اثر آموزش حالتهای ذهنی بر نظریهذهن دانشآموزان
کمتوانذهنی
مهدی عبدالهزاده رافی ،1نرگس ادیب سرشکی ،2مریم حسنزاده اول ،3معصومه
پورمحمدرضای تجریشی ،4عباسعلی
تاریخ دریافت39/60/60 :

یزدانی5

تاریخ پذیرش39/63/60

چکیده
نظريه ذهن توانايي پيشبيني و شرح دادن رفتار خود و ديگران با توجه به حالتهای ذهني است و برای
برقراری تعامالت اجتماعي ضروری است .اين در حالي است که بررسيها نشان ميدهند کودکان کمتوان
ذهني در نظريه ذهن با نارسايي و تحول نايافتگي روبرو هستند .پژوهش حاضر ،در پي بررسي اثر آموزش
حالتهای ذهني بر نظريه ذهن دانشآموزان کمتوان ذهني بود .در اين پژوهش آزمايشي  06دانشآموز پسر
و دختر کمتوان ذهني به روش تصادفي خوشهای از شهر تهران انتخاب شدند و بهصورت تصادفي ساده 06
دانشآموز ( 51پسر و  51دختر) در گروه آزمايش و  06دانشآموز ( 51پسر و  51دختر) در گروه کنترل
جای داده شدند .با استفاده از آزمون نظريه ذهن  03سؤالي و تکليف محتوای غيرمنتظره نظريه ذهن دانش-
آموزان هر دو گروه در دو موقعيت پيشآزمون و پسآزمون سنجيده شد .گروه آزمايش  9جلسه آموزش
حالتهای ذهني دريافت کرد ولي گروه کنترل فقط از آموزشهای رايج مدرسه استفاده کرد .دادهها با
استفاده از روش تحليل کوواريانس تحليل شد .يافتهها نشان داد که آموزش حالتهای ذهني بر بهبود نظريه
ذهن دانشآموزان گروه آزمايش تأثير معنيداری داشته است ()p<6/61؛ بنابراين ،آموزش حالتهای ذهني
باعث بهبود نظريه ذهن دانشآموزان کمتوان ذهني ميشود.

واژگان کلیدی :ذهنخوانی؛ میل-باور؛ عقبماندهذهنی
 . 5دکترای روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي ،دانشگاه فرهنگيان ،مرکز شهيد رجايي تربت حيدريه.
 . 2کارشناس ارشد روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،گروه روانشناسي و
آموزش کودکان استثنايي
 . 0کارشناس ارشد روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي ،آموزش و پرورش شهرستان تربت حيدريه .شماره تماس:
ايميلhassanzadeh.maryam@gmail.com :
 . 4دکترای روانشناسي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي
 .1دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،گروه مددکاری اجتماعي
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مقدمه
يکي از باورهای اصلي ويگوتسکي و بهطورکلي همه نظريههای اجتماعيـ فرهنگي ،اين
است که تعامل اجتماعي نقش مهمي در رشد يا تحول ايفاء ميکند (زيگلرو آليبالي.)5030 ،5
در مورد تعامالت اجتماعي کودکان کمتوانذهني 2گفته شده است که اين کودکان بهطور
عمومي مشکالتي در برقراری ارتباط با همساالنشان دارند؛ بهويژه ،اين مشکالت خود را در
فعاليتهای اجتماعي اوليه مانند بازی مشارکتي نشان ميدهد (سمرود ـ کليکمن .)2662 ،0با
توجه به تعريف نظريه ذهن ،4يعني توانايي پيشبيني و شرح دادن رفتار خود و ديگران با
توجه به حالتهای ذهني (دوهرتي ،)2669 ،1ميتوان ،اين فرض که« ،نظريه ذهن برای
برقراری تعامل با ديگران ضروری است» را پذيرفت (ياگمورلو ،برومنت و سليملي.)2661 ،0
پژوهشها نيز اين مطلب را نشان دادهاند .مشخص شده است نظريه ذهن با مواردی
چون حل مسئله هيجاني-اجتماعي 2و تنظيم هيجاني-اجتماعي( 3بااُران 9و نادر-
گراسبويس ،)2650 ،56سازگاری هيجاني ،تعامل با همساالن و بزرگساالن و مشکالت
برونسازی کمتر (نادر-گراسبويس ،هوسا 55و مازون ،)2650 ،52سازگاری اجتماعي (فياس

