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 ناشنوا دانش آموزان نظریه ذهن بهبوداثربخشی آموزش نظریه ذهن بر 

 

 

 ایمان پرورسهیال، معصومه ایزدی نیا

 

 .کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه غیر انتفاعی آمل

 .واحد عجب شیر میدانشگاه آزاد اسالروانشناسی تربیتی،  کارشناسی ارشد

 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر بهبود نظریه ذهن  :هدف: چکیده

جامعه آماری  این بررسی از نوع شبه آزمایشی می باشد. :روشناشنوا می باشد.  دانش آموزاندر 

شهر اردبیل می باشد که در مدارس  پژوهش در این بررسی کلیه دانش آموزان پسر ناشنوا

 ی نمونه . مشغول به تحصیل بودند 9314-9315استثنایی استان اردبیل در سال تحصیلی 

. نمونه مورد نظر دانش آموزان ناشنوا، ش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدپژوهش حاضر به رو

نفری  8صادفی در دو گروه که دارای والدین شنوا بودند، انتخاب شدند  و بعد از آن  به صورت ت

کودک ناشنوای پنجم  91گروه کنترل و گروه آزمایشی قرار گرفتند. حجم نمونه موردنظر شامل 

بود. استیممن ابزار بکار گرفته شده در این آزمون شامل آزمون نظریه ذهن  .وششم ابتدایی بود

نتایج نشان  یافته ها: رفتند.داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گ

در مرحله پس آزمون و با کنترل پیش آزمون، بین گروههای آزمایش و گروه گواه   داد که

( بنابراین P<0.000از لحاظ بهبود سطح نظریه ذهن تفاوت معنی داری وجود دارد )پیگیری 

  .موثر بوده است دانش آموزان ناشنواذهن آموزش نظریه ذهن در بهبود نظریه 

 دانش آموزان ناشنوا، آزمون نظریه ذهننظریه ذهن،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

آید، در نتیجه قدرت ارتباطی که از  ای در دستگاه شنوایی  به وجود میعارضه ای است که در اثر وجود ضایعه ناشنوایی       

(. داشتن ارتباط اجتماعی با دیگران 9331ر ،ابعاد گسترده تر پیدا می کند دچار خلل و نقصان می شود )محمدپو ،طریق شنیدن
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مستلزم درک این مطلب است که شناخت  و دانش دیگران نسبت به حوادث، اشیا و به طور کلی جهان، متفاوت از محتوای  ذهنی 

 رتبه دوم92(. ناشنوایی که بعد ازعقب ماندگی ذهنی 9381، وعات است )خانجانی و هداوند خانین موضآخود شخص درمورد 

معلولیت را در کشور به خود اختصاص داده است و آمارهای تخمینی ارایه شده توسط سازمان بهزیستی کشور نشانگر این است که 

هزار نفر  430درصد یعنی  2/91میلیونی ایران را معلول تشکیل می دهد که از این تعداد  30در صد از جمیعت بیش از 90حدود 

درمورد میزان شیوع ناشنوایی در ایران متاسفانه آمار  (.9381بهشتی اقدم ،) تشکیل می دهندرا معلوالن دارای اختالل شنوایی 

درصد افراد دارای کم شنوایی گزارش شده است )حاجیلو و 4/93( 9388در مطالعه برادران فرد و همکاران ) .دقیقی وجود ندارد

 (. 9310انصاری ،

انسانها  ان است. در واقع اگرکند، نظریه ذهن و زب انها را از سایر گونه ها متمایز میمی توان گفت که دو توانایی اصلی که انس       

(. بعد از سالها بی 9310ترجمه خانجانی و هداوند، 2001)داهرتی،رتباط جمعی داشته باشند عجیب بودتوانستند با هم ا نمی

( بررسی های را انجام دادند که در آن 9115و سیگال )برای اولین بار پترسون  دانش آموزان ناشنواتوجهی به حوزه نظریه ذهن 

ساله موفق به اجرای صحیح  93تا8)دارای والدین شنوا( استرالیایی   دانش آموزان ناشنواگزارش کردند که اکثریت یک گروه از 

(. براساس همین 9388ده،نبودند )حسن زا ،سالگی آنها را به درستی اجرا می کردند 5یا 4تکالیف باور کاذبی که کودکان شنوا در

میالدی توجه برخی پژوهشگران در  10از نیمه دوم دهه  ،بر اساس نظریه ذهن دانش آموزان ناشنوابررسی های رشد شناختی 

 استرالیا و امریکا و انگلستان را به خود جلب کرد.

