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 چکیده

محسکو    اتیسکتیک کودککا    برجسکته پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز، از مشکالال    ازآنجاکه

تالرار گفتار بر کاهش پژواک گویی و رفتارهکای چکالش انگیکز     یاثربخش ، این پژوهش، به بررسیشوند یم

   ،نمونکه آمکاری   .است AB نوع تک آزمودنی با طرح از پژوهش حاضر. است پرداخته یستیکات کودکا 

روش . کردنکد  یمک بودند که در مدرسه استثنایی پسرانه بشار  شهر تهرا  تحصیل  یستیکات پسر آموز دانش

انجام  ها نمونه های ییگودر این پژوهش روش تالرار گفتار بوده است که به صور  تالرار پژواک  ،مداخله

و رفتارهای چالش انگیز از طریق ثبت فراوانی رفتکار پک     ها ییگوآ  در فراوانی پژواک  یرتأثشده است و 

ط پایه و شکش  جهت ثبت خ مشاهده سه جلسه شامل ،جلسا . از هر جلسه مداخله مورد بررسی قرار گرفت

جکداو   . جلسه پیگیری پ  از آخرین جلسه ثبت فراوانی در نظکر گرفتکه شکد    یک سرانجامجلسه مداخله و 

و رفتارهای  ها ییگوکاهش پژواک  در این روش مداخله یرتأث دهنده نشا ، شده یمترسفراوانی و نمودارهای 

رای ککاهش پکژواک گکویی و رفتارهکای     ککه از ایکن روش بک    شود یم یشنهادبودند پ ها نمونهچالش انگیز در 

 .استفاده شود یستیکات چالش انگیز کودکا 

 .کودکا  اتیستیکرفتارهای چالش انگیز، پژواک گویی، تالرار گفتار، : واژگان کلیدی
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اختال  اتیستیک، اختال  رشدی شدیدی است که با نابهنجکاری در ککارکرد اجتمکاعی،    

؛ ترجمه 002  وولف و مش ) شود یممشخص  یرعادیغزبا ، ارتباط و با رفتارها و عالیق 

رایک  زبکانی در میکا      هکای  دیدگی یبآساز جمله (. 22  مالی آبادی و فروع الدین عد ، 

پکژواک گکویی   . اشاره نمود ضمایر و پژواک گویی  یساز وارونهبه  توا  یماین کودکا ، 

 سکاا  که از ککودک   ثا  زمانیبرای م. باشد یم ها واژهو   ها جمله وار به معنای تالرار طوطی

کودککا   % 57بکیش از  . کند یمهمین جمله را تالرار  وقفه یباو ( ؟خواهی یمآ  )، شود یم

تالکرار   هکا  واژه فقکط  هکا  ییگکو  در پژواک(.000 ،  پریزنت)، پژواک گویی دارند اتیستیک

 معنکا  یبک و یا حتی صداهای  ها واجکه این کودکا   شود یم، گاهی اوقا  مشاهده شوند ینم

 (.005 ؛  پائو ، بیانچی، آگوستین ، کلین و ولالمر) کنند یمرا نیز تالرار 

گویی ارائه شده است، پژواک گکویی بکه دو نکوع پکژواک      که از پژواک بندی یمتقس در

پژواک گکویی درنگیکده بکه    . تقسیم شده است   درنگ یبگویی  و پژواک7گویی درنگیده 

گکویی   باشد و پکژواک  یم کوتاه یا وقفهپ  از  شده یدهشن یها واژهو   ها جملهمعنای تالرار 

بالفاصکله پک  از    معنکا  یبک و یکا اصکوا     هکا  واژه،  ها جمله وقفه یببه معنای تالرار  درنگ یب

 (.000 ، 5؛ هافنر 82 پریزنت، )شنید  است 

چالش انگیز، رفتارهایی هستند که سالمت جسمی و روانی فرد و اطرافیکا    یرفتارها

رفتارهای چکالش انگیکز شکامل رفتارهکایی از      (. 00 ، 2ویتالر)اندازند ه خطر میفرد را ب

تخریکب امکوا  خکود و     ،یکز آم خشونتآسیب رساند  به خود، پرخاشگری و رفتار  قبیل

در گکروه   ای یشکه کل یرفتارهکا رابطکه بکا وجکود     در. (005 ، 8هکانبری ) شکود  یمدیگرا  

