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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه نظریه ذهن و کارکرد اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و
عادی انجام گرفت .روش پژوهش حاضر علی -مقایسه ای است .جامعه ی آماری در این تحقیق شامل کلیه
دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی دبستانی شهر اردبیل می باشد که در سال
تحصیلی  42-49در مدارس شهرستان اردبیل مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  06دانش آموز
( 36نفر دانش آموز عادی و  36نفر دانش آموز مبتال به ناتوانی یادگیری) بود .دانش آموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری به صورت تصادفی ساده از مرکز توانبخشی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر اردبیل
انتخاب شدند .همچنین  36دانش آموزان عادی به شیوه همتاسازی بر اساس سن ،جنسیت و پایه تحصیلی به
صورت تصادفی خوشهای از مدارس عادی استان اردبیل انتخاب شدند .برای جمعآوری داده های پژوهش
از آزمون باور نادرست دسته اول و دوم ،آزمون ایجاد نقش و خرده آزمون حافظه ارقام استفاده شد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری( )MANOVAبه کار رفت .نتایج
نشان داد که بین دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در سطوح اول و دوم نظریه ذهن تفاوت معنی
داری وجود داشت ( .)P<6/669همچنین بر اساس نتایج ،دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و
دانشآموزان عادی در کارکردهای اجرایی تفاوت معنی داری داشتند .)P<6/60( .در مجموع میتوان
گفت کودکان دارای ناتوانی یادگیری دارای نقص در مهارتهای نظریه ذهن هستند و اینکه کودکان با
ناتوانیهای یادگیری در مقایسه با کودکان عادی دارای ضعف درکنشهای اجرایی هستند که باید با
ابزارهای استاندارد ارزیابی و مداخالت متناسب برای آنها طراحی شود.
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مقدمه
امروزه بزرگترین گروه کودکان استثنایی کودکان دچار ناتوانی یادگیری 9می باشند
(احدی و کاکاوند .)9384 ،این اصطالح را ساموئل کرک 2در اوایل دهه ی  9406به
عنوان یک طبقه ی کلی پیشنهاد کرد و دلیل آن جنبه ی گیجکنندهی برچسب هایی بود
که تا آن زمان برای توصیف کودکی باهوش نسبتا طبیعی و دارای مشکالتی در زمینهی
یادگیری به کار برده می شدند .این کودکان ،گاه با برچسب هایی چون :آسیب مغزی
خفیف ،3کندآموز ،9نارساخوان 0و یا اختالل ادراکی 0نامیده میشدند (هاالهان و کافمن،7
2663؛ ترجمه علیزاده ،صابری ،هاشمیان و محی الدین .)9346 ،اختالل یادگیری به گروه
ناهمگنی از اختالالت گفته میشود که دارای مشخصههایی نظیر دشواری در فراگیری و
کارکرد گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن ،نوشتن و محاسبه هستند .این اختالالت پایه
عصب شناختی و روندی تحولی دارند که از پیش دبستان شروع و تا بزرگسالی ادامه پیدا
میکنند .میزان شیوع این دانش آموزان توسط محققان مختلف با ابزارهای تشخیصی دارای
سطوح دشواری متفاوت در کشورهای مختلف از حداقل  0تا حداکثر  28درصد گزارش
شده است .این تفاوت در میزان شیوع اختالالت یادگیری به جامعه آماری مورد مطالعه و
در نظر گرفتن سطح کاهش عملکرد یادگیری از سطح هوش و آموزش های ارائه شده
مرتبط است .محققانی که کاهش خفیف در عملکرد یادگیری مورد انتظار را لحاظ نموده
اند ،شیوع  28درصد را گزارش کرده اند ،اما محققانی که سطح شدید کاهش عملکرد در
