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 در حافظه دیداری و شنیداریارتباط نظریه ذهن با 

 یادگیری اختاللدانش آموزان دارای  
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 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات البرز
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نظریه ذهنبا سطح اول و دوم بررسی ارتباط  پژوهش حاضر با هدف هدف:: چکیده

شده  انجامیادگیری  اختاللدر دانش آموزان دارای  حافظه دیداری و شنیداری

جامعه ی آماری در این از نوع همبستگی است.  توصیفی و روش این پژوهشروش:.است

می باشد که به  مرکز یادگیری  اختاللتحقیق شامل کلیه دانش آموزان دارای 

ان در کردند و در پایه دبست مراجعه می بندرعباسیادگیری در شهر توانبخشی اختالالت 

 03مونه ی این پژوهش ن. بودندول به تحصیل مشغبندرعباس در  49 -45سالتحصیلی 

 در دسترس یادگیری بودند که به صورت نمونه گیری  اختاللآموزان دارای  نفر از دانش

انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از تکالیف باور نادرست، آزمون فراخنای ارقام 

پیرسون نشان داد که  همبستگی بنتایج ضریيافته ها:و آزمون کیم کاراد استفاده شد. 

( با سطح اول نظریه ذهن رابطه r=57/3( و حافظه دیداری )r=51/3حافظه شنیداری )

( با سطح دوم  r=18/3( و حافظه دیداری )r=71/3معناداری دارد. حافظه شنیداری )

( و حافظه دیداری r=77/3نظریه ذهن رابطه معناداری دارد. همچنین حافظه شنیداری )

(74/3=r با ) یادگیری رابطه ی معناداری  اختاللنظریه ذهن کل در دانش آموزان دارای

نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که سطح اول و دوم (. P<337/3دارند. )

 اختاللپیش بینی حافظه شنیداری و دیداری دانش آموزان داراینظریه ذهن برای 

ند این را خاطر نشان کند که احتماال میتوانتایج : نتیجه گیريیادگیری معنادار هستند.

و اینکه احتماال باشد میسطوح نظریه ذهن با حافظه دیداری وشنیداری در ارتباط

 یادگیری مشکالتی در حوزه نظریه ی ذهن دارند .  اختالل کودکان دارای

 نظریه ذهن، حافظه دیداری، حافظه شنیداری، ناتوانی یادگیری: گانژکلید وا
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 مقدمه

شند که در یک یا چند حوزه درسی دارای یکی از معظالت که هر سیستم تربیتی با آن مواجه است دانش آموزانی می با

مشکالت و ضعف تحصیلی می باشند که چه بسا دارای هوش متوسط وحتی باال می باشند، بنابراین اینگونه می توان گفت که  

است. این  7یادگیری دارای اختاللمسائلی که در دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته حیطه آموزش کودکان 

برای توصیف گروهی از کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن و  7470در سال  8برای اولین بار ساموئل کرک را اصطالح

که بعداز آن این موضوع وارد عرصه کودکان استثنایی قرار گرفت و  ،مهارت های ارتباطی دچار اختالل بودند پیشنهاد کرد

این تحقیقات هنوز در ابتدای راه است. بنابه تعریف فلچر، لیون، فاکس و سیل عظیمی از تحقیقات را به راه انداخت اگرچه 

یادگیری نمی توانند در مهارت های مختلف تحصیلی مانند گوش دادن و خواندن اختالل( دانش آموزان دارای 8331) 0بارنس

استاندارد موفق باشند. میزان جامع، مهارت های خواندن پایه، محاسبه ریاضیات و در حل مسئله منطبق با سن و مقیاس های 

شیوع این دانش آموزان توسط محققان مختلف با ابزارهای تشخیصی که دارای سطوح دشواری متفاوت بودند در کشورهای 

(. در پژوهش نریمانی 8332، 9و جنیت )برنایس، لورین، ماریندرصد تخمین زده شده است  82تا حداکثر  5مختلف از حداقل 

