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Abstract 

Purpose: Word definition skill is one of the sophisticated language skills with linguistic and 

meta-linguistic knowledge play important role. Hearing impairment in children leads to delays 

in receptive and expressive language learning. This study aims to investigate and compare the 

growth of the content aspect of the word definition skill for hearing-impaired and normal-

hearing children between 4.5 and7.5 years old. 

Methods: This study had a descriptive-analytic cross-sectional method. Statistical population 

included 37 hearing-impaired (by hearing aid and cochlear implant) and 37 normal-hearing 

children from 4.5 to 7.5 years old in Karaj. In both groups, there were 10 children from 4.5 to 

5.5 years old, 12 children from 5.5 to 6.5 years old, and 15 children from 6.5 to 7.5 years old. 

The studied groups included 15 hearing-impaired girls and 22 hearing-impaired boys. Our test 

was the word-defining skill test that had made by Mehri Mohammadi for the first to third grade 

elementary school children, and then the validity of this test was confirmed by Maryam 

Malekian for the 4.5 to 7.5 age group. The data were analyzed using t-test statistics in SPSS 

software (version 22).   

Results: The results revealed that the performance of hearing-impaired children in the content 

aspect had a significant difference with normal-hearing children (p = 0.007) and normal-

hearing children showed better performance than hearing-impaired children.  

Conclusion: According to the results, there is a delay in content aspect of the word-definition 

skill as the other language skills in hearing-impaired children and then training and 

rehabilitation are needed. 
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 کم شنوا ساله  5/4-5/7ی محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان جنبهبررسی 
 3، سمانه حسین زاده2اکبر داروئی، 1فروغ الزمان فرخی

 بیآس. در آن دارند ینقش موثر یو فرازبان یزبان است که دانش زبان دهیچیپ یها از مهارت یکیواژه  فیمهارت تعرهدف: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه رشد جنبه  شود. می یانیو ب یزبان درک یریدر فراگ ریدر کودکان، موجب تاخ ییشنوا

 .ساله انجام شد 5/4-5/7سنین کم شنوا و طبیعی در محتوایی تعریف واژه در کودکان

 37مطالعه شامل  نیا یآمار یجامعه مقطعی مقایسه ای بود و به روش  یلتحلی – یفیتوصاین پژوهش از نوع : روش بررسی

. در هر باشد یدر شهر کرج م سال 5/7تا  5/4یی شنوا بیبدون آسکودک  37و  حلزون( ) با سمعک و کاشت شنواکمکودک 

سن 10 دو گروه سن 12، 5/4-5/5 کودک در  سن 15و  5/5-5/6 کودک در  شند. در هر دو سال می  5/6-5/7 کودک در  با

شنوا و  15گروه مورد بررسی  شنوا هستند. 22دختر کم  ستفاده مورد آزمایه پسر کم  شد، کهمی واژه تعریف مهارت آزمون ا  با

 پایایی 1393 سال در ملکیان مریم سپس و شد ساخته ابتدایی سوم تا اول سنین برای محمدی مهری توسط 1390 سال در

استفاده شده  SPSS 22ی در نسخهتی  جهت تحلیل نتایج، از آزمون .کرد تایید سال 7/5-4/5سنی  گروه برای را آزمون این

 است.
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تایج نشاااان داد که عملکرد کودکان کمها:  یافته به ن فاوت شااانوا در جن با کودکان طبیعیمعنای محتوایی، ت  دارد داری 

(007/0=p؛)  به کودکان کم شنوا از خود نشان داده اند.به طوری که کودکان طبیعی عملکرد بهتری را نسبت 

های زبانی در  رتبا توجه به نتایج کسب شده، می توان نتیجه گرفت که مهارت تعریف واژه نیز همانند سایر مهاگیری:  نتیجه

 کودکان کم شنوا دارای تاخیر بوده و نیازمند آموزش و توانبخشی می باشد.

