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      چکیده
هاي آشکار افراد اتیسم صهاز جمله خصی ،ناتواني در برقراري ارتباط

شود. تحقیق حاضر با هدف طراحي آموزش برنامه محسوب مي
هاي کالمي، به منظور بهبود و افزایش مهارتهاي پیشمهارت

از نوع  و کودکان اتیسم با عملکرد باال انجام شده است ارتباطي
آزمون و پیگیري همراه با پس ،آزمونتحقیقات آزمایشي با پیش

ل است. جامعه آماري شامل کلیه کودکان با اختالل گروه کنتر
 بود. 59-59ویژه کودکان اتیسم شهر تهران در سال اتیسم مراکز 

کودک پسر اتیسم با عملکرد باال، به صورت نمونه در  32تعداد 
جلسه آموزش متوالي،  32دسترس انتخاب شدند. برنامه مداخله، در 

هاي گروه آزمایش و خانواده در مرکز اتیسم دوم آوریل تهران، براي
گویي با استفاده از نمایش ویدئویي، نقش بازي و داستانآنها 

کالمي و هاي پیشساخته مهارتآموزش داده شد. از آزمون محقق
هاي ارتباطي براي ارزیابي مهارت ،(Told) آزمون نیمرخ رشد زبان

 وهاي تحلیل واریانس توسط آزمون اطالعات حاصل،استفاده شد. 
گیري مکرر تحلیل شدند و نتایج نهایي نشان داد که همه اندازه

 دار شدند.معني p >29/2لفاي آهاي این پژوهش، در سطح فرضیه
موجب بهبود و افزایش  برنامه،این هاي حاصل نشان دادند که یافته

گروه آزمایش شد. اما این ط هاي برقراري ارتبامعنادار مهارت
 ن گروه کنترل ایجاد نشد. کنندگابهبودي در شرکت

، کودکان هاي ارتباطيکالمي، مهارتپیش های کلیدی:واژه

 اتیسم عملکرد باال

 

 

Abstract 
Communication impairment and interaction 
problems are obvious characteristics of children 
with autism disorder. This research aimed to 
design the preverbal skills training program, and 
study its effectiveness on high- functional 
autistic children's communication skills. This 
research is an experimental research in which 
students with higher scores in autism high 
functional scale were selected by available 
sampling method among all the students with 

autism disorders in Tehran autism schools and 
centers in 1394-95. Among high- functional 
autistic children, 16 boys; 8 in experimental and 
8 in control grope were selected as statistic 
sample. Preverbal skills training program were 
taught in 20 sessions in Tehran April2 autism 
center. Teaching of language developing 
(TOLD) test was used for the assessment of 
communication skills. The validity of this scale 
confirmed by specialists and its reliability was 
reported in 0/74 to 0/96. Data were analyzed by 
advanced statistical methods such as repeated 
measures and MANCOVA. The results showed 
that all hypothesis of this research significantly 
were accepted and Preverbal skills training 
program, led to Modify and increas the 
communication skills of HFA children in 
experimental groupe. 
Keywords: preverbal skills, communication 

skills, high functional autism 
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                    مقدمه
ها هستند که غالبا با نقص در برقراري ارتباطات و از اختالل ، شامل گروهيستیکاتیطیف هاي اختالل

از  ايشوند و شامل مجموعهاي مشخص ميتعامالت اجتماعي، افکار و رفتارهاي تکراري و کلیشه
 کالمي صورت دو هر به ارتباطي هايمهارت در لنقایص در رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي هستند. اختال

؛ 3225،)هانس و همکاران دهدمي شکل را اتیسم اختالل 7سه گانه نقایص از جنبه دومین غیرکالمي و
 تعامل و زباني نقایص بین تمایز نوعي ،اتیسماختالل  اصلي هاينشانه تبیین در (.7252،نقل از رضایي

 از مذکور تمایز افراد این در 3اجتماعي ارتباط رفتار بررسي هنگام وجود این با ،ستااجتماعي قابل توجه 

 تعامل در را اتیسم افراد مشکالت تواندمي ارتباطي هايمهارت در آسیب که ايبه گونه ،رودمي بین

 تعامل در دخیل عوامل از یکي زباني مهارت که دهندمي نشان هاي علميبررسي تشدید کند. اجتماعي

 ،زباني که دارند با توجه به نقایص اتیسمکنند کودکان ( تاکید مي3222) فلیسبرگ -تاگر است. اجتماعي
وقعیت م آن با متناسب المي رفتار غیر و چشمي ارتباط دیگران به شدن نزدیک کمتر قادر هستند هنگام

-ا اکتساب نمير 2کاربردي زبان هايمهارت اتیسم کودکان شود که تقریبا اکثرگفته مي .نشان دهند را

 ،نیز 9گفتاري ايهمهارت به یابيدست صورت در حتي اتیسم(. کودکان 3272،)پریس و همکاران کنند
 میل و )کاشر اجتماعي هستند استفاده یعني زبان کاربردي جنبه باز داراي نقص جدي در

