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  چکیده
شنوا یکی از هاي نحوي در گفتار کودکان مبتال به اوتیسم و کممطالعه و تحقیق پیرامون ویژگی

هاي هاي اخیر پژوهشسال شناسان زبان است و به ویژه درشناسان و آسیبموضوعات مورد توجه زبان
هدف پژوهش حاضر نیز بررسی و مطالعه فرآیند پسایندسازي در . بسیاري در این حیطه انجام شده است

جامعه آماري این . شنوا و عادي با توجه به عامل غیر زبانی جنسیت استگفتار کودکان اوتیستیک و کم
. ودك عادي به عنوان گروه شاهد استک 20کودك اوتیستیک و  20شنوا، کودك کم 20پژوهش شامل 

در این پژوهش به منظور سنجش میزان پسایندسازي از آزمون تصاویر متوالی و گفتار آزاد استفاده و 
. شودسپس مکالمات ضبط شده تحلیل و میانگین رخداد فرایند پسایندسازي براي هر گروه محاسبه می

یان عامل زبانی و عامل غیرزبانی جنسیت استفاده هم چنین از آزمون تی جهت تعیین میزان همبستگی م
شنوا در مقایسه با نتایج حاکی از آن است که پسایندسازي اسامی در گفتار گروه کودکان کم. شده است
چنین کودکان عادي به لحاظ وقوع پسایندسازي هم. ها از بسامد وقوع بیشتري برخوردار استدیگر گروه

میزان رخداد پسایندسازي در گفتار دختران و عالوه بر این، . رار دارنددر گفتارشان در مرتبه بعدي ق
  .پسران تفاوت معناداري با یکدیگر دارد

    
  ، جنسیتشنوا، فرایند پسایندسازياوتیسم، کم :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه-1

مـدار  . اسـت  ترین امر در زندگی اجتماعی بشر ایجاد ارتباط با همنوعانش بودهاز زمان تشکیل جامعه مهم
ها با یکدیگر میسر نیست، به ناچار بشر واسطه ذهنزندگی بشر بر ارتباط قرار دارد و از آنجا که ارتباط بی

بدون شک از میان تمامی تـدابیر متعـددي کـه بشـر بـراي فهمانـدن نیـت و        . نیازمند ابزار ارتباطی است
آیـد  شـمار مـی  وسیله ارتباطی افراد بشر بهترین برد، زبان مهممقصود خود به دیگر همنوعانش به کار می

ــفیعی، ( ــادي    ). 32-25 :1388ش ــوان بنی ــه عن ــان ب ــت زب ــش و اهمی ــین نق ــب هم ــه موج ــرین و ب   ت
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هاي درمان یـا تقلیـل   ترین ابزار ارتباطی است که شناسایی اختالالت زبانی و گفتاري و یافتن راهگسترده
  . تستی همواره مد نظر محققان بوده و هچنین اختالال

هاي خاص ذهنی، روانی و جسمی شناسایی و توجه به نیازهاي کودکان استثنایی که به لحاظ ویژگی
اي هاي کارگزاران علمی و فرهنگی هر جامعهترین رسالتاند، از مهمهاي ویژهها و حمایتنیازمند هدایت

ه خدمات تخصصـی بـه   هاي پیشرفت و اعتالي جوامع، کمیت وکیفیت ارائدر واقع از جمله شاخص. است
در بین کودکان استثنایی، کودکان مبتال بـه اوتیسـم و کودکـان کـم     . کودکان و نوجوانان استثنایی است

بخشـی  گري و توانشنوا جایگاه بسیار حساسی دارند و شناسایی و تشخیص سریع و دقیق و بالطبع درمان
ین تحقیق پژوهشگر درصـدد آن اسـت کـه    در ا .اي برخوردار استالعادهاین قبیل کودکان از اهمیت فوق

  :هاي زیر را بیازمایدفرضیه
دختران و پسران مبتال به اوتیسم تفاوت معناداري وجود در گفتار  میزان فرآیند پسایندسازي در: 1فرضیه 

  . دارد
  .داردشنوا تفاوت معناداري وجود دختران و پسران کم در گفتارسازي در میزان فرآیند پسایند: 2فرضیه 
  .دختران و پسران عادي تفاوت معناداري وجود دارد در گفتارسازي دمیزان فرآیند پسایندر : 3فرضیه 
  .شنوا تفاوت معناداري وجود داردکودکان اوتیسم و کم در گفتارسازي در فرآیند پسایند: 4فرضیه 
  .وجود داردکودکان اوتیسم و کم شنوا و عادي تفاوت در گفتار سازي پسایند میزاندر : 5فرضیه 

