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  چکیده
رشدي است که در  ـ اختالل ارتباط اجتماعی اختاللی عصبی :مقدمه

همسایگی اختالل اتیسم قرار داشته و مشکالتی را در زمینه تعامالت 
هدف از پژوهش حاضر بررسی . آوردمناسب اجتماعی بوجود می

هاي ذهن و مهارت ذهن در بهبود نظریه اثربخشی آموزش نظریه
 :روش .مبتال به اختالل ارتباط اجتماعی بود آموزاناجتماعی دانش

پس آزمون با گروه  ـ پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون
هاي آموزان پسر پایهدانش جامعه آماري پژوهش شامل کلیه. کنترل بود

تحصیلی  آباد در سالمدارس شهرستان بستان) نفر1319(پنجم و ششم 
گیري هدفمند پژوهش از نمونه ونهجهت انتخاب نم. بودند1396ـ97

هاي اختالل ارتباط اجتماعی به معلمان بدین ترتیب مالك. استفاده شد
ها معرفی آموزان مشکوك از طرف آنتوضیح داده شد و دانش مربوطه

شدند و براي اطمینان بیشتر از طریق مصاحبه تشخیصی بر اساس 
DSM-5  ز مبتال انتخاب آمودانش 26غربالگري صورت گرفت و تعداد

و برابر در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی  و به صورت تصادفی
هاي هاي پژوهش از پرسشنامه مهارتآوري دادهجهت جمع. شدند

آموزان الیوت و گرشام و آزمون نظریه ذهن قمرانی و اجتماعی دانش
در  یک ساعته گروه آزمایش به مدت هشت جلسه. همکاران استفاده شد

نتایج  :هایافته .قرار گرفت ار هفته تحت آموزش تئوري ذهنطی چه
نشان داد گروه آزمایش  5/0تحلیل کوواریانس در سطح معناداري 

هاي اجتماعی نسبت به گروه ذهن و مهارت بهبودي معناداري در نظریه
رسد بهبود نظریه ذهن به نظر می :گیرينتیجه .کنترل پیدا کرده است

هاي اجتماعی و کاهش پیامدهاي هبود مهارتتواند نویدبخش بمی
 .نامناسب اجتماعی در افراد مبتال به این اختالل شود

اختالالت  اختالل ارتباط اجتماعی، اتیسم، نظریه ذهن، :کلیدي واژگان
  .رشدي ـ عصبی

 

Abstract 
 

Introduction: Social communication disorder is a neuro-
developmental disorder which is located in the vicinity of 
autistic disorder and causes problems in the context of 
appropriate social interactions.This study was was done aiming 
at investigating the effectiveness of teaching the theory of mind 
on improving the theory of mind and social skills of students 
suffering from social communication disorder. Method: The 
present study was a semi experimental typewith pre-test, post-
test andcontrol group.The statistical population of this study 
consisted of all male students infifth and sixth grades (1319) 
fromschools of Bostanabad city in the academicyear of 2017-
18.The purposive sampling was used to select theresearch 
sample.To fulfill the research goal, the criteria for social 
communication disorder were explained to the relevant teachers, 
and suspicious students were introduced by them. For further 
certainty, a diagnostic interview was carried out on the basis of 
DSM-5 screening and 26 students were selected and randomly 
divided into two experimental and control groups.To collect the 
research data, students’social skills questionnaire of Eliot and 
Gershamand Qamarani et al’s theory of mind test were used. 
The experimental group trained under the theory of mind for 
eight two-hour sessions during the four weeks. Results: The 
results of covariance analysis at a significant level of 0.5 showed 
that the experimental group showedsignificant improvement in 
the theory of mind and social skills compared to the control 
group. Conclusion: Improving the theory of mind seems to be 
promising to improve social skills and reduce inappropriate 
social outcomes in people suffering this disorder. 
Key words: Social communication disorder, Autism, Theory of 
Mind, neurodevelopmental disorders. 
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  مقدمه
یک ) اتیکپراگم( 1اختالل ارتباط اجتماعی

که در جدیدترین رشدي است ـ  اختالالت عصبی
راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی 

)DSM-52 ( در دسته اختالالت ارتباطی گنجانده
این اختالل با مشکل . )2017، 3شین( شده است

جتماعی از اساسی در کاربرد شناسی یا استفاده ا
شود که به صورت و ارتباط مشخص میزبان 

کمبودهایی در فهمیدن و پیروي کردن از مقررات 
   باط کالمی و غیر کالمی در اجتماعی ارت

هاي طبیعی، تغییر دادن زبان مطابق با موقعیت
نیازهاي شنونده یا موقعیت، و پیروي کردن از 

شود د گفتگو و داستان سرایی آشکار میقواع
چنین ). 2013آمریکا، انجمن روانپزشکی (

 گراییکودکانی با دشواري زیادي در توسعه عمل
استفاده از زبان گفتاري براي گفتگو و تعامل (

در پردازش زبان  مشکالت ظریف، )یاجتماع
هاي  سطح باال مانند استنتاج کردن، و ویژگی

زبان و کودکان اوتستیک هستند هر چند  اختالل
 برآورده  خیصی براي اوتیسم رامعیارهاي تش

وجه تشابه این  .)2014، 4نوربوري(کنند نمی
هر دو اختالل بر کید أاختالل با اختالل اوتیسم ت

هاي تشخیصی اختالالت عملکردي در  نشانه
 استهاي ارتباطی شفاهی و غیر کالمی  مهارت

                                                             
1. Social communication disorder 
2. Diagnostic and Statistical Manual of 
Psychiatric Disorders-5  
3. Shin 
4. Norbury 

توانند برقراري ها میاین کاستی ).2018، 5تیملر(
عمل  وثر را براي فرد مشکل سازند ؤاط مارتب
 هاين در شغل و مشارکت کردن در تعاملکرد

ند سازد اجتماعی عادي را با شکل مواجه
 کودکان این). 2014، 6ویتبورن و هالجین(

جان (دارند  تحصیلی مشکالت متعددي در زمینه
و در میزان توجه و توانایی ) 2016، 7و گروهول

آموزان تري نسبت به دانشعملکرد پایین حافظه،
). 1396بیان فر و مصطفایی، (د عادي دارن

