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هننای  مهارت ا ننر بخشننی آمننوزش نظریننه  هننن بننرهنندف از پننژوهش حاضننر، بررسننی  هدددف:
پننژوهش حاضننر نیمننه  روش: بنن د. ای                             ان دارای اخننت   نافرمننانی مقابلننهآمننوز دانشاجتمنناعی 

کنتنر  بن د-آزمایشی با ورح ایش آزمون گنروه  دارای اخنت    آمنوز دانش 60 .پو آزمنون بنا 
کننننندگان فرهنگسنننرای                             نافرمنننانی مقابلنننه های  ای بنننه صنننورت در دسنننتر  از مینننان مراجعنننه 

گنروه آزمنایش و  شندندانتخناب  9615 شهرداری کرمانشناه در سنا  و بنه صنورت دصنادفی در 
اجتمناعی هنای  ت. ابوارهای مورد استفاده شامل مقینا  درجنه بنندی مهارکنتر  قرار گرفتند

گنروه آزمنایش آمنوزش ای سناک ما                              کرشام و الین ت و سنیاهه اخنت   بنی اعتنناای مقابلنه بن د. 
با استفاده از دحلیل ها  داده یلجلسه ی  ساعته دریاف  نم دند. دحل 90نظریه  هن را در 

گنروه آزمنایش در پو آزمون مینانگین مهن: ها یافته. انجام شد کوواریانو ارت اجتمناعی، در 

کرمانشمماه، .  1 کرمانشمماه،  ر انپزشممک، مرکممز تحقیقممات پیشممگیری سمموء مرممرف مممواد، پا هشممکده سممالمد، دانشممگاه علمموم پزشممکی 
ایران.

ی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.شناس ر اندکترای .  2
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 ایران.
ی، مرکممز تحقیقممات پیشممگیری سمموء مرممرف مممواد، پا هشممکده سممالمد، دانشممگاه علمموم شناسمم ر اندکتممرای (، نویسممنده مسممول.  )5
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کرمانشمماه، ر انپزشممک، مرکممز تحقیقممات .  6 کرمانشمماه،  پیشممگیری سمموء مرممرف مممواد، پا هشممکده سممالمد، دانشممگاه علمموم پزشممکی 
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 های یافتنهبر اسا   :ایری نتیجه (.>09/0P) نسب  به گروه کنتر  افوایش معناداری داش 
اجتمنناعی دانننش هننای  آمننوزش نظریننه  هننن بننر مهارتدنن ان نتیجننه گرفنن   مننی ایننن پننژوهش

   ر اس .ؤای م                             آموران دارای اخت   نافرمانی مقابله
 ای                             اجتماعی، نافرمانی مقابلههای  نظریه  هن، مهارت کلیدی:های  واژه

 مقدمه
اسممد،  یار  مروریبسم یمامعمه اممر یمکبمالقوه  یها هیان به عنموان سمرماکودکتومه به 

گممر  سممالمت یممکد یمم  مونق یه سممالمتکممونممان  مان آن کممودک ی  ر حممم یمسمممم یمامعممه در 
کودکمان 3125پمور   حاصملی،  نیما، مکمارم، نرمی ریاحی) مامعه اسد (. رنتمار ناسمازگارانه 
ر مطالعات اخمالالت اخیهای  در سال ترین مشکالت موامع امروزی اسد. یکی از اساسی

گرنتممه اسممد. نقممر،  کممودکی بسممیار مممورد تومممه یممرار  گاهی  عممدمدوران  زمینممه تربیممد  زم درالآ
کامممرت خانواده کودکمممان را در  همممای نابسمممامان کودکمممان،    مشمممکالت عدیدیمممه دیگمممر هممممواره 

کودکمان    معری مشکالت رنتاری متعدد یرار داده اسد. یکی از رای  تمرین دالیم  ارمما  
کودکمممان هسمممتند کمممز مشممماوره مشمممکالت رنتممماری  نژاد    حیمممدری، عیسمممی) نوموانمممان بمممه مرا

باشممد.  مممی 1ای                             از مملممه ایممن مشممکالت رنتمماری اخممتالل نانرمممانی مقابلممه (،3121یوسممفی، 
که مالک                             اختالل نانرمانی مقابله کودکانی اسد  کامم   ای اختالل نسبتا مدیدی، در  همای 