  
  تحقیق پیشینه -2

هاي ارتباطی اجتماعی و معایب رفتاري را شناختی است که ناتوانیاختالل عصب یا درخودماندگی اوتیسم
این اختالل یکـی از  . هاي زبانی، معیوب و یا به طورکلی غایب استدر این بیماري قابلیت. به همراه دارد

هـا در مـورد تعـداد افـراد     بینیپیش. شوداز دختران دیده می اختالالت نافذ رشد است و در پسران بیشتر
مانند، بسیار متغیـر اسـت امـا عمومـا در بیشـتر      مبتال به اختالالت طیف اوتیسم که بدون کالم باقی می
  ).2008و همکاران ،  1لویستر(مطالعات در حدود یک چهارم جمعیت گزارش شده است 

به خاطر ناتوانی در کاربردشناسی زبان  درخودمانده عی کودكعدم توانایی در برقراري ارتباط اجتما
هاي تواناییدرخودماندگی مبتال به  فرددر واقع در . راست مغز است هرمکهاي نیاست که از توانمندي

هاي زبانی که نیازمند به سیگنال بیند اما تواناییآسیب قابل توجهی نمی چپ، هزبانی مربوط به نیمکر
گونه این بیماري را این) 1943( 2کانر .)59-58: 1380پور،نیلی( شودت است مختل میعصبی نیمکره راس
عاطفی و اجتماعی،  اوتیسم، اختاللی است که با ناتوانی طفل جهت برقراري رابطه«: تعریف کرده است
هاي کالمی و زبانی و تمایل به یکسانی محیط و سرگرمی با اشیاء، همراه است و عدم رشد مهارت

  .»گیردهاي مختلف را در بر میاتوانی کودك در برقراري ارتباط با مردم و موقعیتن

                                                             
1- Luyster, R.J. 
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هـاي  زبـان تولیـدي    ن و پژوهشگران اهمیت رشد برخی از مهـارت بسیاري از معلمان، والدین، متخصصا
ر در فراگیـري  رغم این کمبودهـاي آشـکا  علی. سالگی را مطرح کردند 5براي کودکان اوتیستیک تا سن 

هاي زبانی بر عملکردهاي کلی، کارهاي عملـی محـدودي در مـورد رشـد     ثیر مهارتدر اوتیسم و تازبان 
-و واژههاي غیرعادي تولید زبان از جمله پـژواك و گفتـار   مشخصه. زبان در این بیماري انجام شده است

واك، افراد مبـتال  عالوه بر گفتار نامفهوم و پژ. در اوتیسم مرتباً گزارش شده است معنینامفهوم و بیهاي 
هـاي  زبرزنجیـري   اند اغلب شیوه گفتار منحصر به فـرد دارنـد کـه بـا ویژگـی     به اوتیسم که داراي کالم

 بر تولید، نحوه و گفتار به مربوط بخش در). 125 :1999، 2و گیتنس 1آرونس(غیرعادي مشخص می شود
 و نرمال صورت به موارد اغلب رد اوتیستیک توانایی کودکان) 1988( 4و هامبرگر 3رومسینظرات  اساس
 اوتیستیک کودکان رشد میزان که معتقدند) 1975(7و کوکس 6، روتر 5بارتاك حال عین در ،استی طبیع

 و  نحو بخشدر . ر استتضعیف نسبتاً عادي، کودکان با مقایسه در و است همراه خیرتا با بخش این در
کودکـان   بـه  اوتیستیک نسـبت  کودکان)1980(انش همکار و 8بارتولوسی هايیافته اساس واژه برساخت
افعال کمکی، عالمـت زمـان    ،)a,the(تعریف حروف نظیر تکواژهایی حذف براي بیشتري تمایل عادي

 کـاربرد  و ضـمیر  جابجایی .دارند(ing) استمراري حال عالمت ،(s)شخص سوم عالمت،  (ed)گذشته
کودکـان   ایـن  زبانی خصوصیات یگرد از شخص اول ضمیر جاي به شخص سوم و شخص دوم ضمایر
 مشکالتی با مجهول نیز  و معلوم و استفهامی جمالت پردازش و درك در و واژگان یادگیري در. است
 مطلب این نشانگر) 2003(12و جوزف 11فالسبرگ-تگر نظرات). 36: 10،1996میلر و 9ازنف (هستند  روبرو

 عـین  در و رددا سالم کودکان به زیادي شباهت نحو حوزه در اوتیستیک کودکان رشد که است مطلب
 زبان بحث در اوتیستیک کودکان هايویژگی دیگر از .دارد آنها به نسبت تريمک شتاب و سرعت حال

