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       چکیده   
اي همچون باور، نیت، میل، نسبت دادن ادراکات ذهنيتوانایي 

و فهم به خود و دیگران  وانمود کردن، دانش و از این قبیل
ا مادراکات  تواند با دیگران مي ادراکات ذهنيکه  موضوعاین 

. با ودشمينظریه ذهن نامیده  ،و حتي با واقعیت متفاوت باشد
 هايتمهارتوجه به ناتواني شدید کودکان اتیستیک در رشد 

 ضر با هدف بررسي این فرضیه مطرح شدارتباطي، پژوهش حا
وجود  يارتباط در این کودکان که آیا بین نظریه ذهن و زبان

هاي دارد و اگر چنین ارتباطي وجود دارد، کدام یک از مؤلفه
به این  .دنزباني قابلیت تبیین توانمندي در نظریه ذهن را دار

از  با استفادهساله  69الي  4 کودک اتیستیک 661 منظور
( و 6981زاده و مینایي، حسننسخه فارسي آزمون رشد زبان )

( مورد بررسي قرار 6689تکالیف باور کاذب )ویمر و ورنر، 
ر بین توانمندي دکه نشان داد   آمدهدستبهنتایج  گرفتند.

واژگان تصویري و واژگان شفاهي با توانایي  درک دستوري،
 ارتباط وجود دارد. نظریه ذهن در

 اتیسم، نظریه ذهن، رشد زبان های کلیدی:واژه
 

 

Abstract 
Theory of mind is the ability to attribute 

mental states—belief, intent, desire, 

pretending, knowledge, etc.—to oneself and 

others and to understand that others have 

mental states that are different from one's own 

and also reality. Regarding the considerable 

impairment of communication abilities in 

children with autism, the present study 

addresses the relationship between Theory of 

Mind and language, as well as those 

components of language that explain the 

abilities involved in ToM, in these children. 

The subjects comprised 110 children with 

autism, aged 4 to 16, who were evaluated 

using the Persian version of The Test of 

Language Development (Hassanzadeh & 

Minaei, 2002) and False Belief Tasks 

(Wimmer& Perner, 1983). The results of 

analysis of data revealed significant impact of 

subtests of grammatical understanding, 

picture vocabulary and oral vocabulary on the 

Theory of Mind in autistic children. 

Key Words: Autism, Theory of Mind, 
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 مقدمه                        
ي و توانمند دشوميآن در سه سال اول زندگي ظاهر  هاينشانهاست که  ايپیچیدهاختلال عصـبي توولي  6اتیسـم

. این اختلال که کودکان را به ددهميقرار  تأثیرتوت  شـــدتبهکودک در برقراري ارتبـاط و تعـامـل بـا دیگران را 
با مجموعه رفتارهایي که در دو حیطه، نقایص اجتماعي/ ارتباطي و  ،دهـدميقرار  تـأثیرمختلف توـت  هـايگونـه

ــیف گیرندميعلایق ثابت و رفتارهاي تکراري قرار  ــودمي، توص ــکيروان)انجمن  ش (. در این  6969، 2آمریکا پزش
ــوند، تفاوتتر مياختلال کودکان هرچه بزرگ ــتريش ــد  هاي بیش  بااجتماعي  ارتباطي و هايمهارتبه لواظ رش

 9هاي افراد اتیســتیک ناتواني درک و فهم حالات ذهنيترین ویژگيیکي از مهم کنند.ســالان عادي خود پیدا ميهم
اي هستند که ممکن سالگي به درک این موضوع که دیگران واجد حالات ذهني است. کودکان عادي معمولاً از چهار

یاد  4"نظریه ذهن"عنوان رسند. از این حالت ذهني بهباشد، مي اسـت با حالات ذهني خود و یا حتي واقعیت متفاوت
نظریه  هاشامپانزهآیا "با عنوان  ايدر مقاله 6678در سال  9این اصطلاح اولین بار توسط پریماک و وودراف کنند.مي

آیا کودکان "با عنوان  ايمقالهبا چاپ  9کوهن-بارون 6689مطرح شــد. هفت ســال بعد، در ســال  ،"ذهن دارند؟
و عادي را در ناتواني کودکان درخودمانده  درخودماندهتفاوت کودکان  تریناسـاسي ،"درخودمانده نظریه ذهن دارند؟

