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چکیده

بررسی صورت دقیق به ،دستوريویژه به ،زبانیيهاهاي مربوط به اوتیسم، ویژگیدر پژوهش

و  نیمرخ زبانی آنها براي بازشناسی و درمان این کودکان ضروري است ۀارائ کهدرحالی،اندنشده

هاي هاي گسترده در گروهبررسی در اوتیسم، نیازمند ناهمگونی موجود دلیل به ،طرفی نیزاز

مورد هاي  یکی از ساخت ،هایی که دارد ژگییل ویلدبه ،ساخت مجهول.زبانی مختلف هستیم

درو معلوم مجهول درك ساخت ،این مطالعه هدف.است رشد زبان ةحوزپژوهشگرانِ ۀعالق

مبتال به ۀسال6-10کودك10پژوهش، کهدر این .استمبتال به اوتیسم زبانِفارسی کودکانِ

)کودك همتاي زبانی 10سنی و  کودك همتاي 10(کودك طبیعی 20اوتیسم با عملکرد باال و

پذیر و برگشت جمالت مجهول و معلومِ(جملۀ آزمون 13یک از براي هرابتدا ،داشتندرکت اشم

گفته  آنهااي براي محاوره صورت بهجمالتسپس  .شدبه کودك ارائهتصویر  4،)ناپذیربرگشت

هاي  از ثبت و تحلیل پاسخ حاصلنتایج  براساسِ.ندکنویر اشاره اصت دکان به یکی ازکو تاشد  

مبتال و همتاي گروه  در کودکانو مجهول پذیربرگشت ومِلمع جمالتدرك بینِ، ها آزمودنی

پذیر بین نااما در درك جمالت معلوم برگشت.)>05/0P(شتوجود داتفاوت معناداري سنی 

درك جمالت  درانیبین گروه مبتال به اوتیسم و همتاي زب.آنها تفاوت معناداري وجود نداشت

ناپذیر پذیر و برگشتبرگشتاما در درك جمالت معلوم  مشاهده شد مجهول تفاوت معناداري

 اوتیسم در درك نحويِمبتال به کودکان  از آنجاکه).<05/0P(تفاوت معناداري وجود نداشت
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یان زبانی مجهول از همتا بارةاي دارند و درپذیر و مجهول مشکالت عمدهبرگشت معلومِ جمالت

یک ویژگی زبانی مهم در تشخیص این کودکان ساخت مجهول بنابراین  ،تر هستندنیز عقب

.دگیرمورد توجه جدي قرار نیز باید در درمان است و 

.، معلوممجهول ،اوتیسم فارسی،، زبان درك :هاواژهکلید

مقدمه-1

کودکی  ۀر دوران اولیرشدي عصبی است که د اختالل طیف اوتیسم یکی از انواع اختالالت

 ،پزشک اتریشیروان1،توسط لئو کانر 1943این اختالل براي اولین بار در سال .شودآشکار می

زیرگروهی  عنوانِ بهاوتیسم را داشتند، کودکانی که عالئم 1980اما تا قبل از سال .معرفی شد

2در ،1980ل در سا ،براي نخستین بار .شدند بندي می کودکان طبقه از اسکیزوفرنیِ
DSM-III

کودکان  پزشکیِ مربوط به روان تاختالالۀدر مجموع3رشداختالل نافذ عنوانِ بهاختالل اوتیسم 

ضروري  هاي روانی، عالئمِبیماري راهنماي تشخیصی و آماريِ شِمین ویرایپنجدر .معرفی شد

رتباطی و هاي اییهاي اجتماعی، نارسانارسایی ةدر سه حوز ،اوتیسم براي تشخیص اختاللِ

 در اوایل کودکیاست که  ها معرفی شدهاي در رفتار، عالیق و فعالیتالگوهاي تکراري و کلیشه

وع موجود بین افراد اوتیستیک اصطالح اختالالت طیف اوتیسم براي تأکید بر تن .کند بروز می

).2013انجمن روانپزشکی آمریکا، (است

هاي اختالل طیف اوتیسم است که معموالً در انهیکی از اولین نش زبان تأخیر رشديِ

، رفتاري و اجتماعی آسیبِ اب در مقایسه.گیردنیز مورد توجه قرار می این بیمارانتشخیص 

اند که مطالعات گذشته نشان داده.این کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته است آسیب زبانیِ

روند رشد  ۀجه به اهمیت درك زبان در ادامباتو.این کودکان در درك زبان دچار مشکل هستند

و4کاور(مهم استاین کودکان  درکیِ مشکالتمنشأ نوع و دانستن، علمیهاي و مهارت

.)2014:385، همکاران

اي که ضعف یا گونهبه ،دارندباهم ارتباط تنگاتنگی  ،کودکان طبیعیگفتار در ،واژگان و نحو

اري از یبس ،براي مثال.)2014:385،و همکاران کاور(گذاردقوت هریک بر دیگري تأثیر می

1. L. Kanner
2. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders III
3. Pervasive Developmental Disorder (PDD)
4.S. T. Kover



79|...مجهول و معلومهاي درك ساخت تحلیل

این .دکننتوجه به نحو جمله درك میواژگان انتزاعی را باکه کودکان اند مطالعات نشان داده

 کودکانِ ةاستفاد ةاما هنوز نحو).2،2010:6کونلمک(.شودنامیده می 1اندازي نحويفرایند راه

یک روش  .اطالعات واژگانی براي درك جمله مشخص نیستاوتیسم از  طیف اختالالت داراي

واژگانی در دانشِ سهمِ براي دركنظرِکان، بررسی درك جمالتی است که ازاین کود زبانیِ رشد 

)2014(کاور و همکارانش .موردنیاز براي درك متفاوت هستند واژگانی و نحويِ دانشِ میزانِ

و همچنین نوع خطاهاي  ماوتیسداراي راهبرد کودکان ها پرداختند تا بررسی برخی از ساختبه

.آنها در درك جمالت را نشان دهند

دیر فراگرفته  یکی از ساختارهاي نحوي است که در رشد زبانی معموال3ًساخت مجهول

معمول نیست، اما انگیخته خود در گفتارِساخت مجهول ها اگرچه در بسیاري از زبان.شودمی

شناختی زبان این شباهت وتوجه به نوع زبان، یکسان است  بدون،اکتساب آن سن رشديِ

برخی  اما مشخص شده است که.اي آن باشدزیربن هاي شناختیِمکانیسم دلیلِتواند بهمی

،4شرودر(آموزندها میخاص زودتر از سایر زبان یزبانکودکان انواع خاصی از مجهول را در

سالگی قادر به درك و بیان این ساخت نحوي  5سن حدود  در کودکان معموالً).2013:2

.)5،1978هورگان(هستند

عدمِۀفرضیطرح را با  مجهولساخت  در فراگیريِ تأخیرعلت )1987(7و وکسلر 6بورر

عناصر اي است و ساخت مجهول ساخت پیچیدهداشتنداظهار آنها .توجیه کردند8نحوي رسشِ

دستور در ،حرکت مفعول به جایگاه فاعلدرك یعنی  ،براي درك این ساخت نحوي زیربناییِ

معلوم تعبیر  صورت بهاین ساخت را عمدتاً کودکان بنابراین .وجود نداردکودکان  ۀاولیزبان 

معلوم تفسیر  صورت بهجمالت مجهول را  ،در ابتداي روند رشد ،کودکان ،درواقع.کنند می

3در حدودرشد رونددر،9پذیر برگشت ز نوعا، حتی معلومجمالت درك چون معموالً ،کنند می

.)11،2001و فلورز 10تال(دگیرمیصورتسالگی  4تا 

1. syntactic bootstrapping 7. K. Wexler
2. S. A. McConnell 8. Syntactic immaturity
3. passive structure 9. reversible
4. K. Schroeder 10. DJ. Thal
5. D. Horgan 11. M. Flores
6. H. Borer
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مجهول، برخی  ساخت دیرهنگامِدرك و بیانِ در توجیه موجود نحويِ توصیفات مقابلِدر