 لحن و آهنگ همان با شنوندمی را آنچه و دارند  کالم پژواك اوتیستیک کودکان از برخی که این است
 قبالً که عباراتی یا کلمات و باشند خیري داشتهتا کالم پژواك است ممکن کودکان این کنند،می تکرار
 کودکان این دیگر مشکالت زبرزنجیري از قواعد رعایت عدم). 37: 1385 رافعی(تکرارکنند  را اندشنیده
) 54 :2004(13ریدمن کلی. نیست آنها احساسات بیانگر دارند که یکنواخت صدایی تن کودکان این است،
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اما میزان وقـوع   شودمحسوب میرشد زبان در بسیاري از کودکان نیز  ویژگی عادي گوید پژواك کالممی
اوتیسـم بـا   ) 2003(فالسـبرگ و جـوزف    -به گفتـه تگـر  . آن در افراد اوتیسم بیشتر از افراد عادي است

یعنی استفاده از ضمیر دوم شخص یا سوم شخص مفرد به جاي ضـمیر  . سازي ضمیر همراه استواژگون
دریافت کـه کودکـان مبـتال بـه اوتیسـم از      ) 2003فالسبرگ،  –به نقل از تگر ( 1بال. اول شخص مفرد

الولنـد و همکـارانش نیـز    . کننـد ها اسـتفاده مـی  هاي اخباري تنها به منظور پاسخگویی به پرسشجمله
ـ   دریافتند که در مقایسه با کودکان مبتال به نـاتوانی  انی، کودکـان اوتیسـتیک از جمـالت    هـاي خـاص زب

بر  )60: 2004( ریدمن کلی ).2003فالسبرگ،  -به نقل ازتگر(کنند وافقی کمتري استفاده میکیدي یا تتا
. گویی ارتباط داشته باشـد مند با پژواكاین باور است که در افراد اوتیستیک ممکن است رشد گفتار قانون

وش طبیعـی  منـد بـه ر  به گفته وي از نظر برخی پژوهشگران، کودکان اوتیستیک در رشـد گفتـار قـانون   
) 67 :2004،  ریـدمن کلـی  بـه نقـل از   (کانر. کندگویی رشد میو گفتار کاربردي از طریق پژواك اندناتوان

و بـه طـور    گـویی را رهـا  سالگی بـه تـدریج پـژواك    6تا  5گوید کودکان مبتال به اوتیسم بین سنین می
در مورد درك گفتار در ) 1975( 3و وینگ 2ریکس. کنندخودانگیخته از ضمایر یا مرجع مناسب استفاده می

در . نـدارد گفتار وجـود  تولید عالقه آشکاري به  این کودکان در کودکان مبتال به اوتیسم معتقدند در اغلب
آنهـا  . دهنـد کنند، هیچ پاسـخی نمـی  وقتی والدینشان با آنها صحبت می هاي اولیه، برخی از کودکانسال
و رشـد درك گفتارآنهـا    هاي خاصی دارنـد را درك کننـد  هاي مفرد کمی که تداعیممکن است واژه بعداً

بزرگتـرین مشـکل کودکـان    ) 1975بـه نقـل از ریکـس و وینـگ،     (بارتاك و دیگران . واقعا آهسته است
کنند از قبیل همراه با بافت و گوینده تغییر میدانند که درك و استفاده از اجزاء کالمی میاوتیستیک را در 

 ی قرار دارندکودکان اوتیسم، اختالل طیف سوي یک در) 1991( 4راپین عقیده به. ضمایر و حروف اضافه
 در حالی که در دارند، طبیعی و سالم کودکانبا   مشابه عملکردي)واژگاننحو، ( زبان ساختاري بعد از که

 در این. دماننمی باقی  کالم فاقد خویش زندگی طول در که را یافت کودکانی توانمی طیف دیگر سوي
 هايزمینه در زبان مناسب کاربرد یعنی ،یکاربردشناخت لحاظ به کودکان این گروه دو هر که است لیحا

 جملـه  از زبـان  یکاربردشـناخت  مشکل این رو از .دارند اختالالت عمیقی همچنان ارتباطی، و اجتماعی
و  5سـیگمن  .اسـت  مشـاهده  قابـل  اوتیسـم  طیـف  تمامی کودکـان  در که است اختالالتی و مشکالت

تواننـد  ک به خوبی همساالن عادي خـود نمـی  نشان دادند کودکان اوتیستیدر پژوهش خود )1981(6آنگرر
کننـد و چـون   کان گاهی به نحو نامناسب پرسش مـی این کود. کنند به طور مناسب استفادهاز زبان  عمالً

  .ها استفاده کنندی از آن در محاورهوبتوانند به خراي استفاده از زبان ندارند، نمیهاي زیاد و متنوع بتمرین

