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 چکیده
آموزان با ناتوانی کارکردهای اجرایی دانشبر  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن

ستفاده اگواه با گروه  آزمونپس-آزمون طرح پیشاز توع و  آزمایشینیمه ،شد. روش پژوهش انجامیادگیری 
د نمونه مور شیراز بودند. با ناتوانی یادگیری شهرآموزان پسر دانششامل شد. جامعه آماری این پژوهش 

سال شهر شیراز بودند  11تا 10سنیآموزان پسر مبتال به ناتوانی یادگیری در دامنه دانشاز  نفر 00مطالعه شامل 
 گروه آزمایشدو در و گیری در دسترس انتخاب شدندنفر به روش نمونه 00ای به حجم که از بین آنان نمونه

 24ر نظریه ذهن را د گروه آزمایش آموزش. شدندگمارش  به صورت تصادفی (نفر 15) گواهو  (نفر15)
( استفاده 2002شناختی کولیج )ها از پرسشتامه عصبآوری دادهجمع برای .ندکردای دریافت دقیقه 45جلسه 

 ردهاینشان داد که میانگین نمرات کارک چندمتغیره اریانسوها با استفاده از روش تحلیل کوتحلیل داده .شد
گروه آزمایش به طور در  دهی و بازداری(ریزی، سازمانبرنامه-گیریهای )تصمیماجرایی و خرده مقیاس
توان گفت از آنجا که بخش می براساس نتایج پژوهش حاضر .(P<001/0) استمعناداری افزایش یافته 

براین بنا آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی دچار نارسایی هستند،دانشای از عمده
 آموزان به کارهای دیگر در این دانشمکمل شیوههای تواند به عنوان یکی از شیوهآموزش نظریه ذهن می

 رود.
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 قدمهم
هی مشکالت قابل توج شود کهها گفته میبه یک گروه ناهمگن از اختالل 1ناتوانی یادگیری

د ندادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدالل و ریاضیات اشاره دار های گوشدر زمینه
ادگیری های یاگرچه ناتوانی باشد.و علت آن، اختالل در عملکرد سیستم عصبی مرکزی می

 تذهنی، اختالالتوانیهای دیگر مانند اختالالت حسی، کمممکن است همزمان با معلولیت
کافی و یا آموزش ناهای فرهنگی و زبانی، عاطفی باشد و یا تحت تأثیر عواملی مانند تفاوت

 (.2،2010استرسنیدرگارتلند و) دهدنامناسب رخ دهد ولی در نتیجه این عوامل رخ نمی
( 9717)0وودراف و پریماک ها،پریماتولوژیست توسط بار اولین ،ذهن نظریه اصطالح

 هنیذ حاالت درک توانایی بیان نمودند که شامپانزه ها پژوهش آناندر . استفاده شده است
 برخوردار خاصی جایگاه از حیوانی تحقیقات نیز حاضر حال در. دارند را خود نوعان هم

 رکد نیز و ذهن نظریه به مرتبط رفتارهای غیرکالمی محتوای تشخیص در زیرا است،
 نوع این از ناشی اشکال طرفی از اما. هستند مفید انسان اجتماعی شناخت تحول چگونگی
 اسخپ -محرک یادگیری عنوان به توانندمی شده مشاهده هایپدیده که است آن تحقیقات
 مشاهده لقاب رفتارهای بیرونی قراین به بایدمی درونی حاالت درک برای زیرا شوند محسوب

 حیوانات از آمده بدست هاییافته تفسیر و تعبیر مورد در مناقشاتی دلیل همین به. کرد استناد
؛ به نقل از 2001، 5توماسلو و کال هاری، ،1770 ،4بویسن و نلسون پووینلی،) دارد وجود

 شناخت نظریه درگسترش (1700) 0فالولتحقیقات  (.1077هداوندخانی،  خانجانی،
وسیله  به های شناخت اجتماعی نظریه ذهن است.یکی از سازه .کرد ایفا مهمی نقش اجتماعی

ار تتوانیم حاالت ذهنی را )باورها، تمایالت، تخیالت، عواطف( که علت رفنظریه ذهن ما می
توانایی به  اصطالحی است که نظریه ذهن (.2001 ،9هستند تفسیر کنیم )بارون کوهن

در  ( و2007، 7ت ذهنی اشاره دارد )داهرتیبینی و شرح دادن رفتار با رجوع به حاالپیش
تار دیگران نی و تغییر رفبیدهد تا با آن به اکتشاف، پیشعمل به کودک ابزار قدرتمندی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Learning disability 

2.Gartland & Strosnider 

3. Premack & Woodruf 

4. Povinelli, Nelson & Boysen 

5. Hare, Call & Tomasello 

6. Flavell 

7. Baron-cohen 

8. Doherty 
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 و بینی کندو پیشدهد که افکار، آرزوها و نیات را درک و به فرد اجازه می دست بزند
نظریه ذهن مبتنی  .(2010، 1)فرگوسن و آستین دهد ادو دیگران اسن به خود حاالت ذهنی را

رویکرد فراشناختی و پردازش شناختی است. در رویکرد فراشناختی فرض بر این است بر 
که کودکان مبتال به ناتوانی یادگیری به دالیل شناختی و فراشناختی قادر نیستند راهبردهایی 

ونگی تفکر توانند درباره چگکه مستلزم انجام تکالیف آموزشی است، استفاده کنند. آنان نمی
 (. 1779، 2هی آن فکر کنند )تورگسنخود و سازماند

ر ریزی، رسیدگی، نظارت( دبینی، برنامهمطالعه متغیرهای فراشناختی )یعنی پیش
های یادگیری ممکن است منجر به درک بهتری از چگونگی کارکرد ناتوانی آموزان بادانش

زان آموبهبود عملکرد دانشموجب درک به نوبه خود ممکن است این متغیرها شود و این 
 . شوددر کارکردهای اجرایی 

داند که برای خودگردانی می 0کارکردهای اجرایی را اعمال خود فرمان (1779)بارکلی 
توان کارکردهای اجرایی را به طور خالصه اعمالی شود و معتقد است میبه کار گرفته می

مدار و دهد تا خودکنترلی، رفتار هدفدانست که فرد برای هدایت خود انجام می
من تواند ضسازی پیامدهای آینده را به اجرا در آورد. در واقع از این طریق فرد میپیشینه

دهد، پاسخ نهایی را به کنترل رفتار خود در طول زمان، که براساس ادراک زمان رخ می
اجرایی  کارکردهای. کننده بزرگتری به دست آوردو هدایت کند که تقویت ای اصالحگونه

یابد و به تدریج به کودک کمک رایند رشد و با افزایش سن کودک تحول میدر طول ف
تغییرات مهمی که در کارکردهای اجرایی  دهد.تری را انجام کند تا تکالیف پیچیدهمی

