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Abstract 
The purpose of this research was to compare the effectiveness of teaching two 
methods of image exchange communication system and matrix teaching on 
language skills and social skills of children with autism spectrum disorder. 
The method of this research was a semi-experimental method with a pre-test-
post-test design along with a control group. The statistical population includes 

all children referred to autism centers in Qom city in 0202 who had symptoms 

of the disorder according to DSM criteria and were diagnosed with autism 

disorder according to the centers and experts. 54 people (9 girls and 63 boys) 

were randomly selected from autism centers in Qom province and randomly 
divided into two experimental groups and one control group. The 

experimental groups were subjected the 3-step treatment of the picture 

exchange communication system and matrix training individually for 6 
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months and 5 sessions of 24 to 02 minutes each week, and the control group 

did not receive any intervention. In this research, expressive and receptive and 
speaking language tests of Nyusha Development and Autism Social Skills 

Profile were used to collect data. SPSS 03 software was used for data analysis 

and the statistical method of multivariate covariance analysis was used. The 
final results showed that there was a significant difference between the two 

groups of matrix training and PEX treatment (p<2.24). Based on the results, 

both interventions were effective, but it can be said that the communication 
system of image exchange is more effective in the language skills and social 
skills of children with autism spectrum disorder. 

Keywords: Autism, Social Skills, Language Skills, Matrix Training, PECS. 
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و  ریتصو مبادله یارتباط ستمیآموزش دو روش س یاثربخش سهیمقا

 یاجتماع یهاو مهارت یزبان هایبر مهارت سیآموزش ماتر

 سمیاوت فیکودکان با اختلال ط

   یالهه فراهان
 ، دانشگاه علم و هنر،کودک و نوجوانبالینی  یشناسروان ارشدیکارشناس یدانشجو

 .رانیا زد،ی
  

 .رانیا زد،یکودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر،  ینیبال یشناسگروه روان ار،یاستاد   دمنشیمحسن سع

 

 .رانیا زد،ی، دانشگاه علم و هنر، یشناسگروه روان ار،یاستاد   یدمهر سیفرنگ

 چکیده
 سیترو آموزش ما ریمبادله تصو یارتباط ستمیآموزش دو روش س یاثربخش سهیهدف از پژوهش حاضر مقا

پژوهش روش  نیاوتیسم بود. روش ابا اختلال طیف  کودکان یاجتماع هایو مهارت یزبان هایبر مهارت
امل ش یمارآزمون همراه با گروه گواه در نظر گرفته شد. جامعه آپس_آزمونشیبا طرح پ  یشیآزما مهین

 یراهنما یهاکه با توجه به ملاک 2522کننده به مراکز اوتیسم شهر قم در سال کودکان مراجعه یتمام
اختلال را داشتند و طبق نظر مراکز و  هاینشانه  2پنجم شیرایو_یروان هایاختلال یو آمار یصیتشخ

دسترس از مراکز در  صورتبه( نمونه پسر 63و  دختر 9نفر ) 54اختلال اوتیسم گرفتند.  صیمتخصصان تشخ
شدند.  نیزگیجاگواه گروه  کیو  یشیدر دو گروه آزما یاوتیسم استان قم انتخاب شدند و به شکل تصادف

 کیقرارگرفتند.  آموزش تحت ایقهیدق 02تا  24 یجلسه 5ماه و در هر هفته  6به مدت  شیآزما هایگروه
 یل انفرادرا به شک سیگروه، آموزش ماتر کیو  ریومبادله تص یارتباط ستمیس یامرحلهگروه، آموزش شش 

 ایهها از آزمونداده یآورجمع یپژوهش برا نیدر ا نکردند. افتیدر آموزشیکردند و گروه گواه  افتیدر
 یبرا .اوتیسم استفاده شد یاجتماع هایمهارت مرخیو ن وشایرشد ن یو گفتار یافتیو در یانیزبان ب

. ده گردیاستفاد رهیآماری تحلیل کوواریانس چند متغ و از روش spss 03 افزارنرماز  اعاتاطل لیوتحلهیتجز
شد مشاهده  یپکس تفاوت معنادارآموزش و  سیدو گروه آموزش ماتر انینشان دادند که م هاافتهی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ر است.کودک و نوجوان دانشگاه علم و هن ینیبال یارشد رشته روانشناس یکارشناس نامهانیمقاله حاضر برگرفته از پا

 نویسنده مسئول : elahefarahani4761@gmail.com 

4. Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders_2 (DSM2) 
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(p<2024بر اساس نتا .)بر  ریله تصومباد یارتباط ستمیگفت که س توانیهردو مداخله اثربخش بوده اما م جی
 است. رگذارتریتأثاوتیسم با اختلال طیف کودکان  یاجتماع هایو مهارت یزبان یهامهارت

  .پکس س،یآموزش ماتر ،یزبان هایمهارت ،یاجتماع هایمهارت سم،یاوت :هاواژهکلید
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 مقدمه
د باشی میشناختسببنظر بالینی و  از 0تحولی_عصبی نوع اختلال کی 2اختلال طیف اوتیسم

ای از رفتارهای های اجتماعی و تعامل و مجموعهزودهنگام در ارتباطهای که با نقص

یعی های شای تفاوتکنندهمشخص "طیف"شود. اصطلاح تکراری و غیرمعقول نمایان می

تر اختلال اوتیسم باشد. علائم مشخصهای کودکان اتیسیک میها و ویژگیدر چالش

ماهگی  2۱ها در در برخی از موارد آن .شودسالگی پدیدار می 6تا  0بین  طورمعمولبه

های لازم در یکی از ویژگی(. 0202، 6دمنهیصادق و زولاکتاف هستند )نکویی، صیتشخقابل

در  باشد. مشکلهای اجتماعی میتشخیص اختلالات طیف اوتیسم نقص پایدار در مهارت

ابی در یمهارت دوستهای اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم، سبب فقدان مهارت

زوای که این کار سبب ان کنند که انگار دیگران وجود ندارندشود و طوری رفتار میآنان می

کودک با اختلال طیف اوتیسم  (.0202، 5شود )حسین پناهی و زمستانیها میاجتماعی آن

ی کودکان عض. در بباشد توان تکلم را نداشته اصلاًزدن کند باشد یا امکان دارد که در حرف

 ها برایاین امکان وجود دارد که لغات یا جملات را یاد بگیرند، اما در کاربرد درست آن

  (.022۱، 4)پاول شوندرسیدن به اهداف ارتباط اجتماعی دچار مشکل می

یک سیستم تکنولوژی برای برقراری ارتباط  3ارتباطی مبادله تصویر )پکس( سیستم 

ود. شهای رشدی آموزش داده میل طیف اوتیسم و دیگر ناتوانیاست که به افراد با اختلا

م کند، این نوع از ارتباط کاربردی است. سیسترشد پیدا نمی طورمعمولبهکه گفتار زمانی

رای برقراری ب باشد که درآن از تصاویرارتباطی مبادله تصویر شبیه به یک بورد ارتباطی می