 فراوانیِآن را بهدیرهنگامِزود یا پژوهشگران وجود ساخت مجهول در گفتار کودکان و درك 

ساخت مجهول به  در فراگیريِ تأخیر،اساساین بر .اند دادهدر آن زبان نسبت  مجهول تساخ

کافی  ةانداز بهخود  اطراف محیط زبانیِاین دلیل است که کودکان ساخت مجهول را در 

از زبان  بسیار زودترساخت مجهول درك و بیان آفریقایی هاي زباندر  شود میگفته .شنوند نمی

.)1990و1،1989دموس(شود  ایجاد می سالگی 3دودحانگلیسی و در

این شکل از ساخت مجهول، فاقد .ن شوندبیا2شدهشکل کوتاهبه توانند میجمالت مجهول 

 تر پیچیده،مجهول کامل درمقایسه با،شدهکوتاه مجهولِبرخی معتقدند .است 3عبارت کنادي

فارسی از اسم مفعول و فعل  زبانِ فعل مجهول در.)5،1975و آبراموویچ 4ماراتسوس(است

غیرطبیعی است و اگر  ،در زبان فارسی کنادي عبارتاستفاده از.شود میساخته  »شدن«کمکیِ

شده  ساختهزبان انگلیسی در ساخت مجهول  اساسِکه جمله بر رسد مینظر بهبیشتر  ،کار رودبه

.است

واژگانی  رد و ترتیب مرسومِگیپذیر در جایگاه فاعل قرار میکنش ،در جمالت مجهول

 جمله در درك جمالت پذیريِبرگشت.ریزدهم میبر)مفعول در زبان انگلیسی-فعل -فاعل(

ناپذیر مشکلی ندارند زیرا در این برگشت کودکان در درك جمالت مجهولِ.مجهول مهم است

وتمل استپذیر دو حالت محبرگشت پذیر است اما در جمالتجمالت تنها یک حالت امکان

 در کودکانی که هنوز درك.هاي نحوي درك کندویژگی مجهول را براساسِ ۀکودك باید جمل

 آنها از راهبرد .شودمی قلمدادمعلوم ،مورد نظر مجهولِ ۀکامل نشده است، جمل شان نحوي

.ندکناستفاده می،پذیرکنشعنوان بهکنشگر و اسم دوم عنوان بهاسم اول  یعنی،متعارف ۀجمل

.)6،2005اُگرادي(است  خود باقی تقوسالگی بهاین راهبرد تا سه

دچار )Aهاي زنجیره(خاصی  نحويِ حرکتاوتیستیک در کودکان باید توجه داشت که 

 یِنشان دادند که عملکردهاي حرکت)2007(و همکاران  7براي مثال پروویک ،چالش هستند

1. K. Demuth
2. Truncated
3. by phrase
4. M. P. Maratsos
5. R. Abramovitch
6. W. O'Grady
7. A. Perovic
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نشان داد  آنها ۀمطالع.است با مشکل همراهماوتیسدچارِافرادمورد نیاز در ساخت مجهول در 

 ،این یافته .دچار مشکل هستند 1کردندر ترکیب ،گروه شاهد درمقایسه با،کودکان اوتیستیک

دچار مشکل Aةاین افراد در زنجیردهد کهنشان می ،هاي مربوط به مجهولیافته همراهبه

(هستند ).3،2009:67و زوفري 2دورلمن.

هايمشخصهبه ،کودکان مبتال به اوتیسمزبانیِدرمانِتشخیص و براي ،درمانگرانگفتار

هاي  شاخصمربوط به  مطالعات ،در زبان فارسی،متأسفانه.نیاز دارندی آنهاو بیان یدرکدقیقِ

نحوي ساخت  ایندرك اطالع از سنِ.ندابسیار اندك،خصوصاً در سطح درك،زبانرشد دقیقِ

 عالوه .باشدگفتار و زبان شناسانِآسیبخوبی براي راهنمايتواند  می، ماوتیسداراي کودکانِدر 

هاي مطالعات یافتهکشاندنِچالشدر تأیید یا بهتواند می زبانیبینِ انجام مطالعات ،بر این

سیِبرر، ۀ حاضرمطالع هدف،بنابراین.مؤثر باشد،مشابه یا متفاوت هاي زبانیِبا ویژگی،خارجی

 در زبان فارسی مجهولعلوم و مساخت از اوتیسم دارايۀسال 6-10کودکانِ دركدقیقِ

 ،هدف مهم دیگر.است آنها با همتایان سنی و زبانی طبیعیهاي  پاسخو مقایسۀ تحلیل  طریقِاز

در درك جمالت و بررسی نوع اشکاالت درکی آنها ماوتیسداراي کودکانِ درکیِ بررسی راهبرد، 

.است ،ظر واژگانی یا نحوياز ن

چارچوب نظري-2

زبان کودکان  دربارةفعالی در پژوهش  ةحوز ،ۀگذشت ۀدر طی چهار ده ،اکتساب ساختار مجهول

قابل  تمشکال ،سالگی 5تا  کم دست،کودکاناند که شواهد بسیاري نشان داده.بوده است

دست انگلیسی به نپژوهش در زبا هاي اولیه ازداده.ها دارندتوجهی در درك و تولید مجهول

و پژوهشگران بعدي نشان دادند که مجهول دیرتر فراگرفته )1970(بور در آنها اند که آمده

، آلمانی، روسی، ژاپنی و هلندي نیز این یافته هاي دیگر مانند اسپانیایی، یونانیدر زبان.شودمی

اما سن  ،غیرمعمول استهااز زبانبرخیه درخودانگیختاگرچه مجهول در گفتارِ.تأیید شد

این  ،مشابه است که اگر صرفاً بسامد وقوع در آن مؤثر باشد ،ايقابل مالحظه طورِبه ،اکتساب آن

1. binding
2. S. Durrleman
3. S. Zufferey
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هاي متفاوتی مطرح شده فرضیهدر این باره، .)2013:13شرودر، (مسأله تصادفی خواهد بود 

 براي تبیینِ ،اولیه ۀفرضی.استA1ةنقص در زنجیر ۀفرضیآنها  ترینِکه یکی از مهماست

در دستور ،آنها اعتقادبه .شدارائه )1987(توسط بورِر و وکسلر  ،مجهول تأخیر در اکتسابِ

ساختارهایی مانند مجهولِ ،این فرضیه براساسِ.شودایجاد نمی 2هاي موضوعیزنجیره ،کودك

مانند که ساختارهایی درحالی ،شونددچار تأخیر می ،هاي اي هستندزنجیره که شاملِ ،3فعلی

 ،تر اینکهمهم.شوندخیلی زود فراگرفته میهایی ندارند، که چنین زنجیره،4صفتی مجهولِ

΄Aکه ناشی از حرکت (،Whهمچون حرکت مربوط به  ،هابرخی حرکت ،این فرضیه براساسِ

دچار تأخیر  )است هاي ايکه ناشی از زنجیره(که مجهول شوند، درحالیدچار تأخیر نمی)است

نشان  ،خود ۀدر مطالع ،آنها.تأیید شد)2007(6و وکسلر 5شریه ۀمطالعبا ،این فرضیه.شود می

که مجهول فعلی درحالی ،)سالگیدر چهار(را زودتر فراگرفتند  صفتی مجهولِ ،کودکاندادند که 

موجود بین درك هاي خوبی تفاوتاین فرضیه به ،عالوه بر این.ها بعد اکتساب نشدتا سال

.دکنرا تبیین می شناختیروانکنشی یا  کوتاه و بلند و داراي فعلِ فعلیِ مجهولِ

ختی تقسیم شنا روانکنشی و  ۀبه دو دست ،فعل براساس محتواي معناییِ ،فعلی مجهولِ

پذیر کنشگر و کنش نقشیِ ارتباط،...و دادنغذا، د بوسیدن، زدنمانن ،در افعال کنشی.دشویم

