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 مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم با عملکرد باال 

  *الهه کمری

 شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوی دکتری زبان
 (11/04/1398؛ تاریخ پذیرش: 30/09/1397 تاریخ دریافت: 

 چکیده

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیهد  از انجام پژوهش حاضر بررسی توانایی کودکان تک

زبان مبتال زبانة فارسیکودک پسر تک 18اُتیسم در روایت داستان پیوسته است. به این منظور، 

دارای دک پسر کو 18ماه( و  2سال و  8به اختالل طیفِ اُتیسم با عملکرد باال  با میانگین سنی 

های شناختی و زبانی با ماه( که برحسب توانایی 3سال و  7رشد زبانی طبیعی  با میانگین سنی 

ه از داستان مصور یکدیگر همتا شده بودند، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. دو گروه با استفاد

ن، تنوع استاترغیب به روایت داستان شدند. پیوستگی داستان برحسب طول د« قورباغه! کجائیآ»

های پژوهش های موجود در داستان، جمالت علّی و شبکة علّی مورد بررسی قرار گرفت. یافتهواژه

های موجود در داستان و همچنین، نشان داد که بین دو گروه از نظر طول داستان و تنوع واژه

(. نتایج (p<0/05داری وجود ندارد گذاری آشکار تفاوت آماری معنیازنظر جمالت علّی با نشان

طیفِ اُتیسم ازنظر  شده توسط کودکان مبتال به اختاللِهای روایتهش نشان داد که داستانپژو

، این تفاوت ازنظر این تگی کمتری برخوردار بودند. باوجودتر و از پیوسپیوندهای علّی ضعیف

هی دیگر برای بررسی ت که انگارة شبکة علّی راتوان نتیجه گرفدار نبود. در نهایت، میآماری معنی

 کند.تر فراهم میپیوستگی داستان از طریق بررسی نحوة ارتباط اطالعات در سطحی عمیق

زبانة ، کودکان تکاختاللِ طیفِ اُتیسم، شبکة علّی، رابطة علّی، پیوستگی داستان: هاکلیدواژه

 .زبانفارسی
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 . مقدمه1

رتباط ابا نقص در برقراری  عنوان اختاللی عصبی ـــ رشدیاختاللِ طیفِ اُتیسم به

ای همراه است  اجتماعی و تعامل دوطرفه، رفتارها/ عالئق تکراری، محدود و کلیشه 

 American Psychiatric Association. 2013عنوان یکی از (. گفتمان روایتی به

فه  باط     مؤل یدی در برقراری ارت ما های کل ته می اجت ــود، چراعی درنظر گرف که  شـ

 ,Norbury های اجتماعی ـــ عاطفی، شناختی و زبانی است انایینیازمند تلفیق تو

Gemmell & Paul, 2014: 486).    ستان به سائل، دا ی عنوان ابزاربا توجه به این م

شناختی در افراد مبتال به    برای کشف توانایی  ــ  های کاربردشناختی و اجتماعی ــ

می                فتــه  گر ظر  ن ــم در تیسـ یِف ُا ط تالِل  خ ــود ا  ,Colle, Baron-Cohen شـ

Wheelwright & Van der Lely, 2008: 28 ؛Diehl, Bennetto & Young, 

2006: 87(. 

نشان  (Stirling, Douglas, Leekman & Carey, 2014) یک پژوهش نتایج

های روایت داستان در افراد مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم با داده است که توانایی

نقائص در روایت داستان با آسیب در توانایی ارتباط  هایی روبرو است و اینمحدودیت

که هنگامی انداز این مطالعات نشان داده اجتماعی این افراد در ارتباط است. برخی

های زبانی با یکدیگر همتا شوند، ازنظر این افراد و گروه کنترل ازنظر توانایی

های تان، تفاوتداس 3و پیچیدگی نحوی 2مانند طول 1های بنیادین داستانمقیاس

به  ها، برخی از پژوهشاین وجودشود. باها مشاهده میی بین آنکمّی ناچیز

برای مثال، افراد مبتال به اختاللِ  اند؛اشاره کرده 4های کمّی در ساختار داستانتفاوت
                                                           
1. Basic narrative measures 

2. length 
3. Syntactic complexity 
4. Narrative structure 
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 ,Losh & Capps هستند  وبا مشکل روبر 1طیفِ اُتیسم در استفاده از زبان علّی

داستان،  2و در تولید عناصر ساختار بزرگ داستان، مانند نقطة اوج )2003 :242

تحقیقات . .) ,2013McCabe, Hillier & Shapiro :733 تری دارند عملکرد ضعیف

همچنین نشان داده است که افراد مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در سازماندهی 

اطالعات داستان در سطحی کلی، مانند حفظ عنوان داستان، ارتباط عناوین با 

؛ Jolliffe & Baron-Cohen, 2000: 1169 زیرعناوین و تلفیق رویدادهای داستان 

Landa, 2000: 125ِ(شده های روایتاین، داستان برند. عالوهبا مشکل روبرو هست

و احتمال اینکه  (Goldman, 2000: 1982 ها معموالً فاقد نقطة اوج است توسط آن

گفتارهای غیرعادی ها اصول کاربردشناسی رعایت نشده باشد یا حاوی پارهدر آن

های رفته، افراد مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در مقیاسهمباشد، وجود دارد. روی

، در این وجودبا رشد زبانی طبیعی داشتند. بااصلی داستان عملکردی مشابه افراد 

پارچه با مشکل روبرو سازماندهی اطالعات داستان به صورت یک واحد معنایی یک

Loveland  شوند میکلی داستان با دشواری روبرو  3رو، در پیوستگیهستند. ازاین

& Tunali, 1993: 247( به بازنمایی کلی معنا و وجود ارتباط بین رویدادهای ِو

 ,Stein & Glenn, 1979; Fernándezکنند. برخی از محققان  داستان اشاره می

2013; Kupersmith, Yifat & Blum-Kulka, 2014)  پیوستگی را برحسب

، برخی دیگر این وجوداند. باارزیابی قرار دادهرد در داستان مو 4های رویدادیمؤلفه

 ;Trabasso & Sperry, 1985; Habermas & Bluck, 2000از محققان  

                                                           
1. Causal language 
2. High point  
3. coherence 
4. episodic components 
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Kupersmith et al., 2014اند که پیوستگی داستان از طریق ایجاد ( پیشنهاد داده

گردد. شود و موجب ایجاد پیوستگی زمانی و علّی میو علّی ایجاد می 1روابط زمانی

که برای تلفیق اطالعات داستان بتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم، ازآنجادر رابطه با افراد م

 :Jolliffe & Baron-Cohen, 2000کنند  طور صریح از روابط زمانی استفاده میبه

وابط زمانی ممکن است موجب اس رها تنها براسبررسی مشکالت آن، )1169

های مقیاسها در تولید داستان پیوسته گردد. در عوض، گرفتن مشکالت آننادیده

این جمعیت از  دادن نقائص مربوط به گفتمان روایتی درروابط علّی برای نشان

  ).Diehl et al., 2006: 100کاربرد بیشتری برخوردارند  

با جمالت  2گذاری آشکارمالت علّی با نشانتوان برحسب جروابط علّی را می

گذاری آشکار، از بیان نمود. در جمالت علّی با نشان 3گذاری پنهانعلّی با نشان

شود. ها استفاده میگذاری آشکار روابط علّی بین گزارهبرای نشان 4های علّیپیونده

ها هی پیوند گزارگذاری پنهان به پیوندة علّی برادر مقابل، در جمالت علّی با نشان

 11و  10رابطة بین دو رویداد  1برای مثال، در شکل  به یکدیگر نیازی وجود ندارد؛

پسر  -11سگه ناگهان شیشه رو شکست.  -10گذاری پنهان است  از نوع نشان

عنوان ابزار به becauseکوچولو خیلی عصبانی شد(. در زبان انگلیسی از پیوندة 

شود دادن علّیت و دستیابی به پیوستگی علّی استفاده میاصلی برای نشان

 Schiffrin,1987: 45.) گرفته در رابطه با های صورترو، بیشتر پژوهشازاین

شده توسط افراد مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در زبان انگلیسی، های روایتداستان