این اختالل ا لین بار در سمال  (.2637، 3گاش، رای   باس) را ندارند 2( CD) اختالل سلوک
کودکمممان مبمممتال بمممه آن عمممال ه بمممر بمممه عنممموان یمممک اخمممتالل رنتممما 3200 کمممه  ری پیشمممنهاد شمممد 

گسمتاخانه،  کارانمه، خرمومد آمیمز    مشکالت اساسی همچمون الگموی پایمدار رنتمار منفمی 
لمدبتر ) دهنمد تحریلی، شمغلی   امتمماعی نشمان میهای  مشکالت وشمگیری در زمینه

که این اخمتالل معمموال   تحقیقات نشان می(.2637، 4  آمز  شمود ظماهر میسمالگی  0تما  دهد 
ای از                              از میان اختالالت بمر ن سمازی، اخمتالل نانرممانی مقابلمه (.3122ر ابیگی داورانی، )

                          
1. Oppositional Defiant Disorder. 
2. Conduct Disorder. 
3. Ghosh, A. Ray, A.& Basu A. 
4. Leadbeater, BJ.& Ames ME. 
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کالنترهرممزی   نمر  بخممش، ) مهمغ تمرین اخمتالالت ر انمی اسمد  (،3120شمماه حسمینی نیما، 
یممابی   مالک میممزان شممیو  ایممن اخممتالل گرنتممه هممای تشخیرممی  بسممته بممه نممو  ارز کممار  کممه بممه 

کودکممان پممیش دبسممتانی یمما ا ایمم  سممن مدرسممه در  30تمما  2ای از  شممود در دامنممه می درصممد در 
گمممزارش شمممده اسمممد ، بمممرک، پممماردین   1،2661دن ،کمممانر   د لفمممرد) مرحلمممه یبممم  از نومممموانی 

 (.2،2661لوبر
کودکممان دارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممه کممه  ای بمما آن روبممه ر  هسممتند،                              از مملممه مممواردی 

. مهممارت امتممماعی شممام  مجموعممه 2637)لممدبتر   آمممز،  مهممارت امتممماعی پممایین اسممد
گاهی امتماعی می مهارت کتساب آنها سبب ارتقای آ که ا که بمر  هایی اسد  گاهی  شود، آ

پذیری امتممماعی، حفمم  اسممتقالل  توانممایی درک دیگممران   بریممراری ارتبممار مممؤآر، مسممئولید
کممردن ر ابمم  تمرکممز میشخ کممولی، بالسممغ، پدرسممون، تامپممک،  رممی   مممدیرید  کنممد )ا انممز، 
کودکمان دارای اخمتالل نانرممانی  (. نق  در مهارت امتمماعی سمبب می2632ش 3نید شمود 
همای شمناختی(  ای نسبد به نشارهای بیر نی )محی  امتماعی(   در نمی )تعاری مقابله
 اعی   رنتاری برای آنان پدید آید.پذیر شوند   مشکالت ر انی، امتم آسیب

کودکمان   نوموانمان بما مهمارت  ها نشمان می (. مرور پا هش2632 ،4ران)وو   همکا  دهمد 
امتماعی پایین، میزان باالتری از انسردگی، بزهکاری، پرخاشمگری   سمایر مسمائ  رنتماری 

کمممه توانمنمممدی دهنمممد   برناممممه را نشمممان می را ارتقممما های نمممردی   امتمممماعی  های آموزشمممی 
کمرده   مهمارت امتمماعی ایمن  ی مؤآری می دهند به شیوه می تواند از ایمن رنتارهما پیشمگری 

 (.2637کودکان را انزایش دهد )لدبتر   آمز، 
کودکممان دارای اخممتالل بممی اعتنممایی مقابلممههای  در سممال کمممک بممه  ای   تممالش                              اخبممر، 

کاهش مشکالت آنها مورد گرنته اسد. شواهد یاب  تومه نشان می مهد  دهمد،  تومه یرار 
کودکممان هممای  از بممین ر ش کمممک بممه  مومممود آممموزش نظریممه ذهممن ر شممی مدیممد   ممموآر بممرای 

