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چکیده

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.
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غالمعلی افروز

 از جمله خصیصههاي آشکار افراد اتیسم،ناتواني در برقراري ارتباط
 تحقیق حاضر با هدف طراحي آموزش برنامه.محسوب ميشود
 به منظور بهبود و افزایش مهارتهاي،مهارتهاي پیشکالمي
ارتباطي کودکان اتیسم با عملکرد باال انجام شده است و از نوع
 پسآزمون و پیگیري همراه با،تحقیقات آزمایشي با پیشآزمون
 جامعه آماري شامل کلیه کودکان با اختالل.گروه کنترل است
. بود59-59 اتیسم مراکز ویژه کودکان اتیسم شهر تهران در سال
 به صورت نمونه در، کودک پسر اتیسم با عملکرد باال32 تعداد
، جلسه آموزش متوالي32  در، برنامه مداخله.دسترس انتخاب شدند
 براي گروه آزمایش و خانوادههاي،در مرکز اتیسم دوم آوریل تهران
 نقش بازي و داستانگویي،آنها با استفاده از نمایش ویدئویي
 از آزمون محققساخته مهارتهاي پیشکالمي و.آموزش داده شد
 براي ارزیابي مهارتهاي ارتباطي،)Told( آزمون نیمرخ رشد زبان
 توسط آزمونهاي تحلیل واریانس و، اطالعات حاصل.استفاده شد
اندازهگیري مکرر تحلیل شدند و نتایج نهایي نشان داد که همه
. معنيدار شدندp <2/29  در سطح آلفاي،فرضیههاي این پژوهش
 موجب بهبود و افزایش،یافتههاي حاصل نشان دادند که این برنامه
 اما این.معنادار مهارتهاي برقراري ارتباط گروه آزمایش شد
.بهبودي در شرکتکنندگان گروه کنترل ایجاد نشد
 کودکان، مهارتهاي ارتباطي، پیشکالمي:واژههای کلیدی
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مقدمه
اختاللهاي طیف اتیستیک ،شامل گروهي از اختاللها هستند که غالبا با نقص در برقراري ارتباطات و
تعامالت اجتماعي ،افکار و رفتارهاي تکراري و کلیشهاي مشخص ميشوند و شامل مجموعهاي از
نقایص در رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي هستند .اختالل در مهارتهاي ارتباطي به هر دو صورت کالمي
و غیرکالمي دومین جنبه از نقایص سه گانه 7اختالل اتیسم را شکل ميدهد (هانس و همکاران3225،؛
نقل از رضایي .)7252،در تبیین نشانههاي اصلي اختالل اتیسم ،نوعي تمایز بین نقایص زباني و تعامل
اجتماعي قابل توجه است ،با این وجود هنگام بررسي رفتار ارتباط اجتماعي 3در این افراد تمایز مذکور از
بین ميرود ،به گونهاي که آسیب در مهارتهاي ارتباطي ميتواند مشکالت افراد اتیسم را در تعامل
اجتماعي تشدید کند .بررسيهاي علمي نشان ميدهند که مهارت زباني یکي از عوامل دخیل در تعامل
اجتماعي است .تاگر -فلیسبرگ ( )3222تاکید ميکنند کودکان اتیسم با توجه به نقایص زباني که دارند،
کمتر قادر هستند هنگام نزدیک شدن به دیگران ارتباط چشمي و رفتار غیر المي متناسب با آن موقعیت
را نشان دهند .گفته ميشود که تقریبا اکثر کودکان اتیسم مهارتهاي زبان کاربردي 2را اکتساب نمي-
کنند (پریس و همکاران .)3272،کودکان اتیسم حتي در صورت دستیابي به مهارتهاي گفتاري 9نیز،
باز داراي نقص جدي در جنبه کاربردي زبان یعني استفاده اجتماعي هستند (کاشر و میل
جسون .)2008،گزارشهاي بهدست آمده از بررسيهاي کلینیکي نشان ميدهند که نقص در زبان
کاربردي ،رشد و پیشرفت آنها را در دنیاي اجتماعي با مشکل بیشتري مواجه ميسازد ،بهطوريکه بیشتر
صاحبنظران معتقدند صرفنظر از سن ،توانایي و سطح رشد زبان در کودکان اتیسم ،برخي یا تمام
جنبههاي ارتباطات اجتماعي آنها دچار مشکل است (مینجارز .)3277،نقص یا فقدان مهارتها و توانایي-
هاي کالمي کاربردي ميتواند به بروز رفتارهاي پرخاشگرانهاي مانند خودآزاري به عنوان راهي براي
برقراري ارتباط با دیگران منجر شود (سیگافوس .)3277،صاحبنظران مختلف هر یک در پژوهشهاي
خود جنبهاي از اختالل ارتباطي کودکان اتیسم را آشکار ساختند .میلر ( )3272برخي از این مشکالت
کودکان اتیسم در مهارتهاي ارتباطي را در قالب؛ اختالل در گفتار و درک زبان تفسیر 9و فهم ارتباط
دیگران به صورت کالمي و غیرکالمي ،درک و کاربرد قوانین اجتماعي مربوط به ارتباط مانند رعایت
نوبت ،ناتواني در اشاره کردن ،ارتباط چشمي ،ناتواني در درک حاالت ذهني و  ...گزارش کرده است.

