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Abstract 
 

Objective: The purpose of this study was to exam-
ine the effect of computer-mediated instruction 
(CMI) on conversation skills of low-functioning 
autistic students studying at seventh grade in pre-
secondary education in comparison to textbook 
instruction (TI). Method: This study was a mixed-
method study with a single subject design. The 
study population was selected from specific schools 
for autistic students with higher levels of teachabil-
ity during academic year 1400-1401. Among them, 
six students were selected through purposive sam-
pling. To select the homogeneous students, the 
Kaufman Assessment Battery for Children (2004), 
Second Edition (KABC-II) was used. These stu-
dents were randomly assigned into experimental 
and control groups. Each student in experimental 
group distinctly received four sessions of CMI. 
Students in control group similarly passed through 
the phases of the study using TI. Results: Results 
demonstrated significant increases in the variables: 
sentence imitation, diagnosis of characters’ roles 
and diagnosis of setting in experimental in compar-
ison to control group. The follow-up posttest results 
showed the permanency of this effect. Qualitative 
analysis of the parents’ responses to interview ques-
tions revealed the effectiveness of CMI on increas-
ing motivation in students’ participation in English 
conversations. Conclusion: Considering the defi-
cits of autistic students in conversation skills as a 
social communication and the positive effects of 
CMI in this study on their English conversation 
skills and their motivation in engagement in con-
versations, the implication of the CMI may be rec-
ommended for teaching EFL conversation skills to 
autistic students. 
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 مقدمه 

تشخیصي   راهنمای  در  مندرج   اخیر  یهايافته  براساس

آمريکا،   روانشناسي  انجمن)  رواني  یهااختلل  آماری  و

در   نقص   ی هاويژگي  با  1اوتیسم  طیف  اختلل  ،(2013

توجه  و   3راریکت   رفتارهای  وجود2  اجتماعي   ارتباطات

و   گفت   در   نقش   ايفای  . شودمي  شناخته  4انتخابي

و   5تقلید  توانايي  به  دوسويه  تباط را  عنوان  به   شنودها

نیاز   مورد  ی هافرض  پیش   كه  است  نیازمند  6توجه

افراد   در   ها قابلیت  اين  . باشندمي  اجتماعي   درک  برای

باشند مي  ضعف   دچار  اوتیسم  اختلل   به  مبتل

ناتواني   اين   همچنین  (.1995  م، دونها  و   روم  توماسلو،)

یسم اوت  اختلل   تشخیص  برای  ي علمت  عنوان  به

مركز   و  (2021  اكلي،  و  كلسي  سوانسون،  لبرسفلد،)

به   مبتل  افراد  برای  زودهنگام   مداخلت   در  توجه

 (. 2020 همکاران، و سو)  آيدمي شمار  به اوتیسم

همان   كه  دوسويه  ارتباط   برقراری  در  چالش  اين

و   شنودها   و  گفت   در   برگشت   و   رفت  الگوی  رایجا

و   پارک  ، كگل)  است  گفتاری  تبادل   به  دن بخشی  تداوم

و   گفت  در  نقش  ايفای  حین  (1055  : 2014  كگل،

به  مبتل  انآموزدانش  در   نیز  انگلیسي  زبان  به  شنود

توسط   مستقیم   مشاهدات  .است  مشاهده  قابل  اوتیسم

انگلیسي   نزبا   درس   معلمین  و   پژوهش  اين  محققین 

دی ج   مشکلت  بر  دال  اوتیسم   به  مبتل   انآموزدانش

 انگلیسي  شنود  و  گفت  هارتم  در  انآموزدانش  اين

  .است

موجود   كلمات  تقلید   در   ضعف  شامل   مشکلت  اين

در   ها شخصیت  نقش   تشخیص   انگلیسي،   جملت  در

و   هاشخصیت  جملت  بین   مرزبندی  شنودها،  و  گفت

شنودها   و  ت ف گ   جملت  كاربردی  ی هاجنبه  درک

گفتگو   اچر  و   وقت  چه  در   كه،   با   كسي  چه  اينکه  املش

در   ناپايدار   و  پايین   انگیزش  جودو  . دشنبامي  كند، مي

ديگری   رشدی  و  رفتاری  چالش  نیز  اجتماعي  ارتباطات

وايت،   فرانکو،  توئدور، )  است   اوتیسم   به   مبتل  افراد   در 

در   مشاركت  درانگیزش  كه  (2019  آدامز،  و  اسمیت

اين   به  مبتل   انآموزدانش  انگلیسي   شنودهای   و  ت گف 

   .است مشاهده ابلق اختلل

در   حاضر  حال  در  كه  شناختي   و  ری رفتا  یهاروش

انگلیسي   زبان   قبیل   از  دروسي   تدريس   جهت   مدارس

شوند، مي  استفاده  اوتیسم  به  مبتل  انآموزدانش  به

اين   اجرای  حقیقت،  در  .هستند  ييهامحدوديت  دارای

متخصص،   آموزشي   كادر  به  نیاز   دلیل   هب  هاروش

فظ درح   مشکلت   و  باال  یهاههزين  زمان،   فشردگي 

از   انآموزدانش  كه   زماني  خصوصا   شده،  ايجاد  راتتاثی

در   اوتیسم   گستردۀ  طیف  از   مختلفي   ی هامحدوده

صورت   سادگي  به  يکديگرند،  كنار  در  تحصیل  حال

و   رمداس  ؛201۷  همکاران،  و   جوان)  گیردمين

 (.2019 جنسن،  و  راج ؛2012 ان،راهمک

عصر   یهايژگيو  از  ستدري  یهاروش  در  نوآوری

رويکردهای   ويژگي  كه  رايانه  از  ستفاده ا  و  است  حاضر

میچل،   و   پارسن)  دارد   بر   در  نیز  را   شناختي   و   رفتاری

با  انآموزدانش وصاخص  انآموزدانش همۀ برای (2002

اين   ندچره  است،   گشته  ناپذير  اجتناب  ۷ويژه  نیازهای

با   كه   است  روشي   انتخاب   در   دقت   و   توجه  نیازمند   امر

فلورين )  باشد  سازگار  انموزآشدان  اين   خاص   نیازهای 

مانند   ابزارهايي  اخیر،  ی هاسال  در  (.2004  هگرتي،  و

برای   ديجیتال  آموزش  عنوان  به  گسترده   طور  به  رايانه

یهابرنامه  در  اوتیسم  به   مبتل  افراد  به  كردن  كمک 

 .است گرفته   قرار استفاده مورد  انيدرم  و  يتحصیل

، 8ذهن  نظريۀ  در  ضعف   جبران  ظرفیت  تنداش 

از   آموزش  در  10مركزی  انسجام  و  9اجرايي  عملکرد 

مورد   اوتیسم   به   مبتل  ان آموزدانش  برای  رايانه   طريق

كلمن،   پیترو،  دی )  است  گرفته   قرار  بحث  و  مطالعه 

؛ 0202  رياكاكیس،  كي  ؛2019  النیي،   سیک   و  لیانگ

اسپیل،  ؛2020  بیلنبرگ،  و  فرديريکسن  سندگرين،

مچنین ه  (.2019  فیتزپاتريک،  و  كییس  رگرفرانب

تهديد   و  نگراني  از   عاری  مسیری   ايجاد   ظرفیت  داشتن

تمرين   جهت  اجتماعي  محیط  به  ورود  برای

رايانه   اوتیسم،  به  مبتل  افراد  برای  تحصیلي   ی هامهارت
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  به   ها مهارت  شزآمو  برای  مطلوب   روشي   عنوان  به  را

 (. 2019 ،همکاران و پیترو دی )  است كرده مطرح آنان

  مبتل   افراد  آموزش  در   ايانهر  از  ادهاستف   ديگر  مزيت

  اين   ترجیح  با  بودن  سازگار   و   ثبات  داشتن   اوتیسم،   به

  بودن   بیني   پیش   قابل  و   بودن  يکسان   به  انآموزدانش

  اسمیت،   ؛2020  همکاران،  و  گرويس)  باشدمي

  همچنین   (.2020  بروسنان،  و   جانسون  ، نكانستانتی

  برای   حطر  داشتن   ،هاآن  تکرار  ، تکالیف  كنترل  امکان

  از   استفاده   و   ها آن  پیچیدگي   به   تدريجي   كردن   افه اض

  در   هامهارت  تمرين  برای   مراتبي  سلسله  راهبرد

  به   اوتیسم  به  مبتل  افراد  برای  متفاوت  یهاموقعیت

  همکاران،   و  ورتپی   دی )  آيدمي  فراهم   روش   اين  وسیلۀ

  در   قش ن  ايفای   برای  فرصتي   هاويژگي  اين  (.2019

  برای   شده   طراحي   محیطي  در  اقعي و  دنیای   شرايط

  اوتیسم   به  مبتل  افراد  اينکه  بدون  آفريند،مي  هدف  اين

  ها آن  خستگي  و  ديده   آموزش  انساني   نیروی  با  همواره

  همکاران،   و   والنسیا )  شوند  مواجه  تکالیف   تکرار  برای

2020) . 

