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Abstract:
Introduction: The current research used an experimental,
applied and available sampling design, selecting the
samples from Tehran Autism Center. The research aims to
examine the relationship between mirror neurons
stimulation by intentional movement imitation and verbal
imitation with grammatical understanding development in
autistic children. Method: Accordingly, first, the
researchers designed an applied and easy model for autistic
children rehabilitation based on mirror neurons stimulation
using purposeful movement imitation and verbal imitation.
Then, based on TPR technique, an 7-year-old autistic girl
underwent an pilot study for 12 sessions, whereby positive
and effective results were observed; Then, five autistic
girls aged 5-8 years were selected and underwent 42
sessions during 14 weeks.In order to examine grammatical
understanding skills of the subjects before and after
intervention, TOLD-P3 test was used. Each subject, as her
control was examined before and after intervention.
Furthermore, two months after a 14-week stopping period,
all the subjects were re-examined, and finally, results
stability was examined. Findings: Research findings were
analyzed using SPSS16 software by Paired-samples t-test.
The obtained results suggest that there is a significant
difference between pre-test and post-test scores of
grammatical understanding (P=0.003) (supposing P<0.05).
Conclusion: On the other hands the findings show that
mirror neurons stimulation in autistic children through
intentional movement imitation and verbal imitation has a
positive effect on grammatical understanding skill
improvement on these children thereby facilitating their
verbal communication.
KeyWord: autism, Mirror neurons system, intentional
movements imitation, verbal imitation.
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:چكیده
 کاربردی و بهصورت انتخاب، از نوع نیمه تجربی، این پژوهش:مقدمه
 بررسی رابطه تحریک، هدف از این پژوهش. انجام شد،نمونه در دسترس
سیستم نورونهای آینهای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با
 به همین: روش.رشد مهارت درک دستوری کودکان اوتیستیک است
منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توانبخشی آزمودنیها بر مبنای
تحریک سیستم نورونهای آینهای با استفاده از تقلید حرکات قصدمند و
 سپس به کمک روش آموزش. توسط محققین طراحی شد،تقلید کلامی
 ساله7  جلسه روی یک دختر52  یک پژوهش آزمایشی درTPR
، پس از مشاهده نتایج مثبت.اوتیستیک اجرا شد و نتایج مثبتی مشاهده شد
52  جلسه در طی22  دختر اوتیستیک پنج تا هشتساله انتخاب شدند؛ و5
 رشد مهارت درک دستوری پیش و پس. قرار گرفتند،هفته تحت آموزش
 هر آزمودنی بهعنوان. ارزیابی شدP3  نسخهTOLD از مداخله با آزمون
. تحت بررسی قرار گرفت،شاهد یا کنترل خودش در قبل و بعد از مداخله
ً مجددا، کلیه آزمودنیها،ضمناً پس از گذشت دو ماه توقف دوره
 یافتهها: یافتهها.موردبررسی قرار گرفتند و نهایتاً پایداری نتایج بررسی شد
 به کمک آزمون تی زوج مورد تجزیهوتحلیلSPSS با استفاده از نرمافزار
 نتایج نشان میدهند که تفاوت معنیداری میان نمرات.قرار گرفت
) وجود داردp=00009( پیشآزمون و پسآزمون مهارت درک دستوری
 نیز اثبات، ماندگاری تغییرات پس از دو ماه توقف.)p<0005 (فرض
 بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت در: نتیجهگیری.گردید
کودکان اوتیستیک تحریک سیستم نورونهای آینهای از طریق تقلید
حرکات قصدمند و تقلید کلامی تأثیر مثبتی بر پیشرفت مهارت زبانی این
.کودکان دارد و باعث تسهیل ارتباطات کلامی آنها میشود
 تقلید، سیستم نورونهای آینهای،) درخودماندگی (اوتیسم:واژگان کلیدی
 تقلید کلامی،حرکات قصدمند
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مقدمه
پیشرفتهای اخیر در عصب پژوهی منجر به

در انسانها توسط فادیگا ،7فوگاسی ،پاویس 1و

کشف نورونهای جدیدی در مغز میمون تحت

ریتسولاتی ( )5335صورت گرفت .سیستم

عنوان نورونهای آینهای شدهاند( .ریتسولاتی و

نورونهای آینهای نمیتوانند مستقیماً با یک روش

اربیب  ،5331ریتسولاتی ،فوگاسی و گالسی

در انسانها مطالعه شوند .این سیستمها در مغز،

 ،2003اسمال ،بوکسینوو سولوکین )2052

توسط مقیاسهایی مانند تحریکات مغناطیسی

جیاکوموریتسولاتی 5به همراه دو همکار دیگر
شلئوناردو فوگاسی

2

و ویتوریوگالسی

9

برای

داخل جمجمهای ،3پت اسکن

50

و ام.آر .آی

عملکردی 55مورد ارزیابی قرار میگیرند (ابرمن و
52

نخستین بار نورونهای آینهای 2را در منطقه «اف

دیگران

 »5مغز میمون ماکاک کشف کردند .این نورون

 )2001نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهند

های حرکتی 5در ناحیه  F5مغز میمون ماکاک،

جایگاه این نورونها در مغز انسان با میمون

دارای ویژگیهای شگفتانگیزی هستند .نورون-

همپوشی دارد (عزیز زاده و دیگران .)2006 ،نتایج

های آینهای هم در زمانی که میمون دست به

مطالعات نشان میدهند که بخش حرکتی ناحیه

عملی میزند (مانند گرفتن یک موز در دست )6و

بروکا در مغز انسان ،در ناحیه قشر خاکستری

 ،2005ابرمن ،راماچاندران و پی ندا،

59

قرارگرفته است .این ناحیه را

هم در زمان مشاهده انجام آن عمل توسط انسان

پیشانی تحتانی

و یا میمون دیگر (وقتی انسان موز را در دست

منطقه  22برودمن 52مینامند .با توجه به مطالعات

میگیرد) ،شلیک میشوند (اربیب.)2052 ،

اخیر شباهتهایی بین ناحیه  F5در میمون با

ریتسولاتی و همکارانش این نورونها را نورون-

ناحیه  22برودمن در انسان گزارششده است.