                          
1. Daniel, F. Connor, L.& Doerfler H. 
2. Burke, Dj. Pardini, DA.& Loeber R. 
3. Evans, SC. Cooley, JL. Blossom, JB. Pederson, CA. Tampke, EC.& Fite PJ. 
4. Chou, WJ & et al. 
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کممه دیگممران  امممد حالتهممای  دارای مشممکالت رنتمماری می باشممد. توانممایی درک ایممن مو ممو  
کمه می ذهنی تفما ت باشمد   اینکمه همای ذهنمی نمرد یما  ایعیمد م توانمد بما حالد ای هستند 

اعمال انسان بمه  سمیله حاالتهمای ذهنمی در نمی ماننمد باورهما، امیمال   مقاصمد برانگیختمه 
کننده ایجمماد  شممود. آممموزش نظریممه ذهممن، ممکممن اسممد تسممهی  شممود، ذهممن نامیممده می می

گسترده تموان بما  تر درباره باورها   هیجانات باشد. بنمابراین می همدلی   دستیابی به بینش 
کودکممان دارای اخممتالل بیآمممو کممه بممه دلیمم  عممدم  اعتنممایی مقابلممه زش بممه  ای از مشممکالتی 

کتساب نظریمه ذهمن بمه ، 1اسمپلتا   تسموری داممنش، گرانمور، دلوسما،) کاسمدآیمد،   مود می ا
2630.)   

 (،2661) 3هما    انرمر (،3225) 2نتای  بسمیاری از مطالعمات نظیمر پما هش دان   بمر ن
کی از این می( 2661) 5ناهی   سیمون (،2661) 4پولتی کودکمان دارای اخمتالل  حا کمه  باشد 

کممه ای در انجممام تکممالیف نظریممه ذهممن نقمم  دارنممد.                              نانرمممانی مقابلممه پا هشممگران معتقدنممد 
کممه درک نظریممه ذهممن باعمم   شممناخد ذهممن ابممزار امتممماعی نیر منممدی اسممد   نممری می کننممد 

معتقممد اسممد، نعالیممد درسممد نظریممه ( 2631) 6شممود. کاسممدی ی مناسممب میعملکممرد امتممماع
دهمد   در مقابم ، نقم  یما تماخیر در تحمول نظریمه ذهمن، بمر  های امتماعی را ارتقما می ذهن، مهارت

بسممیاری از کودکممان، بممه دالیمم  مختلممف، مونممق بممه  منفممی دارد. تممیآیر عملکممرد امتممماعی کودکممان
  االمممب رنتارهمممای رشمممد نایانتمممه    مممد امتمممماعی    شممموند همممای امتمممماعی نمی کسمممب مهارت

بیشمتر ایمن کودکمان در  (.2667  همکماران، 7اسمکات) دهند نامناسبی همراه با گوشه گیری بروز می
امتمماعی   نظریمه همای  شموند. بنمابراین، کسمب مهارت ر  می آینده نیز با مشمکالت سمازگاری روبمه

ر د   یممادگیری تکممالیف نظریممه ذهممن،  مممی ه شمممارمهممغ در ر ابمم  روزمممره کودکممان بممای  هذهممن، حیطمم

                          
1. De la Osa, N. Granero, R. Domenech, JM. Shamay-Tsoory, S.& Ezpeleta L. 
2. Dunn, J. & Brown J. 
3. Hughes, C.& Ensor, R. 
4. Poletti, M. 
5..Fahie, C.& Symons K. 
6. Cassidy, k. 
7. Scott, H. & et al 
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کمماذب   تحممول  دهممد. پا هش همما را بممرای زنممدگی مونقیممد آمیممز یمماری می آن هممای مدیممد درک بمماور 
 با انزایش رنتارهای امتماعی   کاهش رنتارهمای  مد امتمماعی ممرتب  دانسمته انمد نظریه ذهن را،

   (.1،2662ا سکا ا سکا، ایکدا  ، ا ستوکا)
تموان ونمین  ممی آاماز شمده   در  ایمع 3216مربور به رشد نظریه ذهمن از سمال مطالعات 
که مقول که مطالب واپ شده  هگفد  ک  حوزه رشد شناختی البه دارد ورا  اخیر تقریبا بر 