باشد و سپس این کارکردها با رشد کودک سالگی می 5تا  2گیرد بین سالهای صورت می
ی عملکرد کودک شبیه عملکرد بزرگساالن سالگ 12کند و در حدود همزمان رشد می

اساس  اجرایی برکارکردهای  انجام توان شکست کودک را درشود. از طرفی میمی
 اًفی نسبتهای عاطتوان بین تحول جنبهپیچیدگی و دشواری تکالیف مشخص کرد و نیز می

زاده، ی)عل تر شناختی خنک به نوعی تفاوت قایل شدهای خاصداغ و از سوی دیگر جنبه
 کودکان با ناتوانی یادگیری در زمینه کارکردهای اجرایی، عملکرد ضعیفی دارند.  (.1075

یشانی( پیک منطقه مغزی )کورتکس پیشمرتبط به  نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ferguson & Austin 

2. Torgesen 

3.Command their actions 
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ل از ای در سن قبهر دو به طور برجسته سازد .که فرایندهای شناختی را درگیر میهستند 
کودکان به تدریج درهمان سنی (. 2002 ،1موزس و برتونکنند )کارلسون ومدرسه رشد می

 توانند به طور منعطف فکردهند، میهای ذهنی را به دیگران اسناد میکه باور وسایر حالت
این امر اتفاقی نیست. منطقاَ داشتن بینش برحالت های  کرده ورفتار خود را کنترل نمایند و

ذهنی خود برای سطح خاصی از خودکنترلی ضروری است. بنابراین ممکن است نظریه ذهن 
ساس توانایی فراتجسم که پایه و ا همچنین، برای کارکرد اجرایی یا ارتقای آن ضروری باشد.

 میان (.1777 ،2است )پرنر و النگای اجرایی نظریه ذهن است، پیش نیازی برای کارکرده
رک به د کودکانهمبستگی قویی وجود دارد. زمانی که نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی 

های خود را در زمینه کارکردهای توانند مهارتدرستی از باورهای خود ودیگران برسند، می
بازداری همچنین، کارکردهای اجرایی از . (2019)پاول و کری،  اجرایی گسترش دهند

(. 2017)دونیاز، یووز و سلکوک،  ترین ارتباط را با نظریه ذهن داردکنند که قویاستفاده می
ظریه ذهن از طریق باورهای کاذب و دروغین با کارکردهای اجرایی در ارتباط است و ن

ریه باید از نظر نظدارند،  کارکردهای اجرایی عملکردی در با الترین سطحکه  یکودکان
)وانگ، دوین، وانگ و هیوز،  نسبت به همتایان خود عملکرد بهتری داشته باشدذهن نیز 

2010.) 
آموزان با ناتوانی یادگیری در زمینه رابطه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش

( در پژوهشی با عنوان 1070خسروراد و کوهبانی )فقط دو پژوهش زیر صورت گرفته است. 
آموزان با اختالل یادگیری ریاضی، که مغز و نظریه ذهن در دانشرابطه کارکردهای اجرایی 

آموز با اختالل ریاضی انتخاب شدند، دانش 20آموز عادی مقطع ابتدایی و دانش 20
قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که  کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن را مورد ارزیابی

م در نظریه ذهن مشکالتی را های اجرایی و هآموزان با اختالل ریاضی در کارکرددانش
و  بکاذهای آموزش و بازشناسی هیجانات، باورذهن )مؤلفهکنند و بین نظریه میتجربه 
ریزی و بازداری( در برنامه-گیریدهی، تصمیم)سازمان ( و کارکردهای اجراییفریب
دی پور و عابخدابخشی، ملکآموزان با اختالل یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد. دانش

 خوانی وذهن عملکرد بر ذهن نظریه به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر ( در پژوهشی1074)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Carlson,Moses & Williams 

2. Perner & Lang 
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اوتیسم پرداختند که نتایج نشان  طیف اختالل های به مبتال کودکاندر  اجرایی کارکردهای
بر کارکردهای  (ها هیجان و باور کاذب و فریبمؤلفهآموزش ) داد که آموزش نظریه ذهن

های خارجی در پژوهشدر  تأثیر داشته است. (ریزیدهی و برنامهی سازمانمولفه) اجرایی
زمینه تأثیر نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی پژوهشی صورت نگرفته است و بیشتر به بررسی 

ه یپرداخته شده است. الزم به ذکر است که در زمن بطه نظریه ذهن و کارکردهای اجرای دررا
آموزان با ناتوانی یادگیری نیز پژوهشی انجام نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش

( نیز 2000) 1ماتر، آلکورن و ویلزها صورت گرفته است. نشده و این پژوهش در سایر گروه
سال  0تا 5در تحقیقی، به بررسی رابطه نظریه ذهن، حافظه کاری و بازداری در کودکان 

بازداری  ؤلفهم نظریه ذهن باهای باو کاذب و فریب مؤلفهپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 
( در 2007) 2آنگر و کارلسوندیویسدر ارتباط است. همچنین، کارکردهای اجرایی 

سال پرداختند. نتایج  0تا  5به بررسی نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان پژوهشی 
نیاز برای تدریس به کودکان است و این پژوهش نشان داد که نظریه ذهن یک پیش

( در 2011) 0چی و همکاران کارکردهای اجرایی نقش حیاتی در اثربخشی آموزش دارند.
ن یری در بیماران با ضایعات مغزی پرداختند و به ایگپژوهشی به بررسی نظریه ذهن و تصمیم

ی مؤلفه و نظریه ذهنهای باور کاذب، فریب و تکالیف پیشرفته مؤلفهنتیجه رسیدند که 
گوت شوورک، اسکلمن، لن همچنین، مرتبط به هم هستند. کارکردهای اجرایی گیریتصمیم

ی بازداری ذهن با مؤلفه ی باور کاذب نظریهبیان کردند که مؤلفه (2014) 4و دوهنل
(، در پژوهشی بیان 2014) 5و هنگ لی، وانگ، وو کارکردهای اجرایی در ارتباط است.