 تعریف واژه، جنبه محتواییآسیب شنوایی، مهارت کلمات کلیدی: 

 :adarouie@hotmail.com،                    2228-2137-0003-0000 ORCID ،اکبر داروئینویسنده مسئول: 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه گفتاردرمانی آدرس:
 ، تهران، ایرانتهران دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -1

 ران، ایران، تهتهران ستادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیا -2

 ، تهران، ایرانتهران استادیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -3

 مقدمه

 زبان فراگیری در تاخیر موجب کودکان، در شنوایی آسیب

گردد و در صورتی که این آسیب در سنین می بیانی و درکی

ابتدایی زندگی کودک به خصوص در سنین حساس زبانی 

ی رشد زبان درکی و دهد، صدمات زیادی را به پیکرهرخ 

 بسیار های تفاوت وجود با بیانی کودک وارد خواهد آورد.

 رد تاخیر این ،ا وجود داردشنو کمی که میان کودکان زیاد

 در ویژه صورت به و زبان یها زیرشاخهی  همه

 هب معنا و واژگان فراگیری نیز و زبان اجزای ساختاربندی

 .(1) گرددمی  مشاهده گسترده صورت

ی زودهنگام در کودکان دارای آسیب  ضرورت مداخله   

 شنوایی از اولین راهکارهای درمانی و توانبخشی در این

 شتداکودکان می باشد، که باید توجه کافی به آن را مبذول 

درمانی و  چرا که در صورت انجام به موقع مداخالت (.1)

روند یادگیری و پیشرفت را تسریع ، می توان توانبخشی

ام نمود و در زمان و هزینه ها صرفه جویی الزم را به انج

 ا،شنو کم نکادکو نبخشیاتو و زشموآ حیطه در رساند.

 و اییاشناس ازهندا به چیز هیچ که اردند دجوو یدایدتر

 اریشنید نبخشیاتو برنامه پیشبرد در مااهنگزود هاخلامد

 (.2) باشد نمی مؤثر ،میزآ موفقیت نتایج کسب و

های زبانی در  های مطالعه و بررسی زیرشاخه یکی از راه   

 شنوا، کودکان دارای اختالالت زبانی و در نتیجه کودکان کم

 نیز و ذهنی واژگان در مفاهیم سازماندهیی  نحوه بررسی

  واژه تعریف طریق تکلیف از کلمه، معنای رشد چگونگی

ای که  یعنی مطالعه مهارت تعریف واژه،بررسی . باشد می

                                                           
1 Semantic 
2 Treasury of Vocabulary 

ی محتوایی ی دقیق جنبه با آن بتوان به بررسی و مطالعه

ی تعریف از واژگان  و ساختاری بیان کودک در ارائه

 پیچیده های مهارت از کیی واژه تعریف مهارتپرداخت. 

 آن در موثری نقش فرازبانی و زبانی دانش که است زبان

طور که ذکر گردید، با بررسی این مهارت  نهما (.3) دارند

می توان به میزان رشد ذهنی و زبانی کودک تا حد زیادی 

نظرات متعددی ارائه  واژهدر مورد مهارت تعریف  پی برد.

در گرفته انجام  تحقیقات تریناساسییکی از  .شده است

 و  Marinellie Sی مهارت تعریف واژه مربوط بهزمینه

Johnson J (4)  باشد، که از نقطه نظر این پژوهشگران،می 

، مهارتی است که فرد با استفاده از آن تعریف واژهمهارت 

ی واژگانی و مهارت خویش را در کاربرد میزان رشد خزانه

 (.4) واژگان در راستای اهداف زبانی نشان خواهد داد

ی اساسی در در مطالعه مهارت تعریف واژه، به دو نکته   

بررسی سطح رشد زبانی کودک پرداخته می شود؛ اول 

بخش محتوای تعریف واژه و دوم بخش ساختاری مهارت 

تعریف واژه. اولین بخش که بخش محتوایی می باشد، میزان 

زبان در تعاریف   1ی کودک از جنبه معناشناسی استفاده

باشد را نشان  وی می 2ی واژگان خود، که وابسته به خزانه

ی  دهد. همچنین این بخش از مهارت تعریف واژه می

 -یابی از خزانه وی در کلمه 3یک، میزان مهارت حافظهکود

ی واژگانی و همچنین دقت و مهارت در روشن کردن 

کلمات صحیح و خاموش نمودن کلمات مرتبط اما نادرست 

در  .(4)یک واژه را مشخص می نماید  ی تعریف از در ارائه

بررسی بخش محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان، از 

3 Memory 

mailto:adarouie@hotmail.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
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زیر بخش های تعریف شده در این مهارت استفاده  سنجش