50

و نادر-گراسبويس ،)2652 ،پذيرش از سوی همساالن (اسالوتر ،دنيس و پريتچارد،54
 ،)2662شايستگي و کفايت اجتماعي (اکي و استينگتون )5999 ،51و رفتار اجتماعي
(جنکينز 50و استينگتون )2666 ،مرتبط است .از سوی ديگر مشخص شده است ،کودکان
1. Siegler & Alibali
2. intellectual disability
3. Semrud.Clikeman
4. theory of mind
5. Doherty
6. Yagmurlu & Berument & Celimli
7. Socio-Emotional Problem-Solving
8. Socio-Emotional Regulation
9. Baurain
10. Nader-Grosbois
11. Houssa
12. Mazzone
13. Fiasse
14. Slaughter, Dennis, Pritchard
15. Bosacki, Astington
16. Jenkins
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دارای تأخيرهای تحولي 5که در تعامالت با همساالن محدوديت دارند ،بيشتر در مخاطره ابتال
به اختاللهای روانشناختي قرار ميگيرند (سمرودـکليکمن .)2662 ،به همين خاطر برخي
از پژوهشگران فرض کردهاند مشکالتي که افراد کمتوان ذهني دارند ،ميتواند از نارسايي
نظريه ذهن آنها نشأت گرفته باشد (ابدوتو 2و همکاران.)2664 ،
هم پژوهشگراني که با استفاده از تکاليف باور غلط 0به بررسي نظريه ذهن کودکان
کمتوانذهني پرداختهاند (مانند ابدوتو و همکاران )2664 ،و هم آنهايي که با آزمونهای
تحولي نظريه ذهن اين کودکان را بررسي کردهاند (مانند عبدالهزاده رافي ،4يزداني 1و
حسنزاده اول ،2650 ،0عبدالهزاده رافي5039 ،؛ عبدالهزاده رافي ،بهرامي ،ميرزماني ،صالحي
و حسنزاده اول5039 ،؛ قمراني و البرزی5034 ،؛ لو ،2سيمنسما ،3کولين 9و هوکن-کوليگا،56
 ،)2650نارسايي و تحول نايافتگي نظريه ذهن آنها را گزارش کردهاند؛ بنابراين آموزش
نظريه ذهن ،جهت اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن به منظور جلوگيری از مشکالت بعدی که
ناشي از فقدان يا تحول نيافتگي نظريه ذهن کودکان کمتوانذهني است ،ضروری به نظر
ميرسد.
با اينکه بررسيهای گذشته نشان ميدهند که کودکان کمتوانذهني در نظريه ذهن با
مشکل مواجه هستند ولي تالشهای بسيار اندکي به منظور بهبود نظريه ذهن آنها صورت
گرفته است .در يک پژوهش پيشرو ،نسائيان ،بهرامي ،ميرزماني و صالحي ( )5039اثر
آموزش باور غلط بر اکتساب نظريه ذهن دانشآموزان پسر کمتوانذهني را بررسي کردند.
اين پژوهش با مشکالتي روبرو است از جمله اينکه پژوهشگران نخست با استفاده از تکليف
خانه عروسکها يا انتقال غيرمنتظره به بررسي درک باور غلط آزمودنيها (بهعنوان
1. developmental delays
2.Abbeduto
3. false belief tasks
4.Abdollahzadeh Rafi
5.Yazdani
6.Hasanzadeh Avval
7. Lo
8. Siemensma
9. Collin
10. Hokken-Koelega
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استانداردی جهت قضاوت در مورد دستيابي به نظريه ذهن) پرداختهاند ،سپس همان تکليف
را به آزمودنيها آموزش دادهاند و دوباره ،پس از پايان جلسههای آموزش ،با استفاده از
همان تکليف ،درک باور غلط کودکان را بررسي کردهاند .با توجه به اينکه تکليفي که برای
سنجش و آموزش نظريه ذهن در اين پژوهش استفاده شده است يکي بوده است ،مشخص
نيست که آيا واقعاً آزمودني به درکي از باور غلط دست يافتهاند يا در نتيجه تکرار يک
محتوای آموزشي در چندين جلسه ،فقط جواب صحيح را حفظ کردهاند؟
برخي از تالشها جهت بهبود نظريه ذهن کودکان اوتيسم با عملکرد باال (که به لحاظ
هوشي عادی هستند) و کودکان عادی با موفقيت همراه بودهاند .در يکي از نخستين کارهای
آموزشي ،اسالوتر و گوپنايک )5990( 5نشان دادند که آموزش حالتهای ذهني باور،
ادراک و ميل باعث بهبود عملکرد نظريه ذهن کودکان عادی ميشود .در پژوهش ديگری
اپلتون 2و ردی )5990( 0کودکان عادی را در گفتگوهايي درباره باورهای غلط درگير
کردند .نتايج اين بررسي نشان داد گروه آموزش بهطور معنيداری نسبت به گروه کنترل در
تکليف جعبه گول زننده و تکليف انتقال غيرمنتظره (که باور غلط 4را ميسنجند) نهفقط در
پسآزمون فوری بلکه در آزمون پيگيری دو هفته بعد نيز ،عملکرد باالتری داشتند .نسائيان،
عبدالهزاده رافي ،مرادی و کاوه ( )5039حالت ذهني باور غلط را به کودکان پيشدبستاني
عادی ،آموزش دادند و دريافتند آموزش باعث ميشود کودکان بهصورت موفقيتآميزی از
عهده تکاليف مختلفي که نظريه ذهن را ميسنجند ،برآيند.
برخي از پژوهش فقط به آموزش حالتهای ذهني به کودکان اوتيسم با عملکرد باال
پرداختند .برای مثال ،در يک پژوهش پيشرو ،هادوين ،بارون ـ کوهن ،هولين و هيل)5990( 1
در پژوهش خود با عنوان «آيا ميتوان کودکان مبتال به اوتيسم را برای درک هيجانات ،باور
يا وانمودسازی آموزش داد» ،نشان دادند که امکان آموزش کودکان مبتال به اوتيسم برای
گذراندن تکاليفي که درک باور و هيجان را ارزيابي ميکند ،وجود دارد .در يک پژوهش
1. Gopnik
2. Appleton
3. Reddy
4. false belief
5. Hadwin, Baron. Cohen, Howlin, Hill
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جديد که با استفاده از روش حباب-فکر 5به آموزش حالتهای ذهني پرداخته است نيز همين
نتايج بهدستآمده است (پاينتر 2و پترسون.)2650 ،0
پژوهشهايي که تاکنون صورت گرفتهاند ،نشان دادند که ميتوان حالتهای ذهني را به
کودکان آموزش داد ،ولي در همه اين پژوهشها مالک قضاوت در موردنظريه ذهن،
پاسخگويي به تکاليف باور غلط بوده است .بحثهايي پيرامون اينکه آيا پاسخگويي
موفقيتآميز به تکاليفي که باور غلط را ميسنجد ميتواند معيار مناسبي برای قضاوت در
موردنظريه ذهن کودک باشد يا خير ،پيشآمده است (بلوم 4و ژرمن .)2666 ،1پژوهشگراني
که تکاليف باور غلط را مبنای قضاوت خود قرار ميدهند ،معتقدند که کودکاني که قادر به
پاسخگويي صحيح به اين تکاليف باشند ،نظريه ذهن آنها شکل گرفته است و بدين گونه
نظريه ذهن را يک سازه تکبعدی در نظر ميگيرند ولي برخي از پژوهشگران معتقدند
نظريه ذهن يک سازه چندبعدی است که از سطوح متفاوتي برخوردار است (موريس 0و
همکاران)5993 ،؛ بنابراين مشخص نيست که آموزش حالتهای ذهني افزون بر اکتساب
نظريه ذهن ،آيا قادر است تحول نظريه ذهن را بهبود بخشد؟ با توجه به اينکه در تحول نظريه
ذهن تفاوتهای فرهنگي مشاهده ميشود (ويندن )2665 ،2و افزون بر اين ،بيشتر پژوهش-
هايي که در باال ذکر آن رفت به آموزش حالتهای ذهني به کودکان اوتيسم و عادی
پرداخته که اين کودکان تفاوتهايي با کودکان کمتوانذهني دارند ،همچنين مالک
قضاوت آنها در موردنظريه ذهن ،آزمونهای تکبعدی بوده است ،اين پژوهش سعي دارد
نشان دهد که آيا آموزش حالتهای ذهني به کودکان کمتوان ذهني باعث بهبود نظريه ذهن
آنها ميشود؟

