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Background and Aims Solitary movement plays have been reported to be effective in improving the pri-
mary aspects of Theory of Mind (ToM), and the design of interventions based on interpersonal interac-
tions has been emphasized to influence the advanced aspects of ToM. To test this hypothesis, the effect 
of solitary and group purposeful movement plays on various aspects of ToM in girls aged eight years was 
compared.
Methods In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design, 40 girls with a mean age of 
8.53 years from two elementary schools in Tehran were selected and randomly assigned to solitary play 
(n=13), group play (n=12), and control (n=15) groups after preliminary evaluations. The Test of Theory of 
Mind was completed immediately before and after an experimental period (eight weeks, 16 sessions of 
60 minutes) and one month after the end of the intervention. The 3 (time)×3 (group) mixed analysis of 
variance and related post hoc tests at a 95% confidence level were used to analyze the data.
Results Recognition of emotions and pretense (PS<0.001), understanding of false belief (PS<0.001), and 
total level of ToM (PS<0.001) significantly improved in both experimental conditions, but second-order 
false belief and understanding of humor improved only in the group play condition (P<0.001). Further-
more, the scores of the recognition of emotions and pretense (PS<0.05), understanding of false belief 
(PS<0.05), second-order false belief and understanding of humor (PS<0.001), and the total level of ToM 
(PS<0.001) in the play condition group were significantly higher than solitary play in the post-test and 
follow-up.
Conclusion Although solitary movement plays improve the primary aspects of ToM, to facilitate the de-
velopment of more advanced aspects, such as understanding of humor and second-order false belief, 
the use of group-based interactive-cooperative plays seems to be essential for eight-year-old girls.
Keywords False Belief, Pretense, Metaphor, Social Development, Movement Play.
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A
Extended Abstract

Introduction

n extensive range of theories and empiri-
cal studies have examined the role of play 
in the development of various perceptual, 

cognitive, social, and motor aspects of children. One of 
the interesting areas is the role of physical and movement 
plays in the developmental process of children. Evidence 
shows that solitary movement plays are effective in im-
proving the primary aspects of theory of mind (ToM). 
For example, Naderi et al. [28] reported that Dohsa-hou 
psycho-motor rehabilitation had positive effects on the 
primary aspects of ToM (recognition of emotions and pre-
tense and understanding of false belief) in children aged 
7-10 years, but no effect was found on the advanced as-
pects of ToM (understanding of second-order false belief). 
Similarly, Rafiee et al. [29] reported that tarining based on 
the perceptual-motor skills was effective in improving the 
primary aspects of ToM in children aged 8-12 years, but 
it had no effect on the advanced aspects. Therefore, it has 
been suggested that designing motor interventions based 
on the interpersonal interactions is necessary to influence 
the advanced aspects of ToM. To examine this hypothesis 
in the present study, the effect of solitary and group pur-
poseful movement plays on the various aspects of ToM in 
girls aged eight years was compared.

Materials and Methods

This research was a quasi-experimental study with a pre-
test and post-test design. Based on the previous studies 
and using G×Power software [37], the sample size was 
determined to be 42 individuals but to prevent a possible 
decline in the number of participants, the final sample 
size was considered to be 45 individuals (n = 15 for each 
group). Participants were selected from two elementary 
schools in Tehran based on a research call and an invi-
tation to parents. After obtaining parental consent and 
preliminary assessments, participants were randomly as-
signed to two experimental groups and one control group. 
Five participants were excluded from the study due to 
absence from training sessions or withdrawal from par-
ticipation in the study. Finally, 40 participants in the soli-
tary play (n=13), group play (n=12), and control (n=15) 
groups completed the research process. The experimental 
intervention consisted of 16 sessions (two sessions of 60 
minutes per week for eight weeks) performing two types 
of experimental protocols consisting of (1) solitary pur-
poseful movement plays and (2) group purposeful move-
ment plays. The Persian version of the Theory of Mind 
Test was used for the measurements [27]. The scores of 

the test (zero (wrong answer) and one (correct answer)) 
is 0-20 in the first subscale (recognition of emotions and 
pretense, 20 items), 0-13 in the second subscale (under-
standing of false belief, 13 items), 0-5 in the third subscale 
(second-order false belief and understanding of humor, 5 
items), and 0-38 in the total test. A higher score on the 
test indicates higher levels of ToM [27]. The levels of 
ToM were measured three times throughout the study: 
Immediately before (pre-test) and after (post-test) the 
intervention and also one month after the intervention 
(follow-up test). Considering the statistical assumptions, 
mixed analysis of variance with a 3 (pre-test/post-test/
follow-up test)×3 (solitary play/group play/control con-
dition) design, paired-samples t test with the Bonferroni 
correction, one-way analysis of variance (ANOVA), and 
the Fisher’s least significant difference (LSD) test were 
used to analyze the data at 95% confidence level.

Results

Participants’ age, height, weight, body mass index, and 
intelligence quotient were 8.53±0.29 years, 127.17±2.35 
cm, 25.72±1.49 kg, 16.03±3.14 kg/m2, and 102.11±3.16, 
respectively and there was no significant difference 
among the three groups in terms of age (P=0.260), 
height (P=0.805), weight (P=0.581), body mass index 
(P=0.919), and intelligence quotient (P=0.111). The mean 
and standard deviation of ToM aspects by group and mea-
surements are shown in Table 1. The results of 3×3 ANO-
VA showed that the main effect of time (F(1.47, 54.57)=36.79, 
P<0.001, ηp2 =0.499) and the interaction effect of time 
and group (F(1.498, 54.57)=8.21, P<0.001, ηp2=0.307) on the 
recognition of emotions and pretense were significant. 
Also, the main effect of time (F(1.498, 55.43)=87.025, P<0.001, 
ηp2= 0.702), the main effect of group (F(2, 37) =4.67, P= 
0.007, ηp2 = 0.229), and the interaction effect of time 
and group (F(2.996, 55.43)=10.583, P< 0.001, ηp2=0.364) on 
the understanding of false belief were significant. Addi-
tionally, the main effect of time (F(2, 74)=12.226, P<0.001, 
ηp2=0.248) and the interaction effect of time and group 
(F(2, 74)=5.872, P<0.001, ηp2=0.241) on the second-order 
false belief and understanding of humor were significant. 
Similarly, the main effect of time (F(1.416, 52.398)=99.487, 
P<0.001, ηp2=0.729) and the interaction effect of time 
and group (F(2.832, 52.398)=14.768, P<0.001, ηp2=0.444) 
on the total level of ToM were significant. Based on the 
within-group comparisons (Table 1), the recognition of 
emotions and pretense (PS<0.001), understanding of false 
belief (PS<0.001), and total level of ToM (PS<0.001) in 
both experimental conditions improved significantly, but 
the second-order false belief and understanding of humor 
improved only in the group play (P<0.001). Based on the 
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between-group comparisons (Table 1), The mean scores 
of recognition of emotions and pretense (PS<0.05), un-
derstanding of false belief (PS<0.05), second-order false 
belief and understanding of humor (PS<0.001), and the 
total level of ToM (PS<0.001) in the group play condition 
were significantly higher than solitary play in the post-test 
and follow-up.

Discussion

Solitary and group purposeful movement plays are both 
proper ways to improve the primary aspects of ToM in 
girls aged eight years, but creating interpersonal interac-
tions in the form of group plays, facilitates the develop-
ment of more advanced aspects of ToM, such as second-
order false belief and understanding of humor. The results 
of the present study regarding solitary plays are consistent 
with the findings of previous studies on the effectiveness 
of motor interventions on the primary aspects of ToM 
[28، 29]. In order to create social interaction in the present 
study, associative and cooperative play was used, which 
seems to play a role in improving the second-order false 

belief and understanding of humor. The role of social 
interactions in the development of ToM is supported by 
theories derived from Vygotsky’s socio-cultural theory. 
According to these theories, children who have more ex-
perience in social interactions perform better in tasks that 
require an understanding of the mind (such as the task of 
false belief) [33]. Based on the research findings, it is sug-
gested to use group movement plays with an emphasis on 
interpersonal interactions to facilitate the development of 
ToM among children in whom the developmental process 
of ToM has not been completed.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

In the implementation of the research, ethical consid-
erations were considered according to the instructions of 
the ethics committee of the Research Institute of Physical 
Education and Sports Sciences, and the code of ethics was 
received under the number IR.SSRI.REC.1399.887.

