
  اُتیسم داراي نیمرخ زبانی کودکان

  1حوریه احدي

  چکیده
البته  .شودتشخیص داده میشناختی  آسیب کاربرد با بیشتر که رشدي زبان است تیکی از اختالال اُتیسم

. استکمتر بررسی شده  آنهاتوانایی زبانی ، اُتیسمدشوار بودن برقراري ارتباط با کودکان داراي به علت 
هاي زبانی آنها براي تشخیص و درمان این زبانی کامل از توانایی داشتن نیمرخ این درحالی است که

هاي زبانی این کودکان با نیمرخ زبانی کامل از توانایی ارائه هدف این مطالعه. کودکان ضروري است
باال با عملکرد  اُتیسم داراي هسال 10-6 کودك 10 پژوهشدر این . استاستفاده از آزمون زبانی استاندارد 

از آزمون  اُتیسم داراي براي تشخیص کودکان. رکت داشتنداشم) همتاي سنی(کودك طبیعی  10و 
ها ف و تحلیل دادهاستاندارد رشد زبانی و براي توصی از آزمونتشخیصی گارز ، براي بررسی نیمرخ زبانی 

براساس نتایج  .شد ف و آزمون تی مستقل استفادهتوصیفی و آزمون کولموگراف اسمیرنو از آزمون آمار
 هاي آزمون رشد زبانی بینآزموندر تمام خرده، ها هاي آزمودنی تحلیل پاسخهمچنین حاصل از ثبت و 

اما در ). >P 05/0(تفاوت معناداري وجود داشت  آنها همساالن طبیعیو  اُتیسم دارايکودکان گروه 
ها بود و در کمتر از سایر خرده آزمون میزان این تفاوت ،جمله هاي واژگان تصویري و تقلیدخرده آزمون

صحبت کردن کمترین تفاوت  ههاي مختلف، بهرها نیز با وجود معنادار بودن تفاوت در بهرهبهره همقایس
 آنهاي مربوط به آزمونو خردهنحوي  هتوان نتیجه گرفت این کودکان در بهربنابراین می. را داشت

- درمان جدينیازمند بررسی و  ي مذکورهامؤلفه ارند، از این روها مشکالت بیشتري دبهره هنسبت به بقی
 . هستند تري

  آزمون رشد زبانی ،یزباننیمرخ  ،اُتیسمکودکان داراي  :ي کلیديها واژه

  

  مقدمه - 1
در سه  اختالل این ضروري براي تشخیص عالئمِ که یکی از انواع اختالالت رشدي عصبی است اُتیسم

اي در رفتار، عالیق و  هاي ارتباطی و الگوهاي تکراري و کلیشه ی، نارساییهاي اجتماع نارسایی هحوز
  ).2013انجمن روانپزشکی آمریکا، ( کند در اوایل کودکی بروز می گیرد ومیقرار ها  فعالیت

                                                
، مطالعات فرهنگی شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی وشناسی، پژوهشکده زباناستادیار، رشته زبان -  1
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نیز  این بیماراناست که معموالً در تشخیص  اُتیسم هاي اختالل زبان یکی از اولین نشانه تأخیر رشديِ
این کودکان کمتر  رفتاري و اجتماعی، آسیب زبانیِ آسیبِ اب در مقایسهاما . گیرد قرار می مورد توجه

هستند  دکان در درك زبان دچار مشکلاند که این کو مطالعات گذشته نشان داده. استبررسی شده 
-استفاده نمیطور عملی از زبان  به اُتیسمداراي تقریباً نیمی از کودکان . )385: 2014، همکاران و1کاور(

این رشد اما  ؛مشابه کودکان طبیعی دارند رشد زبانی این کودکان هبقید و تأخیر ارتباطی پایدار دارند و کنن
همراه  مخاطبهاي کاربردشناختی مانند تغییر در سبک ارتباطی خود برحسب موقعیت و با ناتوانیزبانی 

