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  چکیده

نظریـه ذهـن یکـی از مهمتـرین مباحـث شـناخت       : مقدمه و هدف
اجتماعی می باشـد و از آنجـا کـه پـیش نیـازي بـراي درك محـیط        
اجتماعی و درگیري در رفتارهاي اجتماعی رقابت آمیز اسـت، طـی   

. شناسی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  روان هاي اخیر در عرصهدهه
ررســی تحـول شــناخت  ژوهش حاضـر ب  بنـابراین، هـدف اساســی پ  

اجتماعی بر اساس نظریه ذهن و مقایسه نظریه ذهن در سه گـروه از  
نفـر از   150براي این منظور : روش. باشدساله می 7و  5، 3کودکان 

اي گیـري خوشـه  نمونـه  کودکان مذکور از شهرستان رشت به روش
سـوالی نظریـه ذهـن پاسـخ      38اي انتخاب شدند و به آزمون مرحله
ها با اسـتفاده از روش تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره و      هداد. دادند

مـورد تجزیـه و تحلیـل     α ≥01/0داريآزمون تعقیبی در سطح معنی
ها نشان دادند که بین سه سطح نظریه ذهن یافته: هایافته. قرار گرفتند

در سه گروه مذکور تفاوت معناداري وجود دارد، به این صورت کـه  
تـر در  هاي سـنین پـایین  سبت به آزمودنیهاي سنین باالتر نآزمودنی

مبتنی : نتایج. همه سطوح نظریه ذهن، نمرات باالتري را اخذ نمودند
تـوان اذعـان نمـود کـه کودکـان بـا       هاي پژوهش حاضر مـی بر یافته

افزایش سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزي از نظریـه ذهـن   
  .یابنددست می

  .یه ذهن، تحولشناخت اجتماعی، نظر: واژگان کلیدي

Abstract 
 
Aims: Theory of mind is one of the most 
important topics in social cognition, and since, it is 
a prerequisite to understand the social environment 
and involvement in competitive social behavior, in 
recent decades has gained attention in the field of 
psychology. Therefore, the main purpose of the 
present study was the development of social 
cognition in children based on the theory of mind 
and comparison of theory of mind in three groups 
of  3, 5 and 7 years old children. Method: 150 
children from Rasht city were selected by 
multiphase cluster sampling and completed the 
theory of mind scale (TMS-38). Data were 
analyzed in α≤0.01 significance level by 
multivariate analysis of variance and follow-up 
test. Results: The results showed that there were 
significant differences in levels of theory of mind 
between the three groups. In this case, the older 
subjects compared with younger subjects, obtained 
higher scores at all levels of theory of mind. 
Conclusions: According to the findings, children 
together with increase in age in their evolution, 
achieve distinct levels of theory of mind.  
Keywords: Social cognition, theory of mind, 
development. 
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  قدمهم
اره شاهد پدید آمدن و تکامـل  وتحولی هم شناسیروانتاریخ 

هاي علمی درباره چگونگی تغییرات رفتـاري،  ها و نظریهمدل
هدف تکاپوي . شناختی، هیجانی و اجتماعی انسان بوده است

علمی اندیشمندان، توصیف و درك بهتر تحول انسان در طول 
تـا  . ی آن اسـت عمر و کشف فرایندها و ساز و کارهاي اساس

تحـولی ارائـه    شناسـی رواندر حیطه  هاي مختلفیکنون نظریه
شده که هر کدام باعث پیشـرفت علمـی گردیـده و تغییـرات     

 شناسـی  روانمهمی در حیطه نظري و عملی تعلیم و تربیت و 
؛ به نقل از امـین  2006، 3و لرنر 2دامون(  را در بر داشته است

عات مهم در روابط بین یکی از موضو). 110ص، 1391یزدي، 
 شناسـی روانفردي و درون فـردي کـه از جایگـاه مهمـی در     

