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چکیده
ذهن بر آموزش نظریهبخشی برنامهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر

ذهن و کاهش پرخاشگري کودکان پیش افزایش توانایی نظریه
آزمون و دبستانی انجام شد. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش

کودك (با نشانگان پرخاشگري) پس از اجراي 34آزمون بود. تعداد پس
آزمون به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار پیش

هاي مرتبط با جلسه آموزش9گروه آزمایش به مدت گرفتند. کودکان 
ي پرخاشگري ي ذهن را دریافت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامهنظریه

ها با روش تحلیل واحدي و همکاران و آزمون باور کاذب بود. داده
هاي به کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته

ي ذهن هاي مرتبط با نظریهنس، مداخلهدست آمده از تحلیل کوواریا
ي ذهن و کاهش پرخاشگري گروه باعث افزایش توانایی نظریه

هاي آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید. با استناد به یافته
تواند ي ذهن میتوان نتیجه گرفت که آموزش نظریهپژوهش حاضر می

ي کودکان ي ذهن و کاهش پرخاشگرباعث افزایش توانایی نظریه
کودك و در -گردد. بنابراین باید بر آموزش این مسائل در بافت والد

مهدهاي کودك براي رشد کودکان تأکید گردد. 

ي ذهن، کودك.: پرخاشگري، نظریههاکلیدواژه

Abstract
This research aimed to investigate the effectiveness of
the theory of mind training on decreasing the aggression
and on increasing the ability of the theory of mind in
preschool children. The research design of the study
was of type Quasi-experimental with pre-post test. 34
children (with symptoms of aggression) were randomly
assigned into two groups. The experimental group
received the interventions related to the theory of mind
during 9 sessions. Research tools of the study included
the aggression questionnaire, developed by Vahedi et al,
and the false-belief test to assess the children’s theory
of mind. Data was analyzed using ANCOVA.
According to the findings obtained from the analysis of
ANCOVA, interventions related to the theory of mind
caused an increase of the ability of the theory of mind
and a decrease of the aggression among the
experimental group in comparison to the control group.
Considering the results of the study it can be said that
the theory of mind training can cause an increase of the
ability of the theory of mind and a decrease of
aggression. Therefore, in the parents – child context and
also in the kindergartens the theory of mind training
should be considered and emphasized.
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مقدمه
ــروه  ــوان یکــی از گ ــه عن ــان ب ــاي ســنی کودک ه

شـناختی  پذیر، در معرض انواع اختالالت روانآسیب
ــط    ــرس، اشــکال در رواب ــص توجــه، ت ــل؛ نق از قبی

داراي اجتماعی و پرخاشگري قـرار دارنـد. کودکـان    
رفتار پرخاشگرانه بخـش مهمـی از تمـام مـراجعین     

ــت خــدمات روان  ــراي دریاف شــناختی را تشــکیل ب
). 1389دهند (سـاجدي، ضـرابیان و صـادقیان،    می

پرخاشگري عملی با هدف آسیب و صـدمه رسـاندن   
ــک    ــالختر و گوپنی ــت (س ــراد اس ــه اف ). 1996، 1ب

هـاي انباشـته   ي تـنش پرخاشگري شکلی از تخلیـه 
زنـد  ؛ وقتـی پرخاشـی از کـودك سـر مـی     استشده

دلیلی آشکار بر این اسـت کـه مشـکلی در زنـدگی     
در ).1389اسـت (غفـاري،   احساسی او پـیش آمـده  

ي گذشته پرخاشگري دوران کودکی یکی چند دهه
ترین موضوعات مطالعاتی در رشد کودك از گسترده

انــد کــه بــوده اســت. تحقیقــات طــولی نشــان داده
کودکی یک عامل مهـم اسـت   پرخاشگري در دوران
شـناختی، هیجـانی و اجتمـاعی    که بر مسـائل روان 

گـذارد، در نتیجـه بخشـی از    ي کودك اثر میآینده
ــات بــه درك عوامــل اثرگــذار بــر رفتــار       تحقیق

انـد (دو  پرخاشگرانه در کودکان اختصاص پیدا کرده
پروري مستبدانه و سبک فرزند).2012، 2و همکاران

هـاي  )، عدم مهارت2010، 3اتسوگیرانه (کونیمسهل
ــانی (هاشــمی،  ــاري، 1389زب ــدان 1389؛ غف )، فق

