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چکیده

اﺧﺘﻼلِ طی فِ اتیﺴﻢ ،یﮑﯽ از مه ﻢت رین اﺧﺘﻼله ایﯽ اﺳت ﮐﻪ ب ر رﺷﺪ اﺟﺘﻤاﻋﯽ

ﮐﻮدﮐان و تﻮانایﯽهای آنها در تعاملهای اﺟﺘﻤاﻋﯽ و برﻗراری ارتﺒاط با دیﮕران

تﺄﺛیر مﯽگذارد .یﮑﯽ از مش ﮑﻼ ال ﯽ در مﺒﺘﻼی ان ب ﻪ اﺧ ﺘﻼل طی ف اتیﺴ ﻢ،

تﺄﺧیر در آغازِ ﺳخنگفﺘن و یا ﻋﺪمِ تﮑام لِ گفﺘ ار در ای ن ﮐﻮدﮐ ان اﺳ ت .ای ن

مقالﻪ ،بﻪ بررﺳﯽ تﺄﺛیر ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ ب ر زب ان گفﺘ اریِ ﮐﻮدﮐ ان طی ف ﺧفی ف ت ا

مﺘﻮﺳطِ اتیﺴﻢ پرداﺧﺘﻪاﺳت .بﻪ این منظﻮر 20 ،ﮐﻮدک  4-7ﺳالﻪ ﮐﻪ اتیﺴﻢ ﺧفیف

تا مﺘﻮﺳط داﺷﺘﻪ و بﻪ مرﮐز نﻮرهﺪایت مشهﺪ مراﺟعﻪﮐردنﺪ ،با اﺳ ﺘفاد از آزم ﻮن
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ﮐارز انﺘخابﺷﺪنﺪ .ﺳپس ،آنها بﻪ طﻮر تصادفﯽ در دو گرو  10نف ریِ ﺷ اهﺪ و

مﻮرد ،ﻗرارداد ﺷﺪنﺪ .گرو ِ مﻮرد ،تحتِ آمﻮزش درک و تﻮلیﺪ گفﺘ ار از طری ق

ﻗصﻪگﻮیﯽ ﻗرار گرفت .تعﺪاد  30داﺳﺘان تصﻮیری مناﺳب ﺳن  3-7ﺳال انﺘخ اب

ﺷﺪ ﮐﻪ طﯽ ﺳﻪ ما و هر روز بﻪ مﺪ نیﻢ ﺳاﻋت ،ب رای ای ن ﮐﻮدﮐ ان بی ان ﺷ ﺪ.

مهار های زبانﯽ ﮐﻮدﮐان در هر دو گرو در ابﺘﺪا و پایانِ بررﺳﯽ ،ب ا اﺳ ﺘفاد از
آزمﻮن رﺷﺪ زبان ویراﺳت ﺳﻮم مﻮرد ارزیابﯽ ﻗرار گرفت .داد ه ای پ ووه

مقایﺴﻪ درونگروهﯽ نشان داد ،بهر زبان گفﺘاری در گرو ﺷاهﺪ در پی

در

و پس

از بررﺳﯽ اﺧﺘﻼف معناداری با هﻢ نﺪارنﺪ ( .)p=0.066این در حالﯽ اﺳت ﮐﻪ این

اﺧﺘﻼف در گرو مﻮرد معنادار بﻮد ( .)p=0.004هﻤچنین با مقایﺴ ﻪ ب ینگروه ﯽ

مع ﻮم ﺷﺪ اﺧﺘﻼف بهر زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان گرو های م ﻮرد و ﮐنﺘ رل بع ﺪ از

پایان مطالعﻪ و فرآینﺪ ﻗصﻪگﻮیﯽ معنادار اﺳ ت ( .)p=0.030یافﺘ ﻪه ای پ ووه ،

نﻤایانﮕر تﺄﺛیر ﻗصﻪگﻮیﯽ در افزای

مهار ه ای زب ان گفﺘ اری ﮐﻮدﮐ ان دارای

اتیﺴﻢ (طیف ﺧفیف تا مﺘﻮﺳط) اﺳت.

واژههای کلیدی :اﺧﺘﻼل طیف اتیﺴﻢ ،ﻗصﻪگﻮیﯽ ،آزم ﻮن رﺷ ﺪ زب ان ،زب ان
گفﺘاری

 .1مقدمه
اﺧﺘﻼلهای فراگیر رﺷ ﺪ  ،گروه ﯽ از اﺧ ﺘﻼله ای روان ﯽ ان ﺪ ﮐ ﻪ مش ﺘﻤل ب ر تخری بِ تعام ل و
1

مهار های اﺟﺘﻤاﻋﯽ ،رﺷﺪ زبان و طیف ذﺧایر رفﺘاری هﺴﺘنﺪ .این اﺧﺘﻼال  ،معﻤﻮالً در ﮐﻮدﮐ ان

زیر ﺳﻪ ﺳال مشاهﺪ مﯽﺷﻮنﺪ .در بیشﺘر مﻮارد ،بﻪ ﺳﺒب آنﮑﻪ ﮐﻮدک در ح ﺪود  18م اهﮕﯽ ،رﺷ ﺪ
زبانﯽ مﻮرد انﺘظارش را نﺪاﺷﺘﻪاﺳت ،وال ﺪین

را نﮕ ران م ﯽﮐن ﺪ .یﮑﯽ از مه ﻢت رین اﺧﺘﻼله ای

فراگیر رﺷﺪ ،اﺧﺘﻼل طیف اتیﺴﻢ اﺳت .این اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﮐﻮدﮐان و تﻮانایﯽهایشان در
تعامل های اﺟﺘﻤاﻋﯽ و برﻗراری ارتﺒاط با دیﮕران تﺄﺛیرگذار اﺳت .هﻤچنین اﺧﺘﻼل اتیﺴﻢ ،مشﮑﻼ

بﺴ یاری را برای این گ رو از ﮐﻮدﮐان بﻪ وﺟﻮد م ﯽآورد ( .)Matlabi, 2016, p. 2واژ اتیﺴ ﻢ از

واژة یﻮنانﯽ «اتﻮ» بﻪ معنای «معطﻮف بﻪ ﺧﻮد» برگرفﺘﻪ ﺷﺪ اﺳت و بﻪ معنای در ﺧ ﻮد ف رو رف ﺘن ،در

ﺧﻮد مانﺪن و تﻮﺟﻪ نﮑردن بﻪ ﺟهان اﺳت .این واژ را نخﺴﺘین بار یﻮگین ب ﻮلر )1857-1939( 2در

ﺳال  1911برای بیﻤاران «روان گﺴیخﺘﻪ» بﻪﮐار برد ( .)Bardide, 2009, P. 15اﺧﺘﻼل طیف اتیﺴ ﻢ

در پﺴرها  4تا  5بار فراگیرتر اﺳت .هر چنﺪ احﺘﻤال اینﮑﻪ فرد دارای اتیﺴﻢ ،مشﮑﻼ ذهنﯽ ی ا ﮐ ﻢ
)Pervasive Developmental Disorders(PDD
Eugen Bleuler

1
2
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تﻮانﯽ ذهنﯽ داﺷﺘﻪ باﺷﺪ ،در دﺧﺘران بیشﺘر اﺳت .پس از نخﺴﺘین پ ووه

 1960و اوایل  1970تا بﻪ امروز ،ﺷیﻮع ﺟهانﯽ اﺧﺘﻼل طیف اتیﺴﻢ افزای

هﻤ ﻪگیرﺷناﺳ ﯽ در ده ﻪ
چشﻤﮕیری داﺷ ﺘﻪاﺳ ت

( .)Blumberg et al., 2013, p.1اﺧﺘﻼل اتیﺴﻢ ،در حال حاضر بﻪ یﮑﯽ از رای ت رین ن اتﻮانﯽه ای
تحﻮلﯽ تﺒﺪیل ﺷﺪ اﺳت ( .)Boyd et al., 2010, P. 75این افزای

ﺳرایت ،فشار اﻗﺘصادی بﺴ یاری

را در پﯽ داﺷﺘﻪاﺳت .گانز ( )Ganz, 2007; quoted from Amin Yazdi, 2016هزینﻪ ﺳرانﻪ اتیﺴﻢ

را (در ایاال مﺘحﺪ آمریﮑا) ( 3200000ﺳﻪ می ی ﻮن و دویﺴ ت ه زار) دالر گ زارش ﮐ رد اﺳ ت
( .)Ganz, 2007; quoted from Amin Yazdi, 2016, P. 10ب ﻪ ب اور رات اﺟزاک (

Ratajczak,

 ،)2011; quoted from Manteghi. 1993ﻋﻼو بر هزینﻪهای مالﯽ ،ویرانﯽ ﻋ اطفﯽ ﮐ ﻪ ب ﻪ ﺳ ﺒب

مشﮑﻼ

این افراد در ﺧانﻮاد ایجاد مﯽﺷﻮد ،نﮕرانﯽه ای بﺴ یاری را در ده ﻪه ای اﺧی ر ب ﻪ ب اور

آورد اﺳت .یﮑﯽ از مشﮑﻼ ال ﯽ در افراد دارای اﺧ ﺘﻼل طی ف اتﺴ یﻢ ،ت ﺄﺧیر در آغ از ﺳ خن
گف ﺘن و ی ا تﮑام ل نی افﺘن گفﺘ ار در ای ن ﮐﻮدﮐ ان اﺳ ت (

Ratajczak, 2011; quoted from

 .)Manteghi. 1993, P. 5زبان ،ﮐانﻮن تﻮانایﯽهای ذهنﯽ بشر اﺳت .فردی ﮐﻪ دچار اﺧﺘﻼل گفﺘ ار

اﺳت ،مﻤﮑن اﺳت از هﻮش ﺳرﺷاری برﺧﻮردار باﺷﺪ .هر چن ﺪ ،نارﺳ ایﯽ در درک و تﻮلی ﺪ گفﺘ ار
مﻤﮑن اﺳت بر پیشرفت تحصی ﯽ ،رﺷﺪ ﺷخصیﺘﯽ و اﺟﺘﻤاﻋﯽ وی تﺄﺛیر گذارد .ﺷناﺧت اﺧﺘﻼلهای

زبانﯽ در این ﮐﻮدﮐان و آمﻮزش بﻪهنﮕامِ آنها در پیش رفت تعام له ای زب انﯽ از اهﻤی ت بﺴ یاری

برﺧﻮردار اﺳت (.)Sadeghi, 2008, P. 15

حﺪاﻗل ﺳﻪ تفاو مابینِ مهار های زبانﯽ و گفﺘاری ﮐﻮدﮐ ان ﺳ الﻢ و ﮐﻮدﮐ ان دارای اتیﺴ ﻢ

وﺟﻮد دارد .این تفاو ها مشﺘﻤل ب ر تﻮان ایﯽ تﻮلی ﺪی ،بیان ا ﮐﻼم ﯽ و ادراک واژگ انﯽ هﺴ ﺘنﺪ
( .)Jarrold, 1997, P. 57در ﮐﻮدﮐان اتیﺴﻢ دارای ﮐﻼم ،تﻮانایﯽ تﻮلیﺪی 1بهﺘر از دیﮕر حﻮز های

