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یافتگی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکالت سازش

 دبستانیکودکان پیش

 3و فرهاد شیرمحمدی 2، سمیه کشاورز*1علیرضا کاکاوند

 مقاله پژوهشی

 چکیده

ضع: مهارتمقدمه سردگی در کودکان میهای اجتماعی  ضطراب و اف شگری، ا  پژوهش شود.یف موجب پرخا

ستانی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکالت سازش یافتگی کودکان پیش حاضر با هدف بررسی دب

 انجام شد.

شی با طرح پیشروش پژوهش شبه آزمای آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو زمون و پسآ: این مطالعه از نوع 

سر پیش سال ماهه بود. جامعه آماری را کودکان پ ستان تهران در  ستان قدس در ا شهر صدرا در  ستانی مال دب

صیل  شکیل دادند. تعداد 98-1397تح ساکودکان پیش نفر از 40ت شکالت  ستانی با م  زش یافتگی به روشدب

دند. کلیه نفره قرار داده ش 20دو گروه آزمایش و کنترل  طور تصادفی در و به انتخاب دسترس در گیرینمونه

سه نوبت تکمیل  8ها آزمودنی سازش یافتگی راتر را در  شکالت  شنامه م س شی را گذرانده و پر سه آموز جل

ی حاصاال ها( بود. داده1967نمودند. ابزار پژوهش شااامل آزمون نظریه ذهن و مقیاس اختالالت رفتاری راتر )

 تحلیل شد. SPSS23افزار پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم از

ها نشااان داد که آموزش نظریه ذهن بر کاهش اختالل کمبود توجه، رفتار : نتایج حاصاال از تحلیل دادههایافته

سر پیش سازگاری اجتماعی کودکان پ شضداجتماعی و نا ستانی اثر دا ست و تغییدب رات در طول زمان پایدار ته ا

 .اندبوده

رای بای به عنوان شااایوهتواند نظریه ذهن میهای این پژوهش، آموزش یافته: بر اسااااس گیریبحث و نتیجه

 استفاده قرار گیرد. دبستانی مورد مشکالت سازش یافتگی کودکان پیشکاهش میزان 

 
  اختالالت رفتاری.نظریه ذهن، مشکالت سازش یافتگی، کودکان، : یدیکل واژگان

 1/12/1400تاریخ پذیرش:       22/9/1400تاریخ دریافت : 

 

                                                                                                                                         
 ar.kakavand@soc.ikiu.ac.irالمللی امام خمینی، قزوین، ایران. شناسی، دانشگاه بین. دانشیار، گروه روان1

 خمینی، قزوین، ایران.المللی امام شناسی، دانشگاه بیناستادیار، گروه روان . 2

  المللی امام خمینی، قزوین، ایران.شناسی، دانشگاه بین. کارشناس ارشد روان3
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 مقدمه

های اخیر مسائل و مشکالت رفتاری کودکان، یکی از موضوعات مورد توجه والدین و مربیان است. در دهه
افسردگی،  های اجتماعی پایین، میزان باالتری ازدهد که کودکان و نوجوانان با مهارتها نشان میپژوهش

شان می شکالت رفتاری را ن سایر م شگری، بزهکاری و  ستا برنامهپرخا شی که دهند و در این را های آموز
سبب کاهش اینتوانایی ارتقا مهارت شیوه مؤثری  شکالت و در های فردی و اجتماعی را دارند به  گونه م

 (. 1720، 1های اجتماعی کودکان خواهند شد )لدبتر و آمزعوض افزایش مهارت
سنین اولیه کودکی و پیش شکالت رفتاری موجود در  شکان و محققان قرار م ستانی در کانون توجه پز دب

دبستانی به اشکال دردد از کودکان در سنین پیش 12تا  9دهد که گرفته است. تحقیقات جهانی نشان می
ای از کسانی که د فزایندهدهند و در میان این جمعیت تعدامختلف، مشکالت عاطفی و رفتاری را نشان می

مش  کالت  (.2021، 2دهند وجود دارد )نیکوالس و همکارانپزش  کی خاص را نش  ان میهای روانس  ندرم
های رفتاری، هیجانی و اجتماعی ش  ود که در آن پاس  خبه ش  رایطی اطال، می 3اجتماعی-عاطفی-رفتاری

شته؛ به طوری  سنی و قومی تفاوت دا صیلی، مراقبت از کودک با هنجارهای فرهنگی،  که بر عملکرد تح
سازگاری با محیط تأثیر منفی می سازگاری فردی، رفتار در کالس و  -گذارد )بریگزخود، روابط اجتماعی، 

