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کارکرد اجرایی در دانش  بابررسی ارتباط نظریه ذهن 

 آموزان دارای اختالل یادگیری و عادی

 
 2، معصومه اسمعیلی1منوچهر سعادتخواه

 
 در اجرایای  کاارکرد  باا  ذهن نظریه پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هدف: چكیده

توصاییی   ژوهشپ روش روش: .عادی انجام گرفت و یادگیری اختالل دارای آموزان دانش

 آماوزان  داناش  کلیاه  آماری در این تحقیق شامل ی جامعه .می باشدهمبستگی  و از نوع

 ساال  در که باشد می اردبیل شهر دبستانی عادی آموزان دانش و یادگیری اختالل دارای

 06 شاامل  پژوهش نمونه. بودند تحصیل به مشغول این شهر مدارس در 91-92 تحصیلی

( یاادگیری  اخاتالل  باه  مباتال  آموز دانش نیر 06 و عادی آموز نشدا نیر 06)آموز  دانش

 مرکا   از در دساترس  صاور   باه  یاادگیری  اخاتالل  باه  مباتال  آموزان دانش. باشند می

 06 همچناین  ،شاده  انتخاب اردبیل شهر یادگیری اختالل دارای دانش آموزان توانبخشی

استان اردبیال انتخااب    صور  تصادفی خوشه ای از مدارس عادی به عادی آموزان دانش

 دوم، آزمون و اول دسته نادرست باور از آزمون های پژوهش داده آوری جمع برای شدند.

 تحلیال  و تج یاه  باه منظاور  . شد وکسلر استیاده نقش و خرده آزمون حافظه ارقام ایجاد

نتایج : ها یافتهکار رفت.  به و رگرسیون چندمتغیری همبستگی پیرسونآزمون  ،داده ها

داناش  ن داد که بین نظریه ذهان و کارکردهاای اجرایای در داناش آماوزان عاادی و       نشا

دارد و نظریاه ذهان   داری وجود  یادگیری همبستگی مثبت و معنی آموزان دارای اختالل

یادگیری و عادی  اختاللتواند کارکردهای اجرایی را در دانش آموزان دارای  تواند می می

   پیش بینی نماید.

 اختالل یادگیری، کارکرد اجرایی، نظریه ذهن :کلیدی های واژه
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 Relationship between theory of mind and executive function in children with 

learning disorder and normal 

Sadatkhah, M. 

Esmaeili,M 

Abstract 

Aim: This research aimed to investigate the relationship between theory of mind and executive function in 

children with learning disorder and normal. Method: The research method is descriptive and correlational. 

Population, including all students with learning disorder and normal school students in Ardabil, which in 

29-29 years were enrolled. The sample consisted of 06 students (06 students and 06 normal students with 

learning difficulties) are. Students with learning disorder in the availability of rehabilitation centers for 

students with learning disorder in Ardabil selected, Also, 06 normal students, random cluster of schools in 

Ardabil were selected. Data collected for first and second order false beliefs, Trail making test and subtest 

of Wechsler Digit was created. To analyze the data, Pearson's correlation and multiple regressions were 

used . Result: The results showed that the theory of mind and executive functions in normal students and 

students with learning disorder, there is a significant positive correlation and Theory of mind can be 

executive functions in children with learning disorder and normal predict. 

Keywords: learning disorder, executive function, theory of mind 

 

 مقدمه

 عبار  .است 1یادگیری های اختالل ی شاخه استثنایی، کودکان پرورش و آموزش و شناسی روان های شاخه ترین مهم از یكی

 اختالل این د.کن اشاره می است، مرتبط تحصیلی های مهار  پیشرفت در نقص با که اختالل یا واحد سازه یك یادگیری به اختالل

 های سیستم در همچنین و اطالعا  پردازش و ضعف قو  تحصیلی، الگوهای در ناهمگنی این که است ناهمگن ماهیتی دارای

، 2)کسی شود می منعكس ریاضی اختالل یا و خواندن اختالل مانند خاص ی تحصیلی حوزه اختالال  عنوان به اصلی بندی طبقه

ز دانش آموزان به این یادگیری مهمترین علت عملكرد ضعیف تحصیلی محسوب می شود و هر ساله تعداد زیادی ااختالل (. 2612

 اختالل های ی پدیده پیچیدگی دلیل به. (1091وند )احدی، ستوده و حبیبی، گیری مطالب درسی دچار مشكل می شعلت در فرا

 تشخیص و شناسایی به مربوط مشكال  و آن از واحدی تعریف ی ارائه در موجود نظرهای اختالف سبب به همچنین و یادگیری

 (.1096، افروز) ندارد وجود نظر اتیاق محققان بین اختالل این شیوع درصد و فراوانی ی زمینه در یادگیری، اختالل  دارای کودکان

 تا 8 کودکان بررسی با( 2611) 0موگاسیل و پاتیل پاتیل، موگاسیل، یادگیری اختالل های یوعش مورد در مطالعه ترین جدید در
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 به را ریاضیا  و خواندن نگارش، های ناتوانی شیوع و درصد 11/11 را یادگیری اختالل های کلی شیوع می ان هندی ساله 11

