
                  نظریه ذهن: رویکردی جدید به روانشناسی تحولی 
                                                                                                                                                                                 علی مشهدی 

 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 3، 1382 

 

70

 
 
 
 

نظریه ذهن: رویکردی جدید به روانشناسی تحولی 
  

  
 
 

 
  

ــد کلـی دربـاره رویکـرد نظریـه ذهـن در روانشناسـی  هدف: مقالۀ حاضر با هدف طرح یک دی
تحولی نگاشته شده است. روش: این مقاله از نوع مروری است. نگارنده در ایــن مقالـه پـس از 
ارائه تعریف و خاستگاههای اولیه این رویکرد، نظریههای تحولی پیرامون تحول نظریــه ذهـن را 
ــرد  تبیین کرده است و در ادامه، دربارۀ مفهوم حالتهای ذهنی و  مهمترین آنها که در این رویک
بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند، توضیح داده است. همچنیــن بـه دو مفـهوم بازنمـایی و فـرا 
بازنمایی به لحاظ اهمیتشان اشاره شده است و سپس تکالیف نظریه ذهن که شامل تکالیف باور 
غلط و تکالیف نمود – واقعیت  میباشــند مـورد بحـث قـرار گرفتـهاند. همچنیـن در زمینـه سـن 
اکتساب نظریه ذهن و اینکه چرا کودکان سه ساله در این تکالیف شکســت میخورنـد،  توضیـح 
ــان بـه دو کشـف  داده شده است. یافتهها و نتیجهگیری: در مجموع میتوان گفت که کودک
مهم دربارۀ ذهن دست مییابند. یکی آنکه ذهن چیست و دیگر اینکه ذهن چه کاری انجام میدهد 

و این دستاوردهای مهم است که برای درک دنیای اجتماعی امری بنیادی است. 
 

علی مشهدی1 
دانشگاه تربیت مدرس 

 
 
 
  

  

 
  

1مقدمه 

ــش از پیـش  در حقیقت در دهههای اخیر شناخت اجتماعی2 بی
ــای مختلـف از جملـه روانشناسـان  مورد توجه پژوهشگران حوزهه
تحولینگر، بین فرهنــگی، تجربـی و اجتمـاعی قـرار گرفتـه اسـت. 
یافتههای متعــدد در زمینـههای گونـاگون چـون شـناخت «خـود» و 
ــات و عواطـف، مفـاهیم رفـاقت و دوسـتی، نفـوذ و  «دیگر»، هیجان
ــیره بـر بسـیاری از  قدرت، تعهد، اخالق، قراردادهای اجتماعی و غ
وجوه دنیای اجتماعی، از دید کودک پرتو افکندهانــد. گسـتردگی 

_____________________________________________
1- نشانی تماس: تــهران، دانشـگاه تربیـت مـدرس، تقـاطع بـزرگراه چمـران و بـزرگراه آل احمـد، 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی. 
E-mail: mashhadia@yahoo.com

موضوعات مربوط به این حوزه، باعث افزایش پژوهش در این زمینــه 
شده است. 

شناخت اجتماعی به ایــن معنـی اسـت کـه مـردم دربـاره افکـار، 
احساسات، انگیزههــا و رفتارهـای خودشـان و دیـگران چگونـه فکـر 
میکنند (شافر3، 2000). بر طبق نظر فالول4 و میلر5 (1998) شــناخت 
ــاره افـراد و اعمالشـان.  اجتماعی عبارت است از شناخت و دانش درب
ــاً مربـوط بـه  دنیـای اجتمـاعی و روانشـناختی  شناخت اجتماعی دقیق
ــیزیکی و منطقـی – ریـاضی، هـر چنـد ایـن دنیاهـا  است و نه دنیای ف

آشکارا بر افراد تأثیر دارند.2 

_____________________________________________
2- social cognition 3- Shaffer
4- Flavell 5- Miller
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ــی، برداشـت کـودک یـا فـرد از  شناخت اجتماعی، به طور کل
دنیا، پدیدههای اجتماعی، چگونــگی سـازمان دادن بـه آنـها  و نـیز 
ــناختی – اجتمـاعی اسـت کـه از خـالل آنـها تجربـه  فرآیندهای ش
اجتمـاعی ادراک و دانـش اجتمـاعی کسـب مـیگردد (محســنی، 
1375). در مجموع شناخت اجتماعی به عنوان یــک موضـوع مـهم 
ـــردی افــراد جــایگاه مــهمی در  در روابـط بیـن فـردی و درون ف
روانشناسی و بخصــوص در روانشناسـی تحولینـگر دارا میباشـد. 
ـــه  فـالول و میلـر (1998) و فـالول (1999) بـر ایـن بـاورند کـه س
رویکرد مهم پژوهشی زیر در تبیین تحول دانــش کودکـان دربـاره 
ذهن نقش داشتهاند: رویکرد پیاژه، رویکرد فراشناخت1 و رویکـرد 

نظریه ذهن2. 
درباره نظریه پیاژه و رویکــرد فراشـناخت در ادبیـات نظـری و 
پژوهشی مربوط به آن مطالب متنوع و گســتردهای وجـود دارد. در 
مقاله حاضر نگارنده بر آن است تا عالقهمندان و متخصصان حــوزه 
ــن  روانشناسی تحولی را با عناوین و مطالب کلی رویکرد نظریه ذه
که در حوزه روانشناسی تحولی به عنــوان یـک خـرده نظریـه مـهم 
ــه اخـیر منجـر بـه تحـول ادبیـات پژوهشـی  مطرح شده و در دو ده
ــده و طیـف وسـیعی از عنـاوین پژوهشـی را بـه  مربوط به آن گردی
خـود اختصـاص داده اســـت، آشــنا کنــد. در ادامــه مقالــه ایــن 

موضوعات بیشتر بررسی خواهد شد. 
 

رویکرد نظریه ذهن 
ــول  رویکـرد نظریـه ذهـن آخریـن رونـد پژوهشـی دربـاره تح
ــده و  شناختی اجتماعی کودکان میباشد که در دهه 1980 آغاز ش
ــت (فـالول و  در حال حاضر حوزه غالب پژوهشی در این زمینه اس
میلر، 1998؛ استینگتون3، 1993). طی دو دهه گذشته، نظریـه ذهـن 
ــوده اسـت. در واقـع در سـال 1998  کودکان به طور وسیعی رایج ب
مارس برنشتاین سردبیر مجله پژوهشی «تحول کودک4» اعالم کرد 
ــه تحـول شـناختی در آمریکـا در  که نیمی از پژوهشهای مربوط ب
ــن فـالول و  مورد نظریه ذهن بوده است (بورکلند5، 2000). همچنی
میلر (1998) بیان میدارند که پژوهشهای نظریــه ذهـن مبتنـی بـر 
ــول  درک حالتهـای ذهنـی، مرکـز ثقـل پژوهشهـای حـوزه تح
شناختی میباشند. ولمن6، کراس7 و واتسون8  (2001) نیز معتقدنـد 

که حوزه پژوهشی نظریه ذهن در حال حاضر به صورت یک ساختار 
نظری مهم و یک موضوع پژوهشی انعطافپذیر درآمده است. 

 
تعریف 

ما انسانها گروهی زندگی میکنیم و با هم تعامل داریم. ویژگی 
ــار اجتمـاعی انسـان کـه بـاعث تمـایز او از سـایر حیوانـات  اصلی رفت
میگردد، ظرفیتش بــرای تعـامل دو سـویه بـا دیـگران اسـت. ظـاهراَ 
ویژگی نیازمند این است که فرد بداند دیگران چگونه فکــر میکننـد 
و دارای چـه احساسـی هسـتند. چنیـن ظرفیتـی «نظریـه ذهـن» نــامیده 
میشـود (بـیرچ9، 1997؛ پریمـــاک10 و وودروف11، 1978). ضمنــاً 
نظریه ذهن را به عنوان توانش فرد در اسناد حالتهای ذهنی به خــود 
ــی رفتارهـا بـر مبنـای حالتهـای ذهنـی تعریـف  و دیگران و پیشبین
ــدرت ذهـن انسـان  میکنند. لزلی12 (1988) نظریه ذهن را به عنوان ق
بـرای تصـور کـردن حالتهـای ذهنـی خـودش و دیـگران تعریـــف 
میکند. شافر (2000) نیز نظریه ذهن را وجه تمایز خود عمومــی13 و 
ــد کـه داللـت بـر کسـب نظریـه ذهـن دارد؛  خود خصوصی14 میدان
درک اینکه مردم حالتهای ذهنی از قبیل باورها، امیال، و مقـاصدی 
دارند که اغلب هدایت کننده رفتار آنها است. استینگتون (بــه نقـل از 
سنمان15، 2002) نیز نظریه ذهن را درک تعــامل اجتمـاعی بـه وسـیله 
ــگران بـه منظـور  اسناد باورها، امیال، قصدها و  هیجانها به خود و دی
تبییـن و پیشبینـی رفتـار تعریـف میکنـد. اکتسـاب نظریـه ذهـن بــر 
بازشناسی مقولههای مختلف ذهن، از جمله رؤیاها، تخیل و باورهــا و 
ــرای بـه حسـاب آوردن  نیز داشتن یک چهارچوب علی - تبیینی16  ب
اعمـال افـراد دیـگر داللـت دارد؛ یعنـی، تبییـن اینکـه چـرا شــخصی 

