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 يبرا نيگزيمکمل و جا يارتباط يکيالکترون ستميس ييروا يو بررس يطراح
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)Ph.D(، 4و3 يعباس عباد)Ph.D( ،2 يانارک يوميزهرا ق)Ph.D( ، تکتم

  )Ph.D(2شاه محمود  يمالک
 آلمان ،زرسالترنيکا زرسالترن،يکا يدانشگاه صنعت ،يگروه علوم اجتماع -1

  رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يراپزشکيدانشکده علوم پ ،يگروه گفتاردرمان -2

  رانياهلل، تهران، ا هيبق يدانشگاه علوم پزشک ،يمؤسسه سبک زندگ ،يعلوم رفتار قاتيمرکز تحق -3

  رانياهلل، تهران، ا هيبق يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار -4

 ده يچك
 Augmentative and Alternative)مكمل و جايگزين  يارتباط يهاروش ،ياختالالت ارتباط يباال وعيبا توجه به ش هدف:

Communication: AAC) يادهيچيابزار پ گونهچيه کهني. نظر به اباشديافراد م نيحل مشكالت ا يبرا شرويپ يهانهياز گز يكي 
که  يکمک ارتباط يافزارکودکان نرم نيا يتا برا ميوجود ندارد، لذا بر آن شد ياطزبان دچار اختالالت ارتب يکودکان فارس يبرا

 .ميکن يطراح کند،يم ديصدا تول يخروج
واژه  337نظران، زبان و مشورت با صاحب يکودکان فارس هيواژگان پا نهيگسترده در زم يامطالعه کتابخانه يط ها:مواد و روش

 Content) ييمحتوا ييو شاخص روا (Content Validity Ratio: CVR) ييمحتوا يينسبت روا يانتخاب شدند. جهت بررس هيپا

Validity Index: CVI) مربوط به هر  ريشناس گفتار و زبان قرار داده شد. سپس تصاوبيآس 9 اريدر اخت يواژگان، فرم نظرخواه
قرار گرفت. در  يگفتار و زبان مورد بررس شناسبيآس 6ها توسط آن CVI و يطراح ستيتوسط گراف مانده،يواژه باق 247از  کي

 سينوبرنامه کيشد، سپس  طضب ويبا تجربه در استود ندهيگو کيتوسط  يبه صورت صوت ريمرحله بعد، واژه مرتبط با هر تصو
 يسازادهيپ Cross-platformبه صورت  شارپ يس يسينوشده و با زبان برنامه يطراح ريبر واژگان و تصاو يرا مبتن AAC افزارنرم

 .نمود
مربوط  CVI ن،يچنبود حفظ شدند. هم 78/0ها باالتر از آن CVRکه عدد  يمتخصص، واژگان 9 يطبق مدل الوشه برا ها:يافته

 .دست آمدهب 8/0 ريمربوط به کل تصاو CVIو  95/0 ييواژه نها 247به 
کودکان  يبرا يمناسب ييمحتوا ييگفتار از روا نيگزيمكمل و جا يارتباط يكيالكترون ستمينشان داد که س جينتا گيري:نتيجه

 .دباشيبرخوردار م يزبان دچار اختالالت ارتباط يفارس
  

 ياختالالت ارتباط، مكمل ن،يگزيکودکان، جا ،ييمحتوا ييروا ،يكيالكترون ستميسهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
ارتباط،  ينوع برقرار نيتربه عنوان برجسته يارتباط گفتار

که به  ي. کسانشوديم محسوب بشر فردبهمنحصر يهايياز توانا
سخن گفتن به صورت موقت يا دائم را از  ييتوانا يليهر دل

 نيترو سخت نياز دشوارتر يکيرا  يناتوان نيا اند،دست داده
 ييکه منجر به جدا [1] نداکرده فيخود توص يزندگ يهاتجربه

نفر در  ونيليم 5/3از  شي. ب[2] شوديم ياجتماع طيفرد از مح
 يبرقرار يخود برا يعياز گفتار طب تواننديمتحده نم االتيا

افراد را  نياز ا ونيليم کي باًيارتباط استفاده کنند که کودکان تقر

ساله  14تا  5 درصد از کودکان 2/13. [3] دهنديم ليتشک
ار دچ يساله تهران 14تا  5درصد کودکان  2/17و  يرانيا

 هاصياز تشخ يعيوس في. ط[4]اختالالت گفتار و زبان هستند 
وجود  سمياوت فيو اختالل ط يذهن يناتوان ،يمانند فلج مغز