                                                             
1- Ball 
2- Risks, M.A.  
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6- Ungerer, J. 
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شنوایی آموزي دخالت دارند که یکی از موارد مهم، کمزیادي در عدم موفقیت در امر زبانعوامل 
ها در دهی واژهانتخاب و سازمان )78: 2003(2و بیسون 1پالنته به گفته ).47: 1390ساعدي،(است

مشکل مواجه شنوایی را با  دیده آسیبراري ارتباط کالمی کودك و برق جهت درك و بیان زبان ،جمالت
ند از وضوح بسیار پایینی اویژه در گروهی که با افت شنوایی شدید مواجهه گفتار این کودکان ب. دسازمی

 عاطفی، هاي شدید اجتماعی،کودك را در معرض آسیب پذیري گفتار،این اختالل در فهم. برخوردار است
 اثرات ،عمیق وکم شنوایی شدید . )1391 ،و محموديمحمدي  ،ظریفیان(دهدی قرار میتحصیلی و درک

 کم شنوا. دگذارهاي زبانی و ارتباطی کودك دچار کم شنوایی بر جا میویرانگر و شدید بر تحول توانایی
وایی در شنیدن گفتار عادي نشکگیري از وسایل کمبا استفاده از سمعک یا بدون بهرهشخصی است که 

  ).87: 1392کول، ( دسی بل است 69تا  35فراد شنوا مشکل دارد و آستانه شنوایی او بین ا
 کـاهش  ماننـد (ارتبـاطی  اهـداف  شـدن  محـدود  شـنوایی،  افـت  به مبتال دبستانی پیش درکودکان
 رسـوم  و آداب مـورد  در کـافی  اطالعات نداشتن ،)درخواست و تقاضا کاهش و مکالمه پیشنهادات طی

، 4کرامـر و  3اسـتیفن (اسـت  ارتبـاطی  مشکالت جمله از گفتگو کردن تمام و بحث موضوع تغییر مکالمه،
-می زبان و گفتار رشد در خیرات و اختالل باعث سالگی 6 از قبل به خصوص شنوایی افت). 211 :2009

 سـاختاري  نظـر  ازی و معنـای واجی و  نحوي، هايمقوله شامل زبان کلی هايمقوله شود، براي مثال در
  ).1385، پورامامیحسینیان و ( شودمی جمالت و هاواژه آواها، به آسیب شامل

حرکتـی و شـناختی در کـودك رشـد      -هاي روانـی که هر چه توانایی بیان کرد) 1380(یارمحمدیان 
 نـد معتقد )1391( محمدي و محمودي ،ظریفیان .کندشد، زبان نیز در وي بیشتر رشد میبیشتري داشته با

از نظـر   کوتاهتري نسبت به همساالن شـنوا دارنـد،    MLUشنوا عالوه بر آنکه در گفتار آزاد کم کودکان
) 1386(مهـري  . دهنـد بـا آنـان تفـاوت معنـاداري نشـان مـی       نوع و تعداد خطاهاي صرفی و نحوي نیـز 

و لطفـی  . تـر اسـت  داري پـایین ور معنـی شنوا بـه طـ  هاي کاربردي در کودکان کماظهارداشت که توانش
در وي  .نـد شنواي پیش دبستانی تهـران پرداخت هاي زبانی کودکان کمبه بررسی ویژگی) 1388(رانهمکا

   .دهدشنواي پیش دبستانی نشان میان کمهاي زبانی را در کودکضعف شدید مهارت ،این مطالعه
ی هـاي کاربردشـناخت  ر به کارگیري مهـارت شنوا دنشان داد که کودکان کم) 1392(پژوهش جعفري 

 طبق تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که) 1967(5کوهن. کنندتر از کودکان شنوا عمل میضعیف
نسـبت بـه گـروه     تـر و کمتـري  جمـالت متغیـر کوتـاه    ،لحاظ ساختاريآموزان ناشنوا اصوالً به دانش که

جـی کـردن و   همانند همساالن خود در ه ه آنها معموالًبا وجود اینک. کنندهمساالن شنواي خود تولید می
هـاي  ، اما کودکان ناشنوا تمایل به استفاده مداوم از کلمات و عبـارت اندگذاري ماهراستفاده از عالئم نقطه

                                                             
1- Plante, E. 
2- Beeson, P. 
3- Stephens, D.  
4- Kramer, S.E. 
5- Cohen 
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اي در یک متن دارند و آنها از اسامی و حروف تعریف بیشـتر و از حـروف ربـط و قیـدها     تکراري و کلیشه
. اظ نحوي پیچیدگی کمتـري دارنـد  لحشوند و جمالت به حذف می کلمات اصوالً. نندککمتر استفاده می

