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  يدبستان شيپ زبان يفارس يشنوا و شنوا كم كودكان ينحو يها مهارت يا سهيمقا يبررس
 

 2ياريبخت يمحمود بهروز ،1يمحمد حانهير ،*انيفيظر عهيطل

  
  چكيده
 ميانگين مطالعه اين در. است زبان و گفتار شناسان بيآس توجه مورد هاي حوزه از شنوايي ديده آسيب كودكان نحوي هاي مهارت يبررس: مقدمه
  .شد مقايسه شنوايشان همتايان با) توصيفي و آزاد( گفتار نمونه نوع دو در شنوا كم كودكان گفتار خطاي الگوهاي تعداد و نوع گفته، طول

 مركز دو از زبان يفارس و زبانه تك ماهه 72 تا 48 يشنوا كم كودك 9 و شنوا كودك 16 يليتحل- يفيتوص يمقطع پژوهش نيا در :ها مواد و روش
 فيتوص و داستان ييبازگو روش با يفيتوص گفتار يها داده. شدند انتخاب دسترس در يريگ نمونه روش با تهران شهر كودك يمهدها و يبخش توان
 بر مبتني كيفي و كمي روش دو به شده، يآور جمع يها داده يزبان ليتحل. شد يآور جمع مكمل يها پرسش قيطر از آزاد گفتار يها داده و ريتصو

  .شد انجام Independent-t و Mann-Whitney U هاي   آزمون از استفاده با آمده دسته ب هاي داده يآمار ليتحل. پذيرفت صورت شده ضبط صداي
 آزاد گفتار نوع دو هر در واژ تك حسب بر گفته طول نيانگيم دار يمعن تفاوت از حاكي شنوا و شنوا كم گروه دو نيب يزبان هاي داده ليتحل :ها يافته

 تفاوت گروه دو نيب توصيفي گفتار در هم و آزاد گفتار در هم خطاها كل نيانگيم سهيمقا). P > 001/0 و P=  002/0 بيترت به( بود يفيتوص و
 كودكان در و نادرست حذف يدستور يخطا نيشتريب شنوا كم كودكان يفيتوص گفتار در ).P > 001/0 و P=  003/0 بيترت به( داد نشان دار يمعن
 يدستور ينابجا حذف شنوا كم و شنوا گروه دو هر يخطا نيشتريب آزاد گفتار در و) درصد 2/38 و درصد 5/48 بيترتبه ( بود نابجا انتخاب شنوا
  ).درصد 8/38 و درصد 4/47 بيترتبه ( بود

 نوع داشتن نظر از شنواها به نسبت آزاد گفتار در ژه  وي به تر كوتاهميانگين طول گفته  بر عالوه شنوا كم كودكان گروهي بين مطالعه در: گيري نتيجه
  .دادند نشان يدار يمعن تفاوت آنان با زين ينحو و يصرف يخطاها

  ينحو يها مهارت گفته، طول نيانگيم شنوايي، كم كودكان، فارسي، زبان :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  

  19/12/90: تاريخ دريافت
  27/6/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
 ساختار و كلمات يمعنا جنبه دو هر دار وام كالمي ارتباط
 بخشد تحقق را اجتماع بافت در ثرؤم يگفتمان تا است جمله

 يها محرك كودك كلمات، نينخست انيب از قبل ها مدت ).1(
 در ،يمقتض زمان در تا ،كند يم افتيدر حواس راه از را يزبان

 ينظام زبان. دينما انيب است گرفته فرا را چه آن رشد، دوران
 از يبرخوردار نيازمند آن تكامل و رشد كه مرجع نماد است

 آن رشد و زبان ظهور). 2( است ييشنوا ژهيوه ب سالم حواسي
 كي طول در كودك زبان و ندهست زمان به وابسته دو هر
  ). 3( ابدي يم تكامل و توسعه يرشد وستاريپ



 انو همكار انيفيظر عهيطل  يدبستان شيپ يشنوا و شنوا كم كودكان ينحو يها مهارت

  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش  2
  

www.mui.ac.ir 

 يآواها ناقص افتيدر ،ييشنوا بيآس آشكار جينتا از يكي
 كه زبان از يبخش تكامل و رشد آن متعاقب كه است يگفتار