شـناخت  . باشدمی 4باشد، شناخت اجتماعینگر دارا میتحولی
هـاي مـورد نیـاز کـودك بـراي درك      اجتماعی همـه مهـارت  

تمایالت، هیجانات و احساسات کودکان و بزرگساالن دیگر را 
طـی  ). 53، ص 2008 ،6و ویشـارت  5سـبوال ( گیـرد در بر می

هاي اخیر بررسی علمی ایـن نـوع شـناخت مـورد توجـه      دهه
هـاي شـناخت   سـازه  شناسان قـرار گرفتـه و بـه بررسـی    وانر

هـاي پـذیرش نقـش و    اجتماعی نظیر ادراك شخص، مهـارت 
بایـد دانسـت کـه تحـول شـناخت      . انـد نظریه ذهـن پرداختـه  

تحوالتی که ها با انسانشناسی رواناجتماعی و یا درك بهتر از 
رخ  انکودکـ در ذهن  نظریهیافتگی در محتوي و سطح سازمان

گردد؛ به عبارت دیگر، شناخت اجتماعی دهد، مشخص میمی
و روابط اجتماعی موفـق مسـتلزم داشـتن مکانیسـمی خـاص      
جهت درك حاالت درونی دیگران و پردازش حـاالت ذهنـی   

یی اختصاصی باشد که نظریه ذهن با دارا بودن این تواناآنها می
ــاتی دارد     ــش حی ــاعی نق ــناخت اجتم ــول ش و 7رازا (در تح

اول بـار توسـط   نظریه ذهـن  اصطالح  ).337ص، 8،2009بلیر

                                                
2 Damon, W. 
3 Lerner, R.M. 
4 Social cognition  
5 Cebula, K.R. 
6 Wishart, J. 
7 Razza, R.A. 
8 Blair, C. 

بـراي بررســی اینکــه   1978در ســال  10و وودورف 9پریمـاك 
خوانی دارند یا خیر بـه کـار بـرده    ذهن هايها مهارتشامپانزه

اد اعتقـ  )42، ص2007(12و بویـد  11بیپژوهشگرانی نظیر . شد
سـن در کودکـان   افـزایش  دارند که نظریـه ذهـن همگـام بـا     

در حدود سه سالگی، به طوري که کودکان  ؛نمایدپیشرفت می
و آنچـه  ) امیـال ( خواهنـد قادر هستند تا بین آنچه دیگران مـی 

امـا آنهـا    ،پیوند برقـرار کننـد  ) رفتارها( دهنددیگران انجام می
در حـالی کـه   . درهاي دیگـران نیسـتن  قادر به درك ماهیت باو

مربوط بـه نظریـه   برخی از متخصصان معتقدند که فرایندهاي 
باشد ولی به طـور  گرایی مرتبط میبه طور عمده با درون ذهن

بر این است که این توانایی حاصل هوش اجتماعی  کلی اعتقاد
بینـی یـک دوره از   ، توانایی فرد در پیشهوش اجتماعی .است

یگـران، یـادگیري از راه   عمل، تشخیص بین اعمـال خـود و د  
 گیردنگري را در بر میدرك احساسات و توانایی درون تقلید،

. )29، ص1999 ،13فالول( باشدمی که جزء دانش تئوري ذهن
نظریه ذهن زمانی که کودکان از انتساب اعمال به آهستگی بـه  

میـل روي   -بـاور  کنند و به پیوندمی نیل یشخصسمت امیال 
شـود  نظیر زمانی که پرسیده مـی ؛ گرددمیتر آورند، پیچیدهمی

چرا یک کودك به یک مکان خاصی براي یک اسـباب بـازي   
زیرا "کند، یک کودك سه ساله ممکن است پاسخ دهدنگاه می

در حالی که یک کودك بزرگتر  "بازي کنداو می خواهد با آن 
اسباب کند که آن او فکر می"گونه پاسخ دهد ممکن است این

