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Abstract
Purpose: Regarding the impact of bilingualism and cochlear implantation on the language
development and metalinguistic skills, examining these skills in bilingual children in different
languages, especially bilingual children with normal and cochlear implantation, can lead us to a
greater recognition of the language development in children and the related factors. The present
study aims to investigate and compare the mean length of utterance and lexical richness with
lexical awareness (content and structural aspect) between the normal and cochlear implantation
children in the first grade in Persian and Azeri.
Methods: Six bilingual children with cochlear implantation were selected from the first grade of
exceptional school in city of Zanjan in year 97-98 and six normal counterparts were selected
matched for gender, age, and socio-economic conditions. Then, mean length of utterance and
lexical richness were compared with metalinguistic skills tests. For studying mean length of
utterance and lexical richness, continuous speech test and for studying metalinguistic skills, lexical
awareness test (including content and structural aspect of word definition) were used.
Results: Data analysis in Azeri language showed that mean length of utterance and lexical richness
in the first grade of hard of hearing bilingual children with cochlear implantation in Azeri- Persian
is delayed (p<0.05). But in Persian language of language development indices, only the mean
length of utterance is delayed (p<0.05). No significant difference was found in any of content and
structural aspects of lexical awareness definition in hard of hearing children with cochlear
implantation (p>0.05). The low level of meta-language proficiency of subjects in metalinguistic
tests in Azeri language can be attributed to the official teaching of Persian language in schools.
Conclusions: Consistent with the results of this study, the mean continuous speech scores showed
that the performance of the first grade of normal bilingual children in lexical richness and Mean
length of utterance in Persian language is better than bilingual children with cochlear implantation.
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 فارسی) کمشنوا با همتایان طبیعی-مقایسۀ شاخص های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دوزبانه (آذری
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 بررسی این مهارت ها در کودکان دوزبانه در، با توجه به تاثیر دوزبانگی و کاشت حلزون بر رشد زبان و مهارت های فرازبانی:هدف
زبان های مختلف و مقایسه آن در کودکان دوزبانهی طبیعی و کم شنوای کاشت حلزون میتواند منجر به شناخت بیشتر ما از رشد
 مطالعه مقایسه ای میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی، هدف پژوهش حاضر.زبان در کودکان و عوامل دخیل در آن شود
واژگانی (جنبه محتوایی و ساختاری) از خرده آزمون مهارت فرازبانی میان کودکان دوزبانهی طبیعی و کم شنوای کاشت حلزون پایه
. فارسی است- اول ابتدایی در دوزبانه های آذری
 کودک دوزبانهی اول ابتدایی کم شنوای کاشت حلزون از بین مدارس استثنایی شهر زنجان6  برای انجام این پژوهش:روش بررسی
 کودک همتای سنی طبیعی بر اساس6  به صورت نمونه گیری از میان نمونه های در دسترس و97-98 در سال تحصیلی
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شاخص های جنسیت ،سن ،مشابهت شرایط اجتماعی -اقتصادی انتخاب و در میانگین طول گفته و غنای واژگانی با مهارت فرازبانی
با هم مقایسه شدند .برای بررسی میانگین طول گفته و غنای واژگانی از تحلیل نمونه ی گفتار پیوسته و برای بررسی مهارت های
فرازبانی از آزمون های آگاهی واژگانی (شامل بررسی محتوایی و ساختاری تعریف واژه) استفاده شد.
یافته ها :بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که در زبان آذری میانگین رشد طول گفته و غنای واژگانی کودکان پایه اول ابتدایی
دوزبانهی آذری -فارسی کم شنوای دارای کاشت حلزون دچار تاخیر است ( .)p>0/05اما در زبان فارسی از شاخص های رشد زبانی
فقط میانگین طول گفته تاخیر دارد ( )p>0/05و در هیچ کدام از جنبه های محتوایی و ساختاری مهارت تعریف واژگانی کودکان
کم شنوای دارای کاشت حلزون تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)p<0/05پایین بودن سطح توانایی فرازبانی آزمودنی ها در
آزمون های فرازبانی زبان آذری را میتوان ناشی از آموزش رسمی زبان فارسی در مدارس دانست.
نتیجه گیری :مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق ،میانگین امتیازات آزمون گفتار پیوسته نشان داد که عملکرد کودکان دوزبانهی
پایه اول ابتدایی طبیعی در بخش غنای واژگانی و میانگین طول گفتار زبان فارسی از کودکان دوزبانهی دارای کاشت حلزون بهتر
است.
کلمات کلیدی :رشدزبانی ،میانگین طول گفته ،آگاهی واژگانی،کم شنوا ،دوزبانگی
ORCID: 0000-0001-6876-8823
نویسنده مسئول :حمید رضایی،Hhastirezaee@gmail.com ،
آدرس :تهران ،بزرگراه کردستان ،خیابان  64آیینهوند ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 -1دانشجوی دکتری گروه زبان شناسی همگانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ،تهران ،ایران
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قبال تصور میشد ،همچنین توانایی های فرازبانی کامال با سایر
جنبه های رشد زبان نظیر آزمون واژگان تصویری ،آزمون
واژگان ربطی ،آزمون واژگان شفاهی ،آزمون درک دستوری و
آزمون تقلید جمله در ارتباط هستند ( .)4کودکان دچار آسیب
شنوایی هم در ادراک و هم در تولید واژگان در مقایسه با
همتایان شنوای خود ضعیف تر عمل میکنند .همچنین،
آنها در درک معنای واژه های چندمعنایی دچار مشکل
می شوند ( .)4در مطالعه ای که روی کودکان  8-5ساله با
آسیب شنوایی (کاشت حلزون) انگلیسی زبان انجام گرفته
است ،مشخص گردید که این کودکان حتی زمانی که از
حلزون شنوایی ،روش تقویتی یا برنامه های با کیفیت باال
استفاده می کنند ،در اکتساب واژه ها نسبت به کودکان
طبیعی از سرعت رشد پایینتری برخوردارند ( .)5بعضی از
کودکان با آسیب شنوایی که دارای بیش از  100واژه هستند،
واژه های جدید را با سرعت پایینی یاد می گیرند و در هر ماه
تنها تعداد کمی واژه را به ذخیره واژگانی خود میافزایند و
این پدیده ای است که در میان کودکان شنوا مشاهده

