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 چکیده 

های اجتماعی  املآنها در تع  هایهایی است که بر رشد اجتماعی کودکان و توانایی اختالل  تریناز مهم  اختالل طیف اتیسم، یکی

تأثیر می با دیگران  ارتباط  برقراری  آغاز سخن  و  تأخیر در  اتیسم،  اختالل طیف  به  اصلی در مبتالیان  از مشکالت  گذارد یکی 

زبان گفتاری کودکان طیف    هوش و   مقاله، به بررسی تأثیر قصه گویی برگفتن و یا عدم تکامل گفتار در این کودکان است. ایـن  

ساله که اتیسم خفیف تا متوسط داشته و به مرکز نور   4-۷ک  کود  20اتیسم پرداخته است. به این منظور،  خفیف تـا متوسط  

نفری شاهد و    10ی در دو گروه  کارز انتخاب شدند. سپس، آنها به طور تصادف هدایت مشهد مراجعه کردند، با استفاده از آزمون 

داستان تصویری    30لید گفتار از طریق قصه گویی قرار گرفت. تعداد  مورد قرار داده شدند. گروه مورد، تحت آموزش درک و تو

انتخاب شد که طی سه ماه و هر روز به مدت نیم ساعت برای این کودکان بیان شد. مهارت های زبانی  سال    3-۷مناسب سن  

های  ارزیابی قرار گرفت. داده   ر دو گروه در ابتدا و پایان بررسی، با استفاده از آزمون رشد زبان ویراست سوم موردکودکان در ه

پژوهش در مقایسه درون گروهی نشان داد بهره زبان گفتاری در گروه شاهد در پیش و پس از بررسی اختالف معناداری با هم  

(. همچنین با مقایسه بین گروهی  p=0.004)  ن اختالف در گروه مورد معنادار بود.(. این در حالی است که ایp=0.066)  .ندارند

پایان مطالعه و فرآیند قصه گویی معنادار است  شد اختالف بهره زبان گفتاری کودکان    معلوم گروههای مورد و کنترل بعد از 

(0.030=p  افزایش مهارت های تأثیر قصه گویی در  نمایانگر  پژوهش،  یافته های  اتیسم )طیف  (.  زبان گفتاری کودکان دارای 

 خفیف تا متوسط( است.
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 مقدمه 

های اجتماعی، رشد زبان و طیف  تعامل و مهارت های روانی اند که مشتمل بر تخریباز اختالل های فراگیر رشد گروهی اختالل 

دک در  شوند در بیشتر موارد به سبب آنکه کوذخایر رفتاری هستند این،اختالالت، معموالً در کودکان زیر سه سال مشاهده می

های فراگیر اختالل  کند. یکی از مهم تریند انتظارش را نداشته است، والدینش را نگران می ماهگی، رشد زبانی مور   18حدود  

توانایی   رشد، و  اجتماعی کودکان  رشد  اختالل در  این  است.  اتیسم  برقراری اختالل طیف  و  اجتماعی  های  تعامل  در  هایشان 

  2آورد  وجود میت. همچنین اختالل اتیسم، مشکالت بسیاری را برای این گروه از کودکان به  ارتباط با دیگران تأثیر گذار اس

.Matlabi, pاتو« به معنای معطوف به خود برگرفته شده است و به معنای در خود فرو رفتن، در   (. واژه اتیسم از واژه یونانی«

برای بیماران    1911( در سال  185۷-1939یوگین بلولر )  خود ماندن و توجه نکردن به جهان است. این واژه را نخستین بار

بار فراگیرتر است. هر چند احتمال   5ا  ت  4(. اختالل طیف اتیسم در پسرها  Bardide  2009(  15روان گسیخته به کار برد )

پژوهش همه    توانی ذهنی داشته باشد در دختران بیشتر است. پس از نخستین اینکه فرد دارای اتیسم، مشکالت ذهنی یـا کـم 

دهه   در  اوایل    1960گیرشناسی  امرو  19۷0و  به  است تا  داشته  چشمگیری  افزایش  اتیسم  طیف  اختالل  جهانی  شیوع  ز، 

(1.Blumberg et al., 2013, p اختالل اتیسم در حال حاضر به یکی از رایج ترین ناتوانی )  های تحولی تبدیل شده است

15  .Boyd et al., 2010, Pس افزایش  این  اقتصا (.  فشار  ) رایت  گانز  است.  داشته  بسیاری   ;Ganz, 2007,  2016دی 

quoted from Amin Yazdiسه میلیون و دویست  3200000ایاالت متحده آمریکا  را در    را در پی   ( هزینه سرانه اتیسم(  

است کرده  گزارش  دالر  )  Ganz,2007; quoted from Amin Yazdi, 2016, P.  (هزار  تاجزاک  را  باور  به   )

,Ratajczak 1993 .quoted from Manteghi 2011  عالوه بر هزینه های مالی ویرانی عاطفی که به سبب مشکالت ،)

