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چکیده
نظریۀ ذهن به شخص اجازه میدهد افکار ،آرزوها و نیات را به دیگران نسبت دهد ،بتواند اعمال آنها را
پیشبینی یا توصیف کند و نیات آنها را درک کند .این پژوهش با هدف بررسی نظریۀ ذهن در کودکان
پیشدبستانی انجام شده است .روش پژوهش پسرویدادی بود .در راستای دستیابی به هدف فوق66 ،
کودک پیشدبستانی دختر و پسر  5 ،4و  6سال به روش نمونهگیری در دسترس از مهدهای کودک و
مراکز پیشدبستانی منطقه  6شهر تهران انتخاب شدند و آزمونهای تکالیف نظریۀ ذهن از طریق چهار
آزمون تناظر یکبهیک ،خانۀ عروسکها ،بازگویی داستان و پیشبینی باور به صورت بازی با کودکان
اجرا شدند و برای تحلیل آماری دادهها از آزمون مجذور خی استفاده شد .نتیجه تحلیل دادهها با استفاده از
مجذور خی نشان داد که به طور کلی عامل سن در انجام دادن تکالیف نظریۀ ذهن در سطح خطای کمتر از
 6/65معنادار بوده است .بدین معنا که کودکان  4سال 5 ،سال و  6سال عملکرد یکسانی نداشتند .به صورت
معناداری  5سالها بهتر از  4سالها و  6سالها بهتر از  5سالها عمل کرده بودند .براساس یافتهها ،اکتساب
نظریۀ ذهن با افزایش سن امکانپذیر خواهد بود و با توجه به میزان آشنایی کودکان با ابزار آزمایش به علت
تجارب روزانۀ زندگی ،پاسخهای صحیح افزایش پیدا میکند .تحول نظریۀ ذهن پیامدهایی برای رشد
مفهوم خود دارد و برای درک دنیای اجتماعی و تعامالت اجتماعی امری بنیادی محسوب میشود.

واژگان کلیدی :نظریۀ ذهن ،تحول ،کودکان پیشدبستانی.