هــاي حــل )، نبــود مهـارت 2013، 4همـدلی (ریســر 
ــک مســأله ــان و هان ــرگ، مورگ ــاعی (ترب ، 5ي اجتم
)، تغییرات زیست شیمیایی بدن مانند سـطح  2009

باالي تستوسترون و کاهش کورتیزول و سـروتونین  
ــراي خشــم و پرخ اشــگري محســوب نیــز عــاملی ب

؛ واحـدي و  2011، 6(چیچینادز و همکارانشوند می
). یکی از عوامل مهـم و تأثیرگـذار  1387همکاران، 

که امروزه در ارتباط با مشـکالت هیجـانی رفتـاري    
اســت، نقــص در توانــایی کمتــر بــه آن توجــه شــده

1. Slaughter & Gopnik
2. Doh et al
3. Kunimatsu
4. Risser
5. Terburg, Morgan, & Honk
6. Chichinadze et al

باشــد. توانــایی ایــن کودکــان مــی7ي ذهــننظریــه
ذهنـی خـود و   ي ذهـن بـه بازنمـایی حالـت     نظریه

ــاور و   دیگــران اشــاره دارد و شــامل؛ نیــت، میــل، ب
ــگدانســتن مــی ). 2004و همکــاران، 8باشــد (چان

ي ذهن یک عامل مهم در دستیابی به توانایی نظریه
شـود  رشد شایستگی اجتماعی کودکان محسوب می

). شایستگی اجتماعی بـدان معنـی   2013، 9(الندي
تمییـز  اسـت کـه فـرد قـادر بـه درك، شناسـایی و       

-هیجانات و رفتارهاي خود، دیگران و حتی سیستم
ي شایسـتگی  تـر باشـد. ریشـه   هاي اجتماعی بزرگ

ي تـوان در توانـایی نظریـه   اجتماعی کودکان را مـی 
ذهــن جســت و جــو کــرد (ماریســیاکس و گــروس 

در نهایـت بایـد عنـوان کـرد کـه      ).2008، 10بویس
ي ذهن براي زندگی اجتمـاعی انسـان بسـیار    نظریه

اتی است و هرگونه نقص عملکردي یا سـاختاري  حی
توانــد کــارکرد اجتمــاعی افــراد را بــه مخــاطره مــی

ي بیندازد. یکی از نتایج احتمـالی ضـعف در نظریـه   
ذهن، ارتباطات ضـعیف و رفتـار پرخاشـگرانه اسـت     

).1391(غفاري، 
نقص کودکـان پرخاشـگر در   اساس این دیدگاه، بر

اجتمـاعی قابـل   ي ذهـن بـر مـدل شـناختی     نظریه
پــردازان شــناختی اجتمــاعی تبیــین اســت. نظریــه

معتقدند که باورها و انتظارات در تعیین هیجانات و 
رفتار ما نقش دارند و افرادي که شـناختی تحریـف   

ي خودشان، دیگران شده، نادرست و ناسازگار درباره
و حوادث محیطی دارند، مشکالت هیجانی رفتـاري  

، 11دهند (گرینسـپان میاز جمله؛ پرخاشگري نشان
تواند ي ذهن میاساس این دیدگاه، نظریه). بر2007

). 2013به سبک خصمانه یا دوستانه باشد (ریسـر،  
اند که کودکان پرخاشگر نسـبت  مطالعات نشان داده
پرخاشـگر بـه احتمـال بیشـتري     به همسـاالن غیـر  

هـاي منفـی و از   هاي مبهم را به عنوان نشـانه نشانه
کننـد؛ بـه   دار) تعبیر و تفسیر مـی ظورروي عمد (من

عبارت دیگر، سوگیري اسنادي خصمانه دارند و این 
ي رفتـار تالفـی جویانـه    بینی کننـده سوگیري پیش

اســت و ممکــن اســت نقــش علــی در رشــد رفتــار  
7. Theory of mind
8. Cheung
9. Lundy
10. Marissiaux, & Grosbois
11. Greenspan
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پرخاشــگرانه در کــودکی و نوجــوانی داشــته باشــد  
ــو ــاران، 1(الرانج ــایی2010و همک ــاي ). در توان ه

هاي هیجـانی  تشخیص و درك نشانهي ذهن، نظریه
و توانایی درك پیامدهاي هیجانی، بسیار با اهمیـت  