(. سیستم ارتباطی 0227، 7نگدالیو ر دیتسایوا رس،یآ ،یانیشود )کاگلارتباط استفاده می

ای زیادی باعث بهبود رفتارهو تا حد  دهدیمهای ارتباطی را افزایش ی تصویر، مهارتمبادله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0.Autism spectrum disorder 

2. Neuro-developmental 

3. Nekouei, Zolaktaf & Sadeghi Demneh 

1. Hosseinpanahi & Zemestani 

2. Paul 

2. The Picture Exchange Communication Systems (PECS) 

4. Cagliani, Ayres, Whiteside & Ringdahl 
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برای  (.2،299۱و فراست )باندی خواهد شد شود و همچنین سبب رشد گفتار همنادرست می

رای ب متفاوت، یهاو اختلال سمیاوت فیط به افراد با اختلال 0از آموزش ماتریس دههچند 

ستفاده شده است. قبل از آموزش ممکن ا  ،هایی که در آن ناتوان هستندمهارت آموزش

ای هناشناخته باشند. روش، برای افراد تحت آموزش است موضوعات، افعال و اشیا موجود

جزای اشامل شناسایی  یطورکلخاص مورداستفاده در چند بعد کلیدی متفاوت است اما به

ترکیبی از این  این اهداف است که آموزشو انتخاب اهداف برای  مرتبط هایارتمه

شوند که این در عرض دو یا سه محور به نمایش گذاشته می اجزاد. این نباشها میمهارت

لت، )فرامپتون، تامپسون، بارت ردیقرارگ آموزشهایی دارد که باید مورد بستگی به مهارت

ها افزایش توانایی کودک، بهبود هدف اکثر این آموزش (.022۱، 6نسبورگیلینسن وشها

دن شهای کارکردی وکمانگیزش کودک برای تعامل اجتماعی با دیگران، آموزش مهارت

مهم  یهااز قسمت یرشد زبان و رفتار اجتماع (.0229، 5باشد )وستوودرفتارهای منفی می

متفاوت رشد  یهابا حوزه یزبان یها. مهارتدیآیحساب مکودکان به نیرشد آغاز

 یریادگی یمهم برا یدارد و ابزار یارتباط جدانشدن ،(یحرکت ،یشناخت ،یعاطف ،ی)اجتماع

 کی. زبان باشدیم یاجتماع یهاطیدرست در مدرسه و مح یو برقرارکردن تعاملات اجتماع

است  یالهیزبان وس، گری. ازلحاظ داست هاارتباط برقرارکردن با انسان یبرا یکلام ستمیس

در  ژهیآورد و نقش ویافراد را به وجود م نیو ارتباط متقابل ب یکه امکان همکار

را به وجود  یچارچوب د و همچنینکنیرا اجرا م یاجتماع یهاتیفعال یسازگنهماه

طراف ا طیحرا به هم ربط دهد و از م ندهیگذشته، حال و آ یهااتفاق اندکه فرد بتو ردآویم

 نی(.  ا2690 ،یخانکهدان یو سلمان میشه ،یکند )رزمجوئ دایپ یدرون آن آگاه یهاو اتفاق

اط و ارتب یمشارکت، برقرار ،یرزگآغا یباشند که افراد برایم یواقع یهاوهیش، هامهارت

دهند یکنند، مورداستفاده قرار میمبادله شرکت م کیدر  کهیوقت گرانیبه د ییگوپاسخ

، یآذر و صرام یپزشک، هاشم ان،ینسائ ،یگندمان  ی؛ به نقل از اسد0229، 4)کوچوگنو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Bondy & Frost. 

6. Matrix training 
0. Frampton, Thompson, Bartlett, Hansen & Shillingsburg  

7. Westwood 

4. Cotugno  
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 یرا در زندگ یو اجتماع یشخص یافتگیدرست، اساس سازش یاجتماع یهامهارت (.2695

 و ی، ارتباطیاز تعاملات اجتماع یمند، بهرهیاجتماع یند و ملزومات زندگکیم جادیا

 یاجتماع یهاسبب رفتار نیهمبه باشد.یم یاجتماع یدرست و توان سازگار یرفتار

طیف  با اختلال کودکاندر یاجتماع یزندگدر موفق نشدن برای  یانادرست علت برجسته

به آموزش  دیباشند، باپایدار افراد در جامعه  ینکه ا میباشد؛ اگر خواستار آن باشیماوتیسم 

اوتیسم  با اختلال طیف که افراد یراه افتنی نیشود؛ بنابراتوجه آنان  به یاجتماع یهامهارت

 ایفتار ر ی،اجتماع یهاتیو در موقع ابندی یکنند که با جامعه سازگار دایآن را پ ییتوانا

گسترده  اتقیمتخصصان امر است و به انجام تحق یفهیباشند، وظداشته یالعمل درستعکس

رشد روز  گرها نشانهمه گزارش (.2699 ،یدرآمد یفیشریی و آقا ،است )زائر ازمندین

از مرکز  هآمددستبهباشند. جدیدترین آمار افزون آمار کودکان با اختلال طیف اوتیسم می

کودک رسیده است.  66های آمریکا، نرخ شیوع به یک مورد در پیشگیری و کنترل بیماری

خیصی های تشبزارتدوین و طراحی ا ازجملهتواند به عوامل متفاوتی بدون شک این روند، می

های های تشخیصی، از بین رفتن و یا کاهش عقاید و نگرشدقیق، ویرایش تعاریف و معیار

آور به اختلال اوتیسم در قیاس با گذشته، تغییر تشخیص اختلال طیف اوتیسم از طریق زیان

گرایی، افزایش آگاهی افراد، گسترش مراکز ارزیابی، تشخیص و گرایی به طیفمطلق

بخشی، پایین آمدن سن تشخیص و همچنین تقاضای والدین کودکان اتیسیک برای توان

توجه متخصصان علوم  مسئله(. این 2696مندی از خدمات بیشتر بستگی دارد )رضایی، بهره

 آموزش و تربیت کودک اتیسیک یکی ریزان بهداشت جهانی را به خود جلب کرد.و برنامه

(. روند 2696باشد )رضایی، بیان و درمانگران میهای والدین، مرچالش نیتربزرگاز 

ها ی که نقص زبان این کودکان بر شناخت و روابط اجتماعی آنریتأثافزایش این اختلال، 

های بسیاری که در صورت عدم پیشرفت برای خانواده و دولت دارد، از و هزینه گذاردمی

 (.2697است )محمدی،  ی این حوزه سوق دادهسوبهمشکلاتی است که پژوهشگران را 

وهش الزام پژ ،آموزشی یهاتعدد راه با توجه به مواردی که عنوان شد و در نظر گرفتن 

ها روش نیهرکدام از ا سهیمقاهای آموزشی جدید به مراکز اوتیسم و ورود روشدر حوزه 
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ژوهش پ نیا کهیی. ازآنجادیآیبه نظر م تیها، لازم و با اهمنقاط قوت و ضعف آن یو بررس