پاسخ های خطا، گردد، که این بخش ها شامل:  می

عملکردی، عینی، تداعی، تشبیهی، مقوله کلی، مقوله 

دوم می  اختصاصی، مترادف، ترکیبی نوع اول و ترکیبی نوع

ای است که از  باشد. روند رشد مهارت تعریف واژه به گونه

عینی، عملی و کاربردی آغاز شده و تعاریفی در سطوح 

همزمان با افزایش سن این تعاریف به سمت تعاریف انتزاعی، 

 (.4) رفت شده پیش خواهد یافته و کلی سازمان

محتوایی مهارت ی  بنابراین بررسی و ارزیابی جنبه   

یا  شنوای قبل از سن مدرسه و تعریف واژه در کودکان کم

ما در شناخت  الزم و ضروری است و به حتی پس از آن

دن های مختلف زبانی این کودکان و پیدا کر ابعاد و جنبه

 کمک شایانی خواهد نمود. مختصات دقیق مشکالت

درمانگر  تمرکز بر اصالح و رفع نقایص موجودهمچنین در 

ریف واژه، ؛ اما در بخش ساختاری مهارت تعنمایدرا یاری می

یک واژه، در جهت اهداف توضیح ی  ارائهبیان و  چگونگیبه 

 فرد برای تعریف آن کلمه توجه می گردد.

 نقائصی شنوایی در کودکان، وجود یکی از پیامدهای کم   

 زبان پردازش و یادگیری کالمی، فعال حافظهء حوزهء در

 ءتوسعه و رشد به ی آن کودک قادر خواهد بود که در نتیجه

 واژگان با معنایی تمایزات بیان و درک و واژگان خزانهء

متاسفانه در صورت آسیب  (.5) باشند معانی نزدیک، نمی

 -تهای زندگی فرد به ویژه مهار تمام جنبهشنوایی کودک، 

 . بود خواهدتحت تاثیر  ویهای ارتباطی و زبانی 

ی بر شنوایی در سنین قبل از زبان آموزی، اثرات متفاوت کم

(. 6) و زبان افراد و عملکردهای آنان داردمیزان درک،گفتار 

 معناشناختی مقوله های مختلف زبانی، در میان حوزه

 شنوایی سالمت تاثیر تحت زبانی یها مهارت سایر همچون

 شنوا کم آموز دانش مختلف یها گروه بین اختالف. است

 از آموزشی محیط بودن غنی که است موضوع این بیانگر

 جنبه رشد بر عادی کودکان با تعامل و کالمی یها محرک

 تاس تاثیرگذار شنوا کم آموزان دانش در زبان معناشناسی

(7.) 

بیان شده  1جدول در توضیح مختصر هر نوع تعریف    

دهند که از تعریف عملکردی به میکودکان ترجیح  است.