 كارلي  و   والتون  سنسنوی،  هلمز،  هسريک، 

  را   العاتي مط  مند   نظام  و   مروری  يپژوهش  در  (2021)

  فناوری   از   استفاده  منفي  و  مثبت   ی هاجنبه  به  هك

  اوتیسم   به  مبتل   بزرگساالن  و  كودكان   برای

  كه   مهم  موضوع  سه  .اندكرده  بندیدسته  ،اندپرداخته

  از   تفادهس ا  در  تفاوت   شامل  خیزدميبر  پژوهش  اين  از

  معايب   و   امزاي  اوتیسم،   به  مبتل  افراد   میان   رد   فناوری

  به   مبتل  افراد   شدن   رگیر د  میزان   و  آن   از   استفاده

  اختلف   وجود   با  .است  خط   بر  ی هافعالیت  در   اوتیسم 

  بر   رايانه  تاثیر  مورد  در  نتايج  در  گوناگوني  و

  شدن   مطرح   و   اوتیسم   افراد  اجتماعي   ی هامهارت

  طريق  از  آموزش  از  استفاده  ارۀدرب  فلمخا  ييهاايده

  رايج   و   البغ  نگرش  اوتیسم،  به  تل مب  افراد   به  رايانه

  در   بسیاری  نوين  یهاروش  و  بوده  مثبت   آن   ربارۀد

  اختلل   ی هانارسايي  جبران   برای  اخیر  ی هاسال

   .اندشده  تولید اوتیسم

  زبان   يادگیری   در   اوتیسم   به  مبتل  افراد   مشکلت 

  فناوری   از   استفاده   رويکرد  با   آن   هب  پرداختن   و   دوم

  شناخت   با   و   اخیر  یها سال در  كه   است   موضوعي

  گرفته   قرار   توجه  مورد  اوتیسم   به  مبتل  افراد  بیشتر

  ( 2014)  دلزل- آهلگريم  و  موزر  میسون،  ريورا،  .است

  چند   برنامۀ  يک   از   استفاده   بررسي  به   خود  پژوهش  در

  ت جه 11مشاركتي  خواني  داستان  برای  ای  رسانه

  يک   وسیلۀ  به  اسپانیايي  و  انگلیسي  لغات  يادگیری

  نتايج   . پرداختند  هنيذ   خفیف  ناتواني  با   موزآ  زبان

  ابتدا   برنامه   اين  كمک  به   آموز  زبان   كه   بود   آن  گويای 

  پیشي   با   بیشتری  سرعت  با   سپس  و   اسپانیايي  لغات 

   .گرفت  فرا را   انگلیسي اسپانیايي، از گرفتن 

  از   (201۷)  وود  و  ربرود   روت،  الیسون،  پژوهش  در

  در   اركتي مش  خواني  داستان   برای  الکترونیکي   متن

  كه   اوتیسم  به  مبتل  ابتدايي   ع مقط  انآموزدانش

  نتايج   .شد  استفاده  بودند،  نیز  انگلیسي  زبان  فراگیران

  كمک  به  مشاركتي  خواني   داستان  كه   داد  نشان

  و   كي  چیزی،   چه  كسي،   چه  سواالت   درک  در  فناوری

  شركت   اين  در   آن  تعاريف  و  نیقوان  شناخت  و  چرا

  زارعي   ديگر  هشي پژو  در   .است  بوده  موثر  كنندگان 

 دالوری   و  نوروزی   درآمدی،  شريفي   ن، دالوريا  ركي، زوا

  مقايسه   در  را  فناوری   بر  مبتني  آموزش  روش  (1398)

  ذهني   توان   كم  انآموزدانش  در   مدارس   سنتي   روش   با

  ن يا  داد   نشان   نتايج   .آزمودند  انگلیسي   زبان   درس   در

  بر   يادداری،   سطح   ملحظۀ  قابل  افزايش   با   روش

  ذار گ  تاثیر  نیز  كنندگان  شركت  انگیزش  و  يادگیری

   .است بوده

  برای   را  ای رايانه  ی هاروش  هاپژوهش  برخي

  دارای   ی هامهارت  از  مختلفي   یها دسته  تدريس 

  مهارت   شامل  كه  اندنموده  مرور  اوتیسم  در  اشکال

  ی هامهارت  ،(1201  همکاران،   و   رمداس)  ارتباط 

  و   (2012  همکاران،  و   رمداس)   احساسي-اجتماعي

  و   روت   ؛2010  ینگتن،ن پ)  تحصیلي  ی هامهارت

  همکاران   و   رمداس   مطالعۀ  .هستند  ( 201۷  همکاران،

  گیری اندازه  بر  كه   است  مروری  مطالعۀ   تنها   (2011)
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  میزان   تحلیل  و  ارتباطي  یهامهارت  مختلف  اشکال