اما توافق کلی  ).2004همکاران،  و 2رابرت( شوندنمیاست و عبارات بدیع مانند استعاره و کنایه را متوجه 
تا حد امکان جزئی و  اساس نیمرخ ارتباطی و زبانی فرد وکه هر نوع پیشنهاد درمانی باید بر این است

  ).2006، 3بلکادي( دقیق باشد
 شناختی مرتبط یعنی کاربردشناسی، معناشناسی،مستلزم چهار نظام زبانبه عنوان ابزار ارتباطی زبان 

کاربردشناسی مربوط به قراردادهاي مدیریت کاربرد زبان در تعامالت اجتماعی . شناسی و نحو استواج
تماس چشمی و همچنین میزان رسمیت  ،گیرياست که شامل رفتارهاي اجتماعی غیرکالمی مانند نوبت

صحبت  با هنگام ،براي مثال هنگام صحبت کردن با یک دوست صمیمی. گفتار و انتخاب موضوع است
معناشناسی مربوط به تسلط بر مفاهیم و . متفاوت است انتخابی نوع کلمات یا موضوعکردن با کارفرما 

اکتساب کلمات جدید و معانی آنها یا  درقراردادهاي معناشناختی بر توانایی ما . معناي کلمات است
 مخاطبارتباط معنادار با طی تولید و پاسخ به کلمات در  و همچنین افراد هسازماندهی مفاهیم در حافظ

-قراردادهاي واج. ثر بر تولید صداهاي گفتاري استمربوط به قوانین مؤ ،شناسیواج. گذارندتأثیر می
 هدربردارندآموزیم و همچنین هایی است که در آنها تمایز بین کلمات شنیداري را میشناختی شامل روش

قوانین  هدربارهایی قاعده شاملهمچنین  زبان. دنگذارفظ یا تولید صداها تأثیر میکه بر تلاست قوانینی 
 تر مانندهاي واژگانی و دیگر واحدهاي اساسی براي ایجاد بازنمودهاي پیچیدهترکیب صورتچگونگی 

- اي متوالی و سلسلهمند کلمات به صورت ساختارهترکیب قاعده هشالود ،نحو. استها و جمالت عبارت
 ه، بنابراین اندازکنندنظام هماهنگ عمل میر رشد طبیعی، هر چهار د. مراتبی عبارات و جمالت است

هاي رشدي و اکتسابی دست آمده از ناتوانی شواهد به.  ها تناسب داردر نظاممهارت در هر نظام با سای
این امکان  ،بنابراین. سیب ببیندآصورت انتخابی  ها ممکن است بهنشان داده است که هریک از این نظام

برخی دیگر مانند نحو دچار تأخیر یا ، )مانند معنی(ها از حوزه برخی با وجود پیشرفت کامل ارد کهوجود د
: 1998، 4ویلکینسون( همچنین امکان دارد زبان نسبت به عملکرد هوشی تأخیر داشته باشد. انحراف شود

 هاي زبانیمهارت. ن استگوناگونی آ اُتیسم افراد دارايزبانی در بین  هترین مشخصاحتماالً برجسته). 74

                                                
1- Kover, S. T. 
2- Roberts, J.A. 
3- Belkadi, A. 
4- Wilkinson, K.M. 
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. است گسترده شدهیافته  گفتار و ظرفیت نحوي کامالً رشدو ارتباط عملکردي اندك تا  تکلم عدماز  آنها
  . است اُتیسمطورکه قبالً ذکر شد آسیب زبانی یکی از موارد ضروري براي تشخیص همان

- این آسیب ،در بسیاري از موارد. ندبراز نوعی آسیب زبانی رنج می اُتیسمداراي  بیش از نیمی از افراد
و همکاران،  2لورد( ، واژگان)2005و همکاران،  1یونگ(هاي زبان یعنی کاربردشناسی جنبه هها شامل هم

ی شناسی و آواشناسواج ،)2000تاگرفالسبرگ، ( یتکواژشناس ،)2000، 3تاگرفالسبرگ( نحو ،)2004
 در رشد زبان. زبانی و محیطی مرتبط است زیادي به بافترشد زبانی تا حد . است )1995، 4بارون کوهن(

