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چكیده
هدف :در این پژوهش،هدف بررسی وضعیت برتریطرفی اندامها در
دانشآموزان دارای اتیسم و رابطه آن با عملکرد ارتباطی آنها بوده
است .روش :این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ˚مقایسهای ،مقطعی
و به لحاظ هدف ،کاربردی است که بر روی کلیه نمونههای در دسترس
که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند؛ یعنی  04دانشآموز مبتال به
اتیسم با میانگین سنی ده سال و  8ماه (انحراف استاندارد  2سال و 5
ماه) انجام شد .از پرسشنامۀ ارزیابی عملکردارتباطی و چک لیست
مشاهدهای ارزیابی برتری طرفی اندامها که اولی را والدین و دومی را
آزمونگر تکمیل میکرد ،برای گردآوری اطالعات ،استفاده شد .برای
بررسی فرضیهها از آزمون ویلکاکسون ،آزمون فریدمن و کای ˚دو و
من ویتنی استفاده شد .يافتهها :ضمن آنکه میزان وقوع چپبرتری و
دوسوتوانی در مقایسه با جمعیت هنجار طبیعی در افراد دارای اتیسم
بیشتر مشاهده شد ،افراد چپبرتر در مقایسه با دو سو توان و راست
برتر عملکرد ارتباطی بهتری داشتند( ، )P<4/45افراد دوسوتوان در
مقایسه با افراد یکسوتوان نمرۀ عملکرد ارتباطی کمتری را کسب
کردند( )P>4/45و علیرغم وجود تفاوت در میانگین نمرات عملکرد
ارتباطی کسبشده درافراد دارای برتری طرفی یکسان و افراد دارای
برتری طرفی غیریکسان در اندامها ،این تفاوت از نظر آماری تأیید
نشد( .)P>4/45نتیجهگیری :یافتههای این پژوهش میتواند به
افزایش آگاهی ما نسبت به نقش تثبیت برتری طرفی ،در جهت تسهیل
آموزش زبان و عملکرد ارتباطی کمک کند؛ بهطوریکه شاید اگر با
اقدامات توانبخشی بموقع به تثبیت کردن نیمکرۀ غالب زبانی در
برنامه های آموزشی بهویژه در زبانآموزی مقطع آمادگی اولویت
بدهیم ،میتوانیم بهبود قابلیتهای زبانی برای ایفای نقش ارتباطی
بهتر را در دانشآموزان انتظار داشته باشیم و در نتیجه والدین این
کودکان و درمانگران بتوانند از نتایج این پژوهش بهرهمند شوند.
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Abstract
Objective: This research was aimed to investigate
the possible relationship between Sidedness and
communicative function in autistic students.
Methods:40 autistic students with age average 10
)years and 8 month (SD = 2 years and 5 months
were chosen. The sampling method was convenience. Communicative function questionnaire was
completed by the students parents. An observation
checklist was used to examine handedness,
footedness, and dominant eye and ear. Using of ttest, Wilcoxon, Friedman and Mann-Whitney test,
covariance analysis data were analyzed. Results:
Research findings showed statistically significant
difference between left-Sidedness, right-Sidedness,
ambidexterity groups in their average numbers of
communicative function also between ambidexterity
and definite Sidedness preference groups (p<0.05).
Left-Sidedness group acquires most average
numbers of communicative function, but in both,
ambidexterity group acquires less (p<0.05). There
is no significant difference between the same and
different handedness, footedness, eyedness and
earedness groups in their communicative function.
Conclusion: This finding reveals that stability of
sidedness performs important role in having high
language and communication skills. The results
could be approval of cerebral lateralization
abnormality and importance of interventions
rehabilitationin autistic students which can help
terapists and parents.
Keywords: Autism, sidedness, communicative
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آن ،برای بررسی جانبیشدن کنش و برتری
نیمکرههای مغز استفاده میکنند ( چاپمن،3681 ،بی
شاپ ،پانیلس و برایت ،3669 ،9به نقل از علیپور و
کالنتریان .)3363 ،از طرفی میان ترجیح دست،
چشم ،پا و گوش همبستگی مثبت وجود دارد (پوراک،
کُرن و دانکن ،3684 ،1به نقل از علی پور و آگاه،
 )3381و شواهدی وجود دارد که از برتریپا بهطور
معتبری برای نشان دادن نیمکرۀ غالب زبانی میتوان
استفاده کرد (الیاس ،برایدن ،3668 ،8به نقل از دنی،
 .)2449حال اگر یکی از این دو نیمکره غالب نشود،
دوسوتوانی 6یا مختلط بودن برتریطرفی34در اندامها
دیده میشود .در این صورت ،رشد کامل مغز مورد
تردید قرار میگیرد و عالئمی از آشفتگی و درهم
ریختگی عملکرد مغز از جمله دشواریهای زبانی ،در
نتیجۀ این عدم رشد و تکامل یا آسیبهای وارده ایجاد
میشود .ازاینرو اورتون ( )3631بر این عقیده بود که
یک طرف از مغز باید برطرف دیگر غلبه کند و فرض او
بر این بود که نارساییها در تکلم نوشتن و خواندن و
غیره در اثر عدم غلبه طرفی مغز ایجاد میشود.
کودکان دارای اتیسم از جمله گروههای دارای
اختالالت گفتاری و زبانی هستند که به آسیبشناسان
گفتار و زبان مراجعه میکنند، ،اختالل های گسترده
اتیسم 33یا اختاللهای فراگیر رشدی 32با آسیب شدید
در زمینههای گوناگون رشدی مانند مهارت تعامل
اجتماعی متقابل و ارتباطی و یا وجود عالیق و
رفتارهای کلیشهای مشخص می شود (دماوندی،
پوشنه و بناب .)3388 ،نقص زبانی در حوزههای
مختلف صرف و نحو ،واجشناسی ،معنیشناسی و در
رفتارهای مربوط به کاربرد زبانی از آسیبهای اصلی
اتیسم به شمار میرود؛ بهطوریکه نقص در عملکرد
زبان ،معموالً بهصورت جنبهای از آسیب در مهارتهای
ارتباطی مشاهده میشود (دی فاسو لیز )2440 ،و
ضعف اساسی ارتباطی کودکان دارای اتیسم را ،اشکال
در کاربردشناسی33زبان دانستهاند(رفیعی )3319 ،که
همگی عملکرد آموزشی کودک را تحت تأثیر قرار