Table 1. Descriptives of the theory of mind aspects by group and measurement and summary of within- and between-group post 
hoc comparisons

Variable Group

Measurement Within-Group Comparisons

Mean±SD Pre-Test and Post-Test Post-Test and Follow-up

Pre-Test Post-Test Follow-up t Cohen’s 
d t Cohen’s d

Recognition 
of Emo-

tions and 
Pretense

Solitary 17.15±1.67 18.69±1.43 a, b 18.31±1.37 a, b -9.47*** 0.98 0.071 0.01

Group 18.01±1.75 19.16±1.41 b 18.91±1.31 b -8.09*** 0.72 0.993 0.18

Control 17.60±1.80 17.62±1.99 17.69±1.56 -0.083 0.01 -0.125 0.04

Under-
standing of 
False Belief

Solitary 7.15±1.62 9.53±1.94 a, b 9.15±1.91 a, b -9.049*** 1.32 0.481 0.20

Group 7.99±1.75 10.16±2.08 b 9.83±1.89 b -8.75*** 1.12 0.968 0.17

Control 7.53±1.64 7.75±1.51 8.20±1.42 -0.749 0.14 -.933 0.17

Second-
Order False 

Belief

Solitary 1.37±0.96 1.53±0.77 a, b 1.61±0.76 a, b -1.01 0.22 -0.365 0.13

Group 1.33±0.89 2.50±1.16 2.48±0.91 -8.92*** 1.41 0.128 0.03

Control 1.40±0.91 1.46±0.51 1.47±0.73 -0.335 0.09 -0.087 0.02

Total Level 
of ToM

Solitary 25.68±3.40 29.75±3.44 a, b 29.07±3.25 a, b -9.44*** 1.19 1.23 0.20

Group 27.33±3.95 31.82±3.21 b 31.22±3.78 b -9.71*** 1.23 1.19 0.15

Control 26.53±3.66 26.80±3.55 27.36±3.09 -0.253 0.07 -1.35 0.17

(a) Significant difference compared to the group plays (P≤0.05). (b) Significant difference compared to the control conditions 
(P≤0.05). *P≤0.05, **P≤0.01, ***P≤0.001.
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مقاله پژوهشی

تأثیر بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر جنبه های مختلف نظریه ذهن در دختران 8 ساله

مقدمه و اهداف بازی های حرکتی انفرادی در بهبود جنبه های اولیه نظریه ذهن مؤثر گزارش شده و برای اثرگذاری روی جنبه های 
پیشرفته تر، بر طراحی آرمایشات مبتنی بر تعامالت بین فردی تأکید شده است. برای بررسی این فرضیه، تأثیر بازی های حرکتی هدفمند 

انفرادی و گروهی بر جنبه های مختلف نظریه ذهن در دختران 8 ساله مقایسه شد.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، 40 دختر با میانگین سنی 8/53 سال از 2 مدرسه ابتدایی 
شهر تهران انتخاب و پس از ارزیابی های مقدماتی به صورت تصادفی در گروه های بازی انفرادی )13 نفر(، بازی گروهی )12 نفر( و کنترل 
)15 نفر( جای گرفتند. آزمون نظریه ذهن بالفاصله قبل و بعد از دوره آزمایشی )8 هفته، 16 جلسه 60 دقیقه ای( و 1 ماه پس از اتمام 
دوره تکمیل شد. از تحلیل واریانس عاملی 3 زمان×3 گروه و آزمون های تعقیبی مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد برای تحلیل داده ها 

استفاده شد.
یافته ها بازشناسی عواطف و وانمود )PS< 0/001(، درک باور کاذب اولیه )PS< 0/001( و سطح کلی نظریه ذهن )PS< 0/001( در هر 2 
شرایط آزمایشی بهبود معنادار داشت، اما درک شوخی و باور کاذب ثانویه تنها در شریط بازی گروهی بهبود یافت )P< 0/001(. عالوه براین، 
نمرات بازشناسی عواطف و وانمود )PS< 0/05(، درک باور کاذب اولیه )PS< 0/05(، درک شوخی و باور کاذب ثانویه )PS< 0/001( و 
سطح کلی نظریه ذهن )PS< 0/001( در پس آزمون و آزمون پیگیری در شرایط بازی های گروهی به طور معناداری باالتر از بازی های 

انفرادی بودند.
نتیجه گیری اگرچه بازی های حرکتی انفرادی بر بهبود جنبه های اولیه نظریه ذهن مؤثر هستند، اما برای تسهیل رشد جنبه های پیشرفته تر 

نظیر درک شوخی و باور کاذب ثانویه، استفاده از بازی های گروهی تعاملی مشارکتی برای دختران 8 ساله ضروری به  نظر می رسد.
کلیدواژه ها باور کاذب، وانمود، کنایه، رشد اجتماعی، بازی حرکتی
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مقدمه

بازی جزء جدایی ناپذیر دوران کودکی است و بدون آن دوران 
کودکی معنای خود را از دست می دهد. یکی از پرکاربردترین 
مفهوم  می رود،  به کار  کودکان  بازی  توصیف  در  که  مفاهیمی 
»بازی آزاد«1 یا »بازی واقعی«2 است. اصطالح بازی آزاد، نوعی از 
بازی را توصیف می کند که کودک محور، داوطلبانه و انعطاف پذیر 
است ]1[. در تالش برای تعریف بازی آزاد، 5 ویژگی شناسایی 
 .3 ندارد،  ذاتی  هدف  هیچ   .2 است،  لذت بخش   .1 شده است: 
خودبه خود و آزادانه توسط بازی کننده انتخاب می شود، 4. شامل 
درگیری فعال است و 5. روابط نظام مند با خالقیت، حل مسئله، 
مفاهیم  از  تعدادی  و  اجتماعی  نقش های  زبان، رشد  یادگیری 

شناختی و اجتماعی دارد ]2[. 

و  بودن  دوگانگی3، سرگرم کننده  اساسی  عناصر  عالوه براین، 
خودجوش بودن که از ماهیتی غیرخطی، پیچیده و پویا برخوردارند، 
اساس رفتار بازی آزاد در کودکان را شکل می دهند ]3[. نظریه های 
کالسیک مانند »انرژی مازاد«4، »تفریح یا استراحت«5، »تمرین 
یا پیش عمل«6 و »بازپیدایی یا تکرار تکامل«7، رفتار بازی را از 
منظر غرایز توضیح داده است و آن را وسیله ای برای تنظیم انرژی 
می دانند، در حالی که نظریه های مدرن نظیر »روانکاوی«8، »تعدیل 
انگیختگی«9، »فرا ارتباطی بتسون«10 و نظریه های شناختی دیگر، 
نه تنها به دلیل رخداد بازی می پردازند، بلکه ضمن مشخص کردن 
بازی می شود،  رفتار  باعث شکل گیری  که  پیش آیندی  شرایط 
نیز تبیین می کنند ]4[.  بازی را در فرایند رشد کودک  نقش 
بر پایه این نظریه ها، طیف وسیعی از مطالعات تجربی به بررسی 
نقش بازی در رشد جنبه های مختلف ادراکی، شناختی، اجتماعی 

و حرکتی کودکان اختصاص یافته  است.

یکی از حوزه های مورد توجه پژوهشگران رفتار حرکتی بررسی 
نقش بازی های بدنی11 و حرکتی12 در فرایند رشد کودکان است. 
با قاعده  بازی های  یا  بازی های بدنی شامل فعالیت های نمادین 
اما  شوند،  انجام  اجتماعی  یا  انفرادی  است  ممکن  که  هستند 
ویژگی رفتاری متمایز کننده آن ها زمینه سرگرم کنندگی همراه 
فعالیت  به طوری که  است،  شدید  تا  متوسط  بدنی  فعالیت  با 
متابولیک به سطحی باالتر از میزان متابولیسم در حالت استراحت 
افزایش می یابد ]5[. این تعریف همانند توصیفی است که سایر 

1. Free Play
2. Real Play
3. Dualism
4. Surplus Energy Theory
5. Recreation or Relaxation Theory
6. Practice or Pre-Exercise Theory
7. Recapitulation Theory
8. Psychoanalytic Theory
9. Arousal Modulation Theory
10. Bateson’s Metacommunicative Theory
11. Physical Play
12. Movement Play

پژوهشگران برای بازی های فعال13 ارائه کردند ]6[. 

با این حال، گونه شناسی رفتار بازی کودکان، انواع مختلفی از 
از جامع ترین  یکی  در  کرده  است.  را مشخص  بدنی  بازی های 
و جدیدترین طبقه  بندی های موجود، 9 طبقه برای رفتار بازی 
کودکان شناسایی شد که در آن 4 نوع بازی متشکل از بازی های 
و  خشن  و  دهلیزی16  ظریف15،  حرکتی  درشت14،  حرکتی 

جست وخیز17 برای طبقه بازی بدنی مشخص شده  است ]7[. 

بازی حرکتی درشت

منظور از بازی حرکتی درشت، فعالیت هایی است که از عضالت 
بزرگ استفاده می کنند یا به حرکت کل بدن نیاز دارند و به بهبود 
مهارت های حرکتی درشت کمک می کنند. بازی حرکتی ظریف، 
شامل فعالیت هایی است که در آن از حرکات عضالنی کوچک تر 
استفاده شده است و نیاز به هماهنگی چشم و دست دارد. این نوع 
بازی شامل برداشتن یا دستکاری اشیای کوچک در محیط بوده و 

به توسعه مهارت های حرکتی ظریف کمک می کند. 

بازی  بدنی دهلیزی

تعادل  حس  که  هستند  فعالیت هایی  دهلیزی،  بدنی  بازی  
با زمین را تقویت  ارتباط کودک  یا  کودک را بهبود می بخشد 
می کند و معموالً شامل حرکات سر یا حرکات سریع در چندین 

جهت هستند. 

بازی بدنی خشن و جست وخیز

بازی گونه،  کشتی  یا  جنگ  در  شدن  درگیر  به  بازی  این 
جست و خیز، غلغلک دادن و جنگیدن با شمشیر بین کودکانی که 

بعد از بازی نیز دوست باقی می مانند، اشاره دارد ]7[. 

داشته  نیز  اجتماعی  جنبه  است  ممکن  حرکتی  بازی های 
باشند ]5[. براساس سلسله مراتب بازی های اجتماعی، مشارکت 
از  به ترتیب  همساالن  بازی  فعالیت های  در  کودکان  اجتماعی 
موازی،  بازی  انفرادی20،  بازی  نظاره گری19،  مشارکت18،  نبود 
بازی همراهی کننده21 تا بازی مشارکتی22 متغیر است. کودکان 
خردسال در حدود 2/5 تا 3/5 سالگی از سوی بازی انفرادی و رفتار 
نظاره گر به سوی بازی موازی با همساالن تغییر رفتار می دهند و 
سرانجام قبل از 5 سالگی به بازی همراهی کننده و بازی مشارکتی 

13.  Active Plays
14.  Gross Motor
15. Fine Motor
16.  Vestibular
17. Rough & Tumble
18. Unoccupied Behavior
19. Onlooker Behavior
20. Solitary Play
21. Associative Play
22. Co-operative Play
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می پردازند ]8[. در طبقه بندی دیگر، 3 شکل انفرادی23، موازی24 
و گروهی25 برای بازی اجتماعی پیشنهاد شده  است ]9[.