فعالی، بیش/همچنین اختالل کاستی توجه
 تاري و اختالالت یادگیري خاص درمشکالت رف

از شیوع باالتري  مبتال به این اختالل افراد
انجمن روانپزشکی آمریکا، (برخوردار است 

اختالل تعداد کمی از مطالعات، شیوع  ).2013
اند که رار دادهرا مورد بررسی ق ارتباط اجتماعی

د شودرصد تخمین زده می 5 میزان شیوع حدود
ست که ا نظر بر این). 2014، و همکاران 8کیم(

 طبقهبه عنوان یک  اختالل ارتباط اجتماعیافزودن 
به افراد مبتال به این  DSM-5تشخیصی در 

هاي به مراقبتدر دسترسی مناسب  ،ها نشانه
اختالل هاي مناسب بهداشتی مناسب با نشانه

، و همکاران 9سوین فورد( کمک خواهد کرد
2014.(   

                                                             
5. Timler 
6. Halgin & Whitbourn 
7. John & Grohol 
8. Kim 
9. Swineford 
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 تجربیات و چیزهایی مبتنی برحاالت ذهنی ما 
، و همکاران 1ووسن(گویند دیگران می است که

به عنوان یک راهنما براي  تصور ذهنی ).2018
لفه ضروري براي ؤرفتار ارتباطی ما، و یک م

استفاده توانایی استفاده و تفسیر مناسب زبان مورد 
، 2نیلسن و فیسیکا(در تعامالت اجتماعی است 

 علوم اعصاب و اجتماعی شناسی وانر). 2011
 دیگران درك را براي مهم مسیر دو شناختی
به  اجازه که عاطفی مسیر یک :دان کرده شناسایی
 را دیگران عواطف با و احساسات گذارياشتراك

 یک و )دلسوزي و همدردي، از جمله( دهد می
 را دیگران در مورد استدالل ارائه که شناختی مسیر

، و همکاران 3وینتر) (ذهن نظریه( سازد قادر می
تئوري ذهن به توانایی کودکان براي نشان ). 2017

دادن و درك حاالت دیگران مانند اهداف، 
، 4زویلیـ  ربامینگ(عواطف و باورها اشاره دارد 

از  قادر به استفادهافرادي که به طور کلی ). 2013
توانایی فکر و استدالل کردن  هستندتئوري ذهن 

مل، (دارند  را درباره حاالت روانی خود و دیگران
تئوري ). 2017، و همکاران 5؛ نقل از شاو2013
 از به تدریج که است بنیادي ظرفیت یکذهن 

 حیاتی شناختی رشد یک و کند رشد می تولد
 اي به صورت گسترده اخیر هاي سال در که است
همچنین به عنوان . است  گرفته قرار د مطالعهمور

                                                             
1. Vossen 
2. Nilsen & Fecica 
3. Winter 
4. Bauminger-Zviely 
5. Shaw 

ها با درجات متفاوتی از  اي از مهارت مجموعه
شوند و درك  ظاهر می طول رشدپیچیدگی که در 

   عنوان  ددهمیما از رفتار انسانی را گسترش 
 6سدیرا؛ نقل از 2013سرات و همکاران، ( شودمی

 ذهن ین نظریهبنابر). 2018، و همکاران 6سدیرا
 ارتباطات در موفقیت بینی پیش و تحلیل امکان

 هايجنبه گیري شکل و کندمی فراهم را روزمره
 است مرتبط ذهن نظریه رشد با اجتماعی موفقیت

 که کودکانی). دیگري و خود ذهنی درك(
 به کنند، می درك بهتر را متفاوت ذهنی هاي پدیده

 خود ارتباطی شرکاي دیگر درك به زیاد احتمال
 ارتباطی موفقیت به توانند می و دیابن می دست

 ،7آننا و سرجینکو النا،( یابند دست بیشتري
تعدادي از مطالعات بر روي جمعیت  ).2016

 کمبود توجه،/فعالیبیشبالینی از جمله 
اسکیزوفرنیا و طیف اوتیسم و به طور کلی 

هیجانی وجود ـ  اعیاجتمـ  مشکالت ارتباطی
را وري ذهن هایی خاصی از تئمشکالتی در جنبه

تاکنون  .)2018، 8ساباق شیل و( اندنشان داده
ثیر آموزش نظریه ذهن بر أاي مبتنی بر تمطالعه

بهبود نظریه ذهن در کودکان داراي اختالل ارتباط 
 نتایجاجتماعی صورت نگرفته است با این حال 

 باعث ذهن تئوري آموزش داده نشان هاپژوهش
 افزایش و ذهن تئوري از کودکان دانش افزایش

در کودکان  و شودمی آن به وابسته رفتارهاي

                                                             
6. Sidera 
7. Elena, Sergienko & Anna 
8. Schell & Sabbagh 
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 شودهاي اختالل میباعث کاهش نشانه اوتیسم
 ،و همکاران 1ویلد دي ؛2015 همکاران، و بیگر(

 مداخله داد نشان پژوهشی نتایجهمچنین  ).2017
 نظریه نقایص در بهبود باعث ذهن تئوري بر مبتنی
 تایجین مداخالت سایر که حالی در شد ذهن

و  2واس( دادند نشان را محدود اثرات با متناقض
نیز ) 2013(ناتاهلی و مارینی ). 2018 ،همکاران

هاي خود آموزش تئوري ذهن را در طی پژوهش
اند ذهن پیشنهاد کرده جهت بهبود نقص در نظریه

 ذهن تئوري آموزش داده نشان فراتحلیلی و نتایج
 ییباال اثربخشی از هاروش سایر به نسبت

). 2016 همکاران، و 3هافمن( است برخوردار
نتایج پژوهش انصاري نژاد، موللی و ادیب 

ذهن  ریهنشان داد آموزش نظنیز ) 1390(سرشکی 
آموزان دانش ذهن در باعث ارتقاء سطوح نظریه

در پژوهشی  .شودپذیر میکم توان ذهنی آموزش
حسین ثابت، پیله رود و سهرابی مشابه نیز 

آموزش نظریه ذهن در  ندشان دادن) 1395(
ها ذهن آن بهبود نظریهباعث نیز کودکان ناشنوا 