وتیسم ا با اختلال طیف در کودکانآموزش دو روش  یبخشاثر سهیمقا یبررسبه دارد  یسع

 را جبران کند.  نهیزم نیموجود در ا یهاتواند خلأیمبپردازد، 

( در پژوهش خود، نشان دادند که عملکرد 269۱جهانگیری )د و سلطانیان بجنور    

است. نتایج اجرای  پکس ارتقا پیداکردههای ارتباطی، اجتماعی پس از آموزش مهارت

(، 2522می )ی و کرمؤمنی آموزش سیستم ارتباطی مبادله تصویر در پژوهش لرستانی، برنامه

های ارتباطی و های غیرکلامی و بهبود مهارتهای کلامی و مهارتگر افزایش مهارتنشان

(، حاکی از 2695) لوعلمدار یو همتکاهش پرخاشگری بود. نتایج پژوهش غلامی، البرزی 

که آموزش سیستم ارتباطی مبادله تصویر، مهارت اجتماعی کودکان با اختلالات طیف  اندآن

( در 2692ی )و گودرز سعادت ،یکاظم زاده،یعل. زرافشان، داده استاوتیسم را افزایش 

های دارند که سیستم ارتباطی مبادله تصویر سبب بهبود مهارتپژوهش خود اذعان می

(، در 0202) 2، مورتنسون و برچباشد. راشاطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم میارتب

پژوهش خود، اثرات پکس بر واکنش صوتی در دو مطالعه با استفاده از طرح معکوس بر 

کودکان با اختلال طیف اوتیسم را ارزیابی نمودند و نتایج نشان داد در دو حالت پکس سبب 

 تئورر و مووسا، کارسون،. نتایج پژوهش شده استراد افزایش پاسخ صوتی در همه اف

یک اتیس کودکان یگفتار یهامهارت تیتقو در پکس روش که داد نشان( 0220) 0یکارد

(، 5022) 6یماساگلو  کانسون تو،یلرنا، اسپوز های پژوهشهمچنین یافته .استگذار اثر

-هارتتصویر بودند، در مآن بود گروهی که تحت آموزش سیستم ارتباطی مبادله  حاکی از

 5نیو گلدشتا ناتویسا ل،یکار. های بیشتری به دست آوردندهای ارتباط اجتماعی نمره

ا ب نوپا کودک یادراک زبان بر ماتریس آموزش عنوان با خود یمورد پژوهش در( 022۱)

 کودک یبانز مهارت کسب تیتقو بر ماتریس روش کهدست یافتند  ،اوتیسم طیف اختلال

ن و هانس مر،یفرامپتون، وانتایج پژوهش  .استرگذار اث اوتیسمطیف  اختلالبا  نوپا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Rush, Mortenson & Birch 

6. Carson, Moosa, Theurer & Cardy  

0. Lerna, Esposito, Conson & Massagli 

4. Curiel, Sainato& Goldstein  
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 هدیدآموزشهای ماتریس را برای ارتقای پاسخ ش(، استفاده از آموز0223) 2نگزبورگیلیش

(، در پژوهش 0225) 0برای افراد با اختلال طیف اوتیسم گزارش داده است. کوهلر و مالوت

آموزش  ریأثتآموزش ماتریس و پیدایش کلام درکودکان با اختلال طیف اوتیسم  به بررسی 

داد، قبلی نشان هایماتریس بر اکتساب فاعل، فعل و مفعول پرداختند. مقایسه نتایج با یافته

شود. همچنین یابی به چندین پاسخ مرتبط و آموزش ندیده منجر میآموزش به دست

ایجاد  بررسی آموزش ماتریس برایخود به (، در پژوهش 0227) 6ترریو ف نیوا سون،لیو

اوتیسم و فلج مغزی داده شده اختلال طیف های اجتماعی در کودکی که تشخیص مهارت

های مهارتکسب  سببماتریس دهنده آن بود که آموزش نشانها و یافته پرداختندبود، 

 .در کودک شدسب های اجتماعی مناانفرادی و مهارت

از هر  232حدوداً که  (سال 2۱تا  3افراد )در رانیاوتیسم در ا یبالا وعیبا در نظرگرفتن ش

صورت  بارهنیدراهنوز مطالعات کافی  (.0229 ،5ی و همکارانکودک است )محمد 2222

و  یزبان یهادر مهارت یناتوانوجود  علتبه ذکرشدهبا توجه به مطالب  نگرفته است و

 یندگدر ز یمنف یامدهایسبب پ کهاوتیسم  با اختلال طیف کودکان یاجتماع یهامهارت

اعی های اجتمهایی که در جهت بهبود مهارتتوان بیان کرد برنامهمی ،شودیکودکان م نیا

هش سویی این پژوکرد. ازها کمک خواهدباشد، به آنهای زبانی کودکان اتیسیک و مهارت

های اندک در زمینه ی آموزش ماتریس و پژوهشان پژوهش داخلی در زمینهبا توجه به فقد

پژوهش  جینتامداخله روش پکس در کودکان با اختلال طیف اوتیسم، صورت گرفت. لذا 

 یوش برار نیخواهد بود تا از مؤثرتر دیمف اریبس یپژوهشگران و مراکز آموزش یبراحاضر 

ه آیا پژوهش این است کبنابراین سؤال اصلی ؛ ندیکودکان استفاده نما نیا طیبهبود شرا

های زبانی و ای پکس و آموزش ماتریس به تفکیک در افزایش مهارتهای مداخلهروش

اوتیسم مؤثر هستند؟ و اینکه بین میزان با اختلال طیف اجتماعی کودکان های مهارت

 اثربخشی دو روش مذکور تفاوت وجود دارد؟ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Frampton, Wymer, Hansen & Shillingsburg 
0. Kohler & Malott 

7. Wilson, Wine& Fitterer 

2. Mohammadi et al. 
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 روش
با گروه  همراه آزمونپس_آزموننیمه آزمایشی با طرح پیشوش رحاضر، پژوهش روش 

کز اوتیسم شهر قم که اکننده به مرتمامی کودکان مراجعه جامعه آماری شامل. باشدمیگواه 

های اختلال را نشانه یروان یهااختلال یو آمار یصیتشخ یراهنماهای با توجه به ملاک

دختر  9نفر ) 54 اوتیسم گرفتند. طیف اختلالداشتند و طبق نظر مراکز و متخصصان تشخیص 

 صورت در دسترس از مراکز اوتیسم استان قم انتخاب شدندنمونه به سال، 3تا  5(، پسر 63و 

 تیو رضا یهمکارهای ورود به پژوهش )که شامل: که طی فرایند ارزیابی بر اساس ملاک

سم و عدم جز اوتیبه یگریاختلال د، نداشتن دیشد یذهن یتوانکمنداشتن  ان،یو مرب نیوالد

روه به شکل تصادفی در دو گ(، حاد در کودک، بود یجسم یماریبر ب یمبتن یوجود شواهد

شامل  های خروج از پژوهشملاکهمچنین  قرارگرفتند. گواه آزمایشی و یک گروه

 ربیانها توسط والدین یا منامهعدم تکمیل پرسش، های درمانیتحت سایر برنامهگرفتن قرار

  بود. غیبت بیش از دو جلسهو 

 پژوهشابزارهای 
 55های اجتماعی اوتیسم، پرسشنامه نیمرخ مهارت  های اجتماعی اوتیسم:نیمرخ مهارت

از ای گیری دامنه گستردهبرای اندازه 0227در سال  2بیلینی و هوپف لهیوسبهی است که سؤال