رفتاری را انجام میدهد. (بورکلند، 2000).1 
ـــی در بــرگیرنــده دامنــه وســیعی از قصدهــا،  حالتهـای ذهن
ــه  امیدواریها، ترسها، انتظارها، امیال، تصورها و … میباشند که س
ــیر و تفسـیر و پیشبینـی رفتـار  مورد از این حالتها در چگونگی تعب
_____________________________________________
1- meta-cognition 2- theory of mind
3- Astington 4- child development
5- Bjorklund 6- Wellman
7- Cross 8- Watson
9- Birch 10- Premack
11- Woodruff 12- Leslie
13- public self 14- private self
15- Senman 16- causal-explanatory



                  نظریه ذهن: رویکردی جدید به روانشناسی تحولی 
                                                                                                                                                                                 علی مشهدی 

 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 3، 1382 

 

72

افراد، اصلی هستند. این سه مورد عبارتاند از: میل1 (که مشــخص 
کننده اهداف فرد است)، باور2 (که بــر اسـاس آن مـا آنچـه را کـه 
یک فــرد حـالت درسـتی از جـهان میدانـد پیشبینـی میکنیـم) و 
وانمود3 (چرا که مردم همیشه آن گونه که هستند، عمل نمیکنند) 

(کازدین4، 2000).  
 

منشاء نظریه ذهن 
ــت. بـه ویـژه  خاستگاههای این رویکرد احتماالً بسیار متنوع اس

بروز اشکال متعدد کاهش پذیری5 مناسب که برکاهش نــاپذیـری6  
ذهن با وجود طبیعت گرایی یا مادهگرایی آن تأکید میکند، ســهم 
عمدهای در ساختن این رویکرد داشــته اسـت. عـامل دیـگر ظـهور 
عالقه به علوم شناختی کلی است. با وجود این به نظر میرســد کـه 
چهار تأثیر عمده برجستهترند: فلسفه ذهــن7، رفتـار شناسـی طبیعـی 
شناختی8،  بخشی از تحقیق در زمینــه اکتسـاب زبـان (اصطالحـات 
مربوط بــه حالتهـای ذهنـی) و کارهـای فـالول و همکـارانش در 

زمینه تمایز نمود – واقعیت9 (مونو10، 1996). 
 

ــن تـأثیر قـابل  الف – فلسفه ذهن. جریانهای اخیر در فلسفه ذه
ــتهاند. در حـالی کـه روانشناسـان منـابع  توجهی بر این رویکرد داش
ــرای  متفاوتی در این زمینه پدید آوردهاند، این فالسفه بودهاند که ب
اولیـن بـار مسـئله کلـی اسـناد محتواهـای ذهـن را در چـهارچــوب 
وسیعتر نظریههای تفسیری مطرح کردهاند. به ویـژه رسـاله کوییـن، 
کارهای دیویدســون یـا دنـت و همینطـور نظریـه فـودرز در زمینـه 
معناشناسـی اطالعـات یـا نظریـه طبیعـت گرایـی درتسـکز دربــاره 
محتوای ذهن تأثیر قطعی و پیچیدهای بر گسترش تحقیــق در زمینـه 
ــت کـه  نظریه ذهن در روانشناسی داشتهاند (مونو، 1996). سالهاس
فالسـفه ذهـن بـه نظریـه ذهـن افـراد عـوام کـه عمومـاً بـــه عنــوان 
ــرح میشـود، عالقـهمند شـدهاند (بـه نقـل از  روانشناسی عامه11 مط
فالول و میلر، 1998). روانشناسی عامه برای اشاره به توانــش مـا در 
توصیف، تبییــن و بعضـی اوقـات پیشبینـی رفتـار خودمـان، رفتـار 
اعضای همنوعمان و احتماالً رفتار اعضای انواع وابسته به کار بـرده 
ــال و مقـاصد  میشود (به نقل از فِرِس12، 2002). تعبیر و تفسیر اعم
دیگران در برگیرنده انتساب متقابل حالتهای ذهنــی بـه محتوایـی 

است که درک دنیای اجتماعی پیرامون ما را به طور پیوسته و روشـن 
امکان پذیر میسازد. روانشناسی عامه به صورت یک عمل، موضــوع 
عمده پژوهش فلسفی و روانشناختی در طول تاریخ کلی تفکر اســت 
ــرای فیلسـوفان ذهـن تعـدادی از سـوالهای حـوزه  (میلز13، 2002). ب
روانشناسی عامه هنــوز حـل نشـده اسـت (بـه نقـل از فـالول و میلـر، 
1998): آیا روانشناسی عامه باید به عنوان یک نظریــه در نظـر گرفتـه 
شود؟ اگر چنین است این نظریه چه نــوع نظریـهای اسـت؟ آیـا یـک 
نظریه خوب است؟ یعنی آیا این نظریه به اندازه کافی افکار و اعمــال 
ـــی، تبییــن و تشــریح میکنــد؟  مـا را بـه صـورت مشـخص پیشبین
ــوال  روانشناسان تحولی که در این حوزه کار میکنند عمدتاً به دو س
اول و دوم و نیز ســوال سـوم عالقـهمندند. سـاختار و محتـوای نظریـه 
ذهن بزرگســاالن عـوام چیسـت؟ گامهـای تحولـی در اکتسـاب ایـن 
نظریه در دوران کودکی چه هستند؟ این اکتساب چگونه بــاید تبییـن 

شود؟ 
به طور کلی همانطور که مونو (1996) متذکــر گردیـده اسـت، 
این رویکرد جدید که به مطالعه نظریه ذهن کودکان منجــر شـده بـه 
طور اساسی به وسیله اندیشههای فالسفه ذهن برانگیخته شده است.1 

 
ب- رفتارشناسی طبیعی شناختی. این نظریــه تـأکید زیـادی بـر 
ــی تـاریخ تکـاملی نـوع بنیـان  پایه فطری رفتار دارد؛ پایهای که در ط
گذاشته شده اســت. فـرض بـر ایـن اسـت کـه بسـیاری از رفتارهـای 
اجتماعی کودکان، از جمله رفتار ایجاد ارتبــاط بـا سـایرکودکان، در 
طی تکامل به خاطر ارزش سازشی آنها انتخــاب شـده اسـت (شـافر، 
2000). همچنین ربِر14 (1995) این حوزه را به عنوان یک حوزه میان 
رشتهای کـه در بـرگیرنـده کـار رفتارشناسـان طبیعـی، روانشناسـان و 
جانور شناسان است در نظر میگیرد کــه متمرکـز بـر تبییـن زنـدگی 

حیوانات با توجه به رفتار آنها در محیط طبیعیشان میباشد. 
ــش دربـاره زبـان و توانشهـای  در حوزه رفتارشناسی شناختی، پژوه
ــه  ارتباطی نخستیها15 یک عامل قطعی را ثابت کرده است. به ویژه ب
_____________________________________________
1- desire 2- belief
3- pretend 4- Kazdin
5- reductionism 6- irreductionism
7- philosophy of mind 8- cognitive ethology
9- appearance – reality distinction 10- Mounoud
11- folk psychology 12- Ferres
13- Mills 14- Reber
15- apes
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ـــا عنــوان آیــا  مقالـه منتشـر شـده پریمـاک و وودروف (1978) ب
ــی بـرای  شامپانزهها نظریه ذهن دارند، اغلب به عنوان مقالهای اساس
این جریان جدید تحقیق اشاره میشود. در حال حاضر حوزه بسیار 
فعال پژوهشی در میان نظریــه پـردازان تطبیقـی تحولـی و تکـاملی، 
وجـوه شـباهت و تفـاوت شـناخت اجتمـاعی انسـانها و نخسـتیها 
میباشد. نخستیها آشکارا مهارتهای شـناختی و اجتمـاعی معیـن 

نوع انسان را دارا میباشند (میلر،2002). 
 

