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کودکانذهنيهینظرينامهپرسشسنجیرواناتیخصوصیبررس

شـمار  شناسـی رشـد بـه    ي ذهن یکی از موضوعات چالش برانگیـز در روان نظریه: دفه
ي ذهن در کودکان ي نظریهنامهرود. هدف این پژوهش، بررسی پایایی و روایی پرسشمی

490یـابی اسـت. بـدین منظـور     پژوهش حاضر از نوع زمینـه روش: سه تا نُه ساله است.
دبستانی و دبستان با میـانگین  آمادگی، پیش) از مقاطع پیشدختر246پسر و 244کودك (

اي) انتخاب شدند. براي اي (چندمرحلهي خوشهبه شیوه02/2ر معیاسنی شش و انحراف 
ي ذهـن  ي نظریـه نامـه ها از مادران این کودکان خواسـته شـد تـا پرسـش    آوري دادهجمع

) را تکمیل کنند. بررسی پایایی مقیاس باز ضریب آلفاي کرونباخ و روایی 2012(هوتچینز
نتـایج نشـان داد کـه ضـریب     هـا: یافتهمقیاس با روش تحلیل عاملی تأییدي بررسی شد.

و براي هـر کـدام از   77/0آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس نامه با استفاده از پایایی پرسش
است. نتـایج  74/0و 68/0، 9/0عوامل در سه سطح ابتدایی، اساسی و پیشرفته به ترتیب 
، GFI ،AGFI ،RMSEA،CFIتحلیل عاملی تأییدي نیـز بـا اسـتفاده از شـاخص هـاي      

NFI ،IFIــان ــدهنش ــه    دهن ــکل اولی ــه ش ــل ب ــین عوام ــدل در تعی ــوب م ــرازش خ ي ب
) بود. نتایج هنجاریابی هم نشان داد که نمرات میانگین جمعیت ایرانی در 2012(هوتچینز،

است و دختران و پسران 15و 94/17، 19هر سه سطح اولیه، اساسی و پیشرفته به ترتیب 
پـژوهش نشـان داد کـه    گیري:نتیجهت معناداري ندارنـد.  در مؤلفه هاي تئوري ذهن تفاو

ي ذهـن در جمعیـت   ي ذهن ابزاري پایا و روا بـراي سـنجش نظریـه   ي نظریهنامهپرسش
از آن بـراي  تواننـد شناسـی رشـد مـی   ي روانایرانی است و محققان و متخصصان حـوزه 

کودکان استفاده کنند.ي راه کارهاي تقویت تئوري ذهن در ي ذهن و ارائهسنجش نظریه
.ي ذهن کودکان، پایایی، روایی، تحلیل عاملینظریهي نامهپرسشها:کلیدواژه

Assessment of the Psychometric Characteristics of Theory of Mind
Inventory among children in Iranian population

Introduction: Theory of mind is one of the challenging topics in
developmental psychology. The aim of this research was to study the
reliability and validity of Theory of Mind Inventory among children in
Iranian population. Methods: The study population included 490
children (244 males and 246 females) enrolled through random cluster
sampling method. The mean age of participants was 6±2.02 years. The
Theory of Mind Inventory was answered by the participant’s mothers in
one session. Obtained data were processed using the Cronbach’s alpha
coefficient for scale’s reliability and confirmatory factor analysis for
scale’s validity. Results: Cronbach’s alpha coefficient showed that the
Hutchins’s Theory of mind Inventory retains a high reliability (0.77) in
all three levels including primary (0.9), basic (0.68) and advanced
(0.74). Factor analysis, using several indexes showed that the model has
a strong fitness in determining factors in the primary level as expressed
by Hutchins. Moreover, the normalization findings showed median
scores of 19, 17.94 and 15 in primary, basic and advanced levels,
respectively. No difference in theory of mind was noted between boys
and girls. Conclusion: Results showed that the Theory of Mind
Inventory retains an acceptable reliability and validity in Iranian
children. The tool can be used by researchers and developmental
psychology professionals to measure and empower the theory of mind in
children.

Keyword: Theory of Mind Inventory, Validity, Reliability, Children.
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مقدمه
"فکـر "بیشتر رفتارهاي روزانه مستلزم تعامـل بـا دیگـران و    

است. به این معنا کـه فـرد بایـد نـوعی ارزیـابی شـناختی از       
داشته باشد تا بتواند ارتبـاط مناسـبی بـا    "موقعیت اجتماعی"
ي اجتماعی خاص آن برقرار کند. در بافت یا زمینه"دیگري"

ــن هــدف،  ــه ای ــراي دســتیابی ب ــد ب ــه انســان بای ــد ب بتوان
، بـه عنـوان موجـوداتی    "دیگري"و "خود"هایی از ارزشیابی

مند و داراي تمایالت و باورها دست یابد. این موضوع که نیت
کودك چگونه و در چـه زمـانی از رشـد از باورهـا، تمـایالت،      

ــی  ــاه م ــود و دیگــران آگ ــی خ شــود و آن را در حــاالت روان
بیسـت سـال اخیـر،    دهـد، در ده  بینی رفتارها دخالت میپیش

ــوان   ــت عن ــه"تح ــاره نظری ــان درب ــاي کودک ــنه "ي ذه
هاي بسـیاري را بـه خـود اختصـاص داده و در حـال      پژوهش

