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Abstract 

Background & Objective: Having social skills and good behavior play crucial role to have useful function in life. These skills make us to know 

what should we say, how to choose best choice and how to behave in different situation. At the same time comprehending ourselves and 

understanding others is essential to have effective social interactions. Therefore successful social relationship require to have special mechanism 

to understand others internal states and to process others` mental states. Theory of mind is a qualification to perceive the social environment and 

is essential to engage in competitive behavior and has been defined as an ability to understand what other think and feel and responding others` 

emotional signals appropriately. Recent studies mostly survey the effect of training of Theory of mind on improvement of adaptive behavior, 

communications and social skills of different group of exceptional students and sometimes observed contradictory consequence. Problem in 

reading or dyslexia is one of the specific learning disability (SLD) that is the most significant factor in failure at school. Incidence rate of this 

disorder among schoolchildren has been reported between 3 to 17.5 percent. More than 50 percent of people with SLD has behavioral, emotional 

and social problems. Therefore the goal of this study was to survey the effectiveness of training theory of mind on social skills and behavioral 

problems in SLD with impairment in reading or dyslexia students.  

Methods: The research was experimental with pre–test, post–test experimental and control groups. The statistical population included primary 

dyslexic students in Rasht (2016–2017) (North of Iran) who had been referred to learning problems center. Among these students, thirty students 

were randomly selected as experimental and control groups. To evaluate children's intelligence, an IQ test was used which was validated through 

0.95 for the total intelligence, 0.95 for verbal intelligence, and 0.91 for practical intelligence. To diagnose reading disorder, the Noma diagnostic 

reading test, which standardized by Koromi and Moradi, was used. The alpha coefficient of this test is 0.82. Gersham and Elliott (1990) has been 

used to assess social skills and behavioral problems. The reliability of this scale in the study was 0.86 for social skills, 0.76 for cooperation, 0.72 

for determination and 0.86 for self–restraint. This scale was applied to both groups before and after training. Participants of the experimental 

group received theory of mind training during twelve sessions and each session was sixty minutes. Data were analyzed by analysis of variance 

and SPSS version 23 software.  

Results: The mean and standard deviation of the experimental group before training for social skills were 47.00 ± 3.93 and for behavioral 

problems, 43.7 ± 5.21 respectively. These values after theory of mind training, for social skills are 68.2 ± 5.57, and for behavioral problems 31.5 

± 5.96. While these indicators did not change for the control group in both variables before and after education. Results analysis of variance of 

post–test scores on social skills scale showed a significant difference between groups (p<0.001).  

Conclusion: Theory of mind training increases social skills and decreases behavioral problems in SLD with impairment in reading or dyslexia 

students. 

Keywords: SLD, Reading, Dyslexia, Theory of mind, Social skills, Behavioral problems. 
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1 

  .۶۹(:۹)؛ ۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ماهبانآ برخط انتشار 

آموزان دارای اختالل اثربخشی آموزش نظریٔه ذهن بر مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری دانش
 یادگیری ویژه با آسیب خواندن

 ۴، مریم محسنی طارمسری۳، صغرا مصدق فیروزآبادی۲، فاطمه پورحسینی لیالکوهی1زندی*محسن کریم

 سندگانینو حاتیتوض

 تربیتی، دانشگاه فرهنگیان گیالن، رشت، ایران؛ارشد علومکارشناسی .1
 شناسی عمومی، دانشگاه فرهنگیان گیالن، رشت، ایران؛ارشد روانکارشناسی .۲

 ، رشت، ایران؛نالیگ شناسی عمومی، دانشگاه فرهنگیانارشد روان. کارشناسی۳

 ، دانشگاه فرهنگیان گیالن، رشت، ایران.شناسی تربیتیارشد روان. کارشناسی۴

 zandimk2062@yahoo.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷تیر۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷اردیبهشت۸ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

سیب خواندن یکی از انواع ناتوانی یادگیری ویژه بوده که عامل مهم زمینه و هدف: ست. این پژوهشنبودن دانشتر در موفقاختالل یادگیری ویژه با آ سه ا  هدفبا  آموزان در مدر
 خواندن انجام شد.آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب آموزش نظریٔه ذهن بر مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری دانشبررسی اثربخشی 

آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسرریب خواندن، در مقطع ابتدای  آزمون بود. جامعٔه آماری را تمامی دانشآزمون و پسآزمایشرری با پیشپژوهش حاضررر از نوع نیمهبررسییی: روش
سال تحصیلی  شهر مراجعه کردند. از این میان مشغول به تحصیل بودند و به مرکز مش 1۳۹۵-۹۶شهرستان رشت تشکیل دادند که در  صورت نفر به ۳۰کالت یادگیری این 

