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نقش زبان و کارکردهای اجرايى در رشد نظريه  ذهن کودکان  ناشنوا

ساجد یعقوب نژاد*/ دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

سعید حسن زاده / عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

زمینه: نظریه  ذهن اصطالحی جامع و کلی پیرامون حالتی عمدی است که کیفیت تعامل  اجتماعی فرد را مشخص می سازد تا آنجا 

که بدون آن، ما قادر به تعبیر و تفسیر اعمال دیگران نخواهیم بود. پژوهشگران در حالی نقش سببی توانایی های زبانی را در تحول 
بین کارکردهای  پیوند نزدیکی  بنیادی و کارآمد اجتماعی مطرح می کنند که پژوهش های  جدید  قابلیت  به عنوان یک  نظریه  ذهن 
اجرایی و نظریه پیشنهاد کرده اند. در این میان باوجود اثرات تخریب کننده کم شنوایی بر تحول زبانی و ارتباطی کودکان آسیب دیده 
 شنوایی از سویی و ارتباط مؤلفه های زبانی با تحول نظریه ذهن و کارکردهای  اجرایی از سوی دیگر، بررسی روند تحول نظریه  ذهن 

در این کودکان ضرورت دارد.
نتیجه گیری: از این رو، هدف این پژوهش مروری بر نقش زبان و مؤلفه های اصلی آن)نحو، معنی شناسی و کارکردشناسی( در 

تحول توانایی های نظریه ذهن کودکان و بررسی وضعیت تحول نظریه ذهن در میان کودکان ناشنوا با توجه به مشکالت زبانی آن ها 
نسبت به کودکان عادی است و در پایان تالش شده است، رابطه زبان، کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در میان کودکان ناشنوا 

تبیین گردد.
واژه های کلیدی: زبان، نظریه ذهن، کارکردهایی اجرایی، کودکان ناشنوا  

تعامل  با هم  انسان ها گروهی زندگی می کنیم و  ما 
باعث  که  انسان  اجتماعی  رفتار  اصلی  ویژگی  داریم. 
برای  ظرفیتش  می گردد،  حیوانات  سایر  از  او  تمایز 
تعامل دوسویه با دیگران است. بی تردید چنین ویژگی 
فکر  چگونه  دیگران  بداند  فرد  که  است  این  نیازمند 
قابلیتی  چنین  هستند  احساسی  چه  دارای  و  می کنند 
نظریه ذهن1 نامیده می شود. اصطالح نظریه  ذهن، برای 
اشاره به توانایی فرد در اسناد دادن احساس ها، باورها، 
پیش بینی  آن  دنبال  به  و  دیگران  به  اندیشه ها  و  نیت ها 
رفتار دیگران به کار رفته است. به  بیان  دیگر نظریه  ذهن 
دیگران  ذهنی2"  "حالت های  درک  برای  فرد  توانایی 
دیگران  "خواندن ذهن3"  یا   ،)2000 میچل،  و  )کوله 

)زان شاین، 2003(، می باشد. 
حسن زاده )1388(، نظریه ذهن را اصطالحی جامع 
و کلی پیرامون حالت عمدی می داند که نه تنها کیفیت 
تعامل اجتماعی فرد را مشخص می سازد بلکه بدون آن 
ما قادر به تعبیر و تفسیر اعمال دیگران نخواهیم بود و 

1. Theory of Mind
2. Mental States 
3. Mind Reading

در عمل به تالشی بیهوده برای درک دیگران از طریق 
حرکات  بدنی آن ها دست خواهیم  زد، یا بیهوده تالش 
خواهیم  کرد که معنای لفظی هر آنچه را که می گویند 
درک کنیم. به  این  ترتیب آشکار است که نظریه ذهن 
در  مؤثر  و  کارآمد  اجتماعی  کارکرد  داشتن  برای 
محیط های اجتماعی کوچک و بزرگ ضرورت دارد. 
بسیاری تالش  نیست و پژوهشگران  این همه ماجرا  اما 
کرده اند کارکردهای نظریه  ذهن را به صورت جدی تر 