های آینهای نامیدند چراکه انجام عمل و مشاهده

علاوه بر این مطالعات نشان میدهند که ناحیه 22

انجام آن عمل بازتاب یکسانی در مغز دارند (نجل

بازنمایی حرکات دست و دهان را به عهده دارد

_رحیم .)5911،بررسیها بیشتر مشخص ساخت

(پیندا .)2001 ،مطالعات الکتروفیزیولوژیک

که نورونهای آینهای علاوه بر میمون ماکاک در

شواهدی دال بر حضور سازوکار آینهای در این

برخی از پرندگان و در انسان نیز وجود دارند.

نواحی است.

اولین پژوهش در زمینه وجود نورونهای آینهای

1. GiacomoRizzolatti
2. Leonardo Fogassi
3. Vittorio Gallese
4. Mirror neurons
5. Motor neurons
6. Grasping

8

7. Fadiga
8. Pavesi
)9. Transcortical Magnetic Stimulation (TMS
)10. Positron Emission Tomography (PET
)11. Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI
12. Oberman et al
13. Inferior frontal cortex
14. Brodmann’ s area 44
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اوتیسم ،درواقع ،یک اختلال ارتباطی-

آینهای را از طریق دیداری و حرکتی (مشاهده

شناختی است که در گروه بیماریهای اختلال نافذ

اعمال آزمونگر و تقلید آنها) بر رشد مهارت

اوتیستیک

درک دستوری کودکان اوتیستیک مورد ارزیابی

ویژگیهایی دارند که روی پیوستاری در فاصله

قرار دادیم .در این پژوهش با توجه بااینکه طول

بین بسیار خفیف تا کامل ًا شدید قرار میگیرند؛

دوره مداخله  52هفته بوده است میتوان گفت

بنابراین کودک اوتیستیک فردی است که دارای

تغییرات رشدی که نتیجه افزایش تواناییها در اثر

اختلال طیف اوتیسم 2است؛ بدین معنا که اختلال

گذر زمان است تأثیر چندانی بر نتایج تحقیق

او بر روی یک طیف ،در نقطهای بین بسیار

نداشته است؛ همچنین با توجه به اینکه آزمودنیها

خفیف تا کاملاً شدید قرار میگیرد (ویلیس،

در طول دوره دارو مصرف نمیکردند و همزمان

.)5932

تحت درمان با روشهای دیگر نبودند میتوان

رشد،5

قرار

میگیرد.

کودکان

نتایج مطالعات عصبشناختی نشان میدهند

گفت رشد مهارت درک دستوری آنها نتیجه

که انعطافپذیری کارکردی مغز 9نهتنها میتواند

مثبت تحریک سیستم نورونهای آینهای در

بهصورت کارکرد نیمکره سالم بهجای آسیبدیده

آزمودنیها است.

باشد بلکه میتواند بهصورت سازماندهی مجدد

پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که سیستم

بازنمایی حرکتی در نیمکره آسیبدیده نیز باشد

نورونهای آینهای در افراد اوتیسیک بهطورجدی

(عشایری .)5912 ،مشاهده اعمال دیگران و تقلید

آسیب دیده است درنتیجه افراد اوتیستیک در

این اعمال منجر به تغییرات سازمانی در سیستم

تقلید کردن از دیگران ضعف دارند .همانطور که

نورونهای آینهای مغز میشود (فادیگا و

میدانیم تقلید در انسان نقش بسیار مهمی در

همکاران .)5335،2این تغییرات ،عاملی برای

یادگیری اعمال و فعالیتها دارد بهویژه در فرآیند

یادگیری مهارتهای حرکتی مانند گفتار میشوند

فراگیری زبان جایگاه بهخصوص دارد؛ درنتیجه

(بوکسینو و همکاران .)2002،5با توجه به مطالب

تهیه و اجرای برنامههای مداخلهای که تأکید بر

فوق این سؤال مطرح میشود که آیا بین تحریک

افزایش مهارتهای تقلیدی این بیماران داشته

سیستم نورونهای آینهای و رشد زبان در کودکان

باشد باید موردنظر درمانگران قرار گیرد .گروه

اوتیستیک رابطه مثبتی وجود دارد؟ درواقع در

ریتا هریس 6در سال  5333برای اولین بار فرضیه

پژوهش حاضر تأثیر تحریک سیستم نورونهای

نقص سیستم نورونهای آینهای

7

در افراد

اوتیستیک را مطرح کردند (آویکینن ،1کولوماکی
)1. Pervasive Developmental Disorder (PDD
)2. Autism Spectrum Disorder (ASD
3. Neuroplasticity
4. Fadiga et al
5. Buccino et al