کودکان در استفاده از گفتار  يمنجر به ناتوان توانديدارد که م
 ندهيآ يبر زندگ تباطار يبرقرار ي. تبعات ناتوان[3]شود  يعيطب

و  فيضع يوردهاآدست ،ياجتماع يو انزوا ييافراد شامل جدا
و در مجموع،  يابيو دوست يشغل ،يليتحص يهانهياندک در زم

قرار گرفتن  نيچنمستقل و هم يبه زندگ يابيدر دست يناتوان

 18/8/1400 تاريخ پذيرش: 6/4/1400تاريخ دريافت:           haresabadif@mums.ac.ir           09151747494   تلفن:نويسنده مسئول،  *
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. [5]و سوء استفاده خواهد بود  يدر معرض جرائم اجتماع
ها توسط افراد و کاربرد آن AAC بمناس يبه ابزارها يدسترس

مشارکت در  شيتواند منجر به افزايم يدچار اختالالت ارتباط
 يهافرصت از تراستفاده مناسب ،يروزمره زندگ يهاتيفعال

. [6] شودها آن يزندگ تيفيمنجر به بهبود ک تيو در نها يزندگ
 يکيمکمل و جايگزين،  يارتباط يهااستفاده از روش ن،يبنابرا

در  يکمک به حل مشکالت ارتباط يبرا شرويپ يهانهيگز زا
 يهااز روش تواننديم AAC يهاستمي. س[5]کودکان است  نيا

 يبر حرکات چشم ط يارتباط مبتن رينظ يساده تعامل اريبس
 SGDs رينظ ياشرفتهيپ يتا ابزارها گرانيتعامل رو در رو با د

[. 7] باشند ريمتغ دهد،يکه امکان ارتباط مستقل را به فرد م
SGDsييسطح باال يکيالکترون زاتي، تجه (High 

technology) يورود يهاهستند که متن را با استفاده از روش 
 ينما، فناورمکان يکارکردن با دست، دست پيمختلف مثل تا

 [.8] کننديم ليسر، به گفتار تبد يابيرد ايچشم  يابيرد
 يابزار ارتباط کياز  ديارتباط با يبرقرار يکه برا يکودکان

ساده استفاده کنند، ممکن است احساس کنند متفاوت از 
شوند. استفاده از  ييهمساالن خود هستند و دچار انزوا و تنها

 لهيوس کيبه عنوان  پديآ رينظ شرفتهيپ يارتباط يابزارها
 تواندياست، م هشناخته شد يکه در جامعه ما به خوب يارتباط

  [.3د ]بده يترشيبه کودکان اعتماد به نفس ب
که قابل اجرا بر  نيگزيمکمل و جا يارتباط يافزارهانرم

 رينظ منظورهقابل حمل چند يافزارسخت يهاستميس يرو
نوع  نيدتريهوشمند هستند، از جد يهايگوش و هابوکنوت

 يکه به علت راحت شونديگفتار محسوب م ديتول يابزارها
 يقرار گرفتن از سو رشياستفاده، قابل حمل بودن، مورد پذ

، SGDانواع  رينسبت به سا ترنييپا اريبس متيهمساالن و ق
 افزارمثال نرم ياست. برا شيها رو به افزابه کاربرد آن ليتما

 فون،يآ يبرا Proloquo2GoTM نيگزيمکمل و جا يارتباط
 نيعالمت نماد 8000از  شيپد که شامل بيو آ يلمس پاديآ

. [9]رد توجه کاربران قرار گرفته است مو ياديز زانيبه ماست، 
حال  يهايبا فناور يافزارها ارائه راه حلنرم نيا يهدف اصل

رنج  ياست که از اختالالت مختلف ارتباط يحاضر به افراد
 ريتا بتوانند به طور مؤثر و کارآمد در تعامل با مردم درگ برنديم

 ن،يچن. هم[5]نظر خود شرکت کنند  مورد يهاتيشوند و در فعال
همراه  SGDs( نشان دادند که استفاده از 2007و همکاران ) وياُل

 يمنجر به بهبود ارتباط برا يعيطب يآموزش يهايبا استراتژ
 جيکه نتا نيبا وجود ا [10] شوديم يآموزان دچار ناتواندانش

در  ژهيدسته از ابزارها به و نيا که اندمطالعات نشان داده
قابل توجه را در  يحولت تواننديگفتار م ياختالالت حرکت