  طريق   از   اوتیسم   به  مبتل   افراد   در   ها آن  پیشرفت 

  ی هامهارت  ناي  .است  نموده   تمركز  ديجیتال  آموزش

  تقلید   هجاها،   تقلید  صداها،   ید تقل  شامل   ارتباطي 

  اجتماعي   ارتباطات  در  بودن   آغازگر  شده،  بیان   جملت

  سواالت،   به  پاسخ   آوايي،   آگاهي   شنود،   و  گفت   و

  سخن   در   ها نابساماني  ساير   و   12گويي  پژواک  كاهش

 . هستند گفتن 

  تعاملت   و   ارتباطات  در  اوتیسم  افراد  ناتواني

  آنان  رایب شنود  و گفت   در  را  مشکلتي  اغلب  اجتماعي 

  گسترده   طور  به  گذشته  یهاپژوهش  .دارد  پي  در

  قوای   افراد   اين   در   كه   زماني   حتي   كه  اندداده  گزارش

  دستور   و   13معناشناسي  یهاحیطه  در   زبان   لیلي تح

  ی هاچالش  با   ها نآ  كند،مي  عمل   درستي   به  14زبان

  و   گفت   در   تعامل  .هستند   مواجه  زبان   كاربردی 

  در   شنود   و  گفت  مهارت  رشد  بالدن  به  نودهاش

  كگل،   و  كگل  بیکر،)  آيدمي  وجود  به  عادی  كودكان 

  دلیل   به  اوتیسم  به  مبتل  كودكان  اما  ،(1998

  ی هافرصت  شنود،  و  گفت   در   مذكور  یهاضعف

  املت ع ت  در  مشاركت  و   يادگیری  برای  كمتری 

  .(2013  همکاران،  و  كگل)   آورندمي  بدست  اجتماعي

  تبادالت   ل شام  معموال  شنود  و  گفت   در  تبادالت

  يا   و  دادن  نظر  كردن،  درخواست  همچون  اجتماعي

  داگت، )   است  مشترک  موضوعي   مورد  در  نظر  تبادل 

 (.2013 كگل،  كراسنو،

  15زبان  كاربردی  بخش  در   آنان   مشکلت  از  يکي 

  ارتباط   نگهداری  و  بحث  مورد   وعضوم  حفظ  به  مربوط

  شنود   و  گفت   در  زباني  ی اهبرگشت  و   رفت  در   دوسويه

  قرارگیری   تاثیر پژوهشي  در  (2020)  چن  و يوان .است

  در   شنود   و  گفت  در  تعامل  مهارت  بهبود  بر  را  گروه  در

  تاثیر   همچنین  ها آن  .آزمودند  اوتیسم   به   مبتل  كودكان 

  اوتیسم   گان د نكن  شركت  علقمندی   بر  را   گروهي   كار 

  به   مايلت  با   سه مقاي  در  همساالن   با   وقت   گذراندن  در

  پژوهش   اين   نتايج   .دادند  قرار  توجه  مورد   بودن   تنها

  بر   گروه  در   گرفتن   قرار  از   را  چشمگیری  مثبت   تاثیر

  شنودها،   و  گفت  در  اوتیسم  افراد  مستقل  دهي  پاسخ

  تمايل   افزايش  و  گفتاری  تبادالت  موفق  دادن  ادامه

  اين   .داد  نشان  همساالن  با   ارتباط  راریق رب  به  آنان

  قرارگرفتن   و  وهگر  از  شدن  خارج   از   پس  حتي  تاثیرات

  مبتل   كنندگان  شركت  برای  جديد  همساالن  بین  در

 . بود پايدار  اوتیسم به

  كاربرد   در   اوتیسم  به  مبتل  افراد   كه   ديگری   مشکل 

  و   گفت  در  گیری  نوبت  زمان  تشخیص  دارند،  زبان

  اچي   .است  مناسب  زمان  در   و   اج ب  دهي  پاسخ  و  شنود

  ن زما   شامل   گفتاری  یا هويژگي  (2019)  همکاران  و

  نوبت  فواصل  و  كردن  صحبت   عت سر  كردن،  صحبت

  در   شده  ضبط  گوهای  و   گفت  از   استفاده  با  را   گیری

  قرار   بررسي   مورد   اوتیسم   افراد   اجتماعي  تعاملت   طي

 طوالني  گیری  نوبت  فواصل  مطالعه  اين  نتايج  .دادند

  و   شدت   در   كمتر   تغییرات  و  تر   طوالني   ی هاثکم  تر،

  اد افر  به  نسبت  یسماوت  به  مبتل  فراد  در  صدا  آهنگ 

  به   (2014)  همکاران  و   كگل  .داد  نشان  را  عادی

  جهت   راهکاری   عنوان  به16تاثیرخودمديريتي   بررسي

  پاسخگويي   زمینۀ  در  شنود   و  گفت  مهارت   بهبود

  و   دشنو  و  گفت  در  مقابل  فرد  به  موضوع  به  مرتبط

  در   مقابل  فرد  از  موضوع  به  مرتبط  پرسش  همچنین 

  بود به  پژوهش  اين   يجنتا  .پرداختند  شنود   و   گفت 

  راهکار   از  استفاده  با  را   شنود  و  گفت  در  تعامل

 .داد نشان اوتیسم كنندگان  شركت در  خودمديريتي 

  در   تفاوت  از  توصیفي   تحلیلي  (201۷)  ولدن

  ساالن م ه  و   اوتیسم  به  مبتل   افراد  میان  زبان   كاربرد 

  ، سنگ   يینگ   ديگر  پژوهشي  در   .داد  انجام  آنان   عادی

  مند   نظام  تصور  به  (2018)  ناستفنسو  و  كارتر

  و   گفت   یهامهارت  موضوع  مورد  در   اخیر  یهاپژوهش

  همساالن   با   مقايسه   و   اوتیسم   به  مبتل   افراد   در   شنود

  ی ها يافته  .دادند  قرار  تحلیل  مورد  و  مرور  را  آنان  عادی

  چندان   نه  تفاوت   شگزار  با  وری رم  ی   مطالعه   اين

  به   را  بليق   مطالعات  نتايج  ،گروه  دو  اين  بین  چشمگیر

  به   هاپژوهش  برخي  راستا  همین   در .كشید  چالش

  يابي   دوست  بر  شنود  و   گفت  یهاضعف  تاثیر  بررسي
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  و   استیهل  كاستر،)  پرداختند  اوتیسم   به  مبتل  افراد   در

 (.2021 النديک، و موريس ؛2021 لرمن،

  در   كه دهدمي  نشان  پژوهشي  پیشینۀ  بر  یمرور

  تعامل   مهارت  وعموض  دربارۀ   كه  دكيان  مطالعات   میان

  شده   انجام  اوتیسم  به  مبتل   افراد   در  شنود  و  گفت  در

  مشهود   دوم  زبان  يادگیری  به  پرداختن  خل  است،

  اخیر   فراتحلیل  مطالعات  میان   در علوه،  به  .باشدمي

  افراد   د روم  در   (2020  همکاران،   و   سندگرين)