ي هـاي پژوهشـی در حیطـه   ترین زمینهحاضر یکی از پررونق
).1شناسی رشد است (شناخت اجتماعی و روان

ي گسترده و چندبعـدي اسـت کـه    یک سازه1ي ذهننظریه
، 3، فراشـناخت 2گیـري دیدگاهاصطالحاتی مانند اغلب به جاي 

رود. بـه کـار مـی   5و شـناخت اجتمـاعی  4شناسی عامیانهروان
شود کـه  یک سیستم ادراکی توصیف می"همچنین به عنوان 

مند تعـامالت اجتمـاعی انسـان را شـکل داده و     به طور هدف
ي آن حاالت روانی را به خود و دیگران نسـبت  افراد به وسیله

ي ذهن به عنوان اصـطالحی شـرح   دهند. در واقع، نظریهمی
شـود. یـک   می6"شدگیعدم محاط"داده می شود که باعث 

میـزان درك افـراد از   کـه ي ذهـن، توصیف کارآمد از نظریـه 
هاي ذهنی دیگران را منعکس ي به هم پیوسته و حالتشبکه

، یـک  ایـن نظریـه  .)2شود (کند، به ساختارش مربوط میمی
ــه جــاي  ســازه ــب ب ي گســترده و چندبعــدي اســت کــه اغل

شناسـی  ، فراشـناخت، روان 7گیـري دیـدگاه اصطالحاتی ماننـد  
رود و عبـارت اسـت از   و شناخت اجتماعی به کار می8عامیانه

توانایی درك حاالت ذهنـی دیگـران (ماننـد باورهـا، نیـات و      
کـه حاصـل آن بـه شـکل توانـایی فریـب دادن و یـا        )امیال

.)3شود (همکاري و همدلی با دیگران ظاهر می
اي بـا  این واژه را نخسـتین بـار پریمـاك و وودراف در مقالـه    

مطرح کـرد.  "ي ذهن دارند؟ها نیز نظریهآیا شمپانزه"عنوان 
بـراي اشـاره بـه توانـایی فـرد در اسـتناد       آنها از این نظریـه 

احساسات، باورها، نیات و افکار یا حاالت ذهنی به دیگـران و  
به عبارت دیگر، ؛ )4کردند (بینی رفتار آنها استفاده پیشنهایتاً
) یـا  5ي ذهن توانایی فرد بـراي درك حـاالت ذهنـی (   نظریه

). این توانـایی بـه فـرد کمـک     6است (خواندن ذهن دیگران 
و نیات دیگران، کند تا با نگرش دقیق به احساسات، باورهامی

).7کند (رفتارشان را درست توصیف و تبیین

ي ذهن یکی از ابعاد هوش اجتماعی است و به توانـایی  نظریه
خواندن ذهن دیگران مربوط است؛ یعنی قدرت فهم و تفسـیر  
حاالت روانی دیگران را در برمی گیـرد. ایـن نظریـه حـداقل     

هاي نورونی مختلـف اداره  مل دو مؤلفه است که با مکانیزمشا
ي آن که قسمت عمـده 9اجتماعی-ي ادراکیمی شود. مؤلفه

هاي مربوط بـه چــهره و یـا بـدن و همچنـین      خواندن نشانه
سـت.  ها اشـرح عالیق و افکار دیگران با استفاده از این نشانه

هــاي ســنتی، بــراي ســنجش ایــن مهــارت،      در آزمــون
هاي او کنندگان باید حالت روانی فرد را از عکس چشمتشرک

کـه  10اجتمـاعی -ي شـناختی ارزیابی کنند. دسته دیگر، مؤلفه
مـن گمـان   "،توانایی کشف علت کارهاي دیگران است: مثالً

).8کند (کنم او در مورد من این طور فکر میمی
از دیدگاه عصب شناختی مطالعات مبتنی بر تصویرنگاري مغز، 

، کـورتکس میـانی   11اي گیجگـاهی محل اتصال بخش آهیانه
ي ذهـن  پولز گیجگـاهی بـا توانـایی نظریـه    و12پیشانیپیش

ي هـاي جنسـیتی در نظریـه   ارتباط دارد. در مورد نقش تفاوت
ي ها توانایی نظریهها متفاوت است؛ برخی پژوهشذهن، یافته

کنند. میذهن را در زنان و برخی دیگر در مردان زیاد ارزیابی
ها فقدان در کنار این دو دسته، نتایج گروهی دیگر از پژوهش

).13-9دهد (تفاوت بین دوجنس را نشان می
زمان بـا بـزرگ   ي ذهن همبه نظر برخی پژوهشگران، نظریه

یابد؛ به طوري کـه کودکـان در حـدود    شدن کودکان ارتقا می
(امیـال) و  خواهنـد  توانند بین آنچه دیگران میسه سالگی می

رفتارها) ارتباط برقرار کنند، امـا  دهند (آنچه دیگران انجام می
). شواهد 14توانند ماهیت باورهاي دیگران را درك کنند (نمی

ي ذهن متأثر از عوامل بسیار حاکی از آن است که رشد نظریه
غیر وراثتی است و با کیفیت تعامل با والدین، تعداد همساالن 

ــ  ــاط مسـ ــتان ارتبـ ــود و دوسـ ــورت وجـ تقیم دارد و در صـ
هـاي فرزنـدپروري ناکارآمـد    هاي اجتماعی و روشمحرومیت

