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 چكيده
ي شناختي و ها توانايي وباشد كه مهارت خواندن را در سن پايين  مي خوانشي به اوتيسم با توانايي بيشكودك مبتال  هدف از اين پژوهش معرفي هدف:

ماهه مبتال  3سال و  4كودك ناواژه و جمله در يك ، در اين مطالعه كه از نوع گزارش موردي است توانايي خواندن واژه روش: دهد. ميزباني پايين نشان 
، ها در خواندن ناواژه :ها يافته جمله استفاده شد. 5واژه بي قاعده در زبان فارسي و  6، واژه و ناواژه20بدين منظور از  .ر گرفتمورد بررسي قرا  به اوتيسم

لعاده اين ا با توجه به توانايي فوق گيري: نتيجه  .واژه را نادرست خواند 4، هاي با قاعده واژه ودر خواندن كلمات  وبيشترين خطا را داشته  كودك مورد نظر
 ريزي كرد. برنامه، ديده است يبآس افراداط موثر كه در اين توان روي مهارت خواندن به عنوان راهي براي ارتب مي، كودكانگروه از 

 
 اوتيسم، اختالل ارتباطي رشدي، خواندن، بيش خوانشي :هاي كليدي واژه

 
مقدمه

 خواندن است.، يكي از فعاليتهاي پيچيده مغز
 به ساده جمله يك خواندن يبرا كه بطوري
، هجاها، حروف تشخيص جمله از مختلفي يها مهارت

 نيازتعبير و تفسير نوشته  ،درك تاكلمات و مانند آن 
  .)2006، كالرك و رايت، نشن( است

دو نوع پردازش زباني عمده در درك خوانداري 
مطرح است كه عبارتند از: تشخيص كلمات و تركيب 

ز شناسايي هر يك از كلمات خوان پس ا آنها. كتاب
بايستي آنها را با يكديگر تركيب كند تا پيام متن را 
درك كند. در اين دو فرآيند، معناي كلمات متناسب با 

شود، جمله به كلمات تشكيل  كل متن تعيين مي
شود و در نهايت اطالعات حاصل  اش تجزيه مي دهنده

دغام از اين دوفرآيند براي رسيدن به معناي كلي متن ا
  ).2005پرفتي، لندي و اوخيل، شود ( مي

 يـاد اي  خواندن را پس از آموزشهاي مدرسه معموالً
كودكــان خوانـدن در كودكــان طبيعـي و    مـي گيرنــد. 

اي مـورد   بطـور گسـترده   1غيرطبيعي مانند نارساخوانها
خوانـدن   پديـده  ، با اين حالمطالعه قرار گرفته است. 

در  هـا  نوشـته در ، خود به خودي و زودرس تـك كلمـه  
قـرن   اوايـل  در ي ذهنـي هـا  ناتواناييكودكان مبتال به 

ايـن گـروه از    .)1919، پـاركر ( گذشته ارائه شده است
 شـوند.  مـي شـناخته   2خوانشـي  بـيش كودكان با عنوان 
قبـل از ورود   را هـا  واژه بيش خوانشيكودكان مبتال به 

 درسه و اغلب قبل يا همراه با شروع زبان شفاهي  ـه مـب
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 ).1967، سيلبربرگ و سيلبربرگ( گيرند مياد ي
 دهـه  مقـاالت  دربراي اولين بار خوانشي   بيشه واژ
در  )1967( سـيلبربرگ كـه  زمـاني   مطرح شد.، 1960

توانـايي  كـه   كـرد معرفـي  را  كودكـاني  خودتحقيقات 
 علـي رغـم   را در خواندن كلمهو غير معمول  استثنايي

از اين تحقيقات بعد  .دادند مينشان پايين ي هوش بهره
جود چنين توانايي و مشخصـات  و، مورديگزارش چند 

آرام و ؛ 1984، رز و هـورويتز ، آرام( آنها را تائيد كردند.
و  1997، آرام ؛1972، مهگان و درفـوس ؛ 1987، هلي
هـر  ، به طور كلي )1982، هورويتز و وكسلر، آرام، هلي

كننـد كـه ايـن     مـي تاييـد   دو حيطه باليني و پژوهشي
ـ  كلمهخواندن  توانايي بااليكان كود را  بلنـد صـداي   اب