 .اند داده گ ارش درصد 1/16 ، 2/11، 1/12 ترتیب

یادگیری در برقراری روابط اجتماعی مشكل دارند. این مشكل در مورد افرادی که عالوه بر مشكال   اختاللا بسیاری از افراد ب

یادگیری، مشكال  رفتاری نی  دارند، دوچندان می شود. آنها حتی در سالهای اولیه ی زندگی خود از سوی همتایان طرد می شوند 

گذارد  (. این عوامل بر روابط اجتماعی فرد در ب رگسالی تاثیر می2661، 1وافناسریدهار و ) و خودپنداره ی آنها تضعیف می گردد

های الزم برای حل مسائل اجتماعی، تیسیر نشانه های اجتماعی، پاسخ  (. آنها از مهار 2661 ،2مك گرادی، لرنر و بوسكاردین)

یكی از  (.1990و دیگران،  ،0وافنار نیستند )مناسب به تیكرا  و احساسا  دیگران و هماهنگی بین گیتار و رفتار خود برخورد

آنها است. بسیاری از آنها    4یادگیری وجود نقص در شناخت اجتماعی دارای اختاللدالیل مشكال  اجتماعی دانش آموزان 

تیسیر توانند نشانه های اجتماعی، احساس ها و هیجان های دیگران را درک و تیسیر کنند و در اغلب موارد عدم توانایی  نمی

گذارد؛ آنها معموال متوجه نیستند که در چه زمانی  حرکا  بدنی، بیان چهره ای و نوسانا  صدا بر روابط اجتماعی آنها تاثیر می

های یادگیری در دوست یابی، برقراری دارای اختالل آموزان  رفتارهایشان برای دیگران م احمت ایجاد می کند. بسیاری از دانش

 (. 2611و همكاران،  1الن و مهار  های اجتماعی دچار نارسایی هستند )مرسرپیوند دوستی با همسا

 وابسته اجتماعی تعامل گونه هر و(  2661، 0پال ، برزکی) دشو می محسوب موفق اجتماعی تعامال  اصلی ه یذهن مؤلی نظریه ی

، 1)پترسون و سیگال طن  و آنها با همدلی ن،دیگرا فریب دادن نظیر پیچیده و باال سطح تعامال  ویژه به توانایی است؛ این به

)الرانجو، برنیر، مین  و  دیگران و خود های ذهنی حالت درک توانایی از است عبار  ذهن ه یسخن، نظری دیگر به (.2666

نابراین ما را قادر می سازد تا به حالت های ذهنی خود و دیگران اسناد و درباره ی آن استدالل کرده و ب که( 2616، 8کارلسون

 میهوم بدین کند، می فراهم را قدرتمند انتخابگر م یت یك ذهن، نظریه ی داشتن .کنیم بینی پیش و درک را دیگران بتوانیم رفتار

  (.2669 ،9همكاران و )کراچ کند آماده آن قبال را در مناسبی پاسخ و نموده ارزیابی قبل از را مقابل طرف تواند مقاصد می فرد که

ن دارای ناتوانی یادگیری در درک افكار و احساسا  دیگران، بویژه انگی ه آنها برای فعالیت، محدودیتی را نشان می دانش آموزا 

(. تحقیقا  چارمن و 2616، 16دهند. همچنین این دانش آموزان در پیش بینی پیامدهای اعمال دیگران ناتوان هستند )واینمن
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ان دارای ناتوانی یادگیری نسبت به همساالنشان، ممكن است در سطوح کمتری کند که دانش آموز ( خاطرنشان می1991) 1کمبل

یادگیری یك مشكل  دارای اختاللکند که افراد  تحقیقا  پیشنهاد می (.2616از تكالیف نظریه ی ذهن عمل کنند )واینمن، 

( 1992، 2ین مشكال  شناختی )پرل(. ا2616اجتماعی می شود )واینمن،  -کنند که باعث مشكال  ارتباطی شناختی را تجربه می

( می شود که در 1998، 4کاسپا، ویسل و سیگو-( و مشكل در اسناد دادن )تور2666، 0آمایا-شامل درک اجتماعی )پاوری و موندا

ذهن و  هیبا عنوان نظر ی( در پژوهش2661) یمولف اکبر راههایی که کودک در مورد خودش و دیگران فكر کند، اثر می گذارد.