زبان  دهند که نقص درهاي کلینیکي نشان ميدست آمده از بررسيههاي ب(. گزارش2008،جسون
بیشتر  کهطوريهب ،سازدمي بیشتري مواجه مشکل با اجتماعي دنیاي در را آنها پیشرفت و رشد ،کاربردي
 تمام یا برخي ،اتیسمزبان در کودکان  رشد سطح و توانایي سن، از نظرصرف معتقدند نظرانصاحب

-توانایيها و مهارت قدان(. نقص یا ف3277،)مینجارز ستا مشکل دچار آنها اجتماعي ارتباطات هايجنبه

 براي راهي عنوان به خودآزاري مانند ايپرخاشگرانه رفتارهاي بروز به تواندمي کاربردي کالمي هاي

 هايپژوهش در هر یک مختلف نظران(. صاحب3277،سیگافوس) شود منجر دیگران با ارتباط برقراري

 ( برخي از این مشکالت3272) ختند. میلرسا آشکار را اتیسمکودکان  ارتباطي اختالل از ايجنبه خود

 ارتباط فهم و 9تفسیر زبان درک و گفتار در ارتباطي را در قالب؛ اختالل هايمهارت در اتیسمکودکان 

 رعایت مانند ارتباط به مربوط اجتماعي قوانین کاربرد و درک ،غیرکالمي و کالمي صورت دیگران به

 .. گزارش کرده است.. ناتواني در درک حاالت ذهني و ،شميارتباط چ ،ناتواني در اشاره کردن ،نوبت

                                                           

7 - Triad Impairments 
3 - Social-Communicative Behavior 
2 - Functional Language Skills 
9 - Speech Skills 
9 - Expressive & Receptive Language 
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 و استفاده کالمي پژواک ،اتیسم افراد زباني مشکالت خصوص به و ارتباطي مشکالت از برخي دیگر

 نادرست کاربرد ،(3277،گالو) 3نواختیک صداي تن و 7 خودمحور زبان یا زبان از قالبي و تکراري

 اختالل گفتار، 2زنجیري زبر هايجنبه از نادرست استفاده و تفسیر ،(3272،چیات و هابسون لي،) ضمایر

 و غان و کالمى در زیان ناهنجاري ،(7252،رضایي) ضعیف کاربردي زبان هايمهارت و زبان در فهم
 و دست دادن از و (3273همکاران، و سانتوس) ریتم و بمي و زیر تن، و صوت شدت نظر از کردن غون

هاي انجام اساس نتایج بررسي (. بر3225،هابس و همکاران) اندآموخته پیشتر که تاس کلماتي رويواپس
 در آنها ناتواني ،اتیسم کودکان با اختالل در ضمایر نادرست کارگیري به شده معلوم شده است که علت

ي هاتواند متفاوت از حاالت و نگرشهایي هستند که مينگرش داراي حاالت و مختلف افراد فهم اینکه
باشد. اکتساب نظریه مي 9به عبارتي مربوط به نقص در نظریه ذهن و شناخت اجتماعي ،خود آنها باشد

دهد. بر اساس توانایي شناختي اجتماعي است که ذهن اساس موفقیت ارتباطات اجتماعي را شکل مي
ه تشخیص هیجاني، کالمي/ غیرکالمي را به طور خودانگیخت -شود سرنخ هاي اجتماعيکودک قادر مي

 از دیگر یکي بیاني زبان فهم و درک (.3225،تین) دهد، درک کند و به درستي تعبیر و تفسیر نماید

 ممکن مثال ايدچار مشکل مي کند. بر هاي دیگرانگفته فهم براي را آنها و است اتیسم افراد مشکالت

 انجام را نظر مورد تکالیف نتوانند رو این از ،نباشند هاي معلمگفته فهم به قادر درس کالس در است

 که دهندمي نشان (. مطالعات انجام شده3225،هابس) کنند تکمیل را آن آغازین مراحل فقط یا و دهند

هاي زباني و ارتباطي روندي طبیعي کسب گفتار و مهارت ،در مقایسه با همساالن عادي خود اتیسم افراد
به طوري طبیعي طي  9هاي پیش کالميمهارتهاي مرتبط با را به دلیل نقص یا عدم تکامل مهارت

ست. چندین مهارت و ا شهوددر آنها م زبان اکتساب و رشد در انحراف و تاخیر دلیلکنند و به همین نمي
یکي از  .کالمي در پیشینه مطالعات انجام شده گزارش شده استهاي پیشقابلیت تحت عنوان مهارت

 ناتواني توجه مشترک، مهارت تعقیب چشمي و در نقص ،ميکالپیشهاي مهارتهاي مرتبط با توانایي

ها مشکل در اکتساب این مهارت اتیسمو درک رابطه محرک و پاسخ هست که کودکان  گیريدیدگاه  در
 هاي ارتباطي و  امکان ایجاد و تداوممهارت شدت به گیريمعلوم شده است که نقص در دیدگاه  و دارند

هاي ناتواني کودکان با محققان سعي کردند زمینه ،پژوهشکند. در این يرا متاثر م دیگران با مکالمه
این نقایص ارتباطي را  خاصطور ههایي را که بشناسي کنند و نظریهبررسي و آسیب اتیسماختالل 

                                                           

