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 چکیده

هاي اجتماعی از  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت :مقدمه
اي بندورا بر ارتقاء و بهبود نظریه ذهن کودکان  طریق الگوي یادگیري مشاهده

پژوهش حاضر که از نوع  :روش. استدبستانی شهر ارومیه  دختر و پسر پیش
آزمون به همراه گروه  پس - آزمون  مطالعات نیمه آزمایشی است به شیوه پیش

صورت  شده و به کودك به شیوه در دسترس انتخاب 40.کنترل اجرا گردید
جهت سنجش متغیرها در . تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند

اي اجتماعی کودکان ه بندي مهارت این پژوهش از دو مقیاس درجه
سؤالی نظریه ذهن استیمن  38و پرسشنامه  )ssrs(دبستانی الیوت و گرشام  پیش

آزمون  آزمون و پس عنوان ابزار گردآوري اطالعات مربوط به پیش و موریس به
جلسه از طریق روش  15هاي اجتماعی به مدت  مهارت. شده است استفاده

هاي  یش آموزش داده شد؛ سپس دادهاي بندورا به گروه آزما یادگیري مشاهده
مستقل  tها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون  حاصل از آزمون

هاي اجتماعی  نشان دادند که آموزش مهارت :ها یافته. موردبررسی قرار گرفت
اي بندورا موجب افزایش معنادار این  از طریق الگوي یادگیري مشاهده

مبتنی بر نتایج  :گیريهنتیج. ر کودکان گردیدتوانایی نظریه ذهن دو ها  مهارت
ارتقاء  قادرند از طریقمداخالت آموزشی  توان اذعان نمود پژوهش حاضر می

 ي شناختی و رفتاري کودکانها بسیاري از ناهنجاري از بروز تئوري ذهن
هاي اجتماعی در  شود آموزش مهارت ، لذا پیشنهاد میپیشگیري کنند

  .وپرورش و مراکز بالینی گنجانده شود آموزشهاي نهاد  گذاري سیاست
  

  .اي، بندورا، نظریه ذهن مشاهده هاي اجتماعی، یادگیري مهارت :واژگان کلیدي

 

Abstract 
 

Introduction: This research focused on effects of 

training social skills using Bendura’s observational 
learning model on improving theory of mind of preschool 
children in Urmia. Methods: Current research which is 
semi-experimental, was conducted in a pretest-posttest 
kind of studies with a control group.40 children were 
chosen considering availability and were randomly 
divided into experimental and control groups. To 
evaluate variables in this research, Elliott and Grsham’s 
social skills calibration gauge for preschool children 
(ssrs) and Stimman and Morris' 38-item questionnaire 
about theory of mind were used as tools to get 
information about pretest and posttest. Children in the 
experimental group were trained social skills during 15
sessions using  Bendura’s observational learning model.
We examined the data produced by tests using covariance 
analysis and independent T experiment. Results: suggest 
that training social skills using Bendura’s observational 
learning model significantly improves these skills 
andtheory of mind ability in children. Conclusion:
results of current research imply that through theory of 
mind development, training involvements can prevent 
children’s several cognitive and behavioral abnormalities; 
so it’s suggested that training social skills will be 
included in policies of Education Organization and 
clinical centers. 
keywords: social skills, observational learning, 
Bendura, Theory of Mind. 
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  مقدمه
 نیتر داغو  نیزتریانگ بحثامروزه یکی از 

ذهن  رشد نظریه شناسی روانموضوعات در 
توانایی ). 2002، 1تیلور و کیندرمن(است کودکان 

ذهنی یعنی نیات،  هاي حالتنسبت دادن 
به خود و دیگران  باورهاو  ها خواستهاحساسات، 

د توان میحاالت ذهنی دیگران  که اینو درك 
 اصطالح ،متفاوت از حاالت ذهنی خود فرد باشد

شود  مینامیده  TOM اختصاراًیا  2ذهن نظریه
 مبتالبهافراد ). 1388خانجانی و هداوند خانی، (

نقایص نظریه ذهن با مشکالت جدي در تعامل با 
. )1995، 3کوهنبارون (هستند دیگران مواجه 

 عملکردنتایج تحقیقات، نقص  اساسبر بطوریکه 
قوي   کننده بینی پیشدر تکالیف تئوري ذهن 

اختالل سلوك، اختالل  ازجملهمشکالت رفتاري 
، 4کزیدي( يپرخاشگر ،اي مقابله اعتنایی بی

یزدي، بنی جمالی و (است ، بیش فعالی )1998
خود صالحیت نظریه  نوبه بهو ) 1389سالمی، 

 یهمدل ازجملهاجتماعی  هاي مهارتذهن بر 
، کفایت )2010، 5کارپنتر، پتینگتون و راجرز(

؛ بخشی و 1997بارون و کوهن، ( یاجتماع
حل  هاي مهارت ؛خودتنظیمیو ) 1390میکاییلی، 

، فرآیندهاي کنترل اجرایی و پیشرفت مسئله
از . گذار استاثر )2000، 6کوله و میچل( یلیتحص

 هاي مهارتپژوهشگران نقص  طرف دیگر

                                                             
1. Taylor, L. & Kinderman, P. 
2. Theory of mind (TOM) 
3. c - onrBa ohen 
4. Cassidy 
5. Carpenter, Pennington & Rogers 
6. Colle & Mitchell 

ذهن در  ص نظریهاجتماعی و متعاقب آن نق
؛ 2002بارون و کوهن، ( سمیاوتکودکان 

، )2002، 7ولف و سیگال(ناشنوا ، )1390بیرانوند،
انصاري نژاد، (داون ذهنی و سندرم  توان کم،  نابینا

را گزارش  )1390موللی و ادیب سرشکی، 
 و آثاربطه دوسویه با توجه به را. اند کرده

و اختالل تئوري  تأخیرکه و متعددي  ناپذیر جبران
اجتماعی و شناختی  عملکردهايذهن کودکان بر 

