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زمینه و هدف :با توجه به مشکالت کودکان با اختالل رفتار هنجاری در شناخت اجتماعی و نظریه ذهن ،هدف از اجرای این پژوهش
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بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی بر نشانههای کودکان مبتالبه اختالل رفتار هنجاری بود.
روش :روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشییی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه اسییت .جام ه آماری شییامت تمامی کودکان
پسر مبتالبه اختالل رفتار هنجاری  7-11سال شهر مشهد در سال  1395بود که از بین آنها  22نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
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خوشهای دومرحلهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامت آزمون نظریه ذهن (استیرنمن )1999 ،و مقیاس مهارتهای اجتماعی (ماتسون،
 )1983فرم کودکان بود .آزمودنیهای گروه آزمایش در  12جل سه  45دقیقهای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند .دادهها
سه هفته ب د از اتمام جلسات با استفاده از آزمون تحلیت واریانس تحلیت شد.
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یافتهها :نتایج نشییان داد که مداخله نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی توانسییته اسییت مهارتهای اجتماعی و مؤلفههای نظریه
ذهن کودکان را افزایش دهد و این تغییرات موجب کاهش نشانههای اختالل رفتار هنجاری در آزمودنیها شد (.)p < 0/001
نتیجهگیری :بر اسییاس نتایج پژوهش حا ییر میتوان اسییتنباک کرد که آموزش نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی با افزایش شییناخت
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اجتماعی و مهارتهای بینفردی باعث میشود نشانههای اختالل رفتار هنجاری کاهش یابد.
کلیدواژهها :نظریه ذهن ،مهارتهای اجتماعی ،اختالل رفتار هنجاری
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م هارت های اجت ماعی نقش بسییی یار مهمی در ز ندگی و

مقدمه
روانشییناسییان ،و متخصییصییان امر را به خود م دوف داشییته،

که به فرد در ت امت مؤثر با دیگران و اجتناب از پاسیییخ های

عوامت مؤثر در بروز م شکالت رفتاری در کودکان و نوجوانان

نییامدلوب ،کمییک میکنیید ( .)5بییهطورکلی مفهوم مهییارت

است .این مشکالت از دیرباز در جوامع بشری شایع بوده و در

اجتماعی یکی از مو یییوعات موردبررسیییی در شیییناسیییایی

عصییر حا ییر نیز فراگیر شییده اسییت ،اما این مسییعله با شیییوع

مهارتهایی اسیییت که کمبود آنها میتواند پیامدهای زیانباری

بیشییتری در مراکز شییبهخانواده بهزیسییتی دیده میشییود (.)1

ازجملییه نییاهنجییاریهییا ،مشیییکالت شیییخصییییتی ،عییاطفی و

ع مدهترین اختالل های دوران کودکی و نوجوانی که با عث

اختاللهای رفتاری همچون پرخاشگری را به دنبال داشته باشد

مراج ه به متخصییصییان بهداشییت روانی میشییود ،اختاللهای

( .)6کود کان مبتال به اختالل رف تار هن جاری در زمی نه کاربرد

رفتاری اسیییت و در این میان ،رایجترین نوع اختالل رفتاری،

مهارتهای اجتماعی ب سیار

یف عمت کرده و در م شکالت

اختالل رف تار هن جاری 1اسییییت ( .)2اختالل رف تار هن جاری

بینفردی نمیتوانند شییییوههای مختلفی برای رفع مشیییکت پیدا

بهعنوان یک اختالل از طب قه تشیییخیصیییی اختالل های رف تار

کنند ( 8 ،7و  .)9یکی از مو وعات مهو در روابط بینفردی

مخرب ،مهیار تکیانیه و رفتیار هنجیاری 2در پنجمین ویرایش

و درونفردی که جایگاه مهمی در روان شنا سی

تحولینگر3

راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،الگوی رفتاری

دارد ،شیییناخت اجتماعی 4اسیییت .شیییناخت اجتماعی همه
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پایدار و تکرارشونده مشتمت بر نقض حقوق اساسی دیگران و
تجاوز از هنجارهای اصیلی اجتماعی متناسیب باسین کودک یا
نوجوان (زیر  18سال) ا ست؛ این مو وع ،ویژه مکان واحد و
وابسته به موق یت بخصوصی نیست ،بلکه مشکالت رفتاری در
خانه ،مدرسه ،اجتماع ،و در میان همساالن و همکالسان ،بهطور

مهارتهای موردنیاز کودک برای درک تمایالت ،هیجانها
و احساسهای کودکان و بزرگ ساالن دیگر را دربرمیگیرد
( .)10یکی از مؤلفههای ا صلی شناخت اجتماعی ،نظریه ذهن

iv

ا ست .نظریه ذهن 5توانایی درک افکار و اح ساسهای دیگران

بر اساس استنباک حاالت ذهنی است (.)11
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کامت آ شکارند .م شخ صه ا سا سی اختالل رفتار هنجاری شامت