هـاي  که کودکان ناشنوا به این دلیل که قادر بـه شـنیدن صـحبت    ندنشان داد )2000( 2و هگه 1سبروک
ن شنوا قادر بـه انجـام   بزرگساالن را که کودکاتوانند تقلید فعالیت مغزي والدین و سایر مردم نیستند، نمی

شنوا از عملکردهاي کودکان کم)  2009(4و فرناندز 3هاي پژوهش میلهرمطابق یافته. فرا گیرند آن هستند
تـري از  کنند و در مقایسه بـا کودکـان شـنوا بـه نحـو نامناسـب      کاربردشناختی بسیار متفاوت استفاده می

سـم نـه تنهـا در درك و بیـان     شنوا و اوتیکودکان کم. کنندنه استفاده میهاي مختلف در این زمیتوانایی
یـابی  زمینههاي اغلب پژوهش. اندلفظ گفتاري نیز دچار اختاللدر تولید و ت بلکه غالباً واژگان مشکل دارند

 درصـد 25این شیوع از . ند که خطاهاي تولیدي و تلفظی در جامعه این کودکان بسیار شایع استنشان داد
 آمـوزان متفـاوت اسـت   ها و دانشنها و آزموکه البته بر اساس مالكاست تخمین زده شده  درصد95تا 
   .)2000،گهو ه سبروک(

 پسایندسـازي،  دردارد کـه  چنین بیان می) 131: 1388(راسخ مهند  در خصوص فرایند پسایندسازي
 کـه  آنجـا  از .رودمی فعل از پس جایگاهی به است دهبو فعل از قبل آنها شاننبی جایگاه که یایهسازه
 دالیل دنبال به آن تبیین براي تواننمی پس کند،نمی نادستوري را جمله فرایند این انجام عدم یا انجام
با این که در اکثر  .کرد جستجو کالمی عوامل در را پسایندسازي انجام چرایی باید بلکه بود، نحوي صرفاً

ژه در متون نوشتاري و سبک رسمی، فعل آخرین سازه جمله است، اما موارد بسیاري جمالت فارسی به وی
نشان این سـازه قبـل از   جایگاه بی. گیرداي دیگر در جمله قرار میشود که پس از فعل، سازهنیز دیده می

-ازي مـی شناسی پسایندسبه این فرآیند در زبان. شودحالت نشاندار پس از فعل واقع می فعل است، اما در
  . گویند
بـاور اسـت کـه در     او بر ایـن . بندي اطالع کهنه و نو پرداخترده بهبا تحلیل متن ) 1981( 5پرینس 

هایی از جمله نسـبت بـه   ها نوعی عدم تقارن اطالعی وجود دارد به این معنی که بخشجمالت تمام زبان
عی جمله، یعنی این که چـه بخشـی   بندي اطالو دسته تر یا نوتر استهاي دیگر داراي اطالع کهنهبخش

بر اسـاس فرضـیات گوینـده دربـاره میـزان       بخشی را داراي اطالع کهنه بدانیم،را داراي اطالع نو و چه 
بنـدي از میـزان   وي به درجـه ). 133: 1388به نقل از راسخ مهند، (گیرد اطالعات قبلی شنونده انجام می

ش مشـترك  ان آشنایی اصطالحی است که او به جاي دانمیز. پردازدهاي اسمی شنونده میگروه 6آشنایی
  هـاي  بحـث کهنـه و نـو بـودن در مـتن در مـورد مصـداق       . کندآن استفاده میمیان شنونده و گوینده از 

                                                             
1- Brooks, A.  
2- Hedge, M.N. 
3- Miilher, L. P. 
4- Fernandes, F. D. M 
5- Prince, E.F. 
6- Assumed Familiaritys 
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، حـدس  1جدید. گیرداو سه درجه میزان آشنایی را براي اسامی در نظر می. رودهاي اسمی به کار میگروه
کنـد در  اند که گوینده و شنونده را وادار مـی هاییبه باور وي اسامی جدید آن. 3، مورد اشاره واقع شده2زدنی

، جدیـد نـامعین   4این اسامی شامل اسامی جدید معین. متن از آنها استفاده کند، یعنی مصداق آنها را بیابد 
  :هاي زیر توجه کنیدبه نمونه. است 6و یا جدید نامعین معرفه 5معرفه نشده

  . ي شاعر بزرگ ایران استسعد: جدید معین) الف
  .امسال با دانشجویی در دانشگاه آشنا شدم: جدید نامعین معرفه نشده ) ب
  . درسی که علی گذرانده خیلی مهم است: جدید نامعین معرفه شده) ج