                                                           
1. Temporal relations 

2. Overtly marked causal statements 
3. Non-overtly marked causal statements 

4. Causal connectives 
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 اند؛کردهگذاری آشکار تکیهنی بر جمالت علّی با نشاگیری پیوندهای علّبرای اندازه

در پژوهش خود دریافت که کودکان مبتال به  )1995( 1برای مثال، تاگرفالسبرگ

اختاللِ طیفِ اُتیسم در استفاده از جمالت علّی برای توضیح روابط علّی بین 

 2سالیوان رویدادهای داستان با دشواری روبرو هستند. در مقابل، تاگرفالسبرگ و

مشاهده کردند که افراد مبتال به اختاللِ طیفِ  )2000( 3و کپس، الش و ثوربر)1995(

اُتیسم در استفاده از جمالت علّی در داستان، عملکردی مشابه گروه کنترل دارند. 

صورت گرفت و در  (2003)وجود، در پژوهشی که بعدها توسط کپس و الش بااین

با یکدیگر همتا شده بودند، کودکان مبتال به اختاللِ طور دقیق ها بهآن آزمودنی

داستان با مشکل روبرو بودند و طیفِ اُتیسم در استنتاج روابط علّی بین رویدادهای 

خصو ، ها کمتر بود. بهشدة آنهای روایترو تعداد جمالت علّی در داستانازاین

حات علّی رفتارها و حاالت کاربردن توضیکودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در به

 با مشکل روبرو بودند. 4روانشناختی

های پیشین در رابطه با جمالت علّی در های پژوهشتناقضات موجود در یافته

شناختی متفاوت این کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم ممکن است به روش

کننده ای شرکتهها مرتبط باشد. مطلب اول در این رابطه به انتخاب گروهپژوهش

گرفته توسط یافته مربوط است. به استثنای پژوهش صورتو متغیرهای منطبق

، افراد مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در سه پژوهش دیگر دارای (2003)کپس و الش 

شود نتوان تعیین کرد که آیا های شناختی پایینی بودند که این موجب میتوانایی

                                                           
1. Tager-Flusberg 
2. Sullivan 

3. Capps, Losh & Thurber 
4. Psychological states 
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دشواری در ایجاد روابط علّی به اختاللِ طیفِ اُتیسم مرتبط است یا نتیجة آسیب 

در کارکردهای شناختی است. برای درک بهتر توانایی افراد مبتال به اختاللِ طیفِ 

معموالً  (2003)اُتیسم از روابط علّی موجود در داستان، محققانی مانند کپس و الش 

های شناختی اند که دارای تواناییرکت دادههایی را در پژوهش خود شآزمودنی

های های حاصل از پژوهشاند. مطلب دوم این است که مقایسة یافتهباالتری بوده

گیری و محاسبة جمالت علّی در مختلف به این دلیل پیچیده است که نحوة اندازه

 :1995)برای مثال، طبق گفتة تاگرفالسبرگ  ها با یکدیگر تفاوت دارد؛ن پژوهشای

وجود، در پژوهش اینهای علّی هستند. باجمالت علّی اساساً دارای پیونده (55

ها در یک دسته های علّی و دیگر پیوندهپیونده (251 :1995)تاگرفالسبرگ و سالیوان 

ها برحسب این مقوله مورد محاسبه قرار گرفت و نه قرار گرفتند و تفاوت بین گروه

گرفته توسط کپس و ی علّی. در پژوهش صورتهاطور خا  برحسب پیوندهبه

های مشخص نیست که آیا بسامد منحصراً براساس نمونه (2000)ان همکار

 (2003)گیری شده است یا خیر. در نهایت، معیار الش و کپس های علّی اندازهپیونده

شد. های علّی بود، بلکه همچنین نوع روابط علّی را نیز شامل میتنها تعداد پیوندهنه

توان نتیجه گرفت که آیا افراد مبتال به اختاللِ طیفِ با توجه به این تنوعات، نمی

اُتیسم در تمرکز بر روابط علّی برای دستیابی به پیوستگی علّی با مشکل روبرو 

 هستند یا خیر.

گذاری آشکار تنها به جمالت علّی با نشان )1984( 1بروکدنتراباسو، سکتو و ون

های علّی و روابط در داستان را برحسب زنجیره 2و انگارة شبکة علّیاکتفا نکردند 

علّی پیشنهاد دادند. زنجیرة علّی شامل ترتیبی از رویدادهاست که جان کالم یک 
                                                           
1. Trabasso,  Secco & van den Broek  
2. Causal network model 
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گذاری آشکار و دهد؛ یک رابطة علّی به رابطة علّی با نشانداستان را تشکیل می

های پیشین مانند پژوهش کند.پنهان بین دو رویداد در یک داستان اشاره می

بیشتر بر روابط علّی  (1995)گرفته توسط تاگرفالسبرگ و سالیوان پژوهش صورت

اند، در حالی که انگارة شبکة علّی پیشنهاد شده از سوی تراباسو آشکار تأکید کرده

-گیرد. عالوههر دو نوع رابطة علّی آشکار و پنهان را درنظر می )1985( 1و اسپری

علّی بین  هایهای پیوندههایی که از نمونهانگاره در مقایسه با پژوهش براین، این

اند دادن توانایی افراد در تلفیق اطالعات استفاده کردهجمالت مجاور برای نشان

 McCabe et al., 2013،) دهد تا روابط علّی بین رویدادهای به محققان اجازه می

 مجاور و غیرمجاور داستان را مورد بررسی قرار دهند. 

براساس شبکة علّی با  )2006(و همکاران  2شده توسط دیلهای انجامتحلیل

حفظ پیوستگی داستان  تمرکز بر مشکالت کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در

گرفته توسط دیل یدن به این انگاره گردید. طبق پژوهش صورتبخشموجب اعتبار

دهد که کودکان مبتال به اختاللِ های علّی نشان میهای زنجیرهمقیاس ،و همکاران

طیفِ اُتیسم و کودکان دارای رشد زبانی طبیعی به یک میزان به رویدادهای داستان 

های دهد که داستاننشان میهای روابط علّی وجود، مقیاسدهند. باایناهمیت می

ها به اختاللِ طیفِ اُتیسم در مقایسه با داستانشده توسط کودکان مبتال روایت

شده توسط کودکان با رشد زبانی طبیعی از پیوستگی کمتری برخوردارند. روایت

دیل و همکاران نشان دادند که نقائص کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در 

 گیری هستند.ن قابل اندازهپیوستگی داستا

                                                           
1. Trabasso & Sperry 

2. Diehl 
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با تشخیص حساسیت کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم نسبت به اهمیت 

به این نکته اشاره کردند  (2006)روابط علّی بین رویدادهای داستان، دیل و همکاران 

ها بتوانند با اطمینان کامل شناختی مانع از این گردید که آنکه برخی مباحث روش

تأثیر است تحت ها ممکنگیری کنند. عملکرد آزمودنیود نتیجهاز پژوهش خ

ها گفته جا که از قبل به آزمودنیآنهای تکلیف قرار گرفته باشد. ازلدستورالعم

شده بود که بایستی داستان را به یاد بیاورند، تکلیف یادآوری بیشتر مشابه تکلیف 

ها استفاده هایی که آنتانگویی. در نتیجه، در داسحافظه بود تا تکلیف داستان

تری داشتند، در پایان داستان ند، برخی از رویدادهایی که روابط علّی مهمکردمی

داد. تحقیقات پیشین نشان داده است که کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ رخ می