زبان 2اﺳت .هﻤچنین در این گرو از ﮐﻮدﮐان اتیﺴ ﻤﯽ ،بیان ا ﮐﻼم ﯽ 3بهﺘ ر از درک ﮐﻼم ﯽ 4و

درک واژگانﯽ 5بهﺘر از درک دﺳﺘﻮری 6اﺳت ( .)Ahadi, 2017, P. 1ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ ،فق ط

برای ﺳخن گفﺘن دچار تردیﺪ نیﺴﺘنﺪ و ناهنجاریهای گفﺘاری آنه ا فق ط ناﺷ ﯽ از نﺒ ﻮد انﮕی زش
نیﺴت .انحراف در رﺷﺪ زبان ،ماننﺪ ت ﺄﺧیر در رﺷ ﺪ آن ،از ویوگ ﯽه ای اﺧ ﺘﻼل اتیﺴ ﻢ اﺳ ت .ب ر

ﺧﻼف ﮐﻮدﮐان طﺒیعﯽ یا ﮐﻢتﻮان ذهن ﯽ ،ﮐﻮدﮐ ان دارای اتیﺴ ﻢ ،در ترﮐی ب ﺟﻤ ﻪه ای معن ادار
مشﮑل چشﻤﮕیری دارنﺪ .هر چنﺪ ﺧزان ﻪ واژگ انﯽ آنه ا مﻤﮑ ن اﺳ ت پ ر ب ار باﺷ ﺪ .هنﮕ امﯽﮐ ﻪ
1

Articulation
Other linguistic attainments
3
Expressive language
4
Comprehension
5
Comprehension of vocabulary
6
Grammatical structures
2
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ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ گفﺘار روان را یاد مﯽگیرنﺪ ،هﻤچنان فاﻗﺪ ﮐفایت اﺟﺘﻤاﻋﯽ هﺴﺘنﺪ .در واﻗ ،،

گفتوگﻮی آنها مشﺘﻤل بر مﺒادال واﮐنشﯽ مﺘقابلِ مشخصﯽ نیﺴت .در ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴ ﻢ و

دیﮕر ﮐﻮدﮐان با اﺧﺘﻼال زبانﯽ ،در لﻮرتﯽ ﮐﻪ اﺷﮑال ﻋﻤﺪ در زبان بی انﯽ وﺟ ﻮد داﺷ ﺘﻪ باﺷ ﺪ،

مﻤﮑن اﺳت مهار های ارتﺒاطﯽ غیرﮐﻼمﯽ نیز نابﻪﺳامان گردد .در نخﺴﺘین ﺳال زنﺪگﯽ ،مق ﺪار و
الﮕﻮی ادای الﻮا بﻪ وﺳی ﻪ ﮐﻮدک دارای اتیﺴ ﻢ مﻤﮑ ن اﺳ ت ﮐ ﻢ ی ا غیرﻋ ادی باﺷ ﺪ .برﺧ ﯽ

ﮐﻮدﮐان بﻪ گﻮنﻪای ﮐ یشﻪای و بﯽ ﻗص ﺪ آﺷ ﮑار ب رای مﮑالﻤ ﻪ ل ﺪاهایﯽ ایج اد م ﯽﮐنن ﺪ (مانن ﺪ

هجاهای بﯽمعنﯽ ،ﺟیغ و داد و لﺪاهای ﮐﻮتا و مخﺘصر دیﮕر) .برﺧﻼف ﮐﻮدﮐان ﺧردﺳال طﺒیعﯽ

ﮐﻪ هﻤیشﻪ مهار های درﮐﯽ زبانﯽ بهﺘری دارنﺪ و پ ی
دارای اتیﺴﻢ ﺳخنگفﺘن ،معﻤﻮالً بی

از ل حﺒت ﮐ ردن ،م ﯽفهﻤن ﺪ ،ﮐﻮدﮐ ان

از آنچﻪ بفهﻤنﺪ ح رف م ﯽزنن ﺪ .واژ ه ا ی ا ﺟﻤ ﻪای ﮐام ل

مﻤﮑن اﺳت در دایرة واژگان یک ﮐﻮدک دارای اتیﺴﻢ وارد ﺷﺪ یا بﻪ لﻮر زودگ ذر فرام ﻮش
ﺷﻮد .اینگﻮنﻪ ﮐﻮدﮐان مﻤﮑن اﺳت یک واژ را یک بار بﻪ ﮐار برنﺪ .ﺳ پس آن واژ را ط ﯽ ی ک
هفﺘﻪ ،ما یا ﺳال مﻮرد اﺳﺘفاد ﻗرار نﺪهنﺪ .ﺳخن گفﺘن آنها معﻤﻮالً نﻮﻋﯽ پوواک ﮐﻼم ،ف ﻮری ی ا

تﺄﺧیری ،یا ﮐ یشﻪای ﺧارج از مﺘن اﺳت .این ناهنجاریها بیشﺘر با وارونﮕﯽ ضﻤیری هﻤرا هﺴ ﺘنﺪ.

بﻪ این معنا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک دارای اتیﺴﻢ ،اﺳﺒاب ب ازی وی و ای م ﯽﺧﻮاه ﺪ مﻤﮑ ن اﺳ ت بﮕﻮی ﺪ

«اﺳﺒاب بازی را مﯽﺧﻮای» .از دیﺪگا بالینﯽ ،مﻤﮑن اﺳت مشﮑﻼتﯽ در آهنگ ﮐﻼم و ت فظ واژ ها
پی

آیﺪ .حﺪود  50درلﺪ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ هرگز بﻪ مﮑالﻤﻪ مفیﺪ دﺳت نﻤﯽیابن ﺪ .بعی ﯽ از

ﮐﻮدﮐان باهﻮشتر ﺷیفﺘة رﻗﻢها و حرفها مﯽگردنﺪ .انﺪﮐﯽ از آنها بﻪ گﻮنة ﺷﮕفتانﮕیزی ،پی

از ﺳنین مﺪرﺳﻪ ،ﺧﻮانﺪن را بﻪ ﺧﻮبﯽ یاد مﯽگیرنﺪ .با این وﺟﻮد ،ﻋﻤﻼً در تﻤام مﻮارد این ﮐﻮدﮐ ان
بﺪون فهﻤیﺪن مطالب ،ﺧﻮانﺪن آنها را یاد مﯽگیرنﺪ (.)Kaplan, 1997, p. 295

در ﺳالهای اﺧیر ،پووه های گﺴﺘرد ای در پیﻮنﺪ با نشانﻪه ای زیﺴ ﺘﯽ و ژنﺘیﮑ ﯽ مرب ﻮط ب ﻪ

ﺳﺒبﺷناﺳﯽ این بیﻤاری انجام ﺷﺪ اﺳت .هر چنﺪ در مقایﺴﻪ ،ﺷ ﻤار پ ووه ه ایﯽ ﮐ ﻪ ب ﻪ بررﺳ ﯽ

طرحهای درمانﯽِ ﮐﻤک بﻪ افراد دارای اﺧﺘﻼال طیف اتیﺴ ﻢ م ﯽپردازن ﺪ ،بﺴ یار مح ﺪود اﺳ ت.

پووه ها نشان داد انﺪ ﮐﻪ تشخیص و میانجﯽگری ﺳری ،مﯽتﻮانﺪ ب ﻪ ای ن ﮐﻮدﮐ ان ﮐﻤ ک ﮐن ﺪ.

تشخیص دﻗیق و ﺷناﺳایﯽ زودهنﮕام ،مﯽ تﻮانﺪ ﺷالﻮد ایج اد برنام ﻪ آمﻮزﺷ ﯽ و درم انﯽ مناﺳ ب و

مؤﺛری باﺷﺪ .یﮑﯽ از مهﻢترین هﺪفهای آم ﻮزش و پ رورش م ﺪرن ،پ رورش اف رادی اﺳ ت ﮐ ﻪ

بﺘﻮاننﺪ بﻪ آﺳانﯽ بر مشﮑﻼتشان در زنﺪگﯽ روزمر و محیط اﺟﺘﻤاﻋﯽ پی روز ﺷ ﻮنﺪ .ای ن نظ امه ای
آمﻮزﺷﯽ بﻪ افراد ﮐﻤک مﯽﮐننﺪ تا دان  ،مهار و نﮕرش الزم برای چیرگﯽ بر مشﮑﻼتشان را بﻪ

دﺳت آورن ﺪ ( .)Amin Yazdi, 2016, p. 9یﮑ ﯽ از مه ﻢت رین و ﻗ ﺪیﻤﯽت رین ﺷ یﻮ ه ای انﺘق ال
اطﻼﻋا

بﻪ ﮐﻮدﮐان ،ﻗصﻪگﻮیﯽ اﺳت .ﻗصﻪ ،حﻮز ای بﺴیار گﺴﺘرد دارد .بﻪگﻮنﻪایﮐﻪ ه ر گﻮن ﻪ
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مط ب و پیامﯽ را در ﻗالب آن مﯽتﻮان ارائﻪ ﮐرد تا ﮐاربردهای مﺘنﻮع و گﻮن اگﻮنﯽ بیاب ﺪ .از ﺟﻤ ﻪ

مﯽ تﻮان بﻪ ﮐاربرد ﻗصﻪ در آمﻮزش و پرورش ﮐﻮدﮐان و نﻮﺟﻮانان اﺷار ﮐ رد .ﻋ ﻤ ای آم ﻮزش و
پرورش ،از زمانهای گذﺷﺘﻪ بﻪ اهﻤیت «ﻗصﻪ» بﻪ ﻋنﻮان ابزار مﻮﺛر تربیﺘﯽ و آمﻮزﺷﯽ اﺷار ﮐرد انﺪ
(.)Mohajeri, Zahra, 1997, p. 14

ﻗصﻪ و ﻗصﻪگﻮیﯽ از مهﻢترین ابزارهایﯽ اﺳت ﮐﻪ مﯽتﻮانﺪ تخیﻼ ﮐﻮدک را پرورش ده ﺪ و

او را با دنیای اطراف و محیط زنﺪگﯽاش آﺷنا ﮐنﺪ .ﻗصﻪ و ﻗصﻪگﻮیﯽ مﯽتﻮانﺪ بﻪ ﻋن ﻮان پ ﯽ ب ین

ﮐﻮدک و دنیای اطراف

ﻋﻤل نﻤایﺪ .رویﺪادهایﯽ ﮐﻪ در یک ﻗص ﻪ اتف ام م ﯽافﺘ ﺪ ،نظ ﻢ وی و ای

دارد .این تﻮالﯽ مﯽ تﻮانﺪ امیﺪ بﻪ آینﺪ و معنا را در زنﺪگﯽ انﺴان بﻪ تصﻮیر بﮑشﺪ .در واﻗ ،،ﻗصﻪه ا

مجﻤﻮﻋﻪ منﺴجﻤﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪها ،آرزوها و هﺪفهای یک ﻗ ﻮم هﺴ ﺘنﺪ و از ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ ب ﻪ ﻋن ﻮان
روﺷﯽ برای رﺷﺪ مهار های ﮐﻼمﯽ ﮐﻮدﮐان اﺳﺘفاد

.)38

مﯽﺷﻮد ( Jafari Mofad Taheri, 2008, p.