ج- تحقیق پیرامون اکتساب زبان. تحقیق در زمینه اکتســاب 
زبان، به ویژه در زمینه اکتساب و درک مفهوم اصطالحات مرتبــط 
با حالتهای ذهنی منابع دیگری هستند که بر پژوهش نظریه ذهــن 
کودکـان تـأثیر داشـتهاند (مونـو، 1996). همچنیـن ویمـر1 و پرنــر2 
(1983) بـر ایـن بـاورند کـه اکتسـاب طبیعـی زبـان و نظریـه ذهــن 

ویژگی طبیعی انسان است. 
 

د- کارهای فالول و همکاران در مــورد تمـایز نمـود - 
واقعیت.  تقریباً همه این ضرب المثل را شــنیدهاید کـه «او گرگی 
است در لباس میــش». ایـن نـوع ضـرب المثلهـا مصـداق نمـود و 
واقعیت است. تمایز نمود - واقعیــت یکـی از فرآیندهـای شـناختی 
است که در کودکان پیش دبستانی مورد توجــه پژوهشـگران قـرار 
گرفته است (لطیفیان و بشاش، 1379). سرانجام کودک خردســالی 
که توان وانمود کردن را پیــدا کـرده اسـت، درک تمـیز مفـهومی 
ــیار مـهمی را آغـاز کـرده اسـت، یعنـی تمـیز «نمـود» از  کلی و بس
«واقعیت» که ممکن است کودک در حال رشد با آنها مواجه شود 

(فالول، 1377). 
فالول و همکارانش در مورد درک کودکان از تمــیز نمـود از 
واقعیـت مطالعـه وسـیعی کردنـد. فـالول (1986) در بیـان اهمیــت 
مطالعه تمیز نمود از واقعیت ســه دلیـل مـیآورد: اول اینکـه، تمـیز 
نمود از واقعیت از نظــر بـوم شـناختی3 اهمیـت دارد. تمـیز نمـود از 
واقعیت اشکال بسیاری دارد. در بسیاری از موقعیتها رشد میکند 
و میتواند پیامدهای مهمی برای زندگی ما داشته باشد. دوم اینکه، 
ــت احتمـاالً  اکتساب حداقل دانش صریح درباره تمیز نمود – واقعی
پیامد تحولی جهانشمول در نوع ماست. سوم اینکه، به نظر میرسـد 

دانش درباره این تمایز بر این دانش صریــح داللـت داشـته باشـد کـه 
ـــاده میباشــند کــه  موجـودات انسـانی آزمودنیهـای هوشـیار و آم
میتوانند از اشیاء و رویدادها بازنمایی ذهنی داشته باشــند کـه هـم بـا 

درون خود آن شخص و هم با شخص دیگر متفاوت است. 
در یکی از آزمایشها ابتدا آزمایشگر کودک را با معنای چنیــن 
ــال در یـک نمـایش تخیلـی عروسـک  تمایزی آشنا میکند. برای مث
چارلی براون ارائه میگردد. سپس به کــودک شـییء فریبنـده مـانند 
یک تکه صخره که از یک ماده اسفنجی شــکل سـاخته شـده اسـت. 
ــود  ارائه میشود سپس دربارۀ هستی شییء دو سوال از کودک میش
و بعد از آن او اجازه دارد کــه آن را دسـتکاری کنـد. ایـن دو سـؤال 
ــا  عبارتاند از: «این شییء واقعاً چیست؟ یک اسفنج یا تکه صخره» ی
«آیا به نظر یک تکه صخره میرسد یا شبیه اسفنج اســت؟» کودکـان 
ـــه  چهارسـاله بـه ایـن سـؤالها درسـت پاسـخ میدهنـد، در حـالی ک
کودکان سه ساله به این دو سؤال پاسخ یکسان میدهند «آن شییء به 
نظر شبیه یک تکه صخره است و واقعاً هم هســت (پدیـدهگرایـی) و 
ــفنج اسـت (واقعگرایـی)  اینکه آن شییء شبیه اسفنج است و واقعاً اس

(فالول، فالول و گرین4، 1983). 
به نظر میرسد که کودکان سه ســاله از ایـن تمـایز درک کمـی 
دارند و یا هیچ درکی ندارنــد. در ایـن سـطح سـنی مـهارت در حـل 
تکالیف سادۀ تمایز نمود - واقعیت، به طور زیادی با مهارت در حــل 
ــالول، 1986).  تکالیف ساده دیدگاه گیری دیداری5 همبسته است (ف
پژوهش فالول و همکاران (1983) نیز نشان میدهد کــه امکـان دارد 
ــد، هـم پدیـدهگرایـی و هـم  کودکان خردسال در یک موقعیت واح
واقعگرایی از خود نشان دهند که در مجموع میتوان گفت کشف و 
ــهمترین  درک تقابلهـای متعـدد نمـود از واقعیـت بـدون شـک از م

مسیرهای تحولی شناختی کودکان است.1 
بـه طـور کلـی میتـوان گفـت کـــه رویکــرد نظریــه ذهــن در 
گردآوری رشتههای مختلف پژوهشی از جمله فلسفه، علوم شــناختی 
و روانشناسی تحولی و تطبیقی دارای سهم اصلی میباشد. در دو دهه 
گذشته حجم وسیعی از پژوهشهای فالســفه و روانشناسـان بـه فـهم 

درک ما از ذهن و چگونگی تحول آن اختصاص یافته است. 

_____________________________________________
1- Wimmer 2- Perner
3- ecological 4- Green
5- visual perspective taking
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نظریههای تحولی پیرامون تبیین تحول نظریه 
ذهن 

در حال حاضر نظریههای مختلفی پیرامون تبیین تحــول دانـش 
کودکان درباره ذهــن وجـود دارد (فـالول و میلـر، 1998؛ فـالول، 
1999؛ مور1، 1996). سه مورد از مهمترین این نظریــهها عبـارتاند 

از: نظریه نظریه2، نظریه پودمانی3، نظریه شبیه سازی4. 
در زیر تأثیر هر یک از این سه نظریه را به تفصیل تشریح میکنیم. 

 
الف: نظریه نظریه 

دانشمندان تنها افرادی نیستند که از نظریهها استفاده میکننـد و 
همه پیشنهادهای رسمی نظریهها شامل فرضهای مســلم5  و اصـول 
تبعی6  نیستند. همــه مـا در رفتـار متقـابل روزمرهمـان بـا دیـگران از 
نظریههای شخصی استفاده میکنیم و معمــوالً نظریـههای شـخصی 
خــود را بــر پایــه اطالعــات جمــعآوری شــده از درک رفتـــار 

اطرافیانمان قرار میدهیم (شولتز و شولتز، 1379). 
ـــای ذهنــی در نظــر  بـر طبـق دیـدگاه نظریـه، مفـهوم حالته
ــابل مشـاهدهای هسـتند  کودکان، وجودهای انتزاعی و نظری غیر ق
ــه عنـوان اصـول  که در تبیین و پیشبینی رفتار قابل مشاهده انسان ب
پذیرفته شــدهاند (سـنمان، 2002). کـازدین (2000) در تبییـن ایـن 
ــوش کلـی خـود بـرای  نظریه بیان میدارد که کودک از ظرفیت ه
توسعه نظریهای درباره حالتهای ذهنی استفاده میکند. این همــان 
کاری است که دانشمندان با بررســی مـدارک و شـواهد و آزمـون 
ــامیده میشـود. بـر  فرضیهها انجام میدهند. این وضع نظریه نظریه ن
طبـق ایـن دیـدگاه کودکـان بـرای تلخیـص اطالعـات مربـوط بــه 
ــه بـه آنـها در ابـداع نظریـهها  رویدادها یک توانش فطری دارند ک

کمک میکند (میلر،2002). 
ــا دیـدگاه نظریـه نظریـه موافقانـد،  به عقیده پژوهشگرانی که ب
تحول درک اجتماعی کودکــان نتیجـه تحـول نظریـه ذهـن اسـت، 
فرآیندی مشابه با ایجاد نظریه علمی (گاپنیک7، 1996، گاپنیــک و 
ولمن، 1992؛  به نقل از سنمان، 2002). ویژگی بنیــادی هـر نظریـه 
اعم از نظریه کودک یا یک نظریه علمی این است کــه در معـرض 
تغییر و تحول قرار دارد. ساختار نظریه یک مــاهیت تحولـی و پویـا 
دارد. این گونه نیست که کودکان از یک حالت بدون داشتن هیـچ 

ــامل (همـانند بـزرگسـاالن)  نظریه به حالت داشتن یک نظریه ذهن ک
ــها در مراحـل مختلـف تحـول دارای نظریـههای  دست یابند، بلکه آن