ه ایجاد میشود نگرانیهای بسیاری را در دهه های اخیـر بـه بـاور آورده است. یکی از مشکالت اصلی در افراد  این افراد در خانواد

 ;Ratajczak, 2011)  .خن گفتن و یا تکامل نیافتن گفتار در این کودکان استدارای اختالل طیف اتسیم، تأخیر در آغاز س

quoted from 5 .Manteghi. 1993, pتوا کانون  زبان  اختالل گفتار است،  نایی (  بشر است. فردی که دچار  های ذهنی 

پیشرفت تحصیلی رشد    ممکن است از هوش سرشاری برخوردار باشد. هر چند نارسایی در درک و تولید گفتار ممکن است بر

های  تعامل رفتهای زبانی در این کودکان و آموزش به هنگام آنها در پیششخصیتی و اجتماعی وی تأثیر گذارد. شناخت اختالل

 (. Sadeghi, 2008.15برخوردار است  زبانی از اهمیت بسیاری

ها مشتمل بر  رای اتیسم وجود دارد این تفاوتهای زبانی و گفتاری کودکان سالم و کودکان داحداقل سه تفاوت مابین مهارت  

( در کودکان اتیسم دارای کالم توانایی تولیدی Jarrold,997, P.  5۷توانایی تولیدی بیانات کالمی و ادراک واژگانی هستند )

درک واژگانی   بهتر از دیگر حوزه های زبان است. همچنین در این گروه از کودکان اتیسمی، بیانات کالمی بهتر از درک کالمی و

است. دستوری  درک  از  دچار  Ahadi 2017, Pبهتر  گفتن  سخن  برای  فقــط  اتیسم،  دارای  کودکان  و  (.  نیستند  تردید 

ویژگیناهنجاری از  آن،  رشد  تأخیر در  مانند  زبان،  رشد  انحراف در  نیست.  انگیزش  نبود  از  ناشی  فقط  آنها  های  های گفتاری 

اتیسم بر  اختالل  یا کم  خالف کودکان  اسـت.  معنادار مشکل  طبیعی  اتیسم در ترکیب جمله های  توان ذهنی کودکان دارای 

اتیسم گفتار روان را یاد می، ار باشد. هنگامی کهآنها ممکن است پرب  واژگانی  چند خزانهدارند هر  چشمگیری -کودکان دارای 

ادالت واکنشی متقابل مشخصی نیست در  گیرند همچنان فاقد کفایت اجتماعی هستند. در واقع، گفت و گوی آنها مشتمل بر مب 

اشکال عمده در زبان بیانی وجود داشته باشد، ممکن    زبانی در صورتی که  ، کودکان با اختالالت  کودکان دارای اتیسم و دیگر 

سامان گردد در نخستین سال زندگی، مقدار و الگوی ادای اصوات به وسیله کودک  ناب  های ارتباطی غیر کالمی نیزاست مهارت
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مه صداهایی  و بی قصد آشکار برای مکال  ارای اتیسم ممکن است کم یا غیر عادی باشد. برخی کودکان به گونه ای کلیشه اید

می بیایجاد  هجاهای  )مانند  که  کنند  طبیعی  خردسال  کودکان  برخالف  دیگر  مختصر  و  کوتاه  صداهای  و  داد  و  جیغ  معنی، 

فهمند، کودکان دارای اتیسم سخن گفتن، معموالً یش از صحبت کردن، میهای در کی زبانی بهتری دارند و پ همیشه مهارت

ای کامل ممکن است در دایره واژگان یک کودک دارای اتیسم وارد شده یا  جمله  هـا یـا هبیش از آنچه بفهمند حرف میزنند واژ

ند سپس آن واژه را طی یک هفته،  به صورت زودگذر فراموش شود. این گونه کودکان ممکن است یک واژه را یک بار به کار بر

ک کالم، فوری یا تأخیری، یا کلیشه ای خارج از متن ماه یا سال مورد استفاده قرار ندهند. سخن گفتن آنها معموالً نوعی پژوا

ی  است. این ناهنجاریها بیشتر با وارونگی ضمیری همراه هستند. به این معنا که وقتی کودک دارای اتیسم، اسباب بازی ویژه ا

ها  تلفظ واژهدر آهنگ کالم و    می خواهد ممکن است بگوید »اسباب بازی را میخوای از دیدگاه بالینی ممکن است مشکالتی 

آید. حدود   به مکالمه مفید دست نمی  50پیش  اتیسم هرگز  تر شیفته درصد کودکان دارای  باهوش  از کودکان  یابند. بعضی 

گیرند. با این  انگیزی، پیش از سنین مدرسه، خواندن را به خوبی یاد میته گونه شگفاز آنها ب  گردند اندکی ها میها و حرفرقم

 (. Kaplan, 1997, p. 295 ) تمام موارد این کودکان بدون فهمیدن مطالب خواندن آنها را یاد میگیرندوجود، عمالً در 

شناسی این بیماری انجام  کی مربوط به سبب  های زیستی و ژنتیبا نشانه  ای در پیوندگسترده  هایهای اخیر، پژوهشدر سال 

