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چكيده

 -۶استادیار گروه گفتاردرمانی.

زمينه و هدف :این تحقیق با هدف مقایسۀ توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش
دبستانی دارای لکنت و همساالن طبیعی آنها و همچنین بررسی تأثیر تئوری ذهن روی
شدت لکنت کودکان ،به روش پژوهش مورد -شاهدی انجام شد.
روش بررسی :جامعۀ آماری شامل کودکان پیش دبستانی دختر و پسر ( ۶ساله) مبتال
به ناروانی گفتاری و طبیعی ساکن شهر زاهدان بود که از بین آنها ۶۶ ،کودک مبتال به
ناروانی گفتار با روش نمونهگیری در دسترس که حداقل شش ماه از آغاز لکنت آنها
گذشته و زبان همه آنها نیز فارسی بود انتخاب شدند ۶1 .کودک بدون لکنت نیز که از
نظر متغیرهای جمعیت شناختی با کودکان مبتال به لکنت همگن بودند ،به عنوان گروه
شاهد انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تئوری ذهن که روایی و اعتبار
آن توسط قمرانی و همکاران در حد مطلوبی گزارش شده است ،استفاده گردید.
یافته ها :دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس ،تجزیه و
تحلیل شد .نتایج بدست آمده مشخص نمود که کودکان دارای لکنت در آزمـون تئوری
ذهن پایه ،نمرات بیشتری را نسبت به کودکان طبیعی کسب کردند و تفاوت معنی داری
بین دو گروه وجود داشت (.)P<0/000۶
نتيجه گيری :با توجه به یافته های مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که کودکان دارای
لکنت ،به گونهای متفاوت از کودکان بدون لکنت ،محرک های پیرامون را مورد توجه و
تفسیر قرار می دهند.

-2کارشناس گفتاردرمانی.

۶و -2گروه گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ،زاهدان ،ایران.

*نویسندۀ مسؤول:
علی دهقان؛ گروه گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.
تلفن00010۶7۶002512 :
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مقدمه
برای داشتن تعـامالت اجتماعی مؤثر ،درک خود و

