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Background and Aims Autism is a neurodevelopmental disorder, affecting the individual’s cognitive and
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language skills. Since human social life is highly dependent on cognitive and linguistic abilities, these
abilities are essential factors in human growth and development. The production and perception of narrative discourse at a language level require the utilization of cognitive and linguistic abilities. Considering
the fact that the timeline and the way it is expressed is one of the main components of narrative formation, the topic of time can be challenging in the narrative discourse for children with autism. Therefore,
the aim of the present study was to investigate and assess the representation of some features of time,
such as perfective and imperfective aspects and grounding, including foreground and background in the
narrative discourse of children with high-functioning autism.
Methods In the current research, the representation of grounding in narrative discourse aspects of Persian-speaking children with high-functioning autism disorder (HFAD) and normal children were studied, compliant with classifications by Hickman et al. To this end, 20 male children with high-functioning
autism disorder (chronological age: 7-11) and 20 normal male children (chronological age: 7-11) participated in this study. Narratives were elicited based on “Horse” and “Cat” picture stories provided by
Hickman. Pursuant to studying and describing the collected data, they were thereafter analyzed via the
Mann-Whitney U Test.
Results The findings pointed out that there was a significant difference between HFAD and normal children in the representation of perfective aspect and grounding (P=0.05). Children with HFAD had a weaker
representation compared to normal children. Similarly, the children with HFAD had a more anemic performance in representing perfective aspect and foreground as the core data in producing narrative, whereas
children with HFAD produced more marginal data and background compared to normal children.
Conclusion Consistent with the findings, it appears that poor performance by children with HFAD in
comparison with normal children in the representation of certain features of time, such as aspect and
grounding in narrative discourse can be related to their cognitive and linguistic weaknesses.
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Extended Abstract

A

20 normal male children (chronological age: 7-11 years)
produced several narratives. The representation of aspects,
including perfective and imperfective aspects, and grounding, including foreground and background was studied and
described according to Hickman et al. (2002) [38]. Consequently, the frequency, percentage, and level of significance
were identified via utilizing SPSS and Mann-Whitney U
Test. Ultimately, the difference (both significant& insignificant) in using each one of the features of time in the narratives of children with high-functioning autism as well as
normal children were identified.

1. Introduction

utism is a neurodevelopmental disorder.
Those who suffer from it have specific
characteristics, such as impairment in communication and social interactions, stereotyped patterns of behavior, delay in spoken
language, or being completely nonverbal. They have difficulty in perceiving the outside world as a coherent structure.
Therefore, it appears that they are lost in time. Moreover,
there have impairments in cognitive, linguistic, and social
skills. Since human social life is highly dependent on cognitive and linguistic abilities, the use of these abilities is an important factor in human growth and development. The production and perception of narrative discourse at a linguistic
level require the utilization of cognitive and linguistic abilities. Since the timeline and the way it is expressed are among
the primary components of narrative formation, the topic of
time can be challenging in the narrative discourse for autistic
children. According to Hickman (2002) [38], the domain of
time can be studied by considering two closely related but
discrete categories of tense and aspect. In this domain, the issues related to the foreground, making up the main plot lines
of a narrative, and the background that corresponds to more
secondary situations is important. Therefore, the aim of the
present study was to investigate the representation of some
features of time, such as aspect, including perfective and
imperfective aspects, as well as grounding, including foreground and background in the narrative discourse of children
with high-functioning autism.

3. Results
The findings revealed that in the “horse” story, there was
a significant difference between children with high-functioning autism and normal children in the representation
of the perfective aspect. However, there was no significant
difference in the representation of the imperfective aspect.
Similarly, in the “cat” story, there was a significant difference in the representation of the perfective aspect; however,
the difference was insignificant in the representation of the
imperfective aspect. Accordingly, there was a significant difference between children with high-functioning autism and
normal children in the representation of the perfective aspect
and there was no significant difference in the representation
of the imperfective aspect.
Regarding grounding, the findings of this research showed
that in the “horse” story, there was a significant difference
between children with high-functioning autism and normal
children in the representation of foreground and background.
On the other hand, in the “cat” story, there was a significant
difference between children with high-functioning autism
and normal children in the representation of the foreground.
However, there was no significant difference in the representation of background. Therefore, the findings displayed
that in both of the stories, there was a significant difference
between children with high-functioning autism and normal
children in the representation of foreground and background.

2. Methods
In this research, based on the “horse” and “cat” picture stories cited by Hickman (2002) [38], 20 male children with
high-functioning autism (chronological age: 7-11 years) and

Table 1. Mean±SD and Significance Level considering Aspect Types In Children With High-Functioning Autism and Normal
children’s Narratives

Aspects n “Horse” & “Cat” Stories

Perfective Aspect

Imperfective Aspect

949

Children
Autistic
Normal
Autistic
Normal

Number

20

20

Mean±SD

Mann-Whitney U Test
Frequency

8.90±6.71

61

20.80±20

9.50

8.65±4

131.5

20±7.95

9.21
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Sig.
0.0001

0.063
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Table 2. Mean±SD and significance level considering the types of grounding in children with high-functioning autism and normal
children’s narratives

Grounding In “Horse” & “Cat” Stories

Foreground

Background

Children
Autistic
Normal
Autistic
Normal

4. Discussion
The findings of the present study demonstrated that
there was a significant difference between children with
high-functioning autism and normal children in the representation of the perfective aspect. Children with highfunctioning autism compared to normal children used
fewer perfective aspects. In other words, children with
high-functioning autism were less likely to narrate the
events in a complete form and paid more attention to the
utilization of the continuous form of the events. On the
other hand, by studying grounding in the narratives of
children with high-functioning autism and normal children, it was discovered that the difference between these
two groups in the representation of grounding was significant. It means that children with high-functioning autism
preferred to use marginal data and background, while
they had a weaker performance in narrating the core and
central data of the events or foreground in comparison
with normal children.
The poor performance of children with high-functioning
autism in the use of perfective aspect and foreground can
be related to a cognitive disorder, which acknowledges one
of the most important cognitive theories pertinent to autism
spectrum disorder called weak central coherence theory. According to this theory, autistic children prefer to focus on the
details, and hence, perceiving a process as a whole is difficult for them. Besides, in the Persian language, the perfective aspect is represented by the past tense form of the verb.
As a consequence, it appears that the poor performance of
autistic children in representing the perfective aspect can be
related to their weakness in diachronic thinking. The findings of this research are in line with Ebrahimipour’s (2017)
findings, suggesting that the mean of the comprehension of
inflectional categories of nouns, adjectives, verbs, and adverbs in children with high-functioning autism is lower than
in normal children [39].

Number

Mean±SD

Mann-Whitney U Test
Frequency

Sig.