تعامل  میزان  اجتماعی،  بازی  پیوستار  براساس  همچنین 
اجتماعی کودکان در فرایند بازی وابسته به میزان رشد اجتماعی 
همراهی کننده26،  رفتار  از  به ترتیب  پیوستار   1 روی  کودک 
اجتماعی27، بسیار اجتماعی28 و مشارکتی29 متغیر است ]10، 
11[. مطالعات نشان می دهند کودکانی که از بازی اجتماعی اولیه 
محروم هستند به ویژه در حوزه روابط بین فردی ممکن است با 
نقصان روبه رو شوند ]3[. به طور کلی هر نوع بازی، ویژگی ها و 
مؤلفه های ویژه ای دارد که ممکن است از نظر میزان درگیری بدنی/

حرکتی، شناختی، اجتماعی و محیطی با یکدیگر تفاوت باشند، 
در نتیجه ممکن است تا نقش هر یک از انواع بازی در جنبه های 
مختلف رشد کودکان متفاوت باشد. از این رو، تمییز انواع بازی به 
تفسیر دقیق یافته های مطالعات تجربی در خصوص اثرات بازی بر 

رشد کودکان کمک می کند.

مطالعات نشان می دهند آزمایشات حرکتی از جمله بازی های 
حرکتی ممکن است در رشد اجتماعی کودکان نقش داشته باشند. 
برای مثال، در یک مطالعه اخیر، کوئیلو  و همکاران با طراحی یک 
برنامه بازی30 مبتنی بر کارکردهای اجرایی نشان دادند اجرای این 
برنامه 100 ساعت موجب بهبود مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
و تسهیل رشد هیجانی اجتماعی کودکان پیش دبستانی شده  است 
]12[. فتحی رضایی و همکاران با مقایسه بازی های خودانگیخته 
اجتماعی در  به رشد  بازی ها  نوع  این  دادند  نشان  در طبیعت 

کودکان سالم 4/5 تا 6/5 سال منجر می شود ]13[. 

یکی از محورهای مهم رشد روانی اجتماعی در دوران کودکی 
شناخت اجتماعی31 است که از جایگاه ویژه ای در روان شناسی 
تحولی برخوردار است. شناخت اجتماعی همه مهارت های مورد 
نیاز کودک برای درک تمایالت، هیجانات و احساسات کودکان و 
بزرگساالن دیگر را در بر می گیرد ]14[. رشد شناخت اجتماعی 
و درک بهتر از روان شناسی انسان ها با تحوالتی که در محتوا و 
سطح سازمان یافتگی »نظریه ذهن«32 در کودکان رخ می دهد، 
مشخص می شود. نظریه ذهن پیش نیاز درک محیط اجتماعی و 
درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمیز است و به توانایی درک 
هیجانات، انگیزه ها، افکار و متعاقب آن درک رفتارهای دیگران 

اشاره دارد ]15، 16[.

23. Solitary
24. Parallel
25. Group
26. Associative
27. Social
28. Highly Social
29. Co-Operative
30. Curriculum of Games
31. Social Cognition
32. Theory of Mind (ToM)

نظریه ذهن بر این موضوع تمرکز دارد که توانایی کودکان در 
)برای  دیگران  ذهني 33  حالت های  در  موجود  تفاوت های  درک 
مثال، افکار، تمایالت و عقاید( در چه سطحی قرار دارد ]17[. 
نظریه ذهن در عمل ابزار قدرتمندی به کودک مي دهد تا ازطریق 
آن به اکتشاف، پیش بیني و تغییر رفتار دیگران بپردازد ]18[. 
کودکان در حدود 4 سالگي درمی یابند که رفتار انسان را نمي توان 
سن  این  در  کرد.  درک  موقعیتي  ویژگي هاي  براساس  تنها 
مهارت های ادراکي در کودکان رشد مي کند و آن ها براساس آن 
درمی یابند که فهم رفتار به بازنمایي ذهني یک موقعیت وابسته 
است. کودک مي فهمد دریافت و درک اشیاء و پدیده ها جدا از هم 
هستند و این موضوع به شناخت و تجربیات قبلي آن ها وابسته 
است ]19[. عالوه براین، نظریه ذهن به توانایي فهم باور کاذب34 یا 
عقیده نادرست دیگران نیز اشاره دارد، موضوعي که پایه و اساس 

رشد شناختي در کودکان را رقم می زند ]16[. 

مقدماتی  اول، شکل گیري  دارد: سطح  نظریه ذهن 3 سطح 
نظریه ذهن است، در سطح دوم، یک نظریه ذهن واقعي، اما اولیه 
شکل می گیرد و سطح سوم، جنبه هاي پیشرفته تر نظریه ذهن، 
نظیر درک شوخي و قضاوت هاي پیچیده را شامل مي شود ]20[. 
توانایي هایي که با نظریه ذهن همراه است، شامل رشد اخالقي، فهم 
توالي جهل و عقیده نادرست، تمایز ظاهر و واقعیت و به کارگیری 
بیانگر حاالت ذهني هستند ]18[. مطالعات نشان  اصطالحات 
و  خودتنظیمی  با  مثبت  همبستگی  از  ذهن  نظریه  می دهند 
مهارت های حل مسئله، کارکردهای اجرایی، خودپنداره، تشخیص 
و  بین فردی  مهارت های  اجتماعی ،  کفایت  واقعیت،  از  بازنمود 
هیجانی، تفسیر و درک تصاویر مبهم و رفتارهای جامعه پسند 

نظیر همدلی و همدردی برخوردار است  ]27-21[. 

شواهد موجود نشان می دهند آزمایشات حرکتی بر رشد نظریه 
ذهن مؤثر هستند. برای مثال، نادری و همکاران اثربخشی روش 
توان بخشی روانی حرکتی دوسا35 را بر جنبه های مختلف نظریه 
از  بررسی کردند. روش دوسا  تا 10 ساله  ذهن در کودکان 7 
یک بخش روان شناختی که شامل تمایل و تالش و یک بخش 
فیزیولوژیکی شامل حرکات بدنی و کنترل وضعی بدن تشکیل 
بر جنبه های  روش  این  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  می شود. 
مقدماتی نظریه ذهن )سطح اول و دوم( مؤثر بود، اما بر جنبه های 
پیشرفته تر نظریه ذهن )درک شوخی( تأثیر معناداری نداشت 
]28[. به طور مشابه، رفیعی و همکاران گزارش کردند یک دوره 
بهبود  بر  ادراکی حرکتی  مهارت های  بر  مبتنی  تمرینی فشرده 
سطوح مقدماتی نظریه ذهن )بازشناسی عواطف و وانمود و درک 
باور کاذب( در کودکان 8 تا 12 ساله مؤثر است، اما بر جنبه های 
پیشرفته تر نظریه ذهن )درک شوخی و باور کاذب ثانویه( تأثیر 

معناداری ندارد ]29[. 

33. Mental State
34. False Belief
35. Dohsa
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تمرینات و بازی های انفرادی شاید از طریق ارتقای کارکردهای 
اجرایی در بهبود سطوح مقدماتی نظریه ذهن اثرگذار باشند. براساس 
مدل دیاموند، انعطاف پذیری شناختی، نقشی کلیدی در شکل گیری 
نظریه ذهن برعهده دارند که این کارکرد نیز به نوبه خود بر پایه 2 

کارکرد کنترل بازداری و حافظه کاری استوار است ]30[. 

همچنین لزلی و همکاران معتقدند نظریه ذهن سازوکاری است 
که توجه را به حالت های ذهنی غیرقابل پذیرش هدایت می کند. 
به سرعت شکل  نظریه ذهن  اولیه رشد  این سازوکار در دوران 
انتخاب محتوای  اما فرایندهای اکتشافی که مسئول  می گیرد، 
مناسب برای حاالت ذهنی هستند، از رشد طوالنی تر و مراحل 
تغییر چندگانه  برخوردارند و توجه انتخابی نقش اساسی در آن 
ایفا می کند ]31، 32[. از سوی دیگر، پیشنهاد شد ارتقای سطوح 
تعامالت  بر  تأکید  با  آزمایشاتی  نیازمند  ذهن  نظریه  پیشرفته 

بین فردی است ]28، 29[. 

میان  تعامالت  بر  مبتنی  آزمایشات  اثرگذاری  فرضیه 
فرهنگي اجتماعي  نظریه  از  بر گرفته  که  نظریاتی  توسط  فردی 
ویگوتسکي36 هستند، قابل حمایت است. براساس این نظریه ها، 
منشأ تحول نظریه ذهن و رشد درک ذهن، تعامالت اجتماعي 
است. کودکاني که تجربه بیشتری در تعامالت اجتماعی دارند، 
عملکرد بهتری در تکالیفی که نیازمند درک ذهن است )مانند 
از فرصت های  از خود نشان می دهند، زیرا  باور کاذب(  تکلیف 
بیشتری برای یادگیری درباره تفکر سایر افراد برخوردار بودند و 
اصوالً ارتباطات و یادگیری اجتماعي مي تواند منشأ مهمي برای 

رشد درک کودکان از ذهن باشد ]33[. 