خداداد و (داشت در آینده در پی خواهد  ها آن
لزوم فراهم نمودن هرگونه  .)1387همکاران، 

در مقطع  ویژه به(کودکان ی براي آموزش برنامه
جهت رشد و بهبود سطح نظریه ) از دبستانپیش 
 درزمینه. شود میاحساس  ازپیش بیش ها آنذهن 

اینکه چه چیزي به تحول درك کودکان از ذهن و 
، نظرات مختلفی کند میحالت ذهنی کمک 

برخی از پژوهشگران موافق با . است ابرازشده
رویکرد اجتماعی فرهنگی بر تجربه با سایر افراد 

 عبداهللا( دارند دیتأکرشد درك ذهن  منشأ مثابه به
این رویکرد نشان  تأییدآنان در ). 1389زاده رافی 

که کودکان ناشنوایی که والدین شنوا دارند  اند داده
در مقایسه با کودکان ناشنوایی که والدین ناشنوا 

، زیرا والدین این ترند عقبدارند، در نظریه ذهن 
ارتباط برقرار  ها آنبا  خوبی بهند توان میکودکان ن

 در همین). 1386، و همکاران زاده حسن(کنند 
با ارائه  توان میکه  اند دادهراستا تحقیقات نشان 

الزم در همان اوایل کودکی برخی از  هاي آموزش
مربوط به نظریه ذهن کودکان اوتیستیک  هاي جنبه

                                                             
7. Woolf & Siegal 
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). 1389منصوري و همکاران، (نمود را جبران 
و توضیح  تر رگبزوجود خواهران و برادران 

حاالت ذهنی توسط والدین به هنگام صحبت با 
کودك مراحل رشدي  شود میکودکان نیز موجب 

 جمالغفاري، بنی (کند طی  تر سریعهن را نظریه ذ
همچنین نتایج تحقیقات اخیر، ). 1389 احقر، و

 ها آنراجع به نقص نظریه ذهن در کودکانی که با 
ر رشد این شده است، از نقش محیط ب بدرفتاري

یاگمورلو، (کند  میتوانایی شناختی حکایت 
بر این اساس به نظر  ).2005برومنت و کلیمیا، 

د بر رشد زودتر از توان میمحیط اجتماعی  رسد می
داشته  توجهی قابل تأثیرموقع این مهارت شناختی 

با توجه به  ).1389غفاري و همکاران، (باشد 
است  آن اینکه علت بسیاري از مشکالت رفتاري

 ستین شده شناختهکه رفتار پسندیده و مطلوب 
احتمالی داد که  نتیجه توان می )1943کارتلج، (

عامل بسیاري از  عنوان بهنقص نظریه ذهن 
طی کودکان، خود معلول مشکالت رفتاري و ارتبا

. اجتماعی الزم باشد هاي مهارتآموزش  عدم ارائه
 هاي مهارت«آموزش لذا در این پژوهش 

که ابعاد و پیامدهاي مشابهی  اي سازه( »1اجتماعی
 مؤثرعامل احتمالی  عنوان به) با تئوري ذهن دارد

 شده گرفتهبر رشد تئوري ذهن کودکان در نظر 
 هاي مهارتاخیر اهمیت  يها سالدر . است

اجتماعی بدان حد پیش رفته است که برخی آن را 
و در  اند دانستهنوع خاصی از هوش عملی انسان 

جدیدي به نام هوش عاطفی این رابطه مفهوم 

                                                             
1. Social Skins 

؛ به نقل از 1976، 2استرنبرگ(است  شده ابداع
 هاي روشاغلب  منشأ). 1381یوسفی و خیر، 

کنشی و  هاي نظریهاجتماعی  هاي مهارتآموزش 
و ) 1375اکبري زاده، (است جتماعی یادگیري ا

بخش عمده یادگیري در این رویکرد  که ازآنجایی
د توان می گیرد میاز طریق مشاهده مستقیم صورت 

نوع یادگیري بخصوص  مؤثرتریناز پایدارترین و 
قائمی مقدم، (باشد  دبستانی پیشبراي کودکان 

امکان  تنها نهبا استفاده از این روش ). 1382
تازه از طریق  هاي مهارتآموزش رفتارها و 

بلکه با به کار  شود میفراهم  تقویت جانشینی
بردن تنبیه جانشینی، از بروز رفتارهاي نامطلوب 

همچنین کلیه . آید مینیز جلوگیري به عمل 
نبود تشویق و  به دلیلقبلی که  هاي یادگیري

گردند  مینیرومند  اند نیافتهتقویت، زمینه بروز 
امروزه نیز براي یادگیري ). 1378مهر محمدي، (

 اي سادهعصبی نسبتاً  هاي مکانیسم، اي مشاهده
 هاي نورون«ها  آن که یکی از اند کردهکشف 

که مغز  دهد مینشان  ها نوروناین . است» اي آینه
 کنیم میمشاهده  ها انسانچگونه فعالیتی را که ما 

و انجام آن فعالیت را در  نماید میدر خود ثبت 
سیف و (سازد  میهمان لحظه یا در آینده آسان 

 شدت بهکودکان  که ازآنجایی). 1390ارثی، کیان 
تعامالت اجتماعی، رفتارهاي خود  تمایل دارند، در

 با کشفرا با اطرافیانشان همسو سازند و از سویی 
در مغز انسان و اثبات اثرات  3اي آیینه هاي نورون
اجتماعی  هاي مهارتآن بر یادگیري  کننده تسهیل

                                                             
2. Sternberg, R. J. 
3 roneurones mirr .  
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 هاي مهارتتوضیح داد که آموزش  توان می
 1اي مشاهدهاجتماعی از طریق الگوي یادگیري 

براي فهم اعمال دیگران و خواندن ذهن  اي وسیله
؛ ترجمه 1391، 2السون و هرگنهان(هاست  آن