7

- Triad Impairments
- Social-Communicative Behavior
2
- Functional Language Skills
9
- Speech Skills
9
- Expressive & Receptive Language
3
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برخي دیگر از مشکالت ارتباطي و به خصوص مشکالت زباني افراد اتیسم ،پژواک کالمي و استفاده
تکراري و قالبي از زبان یا زبان خودمحور  7و تن صداي یکنواخت( 3گالو ،)3277،کاربرد نادرست
ضمایر (لي ،هابسون و چیات ،)3272،تفسیر و استفاده نادرست از جنبههاي زبر زنجیري 2گفتار ،اختالل
در فهم زبان و مهارتهاي زبان کاربردي ضعیف (رضایي ،)7252،ناهنجاري در زیان کالمى و غان و
غون کردن از نظر شدت صوت و تن ،زیر و بمي و ریتم (سانتوس و همکاران )3273،و از دست دادن و
واپسروي کلماتي است که پیشتر آموختهاند (هابس و همکاران .)3225،بر اساس نتایج بررسيهاي انجام
شده معلوم شده است که علت به کارگیري نادرست ضمایر در کودکان با اختالل اتیسم ،ناتواني آنها در
فهم اینکه افراد مختلف داراي حاالت و نگرشهایي هستند که ميتواند متفاوت از حاالت و نگرشهاي
خود آنها باشد ،به عبارتي مربوط به نقص در نظریه ذهن و شناخت اجتماعي 9ميباشد .اکتساب نظریه
ذهن اساس موفقیت ارتباطات اجتماعي را شکل ميدهد .بر اساس توانایي شناختي اجتماعي است که
کودک قادر ميشود سرنخ هاي اجتماعي -هیجاني ،کالمي /غیرکالمي را به طور خودانگیخته تشخیص
دهد ،درک کند و به درستي تعبیر و تفسیر نماید (تین .)3225،درک و فهم زبان بیاني یکي دیگر از
مشکالت افراد اتیسم است و آنها را براي فهم گفتههاي دیگران دچار مشکل مي کند .براي مثال ممکن
است در کالس درس قادر به فهم گفتههاي معلم نباشند ،از این رو نتوانند تکالیف مورد نظر را انجام
دهند و یا فقط مراحل آغازین آن را تکمیل کنند (هابس .)3225،مطالعات انجام شده نشان ميدهند که
افراد اتیسم در مقایسه با همساالن عادي خود ،روندي طبیعي کسب گفتار و مهارتهاي زباني و ارتباطي
را به دلیل نقص یا عدم تکامل مهارتهاي مرتبط با مهارتهاي پیش کالمي 9به طوري طبیعي طي
نميکنند و به همین دلیل تاخیر و انحراف در رشد و اکتساب زبان در آنها مشهود است .چندین مهارت و
قابلیت تحت عنوان مهارتهاي پیشکالمي در پیشینه مطالعات انجام شده گزارش شده است .یکي از
توانایيهاي مرتبط با مهارتهاي پیشکالمي ،نقص در مهارت تعقیب چشمي و توجه مشترک ،ناتواني
در دیدگاه گیري و درک رابطه محرک و پاسخ هست که کودکان اتیسم در اکتساب این مهارتها مشکل
دارند و معلوم شده است که نقص در دیدگاه گیري به شدت مهارتهاي ارتباطي و امکان ایجاد و تداوم
مکالمه با دیگران را متاثر ميکند .در این پژوهش ،محققان سعي کردند زمینههاي ناتواني کودکان با
اختالل اتیسم بررسي و آسیبشناسي کنند و نظریههایي را که بهطور خاص این نقایص ارتباطي را