 با را است يصوت اطالعات پردازش و افتيدر به وابسته
 مشكالت نيا جمله از. سازد يم مواجه ياديز يها ينابسامان

 يها بازنمايي در ضعف واژگان، خزانه تيمحدود به توان يم
 و صرفي قواعد كاربست و يريفراگ در ضعف و يواژگان
  ).4( نمود اشاره ،انيب بعد در هم درك بعد در هم ،ينحو

 يها ييتوانا مورد در شده انجام مطالعات بر يمرور در
 توافق مورد موضوع نيا كلي طور به شنوا كم كودكان يزبان

 رشد مراحل همه شنوا كم كودكان كه است بوده متخصصان
با  خود طبيعي انيهمتا به نسبت را يارتباط يها مهارت

 ،يارتباط يها حوزه در موضوع نيا. كنند يم يطآهنگي كندتر 
 ،يفونولوژ ،ينوزاد دوران هياول يها ارتباط و يصداساز
 زبان و يكاربردشناس ،يمعناشناس نحو، زبان، و شناخت
 رشد روند البته). 5( است شده يبررس كامل به طور ينوشتار
 يدستور قواعد يريفراگ و نحو رشد از اعم يزبان هاي مهارت

 در كه كند يم تيتبع ييالگو همان از شنوا كم كودكان در
 سلسله نيا يط در ريخأت چه اگر ،شود يم يط يعيطب كودكان
 و يشفاه انيب و درك يها حوزه بر را خود يمنف تبعات مراتب
  ). 5، 6( گذارد مي ينوشتار

 و يصرف يژهااو تك كاربرد و يريفراگ در شنوا كم كودكان
 يبندها كاربرد و ساخت يبرا ريضما و اضافه حروف ود،يق

 مواجه يجد مشكالت با فعل ساخت و دهيچيپ جمالت ،يموصول
 و محدود شنوا كم كودكان در واژگان تنوع و تعداد). 5( ندهست
  ).7( است تر كوتاه شان يسن انيهمتا از ها آن يها گفته

 كودكان زبان روي اخير هاي سال در كه مطالعاتي در
 سن ابتال، سن شامل سن موضوع است، شده شنوا كم

 مداخله شروع سن شنوايي، كمك ابزار زيتجو سن  ص،يتشخ
. است گرفته قرار توجه مورد آن تداوم و بخشي توان ثرؤم

Geers و واژگان نينخست ،يصداساز يقيتحق يط 
 كودك 12 و هنجار كودك 21 ينحو و يصرف يها مهارت
 يبخش توان مداخالت يسالگ 2 از قبل كه ييشنوا افت دچار

 مطالعه نيا جينتا. داد قرار يبررس مورد بودند، كرده افتيدر را

 هدفمند يها يصداساز شروع سن چه گرا كه بود آن از يحاك
 شد مشاهده اما بود، يماهگ 24 تا 16 نيب گروه دو هر در

 از يماهگ 24 در ييشنوا افت به مبتال كودكان واژگان تعداد
 كودكان جمالت اين بر عالوه .بود كمتر طبيعي كودكان

 نسبت يكمتر يدگيچيپ از يساخت نظر از و تر كوتاهشنوا  كم
  ).8(برخوردار بود  شانيشنوا انيهمتا به

Mooler كودكان گفتار يطول يپژوهش در همكاران و 
 هيقاف تطابق واج، شناسايي يها جنبه تمام در را شنوا كم

 يبررس كلمه انيب و زبان دستور ،)شناختي واج يها آگاهي(
 رشد در ريخأت از نشان زين مطالعه نيا جينتا. دكردن

 و Borg). 9( داشت شنوا كم كودكان يزبان يها مهارت
 يدبستان شيپ كودكان زبان و گفتار رشد يبررس در همكاران

 مطالعه در همكاران و Bubbico ،)10( ييشنوا بيآس يدارا
 مداخالت و ييشنوا بيآس زودهنگام ييشناسا رأثيت يبررس
 گفتار مطالعه در همكاران و McGowan ،)11( يبخش توان