داده شده بودند،  صیتشخ یرکالمیغ یریادگی یناتوان یکه دارا یکه کودکان دیرس جهینت نیبه ا یرکالمیغ یریادگی یانناتو

اگرچه مطالعا  زیادی درزمینه ی شناخت اجتماعی در اختالل بیش فعالی و نقص  ذهن نشان دادند. هینظر فیرا در تكال یاختالالت

دهد که کودکان و ب رگساالن مبتال به این اختالل نقائصی در درک هیجانا  چهره و  توجه صور  نگرفته است، شواهد نشان می

 (.1096کالم دیگران دارد )تهرانی دوست، 

، 0)راسل 1است کارکردهای اجرایی است، شده توجه اجتماعی رفتارهای آن در نقش به اخیراً که شناختی های سازه از دیگر یكی

 اییا اساسی نقش رفتار، کردن بهنجار و هدایت که در هستند مهمی ساختارهای اجرایی کردهایکار (.1990و راسل، 1؛ هاگ  1990

 در کارکردها این هستند. زمان برآورد و کاری حافظه خودگردانی، همچون گوناگونی مولیه های دارای اجرایی کارکردهای کنند. می

 را تر سخت و تر پیچیده تكالیف تا کنند می کمك فرد به دریجت به و یابند می تحول کودک اف ایش سن با و رشد فرایند طول

 داشته فرد شناختی و هیجانی اجتماعی، عملكرد در ای قابل مالحظه پیامدهای تواند می اجرایی کارکردهای در آسیب .دهد انجام

 درگیر هدفمند رفتار تنظیم و شروع ری ی، برنامه در که شود می تعریف باال سطح شناختی سازه عنوان به اجرایی کارکرد باشد.

در  ییاجرا یکارکردها یها یافتگیکه بد رشد  نشان داد ی( در پژوهش2666) 9اموندید (.2612، 8است )گیانكوال، گودالسكی و راث

ران کوهبنایی و همكاطانی نتایج تحقیق سل دارد. یكیارتباط ن د یریادگیو اختالل  یو اجتماع یارتباط یها دوران رشد با اختالل

مشخص کرد که دانش آموزان با اختالل ریاضیا  در مقایسه با دانش آموزان عادی در آزمون های کارکرد اجرایی  نی  (1092)

  عملكرد ضعیف تری داشتند.

توانایی بیان این درک  یا غلط باور ممكن است به عنوان پیش نیازی برای درک اجرایی کارکردهای تحولی، مطالعا  بر اساس

 جایی) ذهن ه یتكالیف نظری در شناختی تواناییهای این کهنشان می دهند  اخیر مطالعا  .(2660، 16گوکان) اشته باشداهمیت د

 اعمال و هیجانا  با مرتبط به باورهای و بازداری، فرد خود دانش شود، گرفته نظر در با تكلیف مرتبط چندگانۀ های دیدگاه باید که
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ی ذهن به سطح خاصی از کنش  تحول مهار  های نظریه (.2668، 1کانوی فیلیپس، بول،) دارند اساسی نقش ،(توجه شود بعدی

وری اجرایی وجود دارد. اول، ممكن است کودکان دارای میاهیم حالت های  درباره کنش 2ی ظهور وری اجرایی نیاز دارد. دو نظریه

( 1992) 0شند. برای مثال در نظریه ی شبیه سازی هریسذهنی باشند اما چهارچوب الزم برای استیاده مناسب از آن را نداشته با

فرض را تغییر دهد: به منظور شبیه سازی آنان باید موقتاً تجسم خود از  کودک برای انجام شبیه سازی باید موقعیت های پیش

ن فرایند نیازهای اجرایی واقعیت و از حالت های ذهنی را تغییر دهند، تا با آنچه در ذهن دیگری وجود دارد همخوانی پیدا کند. ای

سنگینی دارد: تغییر موقت موقعیت های پیش فرض نیاز به توانایی های مهاری دارد؛ نگاه داشتن هردو موقعیت در ذهن به حافظه 

کاری احتیاج دارد؛ و جابجا کردن این دو موقعیت نیازبه توانایی جابجایی حالت دارد. نظریه ی دوم ظهور معتقد است کنش وری 

( معتقد است توانایی کنترل اعمال 1990های ذهنی ضروری است. برای مثال، راسل ) یی برای تحول میاهیم مربوط به حالتاجرا

علت های اجرایی پایه و اساس اند )یا »های ذهنی است، ضرور  دارد:  خود برای خودآگاهی که یكی از پیش نیازهای فهم حالت

( این عقیده را می پذیرند و معتقدند فرد باید بتواند خود را از محرک فعلی 2666) 4سکارلسون و موز«. حداقل می توانند باشند(

بنابراین به نظر می رسد درجاتی از توانایی مهاری الزم است تا میاهیم مربوط »دور نگه دارد و به تجسم های فعلی محرک فكر کند. 

 (.2661وزس، )م« به حالت های ذهنی )و هر میهوم انت اعی دیگری( شكل بگیرند

 ذهن نظریۀ های توانایی با مغ ی مرتبط از دیگر علل توجه به ارتباط بین کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن این است که بین نواحی 

 که داد نشان داد، انجام آسپرگر به مبتال افراد بر که پژوهشی در و راجرز اوزونوف  اجرایی همپوشانی دیده می شود.د و کارکر

. (1991، 1)اوزنوف و راجرز رسانند می یاری دیگران دنیای درک در فرد به مسئله حل و پذیری انعطاف چون اجرایی کارکردهای

 یو حافظه  یذهن )نقش کنترل بازدار ی هیو نظر ییکارکرد اجرا نی( ارتباط ب2662) 0و برتون  یموس س،یکارلسون، لو ،یاستیان