 یادگیری هستند.اختاللدرصد از کودکان، دارای  75تا  1مشخص شد که بین  ( نیز7029و رجبی )

اغلب دروس خود با مشکل مواجه  یادگیری به دلیل اختالل در خواندن و نوشتن یا محاسبات دراختاللدانش آموزان مبتال به 

( این افراد 8331)  1نیکلسن و فاوست( و تارویان، 8330، )7(. بر اساس پژوهش های لرنر5،8334شوند)آناستازیا و اوربینا می

در حافظه ی شنیداری و دیداری، حفظ توجه، بازداری تکانه ها، هماهنگی حرکت، ادراک و تمیز شنیداری و دیداری، 

حرکتی، سبک یادگیری، بیقراری و بیش فعالی دارای مشکالتی می باشند. می توان گفت که حافظه یکی از -هماهنگی دیداری

، حافظه ی )مثال نقص در حافظه ی کوتاه مدت امر یادگیری است به طوری که اختالل در کارکردهای حافظهعوامل مهم در 

 اختاللکاری و نقص خفیف در رمزگردانی و راهبردهای شناختی و فراشناختی( از ویژگی های مهم دیگر کودکان دارای 

مین دلیل نیز در مورد حافظه ی این کودکان تحقیقات ( و به ه8331؛ تارویان، نیکلسن و فاوست، 8330یادگیری است)لرنر،

 (.7024بسیار شده است، هرچند این تحقیقات هنوز به یک دیدگاه جامع نرسیده اند)کجباف، الهیجانیان و عابدی،

ای حافظه توانایی ذخیره سازی اطالعات و تجربیات و استفاده کردن از آنها در تعامالت بعدی با محیط، یکی از توانایی ه 

(. حافظه تقریبأ در تمام یادگیری ها نقش اساسی دارد وشامل کلیه 8337، 2هسته ای سیستم شناختی انسان است )ریپو

حواس می شود ولی بیشترین تأکید به حافظه بینایی و شنوایی است. حافظه بینایی یعنی توانایی کودک در بخاطر آوردن 

ریق شنیدن تحقق می پذیرد. حافظه شنوایی به معنای توانایی دریافت تحریکات کلمه ها، اشیا و غیره. بیشتر یادگیری ها از ط

(. طی بررسی های 4،8337کالمی، پردازش و ذخیره ی آنها و در نهایت به یاد آوردن موضوعات شنیده شده است )کازیمانو
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( که در 8330) 7برانگیم، السنیادگیری پرداخته شده است. هووس، بیگلر،  اختاللزیادی به نقش حافظه در کودکان دارای 

یک تحلیل مقایسه ای، پس از بررسی عملکرد حافظه ی کودکان نارساخوان دریافتند که این کودکان در همه ی اعمال 

( نشان دادند که 8337) 8حافظه، ضعیف تر از سن واقعی)شناسنامه ای( خود عمل می کنند. در بررسی ای، سوانسون و ژرمن

فضایی و -ن عادی در سنجش های حل مسائل کالمی)سرعت، حافظه ی کاری کالمی، حافظه دیداریعملکرد شناختی کودکا

)یادگیری ریاضی و اختالل حافظه درازمدت ( بهتر از کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی و خواندن وکودکان مبتال به هردو

تال به اختالل ریاضی نقص هایی در توالی حافظه ( در پژوهشی نشان داد که دانش آموزان مب8333)  0خواندن ( است.راما

( وجود ارتباط بین 7441)9شنیداری و دیداری دارند و مشکالت آنها در حافظه دیداری شدیدتر است. همچنین پالزا و گایتون

( بیان 7423) 7( و تورگسن7418) 5نارسایی در حافظه و اختاللهای یادگیری را متذکر شده اند. در پژوهش دیگری، هاالهان

می کنند کودکانی که دچار اختالالت یادگیری هستند در حافظه بینایی و شنوایی خود نقایصی دارند. من جمله تحقیقات 

در ایران طی بررسی هایی نتایج همسوی  یادگیری رسیده اند . اختاللخارجی که در باال اشاره شد همگی به نقش حافظه در 