اصطالح تئوری ذهن برای اولین بار در سال ۶051

دیگران ضرورت ویژهای داشته و همیشه مورد توجه

بوسیله پریماک و وودروف در مطالعه شمپانزهها مطرح شد

پژوهشگران بوده است( .)۶شناخت اجتماعی در واقع همان

( .)1در حال حاضر در مورد تحول تئوری ذهن دو دیدگاه

درک و برداشت فرد از پدیدههای اجتماعی محیط پیرامون

عمده وجود دارد ( .)2دیدگاه اول معتقد است که در حدود

خود بوده که نهایتاً به تجربه و ادراک اجتم*اعی منجر

 4الی  7سالگی ،کودک متوجه میشود که دیگر افراد می-

خواهد شد و نوعی توانایی کلیدی جهت موفقیت در روابط

توانند باورهایی داشته باشند که غلط بوده یا با باور او

اجتماعی در زندگی روزمره انسانها محسوب میشود (.)2

متضاد باشند ( ،)0این دیدگاه اعتقاد به ناپیوستگی تحول

شناخت اجتماعی یعنی اینکه افراد چگونه دیدگاهها،

تئوری ذهن دارد ( )۶و برخی از طرفداران این دیدگاه

احساسات ،افکار و انگیزشهای خود و دیگران را در می-

معتقدند که فهم کودکان از حاالت ذهنی از  4تا  ۶سالگی

یابند و درباره روابط اجتماعی چگونه میاندیشند(.)3

بطور قابل توجهی افزایش مییابد ولی تا  1سالگی عملکرد

افرادی که از نظر اجتماعی برجسته و در خور توجه هستند،

کودکان ضعیف است .این دیدگاه ،تحول تئوری ذهن را

از تواناییها و مهارتهای شناختی الزم برای سازگاری

مرحله به مرحله میداند ( .)۶0دیدگاه دوم ،تحول نظریه

اجتماعی قابل قبول برخوردار خواهند بود .بدون شک

ذهن را پیوسته دانسته و تفاوت کودکان در درک باورهای

برخی از جنبههای توسعه و شایستگی اجتماعی مربوط به

نادرست یا متضاد ،قبل و بعد از  3سالگی را ناشی از عوامل

توانایی تئوری ذهن است .در واقع تئوری ذهن به عنوان

عملکردی مانند آگاهی مکالمهای و توجه میداند ( .)۶در

یکی از عوامل اصلی شناختی و پیش نیازی برای درک

خصوص اهمیت تئوری ذهن ،اعتقاد بر این است که تئوری

محیط اجتماعی بوده و توانایی افراد در پیشبینی رفتار خود

ذهن پیشنیازی برای درک محیط اجتماعی و الزمه

و دیگران ،از طریق نسبت دادن حاالت ذهنی خواهد بود و

درگیری در رفتارهای اجتماعی رقابتآمیز میباشد (.)۶۶

به آنها کمک خواهد کرد تا با شناخت احساسات و عقاید

افزون بر این ،در پژوهشهای مختلف ،تأثیرات تئوری

دیگران ،تبیین صحیحی از رفتارشان داشته باشند.

ذهن بر خود تنظیمی و مهارتهای حل مسئله ،فرایندهای

جنبهای از شناخت اجتماعی که در سالهای اخیر
توجه فزایندهای را به خود جلب کرده است ،تحول تئوری

کنترل اجرایی ,کفایت اجتماعی و مهارتهای بین فردی و
درک عواطف ( ۶۶و  )۶2مشخص شده است.

ذهن در کودکان میباشد ( .)4تعاریف گوناگونی از تئوری

غالباً تئوری ذهن کودکان بوسیله تکالیف استاندارد

ذهن ارائه شده است .به طور کلی ،تئوری ذهن توانایی

باور کاذب سنجیده میشود ( .)۶2باور کاذب یعنی اینکه

اسناد دادن حاالت ذهنی از قبیل باورها ،امیال ،عواطف و

کودک برای پیشبینی و استدالل در مورد رفتار دیگران،

اهداف به خود و دیگران و استفاده از این اطالعات در پیش

صـرفاً بر امیال خود تکیه میکند و باورهای دیگران را در

بینی و تفسیر رفتارهاست ( )7و به بدنه منسجم دانش در

نظر نمیگیرد ( .)۶3کودکانی که در تکالیف باور کاذب

مورد ذهن که ما به طور عادی آن را کسب میکنیم و برای

موفق عمل میکنند ،فهم پیشرفتهتری از هماهنگی باور و

پیشبینی و شرح دادن رفتار خود و دیگران از آن استفاده

میل دارند ( ،)۶2در این حالت ،کودکان تکیه کمتری بر

میکنیم ،گفته میشود ( .)۶به عبارت دیگر ،نظریه ذهن

امیال خود کرده و برای پیشبینیهای رفتاری ،هم از تمایل

توانایی فرد برای درک حالتهای ذهنی دیگران یا خواندن

و هم از باور استفاده میکنند ( .)۶3تکالیف باور کاذب،

ذهن دیگران ( )5میباشد.

جایگاه اصلی در پژوهشهای شناختی اجتماعی اخیر دارند
( .)۶4به طور کلی برای ارزیابی باور کاذب کودکان از دو
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تکلیف استفاده میشود )۶ ،تکلیف پیشبینی عمل یا انتقال

و اضطراب نیز بنوبه خود بر شدت لکنت زبان تأثیر می-

غیرمنتظره و  )2تکلیف پیشبینی باور یا جعبه گول زننده.

گذارد ( .)۶0مداخله شناختی رفتاری بر این امر تأکید دارد

عالوه بر تکالیف باور کاذب ،از تکالیف نمود واقعیت نیز

که نگرشهای فرد لکنتی در خصوص لکنت و واکنش افراد

برای سنجش تحول دانش کودکان استفاده میگردد (.)۶7

به هنگام وقوع لکنت ،خود موجب اضطراب میشود و این

پژوهشها بیان میکنند که در سالهای پیش از

امر سبب لکنت زبان خواهد شد اما از طرف دیگر ،عالئم

دبستان ،کودکان ،شناختی از باور کاذب بدست میآورند

و نشانههای لکنت نیز به آن دامن میزنند ،لذا این مدل از

و از طریق این شناخت در مییابند که دیگران میتوانند

یک طرف بر تغییر این نگرش تأکید میکند و از طرف

عمل و باورهایی نادرست و غیر واقعی داشته باشند.