اي از راهبردهاي غیرزبانی است ند اکتساب زبان وابسته به مجموعهوجود دارد و فرای هاي فرديتفاوت
مراحل رشد زبان و ارتباط همیشه . شودبهتر معموالً باعث رشد بیشتر کودك می براي مثال منابع زبانیِ
و  5آماتو(شود برخی از مراحل رشدي در برخی از کودکان مشاهده نمی. روندنمی مطابق انتظار ما پیش

  ).2010، 6فرناندز
 اُتیسمطبیعی و داراي ودکان اظهار داشتند که حداقل سه تفاوت بین ک) 1997(و همکاران  7لدجرا

واژگانی بهتر از  درك، بیانات کالمی بهتر از درك و هابهتر از سایر حوزه هاي تولیديتوانایی: وجود دارد
به صورت اختالل  اُتیسمداراي نیمرخ زبانی افراد معتقد است ) 2006( 8والنسکی. است درك دستوري

  . توانایی واژگانی سالم است با وجود ي،شناختی و دستور کاربرد
 همشخصرا به عنوان  اُتیسمهاي کاربردشناختی اختالل ناتوانیپژوهشگران زیادي  1980 هاز ده

عالقه به موضوعات صوري و معنایی دوباره مرسوم شده  21اما از اوایل قرن . ندآن بررسی کرد اصلی
هاي در آزمون اُتیسمداراي دند که کودك کرنیز مشاهده ) 2001( 10و تاگرفالسبرگ 9لگاردک. است

ند که در یافتبا مطالعات خود درآنها  .ددهنحوي خود را نشان می - استاندارد، آسیب دستوري و واژگانی
هاي معناداري در آسیب مرزي است،در حد شان آسیب دیده یا که زبان اُتیسمداراي  زیرگروهی از کودکان

هاي استاندارد با استفاده از آزمون) 2003(و همکاران  11کوندوریس .واژگان، نحو و معناشناسی وجود دارد
کودکان در  که ندنشان داد ارزیابی کردند و را  اُتیسمداراي عملکرد زبانی کودکان  ،به خودي خود و گفتارِ

  .اندصوري زبان آسیب دیده ههر دو جنب

                                                
1- Young, E.C. 
2- Lord, C. 
3- Tager-Flusberg, H 
4- Baron-Cohen, S. 
5 - Amato, C.A.H. 
6- Fernandes, F.D.M 
7- Jarrold, C. 
8- Walenski, M 
9- Kjelgaard, M.M. 
10 - Tager-Flusberg,  H. 
11- Condouris, K. 
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کمترین عملکرد را در  ،اُتیسمداراي  نیز در تحقیق خود نشان دادند که کودکان) 2004( پل و همکاران
 کاربردشناختی و دستوري دارند که شامل ترکیب کلمات، استفاده از اصطالحات دستوري وهاي جنبه

میان گذاشتن اطالعات جدید  نشانگرهاي دستوري، استفاده از زبان براي انتقال تجارب شخصی و در
. نشان داد که آسیب دستوري اصلی مربوط به تکواژشناسی تصریفی است) 2006(1والنسکی .است

مسیر  هاي کالمی در طی هفت سال دریافتند کهبا ارزیابی الگوي توانایی) 2007( و همکاران 2اندرسون
 تأخیر هبا مشاهد) 2007( و همکاران 3ایگستی .بینی داردالگوي قابل پیش ،رشد زبانی از دو تا نه سالگی
بیان کردند که این کودکان الگوي رشدي غیرطبیعی دارند که به ، اُتیسمدستوري در کودکان داراي 

  .دهد خود را نشان میثبات صورت عملکرد بی
بررسی قرار را مورد توجه و  اُتیسمان ققان آسیب کاربردشناختی کودکبا وجود اینکه بسیاري از مح

براي مثال  .است و نیازمند بررسی  آسیب دیده ،نحو ، مانندهاي زبانیمعتقدند سایر حوزه ند برخیداد
حالی که دانش  اغلب در دستور مشکل دارند در اُتیسمداراي افراد  معتقدند) 2007( و همکارانوالنسکی 