108

0.012

117.5

0.02

8.35±4.25

20

12±8.60
10.45±5.01

20

13.75±5

Likewise, the results of the present research are consistent
with Zhou et al.’s (2015) [40] statements in their study that
children with high-functioning autism produced target forms
containing the perfective morpheme significantly less than
normal peers, with Bartolucci and Albers’ (1974) [41] finding, indicating that children with high-functioning autism
exhibited difficulty in using past tense inflection, as well as
with the Tager Flusberg’s (1989) [42] finding, indicating that
children with autism were significantly less likely to mark
past tense than the normal group.
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زمینه و هدف اوتیسم اختالل عصبی-رشدی است که مهارتهای شناختی و زبانی فرد را تحتتأثیر قرار میدهد .زندگی اجتماعی انسان
به تواناییهای شناختی و زبانی بسیار وابسته است .بهکارگیری این تواناییها عامل مهمی در رشد و پیشرفت انسان است .تولید و درک
گفتمان روایتی بهعنوان یکی از سطوح زبانی مستلزم بهکارگیری تواناییهای شناختی و زبانی است .با توجه به این حقیقتکه خط سیر
زمان و نحوه بیان آن یکی از مؤلفههای اصلی شکلگیری روایت بهشمار میرود ،مبحث زمان میتواند در گفتمان روایتی برای کودکان
دارای اختالل اوتیسم چالشبرانگیز باشد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی بازنمایی برخی مؤلفههای زمان همچون نمود ،شامل نمود کامل و
نمود ناقص و زمینهسازی شامل پیشزمینه و پسزمینه در گفتمان روایتی کودکان دارای اختالل اتیسم با عملکرد باال است.

مواد و روشها در این پژوهش بررسی چگونگی بازنمایی مؤلفههای نمود و زمینهسازی در گفتمان روایتی کودکان دارای اختالل اوتیسم
با عملکرد باال و کودکان هنجار فارسی زبان بر اساس الگوی هیکمن و تقسیمبندیهای رابرتس ،برجسته دلفروز و جهانی انجام شد20 .
کودک پسر اوتیسم با عملکرد باال (سن تقویمی  7تا  11سال) و  20کودک پسر هنجار (سن تقویمی  7تا  11سال) در آزمون تولید
گفتمان روایتی براساس دو داستان تصویری «اسب» و «گربه» ارائه شده توسط هیکمن شرکت داشتند .دادههای گردآوری شده پس از
بررسی و توصیف با بهکارگیری آزمون یو من-ویتنی تحلیل شد.

کلیدواژهها:

روایت ،زمان ،نمود،
زمینهسازی ،کودکان
دارای اختالل اتیسم با
عملکرد باال ،زبان فارسی

یافتهها یافتهها نشان داد تفاوت معناداری در بازنمایی مؤلفه نمود کامل و زمینهسازی توسط کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال و کودکان هنجار وجود داشت ( .)P =0/05بهبیاندیگر ،کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال کمتر از کودکان هنجار از نمود
کامل استفاده کردند .همچنین ،کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در هنگام روایت و انتقال اطالعات اصلی بهعنوان پیشزمینه
عملکرد ضعیفتری در مقایسه با کودکان هنجار داشتند ،درحالیکه این کودکان در مقایسه با کودکان هنجار اطالعات حاشیهای و جانبی
یا پسزمینه بیشتری را تولید کردند.
نتیجهگیری به نظر میرسد عملکرد ضعیف کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در مقایسه با کودکان هنجار در بازنمایی برخی
مؤلفههای زمان همچون نمود و زمینهسازی در گفتمان روایتی با نقائص شناختی و زبانی آنها ارتباط دارد.

مقدمه
اختالل طیف اوتیسم یک اختالل عصبی-رشدی است که
میتواند جنبه وراثتی داشته باشد .نشانههای این اختالل شامل
نقص در تعامالت اجتماعی ،رفتارهای تکرارشونده و سطوح
مختلفی از ناتوانی ذهنی میشود [ .]1به دلیل وجود درجات
مختلف و ظهورهای گوناگون ،اختالل اوتیسم بهصورت یک
«طیف» درنظر گرفته میشود .در این میان ،افرادی که بهره

هوشی نرمال یا باالتر از نرمال دارند (باالتر از  )70جزء افراد
اوتیسم با عملکرد باال محسوب میشوند .به نظر میرسد افراد
اوتیسم با عملکرد باال با وجود برخورداری از رفتارهای اجتماعی
مانند دیگر افراد ،هنجار تقابل و دو سویگی این ارتباطات را رعایت
نمیکنند .همچنین ،با وجود اینکه مهارتهای زبانی در آنها
بهخوبی رشد یافته است ،اما در برخی جنبهها همچون رعایت
ت و گو با مشکل روبهرو هستند یا معموالً متناسب
نوبت در گف 
با موقعیت سخن نمیگویند .برای مثال ،از عباراتی غیرقابل فهم