7 - Stereotyped and Repetitive Use of Language or Idiosyncratic Language 
3 - Monotone Voice 
2 - Suprasegmental Aaspects of Sspeech 
9 - Social cognition 
9 - Preverbal communication 
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 ،نه تحقیقات انجام شدیهایي که بر پیشاساس بررسي بر .کنند را مطالعه و بررسي نمایندپشتیباني مي
هاي شناختي اجتماعي کالمي مبتني بر نظریههاي پیشاي تحت عنوان برنامه مهارتمداخله ايبرنامه

هاي آموزش داده شد که نتایج آن در قسمت مربوط به یافته اتیسمتدوین و براي گروهي از کودکان 
 شود.  تحقیق گزارش مي

 

 روش 
با گروه کنترل است. جامعه آماري این هاي زماني همراه پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشي، با سري

شهر تهران بود.  اتیسمویژه کودکان مدارس و مراکز  اتیسمپژوهش شامل کلیه کودکان با اختالل 
شرکت کنندگان در این تحقیق، بعد از غربالگري اولیه با استفاده از مقیاس گیلیام به منظور تشخیص 

( نیز شرکت 7252،رضایي) 7بندي گرایسونرتبه در آزمون ، جهت تعیین سطح عملکرداتیسماختالل 
با  اتیسمکودک پسر  32بعد از کسب نمره عملکرد باال به عنوان جامعه هدف، تعیین شدند. تعداد  .کردند

 72نفر در گروه آزمایش و  72عملکرد باال، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و از بین آنها تعداد 
که دو نفر از شرکت کنندگان  دفي جایگزین شدند. البته از آنجاه طور تصانفر دیگر در گروه کنترل، ب

ها گروه آزمایش در جریان آموزش برنامه دچار مشکل شدند از تحقیق خارج شدند و بنابراین تعداد نمونه
در  ،کالميبراي هر گروه هشت نفر به طور تصادفي تعیین شد. برنامه مداخله، یعني آموزش مهارت پیش

با هاي آنها دوم آوریل تهران، براي گروه آزمایش و خانواده اتیسملسه آموزش متوالي در مرکز ج 32
آزمون از گویي به صورت تک به تک آموزش داده شد. استفاده از نمایش ویدئویي، نقش بازي و داستان

هاي نمونه، براي (7288) زاده و مینایينیوکامر و هامیل که توسط حسن ،3(Told) نیمرخ رشد زبان
جامع ي هانموتولد( از آز) هاي ارتباطي استفاده شد. آزمون رشد گفتارایراني نرم شده براي ارزیابي مهارت

ن اـبي زاـهماـنظآن یک بعد در ست که ي ابعدلي دور مدـمبتني بو باني زشد رمینة سنجش در ز
ت اـمختص ،رـیگدد ـبعو در دن صحبتکردن و ماندهي کرزسادن، رـکش وـگي اـههـا مؤلفـناختي بـش
ده رـش خـش) نوـمده آزرـه خـنُداراي شناسي و واجنحو ، معناشناسيي اـههـا مؤلفـناختي بـشن اـبز
پشت و صلي که باید به ترتیب ي اهانموآزدهت. خرـساي( ـتکمیلن وـمده آزرـه خـسو لي ـصن اوـمآز
درک  ،فاهيــشن اــگ، واژيــبطن راــگي، واژویرـتصن اـگواژ :املـش ،ندوـشا رـجام ـر هـس
ـار ه کـبل ساهشت تا ن چهار کادکواي برکه ت ــسري اتوــسدل ــتکمیو ه ــد جملــتقلیري، توــسد
پایایي این آزمون را با استفاده از روش همساني دروني ضریب  ،(7282) زاده و مینایيرود. حسنيـم

و با استفاده  52/2تا  19/2اي از هاي سني در دامنهاشتن نرمها و در نظر دآلفاي کرونباخ در خرده آزمون
                                                           

7 - Grayson Rating Scale 

3 -test of language development 
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روایي با  .اندگزارش کرده 88/2تا  -/83ها از بازآزمون پایایي براي تمام خرده آزمون -از روش آزمون
ها و روش کالسیک(، روایي مالک و روایي مبناي منطقي گویه) هاي روایي محتوایياستفاده از روش

آزمون و پیگیري با استفاده از آزمون، پسته شده است. بعد از اتمام ارزیابي، نمرات پیشکار گرفهسازه ب
هاي مکرر تحلیل شدند و نتایج بدست هاي پیشرفته آمار استنباطي از جمله تحلیل واریانس و اندازهآزمون

و مهارت مشارکت  اي و بهبود توانایيبین آموزش برنامه مداخله  /=29pداري در سطح آمده رابطه معني
 ها نشان دادند.ها و ابراز هیجانها، تفسیر هیجانکنندگان در سه مولفه تشخیص هیجان

 

 هایافته
 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسها در پیشعملکرد مشارکت کننده -1 جدول

 مربوط  متغیر واژگان تصویری
 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

   
 

وا    
ی

یر
صو

ن ت
گا

ژ
 

 آزمونپیش
 1.074 37 728 8 آزمایشي

 2.699 33 712 8 کنترل

 آزمونپس
 1.418 38 339 8 آزمایشي

 2.875 33 712 8 کنترل

 پیگیري
 2.632 39 322 8 آزمایشي

 2.262 33 712 8 کنترل

     