مقدمه
نظریۀ ذهن ،4حالتهای ذهنی ،اعتقادات ،نیات ،آرزوها و دانش شخص نسبت به خود و
دیگران است و همچنین فهم این مطلب که دیگران اعتقادات و نیاتی متفاوت از اعتقادات
و نیات ما دارند .نحوه و زمان دستیابی به نظریۀ ذهن در طی دوران تحولی و عوامل موثر بر
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 .1دکتری روانشناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)f.motamedi@gmail.com .
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
)4. Theory of Mind (ToM
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آن مورد توجه گستردۀ پژوهشگران قرار گرفته است (هال و تاگرفالسبرگ1663 ،؛
دوهرتی1669 ،7؛ دانگرن ،ساندبرگ و الرسون1676 ،1؛ دونگانو یکس1671 ،3؛ مریستو،
مروگان ،گراسی ،اوزی ،هلم کوئیست و همکاران ،1671 ،4هول-پانیوزن ،الیا و روبیز،5
 .)1675اساس این نظریه ،پردازش حاالت ذهنی خود و دیگران و در نتیجه درک و
پیشبینی رفتار آنها است که این توانمندی خود به انتقال مفاهیم رفتار اجتماعی منتهی
میشود (استینگتون و جنکینر )7999 ،6و پایه و اساس ادراک اجتماعی فرد است (اسلوتر و
رپاکولی.)1663 ،1
اینکه کودکان چگونه حاالت ذهنی خودشان و دیگران را درک میکنند ،سوال
بسیاری از پژوهشها و محققان بوده است و تالش شده تا توانایی کودکان در درک
دیدگاه خود و دیگران مشخص شود .دانستن اینکه وقتی افراد فکر میکنند نیازی به
حضور فیزیکی موضوعی که راجع به آن فکر میکنند نیست ،در کودکان پیشدبستانی
در حد  4الی  5سالگی شروع میشود .در این سن کودک میفهمد که دریافت و درک
پدیدهها و اشیاء جدا از هم هستند و این موضوع وابسته به شناخت و تجربیات قبلی است
(فالول .)7998 ،8تعدادی از این پژوهشها تایید کردهاند که در حدود  4یا  5سالگی در
فهم کودکان از ذهن تغییر رخ میدهد و آنها قادر به پاسخگویی به آزمونهای نظریۀ ذهن
میشوند (تیریون ،ماریسیاکس و نادر-گرس بویس .)1668 ،9این موضوع که آیا رسش
برای فهم کودکان کافی است یا تجربه الزم است ،بحثهایی صورت گرفته است.
نظریۀ ذهن در عمل به کودک ابزاری قدرتمند میدهد که به اکتشاف ،پیشبینی و
دستکاری رفتار دیگران دست بزند (راسل و همکاران .)1663 ،76نظریههای گوناگونی
برای تبیین رشد دانش کودکان دربارۀ ذهن مطرح شدهاند که در ادامه هر یک را به
اختصار معرفی میکنیم:
1. Doherty
2. Dahlgren, Sandberg & Larsson
3. Dungan & Saxe
4. Meristo, Morgan, Geraci, Iozzi, Hjelmquist et al.
5. Heuvel-Panhuizen, Elia & Robitzsch
6. Astington & Jenkins
7. Slauter & Repacoli
8. Flavell
9. Thirion-Marissiaux & Nader-Grosbois
10. Russell
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نظریۀ نظریه :1در حال حاضر نظریۀ ذهن ،فعالترین حوزۀ پژوهشی نظریه نظریه
است .پژوهشگران چندین گام رشدی را در مسیر رشد کودکان به سوی نظریۀ ذهن
بزرگسالی مشخص کردهاند برای مثال بارتش و ولمن7995( ،1؛ نقل از فالول)7999 ،
شواهدی را بر وجود یک توالی سه مرحلهای ارائه کردهاند .نخست ،کودکان در حدود
دو سالگی به یک روانشناسی تمایل دست مییابند .این روانشناسی نه تنها مفهومی
ابتدایی از تمایالت ساده را در بر میگیرد ،بلکه هیجانات و تجربیات ادراکی ساده یا
توجه را نیز شامل میشود .این مفهوم اگرچه ذهنی است ولی ساده است .این بدان
معناست که کودک میفهمد افراد به طور ذهنی با اشیاء مربوطند ،چرا که تجربهای
درونی از خواستن اشیاء ،ترس از آنها ،دیدن آنها و غیره دارد ،اما او هنوز درک
نمیکند که افراد به نحوی درست یا کاذب به بازنمایی ذهنی این چیزها میپردازند و
البته این بازنماییها را صحیح میپندارند .دوم اینکه ،در حدود  3سالگی کودکان
صحبت کردن در مورد باورها ،افکار و تمایالت را آغاز میکنند و به نظر میرسد که
میدانند که باورها ،بازنماییهای ذهنی هستند که میتوانند صحیح یا کاذب ،و از
شخصی به شخص دیگر متفاوت باشند .با این وجود ،در این سن آنها همچنان اعمال
خود و دیگران را با توسل به تمایالت و نه باورها تبیین میکنند .سرانجام ،کودکان در
حدود  4سالگی فهم این نکته را آغاز میکنند که افکار و باورهای افراد ،همچنین
تمایالت آنها ،تأثیری قاطع بر رفتارشان دارد .بنابراین نقش تجربه در این دیدگاه مشابه
آن چیزی است که در نظریۀ تعادلجویی پیاژه انگاشته میشود حتی عالیتر از تعادل به
نظریهای جدید منجر میشود.
نظریۀ پودمانی :3نظریهپردازان پودمانی از جمله لزلی 4بر این باورند که کودکان
خردسال مطلقاً به نظریهای دربارۀ بازنمایی ذهنی دست نمییابند .بر طبق نظریۀ پودمانی،
نظریۀ ذهن یک نظریه سازوکارهای ویژه حوزهای 5است ،بدین صورت که تحول آگاهی
از حالتهای ذهنی ،مستقل از دیگر جنبههای تحول شناختی است (سنمان .)1661 ،6اصل
1. Theory of theory
2. Bartsch & Wellman
3. Modular theory
4. Leslie
5. Domain specific
6. Senman