و  انيفيمطالعه ظر جي، نتاداشته باشند يارتباط در پ يبرقرار

 ييآشنا زانيم ي( که با هدف بررس1393همکاران )
انجام  AACبا انواع خدمات  يرانيگفتار و زبان ا شناسانبيآس

 اريبس ييدهندگان آشناگرفت، نشان داد که اغلب پاسخ
داشتند و  نييپا يتکنولوژبا  AAC يبا ابزارها يمحدود

با  ياختصاص يبا ابزارها ،ياز افراد مورد بررس کيچيه
 ي. بررس[11]نداشتند  يي( آشنايکيباال )الکترون يتکنولوژ

نشان داد که  رانيموجود در ا يجامع ما در منابع و ابزارها
 يکودکان فارس يباال برا يبا تکنولوژ يابزار اختصاص گونهچيه

است  يدر حال نيوجود ندارد و ا يارتباط التزبان دچار اختال
هستند کم  يکمک ارتباط يابزارها ازمنديکه ن يکه تعداد افراد

کودکان  يبرا SGD افزارنرم کيتا  ميو لذا بر آن شد ستند،ين
 .ميکن يطراح يساله دچار اختالل ارتباط 6تا  4زبان  يفارس

 
 هامواد و روش
حاصل طرح  يشناسمطالعه روش نيا. يمالحظات اخالق

 ياخالق دانشگاه علوم پزشک تهياست که توسط کم يقاتيتحق
شده  بيتصو IR.MUMS.REC.1396.237مشهد با کد اخالق 

 است. 
  يسنجروان يهايژگيو نييافزار و تعنرم يطراح

 يامطالعه کتابخانه يابتدا ط در.افزارانتخاب واژگان نرم
و مشورت با زبان  يکودکان فارس هيواژگان پا نهيگسترده در زم

 تيکه قابل يواژه پربسامد فارس 337حوزه،  نينظران اصاحب
 ني. ا[13،12]شدن داشتند انتخاب شدند  دهيکش ريبه تصو

 ي)اسام يشامل اسام يواژگان متعلق به طبقات مختلف واژگان
ها يخوراک ،يبهداشت ليبدن، وسا ي، اعضاخانواده يضااع ا،ياش

ها، يظروف، سرگرم وانات،يها، پوشاک، حوهيها، ميدنيو نوش
 ر،يو اعداد(، افعال، ضما هينقل ليها، وساها، رنگمشاغل، مکان

مرتبط با  يصفات، واژگان ذهن ،يحروف اضافه، کلمات استفهام
 يهابا زمان تبطو واژگان مر تيشخص ياحساسات، پسوندها

 روزانه و ارتباطات روزمره بودند. 
 ييروا يبررس جهت. ييو محتوا يصور ييروا يبررس

 10 اريکلمات انتخاب شده در اخت ،يفيبه صورت ک يصور
شناس گفتار و زبان قرار داده شد تا در مورد تناسب و بيآس
ابزار با اهداف مشروحه محقق در انجام مطالعه  يهاهيگو تياهم

واژگان  ب،يبه ترت CVIو  CVR ينظر بدهند. جهت محاسبه کمّ
تجربه، شناس گفتار و زبان با بيآس 9 اريدر اخت زيانتخاب شده ن

 يسال کار با کودکان مبتال به اختالالت ارتباط 5با سابقه حداقل 
 يهاتمياز آ کيقرار گرفتند تا در مورد ضرورت وجود هر 

: 2 يضرور : کامال3ً) يانهيسه گز اسي)بر اساس مق يواژگان
و مرتبط بودن آن با  ((ستين يضرور : اصال1ً يضرور نسبتاً
: 1به صورت  يارتبه 4 کرتيل اسيابزار )بر اساس مق هدف
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: کامالً 4مرتبط و  يادي: تا حد ز3مرتبط،  ي: تا حد2نامرتبط، 
تقاضا شد تا اگر  نيمرتبط( نظر داده و بحث کنند. از متخصص

دارند  يواژگان يهاتمياز آ کيدر ارتباط با هر  ياصالح شنهاديپ
مالحظات مربوط به هر  سمتآن را در فرم ارسال شده و در ق

 ،يبه صورت کمّ ييمحتوا ييروا نييتع يکنند. برا ادداشتيواژه 
 يبرا CVIبر اساس فرمول الواشه و  CVR ه،يدر مورد هر گو