سال2006، 4گوان و همکاران شکالت رفتاری در  سی م شخیص زودهنگام و انجام (. برر های اولیه برای ت
این کودکان  ها از اهمیت باالیی برخوردار اس  ت.های آنموقع و مناس  ب با کودکان و خانوادهمداخالت به

تواند به ماند و میموقع درمان نش   ود، مش   کالت رفتاری و عاطفی اولیه اغلب باقی میهنگامی که به
تواند مدت در دوران کودکی میها  منجر به گردد. حتی مشکالت کوتاهمشکالت بعدی مدرسه و روابط آن

دک را به خطر بیندازد. تش   خیص مش   کالت رفتاری در س   نین پایین و رش   د طبیعی و یادگیری کو
کنند که رفتار دبس  تانی نیز به روش ارزیابی درس  ت  بس  تگی دارد. بنابراین دانش  مندان پیش  نهاد میپیش

سط منابع و زمینه شود )ماگلیکا و های متعدد، بهکودک تو ساالن دیگر ارزیابی  سط والدین و بزرگ ویژه تو
 (.2020، 5همکاران

سائل هیجانی سال با م سترس بودن مداخالت اولیه مؤثر، تعداد کمی از کودکان خرد رفتاری -علیرغم در د
افتد و ممکن کنند. در مراحل اولیه رش  د، تغییرات ش  ناختی و رفتاری س  ریع اتفا، میمداخله دریافت می

، بسیاری از کودکان کم سن و سال مثالعنوانساز،  شیود باالتری را داشته باشد. بهاست رفتارهای مشکل
(. عامل ادلی به وجود آمدن 2021دهد ) نیکوالس و همکاران، خلقی را نشان میحداقل گاهی اوقات کج

وجو کرد. این مش  کالت مش  کالت هیجانی و رفتاری نوآموزان و دانش آموزان را باید در خانواده جس  ت
نیز نود اعمال و رفتار والدین یا اعض  ای خانواده باعا  آید و گاهیگاهی بر اثر عامل ژنتیکی به وجود می

                                                                                                                                         
1. Leadbeater, B.,  Ames, M 

2. Niccols, A. & colleague 

3. emotional-behavioral-social problems 

4. Briggs-Gowan, M. J. & colleague 

5. Maglica, T. & colleague 
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ش  ود یک یا چند فرزند خانواده با این مش  کالت مواجه ش  وند. البته عامل مدرس  ه و جامعه نیز علل می
ریز در دانش آموزان ریز و بروندیگری هس  تند که در به وجود آمدن مش  کالت هیجانی و رفتاری درون

 (. 2013جاتی، کنند )ننقش اساسی ایفا می
ف اساسی در یکی از مشکالت مهمی که جامعه با آن مواجه است، این است که بعضی کودکان دارای ضع

یت در های اجتماعی هس  تند. تعامالت مثبت اولیه تا حد زیادی توانایی کودک را برای کس  ب موفقمهارت
مثال افرادی که به عنوانبه(. 2012)امین یزدی و افش   ار،  دهندمدرس   ه و زندگی تحت تأثیر قرار می

ها را نسبت کنند و همین افکار منفی نظر آندورت منفی درباره خود فکر میباشند، بهافسردگی مبتال می
دهند. این افراد گرایش به برقراری تعامالت اجتماعی کمتری دارند و الش   عاد قرار میبه اطرافیان تحت

کنند که این کیفیت ض  عیف در دهند. تحقیقات بیان میهای اجتماعی ض  عیفی از خود نش  ان میواکنش
گردد )امین یزدی و رفتار بین فردی و ابراز هیجانات باعا ایجاد یک دور باطل در چرخه افس   ردگی می

رو شناسایی و انجام مداخالت درمانی برای کودکانی که در معرض مشکالت هیجانی (. ازاین2012افشار، 
ستند، امری الزم شتر به و و رفتاری ه ست، زیرا این امر باعا کمک هرچه بی ضروری ا الدین برای کنار و 

 آمدن با فشار روانی حادل از فرزند دارای اختالل و مشکل خواهد شد.
طور گسترده به توانایی درک هیجانات، های ادلی شناخت اجتماعی، نظریه ذهن است که بهیکی از مؤلفه

نایی درک ها، افکار و متعاقب آن درک رانگیزه به توا تارهای دیگران اش   اره دارد. نظریه ذهن مربوط  ف
سته سات، خوا سا صری و حاالت ذهنی خود و دیگران، از جمله باورها، اح ست، ادراک ب ها، باورهای نادر

بینی رفتار اجتماعی توجه اس   ت. توانایی درک و اس   تنباط حاالت روانی دیگران  منجر به درک و پیش
سازگار از نظر اجتماعی به رفتار آندیگران و همچنین باع سخگویی  شود. بنابراین نظریه ذهن ها  میا پا