در ﻗصﻪگﻮیﯽ ﮐﻮدک ﮐامﻼً با ﺷخصیتها و حﻮادث داﺳﺘان هﻤرا مﯽﺷﻮد و آنها را با دیﮕ ر

رﺧﺪادهای زنﺪگﯽ ﺧﻮد هﻤﺴان مﯽپنﺪارد .ﺷنیﺪن ﻗصﻪ امﮑان تصﻮیرﺳازی را برای ﮐﻮدک ف راهﻢ

مﯽﺳازد .ﮐﻮدک با ﺷنیﺪن ﻗصﻪ ،لحنﻪها ،ﮐن ها و ﺷخصیتهای آنها را ﺧ ق مﯽﮐن ﺪ .تﻮان ایﯽ
تجﺴﻢ و ﺧیالبافﯽ مﺒنای تصﻮر ﺧﻼم اﺳت .بﻪ نظ ر م ﯽرﺳ ﺪ ای ن تﻮان ایﯽه ا ب ر رﺷ ﺪ ﺷ ناﺧﺘﯽ و

اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﮐﻮدک تﺄﺛیر مثﺒت دارد ( .)Greene, 1996, p. 11ﻗصﻪ و بﻪ ویو ﮐﺘاب ﻗص ﻪ ،ابزاره ای

مؤﺛری برای آمﻮزش مهار ها بﻪ ﺷﻤار مﯽآینﺪ .زیرا الﮕﻮهای آنه ا دارای ابع اد و ﻋﻤ ق بیش ﺘری
هﺴﺘنﺪ ( .)Jafari Mofad Taheri, 2008, p. 38ﻗصﻪها ﮐﻮدﮐان را بﻪ پرﺳ یﺪن ،بررﺳ ﯽ پیام ﺪها و

پی فرضها ،اﺳﺘفاد از مﻼکها و ﮐاوش دیﺪگا های گﻮناگﻮن فرا مﯽﺧﻮاننﺪ .ﻗصﻪگﻮیﯽ ﻋ ﻼو

بر ﺳرگرمﯽ ،نشاط و هیجان ،در زبان آمﻮزی بچﻪها بﺴیار ﺳﻮدمنﺪ اﺳت .زیرا با ﺷنیﺪن ﻗصﻪ ،هﻢ ب ا

واژ های ﺟﺪیﺪ و هﻢ با چﮕﻮنﮕﯽ بیان ﺟﻤ ﻪها آﺷنا مﯽﺷﻮنﺪ (.)Hemati, 2002, p. 72

با ﺧﻮانﺪن ﻗصﻪ و بازگﻮیﯽ آنها نیروی بیان و تﮑ ﻢ ﮐﻮدک رﺷﺪ مﯽیابﺪ و گنجین ﻪ واژگ ان و

اطﻼﻋا وی پر بار مﯽﺷﻮد .هﻤچنین با ﺧ ق داﺳ ﺘان از روی نقاﺷ ﯽ ی ا تص ﻮیر ﺳ ازی ب ر اﺳ ا

داﺳﺘان ،ذوم هنری ﮐﻮدک ﺷﮑﻮفا مﯽ ﺷﻮد .ﮐﻮدک از طریق ﻗصﻪها با دﺷ ﻮاریه ا و مﺴ ئ ﻪه ای

زنﺪگﯽ آﺷنا مﯽﺷﻮد و ﺷناﺧت اﺟﺘﻤاﻋﯽ بیشﺘری بﻪ دﺳ ت م ﯽآورد .ﻗص ﻪ و داﺳ ﺘان از مه ﻢت رین

ابزارهای ﺷرح و تﻮضیح دانﺴﺘنﯽهای ﻋ ﻤﯽ اﺳت ﮐﻪ مﯽتﻮان ﺪ ب ﻪ ی ادگیری بیش ﺘر و بهﺘ ر مطال ب

درﺳﯽ و ﺟذابیت آنها ﮐﻤک ﮐنﺪ .ﻗصﻪ های ﮐﻮدﮐان و نﻮﺟﻮانان ابزار ﺳﻮدمنﺪ و مﻮﺛری در ﺟهت

رﺳانﺪن آنها بﻪ مرح ﻪ رﺷﺪ اﺳت زیرا تنﻮع مﻮضﻮع در ﻗصﻪهای ﮐﻮدﮐ ان ﺳ ﺒب م ﯽﺷ ﻮد ﮐ ﻪ از
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طریق ﺷنیﺪن یا ﺧﻮانﺪن این داﺳﺘانها هر چﻪ بیشﺘر و ﮐاملتر بﻪ ﺷناﺧت ﺧﺪا ،ﺟهان ﺧ قت ،مردم و

ﺟامعﻪ و ﺧﻮد دﺳت یابنﺪ و بﻪ ﺳﻮی ﺳعاد و ﮐﻤال ﻗﺪم بردارنﺪ ( .)Hakimi, 2005, p. 18ﻗصﻪ و

داﺳﺘان بﻪ ﺧﻮدیِ ﺧﻮد ،مﻮرد تﻮﺟﻪ ﻗرار مﯽگیرد .ب ﻪ ﺳ ﺒب آنﮑ ﻪ ،ﻗص ﻪ مح ﻮر ال ﯽ برنام ﻪه ای
گﻮناگﻮن دیﮕر چﻮن نﻤای

و فی ﻢهای داﺳﺘانﯽ را تشﮑیل مﯽده ﺪ ،م ﯽتﻮان ﺪ از اهﻤی ت بیش ﺘری

برﺧﻮردار باﺷﺪ .زیرا مﻮفقیت در ارائﻪ مفاهیﻢ ،پیامها ،معارف و ارزشها بﻪ وﺳی ﻪ فی ﻢهای داﺳ ﺘانﯽ
و ﺳینﻤایﯽ ،نﻤای

و تئاتر در گرو ﻗﺪر ﺷﮕردﺳازی و تناﺳب محﺘﻮایﯽ آن ﻗصﻪ اﺳت .از ای ن رو

الزم اﺳت این ﻗالب هنری بﻪ ﻋنﻮان وﺳی ﻪای م ﻮﺛر در زمین ﻪه ای آمﻮزﺷ ﯽ ،پرورﺷ ﯽ و بهﺪاﺷ ت

روانﯽ هر چﻪ بیشﺘر و مناﺳبتر مﻮرد اﺳﺘفاد ﻗرار گیرد (.)Anasori, 1991, p. 43

ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ در یادگیری مشﮑل دارنﺪ و ب ﻪ ﻋ ت تف او ه ای ف ردی نﻤ ﯽت ﻮان در

آمﻮزش مهار های اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ﮐﻼمﯽ بﻪ آنه ا ،از ﺷ یﻮ ه ای آمﻮزﺷ ﯽ رای

ب رای اف راد ﺳ الﻢ

اﺳﺘفاد نﻤﻮد .تشخیص و درمان زودهنﮕام اتیﺴﻢ بهﺘرین روش ﮐﻤک ب ﻪ ای ن ﮐﻮدﮐ ان اﺳ ت .ه ر

چنﺪ برﺧﯽ پووهشﮕران معﺘقﺪنﺪ روشهای آمﻮزﺷﯽ مﮑﻤل مﯽتﻮاننﺪ ارتﺒ اط ﮐ ﻮدک ب ا دنی ای

پیرام ﻮن و اف راد دیﮕ ر را بهﺒﻮد بخشیﺪ و رفﺘارهای آنها را بهﺘر ﮐنن ﺪ .در ای ن راﺳ ﺘا ،مقال ﻪه ای
گﻮناگﻮنﯽ در پیﻮنﺪ با تﺄﺛیرا مثﺒت ﻗصﻪگﻮیﯽ در آمﻮزش ،ﮐاه

اﺳﺘر  ،پرﺧاﺷ ﮕری و م ﻮارد

مشابﻪ در ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ ﺳنین گﻮناگﻮن ،منﺘشر ﺷﺪ اﺳت .بر این مﺒنا ،بﻪ نظر مﯽرﺳﺪ به ر گی ری از
روشهای ﮐارآمﺪ هﻤاننﺪ داﺳﺘانها و ﻗص ﻪه ای اﺟﺘﻤ اﻋﯽ ،م ﯽتﻮان ﺪ ب ا تقﻮیت مثﺒت در آمﻮزش

ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ هﻤرا باﺷﺪ .به ر گی ری از ﻗص ﻪ ،را ه ای ﺳ ازگاری ب ا محیط پیرام ﻮن و

ﺟ ﻮگیری از نﮕرانﯽ و دلهر را در آنها تقﻮیت نﻤﻮد و هﻤﺴﻮ ب ا مشﮑﻼ  ،بﻪ پیشرفت آمﻮزﺷﯽ

و بهﺒﻮد یادگیریه ا در ای ن گرو ﮐﻤک نﻤایﺪ .هﻤچن ین ،ﻗص ﻪ گ ﻮیﯽ ،ﮐﻮدﮐ ان اتیﺴ ﻤﯽ را برای

زنﺪگﯽ آینﺪ در ﺟامعﻪ آماد نﻤایﺪ .در بررﺳﯽ آﺛار و مقال ﻪه ای منشرﺷ ﺪ در پیﻮن ﺪ ب ا ﮐﻮدﮐ ان
دارای اتیﺴﻢ ،پیشﺘر پووه ها بﻪ بررﺳﯽ مشﮑﻼ رفﺘاری و گفﺘ اری ای ن ﮐﻮدﮐ ان در مقایﺴ ﻪ ب ا
ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ پرداﺧﺘﻪ بﻮدنﺪ .نﮕارنﺪگان پووه

مﺪاﺧ ﻪگرانﻪای ﮐﻪ تﺄﺛیر ﺷیﻮ آمﻮزﺷ ﯽ ﻗص ﻪ و

ﻗصﻪگﻮیﯽ را در آمﻮزش مﺴﺘقیﻢ مهار های اﺟﺘﻤاﻋﯽ ،رفﺘاری و گفﺘاری این ﮐﻮدﮐ ان را ب ﻪﮐ ار
گرفﺘﻪ باﺷﺪ ،نیافﺘنﺪ .بنابراین ،با تﻮﺟﻪ بﻪ نﺒﻮد و یا محﺪود بﻮدن پووه

در این زمینﻪ ،مقالة حاضر بﻪ

بررﺳﯽ ﮐارآمﺪی یا ناﮐارآمﺪی ﻗصﻪگﻮیﯽ بر بهﺒﻮد مهار های زب ان گفﺘ اری ﮐﻮدﮐ ان مﺒ ﺘﻼ ب ﻪ
طیف ﺧفیف تا مﺘﻮﺳط اتیﺴﻢ پرداﺧت .بﻪ گﻮنﻪایﮐﻪ در لﻮر دﺳتیابﯽ بﻪ یافﺘﻪهای ﻗابل ﻗﺒﻮل،