مقدمه
زبان به عنوان فصل ممیز انسان ها با سایر موجودات یکی از
مسائلی است که پیوسته مورد توجه دانشمندان علوم مختلف
بوده است .بررسی روند رشد زبان و آگاهی فرازبانی کودک از
جمله مباحث اصلی مطرح در زبان شناسی و روان شناسی
زبان است .از نظر  )1( Jessnerآگاهی فرازبانی به معنی رشد
آگاهی کودک یا به عبارت دیگر ،توانایی تفکر و اندیشیدن
درباره ماهیت و نقش های زبان است .این آگاهی فرازبانی در
پردازش اطالعات برتر ،راهکارهای حل مسئله و آزمون های
هوش و شناخت خود را نشان میدهد .نتایج بررسی های
متعدد محققان به وضوح نشان میدهد که اکثر کودکان پایه
اول ابتدایی حداقل برخی موارد قضاوت فرازبانی را دارا
می باشند و این عملکرد فرازبانی با بزرگ شدن کودکان بهبود
می یابد ( .)2عالوه برا ین ،مشخص شده است که عملکرد کلی
فرازبانی به طور معناداری با شاخص زبانی همبستگی دارد
( .)3در همین راستا ،تحقیقات نشان می دهد که توانایی های
فرازبانی کودکان اول ابتدایی گسترده تر از آن چیزی است که
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نمی شود ( Mayne .)6و همکاران ( )7دریافتند در صورتی
که کودکان دچار آسیب شنوایی ،از ابتدای دوران طفولیت در
معرض داده های زبانی قرار گیرند ،واژگان آن ها به آسانی
رشد می کند .به طور کلی ،واژگان در کودکان با آسیب
شنوایی که از حلزون شنوایی بهره می گیرند ،نسبت به
کودکان ناشنوایی که از کمک های معمولی بهره می گیرند،
با سرعت بیشتری رشد می کند ( )8( De Villiers .)7نشان
داد که در کودکان با آسیب شنوایی (کاشت حلزون) 7/5-4
ساله ،رشد نحوی در مقایسه با رشد واژگانی تاخیر بیشتری را
نشان میدهد .کودکان با آسیب شنوایی اغلب دارای دانش
نحوی هستند که در حوزه صرفی -نحوی و جمالت پیچیده
آنها را دچار مشکل می کند ( .)8در حوزه صرفی -نحوی،
کودکان با آسیب شنوایی معموال از تولید ساخت های پیچیده
دوری می کنند و تولید جمالت کوتاه را ترجیح میدهند (.)6
بنابراین کمشنوایی ممکن است بر واژگان یا نحو کودکان
کمشنوا تاثیر بگذارد .لذا بررسی این مهارتهای فرازبانی
مرتبط با آنها در کودکان کم شنوای کاشت حلزون ضروری
است (.)6
دوزبانگی به صورت های مختلف تعریف شده است.
 )9( Cromdalمعتقد است دوزبانگی یک ویژگی فردی است
که ممکن است با درجات متفاوت از حداقل توانش تا تسلط
کامل در بیش از یک زبان وجود داشته باشد .اگرچه برخی از
کودکان دوزبانه هر دو زبان را به طور روان و شیوا صحبت
می کنند ،اما بیشتر آنها در یک زبان نسبت به دیگری تسلط
بیشتری دارند؛ یعنی یکی از زبانها غالب است (.)9
پژوهشگران درباره تاثیر دوزبانگی بر رشد زبان و مهارتهای
فرازبانی کودکان و پیشرفت تحصیلی آن ها به نتایج متناقضی
دست یافتهاند .مطالعات پیشین بیشتر به تاثیر منفی دوزبانگی
اشاره می کنند ،یکی از دالیل این امر ممکن است این باشد
که دوزبانگی به اشکال مختلف تعریف شده است ( .)8 ،9عدم
انطباق در تعریف دوزبانگی ،احتماال یکی از عوامل اصلی
یافته های متناقص در میان مطالعات مربوط به تاثیر دو زبانگی
بر رشد شناخت است .در حالیکه برعکس ،بیشتر مطالعات
اخیر اشاره میکنند که دوزبانگی ممکن است منجر به تاثیر
مثبت شود ،چرا که کودکان دوزبانه به نظر می رسد دارای
انعطافپذیری ذهنی بوده و توانایی های ذهنی مختلفی را
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دارا هستند (.)9
 Smithو همکاران ( )10پژوهشی را انجام داده اند که
هدف آن ها ،بررسی توانایی های کودکان  3و  4ساله در
قضاوت فرازبانی و انطباق عملکرد آن ها در این تکالیف با
مجموعه گسترده تری از شاخص های اصلی رشد زبانی است.
آنها استدالل می کنند که اگر کودکان اول ابتدایی بتوانند
درباره جنبه های مختلف کاربرد و ارزیابی زبان فکر کنند (که
شامل پیچیده ترین مهارت های فراشناختی است) شواهد
محکمی مبنی بر این که کودکان پایه اول ابتدایی دارای
توانایی های فرازبانی اولیه هستند ،فراهم خواهد شد .عالوه بر
این ،آنها استدالل میکنند که اگر عملکرد کودکان پایه اول
ابتدایی در انجام قضاوت فرازبانی ،به طور مثبتی با شاخص-
های رشد زبانی در این دوره ،مستقل از سن ،ارتباط داشته
باشد ،این یافته ها ممکن است ماهیت پیوسته رشد زبانی و
فرازبانی را نشان دهد .آن ها در ارتباط بین رشد زبان و آگاهی
فرازبانی به این نتیجه رسیدند که توانایی های فرازبانی
کودکان پایه اول ابتدایی گسترده تر از تصورات قبلی است .به
ویژه اکثر کودکان  6و  7ساله می توانند در صورت نیاز،
برخی قضاوت فرازبانی صریح خارج از بافت را انجام دهند .در
این پژوهش ،کودکان در پنج تکلیف از شش تکلیف فرازبانی،
همبستگی مورد انتظار با شاخص های زبانی را نشان دادند .از
منظر آن ها این نتایج نشان دهنده آن است که هم زمان رابطه
قوی میان عملکرد کودکان در تکلیف قضاوت فرازبانی و
شاخص رشد زبان در این دوره وجود دارد (Moller .)10
 145دانشآموز  20ساله مبتال به کم شنوایی را مورد بررسی
قرار داد ،وی دریافت که تعداد کمی از این دانش آموزان از
نظر نحوی باالتر از کودکان  5تا  7ساله عمل میکنند (.)11
با توجه به درصد باالی دوزبانگی در اکثر مناطق دنیا و نیز
با توجه به افزایش تعداد کودکان کاشت حلزون ،محققان
عالقه زیادی به بررسی عملکردهای زبانی و فرازبانی در
کودکان دو زبانه دارند .لذا هدف این پژوهش ،بررسی رابطه
مهارت رشد زبانی و آگاهی فرازبانی کودکان کم شنوای کاشت
حلزون و طبیعی دوزبانهی آذری -فارسی پایه اول ابتدایی
شهر زنجان است .برای این منظور ،رشد زبانی و مهارت
فرازبانی آن ها در هر دو زبان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
و تالش می شود به دو پرسش مطرح شده پاسخ های مناسب
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ارائه شود )1 :آیا تفاوت معناداری میان رشد زبانی کودکان
دوزبانهی دارای کاشت حلزون و کودکان دوزبانهی طبیعی
پایه اول ابتدایی در زبان فارسی و آذری وجود دارد؟  )2آیا
تفاوت معناداری میان مهارت های آگاهی فرازبانی کودکان
دوزبانهی دارای کاشت حلزون و کودکان طبیعی پایه اول
ابتدایی در زبان فارسی و آذری وجود دارد؟