فوق الذکر  فرضیه  از  نیز  موجود  پژوهشی  شواهد  برخی 
اثربخشی  یزدخواستی  و  مثال، طالیی  برای  می کنند.  حمایت 
کنترل  و  بین فردی  تعامل  گروهی بر  انفرادی و  بازی درمانی 
هیجان در کودکان پیش دبستانی را مقایسه کردند و دریافتند 
که هر 2 روش بازی درمانی گروهی و بازی درمانی انفرادی، اثرات 
قابل توجهی بر مشکالت شناختی و رفتاری کودکان دارند، اما 
میزان و دامنه  اثربخشی بازی درمانی گروهی بیشتر است ]34[. 
از این رو، پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که آزمایشاتی 
که بر تعامالت بین فردی تأکید دارند )مانند بازی های گروهی(، در 
مقایسه با آزمایشاتی انفرادی ممکن است تأثیر بیشتری بر رشد 

جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن داشته باشند. 

اثرات  شاید  خودجوش  به صورت  حرکتی  بازی های  انجام 
اثرات  بهینه سازی  برای  اما  باشد،  داشته  قابل مالحظه ای  رشد 
»بازی  گرفت.  بهره  هدفمندتری  راهبردهای  از  می توان  آن 
هدفمند«37 یا »بازی هدایت شده«38 بر پارامترهایی مانند آزادی 
انتخاب، شناسایی و اکتشاف در ساختار تسهیل شده بازی به وسیله 

36. Vygotsky
37. Purposeful Play
38. Guided Play

بزرگساالن تأکید دارند و هدف آن ترکیب اهداف خاص یادگیری، 
شادی و لذت ناشی از استقالل کودکان در انتخاب بازی هاست. 
بازی هدفمند زمانی رخ می دهد که مربی با قصد مشخصی، زمان 
و فضایی را ایجاد می کند تا فرصتی برای یادگیری و رشد کودک 
شکل گیرد و درگیری کودک در بازی تسهیل شود. در طول بازی 
هدفمند، مربی به طور متقابل با کودک در تعامل است و ازطریق 
تأکیدات کالمی، کیفیت تجربه بازی را در لحظات قابل آموزش 

افزایش می دهد ]35[. 

بر این اساس، به  نظر می رسد استفاده از راهبرد بازی هدفمند در 
آزمایشات مبتنی بر بازی های حرکتی نیز می تواند در دستیابی به 
اهداف رشدی کارساز باشد. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شد 
تا در راستای تعیین اثرهای تعامالت اجتماعی در فرایند بازی های 
حرکتی بر رشد نظریه ذهن، اثربخشی بازی های حرکتی هدفمند 
انفرادی و گروهی بر جنبه های مختلف نظریه ذهن مقایسه شود.

مواد و روش ها

طرح تحقیق 

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون 
و پس آزمون چند گروهی با گروه کنترل بود که در آن تأثیر یک 
دوره 8 هفته ای )16 جلسه 60 دقیقه ای، هر هفته 2 جلسه( 
بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر سطوح نظریه 
ذهن بررسی شد. گروه های پژوهش شامل 1 گروه کنترل و 2 
گروه آزمایش بودند: 1. گروه بازی های حرکتی هدفمند انفرادی 
و 2. گروه بازی های حرکتی هدفمند گروهی. متغیرهای وابسته 
شامل سطوح نظریه ذهن بود که در 3 مرحله متشکل از بالفاصله 
قبل )پیش آزمون( و بعد از آزمایش )پس آزمون( و نیز 1 ماه پس 

از اتمام آزمایش )آزمون پیگیری( سنجیده شدند. 

شرکت کننده ها

جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دختر سالم 8 ساله 
شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 بودند. انتخاب رده 
سنی 8 سال به دلیل آغاز رشد سطوح پیشرفته نظریه ذهن در 
سنین 7 تا 8 سالگی انجام شد ]36[. حجم نمونه با در نظر داشتن 
مقادیر گزارش شده در مطالعات مشابه و با استفاده از نرم افزار 
جی پاور39 برابر با 42 نفر تعیین شد ]37[. در پژوهش حاضر برای 
پیشگیری از اُفت احتمالی تعداد شرکت کننده ها، حجم کل نمونه 

45 نفر )هر گروه 15 نفر( در نظر گرفته شد. 

معیارهای ورود به پژوهش حاضر، رضایت والدین، بهره هوشی 
بود.  روان شناختی  و  جسمی  مشکالت  نداشتن  و   75 باالی 
همچنین معیارهای خروج، غیبت بیش از 2 جلسه، آسیب دیدگی 

39. G Power
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و انصراف از مشارکت بود. با توجه به امکانات دردسترس پژوهشگر، 
شرکت کننده ها براساس فراخوان پژوهش و ارسال دعوت نامه به 
و 5  مناطق 2  از  ابتدایی  مقطع  دخترانه  مدرسه  از 2  والدین 

آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. 

مقدماتی،  سنجش های  و  والدین  رضایت  اخذ  از  پس 
شرکت کننده های منتخب به صورت تصادفی در گروه ها منتسب 
شدند. در فرایند اجرا به دلیل غیبت از تمرین و انصراف، تعداد 2 
شرکت کننده از گروه آزمایش انفرادی و 3 نفر از گروه آزمایش 
گروهی از نمونه مورد  مطالعه کنار گذاشته شدند. در نهایت، گروه 
گروه  با 13 شرکت کننده،  انفرادی  بازی های حرکتی هدفمند 
گروه  با 12 شرکت کننده،  گروهی  هدفمند  حرکتی  بازی های 
کنترل با 15 شرکت کننده و در مجموع 40 شرکت کننده فرایند 

پژوهش را تکمیل کردند. 

آزمایش آزمایشی

در پژوهش حاضر، آزمایش طراحی شده متشکل از 16 جلسه 
60 دقیقه ای )2 جلسه در 8 هفته( و انجام 2 نوع پروتکل آزمایشی 
متشکل از 1. بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و 2. بازی های 
حرکتی هدفمند گروهی و شرایط کنترل بود. به طور عمومی، در 
طراحی و اعمال هر 2 نوع پروتکل آزمایشی انفرادی و گروهی بر 

4 اصل مهم بازی های هدفمند تأکید شد ]35[: 

درخصوص  شد، 2.  طراحی  خاصی  اهداف  برای  بازی  هر   .1
انتخاب  آزادی  شرکت کننده ها  به  آن ها  انجام  ترتیب  و  بازی ها 
از طریق  بازی ها  بودن  مفرح  و  بودن  لذت بخش  از  شد، 3.  داده 
و  شد  حاصل  اطمینان  شرکت کننده ها  کالمی  بازخوردهای 
آن  ارائه مجدد  از  بازی ها  از  بودن هر یک  در صورت کسل کننده 
اجتناب شد و 4. پژوهشگر در طول انجام بازی ها، به طور متقابل و 
به صورت کالمی با کودک تعامل برقرار کرد و مؤلفه های شناختی 
)ویژگی های تکلیف( و انگیزشی )تشویق برای اجرای بهتر( بازی را 
به منظور افزایش درگیری کودک در بازی ساختاربندی کرد تا از 
این طریق کیفیت تجربه بازی در لحظات قابل آموزش افزایش یابد. 

با در نظر داشتن مطالعات  پژوهش حاضر  بازی ها در  اهداف 
)توجه  توجه  مهار  بینایی حرکتی،  مهارت های  بهبود  بر  قبلی 
انتخابی/متمرکز(، بازداری شناختی، حافظه کاری بینایی فضایی، 
کاذب  باور  و درک  و شناخت هیجان  انعطاف پذیری شناختی 
بازی  رفتار  نوع  به  توجه  با   .]41-38  ،32-30[ بود  متمرکز 
شناختی کودکان در 8 سالگی، بازی های در نظر گرفته شده از نوع 

بازی های با قاعده در نظر گرفته شد ]42[. 

بازی ها تابع 2 دسته قاعده بودند: 

دسته اول، قواعد از پیش تعیین شده برای هریک از بازی ها بود 
که نحوه انجام بازی و اهداف عملکردی بازی را توصیف می کردند. 

دسته دوم، قواعدی بودند که در فرایند انجام بازی، براساس 
نظر کودک در تعامل با پژوهشگر در گروه آزمایش انفرادی و 
براساس نظر جمعی کودکان و پژوهشگر در گروه آزمایش گروهی 
مورد توافق قرار می گرفت. تمام این قواعد در راستای افزایش 
لذت بخشی، مفرح بودن و افزایش درگیری و بهبود رفتار بازی 
کودکان تغییر داده شد. مورد دیگر در طراحی آزمایش، مد نظر 
قرار دادن میزان تعامل اجتماعی براساس سلسله مراتب بازی های 

اجتماعی در پروتکل بازی های گروهی بود ]8، 10، 11[. 

بازی های گروهی در قالب 2 زیرگروه با تعداد 6 نفر اجرا شدند 
 2 در  همراهی کننده  بازی  نوع   2 قالب  در  اجتماعی  تعامل  و 
جلسه ابتدایی و بازی مشارکتی در مابقی جلسات ایجاد شد و 
رفته رفته بر میزان مشارکت جمعی در بازی افزوده شد. برگرفته 
از مطالعات قبلی، در هر 2 پروتکل بازی های انفرادی و گروهی 
از هر 4 نوع بازی  حرکتی متشکل از بازی های حرکتی درشت، 
ظریف، دهلیزی )تعادلی( و خشن و جست وخیز بهره گرفته شد 

 .]46-42[

همچنین سطح پیچیده گی و دشواری بازی ها در 3 مرحله، 
از هر 5 جلسه 1 بار، افزایش داده شد، طوری که دوره آزمایشی 
به صورت پیش رونده از بازی های ساده و آسان در ابتدای دوره آغاز 
و به بازی های پیچیده و دشوار در انتهای دوره ختم شد. در ادامه، 

ابزار استفاده شده برای گردآوری اطالعات تشریح می شود.

