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  چكيده
: روش.  سال بود11 -8 پذير آموزش ذهني توان كمان پسر آموز دانش آموزش باور كاذب بر اكتساب نظريه ذهن تأثيربررسي هدف  اين پژوهش، در: هدف

 ذهني  مدرسه توان كم پسر آموز دانش 38از تعداد .  همراه با گروه كنترل بودآزمون پس -آزمون پيشطرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمايشي با 
ان توانايي درك آموز دانشاين ( واجد شرايط ورود به مطالعه شدند آزمون پيش پس از اجراي آموز دانش 30استثنائي شهيد علويان شهرستان گناباد تعداد 

گروه آزمايش به مدت . م شدندو به صورت تصادفي پس از همتا سازي بر حسب سن و هوش به دو گروه كنترل و آزمايش تقسي) نظريه ذهن را نداشتند
) به عنوان موقعيت پيگيري( نظريه ذهن بالفاصله پس از اجراي آموزش و همچنين پس از دو هفته آزمون پس.  جلسه در جريان آموزش قرار گرفت8

 مستقل و آزمون دقيق  tيرنوف، آزمون اسم-ي آماري كولموگروفهاي آمار توصيفي و آزمونها، روشها هبراي تجزيه و تحليل داد. براي هردو گروه اجرا شد
و همچنين در موقعيت ) P >/.001( نظريه ذهن آزمون پسگروه آزمايش نسبت به گروه كنترل عملكرد بهتري در : ها هيافت. فيشر به كار گرفته شد

يجه گرفت كه آموزش باور كاذب موجب توان نت ميي به دست آمده از اين پژوهش ها هبا استناد به داد: نتيجه گيري.  داشت) P >/.001(پيگيري 
 .شود مي ه سال11 تا 8 ذهني توان كمان پسر آموز دانشاكتساب نظريه ذهن 

  
   ذهنيتوان كم، 2، نظريه ذهن1 باور كاذب:ي كليديها هواژ
  

  مقدمه
شناخت اجتماعي يك توانايي كليدي است كه ما 
براي موفقيت در تعامالت اجتماعي در زندگي روزمره 

 .)2008نيوئن، وگلي و زينك، (باشيم  ميند آن نيازم
، ها هشناخت اجتماعي يعني اينكه افراد چگونه ديدگا

ي خود و ديگران را در هااحساسات، افكار و انگيزش
كنند  مييابند و درباره روابط اجتماعي چطور فكر  مي

 موضوع .)1382  نقل از اسالمي،1985، 3فالول(
ر انساني است و به  و اموهاشناخت اجتماعي؛ انسان

). 1377فالول، ( معناي شناخت مردم و اعمال آنهاست
رشد شناخت اجتماعي پيرامون سه جنبه مهم سازمان 

تفكر درباره ) تفكر درباره خود ب) الف: شود ميداده 
شناخت . هاتفكر درباره روابط بين انسان)  و جهاانسان

ك ادرا) الف:  اجتماعي سه سازه دارد كه  عبارتند از
نظريه ذهن ) ي پذيرش نقش و جهامهارت)  ب شخص

 نقل از قمراني و همكاران، 2002گرادي و همكاران، (
نظريه ذهن در چند دهه اخير در ارتباط با ).  1385

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
89

.1
0.

1.
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1389.10.1.2.3
http://joec.ir/article-1-293-fa.html


 .....آموزان  تأثير آموزش باور كاذب بر اكتساب نظريه ذهن دانش: عباس نسائيان و همكاران

___________________________________________________________________________________________  

12  

رشد شناختي كودكان مورد توجه وسيعي قرار گرفته 
   .است

توانايي پيش   اصطالحي است كه به ”نظريه ذهن
 5 رجوع به حاالت ذهنيبا بيني و شرح دادن رفتار

 )2004  نقل از سيمونز، 2003، 6رپاچولي (اشاره دارد
به بدنه منسجم دانش در مورد ذهن انسان كه ما به و 

پيش بيني و  كنيم و براي مي  طور عادي آن را كسب
 شرح دادن رفتار خودمان و ديگران از آن استفاده

  نقل از 1996، 7استينگتون(شود  مي، گفته كنيم مي
 در ادبيات پژوهشي، ).2004،  و همكارانابدوتو
، روان 9، ذهن خواني8سازي يي مانند ذهنيهامترادف