 رای تعریف واژگان استفادهترین سطح پایه ب جامع عنوان

این هستند که خواهان ، ایجاد رشد بیشتر محضبه  کنند و

نظر در سطوح  یک توصیف به مقوله مورد با اضافه کردن

 به تعریف  ترکیبی نوع اول و دوم(،) پیچیدهپیچیده و نیمه

 .(8) واژه بپردازند

 -سال در باید که است ییها مهارت از کیی آموزی زبان   

 به کودک زبان ترتیب بدین. شود کسب زندگی اولیه یها

 یها ساخت وها  واژه مرحله، هر در و یابد می تحول تدریج

 نیز شنوایی حس .(9) گردد می اضافه او دانش بهای تازه

 و است زبان طبیعی اکتساب برای اساس و پایه ترین مهم

 می زبان طبیعی رشد مانع که است عواملی از شنوایی کم

 که زمانی حتی شنوایی حالی است که کمشود و این در 

 یتمعلول ادگیریی و ارتباط برای باشد، گوش کی به محدود

  .(10) آید می  حساب به

 .است مختلفی یهاجنبه دارای زبان معناشناسی حوزه   

 بررسی در. است بندی طبقه یجنبه ،ها جنبه این از کیی

 مطالعات بندی، طبقه ی جنبه با شنوایی کمی رابطه

 آمده بدست نیز مختلفی نتایج و گرفته صورت مختلفی

 کودکاندر نتایج این تحقیقات ذکر گردیده است که . است

 کودکان شنوا در طبقه بندی معنایی واژگان همانند کم

 نمیزا افزایش با آنان  عملکرد اما کنند،  عمل می هنجار

 دهنده نشان موضوع این که یابد می کاهش افت شنوایی،

 .(11)  می باشد شنوایی کیفی و کمی ای درون داده تأثیر

 در ،کودکان در بندی طبقه دهی شکلدر حقیقت 

 آوری یاد به و کردن استنتاجدانش،  تعمیم و سازماندهی

 (.12) کند کمک می شده، گرفته یاد چه آن

 زمان در شنوا کم کودکان که مسائلی از یکی دیگر   

 آن از پس و مدرسه به ورود بدو در خصوص به تحصیل

 پی در و ونوشتن خواندن مشکالت وجود نمایند، می تجربه

در  .باشد می سرخوردگی و نفس به اعتماد مشکالت آن

تحقیقات قبلی صورت گرفته این نتیجه بدست آمده است 

 کنند، تعاریفمی عمل بهتر خواندن در که آموزانی دانش که

در این (. 13) دهندمی ارائه تعریف واژگانرا در  تری دقیق

 ی پژوهش، محقق درصدد آن است که به بررسی و مقایسه

شنوا و  ی محتوایی مهارت تعریف واژه در کودکان کمجنبه

 بپردازد و به این سوال پاسخ دهد در سنین مختلف طبیعی

کان ی محتوایی تعاریف واژگان در کود که آیا امتیاز جنبه

ان طبیعی متفاوت اله با کودکس 5/7-5/4 سنین شنوای کم

 است؟

 ی همه در شنوا کم کودکان شد، ذکر که گونه همان   

باشند؛  می مشکل دچار بیانی و درکی زبان یها شاخهزیر

بنابراین پیش بینی وجود مشکل و تاخیر در کسب مهارت 

  با باشد. میتعریف واژه در این کودکان قابل پیش بینی 
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 (3ی محتوایی تعریف واژه )ها و امتیازات جنبه: پاسخ 1جدول
 مثال امتیاز گروه پاسخ

 سیب: ]حالت خوردن را نشان دهد.[ 0 یا استفاده از حرکات بدنی(خطا )تعریف غلط، بدون پاسخ و

 «خوریمشمی»سیب:  1 یک آیتم(ی استفاده ازیا نحوهعملکردی )عملکرد

 «گرده، قرمزه»سیب:  1 یک آیتم(یا موقعیتعینی )ترکیب بندی، رنگ، شکل

 «پرتقال»سیب:  1 تداعی

 «مثل توپ»سیب:  2 ای دیگر به آیتم(تشبیهی )تشبیه کلمه

 «یک نوع خوراکیه»سیب:  2 مقوله کلی

 «یک میوه است» سیب: 3 مقوله اختصاصی

 «نوشته»کتاب:  3 مترادف

یا چند پاسخ عملکردی، ترکیبی نوع اول )ترکیبی از دو

 یا مقوله کلی(عینی، تشبیهی، تداعی و
 «یه خوراکیه که میخوریمش» سیب: 4

ترکیبی نوع دوم )استفاده از نام طبقه اختصاصی کلمه+یک 

 ویژگی دیگر(
 «خوریمشمییه میوه است که گرد و شیرینه و » سیب: 5

 

شنوا،  آسیب شنوایی در کودکان کماین نکته که به  توجه

های زبانی و فرازبانی  احتمال وجود تاخیر رشد در شاخه

، لذا شناخت مختصات صحیح آسیب و در بیشتر می گردد

ارزیابی و فراهم نمودن  براینهایت برنامه ریزی صحیحی 

مقدمات مناسب در جهت انجام درمان مناسب الزم و 

 واژه تعریف مهارت آنکه به توجه بارسد.  ضروری به نظر می

 مختلف سنین در کودکان که است هایی مهارت جمله از

 هستند؛ ارتباط در آن با دوره، این از پس نیز و آموزی زبان

ی مقایسه و شنوا کم کودکان در مهارت این بررسی لزوم

 می نظر به ضروری محتوا، یزمینه در طبیعی کودکان با آن

و نیز  میزان در این پژوهش قصد داریم  به تعیین. رسد

 کودکان در واژه ی بخش محتوایی مهارت تعریف مقایسه

 طبیعی سنی همتایان با ساله 5/7 تا 5/4 شنوای کم

 خواهیم پرداخت.