مقدمه
زبان نظامی منسجم از قواعد و نشانههایی
قراردادی است که بهصورت خالق و بدون وابستگی به
زمان و مکان ،درجوامع انسانی ایفاگر نقشهای متعددی
از جمله نقش ارتباطی است(زندی .)3383،پرسش-
هایی از قبیل :نحوه پردازش زبان در مغز چگونه است
و پردازش زبان کدام یک از مناطق مغزی یا
نیمکرههای آن را درگیر میسازد ،در علوم اعصاب،
مورد توجه قرار میگیرد .نیمکرههای مغزی از لحاظ
ساختاری و عملکردی ،تفاوتهایی با یکدیگر دارند و
هر کدام برای کارکردهای شناختی خاصی تخصص
یافتهاند (گازانیگا ،ایوری و منگن ،2442،3به نقل از
علی پور )3385 ،از اینرو یکی از اساسیترین
محورهای بحث در باب زبان و یکی از نقشهای آن
یعنی ارتباط ،رابطه زبان و ساز وکارهای مغزی از
جمله وجود یک نیمکره زبانی و رابطه آن با برتری-
طرفی اندامهاست.بروک شایردر کتاب خودمطابق با
فرضیه "همتوانی" لینبرگ 3691(2و )3699ذکر می-
کند که در زمان تولد هر دو نیمکره مغزی ،از نظر
عملکردی برای زبانی که در راه است ،قرینه هستند و
در مرحله نهایی رشد مغز که بین دو تا هجده ماهگی
روی میدهد و تا  9-1سالگی تکامل مییابد ،یکی از
دو نیمکره مغز بارز و غالب میشود و دو نیمکره
کنترل دگرسوی3بدن را به عهده دارند ،این روند
تکامل برتری طرفی 0نامیده میشود(بروک شایر،
 ،2443ترجمه احمدی .)3382،همبستگی شدید بین
تسلط نیمکرهای مغز برای زبان و چپ و راست بودن
اندامها ،همچنان ناشناخته و مورد بحث است (هادسن،
 . )2444برتریطرفی که به معنای عادت بیشتر در به
کار بردن پا ،دست ،چشم و گوش یک طرف بدن
است ،همزمان با تخصصی شدن یک نیمکره برای زبان
صورت میگیرد (روندال و ادواردزف ،2442ترجمه
هوسپیان )3383،و روانشناسان بهویژه عصب-روان-
شناسان دستبرتری را شاخص غیرمستقیم تسلط
نیمکرهای یا جانبیشدن5میدانند و اغلب از سنجش
65

لیال فیاضی بارجینی و همكاران :بررسی رابطه برتری طرفی و وضعیت...
__________________________________________________________________________________________

اختالل احتمالی در نیمکرهها ،در این افراد نتایج
متعارضی به همراه داشته است (رینهارت.(2442 ،
مشاهدات پژوهشگر وجود مشکالتی در برتری-
طرفی اندامهای این افراد و رابطه آن با نواقص زبانی و
ارتباطی را نشان می داد و منجر به ایجاد این پرسشها
شد که آیا امکان وجود رابطه بین نواقص زبانی در
افراد دارای اتیسم و ناهنجاریهای کارکردی مغز و
ترجیح غیرمعمول یا عدم تسلط نیمکرهای وجود دارد؟
آیا میتوان بین آنها و اختالل در برتریطرفی اندامها
رابطه برقرار نمود و فرض کرد اختالل و آشفتگی
کارکرد مغز و جانبیشدگی نیمکرهها و به دنبال آن
برتریطرفی اندامها در اتیسم ،ممکن است بر روی
زبان و در نتیجه نقشهای آن از جمله نقش ارتباطی
تأثیر گذارد؟بنابراین با توجه به شیوع و نبود راهکار
درمانی قاطع برای افراد مبتال به اختالالت طیف
اتیسم38و با توجه به اینکه همۀ این افراد در استفاده
مناسب از زبان و برقراری ارتباط ،دچار مشکل هستند
و تعداد پژوهشهای انجامشده بر روی کودکان دارای
اتیسم ،در ایران بسیار محدود است ،جا دارد
پژوهشهایی در زمینههای مختلف تشخیص ،پیشگیری،
بهویژه درمان و آموزش این کودکان در کشورمان به
طور پیگیر صورت گیرد .این پژوهش با هدف بررسی
رابطه برتریطرفی و عملکرد ارتباطی در دانشآموزان
دارای اتیسم صورت گرفت( .به نقل از علی پور  ،آگاه و
یوسف پور.)3381،