همچون افکار،  ايذهنيتوانایي درک این موضــوع که دیگران واجد حالات  واقع درنظریه ذهن دانســت.  زمینه در
نامیده  با حالات ذهني خود فرد و یا واقعیت متفاوت باشـــد، نظریه ذهن ندتواميتمـایلات و عقایدي هســـتند که 

اعضاي یک اجتماع که در یک  وسیلهبههاي کلامي اسـت که زبان نظامي از سـمبل (.6689)ویمر و پرنر ، شـودمي
ي د عمدهگیرد. سه کارکراستفاده قرار مي هدف برقراري ارتباط با یکدیگر مورد با ،فرهنگ مشـترک سهیم هستند

رشـــد نظریه ذهن به فهم کلماتي مانند فکر  .دیگريانـد از برقراري ارتباط، خود نظم دهي و کنترل زبـان عبـارت
اگرچه  شود.کردن، دانسـتن و به یادآوردن بستگي دارد. از این واژگان براي ارجاع دادن به حالات ذهني استفاده مي

ــتند این حالات ذهني قابل ــاهده نیس ــت در دیگران قابل ،گذارنداما تأثیري که بر روي فرد مي ،مش ــاهده اس  مش

نشان دادند که بین درک کودکان از واژگاني مانند فکر کردن، دانستن و  (6661(. مور و همکاران )6688اولسـون، )
رشــد نظریه معتقد هســتند که  پردازاننظریهارتباطي وجود دارد. برخي  7باور کاذب ها در تکالیفســطع عملکرد آن
)دویلیه  توانایي ترتیب بندي واژگان در جملات استدر واقع همان نوو  .همبسـتگي داردزبان  ذهن با حیطه نووي

                                                             

6 Autism 
2  American Psychiatric Association 
9 mental states 
4 Theory of Mind(ToM) 
9 Premack & Woodruff 
9 Baron-Cohen 
7 false belief tasks 



 قابلیت تبیین زبان در نظریه ذهن کودکان اتیستیک

 

76 

 

 

اي است که فرد بتواند یک جمله درک حالت ذهني نیازمند درک سـاختار پیچیده ،خاص طوربه(. 2119و همکاران ،
 د.است را بفهم شده ي دیگري جاسازياصلي که در جمله

شــده اســت. آشــکار اســت که  هایي انجامر بررســي رابطه بین نظریه ذهن و زبان در کودکان اتیســتیک پژوهشد
هاي زباني و رشـد نظریه ذهن وجود دارد. در مقوله اتیسم همیشه شاهدي براي این ادعا وجود اي بین توانایيرابطه
د، در اجراي موفق تکالیفي که نظریه ذهن را کـارگیري زبـان ناتوان هســـتنکودکـان اتیســـتیکي کـه در بـه .دارد
نیز ناتوان هستند. علاوه بر این، کودکان اتیستیکي که تکالیف نظریه ذهن را با موفقیت پشت  ،کنندگیري مياندازه

(. اگرچه این موضــوع 2111فلاســبرگ،  -تیگرهاي کلامي بالایي دارند )وانایيهســتند که ت هایيآن ،گذارندسـر مي
 زیرا اختلال در عملکردهاي اجتماعي و ،دلیلي براي رابطه بین نظریه ذهن و زبان باشـــد جانبهیکنباید به شـــکل 

ــناخ ــت. تي نیز از ویژگيش ــم اس هاي تواند باعث افزایش توانایيهاي کلامي بالا ميمثال، توانایيعنوانبههاي اتیس
هاي نیاز مهمي براي شـــروع و رشـــد یادگیري زبان اســـت. جنبهل اولیه نظریه ذهن پیشاجتماعي شـــود. مراح

ــط کودکان، پراگماتیک زبان و یادگیري آن ــوص درک ذهني آنبهها با یادگیري نظریه ذهن توس و  ها از نیاتخص
ادگیري نظریه ذهن که از (. با آگاهي از ناتواني در ی2116فلاسبرگ،  -دیگر حالات ذهني، ارتباط نزدیکي دارد )تیگر