7

- Stereotyped and Repetitive Use of Language or Idiosyncratic Language
- Monotone Voice
2
- Suprasegmental Aaspects of Sspeech
9
- Social cognition
9
- Preverbal communication
3
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پشتیباني ميکنند را مطالعه و بررسي نمایند .بر اساس بررسيهایي که بر پیشینه تحقیقات انجام شد،
برنامهاي مداخلهاي تحت عنوان برنامه مهارتهاي پیشکالمي مبتني بر نظریههاي شناختي اجتماعي
تدوین و براي گروهي از کودکان اتیسم آموزش داده شد که نتایج آن در قسمت مربوط به یافتههاي
تحقیق گزارش ميشود.
روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشي ،با سريهاي زماني همراه با گروه کنترل است .جامعه آماري این
پژوهش شامل کلیه کودکان با اختالل اتیسم مدارس و مراکز ویژه کودکان اتیسم شهر تهران بود.
شرکت کنندگان در این تحقیق ،بعد از غربالگري اولیه با استفاده از مقیاس گیلیام به منظور تشخیص
اختالل اتیسم ،جهت تعیین سطح عملکرد در آزمون رتبهبندي گرایسون( 7رضایي )7252،نیز شرکت
کردند .بعد از کسب نمره عملکرد باال به عنوان جامعه هدف ،تعیین شدند .تعداد  32کودک پسر اتیسم با
عملکرد باال ،به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و از بین آنها تعداد  72نفر در گروه آزمایش و 72
نفر دیگر در گروه کنترل ،به طور تصادفي جایگزین شدند .البته از آنجا که دو نفر از شرکت کنندگان
گروه آزمایش در جریان آموزش برنامه دچار مشکل شدند از تحقیق خارج شدند و بنابراین تعداد نمونهها
براي هر گروه هشت نفر به طور تصادفي تعیین شد .برنامه مداخله ،یعني آموزش مهارت پیشکالمي ،در
 32جلسه آموزش متوالي در مرکز اتیسم دوم آوریل تهران ،براي گروه آزمایش و خانوادههاي آنها با
استفاده از نمایش ویدئویي ،نقش بازي و داستانگویي به صورت تک به تک آموزش داده شد .از آزمون
نیمرخ رشد زبان ( ،3)Toldنیوکامر و هامیل که توسط حسنزاده و مینایي ( ،)7288براي نمونههاي
ایراني نرم شده براي ارزیابي مهارتهاي ارتباطي استفاده شد .آزمون رشد گفتار (تولد) از آزمونهاي جامﻊ
در زمینﺔ سنجش رشد زباني و مبتني بـر مدلي دوبعدي است که در یک بعد آن نظـامهـاي زبـان
شـناختي بـا مﺆلفـههـاي گـوش کـردن ،سازماندهي کردن و صحبتکردن و در بعـد دیگـر ،مختصـات
زبـان شـناختي بـا مﺆلفـههـاي معناشناسي ،نحو و واجشناسي داراي نُـه خـرده آزمـون (شـش خـرده
آزمـون اصـلي و سـه خـرده آزمـون تکمیلـي) اسـت .خردهآزمونهاي اصلي که باید به ترتیب و پشت
سـر هـم اجـرا شـوند ،شـامل :واژگـان تصـویري ،واژگــان ربطــي ،واژگــان شــفاهي ،درک
دســتوري ،تقلیــد جملــه و تکمیــل دســتوري اســت که براي کودکان چهار تا هشت سال بـه کـار
مـيرود .حسنزاده و مینایي ( ،)7282پایایي این آزمون را با استفاده از روش همساني دروني ضریب
آلفاي کرونباخ در خرده آزمونها و در نظر داشتن نرمهاي سني در دامنهاي از  2/19تا  2/52و با استفاده
7

- Grayson Rating Scale
3 -test of language development
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از روش آزمون -بازآزمون پایایي براي تمام خرده آزمونها از  -/83تا  2/88گزارش کردهاند .روایي با
استفاده از روشهاي روایي محتوایي (مبناي منطقي گویهها و روش کالسیک) ،روایي مالک و روایي
سازه بهکار گرفته شده است .بعد از اتمام ارزیابي ،نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري با استفاده از
آزمونهاي پیشرفته آمار استنباطي از جمله تحلیل واریانس و اندازههاي مکرر تحلیل شدند و نتایج بدست
آمده رابطه معنيداري در سطح  p=/29بین آموزش برنامه مداخلهاي و بهبود توانایي و مهارت مشارکت
کنندگان در سه مولفه تشخیص هیجانها ،تفسیر هیجانها و ابراز هیجانها نشان دادند.
یافتهها
جدول  -1عملکرد مشارکت کنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مربوط متغیر واژگان تصویری