مـیدهنـد (راهنمـای تشخیصی و آمـاری اختاللهـای
روانی ،2444 ،30به نقل از شیپلی و مککافی .)2449،
اطالعات متفاوت و به طور کلی رو به افزایشی در
مورد میزان شیوع اتیسم وجود دارد .تا اوایل دهه 54
میالدی تعداد آن ها یک در ده هزار تولد تخمین زده
می شد(گالبی،علیپور و زندی .)3380،میزان شیوع
اتیسم در روندی رو به افزایش و در ارتباط مستقیم با
تعریفهای بهکار برده شده متفاوت است .مطالعاتی که
اخیراً منتشر شده ،شیوع اتیسم را  3تا  2مورد در هر
 3444نفر و شیوع اختالل طیف اتیسم را نزدیک به 9
در هر هزار نفر تخمین زدهاند (نیوشافر ،کروین و
دانیالز ،2441 ،35به نقل از رفیعی.)3381 ،
وجود نواقص زبانی در افراد دارای اتیسم ،منجر به
مطرح شدن فرضیه کارکرد غیرطبیعی نیمکرهای،
وجود برتری نامنظم و غیرمعمول مغزی ،عدم تقارن
مغزی 39و وجود مشکالتی در ساختار و کارکرد نیمکره
چپ در افراد دارای اتیسم به دنبال مطالعات عصب-
زیست شناختی و رفتاری شده است (وایتهاوسو
بیشاپ )2448 ،و به اتیسم بهعنوان ناهنجاری
جانبیشدگی مغزی31نگاه میشود (دن ،سئول و
بالسی )2441 ،و شواهدی از نقص برتری جانبی مغز
که باعث نقص زبانی در کودکان دارای اتیسم میشود
وجود دارد (رافعی .)3389 ،از طرفی در مطالعه دن و
بالسی( )2441ارتباط امکانپذیر میان اتیسم و آسیب
زبانی زودهنگام با چپبرتری دست و چشم و بینی
مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد میزان چپ-
برتری دست ،چشم و بینی در کودکان دارای اتیسم،
در مقایسه با جمعیت هنجار باالتر است؛ همچنین
افزایش آماری معنادار در چپبرتری و دستبرتری
نامشخص در مقایسه با جمعیت عادی در همۀ
گروههای دارای نشانگان داون ،اتیسم و مصروعها دیده
شده است(لوینو ماتو .)3663 ،اما پژوهشهای دیگری
نتایج باال را تأیید نمیکنند و به نظرشان پایههای
عصبی زیر بنایی اختالالت زبان در افراد دارای اتیسم
ناشناخته است؛ زیرا مطالعات عصبشناسی و رفتاری

روش
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ˚ مقایسهای و
مقطعی و به لحاظ هدف ،کاربردی است.جامعه آماری
این پژوهش کل  353دانشآموز درخودماندهای را که
در مدارس استثنایی دولتی ویژه در شهر تهران
مشغول به تحصیل بودند ،شامل می شود .پژوهش بر
روی کلیه نمونههای در دسترس که در فاصلۀ زمانی
یک سال تحصیلی یافته شدند و معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند ،صورت پذیرفت.محدوده سنی
دانشآموزان هشت تا نوزده سال بود.اتیستیک بودن
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دانشآموزان به سه طریق ،پرسشنامه ارتباط اجتماعی
در بدو ورود به دبستان ،مصاحبه تشخیص اتیسم ˚
تجدیدنظرشده 36و گزارش نتایج ارزشیابی روانپزشک
تأیید شد .کلیه این گزارشها در پروندۀ دانشآموزان
موجود بود .از دیگر معیارهای ورود افراد مورد مطالعه
دارا بودن توانایی و تحمل کافی در حدی که کودک
بتواند روی صندلی بنشیند و جلسه ارزیابی را تحمل
کند و داشتن توانایی حرکتی الزم برای انجام تکالیف
بود ،اگر فرد توانایی و مهارت حرکتی الزم برای انجام
تکالیف را نداشت ،از مطالعه حذف میشد .در نهایت
برای این پژوهش  04دانش آموز پسر مبتال به اتیسم
که در مقطع آمادگی تا پنجم دبستان مشغول به
تحصیل بودند ،برای مطالعه انتخاب شدند .در پایه
چهارم تحصیلی دانشآموزی در نمونه مطالعه نبود.

گوش و پا را ارزیابی کند و همچنین قابلیت سنجش
مشاهدهای ،مقطعیبودن و اندازهگیری را داشته باشد،
از دو پرسشنامۀ ارزیابی برتری دست چاپمن و
ادینبورگ23و از جدول رشد عصبی-مغزی کودک
دالکاتو22استفاده شد .در ارزیابی برتری طرفی هر اندام
یک تا هشت فعالیت پیشبینی شده است و برای
محاسبۀ نمرۀ برتری طرفی دست ،پا ،گوش و چشم از
فرمول ادلفید23استفاده شد.در ایران قابلیت اعتبار و
اعتماد مناسب پرسشنامه چاپمن در پژوهش علیپور
(( ،)3385آلفای کرونباخ پرسشنامه  ،4/60همبستگی
دو نیمه آن  4/60و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن
 ،)4/62پرسشنامه ادینبورگ بهتوسط علیپور و آگاه
(( )3381آلفای کرونباخ پرسشنامه ادینبورگ 4/61و
همبستگی دو نیمه آن  )4/62تأیید شده است.