، 1کند )گریش   ام و همکارانبه روابط مثبت افراد با همس   االن و س   ازگاری در زندگی روزمره کمک می
های نظریه ذهن را از طریق اکتس   اب زبان و (. بر اس   اس دیدگاه ویگوتس   کی، کودکان توانایی2010
عامال بهت ماعی،  ماعی و فرهنگی پرورش میت اجت خانواده، محیط اجت مات در  کال ند ویژه در طول م ده

سبویس ست، 2020، 2)جاکوبس و گرو ست که نظریه ذهن زیربنای رفتار اجتماعی مثبت ا (. فرض بر این ا
همس  االن کند و  کودکان را  به رفتارهای س  ازگارانه با های اجتماعی مثبت پش  تیبانی میزیرا از مهارت
 (.3،2020کند )فینک و همکارانهدایت  می

سایی کردهروان شنا سیر مهم را  شناختی، برای درک دیگران دو م صاب  سان اجتماعی و علوم اع اند: شنا
سات و عواطف را با دیگران ممکن یکی از آن شتن احسا شتراک گذا ست که توانایی به ا ها مسیر عاطفی ا

سمی شناختی ا سیر  ستدالل در مورد دیگران را مقدور میسازد و دیگری م کند که در ت که امکان ارائه ا
نایی 2017، 4واقع همان نظریه ذهن اس   ت )وینتر و همکاران که نظریه ذهنی یک توا به این با توجه   .)

                                                                                                                                         
1. Grisham, J., & colleague 

2. Jacobs, E., & Nader-Grosbois, N 

3. Fink, E., & colleague 

4. Winter, K., & colleague 
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ست که برنامه ست، اعتقاد بر این ا شناختیشناختی ا سعه نظریه ذهن مؤثر واقع  های  ست در تو ممکن ا
(. آموزش نظریه ذهن 2020، 1های رفتاری گنجانده ش   ده اس   ت ) دیردا و همکارانامهگردد، لذا در برن

ها به طور (.انس   ان2018، 2های ش   ناختی در افراد گردد )برنگور و همکارانتواند باعا بهبود تواناییمی
 آمیز در مبادالت اجتماعی،مش   خص در تعامالت اجتماعی پیچیده مهارت دارند. برای مش   ارکت موفقیت

 (. 3،2020کنند )راش و همکارانها بر نظریه ذهن  تکیه میآن
نیازی برای درک محیط ( در رابطه با اهمیت نظریه ذهن معتقد اس   ت که نظریه ذهن پیش2006) 4ولمن

آمیز اس  ت. در پژوهش  ی دیگر این یافته به دس  ت آمد که اجتماعی و الزمه درگیری در رفتارهای رقابت
ر حض  ور ذهن باعا کاهش اجتناب از حوادو و خاطرات ناگوار و ناخوش  ایند و ش  ناخت درمانی مبتنی ب
( و به کودکان در سازگاری اجتماعی کمک 2017شود )طاهری و سجادیان، ها میاحساسات مرتبط با آن

دبستانی و نیز با توجه به پذیری نوآموزان پیش(. با توجه به آسیب5،2020کند )روسلو و همکارانشایانی می
سیبیازمندین شیود آ سی  شت روانی، برر سل و عوامل همراه با آن و انجام های بهدا سی روانی این ن شنا

ش  ناختی برای این های روانهایی که در زمینه مداخالت درمانی و تعیین اثربخش  ی انواد درمانپژوهش
شناخت و یافتن راهکودکان انجام می شایانی به  سب  در زمینه شود کمک  شکالت  کارهای منا کاهش م

کند. پژوهش حاض   ر با هدف بررس   ی تأثیر آموزش نظریه ذهن بر کاهش س   ازگاری این کودکان می
سازش یافتگی کودکان پیش شکالت  شیود متفاوت م شد. با توجه به  ستان قدس انجام  شهر ستانی  دب

شور و همچنین با توجه به افزایش روزافزون این  سازش یافتگی در مناطق مختلف ک شکالت  اختالالت م
در جامعه به خصوص نسل کودک و نوجوان، سنجش میزان تأثیر آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکالت 

ای برخوردار است. با توجه به مطالب دبستانی شهرستان قدس از جایگاه ویژهسازش یافتگی کودکان پیش
زش یافتگی کودکان ذکر شده در باال، مسئله این است که آیا آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشکالت سا

 دبستانی مؤثر است؟پیش

 روش پژوهش

آزمون با گروه پس -آزمونهای پیشآزمایش  ی و در قالب طرح ش  بههای پژوهش حاض  ر در حیطه طرح
هه  ما با گروه کنترل از دو گروه آزمودنی آزمون و پس. طرح پیشاس   تکنترل و نیز پیگیری دو  آزمون 