های مؤلفه و ، فریب و تکالیف پیشرفته نظریه ذهنکردند که همبستگی قویی بین باور کاذب
 0وانگ، دوین، وانگ و هیوزهمچنین، وجود دارد.  کارکردهای اجرایی تغییر بازداری و

ی بازداری باورکاذب و فریب نظریه ذهن با مؤلفه هایمؤلفه بیان کردند که (2010)
( در پژوهش خود 2019) 9پاول و کری کارکردهای اجرایی ارتباط معناداری وجود دارد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mutter, Alcorn & Welsh 

2. Davis-Unger & Carlson 

3. Xi, Zhu,Niu,Zhu,Lee,Tian & Wang  

4. Schuwerk, Schecklmann, Langguth & Dohnel 

5. Li, Wang,Wu & Hong 

6. Wang, Devine,Wong, & Hughes 

7. Powell & Carsy 
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مولفه بازداری کارکردهای  های باور کاذب و فریب نظریه ذهن بابیان کردند که مؤلفه
 به بررسی نظریه ذهن (2019) 1بوسکو، پاروال، ساکو و زیتن دارد.اجرایی ارتباط معناداری 

الیف های باور کاذب، فریب و تکمؤلفه بین کهجرایی پرداختند. نتایج نشان داد و کارکرد ا
رایی کارکردهای اجپذیری و توجه ریزی، انعطافهای برنامهمؤلفه نظریه ذهن باپیشرفته 

وب ل نقایص نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی و آسیب بهرخدای ارتباط معناداری دارند. هم
 دار بین نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی است.نشانگر رابطه معنی فرونتال

( در پژوهشی به بررسی 2019) 2بیوانکو، دوین و هیوزلچی، ها، مطابق با این پژوهش 
آن بود  دبستانی پرداختند و نتایج بیانگرکارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در کودکان پبیش

همچنین نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی  .دو عملکرد باهم در ارتباط هستندکه این 
ر های باوو بین مؤلفه کنددر توسعه نظریه ذهن در دوران کودکی نقش مهمی را ایفا می

رابطه معناداری وجود ی بازداری کارکردهای اجرایی کاذب و فریب نظریه ذهن و مؤلفه
( در پژوهشی به بررسی نظریه ذهن و 2017) 0لوپز و تاوارو الزم به ذکر است که، دارد.

ای اجرایی نظریه ذهن با کارکردهتند که نتایج بیانگر ارتباط بین کارکردهای اجرایی پرداخ
( در پژوهشی به بررسی روابط بین نظریه 2017) 4نیومن و وینهات ،سیاراتنام ،همچنین بود.

نشان  جذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم پرداختند و نتای
 با کارکردهای اجرایی های آموزش هیجان و تکالیف پیشرفته نظریه ذهنداد که مؤلفه

 در ارتباط است.  ی بازداری()مولفه
( در پژوهشی به بررسی 2017) 5دونیاز، یووز و سلکوک های فوقهمسو با پژوهش 

 دبستانی پرداختند و نتایج نشان داد کههای پیشنظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در سال
ی )مؤلفه ارکردهای اجراییبا کنظریه ذهن  های باورکاذب، فریب و تکالیف پیشرفتهمؤلفه

( در پژوهش خود 2017) 0اویانگ ترسملیا و کوالری،، همچنیندر ارتباط است.  بازداری(
 ی تکالیف پیشرفته نظریه ذهن با کارکردهای اجرایی در ارتباط است.نشان دادند که مؤلفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Bosco, Parola, Sacco & Zettin 

2. Lecce, Bianco,Devine &Hughes 

3. López-Navarro 

4. Sivaratnam,Newman & Rinehart 

5. Doenyas,Yavuz & Selcuk 

6. Kouklari,Tsermentseli &Auyeung 
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ی باور مؤلفههای خود نشان دادند که بین ( در پژوهش2017) 1ژانگ، چن، وانگ و ژانگ
کارکردهای اجرایی ارتباط معناداری  ریزی و بازداریهای برنامهمؤلفه نظریه ذهن و کاذب

در  یراینظریه ذهن برکارکردهای اجآموزش در زمینه تأثیر  ،با توجه به اینکه وجود دارد.
 یاجرایکارکردهای  پژوهشی صورت نگرفته است و آموزان با ناتوانی یادگیریدانش

ها، ز دستوراکننده موفقیت در خواندن و ریاضیات، به خاطر سپردن و پیروری کردن پیشبینی
 ،ندراتکمیل تکالیف و بازداری از رفتار نامناسب هستند و نقش مهمی در اکتساب دانش د

نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی  آموزش که تأثیردر این پژوهش سعی بر آن شد لذا 
 .یری مورد بررسی قرارگیردآموزان با ناتوانی یادگدانش

  وشر
آزمون پس –آزمون وع طرح پیشو از ن است آزمایشینیمه هایپژوهش نوع از پژوهش این

بود  یادگیری با ناتوانی پسر آموزاندانش شامل کلیه آماری جامعه .استفاده شدگواه با گروه 
 .ندودب تحصیل مشغول بهشیراز  شهر در دوره ابتدایی های یادگیریکه در مراکز ناتوانی

در  های یادگیریخاص آموزش ناتوانی دسترس از مراکزگیری دربا روش نمونه گروه نمونه
از  .( سال انتخاب شد11تا  10ه سنی )لآموز پسر در فاصدانش 00انتخاب شد.  شهر شیراز

. همچنین، این دالیل مهم انتخاب این محدوده سنی همگنی افراد نمونه بوده است
 ند.همگن بود ،نیزاجتماعی  -وضعیت اقتصادی آموزان در زمینه تحصیالت والدین،دانش

گروه پسران  زا ال به ناتوانی یادگیری بیشتر است،چون میزان پسران مبت الزم به ذکر است،
اختالل ) با توجه به اینکه تمام سه گروه ناتوانی یادگیری . همچنین، ازیک سواستفاده شد

 میرمهدی،) اجرایی عملکرد ضعیفی دارند و ریاضیات( در کارکردهایخواندن، نوشتن 
خانجانی، هاشمی، جنگی و بیات  ؛1070؛ خسروراد و کوهبانی، 1077نراقی، علیزاده و سیف

با توجه به و ازسوی دیگر ( 1070ساقصلو و مجدی، خت، تریمانی، حضرتی؛ عطاد1074
ی های یادگیرتمام انواع ناتوانی یادگیری، هایها در یک گروه از ناتوانیمحدودیت نمونه

 مختص به گروه خاصی از اختالالت یادگیریمورد نظر نمونه و  به عنوان نمونه انتخاب شدند
نفر در  15نفر در گروه آزمایش و  15نفری،  15های سپس با تقسیم تصادفی در گروه .نبود

ر مرحله د مورد کنترل قرار گرفت.نیز، آزمون متغیر هوش و پیش قرار گرفتند.گواه گروه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zhang,Chen,Wang &Zhang 
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 آموزان پسر)دانش به مطالعه را داشتند مشخص شدند آموزانی که شرایط وروداول، دانش
در بررسی . شدند از مراکز انتخاب پژوهش ینمونه عنوان به آموز دانش 00 سال(. 11تا  10

قه های با طبخانوادهاز  آموزاندانش های توصیفی گروه نمونه مشخص شد که اینویژگی
ها به پژوهش عبارت بودند از: سن ها ورود آزمودنیمالک .اجتماعی اقتصادی متوسط بودند

ترین مالک مهم آموزان.سال، جنسیت پسر، وجود ناتوانی یادگیری در دانش11تا  10
ر دهای آموزشی دیگر و عدم حضور در بیش از یک جلسه بود. خروج، شرکت در برنامه

 15آموزانی که انتخاب شدند به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش )دوم، دانشمرحله 
آموز تقسیم شدند. در مرحله سوم، در این مرحله برای پسر( دانش15) گواهپسر( و 