از دید ب ضی از پژوه شگران دا شتن ت امت با دیگران و

نادیده گرفتن حقوق اسییاسییی دیگران و قواعد عمده اجتماعی

تجربه دیدگاههای متفاوت ،به درک فهو باور کاذب و پاسخ

است که به صورت پرخاشگری ،تقلب ،سرقت ،تخریب اموال،

صیییحیم دادن به تکالیف باور کاذب در کودکان کمک

و تخلف جدی از قوانین بهطور پایدار و تکراری رخ میدهد

میکند ( .)12در همین راسییتا ب ضییی از پژوهشییگران تأثیر

( .)3هیچ عییامییت واحییدی نمیتوانیید اختالل رفتییار هنجییاری

آموزش بر تحول نظریه ذهن را موردبررسیییی قرار دادند تا

کودک را توجیه کند ،بلکه بسیییاری از عوامت زیسییتی ،روانی،

بگویند تجربه برای اکت ساب و تحول نظریه ذهن الزم ا ست

و اجت ماعی در پ یدایش این اختالل نقش دار ند که میتوان از

( 13و  .)14در سالهای اخیر ،رویآورد پردازش شناختی یا

اسیییاسییییترین مشیییکالت کودکان با اختالل رفتار هنجاری به

بهعبارتدیگر شییییوه حت مسیییعله در آموزش مهارت های

ناتوانی والدین در اداره صییحیم مشییروک کودک و نارسییایی

اجتماعی از مقبولیت بی شتری برخوردار شده ا ست .ازآنجاکه

کودکان در مهارتهای مدیریت خشییو و نداشییتن مهارتهای

ا ین رویآورد ا فراد را بییه ف کر کردن وا میدارد ،ت م یو

الزم در شرایط بحرانی اشاره کرد (.)4

مهارتهای اجتماعی آموزشداده شده آ سانتر ا ست و افراد

1. Conduct disorder
2. Disruptive, impulse- control, and disorders conduct
3. Developmental psychology
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4. Social cogmition
5. Theory of mind

فصلنامه سالمت روان کودک ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 15
1396

Downloaded from childmentalhealth.ir at 14:17 +0330 on Wednesday January 31st 2018

یکی از مسیییائت پیچیده که توجه بسییییاری از پژوهشیییگران،

موفقیت افراد دارد .مهارتهای اجتماعی شامت رفتارهایی است
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آموختن مهارتها تشییوی میشییوند .در آموزش مهارتهای

و سپس بر اساس نمره پرسشنامه عالئو مر ی کودکان (نسخه

اجتمییاعی مبتنی بر رویآورد پردازش شییینییاختی ،مراحییت

م لو و والد) دارای اختالل رفتار هنجاری تشخیص دادهشدهاند،

رمزگشییییایی اجتمییاعی ،تصیییمیوگیری اجتمییاعی ،عملکرد

انتخاب شییدند .نمونه پژوهش شییامت  22کودک اسییت که به

اجتماعی ،و ارزیابی اجتماعی به ترتیب دنبال می شوند ( 15و

طور تصیادفی در گروه اول (آموزش نظریه ذهن و مهارتهای

 .)16یعو ،وانک ،گرکین و انسییلی ( )17در مدال های به این

اجتماعی) و دوم جایدهی شییدند (هر گروه  11نفر) .این ت داد

نتیجه رسییدند که کاربندی آموزههای شیناختی -رفتاری در

نمونه بیانگر ت داد افرادی اسیییت که پس از افت آزمودنی ،در

کودکان با اختاللهای رفتاری -هیجانی شییدید قادر اسییت

محاسییبات آماری لحاش شییدهاند .مالکهای ورود آزمودنیها

رفتارهای سیییازش نایافته کودکان مبتالبه اختالل های رفتار

به پژوهش عبارت بودند از :سیین  7تا  11سییال ،جنسیییت پسییر،

هنجاری را کاهش دهد .نتایج پژوهش بابرج ( )18با عنوان

نداشییتن اختالل همبود ،و ر ییایت م لمان و والدین .مهوترین

اثرات بر نا مه آموزش م هارت های اجت ماعی ،نشییییانده نده

مالک خروج وجود اختالل روانشییناختی در مادر و شییرکت

افزایش عملکرد آزمودنیهییای گروه مورد در مؤلفییههییای

در برنامه آموزشییی دیگر بهصییورت هوزمان بود .الزم به ذکر

مقیاس رفتارهای پ سندیده اجتماعی و خودمهارگری ا ست .با

است که مالحظات اخالقی در این پژوهش کامالً رعایت شد،

توجه به اینکه با آموزش مهارت های اجتماعی میتوان به

بهگونهای که به شیییرکتکنندگان در زمینه محرمانه ماندن
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ارت قای نظر یه ذهن ک مک کرد تا از این طری کود کان
حاالت ذهنی دیگران را درک کنند و از آن برای برقراری