آموزش مبتنی بر  دیگر در پژوهشی. شودمی
در کودکان باعث ) بر اساس نظریه ذهن(مکالمه 

 هن در گروه آزمایش شد که مستقلارتقاء نظریه ذ
از کارکردهاي اجرایی بود و در طول دو ماه ثبات 

  ). 2014، و همکاران 4لیکی(داشت 

                                                             
1. de Veld 
2. Vass 
3. Hofmann 
4. Lecce 

ثیر نقص أتواند تحت تاز جمله کارکردهایی که می
هاي در نظریه ذهن دچار اختالل شود مهارت

در طی  )2012( 5تایمازساري. استاجتماعی 
که مشکالت  به این نتیجه رسید هاي خودپژوهش

توان با استفاده از اجتماعی و ارتباطی افراد را می
 متعددي هايپژوهش رد. ذهن تبیین کرد نظریه

 اجتماعی تعامالت و ذهن ينظریه بین همبستگی
 و ،6جونز مثال براي( است شده داده نشان

بخشی آموزش ردر پژوهشی اث). 2018 همکاران،
هاي اجتماعی کودکان طیف تئوري ذهن بر مهارت

نشان داد  نتایج مورد بررسی قرار گرفت و اوتیسم
هاي ارتمه باعث افزایش آموزش تئوري ذهن

اجتماعی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل 
 ).2015، و همکاران ادیب سرشکی( شده است
تئوري نتایج پژوهشی نشان داد آموزش همچنین 

باعث کاهش مشکالت رفتاري و نقص  ذهن
توجه و بهبود عملکردهاي اجرایی در نوجوانان 

د وشمی نقص توجه/مبتال به اختالل بیش فعالی
 نتایج نیز پژوهشیدر ). 2012، کارانو هم 7ویجر(

با موزان آ دانش بهذهن تئوري نشان داد آموزش 
هاي اجتماعی مهارت هنی باعث افزایشهاي ذناتوانایی

و  ادیب سرشکی( دوشمینسبت به گروه کنترل 
نتایج پژوهش نعیمی، کاکاوند و  ).2014، همکاران
شان داد آموزش تئوري ذهن ننیز ) 2016(فاضلی 

ش آموزان پیش دبستانی باعث کاهدانش در

                                                             
5. Taymaz Sari 
6. Jones 
7. Weijer 
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همچنین  .شودها میمشکالت عاطفی و رفتاري آن
ز هاي اجتماعی ااثر بخشی تئوري ذهن بر مهارت

، 1و راجرز کارپنتر، پتینگتون(جمله همدلی 
ایلی، بخشی و میک(، کفایت اجتماعی )2001
هاي حل مسئله، ، خود تنظیمی و مهارت)1390

جریی و پیشرفت تحصیلی فرایندهاي کنترل ا
از  .به اثبات رسیده است) 2000، 2کوله و میچ(
جایی که پژوهش مدونی چه در داخل نآ

در مورد اثر  در خارج از کشور کشورمان و چه
و بخشی تئوري ذهن بر بهبود تعامالت اجتماعی 

مبتال به اختالل ارتباط کودکان  ذهن ارتقاء نظریه
رفته و از صورت نگ )پراگماتیک( اجتماعی

کان مبتال به اختالل دموزش کوبا آآنجایی که 
هاي جدیدي در توان تواناییمی ارتباط اجتماعی

ها در موفقیت تحصیلی،  به آن وها بوجود آورد آن
 به مشارکت کنندگانایجاد رابطه و تبدیل شدن 

، 3تون و فوجیکینبری(کمک کرد  امعهکامل در ج
 به موقعو تشخیص زودهنگام بنابرین ، )2018

اگر مداخله کودك به درستی ضروري است و 
ها  مورد توجه قرار گیرد و راهنمایی براي خانواده

تواند پیامدهاي رشد  می شودو مدارس ارائه 
زواینینگ ( کودك و رفاه والدین را بهبود بخشد

و  4مورالس نقل از؛ 2015بام و همکاران، 
بنابرین هدف پژوهش حاضر  .)2017، همکاران

هاي ذهن در بهبود مهارت نظریهثربخشی رسی ابر

                                                             
1. Carpenter, Pennington & Rogers 
2. Cole & Mitchell 
3. Brinton & Fujiki 
4. Morales 

تال به اختالل کوکان مب ذهن و نظریه اجتماعی
یا اینکه آ و مشخصاً استارتباط اجتماعی 

هاي بهبود مهارت ثیري درأذهن ت نطریهمداخالت 
کودکان مبتال به  ذهن و افزایش نظریه اجتماعی

  د؟ناختالل ارتباط اجتماعی دار
  

 روش

ر نیمه آزمایشی و از نوع پیش پژوهش حاض
 جامعه. بود پس آزمون با گروه کنترلـ  آزمون

 1319(آموزان دانش آماري پژوهش شامل کلیه
هاي پنجم و پسر مشغول به تحصیل در پایه) نفر

ششم مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد در سال 
 26نمونه پژوهش شامل . بود 1396ـ97تحصیلی 

 که اعی بوداختالل ارتباط اجتم ال بهآموز مبتدانش
گیري هدفمند غیر تصادفی انتخاب از طریق نمونه

آموزان مبتال براي تشخیص دانشبدین منظور . شد
 DSM-5 این اختالل بر اساسهاي ابتدا مالك

ها آنبراي معلمان مربوطه توضیح داده شد و از 
آموزان ها دانشخواسته شد بر اساس این مالك

را جهت مداخله معرفی  اختالل به این مشکوك
آموز از طرف معلمان معرفی دانش 63تعداد . کنند

ها تعداد آن باشدند که پس از مصاحبه تشخیصی 
هاي تشخیصی مربوط به مالك آموزدانش 29

  از  .اختالل ارتباط اجتماعی را برآورده کردند
نفر از انتخاب شدگان حاضر  3که تعداد جاییآن

وهش نشدن نمونه نهایی پژوهش به شرکت در پژ
سپس نمونه انتخاب شده . تقلیل یافت نفر 26به 

تصادفی در دو گروه آزمایش و  به صورت کامالً
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الزم به ذکر . کنترل به صورت مساوي قرار گرفتند
 ـ1است مالك ورود به پژوهش شامل موارد 