* نویسنده مسئول:
عباسعلی آهنگر
نشانی :زاهدان ،دانشگاه سیستانوبلوچستان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی.
تلفن+98 (915) 3412856 :
رایانامهahangar@english.usb.ac.ir :
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و کلمات مشکل و غیر معمول استفاده میکنند [ .]2همچنین،
موضوع گذر زمان و درک آن برای افرادی که دارای اختالل
اوتیسم هستند ،دشوار است .این موضوع بر چگونگی درک دنیای
پیرامون آنها تأثیر قابل توجهی دارد [ ].3این اختالل حتی
در طیف اوتیسم با عملکرد باال میتواند بر ارتباطات و تعامالت
اجتماعی ،درک و تولید گفتار تأثیر بگذارد و زندگی فرد را با
مشکالتی روبهرو کند [.]4
بهطور معمول ،افراد مشتاق به برقراری ارتباط با دیگران هستند
تا بتوانند حد و مرزهای خود را گسترش دهند .بنابراین ،برقراری
تعامالت گفتمانی چشماندازها ،خاستگاهها و هویتهای جدیدی
را فراهم میآورد و میتواند زیربنای رشد شخصیت باشد [ .]5در
تعریف واژه گفتمان 1چندین دیدگاه وجود دارد .برخی گفتمان را
زبان در حال استفاده میدانند .برخی آن را زبانی فراتر از سطح
جمله و عبارت میپندارند .برخی دیگر بافت مشخصی از زبان
در حال استفاده را گفتمان مینامند [ .]6در مجموع ،گفتمان را
5
میتوان به  4نوع گفتمان روایتی ،2تفسیری ،3رفتاری4و روندی
تقسیم کرد که گفتمان روایتی مشخصترین نوع گفتمان بهشمار
میرود [ .]7در گفتمان روایتی 4 ،عنصر اصلی شامل رابطه
علتومعلولی ،شخصیت ،موقعیت و زمان شرکت دارند [ .]8از
اینرو ،روایت را میتوان رویدادی غنی دانست که در زمان و
مکانی خاص تعریف میشود و روایتگری تجربه و برداشتهای
ما را از زندگی به عرصه ظهور میرساند [.]9
زبان مجموعهای از ابزارها را فراهم میآورد تا رویدادها را در
گذشته و آینده قرار دهد و بین رویدادها و زمان حال ،عمل سخن
گفتن ارتباطی زمانی را برقرار سازد .این ابزارها ،باعث میشوند از
رویدادهایی سخن بگوییم که متعلق به اکنون و اینجا نیستند.
زبان را میتوان وسیلهای برای سفر در زمان دانست .سفر به
دنیاهایی که ما مستقیماً نمیتوانیم آنها را تجربه کنیم .بنابراین،
امکان ساختن و دیدن چنین دنیاهایی در گفتمان روایتی تحقق
پیدا میکند .از سوی دیگر ،بازنمایی داستان نیز به تواناییهای
شناختی و زبانی شخص مرتبط است ،زیرا الزم است زاویه دید
زمان حال خود را با زاویه دیدی که در ارتباط با زمانهای مختلف
در داستان به وجود میآید ،هماهنگ کند .بنابراین ،با بررسی
چگونگی بازنمایی زمان در روایتها میتوان به قدرت شناختی
فرد نیز دست یافت [ .]10حوزه زمان 6حوزهای بسیار گسترده
در مطالعات گفتمانی محسوب میشود ،زیرا عوامل متعددی در
شکلگیری آن دخالت دارند؛ دو مؤلفه نمود 7و زمینهسازی 8نقش
1. discourse
2. narrative
3. expository
4. behavioral
5. procedural
6. time domain
7. aspect
8. grounding
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بسیار مهم و تأثیرگذاری در بازنمایی مفهوم زمان در تولید روایت
ایفا میکنند [ .]11نمود طبقهای است که در توصیف دستوری
افعال از آن نام برده میشود و به تداوم و نوع کنش زمانی فعل
اشاره دارد .در بررسی نمود دو وجه کامل و ناقص در نظر گرفته
میشود .در نمود کامل ،تکمیل شدن یک رویداد مدنظر قرار
میگیرد و در نمود ناقص تداوم آن موردتوجه خواهد بود [.]12
در زمینهسازی ،مباحث مرتبط با پسزمینه که طرح اصلی
داستان را میسازد و همچنین پیشزمینه 9که موقعیتهای
ثانویه را رقم میزند ،اهمیت دارد [ .]11اطالعات پیشزمینهای
همان طرح موضوعی داستان است که گفتمان را به پیش میبرد
و در پیشرفت یک روایت مؤثر است .در حالیکه در پسزمینه
اطالعات غیرموضوعی که تنها به عنوان حواشی یک رویداد به
حساب میآیند ،شرکت دارند .اطالعاتی که موضوع را تکمیل
میکنند ،اما در پیشبرد آن تأثیر ندارند [.]13
در ارتباط با روایتهای تولید شده توسط کودکان دارای
اختالل اوتیسم و بهطور خاص ،بازنمایی زمان ،پژوهشهایی انجام
شده است .بهعنوان مثال ،میتوان به پژوهشی که بوچر ،10پونز،11
لیند و ویلیامز 12انجام دادند ،اشاره کرد .آنها این فرضیه را که
آسیبهایی در تفکر درزمانی 13برخی از کودکان دارای اختالل
اوتیسم وجود دارد ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود
که گروه اوتیسم در مقایسه با گروه کنترل نقصان قابل توجهی
در تفکر درزمانی دارند .بهعنوان مثال ،سخن گفتن از گذشته و
آینده یک موقعیت کنونی یکی از شاخصهای رشد تفکر درزمانی
میباشد که کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم در این زمینه
ضعیف عمل کردند [ .]14نوربری ،14جمل و پاول 15به بررسی
تولید روایت در میان دانشآموزان دارای اختالل طیف اوتیسم
و افراد مبتال به آسیب زبانی در مقایسه با یک گروه کنترل از
کودکان هنجار پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر این است
که گروه دارای اختالل طیف اوتیسم نسبت به گروه کنترل در
رابطه با میزان تولید گزارهها ،تعداد استفاده از کلمات مختلف و
میانگین طولی واحدهای زبانی در سطح پایینتری قرار داشتند.
کودکان دارای اختالل اوتیسم و آسیب زبانی ،هر دو در مقایسه با
گروه کنترل روایتهای سادهای را تولید میکردند که فاقد غنای
معنایی بود و برخی از عناصر مهم داستان نیز در روایتهای آنها
17
در مواردی حذف میشد [ .]15عالوهبراین ،الولند ،16مکاوی
و نوتالی و کلی 18به بررسی و تحلیل توانایی قصهگویی دو گروه
9. foreground
10. Boucher
11. Pons
12. Lind &Williams
13. Diachronic Thinking
14. Norbury
15. Gemmell & Paul
16. Loveland
17. McEvoy
18. Tunali & Kelley

عباسعلی آهنگر و همکاران .مقایس ه بازنمایی برخی مؤلفههای زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار

آذر و دی  . 1400دوره  . 10شماره 5

از افراد دارای اختالل طیف اوتیسم و سندروم داون 19در محدوده
سنی  5تا  27سال پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
افراد دارای اختالل طیف اوتیسم بیشتر از زبانی ناآشنا استفاده
و زاویه دید بیرونی را انتخاب میکردند که در آن بازیگران یا
عروسکهای بهکاررفته در فیلم را به عنوان شی نه بهعنوان یک
شخصیت میدیدند .هر دو گروه در پاسخ به پرسشهای تکمیلی
به میزان برابری پاسخگو بودند ،اما جوابهای گروه دارای اختالل
طیف اوتیسم ناآشناتر بود [.]16

اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار فارسی زبان بر
اساس الگوی هیکمن [ ]11و تقسیمبندیهای رابرتس و همکاران
[ ]26مورد بررسی قرار دهد .بنابراین ،دو فرضی ه صفر پژوهش
حاضر به این ترتیب مطرح میشوند ،فرضیه اول تفاوت معناداری
در بهکارگیری نمود در گفتمان روایتی کودکان دارای اختالل
اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار فارسی زبان وجود ندارد
و فرضیه دوک تفاوت معناداری در زمینهسازی گفتمان روایتی
کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار
فارسی زبان وجود ندارد.