مختلف میباشند (استینگتون، 1993). 
در حال حاضر نظریه ذهن، فعالترین حوزه پژوهشی نظریه نظریــه 
و شاید در کل، حوزه تحول شناختی باشد (ولمن و جلمــن8، 1998). 
پژوهشگران در خط سیر تحولی کودکان نسبت به نظریه بزرگســاالن 
ــا مراحـل برجسـته را شناسـایی کردهانـد.  از ذهن، تعدادی از گامها ی
برای مثال، بارتچ و ولمن (به نقل از فالول، 1999) شواهدی از توالی 
ـــالگی،  سـه گام تحولـی ارائـه نمودهانـد. اول اینکـه در حـدود دو س
کودکان «روانشناسی میل9» را کسب میکنند. این روانشناسی عــالوه 
ــای  بر اینکه شامل یک مفهوم ابتدایی از امیال ساده میشود، هیجانه
ــر مـیگیـرد. ایـن  ابتدایی و تجربه ادراکی ابتدایی یا توجه را نیز در ب
مفهوم ابتدایی است؛ یعنی هرچند ذهن گرایانه اســت، امـا بازنمـاینده 
نیست. دوم، در حدود سه سالگی، کودکــان صحبـت کـردن دربـاره 
باورها، افکار و امیال را شروع میکنند و ظــاهراً درک میکننـد کـه 
ــد درسـت یـا غلـط و از  باورها بازنماییهای ذهنی هستند که میتوانن
ــا وجـود ایـن، در ایـن سـن  شخصی به شخص دیگر متفاوت باشند. ب
ــن  آنها پیوسته اعمال خودشان و دیگران را با توسل به امیال خود تبیی
میکنند و با توجه به باورها، این سطح دوم درک «روانشناسی میل – 
باور10»  نام میگیرد و باالخره در چهار سالگی افکار دیگران را بـاور 
ــل- دارند و آرزوهایشان را درک میکنند؛ یعنی آنها «روانشناسی می

باور» را کسب میکنند. چون باورها و امیــال بـرای تعییـن اعمـال بـه 
طور مشترک در نظر گرفته میشوند. ولمن و همکــاران (2001) نـیز 
بر این باورند کــه بیـن 2/5 تـا 5 سـالگی در درک بازنمـایی و درک 

عملکرد ذهن  کودکان یک تغییر مفهومی رخ میدهد.1 
ــوان گفـت کـه بـر طبـق دیـدگاه نظریـه نظریـه،  در مجموع میت
پیشـرفتهای تفکـر کودکـان بیشـتر همـانند اکتشـاف علمـی اســت. 
کودکان دانشمندان کوچکــی هسـتند (و شـاید دانشـمندان کودکـان 
بزرگسال هستند) و بــا گرایـش بـه ایجـاد نظریـههای سـاده لوحانـه و 
ــایی سـازمان یافتـه  عامیانه متولد میگردند. چنین نظریهای یک بازنم

_____________________________________________
1- Moore 2- theory theory
3- modularity theory 4- similarity theory
5- postulate 6- corollary
7- Gopnik 8- Gelman
9- desire psychology 10- desire-belief psychology  
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درباره حوزههای خاص در جهان است (همانند نظریه ذهــن). ادعـا 
این است که نظریههای کودکان خردسال و شاید حتی نظریــههای 
نوباوگان، تا حدودی انتزاعی، پیوسته و از لحاظ درونـی همـاهنگ 
ــیر و تفسـیر جـهان، پیشبینـی رویدادهـای  باشند کودکان برای تعب
ـــای قبلــی، درســت مثــل دانشــمندان از  آینـده و تبییـن رویداده
ــیزیکی،  نظریههای علمی و تبیینی استفاده میکنند و از نظریههای ف
زیسـت شـناختی و ذهنـی خـود در موقعیتهـای مختلـف اســتفاده 

مینمایند (میلر، 2002). 
آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که نظریههای کودکــان، 

نظریههای روزمره، معمولی و عامیانهاند، نه نظریههای علمی. 
 

ب: نظریه پودمانی 
ـــه  نظریـه پـردازان پودمـانی از جملـه  لزلـی بـر ایـن بـاورند ک
ــاره بازنماییهـای ذهنـی کسـب  کودکان به هیچ وجه نظریهای درب
نمیکنند. به بیان دقیقتر، لزلی فــرض میکنـد کـه ایـن اکتسـاب از 

طریق نمویافتگی1 عصب شناختی توالی سه مکانیزم حوزه – ویـژه2  
و مکانیزمهای پودمانی برای عمل با اشیای عــامل در مقـابل اشـیای 
ــه3»   غیر عامل اتفاق میافتد. اولین مکانیزم «نظریه مکانیزم مجموع
(ToBy) نامیده میشود که در سال اول زندگی تحول مییابد. این 

مکانیزم به کودک اجــازه میدهـد تـا در میـان یـک سـری عـامل، 
ــانیزم  عامالن حرکت یک منبع انرژی درونی را بازشناسی کند. مک
ــامیده میشـود  بعدی «مکانیزمهای اول نظریه ذهن4» (TOMM1)  ن
که با قصدمندی یا وجود عامالن نسبت به مــالکیت مکـانیکی آنـها 
ارتبـاط دارد. ایـن مکـانیزم کـه بعـد از سـال اول زنـــدگی ایجــاد 
میشود، به کودک اجازه میدهد تا اشخاص یا افــراد دیـگر را بـه 
ــده تعبـیر و  عنوان دریافت کننده محیط و به عنوان اهداف اتخاذ ش
ــه  تفسـیر کنـد و بـاالخره سـومین مکـانیزم «مکانیزمهـای دوم نظری
ذهن5» (TOMM2) طی سال دوم آغاز مــیگردد. ایـن مکـانیزم بـه 
ـــای   کـودک اجـازه میدهـد تـا عـامالن را بـه صـورت بازخورده
حقیقـت گزاره6  بازنمـــایی نمــاید (آنچــه فیلســوف بــه عنــوان 
ـــد). بازخوردهــای گزارهای در  بازخوردهـای گزاره اشـاره میکن
حقیقت حالتهای ذهنی از قبیل وانمود کردن، باور داشتن، تصور 

کردن، آرزو کردن و …. میباشند (فالول، 1999). 

ــانی، نظریـه ذهـن یـک نظریـه حـوزه – ویـژه  بر طبق نظریه پودم
میباشد، بدین صورت که تحول آگاهی از حالتهای ذهنی، مستقل 
ــی  از دیگر جنبههای تحول شناختی است (سنمان،2002). اصل اساس
ــگو ایـن اسـت کـه نظریـه ذهـن مبنـایی فطـری و درونـی دارد  این ال
ــز، انسـان بـه  (اسکول7 و لزلی، 2001). بر طبق این نظریه با تکامل مغ
ــن وضعیـت بـه کودکـان کمـک  یک پودمان ویژه مجهز میشود. ای
ــن غریـزه  میکند تا حالتهای ذهنی پنهان دیگران را درک کنند. ای

اجتماعی مرهون قدرت استدالل کلی است (کازدین، 2000).  
ــو مکانیزمهـای دوم نظریـه   مطابق با نظر لزلی (1987)، رشد و نم
ــا در بـازی وانمـودی  ذهن به کودکان 18 تا 24 ماهه اجازه میدهد ت
شرکت کنند و بتوانند وانمود کننــد کـه میتواننـد اعمـال وانمـودی 
ــد. در مجمـوع میتـوان گفـت آنچـه لزلـی بـه  دیگران را درک کنن
ــه  عنوان یکی از نظریهپردازان پودمانی به آن معتقد است این است ک
مغز یک ساز و کار فطری ویژه دارد کــه آن را پودمـان نظریـه ذهـن 

مینامند.1 
 

ج: نظریه شبیه سازی 
ــوم  هریس و همکارانش پیشنهاد کردند که هنوز یک رویکرد س
نـیز وجـود دارد. بـر طبـق نظریـه شبیهسـازی، کودکـان بـه صـــورت 
درونگرایانه8 از حالتهای ذهنی خودشان آگاهاند و از طریق نوعــی 
ــری یـا فرآینـد شبیهسـازی، از ایـن آگاهـی میتواننـد بـرای  نقشگی
ــر  استنباط حالتهای ذهنی سایر افراد استفاده کنند (فالول، 1999). ب
طبق این دیدگاه، کودکان اعمال دیگران را بدین صــورت پیشبینـی 
ــه تصـور میکننـد اگر آنـها باورهـا و امیـال ایـن افـراد را  میکنند ک

داشتند چه گونه عمل میکردند (سنمان، 2002).  
آنچه در دیدگاه شبیهسازی اهمیت دارد نقشه تجربه درونگرایانه 
خـود کـودک اسـت. مطـابق بـــا ایــن دیــدگاه، کــودک مفــاهیم 
ــد، هیجـان) را از طریـق تجربـه خـودش  روانشناختی (باور، میل، قص
درک میکند (استینگتون، 1993). آن چیزی که تحول مییابد توان 
شبیهسازی است،هر چند که نقش نظریههای کودکان نادیده انگاشته 

_____________________________________________
1- maturation 2- domain-specific
3- theroy of body mechanism 4- theory of mind mechanisms 1
5- theory of mind mechanisms 2 6- proposition
7- Scholl 8- introspective
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نشده است. با وجود این هریس بر اهمیت نقــش ایـن فرایندیهـای 
شبیهسازی ذهنی در اکتساب دانش و مهارتهای اجتمــاعی تـأکید 
ــازی بـر  میکند. همانند نظریهپردازان نظریه، نظریه پردازان شبیه س
نقش سازنده و مهم تجربه در عمل و رفتار کودک تأکید میکننــد 

(فالول، 1999). 
 