طور مسرراوی در دو گروه آزمایش و گواه ارار گرفتند. آزمون هوشرری وکسررلر کودکان جهت ارزیاب  هوشرری کودکان و آزمون تشررخیصرری گیری دردسررترا انتخاش شررده و بهنمونه
روی هر دو گروه ،(1۹۹۰بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت )مقیاا درجهکار رفت. سپس آموزان بهیب خواندن دانشخواندن نُما برای تشخیص اختالل یادگیری ویژه با آس

 های اجتماعی بر هر دو گروهای، توسط روش نظریٔه ذهن، آموزش دریافت کردند. در پایان آموزش، مقیاا مهارتدایقه۶۰جلسٔه  1۲کنندگان گروه آزمایش در اجرا شد. شرکت
 وتحلیل شد. تجزیه ۲۳نسخٔه  SPSSافزار و با استفاده از نرم آماری تحلیل واریانسها با آزمون صورت پذیرفت. داده

اری و برای نمرات مشررکالت رفت ۴۷٫۰۰±۳٫1۶و در گروه گواه  ۴۷٫۰۰±۳٫۹۳های اجتماعی ابل از آموزش برای گروه آزمایش میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت ها:یافته
و در گروه  ۶۸٫۲±۵٫۵۷های اجتماعی در گروه آزمایش بود. این مقادیر بعد از آموزش نظریٔه ذهن، برای مهارت۴۴٫۵ ± ۳٫۵۲ و برای گروه گواه ۴۳٫۷±۵٫۲1در گروه آزمایش 

آزمون در مقیاا د. نتایج تحلیل واریانس نمرات پسدست آمبه۴۵٫۸ ± ۲٫۶۵ و در گروه گواه ۳1٫۸±۵٫۹۶گروه آزمایش  و برای نمرات مشکالت رفتاری در ۴۶٫۷±۲٫۴۹گواه 
 (. p<۰٫۰۰1ها است )دار میان گروههای اجتماعی بیانگر تفاوت معنامهارت
ژه با آسرریب آموزان اختالل یادگیری ویهای رفتاری دانشهای اجتماعی و کاهش مشررکلهای پژوهش نشرران داد آموزش روش نظریٔه ذهن باعا افزایش مهارتیافته گیری:نتیجه

 خواندن شده است.
 های اجتماعی، مشکالت رفتاری.، نظریٔه ذهن، مهارتاختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
یادگیری ویژه با آسیب خواندن، این المللی اختالل براساا انجمن بین

شناختی ای است که در اصل منشأ عصب اختالل، ناتوانی یادگیری ویژه
شناختی و همچنین با توانای  دارد و با مشکالت شناختی دایق یا روان

(. در ویرایش 1شود )کردن و رمزگردانی مشخص میضعیف در هجی
اختالل مذکور با  وانی،های رپنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

تحولی ارتباط دارد؛ یعنی اختالل یادگیری ویژه، با اختاللی عصب 
(. میزان شیوع اختالل در کودکان ۲اختالل در خواندن مرتبط است )

 (. ۳درصد گزارش شده است )1۷٫۵تا۳ای مدرسه
طور مکرر شکست تحصیلی را تجربه آموزان بهازآنجاکه این دانش

پذیرتر هیجانی آسیببر مشکالت اجتماعی و رفتاریکنند، دربرامی
درصد افراد مبتال به ۵۰هستند. دروااع مشخص شده است بیش از 

های اجتماعی و عاطفی و رفتاری ازجمله های یادگیری، معضلاختالل
های (. مشکل۴های اجتماعی دارند )مشکالت خاص همراه با مهارت

های هیجانی و رفتاری آن پاسخشود که در رفتاری به وضعیتی گفته می
های فرهنگی و سنی و اومی تفاوت داشته باشد؛ در مدرسه با ناهنجاری

که بر عملکرد تحصیلی فرد، مراابت از خود، روابط اجتماعی، طوریبه
سازگاری فردی، رفتار در کالا و سازگاری در محیط تأثیر منفی 

تٔه اصلی رفتارهای توان به دو دس(. مشکالت رفتاری را می۵بگذارد )
تر بندی کرد. رفتار بیرونی، در میان پسران شایعدرونی و بیرونی تقسیم
شود. فعالی، خشم، تکانشگری و تردید مکرر میاست و شامل بیش

های دیگر، رفتار داخلی در میان دختران شایع بوده و اختاللازسوی
در بر  شناختی و اجتماعی، اضطراش، تهدید شدید و اندوه راروان
گونه های اجتماعی را این(. همچنین الیوت و گرشام مهارت۶گیرد )می