دیگر ،بر آموزش رفتارهای کالمی اصرار دارد تا حذف

هنگامی که کودکان درک باور کاذب را اکتساب کردند؛

عالئم لکنت موجب کاهش اضطراب فرد قبل از سخن و

قادر به بازنمایی حاالت ذهنی خود و دیگران میشوند ،در

در حین سخن گفتن شود ( .)20افراد لکنتی ،لکنت خود را

نتیجه ،درک باور کاذب نشان دهنده رشد تئوری ذهن در

در موقعیتها و حتی روی کلمات و نسبت به افراد پیش

کودکان خردسال میباشد ( .)4یافتههای اخیر اهمیت فهم

بینی میکنند و این امر سبب اضطراب انتظاری در آنها می-

اجتماعی کودکان و استدالل آنها در مورد باورها و

شود (.)2۶

احساسات برای موفقیت در مدرسه را تأیید مینماید با این

این تحقیق با هدف مقایسه توانایی تئوری ذهن پایه

حال ،در مورد فرایندهای این رابطه شناخت کمی وجود

در کودکان پیشدبستانی دارای لکنت و همساالن طبیعی

دارد (.)۶۶

آنها و همچنین بررسی تأثیر تئوری ذهن روی شدت لکنت

یکی از مسائل و مشکالت خاص دوران کودکی،

کودکان مورد بررسی قرار گرفت.

اختالالت و ناروانیهای گفتاری است که از جمله شایع-
ترین آنها میتوان از لکنت زبان نام برد .بر طبق چهارمین

روش بررسی

راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی ،لکنت زبان

طرح پژوهش ،مورد -شاهدی بوده و جامعۀ آماری

نوعی آشفتگی و اختالل در روانی گفتار است که به صورت

پژوهش شامل کودکان پیشدبستانی دختر و پسر (عمدتاً ۶

تکرار صداها ،کشش صداها ،قطع روانی کالم ،تکرار

سال) مبتال به ناروانی گفتاری و عادی ساکن شهر زاهدان

کلمات ،تکرار مکث بین واژهها ،ناموزنی تکلم و جایگزین

بودند که از نیمه اول سال  ۶305به مراکز گفتار درمانی شهر

کردن واژهها به منظور جلوگیری از کشش صداها در بین

زاهدان (حداقل دو مرکز) ،مراجعه کردهاند که از بین آنها

کودکان و نوجوانان مشاهده میشود( .)۶5لکنت از

 ۶۶کودک دارای لکنت با روش نمونهگیری در دسترس که

گستردهترین اختالالت تکاملی است که در ابتدای زندگی،

حداکثر شش ماه از آغاز لکنت آنها گذشته و زبان همه آنها

کمی پس از تکامل زبان به وقوع میپیوندد .کودکان مبتال

نیز فارسی بوده و تشخیص عقب ماندگی ،اوتیسم ،بیماری-

به لکنت ،در فرآیند عصبی دچار مشکلی هستند که زمینۀ

های جسمی حرکتی شدید ،معلولیت و بیماریهای شدید

ژنتیکی دارد و عالئم آن درکودکی به صورت تولید گفتار

روانی نداشته باشند انتخاب گردیدند ۶1 .کودک طبیعی نیز

منقطع ،با تالش و در بیشتر موارد با شروع سریع همراه

که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با کودکان مبتال به

است (.)۶1

لکنت همگن بودند ،با مراجعه به حداقل دو مرکز پیش

لکنت زبان و اضطراب انتظاری هر دو همدیگر را

دبستانی و دبستان شهر زاهدان ،به عنوان گروه شاهد

تقویت میکنند .لکنت زبان به افزایش اضطراب میانجامد

انتخاب شدند .در این مطالعه همچنین سعی شد تا حتی-
االمکان ،کودکان عادی از لحاظ سطح تحصیالت و طبقه
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اقتصادی اجتماعی خانواده و نسبت فامیلی ،همتاسازی و

گردید .میزان شدت لکنت کودکان نیز بر اساس آزمون

انتخاب گردند.