خوانـدن  درك توانـايي  در تضـاد بـا   دهند كه  مينشان 
 عملكـرد شـناختي   و يـا ، سطح عملكرد شفاهي، مطلب
، گرينگرينكــو و ولكمــار، النــا( باشــد مــيفــرد  ميعمــو

2003(. 
كرد كه پديـده   گزارش )1967( سيلبربرگ در ابتدا

 مختلـف  انـواع كودكـان بـا   در  تواند ميبيش خوانشي  
ي هـا  امـا در گـزارش  ، دومشـاهده شـ   اختالالت مغزي

بـيش  در ميـان كودكـان    موردي بعدي تاكيد كرد كـه 
 .شـود  مـي ديده  ي كودكان اوتيستيكها رفتار، خوانشي

ي هــا معمــول تــرين الگــو در گــزارش در حــال حاضــر
در گـروه كودكـان   بيش خوانشي  موردي اين است كه 

آرام و  ؛1967، رگبسـيلبر ( .افتـد  مي  اوتيستيك اتفاق
 مهگان و درفوس؛ 1987، آرام و هلي؛ 1984، همكاران

 .)1982، و هلي و همكاران 1997، آرام؛ 1972
اسـت كـه در    3عصـبي -اوتيسم يك اختالل رشدي

اشــكال شــود و بــا  دوران كــودكي تشــخيص داده مــي
نقـص در ارتبـاط   ، در تعامل متقابـل اجتمـاعي   اسامي

 وعاليق  مشـخص  ها كالمي و كاهش رفتاركالمي و غير
مشكالت ارتباطي و زباني هسـته اصـلي ايـن     مي شود.

 .)2004، پاول و كلين، ولكمار( اختالل مي باشند
ي هـا  تمهـار  كودكان اوتيسم، در برخي موارد نادر

بـر   دهنـد.  مـي آوري نمـايش   اندن را به طور شگفتخو
 ايـن ، زبـان دركـي و بيـاني    در خالف مشكالت شـديد 

ي چـاپ شـده را در سـنين    هـا  تواننـد واژه  ميكودكان 
 بخواننـد بدون هرگونه آموزشـي   و ماهگي) 18( پايين

سه ، هاي مختلف وهشدر پژ .)1993، پاتي و لوپينتي(
 -1 نـوان شـده اسـت   عخوانشـي   بـيش  مشخصه براي

كلمات قبل از سن پنج سالگي؛ خواندن خود به خودي 
در كودكـان  كـه  ( وجود اخـتالل ارتبـاطي رشـدي    -2

توانايي شـناخت پيشـرفته    -3، تر است) اوتيسم معمول
بـر  اي كـه   العادهمهارت فوق ، واژه نسبت  به سن عقلي

فرد ي شناختي و زباني ها توانايي از سطح انتظارخالف 
). مطالعـات  2004، توركل تـاب و همكـاران  ( باشد. مي

ي از تنشان داده اسـت كـه درجـا   خوانش  بيشكودكان 
ايـن كودكـان ديـده     اكثريـت  ذهنـي در  مانـدگي  عقب
 ).1993، پاتي و لوپينتي( شود. مي

به اوتيسم را  ) دو مورد كودك مبتال2006( گوتيرز
ي اسـپانيايي را  هـا  هژتوانايي خواندن وا معرفي كرد كه
نشـان    ميسال  و بـدون آمـوزش رسـ    5در سنين زير 

ي خوانـده شـده   ها تري از واژه اما درك پايين دادند. مي
ــدنشــ ــدي .ان دادن ــي را در 2003( كن ــيش خوانش ) ب

توانـايي  را  مورد بررسي قرار داده است  و اين  يكودك
 اسـپارك  .نسـبت داده اسـت   ها هبه پردازش اماليي واژ

گـزارش  ، خـوانش  در بررسي سه كودك بيش، )2001(
ي هـا  رغم رشد سني اين كودكان مهـارت  كه علي، كرد

ي هـا  با مهـارت در اين كودكان متناسب  4آگاهي واجي
سـه كـودك    هردر اين مطالعه  .ستخواندن كلمات ني

سـال مجـددا مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و        7بعد از 
مشخص شد كه مهارت آگاهي واجي در ايـن كودكـان   