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره سوم ،بهار 59

02

اساسی این الگو این است که نظریۀ ذهن مبنایی فطری و درونی دارد (اسکول و لزلی،7
 .)1667بر طبق این نظریه با تکامل مغز ،انسان به یک پودمان ویژه مجهز میشود .این
وضعیت به کودکان کمک میکند تا حالتهای ذهنی پنهان دیگران را درک کنند .این
غریزۀ اجتماعی مرهون قدرت استدالل کلی است (کازدین.)1666 ،1
نظریۀ شبیهسازی :3بر طبق نظریۀ شبیهسازی ،کودکان بهواسطۀ دروننگری از حالت
ذهنی خویش آگاهاند و میتوانند این آگاهی را در راستای استنباط حاالت ذهنی
دیگران به کار گیرند ،آنان این کار را از طریق نوعی ایفای نقش یا شبیهسازی انجام
میدهند .برای مثال ،در تکلیف باور کاذب ،کودکان میتوانند از طریق تصور کردن یا
شبیهسازی ذهنی پیشبینی کنند کودکی دیگر که تنها جعبه شکالت را میبیند ،دربارۀ
محتویات آن ،چه فکر خواهد کرد ،آنان برای این کار ،خود را در جای آن کودک
قرار خواهند داد .آنچه در اینجا توسعه مییابد ،توانایی انجام شبیهسازیهای دقیق از این
دست است .این دیدگاه اگر چه متوسل شدن افراد به نظریهها را برای پیشبینی و تبیین
رفتار منکر نمیشود ،اما بر اهمیت فرایندهای شبیهسازی ذهنی در اکتساب دانش و
مهارتهای اجتماعی -شناختی تاکید میورزد (هریس7991 ،4؛ نقل از فالول.)7999 ،
توجه به این مو ضوع که کودک چگونه و در چه زمانی در جریان رشد تحول بر
باورها ،تمایالت و حاالت روانی دیگران آگاهی مییابد و آن را در پیشبینی رفتار آنها
دخالت میدهد ،یکی از پررونقترین زمینههای پژوهشی در حال حاضر است .بسیاری از
شواهد تجربی نشان میدهد که از حوالی سنین  3تا  4سال کودکان بر هیجانات ،باورها و
تمایالت دیگران شناخت مییابند .این موضوع باعث شده است تا بعضی از پژوهشگران
مرتبط با نظریۀ ذهن پا را فراتر از این گذشته و دیدگاههای تحولی منسجمی مانند دیدگاه
پیاژه را به چالش فرا بخوانند.
برای بررسی این سؤال پژوهشگران مختلف تکالیف متفاوتی را گسترش دادهاند تا
بدینوسیله مشخص سازند که کودکان چگونه میتوانند افکار و اعمال دیگران را