به طور گسترده ) شنیداري و بینایی(آسیب درك جمله رغم اینکه به. آنها نسبتاً سالم مانده است واژگانی
این نقایص را نشان  اُتیسمداراي  افراد ههم، گزارش شده است اُتیسماختالالت طیف داراي در افراد 

در  صحت درك جمله،با وجود  طبیعی بودن   اُتیسماختالالت طیف  داراي بزرگساالنِ همطالعدر  .نددندا
 مطالعات مربوط به . گزارش شده استسطحی غیرطبیعی از صحت  ،العمل سریععکس تکالیف نیازمند

یا دارند  بیشتري ند ذهن، تأخیر زبانینسبت به کودکان کُ اُتیسمداراي که افراد  دهدمینشان  ،زبان بیانی
 همربوط به طبق آنها موارد ضروريِ. کنندمیجمالتی با پیچیدگی کمتر تولید  طبیعیکودکان یسه با ادر مق

برخی معتقدند  .دکننحذف می ،هاي دستوري مهمی دارندمانند حروف تعریف که نقشرا واژگان  هبست
هاي افراد نسبت به سایر حوزهاین رسد سطوح نحوي الگوهاي خاصی است و به نظر نمی دارايو آنها نح

 انحرافاز الگوهاي طبیعی  یا باشدداشته تأخیر  ،الالت رشدياخت داراي اُتیسمو همساالن غیر زبانی
اي هآزمون درهاي جدید مربوط به بررسی نیمرخ عملکرد با یافته این نتایج ،هادر برخی زبان. داشته باشد

هاي درك و بیان واژگانی و نحوي این مطالعات عملکرد آزموندر . است استاندارد زبانی تأیید شده
  .شدندبررسی 

غالباً براي  ،ارزیابی شود اُتیسمداراي مند در کودکان زبان باید به صورت نظام هتعیین اینکه کدام جنب
ارزیابی زبانی جامع نباید لزوماً کامل باشد اما باید . شناسان گفتار و زبان چالش برانگیز استآسیب

که  اُتیسممانند  اختالالتیدر . یدفراهم نمارا اساسی هایی اطالعات الزم براي تعیین نیمرخ کامل ویژگی
نیمرخ  هتهیارزیابی،  بهترین روش دوجود داشته باش، رشد نامساوي هاي مختلفممکن است در حوزه

هاي مختلف ر حوزهاین نیمرخ الگوهاي ضعف و قوت د. استهمتایان طبیعی با آن  همقایسزبانی فرد و 
  .دهدرا نشان می

                                                
1- Walenski, M. 
2- Anderson, D.K 
3- Eigsti, I.M. 
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اي االتی از این قبیل پاسخ خواهد داد که آیا نقایص زمینهبه سؤ اُتیسمداراي  الگوي زبانی افراد تشخیص
یکسان است؟ خصوصاً به دلیل  اُتیسمداراي کودکان  هیا خاص وجود دارد و اینکه آیا این نقایص در هم

  .هنوز به وضوح روشن نیست اُتیسمتنوع عالئم، ماهیت دقیق آسیب زبانی در 
  روش پژوهش - 2

گفتاردرمانی شهر تهران و اجراي آزمون  هايدرمانگاهو  اُتیسمبه مدارس کودکان داراي ابتدا با مراجعه 
گیري هگارز آزمونی است که به منظور انداز .تشخیص داده شدند اُتیسم، افراد داراي 1)گارز( اُتیسمتشخیصی 

از سایر اختالالت  اُتیسماین آزمون توانایی تمایز افراد داراي . طراحی شده است اُتیسمشدت و احتمال 
اي، ارتباط، تعامل اجتماعی و آزمون رفتارهاي کلیشهشامل چهار خرده آزمون گارز. رشدي را نیز دارد
انجام ) 1390(فارسی این آزمون توسط احمدي و همکاران  هنسخ و پایایی اعتبار. استاختالالت رشدي 