و کنترل  یکار ی حافظه یرهایاز متغ یبیقرار دادند. آنها نشان دادند که ترک یبررسمورد   یدبستان شیکودک پ 41 ی( را رویکار

 ی هینظر نیکه به ارتباط ب یبررس یط غلط باشند. یباورها فیو درک تكال ییبا کارکرد اجرا یاساس طممكن است در ارتبا یبازدار

ذهن در  ی هیو توجه انجام شد، مشاهده شد که نظر یارمشكال  رفت یدر کودکان دارا یو مشكال  اجتماع ییذهن و کارکرد اجرا

با  یمشكال  اجتماع نیباشد. به عالوه ب یم ییاجرا کارکرد یها مولیه یبا مشكال  توجه، حافظه و همه  یدار یارتباط معن

ولی مولرا، طی مطالعا  ط (.2660،  1مون یو س ی)فه وجود داشت یدار یمعن یارتباط منی ییذهن و کارکرد اجرا ی هینظر

کودک پیش  82(که ارتباط بین نظریه ی ذهن و کارکردهای اجرایی را در 2612) 8فاینستون، کارپندال، هاموند و بیبوک-لیبرمن

ساله مورد ارزیابی قرار دادند، این نتیجه حاصل شد که ارتباط نظریه ی ذهن و کارکرد اجرایی بعد از کنترل متغیر  4تا  2دبستانی 

ساله ها ارتباط ندارد. تحلیل وارانس داده ها نشان  2ساله معنی دار است اما در  4تا  0المی و جنسیت، در کودکان سن، توانایی ک

سالگی پیش بینی می کند و کارکرد اجرایی  0ی ذهن را در سن  داد که کارکرد اجرایی در دو ساله ها به طور معنی داری نظریه

 و ذهن نظریه بین همبستگیهمچنین  داری پیش بینی می کند. اله را به طور معنیس 4ساله، نظریه ی ذهن کودکان  0کودکان 

                                        
 

 

 

9.Carlson & moses  

9.Ozonoff  &  Rogers   

0.Stephanie, Louis, Moses & Breton 

4.Fahie & Symons 

5.Mullera, Libermann-Finestoneb, Carpendalec, Hammondc & Bibokc 
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است که به بررسی نقش نظریه ی ذهن و  بوده (1092اکبری، جویباری و همكاران ) علی پژوهش یافته های از اجرایی کارکردهای

( 1084 قمرانی، نقل از ؛1996 ،1)ولمن در خصوص اهمیت نظریه ذهن پرداخته بودند. کارکردهای اجرایی در پیش بینی همدلی

باشد.  معتقد است که نظریه ذهن پیش نیازی برای درک محیط اجتماعی و الزمه درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابت آمی  می

وله )ک فرایندهای کنترل اجرایی ثیرا  نظریه ذهن بر خودتنظیمی و مهار  های حل مسئله،ات این در پژوهشهای مختلف، اف ون بر

( تیسیر و درک 2660 ،4درک عواطف )بلوم (،1990 ،0کوهن-فردی )بارون کیایت اجتماعی و مهار  های بین (،2666 ،2و میشل

( 2660 و همكاران، 0و رفتارهای جامعه پسند، همدلی و همدردی کردن )گین بورگ (2660 و همكاران، 1تصاویر مبهم )روپار

بیشتر پژوهشهای انجام  پژوهش می تواند انگی ه خوبی برای انجام این تحقیق باشد.اهمیت و حساسیت موضوع  .مشخص کرده است

اوتیسم )درخودماندگی( انجام شده است و به این دلیل که تاکنون پژوهش  شده در مورد نظریه ذهن در دو دهه ی اخیر در حیطه

انجام شده است به همین دلیل انجام این  ارکرد اجراییو ارتباط آن با ک کمی در مورد نظریه ذهن در کودکان دچار ناتوانی یادگیری

با توجه به مطالب فوق،  زیرا موجب تقویت و اف ایش دانش درباره ی این اختالل می شود. ،پژوهش ضروری و مهم به نظر می رسد

دگیری و عادی مورد بررسی پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط نظریه ی ذهن با کارکرد اجرایی را در دانش آموزان دارای اختالل یا

یادگیری و  لآموزان دارای اختال اند کارکردهای اجرایی را در دانشقرار دهد و همچنین مشخص کند که نظریه ی ذهن می تو

 عادی پیش بینی نماید یا نه؟

 وشر

  می باشد.این پژوهش توصییی و از نوع همبستگی 

 اختالال  توانبخشی مرک  به که یادگیری ناتوانی دارای آموزان دانش هکلی شامل حاضر پژوهش آماری جامعهآزمودنی ها: 

 اردبیل استان در 91 -92 سالتحصیلی در دبستان پایه در که می کردند و دانش آموزان عادی مراجعه اردبیل شهر در یادگیری

نیر از دانش  06به شیوه ی در دسترس، و نیر از دانش آموزان دارای اختالل یادگیری  06 جامعه، میان از. بودند تحصیل به مشغول

