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Abstract 

 

Background and purpose: Theory of Mind (TOM) is a cognitive ability to understand the 

beliefs, emotions, and desires of oneself and others, and its development is associated with proper 

development of other cognitive skills, including language. This study aimed at investigating the 

relationship between language and TOM and comparing the grammatical and lexical performances and 

TOM skills between children with high-functioning autism (HFA) and developmental language disorder 

(DLD) and typically developing (TD) children. 

Materials and methods: A cross-sectional study was carried out in 50 children aged 6-11 years 

old, native speakers of Persian language, with DLD (n= 14) and HFA (n= 11), and in TD (n= 25) 

children. Assessment of language skills was done by lexical and syntactic indicators obtained from the 

analysis of narrative speech sample and Persian grammar expression test (PEGT) and TOM skills using 

Persian mind theory test. Data were analyzed in SPSS V22 using ANOVA, Pearson Correlation, Kruskal-

Wallis test, and Spearman correlation. 

Results: There were no significant differences in most grammatical, lexical, and TOM scores 

between children with DLD and HFA (P<0.05), but the performances of both groups were found to be 

significantly lower than TD children (P>0.05). Significant correlation was observed between overall 

scores and TOM and PEGT scores in all three groups (P< .05). 

Conclusion: The current study revealed that children with HFA and DLD have weaker TOM 

skills than TD children which could be due to their language deficits. 
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 پژوهشی

 اختالل به مبتال کودکان در زبان و ذهن نظریه های مهارت مقایسه
 کودکان طبیعی و باال عملکرد با اوتیسم تکاملی، زبانی

 
       1فاطمه حارث آبادی

       2هانیه جعفرزاده

       3مبینا رستمی

 4زهرا عباسی شایه
        1تکتم مالکی شاه محمود

       3ثریا عنایتی

       3معصومه میرنژاد

       3محدثه قوامی

 5علی مشهدی

 چکیده
های خوود و دیرورا  ( یک توانایی شناختی برای درک باورها، عواطف و خواستهTOMنظریه ذهن ) و هدف: سابقه

شوود  هودا از ملاه وه را ور های شناختی از جمله زبا  نسوتت داد  مویاست که تکامل آ  به رشد مناسب دیرر مهارت
متوت  بوه اوتمسوا بوا عملکورد بوا  کودکوا  دو گورو   TOM یهواو مهارت یواژگانی و دستورزبانی  یعملکردها سهیمقا
(HFA( و اخت ل زبانی تکاملی )DLD با کودکا  طتم ی و بررسی )های زبانی و ارتتاط بمن مهارت TOM  است 

 DLD  در سوه گورو  متوت  بوه ساهه فارسوی زبوا 6-11کودک  05های این ملاه ه مقل ی، آزمودنی ها:مواد و روش
(11n= متت  به ، )HFA (11n= )( 50و طتم یn= )هوای واژگوانی و نیووی ها با شواخ های زبانی آزمودنیبودند  مهارت

از طریو  آزموو   TOMهای ( و مهارتPEGT) فارسی راصل از تیلمل نمونه گفتار روایتی و آزمو  تصویری بما  دستور
و یوا  پمرسوو  همتسوتری و ANOVAو آزموو  هوای آمواری  SPSS 55افزار شدند  نتایج با نرم نظریه ذهن فارسی ارزیابی

 تیلمل شدند  واهمس و اسپمرمن -ها، آزمو  کروسکالهای ناپارامتریک آ م ادل
 HFAبوا  DLDکودکوا  متوت  بوه بومن  TOMهوای های نیوی و واژگانی و مهارتاگرچه در عمد  شاخ  ها:یافته
 ( >50/5Pتر از کودکا  طتم ی بود)  مف طور م نادارعملکرد هر دو گرو  بهاما ( P> 50/5)ادار وجود نداشتتفاوت م ن

 ( >50/5P)ها م نادار بوددر تمام گرو  PEGTهمتستری مما  امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن با نمرات 
تور از همتایوا  سونی  و مف HFAو  DLD ملاه ه را ر مهارتهای نظریه ذهن در کودکا  متت  به بر اساس استنتاج:
 ها باشد تواند متاثر از نقای  زبانی آ است که می

 

 نظریه ذهن، اخت ل زبانی تکاملی، اوتمسا با عملکرد با ، نیو، واژگا  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
فرایند اجتماعی شود  نووزاد انسوا  توا رود زیوادی 

عنووا  متتنی بر اکتسوا  یوک مکوانمزم شوناختی تیوت 
( است که به فرد Theory of Mind: TOMنظریه ذهن )

دهود توا نسوتت بوه باورهوا، عواطوف و این قابلمت را موی
 های خود و دیررا  آگاهی یابد و به ایون وسوملهخواسته

  کند ینمبشمپداد  یا را شرح  ررا یرفتار خود و د
 
 E-mail:malekist@mums.ac.ir   دیس دانشرا  فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشکد  علوم پمراپزشکیممدا  آزادی، پر :مشهد -تکتم مالکی شاه محمود مسئول:مولف 

 ، مشهد، ایرا مشهدگرو  آموزشی گفتاردرمانی؛ دانشکد  علوم پمراپزشکی؛ دانشرا  علوم پزشکی  ،استادیار  1

 ، مشهد، ایرا مشهدگفتاردرمانی، گرو  آموزشی گفتاردرمانی، دانشرا  علوم پزشکی  دانشجوی کارشناسی ارشد  5

 ، مشهد، ایرا مشهددانشرا  علوم پزشکی کارشناس گفتاردرمانی،   3

 ، مشهد، ایرا  توس ه تیقمقات باهمنی، بممارستا  اکتر، دانشرا  علوم پزشکی مشهدگرو  اپمدمموهوژی، مرکز   استادیار، 1

 ، مشهد، ایرا مشهد، دانشکد  علوم تربمتی و روا  شناسی، دانشرا  فردوسی د، گرو  روا  شناسی باهمنیاستا  0

 : 53/15/1311تاریخ تصویب :                1/7/1311تاریخ ارجاع جهت اص رات :            35/6/1311 تاریخ دریافت 
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 و همکارانی فاطمه حارث آباد     

 79       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

هسوته زیربنوایی  TOMشوود کوه مهوارت تصور می

یند ارتتاطی و ت امل موف  اجتمواعی اسوت و برای هر فرا

های مرتتط با آ  کوه اللوب در ترین مهارتیکی از مها

گمورد، توانوایی تکاهمف نظریه ذهن مورد بررسی قرار می

  (1)( استFalse Belief: FBدرک باور کاذ  )

نظریه ذهن، عملکردی چند ب دی است که توسو ه 

های مختلف شناختی و آ  وابسته به رشد مناسب مهارت

 یعملکردهواهای ک موی، عاطفی شامل مهارت -اجتماعی

یی، رافظه ف ال، توجه مشترک و دانوش نسوتت بوه اجرا

 تورین  در این مما ، از زبا  به عنوا  مهوا(5)ارساسات است

بوه طوور شد  و فاکتور در رشد نظریه ذهن کودکا  یاد 

کودک در  ینیوهای ییکه توانا شد  استادعا  خاص

ساخت جم ت مرکب متشوکل از بنودهای متمموی ایون 

 طیدر انلتاق با شوراکودک که  سازدفراها میامکا  را 

استد ل انجام خود  یذهن طیموجود جها  در مورد شرا

بوواور کوواذ  ر   فمهاچووه کووه در تکووماننوود آ ؛ هدهوود

  (3)دهدیم

( بر روی 5512و همکارا  ) Grazzaniنتایج ملاه ه 

ساهه نشا  دهنود  وجوود همتسوتری  2تا  3کودک  321

هوای زبوانی و مثتت بمن ارساسات، نظریه ذهن و توانایی

ای زبووا  در ارتتوواط بوومن درک همچنوومن نقووش واسووله

   (1)است TOM ارساسات و

با نمز ( 5557و همکارا  ) Milligan زمملاه ه متاآناه

 هوایعملکردو  نظریوه ذهون نمارتتواط بو یهدا بررسو

هوای شامل امتمازات زبانی کلی، عملکرد در روز  یزبان

 یهوامتما یو رافظه برا یافتینیو، واژگا  در ،یشناسیم ن

 نمکه ب دادسال نشا   7تر از در کودکا  کوچک ینیو

 با فها باور کواذ  ارتتواط وجوود یزبان یهاشاخ  یتمام

رابله در مورد انوداز  اثور نیوو و  نیوجود ا نیا با ،دارد

 ن،یتر است  ع و  بر ایقو ینیو یهامتما یرافظه برا

 نظریوه ذهونزبا  و  نمکه رابله ب ملرح کردندمیققا   نیا

 تورشمبو نظریوه ذهوندوطرفه است اما اثر زبا  در رشود 

هوای با توجه به ارتتاطی کوه بومن رشود مهوارت  (0)است

زبانی و نظریه ذهن در ملاه ات ملرح شد  است، چنومن 

 رسد که کودکا  متت  به انوواع اخوت  ت زبوانیبه نظر می

نظمر کودکوا  متوت  بوه اوتمسوا و کودکوا   دورا  رشد

متت  به اخت ل زبانی رشدی، که دچار تأخمر یوا اخوت ل 

های زبانی هستند مشک تی را در فهوا و در رشد مهارت

  (6)یا استد ل را ت ذهنی نمز تجربه خواهند کرد

 
 سامذهن در کودکا  متت  به اوت هینظرزبا  و 

 :Autism spectrum disorderاخت ل طمف اوتمسا )

ASDعصتی اسوت کوه بوه  -( نوعی از اخت  ت رشدی

هوای صورت تأخمر یا کارکرد ناهنجار در یکی از رووز 

ت امل اجتماعی، برقراری ارتتاط ک می و بوازی نموادین 

همرا  با مجموعه میدود و تکراری از ع ئ ، رفتارهوا و 

 5511شموع اوتمسا درسال   (5)شودها شناخته میف اهمت

  (7)هزار کودک گزارش شد  است 15در  5/10در ایرا  

در کنار مشک ت اجتمواعی  ASDکودکا  متت  به 

هوای هوشوی و و ت املی، اخت  ت همرا  شامل نواتوانی

دهند، در راهی که گروهوی دیرور یادگمری نمز نشا  می

 گفتوار ریب هوشی متوسط و با تر داشته و اللوب دارای 

 های کاربردشناسی زبا  هسوتندروا  با انیراا در مهارت

دکا  متت  به اوتمسا با عملکورد بوا  عنوا  کو که تیت

 هوایدر ت دادی از این کودکا  آسمب  (2)شوندشناخته می

 عنووا  آسومببه زبانی نیوی نمز گزارش شد  است که اهتته

  (1،15)شوداوهمه در این کودکا  در نظر گرفته نمی

های نظریه ذهن بوه طوور مکورر در نق  در مهارت

کودکا  متت  به اوتمسا گزارش شد  و از منظور توووری 

رتی به عنوا  یکی از د یل زیربنایی نقوای  اجتمواعی 

نتووایج ملاه ووه   (11)در ایوون کودکووا  ملوورح شوود  اسووت

Pynter  وPeterson (5515  نشا  داد که کودکا  متت )