ت امالت اجتماعی اسییتفاده کنند و همچنین با آموزش نظریه
ذهن میتوان به کسییییب م هارت های اجت ماعی ک مک کرد،
بدین ترت یب میتوان از بروز اختالل های رف تاری همچون

اطال عات ،اطمینان خاطر داده شییید و آن ها با ر یییایت کامت،
پرسشنامهها را در محیدی آرام و بدون ذکر نام تکمیت کردند.
ب) ابزار

iv

 .1پرسییشیینامه عالئو مر ییی کودکان :1یک مقیاس درجهبندی
رفتار اسییت که اولین بار در سییال  1984توسییط اسییپیرافکین و

h
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پرخاشییگری که به دلیت کمبود مهارت در برقراری ت امالت

گادو 2بر اساس طبقهبندی ویراست سوم دستنامه تشخیصی و

اجتماعی به وجود میآید ،جلوگیری به عمت آورد؛ بنابراین

آماری اختالل های روانی بهمنظور غربال  18اختالل رفتاری و

پژوهش حا یییر با هدف ت یین میزان اثربخشیییی آموزش

هیجانی در کودکان  5تا  12سییال طراحی شیید ( .)19ب دها در

مهارتهای اجتماعی و نظریه ذهن (درک امیال و عواطف،

سیییال  1987نسیییخه سیییوم این پرسیییشییینامه به دنبال طبقهبندی

درک باور غلط اولیه و درک باور غلط ثانویه) بر کودکان

تجدیدنظر شده ویرا ست سوم د ستنامه ت شخی صی و آماری

دچار اختالل رفتار هنجاری انجامشده است.

اختاللهای روانی ساخته شد و در سال  1994با ویرایش چهارم

r
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دسییتنامه تشییخیصییی و آماری اختاللهای روانی با تغییرات

روش
الف) طرح پژوهش و شررر کتکن ند گان :طرح پژوهش
حا یییر ،آزمایشیییی و از نوع پیشآزمون– پسآزمون با گروه
گواه است .جام ه آماری دربرگیرنده کودکان پسر  11-7ساله
دبستانی مندقه  7در شهر مشهد در سال  1395-96است که این
1. Child symptom inventory-4
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اندکی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و بانام پرسیییشییینامه عالئو
مر ی کودکان شماره  4منتشر شد ( .)20این پرسشنامه همانند
نسخههای قبلی دارای دو نسخه والد و م لو است .نسخه والدین
دارای  112سییؤال اسییت که برای  11گروه عمده و یک گروه
ا ییافی از اختاللهای رفتاری تنظیوشییده و نسییخه م لو دارای
2. Sprafkin & gadoo
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در مقایسیییه با شییییوه آموزش مسیییتقیو به طرز ف التری به

کودکان با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای در دو مرحله
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دربرمیگیرد .گادو و اسیییپرافکین 75 ،پسیییر  10-6سیییاله را

آلفای کرونباخ و رایب اعتبار نمرهگذاران برر سی گردیده

موردبررسیییی قرار دادنیید .بررسیییی اعتبییار آزمون بییه روش

اسییت .اعتبار بازآزمایی بین  0/70تا  0/94متغیر بوده و کلیه

بازآزمایی در این پژوهش نشیییان داد که همه خردهمقیاسهای

رایب در سدم ( )α =0/1م نادار بوده ا ست .ثبات درونی

آزمون از اعت بار نسیییب تاً خوبی برخوردار ند .یییرا یب اعت بار

آزمون با اسییتفاده از آلفای کرونباخ برای کت آزمون و هر

بهدستآمده در این پژوهش از  82برای مقیاس کمبود توجه تا

یک از خردهآزمونها به ترتیب  ،0/80 ،0/72 ،0/86و 0/81

 37برای مق یاس اسیییکیزوفرنی متغیر اسییییت .پژوهش مح مد

محاسییبه گردیده اسییت .همچنین ییریب اعتبار نمرهگذاران

اسیییماعیت درزمینه اعتبار این آزمون مجدداً بیانگر اعتبار باالی

 0/98به دسیییت آمد .همچنین آلفای کرونباخ نمره کت این

آن هسییییت .در این پژوهش  680دانشآموز  14-6سییییا له از

مقیاس در مدال ه حا ر  0/72به دست آمد.