بﺘﻮان ﻗصﻪگﻮیﯽ را بﻪ ﻋنﻮان رویﮑرد آمﻮزﺷﯽ مﮑﻤل بﻪ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ پیشنهاد ﮐرد.
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 .2پیشینة پژوهش

 .1 .2مروری بر پژوهشهای پیشین
در مقالﻪ حاضر از دو دیﺪگا بﻪ بررﺳﯽ پووه های پیشین پرداﺧﺘﻪ ﺷ ﺪ اﺳ ت .نخﺴ ت ،مطالع ا

پیشین در پیﻮنﺪ با اﺧﺘﻼل طیف اتیﺴﻢ معرفﯽ ﺧﻮاهنﺪ ﺷﺪ .ﺳپس ،پ ووه ه ای م رتﺒط ب ا ت ﺄﺛیرا

ﻗصﻪگﻮیﯽ ارائﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در ابﺘﺪا آﺛار پیشین در ارتﺒاط با اﺧﺘﻼلهای زبانﯽ اف راد داری اﺧ ﺘﻼل
طیف اتیﺴﻢ مرور مﯽﺷﻮنﺪ:

پریﻮر و هﻤﮑاران ( )Prior et al., 1998بﻪ بررﺳﯽ اﺧﺘﻼال زبانﯽ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ بر پایة

ارزیابﯽ اﺧﺘﻼال زبانﺷناﺧﺘﯽ پرداﺧﺘنﺪ .هﺪف آنها ارزیابﯽ مه ار ه ای زب انﯽ ﮐﻮدﮐ ان دارای

اتیﺴﻢ در بیان واژگان تصﻮیری بﻮد .آنها ارتﺒاط میان بهر هﻮﺷﯽ آزمﻮدنﯽها و میزان اﺧﺘﻼل آنها
را مﻮرد ﺳنج

ﻗرار دادنﺪ .یافﺘﻪهای پووه

آنها نشان داد ﮐﻪ میان به ر هﻮﺷ ﯽ و مه ار ه ای

زبانﯽ ارتﺒاط مﺴ ﺘقیﻤﯽ وﺟ ﻮد دارد .پ رای و هﻤﮑ اران ( )Pry et al., 2009در مطالع ﻪای ب ر روی

ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ بﻪ این نﺘیجﻪ رﺳیﺪنﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴ ﻢ در زب ان بی انﯽ دچ ار مش ﮑل

هﺴﺘنﺪ .آنها ﻗادر بﻪ بیان افﮑار ﺧﻮد بﻪ لﻮر ﺷفاهﯽ نیﺴﺘنﺪ و در بﻪ ﮐ اربردن واژگ ان درﺳ ت و

ﮐارآمﺪ در مﮑالﻤﻪها مشﮑل دارنﺪ.

ﺧ یلﺧانﻪ ( )Khalilkhane, 2011اﺧﺘﻼال زبانﯽ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ را مﻮرد بررﺳ ﯽ ﻗ رار

داد .یافﺘﻪهای پووه

وی نشان داد ﺳ یر زب انآم ﻮزی ﮐﻮدﮐ ان دارای اتیﺴ ﻢ ب ا ﮐﻮدﮐ ان ﻋ ادی

تفاو دارد و اﺧﺘﻼلهای ﺷناﺧﺘﯽ و ادراﮐﯽ آنها با حافظﻪ تﮑ ﻤﯽ آنه ا ارتﺒ اط دارد .ه ﻢ چن ین
این ﮐﻮدﮐان در ﮐاربردﺷناﺳﯽ زبان و درک معنا در بافتِ ﮐﻼم ،ناتﻮان هﺴﺘنﺪ .ت ک و هﻤﮑ اران

( )Tek et al., 2014در پ ووه

ﺧ ﻮد گفﺘ ار ﺧﻮدانﮕیخﺘ ﻪ  17ﮐ ﻮدک دارای اتیﺴ ﻢ را از ﺟنﺒ ة

تﮑﻮاژهای دﺳﺘﻮری و ﺳطﻮح پیچیﺪگﯽ مطرح در پرﺳ های پرﺳ واژ دار بررﺳ ﯽ نﻤﻮدن ﺪ .ای ن

بررﺳﯽ در طﻮل ﺷ

ﺟ ﺴﻪ با فال ﻪ چهارماهﻪ بین  2تا  4ﺳالﮕﯽ انجام ﺷﺪ .در گروهﯽ از ﮐﻮدﮐان

ﮐﻪ  8ﮐﻮدک دارای اتیﺴﻢ با تﻮانایﯽ ﮐﻼمﯽ باال وﺟﻮد داﺷت ،رﺷﺪ ای ن تﮑﻮاژه ا و پرﺳ

ه ا در

ﺳطح ﮐﻮدﮐان طﺒیعﯽ گرو ﺷاهﺪ بﻮد .در گروهﯽ ﮐﻪ ﺷ امل  9ﮐ ﻮدک ب ا تﻮان ایﯽ ﮐﻼم ﯽ پ ائین

بﻮدنﺪ ،نﻤﻮدار رﺷﺪ آنها در این زمینﻪ در ﺳطح پایینت ری ﻗ رار داﺷ ت .ب ر ای ن مﺒن ا آنه ا نﺘیج ﻪ

گرفﺘنﺪ ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ از نظر ﺳطح دﺳﺘﻮری در گفﺘار ﺧﻮدانﮕیخﺘﻪ مﺘفاو هﺴﺘنﺪ.

روح پرور و هﻤﮑاران ( ،)Rouh Parvar et al., 2014در مطالعﻪای ویوگﯽهای آوایﯽ -واﺟﯽ

و لرفﯽ -نحﻮی ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ را با ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ مقایﺴﻪ نﻤﻮد .وی نشان داد این ﮐﻮدﮐان

در حذف هﻤخﻮانها ،ﺟابﻪﺟایﯽ هﻤخﻮانها ،اﺳﺘفاد نﮑ ردن از تﮑی ﻪ در هج ای مناﺳ ب ،آهن گ
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ﮐﻼم غیرمعﻤﻮل ،ﮐاربرد نادرﺳت زمان دﺳﺘﻮری ،اﺳﺘفاد نﮑردن یا ﮐاربرد اﺷ ﺘﺒا ح روف اض افﻪ،

نارﺳایﯽ در ﺟﻤ ،بﺴﺘن اﺳﻢها و اﺳ ﺘفاد نﮑ ردن از ﺟﻤ ﻪه ای مرﮐ ب تف او ه ای معن اداری ب ا
ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ دارنﺪ ( .)p<0.05هر چنﺪ در افزودنِ آوا ،فرآینﺪ ﻗ ب ،نﺒﻮد مطابقﻪ میان فاﻋل و فعل،

نارﺳایﯽ در منفﯽ ﮐردن افعال و اﺷﮑال در ﮐاربرد لفتهای اﺷار با ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ اﺧﺘﻼف معن ا-
داری نﺪارنﺪ (.)p>0.05

مهﺪیزاد و هﻤﮑاران ( )Mehdizade et al., 2015در مطالعﻪ ﺧﻮد ﺟنﺒﻪهای گﻮناگﻮن تﻮانایﯽ

زبانﯽ در ﮐﻮدﮐان  5-8ﺳالﻪ مﺒﺘﻼ بﻪ اتیﺴﻢ و ﮐﻮدﮐان طﺒیعﯽ ﺷهر ﺷیراز را با اﺳﺘفاد از آزمﻮن رﺷﺪ

زبان ویراﺳت ﺳﻮم بررﺳﯽ و مقایﺴﻪ نﻤﻮدنﺪ .یافﺘﻪهای بررﺳﯽ آنها نش ان دادﮐ ﻪ در ه ر دو گ رو

ﮐﻮدﮐان معناﺷناﺳﯽ ﻗﻮیترین و زبان بیانﯽ ضعیفترین ﺟنﺒﻪ بﻮد اﺳت .هﻤچنین بین ه ر دو گ رو

هﻢ اﺧﺘﻼف معنﯽ داری وﺟﻮد داﺷت و ﮐﻮدﮐان مﺒﺘﻼ ب ﻪ اتیﺴ ﻢ در هﻤ ﻪ ابع اد از ﮐﻮدﮐ ان طﺒیع ﯽ

ضعیفتر بﻮدنﺪ .بﻪ باور آنها ،رونﺪ رﺷﺪ مهار های مخﺘ ف زب انﯽ در ﮐﻮدﮐ ان مﺒ ﺘﻼ ب ﻪ اتیﺴ ﻢ
هﻤاننﺪ ﮐﻮدﮐان طﺒیعﯽ اﺳت ،اما رﺷﺪ مهار های زبانﯽ در ﮐﻮدﮐان اتیﺴﻢ با تﺄﺧیر هﻤرا اﺳت.

احﺪی ( ،)Ahadi, 2016بﻪ تح یل درک ﺳاﺧتهای مجهﻮل و مع ﻮم در ﮐﻮدﮐ ان  6-10ﺳ الﻪ

فارﺳﯽ زبان مﺒﺘﻼ بﻪ اتیﺴﻢ با ﻋﻤ ﮑرد باال ،پرداﺧ ت .ب ر اﺳ ا

یافﺘ ﻪه ای پ ووه

وی ،ﮐﻮدﮐ ان

دارای اتیﺴﻢ در درک ﺟﻤ ﻪهای مع ﻮم برگشتپذیر و مجهﻮل اﺧﺘﻼف معناداری ب ا هﻤﺘای ان ﺳ نﯽ

طﺒیعﯽ ﺧﻮد داﺷﺘنﺪ ( .)p<0.05هر چنﺪ این ﮐﻮدﮐان ،در درک ﺟﻤ ﻼ برگش تناپ ذیر اﺧ ﺘﻼف

معنﯽداری با هﻤﺘای ان ﺳ نﯽ ﺧ ﻮد نﺪاﺷ ﺘنﺪ .اح ﺪی ( )Ahadi, 2017در پووهش ﯽ ب ﻪ مقایﺴ ﻪ بی ان

دﺳﺘﻮری ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ با ﮐﻮدﮐ ان طﺒیع ﯽ پرداﺧ ت .یافﺘ ﻪه ای بررﺳ ﯽ وی نش ان داد در

ﺳاﺧﺘارهای مربﻮط بﻪ ﺟﻤ ﻪهای ﺷرطﯽ ،تعجﺒﯽ و ضﻤایر اﺷار  ،ﮐﺴرة اضافﻪ و ﺳاﺧت ﺳ ﺒﺒﯽ ،ب ین

دو گرو دارای اتیﺴﻢ و هﻤﺘای ﺳنﯽ تفاو معن اداری وﺟ ﻮد نﺪاﺷ ت .هﻤچن ین ،در ﺳ اﺧته ای

مربﻮط بﻪ ﺟﻤ ﻪهای پرﺳشﯽ دارای پرﺳ

واژ و ﺟﻤ ﻪهای پرﺳشﯽ ب ﻪ/ﺧیر ،بنﺪ مﻮلﻮلﯽ مﺘﻤﻤ ﯽ،

ضﻤایر مﺘصل ،منفصل ،تقاب ﯽ و نیز حرف اضافﻪ بین دو گرو دارای اتیﺴﻢ و هﻤﺘای ﺳ نﯽ و زب انﯽ

تفاو معناداری وﺟﻮد داﺷت.