انجام آزمون در سطح معناداری  5درصد ( ،)α=0/05با توان
آزمون  80درصد ( ،)β=0/2و اندازه اثر بزرگ ( )d=0/5و
تعداد تکرار  ،2برابر  12مورد ( 2گروه  6تایی) بدست آمد
(پیوست  .)1نمونهگیری در این پژوهش بصورت نمونهگیری
طبقهایی در دو طبقه کودکان دارای کاشت حلزون و کودکان
طبیعی بود .لذا در گروه کودکان دارای کاشت حلزون ،نمونه-
گیری از میان نمونه های در دسترس انجام شد و برای گروه
دیگر آزمودنیها 6 ،نفر کودک دوزبانهی طبیعی بر اساس
شاخص های جنسیت ،سن ،مشابهت شرایط اجتماعی-
اقتصادی انتخاب و در آزمون های مهارت رشد زبانی و فرازبانی
با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند.
در هر دو گروه آزمودنی ها ،تعداد کودکان دختر و پسر
یکسان است .الزم به ذکر است که یافتن کودکان دوزبانهی
دارای کاشت حلزون که تمام معیارهای الزم جهت انجام
پژوهش را داشته باشد ،تا حدودی باعث کوچک شدن جامعه
آماری شده است .برای به دست آوردن داده های مربوط به
رشد زبان از آزمون گفتار پیوسته که از دو خرده آزمون
میانگین طول گفته (میانگین طول تکواژ در گفته) و غنای
واژگانی (نسبت نوع واژه به تعداد واژه) تشکیل شده ،استفاده
شد .در این آزمون ،تصاویری از یک حادثه یا رویداد به
آزمودنی ها نشان داده شد ،سپس آزمودنی باید آن حادثه یا
رویداد را یک بار به زبان فارسی و یک بار به زبان آذری بیان
میکرد .درست در زمان بیان رویداد توسط آزمودنی ها ،صدای
آن ها ضبط میشد .سپس با بررسی گفتار ضبط شده
آزمودنی ها ،طول گفته و غنای واژگانی آن ها در هر دو زبان
فارسی و آذری مشخص میشد (.)2
در این پژوهش ،آزمون آگاهی واژگانی یا تعریف واژه ابتدا
در زبان فارسی اجرا شده است .روند اجرای آزمون به این
صورت است که شروع آزمون با توضیحات و دو مثال از واژگان
"مسواک" و " نامه" در جنبه محتوایی و ساختاری تعریف
واژه از طرف آزمونگر جهت آمادگی ذهنی آزمودنی ها و درک
منظور آزمونگر صورت میگیرد ( .)10این توضیحات بدین
صورت بود که برای آزمودنی گفته میشود" ،فرض کن یک
موجود فضایی از فضا به روی کره زمین آمده و چیزی از زمین
و آنچه که در زمین است نمیداند .حاال ما میخواهیم بعضی
از چیزهایی را که روی زمین هستند ،برایش توضیح دهیم.