ند تعامالت توان میچنین تقلیدهایی  درواقع). سیف
را افزایش داده،  ها ارتباطاجتماعی را تسهیل کرده، 

ساخته و مراقبت و  تر نزدیکافراد را به یکدیگر 
افزایش دهند و اگر این  ها آن بین راتوجه متقابل 

درست باشد پس مقلدان خوب باید در تشخیص 
عمل کنند و این  خوبی بههیجانات دیگران نیز 

همان (شود  می ها انسانمنجر به همدلی بیشتر بین 
شواهدي مبنی بر  ها پژوهشستا در این را). منبع

تقابل بر بهبود بخشی آموزش تقلید ماثر
اجتماعی و نشانگان کودکان  هاي مهارت

صیام پور و همکاران، (دهند  میارائه  درخودمانده
بنابراین انجام این تحقیق و نتایج آن ؛ )1392

در جهت  مؤثريکاربردي  هاي حل راهد توان می
پیشگیري و درمان مشکالت رفتاري، هیجانی و 
شناختی کودکان، در اختیار مراکز خدمات 

، مراکز استثنایی، پزشکی روانو  شناختی روان
 ها مهدکودكکانون اصالح و تربیت، مدارس و 

اینکه در ایران پژوهشی با این  ویژه بهقرار دهد، 
. روش به بررسی این موضوع نپرداخته است

با توجه به آنچه پیرامون آموزش  رکلیطو به
اجتماعی و نقش احتمالی آن در رشد  هاي مهارت

نظریه ذهن در نظر گرفته شد، هدف از اجراي این 
که آیا  استپژوهش یافتن پاسخ به این مسئله 

                                                             
1. learningnalobserva 
2 ergenhahnH  &Olson .  

شناختی  ـیک توانایی زیستی  عنوان بهتئوري ذهن 
اجتماعی  هاي مهارتآموزش  ثیرأد تحت تتوان می

اینکه آیا ؟ و ارتقاء یابد) عاملی محیطی وانعن به(
د توان میبندورا  اي مشاهدهالگوي یادگیري 

 هاي مهارت، جهت افزایش کارآمدمدلی  عنوان به
  .ی و تئوري ذهن کودکان به کار روداجتماع

  
  روش

روش این مطالعه نیمه : پژوهشجامعه و نمونه  
جامعه آماري . آزمایشی همراه با گروه کنترل بود

این پژوهش کلیه کودکان دختر و پسر 
 93- 92 یلیتحصشهر ارومیه در سال  دبستانی پیش

 صورت بهنفري  40 اي نمونه. بوده است
 صورت بهدر دسترس انتخاب و  گیري نمونه

  .تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند
این  متغیرهايجهت سنجش : پژوهشابزار 

 هاي مهارت بندي درجهپژوهش از دو مقیاس 
الیوت و گرشام  دبستانی پیشاجتماعی کودکان 

)ssrs(  ذهن  نظریه سؤالی 38و پرسشنامه
 گردآوريابزار  عنوان بهاستیرنمن و موریس 
 آزمون پسو  آزمون پیشاطالعات مربوط به 

  .است شده استفاده
 1990در سال  :اجتماعی هاي مهارتمقیاس 

والدین، سه فرم ویژه  يو دارا است شده طراحی
در پژوهش حاضر از . ان استآموز دانش معلمان و
 ـ1: است دو بخشکه داراي  شده استفادهفرم معلم 

اجتماعی شامل سه خرده آزمون  هاي مهارتبخش 
خود ( يدار و خویشتنورزي  جرئتهمکاري، 

بخش مشکالت رفتاري  ـ2 .است) يمهار گر
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 دار مشکلي رفتارهاي ها آزمونخرده   دربرگیرنده
، درونی )مانند پرخاشگري(شده  سازي برونی

. استفعالی  شیو ب) مانند افسردگی(شده سازي 
این پرسشنامه در قالب مقیاس  گذاري نمره شیوه

 دریافت نمره. گیرد میلیکرت صورت  اي درجه سه
باال در این مقیاس داللت بر این مسئله دارد که 

اجتماعی باالتري برخوردار  هاي مهارتاز  گو پاسخ
نمره پایین نیز حاکی از ضعف در . است

اجتماعی یا امکان وجود مشکالت  هاي مهارت
پایایی ) 1993( وتیوالگرشام . استرفتاري بیشتر 

و  باز آزمایی هاي روشاین مقیاس را با استفاده از 
 اند که داده گزارش 94/0کرونباخ، برابر با  يآلفا

تحقیقات متعددي  تأیید نیز مورددر ایران 
  .)1386شهیم، (است  قرارگرفته

که براي : )1994( آزمون نظریه ذهن استیرنمن
صاحبه م صورت به شده تعبیهسال  5- 12سنی  رده

است  هایی داستانو شامل تصاویر و  شود میاجرا 
به آزمودنی،  ها آن که آزماینده بعد از عرضه

و به پاسخ  کند می را مطرحاستانداردي  سؤاالت
 و به پاسخ غلط وي» 1« صحیح آزمودنی نمره

نمرات باالتر نشانه دسترسی به . دهد می» 0«نمره 
براي بررسی روایی . سطوح باالتر نظریه ذهن است

روایی محتوایی،  هاي روشاین آزمون از 
 و رواییمبستگی خرده آزمون با نمره کل ه

است که در تمام موارد  شده استفادههمزمان 
. بوده است ریمتغ 96/0 تا 82/0معنادار و بین 

 شده گزارش 94/0 تا 70/0پایایی آزمون نیز بین 
. )191ص  ،1385 ،و خیرقمرانی، البرزي (است 

در پژوهش حاضر نیز پایایی مقیاس نظریه ذهن بر 

 78/0برابر با  آمده دست بهاساس آلفاي کرونباخ 
  .است

از  آمده دست بهاطالعات : دادهاروش تحلیل 
با استفاده از  آزمون پسو  آزمون پیش هاي موقعیت

