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 سال تبریز 9-7بررسی تاثیر آموزش تئوری ذهن بر پرخاشگری دانش آموزان پسر 

 3 ، حسین بشیری گیوی2 ، هانیه فکوری1دکتر محسن عالیی بوسجن

 چکیده

نظریه ذهن را به عنوان قدرت ذهن انسان برای تصور کردن حالتهای ذهنی خودش و دیگران تعریف می کنند، که سالهاست مورد 

متعدد در حوزه های گوناگون قرار دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تئوری ذهن بر توجه متخصصان 

انجام گرفت. روش تحقیق مورد استفاده، شبه آزمایشی بوده که با تکنیک سال  9-7دانش آموزان پسر کاهش پرخاشگری 

یف تئوری ذهن )خانه عروسک ها((، داده ها و اطالعات مورد نیاز سوالی تئوری ذهن، تکال 38پرسشنامه ) پرخاشگری باس ، فرم 

نفر در نظر گرفته شد. داده ها و اطالعات در دو سطح  30جمع آوری شد. حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 

یافته های تحقیق حاضر نشان داد که در  توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و استنباطی )پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 نمونه ی جاضر، آموزش نظریه ذهن توانست میزان پرخاشگری را بطور معنی داری کاهش دهد. 

 تئوری ذهن،پرخاشگری، پسران عقب مانده ذهنی. کلیدواژه:

                                                           
                                moalaei@gmail.com          هیئت علمی و استادیارجامعه شناسی دانشگاه پیام نور اردبیل                       1
        fakoury.h@gmail.com  و روانشناس اورژانس اجتماعی تبریز          دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی علوم تحقیات تبریز ه 2

 gmail.com@guivi.hb     )نویسنده مسئول(            سی سیاسی علوم تحقیقات و مدرس علمی کاربردی بهزیستی تبریزدانشجوی دکترای جامعه شنا 3
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 مقدمه

شناخت اجتماعی وف کرده است. شناخت اجتماعی کودکان بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود معط ،در چند دهه اخیر  

اجتماعی می شود و در این میان تجربه اجتماعی، -باعث برداشت کودک یا فرد از دنیا، پدیده های اجتماعی و فرایندهای شناختی

شناخت اجتماعی از چند حوزه تشکیل یافته است و یکی از (. که 1375ادراک و دانش اجتماعی کسب می گردد)محسنی،

 (. 2009ریه ذهن است )داهرتی، مهمترین آنها نظ

نظریه ذهن اصطالحی است که به توانایی پیش بینی و شرح دادن رفتار با رجوع به حاالت ذهنی اشاره دارد. در حقیقت، نظریه   

 2و وودروف 1پریماک (.2004ذهن را به عنوان یک توانایی حیاتی برای برقراری تعامل با دیگران می شناسند)ابدتو و همکاران ،

(، نظریه ذهن را به عنوان اسناد حالتهای ذهنی به خود و دیگران و پیش بینی رفتارها بر مبنای حالت های ذهنی تعریف می 1978)

(نظریه ذهن را به عنوان قدرت ذهن انسان برای تصور کردن حالتهای ذهنی خودش و دیگران تعریف می کند 1988) 3کنند. لزلی

(. در حقیقت، با توجه به اینکه ما انسان ها گروهی زندگی می کنیم و باهم تعامل 1382، به نقل از مشهدی، 2000)کازدین،

داریم، ویژگی اصلی رفتار اجتماعی انسان که باعث تمایز او از سایر حیوانات می گردد، ظرفیتش برای تعامل دوسویه با دیگران 

؛ 1997می کنند و دارای چه احساسی هستند)بیرچ، است. این ویژگی نیازمند این است که فرد بداند دیگران چگونه فکر

دانش از طرفی سالهاست که پژوهشگران در پی یافتن راه های افزایش و ارتقای سالمت روانی و اجتماعی (. 1978پریماک،

 هستندآموزان 

تعدد روبرو می شوند به سبب محدودیتهای مختلف که غالبا از محدودیتهای شناختی آنها ناشی می شود، با شکست های مکودکان  