های درمانی کمک به افراد دارای اختالالت طیف اتیسم طرح  هایی که به بررسیشده است. هر چند در مقایسه شمار پژوهش 

  تواند به این کودکان کمک کند.اند که تشخیص و میانجی گری سریع میها نشان دادهمحدود است. پژوهش  پردازند، بسیارمی

د. یکی از مهمترین  ام می تواند شالوده ایجاد برنامه آموزشی و درمانی مناسب و مؤثری باشتشخیص دقیق و شناسایی زودهنگ

های آموزش و پرورش مدرن پرورش افرادی است که بتوانند به آسانی بر مشکالتشان در زندگی روزمره و محیط اجتماعی  هدف 

. کنند تا دانش، مهارت و نگرش الزم برای چیرگی بر مشکالتشان را به دست  کراد کمبه اف  پیروز شوند. این نظام های آموزشی

گویی است.  انتقال اطالعات به کودکان، قصه  ترین شیوه های( یکی از مهمترین و قدیمیAmin Yazdi, 2016, p.  9آورند )

توان ارائه کرد تا کاربردهای متنوع و لب آن میمطلب و پیامی را در قا  گونهکه هر  ایگسترده دارد. به گونه  ای بسیارقصه حوزه

در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد. علمای آموزش و پرورش، از  توان به کاربرد قصه  گوناگونی بیابد. از جمله می

 .Mohajeri, Zahra, 1997, p.)  اند اشاره کرده  های گذشته به اهمیت »قصه« به عنوان ابزار موثر تربیتی و آموزشیزمان

14) 

پرورو قصه  قصه   را  تواند تخیالت کودک  ابزارهایی است که می  از مهمترین  اطراف و محیط  گویی  با دنیای  را  او  ش دهد و 

تواند به عنوان پلـی بـیـن کودک و دنیای اطرافش عمل نماید. رویدادهایی که در  گویی میاش آشنا کند. قصه و قصه  زندگی

بکشد. در واقع،    تصویرتواند امید به آینده و معنا را در زندگی انسان به  ، نظم ویژه ای دارد. این توالی میتد افمی  یک قصه اتفاق 

-گویی به عنوان روشی برای رشد مهارتقوم هستند و از قصه  های یک ها مجموعه منسجمی از خواسته ها آرزوها و هدف قصه

 ( Jafari Mofad Taheri 2008) .  .شودهای کالمی کودکان استفاده می

با شخصیت   و آنها را با دیگر رخدادهای زندگی خود همسان    شودها و حوادث داستان همراه میدر قصه گویی کودک کامالً 

-ها، کنشها و شخصیت،قصه صحنهسازد. کودک با شنیدنمی پندارد. شنیدن قصه امکان تصویرسازی را برای کودک فراهم می

تی و  ی مبنای تصور خالق است به نظر میرسد این تواناییها بر رشد شناختوانایی تجسم و خیالباف   های آنها را خلق می کند. 

ها به  (. قصه و به ویژه کتاب قصه، ابزارهای مؤثری برای آموزش مهارتGreene  199611اجتماعی کودک تأثیر مثبت دارد )

بیشتری هست  ؛آیند شمار می عمق  و  ابعاد  دارای  آنها  الگوهای  )زیرا  ها  Jafari Morad Taheri, 2008, p.  38ند  قصه   )
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-خوانند. قصههای گوناگون فرا میها و کاوش دیدگاهها، استفاده از مالککودکان را به پرسیدن، بررسی پیامدها و پیش فرض

های جدید  واژه  قصه، هم با  گویی عالوه بر سرگرمی، نشاط و هیجان در زبان آموزی بچه ها بسیار سودمند است. زیرا با شنیدن

 (.Hemati, 2002, p. ۷2) .شوندها آشنا میملهج و هم با چگونگی بیان

شود همچنین یابد و گنجینه واژگان و اطالعات وی پر بار میبا خواندن قصه و بازگویی آنها نیروی بیان و تکلم کودک رشد می  

از روی نقاشی یا تصویرسازی بر اساس داستان، ذوق ه ها با  قصه  شود. کودک از طریقنری کودک شکوفا میبا خلق داستان 

ترین ابزارهای آورد قصه و داستان از مهمشود و شناخت اجتماعی بیشتری به دست میهای زندگی آشنا میها و مسئلهدشواری

-کند. قصه آنها کمک  تواند به یادگیری بیشتر و بهتـره مطالب درسی و جذابیتهای علمی است که میشرح و توضیح دانستنی

و   کودکان  زیراهای  است  رشد  مرحله  به  آنها  رساندن  جهت  در  موثری  و  سودمند  ابزار  قصه  نوجوانان  در  موضوع  های  تنوع 

ازکودکان سبب می این داستان  شود که  یا خواندن  بیشتر و کامل طریق شنیدن  تر به شناخت خدا، جهان خلقت،  ها هر چه 