  به   كه  فناوری   بکارگیری  با  آموزش  و  اوتیستیک 

  ، اندپرداخته  دیرش   یهامهارت  و  اجتماعي  ی هامهارت

  به  توجه،  و   تقلید  یهامهارت  به  پرداختن  خالي  جای

  ارتباطات   در   تر  پايین   سطح   دارای   یها مهارت  عنوان

  عملکرد   يا  و  سن   با  اوتیستیک   افراد   برای  اجتماعي

 . است محسوس پايین 

  زبان   شنود   و  گفت   حیطه   در   موجود  پژوهشي   خل

  اين  در  قین محق افراد،  اين  برای  رايانه  رگیریبکا با  دوم

  زبان   شنود   و   گفت   مهارت  تا   داشت   آن   بر  را   مطالعه 

  مورد   را   اوتیسم   به  مبتل  ان آموزدانش  در   انگلیسي 

 برنامۀ  با  آموزش  روش  .دهند  قرار  تجربي  بررسي

  ت قو  و  ضعف  نقاط  ، حاضر  مطالعۀ  در  ایرايانه

  بر   و  است   رفته گ  نظر  در  را   اوتیسم   دارای   انآموزدانش

  شده   تنظیم   هاآن  زباني  و  اختيشن   یها ويژگي  ای مبن

  كمک  با  ای  چندرسانه  برنامۀ   يک   منظور،  اين  به  .است

  ، ایرايانه  طراحي  و  نويسي   برنامه  متخصصین   نظارت  و

  زبان   آموزش  همچنین  و  روانشناسي  متخصصین

  تاثیر   بررسي  به  آن  در  كه   شد  اجرا  و  احيرط  انگلیسي

  یص تشخ  جملت،  قلیدت  بر  ایرايانه   مۀبرنا  با  آموزش

 انگیزش  و  شنود  و  گفت  محیط  تشخیص  ،هانقش

  انگلیسي   زبان   درس   در   اوتیسم   به   مبتل   انآموزدانش

  پژوهشي   سواالت اين به تا  شد  تلش لذا،  .شد پرداخته

   :شود داده  پاسخ 

  در   تواندمي  ایرايانه  برنامۀ  يقرط  از  آموزش  آيا  -1

  شنود   و   گفت  در   نقش  يفایا  حین   جملت،  تقلید 

 كند؟  كمک اوتیسم  انآموزدانش  به انگلیسي

  در   تواندمي  ایرايانه  برنامۀ  طريق  از  آموزش  آيا  -2

  شنود   و  گفت  در  نقش  ايفای   حین  ،ها نقش  تشخیص

 كند؟  كمک اوتیسم  انآموزدانش  به انگلیسي

  در   ایرايانه  برنامۀ  طريق  از  شزوآم  آيا  -3

  ان وزآمدانش  وسیلۀ   به  شنود   و  گفت   محیط   تشخیص

 است؟  موثر اوتیسم

  يادگیری   متغیرهای  بر  ایرايانه  برنامۀ  تاثیر  آيا  -4

  ماندگار   شنود   و   گفت   محیط  و   نقش   تشخیص   كلمات، 

 است؟

  بر   حد  چه  تا   ایرايانه  برنامۀ  طريق  از   آموزش   -5

  و   گفت   به  نسبت  اوتیسم   انزوآمدانش  انگیزش  میزان

 است؟  موثر انگلیسي شنود

 روش 

-كمي )1۷تركیبي  طرح  چوبچار  در  حاضر  پژوهش

  تاثیرات   كمي،   بخش   در  .دارد  قرار 18موردی   و   ( كیفي

  تقلید   متغیرهای  بر  رايانه  طريق  از   آموزش  آزمايشي 

  و   گفت  محیط  تشخیص  نقش،   تشخیص  جملت،

  گیزش نا بر اثربخشي  چگونگي كیفي،  بخش  در  و  شنود

  ل مبت  انآموزنشدا  بر   سيانگلی  شنود   و   گفت  يادگیری

  و   اهداف   براساس  .گرفت  قرار   بررسي   مورد   اوتیسم   به

  كه   است   كاربردی  پژوهش  يک  حاضر  پژوهش  نتايج، 

  پیش   طرح  با  آزمايشي   روش  بهميک  بخش  در

  آزمايشي   و  كنترل  گروه  دو  با  و  آزمون  پس-آزمون

 .گرفت انجام

  ان آموزدانش  آشنايي   میزان   ،نوآزم  پیش   اجرای  با 

  بسته وا  متغیرهای  با  سماوتی  به  مبتل  كنندۀ  شركت

  به  كنترل   جلسۀ  دوازده  .گرفت  قرار  آزمايش  مورد

  جلسۀ   دوازده   و  درسي   كتاب   براساس  تدريس   روش

  و   برگزار  ایرايانه  برنامۀ  با   تدريس  روش  به  آزمايشي 

  میزان   تعیین   برای  .شد  گرفته   آزمون   پس  انتها  در

  يادداری   آزمون  ایرايانه  برنامۀ  با  آموزش  تاثیر  داری ياپ

  كیفي   بخش  در   .شد  انجام  آزمون  پس   از   بعد  هفته   سه

  جلسات   در   كه  انيآموزدانش  والدين   با  پژوهش

  بودند،   كرده  شركت  (رايانه  طريق  از   آموزش)  آزمايشي 

  با   آموزش  اثربخشي   چگونگي  تا   شد   انجام   مصاحبه
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  در   ها آن  فرزندان   مشاركت  ش انگیز  بر  ایرايانه  برنامۀ

  .شود  ارزيابي انگلیسي  شنود  و  گفت

  آماری   جامعۀ :  ریگی  نهنمو  روش  و  هنمون  جامعه،

  پايین   عملکرد   با   پسر  اوتیسم   انآموزدانش  را  پژوهش

  مدارس   در   هفتم   پايۀ   در  تحصیل   قصد  كه   داد   تشکیل 

 انآموزدانش  مخصوص  ای حرفهپیش  پیش   متوسطۀ

  شهر   در  1400-1401  ، يتحصیل  سال  در   اوتیسم 

  به   نیاز   پژوهش  اين   یها محدوديت  از  .داشتند  تهران

  عین   در  كه  بود  پايین  د عملکر  با  اوتیسم  انآموزدانش

  و   گفت   يادگیری  توانايي  از  و  بوده  پذير   آموزش   حال

  غالب   توانايي  عدم  دلیل   به  كه  انگلیسي  شنود

  مدارس   انتخابي  دروس  جزو  اوتیسم  انآموزدانش

 .بودند برخوردار شد،ابمي اوتیسم

  كه   شدند  تخابان  ای  مدرسه  دو  از  هانمونه  لذا

  با   اوتیسم   اختلل  به  تلاب  وجود  با  هاآن  انوزمآدانش

  نسبت   باالتری  پذيری  آموزش   سطح  از  پايین،  عملکرد 

 از  .بودند  برخوردار  تهران  در   اوتیسم  مدارس  ساير  به

  در   شركت  شرايط  واجد  كه  آموزدانش  شش  میان  اين

  سطح   و  رفتاری  ختي،شنا  لحاظ   به  پژوهش  نيا

  گیری   ونهمن  روش  با  بودند،  یقتحق   در  همکاری

  بودن   همسطح  تعیین  برای  . شدند  ب انتخا  هدفمند

  و  ميكل  هوش  شناختي،  ی هاتوانايي  نظر  از   هانمونه 

  شناختي   عصب  و   بالیني   تشخیص  آزمون   از ميغیركل

  سني   ۀمحدود  .شد  استفاده  91( دوم  ويرايش)  كافمن

  سیزده   سني   میانگین  سال،  چهارده   تا  سیزده  بین  آنان

  شصت   و  دويست   معیار  حرافنا  و  صدم   سه  و  شصت  و

  گروه   دو   به   تصادفي  طور  به  هانمونه  .بود  هزارم   دو   و

  شركت   انآموزدانش  .شدند  تقسیم   كنترل  و   آزمايش

  صورت   به  آزمايشي  و   كنترل  جلسات  در   كننده 

  در   مدرسه  در   هبامش   كلس   يک   درفضای   و   انفرادی

   .كردند  شركت پژوهش اين

  عنوان   به  ای  نهرسا  چند  ایرايانه  نامۀبر  يک   :   بزارا

  شنود   و   گفت   مهارت   ارزيابي  و  آموزش   برای  محیطي 

  پژوهش   اين  محققین   بین  همکاری  با  كنندگان   شركت

  متخصصین   زبان،   آموزش  رشتۀ  متخصصین   ديگر   و

  ي طراح  و  نويسي   برنامه  متخصصین  روانشناسي،

  با   و  اوتیسم   به  مبتل   انآموزدانش  معلمین   و  ایرايانه

  نظر   از   برنامه  اين  ریصو  ر ااعتب  گرفتن   نظر  در

  . گرديد  طراحي   كاربران  شرايط   با   تناسب  و   محتوايي

  درسي   كتاب   در   شنودها  و  گفت   محتوای   با   برنامه  اين

  انتشارات   وسیلۀ  به  كه   هفتم   پايۀ  انگلیسي  زبان

  بود،   شده   منتشر   و   پا چ  استثنايي   پرورش   و  آموزش

  ضعف   نقاط   امهبرن  اين  در   همچنین   .داشت  همخواني

  و   اجتماعي  تعاملت  تقلید   در  اوتیسم  انوزمآدانش

  تشخیص   در   مشکلتي   سبب  كه  شنودها   و   گفت

  و   گفت   در   نقش   ايفای   و   شنود   و   گفت   محیط   ،هانقش

 .شد گرفته   نظر در شود،مي شنود

  برای   بسمنا  روش  مطابق  برنامه  اين  ساختار

  ته، ساختارياف   صورت  به  تیسماو  به  مبتل   افراد  آموزش

  با   ،(2004  كراگ،  و  فالکو  لوس،  ،ک ي رآ)  م منظ  واضح،

  ارايۀ   ، هافعالیت  تکرار  موقت،   حمايت  معلم،  دخالت

  وبر،   و  اسکورمن )  كوچک   یهادسته  در   اطلعات

  كوايل، )   ديداری  یهانشانه  از  استفاده  و  (2002

  با   شنودها  و  گفت   یاه تشخصی  . شد  تنظیم  (1995

  صداگذاری   صورت  به  و   بعدی  دو  گرافیکي  طراحي

  و   گفت  فضای   مناسب  شدۀ  طراحي   یط مح   در  شده

  شركت   ذهن  در ها آن نقش تا  شدند  داده نمايش  شنود

  اين   اعتبار   سنجیدن   برای  . شود  بازسازی   كنندگان 

  با   برخط  ای  پرسشنامه   آن   اجرای  از  پیش  برنامه

  طراحي   محققین   توسط  ت رکلی   ای   گزينه   پنج   مقیاس 

  زبان،   وزشآم  متخصصین  از   نفر   سي   تعداد   از   و

  نظرسنجي   اوتیسم   انآموزدانش  ن امعلم   و   سي نشناروا

  افزودن   برای  همچنین  . شد  انجام  نیاز  مورد   اصلحات  و

  برای   تنها  كه   شنودها  و   گفت  از  يکي   برنامه، اعتبار  به

  با   و   شد   اجرا  بود،   شده  انتخاب   آزمايشي   مطالعۀ 

  الزم   تغییرات   كنندگان،   شركت   از   بازخورد   تف ا دري

 . شد ايجاد

  كتاب   :هفتم  پايۀ  سي لیانگ  نزبا   درسي  ابتك

  اول   دوره   (هفتم )  اول  سال  انگلیسي  زبان  درسي 

  خشت   پورنیک )  ایفهحرپیش  پیش  متوسطه
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  توسط   آن  محتوای   ريزی  برنامه  كه   (1398  مسجدی، 