مدارس  19مند قه آموزشوپرورش تهران و نیز  408کودک

 .3مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون (نسخه کودکان) :این

 14-6ساله از مراکز روان شنا سی و روانپز شکی مورد آزمون

پرسشنامه توسط ماتسون و همکاران در سال  1983با داشتن

قرار گرفتند ،اعتبار آزمون در همه خردهمقیاسها بهجز اختالل

 62گویه در قالب  5خردهمقیاس ،برای سیینجش مهارتهای

هراس اجتماعی م نادار بهدسیییتآمده اسیییت و باالترین اعتبار

اجتماعی افراد  4تا  18سییاله سییاخته شیید ( .)23این مقیاس

مربوک به اختالل رفتار هنجاری با ریب اعتبار  ./76بوده است

بهطور گسییترده در آمریکا ،اسییپانیا ،چین و برزیت هنجاریابی

D
I

S
f

o
e

( .)20همچنین آلفای کرونباخ نمره کت این مقیاس در مدال ه
حا ر  0/78به دست آمد.

 .2آزمون نظریه ذهن :1آزمون نظریه ذهن  38سییؤالی توسییط
استیرنمن )1999( 2ساخته شده است .ن سخه ا صلی این آزمون
بهمنظور سییینجش نظریه ذهن در کودکان عادی و مبتالبه

شده و مورداستفاده قرارگرفته است ( 26 ،25 ،24و  .)27نسخه
ایرانی این مقیاس شامت  56گویه ا ست .ت یین روایی و اعتبار
این مقیاس در جم یت ایرانی توسط یوسفی و خیر انجام شد.

iv

برای ت یین روایی این مقیاس از روش آماری تحلیت

عاملی3

استفاده شد که مدلوب گزارش شد .بررسی اعتبار این مقیاس

h
c

اختالل فراگیر تحولی با سنین  5تا  12سال و اطالعاتی راجع

با استفاده از ریب آلفای کرونباخ و تصنیف انجام شد که

به گستره درک اجتماعی ،حساسیت ،بینش کودک ،و میزان

برای کت مقیاس ،مقدار ییریب آلفای کرونباخ و تصیینیف

و درجهای که وی قادر ا ست اح سا سات و افکار دیگران را

یکسییان و برابر با  0/86گزارش شیید ( .)28در این پژوهش

بپییذیرد ،فراهو میآورد ( .)21قمرانی ،البرزی و خیر (،)22

r
A

ریب همسانی درونی برابر با  0/68محاسبه شد.

روایی هوزمان این آزمون را از طری همبسیییتگی با تکلیف

ج) بر نا مه مداخ لهای :بر نا مه مداخ لهای با تو جه به نوع

خانه عروسیییک ها  0/89برآورد کردند که در سیییدم 0/01

مشیییکالت کودکان اختالل رفتار هنجاری ،همچنین با در نظر

م نادار بوده ا ست .رایب همب ستگی خردهآزمونها با نمره

گرفتن م هارت های پیشن یاز ت امالت اجت ماعی بهصیییورت

کت آزمون نیز در تمام موارد م نادار و بین  0/82تا 0/96

گروهی و هوزمان در دو بخش ارائه گردید (.)20

1. Test theoy of mind
2. Steerneman
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 77سیییؤال اسیییت که  9گروه عمده از اختالل های رفتاری را

متغیر بوده ا ست .اعتبار آزمون بهو سیله سه روش بازآزمایی،

حسین فرخی و همکاران

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی
جدول  :1محتوای برنامه مداخله نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی
مهارتها و رفتارها

محتوای آموزش
مرحله 1

 )1تشخیص هیجان مبتنی بر موق یت
ابراز هیجان

 )3تشخیص باور اولیه
 )4ابراز هیجانهای فردی و کنار آمدن با هیجانهای منفی

مرحله 2
 )5درک باور کاذب

سدوح پیشرفته نظریه ذهن

 )6سالم ،احوالپرسی و غیره

ت امالت محاوره

 )7ابراز نیازها بهطور مناسب

D
I

این برنامه در دو مرحله اجرا شد که هر مرحله شامت دو یا

تو یحاتی در مورد اختاللهای رفتاری کودکان و تو یحاتی

چند مهارت بود که درمجموع منجر به کسییب  7مهارت شیید.

در مورد طرح ،از والدین خواسییته شیید تا پرسییشیینامه تشییخیص

انتخاب مهارتها بر اسییاس نتایج نمرههای پیشآزمون و نتایج

اختالل های کود کان را تکم یت کرده و اعالم ن مای ند تا اگر

مشاهده رفتارهای هر کودک م ین شد .بسته آموزشی بر اساس

کودکان م شمول طرح با شند با آنها تماس گرفته شود .پس از

دشواری محتوا (از ساده به پیچیده) توالی سلسلهمراتبی داشت.