                                              
1
. Wolfe & Mash 

2
. Echolalia 

3
. Prizant 

4
. Paul, Bianchi, Augustyn, Klin, Volkmer 

5
. Delayed Echolalia 

6
. Immediate Echolalia 

7
. Heffner                                                                     

8
. Vitker 

9
. Hanbury 
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معتقدنککد کککه رفتارهککای  یبرخکک .دارد رفتارهککای چککالش انگیککز، نتککای  متناقضککی وجککود

و برخکی دیگکر، معتقدنکد ایکن      گیرنکد  یمدر گروه رفتارهای چالش انگیز قرار  ای یشهکل

خواهکا  آ  هسکتند و در    اتیسکتیک رفتارها به دلیل تحریک حسکی اسکت ککه کودککا      

 (.002 ،  داشا) گیرند ینمگروه رفتارهای چالش انگیز قرار 

دورا   یتالرارهکا ، پکژواک گکویی بکه عنکوا  میکرا       شکده  انجکام  یها پژوهش بر اساس

مشکاهده   معنا یبنوزادی بیا  شده است، در دورا  نوزادی نیز تالرار مالرر اصوا  معنادار و 

بزرگ زبانی روبکرو هسکتیم ککه در     یرتأخبا  اتیستیک در کودکا   رسد یمبه نظر  و شود یم

؛ شکوئن، پکائو  و   000 هکافنر،  )اسکت   انکده جام بکه آنها تالرار مالرر اصوا  دورا  نکوزادی  

 (.  0 ،  چاورسالا

بکه سکمت    اغلکب که در رابطه با پژواک گویی صور  گرفتکه اسکت،    ییها مداخله

 هککای یوهشکککککه مبتنککی بککر   یرفتککار یهککا مداخلککه. خاموشککی آ  جهککت داشککته اسککت 

اغلکب بکرای خاموشکی پکژواک گکویی در نظکر گرفتکه         باشکند،  یمک عامکل   سازی یشرط

پکژواک   یخاموشک  سکرانجام بر آ ، دو روش دیگر که برای ککاهش و  افزو   .شوند یم

اشکاره و روش   -مالک   -روش نشکانه  از انکد  عبکار   گیرند یمگویی مورد استفاده قرار 

اشاره از طریکق ارائکه ککار  و نمکایش آنهکا بکه        -مال  -روش نشانه .اسالریبمن و کر

و بسیار شبیه بکه روش   شود یماستفاده کودک به عنوا  جایگزینی برای کالم و ارتباط 

این در حالی اسکت ککه چنکدین پکژوهش     (.  82 ،  مارو و فاک )مبادله تصاویر است 

از پکژواک گکویی بکه    ( 0 0 ؛ لیکزا،   82 ؛ بکاری و همالکارا  ،  7 8 ،  وولف، چ  )

 .اند کردهعنوا  راهی برای برقراری و حفظ رابطه صحبت 
ککه تالکرار ککالم     انکد  داده نشکا   (000 ؛ هکافنر،   82 پریزنکت،  )هکا   پکژوهش از  یبرخ 

ککه آیکا    آیکد  یمک پکیش   سکاا  حا  این . در کاهش پژواک گویی نقش داشته باشد تواند یم

                                              
1
. Dasha                                                                 

2
. Schoen, Paul, Chawerska 

3
. Marrow & Fox 

4
.Wolfe & Chess                                                  
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در  یریتکأث  توانکد  یمک  ،اتیستیکتالرار گفتار به عنوا  راهی برای برقراری ارتباط با کودک 

 کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودک داشته باشد؟

 روش

 .شد استفاده ABدر این پژوهش از روش تک آزمودنی با طرح 

 یریگ نمونهنمونه و روش 

که از مدرسه استثنایی پسرانه بشکار  بکه شکیوه     یستیک بودندات پسر آموز دانش  نمونه، 

 .ندشد انتخا  در دسترس، یریگ نمونه

 یریگ اندازهابزار 

ککه نکرف فراوانکی     بکود مورد استفاده در این پکژوهش، جکداو  زمکانی     یریگ اندازهابزار 

تعکداد پکژواک    ،جکداو  زمکانی  . دهند یمپژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز را نمایش 

 نشکا   ،وجکود دارنکد   شکده  یکین تعو رفتارهای چکالش انگیکز را ککه در مکد  زمکا        ها ییگو