). کودکـان پرخاشـگر   2003، 2است (ملوت و انگیرد
اي در بازشناسـی هیجـان،   کمبودهاي کلـی و ویـژه  

هـاي هیجـانی، درك دیـدگاه طـرف     خواندن نشـانه 
و همکـاران،  3مقابل و مدیریت خشم دارند (کاواباتـا 

ي کودکــان نیــز باعــث ). رفتــار پرخاشــگرانه2011
پرورش تصاویر منفی میان همساالن و معلمان، طرد 
از طـــرف همســـاالن، افـــزایش تنهـــایی در دوران 
،کــودکی، مصــرف الکــل و اســتفاده از مــواد مخــدر

جنایت در بزرگسالی و بزهکاري در نوجوانی و جرم 
همچنین باعث ).1389نصیرزاده و روشن، (شود می

ي تحصـیلی  به وجـود آمـدن مشـکالتی در حیطـه    
و 4ولـین ها)، سازگاري (1389(ساجدي و همکاران، 

ي ضـعیف (رنـوف و   پنداره) و خود2010همکاران، 
کـه مشـکالت   گـردد. از آنجـایی  ) می2010، 5برندن

هیجانی و رفتاري سن پیش از دبستان ممکن است 
پیـدا کنـد،   در سن پیش نوجوانی یا نوجوانی ادامـه 

شناسایی این قبیل مشکالت براي تشخیص اولیـه و  
ــالش   ــته ت ــروري اســت. در گذش ــه ض ــاي مداخل ه

پـردازان و درمـانگران منجـر بـه     پژوهشگران، نظریه
ــه؛ آمــوزش  معرفــی درمــان ــاگون از جمل هــاي گون

رفتاري -هاي شناختیهاي اجتماعی، تکنیکمهارت
درمـانی، قصـه   کتاب)، 1389(نسائیان و همکاران، 

درمانی، نمایش عروسکی، موسیقی درمـانی و غیـره   
و همکاران، 7؛ هلمسن2011، 6است (پل و میلربوده

؛ رجب 1389؛ عبدالهی باقرآبادي و همکاران، 2012
). ایــن پــژوهش قصــد دارد 1391پــور و همکــاران، 

ي فراتر از تحقیقـات قبلـی از روش آمـوزش نظریـه    
شـگري اسـتفاده   ذهن براي کـاهش مشـکالت پرخا  

نماید.
در حقیقت در پژوهش حاضـر بـه دلیـل بررسـی     

1. Laranjo
2. Melot & Angeard
3. Kawabata
4. Howlin
5. Renouf & Brendgen
6. Pool & Miller
7. Helmsen

ي پژوهشی و فهم این مطلـب کـه کودکـان    پیشینه
ي ذهن نقـص دارنـد، دو   پرخاشگر در توانایی نظریه

کـه، آیـا بـا    باشد؛ اول ایننظر میي اصلی مدفرضیه
توانیم باعث ارتقـاء سـطح   ي ذهن میآموزش نظریه

خاشگر شویم؟، و دوم، آیـا  ي ذهن کودکان پرنظریه
تواند ي ذهن میاین افزایش توانایی در سطح نظریه

باعث کاهش سطح پرخاشگري کودکان گردد؟

روش
که هدف این پژوهش، تعیین میزان با توجه به این

ــر ــه اث ــوزش نظری ــی آم ــاهش  بخش ــر ک ــن ب ي ذه
ي ذهن کودکان پرخاشگري و افزایش توانایی نظریه

تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش بود، لذا از روش 
آزمون و پس آزمون با گروه کنتـرل اسـتفاده شـد.    

تا 4ي کودکان ي آماري این پژوهش را کلیهجامعه
ي متوسط شهر مشـهد کـه در سـال    سال منطقه6

مشغول به دریافت آموزش بودند، 91-92تحصیلی 
34ي ایـن پـژوهش شـامل    داد. نمونـه تشکیل مـی 

گیـري در دسـترس   ش نمونـه کودك بود که بـه رو 
انتخاب شدند. ابتدا به سازمان بهزیستی شهر مشهد 

ي متوسـط  مراجعه شد و چند مهد کودك از منطقه
ي بعـد بـه مهـدهاي    شهر انتخـاب شـد. در مرحلـه   

معرفی شده توسط سازمان بهزیستی مراجعه شـد و  
) 2012و همکـاران،  8ي پرخاشـگري (وو پرسشنامه