اسـامی   اند و یا اینکه در بافت گفتگو حاضر نیستند،که قبال در کالم حضور داشتهاي همچنین اسامی
شاره شده در موقعیت و ا 7اشاره شده در متن : سامی شامل دو نوع اسم استاین ا. اندقع شدهمورد اشاره وا

توانـد آنهـا را چـه از    کند شنونده میکه گوینده فکر می اندزدنیگروه سوم اسامی حدس.  8موقعیت گفتگو
: انـد ایـن اسـامی بـر دو نـوع    . شده در متن حدس بزنـد راه استنتاج و چه از طریق اسامی مورد اشاره واقع

  ). 134: همان(ی از طریق استنتاج و حدس زدن 9زدنی از طریق خود بخش اسمیحدس
  

    روش تحقیق - 4
-شنوا و کودکان عادي تشکیل میآماري این پژوهش را سه گروه کودکان مبتال به اوتیسم و کم هجامع

الزهرا  هايپور، آموزشگاه گلراکز اختالالت رفتاري شهید مقدممدهند که براي سنجش گروه اوتیسم به 
هاي استاندارد در ابتالي این کودکان به اوتیسم قبال توسط آزمون. همیري شهر شیراز مراجعه شدو 

نحوه انتخاب کودکان اوتیسم از طریق پرسشنامه بود و  . یید شده استاها و مراکزتوانبخشی تدرمانگاه
) پسر 10دختر و  10(نفر از کودکان اوتیسم 20اختاللی باشند و ر گرفت که کودکان تکمبنا بر آن قرا

براي . و مورد آزمون قرار گرفتند ه صورت تصادفی انتخاب شدندب گونه اختالل رفتاري دیگربدون هیچ
پسرانه  شنوایان  دخترانه کاشف وهاي استثنایی کمشنوا، از آموزشگاهمورد سنجش قرار دادن کودکان کم

از آنها مورد آزمون قرار گرفتند و براي ) پسر 10دختر و  10(نفر 20که  اران در شهر شیراز انتخاب شدبه
به صورت تصادفی از مدارس فرهنگیان ) پسر 10دختر و  10(نفر 20) گروه شاهد(سنجش کودکان عادي 

سال 18-9ه همگی بین سنیننفر بودند ک 60کل جامعه آماري . انه و پسرانه شیراز انتخاب شدنددختر

                                                             
1- New 
2- Inferable 
3- Evoked 
4- Unused 
5- Unanchored 
6- Anchored 
7- Textually Evoked 
8- Situationally Evoked 
9- Containing Inferable 
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آنها که از طریق گفتار آزاد در گفتار  ،هاي ارتباطی این کودکانبه منظور بررسی قابلیت .قرار داشتند
ماه  3به مدت  ،گردآوري شدند موضوعات متنوع و آزمون تصاویر متوالی و مصاحبه اطالعات مورد نظر

شنوا از کودکان اوتیستیک و کمزیستی  -ماعیاجت -روانیهاي ویژگی. ضبط و پس آوانگاري، تحلیل شد
و  هاي پزشکی آنان گردآوريطریق تکمیل پرسشنامه اطالعات عمومی کودکان استثنایی و بازدید پرونده

  .نداري مد نظر در این پژوهش لحاظ شددر انتخاب جامعه آم
مقایسه میزان وقوع جهت ) 1388به نقل از راسخ مهند، ) (1981(این تحقیق بر اساس الگوي پرینس

شنوا و کودکان عادي صورت گرفته فرآیند پسایندسازي در گفتار کودکان مبتال به اتیسم، کودکان کم
 و بنديکهنه درجه/ هایی اطالع نوطبق این الگو اسامی بر اساس میزان آشنایی ابتدا در جدول. است

ه این دو جدول ب. مشخص شداسامی پسایندشده  و اي دیگري تمام اسامی شمارشهسپس در جدول
در صد میزان وقوع  براي هر گروه به طور جداگانه جدول . براي تک تک افراد تهیه گردیدطور موردي 

و تعداد اسامی اسامی و درصد و فراوانی سپس . فرآیند پسایندسازي به تفکیک جنسیت طراحی شد
، کودکان کم شنوا، اوتیسم (سه گروه  در نهایت  هر وها به صورت دو به دو بررسی پسایندشده در گروه

- و از طریق آزمون  spssهمچنین با توجه به نمرات با استفاده از نرم افزار . با یکدیگر مقایسه شد) عادي
  .ها صورت گرفتدادهتست تحلیل هاي آنالیز واریانس یک طرفه و تی

 
  هایافته- 4

و برپایـه   تحلیـل ها ه گروه از کودکان این دادهبررسی و مطالعه اسامی پسایندشده در گفتار این س پس از
  :تعامالت آنها جداول زیر حاصل شدموارد پسایندسازي مشاهده شده در 

            