(. 1383و پیامد همه ی این عدم موفقیت ها ناکامی است که خود سرآغاز پرخاشگری به گونه های مختلف خواهد بود )افروز،

( پرخاشگری را شامل تمام رفتارهایی می دانند که به قصد صدمه زدن یا آسیب رساندن به دیگران 1995کریک و گروت پیتر )

می باشد که اثر دانش آموزان پرخاشگرانه یکی از مساله سازترین و معمولترین مشکالت رفتاری در بین انجام می شود. رفتار 

(. لذا سالهاست که پژوهشگران در پی 1391نامطلوبی بر رفتارهای بین فردی و حاالت درونی و روانی افراد می گذارد)آقایوسفی،

از این دارند که این مقوله را با کمک تئوریهای متعدد بررسی نمایند.  یافتن عوامل و علل این مشکل رفتاری هست؛ و سعی بر آن

رو، یک آموزش مفید برای این کودکان می تواند احساس امنیت و شایستگی را در آنها پرورش دهد و از همه مهم تر احساس 

 احترام به خویش را در آنها زنده کند. 

ختلفی برای درمان پرخاشگری کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است: مانند بررسی ادبیات مربوطه نشان می دهد که روشهای م  

(. اگرچه روشهای ذکر شده، راهکارهای 2003،آموزش تنیدگی و... )غباری ،2، موسیقی درمانی1، نمایش درمانی4نقاشی درمانی

                                                           
1 .Premack 
2 .Woodruff 
3 .Leslie 
4 .Paint therapy 
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است؛ ولی این جامعه همچنان در جستجوی متعددی را برای بهبود زندگی این گروه از کودکان به جامعه ی روانشناسان ارایه کرده 

 دیدگاه ها و استراتژی های جدیدتر و کاراتری است. 

درک خود و دیگران برای داشتن تعامالت اجتماعی مؤثر، یکی از روشهای جدید، آموزش تئوری ذهن می باشد. در این تئوری،    

و از طریق آن فرد قادر به درک حالتهای درونی انسانها شامل  ضروری است. درک رفتار دیگران که مستلزم نوعی شناخت اجتماعی است

تمایالت، افکار و نیات می شود. همچنین در دیدگاه تئوری ذهن، اعتقاد بر این است که افراد پرخاشگر به جهت پردازش اطالعات خاص، از 

دیگری عاجز هستند و قادر به همدلی با دیگران نیستند.  دریافت احساسات دیگران، پیش بینی رفتار دیگران و تنظیم رفتار خود بر اساس رفتار

 آیا تئوری ذهن بر کاهش پرخاشگری کودکان تاثیر دارد؟

 پیشینه تحقیق

( انجام شد؛ نتایج نشان داد که کودکان بیش فعال در قیاس با کودکان عادی، از 1996و همکاران ) 3در تحقیق که توسط زالو

( در بررسی تحول تئوری ذهن در کودکان بیش فعال، 1993و همکاران ) 4دارند. بن سون لحاظ مهارت های تئوری ذهن کاستی

دختر( را با دو تکلیف درک باور نادرست اولیه و  11پسر و  5آزمودنی کودکان عادی ) 16دختر( و  9پسر و 7نوجوان ) 16

د که آزمودنی های بیش فعال نسبت به آزمودنی درک باور نادرست ثانویه با هم مقایسه کردند. یافته های پژوهش آنان نشان دا

 های عادی، در تکلیف باور نادرست ضعیف عمل می کنند.

(، در پژوهشی به بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی گرم در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، 1384در ایران نیز رضویه)

ه نتایج نشان داده همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی گرم هر دو با آشکار و جامعه پسند دانش آموزان دختر و پسر پرداخته است ک

رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند، معنادار بود و تئوری ذهن و همدلی گرم قادر به پیش بینی رفتارهای 

 که دیگر پژوهش در بود.پرخاشگری ارتباطی و جامعه پسند بودند و همدلی گرم پیش بینی کننده ی رفتار پرخاشگری آشکار 

بطه برخی متغیرهای روند تحول تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی و عادی؛ و را موضوع شد؛ انجام البرزی و قمرانی توسط