5

6. RittaHaris` group
7. The hypothesis of a deficient MNS
8. Avikaine

9
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و هری .)5333 ،2دو سال بعد از مطرح شدن این

مطالعات اخیر این فرضیه را تأیید میکنند

فرضیه ،ویلیام و همکارانش 9اولین مقاله در رابطه

برای مثال والن 6و بولکلی )2006( 7نشان دادند

با تقلید ،نورونهای آینهای و اوتیسم را منتشر

که آموزش سه دوره تقلید ،باعث افزایش برخی از

کردند (ویلیام و دیگران .)2005 ،آنها در این

مهارتهای اجتماعی افراد اوتیستیک میشود،

مقاله تأکید بر ضعف در تقلید در سالهای اولیه

(والن و بولکلی .)2006 ،اینگرسل 1و لالندی

3

عمر افراد اوتیستیک داشتند .به دنبال انتشار این

( 2 ،)2050کودک اوتیستیک را موردبررسی

مقاله مطالعات زیادی در جهت تأیید ادعای آنها

قراردادند .آنها در این تحقیق به بررسی تأثیر

انجام شد (حاجیخانی .)2007 ،نتایج دو پژوهش

آموزش تقلید از شیء و حرکتهای بدنی بر

که به کمک ابزار  fMRIانجام شدهاند نیز مهر

گفتار و زبان کودکان اوتیستیک پرداختند .برای

2

آموزش تقلید از شیء و حرکات بدنی روش

تأییدی هستند برای نظریه فوق (داپرتو و دیگران

50

 ،2006حاجیخانی و دیگران .)2007 ،ریتسولاتی،

آموزش تقلید متقابل

فوگاسی و گالسی ( ،)2003در مقاله مشترک خود

دادند که کاربرد روش تقلید متقابل در آموزش

که در کتاب «علوم اعصاب شناختی» 5به چاپ

تقلید از شیء و حرکات بدنی منجر به بهبود

رسید با ارائه دادههایی نشان دادند که برخی از

وضعیت کلامی کودکان اوتیستیک شده است

ضعفها در افراد اوتیستیک ناشی از اختلال در

(اینگرسل و لالندی .)2050 ،استینمیر،)2059( 55

سیستم نورونهای آینهای آنهاست (ریتسولاتی،

 2کودک اوتیستیک را به مدت شش هفته آموزش

فوگاسی و گالسی )2003؛ بنابراین اینگونه فرض

داد .او در این دوره تقلید حرکات بدنی،52

میشود که استواری و سلامت این سیستم عصبی،

دهانی( 59مانند فشار دادن لبها بر روی یکدیگر

مبنایی برای رشد مهارتهای اجتماعی مانند

و یا لبخند زدن) و کلامی 52را به کودکان آموزش

یادگیری زبان را فراهم میآورد درنتیجه روش

میداد .کودکان در هر هفته یک جلسه  90دقیقهای

درمانی که تأکید بر آموزش مهارتهای تقلیدی

توسط درمانگر و یک جلسه  90دقیقهای توسط

داشته باشد میتواند روشی مؤثر برای پیشرفت

والدینشان آموزش میدیدند .نتایج حاصل تأییدی

جنبههای شناختی-اجتماعی افراد اوتیستیک باشد

اجرا شد .یافتهها نشان

بود بر اهمیت تقلید درمانی

55

بهعنوان شیوه

(حاجیخانی.)2007 ،

1. Kulomäki
2. Hari
3. Williams
4. Dapretto et al
5. The Cognitive Neurosciences
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6. Wallen
7. Bulkeley
8. Ingersol
9. Lalonde
)10. Reciprocal Imitation Training (RIT
11. Steinmeyer
12. Gestural
13. Oral
14. Verbal
15. Imitation therapy
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مداخلهای مؤثر در پیشرفت مهارتهای اجتماعی