روش بررسی
روش انجام این پژوهش مقایسهای (مقطعی) است و میزان
رشد زبانی و فرازبانی کودکان دوزبانهی دارای کاشت حلزون
و همتایان طبیعی آذری  -فارسی اول ابتدایی را مورد بررسی
قرار می دهد .آزمودنی های دارای کاشت حلزون از بین
مدارس استثنایی شهر زنجان انتخاب شده اند و نوع کم-
شنوایی آن ها مادرزادی و سن کاشت حلزون در آن ها زیر
 2/5سالگی است که  4سال نیز از کاشت حلزون آن ها گذشته
است .کودکان دارای کاشت حلزون در آزمون های مختلف
زبانی و فرازبانی بررسی و مطالعه شده اند و عملکرد آن ها با
عملکرد کودکان دوزبانهی طبیعی که از لحاظ جنسیت ،سن
و راست /چپ دست بودن با گروه آزمایش همتا یکی هستند،
مقایسه می شوند .در گروه کودکان دارای کاشت حلزون ،قبل
از ورود به مدرسه سنجش هوش انجام گرفته و نتیجه در
پرونده کودکان درج شده است .جهت اطمینان از نداشتن
مشکالت عصبی-عضالنی ،از نتایج ارزیابی اندام های گفتاری
توسط گفتار درمانگران که در پرونده آن ها ثبت شده ،استفاده
شد و کودکا ن دارای این نوع مشکالت از مطالعه خارج شدند.
بررسی های مقدماتی نشان داد که تعداد  9کودک دارای
کاشت حلزون در پایه اول ابتدایی ( 5پسر و  4دختر) با
معیارهای ورود افراد به مطالعه یعنی؛ سن  7سال ،دارا بودن
کم شنوایی حسی-عصبی در هر دو گوش ،دریافت کننده
پروتز از نوع  22کاناله نوکلئوس ،کم شنوایی مادر زادی ،سن
کاشت حلزون زیر  2/5سالگی و مدت سپری شده از کاشت
حلزون حداقل  4سال در زمان انجام پژوهش در شهر زنجان
وجود داشته اند که از میان این  9نفر  6نفر از آن ها کامال با
معیارهای انجام پژوهش مطابق داشتند.
حجم نمونه با استفاده از نرمافزار آماری G*Power
مبتنی بر آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری ،برای
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مثال اگر بخواهیم بگوییم "مسواک چیست؟" می توانیم این
طور توضیح دهیم که "وسیله ای است که دندان ها را با آن
تمیز میکنند" یا در مثال "نامه چیست؟" میگوییم "ورقهای
است که روی آن چیزی می نویسند و برای کسی می فرستند"
الزم به ذکر است که اولین تعریفی که توسط کودک پس از
ارائه واژه ،بیان می شود مالک پاسخ گویی و نمره گذاری قرار
میگیرد .واژه های ارائه شده در این آزمون از هفت مقوله
وسایل غذاخوری ،حیوانات ،حمل و نقل ،اعضای بدن ،شغل،
میوه و مکان هستند .در آزمون آذری آگاهی واژگانی ،این
واژه ها به زبان آذری ترجمه شده اند و آزمون به زبان آذری
اجرا شد.
پس از اجرای آزمون و ثبت گفته های کودکان ،داده های
به دست آمده از نظر محتوایی و ساختاری امتیاز دهی
شدند .نمره گذاری جنبه محتوایی تعریف واژه شامل یک
طیف  5امتیازی است که مطابق با آنچه آزمودنی در محتوای
تعریف خود به کار می برد ،از صفر تا  5تغییر میکند .پاسخ-
ها در یک پیوستار رشد طبیعی که از متون مربوط به تعریف
واژه به دست آمده است ،قرار دارند .کمترین و بیشترین امتیاز
یعنی صفر و  5به ترتیب متعلق به پاسخ های غلط و پاسخ-
های سطح باالست .از این رو ،حداکثر امتیازی که آزمودنی
میتواند در ازای  14واژه کسب کند 70 ،امتیاز است.
نحوه نمره گذاری جنبه ساختاری آزمون آگاهی واژگانی
نیز شامل یک طیف  5امتیازی است که از پاسخهای
غیرکالمی شروع می شود و به پاسخ های صوری ختم
می شود که ترتیب نمره گذاری مطابق با پیوستار رشد طبیعی
ساختار جمله ،از ساده به پیچیده است .اگر آزمودنی تعریفی
ارائه دهد که شامل ترکیبی از چندین ساختار باشد ،به بهترین
ساختار امتیاز داده میشود .به این ترتیب کمترین امتیاز در
هر پاسخ صفر و بیشترین امتیاز  5است .بنابراین ،حداکثر
امتیازی که هر آزمودنی از جنبه ساختاری تعریف واژه میتواند
دریافت کند  70امتیاز است.
سپس آزمون مربوط به آگاهی نحوی اجرا شد .روش های
معمول برای سنجش دانش و آگاهی نحوی کودکان عبارتند
از :قضاوت نحوی ،تصحیح جمالت غیردستوری و تکمیل
جمله ( .)19بررسی های پژوهشگران نشان میدهد که قضاوت
دستوری یکی از مهم ترین ابزارها برای بررسی مهارت فرازبانی
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فرد در سطح نحو یا به عبارتی آگاهی نحوی است .در ادامه
برای نمونه شرحی از آزمون آگاهی نحوی زبان فارسی از دو
بخش قضاوت دستوری و تکمیل جمله ارائه می شود (.)19
در بخش قضاوت دستوری ،آزمونگر جمله ها را یک به یک با
صدای بلند میخواند و از آزمودنی می پرسد که آیا این جمله
صحیح است یا غلط؟ هرگاه آزمودنی بگوید این جمله صحیح
نیست ،از او خواسته می شود که سعی کند جمله را تصحیح
کند .اگر جمله اصالح شده از لحاظ ساخت دستوری قابل
قبول باشد و مفهوم اصلی جمله عوض نشده باشد ،پاسخ
آزمودنی پذیرفته میشود .هر آیتم در آزمون آگاهی نحوی
دارای یک امتیاز است که در صورت دادن پاسخ درست (یا در
صورت دادن پاسخ اشتباه و پس از تصحیح) یک امتیاز به
آزمودنی داده می شد .در واقع ،در بخش قضاوت دستوری در
مرحله اول با دادن پاسخ درست یا در مرحله دوم پس از اصالح
دستوری جمله ،امتیاز برای آزمودنی در نظر گرفته میشد.
پس از اجرای آزمون توسط کودکان دوزبانه طبیعی پایه اول
ابتدایی در زبان فارسی ،امتیاز کل هر آزمودنی در آزمون
آگاهی نحوی بر اساس درصد محاسبه و ثبت گردید .الزم به
ذکر است که مواد ،روش اجرا و شیوه نمرده دهی در آزمون
آگاهی نحوی زبان آذری شبیه به آزمون آگاهی نحوی زبان
فارسی بود.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی
با استفاده از نسخه  25نرمافزار  SPSSانجام شد .در سطح
توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف معیار و در سطح
استنباطی از آزمون آنالیز واریانس آمیخته (Mixed-
( )Design Analysis of Varianceدرونگروهی و بین-
گروهی) استفاده گردید .از این آزمون به منظور بررسی اثرات
زبان مکالمه (فارسی و آذری) به عنوان عامل درون گروهی و
وضعیت شنوایی (طبیعی و کم شنوای کاشت حلزون) بعنوان
عامل بین گروهی و همچنین اثر متقابل بین این دو عامل در
متغیرهای طول گفتار ،غنای واژگانی ،آگاهی واژگانی محتوایی
و ساختاری استفاده شد .الزم به ذکر است که نتایج آزمون ها
در سطح خطای پنج درصد گزارش شده اند .مفروضات مدل
آنالیز واریانس آمیخته از قبیل نرمال بودن توزیع خطا از طریق
آزمون شاپیروویلک و نمودار احتمال نرمال ،همگنی واریانس
خطاها از طریق آزمون لوین و همگنی کواریانسها از طریق
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آزمون باکس روی داده های مورد مطالعه بررسی شدند .نتایج
حاصل از این آزمون ها در پیوست  2آمده است .با توجه به
مقادیر –pمقدار بدست آمده برای این آزمون ها و با توجه به
اینکه مقادبر همه آنها بزرگتر از پنج صدم است ،کلیه
مفروضات مدل آنالیز واریانس آمیخته تایید شد.