شدت رایلی نسخه سوم که میزان روایی و پایایی آن مورد

در این بررسی ،با عنایت به گروه سنی کودکان مورد

تایید قرارا گرفته سنجیده شد و بر این اساس کودکان در

مطالعه (عمدتاً  ۶سال) ،از سطح یک آزمون نظریه ذهن

گروههای شدتی بسیار خفیف ،خفیف ،متوسط و شدید

( )2استفاده شد .این آزمون که بر اساس یک دیدگاه رشدی

قرار گرفتند.

و چند بعدی از نظریۀ ذهن طراحی شده است ،گستره سنی

برای بررسی هنجار بودن توزیع امتیاز تئوری ذهن

بیشتر و سطوح پیچیدهتر و پیشرفتهتر تئوری ذهن را

در دو گروه کودکان  ۶ساله طبیعی و دارای لکنت ،از

نسبت به آزمونهای قدیمیتر (نظیر تکلیف خانۀ عروسک-

آزمون شپیرو -ویلکس استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل

ها ،جعبۀ اسمارتیز و غیره) و همچنین حیطههای زیادی

دادهها با توجه به طرح پژوهش ،نوع فرضیهها و دادههای

از تئوری ذهن را به منظور غربالگری و تشخیص ،ارزیابی

به دست آمده ،روش تحلیل واریانس با استفاده از بستۀ

نموده و در ارزیابی کفایت درمان ،به درمانگر کمک می-

آماری  SPSSمورد استفاده قرار گرفت .نتایج بررسی

نماید.

حاکی از آن است که توزیع نرمال برقرار میباشد .در این
در این پژوهش از فرم  31پرسشی آزمون تئوری ذهن

بررسی همچنین از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با مقابله

و خرده آزمون  ۶مربوط به آن (یعنی نظریه ذهن سطح اول

پس تجربی توکی برای مقایسه درون گروهی استفاده

یا بازشناسی عواطف و وانمودها) استفاده شد .مدت زمان

گردید .برای بررسی ارتباط بین شدت لکنت و نظریه ذهن

انجام فرم  20پرسشی آزمون تئوری ذهن ۶7 ،الی  20دقیقه

نیز از آزمون همبستگی کندال استفاده شد .در این مطالعه،

بود .فرم اصلی آزمون متشکل از  51سؤال و سه خرده

سطح معنیداری در تمام آزمونها کمتر از  0/07در نظر

آزمون میباشد.

گرفته شد.

پس از گزینش نهایی نمونههای گروه کودکان مبتال
به لکنت و کودکان طبیعی ،در مورد افراد هر دو گروه،

