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Investigation of the Relation between Expressive Grammar and Theory of Mind
In Children with High Functioning Autism
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Abstract
Purpose: Nowadays, there is an increasing interest in investigating the relation between
language and theory of mind in children with autism. However, until now the nature of this
relation is not fully understood, because findings of such an investigation in these children
have been inconclusive, and even less is known about the direction of effect and the most
effective component of language on theory of mind. The present study examined the relation
between expressive grammar and theory of mind in 10 Persian children with high functioning
autism between ages 6 to 9 years and 20 typically developing controls.
Methods: In this study, research data were collected from 10 children with autism and 20
normal children (10 age-matched and 10 language-matched). Initially, we used screening and
diagnosing test for diagnosing children with high-functioning autism. Then, expression of
different structures of syntax and their ability in theory of mind were respectively assessed by
using expressive grammar and theory of mind tests. Finally, data were analyzed with
correlation tests using SPSS statistical software.
Results: Our results showed that in language-matched group, significant correlation was
found between total score of correct structure and correct tasks, and third level of theory of
mind. However, in children with autism and age-matched normal children; no significant
correlation was observed. For depth understanding of this relation in children with autism, we
compared this relation in specific structures and found that there is a significant correlation
between expression of adverbial relative clause and personal ending, and second level of
theory of mind and total score of theory of mind.
Conclusions: Therefore, for analyzing the relation between language and theory of mind in
children with autism, it is necessary to compare different structures separately, and in
cognitive therapy (treatment for improving the theory of mind), we should pay attention to
grammatical structures such as relative clause and personal ending.
Keywords: Autism, Expressive, Language grammar, Theory of mind
Received: 2017.01.11; Accepted: 2017.07.21

بررسی ارتباط بیان دستوری و نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم با عملکرد باال
1احدی

حوریه

 در سالهای اخیر عالقۀ فزایندهای به بررسی رابطه بین زبان و نظریه ذهن در کودکان دارای اُتیسم به وجود آمده اما با:هدف
 هنوز ماهیت این رابطه به درستی مشخص نشده است و یافتههای تحقیقات دربارۀ جهت اثر و،وجود مطالعات انجام شده
 با توجه به انجام نشدن این مطالعه در زبان.مؤثرترین عنصر زبانی دخیل در نظریۀ ذهن این کودکان متفاوت بوده است
 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بیان انواع ساختهای دستوری زبان فارسی و نظریۀ ذهن در کودکان فارسیزبان،فارسی
.دارای اُتیسم است
10  همتای سنی و10(  کودک طبیعی20  کودک دارای اُتیسم و10  دادههای پژوهش از، در این مطالعه:روش بررسی
 پس از اینکه کودکان اُتیسم با عملکرد باال با آزمون غربالگری و تشخیصی اُتیسم تشخیص داده.همتای زبانی) جمعآوری شد
 بیان ساختارهای مختلف دستوری و توانایی نظریۀ ذهن به ترتیب با استفاده از آزمون بیان دستور و آزمون نظریۀ ذهن،شدند
. تحلیل شد20  نسخۀSPSS بررسی شد و همبستگی دادهها با نرمافزار آماری
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یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد در گروه همتای سنی بین امتیاز مربوط به آزمون نظریه ذهن سطح سوم با هریک از امتیازات
مربوط به تعداد ساخت درست بیانی و تعداد گویههای درست بیانی در آزمون بیانی دستور زبان همبستگی معناداری وجود
داشت ،اما در گروه همتای زبانی و اُتیسم همبستگی معناداری وجود نداشت .برای بررسی دقیقتر این ارتباط در کودکان دارای
اُتیسم ،همبستگی انواع ساختهای دستوری به صورت مجزا با نظریۀ ذهن بررسی شد و نتایج نشان داد بین ساختهای مربوط
به بند موصولی قیدی ،شناسه فعل و آزمون نظریۀ ذهن سطح دوم و نظریۀ ذهن کلی همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :بنابراین برای نتیجهگیری دربارۀ ارتباط زبان و نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم ،بررسی ساختارهای مختلف
دستوری به صورت مجزا ضروری است و عالوه بر این ،در درمان جنبههای شناختی آنها (رشد نظریۀ ذهن) ،باید به ساختهای
دستوری همچون موصولها و نشانههای افعال ،توجهی جدی داشت.
کلمات کلیدی :اُتیسم ،بیان ،دستور زبان ،نظریۀ ذهن
نویسنده مسئول :حوریه احدیhourieha@yahoo.com،
آدرس :تهران ،بزرگراه کردستان ،خیابان  64غربی ،خیابان دکتر آیینه وند ( 64غربی) ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 -1استادیار زبانشناسی ،پژوهشکده زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران

متفاوت باشد .بدین ترتیب تکلیف معروف «باور غلط»
ساخته شد (.)6
از موضوعات مهم در تشخیص و ارزیابی نظریۀ ذهن،
تنوع موجود در ابزارهای ارزیابی نظریۀ ذهن است .به-
طورکلی این ابزارها را میتوان براساس شکل ،نوع یا الگو و
نظریه و رویکرد زیربنایی آنها تقسیمبندی کرد ( .)7در
رابطه با نظریۀ ذهن دو رویکرد متمایز سنتی و تحولی
وجود دارد .در رویکرد تحولی برخالف رویکرد سنتی،
نظریۀ ذهن فراتر از درک باور غلط و یک مفهوم چندبعدی
در نظرگرفته میشود که از سطوح متفاوتی برخوردار
است .در حال حاضر با توجه به رویکرد تحولی ،آزمونی
تحت عنوان آزمون نظریۀ ذهن طراحی شده است که
سطوح مختلف نظریۀ ذهن را میسنجد .این آزمون به
منظور سنجش نظریۀ ذهن در کودکان عادی و افراد
دارای اختالل فراگیر رشد با سنین  5تا  12سال طراحی
شده است و دارای سه خردهآزمون است .خردهآزمون اول،
همان نظریۀ ذهن مقدماتی یعنی نظریۀ ذهن سطح اول
است که شامل بازشناسی عواطف و وانمود است .خرده
آزمون دوم ،همان نظریۀ ذهن واقعی یعنی نظریۀ ذهن
سطح دوم است که شامل باور غلط اولیه و درک باور غلط
است .خرده آزمون سوم همان جنبههای پیشرفتهتر نظریۀ
ذهن یعنی نظریۀ ذهن سوم است که شامل باور غلط
ثانویه یا درک شوخی است .قمرانی و همکاران روایی و
اعتبار نسخۀ فارسی این آزمون را به دست آوردهاند (.)8