یمرخ . نشده استرفتارهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم طراحی 

با  ی کهسالبزرگوالدین، معلم و هر  لهیوسبههای اجتماعی اوتیسم قابلیت دارد مهارت

 02تا  24آن بین  کامل کردنگردد. زمان  رفتارهای اجتماعی کودک آشنایی دارد، کامل

، 0_ندرت، به2_ای از هرگزهای آن در مقیاس لیکرتی چهار نقطهپرسشباشد و دقیقه می

گر رفتارهای اجتماعی های بیشتر بیانبندی شده است. نمره، درجه5_و همیشه 6_اغلب

تر است. در کشور هند به دنبال محاسبه پایایی این پرسشنامه از محاسبه همسانی درونی مثبت

محاسبه  ؛ و960بازآزمون ضریب الفای  _اجرای آزموناند. بازآزمون بهره برده_و آزمون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Bellini & Hopf 
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 ی اساسی نیز برای یافتنهامؤلفه0. را مطرح کرده است. با تجزیه 92 همسانی درونی، ضریب

ی های اجتماعها، سه عامل برای مهارتخرده مقیاس مشخص کردنساختار زیر بنایی ابزار و 

-عی، مشارکت اجتماعی و رفتار زیانکه دربردارنده تعامل اجتما شد افتدر این آزمون ی

امل . میزان آلفای کرونباخ در این سه عگرفته شدبخش اجتماعی به جهت نمونه کلی در نظر 

 _آمده از آزموندستو محاسبه ضریب پایایی به شدهگزارش0. 0۱4.، 0۱9.، 90به ترتیب 

اسلام، پور  میمق ست(آمده ادستبه0. ۱3 ؛ و0۱30.، ۱9بازآزمون برای این عوامل به ترتیب 

 (.2690و حق گو،  یشیتجر یمحمدرضا

آزمون سنجش رشد نیوشا، آزمونی است که برای کودکان  :نیوشاآزمون رشد  

های تو مهار است دهیگرد، هنجارسازی شدههیتهی سالگششاز هنگام تولد تا  زبانیفارس

اط بیانی، گفتاری، شناختی، ارتبهای شنوایی، زبان دریافتی، زبان ها را در زمینهرشدی آن

. رشد دهدو ارزیابی قرار می موردسنجشهای حرکتی ظریف و درشت اجتماعی و مهارت

-آیتم و مهارت ۱2های زبانی بیانی شامل آیتم، مهارت 222های زبان دریافتی شامل مهارت

 ند وشوبه شکل بله و خیر پاسخ داده می سؤالاتآیتم است که  34های گفتاری شامل 

توسط  26۱۱شود. روایی و پایایی این آزمون در سال دهی انجام مینمره 2 و 2 صورتبه

ون در بازآزم _ی سنجیده شده است که پایایی آزموننیعلاءالدجعفری، عشایری، ملایری و 

درصد گزارش شده است. همچنین  73و در مقیاس زبان بیانی  درصد 72مقیاس زبان دریافتی 

درصد است  79درصد و مقیاس زبانی بیانی  7۱حتوا برای زبان دریافتی میزان روایی م

 (.26۱۱ی، نیعلاءالد)جعفری، عشایری، ملایری و 

 آموزش یهابرنامه

تصویر است و  اسبر اسپکس یک سیستم ارتباطی است که   سیستم ارتباطی مبادله تصویر:

تم برد. سیسبهره می هااز اصول رفتاری مثل تقویت کردن، شکل دادن و کنترل محرک

گردد ع میکننده برای کودک شروارتباطی مبادله تصویر )پکس( با معین کردن یک تقویت

ر یک ها دکند. تصویرها برای کودک را فراهم میکنندهدهنده فهرستی از تقویتو آموزش

انتخاب ا شود که بشوند. به کودک تعلیم داده میتابلو با استفاده از چسب نگه داشته می



 0410 پاییز | 47شماره | دوازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 232

 خواهم( و+ می موردعلاقهی یا فعالیت کارتشها شروع به ساختن جمله کند )من+ کارت

شی یا فعالیتی که به آن علاقه دارد به مربی بدهد )کارلوپ  درخواست کردنکارت را برای 

  (.0220، 2کریستی و همکاران

 )پکس( ریمبادله تصو یارتباط ستمیمراحل درمان س .2جدول 

شماره 

 مراحل
 محتوای مراحل

مرحله اول 

)تبادلات 

 هدف( یکیزیف

کنیم. کودک بر اساس مشاهده و شناخت از کودک و علایق او تصویری انتخاب می

 شدن از دستدهنده و خلاصگیرد برای برقراری ارتباط باید با آموزشیاد می جیتدربه

را بردارد و ارائه دهد. )شناسایی و  موردنظرطور  مستقل تصویر ( خود بهکننده)کمکهمیار 

در این مرحله ضروری نیست(. در این مرحله در طی آموزش  موردنظرنگاه کردن به تصاویر 

 شود.از کلام شفاهی استفاده نمی عنوانچیهبه

مرحله دوم 

 انتخاب یی)توانا

 (ریتصو

باشد و  ارتباطی را داشتهکودک در این مرحله باید توانایی برداشتن تصویر از روی تابلوی 

 . در اینقرار دهددادن خواسته خود، آن را در اختیار مربی پس از انتخاب کارت برای نشان

ردارد و راحتی آن را بها را با چسب روی تابلو چسباند تا کودک بتواند بهمرحله باید کارت

استفاده طول آموزش  . در این مرحله هم نباید از هیچ کلام شفاهی درقرار دهددر جای خود 

کارت را در اختیار او  وو کودک باید کارت را از تابلو بردارد مربی را پیدا کند  کرد

 ارادی گردد. جیتدربهاش برسد و این تعاملات باید بگذارد تا به خواسته

مرحله سوم 

 (ریتصاو زیی)تم

ان لو برود و از مییابی به خواسته خود باید به سمت تابدر این مرحله کودک برای دست

در  .قرار دهدمربی ببرد و کارت را در اختیار او  طرفبهتصاویر کارت مناسب را بردارد و 

هایی که هایی که متناسب با علایق کودک است و همچنین کارتاین مرحله  از کارت

عدد  02ها تا شود. در این مرحله تعداد کارتاستفاده می زمانهمطور او نیست به موردعلاقه

 ها را از هم تمییز دهد.کند و کودک باید بتواند تمام کارتافزایش پیدا می

مرحله چهارم 

 ی(ساز)جمله

ند ک انتخابرا  "خواهممن می "گیرد که ابتدا کارت یا سمبل کودک در این مرحله یاد می

کارتی که  ازآنپسو  قرار دهد شده استمشخصی که روی تابلو انهیزمو روی خط 

تا  قرار دهدخواهم دهد پیدا کند و کنار کارت یا سمبل من میی او را نشان میاستهخو

 ی خود را به مربی انتقال دهد.ی آن خواستهلهیوسبهای بسازد و بتواند جمله

مرحله پنجم 

 )پاسخ به سؤال(

ا ر ؤالسی و به شکل مستقل توانایی پاسخ به این مربکمکدر این مرحله کودک باید بدون 

 صحیح و کامل طوربهرا داشته باشد. توانایی کسب این مرحله  "خواهی؟تو چه می "که 

 .اهمیت بالایی دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Charlop-Christy et al. 
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شماره 