ي ذهــن کــه بــا شــود. ایــن خصوصــیت نظریــهضــعیف مــی
هـا و  هاي اجتماعی قوي، سهولت در پیوستن به گـروه مهارت

فـردي ارتبـاط مسـتقیم دارد، از لحـاظ تربیتـی      حساسیت بین
).15است (بسیار مهم 

گستردهبسیاراخیرسال25طولدرذهنينظریهدرتحقیق

1. Theory of Mind 7. Prespective-taking
2. Prespective-taking 8. Folk psychology
3. Metacognition 9. Social-preceptual
4. Folk psychology 10. Social-cognitive
5. Social cognition 11. Temporoparietal junction
6. Refuses to be 12. Medial prefrontal cortex
Corralled
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صدهامیاندر. استشدهمتنوعسنجش آن بسیارو ابزارهاي
در1پرنـر وویمـر راذهنينظریهمقیاسترینرایجبررسی،

سـالی یـا غلط کالسیکباوراز تکالیفاستفادهبا1983سال
هـا بچـه داستانی بـراي تکلیفایندر. اندساخته) 16(2آنه–

مکـانی بـه مکـان یـک ازجسـمی آندرکهشودمیتعریف
آنازداسـتان اصلیبازیگرشود، در حالی کهمیمنتقلدیگر

اي را در ي شیشـه براي مثال، سالی یک گلولـه است؛خبربی
رود. در غیـاب او، آنـا وارد   گذارد و از اتاق بیرون مـی سبد می
گـذارد  جعبه میدارد و داخلشود و آن را از سبد برمیاتاق می

شود که سـالی پـس از برگشـت    ها سؤال میرود. از بچهو می
هایی که در پاسخ بـه نـام   گردد؟ بچهاش میکجا دنبال گلوله

گیرند ي منفی میکنند (پاسخ غلط) نمرهمکان جدید اشاره می
کـه برنـد و آنهایی که از مکان اول (پاسـخ درسـت) نـام مـی    

آنها که در مورد ایـن اسـت کـه    ي دانش دهندهنشاناحتماالً
"بـاور غلـط  "رفتارها توسط حـاالت روانـی و در ایـن مـورد     

ارزشـمند ابزاریکآنه_سالیتکالیف).17هدایت می شود (
ازیکـی بـه عنـوان  کـاذب، باورهـاي توانـایی بررسـی براي
.استذهن،ينظریههايجنبه

بـا ذهـن ينظریـه سـنجش سـنتی هـاي مقیـاس ازاستفاده
شـکل بـه هـا مقیـاس ایناینکهمانندروست؛روبهمشکالتی

نتیجهدر. دارندارتباطفردعملکردمستقیمسنجشباافراطی
عملکردشـان در  تواند بـر میکودکانشناختیوزبانیسطوح
این،برعالوه). 18بگذارد (تأثیرذهنينظریهدانشيزمینه

در) توجهواشتیاقمندي،عالقهسطحمانند(انگیزشیعوامل
کودکـان بـه خصـوص  کودکان،ذهنينظریهارزیابیزمان

باگاهیانگیزشیعواملاین. استتأثیرگذاربسیاراتیستیک،
هــايدســتورالعملفهــمدرنــاتوانیماننــدمــوقعیتیعوامــل
انجـام راآزمـون کـه افـرادي بـا ناآشـنایی سنجش،موقعیت

شـود مـی همراهنیزسختتکالیفازناشیناکامیودهندمی
بـر عـالوه . شـود بیشتر عملکردمحدودیتباعثتواندمیکه

موفقیتيدوگانهيپایهبرذهنينظریهسنتیتکالیفاین،
فالسبرگ-تارگريبه عقیده.شوندمیگذارينمرهشکست/ 
کـه بـرد مـی سـمتی بـه رامـا دهـی نمرهسیستماین،)19(

آناسـت ممکنافرادکهاستچیزيذهنينظریه"بگوییم
پژوهشـگران  برخـی دلیل،همینبهباشند.داشته یا نداشتهرا
هـاي بسـته شـکل بـه ذهـن ينظریـه هايمقیاسارزشاز

سـنجش بـراي آنهـا توانـایی معتقدنـد وکردهانتقادتکالیف
).20محدود است (بسیارذهنينظریهبهمربوطهايفعالیت

ي ذهن توسعه یافته درسنجش نظریهکهیکی از رویکردهایی
ــر و اســتانداردتري دارد، ســنجش عصــب   ــواي معتبرت و محت

) اســت کــه بخــش ادراك 3NEPSY-2)21شــناختیروان

براي دستیابی به میزان شناخت عـاطفی  اجتماعی نیز دارد و
ي گسترده اي از ها دامنهطراحی شده است. اگرچه این آزمون

هاي کالمی و غیرکالمـی  همراه پاسخبهي ذهن،ابعاد نظریه
بررسـی  گیرند، ولی عملکـرد کـودك را مسـتقیماً   را در بر می

هاي عملکـرد در برابـر عوامـل    کنند و مانند تمامی مقیاسمی
پذیرنـد. اشـکال  انگیزشی، موقعیتی، زبـانی، شـناختی آسـیب   