فرم اطالعات فردی

 اطالعات مربوط به مشخصات فردی شرکت کننده ها با استفاده 
از یک فرم محقق ساخته شامل 11 سؤال به ترتیب برای تعیین 
تحصیلی،  پیشرفت  وزن،  قد،  تولد،  تاریخ  خانوادگی،  نام  و  نام 
فوق برنامه،  سازمان یافته  فعالیت های  در  مشارکت  وضعیت 
وضعیت مشارکت ورزشی، ساختار خانواده )بهره مندی از والدین و 
خواهر/برادر(، وضعیت تحصیلی والدین، وضعیت اشتغال والدین و 

وضعیت اقتصادی خانواده گردآوری شد.

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان/ویرایش چهارم40 

 هوش بهر یکی از تعیین کننده های مهم نظریه ذهن در کودکان 
است. از این رو، در پژوهش حاضر، با وجود اینکه شرکت کننده ها 
از مدارس عادی نمونه گیری شده بودند، سطح هوش بهر آن ها 
سنجیده شد تا در صورت تفاوت بین گروه ها، امکان کنترل آن 
به وسیله تحلیل های آماری وجود داشته باشد ]19[. باتوجه به رده 
سنی مطالعه شده، در پژوهش حاضر برای تعیین هوش بهر در 
مرحله مقدماتی از نسخه چهارم مقیاس هوش بهر وکسلر برای 

کودکان استفاده شد ]47[. 

کلی  و 4 شاخص درک  دارد  مقیاس  آزمون 15 خرده  این 

40. Wechsler Intelligence Scale for Children – 4th Edition (WISC-4)
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کالمی، استدالل ادراکی، حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات 
و بهره هوشی کلی را ارائه می دهد که در پژوهش حاضر از شاخص 
بهره هوشی کلی استفاده شد. این آزمون بهره هوشی کودکان در 
دامنه سنی 6 تا 16 سال را سنجیده و روایی و پایایی آن طی 
مطالعات متعدد در کشورهای خارجی و ایران تأیید شده  است 
]48، 49[. ضریب اعتبار بهره هوشی کلی 0/91 و ضرایب اعتبار 
خرده مقیاس ها از 0/80 )بهره هوشی سرعت پردازش اطالعات( 
تا 0/88 )بهره هوشی درک کالمی( برای نسخه فارسی گزارش 

شده  است ]49[.

آزمون نظریه ذهن

 از این آزمون برای سنجش جنبه های مختلف نظریه ذهن 
کودکان استفاده شد. استرنمن نسخه اصلی این آزمون را برای 
دامنه سنی 5 تا 12 سال ساخته که از 72 سؤال در 3 خرده مقیاس 
تشکیل شده  است ]50، 51[. این آزمون به صورت مصاحبه اجرا 
می شود و آزمون گر پس از تصاویر و داستان ها، سؤاالتی درباره 
آن ها از کودک می پرسید و پاسخ ها به صورت صفر )پاسخ غلط( 
و 1 )پاسخ درست( نمره دهی می شوند. قمرانی و همکاران این 
آزمون را به فارسی بازگرداندند و تعدیالتی در آن انجام شد ]27[. 

باال بودن تعداد سؤاالت، نسخه  به  با توجه  این پژوهشگران 
با حفظ ساختار اصلی توسعه دادند  را  این آزمون  38 ماده ای 
و به جای اسامی خارجی از اسامی فارسی استفاده کردند. این 
پژوهشگران با بررسی ویژگی های روان سنجی این آزمون گزارش 
کردند که نسخه فارسی 38 ماده ای از روایی محتوایی، همبستگی 
برخوردار  قابل قبولی  روایی هم زمان  و  نمره کل  با  خرده آزمون 
آزمون  کل  نمره  با  خرده مقیاس ها  همبستگی  ضرایب  است. 
بود. روایی  تا 0/96 متغیر  در تمام موارد معنادار و بین 0/82 
هم زمان با همبستگی آزمون با تکلیف خانه عروسک ها به میزان 
0/89 برآورد شد. پایایی آزمون به وسیله 3 روش باز آزمایی، آلفای 
کرونباخ و ضرایب اعتبار نمره گذاران بررسی شد و نتایج حاصله 
نشان داد پایایی بازآزمایی خرده مقیاس ها بین 0/70 تا 0/94 قرار 
دارد و ثبات درونی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
برای کل آزمون و هر یک از خرده مقیاس ها به ترتیب 0/86، 0/72، 

0/80 و 0/81 محاسبه شد. 

نمرات آزمون در نسخه فارسی مطابق با نمره دهی صفر و 1 
نسخه اصلی می توانند در خرده مقیاس اول )نظریه ذهن مقدماتی: 
بازشناسی عواطف و وانمود، 20 سؤال( نمره ای بین صفر تا 20، 
در خرده مقیاس دوم )اظهار اولیه نظریه ذهن واقعی: باور کاذب 
اولیه و درک باور کاذب، 13 سؤال( نمره ای بین صفر تا 13 و در 
خرده مقیاس سوم )جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن: باور کاذب 
ثانویه یا درک شوخی، 5 سؤال( نمره ای بین صفر تا 5 و در کل 
آزمون، نمره ای بین صفر تا 38 باشند. از جمع 3 خرده مقیاس 
باال، نمره کلی برای نظریه ذهن به  دست می آید. هر اندازه این 

نمره باالتر باشد، نشان دهنده این است که کودک به سطوح باالتر 
نظریه ذهن دست  یافته  است ]27[. 

روش های آماری

واریانس  تحلیل  از  آماری،  پیش فرض های  بررسی  از  پس 
)پیش آزمون/پس آزمون/آزمون  زمان   3 طرح  با  ترکیبی41 
اثر  تحلیل  برای  )انفرادی/گروهی/کنترل(  گروه  پیگیری(×3 
متغیرهای مستقل )زمان و گروه( بر متغیرهای وابسته استفاده شد 
که در آن زمان )مراحل اندازه گیری( به عنوان عامل درون گروهی و 
گروه )نوع بازی( به عنوان عامل بین گروهی در نظر گرفته شد. در 
آزمون های تعقیبی، مقایسه های بین گروهی با استفاده از تحلیل 
واریانس یک سویه و آزمون حداقل تفاوت معنادار فیشر42 )ای. 
با استفاده از آزمون تی  اس. دی.( و مقایسه های درون گروهی 

جفت شده با اصالحیه بونفرونی انجام شد. 

به عنوان  کوهن44   d و  جزئی  اتا43  مربع  همچنین  مقادیر 
شاخص های اندازه اثر محاسبه و گزارش شد. مقادیر مربع جزئی 
اتا از 0/01 تا 0/059 به عنوان اثر کوچک، مقادیر 0/06 تا 0/14 
به عنوان اثر متوسط و مقادیر بزرگ تر از 0/14 به عنوان اثر بزرگ 
و نیز مقادیر  d بین 0/2 تا 0/5 به عنوان اثر کوچک، 0/5 تا 0/8 
به عنوان اثر متوسط و مقادیر بیشتر از 0/8 به عنوان اثر بزرگ 
درنظر گرفته می شوند ]52[. تمام تحلیل ها در سطح اطمینان 
95 درصد و با بسته آماری برای علوم اجتماعیSPSS 45 نسخه 

24 انجام شد.

یافته ها

جدول شماره 1، میانگین و انحراف معیار ویژگی های فردی 
شرکت کننده های پژوهش را نشان می دهد. در بررسی همگن 
واریانس  تحلیل  نتایج  فردی،  ویژگی های  از نظر  گروه ها  بودن 
یک سویه نشان داد بین سن )F)2/ 37( = 1/315 ،P= 0/260(، قد 
)2/37( = 0/550 ،P= 0/581( وزن ،)F)2/ 37( = 0/219 ،P= 0/805(

و   )F)2/ 37( = 0/168  ،P= 0/919( بدن46  توده  شاخص   ،)F
مطالعه شده  گروه   3  )F)2/ 37( = 2/307  ،P= 0/111( هوش بهر 
تفاوت معنادار وجود ندارد.  میانگین نمرات بازشناسی عواطف 
 ،P= 0/816( درک باور کاذب اولیه ،)F)2/ 37( = 0/732 ،P= 0/488(
 ،P= 0/982( درک شوخی و باور کاذب ثانویه ،)F)2/37( = 0/450
 ،P= 0/544( ذهن  نظریه  کلی  سطح  و   )F)2/ 37(  = 0/019
F)2/37( = 0/619( در پیش آزمون بین 3 گروه تفاوت معناداری 

نداشتند.

41. Mixed Analysis of Variance
 42. Fisher’s Least Significant Difference
43. ηp2 
44. Cohen’s d
45. Statistical Package for Social Sciences
46. Body Mass Index (BMI)
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جدول شماره 2، نتایج تحلیل واریانس 3×3 برای تحلیل اثر 
زمان و گروه بر سطوح نظریه ذهن را نشان می دهد. همچنین 
بین گروهی  و  درون  گروهی  تعقیبی  مقایسه های  نتایج  خالصه 
به همراه آماره های توصیفی متغیرها در جدول شماره 2 ارائه شده 
است. نتایج در خصوص سطح اول نظریه ذهن نشان داد اثر اصلی 
F)1/47 ،54/57( = 36/79 ،P< 0/001 ،ηp( و اثر 

زمان )0/499 = 2
 ،54/57( = 8/21 ،P< 0/001 ،ηp

تعاملی زمان و گروه )0/307 = 2
F)1/498( بر بازشناسی عواطف ازنظر آماری معنادار است )جدول 

شماره 2(. 