مقدمه
نظریۀ ذهن یعنی توانایی فرد در استنباط مجموعهای از
حالتهای ذهنی (عقاید ،امیال ،مقاصد ،تصورات،
هیجانات) و اندیشیدن به محتوای ذهن خود و دیگران
( .)1بخش عمده و اصلی نظریۀ ذهن ،توانایی افراد برای
اندیشیدن دربارۀ مقاصد و باورهای دیگران است .بررسی-
های متعدد نشان دادهاند که افراد دارای اُتیسم در
اندیشیدن دربارۀ باور غلط افراد مشکل دارند (.)2-5
برخی معتقدند که علت بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری
مشاهده شده در اُتیسم به ویژه مشکالت اجتماعیشدن و
ارتباط آنها مربوط به نقص در نظریۀ ذهن است (.)4،5
نقص در نظریۀ ذهن توسط  Baron-Cohenو
همکاران ( )1مطرح شده است که براساس آن نقص
شناختی مرکزی در اُتیسم به علت نقص در نظریۀ ذهن
است .روانشناسان معتقدند ارزیابی نظریۀ ذهن روشی برای
تعیین میزان درک عمقی فرد از ذهن دیگران است.
براساس این روش ،برای اثبات وجود تواناییهای ذهن-
خوانی در افراد تنها توانایی پیشبینی فرد «الف» از
عملکرد فرد «ب» کافی نیست ،زیرا در بسیاری موارد فرد
«الف» میتواند این تکلیف را بدون توجه به حالت ذهنی
فرد «ب» و تنها با تکیه بر دانش جهانی خود انجام دهد.
بنابراین برای اطمینان از اینکه فرد توانایی جداسازی باور
خود را از دیگران را دارد ،باید موقعیت آزمون به گونهای
طراحی شود که باور فرد مورد آزمون از طرف مقابل
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آنچه امروزه بسیار مورد توجه است ارتباط نظریۀ ذهن و
زبان است .اینکه اگر چنین ارتباطی وجود دارد ،این
ارتباط در کدام جنبهها یا حوزههای زبان بارزتر است.
مطالعاتی دربارۀ ارتباط زبان و نظریۀ ذهن انجام شده
است ( .)9-15اما باتوجه به سن افراد ،نوع آزمونهای
زبانی یا آزمون ذهنی به کار برده شده نتایج مختلفی به
دست آمده است ،برای مثال Astington ،و Jenkins
( )9با انجام یک مطالعۀ طولی در کودکان طبیعی سه
ساله دریافتند که با کنترل سن و عملکرد قبلی کودکان،
توانایی زبانی میتواند عملکرد آنها در تکالیف نظریۀ ذهن
را پیشبینی کند .البته حالت برعکس وجود ندارد .در
پژوهش آنها توانایی نحوی نسبت به توانایی واژگانی پیش-
بینیکننده بهتری برای توانایی انجام تکالیف نظریۀ ذهن
است.
تعداد بیشماری از کودکان دارای اختالالت زبانیِ دوران
رشد ،در رشد نظریۀ ذهن نقص دارند .تحقیقات گوناگون
در کودکان سالم و دارای اختالل زبانی دوران رشد ،رابطۀ
بین زبان و رشد نظریۀ ذهن را نشان دادهاند .اما دربارۀ
ارتباط حیطههای مختلف زبان و رشد نظریۀ ذهن اتفاق
نظر وجود ندارد .بنابراین دربارۀ ارتباط زبان و نظریۀ ذهن
مسألۀ مهم دیگر این است که این ارتباط بین نظریۀ ذهن
و کدام جنبههای زبان برقرار است .برخی معتقدند به
سبب فقدان نظریۀ ذهن کودکان دارای اُتیسم قادر به
پیروی از قوانین مکالمه نیستند و نوبتگیری نامناسب و
تغییر م وضوع دارند .همچنین در تطبیق انتخاب واژه ها
نسبت به طرف گفتگو مشکل دارند ( ،)9گونۀ گفتاری آنها
بینهایت رسمی و خشک است ،در درک جوک ،کنایه و
استعاره مشکل دارند ،واژگان را به طور لفظی معنا می-
کنند ،در درک کنش گفتاری غیرمستقیم نیز اشکال دارند
یعنی نقص در نظریۀ ذهن باعث نقص در جنبۀ
کاربردشناختی زبان شده است.
برخی دیگر از پژوهشها نشان دادهاند مشکالت
دستوری و نحوی زبان باعث اشکال در نظریۀ ذهن
کودکان اتیسم شده است .برای مثال برخی پژوهشها
نشان داده که ظهور بند درونهای در این افراد با توانایی
آنها در انجام تکلیف باور غلط مرتبط است به عبارت دیگر
افرادی که از عبارت متممی استفاده میکنند تکلیف
نظریۀ ذهن را بهتر انجام میدهند Tager-Flusberg .و
همکاران ( )10با بررسی افراد بزرگسال دارای اُتیسم نشان

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir:

