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Abstract 

Objective: This study compares phonetic, 

phonological, morphological and syntactic features 

of speech in boys with and without Autism. 

Method: By recording the speech of 10 boys with 

Autism, their features of speech were compared 

with 10 typically developing boys. All these boys 

were 6 to 8 years old. Results: Consonant deletion, 

substitution of phonemes, atypical stress and  

intonation were significantly different between boys 

with and without Autism boys, while epenthesis, 

metathesis, tense, subject-verb agreement, 

prepositions and  negative form of the verbs were 

not. Conclusion: Boys with Autism had more 

problems phonetic, phonologic, morphological and 

syntactic features of speech in comparison with 

their typically developing age-mates.  
 

Keywords: Autism, phonetic and phonological, 

morphological, syntactic features of speech. 
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 مقدمه

عصبی است که -نوعی اختالل رشدی، 1تيسما

روابط اجتماعی، برقراری ارتباط و ر برقراری مشکل د

از جمله عالئم  های محدود و تکراریانجام فعاليتنيز 

 اتيسم(. 1994کا، انجمن روانپزشکی آمری) باشدمیآن 

گرفته شده که معنای آن  "autos"یونانی ةاز کلم

خوبی انتخاب است. این کلمه بسيار بادقت و به "خود"

وجود دارد، ناتوانی این اختالل شده بود، زیرا آنچه در 

 های متفاوت دیگران استعميق در درک نگرش

همچنين شامل مشکالتی در  اتيسمهمان منبع(. )

سانتاگلو و فولستين، ) و زبان استشناختی  ةزمين

ماهگی  36تا  18بين  الًمعمو اتيسم عالئم. (1999

. (2005نيس ورث و ولفه، ) قابل مشاهده است

هایی که فرزندان شده روی خانوادهمطالعات انجام

که ژنتيك یکی از  داده استنشان  ،دارند اتيستيك

. (1999سانتاگلو و فولستين، (ت اس اتيسم عوامل بروز

لی که سيستم تواند توسط هر عاماین اختالل می

ثير قرار دهد ایجاد شود عصبی مرکزی را تحت تأ

در تمامی نقاط دنيا، در تمام  اتيسم(. 2003)جانزن، 

های نژادی سطوح اجتماعی و اقتصادی و در تمام گروه

کوهن -بارون (.2008)آدامز،  شودها دیده میو قوميت

گونه را این اتيستيكافراد ( مشکالت ارتباطی 2008)

وار )تکرارکلمات و است: گفتار طوطیتعریف کرده

)استفاده  2سازیواژهجمالت، بدون درک معنی آنها(، نو

(، ءاز کلمات ساختگی  به جای اسامی مرسوم اشيا

شود: وقتی گفته می اللفظی کالم )مثالًدرک تحت

کنند که زمين آنها فکر می "فالنی زمين خورد"

خير زبانی با شدت و درجات زی خوردنی است(، تأچي

مختلف، و استفاده از گفتاری که با شرایط محيطی و 

 .اجتماعی گفتگو مناسبت ندارد

در رشد زبان  ةهای فردی فراوانی در زمينتفاوت

شود. برخی از آنها هرگز دیده می اتيستيكبين افراد 

که کنند، درحالیدر طول زندگی خود صحبت نمی

روان دارند، در درک و  یگفتارر، اگرچه ی دیگبرخ

رو هبا مشکالتی روب برای برقراری ارتباط کاربرد زبان

(. به دليل وجود 2003کوهن و رميالرد، هستند )