ترین اند نقص مؤلفه پراگماتیک زبان معیوبجاي تعجب نیست که موققان دریافتهاست، هاي اختلال اتیسم ویژگي
ــت. گیلوت و همکاران ) ــتیک اس ــیب(، مطالعه2114بخش زباني در کودکان اتیس هاي اي را بر روي کودکان با آس

که کودکان  دهدو عادي انجام دادند. نتایج حاصل از این توقیق نشان مي ویژه زباني در تقابل با کودکان اتیستیک
ــیب ــ هاي ویژه زباني بهمبتلا به آس ــبمراتب پاس ــتیک دادههاي مناس ــبت به کودکان اتیس ه این اند کتري را نس

 ها از حالات ذهني است. ي فهم بیشتر آندهندهنشان
توان ذهني به این نتیجه کودک کم 21کودک اتیستیک و  21ي ( در مطالعه خود رو2111) فلاسبرگ -تیگر    

توان رسید که ساختار نووي همراه با افعال ارتباطي، عملکرد در تکالیف باور کاذب را در کودکان اتیستیک و نه کم
ي، (، ارتباط بین زبان کل2117توسط میلیگان و همکاران ) شدهانجامکند. همچنین فراتولیل بیني ميذهني پیش

سال  7هاي نووي را با تکالیف باور کاذب در کودکان زیر ، نوو، واژگان دریافتي و حافظه براي متممشناسيمعني
 مرتبط هستند. کاذبباور  فهم باها بررسي کردند. نتایج نشان داد که تمامي جنبه

که  دهندستیک نشان ميشده در خصوص عملکرد نظریه ذهن و زبان در کودکان اتیهاي انجامبررسي پژوهش     
هاي فهمؤلاز  یک کدامولي هنوز مشخص نیست که این ارتباط با  ،ي خاص رابطه وجود دارداگرچه بین این دو حیطه

ر نظریه کننده عملکرد فرد اتیستیک دیک تبیین کدام ؟ي نووي زبان و یا مؤلفه معني شناختيزباني است، مؤلفه
 .بررسي و تبیین این رابطه بپردازددارد به  قصدپژوهش حاضر  .ذهن هستند؟

 

 روش
توت پوشش  6964( که در نیمسال اول سال Mean:10 , SD:3;2ساله ) 69الي  4کودک اتیستیک  661

باني هاي زبراي ارزیابي مهارت شرکت کردند. این پژوهشدر  ،بودندانجمن خیریه اتیسم و موسسه خیریه همایون 
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این آزمون  ( استفاده شد.6688 )هامیل و نیوکامر، TOLDدر دو بعد معني شناختي و نووي از آزمون رشد زبان 
ي و دههاي گوش کردن، سازمانشناختي با مؤلفهمبتني بر یک مدل دوبعدي است که در یک بعد آن نظام زبان

اسي قرار شن، نوو و واجشناسيمعنيهاي شناختي با مؤلفهرش مختصات زباند و در بعد دیگنصوبت کردن قرار دار
میانگین ( انطباق و هنجاریابي شده است. 6986) زاده و مینایيي فارسي این آزمون در ایران توسط حسننسخه د.ندار

الیف باور کاذب شامل براي ارزیابي نظریه ذهن از تک است. 69و انوراف استاندارد آن  611این آزمون هنجار مرجع 
( استفاده شد. همچنین براي 6684)ویمر و پرنر،  تکلیف تغییر مکان، تکلیف تغییر ظاهر و تکلیف جعبه گول زننده

کنترل اثر زبان در فهم دستورالعمل اجراي تکالیف یکي از تکالیف، یعني تکلیف تغییر مکان در قالب فیلمي صامت 
همان تکلیف تغییر مکان بود که براي کاهش  واقع در(. این تکلیف 6989مکاران، و ه زادهحسن) به کودکان ارائه شد

و  شده هیهتبا بازي یک پسر و یک دختر  ايدقیقهیکزبان در یک فیلم  تأثیروابستگي آن به زبان و بررسي میزان 
هن ایي وي در نظریه ذعنوان تواني هر کودک در چهار تکلیف فوق بهنشان داده شد. جمع نمره کنندگانشرکتبه 