داد که ارتباط نزدیکی بین دانش زبانی مربوط به ساخت
متمم و درک بازنمود ذهنی وجود دارد .نحو خاص ساختار
متمم را پیشبینیکنندۀ مهمی از موفقیت در تکلیف باور
غلط میدانند Smith .و همکاران ( )11در مطالعۀ خود
نشان دادند بندهای موصولی پیشبینیکنندههای خوبی از
توانایی نظریۀ ذهن هستند .بنابراین به نظر میرسد به
جای ساختارهای متمم ،اصل کلیِ درونهگیری با نظریۀ
ذهن مرتبط است .این ارتباط در مطالعۀ  Fisherو
 )12( Happeنیز یافت شد .او در مطالعۀ خود نشان داد
که زبان و بهویژه دستور و نظریۀ ذهن در کودکان دارای
اُتیسم نسبت کودکان دارای اختالالت یادگیری ارتباط
قویتری برخوردار است .البته این ارتباط میتواند سببی
یا علی باشد با توجه به اینکه درک دستوری پیشنیاز
نظریۀ ذهن است .این یافته اساسی است زیرا نشان می-
دهد که درمان متمرکز بر دستور میتواند بر رشد نظریۀ
عملکردی ذهن در اُتیسم تأثیر بگذارد .یکی از نشانههای
صحت این فرضیه از مطالعۀ جامعۀ ناشنوایان به دست
میآید که توسط  Schickو همکاران ( )13انجام شده
است .در واقع مطالعۀ ناشنوایان و وجود نقص در نظریۀ
ذهن آنها نشان میدهد که اکتساب دستور بهویژه
ساختارهای نحوی (متمم) پایۀ رشد نظریۀ ذهن است،
زیرا کودکان ناشنوا برخالف کودکان دارای اُتیسم از دیگر
تأخیرهای شناختی یا اجتماعی رنج نمیبرند تا علت
زمینهای نظریۀ ذهن نابالغ باشد .باوجود این تأخیر در
نظریۀ ذهن در بخشی از این جمعیت آشکار استLind .
و  )14( Bowlerبا بررسی رابطۀ بین نحو پیچیدۀ زبان و
نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم ،کودکان طبیعی و
کودکان دارای ناتوانی یادگیری دریافتند که ارتباط بین
نحو زبانی و تکالیف باور غلط در عملکرد کودکان دارای
اُتیسم ارتباط قویتری است و نحو پیشبینیکنندۀ
عملکرد در تکالیف باور غلط است Paynter .و
 )15( Petersonبا مطالعۀ کودکان دارای اُتیسم ،کودکان
آسپرگر و طبیعی با استفاده از آزمون استاندارد زبانی و
تکلیف باور غلط دریافتند که در هر سه گروه نحو مهم-
ترین عامل پیشبینیکنندۀ نظریۀ ذهن است.
پژوهشهای اندکی در مورد نظریۀ ذهن در کودکان
فارسیزبان دارای اُتیسم انجام شده است که در هیچیک از
آنها به ارتباط زبان و نظریۀ ذهن پرداخته نشده است.
منصوری و همکاران ( )16به مقایسۀ عوامل مؤثر بر تحول