   .باشد ميپايين همچنان 
شيوع معتبري براي اين اختالل ذكـر نشـده   ميزان 

 اخـتالل  آيا و اينكهخوانشي  بيشدر مورد ماهيت .است
 رد.اخـتالف نظـر وجـود دا   ، العـاده  توانايي فوق است يا

وجود اين پديـده  به علت  ها بخشي از اين اختالف نظر
باشـد.   مـي  در جمعيت باليني خاص يا در عموم مردم 

آيـا  هسته اصلي اين اختالفات ايـن مسـئله اسـت كـه     
يك متغير رشد طبيعي است يا عالمتـي  بيش خوانشي 

  از مشكالت رشدي است؟
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 في موردمعر
او   داشـت مـاه   3سـال و   4بررسيآغاز اين  درد . م
هـيچ   و.طبيعـي بـود   فرزند خانواده است. تولـد او تنها 

 وجود ندارد. بيناييمدركي دال بر اختالل شنوايي يا 

ــي:  ــد حركت ــادر  رش ــودكم ــ ك ــه أت خير در هم
كنـد ولـي سـن دقيـق      ميي حركتي را عنوان ها حيطه

 م كرد.ماهگي اعال 17شروع راه رفتن را 
 اجتمـاعي  در تعامل كودك :اجتماعي و زباني رشد

و يـا بـا   ، دهـد  مـي نشان  ميعالقه بسيار ك با ديگر افراد
ــازي ــا اســباب ب ــازي ن ه ــد مــيب ــزارش كن ــادر او گ . م

در ، سـه) بbæse / )/ ، اولين كلمـه خـود را   كهكند مي
، بعـد از ايـن سـن    كودك بيان كرد. ماهگي 18حدود 

كنـد   مـي ماه  2ه ديگر در طول شروع به بيان چند كلم
 شود. ميظاهر  كودكدر  پژواك گوييبعد از آن رفتار 

 8سـال و   2در  بـار  اولـين براي  مادر رشد خواندن:
و كلمات چـاپي   ها شماره، حروف الفباخواندن ، ماهگي
كـه  كنـد   مياشاره  ؛ مادر كند ميمشاهده  را ها روزنامه
 ت. داشته اس عالقه شديدي ها نوشته به كودك

بـراي ارزيـابي    زمان مطالعـه در  كودك: رواني رشد
توجه به عـدم   با روانشناس آموزشي هوشي ارجاع شد.

، بــا آزمــونگر در ارزيــابي و برقــراري ارتبــاط همكــاري
با توجـه بـه   نتوانست هوشبهر او را تعيين كند و صرفاً 

پـذير   در سطح آمـوزش  ، او راي هوشي مكملها آزمون
و ، بـازي ، زبـان  قابـل تـوجهي در   خيرأتـ  همراه با باال 

 .كرد معرفيتعامل اجتماعي 
 

 روش
جلسه و هرجلسه به مـدت نـيم    3در طول  كودك

ساعت براي ارزيابي مهارتهاي خوانـدن مـورد ارزيـابي    
از  هجـايي و سه  هجاييناواژه دو  10تعداد  قرار گرفت.

تعـداد  ، )1385( سليماني و محمـودي ، بختيار تحقيق
قاعده زبـان   واژه بي 5و تعداد  هجايي واژه دو و سه 10

جملـه از   5 دو تعدا )1381( خدامي پژوهشفارسي از 
) 1387 ( محمودي و جاليـي ، آرامي، سليماني تحقيق

 به صـورت تصـادفي    )1384( و سليماني زاده مستقيم و
ي انتخـاب  هـا  واژه انتخاب شدند.خواندن براي ارزيابي 

در  7بـا ابعـاد    در كـارتي   36شده با خط تيتر و فونت 
ي هـا  محـرك يه شد. اار كودكسانتي متر يكبار به  12

ي ها گيبه صورت تنوعي از ويژ بخشاي اين انتخابي بر
و نـاواژه   هجاييدنـ چ، هجـايي تك ، بي قاعده، با قاعده

براي آنـاليز خوانـدن و خطاهـاي خوانـدن از      ارايه شد.
 ستفاده شد.المللي ا آوانويسي بين

ي ها واندن كلمات و واژهمعرفي شده در خ كودك
مورد از اين  2كه  ند.واژه را نادرست خوا 4، با قاعده

 3ي ها مورد در واژه 2ي دوهجايي و ها هخطاها در واژ
در  ).1جدول( شود. ميهجايي و بيشتر مشاهده 

بيشترين خطا را داشته است  كودك، ها خواندن ناواژه
ه ناواژه را نادرست خواند 10مورد از  7بطوري كه 

در خواندن كلمات بي قاعده يك مورد  ).1جدول( است
در  .)2جدول( خطا و در واژه فعلي مشاهده شد

جمله و در  3در  كودكخواندن جمالت خطاهاي 
 )3جدول ( سطح خطاي كلمه اتفاق افتاده است.