در  .شناختی کولیج توسط والدین برای دو گروه تکمیل شدعصبآزمون پرسشنامه پیش
های عادی نکرد و تنها در جریان آموزش دریافتای مداخلهگواه مرحله چهارم، گروه 

ای دقیقه 45آموزش )به طور انفرادی(  جلسه 24مدرسه قرار گرفتند؛ ولی گروه آزمایش، 
آزمون  پس مرحله جلسه، در 24ها در نمودند. در مرحله پنجم، پس از اتمام آموزش دریافت

که  الزم به ذکر است .کولیج مجدداً توسط والدین تکمیل شد شناختیعصبپرسشنامه 
ن در کنندگاای که به شرکتبه گونهقی در این پژوهش کامأل رعایت شد، مالحظات اخال

 زمینه محرمانه ماندن اطالعات، اطمینان خاطر داده شد. 
های مرتبط با آموزش نظریه ذهن واخذ بسته آموزشی نظریه ذهن از مبانی نظری و مقاله

محتوای برنامه (. 1771هاپه،  ؛1770بارون کوهن، هولین، هیل، ن، شده است )به نقل از هادوی
 باشد.مداخله به صورت زیر می

 محتوای برنامه مداخله.1جدول 

 شیوه آموزش هدف تعداد جلسات

 جلسه اول

بازشناسی بیان 
 ایچهره
 

 بازشناسی بیان طرحی

هایی از چهره که حاالت هیجانی مختلف تصاویر و عکس
داد، بدون نظم و عصبانی( را نشان می )شادی، غم، ترس و

ترتیب مشخصی به آزمودنی ارائه شد و از وی درخواست شد 
ها را شناسایی کند. عالوه بر این مربی بر روی میز خود آن

هایی از قبل آماده کرده بود که هر مکان برای حالت مکان
موز آهیجانی مشخصی بود. بعد از ارائه تصویر یا عکس به دانش

ی خواسته شد هر تصویر یا عکس را در مکان مخصوص به از و
خود گذارد. در صورت رخ دادن اشتباه بالفاصله، پاسخ صحیح 



 345  ...با پسر آموزاندانش اجرایی کارکردهای بر ذهن نظریه تأثیرآموزش

 

 شیوه آموزش هدف تعداد جلسات

 شد. آموز دادهارائه گردید و بازخورد به دانش

 جلسه دوم
های موقعیت قضاوت

 محور

آموز در ابتدا داستان برای دانش ،سوم و چهارم ،در جلسه دوم
درباره هیجان شخصیت داستان سوال شد و شرح داده شد، سپس 

آموز باید به سوالی در مورد چرا شخصیت بعد از آن دانش
داستان این احساس داشت پاسخ گفت. در صورت پاسخ 

آموز تقویت شد؛ برای یک پاسخ غلط، درست، پاسخ دانش
بازخورد فوری، ارائه پاسخ صحیح و توضیح مجدد، توسط مربی 

 ارائه گردید.

 هیجانات تمایل محور سومجلسه 

 هیجان باور محور جلسه چهارم

 1تکلیف باور درست جلسه پنجم

آموز خوانده شد و اتفاقاتی ها برای دانشدر این مراحل داستان
که در داستان برای شخصیت افتاده شرح داده شد و سپس در 
مورد باور شخصیت داستان سوال پرسیده شد. در صورت رخ 

هر سوال، بالفاصله بازخورد توسط مربی ارائه  دادن اشتباه در
 گردید.

 تکلیف جعبه شکالت جلسه ششم

 2آن -تکلیف سالی جلسه هفتم

 0تکلیف سه جعبه جلسه هشتم

 جلسه نهم
تکلیف گاری بستنی 

 فروش

 جلسه دهم
تکلیف داستان 

 4سیمون 

 جلسه یازدهم
تکلیف انتقال غیر 

 5منتظره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. True Belief tasks 

2. Dally- Anne task 

3. The three boxes task 

4. The simon story task 

5. Unexpected transfer 
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 شیوه آموزش هدف تعداد جلسات

 جلسه دوازدهم
سالی آن و  تکلیف

آموز خوانده شد و اتفاقاتی ها برای دانشدر این مراحل داستان بادی
که در داستان برای شخصیت افتاده شرح داده شد و سپس در 
مورد باور شخصیت داستان سوال پرسیده شد. در صورت رخ 
دادن اشتباه در هر سوال، بالفاصله بازخورد توسط مربی ارائه 

 گردید.

 جلسه سیزهم
تکلیف فریب سه 

 1جعبه

 جلسه چهاردهم
تکلیف داستان بیل 

 2سارق

 0داستان جان و ماری جلسه پانزدهم

 داستان تظاهر جلسه شانزدهم

نده آموز خوادر هر تکلیف دو داستان همراه با تصویر برای دانش
آموز درباره درستی داستان سوال پرسیده شد. بعد از آن از دانش

آموز تقویت شد؛ درست، پاسخ دانششد. در صورت پاسخ 
فوری، ارائه پاسخ صحیح و توضیح  برای پاسخ غلط، بازخورد

 گردید.مجدد، توسط مربی ارائه 

 داستان شوخی کردن جلسه هفدهم
 داستان دروغ گفتن هیجدم جلسه

 جلسه نوزدهم
داستان دروغ 

 مصلحتی
 داستان سوء تفاهم جلسه بیستم

 داستان الف زدن جلسه بیست ویکم

 جلسه بیست و دوم
داستان احساسات 

 خالف واقع
 داستان سرزنش جلسه بیست و سوم

جلسه بیست 
 وچهارم

 داستان فراموش کردن

، مقیاس تجدیدنظرشده هوشی 4شناختی کولیجابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عصب
 .وکسلر بود

امه نشکارکردهای اجرایی ازپرسبرای سنجش  :شناختی کولیجعصب پرسشنامه
 و شناختیعصبشد. این آزمون چندین اختالل اده ستفا (2002) شناختی کولیجعصب

اختالل دارای خرده  هر دهد.تشخیص می سال را 19 تا 5انان وکودکان و نوج رفتاری را در
گویه به ارزیابی  17ها با این خرده مقیاس جزاست که سه مورد ازم مقیاسی مشخص و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Three boxes deception task 

2.The burglar bill story task 

3.John and mary double bluff story 

4. Neurological guestionnaire of coolidge 
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شت ه ریزی،برنامه -گیریپردازد. هشت سؤال اول کارکرد تصمیمکارکردهای اجرایی می
 ین وداین آزمون به وسیله وال سنجد.سه سؤال آخر بازداری را می دهی وسؤال دوم سازمان

مقیاس به گزینه هیچ وقت نمره صفر  این در شود.به صورت مقیاس لیکرت پاسخ داده می
به گزینه همیشه  ( و2(، به گزینه معموال نمره دو )1وقات نمره یک )به گزینه گاهی ا (،0)