اختالف معنادار نداشت.
در جدول  ،2میانگین امتیازات آزمون آگاهی واژگانی که
یکی از آزمون های فرازبانی است؛ در کودکان دوزبانهی
طبیعی و دارای کاشت حلزون در زبان فارسی و آذری ارائه
شده است .نتایج نشان می دهد که در هر دو زبان میانگین
آزمون آگاهی واژگانی (جنبه محتوایی و ساختاری) کودکان
دوزبانهی طبیعی نسبت به کودکان دوزبانهی دارای کاشت
حلزون باالتر است .بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس
آمیخته ،در متغیر آگاهی واژگانی (محتوایی) اختالف
معناداری در میانگین امتیاز در دو زبان فارسی و آذری
مشاهده نشد ( .)F=3/616 ,p=0/086 ,η2=0/266همچنین
اثر گروه آزمایشی نیز معنادار نبود (,p=0/088 ,η2=0/264
 )F=3/581و لذا میانگین امتیاز آگاهی واژگانی (محتوایی) در
کودکان با کاشت حلزون و کودکان طبیعی اختالف معنادار
نداشت .به عالوه اثر متقابل بین گروه و زبان مکالمه معنادار
مشاهده نشد ( .)F=0/167 ,p=0/833 ,η2=0/004بنابراین
تفاوت امتیاز آگاهی واژگانی (محتوایی) بین کودکان طبیعی
و با کاشت حلزون در دو زبان فارسی و آذری اختالف معنادار
نداشت.
برای متغیر آگاهی واژگانی (ساختاری) اختالف معناداری
در میانگین امتیاز در دو زبان فارسی و اذری مشاهده نشد
( .)F=3/182 ,p=0/105 ,η2=0/241ولی اثر گروه آزمایشی
معنادار بود ( )F=6/786 ,p=0/026 ,η2=0/404مقدار توان
آزمون در تشخیص این تفاوت برابر  0/652مشاهده گردید .به
عالوه اثر متقابل بین گروه و زبان مکالمه معنادار مشاهده نشد
( .)F=0/584 ,p=0/462 ,η2=0/055بنابراین تفاوت امتیاز
آگاهی واژگانی (ساختاری) بین کودکان طبیعی و با کاشت
حلزون در دو زبان فارسی و آذری اختالف معنادار نداشت.