ي بعـد  داده شـد. در مرحلـه  در اختیار والدین قـرار  
گـذاري شـدند و کودکـانی کـه     هـا نمـره  پرسشنامه

بیشترین نشانگان پرخاشگري را داشتند، انتخـاب و  
کـودك در گـروه آمـوزش    17به صـورت تصـادفی   

کودك در 17پسر) و 10دختر و 7ي ذهن (نظریه
پسر) قرار گرفتند. هر دو 9دختر و 8گروه کنترل (

ل و تحصیالت پدر و مادر در گروه به لحاظ سن، شغ
سطح تقریباً یکسانی قـرار داشـتند. گـروه آمـوزش     

هاي الزم را دریافت جلسه آموزش9ي ذهن، نظریه
نمودند.

ابزار
ي پرخاشــگري کودکــان پــیش   پرسشــنامه-1

ــتانی ــنجش    دبس ــراي س ــتفاده ب ــورد اس ــزار م : اب

8. Wu
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پرخاشــگري، مقیــاس پرخاشــگري کودکــان پــیش 
واحــدي، فتحــی آذر، دبســتانی اســت کــه توســط 

است. ایـن  ) تهیه شده1390حسینی نسب و مقدم (
5بنـدي لیکـرت   سؤال بـا درجـه  43مقیاس شامل 

اي (اصالً، بـه نـدرت، یکبـار در هفتـه، اغلـب      گزینه
-روزها) است که براي ارزیـابی پرخاشـگري کالمـی   

ــه   ــاجمی، رابط ــی ته ــاجمی، فیزیک ــم ته اي و خش
اسـت.  حی شـده تکانشی کودکان پیش دبستانی طرا

باشد، که 168تا 0تواند بین ي این مقیاس مینمره
ي میزان باالي پرخاشـگري  ي باال نشان دهندهنمره

و 117ي بــاالتر از اســت. کودکــان دختــر بــا نمــره
، پرخاشـگر  125ي بـاالتر از  کودکان پسـر بـا نمـره   

شـوند. ضـریب روایـی سـازه بـه روش      شناخته مـی 
باشـد کـه بسـیار    ی) مـ =KMO/.95تحلیل عاملی (

ي روایی بخش است. همچنین جهت محاسبهرضایت
هم زمان از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد 

معنـادار اسـت.   01/0و در سـطح  61/0که برابر بـا  
98/0ضریب پایایی آلفاي کرونباخ در کـل مقیـاس   

است. ضریب پایایی براي خرده مقیـاس  گزارش شده
- ، فیزیکی93/0)، 14تا 1تهاجمی (سؤاالت -کالمی

ــؤاالت   ــاجمی (س ــا 15ته ــه92/0)، 27ت اي ، رابط
، و خشــم تکانشـــی  94/0)، 36تـــا 28(ســؤاالت  

باشد.می88/0)، 43تا 36(سؤاالت 
ي : براي سـنجش نظریـه  ي ذهنآزمون نظریه-2

ذهن از تکلیف بـاور کـاذب اسـتفاده شـد؛ داسـتان      
تصویري که توسط سـالیوان، زتچیـک و فالسـبرگ    

اســت. آزمــونگر بــه کــودك توضــیح طراحــی شــده
خواند و از او انتظـار  دهد که براي او داستانی میمی

دارد که به دقت به آن گوش دهد، در طول داستان 
شود، به هر یک از شش سؤال از کودك پرسیده می

ي یـک  ها بر حسب پاسخ صحیح یا غلط، نمرهسؤال
تمـام  گیرد. چنانچـه آزمـودنی بـه    یا صفر تعلق می

ها پاسخ صـحیح دهـد بـه عنـوان فـرد موفـق       سؤال
ها پاسخ گیرد و اگر به بعضی از سؤالي یک مینمره

صحیح و به برخی دیگر پاسخ غلط بدهد، به عنـوان  
گیرد. پایایی این تکلیف ي صفر میفرد ناموفق نمره

اسـت.  هاي متعددي مناسب گزارش شدهدر پژوهش
ــایی آن ر ــونیتی و همکــاران پای ــزارش 79/0ا آنت گ

ي فـرا اند. ولمـن و همکـاران در یـک مطالعـه    کرده
سنجی (روایی و پایـایی)  هاي روانتحلیلی بر ویژگی