 اُتیسمبه عنوان  60تیاز باالتر از کودکان داراي ام گارزدر این پژوهش براساس مقیاس . شده است
به معلمان و مربیان آنها داده شد و با بررسی  2اُتیسماختالل  غربالگري هپرسشنام آنپس از . شناخته شدند

 1390روایی و پایایی این آزمون در سال . با عملکرد باال تشخیص داده شد اُتیسمکودك 10نتایج پرسشنامه 
از روایی صوري  اُتیسمغربالگري  هفارسی پرسشنام هبه اعتقاد او نسخ. چی تعیین شده استتوسط کاسه

)  r=467/0(ضریب اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه در والدین . مناسب و اعتبار قابل قبولی برخوردار است
برآورد شده است که مبین پایایی و اعتبار قابل قبول این ابزار در افراد )  r=614/0(و در گروه معلمان 

 اُتیسمدست آمده در گروه والدین و معلمان عادي و طیف اي کرونباخ بهضریب آلف. است اُتیسماراي د
- کاسه( تبا عملکرد باال مناسب اس اُتیسمدهد که موارد این پرسشنامه براي غربالگري کودکان نشان می

  ).1393چی، 
با مراجعه سال قرار داشتند،  10تا  6سنی   هبا عملکرد باال که در محدود اُتیسمبعد از تشخیص کودکان 

 .اجرا گردید هر دو گروه آزمون رشد زبان در و  انتخاب شدند همتاي سنی ،طبیعیبه مدارس کودکان 
  .بودند اُتیسمکودکان داراي با مشابه  داراي سن تقویمیکه  بودند یکودکان ،سنیکودکان همتاي 

این  .استفاده شد 3آزمون رشد زبانانی از براي بررسی زبانی کودکان و مشخص کردن همتایان زب
واژگان تصویري، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درك (آزمون اصلی است آزمون داراي شش خرده

هاي ات بهرههاي مختلف نمرآزمونکه از ترکیب نمرات خرده )تکمیل دستوريو دستور، تقلید جمله 
 هبهر ،صحبت کردن هگوش کردن، بهر ه، بهرنحوي همعنایی، بهر هبهر(آیدمختلف به دست می

 و واژگان تصویري، واژگان ربطیهاي آزمونمعنایی از نمرات خرده هبهر). گفتاري هو بهر سازماندهی
 ه، بهردرك دستور، تقلید جمله و تکمیل دستوريهاي آزمونخردهنمرات نحوي از  ه، بهرواژگان شفاهی

صحبت کردن از واژگان شفاهی و تکمیل  ههرگوش کردن از واژگان تصویري و درك دستوري، ب

                                                
1- Gilliam Autism Rating Scale: GARS  
2- Autism Spectrum Screening Questionnaire: ASSQ 
3- Test of Language Development-Primary, 3rd Edition: TOLD P:3 
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ها به دست آزمونگفتاري از تمام خرده هسازماندهی از واژگان ربطی و تقلید جمله و بهر هدستوري، بهر
 1235کودکان استثنایی در  هزاده و مینایی در پژوهشکدتوسط حسن 1379در سال  این آزمون .آمد

  .شده است طبیعیماه  11ل و سا 8ا ت 4پسر  624دختر و  609کودك شامل 
  .و تحلیل آماري انجام شد ثبت 20 هنسخ SPSS آماري افزار نرمدر  ها گیري، داده نمونهس از پایان پ

  
 هایافته - 3

هاي مختلف و اطالعات آزموندست آوردن نمرات کودکان در خردهاز بهبراي انجام این پژوهش بعد 
با استفاده از ها، از اطمینان از نرمال بودن دادهو بعد شد بررسی  هاتوصیفی آنها، ابتدا نرمال بودن داده

  .هاي مختلف مقایسه شدها و بهرهآزمونآزمون تی مستقل میانگین آنها در خرده
  . هاي اجرا شده به شرح جداول زیر استهاي آزمونیافته