یافتهها
همانطور که عنوان شد در آزمون گفتار پیوسته زبان
فارسی ،میانگین طول گفتار و غنای واژگانی آزمودنیها به
عنوان شاخص های رشد گفتار مشخص شدند که نتایج مربوط
به آنها در جدول  1ارائه شده است .با توجه به این جدول ،بر
اساس میانگین امتیاز آزمون گفتار پیوسته در زبان آذری و
فارسی نیز ،کودکان دوزبانهی اول ابتدایی طبیعی در بخش
غنای واژگانی و میانگین طول گفتار از کودکان دوزبانهی
دارای کاشت حلزون عملکرد بهتری داشته اند .بر اساس نتایج
آزمون آنالیز واریانس آمیخته ،در متغیر طولگفتار اختالف
معناداری در میانگین طول گفتار در دو زبان فارسی و آذری
مشاهده نشد ( .)F=1/504 ,p=0/248 ,η2=0/131ولی اثر
گروه آزمایشی معنادار بود (,p=0/009 ,η2=0/510
 )F=10/390و میانگین طول گفتار در کودکان با کاشت
حلزون به طور معناداری نسبت به کودکان طبیعی کمتر بود.
مقدار توان آزمون در تشخیص این تفاوت برابر 0/827
مشاهده گردید .بعالوه اثر متقابل بین گروه و زبان مکالمه
معنادار مشاهده نشد (.)F=0/047 ,p=0/833 ,η2=0/005
بنابراین تفاوت طول گفتار بین کودکان طبیعی و با کاشت
حلزون در دو زبان فارسی و آذری اختالف معنادار نداشت.
از نظر غنای واژگانی ،اختالف معناداری در میانگین امتیاز
دو زبان فارسی و آذری مشاهده نشد (,η2=0/005
 .)F=0/048 ,p=0/832ولی اثر گروه آزمایشی معنادار بود
( )F=7/186 ,p=0/023 ,η2=0/418و میانگین امتیاز غنای
واژگان در کودکان با کاشت حلزون به طور معناداری نسبت
به کودکان طبیعی کمتر بود .مقدار توان آزمون در تشخیص
این تفاوت برابر  0/677مشاهده گردید .به عالوه اثر متقابل
بین گروه و زبان مکالمه معنادار مشاهده نشد (,η2=0/000
 .)F=0/002 ,p=0/964بنابراین تفاوت غنای واژگان بین
کودکان طبیعی و با کاشت حلزون در دو زبان فارسی و آذری