کمماهش در ایممن  هدر زمینممه رشممد نظریممه ذهممن بممالن بممر صممدها مممورد هسممتند   هممیچ نشممان ای از 
کشممور ممما در ایممن زمینممه  (.2631، 2ننرنیمما   همکممارا) شممود نمممی مریممان دیممده در حالیکممه در 

گسترش روز انمز ن رنتمار نانرممانی در  تحقیقات انگشد شمار اسد. همچنین، با تومه به 
کودکمان ماننمد سمازگاری ی  ت کودکان گونمه رنتارهما بمر  آیرات بلند ممدت   مبمران ناپمذیر ایمن 
نانرممانی معممموال پمیش درآمممد اخممتالل امتممماعی پمایین   بمما توممه بممه اینکمه رنتممار _ عماطفی 

   3بممممماری) باشممممد ممممممی پرخاشمممممگر در بزرگسممممالی_  سمممملوک   اخممممتالل شخرمممممید منفعمممم 
رسمد. بما  مطالعه در این حوزه  مروری بمه نظمر می (،2631، 4، سالواتر   دیک2667همکاران،

تومممه بممه مطالممب ذکممر شمممده مطالعممه حا ممر بمما هممدف اآمممر بخشممی آممموزش نظریممه ذهممن بمممر 
کودکان دارای اختالل نانرمانی مقابله های مهارت گرند.                             امتماعی   ای صورت 

 روش پژوهش
گمر ه _  ق حا ر از نظر نو  ر ش، نیممه آزمایشمی بما طمر  پمیش آزممونیتحق پمآ آزممون بما 

کننممده بممه نرهنگسممراهای  135کنتممرل بممود. مامعممه آممماری پمما هش شممام   کممودک مرامعممه 
کودکممان اخممتالل  16بممود. از ایممن انممراد  3121کرمانشمماه در سممال شممهرداری شممهر  نفرکممه دارای 
گمر ه  31طور در دسمترس انتخماب   بمه طمور ترمادنی  بودنمد بمه ای                             نانرمانی مقابلمه نفمر در د  

کنترل یرار داده شدند. در این پما هش آموزش 31آزمایشی    گر ه  کودکمان نفر در  ارایمه  هما بمه 
                          
1. Otsuka, Y. Osaka, N. Ikeda, T.& Osaka T. 
2. Farnia, V & et al. 
3. Barry, RJ. 
4. Salvatore, J.E. & Dick, D.M. 
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همای امتمماعی  ای   سنجش مهارت                             گردید، پرسشنامه تشخیری اختالل نانرمانی مقابله
کودکمان تکمیم  می گردیمد، همچنمین بما توممه بمه اینکمه پکمی  آموزشمی  توسم   المدین ایمن 

کممامال توسمم  داسممتان کودکممان تهیممه شممده بممود   آممموزش  کودکانممه صممها  بممرای  ورت   ترمماویر 
کودکمممان در درک   آمممموزش مشمممکلی نداشمممتند. الزم بمممه ذکمممر اسمممد تشمممخی   می گرنمممد، 

کودکمممان بمممه  سمممیله اممممرای پرسشمممنامه اخمممتالل نانرممممانی                              اخمممتالل نانرممممانی مقابلمممه ای در 
کودکان    الدین توس  ر ا                             مقابله گرند.ای   انجام مراحبه با  کودک صورت   ن شناس 

یانمد درمان1-36همای ور د بمه پمما هش شمام : داشمتن سمن  ممالک هممای  سممال، عمدم در
 عالیمغ  ممود: شمام  خمر ن یها ر ان شناختی   نظایر آن همزمان با انجام پا هش   ممالک

 در همزممان ر انمی اخمتالالت سمایر یما   ممزمن همای بیماری بمه ابمتال کمودک، در ر انپریشی بارز
گممر ه آزمممایش آممموزش نظریممه ذهممن را در عقمم   کممودک ملسممه یممک  36ب مانممدگی ذهنممی بممود. 