انـد.  قابل قبـول تکـالیف بـاور کـاذب تأکیـد کـرده      
اسـاس  همچنین پایایی تکلیف مزبور قابل قبول و بر

بــازآزمون و اشــکال جانشــین دیگــر -روش آزمــون
کاواباتـا و همکـاران،   (اسـت گزارش شـده 80/0برابر

2011.(
همچنین تعدادي تصویر چهـره از چهـار هیجـان    

شود و اصلی در قالب عکس به کودك نشان داده می
شود و سپس از کودك هیجان آن چهره پرسیده می

بعد از جلسات آموزش، دوباره تصـاویر هیجـانی بـه    
شود و میزان پیشـرفت بسـته   کودك نشان داده می

هاي صـحیح قبـل و بعـد از آمـوزش     به تعداد پاسخ
شود. گیري میاندازه

روش اجرا
هـا آزمـون   بعد از غربال کودکان پرخاشـگر، از آن 

باورکـاذب گرفتـه شـد. سـپس کـودك بـه صـورت        
دقیقـه (باتوجـه بـه    30انفرادي به مـدت میـانگین   

سطح کودك در میزان توجـه، دقـت و همکـاري) و    
هاي مـرتبط  بار در محیط مهد، آموزشاي یکهفته

ــه ــا نظری ــطوح   ب ــوزش س ــامل؛ آم ــه ش ــن ک ي ذه
ي درك هیجانات در نه جلسه (سـطح اول:  گانهپنج

ها، سـطح دوم:  بازشناسی حالت چهره از روي عکس
بازشناسی هیجانات از روي اشکال ترسیمی، سـطح  
سوم: شناسایی هیجانات مبتنی بر موقعیـت، سـطح   

طح چهارم: شناسایی هیجانات مبتنی بر میـل، و سـ  
پنجم: شناسایی هیجانـات مبتنـی بـر بـاور) بـود را      

ــد. پــس از اجــراي برنامــه دریافــت مــی هــاي کردن
آموزشی، از والدین هر دو گروه خواسته شد که کـه  

ي پرخاشـگري را دوبـاره کامـل کننـد و     پرسشنامه
ي ذهن نیـز توسـط آزمـونگر از تمـام     آزمون نظریه

ذکر است هاي مورد مطالعه گرفته شد. الزم به گروه
ــرنظــريکــه چهــارچوب ــژوهش ب ــن پ ــايای مبن

کتـاب ازوبـود حیطـه ایـن درپـژوهش يپیشینه
هـادوین وسـیمون کـوهن، -بارونپاتریسا،هولین
عبـاس رافـی، زادهعبدالـه مهـدي يترجمهجولی

شـده ) اسـتفاده 1389(یزدانیعباسعلیونسائیان
.)1390است (جان نثار، 

هایافته
آزمون هاي پیشدست آمده از موقعیتهاي بهداده
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و روش SPSSآزمون با استفاده از نـرم افـزار   و پس
آماري تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قـرار  

گرفتند.
هاي مربـوط بـه میـانگین و انحـراف معیـار      یافته

:آزمودنی به شرح زیر است34حاصل شده از 
دهـد کـه   نشان مـی 1هاي موجود در جدول داده

ي ذهن ي ذهن در گروه نظریهزایش توانایی نظریهاف
آزمـون)  آزمـون و پـس  در طول زمان (اختالف پیش

اما در گروه کنترل تفاوت معنـادار  باشد،معنادار می
.نیست

دهـد،  ها نشان مـی طور که تحلیلهمچنین، همان
نمره کاهش 71/20ي ذهن پرخاشگري گروه نظریه

نمـره  51/2تنهـا  که گروه کنترل، داشته در صورتی
است. کاهش پرخاشـگري  کاهش پرخاشگري داشته

ي ذهــن در طــول زمــان معنــادار در گــروه نظریــه
، اما در گروه کنترل تفاوت معنادار نیست.باشدمی

شود، نتایج مشاهده می2طور که در جدول همان
ي ذهـن  آزمون نظریهي پسدست آمده از مقایسهبه

آزمون، حـاکی از ایـن   در دو گروه با کنترل اثر پیش
است که پس از شرکت در جلسات آموزش، نمـرات  