گیرند. جامعه آماری ش  امل کودکان پس  ر گیری قرار میمورداندازهتش  کیل ش  ده اس  ت که هر دو بار 
نفر از  40است.  1397-98دبستانی مالددرا در شهرستان قدس در استان تهران در سال تحصیلی پیش

گیری در دس  ترس انتخاب و به کودکان پس  ر دارای مش  کالت س  ازش یافتگی با اس  تفاده از روش نمونه
کودک در گروه کنترل(.  20کودک در گروه آزمایش  ی و  20تقس  یم ش  دند ) های آزمایش  ی و کنترلگروه

                                                                                                                                         
1. Dyrda, K., & colleague 

2. Berenguer, C., & colleague 

3. Rusch, T., & colleague 

4. Wellman 

5. Rosello, B., & colleague 
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نفر پیشنهاد شده است  15های آزمایش برای هر گروه شایان ذکر است که حداقل حجم نمونه در پژوهش
یه ذهن در 2015)دالور،  قه 20جلس   ه  9(. آموزش نظر ماه( اجرا دقی یک  مدت  به  ید. ابزار ای ) گرد
 وهش حاضر عبارت بودند از:گیری در پژاندازه

جلسه بود که محتوای جلسات در جدول زیر ارائه  8این پروتکل شامل  نظریه ذهن: آموزشپروتکل 

 شده است.
 : پروتکل آموزش نظریه ذهن1 جدول

 هاها و تکنیکمحتوای روش عنوان جلسات

 هیجان جلسه اول
... در شناسایی و نامگذاری هیجانات مانند خشم، ترس، اندوه و 

 های مختلف، بحا گروهی درباره هیجاناتعکس

 هیجان جلسه دوم
بیان احساسات تجربه شده به همراه انواد هیجانات، گذاشتن تصویر 

 حاالت هیجانی مشخص در مکان متناسب با آن هیجان

 هیجان جلسه سوم

نشان دادن تصاویر و بازگویی داستان متناسب با تودیر و پرسیدن 

هیجان شخصیت داستان، سوال در مورد چرایی هیجان سوال در مورد 

 تجربه شده توسط شخصیت داستان

 هیجان جلسه چهارم
-شناسایی حاالت هیجانی دیگران از روی عکس، نامگذاری داستان

 دهندهایی که حاالت هیجانی مختلف را نشان می

 افکار جلسه پنجم
و میل  تعریف داستان به همراه تصویر و سوال در مورد خواسته

 شخصیت داستان

 تعریف داستان به همراه تصویر و سوال در مورد باور شخصیت داستان افکار جلسه ششم

 افکار جلسه هفتم
تعریف داستان به همراه تصویر و سوال در مورد میل و باور شخصیت 

 داستان

 افکار جلسه هشتم
شخصیت تعریف داستان به همراه تصویر و سوال در مورد میل و باور 

 داستان

 

شده است  پرسشنامه راتر: مقیاس اختالالت رفتاری راتر فرم معلم  ساخته  در دو فرم معلم و والد 

شنامه 1967)راتر و همکاران،  س ست که دامنه نمرات بین ماده 30(. فرم معلم دارای یک پر  60تا  0ای ا
 0کند=، کامالً دد، نمی 1کند=، تا حدودی دد، می 2کند=دد، می کامالًگزینه،  3خواهد بود و دارای 

آمده نشان دستبه ترتیب به هر ردیف اختصاص داده شده است که مجمود نمرات به 0،1،2است. نمرات 
سشنامه را در یک مطالعه پیش ست. راتر پایایی بازآزمایی و پایایی درونی پر آزمون و از اختالالت رفتاری ا

دله دو ماهه  آزمونپس سط راتر طراحی  گزارش نمود. 83/0و  72/0با فا دلی این مقیاس که تو سخه ا ن
( مورد تجدید نظر قرار گرفته و با 1991سوال است که در ایران توسط مهریار و همکاران ) 24شده دارای 
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 74/0همچنین همبس  تگی با فاد  له دو ماه  س  وال به آن اض  افه ش  ده اس  ت. 6توجه به فرهنگ ایرانی 
سخ ستگی بین پا شد و همب دلی دارای  بود. 64/0های پدران و مادران گزارش  سخه ا  5این مقیاس در ن

سازگاری اجتماعی و اختالل  شامل پرخاشگری، اضطراب/افسردگی، رفتار ضداجتماعی، نا ست که  مولفه ا
جتماعی و اختالل مولفه رفتار ضداجتماعی، ناسازگاری ا 3کمبود توجه است ولی در پژوهش حاضر فقط از 