ر ها داعتبار آزمون کولیج با روش همبستگی خرده آزمون گیرد.( تعلق می0نمره سه )
بدست آمده است  79/0و پایایی آن با روش بازآزمایی  75/0تشخیص کارکردهای اجرایی 

 -گیریدهی و تصمیمآمده برای خرده مقیاس سازمان پایایی بدست (.2002)کولیج، 
همسانی درونی  گزارش شده است. 00/0بازداری و برای خرده مقیاس  75/0ریزی برنامه

و  72/0ریزی برنامه -گیری، تصمیم71/0بدست آمده به طورجداگانه برای سازمان دهی 
در پژوهشی که توسط  (.1070پور، زاهدی گزارش شده است )علیزاده و 52/0بازداری 

ذهنی انجام گرفت، ضریب توانآموزان کمدانش نفراز 50بر روی ( 1074و لطفی )زاده قربان
در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه از طریق همبستگی بدست آمد.  90/0آلفای کرونباخ 

-، سازمان52/0 ریزیبرنامه -گیریتصمیمابعاد  در بعد با نمره کل سنجیده شد که نمره هر

ثبات درونی نمره کل پرسشنامه از طریق  همچنین، بدست آمد. 71/0و بازداری  90/0دهی 
 یزیربرنامه -گیریبدست آمد. ضرایب برای هر یک از ابعاد تصمیم 90/0آلفای کرونباخ 

 بدست آمد.  92/0و بازداری  94/0دهی ، سازمان91/0
 رایب وکسلر هوشی مقیاس: کودکان برای وکسلر هوشی شدهنظرتجدید مقیاس

 هتهی کودکان هوش سنجش منظور به وکسلر توسط 1742 سال در( آر -ویسک)کودکان 
گرفت  قرار نظر تجدید مورد 1794 سال در آن تدوین از پس سال 25 مقیاس این. است شده

( آر -ویسک) کودکان برای وکسلر هوشی شده نظر تجدید مقیاس به هنجاریابی از پس و
 ذخیره جنبه آن آزمون دو که باشدمی آزمون خرده 12 دارای مقیاس. گردید گذارینام

 خرده 0 دارای کهمیکال آزمون شامل اول بخش شود،می تقسیم بخش دو به مقیاس. دارد
شهیم، )باشد می آزمون خرده 0 دارای که( عملی) غیرکالمی آزمون دوم بخش و آزمون
 ساله( 10 تا 0)کودکان  هوش سنجش منظور به 1004 سال در آر -ویسک مقیاس(. 1075
 نفری 1400 نمونه گروه یک از استفاده با و انطباق ترجمه، شیراز شهر در استفاده برای

هوش از این آزمون برای کنترل  در پژوهش حاضر، (.1075 شهیم،) شد هنجاریابی
 میانه) 74/0 تا 44/0 آزمون سنجی دوباره پایایی استفاده شد. با ناتوانی یادگیری آموزاندانش
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 روایی. است شده گزارش( 07/0 میانه) 77/0 تا 42/0 آزمون کردن دونیم پایایی و( 90/0
 کودکان ایبر وکسلر مقیاس عملی بخش نمرات با نمرات همبستگی از استفاده با آن همزمان

 ملیع کالمی، بخش نمرات هوشبهرهای همبستگی ضرایب. بود 94/0( ویپسی)دبستانی پیش
 و عملی کالمی، هوشبهرهای همبستگی ضرایب. است( 70/0 ،90/0 ،74/0) ترتیب به کل و

 معنادار( p < 001/0) سطح در که باشدمی( 50/0 ،40/0 ،52/0) ترتیب به تحصیلی کل معدل
 (. 1075 شهیم،) است تحصیلی معدل با کل هوشبهر و کالمی همیستگی از نشان که بوده

  نتایج
ازداری بدهی و ریزی، سازمانبرنامه-گیریتوصیفی کارکرد تصمیمهای یافته 2در جدول 

 آزمایش و گواه به تفکیک ارائه شده است. گروه در هر دو

 های کارکردهای اجراییمقیاس های توصیفی خردهیافته .2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت شاخص آماری

 ریزیبرنامهگیریتصمیم
 آزمونپیش

 02/2 50/10 آزمایش
 97/1 70/10 گواه

 آزمونپس
 70/2 20/20 آزمایش

 72/1 40/15 گواه

 دهیسازمان

 آزمونپیش
 07/0 00/19 آزمایش

 92/2 70/19 گواه

 آزمونپس
 00/0 50/20 آزمایش

 97/1 70/10 گواه

 بازداری
 آزمونپیش

 07/2 10/14 آزمایش
 70/1 70/14 گواه

 آزمونپس
 44/2 40/17 آزمایش

 02/1 20/10 گواه

آموزان گروه آزمایش نمرات دانش میانگینشود، می مشاهده 2که در جدول  طورهمان
رات نسبت به نمبازداری دهی و ریزی، سازمانبرنامه -گیریکارکرد تصمیم آزموندر پس

ای مربوط هفرضابتدا پیشقبل از اجرای این آزمون  افزایش یافته است. آزمونگروه در پیش
 بررسی شد.  (به آن )آزمون باکس، آزمون لوین
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 نتایج آزمون باکس برای ابعاد کارکردهای اجرایی .3جدول 
 آماره Df2 Df1 F داریسطح معنا

45/0 20/0011 1 05/0 04/12 

های سماتری پیش از تحلیل نتایج مانکوا، آزمون باکس برای ارزیابی شرط برابری
ای هدهد که از مفروضهکوواریانس متغیرهای وابسته انجام شد. سطح معناداری نشان می

 نس تخظی نشده است.اکوواری-یکسانی واریانس

 کارکردهای اجراییهای جهت سنجش برابری واریانس مؤلفه آزمون لویننتایج  .4جدول 
 متغیر آماره لوین Df2 Df1 داریسطح معنا

 ریزیبرنامه -گیریتصمیم 00/0 1 27 55/0

 دهیسازمان 07/0 1 27 75/0

 بازداری 04/0 1 27 70/0

و با توجه به سطح معناداری هر مؤلفه مشخص شد که تمامی ابعاد  4با توجه به جدول 
 کارکردهای اجرایی دارای واریانس برابر در دو گروه آزمایش و گواه هستند.