نیت فرد عملکننده در مشاهدهگر شود .این امر در

این بیماران (استینمیر .)2059 ،رفیعی و دیگران

کسب مهارتهای زندگی مانند سخن گفتن نقش

( ،)5911به بررسی رابطه تقلید حرکتی غیر

دارد (نصر آزادانی ،قمرانی و یارمحمدیان.)5932،

گفتاری با طول گفته در  22کودک اوتیستیک و

فردوسی و دیگران ( )5932به کمک روش درمان

مقایسه آنها با  90کودک عادی پرداختند .این

آواز آهنگین 52 ،کودک اوتیستیک پسر را 21

کودکان به مدت  60روز روزانه یک ساعت تحت

جلسه آموزش دادند .نتایج حاصل از این پژوهش

تمرین تقلید غیر گفتاری قرار گرفتند .این محققان

نشان داد که روش آواز آهنگین از طریق فعال

به این نتیجه رسیدند که بین طول گفته کودکان

کردن سیستم نورونهای آینهای تأثیر مثبتی در

اوتیستیک و تقلید حرکتی غیر گفتاری همبستگی

بهبود شاخصهای گفتاری کودکان اوتیستیک دارد

مثبت و قوی وجود دارد و انجام تمرینات تقلید

(فردوسی و دیگران .)5932 ،با توجه به افزایش

حرکتی غیر گفتاری به افزایش طول گفته در

آمار افراد مبتلا به اوتیسم در ایران و همچنین جای

کودکان اوتیستیک منجر میگردد (رفیعی و

خالی روشی مناسب در گفتاردرمانی کودکان

دیگران .)5911 ،همچنین رفیعی و دیگران

اوتیستیک

حاضر،

( )5913در مقاله دیگری به بررسی رابطه تقلید

نگارندگان تأثیر تحریک سیستم نورونهای آینهای

حرکتی غیر گفتاری با توانایی نامیدن در کودکان

را از طریق تقلید حرکات قصدمند ،در کودکان

اوتیستیک پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه

مذکور بررسی نمودند .پژوهش حاضر ،ازجمله

نیز نشان داد که بین توانایی نامیدن کودکان

پژوهشهای میانرشتهای 2است که در حوزههای

فارسیزبان،

شناختی،9

در تحقیق

اوتیستیک و تقلید حرکتی غیر گفتاری همبستگی

علوم

مثبت و قوی وجود دارد (رفیعی و دیگران.)5913 ،

عصبشناسی زبان 5و آسیبشناسی زبان 6قرار

نصر آزادانی ،قمرانی و یارمحمدیان ( )5932به

میگیرد و در جهت حل مشکلات و اختلالات

بررسی نورونهای آینهای در پی توضیح و تبیین

مربوط به زبان ،انجامگرفته است.

کارکردهای آنها در تقلید و نظریه ذهن 5کودکان
اوتیستیک پرداختند .نتایج حاصل از مطالعات
آنها نشان داد که مشاهده صرفاً یک عمل گذرا
نیست بلکه بهطور محسوس بازتاب عملی
غیرارادی دارد .بهاینترتیب شاهد اعمال بودن،
خود میتواند منجر به ایجاد مهارتهای مشابه با
1. Theory of Mind

زبانشناسی

بالینی

2

و

روش
این پژوهش ،از نوع نیمه تجربی و غیرتهاجمی
است که بهصورت پیش-آزمون 7و پس-آزمون

1

2. Interdisciplinary
3. Cognitive sciences
4. Clinical linguistics
5. Neurolingustics
6. Language pathology
7. Pre-test
8. Post-test
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انجام گرفت .بهمنظور اجرای این پژوهش ابتدا

بهمنظور تفهیم تکالیف به آزمونگر ،در ابتدای هر

مدل کاربردی و آسان برای توانبخشی کودکان

جلسه ابتدا دو تکلیف ساده تقلیدی چندین بار

اوتیستیک بر مبنای تقلید حرکات قصدمند و تقلید

توسط آزمونگر انجام میشد سپس از آزمونگر

کلامی ،توسط محققین طراحی شد .برای طراحی

خواسته میشد که آنها را تکرار کند .پس از

این مدل از کتاب آموزش زبان ماوینی 5و اسکوت

اطمینان از آنکه آزمودنی متوجه فرآیند تقلید شده

مک تاگو 2تحت عنوان «رشد زبان اولیه» ،9الگو

است ،آزمونگر حرکات تقلیدی مربوط به آن

گرفته شد .جملات بهگونهای طراحیشدهاند که

جلسه را ارائه میکرد .آزمونگر هر حرکت را سه

تکالیف تقلیدی مرتبط با تقلید حرکات دست ،پا،

بار برای کودک اجرا میکرد و به کمک جمله

سر ،تقلید انجام اعمال بر روی اشیاء و همچنین

امری «این کار را تکرار کن» از کودک میخواست

تقلید دهانی-چهرهای را در بر میگیرند .پس از

که حرکت او را تکرار کند (روش  .)TPRاگر

طراحی مدل ،به کمک روش آموزش  TPRیک

کودک به یک تکلیف پاسخ میداد ،آیتم بعدی

پژوهش آزمایشی در  52جلسه روی یک دختر 7

ارائه میشد و چنانچه کودک پاسخ نمیداد یکبار

ساله اوتیستیک به مدت چهار هفته در دانشگاه

دیگر آزمونگر آن عمل را تکرار میکرد .این کار

علوم پزشکی ایران ،دانشکده علوم توانبخشی

حداکثر تا  9مرتبه قابل تکرار بود .به ازای هر

اجرا شد و نتایج مثبت و مؤثری مشاهده شد؛

تلاش کودک ،آزمونگر بهوسیله پاداشهای کلامی

سپس نمونههای دیگر یعنی  5دختر اوتیستیک

و گاه تغذیهای کودک را تشویق میکرد .در ابتدای

پنج تا هشتساله تکزبانه ،فارسیزبان بهصورت

دوره اکثر آزمودنیها در درک این نکته که از آنها

نمونه در دسترس ،انتخاب شدند و  22جلسه در

چه میخواهیم مشکل داشتند یا اصولاً مایل به

طی  52هفته ،بهصورت سه جلسه  90-20دقیقه-

همکاری نبودند؛ بنابراین درصورتیکه که کودک

ای در هفته تحت آموزش ،قرار گرفتند و رشد

تقلید نمیکرد ،آزمونگر اندامهای کودک را

مهارت درک دستوری آنها با آزمون رشد زبان

بهنحویکه بیانگر تقلید باشد حرکت داده و همان

 TOLDنسخه  ،P:3خرده آزمون درک دستوری

عمل را با اندامهای آزمودنی انجام میداد .علاوه

ارزیابی شد .این خرده آزمون دربرگیرنده  25گویه

بر تقلید حرکات ،آزمودنی در حد توان جملات

است و به کمک آن توانایی کودک در درک و فهم

مرتبط با حرکات را نیز بعد از آزمونگر بیان

معنای جملات ارزیابی میشود .تأکید اصلی در

میکرد .آزمونگر کوچکترین حرکت و اقدام

این خرده آزمون بر جنبههای نحوی جمله است.