به اوتمسا با عملکرد پوایمن در رشود نظریوه ذهون توأخمر 

دارند، اما تفاوتی بمن عملکرد کودکا  متت  به اوتمسا با 

عملکرد با  و کودکا  طتم ی در تکواهمف نظریوه ذهون 

نیوی  وجود ندارد و در تمام این کودکا ، عملکردهای

  (15)تکننود  نظریوه ذهون اسوبمنویترین عامل پمشمها

Tager-Flusberg (5555 نوشت که کودکوا  متوت  بوه )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 19

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15770-fa.html


 ذهن و زبان در کودکان هینظر یمهارت ها سهیمقا
 

 5011، فروردین  591ماره دوره سي و یكم، ش                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       01

 TOMاوتمسمی که در انجام صویم  تکواهمف اسوتد ل 

 د جم ت مرکب را بر رسوبتواننخورند، نمیشکست می

چنومن، ها  (13)نوع ف ل ارتتاطی ارائه شد ، تکممل کنند

Durrleman (  طی ملاه وه مداخلوه5516و همکارا ) ای

سوواهه  0/11تووا  0/6بوور روی کودکووا  متووت  بووه اوتمسووا 

لمرک موی بوه صوورت  TOMهوای دریافتند که مهارت

بنوودهای م نوواداری در ارتتوواط بووا مهووارت نیوووی درک 

  (11)هستند تممیم

 
زبوانی  اخوت لذهن در کودکوا  متوت  بوه  هینظرزبا  و 
 تکاملی

 Developmental Languageاخت ل زبانی تکواملی )

Disorder: DLD کووه در منووابت تیووت عنوووا  آسوومب )

( Specific Language Impairment: SLIزبوانی ویو   )

 :Primary Language Impairmentآسمب زبانی اوهموه )یا 

PLI )تووا  آ  راشود، اخت هی است کوه مینمز شناخته می 

رلا های زبانی علیبه صورت تأخمر در اکتسا  مهارت

 دارا بود  عملکردهای هوشی، اجتماعی، عاطفی و شونوایی

هنجار ت ریف کرد  ایون اصول ح بوه کودکوانی اطو ق 

در یادگمری زبا  داشته و قادر  شود که نقای  عمد می

 DLD  (10،16)سواهری نتاشوند 0به جترا  این نقای  توا 

اخت هی بسمار شایت است و تخممن زد  شد  است که بوه 

 طور متوسط در هر ک س دو کودک به این اخوت ل متوت 

 ترین مشک ت زبانی این کودکا  اللببرجسته  (17)هستند

های کاربردشناختی م مو  مهارتدر روز  نیو است و 

با توجه به وجود مشک ت بارز نیوی   (12)ساهمی دارند

 ایون ،DLDدر کنار کاربردشناسی مناسوب در کودکوا  

 ه و درک بهتور ارتتواطگرو  از کودکا  مکرراً برای ملاه و

های زبانی نیوی و نظریه ذهن مورد بررسوی بمن مهارت

نتوایج ت ودادی از   (5،11،55)انودپ وهشررا  قورار گرفتوه

هوای ملاه ات نشا  دهند  وجود تأخمر در رشد مهوارت

TOM  در کودکا  متت  بهDLD  هستند، اگرچه ملورح

شدت این تأخمر به انداز  تأخمرهای قابول   د  است کهش

  (51،55)مشاهد  در کودکا  متت  به اوتمسا نمست

( نشا  داد کوه کودکوا  5516) Spanoudisملاه ه 

در مقایسوه بوا همتایوا  طتم وی  DLDمدرسه رو متت  بوه 

دارنود و  TOMتوری در تکواهمف خود عملکرد  و مف

های نیوی و کاربردشناسی زبوا  در ایون کودکوا  جنته

 درتکاهمف درک هواکنند  سل  مهارت آ بمنیتواند پمشمی

TOM با این وجود نتایج ملاه ه   (53)باشدSchaeffer  و

و  Colle( و همچنوومن نتووایج ملاه وووه 5517همکووارا  )

راکی از این است که نه تنها کودکا  ( 5557همکارا  )

بلکوه رتوی کودکوا  متوت  بوه اوتمسوا بوا  DLDمتت  به 

 در تکاهمف نظریه ذهن لمرک موی کوه نمازمنودعملکرد با  

کاربرد دانش زبانی نمسوتند، عملکوردی مشوابه کودکوا  

مؤید فر مه میققمن متنی بر استق ل که  (1)ی دارندطتم 

  (51)های زبانی استنستی درک باور کاذ  از توانایی

 ا کودکگرو   3( روی 5551) Millerنتایج ملاه ه 

اخت ل زبانی تکاملی ، همتایوا  سونی و همتایوا   به متت 

رلوا  و ف توسو ه ها نموز نشوا  داد کوه علویزبانی آ 

بوه اخوت ل زبوانی  زبوانی در کودکوا  متوت  هایمهارت

نظریه  شناختی از جمله مهارت های هایتکاملی، مهارت

همچنمن خاطر  Millerذهن در این کودکا  ساها است  

و کاربرد بندهای متممی نیوی توانایی  که نشا  ساخت

درک باور کاذ  در ارتتاط علّی با یکدیرر نمستند، اگر 

چوه بورای انجوام برخوی از تکواهمف نظریوه ذهون وجوود 

  (50)های زبانی اهزامی استتوانایی

Farrar (  نقش جنته5551و همکارا )مختلوف  یها

گرامر، نشانرر زموا  ف ول، موتما  یکل ازمامتشامل زبا  )

 31نظریوه ذهون واژگا ( را در رشد  یکل ازمامتو  ینیو

موورد ساهه متت  به اخوت ل زبوانی تکواملی  3-0کودک 

 یهوامهارت یکه سل  کل ی قرار داد  و نتمجه گرفتندبررس

 طور مستقل در رشد مفهوومبه کیهر  یو واژگان یرامرگ

کنند  زبوا  لماثر تسه ن،مذهن نقش دارند و همچن هینظر

ه مموزا  شوود، بلکوه بوییوو مربووط نمونرووز  صرفا به 

برخوی   (11)زبوا  در ارتتواط اسوت یرشود کلو تر بابمش

( نمووز ادعووا 1112و همکووارا  ) Ziatasظموور میققوومن ن

های زبانی و نظریوه ذهون اند که ارتتاط بمن مهارتکرد 
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های در پایا  دور  پمش دبستانی وابسته به توس ه مهارت

  (56)واژگانی است

 (5511و همکوارا  ) Durrlemanبا این وجود ملاه وه 

که با هدا بررسی اثربخشی مداخ ت زبانی نیوی )به 

کمک بندهای متممی( و واژگانی بر توس ه درک بواور 

انجام شد  بوود، نشوا   DLDکاذ  در کودکا  متت  به 

داد اگرچه مداخلوه نیووی متمرکوز بور بنودهای متمموی 

 درک و کاربرد این سواختارهای تواند با افزایش مهارتمی

هووا در طووور لمرمسووتقما عملکوورد آزمووودنیدسووتوری بووه

تکاهمف نظریه ذهون را بهتوود بخشود، مداخلوه واژگوانی 

بوا توجوه بوه مقدموه ذکور   (51)چنمن اثراتی نداشته است

های انجام شد  بندی نتایج ملاه ات و بررسیشد ، جمت

نشووانرر موودارک  وود و نقوومب در ارتتوواط بووا عملکوورد 

کودکا  متت  به اوتمسا با عملکرد با  و کودکا  متوت  

هوای نظریوه ذهون به اخوت ل زبوانی تکواملی در مهوارت

 شوی،مودارک مت ودد پ وه رلا وجودهستند  همچنمن علی

هوای مختلوف زبوانی بوا ارتتاط روز هنوز دربار  ماهمت 

رشد نظریه ذهن تواف  نظر وجود نودارد و بوه ویو   ایون 

مو وع که توانایی نیووی جزئوی  وروری بورای رشود 

است موورد تایمود تموام پ وهشوررا   TOMهای توانایی

پاسوخ و هنوز سوا ت زیادی در ایون زممنوه بوی (1)نتود 

دربارۀ  هاییپ وهش فارسی زبا  در چه ماند  است  اگر

درکودکا  متوت  بوه برخوی از انوواع  ذهن نظریۀ نقای 

 انجوام شنواییرشدی نظمر اوتمسا و کا زبانی اخت  ت

نظریوۀ  و زبوا  مختلوف هوایجنتوه ارتتاط شد  است، اما

ه ه بر روی کودکا  متت  به اوتمسوا تنها در دو ملا ذهن

خوا  و همکوارا  قویتمورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت  

نسوخه فارسوی هوای خورد  آزموو با اسوتفاد  از ( 5517)

 ارتتواط بومنآزمو  رشود زبوا  و تکواهمف بواور کواذ  

 115هوای نیووی و واژگوانی را در مهارتنظریه ذهن و 

داد   قرار ساهه مورد بررسی 16اهی  1تمستمک وکودک ا

های با مهارتتوانایی نظریه ذهن  و نتمجه گرفتند که بمن

  بوا ایون وجوود دارددار یمستقما و م نوارتتاط واژگانی 

های نیوی، تنها بمن امتمازات وجود از مما  خرد  آزمو 

بوا امتموازات کسوب شود  در  درک دستور خرد  آزمو 

  (57)آزمو  نظریه ذهن ارتتاط مشاهد  شد

( نمز نشا  دهنود  وجوود 5517نتایج ملاه ه اردی )