ژگان تصویري آزمون وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایشي و کنترل را در متغیر مقیاس وا 7 جدول
شود، شرکت کنندگان گروه دهد. همانطور که مالحظه ميرشد گفتار در سه سري زماني نشان مي

آزمون و پیگیري داشتند اي را در دو وضعیت پسآزمایشي در مقایسه با گروه کنترل، نمرات قابل مالحظه
 در خرده آزمون ودکانکنایي کالمي موجب تقویت تواهاي پیشدهد که آموزش مهارتو این نشان مي
 با عملکرد باال شده است. اتیسم کودکان واژگان تصویري

 

 ها در سه حالت زمانی در خرده مقیاس واژگان تصویریمقایسه گروه -2 جدول
 

 F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 25/22 152/727 7 152/727 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 272/2 99/97 273/83 7 273/83 آزمون / پیگیريپس

 

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول فوق مشاهده مي
ها آزمون و پیگیري گروههاي مرحله پستفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمره>P 27/2سطح 

هاي باالتري گرفته نمره آزمونها که در پسیعني افراد گروه ،اي وجود داردقابل مالحظه نیز تفاوت
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-دهد، آموزش برنامه مهارتهاي باالتري داشتند. این یافته نشان ميبودند، در مرحله پیگیري نیز نمره

رد باال در با عملک اتیسمواژگان تصویري( کودکان ) ارتباطي هايهاي پیش کالمي بر افزایش مهارت
 .طول زمان هم پایدار بوده است

 

 آزمون و پیگیری در متغیر واژگان ربطیآزمون، پسها در پیشکنندهف عملکرد مشارکتتوصی -3 جدول
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد گروه ها 

ی
بط

ن ر
گا

واژ
 

 آزمونپیش
 2.994 75 793 8 آزمایشي

 1.154 78 799 8 کنترل

 آزمونپس
 3.875 32 328 8 آزمایشي

 2.105 78 799 8 کنترل

 پیگیري
 7.737 39 753 8 آزمایشي

 1.032 71 722 8 کنترل

 

گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر واژگان ربطي در سه  جدول باال وضعیت شرکت کنندگان
شود، شرکت کنندگان که مالحظه مي دهد. همانطورآزمون و پیگیري را نشان ميآزمون، پسسري پیش

گروه آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل، نمرات باالتري را در دو وضعیت پس آزمون و پیگیري داشتند و 
هاي پیش کالمي بر افزایش توانایي درک واژگان ربطي دهد که آموزش برنامه مهارتاین نشان مي

 با عملکرد باال اثربخش بوده است. اتیسمکودکان 
 

 مقیاس واژگان ربطیها در سه حالت زمانی برای خردهمقایسه گروه -4 جدول
 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مقایسه ها منبع تغییرات
 2227/2 25/17 192/729 7 192/729 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 81/97 211/723 7 211/723 آزمون / پیگیريپس

  

هاي آزمایشي و کنترل، در سطح آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشمشاهده مي 9در جدول
27/2 P<ها نیز تفاوت آزمون و پیگیري گروههاي مرحله پسناداري وجود دارد و نیز بین نمرهتفاوت مع

هاي باالتري گرفته مون، نمرهآزکه در پسئي هابدین معني افراد گروه .اي وجود داردنسبتا قابل مالحظه
دهد، آموزش برنامه هاي نسبتا باالتري داشتند. این یافته نشان ميبودند، در مرحله پیگیري نیز نمره

با  اتیسمتوانایي درک واژگان ربطي( کودکان ) هاي ارتباطيهاي پیش کالمي بر افزایش مهارتمهارت
 عملکرد باال در طول زمان هم پایدار بوده است.
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 واژگان شفاهیآزمون و پیگیری در متغیر آزمون، پسا در پیشهکنندهعملکرد مشارکت -5 جدول
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

ی
اه

شف
ن 

گا
واژ

 

 آزمونپیش
 1.567 79 732 8 آزمایشي

 2.483 79 773 8 کنترل

 آزمونپس
 1.337 32 789 8 آزمایشي

 2.567 79 732 8 کنترل

 پیگیري
 2.666 37 728 8 آزمایشي

 2.875 79 732 8 کنترل

 

گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر واژگان شفاهي در پیش  کنندگانوضعیت شرکت 9جدول 
شود، شرکت کنندگان گروه آزمایشي، نمرات دهد. مالحظه ميآزمون و پیگیري نشان ميآزمون، پس

دو حالت پس آزمون و پیگیري داشتند و این نشان دهنده این است که آموزش برنامه باالتري را در 
عملکرد باال موثر بوده  اتیسمهاي پیش کالمي در افزایش توانایي درک واژگان شفاهي کودکان مهارت
 است.