اجتماعی با تئوری ذهن بررسی شده است ، نتایج نشان داد که کودکان عقب  -جمعیت شناختی مانند سن، جنس، و طبقه اقتصادی 

مانده ذهنی و عادی، در تئوری ذهن تفاوتی معنادار با هم دارند؛ ولی تعامل جنسیت و نوع آزمودنی )عقب مانده و عادی( معنادار 

ی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که سن و تحصیالت پدر پیش بینی کننده مثبت و معناداری در رابطه با تئوری نیست. بررس

(، در 1389انصاری نژاد) . ذهن و مولفه های آن است و الگوی این پیش بینی در کودکان عقب مانده و عادی یکسان است

ریه ذهن کودکان عقب مانده ذهنی پرداخته است. پژوهش از نوع تحقیقی به بررسی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظ

نفر از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی با  30پس آزمون با یک گروه کنترل می باشد. که  –مطالعات تجربی با پیش آزمون 

                                                                                                                                                                                     
1 .Drama therapy 
2 .Music therapy 
3 .Zelazo 
4 .Benson 

http://www.ensani.ir/fa/2067/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/2067/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/2069/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/2069/profile.aspx
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متاسازی به دو گروه سال با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. بعد از ه 12-8دامنه سنی 

جلسه به دانش آموزان گروه  9دانش آموز( تقسیم شدند. نظریه ذهن به مدت  15دانش آموز( و گروه کنترل) 15آزمایش )

سوالی نظریه ذهن و  38آزمایش، آموزش داده شد، اما گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل آزمون 

رونده ریون بود. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند که آزمون ماتریس های پیش 

  نتایج نشان دادند آموزش نظزیه ذهن اثر معناداری بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دارد.

می باشد تا بتوان ل سا 9-7دانش آموزان پسر هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تئوری ذهن بر کاهش پرخاشگری 

با انجام یک پژوهش تجربی،پاسخ مناسبی برای یافته های متناقض در این حیطه ارائه داد. بنابراین، با توجه به اهمیت این نوع نگاه؛ و 

، تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال هاست که آیا آموزش دانش آموزان پسر با عنایت به خالء های حاکم این سازه در 

 تاثیر معنی داری دارد؟ سال  9-7دانش آموزان پسر تئوری ذهن بر پرخاشگری 

 فرضیه 

 سال رابطه وجود دارد 9-7پسر دانش آموزان بین آموزش تئوری ذهن و میزان پرخاشگری  -

 روش شناسی    

وه کنترل برای بررسی مداخله ی پس آزمون با گر –در این مقاله از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. که از نوع پیش آزمون   

آموزشی درمانی تئوری ذهن استفاده شده است. بدین صورت که مداخله ی مورد نظر محقق، فقط برای گروه آزمایش انجام شد؛ 

جامعه ی آماری پژوهش   و گروه کنترل فقط در فرآیند پیش آزمون و پس آزمون شرکت داشت و مداخله ای دریافت نکرد.

سال تبریز تشکیل می دهد. بر اساس آمار بدست آمده از آموزش و پرورش در سطح  9-7دانش آموزان پسر  حاضر را کلیه ی

نفر( برای  60)یعنی، نفر است که بر اساس نمونه در دسترس  6000استان آذربایجان شرقی، آمار حاصله، تعداد کل جمعیت 

نفر( و گروه  30صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش )آزمون فرضیه های تحقیق حاضر انتخاب شدند. سپس، این تعداد ب

 نفر( قرار داده شدند. 30کنترل )

 نوجود دارد. فرضیه اصلی: بین تئوری ذهن و پرخاشگری رابطه

 پرخاشگری تئوری ذهن آزمون پیرسون

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

754/0-  

004/0  

30 
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ای است از آزمون همبستگی ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن( و متغیر مستقل )پرخاشگرییر وابسته )با توجه به اینکه متغ

است که  Sig=  004/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

که نشان  - 754/0باشدو همچنین میزان همبستگی پیرسون برابرمی پرخاشگریو  تئوری ذهنداری بین دهنده رابطه معنینشان

دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد.به تعبیر دیگر با 

قلدری های اجتماعی، دارا  توجه به افزایش روز افزون پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی در بین کودکان ،آنچه مسلم است در

بودن شناخت اجتماعی و توانایی ذهن خوانی، عنصری کامال حیاتی است . به بیان دیگر ، ذهن خوانی و توانایی تسلط بر ذهن 

 دیگران هسته اصلی تئوری ذهن است که فرضیه ارتباط بین تئوری ذهن و پرخاشگری اثبات می گردد.