هاي نداشتن سایر اختالالت روانپزشکی و بیماري
رکت در پژوهش تا انتهاي تمایل به ش ـ2جسمی 

مقطع هاي پنجم و ششم پایهتحصیل در  ـ3آن و 
 ـ1معیار خروج از پژوهش نیز . بود ابتدایی

درمانی دیگر و هاي روانشرکت همزمان در برنامه
  .عدم همکاري کامل در جلسات درمانی بود ـ2

مصاحبه  .1: هاي مورد استفاده در پژوهشابزار
ال به اختالل ارتباط بالینی تشخیصی کودکان مبت

اجتماعی بر اساس راهنماي تشخیصی و آماري 
  ).2013ویراست پنجم، (اختالالت روانی 

 آموزانهاي اجتماعی دانشمهارت پرسشنامه .2
 سنجش منظور به پژوهش این در: )فرم معلم(

 مقیاس از آموزان،دانش اجتماعی هايمهارت
) 1990( 1الیوت و گرشام اجتماعی هايمهارت
 پیش مقطع سه براي مقیاس این. شد استفاده
 سه داراي و شده تهیه دبیرستان و دبستان دبستان،

در . است معلمان و والدین آموز،دانش ویژه فرم
فرم معلم . وهش از فرم معلمان استفاده شداین پژ
هاي اجتماعی و زمینه مهارتسوال در  30داراي 

 بخش. سوال در زمینه مشکالت رفتاري است 10
 رفتارهایی مانند هگیرند بر در اجتماعی هايمهارت

هر یک از . است خود مهار و وجود ابراز همکاري،
هاي سه هاي این پرسشنامه داراي پاسخگویه
، بعضی اوقات )نمره صفر(اي شامل هرگز نمره

                                                             
1. Gresham & Elliot 

نمرات . است) 2نمره (و اغلب اوقات ) 1نمره (
هاي اجتماعی نشانگر باال در مقیاس مهارت

و نمرات کم نشانگر هاي اجتماعی باال ارتمه
گرشام و . استهاي اجتماعی مشکل در مهارت

این مقیاس را با استفاده از  پایایی) 1990(الیوت 
هاي بازآزمایی و آلفاي کرونباخ برابر روش

در مطالعات داخل کشور . گزارش کردند94/0
فاصله زمانی دو ماه  با آن سنجی دوباره پایایی

همچنین ضرایب پایایی در . است بوده 73/0
براي  96/0تا  49/0از گروهی از کودکان عادي 

شهیم، (فرم معلم و والدین متغیر بوده است 
پرسشنامه با استفاده همچنین روایی سازه  ).1378

 30/0داراي وزن عاملی بیشتر از  ،از تحلیل عاملی
در پژوهش ). 1384شهیم، (گزارش شده است 

مقدار آلفاي ) 1395(یبی عباسی اسفجیر و خط
هاي اجتماعی در هر کرونباخ براي مقیاس مهارت

 87/0و  93/0دو فرم معلم و والد به ترتیب 
نتایج روش بازآزمایی نیز همبستگی . بدست آمد

در پژوهش  .یید کردأهر دو فم معلم و والد را ت
بدست  72/0حاضر آلفاي کرونباخ براي کل ابزار 

  .آمد
در این پژوهش از  :ذهن آزمون نظریه. 3

الی تئوري ذهن که توسط ؤس 38پرسشنامه 
 و ترجمه 1385 سال در خیر و البرزي قمرانی،

   آزمون این اصلی فرم .شد استفاده کردند اعتباریابی
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 سنجش منظور به )1999(همکاران و  1موریس را

 اختالل به مبتالیان و عادي کودکان در ذهن تئوري

 کردند طراحی سال 12 تا 5 سنین با رشد فراگیر
 اجتماعی، دركه گستر به راجع اطالعاتی که

 و میزان همچنین و کودك بینش و حساسیت

 افکار و احساسات است قادر وي که ايدرجه

 آزمون این. آوردمی فراهم بپذیرد، را دیگران
 هنظری از بعدي چند و رشدي دیدگاه یک براساس

 و )ولفال منظر از ذهن تئوري( شده طراحی ذهن
 هخان تکلیف نظیر( قدیمی هايونآزم به نسبت

 سنی هگستر )غیره و اسمارتیز هجعب ها،عروسک

 ذهن تئوري ترهپیشرفت و ترپیچیده سطوح و بیشتر

 خرده سه از متشکل آزمون .نمایدمی ارزیابی را

 تئوري: اول مقیاس خرده  :است قرار این به آزمون

 و عواطف اسیبازشن یا )اول سطح( مقدماتی ذهن
 :دوم مقیاس خرده .پرسش 20 بر مشتمل وانمود
 )دوم سطح( واقعی ذهن تئوري یک هاولی اظهار
. الؤس 13  شامل غلط باور درك و اولیه غلط باور

 تئوري ترپیشرفته هايجنبه :سوم مقیاس خرده

 درك یا ثانویه غلط باور یا )سوم سطح( ذهن

 صورت به آزمون این. الؤس 5ل بر مشتم شوخی

    و تصاویر شامل و شودمی اجرا مصاحبه
 به آنها ارائه از بعد آزماینده که است هاییداستان

 پاسخ و کندمی مطرح را هاییپرسش آزمودنی،

 صورت در( 1 صورت به پرسش هر به آزمودنی

 )غلط پاسخ صورت در( صفر و )صحیح پاسخ

وي  کل آزمودنی و نمره نمره. شودمی گذارينمره
                                                             
1. Muris 

اول، دوم و سوم هاي هر یک از خرده میقاس در
، صفر 20، صفر تا 38به ترتیب طیفی بین صفر تا 

ثبات درونی  .شودمیرا شامل  5و صفر تا  13تا 
آزمون با استفاده از آزمون کرونباخ براي کل 

ها به ترتیب مون و هر یک از خرده آزمونآز
. محاسبه گردیده است 81/0و  80/0، 72/0، 86/0

 احراز براي ايهنقط رشته دو همبستگی بضری

 این که شد استفاده آزمون دو همزمان روایی

 01/0به گردید و در سطح سمحا 89/0 ضریب
 آزمون و هر کل براي اعتبار ضرایب. معنادار بود