پ ووه ه ای گﻮن اگﻮنﯽ ب ﻪ ت ﺄﺛیر ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ در درم ان اﺧ ﺘﻼال

مهار های رفﺘاری ،روانﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐان بﻪ ویو در ﺳنین پی

روانﺷ ناﺧﺘﯽ و رﺷﺪ

دبﺴﺘانﯽ و دبﺴﺘانﯽ پرداﺧﺘ ﻪ-

انﺪ .بﻪ طﻮر ﮐ ﯽ ،یافﺘﻪهای این بررﺳﯽها نشان مﯽدهنﺪ ،ﻗصﻪگﻮیﯽ در بهﺒﻮد مهار های رفﺘ اری،
روانﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻮدﮐان ،مﻮﺛر بﻮد اﺳت .در زیر چنﺪ نﻤﻮنﻪ از ای ن پ ووه ه ا م رور م ﯽﺷ ﻮنﺪ.
نصیرزاد ( )Nasirzadeh, 2010مطالعﻪای بر روی ت ﺄﺛیر ﻗ صﻪگ ﻮیﯽ در ﮐ اه

پرﺧاﺷ ﮕری
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پ ﺴران ﺷ

ت ا ه شت ﺳ الﻪ انج ام داد .در پایان مطالعﻪ مع ﻤ ان و وال ﺪین گ زارش ﮐردن ﺪ

ﮐ ﻪ ﻗ صﻪگ ﻮیﯽ ،نشانﻪهای پرﺧاﺷﮕری را درﮐﻮدﮐ ان ﮐ اه

م ﯽده ﺪ .نﺘ ای مطالع ﻪ وی نش ان

داد ﻗصﻪ و ﺳاﺧﺘار آن در آمﻮزش ﮐﻮدﮐان و از بین بردن مشﮑﻼ آنها ﮐاربرد دارد .ﻋ ﯽ اﮐﺒری

( )Aliakbari, 2014-2015پووهﺷﯽ در پیﻮنﺪ تﺄﺛیر ﻗصﻪگﻮیﯽ بر هﻮش اﺧﻼﻗ ﯽ دﺧﺘ ران ﺧردﺳ ال
ﺷهر الفهان ،انج ام داد .وی بﻪ این نﺘیجﻪ دﺳت یافت ﮐﻪ ﻗصﻪگﻮیﯽ بﻪ ﻋنﻮان یک روش آمﻮزﺷﯽ

غیرمﺴﺘقیﻢ مﯽتﻮانﺪ هﻤ ﺪلﯽ ،وﺟ ﺪان ،احﺘ رام و بردباری ﮐﻮدﮐان را افزای

دهﺪ .ﻗش قایﯽ

( )Ghashghaei, 2016در پووهشﯽ بﻪ بررﺳﯽ اﺛربخشﯽ ﻗصﻪگﻮیﯽ بر پرﺧاﺷ ﮕری و افﺴ ردگﯽ در

ﮐﻮدﮐان پی دبﺴﺘانﯽ ،ﮐﻪ دارای نﻤرا باالی پرﺧاﺷﮕری وافﺴردگﯽ بﻮدنﺪ  ،پرداﺧت .یافﺘﻪه ای
مطالع ﻪ وی نش ان داد ﮐﻪ ﻗصﻪگﻮیﯽ در ﮐاه

پرﺧاﺷﮕری وافﺴردگﯽ ﮐﻮدﮐان پی دبﺴﺘانﯽ تأﺛیر

دارد .هﻤچن ین مﯽتﻮان از ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ بﻪ ﻋنﻮان یک روش اﺛربخ

در بهﺒﻮد اﺧﺘﻼال رفﺘاری

ﮐﻮدﮐان بهر گرفت .یﮑﯽ از مهﻢترین مشخصﻪها و معیاره ای تشخیص ﯽ در اف راد دارای اتیﺴ ﻢ،

وﺟﻮد مشﮑﻼ زبانﯽ و گفﺘاری افراد مﺒﺘﻼ در حﻮز های مخﺘ ف زبانﯽ اﺳت .ب ﺪون تﻮﺟ ﻪ ب ﻪ ه ر
نﻮع دیﺪگا ﺳﺒبﺷناﺳﯽ ،مشﮑﻼ زبانﯽ ،گفﺘاری و نﺒﻮد ارتﺒاط ﮐﻼمﯽ مناﺳب ،از مشخص ﻪه ای

بالینﯽ مهﻢ در تﻮلیف افراد دارای اﺧﺘﻼال طیف اتیﺴﻢ اﺳت .بنابراین هر پیشنهاد و رویﮑرد درم انﯽ

بایﺪ تا انﺪازة مﻤﮑن بر اﺳا

نیﻢرخ ارتﺒاطﯽ و زبانﯽ افراد لﻮر پذیرد (.)Belkadi, 2006, p. 3

 .3روش انجام پژوهش (جامعه و نمونه آماری ،ابزار گردآوری دادهها و روش آماری)

پووه

حاضر ،پووهشﯽ ﮐاربردی اﺳ ت .ﺟامع ﻪ آم اری پ ووه  ،پﺴ رهای  4-7ﺳ الﻪ ب ا اتیﺴ ﻢ

ﺧفیف تا مﺘﻮﺳط بﻮدنﺪ .نﻤﻮنﻪ آماری ،نﻤﻮنﻪ در دﺳﺘر

از پﺴرهای  4-7ﺳالﻪ دارای طیف ﺧفی ف

تا مﺘﻮﺳط اتیﺴﻢ در ﺷهر مشهﺪ بﻮد .هﻤچنین تﻼش ﺷﺪ تا تﺄﺛیر اﺧﺘﻼف برنامﻪهای آمﻮزﺷﯽ دیﮕر بر

یافﺘﻪهای پووه

حذف ﺷﻮد تا هﻤﮕﻮنﯽ نﻤﻮنﻪهای م ﻮرد بررﺳ ﯽ ،اف زای

یاب ﺪ .ب ﻪ ای ن منظ ﻮر،

تعﺪاد  20ﮐﻮدک پﺴر (نﻤﻮنﻪ در دﺳﺘر ) مﻮرد بررﺳﯽ ﻗرار گرفﺘنﺪ .این تع ﺪاد ،از می انِ ﮐﻮدﮐ ان

دارای اتیﺴﻢ مراﺟعﻪﮐننﺪ بﻪ مرﮐز نﻮرهﺪایت ﺷهر مشهﺪ انﺘخاب ﺷﺪنﺪ .درﺟﻪبنﺪی ﮐﻮدﮐان دارای
اتیﺴﻢ بر اﺳا

آزم ﻮن ﮐ ارز 1انج ام پ ذیرفت .ای ن آزم ﻮن ،مش ﺘﻤل ب ر ارزی ابﯽ حرﮐ ا ب ﺪنﯽ

ﮐﻮدﮐان ،ﺳازگاری با تغییرا  ،پاﺳخ ﺷنیﺪاری ،ارتﺒ اط ﮐﻼم ﯽ و ارتﺒ اط ب ا اف راد ب ﻮد .ﮐﻮدﮐ ان
برگزیﺪ ﺷﺪ  ،بﻪ طﻮر تصادفﯽ بﻪ دو زیرگرو تقﺴیﻢ ﺷﺪنﺪ .گرو نخﺴت ،ﮐﻮدﮐان مﺒﺘﻼ ب ﻪ طی ف
اﺧﺘﻼال اتیﺴﻢ ،مﻮردِ آمﻮزش درک و تﻮلی ﺪ گفﺘ ار ب ا داﺳ ﺘانگ ﻮیﯽ ﻗ رار نﮕرفﺘن ﺪ .گ رو دوم
CARS

1
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ﮐﻮدﮐان اتیﺴﻤﯽ مﻮردِ آمﻮزش درک و تﻮلیﺪ گفﺘار با ﻗصﻪگﻮیﯽ ﻗرار گرفﺘنﺪ .آزم ﻮن رﺷ ﺪ زب ان
ویراﺳت ﺳﻮم ،بﻪ ﻋنﻮان ابزارﺳنج

تﺄﺛیر یا ﻋﺪم تﺄﺛیر ﻗصﻪگﻮیﯽ بر مهار های زبان گفﺘاری افراد

مﻮرد بررﺳﯽ ،بﻪ ﮐار گرفﺘﻪ ﺷﺪ .بﻪ این منظﻮر ،میزان رﺷﺪ و تﻮانایﯽهای زبان گفﺘاری این ﮐﻮدﮐان
پی

از آغاز پ ووه

ب ا آزم ﻮن رﺷ ﺪ زب انﯽ ویراﺳ ت ﺳ ﻮم و ب ﻪ ﮐﻤ ک گفﺘ ار درم ان مرﮐ ز

نﻮرهﺪایت ارزیابﯽ ﺷﺪ .ﺳپس تعﺪاد  30داﺳﺘان تصﻮیری مناﺳب ﺳن  3-7ﺳال انﺘخاب ﺷ ﺪ و ط ﯽ
ﺳﻪ ما و هر روز بﻪ مﺪ نیﻢ ﺳاﻋت برای ﮐﻮدﮐان گرو دوم تعریف ﺷﺪ .در پای ان ،بررﺳ ﯽ رﺷ ﺪ

زبان گفﺘاری هﻤة ﺷرﮐتﮐننﺪ های پووه

بﻪ یاری گفﺘار درمان مرﮐز ن ﻮر ه ﺪایت و ب ا آزم ﻮن

رﺷﺪ زبانﯽ ویراﺳت ﺳﻮم مﻮرد ارزیابﯽ دوبار ﻗرار گرفت.