1. Scholl & Leslie
2. Kazdin
3. Simulation theory
4. Haris
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پیشبینی کنند و چه چیزی درباره ذهنهای سایر افراد میدانند (بورکلند .)1666،7در
مجموع ،پژوهشگران برای ارزیابی توان نظریۀ ذهن کودکان از دو مقوله تکلیف به طور
گسترده استفاده نمودهاند .این دو مقوله عبارتاند از :تکالیف باور کاذب 1و تکالیف
نمود از واقعیت( 3ویمر و پرنر7983 ،؛ فالول و همکاران7983 ،؛ فالول7986 ،؛ گاپنیک
و استینگتون.)7988 ،
پژوهشهای انجام شده در زمینۀ نظریۀ ذهن ،بیانگر آن است که کودکان پیشدبستانی
میتوانند نظرات و حالتهای ذهنی دیگران را درک کنند و برخالف آنچه پیاژه میگوید
خودمحور 4نیستند .براساس نظریۀ پیاژه تمرکز و خودمحوری دو ویژگی عمدۀ کودکان در
مرحلۀ پیشعملیاتی است .هر دو ویژگی نگرش یک بعدی از جهان را موجب میشوند.
منظور از تمرکز ،گرایش شدید کودک به توجه روی یکی از ویژگیهای برجسته شی یا
رویداد و نادیده گرفتن سایر ویژگیهاست (لزوکوسکی.)1673 ،5
پیاژه معتقد است از سن  6یا  1سالگی یعنی وقتی کودکان وارد مرحلۀ عملیات عینی
میشوند و تشخیص میدهند که سایرین هم افکار ،نظر و مقاصد خود را دارند،
خودمحوری کاهش مییابد .نظریه پیاژه مبنی بر خودمحوری کودک در مرحلۀ
پیشعملیاتی مورد انتقاد برخی پژوهشگران از جمله فالول و همکارانش قرار گرفته است
(فالول .)7996 ،آنها با استفاده از تکالیف سادهتر نشان میدهند که حتی کودکان  3و 4
سال هم خودمحور نیستند (رودس ،آماندا و برندونی .)1674 ،6بیالرجن ،اسکات و هی،1
()1666؛ گاوین و مونرو)1674( 8؛ اسکات ()1671؛ روبین-فرناندز و گارتز،)1673( ،9
لورریور )1673( ،76و نسائیان ،عبدالهزاده رافی ،مرادی و کاوه ( )7389تحول نظریۀ ذهن را
در کودکان مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با باال رفتن سن
کودکان ،تعداد پاسخهای صحیح آنها به سواالت و توانایی درک حالتهای ذهنی دیگران
1. Bjorklund
2. False belief
3. Appearance reality distinction
4. Egocentric
5. Liszkowski
6. Rhodes & Brandone
7. Baillargeon, Scott & He
8. Gauvain & Munroe
9. Rubio-Fernandez & Geurts
10. Loureiro
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افزایش مییابد .آکارالر و کاسیلی )1677( 7نقش سن را در درک باور کاذب در 11
کودک  3تا  6سال بررسی کردند .یافتهها نشان داد که درک باور کاذب در کودکان
ترکیزبان تفاوتها و شباهتهایی نسبت به کودکان دیگر ترکیه داشت .کودکان  3سال
یک درک از باور کاذب خودشان داشتند قبل از اینکه درک روشنی از باور کاذب
دیگران داشته باشند.
تحقیقات دیگر نیز نشان دادهاند که توانایی درک حالتهای ذهنی دیگران یا رشد
نظریۀ ذهن از طریق عوامل محیطی و شناختی تحت تاثیر قرار میگیرد .مطالعهای توسط
چونگ ( ) 1676با هدف بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر این توانایی انجام شد و اینکه
عوامل محیطی از قبیل خانوادگی (عوامل خطرساز خانوادگی) و عوامل زبانی و اجتماعی
(مانند گفتگوی شناختی والدین) میتوانند برای این مهارت مهم باشند یا خیر .مطالعات
اولیه اثرات میانجیگری هر دو عوامل بر رشد نظریۀ ذهن را نشان داد .به عبارت دیگر،
عوامل خطرساز خانوادگی با ایجاد محدودیت در میزان اکتساب زبان ،رشد این مهارت را
در کودکان به تاخیر میاندازد در حالیکه گفتگوی شناختی والدین و مراقبان اولیه با
کودکان از طریق تشویق رابطۀ دوطرفه در طی مکالمه ،این مهارت را بیشتر تسهیل میکند.
براساس یافتههای پژوهشی میتوان گفت که رویکرد نظریۀ ذهن به صورت یک حوزۀ
مهم پژوهشی در روانشناسی تحولی توجه تعداد زیادی از پژوهشگران را به خود جلب
کرده است و این پژوهشگران با استفاده از مفاهیم این رویکرد سعی کردهاند به بررسی
هر چه دقیقتر ذهن کودکان و کنشهای آن بپردازند .بنابراین از آنجایی که دست یافتن
به نوعی درک از ذهن یک دستاورد مهم در کودکی است و برای درک دنیای
اجتماعی و پیشرفت آموزشی امری بنیادی است؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سوال
است که آیا بین کودکان  5 ،4و  6سال از نظر پاسخدهی به سواالت تکالیف تحول نظریۀ
ذهن تفاوت وجود دارد یا خیر؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر پسرویدادی و جامعه آماری شامل کودکان  4تا  6سال مهدهای
کودک و آمادگیهای پیشدبستانی منطقه  6شهر تهران و تعداد نمونه  66نفر بودند .روش
1. Acarlar & Kaysili
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نمونهگیری در دسترس و شامل سه گروه دختر و پسر  4سال 5 ،سال و  6سال است که هر
گروه سنی  16نفر بودند.
ابزارهای گردآوری دادهها :در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شده است:
 .1تکلیف تناظر یکبهیک :در این تکلیف از تکلیف ماشینها و گاراژها جهت
بررسی تشخیص نمود ادارکی از واقعیت در کودکان نمونه استفاده شده است .این تکلیف
در سال  7911توسط پیتر لوید و مارگارت دونالدسون 7به منظور تشخیص نمود ادراکی از
واقعیت کودکان  4تا  6سال تنظیم شده است .ابزار این تکلیف  6ماشین و  6گاراژ است.
قسمت اول :ابتدا گاراژها و ماشینها بدون ردیف کردن در مقابل کودک قرار داده و
توضیح داده میشود که اینجا تعدادی ماشین داریم تعدادی هم گاراژ داریم .میدانی گاراژ
چیه؟ گاراژ جایی است که ماشینها را میگذارند .هر ماشین یک گاراژ دارد ،یعنی توی
هر گاراژ یک ماشین میره .حاال میخواهیم اینها را ردیف کنیم .دقت کن هر ماشین در
گاراژ خودش قرار بگیرد .آزمایشگر و کودک ،به کمک یکدیگر ماشینها و گاراژها را
ردیف میکنند و در برابر هر گاراژ یک ماشین قرار میدهند .سپس آزمایشگر تعداد
ماشینها و گاراژها را با هم مطابقت میدهد .با حصول اطمینان از پذیرش تساوی دو
مجموعه از طرف کودک ،سوالهای دیگر مطرح میشود .قسمت دوم :تغییر در وضع قرار
گرفتن ماشینها و گاراژها .پس از اینکه کودک پذیرفت هر ماشین یک گاراژ دارد در
وضع قرار گرفتن ماشینها و گاراژها  3تغییر ایجاد میشود (قرار دادن گاراژها در دو طبقه
– نزدیک کردن ماشینها -برداشتن یکی از ماشینها) سپس از آزمودنی سواالتی پرسیده