همچنین ،پژوهشهایی در ارتباط با مهارتهای زبانی کودکان
دارای اختالل طیف اوتیسم در زبان فارسی انجام گرفته است.
مانند فالحی ،مهدیزاده و وهاب [ ،]17تواناییهای زبانی کودکان
 5تا  8ساله مبتال به اتیسم ،سبحانی ،مقیمی ،غنایی چمنآباد
و معروضی [ ،]18ویژگیهای زبانی کودکان اوتیستیک ،روح
پرور ،کرمی و مددی [ ،]19ویژگیهای آوایی-واجی و صرفی-
نحوی کودکان مبتال به اوتیسم ،مؤذن ،نظری ،یاقوبی ،میرزاخانلو
و سلطانلو [ ،]20نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک،
یاقوتی و نظری[ ،]21ادراک زمان محرکهای دارای بار هیجانی
درکودکان مبتال به اوتیسم ،مجاهدی رضائیان ،آهنگر ،هاشمیان
و مظاهری [ ،]22بازنمایی وضعیت شناختی ارجاع در گفتمان
روایتی کودکان با اختالل اوتیسم ،مجاهدی رضائیان ،آهنگر،
هاشمیان ،مظاهری[ ،]23بازنمایی ارجاع مشارکین در روایتهای
کودکان دارای اختالل اوتیسم و آهنگر ،اطمینان ،رزمدیده
و ابراهیمیپور[ ،]24درک و تولید مقولههای تصریفی اسم در
کودکان اوتیسم  7تا  9ساله  .در تمامی پژوهشهای ذکر شده،
یافتههای مشترکی به چشم میخورد که نشان میدهد کودکان
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در مقایسه با کودکان هنجار
فارسی زبان در مهارتهای زبانی دارای عملکرد ضعیفتری هستند
و رشد ابعاد مختلف زبانی در این کودکان با تأخیر همراه است .از
سوی دیگر ،گسترش شیوع این اختالل و ناشناخته بودن میزان
توانایی و مهارتهای زبانی این کودکان ،پژوهشهای وسیعتری
را دربر میگیرد [ .]17با بررسی گفتمان کودکان دارای اختالل
طیف اوتیسم میتوان نسبت به آنها و محدوده تواناییهای زبانی
و گفتاریشان شناخت بهتری به دست آورد .از آنجاییکه در
مرور پژوهشها ،مطالع ه قابل مالحظهای در ارتباط با حوزه زمان
و گفتمان روایتی کودکان دارای اختالل اوتیسم در زبان فارسی
مشاهده نشده است و چون درک صحیح زمان در بسیاری از موارد
همچون تعامالت ،حافظه و تمرکز ،یادگیری و تکامل شناختی
موردنیاز است [ .]25بنابراین ،بررسی این حوزه بنیادی در گفتمان
روایتی کودکان دارای اختالل اوتیسم از اهمیت خاصی برخوردار
است .پژوهش حاضر درصدد است تا چگونگی بازنمایی برخی
از مؤلفههای زمان مانند نمود ( ناقص و کامل) و زمینهسازی
(پیشزمینه و پسزمینه) را در گفتمان روایتی کودکان دارای

پژوهش حاضر را میتوان در گروه پژوهشهای میانرشتهای
قرار داد که در ارتباط با دو حوزه زبانشناسی و روانشناسی است
و از روش توصیفی-تحلیلی و مقایسهای در انجام آن استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  20کودک اوتیسم با
عملکرد باال (پسر) بود .کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال دارای معیارهای تشخیصی همچون بهره هوشی نزدیک
به نرمال ،نرمال یا باالتر از نرمال هستند [ ]27که تواناییهای
شناختی و زبانی آنها در سطح متوسط و باالی متوسط قرار
دارد و به جای نقصهای زبانی شدید [ ،]28مهارتهای زبانی
متوسطی دارند و نقصهای اجتماعی بسیار شدید و آشکاری
ندارند [ .]27، 29تعداد  4نفر از کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال با سن تقویمی  7تا  11سال از مدارس «هدایت» و
«دارالعلوم» شهر بیرجند انتخاب شدند و برای یافتن آزمودنیهای
بیشتر و کافی برای انجام آزمونهای آماری پژوهش به شهر
مشهد مراجعه شد .تعداد  16نفر از این کودکان با سن تقویمی 7
تا  11سال از مدارس «تبسم» و «نور هدایت» شهر مشهد انتخاب
شدند .در گروه کنترل 20 ،کودک هنجار (پسر) با سن تقویمی
 7تا  11سال شرکت داشتند که در دو مدرسه «دارالعلوم» و
«ایمان» شهر بیرجند مشغول به تحصیل بودند .نخست ،فرم
رضایتنامه توسط والدین و مربیان کودکان شرکتکننده در
آزمونهای پژوهش حاضر تکمیل شد .در پژوهش حاضر ،برای
بررسی و جمعآوری دادهها از آزمونهایی برای تشخیص اختالل
طیف اوتیسم استفاده شده است .یکی از این موارد آزمون هوش
وکسلر انطباق و هنجاریابی شده 20توسط شهیم ( )1387است.
این مقیاس برای کودکان  6تا  13سال مناسب است و از 12
خرده آزمون تشکیل میشود .هر یک از مقیاسها دارای  6خرده
آزمون است .هوش کالمی شامل خرده آزمونهای اطالعات
عمومی ،شباهتها ،ریاضیات ،واژگان ،ادراک و حافظه عددی
است .هوش عملی شامل خرده آزمونهای تکمیل تصاویر ،تنظیم
تصاویر ،طراحی با مکعبها ،الحاق قطعهها ،رمزنویسی و مازها
است .پس از تشخیص کودکان دارای اختالل اتیسم با عملکرد باال