های فردی و شدت بيماری، فرض بر این است تفاوت

 4شدیدتا  3خفيف اتيسم از، هاکه طيفی از ناتوانایی

اصلی ميان این دو، های تفاوت یکی از وجود دارد، که

(. 1997لرد و پائول، های زبانی افراد است )توانایی

و یا  تکلم نکنندممکن است  شدید اتيسم مبتالیان به

های ) تکرار گفته 5گوییحداقل سطح گفتار را با پژواک

زبان  ،خفيف اتيسممبتالیان به  کسب کنند.دیگران( 

برداشت خاص با گيرند، اما کلمات و عبارات را میرا فرا

مواجهند برند و در مکالمات با مشکل کار میهب خود

که  یاتيستيککودکان گفتار  .(2001)بوش ویك، 

یکی از های خاصی دارد که ویژگی تکلم دارندتوانایی 

-مك)ست ا 6های نواییعادی ویژگیرآنها، کاربرد غي

این کودکان همانند کودکان  .(1985کالب و پریزانت، 

شان کامل اواسط دوران کودکی نظام واجیسالم، تا 

گفتارشان غيرمعمول است اما آهنگ  شود،می

 ،)شریبرگ، پائول، مك سونير، کلين، کوهن و ولکمر

(. عالوه بر این، خطاهای نحوی نيز در گفتار 2001

 (.2001فالسبرگ، -شود )کجلگارد و تاگردیده می آنها

 مورد در فراوانی هایپژوهشهای مختلف، در زبان

. انجام شده است اتيستيكافراد های زبانی ویژگی

زمون آ"( با استفاده از 2007)لویس، مرداک و وودیات 

-آزمون ارزیابی بالينی ویژگی"و  "7کالمیهوش غير

های زبانی کودکان توانایی، "8های بنيادی زبان

را با کودکان سالم همسن آنها  انگليسی زبان اتيستيك

 نشان دادند که نتایج استناد بهو با  مقایسه کرده

. کجلگارد ود داردوجاین دو گروه  بسياری بين تفاوت

های ( با استفاده از آزمون2001فالسبرگ )-و تاگر

 اتيستيك افراد های زبانیویژگیاستاندارد زبان، 

را بررسی کردند. نتایج نشان داد که  انگليسی زبان

ودکان های زبانی این کدر مهارت 9هاییناهمگونی

چهارم از آنها هيچ . در گفتار حدود یكوجود دارد

چهارم بقيه اشکال دستوری دیده نشد، اما در سه

ا، توری وجود داشت. نتایج پژوهش شارداشکاالت دس

سوب هاردا، ساهاری، ناگاراجا، ساین، ميشرا، سن، 
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آهنگ  که در آن (2010) سينگال، اریکسون و ساین

کودک سالم  دهبا  يكاتيستکودک  پانزده 10گفتار

مرتبط با دامنة  شده بود نشان داد که مواردمقایسه 

های و ناهمواری 12آميز، زیر و بمی اغراق11بمیوزیر

 بسيار بيشتر از اتيستيك کودکان گفتار در 13بمیوزیر

به بررسی ( 1998. آدامز )کودکان سالم وجود داشت

عدادی و دریافت که ت هپرداخت اتيستيكگفتار کودکان 

 هاو همخوان هجاییاز کودکان در توليد ترکيبات چند

، بيانچی، آگوستين، . پائولدنهسترو هبا مشکل روب

 توانایی توليد تکيه در تکرار( 2008) کلين و ولکمر

در افراد  نبودند معنادار اًکه ضرورت را هاییهجا

با افراد سالم همسن آنها مقایسه کردند.  اتيستيك

تفاوت معناداری بين افراد  که دنتایج نشان دا

بارتولوسی، پيرس، . ردو افراد سالم وجود دا اتيستيك

نُه ی ( به بررسی خطاهای واج1976) استرینر و اپل

در مقایسه با کودکان سالم پرداختند.  اتيستيكکودک 

 شناسی درفراگيری واج ةنحو اگرچه آنها دریافتند که

 خيرٴاما با تا د،بوکودکان، شبيه به کودکان سالم  این

در  اتيستيكکودکان  . از سوی دیگر،گيردصورت می

ولك و . بيشتر دچار خطا ميشدند 14هاآوا کردنجاهجاب

چهار خواهر و برادر  یهای واج( ویژگی2000) گيسن 

را بررسی کردند. نتایج نشان داد که این  اتيستيك

برند که کار میهمعمولی را بغير یکودکان الگوهای واج

 شود.ندرت در کودکان سالم دیده میبهاین وضعيت، 

بر  خود در تحقيق( 2001فالسبرگ )-کجلگارد و تاگر

که در سن مدرسه بودند  یاتيستيکروی کودکان 

دریافتند که اختالالت زبانی این کودکان بسيار 

و این کودکان مشکلی در  استناهمگون و متفاوت 

 اندبيان کرده( 2003) ند. راپين و دانرشناسی نداواج

پيش از سن مدرسه، دچار  اتيستيكکه کودکان 

آسيب زبانی اختالالت زبانی شبيه به مبتالیان به 

با از این کودکان هر دو گروه  اینکه هستند، و15ویژه

. دنهست مواجهشناسی نحو و واج ةاختالالتی در زمين

خود  ه( در مطالع1980) ، پيرس و استرینربارتولوسی

دریافتند که حذف تکواژهای  اتيستيكاد افربر روی 

افعال کمکی و  ،theو aبه ویژه حروف تعریف  خاص

ربطی، زمان گذشته، سوم شخص مفرد زمان حال و 

بيشتر از افراد  اتيستيكحال استمراری در بين افراد 

نتایجی  1984 در سال نشود.  هاوليعادی دیده می

به  (1980) ، پيرس و استرینربارتولوسی مشابه نتایج

در تحقيقش  (1989) فالسبرگ-تاگر دست آورد.