انتخاب نمونه و جایدهی آنها در دو گروه بهطور تصیییادفی ،با

S
f

o
e

جهت تسیییهیت در یادگیری و افزایش ت میو پذیری مهارت ها،
همه مواد آموز شی طراحی شده به دو شیوه انفرادی و گروهی
اجرا شد.
شیوه درمان شامت چهار مرحله بود:

افراد تماس گرفته شد تا برای شرکت در جلسه اول و همچنین
اجرای پیشآزمون حضور به هو رسانند.

v
i
h

پیش از آغییاز هرگونییه آموزش ،آزمون نظریییه ذهن و

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسییون (نسییخه کودکان) برای

 -مرحله نخست :م رفی مهارت با ارائه داستان به شکت نرمافزار

هر کودک بهطور انفرادی مورداسیییتفاده قرار گرفت .سیییپس

پاورپوینت.

برنامه درمانی به مدت  12جلسیه ،هر هفته  3جلسیه به مدت 45

 -مرحله دوم :درمانگر و کودک داسیییتانها را با بازی نقش با

دقیقه اجرا شییید .هر مهارت بهصیییورت انفرادی طی  3جلسیییه

هو بازی میکنند و بازخورد کالمی داده میشود.

متوالی آموزش داده شیید و ب د از  80درصیید صییحت در نتایج

 -مرحله سوم :درمانگر نکات مهو داستان را خالصه و کودک

یادگیری ،همان مهارت در دو جل سه متوالی به صورت گروهی

داستان را بهصورت تمرین روزانه تمرین میکند.

بیا ییک گروه کوچیک بیا دو همسییییال عیادی کیه از پیش

د) روش اجرررا :پییس از اخییذ مییجییوزهییای الزم از اداره

انتخابشییده بودند پیگیری شیید .ب دازاینکه کودک مهارت را

آموزشوپرورش اسییتان مشییهد و مندقه هفت ،پرسییشیینامههای

در هر مرحله آموزش گروهی با  80درصیید صییحت انجام داد،

تشییخیصییی در اختیار مدیریت ،م اونان و درمواردی مشییاوران

مهارت دوم شروع به آموزش دادن می شد و بهاینترتیب هر 7

قرار گرفییت تییا بییه کمییک م لم یان ،کودکییان دارای عالئو

مهارت به دو روش انفرادی و گروهی آموزش داده شد.

c
r

A

تشییخیصییی اختالل رفتار هنجاری شییناسییایی شییوند .سییپس از

مرحله پیگیری در شییرایدی انجام میشییود که یک هفته از

والدین آنها به همراه ت دادی دیگر از والدین که کودکان آنها

ت سلط یافتن بر مهارت  5گذ شته با شد (مثالً  80در صد صحت

فاقد مشییکت بودند ،از طری مدرسییه دعوت و در هر مدرسییه

برای دو جلسه متوالی) با پذیرش مهارتهای رفتار  6و  .7برای

یک جلسیییه سیییخنرانی به عمت آمد .در این جلسیییهها ،پس از

اینکه اطالعات پیگیری ،گردآوری شیییود به ترتیب در  6روز

www.SID.ir
سالمت روان کودک ،دوره  ،4شماره  ،2تابستان 1396
فصلنامه

18

Downloaded from childmentalhealth.ir at 14:17 +0330 on Wednesday January 31st 2018

سدوح ورودی نظریه ذهن

 )2تشخیص هیجان مبتنی بر خواسته

حسین فرخی و همکاران

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی

از پایان  12جلسیییه درمانی ،پسآزمون نظریه ذهن و فهرسیییت

در این بخش میییانگین و انحراف م یییار خردهآزمونهییای

م هارت های اجتماعی اجرا شییید و اطالعات درباره ت امالت

نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی در مراحت پیشآزمون،

اجتماعی هر کودک جمعآوری شد و مهارتهایی که کودک

پسآزمون و پیگیری و سپس تحلیت واریانس برای تفاوت بین

در کت جلسییات بر آنها تسییلط یافته بود در سییه زمان در هفته

میانگینها در اثر مراحت در کت آزمودنیها در مورد هر فر یه

مورد مشییییاهییده قرار گرفییت .آزمون پیگیری  3مییاه ب یید از

ارائهشده است.

پسآزمون و آخرین مشاهده برای هر کودک انجام شد.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات آزمون نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی در کل کودکان در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
موقعیت