الزم بﻪ اﺷار اﺳت ،آزمﻮن رﺷﺪ زبان بﻪ ﺧ ﻮبﯽ اﺳ ﺘانﺪارد گش ﺘﻪ و اﻋﺘﺒ ار و روای ﯽ آن ﮐ امﻼً

مﺴ ﻢ ﺷﺪ اﺳت .این آزمﻮن ،برای انﺪاز گیری مهار های زبانﯽ بیشﺘر ﮐﻮدﮐ ان ب ین ﺳ نین 0-4ت ا

 8-11ﮐاربرد دارد .این آزمﻮن از باﺳابقﻪترین ،معﺘﺒرترین ،رای ت رین و ﺟ ام،ت رین آزم ﻮنه ا در
زمینﻪ ﺳنج

رﺷﺪ زبانﯽ ﮐﻮدﮐان اﺳت .چارچﻮب نظری زب انﺷ ناﺧﺘﯽ م ﻮرد اﺳ ﺘفاد در آزم ﻮن

رﺷﺪ را مﯽتﻮان بﻪ لﻮر یک الﮕﻮی دو بعﺪی نشان داد ﮐﻪ مشﺘﻤل بر ویوگﯽهای زبانﺷناﺧﺘﯽ و
نظامهای زبانﺷناﺧﺘﯽ اﺳت (ﺟﺪول .)1

جدول  :1ویژگیهای زبانشناختی و نظامهای زبانشناختی
آزمون رشد زبان ویراست سوم

ﺳازمانﺪهﯽ (مهار های

لحﺒت ﮐردن

نظامهای زبانﺷناﺧﺘﯽ

یﮑپارچﻪ ﺳازی و

( مهار های

میانجﯽگری)

بیانﯽ)

معناﺷناﺳﯽ

واژگان تصﻮیری

واژگان ربطﯽ

واژگان ﺷفاهﯽ

دﺳﺘﻮر

درک دﺳﺘﻮری

تق یﺪ ﺟﻤ ﻪ

تﮑﻤیل دﺳﺘﻮری

واج ﺷناﺳﯽ

تﻤایز گذاری واژ

تح یل واﺟﯽ

تﻮلیﺪ واژ

ویوگﯽهای زبانﺷناﺧﺘﯽ

گﻮش ﮐردن
(مهار های دریافﺘﯽ)

ﺧرد آزمﻮنهای ال ﯽ یا اولیﻪ مشﺘﻤل بر ﺷ

ﺧرد آزمﻮن هﺴﺘنﺪ .یافﺘﻪهای این ﺧرد آزمﻮنها

ترﮐیب ﺷﺪ و نﻤر های ترﮐیﺒﯽ (یعنﯽ زبان گفﺘاری ،گ ﻮشﮐ ردن ،ﺳ ازمانﺪهﯽ ،ل حﺒتﮐ ردن،
معناﺷناﺳﯽ و نحﻮ) را ﺷﮑل مﯽدهنﺪ .این ﺧرد آزمﻮنها برای ﺳنج

معناﺷناﺳﯽ و دﺳﺘﻮر ب ﻪ ﮐ ار

مﯽرونﺪ .بنابراین ،ﺧرد آزمﻮنها با تﻮﺟﻪ بﻪ نظامها و یا ویوگﯽهای مشﺘرک مﯽتﻮاننﺪ گ رو بن ﺪی
ﺷﻮنﺪ و ترﮐیبهای زیر را بﻪ وﺟﻮد آورنﺪ:
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گﻮش ﮐردن (واژگان تصﻮیری +درک دﺳﺘﻮری)

ﺳازمانﺪهﯽ (واژگان ربطﯽ +تق یﺪ ﺟﻤ ﻪ)

لحﺒت ﮐردن (واژگان ﺷفاهﯽ +تﮑﻤیل دﺳﺘﻮری)

معناﺷناﺳﯽ (واژگان تصﻮیری +واژگان ربطﯽ +واژگان ﺷفاهﯽ)

دﺳﺘﻮر (درک دﺳﺘﻮری +تق یﺪ ﺟﻤ ﻪ +تﮑﻤیل دﺳﺘﻮری)

زبان گفﺘاری (واژگان تصﻮیری +واژگان ربطﯽ +واژگان ﺷفاهﯽ +درک دﺳﺘﻮری +تق ی ﺪ ﺟﻤ ﻪ+

تﮑﻤیل دﺳﺘﻮری)

نﻤر های اﺳﺘانﺪارد ﺧرد آزمﻮنها :آﺷﮑارترین نشانة ﻋﻤ ﮑرد ﮐ ﻮدک در ﺧ رد آزم ﻮنه ا ب ﻪ

وﺳی ﻪ نﻤر های اﺳﺘانﺪارد ارائﻪ مﯽﺷﻮد .نﻤر های اﺳﺘانﺪارد ،ﺷﮑل تﺒﺪی ﯽ نﻤر های ﺧام هﺴ ﺘنﺪ ﮐ ﻪ
میانﮕین و انحراف اﺳﺘانﺪارد مشﺘرﮐﯽ را برای ﺧرد آزمﻮنها ایجاد مﯽﮐننﺪ.

بهر های مرﮐب :به ر ه ای مرﮐ ب نﻤ ر ه ایﯽ هﺴ ﺘنﺪ ﮐ ﻪ ب ر مﺒن ای ترﮐی به ای گﻮن اگﻮن

ﺧرد آزمﻮنها محاﺳﺒﻪ م ﯽﺷ ﻮنﺪ .ای ن به ر ه ا ﺳ ﻮدمنﺪنﺪ ،زی را امﮑ ان ارزی ابﯽ تﻮان ایﯽ ف رد در

ﺳاز های گنجانﺪ ﺷﺪ در آزمﻮن را در اﺧﺘیار آزمﻮنﮕر ﻗرار مﯽدهﺪ .بهر ها ،نشاندهنﺪ وض عیت
فرد در پیﻮنﺪ با ﺳاز های زبانﯽ گنجانﺪ ﺷﺪ  ،در این آزمﻮن هﺴﺘنﺪ .این بهر ها تﻮان ایﯽ ﮐ ﻮدک را
در پیﻮنﺪ ﮐ ﯽ با زبان ،معناﺷناﺳﯽ ،نحﻮ ،گﻮشدادن ،ﺳازمانﺪهﯽ و ل حﺒتﮐ ردن نش ان م ﯽدهن ﺪ
(.)Hamil, 2010, p. 68

در مقالﻪ حاضر از بین نﻤر های بﻪدﺳتآمﺪ  ،بهر زبان گفﺘاری برای بررﺳﯽ تﺄﺛیر ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ

بر تﻤامﯽ ویوگﯽها و نظامهای مرتﺒط با زبان ،مﻮرد اﺳﺘفاد ﻗرار گرفت .این بهر در میان بهر ه ای

دیﮕر ،بهﺘرین و ﺟام،ترین برآورد از تﻮانایﯽ ﮐ ﯽ زبانﯽ فرد اﺳت و تﻤامﯽ ویوگﯽه ا و نظ امه ای
مرتﺒط با زبان را ﺷامل مﯽﺷﻮد .بهر زبان گفﺘاری مشﺘﻤل بر نﻤر های ﺷ

ﺧرد آزمﻮنﯽ اﺳت ﮐﻪ

ﺟنﺒﻪهای معنایﯽ و نحﻮی را انﺪاز گیری م ﯽﮐنن ﺪ .ب رای محاﺳ ﺒﻪ به ر زب ان گفﺘ اری ،نﻤ ر ه ای

اﺳﺘانﺪارد حالل از ﺧرد آزمﻮنه ای ال ﯽ  1ت ا ( 6واژگ ان تص ﻮیری ،واژگ ان ربط ﯽ ،واژگ ان
ﺷفاهﯽ ،درک دﺳﺘﻮری ،تق یﺪ ﺟﻤ ﻪ و تﮑﻤیل دﺳ ﺘﻮری) ب ا ی کدیﮕ ر ﺟﻤ  ،ﺷ ﺪنﺪ .ﺳ پس نﻤ رة

اﺳﺘانﺪارد بﻪدﺳتآمﺪ  ،با اﺳﺘفاد از ﺟﺪولهای آزمﻮن بﻪ نﻤر اﺳﺘانﺪارد دیﮕر (به ر ) تﺒ ﺪیل ﺷ ﺪ.

نﻤر های بﻪدﺳتآمﺪ با اﺳﺘفاد از ﺟﺪول تفﺴیر بهر های مرﮐب بﻪ نﻤر های رتﺒﻪای تﺒﺪیل گردیﺪ.
برای تح یل آماری داد های پووه  ،از نرم افزار ا

پﯽ ا

ا  1ویراﺳت  24اﺳﺘفاد ﺷﺪ .ﺳ طح

معن اداری 0/05 2در نظ ر گرفﺘ ﻪ ﺷ ﺪ .ب رای مقایﺴ ﻪ می انﮕین رتﺒ ﻪای دو ﺟامع ﻪ (ب ینگروه ﯽ و
)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
p value

1
2
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درونگروهﯽ) بﻪ ترتیب از آزمﻮن غیرپارامﺘری وی ﮑاﮐﺴﻮن 1و آزمﻮن غیرپارامﺘری یﻮ م ن ویﺘن ﯽ

2

اﺳﺘفاد ﺷﺪ.

 .4یافتهها
پس از انجام ﺧرد آزمﻮنهای آزمﻮن رﺷﺪ زبان ،پی

و پس از مﺪاﺧ ﻪ ،نﻤر های ﺧام ه ر ی ک از

آزمﻮدنﯽها ،با اﺳﺘفاد از ﺟﺪولهای آزمﻮن رﺷﺪ ویراﺳت ﺳﻮم ،بﻪ نﻤر های اﺳﺘانﺪارد تﺒ ﺪیل ﺷ ﺪ.

در ﺟﺪول ( ،)2میانﮕین نﻤر های اﺳﺘانﺪارد ﺷ
(پی

و پس از مﺪاﺧ ﻪ) ارائﻪ ﺷﺪ اﺳت.

ﺧرد آزمﻮن ال ﯽ ،در دو گ رو م ﻮرد بررﺳ ﯽ

جدول  :2میانگین نمرات استاندارد خرده آزمونهای اصلی
در گروههای مورد و شاهد پیش و پس از مداخله
گرو ﺷاهﺪ (تعﺪاد  10نفر)

گرو
ﺧرد آزمﻮن

پی

واژگان تصﻮیری میانﮕین±انحراف
معیار

واژگان ربطﯽ

میانﮕین±انحراف معیار
واژگان ﺷفاهﯽ

میانﮕین±انحراف معیار
درک دﺳﺘﻮری

میانﮕین±انحراف معیار
تق یﺪ ﺟﻤ ﻪ

میانﮕین±انحراف معیار
تﮑﻤیل دﺳﺘﻮری

میانﮕین±انحراف معیار

از مﺪاﺧ ﻪ
9/2±4/54

6/8±2/09
6/9±2/23
8/1±4/79
4/8±1/75
4±2/62

پس از مﺪاﺧ ﻪ
10/3±5/33
8/5±3/53
8/9±3/75

10/2±5/94
5/9±2/84
6/6±4/55

گرو مﻮرد (تعﺪاد  10نفر)
پی

از مﺪاﺧ ﻪ

11/5±4/37
6/6±0/69
8/9±0/02

10/9±2/80
5/9±2/23
3/8±2/78

پس از مﺪاﺧ ﻪ
8/4±3/53

15/9±4/45
9±1/33

11/9±3/66
17/1±2/51
9/6±4/19

نﻤر های اﺳﺘانﺪارد برای هر فرد ،با اﺳﺘفاد از دﺳﺘﻮرالعﻤل آزمﻮن رﺷﺪ زبان ویراﺳت ﺳ ﻮم ،ب ﻪ

نﻤر های اﺳﺘانﺪارد دیﮕر (بهر ) تﺒﺪیل ﺷﺪ .بهر های بﻪدﺳ تآم ﺪ ب ﻪ نﻤ ر ه ای رتﺒ ﻪای از بﺴ یار

ضعیف تا بﺴیار ﻋالﯽ تﺒﺪیل ﺷﺪنﺪ .ﺳپس ،برای بررﺳﯽ تﺄﺛیر ﻗصﻪگﻮیﯽ بر به ر زب ان گفﺘ اری ،دو
Wilcoxon
Mann- Whithney U

1
2
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و پس از بررﺳﯽ با اﺳﺘفاد از آزمﻮن آماری غیرپارامﺘری من ویﺘنﯽ ی ﻮ

گرو ﺷاهﺪ و مﻮرد در پی

مقایﺴﻪ ﺷﺪنﺪ .یافﺘﻪها بﻪ ترتیب در ﺟﺪولهای ( )3و ( )4نشان داد ﺷﺪ اﺳت.