 

 واژگان شفاهیدرک ها در سه حالت زمانی برای متغیر مقایسه گروه -6 جدول
 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هاسهمقای منبع تغییرات

 222/2 25/23 921/789 7 921/789 آزمونآزمون/ پسپیش زماني هايسري

 222/2 82/22 921/789 7 258/733 آزمون/ پیگیريپس

 

سطح هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشمشاهده مي 2 در جدول
27/2 P<هاي مرحله دهد که بین نمرهل مذکور نشان ميتفاوت معناداري وجود دارد. همچنین جدو

هاي آزمون، نمرهبدین معني افرادي که در پس ،ها نیز تفاوت وجود داردآزمون و پیگیري گروهپس
هاي برنامه مهارتآموزش  ،باالتري گرفته بودند، در مرحله پیگیري نیز نمره باالتري داشتند. بنابراین

با عملکرد باال  اتیسمتوانایي درک واژگان شفاهي( کودکان ) هاي ارتباطيافزایش مهارت پیش کالمي بر
 در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.
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 درک دستوریآزمون و پیگیری در متغیر آزمون، پسها در پیشکنندهتوصیف عملکرد مشارکت  -7 جدول
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاروهگ 

ی
ور

ست
ک د

در
 

 آزمونپیش
 2.275 77 88 8 آزمایشي

 2.451 73 52 8 کنترل

 آزمونپس
 4.341 33 712 8 آزمایشي

 2.195 73 52 8 کنترل

 پیگیري
 3.211 37 728 8 آزمایشي

 2.491 72 729 8 کنترل
 

آزمون، گروه را با توجه به متغیر درک دستوري در سه سري پیش دو وضعیت شرکت کنندگان 1 جدول
شود، گروه آزمایش در مقایسه با کنترل، نمرات باالتري دهد. مالحظه ميآزمون و پیگیري نشان ميپس

هاي پیش دهد که آموزش برنامه مهارترا در دو وضعیت پس آزمون و پیگیري داشتند و این نشان مي
 عملکرد باال اثربخش بوده است. اتیسمانایي درک دستوري کودکان کالمي بر افزایش تو

 

 ها در سه حالت زمانی برای خرده مقیاس درک دستوریمقایسه گروه -8 جدول
 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 25/21 135/327 7 135/327 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 81/93 221/85 7 221/85 آزمون/ پیگیريپس
  

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول باال مشاهده مي
آزمون و پیگیري دو هاي مرحله پستفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمره>P 27/2سطح 

هاي باالتري گرفته بودند، در آزمون نمرهي وجود دارد. گروهي که در پسگروه نیز تفاوت قابل توجه
کالمي بر هاي پیشاساس این نتایج آموزش برنامه مهارت مرحله پیگیري نیز نمره باالتري داشتند. بر

عملکرد باال در طول زمان هم پایدار بوده  اتیسمدرک دستوري( کودکان ) هاي ارتباطيافزایش مهارت
 است.

 

 تقلید جملهآزمون و پیگیری در متغیر آزمون، پسها در پیشکنندهعملکرد مشارکت -9 دولج
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

له
جم

د 
قلی

ی ت
نای

توا
 

 آزمونپیش
 2.002 5 13 8 آزمایشي

 1.316 1 92 8 کنترل

 آزمونپس
 1.766 32 789 8 آزمایشي

 2.813 2 98 8 کنترل

 پیگیري
 2.024 37 728 8 آزمایشي

 1.728 5 13 8 کنترل
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آزمون و آزمون، پسگروه را با در متغیر توانایي تقلید جمله در پیش کنندگان دووضعیت شرکت 5 جدول
-شود، گروه آزمایشي در مقایسه با کنترل، نمرات باالیي را در دو پسدهد. مالحظه ميپیگیري نشان مي

هاي پیش کالمي بر افزایش توانایي تقلید جمله آموزش برنامه مهارت ،یري داشتند. بنابراینآزمون و پیگ
 عملکرد باال اثربخش بوده است. اتیسمکودکان 

 

 ها در سه حالت زمانی برای متغیر تقلید جملهمقایسه گروه -11جدول
 

 داریسطح معنا F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات
 2227/2 99/19 325/273 7 325/273 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 55/25 278/95 7 278/95 آزمون/ پیگیريپس

  

آزمایش و کنترل، در سطح  آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول باال مشاهده مي
آزمون و پیگیري دو گروه نیز تفاوت هاي پستفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمره 227/2

هاي باالتري گرفته بودند، در مرحله پیگیري نیز نمره باالتر آزمون نمرهافرادي که در پس .وجود دارد
 هاي ارتباطيکالمي در افزایش مهارتهاي پیشبرنامه مهارتدهد، آموزش داشتند. این یافته نشان مي

 با عملکرد باال در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است. اتیسمتقلید جمله( کودکان )
 

 تکمیل دستوریآزمون و پیگیری در متغیر آزمون، پسها در پیشکنندهعملکرد مشارکت -11 جدول
 

 انحراف معیار میانگین تمجموع نمرا تعداد هاگروه 
   

   
ی

ور
ست

ل د
می

تک
ی 

نای
توا

 

 آزمونپیش
 2.275 77 88 8 آزمایشي

 2.451 73 52 8 کنترل

 آزمونپس
 4.341 33 712 8 آزمایشي

 2.195 73 52 8 کنترل

 پیگیري
 3.211 37 728 8 آزمایشي

 2.491 72 729 8 کنترل

  