1. thought-bubble
2. Paynter
3. Peterson
4. Bloom
5. German
6. Muris
7. Vinden
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روش پژوهش
روش اين پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است.
شرکتکنندگان :جامعه اين پژوهش را همه دانشآموزان پسر و دختر کمتوانذهني
دوره تحصيلي ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي  5033-39تشکيل ميداد .با توجه به
بزرگي جامعه ،به روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای نمونه انتخاب شد .بدين ترتيب
که شهر تهران ابتدا به پنج منطقه شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب تقسيم شد .سپس يک
منطقه بهتصادف انتخاب شده و از آن منطقه يک مدرسه پسرانه و يک مدرسه دخترانه و از
آن مدارس  06دانشآموز که معيارهای ورود به پژوهش را دارا بودند ،انتخاب شدند.
استانداردها عبارت بودند از  .5دانشآموز موفق به پاسخگويي به تکليف محتوای غيرمنتظره
(يکي از تکاليف سنجش باور غلط) نباشد و نمره وی در آزمون تحولي نظريه ذهن از متوسط
نمرهها (نمره  )59پايينتر باشد .2 .دانشآموز فقط کمتوان ذهني آموزش پذير باشد يا به
بياني ديگر هوشبهر وی در دامنه  16تا  26قرار داشته باشد که با استفاده از آزمون هوش
وکسلر کودکان تجديدنظر شده اين امر محقق شد و  .0يکي از والدين دانشآموز ،اجازهنامه
شرکت وی در پژوهش را امضاء کرده باشد.
ابزار :ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از مقياس هوش وکسلر کودکان
تجديدنظر شده ،تکليف جعبه گول زننده يا محتوای غيرمنتظره و آزمون نظريه ذهن 03
سؤالي.
مقياس هوش وکسلر کودکان تجديدنظر شده :مشتمل بر خرده آزمونهايي است که
بهصورت فردی اجرا ميشود و سه نمره هوشبهر ارايه ميدهد )5 :هوشبهر کالمي)2 ،
هوشبهر غيرکالمي و  )0هوشبهر کلي .مقياس فارسي آن برای کودکان عادی سنين  0تا
 50سال (نسخه اصلي برای سنين  0تا  50سال و  55ماه) تهيه گرديده است .ضريب پايايي به
شيوه دونيمه کردن برای خرده آزمونهای کالمي و غيرکالمي (بهجز حافظه عددی که از
دو قسمت متفاوت تشکيلشده است و رمزگرداني که يک آزمون سرعت است) با استفاده
از ضريب همبستگي تصحيحشده اسپيرمن ـ براون محاسبه گرديده که از  6/42تا  6/93در
نوسان و ميانه ضرايب نيز  6/09ذکر شده است .ضريب پايايي آزمون فوق از طريق باز آزمايي
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نيز محاسبه گرديده است که دامنهای از  6/44تا  6/94داشته و فقط در دو مورد (خرده آزمون
رمزگرداني و حساب کردن) کمتر از اين مقادير بوده است .ميانه ضرايب پايايي نيز 206
بهدستآمده است (شهيم .)5020 ،جهت تعيين روايي؛ شهيم ( )5020اين مقياس را با مقياس
پيشدبستاني و دبستاني وکسلر مقايسه کرده است و ضرايب همبستگي بين هوشبهرهای
کالمي ،غيرکالمي و کلي در مقياس به ترتيب  6/24 ،6/34و  6/31به دست آورده است.
تکليف جعبه گول زننده يا محتوای غيرمنتظره :اين تکليف توسط دو روانشناس
استراليايي به نامهای پرنر 5و وايمر 2در سال  5932ايجاد گرديده است (فالول.)2666 ،0
آزمايشگر جعبهای به کودک نشان ميدهد که ظاهر آن محتوايش را نشان ميدهد ،مانند
قوطي کبريت .سپس از کودک خواسته ميشود که محتوای آن را حدس بزند .وقتي کودک
محتوا را بهدرستي حدس زد (گفت چوب کبريت) ،آزمايشگر در قوطي را باز ميکند و
به کودک نشان ميدهد که داخل قوطي چيز ديگری مانند پاککن وجود دارد .سپس جلوی
روی کودک ،در قوطي را ميبندد و دوباره از کودک ميپرسد :به نظر تو کودک ديگر
درباره محتوای جعبه چه فکر ميکند؟ و سپس يک سؤال اضافي دربارهی باور اوليه آنها
نسبت به محتوای جعبه پرسيده ميشود (مشهدی .)5032 ،درصورتيکه کودک به هر دو
پرسش پاسخ صحيح داد ،نمره يک و در صورت نادرست بودن پاسخ کودک نمره صفر به
او تعلق ميگيرد .نمره يک به معنای دستيابي به نظريه ذهن و نمره صفر به معنای عدم دستيابي
به نظريه ذهن تلقي ميشود (سيرشن-ماريسياکس 4و نادر-گروسبويس .)2663 ،اين تکليف
بر مبنای ديد سنتي به نظريه ذهن ساختهشده است .در اين ديد ،پاسخ درست به تکاليف باور
غلط مانند انتقال غيرمنتظره و محتوای غيرمنتظره به معنای دستيابي به نظريه ذهن است
(قمراني ،البرزی .)5034 ،روايي اين تکليف با تمايز سني مشخص ميشود ،بدين گونه که
کودکان عادی کمتر از سن  4سال قادر به پاسخگويي به اين تکليف نيستند ولي کودکان