 و Nott و) 12( ييشنوا بيآس بدون و با ساله كي كودكان
 كمك ابزار كه يكودكان گفتار رشد يبررس در همكاران

 حيتصر ،)13( اند داشته افتيدر سال كي ريز را خود ييشنوا
 رشد بر ييشنوا افت زانيم كه يريثأت بر عالوه نمودند كه

 ريسا و سمعك افتيدر سن دارد، زبان و گفتار يها مهارت
 البته. است فراوان تياهم زيحا زين يبخش توان خدمات

Rinaldi  وCasell زبان مطالعه در بودند كه اعتقاد نيا بر 
 يغن طيمح از تيمحروم يها سال احتساب شنوا كم كودكان

 حوزه نيا در). 14( است برخوردار زيادي اهميت از زين يزبان
 استفاده، زمان مدت و زيتجو سن ،ييشنوا كم صيتشخ سن
 تيفيك و آغاز زمان ،ييشنوا كمك ابزار كاربرد فيك و كم
 مورد ييشنوا تيترب و يگفتاردرمان خدمات از يريگ بهره

  .اند گرفته قرار بررسي
 و همكاران و يرضو عتيشر همكاران، و يهاشم يبن
 به كي هر مستقل يمقطع مطالعه سه يط همكاران و انيفيظر

 دبستان، مقطع سه در شنوا كم كودكان يزبان يها يژگيو يبررس
 شد داده نشان پژوهش 3 نيا در. پرداختند رستانيدب و ييراهنما
يا  Mean length of utterance(ميانگين طول گفته كه 



 انو همكار انيفيظر عهيطل  يدبستان شيپ يشنوا و شنوا كم كودكان ينحو يها مهارت

  3  91 مهر و آبان/4شماره /8سال /يپژوهش در علوم توانبخش
  

www.mui.ac.ir 

MLU(، ساخت خوش يها جمله درصد درست، يها گفته درصد 
 از تركم يدار يمعن طور به درست جمله نيتر يطوالن نيانگيم و

  . )15- 17( است يعيطب كودكان
 و يصرف يها مهارت يا سهيمقا ليتحل با همكاران و گلپور

 ها ي آنعاد انيهمتا و ساله 5 تا 4 شنوا كم كودك 10 ينحو
 يها مهارت و يواژگان يغنا و نحو درك حوزه دركه  دادند نشان
 قابل ريخأت پژوهش مورد يشنوا كم كودكان ينحو و يصرف
   .)18( دهند يم نشان يعاد انيهمتا به نسبت را يتوجه

 خود يمورد -يمقطع پژوهش در زين همكاران و يلطف
 يواژگان خزانه از كه آن بر عالوه شنوا كم كودكان ،دادند نشان

 يشنوا انيهمتا به نسبت يتر كوتاه گفته طول و محدودتر
 يها مهارت از ياريبس يريفراگ در ،ندهست برخوردار خود
 واژگان نيهمچن. ندباش مي مواجه ريخأت با زين ينحو و يصرف
 از استفاده و است برخوردار يكمتر تنوع از كودكان نيا در

 ). 19( شود يم مشاهده وفور به آنان گفتار در ياسام

 ملأت قابل يموضوع همواره شنوا كم كودكان يزبان اختالالت
 و يآور فن ورود با امروزه. است زبان و گفتار شناسان بيآس نزد
 مداخالت و صيتشخ سن زودهنگام مداخالت بر ديكأت

 مطالعه). 14( است افتهي كاهش يتوجه قابل نحو به يبخش توان
 يها مهارت يبرخ سهيمقا به يليتحل و توصيفي ينگاه با حاضر
 ايآكه  سؤال نيبه ا پاسخ يبرا نحو حوزه در كودكان يزبان

 تعداد و نوع بر) سال كي ريز( زودهنگام مداخله ييشناسا
. خير، انجام شد اي دارد ريثأت گفته طول نيانگيم و خطا يالگوها

  :ندبود پژوهش نيا ياصل يمحورها ليذ الؤس دو
 شنوايي كم كودكان در خطا الگوهاي تعداد و نوع آيا 
 اند كرده آغاز را بخشي توان مداخالت يسالگ كي از قبل كه
  دارد؟ تفاوت ها آن طبيعي همتايان با