هـاي  طـی سـال  . "خواهد که با آن بازي کنداست و میبازي 
گـردد و  تر مـی ابتدایی مدرسه، نظریه ذهن در کودکان پیشرفته

ما شاهد آن هستیم که ذهن به عنـوان یـک پردازشـگر فعـال     
و  15کـراس  ،14ولمـن ( اطالعات است که در فکـر نقـش دارد  

شـوند کـه   و به این نکته آگـاه مـی  ) 671، ص2001، 16واتسن
                                                

9  Premack, D. 
10 Woodruff, G. 
11  Bee, H.  
12  Boyd, D. 
13 Flavel, J. H.  
14 Wellman, H. 
15 Cross, D.  
16 Watson, J.  
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شناختی باور، حافظه  و تخیل طریق حالت رواننسان از ارفتار 
مـک  ( شـوند که در تضاد با واقعیت آشکار هستند هدایت مـی 

  ).737، ص2007، 18و پترسون 17آلیستر
هاي متعددي در ارتباط با ماهیت و رشـد تئـوري ذهـن    نظریه

توان به می مطرح گردیده است که از سه رویکرد نظري عمده
گر چـه  . سازي نام برداي و شبیههنظریه، پیمان -رویکرد نظریه

هاي اصلی تئـوري ذهـن توافـق نظـر     لفهؤاین رویکردها در م
هـا توسـط   لفـه ؤم دارند اما درباره زمان و چگونگی کسب این

نظریه، رشـد   -طبق رویکرد نظریه. کودکان اختالف نظر دارند
ذهنـی در کودکـان   توانایی تئوري ذهن مستلزم رشـد توانـایی   

هاي ذهنی ساده نظیـر تمایـل و   ت که حالتاست به این صور
. گـردد ادراك به حاالت ذهنی پیچیده نظیـر بـاور مجهـز مـی    

اي در چارچوب رویکرد پردازش اطالعات، بـا  رویکرد پیمانه
در نظر گرفتن تئوري ذهن به عنوان یک پیمانه معتقد به وجود 
    یک پردازشـگر اختصاصـی جهـت بازنمـایی حـاالت ذهنـی      

انسان به پیمانـه تئـوري ذهـن     طی فرایند تکامل،در . باشدمی
هاي مربـوط را از دنیـا   محرك تجهیز گردیده است، این پیمانه

اي سریع و ناخودآگاه انتخاب و بر اساس قوانین خود، به گونه
. کند که نتیجـه آن درك رفتارهـاي انسـانی اسـت    پردازش می

هـاي ذهنـی   سازي، فراینـد زیـرین درك حالـت   رویکرد شبیه
داند سازي مینام توانایی شبیهه یگران را مکانیسمی شناختی بد

که طی آن فرد پس از ادراك ذهنی حالت خود، با درگیر شدن 
سازي خود را در موقعیت شـخص دیگـر قـرار    در فرایند شبیه

بـردن بـه حالـت ذهنـی وي،     پـی  دهد و از این طریـق بـا   می
). 27، ص 1999فــالول، ( نمایــدمــی بینــیرفتــارش را پــیش

کنند تـا کشـف نماینـد کـه     پژوهشگران نظریه ذهن تالش می
کودکان درباره وجود و عمل حـاالت ذهنـی مختلـف کـه در     
ذهن آنها وجود دارند و نیز درباره اینکه حاالت ذهنی چگونـه  

هاي ادراکی یا برون دادهاي رفتـاري  به طور علی به درون داد
الت ذهنی و به دانند؛ که این درك حاشوند، چه میمی مربوط

در حقیقت به منزلـه تحـول    ،ذهن محورویژه ماهیت بازنمایی 

                                                
17 Mc Alister, A.   
18  Peterson, C. 

و  ولمــن). 33ص، 1999 فـالول، ( شـناخت اجتمـاعی اســت  
در خصـوص اهمیـت نظریـه    نیـز   )667ص ،2001(همکاران 