آماري تحلیل  هاي و روش 19spssافزار  نرم
قرار  وتحلیل تجزیهمستقل مورد  tو کوواریانس 

  .گرفتند
در ابتداي جلسات و شروع آموزش، : اجرا شیوه

موافقت و رضایت اولیاي همه کودکان براي 
کاربندي آموزشی . مشارکت در جلسه جلب گردید

ساعته براي گروه آزمایش اجرا  3جلسه  15طی 
 آزمون پسدو هفته پس از اتمام کاربندي . گردید

پیگیري  منظور بهزمانی  این فاصله. اجرا گردید
آموزشی  بسته. وده استب ها آموزش اثربخشی

اجتماعی از  هاي مهارتبراي آموزش  مورداستفاده
اجتماعی  هاي آسیباز  گیري پیشجانب دفتر 

سازمان  گیري پیشمعاونت امور فرهنگی و 
ابتدا پیش . بهزیستی و خانه کودك استان تهیه شد
 هاي مهارتاز پرداختن به پروتکل آموزش 

ق فرایند اجتماعی، به اقدامات صورت گرفته طب
بندورا  اي مشاهدهروش یادگیري  اي مرحلهچهار 

در پژوهش حاضر  ها مهارتآموزش این  که شیوه
است  ذکر قابل. شود میخالصه اشاره  طور بهاست، 

 هاي مؤلفهبراي آموزش تمامی  ها فعالیتکه این 
لذا از نوشتن  اند رفتهاجتماعی بکار  هاي مهارت
  .شده است نظر صرفدر متن پروتکل  ها آندوباره 

کودکان به  توجه جلب :مرحله توجه به الگو - 1
از طریق ارائه الگو در قالب  موردنظرمهارت 
محبوب کارتونی و عروسکی، فیلم  هاي شخصیت
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تصویري،  هاي کارتداستان،  کتاب و ویدئو، موسیقی،
یا همساالن  تر بزرگاجراي نمایش توسط کودکان 

 مستعدتر، بارش مغزي و توضیحات شفاهی

ارجاع مکرر کودکان  )1 :مرحله یادسپاريـ 2
و  سؤالداستانی از طریق  هاي شخصیتو  ها یتموقع به

مثبت  هاي مکرر نقشو تعویض  نقشایفاي ) 2جواب 
) 3و منفی براي پی بردن به شقوق مختلف رفتاري 
 )4ایجاد کارت خود نظارتی براي ارزیابی یادگیري 

براي بازخورد کالمی و دوربین  صوت ضبطاستفاده از 
جهت ارائه بازخورد تصویري از رفتارهاي کودکان به 

 تصویرسازي) 5 و امکان اصالح عملکردشان ها آن
 .کالمی حین اجراي مهارت گوییخود 6ذهنی 

 صورت بهانجام مهارت  )1: مرحله تولید رفتار - 3
 سناریوهايو مستقل توسط کودکان در  شده هدایت

برگزاري مسابقات ) 2طبیعی  هاي و موقعیتساختگی 
 .ها مهارتبراي اطمینان از یادگیري 

و  ها کننده تقویتارائه انواع  )1 :مرحله انگیزش - 4
ارائه جوایز به ) 2 غیرکالمیو کالمی  بازخورد

به  فراگرفته هاي مهارتتعمیم ) 3برندگان مسابقات 
از  مهدکودكآموزشی خارج از محدوده  هاي محیط

گزارش از  درخواست )4طریق ارائه تکلیف خانه 
 شده گرفتهتعمیم مهارت فرا  والدین جهت اطمینان از

  .در منزل
  

رابندو اي مشاهدهاجتماعی به شیوه یادگیري  هاي مهارتپروتکل آموزشی   

هاي صورت گرفته فعالیت اهداف جلسه  

 

 اول

 و انتظارات ها برنامهمعرفی 

اجراي /  و کودکانبه والدین 

آزمون پیش  

 .قرار گرفتنداهداف اجراي این طرح آزمایشی در جریان  والدین )1

 .گردیدگرم  پذیرایی جلسه با پخش موسیقی کودکانه وفضاي   )2

  .شدند اجرا صورت انفرادي مستقل و بهدر یک اتاق  ها آزمون پیش )3

 

 دوم

 

 

آموزش همکاري و مشارکت 

 با دیگران

 ها يو درباز شدندتقسیم  یهاي ناهمگن ازلحاظ جنسیتی و توانای کودکان به گروه )1

 )اشتراکی، نقاشی اشتراکی داستان کشی، مانند مسابقه طناب( هاي گروهی و فعالیت

 .کردند شرکت

براي پی بردن به (صورت انفرادي نیز اجرا شدند  الذکر به فوقهاي گروهی  فعالیت )2

تر  اهمیت کار گروهی و نقش اعضاي گروه و اینکه همکاري باعث بهتر و سریع

 .)شود پیش رفتن کارها می

 مساعی تشریک با موضوع هایی غیرمستقیم از طریق نقل داستان ها به شکلالگو )3

 .شدند ارائه

 که نیاز به همکاري همه ها و مشاغلی تصویري موقعیتهاي  با استفاده از کارت )4

 .)نانوایی، بازي فوتبال :مانند( دندیگرددارند معرفی  اعضا

  .گردید اجراتوسط خود کودکان  ی با موضوع همکارينمایش )5
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 سوم

 

 

 آموزش رعایت نوبت

 

که نیاز به هایی  موقعیت به هاي تصویري از طریق بارش مغزي و نمایش کارت )1

ها، هنگام  هاي اتوبوس و خرید، بازي مانند صف(شد اشاره  رعایت نوبت دارند

 .)رانگفتگو با دیگ

 .شد بررسی ها پیامدهاي رعایت نکردن نوبت در هریک از این موقعیت )2

مهارت صف بستن و رعایت نوبت با اجراي چند بازي که مستلزم انجام این  )3

  )...، توپ در تور انداختن ویل یل: مانند(شدند  ها هستند تمرین مهارت

 