یافته ها

آزمون تئوری ذهن به صورت فردی اجرا گردید .اجرای

میانگین و انحراف معیار گروههای شرکت کننده در

این آزمون بصورت مصاحبه و شامل تصاویر و یا درک

این مطالعه در جدول  ۶نشان داده شده است .نتایج بررسی-

داستان کوتاه بود .تصاویر مربوط به آزمون در صفحات

ها نشان داد که توزیع امتیاز تئوری ذهن در دو گروه

جداگانه به کودکان تحت آزمون ارائه شده و سپس پرسش-

کودکان  ۶ساله طبیعی و دارای لکنت زبان طبیعی است،

هایی در آن ارتباط مطرح شدند .در این بررسی ،پس از

همچنین نتایج مقایسه بین دو گروه کودکان طبیعی و دارای

کسب رضایت والدین برای شرکت کودک در مطالعه ،در

لکنت زبان مشخص نمود که میانگین امتیاز کودکان دارای

صورت نیاز (درخواست کودک و یا  ،)...از والدین (پدر یا

لکنت در آزمون تئوری ذهن به طور معنیداری از کودکان

مادر) درخواست گردید تا در اتاق آزمون حضور داشته

طبیعی بیشتر بوده است ( .)p <0/00۶در این مطالعه،

باشند .این آزمون به هیچ ابزاری نیاز ندارد .در مراحل

تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی،

اجرای آزمون ،کودک و آزمونگر مقابل همدیگر نشسته و

بین کودکان شاهد و چهار گروه با شدتهای مختلف

نمونه سؤال آزمون به صورت شفاهی و شمرده برای

لکنت نشان داد که بین گروه مبتال به لکنت شدید با گروه

کودک اجرا گردید .پاسخ کودک به پرسشهای آزمونگر

طبیعی و گروه دارای لکنت بسیار خفیف اختالف معنی

به صورت صفر و  ۶به ترتیب در صورت پاسخ غلط و

داری وجود داشت ( )p <0/0۶اما بین لکنت شدید،

صحیح ،نمرهگذاری ،ثبت و نمره نهایی از  20محاسبه

متوسط و خفیف ،اختالف معنیداری مشاهده نشد ،در
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حالیکه هر سه شدت لکنت با لکنت بسیار خفیف اختالف
معنیداری داشتند (جدول  2و نمودار .)۶
جدول :1نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه در بررسی تئوری ذهن در كودكان
درجه آزادی

مجموه مربعات

میانگین مربعات

منبع تغییرات
بین گروهها

4

42/44۶

۶0/۶۶0

داخل گروهها

20

0۶/700

3/321

کل

33

۶31/04۶

مقدار  Fسطح معنیداری
*0/025

* در سطح  0/000۶اختالف معنیداری وجود دارد.
جدول  :2مقایسه عملكرد دو گروه كودكان طبيعی و دارای لكنت درآزمون نظریه ذهن پایه ()n=23
کودکان سالم و بدون

کل کودکان دارای

لکنت (شاهد)

لکنت

تعداد

میانگین±
انحراف معیار

۶1

۶73۶2±233۶

تعداد
۶۶

شدت لکنت
بسیار خفیف

میانگین±
انحراف معیار
*۶53۶3±233

تعداد

خفیف

میانگین±

تعداد

انحراف معیار
۶7357±037

4

4

متوسط

میانگین±
انحراف معیار
۶5327±۶327

میانگین±

تعداد

انحراف معیار

شدید
تعداد کودک

۶5±030۶

4

4

میانگین±
انحراف معیار
۶137±0375

* در سطح  0/0۶اختالف معنیداری وجود دارد.

a

a

a

لکنت خفیف

لکنت متوسط

b

b

لکنت بسیار خفیف

لکنت شدید

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

شاهد

نمودار  :1مقایسه عملكرد كودكان طبيعی و دارای لكنت درآزمون نظریه ذهن پایه
* عدم تشابه حروف باالی نمودارها نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بین آنهاست.

بحث
توانایی نسبت دادن حاالت ذهنی یعنی نیات،

ذهنی خود فرد باشد ،در اصطالح تئوری ذهن نامیده می-

احساسات ،خواستهها و باورها به خود و دیگران و درک

شود .در افـراد بزرگسال ،زبان مهمترین وسیلهای است

اینکه حاالت ذهنی دیگران میتواند متفاوت از حاالت

که به واسطه آن ،تئوری ذهن نمود پیدا میکند؛ بنابراین
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تا حد زیادی ،تئوری ذهن به صورت یک مهارت سطح

مطالعات پیشینی است که اشاره به وجود زمینه های روان

باال از درک احساسات دیگران پنداشته میشود که زبان

شناختی برای این مشکل دارند (.)24 ،22

تقریباً همواره در آن دخیل میباشد.

