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تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان
با اختالل طیف اتیسم
چکیده
آمــوزش کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم بــرای معلمــان و والدیــن امــری چالشبرانگیــز اســت ،زیــرا ایــن کــودکان دارای نقایــص

آشــکاری در حــوزه زبــان و رفتارهــای اجتماعــی هســتند .یکــی از مهمتریــن اهــداف برنامههــای مداخل ـهای بــرای کــودکان بــا اختــال

طیــف اتیســم ارایــه روشــی بــه منظــور ارتبــاط کاربــردی و تامیــن فرصتهایــی بــرای تمریــن ایــن مهارتهاســت .اســتفاده از نظــام

ارتباطــی کــه دربرگیرنــده روشهــای بیــان جایگزیــن و مکمــل باشــد ،بــرای برخــی از کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم ضــروری

اســت .در ایــن پژوهــش آزمایشــی 8 ،کــودک بــا اختــال طیــف اتیســم  9تــا 12ســاله از مــدارس اســتثنایی شــهر بمبئــی انتخاب شــدند.

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تعییــن کارآیــی برنامــه زبانآمــوزی و واژگان «ماکاتــون» (نوعــی نظــام ارتبــاط جایگزیــن و مکمــل) بــر رشــد
زبــان و رفتــار اجتماعــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم اســت ،بنابرایــن 12جلســه مداخلــه زبانــی بــا اســتفاده از روش نظــام ارتبــاط

جایگزیــن و مکمــل بــرای آزمودنیهــا در نظــر گرفتــه شــد .ســنجش میــزان کارایــی ایــن برنامــه بــا اســتفاده از ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای
کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم و مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار اجتماعــی انجــام شــد .هنگامــی کــه پژوهشــگر ارزیابی زبــان برای کــودکان

بــا اختــال طیــف اتیســم را اجــرا میکــرد ،معلــم کالس از مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار اجتماعــی بهعنــوان ســیاهه رفتــار اجتماعی اســتفاده
کــرد .مقایســه میانگیــن نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون نشــانگر تفــاوت معنــادار در زبــان و رفتــار اجتماعــی بــود ،بنابرایــن اســتفاده

از نظــام ارتبــاط جایگزیــن و مکمــل بــر رشــد زبــان ادراکــی و بیانــی تاثیــر مثبــت دارد ،همچنیــن اســتفاده از ایــن روش در تقویــت رفتــار
اجتماعــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم نیــز موثــر اســت.

واژههای کلیدی :اختالل طیف اتیسم ،نظام ارتباط جایگزین و مکمل  ،زبان ،رفتار اجتماعی
تفریــح یــا بــازی بــا مشــکل مواجــه هســتند .بــا ایــن حــال،

مقدمه
اتیســم یکــی از اختاللهــای تحولــی اســت کــه ادراک

کــودک از جهــان و نحــوه یادگیــری او از تجربیاتــش را تحتتاثیــر
قــرار میدهــد ،حتــی در میــان پیچیدهتریــن اختاللهــا ،اتیســم

همچنــان بهعنــوان یــک معمــا مطــرح اســت .اتیســم یکــی
ل اســت کــه بــه اختاللهــای
از رایجتریــن گــروه هــای اختــا 

طیــف اتیســم معــروف اســت .انجمــن اتیســم آمریــکا ،اتیســم

را بهعنــوان اختــال تحولــی پیچیــدهای معرفــی میکنــد کــه
بهطورمعمــول در طــول ســه ســال نخســت زندگــی رخ میدهــد

و نتیجــه اختاللهــای عصبــی اســت .ایــن اختــال عملکــرد
عــادی مغــز را تحتتاثیــر قــرار داده و مانــع از رشــد مناطــق

مربــوط بــه تعامــل اجتماعــی و مهارتهــای ارتباطــی میشــود،

همچنیــن هــم کــودکان و هــم بزرگســاالن مبتــا به اختــال طیف
اتیســم در حــوزه رفتــار کالمــی و غیرکالمــی ،تعامــل اجتماعــی،

بایــد همیشــه بــه یــاد داشــت کــه اختــال اتیســم یکطیــف
اســت و هــر فــردی را بــه نحــو متفــاوت و بــه درجــات مختلــف

تحتتاثیــر قــرار میدهــد .اختــال طیــف اتیســم رفتــار اصلــی
افــراد از قبیــل تعامــات اجتماعــی ،توانایــی اظهــار نظــر و

احساســات ،تخیــل و برقــراری روابــط بــا دیگــران را تحتتاثیــر

قــرار میدهــد .بــا ایــن وجــود کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم
دارای انواعــی از نقایــص و مشــکالت رفتــاری هســتند ،تاخیــر
در رشــد زبــان ،ارتبــاط و توانایــی برقــراری تعامــل اجتماعــی؛

موضــوع محــوری ایــن اختــال اســت .پژوهشهــای چنــد

ســال اخیــر موفــق بــه شناســایی نقایــص و مشــکالت اصلــی
شــدهانــد کــه رشــد ارتباطــی و رفتارهــای اجتماعــی در کــودکان