همان طور که جدول شماره 3 نشان می دهد، در هر 2 گروه تجربی، 
میانگین نمرات بازشناسی عواطف از پیش آزمون به پس آزمون به طور 
معناداری افزایش داشت )PS< 0/001(، اما تغییرات از پس آزمون به 
آزمون پیگیری ازنظر آماری معنادار نبودند )PS< 0/05(. براساس 
عواطف  بازشناسی  نمره  میانگین  بین  بین گروهی،  مقایسه های 
آزمون  و   )F)2/ 37( =  15/39  ،P< 0/001( پس آزمون  در  گروه   3
پیگیری )F)2/  37( = 14/78 ،P< 0/001( تفاوت معناداری مشاهده 
شد. میانگین نمره بازشناسی عواطف در بازی های گروهی در هر 
از  باالتر  معناداری  به طور  پیگیری  آزمون  و  مقطع پس آزمون   2
بازی های انفرادی )PS< 0/05( و کنترل )PS< 0/001( و بازی های 

 .)PS< 0/01( انفرادی باالتر از شرایط کنترل بود

نتایج درخصوص سطح دوم نظریه ذهن نشان داد اثر اصلی 
 ،)F)1/498 ،55/43( = 87/025 ،P< 0/001 ،ηp

2 = 0/702( زمان 
F)2/37( = 4/67 ،P= 0/007 ،ηp( و اثر 

اثر اصلی گروه )0/229 = 2
 ،55/43( = 10/583 ،P< 0/001 ،ηp

تعاملی زمان و گروه )0/364 = 2
F)2/996( بر درک باور کاذب اولیه ازنظر آماری معنادار است 
مشاده   3 شماره  جدول  در  که  همان طور   .)2 شماره  )جدول 
می شود، در هر 2 گروه آزمایش، میانگین نمرات درک باور کاذب 
داشت  افزایش  معناداری  به طور  پس آزمون  به  پیش آزمون  از 
از  از پس آزمون به آزمون پیگیری،  اما تغییرات   ،)PS< 0/001(

 .)PS< 0/05( لحاظ آماری معنادار نبودند

درک  نمره  میانگین  بین  بین گروهی،  مقایسه های  براساس 
)2/ 37( = 36/55 ،P< 0/001( در پس آزمون  گروه  کاذب 3  باور 

تفاوت   )F)2/ 37( = 29/08  ،P< 0/001( پیگیری  آزمون  و   )F
معناداری مشاهده شد. میانگین نمره درک باور کاذب اولیه در 
آزمون  و  مقطع پس آزمون  هر 2  در  بازی های گروهی  شرایط 
 )PS< 0/05( پیگیری به طور معناداری باالتر از بازی های انفرادی
و کنترل )PS< 0/001( و بازی های انفرادی باالتر از کنترل بود 

.)PS< 0/001(

نتایج در خصوص سطح سوم نظریه ذهن نشان داد اثر اصلی 
F)2/ 74( = 12/226 ،P < 0/001 ،ηp( و اثر تعاملی 

زمان )0/248 = 2
بر   )F)4/ 74( = 5/872  ،P< 0/001  ،ηp

2 = 0/241( گروه  و  زمان 
درک شوخی و باور کاذب ثانویه ازنظر آماری معنادار است )جدول 

شماره 2(. مطابق جدول شماره 3، میانگین نمرات درک شوخی و 
باور کاذب ثانویه تنها در شرایط بازی های گروهی، از پیش آزمون 

 .)P< 0/001( به پس آزمون به طور معناداری افزایش دارد

درک  نمره  میانگین  بین گروهی،  بین  مقایسه های  براساس 
 ،P< 0/001( ثانویه 3 گروه در پس آزمون باور کاذب  شوخی و 
)2/37( = 15/47 ،P< 0/001( و آزمون پیگیری )F)2/ 37( = 16/06

F( تفاوت معناداری مشاهده شد. در هر 2 مقطع پس آزمون و 
آزمون پیگیری، میانگین نمره درک شوخی و باور کاذب ثانویه 
گروه بازی های گروهی به طور معناداری باالتر از بازی های انفرادی 
)PS< 0/001( و کنترل )PS< 0/001( بود و بین میانگین گروه 
بازی های انفرادی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت 

 .)PS < 0/05(

اثر  داد  نشان  ذهن  نظریه  کلی  سطح  درخصوص  نتایج 
 ،52/398( = 99/487  ،P< 0/001  ،ηp

2 = 0/729( زمان  اصلی 
 ،P< 0/001 ،ηp

F)1/416( و اثر تعاملی زمان و گروه )0/444 = 2
از  ذهن  نظریه  کلی  سطح  بر   )F)2/832  ،52/398( = 14/768
نظر آماری معنادار است. همان طور که جدول شماره 3 نشان 
کلی  نمرات سطح  میانگین  آزمایش،  گروه  هر 2  در  می دهد، 
نظریه ذهن از پیش آزمون به پس آزمون به طور معناداری افزایش 
داشت )PS< 0/001(، اما تغییرات از پس آزمون به آزمون پیگیری، 
مقایسه های  براساس   .)PS< 0/05( نبودند معنادار  آماری  ازنظر 
بین گروهی، بین میانگین نمره سطح کلی نظریه ذهن 3 گروه 
پیگیری  آزمون  و   )F)2/37( = 9/55  ،P< 0/001( پس آزمون  در 
)F)2/37( = 6/51 ،P< 0/001( تفاوت معناداری مشاهده شد. در 
هر 2 مقطع پس آزمون و آزمون پیگیری، میانگین نمره سطح 
کلی نظریه ذهن در شرایط بازی های گروهی به طور معناداری 
باالتر از بازی های انفرادی )PS< 0/001( و کنترل )PS< 0/001( و 

.)PS< 0/01( بازی های انفرادی نیز باالتر از کنترل بود

بحث

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی 1 دوره 8 هفته ای 
بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی در بهبود جنبه های 
اثربخشی  شد.  انجام  ساله  دختران 8  در  ذهن  نظریه  مختلف 
وابسته،  متغیرهای  ایجاد شده در  تغییرات  تحلیل  با  آزمایشات 
اتمام آزمایشات در  از  از آزمایشات و 1 ماه پس  بعد  بالفاصله 
مقایسه با سطوح پایه بررسی شد. نتایج نشان داد دوره 8 هفته ای 
بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی هر 2 بر بهبود سطح 
کلی نظریه ذهن دختران 8 ساله تأثیر دارد و این تأثیر تا 1 ماه 

پس از آزمایشات پایدار است. 

همچنین بازی های گروهی در بهبود تمام سطوح نظریه ذهن 
اثربخش تر از بازی های انفرادی بود، در حالی که بازی های انفرادی 
در بهبود سطوح پیشرفته نظریه ذهن )سطح سوم( فاقد اثربخشی 
بوده و تنها در بهبود سطوح اول )بازشناسی عواطف و وانمود( و 
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دوم )درک باور کاذب اولیه( نظریه ذهن اثرگذار بودند. 

تأثیر  در خصوص  حاضر  پژوهش  مشاهدات  عمده  بخش 
)بازشناسی  نظریه ذهن  مقدماتی  بر سطوح  انفرادی  بازی های 
بهبود  به  می توان  را  اولیه(  کاذب  باور  و درک  وانمود  عواطف، 
ایجاد شده در مهارت های بینایی و عملکرد شناختی نسبت داد. 
مطالعات نشان می دهند ادراک بینایی و به تبع آن مهارت های 
بینایی پیش سازه رشد نظریه ذهن در کودکان بوده و وجود نقص 
در حس بینایی، احتمال تأخیر در رشد نظریه ذهن را افزایش 

می دهد ]38، 39[. 

اعتقاد بر این است که نظریه ذهن سازوکاری است که توجه را 
به حالت های ذهنی غیرقابل پذیرش هدایت می کند. این سازوکار 
اما  به سرعت شکل می گیرد،  اولیه رشد نظریه ذهن  در دوران 
فرایندهای اکتشافی که مسئول انتخاب محتوای مناسب برای 
حاالت ذهنی هستند، رشد طوالنی تر و مراحل تغییر چندگانه  
دارند و توجه انتخابی در آن نقش اساسی ایفا می کند ]31، 32[. 

عالوه براین، براساس مدل دیاموند، انعطاف پذیری شناختی بر 
پایه 2 کارکرد کنترل بازداری و حافظه کاری استوار است و در 
شکل گیری نظریه ذهن نقشی کلیدی دارد. توانایی افراد در دیدن 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار ویژگی های فردی شرکت کننده ها

ویژگی های فردی
میانگین±انحراف معیار

انفرادی
)n = 13( 

گروهی 
)n = 12(

کنترل
)n = 15( 

کل نمونه
)N = 40( 

0/29± 0/138/53 ±0/218/52 ±0/168/60 ±8/49سن )سال(

2/35± 2/01127/17 ±1/97127/33 ±1/64128/01 ±126/19قد )سانتی متر(

1/49± 1/3825/72 ±1/4425/99 ±1/0926/17 ±25/60وزن )کیلوگرم(

0/75± 0/5116/03 ±0/4816/04 ±0/5615/97 ±16/08شاخص توده بدن )کیلوگرم  بر متر مربع(

3/16± 2/75102/11± 3/0299/98± 2/17101/98± 104/26هوش بهر )نمره کلی(
نکته: اعداد بیرون و درون کمانه به ترتیب مقادیر میانگین و انحراف معیار هستند.