کنترل در لیسد انتظمار یمرار  گر ه  کردند.  یاند  گر هی در ساعته، د  بار در هفته به صورت 
گردآوری شدند: گرنتند. داده  ها به  سیله ابزار زیر 

گرشماماجتماعی: هان  مقیاس درجه بندن مهارت  3226  الیموت در سمال  این مقیاس را 
ساختند   دارای سه نرم از د  بخش مهارت امتماعی   مشکالت رنتاری تشمکی  شمده   
همچنمممین بمممرای سمممه دوره تحرمممیلی پمممیش دبسمممتانی   دبسمممتان، راهنممممایی   دبیرسمممتان 
طراحممی شممده اسممد. در پمما هش حا ممر از نممرم  الممد دوره دبسممتان   نقمم  بخممش مهممارت 

هرگمز، بعضمی های  بما پاسمخای  هنممر 1گویمه  11ایمن نمرم دارای امتماعی آن اسمتفاده شمد. 
گویممه    16هممای امتممماعی ایممن مقیمماس دارای  ا یممات   بیشممتر ا یممات اسممد. بخممش مهارت

 36)   خویشممتن داری( گویممه 0) ابممراز  مممود (،گویممه 35) خممرده مقیمماس همکمماری 1شممام  
گزینه( گویه ضی ا یات   االب ا یمات بمه های هرگز، بع اسد. در این مقیاس، به هریک از 

گرشمام   الیموت تعلمق می 6،3،2های  ترتیب نمره  مریب آلفمای (، 3221) گیمرد. در پما هش 
ک  مهارت  بدسمد آممد  25/6   26/6های امتماعی نرم  الد   معلغ  کر نباخ برای مقیاس 

 باشممد. در ایممران، عباسممی اسممفجیر   خطیبممی مممی دهنده همگممونی بمماالی سممواالت کممه نشممان
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کر نبممماخ   بازآزممممایی همممای  از ر ش  بمممه منظمممور تعیمممین پایمممایی پرسشمممنامه (،3121) آلفمممای 
کردنمممد. در پممما هش آن کر نبممماخ بمممرای مقیممماس مهارت اسمممتفاده  همممای  هممما، مقمممدار آلفمممای 

بمه دسمد آممده  17/6  بمرای مشمکالت رنتماری  21/6امتماعی در هر د  نرم معلمغ    المد 
کممرده   نتممای  بممود. نتممای  ر ش بازآزمممایی نیممز همبسمم تگی هممر د  نممرم معلممغ    الممد را تیییممد 

کتشانی مربور بمه مهارت در  همای امتمماعی منجمر بمه اسمتخران سمه عامم  تحلی  عاملی ا
نرم معلغ   وهار عام  در نرم  الد شده بود. الگوی نظری   الگوی تجربمی بمر اسماس مقمدار 

مناسمب   نیکمویی ممدل کمه نشمان دهنمده بمرازش  بدسد آمده بود، 22/6که  GFI شاخ 
  .اسد

کوما   همکمارانان                             سیاهه اختالل بى اعتنائی مقابله در ( 2665) 1: ایمن سمیاهه توسم  سما
یمابی پایمایی  32این سیاهه در ابتدا شام  .ژاپن طراحی شده اسد که پمآ از ارز سوال بوده 

کاهش یاند. سوال 31  ر ائی آن به  یمابی ای  ه ی یمک پیوسمتار وهمار درممها بمر ر سوال  ارز
کم   (.بندرت  صفرش بعضی ا یات  یکش بیشتر ا یمات د ش همیشمه  سمه) شوند می نممره 

باشمد. در خمارن از ایمران پایمایی  می 26متغیر اسد، نقطه برش در این آزمون  15بین صفر   
کوما   همکمماران د آمممده /. بدسمم11بممه ر ش بازآمممایی ( 2665) ایممن پرسشممنامه توسمم  سمما

بدسممد آمممده  72/6اسممد   ر ایممی آن از طریممق ر ایممی همگممرا بمما پرسشممنامه رنتمماری ایممذایی 
که نشان دهنده اعتیار   ر ایی مطلوب این پرسشنامه اسمد کوما   همکماران، ) اسد،  سما

کممردن آن بممرای مامعممه ایرانممی توسمم   (.2665 پممآ از برگردانممدن آزمممون بممه نارسممی   سممازگار 
آزمممون از طریممق ر ایممی همزمممان وبمما اسممتفاده از مقیمماس رده بنممدی  ر ایممی (،3111) سممالمی

کمه در سمطح  22/6اختالل رنتار ایذایی، با ر ش  ریب همبستگی پیرسون  بدسمد آممد، 
 بدسد آمد. 23/6کرنباخ  –معنادار بود. آبات در نی آزمون، از ر ش آلفا  6/ 61