دهد تا در کنند: اکتساش رفتارهای  که به افراد اجازه میتعریف می
رفتارهای  که از لحاظ اجتماعی پذیرفتنی بوده، درگیر شوند و نیز 

بر  عنوان تقویت درتواند پاسخ فرد دیگری را بهرفتارهای  است که می
  کمک کند که ممکن است به تنبیه هایگرفته و به اجتناش از جواش

های اجتماعی و رفتاری خوش برای (. داشتن مهارت۷منجر شود )
سازد ها ما را اادر میعملکرد موفق در زندگی حیاتی است. این مهارت

های خوش داشته تا بدانیم چه چیزی باید بگوییم و چگونه انتخاش
های مختلف چگونه باید باشد. رفتار ما در مواعیت باشیم و نحؤه

 اجتماعی هایتعامل داشتن برای دیگران و خود درک دیگرازطرف
 است؛ بوده پژوهشگران مدنظر همیشه علتبدین ضرورت دارد و مؤثر،
 جهت خاص مکانیسمی داشتن مستلزم موفق، اجتماعی روابط بنابراین
 یا هاآن ذهنی حاالت پردازش و دیگران درونی حاالت درک
 توانای  اغلب را ذهن نظریٔه .است ذهن نظریٔه داشتن دیگرعبارتبه

 به مناسب شکلبه و کنندمی احساا و فکر دیگران آنچه درک
 مفهوم این .اندکرده تعریف داده، پاسخ سایرین احساسی هایسیگنال
 ضمنی عمل بر مشروط دیگر افراد از ما درک معمول طوربه کندمی ادعا
 شناسیروان عرف در ما که است «سازیذهن» یا «خوانیذهن» صریح یا

ایدٔه  .(۸بریم )کار میدیگران به ذهنی وضعیت درک منظوربه عامیانه
لحظه به دو توانند در یکتئوری ذهن این است که افراد دارای آن، می

ی هاکوهن از واژه-ذهنیت )خود و شخص دیگری( فکر کنند و بارون
« کوری ادراکی»شریح این ظرفیت انسانی و منظور تبه« خوانیذهن»

برای توصیف شکست برخی از افراد ناتوان در انجام آن، استفاده 
گونه بیان شده است که نظریٔه کند. درخصوص اهمیت نظریٔه ذهن اینمی

نیازی جهت درک محیط اجتماعی و همچنین ضروری برای مذکور پیش
 توانای  رشد رودمی احتمال آمیز است.های راابتدرگیری در رفتار

 داشتن. شود مؤثر اجتماعی عملکرد وجودآمدنبه باعا ذهن نظریٔه
نیازمند  هایمواعیت در بتوانند افراد تا شودمی سبب این نظریه توانای 

 و مناسب واکنشی اتخاذ جهت وااعی، و درست تبیین و تفسیر به
کنند  عمل بهتر مراتببه نامناسب، و نسنجیده هایواکنش از جلوگیری

های مختلف تأثیرهای نظریٔه ذهن بر براین، در پژوهش(. افزون۹)
های حل مسئله، فرآیندهای اجرای ، خودپنداره، خودتنظیمی و مهارت

فردی، های بینتشخیص بازنمود از وااعیت، کفایت اجتماعی و مهارت
پسند، همدلی م، رفتارهای جامعهها، تفسیر و درک تصاویر مبههیجان

(. نظریٔه ذهن در الب روابط 1۰و همدردی، مشخص شده است )
اندیشند مانند اجتماعی ارار داشته و در درک آنچه مردم بدان نمی

انداختن، دروغ، اشتباه و فریب اهمیت اخالایات، کنایه، شوخی، دست
 درک ای توان است ممکن این نظریه حال، آسیب(. درعین11دارد )
 در آگاهی و عالیق شرح همچنین و طنز و طبعیشوخ از را کودکان
(. مطالعات اخیر بیشتر تأثیر 1۲)کند  محدود همساالنشان با وگوگفت

های ها و مهارتآموزش نظریٔه ذهن را بر بهبود رفتار انطباای و ارتباط
های مختلف استثنای  ارزیاب  کرده و نتایج حاصل نیز اجتماعی گروه

گاهی متنااض بوده است. بیگر و همکاران در پژوهشی به بررسی 
ه و دریافتند باوجود آموزش نظریٔه ذهن در کودکان اوتیسم پرداخت

اثرات بر درک مفهومی، مطالعٔه فعلی شواهد اوی برای اثربخشی این 
(.در مطالعٔه 1۳دهد )های زندگی روزمره نشان نمینظریه در مهارت