ﺳطح نﻤر ها و یافﺘﻪهای بﻪدﺳتآمﺪ از مقایﺴ ﻪ ب ین گروه ﯽ ﮐﻮدﮐ ان در دو گ رو م ﻮرد و

ﺷاهﺪ پی

از انجام مﺪاﺧ ﻪ در ﺟﺪول ( )3نشان داد ﺷﺪ اﺳت.

جدول  :3مقایسه سطح نمرههای بهره زبان گفتاری
گروههای شاهد و مورد پیش از مداخله

ﺳطحبنﺪی بهر
تعﺪاد

بﺴیار
ضعیف

پایینتر
ضعیف

از

مﺘﻮﺳط

مﺘﻮﺳط

باالتر از
مﺘﻮﺳط

ﻋالﯽ

بﺴیار

ﺳطح

ﻋالﯽ

معناداری

تعﺪاد

ﺷاهﺪ()10

3

1

3

3

0

0

0

افراد

مﻮرد()10

1

0

4

5

0

0

0

0/199

هﻤانگﻮنﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ( )3مشاهﺪ مﯽﺷﻮد ،ﺳطح رتﺒ ﻪای زب ان گفﺘ اری دو گ رو ﺷ اهﺪ و

مﻮرد در ابﺘﺪای مطالعﻪ بﻪ یکدیﮕر نزدی ک اﺳ ت .در واﻗ  ،،اﺧ ﺘﻼف معن اداری م ابین دو گ رو

وﺟﻮد نﺪارد ( .)p=0.199اطﻼﻋا

مربﻮط بﻪ مقایﺴﻪ بهر زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان مﻮرد بررﺳﯽ پس

از انجام مﺪاﺧ ﻪ و ﻗصﻪگﻮیﯽ در ﺟﺪول ( )4آورد ﺷﺪ اﺳت.

جدول  :4مقایسه سطح نمرات بهره زبان گفتاری گروههای شاهد و مورد بعد از مداخله
ﺳطحبنﺪی بهر
تعﺪاد

بﺴیار
ضعیف

پایینتر
ضعیف

از

مﺘﻮﺳط

مﺘﻮﺳط

باالتر از
مﺘﻮﺳط

ﻋالﯽ

بﺴیار

ﺳطح

ﻋالﯽ

معناداری

تعﺪاد

ﺷاهﺪ()10

3

0

1

5

0

0

1

افراد

مﻮرد()10

0

0

1

3

0

5

1

0/030

هﻤانگﻮنﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ( )4نشان داد ﺷﺪ اﺳت ،پس از انجام مﺪاﺧ ﻪ ﻗصﻪگﻮیﯽ اﺧﺘﻼف بین

دو گرو در بهر مهار های زبان گفﺘ اری ،ﮐﻤﺘ ر از ( )p=0.05ب ﻮد اﺳ ت .از ﺟنﺒ ة آم اری ای ن

اﺧﺘﻼف معنادار اﺳت ( .)p=0.03با گذﺷت زمان برﺧﯽ ﮐﻮدﮐان در ه ر دو گ رو  ،ب ﻪ ﺳ طحه ای
مﺘﻮﺳط و باالتر از حﺪ مﺘﻮﺳط مهار های زبان گفﺘاری دﺳت یافﺘنﺪ .تعﺪاد این ﮐﻮدﮐان در گ رو

مﻮرد (تحت آمﻮزش از طریق ﻗصﻪگﻮیﯽ) بیش ﺘر از ﮐﻮدﮐ انﯽ اﺳ ت ﮐ ﻪ در گ رو ﺷ اهﺪ ب ﻪ ای ن
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پیش رفت رﺳ یﺪ ان ﺪ .هﻤچن ین ب ا اﺳ ﺘفاد از آزم ﻮن آم اری وی ﮑاﮐﺴ ﻮن ،مقایﺴ ﻪ درونگروه ﯽ

و پس از انجام مﺪاﺧ ﻪ در ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ در دو گرو ﺷ اهﺪ

مهار های زبان گفﺘاری پی

و مﻮرد انجام ﺷﺪ .یافﺘﻪها در ﺟﺪول ( )5نشان داد ﺷﺪ اﺳت.

جدول  :5مقایسه رتبهبندی بهره زبان گفتاری در افراد موردِ مطالعه
پیش و پس از مداخله (درونگروهی)
گرو ﺷاهﺪ

تعﺪاد
رتﺒﻪ

پی

از مﺪاﺧ ﻪ

گرو مﻮرد

پس از مﺪاﺧ ﻪ

پی

از مﺪاﺧ ﻪ

پس از مﺪاﺧ ﻪ

بﺴیار ضعیف

3

3

1

0

ضعیف

1

0

0

0

پایینتر از مﺘﻮﺳط

3

1

4

1

مﺘﻮﺳط

3

5

5

3

باالتر از مﺘﻮﺳط

0

0

0

0

ﻋالﯽ

0

0

0

5

بﺴیار ﻋالﯽ

0

1

0

1

ﺟﻤ،

10

10

10

10

pValue

بر اﺳا

0/066

0/004

ﺟﺪول ( ،)5ﺳطح مهار های زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ در گرو ﺷ اهﺪ در

پایان بررﺳﯽ ،اﺧﺘﻼف معناداری با ﺳطح مهار های گفﺘ اری آنه ا در آغ از بررﺳ ﯽ ن ﺪارد (

=p

 .)0.066هر چنﺪ ﺳطح مهار های گفﺘاری ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ در گرو مﻮردِ پس از مﺪاﺧ ﻪ و

ﻗصﻪگﻮیﯽ با ﺳطح مهار های گفﺘاری آنها در آغاز بررﺳﯽ اﺧﺘﻼف معناداری دارد (.)p=0.004
برﺧﯽ از این ﮐﻮدﮐان بﻪ ﺳطحهای مهارتﯽ باالتر دﺳت یافﺘﻪانﺪ.

 .5بحث و نتیجهگیری
در زبان های گﻮناگﻮن ،پووه های بﺴیاری در پیﻮنﺪ با ویوگﯽهای زبانﯽ افراد دارای اتیﺴﻢ انجام
ﺷﺪ اﺳت .برای نﻤﻮنﻪ ،از میان پووه های غیر ایرانﯽ ،م ﯽت ﻮان ب ﻪ پ ووه

ﺟارول ﺪ و هﻤﮑ اران

( )Jarrold et al, 1997با نام «الﮕﻮهای زبانﯽ در ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ» و مطالع ﻪ ﮐ ﮕ ارد و ت اگر

ف ﻮزبرگ ( )Kjelgaard et al., 2001در رابطﻪ با «ن اهﻤﮕﻮنﯽه ای مﻮﺟ ﻮد در مه ار ه ای زب انﯽ
ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ» اﺷار ﮐرد .هﻤچنین پووهشﮕران ایرانﯽ نیز آﺛاری را در ای ن زمین ﻪ نﮕ ارش
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ﮐرد انﺪ؛ احﺪی ( )Ahadi, 2016; Ahadi, 2017آﺛاری با ﻋنﻮان «مقایﺴﻪ بی ان دﺳ ﺘﻮری ﮐﻮدﮐ ان
دارای اتیﺴﻢ با ﮐﻮدﮐان طﺒیعﯽ» و «تح یل درک ﺳاﺧتهای مجهﻮل و مع ﻮم در ﮐﻮدﮐ ان فارﺳ ﯽ

زب ان مﺒ ﺘﻼ ب ﻪ اتیﺴ ﻢ» ارائ ﻪ ﮐ رد اﺳ ت .ﺧ ی ل ﺧان ﻪ ( )Khalilkhane, 2011پای اننام ة «بررﺳ ﯽ

اﺧﺘﻼال زبانﯽ ﮐﻮدﮐان مﺒﺘﻼ بﻪ اتیﺴ ﻢ» و روحپ رور ( )Rouh Parvar et al., 2014,اﺛ ر «مقایﺴ ﻪ

ویوگﯽهای آوایﯽ -واﺟﯽ و لرفﯽ -نحﻮی ﮐﻮدﮐان مﺒﺘﻼ بﻪ اوتیﺴﻢ با ﮐﻮدﮐان ﺳالﻢ» ب ﻪ نﮕ ارش

درآورد انﺪ .مط ﺒﯽ و هﻤﮑاران ( )Matlabi et al., 2016در پووهش ﯽ ب ا ن ام «را ه ای تش خیص و
درمان اﺧﺘﻼل اتیﺴﻢ و روشهای آمﻮزﺷﯽ بﻪ ﮐﻮدﮐان دارای این اﺧﺘﻼل در مﺪار » بﻪ بررﺳ ﯽ در

این زمینﻪ پرداﺧﺘﻪاﺳت .در ای ن آﺛ ار ،بیش ﺘر ،ویوگ ﯽه ای ﮐﻼم ﯽ و زب انﯽ اف راد دارای اتیﺴ ﻢ و
تفاو های آن ها با افراد ﺳ الﻢ و اف راد دارای دیﮕ ر اﺧ ﺘﻼال زب انﯽ و اﺧ ﺘﻼال روان ﯽ مطالع ﻪ
ﺷﺪ اﺳت .پس از بررﺳﯽ مﺘنها و مقالﻪهای منﺘشرﺷﺪ در پایﮕا های اطﻼﻋاتﯽ ،پ ووه

مﺪاﺧ ﻪ-

گرایانﻪای مشاهﺪ نشﺪ ﮐﻪ با اﺳﺘفاد از ﻗصﻪگﻮیﯽ و یا آزمﻮن رﺷﺪ زبان ،مهار های زبان گفﺘاری

این ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ را م ﻮرد بررﺳ ﯽ ﻗ رار داد باﺷ ﺪ .ب ر ای ن مﺒن ا ،امﮑ ان مقایﺴ ة مﺴ ﺘقیﻢ

یافﺘﻪهای پووه

حاضر با ﺳایر پووه های ایرانﯽ و غیر ایرانﯽ فراهﻢ نشﺪ .بر اﺳ ا

ﺟ ﺪول (،)3

در ابﺘﺪای بررﺳﯽ ،ﺳطح رتﺒﻪای زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان در گرو ﺷاهﺪ و گرو مﻮرد بﻪ ی کدیﮕ ر