 . دهند یم

  سکپ   . گرفتجلسه مشاهده طبیعی جهت برآورد خط پایه صور    از مداخله،  قبل 

 .صور  گرفتجلسه پیگیری  یک سرانجامو له با روش تالرار گفتار انجام شد جلسه مداخ

 روش اجرا

موزش و پکرورش اسکتثنایی شکهر تهکرا  و     آپ  از اخذ مجوز از دانشگاه و هماهنگی با 

جلسکه    ، یستیکآموز ات دانش  پسرانه بشار  و انتخا   سپ  هماهنگی با مدرسه استثنایی

به منظور مشاهده و دستیابی به خط پایکه نکرف فراوانکی پکژواک گکویی و رفتارهکای چکالش        

 باشکند  یمسپ  جداو  زمانی که ابزار مورد استفاده در این پژوهش  .انگیز، ترتیب داده شد

سکپ    شکد  یمک  انجام لسه، تالرار گفتارترتیب که طی هر ج ینبد .مورد استفاده قرار گرفتند

ثبکت   جلسکه بعکد   جداگانکه در  بکه طکور  نرف فراوانی پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز 

 .شدند یم

 نتایج
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تالکرار   یا مداخلکه با توجه به نمودارهای هر سه آزمودنی، متوجه خواهید شد ککه روش  

داشته است  یرتأث یستیکات گفتار بر کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودکا 

کلکی   به طکور . و منجر به کاهش دو متغیر پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز شده است

شامل سه جلسه جهت ثبت خط پایکه و شکش جلسکه مداخلکه بکه همکراه        برگزارشدهجلسا  

بکه   یا جلسکه به ذکر اسکت پک  از هکر جلسکه مداخلکه،       الزم. یک جلسه پیگیری بوده است

 .شد یماوانی متغیرها در نظر گرفته منظور ثبت فر

حضکور   آمکوزا   دانکش در ایکن جلسکا  پژوهشکگر در ککالس     : جلسا  ثبت خکط پایکه  

، جهکت ثبکت   پرداخکت  یمک و در خال  یک جلسه به ثبت فراوانی پکژواک گکویی    یافت یم

و  پرداخکت  یم ها ییگوبه مشاهده و ثبت فراوانی پژواک  صرفاًدقیق، پژوهشگر یک جلسه 

، بنکابراین بکرای   داد یمبه ثبت رفتارهای چالش انگیز اختصاص  صرفاًیک جلسه را روز بعد 

 .شش جلسه در نظر گرفته شد ،اخذ سه جلسه خط پایه برای دو متغیر

 آمکوز  دانکش مداخله در کالسی جداگانه و تنها در حضور پژوهشکگر و  : جلسا  مداخله

آمکوز   دانکش  هکای  ییگکو واک بدین صور  بود ککه پکژ   مداخله. در محیطی آرام انجام شد

محتکوای پکژواک گکویی    . شکد  یمک توسط پژوهشکگر تالکرار   ...( اعم از جمله، کلمه، صدا و)

بکود ککه بکا همکا  آهنکگ ادا شکده، توسکط        ( خکوام بکرم دنبکا  مامکانم     مکی )نمونه او  جمله 

، واکنش نمونه او  به این تالرار گفتکار واککنش خاصکی نبکود و در     شد یمپژوهشگر تالرار 

 هکای  ییگکو بعد از اولین جلسه مداخله شاهد کاهش چشمگیری از فراوانی پژواک  مشاهده

در اولکین جلسکه بعکد از مداخلکه بکرای پکژواک         فراوانکی   یبه طکور بودیم،  آموز دانشاین 

که بعکد از مداخلکه    یا جلسه در. برای رفتارهای چالش انگیز ثبت گردید 5گویی و فراوانی 

 توأما فراوانی پژواک گویی و رفتار چالش انگیز  شد یمدر نظر گرفته  ها یفراوانبرای ثبت 

در . شکد  یمک روز پک  از مداخلکه برقکرار      الی   و این جلسه در فاصله زمانی  شدند یمثبت 

و رفتارهکای چکالش انگیکز     ها ییگورابطه با نمونه دوم، علیرغم کاهش نرف فراوانی پژواک 

این نمونه توسط پژوهشکگر، واککنش هیجکانی     های ییگو این نمونه، به هنگام تالرار پژواک

توسط پژوهشکگر ناراضکی بکود ایکن      هایش ییگوخشم را نشا  داد و از تالرار شد  پژواک 
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واکنش در حدی بود که در جلسه دوم مداخله، این نمونه به صراحت به پژوهشکگر خطکا    