شدند. برای جمع آوری اطالعا  از اب ارهای زیر استیاده  انتخاب نمونه عنوان به آموزان عادی به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای

 شد:

 آزمایه 2سته اول وآزمایه باور نادرست د 2برای ارزیابی باور نادرست دسته اول و دوم،  :7اول و دوم دسته نادرست باور آزمون

نادرست دسته دوم به کار برده می شود. در آزمایه باور نادرست اول، درک آزمودنی از باورهای یك شخصیت داستانی درباره  باور

 شخصیت یك باورهای از آزمودنی درک دوم دسته نادرست باور تكالیف در و (است سبد در توپ که کند می فكر الف)جهان 

و  8شود )دروری می سنجیده... (  که کند می فكر ب که کند می فكر الف)دیگر داستانی شخصیت یك رهایباو درباره داستانی

                                        
9.Wellman 

9.Cole, & Mitchell 

0.Baron,cohen 

4.Bloom 

5.Ropar 

0.Ginsbourg 

7.first and second order false beliefs                                                                                                                   

9.Drury 
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( و داستان سیگار )پیك آپ و 1981کوهن -آزمایه باور نادرست دسته اول شامل داستان های سالی و آن )بارون (.1998دیگران، 

( 1994، 2( و داستان دزد )هاپه1989کوهن، -ان ماشین بستنی )بارونشامل داست  دوم دسته نادرست باور ( و آزمایه2661، 1فریت

بودند. در پایان هر داستان دو پرسش آمده بود که از آزمودنی خواسته می شد به آنها پاسخ دهد. پرسش اول مربوط به سنجش 

اسخ صحیح به هر دو پرسش نمره ی )کنترل( مربوط به درک آزمودنی از روند داستان بود. برای پ توانایی نظریه ذهن و پرسش دوم

 1)که نشانه توانایی نظریه ذهن است(، برای پاسخ نادرست یا پاسخ ندادن به پرسش اول، اما پاسخ درست به پرسش اول نمره ی  2

( )که نشانه ی توانایی نظریه ذهن به رغم درک داستان است( و برای پاسخ نادرست به پرسش دوم )حتی اگر پاسخ اول درست باشد

 با دوم و اول دسته نادرست باور آزمایه پایایی می ان که نشانه عدم درک داستان است( داده شد. در پژوهشی مقدماتی، ) نمره صیر

پایایی با استیاده از روش بازآزمایی برای آزمون  ضریب است. آمده دست به 12/6 و 86/6 ترتیب به کرونباخ آلیای ضریب از استیاده

 (.1989 ،0کوهن-بارون) درصد گ ارش شده است 90/6و  90/6اول و دوم به ترتیب باور نادرست دسته 

( آزمونی است که به آسانی قابل 1990، 1؛ ریتان و ولف سان1944آزمون ایجاد نقش )آزمون فردی ارتش، : 4نقش ایجاد آزمون

ایره های شماره گذاری شده آنها را پی درپی به اجرا است و به گونه گسترده ای به کار می رود. آزمودنی ابتدا با کشیدن خط بین د

( و سپس در فرم بعدی دوایر شماره گذاری شده را به دوایری که با حروف مشخص شده اند به Aیكدیگر وصل می کند )بخش

د. انجام می گیر Bو فرم  A(. نمره گذاری بر مبنای مجموع زمان صرف شده برای کامل کردن فرم Bیكدیگر متصل می کند )بخش

 و ؛ اسپرین1991، 0ل اک) است شده گ ارش باالتر یا و 96/6 نی  گاهی و  06/6 باالی آزمون اعتبار ضریب موارد بیشتر در

 و A، 18/6 بخش برای ماه دوازده تا شش زمانی فاصله در سالم ب رگساالن از گروهی مورد در پایایایی ضریب (.1991 ،1استراوس

 مثال، ضریب برای .دارد وجود ای مالحظه قابل تغییرپذیری مختلف های جمعیت بین اما(. 1982ل اک، )بود  B، 01/6 بخش برای

 ضریب (.1989، 8گلدستین و واتسون) بود A، 94/6بخش  برای عروقی اختاللهای با روانی-عصبی بیماران مورد در بازآزمایی اعتبار

 09/6 بین B بخش برای و 89/6 و 18/6 بین  A بخش برای ماه ازدهدو تا شش زمانی فاصله در مصروع افراد برای بازآزمایی اعتبار

 شده مشاهده اسكی وفرنیك بیماران مورد در کلی اعتبار ضریب ترین پایین (.1911، 9تروپین و دادریل) است شده گ ارش81/6 تا

 (.1084 ؛ نقل از مارنا ،1989واتسون،  و گلدستین) است بوده A ،00/6 بخش مورد در ضریب این که است

 آزمون خرده (. این1988باشد ) این آزمون یكی از خرده آزمون های حافظه ی وکسلر می: وکسلر ارقام حافظه آزمون خرده