یادآوردن مواردی که در انتهای که در بهدارند، طوری 1اُتیسم نوعی گرایش تأخر

 (.Renner et al., 2000: 12 ر دارند، عملکرد بهتری دارند فهرست قرا

دیل و  با توجه به این موارد، اگر کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم که

د، این تأثیر چنین گرایشی قرار داشتنهمکاران مورد بررسی قرار دادند نیز تحت

دهندة یادآوری جان نشاناحتمال وجود داشت که نمرات باالیی کسب کنند که این 

ها در روایت داستان. نانمندسازی آها بوده و نه توکالم داستان توسط آزمودنی

ن را شده در این موارد حساسیت کودکان به زنجیرة علّی روابط داستانمرات کسب

 دهد. بیش از حد واقعی نشان می

زبان سیهای بسیاری عملکرد روایت داستان در کودکان انگلیاگرچه پژوهش

در رابطه با پیوستگی اما اند، مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم را مورد بررسی قرار داده

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ آُتیسم در زبان فارسی زبانة فارسیداستان در کودکان تک

                                                           
1. Regency bias 
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زبان هایی که کودکان انگلیسیتاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. بیشتر پژوهش

 یآقورباغه! کجایاند، از داستان  طیفِ اُتیسم را مورد بررسی قرار دادهمبتال به اختاللِ
Mayer (1996) اند عنوان محرک بهره گرفتهبه Chen, 2007)رو با توجه به . ازاین

 که نبود پژوهشی در این زمینه در زبان فارسی، در پژوهش حاضر تالش شده است

زبانِ مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم با زبانة فارسیدر کودکان تک پیوستگی داستان

قورباغه! گذاری آشکار و پنهان و با استفاده از داستان بررسی جمالت علّی با نشان
زبانی را فراهم های بینمورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر امکان مقایسه یآکجای

دیده را های روایت داستان در این گروه آسیبواناییآورده و درک محققان از ت

گرفته در این پژوهش بر بررسی های صورتمنظور، تحلیلدهد. به این افزایش می

گذاری آشکار و شبکة علّی استوار است که شامل رویدادهای جمالت علّی با نشان

های  ، پرسشزنجیرة علّی و پیوندهای علّی است. در راستای دستیابی به این اهدا

 شوند:زیر مطرح می

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیچه تفاوتی بین عملکرد کودکان تک -1

های موجود های اصلی داستان  طول داستان، تنوع واژهاُتیسم و طبیعی در مقیاس

 در داستان، جمالت علّی و شبکة علّی( وجود داردآ

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیتکچه تفاوتی بین عملکرد کودکان  -2

گذاری آشکار داستان وجود اُتیسم و طبیعی در استفاده از جمالت علّی با نشان

 داردآ

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیچه تفاوتی بین عملکرد کودکان تک -3

 اُتیسم و طبیعی در تولید رویدادهای زنجیرة علّی وجود داردآ
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زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیتفاوتی بین عملکرد کودکان تکچه  -4

 اُتیسم و طبیعی در برقراری پیوندهای علّی بین رویدادهای داستان وجود داردآ

زبان مبتال به اختاللِ طیفِ زبانة فارسیچه تفاوتی بین عملکرد کودکان تک -5

با سطوح مختلفی پیوند علّی  اُتیسم و طبیعی در استفاده از رویدادهای مختلف

 وجود داردآ

های روایت طور خالصه، هد  کلی پژوهش حاضر بررسی پیوستگی در داستانبه

زبان مبتال به اُتیسم با عملکرد باال است. براساس زبانة فارسیشده توسط کودکان تک

بینی نمود که بین دو گروه از کودکان در توان پیشپیشین، می هایپژوهش

گذاری آشکار تفاوت های اصلی داستان یا در استفاده از جمالت علّی با نشانمقیاس

های داری وجود ندارد. در رابطه با شبکة علّی، با توجه به اینکه پژوهشآماری معنی

اند که کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در تلفیق اطالعات پیشین نشان داده

شود که در مقایسه با کودکان با رشد بینی میداستان با مشکل روبرو هستند، پیش

پیوندهای زبانی طبیعی کمتر قادر به تولید رویدادهای زنجیرة علّی باشند و بتوانند 

ها از نظر علّی کمتر به یکدیگر مرتبطند های آنرو، داستانعلّی را برقرارکنند. ازاین

شود که کودکان نی میبیو از پیوستگی کمتری برخوردارند. در نهایت اینکه، پیش

مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در مقایسه با کودکان با رشد زبانی طبیعی کمتر از 

 توضیحات علّی مربوط به حاالت روانشناختی استفاده کنند.

 شناسی. روش2

 های پژوهش. آزمودنی1-2

پژوهش حاضر یک مطالعة توصیفی ـ تحلیلی و از نوع مقطعی است. جامعة پژوهش 

 1395سالة مبتال به اُتیسم با عملکرد باال که در سال  9ـ8ضر را کلیة کودکان حا

دهد. در این های گفتاردرمانی شهر تهران حضور داشتند، تشکیل میدر کلینیک
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 8سالة مبتال به اُتیسم با عملکرد باال با میانگین سنی  8کودک پسر  18پژوهش 

ماه  3سال و 7ی با میانگین سنی کودک با رشد زبانی طبیع 18ماه و  23سال و 

های های مبتال به اختالل طیف اُتیسم از کلینیک(. نمونه1شرکت داشتند   جدول 

گفتاردرمانی شهر تهران و با اجرای آزمون تشخیصی اُتیسم، تشخیص داده شدند. 

کودک  18پس از تکمیل پرسشنامة سنجش طیف اُتیسم توسط معلمان و مربیان، 

رد باال تشخیص داده شد. در مرحلة بعد آزمون رشد زبان و آزمون اُتیسم با عملک

 هوش در گروه مبتال به اختالل طیف اُتیسم اجرا شد. 

 1بندی اُتیسم گیلیامتشخیص کودکان مبتال به اُتیسم با استفاده از مقیاس رتبه

و تشخیص کودکان مبتال به اُتیسم با عملکرد باال با استفاده از پرسشنامة سنجش 

صورت گرفت. کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم از نظر  2طیف اختالل اُتیسم

های هوشی و زبانی با استفاده از آزمون هوشی وکسلر  نسخة پنجم( و آزمون توانایی

 رشد زبانی  نیوکامر و هامیل( با گروه  کنترل همتا شدند. 

 2طقة ور از منکنترل در مدارس شهر تهران انتخاب شدند. به این منظ گروه

طور تصادفی انتخاب شد. برای انتخاب گروه کنترل ابتدا مدرسة ابتدایی به 2تهران، 

طور تصادفی انتخاب و با استفاده از آزمون هوش نفر به 18ساله  7کودک  60از 

وکسلر  ویرایش پنجم(  هوشبهر مقیاس کامل( و زبان دریافتی و بیانی با 

های های مبتال به اختالل طیف اُتیسم همتا شدند. نمرات همة آزمودنیآزمودنی

بود و سطح  80مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در هوشبهر مقیاس کامل باالتر از 

ها برای روایت داستان مناسب بود. از دیگر معیارهای انتخاب های زبانی آنواناییت

                                                           
1. GARS: Gilliam Autism Rating Scale 
2. ASSQ: Autism Spectrum Screening Questionnaire 
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زبانة گروه کنترل، عالوه بر معیار زبانی، این بود که کودک باید سخنگوی تک