فنگ و همکاران، تأثیر آموزش تئوری ذهن و مهارت اجتماعی بر 
ها به نآموزان اوتیسم پایٔه ششم ارزیاب  شد. آشایستگی اجتماعی دانش

طور درخورتوجهی ها بهآنهای اجتماعی این نتیجه رسیدند که تعامل
(. فیشر نیز اادام به آموزش 1۴بعد از آموزش نظریٔه ذهن بهبود یافت )

های طیف این نظریه بر عملکرد اجرای  در کودکان مبتال به اختالل
های چشمگیر در عملکرد از پیشرفتاوتیستیک کرد. نتایج حاکی

که در گروه گواه هیچ دیده بود؛ درحالیای  هر دو گروه آموزشاجر
امین های یافته(. 1۵بهبودی در پیشرفت عملکرد اجرای  مشاهده نشد )

یزدی و همکاران نشان داد آموزش نظریٔه ذهن موجب افزایش توانای  
(. مطابق با نتایج هادوین 1۶شود )آن و کاهش پرخاشگری کودکان می

از تدریس نظریٔه مذکور، بهبود درخورتوجهی در این  و همکاران، پس
ورد گزارش کرد آموزش نظریٔه ذهن در (. پیله1۷ارتباط حاصل نشد )

بهبود و تسریع رشد این نظریه در کودکان ناشنوا مؤثر است؛ اما در 
 (. ۹های اجتماعی کودکان ناشنوا تأثیری ندارد )بهترشدن مهارت

از تأثیر آموزش نظریٔه ذهن بر بهبود  های اندکیدر کشور ما بررسی
های یادگیری های اجتماعی و مشکالت رفتاری در حوزٔه اختاللمهارت
آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن خصوص دانشو به

صورت گرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیاب  اثربخشی 
عی و کاهش مشکالت های اجتماآموزش نظریٔه ذهن بر افزایش مهارت

 آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن انجام شد.رفتاری دانش
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۳ 

 بررسیروش 2
لحاظ روش از نوع نظر هدف کاربردی و به پژوهش حاضر از

آزمون با گروه گواه بود. براساا این پسآزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه
شده های انتخاشودنیطرح ابل از اجرای برنامٔه آموزش نظریٔه ذهن، آزم

گیری شدند. سپس گروه آزمون اندازهوسیلٔه پیشدر هر دو گروه به
گونه که در گروه گواه هیچآزمایش برنامٔه مداخله را دریافت کرد؛ درحالی

طور مجدد در آموزشی صورت نگرفت. در پایان هر دو گروه به
 آزمون ارزیاب  شدند. پس

آموزان اختالل یادگیری ویژه جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی دانش
بخشی با آسیب خواندن، در مقطع ابتدای  مراکز آموزشی و توان

مشکالت ویژٔه یادگیری دولتی شهر رشت تشکیل دادند که در سال 
ای ها نمونهبه این مراکز مراجعه کردند. از میان آن 1۳۹۵-۹۶تحصیلی 
، برحسب شرایط ورود به مطالعه و پس از تشخیص نفر ۳۰به حجم 

توسط آزمون اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن و آزمون هوشی 
طور ، بهبندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوتمقیاا درجهوکسلر و 

 (.1۸تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ارار گرفتند )
 ه شد. آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادبرای جمع

آزمون و خرده 1۲این آزمون دارای  آزمون هوشی وکسلر کودکان:-
شش مقیاا کالمی و شش مقیاا عملی است و سه نوع هوشبهر 

آورد. اعتبار آزمون توسط وکسلر دست میکالمی و عملی و کل را به
و هوشبهر عملی  ۰٫۹۵و هوشبهر کالمی  ۰٫۹۶برای هوشبهر کل 

آزمون را شهیم در ایران هنجاریاب  کرد. محاسبه شده است. این  ۰٫۹1
و هوشبهر  ۰٫۷۶و هوشبهر عملی  ۰٫۸۰اعتبار آزمون در هوشبهر کل 

زمان آن با استفاده از همبستگی نمرات بوده و روای  هم ۰٫۸۴کالمی 
 ۰٫۷۴دبستانی با نمرات بخش عملی مقیاا وکسلر برای کودکان پیش

است.  ۲و  1و  ۰ترتیب ها بهآزمونگذاری همٔه خردهنمرهگزارش شد. 
 این شود و بهمی تبدیل ترازشده هاینمره به آزمودنی خام نمرات ابتدا
 هایاست. نمره شده تهیه های جدول سنی هایگروه برای منظور
 مجموع. دارد ۳ معیار انحراف و 1۰ ثابت میانگین ها،آزمون ترازشدٔه
 انحرافی هوشبهر به مقیاا کل و عملی و کالمی بخش ترازشدٔه نمرات