متماز کلی آزمو  تصوویری بموا  همتستری م نادار مما  ا

و امتمووازات آزمووو  نظریووه ذهوون در  (52)دسووتور زبووا 

بوا   (51)کودکا  متت  به اوتمسا بوا عملکورد بوا  نتودنود

هووای موجووود و توجووه بووه نتووایج  وود و نقوومب پوو وهش

متفاوت بود  نتایج ملاه ات انرشت شمار انجام شد  در 

زبا  فارسی با بدنه اصلی ملاه اتی موجوود و نموز وجوود 

هوای اط عات بسمار میدود پ وهشوی در زممنوه مهوارت

نظریه ذهون کودکوا  فارسوی زبوا  متوت  بوه اوتمسوا بوا 

 در این ملاه ه قصود داریوا  ومن ،DLDعملکرد با  و 

 یهواو مهوارت یواژگوانی، دسوتور یعملکردها سهیمقا

فارسی زبا  در سه گرو  ذهن کودکا  مدرسه رو  هینظر

و کودکا  متت   DLD متت  بهکودکا  طتم ی، کودکا  

هوای نظریوه ارتتاط بمن مهارتبه اوتمسا با عملکرد با ، 

را در ایون  نیووی ذهن با عملکردهای زبانی واژگوانی و

 دهما قرار  یبررسکودکا  مورد 
 

 مواد و روش ها
توا  1317این ملاه ه مقل ی که در فاصوله پوایمز در 

سواهه فارسوی  11توا  6کوودک  05انجام شد،  1312پایمز 

به اوتمسا بوا  (، متت =11n) DLDزبا  در سه گرو  متت  به 

( High :Functioning Autism HFA)  عملکوورد بووا 

(11n= )( 50و کنتوورل طتم وویn= ) مووورد ملاه ووه قوورار

 جونس و سن هیاظ به که کنترل گرو  گرفتند  کودکا 

 کودکا  از یک هر همتای اقتصادی -اجتماعی شرایط و

 انتخوا  مشوهد شهر مدارس از بودند، اخت ل هایگرو 

بوور اسوواس اط عووات پرونوود  سوو مت مدرسووه و   شوودند

اب واد ن کودکوا  در همچنمن گزارش م لممن، س مت ای

متوت   هایمختلف رشدی مورد تایمد قرار گرفت  آزمودنی

 یدوهتو یهواکمونمکل از بمن مراج من مربوط به DLDبه 

بوه صوورت در مشوهد  یوابسته به دانشورا  علووم پزشوک

دسترس انتخا  شدند  ایون کودکوا  قوت  توسوط یوک 
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تشخم  داد   DLDآسمب شناس گفتار و زبا ، متت  به 

هووای گوورو  متووت  بووه اوتمسووا بووا بودنوود  آزمووودنی شوود 

عملکرد با  نمز به صورت در دسترس از مراکوز اوتمسوا 

شوهر مشووهد انتخووا  و براسوواس گووزارش روانپزشووک و 

 دوم نسوخه - گملموام اوتمسوا گموریانوداز  نتایج مقماس

(GARS-Gilliam Autism Rating scale :2 ) بوه متوت 

 اسوتاندارد ابوزار GARS-2 شودند  داد  تشخم  اوتمسا

 اخت  ت دیرر و ارزیابی اوتمسا برای که است ایشد 

 اوتمسوا تشوخم  در تواندشد  و می طراری شدید رفتاری

 شوامل ابوزار ایون هوایمقمواس خورد   کنند  باشدکمک

  هسووتند ارتتوواط و اجتموواعی ت اموول ای،کلمشووه ررکووات

 21/5 م وادل GARS-2 ریب آهفای کرونتوا  آزموو  

این  ریب نشانرر پایوایی بوا ی  گزارش شد  است که

اهوداا تشخمصوی و  و قابلمت کاربرد آ  جهوتمقماس 

  (35)استدرمانی 

د  در ملاه وه وکننوای شورکتوهیوی آزمودنواموتم

( دارا بووود  سوون 1ایوون م مارهووای ورود را دارا بودنوود: 

( سوخنروی توک زبانوه 5سوال،  11و رداکثر  6رداقل 

( عودم وجوود 1( وجود شنوایی طتم وی، 3فارسی بود ، 

نق  هووش،  جمله هر گونه اخت ل دیرر در کودک از

     و نوروهوژیوک تاخوت   ررکتوی، رشود در اخت ل

براساس اط عات موجود در پروند  پزشوکی و گوزارش 

( توانووایی بمووا  0واهوودین و م لووا/ درمووانرر کووودک و 

 گفته  05رداقل 

و جهوت  DLDع و  بر م مارهای فووق، در گورو  

اخت ل زبانی تکواملی، م مارهوای کسوب  تشخم تایمد 

-وکسولر کودکوا  هووش در آزموو  75امتماز با تر از 

 Wechsler Intelligence scale for)تجدیودنظر شود  

children-Revised: WISC-R)(31) و تأیمووود وجوووود ،

 فارسوی زبوا  رشود نتایج آزمو آسمب زبانی )بر اساس 

(Test of language Development: TOLD)(35)  و

 قضاوت باهمنی آزمونرر( نمز مورد استفاد  قرار گرفتنود  ایون

شوناس انفرادی و توسط یک آسومب صورتبه هاآزمو 

های این آزمودنی از یک هر مورد در گفتار و زبا  ختر 

جوود اخوت ل زبوانی در شود  جهوت تأیمود و انجام گرو 

 ،TOLDدر آزمو   زبانی  روری بود که نمر  کودک،

باشوود   سوونی متوسووط روود اسووتاندارد زیوور انیووراا 0/1

ختور   گفتاردرما باهمنی یک قضاوت همچنمن، بر متنای 

وجوود  (DLDسال کوار بوا کودکوا   0)با سابقه رداقل 

 قرار گرفت  دیممورد تاآسمب زبانی 

طموف  لرباهرری شنامۀپرساز  HFAجهت تشخم 

 :Autism Spectrum Screening Questionnaireاوتمسا )

ASSQشد، پر می هاآ  مربما  و م لما  ( که باید توسط

 Gillberg و Ehler توسووط ASSQ اسووتفاد  شوود  تسووت

 می کند مشخ  آ  نمرات است، شد  طراری( 1113)

 بوا  عملکورد بوا اوتمسا طمف اخت  ت به متت  فرد که

 نمورات شود، پور پرسشونامه کوهایون از ب د  خمر یا هست

 155 تا 05 بمن هاآ  کلی نمر  که کودکانی و شد  جمت

  شووند می انتخا  با  عملکرد با اوتمسا عنوا  به باشد،

 گواارینمور   باشدمی گزینه 0 دارای ASSQ پرسشنامه

 اسوت، شد  تنظما اینقله 0 همکرت طمف در پرسشنامه این

 کوا،خملوی برای 1 نمر  ندارد، برای 5 نمر  ترتمب به که

 خملوی بورای 1 نمر  و متوسط برای 3 نمر  کا، برای 5 نمر 

از روایوی  ASSQنسخه فارسوی پرسشونامه   باشدمی زیاد

 (  وریب1315صوری مناستی برخوردار است  کاسه چی )

 73/5را  ASSQآهفووای کرونتووا  مربوووط بووه پرسشوونامه 

این مقدار راکی از آ  است که گزارش کرد  است که 

 برای لرباهرری کودکا  اتمسا با عملکرد ASSQهای آیتا

 همکوواری عوودم صووورت در  (33)بووا  مناسووب هسووتند

 و هواارزیوابی کامول اجورای جهوت خوانواد  یوا کودک

 کوه مراجوت عملکورد در ع ئموی هرگونه بروز همچنمن

 متوت  بور متنوی اوهموه تشوخم  در تردیود ایجاد به منجر

اخوت ل زبوانی  یوا با  عملکرد با اوتمسا به کودک بود 

  گردید می خارج ملاه ه از آزمودنی شدمی تکاملی

 
 ابزارهای ارزیابی
هووا در مووورد هوور آزمووودنی شووامل اجوورای ارزیووابی

 ، آزمو  تصویری بما  دستور(31)های نظریه ذهنآزمو 
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بودنود  (30)آوری نمونه گفتار روایتویجمت و (52)فارسی

انفرادی در اتاقی آرام و دارای نور و تهویه و که به صورت 

گرمایش مناسب در مراکوز توانتخشوی یوا مدرسوه کوودک 

شدند  انجام ارزیابی برای هور کوودک نمازمنود دو انجام می

ای بود که این دو جلسه در طول یوک هفتوه دقمقه 10جلسه 

توار آوری نمونه گفشدند و در جلسه اول جمتبرگزار می

و در جلسووه دوم اجوورای آزمووو  تصووویری بمووا  دسووتور 

 شد و آزمو  نظریه ذهن انجام می فارسی

 
   ارزیابی نظریه ذهن1

 کودکوا ، ذهون نظریوه هوایمهارت ارزیابی جهت

 همکوارا  و قمرانوی توسط که استمرنمن ذهن نظریه آزمو 

  فارسی برگرداند  شد  مورد استفاد  قرار گرفت به( 1320)

نظریه ذهن فارسی از روایی و پایایی قابول قتووهی  آزمو 

 اجورا انفورادی صورت این آزمو  به باشد برخوردار می

بخش مجزا )شوامل  1سوال در  32و متشکل از  گرددمی

نظریوه ذهون ها و تصاویر( است که برای سونجش داستا 

 در تواننودمی هااند  آزمودنیسل  اول تا سوم طراری شد 

 5 بومن ای)نظریه ذهن سل  اول( نمر  یک مقماس خرد 

 اینمر  سل  دوم(دو )نظریه ذهن  مقماس خرد  در 55 تا

ذهن سل  سووم(  )نظریه سه مقماس خرد  در و 13 تا 5 بمن

 32 توا 5 بمن اینمر  آزمو ، کل در و 0 تا 5 بمن اینمر 

 نمور  یوک مقمواس، خرد  این سه جمت از  کنند دریافت

 نمور  ایون قودر هر  آیدمی بدست ذهن نظریه برای کلی

 سولوح به کودک که است این دهند  نشا  باشد، با تر

  (31)است یافته دست ذهن نظریه با تر

 

   ارزیابی مهارت های زبانی نیوی و واژگانی5
   جمت آوری و تیلمل نمونه گفتار روایتی5-1