بــا اختــال طیــف اتیســم را تحتتاثیــر قــرار میدهنــد .ایــن
مشــکالت بهطــور عمــده در زمینــه توجــه مشــترک و کاربــرد

نمادهــا مشــاهده میشــود .نقــص در توجــه مشــترک نشــانگر
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دشــواری در هماهنگســازی توجــه میــان افــراد و اشیاســت کــه

اختــال طیــف اتیســم کــه مهــارت گفتــار کاربــردی را کســب

ایــن مســئله در جهتیابــی و پاســخگویی بــه شــریک اجتماعــی،

نکردهانــد یــا در پــردازش و درک زبــان گفتــاری مشــکل

و توانایــی جلــب توجــه فــرد دیگــر بــه اشــیا و رویدادهــا بــا

آموزشــی درنظرگرفتــه شــود .ســودمندی نظــام ارتباطــی مکمل

تغییــر نــگاه میــان افــراد و اشــیا ،ابــراز هیجانــات و احساســات

و جایگزیــن بــرای افــراد بــا آســیب هــا یــا ناتواناییهــای مختلف

بهکارگیــری نمــاد ،نشــانگر نقــص در یادگیــری معنــی معمــول

در بســیاری از پژوهشهــای انجامشــده کشــورهای غربــی

اشــارات قــراردادی ،یادگیــری معنی قــراردادی واژهها و اســتفاده

اســت .در همیــن راســتا شــواهدی وجــود دارد مبنیبــر اینکــه

یــا مشــترک نمادهاســت کــه در نارســایی در اســتفاده از ایمــا و

اثبــات شــده اســت .در هندوســتان کاربــرد ایــن نظــام جدیــد

کاربــردی از اشــیا و در بازیهــای نمادیــن نمــود مییابــد .توجــه

نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن نقــش موثــری در رشــد زبانی

بــا اختــال طیف اتیســم اســت .ایــن کــودکان اســتفاده محدودی

کــرده اســت .نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن شــامل کاربــرد

مشــترک یکــی از مهمتریــن نشــانگرهای رشــد زبان در کــودکان
از اشــارات 1دارنــد ،حــال آنکــه بــرای برقــراری ارتبــاط بهطــور
عمــده از اشــارههای حرکتــی نظیــر هدایتکــردن ،کشــیدن یــا
گرفتــن دســت طــرف مقابــل اســتفاده میکننــد .ایــن کــودکان از
اشــاره هــای قــراردادی ( از قبیل نشــاندادن ،دســت تــکاندادن

یــا بــه یــک نقطــه اشــارهکردن) و نمادیــن کــه نشــانگر حــرکات

کــودکان هنــدی دارای کمتــوان ذهنــی متوســط تــا شــدید ایفــا

نظــام زبــان دیــداری از قبیــل نشــانهها ،تصاویــر و آیکونهــای

دیــداری اســت کــه بازنمــودی از واحدهــای ارتباطــی معیــن

هســتند .ایــن رونــد منجر بــه بهبــود پــردازش دیداری بســیاری
از کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم میشــود .گزارشهایــی

وجــود دارد مبنیبــر اینکــه کاربــرد ابزارهــای دیــداری نقــش

هســتند ،اســتفاده نمیکننــد .توانایــی محــدود بــرای بــازی

موثــری در برنامــه آموزشــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم

ادراکــی و بیانــی کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم ایفــا میکنــد.

زبــان گفتــاری و ارتبــاط اجتماعــی مشــکل دارنــد ،ایفامیکنــد.

نمادیــن یــا وانمــودی ،نقــش بســیار مهمــی در تاخیــر رشــد

در طــول ســالها ،رشــد زبــان و مهارتهــای ارتباطــی نقطــه

کــه فاقــد گفتــار کاربــردی هســتند یــا در پــردازش و درک
اطالعــات دیــداری (کــه قابــل پیشبینــی و ایســتا هســتند و از

کانونــی مداخلههــای مربــوط بــه اختــال طیــف اتیســم شــده و

پویایــی کمتــری نســبت بــه واژگان برخوردارنــد) موجــب بهبــود

در میــان ایــن روشهــا میتــوان بــه نظــام ارتباطــی مکمــل و

بــا اختــال طیــف اتیســم میشــوند .نظــام ارتباطــی مکمــل و

در همیــن راســتا از روشهــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت.

جایگزیــن اشــاره کــرد .نظــام ارتباطــی مکمــل 2و جایگزیــن

3

شناســایی درونداد یــا تولیــد بروندادهــای زبانــی در کــودکان

جایگزیــن ،روشــی ســاده بــرای بیــان نیازهــا و کاهــش رفتارهــای

بهعنــوان حــوزهای از فعالیــت بالینــی بــا هــدف جبــران (موقتــی

چالشبرانگیــزی اســت کــه مانــع برقــراری تعامــل اجتماعــی

ارتبــاط بیانــی شــدید ( اختــال شــدید در گفتــار ،زبان و نوشــتار)

بهعنــوان ابــزار مداخلــه مکمــل و جایگزیــن مــورد اســتفاده قــرار

یــا پایــدار) نارســایی و الگوهــای ناتوانــی افــراد بــا اختاللهــای

تعریــف شــده اســت.

نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن دربرگیرنــده تمامــی

تواناییهــای ارتباطــی افــراد اســت .ایــن نظــام حتــی از گفتــار
موجــود یــا کاربــرد مســتقل زبــان اشــاره ،نمادهــای دیــداری

(تصویــر و واژه) یــا دســتگاههای خروجــی صــدا اســتفاده

میکنــد ،بــه ایــن ترتیــب ایــن نظــام بــرای کــودکان دارای
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میشــوند .در پژوهــش حاضــر ،برنامــه زبانــی واژگان ماکاتــون،

گرفتــه اســت .ماکاتــون نظامــی چندالگویــی اســت کــه موجــب

تقویــت ارتبــاط کارکــردی و رفتــار تعامــل اجتماعــی در افــراد بــا
مشــکالت ارتباطــی و زبانــی میشــود .ایــن برنامــه دربرگیرنــده

یــک خزانــه واژگان 4اســت کــه براســاس مفاهیــم اصلــی و
مشــترک زبــان در جامعــه و از طریــق نشــانههای دســتی یــا
5

نمادهــای ترســیمی 6همــراه بــا گفتــار آمــوزش داده میشــوند.

اصــول حاکــم بــر طراحــی برنامــه واژگان ماکاتــون از ایــن بــاور

1- Gesture

4- An open-ended lexicon

2- Augmentative

5- Manual signs

3- Alternative

1- Graphic signs
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هــدف بــه اشــتراکگذاری تجربــه مشــهود اســت .نقــص در

دارنــد ،میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار مفیــد در برنامههــای

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم

نشــأت میگیــرد کــه برقــراری ارتبــاط موثــر بســتگی بــه کاربــرد

الــف) کودکانــی کــه پیشتــر در برنامــه نظــام ارتباطــی

ماکاتــون کــه در هشــت مرحلــه اجــرا میشــود ،در ابتــدا در

گفتــار و زبــان شــرکت داشــتند .برنامــه نظــام ارتباطــی یــا

پایــدار آن در محیطــی ویــژه و مناســب دارد .فهرســت واژگان

مکمــل و جایگزیــن یــا ســایر برنامههــا و مداخلههــای مشــابه

ترکیبــی از اســامی ،افعــال و واژگان توصیفــی اســت .واژگانــی کــه

در ایــن پژوهــش ،کودکانــی کــه در برنامههایــی بــا ایــن مضمــون

ی و بهکارگرفتــه شــد .واژگان اصلــی شــامل
هنــد انطباقســاز 

در مراحــل نخســتین این روش اســتفاده میشــوند شــامل واژگان

یــا مفاهیــم زبانــی هســتند کــه ایــن کلمــات و مفاهیــم در محیطی
کــه کــودک در آن رشــد مییابــد ،قــرار دارنــد (از قبیــل غــذا،

لــوازم خانــه ،افــراد ،حیوانــات ،اســباببازیها بــه همــراه افعــال

و صفــات مرتبــط)؛ درحالیکــه مراحــل بعــدی شــامل مفاهیمــی
در مــورد روابــط میــان آدمهــا ،1مذهــب و مفاهیــم انتزاعــی

اســت .نســخه هنــدی فرهنــگ واژگان ماکاتــون بهطورعمــده

شــامل واژگانــی اســت کــه بهصــورت رایــج در هندوســتان بـهکار
بــرده میشــوند .ایــن واژگان بــا اشــارههای حاصــل از زبــان
اشــاره هنــدی همتاســازی شــدهاند.

نمادهــای ترســیمی ایــن نظــام از میــان واژگانــی انتخــاب

شــدند کــه مناســب بــا فرهنــگ هندوســتان بودند .پژوهشــگران
کارآیــی واژگان ماکاتــون را در ارتبــاط بــا رشــد مهارتهــای

ارتباطــی کــودکان و بزرگســاالن دارای کمتوانیذهنــی تاییــد
کردهانــد .بنابرایــن ،هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ،بررســی

اثربخشــی آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن بــر رشــد
زبــان و تعییــن تاثیــر آمــوزش از طریــق ایــن نظــام بــر رشــد

رفتــارارتبــاطاجتماعــیدرکــودکانبــااختــالطیــفاتیســمبــود.

روش بررسی

در ایــن پژوهــش تجربــی تکگروهــی از روش پیشآزمــون

و پسآزمــون اســتفاده شــده اســت .ایــن پژوهــش روی کــودکان

بــا اختــال طیــف اتیســم کــه در مــدارس اســتثنایی بمبئــی
ثبتنــام کــرده بودنــد ،اجــرا شــد.

مهارتهــای زبــان بــا مشــکل مواجــه هســتند ،کمــک میکنــد.
شــرکت کــرده بودنــد ،حــذف شــدند.