( که نشان دادند در ارزیابی حافظه شنوایی و بینایی بین عملکرد 7024زیان و امیری)نشان داده شده است، مانند پژوهش عزی

یادگیری  به طور معنی داری  اختاللو عادی تفاوت وجود دارد و دانش آموزان مبتال به ش آموزان دارای ناتوانی یادگیری دان

( در پژوهشی نشان دادند که بین توانایی 7024ی )ضعیف تر از همتایان عادی خود بودند. همچنین الهیجانیان، کجباف و عابد

حافظه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در امالء، ریاضی و روخوانی تفاوت معناداری وجود دارد. در 

و یادگیری های اختالل( هم نشان داده اند که بین 7021( و عابدی و همکاران)7020پژوهش های دیگری، احدی و کاکاوند)

 حافظه ارتباط معناداری وجود دارد. 

(. اصطالح 2،8338یکی از بحث انگیزترین موضوعات مطرح در روان شناسی تحولی می باشد)تیلور وکندرمن 1نظریه ذهن

( که روی حوزه فراشناخت 7414-7425) 73واردشده است. اول، ویل من 4نظریه ذهن حداقل از دو طریق به  ادبیات  تحولی

نظریه ذهن به عنوان مفهوم کودکان از شنا خت بزرگساالن استفاده کرد. راه دوم و شاید مشهورترین، پریماک و  کار می کرد از

استفاده کردند و آن را به مانند یک سیستم استنباطی که  78( از این اصطالح برای بررسی شناخت نخستی ها7412) 77وودراف

(. نظریه ذهن 70،8334های ذهنی به افراد تعریف کرده اند )داهرتی که برای پیش بینی رفتار، آن هم  به وسیله اسناد حالت

توانایی اسناد دادن حاالت ذهنی از قبیل باورها، امیال، عواطف و اهداف به خود و دیگران و استفاده از این اطالعات در پیش 
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ی تحولی می باشد که به  (، به عبارت دیگر نظریه ی ذهن یک نظریه7،8373بینی و تفسیر رفتارهاست )فرگوسن و آیستن

توانایی اشخاص از قادر بودن برای درک اینکه افراد دیگر نیز نسبت به او می تواند یک ذهن متفاوت داشته باشند و او را قادر 

می کند تا موقعیت هایی همچون درک نیت دیگران، اعتقادات، تمایالت، دانش و حالت های ذهنی آنها را درک کند 

(، ذهن خوانی، درک 0،8373(. از اصطالحات دیگری مانند ذهنی سازی)ساندکوئیست و روننبرگ8،8378)تایمازساری

 ( به جای اصطالح نظریه ذهن استفاده شده است. 9،8332اجتماعی)فرنی هوگ

با حمایت از دیدگاه رشدی در مورد نظریه ذهن، معتقدند نظریه ذهن دارای سه سطح است که عبارتند  (7440)5فالول و میلر

از سطح اول نظریه ذهن که همان شکل گیری نظریه ذهن مقدماتی است، سطح دوم که در آن یک نظریه ذهن واقعی، ولی 

اولیه شکل گرفته است و سطح سوم که جنبه های پیشرفته تر نظریه ذهن نظیر درک شوخی و قضاوت های پیچیده را شامل 

ف از جمله انواع حافظه، تخیل، باورها و نیز داشتن یک چهارچوب می شود.اکتساب نظریه ذهن بر بازشناسی مقوله های مختل

علی و تبیینی برای در نظر گرفتن اعمال سایر مردم داللت دارد )یعنی اینکه چرا شخص رفتاری را انجام می دهد( 

 (.7،8333)بورکلند

سازد)بودن،  میبیین رفتارهای دیگران داشتن نظریه ذهن ما را قادر به شناخت هیجانات، درک باورها و امیال و پیش بینی و ت

( و به نوبه ی خود 2،8333(.درک نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی تأثیر دارد)جنکیز و آستینگتون1،8373کالبلدودلو