و درك ) 1999كوهن، -بارون (10شناسي عامه
به جاي اصطالح ) 2008فرني هوگ،  (11اجتماعي

 ”نظريه ذهن“اصطالح .  به كار رفته است”نظريه ذهن“
 و  بوسيله پريماك1978براي اولين بار در سال 

 مطرح شده است ها هانزپوودروف در مطالعه رفتار شم
   ).2008كال و تومازلو، (

تاريخ مطالعه تحولي مهارتهاي نظريه ذهن در 
 "تفكر كودكان"كودكان به كارهاي اوليه پياژه درباره 

ي مربوط ها و پژوهش1930 طي دهه "خودمداري"و 
-1970ي ها هدر ده " نقش گيري"  و"همدلي"به 

ي ها ه مفروض).1383امين يزدي، (گردد  مي بر 1960
ذهن وجود دارد، با :  اصلي اين نظريه عبارتند از

دنيايي بيروني در ارتباط است، مجزا از دنيايي بيروني 
تواند اشياء و رويدادها را به طور درست يا  مياست، 

نادرست تجسم نمايد،  و به طور فعاالنه بر نحوه تعبير 
جوكار، (گذارد  ميثير  تأر شخص از واقعيتو تفسي

  ).  1379ساماني وفوالد چنگ، 
توان در  ميي اين ظرفيت شناختي را ها هريش

هال و تاگر (ي اوليه زندگي جستجو كرد هاسال
اگرچه كودكان در سالهاي اول ). 2003فالسبرگ ، 

زندگي از ذهن خود و ديگران روز به روز  بيشتر آگاه 
كنند،  ميباط برقرار  شوند، و بين مفردات آنها ارت مي

 در چهار " نظريه ذهن"اما تغييرات اساسي در درك
كه كودكان قادر  ميافتد، هنگا سالگي اتفاق مي

شوند محتواهاي ذهن ديگران را، به ويژه حاالت  مي
). 2003هال و تاگرـ فالسبرگ، (باور را تفسير كنند 

ظرفيت كودكان براي اسناد حاالت ذهني مانند، 
وها و تمايالت به خود و ديگران به احساس باورها، آرز

كند، و اينها نيز به انتقال  ميو پيش بيني رفتار كمك 
استينگتون و (شوند  ميي  مفاهيم رفتار اجتماعي منته

درك خود و ديگران براي همچنين ). 1995جنكينز،
امين ( داشتن تعامالت اجتماعي موثر ضروري است

 به كودك ابزار  در عمل" ذهننظريه" ).1383يزدي، 
دهد تا با آن به اكتشاف، پيش بيني و  ميقدرتمندي 

 و همكاران، 13راسل( تغيير رفتار ديگران دست بزند
 " به وسيله). 1384 به نقل از حسن زاده، 1998

باورها، ( توانيم حاالت ذهني  مي ما "نظريه ذهن
كه علت اعمال هستند ...) تمايالت، تخيالت، عواطف و 

 ذهن پيش نظريه. )2001 كوهن، - بارون (تفسير كنيم
نيازي براي درك محيط اجتماعي و الزمه درگيري در 

 و 14گريگوري( باشد ميرفتارهاي اجتماعي رقابت آميز 
  .  )1385،  و همكاران نقل از قمراني2002همكاران، 

باشد يا دست كم  مياي را كه جهان   شيوه"باورها"
بنا براين اگر ما . دنكن ميخواهيم باشد منعكس  ميما 

بفهميم اشتباه است، سعي خواهيم كرد آن را مطابق با 
 1993 استينگتون،( خارجي تغيير دهيم  حقيقت اشياء

ترين   مهم"باور كاذب"درك ). 1382 مشهدي، نقل از
 فالول و همكاران،(عنصر كليدي نظريه ذهن است 

  ). 1379همكاران،   نقل از جوكار و1990
ي اينكه كودك براي پيش بيني و  يعن"باور كاذب"

استدالل در مورد رفتار ديگران صرفاً بر اميال خود 
گيرد  ميكند و باورهاي ديگران را در نظر ن تكيه مي

اين كودكان معموالً در تكاليف باور كاذب ناموفق 
هستند، در حالي كه كودكاني كه در چنين تكاليفي 

 از يا كنند، احتماالً فهم ماهرانه ميموفق عمل 
دهند، در اين حالت  ميهماهنگي باور و ميل نشان 