 چهارم

 

آموزش پیروي از 

ها دستورالعمل  

هاي تصویري در رابطه با آداب کالسی و  توضیحاتی همراه با نمایش کارت )1

: ازجمله .گردیدآموز باید در محیط کالسی ایفا کند ارائه  هایی که یک دانش نقش

راه نرفتن و صحبت نکردن بدون اجازه موقع در کالس درس،  ورود و خروج به

 .....موقع تکالیف و  در کالس درس، داشتن پوشش مخصوص مهدکودك، اتمام به

مقررات  نیا .شد توضیحاتی در رابطه با مقررات خارج از محیط مهدکودك ارائه )2

قررات رعایت م ،ها ابانیها و خ رعایت قوانین بهداشتی در خانه و پارك: شامل

 .شدند یمازي در منزل ساعت خواب و ب

آگاهی  از پیامدهاي عدم پیروي از دستورات و قوانین از طریق نمایش عروسکی )3

  .یافتند

 

 

 پنجم

 

 

 

 

 

 

 آموزش خود

 ابرازي

 

 

 

شخصیتی، عالیق  ظاهري،(شان هاي کودکان به صحبت کردن در مورد ویژگی )1

  .شدند تشویق دقیقه 3ها به مدت  در حضور همکالسی .)..و

هاي  هایشان از طریق مصاحبه در قالب گروه هاي همکالسی با ویژگیکودکان  )2

 .گشتندآشنا  دونفره

دستی در سالم و  شیگري مانند معرفی خود به دیگران، پرفتارهاي خود آغاز )3

احوالپرسی، دعوت از دیگران براي شرکت در بازي و شرکت داوطلبانه در 

پیشنهاد کمک دادن به  ،هاي گروهی، تعارف کردن خوراکی به دوستان فعالیت

آموزش داده  ها، تمجید و تحسین دیگران دیگران و تقاضاي کمک خواستن از آن

  .شدند
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 ششم

  

  

ورزي و  جرئتآموزش 

  مهارت نه گفتن

پخش  نمایش عروسکی، ایفاي نقش، هاي زیر در قالب بارش مغزي، خرده مهارت .1

 :داده شدند فیلم و کارت تصویري آموزش

هاي  درخواست جرئت مندانه از دیگران براي برآوردن نیازها و درخواست .2

 .مان مانند پول پاره از فروشنده نپذیرفتن منطقی

دار خوبی براي  ها از دیگران؛ مثالً اگر امانت ها و کدورت بیان جرئت مندانه رنجش .3

 .وسایلمان نبودند

همراهی نکردن : هاي غیرمنطقی دوستان و درخواست مالحظه یمواجهه با رفتارهاي ب .4

 .ها براي بازي قبل از اتمام تکالیف آن

ها  رفتن به خانه غریبه :نه گفتن و مقاومت نمودن در برابر تقاضاهاي غیراخالقی .5

 .بدون اطالع والدین

  .هاي ارتباطی قاطعانه، پرخاشگرانه و منفعالنه آشنا نمودن کودکان با انواع سبک .6

 

 هفتم

  

آموزش صبر و 

  داري خویشتن

هاي  داري از طریق ایجاد چندین سناریوي نمایشی از موقعیت پیامدهاي خویشتن )1

ترك پارك و حیاط مهدکودك : ها این موقعیت ازجمله .ه شدندآمیز نشان داد تعارض

هنگام بازي در هواي سرد و بارانی، نخوردن پفک و تنقالت قبل از غذا، نرفتن به 

بیماري و  غذایی خاص در دوره م امتحانات، استفاده از دارو و رژیممهمانی در ایا

 .است توجیبی پول .انداز کردن پس

و تکانشی ) مسخره کردن(نادیده انگاشتن و خاموشی در برابر رفتارهاي منفی  )2

 .آموزش داده شد همساالن) هل دادن(

نادرست تمرین مهارت مذکور از طریق ایفاي نقش کودکان در شق درست و به  )3

  .پرداخته شد رفتارهاي مرتبط با این مهارت

   

وجود  به ریهاي ز طرح سؤال و جوابرا از طریق بارش مغزي  مربی فضایی از )1

 :آورد

  انگیزد؟ را برمی چه چیزهایی خشم ما :س

اذیت شدن توسط دیگران، مورد تمسخر و اهانت قرار گرفتن، قطع شدن صحبت : ج

  ....ازحد در صف و بیشتوسط دیگران، انتظار 

  هاي افراد به خشم چگونه است؟ انواع واکنش: س
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 هشتم

  

  

  

  آموزش کنترل خشم

ها، قهر کردن، دشنام دادن، جیغ زدن و گریه  صدمه زدن به دیگران یا وسایل آن: ج

ترها و  کردن، نادیده انگاشتن، گفتگو و مذاکره با طرف دعوا، کمک خواستن از بزرگ

....  