صالحیت نظریه ذهن ممکن است برای موفقیت در مدرسه مهم باشد زیرا مهارت های اجتماعی کودکان با پیشرفت تحصیلی 

 (.8332، 73، به نقل از کلو و پرنر7441 4ط است )چن، رابین و لیآنها در ارتبا

میالدی آغاز شده است، به همین دلیل این حوزه پژوهشی هنوز در اول راه است، به  7423،بعد از دهه بررسی های نظریه ذهن

حیطه وجود دارد. بررسی  ویژه بررسی کودکان دارای نیازهای ویژه مورد غفلت قرار گرفته است و پژوهش های  اندکی در این

یادگیری اصال مورد توجه نبوده است بنابراین در این پژوهش سعی شده تا منابع و پیشینه  اختاللنظریه ذهن کودکان دارای 

( را یک استثناء 8334)78( و لیند و بولر8378) 77نزدیک به موضوع استفاده شود. اگر نتیجه بررسی  استیوس و روزنباوس

م که خاطر  نشان کرده است که رشد نرمال حافظه رویدادی و کارکرد هیپوکامپ برای رشد نظریه ذهن روش شناختی بدانی

حافظه پایه وجود ندارد، بقیه پژوهش ها به وجود ارتباط بین  ریه ی باضروری نمی باشد و ارتباطی بین عملکرد در آزمون نظ

( نشان داده شد که توانایی 8373)70ایورتز و سیمون ،نادلر، لرضمنی اشاره دارد. در تحقیق آد نظریه ی ذهن و حافظه به طور
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)شخصی( را در کودکان مبتال به آسپرگر و اوتیسم با کارکرد باال را 7های نظریه ذهن می تواند سطوحی از حافظه زندگی نامه

مبتال به اوتیسم و آسپرگر  پیش بینی کند، مشکل در حافظه زندگی نامه در ارتباط نزدیکی با اختالل در نظریه ذهن در افراد

(، برای ظاهر شدن نظریه ی ذهن و حافظه یک ناحیه ی اساسی در مغز مورد استفاده 8334) 8پژوهش رابینبنابر می باشد. 

قرار می گیرد که می تواند نشان دهنده ی این باشد که بین نظریه ی ذهن و حافظه رابطه وجود دارد. طی پژوهش کورکوران 

بین نمرات کل حافظه ی زندگی نامه و تکالیف نظریه ی ذهن رابطه وجود دارد که می تواند اشاراتی به  (،8330)0و فریت

( نشان داد که رشد حافظه 8330) 9وجود ارتباط بین نظریه ی ذهن و حافظه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نی تو

همچنین بین حافظه کاری، رتبه بندی زمانی و درک ، ی به خصوصی از نظریه ذهن می باشدرویدادی در ارتباط با توانای

 5حافظه پایه ،اعتقادات خود و دیگران ارتباط معناداری مشاهده شد. در این مطالعه وقتی سن و هوش آزمودنیها کنترل شد

د. در طی رشد ساله مشاهده ش 5و  9ساله، اما  نه در کودکان  7ارتباط معنادار باالیی با توانایی های نظریه ذهن در کودکان 

فقط یک نوع ویژه ای از توانایی نظریه ذهن با حافظه رویدادی در ارتباط است. یا طی پژوهش منصوری، چلبیانلو، ملکی راد و 

( که روی کودکان مبتال به اوتیسم انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که حافظه و سطح عملکرد شناختی 7024مسردد) 

( همچنین به نقش نظریه ذهن در کودکان با 7043، میکائیلی)بارزیلید نظریه ذهن تاثیر بگذارد. فرد می تواند بر کارکر

نیازهای ویژه اشاره کرده است.در ایران نیز هیچ گونه بررسی در این حیطه پیدا نشد لذا با توجه به اهمیت این حوزه در 

یادگیری به نظر می رسد پژوهش هایی اختالل دارای  یادگیری کودکان و عدم پژوهش نظریه ذهن و حافظه در دانش آموزان

یادگیری و ارتباط آن با حافظه مهم به نظر میرسد. لذا هدف  اختاللدر این حیطه و نقش نظریه ذهن در دانش آموزان دارای 