  درسي   یهاكتاب  تالیف  و  ريزی  برنامه  شورای

  توسط   و  گرفته  صورت  ويژه  نیازهای  با  موزانآدانش

  چاپ   به  ن رااي  درسي  ی هانشركتاب  و  چاپ   شركت

  افراد   برای  آموزشي  محتوای  عنوان  به  است،   رسیده

  تدريس   ويژه  مدارس  در   پايین  عملکرد  با  اوتیسم

  در   مولف،  توسط  شده  بیان  اهداف  طبق  .شودمي

  به   شنود   و  گفت   آموزش  ی هابخش  كتاب  اين  ساختار 

  گفتاری   و  شنیداری   یهامهارت  توسعۀ  ظورنم

  اين   در  كه   شده   هيارا  گو  و   گفت   لب قا  ر د  انآموزدانش

  برقرار   ارتباط   معلم  و  يکديگر  با   انآموزدانش  قسمت 

  و   بندی گروه  یهافعالیت  با   ترتیب   بدين  . كنندمي

  كلیۀ   به  صحبت  فرصت  شودمي  سعي  ،  مشاركتي

  ترل كن   جلسات  رد   كتاب  اين  .شود  داده  انآموزدانش

   .گرفت قرار  استفاده مورد پژوهش  اين در

  ای رايانه  برنامۀ  زمايشي آ  جلسات  در  :اجرا  شور

  به   انآموزدانش  يک   يک  برای  محققین   از   يکي   توسط

  و   صداها   سازی   عیرفعال  و  فعال  با  و  انفرادی  طور

  مرحلۀ   در   . شد  اجرا  نیاز   مورد  توضیحات  ارائۀ  و  تصاوير

  از   يک   هر   نقش   ايفای   داشت،   م ا ن  سازی  آماده   كه   اول

 متحرک  تصوير  و  صدا  سازی  فعال  با  هاشخصیت

  كه   دوم   مرحلۀ  در   .شد  داده   نمايش  آنان  شدۀ   زی سا

 خواسته  انآموزدانش  از  داشت،  نام  (شنیداری)  تمرين

  آنان   نقش   ايفای   حین  ها شخصیت  صدای   به  تا   شد

  نام   همچنین  . كنند  تکرار   سپس   و   كنند   گوش

  تمرين   و   تکرار   شنود   و  ت گف   یط ح م  نام   و   هاشخصیت

  نام   (گفتن   سخن)  یدتول  كه  سوم  مرحلۀ  در   .شد

  ابزار   از   استفاده  با  پژوهش  متغیرهای   ارزيابي  اشت،د

  در   انآموزدانش  تشويق  برای  و   شد  انجام  مشاهده

  صداهای   و   تصاوير  از  دهي   پاسخ  و   همکاری  صورت

  كنترل،   جلسات   در   .شد  استفاده   ای رايانه  آمیز  تشويق

  ای رايانه  برنامۀ  ابزار  از  استفاده  مانند  مرحله  سه  نيا

  محدود   كنندگان   شركت  كه  وتفات  اين   با  شد،   امنجا

  مراحل   اين  گذراندن   برای  درسي  كتاب   از  استفاده   به

 . بودند

  تقلید   ارزيابي   پژوهش،  اين  اول   بخش  در  :مشاهده

  از   شنود   و   گفت   محیط   و  نقش   تشخیص  جملت، 

  خاص   شرايط   دلیل   هب  .شد  انجام  مشاهده  طريق

  سوس نامح  فیلمبرداری  روش  از  كنندگان،  شركت

  تحت   و  آور   استرس  مشاهده   فضای   ات   شد  استفاده

  از   فیلمبرداری   است   ذكر  به  الزم   .نرسد  نظر   به  كنترل 

  تعهد   و  هاآن  والدين   از  اجازه   كسب  با   كنندگان  شركت

  روش   .شد  انجام  محققین  برای  صرفا  فیلم  پخش  به

  بودن   سطح  يک   شامل  كه 20شده  یزريبرنامه  مشاهدۀ

  ده اهمش  زمان   بودن سانيک و  شنودها  و  گفت محتوای

  . افزود  آن   روايي   به   بود،  كنندگان   شركتميتما  برای

  يک  توسط  مشاهده  پايايي،   داشتن  برای  همچنین

  نظر  به  محدود  لذا  و  شد   انجام   او  همکاران  و  محقق

  ش ور  اين  به  هاداده  آوری  جمع  برای  .نبود  محقق  يک 

  از   يک  هر  در  نقش  ايفای  حین  جملت  حیحص  ادای

  نظر   در   ثانیه   هشتاد   ين ماز  محدودۀ   در  ودهاشن  و  گفت 

  ای   گزينه   پنج   مقیاس   از   استفاده   با   و  شد   گرفته 

  تقلید   تا   نادرست   تقلید   از  گذاریمقیاس  با   و لیکرت 

   . شد گذاری  نمره درست  كامل

  ای   گزينه   پنج   مقیاس  از   استفاده   با   همچنین 

  تا   نادرست   تشخیص   از   گذاری  مقیاس   با   و  ت لیکر

  در  زموآدانش  هر  عملکرد  تدرس  كامل  تشخیص

  ادای   با  شنود   و   گفت  در   هاشخصیت  نقش  تشخیص

  دهي  نوبت  و  موقع  به  مکث  همچنین  و  نقش  هر  جملۀ

  گذاری   نمره  جهت   .شد  گذاری  نمره   مقابل  نقش   به

  نیز   شنود  و  گفت   محیط  تشخیص  متغیر  ارزيابي  برای

  كه   صورت  اين  به  .شد   استفاده  مشاهده  رازاب  از

  اتفاق   آن   در  د وشن  و  گفت  كه   مکاني   نام  بیان  براساس

  صفر   گذاریمره ن  ...  و  خیابان  مدرسه،   خانه،  مثل  افتاد،

   .شد انجام  يک و

  پژوهش،   اين   كیفي  قسمت   در   :همصاحب

  به   فارسي  زبان  به21  يافته   ساختار  نیمه  ایمصاحبه

  ان آموزدانش  والدين   ز ا  و  تنظیم   محققین  وسیلۀ

  از   آنان  از  جازها  كسب  با   و  شد  پرسیده  كننده  شركت

  اين   ی هاپرسش  .شد  فیلمبرداری   مصاحبه   ت ساجل
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  شركت   انگیزش  میزان  سنجش   برای   مصاحبه

  جلسات   در  انگلیسي  شنود   و  گفت  در  كنندگان

  پايايي   سنجش   برای  .بود  شده   طراحي  آزمايشي 

  شش   از  و  شد  مانجا  22همتا   مرور  مصاحبه  یهاپرسش

  ناسي روانش  و  انگیسي  زبان   آموزش  متخصصین  از  نفر

  برای   23ارزيابان   بین  پايايي  وش ر  از  .شد  سنجي   نظر

  استفاده   مصاحبه   یهاپاسخ  ارزيابي   پايايي   به   افزودن

  محاسبه   دهم  هفت  مصاحبه  اين  پايايي  میزان د.ش

  از   مرحله  هر  طول   در  24اعتبار  معیار  رعايت  جهت  .شد

  لینکلن   معیار   از   ه،ـاحبمص  ی هاداده  52یتفسیر  تحلیل

  ( 201۷)  ن راهمکا  و   نوول  از   برگرفته   ( 1994)   گوبا  و

  پذيری انتقال  ، 26اعتبارسنجي  شامل   كه   شد   استفاده

   .بود29پذيریتايید و 28پذيریاطمینان ،2۷اجزا

 هایافته 

  و   توصیفي  آمار  دو  هر  از  يم ك  یهاداده  تحلیل  برای

  ارائه   منظور  به  توصیفي  مارآ  از  .شد  استفاده  استنباطي

  و   رلكنت  وهگر  دو  در   مونآز  پیش  در   ها داده  توصیف  و

 . شد استفاده آزمايشي 

 آزمون پیش در کنترل و آزمایش گروه دو هاینمره مقایسه 1 جدول

 چولگی  واریانس معیار انحراف میانه  میانگین تعداد  گروه متغیر

 جملت  تقلید
 43/1 41/4 1/2 32/1 6۷/4 3 آزمايش 
 16/2 34/2 53/1 35/1 33/4 3 كنترل

 نقش  تشخیص
 95/0 34/5 31/2 34/2 33/5 3 ايش آزم

 13/1 34/5 31/2 46/2 33/5 3 كنترل
  محیط تشخیص

 مکالمه 
 11/2 34/0 58/0 5/2 33/1 3 آزمايش 
 83/0 34/0 58/0 44/2 33/1 3 كنترل

 