19. Down Syndrome

20. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised

مواد و روشها
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فرم آزمون مقیاس نمرهگذاری اتیسم گیلیام( 2-گارز 21)2-توسط
والدین و یا مربیان کودکان تکمیل شد و افرادی که نمره  69تا
 79را کسب کردند ،در این پژوهش شرکت کردند .این آزمون یک
مورد دیگر از آزمونهای تشخیصی برای کودکان دارای اختالل
اوتیسم میباشد که برای افراد  3تا  22سال مناسب است .آزمون
گارز متشکل از  4خرده مقیاس است که هر خرده مقیاس شامل
 14مورد میشود .هر یک از آنها مواردی همچون رفتارهای
کلیشهای ،برقراری ارتباط ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی
را بررسی میکند .از پرسشنامه ارزیابی طیف اوتیسم 22استفاده
شد که هدف آن شناسایی کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم با
عملکرد باال میباشد .این پرسشنامه مناسب کودکان  7تا  16سال
است و شامل  27پرسش میشود که حوزههایی نظیر اختالالت
ارتباطی و اجتماعی ،پرشهای عصبی صوتی و حرکتی و عالیق
کلیشهای را مورد پرسش قرار میدهد و مربیان یا والدین کودک
آن را پاسخ میدهند .اگر والدین آزمودنی این فرم را تکمیل کنند،
کسب نمره  19به باال و اگر مربی آن را تکمیل کند ،نمره 22
به باال خواهد بود که نشانه اتیسم با عملکرد باال است .معیارهای
ورود آزمودنیهای اوتیسم با عملکرد باال عبارتند از :فارسیزبان
بودن ،توانایی تکلم ،بهره هوشی عادی بودن و نداشتن معلولیت
ذهنی ،نداشتن مشکالت بینایی و شنوایی ،نداشتن اختالل
خواندن ،عدم ابتال به صرع و عدم همکاری برای مشارکت در
آزمون .ابتدا مشخصات فردی آزمودنیهای گروه هدف و کنترل
شامل نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد و سن در زمان آزمون توسط
پژوهشگر ثبت شد .سپس ،دو آزمون گارز و پرسشنامه ارزیابی
طیف اوتیسم توسط مربیان هر یک از آزمودنیهای گروه هدف
تکمیل شد .در مرحله بعد ،آزمودنیهای گروه هدف و کنترل
بهصورت جداگانه در اتاقی مجزا و پس از شنیدن توضیحات
پژوهشگر به انجام آزمون هوش وکسلر مشغول شدند [ .]30در
مرحله بعد نیز آزمون روایت براساس دو داستان تصویری «اسب»
و «گربه» هیکمن (پیوست شماره  1و  )2ضبط و ثبت و پس از
آن ،بهطور دقیق نسخهنویسی شد و انواع ابزارهای زبانی نمود
شامل نمود ناقص و نمود کامل و زمینهسازی شامل پیشزمینه و
پسزمینه شناسایی شد [ .]11هر کدام از داستانهای ذکر شده
ویژگیهای خاص خود را دارد .داستان «گربه» دارای ساختار
زمانی پیچیدهتری است ،بهطوریکه رویدادهای اصلی داستان در
فاصله زمانی بسیار نزدیک به هم اتفاق میافتند یا با یکدیگر
همپوشانی دارند .درصورتیکه در داستان «اسب» رویدادهای
اصلی دارای ترتیب زمانی 23هستند .هر دو داستان نیز افعال
حرکتی خاص خود را دارند («دویدن»« ،پریدن»« ،افتادن» در
داستان «اسب» و «پرواز کردن»« ،از درخت باال رفتن» و «پایین
کشیدن» در داستان «گربه») .در داستان «گربه» تغییر موقعیت
21. Gilliam Autism Rating Scale-2/GARS-2
22. Autism spectrum Screening Questionnaire/ASSQ
23. chronologically order
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بیشتری وجود دارد («رفتن و برگشتن پرنده مادر» و «رفتن گربه
و سگ») [ .]11در این پژوهش ،برای توصیف و تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نخست ،میزان کاربرد
هر یک از ابزارها در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم
با عملکرد باال با استفاده از درصدگیری مشخص شد و بر روی
جدولهای آماری و نمودارهای توصیفی به تصویر درآمد .میانگین
رتبهای هر یک از دو گروه در بهکارگیری ابزارهای زبانی ذکر
شده ،ارائه شد .بهعالوه ،برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها،
آزمون شاپیرو ویلک 24مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد
توزیع دادهها در این پژوهش ،نرمال نیست .با توجه به غیر نرمال
بودن دادهها ،از آزمون ناپارامتری یو من-ویتنی 25استفاده شد و با
کمک آن میزان معناداری در بهکارگیری هر یک از ابزارهای زبانی
مشخص شد .بهاینصورت که وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار
میان متغیرها در سطح معناداری  ۰/۰۵مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها
همانگونه که عنوان شد ،در تولید و درک روایت بازنمایی
مؤلفههای زمان-نمود و زمینهسازی-نقش تعیینکنندهای در
انتقالاطالعاتگفتمانیایفامیکنند.ویژگیهایجمعیتشناختی
آزمودنیهای پژوهش در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول شماره  ،2فراوانی و درصد بهکارگیری مؤلفه نمود را در
روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان
هنجار نشان میدهد .کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال
در «داستان اسب»  52/32درصد و کودکان هنجار  69/16درصد
از نمود کامل استفاده کردند .در حالیکه نمود ناقص در روایت
«داستان اسب» کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال به
میزان  47/68درصد و در روایت کودکان هنجار به میزان 30/84
درصد مورد استفاده قرار گرفته است .از سوی دیگر ،در «داستان
گربه» کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال  49/50درصد
و کودکان هنجار  74/84درصد از نمود کامل استفاده کردهاند؛
در حالیکه نمود ناقص در روایت «داستان گربه» کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال به میزان  50/50درصد و در روایت
کودکان هنجار به میزان  25/15درصد مورد استفاده قرار گرفته
است .بنابراین ،این نکته قابل تأمل است که کودکان دارای اختالل
اوتیسم با عملکرد باال در روایت «داستان گربه» نمود ناقص را
به میزان تقریبی  2برابر بیشتر از کودکان هنجار بهکار بردهاند.
درنهایت ،در مجموع روایتها کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال  50/72درصد و کودکان هنجار  72/34درصد از
نمود کامل استفاده کردهاند .درحالیکه ،نمود ناقص در روایتهای
کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال به میزان 49/28
درصد و در روایت کودکان هنجار به میزان  27/65درصد مورد
24. Shapiro-Wilk
25. Mann-Whitney U
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها (تعداد= 20پسر)
میانگین±انحراف معیار

متغیرها

کودکان اتیسمی با عملکرد باال

کودکان هنجار

سن (سال/ماه)

9/5±1/5

9/3±1/5

هوش

107/40±6/51

123/90±5/27

هوش کالمی

96/85±6/71

117/30±6/41

هوش عملی

115/95±8/81

126/05±4/92

گارز2-

73/95±3/08

-

رفتارهای کلیشهای

21/30±2/02

-

ارتباط

20/50±1/00

-

تعامل اجتماعی

21/75±1/51

-

پرسشنامه ارزیابی طیف اتیسم

24/20±3/51

-

استفاده قرار گرفته است .بنابراین ،مشاهده میشود کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال از نمود ناقص در مجموع روایتها
به میزان بیشتری نسبت به کودکان هنجار استفاده کردهاند.
نمونههایی از بهکارگیری نمود کامل و ناقص توسط کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال و هنجار فارسیزبان در روایتهای
تولید و گردآوری شده در(پیوست شماره  )3ارائه شده است.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده
شد .نتایج این آزمون نشان داد توزیع دادهها در این پژوهش،
نرمال نیست .به این ترتیب ،آزمون ناپارامتری یو من-ویتنی مورد
استفاده قرار گرفت تا میزان بهکارگیری مؤلفههای نمود در میان
دو گروه کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان
هنجار مشخص شود و مورد مقایسه قرار گیرند.
بر اساس جدول شماره  ،3بین روایتهای «داستان اسب»

کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار
فارسی زبان در بهکارگیری مؤلف ه نمود کامل تفاوتی معنادار
وجود دارد ( ،)P =0/001درحالیکه در بهکارگیری مؤلف ه نمود
ناقص تفاوت معناداری وجود ندارد .از سوی دیگر ،در «داستان
گربه» بین روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال و کودکان هنجار فارسی زبان در بهکارگیری مؤلف ه نمود
کامل تفاوت معناداری وجود دارد ،زیرا سطح معناداری 0/0001
است ( .)P =0/0001بهعالوه ،میان این دو گروه در بهکارگیری
مؤلف ه نمود ناقص تفاوت معناداری وجود ندارد .سطح معناداری
در این مورد  0/121و بیشتر از  0/05است (.)P =0/121
همچنین ،در مجموع روایتهای تولید شده توسط کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار فارسی زبان در
بهکارگیری مؤلف ه نمود کامل ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ زیرا
سطح معناداری  0/0001است ( ،)P =0/0001درحالیکه میان