ل را با توجه به متغیر توانایي تکمیل دستوري در سه سري گروه آزمایش و کنتر جدول فوق عملکرد
شود، گروه آزمایش در مقایسه با کنترل، نمرات باالتري را در پس دهد. مالحظه ميزماني را نشان مي

کالمي بر توانایي تکمیل هاي پیشدهد که آموزش برنامه مهارتآزمون و پیگیري داشتند و این نشان مي
 عملکرد باال اثربخش بوده است. ماتیسدستوري کودکان 
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 ها در سه حالت زمانی برای متغیر تکمیل دستوریمقایسه گروه -12 جدول
 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 99/19 325/273 7 325/273 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 55/25 278/95 7 278/95 یريآزمون / پیگپس

  

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول باال مشاهده مي
گروه  آزمون و پیگیري دوهاي مرحله پستفاوت معناداري وجود دارد. همچنین بین نمره>P 27/2سطح 

هاي باالتري گرفته بودند، در آزمون نمرههایي که در پسبدین معني آن .نیز تفاوت قابل توجه وجود دارد
-هاي پیشدهد، آموزش برنامه مهارتهاي باالتري داشتند. این یافته نشان ميمرحله پیگیري نیز نمره

با عملکرد باال در طول زمان از  اتیسمتکمیل دستوري( کودکان ) هاي ارتباطيکالمي بر افزایش مهارت
 ار بوده است.پایداري نسبي برخورد

 

 تمایزگذاری کلمهآزمون و پیگیری در متغیر آزمون، پسها در پیشکنندهعملکرد مشارکت -13 جدول
 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

   
  

مه
 کل

ی
ذار

زگ
مای

ی ت
نای

توا
 

 آزمونپیش
 0.384 73 52 8 آزمایشي

 7.569 77 88 8 کنترل

 آزمونپس
 2.562 78 799 8 آزمایشي

 7.946 72 729 8 کنترل

 پیگیري
 0.504 72 738 8 آزمایشي

 1.972 72 729 8 کنترل

  

گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر توانایي تمایزگذاري کلمه در پیش  وضعیت دو ،جدول باال
گروه آزمایش در مقایسه با شود، دهد. همانطور که مالحظه ميآزمون و پیگیري را نشان ميآزمون، پس

-دهد که آموزش برنامه مهارتآزمون و پیگیري داشتند و این نشان ميکنترل، نمرات باالتري را در پس

 با عملکرد باال اثربخش بوده است. اتیسمکالمي بر افزایش توانایي تمایزگذاري کلمه کودکان هاي پیش
 

 تمایزگذاری کلمهبرای متغیر ها در سه حالت زمانی مقایسه گروه -14 جدول
 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 99/19 325/273 7 325/273 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 55/25 278/95 7 278/95 آزمون / پیگیريپس

 

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسششود که بین نمره پیدر جدول باال مشاهده مي
هاي دهد که بین نمرهتفاوت معناداري وجود دارد. همچنین جدول مذکور نشان مي>P 27/2سطح 
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که در  ئيهابدین معني افراد گروه .ها نیز تفاوت قابل توجهي وجود داردآزمون و پیگیري گروهمرحله پس
هاي باالتري داشتند. این یافته ته بودند، در مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري گرفآزمون نمرهپس

تمایزگذاري کلمه( ) هاي ارتباطيکالمي بر افزایش مهارتهاي پیشدهد، آموزش برنامه مهارتنشان مي
 با عملکرد باال در طول زمان هم از پایداري خوبي برخوردار بوده است. اتیسمکودکان 

 

 آزمون و پیگیری در خرده مقیاس تحلیل واجیها در پیش آزمون، پسکنندهکتعملکرد مشار -15 جدول
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

ی
اج

ل و
حلی

ی ت
نای

توا
 

 آزمونپیش
 1.074 2 98 8 آزمایشي

 2.699 5 99 8 کنترل

 آزمونپس
 9.418 73 52 8 آزمایشي

 2.875 8 29 8 کنترل

 پیگیري
 2.632 77 88 8 زمایشيآ

 1.264 5 13 8 کنترل

 

گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر توانایي تحلیل واجي در  وضعیت شرکت کنندگان ،جدول باال
شود، گروه آزمایشي در مقایسه دهد. مالحظه ميآزمون و پیگیري را نشان ميآزمون، پسسه سري پیش

دهد که آموزش برنامه آزمون و پیگیري داشتند و این نشان مير پسا کنترل، نمرات باالتري را دب
با عملکرد باال اثربخش بوده  اتیسمهاي پیش کالمي بر افزایش توانایي تحلیل واجي کودکان مهارت
 است.