همچون ،شناختیروان در افعالِ.شودبین فاعل و مفعول ایجاد می،کنندهتجربهیا 

 دریافتند )1987(بورر و وکسلر.شودذهنی بیان می تغییر در وضعیت ،...داشتن، دیدن ودوست

عملکرد خوبی دارند اما  ،شده داشته باشداگر مجهول حالت کوتاه ،کودکان در افعال کنشیکه 

بلن اگر صورتختیشنا رواناما در افعالِ .عملکرد آنها ضعیف خواهد بود ،مجهول مطرح شود د،

شده و بلندیعنی کوتاه ،مجهول کودکان در هر دو صورت، بورر و .ضعیفی داشتند عملکرد

نقص  وجودبا،را کوتاه کنشیِ فعلی از نوعِ مجهولِ تجزیۀکودك در توانایی )همان(وکسلر 

 ،بنابراین.صفتی نسبت دادند راهبرد کاربرددر  اوبه توانایی  ،Aة ر زنجیرموجود د ترِگسترده

dadاي مانند توانند جملهکودکان می is shavedنظر بگیرند که عنوان مجهول صفتی دررا به

1. A-Chain Delay Hypothesis (ACDH)
2. Argument chains
3. Verbal passive
4. Adjectival passive
5. C. Hirsch
6. K. Wexler
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آن عنوان به ،مانع از درك آنbyعبارت  نِکردهاضاف ،هرحالبه.دارد1حالت کامل shavedدر

صرفاً  ،راهبرد صفتی.شود زیرا این عبارت در مجهول صفتی وجود نداردمی ،مجهول صفتی

 این راهبرد ،دیگر عبارتبه ،آوا باشدکوتاه هم پذیر است که مجهول صفتی با صورتزمانی امکان

 اي مشکل داشته باشند و نتوانند از تفسیرِ ةاگر کودکان در زنجیر.ها برقرار نیستزبان ۀدر هم

.مجهول مشکل داشته باشند رود در هر دو صورت کوتاه و بلندانتظار می ،ه کنندصفتی استفاد

شود که تکواژشناختی بیان می تصریف است و از طریقِ 2تحلیلی ،فعلی در زبان یونانی، مجهولِ

کوتاه در حالتداراي حشو و ،در یونانی ،مجهول صفتی.آواستفعلی انعکاسی هم شده با صرف

 قادر به استفاده از تفسیرِ یونانی کودکانِ ،بنابراین.آوا نیستفعلی هم و با مجهول3ِزوائد است

نشان دادند که کودکان )2007(5و ترزي 4دریوا.نیستند ،براي درك مجهول فعلی ،صفتی

در زبان .ضعیف هستند ،بلند کنشیِ مانند مجهولِ ،کوتاه کنشیِ مجهولِ یونانی در درك

مختلف، با  کمکیِ فعلِ انتخابِ دلیلِبهو داراي حشو و زوائد استفعلی  ولِمجه ،نیز دانمارکی

 بارةدر ،اخیر زبانیِ بینِ مطالعات براساسِ ،جالب اینکه.آوا نیستمجهول صفتی کامالً هم

ازبهتر،کوتاه کنشیِ در درك مجهولِ ،دانمارکیۀسال 5کودکانِ عملکرد،مجهول اکتسابِ

نوع فعل کمکی در بین مجهول فعلی و صفتی متفاوت در زبان آنها که  ستا6کودکان کاتاالن

عملکرد خیلی خوبی در درك مجهول کوتاه و بلند  ، کودکانهادانمارکیۀدر مطالع اما.است

، وجود نقص Aةنقص در زنجیر ۀاز آنجاکه فرضی ،هرحالبه.)2007وکسلر،  و شهیر(داشتند

بنابراین این .نظر نگرفته استهاي فردي در رشد را درتفاوتداند، مفروض میسالگی  5تا  را

درها بیشتري از کودکان هلندي نسبت به کاتاالن درصد ،در زمان مطالعه ،امکان وجود دارد که

.به بلوغ دست یافته باشنددرك و تولید ساخت مجهول 

 حلیلِند و تکردرا نقض Aةنقص در زنجیر ۀفرضی)1998(8و گرادزینسکی 7کساف

.ندکردارائه مجهولدر درك و تولید براي تأخیر را  ،9انتقال نقش تتا ۀنظری عنوانِ به،جایگزینی

در زبان  ،باشد، در این صورتشده زنجیره دیده آسیب تنها در اینند که اگرکردآنها استدالل 

1. Completed state 6. catalan
2. Synthetic 7. D. Fox
3. Prephrastic 8. Y. Grodzinsky
4. E. Driva 9. Theta-Role Transmission Theory
5. A. Terzi
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.تأخیر نشوند باید دچار 1پسین هاي فعلیِمجهول، استAهاي آشکار زنجیرهکه فاقداسپانیایی 

 ،استاندارد ساختار مجهول فعلیِ ةاندازبه ،این ساختارهاي مجهول اند که اما مطالعات نشان داده

ند که کردبیان )همان(کس و گرادزینسکی اف ،درضمن.زبان دشوار استپانیاییاس براي کودکانِ

تصادفی  آواییِهم ،اینبنابر.اندآسیب ندیدهختی نیز شنا روانداراي افعالِ هاي کوتاهمجهول

بر این .دکنکوتاه را تبیین  ختیِشنا روانهاي کنشی و هاي مورد نظر در مجهولتواند پاسخنمی

مجهول را خود توانند می ند که کودکانکردپیشنهاد  )همان(زینسکیفاکس و گراد اساس،

ند کردآنها پیشنهاد .نیستند byهاي تتا از طریق عبارت پردازش کنند اما قادر به انتقال نقش

byعبارت ةشود و اینکه موضوع در افزوداست که مانع تفسیر درست می byکه صرفاً عبارت 

نقش تتا در  شدگیِباعث معکوس ،گیردنقش کنشگر میbyۀحرف اضاف ۀوسیلبه سرعتبه

 ختیِاشن روانکه کودکان مجهولِ ،هاي آنهایافته ،هرحالبه ،مهم این است که.دشودرك می

مشکل در درك مجهول صرفاً به  دادنِنسبت ،بنابراین.تکرار نشده است ،کنندکوتاه را درك می

)2007(و وکسلر  شریدي توسط هبع ۀدر مطالع ،ضمندر.قابل بحث است ۀیک نکت byعبارت 

عنوان یک حرف متفاوت از بزرگساالن است و آن را به byنشان داده شد که تفسیر کودکان از 

این احتمال وجود ندارد که عملکردي  ،بنابراین.ندکنپرمحتوا تفسیر می ،لحاظ معناییبه ،ۀفاضا

آید  نظر نمیبه،همچنین.اند داشته باشندهکردارائه  )همان(آنچه فاکس و گرادزینسکی مشابه

کل اي مش ةنقص در زنجیر ۀدر نظریپسین در اسپانیایی  فعلیِ هاي متناقض از مجهولِمثالکه 

)آشکار(Aهاي پسین شامل زنجیره فعلیِ اگرچه این مسأله درست است که مجهولِ.دکنایجاد 

اما غیر از مورد مذکور ایرادات دیگري نیز بر این فرضیه .استپنهان  Aةنیست، اما داراي زنجیر

ائه ار،گراروش کمینه توجه بهبا،این فرضیه توسط وکسلر2004بعدها در سال .وارد شده است

تأخیر مجهول به نقص در ساختارهاي انتقالی مجزا، نقص  دادنِجاي نسبتبه ،و در آن شد

.نسبت داده شد4قصدي -و مفهومی 3آوایی -به سطح تولیدي 2ايچرخه انتقالِ در بافتموجود 

 معناشناختیِ ها ممکن است در فازِمختصه بازبینیِ و اشتقاق، حرکت در طیِ ،ساده زبانِبه