-قصه و داستان به خودی خود، مورد توجه قرار می  .دارندسوی سعادت و کمال قدم برمردم و جامعه و خود دست یابند و به  

تواند از دهد میهای داستانی را تشکیل میگیرد به سبب آنکه قصه محور اصلی برنامه های گوناگون دیگر چون نمایش و فیلم 

های داستانی و سینمایی،  ها به وسیله فیلم و ارزشها معارف  اهمیت بیشتری برخوردار باشد. زیرا موفقیت در ارائه مفاهیم پیام 

نمایش و تئاتر در گرو قدرت شگردسازی و تناسب محتوایی آن قصه است. از این رو الزم است این قالب هنری به عنوان وسیله 

 ,Anasori.  43های آموزشی، پرورشی و بهداشت روانی هر چه بیشتر و مناسب تر مورد استفاده قرار گیرد  ای موثر در زمینه

1991, p.) 

 

 پیشینه پژوهش 

 های پیشین مروری بر پژوهش

های پیشین پرداخته شده است. نخست، مطالعات پیشین در پیوند با اختالل  مقاله حاضر از دو دیدگاه به بررسی پژوهش   در  

معرفی اتیسم  پژوهش  طیف  دخواهند شد. سپس،  خواهد شد.  ارائه  گویی  قصه  تأثیرات  با  مرتبط  در های  پیشین  آثار  ابتدا  ر 

 شوند:های زبانی افراد داری اختالل طیف اتیسم مرور می رتباط با اختاللا

بر پایه ارزیابی اختالالت زبان شناختی   به بررسی اختالالت زبانی کودکان دارای اتیسم Prior et al,.  1998پریور و همکاران ) 

ر بیان واژگان تصویری بود آنها ارتباط میان بهره هوشی  ن دارای اتیسم دهای زبانی کودکاپرداختند. هدف آنها ارزیابی مهارت

های  و مهارت  های پژوهش آنها نشان داد که میان بهره هوشی ها و میزان اختالل آنها را مورد سنجش قرار دادند یافتهآزمودنی

( و همکاران  پرای  دارد  وجود  مستقیمی  ارتباط  مطالعه(  ry et al,.  2009زبانی  این  در  به  اتیسم  دارای  کودکان  روی  بر  ای 

شفاهی   صورت  به  خود  افکار  بیان  به  قادر  آنها  هستند.  مشکل  دچار  بیانی  زبان  در  اتیسم  دارای  کودکان  که  رسیدند  نتیجه 

 ها مشکل دارند. ژگان درست و کارآمد در مکالمهوا نیستند و در به کار بردن

)خلیل   زKhalilkhane,  2011خانه  اختالالت  کودکان  (  یافتهبانی  داد.  قرار  بررسی  را مورد  اتیسم  پژوهش وی  دارای  های 

تفاوت دارد و اختالل با حافظه  های شناختی و ادراکی آنها  نشان داد سیر زبان آموزی کودکان دارای اتیسم با کودکان عادی 

در   معنا  درک  و  زبان  کاربردشناسی  در  کودکان  این  چنین  هم  دارد.  ارتباط  آنها  و  تکلمی  تک  هستند.  ناتوان  کالم  بافت 

کودک دارای اتیسم را از جنبه تکواژهای دستوری و   1۷( در پژوهش خود گفتار خودانگیخته  Tek et al,.  2014همکارانش )

ایـن بررسی در طول شش جلسه با فاصله چهارماهه    های پرسشسطوح پیچیدگی مطرح در پرسش واژه دار بررسی نمودند. 
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ا  4تا    2بین   که  سالگی  کودکان  از  گروهی  در  رشد    8نجام شد.  داشت  وجود  باال  توانایی کالمی  با  اتیسم  دارای   اینکودک 

پرسش و  گروهی که شامل  تکواژها  بود. در  با    9ها در سطح کودکان طبیعی گروه شاهد  بودند،  کودک  پائین  توانایی کالمی 

یجه گرفتند کودکان دارای اتیسم از نظر سطح  این مبنا آنها نت  تری قرار داشت. برنمودار رشد آنها در این زمینه در سطح پایین

های  ای ویژگی، در مطالعه(Rouh Parvar et al.  2014دستوری در گفتار خودانگیخته متفاوت هستند. روح پرور و همکاران  

ها کودکان حذف همخوان  نحوی کودکان دارای اتیسم را با کودکان سالم مقایسه نمود وی نشان داد این  -واجی و صرفی -ییآوا

همخوان جایی  آهنگجابه  مناسب،  هجای  در  تکیه  از  نکردن  استفاده  ،دستوری   ها  زمان  نادرست  کاربرد  غیرمعمول،  کالم 

های  مرکب تفاوت  هایها و استفاده نکردن از جملهن اسمارسایی در جمع بستاستفاده نکردن یا کاربرد اشتباه حروف اضافه، ن 

،قلب نبود مطابقه میان فاعل و فعل، نارسایی در  p<0.05ن سالم دارند ) معناداری با کودکا افزودن ،آوا فرآیند  (. هر چند در 