یادگیری را به عنوان مالک ابتال به اختالل یادگیری در نظر گرفته اند ،شیوع  0درصد را
گزارش کردهاند (برنایس ،لورین ،مارین ،وجنیت.)2668 ،8
دانشآموزان مبتال به ناتوانی های یادگیری به دلیل اختالل در خواندن و نوشتن یا
محاسبات در اغلب دروس خود با مشکل مواجه میشوند (آناستازیا و اوربینا .)9447 ،4این
1. learning disabilities
2. Samuel Kirk
3. Minimally brain injured
4. Slow learner
5. Dyslexic
6. Perceptually disabled
7. Hallahan & kauffman
8. Bernice, Lorraine, Maureen & Jeanett
9. Anastasia & Urbina
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افراد دارای مشکالتی نظیر مشکل در حافظهی شنیداری و دیداری ،حفظ توجه ،بازداری
تکانه ها ،هماهنگی حرکتی ،ادراک و تمیز شنیداری و دیداری ،ضعف در حافظه فعال،
ضعف در ادراک نقش از زمینه ،ضعف در تعمیم و سازماندهی و هماهنگی دیداری-
حرکتی ،حواسپرتی ،بیقراری و بیشفعالی می باشند (لرنر 2663 ،9؛ تارویان ،نیکلسن و
فاوست.)2667 ،2
یکی از مشکالتی که کمتر در مورد کودکان مبتال به ناتوانی های یادگیری به آن
پرداخته شده است ،نظریه ذهن 3میباشد .اصطالح نظریه ذهن برای اولین بار توسط
پریماک و وودراف )9478( 9مطرح گردید تا به بررسی این فرضیه بپردازد که آیا میمون
ها برای درک ،تبیین و پیش بینی رفتار ،قادر به نسبت دادن حاالت ذهنی به خود و دیگران
هستند (امین یزدی .)9383 ،نظریه ذهن توانایی اسناد دادن حاالت ذهنی از قبیل باورها،
امیال ،عواطف و اهداف به خود و دیگران و استفاده از این اطالعات در پیش بینی و تفسیر
رفتارهاست (فرگوسن و آیستن .)2696،0به عبارت دیگر توانایی درک این موضوع که
دیگران واجد حالتهای ذهنی هستند که میتواند متفاوت با حالت های ذهنی خود فرد یا
واقعیت باشد و اینکه انسان بوسیله ی حالت های ذهنی درونی مانند باورها ،امیال یا مقاصد
برانگیخته می شود (الکنر ،باومن و صباغ .)2696 ، 0نظریه ذهن برای درک اینکه چگونه
افراد در یک موقعیت مشابه ،به رغم داشتن تجربه مشابه میتوانند حالت های ذهنی متفاوت
داشته باشند ،ضروری است (داهلگرن ،سندبرگ و الوسون .)2696 ، 7این توانایی به ما این
امکان را میدهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران همانند یک بازیگر شطرنج ،اندیشه
ها ،باورها ،گرایشها و هدفهای دیگران را در ذهن خویش بازنمایی کنیم و واکنش
مناسب نشان دهیم (بارون -کوهن .)9440 ،8از اصطالحات دیگری مانند ذهن خوانی و
درک اجتماعی (فرنی هوگ )2667 ،4به جای اصطالح نظریه ذهن استفاده شده است.
1. Lerner
2. Taroyan, Nicolson & Fawcett
3. Theory of mind
4. Premak &Woodruff
5. Ferguson & Austin
6. Lackener, Bowman & Sabbagh
7. Dahlgren, Sandberg & Larsson
8. Baron-Cohen
9. Fernyhough
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فالول ،میلر و میلر )9443( 9با حمایت از دیدگاه رشدی در مورد نظریه ذهن،
معتقدند نظریه ذهن دارای سه سطح است که عبارتند 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 جنبههای پیشرفتهتر نظریه ذهن نظیر درک شوخی
و قضاوتهای پیچیده را شامل می شود .اکتساب نظریه ذهن بر بازشناسی مقولههای
مختلف از جمله انواع حافظه ،تخیل ،باورها و نیز داشتن یک چهارچوب علی و تبیینی برای
در نظر گرفتن اعمال سایر مردم داللت دارد (یعنی اینکه چرا شخص رفتاری را انجام
میدهد) (بورکلند.)2660،2