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف مقایسه رشد زبانی و مهارت های فرازبانی
کودکان دوزبانهی پایه اول ابتدایی دارای کاشت حلزون با
همتایان طبیعی دوزبانهی (آذری -فارسی) انجام شد.
بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس آمیخته در جدول  1و
برای متغیرهای مربوط به شاخص گفتار پیوسته (غنای
واژگانی و میانین طول گفته) و آگاهی واژگانی (محتوایی و
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جدول  :1مقایسه شاخصهای تحلیل نمونهی گفتار پیوسته بین کودکان طبیعی و کم شنوا ( دارای کاشت حلزون)
در زبان فارسی و آذری
زبان
متغیر

گروه

-pمقدار (اندازه اثر)

فارسی

آذری

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

گروه

زبان

اثر متقابل (گروه و زبان)

طول گفتار

طبیعی
کمشنوا

4/402 ± 0/122
4/153 ± 0/229

4/502 ± 0/168
4/223 ± 0/206

0/009
()η2=0/510

0/248
()η2=0/131

0/833
()η2=0/005

غنای واژگانی

طبیعی
کمشنوا

0/828 ± 0/027
0/780 ± 0/051

0/832 ± 0/026
0/782 ± 0/050

0/023
()η2=0/418

0/832
()η2=0/005

0/964
()η2=0/000

جدول  :2مقایسه مهارت های فرازبانی بین کودکان طبیعی و کم شنوای (دارای کاشت حلزون) در زبان فارسی و آذری
زبان
فارسی

آذری

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

متغیر

گروه

آگاهی واژگانی (محتوایی)

طبیعی
کمشنوا

15/17 ± 2/99
13/17 ± 2/48

آگاهی واژگانی (ساختاری)

طبیعی
کمشنوا

20/83 ± 3/87
17/50 ± 3/02

-pمقدار (اندازه اثر)
گروه

زبان

اثر متقابل (گروه و زبان)

16/83 ± 2/14
14/50 ± 1/87

0/088
()η2=0/264

0/086
()η2=0/266

0/837
()η2=0/004

23/33 ± 3/27
18/50 ± 2/51

0/026
()η2=0/404

0/105
()η2=0/241

0/462
()η2=0/055

آسیب شنوایی (کاشت حلزون) در یک نمونه آماری شامل 8
کودک  7/5-4ساله ،مشخص شد که کودکان کمشنوای دارای
کاشت حلزون به لحاظ شاخص ساختاری از آزمون واژگانی
تاخیر بیشتری را در مقایسه با کودکان طبیعی نشان
می دهند ،همان طوری که می دانیم میانگین طول گفته،
شاخصی برای ارزیابی رشد نحوی کودک است .زیرا هم زمان
با رشد زبانی کودک و یادگیری ساخت های جدید ،بر طول
جمالت کودکان نیز افزوده می شود .کودکان با آسیب شنوایی
اغلب دارای دانش نحوی ناقصی هستند و لذا آن ها به لحاظ
شاخص ساختاری از آزمون واژگانی و جمالت پیچیده با
مشکل مواجه هستند .در واقع ،در حوزه نحوی ،کودکان با
آسیب شنوایی معموال از تولید ساخت های پیچیده دوری
کرده و تولید جمالت کوتاه را ترجیح می دهند .لذا همین
عوامل باعث ایجاد تفاوت معنی دار بین عملکرد این دو گروه
از کودکان به لحاظ (ساختاری) است .همچنین نتایج حاصل
از مطالعه حاضر ،با نتایج تحقیقات  Hayes )6( Schorrو
همکاران ( )12و سلیمانی و همکاران ( )2نیز همسو است.