  فراوانی و درصد اسامی پسایندسازي شده در گفتار کودکان عادي. 1جدول شماره 
  
  
  
  
  

  درصد  فراوانی  
  51/9  111  اسم اشاره

  49/90  1056  اسم جدید معین
  0  0  اسم جدید نامعین

  100  1167  جمع
  71/13  160  اسم پسایندسازي شده
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  کودکان فراوانی و درصد اسامی پسایندسازي شده در گفتار  -2جدول شماره 
  مبتال به اوتیسم

  
  

  
  
  

  
  

  فراوانی و درصد اسامی پسایندسازي شده در گفتارکودکان کم شنوا -3جدول شماره 
  

  درصد  تعداد  جنسیت
  4/49  10  دختر
  6/50  10  پسر
  100  20  جمع
  نمرات پسایندسازي در گفتار کودکان مبتال به اوتیسم -4جدول شماره 

  بر اساس جنسیت 
  

  

  

  درصد  فراوانی  اسامی
  3/23  153  اسم اشاره

  7/70  466  اسم جدید معین
  6  36  اسم جدید نامعین

  100  655  جمع
  67/12  83  اسم پسایندسازي شده

  درصد  فراوانی  
  28/20  129  اسم اشاره

  24/79  504  اسم جدید معین
  48/0  3  اسم جدید نامعین

  100  636  جمع
  5/41  264  اسم پسایندسازي شده 
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  نمرات پسایندسازي گفتار گروه اوتیسم بر اساس جنسیت -1نمودارشماره 

  
  درصد  تعداد  جنسیت

  5/41  10  دختر
  5/58  10  پسر
  100  20  جمع

  ات پسایند سازي در گفتار گروه کم شنوا بر اساس جنسیتنمر -5جدول شماره 

  
  سازي در گفتار گروه کم شنوا بر اساس جنسیتنمرات پسایند -2نمودار شماره 
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  درصد  تعداد  جنسیت
  3/59  10  دختر
  2/40  10  پسر
  100  20  جمع

  نمرات پسایند سازي در گفتار گروه عادي  بر اساس جنسیت -6جدول شماره 

  
  نمرات پسایند سازي در گفتار گروه کودکان عادي بر اساس جنسیت -3ماره نمودار ش

  
سازي در گفتار گروه کودکان مبتال به اوتیسم و کم شنوا نمرات پسایند -4نمودار شماره

 بر اساس جنسیت
  

0

2

4

6

8

10 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
پسایندسازي شدهمات لک  

تعداد دختران و پسران

پسر
دختر

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ندساز?کلمات پسا ?

دختران و پسران دختر کم شنوا
پسر کم شنوا

سم?دختر اوت  
سم?پسر اوت



   1393 بهار، 36 ، شماره10فصلنامه پازند، سال / 60
  

  
اوتیسم و کم شنوا سازي در گفتار گروه کودکان مبتال به نمرات پسایند -5نمودار شماره 

  و عادي
 هـاي اصل از آن به اختصار در جـدول و  نتایج ح تی استفاده شدها از آزمون به منظور بررسی فرضیه

  .شودزیر ارائه می
  سطح معناداري  t انحراف معیار میانگین تعداد   متغیر
  20/4  20/4  10  پسر

  65/3  60/3  10  دختر   03/0  559/0
  سازي در گفتار دختران و پسران اوتیسمگین پسایندمقایسه میان -7جدول شماره

  
که به لحاظ میانگین فرایند پسایندسازي تفاوت معناداري بین دختران و  ها حاکی از این استیافته

این فرضیه  بنابر .پسران بیشتر از دختران پسایندسازي در گفتارشان دارند ).p</05(پسران وجود دارد 
  .شودشماره یک تایید می

  سطح معناداري  t انحراف معیار میانگین تعداد   غیرمت
  43/7  1/15  10  پسر

  29/6  7/10  10  دختر   01/0  42/1
  سازي در گفتار دختران و پسران کم شنوامقایسه میانگین پسایند -8شماره  جدول
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 که تفاوت معناداري بین دختران و پسران وجود داردحاکی از آن است  8هاي جدول شماره یافته
)p</05.( ها فرضیه مطابق این یافته. دارنددختران پسایندسازي در گفتارهایشان پسران بیشتر از  و

  .شودشماره دو تایید می
  سطح معناداري  t انحراف معیار میانگین تعداد   متغیر
  51/3  1/4  10  پسر

  28/3  1/6  10  دختر   04/0  31/1
  ازي درگفتار دختران و پسران عاديبررسی مقایسه میانگین پسایند س -9جدول شماره 

  
که تفاوت معناداري بین گفتار دختران و پسران وجود  از آن است حاکی 9هاي جدول شماره یافته