گر ه آزمایش تحد آموزش نظریه ذه گرنتنمد، ملسمات پآ از امرای پیش آزمون  ن یمرار 
گردید:  به شر  ذی  برگزار 

                          
1. Sakuma,A. & et al. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 18

 : شرح محتوان جلسات آموزشی نظشیه ذهن1جدول 
 ها و تکنیک ها محتون روش عنوان جلسات

ملسمممممممممممممممممممممممممه 
تمممممممممممممممومیهی   
امممممرای پممممیش 

 آزمون

طمممممممممممر  
مو مممو  
 آموزش 

گر ه کردن یوانین   مطر  

کلی ملسات  آشنایی با ساختار 

 امرای پیش آزمون

هممممای  شناسممممایی   نامگممممذاری هیجانممممات ماننممممد، خشممممغ، تممممرس، انممممد ه  ... در عکآ هیجان ملسه ا ل
 مختلف

گر هی در مورد حاالت هیجانی  بح  
 بیان احساسات تجربه شده به همراه انوا  هیجانات هیجان ملسه د م

 گذاشتن ترویر حاالت هیجانی مشخ  در مکان متناسب با آن هیجان
  بممازگویی داسممتان متناسممب بمما ترممویر   پرسممیدن سمموال در ممممورد نشممان دادن ترمماویر  هیجان ملسه سوم

هیجممممان شخرممممید داسممممتان، سمممموال در مممممورد ورایممممی هیجممممان تجربممممه شممممده توسمممم  
 شخرید داستان

نشممان دادن ترمماویر   بممازگویی داسممتان متناسممب بمما ترممویر   پرسممیدن سمموال در ممممورد  هیجان ملسه وهارم
هیجممممان تجربممممه شممممده توسمممم   هیجممممان شخرممممید داسممممتان، سمممموال در مممممورد ورایممممی

 شخرید داستان
 شناسایی حاالت هیجانی دیگران از ر ی عکآ هیجان ملسه پنجغ

 دهند می که حاالت هیجانی مختلف را نشانهای  نامگذاری داستان

 تعریف داستان به همراه ترویر   سوال در مورد خواسته   می  شخرید داستان انکار ملسه ششغ

 داستان به همراه ترویر   سوال در مورد خواسته   می  شخرید داستان تعریف انکار ملسه هفتغ

 تعریف داستان به همراه ترویر   سوال در مورد باور شخرید داستان انکار ملسه هشتغ

 باور شخرید داستان تعریف داستان به همراه ترویر   سوال در مورد می    انکار ملسه نهغ

 همراه ترویر   سوال در مورد می    باور شخرید داستان تعریف داستان به انکار ملسه دهغ

 ها یافته
گمر ه در رده  36تما  1ان بین آموز دانشرده سنی  کمه بیشمترین نرا انمی در همر د   سمال بمود، 
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بیشممترین نرا انممی بممرای سممطح تحرممیالت پممدران در هممر د   (.00/50%) سممال بممود 1سممنی 
کنترل در سطح دیپلغ بود،کمتر ین نر انی نیز در سمطح تحرمیالت ابتمدایی گر ه آزمایش   

 بود.

گشوههان  میانگین و انحرا  مفیار پیش آزمون و پس آزمون مهارت اجتماعی آزمودنی :2جدول   دو 
کنتشل گشوه آزمایش شاخص آمارن  گشوه 

 میانگین
 پیش آزمون
 پآ آزمون

312 
16/21 

23/317 
53/316 

 انحراف معیار
 پیش آزمون
 پآ آزمون

17/32 
31/36 

21/30 
71/35 

 

که در مد ل  مهارت امتمماعی های  نشان داده شده اسد، میانگین نمره 2همان طور 
که میمانگین نمرههای  آزمودنی کرد. در صورتی  مهمارت همای  گر ه آزمایش تغییر وشمگیری 

کنترل تغییر محسوسی نداشد. گر ه   امتماعی 

کوواریانس رون نمره :3جدول  مهارت هان  نتایج حاصل از تحلیل 
کنتشل میانگین نمره گشوه با   آزمون آنها هان پیش اجتماعی پس آزمون دو 