شـود میدیدهذهنينظریهسنتیهايمقیاسدرکهدیگري
حتی وقتی درك و فهم شناختی اجتمـاعی فـرد   که استاین

هاي فرد بسـیار تـأثیر   خوب است، نتایج از سایر توانایینسبتاً
هـا بـر اسـاس چشـم   خوانیذهنآزمونمثال،براي. گیردمی

ينظریـه پنهـان وغیرکالمـی وجـوه کهاستمقیاسی)22(
اسـت عکستعداديآزمون که شاملاین. سنجدمیراذهن

احسـاس بایدفردودهدمینشانراچشمازقسمتیفقطکه
متـأثر از بسـیار دهـد، را تشـخیص عکسدرموجودتفکریا

.اسـت افـراد لغاتيدامنهوبیانقدرتکالمی،هايمهارت
عجیـب هـاي داستاني ذهن،نظریهدیگريپیشرفتهاسیمق

تشکیل شـده تصویريداستانتعداديازکه) 23(هپی است
ازاوبرداشـت تـا بـه  کندمیتعریفکودكبرايآزمونگرکه 

نیـز آزمـون ایـن درپی ببـرد. اجتماعی مختلفهايموقعیت
ذهنينظریهدرنقصتواندکالمی میهايمهارتدرضعف
تکـالیف ازبسـیاري ماهیـت اینکه،تینهاشود.تلقیکودك
اسـت ناشـدنی حـل معماهايشبیهدقیقاًسنتیذهنينظریه

کـارکرد اسـت الزملذادارد؛زندگیدرکمیبسیارکاربردکه
هـاي مهـارت سـایر تأثیرازدوربهکودکاناجتماعیشناختی

درکـه چنـان موقعیتی، آنوانگیزشیعواملوکالمی، بیانی
همـین اصـل  وشـود سـنجیده رود،میکاربهروزمرهزندگی
سـاخت در)هوتچینز و همکـاران (سندگانینواصلیيانگیزه

).2است (بودهذهنينظریهمقیاس
کـه  کنـد مـی بیانراواقعیرفتارازهاییمثالحاضر،مقیاس

راخـود فرزندتواناییمیزانراحتیبهتواندمیمراقبیامادر
آمـوزش وتمرینتأثیرتحتمقیاساین. بسنجدآنمورددر

آزمـون مـداخالت  پـس -آزمونپیشهايبررسیدرونیست
نشـان ) 24هـا ( پـژوهش . داردزیـادي بسـیار درمانی کـاربرد 

30جلسـات درمناسـب ذهنينظریهمداخالتکهدهندمی
برايهفتهچهار تا هشتمدتبهدرهفته وروزسهاي،دقیقه
توانـد مـی آزمایشـی ويبالینهايگروهذهنينظریهتغییر
در شناسایی کودکان اتیستیک کـه درمقیاساین. باشدمؤثر

1. Wimmer and Perner
2. Sally-Anne
3. Neuropsychological Assessment-2
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دارد و نقص دارند نقـش مهمـی  شناختیوزبانیهايمهارت
ذهـن ينظریهبامرتبطاختالالتسایرشناساییهمچنین به

الکلـی سـندروم وتوجـه کمبـود -فعـالی بیشاختالل(مانند
ــوزادي، ــندروم ن ــدهXس ــایی،کنن ــايناتوان ــادگیري،ه ی
توانـد نهایـت مـی  و درکردهکمکنیزهوشی)هايناتوانایی

افرادذهنينظریهقوتوضعفنقاطازبسیاريیافتنبراي
اهـداف آنهـا اجتمـاعی شناختیرخنیمترسیمباوباشدمفید

.کندپیشنهاددرمان رامناسب دررشدي
کودکـان ذهنينظریهسنجشبراينیزایراندرکهآنجااز
گفتـه پیشترکههمان طورکهشودمیاستفادههاییآزموناز

هـاي مهـارت ومـوقعیتی انگیزشـی، عوامـل تأثیرتحتشد،
بدونآزموناولینعنوانبهآزمونایناست،کودکانکالمی

شد.هنجاریابیوانتخاباشکاالتاین

روش
هاي آن با روشهمبستگی و دادهنوع ازحاضرپژوهشطرح
ينمونـه آوري شـده اسـت.  نامـه) جمـع  (پرسـش یـابی زمینه

بهساله است کهنُهتاسهکودك490مادرانشاملپژوهش
مهـد از بـین مـادران کودکـان   ايمرحلـه چندايخوشهروش

. شـدند انتخـاب کرمانشـاه شـهر دولتـی مـدارس وهاکودك
و20/2اسـتاندارد  انحرافباششکودکاناینسنیمیانگین

باشد.میسال9تا3سنیيدامنه
فارسـی بـه نویسنده،دریافت شده ازاصلیينامهپرسشابتدا

زبانوشناسیروانمتخصص10يسپس به وسیلهوترجمه
نفـر، 20شد و پس از اجراي آزمایشی بـراي بررسیانگلیسی
شـدند.  دادهو تغییـر  حذففهم آنقابلغیرومبهمجمالت

دهندگان خواسته شد تا با دقت هر عبارت را پاسخدر شروع از
بخوانند. پیوستار پاسخ دهی به شکل یک خـط کـش بیسـت    
سانتیمتري در پایین هر عبارت آورده شده است. پاسخ دهنـده  
میزان موافقت خود را با هر عبـارت، بـا گذاشـتن عالمـت در     

می دهد. مقـدار  مکان مناسب روي خط کش (پیوستار) نشان 
هاي فرد با اندازه گیري مکانی که فرد بر روي خط کش پاسخ

عالمت زده است، مشخص می شود.