موردتوجه و بررسی قرار دهند. 
را  نظریه  ذهن   ،)1388( هداوندخانی  و  خانجانی 
این  معتقدند  و  کرده  توصیف  اجتماعی  روابط  قلب 
اخالق،  به آن می اندیشند،  مردم  آنچه  سازه در درک 
کنایه، شوخ طبعی، طنز، دست انداختن، دروغ، اشتباه و 
فریب مهم است. افزون بر این، کول و میچل )2000(، 
پس از مرور پژوهش های مختلف از تأثیر  نظریه  ذهن بر 
خودتنظیمی4، مهارت  حل مساله و فرآیندهای کارکرد 
به  رسیدن   ،)2000( بوزاکی  و  گفته  سخن   اجرایی5 
توانایی نظریه  ذهن را در داشتن خودپنداره6 مثبت مؤثر 
4. Self-Regulation
5. Executive Functio
6. Self-Concept * s.yaghoobnezhad@yahoo.com 
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این  در  کارکردهای  اجرایی  نقش  به  توجه  با  شنوایی 
کودکان است. به این منظور این پژوهش تالش دارد به 

سؤال های زیر پاسخ دهد:
معنی شناسی2  )نحو1،  آن  اصلی  مؤلفه های  و  زبان 
ذهن  نظریه   توانایی های  تحول  در  کارکردشناسی(  و 

کودکان چه نقشی دارد؟
وضعیت تحول نظریه  ذهن در میان کودکان ناشنوا با 
توجه به مشکالت زبانی آن ها نسبت به کودکان عادی 
نسل   ناشنوای  کودکان  سخن  دیگر،  به   است؟  چگونه 
با  تفاوتی  چه  نظریه  ذهن  تحول  در  دوم  نسل   و  اول 

یکدیگر دارند؟ 
در  ذهن  نظریه  و  اجرایی  کارکردهای  زبان،  رابطه 

میان کودکان ناشنوا چگونه تبیین می گردد؟

نقش زبان و مؤلفه های آن بر تحول توانایی نظریه 
ذهن

جذابیت همیشگی مطالعه ارتباط بین زبان و تفکر، 
همواره منشأ پژوهش های بسیاری در رشته های مختلف 
بوده است و نظریه پردازان در سال های اخیر تأکید زیادی 
بر بررسی دقیق تر اکتساب زبان و رشد مفاهیم داشته اند 
)پاپافراگو و لی، 2001(. در راستای ارتباط زبان و نظریه 
 ذهن یک دیدگاه این است که زبان بر رشد نظریه  ذهن 
از طریق درگیری کودکان در گفت وگو درباره شرایط 
یافته هایي  بر  مبتنی  این دیدگاه  تأثیر می گذارد.  ذهنی3 
است که نشان می دهند، گفت  وگوی مادر و خانواده ی 
نظریه  عملکرد  می تواند  ذهنی  شرایط   درباره  کودک 
 ذهن کودک را در آینده پیش بینی کند )اسلید و رافمن، 
2005(، افزون بر این، وجود خواهر و برادر و به دنبال 
آن برقراری ارتباط کالمی با آن ها رشد نظریه ذهن را 

ارتقا می دهند )مک آلیستر و پترسون، 2007(. 
در  اشاره  زبان  دیرهنگام  درک  دیگر،  سوی  از 
را  ذهن  نظریه  تکالیف  انجام  می تواند  ناشنوا  کودکان 
درک  را  طبیعی  اشاره  زبان  که  کسانی  با  مقایسه  در 
و  حجازی  محسنی،  )حسن زاده،  سازد  بدتر  می کنند 
افروز، 1386(. بر اساس یافته های پژوهش اخیر، کسانی 
که دیرهنگام از زبان اشاره استفاده می کنند )کودکانی 
که دارای پدر و مادر شنوا هستند و اغلب دیرتر با زبان 

1. Syntax
2. Semantics
3. Mental Status

اشاره آشنا می شوند(، نمی توانند بسیاری از فرصت هایي 
طبیعی  اشاره  زبان  از  استفاده  در  توانا  کودکان  که  را 
و  هستند  ناشنوا  مادر  یا  پدر  دارای  که  )کودکانی 
در  شنوا  یا  می گیرند(  یاد  را  اشاره  زبان  ابتدا  همان  از 
دارند،  مکالمه  از طریق  ذهنی  درباره شرایط  یادگیری 