فراوانکی بعکد از   جلسا  بعکد از مداخلکه سکوم یعنکی در جلسکا  ثبکت        در. کرد، حرف نز 

در آ   ککه  یدرحالمداخله چهارم و پنجم تا حدودی افزایش پژواک گویی مشاهده گردید 

جلسا  نیز همواره با کاهش نرف رفتارهای چالش انگیز روبه رو بودیم اما در جلسه بعکد از  

در مورد نمونه . مداخله ششم کاهش چشمگیری در نرف فراوانی پژواک گویی مشاهده شد

متفاوتی بودیم، در جلسکه او  مداخلکه، واککنش ایکن نمونکه بکه        یها واکنششاهد  سوم، نیز

هنگام تالرار گفتار توسط پژوهشگر باال انکداختن ابکروا  و داشکتن نگکاهی مملکو از تعجکب       

این نمونه، صداهایی به شالل زمزمه کرد  بود که فاقد هکر   های ییگوبود، محتوای پژواک 

کنکد ککاهش    یم توجهبود، آنچه در رابطه با این نمونه جلب گونه کلمه و یا عبار  معنادار 

و رفتار چالش انگیز این نمونه بعکد از   ها ییگوچشمگیری است که در نرف فراوانی پژواک 

که نرف فراوانی پژواک گویی که در جلسکه   یا گونهجلسه مداخله دوم، ثبت شده است، به 

. ثبکت شکده اسکت    7د از مداخلکه دوم  و در جلسکه بعک     بعد از مداخله او  ثبت شده است 

عکالوه بککر ایکن مککورد در نمودارهکای ایککن نمونکه شککاهد افزایشکی در نککرف فراوانکی پککژواک       

ککه پک  از گکذر جلسکا  ایکن نکرف        این نمونه بعد از جلسه سوم هستیم، بطوری های ییگو

ن ایک  هکای  ییگکو تالرار پژواک  رسد یمبه نظر  دهد یمصعودی همچنا  روند خود را ادامه 

نمونه برای او به نوعی زبا  ارتباطی بد  شده است، گویی او کسکی را یافتکه ککه حکا  او را     

 .   و به جای سرکو  نمود  زبا  او با او همراه شده است فهمد یم
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 ( )نمودار آزمودنی شماره 

 

 

 

 

 

 



 8 …ی تکرار گفتار بر پژواک گویی و رفتارهایاثربخشبررسی 

توزیع فراوانی پژواک گویی و رفتارهای چکالش انگیکز قبکل و    (  )شماره  جدو : عنوا 

 (  ) شماره بعد از مداخله در آزمودنی
 رفتارهای چالش انگیز پژواک گویی جلسه آزمودنی

 8    خط پایه او  او 

    5  خط پایه دوم او 

 8    خط پایه سوم او 

 5   جلسه او  او 

   7 جلسه دوم او 

   7 سوم جلسه او 

 0     جلسه چهارم او 

   2 جلسه پنجم او 

   7 جلسه ششم او 

   7 پیگیری او 
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 ( )آزمودنی شماره  نمودار
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توزیع فراوانی پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز قبل و بعد از ( 2)شماره  جدول: عنوان

 (2)مداخله در آزمودنی شماره 

 رفتارهای چالش انگیز پژواک گویی جلسه آزمودنی

 0  0  خط پایه او  دوم

       خط پایه دوم دوم

       خط پایه سوم دوم

     جلسه او  دوم

 8 0  جلسه دوم دوم

 7   جلسه سوم دوم

   0  جلسه چهارم دوم

   8 جلسه پنجم دوم

     جلسه ششم دوم

 7   پیگیری دوم
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 ( )نمودار آزمودنی شماره 
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توزیع فراوانی پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز قبل و بعد از ( 3)شماره  جدول: عنوان

 (3)مداخله در آزمودنی شماره 

            
 رفتارهای چالش انگیز پژواک گویی جلسه آزمودنی

 5    خط پایه او  سوم

 0     خط پایه دوم سوم

       خط پایه سوم سوم

 2     جلسه او  سوم

   7 دوم جلسه سوم

   8 جلسه سوم سوم

      جلسه چهارم سوم

   2  جلسه پنجم سوم

     جلسه ششم سوم

   5 پیگیری سوم

 

 بحث

تشخیصکی اصکلی    هکای  یژگکی ویالکی از  . ، زبکا  اسکت  ها انسا شیوه ارتباط  ینتر متداو 