( که روی حوزه 9131-9185)3ویل من ولراه  ا :واردشده است 2اصطالح نظریه ذهن حداقل از دو طریق به  ادبیات  تحولی      

 فراشناخت کار می کرد از )نظریه ذهن( به عنوان مفهوم کودکان از شناخت بزرگساالن استفاده کرد. راه دوم و شاید مشهورترین،

اطی ( از این اصطالح برای بررسی شناخت نخستی هااستفاده کردند و آن را به مانند یک سیستم استنب9138پریماک و وودورف )

(. می توان گفت یک ژرفا، 2001هم  به وسیله اسناد حالت های ذهنی به افراد تعریف کردند )داهرتی ، برای پیش بینی رفتار، آن

وقتی که  ،حتی یک انقالب با به چالش کشیدن  نظریه رشد شناختی پیاژه آن هم از منظر نوزادان در روان شناسی تحولی رخ داد

آن هم با کار پریماک وودورف با این سوال که آیا ،(9388میالدی آغاز شد )حسن زاده، 80ن از دهه بررسی ها درمورد نظریه ذه

از اصطالح نظریه ذهن برای اشاره به توانش فرد در اسناد دادن  آنها(. 2005، 4شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ )استینگتون و بیرد

نظریه (. 9385براساس حالتهای ذهنی استفاده کردند )مشهدی و محسنی ،دیگران ونیز پیش بینی رفتارها  حالتهای ذهنی خود و

بر اساس پژوهشی  .( 5،2099کوبایاکاوا، کاوامورا ،ژه ای برای درک حالتهای ذهنی دیگران می باشد) تسوریاذهن توانایی شناختی وی

کانادایی، هندی، پرویی، -ج فرهنگ اروپاییبر روی کودکان پن )که با استفاده از ابزار واحدی )تکلیف باورکاذب تغییر مکان

                                                           
1-Mentally retard. 

2-development. 

-3 wellman                                                                                                                                                                          

1- Astington,J.W.& Baird ,J.A. 
2 -Tsuruya . N  , Kobayakawa . M, Kawa mura . M.  
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سن رسیدن به نظریه ذهن در تمامی فرهنگها پنج سالگی گزارش شده است )حسن زاده  ،سامورایی، تایلندی انجام شده است

ن ( انجام پذیرفت  به این نتیجه رسیده است  که در کودکان چهار ساله ای9،2003(. در بررسیهای دیگر که توسط )ویلیرس9388،

  اعتقاد که دیگران نیز می توانند اعتقادات غلطی داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند به وجود می آید.

یک تاخیری در کسب نظریه ذهن دارند   دانش آموزان ناشنوا( خاطر نشان شدند که 9111) 2و هسی طی بررسی های گری      

در بررسی های دیگر  .شد، که به اهمیت ارتباط زبان و نظریه ذهن اشاره داردو زبان با تواند در اثر مشکل در نحو که این تاخیر می

وقتی در محیطی هستند که زبان گفتگو در آن مسلط و غالب  است یک تاخیری در کسب نظریه ذهن در آنها  دانش آموزان ناشنوا

ای دیگری نشان دادند که تفاوتهایی ( نیز در بررسی ه9111(. پترسون و سیگال )3،9118دیده می شود )راسل، هانتر، بنکس

( در بررسی دیگری  به این نتیجه 2000وشنوا مشاهد می شود. باز هم پترسون و سیگال ) دانش آموزان ناشنوادرنظریه ذهن 