اختالل  به ازاین پژوهش بررسی ارتباط بین نظریه ذهن سطح اول و دوم با حافظه دیداری و شنیداری در دانش آموزان مبتال

 یادگیری می باشد. های

 روش

 آزمودني ها

انبخشی اختالالت یادگیری در یادگیری که به  مرکز تو اختاللجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دارای 

از  مشغول به تحصیل می باشند. بندرعباسدر  49 -45مراجعه می کنند و در پایه دبستان در سالتحصیلی  بندرعباسشهر 

 .نفر به عنوان نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شد 03میان جامعه، 

 ژوهشيطرح پ

تحلیل داده های بدست آمده از روش رگرسیون و همبستگی پیرسون  برای. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است

 استفاده شده است.

 

                                                           
11.autobiographical memory 

1.Rabin 

2.Corcoran &Frith 

3.Naito.M 

4.Source memory 
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 ابزار

 9آزمایه باور نادرست دسته اول و 9 ادرست دسته اول و دوم،برای ارزیابی باور ن :1آزمون باور نادرست دسته اول و دوم

آزمایه باور نادرست دسته دوم به کار برده می شود. در آزمایه باور نادرست دسته اول درک آزمودنی از باورهای یک شخصیت 

ک آزمودنی از باورهای ، و در تکالیف باور نادرست دسته دوم در(داستانی درباره جهان )الف فکر میکند که توپ در سبد است

یک شخصیت داستانی درباره باورهای یک شخصیت داستانی دیگر )الف فکر می کند که ب فکر می کند که ... (سنجیده می 

و  23/3. میزان پایایی آزمایه باور نادرست دسته اول و دوم با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (7442، 8)دروریشود

 (.0،7424کوهن-است )بارون به دست آمده 18/3

برای جمع آوری داده های مربوط به حافظه ی بینایی از آزمون حافظه بینایی کیم کاراد :4آزمون حافظه بینايي کیم کاراد

خانه ای است. در هر خانه،تصویری وجود دارد و بین برخی از آنها شباهت هایی  77استفاده شد که دارای یک صفحه فلزی 

قطعه فلزی جداگانه نیز وجود دارد که روی هر یک از آنها که  77ضمن یک صفحه شانزده خانه ای سفید و  دیده می شود. در

روی هر یک آز آنها یکی از تصاویر صفحه فلزی مصور، رسم شده است. آزمودنی به مدت یک دقیقه به صفحه فلزی تصویر نگاه 

هد. به آزمودنی بر حسب قطعاتی که درست چیده شده است، قطعه مجزا را در جاهای مناسب قرار می د 77می کند و سپس 

تعداد قطعاتی که جهت آنها غلط است و تعداد قطعاتی که جاهای آن غلط است، نمره ای تعلق می گیرد. در پژوهش 

ا و ضریب همبستگی آزمون موردنظر ب 17/3کودک،  83، اعتبار آزمون با روش بازآزمایی و با حجم نمونه (7047) بزرگمنش

 به دست آمد. 72/3آزمون حافظه بینایی آندره ری 

این خرده آزمون توجه شنیداری و حافظه کوتاه مدت را می سنجد و از دو بخش تکرار ارقام روبه خرده آزمون حافظه ارقام:

از او می جلو و تکرار ارقام به صورت معکوس تشکیل شده است.آزمونگر یک سلسله ارقام را برای آزمودنی می خواند و سپس 

خواهد که آنها را تکرار کند، اگر آزمودنی در کوشش اول موفق نبود سلسله ارقام کوشش دوم اجرا می شود. نمره آزمودنی برابر 

است با تعداد آخرین سلسله ارقام که وی در کوشش اول یا دوم با موفقیت تکرار کرده است.ضرایب بازآزمایی در فاصله های 

بیانگر این مطلب است WAIS-III/WMS-III(.راهنمای 7421،)وکسلربود 22/3فراخنای ارقام تن  هفته،برای 7تا  9زمانی 