 ترتیب به سوم و دوم اول، هايآزمون خرده ازیک 
بدست آمد که تمامی  93/0و  70/0، 91/0، 94/0

همچنین . معنادار بودند 01/0طح ضرایب در س
 بدست آمده است 98/0گذاران ضریب پایایی نمره

در مطالعه حاضر  ).1385قمرانی، البرزي و خیر، (
  .بدست آمد 69/0آلفاي کرونباخ نمره کل آزمون 

پس از دریافت مجوزهاي الزم از  :شیوه اجرا
و آباد آموزش و پرورش شهرستان بستان

 معلمانپژوهش،  رايجهت اج هماهنگی الزم
  )فرم معلم(اجتماعی  هايمهارت پرسشنامه

گروه آزمایش و کنترل را تکمیل آموزان دانش
و آزمون نظریه ذهن روي گروه آزمایش و  کردند

جلسه  8طی  گروه آزمایشسپس . کنترل اجرا شد
) دو جلسه هر هفته( در طی یکماه یک ساعته 

قرار تحت آموزش تئوري ذهن توسط پژوهشگر 
محتواي جلسات برگرفته از الگوي  .ندگرفت

) 2003(فالسبرگ ـ  پژوهشی میلندا هال و تاگر
زشی جلسات آموطول الزم به ذکر است در . بود
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اي براي مداخله گونههیچ ،براي گروه آزمایش
تمامی مالحظات . گروه کنترل صورت نگرفت

شرکت در . اخالقی در پژوهش رعایت شد
و رضایت شرکت کنندگان و  پژوهش اختیاري بود

و . ها قبل از اجراي پژوهش جلب شدوالدین آن
پس از پایان جلسات از هر دو گروه آزمون مجدد 
گرفته شد تا اختالف میانگین نمرات دو نوبت 

همچنین . آزمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
بنابر اصل رعایت اخالق در پژوهش پس از اتمام 

   ه مدت نیز براي پژوهش چند جلسه کوتا
آموزان داراي اختالل گروه کنترل نیز اجرا دانش

  .شد
): ترس و خشم غم، شادي،(ت هیجانا آموزش. 1

 و تصاویر در جلسات مربوط به آموزش هیجانات
 مختلف هیجانی حاالت که چهره از هاییعکس

 بدون داد،می نشان را )ترس و خشم غم، شادي،(

 و گردید ارائه نیآزمود به مشخصی ترتیب و نظم
 .دنکن شناسایی را هاآن تا شد خواسته هاآن از

 هاییمکان خود میز روي بر آزمودنی این بر عالوه

 حالت براي مکان هر که بود کرده آماده قبل از را

 به تصویر ارائه از بعد .بود مشخصی هیجانی

 در را تصویر هر که شد درخواست وي از کودك،

 رخ صورت در .اردبگذ خود به مخصوص مکان

 گردیدمی ارائه صحیح پاسخ بالفاصله اشتباه، دادن

 .شدمی داده کودك به بازخورد و

: تصویر از استفاده با موقعیتی هیجانات آموزش. 2
 انواع که کارتونی تصاویر از مجموعه یک

 به دادند،می نشان را هیجانی مختلف هايموقعیت

 نشان ودكک به تصویر ابتدا در .دش ارائه کودك
 وي براي ، افتاده تصویر در که را اتفاقی و شد داده

 شخصیت هیجانات مورد در سپس .دش داده شرح
 الیؤس به باید کودك آن از بعد .دش پرسیده داستان

 را احساس این داستان شخصیت چرا مضمون با

 در اشتباه دادن رخ صورت در .ددامی پاسخ داشت،

 آموزشگر توسط پسخوراند بالفاصله الی،ؤس هر

 .دگردیمی ارائه

 کارتونی، تصاویر از مجموعه یک: میل آموزش. 3

 دو داستان هر براي اینجا در .شد ارائه کودك به

 کودك به تصویر دو هر ابتدا .داشت وجود تصویر

 براي افتاده، هاآن در که اتفاقی و شده داده نشان

 میل و خواسته مورد در سپس .دش داده شرح وي

 با حال همین در. شد پرسیده استاند شخصیت

 پاسخ تا شدمی کمک وي به تصویر، به اشاره

 به باید کودك آن از بعد. دکن ارائه را صحیح

 پاسخ داستان شخصیت هیجان مورد در الیؤس

 داستان شخصیت( هاییسرنخ وي به. گوید

 پاسخ ارائه جهت )است ناراحت یا خوشحال

 در اشتباه نداد رخ صورت در .شدمی داده صحیح

 آموزشگر توسط پسخوراند بالفاصله ال،ؤس هر

  .دگردیمی ارائه
 و شده برآورده میل( باور آموزش: باور آموزش. 4

 درست، باور و نشده برآورده میل( ،)درست باور

 برآورده میل( ،)غلط باور و شده برآورده میل(

 تصاویر از مجموعه یک ):غلط باور و نشده

 داستان هر براي. دگردی ائهار کودك به کارتونی،

 به تصویر دو هر ابتدا. تداش وجود تصویر دو
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 افتاده، هاآن در که اتفاقی و شده داده نشان کودك

 باور مورد در سپس. شد داده شرح وي براي

 با حال همین در. شد پرسیده داستان شخصیت

 پاسخ تاشد می کمک وي به تصویر، با اشاره

 به باید کودك آن زا بعد .دکن ارائه را صحیح

 پاسخ داستان شخصیت هیجان مورد در الیؤس

 داستان شخصیت( هاییسرنخ وي به گوید،

 پاسخ ارائه جهت )است ناراحت یا خوشحال

 در اشتباه دادن رخ صورت در .دشمی داده صحیح

   آموزشگر توسط پسخوراند بالفاصله ال،ؤس هر

جلسات آموزشی و پس از اتمام  .گردیدمی ارائه
بین دو گروه آزمایش و کنترل آزمون اجراي پس

با  21 نسخه spssها با استفاده از نرم افزار داده
   .چند متغیري تحلیل شدآزمون تحلیل کواریانس 

  
  هایافته

آزمون آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار پیش
گروه آزمایش و کنترل در  يهانمرات آزمودنی

 1ذهن در جدول هاي اجتماعی و نظریه مهارت
  .ارائه شده است

  