تبدیل  1۵انحراف معیار  و 1۰۰ با میانگین کلی و عملی کالمی و
(. یکی از عالئم احتمالی کودکان اختالل 1۹شود )به نقل از می

یادگیری، وجود اختالف معنادار بین نمرات هر کودک، در 
ترتیب وجود اختالف آر است. بدین-های مقیاا ویسکآزمونخرده

یشتر بین بیشترین و کمترین نمرٔه هر آزمودنی در چهار نمره و ب
های کالمی و تفاوت پنج نمره و بیشتر بین بیشترین و آزمونخرده

های عملی و اختالف هفت آزمونکمترین نمرٔه هر آزمودنی در خرده
نمره و بیشتر بین بیشترین و کمترین نمرٔه هر آزمودنی، در کل 

های عملکردی کودکان ، از نشانهکالمیهای کالمی و غیرآزمونخرده
 (.۲۰دارای اختالل یادگیری در این مقیاا است )

آزمون اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن: در پژوهش حاضر، -
کار بهآزمون اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن کرمی نوری و مرادی 

 های خواندن استاندارد شده است.که برای تشخیص اختالل رفت
آموز در پنج پایٔه تحصیلی دانش 1۶1۴هنجاریاب  این آزمون روی 

ابتدای  صورت گرفت. پایای  آزمون خواندن و نارساخوانی با استفاده 

های آزموناز روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر آن برای خرده
های این مقیاا آزموندست آمد. خردهبه ۰٫۹۸تا۰٫۴۳مختلف بین 
عنا، آزمون های بدون مها، آزمون خواندن واژهخواندن واژهشامل آزمون 
ها، ها، آزمون درک متن، آزمون اافیهها، آزمون درک واژهزنجیرٔه واژه

آزمون نامیدن تصاویر، آزمون حذف آواها، آزمون نشانٔه حروف و آزمون 
، ۰٫۸۵، ۰٫۹1ترتیب ها بهشود که آلفای کرونباخ آنها مینشانٔه واژه

این بود.  ۰٫۷۵و  ۰٫۶۶، ۰٫۷۸، ۰٫۷۵، ۰٫۸۸، ۰٫۶1، ۰٫۶۵، ۰٫۶۵
ها در هر صورت انفرادی اجرا شد. نمرات آزمودنیآزمون به

های صحیح، محاسبه و در مقیاا پس از مراجعه به جدول پاسخخرده
شود. باتوجه به نقطٔه برش آزمون جداول مربوط به هر آزمودنی ثبت می

 1۵۷یا کمتر از  1۵۷در این آزمون نمرٔه آموزانی که ، دانش1۵۷یعنی 
آموز نارساخوان عنوان دانشخطا یا بیشتر( کسب کنند، به 11۴)

 (. ۲1شود )به نقل از تشخیص داده می
های اجتماعی گرشام و الیوت: این مقیاا بندی مهارتمقیاا درجه-

 ها طراحی شده است که بر رابطٔه معلمای از مهارتبرای ارزیاب  گستره
آموزان، عملکرد اجتماعی و تحصیلی و نیز پذیرش از سوی و دانش

بندی رفتارهای مربوط به گذارد. مقیاا مذکور درجههمتایان تأثیر می
رشد اجتماعی و کارکردهای انطباای را در مدرسه و خانه ارزیاب  

آموزان های گوناگون مقیاا، ویژٔه والدین و معلمان و دانشکند. فرممی
گویه بوده و  ۴۸و  ۵۵ترتیب دارای های والدین و معلمان بهماست. فر

های اجتماعی و مشکالت رفتاری تشکیل شده از دو بخش مهارت
های  را در زمینٔه همکاری و های اجتماعی، پرسشاست. مهارت

گیرد. مشکالت رفتاری شامل رفتار ااطعیت و خویشتنداری در بر می
تر جهت معلمان از منابع مهم الی است.فعبیرونی و رفتار درونی و بیش

آموزان هستند؛ بنابراین در کسب اطالع در زمینٔه رفتار و کفایت دانش
گذاری این مقیاا، منظور نمرهبه پژوهش حاضر فرم معلم استفاده شد.