داشته باشند. 
مطرح   ،)2002( پیرس  و  دو ویلیه  راستا،  این  در 
نظریه  ذهن  رشد  کلی4  زبانی  توانایي های  که  می کنند 
دارد  عقیده  نیز   ،)2003( بلوم  می دهد.  گسترش  را 
تکالیف  در  آن ها  عملکرد  بر  کودکان  توانایی کالمی 
با تأکید بر تکالیف داستانی و کالمی  البته  نظریه  ذهن 
این  اساسی  باور  واقع  تأثیر می گذارد. در  باور کاذب، 
سطوح  تحو ل یافتگی  بررسی  در  که  است  این  گروه 
نظریه  ذهن توجه به توانایی های زبانی  کودک ضروری 
است و عملکرد کودکان در تکالیف کالمی نظریه ذهن 
دارد.  بستگی  آن ها  زبانی  توانایی   به  زیادی  حدود  تا 
می بایست  آزمودنی  تکالیف،  از  دسته  این  در  چراکه 
آزمونگر  سؤال های  درک،  می شنود  که  را  داستانی 
پاسخ دهد.  به آن ها  تفسیر کند و سپس  و  پردازش  را 
نظریه  ذهن  تکالیف  در  موفقیت  بلوم  نظر  به  همچنین 
تولید(  و  پردازش  )فهم،  زبانی  کارکردهای  بر  افزون 
نیازمند دیگر توانایی های شناختی )نظیر حافظه و توجه( 

است. 
پژوهشگرانی چون امین یزدي، جرمن، دفیتر و سیگال 
بیان  ذهن،  نظریه  و  زبان  رابطه  توضیح  در   ،)2006(
مي کنند که در هر تبییني از تحول و چگونگي عملکرد 
نظریه  ذهن، عوامل زباني باید موردتوجه قرار گیرند. به 
اعتقاد این افراد، زبان تنها تسهیل کننده عملیات شناختي 
بلکه  نیست،  باورکاذب  یا عملکرد کودکان در درک 
نظریه  رشد  در  سببی  و  علي  نقش  داراي  آن  از  فراتر 
 ذهن است. این گروه از پژوهشگران معتقدند که زبان 
می کند،  تسهیل  به طورکلی  را  ذهن  نظریه  اکتساب 
نظریه  ذهن  از  نمی توان  و  نیست  ممکن  آن  اما عکس 

به عنوان یک تسهیل کننده زبانی نام برد. 
داک  و  آستینگتون  میلیگان،  فراتحلیل  مجموع  در 
)2007(، پیرامون 104 پژوهش که  به  بررسی ارتباط بین 
توانایی کالمی و نظریه  ذهن روی 9 هزار کودک با سنین 
مختلف و تفاو ت های جنسیتی، با به کارگیری آزمون های 
محتوای  )با  ذهن  نظریه   آزمون های  و  کالمی  متنوع 
4. General Language Abilities
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واژگان و ساختن جمله( به طور نامحدودي به کودک 
امکان مي دهد تا به افتراق دهي و یکپارچه سازي  مفاهیم 

بپردازد. 
معنادهي  در  را  کودک  توانایي  جمالت،  ساختن 
گسترش مي دهد. در یک سطح  کلي دوویلیه )2007(، 
با تسهیل  چنین استدالل کرده است که توانایي نحوي 
امکان بازنمایي حالت هایي متفاوت با واقعیت موجود، 
با  مي رساند.  یاري  کاذب  باورهاي  درباره  استدالل  به 
در  زبان  نحوي  دانش  نقش  مورد  در  شواهدي  وجود 
این  به  نسبت  نیز  انتقادهایي  نظریه ذهن،  استدالل  رشد 
انتقاد مطرح  شده  رویکرد وجود دارد. برای مثال، این 
توانایي هاي  منظم  مقایسه  به  پژوهش ها  این  که  است 
هر  در  اینکه  به  توجه  با  نپرداخته اند.  نحوي  و  معنایي 
واژگان  معناي تک تک  نحو، درک  به  مربوط  آزمون 
ضرورت دارد، استدالل شده که توانایي نحو همیشه تا 

حدي آمیخته با دانش معنایي است. 
براي بررسي این  دیدگاه، رافمن، اسلد، روالندسون، 
به   نحو  توانایي   مقایسه  به   ،)2003( گرارنهان  و  رامزی 
در  نحوي  و  معنا  توانایي هاي  از  ترکیبي  با  یا  تنهایي 
مرکب  که  مقیاسي  پرداختند.  باور  درک  از  پیش بینی 
میزان  از  همان  بود،  نحوي  و  معنایي  توانایي هاي   از 
توانایي  تبیین مي کرد که  را  باور  پراکندگي  در درک  
 معنایي به  تنهایي  انجام مي داد. بر این  اساس، پژوهشگران 
بین  باالي  ارتباط  میزان  به خاطر  که  نتیجه گیري کردند 
که   کرد  مي توان  ادعا  نحوي،  و  معنایي   توانایي هاي 
همبستگي  نحوي(  و  )معنایي  توانایي  زبان   عمومي 
توانایي  نحوي  و  تا  دارد  باور کاذب  درک  باالتري  با 

معنایي  به  طور جداگانه.