 

 روش بررسی

 محمدی و همکارانی  مقاله از حاصل اطالعات به توجه با

های پژوهش طبق فرمول محاسبه گردید  تعداد نمونه (،3)

کودک مورد  37در هر یک از دو گروه کم شنوا و طبیعی،  و

 بررسی قرار گرفتند. 

 (1)فرمول

 

روش نمونه گیری این پژوهش برای هر دو گروه مورد و    

 کم کنندگان شرکتو دسترس بوده  شاهد، به صورت در

 کرج شهر سطح در گفتاردرمانی مراکزی چون مراکز از شنوا

 مراکز کودک، مهدهای از سالم کنندگان -شرکت نیز و

انتخاب شدند. ( ابتدایی اول پایه) مدارس دبستانی، پیش

 12، 5/4-5/5 کودک در سن 10شرکت کنندگان شامل 

سال  5/6-5/7 کودک در سن 15و  5/5-5/6 کودک در سن

 .پسر کم شنوا بودند 22دختر کم شنوا و 15می باشند. 

معیارهای ورود کودکان کم شنوا به این آزمون شامل: 

  سال کی حداقل سال، داشتن 5/7 تا 5/4 بین داشتن سن

 تربیت و گفتاردرمانی خدمات از گیری بهرهی  سابقه

ذهنی  آسیب از جمله همراه اختالالت وجود عدم شنیداری،

یک  دارا بودن حداقل و اختالالت تاثیر گذار بر رشد زبان،

 استفاده شروع زمان از سال کی حداقل گذشتن والد شنوا،

 جمله طول شنیداری( و سن) شنیداری کمک وسیله از

می  ارزیابی و تشخیص درمانگرکلمه، براساس  تک از بیش

 وجود امل: عدمباشد. معیار ورود کودکان طبیعی نیز ش

ذهنی و اختالالت تاثیر گذار  آسیب از جمله همراه اختالالت

شنوای  بر رشد زبان و همسانی سنی و جنسی با کودکان کم

آزمون شده در نظر گرفته شد. همچنین معیار خروج از 

آزمون نیز عدم همکاری کودک یا خانواده کودک در اجرای 

 آزمون قرارداده شد.
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ه آزمون استفاده شده در این پژوهش، آزمون تعریف واژ   

 (3) محمدی و همکارانتوسط  1388می باشد که در سال 

واژه از هفت مقوله وسیله  14طراحی شده است و شامل 

حیوانات، حمل و نقل، اعضای بدن، شغل و  غذاخوری،

سمت، میوه و مکان می باشد. واژه های این آزمون شامل 

ار، مدرسه، مسجد، قاشق، لیوان، کالغ، اسب، قطسیب، انار، 

ای این تکلیف بر هواپیما، دست، پا، معلم و دکتر می باشد.

 مقاطع اول تا سوم ابتدایی ساخته شده است. سپس در سال

ن اعتبار و پایایی این آزمو (7) ملکیان و همکاران 1392

ست آورده و تایید سال را بد 5/4 -5/7 برای رده ی سنی

 کردند.

 Marinellieشیوه ی امتیاز دهی این آزمون از مطالعه   

S و Johnson J (4)  اقتباس شده است. به این صورت که

در جنبه ی محتوایی تعریف واژه بر اساس پاسخ کودک و 

اجزای موجود در آن پاسخ تحلیل ها صورت گرفته و 

امتیازات به هر بخش تعلق می گیرد. به تعاریف داده شده 

نمره داده می شود. هرچه پاسخ کودک پیچیده تر  5-0از 

تری در تعریف استفاده نماید، بوده و از جزئیات سطح باال

امتیاز باالتری می گیرد و بالعکس. به طور مثال اگر کودک 

از نام سرطبقه در تعاریفش استفاده نماید، پاسخ او امتیاز 

 باالتری را خواهد گرفت و اگر در تعریف فقط از بیان 

ویژگی های ظاهری اشیا استفاده نماید، امتیاز کمتری را 

تا بود و هر  14جه به آنکه تعداد سواالت خواهد گرفت. با تو

می گرفت، حداکثر نمره ی کسب  5سوال حداکثر امتیاز 

 (. 4) بود 70شده در بخش محتوایی توسط کودک امتیاز 

همچنین جهت بررسی میزان همبستگی بین نمرات دو    

شنوا  های کم ( نمونه از میان نمونه%10) نفر 4ارزیاب، 

ارزیاب دوم نمره گذاری مجدد صورت انتخاب شده و توسط 

 دهاستفا با گروه هر در بررسی موردی  نمونه توصیف گرفت.