ب) کودکانــی کــه در آزمــون ارزیابــی زبــان عملکــرد

تواناییشــان پایینتــر از کــودکان ســه ســاله بــود .آزمــون

ارزیابــی زبــان بهمنظــور بررســی و ارزشــیابی مهارتهــای
فــردی در چگونگــی کاربــرد موثــر یــک زبــان انجــام میشــود

و میــزان تســلط فــرد در کاربــرد آن زبــان را نشــان میدهــد.

کودکانــی کــه در ایــن آزمــون مهارتهــای زبانــی شــان در

ســطحی پایینتــر از کــودکان ســه ســاله بــود ،از ایــن برنامــه کنــار

گذاشــته شــدند.

بــا توجــه بــه معیارهــای بیانشــده[ ،از میــان 19کــودک

بــا اختــال طیــف اتیســم] 8 ،کــودک واجــد شــرایط انتخــاب
شــدند .براســاس ســوابق تحصیلــی ،ایــن دانشآمــوزان دارای

کمتوانیذهنــی نیــز بودنــد.

ابــزار پژوهــش :ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا

اختــال طیــف اتیســم و مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار اجتماعــی

توســط پژوهشــگر بــرای ســنجش زبــان و مهارتهــای اجتماعی
افــراد طراحــی شــد .ایــن ابزارهــا بهصــورت جداگانــه در مرحلــه

پیشآزمــون و پسآزمــون اجــرا شــدند.

ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم :ایــن ابــزار آزمودنیهــا را براســاس تکالیــف زبــان
ادراکــی و بیانــی مــورد ســنجش قــرار میدهــد و دارای دو بخــش

اســت .بخــش نخســت مربــوط بــه زبــان ادراکــی و مســتلزم آن
اســت کــه آزمودنــی تصاویــر یــا اشــیایی را کــه هــر روز اســتفاده

شــرکتکنندهها :بــرای ایــن پژوهــش ،کــودکان بــا

میکنــد ،از تصاویــر حواسپرتکــن دیگــر تشــخیص دهــد.

انتخــاب براســاس دسترســی آســان بــه گــروه 19نفــرهای بــود

کــه آزمودنــی تصویــر یــا اشــیای معیــن را نــام بــرده یــا بــه زبــان

معیــار خــروج از پژوهــش بــه شــرح زیــر بــود:

طیــف اتیســم دارای واژگان کاربــردی و مرتبــط بــا ســطح زبانــی

اختــال طیــف اتیســم  9تــا  12ســال انتخــاب شــدند .دلیــل این

بخــش دوم مربــوط بــه اکتســاب زبان بیانی و مســتلزم آن اســت

کــه در مــدارس اســتثنایی شــمال بمبئــی ثبتنــام کــرده بودنــد.

اشــاره بیــان کنــد .ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا اختــال

2- Relationship

اســت کــه از میــان ســه مرحلــه نخســت فرهنــگ واژگان ماکاتون

سال هفدهم ،شماره  ،4پیاپی 1396| 147

67

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:32 +0330 on Wednesday November 21st 2018

بریتانیــا ابداع و ســپس در بســیاری از کشــورهای جهــان از جمله

برنامههــای مداخلــه بــه رشــد زبانــی یــا گفتــاری کودکانــی کــه در

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم

نســخه هنــدی انتخــاب شــدهاند .از آنجایــی کــه واژگان اصلــی

رفتــار مشاهدهنشــده نمــره یــک دریافــت مــی کــرد .مقیــاس

ارزیابــی نیــز از ترکیــب مشــابهی اســتفاده کــرده اســت .از میــان

کــه بیشــترین نمره آن  60اســت .مشــاهدات توســط پژوهشــگر

ماکاتــون (نســخه هنــدی) تنهــا 30واژه انتخــاب شــده اســت

جــدول  .1واژگان انتخابشــده آزمــون ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا اختالل

ترکیبــی از اســامی ،افعــال و اســم صفــت هســتند ،ایــن ابــزار

(رجــوع بــه جــدول  .)1ایــن انتخــاب عمــدی بــوده و بــرای تاکید

بــر یادگیــری واژگان کلیــدی اســت کــه مرتبــط بــا نیازهــای پایــه
و محیطــی کــه کــودک در آن رشــد یافتــه اســت .افزونبرایــن،

روش انتخــاب واژگان براســاس برنامــه مراحــل اولیــه رشــد

زبانــی و بــه دنبــال آن ،کالسهــای پیشدبســتانی و دبســتانی
مــدارس اســتثنایی بــرای کــودکان دارای ناتوانیهــای تحولــی در

بمبئــی اســت .از میــان 30واژه در ایــن ابــزار ارزیابــی11 ،مــورد

مربــوط بــه مرحلــه نخســت11 ،مــورد مربوط بــه مرحلــه دوم و

مابقــی مربــوط بــه مرحلــه ســوم بودنــد .همچنیــن بــرای ارزیابی
زبــان ادراکــی ،تصویــر یــا شــی محــرک بــه همــراه دو تصویــر

حواسپرتکــن همتاسازیشــده ارایــه شــد .بــرای شناســایی

صحیــح محــرک بهصــورت کارت یــا شــی یکنمــره منظــور
شــد .بنابرایــن بیشــترین نمــره در بخــش یــک برابــر بــا 30