آزمودنی را شدیداً مورد تشویق قرار میداد تا
آزمودنی برای انجام گامهای بعدی انگیزه بیشتری

1. Mawhinney
2. Scot Mc Teague
3. Early Language Development

01
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شاهد یا کنترل خودش در قبل و بعد از دوره

مطالعه عبارت بودند از :دختر باشند ،توسط

گفتاردرمانی بر مبنای تحریک سیستم نورونهای

متخصصان روانپزشکی تشخیص اوتیسم گرفته

آینهای ،تحت بررسی قرار گرفت .ضمناً پس از

باشند ،سن تقویمی آنها بین  5تا  1سال باشد،

گذشت دو ماه توقف دوره  52هفتهای ،کلیه

دارو استفاده نکنند ،بیماری عضوی نداشته باشند،

امتیازدهی

همزمان تحت درمان یا مداخله دیگری نباشند،

موردبررسی قرار گرفتند و نهایتاً پایداری نتایج

توانایی تقلید حداقل یک عمل حرکتی را داشته

بررسی شد .در تجزیهوتحلیل اطلاعات از آزمون

باشند ،مانند نشستن و فارسیزبان باشند .وجود

تی زوج استفاده شد .مقادیر ( )P>0005ازنظر

هریک از موارد زیر منجر به خروج کودک از

آماری معنیدار در نظر گرفته شد .جهت تحلیل

مطالعه میشد :کودک و یا والدین کودک از

آماری دادهها ،نرمافزار آماری ( version

شرکت در مطالعه رضایت نداشته باشند و کودک

 SPSS)20استفاده شد.

بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد.

آزمودنیها،

مجدداً

با

جداول

آزمودنیها از نمونههای موجود در مدارس و
کلینیکهای مخصوص افراد اوتیسیک شهر تهران
انتخاب شدند .به دلیل پسرانه بودن این بیماری و
همچنین کم بودن تعداد دخترهای مبتلا به اوتیسم
و درنتیجه دسترسی بسیار محدود به این کودکان،
از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .بر
این اساس 5 ،دختر اوتیستیک که با معیارهای
ورودی تطابق داشتند مورد مداخله قرار گرفتند.
معیارهای انتخاب کودکان برای شرکت در این

یافتهها
آزمودنیها در این پژوهش  5نفر بودند .دامنه
سنی آزمودنیها از پنج سال و صفر ماه تا هشت
سال و یازده ماه با میانگین سنی هفت سال و
هشت ماه و انحراف معیار چهارده متغیر بود.
جدول  5مشخصات کامل آزمودنیها شامل سن
تقویمی و سن تشخیص اوتیسم آزمودنیها را
نشان میدهد.

جدول  .1مشخصات آزمودنیها
اسامی

سن تقویمی

سن تشخیص اوتیسم

ردیف

افراد

(برحسب ماه)

(برحسب ماه)

1

آ.ر

101

63

2

آ .ف

00

84

6

د .ت

100

13

8

ا.ب

41

63

1

ش.ت

101

11
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پژوهش حاضر درصدد بررسی فرضیه زیر

آموزش تقلید حرکات قصدمند (تحریک دیداری-

است :تحریک سیستم نورونهای آینهای از طریق

حرکتی سیستم نورونهای آینهای) در کلاس بر

تقلید حرکات قصدمند (تحریک دیداری-حرکتی)

روی این افراد انجام گرفت و مجدداً رشد مهارت

تأثیر مثبت بر رشد درک دستوری در کودکان

درک دستوری آزمودنیها ارزیابی شد .آزمون

اوتیستیک دارد.

فرضیه به کمک نرمافزار  ،SPSSآزمون تی زوج

جهت بررسی فرضیه فوق ،مداخله بر روی 5

ارزیابی شد .رشد درک دستوری آزمودنیهای در

کودک اوتیستیک انجام شد .برای این کار ابتدا

دو مرحله پیش-آزمون و پس-آزمون به کمک

قبل از شروع مداخله ،یک پیش-آزمون از

آزمون تی زوج با یکدیگر مقایسه شد .نتیجه

آزمودنیها گرفته شد بدون اینکه آزمودنیها هیچ

مقایسه رشد درک دستوری آزمودنیهای در دو

آموزشی داده شوند و رشد مهارت درک دستوری

مرحله پیش-آزمون و پس-آزمون در جداول  2و

آنها با آزمون رشد زبان  TOLDنسخه ،P:3

 9ارائهشده است.

خرده آزمون درک دستوری ارزیابی شد .سپس
جدول  .2آزمون تی زوج برای مقایسه رشد درک دستوری آزمودنیهای در دو مرحله پیش-آزمون و پس-آزمون
مرحله

میانگین

تعداد

انحراف معیار

میانگین خطای معیار

پیش-آزمون

1222

1

02233

02118

پس-آزمون

2221

1

02216

02180

جدول  .3نتایج آزمون تی زوج
مرحله
پیش-آزمون و پس-آزمون

t
-62043

df
2

معنیداری
02006

آزمون تی زوج برای ارزیابی تأثیر تحریک

معیار  00266در مقایسه با زمان دوم (پس -

دیداری-حرکتی سیستم نورونهای آینهای بر رشد

آزمون) با میانگین  2025و انحراف معیار  00527و

درک دستوری در کودکان اوتیستیک انجام گرفت.