میشود –آیا همان اندازه است؟ از کجا میدانی؟
 .2تکلیف خانه عروسکها :در پژوهش حاضر از این تکلیف جهت بررسی "باور

کاذب" استفاده شده است .این تکلیف ابتدا در سال  7983توسط وایمر و پرنر 1به منظور
بررسی باور کاذب در دیدگاهگیری 3بینفردی کودکان در مرحلۀ پیشعملیاتی تهیه شد.
ابزار آزمون دو عروسک دختر به نامهای سارا و مریم ،یک توپ و یک اتاق عروسکی که
در آن اسباببازیهایی به شکل تخت ،کمد ،سبد روزنامه قرار دارد .ابتدا آزمایشگر
داستانی را با استفاده از عروسکها و سایر وسایل برای آزمودنی تعریف میکند .پس از
1. Lioyd & Donaldson
2. Wimmer & Perner
3. Perspective taking
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ارائۀ عملی و کالمی داستان ،آزمایشگر از کودک سواالتی میپرسد –کجا دنبال توپش
میگردد؟  -توپ واقعاً کجاست؟
 .3تکلیف پیشبینی باور (آب نبات) :در این پژوهش از تکلیف آب نبات جهت
سنجش تمایز نمود با واقعیت و باور کاذب کودکان استفاده شده است .این آزمون توسط
جنکینز 7و همکاران ( )7996طرح شد .برای اجرای این آزمون یک بستۀ کاغذی آب نبات
و یک پاککن کوچک تهیه گردید .ابتدا پوستۀ کاغذی آب نبات که حاوی پاککن
است ولی ظاهر پوستۀ کاغذی بر محتوایش که آب نبات است داللت دارد ،به آزمودنی
نشان داده شده و برای اطمینان از اینکه کودک به حالتهای ذهنی دیگران آگاهی دارد،
سواالتی پرسیده میشود.
 .4تکلیف بازگویی داستان :برای اندازهگیری قدرت حافظه و تجسم کودک و اینکه
آیا میتواند میان دیدگاه خود و عروسکها انطباق برقرار کند ،از او خواسته میشود تا
یکبار خودش داستان خانه عروسکها را با استفاده از عروسکها و وسایل اتاق تعریف
کند .ابزار همان ابزار خانه عروسکها است و آزمایشگر برای اینکه آزمودنی داستان را
تعریف کند این جمله را ادا میکند :یادت هست از اول داستان را بگویی؟ گاهی الزم
است برای تعریف داستان آزمایشگر با گقتن "یکی بود یکی نبود" کودک را تشویق به

حرف زدن کند اما دخالت نمیکند فقط با کلماتی مانند "خوب"" ،دیگه" آزمودنی را
هدایت میکند .بنابراین اگر کودک داستان را به صورت کامل تعریف کند نمره  1و اگر
بازگویی داستان از طرف او در یک موقعیت نشاندهندۀ درک دیدگاه عروسک باشد و در
موقعیت دیگر نباشد نمره  7و اما اگر نتواند داستان را تعریف کند نمره صفر خواهد داشت.
تکالیف ذکر شده از مقیاسهای بررسی نظریۀ ذهن هستند ،در این مقیاسها با رجوع
به بازنماییهای ذهنی فرد ،پیشبینیهای صحیحی درباره رفتار صورت میگیرد.
فراتحلیلی که اخیراً انجام شده ،نشان میدهد که این تکالیف از جهت روانسنجی ،قابل
قبول و به خوبی استاندارد شدهاند .در این فراتحلیل عملکرد هزاران کودک از هفت
کشور مختلف در تکالیف باور کاذب مورد بررسی قرار گرفته است که همگی تأثیر
قوی سن را در این مقوله نشان میدهد (ولمن ،کراس و واتسون1667،1؛ به نقل از
1. Genkins
2. Wellman, Cross & Watson
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حسنزاده .)7384 ،بنابراین ،روایی این تکالیف با تمایز سنی مشخص میشود ،بدینگونه
که کودکان عادی کمتر از سن  4سال قادر به پاسخگویی به این تکالیف نیستند ولی
کودکان عادی باالتر از  4سال به درستی از عهده این تکالیف بر میآیند
(عبدالهزادهرافی ،بهرامی ،میرزمانی و صالحی .)7389 ،به عالوه ،پایایی تکالیف مزبور
قابل قبول و براساس روش آزمون -بازآزمون و اشکال جایگزین دیگر برابر با 6/86است
(ولمن ،کراس و واتسون ،نقل از حسنزاده.)7384 ،