 مراحل
 محتوای مراحل

مرحله ششم 

)ابراز 

 احساسات(

کند  دایاحساسات خود پ انیرا با ب گرانیارتباط با د یبرقرار ییمرحله توانا نیکودک در ا

 دوست ندارم. ایمن... دوست دارم  دیمثلاً بگو

ی از ارمجموعهیزمستقیم  طوربهآموزش ماتریس: بعد از طراحی یک ماتریس، مربی 

کند. دو طرح آموزشی مشترک در آموزش ماتریس وجود های جدول را تدریس میخانه

ها در امتداد قطر آموزش . در آموزش مورب خانهدارد: آموزش مورب و آموزش همپوشانی

ها بدون آموزش مستقیم بررسی ه برای ارزیابی وقوع آنماندهای باقیشوند و خانهداده می

شوند. گام آموزش داده میبهشوند. در آموزش همپوشانی دو خانه از هر سطر گاممی

وند. شترکیبات در امتداد قطر یا همپوشانی با استفاده از یک توقف زمان، آموزش داده می

ند، آموزش مورب ممکن است کافی ادر آموزش شناخته شده شدهاستفادهکه کلمات زمانی

اند، ممکن است آموزش همپوشانی مفید ناشناخته مورداستفادهباشد و زمانی که کلمات 

 باشد.

 طرح کلی آموزش ماتریس .2شکل 

 آموزش داده   

  آموزش داده  

   آموزش داده 

    آموزش داده

 روش اجرا

 تیرضا نیمراکز اوتیسم و همچن استیر تیلازم و رضا یمجوزها شروع پژوهش از شیپ

ه شد که گرفت آزمونشیآموزش به فرزندشان گرفته شد. از هر گروه در آغاز پ یبرا نیوالد

 6دت به م شیآزما یها. گروهدیگرد لیکودکان تکم نیا نیتوسط والد یابیارز یهافرم

گروه، آموزش  کیقرار گرفتند.  آموزش تحت یاقهیدق 02تا  24 یجلسه 5ماه و در هر هفته 



 0410 پاییز | 47شماره | دوازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 232

را به  سیگروه، آموزش ماتر کی)پکس( و  ریمبادله تصو یارتباط ستمیس یاشش مرحله

داً از مجد انیدر پانکردند.  افتیدر آموزشیکردند و گروه گواه  افتیدر یشکل انفراد

 یپژوهش برا نای درآزمون گرفته شد. پسگروه گواه و  شیآزما هایافراد گروه یتمام

و از روش آماری تحلیل  دیاستفاده گرد 03spssافزار اطلاعات از نرم لیوتحلهیتجز

 انیبین والد برای پژوهش اهدافاستفاده شد. قبل از شروع پژوهش،  رهیکوواریانس چند متغ

 نیهمچن .دیگرد دیتاک ،ماند محرمانه خواهد کاملطور نکته که اطلاعات به نیشد و به ا

دان فرزن یبرا یبارانزی عوارض گونهچیپژوهش ه یقابل ذکر بود که اجرا زیمورد ننیا

 ندارد.ها آن

 ها یافته
 بر اتریسم وآموزش( پکستصویر ) مبادله ارتباطی سیستم اثربخشی مقایسهمنظور به

های ازشاخص اوتیسم با اختلال طیف کودکان اجتماعی هایمهارت و زبانیهایمهارت

 . استفاده گردید یفیتوص یهابه منظور سنجش داده اریو انحراف مع نیانگیم

درصد( در رده  ۱067معادل نفر ) 27دهد، تعداد های جمعیت شناختی نشان میویژگی

معادل نفر ) 9سال و تعداد  4درصد( در رده سنی  0050معادل نفر ) 29سال، تعداد  5سنی 

 در پژوهش کنندهشرکتنگین سن کودکان میا ؛ وسال بودند 3درصد( در رده سنی  2002

و در گروه آموزش  ۱205، در گروه آموزش ماتریس برابر با ۱205در گروه گواه برابر با 

 .باشدیم ۱305پکس برابر با 

کودکان  یزبان یهاو مهارت یاجتماع هایمیانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت .1جدول 

 هاگروه کیاوتیسم به تفک

 

 درمان پکس سیآموزش ماتر گواهگروه 

 نمیانگی
انحراف 

 معیار
 نمیانگی

انحراف 

 معیار
 نمیانگی

انحراف 

 معیار

 یهامهارت

 یاجتماع

 474022 530223 57007 ۱30223 94۱0۱ 020222 آزمونپیش

 45۱07 260262 54503 330206 27022 ۱0022۱ آزمونپس

 40006 ۱3022 9۱406 02026 ۱۱706 52020 آزمونپیش یهامهارت
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 درمان پکس سیآموزش ماتر گواهگروه 

 نمیانگی
انحراف 

 معیار
 نمیانگی

انحراف 

 معیار
 نمیانگی

انحراف 

 معیار

 36005 ۱202۱ 59205 02023 22005 32020 آزمونپس یاجتماع

آزمون کودکان اتیسیک دهد، میانگین نمرات پسنشان می 0که جدول  طورهمان

درگروه آموزش ماتریس در مهارت اجتماعی و مهارت زبانی نسبت به میانگین  کنندهشرکت

کودکان  آزمونآن در این گروه افزایش یافته است. همچنین میانگین نمرات پس آزمونپیش

درگروه آموزش پکس در مهارت اجتماعی و مهارت زبانی نسبت به  کنندهشرکتاوتیسم 

 آن در این گروه افزایش یافته است.  آزمونمیانگین پیش

 بر ماتریس شآموزو( پکستصویر ) مبادله ارتباطی سیستم اثربخشی مقایسهمنظور به

 آماری از روش با اختلال طیف اوتیسم کودکان اجتماعی هایمهارت و زبانیهایمهارت

ای هعضویت در گروه منظور بدین. شده است استفاده کوواریانس چند متغیره تحلیل

 تمستقل، نمرا متغیرعنوان بهآزمایش )دو گروه آموزش ماتریس و آموزش پکس( و گواه 

 کووریت متغیرهایعنوان بههای زبانی های اجتماعی و مهارتمهارت آزمونی پیشهامؤلفه

 .دگردی تحلیل فرایند وارد وابسته متغیرعنوان بهمذکور  مقیاس آزمونپس نمرات و

در  یزبان هایو مهارت یاجتماع هایبر نمرات مهارت انسیکووار لیتحل جینتا .3جدول 

 گواهو  شیآزما هایگروه

 متغیر
منابع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

ی هامهارت

 اجتماعی

 685/6 660/6 290/6 582/6 036/33 3 036/33 آزمونپیش

 666/3 022/6 666/6 368/28 033/5082 5 205/52203 گروه

     000/20 26 632/3933 خطا

ی هامهارت

 زبانی

 666/3 808/6 666/6 802/580 506/030 3 506/030 آزمونپیش

 666/3 002/6 666/6 806/08 330/303 5 002/325 گروه

     288/5 26 258/99 خطا

روه نمرات منبع گ نیانگیارائه شده، تفاوت در م ریمتغ دو انیدهد، از منشان می 6جدول نتایج 
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بین گروه آزمایش و گروه  یزبان هایو مهارت یاجتماع هایمهارت ریدر دو متغ هایآزمودن