ابزار پژوهش

روش اجرا

از دو ابزار در این پژوهش استفاده شد:
الف -پرسشنامه :برای شناسایی عملکردهای
ارتباطی دانشآموزان مورد مطالعه ،از پرسشنامه
استفاده شد که در آن دربارۀ  26عملکرد ارتباطی در
چهار بخش جداگانه در برگیرندۀ موضوعات مربوط به
بخش کاربردشناسی زبان سؤال می شد .در این
پژوهش ،رفتاری دارای عملکرد ارتباطی بود که دلیل و
معنای خاصی از آن در ارتباط با شخص یا چیزی برای
بیان درخواستها ،بیان نفی ،بیان توضیحات و بیان
احساسات ،دریافت میشد .مأخذ سؤاالت پرسشنامه
پژوهش حاضر ،پژوهش وودیتوازان ( )3662است .این
پرسشنامه روایی و پایایی باالیی دارد و آلفای کرونباخ
آن حدود  86درصد است .سؤاالت این پرسشنامه به
شکل بسته ˚پاسخ24است .به هر دانشآموز مورد
مطالعه نمرهای در زمینۀ عملکرد ارتباطی که می-
توانست نشاندهنده توانایی زبانی آنها باشد ،اختصاص
یافت.

الف-روش ارزیابی برتریطرفی اندامها
در جلسه انجام ارزیابی ،کودک روی صندلی
مخصوص کودک ،پشت یک میز مینشست و آزمونگر
در مقابل او قرار میگرفت؛ بهطوریکه برقراری ارتباط
چشمی به آسانی ممکن باشد .در هر مورد ،چنانچه
کودک بیتابی میکرد ،یا قصد خروج از جلسه را
داشت ،آزمونگر ابتدا با استفاده از بازیهای سرگرم-
کننده یا دادن مشوقهای تغذیهای ،کودک را آرام و او
را نسبت به محیط جلسه عالقهمند میکرد .کودکان
تجربه حضور در اتاق آزمون را داشتند؛ زیرا در همان
مرکز تحت درمان قرار گرفته بودند .تا زمانی که
کودک در محیط جلسه کامالً آرام نمیشد ،انجام
آزمونها آغاز نمیگردید .وسایل الزم برای هر یک از
فعالیتها فراهم میشد و یکیک در اختیار دانشآموزان
قرار میگرفت .از هر دانشآموز خواسته میشد تا هر
فعالیت را سه بار انجام دهد .آنگاه مشاهدات ثبت می-
گردید .اگر فقط از یک اندام استفاده میکرد ،منحصراً
برتریطرفی او در همان سمت بود ،در غیراینصورت
دوسوتوان ثبت میشد.
ب -روش اجرای پرسشنامه

ب -چک لیست مشاهدهای ارزیابی برتریطرفی:
برای تهیه چک لیست مشاهدهای مورد نیاز در این
پژوهش که برتریطرفی هر چهار اندام دست ،چشم،
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پرسشنامه دراختیار والدین قرار میگرفت.
دستورالعمل در قسمت باالی آن نوشته شده بود و در
صورت نیاز ،توضیحات شفاهی نیز داده میشد .والدین
میبایست یکی از گزینههای رفتار خاصی نشان می-
دهد ،گاهی رفتار خاصی نشان میدهد ،رفتار خاصی
نشان نمیدهد ،را انتخاب میکردند .برای اطمینان
یافتن از پاسخها از آنها خواسته شد در صورت وجود
رفتاری خاص (همکالمی ،هم غیرکالمی) در هر مورد
ّسؤال شده ،نمونهای از آن را بنویسند.
تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و
استنباطی با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجام
شد.برای بررسی فرضیههای پژوهش نیز از آزمون
ویلکاکسون ،آزمون فریدمن ،کای ˚دوو من ویتنی
استفاده شد.

ب-توصیف مقطع تحصیلی آزمودنیها
جدول  .2توزيع فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنیها
مقطع تحصیلی
آمادگی
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
پنجم دبستان
مجموع

همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،از کل
حجم نمونه مورد بررسی  34درصد از افراد در مقطع
تحصیلی آمادگی 3225 ،درصد اول دبستان،
3125درصد دوم دبستان 35 ،درصد سوم دبستان و 5
درصد نیز پنجم دبستان بودهاند.
ج-در جدول  3تعداد و درصد فراوانی میزان وقوع
برتریطرفی در اندامهای شرکت کنندگان و نمرات
عملکرد ارتباطی ایشان آورده شده است .در ارزیابی
برتریطرفی پا یک نفر ،چشم  9نفر و گوش  0نفر از
شرکت کنندگان به علت ناتوانی در انجام تکلیف
درخواستی ،از بررسی آماری حذف شدند .کمترین
میانگین نمره عملکرد ارتباطی در افراد دوسوتوان و
بیشترین میانگین نمره عملکرد ارتباطی به جز در
گوش در افراد راستبرتر دیده میشود .برای تعیین
تفاوت عملکرد ارتباطی در سه گروه چپبرتر ،راست-
برتر و دوسوتوان ،آزمون ویلکاکسون انجام شد .نتایج
این آزمون نشان میدهد :از آنجا که مقدار از سطح
معنیداری  �=4245کمتر شده است ،بنابراین در
سطح اطمینان  65درصد فرض پژوهش مبنی بر وجود
تفاوت معنادار بین میانگین نمرات عملکرد ارتباطی
سه گروه راستبرتر،چپبرتر و دوسوتوان تأیید می-
شود.