های مربیان، این کودکان دچار زبان باشد و دوزبانه نباشد. براساس گزارشفارسی

ها متناسب با سطح بارتی، عملکرد زبانی آنگونه اختالل زبانی نبودند و به عهیچ

شان بود. بهرة هوش طبیعی و متناسب با سن داشتند و مبتال به فلج مغزی یا سنی

 های حسی ـ حرکتی مشهود نبودند.آسیب

 های کودکان مبتال به اختالل طیف اُتیسم و گروه کنترلویژگی (:1ل )جدو

اختالل طیف  هاگروه

 اُتیسم

18= n 

 میانگین

 انحرا  معیار( 

 کنترل

18= n 

 میانگین

 انحرا  

 معیار(

t  یاF داریمعنی 

 8/23 حسب سالسن بر

 98/0) 

03/7 

 50/0) 

***50/4- 

 80/9) 

00/0 

 73/94 هوش کالمی

  18/21) 

20/101 

 11) 

81/1 

 

20/0 

 50/99 هوش اجرایی

  10/25) 

90/104 

 60/13) 

82/0 

 

50/0 

مقیاس هوشی 

 کامل

08/96 

 72/21) 

90/29 

 60/3) 

80/1 

 

22/0 

 

شد زبانی   ترین یکی از معتبرترین و جامع (Newcomer & Hammill آزمون ر

زبان اســـت که توســـط زمینة ارزیابیِ رشـــدِ زبانِ کودکانِ انگلیســـی ها درآزمون

( هنجاریابی شده است.   1379زاده و مینایی، پژوهشکدة کودکان استثنائی  حسن   

ساس این   سم و اختالکودکان مبتال به  ،آزمونبرا  کودکان گروه کنترل ل طیف اُتی

ــدند  همتا های زبان تولیدی و دریافتی با یکدیگر       لحاظ مهارت   از طوری که  به  ،شـ
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نایی   حاظ توا ناداری          بین دو گروه از ل ماری مع فاوت آ یانی ت یافتی و ب بان در های ز

 مشاهده نشد.

میانگین و انحرا  معیار نمرات زبان بیانی و دریافتی در کودکان مبتال به اختالل طیف  (:2)جدول 

 اُتیسم، کودکان همتای زبانی و سنی

 داریمعنی Fیا  T کنترل اختالل طیف اُتیسم آزمون

 30 زبان بیانی

 30/7) 

90/29 

 10/3) 

50/3 

 

8/0 

 30/33 زبان دریافتی

 20/9) 

90/33 

 80/6) 

30/101 

 

9/0 

 

 . آزمون پژوهش2-2

ها براساس متغیرهای شناختی و زبانی مختلف، پس از انجام مراحلِ تطبیق آزمودنی

ترغیب به  (Mayer, 1969  یآقورباغه! کجایها با استفاده از کتاب مصور آزمودنی

ها با این کتاب آشنا نبودند. داستان روایت داستان شدند. هیچ یک از آزمودنی

شود و به دنبال آن مشکل ای است که با مشکلی روبرو میقورباغه روایت پسربچه

رسد. این داستان ابزاری دهد و داستان با پایانی خوش به سرانجام میوقایعی رخ می

عنوان ابزاری مناسب جهت به شناختی است وی ردههابررسی تفاوت مناسب برای

های روایت داستان در هر دو گروه کودکان طبیعی و کودکان بررسی توانایی

شود. طرح این داستان به راحتی قابل فهم است و کار گرفته میغیرطبیعی به

سازد روابط مختلفی بین رویدادها ایجاد های آن راوی را قادر میمجموعة روایت

این، داستان از آن اندازه از پیچیدگی برخوردار است که به محققین  برد. عالوهکن

این امکان را بدهد که بتوانند نحوة برقراری روبط علّی بین رویدادهای داستان را 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛  304

 

رو، این داستان برای دستیابی به اهدا  پژوهش مورد آزمایش قرار دهند؛ ازاین

 حاضر از شرایط الزم برخوردار است.

صورت جداگانه در دو جلسه مورد ها در اتاقی ساکت و بهر یک از آزمودنیه

شد زبانی  زبان بیانی های هوش و آزمون رآزمون ،بررسی قرار گرفت. در جلسة اول

در جلسة دوم روایت داستان انجام شد. قبل از روایت داستان، آزمونگر  و دریافتی( و

کرد که از محتوای این داستان اطالع دارد. پس از آن، کودکان به آزمودنی اعالم می

شده های روایتوایت آن کردند. داستانتصاویر داستان را مشاهده و شروع به ر

تاپ نده صدا ضبط و سپس به لپکنها با استفاده از دستگاه ضبطدنیتوسط آزمو

 . 1شد تا آوانویسی و رمزگذاری شوندمنتقل 

 ها. روش تحلیل آزمون3-2

 های اصلی داستان. مقیاس1 3 2

ها است. طول داستان با شمارش های اصلی داستان شامل طول و تنوع واژهمقیاس

امل شبند تعداد کل بندهای موجود در داستان مورد محاسبه قرار گرفته است. یک 

کند. تنوع های همراه آن است و تقریباً یک رویداد را بیان مییک فعل و موضوع

های مختلف مورد استفاده در هر داستان مورد تحلیل قرار ها برحسب تعداد واژهواژه

 گرفته است.

 گذاری آشکار . جمالت علّی با نشان2 3 2

شان های علّی پیونده شکار روابط علّ برای ن ستان مورد  گذاری آ ت ـــــ نتیجه در دا

گذاری آشــکار برحســب  اند. بنابراین، جمالت علّی با نشــاناســتفاده قرار گرفته

ــده پیونده ــایی ش ــناس «  چون فهمید که قورباغه رفته»برای مثال،  اند؛های علّی ش

                                                           
 استفاده شد. گیگابایت 4با حافظة  F543UX-ICDاز دستگاه سونی مدل . 1
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 چونگر اری شــد، زیرا از نشــانگذاری آشــکار رمزگذة علّی با نشــانعنوان جملبه

 استفاده شده است.

های علّی که شامل پیوندهای علّی و زنجیرة علّی است، شبکه. شبکة علّی: 3 3 2

گذاری آشکار و پنهان در رویدادهای مجاور و برای بررسی روابط علّی با نشان

 روند.کار میغیرمجاور داستان به

 . پیوندهای علّی4 3 2
ضرورت اقناع شود  آید که معیاریک رابطة علّی هنگامی بین دو رویداد به وجود می

 Diehl, et al., 2006 ؛Trabasso & Sperry, 1985(. معیار ضرورت با استفاده از 
است: اگر الف نه در آن صورت ب نیز  رفتهگهای متناقض مورد آزمایش قرار صورت

یداد ب نه؛ به عبارت دیگر، اگر رویداد الف در داستان رخ ندهد، در آن صورت رو
کند و این دهد. رویداد الف علت یا شرایط رخداد رویداد ب را فراهم مینیز رخ نمی
اگه ف: داد البرای مثال، در داستان، روی د از نظر علّی به یکدیگر مرتبطند؛دو رویدا

، نی بودپسره از دست سگه عصبارویداد معلول:  شکست؛سگه شیشه مربا رو نمی
رو، این ازاین .شدشکست، پسره از دستش عصبانی نمیاگه سگه شیشه مربا رو نمی

نها پیوندهای اند. بر اساس این معیار، نه تدو رویداد از نظر علّی به یکدیگر مرتبط
همیت نسبی اکدیگر وابستگی علّی دارند، بلکه همچنین علّی بین رویدادها را که به ی

ی بین رویدادها در است. پیوندهای علّ گیری شدههر رویداد در داستان نیز اندازه
 اند.با کمان نشان داده شده 1شکل 

 . زنجیرة علّی5 3 2
کند که جان کالم داستان را شکل ترتیب رویدادهایی اشاره می زنجیرة علّی به

. برای تعیین زنجیرة )Trabasso & Sperry, 1985؛ Diehl, et al., 2006دهد  می
علّی، ابتدا رویدادهای آغازین و پایانی داستان شناسایی گردیده است. رویدادهای 