ابزار پژوهش
هـوتچینز ذهـن ينظریـه ينامـه پرسشازپژوهشایندر

-ي گستردهسؤال، دامنه42بامقیاساین. استشدهاستفاده
بـه آیـتم هر. سنجداجتماعی را می–شناختیادراکاتازاي

مراقب کـودك یامادراز. استشدهمطرحعبارتیکشکل
مـورد درراو نظـرش خوانـده راشود تـا عبـارات  میخواسته

دانـم؛ نمینه؛احتماالًنه؛قطعاًاز(پیوستار روي یکفرزندش

ها که نامهبر خالف سایر پرسش.بزندعالمت) قطعاًواحتماالً
مخـالف تـا   هـایی از کـامالً  خانهدهنده جواب خود را در پاسخ
نامـه در پـایین   کند، در این پرسـش موافق مشخص میکامالً

کـش آورده  متري به شکل خطسانتی20هر عبارت، یک خط 
دهنده (مادر و یا مراقبی کـه درروز حـداقل   شده است و پاسخ

پنج ساعت با کودك تماس دارد)، میزان موافقـت خـود را بـا    
ي میـزان توانـایی کـودك روي آن    هعبارت مورد نظـر دربـار  

ازیکـی مقیاس که جـزو هايآیتماززند. هر یکعالمت می
اسـت پیشرفتهاولیه، اساسی وذهنينظریهمقیاسخردهسه

وجـوه ازیکـی آمـده، بـه دسـت  عـاملی تحلیـل طریقازو
.سنجدمیراذهنينظریه

ــرده ــاسخ ــهمقی ــن"ينظری ــهذه ــایی1"اولی ــايتوان ه
مـاهگی بـه دسـت    نُـه تـا سنجد کـه کـودك  اي را میذهنی
ــی ــد(آورد م ــاع"مانن ــاعیارج ــتم؛ )2"اجتم ــثال آی ــه28م ب
مـبهم  هـاي موقعیـت درکودکـان کـه داردحالت اشـاره این
ــدینرفتــاربــه آیــتم(کننــد.مــنعکس مــیراآنونگــاهوال
تــرسي مــنچهــرهدرکــهمــوقعیدانــدمــیکــودکم: 28

اســت)خطرنــاكیــاوترســناكموقعیــتدیــده مــی شــود،
) مشـترك درگیـري (مشـترك توجـه کـه توانـایی  این حالت

رشـد دراساسـی مهـارت یـک نیز نامیده مـی شـود بعنـوان   
،3،6،24،25هــايآیــتم.اســتمطــرحاجتمــاعیشــناخت

.سنجدمیرامقیاسخردهاین29،37،38
دهـد مـی نشـان راهـایی پیشـرفت 3"اساسـی "مقیاسخرده

-مـی بـه دسـت  دبسـتانی پـیش يدورهطـول درعمـدتاً که
توانـــاییبـــهســـالگیچهـــاردرکودکـــان تقریبـــاً.آیـــد

تظـاهر  شـامل توانـایی ایـن . یابنـد مـی دست"فرابازنمایی"
غلـط بـاور هـاي مربـوط بـه   فعالیـت درموفقیـت )،26آیتم(
ــتم( ــایز،)12و 8آی ــودتم ــواقع-نم ــتم(تی ــایز،)11آی تم

ـ –جسمی منجـر يمشـاهده ،)30و 16هـاي آیـتم (یروان
ــه ــب بـ ــتمدانـــش (کسـ ــايآیـ ــی) 32و9هـ ــودمـ . شـ

حـاالت چگونـه کـه دارداشـاره واقعیـت ایـن بهفرابازنمایی
ــارشــناختیروان ــه فرابازنمــایی. کننــدمــیهــدایترارفت ب

بـه دسـتیابی بـراي ضـروري نیـاز مهارت، پـیش یکعنوان
،1هـاي آیـتم ). 19(سـت ینکـافی ولـی استذهنينظریه

4 ،7 ،8 ،9 ،13 ،11 ،12 ،15 ،16 ،26 ،29 ،30 ،31 ،
.سنجندمیرامقیاسخردهاین42و 9، 35، 33، 32

را4"پیشـرفته نهـ ذ"ينظریـه دانـش سـوم، مقیـاس خرده

1. Primary
2. Social references
3. Basic
4. Advances
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. آیدمیبه دستسالگیدر شش تا هشتتقریباًکهسنجدمی
وفرازبـانی هـاي مهـارت پیچیـده، بازگشـت بـه هـا آیتماین

فعــالمفســریــکعنــوانبــهذهــندركومتاپراگماتیــک
کههابازنماییازايگروه گستردهبهبازگشتیتفکر. نیازمندند

ایـن بـراین، عـالوه . داردسـت، نیـاز  اآنهـا ازیکیغلطباور
تمـایز . گیـرد دربرمینیزرااجتماعیهايقضاوتمقیاسخرده
ازجمـالت درکنایـه وطنزشوخی،دركراست،ودروغبین