 کارکردهای اجرایی، تحلیل کوواریانسبرای پی بردن به تأثیر آموزش نظریه ذهن بر 
 ارائه شده است. 5چندمتغیره انجام گرفت که نتایج آن در جدول 

  ابعاد کارکردهای اجرایی متغیرهچند کواریانس تحلیل های آزمونیافته .5جدول 
 اندازه اثر سطح معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 17/0 001/0 07/12 1 72/19 زیریبرنامه -گیریتصمیم
 24/0 002/0 00/19 1 50/02 دهیسازمان

 25/0 001/0 07/20 1 07/74 بازداری

حاظ بین دو گروه از ل ،آزمون و هوشبهرمتغیر پیشکنترل دهد، با نشان می 5نتایج جدول 
 (،P ،07/19= F= 002/0) دهی(، سازمانP ،07/12= F= 001/0) ریزیبرنامه -گیریتصمیم

-تفاوت معناداری وجود دارد. اندازه اثر نیز در تصمیم(، P ،07/20= F= 001/0) بازداری

 -گیریاست. میانگین تصمیم 25/0 ، بازداری24/0 دهی، سازمان17/0 ریزیبرنامه -گیری
 ،04/17آزمون در گروه آزمایش )بازداری به ترتیب در پس دهی،سازمان ریزی،برنامه

توان گفت است. بنابراین، می (10/15 ،20/70،10/40)( بیشتر از گروه گواه 50/20،20/20
 که آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی اثربخش بوده است.
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 گیريو نتیجه بحث
 آموزانآموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانشهدف از پژوهش حاضر، اثربخشی 

دهای که آموزش نظریه ذهن بر کارکر آن است ازحاکی  نتایجبا ناتوانی یادگیری بوده است. 
 و باهمس ،این یافته .آموزان پسر با ناتوانی یادگیری اثرگذار بوده استاجرایی دانش

لی،  ،(2007آنگر و کارلسون )دیویس ،(1074پور و عابدی )خدابخشی، ملک هایپژوهش
 (،2019پاول و کری ) ،(2010وانگ، دوین، وانگ و هیوز )(، 2014) و هنگ وانگ، وو

لوپز و تاوارو ، (2019لچی، بیوانکو، دوین و هیوز ) (،2019)بوسکو، پاروال، ساکو و زیتن 
 کوالری، ،(2017دونیاز، یووز و سلکوک )(، 2017) نیومن و وینهاتن، سیاراتنام، (2017)

ذهن  توانایی نظریه( است. 2017ژانگ، چن، وانگ و ژانگ ) (،2017) اویانگ ترسملیا و
تیابی به زیرا دس کارکردهای اجرایی است ی ازیک شرط الزم برای دستیابی به سطح باالتر

اعث خود بنوبهکند تا ذهنیت خود را درک کند که بهمفاهیم ذهنی به کودک کمک می
پرنر ) شوددر کارکردهای اجرایی می فرد کنترل بهتر فرآیندهای ذهنی و عملکرد بهتر

آموزش نظریه ذهن موجب بهبود  (.2017از دونیاز، یووز و سلکوک، ، به نقل 200والنگ، 
ی را به فرد این توانای شود کهعملکرد فرد در فرآیندهای شناختی و پردازش شناختی می

اطالعات محیطی و  کنترل مناسبی بر فرآیندهای ذهنی خود داشته باشد و دهد کهمی
 از این اطالعات به درستی برای انجام وکند اجتماعی خود را به درستی تببین و تفسیر 

عملکرد فرد در کارکردهای این امر خود موجب بهبود های خود استفاده کند که فعالیت
ای ههمچنین، نظریه ذهن از طریق افزایش توانایی فرد درکاربرد فرآیند شود.اجرایی می

 ردملکرد فشود که خود به بهبود عکنترل اجرایی میافزایش پردازش شناختی موجب 
ای بین که همپوشی قابل مالحظه رسدبه نظر می انجامد.کارکردهای اجرایی میدر

کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن وجود دارد. مسأله توجه، تمرکز، پردازش اطالعات، حل 
و بسیاری از مفاهیم کارکردهای اجرایی از نکات قابل مالحظه  گیری، بازداری، تصمیممسأله

کارکردهای اجرایی به موزات و زمانی که با آموزش نظریه ذهن، باشدنظریه ذهن می در
ای هعملکرد فرد در انجام فعالیت یتوان در ارتقایابد، نتیجه را مینظریه ذهن بهبود می
آنجا که کارکردهای اجرایی یک توانایی عالی شناختی  از ین،ا بر بنا مختلف مشاهده کرد.

 تواند به بهبود کارکردهای اجرایی بیانجامد.آموزش نظریه ذهن میفراشناختی است،  و

آموزان با شریزی دانبرنامه-گیریتصمیم بر بیانگر تأثیر آموزش نظریه ذهن ،اول نتایج



 353  ...با پسر آموزاندانش اجرایی کارکردهای بر ذهن نظریه تأثیرآموزش

 

-دانشرد موجب بهبود عملکریزی برنامه -گیریکارکرد تصمیمناتوانی یادگیری بوده است.

( در پژوهشی به بررسی 2011) و همکاران 1چی .شودمیدر انجام تکالیف درسی آموزان 
گیری در بیماران با ضایعات مغزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نظریه ذهن و تصمیم
و و زیتن بوسکو، پاروال، ساکگیری مرتبط به هم هستند. در همین راستا، نظریه ذهن و تصمیم

(، در تحقیقی به بررسی کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در بیماران مبتال به آسیب 2019)
ا توجه ب در ارتباط هستند. ریزی باهمو برنامه نظریه ذهنمغزی پرداختند. نتایج نشان داد که 

افزایش توانایی  برایتواند مداخله مناسبی های فوق، آموزش نظریه ذهن میبه پژوهش
ک گزینه گیری به انتخاب یتصمیم باشد. ریزیبرنامه-گیریتصمیم در کارکرد آموزاندانش

از ابعاد  ریزی یکیهای فرآیندهای شناختی اشاره دارد و برنامههای دیگر در انتاز بین گزینه
از دهی یک توالی مهم کارکردهای اجرایی است که به عنوان ظرفیت ایجاد و سازمان

آموزش نظریه ذهن موجب  شود.های ضروری برای انجام رفتارهای هدفمند تعریف میگام
به  رکه این ام شوددیگران می گسترش شناخت فرد نسبت به افکار و انتظارات خود و

عریف یک نوع توانایی در انسان ت نظریه ذهن به عنوان انجامد.میتر فرد گیری مناسبتصمیم
خود و دیگران را شرح دهد، رد به وسیله آن قادر است، رفتار ف شده است؛ توانایی که

درک کند، یر و دیگران را تفسخود و  اندازه که فرد بیشتر بتواند رفتارهای بینی کند. هرپیش
نقض در نظریه . دته باشداش گیریعملکرد مناسبی در فرآیند تصمیمبیشتر قادر خواهد بود که 

ینش ب نظریه ذهن موجب شود.گیری فرد میذهن موجب بروز مشکالتی در فرآیند تصمیم
( و ادراک 2012، 2)گداستین و واینر شودهای دیگران میباورها و هیجان نسبت به گسترده

کرد فرد در فرآیند نتیجه این امر، عمل ردهدکه دخود اجتماعی فرد را افزایش می
 های شناخت اجتماعی نظریه ذهن است و توانایییکی از مؤلفه یابد.گیری بهبود میتصمیم
ه ب ظریه ذهن موجب تغییر مناسب رفتارن مرتبط با شناخت اجتماعی است.گیری تصمیم