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این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است .بعد از مراجعه به
مدارس اُتیسم شهر تهران (پیک هنر ،بشارت و رسول اکرم) و
انتخاب کودکان  6تا  9ساله ،ابتدا آزمون تشخیصی اُتیسم
( )19و پرسشنامۀ غربالگری کودکان اُتیسم با عملکرد باال
( )20به معلمان و مربیان آنها داده شد و با بررسی نتایج
پرسشنامهها10 ،کودک اُتیسم  6تا  9سالۀ دارای عملکرد باال
تشخیص داده شدند .بعد از تشخیص کودکان دارای اُتیسم با
عملکرد باال ،ابتدا آزمون بیان دستور زبان فارسی و در
مرحله بعد آزمون نظریۀ ذهن در آنها اجرا شد .پس از
استخراج دادههای آزمونها ،ارتباط بین ساختهای
مختلف آزمون بیان نحوی و تکالیف مربوط به نظریۀ
ذهن بررسی و دادههای بهدست آمده ،تحلیل و بررسی
شد .نمونههای طبیعی از مدارس ابتدایی شهر تهران
انتخاب شدند .برای بررسی ارتباط بین سطوح مختلف
نظریۀ ذهن و آزمون بیان دستوری در گروههای مختلف و
همچنین ارتباط بین ساختهای دستوری مختلف و
سطوح مختلف نظریۀ ذهن در گروه اُتیسم از آزمون
همبستگی اسپیرمن استفاده شد .برای تحلیل دادهها از
نرم افزار  SPSSنسخۀ  20استفاده شد و سطح معناداری
آزمونها  0/05در نظر گرفته شد..
آزمون گارز به منظور اندازهگیری شدت و احتمال
اُتیسم طراحی شده است .پایایی و اعتبار نسخۀ فارسی این
ازمون توسط احمدی و همکاران ( )19محاسبه شده است.
حساسیت و ویژگی این آزمون به ترتیب  99درصد و 100
درصد به دست آمده است و پایایی آن نیز با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  89درصد برآورد شد پرسشنامۀ
غربالگری اُتیسم برای غربالگری کودکان اُتیسم با عملکرد
باال طراحی شده است .نسخۀ فارسی این پرسشنامه توسط
کاسهچی و همکاران ( )20تهیه شده است .ضریب اعتبار
بازآزمایی این پرسشنامه در والدین ( )r=0/467و در گروه
معلمان ( )r=0/614است که نشاندهندۀ پایایی و روایی
قابل قبول آن در افراد دارای اُتیسم است .ضریب آلفای
کرونباخ بدست آمده در گروه والدین و معلمان عادی و
طیف اُتیسم نشان میدهد که آیتمهای این پرسشنامه
برای غربالگری این کودکان مناسب است .برای بررسی
بیان دستور از آزمون بیان دستور زبان فارسی حارث
آبادی و همکارانش ( )21استفاده شد که برای کودکان 4
تا  6سالۀ فارسیزبان طراحی شده است .برای بررسی