ترتیب مقادیر و هرگز، به برای هریک از سه گزینٔه اغلب و گاهی اواات
های است. نمرٔه بیشتر در مهارت در نظر گرفته شده ۰و  1و  ۲

های اجتماعی و تحصیلی بهتر اجتماعی، برخورداری از میزان مهارت
های کند. همچنین نمرٔه بیشتر در رفتارهای مشکل، معضلرا بیان می

دهد. در هر سه فرم، همسانی درونی و تر را نشان میرفتاری فراوان
زمان این مقیاا، سازه و همعنوان اابلیت اعتماد و روای  بازآزمای  به

است. گرشام و الیوت در فرم معلم، ضریب اابلیت  مطلوش گزارش شده
و رفتارهای  ۰٫۸۵های اجتماعی اعتماد بازآزمای  را برای عامل مهارت

ای در مطالعه(. شهیم نیز ۲۲)به نقل از محاسبه کردند  ۰٫۸۴مشکل 
ارار داد که برای  در ایران میزان پایای  این مقیاا را تحت بررسی

و  ۰٫۷۲، ااطعیت ۰٫۷۶، همکاری ۰٫۸۷مهارت اجتماعی 
  (.۲۳شد )برآورده  ۰٫۶۸خویشتنداری 

آزمون پسآزمونآزمایشی با طرح پیشروش اجرای پژوهش حاضر، نیمه
نفر از  ۳۰با گروه گواه بود. باتوجه به حجم جامعه و نمونه، برای 

کننده به آسیب خواندن، مراجعه آموزان اختالل یادگیری ویژه بادانش
بخشی مشکالت ویژٔه یادگیری رشت، آزمون مراکز آموزشی و توان

نوری و مرادی )نما( و اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن کرمی 
بندی مهارت اجتماعی مقیاا درجهآزمون هوش وکسلر کودکان و 

ای اختالل آموزان دارنفر دانش ۳۰اجرا شد. سپس از  گرشام و الیوت
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۴ 

نفر در  1۵نفر در گروه آزمایش و  1۵روش تصادفی ساده مذکور، به
 . در ادامه گروه آزمایش در مدت ده جلسٔهگروه گواه ارار گرفتند

ای ازطریق نظریٔه ذهن آموزش دریافت کرد؛ اما در طی این دایقه۶۰
شکل ها بهای صورت نگرفت. آموزشمدت در گروه گواه هیچ مداخله

دی برگزار شد. پس از اجرای جلسات مداخله، برای هر دو گروه انفرا

 SPSSافزار ها ابل و بعد از مداخله با نرمآزمون انجام پذیرفت. دادهپس
وتحلیل و آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( تجزیه ۲۳نسخٔه 

بودن توزیع متغیرها، آزمون منظور بررسی نرمالشد. همچنین به
سمیرنف و جهت تعیین اثربخشی مداخله، آزمون تحلیل اکولموگروف
 کار رفت.واریانس به

 . عناوین و شرح جلسات مداخالت نظریٔه ذهن1جدول 
 ها(.کمک عکسای بهها) سطح اول تشخیص بیانات چهرهجلسٔه اول: درک هیجان

 ادراکی بینای  ساده.جلسٔه دوم :یادگیری منابع اطالعاتی: تفکر 
 کننده.کننده و عصبانیکننده، ناراحتهای ترسناک، خوشحالها: مواعیتهای وابسته به مواعیتجلسٔه سوم: شناسای  هیجان

 جلسٔه چهارم و پنجم: تفکر ادراکی پیچیده.
 ها.های برگرفته از تمایلجلسٔه ششم: شناسای  هیجان

 به خود و اضاوت راجع به دیگران.جلسٔه هفتم: جلسٔه اضاوت راجع 
 های برگرفته از باور.جلسٔه هشتم: شناسای  هیجان

 فرد با درنظرگرفتن دانش وی.بینی رفتار یکجلسٔه نهم و دهم: پیش
 باور(.-نشدن تمایل )تمایلجلسٔه یازدهم و دوازدهم: درک باور صحیح و باور اشتباه و برآورده و برآورده

 هایافته ۳
های این پژوهش را کودکان نارساخوان پسر مقطع ابتدای  آزمودنی

سال و  ۸٫۹±۲٫1ها در گروه آزمایش تشکیل دادند که میانگین سن آن
بودن توزیع منظور بررسی نرمالسال بود. به ۸٫۸±1٫۹در گروه گواه 

آزمون  Zکار رفت. مقادیر اسمیرنف بهمتغیرها، آزمون کلموگروف
بودن ( که نرمالp>۰٫۰۵) نبوددار یرهای پژوهش معنامذکور برای متغ

وتحلیل ها نشان داد. جهت تجزیهتوزیع متغیرهای تحقیق را در گروه
از ها از میانگین و انحراف معیار و برای تعیین اثربخشی مداخله داده