 مشخص شد هاي مطلوب و نامطلوب در مقابله باخشم تمایز بین واکنش 

معرفی  در قالب داستان، نمایش، فیلم و کارتونذیل  هاي مدیریت خشم مهارت 

 :گردیدند

 .دور شدن از موقعیت براي اجتناب از درگیري 

 .روي تخلیه هیجانات منفی با انجام چند حرکت ورزشی هوازي مانند پیاده  

 .)ریلکسیشن( شتنیخو سازي آرام 

 !شوم یخود گویی کالمی براي کنترل احساسات مانند من خشمگین نم 

من دوست ندارم بدون اجازه از وسایلم : جاي درگیري فیزیکی ابراز احساسات به 

 !استفاده کنید

  .ترها مانند مربی یا والدین تقاضاي کمک خواستن از بزرگ

 

 

 نهم

  

  

آموزش انتقاد کردن و 

  انتقادپذیري

هاي فردي  پذیرش تفاوت: داده شد نتقاد کردن از دیگران آموزشاهاي  خرده مهارت 

تماس  يها، برقرار افراد، بیان نکات مثبت افراد قبل از اشاره نمودن به نکات منفی آن

گیري از ایجاد حالت  فیزیکی مالیم مانند دست طرف مقابل را گرفتن براي پیش

 .شد قرار گرفتهنقد  تدافعی و سوءتفاهم در فردي که مورد

پذیرش خطا و اشتباه خود و  :داده شدآموزش  ادمطلوب کنار آمدن با انتق هاي شیوه 

از  زیو متانت و پرهرویی  تراشی، حفظ خوش معذرت خواستن، عدم توجیه و بهانه

 .هاي دیگران جویی بهانه نقد غیرمنطقی و پرخاش به نقاد، پاسخ مؤدبانه به

به اجرا  هاي طبیعی ها توسط کودکان چند سناریو از موقعیت براي تمرین این مهارت 

 طور مثال انتقاد به شخصی که وسایل ما را گرفته و معیوب برگردانده به .درآمدند

 .است

  .پرداختند هاي دونفره یکدیگر در گروه نقد به کودکان 
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 دهم

 

  همدلی آموزش

بنیادین  و احساساتهیجانات ، چهره هاي ماسکاز طریق نشان دادن  )1

 .شناسایی شدند) و ترسشادي، غم، تعجب  خشم،(

 .شدند تعریف ،خاطراتی از جانب کودکان که شامل احساسات نامبرده بود )2

و بازخورد شد طبیعی از سوي مربی بیان  هاي موقعیتفهرستی از  )3

با گفتن  مثالً: گردیددریافت  کودکانطرف  ها از موقعیتبه این  غیرکالمی

احساس مربوط  کودکان از سوي مربی،» یکن یموقتی پولت را گم « جمله

 .دهند میناراحت نشان  ن موقعیت را با نشان دادن قیافهبه ای

 :از اند عبارت شد کهاشاره  مختلف تشخیص عواطف در دیگران هاي راهبه  )4

 .و کالمآهنگ صدا  حاالت چهره، زبان بدن،

از همدلی با دیگران  هایی مصداق، و کارتونتصویري  هاي کارتبه کمک  )5

پیدا کردن وسایل  مثالًکمک به همساالن در هنگام بروز مشکالت : مانند

به خاطر نواقصشان، تقسیم خوراکی پرهیز از تمسخر دیگران  ،شان شده گم

، راهنمایی کردن کودکان ها آنو قرض دادن وسایلمان به  با دوستان

  .معرفی گشتند از خود، هدیه دادن به افراد نیازمند تر کوچک

 

، یازدهم

دوازدهم و 

 سیزدهم

  

  فراگرفته هاي مهارتیادسپاري 

و طبیعی  هاي موقعیتدر  قبلی جلسات شده دادهآموزش  هاي مهارت -1

  .شدند تمرین مانند ایفاي نقش یساختگ

و و دوربین  صوت ضبطبا استفاده از  ها مهارتاین  و اصالحبازنگري   -2

  .صورت گرفت ذهنی يرسازیتصو

 

 چهاردهم
 فراگرفته هاي مهارتاجراوتعمیم 

انگیزشی در کودکان  هاي فعالیت و ها برنامه به ایجاد ها مهارتجهت تعمیم این 

برگزاري مسابقات مختلف با موضوع  :از اند عبارت ها فعالیت نیا .مبادرت شد

 اهداي جوایز درنهایتو بر اساس گزارش والدین  امتیازدهیاجتماعی و  هاي مهارت

  .ها زمینهبه کودکان برتر در این 

 ها آزمون پساجراي  پانزدهم
به اجرا  آزمون پسجهت  ها پرسشنامهو ید هفته به پایان رس آموزشی پس از دو دوره

  .درآمدند
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  ها یافته
اجتماعی از  هاي مهارتآموزش : فرضیه اول

بندورا موجب  اي مشاهدهطریق الگوي یادگیري 
 دبستانی پیشدر کودکان  ها مهارتافزایش این 

  .شود یم
  اجتماعی هاي مهارتهاي توصیفی شاخص .1جدول 

میانگین   گروه  متغیر
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

انحراف معیار 
  آزمون پیش

انحراف معیار 
  آزمون پس

مهارت 
  اجتماعی

  50/10  57/11  60/37  55/33  آزمایش
  84/11  48/11  60/31  70/31  کنترل

حاکی از این است که میانگین  1جدول 
گروه آزمایش در مقایسه با ) 60/37( آزمون پس
این . بیشتر شده است) 55/33( آزمون پیش

براي ) آزمون پیشو  آزمون پسمیانگین (تفاوت 
همچنین، . گروه کنترل بسیار ناچیز است

یش نسبت به گروه گروه آزما آزمون پسمیانگین 
 این افزایش میانگین نشان . کنترل باالتر است

اجتماعی کودکان باال  هاي مهارتدهد که می
  این تغییر  داري معنیرفته است که براي بررسی 

این  در .است شده استفادهاز آزمون کوواریانس 
 آزمون پسراستا، میزان تأثیر برنامه در مرحله 

 27، دیگر عبارت به. درصد بوده است 27/0
مربوط به مداخله  آزمون پسدرصد واریانس 

  .آموزشی بوده است
اجتماعی از  هاي مهارتآموزش  :فرضیه دوم

اي بندورا موجب طریق الگوي یادگیري مشاهده
افزایش توانایی نظریه ذهن در کودکان دختر و 