ساختاری) اختالف معناداری در میانگین امتیاز در دو زبان
فارسی و آذری مشاهده نشد .بنابراین در متغیرهای مورد
بررسی تفاوت معناداری بین دو زبان افراد شرکتکننده وجود
ندارد و می توانیم آن ها را از نظر سطح مهارت زبانی در یک
سطح قلمداد نماییم.
نتایج این مطالعه هم چنین نشان داد که در هر دو بخش
غنای واژگانی و میانگین طول گفته از آزمون رشد زبانی،
تفاوت معناداری بین عملکرد کودکان دوزبانه طبیعی و
کودکان دوزبانهی دارای کاشت حلزون وجود دارد و نیز
عملکرد کودکان طبیعی نسبت به کودکان کمشنوا بهتر است.
(جدول  .)1با توجه به نتایج جدول  2تفاوت معناداری بین
کودکان دوزبانه طبیعی و کم شنوا به لحاظ آگاهی واژگانی
(ساختاری) وجود دارد اما به لحاظ آگاهی واژگانی (محتوایی)
وجود ندارد.
نتایج به دست آمده در این مطالعه هم سو با نتایج به دست
آمده در پژوهش  )8( De Villiersاست .در مطالعه ی این
محقق در خصوص مقایسه کودکان طبیعی با کودکان دارای
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زیرا آنها نیز نشان داده اند که کودکان دارای کاشت حلزون به
لحاظ رشد زبانی و فرازبانی از کودکان طبیعی عقب تر هستند.
اما نتایج این پژوهش با نتایج مربوط به مطالعات  Kirkو
 Svirsky ،)14( Miyamotoو همکاران (،)15
 )18( Bialystockو  )19( Tomasمبنی بر اینکه کودکان
ناشنوای دارای کاشت حلزون در شاخص ساختاری از آزمون
آگاهی واژگانی و در شاخص غنای واژگانی از آزمون گفتار
پیوسته با کودکان طبیعی یکسان هستند ،همخوانی ندارد.
علت این ناهمخوانی میتواند مربوط به نوع دوزبانگی و سطح
دوزبانگی افراد شرکت کننده در مطالعه باشد.
به طور خالصه میتوان گفت به لحاظ آگاهی واژگانی
(محتوایی) در دو زبان فارسی و آذری تفاوت معنادار وجود
ندارد .اما به لحاظ شاخص فرازبانی و همچنین آگاهی واژگانی
(ساختاری) بین دو گروه کودکان طبیعی و کم شنوای دارای
کاشت حلزون تفاوت معنادار است .چراکه مطالعات نشان داده
است از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مهارت آگاهی واژگانی
(ساختاری) ،آموزش رسمی سواد خواندن و نوشتن است.
محدودیت های این پژوهش عبارتند از :دسترسی دشوار به
برگههای ارزیابی کودکان و نیاز به سنجش مجدد این برگهها،
محدودیت توجه کودکان و نیاز به انجام آزمون در جلسات
مختلف با زمانهای محدود ،پایین بودن تعداد آزمودنی ها
به دلیل زمان زیر دو سال کاشت حلزون و همچنین همکاری
نکردن برخی والدین برای شرکت کودکشان در پژوهش.
پیشنهادات در این زمینه می تواند این باشد که حوزه روان-
شناسی زبان با بکارگیری روش ها و ابزارهای پیشرو در زمینه
پردازش های ذهنی و آزمون های زبانی می تواند در روشن
ساختن و درک ما از پدیده زبان ،نحوه یادگیری و حتی
آموزش آن ،کمک شایانی به حوزه زبان شناسی و دیگر حوزه-
ها ارائه کند .ازاینرو ،می توان از ظرفیت موجود در حوزه
روان شناسی زبان برای یافتن پاسخ های روشن ،در زمینه
های زیر استفاده کرد :بررسی و مقایسه رشد زبانی و فرازبانی
در کودکان دوزبانه و تکزبانه ،بررسی تاثیر آموزش خواندن بر
افزایش مهارت های فرازبانی کودکان سالم ،بررسی تاثیر
آموزش خواندن بر افزایش مهارت های فرازبانی کودکان با
آسیب شنوایی و بررسی همبستگی آگاهی نحوی و آموزش
خواندن در کودکان طبیعی و دارای آسیب شنوایی.

سپاسگزاری
در اینجا الزم است که از کودکان شرکت کننده در این
پژوهش ،والدین آن ها و عوامل اجرایی مدارس استثنایی
استان زنجان سپاسگزاری نماییم .قابل ذکر است که این مقاله
بخشی از رساله دکتری است که در آن کودکان دوزبانهی کم-
شنوای کاشت حلزون با کودکان همتای طبیعی ساکن استان
زنجان با هم مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته اند.
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پیوست 1
خروجی نرم افزار  G*powerدر تعیین حجم نمونه

پیوست 2
بررسی پذیرههای زیربنایی مدل
نتایج آزمون شاپیروویلک در بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطا در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

پسآزمون

پیشآزمون
مقدارآماره آزمون

درجه آزادی

 -pمقدار

مقدارآماره آزمون

درجه آزادی

 -pمقدار

خطا طول گفتار

0/950

12

0/637

0/924

12

0/320

خطا غنای واژگانی

0/889

12

0/114

0/949

12

0/624

خطا آگاهی واژگانی (محتوایی)

0/960

12

0/781

0/954

12

0/703

خطا آگاهی واژگانی (ساختاری)

0/974

12

0/951

0/922

12

0/301
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مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -دوره  -9شماره ( 1بهار )1399

نتایج آزمون لوین در بررسی فرض همگنی واریانس خطا در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
خطا طول گفتار

خطا غنای واژگانی

خطا آگاهی واژگانی (محتوایی)

خطا آگاهی واژگانی (ساختاری)

مرحله

مقدارآماره آزمون

درجه آزادی1

درجه آزادی 2

 -pمقدار

پیشآزمون

3/152

پسآزمون

0/991

1
1

10
10

0/106

پیشآزمون

2/109

پسآزمون

4/167

1
1

10
10

پیشآزمون

0/089

پسآزمون

0/008

1
1

10
10

0/933

پیشآزمون
پسآزمون

0/372
0/734

1
1

10
10

0/556
0/412

0/343
0/117
0/069
0/772

نتایج آزمون باکس در بررسی فرض همگنی ماتریس واریانس کواریانس در پیشآزمون و پسآزمون
مقدار  Mباکس

مقدارآماره آزمون

درجه آزادی1

درجه آزادی 2

 -pمقدار

طول گفتار

5/431

1/418

3

18000/0

0/235

غنای واژگانی

6/117

1/597

3

18000/0

0/188

آگاهی واژگانی (محتوایی)

1/413

0/396

3

18000/0

0/776

آگاهی واژگانی (ساختاری)

1/293

0/337

3

18000/0

0/798

متغیر
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