 
 بحث و نتيجه گيري

مهارت خواندن در سنين پايين و در بين كودكان 
پديده نادري است كه تا دچار اختالالت ارتباطي يك 

كنون فقط به صورت گزارش موردي به آن پرداخته 
در اين مطالعه اين پديده درزبان فارسي با  شده است.

مبتال  كودكي الفبايي و خطي ويژه در يك ها ويژگي
. در نمونه معرفي گرفتمورد مطالعه قرار اوتيسم به 

ي دو هجايي ها شده خطاهاي خواندن در سطح واژه
خطاي جابجايي حروف مشابه از نظر كودك ، دهباقاع

 شروغبه جاي لذيذ و  لذيد( دهد ميبينايي را نشان 
در خواندن  كودككه  در حالي، به جاي شروع)

از قواعد تبديل نويسه به ي چند هجايي باقاعده ها واژه
عدم تصحيح اين خطاها از  .واج استفاده كرده است

ل نقص به دلي االًتواند احتم مي طرف كودك
در  .)2007، آدام و الينا، تينا( معناشناسي باشد
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يك خطا داشته و خطا  كودكقاعده  خواندن كلمات بي
در خواندن  كودكاما  در واژه فعلي اتفاق افتاده است.

ها از  خطا . اينها بيشترين خطا را داشته است ناواژه
و اضافه كردن همخوان يا واكه  ها نوع جابجايي واج

ايج مطالعات قبلي نشان دادند كه توانايي نت باشد. مي
 باشد در كودكان اوتيستيك متغير مي ها خواندن ناواژه

خطاهاي سطح جمله در ). 1987، آرام و هلي(
تينا و   3Tي كم بسامد اتفاق افتاده است.ها واژه

مشكالت زباني را دليل عدم درك ) 2007( همكارنش
نمونه معرفي  .جمله و خطاهاي اين سطح عنوان كردند

، شده در اين بررسي در شناسايي كلمات چاپي
اي را نشان داد.  مالت و توليد گفتار توانايي ويژهج

العاده نمايشگر عملكرد باالي  توانايي خواندن فوق
 باشد. مي در تبديل نويسه به واج نمونه معرفي شده
تواند با فرضيه دسترسي صحيح  ميبعالوه اين عملكرد 

پاتي ( 3Tشتاري واژه همخواني داشته باشدبه الگوهاي نو
مطرح  نظريهدر اين حوزه چندين 3T ).1993، و لوپينتي

به عنوان 3Tخوانشي  بيش3T نظريهتوان به  ميباشد كه  مي
يك توانايي زباني ، بيني پيشرفت يك عامل پيش

 لّيعو يا يك ارتباط  رشد زباني نابرابر، العاده مجزا فوق
، النا3T( اشاره كرد ين اين توانايي و نارساخوانيب

 .3T)2003، گرينگرينكو و ولكمار
ثير مهارت آگاهي واجشناختي به أبا توجه به ت

ي نوشتاري ها عنوان يك مهارت زباني در تبديل نشانه
كه شايد حيطه  نتيجه گرفتتوان  ميبه صداها 

تر و  واجشناختي زبان در اين كودكان رشد قوي
ني داشته ي زباها نابرابري را نسبت به ساير حيطه

 ( گوتيرزاما . )2003، گرينگرينكو و ولكمار، النا( است.
به  تواند مي عملكرد خواندنگزارش كرد كه  )2006

ثري ؤعامل م عنوان راهي براي ارتباط و نيز يادگيري
اگر چه اين  در پيشرفت اين كودكان مدنظر قرار گيرد.