ایـن همچنـین . اسـت ذهـن ينظریهازسطحاینهاينشانه
حـرف لحـن کنـار دربتواندتاکندمیکمکفردبههاتوانایی

پـی زدنـش حرفلحنکناردرگویندهاصلیحاالتبهزدن،
لبخنداست،ناراحتحالی کهدراستممکنکسیمثالًببرد؛
،2،5،13،14،17،18،19،20،21،22،23هـاي آیتم.بزند
.سنجدمیرامقیاسخردهاین27،34

هایافته
وپسـر 244کـودك ( 490پـژوهش  ایـن درکنندگانشرکت

هاي توصیفی ، یافته1جدولدختر) سه تا نُه ساله بودند.246
ي ذهن و سطوح آن (عوامـل) را نشـان   در کل مقیاس نظریه

ي ذهن و سطوح آنهاي توصیفی عوامل مقیاس نظریهشاخص-1جدول 
ردانحراف میانگینعواملآزمودنی اندا انهاست می

ي مقیاس نظریه
ذهن

45/1866/119سطح ابتدایی
31/1737/294/17سطح اساسی
68/1485/315سطح پیشرفته
81/1642/231/17کل مقیاس

آنهايمؤلفهوذهنينظریهمقیاسکلیينمرههمبستگیماتریس-2جدول
پیشرفتهاساسیابتداییمتغیر

ينظریه
ذهن

**946/0**965/0**777/0پیرسونضریب
0001/00001/00001/0معناداريسطح

)=490N(کودکانذهنينظریهمقیاسهايسؤالکلپایایی-3جدول
هاسؤالهمبستگیگویههاسؤالهمبستگیگویه

1422/02592/0
3447/04331/0
5354/06333/0
7516/08527/0
9469/010491/0

11592/012599/0
13377/014648/0
15383/016494/0
17621/018670/0
19750/020688/0
21747/022769/0
23746/024550/0
25412/026348/0
27492/028507/0
29482/030436/0
31437/032428/0
33459/034642/0
35659/036433/0
37370/038334/0
39661/040580/0
41561/042552/0
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دهد.می
نمـرات يمیانهشود،میمشاهده3جدولدرکهطورهمان

و19،94/17ترتیـب بـه پیشرفتهواساسیابتدایی،سطوح
و45/18،31/17ترتیـب بـه نیزآنهانمراتمیانگینو15
ومیانـه ترتیـب ،1جـدول هايدادهاساسبراست.68/14

واساسیسطحسپسواستباالترابتداییسطوحمیانگین
قـرار پـژوهش هـاي آزمـودنی کليپیشرفتهسطحآخردر

دارد.
بـا کودکـان ذهـن ينظریهمقیاسسنجیروانخصوصیات

بـا نیـز ابـزار پایاییوعاملیرواییوسازهرواییازاستفاده
سازهرواییبررسیبرايشد.بررسیکرونباخآلفايضریب

بـا کودکـان ذهـن ينظریهمقیاسدرونیانسجاممیزانو
وهـا مقیـاس خـرده بینهمبستگیضرایبآن،هايمؤلفه
2جـدول درآننتـایج خالصـه کهشدمحاسبهکلينمره
است.آمده

هـاي مؤلفـه تمـام دهـد، مینشان2جدولکهگونههمان
يرابطـه مقیـاس اینکلیينمرهباذهنينظریهمقیاس
(جدولهمبستگیضرایبالگويمجموع،دردارند.معنادار

است.خوبهامؤلفهدرونیروابطکهدهدمینشان)2
هـاي سـؤال ازکـدام هـر مناسـب پایـایی تشـخیص براي

نتـایج کهشداستفادهکرونباخآلفايضریبازنامه،پرسش
است.آمده3جدولدرآن

بـیش هاسؤاليهمههمبستگیکهدهدمینشان3جدول
هاسـت. سؤالتکتکمناسبهمبستگیازحاکیو3/0از

هاي آن نیز از آلفـاي  براي بررسی پایایی کل مقیاس و مؤلفه
گزارش شد.4کرونباخ استفاده و نتایج آن در جدول

هـاي  ي مؤلفـه دهد که کل مقیاس و همـه نشان می4جدول 
عوامل ابتدایی، اساسی و پیشرفته) پایـایی مناسـبی دارد.   (آن 

بـه عـاملی تحلیـل بـا کـه استروایینوعیعاملی،روایی
مقیـاس بـرازش وعاملیرواییبررسیبرايآید.میدست
(کرمانشـاهی)، ایرانـی کودکـان يجامعهدرذهنينظریه
1لیـزرل افـزار نـرم ازاسـتفاده باتأییديعاملتحلیلروش

است.آمده5جدولدرآننتایجکهرفتکاربه5/8
کـه گفـت توانمی)5جدول(2خیمجذورمقداربهتوجهبا

امـا ؛شـود مـی ردلـذا ونیستکاملنظرموردمدلبرازش
تقریبـاً خـی مجذوربزرگ،ينمونهحجمباهايمدلبراي

نیـز دلیـل همـین بهواستمعنادارآماريلحاظبههمیشه
اسـت. یافتهتوسعهدیگريهاياندازهها،مدلبرازشبراي

ــراي ــال،ب ــدارمث ــانگینخطــاييریشــهشــاخصمق می
اسـت، مربـوط مـدل يماندهباقیبهکه،3تقریبمجذورات