شود و براي مراحل بعدي به سطوح میانه منتقل می ،شودد رخ دهد که وقتی کامل میموجو

1. post-verbal
2. cyclic transfer
3. phonetic- articulatory
4. conceptual- intentional
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گر و مشخص ،اگرچه متمم در دسترس نیست،تر اینکهمهم.دسترس نخواهد بوداشتقاق در

 نفوذ قابلِشرایط غیرِ عنوانِ به،این فرایند.قابل دید هستند،مرحله شدنِهسته بعد از بسته

وCP:کردیا فاز را مطرح در ابتدا دو مرحله)2001(2چامسکی.ده استمطرح ش ،1مرحله

VP.ِبزرگساالن در دستور، ناقص  3د، اما افعال خفیفکنفعلی یک مرحله را تعریف می گروه

د که کودکان کنپیشنهاد می)2004(وکسلر .ندکنهستند و یک مرحله را تعریف نمی

را به  4گیرند که بیاننظر میاي درمرحله ۀهسن عنوانِ بهی را فعل تعمیمی دارند و هر گروهبیش

سطوح میانه راه می سمت2005کریمی، (شودجدید می ۀیک چرخ آغازِ اندازد و باعث(.

پژوهش ۀسابق-3

در تعداد  ،اوتیسم انجام شده است، اما طیف درك جمله در اختالالت بارةهاي اندکی درپژوهش

.واژگانی بررسی شده است هایی از نحو و ارتباط آن با یادگیريِجنبه ،طالعاتبسیار اندکی از م

 اختالالت دچارِ دریافتند که زیرگروهی از کودکانِ)2004(7و تاگرفالسبرگ 6، رایس5رابرت

تولید ضعیف سوم شخصِ(هاي واژگان درکی و بیان نحوي نقایصی در مهارت ،اوتیسم طیف 

نقایص نحوي را در )2007(10و دادالنی 9، بنتو8ایگستی .دارند)تهمفرد و نشانگر زمان گذش

م داون و کودکان مبتال به سندر مبتال به اوتیسم با کودکانِ خردسالِ کودکانِ انگیختۀخود گفتارِ

 نددریافت)2009(بنتو  ایگستی و  .دنکردمقایسه،درك واژگانی همتا بودند لحاظطبیعی که به

 همتاي سنی و ذهنی، طبیعیِ مقایسه با کودکانِدر ،اوتیسم طیف اختالالتدچارِ که کودکانِ

آن دانش  ۀوسیلکه به ،شدههاي شناختهیکی از مکانیسم.دستوري دارند مشکالتی در قضاوت

نحوي است که در آن معناي یک فعل  اندازيِراه ،دکننحوي از اکتساب واژگانی حمایت می

 اندازيِراه.دشودرك می ،شوداهر میاي که در آن ظرچوب جملهوجه به چابات ،تاحدي ،جدید

و13، جفري12کلتی،11نیجلز در پژوهشِ .نحوي در اختالالت طیف اوتیسم بررسی شده است

1. Phase Impenetrability Condition (PIC) 8. I. M. Eigsti
2. N. Chomsky 9. L. Bennetto
3. !light!verbs 10. M. B. Dadlani
4. Spell out 11. L. Naigles
5. J. A. Roberts 12. E. Kelty
6. M. L. Rice 13. R. Jaffery
7. H. Tager-Flusberg
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نحوي را  ازيِاندراهتواناییِاوتیسم  طیف داراي اختالالت خردسالِ کودك 17،)2011(1فین

.ندکردرا در جمالت گذرا با معناي سببی تفسیر ال جدید افع که به این ترتیب،نشان دادند

انتزاعی در  نحويِ دانشِ مبنی بر حضورِ ،شواهديآوردنِ ، با فراهم)2011(لز و همکارانگنی

نحوي و واژگان در این  درك نشان دادند که رشد ،اوتیسم طیف اختالالت دچارِ کودکانِ

براي  آنها نتوانست راهنماهایی ۀاما مطالع.مرتبط استباهم ،مانند کودکان طبیعی ،کودکان نیز

.دکنواژگان یا نحو بر درك جمله ارائه تأثیرگذاريِ هاي روش

 شکننده یا سندرمِ xسندرمِ داراي که بزرگساالنِ نددریافت)2013(4و ابدتو 3، کاور2اوکس

پذیر شتبرگ در جمالت،غیرکالمی همتاي هوشیِ به کودکان طبیعیِنسبت ،داون سندرمِ

داراي مفعول :چهارعنصري(ناپذیر تر بودند اما در جمالت برگشتضعیف)مفعول-فعل-فاعل(

راهنماهاي نحوي  دهد که آنها در کاربرداین مسأله نشان می.این ضعف وجود نداشت)مرکب

.نه راهنماهاي واژگانی ،مشکل دارند

کودکان ناپذیر در ترگشب ند که درك جمالتکردگزارش )1979(6و هال 5پریور

کودکان .استهمتاشده  تر از کودکان طبیعیِضعیف ،درك واژگانی ظلحابه، اوتیستیک

تر ضعیفپذیربرگشت خود در درك جمالت زبانِ درکیِ معموالً حتی نسبت به سطحِ اوتیستیک

براي الزم دانش نحويِ ،اوتیسم طیف اختالالت دچارِ اما جالب است که کودکانِ.هستند

توانند از راهبردهاي معناشناختی نمیدهند اما نشان میاز خود واژگانی را  ترتیبِ تشخیصِ

واژگانی ممکن است در درك  دانشِ آن است که نقایصِ ةدهنداین مسأله نشان .ندکناستفاده 

 10ند که نشان داد)2007(و همکاران7سوانسون ،مشابهی طورِبه.جمله سهم داشته باشد

مفعول را با -فعل-فاعلپذیرِگذراي برگشت توانستند جمالتمبتال به اوتیسم می کودك

در این روش با بررسی نگاه کودك نسبت به تصاویر ارائه شده براي هر (8استفاده از نگاه خیره

آنها نیز استفاده از یعنی در پژوهش  ،ندکنتفسیر )گیردجمله، درك آنها مورد بررسی قرار می

1. D. Fein
2. A. Oakes
3. S. T. Kover
4. L. Abbeduto
5. M. R. Prior
6. L. C. Hall
7. L. D. Swensen
8. Eye gaze paradigm
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د که درك جمله ندهدر کل، این مطالعات نشان می.جمالت تأیید شددرك  دراژگانی ترتیب و

آسیب علتبه بیشتر ممکن است هچالشی است ک اوتیسم طیف اختاللِدچارِ براي کودکان 

.واژگانی باشد تا آسیب نحوي

 انِزب انگلیسی کودکانِمجهول در  ساخت بررسیِبه)2007(کسلروویک، مودیانووا و وپر

،نشان دادندپرداختند و طبیعی آن با کودکان ۀآسپرگر و مقایسداراي سندرم و  اوتیستیک

افراد ،هستند کنشیمجهول با افعالِ صحیحِ که کودکان طبیعی قادر به دركدرحالی

شناختی قادر به استفاده از راهبرد زبان ،براي تفسیر مجهول عملکردي کوتاه، اوتیستیک

همتاي ذهنی و کالمی  کوتاه و بلند از گروه کنترلِ وتیستیک در مجهولِافراد ا.نیستند

 اي دارند که فراتر از مشکالت طبیعیِگسترده آنها نقایص دستوريِ ،بنابراین.تر بودندضعیف

.موجود در مجهول است

بررسیِ اب)2014(و همکاران رزيت مجهول در کودکانِ ساخت زبان، یونانی اوتیستیک

که عملکرد  ندنشان داد ،)2007(یک و همکاران ومطالعات پروآمده در  دست بهنتایجِ رخالفب

آزمون آنها شامل .افراد طبیعی است مشابه ،با عملکرد باال در درك مجهول اوتیستیک کودکانِ

