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AMAÇ: Şizofrenide sosyal biliş ile ilgili çalışmalarda sıklıkla konu edilen zihin teorisi 
(1) ve düşünce-dil bozukluklarını (2) bir arada inceleyen çok az çalışma mevcuttur. 
Bu çalışmanın amacı, şizofreni hastalarının diğer insanlara zihinsel durumlar 
atfetme yetersizliklerini içeren zihin teorisi bozukluğu ile düşünce-dil bozuklukları 
arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir.  
YÖNTEM: Çalışma DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısını karşılayan 37 
hastadan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara 
sosyodemografik veri formu, Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği (DEZİTÖ), Düşünce ve 
Dil Ölçeği (DDÖ) uygulandı.  
BULGULAR: Diğer bir insanın düşüncelerini temsil edebilme yeteneği olan birinci 
derece yanlış inanç puanı, düşünceler arası bağlantıların azalması anlamına gelen 
çözülmeye ilişkin puan (r=-.39) ve hatalı mantığa dayanarak sonuçlara ulaşma 
anlamına gelen olağandışı mantık puanı (r=-.36) ile ilişkili bulundu. Üçüncü bir 
kişinin düşüncesi hakkında ikinci kişinin düşüncelerinin temsili olan ikinci derece 
yanlış inanç puanı ise, düşünce miktarındaki azalma anlamına gelen amacın 
zayıflaması puanı (r=-.36) ile ilişkili bulundu.  
SONUÇ: Bulgular, şizofreni hastalarının en temel zihin teorisi yeteneği olan yanlış 
inancı değerlendiren testlerdeki düşük performanslarının, düşünce ve dil 
ölçeğindeki çözülme, olağandışı mantık ve amacın zayıflaması alt maddeleri ile 
ilişkili olduğunu gösterdi. Bu bulgu, düşünce ve dil dezorganizasyonu olan 
hastaların zihin teorisi görev performanslarının bozulmuş olduğunu gösteren 
çalışmalar ile uyumludur (3,4). 
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