( این مقیاس را به همراه آزمون بندر 1998کمبود توجه پرس  ش  نامه اس  تفاده گردید. در ایران یوس  فی )
بدس  ت آورد. عدل  96/0نفر آزمودنی در ش  هر ش  یراز اجرا نمود و همبس  تگی باالب  50گش  تالت روی 

ستگی( با بکار بردن روش1993) ضریب همب شنامه را به ترتیب  های دونیمه کردن و بازآزمایی،  س این پر
 محاسبه گردید. 76/0در این تحقیق پایایی آزمون گزارش کرده است.  85/0و  68/0

سیله دو تن از روانتکلیف انتقال غیر منتظره  سترالیایی به نام: این تکلیف به و سان ا های پرنر و شنا

ته ش   ده اس   1983وایمر ) به کار گرف باور کاذب در کودکان  نام 2000ت )فالول، ( برای س   نجش   .)
: یک روز استی آن در نمونه فارسی به علی و مریم برگردانده شده است و داستان به این قرار هاعروسک

علی وارد اتا، شد و شرود به بازی با توپش کرد. بعد از مدتی خسته شد و توپش را داخل کمد گذاشت و 
شرود به از اتا، بیرون رفت؛ بعد از چند دقیقه مریم به اتا، آ شت و  سر کمد رفت و تو  علی را بردا مد و 

سطل  شت بلکه آن را داخل  شد اما تو  را در جای اولش نگذا سته  بازی کرد. مریم هم پس از مدتی خ
انداخت و از اتا، خارج ش  د. س  پس علی به اتا، بازگش  ت تا با تو  خود بازی کند اما هنوز به اتا، وارد 

سه ست. در اینجا از کودک  شده ا شد:  سؤال ن سیده  داند توپش واقعاً در کجا قرار می واقعاً( آیا علی 1پر
( علی در 3بینی باور(. کند؟ )سؤال پیش( علی توپش را در چه جاهایی جستجو می2دارد؟ )سؤال واقعیت(. 

 ها بر حسبگذاری: در این آزمون به هریک از سؤالابتدا توپش را کجا گذاشت؟ )سؤال حافظه(. شیوه نمره
ها گیرد و در پایان به افرادی که به تمامی س  ؤالتعلق می "د  فر"یا  "یک"پاس  خ د  حیح یا غلط نمره 

ها و یا به برخی اند نمره )یک( به عنوان فرد موفق و به کسانی که به هیچ یک از سؤالدحیح داده پاسخ
 د.گیراند نمره )دفر( به عنوان فرد ناموفق تعلق میها پاسخ دحیح ندادهسؤال

 روش اجرا

وپرورش اس  تان تهران و هماهنگی با مس  ئولین مدرس  ه پس از اخذ مجوزهای الزم از س  ازمان آموزش
انجام پژوهش در س  ال  مراحل آموزان،از والدین دانش نامهیتمالد  درا در ش  هر قدس و کس  ب رض  ا

 انجام شد: ریبه شرح ز 98-1397تحصیلی 

سنذهن  هیکه به نظر یآموزاندانش هی،کلیرمنتظرهابتدا از طریق تکلیف انتقال غ -1 سا ،بودند دهیر  ییشنا
 شدند.

سیدهی که در پیشآموزاندانشاز  -2 شد که به نظریه ذهن نر صادفی  طوربهنفر  40اند؛ آزمون مشخص  ت
ی دریافت نکرد، اما گروه آزمایش امداخلهگونه یچهبه دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه کنترل 

ای با اس   تفاده از یک داس   تان آموزش دریافت کردند. دقیقه 20مدت یک ماه، طی هش   ت جلس   ه به 
ستان شتند. نحوه هادا شابه بودند اما از نظر محتوا با یکدیگر تفاوت دا ساختار م شی اگرچه از لحاظ  ی آموز
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ستفاده از خ ستان را با ا سه آزماینده یک دا دورت گرفت که در هر جل سکآموزش به این قرار  ها انه عرو
بینی کنند که شخصیت ادلی داستان کجا خواست که پیشنمود و از کودکان به طور جداگانه میاجرا می

کند. به پاسخ غلط کودک پسخوراند ترمیمی و ، جستجو میجاشدهجابهرا برای یافتن شیئی که در غیابش 
ستان اجرا شد. پاسخ درست  در  شد.یمیید تأنیز توسط آزماینده ادالحی با یک نمونه توضیح و مجدداً دا

داس  تان اس  تفاده  تیش  خص   یمانند فکر کردن و دانس  تن برا یطول اجرا از لغات مربوط به حاالت ذهن
 .شدینم
 آزمون برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا گردید.پس از اتمام هشت جلسه، پس -3
های از موقعیت آمدهدس   تبههای را ش   د. دادهپس از دو ماه، آزمون پیگیری بر روی هر دو گروه اج -4

و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل   SPSS  24افزارنرمآزمون و پیگیری با اس   تفاده از آزمون، پسپیش
 گردید.