عادی باالتر از  4سال بهدرستي از عهده اين تکليف برميآيند (مشهدی.)5032 ،
1. Perner
2. Wimmer
3. Flavell
4. Thirion.Marissiaux
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آزمون نظريه ذهن  03سؤالي :فرم اصلي اين آزمون بهوسيله استيرنمن )5994( 5طراحي
شده است (قمراني ،البرزی و خير .)5031 ،اين آزمون بر اساس يک ديد تحولي و چندبعدی
از نظريه ذهن طراحي شده است و نسبت به آزمونهای قديمي گستره سني بيشتر و سطوح
پيچيدهتر و پيشرفتهتر نظريه ذهن را ارزيابي ميکند .اين آزمون سه خرده مقياس به ترتيب
زير دارد :خرده مقياس اول« :نظريه ذهن مقدماتي ،»2يعني نظريه ذهن سطح اول يا بازشناسي
عواطف و وانمود ،مشتمل بر  26سؤال؛ خرده مقياس دوم« :اظهار اوليه يک نظريه ذهن
واقعي ،»0يعني نظريه ذهن سطح دوم يا باور غلط اوليه و درک باور غلط ،مشتمل بر  50سؤال؛
خرده مقياس سوم« :جنبههای پيشرفتهتر نظريه ذهن »4يعني نظريه ذهن سطح سوم يا درک
باور غلط ثانويه يا درک شوخي ،مشتمل بر  1سؤال .اين آزمون بهصورت انفرادی اجرا
ميشود و شامل تصاوير و داستانهايي است که آزماينده بعد از ارايه آنها به آزمودني،
سؤاالت استانداردی را مطرح ميکند و به پاسخ صحيح آزمودني نمره « »5و به پاسخ غلط
وی نمره « »6ميدهد .در کل آزمون ،آزمودني نمرهای بين  6تا  03دريافت ميکند .نمرهها
باالتر نشانه دسترسي به سطوح باالتر نظريه ذهن است (قمراني ،البرزی و خير .)5031 ،آزمون
يادشده توسط قمراني ،البرزی و خير ( )5031بر روی گروهي از دانشآموزان کمتوان ذهني
آموزش پذير روا و پايا شده است .برای بررسي روايي اين آزمون از روشهای روايي
محتوايي ،همبستگي خرده آزمون با نمره کل و روايي همزمان استفاده شده است .روايي
همزمان از طريق همبستگي آزمون با تکليف خانه عروسکها  6/39برآورد گرديده است.
ضرايب همبستگي خرده آزمون با نمره کل آزمون نيز در تمام موارد معنادار و بين  6/32تا
 6/90متغير بوده است .پايايي آزمون بهوسيله سه روشِ باز آزمايي ،آلفای کرنباخ و ضريب
اعتبار نمره گذاران بررسي گرديده است .پايايي باز آزمايي بين  ./26تا  6/94متغير بوده است.
ثبات دروني آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون و هر يک از خرده آزمونها
به ترتيب  6/36 ،6/22 ،6/30و  6/35محاسبه گرديده است .همچنين ضريب پايايي نمره
1.Steerneman
2. precursor of theory of mind
3. first manifestation of real theory of mind
4. more advanced aspects of theory of mind
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گذاران  6/93بهدستآمده است .در پژوهش عبدالهزادهرافي ( )5039برای بررسي روايي
آزمون از همبستگي خرده آزمونها با کل آزمون استفاده شد که ضرايب بهدستآمده در
تمام موارد معنادار و بين  /06تا  6/90متغير بود .پايايي آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ
برای کل آزمون  6/31بهدستآمده است.
شیوه اجرا :روش اجرای پژوهش بدين ترتيب بود که در گام نخست مجوزهای الزم
گرفته شد و نمونه از بين جامعه هدف انتخاب شد .بدين گونه که از دانشآموزان دو مدرسه
(پسرانه و دخترانه) انتخاب شده ،آزمونهای نظريه ذهن به عمل آمد و دانشآموزاني که در
تکليف محتوای غيرمنتظره شکست خورده و در آزمون نظريه ذهن  03سؤالي نمرهها کمتر
از متوسط (نمره  )59دريافت کردند ،شناسايي شدند .در گام دوم ،رضايتنامه شرکت در
پژوهش ،توسط يکي از والدين تکميل شد .در گام سوم ،از تمامي دانشآموزاني که
رضايتنامه توسط والدينشان تکميل شده بود ،آزمون هوش به عمل آمد .سپس06 ،
دانشآموز ( 06پسر و  06دختر) که نمرهها آنها در هوشبهر در دامنهی موردنظر ( 16تا
 )26بود ،انتخاب شده و بهتصادف در دو گروه که به لحاظ جنسيت ،نمرهها نظريه ذهن
تحولي ،سن و هوشبهر همتا بودند ،جای داده شدند (البته همتاسازی در نمرهها نظريه ذهن
تحولي ،سن و هوشبهر  ،بدين طريق صورت گرفت که ميانگين دو گروه مشابه يکديگر
باشد) .پس از همتاسازی ،بهتصادف يک گروه بهعنوان گروه آزمايش و ديگری بهعنوان
گروه کنترل انتخاب شد (در هر گروه 51 ،پسر و  51دختر قرار داشتند) .در گام چهارم،
گروه کنترل مداخلهای دريافت نکردند و فقط در جريان آموزشهای عادی مدرسه قرار
گرفتند؛ ولي گروه آزمايش  9جلسه آموزش انفرادی  06دقيقهای بهطور يک روز در ميان