خوانند  ميتوانند همه آن چيزي را كه  ميكودكان ن
تواند مسيري براي  ميند اما اين توانايي درك كن

 ) نيز در مطالعه 2003( كندي .برقراري ارتباط باشد

خوانشي را در كودكان اوتيسم به  پديده بيش، خود
عنوان مهارت مفيدي براي يادگيري گزارش نمود. 

هاي  هاي مختلف با شكل خوانشي در زبان پديده بيش
پانيايي مورد نوشتاري متفاوت از جمله انگليسي و اس

بررسي قرار گرفته است. با توجه به تفاوت شكل و 
مثالً نوشتن از چپ به ، ها قواعد نوشتاري اين زبان

رسد كه نوع خطاها در  راست با زبان فارسي به نظر مي
وه نگارش تواند از ديدگاه نح كودك معرفي شده مي

زبان فارسي نيز مورد تحليل قرار گيرد چرا كه وجود 
وجود ، مختلف حروف براي صداهاي مشابههاي  شكل

گاه متفاوت نقطه در شكل نوشتاري زبان تعداد و جاي
ر به نظ بر ميزان خطاها مؤثر باشد. دتوان فارسي مي

اين كودكان در مقايسه  ميي كالها رسد كه توانايي مي
با سايركودكان اوتيستيك به دليل مهارت خواندن به 

 عي شدن باال باشد.عنوان راهي براي ارتباط و اجتما
 اگرچه بسياري از نويسـندگان شـروع بـه توصـيف    

مهارت در كودكان مبتال بـه  اين شواهد و مدارك ثابت 
در مورد ماهيت ايـن   ييها و حتي نظريه اوتيسم كردند

ميزان بـروز كـم   عنوان شده است اما  مهارت استثنايي
 گيـري در مـورد   مانع از هر گونـه نتيجـه  خوانشي  بيش

الزم به ذكر اسـت كـه    آن شده است.اندن جزئيات خو
سال مجـددا ارزيـابي شـد و نـه تنهـا        3بعد از  كودك

 كـودك حفظ شـده بـود بلكـه     كودكتوانايي خواندن 
توانايي خواندن حروف انگليسـي را نيـز   ، بدون آموزش

رسد بـا توجـه بـه توانـايي      ميبه نظر  .كسب كرده بود
روي مهـارت   تـوان  مي، كودكانفوق العاده اين گروه از 

ايـن  خواندن به عنوان راهي براي ارتباط مـوثر كـه در   
 ريزي آموزشي كرد. ديده است برنامه آسيب افراد
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 ها در كودك اوتيستيك معرفي شده توانايي خواندن واژه و ناواژه -1جدول 

 ناواژه واژه

 پاسخ           محرك                     پاسخ  محرك                    

 √                       تاب       
  √                  خشك       

 √                      مهتاب    
 )lazid(   ×                    لذيذ       
 )šoroq(    ×                    شروع     
 √                   صابون     
 √                    فراموش  
 √                   سماور     
 )mosâfert(   ×                  مسافرت  

 )jânurân(  ×           جانوران

/âlpun                          /√ 
/Xalgiš                 /      ×      )xališg( 
/Juke                             /√            

/Lišan/                    ×    )listân( 
/Molâx                          /√ 
/Delaxfân              /    × )delâxâfân( 
 /Čakâfol                    /√ 
/Fâžerâb                    /×    )fâžârâb( 
/Jâmefar/                   ×    )jâmfar( 
/Vekârat/                   ×   )vakârat( 

 
 ها در كودك اوتيستيك معرفي شده. هاي بي قاعده ايي خواندن واژهتوان-2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 توانايي خواندن جمالت در كودك اوتيستيك معرفي شده. -3جدول
 جمالت

                                                              و خطاها پاسخ         محرك                                                                

  √پدر پروانه نانوا است.                                                             
 )eŋtelâb,behman( ×انقالب در ماه بهمن پيروز شد.                                              

 )šâlizzâr( ×                                          كارند.          ميدر شاليزار برنج 
 )rârmande( × جنگد.                                                               ميرزمنده 

 √كند.                                          ميفيل در جنگل زندگي 
      ادرستن×: : درست                              √

 
 :ها يادداشت

1) Dyslexia 
2) Hyperlexia 
3) Neurodevelopmental   
4) Phonological Awareness  
 

 منابع
، بهروز محمودي بختياري، زهرا سليماني، مهدي بختيار
مقايسه توانايي تكرار ناكلمه دركودكان ). 1385(

