجه به 
)001/0<P (مره ـن نـبی ،اشدـبمیـن ادارـمعن      

آزمون و پیگیري در گروه آزمایش تفاوتی پس
بودن  مشاهده نگردیده است و این حاکی از پایدار

هاي ارتباطی بر ارتقاء نظریه تأثیر آموزش مهارت
 .ذهن کودکان در گروه آزمایش است

  

  بحث  و گیرينتیجه
هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این 

هاي ارتباطی، آیا آموزش مهارت پرسش بود که
شود؟ میکودکان باعث ارتقاء سطوح نظریه ذهن 

   ش آموز در این راستا نتایج نشان داد که
هاي ارتباطی، توانایی بازشناسی عواطف و مهارت
 ، درك باور غلط)سطح یک نظریه ذهن( وانمود

 و درك باور غلط ثانویه) سطح دو نظریه ذهن(
 8ـ9کودکان دختر عادي ) سطح سه نظریه ذهن(

  .دادسال را افزایش 
  ،)1390( نژاد و همکاراننتایج پژوهش انصاري

، غفاري و )1391( کاکاجویباري و همکاران
 و همکاران سرشکی ادیب ،)2011( همکاران

زاده رافی و و عبداله) 1392، 1389(
اثر بخشی که ) 1389(تجریشی  رضاپورمحمد

بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن آموزش نظریه ذهن 
هم راستا با نتایج پژوهش  دهندرا نشان می

هاي پژوهشهمچنین با نتایج . باشدحاضر می
فینگ و همکاران ، )2007( ریرارسچیز و پریز پ

ن و ای، ر)2014(ی و همکاران کل، )2008(
البته باید اشاره  .همسو است) 2013( همکاران

شود که این روش در مورد سطح سوم نظریه 
نیز اثر بخش بوده  )درك باور غلط ثانویه( ذهن

رسد که اثربخشی این روش است و به نظر می
یه ذهن به براي دستیابی به سطوح باالي نظر

فرایندهاي شناختی و ذهنی و مداخالت شناختی 
هاي بیشتري نیاز فتن مؤلفهربیشتري با در برگ

این نتیجه ناهمسو با نتایج پژوهش . هست
 ،)1389(ادیب سرشکی  ،)2003(فومبون 
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 )2014( و نادري و همکاران )1389(مختاري 
هاي مذکور هیچ تغییري در در پژوهش. است

شاید دلیل  ،ذهن مشاهده نشدسطح سوم نظریه 
بودن جامعه آماري باشد که کودکان آن متفاوت

ولی در  ؛مانده ذهنی بودنداوتیسم و عقب
پژوهش حاضر کودکان بهنجار و عادي جامعه 

اما متأسفانه پژوهشی  .دادندآماري را تشکیل می
هاي ارتباطی بر آموزش مهارتمستقیم که تأثیر 

بررسی کند به  ارتقاء سطوح نظریه ذهن را
هاي پژوهش طوري که همسو یا ناهمسو با یافته

  .یافت نشد ،حاضر باشد
 هاي گذشتهآمده از پژوهشنتایج بدست

     پیشنهاد) 1389، و همکاران سرشکیادیب(
کنند که رسش به تنهایی براي تحول نظریه می

تواند بر کند، بلکه تجربه میذهن کفایت نمی
تجربه براي . واقع شودتحول نظریه ذهن مؤثر 

 زیرا تجربه، . تحول نظریه ذهن الزم است
هاي بیشتري براي یادگیري درباره تفکر فرصت

ارتباطات و  سایر افراد برخوردار بوده و اصوالً
مهمی براي رشد  أتواند منشیادگیري اجتماعی می

افراد از طریق  .درك کودکان از ذهن باشد
واهند بود که برقراري ارتباط صمیمانه قادر خ

احساسات و عواطف خود را به اعضاي خانواده، 
دوستان و نزدیکان خود ابراز نموده و به تقویت 

در این . ها کمک نمایندارتباط عاطفی خود با آن
صورت است که در مسائل و مشکالت پیش 
آمده، هیچگاه احساس تنهایی و عجز نکرده بلکه 

ان موفق با کمک و یاري خواستن به موقع از دیگر
خواهد شد که با مسائل و مشکالت پیش آمده، به 

هاي بهترین نحو ممکن برخورد نموده و راه حل

که شناخت باتوجه به این .جدیدي را کشف نمایند
اجتماعی و نظریه ذهن درباره شناخت هیجانات 
خود و دیگري، هیجانات و عواطف، مفاهیم 
رفاقت و دوستی، نفوذ و قدرت، تعهد، اخالق، 

است بر بسیاري از ...  و قراردادهاي اجتماعی
 وجوه دنیاي اجتماعی، از دید کودك پرتو 

هاي آموزش داده اند و  از آنجا که فعالیتافکنده
 -هیجانی –شده براساس روش درمانی عقالنی

و بین شناخت اجتماعی  استعاطفی آلبرت آلیس 
و هیجان ارتباط نزدیک وجود دارد تأثیرات قابل 

اي بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان مشاهده
  .باشدگروه آزمایش قابل تبیین می

این پژوهش همانند هر پژوهش دیگري در 
االت موجود در ؤگویی به برخی از سکنار پاسخ

هایی نیز زمینه موضوع تحقیق، داراي محدودیت
این در حالی : محدود به دختران .1: از جمله ؛بود

دهد متغیر جنسیت ها نشان میاست که پژوهش
ثیرگذار بر تحول نظریه ذهن در افراد أاز عوامل ت