 شود. تایید می 1Hرد و فرضیه  0Hفرضیه  در نتیجه با توجه به اطالعات جدول 

 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگری بدنی رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری بدنی تئوری ذهن سطح اول

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

798/0-  

000/0  

30 

 

ای است از ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح اول( و متغیر مستقل )ی بدنیپرخاشگربا توجه به اینکه متغیر وابسته )

=  000/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

Sig باشدو همچنین میزان می بدنیپرخاشگری و  تئوری ذهن سطح اولداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

که نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن  - 798/0همبستگی پیرسون برابر

پرخاشگری کاهش می یابد.به تعبیری دیگر کودکان به علت تاخیر مداوم در تحول ذهن درک صحیحی از موقعیتهای مختلف 

در مواجهه با محیط رفتارهای سازش نایافته و پرخاشگرانه دارند در این فرضیه به وضوح دیدیم که با آموزش  نداشته و عمدتا

 تئوری ذهن پرخاشگری کنترل و کاهش یافته است.

 شود. تایید می 1Hرد و فرضیه  0Hدر نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  

 وجود دارد. ری کالمی رابطهبین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگ: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری کالمی تئوری ذهن سطح اول
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 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

667/0-  

002/0  

30 

ای است ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح اول( و متغیر مستقل )پرخاشگری کالمیبا توجه به اینکه متغیر وابسته )

 002/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99ن همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان از آزمو

 =Sig باشدو همچنین میزان می پرخاشگری کالمیو  تئوری ذهن سطح اولداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

گی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن که نشان دهنده شدت همبست - 667/0همبستگی پیرسون برابر

پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر دیگر کودکان به دلیل رابطه ضعیف با دیگران و از سوی دیگر به سبب کمبود خزانه رفتاری از 

تارهای ناسازگارانه ای هم بر سالمتی و پرخاشگری به عنوان ابزاری برای برآوردن نیازهای خود استفاده می کنند که این چنین رف

امنیت شخص و هم اطرافیان آنها تاثیر منفی دارد که در این تحقیق رابطه بین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگری کالمی اثبات می 

 شود. تایید می 1Hرد و فرضیه  0Hگردد. در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 

 

 وجود دارد. سطح اول و پرخاشگری)خشم( رابطهبین تئوری ذهن : فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری )خشم( تئوری ذهن سطح اول

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

123/0-  

044/0  

30 

ای است ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح اول( و متغیر مستقل )پرخاشگری )خشم(با توجه به اینکه متغیر وابسته )

 044/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

 =Sig باشدو همچنین میزان میپرخاشگری )خشم(و  تئوری ذهن سطح اولداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

هنده شدت همبستگی معکوس وضعیف بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن که نشان د - 123/0همبستگی پیرسون برابر

پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر دیگر در مورد کودکان می توان انتظار داشت که رفتارهای سازش نایافته بیشتری از آنها بروز 

حقیق نقش آموزش تئوری ذهن سطح اول بر کند که این امر ناشی از محدودیت های شناختی آنها ناشی می گردد که در این ت

 شود. تایید می 1Hرد و فرضیه  0Hکاهش پرخاشگری ثابت شد. در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 
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 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگری )خصومت(رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری )خصومت( تئوری ذهن سطح اول

تگی پیرسونهمبس  

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 

0 
30 

044/0-  

114/0  

30 

ای ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح اول( و متغیر مستقل )پرخاشگری )خصومت(با توجه به اینکه متغیر وابسته )