 شده تشكیل معكوس صور  به ارقام تكرار و جلو روبه ارقام تكرار بخش دو از و سنجد می را مد  کوتاه حافظه و شنیداری توجه

                                                                                                                                
9.Pickup & Frith                                                                                                                                                    

0.Happe                                      

4.Baron-Cohen 

5.Trail making test                                                                                                                                                    

0.Ritan & wolfsun                                                                                                                                                                

7. Lezak                                                                                                    

8.Sprin & straus 

2.Goldestin & Vatson 

96.Dadril & Tropin 
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 کوشش در آزمودنی کند، اگر تكرار را آنها که خواهد می او از سپس و خواند می آزمودنی برای را ارقام سلسله یك آزمونگر .است

 اول کوشش در وی که ارقام سلسله آخرین تعداد با است برابر آزمودنی نمره .شود می اجرا دوم کوشش ارقام سلسله نبود موفق اول

وکسلر، ) بود 88/6 ارقام فراخنای هیته، برای 0 تا 4 زمانی های فاصله در بازآزمایی ضرایب .است کرده تكرار موفقیت با دوم یا

 دارای اولیه مقیاس خرده های نمره برای درونی همسانی که است مطلب این بیانگر WAIS-III/WMS-III راهنمای (.1981

 .(1084پاشاشرییی، ) است سنی گروههای همه مورد در 90/6 تا 14/6 ی دامنه

بعد از گرفتن مجوز و هماهنگی با مرک  توانبخشی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و مدارس داده ها: /گردآوری اجرا شیوه

های انتخاب  ضیحا  الزم ارائه شد. تمام نمونهآنها را از اهداف تحقیق آگاه کرده و تو ،ابتدایی شهر اردبیل و انتخاب آزمودنی ها

ی باور نادرست دسته  آزمایه 2ابی توانایی نظریه ذهن، برای ارزیمدیگر همتا شدند. یه تحصیلی با هشده از لحاظ جنسیت، سن و پا

داستان مصور به کار برده شدند. هر داستان به زبانی که برای کودک قابل فهم باشد  2آزمایه باور نادرست دسته دوم و  2ی اول، 

را پاسخ دهد. از دو داستان مصور نی   ی خواسته می شد آنهاخوانده می شد. در پایان هر داستان دو پرسش آمده بود که از آزمودن

بهره گرفته شد. هر کدام از آنها دارای سه تصویر بود که فردی را در حال انجام کاری ساده نشان می داد. از آزمودنی خواسته می 

ل بود، انتخاب کند. سپس از شد که پس از دیدن آنها از بین سه تصویر دیگر، یكی را که تكمیل کننده منطقی سه تصویر او

داده است. برای ارزیابی کارکرد  آزمودنی خواسته می شد که توضیح دهد شخصیت داستانی در تصاویر چه عملی را انجام می

اجرایی از آزمون ایجاد نقش فراخنای ارقام استیاده شد. در آزمون ایجاد نقش، به آزمودنی توضیح داده می شد که با کشیدن خط 

داد و حروف را با توالی صحیحی و با سرعت به یكدیگر وصل کند و در آزمون فراخنای ارقام آزمودنی می بایست اعداد هایی اع

آوری اطالعا ، داده های پژوهشی با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون  پس از جمع خوانده شده توسط آزماینده را تكرار کند.

  و رگرسیون چندمتغیری تج یه و تحلیل شدند.
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 نتایج

آموزان به  میانگین و انحراف معیار سنی دانشدرصد پسر بودند.  1/10دختر و  0/40از میان دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش 

 سال بود. 11تا  8با دامنه ی سنی  22/1و  10/9ترتیب 

 

 

 

عادی و یادگیری ناتوانی دارای آموزان دانش در را اجرایی کارکردهای و ذهن نظریه معیار انحراف و میانگین :1جدول شماره  

 متغیرها

 

 

 دانش آموزان عادی

 میانگین)انحراف استاندارد(

 LDدانش آموزان 

 میانگین)انحراف استاندارد(

 نظریه ذهن سطح اول

 نظریه ذهن سطح دوم

 نظریه ذهن کل

فضایی-حافظه دیداری  

 جستجوی سریع دیداری

 فراخنای ارقام مستقیم

 فراخنای ارقام معكوس

کرد اجرایی کلکار  

(42/1)01/8  

(02/1)46/2  

(20/2)10/16  

(20/10)40/14  

(12/9)80/41  

(09/6)60/0  

(21/1)60/4  

(81/26)21/1  

(14/1)96/0  

(01/1)04/1  

(41/2)14/8  

(08/11)96/86  

(06/18)00/11  

(68/1)1  

(44/1)80/2  

(81/26)46/1  
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دارای اختالل یادگیریرهای مورد مطالعه در گروه دانش آموزان : ماتریس ضریب همبستگی متغی 2جدول شماره  

661/6> P ***           61/6>P **          61/6>P * 

همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه را در گروه دانش آموزان دارای ناتوان یادگیری نشان می دهد. نتایج ضریب  2جدول 

(، =61/6p< ،42/6rدیداری ) (، جستجوی سریع61/6p< ،46/=6r )فضایی-ه دیداریهمبستگی پیرسون نشان داد که حافظ

( =661/6p< ،81/6r( و کارکرد اجرایی  )=61/6p< ،42/6r(، فراخنای ارقام معكوس)61/6p< ،18/=6rفراخنای ارقام مستقیم  )

 با نمره کل نظریه  ذهن رابطه معناداری دارد.