كودك تكيه كمتري بر اميال خود كرده و براي پيش 
ي رفتاري هم از ميل و هم از باور استفاده هابيني
). 384  نقل از قمراني،15،1990ويلمن و وولي(كند  مي
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 " از جمله درك"نظريه ذهن"به طور مثال  در تكليف 
هت پنهان كردن شيئ در  دومكان ج"باور كاذب

باشد ولي او بايد دانشش را بر  ميدسترس آزمودني 
مبناي اطالعات كنوني درباره جايي كه مثال توپ در 
آنجا قرار دارد را ناديده بگيرد تا بتوانند به طور 

قبل از (موفقيت آميزي جايي را كه شخصيت داستان 
كند توپ در آنجا قرار  ميپيش بيني ) دستكاري توپ 

 نقل از 16،1996يرميا و شولمن(ارد را استنباط كند د
   ).1385مشهدي،
دهه اخير  مطالعه  درك كودكان از ذهن  در دو

توجه محققان را در رشته روانشناسي رشد به خود 
ن اي ).2005ياگمورلو و همكاران، (معطوف كرده است 

كه كودكان چگونه حاالت ذهني خودشان و ديگران را 
 در روانشناسي تحولي اي پايه سؤالك كنند، ي ميدرك 
ك رشته از زماني كه روان شناسي به عنوان ي. است

روانشناسان را به خود   ذهنسؤالمستقل درآمد اين 
پاسخ به اين ).  2004سيمونز، (مشغول كرده است 

، پياژه و 17 در ديدگاه روانشناساني چون بالدوئينسؤال
اخير و پس ولي در سه دهه شود  ميديده 18ويگوتسكي

 پاسخ 1987از چاپ مقاله پريماك و ودروف در سال 
 در مركز توجه روانشناسان تحولي نگر سؤالبه اين 

 ).2008كارپندال و همكاران، (قرار گرفته است 

ي زيادي در اين راه تالش كردند تا دانش ما هاپژوهش 
در مورد توانايي كودكان براي درك ديدگاه خود و 

حاالت ذهني مانند باور، ميل، قصد ديگران با توجه به 
پژوهشگران در به اين خاطر . را روشني ببخشند... و

صدد شناختن عواملي هستندكه در بوجود آمدن و 
 نشان هاپژوهش. تحول نظريه ذهن كودكان تأثير دارند

 سالگي يك تغيير در فهم 5 يا 4دادند كه در حدود 
سخ گويي دهد و آنها قادر به پا ميكودكان از ذهن رخ 

 -تيريون(گردند  ميي نظريه ذهن هابه آزمون
بر سر ). 2008ماريسياكس و نادر ـ گرس بويس، 

اينكه آيا تنها رسش براي فهم كودكان كافي است يا 
از ديد بعضي . يي رخ داده استهاتجربه الزم است، بحث

از پژوهشگران داشتن تعامل با ديگران و تجربه 

هم باور كاذب و پاسخ ي متفاوت، به درك فها هديدگا
صحيح دادن به تكاليف باور كاذب در كودكان كمك 

و  لبونتي).  2008كارپندال و همكاران، (كند  مي
نشان دادند كه گفتگوهاي والدين با ) 2008(همكاران 

نظريه “كودكشان در مورد حاالت ذهني، با تحول 
. رابطه مثبت دارد) درك باور كاذب( كودك ”ذهن

نظريه “ به عنوان تست تشخيصي درك باور كاذب
؛ ))2008سبوال و ويشارت، (شود  مي شناخته ”ذهن

 با سبك تربيتي ”نظريه ذهن“عالوه بر آن رابطه 
، با )2003؛ پيرز و موسس، 2006هريسون، (والدين 

؛ فوت 2007مك آليستر و پيترسون، (تعداد همشيران 
در . مشخص شده است) 2003و همولز ـ لونرگان، 

 آموزش بر تأثيرستا بعضي از پژوهشگران همين را
تحول نظريه ذهن را مورد بررسي قرار دادند تا بگويند 

از . تجربه براي اكتساب و تحول نظريه ذهن الزم است
توان به اپلتون و ردي  ميجمله اين پژوهشگران 

 در پژوهشي  تاثير آموزش را بر موفقيت )1996(
رسي كردند،  كودكان سه ساله درآزمون باور كاذب بر