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین نوع خرده آزمون
 766/1 00/7 00/12  700/9 واژگان تصویري
 433/3 00/2 00/10 300/5 واژگان ربطی
 213/2 00/4 00/10 700/6 واژگان شفاهی
 988/1 00/3 00/9 200/6 درك دستور
 852/1 00/2 00/7 100/3 تقلید جمله

 948/0 00/2 00/5 300/3 تکمیل دستوري
نی در کودکان هاي مختلف آزمون رشد زبازمونآخردهنمرات توصیفی آمار  -1جدول
  اُتیسم

چنین توان است با مشاهده جدول باال می 20ها آزموناستاندارد در تمام خرده هاز آنجاکه سقف نمر
ها پایین است و کمترین میانگین مربوط میانگین مهارت این کودکان در تمام خرده آزمون بیان کرد که 

 .ري استبه تقلید جمله و بیشترین میانگین مربوط به واژگان تصوی
  انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل  

00/71 بهره معنایی  00/104  400/84  790/12  
00/53 بهره  نحوي  00/80  700/63  638/9  
 053/14 200/70 00/87 00/51 بهره گفتاري

00/72 بهره گوش کردن  00/103  400/88  134/10  
00/55 بهره صحبت کردن  00/126  100/85  758/21  
00/52  بهره سازماندهی  00/120  900/75  35/23  

داراي هاي مختلف آزمون رشد زبانی در کودکان بهرهنمرات آمار توصیفی  -2جدول
  اُتیسم
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میانگین  چنین بیان کرد کهتوان می 2هده جدول است با مشا 150هاي مختلف که سقف بهره از آنجا
بهره مربوط به بهره نحوي و بیشترین بهره  هاي مختلف در این کودکان پایین است و کمترینبهره

  .مربوط به گوش کردن است
آوري شده از توزیع نرمال هاي جمعآماري ابتدا باید مشخص شود که داده هايروشبراي استفاده از 

هـا  آوري شده براي آزمون فرضـیه هاي جمعیا خیر؛ زیرا در صورت نرمال بودن توزیع داده است برخوردار
بـدین  . دکرهاي ناپارامتریک استفاده بودن از آزموننهاي پارامتریک و در صورت نرمال آزمون توان ازمی

و  بررسـی  هـر یـک از متغیرهـا     هبـار یرنوف دراسـم  -نتایج حاصل از آزمون کولمـوگرف  ادامه منظور در
  .شودانتخاب می پژوهشبررسی صحت و سقم فرضیات  هاي مناسب برايبراساس نتایج حاصل، آزمون

  :ها به صورت زیر استاسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده -آزمون کولموگرف
  .ها داراي توزیع نرمال استداده): H0(فرض صفر 

  .ها داراي توزیع نرمال نیستداده): H1(فرض مقابل 
  .آمده است 3مون فرض فوق در جدول نتایج حاصل از آز

 
نمره 
 گفتار

نمره 
 نحو

نمره 
 معنا

 تقلید تکمیل
درك 
 ردستو

واژگان 
 شفاهی

واژگان 
 ربطی

واژگان 
  تصویري

200/
34 

600/
12 

700/
21 

  میانگین 700/9 300/5 700/6 200/6 100/3 300/3

028/9 533/
3 

انحراف  766/1 433/3 213/2 988/1 852/1 948/0 617/6
 معیار

731/0 921/
0 

سطح  937/0 656/0 419/0 733/0 246/0 697/0 517/0
  معناداري

688/0 552/
0 

817/0 709/0 023/1 687/0 881/0 733/0 535/0 Z  

  ها با آزمون کولموگراف اسمیرنوفداده نتایج بررسی توزیع نرمال -3جدول 
  

 05/0تـر از  هاي به دست آمده همگـی بـزرگ  مقدار سطح معنادارياز آنجا که  3یج جدول با توجه به نتا
-شـود و مـی  پذیرفته می 05/0داري ها با سطح معنیاده، بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داست