د که  شاید می تواند به این دلیل باش تاخیر در نظریه ذهن می باشند، کهدارای والدین شنوا دارای  دانش آموزان ناشنواکه  رسیدند

در خانواده های شنوا متولد می شوند و اکثر این خانواده ها آشنایی با زبان اشاره ندارند و  دانش آموزان ناشنوادرصد  10حدود 

ی دانش آموزان ناشنوا(. البته باید خاطر نشان کنیم که 9388حتی در صورت یاد گرفتن نیز نتیجه ناامید کننده است )حسن زاده،

( در بررسی 2009)4د. جکسوننکسب نظریه ذهن نداردر تاخیر آنچنانی  ،وا به خاطر داشتن یک سبک تعاملدارای والدین ناشن

 دانش آموزان ناشنوامثبتی با زبان دارد وکودکان شنوا نسبت به  هایش به این نتیجه رسید که توانایهای نظریه ذهن، ارتباط مهم و

                                                           
3- villiers,J.D.                                                                                                                                                                                           
4- Gary,C.D&hosie,j.a .                                                                                                                                                                               
5- Russell, P. A . Hunter, N. ,Banks, J. S. 

 

 

 
 
1-jackson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2- Costa,B.F & Harries,P                                                                                                                                                                                                                                                  

3- Lundy, J                                                                                                                                                                                                                                                   

4- Want,W.S.C & Siegal,M                                                                                                                                                                                                

5- Hale,C.M, & tager-Flusberg,h                                                                                                                                                                              

-6  Nathalie,N & Marine, H                                                                                                                                                                             
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( رشد زبان و مولفه های صحبت کردن را  2009) 9رسی های کاستا و هریسکنند. در بر در تکلیف باورهای کاذب بهتر عمل می

نسبت به کودکان شنوا در  دانش آموزان ناشنوایک اصل در کسب نظریه ذهن می دانند و به این نتیجه رهنمون می شوند که 

کند و در یافته هایش به  ان مینشاهمیت زبان را در نظریه ذهن خاطر( نیز باز 2002) 2کسب نظریه ذهن تاخیری دارند.  الندی

دانش ( نیز خاطر نشان می شوند که 2002) 3ونت و سیگال . در رسیدن به نظریه ذهن تاکید می کند دانش آموزان ناشنواتاخیر 

( نشان می دهندکه کسب جمله های 2003) 4نسبت به شنوا تاخیر در کسب نظریه ذهن دارند. هال و فلسبرگ آموزان ناشنوا

( طی بررسی های خود مداخالت و تحقیق در حیطه نظریه ذهن را 2093) 5و مارینی ناتاهلی شد نظریه ذهن تاثیر دارد.نحوی در ر

 .پیشنهاد می کنند

در  دانش آموزان ناشنوا گرفتندرا که درآن نتیجه  (2000) 1، گرین، هیندمارش و والکربر همین اساس اگر پژوهش مارشاک      

یک استثنا  را بلکه قدری هم از همساالن شنوای خود جلوترند ،نه تنها تاخیری در رشد نظریه ذهن ندارند مقایسه با کودکان شنوا

نظریه ذهن را در رسیدن به  دانش آموزان ناشنواروش شناختی بدانیم، بقیه بررسی ها همگی به اتفاق به عملکرد پایین و تاخیر 

 خاطر نشان می شوند.