نیز )2013(شرودر .استساخت کوتاه مجهول بود که در زبان یونانی متفاوت از ساخت صفتی 

که مبتال به اوتیسم با عملکرد باال نشان داد  ساختار مجهول در نوجوانانِر رويِ مطالعه ببا

.بزرگساالن است مشابه ،در درك مجهول ،اننوجوانعملکرد این 

کودك  45درك جمله را در با استفاده از آزمون درك نحوي، ،)2014(کاور و همکاران 

سال 2-6تر با سن دك طبیعی خردسالکو 45و مبتال به اختالالت طیف اوتیسمسالۀ  11-4

در ، نسبت به کودکان همتاشده،کودکان اوتیستیک ند و به این نتیجه رسیدند کهکردبررسی 

 هوشِ ظاز کودکان همتاي ذهنی که از لحا تر نیستند اماضعیف ،واژگانی ظلحابه ،درك جمالت

با بررسیِ )2014(2چایانگ نمیسیوهو 1لینهیژین -یو.ترندشده بودند ضعیفغیرکالمی همتا

 لحاظبه ،ند که اگر کودکاندریافتمبتال به اوتیسم و آسپرگر  درك زبان در کودکانِبررسیِ 

درك  کودکان اوتیستیکآسپرگر نسبت به مبتال به سندرمِکودکانِ ،نشوندهمتا ،هوشی

.داردتفاوتی بین دو گروه وجود ن ،هوشی لحاظهمتاشدن به صورترتري دارند اما دباال

1. Yueh-Hsien Lin
2. Hsu-Min Chiang
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پژوهشروش -4

و بعد از تشخیص کودکان مبتال به  شد از افراد مورد نظر گرفته ابتدا آزمون تشخیصی اوتیسم

افراد اوتیستیک با عملکرد باال تشخیص اوتیسم، طیف سنجشِ ۀنام پرسشبا استفاده از  ،اوتیسم

TOLD(آزمون رشد  ،بعد ۀدر مرحل.دشدنداده P:3( از رشد زبانیِتا امتی شدزبان اجرا 

 همتاي سنی و زبانیِ طبیعیِ کودکانِ سپس.دست آیدبهمبتالیان براي تعیین همتاي زبانی 

گروه اجرا  سهدر هر )1393محمدي، (زمون درك نحوآ ،نهایی ۀمرحلدر .شدندآنها انتخاب

.گرفتمقایسه قرار مورد بخش مربوط به جمالت مجهول و معلوم در بین سه گروهو شد

براي و1گارز یعنی آزمونِ از آزمون تشخیصی اوتیسم ،کودکان اوتیستیکي تشخیص برا

2اوتیسم اختاللِ طیف سنجشِ ۀنام پرسشبا عملکرد باال از  کودکان اوتیستیکتشخیص 

.شداستفاده 

آزمون رشد زبان زبانی از همتایانِ کردنِو مشخصکودکان زبانیِرشدبراي بررسیِ

)TOLD P:3(زاده و مینایی در توسط حسن 1379آزمون فوق در سال .ه شداستفاد

 11سال و  8سال تا  4پسر  624دختر و  609(کودك  1235پژوهشکده کودکان استثنایی در 

استفاده  )همان(محمدي نحوِ دركاز آزمون  ،نحوي درك براي بررسیِ.هنجار شده است )ماه

.و پایایی مناسبی دارد رواییزبانی شد که براي استفاده در افراد داراي اختالل 

ده درخودماندگی طراحی ش شدت و احتمالِ گیريِهمنظور اندازآزمونی است که به گارز

درخودماندگی از سایر اختالالت رشدي  افراد داراي اختاللِ دادنِاین آزمون توانایی تمایز.است

اي، ارتباط، تعامل اجتماعی و شهرفتارهاي کلی آزمونِاین مقیاس شامل چهار خرده.را نیز دارد

نفر از کودکان و نوجوانان و  1092اي شامل نمونه رويِمقیاس گارز بر.استاختالالت رشدي 

 وقرار گرفته و استاندارد شده  آمریکا و کانادا مورد آزمایش ةت متحدایاال جوانِ بزرگساالنِ

 ،شدهانجام مطالعات.عیین شده استت ،با استفاده از تکنیک آلفاي کرونباخ ،قابلیت اتکا به آن

درصد  93درصد براي ارتباط،  89اي، درصد براي رفتارهاي کلیشه 90نمایانگر ضریب آلفاي 

.درصد براي درخودماندگی است 96درصد براي اختالالت رشدي و  88براي تعامل اجتماعی، 

آنها .انجام شده است)1390(این آزمون توسط احمدي و همکاران  فارسیِ ۀنسخ اعتباریابیِ

1. GARS: Gilliam Autism Rating scale

2 . ASSQ: Autism Spectrum Screening Questionare
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ضرایب همبستگی این .ندکرداستفاده )CARZ(ارز کۀنامسازه از پرسش رواییِ براي بررسیِ

 ،مقیاس و حساسیت و ویژگیِ 52آزمون  برشِ ۀنقط.دست آمددرصد به 80نامه پرسشدو 

آلفاي با استفاده از ضریب این مقیاس نیز پایاییِ.دست آمددرصد به 100و  99،ترتیببه

.درصد برآورد شد 89کرونباخ 

ها براي بررسی کودکان مبتال به اوتیسم با عملکرد باال و آسپرگر از در اکثر پژوهش

سؤال  37شامل  نامه پرسشاین .شوداستفاده می 1سنجش طیف اختالل اوتیسم ۀنامپرسش

، تاحدي و خیر بله ۀهر سؤال سه گزین.دشوکه توسط والدین یا معلم کودکان تکمیل می است

که والدین فرم را صورتیدر.اند و صفر در آن سؤال 1، 2نمرات  ةدهندنشان ،ترتیببه ،دارد که

ةکه معلم آن را تکمیل کرده باشد، نمربه باال، و درصورتی 19کلیِ ةتکمیل کرده باشند، نمر

این آزمون در  و پایاییِ روایی.استاوتیسم با عملکرد باال  اختالالت طیف ةدهندبه باال نشان 22

 غربالگريِ ۀنامپرسش فارسیِۀنسخ ،او اعتقادبه.چی تعیین شده استتوسط کاسه 1390سال 

این  بازآزماییِ ضریب اعتبارِ.قابل قبولی برخوردار است مناسب و اعتبارِ از روایی صوريِ اوتیسم

برآورد شده است که مبین )r=614/0(و در گروه معلمان )r=467/0(در والدین  نامه پرسش

آمده دستبه ضریب آلفاي کرونباخِ.پایایی و اعتبار قابل قبول این ابزار در افراد اوتیستیک است

این موجود در دهد که موارد عادي و طیف اوتیسم نشان میگروه والدین و معلمانِ در

.با عملکرد باال مناسب است کودکان اوتیستیکبراي غربالگريِ نامه پرسش

 پس از برقراريِ.در اتاقی ساکت، حضور پیدا کردند ،صورت انفرادي به ،شده انتخاب کودکانِ

 دو تصویرآن  ۀکه در هر صفح شدمیکودك گذاشته  روبروي از تصاویرارتباط کالمی، آلبومی 

ي اطمینان از درك ابر.رنگی در باالي صفحه و دو تصویر رنگی در پایین صفحه قرار داشت

 ةیح کالمی به هر کودك در مورد نحوآزمون، پس از ارائۀ توض اجرايِ چگونگیِ ربارةکودکان د

5.شد با کودکان اجرا  و سپس آزمون اصلی اجرا می ،صورت تمرینی به ،انجام آزمون، دو جمله