کمتـر آنمقـدار چـه هـر واستنوساندریکوصفربین
ایـن مقدارکهزمانیاست.مدلبرازشيدهندهنشانباشد
ازوداردقبـولی قابلبرازشمدلباشد،06/0ازکمترآماره
دسـت بـه 067/0پـژوهش ایـن درمذکورشاخصکهآنجا

کرد.توصیفخوبتوانمیرامدلبرازشآمده،
يشـده تعـدیل شـاخص و4برازشنیکوییشاخصمقادیر
چههراست.نوساندریکوصفربیننیز5برازشنیکویی

هاي آني ذهن و مؤلفهضرایب آلفاي کرونباخ در مقیاس نظریه-4جدول 
ضریب آلفاي کرونباخ هامؤلفه

9/0 عامل ابتدایی
686/0 عامل اساسی
748/0 عامل پیشرفته
776/0 کل مقیاس

)=490N(پژوهشهايآزمودنیکلدرگیرياندازهالگويبرازشنیکوییهايشاخص-5جدول
آمدهدستبهعددبرازشنیکوییهايشاخص
09/3236خیمجذور

816آزادييدرجه
067/0تقریبمجذوراتمیانگینخطاييریشه

85/0برازشنیکوییشاخص
82/0برازشنیکوییيشدهتعدیلشاخص
94/0تطبیقیبرازششاخص
93/0شدههنجاربرازششاخص

1. LISREL
2. Chi-Square
3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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اسـت. بهتـر مـدل برازشباشد،بیشترهاشاخصاینمقدار
قابلبرازشمدلباشد،9/0ازبیشترهاآمارهاینمقداراگر

پژوهشایندرمذکورهايشاخصکهآنجاازوداردقبولی
بـرازش کـه گفـت تـوان میاست،82/0و85/0ترتیببه

شـاخص ،1تطبیقیبرازششاخصمقداراست.متوسطمدل
بـین هـم 3افزایشـی بـرازش شاخصو2شدههنجاربرازش

بیشـتر شـاخص اینمقدارچههرواستمتغیریکوصفر
ایـن 9/0ازبـیش مقـدار اسـت. بهتـر مـدل بـرازش باشـد 
کـه آنجـا ازوکنـد مـی قبـول قابلرامدلبرازشها،آماره

و94/0،93/0ترتیـب بـه پـژوهش ایـن درمذکورشاخص
قابـل بـرازش مـدل مجمـوع دراست،آمدهدستبه92/0

دارد.قبولی
کودکـان ذهـن ينظریـه گیـري انـدازه الگويپارامترهاي

مجـذور وTيآمـاره معیـار، خطـاي عاملی،بارهايشامل
.)6جدول(استمذکورمقیاسيچندگانههمبستگی

ودارنـد زیـادي اهمیـت عـاملی بارهـاي عاملی،تحلیلدر
راآشـکار متغیـر وپنهـان) (متغیرعاملبینيرابطهقدرت
بـار اسـت؛ یکوصفربینعاملیبارمقداردهند.مینشان

ازوشـده گرفتهدرنظرضعیفيرابطه،3/0ازکمترعاملی
وقبـول قابـل 6/0تـا 3/0بارعاملیشود.مینظرصرفآن

).1994(کالیــن،تاســمطلــوببســیار6/0ازبیشــتر
يهمـه عـاملی بـار دهـد، مینشان4جدولکهطورهمان
وبیشـترین 39و11،29هـاي سؤالاست.مناسبهاسؤال
بـه توجهبادارند.راعاملیبارکمترین18و12هايسؤال
احرازوکودکانذهنينظریهمقیاسعاملیسهمدلتأیید

بـراي تـوان مـی آنتایجنازنامه،پرسشایناعتباروروایی
بـراي کـرد. اسـتفاده کودکانذهنينظریهسطوحارزیابی
ودختـران درآنهـاي مؤلفـه وذهـن ينظریـه يمقایسه
بـر رفت.کاربهمتغیريچندواریانستحلیلروشپسران،
WILKS=978/0(متغیـري چنـد واریـانس تحلیلاساس

LAMBDA62/3و=Fــطحدر ــاس )=13/0Pداريمعن
سـطح درآمـاري لحـاظ ازبررسـی ایـن کـه گفتتوانمی
05/0P<ينظریـه هـاي مؤلفـه عبارتی،بهنیست؛دارمعنا

ایـن، وجودباندارد.معناداريتفاوتپسرانودخترانذهن
ذهـن ينظریـه هايمؤلفهازکدامهرتردقیقبررسیبراي

مـتن درراهـه یـک واریـانس تحلیلازپسرانودختراندر
MANOVAآمـده 7جـدول درآننتایجکهشداستفاده