یافتههای پژوهش
نمرات میانگین و انحراف معیار بهدست آمده از پاسخدهی کودکان به سواالت تکالیف در
جدول ( )7ارائه شده است:
جدول  .1نمرات میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در تکالیف مختلف
آزمودنیها

تکلیف
ماشین و گاراژها

بازگویی داستان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سن

خانه عروسکها

آب نبات

 4سال

16

6/95

6/57

16

7/75

6/87

16

6/85

6/87

16

7/36

6/85

 5سال

16

7/15

6/55

16

7/46

6/15

16

7/15

6/19

16

7/86

6/51

 6سال

16

7/45

6/66

16

7/16

6/58

16

7/55

6/69

16

7/16

6/66

براساس جدول  7پایینترین میانگین در گروه سنی  4سال و  5سال ،مربوط به دو
تکلیف تناظر یکبهیک و بازگویی داستان است و باالترین میانگین مربوط به تکلیف
آبنبات است و نشاندهندۀ این است که کودکان این سن توانایی درک حالتهای ذهنی
دیگران را دارند اما با تکالیفی که میزان دشواری آنها زیاد نباشد .تعداد پاسخهای زیاد
آزمون پیشبینی باور (آب نبات) نشان میدهد که تکلیف آسان است .در گروه سنی 6
سال هر  4تکلیف از نظر میزان دشواری تقریبا یکسان بوده است که نشان میدهد کودکان
 6سال توانایی درک حالتهای ذهنی دیگران را دارند.
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جدول .2آزمون مجذور خی در تکلیف ماشین و گاراژ
 4سال

 5سال

 6سال

مجذور خی

1/366

76/966

75/166

درجه آزادی

1

1

1

سطح معناداری

6/616

6/64

6/667

با بررسی اثرات سن بر نمرات تکلیف ماشین و گاراژ در سطح معناداری ()P>6/65
مشخص شد درک حالتهای ذهنی دیگران در کودکان با باال رفتن سن افزایش مییابد.
بدینمعنا که کودکان  4سال و  5سال و  6سال عملکرد یکسانی نداشتند .به صورت
معناداری  5سالها بهتر از  4سالها و  6سالها بهتر از  5سالها عمل کرده بودند .این نشان
میدهد که با باال رفتن سن کودکان ،درک آنها از حالتهای ذهنی دیگران افزایش
مییابد .مقدار ضریب همبستگی ( )Vمساوی  6/65شده است.
جدول .3آزمون مجذور خی در تکلیف خانه عروسکها
 4سال

 5سال

 6سال

مجذور خی

6/166

4/966

76/366

درجه آزادی

1

1

1

سطح معناداری

6/165

6/86

6/667

با بررسی اثرات سن بر نمرات تکلیف خانه عروسکها در سطح معناداری ()P<6/65
مشخص شد درک حالتهای ذهنی دیگران در کودکان با باال رفتن سن افزایش مییابد و
براساس این تکلیف فقط گروه سنی  6سال توانایی درک حالتهای ذهنی دیگران را
کسب کرد .مقدار ضریب همبستگی ( )Vمساوی  6/58شده است.
جدول.4آزمون مجذور خی در تکلیف آّب نبات
 4سال

 5سال

 6سال

مجذور خی

4/366

14/766

79/666

درجه آزادی

1

1

1

سطح معناداری

6/776

6/667

6/667

جدول  4نشان میدهد در این تکلیف در گروه سنی  5و  6سال تفاوت معنادار است
( .)p>6/67این آزمون از نظر ادراک بصری برای کودکان سادهتر است ،کودک میتواند

22

بررسی نظریه ذهن در کودکان پیشدبستانی :پیامدهای آموزشی

تمرکززدایی کند و خود را از قدرت ادراک بصری برهاند .ضریب همبستگی ( )Vمساوی
با  6/11شده است.
جدول .5آزمون مجذور خی در تکلیف بازگویی داستان
 4سال

 5سال

 6سال

مجذور خی

6/166

7/966

9/166

درجه آزادی

1

1

1

سطح معناداری

6/165

6/381

6/668

جدول  5نشان می دهد در تکلیف بازگویی داستان در گروه سنی  4سال و  5سالهها
تفاوتی وجود ندارد .البته تفاوتهایی در نمرهها مشاهده میشود اما از نظر آماری معنادار
نیست .در حالیکه در گروه سنی  6سال تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر،
گروه سنی  6سالهها به علت افزایش سن ،توانایی درک حالتهای ذهنی دیگران را دارند.
ضریب همبستگی ( )Vمساوی با  6/58شده است.