جدول  .2فراوانی بهکارگیری مؤلف ه نمود در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و هنجار
مؤلفههای زمان

تعداد (درصد)
کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال

کودکان هنجار

نمود کامل

(79)52/32

(175)69/16

نمود ناقص

(72)47/68

(78)30/84

نمود کامل

(99)49/50

(241)74/84

نمود ناقص

(101)50/50

(81)25/15

نمود کامل

(178)50/72

(416)72/34

نمود ناقص

(173)49/28

(159)27/65

داستان

داستان اسب

داستان گربه

مجموع روایتها
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جدول  .3مؤلف ه نمود در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار
مؤلفههای زمان

آزمون یو من-ویتنی

کودکان

آماره

سطح معناداری

77/5

0/001

135/5

0/081

57

0/0001

142

0/121

61

0/0001

131/5

0/063

اوتیسم

نمود کامل

هنجار

داستان اسب

اوتیسم

نمود ناقص

هنجار
اوتیسم

نمود کامل

هنجار

داستان گربه

اوتیسم

نمود ناقص

هنجار
اوتیسم

نمود کامل

هنجار

مجموع روایتها

اوتیسم

نمود ناقص

داستان

هنجار

این دو گروه در بهکارگیری مؤلف ه نمود ناقص ،تفاوت معناداری
وجود ندارد .سطح معناداری در این مورد  0/063و بیشتر از 0/05
است (.) P=0/063
به این ترتیب ،بخشی از فرضیه صفر  1مبنی بر عدم وجود
تفاوت معنادار در بهکارگیری نمود کامل در روایتهای کودکان
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار ،رد میشود.
بخشی دیگر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار در بهکارگیری
نمود ناقص در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال و کودکان هنجار تأیید میشود.
جدول شماره  ،4فراوانی و درصد بهکارگیری مؤلفه زمینهسازی
را در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و

کودکان هنجار نشان میدهد .کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال در روایت «داستان اسب»  73/05درصد و کودکان
هنجار  94/16درصد از پیشزمینه استفاده کردند ،در حالیکه
پسزمینه در روایت «داستان اسب» کودکان دارای اختالل
اوتیسم با عملکرد باال به میزان  26/95درصد و در روایت کودکان
هنجار به میزان  5/84درصد مورد استفاده قرار گرفته است .از
سوی دیگر ،در «داستان اسب» کودکان دارای اختالل اوتیسم
با عملکرد باال  81/82درصد و کودکان هنجار  88/36درصد
از پیشزمینه استفاده کردهاند .حال آنکه ،پسزمینه در روایت
«داستان اسب» کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال
به میزان  18/18درصد و در روایت کودکان هنجار به میزان
 11/63درصد مورد استفاده قرار گرفته است .در مجموع روایتها،

جدول  .4فراوانی بهکارگیری مولف ه زمینهسازی در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و هنجار
مولفههای زمان
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تعداد (درصد)
کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال

کودکان هنجار

پیشزمینه

(122)73/05

(226)94/16

پسزمینه

(45)26/95

(14)5/84

پیشزمینه

(171)81/82

(243)88/36

پسزمینه

(38)18/18

(32)11/63

پیشزمینه

(167)46/78

(240)46/61

پسزمینه

(190)53/22

(275)53/39

داستان

داستان اسب

داستان گربه

مجموع روایتها

عباسعلی آهنگر و همکاران .مقایس ه بازنمایی برخی مؤلفههای زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار

آذر و دی  . 1400دوره  . 10شماره 5

جدول  .5مؤلفه زمینهسازی در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار
مؤلفههای زمان

پیشزمینه
پسزمینه
پیشزمینه
پسزمینه
پیشزمینه
پسزمینه

کودکان

اوتیسم
هنجار
اوتیسم
هنجار
اوتیسم
هنجار
اوتیسم
هنجار
اوتیسم
هنجار
اوتیسم
هنجار

کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال به میزان 46/78
درصد و کودکان هنجار  46/61درصد از پیشزمینه استفاده
کردهاند .پسزمینه در روایت کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال به میزان  53/22درصد و در روایت کودکان هنجار به
میزان  53/39درصد مورد استفاده قرار گرفته است .نمونههایی از
بهکارگیری پیشزمینه و پسزمینه توسط کودکان دارای اختالل
اوتیسم با عملکرد باال و هنجار فارسیزبان در روایتهای تولید و
گردآوری شده در (پیوست شماره  )4ارائه شده است.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده
شد .نتایج این آزمون نشاندهنده توزیع غیرنرمال دادهها بود .از
اینرو ،آزمون ناپارامتری یو من-ویتنی مورد استفاده قرار گرفت
تا میزان بهکارگیری زمینهسازی در میان دو گروه کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار مشخص شود و
مورد مقایسه قرار گیرد.
نتایج حاصل از آزمون ناپارامتری یو من-ویتنی نشان میدهد
در «داستان اسب» بین روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم
با عملکرد باال و کودکان هنجار فارسی زبان در بهکارگیری
پیشزمینه و پسزمینه تفاوت معناداری وجود دارد و سطح
معناداری پیشزمینه  0/001است ( .) P=0/001همچنین،
سطح معناداری پسزمینه  0/02میباشد ( .) P=0/02از سوی
دیگر ،سطح معناداری در جدول شماره  5نشان میدهد بین
روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان
هنجار فارسی زبان در بهکارگیری پیشزمینه در «داستان گربه»
تفاوتی معنادار وجود دارد .سطح معناداری پیشزمینه 0/028

آزمون یو من-ویتنی
آماره

سطح معناداری

76/5

0/001

117/5

0/02

119

0/028

200

0/9

108

0/012

117/5

0/02

داستان

داستان اسب

داستان گربه

مجموع روایتها

است( ،)P=0/028در حالیکه سطح معناداری پسزمینه 0/9
میباشد ( .)P=0/9در نتیجه ،تفاوت معناداری در پسزمینه
وجود ندارد .در انتها ،همانطورکه مشاهده میشود بین مجموع
روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان
هنجار فارسی زبان در بهکارگیری پیشزمینه و پسزمینه تفاوت
معناداری وجود دارد ،زیرا سطح معناداری پیشزمینه و پسزمینه
بهترتیب  0/012و  0/02است ( .)P=0/02( ،)P=0/012بر این
اساس ،فرضیه صفر فرعی  2مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار
در بهکارگیری زمینهسازی در مجموع روایتهای کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار ،رد میشود.