  .شودمی دبستانی پیشپسر 
  

  هاي توصیفی نظریه ذهنشاخص .2 جدول
میانگین   گروه  متغیر

  آزمون پیش
میانگین 

  آزمون پس
انحراف معیار 

  آزمون پیش
انحراف معیار 

  آزمون پس
  51/4  24/5  00/23  10/21  آزمایش  نظریه ذهن

  86/4  47/4  70/20  30/20  کنترل
  

که میانگین  سازد میآشکار  2جدول 
در گروه آزمایش نسبت به  آزمون پس
؛ است یافته افزایشمحسوسی  طور به آزمون پیش

به  نسبت آزمون پستفاوت میانگین نمرات  اما
در گروه کنترل تغییر چندان نداشته  آزمون پیش
است که میانگین نمرات  توجه قابل. است

گروه آزمایش از گروه  آزمون پیشو  آزمون پس
  .تر استکنترل بیش

اجتماعی  هاي مهارتآیا آموزش : فرضیه سوم
اي بندورا اثر از طریق الگوي یادگیري مشاهده

متفاوتی در توانایی نظریه ذهن کودکان پسر و 
  گذارد؟می دبستانی پیشدختر 
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  ذهنمقایسه توصیفی پسران و دختران در توانایی نظریه  .2جدول 
  انحراف استاندارد  میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد  هاگروه

  38/4  41/23  33  18  17  دختران

  81/4  69/20  29  11  23  پسران

  
نتیجه  توان میبه نتایج جدول  با توجه

گرفت که حتی پس از اجراي برنامه آموزش 
اجتماعی از طریق الگوي یادگیري  هاي مهارت

اي بین نمرات توانایی نظریه ذهن مشاهده
  .دیده نشد داري معنیپسران و دختران تفاوت 

  
  و بحث گیري نتیجه

این پژوهش بررسی اثربخشی  ازهدف 
اجتماعی از طریق الگوي  هاي مهارتآموزش 

رشد این  بندورا بر اي مشاهدهیادگیري 
و ارتقاء نظریه ذهن کودکان  ها مهارت

نتایج آماري مربوط به . بود دبستانی پیش
اجتماعی بر  هاي مهارتاثربخشی آموزش 

تفاوت بین  داد که، نشان ها مهارترشد این 
 در سطح آزمون پس و آزمون پیشنمرات 

0,05<p  توان میبه این معنا که معنادار بود؛ 
اجتماعی کودکان را  هاي مهارتبا آموزش 

) 1981(گاتمن در همین راستا . بخشید ءارتقا
به کودکان  توان میخوشبختانه  داد کهنشان 

منزوي یا مطرود کمک کرد تا با آموختن 
اجتماعی بتوانند روابط اجتماعی  هاي مهارت

میز ناشور و . بهتري با دیگران برقرار کنند
نیز موفق شدند با ) 1980(جورج اسپیواك 

آموزش ارتباط با افراد؛  ي فشردهها نامهبر

ت ورزي ابراز عواطف و جرأ هاي مهارت
به نقل (ببخشند را بهبود  دبستانی پیشکودکان 

 چنین هم. )1391 یاسایی، ترجمه ماسن،از 
اجتماعی  هاي مهارتاثربخشی آموزش  فرضیه

. شد تأییدبر بهبود تئوري ذهن کودکان نیز 
 نتیجه گرفت که سازه توان میطبق این یافته 

از شرایط  متأثرد توان میشناختی تئوري ذهن 
با ي این فرضیه ها یافته. یادگیري محیطی باشد

 که) 1389( یرافزاده  عبداهللا تحقیقات
براي تحول  تنهایی بهرسش  کند میپیشنهاد 

بلکه تجربه  کند مینظریه ذهن کفایت ن
واقع شود، همسو  مؤثرآن  بر تحولد توان می

است که تعامالت  شده ثابتهمچنین . است
خواهر ، نساالبزرگ اجتماعی با والدین، سایر

 تر سریع گیري شکلبرادر و همساالن به  و
شود  میمنجر  در کودکانتحول باور کاذب 

لذا احتمال دوسویه . )2000، 1یرس و فارنت(
 هاي مهارت تئوري ذهن وبین بودن رابطه 

کل  طور به. شود می تأیید ازپیش بیش اجتماعی
بیشتر در راستاي  ي این پژوهشها یافته

رویکرد  در این .نظریه بودرویکرد نظریه 
 و تجربهاست که ارتباطات و  نیبر ااعتقاد 

رشد درك کودکان از  منشأیادگیري اجتماعی 
                                                             
1 Resse & Farrent .     
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در همین راستا تحقیقات نشان . استذهن 
ذهن موجب ارتقاء  که آموزش نظریه اند داده

ذهنی  توان کمان آموز دانشسطح نظریه ذهن 
صاري نژاد، موللی ان(است آموزش پذیر شده 

زاده رافی،  عبداهللا؛ 1390 ادیب سرشکی، و
این نتایج که خود شاهدي بر ). 1389

رشد تئوري ذهن از عوامل  تأثیرپذیري
زیستی  صرفاً د فرضیهتوان می، استاجتماعی 

این توانایی شناختی را به چالش  بودن
که عملکرد  شده مشاهدهاز طرفی . بکشاند

با افزایش سن  شنوا کم ذهن در کودکان نظریه
، زیرا با ورود کودك یابد میو تجربیات بهبود 

زبانی رشد  ازنظربه مدرسه، وي  شنوا کم
تعامل اجتماعی  هاي فرصتو  کند میبیشتري 

و معلمان به  شنوا کمبیشتري را با همساالن 
بنابراین محیط اجتماعی ؛ آورد میدست 

 در کودكذهن  موجب رشد نظریهد توان می
زیرا تعامالت ؛ )1392گرمابی وموللی، (شود 

ی را براي یادگیري های فرصتاجتماعی مثبت، 
ارتباط بین تفکر و رفتار به  بیشتر درباره 