هر  يمحاسبه شده برا CVRچه محاسبه شدند. چنان تميهر آ
در جدول الواشه بود، آن واژه  رشيواژه باالتر از سطح قابل پذ

 يباق ييگرفته شده و در فهرست واژگان نها ردر نظ يضرور
 يقابل قبول برا CVRماند. طبق مدل الوشه حداقل ارزش يم
 . [15،14]باشد يم درصد78متخصص،  9

محاسبه نسبت  قياز طر CVIشاخص  تم،يمورد هر آ در
داده بودند به  4 اي 3نمره  تميکه به مرتبط بودن آ يمتخصصان

شاخص برابر با  نيا يقبول برادست آمد. حداقل مقدار قابل 
باشد، آن  8/0تر از کم ياهيگو CVIاست و اگر شاخص  8/0

 .[16]حذف شود  يستيبا هيگو
واژگان، طبق نظر  ييمحتوا ييروا نييمراحل تع يط در

ماندند. در مرحله بعد،  يواژه باق 247واژه،  337متخصصان از 
توسط  ماندهيواژه باق 247از  کيمربوط به هر  ريتصاو
 يطراح ريشد و سپس تصاو يطراح يبه صورت رنگ ستيگراف

و  ييروا يجهت بررس شده به همراه واژگان مورد نظر مجدداً
شناس گفتار و زبان  قرار گرفتند. بيآس 6 اريدر اخت CVI نييتع

نامناسب و  ريو نظرات متخصصان تصاو شنهاداتيپ يبر مبنا

قرار گرفتند و اصالحات الزم در  يابهام مورد بازنگر يدارا
واژه مرتبط با  ر،يهر تصو يها اعمال شد. سپس بر رومورد آن

 ويدر استود جربهبا ت ندهيگو کيتوسط  يآن به صورت صوت
 کي اريشده در اخت يصداگذار ريتصاو انيضبط شد و در پا

 يرا مبتن AAC افزارقرار گرفتند تا نرم يسينومتخصص برنامه
 يسينوشده و با زبان برنامه يطراح ريبر واژگان و تصاو

توسعه  ي)به معن Cross-platform( به صورت #Cشارپ )يس
 يبرا يخروج تياست که در نها ييهابرنامه يسينوو برنامه

( داشته باشد( androidو  ios ،webمختلف ) يهاعامل ستميس
 تيدارا بودن قابل يبه معنا Cross platform. دينما يسازادهيپ

مختلف است و  يهاعامل ستميس يبر رو يگرفتن خروج
اجرا  تيانجام شد که قابل ياافزار به گونهنرم يطراح ن،يبنابرا
 همراه هوشمند و تبلت را دارا باشد. يهاتلفن يبر رو

افزار، از ورود به نرم پس. AACافزار روش استفاده از نرم
ه است. نشان داده شد 1 شکلشود که در يباز م ياصفحه
نوار  کيقسمت آن  نيگردد در باالتريطور که مالحظه مهمان

به شکل  ياشود و گوشه سمت چپ دکمهيمشاهده م درنگيسف
شود. در گوشه يمثلث وجود دارد که با لمس آن، جمله خوانده م

با عالمت  يشود؛ اوليمشاهده م دکمهدو  زيسمت راست ن
 هيپاک کردن تک کلمات تعب يضربدر نشان داده شده است و برا

که در حال اشاره است مشخص  يبا عالمت دست زين يشده و دوم
 شود.  يحذف کل جمله استفاده م يشده است و برا

 

 
 طراحی شده بعد از ورود AAC. تصویر اولین صفحه نرم افزار 1 شکل
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کلمات به صورت  يهارنگ گروه دينوار سف نيا ريسپس ز
اند. قرار گرفته يدسته واژگان 27متحرک قرار دارد که در  ينوار
 1به هر طبقه در جدول  و واژگان مربوط يواژگان يهاطبقه

واژگان مربوط  ريتصاو ،يواژگاناند. با انتخاب هر طبقه ارائه شده
 يهر واژه دارا(. 2 شکلشوند )يظاهر م نييبه آن در کادر پا
خانم ضبط شده است.  ندهيکه توسط گو باشديصوت جداگانه م

هر کدام از واژگان مورد  توانديجمله م کيساخت  يکاربر برا
رنگ  ديها انتخاب کند تا در نوار سفدسته نينظر خود را از ب