ت آن اس گرانیآزمون معنادار است. مجذور اتا )اندازه اثر( بگواه پس از حذف اثرات پیش

 یزبان هایدرصد از مهارت 77و  یاجتماع هایگروه را مهارت هایاز تفاوت صددر 75که 

 سیماتر آموزش وهیمستقل )دو ش ریمتغ یدو گروه مربوط و برا نیآزمون به تفاوت بدر پس

 حساب آمده است. پکس( بهآموزش و 

 یاجتماع یهامداخله بر مهارت وهیدو ش یاثربخش یزوج سهیجهت مقا یآزمون بونفرون .4جدول 

 یزبان یهاو مهارت

 Bگروه  Aگروه  متغیر
 اختلاف میانگین

A-B 
 سطح معناداری خطای استاندارد

های مهارت

 اجتماعی

 گواه
 22202 46۱00 -253029 ماتریس آموزش

 22202 46400 -422003 آموزش پکس

 22702 44000 -53407 آموزش پکس ماتریس آموزش

 های زبانیمهارت
 گواه

 22202 47902 -72۱00 ماتریس آموزش

 22202 47۱02 -74203 آموزش پکس

 22202 4۱002 -25005 آموزش پکس آموزش ماتریس

استفاده  یرونبونف یبیاز آزمون تعق زوجیصورت به هاگروه نیانگیتفاوت م یبررس برای

گروه  نیب نیانگیاختلاف م یاجتماع یهادهد که در مهارتینشان م 5  جدول جینتا شد.

 وگواه گروه  نیب نیانگیمعنادار است و اختلاف م 2202در سطح  سیو آموزش ماترگواه 

و  سیتردو گروه آموزش ما نیب نی، همچنباشدیمعنادار م 2402پکس در سطح آموزش 

گر آن است که بیان جینتا نی(. اP<2402) دیمشاهده گرد یپکس تفاوت معنادارآموزش 

 شیسبب افزا یطور متفاوت و مؤثرپکس بهآموزش و  سیمداخله آموزش ماتر وهیدو ش

 جینتا نیبوده است. همچن شتریپکس بآموزش  ریتأث زانیشده است؛ و م یاجتماع یهامهارت

 سیو آموزش ماترگواه گروه  نیب نیانگینشان داد که اختلاف م یبانز یهاترجدول در مها

معنادار  2202پکس در سطح آموزش و گواه گروه  نیب نیانگیو اختلاف م 2202در سطح 

مشاهده  یپکس تفاوت معنادارآموزش و  سیدو گروه آموزش ماتر نیب نیاست، همچن
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وزش آمو  سیمداخله آموزش ماتر وهیگر آن است که دو شبیان جینتا نی(. اP<2402) دیگرد

ال طیف با اختلدر کودکان  یزبان یهامهارت شیسبب افزا یطور متفاوت و مؤثرپکس به

 بوده است.  شتریپکس بآموزش اثر در  نیاوتیسم شده است و ا

گیری بحث و نتیجه  
و  ریمبادله تصو یارتباط ستمیدو روش س یاثربخش سهیپژوهش مقا نیا ز اجرایهدف ا

یسم اوتطیف  با اختلال کودکان یاجتماع هایو مهارت یزبان هایبر مهارت سیآموزش ماتر

های پژوهش، هر دو روش مداخله، سیستم ارتباطی مبادله تصویر و آموزش . بر اساس یافتهبود

ماعی در کودکان با اختلال طیف های اجتهای زبانی و مهارتماتریس بر افزایش مهارت

ی سیستم ارتباطی مبادله تصویر بیشتر از اثربخشی آموزش اثربخشاما  ;اوتیسم اثربخش بود

( که با 269۱) یریبجنورد و جهانگ انهای سلطانیبا یافتهپژوهش  یهاافتهماتریس بود. ی

اد، اثر آن در کاهش نشانگان اوتیسم را نشان د ،بر پکس یمبتن یآموزش شنیکیاپل یطراح

 یکلام هایمهارت شیپکس، در افزا ی( که در خصوص اثربخش2522) و همکاران یلرستان

و کاهش  یارتباط هایو بهبود مهارت یرکلامیغ هایکلام و مهارت یدر کودکان دارا

 یماعاجت ایهپکس بر مهارت ری( در پژوهش تأث2695)ی و همکاران غلام ی،پرخاشگر

 زرافشان  دادند،را نشان یاجتماع یهامهارت شیکه افزا کیسیکودکان پسر با اختلالات اوت

 هایتبهبود مهار یبرا تواندیم ریمبادله تصو یروش ارتباطیافتند ( که 2692)و همکاران 

 اران و همک راش جیها با نتاافتهی نینچاست. هممسو کودکان استفاده شود، هی ارتباط

 فیال طکودکان با اختل یپاسخ صوت شیپکس بر افزا میرمستقیغاثرگذاری (، در 0202)

 یگفتار هایمهارت تیروش پکس در تقو ری( در تأث0220)و همکاران  کارسون ،اوتیسم

 هایپکس در رشد مهارت ری(، تأث0225) و هکاران اوتیسم، لرناطیف اختلال  با کودکان

 تیتقو یبرا سیدر اثر آموزش ماتر ،(022۱)و همکاران  لیمؤثر، کار یارتباط اجتماع

( که 0223)و همکاران  اختلال اوتیسم، فرامپتون یدارا یکودک نوپا یکسب مهارت زبان

 یهااسخپ یارتقا ،اوتیسم با اختلال طیف زبان در کودکان جیترو یبرا سیاز آموزش ماتر

بر اکتساب  سیآموزش ماتر ریتأث (،0225را مشاهده کردند، کوهلر و مالوت ) دهیدآموزش
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 لسونیو تند،افی دست دهیپاسخ مرتبط و آموزش ند نیو به چند یفاعل، فعل و مفعول را بررس

نشان دادند که آموزش سبب شد فرد هم  سیآموزش ماتر ی( که در بررس0227) و همکاران

 . استهمسو  به دست آورد،را  یجتماعا یباز یهاو هم مهارت یانفراد هایمهارت

از  یکتبیین کرد که ی گونهنیاتوان را بر اساس مطالعات می آمدهدستبهنتایج 

 یتعامل طیدر مح رهایتصو یکیزی)پکس( مبادله ف ریمبادله تصو یارتباط ستمیس اتیخصوص

یسم را آسان اوت با اختلال طیف کودکان یارتباط اجتماع تعامل و تیخصوص نیکه ا باشدیم

 نیمورد تحس ثلارتباط م یاجتماع هایواسطه واکنشبه ککودکان اتیس. گرداندیم

ه به آن ک یش کردنافتیکه آشکار و واضح هستند مثل در هاییبرابر واکنشقراردادن، در

از راه  نیهمچن ریمبادله تصو یارتباط ستمی. سگردندیم ختهیعلاقه دارند، کمتر برانگ

که کودک به آن  یتیفعال ای یکشیسم با بهره بردن از اوتی با اختلال طیف کودکان ختنیبرانگ