دار نشانبرای  اتيستيكکودکان توانایی دریافت که 

طور در مقایسه با افراد سالم بهزمان گذشته  16کردن

 .کمتر استمعناداری 

ای "روش  ثيرأت( 1384پور و زندی )گالبی، علی

 با اتيستيكکودکان از نفره  20دو گـروه بر را  "بی ای

)با  و کنترل  (8/6با ميانگين سـنی ) عنوان آزمایشی

نتایج  مورد مطالعه قرار دادند. (4/5ميانگين سن

ند با کاهش توانست حاصله نشان داد که گروه آزمایشی

و کسب  اتيسمنمره در عالئم حاد  30متوسط 

رفتارهای متناسب با همساالن عادی خود، پيشرفت 

 .داشته باشندقابل توجهی 

 بيرامی، عشایری، هاشمی و احمدی رفيعی،

 ةقليد حرکتی غيرگفتاری بر طول گفتثير تأت( 1388)

را مورد مطالعه قرار  اتيستيكساله  نهتا  سهکودکان 

نتایج نشان داد که بهبود توانایی کودکان  دادند.

در استفاده از اشارات به افزایش طول گفته  اتيستيك

رامی، عشایری، رفيعی، بي در تحقيقی دیگر،انجامد.می

ثير تقليد أبررسی ت( به 1389)هاشمی و احمدی 

گفتاری بر توانایی ناميدن در کودکان حرکتی غير

 که ا نشان دادهیافته پرداختند. مبتال به درخودماندگی

 اتيستيكتفاوت معناداری در توانایی ناميدن کودکان 

بود ها حاکی . همچنين یافتهوجود داردو سالم دیده 

وانایی ناميدن و توانایی تقليد کالمی در بين ت که

 شت.همبستگی مثبت وجود دا اتيستيكکودکان 

های ویژگیکه  شودتالش می در پژوهش حاضر،

 اتيستيك پسر 10گفتار  نحوی-و صرفی واجی-آوایی

همسن سالم  پسر 10 زبانی و نتایج با توليدبررسی 
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بررسی شده  واجی-های آواییویژگی .شودمقایسه آنها 

جایی آواها، حذف همخوان، جابهدر این پژوهش شامل 

درج آوا، قلب، عدم کاربرد تکيه در هجای مناسب و 

عدم کاربرد صحيح . باشدمی آهنگ کالم غيرمعمول

زمان دستوری، عدم وجود تطابق ميان فاعل و فعل، 

 اشتباه حروف اضافه و اِشکال درعدم کاربرد یا کاربرد 

-های صرفیویژگیجمله  افعال نيز از کردن منفی

 . شوندمی که بررسی نحوی هستند

 روش

گروه  بود. پژوهش حاضر شامل دو گروه از کودکان

بود  اتيستيكپسر شش تا هشت ساله  10اول شامل 

که توانایی تکلم داشتند و بيماری آنها توسط 

روانپزشك تشخيص داده شده بود. این کودکان از 

انتخاب شدند. تمامی مراکز توانبخشی کرمان و شيراز 

حداقل دو سال  زبانه )فارسی زبان( واین کودکان یك

 10اند. گروه دوم شامل در این مراکز تحت تعليم بوده

ها هشت ساله سالم بود که از مهدکودکپسر شش تا 

از و مدارس عادی سطح شهر کرمان انتخاب شدند. 

بيشتر از برابر  4-5در پسرها  اتيسمآنجا که اختالل 

ماندگی و اینکه احتمال وجود عقب باشدترها میدخ

باشد بيشتر از پسرها می اتيستيكذهنی در دختران 

های (، در پژوهش حاضر ویژگی1392)اشرفی، 

 .شدگفتاری کودکان پسر بررسی 

 ابزار

ای به برقراری ارتباط و عالقه اتيستيكکودکان 

ه ، لذا از مربيان مرکز خواستندگفتگو با دیگران نداشت

 آنها،در حين آموزش و گفتگو با  در حضور محقق شد

ضبط نموده و در اختيار محقق قرار  را آنهاصدای 

های عکس حيوانات مربيان با نشان دادن کارتدهند. 

شامل شير، خرس، شتر، خرگوش، گنجشك، خروس، 

مار، پنگوئن، گوزن و سنجاب از کودکان خواستند که 

آشنایی  ،ب این حيواناتنام آنها را بگویند. علت انتخا

های داده ةمنظور مقایسبهاین کودکان با آنها بود. 

با کودکان سالم همسن آنها،  اتيستيكکودکان زبانی 

ها توسط محقق به کودکان سالم نيز نشان همان کارت

نحوی و -های صرفیبرای بررسی ویژگی داده شد.

آهنگ گفتار کودکان دو گروه، حدود سی دقيقه از 

تحليل شد. وو تجزیهشان ضبط آنها با مربيان ةممکال

 اتيستيكامکان اینکه جمالت یکسانی توسط کودکان 

 ةتوليد شود وجود نداشت. اگر جمالت یکسانی به هم

شد تا آنها را تکرار کنند، به دليل اینکه آنها گفته می

کردند کودکان مربيان آن جمالت را درست توليد می

آن جمله را  ،گوییو یا بر اثر پژواک نيز با تقليد از آنها

کردند. بنابراین، مربيان از درست توليد می صورتبه

چيزهایی که در کالسشان وجود  ةآنها خواستند دربار

اند و یا قرار دارد و کارهایی که روز قبل انجام داده

برای تحليل  .روز انجام دهند صحبت کننداست در آن 

 19 ةنسخSPSS  رم افزارهای تحقيق حاضر از نیافته

 17دقيق فيشر ها با استفاده از آزمونداده .استفاده شد

 .پردازش شدند  =p 05/0 در سطح آماری

 هايافته

واجی گفتار -های آواییدر این بخش ابتدا ویژگی

-های صرفیو سالم و سپس ویژگی اتيستيكپسران 

 نحوی گفتار آنها بررسی خواهد شد.