سطوح ذهن در کودکان دارای اُتیسم و کودکان طبیعی
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که کودکان دارای
اُتیسم در مقایسه با کودکان طبیعی ،نقص بارزی در تحول
سطوح مختلف نظریۀ ذهن دارند ولی سن آنها تأثیری در
نتیجۀ آزمون ندارد .در مقابل هوشبهر و جنسیت ،تأثیر
معناداری برتحول نظریۀ ذهن دارند .حیدری و همکاران
( )17به مقایسۀ ابعاد نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم
و عادی  5تا  10سال شهر اصفهان پرداختند .نتایج
مطالعات آنها نشان داد که کودکان دارای اُتیسم در کل
آزمون و سطوح خرده آزمونهای نظریۀ ذهن نسبت به
کودکان طبیعی نمرات پایینتری را کسب کردند و تفاوت
معناداری بین دو گروه وجود داشت .عارفی و همکاران
( )18با مقایسۀ نظریۀ ذهن بین کودکان ناشنوا و شنوای
 9تا  11ساله نشان دادند که بین دانشآموزان ناشنوا و
شنوا در توانایی نظریۀ ذهن تفاوت معناداری وجود دارد.
به بیان دیگر دانش آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش-
آموزان شنوا ،توانایی نظریۀ ذهن کمتری دارند.
بنابراین اگر چه در زبان فارسی پژوهشهایی دربارۀ
نقص نظریۀ ذهن در اختالالت زبانی رشدی انجام شده
است ،اما دربارۀ ارتباط جنبههای مختلف زبان و نظریۀ
ذهن مطالعهای یافت نشد .مطالعات خارجی نیز نشان
دادهاست که بهرغم تأثیر جنبههای واژگانی ،معناشناختی
و کاربردشناختی ،اکثر پژوهشها به ارتباط بین نحو و
نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم تأکید کردهاند.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توان
بیان انواع ساختهای دستوری و نظریۀ ذهن در کودکان
دارای اُتیسم فارسیزبان است ،تا با روشن شدن این
ارتباط و تأثیر زبان در نظریۀ ذهن ،به اهمیت زبان در
ارزیابیها و درمانهای شناختی (همچون بهبود نظریۀ
ذهن) توجه بیشتری شود.
روش بررسی
برای انجام این پژوهش  10کودک اُتیسم  6تا  9سالۀ از
مدارس اُتیسم و  20کودک طبیعی ( 10همتای سنی و
 10همتای زبانی) از مدارس عادی شهر تهران انتخاب
شدند .همۀ شرکتکنندگان اُُتیسم و طبیعی پسر بودند و
گروه اُتیسم و همتای سنی از محدوده سنی  6تا  9سال و
گروه همتای زبانی از کودکان  4تا  6سال انتخاب شدند.
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نظریۀ ذهن از آزمون قمرانی و همکاران ( )8استفاده شد
که روایی و پایایی مناسبی دارد.
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اُتیسم نسبت به همتایان طبیعی شامل متممهای جملهای
و بندهای موصولی کمتری هستند .درحالیکه کامالً
پذیرفته شده است که نظریۀ ذهن در اُتیسم تأخیر دارد،
پژوهشها نشان داده که ظهور بند درونهای در این افراد با
توانایی آنها در انجام تکلیف باور غلط مرتبط است یعنی
افرادی که از عبارت متممی استفاده میکنند عملکرد
بهتری در انجام تکالیف نظریۀ ذهن دارند .برای مثال
 Tager-Flusbergو همکاران ( )10نشان داد که ارتباط
نزدیکی بین دانش زبانی مربوط به ساخت متمم و درک
بازنمود ذهنی در اُتیسم بزرگسال وجود دارد .در این
مطالعه نیز نشان داده شد که در گروه دارای اُتیسم میان
ساختهای مربوط به بند موصولی قیدی و نظریۀ ذهن
همبستگی معناداری وجود دارد.
دادهها نشان میدهند که ممکن است علت وابستگی
افراد دارای اُتیسم به متمم به دلیل نیاز به نوع فعلی در
این ساختها وجود دارد و برای ارائۀ باور غلط ضروری
است )6( Tager-Flusberg .نیز این ادعا را تأیید
کردند که نحو خاص ساختار متمم پیشبینیکنندۀ مهمی
از موفقیت در تکلیف باور غلط است .این ارتباط در مطالعۀ
 Fisherو  )12( Happeنیز یافت شد Smith .و
همکاران ( )11بندهای موصولی را پیشبینیکنندههای
خوبی از توانایی نظریۀ ذهن میدانند .بنابراین به نظر می-
رسد به جای ساختارهای متمم ،اصل کلی درونهگیری با
نظریۀ ذهن مرتبط است .در مطالعۀ حاضر نیز بین بند
موصولی و نظریۀ ذهن سطح دوم یعنی باور غلط و
همچنین نظریۀ ذهن کلی ارتباط وجود داشت اما با نظریۀ
ذهن سطح اول و دوم ارتباط معناداری وجود نداشت.
بنابراین نتایج این مطالعه با مطالعات  Lindو Bowler
( ،)14و  Paynterو  )15( Petersonهمسو است و
وجود ارتباط بین ساختهای نحوی پیچیده و نظریه ذهن
را تأیید میکند .در ضمن همانطورکه در مطالعۀ Schick
و همکاران ( )13نشان داده شده بود که در ناشنوایان و
اکتساب دستور بهویژه ساختارهای نحوی (متمم) پایۀ
رشد نظریۀ ذهن است ،در کودکان اُتیسم نیز بین دستور
و نظریۀ ذهن همبستگی وجود ندارد .تجمیع یافتههای
این پژوهش با مطالعات مشابه در کمشنواها و سایر
اختالالت رشدی زبان میتواند تأییدی بر وجود نقص
نظریۀ ذهن در اختالالت رشدی زبان باشد.
عدم وجود همبستگی میان نظریۀ ذهن سطح اول و