بحث و نتیجهگیری
درک رفتار دیگران مستلزم نوعی شناخت اجتماعی به نام نظریۀ ذهن است که فرد از
طریق آن میتواند حاالت درونی انسانها شامل تمایالت ،افکار و نیات را درک نماید.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریۀ ذهن در کودکان  4تا  6سال مهدهای کودک و
مراکز پیشدبستانی شهر تهران صورت گرفته است .نتایج این پژوهش با یافتههای
پژوهشهای قبلی همخوانی دارد (فالول ،7999 ،مونود7996 ،؛ رودس ،آماندا و برندونی،
1674؛ بیالرجن ،اسکات و هی1666 ،؛ گاوین و مونرو1674 ،؛ اسکات1671 ،؛ روبین-
فرناندز و گارتز 1673 ،و لورریور .)1673 ،در این پژوهشها به این موضوع توجه شده
است که کودک در حین رشد بر باورها ،تمایالت و حاالت روانی دیگران آگاهی مییابد
و آن را در پیشبینی رفتار آنها دخالت میدهد .براساس دیدگاه پیاژه ،کودک تا حدود -1
 6سالگی از توجه به دیگران ،چه به لحاظ بصری و چه به لحاظ مفهومی ،ناتوان است.
ناتوانی مزبور جنبه کلی دارد و تا حدود  6-1سالگی بر تمامی جزییات رفتاری کودک
شمول دارد .این مطلب یکی از محورهای اختالف بین نظریهپردازان نظریۀ ذهن و دیدگاه
پیاژه از نظر توانایی ادراکی کودکان در مرحلۀ پیشعملیاتی است (فالول و همکاران،
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 .)7996در حالیکه برحسب نظر گاپنیک و استینگتون ( ،7988استینگتون و برد ،1665 ،7و
ریچارد و اسمیت )1677 ،1کودک پیشدبستانی هم میتواند حالتهای ذهنی دیگران را
در نظر بگیرد و هم آن را تجسم کند به بیان دیگر ،کودک در عین درک دیدگاه دیگران
قادر است دیدگاه خود را با آنها هماهنگ سازد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که کودکان  6سال توانایی درک حالتهای ذهنی
دیگران را دارند اما گروه سنی  4سال نسبت به دو گروه سنی دیگر ضعیفترین عملکرد را
در پاسخگویی به سواالت دارند .در واقع کودکان  4سال قادر به رهایی کامل ذهن خود از
تمرکز نیستند و در درک نقطهنظرات دیگران توانایی کمتری از دو گروه دیگر دارند.
در مجموع یافتههای این تحقیق مبین این موضوع بود که کودک با افزایش سن در
درک حالتهای ذهنی دیگران توانمند میشود .همچنین هر چه تکالیف از نظر ذهن
کودک ساده تر باشد و تجربیات روزانه کودک مبنای تکالیف باشد ذهن او از تمرکز
رهایی یافته و میتواند به سواالت بیشتری پاسخ صحیح دهد .همانطور که تحقیقات قبلی
نیز نشان داده است اگر مسائلی را که پیش روی کودک قرار میدهیم و به ظاهر طبق نظریۀ
پیاژه خارج از توانایی کودک مینماید ،به شیوه و زبان خود کودک بیان کنیم ،بطوری که
برایش معنیدار باشد ،کودک از عهده حل آن مسائل برخواهد آمد در پژوهش حاضر نیز
از همین شیوه استفاده شده است و نتیجه با یافتههای قبلی همخوانی دارد (فالول7996 ،؛
دونالدسون 7918؛ ماک آلیستر و پیترسون .)1671 ،از آنجا که بافت فرهنگی– اجتماعی و
تجربیات روزانه زندگی و تقاضاهایی که هر فرهنگ از افراد گروه خود دارد بر نظام
باورهای کودک تاثیر میگذارد مشخص میشود که توانایی کودک در این آزمونهای
نظریۀ ذهن وابسته به نوع تکلیف است و این تکلیف هر چه با تجارب روزمره کودک
هماهنگی بیشتری داشته باشد احتمال درک دیدگاه دیگران از سوی کودک محتملتر
خواهد بود (مار ،تارکت و موری1676،3؛ شاهیان ،نلسون ،پیترسون و اسالتر.)1674 ،4