حالتهای ذهنی 
ـــی   بسـیاری از جنبـههای رفتـار انسـان، نتیجـه حالتهـای ذهن
درونی از قبیل باورهــا و امیـال میباشـند. عـالوه بـر ایـن،کودکـان 
ــای ذهنـی  خردسال نیز میتوانند رفتار دیگران را بر حسب حالته
زیربنایی پیشبینی، تعبیر، تفسیر و تبییــن نمـایند (اسـکول و لزلـی، 
ــش  2001). قسمت اعظم مطالعات نظریه ذهن، افکار، مقاصد و دان
را مورد بررســی قـرار داده اسـت. پژوهشـگران نظریـه ذهـن سـعی 
میکنند تا کشف کنند کودکان درباره وجــود و عمـل حالتهـای 
ـــیز دربــاره اینکــه  ذهنـی مختلـف کـه در ذهـن وجـود دارنـد و ن
ــای ادراکـی یـا  حالتهای ذهنی چگونه به طور علی به درون داده
ـــالول،  بـرون دادهـای رفتـاری مربـوط میشـوند، چـه میداننـد (ف

 .(1999
ــه خصـوص مـاهیت بازنمـایی ذهـن  درک حالتهای ذهنی، ب
محـور، تحـول شـناخت اجتمـاعی اسـت (فـالول و میلـــر، 1998). 
اکتساب نظریه ذهن بر بازشناسی مقولههای مختلف ذهن از جملـه، 
رویاها، حافظهها، تخیّل، باورها و … و نیز داشتن یک چهارچــوب 
علّی و تبینی برای در نظر گرفتــن اعمـال سـایر مـردم  داللـت دارد 
(یعنی اینکــه چـرا شـخصی رفتـاری را انجـام میدهـد) (بورکلنـد، 

 .(2000
ــتینگتون (1993) در بیـان رابطـه بیـن بـاور، میـل و  همچنین اس
عمل بیان میدارد که اعمال ما به وسیله امیال و باورهایمــان شـکل 
میگیرد. اگر ما چیزی را در یک مکان خــاص جسـتوجو کنیـم 
ــم آن را  (عمل)، باید آن را بخواهیم (میل) و فکر کنیم که میتوانی
ــاور و میـل  در آنجا پیدا کنیم (باور). به عقیده استینگتون (2001) ب
ــل انسـان اهمیـت یکسـانی دارنـد. ولمـن و همکـاران  در تعیین عم
(2001) نیز بر این باورند کــه باورهـا، امیـال و مقـاصد حالتهـای 
ذهن هستند و بنابراین درک آنها نیازمند درک این موضوع اســت 

که چنین حالتهایی میتوانند واقعیت را منعکس و در رفتار آشــکار 
فرد بروز کنند. اما با وجود ایــن درونـی و ذهنـی هسـتند و مسـتقل از 

رویدادها و موقعیتهای دنیای واقعی یا رفتارها میباشند. 
ــی  در قسمت بعدی به اختصار، برخی از مهمترین حالتهای ذهن

را تشریح میکنیم. 
 

1- باور غلط 
باورها شیوهای را که جهان میباشد یا دست کــم مـا میخواهیـم 
ــان اشـتباه اسـت،  باشد منعکس میکنند. بنابراین اگر ما بفهمیم باورم
ــم  سعی خواهیم کرد آن را مطابق با حقیقت اشیای خارجی تغییر دهی
(استینگتون،1993). به طور کلی پذیرفته شده است که کودک برای 
به دست آوردن مفهوم باور باید درک کند کــه آنچـه دیـگری بـاور 

دارد میتواند نادرست باشد (کازدین، 2000). 
به طور کلی عملکرد باور غلــط نشـانهای از درک ذهـن گرایانـه 
ــه کودکـان  دیگران است. درباره استدالل باور غلط ادعا این است ک
درک میکنند که مردم به همــان انـدازه کـه در جـهان موقعیتهـا و 
ــان نـیز زنـدگی میکننـد  رویدادها زندگی میکنند، در جهان ذهنیش
ـــه افــراد  (ولمـن و همکـاران، 2001). اگر کودکـان درک کننـد ک
میتواننـد بـاور غلـط داشـته باشـند، پـس قـادرند بفـهمند کــه درک 
ـــن  اشـخاص از جـهان میتوانـد متفـاوت از واقعیـت آن باشـد. در ای
ــم کـرد کـه کـودک نظریـه ذهـن را درک  شرایط ما استنتاج خواهی
ــاور  کرده است. از طرف دیگر عدم درک اینکه اشخاص میتوانند ب
ــان میدهـد کـه کـودک هنـوز نظریـه ذهـن را  غلط داشته باشند، نش
کسب نکرده است و تفکرش به جهان واقعی محدود میشود (بیرچ، 

 .(1997
در یک جمعبندی فــالول (بـه نقـل از جوکـار، سـامانی و فـوالد 
چنگ، 1379) اعالم کرد که درک باور غلط جزیی، ناشی از دانــش 
آگاهانه ما درباره ذهن خود و دیگران است. به اعتقاد او، این توانـش 
ــی از فراشـناخت را تشـکیل میدهـد. در کودکـان،  فرابازنمایی بخش
پیـش عملیـات ایـن نـوع توانـش فرابازنمـایی وجـــود دارد و بــاعث 
میشود که آنها بفهمند یک محرک برونی میتواند به طور همزمــان 
ــا اگر بـه یـک شـیء  بر دو چیز متفاوت و غیر همانند داللت کند و ی
ــور مختلـف  واحد از جنبههای مختلف نگریسته شود، میتوانند به ص
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درک گردند. به طور کلی به نظر میرسد یک اجماع نظر کلی در 
اینباره وجود دارد که مفهوم ذهن در کودکــان سـه تـا پنـج سـاله 
دچار تغییرات مهم و عمیقی میشود. (هــاگریـف1، ویمـر و پرنـر، 
1986؛ استینگتون، هریــس2 و السـون3، 1988؛ ولمـن و همکـاران، 

 .(2001
 

2- میل 
ــا و حالتهـای خواسـته شـده و  امیال افراد در برگیرنده پیامده
دوری جستن از پیامدها و حالتهای منفــی اسـت. بـه عنـوان مثـال 
امیدواری، ترس، آرزو، نفرت و عشق نمونههایی از امیال میباشـند 
ــد کـه مفـهوم  (ولمن، 1990). ولمن (همانجا) همچنین بیان میکن
ــار  میل در دو سالگی کسب میشود. در این زمان کودکان در گفت
روزمرهشان از برخی اصطالحات مربوط به میل اســتفاده میکننـد. 
فالول (1999) معتقد است که در ســه سـالگی کودکـان آمـادگی 
ــا، هیجانهـا  پیدا میکنند تا ارتباطهای علی ساده بین امیال، پیامده
ـــه ضمنــی را کســب  و اعمـال را درک کننـد (یعنـی نوعـی نظری
میکنند). به نظر میرسد آنها درک میکنند که مردم اگر به آنچه 
ــن صـورت احسـاس  میخواهند برسند، احساس خوب و در غیر ای
بدی خواهند داشت. همچنین در این ســن کـودک درک میکنـد 
ــتوجوی خـود را  که اگر افراد به شییء مورد نظرشان برسند، جس
ــود ادامـه  متوقف میکنند و در غیر این صورت به جستوجوی خ

خواهند داد. 
 