جدول 2. نتایج تحلیل واریانس عاملی جهت تحلیل اثر مداخالت بر سطوح نظریه ذهن

منبع اثرمتغیر وابسته
آماره ها

SSdf1df2MSFpηp2

بازشناسی عواطف و وانمود

a 0/499***0/001>21/2271/47554/57214/39236/796زمان

16/5642378/2821/1350/3320/058گروه

a 0/307***0/001>9/4722/95054/5723/2118/210زمان×گروه

درک باور کاذب اولیه

a 0/702***0/001>67/1271/49855/43044/80887/025زمان

0/229**5/4402372/724/670/007گروه

a 0/364***0/001>16/3262/99655/4305/44910/583زمان×گروه

درک شوخی و باور کاذب ثانویه

0/248***0/001>4/9372742/46912/226زمان

5/6312372/8161/5790/2200/079گروه

0/241***0/001>4/7424741/1865/872زمان×گروه

سطح کلی نظریه ذهن

a 0/729***0/001>219/6011/41652/398155/06899/487زمان

159/87723779/9382/1820/1270/106گروه

a 0/444***0/001>65/1952/83252/39823/01814/768زمان×گروه

نکته: تعیین مواردی که پیش فرض کرویّت برقرار نبوده و از اصالحیه گرین هاووس/گیسر )اپسیلون ε( برای تعدیل درجات آزادی استفاده شده با حرف a مشخص شده است.
P≥ 0/001*** ،P≥ 0/01** 
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ارتباطات بین چیزهای به ظاهر غیرمرتبط و جدا کردن عناصر از 
یک کل یکپارچه به حافظه کاری نیاز دارد. از این رو، حافظه کاری 
برای نظریه ذهن بسیار حیاتی است ]30[. همچنین مطالعات 
نشان می دهد رشد نظریه ذهن در کودکان همبستگی  معناداری 
با ظرفیت حافظه کاری و حافظه بینایی فضایی داشته و توسط این 

کارکردهای اجرایی قابل پیش بینی است ]40، 41[. 

با  انفرادی  بازی های  درخصوص  حاضر  پژوهش  یافته های 
مطالعات نادری و همکاران و رفیعی و همکاران، مبنی بر اثربخشی 
آزمایشات حرکتی بر سطوح مقدماتی نظریه ذهن هم خوان است 
]28، 29[. با این حال، این پژوهشگران عنوان کردند برای اثرگذاری 
بر جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن )درک شوخی و باور کاذب 
ثانویه( نیاز به آزمایشات پیچیده تر با تأکید بر تعامالت بین فردی 

است ]28، 29[.

ایجاد شده در  مشاهدات پژوهش حاضر در خصوص تغییرات 
سطوح مختلف نظریه ذهن در قیاس با یکدیگر، نکات  مهمی 
در بر  داشت. پژوهش حاضر نشان داد بهبود ایجاد شده در سطح 
اول نظریه ذهن در مقایسه با سطح دوم کمتر است. این یافته 
با بلوغ یافتگی سطح اول نظریه ذهن در  پژوهش ممکن است 
سنین 8 سالگی در ارتباط باشد، بدین معنا که ایجاد بهبود در ابعاد 

بلوغ یافته تر دشوارتر است. 

میزان   ،)3 شماره  )جدول  توصیفی  آماره های  به  توجه  با 
بلوغ یافتگی سطح اول نظریه ذهن بیشتر از سطح دوم و متعاقباً 
این  است.  از سطح سوم  بیشتر  دوم  بلوغ یافتگی سطح  میزان 
شواهد، رشد دیرهنگام سطوح پیشرفته نظریه ذهن به نسبت 
سطوح مقدماتی را تأیید می کند. در واقع، کودکان پیش از سنین 
6 تا 7 سال قادر به درک کنایه، استعاره و شوخی نیستند و 
سطوح پیشرفته نظریه ذهن بعد از سن 7 سالگی متحول می شود 

و رشد آن تا 12 سالگی ادامه می یابد ]36[.

بر این اساس، در پژوهش حاضر به امکان تسهیل رشد سطوح 
پیشرفته نظریه ذهن با استفاده از بازی های حرکتی در رده سنی 
8 سال که در آن رشد سطوح پیشرفته نظریه ذهن آغاز می شود، 
توجه شد.  باتوجه به یافته های مطالعات پیشین مبنی بر اثربخش 
نبودن آزمایشات حرکتی در بهبود سطوح پیشرفته نظریه ذهن و 
پیشنهادات ارائه شده در خصوص به کارگیری تعامالت اجتماعی در 
آزمایشات، در پژوهش حاضر، قابلیت بازی های حرکتی گروهی در 
بهبود سطوح پیشرفته نظریه ذهن در مقایسه با بازی های انفرادی 

بررسی شد ]28، 29[. 
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جدول 3. میانگین و انحراف معیار سطوح نظریه ذهن به تفکیک گروه و مقطع سنجش و خالصه مقایسه های تعقیبی درون گروهی و بین گروهی

گروهمتغیر

میانگین±انحراف معیار
مقایسه

 پیش آزمون-پس آزمون
مقایسه 

پس آزمون-آزمون پیگیری
مراحل اندازه گیری

tCohen’s dtCohen’s dآزمون پیگیریپس آزمونپیش آزمون

بازشناسی عواطف و 
وانمود

a,b18/31± 1/37 a,b-9/47***0/980/0710/01 1/43 ±1/6718/69 ±17/15انفرادی

b 18/91± 1/31 b-8/09***0/720/9930/18 1/41 ±1/7519/16 ±18/01گروهی

0/1250/04-0/0830/01-1/56 ±1/9917/69 ±1/8017/62 ±17/60کنترل

درک باور کاذب اولیه

a,b9/15± 1/91 a,b-9/049***1/320/4810/20 1/94 ±1/629/53 ±7/5انفرادی

b9/83± 1/89 b-8/75***1/120/9680/17 2/08 ±1/7510/16 ±7/99گروهی

0/9330/17-0/7490/14-1/42 ±1/518/20 ±1/647/75 ±7/53کنترل

درک شوخی و باور 
کاذب ثانویه

a,b1/61± 0/76 a,b-1/010/22-0/3650/13 0/77 ±0/961/53 ±1/38انفرادی

1/410/1280/03***8/92-0/91 ±1/162/48 ±0/892/50 ±1/33گروهی

0/0870/02-0/3350/09-0/73 ±0/511/47 ±0/911/46 ±1/40کنترل

سطح کلی نظریه ذهن

a,b29/07± 3/25 a,b-9/44***1/191/230/20  3/44 ±3/4029/75 ±25/68انفرادی

b31/22± 3/78 b-9/71***1/231/190/15 3/21 ±3/9531/82 ±27/33گروهی

1/350/17-0/2530/07-3/09 ±3/5527/36 ±3/6626/8 ±26/53کنترل
نکته: گزارش مقادیر به صورت میانگین و انحراف معیار.

)P ≤ 0/05( تفاوت معنادار نسبت به شرایط کنترل :b ،)P ≤ 0/05( تفاوت معنادار بین نسبت به بازی های گروهی :a 
P≤ 0/001*** 
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بر  انفرادی  حرکتی  بازی های  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
سطح سوم نظریه ذهن تأثیر معناداری ندارند، اما در نقطه مقابل، 
بازی های حرکتی گروهی، باتوجه به اندازه اثر محاسبه شده، تأثیر 
بزرگی بر این جنبه نظریه ذهن داشتند. این مشاهدات به  طور عمده 
با میزان تعامل اجتماعی ایجاد شده در پروتکل بازی های گروهی 
اجتماعی،  بازی های  مراتب  سلسله  براساس  است.  تبیین  قابل 
همساالن،  بازی  فعالیت های  در  کودکان  اجتماعی  مشارکت 
به ترتیب از نبود مشارکت، نظاره گری، بازی انفرادی، بازی موازی، 

بازی همراهی کننده تا بازی مشارکتی متغیر است ]8[. 

کودکان خردسال در حدود 2/5 تا 3/5 سالگی از سوی بازی 
انفرادی و رفتار نظاره گر به سوی بازی موازی با همساالن تغییر 
رفتار می دهند و سرانجام قبل از 5 سالگی به بازی همراهی کننده 
و بازی مشارکتی می پردازند ]8[. همچنین براساس پیوستار بازی 
اجتماعی، میزان تعامل اجتماعی کودکان در فرایند بازی وابسته 
به میزان رشد اجتماعی کودک روی یک پیوستار، به ترتیب از 
رفتار همراهی کننده، اجتماعی، بسیار اجتماعی و مشارکتی متغیر 

است ]10، 11[. 

در پژوهش حاضر، بازی های گروهی در قالب 2 زیرگروه 6 نفره 
به انجام بازی های مربوطه پرداختند. تعامل اجتماعی در قالب 2 نوع 
بازی همراهی کننده در 2 جلسه ابتدایی و بازی مشارکتی در مابقی 
جلسات ایجاد شد و رفته رفته بر میزان مشارکت جمعی در بازی 
افزوده شد. با توجه به رویه اتخاذ شده، تعامالت اجتماعی در بازی های 
گروهی ممکن است در بهبود درک شوخی و باور کاذب ثانویه نقش 

داشته و به تسهیل رشد سطح سوم نظریه ذهن منجر شده باشد. 

از سوی دیگر، یافته ها نشان داد بازی های گروهی در بهبود تمام 
سطوح نظریه ذهن اثربخش تر از بازی های انفرادی هستند. این امر 
ممکن است به این حقیقت مربوط باشد که بازی های گروهی عالوه 
بر ساز و کار بهبود مهارت های بینایی و کارکردهای اجرایی از مزیت 
تعامالت اجتماعی برخوردارند. اگرچه، اثربخشی بازی های حرکتی 
انفرادی و گروهی در بهبود نظریه ذهن در مطالعات قبلی مقایسه 
نشده  است، با این حال شواهدی وجود دارد که از مزیت بازی های 
گروهی حمایت می کند. برای مثال، علی پور و همکاران با مقایسه 
برنامه حرکتی اسپارک و بازی های بومی و محلی دریافتند بازی های 
بومی محلی در مدت 16 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای در بهبود رشد 
اجتماعی کودکان دچار اختالل هماهنگی رشدی 7 تا 10 سال 
مؤثرتر از برنامه حرکتی اسپارک است که با یافته های پژوهش حاضر 

مبنی بر مزیت بازی های حرکتی گروهی هم خوان است ]53[. 