واژگان تصویری

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها
آزمایشي
کنترل
آزمایشي
کنترل
آزمایشي
کنترل

مجموع نمرات
728
712
339
712
322
712

تعداد
8
8
8
8
8
8

میانگین
37
33
38
33
39
33

انحراف معیار
1.074
2.699
1.418
2.875
2.632
2.262

جدول  7وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایشي و کنترل را در متغیر مقیاس واژگان تصویري آزمون
رشد گفتار در سه سري زماني نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود ،شرکت کنندگان گروه
آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل ،نمرات قابل مالحظهاي را در دو وضعیت پسآزمون و پیگیري داشتند
و این نشان ميدهد که آموزش مهارتهاي پیشکالمي موجب تقویت توانایي کودکان در خرده آزمون
واژگان تصویري کودکان اتیسم با عملکرد باال شده است.
جدول  -2مقایسه گروهها در سه حالت زمانی در خرده مقیاس واژگان تصویری
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون

مجموع مجذورات
727/152

df
7

میانگین مجذورات
727/152

F

sig

22/25

2/2227

پسآزمون  /پیگیري

83/273

7

83/273

97/99

2/272

در جدول فوق مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمرههاي مرحله پسآزمون و پیگیري گروهها
نیز تفاوت قابل مالحظهاي وجود دارد ،یعني افراد گروهها که در پسآزمون نمرههاي باالتري گرفته
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بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري داشتند .این یافته نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارت-
هاي پیش کالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (واژگان تصویري) کودکان اتیسم با عملکرد باال در
طول زمان هم پایدار بوده است.
جدول  -3توصیف عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر واژگان ربطی

پیشآزمون

واژگان ربطی

پسآزمون
پیگیري

گروه ها
آزمایشي

تعداد
8

مجموع نمرات
793

میانگین
75

انحراف معیار
2.994

کنترل

8

799

78

1.154

آزمایشي

8

328

32

3.875

کنترل

8

799

78

2.105

آزمایشي

8

753

39

7.737

کنترل

8

722

71

1.032

جدول باال وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر واژگان ربطي در سه
سري پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود ،شرکت کنندگان
گروه آزمایشي در مقایسه با گروه کنترل ،نمرات باالتري را در دو وضعیت پس آزمون و پیگیري داشتند و
این نشان ميدهد که آموزش برنامه مهارتهاي پیش کالمي بر افزایش توانایي درک واژگان ربطي
کودکان اتیسم با عملکرد باال اثربخش بوده است.
جدول  -4مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای خردهمقیاس واژگان ربطی
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسه ها
پیشآزمون /پسآزمون

مجموع مجذورات
729/192

df
7

میانگین مجذورات
729/192

17/25

سطح معناداری
2/2227

F

پسآزمون  /پیگیري

723/211

7

723/211

97/81

2/222

در جدول 9مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در سطح
 P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد و نیز بین نمرههاي مرحله پسآزمون و پیگیري گروهها نیز تفاوت
نسبتا قابل مالحظهاي وجود دارد .بدین معني افراد گروههائي که در پسآزمون ،نمرههاي باالتري گرفته
بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمرههاي نسبتا باالتري داشتند .این یافته نشان ميدهد ،آموزش برنامه
مهارتهاي پیش کالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (توانایي درک واژگان ربطي) کودکان اتیسم با
عملکرد باال در طول زمان هم پایدار بوده است.
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جدول  -5عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر واژگان شفاهی

پیشآزمون

واژگان شفاهی

پسآزمون
پیگیري

گروهها
آزمایشي

تعداد
8

مجموع نمرات
732

میانگین
79

انحراف معیار
1.567

کنترل

8

773

79

2.483

آزمایشي

8

789

32

1.337

کنترل

8

732

79

2.567

آزمایشي

8

728

37

2.666

کنترل

8

732

79

2.875

جدول  9وضعیت شرکتکنندگان گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر واژگان شفاهي در پیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیري نشان ميدهد .مالحظه ميشود ،شرکت کنندگان گروه آزمایشي ،نمرات
باالتري را در دو حالت پس آزمون و پیگیري داشتند و این نشان دهنده این است که آموزش برنامه
مهارتهاي پیش کالمي در افزایش توانایي درک واژگان شفاهي کودکان اتیسم عملکرد باال موثر بوده
است.
جدول  -6مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیر درک واژگان شفاهی
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون

مجموع مجذورات
789/921

df
7

میانگین مجذورات
789/921

23/25

سطح معناداری
2/222

F

پسآزمون /پیگیري

733/258

7

789/921

22/82

2/222

در جدول  2مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در سطح
 P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین جدول مذکور نشان ميدهد که بین نمرههاي مرحله
پسآزمون و پیگیري گروهها نیز تفاوت وجود دارد ،بدین معني افرادي که در پسآزمون ،نمرههاي
باالتري گرفته بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمره باالتري داشتند .بنابراین ،آموزش برنامه مهارتهاي
پیش کالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (توانایي درک واژگان شفاهي) کودکان اتیسم با عملکرد باال
در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.
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جدول  -7توصیف عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر درک دستوری

پیشآزمون

درک دستوری

پسآزمون
پیگیري

گروهها

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

انحراف معیار
2.275

آزمایشي

8

88

77

کنترل

8

52

73

2.451

آزمایشي

8

712

33

4.341

کنترل

8

52

73

2.195

آزمایشي

8

728

37

کنترل

8

729

72

3.211
2.491

جدول  1وضعیت شرکت کنندگان دو گروه را با توجه به متغیر درک دستوري در سه سري پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیري نشان ميدهد .مالحظه ميشود ،گروه آزمایش در مقایسه با کنترل ،نمرات باالتري
را در دو وضعیت پس آزمون و پیگیري داشتند و این نشان ميدهد که آموزش برنامه مهارتهاي پیش
کالمي بر افزایش توانایي درک دستوري کودکان اتیسم عملکرد باال اثربخش بوده است.
جدول  -8مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای خرده مقیاس درک دستوری
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون
پسآزمون /پیگیري

df

مجموع مجذورات
327/135
85/221

7
7

میانگین مجذورات
327/135
85/221

F
21/25
93/81

سطح معناداری
2/2227
2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمرههاي مرحله پسآزمون و پیگیري دو
گروه نیز تفاوت قابل توجهي وجود دارد .گروهي که در پسآزمون نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در
مرحله پیگیري نیز نمره باالتري داشتند .بر اساس این نتایج آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي بر
افزایش مهارتهاي ارتباطي (درک دستوري) کودکان اتیسم عملکرد باال در طول زمان هم پایدار بوده
است.
جدول  -9عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر تقلید جمله

توانایی تقلید جمله

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها
آزمایشي

تعداد
8

مجموع نمرات
13

میانگین
5

انحراف معیار
2.002

کنترل

8

92

1

1.316

آزمایشي

8

789

32

1.766

کنترل

8

98

2

2.813

آزمایشي

8

728

37

2.024

کنترل

8

13

5

1.728
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جدول  5وضعیت شرکتکنندگان دو گروه را با در متغیر توانایي تقلید جمله در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیري نشان ميدهد .مالحظه ميشود ،گروه آزمایشي در مقایسه با کنترل ،نمرات باالیي را در دو پس-
آزمون و پیگیري داشتند .بنابراین ،آموزش برنامه مهارتهاي پیش کالمي بر افزایش توانایي تقلید جمله
کودکان اتیسم عملکرد باال اثربخش بوده است.
جدول -11مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیر تقلید جمله
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون
پسآزمون /پیگیري

df

مجموع مجذورات
273/325
95/278

میانگین مجذورات
273/325
95/278

7
7

F
19/99
25/55

سطح معناداری
2/2227
2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل ،در سطح
 2/227تفاوت معناداري وجود دارد و همچنین بین نمرههاي پسآزمون و پیگیري دو گروه نیز تفاوت
وجود دارد .افرادي که در پسآزمون نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمره باالتر
داشتند .این یافته نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي در افزایش مهارتهاي ارتباطي
(تقلید جمله) کودکان اتیسم با عملکرد باال در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.
جدول  -11عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر تکمیل دستوری

توانایی تکمیل دستوری

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

انحراف معیار

آزمایشي

8

88

77

2.275

کنترل

8

52

73

2.451

آزمایشي

8

712

33

4.341

کنترل

8

52

73

2.195

آزمایشي

8

728

37

3.211

کنترل

8

729

72

2.491

جدول فوق عملکرد گروه آزمایش و کنترل را با توجه به متغیر توانایي تکمیل دستوري در سه سري
زماني را نشان ميدهد .مالحظه ميشود ،گروه آزمایش در مقایسه با کنترل ،نمرات باالتري را در پس
آزمون و پیگیري داشتند و این نشان ميدهد که آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي بر توانایي تکمیل
دستوري کودکان اتیسم عملکرد باال اثربخش بوده است.
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جدول  -12مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیر تکمیل دستوری
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون

مجموع مجذورات
273/325

df
7

میانگین مجذورات
273/325

19/99

سطح معناداری
2/2227

F

پسآزمون  /پیگیري

95/278

7

95/278

25/55

2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین بین نمرههاي مرحله پسآزمون و پیگیري دو گروه
نیز تفاوت قابل توجه وجود دارد .بدین معني آنهایي که در پسآزمون نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در
مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري داشتند .این یافته نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارتهاي پیش-
کالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (تکمیل دستوري) کودکان اتیسم با عملکرد باال در طول زمان از
پایداري نسبي برخوردار بوده است.
جدول  -13عملکرد مشارکتکنندهها در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر تمایزگذاری کلمه
توانایی تمایزگذاری کلمه

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

انحراف معیار

آزمایشي

8

52

73

0.384

کنترل

8

88

77

7.569

آزمایشي

8

799

78

2.562

کنترل

8

729

72

7.946

آزمایشي

8

738

72

0.504

کنترل

8

729

72

1.972

جدول باال ،وضعیت دو گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر توانایي تمایزگذاري کلمه در پیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیري را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود ،گروه آزمایش در مقایسه با
کنترل ،نمرات باالتري را در پسآزمون و پیگیري داشتند و این نشان ميدهد که آموزش برنامه مهارت-
هاي پیشکالمي بر افزایش توانایي تمایزگذاري کلمه کودکان اتیسم با عملکرد باال اثربخش بوده است.
جدول  -14مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیر تمایزگذاری کلمه
منبع تغییرات

مقایسهها

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

سريهاي زماني

پیشآزمون /پسآزمون

273/325

7

273/325

19/99

2/2227

پسآزمون  /پیگیري

95/278

7

95/278

25/55

2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین جدول مذکور نشان ميدهد که بین نمرههاي
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مرحله پسآزمون و پیگیري گروهها نیز تفاوت قابل توجهي وجود دارد .بدین معني افراد گروههائي که در
پسآزمون نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري داشتند .این یافته
نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (تمایزگذاري کلمه)
کودکان اتیسم با عملکرد باال در طول زمان هم از پایداري خوبي برخوردار بوده است.
جدول  -15عملکرد مشارکتکنندهها در پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری در خرده مقیاس تحلیل واجی

توانایی تحلیل واجی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها
آزمایشي

تعداد
8

مجموع نمرات
98

میانگین
2

انحراف معیار
1.074

کنترل

8

99

5

2.699

آزمایشي

8

52

73

9.418

کنترل

8

29

8

2.875

آزمایشي

8

88

77

2.632

کنترل

8

13

5

1.264

جدول باال ،وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایشي و کنترل را با توجه به متغیر توانایي تحلیل واجي در
سه سري پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري را نشان ميدهد .مالحظه ميشود ،گروه آزمایشي در مقایسه
با کنترل ،نمرات باالتري را در پسآزمون و پیگیري داشتند و این نشان ميدهد که آموزش برنامه
مهارتهاي پیش کالمي بر افزایش توانایي تحلیل واجي کودکان اتیسم با عملکرد باال اثربخش بوده
است.
جدول -16مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیر تحلیل واجی
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیش آزمون /پس آزمون
پسآزمون /پیگیري

مجموع مجذورات
323/322
95/279

df
7
7

میانگین مجذورات
323/322
95/279

F
99/98
27/28

سطح معناداری
2/2227
2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین جدول مذکور نشان ميدهد که بین نمرههاي
مرحله پسآزمون و پیگیري گروهها نیز تفاوت قابل توجهي وجود دارد .بدین معني افراد گروههائي که در
پسآزمون ،نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري داشتند .این یافته
نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (تحلیل واجي)
کودکان اتیسم با عملکرد باال در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.
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جدول -17عملکرد مشارکتکنندهها در پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیر تولید کلمه

توانایی تولید کلمه

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروهها

تعداد

مجموع نمرات

میانگین

انحراف معیار

آزمایشي

8

773

79

2.994

کنترل

8

732

79

1.152

آزمایشي

8

722

71

3.875

کنترل

8

732

79

2.101

آزمایشي

8

732

79

2.737

کنترل

8

732

79

1.032

در جدول باال ،وضعیت گروه آزمایش و کنترل با توجه به متغیر توانایي تولید کلمه در سه سري زماني
نشان داده ميشود .گروه آزمایشي در مقایسه با کنترل ،نمرات باالتري را در پسآزمون و پیگیري داشتند
و این نشان ميدهد که آموزش برنامه مهارتهاي پیشکالمي بر بهبود توانایي تحلیل واجي کودکان
اتیسم عملکرد باال اثربخش بوده است.
جدول -18مقایسه گروهها در سه حالت زمانی برای متغیرتولید کلمه
منبع تغییرات
سريهاي زماني