داری برابر . سطح معنی% سنجش شده است99است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

114/0  =Sig باشد. میپرخاشگری )خصومت(و  تئوری ذهن سطح اولداری بین دهنده عدم رابطه معنیاست که نشان

 شود. رد می 1Hتایید و فرضیه  0Hدر نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 

 د.وجود دار بین تئوری ذهن سطح دوم و پرخاشگری بدنی رابطه: فرضیه فرعی

 پرخاشگری بدنی تئوری ذهن سطح دوم آزمون پیرسون

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

566/0-  

031/0  

30 

ای است از ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح دوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری بدنیبا توجه به اینکه متغیر وابسته )

=  031/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99ده است این آزمون در فاصله اطمینان آزمون همبستگی پیرسون استفاده ش

Sig باشدو همچنین میزان می پرخاشگری بدنیو  تئوری ذهن سطح دومداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

غیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن که نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین مت - 566/0همبستگی پیرسون برابر

پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر دیگر کودکان به دلیل عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر این که می تواند باعث ایجاد 

مشکالت بین فردی و جرم شود ، درون ریزی را به همراه دارد و باعث انواع مشکالت جسمی و روانی می گردد که به دلیل 

دودیت های شناختی دچار ناکامی شده که خود سرآغاز پرخاشگری به گونه های مختلف خواهد بود که در نتیجه ارتباط بین مح

تایید  1Hرد و فرضیه  0Hتئوری ذهن سطح دوم و پرخاشگری بدنی اثبات می گردد. در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 

 شود.می
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 وجود دارد. طح اول و پرخاشگری کالمی رابطهبین تئوری ذهن س: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری کالمی تئوری ذهن سطح دوم

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

445/0-  

040/0  

30 

ای است ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح دوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری کالمیبا توجه به اینکه متغیر وابسته )

 040/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

 =Sig باشدو همچنین میزان می پرخاشگری کالمیو  تئوری ذهن سطح دومداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

که نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن  - 445/0همبستگی پیرسون برابر

پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر دیگر کودکان درک صحیحی از موقعیت های مختلف نداشته و عمدتا رفتارهای پرخاشگرانه 

ی دهند که در این تحقیق با آموزش تئوری ذهن سطح دوم پرخاشگری کالمی کاهش می یابد اثبات می شود. در از خود نشان م

 شود. تایید می 1Hرد و فرضیه  0Hنتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 

 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح دوم و پرخاشگری )خشم( رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

طح دومتئوری ذهن س  پرخاشگری )خشم( 

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

013/0-  

418/0  

30 

ای است ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح دوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری )خشم(با توجه به اینکه متغیر وابسته )

 418/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99اطمینان  از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله

 =Sig باشد. در نتیجه با توجه به میپرخاشگری )خشم( و  تئوری ذهن سطح دومداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود. رد می 1Hتایید و فرضیه  0Hاطالعات جدول فرضیه 
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 وجود دارد. شگری )خصومت( رابطهبین تئوری ذهن سطح دوم و پرخا: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 پرخاشگری )خصومت( تئوری ذهن سطح دوم 

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

156/0-  

311/0  

30 

ای ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح دوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری )خصومت(با توجه به اینکه متغیر وابسته )

داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان  است

311/0  =Sig باشد. در میپرخاشگری )خصومت( و تئوری ذهن سطح دوم داری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود. رد می 1Hه تایید و فرضی 0Hنتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه 

 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری بدنی رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 پرخاشگری بدنی تئوری ذهن سطح سوم 

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

022/0-  

103/0  

30 

ای است از ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح سوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری بدنیبا توجه به اینکه متغیر وابسته )

=  103/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

Sig با توجه به باشد. در نتیجه می پرخاشگری بدنیو  تئوری ذهن سطح سومداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود. رد می 1Hتایید و فرضیه  0Hاطالعات جدول فرضیه 

 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری کالمی رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری کالمی تئوری ذهن سطح سوم

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی   

1 
0 
30 

122/0-  

118/0  

30 



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

10 

 