  آزمونآزمون و پسهاي اجتماعی در پیشانحراف معیار نظریه ذهن و مهارت میانگین و .1جدول 

  متغیر  گروه
  آزمونپیش

  آزمونپس  

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  آزمایش
  05/4  07/35  28/4  69/31  مهارت اجتماعی

  81/3  07/26  54/4  15/22  ذهن نظریه

  کنترل
  70/3  30/31  90/3  07/31  مهارت اجتماعی

  66/3  92/21  20/4  84/21  نظریه ذهن
  

ها ی معناداري تفاوت  نمرات آزمودنیجهت بررس
واریانس چند قبل و بعد از آموزش از تحلیل ک

هاي رعایت پیش فرضجهت . متغیره استفاده شد
بودن  نرمالآزمون تحلیل کواریانس چند متغیره 

هاي اجتماعی و تئوري ذهن توزیع نمرات مهارت
 بررسی شد ویلکـ  شاپیروآزمون  با استفاده از

نرمال بودن  نشان دهندهکه نتایج  )2جدول (
  . )<05/0P( توزیع نمرات بود

  

  هاي پژوهشجهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ویلکـ  شاپیرونتایج آزمون  .2جدول 

ـ  شاپیروآزمون 
هاي آزمون مهارتپیش  آزمون نظریه ذهنپس  ذهنآزمون نظریه پیش  ویلک

  اجتماعی
اي هزمون مهارتآپس

  اجتماعی
  967/0  934/0  972/0  957/0 قادیر آماريم

  545/0  095/0  677/0  337/0  معناداري
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ـ  هاي واریانسبراي بررسی همسانی ماتریس
نتایج  کوواریانس از آزمون باکس استفاده شد که

 نشان دادنتایج  .گزارش شده است 3در جدول آن 
 استکوواریانس همگن ـ  ماتریس واریانس

)658/0P= ،535/0F= ،765/1BOX= .( نتایج
ویت یا آزمون خی دو بارتلت براي بررسی کر

هاي نظریه ذهن و لفهؤمعناداري رابطه بین م
نشان داد که رابطه بین  نیز هاي اجتماعیمهارت
 ،=000/0P= ،6dF( ر استها معنادالفهؤاین م

775/90X2=( . همچنین جهت بررسی همگنی
 از آزمون آزمونمرحله پس در دو گروه واریانس

براي  استفاده شد که لوین هايهمگونی واریانس
و براي ) =471/0P= ،536/0F(ذهن  نظریه

 )=074/0P= ،48/3F(ي اجتماعی هامهارت
 نداز لحاظ آماري معنادار نبود بدست آمد که

)05/0P>.(  آزمون بررسی همگنی  ،4جدول
آزمون متغیرهاي و پس آزمونپیش شیب رگرسیون

اجتماعی در گروه  هايذهن و مهارت نظریه
دهد که نتایج حاکی مینشان  را آزمایش و کنترل

 برابري شیب رگرسیون در دو گروه است از
)05/0>P .( حاکی از  5نتایج جدول همچنین

هاي یی براي متغیرهاي مهارتمعناداري اثر پیال
دهد می نشان که اجتماعی و نظریه ذهن است

 مورد يهاگروه بین ،هامتغیر از یکی در کم دست
 .دارد وجود داريمعنی تفاوت پژوهش

  باکسـ  نتایج آزمون کرویت بارتلت و ام .3جدول 
  باکسـ  آزمون ام  آزمون کرویت بارتلت

X2 df  P  BOX S M F  P  

775/90  6  000/0  765/1  535/0  658/0  

  
هاي رگرسیون در متغیرهاي پژوهشنتابج مربوط به بررسی همگنی شیب .4جدول 

  سطح معناداري  df  F  متغیر
  390/0  719/4  2  نظریه ذهن

  860/0  862/2  2  هاي اجتماعیمهارت

  
 ذهن هاي اجتماعی و نظریهمهارت آزمونپس يهانمره نیانگیم يرو به چند متغیره انسیکوار لیتحل از حاصل جینتا .5 جدول

  آزمونشیپ کنترل با گواه و آزمایش گروه يهایآزمودن در
 اتا بیضر يمعنادار سطح df خطا df هیفرض  F مقدار آزمون نام

81/0 0001/0 21 2 90/44 81/0 اثر پیالیی  
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هاي گروه آزمودنیدر  ت اجتماعی و نظریه ذهنمتغیرهاي مهار هاي یکراهه در متن مانکواکواریانسخالصه نتایج  .6جدول 
  آزمونبا کنترل پیش گواهو  آزمایش

 مجموع هاشاخص
 مجذورات

 درجه
 يآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

F P توان  اتا بیضر
  آزمون

  1 68/0 001/0 60/47 35/66  1 35/66 هاي اجتماعیمهارت
  1 70/0 001/0 51/52 99/98 1 99/98 نظریه ذهن

  
تحلیل  دهدنشان می 6 لنتایج جدو

هاي اجتماعی کوواریانس در متغیر مهارت
)001/0P=، 60/47F= (و در متغیر نظریه 

. استمعنادار ) =001/0P=، 51/52F(ذهن 
 آموزش نظریه توان نتیجه گرفتمی ینبربنا

 و  ذهن نظریهارتقاء ذهن باعث بهبود 
آموزان مبتال به در دانش هاي اجتماعیمهارت
همچنین  .ارتباط اجتماعی شده است اختالل

دهد ازه اثر نتایج بدست آمده نشان میاند
درصد از تغییرات مربوط  68عضویت گروهی 

درصد از  70هاي اجتماعی و به مهارت
   .کندواریانس نظریه ذهن را تبیین می

  
  و بحث  گیرينتیجه

بخشی آموزش اثر حاضر هدف از پژوهش
هاي اجتماعی و مهارتذهن بر بهبود  نظریه
آموزان پسر مبتال به اختالل ذهن دانش نظریه

نتایج پژوهش نشان داد . ی بودعارتباط اجتما
آموزان مبتال به آموزش تئوري ذهن به دانش

نظریه  دراختالل ارتباط اجتماعی باعث بهبود 
 از .شودمیها آن هاي اجتماعیو مهارت ذهن