، اما با تاکید دارند دانش آموزان ناشنوا ا خارجی به جز یک استثنا به تاخیر در کسب نظریه ذهن دردر مجموع همه بررسی ه      

در ایران این حوزه از لحاظ منابع بررسی خیلی محدود  دانش آموزان ناشنواتوجه به آغاز دیر هنگام بررسی نظریه ذهن در حوزه 

تاخیری در رشد  دانش آموزان ناشنواانجام شد به این نتیجه رسید که ( 9384وکم می باشد. در بررسیهای که توسط حسن زاده )

دانش  رشد نظریه ذهن ،( انجام شد9381نظریه ذهن دارند. در بررسی دیگر که توسط حسن زاده، نیک چهره، افروز، حجازی )

که به مقایسه نظریه ذهن بین  ( در بررسی های9381. بهشتی اقدم)بودی دارای والدین شنوا دارای تاخیر شدیدی آموزان ناشنوا

دارای تاخیر شدیدی در کسب نظریه ذهن هستند.  دانش آموزان ناشنواکودکان شنوا و ناشنوا پرداخته بود به این نتیجه رسید که 

ساله ای در کسب نظریه ذهن دارند در  3تاخیر  دانش آموزان ناشنواهای نتایج بررسی ها مشاهده می شود که  با جمع بندی

 (.9381)بهشتی اقدم،این حوزه اختصاص دادشنوایان باید ساعتی را به آموزش در مدارس نا ،اثبات این تاخیر در مدارس صورت

دانش آموزان در این پژوهش محقق سعی می کند تا به جواب این سوال برسد که آیا آموزش نظریه ذهن در بهبود نظریه ذهن       

 موثر است ؟ ناشنوا
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 روش

حال تحصیل در در امعه آماری مورد پژوهش در این بررسی کلیه دانش آموزان پسرناشنوا شهر اردبیل می باشد که جآزمودنی ها: 

ش نمونه گیری در دسترس . نمونه پژوهش حاضر به روبودند 9314-9315مدارس استثنایی استان اردبیل در سال تحصیلی 

لت در دسترس بودن و سهولت انتخاب آزمودنی ها مورد استفاده نمونه گیری در دسترس نمونه گیری است که به ع .انتخاب شد

قرار می گیرد، نمونه مورد نظر دانش آموزان دچار ناشنوایی که دارای والدین شنوا که در حال تحصیل بودند انتخاب شد  و بعد از 

کودک  91ونه موردنظر شامل نفری گروه کنترل و گروه آزمایشی قرار گرفتند. حجم نم 8آن  به صورت تصادفی در دو گروه 

 بودند.ناشنوای پنجم وششم ابتدایی 

 طرح پژوهشی

 این بررسی از نوع شبه آزمایشی می باشد.

 ابزار

در سال  9فرم اصلی آزمون توسط استیممن شد.سوالی آزمون نظریه ذهن استفاده 38در پژوهش حاضر از فرم  : آزمون نظریه ذهن

سال طراحی شده است. 92تا  5کودکان عادی و مبتال به اختاللهای فراگیر رشد با سنین به منظور سنجش نظریه ذهن در  9114

این آزمون بر اساس یک دیدگاه تحولی و چند بعدی از نظریه ذهن طراحی شده است. درخصوص روایی و پایایی این آزمون، 

ی انجام دادند، ضریب همبستگی پیرسون و کودک عاد38( که پژوهشی را بر روی  9381موریس و همکاران  )به نقل از بهشتی ،

دورشته ای نقطه ای میان این آزمون و سایر آزمون ها )شامل تکالیف خانه عروسک، آزمون جعبه اسمارتیز، تست ادراک هیجانات 

ون برای کل ثبات درونی این آزم .از حاالت چهره، آزمون پذیرش نقش( باال و معنادار بود که بر روایی همزمان آزمون داللت دارد

اجرا ساله شیراز  3 ذهنیعقب مانده  و ( بر روی گروهی از کودکان عادی9385ست. در بررسی قمرانی و همکاران )ا 0/92 آزمون

این آزمون به صورت  .شد که در مجموع نشان داده شده است که این آزمون از خصوصیات روان سنجی خوبی برخوردار است

داستان های است که آزماینده پس از ارائه به آزمودنی از آنها سواالتی مطرح نموده و پاسخ  ویر وشامل تصا مصاحبه اجرا می شود و

سوالی،  38در فرم  نبه پاسخ غلط داده می شود. بنابرای 0در صورت پاسخ صحیح و نمره  9آزمودنی به هر سوال به صورت نمره 