سمت  ي( و با لمس دکمه موجود در گوشه3 شکل) رنديگقرار 

و  يمطابق با دستور زبان فارس ياافزار، جملهنرم يچپ باال
که شناسه  يکند، به طور ديتول يارفرض مضارع اخبشيزمان پ

تر در و از همه مهم شوديم انيفعل مطابق با فاعل جمله ب
افزار در جمله، خود نرم يوصف اي ياضاف باتيصورت وجود ترک

تا  کنديم انيفرض کلمات را با کسره اضافه بشيبه صورت پ
صورت کاربر  نيباشند. بد يعيبه زبان گفتار طب کينزد کامالً

کلمه شامل فاعل،  6حداکثر  يجمله با اجزا کيقادر به ساخت 
 يو اضاف يوصف باتيمکان، ترک وديفعل، مفعول، حروف اضافه، ق

  .باشديم

 
 

 
 . گویه های مربوط به یکی از طبقه های انتخاب شده2 شکل

 

 . قرار گرفتن کلمات انتخاب شده از طبقات مختلف بر روی نوار سفید رنگ3تصویر
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 طراحی شده AAC. لیست نهایی طبقات و کلمات مربوط به هر طبقه در نرم افزار 1جدول 

 تعداد کلمات طبقه

 4 مامان، بابا، خواهر، برادر خانواده اعضای

 7 خاله، دایی، دوست، عمه، عمو، مادربزرگ، پدربزرگ بستگان

 11 بالش، تخت، تلفن، دفتر، صندلی، المپ، مداد، پاک کن، پتو، کتاب، کیف اشیا

 11 گالبی،گیالسانگور، خرما، خیار، سیب، موز، نارنگی، هندوانه، پرتقال، کیوی،  ها میوه

 ها خوراکی
آبگوشت، برنج، تخم مرغ، ساندویچ، سبزی، سیب زمینی، شیر، صبحانه، غذا، کره، کیک، گوشت، ماست، ماکارونی، 

 مرغ، نان
16 

 8 جوراب، دستکش، روسری، شالگردن، شلوار، کاپشن، کفش، کاله پوشاک

 3 بادام، پسته، گردو خشکبار

 3 آبمیوه، دوغ، چای ها نوشیدنی

 3 بشقاب، قاشق، لیوان ظروف

 13 بینی، دست، دندان، دهان، زبان، سر، شکم، صورت، لب، ناخن، پا، چشم، گوش بدن اعضای

 4 دکتر، معلم، پرستار، گفتاردرمان مشاغل

 8 اتاق، حیاط، خانه، در، دستشویی، مدرسه، پارک، پنجره ها مکان

 1 ماشین وسایل نقلیه

 8 حمام، حوله، دستمال، شامپو، شانه، صابون، مسواکآب،  وسایل بهداشتی

 11 بادکنک، بازی، تلویزیون، توپ، خمیربازی، سرسره، عروسک، لگو، ماشین بازی، مدادرنگی، کامپیوتر ها سرگرمی

 5 ساعت، شب، صبح، ظهر، عصر روزانه های زمان

 8 سالم، متشکرمببخشید، بله، حالت چطوره؟، خداحافظ، خوب، خیر،  روزمره ارتباطات

 افعال

آمدن، استراحت کردن، افتادن، انداختن، ایستادن، برداشتن، بردن، بریدن، بغل کردن، بوسیدن، خواستن، خواندن، 

خوردن، دادن، داشتن، دوست داشتن، راه رفتن، رفتن، ریختن، سوار شدن، سوختن، شستن، شنیدن، صحبت 

 شتن، نیست، هست، پوشیدن، کشیدن، گذاشتن، گرفتنکردن، نشستن، نوشتن، نکن، نگاه کردن، نگه دا

35 

 6 من، تو، او، ما، شما، آنها ضمایر

 10 آبی، بنفش، زرد، سبز، سفید، صورتی، قرمز، قهوه ای، مشکی، نارنجی ها رنگ

 9 یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه اعداد

 4 بی حوصله، خوشحال، ناراحت، هیجان زده احساسات

 مفاهیم

آهسته، باز، باال، بد، بزرگ، بسته، بلند، بیدار، تشنه، تمیز، خالی، خاموش، خراب، خشک، خواب، خوب، خیس، 

روشن، زیاد، سبک، سرد، سریع، سفت، سنگین، شلوغ، مرتب، مهربانی، نا مرتب، نرم، نو، پایین، پر، کثیف، کم، 