نتایج این تحقیق با فرضیه شماره  .و پسایندسازي در گفتار دختران بیشتر از پسران است ).p</05(دارد 
  .سه همخوانی دارد

  سطح معناداري  t ف معیارانحرا میانگین تعداد   متغیر
  75/3  9/3  20  اوتیسم

  07/7  9/12  20  کم شنوا  00/0  - 02/5
  سازي در گفتار کودکان اوتیسم و کم شنواگین پسایندمقایسه میان -10شماره جدول 

  
کان اوتیسم و کم که تفاوت معناداري بین گفتار کودحاکی از آن است  10هاي جدول شماره یافته

پسایندسازي در گفتار کودکان کم شنوا بیشتر ، هاو با توجه به سطح میانگین ).p</05(شنوا وجود دارد 
  .شوداست و فرضیه شماره چهار تایید میاز کودکان اوتیستیک 

عادي بررسی مقایسه سه گروه کم شنوا،  در این پژوهش از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور
  :ج آن در جدول زیر مشاهده می شودو اوتیسم استفاده شده است که نتای

  f p انحراف معیار میانگین فراوانی  متغیر
  75/3  9/3  20  اوتیسم

  07/7  9/12  20  کم شنوا  00/0  60/19
  33/3  8/4  20  عادي
  39/6  20/7  60  جمع

  سازي در گفتار کودکان اوتیسم و کم شنوا و عاديمیانگین پسایند -11جدول شماره 
  

 .شودتایید می فرضیه شماره پنج است و  f=60/19و  P =0 ،11هاي جدول شماره فتهبا توجه به یا
)p</05  ها تایید شودتا فرض اختالف میانگینH1.(  
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مقایسه دو به دو میانگین پسایندسازي در گفتار کودکان اوتیسم و کم -12جدول شماره
  شنوا و عادي

  گیرينتیجه - 5
د بسامد وقوع فرایند پسایندسـازي درگفتـار گـروه کـم شـنوایان بیشـتر از گـروه        همانطور که مشاهده ش

نسـبت بـه   ) درصـد  58/ 5پسـران   درصد ، 5/41دختران (گروه کم شنوا . ن مبتال به اوتیسم استکودکا
یند سازي را در گفتارشان نشان بیشترین پسا)  درصد 6/50درصد و پسران  4/49دختران(گروه اوتیستیک 

  .دهندمی
نتایج نشـان  . اردکه تفاوت معناداري بین دختران و پسران وجود دها حاکی از آن است همچنین یافته

هـاي کودکـان   شنوا در مقایسه با گروهپسایندسازي در گفتار کودکان کمدهند که میزان رخداد فرایند می
شـنوا در مقایسـه بـا    پسران مبتال به اوتیسم و کـم گفتار مبتال به اوتیسم و عادي بیشتر است و همچنین 

در مقایسـه بـا پسـران    دختـران عـادي   تـار  پسایندسـازي بیشترحضـور دارد، درحـالی کـه در گف     دختران
صورت سلسـله مراتـب   ه سازي را بخواهیم میزان وقوع فرایند پساینداگر ب. پسایندسازي بیشترحضور دارد

سـازي  چپ نزدیکتر شویم از میـزان پسایند جهت از راست به چپ است و هرچه به سمت ( نمایش دهیم 
  )شودکاسته می

  .دختران مبتال به اوتیسم>پسران مبتال به اوتیسم>پسران عادي >ان عاديدختر >دختران کم شنوا >پسران کم شنوا
به عبارتی پسران کم شنوا بیشترین میزان حضور اسامی پسایند شـده و دختـران مبـتال بـه اوتیسـم      

  .کمترین میزان را در گفتارشان دارند
دسازي در تعامالت میزان رخداد فرایند پساینکه  ندبه این نتیجه دست یافت گاندر پایان نگارند

- شنوا در مقایسه با کودکان عادي از بسامد وقوع بیشتري برخوردار است و میکودکان اوتیستیک و کم
مداخالت صحیحی توان با ارائه میبنابراین، . تواند به عنوان نارسایی در گفتار و کالم آنها تلقی شود

 .زبانی آنها فائق آمد این مشکلدین آنها بر آموزي براي این کودکان و والهاي زبانهمچون برپایی دوره
  
  

  سطح معناداري  انحراف معیار  تفاوت میانگین  نوع

  00/0  79/1  9  اوتیسم  کم شنوا

  01/0  12/1  1/8  عادي

  00/0  79/1  9  کم شنوا  اوتیسم
  00/0  74/1  9/0  عادي

  عادي
  01/0  12/1  1/8  کم شنوا
  00/0  74/1  9/0  اوتیسم
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