و  تعداد و انحراف معیار و میانگین آماری یها شاخص از

گرفت.  انجام 22نسخه  اس پی اس اسدرصد در نرم افزار 

-وبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیر

 در صورتی که توزیع متغیرها به، شده استویلک استفاده 

 تیتفکیک دو گروه نرمال باشد، از روش پارامتری آزمون 

ویتنی -مستقل و در غیر این صورت از آزمون ناپارامتری من

ر استفاده می شود. در همه آزمون ها سطح معنی داری براب

 درصد در نظر گرفته شده است. 5

                                                           
1 Shapiro-wilk Test 

 یافته ها

تن به نمرات بدست آمده، باید توزیع در ابتدا و قبل از پرداخ

از  و یا غیر نرمال داده ها مورد بررسی قرار گیرد.نرمال 

-ها با استفاده از آزمون شاپیرو همین رو نرمالیتی داده

به ثبت  2جدولمورد بررسی قرار گرفته و نتایج در  1ویلک

با توجه به نتایج آزمون، برای متغیرهای جنبه  رسیده است.

های  شنوا و طبیعی و نیز پاسخ در کودکان کممحتوایی 

بزرگتر  مقدار - p ها شنوا که در آن عملکردی کودکان کم

است، جهت تحلیل باید از آزمون تی مستقل  05/0از 

کوچکتر از  مقدار - pکه  ی موارداستفاده گردد و در بقیه

ویتنی -باشد، جهت تحلیل باید از آزمون من می 05/0

میانگین امتیاز، انحراف معیار این بخش، در استفاده گردد. 

شنوا و  ها بین دو گروه کم و میزان معناداری تفاوت پاسخ

هارت تعریف واژه ی محتوایی مجنبههای  طبیعی در پاسخ

 این پاسخ ای نیز میانهمچنین مقایسهبدست آمده است. 

در  انجام گرفته است.شنوا و طبیعی  ها در دو گروه کم

 ، دو گروه کمp<05/0های جنبه محتوایی با توجه به  پاسخ

شنوا و طبیعی عملکرد متفاوتی را از خود نشان داده اند و 

در  گروه کودکان طبیعی عملکرد بهتری را نشان داده است.

ی میانگین درصد، انحراف معیار و  بررسی و مقایسه ادامه

ی  های جنبه نبودن تفاوت زیرپاسخیا  معنادار بودن

شنوا و طبیعی  محتوایی، در دو گروه آزمودنی کودکان کم

  خواهیم پرداخت.

با توجه به نتایج بدست  های محتوایی، در بخش پاسخ   

های عملکردی باالترین میانگین در  پاسخ ،3جدول آمده از 

طبیعی شنوا و هم در گروه  ها را هم در گروه کم میان پاسخ

های تشبیهی،  به خود اختصاص داده است. در گروه پاسخ

مقوله کلی و مترادف هیچ پاسخی در دو گروه داده نشده 

های مقوله اختصاصی  شنوا میانگین پاسخ بود. در گروه کم

ترین  های تداعی، پایین و در گروه طبیعی نیز گروه پاسخ

 -اسخمقدار را به خود اختصاص داده است. همچنین در پ

 -شنوا امتیاز باالتری را کسب  نموده های خطا، کودکان کم

دهد که کودکان طبیعی عملکرد بهتر  میاین نشان  اند، که

در  شنوا داشته اند. و کم خطاتری نسبت به کودکان کم

های عملکردی کودکان طبیعی عملکرد بهتری را از  پاسخ

های عینی  وه پاسخاین حال در گر خود نشان داده اند؛ با

 در   سایر   داشته اند. بهتری   عملکرد  شنوا  کم  کودکان

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021992402000564#!
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 های محتوایی از توزیع نرمالپیروی پاسخ: 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شنوا و کم های جنبه محتوایی دو گروه آزمودنی طبیعی مقایسه میانگین درصد پاسخ:  3جدول