 بر اساس هایک از آزمودنیهر  یتینمونه گفتار روا

 توسووط و (30)روایتوویارسووی تیلموول گفتمووا  پرتکوول ف

 ووتط شوود  در طووول  Phillips-VTR-7100ممکروفووو  

گویی و پس از اجرای داستا  راهنما، درمانرر در داستا 

گرفوت ای قورار مویموق مت رو به روی کودک به گونه

 توانست تصاویر داستانی را بتمند و از کووک تقا واکه نمی

ای ت ریف کنود کوه او بتوانود کرد داستا  را به گونهمی

 های آ  بشود مو وع داستا  و عملکرد شخصمتمتوجه 

آوری شوود  بوور اسوواس گووویی جمووتهووای داسووتا نمونووه

از نظوور سووازی شوود  و پموواد  SALTهووای دسووتوراه مل

 1 های دستوری و واژگانی که در جدول شمار شاخ 

 مورد تجزیه و تیلمل قرار گرفتند اند ارائه شد 

  جهوت سوازی و تیلمول شودهای پماد تمامی نمونه

دهی دو بوار توسوط سازی و نمر اطممنا  از صیت پماد 

درصود کول  55آزمونرر چوک شودند  عو و  بور ایون، 

صورت تصادفی انتخوا  شود  و توسوط یوک ها بهنمونه

سوازی و آسمب شناس گفتار و زبا  آموزش دیود  پمواد 

تیلمل شدند   ریب هتستری پمرسو  برای دو آزمونرر 

متغمور بوود کوه  1توا  27/5بومن  های مختلفبرای تیلمل

 دهند  پایایی مصیّیمن قابل پایرش بود نشا 

 -های ممانرمن طول گفتهشاخ برای بررسی نیو، 

Mean Length of Uterrance in words: )  بور متنوای واژ 

MLU-w ،)درصد پمچمدگی نیووی(Syntactic complexity) 

 هووای شووامل درصوود کوواربرد جموو ت یپچموود  و گوورو 

 تکووواژی-بنوودی نیوووییافتووه، سووازما  می گسووترشاسوو

(Morpho-syntactic organization شووامل مجموووع )

 خلاهووووای جانشوووومنی تکواژهووووای دسووووتوری آزاد و 

و تکواژهووای  وابسووته، خلاهووای روواا واژگووا  نقشووی

  هوووای دسوووتوریتصوووریفی و درصووود کووواربرد گفتوووه

(Percent of Grammaticalitty مووورد میاسووته قوورار )

 سوه شواخ  های واژگانی نموزبرای بررسی مهارتگرفتند  

تنووع واژگوانی یوا هموا  ممزا  وقوع خلاهوای م نوایی، 

Lexical diversity  که از طری  میاسته شاخ  نستت نوع

و  آیدمی دست به( TTR :Type-to-Token Ratio) داد به 

( SEI :Semantic Enhancement Index)توس ه م نایی 

و کواربرد واژگوا  و  م نایی دانش توس ه دهند که نشا 

 مورد میاسته (36)است روایتی گفتار بافت را ت ذهنی در

ها قرار گرفتند  ت اریف مربوط به هر یک از این شاخ 

 آمد  است  1ها در جدول شمار  و نیو  میاسته آ 
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 اژگانی و دستوری راصل از تیلمل گفتار روایتیشاخ  های و :1جدول شماره 
 

 شاخ  ت ریف 6

 شاخ  های واژگانی  

 (TTRنستت نوع به داد  ) (01این شاخ  نشا  دهند  ممزا  تنوع واژگانی در گفتار با طول مشخ  است ) گفته ای/ ت داد کل واژگا  در آ  نمونه گفتار  05ت داد کل واژگا  بما  شد  در   نمونه گفتار 

+ عتارات بما  کنند  5گا  بما  کنند  را ت ذهنیژ+ وای اسمی+ صفت ها1)ت داد کل واژگا  ارساسی

ت داد کل  –+ گفته های راوی نقل و قول از شخصمت های داستا   3قصد و نمت شخصمت های داستا 

 خلاهای م نایی(/ ت داد کل گفته ها

بانی برای بما  را ت ذهنی، عواطف و ارساسات و افکار این شاخ  براوردی کلی از  ممزا  کاربرد عناصر ز

 ( 36شخصمت های داستا  توسط کودک ارائه می دهد )

 (SEIشاخ  توس ه م نایی )

تتط از نظر م نایی اما نادرست)نظمر این شاخ  نشا  دهند  درصد وقوع خلای جانشمنی واژ  هدا با واژ  های مر 155)ت داد کل خلاهای م نایی/ ت داد کل واژگا  موجود در نمونه گفتار (*

 (15واژ  هایی لمر از واژ  هدا از طتقه م نایی هدا( در گفتار است )

 درصد وقوع خلای م نایی

 شاخ  های دستوری  

 (MLUممانرمن طول گفته ) (31)تکوازی است -س ه مهارت های نیویت داد متوسط وازگا  بما  شد  در هر گفته که شاخصی از ممزا  تو ت داد کل کلمات بما  شد  در نمونه گفتار/ ت داد کل گفته ها

  گفته های دستوری کاربرد درصد   (31)است 1یک شاخ  نیوی که نشا  دهند  توانایی کودک در توهمد جم ت خوش ساخت دستوری 155ت داد کل جم ت خوش ساخت دستوری موجود در نمونه داستا  گویی/ ت دا کب گفته ها(* 

( + ))ت داد کل 155داد کل واژگا  نقشی یا تکواژهای تصرفی راا شد / ت داد کل گفته ها(*))ن 

 (155خلاهای جانشمنی تکواژهای آزاد یا وابسته دستوری / ت داد کل واژگا  موجود در نمونه گفتار( * 

ی تکواژهای یک شاخ  دستوری که بمانرر ممزا  بروز انواع خلاهای دستوری شامل خلاهای راا یا جانشمن

 (15)آزاد و وابسته دستوری در نمونه زبانی است  

 تکواژی -خلای سازما  بندی نیوی

(/ ت داد Noun phrase Elaboration 0افتهیبسط های اسمی گرو )ت داد کل جم ت مرکب پمچمد  + 

 155کل گفته ها( * 

 درصد پمچمدگی نیوی (36)مچمد  دستوری در گفتار استدهند  ممزا  کاربرد ساختارهای پشاخصی جهت بررسی رشد نیوی که نشا 

 

 : واژ  هایی نظمر خوشیال/ نارارت/ خسته و     که برای بما  ارساسات به کار می روند  1

 : واژگانی که برای بما  دانسته ها/ عقاید/ مقاصد/ دیدگا  ها/ آرزوها به کار می روند )مثل قصد داشتن؛ خواستن/ ع قه مند بود (  5

 : گفته هایی که بمانرر مقاصد و خواسته های یکی از شخصمت های داستا  یا اثر وی بر عملکرد دیرر شخصمت هاست  3

تی بوه جملوه ا وافه بیثی اجتاری ف ول بوه درسو در این ملاه ه جم تی خوش ساخت در نظر گرفته شدند که بر اساس شا زبانی سخنروی زبا  دارای همچ خلای دستوری نتودند؛ تمامی ساختارهای: 1

 ت  شد  بودند،  مایر بدو  مرجت مشخ  به کار نرفته بودند و همچ خلای جانشمنی یا راا تکوازهای دستوری آزاد یا وابسته در جمله وجود نداش

 : گرو های اسمی متشکل از بمش از یک صفت برای اسا/ بندهایی که برای مشخ  کرد  بمشتر اسا می آیند( 0

 
 (PEGTویری بما  دستور زبا  فارسی )آزمو  تص  5-5

آزموو  نیووی،  -های صرفیمهارت یبررس جهت

کوه ( 1313 ی،)رارث آباد یدستور زبا  فارس یریتصو

از انواع روایی )میتوایی، همررایی، تمایزگوااری سونی 

و جنسمتی( و اعتتار مناستی برخوردار است در مورد هور 

 ارتتاط اریبرقر از پس آزمو  اجرایاجرا شد   یآزمودن

 میول در نموز آزمو   گرفت صورتآزمودنی  با مناسب

 نظر از مناسب و صدا و سر بدو  اتاقی در و مهدکودک

 آزموونرر آزموو ، اجورای زما  در  شد انجام دما و نور

 جلووی را تصوویر هور و گرفتمی قرار کودک روبروی

 را تصویر آ  میرک جملۀ سپس و دادمی قرار کودک

 پاسخ یا و دادنمی پاسخی همچ کودک اگر  کردمی بما 

 توانسوتموی آزموونرر داد،موی درسوتی( کام ً نه) نستتاً

 ساخت به ایاشار  همچ آ  در که راهنما ازجمله باریک

 بوه توجوه بوا  کنود اسوتفاد  اسوت، نشد  هدا دستوری

 تکواژهوای بموا  ارزیوابی هدا ها،ازگویه برخی در کهاین

 با ترکمب در را تکواژ آ  کودک اگر هاا بود، دستوری

 کورد،موی بموا  آزموو  در نظر مورد واژ  از لمر ایواژ 

 میسوو  درسوت هایپاسوخ جزء و ثتت کودک پاسخ

 نمز دستوری هایساخت از دیرر برخی مورد در  شدمی

 دارنود فارسی زبا  در زیادی تنوع که ربط رروا مانند

 اسوتفاد  رهمودیر جوای بوه تواننودمی هواآ  از ب ضی و

 از وهوی نتوود، هدا پاسخ عمناً کودک پاسخ اگر شوند،

 بود، ساخت هما  از و هدا پاسخ با مشابه م نایی هیاظ

  شدمی میسو  درست هایپاسخ جزء

 کوه ایون بر ع و  آزمونرر آزمو ، اجرای با همزما 

 در را کوودک هوایپاسوخ هیظوه هموا  کوه کردمی ت ش

 توسوط نموز را کوودک ایصود کنود، ثتوت پاسوخنامه برگۀ

 در) شود   وتط صودای مرور  کردمی  تط صوت  تط

 انجوام روز هموا  در کودک دهی نمر  و( هزوم صورت

  گرفتمی

 ارائوۀ از ب د رتی کودکی اگر دهی،مررلۀ نمر  در

 سوتو  در ارزیوا  داد،نموی پاسخی ها باز راهنما جملۀ

 هایپاسوخ  کشومدمی( -) تمور  خط یک( ع مت) آخر

 بوا للط هایپاسخ و( √) تمک ع مت با کودک درست

پایوا ،  در  شودموی داد  نشا  آخر ستو  در)×(   ربدر

 هایگویوه ت وداد تموام خام، نمرۀ میاستۀ برای آزمونرر

  (52)بستمی جمت را درست
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 و همکارانی فاطمه حارث آباد     