نمــره اســت .ارزیابــی زبــان بیانــی نیــز براســاس توانایــی کــودک
در نامگــذاری واژه بهصــورت کالمــی یــا اشــارهای انجــام شــد،

یعنــی بــرای بیــان کلمــه صحیــح بهصــورت کالمــی یــا اشــارهای
یــک نمــره و بــرای کاربــرد هــر دو روش هنــگام بیــان کلمــه

صحیــح دو نمــره منظــور میشــد .بنابرایــن بیشــترین نمــره در
بخــش دو ،برابــر بــا  60و کل نمــره در ابــزار ارزیابــی زبــان

بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم برابــر بــا  90اســت.
مقیــاس نمــره گــذاری رفتــار اجتماعــی :ایــن ابــزار،

رفتــار اجتماعــی ارتباطــی آزمودنــی هــا را مــی ســنجد و
دربرگیرنــده فهرســت رفتارهایــی اســت کــه نشــانگر نیــت و

قصــد ارتباطــی و تعامــل اجتماعــی هســتند؛ بــرای مثــال ارتبــاط
چشــمی ،توجــه مشــترک  ،تقلیــد ،پاســخ اجتماعــی ،شــراکت ،

بیــان نیازهــای شــخصی ،بــازی و احــوال پرســی و غیــره .انتخاب

گویــه هــا( )12بــر اســاس رفتارهــای اجتماعــی مشاهدهشــده
کــودکان همســال بــا تاخیــر تحولــی انجــام شــد (جــدول .)2

ایــن رفتارهــا براســاس شــدت آنهــا توســط جــدول لیکــرت

(همیشــه ،اغلــب اوقــات ،گاهــی اوقــات ،بهنــدرت و هرگــز)
ارزیابــی شــدند .بنابرایــن رفتــار همــواره مشــهود نمــره پنــج و
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و معلمــان کالس ،پیــش و پــس از درمــان انجــام شــد.
طیــف اتیســم مراحــل یک تــا ســه برگرفتــه از فهرســت واژگان ماکاتون
واژگان سطح یک

واژگان سطح دو

واژگان سطح سه

غذا

آب

سیب

بیکوییت

شیر (خوراکی)

انبه

فنجان

تلویزیون

موز

دستشویی

تلفن

قایق

خانه

پنکه

راه رفتن

میز

توپ

دویدن

تختخواب

عصا

بزرگ

خوابیدن

گربه

کوچک

نوشیدن

سگ

خوردن

تمیز

شستن

کثیف

جدول  .2گویههای انتخابشده آزمون مقیاس نمره گذاری رفتار اجتماعی
گویه رفتار

همیشه

اعلب
اوقات

گاهی
اوقات

به
ندرت

هرگز

برقراری تماس چشمی زمانی که کودک
را صدا میزنند.
لبخندزدن کودک زمانی که فردی آشنا
میبیند.
تالش برای گرفتن آنچه به کودک داده
میشود.
کودک تالش میکند تا توجه دیگران را
به شی /فعالیتی جلب کند.
قلید اشارات /فعالیتها
بیان نیاز به استفاده از دستشویی
به اشتراک گذاشتن غذا /اسباببازی
توسط کودک زمانی که از وی خواسته
میشود.
درخواست کودک برای دریافت آنچه
میخواهد.
پیروی کودک از قوانین اجتماعی آشنا
مشارکت در:
الف) بازی انفرادی
1
ب) بازی موازی
ج) بازی گروهی
دست تکان دادن کودک هنگام
خداحافظی
احوالپرسی کودک با دیگران

 -1در ایــن نــوع بــازی ،کــودک بــدون مداخلــه در بازی همســاالن خــود در کنار آن هــا به بازی می پــردازد.
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150مفهــوم زبانــی در ســه مرحلــه نخســت فرهنــگ واژگان

نمــره گــذاری رفتــار اجتماعــی نوعــی ابــزار مشــاهده ای اســت

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم

درمــان :مداخلــه در قالــب 12جلســه انجــام شد.هـــر

میشــد تــا جــواب را بهصــورت کالمــی یــا بــه زبــان اشــاره

مداخلــهای( 2غلغلــک دادن ،ضربــهزدن و لمسکــردن بــرای

و بــرای شکلبخشــی بــه اشــارهها از نمونــه و مثــال اســتفاده

لمــس کــرده و واژه «ســر» را میگویــد و دســت کــودک را روی

(چــه ،کجــا ،اینجــا ،بــده ،نشــان بــده ،خوبــه ،مــن ،مــال مــن،

جلســه بــا تمرینهــای آمادهســازی  1از قبیــل بازیهــای

ســر کــودک قــرار داده و دوبــاره میگویــد «ســر» تــا ارتبــاط
اعضــای بــدن بــا اشــاره و نمــاد شــنیداری در کــودک تقویــت

شــود) آغــاز میشــود .از فهرســت ماکاتــون بــرای آمــوزش

مفاهیــم زبانــی اســتفاده شــد .تصاویــر و اشــیا نیــز بــرای آموزش
واژگان بــهکار رفتنــد .مراحــل درمــان بــه شــرح زیــر بــود:
مرحلــه نخســت :تصاویــر یــا اشــیا (دو یــا ســه) همــراه بــا

اشــاره دســتی نشــان داده شــده و نامگــذاری میشــود.