است.
زیـر شرحبههامؤلفهازکدامهرنمرات،7جدولاساسبر

ينظریـه مقیـاس گیـري اندازهالگويپارامترهاي-6جدول
تأییديعاملیتحلیلدرذهن

همبستگیمجذور
گانهچند

T خطاي
معیار

بارهاي
عاملی

گویه

23/0 51/13 04/0 51/0 1
35/0 18/14 21/0 33/0 2
27/0 19/11 13/0 42/0 3
12/0 67/7 15/0 61/0 4
13/0 02/8 46/0 68/0 5
2/0 58/9 09/0 91/0 6
32/0 2/13 13/0 7/0 7
31/0 02/13 15/0 42/0 8
27/0 87/11 13/0 51/0 9
28/0 32/12 12/0 54/0 10
37/0 47/14 21/0 98/0 11
42/0 6/15 21/0 32/0 12
12/0 56/7 09/0 68/0 13
43/0 02/16 22/0 5/0 14
57/0 23/19 22/0 45/0 15
42/0 58/15 19/0 33/0 16
45/0 51/16 24/0 88/0 17
49/0 63/21 24/0 32/0 18
66/0 71/1 09/0 24/0 19
52/0 1/18 2/0 47/0 20
64/0 9/19 24/0 41/0 21
68/0 18/20 24/0 43/0 22
64/0 4/13 06/0 75/0 23
28/0 62/11 23/0 68/0 24
19/0 39/9 12/0 41/0 25
06/0 44/5 21/0 41/0 26
25/0 91/12 05/0 66/0 27
37/0 63/13 13/0 75/0 28
24/0 1/11 18/0 98/0 29
23/0 88/10 12/0 72/0 30
21/0 41/10 22/0 33/0 31
21/0 52/10 13/0 35/0 32
26/0 82/11 11/0 52/0 33
45/0 84/12 06/0 75/0 34
48/0 16/17 2/0 97/0 35
17/0 58/12 04/0 56/0 36
22/0 94/9 1/0 95/0 37
2/0 53/9 09/0 89/0 38
46/0 72/16 24/0 98/0 39
37/0 58/14 25/0 68/0 40
34/0 8/13 24/0 38/0 41
32/0 37/13 24/0 41/0 42

1. Comparative Fit Index
2. Normed Fit Index
3. Incremental Fit Index
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=445/0(اساسی)،=451/0Pو=568/0F(ابتداییاست:
F505/0وP=،(پیشــرفته)88/0F=347/0وP=(ــلو ک

004/0F(ذهنتئوريمقیاس طـور همـان ).=94/0Pو=
وذهـن تئـوري کلـی طـور بـه دهد،مینشان7جدولکه

P>05/0ســطحدرپســرانودختــراندرآنهــايمؤلفــه

ندارد.معنادارتفاوت

گیريبحث و نتیجه
هـاي  ي فعالیـت ي ذهن در حیطـه از زمان مطرح شدن نظریه

شناسـی رشـد چنـد سـالی بیشـتر      ي روانحـوزه پژوهشگران
گذرد و در این میان این مؤلفه به اشکال مختلف سنجیده نمی

ایـن آزمـون را باتوجـه بـه     شده است. هـوتچینز و همکـاران   
هاي سنتی سنجش از قبیل مـرتبط بـودن بـا    مشکالت، شیوه

منـدي یـا   عملکرد مستقیم فرد، متأثر شدن از سـطوح عالقـه  
)، ارزیــابی دوگانــه براســـاس   12فــرد ( و توجــه  اشــتیاق 
)، وابستگی بـه عملکردهـاي کالمـی و    13شکست (موفقیت/

هـاي  ) ارائه کردند. عالوه بر نداشتن معایب آزمـون 15بیانی (
ي ي نظریـه نامـه هـاي پرسـش  پیشین، نزدیک بودن موقعیت

هـاي زنـدگی روزمـره یکـی از     ) به موقعیت2(نزیهوتچذهن 
رود. هدف اصلی پـژوهش حاضـر،   هاي آن به شمار میبرتري

نامـه در جمعیـت ایرانـی    بررسی روایی و پایایی ایـن پرسـش  
ي ذهـن کودکـان حـاکی از    ي نظریهنامهاست. پایایی پرسش

خوب بودن همسانی درونی مقیاس است.

از تحلیـل عـاملی   در این پژوهش، براي بررسی روایی سـازه 
بـرازش تقریبـاً   ي دهنـده تأییدي استفاده شد که نتایج نشـان 

ي عوامـل بـه   ي ارائـه شـده  خوب مدل در تعیین شکل اولیه
) است.2011ي هوتچینز و پریالك (وسیله
هـاي جنسـیتی بـین    هاي پژوهش در مورد فقدان تفاوتیافته

ــه ــان در مقول ــهکودک ــمي نظری ــن ه ــی  ي ذه ــا برخ ــو ب س
11(ماننـد  گریدسو با برخی ) و ناهم13هاي پیشین (پژوهش

هـاي جنسـیتی،   رسـد جـدا از تفـاوت   است. به نظر می)12و 
هاي تربیتی والدین در مورد دختران و پسران رشد تشابه شیوه

از (یشـناخت هـاي  همسانی براي آنها در مؤلفهشناختی تقریباً
ي ذهن) رقم می زند.جمله نظریه
ي ي این پژوهش مبین آن است که نسخهنتیجهبه طور کلی

ي ذهن در کودکان جمعیت ایرانی ي نظریهنامهفارسی پرسش
داراي قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبولی است و براي سنجش 

ي محققـان و  تواند مـورد اسـتفاده  ي ذهن کودکان مینظریه
پژوهشگران قرار گیرد. در نهایت با توجـه بـه محـدود بـودن     

هـاي  ي پژوهش به کودکان مهدهاي کودك و دبستانجامعه
شود کـه ایـن پـژوهش در سـایر     استان کرمانشاه پیشنهاد می
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