مقایسهها
پیشآزمون /پسآزمون

مجموع مجذورات
102/118

df
7

میانگین مجذورات
102/118

43/82

سطح معناداری
2/2227

F

پسآزمون /پیگیري

53/222

7

53/222

16/89

2/222

در جدول باال مشاهده ميشود که بین نمره پیشآزمون و پسآزمون گروههاي آزمایشي و کنترل ،در
سطح  P<2/27تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین جدول مذکور نشان ميدهد که بین نمرههاي
مرحله پسآزمون و پیگیري گروهها نیز تفاوت قابل توجهي وجود دارد .بدین معني افراد گروههائي که در
پسآزمون ،نمرههاي باالتري گرفته بودند ،در مرحله پیگیري نیز نمرههاي باالتري داشتند .این یافته
نشان ميدهد ،آموزش برنامه مهارتهاي پیش کالمي بر افزایش مهارتهاي ارتباطي (تولید کلمه)
کودکان اتیسم با عملکرد باال در طول زمان از پایداري نسبي برخوردار بوده است.
بحث و نتیجه گیری
اختالل در مهارتهاي ارتباطي به هر دو شکل کالمي /غیرکالمي در کودکان اتیسم کامال مشهود است
و به عنوان یکي از جنبههاي مهم تشخیصي به شمار ميروند .چرا نقص در مهارتهاي ارتباطي ميتواند
مشکالت مرتبط با تعامالت اجتماعي را در کودکان اتیسم تشدید کند (رضایي .)7252،لئوکانر (،)7592
براي اولین بار که بررسيهاي بالیني خود را درباره کودکان اتیسم آغاز نمود ،بر نقایص زباني آنها متمرکز
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شد و چندین نابهنجاري زباني ،از جمله تاخیر زباني ،پسرفت در زبان گفتاري ،پژواکگویي و موتیسم یا
اللي انتخابي را تصریح نمود .تحقیقات بعدي نیز یافتههاي کانر و راتر تایید و توسعه دادند و میزان
نابهنجاريهاي زباني را بیش از  19درصد گزارش نمودند .در هرحال ،افراد با اختالل اتیسم ،دچار انواع
مختلفي از مشکالت ارتباطي هستند ،از جمله این مشکالت ارتباطي ميتوان به اختالل در گفتار و بیان،
درک زبان و کاربرد زبان ،تفسیر و درک ارتباط با دیگران ،درک و فهم و نیز کاربرد اجتماعي زبان و ...
اشاره نمود (میلر .)3272،اکثر تحقیقاتي که در زمینه زبان کودکان اتیسم انجام شده روي توانایيهاي
بیاني تمرکز داشتهاند و کمتر به توانایيهاي درکي این کودکان پرداختهاند ،درحالي که توانمنديهاي
درکي در اوایل کودکي یکي از قويترین شاخصها براي شروع گفتار ميباشد (لرد .)3229 ،چارمن ،درو،
بیرد ( ،)3277در گروه بزرگي از کودکان اتیسم با استفاده از پرسشنامه رشد ارتباطي مک آرتور7
اطالعاتي از رشد زبان اولیه جمﻊآوري کردند .چارمن و همکاران دریافتند که این کودکان ،در درک
واژگان تأخیر دارند و تداوم این تأخیر معنيدار در درک زبان ،یکي از مهمترین تفاوتهاي کودکان
اتیسم با عملکرد باال ،از سایر اختاللهاي خاص زباني است .بارون -کوهن و همکاران ( ،)3229نشان
دادند که افراد اتیسم در آزمونهاي درک واژگان تصویري ،تقلید زبان و واژگان ربطي ضعیفتر از افراد با
اختالل آفازي و حتي عقب ماندگان ذهني عمل ميکنند .سیگمان و آنگرر ( ،)3228عملکرد حسي
حرکتي و درک زبان ،در کودکان اتیسم با سن عقلي دو سال را بررسي کردند .آنها به این نتیجه رسیدند
که مفهوم بقاي شيء ،شکل گرفته اما درک زباني ضعیف است .تاگر -فلوسبرگ ( ،)3222راهبردهاي
درک جمالت را در این کودکان ارزیابي کردند .کودکان اتیسم مانند گروه کودکان عادي ،از راهکارهاي
مشابهي براي پردازش جمالت استفاده ميکردند .اما کمتر احتمال داشت که بر اساس معناشناسي عمل
کنند و تفسیر جمالت بر اساس احتمال اتفاق در دنیاي واقعي بود .تاگر -فلوسبرگ به این نتیجه رسیدند
که کودکان اتیسم در کاربردي کردن دانش ،در مورد احتمال وقوع وقایﻊ در جهان براي فهمیدن جمله،
مشکل دارند .این یافتهها نشان ميدهند که کودکان اتیسم ،نه تنها توانایي محدودي براي هماهنگ
کردن دادههاي زباني با دانش دنیاي واقعي دارند ،بلکه در بعضي موارد ممکن است دانش کمي درباره
وقایﻊ اجتماعي داشته باشند که به وسیله کودکان عادي براي تقویت مهارتهاي زباني الزم و افزایش
ساختارهاي زباني پیشرفته به کار ميرود (لرد .)3229 ،راتر فورد و همکاران ( )3221در مطالعهاي،
ارتباطي قوي بین درک زبان و عملکرد اجتماعي را کشف کردند ،در حاليکه این یافتهها براي افرادي
که اختاللهاي زباني درکي و بیاني در کودکي داشتند ،قابل مالحظه نبود .در کودکان اتیسم درک زبان
در گفتگوها و سایر بافتهاي مکالمهاي تفاوت معناداري دارند ،زیرا جنبههاي کاربردشناسي و