توانایي کمتر در  دهندهنشاناست. نمره کمتر  62و حداکثر آن  1حداقل نمره مجموعه تکالیف  در نظر گرفته شد.
 توانایي بیشتر در نظریه ذهن است.  دهندهنشاننظریه ذهن و نمره بیشتر 

 

 هایافته
 شناسيعنيمیعني  شناختيزبانات تکالیف دیدگاه گیري و دو حیطه نمرو انوراف معیار ، میانگین 6 شمارهجدول  در

 9/.2رابر با ب هاآزمودنياین میانگین نمره دیدگاه گیري در  .اندشده ارائه با اختلال طیف اتیسم هايآزمودنيدر  و نوو
ست پاس  دهند. را در تکلیفدوازده از  سه تکلیف  اندتوانستهتنها  هاآزمودنيست که میانگین ا معنياست. این بدین 
نمرات  دهندهنشاناست که این  99/8و  21/69برابر به ترتیب زبان و نوو  شناسيمعني هايحیطهمیانگین نمرات 

 نسبت به نوو است. شناسيمعني مؤلفهدر  هاآزمودنيتوانایي بیشتر  بالاتر و
 

 زبان هایمقیاسو انحراف معیار نظریه ذهن و خرده نمرات : میانگین 1جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد آزمون

 4,21 9,12 661 نظریه ذهن

 67,27 69,21 661 شناسیمعنی

 64,8 8,99 661 نحو

 

رایب ض مقادیر حاصله،با توجه به  نتایج بررسي همبستگي تکالیف دیدگاه گیري آمده است. 2 شمارهدر جدول 
ها تمامي همبستگي. هستند دارمعني P <1,16در سطع نمره نظریه ذهن بالا است و و با  باهمکلیه تکالیف  همبستگي

فیلم  وتکلیف تغییر مکان بین . بالاترین ضریب همبستگي رند( در سطع قوي قرار دا6688بر اساس نظر کوهن )
 . باشدمي ،همان تکلیف است غیرکلامي، که شکل صامت
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 (N=110ذهن و تکالیف دیدگاه گیری ) : نتایج همبستگی متقابل نظریه2جدول 

 
 
 
 
 
 

 داد کههاي رشد زبان نشان ، نتایج بررسي همبستگي بین خرده آزمون9در جدول  آمدهدستبه هايیافتهبر اساس 
خرده  يي نووداشتند. در بررسي مؤلفه شناسيمعنينمرات با خرده آزمون واژگان شفاهي بالاترین همبستگي را 

 بود.  دارمعني P <1,16ترین همبستگي را با نوو داشت. تمامي ضرایب در سطع آزمون تقلید جمله قوي
 

 (N=110زبان )رشد های آزمون همبستگی متقابل بین خرده مقیاس  :3جدول 

 های زبانخرده مقیاس 6 2 9 4 9 9 7 8

 . واژگان تصویری1 -       

 واژگان ربطی. 2 1.99 -      

 شفاهیواژگان . 3 1.99 1.86 -     

 . معناشناسی۴ 1.61 1.86 1.61 -    

 درک دستوری .۵ 1.82 1.74 1.74 1.89 -   

 . تقلید جمله۶ 1.96 1.89 1.89 1.82 1.79 -  
 . تکمیل دستوری۷ 1.99 1.82 1.82 1.89 1.79 1.89 - 
 . نحو۸ 1.79 1.89 1.89 1.66 1.66 1.69 1.62 -

     

، ضریب همبستگي بین نمرات نظریه ذهن و نمرات زبان قوي است. 4در جدول  گزارش شده  هايیافته با توجه به 
پوشي است. چشمنبود همبستگي یا قابل دهندهنشان 1-66/1مقادیر همبستگي بین  (6688) کوهن نظریهبر اساس 
به ترتیب  81/1و بالاتر از  91/1 – 76/1در حد متوسط، بین  41/1-96/1در حد ضعیف،  21/1- 96/1مقادیر 