 01       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

 

بورای تیلمول آمواری داد   55نسخه  SPSSافزار نرم

بوه کموک  هوانرمال بود  توزیوت داد  فرضکار رفت  به

 ویلک مورد بررسی قورار گرفوت  بورای-شاپمروآزمو  

 امتموازات و ذهون نظریه آزمو  امتمازات ممانرمن مقایسه

 هواگورو  بومن و درو  واژگانی و نیوی زبانی هایشاخ 

 ANOVA آزموو  از نرمال توزیت اراید متغمرهای مورد در

 توزیوت بوا متغمرهوای موورد در و تووکی ت قمتی آزمو  و

 -کروسوکال آزمو  آ ، ناپارامتریک م ادل از لمرنرمال

 موورد گروهوی بومن هوایتفواوت و شد  استفاد  واهمس،

بررسوی ارتتواط بومن  همچنمن جهوت  قرارگرفت بررسی

-های نیویبا شاخ  ذهنیه نظرامتمازات کلی آزمو  

مورفوهوژیووک و م ناشووناختی راصوول از تیلموول نمونووه 

 همتسوتری از آزموو  PEGT گفتار روایتوی و امتموازات

استفاد  شد و  اسپمرمن آ ، ناپارامتریک م ادل یا پمرسو 

 .در نظر گرفته شد 50/5 تر ازکاسل  م ناداری 

 یافته ها
نشوا  دهنود  توزیوت  ویلوک-شواپمرو نتایج آزموو 

 ر شاخ  توس ه م نوایی،برای سه متغمها تنها  نرمال داد 

و نظریه ذهن سل  اول نرمال و  درصد پمچمدگی نیوی

  بوود توزیت لمر نرمال برای سایر متغمرهای مورد بررسوی

امتمازات کسب شود  توسوط  های توصمفی برایشاخ 

و  سه گرو  طتم ی، متت  به اوتمسواهای هر یک از آزمودنی

 های زبانی واژگانی ونیوی و سولوحمتغمردر DLDمتت  به 

 ارائه شد  است  5 شمار  جدولدر  TOMمختلف 

مقایسه ممانرمن امتمازات زبانی نیوی و واژگوانی و 

 بوا اسوتفاد  از هواهمچنمن امتمازات نظریه ذهن بمن گرو 

در جووودول  واهوومس -کروسوووکال و ANOVA آزمووو 

 کوه در تموامی متغمرهوا بوه جوز نظریوه دادنشا   3شمار  

و قابل توجوه دار ی( اخت ا م نP= 52/5) 3ذهن سل  

  ( P< 51/5) مما  امتمازات سه گرو  وجود دارد

 
درهر یک از گروههای کودکا  طتم وی،  TOMهای توصمفی مربوط به متغمرهای زبانی واژگانی و نیوی و سلوح مختلف شاخ  :2شماره  جدول

 DLDمتت  به اوتمسا و متت  به 
 

 گرو  ها 
 تغمرهام

 (n= 11)کودکا  متت  به اتمسا  DLD (11 =n)کودکا  متت  به  (n= 50کودکا  طتم ی )

 ممانه رداکثر رداقل ممانرمن ± انیراا م مار ممانه رداکثر رداقل ممانرمن ± انیراا م مار ممانه رداکثر رداقل ممانرمن ± انیراا م مار

 11/5 05/5 55/5 15/5 ± 51/5 57/5 31/5 10/5 56/5 ± 52/5 36/5 70/5 51/5 32/5 ± 13/5 شاخ  نستت نوع به داد 
 11/5 02/5 10/5 15/5 ± 11/5 61/5 55/1 51/5 61/5 ± 51/5 22/5 77/1 17/5 51/1 ± 32/5 شاخ  توس ه م نایی

 02/5 31/1 5 22/5 ± 65/5 10/5 51/1 5 26/5 ± 31/1 5 76/1 5 51/5 ± 05/5 درصد وقوع خلای م نایی
 13/1 05/7 51/5 30/1 ± 15/1 10/0 21/6 25/3 35/0 ± 20/5 51/7 05/10 26/1 11/7 ± 12/5 مانرمن طول گفتهم

 51 3/25 55/5 1/56 ± 5/51 1/75 155 2/52 1/66 ± 1/55 2/27 155 32 23 ± 25/12 درصد کاربرد گفته های دستوری
 33/3 33/2 65/5 13/3 ± 71/5 15 1/31 02/5 2/11 ± 6/15 51/5 2/57 5 21/1 ± 01/0 تکواژی-بندی نیویخلای سازما 

 15 5/11 5 3/11 ± 1/11 1/15 1/72 15 6/15 ± 7/16 6/13 2/15 1/11 7/05 ± 1/55 درصد پمچمدگی نیوی
 6 31 3 1/11 ± 21/1 0/10 35 1 5/16 ± 51/1 31 15 57 6/33 ± 61/3 آزمو  تصویری بما  دستور زبا  فارسی

 2 12 3 15/2 ± 01/1 0/15 17 6 5/15 ± 16/3 11 55 6 1/11 ± 71/3 اول نظریه ذهن سل 

 5 15 5 51/5 ± 11/3 0 7 1 30/1 ± 16/5 7 15 1 25/6 ± 37/3 نظریه  ذهن سل  دوم
 5 1 5 51/5 ± 53/5 5 3 5 61/5 ± 1 5 3 5 12/5 ± 16/5 نظریه  ذهن سل  سوم
 2 52 3 1/11 ± 2 0/12 56 7 5/17 ± 17/0 57 31 11 1/56 ± 05/3 امتماز کلی نظریه ذهن

 

  DLDمقایسه امتمازات زبانی نیوی و واژگانی و امتمازات نظریه ذهن بمن سه گرو  طتم ی، متت  به اوتمسا و متت  به  :3جدول شماره 
 

 گرو  ها 
 متغمرها

 ممانرمن
 سل  م ناداری

 (n= 11)کا  متت  به اتمسا کود DLD (11 =n)کودکا  متت  به  (n= 50کودکا  طتم ی )

 555/5** 56/5 15/5 32/5 شاخ  نستت نوع به داد  شاخ  های واژگانی
 ˂A**551/5 61/5 15/5 51/5 شاخ  توس ه م نایی

 ˂551/5** 26/5 22/5 51/5 درصد وقوع خلای م نایی
 ˂551/5** 35/0 30/1 11/5 ممانرمن طول گفته شاخ  های دستوری

 ˂551/5** 26/66 17/56 23 گفته های دستوریدرصد کاربرد 
 ˂551/5** 23/11 13/3 21/1 تکواژی-بندی نیویخلای سازما 

 ˂A**551/5 01/15 56/11 75/05 درصد پمچمدگی نیوی
 ˂551/5** 51/16 10/11 61/33 آزمو  تصویری بما  دستور زبا  فارسی

 A**551/5 51/15 15/2 15/11 نظریه ذهن سل  اول نظریه ذهن
 551/5** 30/1 51/5 25/6 نظریه ذهن سل  دوم
 52/5 11/5 51/5 12/5 نظریه ذهن سل  سوم
 ˂551/5** 51/17 51/11 11/56 امتماز کلی نظریه ذهن

 

A :ANOVA 50/5: *          یک طرفه؛˂P51/5:**           ؛˂P 
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و  در متغمرهای زبانی واژگانی گروهی بمن هایتفاوت

 اسوتفاد  ، بانظریه ذهنسلوح مختلف  همچنمنو  نیوی

 لمورد بررسی قرار گرفتوه و در جودو ت قمتی هایآزمو  از

در مورد متغمر نظریه ذهون  اند نمایش داد  شد  1شمار  

 دار بمن امتموازاتیدهمل عدم وجود اخت ا م نسل  سه به

واهوومس، -( در آزمووو  کروسووکالP= 52/5سووه گوورو  )

 م نشد آزمو  ت قمتی انجا

مموا   کوه دهنودنشوا  موی 1شمار   های جدولداد 

عملکرد کودکا  متت  به اوتمسا بوا کودکوا  طتم وی در 

 5و  1امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن و امتموازات سولوح 

نظریه ذهن، امتماز آزمو  تصویری دستور زبا  فارسی و 

تکوواژی و -هوای نیوویهمچنمن امتماز تموامی شواخ 

تیلمل نمونه زبوانی، بوه جوز شواخ   واژگانی راصل از

تفاوت م نادار وجوود دارد  P=  20/5نستت نوع به داد  )

(50/5≤P )  کودکوووا  متوووت  بوووهDLD  اگرچوووه در

امتمازات نظریه ذهن سل  یک و دو تفاوتی با کودکوا  

( اما در امتماز کلی P > 50/5همتای طتم ی نشا  ندادند )

من دو گوورو  تفوواوت بوو TOMکسووب شوود  در آزمووو  

همچنوومن تفوواوت  ( P < 551/5م نووادار مشوواهد  شوود )

های واژگانی نستت نوع به داد  و توس ه م نایی شاخ 

( اگرچوه در مموزا  P< 50/5دار بود )بمن دو گرو  م نی

 55/5دار دید  نشود )وقوع خلاهای م نایی تفاوت م نی

=P )  تکوواژی، ممووانرمن  -هووای نیوویاز مموا  شواخ

تکوواژی و -گفتوه، مموزا  وقووع خلاهوای نیووی طول

در دو گوورو  تفوواوت م نووادار  PEGTامتمووازات آزمووو  

( اموا در درصود کواربرد جمو ت ≥551/5Pنشا  دادند )

پمچموود  و خوووش سوواخت بوومن دو گوورو  تفوواوت قابوول 

 ( P > 50/5م رظه دید  نشد )

مقایسه عملکرد آزمودنی هوای متوت  بوه اوتمسوا بوا 

نشوا  داد کوه در تکواهمف  DLDمتت  بوه آزمودنی های 

هوای ایون دو گورو  نظریه ذهن مما  عملکورد آزموودنی

 (  تنووع واژگوانیP > 50/5تفاوت م نادار وجود نداشوت )