)- Mac Arthur Communicative Development Inventory(ACDI
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معناشناسي زبان ارتباط زیادي با تعامل اجتماعي غیرکالمي و سایر جنبههاي اجتماعي تطابق دارد .به
هرحال ،درک و فهم زبان بیاني از مشکالت جدي افراد با اختالل اتیسم است و آنها را براي فهم گفته
هاي دیگران با چالش بسیاري روبه رو ميسازد.
شولتز ( )3229در تحقیقي به منظور بهبود وضعیت ارتباطي کودکان اتیسم با عملکرد باال ،با استفاده
از مداخلههاي متمرکز بر دیدگاه گیري ،برنامه آموزش هیجان خواني را به مدت 79 ،هفته و هر هفته به
مدت یک و نیم ساعت بر روي  92کودک با استفاده از روشهاي نقش بازي ،نقاشي و نمایش ویدئویي
به طور متوالي انجام دادند .نتایج ،تغییرات معناداري را درگروه آموزش ،در مقایسه با گروه عادي نشان
داد .اسچلوسلي و سیگافوس ( )3225در تحقیقي به منظور بررسي رشد مهارتهاي ارتباطات غیرکالمي
افراد با اختالل اتیسم ،نشان دادند که کودکان اتیسم در مقایسه با همساالن عادي خود قادر به تشخیص
دقیق اظهارات چهرهاي و همچنین تشخیص هیجانهاي مختلف از همدیگر نشدند .روشهاي مداخلهاي
زیادي در خصوص تقویت توانایي ارتباطي و اجتماعي افراد اتیسم انجام شده و کم و بیش توانستهاند،
مهارتهاي ارتباطي (کالمي و غیرکالمي) را در کودکان اتیسم بهبود بخشند ،اما هیچکدام از این برنامه
یا روشهاي مداخلهاي مستقیما بر مهارتهاي پیش کالمي متمرکز نبودند و تاثیر آنها عموما در سطح
رفتار و موقعیتي است .اما برنامه مداخلهاي که در این تحقیق مبتني بر نظریههاي شناختي اجتماعي
تدوین شده است ،بهطور مستقیم مهارتهاي پیش کالمي افراد اتیسم را که پیشنیاز مهارتهاي گفتاري
و ارتباطي است ،مورد هدف قرار ميدهد و در نهایت موجب بهبود جديترین مشکل کودکان اتیسم یعني
نقص در روابط و تعامالت اجتماعي ميشود .ظرفیت یادگیري و عاطفي  -اجتماعي کودکان اتیسم و نیز
ناتواني آنها در همکاري متقابل با درمانگران در فرایند اجراي برنامه یکي از محدودیتهاي جدي تحقیق
حاضر بود و در پایان با توجه به اثربخشي برنامه آموزش مهارتهاي پیش کالمي بر تقویت مهارتهاي
ارتباطي ،بهکارگیري این برنامه براي سطوح سني مختلف کودکان اتیسم با بهره اتیسم مختلف پیشنهاد
ميشود.
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