مؤلفه کارکردشناختی زبان و نظریه  ذهن
داشتن  صرف  است،  مربوط  زبان  به  که  آنجا  تا 
دانش از ساختارهاي نحوي براي درک و فهم دستور 
واقع  در  نیست.  کافي  باورکاذب  تکالیف  عمل 
به زمینه اي که در  با توجه  پیام هاي زباني،  از  بسیاري 
قابل فهم  به درستی  مي گیرند،  قرار  استفاده  مورد  آن 
نیستند. از این  رو ارتباط بین توانایي کارکردی زبان 
کاذب  باور  تکالیف  در  آن ها  عملکرد  و  کودکان 
جرمن،  و  )امین یزدي  گرفته اند  قرار  پژوهش  مورد 

دفیتر و سیگال، 2006(. 

به  را  زبان  کارکردشناختی   مؤلفه   ،)1999( سیگل 
 صورت توانایي در کاربرد درست و تعبیر مناسب  زبان 
شواهدي   و  نموده  است  تعریف   بافت  چارچوب   در 
زبان،  توانایی کارکردی   نشان  مي دهند  ارایه کرده که 
باور  تکالیف  کودکان  در  عملکرد  نزدیکي  با  ارتباط 
شناختي  دارند،  رشد  مقیاس هاي  دیگر  نیز  و  کاذب 
به ویژه در موضوع  تغییر عملکرد کودکان در تکالیف 
باور کاذب بین سه و چهار سالگي، این  ایده را مطرح 
اساس   بر  زبان  تعبیر  در  توانایي کودکان  که   نموده 
کودکان  در  عملکرد  تغییر  مي تواند  اجتماعي،  زمینه 
تکالیف  باور کاذب  را توضیح  دهد. تکالیف باورکاذب 
نشان دهنده موقعیتي  اجتماعي  است که مستلزم  پرداختن 
به  حالت هاي  ذهني دیگران در موقعیتي  بین فردی است. 
فردی  بین  و  اجتماعي  بافت   احتمالي  نقش   به  توجه  با 
بر عملکرد کودکان در تکالیف  باور کاذب، ضرورت  
دارد تا توانایي هاي  محاوره و فرآیندهای  ارتباط که در 
موقعیت های  آزمایشگاهي وجود دارند در هر تحلیلي  از 

عملکرد کودکان مورد توجه قرار گیرند.

تحول نظریه  ذهن در کودکان ناشنوا
برای بررسی وضعیت کودکان ناشنوا در نظریه  ذهن 
هافمیستر  و  دوویلیه  دوویلیه،  شیک،  پژوهش  می توان 
کودکان  نظریه  ذهن  مطالعه  عنوان  با  که   ،)2007(
در  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  است،  انجام  شده  ناشنوا 
انتخاب 167 کودک  به  پژوهشگران  این  گام نخست، 
آسیب دیده شنوایی در دامنه سنی 3 سال و 11 ماه تا 8 
سال و 3 ماه پرداختند. در میان این کودکان برخی از 
زبان اشاره  آمریکایی استفاده می کردند و برخی دیگر 
از زبان  شفاهی انگلیسی، همچنین والدین برخی از این 
کودکان شنوا و برخی دیگر خود نیز ناشنوا بودند. در 
آزمونی  مجموعه  کودکان  این  از  کدام  هر  به  ادامه 
شامل تکالیف باور کاذب، حالت های ذهنی و همچنین 