دريافت کردند .محتوای جلسههای آموزش از کتاب آموزش ذهنخواني به کودکان اوتيسم،
راهنمای عملي برای والدين و معلمان (هادوين و همکاران )5096 ،اقتباس شد.
پژوهش حاضر بر اساس کار هادوين و همکاران ( )5990انجام شده است .در اين پژوهش
با پذيرش تعريف نظريه ذهن يعني توانايي فرد در استفاده از حالتهای ذهني برای پيشبيني
رفتار خود و ديگران (دوهرتي ،)2669 ،فرض شد که عدم توانمندی در درک و استفاده از
حالتهای ذهني منجر به نارسايي در نظريه ذهن ميشود (بارون-کوهن و همکاران.)5932 ،
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حال ،به منظور اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن بايد حالتهای ذهني آموزش داده شود .با توجه
به اينکه کودکان کمتوان ذهني در درک و استفاده از زبان شفاهي با مشکل مواجه هستند،
برای آموزش حالتهای ذهني ميبايست از آموزشهای عيني مانند استفاده از تصاوير بهره
برد.
در پژوهش حاضر ،مواد آموزشي تصاويری بودند که از کتاب آموزش ذهنخواني به
کودکان اوتيسم ،راهنمای عملي برای والدين و معلمان (هادوين و همکاران )5096 ،اتخاذ
شده بودند .روش آموزش مطابق با دستورهای موجود در اين کتاب صورت گرفت است
که در ادامه به آن اشاره شده است .جلسههای آموزش به قرار زير بود:
 2جلسه آموزش هيجانات شامل :يک جلسه آموزش هيجانات با استفاده از عکس و
تصاوير کارتوني :تصاوير و عکسهايي از چهره که حالتهای هيجاني مختلف (شادی ،غم،
ترس و خشم) را نشان ميدادند ،بدون نظم و ترتيب مشخصي به آزمودني ارايه ميشد و از
وی خواسته ميشد که آنها را شناسايي کند .افزون بر اين آزمونگر بر روی ميز خود مکان-
هايي را از قبل آماده کرده بود که هر مکان برای حالت هيجاني مشخصي بود .بعد از ارايه
تصوير يا عکس به کودک ،از وی ميخواست هر تصوير يا عکس را در مکان مخصوص به
خود بگذارد .در صورت رخ دادن اشتباه ،بالفاصله پاسخ صحيح ارايه ميگرديد و بازخورد
به کودک داده ميشد.
 .5يک جلسه آموزش هيجانات موقعيتي با استفاده از تصاوير :يک مجموعه از تصاوير
کارتوني که انواع موقعيتهای هيجاني مختلف را نشان ميداد ،به کودک ارايه ميشد .در
ابتدا تصوير به کودک نشان داده شده و اتفاقي که در تصوير افتاده ،برای وی شرح داده
ميشد .سپس در مورد هيجان شخصيت داستان پرسيده ميشد .بعد از آن ،کودک بايد به
سؤالي در مورد چرا شخصيت داستان اين احساس را داشت ،پاسخ ميگفت .در صورت رخ
دادن اشتباه در هر سؤالي ،بالفاصله بازخورد توسط آموزشگر ارايه ميشد.
 .2جلسه آموزش ميل با استفاده از تصاوير :يک مجموعه از تصاوير کارتوني ،به کودک
ارايه ميشد .در اينجا برای هر داستان دو تصوير وجود داشت .ابتدا هر دو تصوير به کودک
نشان داده شده و اتفاقي که در آنها افتاده ،برای وی شرح داده ميشد .سپس در مورد
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خواسته و ميل شخصيت داستان پرسيده ميشد .در همين حال با اشاره به تصوير ،به وی
کمک ميشد تا پاسخ صحيح را ارايه کند .بعد از آن ،کودک بايد به سؤالي در مورد هيجان
شخصيت داستان پاسخ ميگفت .به وی سرنخهايي جهت ارايه پاسخ صحيح داده ميشد .در
صورت رخ دادن اشتباه در هر سؤالي ،بالفاصله بازخورد توسط آموزشگر ارايه ميشد.
 .0جلسه آموزش باور با استفاده از تصوير :يک مجموعه از تصاوير کارتوني ،به کودک
ارايه مي شد .برای هر داستان دو تصوير وجود داشت .ابتدا هر دو تصوير به کودک نشان
داده شده و اتفاقي که در آنها افتاده بود ،برای وی شرح داده ميشد .سپس در مورد باور
شخصيت داستان پرسيده ميشد .در همين حال با اشاره به تصوير ،به وی کمک ميشد تا
پاسخ صحيح را ارايه کند .بعد از آن ،کودک بايد به سؤالي در مورد هيجان شخصيت داستان
پاسخ ميگفت .به وی سرنخهايي جهت ارايه پاسخ صحيح داده ميشد .بعد از آن ،کودک
بايد به سؤالي در مورد چرا شخصيت داستان اين احساس را خواهد داشت ،پاسخ ميگفت.
در صورت رخ دادن اشتباه در هر سؤالي ،بالفاصله بازخورد توسط آموزشگر ارايه ميشد.
 .4جلسه آموزش ميل-باور با استفاده از تصوير :يک مجموعه از تصاوير کارتوني ،به
کودک ارايه ميشد .برای هر داستان دو تصوير وجود داشت .ابتدا هر دو تصوير به کودک
نشان داده شده و اتفاقي که در آنها افتاده بود ،برای وی شرح داده ميشد .سپس در مورد
ميل و همچنين باور شخصيت داستان پرسيده ميشد .در همين حال با اشاره به تصوير ،به وی
کمک ميشد تا پاسخ صحيح را ارايه کند .بعد از آن ،کودک بايد به سؤالي در مورد ميل-
باور پاسخ ميگفت .به وی سرنخهايي جهت ارايه پاسخ صحيح داده ميشد .همچنين در
مورد هيجان شخصيت داستان از وی سؤال ميشد .به وی سرنخهايي جهت ارايه پاسخ صحيح
داده ميشد .بعد از آن کودک بايد به سؤالي در مورد چرا شخصيت داستان اين احساس را
خواهد داشت ،پاسخ ميگفت .در صورت رخ دادن اشتباه در هر سؤالي ،بالفاصله بازخورد
توسط آموزشگر ارايه ميشد.
بايد يادآور شويم که آموزش توسط دو مربي انجام شد .يک مربي برای دختران و
ديگری برای پسران .در گام پنجم ،بالفاصله پس از پايان جلسههای آموزشي ،آزمونهای
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نظريه ذهن دوباره برای هر دو گروه به اجرا درآمد .برای تحليل دادههای گردآوری شده،
از آزمونهای آماری تحليل کوواريانس و آزمون دقيق فيشر استفاده شد.