داشتن نظریه ذهن ما را قادر به شناخت هیجانات ،درک باورها و امیال و پیش بینی و
تبیین رفتارهای دیگران میسازد (بودن ،دودل وکالبل .)2696 ،3درک نظریه ذهن بر
مهارت های اجتماعی تأثیر دارد (جنکیز و آستینگتون )2666،9و به نوبهی خود صالحیت
نظریه ذهن ممکن است برای موفقیت در مدرسه مهم باشد ،زیرا مهارتهای اجتماعی
کودکان با پیشرفت تحصیلی آنها در ارتباط است (چن ،رابین و لی9447، 0؛ به نقل ازکلو و
پرنر .) 2668 ،0پژوهشهای اندکی در ایران نظریه ذهن را بررسی کرده اند و این پژوهش ها
نیز از حد کارهای توصیفی فراتر نرفتهاند .در آسیبشناختیروانی ،بررسی نشانه های
رفتاری کودکان دارای اختالل اوتیسم ،اولین زمینه عالقه به بررسی نظریه ذهن میباشد
(بارون -کوهن .)9484 ،وانگ ،دوینس ،وونگ و هاگس )2690( 7در پژوهش خود بر
روی رشد نظریه ذهن کودکان و ادراکشان از مفهوم یادگیری ،خاطرنشان کردند که تغییر
در درک یادگیری در کودکان ،در ارتباط با پدیدار شدن نظریه ذهن در کودکان دبستانی
و پیش دبستانی می باشد .در پژوهش آسکروفت ،جرویس و رابرت )9444( 8بهبودی
معنیداری در عملکرد شرکتکنندگان (افراد مبتال به ناتوانی یادگیری) بعد از آموزش
نظریهی ذهن مشاهده شد .ادب ( )9389نظریه ذهن و ارتباط آن را با هوش ،سن و جنسیت
1. Flavell & Miller
2. Bjorklund
3. Bodden, Dodel & Kalble
4. Jenkins & Astington
5. Chen, Rubin & Li
6. Kloo & Perner
7. Wang, Devine, Wong & Hughes
8. Ashcroff, Jervis & Roberts
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در  70کودک پیش دبستانی دختر و پسر مورد ارزیابی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان
داد که کودکان سنین باالتر در اجرای ارزیابی نظریه ذهن موفقتر هستند.
نتایج پژوهش هیلی و برد )2660( 9نشان داد که کارکردهایی مانند توانایی هوشی و
زبانی بر توانایی نظریه ذهن تأثیرگذار هستند .همچنین پژوهشهای که در حیطه کم توانی
ذهنی انجام شده اند ،نظیر پژوهش قمرانی و البرزی ( )9389نشان میدهد که کودکان
عقب مانده ذهنی و عادی در تئوری ذهن تفاوت معنی داری با هم دارند .کارکردهای
اجرایی ارتباط نزدیکی با کسب توانایی باورهای غلط در طی مراحل اولیه کودکی دارد
(وانگ ،دوین ،رانگ و هووگ .)2690 ،2بسیاری از محققان تاکید دارند که کارکرد
اجرایی نقش مهمی را در رشد نظریه ذهن ایفا میکند و همچنین نظریه ذهن می تواند برای
گسترش دادن کارکردهای اجرایی مهم باشد .مطالعات رشدی بیان میکند که رشد
کارکردهای اجرایی به عنوان توانایی فهم باورهای غلط یا توانایی آنچه فهمیده ایم ،مهم
است (گوکان ،اوهچی ،هیرانو ،ناگچی و هوسوکاوا .)2660 ،3یکی دیگر از مشکالت
کودکان با ناتوانی های یادگیری که توجه پژوهشگران و صاحب نظران را به خود جلب
نموده ،کارکردهای اجرایی 9و توجه است (فلچر ،لیون  ،فوکس و بارنر ،2667 ،0ملترز،0
 ،2667مک کلوسکی ،پرکینس ودیونر.)2664 ،7
کارکردهای اجرایی و توجه ،از جمله توانایی هایی هستند که کودکان در آینده برای
یادگیریهای مدرسه ای به آنها نیازمندند (کرک ،گاالگر ،کلمن و آناستازیو.)2660 ،8
کارکردهای اجرایی مهارت هایی هستند که به شخص کمک میکند تا به جنبههای مهم
تکلیف توجه کنند و برای اتمام آن برنامه ریزی نمایند (هارت و جاکوبز.)2696 ،4
تحقیقات بسیاری ،عملکرد پایین کودکان با ناتوانیهای یادگیری عصب-روان شناختی را
در کارکردهای اجرایی /توجه نشان داده اند .تعدادی از محققان از جمله رینولدز