از آنجاییکه نشانههای اولیه لکنت شامل عالئم

لکنت ،یک اختالل ارتباطی بحث برانگیز ،پیچیده و

اجتماعی روانشناختی و رفتاریست و افراد دارای لکنت در

چند عاملی است که غالباً در دوران کودکی به علل گوناگون

هر دو الگوی شناختی و رفتاری هم از طریق محیط و هم

روی میدهد .طیف وسیع لکنت بعضاً از دوره کودکی تا

بواسطه گفتار خود تحت تأثیر قرار میگیرند (،)27بر طبق

بزرگسالی ادامه مییابد و به عنوان یک اختالل مزمن و

مطالعات وجود رفتارهای اجتنابی از ویژگیهای رفتاری

پایدار روانی گفتار مطرح است که با تنوعی از رفتارهای

عمده در افراد مبتال به لکنت است و این رفتارهای اجنتابی

وابسته نظیر واکنشهای عاطفی ،شناختی و رفتاری

در افراد مبتال به درجات شدیدتر ،بیشتر نیز می شود (،)2۶

نامناسب ظاهر میشود( ،)22با وجود توجه فراوان به لکنت

لذا می توان پیش بینی نمودکه کودکان دارای ناروانی گفتار

از میان دیگر اختالالت گفتار و زبان ،تاکنون سببشناسی

به تناسب شدت لکنت شان در تشخیص واکنش رفتاری

آن بهخوبی مشخص نشده است (.)23

دیگران که اغلب با تغییرات در چهره آنها همراه است،

این تحقیق با هدف مقایسه توانایی تئوری ذهن پایه

حساستر و دقیقتر بوده و توجه بیشتری به حالتهای

در کودکان پیشدبستانی دارای لکنت و همساالن طبیعی

هیجانی اطرافیان خواهند داشت و این مساله همسو با

آنها انجام شد .نتایج نشان داد که کودکان دارای لکنت به

نمرات باالتر در آزمون تئوری ذهن نسبت به همساالن

طـور قابل مالحظهای امتیاز بیشتری در آزمون تئوری

طبیعی است چرا که با افزایش نمره آزمون تئوری ذهن

ذهن پایه کسب کردند ،لذا به نظر میرسد ،از آنجاییکه

میزان حساسیت فرد به تشخیص رفتارهای طرف مقابل

کودکان دارای لکنت به جهت این تفاوت عملکرد و کسب

گفتگو نیز بیشتر خواهد بود و به تناسب رفتارهای اجتنابی

امتیاز باالتر در آزمون تئوری ذهن؛ نسبت به عکسالعمل-

بیشتری را هم بروز خواهد داد مساله ای که در مطالعات

های چهره اطرافیان بسیار حساس و دقیق میباشند و با

پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته بود(.)2۶

توجه بیشتری ،واکنش اطرافیان را تعقیب میکنند ،لذا

مطالعاتی که توسط بوث( )25در زمینه درمان

درک احساسات ،تشخیص واکنشهای چهرهای و

شناختی رفتاری لکنت انجام شده نشان میدهد که تغییرات

بازشناسی عواطف طرف مقابل که بخشی از تئوری ذهن

شناختی و رفتاری همزمان میتواند روی کاهش لکنت به

است در این کودکان نیز باالتر خواهد بود .به عبارت دیگر،

جهت تغییر نگرشهای فرد لکنتی در خصوص لکنت خود

هرچه ناروانی گفتاری شدیدتر ،عکسالعملهای عاطفی

و هم بر کاهش اضطراب فرد لکنتی موثر باشد .چنین

بیشتر و بدنبال آن ،تشخیص واکنش رفتاری طرف مقابل

مطالعاتی نشان دهنده آن است که عوامل روانشناختی نقش

بیشتر خواهد شد.

مهمی را در لکنت به همراه دارند .یکی از مهمترین عوامل

با توجه به اینکه بخش عمدهای از تئوریهای علت

روان شناختی موثر در بیماران لکنتی که رفتارها و به تبع

شناختی لکنت در حوزه روانشناختی بوده و تئوریهای

آن گفتار فرد را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد عامل

روانشناختی نیز بر این نکته تأکید دارند که افراد مبتال به

اضطراب و به تبع آن اجتناب فرد از گفتار است( )21هزل

لکنت واجد زمینههای مستعد به اختالالت عاطفی هستند

و مکنلی( )20۶4در مطالعه ای بر روی  40بیمار دچار

( ،)24لذا میتوان به نوعی این اختالالت عاطفی را به گونه

اضطراب اجتماعی ،نشان دادند که این افراد دارای نقایص

ای که در باال از آن به عنوان واکنش های عاطفی بیش از

تئوری ذهن در جهتی خالف با کودکان طیف اتیسم

حد به رفتار دیگران یاد شد ،مشاهده نمود و این همسو با

هستند به این معنا که افراد مبتال به اختالل اضطراب
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اجتماعی دارای حساسیت هیجانی و احساسات بیشتر