یافتهها پژوهش
ميانگين سني گروه آزمايش  56/06با انحراف استاندارد  5/22و ميانگين سني گروه کنترل
 56/40با انحراف استاندارد  5/46بود .ميانگين هوشبهر گروه آزمايش  10/06با انحراف
استاندارد  4/62و ميانگين هوشبهر گروه کنترل  10/00با انحراف استاندارد  4/42بود .با
توجه به اينکه اکتساب نظريه ذهن با تکليف محتوای غيرمنتظره سنجيده شده و ارتقاء نظريه
ذهن با آزمون نظريه ذهن  03سؤالي ،دو تحليل مجزا برای آنها ارايه ميشود .برای تحليل
اولي از آزمون آماری دقيق فيشر استفاده شده و برای تحليل دوم از تحليل کوواريانس.
جدول  .1مقایسه اکتساب نظریه ذهن گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون
عدم اکتساب نظريه ذهن

اکتساب نظريه ذهن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آزمايش

22

20/0

3

20/2

کنترل

29

90/2

5

0 /0

گروه

آماره z

مقدار احتمال

0/46

6/651

با توجه به جدول  ،5تعداد افرادی که در گروه آزمايش به نظريه ذهن دست يافتهاند
بهطور معناداری بيشتر از افرادی است که در گروه کنترل به نظريه ذهن دست يافتهاند
(.)p=6/651
قبل از استفاده از آزمون تحليل کوواريانس ،پيشفرضهای نرمال بودن توزيع دادههای
متغير وابسته ،همگني واريانسهای در گروهها ،وجود يک رابطه خطي بين متغير وابسته و
متغير همراه در هر گروه و يکساني شيب رگرسيون بين متغير وابسته و همراه در گروههای
مختلف بررسي شد که اين پيشفرضها رعايت شده بودند.
جدول  .0میانگین نمرهها نظریه ذهن و سطوح آن در گروه آزمایش و کنترل
متغير

نظريه ذهن کلي

موقعيت

پيشآزمون

گروه کنترل

گروه آزمايش
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

50/92

4/51

50/16

4/41
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نظريه ذهن سطح اول
نظريه ذهن سطح دوم
نظريه ذهن سطح سوم

پسآزمون

53/3

0/02

51/54

4/50

پيشآزمون

56/01

2/25

56/23

0/20

پسآزمون

50/00

0/06

55/12

2/99

پيشآزمون

0/42

2/51

0/56

5/39

پسآزمون

4/30

2/32

0/12

5/35

پيشآزمون

6/601

6/533

6/562

6/054

پسآزمون

6/200

6/126

6/665

6/6665

جدول  .9مقایسه میانگین نمرهها نظریه ذهن و سطوح آن در گروه آزمایش و کنترل با استفاده از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس
متغير
نظريه ذهن
کلي
نظريه ذهن
سطح اول
نظريه ذهن
سطح دوم
نظريه ذهن
سطح سوم