1. Astington & Baird
2. Richert & Smith
3. Mar, Tackett & Moore
4. Shahaeian, Nielsen, Peterson & Slaughter
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درک کودکان از حالتهای ذهنی خود و دیگران پیامدهای ویژه و مستقیمی بر
آموزش و یادگیری آنها در مدرسه دارد .براساس نظر استینگتون )7998( 7رشد نظریۀ ذهن
همیشه با رشد استدالل علمی و تفکر انتقادی مرتبط بوده است .زیرا آن به توانایی بازگویی
باورهای شخصی یک فرد ،سازماندهی موارد غلط و در نظر گرفتن دیدگاه دیگران وابسته
است .کوگلر )1661( 1نیز معتقد است رشد نظریۀ ذهن یک مکانیسم شناختی ضروری
است که موجب درک دیگران میشود .از اینرو تحقیقات جدید پیشنهاد میکنند والدین
و مربیان دوران اولیۀ کودکی میتوانند به بازی وانمودی در کودکان ،صحبت در مورد
حوادث گذشته و رویدادهای خارج از دید کودکان ،حل مسائل از طریق بینایی ،یافتن
اشیای نامریی جابجا شده و غیره اهمیت دهند .کودکان در سال دوم زندگیاشان نشان
میدهند که میتوانند در مورد موقعیتهای فرضی فکر کنند .این توانایی تصور کردن یک
واقعیت جایگزین ممکن است به طور آشکار در بازی وانمودی کودکان خردسال دیده
شود .اهمیت این موضوع براساس نظر لسلی )7981( 3یعنی اولین نشانۀ توانایی کودکان
برای درک حالتهای ذهنی شخص دیگران است؛ شرکت در بازی وانمودی موجب
گسترش زبان دریافتی و بیانی شده و به آنها کمک میکند از بازنمایی ذهنی استفاده کنند.
مطالعات اخیر به اهمیت بازی وانمودی در رشد توانمندی زبانی و اجتماعی و موفقیت در
مدرسه تاکید کردهاند زیرا از این طریق مربیان زمینۀ رشد شناختی کودکان را فراهم
میکنند .استفاده از روش پرسش و پاسخ و صحبت کردن در مورد اختالفنظرهایی که
بین موقعیتهای واقعی و تجسمی وجود دارد ،همچنین آزمایش و کشف برای یافتن
راهحل ،بخشی از تعامالتی هستند که مفاهیم تفکر و زبان استنتاج کودک را به عنوان
پیشنیازهای یادگیریهای آتی توسعه میدهد (تیلور و همکاران1664 ،4؛ آدرین،
کلیمنتی ،ویالنوا و ریفی1675 ،5؛ دوری و لیالرد .)1675 ،6از سوی دیگر ،تحول زبان
نقش مهمی در تحول نظریۀ ذهن ایفا میکند .به عنوان مثال ،جنکینز و استینگتون ()7996
معتقدند که نظریۀ ذهن به زبان وابسته است و کودکان برای نشان دادن نظریۀ ذهناشان
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در تکالیف باور غلط نیازمند مهارتهای زبانی هستند .زبان ،کودکان را قادر میسازد تا
اثر بازنمایی شخصیت داستان را زمانی که شییء از محل اول به محل دوم منتقل میشود،
حفظ کنند .نکته کلیدی جنکینز و استینگتون این است که کودک میتواند اثر بازنمایی
شخصیت داستان را در مواجهه با یک واقعیت متعارض حفظ کند.
به نظر میرسد تقویت مهارتهای زبانی برای تحول نظریۀ ذهن و درک دیدگاه
دیگران ضروری است و تحول نظریۀ ذهن نقش مهمی در پیامدهای آموزشی دارد .بنابراین
باید مربیان و مراقبین عوامل و موقعیتهایی که کودک را به سوی تعامل با دیگران هدایت
میکند و موجبات تحول نظریۀ ذهن و اجتماعی شدن او را فراهم میکنند ،شناسایی نمایند
تا این طریق زمینۀ موفقیت آموزشی او را فراهم نمایند.
در پایان الزم است به محدودیتهای این پژوهش توجه شود :استفاده از یک ابزار
اندازهگیری و مورد توجه قرار ندادن سایر ابزارهای اجتماعی ،تعداد محدود نمونۀ آماری
و استفاده از آزمودنیهای در دسترس از اولین محدودیتهای این پژوهش بود .بنابراین
پیشنهاد میشود پژوهشگران عالقهمند بهمنظور بررسی ابعاد مختلف کودکان با استفاده از
ابزارهای رشد اجتماعی و شناختی دیگر حجم آماری وسیعتری را مدنظر قرار دهند.
همچنین با توجه به اینکه این پژوهش یک پژوهش پس رویدادی است بنابراین ،استنباط
علت و معلولی با محدودیت رو به رو است .با توجه به نتایج تحقیقات مختلف مبنی بر
تفاوتهای فرهنگی در اکتساب نظریۀ ذهن (از جمله شاهیان و همکاران )1674 ،در تعمیم
نتایج این پژوهش به دیگر قومیتهای غیرفارس زبان باید احتیاط کرد.
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