96

1. Hill & Bird
2. Wang, Devine, Wong & Hughes
3. Goukon, Ohuchi, Hirano, Noguchi & Hosokawa
4. Executive Function
5. Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes
6. Meltzer
7. McCloskey, Perkins & Divner
8. Kirk, Gallagher, Coleman & Anastasiow
9. Hart & Jacobs
10. Reynolds

28

فصلنامة افراد استثنایی ،سال ششم ،شمارة  ،21بهار 1315

( )9489سیدمن ،بیدرمن ،مونتیوکس ،دویل و فارانو )2669( 9و ملتزر( )2667در تحقیقات
خود نشان داده اند که کودکان با ناتوانیهای یادگیری در پیش از دبستان ،در مقایسه
باکودکان عادی در آزمونهای سنجش کارکردهای اجرایی/توجه ،عملکرد پایین تری
دارند .تعدادی از محققان از جمله مایر ،سلیم پور ،ویو ،گری و منون ،)2696( 2جردن،
گلوتنگ و رامینینی ،)2696( 3گری )2696( 9و مازاکو و هانیچ )2696( 0به اثربخشی
آموزش کارکردهای اجرایی ،بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی های یادگیری
ریاضی اشاره نموده اند.
بعالوه ،پژوهشها نشان دادهاند کودکان دارای اختالل یادگیری نسبت به کودکان
بهنجار در جستجوی دیداری 0عملکرد ضعیف تری دارند .حتی بعضی از یافته ها نشان
می دهد نارسایی توجه در این افراد تا سنین بزرگسالی نیز ادامه دارد (الندرل و
ویلبرگر .)2696،7نتایج پژوهش آقابابایی ،ملک پور و عابدی ( )9346ظاهر ساخت که بین
عملکرد دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری امال ،در کنشهای اجرایی تفاوت معنی
دار وجود دارد .خدامی ،عابدی و آتشپور ( )9346در پژوهشی نشان دادند که آموزش
کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مؤثر است .بر
اساس نتایج مطالعات کجباف ،الهیجانیان و عابدی ( )9384بین نیمرخ حافظه کودکان
عادی و کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری امال ،ریاضی و روخوانی تفاوت معنی داری
وجود دارد ،بنابراین حافظهی دانشآموزان دچار ناتوانی های یادگیری مشکل جدی دارد.
یافته های پژوهش مولوی و میرزای ناظر( )9389نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو
گروه دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری در آزمون فراخنای ارقام وجود دارد.
تحقیقات عریضی ،عابدی وتاجی ( ،)9389عابدی ،ملک پور ،عریضی و امیری ( )9387و
میرمهدی ،علیزاده و نراقی ( )9388نیز بیان می کند که کودکان با ناتوانی یادگیری ،به
ویژه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری ریاضی ،در جنبه های عصبروان
1. Seidman, Biederman, Monuteaux, Doyle & Faraone
2. Meyer, Salimpoor, Wu, Geary & Menon
3. Jordan, Glutting & Ramineni
4. Geary
5. Mazzocco & Hanich
6. Visual Scanning
7. Landerl & Willburger
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شناختی(کارکردهای اجرایی و توجه ،زبان ،پردازش بینایی-فضایی ،حافظه و یادگیری)
دچار مشکل هستند و این که نارسایی در مهارت های عصب-روان شناختی می تواند پیش
بینی کننده ناتوانی های یادگیری درکودکان باشد .اهمیت و حساسیت موضوع پژوهش می
تواند انگیزه خوبی برای انجام این تحقیق باشد .بیشتر پژوهشهای انجام شده در مورد نظریه
ذهن در دو دهه ی اخیر در حیطه اوتیسم (درخودماندگی) انجام شده است و به این دلیل
که تاکنون پژوهش های اندکی در مورد نظریه ذهن در کودکان دچار ناتوانی یادگیری
انجام شده است ،انجام این پژوهش ضروری و مهم به نظر می رسد ،چرا که می تواند
موجب تقویت و افزایش دانش درباره ی این اختالل گردد .با توجه به نتایج تحقیقات فوق
هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در دانش آموزان
دارای ناتوانی یادگیری و عادی می باشد.

روش پژوهش
طرح پژوهش و شرکت کنندگان :روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای است .در این
پژوهش نوع اختالل به عنوان متغیر مستقل و کارکردهای اجرایی و سطوح آن و توانایی
نظریه ذهن و سطوح آن به عنوان متغیرهای وابسته درنظرگرفته شده اند .جامعهی آماری
پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دارای ناتوانیهای یادگیری و دانشآموزان عادی
دبستانی شهر اردبیل میباشد که در سال تحصیلی  49-42در مدارس شهرستان اردبیل
مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  06دانشآموز ( 36نفر دانش آموز عادی و
 36نفر دانش آموز مبتال به ناتوانی یادگیری) بود .دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری به
صورت تصادفی ساده از مرکز توانبخشی دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری شهر اردبیل
انتخاب شدند .نمونه مربوط به دانشآموزان عادی با نمونه دانش آموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری همتا شده و به صورت تصادفی خوشه ای از بین مدارس دانش آموزان عادی
انتخاب شدند .با توجه به اینکه در تحقیقات علی– مقایسه ای هر گروه بایستی حداقل 90
نفر و در تحقیقات همبستگی هرگروه باید  36نفر باشد (دالور )9389 ،به خاطر افزایش