يافتهها
الف-توصیف سن آزمودنیها
جدول  .1توزيع فراوانی سن آزمودنیها
سن

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی تراکمی

 8ساله
 6ساله
 34ساله

5
33
3

3225
3225
225

3225
05
0125

 33ساله
 32ساله
 33ساله

6
3
3

2225
125
125

14
1125
85

 30ساله

2

5

64

 35ساله

2

5

65

 39ساله

3

225

6125

 36ساله

3

225

344

مجموع

04

344

فراوانی
32
33
1
9
2
04

درصد فراوانی
34
3225
3125
35
5
344

درصد تراکمی
34
9225
84
65
344

یافتههای جدول  3حاکی از آن است که کمترین
سن  8سال و بیشترین سن  36سال بوده است و
بیشترین فراوانی به ترتیب اولویت به  6سال (3225
درصد) 33 ،سال (2225درصد) و  8سال (3225
درصد) اختصاص داشته است.

جدول .3شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی نمرات عملكرد ارتباطی به تفكیک اندامها
برتریطرفی
دست-
برتری
پا-
برتری

راستبرتر
چپبرتر
دوسوتوان
راستبرتر
چپبرتر
دوسوتوان

تعداد

درصد
فراوانی

میانگین

انحراف
استاندارد

واریانس

دامنه
تغییرات

20
8
8
28
8
3

94
24
24
1328
2425
121

39233
03244
33231
35290
03244
34291

82615
12214
62489
62958
02219
62262

842506
522851
822550
632958
382289
892333

39
22
20
38
32
38
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آماره آزمون
ویلکاکسون

سطح
معناداری sig

-52393

42445

-52341

.445
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ادامه جدول 3
چشم-
برتری
گوش-
برتری

راستبرتر
چپبرتر
دوسوتوان
راستبرتر

22
3
6
38208

9021
828
2925
20

31230
00291
35286
9921

82328
12512
62381
12043

962393
512333
882333
502183

30
30
26
29

چپبرتر

31233

3

823

32043

22333

3

دوسوتوان

39200

6

25

62396

812118

26

-02604

.445

-52393

.445

˚ دو مشاهده میشود چون مقدار کای دو از سطح
معنیداری  �=4245کمتر شده است ،از نظر آماری
در سطح اطمینان  65درصد فرض پژوهش مبنی بر
وجود تفاوت معنادار در عملکرد ارتباطی افراد یک-
سوتوان ،در مقایسه با افراد دوسوتوان تأیید میشود.

د-مطابق جدول  0شرکت کنندگان از لحاظ
برتریطرفی در دو گروه یکسوتوان و دوسوتوان قرار
گرفتند و بررسی و مقایسۀ میانگین نمرات عملکرد
ارتباطی هر دو گروه ،به تفکیک اندامها نشان میدهد
که افراد یکسوتوان میانگین نمره عملکرد ارتباطی
بیشتری کسب کردهاند .براساس آزمون فریدمن و کای

جدول .4شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی نمرات عملكرد ارتباطی يکسوتوان و دوسوتوان در اندامها
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

انحراف
ازمیانگین

یکسوتوان

32

31230

82135

32500

دوسوتوان

8

33238

62489

32232

یکسوتوان

39

39283

82680

32061

دوسوتوان

3

34291

62262

52390

یکستوان

25

38240

82098

32960

دوسوتوان

6

35286

62381

32326

یکسوتوان

21

38233

92683

32300

دوسووان

6

39200

62396

32323

برتریطرفی
دستبرتری

پابرتری

چشمبرتری

گوشبرتری

آمارهآزمون
فریدمنx2

سطح معنیداری Sig

38

.445

38

.445

33

.445

39

.445

سیگما از سطح معناداری  �=4245بیشتر شده؛
بنابراین در سطح اطمینان  65درصد میتوان گفت
فرض پژوهش از نظر آماری تأیید نمیشود؛ به عبارتی
میانگین نمرات عملکرد ارتباطی دو گروه دارای برتری
طرفی یکسان و برتری طرفی غیر یکسان در اندامها
علیرغم بیشتر بودن نمره میانگین عملکرد ارتباطی
گروه دارای برتریطرفی غیریکسان از نظر آماری
تفاوت معناداری ندارند.