مجموع

درجه

ميانگين

آماره

مقدار

اندازه

مجدورات

آزادی

مجذورات

f

احتمال

اثر

پيشآزمون

340/04

5

340/04

05/95

>6/665

6/109

گروه

535/06

5

535/06

50/23

6/665

6/266

خطا

224/16

10

50/02

موقعيت

پيشآزمون

230/65

5

230/65

40/22

>6/665

6/400

گروه

01/21

5

01/21

56/11

6/662

6/500

خطا

022/10

10

0/53

پيشآزمون

560/16

5

560/16

20/42

>6/665

6/000

گروه

22/29

5

22/29

1/30

6/659

6/566

خطا

562/26

10

0/95

پيشآزمون

6/622

5

6/622

6/514

6/090

6/660

گروه

5/62

5

5/62

2/42

6/669

6/520

خطا

2/09

10

6/541

با توجه به ارقام مندرج در جدول  ،4نمرهها پيشآزمون اثر معناداری بر نمرهها پسآزمون
نظريه ذهن کلي ،نظريه ذهن سطح اول و دوم داشته است ( .)p<6/665پس از تعديل اثر
پيشآزمون ،متغير مستقل (گروه) اثر معناداری بر نمرهها پسآزمون نظريه ذهن کلي
( ،)p=6/665نظريه ذهن سطح اول ( )p=6/662و نظريه ذهن سطح دوم ( )p=6/659داشته
است؛ يعني تفاوت آماری معناداری در ميانگين نمرهها گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون
نظريه ذهن کلي ،نظريه ذهن سطح اول و دوم مشاهده ميشود .بهطوری که ميانگين نظريه
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ذهن و سطوح آن در گروه آزمايش بهطور معناداری بيشتر از گروه کنترل است .در تحليل
نمرهها نظريه ذهن سطح سوم ،مشاهده ميشود که نمرهها پيشآزمون اثر معناداری بر نمرهها
پسآزمون نظريه ذهن سطح سوم نداشته است ( .)p=6/090پس از تعديل اثر پيشآزمون،
متغير مستقل (گروه) اثر معناداری بر نمرهها پسآزمون داشته است ()p=6/669؛ يعني تفاوت
آماری معناداری در ميانگين نمرهها گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون نظريه ذهن سطح
سوم مشاهده ميشود .بهطوری که ميانگين نظريه ذهن سطح سوم گروه آزمايش بهطور
معناداری بيشتر از گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين پرسش بود که «آيا آموزش حالتهای ذهني ،باعث
اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن دانش آموزان کمتوان ذهني ميشود؟» .نتايج پژوهش مؤيد اين
مطلب است که آموزش باعث اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن اين کودکان ميشود .بهطوری
که آموزش باعث شده است  20/2درصد کودکان گروه آزمايش به تکليف محتوای
غيرمنتظره پس از آموزش ،درست پاسخ گويند در حالي که فقط  0/0درصد کودکان گروه
کنترل به تکليف محتوای غيرمنتظره در پسآزمون ،درست پاسخ گفتند .همچنين ،نمرهها
نظريه ذهن تحولي کودکان گروه آزمايش از  50/92به  53/3رسيده است در حالي که نمرهها
کودکان گروه کنترل از  50/16به  51/54رسيده است .مشاهده ميشود که افزايش نمرهها
نظريه ذهن تحولي کودکان گروه آزمايش بهطور معناداری بيشتر از کودکان گروه کنترل
بوده است .اين يافتهها همسو با نتايج پژوهشهای نسائيان و همکاران ( ،)5039نسائيان و
همکاران ( ،)5096اسالوتر و گوپنايک ( ،)5990اپلتون و ردی ( ،)5990کلمنتس ،5راستين