یافتهها
در این پژوهش ،بعد از تشخیص کودکان هدف و اجرای
آزمون بیان دستور زبان و آزمون نظریه ذهن ،همبستگی
بین تعداد کلی ساختها و گویههای درست با سطوح
مختلف نظریۀ ذهن به تفکیک در گروههای مختلف
بررسی شد .برای بررسی دقیقتر این ارتباط ،همبستگی
بین بیان ساختهای دستوری مختلف و سطوح مختلف
نظریۀ ذهن در هر سه گروه نیز بررسی شد .نتایج جدول
( )1نشان میدهد که در گروه دارای اُتیسم و گروه همتای
زبانی بین امتیاز مربوط به تعداد ساخت درست بیانی و
تعداد گویههای درست بیانی در آزمون بیانی دستور و
هیچ یک از سطوح آزمون نظریۀ ذهن ارتباطی وجود
ندارد ،اما در گروه همتای سنی بین امتیاز مربوط به تعداد
ساخت درست بیانی و تعداد گویههای درست بیانی در
آزمون بیانی دستور و آزمون نظریۀ ذهن سطح سوم
ارتباطی همبستگی معناداری وجود دارد .بررسی
همبستگی میان بیان ساختهای دستوری مختلف و
سطوح مختلف نظریۀ ذهن در گروه اُتیسم در جدول ()2
نشان میدهد میان ساختهای مربوط به بند موصولی
قیدی و سطح دوم نظریۀ ذهن و همچنین میان شناسۀ
فعل با آزمون نظریۀ ذهن سطح دوم و نظریۀ ذهن کلی
همبستگی معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
براساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،در گروه
کودکان دارای اُتیسم با آن که در امتیاز کلی بیان
دستوری و نظریۀ ذهن ارتباط معناداری وجود ندارد ،اما
بررسی همبستگی ساختهای مختلف بیان دستوری و
سطوح نظریۀ ذهن به صورت مجزا نشان داد در گروه
کودکان دارای اُتیسم بین ساختهای مربوط به بند
موصولی قیدی و شناسه فعل با آزمون نظریۀ ذهن سطح
دوم و نظریۀ ذهن کلی همبستگی معناداری وجود دارد،
اما در سایر ساختارها همبستگی معناداری با نظریۀ ذهن
وجود ندارد.
یکی از حوزههای بررسی در نحو ،درونهگیری عبارت-
های متممی است .گفتار خودبهخودی کودکان دارای
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جدول :1نتایج همبستگی اسپیرمن میان امتیاز کلی آزمون بیان دستوری با سطوح مختلف نظریۀ ذهن در گروههای مختلف
آزمونها