 س ح مفنادارن f میانگین مجیورات مجموع مجیورات منابع تغییرات

 663/6 21/112 21/22211 21/22211 گر ه
   12/70 05/2117 خطا
    012111 ک 

 

یانآ برای مقایسه میانگین  کو ار کنتمرل نتای  تحلی   گر ه آزممایش    نمرات پآ آزمون 
کممه بممین د   ،معنممی دار بممود ./663   در سممطح 21/113برابممر بمما  گویممای ایممن بممود  ایممن مطلممب 

کممه آممموزش  گممر ه از لحممات مهممارت امتممماعی تفمما ت معنمماداری  مممود داشممد، بممدین معنمما 
گمر ه آزممایش را نظریه ذهن مهارت کنتمرل انمزایش  همای امتمماهی  گمر ه   داده بمودنسمبد بمه 

 (.1مد ل )
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 گیری نتیجهبحث و 
همای امتمماعی  پا هش حا ر با هدف بررسی اآر بخشی آمموزش نظریمه ذهمن بمر مهارت

کمه تحلیم  داده                             ان دارای اختالل نانرمانی مقابلهآموز دانش گرنمد. هممان طمور  هما  ای انجام 
کودکممان دارای اخممتالل نانرمممانی اهممای  نشممان داد، آممموزش نظریممه ذهممن بممر مهارت متممماعی 

کنتممرل                             مقابلممه گممر ه  معنمماداری داشممد. ایممن یانتممه همسممو بمما یانتممه  تممیآیر ای، در مقایسممه بمما 
 نمماهی   سممیمون (،2661) پممولتی (،2661) همما    انرممر (،3225) دان   بممر نهممای  پا هش

ن بیمان داشمد، در طمی ملسمات نظریمه ذهمن بمه تموا ممی اسد. در تبیمین ایمن یانتمه( 2661)
کممممک شمممد، توانمممایی درک                                کودکمممان دارای اخمممتالل نانرممممانی مقابلمممه رنتمممار بینمممی  پیشای 

کودکمان  گماهی  کارگیری نظریه ذهن بمر آ امتماعی دیگران را پیدا نمایند. از سوی دیگر با به 
کمه باعم  همای  خمود   هیجانهمای  ای از هیجان                             دارای اختالل نانرممانی مقابلمه انمراد دیگمر 

گردیممد، زیممرا مممدیرید  مممی بهبممود ر ابمم  بمما دیگممران   مممدیرید هیجممان در آنهمما کیممد  شممود، تا
هیجممان خممود   دیگممران   بهبممود ر ابمم  بممین نممردی طبیعتمما بممر انممزایش مهممارت امتممماعی   

کودکمان  های موامهه مناسب با مویعید گمذار اسمد. مهمارت امتمماعی بمه  بمین نمردی اآمر 
ای  هدهممد در ر ابمم  امتممماعی خممود بممه شمممیو ای امکممان می                             دارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممه

کمودک بایمد نسمبد بمه ویژگی کمه در ر ابم  امتمماعی،  همای خمود    کارآمد رنتمار نمایمد، ومرا 
گمماهی داشممته باشممد  گمماهی از ملز مممات نظریممه ذهممن محسمموب میدیگممران آ شممود.    ایممن آ

کودکممان دارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممه گیممری ر ش نظریممه ذهممن بممه  کممار  ای،                              بنممابراین بمما بممه 
گردیممد گریجممر، ) زمینممه انممزایش مهممارت امتممماعی در آنهمما نممراهغ  اسممورزکی، اسمازورسممکی، 

 (.2632، 1اورنالد 
ای، معمممموال رنتارهمممای ایمممر انظبمممایی نشمممان                              دارای اخمممتالل نانرممممانی مقابلمممه کودکمممان

که می یرار داده   منجر بمه تعمامالت امتمماعی  تیآیر تواند ر اب  با دیگران را تحد  می دهند 
گمردد. همچنمین یانتمه می طمی ملسمات آمموزش نظریم  در تموان بیمان داشمد،  منفی در آنهما 

                          
1. Szumski,G Smogorzewska, J. Grygiel, P. & Orlando, A.M. 
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کودکممان دارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممه کمممک شممد، بممه رنتارهممای امتممماعی    ذهممن بممه  ای 
کننمد    ارتباطات خود تومه بیشتری نمایند   رنتار خود   دیگران را شر  داده   پیش بینی 