ي ذهن نسبت به گروه کنتـرل  کودکان گروه نظریه

؛ کـه بـا مراجعـه بـه     اسـت افزایش معناداري داشـته 
ي ذهن بخشی آموزش نظریهتوان به اثرمی1جدول 
پی برد.
شود، نتایج مشاهده می3طور که در جدول همان

آزمون پرخاشگري در ي پسدست آمده از مقایسهبه
آزمـون، حـاکی از ایـن    دو گروه با کنترل اثـر پـیش  

نمـرات  است که پس از شرکت در جلسات آموزش، 
کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش 

1که بـا مراجعـه بـه جـدول     است؛معناداري داشته
ي ذهـن  توان نتیجه گرفت کـه آمـوزش نظریـه   می
است.بخش بودهاثر

در نهایت براي شناسـایی هیجانـات غـم، خشـم،     
ي ذهن قبل و بعـد از  شادي و ترس در گروه نظریه

همبسته استفاده شد که نتـایج  tآموزش، از آزمون 
دهد بـین میـانگین نمـرات تشـخیص     آن نشان می

آزمـون  ي ذهـن در پـس  هیجانات در گـروه نظریـه  
اسـت؛ یعنـی بعـد از    تفاوت معناداري مشاهده شـده 

ي ذهــن در هــاي گــروه نظریــهآمــوزش، آزمــودنی
اند.تشخیص هیجانات از روي چهره، توانمند شده

ي ذهن و پرخاشگريآزمون نظریهآزمون و پسهاي حاصل از اجراي پیشهاي توصیفی داده. شاخص1جدول 
اختالفآزمونپسآزمونپیشتعدادهاگروهمتغیر

dpانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
ي ذهننظریهي ذهننظریه

17
0,060,240,740,430,68-0,000

0,163-0,180,390,290,470,11کنترل
ذهني نظریهپرخاشگري

17
74,5316,9853,8223,0420,710,001

62,8611,2160,3516,542,510,476کنترل

ذهن در دو گروهيآزمون براي متغیر نظریهنتایج تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش.2جدول 
اندازه اثرمعناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتراتیمنبع تغی

1,16311,63210,1310,0030,24پیش آزمون
2,50112,50115,6150,000,33گروه
4,966310,160خطا
18,00034کل

آزمون براي متغیر پرخاشگري در دو گروهنتایج تحلیل کوواریانس با کنترل اثر پیش.3جدول 
اندازه اثرمعناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتراتیمنبع تغی

3047,63113047,6319,6120,0040,23پیش آزمون
1513,06011513,0604,7720,030,13گروه
9828,72231317,056خطا
12404734کل
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بحث
این مسأله بود که آیـا بـا   هدف اصلی این پژوهش 

ي ذهـن  تـوانیم نظریـه  ي ذهـن مـی  آموزش نظریـه 
کودکان را بهبـود دهـیم و آیـا بـه دنبـال افـزایش       

ي ذهن، پرخاشگري نیز کـاهش پیـدا   توانایی نظریه
هاي پـژوهش حاضـر، گـروه    اساس یافتهکند؟ برمی

آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکـرد بهتـري در   
. ایـن بـدین   اسـت داشـته ي ذهـن آزمون نظریهپس

گذار ي ذهن تأثیرمعناست که آموزش در بعد نظریه
بوده و کودکان گروه آزمـایش نسـبت بـه کودکـان     
گروه کنترل عملکرد بهتري در آزمـون بـاور کـاذب    

هاي پژوهش نسـائیان و  اند. این نتایج با یافتهداشته
ــژاد (1389همکــاران ( ــر و 1390)، انصــاري ن )، بگ
) و سالختر 2003)، ملت و انگیرد (2011همکاران (

باشـــد. تمـــام ) همســـو مـــی1996و گوپنیـــک (
هاي خود بر روي هاي مطرح شده با مداخلهپژوهش

توان ذهنی به این نتیجه کودکان عادي، اتیسم و کم
هـاي  تـوان مهـارت  اند که با آموزش مـی دست یافته

هـاي جامعـه اعـم از    ي ذهن را در انواع طیفنظریه
ي و یــا داراي اخــتالل افــزایش و بهبــود افــراد عــاد

بخشید؛ به این معنا که عالوه بر رسش، آموزش نیز 
هـاي  تواند باعـث ارتقـاء ذهـن کـودك از حالـت     می

ذهنی دیگران از جمله میل، نیت، باور و غیره گردد. 
شود ي دوم مطرح میدر این قسمت اهمیت فرضیه