 كودكان در توصيفي و آزاد هاي گفته طول ميانگين آيا 
 آغاز را بخشي توان مداخالت يسالگ كي از قبل كه شنوايي كم

 دارد؟ دار يمعن تفاوت ها آن طبيعي همتايان با اند كرده

 دو از حاصل يزبان يها يژگيو سهيمقا به حاضر مطالعه
 شنوا كم گروه دو در) يفيتوص و آزاد گفتار( يگفتار نمونه نوع
 به توجه مطالعه، نيا در تياهم زيحا نكته. پرداخت شنوا و

 شنوا كم يها يآزمودن يبرا يبخش توان مداخالت شروع سن
 و ييشناسا سن آمدن نييپا ايآ كه پاسخ نيا افتني يبرا. بود

 يزبان يها مهارت رشد بر است توانسته يبخش توان مداخالت
 رگذاريثأت كودكان نيا گفتار در موجود يرهايخأت جبران و

 به يبخش توان و يآموزش يراهبردها نيتدو شك بدون باشد؟
 ميترس و شواهد بر يمبتن مطالعات ازمندين يفارس زبان

 باشد يم كودكان نيا يزبان يها مهارت از ييها رخ مين

  
  ها روشمواد و 
. بود يليتحل-يفيتوص و يمقطع نوع از يپژوهش حاضر مطالعه
 16( زبان يفارس ماهه 72 تا 48 كودكان يبررس مورد نمونه
 ييشنوا افت با شنوا كم كودك 9 و يعيطب ييشنوا با كودك

 مركز دو از دسترس در روش با كه بودند) بل يدس90 تا 70
  .شدند پژوهش وارد تهران شهر كودك يمهدها و يبخش توان

  شنوا و شنوا براي كودكان كم پژوهش به ورود يكل يارهايمع
  .باشد ماه 72 تا 48 نيب كودك سن -1
  .باشد زبان يفارس و زبانه تك كودك -2
 و نيوالد گزارش بر بنا. نباشد ناشنوا نا،يناب كودك -3

 نباشد يمغز فلج و توجه نقص به مبتال كودك مهد ياياول
   كودكان سالمت پرونده به توجه با 3و  2، 1 يارهايمع(

   )دش لحاظ
 نيا مورد در. باشد نداشته يزبان نقص گونه چيه -4

 استاندارد و يرسم يزبان آزمون كهاين  به توجه با اريمع
 گفتار شناس بيآس قضاوت به ،مينداشت يفارس زبان در يا شده

  .مينمود اتكا باتجربه زبان و
  .باشند شنوا كودكان نيوالد -5
  شنوا كم كودكان يبرا پژوهش به ورود يكل يارهايمع
 90 تا 70 نيب برتر گوش در ييشنوا افت نيانگيم -1
  .باشد بل يدس

 كودك )PTA(ي شناس ييشنوا يابيارز نيآخر از -2
  .باشد نگذشته ماه 6 از شيب

 يها  برنامه شروع و زيتجو و صيتشخ سن -3
  .باشد يسالگ كي ريز يبخش توان
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 ،نيوالد و يبخش توان مركز ياياول نظر اظهار به بنا -4
 آزمون ياجرا طول در يشفاه ارتباط يبرقرار ييتوانا كودك

  .باشد داشته را
 و محتوا از يآگاه از پس منتخب يها يآزمودن همه نيوالد
 به توجه با. كردند  امضا را نامه تيرضا فرم آزمون هدف

 لحاظ با. شد نييتع نفر 16 نمونه حجم) 18، 19(ي قبل مطالعات
 تعداد پژوهش يها تيمحدود و خروج و ورود يارهايمع نمودن
 ناشنوا كودك 9 و شنوا كودك 16 به محدود طيشرا واجد افراد
 شد ينم وارد كودك به يفشار چيه آزمون ياجرا طول در. شد
 دادند يم انصراف آزمون ادامه از كودك اي نيوالد كه زمان هر و