در کودکا  متت  به اوتمسا به طور م ناداری از کودکا  

(، اگرچه در لنوای P= 553/5تر بود )بمش DLDمتت  به 

دار مشاهد  نشود تفاوت م نی های دو گرو م نایی گفته

(51/5 =P همچنوومن ممووزا  وقوووع خلاهووای پارافووازی  )

م نایی و واجی در گفتار کودکوا  متوت  بوه اوتمسوا بوه 

بوود  DLDتر از کودکا  متوت  بوه  صورت م نادار بمش

(55/5  =P از مما  شاخ  ) های نیوی راصل از تیلمل

جمو ت نمونه گفتار، درصد کاربرد جم ت پمچمود  و 

طوور بوه DLDخوش ساخت در گفتار کودکا  متت  بوه 

هوا بوود، تر از همتایا  متت  به اوتمسا آ داری بمشم نی

دار مشاهد  نشد  بومن ها تفاوت م نیاما در سایر شاخ 

هوای دو گورو  در امتمازات کسب شد  توسط آزموودنی

(  =P 1داری وجود نداشت )تفاوت م نی PEGTآزمو  

هوای نظریوه ذهون و بررسی ارتتاط مما  مهارت به منظور

های زبانی دستوری و واژگانی، همتسوتری مموا  مهارت

های دسوتوری و امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن با شاخ 

واژگانی راصل از تیلمل نمونوه گفتوار روایتوی و امتمواز 

 از اسووتفاد  ری دسووتور زبووا  فارسووی بوواوآزمووو  تصویوو

 توزیوت بوا متغمرهای وردم در) پمرسو  همتستری  ریب

اسوپمرمن، بوه تفکموک  آ ، ناپارامتریک م ادل یا( نرمال

چنوومن در مووورد تمووامی هووا و هووادر هوور یووک از گوورو 

ها مورد بررسی قرار گرفت و نتوایج در جودول آزمودنی

بررسوی ارتتواط مموا  امتمواز  گزارش شود  انود  0شمار  

هووای واژگووانی و کلووی آزمووو  نظریووه ذهوون بووا شوواخ 

دهود توری به تفکمک در هر یک از گرو  نشوا  مویدس

که همتستری مما  امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن با امتماز 

 ( P < 51/5دار است )ها م نیدر تمام گرو  PEGTآزمو  

دار بمن امتماز کلی آزموو  یم ن ع و  بر این، همتستری

های دستوری ممانرمن طوول گفتوه نظریه ذهن با شاخ 

(7/5  =r 51/5؛  =P و درصد خووش سواختی جمو ت )

(، بووا P/= 555؛ r=  25/5در گوورو  متووت  بووه اوتمسووا )

 (P= 51/5؛ r=  60/5های واژگانی لنای م نایی )شاخ 

( P=  555/5؛ r=  -70/5و ممزا  وقوع خلاهای م نایی )

و با شاخ  پمچمدگی دسوتوری  DLDدر گرو  متت  به 

گرو  کودکا  طتم ی ( در P=  55/5؛ r=  13/5جم ت )

 مشاهد  شد 
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 و همکارانی فاطمه حارث آباد     

 03       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

 تکواژی و نظریه ذهن با استفاد  از آزمو  های ت قمتی-بررسی تفاوت های بمن گروهی در متغمرهای واژگانی، نیوی :4شماره  جدول
 

 گرو  ها 

 متغمرها 

 DLDکودکا  متت  به اتمسا و  DLDکودکا  طتم ی و متت  به  کودکا  طتم ی و متت  به اتمسا

 اریسل  م نی د خلای انیراا م مار آزمو  آمار  سل  م ناداری خلای انیراا م مار آزمو  آمار  سل  م ناداری خلای انیراا م مار آزمو  ر آما

 553/5** 27/0 12/11 516/5* 26/1 06/13 20/5 57/0 65/0 شاخ  نستت نوع به داد  شاخ  های واژگانی

 T61/5 11/5 **555/5 T 15/5 15/5 **555/5 T 51/5 13/5 51/5 شاخ  توس ه م نایی

 درصد وقوع خلای م نایی
 

65/51- 73/1 **555/5 71/7- 36/1 55/5 25/13 57/0 *55/5 

 7/5 27/0 7 551/5** 26/1 52/12 555/5** 57/0 52/50 ممانرمن طول گفته شاخ  های دستوری

 512/5* 20/0 51/16 12/5 20/1 56/1 555/5** 50/0 15/50 درصدکاربرد گفته های دستوری

 1/5 23/0 55/15 555/5** 23/1 -12/56 51/5* 53/0 -52/11 تکواژی-بندی نیویخلای سازما 

 T 10/32 65/6 **555/5 T 15/15 1/6 15/5 T 33/56 37/7 **555/5 درصد پمچمدگی نیوی

 آزمو  تصویری بما  دستور زبا  فارسی
 

15/50 56/0 **555/5 70/51 20/1 **555/5 60/3 20/0 1/5 

 T 11/0 36/1 **551/5 T 12/5 56/1 5/5 T 31/3 05/1 52/5 نظریه  ذهن سل  اول نظریه  ذهن

 53/5 21/0 33/15 16/5 23/1 33/1 551/5** 51/0 66/11 نظریه  ذهن سل  دوم

 26/5 26/0 53/6 555/5** 20/1 21/12 555/5** 56/0 50/50 امتماز  کلی نظریه ذهن
 

T ممانرمن اخت ا در آزمو  ت قمتی توکی ب د از :ANOVA 50/5: *       یک طرفه؛˂P51/5:**      ؛˂P 

 
 شاخ  های دستوری و واژگانی به تفکمک در سه گرو امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن با  همتستری بمن : 5شماره  جدول

 

 شاخ  های دستوری شاخ  های واژگانی 

 شاخ  نستت 

 نوع به داد 

 شاخ  

 توس ه م نایی

 درصد وقوع 

 خلای م نایی

 ممانرمن 

 طول گفته

 درصد کاربرد 

 گفته های دستوری

 بندی خلای سازما 

 تکواژی-نیوی

درصد پمچمدگی 

 نیوی

 آزمو  تصویری بما  

 دستور زبا  فارسی

 11/5* -55/5 56/5 13/5* 32/5 -51/5 57/5 10/5  ریب همتستری (n= 50کودکا  طتم ی ) تووری ذهن

 51/5 11/5 70/5 55/5 50/5 23/5 17/5 10/5 سل  م ناداری

 71/5* -00/5 25/5** 56/5 7/5* -01/5 11/5 50/5  ریب همتستری (n= 11)کودکا  متت  به اتمسا 

 51/5 57/5 555/5 20/5 51/5 52/5 67/5 22/5 سل  م ناداری

 03/5* -3/5 01/5 15/5 17/5 -70/5** 60/5* 30/5  ریب همتستری DLD (11 =n)کودکا  متت  به 

 51/5 51/5 56/5 13/5 06/5 555/5 51/5 51/5 سل  م ناداری
 

 50/5در سل  کمتر از دار ی : همتستری م ن*       ؛51/5دار در سل  کمتر از م نی : همتستری **

 
 بحث

ملاه ه را ر با هدا دستمابی به پاسوخ سوه سووال 

عملکردهوای دسوتوری و واژگوانی  (1اساسی انجام شد: 

در دو گرو  کودکا  فارسوی زبوا  مدرسوه رو متوت  بوه 

DLD  و متت  بهHFA  در مقایسه با یکودیرر و بوا کودکوا 

های نظریه ذهن این دو ( مهارت5طتم ی چرونه است؟، 

 گرو  کودکا  در مقایسه با یکودیرر و بوا همسوا   طتم وی

ای نظریوه ذهون بوا هو( آیا بمن مهوارت3چرونه است؟ و 

ای مورد هعملکردهای زبانی واژگانی و نیوی در گرو 

 بررسی ارتتاط وجود دارد؟

برای پاسوخ بوه اوهومن سووال، نمونوه گفتوار روایتوی 

های واژگانی آوری شد  و از نظر شاخ کودکا  جمت

)شووامل تنوووع واژگووانی، لنووای م نووایی و ممووزا  وقوووع 

)شامل ممانرمن های دستوری خلاهای م نایی( و شاخ 

طول گفته، درصد کواربرد جمو ت پمچمود  در گفتوار، 

درصد خوش ساختی جم ت بوه کوار رفتوه در گفتوار و 

ممووزا  وقوووع خلاهووای روواا یووا جانشوومنی تکواژهووای 

بوه  PEGTدستوری( مورد تیلمل قرار گرفتنود  همچنومن

عنوا  یک آزمو  بمانی متمرکز بر ارزیوابی سواختارهای 

امد و پمچمد  در زبا  فارسی )نظمور تکواژی پربس-نیوی

ی، متممی، قمدفاعلی، موصوهی  ندهای دستوری بساخت

هوای مختلوف، جمو ت جم ت پرسشی با پرسوش واژ 

و  ومایر( موورد  ، زما ، وجه و نمود ف لشناسهشرطی، 

 بررسی قرار گرفت 

نتایج راصل از تیلمل واژگوانی نمونوه هوای زبوانی 

کودکا  متوت  بوه اوتمسوا بوا نشا  داد اگرچه بمن گفتار 

کودکا  ها سن و ساهشا  از نظر تنوع واژگوانی کوه بوه 

میاسته شد، تفاوتی وجود نداشت  TTRکمک شاخ  

 اما گفتار این کودکا  در مقایسه با گفتوار کودکوا  طتم وی

 برخووردار SEIتری براساس شاخ  توس ه م نایی کااز 

کودکوا   بود  این بدین م ناست که داستا  گوویی ایون

کنند  را ت تر راوی صفت ها، قمدها، واژگا  بما کا
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 ذهن و زبان در کودکان هینظر یمهارت ها سهیمقا
 

 5011، فروردین  591ماره دوره سي و یكم، ش                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       03

هووای کننوود  خواسووتهذهنووی و عواطووف، جموو ت بمووا 

 هایشخصمتهای داستا  یا جم ت نقل و قوهی از شخصمت
( نمز 5511) و همکارا  Sillerداستا  است  نتایج ملاه ه 