د ي ذهن و یا به عبـارت دیگـر رشـ   که ارتقاء نظریه
هــاي ذهنــی دیگــران ذهــن کــودك و درك حالــت

تواند باعث کـاهش مشـکالت هیجـانی رفتـاري     می
کودك گردد؟. در حقیقت این بحث وجود دارد کـه  

ي ذهن را بهبود بخشـید،  اگر با آموزش بتوان نظریه
توانـد در عملکـرد   ي ذهن بهبود یافته میآیا نظریه

اي اجتماعی و عـاطفی کودکـان اثـر بگـذارد؟ عـده     
اي به اثر بخشی معتقدند. به معتقدند که خیر و عده

ــه    ــن فرضــیه ک ــت بررســی ای ــور جه ــین منظ هم
ي ذهـن  پرخاشگري تحت تأثیر دشواري در نظریـه 

باشــد یــا نــه، پـژوهش حاضــر انجــام پــذیرفت.  مـی 
هاي پژوهش نشان داد کـه بعـد از نـه جلسـه     یافته

ي ذهن، پرخاشگري گروه ي مرتبط با نظریهمداخله
ش به طور معناداري نسبت بـه گـروه کنتـرل    آزمای

است؛ به این معنا که آمـوزش در بعـد   کاهش داشته
ي ذهـن باعـث   ي ذهن عالوه بر بهبود نظریـه نظریه

اسـت. طبـق   کاهش پرخاشگري کودکان نیز گردیده
ي ذهـن، اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه       رویکرد نظریـه 

کودکان پرخاشـگر در قیـاس بـا کودکـان عـادي از      
ي ذهـن نقـص دارنـد و بـه     هاي نظریهرتلحاظ مها

عبــارتی ایــن کودکــان در درك احســاس، افکــار و  
هیجانات خود و دیگران و روابط هیجانی اجتمـاعی  

ي ناتوان هستند. در این پژوهش با آمـوزش نظریـه  
-ذهن به کودکان پیش دبستانی، شاهد بهبود نظریه

ي ذهن کودکان و به دنبال آن کاهش پرخاشـگري  
هـاي ایـن بخـش از پـژوهش بـا      یم. یافتـه ها بودآن

باشد. او ) همسو می1389هاي ادیب سرشکی (یافته
ي ذهن بر بهبود رفتار انطباقی دانش آموزش نظریه

ي ذهنی را مورد بررسی قـرار داد.  ماندهآموزان عقب
ها باعث افـزایش نمـرات   نتایج نشان داد این آموزش

ي ذهــن و اجتمــاعی شــدن دانــش آمــوزاننظریــه
هاي این بخش از پـژوهش  گردد. همچنین یافتهمی

ــه  ــا یافت ــاران ( ب ــر و همک ــاي بگ ــو 2011ه ) همس
باشد؛ او و همکارانش با کودکـان طیـف اتیسـم    نمی

کار کردند و در پژوهش خود به ایـن نتیجـه دسـت    
توانـد باعـث   ي ذهـن مـی  یافتند که آموزش نظریـه 

ي ذهـن گـروه آزمـایش در    هاي نظریهبهبود مهارت
مقابــل گــروه کنتــرل گــردد، امــا باعــث بهبــود در  

هـاي همـدلی، آگـاهی    رفتارهاي اجتماعی و مهارت
کــه در پــژوهش گــردد، در حــالیهیجــانی و... نمــی

حاضر، آموزش باعث افزایش آگاهی هیجانی از روي 
بود. شاید ایـن  چهره در کودکان گروه آزمایش شده

اسـت کـه   اختالف نتیجه به این علت حاصـل شـده  
هاي هدف در پژوهش حاضر و پـژوهش بگـر و   وهگر

همکــاران متفــاوت اســت. پــژوهش حاضــر کــار بــا 
کودکان عادي است که در مقایسه با کودکان اتیسم 

پـذیري از  پذیري باالتري براي تغییر و اثـر از انعطاف
آموزش برخوردارند.