 جمع کل

 

ای است ای ـ فاصله( هر دو فاصلهتئوری ذهن سطح سوم( و متغیر مستقل )پرخاشگری کالمینکه متغیر وابسته )با توجه به ای

 118/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

 =Sig باشد. در نتیجه با توجه به می پرخاشگری کالمیو  ری ذهن سطح سومتئوداری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود.رد می 1Hتایید و فرضیه  0Hاطالعات جدول فرضیه 

 وجود دارد. بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری )خشم( رابطه: فرضیه فرعی

 پیرسونآزمون 

 

 پرخاشگری )خشم( تئوری ذهن سطح سوم

 همبستگی پیرسون

Sig اریدسطح معنی   

 جمع کل

1 
0 
30 

012/0-  

156/0  

30 

ای است از ای ـ فاصلهبا توجه به اینکه متغیر وابسته )پرخاشگری )خشم(( و متغیر مستقل )تئوری ذهن سطح سوم( هر دو فاصله

=  156/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصله اطمینان 

Sig باشد. در نتیجه با توجه به اطالعات داری بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری )خشم( میدهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود.رد می H1تایید و فرضیه  H0جدول فرضیه 

 .فرضیه فرعی: بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری )خصومت( رابطه وجود دارد

 آزمون پیرسون

 پرخاشگری )خصومت( سوم تئوری ذهن سطح 

 همبستگی پیرسون

Sig داریسطح معنی 

 جمع کل

1 
0 

30 

002/0- 

423/0 

30 

ای است از ای ـ فاصلهبا توجه به اینکه متغیر وابسته )پرخاشگری )خصومت(( و متغیر مستقل )تئوری ذهن سطح سوم( هر دو فاصله

=  423/0داری برابر % سنجش شده است. سطح معنی99له اطمینان آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاص

Sig باشد. در نتیجه با توجه میپرخاشگری )خصومت( و  ذهن سطح سوم داری بین تئوریدهنده رابطه معنیاست که نشان

 شود.رد می 1Hتایید و فرضیه  0Hبه اطالعات جدول فرضیه 
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 نتایج آمار استنباطی

تئوری داری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان Sig=  004/0داری برابر سطح معنین و پرخاشگری بین تئوری ذهدر فرضیه 

که نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار  - 754/0باشدو همچنین میزان همبستگی پیرسون برابرمی پرخاشگریو  ذهن

بد.به تعبیر دیگر با توجه به افزایش روز افزون پرخاشگری باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یا

،آنچه مسلم است در قلدری های اجتماعی، دارا بودن شناخت سال  9-7پسر  و رفتارهای ضد اجتماعی در بین دانش آموزان

ذهن دیگران هسته اصلی اجتماعی و توانایی ذهن خوانی، عنصری کامال حیاتی است . به بیان دیگر ، ذهن خوانی و توانایی تسلط بر 

 تئوری ذهن است که فرضیه ارتباط بین تئوری ذهن و پرخاشگری اثبات می گردد.

دهنده رابطه است که نشان Sig=  000/0داری برابر سطح معنیبین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگری بدنی در فرضیه 

که  - 798/0ن میزان همبستگی پیرسون برابرباشدو همچنیمی پرخاشگری بدنیو  تئوری ذهن سطح اولداری بین معنی

نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد.به تعبیری 

سال درک صحیحی از موقعیتهای مختلف نداشته و عمدتا در مواجهه با محیط رفتارهای سازش  9-7دیگر دانش آموزان پسر 

 نایافته و پرخاشگرانه دارند در این فرضیه به وضوح دیدیم که با آموزش تئوری ذهن پرخاشگری کنترل و کاهش یافته است.