13،جموعمدر(مجهول ۀجمل4و  پذیربرگشت معلومِ ۀجمل 5ناپذیر، برگشتمعلومِ ۀجمل

تا شد میسپس از کودك خواسته .شد گفته می ،گفتاري ۀگونصورت به ،براي کودکان)جمله

،مجهولو جمالت معلوم ۀهمفعلِ.دز تصاویر، تصویر درست را نشان دهبا اشاره به یکی ا

 پذیرِ کنشپذیر و داراي کنشگر و برگشت ،جمالت معلوم.بودزمان حال  و مربوط بهکنشی

1. Autism Spectrum Screening Questionnaire: ASSQ
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مرد را دختر «اي مانند  مثالً در جمله .تصویر طراحی شد 4،معلوم ۀبراي هر جمل.ر بودندجاندا

پذیر جاي کنشگر و کنش ،در تصویر دیگر.هدد هدف را نشان می ۀیک تصویر جمل»کند ناز می

فعل  ،در تصویر سوم.دده میرا نشان »کند مرد دختر را ناز می«و جملۀ  استشده  باهم عوض

کنشگر  ،در تصویر چهارم.جملۀ هدف نزدیک بود معنایی به فعلِ احی شد که ازلحاظدیگري طر

 ۀجمل پذیرِجاي مرد که کنش اما به ،کنشگر و فعل جملۀ هدف بودتصویرشده، همان و فعلِ

.قرار گرفت يهدف بود، واژة دیگر

کان جایگزینی امو  نیستمفعول جاندار ،بیشتر موارددر ،پذیرنابرگشت معلومِ مالتجدر 

و داراي افعال شده زبان فارسی از نوع کوتاه جمالت مجهولِ.وجود ندارد ،معنایی ظلحابه ،نهاآ

در  ،مثال عنوان به.زیر طراحی شد صورت بهمجهول مربوط به جمالت تصویرِ 4.بودندکنشی 

.شد میپسر توسط اسب کشیده  هدف تصویري بود که ، تصویرِ»شود پسر کشیده می«جملۀ 

توسط اسب کشیده «بنابراین  ،شده بودکوتاه مجهول از نوع مجهولِ ۀجمل ،ه گفته شدک چنان

معناي  ،تصویر دوم.شد نمایش داده در تصاویر فقط در جمله وجود نداشت و کنشگر»شود می

 ،ردیگ دو تصویرِ.داد را نشان می»کشد پسر اسب را می«جملۀ  ،بنابراین.جملۀ هدف بود معلومِ

د در هردوي این تصاویر اسب و پسر وجو.آمدند حساب می معنایی به گرِعنوان مخدوش به

هدف نزدیک بود، انتخاب و طراحی شد معنایی به فعلِ لحاظداشتند، اما فعلی متفاوت که به

یک و به پاسخ  ةنمر ،صحیح به پاسخِ.)پسر به اسب غذا می دهد و پسر سوار اسب شده است(

هدف  تصویرِ، »شوداسب برده می«یا در مثال دیگري جملۀ .گرفت صفر تعلق می ةنمر ،غلط

مجهول از نوع  ۀجمل ،ه گفته شدک چنان.شد ه میبردماشین توسط اسب  تصویري بود که

در جمله وجود نداشت و کنشگر »شود می ماشین بردهتوسط «بنابراین  ،شده بودکوتاه مجهولِ

«جملۀ  ،بنابراین.جملۀ هدف بود معناي معلومِ ،تصویر دوم.شد  در تصاویر نمایش دادهفقط 

حساب  معنایی به گرِ عنوان مخدوش به ،دیگر دو تصویرِ.داد را نشان می»بردرا می ماشین اسب

 لحاظدر هردوي این تصاویر اسب پسر وجود داشت، اما فعلی متفاوت که به یعنی آمدند می

ها  داده،گیري نمونه پس از پایانِ.ه بودد، انتخاب و طراحی شدهدف نزدیک بو معنایی به فعلِ

.گرفتثبت شد و تحلیل آماري انجام SPSSآماريِافزارِ نرم16نسخۀ در 
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ها یافته-5

در این قسمت به ترتیب  ابتدا نتایج مربوطبه مقایسۀ میانگین و انحراف معیار ساخت هاي 

جمالت بین گروه مبتال به اوتیسم  و همتاي سنی و  هاي مختلف و بعد مقایسۀمختلف در گروه

گرددزبانی ارائه می

هاي مختلفو انحراف معیار امتیاز ساخت معلوم و مجهول در گروهمیانگین-1جدول 

همتاي زبانیهمتاي سنیاوتیسم

)انحراف معیار(میانگین)انحراف معیار(میانگین)انحراف معیار(میانگین

برگشت معلوم

ذیرناپ

60/4)69/0(5)0(85/4)37/0(

معلوم 

پذیربرگشت

90/1)52/1(4)0(14/3)89/0(

)06/1(14/3)0(4)91/0(80/1مجهول

هاي مختلف ارائه معلوم و مجهول در گروه ساخت امتیازِ و انحراف معیارِمیانگین،1جدول در 

هر دو کودك به تمام جمالت ،در گروه همتاي سنی ،شودطورکه مشاهده میهمان .شده است

میانگین امتیازات در گروه .اند و انحراف معیار در هر سه نوع جمله صفر استپاسخ درست داده

.مبتال از گروه همتاي زبانی نیز کمتر است

درك جمالت بین گروه مبتال به اوتیسم و همتاي سنی ۀمقایس -2جدول

درك جمالت مجهولیرپذدرك جمالت برگشتناپذیربرگشتدرك جمالت

00/1800/900/9ویتنیمن

00/46000/3700/37ویلکاکسون

Z92/010/211/2

سطح 

معناداري

355/0036/0035/0
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 يو همتابه اوتیسم  مبتال  در گروه معلوم و مجهول ساخت میانگین ۀبه مقایس،2در جدول 

در جمالت مجهول و  ،شودده میطورکه در این جدول مشاههمان.پرداخته شده استسنی 

اما در جمالت ).p>005/0(ي بین دو گروه وجود دارد تفاوت معنادار،پذیربرگشت معلومِ

P).<005/0(دوجود ندارداري تفاوت معنابین دو گروه ،ناپذیرمعلوم برگشت

مقایسه درك جمالت بین گروه مبتال به اوتیسم و همتاي زبانی -3جدول 

درك جمالت

ناپذیربرگشت

درك جمالت

پذیربرگشت

جمالت درك

مجهول

00/2900/1850/12ویتنیمن

00/8400/7350/67ویلکاکسون

Z790/070/127/2

429/0089/0023/0سطح معناداري

زبانی پرداخته  يمیانگین ساخت معلوم و مجهول در گروه مبتال و همتا ۀبه مقایس3ولجددر 

معناداري  تفاوت ،مجهول در جمالت ،شودطورکه در این جدول مشاهده میهمان.شده است

ناپذیر بین پذیر و برگشتاما در جمالت معلوم برگشت).p˂005/0(بین دو گروه وجود دارد 

P).˃005/0(تفاوت معناداري وجود ندارددو گروه

هاي مختلفگروه تفکیکبهت معلوم و مجهول درصد تصاویر انتخابی در جمالمیانگین -4جدول 

به ،هاي مختلفرا در گروهدر هر جمله  درصد انتخاب هریک از تصاویرمیانگین 4جدول 

درصد  100،و مجهول معلوم جمالتتمام در سنی همتاي گروه  در.دهد مینشان  ،تفکیک
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ناي معکوسِدهندة مع نشان ،تصویرانتخاب  درصدبیشترین .اند گزینۀ صحیح را انتخاب کرده

.که خیلی بیشتر از گروه همتاي زبانی است شودگروه مبتال مشاهده می جمله در کودکان

گیريو نتیجه بحث-6

10در)مجهولناپذیر و برگشت ، معلومِپذیر برگشتمعلومِ(جمله سه نوعدركدر این مطالعه 

نفر همتاي  10ي زبانی و نفر همتا 10(کودك طبیعی 20ومبتال به اوتیسم ۀسال6-10کودك

پذیر و برگشت معلومِ بین درك جمالتاوالً  نتایج این پژوهش نشان داد که.ارزیابی شد)سنی