 اتيستيكگفتار كودكان  واجي-هاي آواييويژگي

پسران گفتار  واجی –های آوایی ویژگی ،1جدول 

 دهد.را نشان می و سالم اتيستيك
و  اتيستيك پسرانگفتار  واجي -آواييهاي ويژگي -1 جدول

 سالم

p  مقدار 
درصد 

 فراوانی
 فراوانی

وضعيت 

 کودکان

 –های آوایی ویژگی

 واجی

02/0 *  
90%  

9 

 
 اتيستيك

 حذف همخوان

03%  سالم 2 

474/0  
20%  اتيستيك 2 

 درج آوا
0%  سالم 0 

005/0 *  
90% جایی جابه اتيستيك 9 

هاهمخوان  20%  سالم 2 

582/0  
30%  اتيستيك 3 

 قلب
10%  سالم 1 

033/0 *  
50% ر عدم کاربرد تکيه د اتيستيك 5 

%0 هجای مناسب  سالم 0 

057/0 *  
60% آهنگ کالم  اتيستيك 7 

%10 غيرمعمول  سالم 1 
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 فرایندهای ،دهدنشان می 1همان طور که جدول 

جایی آواها، عدم کاربرد تکيه در حذف همخوان، جابه

هجای مناسب و آهنگ کالم غيرمعمول بين پسران 

. (>05/0p) ندو سالم تفاوت معناداری دار اتيستيك

ج آوا و قلب تفاوت معناداری است که در حالیاین در

واجی  –های آوایی به تفصيل ویژگی ،امهدر اد. ندندار

 شوند.و سالم توضيح داده می اتيستيكگفتار کودکان 

 90هایی از حذف همخوان در گفتار نمونه( 1

سالم  پسراناز  درصد 30و  اتيستيك پسراناز  درصد

دیده شد. منظور از حذف، انداختن عنصری از یك 

گاهی  پسراناین  (.2003)کریستال، سازه است 

 کردند مانند:مخوان آغازی کلمه را حذف میه

/ævæzn/ که در آن همخوان/g/   از آغاز کلمه حذف

 است نشده جایگزین/ Ɂشده و همخوان چاکنایی /

 کودکان توليد و چپ سمت در کلمات صحيح توليد)

 در سمت راست نمایش داده شده است(. اتيستيك

/gævæzn/ → [ævæzn]                  /g/ → [∅] 
 گاهی نيز واج ميانی حذف شده است، مانند:

/sænʤɑb/ → [sæʤɑb]                /n/ → [∅] 
/xærguʃ/ → [xæguʃ]                     /r/ → [∅] 
/xers/→ [xes]                              /r/ → [∅] 

 و در مواردی هم واج پایانی حذف شد، مانند:
/gonʤeʃk/ → [gonʤeʃ]          /k/→ [∅] 

 اتيستيك پسراناز  درصد 20در گفتار  (2

افزودن یك  :از است . درج عبارتدیده شد18درج

آوای اضافی به یك کلمه که مشتمل بر دو نوع است: 

افزودن یك واکه و  19 افزودن یك آوا به اول کلمه

در هر دو مورد  (.2003)کریستال،  20بين دو همخوان

شد، یك واکه بين دو درج که در گفتار کودکان دیده 

 است:همخوان اضافه شده
/gævæzn/→ [gævæzæn]             ∅→ [æ] 

/xers/→[xeres]                           ∅→ [e] 
های باال نتيجه گرفت که توليد وان از مثالشاید بت

دشوار بود.  اتيستيكبرای کودک  21همخوان ةخوش

های ر مثالکه د CCهمخوانی  ةبنابراین در ميان خوش

را  /æ/ و  /e/هایباشد، به ترتيب واکهمی /rs/ و   /zn/باال

کدام از اضافه کرده است. اما درج در گفتار هيچ

 کودکان سالم وجود نداشت.