مهارت های زبانی اشاره و شفاهی ارایه شد. 
نتایج این پژوهش نشان داد کودکان ناشنوا با والدین 
 شنوا صرف  نظر از اینکه زبان  اشاره آمریکایی استفاده 
استفاده می کنند  انگلیسی  از زبان  شفاهی  یا  می کنند و 
در آزمون های نظریه  ذهن نمرات پایین کسب می کنند. 
با این  حال، کودکان ناشنوا از والدین ناشنوا در تکالیف 
نظریه  ذهن همانند کودکان شنوای گروه  کنترل عمل 
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در این حوزه را انجام داده اند، بیان می کنند، به  منظور 
پردازش اتفاق ها در تکلیف باور کاذب، کودک نیاز به 
تمایل  بتواند  باید  همچنین  و  داشته  کافی  حافظه کاری 
مهار  را  خود  پایه  دانش   به  رفتار  ارجاع  بر  مبنی  خود 
کارکرد  اجرایی  پژوهشگران،  این  پژوهش  در  کند. 
اندازه گیری  با آزمون دسته بندی کارت های زالزو  که 

می شد، با نمره باور کاذب همبستگی داشت. 
و  نظری  دالیل  هم  پیشنهاد  این  برای  که  گفته شد 
دلیل   ،)1998( هوگز  دارد.  وجود  تجربی  دالیل  هم 
ناتوانایي  بین  فرضی  ارتباط  در  را  موضوع  این  نظری 
در  وانمودی  بازی  و  هدف گرا  فعالیت  با  درگیری  در 
منظر  از  و  است  کرده  تبیین  اتیسم  اختالل  با  کودکان 
که  می کنند  ادعا   )2001( موسز  و  کارلسون  تجربی 
انجام تکالیف نظریه  ذهن نیاز معنی داری به کارکردهای 
ارتباط  آماری  نظر  از  یافته های شان  زیرا  دارد،   اجرایي 
تکالیف  و  بازدارنده  کنترل  میزان  بین  را  معنی داری 

نظریه ذهن نشان می دهد. 
در سال 2007 کالیر و روسی، کمبود پژوهش های 
نظریه   و  اجرایی  ارتباط کارکردهای  بررسی  طولی در 
ذهن را مورد توجه قرار دادند و ارتباط بین این دو متغیر 
را در یک پژوهش طولی با شرکت 122 کودک دو، 
سه و چهار ساله بررسی کردند. بر اساس یافته های این 
کارکردهای  و  ذهن  نظریه   تکالیف  نمرات  پژوهش 
با افزایش سن کودکان، افزایش می یابد. یکی   اجرایی 
جهت  بررسی  پژوهش  این  مهم  بسیار  یافته های  از 
رابطه بین نظریه  ذهن و کارکردهای  اجرایی با استفاده 
یافته های  اساس  این  بر  است.  تفکیکی  همبستگی  از 
پیش نیاز  یک  ذهن  نظریه   که  دیدگاه  این  از  پژوهش 
اندکی  حمایت  است،  اجرایی  کارکردهای  برای 
دارند اما این پیشنهاد که کارکردهای اجرایی می تواند 
تسهیل کننده عملکرد کودکان در تکالیف نظریه ذهن 

باشد به  شدت مورد حمایت قرار گرفت. 
از  بیرد )2012(، عقیده دارند سه بعد  آستینگتون و 
کارکردهای اجرایی بیشترین توجه را در پژوهش روی 

نظریه  ذهن دریافت کرده اند: 
مداخله  برابر  در  مقاومت  و  کنترلی  بازداری 
پیگیری  در  انعطاف پذیری  تکالیف:  تکمیل  در حین 
قوانین در موقعیت هایی که دارای قوانین سلسله مراتبی 
و یا مشروط هستند، به ویژه اگر در یک موقعیت به خوبی 

آموخته شده، فرد مجبور باشد از ادامه فرآیند بازداری 
کند. 

حافظه کاری برای توانمندسازی کودک به منظور 
حافظه  در  متفاوت  و  رقیب  گزینه های  نگهداری 
کارکردهای  اجرایی  می دانیم  اکنون  کوتاه مدت: 
تأخیر  دچار  عادی  کودکان  به  نسبت  ناشنوا  کودکان 
هم  نظریه  ذهن  با  اجرایی  کارکردهای  ارتباط  است، 
اطالعات  این  اساس  بر  است.  ما روشن  برای  تا حدی 
نظریه  ذهن  عنوان  با   ،)2009( ارلند  و  مارک  پژوهش 
اگر  ناشنوا،  کودکان  میان  در  اجرایی  کارکردهای   و 
عمومی  شناختی  توانایی های  همه  در  ناشنوا  کودکان 
این  عملکرد  در  تفاوت  باشند،  داشته  خوبی  وضعیت 
از  ناشی  می تواند  ذهن  نظریه   تکالیف  در  کودکان 
آن ها  کارکردهای  اجرایی  در  کودکان  این  مشکالت 

باشد. 