آزمون تی = -90713در سطح اطمینان  %35وجود

همانطور که در جداول فوق مشاهده میشود،

دارد .لذا فرضیه فوق تأیید میشود .در نمودار 5

نتایج نشان میدهد که تفاوت معنیداری در زمان

نتایج حاصل از پیش-آزمون و پس-آزمون رشد

اولیه (پیش-آزمون) در رشد درک دستوری در

درک دستوری آزمودنیهای دیده میشود.

کودکان اوتیستیک با میانگین  5022و انحراف
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نمودار  :1مقایسه نتایج حاصل از پیشآزمون و پسآزمون رشد درک دستوری در آزمودنیها

نتیجهگیری و بحث
بهطورکلی میتوان گفت یادگیری تغییر رفتار در

توانایی انسان برای یادگیری از طریق مشاهده 2و

اثر کسب تجربه است و در اثر تغییر در مدارهای

ارتباط ،بهدستآمده است .بهعبارتدیگر کشف

مغزی ایجاد میشود که خود ،نشانهای از

سیستم نورونهای آینهای ،فرایند نسبتاً پیچیده

انعطافپذیری مغز است .این تغییرات ،در حافظه

یادگیری مشاهدهای 9و تقلید آموزی را بهروشنی

ضبط میشوند و رفتارهای یاد گرفتهشده با

تبیین میکند .اوردکس 2معتقد است رشد زبان،5

میشوند

تقلید و یادگیری مشاهدهای وابسته به یکدیگر

(لانگستاف .)5917،5با توجه به ویژگیهای

هستند (اوردکس )2052 ،درنتیجه مباحث مرتبط

رمزگردانی خاص و نقش سیستم نورونهای

با مطالعه رشد زبان ،تقلید آموزی و یادگیری

آینهای در فرایند تقلید میتوان آنها را عامل

مشاهدهای با یکدیگر گره میخورند.

تحریک

مناسب

یادآوری

مهمی در فرایند یادگیری مهارتی جدید دانست در

از زمانی که نورونهای آینهای کشف شدند

سالهای اخیر ،مدلهای زیادی برای توضیح

این سؤال مهم مطرح شد که آیا این نورونها

سازوکارهای زیربنایی تقلید و ارتباط آن با

پایههای عصبی قدرت تقلید هستند؟ تقلید حرکتی

یادگیری مهارتی جدید توسعه یافتند .امروزه

یک عملکرد شناختی پیچیده است و چندین

توافق جمعی درباره اهمیت نورونهای آینهای در
1. Langstaff

2. Observation
3. Observational learning
4. Ordetx
5. Language development

01

هانیه یارمند و همكاران :بررسی تاثیر تحریک سیستم نورونهای آینهای بر رشد مهارت درک دستوری کودکان اوتیستیک  5تا ...

مرحله را در برمیگیرد که عبارتاند از.5 :

(مقیم اسلام ،پور محمدرضای تجریشی و حجت

مشاهده حرکت  .2تصویرسازی حرکت و .9

اله حقگو  )5932این فرض مطرح میشود که آیا

اجرای حرکت (اسمال ،بوکسینوو سولوکین،

تحریک سیستم نورونهای آینهای از طریق تقلید

 .)2052مطالعات نشان میدهند مغز انسان

حرکات قصدمند و تقلید کلامی میتواند تأثیر

مکانیسمی دارد که به کمک آن میتوانیم نوتهای

مثبتی در بهبود وضعیت کلامی این افراد داشته

ذهنی 5رفتارهای مختلف افراد را کپی کنیم .به

باشد؟ نتایج مطالعات اخیر نشان میدهند که

کمک همین توانایی در انسان میتوانیم تا حدودی

کشف نورونهای آینهای و ارتباط آنها با بیماری

توضیح دهیم که افراد چگونه یاد میگیرند که

اوتیسم راهکارهای مناسبی جهت تشخیص و

بخندند ،صحبت کنند ،راه بروند و یا برقصند

توانبخشی این بیماری برای متخصصین ارائه کرد.