3- قصد 
مفهوم قصد به دو شیوه مجزا مورد استفاده قرار مــیگیـرد. اول 
اینکه این مفهوم برای یک عمل برنامهریزی شده در آینده به کــار 
برده میشود و دوم اینکــه بـرای جداسـازی اعمـال عمـدی از غـیر 
عمدی مورد اســتفاده قـرار مـیگیـرد (اسـتینگتون، 1993). در سـه 
ــدی را از اعمـال غـیر عمـدی  سالگی کودکان میتوانند اعمال عم
ــالگی  مانند بازتابها و اشتباهها تشخیص دهند و در چهار تا پنج س
قادر میگردند تا قصدها را از امیال یا رجحانها و نیز از پیامدهــای 
اعمال عمدی تمیز دهند (فالول، 1999). استینگتون (1993) رابطــه 
بین میل، قصد، عمل و پیامد را  اینگونه تبیین میکند: امیال علــت 

مقاصد و مقاصد نیز علت اعمال ما هستند. 
 

4- دانش  
ــتان، کودکـان برخـی حقـایق مـهم را  در پایان دوره پیش از دبس
ــها در مییـابند کـه  درباره حالت ذهنی دانستن به دست میآورند. آن
ــان  کلمه دانستن نسبت به فکر کردن یا حدس زدن نشان دهنده اطمین
ــا اطمینـان  بیشتر گوینده است و فرد را به حقیقت حالت موضوعات ب

بیشتری هدایت میکند (فالول و میلر، 1998).1 
ــورت «دنیـای  ولمن (1990) درک کودکان درباره ذهن را به ص
ذهنی درونی» بررسی کــرده اسـت. وی پنـج طبقـه دانـش را کـه بـه 
خصوص در دوران پیش از دبستان شکل میگیرنــد بـه صـورت زیـر 
ــــا6،  مطــرح کــرده اســت: وجــود4، فرآیندهــای مجــزا5 ، متغیره
یکپارچگی7،  نظارت شناختی8. در مجموع به نظــر ولمـن ایـن  پنـج 
طبقه دانش لزوماً در برگیرنــده تمـام جزئیـات آنچـه شـخص دربـاره 
ــد نیسـتند و نـیز کـامالً مسـتقل از هـم نمیباشـند و بـا  شناخت میدان
همدیگر همپوشــی دارنـد. همچنیـن فـالول (1999) معتقـد اسـت در 
دوران دبسـتان، سـالهای میانـه کودکـی، کودکـان در مییـابند کــه 
ــال  دانش از طریق ارائه اطالعات ادراکی کسب میگردد. در عین ح

اطالعات باید هم کافی باشد و هم به فرد ارائه گردد. 
 

5- وانمود سازی  
مطالعات پژوهشی که به وسیله فیــن بررسـی گردیـد از ایـن نظـر 
ــش  پیاژه حمایت میکند که وقوع بازی وانمودی در سنین یک تا ش
سال رخ میدهد، زودرسترین ژستهای وانمودی کودکــان در 12 
ــالگی ظـاهر مـیگردد و ایـن بـازی وانمـودی بیشـتر متوجـه  تا 13 س
خودش است تا دیگران. در 18 ماهگی این رفتارهــای خـود مدلولـی 
ــان،  کاهش و رفتارهای دیگر مدلولی افزایش مییابد. در ابتدا کودک
ــازی هسـتند و بـا اشـیای دیـگر (اغلـب یـک  عامل فعال در وانمودس
ــوان همبـازی منفعـل رفتـار میکننـد. بیـن 14 تـا 19  عروسک) به عن
ــور روز افـزون از یـک شـییء بـرای جانشـینی  ماهگی کودکان به ط
شییء دیگر استفاده میکنند. در سه سالگی کودکان بیشــتر در بـازی 
_____________________________________________
1- Hogrefe 2- Harris
3- Olson 4- existence
5- distinct processes 6- variables
7- integration 8- cognitive monitoring
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ـــودی بــا  وانمـودی اجتمـاعی کـه در بـرگیرنـده سـناریوهای وانم
همساالن یا بزرگساالن است شرکت میکنند (کاکس1، 1991). 

ــد تحـول مـهارتهای بـازی وانمـودی طـی  در مجموع هر چن
دوران کودکی اولیه در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفتــه 
است، با وجود این فقط در ســالهای اخـیر اسـت کـه بـا توجـه بـه 
کارهای لزلــی (1987) ایـن مـهارتها بـه عنـوان بخشـی از تحـول 
دانش کودکان درباره ذهن مــورد بررسـی قـرار گرفتـهاند. وی در 
ــاهگی تـا  مطالعات خود نشان داد که مفهوم وانمودسازی بین 18 م

دو سالگی به دست میآید. 
 

بازنمایی و فرا بازنمایی 
بازنمایی2  

بازنمایی یا تجسم در برگیرنده درک روابط نمادینی است کــه 
یک شخص برای دیگری قائل میشود (سنمان، 2002). بــه عقیـده 
ــورد  استینگتون (1993)، اصطالح بازنمایی را میتوان به دو شیوه م
ــایی یـک حـالت ذهنـی اسـت؛  بررسی قرار داد: در یک معنا بازنم
ــوان عـامل  فکر، خواسته، باور، قصد و … و در معنایی دیگر، به عن
شکل دهنده به این حالتهای ذهنی. بنابراین بازنمایی هــم فعـالیت 
است و هم وجود، هم فرآیند است و هم تولید. حالتهــای ذهنـی 
نظیر باورها و امیال، بازنماییهایی هستند که واسطه فعــالیت مـا در 
ــت پدیـد  جهان میباشند. آنها برای ما رابطهای روانشناختی با واقعی
میآورند. همچنین گاپنیک و استینگتون (1988) بر این باورند که 
بزرگساالن توان درک تغییر بازنمایی را دارا میباشــند. بـه عبـارت 
دیگر، آنها قادرند که تفاوت بین تغییرهای واقعی در جهان و تغییر 
در باورهایشان را درک کنند. این توانش مبنــای توانشهـای مـهم 
دیـگری میباشـد. اکتسـاب دانـش جدیـد و شـــاید مــهمتر از آن 
اکتساب راهبردهای کســب دانـش جدیـد، اغلـب بـه درک تغیـیر 

بازنمایی وابسته میباشد. 
در تکالیف نظریه ذهن، کودکان باید فرایند بازنمایی را درک 
نمـایند. درک نظریـه ذهـن مربـوط بـه بازنمـایی در حـدود چــهار 
سالگی رخ میدهد و در این سن کودکان درک میکنند که ذهن 
فعال است و موقعیتها را تعبیر و تفسیر میکند (استینگتون،1993؛ 

گاپنیک و استینگتون، 1988). 

فرا بازنمایی3 
ــوان بازنمـایی یـک  اصطالح فرابازنمایی یا فراتجسّم عموماً به عن
بازنمایی یا به بیان دقیقتر بازنمایی یک بازنمــایی بـه عنـوان بازنمـایی 
ــالک  تعریف میشود (استینگتون و همکاران، 1988). فرابازنمایی  م
اصلی در کسب نظریه ذهن محسوب میگردد. فرابازنمایی یعنی فرد 
ــا رویـداد داشـته  به طور همزمان دو بازنمایی متفاوت از یک شییء ی
باشد. به این صورت که شییء یا رویدادی را از قبل بازنمایی کنــد و 
آن را با بازنماییای که هم اکنون از آن شییء یا رویداد دارد مقایسه 

نماید (گاپنیک و استینگتون،1988).1 
ــت کـه دو سـطح بازنمـایی  همچنین لزلی (1987) بر این باور اس
وجود دارد: سطح اول بازنمایی شامل نمادپردازی در ذهن فرد است. 
سطح دوم بازنمایی یا فرابازنمایی در برگیرنــده توانـش کودکـان در 
درک بازنمـایی خودشـان میباشـد. وی بـــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــن  توانشناختی فرابازنمایی مهمترین عامل اساسی نظریه ذهن است. ای
توانـش فرابازنمـایی، در بـازی وانمـودی، درک بـاور غلـط و ســـایر 
حالتهای ذهنی  مشاهده میگردد. فرابازنمایی برای لزلی شامل ســه 
جزء میباشد:1) عــامل؛ یعنـی شـخص 2)ارتبـاط اطالعـاتی؛ شـغل و 
عمل عامل 3) تظاهر؛ واحدهــای اطالعـاتی کـه اسـتفاده معمولـی از 
یک شیء را بیان میدارد. در مجمــوع همـانطور کـه مونـو (1996) 
ــهار سـاله  بیان داشته است، در ظرفیتهای مفهومی کودکان سه تا چ
ــن تغیـیر عمـده بـه توانـش فرابازنمـایی  تغییر عمدهای رخ میدهد. ای

مربوط میشود. 
 