 كودك بود كه در تكليف باور 46نمونه آنها شامل 
 به اين كودكان. كاذب استاندارد شكست خورده بودند

گروه آزمايش . دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند
 كودك بود كه در هشت بحث و چهار كليپ 23شامل 

ويدئويي به مدت دو هفته آموزش ديدند، و گروه 
بود؛  كه فقط هشت بحث به  كودك 23كنترل شامل 

نتايج . همان مدت زمان گروه آزمايش به آنها داده شد
 و آزمون آزمون پسنشان داد كه گروه آزمايش در 

پيگيري به طور معناداري بهتر از گروه كنترل عمل 
   .كردند

در پژوهشي با عنوان آموزش ) 2005(فيشر و هپ 
يف  و كاركرد اجرايي در كودكان با ط" نظريه ذهن"

 نظريه "اوتيستيك؛ به بررسي ارتباط بين آموزش
 در كودكان طيف "كاركرد اجرايي" و "ذهن

:   كودك بود27نمونه آنها شامل. اوتيستيك پرداختند
 آموزش ديدند؛ ده "نظريه ذهن"ده كودك كه در 

و .  آموزش ديدند"كاركرد اجرايي"كودك ديگر در 
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، هيچ  قرار داشتند"گروه كنترل"هفت كودك كه در 
برنامه آموزشي به صورت .  دريافت نكردنداي مداخله

 كه هر جلسه به مدت به اين ترتيب. انفرادي اجرا شد
كشيد و مدت جلسات بسته به  مي  دقيقه طول25

بر روي .  جلسه متغير بود10-4 از هاپيشرفت آزمودني
آموزش نظريه ذهن، آموزش كاركرد (هرسه گروه 
 و آزمون پس، آموزش، آزمون پيش) نترلاجرايي و ك

نتايج نشان داد كه پيشرفت . آزمون پيگيري اجرا شد
ي در عملكرد نظريه ذهن در هر دو گروه دار معني

مشاهده شد در حالي كه گروه كنترل پيشرفتي را در 
در كاركرد اجرايي در هيچ . نظريه ذهن نشان ندادند

  . گروهي پيشرفتي  مالحظه نشد
پژوهشي تاثير برنامه در ) 1995(ازونوف و ميلر 

آموزش مهارتهاي اجتماعي بر روي نوجوانان اتيستيك 
نمونه آنها  با بهره هوشي طبيعي را بررسي كردند؛

 پسر بود كه در دو گروه كنترل و آزمايش قرار 9شامل 
كه به مدت ند  پسر بود5گروه آزمايش شامل .گرفتند

 چهار و نيم ماه در شرايط آموزشي قرار داشتند؛ گروه
بهره هوشي   پسر بود كه در سن، 4كنترل متشكل از 

و شدت اتيسم با گروه آزمايش همتا شده بودند؛ و 
بر روي هر دو گروه  .هيچ آموزشي دريافت نكردند

نتايج نشان داد كه .  اجرا شدآزمون پس و آزمون پيش
 عملكرد بهتري "باور كاذب"گروه آزمايش در تكاليف 

از طرف ديگر بعضي از .  كنترل داشتنسبت به گروه
ي فرهنگي در هاپژوهشگران نشان دادند كه تفاوت

ويندن، (شود  مي ديده ”نظريه ذهن“دسترسي به 
ي كه در باال به آن اشاره شد، همگي هاپژوهش). 2001

اند كه از نظر  در كشورهاي غربي صورت گرفته
دست كم درسبك تربيتي والدين، تعامالت (فرهنگي 

 رابطه آن با نظريه هادر پژوهشكودك با والدين كه 
با كشور ما متفاوت ) ذهن كودك مشخص شده است

ي اندكي در ايران نظريه ذهن را هاپژوهش. باشند مي
ي انجام شده نيز از حد هاپژوهش. بررسي كردند

به عنوان مثال قمراني . اند كارهاي توصيفي فراتر نرفته
ان آموز دانشتحول نظريه ذهن  ) 1384(و البرزي 

مشهدي و محسني .  ذهني را بررسي كردندتوان مك
ي نظريه ذهن و نگهداري هادر پژوهشي توانش) 1385(

ذهني عدد را در كود كان عقب مانده ذهني 
 و كودكان عادي پيش دبستاني مقايسه پذير آموزش
اما در مورد تأثير آموزش باور كاذب بر اكتساب . كردند