 

 گی متغیرهای مورد مطالعه در گروه دانش آموزان عادی: ماتریس ضریب همبست0جدول شماره 

 متغیرها نظریه ذهن سطح اول نظریه ذهن سطح دوم نمره کل نظریه ذهن

16/6** 

41/6* 

11/6** 

08/6* 

80/6*** 

49/6** 

46/6* 

12/6** 

01/6* 

41/6** 

48/6** 

09/6* 

11/6** 

00/6* 

44/6* 

 فضایی-حافظه دیداری

 دیداری جستجوی سریع

 ارقام مستقیم فراخنای

 فراخنای ارقام معكوس

 کل کارکرد اجرایی

    

661/6> P ***           61/6>P **          61/6>P * 

دهد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون  همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه را در گروه دانش آموزان عادی نشان می 0جدول 

(، فراخنای ارقام  مستقیم =61/6p< ،41/6rجستجوی سریع دیداری) (، =61/6p< ،16/6rفضایی  )-نشان داد که حافظه دیداری

 

 متغیرها نظریه ذهن سطح اول نظریه ذهن سطح دوم نمره کل نظریه ذهن

46/6*  

42/6*  

18/6**  

42/6*  

81/6***  

00/6*  

02/6*  

42/6**  

24/6*  

09/6***  

02/6*  

29/6*  

00/6*  

08/6**  

04/6***  

فضایی-حافظه دیداری  

یجستجوی سریع دیدار  

 فراخنای ارقام مستقیم

 فراخنای ارقام معكوس

 کل کارکرد اجرایی
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(61/6p< ،11/6r=(فراخنای ارقام معكوس ،)61/6p< ،08/6r=( و کارکرد اجرایی )661/6p< ،80/6r= با نمره کل نظریه ذهن )

 رابطه معناداری دارد.

 

یادگیری از طریق  یکرد اجرایی دانش آموزان دارای ناتواننتایج رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی  کار: خالصه 4جدول 

 متغیرهای مورد مطالعه

 

 

 

 

 

 

661/6> P ***           61/6>P **          61/6>P * 

مالحظه می شود نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که اثر متغیر نظریه ذهن کل بر کارکرد اجرایی   4 همانطور که در جدول

شود. با  درصد از واریانس کارکرد اجرایی توسط متغیرهای پیش بین تبیین می 18(، و حدود =661/6p<، 09/20 F) معنادار است

آموزان دارای ناتوانی  پیش بینی کارکرد اجرایی در دانش توجه به مقادیر بتا، نظریه ی ذهن کل به عنوان قوی ترین متغیر برای

  .یادگیری می باشد

 

 

 

 

 

 

 ضرایب استاندارد رگرسیون T ßمقدار  پیش بینی کننده ها

 نظریه ذهن سطح اول

 نظریه ذهن سطح دوم

 نظریه ی ذهن کل

R ضریب همبستگی چند متغیری    

R2 تعیین چندمتغیری ضریب    

 Fمقدار 

 Pمعناداری  سطح

41/4** 

91/4*** 

11/8*** 

49/6 

18/6 

09/20 

661/6 

41/6 

41/6 

80/6 
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متغیرهای مورد از طریق د متغیری برای پیش بینی  کارکرد اجرایی دانش آموزان عادی نتایج رگرسیون چن: خالصه 1جدول 

 مطالعه

 

661/6> P ***           61/6>P **          61/6>P * 

 

مالحظه می شود نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که اثر متغیر نظریه ذهن کل بر کارکرد اجرایی  1همانطور که در جدول 

شود. با  درصد از واریانس کارکرد اجرایی توسط متغیرهای پیش بین تبیین می 10(، و حدود =661/6p<، 21/28F) معنادار است

آموزان دارای ناتوانی  پیش بینی کارکرد اجرایی در دانش غیر برایتوجه به مقادیر بتا، نظریه ی ذهن کل به عنوان قوی ترین مت

  یادگیری می باشد.

 بحث

دارای آموزان  هن، کارکردهای اجرایی را در دانشذهن و کارکردهای اجرایی و اینكه نظریه ذی بین نظریه  در زمینه ی رابطه

کند، نتایج پژوهش حاضرنشان داد که کارکردهای اجرایی با نظریه ی ذهن همبستگی  پیش بینی می اختالل یادگیری و عادی

 پیش بینیدارای اختالل یادگیری و عادی آموزان  دانشاند کارکردهای اجرایی را در مثبت و معنی داری دارد و نظریه ذهن می تو

و  (2662همكاران ) ( و استیانی و2660(، فهی و سیمون  )2612مولرا و همكاران )یافته ی پژوهشی با نتایج پژوهش  کند. این می

 تئوری چندین رد اجرایینظریه ذهن و کارک ارتباط زمینه درهمسو می باشد. ( 1092، اکبری و همكاران )(1991اوزنوف و راجرز )

 رشد سیستم نیازمند و (1990، 1بخشد )فریت می بهبود را خودکنترلی ذهن رشد نظریه کند، می پیشنهاد تئوری اولین وجوددارد.