کات   هیجانات آشنا شوندش بنمابراین، همر  با حالد های ذهنی مانند تمایالت، باورها، ادرا
کودکممان د ای، بیشممتر بتواننممد رنتممار دیگممران را تعبیممر    ارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممهانممدازه 
کنند، بهتر یادر خواهند بود، رنتارهای امتماعی مناسب از خود نشمان  تفسیر   پیش بینی 

کودکان پایم  مهارت همای امتمماعی   شمناخد امتمماعی  دهند. تحول نظری  ذهن در این 
کممک میآورد   بمه  را برای آنها نمراهغ ممی کودکمان  کنمد، درک بهتمری از خمود   دیگمری،  ایمن 
هممای امتممماعی مختلممف   درک بهتممر عواممم   ها بمما یکممدیگر در باند شممناخد ر ابمم  انسممان
ها با یکمدیگر دسمد یابنمد. ایمن توانمایی بمرای انمزایش مهمارت امتمماعی  مؤآر بر ر اب  انسان

کمک کودکمان دارای اخممتالل نانرممانی مقابلممه سممد )اسمورزکی، اسمازورسممکی، کننمده ا ای، 
 (.2632گریجر، اورنالد ، 

گمران ید یالت   باورهمایار، تماکان یذهنش بازشناس ی هیهمچنین با تومه به اینکه نظر
گیرد،   ینمیب شیگمران را بمه درسمتی پیخمود   د یسمازد رنتارهما ان را یمادر میکودکرا در برمی 

تعممامالت مابممد    یای معممموال  در بریممرار                             ان دارای اخممتالل نانرمممانی مقابلممهکممودکنماینممد. 
 یالتکمشمم ین اسممد در مهممارت امتممماعکممجممه ممیخورنممد   در نت یسممد مکهدنمنممد ش

کودکممان دارای  ینرا انمم کمممکنظریممه ذهممن   داشممته باشممند. لممذا بمما تومممه بممه اینکممه ر ش بممه 
توانمد نقمش  یکنمد   م ارتبار درسد   هدنمنمد می یبریرار ای برای                             اختالل نانرمانی مقابله

در رشد تعامالت امتماعی آنها داشته باشد، با اتکا بر این ر ش مهمارت امتمماعی  یمبران
کودکان انزایش داشد.  در این 

کودکممان یممادر بممه درک حمماالت ر ان شممناختی دیگممران کمممک نظریممه ذهممن   همچنممین، بمما 
کمه نشمان دهنمد می ه دانمش ا لیمه آنهما در ممورد شمناخد حماالت هیجمانی   انتسماب شموند 

کودکمممان یمممادر بمممه درک  ایمممن حممماالت بمممه انکمممار، باورهممما   امیمممال می باشمممد   از ایمممن طریمممق 
کممه ایممن ممموارد بممه همممراه تعبیممر   تفسممیر اعمممال   مقاصممد  های دیگممران می خواسممته شمموند. 
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سمازد   در بهبمود  امکمان پمذیر می دیگران، درک دنیای امتمماعی را بمه طمور پیوسمته   ر شمن
کودکان دارای اختالل نانرمانی مقابله کمک می                             مهارت امتماعی به   نماید. ای 

کودکمان  گروه پا هش حا مر مییمد اآربخشمی آمموزش نظریمه ذهمن بمر مهمارت امتمماعی 
تر شمممدن میمممزان  ر شمممنای اسمممد، امممما تکمممرار پممما هش بمممرای  دارای اخمممتالل نانرممممانی مقابلمممه

های پمما هش  اآربخشممی   مکممانیزم اآممر ایممن ر ش امممری  ممروری اسممد. از مملممه محممد دید
گر ه حا ممر می کممغ نمونممه در  کنتممرل   ازمممایش   عممدم پیگممری یانتممه تمموان بممه تعممداد  ها  هممای 

کمرد، بمرای پا هش انموا  اخممتالالت شمود ایمن تحقیمق بمرای دیگمر  همای آتمی توصمیه می اشماره 
کو گردد.رنتاری  گسترده تری بررسی   دکان با تعداد نمونه 
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کرمانشاه کمه در انجمام ایمن طمر  همکماری داشمته  ،کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی  ایمران 
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