نزدیک بﻮد و میزان آن در حﺪ مﺘﻮﺳط و پائینتر از حﺪ مﺘﻮﺳط بﻮد .در واﻗ  ،،اﺧ ﺘﻼف معن اداری

میانِ آنها وﺟﻮد نﺪاﺷت .هﻤچنین در هر دو گرو  ،فردی ﮐﻪ دارای ﺳطح زب ان گفﺘ اری ب االتر از

مﺘﻮﺳط باﺷﺪ ،وﺟﻮد نﺪاﺷت .از این ﺷرایط مﯽتﻮان اینگﻮنﻪ اﺳﺘنﺒاط نﻤﻮد ﮐ ﻪ ﺳ طح مه ار ه ای
زبانﯽ ﮐﻮدﮐان هر دو گرو یﮑﺴان بﻮد و تﻮزی ،تصادفﯽ آنها در این دو گرو ب ﻪ درﺳ ﺘﯽ انج ام

پذیرفﺘﻪاﺳت .با بررﺳﯽ یافﺘﻪهای ﺟﺪول ( ،)4مﯽتﻮان دریافت ﮐﻪ پس از مﺪاﺧ ﻪ و ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ ب ﻪ

افراد گرو مﻮرد (در پایان بررﺳﯽ) ،ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ گرو مﻮرد ،رﺷﺪ زبانﯽ بهﺘری نﺴﺒت ب ﻪ
افراد گرو ﺷاهﺪ داﺷﺘنﺪ .در مقایﺴﻪ با گرو ﺷاهﺪ ،تعﺪاد بیشﺘری از ﮐﻮدﮐان این گرو تﻮانﺴﺘﻪان ﺪ
بعﺪ از مﺪاﺧ ﻪ بﻪ ﺳطح باالتری از مهار های گفﺘاری زبان دﺳت یابنﺪ .ب ا تﻮﺟ ﻪ ب ﻪ یﮑﺴ ان ب ﻮدن
محیط آمﻮزش افراد مﻮرد مطالعﻪ و دیﮕر فرآینﺪهای آمﻮزﺷﯽ آنها و با بررﺳﯽ نﺘای ارائﻪ ﺷﺪ در

ﺟﺪاول 4 ،3و  5مﯽتﻮان بﻪ نﺘایجﯽ دﺳت یافت .بر این مﺒنا ،مﯽت ﻮان ای نگﻮن ﻪ اﺳ ﺘﺪالل نﻤ ﻮد ﮐ ﻪ
اﺧﺘﻼف ایجادﺷﺪ در ﺳطح تﻮانﻤنﺪیهای زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان گرو مﻮرد نﺴﺒت بﻪ گرو ﺷاهﺪ،

نﺘیجﻪ بﻪﮐارگیری ابزار آمﻮزﺷﯽ ﻗصﻪگﻮیﯽ اﺳت .هر چن ﺪ تع ﺪادی از ﮐﻮدﮐ ان گ رو ﺷ اهﺪ ﮐ ﻪ

تحت مﺪاﺧ ﻪ ﻗصﻪگﻮیﯽ نﺒﻮد انﺪ ،نیز تﻮانﺴﺘﻪانﺪ در پایان بررﺳﯽ بﻪ ﺳطحهای ﻋالﯽ و بﺴیار ﻋالﯽ در

تﻮانایﯽهای زبانﯽ برﺳنﺪ .در مرﮐز مﻮرد مطالعﻪ ،آمﻮزش مهار های گفﺘاریِ م ﻮرد تﻮﺟ ﻪ مطالع ﻪ
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حاضر بﻪ ﮐﻮدﮐان گرو مﻮردارائﻪ ﺷﺪ .هﻤچنین در دیﮕ ر اوﻗ ا حی ﻮر در مرﮐ ز ،ﮐﻮدﮐ ان ه ر

دوگرو مﻮرد و ﺷاهﺪ از برنامﻪهای آمﻮزﺷﯽ یﮑﺴانﯽ برﺧﻮردار بﻮد انﺪ .بر این مﺒنا ،مﯽت ﻮان ای ن-
گﻮنﻪ اﺳﺘﺪالل نﻤﻮد ﮐﻪ بخشﯽ از این پیشرفت در بچﻪهای هر دو گرو مﻮرد و ﺷاهﺪ ،ناﺷﯽ از تﺄﺛیر

برنامﻪهای آمﻮزﺷﯽ رای و مشﺘرک آنها در مرﮐز نﻮر هﺪایت اﺳت .ه ر چن ﺪ هﻤ انگﻮن ﻪ ﮐ ﻪ از

داد های ﺟﺪولهای باال مشخص اﺳت تعﺪاد ﮐﻮدﮐان با این میزان پیشرفت در گرو ﺷ اهﺪ نﺴ ﺒت

بﻪ ﮐﻮدﮐان گرو مﻮرد ﮐﻢتر بﻮد .با وﺟﻮد این پیشرفت نﺴﺒﯽ ،در آغ از و پای ان بررﺳ ﯽ ،اﺧ ﺘﻼف

ﺳطح مهار های زبان گفﺘاری ﮐﻮدﮐان ﺷاهﺪ از نظر آماری معنادار نﺒﻮد ( .)p= 0.066هر چنﺪ در

ﮐﻮدﮐان دارای اتیﺴﻢ گرو م ﻮرد ،پ س از مﺪاﺧ ﻪ و ﻗص ﻪگ ﻮیﯽ ،تع ﺪاد بیش ﺘری از ﮐﻮدﮐ ان از

ﺳطحهای مﺘﻮﺳط و پائینتر از آن بﻪ ﺳطحهای باالتر مهار های زبانﯽ پیشرفت ﮐرد انﺪ .اﺧ ﺘﻼف
بین ﮐﻮدﮐان ای ن گ رو در آغ از و پای ان مطالع ﻪ از ﺟنﺒ ة آم اری معن ادار اﺳ ت ( .)p= 0.004از

یافﺘﻪهای پووه

مﯽتﻮان اینگﻮنﻪ اﺳﺘنﺒاط نﻤﻮد ﮐ ﻪ ب ﻪﮐ ارگیری ﻗص ﻪه ای آمﻮزﺷ ﯽ مناﺳ ب و

داﺷﺘن برنامﻪ منظﻢ و پﯽدرپﯽِ ﻗصﻪگ ﻮیﯽ در اف زای

رﺷ ﺪ زب انﯽ و نظ امه ای م رتﺒط ب ا زب ان در

ﮐﻮدﮐان مﺒﺘﻼ بﻪ طیف ﺧفیف تا مﺘﻮﺳط اتیﺴﻢ مﯽتﻮانﺪ مؤﺛر باﺷﺪ .هﻤچنین مﯽتﻮان در ﮐن ار ﺳ ایر

برنامﻪهای آمﻮزﺷﯽ و درمانﯽ (هﻤانن ﺪ گفﺘ ار درم انﯽ ،نﻮروفی ﺪبک و م ﻮارد مش ابﻪ) ب رای بهﺒ ﻮد

مهار های گفﺘاری بچﻪهای دارای اتیﺴﻢ ،از ﻗصﻪگﻮیﯽ بﻪ ﻋنﻮان ابزاری ﺳﻮدمنﺪ (برای دﺳتیابﯽ

ﺳری،تر بﻪ اهﺪاف درمانﯽ ،الﻼحﯽ و آمﻮزﺷﯽ بﻪ منظﻮر افزای
بهر ﺟﺴت.
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Abstract
Autism spectrum disorder is one of the most important disorders affecting children
social development, interactions and communication with others (Matlabi, 2016, p.
2). A main problem in autism spectrum disorder children is delay in the onset of
speech or lack of speech evolution (Manteghi, 1993, p. 5). Unfortunately, no
definitive treatment for this disorder has been proposed. Quick diagnosis and
intervention can provide basis for establishment of a suitable and effective
educational program that can help these children. Educational systems and
approaches are trying to help different people acquire knowledge, skills and attitudes
necessary to overcome their problems. Storytelling is an important and old way of
teaching and transmitting information to children. It is used as a way to develop the
verbal skills of children. Various studies have been done on the linguistic
characteristics of people with autism, for example, Jarrold et al. (1997), Kjelgaard
and Tager-Flusberg (2001), Ahadi (2016 & 2017), Khalil Khane (2011), Roh Parvar
(2014) and Matlabi (2016). In these studies, verbal and linguistic features of patients
with autism and their differences with normal children and people with other
language disorders and psychiatric disorders were discussed. This study investigated
the effect of storytelling on children with autism to enhance their spoken language
skills. According to numerous reports on the direct and indirect effects of
storytelling in increasing the knowledge, behavioral, verbal and language skills of
normal children and improving their verbal, behavioral and educational
performance, this study investigated the possibility of using this approach as an
educational tool for children with autism.
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The statistical population of this study was 4-7 year old boys with mild to
moderate autism. To eliminate the effect of educational program, differences in the
results and also to increase the synergy of the samples, 20 male children (available
samples) were selected from children with autism who referred to Nor-e-Hedayat
center of Mashhad. Grading of children with autism was performed based on the
CARS test. Selected children were randomly divided into two groups: the first group
included children with autism disorders that were not trained in the comprehension
and production of speech through storytelling, the second group included children
with autism who were trained to understand and produce speech through
storytelling. Language Development Test (version 3) was used as a tool for
determining the effect of storytelling on the spoken language skills of the
participants. To this end, the rate of development and spoken language abilities of
these children was evaluated by the speech therapist of the center before beginning
of the study. Then, 30 appropriate pictorial stories were selected for the age of 3-7
years, and told to the second group of children for three months and every other day
for half an hour. At the end of the study, development of spoken language of all
children participating in the study was reassessed with the help of the speech
therapist in the center. The language Development Test sub-scores were added up
and then, the score was converted to other standard score (rate) using the test tables.
Afterwards, using the rate table, the score was converted to ranking scores.
Statistical analysis of data obtained from the study was carried out using SPSS
software version 24. Comparison of linguistic skills between the control and
experimental groups was performed before and after the study using Mann-Whitney
non-parametric statistical tests and Wilcoxon test was used for intra-group
comparisons.
The study data showed that there was no significant difference between the
spoken language proficiency in the control group before and after the study (p =
0.066), while the spoken language proficiency difference was significant in the
experimental group (p = 0.004). Also, by inter-group comparison, the difference
between the language proficiency of children in the experimental and control groups
was significant after the end of the study and the storytelling process (p = 0.030),
while the difference was not significant at the beginning of the study (p = 0.199).
The children of the two groups were close to each other in terms of linguistic skills,
at the average and lower than average levels, and there was no one with the
linguistic level above average.
These findings showed that use of appropriate educational stories and having a
systematic and continuous storytelling program is effective in increasing language
development and language-related systems in children with mild to moderate
autism, and, along with other educational and therapeutic programs (such as speech
therapy, neurofeedback, etc.), storytelling can be a useful tool to improve spoken
skills in children with autism.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Storytelling, Language Development Test,
Spoken language