چ پژوهشي  ذهني هيتوان كمنظريه ذهن در كودكان 
ي هابا توجه به خالء. در ايران صورت نگرفته است

 محسوس در اين زمينه، مسأله مطالعه حاضر اين است
 آيا آموزش باور كاذب در اكتساب نظريه ذهن اثر كه

ثير گذار است ماهيت آن چگونه گذار است؟ و اگر تا
  .است
  
  روش

  جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
ي پژوهش، هالي طرحي اصها هلفؤماز آنجا كه 

يعني مقايسه، دستكاري، كنترل و تعميم را، در معناي 
 به ها هتوان درباره بسياري از پديد ميخالص آزمايشي، ن

اين تحقيق از نوع  شبه ). 1386هومن،(كاربرد 
ي هابه دليل استفاده از روش پژوهش. آزمايشي است

 15 ها هآزمايشي حجم مطلوب براي هريك از از گرو
، ترجمه احمد رضا 1382گال و همكاران(ت نفر اس

ان آموز دانشكليه جامعه اين پژوهش ). نصر و همكاران
 سال شهر 11 تا 8 پذير آموزشعقب مانده ذهني 

 مشغول به 1387-88گناباد كه در سال تحصيلي
آموزان پسر    نفر از دانش30تعداد .استتحصيل بودند، 

آزمون  سال كه در11-8 پذير آموزش ذهني توان كم
انتقال غير منتظره شكست خوردند، نمونه اين پژوهش 

گيري به اين صورت بود  روش نمونه. را تشكيل دادند
 انتقال غير آزمون پيش ،كه ابتدا بر روي كل جامعه

اني كه در اين آموز دانش نفر از 30منتظره اجرا شد و 
آزمون شكست خوردند، پس از همتا شدن از نظر سن 

ادفي به دو گروه كنترل و آزمايش و هوش به طور تص
 . تقسيم شدند

  ابزار 
  رـتكليف انتقال غين از ـي نظريه ذهـررسـراي بـب
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 بوسيله دو تن از روانشناسان استراليايي به نتظره كهم
 در " باور كاذب" براي سنجش19ي پرنر و وايمرهانام

؛ )2000فالول، (كودكان بكار گرفته شده است 
ن اي جرا الزم بود نام عروسكهايقبل از ا. استفاده شد

ن پژوهش اي تكليف به فارسي برگردانده شود لذا در
  :  كه داستان به شرح زير است.علي و مريم انتخاب شد

يك روز علي وارد اتاق شد و بازي كردن با توپش 
بعد از مدتي خسته شد، توپش را داخل . را شروع كرد

د دقيقه كمد گذاشت و از اتاق بيرون رفت، بعد از چن
مريم به اتاق آمد و سر كمد رفت، توپ علي را برداشت 

مريم هم پس از مدتي . و شروع به بازي با آن كرد
آن را . خسته شد، توپ را در جاي اولش نگذاشت

سپس علي . داخل سطل گذاشت و از اتاق خارج شد
به اتاق برگشت تا با توپش بازي كند، اما هنوز داخل 

ت زير پرسيده سؤاالدك از كو. اتاق نرفته است
  : شود مي
داند توپش واقعاً در كجا قرار دارد؟  ميآيا علي -1

  ).  واقعيتسؤال(
 سؤال(كند؟  ميعلي كجا را براي توپش جستجو -2

  ).پيش بيني باور
 سؤال( علي در ابتدا توپش را كجا گذاشت؟ -3

   ).حافظه
ها بر سؤالن آزمون به هريك از اي در:گذاري شيوه نمره

» صفر«يا » يك« پاسخ صحيح يا غلط نمره حسب
 ميگيرد و در پايان به كساني كه به تما ميتعلق 

به عنوان فرد  ) يك( ها پاسخ صحيح داده اند نمرهسؤال 
ها پاسخ سؤالموفق و به كساني كه به هيچ يك از 

اند يا به برخي پاسخ صحيح و به برخي  صحيح نداده
 به عنوان فرد )صفر(اند نمره  ديگر پاسخ غلط داده

 . گيرد ميناموفق تعلق 
 براي همتا سازي بودن پژوهش ضروري اي  در
ن اي به.  بهره هوشي آنها نيز محاسبه شودهاآزمودني

منظور از آزمون هوش وكسلر تجديد نظرشده كودكان 
راني  اي بر روي كودكان) 1373(كه به وسيله شهيم 