تکالیف نظریه ذهن 
چه زمانی و چگونه کودکان احساس میکنند که دیگران باورها 
ــد کـه عـامل رفتارشـان میشـود؟ بـرای  و امیالی متفاوت از آنها دارن
ــاوتی را گسـترش  بررسی این سؤال پژوهشگران مختلف تکالیف متف
ــه میتواننـد  دادهاند تا بدین وسیله مشخص سازند که کودکان چگون
ـــه چــیزی دربــاره  افکـار و اعمـال دیـگران را پیشبینـی کننـد و چ

ذهنهای سایر افراد  میدانند (بورکلند، 2000). 
در مجموع پژوهشگران برای ارزیابی توان نظریه ذهــن کودکـان 

_____________________________________________
1- Cox 2- representation
3- meta-representation
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از دو مقوله تکلیف به طور گسترده استفاده نمودهاند (ویمر و پرنر، 
ــــک و  1983؛ فــالول و همکــاران، 1983؛ فــالول، 1986؛ گاپنی
استینگتون، 1988). این دو مقوله عبارتاند از: تکالیف باور غلط و 

تکالیف نمود از واقعیت. 
در زیر هر یک از این دو مقوله به تفصیل تشریح میگردد. 

 
الف – تکالیف باور غلط 

ــر  سر منشاء دو نمونه اساسی از تکالیف باور غلط به ویمر و پرن
ــابی بـاور غلـط  (1983) نسبت داده میشود. به طو رکلی برای ارزی

در کودکان از دو تکلیف زیر به طور گسترده استفاده شده است: 
ــا انتقـال غـیر منتظـره (ویمـر و پرنـر،  1- تکلیف پیشبینی عمل ی

 :(1983
 در این تکلیف کودک با یک نمایش عروسکی مواجــه مـیگردد 
کـه در آن از دو عروسـک و سـه قفسـه اسـتفاده میشـود. در ایــن 
تکلیف فرد اصلی نمایش (ماکســی1)،  مـادرش را میبینـد کـه در 
یکی از قفسهها مقداری شکالت میگذارد. او سپس اتاق را ترک 
ـــازی بــیرون مــیرود. در غیــاب وی مــادرش  میکنـد و بـرای ب
ــه دوم منتقـل میکنـد. وقتـی کـه  شکالتها را از قفسه اول به قفس
ماکسی از بازی بر میگردد، مایل است شکالت بخــورد. در اینجـا 
ـــی بــرای  از کـودک خواسـته میشـود پیشبینـی کنـد کـه ماکس
ــد. اگر پاسـخ کـودک  برداشتن شکالت کجا را جستوجو میکن
ــاره  درست باشد، از وی خواسته میشود تا حدس بزند ماکسی درب
ــدر بـزرگش (کسـی کـه میخواهـد راسـتش را  جای شکالت به پ
بگوید) و یا به برادرش (کسی که مایل است او را فریب دهد) چــه 
میگوید. اگر کودک به باور ماکسی از جای شکالت اشاره کند، 
در این صورت پیشبینی میکند که ماکسی قفسه اول را جستجو 
میکند؛ پیشبینی مبتنی بر باور2. اگر باور ماکسی را در نظر نگیـرد 
و به جای واقعی شکالت اشاره کنــد، پیشبینـی وی آن اسـت کـه 
ماکسـی قفسـه دوم را جسـتوجو میکنـد؛ پیشبینـــی مبتنــی بــر 

واقعیت3.  
ـــده (هــاگریــف و  2- تکلیـف پیشبینـی بـاور یـا جعبـه گول زنن
ــــام4 و ویمـــر، 1987؛جنکیـــنز5 و  همکــاران، 1986؛ پرنــر، لیک

استینگتون، 1996): 

در این تکلیف از سناریوی عروسکی استفاده نمیشــود، تـا آثـار 
احتمالی آن بر قضاوتهای کودکان کنترل شود. آزمایشگر جعبهای 
ــش را نشـان میدهـد؛ بـرای  به کودک میدهد که ظاهر آن، محتوای
مثال، جعبه اسمارتیز که نوعی شکالت است یا جعبه کبریت. ســپس 
از کودک خواسته میشود که محتوای آن را حدس بزند. وقتــی کـه 
کودک پاسخ میدهد: «اسمارتیز»، آزمایشگر در جعبه را باز میکنــد 
و به کودک نشان میدهد که در داخل آن مداد یا سنگ ریزه وجود 
دارد. سپس در جعبه را میبندد و مجدداً از کودک میپرسد: به نظــر 
تو کودک دیگر درباره محتوای جعبه چه فکــری میکنـد؟ و سـپس 
یک سؤال اضافی دربــاره بـاور اولیـه آنـها نسـبت بـه محتـوای جعبـه 

پرسیده میشود.1 
 

ب- تکالیف نمود - واقعیت 
در بیشتر مطالعات مربوط به تحول دانــش کودکـان پیشدبسـتانی در 
ــفنج،  مـورد تمـایز نمـود - واقعیـت، از صـور مختلـف آزمـایش (اس
ـــاران، 1983؛ فــالول،  صخـره) اسـتفاده شـده اسـت (فـالول و همک
ــف فـوق (اسـفنج و صخـره) در قسـمت تشـریح  1986). دربارۀ تکلی
ــالول معتقـد اسـت  تمایز نمود - واقعیت توضیح داده شد. همچنین ف
ــی در  در تکـالیف نگهـداری ذهنـی پیـاژه، همـواره نمودهـای ادراک
مقابل واقعیتهای مفهومی قابل استنباط قرار داده میشود. برای مثال 
در تکالیف نگهداری ذهنی عدد، آزمایشگر ابتدا دو ردیف دکمه را 
ــالتی  که هر یک متشکل از ده دکمه است، به صورت متناظر و در ح
که یک ردیف در باالی ردیف دیگر قرار گیرد مرتب میکند. پــس 
ــر دو ردیـف برابـر  از آن که کودک پذیرفت که تعداد دکمههای ه
است، آزمایشگر فاصله دکمههای یکی از ردیفها را زیاد میکند و 
ــههای ایـن ردیـف بـه نظـر  بدین وسیله موجب میشود تا تعداد دکم
ــه دو ردیـف هنـوز از لحـاظ  کودک بیشتر بیاید. کودک با بیان اینک
تعـداد بـا یکدیـگر برابرنـد، توانـش نگهـداری ذهنـی خـود را نشــان 
ــداری ذهنـی، حداقـل بـاید بدانـد کـه در  میدهد. او برای انجام نگه
ــهوم متفـاوت  چنین موقعیتی، نمود ادراکی و واقعیت میتوانند دو مف
باشند. در صورتی که کودک فاقد نگهــداری ذهنـی باشـد و بگویـد 

_____________________________________________
1- Maxi 2- belief based prediction
3- reality based prediction 4- Leekam
5- Jenkins
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که تعداد دکمههای ردیف بسط یافته بیشتر اســت، میتـوان گفـت 
ــد،  که در حالی که از او خواستهایم از واقعیت مفهومی صحبت کن
بر مبنای ظاهر ادراکی قضاوت کــرده اسـت. ایـن نـوع جابـهجایی 
نمود و واقعیت «پدیدهگرایی» خوانده میشود. جالب اینکه ممکـن 
ــایی معکـوس ایـن حـالت را مرتکـب  است کودکان خردسال خط
ــد کـه از یـک دیـدگاه  شوند؛ یعنی وقتی از آنان میخواهیم بگوین
فضایی خاص یا یک زاویه خاص، شییء ویژهای چگونه مینماید، 
آنها به غلط هر آنچه را که در آنجا وجود دارد، یعنی هرچه را کـه 
میتوانند ببینند و هر آنچــه را کـه (از آن زاویـه) نمیتواننـد ببیننـد 
ــه ایـن گرایـش معکـوس، یعنـی اشـاره بـه واقعیـت  بیان میکنند. ب
هنگامی که تنها باید به نمود توجه شود، «واقعگرایی» گفته میشود 
(فالول، 1377). همچنین اسکول و لزلی (2001) بر این باورند کــه 

اکتساب چنین توانشهایی جهان شمول است.  
 