بحث
پژوهش حاضر به بررسی چگونگی بازنمایی مؤلفههای نمود
و زمینهسازی توسط کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال و مقایسه آن با کودکان هنجار پرداخت .با توجه به توصیف
و تجزیهوتحلیل نتایج بهدست آمده ،مشخص شد بین روایتهای
این دو گروه از کودکان در بهکارگیری مؤلف ه نمود کامل تفاوت
معنادار وجود داشت ( .)P=0/0001بهعبارت دیگر ،کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال کمتر از کودکان هنجار از نمود
کامل استفاده کردند .به این معنا که به میزان کمتری رویدادها
را بهصورت نمود کامل یا تکمیل شده روایت میکردند و بیشتر
بهصورت استمراری رویدادها توجه داشتند .در واقع ،این گروه از
کودکان به ساختار درونی موقعیت توجه بیشتری نشان میدادند.
به نظر میرسد روایت یک رویداد از زاویهای خارج از موقعیت
برای آنها دشوار بود .این یافته میتواند مرتبط با نوعی نقص

عباسعلی آهنگر و همکاران .مقایس ه بازنمایی برخی مؤلفههای زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار

957

آذر و دی  . 1400دوره  . 10شماره 5

و اختالل در تواناییهای شناختی فرد باشد .یکی از مهمترین
نظریات شناختی در ارتباط با اختالل طیف اوتیسم نظریه ضعف
هماهنگی مرکزی 26است .به این معنا که کودکان دارای اختالل
طیف اوتیسم بیشتر بر جزئیات یک موضوع تمرکز دارند و درک
یک فرآیند بهصورت کلی برای آنها دشوار میباشد [.]31-۳۷
نتایج نشان داد بین این دو گروه از کودکان در بهکارگیری مؤلفه
ن رو،
نمود ناقص تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P=0/063از ای 
فرضیه صفر  1این پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار در
بهکارگیری نمود در روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با
عملکرد باال و کودکان هنجار ،در ارتباط با مؤلف ه نمود ناقص تأیید
میشود و در ارتباط با مؤلف ه نمود کامل رد میشود .بهعالوه،
همانطورکه پیشتر بیان شد ،یکی از تفاوتهای دو آزمون روایت
یعنی داستان «اسب» و «گربه» هیکمن ( )2004در ساختار
زمانی این دو داستان میباشد [ ،]11به صورتیکه در داستان
«گربه» ساختار زمانی پیچیدهتری وجود دارد .نتایج پژوهش
حاضر نیز وجود این تفاوت را تأیید میکند؛ به این صورتکه
درصد بهکارگیری نمود در روایت داستان «اسب» کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال  52/32درصد و در داستان «گربه»
 49/50درصد میباشد .به همین ترتیب ،درصد بهکارگیری
نمود در روایت داستان «اسب» کودکان هنجار  69/16درصد
و در روایت داستان «گربه»  74/84درصد میباشد .بنابراین ،در
روایت داستان «گربه» از مؤلفه نمود به میزان بیشتری استفاده
شده است که نشاندهنده ساختار زمانی پیچیدهتر این داستان
میباشد .در داستان «گربه» رویدادهای اصلی داستان در فاصله
زمانی بسیار نزدیک به هم اتفاق می افتند یا با یکدیگر همپوشانی
دارند .بهطور کلی ،کودکان دارای اختالل اوتیسم در بهکارگیری و
بازنمایی نمود کامل نسبت به کودکان هنجار عملکرد ضعیفتری
داشتند .این موضوع میتواند مرتبط با نقصان کودکان دارای
اختالل طیف اوتیسم در تفکر درزمانی باشد .یکی از شاخصهای
رشد تفکر درزمانی ،توانایی سخن گفتن از گذشته و یا آینده یک
موقعیت کنونی است .از سوی دیگر ،بازنمایی نمود کامل و سخن
از رویدادهای تکمیل شده در زبان فارسی نیازمنداستفاده از زمان
در قالب فعل گذشته میباشد .بنابراین ،نقصان در تفکر درزمانی
و بهعبارتی ،دشواری در بهکارگیری افعال گذشته میتواند دلیلی
بر ضعف عملکرد این کودکان در بازنمایی نمود کامل باشد [.]14
در فرضیه صفر  2پژوهش ،ابزار زبانی زمینهسازی در روایتهای
دو گروه از کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان
هنجار مورد مقایسه ،بررسی و تحلیل قرار گرفت .به این ترتیب،
نتایج حاصل از آزمون یو من-ویتنی نشان داد بین روایتهای
کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و کودکان هنجار
فارسی زبان در بهکارگیری مؤلفههای پیشزمینه ( )P=0/012و
پس زمینه ( )P=0/02تفاوت معناداری وجود داشت .این یافته

حاکی از آن است که کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال در هنگام روایت و انتقال اطالعات اصلی بهعنوان پیشزمینه
عملکرد ضعیفتری را نسبت به کودکان هنجار به نمایش
گذاشتند ،درحالیکه اطالعات حاشیهای و جانبی یا پسزمینه
بیشتری را نسبت به کودکان هنجار تولید کردند .این یافته نیز
میتواند با نظریه ضعف هماهنگی مرکزی مرتبط باشد .مطابق با
این نظریه ،کودکان و بزرگساالن اوتیسم نوعی اشتغال فکری به
27
جزئیات را از خود نشان میدهند و قادر به استخراج اصل کالم
و نکات مهم نیستند .در حقیقت ،تمرکز بر جزئیات یک مسئله
آنها را از دیدن تصویر بزرگتر باز میدارد [ .]31-۳۷بر این
اساس ،فرضیه صفر  2این پژوهش مبنی بر عدم تفاوت معنادار در
زمینهسازی روایتهای کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال و کودکان هنجار رد میشود« .داستان گربه» نسبت به
«داستان اسب» دارای بافت پیچیدهتری میباشد ،نتایج پژوهش
حاضر نیز وجود این تفاوت را تأیید کرد .چنانکه مشاهده شد
درصد بهکارگیری پیشزمینه در روایت داستان «اسب» کودکان
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال  73/05درصد و در داستان
«گربه»  81/82درصد و درصد بهکارگیری پسزمینه در روایت
داستان «اسب» کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال
 26/95درصد و در داستان «گربه»  18/18درصد است .به همین
ترتیب ،درصد بهکارگیری پیشزمینه در روایت داستان «اسب»
کودکان هنجار  94/16درصد و در روایت داستان «گربه» 88/36
درصد و درصد بهکارگیری پسزمینه در روایت داستان «اسب»
کودکان هنجار  5/84درصد و در داستان «گربه»  11/63درصد
میباشد .بنابراین ،در روایت داستان «گربه» از مؤلفه زمینهسازی
به میزان بیشتری استفاده شده است که نشاندهنده ساختار
زمانی پیچیدهتر این داستان میباشد .در این داستان نیز کودکان
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در بهکارگیری پیشزمینه
عملکرد ضعیفتری نسبت به کودکان هنجار داشتند .از سوی
دیگر ،نسبت به کودکان هنجار از تمایل بیشتری به بازنمایی و
ی خود برخوردار بودند.
استفاده از پسزمینه در انتقال روایتها 
بر اساس نتایج پژوهش آهنگر و مجاهدی رضائیان [ ]38در
زبان فارسی ،بهکارگیری نمود کامل در پیشزمینه با افزایش سن
کودکان هنجار کاهش و بهکارگیری نمود ناقص افزایش مییابد.
برعکس ،در بزرگساالن به کارگیری نمود کامل در پیشزمینه
افزایش و بهکارگیری نمود ناقص کاهش مییابد .در پسزمینه
نیز این رابطه به همین صورت مشاهده میشود .بنابراین ،درک و
ایجاد شناخت نسبت به مفهوم نمود بهطور تدریجی اتفاق میافتد
و در ارتباط مستقیم با زمینهسازی قرار دارد.
از سوی دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال در مقایسه با کودکان هنجار با توجه
به نظریه ضعف هماهنگی مرکزی ،توجه بر جزئیات و ساخت