با ن ن آزمواي  روايي. هنجاريابي شد،  استفاده شد

مقياس پيش دبستاني و دبستاني وكسلر مقايسه شده 
است و ضرايب همبستگي بين هوشبهرهاي كالمي، 

و /.  74،  /. 84و كلي در مقياس بترتيب  ميغير كال
ضريب پايايي هم به شيوه دو . بدست آمده است/. 85

نيمه كردن و هم به روش بازآزمايي محاسبه شده 
نيمه كردن با استفاده ضريب پايايي به شيوه دو . است

از ضريب همبستگي تصحيح شده اسپيرمن ـ براون 
در نوسان و ميانه /. 98تا /. 42محاسبه گرديده كه از 

ضريب پايايي آزمون . ذكر شده است/. 69ضرايب نيز 
 تا 6فوق از طريق بازآزمايي نيز در شش گروه سني 

 هفته بين اجراي اول و دوم 6 تا 4 ساله در فاصله 12
دارد /. 94تا /. 44 از اي اسبه گرديده است كه دامنهمح

خرده آزمون رمز گرداني و حساب (و تنها در دو مورد 
ميانه ضرايب . ن مقادير بوده استاي كمتر از) كردن

  ).1373 شهيم،(بدست آمده است /. 73پايايي نيز 
 روش اجرا

ي الزم از سازمان آموزش و هاپس از اخذ مجوز
ان خراسان رضوي و هماهنگي با پرورش استثنائي است

تنها مدرسه استثنائي شهر ( گناباد درمسئولين مدرسه 
ان آموز دانشو كسب رضايت نامه از والدين ) گناباد

 ذهني، مراحل انجام پژوهش در سال تحصيلي توان كم
  : به شرح زير انجام شد88-1387

ابتدا از طريق تكليف  انتقال غير منتظره،  -1
 كه به نظريه ذهن  نرسيده بودند، انيآموز دانشكليه 

  . شدندشناسايي 
 مشخص شد آزمون پيشاني كه در آموز دانش -2
بعد از اينكه از نظر و به نظريه ذهن دست نيافتند كه 

و هوشبهر همتا شدند؛ به طور تصادفي به  ميسن تقوي
گروه كنترل . دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند

ولي گروه آموزش،  اي دريافت نكرد؛ هيچ گونه مداخله
. به مدت دو هفته، هشت جلسه آموزش دريافت كرد

 از يك داستان  دقيقه با استفاده15 تا  10در هر جلسه
ي آموزشي به لحاظ ساختار هاداستان. آموزش ديدند

نحوه . مشابه هم ولي از نظر محتوا متفاوت بودند
  : زير بودصورتآموزش به 
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آزماينده يك  )  آزمايشيموقعيت(در هر جلسه 
 اجرا  كرد و از هابا استفاده از خانه عروسكرا  داستان  

كودك خواست تا پيش بيني كند كه شخصيت اصلي 
اي كه در غيابش  داستان كجا را براي يافتن شيي

به پاسخ غلط . كند ميجابجا شده است، جستجو 
و اصالحي با يك نمونه  ميخوراند ترمي  پسآموز دانش

 پاسخ درست . و اجراي مجدد داستان داده شدتوضيح
در طول اجراي آزمون از ( آزماينده تأييد شد ةبه وسيل

  ولغات مربوط به حاالت ذهني مانند فكر كردن
  ). دانستن براي شخصيت داستان استفاده نشد

 نظريه آزمون پس  بعد از اتمام هشت جلسه، -3
   .داجرا شآزمون   مشابه پيشذهن براي هر دو گروه

 پس از دو هفته، آزمون پيگيري بر روي  هر دو -4
ي هاي بدست آمده از موقعيتها هداد. گروه  اجرا شد

 و پيگيري با استفاده از نرم آزمون پس، آزمون پيش
  .   تحليل گرديدSPSSافزار 
  
  ها هيافت

براي بررسي هنجار بودن توزيع سن و هوش از 
ده شد؛  اسميرنوف استفا–آزمون آماري كلموگروف 