ذهن معتقد است که نظریه ذهن پیش نیازي براي درك محیط 
. اسـت آمیـز  رقابتاجتماعی و درگیري در رفتارهاي اجتماعی 

نظریـه ذهـن بـا     ارتباطهاي مختلف عالوه بر این در پژوهش
و وضعیت  کودك-متغیرهاي خانوادگی نظیر سبک تعامل مادر

ــادران ــغلی م ــان( ش ــروف و  فرهادی ــانی، مع ــانی، ماری ، روح
، شـــاهائیان( فرهنـــگ جامعـــه، )121، ص2010، 19ویجـــی
کفایـت  ، )1239 ص ،2011، و ولمـن  21اسـلیتر   ، 20پترسـون 

 ،و همکاران 22الن( هاي اجتماعی در مدرسهنقش اجتماعی و

و  23، دنـیس اسلیتر( پذیرش توسط همساالن ،)871ص ،2010
و  25کارلسـون (و کارکرد اجرایی) 545 ، ص2002 ،24پریچارد
 فـالول . مشخص گردیده اسـت ) 1033 ص ،2001 ،26موزس

با حمایت از دیدگاه رشدي در مورد نظریـه  ) 30 ص ،1999(
ر سه سالگی کودکان آمادگی پیـدا مـی  دکه  است ذهن، معتقد

کنند تا بین امیال، هیجانات، اعمال و پیامد رفتار ارتباط برقرار 
ست که کـودك  ا نکته مهم این. کنندمی   نمایند و آن را درك

براي به دست آوردن مفهـوم بـاور بایـد درك کنـد کـه آنچـه       
 و به طور کلی تواند نادرست باشددارند، میمی عاندیگري اذ

گرایانه دیگران است، اي از درك ذهنباور غلط نشانه عملکرد
کنند درباره استدالل باور غلط ادعا اینست که کودکان درك می

هـا  که مردم به همان اندازه که در جهان رویـدادها و موقعیـت  
بنابراین  .کنندمی کنند، در جهان ذهنیشان نیز زندگیزندگی می

ار دیگران و خود، مستلزم داشتن بینی و تبیین رفتتوانایی پیش
 نظریه ذهـن  است که نظریه ذهن است و بر این اساس معتقد

ریه ذهن کـه  ظداراي سه سطح است که عبارتند از سطح اول ن
گیري ذهن مقدماتی اسـت، سـطح دوم کـه در آن    همان شکل

هن واقعی، ولی اولیه شکل گرفته اسـت و سـطح   ذریه ظیک ن
                                                

19 Vijay, K.  
20 Peterson, C. C. 
21 Slaughter, V.  
22 Lane, J. D. 
23  Dennis, M.S. 
24  Pritchard, M. 
25 Carlson, S. M. 
26 Moses, L.J. 
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ر نظریه ذهن نظیر درك شـوخی و  تهاي پیشرفتهسوم که جنبه
بنـدي  جمـع  در یـک  . گیـرد هاي پیچیده را در بر میقضاوت

، ص 2001 ،27؛ بـه نقـل از وینـدن   1990( فالول و همکـاران 
که در کودکان پـیش عملیـاتی درك بـاور     نداعالم نمود) 798

  غلط به عنوان یک تـوانش فرابازنمـایی وجـود دارد و باعـث    
توانـد بـه طـور    محرك بیرونی می شود که آنها بفهمند یکمی

همزمان بر دو چیز متفاوت و غیر همانند داللت نماید و یا اگر 
      هـاي مختلـف نگریسـته شـود،    به یک شـیء واحـد از جنبـه   

بدین سـان فرابازنمـایی    ؛تواند به صور مختلف درك گرددمی
و بـه   گـردد مالك اصلی در اکتساب نظریه ذهن محسوب می

طی . دکان سه ساله نقص در بازنمایی دارندرسد که کونظر می
نظریه ذهن در کودکـان  پژوهش در خصوص دو دهه گذشته، 
مـارس   1998در سـال  . رایـج گردیـده اسـت   به طور وسیعی 