گروه ها

نظریۀ
ذهن1

-pمقدار

نظریۀ
ذهن 2

-pمقدار

نظریۀ
ذهن3

-pمقدار

نظریۀ
ذهن کلی

0/00

کودکان دارای اُتیسم

تعداد ساختدرست
تعداد گویۀ درست

0/043
0/320

0/905
0/368

0/026
0/067

0/944
0/854

0/00
0/00

کودکان طبیعی همتای سنی

تعداد ساخت درست
تعداد گویۀ درست

0/493
0/627

0/321
0/183

0/716
0/716

0/109
0/109

کودکان طبیعی همتای زبانی

تعداد ساخت درست
تعداد گویۀ درست

0/505
0/561

0/247
0/190

0/089
0/089

0/849
0/849

*0/828
*0/828
0/00

0/031
0/031
0/00

0/00

0/00

0/00

0/118
0/199

0/745
0/581

0/537
0/582

0/272
0/225

0/491
0/546

0/263
0/205

*p>0/001*** ،p>0/01** ،p>0/05

جدول .2نتایج همبستگی اسپیرمن میان ساختهای مختلف آزمون بیان دستوری و سطوح نظریۀ ذهن در گروه دارای اُتیسم
نظریۀ ذهن1

-pمقدار

نظریۀ ذهن2

-pمقدار

نظریۀ ذهن کلی

-pمقدار

جملۀ پرسشی

0/567

0/087

0/281

0/431

0/520

0/123

جمله شرطی

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

جمله سؤالی بله-خیر

0/468

0/172

0/542

0/105

0/529

0/116

جمله تعجبی

0/234

0/515

0/121

0/740

0/176

0/626

حرف ربط علی

0/038

0/916

0/158

0/663

0/115

0/751

حرف عطف (و)

0/287

0/422

0/554

0/097

0/288

0/420

بند موصولی فاعلی

0/306

0/391

0/121

0/739

0/236

0/511

بند موصولی قیدی

0/044

0/904

*0/723

0/018

0/264

0/460

بند موصولی متممی

0/132

0/717

0/542

0/105

0/352

0/318

فعل اسنادی

0/020

0/957

0/222

0/537

0/158

0/664

شناسه فعل

0/514

0/129

*0/724

0/018

*0/699

0/025

زمان  ،وجه و نمود

0/023

0/950

0/470

0/171

0/224

0/534

ضمایر منفصل

0/316

0/373

0/161

0/657

0/229

0/524

ضمایر متصل

0/248
0/00

0/489
0/00

0/537
0/00

0/109
0/00

0/341
0/00

0/335
0/00

ضمایر اشاره

0/044

0/904

0/181

0/617

0/088

0/809

حروف اضافه

0/468

0/172

0/542

0/105

0/529

0/116

صفت عالی و تفضیلی

0/108

0/767

0/111

0/761

0/144

0/692

کسره اضافه

0/251

0/484

0/295

0/408

0/216

0/549

ساخت سببی

0/264

0/462

0/181

0/617

0/264

0/460

انواع ساخت دستوری

ضمایر تقابلی
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ساختهای دستوری را میتوان به دلیل ساده بودن این
 زیرا نظریۀ ذهن سطح.سطح برای این گروه سنی دانست
اول مربوط به بازشناسی عواطف است و کودکان اُتیسم در
 سال و با توانایی زبانی مختلف پاسخ مشابهی9  تا6 سنین
 با طراحی آزمونهای گستردهتر.برای این سطح داشتند
ِدربارۀ انواع ساختهای دستوری و آزمونهای کاملتر
.نظریۀ ذهن میتوان به نتایج دقیقتری دست یافت
با بررسی ارتباط بین ساختهای دستوری مختلف و نظریۀ
ذهن در گروههای مختلف مشخص شد در گروههای
طبیعی بین هیچ یک از ساختهای دستوری و نظریۀ ذهن
 اما کودکان دارای اُتیسم،همبستگی معناداری وجود ندارد
بین ساختهای مربوط به بند موصولی قیدی و شناسه
فعل با آزمون نظریۀ ذهن دوم و نظریۀ ذهن کلی
 بنابراین میتوان نتیجه.همبستگی معناداری وجود دارد
گرفت تمرکز در این ساختها میتواند در افزایش توانایی
 لذا پیشنهاد.ذهنی این کودکان نقش مؤثری داشته باشد
میشود در پژوهشهای آینده تأثیر این نوع درمان در
بهبود مشکالت کاربردشناختی و شناختی این کودکان
 از محدودیتهای این پژوهش.مورد توجه جدی قرار گیرد
میتوان به نبود آزمون کامل دربارۀ هریک از ساختهای
 از آنجاکه در آزمون بیان.دستور زبان فارسی اشاره کرد
دستور زبان برای برخی ساختها تنها یک گویه وجود
دارد با ساختن آزمونهایی با گویههای بیشتر برای هر
ساخت به ویژه ساخت موصولی و انواع تطابق شخصی و
.زمانی افعال میتوان به نتایج دقیقتری دست یافت
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