کودکان همتاي  و وجود داردگروه مبتال و همتاي سنی تفاوت معناداري  مجهول در کودکانِ

 درك جمالت معلومِ در هاي این تحقیق، ، براساسِ دادهاما.دست آوردند سنی نمرة باالتري به

بین گروه مبتال به اوتیسم و همتاي زبانی .شتپذیر بین آنها تفاوت معناداري وجود ندابرگشت

 معلومِ تفاوت معناداري مشاهده شد اما در درك جمالت ،در درك جمالت مجهول ،نیز

.ناپذیر تفاوت معناداري وجود نداشتپذیر و برگشتبرگشت

:آمده است دست عمده به ۀدو نتیج ،هاي مختلف ر زباندرك ساخت مجهول د بارةدر 

صورت  سالگی و به حدود سهدر کودکان که شده است  ها نشان داده در برخی زبانکه  درحالی

ساخت دركکه اند  نشان دادهنیز هاي بسیاري  زبان ،کنند زودهنگام ساخت مجهول را درك می

درك  ۀمطالعدر )1393(محمدي .ستامجهول فرایندي پیچیده و فراگیري آن دیرهنگام 

درك خوبی از  ،ماهه71تا  48کودکان ه است کهمعلوم و مجهول در کودکان طبیعی نشان داد

بیشتر و بهتر  آنها پذیر دارند و با افزایش سن درك جمالت معلوم در جمالت معلوم برگشت

.کنند خوبی درك نمی جمالت مجهول را به که درحالی، شود می

ویک، وپر ۀنتایج مطالع.رك مجهول در افراد اوتیستیک نیز نتایج متفاوت استد بارةدر

که هرچند کودکان طبیعی قادر به درك صحیح  اند هنشان داد)2007(کسلر ومودیانووا و 

شناختی اما افراد اوتیستیک قادر به استفاده از راهبرد زبان ،مجهول با افعال عملکردي هستند

 کوتاه و بلند از گروه افراد اوتیستیک در مجهولِ.ردي کوتاه نیستندبراي تفسیر مجهول عملک

اي دارند گسترده دستوريِ بنابراین آنها نقایصِ.ندا هتر بودهمتاي ذهنی و کالمی ضعیف شاهد

و همکاران رزيت ۀمطالعطبقِ اما .موجود در مجهول است که فراتر از مشکالت طبیعیِ

)2014( ،در درك مجهول ،با عملکرد باال وتیستیکا کودکانِعملکرد، افراد طبیعی است مشابه.
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مبتال به اوتیسم با عملکرد باال  ساختار مجهول در نوجوانانِ بررسیِبه)2013(بعد از آنها شرودر 

که بود و نشان داد )2013(او در تأیید مطالعات ترزي و همکاران  ۀنتایج مطالع.پرداخت

در تأیید  ،حاضر ۀنتایج مطالعاما.ر درك مجهول مشابه بزرگساالن استان دنوجوانعملکرد این 

دهد این کودکان نسبت به همتایان سنی است و نشان می)2007(یک و همکاران وپژوهش پرو

.و زبانی در درك مجهول دچار تأخیر معناداري هستند

کودك 45ه را در درك جمل گیري از آزمونِ درك نحوي، ، با بهره)2014(کاور و همکاران 

سال 2-6تر با سن خردسال کودك طبیعیِ 45و اوتیسم طیف مبتال به اختالالتسالۀ  11-4

 نسبت به کودکانِ ،تجمال در درك ،اوتیستیک کودکانِ ند کهنشان دادو ندکردبررسی 

 شِهو لحاظکه از ،از کودکان همتاي ذهنی تر نیستند اماضعیف ،واژگانی لحاظبه ،همتاشده

حاضر نیز درك کودکان اوتیستیک در  ۀدر مطالع.ترندضعیف ،غیرکالمی همتا شده بودند

این کودکان در درك جمالت  که ناپذیر نشان دادپذیر و برگشتبرگشت معلومِ جمالت

آنها امتیازات کمتري ستند و نسبت به هتر عقب ،حتی از همتایان زبانی نیز ،پذیربرگشت

.است)2014(کاور و همکاران  نتایجِ مشابهنتایج این پژوهش  ،بنابراین.انددست آوردهبه

 نوع انتخابِکه  کردبیان  4هاي جدولِتوان باتوجه به دادهمی، ها این یافته چراییِ در تبیینِ

اغلب  ،ناپذیربرگشت معلومِ جمالت اکثردر اگرچه دهد نشان میاوتیستیک کودکانتصاویر در 

تصویر با معناي  انتخابِ میزانِ ،پذیربرگشت اما در جمالت،شده است خابانتگزینۀ صحیح 

باشد که  موضوعاین  ةدهند نشانتواند  مییهای چنین انتخاب.جمله بسیار باالست معکوسِ

باوجود واژگانی رشدطورکه قبالً ذکر شدهمان .درك نحوي چندان پیش نرفته است ، رشد،

متفاوتی در جمله اشاره  دیگر به واژه یا فعلِ جمله و دو تصویرِ معلومِمعناي به ،تصاویر یکی از

واژگانی و دو  به اشکال در ترتیبِ معناي معکوس را تصویرِانتخابِ توان ، میبنابراین .دندار

.به اشکاالت واژگانی نسبت دادخطاي دیگر را 

واژگانیِ بر دانشِعالوه ،زیرا ،هاي سطح باالتري هستندپردازش پذیر نیازمندجمالت برگشت

ناپذیر مورد استفاده قرار درست از نادرست که در جمالت برگشت تفسیرِ الزم براي تشخیصِ

 بیشترِ مشکالت ،بنابراین.مربوط به ترتیب واژگانی نیز هستند نحويِ دانشِ نیازمندگیرد، می

راهبردهاي درکی در آنها  رِرشد کمت ةدـدهنانـد نشـتوانکودکان اوتیستیک در این جمالت می

.باشد
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معکوس در  تصویرِ دهد نوع خطاي انتخابِنشان می ،4با توجه به جدول  ،حاضر ۀمطالع

وجود  ةدهندتواند نشانزبانی نیز باالتر است و این می کودکان اوتیستیک حتی از همتایانِ

کاور و  هاي مطالعاتفتهیا برخالف ،این یافته.در درك جمالت باشد ترگسترده مشکالت نحويِ

زیرا آنها در مطالعات خود در تحلیل خطاها نشان دادند که بیشتر .است ،)2014(همکاران 

 هوشیِ با سطحِ کودکان اوتیستیکها آن ۀالبته گروه مورد مطالع.خطاها از نوع واژگانی است

.ها باشدوع آزمودنین درتفاوت ناشی از نتایج هم موجود در تفاوت شاید دلیلِ.ندپایین بود

 اختالالتدچارِ دریافتند که زیرگروهی از کودکانِ)2004(رابرت، رایس و تاگرفالسبرگ 

تولید ضعیف سوم شخص (واژگان و بیان نحوي درکیِ هاي اوتیسم نقایصی در مهارت طیف

در درك  ،هاي این مطالعه نیز نشان داد این کودکانیافته.دارند)مفرد و نشانگر زمان گذشته

لی میزان خطاهاي نحوي بیشتر و ،هم خطاهاي واژگانی دارند و هم خطاهاي نحوي ،جمله

.اندهکردرا تأیید  کودکان اوتیستیکمشکالت نحوي در نیز  يمطالعات متعدد دیگر.است

 کودکانِ خوديِخودبه نقایص نحوي در گفتارِدرمقایسۀ )2007(ایگستی، بنتو و دادالنی 

 درك لحاظبه اوتیسم با کودکان مبتال به سندرم داون و کودکان طبیعی که به مبتال خردسالِ