 کوتاه، کوچک، گرسنه، گرم 

38 

 10 به، را، توی، جلو، روی، زیر، پشت، کناراز، با،  اضافه حروف

 6 چقدر؟، چیه؟، کجا؟، کو؟، کی؟، کیه؟ استفهامی کلمات

 5 آقا، بچه، خانم، دختر، پسر شخصیت پسوند

 

 نتايج
شناس بيآس 10افزار توسط واژگان نرم يصور ييروا

 ييروا يمراحل بررس يط ن،يچنشد. هم دييگفتار و زبان تأ
 CVRکه  يواژگان ه،ياول يواژه انتخاب 337 انياز م ،ييمحتوا

بود  78/0متخصص باالتر از  9 يها طبق مدل الوشه براآن
واژه  40مرحله  نيکلمات حذف شدند. در ا ريحفظ شده و سا

 دايواژه کاهش پ 247به  337حذف شدند و تعداد واژگان از 
 کردند. 

مورد محاسبه  ماندهيواژگان باق يبرا CVIسپس شاخص  
 ينظر گرفتن حداقل مقدار قابل قبول برا قرار گرفت. با در

کلمه  50زده شده است،  نيتخم 8/0که معادل  CVIشاخص 
 ستيبرخوردار نبودند، از ل يقابل قبول CVIکه از  زين گريد

 CVIماندند.  يکلمه باق 247 تيکلمات حذف شدند و در نها
 ريتصاو يو برا 95/0واژگان معادل  يبرا اسيل مقمربوط به ک

از  ريهم کلمات و هم تصاو جهينت دست آمد. درهب 8/0معادل 
طبقات  ستيبرخوردار بودند. ل يقابل قبول ييمحتوا ييروا

افزار در نرم يطراح يانتخاب شده برا ييو واژگان نها يواژگان
 .آمده است 1جدول 

 

 گيريبحث و نتيجه
 کي ييروا يو بررس يمتمرکز بر طراح مطالعه حاضر

 ليو مکمل با هدف تسه نيگزيجا يارتباط يکيالکترون ستميس
زبان مبتال به  يساله فارس 6تا  4در کودکان  يارتباط کالم

 نيدست آمده اهب جيبود. براساس نتا يارتباط دهيچيپ يازهاين
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 اضحو يکيگراف ريتصو 247که متشکل از  يکيالکترون ستميس
 يصور يياست، از روا يدسته واژگان 27شده در  يو صداگذار

 باشد.يبرخوردار م يمناسب ييو محتوا
 AACتحت عنوان  يارتباط يهاوهيکه ش 50دهه  لياوا از

 يارتباط يازهاين يدر افراد دارا يبهبود تعامالت اجتماع يبرا
ارتباط مکمل  يهاوهيشدند، تا کنون ابزارها و ش يمعرف دهيچيپ

 رشيپذ تيفراوان شده و قابل راتييخوش تغدست نيگزيو جا
 افتهي شيها افزاهمتخصصان، کاربران و خانواد انيها در مآن

دارا بودن تمام  رغميعل يميقد AAC يها. دستگاه[17] است
و  نيگران بودن دستگاه، سنگ رينظ يبيمعا يها، داراتيمز نيا
محدود  اريمواقع واژگان بس يدر بعض نيچنحمل و هم رقابليغ

 زي( ن2013. برادشاو و همکاران )[18]بودند  دهيچيپ يو کاربر
 يبرا يشامل شکستن دستگاه و زمان طوالن گريد بيبه معا

و محدود بودن  يفن يهايبانيبه پشت يو عدم دسترس ريتعم
کودکان به عنوان  نيچن. هم[19]اشاره کردند  يواژگان يخزانه

خود  انيکنند که نسبت به همتايابزار احساس م نيکاربران ا
 يهادر دستگاه ريتصاو يبندطرح ن،يمتفاوت هستند. عالوه بر ا

AAC ياشبکه يبندمتداول، که شامل طرح (Grid layouts) 
نوع  ني. در استين آلدهيکودکان ا ياست اغلب برا ريتصاو
 ايها توسط کاربر از درون ستون ديبا ريکه تصاو ،يبندطرح

کردن اطالعات )مثالً  دايانتخاب شوند، پ ريتصاو يهافيرد
کل  ياسکن بصر ازمندي( نتيفعال کي ايفرد  ء،يش کي ريتصو
را که خارج  يميمفاه يستيکاربر با ن،يتر از ااست و مهم ريوتصا