با توجه به اینکه آزمودنیها از لحاظ برتریطرفی در
دو گروه دارای برتریطرفی یکسان در همۀ اندامها و
برتریطرفی غیریکسان در اندامها قرار داشتهاند ،در
این بررسی ،با استفاده از آزمون من ویتنی ،میانگین
عملکرد ارتباطی دو گروه از آزمودنیها (دارای برتری-
طرفی یکسان و غیریکسان در اندامها) مورد مقایسه
قرار گرفته است .جدول زیر آمارهای مربوط به نمرات
مقیاسهای عملکرد ارتباطی دو گروه را نشان میدهد.
نتایج این آزمون نشان میدهد از آن جا که مقدار

جدول .6شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی نمرات عملكرد ارتباطی دو گروه دارای برتریطرفی يكسان و برتریطرفی غیريكسان در اندامها

برتریطرفی یکسان در اندامها
برتریطرفی غیریکسان در
اندامها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطایاستاندارد
میانگین

24

31254

12390

32942

33

36233

82933

22386

بحث ونتیجهگیری

آماره آزمون من
ویتنی
333

سطح
معنی داریSig
.534

از تفاوت کودکان دارای اوتیسم در میزان وقوع برتری-
طرفی با همتایان سالم خود است؛ بهطوریکه میزان

یافتههای حاصل از این تحقیق نیز همراستا و
موافق با مطالعات انجام شده در زبانهای دیگـر ،حاکی
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باالتری چپبرتری و دوسوتوانی یا برتری نامشخص
دست و پا در کودکان دارای اتیسم ،در مقایسه با افراد
طبیعی ،مشاهده میشود.در پژوهشهای مختلف ،میزان
شیوع راستدستی در افراد طبیعی را بین 84 -64
درصد (بی شاب و همکاران ،3669 ،به نقل از علیپور
و آگاه)3381 ،و میزان شیوع چپدستی در جمعیت
آماری عادی بین  9 -24درصد (آنت،3685 ،20
بیشاپ ،پانیلس و برایت ،3669 ،به نقل از علیپور و
آگاه ،)3381 ،گزارش شده است .پژوهشهای صورت-
گرفته در جامعۀ آماری ایرانی با استفاده از آزمون
ادینبورگ و چاپمن به شرح زیر است :نتایج پژوهش
علیپور و آگاه ( )3381نشان میدهند که میزان
راستدستی ،دوسوتوانی و چپدستی در میان جمعیت
محدوده سنی  9-1سال به ترتیب  9/2 ،80/8و 6
درصد است؛ همچنین در پژوهش علیپور ()3385
میزان راستدستی ،دوسوتوانی و چپدستی در میان
دانشآموزان دورۀ راهنمایی به ترتیب  1 ،82/1و
34/1درصد گزارش شده است؛ از طرفی نتایج پژوهش
علیپور و کالنتریان ( )3363در محدوده سنی -24
33سال میزان وقوع راستدستی و غیرراستدستی را
 80و  39درصد نشان داد .تفاوت سنی شرکت
کنندگان علت احتمالی تفاوتهای آماری ،ذکر شده
است.
این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر ،حاکی
از آن است که  94درصد افراد مورد مطالعه راست-
دست 24 ،درصد چپدست و  24درصد نیز دوسوتوان
بودهاند .از آنجایی که کاویل و بریدن ( )2443معتقدند
در صورتی که از روشهای مناسب سنجش دستبرتری
استفاده شود ،میزان راستدستی در میان کودکان،
مشابه بزرگساالن است؛ بنابراین مشاهده میشود
میزان راستدستی در افراد مورد مطالعه ( )%94در
مقایسه با جمعیت آماری هنجار ( )%84-64کمتر
است .از طرفی در پژوهش حاضر میزان شیوع دو-
سوتوانی ( )%24و چپدستی( )%24در مقایسه با سایر
پژوهشها از جمله علیپور و آگاه ( 9/2و  1درصد)