  مطالعه   گروه  دو  كه  دهدمي  نشان   1  جدول   نتايج 

  و   نقش   شخیصت  جملت،  تقلید  متغیرهای  رظن  از

  . ارنددن  تاوتف  يکديگر  با  شنود  و  گفت  محیط   تشخیص

  پیامدی   متغیرهای   توصیف  در   اينکه   ديگر  عبارت   به

  كننده   شركت   اوتیسم  آموزاندانش  گزارش  پژوهش،

  در   آماری   تفاوت   كنترل  گروه   با   آزمايش   گروه  در

 .اندنداشته پژوهش  آغاز در يا آزمونپیش

  كلموگروف   آزمون  از   ابتدا   ها فرضیه  بررسي  یابر

  ها داده  عيزتو  ودنب  نرمال  بررسي  تجه  اسمیرنوف

   .شد پرداخته هاداده  آنالیز به سپس و شده  استفاده
  آن معناداری سطح و اسمیرنوف کالموگراف Z  نمره و میانگین هایآماره 2  جدول

 میانگین  تعداد  آزمون  متغیر گروه
  کولموگروف آماره
 میرنوف سا

 معناداری 

 آزمايش 

 جملت تقلید
 0/ 042 0/ 098 4/ 6۷ 3 آزمون پیش

 0/ 036 0/ 114 6/ 33 3 آزمون سپ

 نقش  یصتشخ
 0/ 021 0/ 151 5/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 013 0/ 193 16 3 آزمون پس

 یطمح تشخیص
 0/ 024 0/ 101 1/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 016 0/ 212 4/ 33 3 آزمون پس

 كنترل 

 جملت تقلید
 0/ 01۷ 0/ 089 4/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 404 0/ 0۷2 5/ 33 3 آزمون پس

 قش ن یصتشخ
 0/ 02۷ 0/ 110 5/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 035 0/ 165 6/ 6۷ 3 آزمون پس

 یطمح تشخیص
 0/ 028 0/ 192 1/ 33 3 آزمون پیش
 0/ 015 0/ 212 1/ 6۷ 3 آزمون پس

 

  شود، مي  ملحظه  (2)  جدول  مقادير  از  كه  همانطور

  متغیرهای   همه   برای  شده  محاسبه  z  ار مقد

  داری معني  سطح  اراید  آزمون، پس  و   آزمونپیش

  يعني   است،  دامنه   دو  های آزمون  برای  05/0  از   كمتر

  . دارد  معنادار   تفاوت  نرمال  توزيع  با  متغیرها  اين  توزيع

  ناپارامتريک  ون مآز  از  ا ههیرضف   يررسب  رایب  نراياببن

 .شد تفادهاس  ويتني -مان يو
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 ویتنی -مان یو آزمون اساس بر کنترل و یشآزما ایهروهگ   در تحقیق متغیرهای مقایسه به مربوط نتایج 3 جدول

 )گروه(  متغیر
 مشاهده  Z آزمون پس و پیش تفاضل آزمون پس آزمون پیش

 شده 
 سطح

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معناداری 

 0/ 58 1/ 6۷ 2/ 31 6/ 33 2/ 1 4/ 6۷ آزمايش  جملت تقلید
12 /2- 004 /0 

 0 1 1/ 53 5/ 33 1/ 35 4/ 33 كنترل 

 4/ 62 10/ 6۷ 4 16 2/ 31 5/ 33 آزمايش  نقش  یصتشخ
۷3 /2- 005 /0 

 2/ 31 1/ 33 2/ 31 6/ 6۷ 2/ 31 5/ 33 كنترل 
  محیط یصختش

 مکالمه
 1 3 0/ 58 4/ 33 0/ 58 1/ 33 آزمايش 

56 /3- 001 /0 
 0/ 58 0/ 33 0/ 58 1/ 6۷ 0/ 58 1/ 33 كنترل 

  كه   دهديم  ن نشا  3  جدول   در   شده  ارائه  هایيافته

Z   در   گروه   دو   مقايسه  از   ناشي   شده   مشاهده  

  تشخیص   و   نقش  تشخیص  ،جملت   تقلید   متغیرهای

  به   ويتني   يومان  آزمون  مبنای  بر  شنود   و   گفت  محیط 

  ر معنادا  و   -56/3  و   -۷3/2  و   -12/2  با  برابر  ترتیب

  گزارش   بر  بنا  كه  است  معني   اين   به  يافته  اين  . هستند

 ایرايانه  برنامه  با  آموزش  یق،تحق   نمونه  از  هآمد  بدست

  و   نقش  تشخیص  جملت،  تقلید  بهبود  موجب

  شده   آزمايش  گروه  در  وشنود  گفت  محیط  تشخیص

  سه   هر   كه  بگیريم  نتیجه  توانیم مي  بنابراين  .است

 به  مربوط  ايجنت  .شوندمي  رد  پژوهش  اصلي  فرضیه

  بر  كنترل   و  آزمايش  گروه   دو  در  اثر  اندازه  محاسبۀ

  و   آزمون   پیش   در   آمده  بدست   تايجن  مقايسۀ   ساسا

 .است آمده  4 جدول  در  نیز آزمونپس
 تحقیق متغیرهای برای کنترل و آزمایش گروه  دو در اثر اندازه  به مربوط نتایج 4 جدول

 متغیر 

 كنترل  گروه  آزمايش گروه 

 (معیار انحراف) میانگین
 تاثیر میزان اثر اندازه 

 (ارمعی انحراف) میانگین
 تاثیر انمیز اثر ازه ندا

 آزمون سپ آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش

 ضعیف 0/ 38 5/ 33(1/ 53) 4/ 33(1/ 53) متوسط 0/ 51 6/ 33(2/ 31) 4/ 6۷(2/ 1) جملت تقلید

 ضعیف 0/ 33 6/ 6۷(2/ 31) 5/ 33(2/ 31) قوی 1/ 5۷ 16(4) 5/ 33(2/ 31) نقش  تشخیص

  محیط تشخیص
 ضعیف 0/ 39 1/ 6۷(0/ 58) 1/ 33(0/ 58) ویق 1/ 02 4/ 33(0/ 58 1/ 33(0/ 58) مکالمه

  در   شودمي  مشاهده  (4)  جدول  در  كه  همانطور

  تشخیص   و  نقش  تشخیص  مولفۀ  دو  آزمايش  گروه

  مولفۀ   و   قوی  اثر  اندازه  دارای   شنود   و   گفت  محیط 

  در   .هستند  سطمتو  اثر  اندازه  دارای  جملت  تقلید

  ضعیف   شده   محاسبه   اثر  های اندازه  كنترل   گروه  مورد

  علي   كه  دهدمي  نشان  جدول  ينا  به  نگاهي  .دستنه

  سه   هر  در  نیز  كنترل   گروه  افراد  های نمره  اينکه  رغم 

  افزايش   آزمونپیش  با  مقايسه   در   آزمونپس  در  متغیر

  افزايش   آزمايش   گروه  در   ولي   است  نیافته   چنداني

   .است يافته 

  تحقیق  های فرضیه نتايج  نبودن  موقتي  تعیین  برای

  بدست   نتايج   كه   دشومي  تفاده اس   پیگیری  آزمون   از

 .است شده آورده  زير  جدول در  آمده

 ویتنی  یومن آزمون اساس بر تحقیق متغیرهای برای پیگیری هایآزمون به مربوط نتایج 5 جدول

 ( گروه ) متغیر
 Z گیری پی  و آزمونپس تفاضل پیگیری  آزمونپس 

 مشاهده
 شده 

 سطح
 معیار  انحراف میانگین  معیار  حرافان ین میانگ معیار  انحراف میانگین  معناداری 

 كلمات  يادگیری
 0/ ۷1 0/ 33 1/ ۷3 6 2/ 31 6/ 33 آزمايش 

991 /0- 112 /0 
 0/ ۷1 0/ 33 1 5 1/ 53 5/ 33 كنترل 

 نقش  تشخیص
 1/ 22 0/ 33 4/ 16 15/ 6۷ 4 16 آزمايش 

001 /1- 235 /0 
 1/ 22 0/ 34 1/ 15 6/ 33 2/ 31 6/ 6۷ ترل كن

 مکالمه محیط تشخیص
 0/ ۷1 0/ 33 0 4 0/ 58 4/ 33 ش آزماي 

8۷3 /0- 304 /0 
 0/ ۷1 0/ 34 0/ 58 1/ 33 0/ 58 1/ 6۷ كنترل 
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  شده   مشاهده   Z  كه  دهدمي  نشان  ( 5)  جدول  نتايج