برنشتاین سردبیر مجله پژوهشی تحول کودك اعالم کـرد کـه   
هاي مربوط به تحول شـناختی در آمریکـا در   نیمی از پژوهش

). 39 ص ،28،2000بورکلنـد ( اسـت  مورد نظریـه ذهـن بـوده   
هـاي صـورت   پـژوهش کـه اغلـب    گرددشایسته است مطرح 

، شـامیوه  حیـدري ( اوتیسـم گرفته در ایران به بررسی کودکان 
 ،و، چلبیــانلو منصــوري 64 ص ،1390اصــفهانی و فرامــرزي،

نــژاد و انصــاري( هــاي ذهنــی، عقـب مانــده )115 ص ،1389
، 1385 ي و خیــر،، البــرزقمرانــی ؛105ص ،1390 همکــاران،

ــنی، 181ص ــهدي و محس ــه ؛134ص ،1385  ؛ مش زاده عبدال
، 1389زاده اول، صـالحی و حسـن  ، ، بهرامـی، میرزمـانی  رافی
ــنوا ) 19ص ــان ناش ــن(و کودک ــروز و  زادهحس ــنی، اف ، محس

در حاضـر  اند کـه پـژوهش   هپرداخت) 19ص ،1386 ،حجازي
 تحولی و با هدف تحول شناخت اجتماعی شناسیروانحوزه 

سه، پنج و هفت سـالگی  سالم  پسرانبر اساس نظریه ذهن در 
ماهیت و رشد تئوري ذهن به تصویر کشـیده  پرداخته است تا 

هاي مطرح شده در نظریـه  لفهؤم آیامشخص گردد که شود و 
اي است و اینکه آیـا کودکـان در سـیر    مرحلهبه صورت ذهن 

                                                
27 Vinden, P. G. 
28  Bjorklund, D.F. 

ـ  را نظریه ذهـن خود مراحل متمایزي از سطوح تحولی  ه تجرب
  نمایند؟می
  

  روش
  جامعه، نمونه و روش انتخاب نمونه

شهرستان مذکر جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامی کودکان 
دهند که در این راسـتا پژوهشـی تحـولی از    رشت تشکیل می

اي اسـت،  مقایسـه  -علی هاينوع مقطعی که از نمونه پژوهش
نفر به عنوان گـروه نمونـه کـه     150شکل گرفت و با انتخاب 

بـه   باشـند مـی  سه، پنج و هفت سـاله  پسر متشکل از کودکان
براي انتخـاب نمونـه   . شدبررسی تحولی نظریه ذهن پرداخته 

مهدکودك به  4کودکان سه و پنج ساله پس از هماهنگی الزم، 
 25طور تصادفی از میان مهدهاي کودك انتخاب و از هر مهد 

 کودك در گروه نمونـه جـاي گرفتنـد و نیـز جهـت انتخـاب      
مدرسه به طور تصادفی از میان مدارس  2کودکان هفت ساله، 

نفر انتخاب و بـه   25شهرستان رشت انتخاب و از هر مدرسه 
گیـري  ابزار پژوهش پاسخ دادند؛ بر ایـن اسـاس روش نمونـه   

براي تحلیل داده. باشدمی اياي مرحلهپژوهش حاضر، خوشه
زمـون  و آ چند متغیـره هاي پژوهش از روش تحلیل واریانس 

 . استفاده گردید توکی تعقیبی

  
  ابزار پژوهش
 سـوال  78فرم اصـلی ایـن آزمـون داراي     :ذهن آزمون نظریه

و  29؛ بــه نقــل از مــوریس1994( کــه توســط اســتیمناســت 
براي ارزیابی نظریه کودکان عادي و  )74ص ،1999، همکاران

سال طراحـی   12تا  5مبتالیان به اختالل فراگیر رشد با سنین 
کـه   سـوالی  38در پژوهش حاضر از فرم کوتاه . است گردیده