 (. p>0.05داری ندارند ) -های اشاره با کودکان سالم اختالف معنا منفی کردن افعال و اشکال در کاربرد صفت

ساله   5-8نایی زبانی در کودکان  های گوناگون تواجنبهدر مطالعه خود    Mehdizade et al( ,. 2015زاده و همکاران )مهدی 

های  مبتال به اتیسم و کودکان طبیعی شهر شیراز را با استفاده از آزمون رشد زبان ویراست سوم بررسی و مقایسه نمودند. یافته

ن . همچنین بیبوده است  ترین جنبهترین و زبان بیانی ضعیفبررسی آنها نشان داد که در هر دو گروه کودکان معناشناسی قوی

تر بودند. به باور  هر دو گروه اختالف معنی داری وجود داشت و کودکان مبتال به اتیسم در همه ابعاد از کودکان طبیعی ضعیف

های زبانی در  های مختلف زبانی در کودکان مبتال به اتیسم همانند کودکان طبیعی است، اما رشد مهارتآنها روند رشد مهارت

به تحلیل درک ساختAhadi  2016است. احدی )  اتیسم با تأخیر همراهکودکان     6-10های مجهول و معلوم در کودکان  ( 

-های پژوهش وی، کودکان دارای اتیسم در درک جمله  اساس یافتهبا عملکرد باال پرداخت. بر  ساله فارسی زبان مبتال به اتیسم

(. هر چند این کودکان در  p<0.05داشتند )  متایان سنی طبیعی خودای معلوم برگشت پذیر و مجهول اختالف معناداری با ه

( در پژوهشی به مقایسه Ahadi 201۷درک جمالت برگشت ناپذیر اختالف معنی داری با همتایان سنی خود نداشتند احدی )

-مربوط به جمله  های بررسی وی نشان داد در ساختارهایبیان دستوری کودکان دارای اتیسم با کودکان طبیعی پرداخت یافته

اتیسم و همتای سنی تفاوت معناداری  های شرطی تعجبی و ضمایر ،اشاره کسره اضافه و ساخت سببی، بین دو گروه دارای 

همچنین، نداشت.  ساخت  وجود  دارایدر  پرسشی  های  جمله  به  مربوط  جمله  های  و  واژه  بند  پرسش  خیر  بله  پرسشی  های 

تقم منفصل،  تفاوت  وصولی متممی، ضمایر متصل،  زبانی  و  و همتای سنی  اتیسم  دارای  بین دو گروه  اضافه  نیز حرف  و  ابلی 

های رفتاری  های گوناگونی به تأثیر قصه گویی در درمان اختالالت روانشناختی و رشد مهارتمعناداری وجود داشت. پژوهش

ها نشان  طور کلی، یافته های این بررسیاند. به  دبستانی و دبستانی پرداختهروانی و اخالقی کودکان به ویژه در سنین پیش  

-پژوهش  دهند، قصه گویی در بهبود مهارت های رفتاری، روانی و اخالقی کودکان، موثر بوده است. در زیر چند نمونه از اینمی

 ها مرور می شوند. 

تأثیر  روی  بر  ای  مطالعه  پرخاشقصه  نصیرزاده  کاهش  در  داد گریگویی  انجام  ساله  تا هشت  مطالعه  پسران شش  پایان  در   .

معلمان و والدین گزارش کردند که قصه گویی، نشانه های پرخاشگری را در کودکان کاهش میدهد. نتایج مطالعه وی نشان داد  

( اکبری  علی  دارد.  کاربرد  آنها  مشکالت  بردن  بین  از  و  کودکان  آموزش  در  آن  ساختار  و  (  Aliakbari,  2015-2014قصه 

ه گویی بر هوش اخالقی دختران خردسال شهر اصفهان، انجام داد. وی به این نتیجه دست یافت که پژوهشی در پیوند تأثیر قص

 همدلی وجدان احترام و بردباری کودکان را افزایش دهد.   ، تواندقصه گویی به عنوان یک روش آموزشی غیرمستقیم می
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 ( پژGhashghaei,  2016قشقایی  اثر بخشی( در  بررسی  به  پیش  قصه  وهشی  افسردگی در کودکان  و  پرخاشگری  بر  گویی 

افسردگی و  پرخاشگری  باالی  نمرات  دارای  که  یافتهبودند  دبستانی  پرداخت.  در  ،  گویی  قصه  که  داد  نشان  وی  مطالعه  های 

به عنوان یک روش اثربخش در  گوییتوان از قصهکاهش پرخاشگری و افسردگی کودکان پیش دبستانی تأثیر دارد. همچنین می

از مهمترین اتیسم، وجود مشخصه  بهبود اختالالت رفتاری کودکان بهره گرفت. یکی  افراد دارای  ها و معیارهای تشخیصی در 

های مختلف زبانی است. بدون توجه به هر نوع دیدگاه سبب شناسی، مشکالت  افراد مبتال در حوزه  مشکالت زبانی و گفتاری

ارتباط کالمی  زبانی گفتاری نبود  اتیسم است.  از مشخصه  مناسب،   و  دارای اختالالت طیف  افراد  بالینی مهم در توصیف  های 

 ,Belkadi.  3بنابراین هر پیشنهاد و رویکرد درمانی باید تا اندازه ممکن بر اساس نیم رخ ارتباطی و زبانی افراد صورت پذیرد )

2006, p.) 