2

و مک کالوم ،)2666( 0امسترلو 4و ولمن )2660( 1و فيشر 0و هاپه )2661( 2است.
1. Clements
2. Rustin
3. McCallum
4. Amsterlaw
5. Wellman
6. Fisher
7. Happe
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نسائيان و همکاران ( )5039با استفاده از خانه عروسکها باور غلط را به  51دانشآموز
پسر کمتوان ذهني آموزش دادند و دريافتند که گروه آزمايش بهطور معنادری بيشتر از گروه
مداخله در پسآزمون قادر است به تکليف محتوای غيرمنتظره پاسخ گويد .مشابه همين
پژوهش با کودکان عادی  0تا  1ساله تکرار شد البته ،در اين پژوهش برای سنجش نظريه
ذهن از چندين تکليف استفاده شده است (نسائيان ،عبدالهزاده رافي ،مرادی و کاوه.)5039 ،
نتايج اين بررسي نيز نشان ميدهد که آموزش باور غلط باعث اکتساب نظريه ذهن در
کودکان عادی ميشود .اسالوتر و گوپنايک ( )5990به يک گروه از کودکان حالت ذهني
باور را آموزش دادند؛ به گروه دوم حالت ذهني ميل آموزش داده شد و گروه کنترل در
تعدادی از تکاليف نگهداری آموزش ديدند .نتايج اين بررسي نشان داد که هر دو گروه
آموزشي ،عملکرد باالتری در تکاليف نظريه ذهن در مقايسه با گروه کنترل داشتند .اپلتون
و همکاران ( )5990در پژوهشي تأثير آموزش محاورهای بر موفقيت کودکان سه ساله در
آزمون باور غلط را بررسي کردند ،نمونه آنها شامل  40کودک ( 20نفر در گروه آزمايش
و  20نفر در گروه کنترل) بود که در تکليف باور غلط شکست خورده بودند .گروه آزمايش
در هشت جلسه محاوره شرکت داشتند .نتايج نشان داد که گروه آزمايش در پسآزمون و
آزمون پيگيری بهطور معناداری عملکرد باالتری از گروه کنترل در تکاليف باور غلط
داشتند .کلمنتس ،راستين و مک کالوم ( )2666در پژوهش ای به آموزش  95کودک بين
 04تا  06ماهه پرداختند .آنها کودکان را به سه گروه (دو گروه مداخله و يک گروه کنترل)
تقسيم کردند؛ هر دو گروه آزمايش به داستانهايي درباره باور غلط گوش ميدادند و سپس
از آنها سواالتي پرسيده ميشد .گروه اول ،جزئيات مفصلي درباره درستي پاسخشان دريافت
ميکردند در حالي که گروه دوم فقط از اينکه پاسخشان درست يا غلط است ،آگاه ميشدند.
کودکان گروه کنترل به داستان نامربوط به باور غلط گوش ميدادند .نتايج نشان داد فقط
آموزش همراه با بازخورد مفصل (گروه اول) باعث ميشود توانايي کودکان برای پيش بيني
و شرح عمل افزايش يابد .اين نتيجه در پژوهشي که توسط امسترلو و ولمن ( )2660صورت
گرفته است نيز تکرار شده است .آنها دريافتند که گفتگوهای روشن زياد و مکفي درباره
وقايع ،منجر به پاسخگويي به تکاليف باور غلط ميشود.
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در مورد تحول نظريه ذهن نظريههای متفاوتي وجود دارد؛ برخي بر نقش رسش تأکيد
دارند (مانند نظريه نظريه 5و نظريه پيمانهای )2و برخي از نظريات جديد که بر گرفته از نظريه
فرهنگي اجتماعي ويگوتسکي هستند ،معتقدند که منشاء تحول نظريه ذهن ،تعامل اجتماعي
است (نگاه کنيد به دوهرتي .)2669 ،اين نظريات بر تجربه با ساير افراد بهعنوان منشاء رشد
درک ذهن تأکيد دارند و معتقدند کودکاني که تجربه گفتگو با برادران و خواهران و ساير
افراد خانواده را دارند ،عملکرد بهتری را در تکاليف که نيازمند به درک ذهن است (مانند
تکاليف باور غلط) از خود نشان ميدهند؛ زيرا از فرصتهای بيشتری برای يادگيری درباره
تفکر ساير افراد برخوردار بوده و اصوالً ارتباطات و يادگيری اجتماعي ميتواند منشاء مهمي
برای رشد درک کودکان از ذهن باشد (براون ،0دونلن-مکال 4و دان .)5990 ،1استنباطي که
از اين نظريهها ميشود اين است که اگر کودک را از حالتهای ذهني آگاه سازيم و با آنها
در مورد حالتهای ذهني به گفتگو بپردازيم ،قادر به تحول درک آنها از دنيای ذهني
خواهيم شد .اين گفته در پژوهش کلمنتس ،راستين و مک کالوم ( )2666و امسترلو و ولمن
( ) 2660که در باال شرح آن رفت ،به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است؛ و موفقيت پژوهش
حاضر نيز به همين دليل است.
در پژوهش حاضر نيز تالش شد ابتدا کودک حالتهای ذهني (هيجان ،ميل و باور) را
شناسايي کند سپس دليل ايجاد اين حالتهای ذهني در شخصيت داستان را درک کند .اين
تالشها باعث شد که درک و استفاده از حالتهای ذهني در کودکان کمتوان ذهني بهبود
يابد و نتيجه آن اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن بود.
با توجه به اينکه بررسيهای گذشته نشان ميدهند که نارسايي در نظريه ذهن منجر به
مشکالتي در تعامل اجتماعي ميشود (نگاه کنيد به بااُران و نادر-گراسبويس2650 ،؛ نادر-
گراسبويس ،هوسا و مازون2650 ،؛ فياس و نادر-گراسبويس )2652 ،و آن به مشکالت
روانشناختي منتهي ميشود (سمرودـکليکمن ،)2662 ،بنابراين ضروری است با آموزش
1. theory theory
2. modular theory
3. Brown
4. Donelan.McCall
5. Dunn
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حالتهای ذهني به کودکان کمتوان ذهني از مشکالت بعدی جلوگيری کرد .پيشنهاد
ميشود آموزش حالتهای ذهني به کودکان کمتوان ذهني از بدو تولد مورد توجه قرار
گيرد .در اين پژوهش فقط کودکان کمتوان ذهني آموزشپذير شرکت داشتند .پيشنهاد
ميشود در پژوهشي اثر آموزش حالتهای ذهني بر اکتساب و ارتقاء نظريه ذهن کودکان
کمتوان ذهني تربيت پذير نيز مورد بررسي قرار گيرد .پيشنهاد ميشود اثر بلند مدت آموزش
زودهنگام نظريه ذهن به کودکان کمتوانذهني بر جنبههای مختلف رشدی آنها از جمله
رشد هيجاني-اجتماعي بررسي شود.
اين پژوهش با محدوديت نيز روبرو بوده است .از مهمترين محدوديتهای اين پژوهش
استفاده از دو آموزشگر مرد (يکي برای پسران و ديگری برای دختران) ميباشد.

منابع
زيگلر ،ر؛ و آليبالي ،م .)2661( .تفکر کودکان :روان شناسي رشد شناختي ،ترجمه خرازی،
ک .)5030( .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهي.
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