 ،انـد هنجاریـابی نمـوده  ) 181 ص ،1385( قمرانی و همکاران
استفاده شد که این آزمون به صـورت مصـاحبه اجـرا شـده و     

هایی است که آزمون گر پس از ارائـه  شامل تصاویر و داستان
 سه این آزمون از. نمایدآنها به آزمودنی، سواالتی را مطرح می

                                                
29 Muris, P. 
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 نظریه ذهن -1 :خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از
ذهن است که به بازشناسی عواطف نظریه سطح اول : مقدماتی
نمـود اولیـه از نظریـه ذهـن      -2. سازي مربوط استو وانمود

باشد و شـامل درك بـاور   که سطح دوم نظریه ذهن می: واقعی
سـطح سـوم   کـه  : تر نظریه ذهـن ابعاد پیشرفته -3. غلط است

نظریه ذهن بوده و شـامل درك شـوخی و بـاور غلـط ثانویـه      
 این آزمون از اعتبار و روایی مطلـوبی برخـوردار اسـت   . است

 به طوري کـه روایـی  ). 185 ص ،1385 قمرانی و همکاران،(
 89/0هـا  خانه عروسک فیبا تکل یهمبستگ قیهمزمان از طر

نمره کل  ها باخرده آزمون یهمبستگ بیو ضرا دیمحاسبه گرد
  . به دست آمد 96/0تا  82/0 نیآزمون ب

ها در گروه  جهت بررسی تفاوت میانگین نمرهاعتبار  نیهمچن
هر یک از سطوح نظریه ذهن از روش تحلیل واریـانس چنـد   

ارائـه گردیـده    2متغیره استفاده گردید که نتایج آن در جدول 
خ و ضریب آلفـاي کرونبـا   94/0تا  70/0بازآزمایی بین . است
  .متغیر بود 86/0تا 72/0بین 

  تایجن
کننـده در  هـاي شـرکت  هاي جمعیـت شـناختی گـروه   ویژگی

همانگونه کـه  . ارائه گردیده است 1پژوهش حاضر در جدول 
     دهــد در هــر یــک ازنشــان مــی 1نتــایج منــدرج در جــدول 

   .شرکت داشتند )پسر( نفر 50ساله  7و  5 ، 3 هاي سنیگروه
  
  

  .هایدرصد آزمودن و یفراوان :1 جدول
  درصد  فراوانی  گروه

  33/33  50  سال 3
  33/33  50  سال 5
  33/33  50  سال 7

  100  150  کل
  

  
  .هاي نظریه ذهنها در خرده مقیاسآزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسی تفاوت نمره :2 جدول

 F               P          میانگین مجذورات           df مجموع مجذورات        متغیر وابسته           منابع تغییر       

  000/0            20/84               89/175            2              77/351             ها     سطح اول نظریه ذهنگروه
  000/0          45/358               86/276            2              72/553           سطح دوم نظریه ذهن                                 

 000/0          17/243               14/105            2              28/210          سطح سوم نظریه ذهن                                 

  
  09/2            147            06/307          سطح اول نظریه ذهن  خطا         

  77/0            147            54/113           سطح دوم نظریه ذهن                                 
  43/0            147            56/63            سطح سوم نظریه ذهن                                 

  
  150         26927             نظریه ذهنسطح اول    کل                           

  150           6927              سطح اول نظریه ذهن                                 
  150           804              سطح اول نظریه ذهن                                  

  
بین سـه  دهد نشان می 2همانگونه که نتایج مندرج در جدول 

داري وجـود  گروه در همه سطوح نظریه ذهـن تفـاوت معنـی   
گانه در زمینه هاي سهجهت فهم تفاوت گروه ).>01/0P( دارد

سطوح نظریه ذهن بر اساس نتایج مندرج در جدول فـوق، از  
 3توکی استفاده گردید که نتـایج آن در جـدول    آزمون تعقیبی