 گیرد.  را می 38تا 0آزمودنی نمره بین 

 

 

                                                           
1-steememan. 
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 ی داده هاشیوه اجرا /گردآور

به صورت در دسترس از مدرسه  نمونه ،در این پژوهش بعد از دریافت مجوز های الزم از آموزش و پرورش  استثنایی استان اردبیل

بعد از هماهنگی های الزم با مدیر مدرسه جهت معرفی یک مربی مسلط به  .ابتدایی پسرانه که مخصوص ناشنوایان بود انتخاب شد

یه آزمون نظریه ذهن و او ار تفهیم هدف پژوهش با مربی مربوطه از  مونه های مورد نظر مشخص شد که بعدبرقراری ارتباط با ن

نفره انتخاب شدند که در گروه آزمایشی و کنترل قرار گر  8دراین پژوهش دو گروه  .کار پژوهشی آغاز گردیدآموزش های الزم 

آمار  های از روشتحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت اطالعات جمع آوری شده  مورد تجزیه و . فتند

-29 نرم افزار  استفاده شد. در ضمن تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از برنامه آماری ،تحلیل کوواریانس یک راهه توصیفی،  

spss  شد.تجزیه وتحلیل 

 نتایج

ذهن آزمودنی ها در گروههای آزمایش ، کنترل در نظریه و حداکثر نمرات بهبود حداقل  معیار، انحراف میانگین،:  9شماره جدول 

 مراحل پیش تست و پس تست و پیگیری

 گروه متغیر

 

 مرحله

 

دانحراف استاندار میانگین  تعداد حداکثر حداقل 

 

 

 

 آزمایش

 پیش آزمون

 

954/21  2/9  91 21 8 

 پس آزمون
93/12  5/9  22 30 8 

 

 پیگیری

 

 

2 4/5    1/4 23 23 8 

 

 

ننظریه ذه  

 پس آزمون 
925/22  051/9  98 25 8 

 

 
 پیش آزمون کنترل

925/23  

 

 

951/9  98 23 8 
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 پیگیری

335/23  0/105  91 21 8 

 

می پیگیری  ودر پیش آزمون و پس آزمون  گواهنشان دهنده انحراف معیار و میانگین گروه آزمایشی و    9جدول های شماره      

 باشد.

 تاثیر دارد. دانش آموزان ناشنوانظریه ذهن در بهبودآموزش نظریه ذهن ، بر  (9رضیه شماره ف

 با گواه و آزمایش های آزمون نظریه ذهن گروه پس میانگین راهه مقایسه ی یک کوواریانس تحلیل : نتایج2جدول 

 آزمون کنترل پیش

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

داریمعنا  

 توان آماری مجذور اتا

 گروه با کنترل پیش

 آزمون
1479/200 1 1479/200 

192/31

2 
0/000 815/0 9 

     7/692 14 230/750 خطا

 

پیش آزمون بین گروههای آزمایش و گروه گواه از لحاظ نتایج  مشاهده می شود با کنترل 2همان طوری که در جدول شماره       

، بنابراین فرضیه آموزش نظریه ذهن در بهبود (F=912/392و  P<0/000اوت معنی داری وجود دارد)بهبود سطح نظریه ذهن تف

 81می باشد یعنی  0/86همچنین میزان تاثیر برابر با  ید قرار گرفت.یتامورد  ،موثر بوده است دانش آموزان ناشنوانظریه ذهن 

ذهنی می باشد. توان آماری بدست آمده  هه تاثیر آموزش نظریدرصد تفاوت در نمره های پس آزمون بهبود نظریه ذهن مربوط ب

 است، یعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است. 9برابر با 
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کنترل  با گواه و آزمایش های پیگیری نظریه ذهن  گروه آزمون میانگین راهه مقایسه ی یک کوواریانس تحلیل : نتایج3جدول 