يك  يآزمودن هر به انيپا در. كنند ترك را جلسه توانستند، مي
  .شد داده آزمون در شركت از يقدردان جهت هيهد

 ترتيب اين به پژوهش اين در نياز مورد زباني اطالعات
  . شد آوريگرد

 پژوهش ياجرا زمان در كه ييجا آن از: تهيه مواد آزمون
 نمونه گردآوري يبرا يفارس زبان به يا شده استاندارد ابزار
 وجود مطالعه مورد يها يآزمودن) آزاد وتوصيفي ( گفتار

 يها داده يگردآور يبرا ساخته محقق يابزار از ناچار نداشت،
 متخصصان يآرا به رجوع از پس. شد استفاده يزبان

 در كه يقند بزبز مصور داستان) شناس زبان وگفتاردرمان (
 White hand عنوان تحت آن از يالملل نيب يداستان اتيادب

wolf است، كودكان عالقه مورد يها داستان از و شود يم ادي 
 يسيبازنو )يا گفته 50( كوتاه داستان كي صورت به و انتخاب

 اتمام، از بعد و كرد فيتعر كودك يبرا را داستان آزمونگر. شد
 ييبازگو يط. دينما بازگو را آن شد  خواسته يآزمودن از

 ادامه« و »بله«، »خوبه« عبارات با بود مجاز آزمونگر ،داستان
 انتخاب يبرا. دينما قيتشو آزمون ادامه به را كودك »بده

 از متخصصان نظر اظهار به بنا زين آزاد گفتار يمحتوا
 عالقه مورد هاي فعاليت به مربوط كه هايي پرسش مجموعه
  ).20( شد استفاده) مسافرت وتولد ( بود كودك

ي را عوامل حداقل كه آرام يطيمح در آزمون: اجراي آزمون
. شد يم انجامرا داشت،  كودكحواس  كه موجب پرت شدن

 با دوستانه ارتباطي ابتدا تكليف دو از كي هر ياجرا يبرا

 آزمون اجراي براي وي همكاري و گرديد برقرار آزمودني
 كه را يداستان شد،  خواسته آزمودني از سپس .شد جلب

 هيكل در. كند بازگو را آن و داده گوش د،يگو يم آزمونگر
 صوت ضبط دستگاه لهيوسه ب يآزمودن يصدا آزمون، مراحل
 .شد ينگهدار و ضبط نيچ كشور ساخت) Marshal( مارشال

 كليه زباني، گيري نمونه پايان از پس: ها تحليل زباني داده
 شكل به) آزاد و توصيفي( شده تهيه گفتاري هاي نمونه

 سپس و شد ثبت) Broad transcription( عمومي آوانگاري
 هر هاي گفته تعداد و تقطيع ها آزمودني شده آوانگاري هاي گفته
 يكودكان يزبان نمونه بخش نيا در. رسيد ثبت به گفتار نمونه
 يزبان نمونه نوع دو از كي هر در كه گرفت  قرار ليتحل مورد

 از عبارت گفته است ذكر به الزم. داشتند گفته 50 حداقل
 با ، اغلبباشد مستقل معناي داراي كه است گفتار از واحدي
  ). 21( بيايد آن پايان در مكثي و شود شروع خيزان آهنگ
، تحليل معيار حاضر پژوهش در كه اين به توجه با
 به توجه با واژها تك كليه بودند، فارسي زبان واژهاي  تك

 .گرديدند ثبت و شمارش فارسي زبان دستور هاي مالك
 : شدند يم شامل را ريز موارد واژها تك

 :صفات گرگ، مانند: ياسام( آزاد قاموسي يواژها تك
 وابسته و) رفت مانند: افعال و زود مانند: وديق گرسنه، مانند

  )افعال بن مانند(
 حروف من، مانند: ريضما(ي نقش اي يدستور يواژها تك

  ) را مانند :نشانه حرف و اما ،يول و، مانند: ربط
 اجازه، يب در »يب« مانند( وندها اي ياشتقاق يواژها تك

  )كوشش در »شِ_«
 نشانه ها، بزغاله در »ها« جمع نشانه مانند(ي صرف واژ تك

 در فعل شونديپ تر، زرنگ مانند برتر نشانه ،يشغال مانند نكره
 مانند فعل يها شناسه، دينكن در» ن« مانند فعل واژه ساخت