 ها پاسخ
 طبیعی                 شنوا کم

- pمقدار p-مقدار آزمون لوین 
 حداکثر حداقل انحراف معیار ±میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار ±میانگین

 <001/0 <001/0 50 0 63/4 ± 04/12 85/92 0 47/25 ± 32/30 خطا

 188/0 <001/0 42/71 28/14 80/50 ± 22/16 57/78 0 93/29 ± 97/19 عملکردی

 191/0 322/0 57/28 0 94/6 ± 15/8 71/35 0 07/9 ± 04/10 عینی

 <001/0 <001/0 42/21 0 73/1 ± 25/4 71/35 0 68/8 ± 39/9 تداعی

 004/0 147/0 42/21 0 92/1 ± 94/4 28/14 0 57/0 ± 59/2 اختصاصی مقوله

 023/0 847/0 71/35 0 79/16 ± 19/11 85/42 0 37/17 ± 43/14 1ترکیبی نوع

 005/0 046/0 50 0 86/14 ± 16 50 0 10/8 ± 38/12 2ترکیبی نوع

 p<05/0سطح معناداری 

 

 

دهند و  ها تفاوت معناداری را نشان نمی میانگینها پاسخ 

یکسانی  شنوا  و طبیعی عملکرد ها دو گروه کم این پاسخ در

 دارند.

جهت بررسی، مقایسه و تحلیل میزان همبستگی بین    

ضریب همبستگی خطی اسپیرمن نمرات دو ارزیاب، از 

ضریب آزمون  ،4جدول با توجه به نتایج  استفاده گردید.

نمرات داده نشان داد که بین همبستگی خطی اسپیرمن 

شده به چهار مورد بررسی شده توسط دو ارزیاب، در بخش 

جهت و  همبستگی وجود دارد واردی ممحتوایی در همه

شدت همبستگی  مثبت است. نمرات دو ارزیابرابطه بین 

ی موارد بسیار برای بخش محتوایی برای همهدست آمده  به

 (.15) قوی می باشد

 

 و نتیجه گیری بحث

مهارت ی محتوایی  ی جنبه مقایسهاین مطالعه با هدف    

ساله با همتایان  5/7تا  5/4شنوای تعریف واژه کودکان کم

در شهر کرج به انجام رسید. این مطالعه  سنی طبیعی

شنوای استفاده کننده از  مشخص نمود که کودکان کم

تری سمعک و کاشت حلزون، در بخش محتوا عملکرد پایین

 در مهارت تعریف واژه نسبت به کودکان طبیعی داشته اند.

p -  مقدار 
 متغیرها

 کم شنوا طبیعی

 های جنبه محتوایی*پاسخ 476/0 669/0

 خطا <001/0 <001/0

 عملکردی* 191/0 012/0

 عینی <001/0 <001/0

 تداعی <001/0 <001/0

 مقوله خاص <001/0 <001/0

 1ترکیبی نوع  001/0 004/0

 2ترکیبی نوع  <001/0 <001/0

 p<05/0دهد. سطح معناداری *: معناداری را نشان می
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 ضریب همبستگی خطی اسپیرمن: 4جدول                                                   

 بین نمرات دو ارزیاب                                                               

 ها نمونه
 بخش محتوایی

 مقدار-p ضریب همبستگی

 <001/0 00/1 1مورد

 <001/0 909/0 2مورد

 <001/0 998/0 3مورد

 <001/0 826/0 4مورد

 p<05/0سطح معناداری 

 