 در راستای نتایج ملاه ه را ر نشا  داد  بود که کودکوا 

 تور از خوودتت  به اوتمسا رتی نستت به کودکا  خردسوالم

هوای اسوتاندارد درک و که براساس عملکرد در آزموو 

هوا انلتواق یافتوه بودنود، داسوتا  گوویی بما  زبوا  بوا آ 

تر راجت به ارساسوات، عواطوف مختصرتری داشته و کا

در   (37)کردندهای داستا  صیتت میو افکار شخصمت

گفتار کودکا  متت  به اوتمسا موورد بررسوی در ملاه وه 

را ر، خلای جانشمنی کلمات هدا با کلموات مورتتط 

تور بوود  تنووع داری بومشیطوور م نواز نظور م نوایی، بوه

تور در کودکوا  واژگانی مشابه و خلاهای م نوایی بومش

متت  به اوتمسا در مقایسه با کودکا  ها سن وسال نشا  

تواننوود هماننوود ایوون کودکووا  اگرچووه موویدهوود کووه مووی

کودکا  طتم وی در بازیوابی واژگوا  متنووع طوی گفتوار 

هوای موف  عمول کننود، اموا در مووارد مت وددی انتخوا 

ها خلوا هسوتند  تنووع واژگوانی و همچنومن واژگانی آ 

تر در گفتار این کودکا  نستت بوه خلاهای م نایی بمش

نتمجوه اسوت در نمر مؤیود همومن  DLDکودکا  متت  به 

نموز نشوا  Kim (5555 ) و Kim ملاه ه نتایج هممن راستا

 بمن گفتار کودکا  متت  به اوتمسوا بوا عمکلورد داد  بود که

 تفواوت هوا هومچبا  و کودکا  طتم ی ها سون سوال آ 

 صوفات ها،اسا واژگانی تنوع هیاظ به دارییم ن گروهی

 نووعت نظر اگرچه از نداشت، وجود عملکردی کلمات و

  (32)بود داریم ن اخت ا این اف ال واژگا 

نموز مشوابه کودکوا   DLDگفتار کودکا  متت  بوه 

تری نسوتت متت  به اوتمسا، از توس ه و لنای م نایی کا

 به کودکا  طتم ی برخوردار بود  تنووع واژگوانی در گفتوار

 ین گرو  نموز نسوتت بوه هور دو گورو  کودکوا کودکا  ا

تر بود  مموزا  وقووع کا HFAطتم ی و کودکا  متت  به 

خلاهای م نایی در گفتار این کودکا  چنودا  متفواوت 

از کودکا  طتم ی نتود  نتایج این ملاه ه همسو بوا نتوایج 

 هوایها نظمور پو وهشهای انجام شد  در سایر زبا پ وهش

Marin  نشا  داد که کودکوا  متوت  (31-11)و همکارا ،

رتی در سنمن دبستا  نموز خزانوه واژگوانی کوا  DLDبه 

تری نستت به همتایا  طتم ی خود دارند و گفتواری تنوع

نتوایج راصول از  کننود تور توهمود مویبا لنای م نایی کا

ها نشا  داد ودنیتیلمل دستوری نمونه گفتار روایتی آزم

 نسوتت بوه همتایوا  طتم ویکه کودکا  متت  بوه اوتمسوا 

تور بوود  تر و ساد هایی توهمد کردند که کوتا خود گفته

های شامل متماتر راوی جم ت پمچمد  دستوری و کا

بودند و در عمن رال، ممزا   ای و بندهای موصوهیجمله

  ایون تور بوودها بمشتکواژی در آ -وقوع خلای نیوی

های پمشومن اسوت کوه ها در انلتاق با نتایج پ وهشیافته

در به  HFAدهند  عملکرد   مف کودکا  متت  به نشا 

کاربرد  ساختارهای دستوری از جمله تصوریفات ف ول، 

  ع و  (15،15)تکواژهای نقشی و جم ت پمچمد  هستند

 بر این، کودکا  متت  به اوتمسا رتی در مقایسوه بوا همتایوا 

توری نمز جم ت خوش سواخت کوا DLDسنی متت  به 

تور از جمو ت پمچمود  و مرکوب در گفتار داشتند و کا

 PEGTاستفاد  کردند  عملکرد این کودکا  در آزموو  

تکواژی مهوا در زبوا  -های نیویکه به بررسی ساختار

 پردازد نمز در تایمد نتایج راصل از تیلمل گفتوار،فارسی می

نیوی در گفتوار ایون  -نشا  دهند  وجود نقای  صرفی

، همانلور کوه DLDدر کودکا  متت  به  کودکا  است 

براساس نتایج ملاه وات پپشومن در زبوا  فارسوی و سوایر 

رفت مموانرمن طوول گفتوه انتظار می (17،15،13،11)هازبا 

توور و ممووزا  وقوووع خلاهووای روواا و جانشوومنی پووایمن

توور از کودکووا  طتم ووی بووود  تکواژهووای دسووتوری بوومش

مشابه کودکوا   PEGTعملکرد این کودکا  در آزمو  

تر از کودکوا  متت  به اوتمسا و به طور م ناداری   مف

( نتوایج 5512) Schaefferبوود  بور خو ا نتوایج طتم ی 

دهند  پروفایل بسمار متفاوت کودکا  ملاه ه را ر نشا 

  (10)های نیوی نتودنددر مهارت HFAو  DLDمتت  به 

Bishop (5515نمز بر متنای م ) شابهت بمن پروفایل زبانی

، پمشنهاد کرد  است کوه HFAو  DLDکودکا  متت  به 

شاید بتوا  این دو اخت ل را دو سر یوک طموف در نظور 
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 و همکارانی فاطمه حارث آباد     
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 پژوهشی

برای پاسخ بوه دومومن سووال، مهوارت هوای   (16)گرفت

کلی نظریه ذهون و همچنومن امتمواز هور یوک از سولوح 

د مقایسه قرار گرفت  ها مورآزمو  نظریه ذهن بمن گرو 

هوای نتایج ملاه ه را ر همسو بوا نتوایج عمود  پو وهش

 HFAپمشمن نشا  داد که در کودکا  مدسه رو متت  بوه 

تور از طوور قابول م رظوه  و مفبوه TOMهای مهارت

 و Pynter کودکووا  طتم ووی اسووت  بوور خوو ا ادعووای

Peterson (5515 متنوی بور عوودم وجوود نقوای  نظریووه )

 ،(15)کا  متت  بوه اوتمسوا بوا عملکورد بوا ذهن در کود

Hutchins (  بمووا  کوورد 5516و همکووارا ) انوود کووه ایوون

کودکا  در تمام سلوح نظریه ذهن از درک ارساسوات 

ایط فمزیکوی و ذهنوی و ارتتاط بمن شرتا بازنمایی پایه گرفته 

نتوایج ملاه وه   (17)قضاوت های اجتماعی پمچمد  نق  دارند

Berenguer (  نموز نشوا  داد کوه کودکووا  5517و همکوارا )

هوای متت  به اوتمسا با عملکرد با  به طور وا و  در مهوارت

TOM (12)کننووود ووو مف عمووول موووی  Hughes  وDevine 

کودکا  متت  بوه اوتمسوا را  ( عملکرد بسمار   مف5510)

ایی در سلوح مختلف نظریه ذهن ناشی از نقوای  زیربنو

  (11)دانندهای بازنمایی میاین کودکا  در مهارت

بوا دو  DLDدر مقایسه عملکرد کودکوا  متوت  بوه 

، نتایج نشا  دادند HFAگرو  کودکا  طتم ی و متت  به 

 اگرچه این کودکا  در مقایسه با کودکا  طتم وی امتموازات

 کسوب TOMتری در کول آزموو  طور قابل م رظه کابه

 ا در سلوح اول و دوم نظریههکردند اما تفاوت عملکرد آ 

اگرچوه ذهن با کودکا  طتم ی م نادار نتوود  بوه عو و ، 

 DLDممانرمن امتمازات کسب شد  توسط کودکا  متت  به 

در تمامی سلوح و نمر  کل آزمو  نظریه ذهن بوا تر از 

بود اما تفاوت عملکرد کودکوا   HFAکودکا  متت  به 

DLD عملکردی  و مف در  با کودکا  متت  به اوتمسا که

 های نظریه ذهن دارند، در همچ یک از سلوح نظریهمهارت

 توا  چنمن اسوتد لذهن م نادار نتود  بر متنای این نتایج می

اگرچه همانند کودکوا   DLDکرد که کودکا  متت  به 

نظریه ذهن   مف عمل متت  به اوتمسا در انجام تکاهمف 

کودکا   ند اما همانندکرد  و به خوبی کودکا  طتم ی نمست

های نظریه ذهن متت  به اوتمسا نق  زیربنایی در مهارت

( بر روی 5551و همکارا  ) Gillottندارند  نتایج ملاه ه 

در تقابول بوا کودکوا  متوت  بوه  DLDکودکا  متت  بوه 

اوتمسا نشوا  داد  بوود کوه عملکورد کودکوا  متوت  بوه 

DLD  تور از کودکوا  به مراتوب بهدر تکاهمف نظریه ذهن

تور دهند  فهوا بومشنشا  تواندمتت  به اوتمسا است که می

  (05)ذهنی باشد این کودکا  از عواطف و را ت

Bora  وPantelis (5516 نمووز طووی ملاه ووه یووک )

 HFAانود کوه کودکوا  متوت  بوه متاآناهمز پمشنهاد کورد 

 نستت به کودکوا  TOMهای تری در مهارتنقای  جدی

هوای نظریوه در مقایسه مهوارت  (01)دارند DLDمتت  به 

 هیوظربوا کودکوا  طتم وی ن DLDذهن کودکا  متت  به 

کورد  اسوت کوه کودکوا   ینومبشمپو سیهر یسازهمشت

 ،ToM هوایمهوارت اخت ل در یا با تأخمر DLDبه متت  

  (55)ه هستندمواج

Farrant (  5510و همکارا )  درک کودکوا  متوت

نظموور درک  ToMهووای مختلووف را در روووز  DLDبووه 

ها و ارسات دیررا  روی یک طمف ها، دیدگا خواسته

بسمار ساد  تا بسمار پمچمود  موورد بررسوی قورار دادنود و 

 هوایو جنته اممفاه DLDبه  که کودکا  متت نتمجه گرفتند 

بوا  سوهیقابل مقا یرا در سلی ToMهای مختلف مهارت

 و خترگویتسلط  به کنند، اما هزوماًیهمسا   خود کسب م

 یابند و بوه عتوارتدر سل  همسا   طتم ی خود دست نمی

اسوت  نیوا DLDه کودکا  متت  بودیرر تصویر کلی از 

  (55)دتأخمر دارن ToM هایتوس ه مهارتکه در 

( بوور 5516و همکووارا  ) Spanoudisنتووایج ملاه ووه 

نشا  داد که اگرچه مهارت  DLDروی کودکا  متت  به 

این کودکوا  در تکواهمف نظریوه ذهون مشوابه کودکوا  

هاسووت امووا در مقایسووه بووا توور همتووای زبووانی آ خردسووال

برخوی   (53)تور اسوتکودکا  ها سن و ساهشا   و مف

های نظریه ذهن در این کودکوا  تمیققمن   ف مهار

های زبانی دستوری یا واژگوانی یوا را به نق  در مهارت

طور خواص در ایون کودکوا  دیود  نقای  رافظه که به

  (1،53)دانندشود مرتتط میمی
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Schaeffer (5512 ومن تایموود وجووود  وو ف در  )