های توصیفی و استنباطی آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته
های اجتماعی و مشکالت رفتاری، بسته مهارتتفکیک متغیرهای وابه

آمده است.  ۲ابل و بعد از مداخله در جدول 
 

های مختلف مطالعه ابل و بعد از اجرای برنامٔه آموزش های اجتماعی و مشکالت رفتاری در گروه. مقایسٔه میانگین نمرات مهارت۲جدول 
 نظریٔه ذهن

 گروه مرحله
 الت رفتاریکمش های اجتماعیتمهار

 *pمقدار 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 <۰٫۰۰1 ۵٫۲1 ۴۳٫۷ ۳٫۹۳ ۴۷ آزمایش آزمونپیش
 ۳٫۵۲ ۴۴٫۵ ۳٫۲۶ ۴۷ گواه

 آزمونپس
 <۰٫۰۰1 1٫۵۰ ۳1٫۸ ۵٫۵۷ ۶۸٫۲ آزمایش
 ۲٫۶۵ ۴۵٫۸ ۲٫۴۹ ۴۶٫۷ گواه
 واریانس*مقدار احتمال حاصل از تحلیل 

 
آزمون در گروه آزمایش آزمون و پسمقایسٔه میانگین نمرات پیش

آزمون های اجتماعی در مرحلٔه پسمشخص کرد میانگین نمرات مهارت
دنبال مداخله افزایش و میانگین نمرات مشکالت رفتاری کاهش یافته به

نشان داد  بین دو گروه (. نتایج آزمون تحلیل واریانس p<۰٫۰۰1است )
( و مشکالت p<۰٫۰۰1های اجتماعی )آزمایش و گواه از نظر مهارت

دیگر، عبارتبهشود. دار مشاهده میتفاوت معنا (p<۰٫۰۰1رفتاری )
های اجتماعی افراد گروه های دو گروه، نمرات مهارتطبق میانگین

نمرات دار افزایش و طور معناآزمایش درمقایسه با گروه گواه به
 مشکالت رفتاری کاهش داشته است.

 بحث  4
اهمیت محیط و ارتباط اجتماعی در زندگی کودکان امری است که 

شناسان به آن اذعان وتربیت و روانبسیاری از متخصصان تعلیم
های اجتماعی او طوراساسی از خالل تجربهاند. تفکر کودک بهداشته

هن، امکان برارای روابط یابد و با ایجاد کارکردهای عالی ذتحول می
 مستلزم موفق، اجتماعی روابط شود؛ بنابراینوااعی در وی میسر می

 و دیگران درونی حاالت درک جهت خاص مکانیسمی داشتن
بینی رفتارهای سایرین ذهنی است که به افراد در پیش حاالت پردازش
 توان نتیجه گرفت آموزشهای حاصل میکند. باتوجه به یافتهکمک می

نظریٔه ذهن سبب بهبود مهارت اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری 
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۵ 

 شود.آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن میدانش
نتایج نشان داد آموزش نظریٔه ذهن موجب افزایش مهارت اجتماعی 

آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن شده است؛ دانش
روه آزمایش بیشتر از گروه گواه بوده و آزمون گای که نمرات پسگونهبه

آمده از این پژوهش با دستهای بهبا هم تفاوت معناداری داشتند. یافته
(. در تبیین یافتٔه 1۴،1۶،۲۴نتایج مطالعات مختلف، همخوانی دارد )

آموزان مبتال به اختالل، شدن دانشتأثیر نظریٔه ذهن در بهبود اجتماعی
 فکر دیگران آنچه درک توانای  عنوانبه ا اغلبباید گفت نظریٔه مذکور ر

 سایرین احساسی هایسیگنال به مناسب طوربه و کنندمی و احساا
(؛ بنابراین، هر اندازه کودکان بتوانند ۲۵اند )کرده پاسخ داده، تعریف

ها را پردازش کنند، حاالت درونی دیگران را درک و حاالت ذهنی آن
اعی خوب  با سایر افراد برارار سازند. فرض توانند روابط اجتمبهتر می

بر این است که اگر اشخاص دارای درک درستی از رفتارهای فرد مقابل 
باشند، توانای  بهتری در سازگاری با وی داشته و در ایجاد یا توسعٔه 

(. ازآنجاکه نظریٔه ذهن نقش مهمی ۲۴کنند )همکاری با او تالش می
فردی موزش این نظریه در حوزٔه روابط بیندر زندگی اجتماعی دارد، با آ

توان همکاری با دیگران را تسهیل و ارتباط متقابل میان اعضای گروه می
دهد تا برای رسیدن به اهداف کرد. به فرد نیز این امکان را می تررا آسان