 ياند را بر مبناشده يطراح نيو به صورت نماد يعياز بافت طب
 . [20]دهد  صيتشخ رشانيتصاو

 AAC يابزارها ،يميقد AAC يهاستميبا س سهيمقا در
 يارتباط يکيالکترون ستميکه س ديجد يهايبر تکنولوژ يمبتن

تر، باشد؛ کوچکيها ماز آن يجزئ زين نيگزيمکمل و جا
بر توانند يدارند، م يحمل بهتر تيترند، قابلتر و ارزانبکس

و  عباراتاو با کلمات،  يکاربر، به جا ازياساس انتخاب و ن
 ياريزمان به بسهم يجمالت صحبت کنند، امکان دسترس

را به  GPSو  نترنتيا ،يمتن يهااميپ رينظ يليموبا يهابرنامه
 ،يبهتر اجتماع رشيتر از همه، به علت پذدهند و مهميکاربر م

تر و اعتماد به تفاوت کمکنند که احساس يبه کودکان کمک م
از  ياري. بس[21،3] شنددر تعامالت داشته با ترشينفس ب

کودکان  رينظ يآموزان مبتال به اختالالت ارتباطکودکان و دانش
 يارتباط يهاه طور معمول قادر به کاربرد تختهب سم،يمبتال به اوت

اشاره هستند و  قياز طر يميقد يهاSGDو  کيالکترون ريغ
 کيالکترون يرسد که قادر به کاربرد ابزارهايبه نظر م نيبنابرا
خواهند بود  زيکنند نياستفاده م SGD يهاکه از برنامه يليموبا
مکمل و  يارتباط يکيالکترون ستميدر مورد س زين نيکه ا

 کهنيا يها براستميس نيا يکند. البته هر دويصدق م نيگزيجا
 ازمندين رنديتوسط کودک مورد استفاده قرار گ يبه خوب

وجود، احتمال  نيهستند؛ با ا حيصر يهاو آموزش يزيربرنامه
از کارت و  ترشيبه نسبت ب کيالکترون يکار کردن با ابزارها

 يابزارها نيتواند به کمک اياست و کودک م يتخته ارتباط
حرکت کند  گريد تيبه فعال تيفعال کياز  يبه سادگ کيالکترون
 يمعلم در ورا ياز سو ييهايسازآماده ازمندين کهنيبدون ا
. در هنگام [22]شده در ابزار باشد  فيعرت شياز پ يهابرنامه
و  يابزار کمک ارتباط کيبه عنوان  کيالکترون يابزارها يمعرف
 يشود که به سادگيم قيگفتار به کودک، ابتدا کودک تشو ديتول
جالب  يهاروزمره، جلوه يازهايمربوط به ن يهابا لمس دکمه و

 احتماالً ابزار  نيمختلف در ا يهارا بسازد. لمس دکمه يصوت
 کيکودک را تحر يکنجکاو ،ياسباب باز کيدر آغاز همانند 

کند تا به يتالش م ،يارتباط کيکند درمانگر به عنوان شريم
 يرگذاريتواند به او امکان تأثيابزار م نيکودک آموزش دهد که ا

کودک با استفاده مکرر از  نيافراد را بدهد و بنابرا ريبر رفتار سا
 ن،يو در تعامل با درمانگر و والد يط ارتباطيابزار در مح نيا

آن  ،يعضو مصنوع کيداده و همانند  شياستفاده از آن را افزا
پروتز " کي يارتباط و حت يبرقرار يبرا يرا به عنوان ابزار

 .[23] رديپذيم "يصوت
مکمل و  يارتباط يکيالکترون ستميمشابه س يهاافزارنرم در

ارائه صدا  ياند براشده يطراح گريد يهاکه به زبان نيگزيجا
صدا استفاده شده است که  بيموتور ترک کيمعموالً از 

متن  تيو معموالً قابل کنديم ليمتن را به صدا تبد يهاکاراکتر
. اما در مطالعه [2]باشند يرا دارا م يهر موضوع پيتا يعنيآزاد 

 ريسال( که ز 4-6مورد هدف ) يحاضر با توجه به گروه سن
 ستند،يبرخوردار ن يآموزسواد ييو از توانا باشنديسن مدرسه م

 يبرا يبه عنوان هدف توانياستفاده نشده است و م تيقابل نياز ا
 افزار در نظر گرفته شود. ارتقاء نرم

مورد  نيتوان به ايافزار منرم نيا يهاتيجمله محدود از
که  وديمانند صفات و ق ياز واژگان انتزاع ياشاره کرد که برخ

 ليکودک باشند، به دل يبرا يواژگان کاربرد ديرسيبه نظر م
واژگان حذف  ستيها از لشدن آن دهيکش ريبه تصو تيعدم قابل
 شدند. 