دهنده رابطه است که نشان Sig=  002/0داری برابر پرخاشگری کالمی سطح معنی بین تئوری ذهن سطح اول ودر فرضیه 

که  - 667/0باشدو همچنین میزان همبستگی پیرسون برابرمی کالمیپرخاشگری و  تئوری ذهن سطح اولداری بین معنی

نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر 

خزانه رفتاری از پرخاشگری به سال به دلیل رابطه ضعیف با دیگران و از سوی دیگر به سبب کمبود  9-7دیگر دانش آموزان پسر 

عنوان ابزاری برای برآوردن نیازهای خود استفاده می کنند که این چنین رفتارهای ناسازگارانه ای هم بر سالمتی و امنیت شخص 

ی عقب مانده و هم اطرافیان آنها تاثیر منفی دارد که در این تحقیق رابطه بین تئوری ذهن سطح اول و پرخاشگری کالمی اثبات م

 گردد.

داری بین دهنده رابطه معنیاست که نشان Sig=  044/0داری برابر سطح معنیبین تئوری ذهن سطح اول و خشم در فرضیه 

که نشان دهنده  - 123/0باشدو همچنین میزان همبستگی پیرسون برابرمیپرخاشگری )خشم(و  تئوری ذهن سطح اول

با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر دیگر در مورد شدت همبستگی معکوس وضعیف بین متغیرهاست یعنی 

سال که رفتارهای سازش نایافته بیشتری از آنها بروز کند که این امر ناشی از محدودیت های شناختی آنها  9-7دانش آموزان پسر 

 ابت شد.ناشی می گردد که در این تحقیق نقش آموزش تئوری ذهن سطح اول بر کاهش پرخاشگری ث

 بین تئوری ذهن سطح اول و خصومت رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 
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دهنده رابطه است که نشان Sig=  031/0داری برابر سطح معنیبین تئوری ذهن سطح دوم و پرخاشگری بدنی در فرضیه 

که  - 566/0پیرسون برابرباشدو همچنین میزان همبستگی می پرخاشگری بدنیو  تئوری ذهن سطح دومداری بین معنی

نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد. به تعبیر 

سال به دلیل عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر این که می تواند باعث ایجاد مشکالت بین فردی و  9-7دیگر دانش آموزان پسر 

شود ، درون ریزی را به همراه دارد و باعث انواع مشکالت جسمی و روانی می گردد که به دلیل محدودیت های شناختی جرم 

دچار ناکامی شده که خود سرآغاز پرخاشگری به گونه های مختلف خواهد بود که در نتیجه ارتباط بین تئوری ذهن سطح دوم و 

 پرخاشگری بدنی اثبات می گردد.

دهنده رابطه است که نشان Sig=  040/0داری برابر سطح معنیتئوری ذهن سطح دوم و پرخاشگری کالمی بین در فرضیه 

که  - 445/0باشدو همچنین میزان همبستگی پیرسون برابرمی پرخاشگری کالمیو  تئوری ذهن سطح دومداری بین معنی

افزایش تئوری ذهن پرخاشگری کاهش می یابد که در این نشان دهنده شدت همبستگی معکوس وبسیار باال بین متغیرهاست یعنی با 

 تحقیق با آموزش تئوری ذهن سطح دوم پرخاشگری کالمی کاهش می یابد اثبات می شود.

 بین تئوری ذهن سطح دوم و خشم رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 

 بین تئوری ذهن سطح دوم و خصومت رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 

 بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری بدنی رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 

 بین تئوری ذهن سطح سوم و پرخاشگری کالمی رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 

 بین تئوری ذهن سطح سوم و خشم رابطه معنی داری وجود نداشت.در فرضیه 

 ابطه معنی داری وجود نداشت.بین تئوری ذهن سطح سوم و خصومت ردر فرضیه 

 نتیجه گیری

می شود. با توجه با اینکه سال  9-7دانش آموزان پسر آموزش تئوری ذهن باعث کاهش پرخاشگری  طبق نتایج پژوهش حاضر،  

برقراری ارتباط اجتماعی، دوست یابی دچار اختالل می باشند؛که با آموزش تئوری کودکان دچار مشکل پرخاشگری بوده و در 

دست به پیش بینی و شرح دادن رفتار خود و دیگران می پردازد. بنابراین، هرقدر فرد قادر باشد باور غلط دیگران را برای قضاوت در هن فرد ذ