حال با کسب توانای  خویش، با دیگران با تدبیر برخورد کند. درعین
های نامناسب و در خواهند بود تا در وضعیتنظریٔه ذهن افراد اا

غیرمنطقی، تبیین و تفسیر مناسب  از رفتار خود بروز داده و ضمن 
تر را در های نسنجیده و نامناسب، بازخورد مناسبجلوگیری از واکنش

های سخت داشته باشند. همچنین حین تعامل شایسته با مواعیت
های دیگران گوش و به گفتهطور واضح خود را اثبات کرده همساالن به
دیگر، تغییر و تحول در نظریٔه ذهن کودک به عبارتدهند. به
 شدن وی کمک خواهد کرد.اجتماعی
های دیگر دارای تنااض است. این ها با نتایج پژوهشطور یافتههمین

آوری اطالعات باشد علت تفاوت در ابزار جمعتواند یا بهمغایرت می
های استثنای  اوتیسم، آسپرگر، مختلف شامل گروهاز جوامع آماری یا 

ناشنوا و نیازهای ویژه ناشی شود که از نظر عملکرد ذهنی و رفتارهای 
آموزان دارای اختالل یادگیری خاص ای با دانشانطباای تفاوت ویژه

 (. ۹،1۳،1۷دارند )
همچنین نتایج نشان داد آموزش نظریٔه ذهن در کاهش مشکالت 

موزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن مؤثر بوده آرفتاری دانش
 (. کودکان1۶ها با برخی مطالعات همخوانی دارد )است. این یافته

 با آمیزیموفقیت تعامل تنهانه اجتماعی، هایمهارت بهتر سطوح فااد
 مانند شدهسازیدرونی دارمشکل رفتارهای بلکه ندارند، خود همساالن
 دارمشکل و نیز رفتارهای تنهای  و افسردگی غمگینی و احساا
 ضعیف مهار کالمی و یا جسمانی پرخاشگری مثل شدهسازیبرونی
(. در تبیین این ۲۶کنند )می تجربه بیشتر را دیگران با کردنبحا و خُلق

های متعدد تحصیلی، این توان بیان کرد باتوجه به ناکامینتایج می
دلیل نفس ضعیفی داشته و بهعزتآموزان اغلب خودانگاره و دانش

راحتی احساا غمگینی، ناامیدی، ترا از تحقیرشدن در بین دیگران به
های ناکارآمدی و تنهای  دارند. همچنین ازآنجاکه گاهی ناتوانی

فعالی و نقص توجه همراه است، این گروه از کودکان، یادگیری با بیش
د نشان داده و اادام به شدٔه بیشتری از خوسازیمشکالت رفتاری برونی

کنند. رفتارهای پرخاشگرانه و درگیری و مشاجره با دوستانشان می
آموزش نظریٔه ذهن میزان صبوری و کنترل رفتارها را در حین ارتباط با 

دهد و کاهش پرخاشگری و رفتارهای درگیرانه را همساالن افزایش می
احساا غمگینی  کردن تنهای  ودیگر، ضمن کمدنبال دارد. ازسویبه

آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن باعا بیشترشدن دانش
یاب  و حفظ و نگهداری نفس و درنتیجه تمایل به دوستحس اعتمادبه

 شود.ارتباط بین دوستان می
توان به استفادٔه صرف از فرم های این پژوهش میاز محدودیت
آموزان اجتماعی دانشهای دهی معلم برای سنجش مهارتخودگزارش

ندادن نتایج آن به اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن و نیز تعمیم
شود باتوجه به اینکه آموزان استثنای  اشاره کرد. پیشنهاد میسایر دانش

آموزان اثربخشی آموزش نظریٔه ذهن بر کاهش مشکالت رفتاری دانش
این منظور صورت استثنای  کمتر بررسی شده است، این پژوهش برای 

دهی معلم و والد جهت سنجش گیرد. همچنین هر دو فرم خودگزارش
  کار رود. ها بهمهارت اجتماعی آن

 گیرینتیجه ۵
های پژوهش حاضر نشان داد آموزش نظریٔه ذهن به طورکلی یافتهبه

آموزان اختالل یادگیری ویژه با آسیب خواندن، موجب بهبود دانش
شود؛ ها میکاهش مشکالت رفتاری آنهای اجتماعی و مهارت

درنتیجه تقویت نظریٔه ذهن که در معنابخشیدن به رفتارهای اجتماعی 
ای مؤثر در عنوان مداخلهاز اهمیت خاصی برخوردار است، باید به

وتربیت و های آموزشی مدنظر مربیان و متخصصان تعلیمبرنامه
 شناسی ارار گیرد.روان
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