و درك فزاینده از ذهن خود و  آورند میوجود 
دیگران نیز، منجر به رفتار اجتماعی 

بخشی بارزیلی و (شود  می آمیز موفقیت
با کل نتایج این پژوهش در). 1390میکاییلی، 

  این  به. دیدگاه تحولی پیاژه ناهمخوان است
 دبستان پیش دوره که کودکان در ترتیب

ند دیدگاه دیگران توان میخودمحور نیستند و 
 ي فرضیه دوم وها یافته. را در نظر بگیرند

اجتماعی  هاي مهارتآموزش  اثربخشیسوم 

 دختر و(جنس د تئوري ذهن هردو رش را بر
نشان داد و نیز ثابت کرد که تفاوت )  پسر

معناداري بین سطح توانایی نظریه ذهن 
دختران و پسران پس از اعمال آموزش وجود 

ضیه از عدم مجموع نتایج این دو فر در .ندارد
نظریه ذهن  و تحولدخالت جنسیت در رشد 

ي ها یافتهاین نتیجه با . کند میافراد حکایت 
هماهنگ است ) 1996( نگتونیاستو  نکینزج

خود نشان دادند کارکرد  در بررسیکه 
در تکالیف نظریه ذهن با جنسیت  ها آزمودنی

هم به ) 2000(میل  ووالز . همبستگی ندارد
جنسیتی  هاي تفاوتکه  این نتیجه رسیدند

کارکرد در  کننده بینی پیشمعنادار  اي گونه به
 از بررسی نتایج. نظریه ذهن نیستتکالیف 

ي صورت گرفته در این زمینه، ها پژوهش
امروزه بسیاري از گفت که  توان می

 هاي دههکه در  اي گونه بهجنسیتی  هاي تفاوت
اما ؛ است وجود ندارد شده گزارشپیشین 

ي بارون کوهن ها یافتهي این فرضیه با ها یافته
) 1998( و دان، هیوز )1997(همکاران  و

 هاي بررسیزیرا آنان در ؛ ناهماهنگ است
خود دریافتند که کارکرد دختران در نظریه 

  .معنادار از پسران بهتر است اي گونه بهذهن 
 هاي پژوهشعلت ناهماهنگی نتایج این 

مذکور ممکن است ناشی از متفاوت بودن 
جامعه، نمونه و محدودیت در ابزارهاي 

؛ ي مذکور باشدها پژوهشپژوهشی حاضر با 
این موضوع در  شود میبنابراین پیشنهاد 

. ردیقرار گپژوهشگران  مدنظري آتی ها پژوهش
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بودن نمونه و محدودیت در  بر محدودعالوه 
عدم کنترل توانایی  ،گیري اندازهابزارهاي 

این  عمده هاي محدودیتکالمی کودکان از 
 شود میلذا پیشنهاد . شود میمحسوب  پژوهش
توانایی کالمی  تأثیري آتی، ها پژوهشکه در 

همچنین سایر متغیرهاي . کودکان کنترل شود
مربوط با رشد نظریه ذهن و انجام پژوهش بر 

ر د به فهم بهتتوان میسنی  هاي گروهروي سایر 
در  توان میهمچنین . این موضوع کمک کند

حاضر بهینه از نتایج پژوهش  راستاي استفاده
و کارشناسان آموزشی و تربیتی را  ها خانواده

محور  در سهاین نتایج قرارداد تا  در جریان

آموزش، پیشگیري و مداخالت درمانی 
  .قرار بگیرند مورداستفاده

  
  سپاسگزاري

مسئولین بخش امور فرهنگی و  از وسیله بدین
سازمان بهزیستی و خانه کودك  گیري پیش

و  دبستانی پیشمدیریت محترم  و استان
 ها یآزمودنبهشت و تمامی  يها گلمهدکودك 

و اولیایی که در پژوهش حاضر ما را یاري 
  .گردد یمنمودند، صمیمانه قدردانی 
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 آموزش ).1386( .اف ،میلبرن و .جی ،کارتلجـ 
ترجمه  اجتماعی به کودکان هاي مهارت

قدس  آستان :مشهد .نظري نژاد محمدحسن
 .رضوي

هاي توانش«). 1392(گ  موللی، و .م گرمابی،ـ 
ذهن و حافظه یادگیري در کودکان شناخت، نظریه 

  .51 -2،13،57. تعلیم و تربیت استثنایی .»شنوا کم

 و .ك. آ هوستون، ؛.ج گیگان، ؛.ه .پ ماسن،ـ 
رشد و شخصیت . )1380( وي. ج .ج ،کانجر
 .نشر مرکز: تهران .ترجمه مهشید یاسایی .کودك

603-600.  

 و .ا. ، عملکی راد ؛.ر. غ چلبیانلو، ؛.م منصوري،ـ 
بر تحول  مؤثرعوامل مقایسه « ).1389( ا .ع مدد،

اوتیسم و  مبتالبه در کودکانسطوح نظریه ذهن 
پژوهشی دانشگاه علوم  -علمی. »کودکان طبیعی

 .115 -125 ،4 .پزشکی اراك
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نماز  برپاداشتنآموزش «). 1387( مهرمحمدي، مـ 
اجتماعی در  ـشناختی  نظریه اساس بربه کودکان 
 .191- 216، 71، 16. مجله علوم انسانی. »روانشناسی

مقایسه «). 1392( .یزدي، بنی جمالی، سالمیـ 
ساله، با و بدون  8 -6ان دختر آموز دانشعملکرد 

  . »در تکالیف نظریه ذهن اي مقابلهاختالل نافرمانی 

  .492 -501 ،2، 15 .اصول بهداشت روانی مجله

ی و بررسی پایای«). 1381( ، مریخ و .ف یوسفی،ـ 
اجتماعی  هاي مهارتروایی مقیاس سنجش 

پسران  و مقایسه عملکرد دختران و ماتسون
علوم اجتماعی و  مجله. »دبیرستانی در این مقیاس

 .147- 158، 2، 18. انسانی دانشگاه شیراز
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