خشی باثر هیچ پژوهشی بهتاکنون جایی آن
 و ذهن نظریهئوري ذهن بر بهبود آموزش ت

آموزان مبتال به دانش اجتماعی هايمهارت
بنابرین  است اختالل ارتباط اجتماعی نپرداخته

هاي مشابه پژوهش با نتایج پژوهشاین  نتایج
ها اثربخشی آموزش تئوري ذهن بر که در آن

شناختی صورت گرفته سایر اختالالت روان
 نتایج بخش اول پژوهش. تقابل مقایسه اس

ذهن بر  نظریهآموزش  که شامل اثربخشی
به طور مستقیم و غیر  ذهن بود بهبود نظریه

 ،)2013(پژوهش ناتاهلی و مارینی  مستقیم با
 به نقل از دي ویلد و 2015(بیگر و همکاران 

، )2018(، واس و همکاران )2017همکاران 
بت ، حسین ثا)1390(انصاري نژاد و همکاران 

و لیکی و همکاران ) 1395(و همکاران 
همچنین بخش دوم . استهمسو ) 2014(

ذهن بر  نظریهپژوهش که مربوط به اثربخشی 
ارتباط اجتماعی بود به طور مستقیم و غیر 

ادیب سرشکی و همکاران پژوهش با  مستقیم
، ادیب )2012(، ویجر و همکاران )2015(

، نعیمی و )2014(سرشکی و همکاران 
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، )2001( ، کارپنتر و همکارن)2016(اران همک
یچ و کوله و م) 1390(بخشی و همکاران 

که اختالل جاییاز آن .استهمسو ) 2000(
کترین اختالل به اختالل ارتباط اجتماعی نزدی

هاي نتایج این پژوهش با یافته استاتیسم 
. تیسم قابل تبیین استبدست آمده از اختالل ا

ارتباط اجتماعی با وجه تمایز اختالل تنها 
اختالالت طیف اتیسم عدم وجود الگوهاي 

در هر دو و  استرفتاري محدود و تکراري 
گرایانه ي عملهااختالل مشکالتی در جنبه

این اختالالت چنانچه . اجتماعی وجود دارد
    ان اختالالت فراگیر رشد محسوب به عنو قبالً
بندي جدید راهنماي شدند اما در طبقهمی

صی و آماري اختالالت روانی در طبقات تشخی
و همکاران،  1رومرو( اندجداگانه قرار گرفته

همانند کودکان مبتال به اتیسم کودکان  ).2016
 الل ارتباط اجتماعی نیز در نظریهداراي اخت

و در بیان و درك  ذهن دچار مشکل هستند
انجمن (الزامات اجتماعی دچار ناتوانی هستند 

که جاییاز آن. )2013، روانپزشکی آمریکا
 دهدمی اجازه فرد به ذهن تئوري داشتن
 نسبت دیگران به را نیات و آرزوها افکار،

 یا بینیپیش را هاآن اعمال بتواند و دهد
 و مازون( بفهمد را هاآن نیات و کند توصیف

 مشکالت بنابرین اگر) 2016 ،2سبویسگرو
 یا نقص از ناشی  تعامل برقراري در کودکان

                                                             
1. Romero 
2. Mazzone & Grosbois 

 پس هاست،آن ذهن هنظری نایافتگی حولت
 مشکل این بهبود باعث ذهن هنظری آموزش

 هنظری هايمهارت آموزش بنابراین شودمی
 توانایی این تحول و اکتساب جهت ذهن

و همکاران،  گندمانی( است شده پیشنهاد
اطالعات ضد و نقیضی از با این حال ). 1392

هاي ذهن روي مهارت اثربخشی نظریه
وجود دارد اما  هاي ارتباطیماعی و مهارتاجت

ثیر مثبت تئوري ذهن در تشخیص هیجان و أت
از طرف . توجه مشترك شناسایی شده است

 هاي زمینه در ها مهارت این فایده دیگر
 بهبود براي ها آن توانایی و مختلف
 هنوز رشد مسیر در دیگر مهم هاي مهارت

 نشان موجود شواهد. است نشده مشخص
 توانایی یا جنسیت سن، چگونه که ندده نمی

 ذهن مداخالت تئوري اثربخشی بر عقالنی
 گرچه .)2016، 3مارافا و آرابا( گذاردثیر میأت

 ارتباط باهم اجتماعی مهارت و ذهن نظریه
 مهارت در گذارثیرأت عامل تنها ولی دارند

 بلکه نباشد ذهن نظریه است ممکن اجتماعی
حسین ( باشد ثرؤم آن در نیز دیگري عوامل

 این بر افزون ).1395ثابت و همکاران، 
 که کودکانی در اند،داده نشان هاپژوهش
 تکالیف تا بینندمی ذهن نظریه آموزش

 کفایت دهند، انجام ذهن را نظریه استاندارد

 افزایش خود خود به طوربه هاآن اجتماعی

                                                             
3. Marraffa, & Araba 
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، 1ن، اسمیت و دیمیتریویگرن هاو(یابد نمی
 و همکاران 2آگوستین ي کهبه طور). 2015

 نتیجه این به خود در تحلیل نتایج) 2013(

 سیال هوش و جنسیت همدلی، که رسیدند
اگر چه  .کند بینیپیش تواندمی را ذهن نظریه

نتایج تئوري ذهن روي اختالل اتیسم ضد و 
که اثر بخشی درمان جایینو از آ استنقیص 
ذهن روي کودکان مبتال به اختالل  تئوري

معلوم نیست نتایج درمانی  رتباط اجتماعیا
مورد  بایدمبتال به این اختالل روي کودکان 

 .)2018، و همکاران 3توپال( بررسی قرار گیرد
براي کمک بهترین دهد می نشان دشواه

ها  بهبود ارتباط اجتماعی آن SCDکودکان با 
است که ارتباط را در  ايشامل اهداف مداخله

ها و  تغییر نقش. دکن یل تسهمناسب هاي  زمینه
هاي  هاي کودك در واکنش به فعالیت مسئولیت

و  مقاومتتواند موجب کاهش  مختلف می
بریتون و ( پذیري شود تشویق انعطاف

  ها نشان همچنین پژوهش. )2018فوجیکی، 
در کودکان تعامل اجتماعی مؤثر دهد می

به نظارت بر  داراي اختالل ارتباط اجتماعی
هاي یافته . یی تنظیم آن نیاز داردخود و توانا