 هایافته

و پیگیری نمرات مربوط به متغیرهای وابس  ته  آزمونآزمون و پسهای تود  یفی پیشش  اخص (2)جدول 
 دهد. را در دو  گروه آزمایشی و کنترل نشان میدبستانی پسر کودکان پیش

 
 هادر گروه زمان اجرا نحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک مرحلها : میانگین و2جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه هامولفه متغیر

   M SD M SD M SD 

  
رفتارهای 
 ضداجتماعی

 - - 23/8 47/4 21/8 36/4 کنترل

 81/0 57/2 79/0 35/2 98/0 42/4 آزمایش 

-مشکالت سازش

 یافتگی
 

ناسازگاری 
 اجتماعی

 - - 25/1 34/5 29/1 60/5 کنترل

 94/0 13/3 98/0 09/3 12/1 58/5 آزمایش 

  
اختالل کمبود 

 توجه

 - - 84/1 87/7 97/1 67/7 کنترل

 19/1 56/4 16/1 44/4 73/1 80/7 آزمایش 

 
ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون تی مس   تقل نش   ان داد که پیش از تحلیل داده

آزمون تفاوت معناداری ندارند ی پیشمیانگین متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله
سمیرنوف تحلیل  هایفرضپیش<(. 05/0) ساس آزمون کولموگرف ا شامل نرمال بودن بر ا کوواریانس 
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فه ناداری برای تمامی مول کوواریانس بر -های واریانسبود(، برابری ماتریس 05/0ها باالی )س   طح مع
ها بر اس  اس آزمون لوین برای مولفه ( و فرض برابری واریانسP  ،21/1=F=25/0اس  اس آزمون باکس )

( و برای P  ،95/=F=31/0(، برای مولفه ناس ازگاری اجتماعی )P  ،72/=F=41/0ض داجتماعی)رفتارهای 
شدند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری در P  ،22/=F=65/0برای مولفه اختالل کمبود توجه ) (  تأیید 

 ارائه شده است.  3آزمون و پیگیری در جدول مرحله پس
 

 آزمون و پیگیریریانس برای متغیرهای پژوهش در مرحله پستحلیل کووا : نتایج آزمون3جدول 

 مجذور اتا مقدار احتمال F مقدار هاآزمون منابع تغییرات

-مرحله پس

 آزمون
 825/0 000/0 311/38 114/0 المبدای ویلکز

 812/0 000/0 287/34 126/0 المبدای ویلکز مرحله پیگیری

 
آزمون و مرحله پیگیری، متغیر دهد که در مرحله پسنش   ان میهای جدول فو،، نتایج آزمون طبق یافته

های آزمایش مستقل بر متغیرهای وابسته مؤثر بوده است؛ به عبارت دیگر نتایج حاکی از آن است که گروه

برای تعیین اینکه کدام  ≥p).001/0و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری دارند )
ی نهایی کمک کرده اس   ت، نتایج حاد   ل از تحلیل کوواریانس به معنادار بودن نتیجهیک از متغیرها 

آزمون،  بررس  ی ش  د. آزمون و پیگیری پس از کنترل اثر پیشی پسمتغیری برای هر متغیر در مرحلهتک
فرونی انجام ش  د. نتایج حاد  ل از این آزمون در جداول زیر برای احتراز از خطای نود اول تص  حیح بن

 زارش شده است.گ
 

-یافتگی در مرحله پسهای مشکالت سازشمتغیری برای مؤلفه: نتایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 

 آزمون

 Fآماره  SS df MS متغیرهای وابسته
مقدار 

 احتمال
 مجذور اتا

 815/0 000/0 672/34 160/49 1 160/49 رفتارهای ضداجتماعی

 865/0 000/0 112/39 449/56 1 449/56 ناسازگاری اجتماعی

 746/0 000/0 262/37 992/53 1 992/53 اختالل کمبود توجه

 

دل از آزمون تحلیل کوواریانس تک شان می متغیرینتایج حا آزمون، دهد که پس از تعدیل نمرات پیشن

، بر مؤلفه  )F= 672/34و p< 000/0 (آگاهی بر مؤلفه رفتارهای ض   داجتماعی  درمان مبتنی بر ذهن
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ماعی  گاری اجت جه  F)= 112/39و  >p 000/0(ناس   از فه اختالل کمبود تو و  p< 000/0(و بر مؤل

262/37 =F(  داری داری داشته است. در نتیجه فرض دفر در سطح معنیآزمون اثر معنیی پسدر مرحله
باعا کاهش اختالالت اطمینان، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی  %95ش   ود؛ به عبارت دیگر با رد می 05/0