ستان و رویدادهای داآغازین داستان دارای دو بخش هستند: رویدادهای صحنة 
های اصلی زمینه در مورد شخصیتهای صحنة داستان اطالعات پسآغازگر. رویداد
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رویدادهای آغازگر نیز شامل  کند.ن وقوع رویدادها را فراهم میداستان، زمان و مکا
است که آغازگر طرح داستان هستند. رویدادهای پایانی جمالتی  1هاییصحنه

هستند که موجب تعیین دستیابی شخصیت اصلی داستان به هدفش یا شکست او 
توان ردّ آنها شود. رویدادهای دارای علت و معلول که میدر دستیابی به هدفش می

نجیرة علّی شناسایی عنوان رویدادهای زتا پایان داستان شناسایی کرد به را از آغاز
 اند(.رویدادهای زنجیرة علّی با دایره نشان داده شده 1شوند  در شکل می

 
های با رشد زبانی شده توسط یکی از آزمودنیهای زنجیرة علّی در داستان روایترویداد(: 1شکل )

ای رند، رویدادهدا دهندة یک رویداد است(. اعدادی که درون دایره قرارطبیعی  هر شماره در شکل نشان

رویدادها را به ها هماند: کمانزنجیرة علّی هستند. روابط بین رویدادها با استفاده از کمان نشان داده شده

 مربوط به هر شماره در متن آمده است. زنند. رویدادهایهم پیوند می

 . رویدادهای مربوط به هر شماره6 3 2

( و سگشم 3( یه روز وقتی پسره خواب بود، 2( یه پسر کوچولو دو تا حیوون داره، 1 

( و اونا فهمیدن 6( بعد هوا روشن شد، 5( قورباغه از شیشه پرید بیرون. 4خواب بود، 

                                                           
1. episodes 



 307 یکمر الهه /...کودکانِ یتیروا گفتمان در یوستگیپ یبررس 

 

( تا دنبال 9( بعد پنجره رو باز کردن، 8( اونا همه جا رو گشتن. 7که قورباغه رفته. 

( پسر کوچولو خیلی عصبانی 11اگهان شیشه رو شکست. ( سگه ن10قورباغه بگردن. 

( 14( پسر کوچولو توی یه سوراخ رو گشت. 13( بعد اونا جنگل رو گشتن. 12شد. 

( یه خرگوش از سوراخ پرید بیرون. 15سگه هم به کندوی روی درخت نگاه کرد. 

( 18( پسر کوچولو از درخت رفت باال. 17( توی کندو هم یه عالمه زنبور بود. 16

( زنبورا پریدن بیرون. 20( برای همین کندو افتاد. 19سگه درخت رو تکون داد. 

( یه جغد از اونجا اومد 22( پسر کوچولو هم توی سوراخ روی درخت رو گشت. 21

( پسره 25کردن. ( زنبورا سگه رو دنبال24پایین.  ( بعد پسر کوچولو افتاد23بیرون. 

( بعد یه گوزن فرار کرد. 27نبال قورباغه بگرده. ( تا د26هم از یه صخره رفت باال، 

برد. ( گوزنه پسره رو با خودش این ور اون ور می29( پسره هم سوار گوزن شد. 28

( بعد 32( آخر سر هم رفتن توی دریاچه. 31( بعد با هم رفتن توی یه دره. 30

( 34( بعد جلوی یه تپه از هیزم رو دنبال قورباغه گشتن. 33رفتن سمت ساحل. 

( پسر 36( بعد قورباغة کوچولو رو هم پیدا کردن. 35دو تا قورباغه پیداکردن. 

های ( بعد قورباغه کوچولو با قورباغه37کوچولو تصمیم گرفت قورباغه رو ببره خونه. 

 دیگه خداحافظی کرد.

پیوستگی داستان برحسب  (Diehl et al., 2006 های پیشین با پیروی از پژوهش

گیری شده است. تراکم این تراکم رویدادهای زنجیرة علّی و پیوندهای علّی اندازه

پیوندهای علّی در هر داستان بر تعداد کل رویدادهای زنجیرة علّی/موارد با تقسیم 

 گیری شده است.تعداد کل بندهای موجود در هر داستان اندازه

  . نوع پیوندهای علّی7 3 2

بندی ی در داستان، از طبقهرای بررسی بیشتر ماهیت و توزیع پیوندهای علّب

 ,Trabasso & Nickels  فاده شدشده توسط تراباسو و همکاران استارائه
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در  (. Trabasso, van den Broek & Suh, 1989؛ Trabasso & Sperry, 1985؛1992

سیستم ارائه شده توسط تراباسو و همکاران، چهار نوع رابطة علّی تمیز داده شده 

است: توانمندسازی، انگیزه، سببیت روانشناختی و سببیت فیزیکی. طبق گفتة 

محور مانند ای که حاوی افعال هد جفت جمله (1989)تراباسو و همکاران 

که جفت اند، درحالیز نوع انگیزهای اهستند، دارای رابطه گرفتنتصمیمیا  خواستن

ای از نوع روانشناختی جملة دارای افعال واکنشی یا بیان کنندة حاالت ذهنی رابطه

شناختی شامل انواعی از دارند. با توجه به این واقعیت که حاالت درونی یا روان

 ,Begeer, Malle اطالعات مربوط به عالئق، باورها، افکار، نیات و عواطف است 

Nieuwland & Keysar, 1010: 35 &36)شناختی و . روابط علّی انگیزه، روان

رو، در این پژوهش از یک گیرند. ازاینش در یک مقوله قرار میسببیت در این پژوه

د: توانمندسازی شامل رفتارها یا شرایطی است که شای استفاده مقولهسیستم سه

، اما کافی نیستند. همانطور که در پیوست اندبرای ایجاد رفتارها یا شرایط دیگر الزم

است.  10قوع رویداد شناختی به وواکنشی روان 11نشان داده شده است، رویداد  1

 افتدکندو از درخت میشود. می 19لحاظ فیزیکی موجب وقوع رویداد به 18رویداد 

خت سگ در(، با توجه به دانش فرد از دنیای فیزیکی، به این دلیل که 19 رویداد 
گردد. می 34موجب توانمندسازی رویداد  33(. رویداد 18 رویداد  دهدرا تکان می

این، برای بررسی توزیع هر یک از این سه نوع رابطة علّی، نسبت هر یک از  برعالوه

ها مورد های آزمودنیانواع رابطة علّی به کل روابط علّی مورد استفاده در داستان

 محاسبه قرار گرفت. 
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 . سطوح ارتباط علّی 8 3 2

چهار سطح ارتباط علّی براساس تعداد پیوندهای علّی رویداد در رابطة دیگر 

به یک  C0. سطح +C3و  C0  ،C1 ،C2رویدادهای داستان شناسایی گردید: 

 c1کند که با دیگر رویدادهای داستان ارتباطی ندارد؛ رویداد رویداد مجزا اشاره می

کند که تنها با یک رویداد دیگر در ارتباط است؛ رویداد نوع به رویدادی اشاره می

c2  با دو رویداد دیگر در داستان ارتباط دارند. رویدادهایی با سه یا بیش از سه

ها ها در همة گروهزیرا اغلب توسط آزمودنی ،گیرندقرار می +c3پیوند در دستة 

ارتباطات علّی در  +C3و  C0 ،C1 ،C2ح گیرد. سطومورد استفاده قرار می

 اند.نشان داده شده 1ترتیب در پیوست به 22و  20و  5، 1رویدادهای 

 . پایایی9 3 2

دیده انجام گرفت. رمزگذار ها با استفاده از یک رمزگذار آموزشرمزگذاری داستان

ارزیابی ها را رمزگذاری کرده و ضریب همبستگی کاپا برای درصد از داستان 20دوم 

 باالتر بود. 87/0ها از ارزیاب در مورد همة مقیاسپایایی درون

 ها. یافته3

های اصلی داستان از جمله طول داستان و پرسش اول پژوهش به بررسی مقیاس

ها مرتبط است. نتایج حاصل از آزمون های آن در روایت داستان آزمودنیتنوع واژه

داری طور معنیمبتال به اختالل طیفِ اُتیسم به تی مستقل نشان داد که سن کودکان

(؛ F(1,33)= -4/50, p=0/000باالتر از سن کودکان با رشد زبانی طبیعی بود  

عنوان متغیر همپراش درنظر گرفته رو، نتایج طوری تحلیل گردید که سن بهازاین

ز نظر های مکرر نشان داد که بین دو گروه اشد. نتایج تحلیل کوواریانس اندازه

 (.3داری وجود ندارد  جدول های اصلی داستان تفاوت آماری معنیمقیاس
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پرسش دوم پژوهش به تفاوت عملکرد دو گروه در استفاده از جمالت علّی با 