  .ارائه گردیده است
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  .وکی بر اساس نمره هاي تئوري ذهن سه گروه کودکاننتایج آزمون ت :3 جدول
  

      میانگین                  سال        7          سال      5             سال    3               ها    گروه         متغیر وابسته   
          28/11                         - 74/3               -12/2                   -                 سال       3                           

            40/13                        -62/1                  -                   **12/2       سال           5      سطح اول         
 02/15                          -                 **62/1               **74/3             سال     7                           

           
                  04/4                          -72/4              - 56/2                      -  سال                  3                           

                                60/6                        - 14/2                   -                   **56/2             سال     5      سطح دوم         
 74/8                          -                 **14/2                **70/4     سال            7                           

  
                                             44/0                          -90/2              - 42/1                       -       سال            3                           

                                              86/1                         -48/1                 -                    **42/1       سال            5   سطح سوم           
 34/3                            -                 **48/1                **90/2          سال       7                           

  .دار استمعنی 01/0ها در سطح اختالف میانگین**  
 

به سال  7توان مشاهده کرد که گروه سنی می 3ول مطابق جد
 عملکرد بهتري را از دو گروه) >01/0P(داري صورت معنی

سال در همه سطوح نظریه ذهن دارا بودند و  7و  5سنی 
سال در  3سال نسبت به گروه سنی  5همین طور گروه سنی 

) >01/0P(داري همه سطوح نظریه ذهن به صورت معنی
   .شتندعملکرد بهتري دا

  
   حث و تفسیر نتایجب

دهد که بین سه گروه سنی مورد نتایج پژوهش حاضر نشان می
مطالعه در تمامی سطوح نظریه ذهن تفاوت معناداري وجود 

 و همکاران هاي پژوهشی ولمندارد که این نتایج با یافته
و ) 181 ، ص1385( ، قمرانی و همکاران)655 ص ،2001(

به . همسو است) 19 ص ،1389( انزاده رافی و همکارعبداله
هنگامی که از دیدگاه تحولی به نظریه ذهن عبارت دیگر، 

گردد، به این ترتیب نگریسته شود الگوي خاصی مشاهده می
به مراتب متمایزي از نظریه ذهن با افزایش سن کودکان که 

نمود که در فرایند تحول، روابط اذعان  باید .یابنددست می
باشند، اهمیت می م زندگی که اغلب والدینکودك با افراد مه

هاي ویژگی ثیر أهر کودك از یکسو تحت ت. دارد زیادي
   هامحیط و انسانمنحصر به فرد زیستی خود به تعامل با 

والدین نیز سبک تعاملی خاص  پردازد و از سوي دیگرمی
. و جامعه استثیر فرهنگ خانواده أند که تحت ترخود را دا

حول روانشناختی کودك در فرایند تعامالت لذا سرنوشت ت
   گیرد و کودك در شرایط مناسب، می اجتماعی شکل

هاي ارتباط، اي انسانی و در نتیجه مهارتهاي پایهقابلیت
نقش همانگونه که اشاره گردید  .گیردمبادله و تفکر را فرا می

حیاتی است چرا که توانش نظریه ذهن در شناخت اجتماعی 
ق در گرو درك حاالت ذهنی، امیال، باور، نیات و تعامل موف

دانش دیگران است که این شاخص را باید در نظریه ذهن 
که درك ما از سایر افراد به این علت  باید دانست. دنبال نمود

دهد که ما یک آگاهی ضمنی داریم که به طور مستقیم رخ می
و  2لز، وا1اسپرلینگ. ثیر تجارب آگاهانه ما قرار داردأتحت ت

که کودکان به طور  نداذعان نمود) 233 ص ،2004( 3هیل
تا  19هاي ذهنی دیگران را بین معمول درك اساسی از حالت

                                                
1 Sperling, R.A.  
2 Walls, H. 
3 Hill, A.  
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سالگی  5تا  4در سنین  و آورندماهگی به دست می 24
داراي سازوکارهاي فیزیولوژیک قابل توجهی هستند کودکان 