(کاروالو 2و دیگران .)2059 ،این مطلب نشان

با توجه به اینکه تقلید در یادگیری زبان کودکان

میدهد که ما بهطور ذهنی هر فعالیتی که مشاهده

اوتیستیک نقش حائز اهمیتی دارد و تواناییهای

میکنیم را تقلید میکنیم .نتایج آزمایشهایی که

تقلیدی در کودکان اوتیستیک میتواند از سطح

توسط  fMRIانجام شد نشان دادند سیستم

رشد

کند

نورونهای آینهای نقش بنیادینی را در تقلید کردن،

(داد )2005،9و ارتباط مثبتی بین تواناییهای

رمزگردانی اعمال مورد مشاهده ازنظر حرکتی

شناختی و تواناییهای تقلیدی و همچنین توانایی

بازی میکند و بنابراین ما را قادر میکند که آنها

تقلید و رشد زبان دیدهشده است (ویوانتی 2و

را بازتولید کنیم (کاروالو و دیگران.)2059،

دیگران .)2001 ،لذا نقص تقلیدی در اوتیسم

محققین از طریق تحریک مغناطیسی داخل

ممکن است به ناهنجاریهای رشدی در

جمجمهای ( )TMSنیز نشان دادند که سیستم

طیفهای گوناگون شناختی و اجتماعی منجر

نورونهای آینهای هنگام تقلید کردن ،درگیر است

شود و اثرات شدیدی بر عملکرد سازشی فرد و

(ریتسولاتی و زینیگالیا  .)5913نتایج مطالعات

کیفیت زندگی وی بگذارد (ویوانتی و دیگران،

نشان میدهند تقلید در انسان نقش بسیار مهمی

.)2001

اجتماعی

آتی

آنان

پیشگویی

در یادگیری اعمال و فعالیتها دارد بهویژه در

نتایج مطالعات والن 5و بولکلی)2006( 6

فرآیند فراگیری زبان جایگاه بهخصوص دارد .با

نشان دادند که آموزش سه دوره تقلید ،باعث

توجه به اینکه کودکان مبتلا به اوتیسم در استفاده

افزایش برخی از مهارتهای اجتماعی افراد

از کارکرد اجتماعی تقلید دچار نقص هستند

اوتیستیک میشود( ،والن و بولکلی .)59 ،2006

1. Mental notes
2. Carvalhoet al

3. Dodd
4. Vivanti et al
5. Wallen
6. Bulkeley
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اینگرسل 5و لالندی 2 ،)2050( 2کودک اوتیستیک

گفتاری به افزایش طول گفته در کودکان

را موردبررسی قراردادند .آنها در این تحقیق به

اوتیستیک منجر میگردد (رفیعی و دیگران،

بررسی تأثیر آموزش تقلید از شیء و حرکتهای

 .)5911همچنین رفیعی و دیگران ( )5913در

بدنی بر گفتار و زبان کودکان اوتیستیک پرداختند.

مقاله دیگری به بررسی رابطه تقلید حرکتی غیر

یافتهها نشان دادند که کاربرد روش تقلید متقابل

گفتاری با توانایی نامیدن در کودکان اوتیستیک

در آموزش تقلید از شیء و حرکات بدنی منجر به

پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان داد

بهبود وضعیت کلامی کودکان اوتیستیک شده

که بین توانایی نامیدن کودکان اوتیستیک و تقلید

9

حرکتی غیر گفتاری همبستگی مثبت و قوی

( 2 ،)2059کودک اوتیستیک را به مدت شش

وجود دارد (رفیعی و دیگران .)5913 ،فردوسی و

هفته آموزش داد .او در این دوره تقلید حرکات

دیگران ( )5932به کمک روش درمان آواز

بدنی ،2دهانی( 5مانند فشار دادن لبها بر روی

آهنگین 52 ،کودک اوتیستیک پسر را  21جلسه

یکدیگر و یا لبخند زدن) و کلامی 6را به کودکان

آموزش دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان

آموزش میداد .نتایج حاصل تأییدی بود بر اهمیت

داد که روش آواز آهنگین از طریق فعال کردن

تقلید درمانی 7بهعنوان شیوه مداخلهای مؤثر در

سیستم نورونهای آینهای تأثیر مثبتی در بهبود

پیشرفت مهارتهای اجتماعی این بیماران

شاخصهای گفتاری کودکان اوتیستیک دارد

(استینمیر .)2059 ،رفیعی و دیگران ( ،)5911به

(فردوسی و دیگران .)5932 ،این پژوهش نیز با

بررسی رابطه تقلید حرکتی غیر گفتاری با طول

هدف بررسی اثربخشی آموزش تقلید حرکات

گفته در  22کودک اوتیستیک و مقایسه آنها با 90

قصدمند و تقلید کلامی بر مهارت درک دستوری

کودک عادی پرداختند .این کودکان به مدت 60

کودکان اوتیستیک انجام شد .نتایج نشان داد که

روز روزانه یک ساعت تحت تمرین تقلید غیر

تحریک سیستم نورونهای آینهای از طریق تقلید

گفتاری قرار گرفتند .این محققان به این نتیجه

حرکات قصدمند و تقلید کلامی بهطورکلی باعث

رسیدند که بین طول گفته کودکان اوتیستیک و

بهبود معنیداری در سطح مهارتهای درک

تقلید حرکتی غیر گفتاری همبستگی مثبت و قوی

دستوری آزمودنیها شد .نتایج مطالعات نشان

وجود دارد و انجام تمرینات تقلید حرکتی غیر

میدهند که مشاهده اعمال دیگران و تقلید این

است (اینگرسل و لالندی .)2050 ،استینمیر

اعمال منجر به تغییرات سازمانی در سیستم
1. Ingersol
2. Lalonde
3. Steinmeyer
4. Gestural
5. Oral
6. Verbal
7. Imitation therapy

نورونهای آینهای مغز میشود (فادیگا و
همکاران .)5335 ،این تغییرات ،عاملی برای
یادگیری مهارتهای حرکتی مانند گفتار میشوند
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(بوکسینو و همکاران .)2002 ،بهطورکلی میتوان

کودکان با سایر کودکان متفاوت است (داهلگرن

گفت آموزش تقلید حرکات قصدمند علاوه بر

و گیلبرگ .)5313 ،در توصیفات ابتدایی که کانر و

تأثیر مثبت بر عامل بینایی از طریق مشاهده اعمال،

آسپرگر از اوتیسم داشتند آنها به اشکالات خاص

تأثیر مثبتی بر توانایی برنامهریزی حرکتی فرد نیز

زبانی در این افراد اشارهکرده بودند (کانر5329 ،؛

دارد .هنگام مشاهده اعمال حرکتی نورونهای

آسپرگر .)5335 ،پس از انجام پیش-آزمون

آینهای فعال میشوند .همچنین هنگام انجام اعمال

مشخص شد که آزمودنیها در برخی از

حرکتی نیز ،این نورونها فعال میشوند.