 آزمون پیش

مجموع  منبع

 مجذورات

ه درج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 توان آماری مجذور اتا

گروه با کنترل 

 پیش آزمون
1940/450 1 1940/450 374/514 0/000 0/926 1 

     5/181 14 155/438 خطا

یانگین نمرات ری با میمون پیگزدر آ نیز می توان گفت میانگین نمرات بهبود نظریه ذهن آزمودنی ها 3مطابق جدول شماره       

گروه گواه در مرحله پس تست تفاوت معناداری داشته که ناشی از اثربخشی آموزش بوده، ولی با میانگین نمرات گروه آزمایش در 

 مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

 

س آزمون نظریه ذهن گروه های مستقل برای مقایسه ی میانگین تفاوت آزمون پیگیری و پ Tآزمون  : نتایج4جدول 

 گروه آزمایش 

 خطای معیار تفاوت

 ها
  هااوتمیانگین تف

 سطح معنی

 داری)دوسویه(

درجه 

 آزادی
t 

 آزمون لوین برای ارزیابی

 منبع تغییرات تساوی واریانس ها

یدارمعنی   F 

0/692 0/125 0/859 14 0/180 0/436 0/643 

تفاضل آزمون 

پیگیری و پس 

 آزمون

نمرات بهبود نظریه ذهن آزمودنی ها در پس آزمون و آزمون پیگیری بطور معنی داری باالتر از  4بق جدول شماره مطا      

 .میانگین گروه گواه است
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 بحث و نتیجه گیری

ش نتایج این پژوه .ذهن کودکان ناشنوا تاثیر داردنظریه ی آموزش نظریه در بهبود  نشان می دهد که نتایج تجزیه و تحلیل       

و  پنجمبه گونه ای که دانش آموزان پایه  .نشان می دهد که کودکان ناشنوا در کسب نظریه ذهن دچار نارسایی هایی می باشند

 4به طوری که کودکان عادی در ، ششم ابتدایی دارای والدین شنوا هنوز هم در رسیدن به تکالیف باورهای غلط نمرات پایینی دارند

با توجه به اینکه در جامع کنونی ایران دانش آموزان با آسیب شنوایی محدودیت های  . ی شوندسالگی به نظریه ذهن نائل م

گوناگون را تجربه می کنند و هنوز خدمات آموزشی مناسب به طور کافی برای این گروه از دانش آموزان وجود ندارد. به نظر می 

 گرفته شود.را باید مورد توجه قرار رسد که در بحث آموزش و پرورش کودکان ناشنوا آموزش این حیطه 

طی این پژوهش معلوم شد که آموزش تکالیف باورهای غلط در بهبود و تسریع رشد نظریه ذهن کودکان ناشنوا موثر می باشد       

( گری و 9115شد که این پژوهش همسو با یافته های پترسون و سیگل )و این افراد دارای مشکالتی در نظریه ذهن می با

( ویل من، 2001( یترسون)2001( مولرواسچیک )2005( پترسون و ویل من و اسیو)2003( ویلرس)2009( جکسون )9111هسی)

ش در ایران نیز همسو با این پژوه .( می باشد2093( و فروزه استانژلین و بریتی لی)2092( وپیتر و وایلر)2099پترسون و فانق)

همچنین اثر بخش بودن  .( می باشد9381( بهشتی اقدم )9381( نیک چهره، افروز، حجازی)9384پژوهش های حسن زاده )

 (9310ادیب) (،9381موللی ) ( و انصاری نژاد،9381عبداهلل زاده کاوه، مرادی )، بررسی های نسائیان آموزش نظریه ذهن همسو با

 .( می باشد2001با بررسی مارشاک و همکاران) همسومی باشد و نا

ن این یافته ها می توان گفت که کودکان ناشنوا علی الخصوص دارای والدین شنوا در کسب نظریه ذهن دچار یدر تبی       

، پترسون و ویل من . مشکالت زیادی می باشند که آسیب شنوایی این افراد می تواند باعث بروز این نارسایی نظریه ذهن شده باشد

( طی بررسی های طولی و مقطعی خود به این نتیجه رسیدند که کودکان چینی و آمریکایی بر اساس فرهنگ متفاوت 2092فانق )