را نداشتند و از سوی دیگر ،عدم همکاری کودکان و

هستند ( )20و کودکان مبتال به لکنت درجاتی از اختالل

خانوادهها از دیگر محدودیتهای این پژوهش بود که

اضطراب اجتماعی را تجربه می کنند( )30و میتوان این

امکان بررسی تعداد بیشتری نمونه را بر روی رشد نظریه

اضطراب اجتماعی را در نمرات آزمون تئوری ذهن

ذهن فراهم نکرد .به طور کلی میتوان گفت که تحقیقات

جستجو نمود که فرد با پیش بینی بیشتر از رفتارهای گوینده

انجام شده در زبان فارسی در نظریه ذهن به ویژه در

به درجات بیشتری از اجتناب روی می آورد و به تبع

کودکان دارای لکنت محدود بوده و نیاز به پژوهشهای

اضطراب بیشتری را تجربه نموده و این مساله با شدت

بیشتر برای به دست آوردن دادههای هنجار در زمینه رشد

گرفتن لک نت فرد بیشتر نیز می شود و این یافته همسو با

نظریه ذهن وجود دارد.

مطالعه هزل و مکنلی( )20۶4است که افراد با اضطراب

پیشنهاد میگردد ،تحقیق مشابهی در سنین دبستان و

اجتماعی نقایص تئوری ذهن متفاوتی از کودکان با طیف

بزرگسالی با تعداد نمونه بیشتر به منظور بررسی رشد

اتیسم دارند که این نقایص را می توان در حساسیت

تئوری ذهن به منظور آشنایی بیشتر با زوایای پنهان این

هیجانی بیشتر این کودکان مشاهده نمود.

پدیده پیچیده صورت پذیرد تا از رهگذر یافته های آینده

از سویی دیگر ،مهمترین محدودیتهای خود لکنتی،
محدودیت قابل توجه در توانایی فرد برای مشارکت در

بتوان به یافتن روش های درمانی و مداخله ای موثرتر در
آینده پرداخت.

فعالیتهای روزانه و تأثیرات منفی لکنت بر کیفیت زندگـی
است .افـرادی که دارای لکنت زبان هستند عزت نفس

قدردانی

پایینی دارند و به جهت ترس از شکست ،تالش کمتری از

نگارندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی

خود نشان میدهند ( .)27با عنایت به نتایج این تحقیق ،به

خانوادهها و کودکانشان که در این مطالعه حضوری فعال و

نظر میرسد ،توجیه نمودن خانوادهها در برخورد به دور از

همکاری صمیمانه داشتند اعالم میدارند و امیدوارند نتایج

استرس و خشونت با کودکان ،در کاهش ناروانی گفتار مؤثر

حاصل از این پژوهش در متدهای درمان ناروانی لکنت کارا

باشد.

و مورد توجه متخصصین ذیربط قرار گیرد .این پژوهش با
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که

روی تعداد نمونه کم انجام پذیرفت؛ چرا که اکثر کودکان

شماره طرح  0007در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان به ثبت رسیده است.

دارای لکنت ،معیار ورود به مطالعه مانند تک زبانه بودن
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Abstract
Background and Objective: This research aimed to compare
the Theory of Mind (TOM) ability in stuttering pre-school
children and their normal peers and also to investigate the effect
of the TOM on the stuttering severity of children who were
studied in a case-control study mannner.
Subjects and Methods: The participants included pre-school
children (girls and boys) who stutter and normal peers in Zahedan
city. The mean age of children in the both groups was 6 year-old.
Sixteen Persian language children who stutter (CWS) in a
convenient sampling method with a minimum of six months of
stuttering were selected. Eighteen normal peers homogeneous in
terms of demographic variables were selected as a control group.
For collection of the data, Theory of Mind questionnaire was
used that its validity and reliability was reported by Qumrani et
al (2005). The data were analyzed by ANOVA.
Results: The results showed that the CWS received more scores
than the normal children in the Theory of Mind test, and there
was a significant difference between the two groups (P <0.0001).
Conclusion: Findings of the current study showed that the
stuttering children considered and interpreted the stimuli in a
different way than the normal peers.
Keywords: Theory of Mind, Children who Stutter, Normal
children, Preschool.
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