بنـابراین بـراي مقایسـه    . هـاي پارامتریـک اسـتفاده کنـیم    هـا از آزمـون  توانیم براي انجام آزمون فرضیه
تست مسـتقل   تیو همتاي سنی از آزمون  اُتیسمداراي هاي مختلف آزمون رشد زبان بین گروه زیرآزمون

  .شوداستفاده می
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و همتاي  اُتیسمهاي مختلف بین گروه داراي نمرات خرده آزمون هنتایج مقایس -4جدول 
 سنی

  
به طورمعناداري از هاي زبانی آزموندر تمام خرده اُتیسمکودکان  4براساس نتایج جدول شماره 

اما میزان این تفاوت در خرده آزمون واژگان ربطی، واژگان شفاهی و  ترندکودکان همتاي زبانی عقب
  .آزمون واژگان تصویري از همه کمتر بودتکمیل دستوري بیشتر و در خرده

 
بهره 

 سازماندهی
بهره 

صحبت 
 کردن

بهره 
گوش 
 کردن

بهره 
 گفتاري

بهره  بهره نحوي
 معنایی

 

433/34-  733/24-  433/29-  633/43-  800/41-  600/35-  اختالف میانگین 
516/10  249/9  678/4  426/6  272/5  707/4  اختالف خطاي معیار 
877/11-  894/4-  398/19-  849/29-  491/30-  465/25- فاصله اطمینان  حدباال 

95%  
اختالف 
هامیانگین  

988/56-  571/44-  468/39-  417/57-  108/53-  734/45-  
حد 
 پایین

006/0  018/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري 
و همتاي  اُتیسمهاي مختلف زبانی بین گروه داراي بهرهنمرات  همقایسنتایج  -5جدول 

  سنی
  

معناداري از کودکان  هاي زبانی به طوردر تمام بهره اُتیسمداراي کودکان  5براساس نتایج جدول شماره 
  .اما میزان این تفاوت در بهره صحبت کردن از همه کمتر است ترندبهمتاي زبانی عق

  

قلیدت تکمیل درك  
 دستور

واژگان 
 شفاهی

واژگان 
 ربطی

واژگان 
 تصویري

 

- 533/6  - 566/6  - 300/7  - 133/7  - 866/8  - 133/3  اختالف میانگین 
600/0  840/1  715/0  847/0  128/1  861/0  اختالف خطاي معیار 

- 245/5  - 089/2  - 754/5  - 315/5  - 364/6  - 980/4 فاصله اطمینان  حدباال 
95%  

اختالف 
هامیانگین  

- 821/7  - 044/11  - 845/8  - 951/8  - 368/11  - 980/4  
حد 
 پایین

000/0  001/0  000/0  000/0  000/0  003/0  سطح معناداري 
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  گیريبحث و نتیجه - 4
، از آزمون  استاندارد رشد اُتیسمهاي زبانی کودکان نیمرخ زبانی کامل از توانایی هارائ در این مطالعه براي

اي بررسی نیمرخ زبانی که این آزمون داراي شش خرده آزمون اصلی است، بر از آنجا. استفاده شد یزبان
زبانی مختلف هاي و سپس بهره نها در هر شش خرده آزمون بررسینمرات استاندارد آابتدا این کودکان 
 .محاسبه شد
کمترین  که نشان داد) 1در جدول (ي مختلف هاآزموندهمیانگین مهارت این کودکان در خر بررسی

هاي مختلف بهره در .ربوط به واژگان تصویري استمیانگین مربوط به تقلید جمله و بیشترین میانگین م
با  .نحوي و بیشترین بهره مربوط به گوش کردن است هکمترین بهره مربوط به بهر ،)2جدول در(نیز

 درك دستور، تقلید جمله و تکمیل دستوريهاي آزمونخردهنحوي ترکیبی از نمرات  هتوجه به اینکه بهر
بنابراین  ؛است هاي واژگان تصویري و درك دستوريآزمونخردهت ترکیبی از نمرا گوش کردن هولی بهر