 

 ها در سه حالت زمانی برای متغیر تحلیل واجیمقایسه گروه -16جدول
 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 98/99 322/323 7 322/323 پیش آزمون/ پس آزمون زماني هايسري

 222/2 28/27 279/95 7 279/95 آزمون/ پیگیريپس

 

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول باال مشاهده مي
هاي دهد که بین نمرهمعناداري وجود دارد. همچنین جدول مذکور نشان ميتفاوت  >P 27/2سطح 

که در  ئيهابدین معني افراد گروه .ها نیز تفاوت قابل توجهي وجود داردآزمون و پیگیري گروهمرحله پس
 هاي باالتري داشتند. این یافتههاي باالتري گرفته بودند، در مرحله پیگیري نیز نمرهآزمون، نمرهپس

تحلیل واجي( ) هاي ارتباطيکالمي بر افزایش مهارتهاي پیشدهد، آموزش برنامه مهارتنشان مي
 با عملکرد باال در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است. اتیسمکودکان 
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 آزمون و پیگیری در متغیر تولید کلمهها در پیش آزمون، پسکنندهعملکرد مشارکت -17جدول
 

 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات تعداد هاگروه 

مه
 کل

ید
تول

ی 
نای

توا
 

 آزمونپیش
 2.994 79 773 8 آزمایشي

 1.152 79 732 8 کنترل

 آزمونپس
 3.875 71 722 8 آزمایشي

 2.101 79 732 8 کنترل

 پیگیري
 2.737 79 732 8 آزمایشي

 1.032 79 732 8 کنترل

 

آزمایش و کنترل با توجه به متغیر توانایي تولید کلمه در سه سري زماني  وضعیت گروه ،جدول باال در
آزمون و پیگیري داشتند در مقایسه با کنترل، نمرات باالتري را در پس شود. گروه آزمایشينشان داده مي

کالمي بر بهبود توانایي تحلیل واجي کودکان هاي پیشدهد که آموزش برنامه مهارتو این نشان مي
 عملکرد باال اثربخش بوده است. یسمات
 

 تولید کلمهها در سه حالت زمانی برای متغیرمقایسه گروه -18جدول
 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات هامقایسه منبع تغییرات

 2227/2 28/43 118/102 7 118/102 آزمونآزمون/ پسپیش هاي زمانيسري

 222/2 98/16 222/35 7 222/35 آزمون/ پیگیريپس

 

هاي آزمایشي و کنترل، در آزمون گروهآزمون و پسشود که بین نمره پیشدر جدول باال مشاهده مي
هاي دهد که بین نمرهتفاوت معناداري وجود دارد. همچنین جدول مذکور نشان مي>P 27/2سطح 

که در  ئيهابدین معني افراد گروه .اردها نیز تفاوت قابل توجهي وجود دآزمون و پیگیري گروهمرحله پس
هاي باالتري داشتند. این یافته هاي باالتري گرفته بودند، در مرحله پیگیري نیز نمرهآزمون، نمرهپس

تولید کلمه( ) هاي ارتباطيافزایش مهارت هاي پیش کالمي بردهد، آموزش برنامه مهارتنشان مي
 ان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.با عملکرد باال در طول زم اتیسمکودکان 

 

 و نتیجه گیری بحث
کامال مشهود است  اتیسمهاي ارتباطي به هر دو شکل کالمي/ غیرکالمي در کودکان اختالل در مهارت

تواند هاي ارتباطي ميچرا نقص در مهارت .روندهاي مهم تشخیصي به شمار ميو به عنوان یکي از جنبه
(، 7592) (. لئوکانر7252،رضایي) تشدید کند اتیسمامالت اجتماعي را در کودکان مشکالت مرتبط با تع

بر نقایص زباني آنها متمرکز  ،آغاز نمود اتیسمهاي بالیني خود را درباره کودکان که بررسي براي اولین بار
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موتیسم یا  گویي وجمله تاخیر زباني، پسرفت در زبان گفتاري، پژواک شد و چندین نابهنجاري زباني، از
هاي کانر و راتر تایید و توسعه دادند و میزان اللي انتخابي را تصریح نمود. تحقیقات بعدي نیز یافته

، دچار انواع اتیسمدرصد گزارش نمودند. در هرحال، افراد با اختالل  19هاي زباني را بیش از نابهنجاري
توان به اختالل در گفتار و بیان، باطي مياز جمله این مشکالت ارت ،مختلفي از مشکالت ارتباطي هستند

.. . درک زبان و کاربرد زبان، تفسیر و درک ارتباط با دیگران، درک و فهم و نیز کاربرد اجتماعي زبان و
 هايتوانایي شده روي انجام اتیسمکودکان  زبان زمینه در که تحقیقاتي اکثر (. 3272میلر،) اشاره نمود

 هايتوانمندي که درحالي اند،پرداخته کودکان درکي این هايتوانایي به مترک و اندداشته تمرکز بیاني

(. چارمن، درو، 3229لرد، ) باشدمي گفتار شروع براي هاشاخص رینتقوي از یکي اوایل کودکي در درکي
 7آرتور مک ارتباطي رشد از پرسشنامه استفاده با اتیسم کودکان از بزرگي در گروه (،3277) بیرد

 این کودکان، در درک کردند. چارمن و همکاران دریافتند که آورياولیه جمع زبان رشد از عاتياطال

کودکان  هايتفاوت مهمترین از یکي درک زبان، در دارمعني تأخیر این تداوم و دارند تأخیر واژگان
(، نشان 3229) کوهن و همکاران -است. بارون زباني خاص هايسایر اختالل باال، از عملکرد با اتیسم

افراد با  از ترضعیف تقلید زبان و واژگان ربطي ،واژگان تصویري درک هايآزمون در اتیسمدادند که افراد 
 حسي (، عملکرد3228) آنگرر و کنند. سیگمانمي عمل ذهني و حتي عقب ماندگان آفازي اختالل