هنی به هاي ذحالت دادنو قادر هستند تا رفتار را با نسبت
بینی دوستان، خواهر و برادر، والدین و خودشان تعبیر و پیش

عملکرد کودکان با افزایش سن، همگام این یافته که  .نمایند
بر اساس تئوري نیز اند بهتري در تکالیف نظریه ذهن داشته

قابل تبیین است که ) 28 ص ،1999( رشد فالول و همکاران
هاي گیرنده جنبهطبق آن تئوري ذهن سطح باال که دربر

هاي تر است نه تنها براي قضاوت درباره موقعیتپیشرفته
اجتماعی مهم است بلکه براي استنباط شناختی نظیر تمیز 

و دستیابی کودکان پیش از  دروغ از شوخی نیز اهمیت دارد
م کالیف سطح سوم نظریه ذهن که مستلزسالگی به ت 6سنین 

      ر دشوار به نظرگویی است بسیادرك استعاره و وارونه
گویی، وارونه رسد، چون در تکالیف مربوط به استعاره ومی

اللفظی یک سخن فراتر رود و آن فرد باید بتواند از معنی تحت
اعتقاد داشت  نیز) 668 ص ،2006( ولمن ،را درك نماید

 .نمایدایفا میتحول زبان نقش مهمی در تحول نظریه ذهن 
هاي مطالعه ا استناد به یافتهکه ب شودشایسته است مطرح 

نظریه در باب نظریه ذهن  -توان به رویکرد نظریهحاضر، می
تري داشته ، دید جديرویکردهاي مطرح شدهسایرنسبت به 

باورها، (بر اساس این رویکرد، دانش ما از دنیاي ذهنی. باشیم
رشد شناختی . ماهیتی نظریه گونه دارد) تمایالت و نیات
ري و تحول نظریه کودکان از دنیا، خود و گیمتشکل از شکل

دیگران است و ذهن کودك خردسال از حاالت ذهنی ساده 
نظیر تمایل و ادراك به حاالت ذهنی پیچیده نظیر باور تجهیز 

 نیز مطرح نمود که کودکان طی ) 1999( فالول. گرددمی
یابند؛ یعنی وار دست میهاي دبستان به یک تفکر زنجیرهسال
هاي مختلف یک تفکر پیچیده و مرتبط را به د حلقهتواننمی

هاي هم پیوند دهند و باید دانست که کشف و درك تقابل
متعدد نمود از واقعیت بدون شک از مهمترین سیرهاي تحولی 

که در تحول نظریه باید اذعان نمود . شناختی کودکان است
شود اما می ذهن یک روند رشدي ثابت و غیر قابل تغییر دیده

محیط اجتماعی بر روي رشد زودتر از موقع این مهارت 

گر والدین در ا .وجهی داشته باشدتثیر قابلأتواند تشناختی می
هنگام صحبت کردن با کودك، حاالت ذهنی خود و دیگران را 

تر توضیح دهند کودکان مراحل رشدي نظریه ذهن را سریع
، درك طی خواهند کرد؛ همچنین وجود خواهر و برادر بزرگتر

هاي نماید، زیرا از فرصتمی از نظریه ذهن را تسریع کودك
 بیشتري براي یادگیري درباره تفکر سایر افراد برخوردار 

   اند و به گونه منطقی ارتباطات و یادگیري اجتماعی بوده
به  .مهمی براي رشد درك کودکان از ذهن باشد أتواند منشمی

هنگی در این حوزه هاي بین فررسد که با پژوهشنظر می
 .بتوان به نتایج مطلوب و کاربردي دست یافت

  
  سپاسگزاري

بدینوســیله از مســئولین محتــرم مــدارس و مهــدهاي کــودك 
ژوهش حاضر مـا   ها که در پشهرستان رشت و تمامی آزمودنی

  .گرددرا یاري نمودند، صمیمانه قدردانی می
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