لذا در پژوهش حاضر متغیر جنسیت  ؛است
کنترل گردید اما براي بهتر بود از هر دو جنس 

اي هم بتوان از این لحاظ استفاده شود تا مقایسه
  . گرفتصورت می

با توجه : سال 8ـ9محدود به گروه سنی  .2
اي بسیار بهتر بود براي هبه نتایج پژوهش
-تر و در مدت زمان طوالنیکودکان سنین پایین

  . شدتري اجرا می
   با توجه به نقص نظریه ذهن در اکثر 

و بیماران دچار هاي کودکان استثنایی گروه
شود این تحقیق پیشنهاد میت روانی اختالال

انجام شود و در  افرادبرروي این گروه از 
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سانی بدست آید، از صورتی که نتایج یک
نتایج آن استفاده بیشتري به عمل آید و در 

هاي پژوهش راستاي استفاده بهینه از نتایج
ها و کارشناسان آموزشی در حاضر، خانواده

 .جریان این نتایج قرار گیرند

  سپاسگزاري
دانند از نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

م که آموزان دبستان حضرت مریکارکنان و دانش
همکاري الزم را در اجراي این پژوهش داشتند 

  .کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند
 

  منابع
و  .تجریشی، م ؛ پورمحمدرضا.ادیب سرکشی، ن ـ

تأثیر آموزش نظریه «). 1389(. زاده رافی، معبداله
توان آموزان کمذهن بر بهبود رفتار انطباقی دانش

وم بهزیستی و طرح پژوهشی دانشگاه عل .»ذهنی
  .توان بخشی

؛ اسدي گندمانی، .؛ نسائیان، ع.ادیب سرکشی، ن ـ
تأثیر آموزش نظریه ذهن «). 1392(. و کریملو، م .ر

داري و قاطعیت بر ارتقاء همکاري، خویشتن
سال از دیدگاه  12ـ7کودکان پسر اوتیستیک 

، سال سوم، فصلنامه افراد استثنایی. »مادران
  .11شماره

و ادیب سرشکی،  .؛ موللی، گ.اد، سنژانصاري ـ
اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر «). 1390( .ن

توان آموزان کمارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش
شناسی هاي روانپژوهش .»پذیرذهنی آموزش
  .105ـ120، )2( 1، بالینی و مشاوره

و فرامرزي،  .میوه اصفهانی، آ؛ شاه.حیدري، ط ـ
نظریه ذهن در کودکان مقایسه ابعاد «). 1390(. س

سال شهر  10تا 5مبتال به اوتیسم و عادي 
شناسی ندانش و پژوهش در روا. »اصفهان

  .3، سال دوازدهم، شمارهکاربردي

نظریه «). 1388(. و هداوندخانی، ف .خانجانی، ز ـ
 ـفصلنامه علمی. »تحول و رویکردها :ذهن

سال چهارم، . شناسی دانشگاه تبریزپژوهشی روان
  .16 رهشما

؛ فرنام، .بخشی پور، ع ؛.؛ علیلو، م.درویشی، ن ـ
مقایسه نظریه ذهن «). 1392( .و بهرامخانی، م .ر.ع

اجباري و افراد ـ  در مبتالیان به اختالل وسواسی
 ،15سال .هاي علوم شناختیفصلنامه تازه .»بهنجار
  .1شماره

. و صباحی، پ .نیا، پ؛ رفیعی.شکفته، س ـ
ظریه ذهن و بازشناسی هیجان مقایسه ن«). 1393(

گرا، روان رنجورگرا اي در افراد روان پریشچهره
، 16سال. هاي علوم شناختیفصلنامه تازه. »و عادي

  .1شماره

رابطه نظریه ذهن «). 1389( .زاده رافی، معبداله ـ
آموزان عقب با عوامل فردي و خانوادگی در دانش

رشناسی نامه کاپایان. »سال 14تا  8مانده ذهنی 
  .بخشیدانشگاه علوم بهزیستی و توان. تهران. ارشد

 ).1385(. و خیر، م .؛ البرزي، ش.قمرانی، ا ـ
آزمون نظریه ذهن در  اعتبار بررسی روایی و«

هنی عادي ذمانده آموزان عقبگروهی از دانش
، 2شماره ،10، سالشناسیمجله روان .»شهر شیراز

  .199-181صص
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. و برادران، م .قاقی، ف؛ ش.ا.کاکاجویباري، ع ـ
تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه «). 1391(

پژوهشی  ـ دو فصلنامه علمی. »ذهن در کودکان
  .2شماره  سال اول،. شناخت اجتماعی

. و سودانی، م .ا.آبادي، ع؛ شفیع.کایوند، ف ـ
هاي ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت« ).1388(

پسر سال اول آموزان بر  اضطراب اجتماعی دانش
 .»آموزش و پرورش شهر اهواز 4 متوسطه ناحیه

دانشگاه  .شناسی کاربرديدانش و پژوهش در روان
شماره  ).اصفهان( آزاد اسالمی واحد خوراسگان

42.  

 هنظری آموزش بخشی اثر« .)1389( .ي مختاري، ـ
. آسپرگر کودکان اجتماعی هايبر مهارت ذهن
 عالمه شگاهدان .»دارش کارشناسی هنامپایان

 .)منتشر نشده( طباطبایی

نظریه ذهن رویکردي « ).1385(. ع مشهدي، ـ
هاي علوم تازه. »شناسی تحولیجدید به روان

  .3شماره ،5سال  ،شناختی

هاي فکري، آموزش مهارت«). 1388(. ورنون، آ ـ
ترجمه . »احساسی و رفتاري براي دوره دبستان

 صص .نشر ویرایش :تهران. مهرداد فیروزبخت
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