  . ارائه شده است1كه نتايج آن در جدول 
 

   بررسي هنجاري متغيرهاي پژوهش- 1جدول 
انحراف   ميانگين  بيشترين  كمترين  متغيرها

  معيار
z   مقدار

  احتمال
  37/0  91/0  16/1  50/9  11  8  سن

  25/0  01/1  84/3  43/53  68  50  هوش

  
شود، كمترين  مي مشاهده 1مانطور كه در جدول ه

 با ميانگين 68 و بيشترين 50 هاودنيهوشبهر آزم
همچنين .  بوده است84/3 و انحراف معيار 43/53

  ).=25/0P(باشد  ميتوزيع اين متغير نرمال 
 با 11 و بيشترين 8 هاكمترين سن آزمودني

توزيع .  بوده است16/1 و انحراف معيار 50/9ميانگين 
  ).=37/0P(باشد  مينرمال نيز اين متغير 

ركت كنندگان را به دو گروه تقسيم قبل از اينكه ش
، شدند، آنها را از نظر سن تقويمي و هوش همتا شوند

  . شد مستقل استفاده tبراي اين منظور از آزمون آماري 
  

 مقايسه سن و هوش شركت كنندگان دو گروه كنترل و -2جدول 
  آزمايش

انحراف   ميانگين  تعداد  گروه  متغير
  معيار

مقدار 
  احتمال

  سن  18/1  53/9  15  كنترل
  87/0  18/1  46/9  15  آزمايش

  هوش  71/4  93/53  15  كنترل
  48/0  81/2  93/52  15  آزمايش

  
دو گروه در كه شود  مي مشاهده 2باتوجه به جدول 

تنها اختالف بين . سن و هوش تفاوت معناداري ندارند
دو گروه در دريافت آموزش در گروه آزمايش نسبت به 

 انتظار بر اين بود كه دو همچنين. گروه كنترل است
الزم .  يكسان باشندآزمون پيشگروه از نظر پاسخ به 

 در هر دو گروه در هابه ذكر است كه تمامي آزمودني
  . به درك نظريه ذهن نرسيده بودندآزمون پيش

 آيا آموزش  كهسؤالبراي بررسي و پاسخ به اين 
ان آموز دانشباور كاذب موجب اكتساب نظريه ذهن در 

خي دو  از آزمون آماري ،شود مي ذهني پسر انتو كم
  .استفاده كرديم

  
  نظريه ذهن در دو گروه آزمايش و كنترلآزمون پسمقايسه . 3جدول

مقدار 
 احتمال

x2 
 مقدار

 نظريه ذهن

 دست يافته دست نيافته
 تعداد درصد تعداد درصد

 گروه

 آزمايش 10 7/66 5 3/33
001./< 0/15  

 كنترل 0 0/0 15 0/100
  

گروه  كه شود  مي، مشاهده 3باتوجه به جدول
 نظريه ذهن آزمون پسآزمايش عملكرد بهتري در 

 ).P >/.001 (نسبت به گروه كنترل داشته است 
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 مقايسه پيگيري نظريه ذهن در دو گروه آزمايش و -4جدول
 كنترل

مقدار 
 احتمال

x2 
 مقدار

 نظريه ذهن

 دست يافته دست نيافته

 تعداد درصد تعداد درصد

  گروه
 

 آزمايش 6 0/40 9 0/60

  
  
001./< 

  
  

8/12  

 كنترل 0 0/0 15 0/100
  

شود گروه آزمايش  مي، مشاهده 4توجه به جدول با
عملكرد بهتري در موقعيت پيگيري نظريه ذهن نسبت 

  ).P >/.001(به گروه كنترل داشته است 
  

  بحث و نتيجه گيري
ويي به اين پرسش ن پژوهش پاسخگاي  هدف اصلي

 آيا آموزش باور كاذب موجب اكتساب نظريه "كه: بود
 سال 11 تا 8مانده ذهني  قبعان آموز دانشذهن 

  شود؟  مي
، مشاهده شد كه 3باتوجه به ارقام مندرج درجدول

 نظريه آزمون پسگروه آزمايش عملكرد بهتري در 
). P >001/0 (ذهن نسبت به گروه كنترل داشته است

 گذار بوده و تأثيرمعناست كه عمل آزمايشي اين بدان 
ان گروه آزمايش به طور معناداري بيشتر از آموز دانش

گروه كنترل به تكليف انتقال غير منتظره پاسخ صحيح 
 نفر گروه آزمايش در 15 نفر از 10در حقيقت . دادند
 توانستند به تكليف انتقال غير منتظره پاسخ آزمون پس