ساله: بررسي فرضيه اصالح  5-8غير لكنتي  لكنتي و
 .27, 1ج 6T لنامه علمي پژوهشي توانبخشيفص، پنهان

 ي بي قاعدهها واژه

 محرك                               پاسخ

 √خواب                                    
 √خواهر                                   
 √خوشحال                               

 √                         خورشيد       
 )xorda( × خورد                                  
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6Tتهيه ابزار ارزيابي بازشناسي ) 1381، (مريم ميخدا
ي كتاب فارسي پايه اول ابتدايي و بررسي ها كلمه

ي علوم ها فصلنامه تازه، روايي و پايايي آن در تهران
 .4، شناختي

، بهروز محمودي بختياري، امير آرامي، زهرا سليماني
ارتباط آگاهي واج شناختي و ، )1387( شهره جاليي

، نمره ديكته دانش آموزان فارسي زبان دوم ابتدايي
 37، ي علوم شناختيها فصلنامه تازه

تاثير آموزش ) 1384، (سليماني زهرا، مستقيم زاده الهام
آگاهي واج شناختي بر توانايي خواندن دختران 

ي علوم ها تازه، دوم دبستانپايه  دهني توان كم
 .28- 22، 2: ،امه فصلن، شناختي

 
Aram, D. (1997). Hyperlexia: Reading without 

meaning in young children. Topics in Language 
Disorders. 17, 1-13. 

Aram D, Healy, J. (1987). Hyperlexia: A review of 
extraordinary word recognition. In The 
Exceptional Brain, eds. L. K. Obler and D. Fein. 
New York: Guilford Press. 

4TAram, D, Rose DF, Horwitz S.J. (1984). 
Hyperlexia: developmental reading without 
meaning. In: R.N. Malatesha and H.A. 
Whitaker, Editors, Dyslexia: A Global Issue 
(Revised Edition), Martinus Nijhoff, The Hague. 

Elena, L. Grigorenko, Klin, A.Volkmar F, (2003). 
Annotation: Hyperlexia: disability or super 
ability?. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry 44, 1079–1091. 

Gutierrez CT. (2006). Hyperlexia in Spanish-
speaking children: Report of 2 cases from 
Colombia, South America, Journal of the 
Neurological Sciences 249, 39–45. 

Healy JM, Aram DM, Horwitz SJ, Kessler JW. 
(1982).A study of Hyperlexia. Brain Lang; 17, 
1–23. 

Kennedy B. (2003).Hyperlexia profiles. Brain and 
Language 84, 204–221. 

Mehegan CC, Dreifuss FE. (1972). Hyperlexia: 
exceptional reading ability in brain-damaged 
children. Neurology; 22, 1105–11. 

Nation K, Clarke P, Wright B. (2006).Patterns of 
Reading Ability in Children with Autism  
Spectrum Disorder , J Autism Dev Disord 
36,911–919. 

Parker, SW. (1919).Pseudo-latent for words. 
Psychology Clinics.: 11, 1–7. 

Patti PJ, Lupinetti L. (1993).Implications of 
Hyperlexia in an autistic savant. J Autism Dev 
Disord; 23,397–405. 

Perfetti, C., Landi, N., & Oakhill, J. (2005).The 
science of reading.Oxford: Blackwell   
Publishing. 

Silberberg NE, Silberberg MC. (1967). Hyperlexia: 
specific word recognition skills in young 
children. Except Child; 34, 41–2. 

Spark Richard L. (2001).Phonemic awareness and 
reading skill in Hyperlexia children: A 
longitudinal study. Reading and Writing: An 
Interdisciplinary Journal. 14, 333–360. 

Tina M. Adam J. Elena L. (2007). Hyperlexia in 
Children with Autism Spectrum Disorders, J 
Autism Dev Disord 37,760–774. 

Turkeltaub PE, Flowers DL, Verbalis A, Miranda 
M, Gareau L, Eden GF. ( 2004).The neural basis 
of Hyperlexia reading: an FMRI case study. 
Neuron; 41, 11–25. 

Volkmar F, Paul  R, Klin  A. ( 2004).Handbook of 
Autism and Pervasive Developmental Disorders, 
JOHN WILEY, New Jersey. 

 