 رسیدند نتیجه این به دند. آنهاکر بررسي سال را عقلي دو سن با اتیسمکودکان  درک زبان، در و حرکتي

هاي (، راهبرد3222) فلوسبرگ -تاگر است. ضعیف درک زباني اما گرفته شکلء، شي بقاي مفهوم که
راهکارهاي  از کودکان عادي، گروه مانند اتیسم کردند. کودکان ارزیابي کودکان این در را جمالت درک

 عمل معناشناسي اساس کمتر احتمال داشت که برکردند. اما مي استفاده جمالت پردازش براي مشابهي

 رسیدند نتیجه این فلوسبرگ به -بود. تاگر واقعي دنیاي در احتمال اتفاق اساس بر جمالت تفسیر و کنند

 جمله، فهمیدن براي در جهان وقایع احتمال وقوع مورد دانش، در کردن در کاربردي اتیسم که کودکان

 هماهنگ براي توانایي محدودي تنها ، نهاتیسم کودکان که دهندمي نشان هایافته دارند. این مشکل

 درباره کمي دانش است ممکن موارد بعضي در بلکه ،واقعي دارند دنیاي دانش با زباني هايداده کردن

 افزایش و الزم زباني هايتقویت مهارت براي عادي کودکان وسیله به که باشند داشته وقایع اجتماعي

اي، در مطالعه (3221) همکاران فورد و (. راتر3229لرد، ) رودکار مي به پیشرفته يزبان ساختارهاي
افرادي  براي هااین یافته کهحالي در ،کشف کردند را اجتماعي و عملکرد زبان درک بین قوي ارتباطي

 زبان کدر اتیسمکودکان  قابل مالحظه نبود. در داشتند، در کودکي بیاني و درکي زباني هاياختالل که

 و کاربردشناسي هايجنبه زیرا ،دارند معناداري تفاوت ايمکالمه هايسایر بافت و در گفتگوها

                                                           

7 - Mac Arthur Communicative Development Inventory(ACDI) 
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تطابق دارد. به  اجتماعي هايجنبه سایر و اجتماعي غیرکالمي تعامل با زیادي ارتباط زبان معناشناسي
 گفته فهم براي را آنها و است اتیسم افراد با اختالل مشکالت جدي از بیاني زبان فهم و درک ،هرحال

  سازد.مي رو روبه بسیاري چالش با هاي دیگران
با عملکرد باال، با استفاده  اتیسمدر تحقیقي به منظور بهبود وضعیت ارتباطي کودکان  (3229) شولتز     

ه هفته و هر هفته ب 79دیدگاه گیري، برنامه آموزش هیجان خواني را به مدت،  هاي متمرکز براز مداخله
هاي نقش بازي، نقاشي و نمایش ویدئویي  کودک با استفاده از روش 92مدت یک و نیم ساعت بر روي 

به طور متوالي انجام دادند. نتایج، تغییرات معناداري را درگروه آموزش، در مقایسه با گروه عادي نشان 
ارتباطات غیرکالمي هاي ( در تحقیقي به منظور بررسي رشد مهارت3225) داد. اسچلوسلي و سیگافوس

در مقایسه با همساالن عادي خود قادر به تشخیص  اتیسم، نشان دادند که کودکان اتیسمافراد با اختالل 
اي هاي مداخلههاي مختلف از همدیگر نشدند. روشاي و همچنین تشخیص هیجاندقیق اظهارات چهره

اند، انجام شده و کم و بیش توانسته اتیسمزیادي در خصوص تقویت توانایي ارتباطي و اجتماعي افراد 
کدام از این برنامه اما هیچ ،بهبود بخشند اتیسمیرکالمي( را در کودکان غکالمي و ) هاي ارتباطيمهارت

هاي پیش کالمي متمرکز نبودند و تاثیر آنها عموما در سطح اي مستقیما بر مهارتهاي مداخلهیا روش
هاي شناختي اجتماعي اي که در این تحقیق مبتني بر نظریهداخلهاما برنامه م .ستارفتار و موقعیتي 
هاي گفتاري نیاز مهارترا که پیش اتیسمهاي پیش کالمي افراد طور مستقیم مهارتهب ،تدوین شده است

یعني  اتیسمترین مشکل کودکان دهد و در نهایت موجب بهبود جديمورد هدف قرار مي ،ستاو ارتباطي 
 نیز و اتیسم کودکان اجتماعي -د. ظرفیت یادگیري و عاطفي وشتعامالت اجتماعي مي نقص در روابط و

هاي جدي تحقیق همکاري متقابل با درمانگران در فرایند اجراي برنامه یکي از محدودیت در آنها ناتواني
هاي تهاي پیش کالمي بر تقویت مهارحاضر بود و در پایان با توجه به اثربخشي برنامه آموزش مهارت

مختلف پیشنهاد  اتیسمبا بهره  اتیسمکارگیري این برنامه براي سطوح سني مختلف کودکان هب ،ارتباطي
 . شودمي

 سپاسگزاری
 کنندگان و والدین آنها تشکر مي نمایم.از همکاري مرکز اتیسم دوم آوریل و نیز شرکت
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