اعتبار بیرونی تحقیق برای هرگروه نمونه  36نفر و در مجموع  06آزمودنی به عنوان نمونه
تحقیق انتخاب شد.
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ابزار پژوهش :آزمون باور نادرست دسته اول و دوم :9برای ارزیابی باور نادرست
دسته اول و دوم 2 ،آزمایه باور نادرست دسته اول و  2آزمایه باور نادرست دسته دوم به
کار برده شد .در آزمایه باور نادرست اول ،درک آزمودنی از باورهای یک شخصیت
داستانی درباره جهان (الف فکر می کند که توپ در سبد است) و در تکالیف باور
نادرست دسته دوم درک آزمودنی از باورهای یک شخصیت داستانی درباره باورهای یک
شخصیت داستانی دیگر (الف فکر می کند که ب فکر می کند که  ) ...سنجیده می شود .
آزمایه باور نادرست دسته اول شامل داستان های سالی و آن (بارون-کوهن  )9484و
داستان سیگار (پیک آپ و فریت )2669 ،2و آزمایه باور نادرست دسته دوم شامل داستان
ماشین بستنی (بارون-کوهن )9484 ،و داستان دزد (هاپه )9449 ،3بودند .در پایان هر
داستان دو پرسش آمده بود که از آزمودنی خواسته می شد به آنها پاسخ دهد .پرسش اول
مربوط به سنجش توانایی نظریه ذهن و پرسش دوم (کنترل) مربوط به درک آزمودنی از
روند داستان بود .برای پاسخ صحیح به هر دو پرسش نمرهی ( 2که نشانه توانایی نظریه ذهن
است) ،برای پاسخ نادرست یا پاسخ ندادن به پرسش اول ،اما پاسخ درست به پرسش اول
نمره ی ( 9که نشانه ی توانایی نظریه ذهن به رغم درک داستان است) و برای پاسخ
نادرست به پرسش دوم (حتی اگر پاسخ اول درست باشد) نمره صفر که نشانه عدم درک
داستان است) داده شد .در پژوهشی مقدماتی ،میزان پایایی آزمایه باور نادرست دسته اول و
دوم با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  %86و  %72به دست آمده است .ضریب
پایایی با استفاده از روش بازآزمایی برای آزمون باور نادرست دسته اول و دوم به ترتیب
 6/40و  6/40درصد گزارش شده است (بارون-کوهن.)9484 ،
آزمون تعقیب مسیر :9یکی از خرده آزمون های هالستید ریتان است که از دو قسمت
تشکیل شده است ،به این صورت که در فرم  ،Aآزمودنی ابتدا با کشیدن خط بین دایره
های شماره گذاری شده ،آنها را پی در پی به یکدیگر وصل می کند و در فرم  ،Bدوایر
شماره گذاری شده را به دوایری که با حروف الفبا مشخص شده اند ،به ترتیب به یکدیگر
مت صل می کند .نمره گذاری بر مبنای زمان صرف شده برای کامل کردن دو فرم انجام می
1. First and second order false beliefs
2. Pickup & Frith
3. Happe
4. Trail making test
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گیرد .این آزمون برای سنجش جهت یابی و توجه به کار می رود .ضریب اعتبار آزمون
باالی  6/06و گاهی  6/46و باالتر گزارش شده است .ضریب پایایی بازآزمایی در فاصله
شش تا دوازده ماه برای فرم  6/78 Aو برای فرم  6/07 Bمی باشد(گراث-مارنات2663 ،؛
ترجمه پاشاشریفی و نیکخو.)9343 ،
خرده آزمون حافظه ارقام :یکی از خرده آزمون های وکسلر است .این خرده آزمون
توجه شنیداری و حافظه کوتاه مدت را می سنجد و از دو بخش تکرار ارقام روبه جلو و
تکرار ارقام به صورت معکوس تشکیل شده است.آزمونگر یک سلسله ارقام را برای
آزمودنی می خواند و سپس از او می خواهد که آنها را تکرار کند ،اگر آزمودنی در
کوشش اول موفق نبود سلسله ارقام کوشش دوم اجرا میشود .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 زمانی چهار تا شش هفته ،برای فراخنای ارقام 6/88
گزارش شده است .همچنین ،همسانی درونی برای نمره های خرده مقیاس اولیه دارای
دامنهی  6/79تا  6/43در مورد همه گروههای سنی است (گراث-مارنات2663 ،؛ ترجمه
پاشاشریفی و نیکخو.)9343 ،
شیوه اجرا/گردآوری داده ها :بعد از گرفتن مجوز و هماهنگی با مرکز توانبخشی
دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و مدارس ابتدایی شهر اردبیل و انتخاب آزمودنیها
آنها را از اهداف تحقیق آگاه کرده و توضیحات الزم ارائه شد .سپس تکالیف نظریه ذهن،
آزمون ایجاد نقش و آزمون فراخنای ارقام به صورت انفرادی بر روی آنان اجرا شد .در
نهایت اطالعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به منظور تجزیه و
تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا ) استفاده
شد .در ضمن تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از برنامه آماری ،نرم افزار  SPSSویرایش
 90انجام شد.

یافتههای پژوهش
اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول های  9تا  3آمده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی گروه های مورد مطالعه بر اساس جنسیت
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری

جنسیت

کل

دانش آموزان عادی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دختر

93

93

93

93

20

93/3

پسر
کل

97
36

00
966

97
36

00
966

39
06

00/7
966

جدول  .2توزیع فراوانی گروه های مورد مطالعه بر اساس سن
دانش آموزان دارای اختالل یادگیری

سن

کل

دانش آموزان عادی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

8

99

90

99

90

28

90/7

4

9

93

9

93

8

93/3

96

0

26

0

26

99

98/3

99

0

26

0

26

93

29/7

کل

36

966

36

966

06

966

جدول  .3توزیع فراوانی گروه های مورد مطالعه بر اساس پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
دوم
سوم
چهارم
پنجم
کل

دانش آموزان دارای اختالل یادگیری

کل

دانش آموزان عادی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

99

90

99

90

28

90/7

9

93

9

93

8

93/3

0

26

0

26

99

98/3

0

26

0

26

93

29/7

36

966

36

966

06

966

اطالعات جمعیت شناختی فوق حاکی از این می باشد که گروه ها از نظر متغیرهای
تأثیرگذار (جنسیت ،سن و پایه ی تحصیلی) تفاوت ندارند.
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول  9آمده است.
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جدول  .4میانگین و انحراف معیار نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی را در دانش آموزان دارای ناتوانی
یادگیری و عادی
متغیرها