از  یدهد که استفاده درستشود و به فرد این توانایی را میهای زیستی محیطی مینشانه
های اجتماعی داشته باشد و به تعیین موقعیت ذهنی دیگران با استفاده مؤثر از احساسات نشانه

ه که این امر ب را به درستی تجریه و تحلیل کند ط اجتماعی انتزاعیو شرایبپردازد 
ظریه ذهن با رشد فرآیندهای ن (.2011)چی و همکاران،  انجامدگیری بهتر فرد میتصمیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Xi 

2. Goldstein & Winner 
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ا و هکند که عملکرد خود را ارزیابی کند، ارزشفرد کمک می شناختی و فراشناختی به
اقع فرد نماید. در و تری را اتخاذبینانهگیری واقعهای خود را شناسایی کند و تصمیماولویت

بینی افکار خود و دیگران، تمرکز حواس و مهار افکار نامربوط از طریق شناخت و پیش
نظریه ذهن موجب آموزش دهد. گیری نشان میتری را در فرآیند تصمیمعملکرد مناسب

شود که فرد هدفی را برای تکالیف و عملکردهای خود را انتخاب کند، عملکرد خود را می
یزی رهای خود استفاده کند و برنامهارزیابی و از راهبردهای مناسبی برای یادگیری و فعالیت

هن موجب باال رفتن آگاهی و نظریه ذ اتخاذ نماید.ناسبی برای هدف و عملکردهای خود م
های دانش خود را شناسایی که محدودیت کندفرد کمک می به شود واصالح شناخت می

ا اتخاذ طرف رمتعصبانه و بییک روش غیرو  کند و ابهامات را به طور عینی ارزیابی کند
نظریه ، واقع در .شودریزی میکارکرد برنامهفرد در که این امر منجر به عملکرد مناسبکند 

سیاراتنام، نیومن و ) ذهن از طریق گسترش شناخت اجتماعی و بهبود پردازش اطالعات
نظریه ذهن موجب بینش  شود.ریزی مینامهبردر  موجب بهبود عملکرد فرد( 2017وینهاتن، 

ی را شود که به فرد این توانایگسترده نسبت به رفتارها، احساسات، باورها و انتظارت می
وردنظر م که به موفقیت در انجام فعالیت انجام دهد ایگونهبه ریزی خود راتا برنامهدهد می

ریزی رنامهو ب گیریشود که فرایند تصمیمآموزش نظریه ذهن موجب می ،بنابراینبیانجامد. 
ر های خود را در زمان دها در کودکان بهبود یابد و کودکان فعالیتو انجام مناسب فعالیت

 د.نشده انجام ده نظر گرفته
 آموزان با ناتوانیدهی دانشبر سازمان آموزش نظریه ذهن بیانگر تأثیر، نتایج دوم

. است (1074همسو با پژوهش خدابخشی و همکاران ) ،یادگیری بوده است. این یافته
آن  هیدآموزان با ناتوانی یادگیری مشکالتی در کنترل جزئیات زندگی و سازماندانش
از یک موضوع به موضوع دیگر  ها از کارها، مفاهیم ضعیف است ودهی آنسازمان دارند،

های رفتاری کودکان با ناتوانی نظمیدهی در درک علت بسیاری از بیسازمان پرند.می
ناختی های شمهارت نظریه ذهن با رشد است. یادگیری و انجام تکالیف روزمره زندگی مفید

دهی آن مانو ساز دهد، تا درباره چگونگی تفکر خودتوانایی را میو فراشناختی به فرد این 
ا به طور ها رو آن دهد فکر کند و بر رفتار و یادگیری خود نظارت کند و به افکارش سازمان

حیط کند که اطالعات مو با رشد پردازش شناختی به کودک کمک می مناسبی عملی کند
کوهن معتقد بود که نظریه ذهن، -بارون. سازمان دهدرا مقایسه و در نهایت تغییر، اصالح و 
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های ذهنی مانند فکر کردن و دانستن نیست بلکه هماهنگی تنها شامل فهم طیفی از حالت
 .(2004 ،1)هیوز و لیکام گیردر برمیدهای معطوف به توجه مشترک را نیز توجه در فعالیت

 دهیازمانو س و کنترل بر روی افکارمهم تکالیف های موجب افزایش توجه به جنبه، این امر
(، رشدی که با افزایش 1777، 2طبق نظریه پیچیدگی و کنترل شناختی )زالزو و فرای. شودمی

 ارتباط دارد و منجر به افزایش ()نظریه ذهن شود، با رشد فراشناخت و تفکرسن ایجاد می
قدرت  شامل ذهننظریه  گردد.می هاآن دهیسازمان و کنترل بر روی افکار و اعمال

ین درک اشود که درک افکار و احساسات خود و دیگران می و بینی، تفسیر، تغییرپیش
 دهددهی و کنترل رفتارهای خود را میهای ذهنی، به فرد توانایی سازمانشناخت حالت

آموزش نظریه ذهن با رشد فرآیندهای شناختی و . (2017)دونیاز،یووز و سلکوک، 
دهد و در مقابل موجب افزایش توجه پرتی کودکان را کاهش میمیزان حواسفراشناختی 

پردازش،  یابد، فرصتشود که در نتیجه این افزایش توجه، تمرکز کودکان بهبود میها میآن
نتیجه موجب بهبود فرآیند  شود و درذخیره و فراخوانی اطالعات برای کودکان فراهم می

نظریه ذهن از طریق توانبخشی شناختی سرعت پردازش مداخله شود. دهی میسازمان
افزایش آگاهی، توجه بر سیستم شناختی دهد و موجب اطالعات را در کودکان افزایش می

ساز عملکرد بهتر کودکان در فرآیند شود که خود زمینهتر اطالعات میو پردارش کارآمد
د موحب بهبو های فراشناختیرشد مهارت از طریق نظریه ذهنهمچنین، شود. دهی میسازمان

ا شود و بداشتن اطالعات محیطی و دستکاری این اطالعات میتوانایی کودک در نگه
ای هپذیری در انتخاب راهبردهای شناختی و رفتاری و ارائه طرحافزایش کنترل، انعطاف

های کمحرکنترل پردازش اطالعات مبتنی بر وهای اجرایی یم فعالیتجدیدی برای تنظ
موجب بهبود عملکرد کودکان در ( 2017سیاراتنام، نیومن و وینهاتن، )اجتماعی و عاطفی 

. توانایی کنترل عملکرد اجرایی از طریق نظریه ذهن موجب شوددهی میفرآیند سازمان
خود به  نوبه شود که این امر بهو درک ذهن دیگران می هادهی اندیشهکنترل و سازمان
نجا آ ازدهی بدهد. ها خود سازمانکند که به افکار، احساسات و فعالیتمیکودک کمک 

ان این کودک بر شود. بنادهی در کودکان میهن موجب بهبود فرآیند سازمانکه نظریه ذ
توانند، تمرکز خود را بر تکالیف افزایش دهند، تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند، می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Heghes & Leekam  

2. Zelazo & Frye 
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ب های دیگران پاسخ مناسظارت کنند و به سؤاالت و واکنشبر عملکرد و تکالیف خود ن
دهد که نسبت به باورها و هیجانات خود و نظریه ذهن به کودکان این توانایی را می دهند.