گذاری آشکار داستان مرتبط است. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان نشان

 =t(34)داری وجود ندارد  یداد که بین این دو گروه از این نظر تفاوت آماری معن

-0/11, p=0/92.) 
شده توسط گروه مبتال به اختاللِ های روایتهای مختلف در داستانتعداد بندها و واژه: 3جدول 

 طیفِ اُتیسم و گروه با رشد زبانی طبیعی

مبتال به اختالل  

طیفِ اُتیسم 

 (18 تعداد=

میانگین  انحرا  

 معیار(

رشد زبانی 

 (18 تعداد=طبیعی 

میانگین  انحرا  

 معیار(

F P 2η 

 جزئی

تعداد 

 بندها

89/43  36/14) 43  31/9) 22/0 66/0 01/0 

تعداد 

های واژه

 مختلف

76/124  

 95/41) 

32/109 

 73/25) 
83/0 38/0 03/0 

پرسش سوم پژوهش به تولید رویدادهای زنجیرة علّی و پرسش چهارم به تولید 
نشان داده شده  2داستان ارتباط دارد. همانطور که در شکل پیوندهای علّی در 

است، کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم به نظر کمتر رویدادهای زنجیرة علّی را 
وجود، تحلیل کوواریانس که در آن سن و اینتولید و روابط علّی را ایجاد کردند. با

شدند، نشان داد که بین دو گروه تعداد بندها به عنوان متغیر همپراش درنظر گرفته 
ها ازنظر از نظر رویدادهای زنجیرة علّی تفاوتی وجود ندارد. در مقابل، بین آن

داری قابل مشاهده بود، که نشان داد کودکان با پیوندهای علّی، تفاوت آماری معنی
رشد زبانی طبیعی در مقایسه با کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم پیوندهای 

 (.4ی بیشتری ایجادکردند  جدول علّ
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 (: تعداد و تراکم رویدادهای زنجیرة علّی و پیوندهای علّی4جدول  

مبتال به  
اختاللِ طیفِ 
اُتیسم  تعداد= 

18) 
میانگین 
  انحرا  معیار(

رشد زبانی 
طبیعی 
 (18 تعداد=

میانگین 
  انحرا  معیار(

F P 2η 
 جزئی

تعداد 
رویدادهای زنجیرة 

 علّی

45/14 
 36/4) 

08/18 
 84/1) 

   

تراکم 
رویدادهای زنجیرة 

 علّی

38/0 
 20/0) 

43/0 
 90/0) 

27/0 63/0 01/0 

تعداد 
 پیوندهای علّی

86/25 
 34/12) 

34/0 
 65/8) 

   

تراکم 
 پیوندهای علّی

61/0 
 22/0) 

78/0 
 13/0) 

57/12* 00/0 28/0 

 

داری: ها از نظر تراکم رویدادهای زنجیرة علّی و پیوندهای علّی  سطح معنیمقایسة بین گروه (:2شکل )

*05/0) 

ــان داد که بین دو گروه از نظر توانایی  اگرچه، طرح اندازه   های  گیری مکرر نشـ

ماری معنی      فاوت آ بانی ت بااین   ز ندارد،  یار نمرات  داری وجود  وجود، انحرا  مع

0

50

100

پیوندهای علّیرویدادهای زنجیرة علّی

صد
در

گروه مبتال به اختالل طیفِ اُتیسم  >p*05/0گروه طبیعی
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به   آزمودنی یار        های مبتال  باالتر از انحرا  مع یار  ــ ــم بسـ اختاللِ طیفِ اُتیسـ

(. برای تحلیل بیشــتر رابطة بین 1های با رشــد زبانی طبیعی بود  جدول آزمودنی

نایی  بانی و عملکرد آزمودنی  توا ها در زنجیرة علّی و پیوندهای علّی، تحلیل      های ز

سن نیز به    ستگی جزئی اجرا گردید و  شد.  عنوان متغیر کنترل درنظهمب ر گرفته 

ست، توانایی     5همانطور که در جدول  شده ا شان داده  های زبان بیانی و دریافتی ن

به اختالِل          ید رویدادهای زنجیرة علّی در کودکان مبتال  با تول ــتگی منفی  همبسـ

که توانایی رو به افزایش زبان بیانی با رویدادهای طوریطیفِ اُتیســـم داشـــتند. به

 (.r=0/57, p<0/05ی داشت.  زنجیرة علّی کمتری همبستگ
های زبان دریافتی و (: ماتریس همبستگی رویدادهای زنجیرة علّی، پیوندهای علّی، توانایی5جدول  

 زبان بیانی در دو گروه از کودکان با رشد زبانی طبیعی و کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم

کودکان با رشد زبانی 
 طبیعی

رویدادهای زنجیرة 
 علّی

پیوندهای 
 علّی

زبان 
 دریافتی

زبان 
 بیانی

رویدادهای زنجیرة 
 علّی

-    

   - -19/0 پیوندهای علّی
  - 44/0 -/07 زبان دریافتی
 - 69/0** 31/0 -35/0 زبان بیانی

کودکان مبتال به 
 اختاللِ طیفِ اُتیسم

رویدادهای زنجیرة 
 علّی

پیوندهای 
 علّی

زبان 
 دریافتی

زبان 
 بیانی

رویدادهای زنجیرة 
 علّی

-    

   - 22/0 پیوندهای علّی
  - 37/0 -52/0 زبان دریافتی
 - 6/0* 1/0 -58/0* زبان بیانی

 

سط هر دو     ستفاده تو عالوه بر تعداد پیوندهای علّی، نوع پیوندهای علّی مورد ا

یانس          حاصــــل از کووار تایج  فت. ن ــی قرار گر کان نیز مورد بررسـ گروه از کود

. F(2, 33)= 4/42, p= 0/2های علّی بود دهندة اثر اصــلی نوع پیوندهنشــان

05/0, *p<01/0**p< 
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بط علّی توانمندسازی و  های زوجی بین روادهندة تفاوتهای تعقیبی نشان مقایسه 

ــازی و رو ــتان بود. باانفیزیکی و بین روابط علّی توانمندس ــناختی در داس  وجودش

سازی و روان این دار شناختی از نظر آماری معنی ، تفاوت بین دو نوع رابطة توانمند

سه با     نبود. تحلیل شد زبانی طبیعی در مقای شان داد که کودکان با ر های تعقیبی ن

ــم از روابط علّی فیزیکی  کودکان مبتال  ,F(1,33)= 1/11به اختاللِ طیفِ اُتیس

p=0/30 شـــناختی و روانF(1, 33)= 0.10, p=0/92  بیشـــتری اســـتفاده

 (.6کردند  جدول می

 (: نسبت  %( و نتایج آماری برای انواع پیوندهای علّی6جدول  

مبتال به  

اختاللِ طیفِ 

 اُتیسم

میانگین 

  انحرا  معیار(

زبانی رشد 

 طبیعی

میانگین 

  انحرا  معیار(

F P 2η 

 جزئی

 84/48 توانمندسازی

 43/19) 