 يو اثربخش ييکارا نده،يمطالعات آ يشود که طيم شنهاديپ
افزار جهت نرم نيگزيمکمل و جا يارتباط يکيالکترون ستميس

 يکودکان مبتال به اختالالت ارتباط يارتباط يهاتوسعه مهارت
 ديطور که اشاره گرد. همانرديقرار گ يمورد توجه و بررس ديشد

باشد که يم ياخبار ضارعافزار، مفرض افعال در نرمشيزمان پ
باعث  ندهيگذشته و آ يهابا اضافه کردن زمان ندهيتوان در آيم

افزار در نرم تيتوان با ارتقاء قابليم نيچنارتقاء آن شد. هم
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 نيتوانند از ايکه م يافراد فيشده به صدا، ط پيمتن تا ليتبد
 داد.  شيابزار استفاده کنند را افزا

 نيگزيمکمل و جا يارتباط يکيالکترون ستميس ان،يپا در
قابل  ييمحتوا ييزبان از روا يساله فارس 6تا  4کودکان  يبرا

 ريتصو 247افزار متشکل از نرم ني. اباشديبرخوردار م يقبول
 واياست که به صورت ش يدسته واژگان 27واضح در  يکيگراف

بسته  نيا نيچنشوند. هميم انيب اريمع يو به فارس سيو سل
 ريعامل مختلف نظ يهاستميس ياجرا بر رو تيقابل يافزارنرم

 يوترهايدر انواع کامپ نيرا داشته و بنابرا iosو  دياندرو ندوز،يو
هوشمند قابل کاربرد  يهايها و گوشها، تبلتوکنوت ب ،يخانگ
 .است

 
 تشكر و قدردانی

مصوب دانشگاه علوم  يقاتيمطالعه حاضر حاصل طرح تحق
و کد اخالق  960170مشهد با کد  يپزشک

IR.MUMS.REC.1396.237 از  لهيوسنيباشد. بديم
مشهد  يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش يمال يهاتيحما
مهندس  ياز جناب آقا نيچن. همديآيو تشکر به عمل م ريتقد
طرح  نيا يدر اجرا يهمکار تجه ينيدحسياحسان س ديس

 .ميکنيم يتشکر و قدردان مانهيصم يقاتيتحق
 

 نويسندگانمشاركت و نقش 
 يوميو زهرا ق يآبادفاطمه حارث ،ينيدحسيس دهيسپ دهيس
: ينيدحسيس دهيسپ دهيمطالعه، س يو طراح دهي: ايانارک
و  زي: آناليو عباس عباد يآبادها، فاطمه حارثداده يآورجمع
و  يآبادفاطمه حارث ،ينيدحسيس دهيسپ دهيس ج،ينتا ريتفس

 همهمحمود: نگارش نسخه اول مقاله. شاه يتکتم مالک
 دييمقاله را تا يينموده و نسخه نها يرا بررس جينتا سندگانينو

 .نمودند
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Introduction: Due to the high prevalence of communication disorders, augmentative and alternative 

communication methods are one the options ahead to solve the problems of these people. Since there are no complex 

tools for Persian-speaking children with communication disorders, we decided to design communication assistant 

software for these children that produces sound output. 

Materials and Methods: In the first step, 337 basic Persian words were selected based on an extensive literature 

review on basic words of Persian-speaking children and consultation with experts. To evaluate the Content Validity 

Ratio (CVR) and the Content Validity Index (CVI), nine speech and language pathologists commented about the 

appropriateness of the words and 247 words remained. Then, the images of the remaining words were designed by a 

graphic designer, and, their CVI was evaluated by 6 speech and language pathologists. In the next step, words were 

audio recorded by an experienced speaker in the studio. Then, a programmer designed the AAC software as a cross-

platform software based on the words and their images using the C # programming language. 

Results: According to Lawshe’s model, for nine experts, the words with a CVR value of >0.78 have remained. In 

addition, the CVI of the final 247 words was 0.95 and the total CVI for images was estimated as 0.8. 

Conclusion: The results revealed that the designed electronic AAC system has a good content validity for Persian-

speaking children with communication disorders. 
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