نا و )لر شودیم یتعامل اجتماع هایمهارت یریباعث شروع ارتباط و فراگ ،ستا مندعلاقه

 شیافزا یدهندهشانن ریمبادله تصو یارتباط ستمیاثر س نی(. همچن0220همکاران، 

و زبان  یریتصو هاینماد از استفادهبا  دادننظر و کردندر زبان و درخواست یختهیخودانگ

آموزش بر اساس مطالعات، (. 0220 ،2ز و همکارانتیاست )کراو هاتیموقع یدر همه یشفاه

که  ییایاست. مزا شدهیزبان طراح جیترو ایاست که بر ایمداخله کیتکن کی ،سیماتر

که با  است نیا ،اوتیسم دارد با اختلال طیف آموزش به کودکان یروش برا نیاز ا هاستفاد

رخ  میآموزش مستق قطری از شدهگرفته ادی هایدرصد دستورالعمل 62 باًیتقر کهنیتوجه به ا

 یچارچوب سیو آموزش ماتر دهدیم رخ میتعم قیاز طر یریادگیدرصد  72اما  دهدیم

 یهامهارت شیبا افزاهمچنین (. 022۱ ،و همکاران لیزبان است )کار یریادگی لیتسه یبرا

طور به دنیفرا نیرا توسعه دهند و ا یفرد نیتوانند روابط بیدانش آموزان، بهتر م یاجتماع

است که  یابزار مؤثر سیدارد. آموزش ماتر ریفرد تأث یلیتحص تیموفق ندیبالقوه در فرا

 هیلاو نیاوتیسم در سنبا اختلال طیف کودکان  به یاجتماع یهاآموزش مهارت یمناسب برا

 (.0225، 0)تامپسون است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Kravits et al. 

2. Thompso 
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پژوهش به مطالعات پژوهشگران نام برده استناد کرد. با توجه  جینتا دییجهت تأ توانیم

و  میتعم سیماتر یژگیو نیترمشخص کهییازآنجا ،یپژوهش یهاافتهیو  یبه مباحث نظر

س از پ و آن بود میگر تعمتوان مشاهدهیم سیقطر از ماتر کیآن است، با آموزش  یبازده

ا دهند ر میتعم یواقع دیجد طیمح کیخود را به  یهامهارت نکهیا ییافراد توانا ،آموزش

های های زبانی و مهارتمهارت شیسبب افزا تواندیآموزش م نیا جهیدرنت .کنندیکسب م

 ستمیکرد که س انیب توانیم نیهمچن اوتیسم گردد؛ و با اختلال طیف کودکاناجتماعی 

 قیارتباط تشو یاوتیسم را به برقراربا اختلال طیف کودکان  تواندیم ریمبادله تصو یارتباط

سبب  تواندرساند، میاین امر را به انجام می هاکنندهتیارائه تقو قیاز طر کهدلیل آنبه و کند

 نیا جینتا لذا کودکان شود. نیدر ا یاجتماع یهاو مهارت یزبان یهامهارت شتریبهبود ب

 و یزبان یهامهارت شیافزا یاوتیسم برا یو درمان یبه مراکز آموزش تواندیپژوهش م

 .کمک کند گریکودکان درکنار مداخلات د یاجتماع یهامهارت

سم و اوتیطیف اختلال با کودکان  ژهیهنجارشده و یوجود پرسشنامه مهارت زبان عدم

ه بر آن عدم انجام آزمون و علاو سیروش آموزش ماتر یبرا یداخل نهیشیعدم وجود پ

 شمارهای این پژوهش بهها، از محدودیتپیگیری به دلیل مشارکت ناکافی آزمودنی

 منظورهبگردد از برنامه مداخلاتی پژوهش حاضر، یم شنهادیپ روند. با توجه به نتایج،می

 وهای اجتماعی و زبانی کودکان با اختلال طیف اوتیسم استفاده گردد افزایش مهارت

و  یهنتوان ذمثل کم ییهاگروهآموزش ماتریس در نهیدر زمبیشتری پژوهش پژوهشگران، 

 .دهندانجام  گرید ی ذهنیهابر مهارت نآ ریتأث نیهمچن
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 منابع 

سنجی آزمون های روانبررسی شاخص (.2692) م؛ و خلیلی، ز. همتیان،.، ط صفری،.، ج احمدی،

 .225_۱7(2)2  ،های علوم شناختی و رفتاریمجله پژوهش(. GARSتشخیصی اوتیسم )

آموزش  ری(. تأث2695غ.) ،یآذر، ژ و صرام یپزشک، ش؛ هاشم ؛ع ان،ینسائ ؛ر ،یگندمان یاسد

راد اف یفصلنامه. فیخف یتوان ذهندانش آموزان کم یاجتماع یهانقش بر مهارت یفایا

 .267_244(، 2۱) 4 ،ییاستثنا

بخشی (. اثربخشی روش توان2696) .محمدخانی، آ دادخواه، ا؛ و.، بنی جمالی، ش ، م.،یوسته گرپ

، یشناختاختلال طیف اوتیسم، مطالعات روانبا کودکان  یاشهیکل یدوسا بر رفتارهاروانی 

22( ،0.) 

(. پایایی و روایی آزمون سنجش 26۱۱) .، فینیملایری، س؛ و علاءالد ح.،عشایری، .، عفری، زج

 صلنامهف. زبانیسال فارس 3رشد شنوایی، زبان و گفتار نیوشا در کودکان بدو تولد تا 

 .07۱_072(، ۱) 6، پایش

 یجسمان یرشد زبان با پرخاشگر ی( رابطه2690.)ل ،یخانکهدان یسلمان س؛ م،یشه ؛م ،یرزمجوئ

 .2229_2222(: 3) 9. یبخشپژوهش در علوم توان .ریآموزش پذ یتوان ذهندر کودکان کم

 ور. . تهران، انتشارات آوای ناختلال اوتیسم تبیین، ارزیابی، تشخیص و درمان(، 2696رضایی، س. )

تهران،  .کفایت اجتماعی کودکان با اختلال اوتیسم و نقص توجه0بیش فعالی(، 2696رضایی، س. )

 انتشارات آوای نور. 

 یهابرنامه آموزش زبان بدن بر مهارت ی(. اثربخش2699). پ ،یدرآمد یفیشر ح؛ ،ییآقا م؛ ،زائر

 .75_32(. 6) 07.یراز یمجله علوم پزشکا. کودکان اوتیسم با عملکرد بال یاجتماع

تأثیر آموزش روش (. 2692)ع.  ،گودرزی م؛ و ،، سعادت.ف ،، کاظمی.ح ،، علیزاده.ه ،زرافشان

کودکان  لنامهفص)پکس( بر مشکلات ارتباطی کودکان درخودمانده.  ریارتباطی مبادله تصو
 629-602(: 5) 22 ،استثنایی

طراحی اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر پکس و اثربخشی . (269۱) ع. ،جهانگیری ؛ و، آسلطانیان بجنورد

 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیآن در کاهش نشانگان کودکان طیف اوتیسم. 
22 (6 :)09-00. 