 

 و روش آماری  هاماری ابزار گردآوری دادهروش انجام پژوهش جامعه و نمونه آ

پژوهش، پسرهای     آماری  پژوهشی کاربردی است. جامعه  بودند. نمونه    4-۷پژوهش حاضر،  تا متوسط  اتیسم خفیف  با  ساله 

ساله دارای طیف خفیف تا متوسط اتیسم در شهر مشهد بود. همچنین تالش شد تا    4۷آماری نمونه در دسترس از پسرهای  

های پژوهش حذف شود تا همگونی نمونه های مورد بررسی افزایش یابد. به این  ر بر یافتهتالف برنامه های آموزشی دیگتأثیر اخ

اتیسم مراجعه    20منظور، تعداد   از میان کودکان دارای  کودک پسر )نمونه( در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند این تعداد، 

ای اتیسم بر اساس آزمون کارز انجام پذیرفت. این  بندی کودکان دارشدند. درجهشهر مشهد انتخاب    کننده به مرکز نور هدایت

بود.   افراد  با  ارتباط  و  کالمی  ارتباط  شنیداری  پاسخ  تغییرات  با  سازگاری  کودکان،  بدنی  حرکات  ارزیابی  بر  مشتمل  آزمون 

الت اتیسم،  دکان مبتال بـه طـیـف اختالکودکان برگزیده شده، به طور تصادفی به دو زیر گروه تقسیم شدند. گروه نخست، کو

گفتار با    کودکان اتیسمی مورد آموزش درک و تولید  مورد آموزش درک و تولید گفتار با داستان گویی قرار نگرفتند. گروه دوم

ای زبان  گویی قرار گرفتند. آزمون رشد زبان ویراست سوم، به عنوان ابزار سنجش تأثیر یا عدم تأثیر قصه گویی بر مهارتهقصه

مورد   افراد  آغاز  گفتاری  از  پیش  کودکان  این  گفتاری  زبان  تواناییهای  و  رشد  میزان  منظور  این  به  گرفته شد  کار  به  بررسی 

تعداد   سپس  شد.  ارزیابی  هدایت  نور  مرکز  درمان  گفتار  کمک  به  و  سوم  ویراست  زبانی  رشد  آزمون  با  داستان    30پژوهش 

دت نیم ساعت برای کودکان گروه دوم تعریف شد. در  و طی سه ماه و هر روز به م  سال انتخاب شد  3-۷تصویری مناسب سن  

پایان، بررسی رشد زبان گفتاری همه شرکت کننده های پژوهش به یاری گفتار درمان مرکز نور هدایت و با آزمون رشد زبانی  

اعتبار و روایی آن به خوبی استاندارد گشته و    ویراست سوم مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. الزم به اشاره است آزمون رشد زبان

کاربرد دارد. این    11-8تا    0-4های زبانی بیشتر کودکان بین سنین  گیری مهارتاندازه  کامالً مسلم شده است. این آزمون برای

ت چارچوب نظری  آزمون ها در زمینه سنجش رشد زبانی کودکان اس  ترینو جامع  آزمون از با سابقه ترین معتبرترین رایج ترین

های زبان  مشتمل بر ویژگیزبان شناختی مورد استفاده در آزمون رشد را می توان به صورت یک الگوی دو بعدی نشان داد که  

 (. 1های زبان شناختی است )جدول و نظام  شناختی
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اولیه مشتمل بر شش خخرده آزمون ها ترکیب شده و نمره های  های این خرده آزمونیافته  رده آزمون هستند.های اصلی یا 

ها  دهند. این خرده آزمونکردن سازماندهی، صحبت کردن، معناشناسی و نحو( را شکل می گوش  ترکیبی یعنی زبان گفتاری،

بنابراین، خرده آزمونبرای سنجش معناشناسی و دستور بـه کـار می های مشترک می  ها و یا ویژگیامها با توجه به نظروند. 