در کودکا  پمش دبسوتانی و مدرسوه  TOMهای مهارت

 یهواییتوانوا، پمشنهاد کرد  اسوت کوه DLDرو متت  به 

 بوادهد توا یز  نماجاها این کودکا  به آ  فم   یزبان

 ToM هوایهمتایا  سنی خود به مهارتسرعت مشابه با 

بررسی همتستری بمن امتماز کلی آزمو    (10)دست یابند

های نیوی و واژگانی نشا  داد که نظریه ذهن با شاخ 

بمن امتماز کلوی آزموو   HFAکودکا  متت  به  در گرو 

 نظریه ذهن با دو شاخ  دستوری راصول از تیلمول گفتوار

 شامل ممانرمن طول گفته و درصد خوش سواختی جمو ت

 همتستری مثتت PEGTچنمن امتماز آزمو  دستوری و ها

کننود کوه ر وجود دارد  این نتوایج پمشونهاد مویادیو م ن

تور و ی کوه جمو ت طوو نیکودکا  متوت  بوه اوتمسوم

کنند از مهوارت بوا تری در تری توهمد میخوش ساخت

انجام تکاهمف نظریوه ذهون برخووردار هسوتند  عملکورد 

  مف کودکا  متت  به اوتمسمی کوه در بوه کوارگمری 

توانوود زبوا  مشووکل دارنوود در تکوواهمف نظریووه دهوون مووی

 هوای زبوانی وشاهدی بر این ادعا باشد کوه بومن توانوایی

های نظریه ذهن ارتتاط وجوود دارد، اهتتوه توس ه مهارت

باید توجه داشت که کودکا  متت  به اوتمسوا عو و  بور 

های زبوانی، در عملکردهوای اجتمواعی و گواهی مهارت

تواند شناختی نمز دچار مشکل هستند و هممن مو وع می

استد ل در زممنه رابله بمن نظریه ذهن و زبا  را دشووار 

( بوور روی کودکووا  5517یج ملاه ووه اروودی )کنوود  نتووا

اگرچوه بور خو ا نتوایج موا،  HFAفارسی زبا  متت  به 

بوا  PEGTدهنود  ارتتواط بومن امتمواز کلوی آزموو  نشا 

نتود با این وجود بموا  کورد ذهن  هآزمو  نظریامتمازات 

ها در ت دادی از سواخت هوای که بمن عملکرد آزمودنی

ی موصوووهی قموودی و سووازند  ایوون آزمووو  شووامل بنوودها

ذهن ه نظریشناسه ف ل با امتمازات کسب شد  در آزمو  

از پ وهشوررا   ت ودادی  (51)همتستری م نادار وجود دارد

 نظریه ذهن   مف در کودکا  متت  به اوتمسا را به  و ف

نستت  کودکا این گفتار  درموصوهی  هایبنددر ظهور 

 بندهایزبانی مربوط به ساخت  دانشکه کنندداد  وبما  می

درک در کنند  توانوایی فورد بمنیتواند پمشموصوهی می

  (13،05)باشدذهن یه انجام تکاهمف نظرباور کاذ  و 

de Villiers  وde Villiers (5553 پمشنهاد کرد ) انود

های متفواوت های نیوی امکا  بازنمایی راهتکه توانایی

از واق مت موجود را فراها کرد  و بنوابراین اسوتد ل در 

  (03)کنندزممنه باورهای کاذ  را تسهمل می

دار بمن امتمواز کلوی آزموو  یهمتستری مثتت و م ن

نه تنها در  PEGTنظریه ذهن با امتمازات آزمو  دستوری 

گرو  کودکا  متت  به اوتمسا با عملکرد با  بلکه در دو 

و کودکوا  نموز  DLDگرو  کودکا  طتم ی و متوت  بوه 

 ن مشخ مشاهد  شد  درگرو  کودکا  طتم ی ع و  بر ای

شد که بومن مموزا  کواربرد جمو ت مرکوب پمچمود  در 

گفتار نمز با امتمازات نظریه ذهن ارتتاط وجود دارد  ایون 

 (1،0،15،01،00)هوا همسووو بوا نتووایج ملاه وات پمشوومنیافتوه

 بواهای نیووی پمچمود  ارتتاط بمن ساخت تواند مؤیدمی

باشد  با این وجوود، بررسوی همتسوتری بومن ذهن  نظریه

هوای نیووی و امتماز کلی آزمو  نظریه ذهن بوا شواخ 

نشوا  داد کوه در ایون  DLDواژگانی در گرو  متوت  بوه 

 تورهای واژگانی در ارتتواط قوویگرو  از کودکا ، مهارت

رلوا عودم مشواهد  هسوتند  علوی TOMهوای با مهوارت

ز کلی آزمو  نظریه ذهون بوا دار بمن امتمایهمتستری م ن

های دستوری راصل از تیلمول نمونوه زبوانی در شاخ 

و مموزا   SEIاین گرو ، همتستری با دو شاخ  م نایی 

دار بوود  ایون نتوایج نشوا  یوقوع خلاهوای م نوایی م نو

 درگفتار روایتوی DLDدهند  آ  است که کودکا  متت  به 

و عواطوف کننود  ارساسوات تر از واژگا  بموا خود کا

هوا، کنند یوا بوه اظهوار نظور در موورد دیودگا استفاد  می

پردازنود و های داستا  میهای شخصمتعقاید و خواسته

این مهارت   مف در کاربرد واژگا  ذهنی بوا عملکورد 

در ارتتاط است  پمش  TOMها در تکاهمف تر آ   مف

 -هوای م نواییاز این نمز ملرح شود  اسوت کوه مهوارت

ز طریو  اکتسوا  خزانوه واژگوانی مربووط بوه واژگانی ا

 TOMهوای تواننود بور توسو ه مهوارتواژگا  ذهنی می

  (37،10)موثر باشند
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 پژوهشی

Tager-Flusberg (5555نموووز بووور ا ) رتتووواط بووومن

هوای واژگوانی تاکمود های نظریه ذهن و مهوارتمهارت

و همکوارا   Rakhlinهوای ملاه وه یافته  (13)کرد  است

هوای نیووی، نشا  دادند که تلفمقوی از مهوارت( 5511)

 TOMهوای واژگانی و کاربردشناختی در توس ه مهارت

  (06)دخمل هستند DLDکودکا  متت  به 

Farrar (  5551و همکارا) طوی بررسوی رابلوه  نمز

 های خاص زبانی )نظمرهای زبانی کلی و مهارتبمن مهارت

 ToM هووایتوانووایی بمووا  بنوودهای متممووی( بووا مهووارت

گرفتنود  جوهمنت DLDمتوت  بوه  یدبستان شمکودکا  پدر

 DLDکودکا  متت  بوه در  ToMهای توس ه مهارتکه 

خواص در  هوای زبوانیکه مرتتط با مهوارتتر از آ بمش

کوودک  هوای زبوانی کلویروز  نیوی باشد بوه تونوایی

  (11)مرتتط است

و  Spanoudisو  (06)و همکووارا   Rakhlinملاه ووه

بر روی کودکا  انرلمسوی زبوا  و ملاه وه  (53)همکارا 

Cheung (07)  وTardif  بوووووور روی  (02)و همکووووووارا

 کودکا  کانتونی زبا  نمز به نتایج مشابه دست یافته انود 

دهنوود کووه در مجموووع نتووایج ملاه ووه را وور نشووا  مووی

عملکردهووای زبووانی  HFAو  DLDکودکووا  متووت  بووه 

ری نستت به کودکا  طتم وی تم نایی و دستوری   مف

ها سن و سال خود دارند  ع و  بر ایون، ایون کودکوا  

های نظریه ذهن نستت به همتایا  طتم ی خوود در مهارت

توانود متواثر از  و ف در کنند که میتر عمل می  مف

ای بوا های مقایسوههای زبانی باشد  انجام پ وهشمهارت

تور عملکورد رجا نمونه با تر و با هدا بررسوی عممو 

در تکاهمف زبانی و تکواهمف  DLDو  HFAمتت  به کودکا  

ای بوا نظریه ذهون لمور ک موی و همچنومن ملاه وات مداخلوه

هوای زبوانی و نظریوه ذهون و بررسوی هدا تیریک مهوارت

تواننود ها مویای این مهارتای و بمن روز ت مما درو  روز 

هوای رووز تر رابله بمن نظریوه ذهون و به مشخ  شد  بمش

 ایهوای مداخلوهزبانی کمک کرد  و منجر به طراروی برناموه

 کارآمدتر برای این کودکا  شود 
 

 سپاسگزاری
 ملاه ه را ر راصل طرح تیقمقاتی مصو  دانشورا 

و کوود اخوو ق  175513علوووم پزشووکی مشووهد بووا کوود 

IR.MUMS.REC.1397.161 باشد  بودین وسومله از می

 ی دانشرا  علوم پزشوکیهای ماهی م اونت پ وهشرمایت

چنمن از تموامی آید  هامشهد تقدیر و تشکر به عمل می

کنند  در ایون طورح تیقمقواتی و های مشارکتآزمودنی

 ها جهت همکاری در اجرای این طرح تیقمقاتیواهدین آ 

کنما  همچنمن مراتب قودردانی خوود صمممانه تشکر می

ی اهونود و را از مسوهمن و مربما  میتورم مراکوز توانتخشو

تتسا و همکارا  میترم بخوش گفتاردرموانی بممارسوتا  

 داریا ابن سمنا و قائا مشهد اع م می
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