 90نيز در گفتار  جایی آواهامواردی از جابه -3

سالم  پسراناز  درصد 20و  اتيستيك از پسران درصد

از جانشين کردن یك جایی عبارتست دیده شد. جابه

عنصر با عنصری دیگر در جایگاه خاصی از یك ساختار 

توان به عنوان نمونه میبه (.2003)کریستال، زبانی 

 موارد زیر اشاره کرد: 
/pælæŋ/ → [bælæŋ]                 /p/ → [b] 

/pænguʔæn/ →bænguʔæn       /p/ → [b] 

با جفت واکدار  در ابتدای کلمه  /p/ها، واجدر این مثال

 است.جانشين شده /b/خود یعنی 
/ʃotor/ → [ʃokor]                     /t/ → [k] 

 است. تبدیل شده  /k/به واج /t/ در این مثال، واج ميانی

/xorus/ → [xolus]              /r/ → [l]  در این مثال، واج

 .است تبدیل شده /l/به واج  /r/ميانی 

 10و  اتيستيك پسراناز  درصد 30در گفتار  -4

شد. منظور فرایند قلب مشاهده  سالم پسراناز  درصد 

ی در یك سازه است؛ جایی عناصر متوالاز قلب، جابه

دهد، اما اغلب در سطح آواها رخ می جاییاین جابه

گاهی در سطح هجا، کلمه و یا سایر واحدهای زبانی 

ای از نمونه (.2003)کریستال،  شودنيز مشاهده می

وجود داشت  اتيستيكقلب که در گفتار کودکان 

  xers/ → [xesr]/ عبارتست از:

 از کودکان درصد 50 ها نشان داد کهیافته -5

را در هجای مناسب  در تلفظ کلمات، تکيه اتيستيك

یکی از هجاهای یك  ةچه هستچنان ند.برکار نمیبه

های سایر هجاها، چند هجایی نسبت به هسته ةواژ

 شودبر گفته میتر ادا شود، به آن هجا تکيهرجستهب

(. در زبان فارسی، هجای آخر 1386)غالمعلی زاده، 

(، اما در توليد 1386زاده، )غالمعلیبر است ها تکيهاسم

های دو هجایی ، هجای اول اسماتيستيك پسران

 :بر بود، مانندتکيه
otor]   ʃ'  [→/ʃo'tor/ 

/xær'guʃ/ → ['ʔæguʃ]  
/gon'ʤeʃk/ → ['goʤeʃ]      
/pængu'ʔæn/ → ['panguʔæn] 
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/sæn'ʤɑb/ → ['sæʤɑb] 
غيرمعمول بود.  اتيستيكپسرآهنگ گفتار پنج  -6

جمله تغييری رخ دهد، این  بمیوزیرچه در چنان

گویند؛ یعنی ادا شدن آواهای تغيير را آهنگ می

قسمتی از جمله با بسامد کمتر یا بيشتر نسبت به 

جمله با که شود سمت دیگر آن باعث میآواهای ق

آهنگ خاصی ادا شود و مفهوم خاصی را القا نماید 

های (. در زبان فارسی در جمله1386زاده، )غالمعلی

خبری، بسامد آواهای پایان جمله نسبت به بسامد 

آواهای آغاز آنها بيشتر است. به عبارت دیگر، الگوی 

مد آواهای است. بسا 22های خبری افتانآهنگ جمله

های پرسشی، تعجبی و امری، نسبت به پایان جمله

بسامد آواهای آغاز آنها کمتر است؛ بنابراین، الگوی 

زاده، )غالمعلیاست  23ها خيزانآهنگ این جمله

 برخی از(. در پژوهش حاضر آهنگ گفتار 1386

در بيان تمامی جمالت یکنواخت بود،  اتيستيك پسران

واهای آغاز جمله و آواهای به این معنا که بسامد آ

 پسران از دیگر برخیپایان جمله یکسان بود. 