است و  کردنتوان نتیجه گرفت مشکالت نحوي این کودکان بیشتر از مشکالت مربوط به گوش می
ناشی از مشکالت نحوي باشد نه مشکل نها نسبت به بیان و تأخیر درکی آشاید برخی از مشکالت درکی 

ه نمرات مربوط به درك واژه جزء باالترین نمرات بوده است ولی درك چراک ؛در ارتباط و گوش نکردن
نحوي نیز کمترین  هبهر هو در نتیج ندبود بیشتريجمله و تقلید جمله و تکمیل جمله هرسه دچار ضعف 

  . امتیاز را داشته است
 ،اسمیرنوف آزمون کولموگرافها با ، پس از بررسی نرمال بودن دادهبین دو گروه هاداده همقایسبراي 

نمرات  همقایس .شد مقایسهطبیعی  و همساالن اُتیسمهاي مختلف زبانی بین گروه نمرات استاندارد و بهره
و  اُتیسمکودکان گروه  هاي آزمون رشد زبانی بینآزموندر تمام خرده استاندارد بین دو گروه نشان داد که

میزان  ،هاي واژگان تصویري و تقلیدآزموندهالبته در خر. ردتاي سنی تفاوت معناداري وجود داهمگروه 
ها بین دو گروه نیز نشان داد با وجود معنادار بهره همقایس. ها بودآزمونر خردهاین تفاوت کمتر از سای

توان بنابراین می. صحبت کردن کمترین تفاوت را داشت ه، بهرآنهاهاي مختلف بین بودن تفاوت بهره
درك دستوري، تکمیل  آن یعنیهاي مربوط به آزمونو خرده نحوي ههرنتیجه گرفت این کودکان در ب

بیشتر ها این مؤلفه در نتیجه باید ي دارندها مشکالت بیشتربهره هنسبت به بقیدستوري و تقلید جمله 
لد و همکاران هاي جراهاي این پژوهش با یافتهبنابراین یافته .تري درمان شوندو به طور جديبررسی 

ست زیرا در این پژوهش نشان داده شد که توانایی بیانی این کودکان از درك آنها بهتر ا امراسته) 1997(
رشد بهتر  ،اُتیسمکودکان داراي و  طبیعیکودکان هاي مهم بین است، آنها نیز معتقد بودند یکی از تفاوت
هایی پژوهش بادر تضاد هاي این پژوهش اما یافته .است آنانبیانات کالمی نسبت به درك کالمی 

است که معتقدند این کودکان توانایی واژگانی سالم دارند زیرا در این پژوهش ) 2006(همچون والنسکی 
تفاوت معناداري بین مربوط به واژگان تصویري، در این تکلیف  هبا وجود باالتر بودن نمرنشان داده شد 

  .دو گروه وجود دارد
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)  2003(و کوندوریس و همکاران )  2001(سبرگ و همکاران هاي تاگرفالهاي پژوهش حاضر گفتهیافته
تأیید  هاي استاندارددر آزمون اُتیسم داراي کودکاننحويِ  -را مبنی بر وجود آسیب دستوري و واژگانی

و ) 2004(نحوي تأییدي است بر پژوهش پل و همکاران  هکسب کمترین نمره در بهرعالوه  به .کندمی
 دستوري هکمترین عملکرد را در جنب اُتیسمداراي که نشان دادند کودکان  )2007( ایگستی و همکاران

بنابراین با وجود اینکه بسیاري از محققان به آسیب کاربردشناختی  .انددارند و دچار تأخیر دستوري
 آسیب دیده است و نیز آنها توان گفت آسیب نحوي و به ویژه درك نحويد، میپرداختن اُتیسمکودکان 

  .  مورد توجه جدي قرار گیرد باید
هاي اختصاصی نحوي توان در مطالعات آینده با استفاده از آزمونتر میبراي بررسی تکمیلی و دقیق

هاي نحوي این کودکان پرداخت و الگوي رشد زبانی آنها را با الگوي رشد زبانی تر ویژگیبه بررسی دقیق
  .دکردر سایر اختالالت رشدي مقایسه 
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