سیستم ارتباطی مبادله تصویر )پکس( بر  یاثربخش(. 2522. )، خ؛ و کرمی، جیمؤمن .،لرستانی، س
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کنفرانس  هفتمین در کودکان مبتلا به اوتیسم شهر کرمانشاه، یرکلامیمی و غهای کلامهارت

 ایران. هران،ت شناسی ایران،دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان یالمللنیب

سیستم ارتباطی مبادله "آموزش  ری(. تأث2695غلامی، م؛ و البرزی، ش؛ و همتی علمدارلو، ق. )

 یهاژوهشپهای اجتماعی کودکان پسر با اختلالات اتیستیک. مهارت )پکس( بر "تصویر

 .253-266( (, ۱)پیاپی  2)4 علوم شناختی و رفتاری،

ان ی دست برتری بر زبان دریافتی و بیانی کودککاردست(. اثربخشی تمرینات 2697محمدی، ش. )

نر، ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هکارشناسی نامهانیپابا اختلال طیف اوتیسم. 

 یزد.

آموزش متقابل بر  ری(. تأث2690م؛ و حق گو، ح. )، پور محمدرضای تجریشی .،مقیم اسلام، پ

 .49-37 (0S) 25، بخشیتوان فصلنامه. های اجتماعی کودکان دارای اوتیسممهارت

References 

Bondy, A. S., & Frost, L. A. (299۱). The picture exchange communication 

system. Seminars in speech and language, 29(5), 676–505. 

Cagliani, R. R., Ayres, K. M., Whiteside, E., & Ringdahl, J. E. (0227). Picture 

Exchange Communication System and Delay to Reinforcement. 

Journal of Developmental and Physical Disabilities, 09(3), 904–969.  
Charlop-Christy, M. H., Carpenter, M., Le, L., LeBlanc, L. A., & Kellet, K. 

(0220). Using the picture exchange communication system (PECS) 

with children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, 
social-communicative behavior, and problem behavior. Journal of 

applied behavior analysis, 64(6), 026–062. 

Carson, L.,  Moosa, T., Theurer, J., & Cardy J. (0220). The collateral effects 

of PECS training on speech development in children with autism. 

Canadian. Journal of Speech-Language Pathology and Audiology, 63. 

2۱0-294. 

Curiel, E. S. L., Sainato, D. M., & Goldstein, H. (022۱). Matrix Training for 

Toddlers With Autism Spectrum Disorder and Other Language 



 247 |و همکاران   یفراهان...؛  و ریمبادله تصو یارتباط ستمیآموزش دو روش س یاثربخش سهیمقا

Delays. Journal of Early Intervention, 52(6), 03۱–0۱5. 

Frampton, S. E., Thompson, T. M., Bartlett, B. L., Hansen, B., & Alice 

Shillingsburg, M. (022۱). The Use of Matrix Training to Teach Color-

Shape Tacts to Children with Autism. Behavior Analysis in Practice, 

20(0), 602–662.  

Frampton, S. E., Wymer, S. C., Hansen, B., & Shillingsburg, M. A. (0223). 

The use of matrix training to promote generative language with children 

with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 59(5), ۱39–۱۱6.  

Hosseinpanahi, O.,& Zemestani, M. (0202). The effect of Transcranial Direct-

Current Stimulation (TDCS) on Neuropsychological indices 
Associated with Social Skills in Children with Autism.. Journal of 

Cognitive psychology. ۱(2),95-223. [In Persian] 

Kohler, K. T., & Malott, R. W. (0225). Matrix Training and Verbal 

Generativity in Children with Autism. The Analysis of Verbal Behavior, 

62(0), 272–277.  

Kravits, t., R., Kamps, D., M. Kemmerer, K., Potucek, J. (0220). Brief 

report:Increasing communication skills for an elementary –aged 
students withautism using the picture exchange communication system. 

Autism And Developmental Disorder, 60(62), 004- 062. 

Lerna, A., Esposito, D., Conson, M., & Massagli, A. (0225). Long-term effects 

of PECS on social-communicative skills of children with autism 
spectrum disorders: a follow-up study. International Journal of 

Language & Communication Disorders, 59(5), 57۱–5۱4.  

Mohammadi, MR., Ahmadi, N., Khaleghi, A., Zarafshan, H., Mostafavi, SA., 
Kamali, K., Rahgozar, M., Ahmadi, A., Hooshyari, Z., Alavi, SS., 
Shakiba, A., Salmanian, M., Molavi, P., Sarraf, N., Hojjat, SK., 

Mohammadzadeh, S., Amiri, S., Arman, S., Ghanizadeh, A. (0229). 

Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with 
Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study. Arch 

Iran Med.2;00(22):453-446. 

Nekouei, P., Zolaktaf, V.,& Sadeghi Demneh, E. (0202). The Effect of 



 0410 پاییز | 47شماره | دوازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 242

Kangoo Jump Training on the Balance Function of Autistic Children 
with High Performance Level. Journal of Motor Learning and 

Movement. 20(0), 067-046. [In Persian] 

Paul, R. (022۱). Interventions to Improve Communication in Autism. Child 

and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 27(5), ۱64–۱43. 

Pauwels, A. A., Ahearn, W. H., & Cohen, S. J. (0224). Recombinative 

Generalization of Tacts Through Matrix Training with Individuals with 

Autism Spectrum Disorder. The Analysis of Verbal Behavior, 62(0), 

022–025. 

Rush, K. S., Mortenson, B. P., & Birch, S. E. (0202). The Inadvertent Effects 

of PECS on Vocal Responding of Children with Autism Spectrum 

Disorder. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 5(6), 62۱–62۱. 

Thompson, M. L. (0225). Matrix training of verbal and nonverbal greetings 

with primary school students with autism: Presented to the Faculty of 

the Graduate School. Stephen F. Austin State University 

Westwood, P. (0229). What teachers need to know about students with 

disabilitie.Victoria: Acer press. 

Wilson, E. R., Wine, B., & Fitterer, K. (0227). An investigation of the matrix 

training approach to teach social play skills. Behavioral Interventions, 

60(6). 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

آموزش دو  یاثربخش سهیمقا. (2252). سیفرنگ ،یدمهر.، محسن ،دمنشیسع.، الهه ،یفراهان استناد به این مقاله:

تلال کودکان با اخ یاجتماع یهاو مهارت یزبان یبر مهارتها سیو آموزش ماتر ریمبادله تصو یارتباط ستمیروش س

  . 05۱-004(، 75)20، ییافراد استثنا یشناسروان، سمیاوت فیط

DOI: 42022221/jpe.222207247602124 

 



 ییافراد استثنا یروان شناس

 142تا  110، ص 2402 پاییز، 47 هشمار، دوازدهمسال 
Jpe.atu.ac.ir 

DOI: 20011004/jpe.101105025601402 

  

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

   
   

  
   

   
   

   
   

 خیتار
ل: 

سا
ار

120
820

20
82

   
   

   
   

  
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

210
800

20
82

 
   

   
  

   
  

 
   

IS
SN

: 
6
7
4
2

/2
7
4

X
 

 e
IS

SN
: 

6
6
2
6

-3
3
0
0

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Psychology of Exceptional Individuals is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 102 International License. 