نيز تمامی جمالت را با آهنگ خيزان بيان  اتيستيك

سالم جمالت را بر اساس  پسرانکردند. تمامی می

درستی بيان لگوهای آهنگ جمالت زبان فارسی بها

 کردند.
 و سالم اتيستيك پسراننحوي گفتار  -صرفي  هايويژگي

 نحوی گفتار کودکان-های صرفیویژگی، 2جدول 

 دهد.را نشان می و سالم اتيستيك
و  اتيستيكنحوي گفتار كودكان -هاي صرفيويژگي-2جدول 

 سالم

p  
 مقدار

درصد 

 فراوانی
 فراوانی

وضعيت 

 کودکان

-صرفیهای ویژگی

 نحوی

474/0  
20%  عدم کاربرد صحيح اتيستيك 2 

%0 زمان دستوری  سالم 0 

447/0  
20% عدم وجود تطابق  اتيستيك 2 

%0 ميان فاعل و فعل  سالم 0 

37/0  

60% عدم کاربرد یا  اتيستيك 6 

کاربرد اشتباه 

 حروف اضافه
30%  سالم 3 

474/0  
20%  منفی شکال دراِ اتيستيك 2 

افعال کردن  0%  سالم 0 

زمان دستوری را  اتيستيك پسراناز درصد  20 -1

است که ن در حالییبردند. اکار نمیدر جمله درست به

 .بردندکار سالم زمان دستوری را درست به پسرانتمام 

زمان دار کردن منظور از زمان دستوری، چگونگی نشان

بين زمان گذشته، حال و  انجام فعل جمله است و غالباً

عنوان  به (.2003)کریستال،  آینده تمایز وجود دارد

-به اتيستيكپسران در پژوهش حاضر یکی از  ،مثال

فردا بازی " ةجمل "او فردا بازی خواهد کرد"  جای

 را توليد کرد.  "کرد

از  درصد 20در جمالت توليد شده توسط  -2

تطابق ميان فاعل و فعل وجود  اتيستيك پسران

سالم تطابق ميان فاعل و فعل را  پسراننداشت. تمام 

بين عناصر زبان اشاره  ةتطابق، به رابط رعایت کردند.

دارد که به موجب آن، کاربرد شکل خاصی از واژه، 

 دیگر در جمله است ةنيازمند شکل خاصی از واژ

توان به این جمله برای نمونه می  (.2003)کریستال، 

در زبان فارسی، ضمير . "منم کتاب داری" اشاره کرد:

-" ةی شناسبا فعل حاو "من" فاعلی اول شخص مفرد

 "ی-"ٴ ذکر شده، شناسه ةرود، اما در جملکار میبه "م

استفاده شده است که در زبان فارسی برای ضمير 

رود و با فاعل جمله کار میفاعلی دوم شخص مفرد به

)من( کمد "تطابق ندارد. جمالت دیگر نيز عبارتند از: 

من لباس خوشگل "و  "کنی)من( بازی می"، "داری

 ."داری

در جمالتی که  اتيستيكاز کودکان  درصد 3-60

بردند و یا کار نمیکردند حروف اضافه را بهتوليد می

که در جمالت زیر بردند، از جمله اینکار میاشتباه به

جای توليد جمالت سمت چپ، جمالت سمت راست به

که در آنها حروف اضافه حذف شده  را توليد کردند

 :است

 ]اال رفتپله ب[←/از پله باال رفت/

 ]خواب بيدار شد[←/از خواب بيدار شد/

 ]توپ اتاقه[←/توپ توی اتاق است/

 ]کتاب کيفمه[←/کتاب توی کيفم است/
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ای از کاربرد اشتباه حروف اضافه به عنوان نمونه

 پسران یکی ازتوان به این مورد اشاره کرد که می

این  قرار داشتکه کتاب روی ميز حالیدر اتيستيك

 ليد کرد:جمله را تو

 ]کتاب زیر ميزه[←/است کتاب روی ميز/

سالم نيز حروف اضافه را در  پسراناز  درصد 30

یك از آنها حروف بردند، اما هيچکار نمیهشان بجمالت

 کار نبردند.اضافه را اشتباه به

در بيان شکل  اتيستيك پسراناز  درصد 10 -4

لم  سا پسرانیك از اما هيچ ،منفی افعال مشکل داشتند

 ةاین مشکل را نداشتند. در زبان فارسی عنصر سازند

که  /-næ/و   /-ne/است که دو گونه دارد: /-ne/منفی، 

. تفاوت (1384)دبيرمقدم،  گيرندقبل از فعل قرار می

مربوط  ،این دو گونه که در توزیع تکميلی قرار دارند

 روند.کار میبه بافت آوایی مختلفی است که در آن به

/ne-/ و  "رودنمی"شود، مانند ظاهر می "می" بل ازق

na-/ :یکی از کودکان "نرفت"/ در موارد دیگر مانند .

، در منفی کردن افعال ماضی بعيد با مشکل اتيستيك

فعل  :رو بود. فعل ماضی بعيد متشکل است ازروبه

اصلی و فعل کمکی. برای منفی کردن افعال ماضی 

 شود. کودکفه میبعيد، عنصر منفی به فعل اصلی اضا

که عنصر نفی را به ابتدای فعل اصلی جای اینبه فوق

 .داضافه کند، فعل کمکی را منفی کر

های صحيح سمت جای گونهبه عنوان مثال، به

 را توليد کرد: چپ، دو فعل سمت راست

 ]گفته نبود[←/نگفته بود/

 ]رفته نبود[←/نرفته بود/

 اتيستيك در گفتار پسرانمورد دیگری که 

در ارتباط با افعال مرکب بود. فعل مرکب  ،مشاهده شد

فعلی است که ساختمان واژی آن بسيط نيست، بلکه 

د فعلی ماننغير ةسازه فعلی با یك ساز از پيوند یك

ای یا قيد اضافهاسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف

ایجاد شده است. برای منفی کردن فعل مرکب، به 

بازی " شود، مانندفه میاضا /-ne/فعلی پيشوند  ةساز

فعلی غير ة، به سازاتيستيك پسران . اما یکی از"نکردن

 را اضافه کرد: /-ne/پيشوند 

 ]پاشمنمی[←/شمنمیپا/

 فعل مرکب را ،کودکدهد که مثال نشان میاین 

-تواند نشانکه می کرده استمانند فعل ساده منفی 

فعال این باشد که تمایزی ميان افعال مرکب و ا ةدهند

 .نبوده استساده قائل 

 نتيجه گيري و بحث

که نه های پژوهش حاضر نشان داد درحالییافته

، تنها را حذف کند همخوان اتيستيكنفر از کودکان 

 سه نفر از کودکان سالم همخوانهایی را حذف کردند.