مهارتهای زبانی مانند درک درست جملات

بهعبارتدیگر میتوان گفت مشاهده اعمال

فارسی با مشکل مواجه هستند .بهعبارتدیگر

حرکتی و تقلید این اعمال سیستم نورونهای

نتایج حاصل از پژوهش حاضر همسو با نتایج

آینهای را تحریک میکنند .تحریک سیستم

کانر ( ،)5329آسپرگر ( ،)5335ابراهیمی پارسا

نورونهای آینهای در ناحیه بروکا باعث

( )5930و روحپرور ،کرمی و مددی ()5939

فعالسازی مجدد این ناحیه در نیمکره چپ

نشان میدهد که رشد زبان کودکان اوتیستیک

میگردد و درنتیجه باعث رشد مهارت زبان و

پایینتر از رشد زبان کودکان سالم است.

گفتار میشود (اسمال .)2003

نتایج مطالعات مختلف ،بر نقش تقلید در امر

علیرغم تأثیر عوامل مختلف بر رشد زبان

فراگیری زبان در کودکان سالم اشاره میکنند و

کودک ،کودکانی که رشد عادی دارند از ابتدای

تأکید میکنند که والدین باید توجه زیادی به میل

دومین سال زندگی شروع به صحبت میکنند اما

کودک برای تقلید کردن داشته باشند .نتایج

بسیاری از والدین کودکان مبتلا به اوتیسم اشاره

تحقیقات نشان میدهند اگر با کودک زیاد صحبت

میکنند که این اتفاق در روند رشد کودکشان

کنیم او حتی در سن هشت هفتگی شروع به تقلید

نیفتاده است .ازآنجاییکه کودکان اوتیستیک

صداها میکند و بهاینترتیب اولین قدم عمده

معمولاً تا سن  9-2سالگی تشخیص داده

بهسوی فراگیری زبان را برمیدارد .کودکان

نمیشوند ،اطلاعات نسبت ًا کمی در مورد

اوتیستیک نیز از این امر مستثنا نمیباشند ،نتایج

خصوصیات زبانی آنان در سنین اولیه رشد وجود

حاصل از این پژوهش نشان میدهند که تقلید

دارد .مطالعات گذشته با بررسی گزارش والدین و

حرکات قصدمند و تقلید کلامی که بهعنوان تمرین

نوارهای ویدئویی که از دورههای اولیه رشد

در طول دوره مداخله ارائه گردید باعث رشد

کودکان جمعآوریشده است به این نتیجه

زبانی آزمودنیها در مهارت نحو شده است و

رسیدهاند که در سال دوم زندگی ،ارتباط اکثر این

وضعیت درک دستوری آنها ارتقاء یافت.
1. Dahlgren
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بهطورکلی یافتههای حاصل از این تحقیق همراستا

نداشته است .بهعبارتدیگر ،تأثیر تحریک سیستم

و موافق با دیگر مطالعات ازجمله پژوهش والن و

نورونهای آینهای در توانبخشی وضعیت کلامی

()2050؛

کودکان اوتیستیک مثبت ارزیابی شد و میتوان

استینمیر ()2059؛ رفیعی و دیگران ()5911؛

این روش را بهعنوان روش مکمل در گفتاردرمانی

رفیعی و دیگران ( )5913و فردوسی و دیگران

کودکان اوتیستیک مورداستفاده قرارداد.

بولکلی

()2006؛

اینگرسلولالندی

( )5932است و تأثیر مثبت تحریک سیستم

از مهمترین محدودیتهای این پژوهش،

نورونهای آینهای را کودکان اوتیستیک نشان

محدودیت در تعداد آزمودنیها بود .به دلیل اینکه

میدهد .با توجه به اینکه کلیه آزمودنیها ،قبل از

بیشتر مبتلایان به اوتیسم پسر هستند و همچنین

اجرای دوره ،مدتی تحت گفتاردرمانی سنتی

کم بودن تعداد دخترهای مبتلا به اوتیسم و

قرارگرفته بودند (حداقل شش ماه) و تغییرات

درنتیجه دسترسی بسیار محدود به این کودکان،

چشمگیری در وضعیت کلامی آنها مشاهده نشده

یافتن آزمودنیهایی متناسب با معیارهای ورود

بود ،میتوان ادعا کرد تحریک سیستم نورونهای

برای مطالعه ،کاری بس دشوار بود .همچنین با

آینهای از طریق تقلید حرکات قصدمند باعث

توجه به محدود بودن تعداد آزمودنیها ،امکان

بهبود وضعیت کلامی آزمودنیها شده است.

انتخاب گروه شاهد نبود ،لذا هر آزمودنی بهعنوان

همچنین در این پژوهش با توجه بااینکه طول

شاهد خود در نظر گرفته شد.

دوره مداخله  52هفته بوده است میتوان گفت

با توجه به یافتههای پژوهش و مشاهده نتایج

تغییرات رشدی که نتیجه افزایش تواناییها در اثر

مثبت ،پیشنهاد میشود در صورت امکان پژوهشهایی

گذر زمان است تأثیر چندانی بر نتایج تحقیق

مشابه با افزایش حجم نمونهها انجام شود.

منابع
ابراهیمی پارسا ،ف« .)5930( .بررسی اختلالات

 3ساله مبتلا به اوتیسم» .فصلنامه علمی-

زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم» .پایاننامه

پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز .سال

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی .دانشکده

چهارم .شماره سیزده.
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