مرحلــه دوم :از کــودک خواســته میشــود بــه تصویــر یــا

شــئی همــراه بــا حواسپرتکــن اشــاره کنــد.

مرحلــه ســوم :از کــودک خواســته میشــود تصویــر یــا شــی

نشــان داده شــده را بهصــورت کالمــی یــا اشــارهای بیــان کنــد.

مرحلــه چهــارم :همــه پاســخها بــه صــورت نظاممنــد

تقویــت شــده و در صــورت نیــاز بــه کــودک کمــک شــود.

بــرای مثــال ،یــک جلســه بــا آنیــل ،پســری 9ســاله ،بهطــور

معمــول بــا تمریــن مداخلـهای و ســپس فعالیــت یادگیــری آغــاز

میشــد .دو یــا ســه واژه در هــر جلســه معرفــی میشــد.
بــرای مثــال واژه «فنجــان» ،بــا واژههایــی از قبیــل «خانــه» و

«بیســکوییت» ارایــه شــد .آمــوزش بــه ایــن صــورت بــود:

آنیــل« ،نگاهکن-فنجــان» (همــراه بــا اشــارههای «نگاهکــردن» و
«فنجــان») .پژوهشــگر بهصــورت همزمــان بایــد واژه «فنجــان»
را بیــان و بــه آن اشــاره کنــد .وقتــی ایــن رونــد بــرای هــر ســه
واژه اجــرا شــد ،ســه کارت یــا شــی بــه کــودک ارایــه و از وی

پرســیده شــد «آنیــل ،فنجــان کجاســت؟» در ایــن مرحلــه
دوبــاره واژه «کجــا» و «فنجــان» بــه زبــان اشــاره بیــان میشــد.

در ایــن مرحلــه بایــد بررســی میشــد کــه آیــا کــودک میتوانــد

بیــن اشــاره و واژه ارتبــاط برقــرار کنــد .ســرانجام نحــوه بیــان

بــه کــودک آمــوزش داده میشــود .وقتــی فنجانــی بــه آنیــل
داده و از او پرســیده میشــد «ایــن چیســت؟» ســپس تشــویق

میشــد .ایــن جلســات شــامل آمــوزش غیرمســتقیم واژگان
تــو و غیــره) بــود کــه موجــب تقویــت تعامــل اجتماعــی میشــد،
امــا در ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم ارزیابــی نشــده اســت .هــر کــودک در 12جلســه درمانــی
شــرکت کــرد ،ســپس پسآزمــون ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای

کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم و مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار

اجتماعــی اجــرا شــد .از معلمــان کالس خواســته شــد کــودکان را

هنــگام اجــرای مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار اجتماعــی تحتنظــر
بگیرنــد .ایــن رونــد افــزون بر مشــاهدات رفتــار اجتماعی اســت
کــه توســط پژوهشــگر انجــام شــد.

یافته ها
بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد نمونــه انــدک بــود و انتخــاب

آزمودنیهــا بــه روش در دســترس از کــودکان بــا اختــال طیــف

اتیســم انجــام شــد ،بنابرایــن دادههــا بــا اســتفاده از روشهــای

آمــاری غیرپارامتــری تحلیــل شــدند.

رشــد زبــان و ارتبــاط :هــدف نخســت پژوهــش حاضــر

تعییــن میــزان کارایی آمــوزش نظــام ارتباطی مکمــل و جایگزین

بــر رشــد زبــان و مهارتهــای ارتباطــی کــودکان با اختــال طیف
اتیســم بــود .دادههــا بــه روش غیرپارامتــری مــورد تحلیــل قــرار

گرفتنــد .از آزمــون ویلکاکســون 3بــرای محاســبه تفــاوت میــان
نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون و جهتگیــری ایــن تفــاوت
اســتفاده شــد .نمــرات ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای کــودکان بــا

اختــال طیــف اتیســم از مرحلــه پیشآزمــون تــا پسآزمــون
افزایــش یافتــه بــود (جــدول  .)3نمــرات ابــزار ارزیابــی زبــان

بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم ترکیبــی در زبــان ادراکی
و بیانــی در مرحلــه پیشآزمــون و پسآزمــون بــا تســت

ویلکاکســون مقایســه شــد و مقــدار بهدسـتآمده معنــادار بــود.

بهمنظــور کســب اطمینــان از اینکــه آمــوزش نظــام ارتباطــی
مکمــل و جایگزیــن در زبــان بیانــی و ادراکــی موثــر بــوده اســت،

2- Readiness exercises
3- Intrusion play

4- Wilcoxon Signed Ranked Test
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تحریــک کــودک) و تقلیــد (بــرای مثــال پژوهشــگر ســر خــود را

بیــان کنــد ،هــم پاســخ کالمــی و هــم اشــارهای ،تقویتشــده

تعلیم و تربیت استثنایی

تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم

نمــرات بخــش یــک و دو ،مقایســه و تحلیــل شــدند .مقایســه

آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن بــر تقویــت رفتــار

(بخــش یــک) افزایــش معنــاداری داشــت .همچنیــن با مقایســه

جــدول  .4نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار

نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون در مرحلــه زبــان ادراکــی

بــه اینترتیــب فرضیــه صفــر مبنیبــر اینکــه «آمــوزش نظــام
ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن هیــچ تاثیــری بــر رشــد زبــان و

ارتبــاط در کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم نــدارد» رد شــد.