در مورد همه گروههای سنی است  40/3تا  19/3که همسانی درونی برای نمره های خرده مقیاس اولیه دارای دامنه ی 

 (.7029)پاشاشریفی،

 /گردآوري داده هااجراشیوه 

به این مرکز     دارای ناتوانی های ویژه یادگیری دانش آموزان  هماهنگی با مرکز توانبخشی  بعد از گرفتن مجوزهای الزم و

آزمون  ،تکالیف نظریه ذهن ،مختصریده شد و بعد از برقراری ارتباط ابتدا مشخصات کلی دانش آموزان از آنها پرسمراجعه شد. 

پس از جمع آوری اطالعات، داده های پژوهش با . ان اجرا شدکاراد به صورت انفرادی بر روی آن مفراخنای ارقام و آزمون کی

 روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

                                                           
1.First and second order false belifs 
2.Drury 

3.Baron-Cohen 
 Kim Karrad, Wisuel Memory Test .4 
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 نتايج

میانگین و انحراف معیار سنی دانش درصد پسر بودند.  1/57دختر و  0/90وزان شرکت کننده در پژوهش ماز میان دانش آ

در دانش ه می شود مشاهد 7مانطور که در جدول شماره ه سال بود. 77تا  2با دامنه ی سنی  88/7و  70/4آموزان به ترتیب 

 43/5(، نظریه ذهن سطح دوم 50/7و) 13/7یادگیری میانگین و )انحراف معیار( نظریه ذهن سطح اول  اختاللآموزان دارای 

 ( می باشد.44/7) 07/70افظه دیداری (، و ح37/8) 77(، حافظه شنیداری 8) 70/70(، نظریه ذهن کل 29/7)

 یادگیری و ارتباط آنها با هم اختالل . میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در دانش آموزان دارای7جدول 

 M SD 7 8 0 9 5 متغیر

     7 50/7 13/7 نظریه ذهن سطح اول-7

**51/3 29/7 43/5 نظریه ذهن سطح دوم-8

* 

7    

   7 ***74/3 00/3 8 70/70 ه ذهن کلنظری-0

**51/3 37/8 77 حافظه شنیداری-9

* 

71/3* ** 77/3*** 7  

 7 ***15/3 ***74/3 ***18/3 **57/3 44/7 07/70 حافظه دیداری-5

 

337/3>P                ***37/3>P               **35/3>P* 

( با سطح اول نظریه ذهن r=57/3(و حافظه دیداری )r=51/3که حافظه شنیداری ) نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

. نظریه ذهن رابطه معناداری دارد دوم  ( با سطحr=18/3( و حافظه دیداری )r=71/3رابطه معناداری دارد. حافظه شنیداری )

یادگیری  اختاللآموزان دارای  انش( با نظریه ذهن کل در دr=74/3( و حافظه دیداری )r=77/3حافظه شنیداری ) همچنین

 (.P<337/3رابطه ی معناداری دارند )

 یادگیری اختالل بر حافظه دیداری دانش آموزان دارای. خالصه مدل رگرسیون و مشخصه های آماری نظریه ذهن 8جدول 

 8R F b SEB Beta t متغیرهای پیش بینی

 24/3 - 95/7 53/7 - - مقدار ثابت

 ***54/9 97/3 75/3 43/3 **47/4 87/3 نظریه ذهن سطح اول

 ***29/7 72/3 79/3 28/3 ***57/07 10/3 نظریه ذهن سطح دوم

337/3>P                ***37/3>P               **35/3>P* 
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اری به عنوان متغیر پیش بین و حافظه دید،نظریه ذهن سطح اول، نظریه ذهن سطح دوم ای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهابر

مالحظه می شود  8به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود تحلیل شدند.همانطور که در جدول 

واریانس حافظه دیداری توسط سطح اول و دوم نظریه ذهن تبیین می شود و نسبت 10/3حدود نتایج نشان می دهد که 

با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب سطح دوم نظریه  (.P<337/3یداری است )بیانگر ارتباط این متغیرها با حافظه د  Fمعنادار