  ) »ند_«، »دي« ،»مي« ،»ي« ،»َم–«
 »-« در، كلونِ در »ِ–«اضافه كسره مانند ها بست واژه
 ريضما ا،يبز مانند ندا حرف منگول، ُ-شنگول مانند عطف
 مانند اضافه حرف متمم شون، خونه ياسم اضافه مانند متصل
  .)بردش مانند حيصر مفعول براتون،
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. شدند مشخص دستوري غير هاي گفته بعد بخش در
 يگ يم راستاگه ( نابجا حذف موارد از يكي وقوع

پدر ( نابجا كردن اضافه، )نابجا حذف بدهنشون /....دستاتو
 ها بچه( حيناصح فيتصر ،)نداره دوست اديز آهنگ از بزرگم
 فعل يدرون ساخت در اشكال و )ميكن ينم باز و در ما گفت

 هاشو بچه يبزخانم ( نابجا انتخاب و )شهيم يم مردهگرگه (
 و ربط حروف د،يق صفت، اسم، يواژگان طبقات در) شد داريب

 و) زمان و شخص شناسه نظر از( حيناصح فيتصر ،اضافه
 مورد يقاموس و يدستور واژگان طبقه دو در نابجا انتخاب
 به توجه با كه هايي گفته كليه ترتيب بدين. گرفتند قرار توجه
 نظر به نادرست فارسي، زبان دستوري هاي مالك و زباني شم
 فرم از يا نمونه. گرديدند شمارش و تعيين رسيدند، مي
 شده وستيپ مقاله يانتها در يگفتار نمونه كي به يده نمره
 زباني تحليل از حاصل هاي داده پايان در). 1 وستيپ( است

 افزار نرم از استفاده با ها داده يآمار ليتحل. شد شمارش
SPSS  05/0 يدار يمعن سطح در 16نسخه  =P شد انجام . 

 يرهايمتغ عيتوز ابتدا مطالعه نيا در: ها تحليل آماري داده
 و حيناصح فيتصر نابجا، كردن اضافه نابجا، حذف(ي زبان

 طبقه دو هر در نابجا انتخاب و فعل يدرون ساخت در اشكال
 نيانگيم و گفته تعداد واژ، تك تعداد ،يقاموس و يدستور واژگان
 لحاظ به آزاد و يفيتوص گفتار نمونه نوع دو هر در )گفته طول

 Kolmogorov-Smirnov آزمون از نرمال عيتوز با انطباق
 گروه دو در يزبان يها داده نيانگيم مقايسه براي .شد استفاده
 نرمال عيتوز از يبرخوردار صورت در شنوا و شنوا كم كودكان

 اين غير در و) Independent-t( پارامتريك هاي آزمون از
 )Mann-Whitney U( پارامتريك غير هاي تحليل از صورت
 .دگردي استفاده

  
  ها يافته
 حذف يخطاها نادرست، فيتصر پژوهش نيا يزبان يرهايمتغ

 ،ها ييجابجا نابجا، انتخاب نابجا، كردن اضافه نابجا،
 هم و يفيتوص گفتار در هم كه بودند نابجا يها يساز نيجانش
 يرهايمتغ آزاد گفتار در. گرفتند قرار يبررس مورد آزاد گفتار در

 يخطاها كل كردن، اضافه يخطاها كل نادرست، فيتصر

 و حذف يخطاها كل يفيتوص گفتار در و نادرست انتخاب
  . دداشتن نرمال عيتوز اضافه
 گفتار در موجود يخطاها يآمار ليتحل از حاصل جينتا
  : بود ريز شرح به يبررس مورد كودكان
 حذف ح،يناصح فيتصر طبقه 4 در ي گفتاريخطاها كل
 جينتا. گرفتند  يجا نابجا انتخاب و نابجا اضافه نادرست،

 آزمون از استفاده با يفيتوص گفتار نمونه در خطاها نيا سهيمقا
 يعاد و شنوا كم گروه دو در Mann-Whitney U يآمار
 بود نابجا اضافه و نادرست حذف در دار يمعن تفاوت از يحاك