است.  "رفتار  گری مشاهده "نیازمند ذهن که نظریه میپردازد بحث این به دوم تئوری(. 1991 ،2است )جینرود بازداری و توجه

 را روابط سپس و برسد آگاهی خود به کرده نظاره را خود فرد که است آن نیازمند ذهن نظریه به رسیدن برای فرد که معنا بدین

 (.1990)راسل،  است پاسخ از بازداری و استدالل اجرایی کارکردهای نیازمند توانایی این .کند سازی میهوم

                                        
9.Frith  

9.Jeannerod 

 ضرایب استاندارد رگرسیون T ßمقدار  پیش بینی کننده ها

 نظریه ذهن سطح اول

 نظریه ذهن سطح دوم

 نظریه ی ذهن کل

R ضریب همبستگی چند متغیری    

R2 تعیین چندمتغیری ضریب    

 Fمقدار 

 Pمعناداری  سطح

40/0** 

02/1** 

01/1*** 

81/6 

10/6 

21/28 

661/6 

00/6 

41/6 

19/6 
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 و ذهن نظریه آزمونهای  در را پیش پیشانی قشر فعالیت که است تیشناخ شواهد عصب از ناشی یافته این توجیه های از دیگر یكی

 کارکرد و ذهن بین نظریه رابطه کردند، پیشنهاد 1998 سال در النگ و پرنر  (.2662، 1دهد )زالزو و مولر می نشان اجرایی کارکرد

دهند )پرنر، النگ و  می را دیگری نیاید  خودآگاه ذهنی درک امكان فرد به ها توانایی این دو هر که است آن از ناشی اجرایی

 خوانی، ذهن توانایی شاید که است این است،  شده مطرح اجرایی کارکرد و نظریه بین در رابطه که دیگری بحثی (.1998، 2استامر

راسل،  است )هاگ  و پاسخ از بازداری و انعطاف پذیری عمومی، مساله  حل مثال برای) اجرایی کارکرد چند از مجموعه ای خود

1990.)  

 کند، می کمك فرد به دیگر سوی از و هستند مغ  قشر در فعالیت مرک   یك دارای سو یك از شناختی سازه دو هر دیگر بیان به

 درک به بتواند بخواند، را دیگران ذهن  بتواند کند، بینی پیش و زده حدس را دیگر فرد و تیكرا  عقاید باورها، خودآگاه بطور

 فعال حافظه و پاسخ بازداری کنترلی، خود انعطاف پذیری، چون کارکردهایی کمك با و یابد دست دیگر فرد ذهنی  حالت از درستی

 (.1092دهد ) نقل از اکبری،  ارائه  همدالنه پاسخی بتواند دیگر فرد درک بر عالوه

اند و  ایی و نظریه ی ذهن پیشنهاد نمودهراج کارکردهایمطالعاتی که در سالهای اخیر منتشر شده اند یك پیوند ن دیك را در بین 

برای این پیشنهاد هم دالیل نظری و هم دالیل تجربی وجود دارد. دلیل اول ارتباط فرضی بین ناتوانایی در درگیری با فعالیت هدف 

ذهن نیاز  لیف نظریهکنند که انجام تكا (. دیگر پژوهشگران ادعا می1998، گرا و بازی وانمودی در کودکان دچار اوتیسم است )هوگ 

( اعتقاد دارند که یافته هایشان از نظر آماری 2661(. کارلسون و موس  )1998ی اجرایی دارد )هوگ ، کارکردهامعنی داری به 

دهد، این یافته ها بر درگیری اساسی  ده و تكالیف نظریه ی ذهن نشان میارتباط معنی داری را بین می ان کنترل بازدارن

؛ 1998ی در رشد نظریه ی ذهن داللت دارند. این دیدگاه با یافته های دیگر پژوهشگران همسو بوده است )هاگ ، عملكردهای اجرای

 (.1999و پرنر و النگ،  1998 هاگ ، دان و وایت،

تالل بین نظریه ی ذهن و کارکرد اجرایی در دانش آموزان دارای اخمی توان گیت که با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر 

آموزان مبتال به  کلیه دانش بر روی در این پژوهشاین متغیرها یادگیری و عادی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به اینكه 

مورد بررسی قرار گرفت، عدم توجه به نوع اختالل یادگیری یكی از محدودیت های  یادگیری بدون توجه به نوع اختالل لاختال

  می شود در پژوهش های آتی رابطه ی این متغیرها در سایر گروه ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش می باشد. پیشنهاد 

 

 

 

 

 

                                        
9.Zelazo, Muller 

9. Perner, Lang, Stummer  
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