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیرامون مهارت 

ها در  ی محتوایی پاسخمیانگین امتیاز جنبه، تعریف واژه

این  دو گروه مورد بررسی، تفاوت معنی داری دارند. به

ی محتوایی درکودکان  امتیاز جنبهترتیب که میانگین 

شنوا به طور معناداری باالتر  طبیعی نسبت به کودکان کم

ی محتوایی این های جنبه است. اما در بررسی زیربخش

های ارائه شده توسط  که در پاسخ مهارت، با توجه به آن

های  توان خطاهای بیشتری را در میان پاسخ کودکان، می

این آید که،  ت؛ این نتیجه به دست میشنوا یاف کودکان کم

ایجاد شده میان گروه طبیعی و گروه دارای اختالل،  تفاوت

ی واژگانی و نیز تحت تاثیر  احتماال به علت کاهش گنجینه

باشد،  ی ابعاد زبانی در آسیب شنوایی میقرار گرفتن همه

ش از حد ی بی توان به استفاده ی این ابعاد می که از جمله

ایجاد تاخیر در رشد کودکان  ای خاص و از الگوهای کلیشه

 .(16)اشاره نمود های قابل پیش بینی  شنوا در پاسخ کم

های عملکردی در دو  ی پاسخهمچنین میانگین جنبه   

این ترتیب  دهند، به گروه تفاوت معنی داری را نشان می

ه درکودکان طبیعی بهای عملکردی،  که میانگین پاسخ

 شنوا است. به نظر  طور معناداری باالتر از کودکان کم

های عملکردی به دلیل استفاده از  رسد که پاسخ می

یک توصیف ساده  مفاهیم عینی و عملکردی، که در قالب

ی افراد صرف ، بیشترین کاربرد را برای همهگردد میارائه 

با توجه  .(8)ها داشته باشد  نظر از میزان رشد زبان در آن

به نتایج بدست آمده از سایر کارهای تحقیقاتی مشابه و 

های  های ادراک شنیداری، مهارت تر بودن مهارتتایید باال

ارتباط اجتماعی و نیز مهارت های زبانی در کودکان طبیعی 

در مقایسه با کودکان دارای اختالالت زبانی، همسو بودن و 

آمده از این کار پژوهشی قابل برداشت تایید نتایج بدست 

ی  با توجه به آنکه در میانگین جنبه (.4، 8، 14، 16)است 

شنوا عملکرد بهتری را  های تداعی، گروه کودکان کم پاسخ

 توان برداشت نمود که این عملکرد ناشی میاند،  نشان داده

ی  شنوا در ساخت جمله از توانایی ضعیف کودکان کم

جهت توضیح و تعریف واژگان و نیز اکتفا به گفتن  مناسب

 ی تداعی شده در ذهن باشد. کلمه و واژه

یکی از موارد قابل بررسی در نتایج بدست آمده، باال بودن   

ی  های جنبه مقادیر انحراف معیار در برخی از زیربخش

باشد که نتایج آن با سایر  محتوایی در این بررسی می

، 7دهد )و نبوده و تفاوتی را نشان می همسکارهای مشابه 

ی زیادی را از میانگین نشان  مقادیر حاصله که فاصله (.3، 5

ناشی از میزان متفاوت مهارت تعریف تواند  دهند، می می

واژه، در رنج سنی مورد بررسی دانست و با توجه به حیاتی 

توان شاهد  بودن این سنین در جهت رشد این مهارت، می

بود که در سنین نزدیک به مدرسه و آغاز مدرسه، رشد آن 

چشمگیری در رشد این مهارت ایجاد خواهد شد و این امر 

خود باعث باال رفتن ناگهانی میانگین و ایجاد تفاوت بسیار 

تر خواهد شد.  زیاد در این کودکان با کودکان سنین پایین

 تر بودن این تفاوت در کودکان با توجه به فاحش

شنوا، یکی دیگر از دالیل این امر ناشی از تفاوت بسیار  کم

 شنوا  های زبانی کودکان کم ترزیاد در توانایی ها و مها

باشد، که احتماال به دلیل یکسان نبودن میزان و سطح  می

 ها برای این کودکان است. کیفی آموزش

ی کسب شده از این کار پژوهشی، لزوم  با وجود نتیجه   

 مهارت تعریف واژه آموزش جهت در مدونیی  رنامهتدوین ب

رسد، همچنین اهمیت می به نظر  شنواکودکان کم  در

 و مدرسه سن به ورود از قبل تقویت و آموزش این مهارت

 .گرددمی زبان مشخص  اکتساب ابتدایی سنین در حتی
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 سپاسگزاری

از  IR.USWR.REC.1396.179این پژوهش با کد اخالقی 

در  کمیته اخالق دانشجویی، مورد تایید قرار گرفت.سوی 

انتها از همه ی افراد و مراکزی که در انجام این پروژه 

تحقیقاتی ما را یاری نمودند؛ از جمله مرکز توانبخشی مادر 

و کودک کم شنوای آوا، دبستان المهدی و دبستان اطهر 

 و... کمال سپاس و قدردانی را داریم.
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