بر مشکالت کاربردشناختی، عالوه ،که کودکان اوتیستیک نددریافت،واژگانی همتا بودند

 مشکالت.اید مورد توجه قرار گیرندشناختی و تکواژشناختی نیز دارند که بمشکالت واج

نحوي بنابراین وجود مشکالت  هستند واي از مشکالت نحوي هعزیرمجموخود  ،تکواژشناختی

.در این پژوهش نیز تأیید شد

 ۀدستوري در کودکان اوتیستیک و مقایس قضاوت در بررسیِنیز )2009(بنتو ایگستی و 

با کودکان درمقایسه ،اوتیسم طیف اختالالتدچارِ که کودکانِنددریافتآنها با کودکان طبیعی 

سوم شخص و  ربارةدویژه به ،دستوري تاي سنی و ذهنی، مشکالتی در قضاوتطبیعی هم

به این نسبت نها آالعمل عکس ،با افزایش طول جمله ،دارند و درضمن ،نشانگر زمان استمراري

.نها نیز نشان داد این کودکان مشکالت نحوي دارندآبنابراین مطالعات .یابدخطاها کاهش می

 خردسالِ کودك 17را در نحوي اندازيِ راه تواناییِ،)2011(فین کلتی، جفري و ،نیجلز

داراي اختالالت از این نظر که آنها افعال جدید را در جمالت گذرا با معناي  ،اوتیسم طیف

 نیجلز و همکاران شواهدي را مبنی بر حضورِ.، مورد بررسی قرار دادندندکردمیسببی تفسیر 

در  و نشان دادند کهند کردفراهم اوتیسم  طیف اختالالت دچارِ کانِانتزاعی در کود نحويِ دانشِ
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اما .مرتبط استهم  بهنحوي و واژگان  درك رشد ،مانند کودکان طبیعی ،این کودکان نیز

واژگان یا نحو بر درك  تأثیرگذاريِهاي روشتعیین آنها نتوانست راهنماهایی براي  ۀمطالع

.دکنجمله ارائه 

عملکرد بین تمایزِتوان بهمشکالت نحوي و واژگانی در این کودکان میۀبراي مقایس

عملکرد کودکان در جمالت  ،حاضر ۀدر مطالع.پرداختناپذیر پذیر و برگشتتجمالت برگش

 ۀنیز در مطالعآنها.بود)2013(اوکس، کاور و ابدتو نتایج  مشابه ،ناپذیرپذیر و برگشتبرگشت

نسبت به کودکان  ،شکننده یا سندرم داون xسندرمِ دچارِ ساالنِبزرگخود نشان دادند که 

تر بودند ضعیف)مفعول-فعل-فاعل(پذیر برگشت در جمالت ،غیرکالمی همتاي هوشیِ طبیعیِ

این .این ضعف وجود نداشت)بداراي مفعول مرک:چهارعنصري(ناپذیر اما در جمالت برگشت

.نه راهنماهاي واژگانی ،راهنماهاي نحوي مشکل دارند ددهد که آنها در کاربرنشان می موضوع

نحوي  تواند نشان دهد که آیا مشکالتناپذیر میپذیر و برگشتبرگشت جمالت ارزیابیِ ،بنابراین

(شوند یا مشکالت واژگانیباعث مشکالت درکی جمله می و)2014:386،و همکاران کاور.

.داون است سندرمِدچارِ کودکانِ مشکالت نحويِ ابهمش ،در این نوع جمالت ،مشکالت کودکان

ند دداگزارش زیرا آنها  ،همسو نیست)1979(پریور و هال مطالعات با مطالعه حاضرنتایج 

که درك همتاشده  طبیعیِ از کودکانِ ترضعیف ،کودکان اوتیستیکدر  ،ناپذیربرگشت جمالت

زیرا در این .ر این تفاوت معنادار نبوده استحاض ۀاما در مطالع واژگانی است درك لحاظبه

 خود در درك جمالت زبانِ درکیِ معموالً حتی نسبت به سطحِ اوتیستیک کودکانِ،مطالعه

دانش  ،اوتیسم طیف اختالالتدچارِ اما جالب است که کودکانِ.تر هستندضعیفپذیربرگشت

توانند از راهبردهاي دهند اما نمیمی نشان ،واژگانی ترتیبِتشخیصِ بارةدررا، الزم  نحويِ

واژگانی ممکن  دانشِ آن است که نقایصِ ةدهندنشان موضوعاین  .ندکنمعناشناختی استفاده 

،)2007(سوانسون، فین و نیجلز  ،طور مشابهیبه .است در درك جمله سهم داشته باشد

-فعل-فاعل پذیربرگشت گذراي توانستند جمالتمبتال به اوتیسم می کودك 10دریافتند که 

را در  یعنی آنها نیز استفاده از ترتیب واژگانی ،ندکنتفسیر  ،با استفاده از نگاه خیره ،مفعول را

د که درك جمله براي کودکانِندهدر کل، این مطالعات نشان می .ندکردراهبرد درك مستند 

واژگانی باشد تا  آسیبِ علتاوتیسم چالشی است که بیشتر ممکن است به طیف اختاللِدچارِ 

 ،حاضر ۀمطالع ازآمدهدستبهنتایجِ در حالی که.)2014:386،و همکاران کاور(آسیب نحوي
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هاي پژوهش و شاید بتوان این تفاوت را به تفاوت در روش مذکور است ۀمتفاوت از دو مطالع

شده بودند اما در درك واژگانی همتا لحاظآنها کودکان به زیرا در مطالعات مربوط دانست

 گفتتوان میهم در این مطالعه .اندزبانی همتا شده کلیِ امتیازِ لحاظکودکان به ،حاضر ۀمطالع

پذیردر درك جمالت برگشت ،مبتال و همتاي زبانی بین دو گروه، تفاوت وجود دارد اما تفاوت 

در  ،مبتال و همتاي زبانیتفاوت بین گروه در حالی کهمعنادار نیست  ،لحاظ آماريبه ،وجودم

.بنابراین مشکل اصلی در نحو است.معنادار است،مجهولجمالت 

مجهول وجود دارد و  ةشدکوتاه صورت ،در زبان فارسی ،نتایج این مطالعه نشان داد با اینکه

 ،تنها از افعال کنشی استفاده شده است ،کودکان نحويِ درك شده براي ارزیابیِتهیه در آزمونِ

تر هستند و تفاوت عقب،از همتایان زبانی خود ،در درك مجهول اوتیستیک کودکانِهم زبا

 کودکانِتوان گفتمی ،بنابراین .معناداري بین امتیازات آنها در درك مجهول وجود دارد

شاید بتوان مشکالت  ،درضمن.اي در درك نحو دارندمشکالت عمده ،بر معناعالوه ،اوتیستیک

Aبه مشکل در حرکت ،مجهول مطرح در رشد دومِ ۀفرضی مشابه ،کودکان را نیزاین  درك نحوِ

داراي هاي اند که این کودکان در بندها و پرسشزیرا مطالعات دیگر نشان داده .نسبت داد

.ندا دچار مشکل ،که نیازمند حرکت نحوي هستند ،واژه نیزپرسش

 ،پذیر و مجهولبرگشت معلومِ مالتج در درك نحويِ ،کودکان اوتیستیکچون ،بنابراین

توان می،تر هستندمجهول حتی از همتایان زبانی نیز عقب بارةاي دارند و درمشکالت عمده

مهم در تشخیص این  زبانیِ یک ویژگیِ،ساخت مجهولدر  ،این کودکان گفت مشکالت نحويِ

.کودکان است و باید در درمان نیز مورد توجه جدي قرار گیرد

زاريسپاسگ

کودکان  مراکز آموزشِو استثنایی وپرورشِ آموزشسازمانِ ن از مسئوالدانم بر خود می

 و ها فیاضی، عرشیژه خانمویبه ،مدارسسان و گفتاردرمانگرانِشنا روان، مدیران،یکتاوتیس

.کنم، تشکر و قدردانی نددنموفراهم  اینجانبامکان این پژوهش را براي که ،کمالیان
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