سطوح نظریه ذهن و مهارتهای

پیشآزمون

D
I

گروه گواه

گروه آزمایش

اجتماعی

M
4/20

SD
1/30

M
4/10

SD
1

2

5/20

0/45

5

0/30

0/80

0/84

0/45

0/30

0/60

0/55

0/50

0/55

0/80

0/45

0/70

0/20

0/40

0/55

0/45

0/50

5/80

2/76

4/20

2

7

0

4/25

1/30

0

5/30

0/40

0/45

0/80

0/84

0/55

0/67

0/50

0

0/70

0/45

0/45

0/65

5/85

2/86

4/50

1/20

1

S
f
3
4
5
6
7
1
2

پسآزمون

3
4
5

o
e

8

iv

5/ 8

3/80
3/40
2

پیگیری

h
c
0

6

2

7

9

1

7

0

2

8

0

3

4

0

r
A
4/80
0/45
0/60

4

4

0/35

5

2

0

0/60

6

2

0

0/45

7

9

0

4/25

0/35
0/40
0/65
0/25
0/55
2/20

نتایج جدول  2نشییانگر آن اسییت که میانگین و انحراف

ت امالت محاورهای و ابراز نیاز شییخصییی در کت کودکان

اسییی تاندارد نمره های تمامی خردهآزمون های آزمون نظریه

مورد آزمایش در مراحت پیگیری نسییبت به پسآزمون و نیز

ذهن و م هارت های اجت ماعی در کت کود کان در مرح له

مراحت پیگیری و پسآزمون نسیییبت به پیشآزمون افزایش

پسآزمون ن سبت به مرحله پیشآزمون افزایش دا شته ا ست.

داشییی ته اسییییت؛ ا ما م یانگین نمرات خردهآزمون ت امالت

همچنین میییانگین ن مرات خردهآزمونهییای ابراز هیجییان،

نام ناسییییب (منفی) در مرا حت پیگیری نسییی بت به مرا حت
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مهارتهایی که بر آنها تسییلط پیداکرده پیگیری میشییود .پس

یافتهها

حسین فرخی و همکاران

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی

کاهش خیلی محسیییوس نیسیییت؛ اما در میزان میانگین گروه

آزمون کرویت موخلی بررسی شد .نتایج این آزمون ن شان داد

کنترل در پسآزمون و پیگیری افزایش چنییدانی مشییییاهییده

که مفرو ه به دست آمده کرویت برقرار نیست (،P= 0/006

نمیشود.

 )X2 = 10/38و ب نابراین با ید از آزمون تحل یت وار یانس

بهمنظور بررسیییی ت فاوت بین م یانگین نمرات نظر یه ذهن

ت دیتیافته با ا ستفاده از اپ سیلون گرین هاوس گای سر ا ستفاده

کودکییان مبتالبییه اختالل رفتییار هنجییاری در سییییه مرحلییه

کرد .نتایج تحلیت واریانس اندازهگیری مکرر با عدم برقراری

پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری ،از آزمون تحلیت واریانس

مفرو ه کرویت در جدول شماره  3ارائهشده است.

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس مکرر برای آزمون نظریه ذهن
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مراحت

731 /736

1 /016

720/314

354 /076

0/001

خدا

8/269

4/065

2/036

D
I

S
f

با توجه به نتایج جدول شماره  3مقدار  Fمحا سبه شده برای

کود کان مبتال به اختالل رف تار هن جاری ت فاوت م نادار وجود

اثر مراحت (برنامه مداخلهای) در سیییدم  0/01م نادار اسیییت

دارد .نتییایج آزمون ت قیبی بییه منظور بررسیییی تفییاوت بین

( .)F=354/076 ،P=<./.1در ن ت یجییه ب ین میییا ن گ ین ن مرات

میانگینها محاسیییبه شییید .نتایج در جدول شیییماره  5مشیییاهده

o
e

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرههییای آزمون ذهن در

میشود.

جدول  :4خالصه نتایج آزمون تعقیبی
مراحل

تفاوت میانگینها

پیشآزمون -پس آزمون

-14 /402

پیشآزمون -پیگیری

-15 /202

پسآزمون -پیگیری

-./803

iv

std. Error

.sig

0/679

0/001

0/862

0/001

h
c

0/ .16

0/202

نتایج جدول شیییماره  4نشیییان میدهد تفاوت بین نمرههای

بهمنظور بررسیییی تفاوت بین میانگین نمرات خردهمقیاسهای،

آزمون نظریییه ذهن در مراحییت پیشآزمون بییا پسآزمون و

ابراز هیجان ،ابراز نیازهای شخ صی و ت امالت محاورهای (بیان

پیگیری م نادار اسیییت .مقایسیییه میانگینها نشیییان میدهد که

سییالم ،احوالپرسییی ،تشییکر و )...کودکان مبتالبه اختالل رفتار

نمرههییای آزمون نظریییه ذهن بییه طور م نییاداری در مرحلییه

هنجاری در سیییه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،از

پیشآزمون پایینتر از مراحت پسآزمون و پیگیری اسییت و نیز

آزمون تحلیت واریانس با اندازهگیری مکرر اسییتفاده شیید .ابتدا

در مرحله پسآزمون پایینتر از مرحله پیگیری اسیییت؛ بنابراین

مفرو ییه کرویت با آزمون کرویت ماچلی بررسییی شیید نتایج

بر نامه مداخلهای نظریه ذهن و م هارت های اجتماعی موجب

تحل یت وار یانس با ا ندازهگیری مکرر با برقراری مفرو ییییه

افزایش نمره های آزمون ذهن در کودکان مبتالبه اختالل رف تار

کرویت در جدول  5ارائهشده است.

