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    اگر تا به حال با یک کودک تلفنی صحبت کرده باشید، ممکن است با موقعیت زیر
 مواجه شده باشید :

این کودک هنوز نمی تواند متوجه شود که باید در مورد این که چه کاری دارد انجام می دهد به 
پدرش اطالعات بیشتری دهد، چون پدرش نمی تواند چیزی را که او دارد با آن بازی می کند را ببیند.

کودک فکر می کند پدرش اون چیز را می بیند و به آن فکر می کند...

 درک این که افراد احساسات و تفکرات متفاوتی از ما دارند در دوره ی کودکی شکل 	 
می گیرد که به آن » نظریه ذهن « می گویند. به عبارت دیگر می توان به آن مهارت کودک 
در درک دیدگاههای دیگران گفت. این مهارت یک شبه  پدیدار نمی شود و در قالب  مراحل 

قابل پیش بینی  رشد می نماید.

- نظریه ذهن چگونه در کودکان معمولی رشد می کند ؟

 در دوره نوزادی و اوایل دوران کودکی کودکان مهارت های اولیه ای را که برای رشد نظریه ذهن به 
آن نیاز خواهند دارند را یاد می گیرند.

این مهارت ها عبارتند از :
توجه کردن به دیگران و کپی کردن )رفتار( آنها	 
تشخیص هیجانات دیگران و استفاده از کلماتی برای نشان دادن آن هیجانات)مانند: خوشی،غم،عصبانیت(	 

دانستن این که آنها با دیگران متفاوت هستند و عالیق و بیزاری های متفاوتی دارند	 
دانستن این نکته که افراد مطابق با چیزهایی که می خواهند، رفتار می کنند )مطابق تمایالتشان(	 
دانستن دالیل و پیامدهای هیجانات )اگر من اسباب بازیم را پرت کنم، مامان عصبانی خواهد شد.( 	 
یا 	  وانمود کنند که یک دکتر و  وانمود کنند که فرد دیگری هستند. )مثال  بازی می کنند  وقتی 

فروشنده هستند(.
نظریه ذهن در بین سنین 4 و 5  سالگی پدیدار می شود. یعنی درست زمانیکه که کودکان شروع 	 

می کنند به فکر کردن در مورد احساسات و تفکرات دیگران.
رشد مهارت های نظریه ذهن در کودکان در قالب مراحل ذیل صورت می گیرد:	 

1- درک خواسته ها :
 افراد مختلف خواسته ها ی متفاوتی دارند و برای رسیدن به چیزی که می خواهند به طرق مختلفی 

عمل می کنند. 
2- درک تفکر : 

افراد مختلف عقاید متفاوتی ) و ذاتًا صحیحی( در مورد موضوعات مشترک دارند. رفتار افراد بر اساس 
چیزیست که آنها فکر می کنند قرار است اتفاق بیافتد.

3- درک این که دیدن به شناخت منجر می شود : 
اگر چیزی را نمی بینیم لزومًا در موردش هم نمی دانیم ) شبیه مثال باال که در مورد صحبت تلفنی 
با پدر بود (. اگر فردی نمی تواند شی ای را ببیند برای فهم بهتر آن  باید به او اطالعات بیشتری در 

مورد آن شی بدهیم. 
4- درک باورهای غلط : 

گاهی اوقات افراد چیزهایی را باور دارند که درست نیست و آنها بر اساس این باورهای نادرست رفتار 
می کنند نه آن چیزی که واقیت دارد.

5- درک احساسات پنهان :
 افراد می توانند حسی متفاوت از آنچه نشان می دهند داشته باشند.

رشد نظریه ذهن در کودکان بعد از 5 سالگی نیز ادامه پیدا می کند. در سالهای بعدی کودکان یاد         
می گیرند که پیش بینی کنند چگونه فرد در مور تفکرات و احساسات دیگران می اندیشد و احساس 
می کند. آنها همچنین بر اساس تکیه بر نظریه ذهن شروع به درک زبان های پیچیده می کنند از 

قبیل : دروغ ، طعنه و زبان کنایه.
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بعضی از کارشناسان بر سر این که نظریه ذهن در طول زندگی یک فرد به رشدش ادامه می دهد 
بحث دارند و می گویند هرکسی در طول زندگی شانس بیشتری برای تجربه افراد و رفتارهایشان را 

خواهد داشت.