سن اکتساب نظریه ذهن 
در حال حاضر، در مـورد سـن دقیـق اکتسـاب نظریـه ذهـن در 
کودکان بحثهایی در جریان است. برخی از پژوهشگران دیــدگاه 
شروع اولیه را مطرح میکنند و اکتساب نظریه ذهن را 2/5 سالگی 
میدانند و برخی دیگر شروع با تأخیر را مطرح میکنند و معتقدنـد 
ــان  که توانشهای نظریه ذهن حقیقی فقط بعد از چهار سالگی نمای
میگردند و برخی تفاوتهای مشاهده شده در زمینه شروع اولیه یا 
شروع با تأخیر مربوط به نوع تکلیــف بـه کـار بـرده شـده و درجـه 
سادگی یا دشواری آن تکلیف میباشــد (یرمیـا1، اِرِل2، شـانکد3 و 

سولومونیکا-لوی4، 1998). 
در مورد پاسخدهی به تکالیف نظریه ذهــن، در تکلیـف انتقـال 
نامنتظره یا به عبارت دیگر تکلیف ماکسی، نتایج نشان میدهد کــه 
هـر چنـد کودکـان در یـادآوری عوامـل اساسـی داسـتان مشــکلی 
ندارند، به صورت نوعی، کودکان سه ساله واقعیت مدار هستند در 
حالی که چهار سالهها باور مدار میباشند و حتی میتواننــد دربـاره 
دروغ ماکسی استدالل کنند. در تکلیف پیشبینی باور نیز کودکان 
ــدار میباشـند. در ایـن سـن کودکـان از طبیعـت  سه ساله واقعیتم
مربوط به بازنمــایی حالتهـای ذهنـی خودشـان آگاهـی ندارنـد و 
بازنماییهایشان جدا از واقعیت نیســت. در تکـالیف تمـایز نمـود - 

ــخ دهنـد،  واقعیت نیز کودکان چهارساله توانستند به هر دو سؤال پاس
امـا کودکـان سـه سـاله نتوانسـتند. از تمـــام آزمایشهــای فــالول و 
همکاران میتوان نتیجه گرفت که در این زمینه مشــکالت کودکـان 
سه ساله گسترده و همه جانبه است (ویمر و پرنر، 1983؛ هاگریــف و 
همکاران، 1986؛ اســتینگتون، 1993؛ گاپنیـک و اسـتینگتون، 1988؛ 

فالول و همکاران، 1983؛ فالول، 1986). 
به طور کلی در تحقیقات مختلف مشخص شده است که در ســه 
تا چهار سالگی تغییری کلی در مفهوم کودک از ذهن رخ میدهــد. 
ــایز نمـود –  طی این دوره اکثر کودکان میتوانند باورهای غلط و تم
واقعیـت را درک کننـد، مفـاهیم میـل و قصـد را بفـهمند و از منـــابع 
مختلف باورها آگاه شوند. همچنین در ایــن سـن کـودک شـروع بـه 
درک این مطلب مینماید که اعمال مردم به وسـیله افکـار، باورهـا و 
ــابراین از جنبـههای علـی و نظریـه ذهـن  امیالشان هدایت میشود و بن
استفاده میکنند (گاپنیک و استینگتون، 1988؛ ولمن، 1990؛ فــالول 
و میلـر، 1998؛ فـــالول، 1999؛ یرمیــا و شــولمن5، 1996؛ یرمیــا و 
همکاران، 1998؛ یرمیا، ســولومونیکا-لـوی، شـولمن و پیلووسـکی6، 
ــــهدی، 1382؛ مشـــهدی و  1996؛ ولمــن و همکــاران، 2001؛ مش

محسنی، 1384).1 
 

چرا کودکــان سـه سـاله در تکـالیف بـاور غلـط شکسـت 
ــهامات  میخورنـد. برخـی از پژوهشـگران مطـرح کردهانـد کـه اب
زبانی، یعنی چگونگی پرسیدن سؤالها، در عملکرد ضعیف کودکان 
ــهامات زبـانی رفـع  سه ساله نقش دارد. با وجود این حتی زمانی که اب
شـود، بـاز هـم کودکـان سـه سـاله در تکـالیف بـاور غلـط شکســت 
میخورند (بورکلند، 2000). برخی از پژوهشگران از جمله هاگریف 
ــاتوانی  و همکـاران (1986) معتقدنـد کـه کودکـان سـه سـاله یـک ن
اساسی در ذهن خوانی دیگران دارند. گاپنیک و اســتینگتون (1988) 
ــد و نظریـه  نیز معتقدند که کودکان سه ساله یک نقص بازنمایی دارن
ذهن صحیح را کسب نمیکنند. یک احتمال دیگر که به وسیله ویمر 
ــواهد  و پرنر (1983) مطرح شده، این است که کودکان سه ساله با ش
متضاد مشکل دارند. آنها نمیتوانند از یک شییء واحد، همزمــان دو 

_____________________________________________
1- Yirmia 2- Erel
3- Shanked 4- Solomonica – Levi
5- Shulman 6- Pilowsky
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بازنمایی داشته باشند. 
همچنین دو عامل «اندازه خــانواده» و «فریـب» نـیز در عملکـرد 
کودکـان در زمینـه تکـالیف نظریـه ذهـن نقـش دارنـد. کودکـــان 
خانوادههای پر جمعیــت نسـبت بـه خانوادههـای کـم جمعیـت، در 
تکالیف باور غلط عملکرد بهتری دارند. در اینجا نقش خواهرهــا و 
تعامل آنها در تحول نظریه ذهن قــابل توجـه اسـت. دومیـن عـامل، 
ــه منعکـس  فریب یک مهارت مهم در خود فرد است. فریب همیش
کننده دانش دربــاره ذهـن دیـگری اسـت، بنـابراین زمـانی مطـرح 
ــرد فریـب دهنـده چـیزی را میدانـد کـه فـرد فریـب  میشود که ف
خورده آن را نمیداند. از این رو، فریب شاخص دیگری است کــه 
ــه ذهـن بـه آن نیـاز دارد. بنـابر اظـهارات  کودک برای کسب نظری
ـــایی هســتند  والدیـن حتـی کودکـان دو سـاله نـیز دارای ایـن توان

(بورکلند، 2000). 
عالوه بر عوامل فوق، یک نظریه درباره اینکه چرا کودکان در 
تکالیف نظریه ذهن مشکالتی دارند این است که تحول زبان نقش 
ــال، جنکیـنز و  مهمی در تحول نظریه ذهن ایفا میکند. به عنوان مث
استینگتون (1996) معتقدند که نظریه ذهن به زبــان وابسـته اسـت و 
کودکان بــرای نشـان دادن نظریـه ذهنشـان در تکـالیف بـاور غلـط 
نیازمند مهارتهای زبانی هستند. زبان، کودکان را قادر میسازد تا 
اثربازنمایی شخصیت داستان را زمــانی کـه شـییء از محـل اول بـه 
ــنز و  محـل دوم منتقـل میشـود، حفـظ کننـد. نکتـه کلیـدی جنکی
ــد اثـر بازنمـایی شـخصیت  استینگتون این است که کودک میتوان

داستان را در مواجهه با یک واقعیت متعارض حفظ کند. 
در حال حاضر تعــداد زیـادی از پژوهشـگران ادعـا میکننـد کـه 
ــط و بـه طـور کلـی تکـالیف نظریـه ذهـن بیجـهت  تکالیف باور غل
مشکل هستند و اگر در تکالیف به صورت مناسبی تجدید نظر شــود، 
کودکان سه ســاله نـیز میتواننـد اسـتدالل بـاور غلـط را نشـان دهنـد 
(ولمن و همکاران، 2001). در مجموع میتوان گفت که کودکان به 
ــت مییـابند: اول اینکـه آنـها کشـف  دو کشف مهم درباره ذهن دس
میکنند که ذهن چیست؟ اینکه مردم ذهنهــایی دارنـد کـه افکـار و 
خواستههایشان را میسازد. کشف دیگر اینکه ذهن چه کاری انجــام 
میدهد، این افکار و خواستهها از کجا به ذهن میرسند و چه آثـاری 

دارند (استینگتون، 1993). 
ــوان گفـت کـه دسـت  همچنین همگام با نظر ولمن (1990) میت
یافتن به نوعی درک از ذهن یک دستاورد مهم در کودکــی اسـت و 

برای درک دنیای اجتماعی امری بنیادی است. 
ــت و براسـاس یافتـههای پژوهشـی کـه در  با توجه به آنچه گذش
ــن در  سطور پیشین ارائه گردید، میتوان گفت که رویکرد نظریه ذه
حال حــاضر بـه صـورت یـک حـوزه مـهم پژوهشـی در روانشناسـی 
ــادی از پژوهشـگران را بـه خـود جلـب کـرده  تحولی توجه تعداد زی
است و ایــن پژوهشـگران بـا اسـتفاده از مفـاهیم ایـن رویکـرد سـعی 
کردهاند به بررســی هـر چـه دقیقـتر ذهـن کودکـان و کنشهـای آن 

بپردازند.  
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