26. weak central coherence theory
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درونی موقعیت ،توانایی کمتری در بهکارگیری نمود کامل و در
نتیجه زمان گذشته یک صورت فعلی دارند .بنابراین ،یافتههای
این پژوهش میتواند با یافتههای ابراهیمیپور مبنی بر میانگین
کمتر درک مقولههای تصریفی اسم ،صفت ،فعل و قید در کودکان
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در مقایسه با کودکان هنجار،
همسو باشد .بهعنوان مثال ،ابراهیمیپور مقولههای تصریفی فعل
شامل :زمان(حال ساده اخباري ،حال استمراري ،حال التزامی،
امری ،آینده ،گذشتۀ ساده ،گذشتۀ استمراري ،گذشتۀ نقلی ساده،
گذشتۀ بعید) ،نمود (کامل ،ناقص) ،وجه (اخباري ،التزامی ،امري) و
جهتی (معلوم ،مجهول) را در پژوهش خود مورد بررسی قرار داد و
به این نتیجه دست یافت که کاربرد نادرست زمان دستوری و نمود
کامل و ناقص بین کودکان عادی و دارای اختالل اوتیسم تفاوتی
معنادار ایجاد میکند [ .]39همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با یافته
پژوهشگرانی همچون ژو ،28کراین ،29گائو ،30تانگ و جیا ]40[ 31در
ارتباط با ضعف عملکرد کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال که در مقایسه با کودکان عادی بهطور معناداری کمتر از تکواژ
نمود کامل استفاده کرده بودند و بیشتر صورت ساده فعل را بکار
میبردند ،با بارتولوچی و آلبرز ]41[ 32در ارتباط با مشکالت بیشتر
کودکان دارای اختالل اوتیسم در بهکارگیری پسوند زمان گذشته
نسبت به کودکان عادی ،با تاگر فالسبرگ ]42[ 33در ارتباط با
تفاوت معنادار کودکان دارای اختالل اوتیسم با کودکان عادی و
عدم توانایی استفاده از زمان گذشته ،همسو میباشد.
همچنین ،تاکنون در ارتباط با حوزه زمان و دو متغیر نمود و
زمینهسازی در گفتمان روایتی کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم
و بهطور خاص کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال در زبان
فارسی پژوهش قابل مالحظهای انجام نشده است و بهایندلیل که
درک صحیح زمان در بسیاری از موارد همچون تعامالت ،حافظه
و تمرکز ،یادگیری ،تکامل شناختی موردنیاز است ]25[ ،بررسی
این دو متغیر در پژوهش حاضر در میان کودکان دارای اختالل
اوتیسم با عملکرد باالی زبان فارسی و در سطح گفتمان میتواند
اطالعات جدیدی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد و زمینه تحلیل
مشکالت شناختی و زبانی آنها را فراهم آورد.

نتیجهگیری
براساس یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال در بازنمایی برخی از مؤلفههای نمود
و زمینهسازی بهطور معناداری ضعیفتر از کودکان هنجار عمل
کردند .کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال از نمود کامل
کمتر استفاده کردند .به نظر میرسد این گروه از کودکان قادر به

روایت یک رویداد از منظری بیرونی نیستند و در روایت هر رویداد
به ساختار درونی آن موقعیت توجه بیشتری میکنند .این موضوع
در مبحث زمینهسازی نیز مشاهده میشود که کودکان دارای
اختالل اوتیسم با عملکرد باال به پسزمینه یا اطالعات حاشیهای
و جانبی بیشتر توجه دارند و در ارتباط با اصل موضوع عملکرد
ضعیفتری را نسبت به کودکان هنجار نشان میدهند .به نظر
میرسد عملکرد ضعیف کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد
باال میتواند مرتبط با ضعفهای شناختی و زبانی آنها باشد.
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پیوست  .3نمونههایی از بهکارگیری پیشزمینه و پسزمینه توسط کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و هنجار فارسیزبان
داستان

کودکان

اسب
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال
گربه

اسب
هنجار
گربه

زمینهسازی

مثال

پیشزمینه

اسبه داره بدو بدو میکنه ،ناراحته ،گاوه داره نگاهش میکنه.

پسزمینه

یک مزرعست ،یه اسبه ،یه گاوست.

پیشزمینه

سگه گربه رو گرفته ،گربه سگو فرار کرد.

پسزمینه

این یه پرندست.

پیشزمینه

اینجا میخواسته ازینجا بپره که پریده بعد افتاده.

پسزمینه

یه اسبی اینجا بوده.

پیشزمینه

یک گربهای اومده بعد گنجیشکه ترسیده فرار کرده.

پسزمینه

اینجا یه پرنده بوده که رو نولش بوده سه تا جوجه داشته.

پیوست  .4نمونههایی از بهکارگیری نمود کامل و ناقص توسط کودکان دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال و هنجار فارسیزبان
داستان

کودکان

اسب
دارای اختالل اوتیسم با عملکرد باال
گربه

اسب
هنجار
گربه

نمود

مثال

کامل

وسایل نجات آورد پاشو درست کردن گاوا آشتی کردن ،درست کردن.

ناقص

گاوه داره نگاهش میکنه ،داره میدوه.

کامل

مادر جوجه ها پرواز کرد و یه گربه ظاهر شد.

ناقص

گربه هه داره از درخت باال میره تا به این لونه ی پرنده هه برسه.

کامل

یه روز یه اسبی تنها بود رفت کنار باغ ایستاد.

ناقص

اینجا یه اسبه داشته برای خودش میدویده.

کامل

یک روز یه گنجیشکی تو لونش نشسته بوده.

ناقص

وقتی داشته میرفته باال سگم ازونطرف داشته میومده.
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