از لحکا  برقکراری    یسکتیک ات کودککا  . ارتبکاطی اسکت   یهکا  نقکص اختال  درخودماندگی، 

انگیکزه اصکلی برقکراری ارتبکاط، از      ازآنجاککه . ارتباط و استفاده از زبا  دچار مشالل هستند

بنکابراین   گیکرد  یمک ، افالار و احساسا  با دیگکرا  سرچشکمه   مقاصد میل به در میا  گذاشتن

 اجتماعی این کودکا  بر تحو  ارتباطی آنها نیکز  یها تعاملمسلم است که وجود مشالل در 

وجکه افتکراا ایکن کودککا  بکا کودککانی ککه از        (. 002 وولف و مکش، )گذاشته است  یرتأث

از اینالکه دچکار نقکص     یسکتیک ات همکین جاسکت، کودککا     برنکد  یمک اختال  زبا  بیانی رنک   

و زبا  با دیگرا  ارتبکاط برقکرار کننکد، ناراحکت      گفتار به لحا  توانند ینمارتباطی هستند و 

بکه آنهکا    شا  یزباناختال  زبا  بیانی دارند از ایناله خزانه گفتاری و نیستند اما کودکانی که 
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هسکتند  ، دچکار حک  کالفگکی و نکاراحتی     دهکد  ینمک اجازه برقکراری ارتبکاط بکا دیگکرا  را     

 (.008 کاپال ، )

برقکراری   یبکرا  .(000 پریزنکت،  )، پژواک گکویی دارنکد   اتیستیککودکا  % 57از  یشب 

دارنکد اسکتفاده    شکا   یرفتکار از هما  چکه ککه آنهکا در خزانکه      بایست یمارتباط با این کودکا  

در چنکدین  . رسکد  یمک نمود، پژواک گویی کانا  مناسبی برای برقراری با این کودکا  به نظکر  

از پکژواک گکویی بکه عنکوا      ( 0 0  یکزا ل؛ 7 8  ،وولف، چ )(  82  ،پریزنت)پژوهش نیز 

د شده اسکت و نکه بکه عنکوا  رفتکاری ککه در صکدد        یا یستیکات منبع برقراری ارتباط با کودک

 .کاهش و یا حذف آ  باشیم

اسکت ککه از یالسکو     یسکتیک ات نوین برای کودکا  یا مداخلهگفتار به عنوا  روش  تالرار 

و از سکوی دیگکر همکین برقکراری ارتبکاط       شکود  یمک منجر به برقراری ارتباط بکا ایکن کودککا     

 .ز دید اطرافیا  رفتاری آزارنده است، شودمنجر به کاهش پژواک گویی که ا تواند یم

منجکر بکه    توانکد  یمک  یسکتیک ات تالرار گفتار به عنوا  یک شیوه برقراری ارتباط با کودککا  

وجکود دارد   یستیکات که در خزانه رفتاری کودکا  یا آزارندهکاهش یالی دیگر از رفتارهای 

 یبنکد  طبقکه  بکه  شود، این رفتارهای آزارنده رفتارهای چالش انگیز نام دارند ککه در فصکل دوم  

برخورد دارنکد،   یستیکات از نگاه والدین و مربیانی که با کودکا . این رفتارها اشاره شده است

هاست ککه  وجود این رفتار ،اغلب که ییجارفتارهای چالش انگیز رفتارهایی آزارنده هستند تا 

برقراری ارتباط اولکین   ، ازآنجاکهدهد یموالدین این کودکا  را به سمت مراکز درمانی سوا 

راه را بکرای   یسکتیک ات گام هر اقدام درمانی است، بنابراین تالرار گفتار کودکا  ترین یاساسو 

ی گکامی بکزرگ بکرا    یسکتیک ات از طرفی این نگاه نوین به کودکا . سازد یماین امر مهم میسر 

 آمکوزد  یمک مداخالتی است که برای درما  این کودکا  به کار می رود، این نگاه نوین بکه مکا   

وارد  تکوانیم  یمک با توسل به هکر آنچکه ککه     یستیکات به جای آناله درصدد آ  باشیم تا کودک

دنیای خودما  کنیم، سعی کنیم از طریق فهمید  آنها با کمک هر آنچه که آنها بکه مکا عرضکه    

را از  یسکتیک ات ارد دنیای آنها شویم به این امید ککه بتکوانیم از ایکن طریکق، ککودک     و دارند یم

 .خارج کرده و با دنیای بیرو  آشتی دهیم اش یدروندنیای 
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