 .توانند گروه بندی شوند و ترکیبهای زیر را به وجود آورند

 گوش کردن )واژگان تصویری+ درک دستوری( سازماندهی )واژگان ربطی + تقلید جمله(

 صحبت کردن واژگان شفاهی + تکمیل دستوری( 

 شفاهی( معناشناسی )واژگان تصویری + واژگان ربطی + واژگان 

 تقلید جمله + تکمیل دستوری(  دستور )درک دستوری +

-نمره.  زبان گفتاری واژگان تصویری + واژگان ربطی + واژگان شفاهی + درک دستوری + تقلید جمله + تکمیل دستوری(کنند 

شود. اندارد ارائه میهای استنمره  ها آشکارترین نشانه عملکرد کودک در خرده آزمون ها به وسیلههای استاندارد خرده آزمون

ها ایجاد  های استاندارد، شکل تبدیلی نمره های خام هستند که میانگین و انحراف استاندارد مشترکی را برای خرده آزموننمره

بهرهمی بهره  هایکند.  نمـره    هایمرکب:  محاسبه همرکب  آزمونها  خرده  گوناگون  های  ترکیب  مبنای  بـر  کـه  هستند  ایی 

ارزیابی توانایی فرد در سازه های گنجانده شده در آزمون را در اختیار آزمونگر قرار  ره ها سودمندند زیرا امکان  میشوند این به

میدهد بهره ها، نشان دهنده وضعیت فرد در پیوند با سازه های زبانی گنجانده شده در این آزمون هستند. این بهره ها توانایی  

 ,Hamil, 2010هی و صحبت کردن نشان می دهند.)سی، نحو، گوش دادن، سازماندکودک را در پیوند کلی با زبان معناشنا

p. 68) 

های  ها و نظام های به دست آمده بهره زبان گفتاری برای بررسی تأثیر قصه گویی بر تمامی ویژگینمره  در مقاله حاضر از بین

رد از توانایی کلی زبانی فرد  ر، بهترین و جامع ترین برآوهای دیگبهره  مرتبط با زبان مورد استفاده قرار گرفت. این بهره در میان

  شود بهره زبان گفتاری مشتمل بر نمره های شش خرده آزمونی های مرتبط با زبان را شامل میاست و تمامی ویژگی ها و نظام

اندازه گیری می است که جنبه را  زبان گفتاری،  های معنایی و نحوی  بهره  برای محاسبه  از  کنند.  استاندارد حاصل  نمره های 

)واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، درک دستوری تقلید جمله و تکمیل دستوری با    6تا    1های اصلی  زمونخرده آ

های به  شد. نمره  های آزمون به نمره استاندارد دیگر )بهـره( تبدیل یک دیگر شدند. استاندارد به دست آمده با استفاده از جدول

های پژوهش،  داده   ای تبدیل گردید. برای تحلیل آماریرتبه  های مرکب به نمره  هایبهره  ست آمده با استفاده از جدول تفسیرد
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در نظر گرفته شد. برای مقایسه میانگین رتبه ای   0/05استفاده شد. سطح معناداری    24از نرم افزار اس پی اس اس ویراست  

و  گروهی  )بین  جامعه  گروهی(  دو  ویدرون  پارامتری  غیر  آزمون  از  ترتیب  ویتنیبه  من  یو  پارامتری  غیر  آزمون  و    لکاکسون 

 استفاده شد. 

 

 هایافته

از انجام خرده آزمون  از مداخله، نمره  های آزمون رشد زبان، پیشپس  از آزمودنیو پس  از های خام هـر یـک  ها، با استفاده 

های استاندارد شش خرده  نمره  نگین(، میا 2استاندارد تبدیل شد. در جدول )  هایسوم به نمره  های آزمون رشد ویراستجدول

 آزمون اصلی در دو گروه مورد بررسی پیش و پس از مداخله( ارائه شده است. 

 

نمره های استاندارد برای هر فرد با استفاده از دستورالعمل آزمون رشد زبان ویراست . سوم، به نمره های استاندارد دیگر )بهره(   

مره های رتبه ای از بسیار ضعیف تا بسیار عالی تبدیل شدند. سپس برای بررسی تأثیر  تبدیل شد. بهره های به دست آمده به ن

گروه شاهد و مورد در پیش و پس از بررسی با استفاده از آزمون آماری غیر پارامتری من  اری، دوقصه گویی بر بهره زبان گفت

های به دست  ن داده شده است. سطح نمره ها و یافته( نشا4( و )3های )ها به ترتیب در جدولویتنی یـو مقایسه شدند. یافته

 شده است.( نشان داده 3پیش از انجام مداخله در جدول )آمده از مقایسه بین گروهی کودکان در دو گروه مورد و شاهد 
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به یک    ( مشاهده می شود سطح رتبه ای زبان گفتاری دو گروه شاهد و مورد در ابتدای مطالعه3همان گونه که در جدول ) 

( ندارد  به  p=0.199دیگر نزدیک است. در واقع، اختالف معناداری مابین دو گروه وجود  مربوط  زبان (. اطالعات  بهره  مقایسه 

 .( آورده شده است4گفتاری کودکان مورد بررسی پس از انجام مداخله و قصه گویی در جدول )

از انجام    ( نشان داده4گونه که در جدول )همان  های  گویی اختالف بین دو گروه در بهره مهارتمداخله قصهشده است پس 

کودکان    (. با گذشت زمان برخی p=0.03ماری این اختالف معنادار است )( بوده است. از جنبه آp=0.05زبان گفتاری کمتر از )

این کودکان در گروه  های زبان گفتاری دست یافتند تعداد  های متوسط و باالتر از حد متوسط مهارتدر هر دو گروه، به سطح