 و نادرست فيتصر .)P=  006/0و  P=  001/0 بيترت به(
 يدار يمعن تفاوت يعيطب و شنوا كم گروه دو در نابجا انتخاب

  . )1شكل ( نداد نشان را
  يآمار آزمون با ها داده ليتحل هم آزاد گفتار در

Mann-Whitney U فيتصر نيب دار يمعن تفاوت از نشان 
  بيترتبه ( داشت نابجا انتخاب و نابجا اضافه ،نادرست

28/0  =P، 003/0  =P 04/0 و  =P( ) سهيمقا .)2شكل 
 و شنوا كم گروه دو در گرفته صورت يخطاها كل نيانگيم
 را يدار يمعن تفاوت آزاد و يفيتوص گفتار نمونه دو در ،يعيطب

  .)P=  003/0 و P > 001/0 بيترت به(داد  نشان
نشان  2و  1هاي  همان گونه كه نگاهي كلي به شكل

 خطاها، انواع انيم در يزبان نمونه نوع به توجه بدوندهد،  مي
 نيشتريب حائز ،درصد 5/48ي فراوان با نادرست حذف يخطا
 در خطا نيشتريب هم باز يگفتار نمونه كيتفك در. بود يفراوان
 گفتار در هم و آزاد گفتار در هم مطالعه مورد انيشنوا كم
 5/48ي ها يفراوان با بيترت به( بود نادرست حذف يفيتوص

 در. )يفيتوص گفتار درصد در 8/38 و آزاد گفتار در درصد
 نابجا انتخاب ،يفيتوص گفتار در خطا نيشتريب يعيطب كودكان

  .بود) درصد 4/47( حذف آزاد گفتار در و) درصد 2/38(
 نيانگيم سهيمقا يبرا Independent t آزمون انجام

MLU دار يمعن تفاوت از نشان آزاد گفتار در واژ تك تعداد و 
و  P=  002/0 بيترت به( داشت يعيطب و شنوا كم گروه دو نيب

001/0 < P .(و شنوا كم گروه دو در گفته تعداد نيانگيم 
 نداشت دار يمعن تفاوت آزاد و يفيتوص نمونه دو هر در يعيطب
  ).4و  3هاي  شكل( )P=  09/0 و P=  862/0 بيترت به(
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  شنوا و شنوا كم كودكان يفيتوص گفتار در يدستور يخطاها سهيمقا. 1شكل 

  شنوا و شنوا  كم گروه انيم دار يمعن تفاوت* 
  

  
  شنوا و شنوا مقايسه خطاهاي دستوري در گفتار آزاد كودكان كم. 2شكل 

  شنوا و شنوا كم گروه انيم دار يمعن تفاوت* 
  

  
  شنوا و شنوا كم كودكان گفتار در يزبان يها شاخص يبرخ سهيمقا. 3شكل 

  *:Mean length of utterance MLU     شنوا و شنوا كم گروه انيم دار يمعن تفاوت* 

تصريف  
*نادرست حذف نادرست *اضافه نابجا *انتخاب نابجا *كل خطا

گفتار توصيفي كم شنوا 2.67 7.22 2.11 2.88 14.89
گفتار توصيفي شنوا 1.38 0.93 0.31 1.62 4.19

0
5

10
15
20

طا
 خ
ين

انگ
مي

تصريف  
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  شنوا و شنوا كم كودكان آزاد گفتار در يزبان يها شاخص يبرخ سهيمقا. 4شكل 

  *MLU: Mean length of utterance    شنوا و شنوا كم گروه انيم دار يمعن تفاوت* 

  
  بحث

 ميخواه بحث به بخش دو در را پژوهش نيا نخست الؤس
  :گذاشت

   خطا يالگوها سهيمقا .الف
 در خطا يالگوها شد، گزارش ها افتهي بخش در كه گونه همان
 و آزاد يگفتار نمونه دو هر درو  شنوا و شنوا كم گروه دو هر
 گريد عبارت به. كند يم تيتبع يمشابه يها قاعده از يفيتوص
 گروه نيا خاص كه ديده نشد يا ژهيو يخطاها انيشنوا كم در
  . نشود مشاهده هنجار گروه در اشد وب