 طرفی کودکان و . ازمورد رفتار آنها، مورد توجه قرار دهد، بیشتر قادر خواهد بود رفتار آنها را تعبیر و تفسیر کرده و آن را پیش بینی کند

فیزیکی و کالمی به دیگران حمله می کنند. این کودکان به مقررات جمعی  رفتارهای پرخاشگرانه دارند و به صورت نوجوانان

نظرات جمع ترجیح می دهند. که در این تحقیق سعی شد با  نظرات و خواسته های خود را به خواسته ها و احترام نمی گذارند و

که دارای نقص در مهارت تئوری ذهن )بازشناسی عواطف و وانمود، درک باورغلط اولیه و آموزش تئوری ذهن بر روی این افراد 

در حقیقت، تئوری ذهن برای زندگی اجتماعی .درک باورغلط ثانویه یا درک شوخی( می باشند، رفتارهای پرخاشگرانه کنترل شود 

لذا، ضروری به نظر می رسد تا با  ی افراد را به مخاطره اندازد.انسان بسیار حیاتی است و هر گونه نقص عملکردی می تواند کارکرد اجتماع
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فراهم کردن محیطی غنی و ارائه ی آموزش های الزم جهت پرورش استعدادهای ذهنی و شناختی این کودکان، تا حد امکان بتوان 

 از آسیب های وارد بر کارکرد نظریه ذهن جلوگیری کرد.

 منابع

 (. 31، )8 پژوهشی ، مجله خانواده کودکان ، نگری بر پرخاشگریاثرمقابله درما(. 1391وسفی،ع.) -

، 2مجله روان پزشکی و روان شناسی ایران، شماره .(.بررسی رابطه سبک های اسنادی و سالمت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی1386افروز، غ.)  -

173-181. 

ان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نظام درجه بندی مهارت (بررسی مهارت های اجتماعی در گروهی از کودک1388شهیم ،س.) -

 .1اجتماعی،مجله روان شناسی و علوم تربیتی،سال چهارم،شماره 

 روانپزشکی بالینی،  انتشارات:ارجمند. –( . خالصه روانپزشکی علوم رفتاری 1379سادوک، ب. سادوک ، و.)  - 

.مقایسه نظریه ذهن کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی با گروه گواه،تازه های روانپزشکی کودک و (1391سعیدی، م.بافنده،ح.طاهری،م.)   -

 نوجوان .

 (.2) 5(.تئوری ذهن در کودکان ناشنوا. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1384حسن زاده، س. ) - 

همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی،آشکار و جامعه پسند دانش  (.نقش تئوری ذهن و1385رضویه،الف ا،لطیفیان،م،عارفی،م.) - 

 .4و3،شماره 2آموزان.مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشگاه الزهرا،دوره ی 

 (. ارزشیابی شخصیت کودکان ، نشر رشد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .1374دادستان ، پ ) -

(. تاثیر ورزش صبحگاهی در کاهش تمایالت پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر،مجله روان شناسی و 2003غباری بناب،ب.نبوی،م. )  - 

 .1،شماره 33علوم تربیتی،سال 

پذیر و کودکان عادی، پایان نامه (. مقایسه توانش های نظریه ذهن و مقایسه ی ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش 1382مشهدی، ع. )  - 

 کارشناسی ارشد، رشته  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی.

 .3، شمارۀ 5های علوم شناختی، سال  (  ، تازه1382مشهدی،ع. )  - 

 .83-3،70(. نظریه ذهن: رویکردی جدید به روانشناس تحولی. فصلنامه تازههای علوم شناختی،  1382مشهدی، علی )   - 

       

پذیر و  (. بررسی مقایسهای توانشهای نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش 1385مشهدی، علی و محسنی، نیکچهره )   -

 .134- 10،155کودکان عادی پیشدبستانی . مجله روانشناسی، 

 

(. اختالالت رفتاری کودکان، ترجمه ۱۳۶۹) نلسون، ر، الن سی، ا.ردیس.(. نظریه ها در روان شناسی رشد، تهران: انتشارات پ1383محسنی، ن.)  -

 محمد تقی منشی طوسی، مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی.
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