 اتيستيكتفاوت معناداری بين کودکان  به این ترتيب

وجود داشت ها حذف همخوان زمينةو سالم در 

(02/0p= .) همچنين مشاهده شد که در گفتار کودکان

و در  وجود داردجایی جابهموارد بيشتری از  اتيستيك

این مورد نيز بين توليد آنها و کودکان سالم تفاوت 

دليل این وضعيت  (.=005/0pمعناداری وجود داشت )

ها برای کودکان تواند این باشد که توليد همخوانمی

 ندان ساده نيست. چ اتيستيك

ها مشاهده شد که در گفتار در یافتهعالوه بر این، 

. فرایند قلب وجود دارد اتيستيكاز کودکان  درصد 30

 در مواردی ممکن است قلب باعث نقض اصل رسایی

شود. بنا به اصل رسایی، رسایی آواهای واقع در  23

یابد، در به تدریج افزایش می 24 هجا ةیك هجا از آغاز

رسد و سپس به حداکثر ميزان خود می 25 هجا ةهست

نزدیك شویم رسایی  26 هجا ةچه به سمت پایان هر

در  معموالً (.2003)کریستال،  یابدآواها کاهش می

قرار  28 ا آواهای هجایی شدهی 27هاهجا، واکه ةهست

دارند که حداکثر ميزان رسایی را دارند و در دو سوی 

 (.2003)کریستال،  گيرندها قرار میآن همخوان

 ترتيب رسایی آواها به این صورت است: 

های همخوان ← 29 ناسودهآواهای  ← هاواکه

 ← 31های سایشیهمخوان ← 30خيشومی

 (2009انگمن، یریتز و ) 32های انسدادیهمخوان

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.2.0
http://joec.ir/article-1-191-en.html


 1392 ،4هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثناي كودكانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

20 

 /xers/ ،/xesr/جایبه ی کهاتيستيککودک درنتيجه، 

؛ به است دهاصل رسایی را نقض کرکند، میرا توليد  

های سایشی که یکی از همخوان /s/آوایاین ترتيب که 

 ناسودهو  33که یك آوای روان /r/آوایاست، قبل از 

 است قرار گرفته است.

 در ارتباط با عدم کاربرد تکيه در هجای مناسب

(033/0p=)  و همچنين آهنگ کالم غيرمعمول

(057/0p= ) و  اتيستيكکودکان تفاوت معناداری بين

-وضعيت فوق در راستای پژوهشلم وجود داشت. سا

شریبرگ، پائول، ( و 1985کالب و پریزانت )مك های

( است که 2001)مك سونير، کلين، کوهن و ولکمر 

های گفتار کودکان ند از جمله ویژگیاهبيان کرد

های نوایی است. کاربرد غيرعادی ویژگی اتيستيك

که چنانتواند این باشد که همدليل وضعيت فوق می

 اتيستيكافراد  اند،( بيان کرده2008کوهن )-بارون

های آن بيان کلمات مشکالت ارتباطی دارند و از نشانه

این  ،جهيو جمالت بدون درک معنی آنها است. درنت

های مناسب و کلمات را با تکيه توانندکودکان نمی

هجاها را با آهنگ معمول ادا کنند تا معنای مورد نظر 

 ود.  رسانده ش

-های آوایینتایج پژوهش حاضر از نظر ویژگی

بارتولوسی، پيرس، استرینر و واجی با نتایج تحقيقات 

(، 2003(، راپين و دان )1998(، آدامز )1976)اپل 

(، 2008)پائول، بيانچی، آگوستين، کلين و ولکمر 

شاردا، سوب هاردا، ساهاری، ناگاراجا، ساین، ميشرا، 

( که نشانگر 2010) ساین سن، سينگال، اریکسون و

 اتيستيك جی در گفتار کودکاناشکاالت  آوایی و وا

 همسو است. ندبود

در بخش نحوی،  –های صرفی در ارتباط با ویژگی

 ،سالم پسرانکه تمام در حالی ،ها مشاهده شدیافته

از  درصد 20بردند، می کارزمان دستوری را درست به

دستوری را در زمان  توانستندنمی اتيستيك پسران

در پژوهش  ،به عنوان مثال. ببرندکار جمله درست به

او فردا بازی " جایبه اتيستيكپسران حاضر یکی از 

را توليد کرد. در  "فردا بازی کرد" ةجمل "خواهد کرد

، ذکر دو نکته ضروری است. ارتباط با این جمله

 نخست اینکه ضمير فاعلی سوم شخص مفرد یعنی

 34ت. زبان فارسی زبانی ضميراندازحذف شده اس "او"