 ی پژوهش شده است. یافتگی در نمونه مورد مطالعهسازش
 

 یافتگی در مرحله پیگیریهای مشکالت سازشمتغیری برای مؤلفه: نتایج تحلیل کوواریانس تک5جدول 

مقدار  Fآماره  SS df MS متغیرهای وابسته

 احتمال

 مجذور اتا

 796/0 000/0 616/32 512/45 1 512/45 رفتارهای ضداجتماعی

 827/0 000/0 608/38 963/54 1 963/54 ناسازگاری اجتماعی

 719/0 000/0 371/35 025/51 1 025/51 اختالل کمبود توجه

 
دل از آزمون تحلیل کوواریانس تک شان می متغیرینتایج حا آزمون، دهد که پس از تعدیل نمرات پیشن

، بر مؤلفه  ) F=616/32و   p< 000/0  (آگاهی بر مؤلفه رفتارهای ض  داجتماعی  درمان مبتنی بر ذهن

و   p< 000/0 (و بر مؤلفه اختالل کمبود توجه  F)= 608/38و   p< 000/0 (ناس   ازگاری اجتماعی 

371/35 =F(  سطح معنیی پیگیری اثر معنیدر مرحله دفر در  ست. در نتیجه فرض  شته ا داری داری دا
اطمینان، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی باعا کاهش اختالالت  %95ش   ود؛ به عبارت دیگر با میرد  05/0

توان عنوان نمود که درمان مبتنی ی پژوهش شده است. در نتیجه مییافتگی در نمونه مورد مطالعهسازش
دبستانی یشیافتگی کودکان پی زمانی سه ماهه اثر ماندگاری بر مشکالت سازشبر ذهن آگاهی، در برهه

 داشته است.

 گیریبحث و نتیجه

رفتاری -پژوهش حاض  ر به بررس  ی تعیین اثربخش  ی آموزش نظریه ذهن بر کاهش مش  کالت هیجانی
پردازد. نتایج نش  ان داد که آموزش نظریه ذهن منجر به کاهش اختالل کمبود یمدبس  تانی نوآموزان پیش

 زادهقاس   م( و 2016پژوهش جباری و ارجمندی ) های پژوهش با نتایجش   ود. یافتهتوجه نوآموزان می
کنند، هایی شناختی که در کودکان در مشکالت رفتاری تجربه می( همسو است. یکی از نابهنجاری2014)

سری اختالل ست و یک  ست که در این افراد گسترش نیافته ا شناختی مانند کمبود توجه نظریه ذهن ا ها 
تواند باعا بهبود بخش  یدن به ن نتیجه گرفت که آموزش نظریه ذهن میتواکنند. بنابراین میرا ایجاد می

 (.2018تمرکز و توجه در افراد گردد )برنگور و همکاران، 
نداش   تن در تبیین این پژوهش می کان،  جه در کود که یکی از دالیل اختالل کمبود تو یان کرد  توان ب

 خود باو مشکالت  مسائلبینند که برای حل زمانی که افراد آموزش می های الزم بین فردی است.مهارت
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توانند از های خود نیز مییابند که برای حل اختالفیمبیش   تر برخورد کنند به این توانایی دس   ت  تأمل
شان دادن هیجانات و برخورد  جزبههایی روش ستفاده نمایند. )برنگور و همکاران،  ترآگاهانهن (. در 2018ا

ستبهتبیین نتایج  شاره کرد. آنر این رابطه مید آمدهد ها بر این باورند توان به نظریه یادگیری اجتماعی ا
که عوامل محیطی سبب یادگیری و تداوم رفتارهای اختالل کمبود توجه است. بنابراین با تغییرات محیطی 

ثل اس  تدالل و ی با اس  تفاده از فنونی مااندازه تاتوان این رفتار را های موجه آن میینهزمو از بین بردن 
کنند که از دالیل اختالل کمبود توجه پردازان ش   ناختی بیان مییهنظرنظایر آن کنترل و بازداری نمود. 