45/52 

 43/14) 

11/1 31/0 04/0 

 10/50 شناختیروان

 34/19) 

76/42 

 83/16) 

12/0 94/0 00/0 

 16/4 فیزیکی

 96/3) 

54/7 

 39/4) 

*87/5 02/0 16/0 

زبان مبتال زبانة فارسیبین عملکرد کودکان تک به تفاوت پرسش پنجم پژوهش   

مختلفی به اختاللِ طیفِ اُتیسم و طبیعی در استفاده از رویدادهای مختلف با سطوح 

های رو، نسبت رویدادها در هر سطح از ارتباط در داستانپیوند علّی مرتبط بود. ازاین

ها به صورت ینکه دادهها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اشدة آزمودنیروایت

ها استفاده شد. پس سازی توزیع دادهدرصد بودند، از تابع آرک سینوس برای نرمال
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 ×دار گروهدهندة تعامل معنیها اجرا شد. نتایج نشاناز آن کوواریانس در مورد داده

 .)2η, 1/0, p<32/7)= 96, 3F  =19/0 نوع بود

کودکان سطوح مختلفی از ارتباطات های بیشتر نشان داد که دو گروه از بررسی

ــبت و نتایج آماری مربوط به ارتباط علّی را       7کنند. جدول   علّی را انتخاب می  نسـ

عنوان یرهای کمکی  ســـن و تعداد بندها بهدهد. نتایج حاصـــل از متغنشـــان می

 +c3و  c0 ،c2ها در سطوح روابط علّی از نوع  کوواریانس( نشان داد که بین گروه 

فاوت   ما ت با ری معنیآ ــطح    این وجودداری وجود دارد.  با سـ طه  بین  C1، در راب

نشان داده   2داری مشاهده نشد. همانطور که در شکل    ها تفاوت آماری معنیگروه

شد           سه با کودکان با ر سم در مقای ست، کودکان مبتال به اختاللِ طیِف ُاتی شده ا

کردند. استفاده می C0داری بیشتر از رویدادهای سطح  طور معنیزبانی طبیعی، به

مشــاهده گردید که این موضــوع  +C3و  C2الگوی معکوس در مورد رویدادهای 

نشان داد کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در مقایسه با کودکان با رشد زبانی     

طبیعی کمتر از رویدادهایی اســتفاده کردند که دارای دو یا بیش از دو پیوند علّی 

 هستند.
 نسبت  %( و نتایج آماری مربوط به ارتباط علّی (:7جدول )

مبتال به  
اختالل طیفِ 
 (18اُتیسم  تعداد=
میانگین 
  انحرا  معیار(

با رشد زبانی 
طبیعی 
 (18 تعداد=

میانگین 
  انحرا  معیار(

F p 2η 
 جزئی

C0 24  16) 14  4/4) *65/13 00/0 30/0 
C1 38  8/10) 39  3/8) 40/0 54/0 01/0 
C2 28  4/12) 32  5/7) *65/4 04/0 13/0 

C3+ 13  4/8) 19  07) *54/5 03/0 16/0 
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 (P<0/05 *ها از نظر سطوح مختلف ارتباط علّی  بین گروه (: مقایسه3شکل  

 گیریتیجه. ن4

زبان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال زبانة فارسیپژوهش حاضر توانایی کودکان تک

های پیشین، های منسجم مورد بررسی قرار داد. همسو با پژوهشداستانرا در روایت 

ها های این پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر طول داستان و تنوع واژهیافته

؛ Losh & Capps, 2006؛ Diehl et al, 2006  دارد داری وجودتفاوت آماری معنی

Tager-Flusberg & Sullivan, 1995.) 

پژوهش همچنین نشان داد که بین دو گروه از کودکان در استفاده از  هاییافته

ــان ــکار تفاوت آماری معنیجمالت علّی با نش ــت. این گذاری آش داری وجود نداش

های سایر پژوهشگران نشان داد که کودکان مبتال به اختاللِ ها همسو با یافته یافته

ــتف       ــد زبانی طبیعی در اسـ ــم و کودکان با رشـ اده از جمالت علّی با  طیفِ اُتیسـ

ــان ــکار تفاوت آماری معنینش  ؛ McCabe et al., 2013داری ندارند  گذاری آش

Tager-Flusberg & Sullivan, 1995؛Capps et al., 2003.) ــا ــن وجــودب ، ای

های دیگر نشــان داده اســت که کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیســم در پژوهش

 ,Losh & Capps؛ Tager-Flusberg, 1995  این رابطه با مشــکل روبرو هســتند
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کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم کودکان با رشد زبانی طبیعی
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های مختلف، به های پژوهش(. یکی از دالیل وجود این نوع تناقضات در یافته2013

ها مربوط تفاوت در معیارهای مورد اســتفاده برای تحلیل جمالت علّی در پژوهش

نده   اســــت. برخی از این پژوهش با    ها جمالت علّی را براســــاس پیو های علّی 

 Tager-Flusberg, 2000, McCabeاند  اری آشکار مورد تحلیل قرار دادهگذنشان

et al., 2013; Tager-Flusberg & Sullivan, 1995 ،)ها که دیگر پژوهشدرحالی

ــب اقالم واژگانی و ماهیت توضــیحات علّی مطرح  ــده در جمالت علّی را برحس ش

ــتان مورد تحلیل قرار داده ــن (Losh & Capps, 2003اند  داس . افزون بر این، س

ــال( و توانایی  آزمودنی ــناختی آن  ها  کودک، نوجوان و بزرگسـ ها  توانایی   های شـ

های شناختی پایین یا عملکرد باال( نیز با یکدیگر تفاوت داشت که این نیز مقایسه   

 سازد.ها را دشوارتر میبین گروه

مبتال به اختاللِ  زبانزبانة فارسینتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان تک

طیفِ اُتیسم در استفاده از جمالت علّی مشابه کودکان با رشد زبانی طبیعی بود. 

گفتارها آشکار بود، ای و علّی بین پارهنتایج نشان داد که هنگامی که روابط گزاره

گذاری رابطه از پیونده استفاده نکنند. به بسیاری از کودکان ممکن است برای نشان

های علّی ممکن است اولین انتخاب برای گویشوران ، ممکن است پیوندهعبارت دیگر

که در  طوردادن رابطة علّی نباشند. همانزبان برای نشانزبانة فارسیتک

زبانة ( گویشوران تکSah, 2012 های پیشین نشان داده شده است پژوهش

از جمالت علّی  گذاری آشکارزبان ترجیح دادند به جای جمالت علّی با نشانفارسی

ها ممکن است منجر به گذاری پنهان در گفتمان استفاده کنند. این گرایشبا نشان

رو های پژوهش حاضر باشد و ازایندادههای علّی در یافتن تعداد بسیار اندک پیونده

ها از نظر استفاده از جمالت های بین گروهشود نتوان به راحتی به تفاوتباعث می

 (. Huang, 2003 گذاری آشکار دست یافت علّی با نشان
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در این پژوهش تولید رویدادهای زنجیرة علّی و پیوندهای علّی در داستان توسط 

کودکان نیز مورد بررسی قرار گرفت. باید به این نکته اشاره کرد که تکلیف یادآوری 

و تکلیف روایت داستان در پژوهش حاضر که کمتر به  (2006)در پژوهش دیل 

دهد توانایی حافظه ارتباط دارد، نتایج یکسانی به دست دادند که این نشان می

کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم مانند کودکان با رشد زبانی طبیعی قادر به 

رت حافظه ساخت رویدادهای زنجیرة علّی هستند. نتایج همچنین نشان داد که قد

گزارش  )2000(و همکاران  1در کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم که توسط رنر

تنهایی پاسخگوی عملکرد مناسب کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ شد، ممکن است به

اُتیسم در ساخت رویدادهای زنجیرة علّی نباشد. این عملکرد مناسب اگرچه با 

دهد که کودکان مبتال به اختاللِ نشان می است، ی پژوهش حاضر در تناقضهایافته

اندازة کودکان با رشد زبانی طبیعی به اهمیت نسبی روابط علّی بین طیفِ اُتیسم به

 رویدادهای داستان حساسیت دارند.