( به عنوان قویترین متغیرها برای پیش بینی حافظه دیداری دانش =97/3Betaو سطح اول نظریه ذهن ) ( =72/3Betaذهن)

 یادگیری می باشد. اختاللآموزان دارای 

 

 یادگیری اختاللریه ذهن بر حافظه شنیداری دانش آموزان دارای . خالصه مدل رگرسیون و مشخصه های آماری نظ0جدول 

 8R F b SEB Beta t متغیرهای پیش بینی

 -49/3 - 19/7 -75/7 - - مقدار ثابت

 ***70/5 58/3 83/3 30/7 ***97/70 51/3 نظریه ذهن سطح اول

 ***87/7 70/3 78/3 11/3 ***31/05 25/3 نظریه ذهن سطح دوم

337/3>P    ***            37/3>P               **35/3>P* 

، نظریه ذهن سطح اول، نظریه ذهن سطح دوم به عنوان متغیر پیش بین و حافظه ای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهابر

مالحظه  0شنیداری به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون چندمتغیری به روش ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول 

واریانس حافظه شنیداری توسط سطح اول و دوم نظریه ذهن تبیین می شود و 25/3شود نتایج نشان می دهد که حدود  می

(. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب سطح دوم P<337/3بیانگر ارتباط این متغیرها با حافظه شنیداری است )  Fنسبت معنادار

به عنوان قویترین متغیرها برای پیش بینی حافظه ( =58/3Beta( و سطح اول نظریه ذهن )=70/3Betaنظریه ذهن)

 یادگیری می باشد. اختاللشنیداری دانش آموزان دارای 

 بحث

 اختاللآموزان دارای  شذهن با حافظه دیداری و شنیداری در دان نظریه ح اول و دوموسطهدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط 

نیداری و دیداری کمبودهایی یادگیری در حافظه ش اختاللکودکان دارای نتایج پژوهش نشان می دهد که .بودیادگیری 

(، 8330لرنر)(،8330(،السن)8337ژرمن) و سوانسون(،8331اران)همکتارویان وپژوهش های  نتایج که این نتیجه همسو بادارند

پژوهش یجه همسو با نتایج ( می باشد.همچنین این نت7423( و تورگسن)7441(، هاالهان)7441گایتون)و (، پالزا8333ا)رام

( و 7021(، عابدی)7024باشد که از جمله می توان به پژوهش های عزیزیان و امیری) های انجام شده در ایران می

یادگیری باید درحوزه کاری خود این یافته  دارایاختالل پس می توان گفت که بانیان آموزش کودکان.اشاره کرد(7020کاکاوند)

اول و دوم  وححافظه شنیداری با سط بین  که می دهدنتایج نشان در راستای اهداف پژوهشی ما شند.ها را درنظر داشته با

به عبارت دیگر دانش آموزانی که در آزمون حافظه شنیداری نمرات  (.P<337/3)داردوجود نظریه ذهن ارتباط معناداری 

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نشان دادند.  باالتری دریافت کردند درآزمون تکالیف باورهای نادرست عملکرد بهتری
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بهعبارت دیگر دانش آموزانی که حافظه (.P<337/3اول و دوم نظریه ذهن ارتباط معناداری دارد)وحدیداری با سط حافظه

را که می تواند این نشان می دهند نادرست عملکرد بهتریهای تکالیف باور آزمون دارند در  نمرات باالتروشنیداری دیداری

هستند.با توجه به اینکه تحقیقات در ارتباط باهم  ،دنمولفه های شناختی می باش ءنشان دهد که حافظه و نظریه ذهن که جز

ی یادگیری اشاره کند، انجام شده ای که دقیقا به ارتباط نظریه ی ذهن و حافظه ی شنیداری و دیداری در کودکان دارای ناتوان

پژوهش  نتیجه اینبه گونه ای که هایی که نزدیک به این حوزه می باشد اشاره کرده ایم.  نتایج پژوهش بهلذا  وجود نداشت