   نشان ) 2016(لوکتسون، آدامز و کولینز 
اختالل  که داراي یدهد برخی از کودکانمی

 ارتباط اجتماعی هستند قادر به تشخیص

                                                             
1. Van Herwegen, Smith, & Dimitriou 
2. Agustin 
3. Topal 

هستند اما ممکن است در قوانین عملی 
نظارت یا تنظیم این  هاي خود قادر بهصحبت

در این  مداخله مفیدتر بنابرین .موضوع نباشند
کودکان بیش از آنکه به آموزش قوانین عملی 

راهبردهاي نظارت بپردازد باید متمرکز بر 
تواند از مدخل می چنین راهبردهایی  .باشد

. نظریات ذهن آگاهی و نظریه ذهن باشند
 قلب در ذهن هینظرآنچه مسلم این است که  

 آنچه درك در و دارد قرار اجتماعی روابط
 اخالقیات، همانند( یشنداندمی بدان مردم

 و اشتباه دروغ، انداختن، دست شوخی، کنایه،
 ابراز هاينشانه اساس بر. اهمیت دارد) فریب
   ذهن تئوري در نقص اختالل هر در شده
 از . باشد داشته متفاوتی پیامدهاي تواندمی
که اختالل ارتباط اجتماعی اختالل جاییآن

قص در نوپایی بوده و مطالعات اندکی به ن
و  استتئوري ذهن در این کودکان پرداخته 

از طرفی دیگر داراي همپوشانی زیادي با 
اختالل اتیسم دارد به تحقیقات زیادي نیاز 

براي این اختالل است تا مداخالت انجام شده 
تر و به طور دقیق در بستر مناسبی قرار گرفته

توان به طور به طور کلی نمی. اعمال شوند
بخشی آموزش تئوري ذهن اثرقطع در مورد 

. بر روي اختالل ارتباط اجتماعی نظر داد
ها در خط مقدم قرار داشته و پژوهش

باره صورت گرفته و این مطالعات کمی در
هاي زیادي انجام گیرد تا اثرات باید پژوهش

  هاي درمانی تئوري ذهن و سایر درمان

49 



 
 
 
 

 ...آموزان پسر هاي اجتماعی دانشذهن و بهبود مهارت ذهن در ارتقاء نظریه نظریه ثیر آموزشأت :محمد نریمانی و همکار

  

 

شناختی روي ابعاد مختلف این اختالل روان
همانند سایر نیز پژوهش حاضر . شودبررسی 
هایی بود که از ها داراي محدودیتپژوهش

 جمله آن محدود بودن نمونه پژوهش بر
که در تعمیم نتایج باید  بود پسر آموزدانش

شود پیشنهاد می. جانب احتیاط رعایت شود
شناسان مدارس با ارائه مشاوران و روان

       مداخالت مبتنی بر نظریه ذهن در 
آموزان داراي اختالل ارتباط اجتماعی نشاد

   گامی در جهت بهبود نظریه ذهن و 
که آموزان هاي اجتماعی این دانشمهارت

پیش نیاز موفقیت اجتماعی و تحصیلی آنان 
  . است بردارند

  
  سپاسگزاري

دانند از کلیه  نویسندگان برخود وظیفه می
کسانی که باعث به ثمر رسیدن این پژوهش 

  .  مال تقدیر و تشکر را داشته باشندکشدند 
  

  منابع
؛ ادیب .؛ نسائیان، ع.اسدي گندمانی، ر - 

 تأثیر«). 1392(و کریملو، م  .سرشکی، ن

همکاري،  ارتقاء بر ذهن هنظری آموزش
پسر اتستیک  کودکان قاطعیت و داريخویشتن

شناسی روان. »سال از دیدگاه معلمان 7- 12
  . 146- 127، )11(3، افراد استثنایی

). 2013(انجمن روانپزشکی آمریکا  - 
. راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی

نشر : تهران). 1393(  سیدمحمدي، ي ترجمه
  . روان

سرشکی، و ادیب .؛ موللی، گ.نژاد، سانصاري - 
ذهن بر  اثربخشی آموزش نظریه«). 1390( ن

توان آموزان کمذهن دانش ارتقاء سطوح نظریه
شناسی هاي روانپژوهش. »پذیری آموزشذهن

  .105- 120، )2(1 ،بالینی و مشاوره

 نظریه«). 1390( ع میکائیلی، و. م بخشی، - 
درکودکان  اجتماعی کفایت با آن رابطه و ذهن

، تعلیم و تربیت استثنایی. »با نیازهاي ویژه
108 ،12 -5.  

). 1396(ع , مصطفاییو  .بیان فر، ف - 
آموزان  ه و توجه در دانشرخ حافظ ممقایسه نی«

کاستی توجه، ـ  فعالی مبتال به اختالل بیش
جویانه و اختالل  مقابلهـ  اختالل نافرمانی

آموزان  اجتماعی با دانش) عملی(ارتباط 
پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و . »عادي

  .33- 42، )15(9، مجازي

ف  و سهرابی، .م رود،پیله نادر ؛.ف ثابت،حسین - 
 بهبود بر ذهن نظریه آموزش ثربخشیا«). 1395(

. »ناشنوا آموزاندانش اجتماعی مهارت و ذهن نظریه
  . 51- 60، )4(4، شناسی شناختیروان
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بررسی روایی و پایایی «). 1378( س شهیم، - 
هاي اجتماعی بندي مهارتمقیاس روش درجه

 مجله. »در گروهی از کودکان دبستانی شیراز
، دانشگاه چمرانشناسی علوم تربیتی روان

3)4( ،29 -17.  

 روش مقیاس هنجاریابی«). 1384( شهیم، س -
 کودکان اجتماعی براي هايمهارت بنديدرجه
شناسی بالینی نروانپزشکی و روا. »دبستانیپیش

  . 176-186، )2(11، )اندیشه و رفتار(ایران 

). 1395( ف ،خطیبی و .ا .ع ،عباسی اسفجیر - 
هاي  بندي مهارت هنجاریابی سیستم درجه«

براي ) 1990( اجتماعی گرشام و الیوت
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