اگرچه کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم نسبت به زنجیرة علّی داستان 

مقایسه با کودکان گروه کنترل در ایجاد  در دادند، امااکنش مناسبی نشان میو

های بینیشتند. همسو با پیشتری داروابط علّی بین رویدادها عملکرد ضعیف

دار بین های معنیدهندة تفاوتگرفته، تحلیل الگوهای روابط علّی نیز نشانصورت

بودند ها بود. به عبارت دیگر، کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم کمتر قادر گروه

داستانی روایت کنند که بین رویدادهای آن تعداد زیادی پیوندة علّی وجود داشته 

رفته، این همها از انسجام کمتری برخوردار بود. رویهای آنرو، داستانباشد، ازاین

                                                           
1. Renner 
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 & Diehl et al., 2006; Suh های پیشین بود نتایج مهر تأییدی بر نتایج پژوهش

Chang, 2007). 

های مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم این موضوع های بین آزمودنیبه تفاوتبا توجه 

ها به عملکرد های زبانی آزمودنینیز مورد بررسی قرار گرفت که تا چه میزان توانایی

طور های زبانی بهها در بیان روابط علّی ارتباط دارد. اگرچه تواناییآزمودنی

 ی نداشت،کنترل در بیان روابط علّی ارتباط های گروهداری به نمرات آزمودنیمعنی

های مبتال به ها نوعی همبستگی منفی با نمرات آزمودنیهای زبان بیانی آنتوانایی

ی جالب اختاللِ طیفِ اُتیسم در رویدادهای زنجیرة علّی داشت. این همبستگی منف

انایی زبان توتوجه بود و نشان داد که در گروه مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم هرچه 

وجود، شود. بااینیابد، رویدادهای زنجیرة علّی کمتری تولید میبیانی افزایش می

نشان داد که هرچه توانایی  (2014)ن های نوربوری و همکارااین نتایج همسو با یافته

های به گزاره زبانی کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم باالتر باشد، تعداد کمتری

کنند. نوربوری و همکاران علّت این نوع از نظر درونمایه را تولید میمرتبط هم

دانند که کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم که قادر همبستگی منفی را این می

دهند که لزوماً به درونمایة داستان دست میبه تولید کالم هستند، اطالعاتی را به

این   درازگو هستند. بدیهی است کهکودکان معموالً ارتباطی ندارد، اگرچه این

 های تجربی بیشتری نیاز دارد.ها به کاوشیافته

شده توسط کودکان کار گرفتهپژوهش حاضر همچنین نوع پیوندهای علّی به

مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش همسو با 

نشان داد که هر دو گروه از کودکان   )1992( 1های تراباسو و نیکلزهای پژوهشیافته

                                                           
1. Trabasso & Nickels 
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شناختی را بیشتر استفاده کردند، اما از روابط روابط علّی از نوع توانمندسازی و روان

دادند، کمتر د میعلّی هنگامی که رویدادها را در داستان خود به یکدیگر پیون

ترین نوع گرفته توسط تراباسو و نیکلز رایجطبق پژوهش صورت استفاده کردند.

های سنی روابط علّی از نوع روابط علّی مورد استفادة کودکان در همة گروه

شناختی بیشترین بسامد روابط علّیت انگیزه و روان ،توانمندسازی بود؛ پس از آن

تکرار استفاده را به خود اختصا  داد و روابط علّی از نوع فیزیکی کمترین بسامد 

ها نشان داد که رفته، نتایج پژوهش آنهمروی استفاده را به خود اختصا  داد.

ندرت توسط کودکان با رشد زبانی طبیعی و کودکان مبتال به علّیت فیزیکی به

های پژوهش برخال  یافته همه،سم مورد استفاده قرار گرفت. باایناختاللِ طیفِ اُتی

ختی عملکردی شناحاضر، کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در بیان روابط روان

های پژوهش ها برخال  یافتهمشابه کودکان با رشد زبانی طبیعی داشتند. این یافته

دهندة استفادة محدود از توضیحات علّی برای حاالت نشان (2003) الش و کپس

های متناقض شناختی در گروه مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم بود. این یافتهروان

شناختی باشد. در پژوهش در معیارهای حاالت روانممکن است ناشی از تفاوت 

شناختی عنوان حاالت روانالش و کپس جمالت علّی مربوط به عواطف و شناخت به

شناختی گسترة زیادی وجود، در پژوهش حاضر علّیت روانرمزگذاری شدند. بااین

 Begeer et از اطالعات مربوط به عواطف، شناخت، عالئق و امیال را پوشش داد 

al., 2010; Colle, Baron-Cohen, Wheelwright & van der Lely, 2008; 

Norburry & Bishop, 2003.) 

های جالب توجه در اینجا این است که استفاده از علّیت یکی دیگر از یافته

فیزیکی در گروه مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در مقایسه با گروه با رشد زبانی 

چه دلیل این تفاوت قابل توجه کامالً مشخص نیست، اما یک طبیعی کمتر بود. اگر
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کننده برای تفاوت عملکرد این دو گروه این است که کودکان تفسیر قانع

های خود ندارند. دبستانی توانایی کامل در برقراری روابط علّی در داستانپیش

نتاج و شناختی و فیزیکی را استاگرچه هر دو گروه از کودکان روابط علّی روان

ها ممکن است تا دوران مدرسه ادامه داشته رمزگذاری کردند، اما رشد این توانایی

باشد. بررسی این توانایی از دوران کودکی تا دوران نوجوانی اطالعات مفیدی در 

 دهد.های کودکان در این رابطه به دست میها و ضعفرابطه با توانایی

مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم و پژوهش حاضر پیوستگی داستان در کودکان 

کودکان با رشد زبانی طبیعی را با بررسی و تحلیلی جمالت علّی و شبکة علّی مورد 

های اصلی ها از نظر مقیاسمطالعه قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه

داری وجود گذاری آشکار تفاوت آماری معنیداستان یا در جمالت علّی با نشان

های پیشین بود. دو گروه از های برخی از پژوهشد و این یافته همسو با یافتهندار

کودکان هر دو نسبت به اهمیت روابط علّی بین رویدادهای داستان حساس بودند. 

شده توسط کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم از های روایت، داستاناین وجودبا

داشتند و از پیوستگی کمتری نیز برخوردار بودند. نظر علّی رابطة کمتری با یکدیگر 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که توانایی رو به افزایش زبان بیانی در کودکان 

مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم با تعداد کمتری از رویدادهای زنجیرة علّی در ارتباط 

پیوندهای علّی بود که  های جالب توجه این پژوهش اینبود. یکی دیگر از یافته

که رفتند، درحالیهر دو گروه به کار می هایندرت توسط آزمودنیفیزیکی به

شناختی کاربردن روابط علّی روانعملکرد کودکان مبتال به اختاللِ طیفِ اُتیسم در به

مانند کودکان با رشد زبانی طبیعی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگارة 

گویی از طریق بررسی نحوة برای بررسی پیوستگی داستان شبکة علّی راهی دیگر

 کند.تر فراهم میارتباط اطالعات در سطحی عمیق
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