 .هستند دارمعني P <1,16تمامي ضرایب در سطع در اینجا شوند. بندي ميتوجه و قوي طبقه بلعنوان قابه
  

 (N=110)شناسی  نحو و معنی همبستگی متقابل بین نمره نظریه ذهن و نمره: ۴جدول 

 3 2 1 نظریه ذهن و زبان

   - . نظریه ذهن1

  - 1,879 شناسیمعنی . نمره2

 - 1,661 1,866 . نمره نحو3

 

 تکالیف 1 2 3 ۴ ۵

 . تغییر مکان1 -    

 . تغییر ظاهر2 1.86 -   

 جعبه گول زننده. 3 1.61 1.89 -  

 . فیلم صامت۴ 1.66 1.86 1.89 - 

 نظریه ذهن نمره5.  1.69 1.69 1.64 1.69 -



 ، سال هشتم2پژوهشي، شماره  -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 

74 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
بین تگي از همبس تريقوي  مراتببه دارمعنيي رابطه شناسيمعنيبر اساس نتایج پژوهش حاضر بین نظریه ذهن و 
 1,87 اسيشنمعنيذهن و  نظریهیعني آمده بین این دو متغیر دستنمرات نظریه ذهن و نوو وجود دارد. همبستگي به

، بین موفقیت در تکالیف نظریه ذهن و طورکليبهاي است. ( همبستگي قوي6688که طبق نظر کوهن ) است
( همبستگي مشاهده شد )آستینگتون و TELDو نوو در آزمون رشد اولیه زبان ) شناسيمعنيهاي بالاي توانایي
ین فهم باور کاذب و توانایي زباني وجود دارد. در یک مطالعه ها معتقدند که رابطه موکمي ب(. آن6،6666جنکینز

 ،ساله انجام شد 9طولي که توسط این دو موقق در خصوص رابطه بین زبان و رشد نظریه ذهن بر روي کودکان 
( که معتقد 6668) 2آمده از پژوهش حاضر با نظریه سیگلدسترا بین این دو متغیر یافتند. نتایج به ايقويهمبستگي 

ي دارعنيمهمسو است. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه رابطه ، همبسته است شناسيمعنياست نظریه ذهن با حیطه 
زبان با  ناسيشمعنيکند همبستگي بین حیطه دهند، ثابت ميزبان و نظریه ذهن نشان مي شناسيمعنيبین حیطه 

هش مهدي پژو یافتهیطه نووي زبان با نظریه ذهن است. این نتیجه با تر از همبستگي حمراتب قوينظریه ذهن به
زبان و نظریه ذهن در کودکان اتیستیک همبستگي  شناسيمعني( که نشان دادند حیطه 6964زاده و همکاران )

 هاي زبان دارند، همسو است.بالاتري از سایر حیطه

کودک اتیستیک با استفاده از آزمون رشد زبان  29روي ( بر 6962طي پژوهشي که سبواني راد و همکاران )       
(TOLD-P:3انجام دادند  )،  عنوان کردند که در آزمون زبان مهارت واژگان تصویري بیشترین نمره را به خود

زیرا خرده مقیاس واژگان تصویري  ،اختصاص داده است که این دستاورد کاملاً با دستاورد این پژوهش همخواني دارد
 هاي زبان به دست آورده است.ن نمره را در بین تمامي خرده مقیاسبالاتری
 ي وجود دارددارمعنيآمده در این پژوهش بین حیطه نووي زبان و نظریه ذهن رابطه دستبر اساس نتایج به      

با حیطه ( که معتقدند رشد نظریه ذهن 2119آمده از پژوهش حاضر با نظریه دویلیه و دویلیه ) دستکه نتایج به
عنوان پژوهشگري که در حیطه نظریه ذهن و زبان توقیقات که به دویلیه همسو است. ،نووي همبستگي دارد

ي متفاوت هایکند که توانایي نووي با تسهیل امکان بازنمایي حالتشود، عنوان ميگسترده کرده است، از او یاد مي
 رساند. یاري ميي باورهاي کاذب از واقعیت موجود، به استدلال درباره