توانایی های نظریه ذهن می تواند به وسیله  ند( می باشد که نشان داد 8373) و همکاران آدلرهمسو با نتایج پژوهش های 

همچنین همسو با نتایج م پیش بینی شود.سطوحی از حافظه زندگی نامه )شخصی( در کودکان مبتال به آسپرگر و اوتیس

که هردو به  ( که نشان دادند بین حافظه زندگی نامه ای و نظریه ی ذهن ارتباط وجود دارد، می باشد8330کورکوران و فریت)

که نشان همسو می باشد ( 8330نتیجه بررسی نی تو)همچنین یا فته هایمان  با  .نقش نظریه ذهن و حافظه اذعان کرده اند

نشان طی پژوهش خودشان (7024و همکاران) منصوری یاودارد.ذهن ارتباط وجود اد بین حافظه کاری و رویدادی ونظریه ید

درکل تاثیر بگذارد. در کودکان مبتال به اوتیسم که حافظه و سطح عملکرد شناختی فرد می تواند بر کارکرد نظریه ذهندادند 

ریه ذهن و حافظه به صورت کلی ارتباط های می تواند وجود داشته باشد که می توان به این نتیجه گیری رسید که بین نظ

این یافته هارا مد نظر بگیریم.البته برای نتیجه گیری قطعی باید به بررسی های زیادی دراین حیطه باید در بحث کاربردی 

 .پرداخته شود

(ناهمسو با یافته های تحقیقی این پژوهش می 8334و لیند و بولر)(8378) استیوس و روزنباوسیافته های  همچنین نتیجه

درصد واریانس حافظه دیداری توسط سطح اول و دوم نظریه  10نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد کهحدود باشد. 

درصد واریانس و عوامل باقیمانده  توسط متغیرهای موثر دیگر تبیین می شود و همچنین  81ذهن پیش بینی می شود و 

درصد واریانس و  75ذهن پیش بینی می شود و  نیداری توسط سطح اول و دوم نظریهدرصد واریانس حافظه ش 25حدود 

به نقش پیش بین متغیر های مورد نظر اشاره داشته  می تواند کهشود وسط متغیرهای موثر دیگر تبیین میعوامل باقیمانده  ت

کند که دراین حوزه ها هنوز به جمع بندی درستی نمی  وشزد میفته های ضدو نقیض دراین رابطه این را گدرکل یاباشد. 

یافته های زیادی داشته باشیم تا به یک نتیجه واحد  و حقیقات را گسترش داده تا داده هاتوانیم برسیم مگر اینکه دایره ت

گاهی مان دراین آزایش عث افبااین بررسی، عملی می باشد، در حوزه نظری این بررسی دارای دو فایده ی نظری ودست یابیم.

در امر  ، معلمان و والدینان علوم تربیتی وکودکان استثناییودر بعد عملی می تواند مورد استفاده متخصصمی شودحوزه 

 .قرار بگیردموزان آآموزش و پیشرفت این گروه از دانش 

ازجمله .شودبه سایر مناطق باید احتیاط ن آتعمیم نمونه های محدودی به دست آمده است دربا توجه به این که این داده ها از 

موزش وپرورش انجام گرفته است آتوان محدودیت در نمونه گیری باشد که فقط دریک ناحیه  محدودیت های این بررسی می

از دیگر محدودیت   .انجام پذیردگسترده تری باشد درسطح   بهتر می وجهه ی تعمیم پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد که که

مقاطع سال می باشد. پشنهاد می شود تحقیقات بعدی در 78تا2به دامنه سنی آن بررسی میتوان به محدود بودن این 

 و به نظر میرسدنشود  ایجاد تعمیم پذیری در تر باشد ومحدودیتیتا دامنه سنی فراگیر انجام پذیرددبیرستان راهنمایی و

 تا درصورت لزوم یادگیری ضروری می باشد دارای اختاللافراد موزش نظریه ذهن بر روی آمداخله ای جهت انجام  بررسی 

 .یادگیری قرار بگیرد دارای اختاللهای آموزشی کودکان  برنامهوتاییددر
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