 ميرانداز از نظر تصریف قوی هستندهای ضاست. زبان

و به دليل صرف فعل، وجود ضمير فاعلی در جمله 

اطالعات بيشتری به جمله اضافه  زیراضروری نيست، 

 35،و بنا بر اصل اقتصاد (1994)هگمن،  کندنمی

ست ای رایج در زبان فارسی احذف ضمير فاعلی پدیده

و  اتيستيك پسرانکه در این پژوهش نيز هم در گفتار 

دوم این  ةسالم دیده شد. نکت ر پسرانهم در گفتا

قيد زمان  "فردا" اتيستيكاست که در توليد کودک 

صورت زمان گذشته یعنی آینده است، اما فعل جمله به

 . به کار رفته است "کرد"

 در ارتباط با مطابقت بين فاعل و یك نکته دیگر

هایی که کودکان در برخی از جواباین است که  فعل

-گویی مشاهده شد. پژواکپژواک ،دادندمی اتيستيك

 یاتيستيککودکان از  درصد 75گویی در گفتار حدود 

(. 1983پریزانت، شود )که تکلم دارند دیده می

پژواک و 36گویی آنیگویی دو نوع دارد: پژواککپژوا

تکرار یك واژه یا  ،ویی آنیگ. پژواک37خيرٴگویی با تا

)فی و  است فردی دیگر ةهای گفته شدگروهی از واژه

 یك بازگویی خير،ٴگویی با تاپژواک (.1980، شولر

سيمون، ) است آن بيان از مدتی گذشت از بعد عبارت

 پسران به عنوان مثال وقتی از یکی از(. 1975

در جواب به  "کتاب داری؟"پرسيده شد  اتيستيك

. این "کتاب داریمنم "گفت:  "کتاب دارم من"جای 

در این گونه  ای از پژواک گویی آنی است.مورد نمونه

 تطابق ،کردندتوليد می اتيستيكجمالت که کودکان 

وجود داشت، شاید فقط به این دليل  فاعل و فعل ميان

را  فاعل و فعل ميانتطابق اصلی جمله  ةکه گویند

 تکرار کرده است.  و کودک آنها را رعایت کرده بوده

پژوهش حاضر با نتایج  نحوی -بخش صرفی  نتایج

 ،(1980)، پيرس و استرینر بارتولوسی تحقيقات

اشکاالت  که (1989( و تاگرفالسبرگ )1984) نهاولي

 ـاننش اتيستيكان ـودکـدر گفتار ک رانحوی -یـصرف
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 همسو است.اند داده

برخی از بين ، شدگونه که مالحظه همان

-مانند حذف همخوان، جابه واجی-آوایی ایفراینده

جایی آواها، عدم کاربرد تکيه در هجای مناسب و 

گفتار کودکان  در توليد آهنگ کالم غيرمعمول

داشت. این  وجود و سالم تفاوت معناداری اتيستيك

های ویژگی درصد فراوانی است که اگرچهحالیدر

 بيشتر اتيستيكتوليد گفتار کودکان نحوی در -صرفی

ن او کودک آنها توليد بينبود، اما تفاوت معناداری 

کودکان  که توان گفتمی بنابراین، وجود نداشت. سالم

 تواجی مشکال-آوایی در حوزة ،مورد مطالعه اتيستيك

در کل  د.نحوی داشتن-شتری نسبت به حوزه صرفیبي

با استناد به نتایج به دست آمده در این مطالعه، 

و  اتيستيكفارسی زبان  پسران مشاهده شد که بين

 در وجود دارد. بنابراین،الزم استتفاوتهای زبانی سالم 

جهت شناسایی و رفع مشکالت زبانی کودکان 

 تالش کرد.  اتيستيك

 سپاسگزاريتشکر و 

مسئوالن و مربيان مرکز آموزش و توانبخشی ة وسيله از کليبدین

و خانم  هزادویژه خانم ليال اسماعيلکرمان به اتيستيكکودکان 

شيراز  اتيستيكمرکز آموزش و توانبخشی کودکان کاکویی و 

همچنين کودکان تحت  بزرگی وده کار وویژه خانم ظریفبه

شان به جهت همکاری صميمانه های محترم آنهاو خانواده زمونآ

 شود.برای انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می

 هايادداشت
1) autism 

2) neologism 

3) high functioning autism 

4) low functioning autism 

5) echolalia 

6) prosody 

7) Test of Nonverbal Intelligence—Second Edition 

(TONI-2) 

8) Clinical Evaluation of Language Fundamentals—

Fourth Edition (CELF-4) 

9) heterogeneity 

10) intonation 

11) pitch range 

12)exaggerated pitch 

13) pitch countour 

14) substitution 

15) special language impairment 

16) mark 

17) Fisher Exact Test 
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