ه در گروه كنترل هيچ يك صحيح بدهند در صورتي ك
 نفر نتوانستند به تكليف انتقال غير منتظره 15از 

همچنين در موقعيت پيگيري نيز . پاسخ صحيح بدهند
 شود مي، مشاهده 4با توجه به ارقام مندرج در جدول 

 نظريه آزمون پس گروه آزمايش عملكرد بهتري در كه
). P >001/0(ذهن نسبت به گروه كنترل داشته است 

شود، در  مي مشاهده 4ان گونه كه در جدول هم
ان آموز دانشاز )  نفر9( درصد 60موقعيت پيگيري 

گروه آزمايش توانستند به تكليف انتقال غير منتظره 
پاسخ صحيح بگويند در صورتي كه هيچ كدام از 

ان گروه كنترل نتوانستند به اين تكليف آموز دانش

 أثيرتاين بدان معناست كه . پاسخ صحيح بدهند
اين نتايج همسو با . آموزش ادامه دار بوده است

اپلتون و همكاران  ؛)1995( ازونوف و ميلر يها هيافت
؛ )2000(؛ كلمنتس، راستين و مك كالوم )1996(

) 2006(و امسترلو و ولمن ) 2005(فيشر و هپ 
نشان دادند آموزش ) 1995(ازونوف و ميلر . باشد مي

يسم در تكليف باور باعث بهبود عملكرد كودكان اوت
) 2005(نتايج پژوهش فيشر و هپ . شود؛ ميكاذب 

داري در عملكرد نظريه  نشان داد كه پيشرفت معني
ذهن كودكان اتيستيك گروه آزمايش مشاهده شد در 
حالي كه گروه كنترل پيشرفتي را در نظريه ذهن 

 كه به آموزش نظريه ذهن هااكثر پژوهش. نشان ندادند
 اين باورند كه كودكاني كه در گروه پرداخته اند، بر

آزمايش نظريه ذهن يا باور كاذب قرار گرفته اند در 
نتايج بدست آمده از اين . نظريه ذهن پيشرفت كردند

كه رسش به تنهايي براي نظريه دهد  نشان ميپژوهش 
تواند بر اكتساب  ميكند، بلكه تجربه  ميذهن كفايت ن

ي گذشته نيز هاشدر پژوه. نظريه ذهن موثر واقع شود
نشان داده شده است كه گفتگوهاي والدين با 

نظريه “كودكشان در مورد حاالت ذهني، با تحول 
رابطه مثبت دارد ) درك باور كاذب( كودك ”ذهن

نظريه “؛ عالوه بر آن رابطه )2008و همكاران،  لبونتي(
؛ پيرز 2006هريسون، ( با سبك تربيتي والدين ”ذهن

مك آليستر و (عداد همشيران ، با ت)2003و موسس، 
) 2003؛ فوت و همولز ـ لونرگان، 2007پيترسون، 

دارندكه تجربه  مي بيان هااين پژوهش.  شده استتأييد
  . براي اكتساب و تحول نظريه ذهن الزم است

با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر، 
 توانان كمتوان گفت كه آموزش باور كاذب در گروه  مي

 موجب ها هموزش پذير همانند ساير گروذهني آ
شود  ميبنابراين پيشنهاد . شود مياكتساب نظريه ذهن 

 توان كمان آموز دانشكه از روش حاضر براي آموزش به 
اند، استفاده  ذهني كه نظريه ذهن را اكتساب نكرده

شود پژوهشگران ديگر با  ميهمچنين پيشنهاد . شود
 به بررسي نقش استفاده از چند تكليف باور كاذب،
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توجه به  با. آموزش در اكتساب نظريه ذهن بپردازند
نشان دادن ) 2000ويندن، (ي گذشته هااينكه پژوهش

ي فرهنگي در اكتساب نظريه ذهن مشاهده هاكه تفاوت
شود، بنابراين نتايج اين پژوهش بايد با احتياط به  مي

 يي غير فارسهاساير مناطق كشور، مخصوصاً قوميت
اين خود زمينه پژوهشي در . يم داده شودزبان، تعم

كند؛ پژوهشي كه در آن به بررسي  ميآينده را فراهم 
اثر آموزش باور كاذب بر اكتساب نظريه ذهن در 

ايراني ) فارس، ترك، لر، عرب(ي مختلف هاقوميت
 .پرداخته شود
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