این خود نیز می تواند به علت ناتوانی کودکان در برقراری رابطه موثر باشد. به گونه ای  .خود با تاخیرهای به نظریه ذهن می رسند

در درک اینکه دیگران  چه احساس  ، ( نشان داد که اکثر افرادی که در برقراری ارتباط مشکل دارند2092ی )که طی بررسی، سار

و افکاری دارند مشکل دارند. آسیب شنوایی پیامدهای روانی عاطفی ، شناختی و اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد )به 

این باشد که اکثر خانواده ها آشنایی به زبان اشاره  والدین شنوا بخاطر شاید این تاخیر در کودکان ناشنوا دارای (. 9319پروژه،

(. طی بررسی های نسائیان،عبداهلل زاده 9115سیگال، -ندارند و حتی در صورت یاد گرفتن نیز نتیجه ناامید کننده است)پترسون

ویی به تکالیف باورهای غلط می شود ( مشخص شد که آموزش باورهای غلط باعث اثر بخشی بودن در پاسخگ9381کاوه مرادی )،

بررسی دیگر  .که همسو با این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق آموزش نظریه ذهن به کودکان ناشنوا کمکهای را بکنیم

للی، انصاری نژاد، مونیز نشان داده است که آموزش نظریه ذهن باعث ارتقاء نظریه ذهن در کودکان کم توان ذهن آموزش پذیر شد)

پس به طور خالصه می توان گفت که کودکان ناشنوا ذاتاً استعداد یاد گرفتن نظریه ذهن را دارند ولی طریقه (. 9381ادیب،

 آموزشی به این گروه افراد براساس کمبود هایشان بیشتر مورد نظر قرار بگیرد.



27-68، ص 6121 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

82 

 

 محدودیت های تحقیق 

پژوهشگران بعدی  و نظر داشتتعمیم یافته ها باید آنها  را مده گیری و پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی است که در نتیج      

می باشد که بهتر است از حجم بیشتری و از نواحی و  اولین موضوع در مورد کم بودن حجم نمونه .به این موضوعات توجه کنند

ان اشاره امکان اجرای آزمون هوش میسر به دلیل آشنا نبودن محقق با زبدوم  . .شهرهای مختلف و بیشتری نمونه گیری انجام شود

  .نگردید و این متغیر لحاظ نشد 

 پیشنهادات

از پیشنهادات این بحث، این می باشد که اول نمرات هوشبهر کودکان ناشنوا کنترل شود، دوماً برای افزایش قدرت تعمیم       

 ه شود.پذیزی از حجم بیشتر نمونه استفاد

 

 منابع فارسی

اثر آموزش نظریه ذهن بر بهبود رفتار انطباقی دانش آموزان عقب مانده ذهنی. فصلنامه دانشگاه  (.9381)رگس.ادیب سرشکی، ن

 .9ص .9383علوم بهزیستی و توانبخشی ، 

اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش  .(9381انصاری نژاد، سمیه؛ موللی، گیتی؛ ادیب سرشکی،نرگس.)

 . 920- 905(،2)9،توان ذهنی آموزش پذیر. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاورهآموزان کم 

نظریه ذهن ورابطه  آن با کفایت اجتماعی درکودکان با نیازهای ویژه .تعلیم  (.9310، عصمت .)میکائیلی محبوب ؛ ،بخشی بارزیلی

 .908شماره وتربیت استثنایی،

، 9شماره ،های اجتماعی کودکان نابینا ،ناشنواعادی.پژوهش درحیطه کودکان استثناییمقایسه مهارت  (.9384بیابانگرد،اسماعیل.)

 .9384 بهار

 230.-228تهران، ، انتشارات آوای نور .خانواده و کودکان بانیازهای ویژه(. 9319). احمد به پژوه،

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه و عادی. پایان  دانش آموزان ناشنوا(. مقایسه نظریه ذهن در 9381بهشتی اقدم، اعظم.)