جــدول  .3نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون ابــزار ارزیابــی زبــان بــرای

کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم
شرکت کنندگان

نمرات پیش آزمون

نمرات پس آزمون

1

9

26

2

7

32

3

10

37

4

15

30

5

9

19

6

8

17

7

6

18

8

12

34

مجموع

76

213

رفتــار اجتماعــی :دومیــن هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن

میــزان تاثیــر آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن بــر
رشــد رفتــار اجتماعــی در کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم

بــود .پژوهشــگر کــودکان را بــا مقیــاس نمرهگــذاری رفتــار

اجتماعــی در داخــل و خــارج از کالس درس بــرای ارزیابــی
رفتــار اجتماعــی تحــت نظــر گرفــت .نمــرات همــه کــودکان از

مرحلــه پیشآزمــون بــه مرحلــه پسآزمــون افزایــش یافــت.
معلمــان کالس نیــز کــودکان را براســاس مقیــاس نمرهگــذاری
رفتــار اجتماعــی رتبهبنــدی کردنــد .دادههــای بــه دســت آمــده
از مشــاهده پژوهشــگر دارای همبســتگی مثبــت بــا دادههــای

معلمــان کالســی بــود.

تحلیــل دادههــا نشــان از تفــاوت معنــادار میــان نمــرات

پیشآزمــون و پسآزمــون دارد و بــه ایــن ترتیــب فرضیــه صفــر

اجتماعــی

شرکت کنندگان

نمرات پیش آزمون

نمرات پس آزمون

1

20

25

2

18

22

3

25

36

4

30

38

5

18

23

6

17

20

7

16

20

8

32

40

مجموع

176

224

بحث و نتیجه گیری

هــدف اصلــی مداخلــه در کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم

کــه دارای تاخیــر شــدید در زبــان و گفتــار هســتند ،افزایــش
ارتباطــات کاربــردی اســت .ارتبــاط کاربــردی را میتــوان بــه

روشهــای زیــر تقویــت کــرد :الــف) انتخــاب واژگان-مفاهیــم

و اشــکال کاربــردی مرتبــط بــا محیــط رشــد کــودک ،ب)

آمــوزش بــه کــودک بهمنظــور اســتفاده از واژگان-اشــکال بــه
شــیوهای کاربــردی و ج) آمادهســازی افــراد در محیــط بهمنظــور
پاســخگویی بــه واژگان-اشــکالی کــه توســط کــودک بــه روش
کاربــردی اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت برقــراری

ارتبــاط بهعنــوان شــاخص پیشآگاهــی بــرای رشــد اجتماعــی

و آموزشــی کــودک در آینــده و همچنیــن کیفیــت زندگــی،
ضــروری اســت برنامــه مداخلــه بــرای کــودکان بــا اختــال طیف

اتیســم بــر روشهــای جایگزیــن ارتبــاط تمرکــز کنــد ،بهویــژه
بــرای آن دســته از کودکانــی کــه در زبــان بیانــی و ادراکــی دارای

نقــص هســتند .ایــن ابزارهــای جایگزیــن شــامل آیکونهــای
دیــداری ،نمادهــا و اشــارههای دســت هســتند کــه بــه دلیــل
توانایــی بــاالی پــردازش دیــداری در بســیاری از کــودکان

مبنیبــر اینکــه «آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن

بــا اختــال طیــف اتیســم انتخــاب میشــوند .ماکاتــون بــر

اختــال طیــف اتیســم نــدارد» رد میشــود .همچنیــن ارزش

شــناختی از مهارتهــای زبانــی کسبشــده را تســهیل میکنــد.

هیــچ تاثیــر معنـیداری بــر رفتــار ارتبــاط اجتماعــی کــودکان بــا
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نمــرات زبــان بیانــی نیــز نتیجــه دارای افزایــش معنــاداری بــود.

ارتبــاط اجتماعــی کــودکان نشــان داده شــد.