دانش آموزان عادی

دانش آموزان LD

میانگین(انحراف استاندارد)

میانگین(انحراف استاندارد)

نظریه ذهن سطح اول

(8/37)9/92

(0/46)9/09

نظریه ذهن سطح دوم

(2/96)9/32

(9/09)9/37

نظریه ذهن کل

(96/70)2/20

(8/09)2/90

حافظه دیداری-فضایی

(79/93)90/20

(86/46)97/38

جستجوی سریع دیداری

(99/80)4/02

(09/03)98/06

فراخنای ارقام مستقیم

(0/60)6/04

(0)9/68

فراخنای ارقام معکوس

(9/63)9/29

(2/83)9/99

کارکرد اجرایی کل

(9/27)26/89

(9/96)26/89

جدول  9میانگین و انحراف معیار نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی را در دانش
آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی نشان می دهد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیری ،جهت رعایت فرض
های آن از آزمون لوین استفاده شد و شرط همگنی ماتریس های واریانس/کوواریانس
رعایت شد .این آزمون برای هیچکدام از متغیرها معنادار نبود ،در نتیجه استفاده از
آزمونهای پارامتریک بالمانع است.
نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در جدول های بعدی قابل مشاهده است.
جدول  .5نتایج آزمون معناداری  MANOVAبر روی نمرات نظریه ذهن در دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری و عادی

گروه

درجات آزادی

درجات آزادی خطا

سطح معناداری

آزمون

ارزش

اثرپیالیی

6/264

F
7/09

07

6/669

2

6/669

المبدای ویلکز

6/749

7/09

2

07

اثر هتلینگ

6/209

7/09

2

07

6/669

بزرگترین ریشه روی

6/209

7/09

2

07

6/669

همانگونه که در جدول  0مشخص است ،اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته
معنادار است ( F=7/09 ،P>6/669و  =6/74المبدای ویلکز) .به عبارت دیگر ،بین
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دانشآموزان عادی و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری حداقل در یکی از متغیرهای
وابسته تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی میانگین نظریه ذهن در دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری و عادی
سطح معناداری

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

نظریه ذهن سطح اول

32/207

9

32/207

F
99/00

6/666

نظریه ذهن سطح دوم

8/89

9

8/89

9/89

6/632

نظریه ذهن کل

79/89

9

79/89

33/99

6/669

نتایج جدول  0نشان می دهد بین میانگین نمرات نظریه ذهن سطح اول (،F=)99/00

در سطح معناداری  ،P>6/669نظریه ذهن سطح دوم ( ،F=)9/89در سطح معناداری
 P>6/660و نظریه ذهن کل ( ،)F= 33/99در سطح معناداری  ،P>6/669بین
دانشآموزان دارای اختالل یادگیری و دانشآموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .7نتایج آزمون معناداری  MANOVAبر روی نمرات کارکردهای اجرایی در دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری و عادی
آزمون
گروه

درجات آزادی

درجات آزادی خطا

سطح معناداری

ارزش

اثر پیالیی

6/39

F
7/99

00

6/669

00

6/669

9

المبدای ویلکز

6/00

7/99

9

6/669

اثر هتلینگ

6/09

7/99

9

00

6/669

بزرگترین ریشه روی

6/09

7/99

9

00

بر اثر جدول  ،7اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته معنادار است (،P<6/669
 = 6/00 ،F= 7/99المبدای ویلکز) .به عبارت دیگر ،بین دانش آموزان عادی و دانش
آموزان دارای ناتوانی یادگیری حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود
دارد.
جدول  .8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی میانگین کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری و عادی
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

حافظه دیداری-فضایی

027/20

9

027/20

2/29

6/992

جستجوی سریع دیداری

9936/89

9

9936/89

0/00

6/693
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فراخنای ارقام مستقیم

97/60

9

97/60

26/08

6/666

فراخنای ارقام معکوس

29/06

9

29/06

92/99

6/669

کارکرداجرایی کل

2420/62

9

2420/62

9/93

6/697

نتایج جدول  8نشان می دهدکه میانگین نمرات جستجوی سریع دیداری (،F=)0/00
به طور معناداری در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری از دانشآموزان عادی کمتر
است .میانگین نمرات فراخنای ارقام مستقیم ( ،F=)26/08به طور معنی داری در

دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری از دانش آموزان عادی کمتر است (.)P>6/669

میانگین نمرات فراخنای ارقام معکوس ( ،F=)92/99به طور معنی داری در دانش آموزان

دارای ناتوانی یادگیری از دانشآموزان عادی کمتر است ( .)P>6/669میانگین نمرات
کارکرد اجرایی کل ( ،F=)9/93به طور معنی داری در دانشآموزان دارای ناتوانی
یادگیری از دانشآموزان عادی کمتر است ( .)P>6/60بین میانگین نمرات حافظه
دیداریفضایی ( F=)2/29در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی تفاوت معنی