r
A

هنجاری شده است.
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پیشآزمون و پسآزمون کاهش داشیییته اسیییت ،البته این

با اندازهگیری مکرر اسیییتفاده شییید .ابتدا مفرو یییه کرویت با

حسین فرخی و همکاران

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی
جدول  :5نتایج تحلیل واریانس مکرر برای ابراز هیجان ،ابراز نیازهای شخصی و تعامالت محاورهای
مجموع مجذورات

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ابراز هیجان
خدا

1290 /265

8

16/035

مراحت

8807/135

2

4406 /065

خدا

273/867

8

35/481

ابراز نیازهای شخصی
129/715

0/001

ت امالت اجتماعی
مراحت

4899 /536

2

2447/266

خدا

137 /135

8

17/266

D
I

140/847

0/001

با توجه به نتایج جدول  ،5مقدار  Fمحاسیییبهشیییده بر اثر

ثانویه) و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش نشیییانههای

مراحییت ( پ یشآز مون ،پسآز مون و پ ی گ یری) برای ا براز

کودکان دچار اختالل رفتار هنجاری بررسیییی شییید .در این

هیجانهای فردی از نظر آماری م نادار اسییت (،P= <0/001

پژوهش برای نخسیییتین بییار ،در ایران و بییا ابزار آموزشیییی

 .)F = 151/297درنتیجه بین میانگین نمرههای پیشآزمون،

پژوه شگر ساخته ،کودکان مبتالبه اختالل رفتار هنجاری تحت

پسآزمون و پیگیری ابراز هیجییانهییای فردی در کودکییان

درمان متفاوت و مؤثری قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مداخله

S
f

o
e

مبتال به اختالل رف تار هن جاری ت فاوت م نادار وجود دارد و
مقدار  Fمحاسییبهشییده براثر مراحت ابراز نیازهای شییخصییی در
سدم  0/001م نادار است.)F = 129/715 ،P = <0/001(.

درنتی جه بین نمره های پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ابراز
نیازهای شخصی کودکان مبتالبه اختالل رفتار هنجاری تفاوت
م نادار وجود دارد.

بهکاررفته در این پژوهش توانسیییته اسیییت تا حد زیادی باعث
کاهش نشییییا نه های اختالل رف تار هن جاری و همچنین با عث
افزایش مهارتهای اجتماعی و نظریه ذهن در کودکان شیییود.

iv

در خصییو

نظریه ذهن ،در این پژوهش از روش آموزش

نظامدار ،با ارائه مفاهیو شیییاد ،الگوسیییازی ،ایفای نقش،

h
c

بازخورد عملکرد و تجر به ارت باک اسیییت فاده شییید .افزایش

همچنین مقدار  Fمحاسییبهشییده براثر مراحت (پیشآزمون،

قابتتوجه مهارت های آموختهشیییده در ارزیابی نمره های

پسآزمون و پیگیری) ت امالت م حاورهای در سیییدم 0/001

پسآزمون نسیییبت به پیشآزمون نظریه ذهن حاکی از آن

م نادار اسیییت ( .)F= 140/847 ،P <0/001درنتیجه بین

اسیییت که میتوان نظریه ذهن را به کودکان دارای اختالل

م یانگین نمره های پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ت امالت

رف تار هن جاری آموزش داد .این نتی جه همسیییو با یاف ته های

محییاورهای کودکییان مبتالبییه اختالل رفتییار هنجییاری تفییاوت

پژوهشهای اپلتون وردی ()29؛ داون و اسییمیت ()30؛ اسییالتر

م نادار وجود دارد .یافته های پژوهش نشیییان میدهد که این

و گاپنیک ()31؛ بارون-کوهن ()32؛ هادوین و همکاران ()33

کودکان توانسیییتهاند مهارت های آموختهشیییده را در محیط

ا ست .نتایج برر سیها ن شان داد که برنامه آموز شی بر روی هر

اجتماعی خود به کار برند.

یک از  7مهارت هدف تأثیر مثبت داشیییته اسیییت و ارتباک

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حا یییر تأثیر مداخلهی مبتنی بر نظریه ذهن (درک
امیال و عواطف ،درک باور غلط اولیه و درک باور غلط
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عملکردی وا حی در آزمودنیها به وجود آورده است .تسلط
بر پیشنیازهای اساسی (مهارتهای  5،3 ،1و  )2به آزمودنیها
این امکان را داد تا به شیییاخصهای مهارتهای اجتماعی (7،6
و  )4در جلسات کوتر دست یابند که این نتایج برخالف نتایج
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مراحت

48106/735

2

24054/869

151 /297

0/001

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی

پژوهش هایی چون اوزونف و میلر ( )34بود که ت میو را یک

حسین فرخی و همکاران

محدودیت در خصیییو

مهارت های نظریه ذهن و ت امالت

سییازشنایافتگیهای کودکان) با یافتههای مورگان و پیرسییون
( )36و گرشام ،باوون و کوک ( )37همسو است.