 دهی افکار و احساسات و سپسدیگران آگاهی پیدا کند که از طریق این آگاهی به سازمان
 پردازد. های خود میفعالیت

ادگیری آموزان با ناتوانی یبر بازداری دانش بیانگر تأثیر آموزش نظریه ذهن، نتایج سوم
 غالب و خودکار هایپاسخ آگاهانه کردن خاموش و سرکوب توانایی به بازداریبوده است. 

 یا هاپاسخ منع در بازداری، ویژگی. دارد اشاره هدفمند و ترمناسب هایپاسخ ارائه منظور به
 ؛0200 ،1رامسبرگر و میاک ،)رند است بازدارنده هایپاسخ یا مزاحم هایمحرک کنترل

پژوهش خود نشان دادند ( در 2005) 0و بونر اسکولین(. 2000 ،2واندرمولن و دولن هوزینگا،
( نیز در تحقیقی، به 2000) 4ماتر، آلکورن و ویلز .با هم در ارتباط هستند کنترل مهاری که

و به این  سال پرداختند 0تا 5کاری و بازداری در کودکان  بررسی رابطه نظریه ذهن، حافظه
ن، اسکلم ،شوورک همچنین، .در ارتباط است با بازدارینظریه ذهن نتیجه رسیدند که 

های خود نشان در پژوهش( 2017ژانگ، چن، وانگ و ژانگ ) ،(2014) 5وت و دوهنللنگ
طبق نظریه  معناداری وجود دارد.نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی ارتباط  دادند که بین

شود، (، رشدی که با افزایش سن ایجاد می1777پیچیدگی و کنترل شناختی )زالزو و فرای، 
 و ارتباط دارد و منجر به افزایش کنترل بر روی افکار و اعمال با رشد فراشناخت و تفکر

 در لیک تغییرات یهندهنشان تکالیف، در کودکان عملکرد مثالً گردد.می هادهی آنسازمان
توانایی ن داشتباشد. می هاآن بین از مناسب و سنجیده انتخاب و قواعد کردن منعکس توانایی

بیین درست و ت هایی که نیازمند تقسیر وموقعیت بتوانند درافراد شود تا نظریه ذهن باعث می
، اسبمننسنجیده و ناهای جلوگیری از واکنش ، برای اتخاذ واکنشی مناسب واست واقعی

ت و های نادرسشود تا فرد به موقعیتتوانایی درک نظریه ذهن موجب می. بهتر عمل کنند
خص داشته مورد یک موقعیت مشرا در  و سعی کند، بهترین تبییین غیر منطقی نیز توجه نماید

 ترین کند و مناسب بینیو پیش درستی تبیین ها و رفتارهای افراد را بهموقعیتباشد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rende, Ramsberger & Miyake 

2.Huizinga,Dolan & Vavder- Molen,  

3. Scullin & Bonner 

4. Mutter, Alcorn & Welsh 

5. Schuwerk, Schecklmann, Langguth & Dohnel 
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طریق  کارکردهای اجرایی از (.2002، 1النگ و کلو، )پرنررا داشته باشدالعمل عکس
توانایی در پرداختن به رفتار هدفمند و د. نترین ارتباط را با نظریه ذهن دارقوی بازداری
 ای از ذهن را کسبآید که کودک درک بازنمایانهدست میپذیر تنها هنگامی بهانعطاف

ود شگری میهای درونی میانجیوسیله حالتدرک کودک از اینکه رفتار بهکرده باشد. 
ا نظریه ذهن به کودک این توانایی رشود. موجب رشد کنترل رفتارها وگسترش بازداری می

در  هاو قصد آن ها، آرزوهااز قبیل باورها، خواسته های ذهنی دیگراندهد که حالتمی
وانایی تشخیص ت به فردنظریه ذهن همچنین،  گیرد.کار بهرفتار خود  بینی و کنترلجهت پیش

اختی اجتماعی و موجب کنترل فرآیندهای شن و دهدهای خود را میاحساسات و توانایی
 شود که خود باعثکنترل پردازش اطالعات اجتماعی وعاطفی میو مدیریت رفتارها

ات دستکاری این اطالعداشتن اطالعات در ذهن و گسترش توانایی فراشناختی برای نگه
اعتقادات و دانستن خود و  موجب به تأخیر انداختن در میل، امراین  ،درنتیجهکه شود می

)دونیاز، یووز و  شوداما صحیح می دیگر شخص برای پاسخ منفرداحساسات واقعی 
های هیجانی متفاوتی قرار آموزش نظریه ذهن کودک را موقعیت ،بنابراین (.2017سلکوک، 

ه شیوه ها را به تأخیر بیندازد و بکنندهشود که کودک دستیابی به تقویتدهد و موجب میمی
بازداری را درکودکان بهبود بخشد.  های روزمره را انجام دهند ومدار فعالیتتکلیف

ود که شکند و موجب میپذیری را در فرآیندهای ذهنی تقویت میکه انعطافصورت بدین
ر که بیشتنشان دهد راهایی و واکنش  های ذهنی را شناسایی نمودهکودک بتواند حالت

کننده باشد تا واکنشی و بتواند در انجام تکالیف قبل از پاسخ به سؤاالت و منعکس
 دهد.سپس پاسخ و واکنش مناسب را  های دیگران، فکر کند وواکنش

اجرایی در نمود که آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای  توان بیاندر نهایت می
ها به منحصر بودن آزمودنیآموزان با ناتوانی یادگیری اثربخش بوده است. دانش
برای های این پژوهش هستند که آموزان پسر و عدم امکان پیگیری از محدودیتدانش

ی غیرهای دیگرمت آموزان دختر ودانش با شود که این پژوهشهای آتی توصیه میپژوهش
از  بررسی شود و های سنیگروهبا نیاز ویژه  کودکان هایسایر گروه مانند هوش هیجانی و

موزش نظریه آ شود کهبه عتوان پیشنهاد کاربردی توصیه میهای پیگیری استفاده شود. دوره
های آموزشی مورد توجه قرار گیرد و معلمان و مربیان افزون به عنوان بخشی از روش ذهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Perner , Lang & Kloo 
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آموزان با ناتوانی یادگیری را نیز به دانش آموزشی روش های دیگر آموزشی اینبر روش
 آموزش دهند. 

 تشکر و قدردانی
آموزان مراکز ناتوانی یادگیری شهر شیراز که در انجام این بدین وسیله از معلمان و دانش 

 پژوهش همکاری الزم را داشتند، کمال تشکر را دارم.
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