- نظریه ذهن در شما چگونه است ؟
تصور کنید یک جعبه از شکالت مورد عالقه تان را در دست دارید وقتی در جعبه را باز می کنید     
می بینید که جعبه به جای شکالت با مداد پر شده است. اگر دوستتان به طور ناگهانی وارد اتاق شود 

و جعبه در بسته با عکس شکالت روی آن را ببیند، در مورد محتوای آن چه فکری خواهد کرد ؟
اگر پاسخ شما، شکالت باشد پس شما به درک باورهای غلط رسیده اید. درک باورهای غلط به این 
معنی است که افراد می توانند چیزی را باور داشته باشند که درست نیست زیرا آنها دانش متفاوتی از 

ما  در مورد آن چیز دارند.
وقتی این سوال از 3 ساله ها پرسیده می شود آنها پاسخ می دهند )که در جعبه( مداد )قرار دارد( زیرا 

آنها به این مرحله از درک رشد نظریه ذهن نرسیده اند.

- مشکالت در نظریه ذهن :
وقتی کودکان در رشد نظریه ذهن مشکالتی دارند برایشان مشکل  است که :

درک کنند چرا افراد کاری را انجام می دهند یا چیزهایی که انجام داده اند را تعریف کنند.	 
مکالمه داشته باشند.	 
داستان بگویند.	 
دیدگاه های شخصیت های کتاب داستان را درک کنند.	 
دوست یابی کنند.	 
در بازی وانمودی شرکت کنند.	 

گروه های مشخصی از کودکان که در رشد نظریه ذهن مشکل دارند عبارتند از :
کودکان با اختالل طیف اوتیسم	 
کودکان با مشکالت ارتباطی-  اجتماعی	 
کودکان با اختالل کمبود توجه و تمرکز/بیش فعالی	 
کودکان ناشنوای مدرسه رو که از زبان اشاره استفاده می کنند و  والدینی شنوا دارند که آنها برای 	 

صحبت کردن از زبان اشاره استفاده نمی کنند )این کودکان تا زمان رفتن به مدرسه با زبان اشاره 
آشنا نیستند و این دیر کرد بر  رشد نظریه ذهن درآنها تأثیر می گذارد(.

این گروه ها اغلب برای رشد نظریه ذهن، نیاز به کمک های درمانی دارند.

مهارت های نظریه ذهن در کودکان دارای اتیسم با ترتیب متفاوتی از کودکان معمولی رشد می کند. 
به عنوان مثال درک احساسات پنهان ممکن است قبل از فهم باورهای غلط پدیدار می شود.

- کمک کردن به کودکان کوچک برای هماهنگ شدن 

در واقع مطالعات نشان داده اند که مادران در حین حرف زدن از کلماتی  که به تفکر و 
احساسات اشاره می کند استفاده می کنند و این شیوه  به رشد نظریه ذهن کمک می کند.

شیوه ای که والدین برای صحبت کردن یا بازی کردن با کودکشان انتخاب می کنند می تواند به 
افزایش درک کودکان از تفکرات و احساسات دیگران کمک کند. در واقع مطالعات نشان داده اندکه 

وقتی مادران درحین حرف زدن ازکلماتی که به تفکر و احساسات اشاره می کند استفاده می کنند 
، این شیوه به رشد نظریه ذهن کمک می کند.در اینجا برخی موارد ساده ای که برای تقویت نظریه 

ذهن در کودکان می توانید در خانه با فرزندتان انجام دهید آورده شده است:

 نشانه های راهنمای کودکتان را دنبال کنید :	 
در ابتدا درک کنید که کودکان نیاز دارند مورد توجه دیگران قرار بگیرند. اگر شما در مورد وسایل 
و بازی هایی صحبت کنید که کودکتان عالقه ای به آن ندارد، این اتفاق نخواهد افتاد. به مشاهده 
عالیق کودکتان بپردازید و سپس خود را از نظر بدنی با او هم تراز کنید بطوریکه چهره به چهره 
او قرار بگیرید. از نظردادن در مورد این که اون باید چکار کند و چطور بازی کند دست بکشید و با 
تقلید کردن عملکردهایش به بازی او بپیوندید و ایده های جدید را به بازی او اضافه کنید. زمانیکه  
به چیزهایی که او توجه دارد به طور یکسانی توجه کنید، این فرصت را خواهید داشت که از کالم 

هماهنگ کننده استفاده کنید.
 استفاده از کالم هماهنگ کننده :	 

این به معنی گنجاندن دیدگاههای خود و کودکتان در قالب کلمات است.تصور کنید کودکتان چه     
می خواهد، چه فکر می کند و چه احساسی دارد و در مورد آن خواسته ها ، تفکرات و احساسات 
صحبت کنید. مثال»آها، تو شیرینی می خوای ؟« » »نگران نباش تو فکر کردی من می خوام برم، اما 
من اینجا می مونم« یا» من عصبانیم به این خاطر که تو اسباب بازی رو پرت کردی«. شما همچنین 
می توانید توضیح بدهید چرا افراد برخی کارها را انجام می دهند. برای مثال : »سارا خوشحاله. او باید 

خیلی پدر و مادرش رو دوست داشته باشد.«
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با کودکتان نقش بازی کنید و باهم بازی وانمودی انجام دهید :	 
نقش بازی کردن به رشد نظریه ذهن کمک می کند، زیرا نقش بازی کردن کودکان را تشویق می کند فکر 
کنند و دیدگاههای دیگران را بازی کنند. وقتی کودکان در ابتدا یاد می گیرند که نقش بازی کنند آنها افرادی 
را وانمود می کنند که در زندگی روزمره تجربه کرده اند. مثال وانمود می کنند مادر یا دکتر هستند یا راننده 
اتوبوس و معلم. وقتی با هم بازی می کنید در نقشتان بمانید. برای مثال اگر شما وانمود کنید که دکتر هستید 
و کودکتان بیمار،کارهایی را انجام دهید که یک دکتر انجام میدهد و حرفهایی را بزنید که یک دکتر میزند و 

از یک والد واقعی بودن برای مدتی اجتناب کنید.

از کتابهایی استفاده کنید تا  در مورد تفکرات و احساسات شخصیتها ی کتاب  صحبت کنید:	 
آن  که  این  و  آنها  عقاید  و  ها  واکنش  ها،  و شخصیت  نظرات  احساسات،تفکرات،  مورد  در  کردن  صحبت 
کند.اما  می  ذهن کمک  نظریه  اولیه  تقویت  به  داد،  خواهد  انجام  چکار  داستان  بعدی  مرحله  در  شخصیت 
تحقیقات نشان می دهند که خیلی اهمیت دارد که این نظرات را با  تجربیات کودک ارتباط دهید. برای مثال 
اگر شما در مورد شخصیتی صحبت می کنید که به علت گم کردن اسباب بازی مورد عالقه اش ناراحت 
است، شما باید ربطش دهید به زمانی که کودکتان به خاطر گم کردن اسباب بازیکه برایش اهمیت ویژه ای 

داشته ناراحت است.

هروقت که باکودکتان ارتباط برقرار می کنید و با اوصحبت می کنید شما این شانس را 	 
داریدکه آنچه راکه شمادرموردش فکرمی کنید یا آن را احساس می کنید در قالب کلمات 

بیان کنید:
هروقت که با کودکتان ارتباط برقرار می کنید و با او  صحبت می کنید شما این شانس را دارید که آنچه را 
که شما در موردش فکر می کنید یا آنرا احساس می کنید در قالب کلمات بیان کنید.این نوع مکالمات فهم 
کودک از تفکرات و احساسات خود و این که چطور دیگران ممکن است تفکرات و احساسات متفاوتی از او  
داشته باشند و چطور همه ما بر اساس آن چیزی که فکر و حس می کنیم عمل می کنیم را عمیق تر می کند.
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