زبان و کارکردهای اجرایی کودکان ناشنوا
کارکردهای  و  زبان  ارتباط  بررسی  به منظور 
ادواردز  فیگاراس،  پژوهش  ناشنوا،  کودکان  اجرایی 
داد.  قرار خواهیم  بررسی  را مورد  و النگدون )2013(، 
از نگاه این پژوهشگران ارتباط بین زبان و کارکردهای 
از دیدگاه  ناشنوا، هم  اجرایی و تحول آن در کودکان 
مورد  و  شده  تلقی  مهم  بالینی  دیدگاه  از  هم  و  نظری 
این  است.  بوده  جدید  پژوهشی  بحث های  تأکید 
زبانی  مهارت های  و  کارکردهای  اجرایی  پژوهش، 
ناشنوای  کودک   25 و  کاشت حلزون شده  کودک   22
لحاظ  به  که  شنوا  با 22 کودک  را  کاشت حلزون نشده 
سنی همتا شده بودند، مورد مقایسه قرارداد. دامنه سنی 
این کودکان 8 تا 12 سال بود. یافته های این پژوهش نشان 
می دهد، کودکان کاشت حلزون شده و کودکان ناشنوای 
کاشت حلزون نشده به طور معنی داری نسبت به کودکان 
شنوا سطوح پایین تری از نمرات آزمون های زبان  دریافتی 
را  اجرایی  کارکرد  آزمون های  از  برخی  همچنین  و 
به دست آورده بودند. با این  حال با وجود عملکرد بهتر 
کودکان کاشت حلزون شده، بین این کودکان و کودکان 
کاشت حلزون نشده، تفاوت معنی داری وجود نداشت. بر 
این اساس توانایی های زبانی ارتباط مثبت و معنی داری 
را با کارکردهای اجرایی هم در کودکان شنوا و هم در 

کودکان ناشنوا نشان می دهد. 
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به  توجه  با  نظریه  ذهن  و  زبان  ارتباط  پایان  در 
در  و  گرفت  قرار  موردبررسی  کارکردهای  اجرایی 
به  استناد  با  متغیر  دو  این  ارتباط  جهت  تبیین  راستای 
که  دیدگاه  این   ،)2007( روسی  و  کالیر  پژوهش 
عملکرد  تسهیل کننده  می تواند  کارکردهای  اجرایی 
مورد حمایت  باشند،  نظریه  ذهن  تکالیف  در  کودکان 
قرار گرفت. عالوه بر این با توجه به دیدگاه آستینگتون 
و بیرد )2012(، عوامل بازداری کنترلی، انعطاف پذیری 
و حافظه کاری به عنوان ابعادی از کارکردهای اجرایی 
نظریه  ذهن  روی  پژوهش  در  را  توجه  بیشترین  که 

دریافت کرده اند مورد بررسی قرار گرفتند. 
مرتبط  پژوهش های  بررسی  از  پس  مجموع  در 
کودکان  نظریه  ذهن  و  اجرایی  کارکردهای  زبان،  با 
ناشنوا در  نتیجه گیری شد که کودکان  این گونه  ناشنوا 

تجربه  را  تأخیرهایی  و  مشکالت  اجرایی  کارکردهای 
کودکان  این  کالمی  مهارت های  بهبود  با  که  می کنند 
نمرات آنان در تکالیف کارکردهای اجرایی نیز افزایش 
از   ،)2013 النگدون،  و  ادواردز  )فیگاراس،  می یابد 
سوی دیگر با توجه به محدودیت های این کودکان در 
توانایی نظریه  ذهن که البته با توجه به دسترسی آنان به 
با  مرتبط  تکالیف  آنان در  اشاره طبیعی، عملکرد  زبان 
)شیک،  می یابد  بهبود  به گونه چشمگیری  نظریه  ذهن 
)حسن زاده  و   )2007 هافمیستر،  و  دوویلیه  دوویلیه، 
محسنی و افروز، 1385(، مشکالت زبانی این کودکان 
در  کودکان  این  مشکالت  مشترک  دالیل  از  یکی 
نظریه  توانایی  و  کارکردهای  اجرایی  محدودیت های 
کامل  به طور   1 شکل  در  فرآیند  این  شد.  تلقی   ذهن 

نشان داده شد. 
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