 طباطبایی.

 . 9384، 2، شماره 91. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی دانش آموزان ناشنوا(. تئوری ذهن در 9384حسن زاده، سعید.)

پژوهش  براساس نظریه ذهن. دانش آموزان ناشنوا(. تحول شناختی 9381محسنی، نیکچهره؛ افروز، غالمعلی؛ حجازی، الهه.) سعید؛

 .44-9،9381/91در حیطه کودکان استثنایی، شماره،
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بررسی مهارتهای اجتماعی در گروهی از کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نظام درجه  (.9338سیما.) ،شهیم

 .    9،  شماره سال چهارم دوره جدید، ،له روانشناسی وعلوم تربیتی تهرانمج بندی مهارت اجتماعیی.

 . ماهنامه کودک، ماهنامه آموزش واطالع رسانی،دانش آموزان ناشنوا(.آموزش مهارت های اجتماعی به 9383چمن دستی.) ،هالش

 . 83اسفند ،41شماره

 . انتشارات سمت ،تهران. دانش آموزان ناشنوا(. روانشناسی وآموزش 9388حسن زاده، سعید.)

(. نقص نظریه ذهن در پسیکوز؛ آیا اسکیزوفرنیا اختصاصی است. اندیشه و 9383اد.)نجاتی، علی اکبر؛ شریفی، ونداد؛ عالقبندراد، جو

 چکیده.9383، 4رفتار، شماره

(.تاثیر آموزش باورهای کاذب بر پاسخ گویی به 9381نسائیان، عباس؛ عبداله زاده رافی، مهدی؛ مرادی، معصومه؛ کاوه، منیژه. )

 .13-3، 5، 9381نشناسی معاصر،سال، روا  1تا 3کودکانتکالیف نظریه ذهن در 

(. نظریه ذهن .چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک میکنند؟.) ترجمه زینب خانجانی و 2001)داهرتی، مارتین جی.

 (. انتشارات سمت ،تهران.9310فاطمه هداوندخانی 

نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده  بررسی روایی و اعتبار آزمون (.9385میر؛ البرزی، شهال؛ خیر، محمد.)ا قمرانی،

 .9385، 2شماره  ،38ذهنی عادی در شیراز. مجله روانشناسی،

فصلنامه شنوایی  (.بررسی شیوع اختالل شنوایی و علل مرتبط با آن در استان اردبیل.9310حاجلو، نادر؛ انصاری، اسماعیل.)

 . 2099، سال 35شناسی، شماره 

(. نظریه ذهن:تحول و رویکردها. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 9381خانجانی، زینب؛ هداوندخانی، فاطمه.)

 . 9388، 91شماره ،4سال

 ن. انتشارات سازمان بهزیستی ،تهران.(. آشنایی با ناشنوایان، آموزش توانبخشی آنا9331محمدی پور، طاهره.)

بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارتهای اجتماعی کودکان با اختالل اسپرگر .پایان نامه کارشناسی  .(9381مختاری، یلدا.)

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. 

 .9382، 3،شماره5م شناختی ، سال(. نظریه ذهن:رویکردی جدید به روانشناسی تحولی .تازه های علو9382مشهدی، علی.)

(. بررسی مقایسه ای توانشهای نظریه ذهن ونگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده 9385مشهدی ، علی؛ محسنی، نیکچهره.)

 .9385، 2شماره ،90، 38ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی .مجله روانشناسی 

عملی . پایان نامه  -مقایسه تئوری ذهن در بیماران اسکیزوفرنی ودوقطبی و وسواس فکری (.9319آدینه،پریسا ) ؛نیلوفر میکاییلی،

 9کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ص 

. پایان مقایسه ی هویت یابی، ازخودبیگانگی . مهارت های اجتماعی بین نوجوانان واجد والدین و فاقد والدین (.9310محرمی، الهام)

 41-35دانشگاه محقق اردبیلی ص  نامه کارشناسی ارشد
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