داری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن و کارکرد اجرایی در دانشآموزان مبتال به ناتوانی
های یادگیری و دانشآموزان عادی بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان
دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی در نظریه ذهن سطح اول و سطح دوم و
نظریه ذهن کل تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی که دانشآموزان مبتال به ناتوانی
های یادگیری قادر به شناخت هیجانات ،درک باورها و امیال و پیش بینی و تبیین رفتارهای
دیگران نیستند .این نتیجه با یافتههای پژوهش وانگ و همکاران ( ، )2690آسکروفت،
جریس و رابرت ( ،)9444ادب ( ،)9389قمرانی و البرزی ( )9389همسو می باشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت که افراد با ناتوانی یادگیری معموال در مهارتهای اجتماعی
مشکل دارند .آنها از مهارتهای الزم برای حل مسائل اجتماعی ،تفسیر نشانه های
اجتماعی ،پاسخ مناسب به تفکرات و احساسات دیگران و هماهنگی بین گفتار و رفتار خود
برخوردار نیستند ( هاگر و واگن .)9440 ،9یکی از دالیل مشکالت اجتماعی دانش آموزان
1. Haager & Vaughn
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با ناتوانی یادگیری وجود نقص در شناخت اجتماعی 9آنها است .همچنین نتیجه پژوهش
نشان داد که بین دو گروه از دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی در
کارکرد اجرایی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنی که دانشآموزان دارای ناتوانی
یادگیری در مقایسه با کودکان عادی از تواناییهای عالی ،شامل خودگردانی،
خودآغازگری ،برنامه ریزی ،انعطاف شناختی ،حافظه کاری ،سازماندهی ،پیش بینی آینده
وحل مساله کمتری برخوردار هستند .این نتایج با نتایج پژوهش مایر و همکاران (،)2696
جردن و همکاران ( ،)2696گری ( )2696و مازاکو و هانیچ ( )2696همسو میباشد .آنها
گزارش نمودهاند کودکان با ناتوانیهای یادگیری ریاضی در دبستان نسبت به کودکان
عادی در آزمونهای سنجش کارکردهای اجرایی به طور چشمگیری عملکرد پائینتری
داشته اند .همچنین این نتایج با یافتههای پژوهش ملترز( ،)2667سیدمن و همکاران
( ،)2669هولبورو و بری ( ،)9484رینولدز ( ،)9489مبنی بر اینکه کودکان با ناتوانیهای
یادگیری در پیش از دبستان در مقایسه باکودکان عادی در آزمونهای سنجش کارکردهای
اجرایی /توجه ،عملکرد پایینتری دارند .مطالعات فوق نشان داده اند که نقص در
کارکردهای اجرایی در کودکان تا حدود زیادی پیشبینیکننده ی عملکرد تحصیلی آنها
در مدرسه می باشد .این مهارت ها ،فرآیندهای درونی هستند که کودکان برای یادگیری،
کنترل و نظارت در هنگام تکالیف یادگیری از آنها استفاده میکنند .درتبیین یافتههای این
پژوهش می توان چنین گفت که کودکان برای یادگیری باید بر یکسری مهارت ها تسلط
داشته باشند .این مهارت ها ،جنبه های روانشناختی همچون کارکردهای اجرایی دارند .این
مهارت ها از تجربه ،آموزش ویادگیری بدست می آیند .اکثر کودکان این مهارت ها را به
صورت خودکار انجام می دهند ،ولی کودکان با ناتوانی یادگیری در این مهارت ها در
هنگام یادگیری با مشکل مواجه هستند و باید به آنها آموزش داد.
همچنین بر اساس یافته های پژوهش ،در مولفه جستجوی سریع دیداری ،بین دانش
آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد .این یافته با
یافته های پژوهش الندرل و ویلبرگر ()2696که نشان دادند ،کودکان دارای اختالل
یادگیری نسبت به کودکان بهنجار در جستجوی دیداری عملکرد ضعیفتری دارند ،همسو
می باشد .یکی دیگر از یافته های پژوهش این بود که در مولفه فراخنای ارقام مستقیم و
1. Social Cognition
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معکوس بین دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
به عبارتی می توان گفت که گنجایش حافظه سمعی کوتاه مدت دانش آموزان عادی بیشتر
است .این نتیجه با نتیجه پژوهش مولوی و میرزای ناظر( )9389همخوانی دارد.
یافته دیگر پژوهش این بود که تفاوت حافظه دیداری-فضایی بین دانش آموزان
دارای ناتوانی یادگیری و عادی معنی دار نبود .در تبیین این یافته میتوان گفت که برای
درک مشکالت حافظه ای کودکان دچار ناتوانی یادگیری رویکردی وجود دارد که بر