  كنترل   و  آزمايش   گروه  دو   مقايسۀ   از   ناشي 

  تشخیص  و  نقش تشخیص جملت،  تقلید  درمتغیرهای 

  ار معناد  ويتني  يومان  آزمون  مبنای  بر  مکالمه  محیط

  تفاوت   نبودن   دار عنيم  ز ا  نشان  ن اي  و  د نیستن

  از   استفاده   با   آموزش  به   مربوط  پیگیری  و   آزمونپس

  نقش   تشخیص   جملت،   تقلید   بهبود   بر  ایرايانه  برنامه

  و   آزمايش   گروه  دو  در   شنود   و   محیطگفت   تشخیص  و

  رد   پژوهش  فرضیه   هم  بار   اين   يعني   باشد؛ مي  كنترل 

  از   فادهاست  با  آموزش  ر تاثی  ديگر  عبارت  به  .شودمي

  نقش   تشخیص   جملت،   تقلید   بهبود   بر  ایرايانه  امهنبر

  ادامه   و  نبوده  موقتي  شنود  و  گفت  محیط   تشخیص  و

 . است داشته

 بررسي  به  پژوهش  اين  كیفي  قسمت  پرسش

  مشاركت   بر  رايانه  طريق  از  آموزش  تاثیر  كیفیت

  انگلیسي   شنود   و  گفت   در  اوتیسم  به  مبتل   آموزانزبان

  از   متشکل  پژوهش  زا  قسمت   اين  یهاهداد  .داختپر

  در   كننده شركت  اوتیسم   انآموزدانش  والدين  نظرات

  ساختاريافته   نیمه   مصاحبۀ  ابتدا   . بود  آزمايشي   جلسات 

  انجام   طراحي،  هدف،  تعیین   مرحلۀ  شش  رعايت   با

  انجام   گزارش   تهیۀ   و   لیلتح  و   تجزيه   نگارش،   مصاحبه،

   لیل تح روش از  سپس (.1986 مانین،  و كوهن)  شد

  مصاحبه   ی هاداده  تحلیل   و   جزيهت  یبرا  سیری تف 

    (.1385 هومن،) شد  استفاده

  يعني   جزيیات  شرح  با  مصاحبه  متن  منظور،  اين  به

  و   كند  يادآوری   و  مکمل  و  اصلي   یهاسوال  ذكر

  و   هامتن  مرور  .شد  نوشته  گر  مصاحبه  كاوهای

  ا ب  محققین  و   اصلي  ی   ها مقوله  بوسیلۀ   آنها  رمزگذاری 

  داشتن   يعني  (2005  وبین،ر)  ای  زمینه  نظريۀ  رويکرد

  براساس   ها ايده  رمزگذاری   و   ذهن   در   اوتیسم   نظريات

  از   ای  مجموعه  لذا  .شد  انجام  مفاهیم  و  موضوعات  آن

  سواالت   به  شوندگان  مصاحبه   یهاپاسخ  از  هامقوله

  مرحلۀ  در (.201۷  همکاران،  و  لنوو)  شد   استخراج

 هر  ربارۀد  دگانشون  صاحبهم  گوناگون  یهاگفته  بعد،

  پنهاني   معنای   تا   گرفت  قرار   يکديگر   كنار  ولهق م

  و   مفصل  توضیح   سپس  .شود  درک   آنان  ی هاگفته

  نقل   ذكر  با  كافي  شواهد  و  شد  نوشته  اظهارات  تفسیر

  نظری   یهابحث   برای  غیرمستقیم   و  مستقیم  یهاقول

 (.2005 روبین، و  روبین) آمد  مفراه

  از   هشد  ستخراجا  اصلي  یهامقوله  6  جدول

  از   مستقیم  ی هاقول  نقل  نمونه  و  دينل وا  یهااسخپ

   .دهدمي ارايه  را آنان

 اصلی  یهامقوله و شوندگان مصاحبه مستقیم یهاقول نقل  6 جدول

 مقوله  عنوان والدین  مستقیم  قول نقل

 زد،مي حرف (انگلیسي به) هاشخصیت جای به وقتي
 .كردمي  تقلید عینا هم را هاآن  صدای

 هانقش  یدقلت به لقهع اني ه

 در كه درحالي كرد،مي صحبت  روان (نقش تقلید موقع)
 از انگار .كندمي مکث زياد (فارسي  به) خودش صحبت

 .نیست مطمئن هاجمله
  

 شده  سازی متحرک  یهاشخصیت به توجه كامیار  .بداند را (هاشخصیت) اسمشان داشت دوست

 ایصد با (رنامهب فضای به) جديد یهاشخصیت ورود
 .بود جالب برايش ديدج

  كیا

  كند، تکرار بود،  الزم چقدر هر را مکالمه توانستمي معلم
 شودمي هم  او شود،  خسته معلم  وقت هر .خستگي بدون

 .داد ادامه توانمين و
 مترك اجتماعي تعامل به علقه هاني 

 كار خودش تا دادمي  فشار را هادكمه معلم بعد بلفاصله
   .كند
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  بود، جالب برايش بود، كار در صدايي يا ركتح وقت هر
 صدای برايش  معلم و داد جواب درست  كه وقتي مثل

 .گذاشت (زدن دست) تشويق
 صداها به توجه كیا

  یهاكتاب  بلند صدای با همیشه خانه در (كامیار)
 اينجا .زندمي  حرف هاآدم جای به و خواندمي كارتوني

 .ازدبس را اهاصد تا ت داش را فرصت اين
  كامیار 

  سوال او  از آخر قسمت در كه كرد عادت آخر جلسۀ تا
 .بپرسند

 ایرايانه برنامه بودن بیني پیش وقابل منظم هاني 

 به بايد كه فهمید و شد آشنا صدا/  صدا بي یهادكمه  با
  كامیار  .بزند حرف است، اكتس كه نقشي جای