طورکلي به یا  ثابت کردند که بین نظریه ذهن و نوو و ،( طي توقیقي که انجام دادند2117میلیگان و همکاران )     
ي وجود دارد که پژوهش حاضر نیز با این طرح همسو دارمعنيهاي نووي و تکالیف باور کاذب ارتباط بین متمم

ابطه بین حیطه نوو زبان و نظریه ذهن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که (، به بررسي ر2116) 9است. لیند و بولر
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و  6توسط پترسون 2111ي وجود دارد. همچنین در پژوهشي که در سالدارمعنيبین حیطه نوو و نظریه ذهن رابطه 
 بیني کننده نظریه ذهن بوده است. ترین عامل پیشنشان داد که نوو مهم ،انجام شد (2111)سیگل

کودک اتیستیک با استفاده از آزمون رشد زبان  29( بر روي 6962طي پژوهشي که سبواني راد و همکاران )     
(TOLD-P:3 )عنوان کردند که در آزمون زبان مهارت تقلید جمله بالاترین نمره را بعد از واژگان  ،انجام دادند

ن چراکه نتایج حاصل از ای ،حاضر همسو نیستاین پژوهش با پژوهش  تصویري به خود اختصاص داده است. یافته
دهد که کودکان اتیستیک بعد از خرده مقیاس واژگان تصویري که در آن بیشترین نمره را کسب پژوهش نشان مي

 قرارم پاییني توانایي کودکان اتیس هايرتبهاند و تقلید جمله در در درک دستوري نمره بالایي کسب کرده ،اندکرده
هم این  در این پژوهش عملکرد پاییني در این خرده آزمون داشته بودند. علت آن کنندهشرکتدکان است. کو گرفته

اي اي که نقش مهمي در ادراک اعمال دیگران ایفا کرده و در تقلید نقش ضروريهاي آینهاست که سیستم نورون
 اندیدهد جدي آسیب طوران اتیسم بهاي در کودکهاي آینهدر کودکان اتیستیک با مشکل مواجه است. نورون ،دارد

 طوراي بههاي آینه(. در کودکان اتیستیک قسمت خاکستري مغز در ناحیه نورون6962)نصر آزاداني و همکاران، 
هاي ي کمتر از افراد طبیعي بوده است. لازم به ذکر است که میزان نازک بودن کرتکس در قسمت نوروندارمعني
 (. 2119)ابرمن و همکاران،  علائم اختلال اتیسم استشدت اي وابسته بهآینه
طورکلي، همبستگي قوي بین زبان و تکالیف دیدگاه گیري نظریه ذهن آمده بهدستهاي بهبر اساس تولیل داده     

ي نبود همبستگي یا دهندهنشان -66/1( مقادیر همبستگي بین 6688است. بر طبق نظریه کوهن ) شده مشاهده
و بالاتر  91/1 – 76/1در حد متوسط، بین  41/1-96/1در حد ضعیف،  21/1- 96/1پوشي است. مقادیر چشم قابل
در  شده رحمطضریب همبستگي  ،شوند. بر این اساسبندي ميتوجه و قوي طبقه عنوان قابلبه ترتیب به 81/1از 

 بالا قوي است.

هاي تمامي سطوح همبستگي متقابل بین نمرات نظریه ذهن و تکالیف دیدگاه گیري و همچنین بین خرده مقیاس     
رقراري اما توانایي زباني کافي براي ب ،بوده است. گاهي ممکن است کودکان به نظریه ذهن رسیده باشند دارمعنيزبان 

تر کردن رنگپژوهش حاضر از یک تکلیف کمتر کلامي براي کمرو در ازاین ،ارتباط و یا بیان آن را نداشته باشند
ر دهد که این تکلیف کمتشاخص زبان در بررسي نظریه ذهن استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان مي

لیف مراتب نمرات کمتري در این تکها بهي نظریه ذهن کودکان نداشته است و آنکلامي )فیلم صامت( نقشي در نمره
( که معتقد است 6989زاده )اند. نتایج این پژوهش با پژوهش حسنسبت سایر تکالیف نظریه ذهن کسب کردهبه ن

 نسخه کمتر کلامي نظریه ذهن، تأثیري در پاس  کودکان به سؤالات تکلیف ندارد، همسو است.
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