بیشتر است .میزان وقوع غیرراستدستی در پژوهش
حاضر( )%04با نتایج پژوهشهای چاپمن( )3681در
دانشجویان آمریکایی ( ،)%3129علیپور وکالنتریان
( )%39در دانشآموزان راهنمایی و ریگال( )3662در
کودکان  6-9ساله ( ،)%35بسیار متفاوت است
)علیپور و آگاه.)3381 ،
همانطور که گفته شد پژوهشهای ذکرشده بر
روی شرکتکنندگان طبیعی و سالم انجامگرفته و
نتایج پژوهشهای انجامشده بر روی کودکان دارای
اتیسم با نتایج پژوهش حاضر ،همخوانی دارند .از آن
جمله میتوان به نتایج پژوهش گز و زلنیک ()2448
اشاره کرد .آنها دریافتند کودکان دارای اختالالت
فراگیر رشد از جمله افراد دارای اتیسم ،همانند
کودکان دارای اختالل یادگیری و کمبود توجه همراه
با بیشفعالی ،نسبت به جمعیت عادی میزان باالتری از
چپبرتری را نشان میدهند .دن و بالسی ()2441
مشاهده کردند میزان چپبرتری دست ،چشم و بینی
در کودکان دارای اتیسم در مقایسه با جمعیت هنجار
باالتر است .همین نتایج را باچز ( )3611نیز تأیید
کرده است.
از طرفی هاک و دیوئی ( )2443میزان باالی
دوسوتوانی یا برتریدست نامشخص را در کودکان
دارای اتیسم مشاهده کردند و اذعان داشتهاند افزایش
آماری معنادار در چپبرتری و دستبرتری نامشخص،
در مقایسه با جمعیت عادی در همۀ گروههای دارای
نشانگان داون ،اتیسم و صرع دیده شده است (لوین و
ماتو .)3663 ،این در حالی است که وجود دوسوتوانی
در بین کودکان طبیعی نایاب است (ساپر و ساتز،
 )3686و کودکان طبیعی ،بیش از کودکان دارای
اتیسم یا کودکان دارای ناتوانیهای یادگیری ثبات
دستبرتری دارند (کرنیش و مکمنوس.)3669 ،در این
پژوهش مشاهده شد چشم و گوش ،تنها در دوسوتوانی
و نه چپبرتری در مقایسه با جمعیت هنجار ،شیوع
بیشتری دارد و علت این موضوع را میتوان به نوع
آموزشها و تمرینات معمولی که در کالس به
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دانشآموزان دارای اتیسم با توجه بیشتری به
مهارتهای دست و پا ارائه میشود ،مرتبط دانست.
اغلب پژوهشگران از سنجش دستبرتری و پابرتری
برای بررسی جانبی شدن ،کنش و برتری نیمکرههای
مغز استفاده میکنند (چاپمن ،3681،به نقل از علی-
پور و کالنتریان ، 3380 ،دنی )2449 ،و از طرفی
پژوهشها نشان دادهاند میان ترجیح دست ،چشم ،پا و
گوش همبستگی مثبت وجود دارد (پوراک ،کُرن و
دانکن ،3684 ،به نقل از علیپور و آگاه )3381 ،بدین
معنا که نتایج حاصل از بررسی دستبرتری قابل
تعمیم به سایر اندامهاست؛ ازاینرو در پژوهش حاضر،
عملکرد ارتباطی بهمثابۀ یکی از شاخصهای زبانی ،و
برتریطرفی اندامها به عنوان یکی از شاخصهای
غیرمستقیم تسلط نیمکرۀ زبانی بررسی شد .میانگین
نمرات عملکرد ارتباطی راستبرترها ،چپبرترها و
دوسوتوانها در چهار اندام ،دست (،03 ،38/33
 ،)33/39پا ( ،)34/91 ،03 ،39/5چشم (،31/30
 )35/00 ،86/91و گوش ( )39/00 ،31/33 ،38/09در
جدول  3درج شده است و نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری بین میانگین نمرات عملکرد ارتباطی و
برتری طرفی ،از نظر آماری وجود دارد که نشاندهندۀ
کسب کمترین نمرۀ عملکرد ارتباطی بهوسیلۀ افراد
دوسوتوان و بیشترین نمره به جز در گوش (شاید به
علت حذف تعدادی از آزمودنیها) توسط افراد چپبرتر
است؛.بهطوریکه افراد دوسوتوان ،در مقایسه با افراد
یکسوتوان (راست برتر یا چپ برتر) نمرات کمتری در
عملکرد ارتباطی خود کسب کردند .در نتیجه میتوان
گفت تفاوتهایی میان افراد دارای اتیسم با افراد سالم
در تسلط نیمکرۀ زبانی وجود دارد .وایت هاوس و بی
شاپ ( )2448با بررسی سرخرگهای مغزی مشاهده
کردند در  83/8درصد افراد اوتیسم و  64/6درصد
افراد طبیعی برتری نیمکرۀ چپ وجود دارد؛ بنابراین
کودکان دارای اتیسم ممکن است در مسیر رشد
غیرطبیعیای باشند که مشخصه آن بهکارگیری بیشتر
مناطقی از نیمکرۀ راست در درک زبان باشد (ردکیا و