اسـاس  هـاي پـژوهش حاضـر و بـر    در تبیین یافته
بـط اجتمـاعی موفـق    مبانی نظري این دیـدگاه، روا 

ــت درك   مســتلزم داشــتن مکانیســمی خــاص جه
ها حاالت درونی دیگران و پردازش حاالت ذهنی آن

). همچنـین کسـب   1383باشـد (امـین یـزدي،    می
اي مهـم  ي ذهن، حیطههاي مربوط به نظریهمهارت

ــامالت اجتمــاعی   ــره و تع ــط روزم ــراري رواب در برق
هـا را  آنکودکان است و یادگیري تکالیف این حوزه 



65 ....وپرخاشگريکاهشبرذهنينظریهآموزشاثربخشی

دهـد  آمیـز یـاري مـی   براي داشتن زندگی موفقیـت 
). بـا توجـه بـه مفـاهیم ایـن      1390(انصاري نـژاد،  

رویکرد، کودکـان پرخاشـگر در قیـاس بـا کودکـان      
ي ذهـن نقـص   هـاي نظریـه  عادي از لحاظ مهـارت 

دارند، به این معنا که در درك احساسـات، افکـار و   
اجتماعی -هیجانات خود و دیگران و روابط هیجانی

ناتوان هسـتند. بـه طـور مثـال کمبودهـاي کلـی و       
هـاي  اي در بازشناسی هیجـان، خوانـدن نشـانه   ویژه

هیجانی، درك دیدگاه طرف مقابل و مدیریت خشم 
ملـوت و انگیـرد،   ؛ 2011کاواباتا و همکاران، دارند (
). این کودکـان سـوگیري اسـنادي خصـمانه     2003

هاي منفی نشانههاي مبهم را به عنواندارند و نشانه
ــی  ــر و تفســیر م ــد (تعبی ــاران، کنن الرانجــو و همک

توان ادعـا کـرد   ). با توجه به مبانی نظري می2010
تـوان انتظـار   ي ذهـن مـی  که، با ارتقاء سطح نظریه

داشت که از پرخاشگري کودك کاسـته شـود و بـه    
سمت روابط اجتماعی موفق گرایش پیـدا کنـد کـه    

صـل شـد؛ بـه ایـن     این نتیجه در پژوهش حاضر حا
ي درك معنا که در این مطالعـه سـطوح پـنج گانـه    

ي هیجانات، موجب افزایش معنـادار توانـایی نظریـه   
ذهن و به دنبال آن، کـاهش پرخاشـگري کودکـان    
گروه آزمایش در مقایسه با کودکـان گـروه کنتـرل    

ي ذهـن  گردید. بنابراین، این ادعاي رویکرد نظریـه 
تـوان باعـث   ي ذهن مـی که با افزایش توانایی نظریه

رفتـاري گردیـد، در ایـن    -کاهش مشکالت هیجانی
پژوهش مورد تأیید تجربی قرار گرفت.

توان هاي پژوهش میدر مجموع، با توجه به یافته
ي ذهن در کودکـان  نتیجه گرفت که آموزش نظریه

توانــد باعــث افــزایش توانــایی پــیش دبســتانی مــی
رفتـاري  ي ذهن و کاهش مشـکالت هیجـانی   نظریه

شود که ایـن روش  ها گردد. بنابراین پیشنهاد میآن
کودك و -ي اول به مادران و در بافت والددر درجه

ــه ــه  در درج ــدرکاران حیط ــت ان ــه دس ي ي دوم، ب
آموزش کودك آموزش داده شود تا با انتقال و کار با 
کـودك، باعــث رشــد و کـاهش مشــکالت کودکــان   

از ایـن روش  شود کـه  گردند. همچنین پیشنهاد می
آموزشی، براي سـایر مشـکالت هیجـانی رفتـاري از     

اي نیز استفاده شود تا جمله اختالل نافرمانی مقابله
امکان مقایسه و عمق بیشتر در ایـن حیطـه فـراهم    

گردد که براي رسـیدن  گردد. در نهایت پیشنهاد می

ي ذهـن کـه داراي   تر از آزمون نظریهبه نتایج دقیق
استفاده گردد.سطوح مختلف است، 
توان به هاي پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت
این موارد اشاره کرد:

سـال دومينیمـه پـژوهش اجرايکهجاییآناز
کـودك مهـدهاي انتخابـات، علـت بـه وشدشروع
آخرهايعلت تداخل با برنامهبهشد،تعطیلزودتر
. نبـود فـراهم مناسـب فضايوآرامشمهدها،سال

کهفشاريعلتبهنیزمهدهاازبعضیهمچنین در
زیـاد میـل رغـم وجود داشت، علیکارکنانطرفاز
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