. یکی از ارکان آموزش نظریه ذهن، تغییر تفسیرهای افراد است. این هاستآنافراد، نود تفسیر و پردازش 
آن افزایش تمرکز و توجه اس  ت. در تبیین دیگر برد که نتیجه یممداخله، س  طح تحمل ابهام افراد را باال 

ارتقا های اجتماعی ، یس  تگیش  اتوان بیان کرد که آموزش نظریه ذهن با افزایش آمده میدس  تنتیجه به
که آموزش نظریه ذهن اثرات ییازآنجاو روابط بین فردی نوآموزان منجر به افزایش توجه ش  ده و  س  طح

توان نتیجه گرفت که رش  د آن بر افزایش توجه در ند، بنابراین میکش  خص  یتی ایجاد می -پایدار رفتاری
 طول زمان پایدار است.
سترده، درزمین مفاهیم ترمرتبطنظریه ذهن  یکی از  ساختاری گ ست. نظریه ذهن  شناخت اجتماعی ا ینه 

ت( به ها، نیاپیچیده و چند وجهی اس  ت که به عنوان توانایی نس  بت دادن حاالت ذهنی )باورها، خواس  ته
ی، طورکلبهس   ازد. بینی رفتار  دیگران را ممکن میش   ود و توض   یح و پیشخود و دیگران تعریف می

سات، و پیشمهارت سا شتن اح شتراک گذا ست، برای های نظریه ذهن ، توانایی به ا بینی رفتار دیگران ا
کند و ایفا میهای اجتماعی زندگی اجتماعی ض  روری اس  ت. نظریه ذهن نقش کلیدی در توس  عه مهارت

سته آن شای ستگی نظریه ذهن در کودکان رفتار اجتماعی  شای توان دهد. بنابراین، میها را تغییر میفقدان 
ی نظریه ذهن برای نشان دادن رفتار اجتماعی مناسب طورکلبهگفت که توانایی درک احساسات و باورها و 

 (. 2020)روسلو و همکاران،کند ضروری بوده و به کودکان در سازگاری اجتماعی کمک می
همچنین، نتایج نشان داد که آموزش نظریه ذهن بر کاهش ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضداجتماعی افراد 

ضر با تحقیقات فرخزادیان ) ست. در 2018( و لیو و همکاران )2013تأثیر دارد. نتایج پژوهش حا سو ا ( هم 
تایج  مدهدس   تبهتبیین ن طه می آ نارد و تیزدل در س   ال توان در این راب یه بر با عنوان  1990به نظر

ی معرفی کردند که مسئول اچندگانهکرد که ذهن را دارای وجوه  ذهن اشارههای شناختی متعامل یستمس
دورت شناختی و هیجانی است. دو وجه ادلی ذهن شامل وجه انجام دریافت و پردازش اطالعات جدید به
ست. وجه انجام  ست دادن و وجه بودن ا سیار هدف مدار ا شود که ذهن بین ی برانگیخته میو وقتدادن ب

شود عدم مطابقت ببیند. وجه دوم ذهن، وجه بودن است چیزهایی که وجود دارد و چیزهایی که خواسته می
آوردن هدف خادی متمرکز نیست، بلکه بر پذیرش و راه دادن به آنچه هست بدون فشار  به دستکه بر 

ست. در آموزش نظریه ذهن تالش أکتآنی بر تغییر آن  شناختی ا دلی این مدل آگاهی فرا ید دارد. مؤلفه ا
 بهها را ی آنکه افکار و احس  اس  ات منفی را بخش  ی از خویش  تن خود بداند، آنجابهش  ود تا فرد بتواند می

هی منجر وقایعی تجربه کند که در حال گذر از پرده ذهن هستند. آموزش نظریه ذهن با افزایش آگا عنوان
های پژوهش حاض  ر ش  ود. به طورکلی یافتهبه کاهش رفتارهای ض  داجتماعی و ناس  ازگاری اجتماعی می

دبستانی با مشکالت نقص توجه، رفتارهای ضداجتماعی نشان داد که آموزش نظریه ذهن به نوآموزان پیش
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ش  ود؛ در نتیجه  هارفتاری آن -تواند موجب کاهش مش  کالت هیجانیهای اجتماعی، میو ناس  ازگاری
های آموزشی مدنظر مربیان و متخصصان تعلیم ای مؤثر در برنامهتقویت نظریه ذهن باید به عنوان مداخله

 و تربیت قرار گیرد.

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

کاغذی اس  ت. همچنین، با توجه به -های مدادهای این پژوهش وابس  ته بودن آن به آزموناز محدودیت
شنهاد میاین که در این ج ست، پی شده ا ستفاده  سران ا شگران از امعه آماری تنها از پ  اینمونهشود پژوه

 استفاده کنند که هر دو جنس در آن شرکت کنند.

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

شرکتاین پژوهش به ضایت  شد و ر ستقل انجام  ضور در این دورت م کنندگان به طور آگاهانه برای ح
 پژوهش اخذ شد.

 افعتعارض من

 گونه تضاد منافعی ندارد.این پژوهش هیچ

 حامی مالی 

 این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ سازمان عمومی و خصودی انجام شد.

 یو قدردانتشکر 

 که در این پژوهش شرکت کردند، کمال تشکر را داریم. کنندگانشرکتاز تمامی 
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