تاثیر روشهای ارتباطی جایگزین و مکمل بر زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم

تعلیم و تربیت استثنایی

پژوهشهــای متعــددی نشــان دادهانــد آمــوزش مهارتهــای

بــروز پاس ـخهای اساســی بــرای رفتــار اجتماعــی ماننــد ارتبــاط

مقایســه بــا تنهــا آمــوزش گفتــار بــه کــودکان بــا اختــال طیــف

معلمــان کالس مشــاهده شــد .آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمل و

چــه بهتــر واژگان بیانــی و ادراکــی میشــود .کــودکان دارای

تفــاوت معنــادار در نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون مقیــاس

ارتباطــی (کاربــرد ترکیبــی از گفتارهــا ،اشــارهها یــا نمادهــا) در

اختــال اتیســم رمزگشــایی اشــیا را بــه روش دیداری-فضایــی

ترجیــح میدهنــد و در پــردازش اطالعــات دیــداری ،حرکتــی
و جنبشــی عملکــرد بهتــری دارنــد ،بنابرایــن اســتفاده از روش
ترکیبــی گفتــار و اشــاره مزایــای بســیاری دارد ،تفــاوت معنــادار

میــان نمــرات کــودکان در پیشآزمــون و پسآزمــون در مــورد

زبــان و ارتبــاط میتوانــد گویــای ایــن امــر باشــد .اســتفاده از
زبــان اشــاره همــراه بــا گفتــار بهعنــوان گزینــه تاثیرگــذار -بیانــی

1

جایگزیــن موجــب تســهیل مشــارکت اجتماعــی میشــود .ایــن

نمرهگــذاری رفتــار اجتماعــی نشــانگر تاثیــر مثبــت آمــوزش این

نظــام بــر رشــد رفتــار اجتماعــی اســت .اگرچــه پژوهــش حاضــر
ارزش و اهمیــت آمــوزش نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن

و اســتفاده از آن در رشــد زبــان و ارتبــاط و رفتــار اجتماعــی

هشــت کــودک بــا اختــال طیــف اتیســم را نشــان میدهــد،

امــا پژوهشهــای مشــابه بــا نمونههــای بزرگتــر میتوانــد
زمینــه تعمیــم یافتههــا را بــه جامعــه هــدف کــودکان بــا اختــال

نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن بــرای افــراد بــا اختــال طیف

طیــف اتیســم فراهــم آورد .آمــوزش بــرای کــودکان بایــد زمینه

بــا زبــان و ارتبــاط دارد .بــرای کــودکان بــا اختــال طیــف اتیســم

ارتبــاط ،رفتــار اجتماعــی و رفتــار ســازگار 2را فراهــم آورد.

اتیســم گــزارش شــده اســت .تعامــل اجتماعــی رابطــه نزدیکــی

تســریع اکتســاب مهارتهــای تحصیلــی و همچنیــن زبــان و

زبــان نبایــد فقــط بهعنــوان هدفــی مدنظــر قــرار بگیــرد ،بلکــه

تمریــن در آمــوزش کــودکان خردســال بــا اختــال طیــف اتیســم

باشــد .آنچــه در برنامــه زبانــی آمــوزش داده میشــود ،بایــد

بهمنظــور تســهیل ارتبــاط و مشــارکت اجتماعــی دارد .نتیجــه

بایــد وســیلهای بــرای درک و مشــارکت در تعامــات اجتماعــی
کاربــردی و مرتبــط بــا زندگــی باشــد .درک ارتبــاط و زبــان نوعی
فرآینــد تحولــی اســت کــه تــا اوایــل بزرگســالی ادامــه مییابــد و

ویژگیهــای آن دربرگیرنــده مــوارد زیــر اســت )1 :بافتــی کــه بــه
درک نمادهــای ارتباطــی کمــک میکنــد (درکــی کــه بــه کمــک

حــاالت بــدن ،اشــاره ،لحــن صــدا ،تکیــه و تاکیــد در گفتــار بــه

دســت میآیــد) )2 ،درک ترتیــب کلمــات و  )3درک محتــوای
عالــی زبــان ،شــکل و کاربــرد آن.

برنامــه ماکاتــون بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه ارتبــاط

در محیطــی تعاملــی و میــان فــردی رخ میدهــد و تــاش بــرای

تاکیــد بــر کاربــرد روشهــای نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن
پژوهــش حاضــر مویــد مطالــب فــوق اســت .آمــوزش و کاربــرد
نظــام ارتباطــی مکمــل و جایگزیــن و اســتفاده از آن در تقویــت

زبــان ،ارتبــاط و رفتارهــای اجتماعــی کــودکان بــا اختــال طیــف
اتیســم نقــش موثــر دارد.
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برقــراری ارتبــاط بایــد مدنظــر قــرار گیــرد .بــه ایــن ترتیــب،
هــدف اصلی بهبــود کاربــرد اجرایی اســتفاده از گفتار و اشــارههای

دســت در چارچــوب گفتوگوهــای میــان طرفیــن اســت.
اســتفاده از اشــاره همــراه بــا گفتــار در طــول درمان موجــب بهبود

درک میشــود .زمانــی کــه کــودکان توانایــی برقــراری ارتبــاط

میــان اشــارهها و تصاویــر-واژگان را کســب میکننــد ،بهگون ـهای

بســیار فعاالنــه در جلســات آمــوزش مشــارکت میکننــد.
ایــن امــر توســط پژوهشــگر در جلســه ششــم مشــاهده شــد.
1- Affective- expressive

2- Adaptive behavior
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اتیســم بــه نحــو چشــمگیری منجــر بــه تســریع و اکتســاب هــر

چشــمی ،توجــه مشــترک ،اشــارهکردن و لبخنــدزدن نیز توســط