 ایـن پیشرفت رسیده اند.  مورد )تحت آموزش از طریق قصه گویی بیشتر از کودکانی است که در گروه شاهد بـه 

  

 گیری بحث و نتیجه  

زبان   پژوهش در  ویژگیهای گوناگون،  با  پیوند  در  بسیاری  از  های  نمونه  برای  است.  انجام شده  اتیسم  دارای  افراد  زبانی  های 

با نام »الگوهای زبانی در کودکان    Jarrold et al,  199۷توان به پژوهش جارولد و همکاران )های غیر ایرانی میپژوهش   میان

های  های موجود در مهارتونی در رابطه با ناهمگ  Kjelgaard et al),.  2001دارای اتیسم و مطالعه کلگارد و تاگر فلوز برگ )

  201۷کرده اند؛ احدی )  گران ایرانی نیز آثاری را در این زمینه نگارش . همچنین پژوهشزبانی کودکان دارای اتیسم اشاره کرد

Ahadi, 2016; Ahadi درک تحلیل  و  طبیعی  کودکان  با  اتیسم  دارای  کودکان  دستوری  بیان  مقایسه  عنوان  با  آثاری   )

خ  های مجهولساخت است  کرده  ارائه  اتیسم  به  مبتال  زبان  فارسی  کودکان  در  معلوم  )و  خانه  (  Khalilkhane,  2011لیل 

های  ( اثر »مقایسه ویژگیRouh Parvar et al.  2014پایان نامه »بررسی اختالالت زبانی کودکان مبتال به اتیسم و روح پرور  

و همکاران    -و صرفی  واجی  -آوایی اند. مطلبی  آورده  به نگارش در  با کودکان سالم«  اوتیسم  به  مبتال    2016نحوی کودکان 

.Matlab et alراه« نام  با  پژوهشی  در  روش(  و  اتیسم  اختالل  درمان  و  تشخیص  این های  دارای  کودکان  به  آموزشی  های 

های کالمی و زبانی افراد دارای اتیسم و این آثار، بیشتر، ویژگی  اختالل در مدارس« به بررسی در این زمینه پرداخته است. در

ها و  ی دیگر اختالالت زبانی و اختالالت روانی مطالعه شده است. پس از بررسی متنهای آنها با افراد سالم و افراد داراتفاوت

گویی و یا آزمون نشد که با استفاده از قصهای مشاهده  گرایانه  –های اطالعاتی، پژوهش مداخله  های منتشر شده در پایگاهمقاله

بررسی قرار داده باشد. بر این مبنا، امکان مقایسه مستقیم های زبان گفتاری این کودکان دارای اتیسم را مورد  رشد،زبان مهارت

-ررسی، سطح رتبه(، در ابتدای ب3های ایرانی و غیر ایرانی فراهم نشد. براساس جدول )های پژوهش حاضر با سایر پژوهشیافته

وسط و پائین تر از حد  ای زبان گفتاری کودکان در گروه شاهد و گروه مورد به یک دیگر نزدیک بوده و میزان آن در حد مت

متوسط بود. در واقع، اختالف معناداری میان آنها وجود نداشت. همچنین در هر دو گروه، فردی که دارای سطح زبان گفتاری 



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 112-122، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

121 

 

های زبانی کودکان هر دو  توان این گونه استنباط نمود که سطح مهارتوجود نداشت. از این شرایط میباالتر از متوسط باشد،  

( میتوان 4وده و توزیع تصادفی آنها در این دو گروه به درستی انجام پذیرفته است. با بررسی یافته های جدول )گروه یکسان ب

د در پایان بررسی کودکان دارای اتیسم گروه مورد، رشد زبانی بهتری گویی به افراد گروه موردریافت که پس از مداخله و قصه

ه با گروه شاهد تعداد بیشتری از کودکان این گروه توانسته انــد بعد از مداخله به  نسبت به افراد گروه شاهد داشتند. در مقایس

مهارت از  باالتری  محیط  سطح  بودن  یکسان  به  توجه  با  یابند.  دست  زبان  گفتاری  دیگر  های  و  مطالعه  مورد  افراد  آموزش 

توان این ان به نتایجی دست یافت. بر این مبنا می تومی  5و  4، 3فرآیندهای آموزشی آنها و با بررسی نتایج ارائه شده در جداول 

نتیجه های زبان گفتاری کودکان گروه مورد نسبت به گروه شاهد، گونه استدالل نمود که اختالف ایجاد شده در سطح توانمندی

از کودکان گروه شاهد که تحت مداخله قصه گویی نب ابزار آموزشی قصه گویی است. هر چند تعدادی  اند نیز ودهبه کارگیری 

-های زبانی برسند. در مرکز مورد مطالعه آموزش مهارتهای عالی و بسیار عالی در تواناییاند در پایان بررسی به سطحتوانسته

 شد. گروه مورد ارائه کودکان  حاضر به عه های گفتاری مورد توجه مطال
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