 گیری  نتیجه و بحث

  طريق  از  زشآمو  تاثیر  يبررس  ،پژوهش  اين  هدف

  تشخیص   ، هانقش  تشخیص  جملت،   تقلید  بر  رايانه

  به   مبتل   انآموزدانش  انگیزش  و   شنود  و  گفت   محیط 

  پژوهش   نتايج  .بود  انگلیسي  زبان  درس  در  اوتیسم

  معناداری   طور  به  رايانه  طريق  از   آموزش   داد  نشان

  و   نقش   تشخیص  جملت،  تقلید   افزايش  موجب

  مبتل   انآموزانشد  در  د نوش  و  فتگ   محیط  یصتشخ

  ماندگاری   پژوهش  نتايج  همچنین  .شودمي  اوتیسم  به

  در   اثربخشي  اين  .كرد  ثابت  نیز  را  اثربخشي  اين

  و   گفت   محیط   تشخیص   و  نقش   تشخیص   متغیرهای 

  . است  هبود  كلمات   يادگیری  متغیر   از   بیشتر  شنود

  امۀ برن  داد  نشان  نیز والدين  با   مصاحبه  كیفي   بررسي

  شركت   انآموزدانش  است  توانسته   فتهر  كار   به   اینهرايا

  انگلیسي   شنود  و   گفت  در   تا   كند  ترغیب  را  كننده 

   كنند. شركت

  روت،   الیسون،  یهاپژوهش  نتايج  با  ها يافته  اين

-آهلگريم  و   موزر   میسون،  ريورا،(201۷)  وود   و  برودر

  ( 2020)  همکاران  و  زواركي  زارعي  و  ،(2014)  زلدل

  همسو  بودند،  جي خار  انزب  آموزش  حوزۀ  در   همگي  كه

  كاربرد   زمینۀ  در  نیز  ديگری  یهاپژوهش   .بود

  به   مبتل  افراد   به  رايانه  طريق  از   آموزش  یهاروش

  در   رايانه  دهند مي  نشان  كه   است  گرفته  انجام  اوتیسم

  نتايج   .است  داشته   كاربرد  مختلفي   یها مهارت  آموزش

  و   همسو   حاضر   پژوهش  با   هاپژوهش  اين  از   برخي

  پژوهش  نمونه   برای  .باشندمي  همسونا  آن   با   یزن  برخي

  بررسي   به   كه  را  مقاالتي  (2021)  همکاران   و   هسريک 

  فضای   در   اوتیسم   افراد  ارتباط   برقراری  چگونگي

  رايانه   به  زياد  وابستگي  .كردند  مرور  پرداختند،  مجازی

  منفي   نتايج  واقعي   دنیای  با  تعامل  برای  نگیزشا  عدم   و

  با   نتايج  اين  .دبو  یسموتا  فرادا  برای  پژوهش  اين

  يادگیری   دربارۀ  مثبتي  نتايج   به  كه  حاضر  پژوهش

  گفت   در   مشاركت  انگیزش  و  شنود   و  گفت   ی هامهارت

 .بود ناهمسو  رسید،  معلم با درتعامل   شنود و

  موردی   مطالعۀ   در  ( 2011)  همکاران   و   رمداس

  بر   ديجیتال  آموزش  تاثیر  در  مثبتي  نتايج  به  خود

  . يافتند  دست   یسم اوت  افراد   ر د  باطي ارت  ی هامهارت

  اين   درستي  خود  پژوهش  در   ( 201۷)  همکاران   و   روت

  ی هامهارت  از  بسیاری  در   ایرايانه  یهاروش  كه  مدعا

  است   اثرگذار   اوتیسم  نوجوانان  و  كودكان  در  تحصیلي

  پیش   كه  (2010)  ینگتنپن  پژوهش  .كردند  تصديق  را

  به   ل مبت  اد افر  در   تحصیلي   ی هامهارت  مورد   در  آنان   از

  بودن   اثرگذار  نتیجۀ  به   بود،  گرفته  صورت   متیساو

  خواندن،   تحصیلي   یها مهارت  بر  ای رايانه  آموزش

    . رسید  نوشتاری بیان و  رمزگشايي لغت،  يادگیری

  30اكتشافي  پژوهشي  در  همکاران  و  (201۷)  جوان

  و   بود  سطح  يازده  شامل  كه  ساختند  ایايانهر  بازی  يک 

  شده   طراحي  متیس او  به  لمبت  انجو  راد اف   آموزش  برای

  بازی   اين  كه  داد  نشان  نتايج  ماه  شش  از  پس  .بود

  كنندگان   شركت   در  را   تقلید   و  توجه   ی هامهارت

  رضايت   برای  شواهدی  همچنین   .است  داده   افزايش

  لچر ف   .آمد  دست  به  والدين   بر  فشار  عدم  و  مندی

  كنترل   تصادفي  آزمايش  در  (2016)  همکاران  و  واتسن

  بر   را  ديجیتال  موزشيآ  رافزا  منر  يک   یرتاث  31شده
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  مبتل   دبستان  پیش  كودكان  اجتماعي  ارتباط  مهارت

  به   پژوهش  اين   چند  هر  . كردند  بررسي  اوتیسم   به

  شركت   اجتماعي  ارتباطات  بر  تاثیری  والدين  گزارش

  آزمون   و  آزمون   پس   در   واقعي   محیط  در   كنندگان 

  ت شرك  زشانگی  در  مثبت  تاثیرات  نداد،  نشان  پیگیری

  اين   نتايج  .شد  مشاهده  افزار  نرم  اين  ثرا  در  ن گاكنند 

  .بود همسو حاضر پژوهش با هاپژوهش

  و   رفت   الگوی  اجرای  با   كه   شنود   و   گفت   ارت پمه

  شود، مي  تعريف   آن  به  بخشیدن   تداوم   و   برگشت

  پارک،   و  كگل )  باشدمي  هتوج  و  تقلید   توانايي  نیازمند 

 یزبرانگ  چالش  خصوصیات  از  يکي  (.2014

  ها توانايي  اين   در  ضعف  اوتیسم،   به  ل مبت  انوزآمدانش

  و  كندمي پیدا  نمود  آنان گفتاری   تبادل در كه  باشد مي

  كه   درسي  ی هافعالیت  در   آنان  موفقیت   عدم  به  منجر

  و   رمداس)   شودمي  دارند   مهارت   اين  به  نیاز

  شنود   و  گفت  مهارت  در  ضعف  (.2011ن،همکارا

  ی برا  فيكا  انگیزش  عدم  آن  دنبال  به  و   انگلیسي

   .است ناتواني همین  از ناشي  فعالیت،   اين در شاركتم

  بهره   با  انگلیسي  زبان   آموزش  سنتي  یهاروش

  تاكنون   رفتاری   و   شناختي  رويکردهای   از   گیری

  از   دسته   اين   ويژۀ  نیازهای   جوابگوی  اندنتوانسته

  از   استفاده  كه   حالیست   در  اين  .باشند  انآموزدانش

  ی هاروش  در  كه  ييهاوریوآن  با   ایرايانه  ابزارهای

  آنان   ی هاضعف  جبران  در   ، اندكرده  ايجاد   تدريس

  اختیار   در   با  رايانه   طريق  از   آموزش  .اندبوده  موفق

  توانايي   گرافیکي،   طراحي  و  صوتي   امکانات   داشتن

  كه   محیطي   و  هاشخصیت  گوها،  و   گفت  كردن  تصور

  در   را  است  افتاده  اتفاق   آن  در  شنود  و  گفت

  دی )   بخشدمي  قوت  وتیسم ا  هب  بتلم  انآموزدانش

  ؛ 2020  كیرياكاكیس،  ؛2019  همکاران،  و  پیترو

   (.2020 همکاران،  و  سندگرين

  در   آنان   نقش   ايفای   به   رايانه  طريق  از   آموزش   لذا

  دنیای   از  شده   سازی   شبیه  محیطي   در   شنود   و  گفت 

  تقلید   در  آنها   تا  شودمي  سبب  و  كندمي  كمک   واقعي

  جداسازی   ،اهخصیتش   نقش   خیص تش  جملت، 

  و   اچي)  انها  ادای   حین  نقش   هر  به  مربوط  جملت

  شنود   و   گفت  كه  محیطي  درک  و  (2019  همکاران،

  ديداری   یهانشانه  از   گیری  بهره  با   افتاده،   اتفاق   درآن

  از   آموزش  ي طرف  از   .كنند  عمل   بهتر   (1995  كوايل، )

  با   ارتباط   برقراری   نگراني  رواني  فشار  رايانه  طريق

  از   عاری  مسیری  عنوان  به  و  ندكيم  كم   را  رانديگ

  دارد   مطلوبیت  انموزآدانش  اين  برای  تهديد  و  نگراني

 (.2019 همکاران،  و  پیترو  دی)

 در   به  توجه  با  و  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با

  عنوان   به   سيانگلی  زبان  درس   گرفتن  قرار   حاشیه

  پیش   متوسطۀ  دورۀ  در  اجباری   نه  و   انتخابي  واحدی

  مانند   ويژه  نیازهای  با  انآموزشدان  برای  ایحرفهشپی

  ابزارهای   بکارگیری  با   شود مي  پیشنهاد  اوتیسم، 

  برای   شده  سازی   مناسب  درسي  محتوای  از  ،ایرايانه

  با   شود  كمک  آنها  به  تا  شود   استفاده  انآموزدانش  اين

  شنود   و  گفت  مهارت  در  كه  ای  بالقوه  یهافضع  وجود

  بیشتری   لقۀ ع  و   اناييتو  با   ند،دار  انگلیسي   زبان  درس

  . كنند  نقش   ايفای   و   بگیرند  ياد   را   شنودها   و   گفت 

  توجه   با  آتي  یهاپژوهش  شودمي  پیشنهاد   همچنین

  اثرات   نتايج   دادن   تعمیم   در   همواره   كه   مشکلتي   به

  واقعي   زندگي  صحنۀ  به  ایيارانه  ابزارهای  از  استفاده

  سن وات  لچرف)  است  داشته  وجود  اوتیسم  به  مبتل  افراد

  تاثیر   ،  (201۷  همکاران،  و   جوان ؛  2014ن،اراهمک   و

  در   را  ایرايانه  برنامۀ  اين  كمک   به  شده   آموخته  مهارت 

  در   اطرافیانشان  با  انآموزدانش  اين  شنود  و  گفت  انجام

 . بسنجند واقعي  زندگي در  و  اول زبان

 ها وشتنپی 

Disorder Spectrum Autism 1. 

Deficits Social 2. 

siorBehav usitiopetRe 3. 

 Interest Restricted 4. 

Imitation 5. 

Attention 6. 

  (SEN) Needs Special with Students 7. 
Mind of Theory 8. 

Functioning Executive 9. 

Coherence Central 10. 

 Reading Story 11.Shared 

Echolalia 12. 

Semantics 13. 

Syntax 14. 
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Pragmatics 15. 

tagemenanm-Self 16. 

Method Mixed 7.1 
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