بازی های  بررسی  با  همکاران  و  فتحی  رضایی  همچنین 
خودانگیخته در طبیعت و عمارتی و همکاران با بررسی بازی های 
دبستانی نشان دادند این بازی ها در رشد اجتماعي در کودکان 
سالم مؤثر هستند ]13، 54[. عالوه براین، کوئیلو و همکاران نشان 
دادند انجام بازی های گروهی مبتنی بر کارکردهای اجرایی به 

بهبود مهارت های ارتباطی و اجتماعی و تسهیل رشد هیجانی 
اجتماعی کودکان پیش دبستانی منجر می شود ]12[. 

نقش تعامالت اجتماعی در رشد و تحول نظریه ذهن توسط 
نظریه هایی که بر گرفته از نظریه فرهنگي اجتماعي ویگوتسکي 
تحول  منشأ  نظریه ها،  این  براساس  می شود.  حمایت  هستند، 
نظریه ذهن و رشد درک ذهن، تعامالت اجتماعي است. کودکاني 
که تجربه بیشتری در تعامالت اجتماعی دارند، از عملکرد بهتری 
در تکالیفی که نیازمند درک ذهن است )مانند تکلیف باور کاذب( 
برخوردارند، زیرا فرصت های بیشتری برای یادگیری درباره تفکر 
سایر افراد فراهم می کند و اصوالً ارتباطات و یادگیری اجتماعي 
مي تواند منشأ مهمي برای رشد درک کودکان از ذهن باشد ]33[.

یادگیری کودکان درباره حاالت ذهنی ممکن است از طریق 
انواع مختلفی از بازی ها فراهم شود. مطالعات نشان می دهد بین 
کیفیت بازی وانمودی47 و رشد نظریه ذهن در کودکان عادی و 
کودکان دچار اختالل ارتباط دو سویه وجود دارد  ]23، 57-55[. 
برای مثال، لین و همکاران با استفاده از آزمون چیپا48، کیفیت 
بازی وانمودی کودکان 4 تا 10 سال را سنجیدند و دریافتند 
از  تا 18/5 درصد  پیش بینی 8/1  به  قادر  نظریه ذهن  سطوح 

تغییرات کیفیت بازی وانمودی کودکان هستند ]55[. 

بازی  اهمیت  بر  و سمیجن  لیالرد  مطالعات  متقابل،  به طور 
 .]56  ،23[ دارند  تأکید  ذهن  نظریه  شکل گیری  در  وانمودی 
عالوه براین، در حمایت از نقش بازی های وانمودی در نظریه ذهن 
کودکان، یافته های قاسمی نژاد نشان داد اعمال آزمایشات مبتنی 
کودکان  ذهن  نظریه  سطوح  ارتقای  در  وانمودی  بازی های  بر 
مقطع ابتدایی مؤثر است ]57[. پژوهشگران عالقه مند به مطالعه 
اعتباریابی شده  فارسی  نسخه  از  می توانند  وانمودی  بازی های 
آزمون چیپا برای ارزیابی کیفیت بازی های وانمودی در کودکان 

استفاده کنند ]58[. 

در مجموع، براساس ادبیات پژوهشی، انواع مختلف بازی ممکن 
است در رشد و ارتقای جنبه های مختلف نظریه ذهن در نمونه های 
عادی و بالینی اثربخش باشند و می توان با در نظر داشتن عالئق 
و  توان بخشی  برای  بازی  مختلف  انواع  از  کودکان،  شرایط  و 

توانمندسازی کودکان بهره برد. 

روبه رو  محدودیت هایی  با  عمل  در  نظام مندی  پژوهش  هر 
است. در پژوهش حاضر از یک طرح نیمه تجربی برای دستیابی 
به هدف تحقیق استفاده شد که در آن فرایند تصادفی بودن 
انتخاب و انتساب نمونه ها در گروه ها به طور کامل عملی نبود. 
این امر استنتاج یک رابطه علّی معلولی بین آزمایش و پیامدهای 
در  می شود  توصیه  از این رو،  می کند.  محدود  را  مشاهده شده 
مطالعات آتی از کارآزمایی های بالینی تصادفی شده برای بررسی 

47. Pretend Play
48. Child-Initiated Pretend Play Assessment
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موضوع تحقیق استفاده شود. 

همچنین در پژوهش حاضر، امکان کنترل عواملی نظیر سطح 
و نوع فعالیت بدنی و رفتار بازی روزمره، سطح درگیری شناختی 
کودکان در سایر فعالیت ها مانند کالس های فوق برنامه، سطح تغذیه 
و میزان خواب برای پژوهشگر فراهم نبود. با این حال، توصیه های 

الزم در خصوص کنترل عوامل یادشده به والدین ارائه شد. 

این پژوهش بر روی دختران رده سنی 8 سال اجرا شد که از 
رشد طبیعی برخوردار بودند. از این رو، یافته های پژوهش حاضر 
مختص به این گروه بود و تفسیر و تعمیم یافته ها به گروه های 
جنسی، سنی و رشدی دیگر نظیر کودکان دچار اختالالت رشدی 
می بایست با دقت عمل شود. آزمایش آزمایشی بررسی شده در 
پژوهش حاضر متشکل از 16 جلسه 60 دقیقه ای )2 جلسه در 
هفته به مدت 8 هفته( بود. بنابراین یافته های پژوهش حاضر تنها 
محدود به رژیم بازی/تمرینی فوق است و اجرای آزمایشات با 
مدت های زمانی کوتاه تر یا طوالنی تر ممکن است به اثرات و نتایج 

متفاوتی منتهی شود. 

در نهایت، محیط اجرای پژوهش، داخل سالن ورزشی مختص 
کودکان بود که رنگ بندی و تجهیزات بازی و ایمنی متنوعی 
داشت. بنابراین یافته های پژوهش حاضر تنها محدود به شرایط 
زمینه ای مذکور است و اجرای آزمایشات مشابه در محیط های 

مختلف ممکن است به اثرات و نتایج متفاوتی منجر شود.

تأثیر  در زمینه  موجود  شناخت  افزایش  به منظور  همچنین 
آزمایشات حرکتی در رشد ادراکی، شناختی، اجتماعی و حرکتی 
کرد.  می توان مطرح  آتی  مطالعات  برای  پیشنهاداتی  کودکان، 
ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر برای سنجش نظریه ذهن، 
به صورت توأم جنبه های شنیداری و دیداری نظریه ذهن را در بر 
 داشت. از این رو، توصیه می شود تا تأثیر بازی های حرکتی  گروهی 
بر جنبه های شنیداری و دیداری نظریه ذهن جداگانه بررسی شد. 

همچنین پژوهش حاضر بر روی کودکان سالم اجرا شد که 
بالینی معتبر  از آن برای نمونه های  نتایج حاصل  ممکن است 
بازی های  کاربرد  توصیه  برای  می شود  توصیه  از این رو،  نباشد. 
دچار  کودکان  روی  بر  مشابهی  پژوهش  هدفمند،  حرکتی 
تکرار  است،  مواجه  نقص  با  ذهن  نظریه  آن ها  در  که  اختالل 
شود. عالوه براین، براساس پژوهش های انجام شده در زمینه های 
فرهنگی سایر کشورها، رفتار بازی بدنی بین دختران و پسران 

متفاوت است ]5[. 

پسر  کودکان  با  متناسب  حرکتی  بازی های  می شود  توصیه 
طراحی و اثربخشی آن بر سطوح مختلف نظریه ذهن در قالب 
انفرادی و گروهی بررسی شود. در نهایت، با وجود اینکه رویکرد 
آزمایشات  طراحی  برای  حرکتی  بازی های  انواع  از  ترکیبی 
بازی محور )همان طور که در پژوهش حاضر مد نظر بوده  است( 
اما شناسایی  ممکن است به پیامدهای جامع تری منجر شود، 

اثرات اختصاصی انواع بازی حرکتی بر جنبه های ادراکی، شناختی 
و اجتماعی در شناخت پتانسیل انواع بازی حائز اهمیت است. 

حرکتی  بازی های  انواع  تأثیرات  می شود  پیشنهاد  از این رو، 
از جمله بازی های حرکتی ظریف، درشت، دهلیزی )تعادلی( و 
خشن و جست وخیز بر جنبه های ادراکی، شناختی و اجتماعی 

کودکان بررسی و مقایسه شود.

نتیجه گیری

در  موجود  و شواهد  پژوهش حاضر  یافته های  از  به طور کلی 
ادبیات پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بازی های حرکتی 
هدفمند انفرادی و گروهی هر دو، شیوه مناسبی برای ارتقای 
سطوح مقدماتی نظریه ذهن در کودکان سالم هستند، اما ایجاد 
سطوح  رشد  گروهی  بازی های  قالب  در  میان فردی  تعامالت 

پیشرفته نظریه ذهن را تسهیل می کند. 

براساس این یافته ها به والدین، معلمان، مربیان و روان شناسان 
ورزشی که در حوزه فعالیت بدنی کودک فعالیت دارند، پیشنهاد 
می شود برای تسهیل رشد نظریه ذهن در کودکانی که فرایند 
رشد نظریه ذهن در آن ها به اتمام نرسیده  است، از بازی های 

حرکتی گروهی با تأکید بر تعامالت میان فردی استفاده کنند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر گرفته 
دریافت   IR.SSRI.REC.1399.887  به شماره اخالق  و کد  شد 

شده  است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نرگس برهانی دیزجی با 
راهنمایی شهاب پروین پور و مشاوره صالح رفیعی در گروه رفتار 

حرکتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمام کودکان و والدینی که در انجام پژوهش 
مشارکت کردند، قدردانی می کنند.
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