کمبودها و نقایص راهبردی فرایند یادگیری تاکید می کند .در این رویکرد اختالالت
حافظه ای ،بیشتر به مثابه ی نقص در راهبردها در نظر گرفته می شوند تا به صورت نوعی
اختالل در توانایی (کرک و چالفانت9489 ،؛ ترجمه رونقی ،خانجانی و وثوقی رهبری،
 .)9377محققان دریافته اند که یکی از دالیل عمده ضعف عملکرد کودکان دارای
ناتوانی های یادگیری در تکالیف حافظه ،این است که برخالف همتایان عادی خود ،از
راهبردها استفاده نمیکنند (هاالهان و کافمن2663 ،؛ ترجمه علیزاده و همکاران.)9346،
همچنین ارزیابی های مکرر نتایج بسیاری از تحقیقات ،پیشنهاد میکند که افراد عادی و
عقبمانده ذهنی در تکالیف حافظه کوتاه مدت متفاوت هستند ،ولی برتری افراد نرمال به
علت قرار گرفتن در معرض محرک های مختلف ،از ابتدا میباشد .در حالیکه بعضی از
شواهد نشان می دهد که عملکرد ضعیف در تکالیف نگهداری ،نشان دهنده ی تفاوت
معنادار حافظه در افراد عادی و افراد دارای عقب ماندگی ذهنی نیست .در کل ،حمایت
قوی برای تفاوت های حافظه در افراد عادی و عقب مانده ی ذهنی نشده است (نورمن،9
 .)9478بنابراین طبق نتایج پژوهش حاضر و مطالعات دیگر ،کودکان با ناتوانی های
یادگیری در کنش های اجرایی مشکل دارند .مطالعات گوناگونی نیز در داخل و خارج
ازکشور انجام گرفته است که نشان میدهند با آموزش درمؤلفه های مختلف کنشهای
اجرایی در کودکان با ناتوانی های یادگیری می توان منجر به بهبود عملکرد آ نها در این
کنش ها و به دنبال آن کاهش مشکالت آنها در یادگیری شد .لذا ،نتیجه گیری کلی نشان
میدهد که کودکان با ناتوانی های یادگیری در مقایسه با کودکان عادی دارای ضعف
درکنش های اجرایی هستند که باید با ابزارهای استاندارد ارزیابی و مداخالت متناسب
برای آنها طراحی شود .همچنین نتیجه گیری کلی نشان می دهد که کودکان دارای
1. Norman
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ناتوانی یادگیری دارای نقص در مهارتهای نظریه ذهن (بازشناسی عواطف و وانمود،
درک باور غلط اولیه و ثانویه) هستند ،لذا ضروری به نظر می رسد که والدین کودکان
دچار ناتوانی های یادگیری و یا کلیه مربیان آموزشی که با این کودکان سر و کار دارند ،با
فراهم ساخ تن محیط غنی و ارائه آموزش های الزم جهت پرورش استعدادهای ذهنی و
شناختی این کودکان تا حد امکان بتوانند از آسیب های وارد بر کارکرد نظریه ذهن در
مبتالیان بکاهند و فرصتی را برای آنها فراهم کند تا مهارتهای مربوط به نظریه ذهن این
دانش آموزان افزایش یابد .درنهایت باید گفت پژوهشهای اندکی در مورد نظریه ی ذهن
در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری انجام شده است ،لذا لزوم پژوهشهای بیشتر در
این زمینه قابل توجیه میباشد.
یکی از محدودیت های پژوهش حاضر عدم کنترل هوش شناختی آزمودنی ها بود.
پیشنهاد می شود که در پژوهشهای بعدی آزمودنی ها از لحاظ هوش همتا شوند .به علت
انتخاب نمونه دانش آموزان از شهر اردبیل امکان تعمیم یافتههای پژوهش به جامعه گسترده
تر محدود شده است .پیشنهاد می شود پژوهش هایی درباره ی مقایسه ی این متغیرها در
دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی در مقطع راهنمایی و دبیرستان نیز انجام شود.
با توجه با اینکه کارکردهای اجرایی دارای مولفه های گوناگونی می باشد ،پیشنهاد می
شود پژوهشگران بعدی سایر مؤلفه های کارکردهای اجرایی از جمله برنامه ریزی،
سازماندهی ،حساسیت به زمان را نیز بررسی نمایند .با توجه به تاثیر عوامل درون فردی،
می توان متغیرهای دیگر در مقایسه با دو گروه از دانشآموزان (دارای ناتوانی یادگیری و
عادی) را در پژوهش های بعدی مورد مطالعه قرار داد ،تا زوایا و سهم عوامل مختلف
روشن شود .سرانجام با توجه به شیوع باالی ناتوانی های یادگیری در جامعه ،نتایج این
گونه پژوهش ها باید در اختیار مراکز و سازمان های مختلف قرار گیرد تا آنها بتوانند بر
اساس یافتههای تحقیق ،برنامهریزی مناسبی داشته باشند .بنابراین نتایج این پژوهش می
تواند تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان دارای
ناتوانی یادگیری در بر داشته باشد.
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