کارچسنبس ،2448 ،داوسون ،3689 ،فلگ.)2445 ،
اغلب مطالعات دربارۀ اتیسم کودکی بر اختالل در
نیمکرۀ چپ و آشفتگی در رشد عصبی آن که بر رشد
زبان نیز تأثیر میگذارد ،تأکید دارند (هرمل و آوپن،
 .)3681همچنین دیده شده کودکان دارای اتیسم در
مقایسه با افراد سالم ،تأخیر رشدی مشخصی در
تثبیت برتری مغزی دارند (جیمز و بری )3683 ،و
برای درک زبانی دوطرفه ،برتری فزایندهای نشان می-
دهند (اندرسون .)2434 ،دانالد،روجاس ،کامول ،ریت،
و روگرز ( )2442ام.آر.آی  35بزرگسال دارای اتیسم و
 35فرد سالم را مقایسه کردند .نیمکره چپ افراد
دارای اتیسم در این مطالعه ،در ناحیه پالنوم تمپورال
که ساختاری مربوط به زبان است ،حجم کمتری
داشت که کاهش حجم دیدهشده در نیمکره چپ گروه
دارای اتیسم میتواند نشاندهنده آشفتگی در رشد
عصبی در اتیسم باشد که بر رشد زبان نیز تأثیر می-
گذارد.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر ،شاید بتواند بر
تسلط نیمکره راست در کارکرد زبان و عدم تثبیت
تسلط نیمکرهای در این افراد ،صحه گذارد و با نتایج
برخی پژوهشها که به برتری مغزی غیرطبیعی و وجود
اختالل در نیمکره چپ و ارتباط آن با نقایص زبانی در
کودکان اوتیسم اذعان دارند (پریر و برادشاو ،3616
تسایی ،جکوبی و استوارت  ،3683ساپر و ساتز،
 ،3680ردکیا ،کارچسنبس ،2448 ،داوسون،3689 ،
اندرسون  )2434،مطابقت کند .اما با پژوهشهای
شوراتز( )3683بر روی افراد آفازی و برادشو و
رینهارت ( )2442بر روی افراد دارای آسیبهای زبانی
ویژه ،مبنی بر عدم اختالل در نیمکره چپ افراد دارای
اتیسم ،همخوانی ندارد.داشتن عملکرد ارتباطی بهتر در
چپبرترها در مقایسه با راستبرترها را شاید بتوان به
اختالل در عملکرد نیمکرۀ چپ (هرمل و آوپن،3681،
دانلد  )2442 ،یا بهکارگیری بیشتر از نیمکره راست
(ردکیا و کارچسنبس ،2448 ،داوسون ،3689 ،فلگ ،
 )2445در افراد دارای اتیسم ربط داد؛ همچنین برخی
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راستبرتر مربوط دانست که در مقایسه با افراد چپ-
برتر ،جمعیت بیشتری از گروه دارای برتریطرفی
یکسان را تشکیل میدهند .غیریکسان بودن در
آزمودنیها دارای برتریطرفی غیریکسان ،به علت وجود
چپبرتری بیشتر برخی از اندامهاست .البته دو
سوتوانی نیز در این گروه به تعداد محدودتر وجود
داشت.
در انجام این پژوهش ،پژوهشگر با محدودیتهای
عمدهای برای یافتن و جلب همکاری تعداد بیشتری از
آزمودنیها روبهرو بود؛ از طرفی آزمونهای رسمی
هنجارشده به زبان فارسی برای بررسی جنبههای
زبانی در افراد دارای اتیسم وجود نداشت .پیشنهاد
میشود .این پژوهش در گروههای بزرگتری از
کودکان دارای اتیسم در هر دو جنس دختر و پسر با
ابزارها و روشهای پژوهش دیگری با در نظر گرفتن
سایر جنبهها و توانمندیهای زبانی در رابطه با برتری-
طرفی صورت بگیرد.
گرچه همۀ فرضیات پژوهش از نظر آماری تأیید
نشد ،اما یافتهها میتوانند گویای این نکته باشند که
توجه به تثبیت برتریطرفی در برنامههای آموزشی و
توانبخشی کودکان مبتال به اتیسم بهویژه در ساختار
آموزشوپرورش میتواند در زبان آموزی و عملکرد
مناسب ذهنی ،زبانی و ارتباطی آنان نقش داشته
باشد.

معتقدند استفاده از ظرفیتهای نیمکرۀ راست ،از سوی
افراد چپدست ،باعث میشود که آنها تواناییهای
ذهنی و زبانی برجستهتری نسبت به افراد راستدست
داشته باشند (تان 3686 ،هیکز و داسک ،3684 ،25به
نقل از علی پور و کالنتریان.)3380 ،
از طرفی در تبین کسب نمرات عملکرد ارتباطی
بیشتر گروه یکسوتوان در مقایسه با گروه دوسوتوان
(به ترتیب در دست  31/30و  ،33/38پا ،39/83
 ،34/91چشم  35/86 ،38/40و گوش ،38/33
 )39/00میتوان به این دیدگاه اشاره کرد که جانبی-
شدن صرف نظر از جهت آن (چپدستی یا راست-
دستی) با پیشرفت ذهنی و زبانی ارتباط دارد؛ یعنی
افراد کامالً چپدست و کامالً راستدست تواناییهای
برجستهای نسبت به دیگران دارند؛ بهعبارتدیگر
جانبینشدن انحراف رشدی محسوب میشود (دنی،
 ،2448لیزک و کراو ،2443 ،نتیل ،2443 ،29به نقل از
کالنتریان و علیپور  ،3380 ،گرونو یاسین.)2448 ،
در این پژوهش افراد دارای برتری غیریکسان داری
نمره بیشتری در عملکرد ارتباطی خود ( )36233بودند
که البته از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد و
این با برخی دیدگاهها از جمله دیدگاههای دالکاتو
( )3695-3656و ارتون ( )3625-3631همخوانی
ندارد؛ به نظر ایشان اگر در فردی یکی از دو نیمکره
غالب نشود ،یا اندامهای برتر مانند دست ،پا ،چشم و
گوش همه در یک سمت بدن قرار نداشته باشند ،فرد
دچار عدم غلبۀ طرفی و یا مختلط بودن برتریطرفی
میشوند که نمایانگر عالئمی از آشفتگی و درهم-
ریختگی عملکرد دستگاه مغز و عدم رشد کامل آن
است .البته همیشه این عدم برتری سازی مشکلساز
نیست ،اما اعتقاد بر این است که فعالیت یک طرف
مغز باید بر طرف دیگر غلبه داشته باشد و گرنه باعث
ایجاد نارساییهای زبانی میگردد(سیفنراقی،3316 ،
زرین قلم .)3313 ،کسب نمره عملکرد ارتباطی
بیشتر در آزمودنیهای دارای برتریطرفی غیریکسان را
میتوان به کسب نمرۀ کمتر عملکرد ارتباطی افراد

سپاسگزاری
شایسته است از همۀ همکاران مدرسه پیک هنر بهویژه خانم وادی
(مشاور مدرسه) ،آقای وثوقی (رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران) ،آقای
دکتر معماریان و خانوادههای گرامی کودکان مبتال به اتیسم که در
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