نظریه ذهن و مهارتهای اجتماعی این پژوهش را میتوان به

تهیه ابزار آموزشییی ،دشییواری کار با کودکان و دشییواری

چند عامت نسییبت داد .نخسییت ،آموزش مهارتهای نظریه

ر ایت خانوادههای کودکان جهت شرکت کودکان شان در

ذهن قبت از آموزش مهارت های اجتماعی اجرا شییید .این

جلسیییات گروهی ،نتایج کار بهگونهای بود که درمانگران،

توالی به شییرکتکنندهها این فرصییت را داد تا مهارتهای

روانشیییناسیییان و مربیان نسیییبت به ت امت اجتماعی مناسیییب

پیشنیاز برای یادگیری مهارتهای اجتماعی را به دسیییت

آزمودنی ها ر یییایت نشیییان دادند .والدین کودکان از ابراز

آورند ،این توالی مبتنی بر این عقیده اسیییت که تشیییخیص

مناسیییب هیجان ها بهویژه در محیط های اجتماعی ،ر یییایت

هیجان و باور اولیه ،مهارتهای پیشنیاز برای ابراز هیجان و

داشییتند؛ بنابراین اسییتفاده از برنامه آموزشییی بهکاررفته در این

مدیریت خشیییو فرد اسیییت .دوم ،شیییرکتکنندهها در این

پژوهش به درمانگران ،روانشییناسییان و مربیانی که در راسییتای

پژوهش ،آموزشها را در دو نوبت ،ابتدا انفرادی و سیییپس با

آموزش به کود کان مبتال به اختالل رف تار هن جاری و دیگر

یک گروه کوچک از همسیییاالن عادی دریافت کردند.

اختاللهای رفتاری و ارتباطی ف الیت دارند پیشیینهاد میشییود.

احتمال دارد آموزش با همسیییاالن ،شیییرکتکنندهها را در

عالوه بر این ارتقاء آن به فنآوری پویانمایی به پژوهشیییگران
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ت میو مهارت یاری کرده باشییید .این مسیییعله هوراسیییتا با
پژوهش دیگری اسیییت که نشیییان داد تمرین مهارت های

اجتماعی با هم ساالن احتمال ت میوپذیری را افزایش میدهد.
سوم ،در این پژوهش از دا ستانهای واق ی زندگی متنا سب
باسیین و فرهنگ و از طری ارائه شییاد بهوسیییله پاورپوینت،
ایفای نقش و اسیییتفاده از مدل مداب با پژوهشهای فنگ،

آینده پیشنهاد میگردد.
ت شکر و قدردانی :بدینوسیییله از آزمودنیهای این پژوهش

iv

به دلیت مشیییارکت ف ال در طول پژوهش و همچنین مدیریت

محترم دبستانهای مندقه  7مشهد که همکاری الزم را داشتند،

h
c

کمال تشکر را داریو.

یولی ،ت سای و کارتلج جهت افزایش ت میوپذیری مهارتها

تضاد منافع

استفادهشده است (.)35

با توجه به اینکه این پژوهش تحت حمایت مالی سیییازمان و یا

اثر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نشیییانه های
اختالل رفتیار هنجیاری (کیاهش درگیری ،پرخیاشیییگری و

www.SID.ir
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ن هاد خاصیییی نبوده و همچنین یاف ته های این پژوهش دقی و
شفاف ارائه شده است ،بنابراین تضاد منافع ندارد.
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اجت ماعی عنوان کرد ند .ن تایج مث بت نمره های آزمون های

باوجود محدودیتهایی همچون صرف زمان زیاد جهت

حسین فرخی و همکاران
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Abstract

Background and Purpose: Regarding the problems of children with conduct disorder in social
cognition and theory of mind, the purpose of this study was to investigate the effect of intervention
based on the theory of mind and social skills training on the symptoms of these children.
Method: The research method is a semi-experimental with pre-test and post-test with control
group. The statistical population consisted of all children with conduct disorder aged 11-7 years
old in Mashhad in 2017, thdt 22 of them were selected using multi-stage random cluster sampling.
The research tool includes the theory of mind test (Styrmanman, 1999) and the social skills scale
(Matson, 1983). Subjects were trained in group sessions in 12 sessions. Data were analyzed three
weeks after the training by ANOVA.
Reaults: The findings of this study showed that the intervention of mind theory and social skills
training increased social skills and components of the theory of mind (P < 0/001).
Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the training of the theory
of mind and social skills by increasing social cognition and interpersonal skills reduce the
symptoms of conduct disorder in chidren.
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