 همكاران و Quigley پژوهش يها افتهي با جهينت نيا
)22(، Kretschmer )23( ،همكاران و پور گل )سو هم )18 

 نيچن توان ها مي پژوهش نيا جينتا به ينگاهبا  واقع در. بود
 در يدستور يها مهارت يريفراگ روند كه كرد يريگ جهينت

 در تفاوتدر واقع . است يعيطب كودكان مانند شنوا كم كودكان
 رشد روند رسد يم نظر به كه است يريفراگ سرعت
. رديگ يم صورت كندتر شنوا كم كودكان در ينحو يها مهارت

 يزبان يها مهارت بودن يذات هينظر با توان يم را ها افتهي نيا
 مانند هم شنوا كم كودكان كه بيترت نيا به نمود، استدالل زين

 زبان يريفراگ ابزار موهبت از ي خودشنوا انيهمتا
)Language acquisition device( برخوردار يذات شكل به 

 نيا دارد، يم اذعان Chomsky كه گونه همان .ندهست

 به يرونيب يها محرك ريثأت تحت و طيمح در بالقوه، موهبت
  . )2( ديآ ميدر بالفعل صورت

) ييشنوا كم(ي حس تيمحروم ليدل به شنوا كم كودكان
 با. دهند يم دست از را يرونيب محركات نيا از يمهم بخش
 نه(ي حدود تا يبخش توان و يصيتشخ اقدامات موقع به شروع
 نيگزيجا يزيچ اما. شود يم جبران تيمحروم نيا) كامل
 يريفراگ) Critical period(يي طال و رفته دست از زمان

  ). 3( شد نخواهد
  خطا انواع تعداد .ب

 از، دهد يم نشان 2 و 1 هاي شكل به ينگاه كه گونه همان
 يعاد و شنوا كم يآزمودن گروه دو نيب خطا انواع يفراوان نظر
 وجود دار يمعن تفاوت يفيتوص و آزاد گفتار نمونه دو هر در و
 ،)Geers )8 مطالعات از حاصل يها افتهي در جينتا نيا. شتدا

Mooler 9( همكاران و( ،Borg همكاران و )10( ،Bubbico 
 و Nott ،)12( همكاران و McGowan ،)11( همكاران و

  . بود سو هم) 14( همكاران و Rinaldi و )13( همكاران
 نيا مشاهده ليدال نيتر مهم از يكي ستا ممكن

 شنوا كم يها يآزمودن )Hearing age( ييشنوا سن ها تفاوت
 است يسن شنوا، كم كودكان در ييشنوا سن از منظور .باشد
 منظور به ييشنوا مانده يباق از بتوانند كودكان نيا كه
 بيترت نيا به. ببرند بهره يشفاه زبان يريادگي و يريفراگ

MLU* تعداد گفته تعداد تكواژ

گفتار آزاد كم شنوا 3.85 35.89 141.59
گفتارآزاد شنوا 6.43 43.31 280.94
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 شروع و صيتشخ سن چه اگر ،داشت اذعان توان يم
 و نيبهتر در يحت اما است، آمده تر نييپا يبخش توان مداخالت
 مداخالت زيتجو و صيتشخ طيشرا نيتر زودهنگام

 تا 8 يسن فيط در متوسط طور به ي، اين كودكانبخش توان
 يحال در ؛اند داشته افتيدر را مداخالت نينخست يماهگ 12
 هفته نيب يعيطب ييشنوا با كودك كي در ييشنوا دستگاه كه
 نيا بتوان ديشا .كند يم تيفعال به شروع ينيجن 20 تا 16

 مشاهده يها تفاوت بر رگذاريثأت يرهايمتغ از يكي را موضوع
  . دانست يعاد و شنوا كم گروه دو نيب شده

Blamey  وSarant بودند كه ممكن  اعتقاد نيا بر زين
 سكوت دنياي در را يا دوره كه ييناشنوا كودك است

 رشد يبرا ازين مورد يعصب يها تيظرف از يبرخ ،دنگذار يم
 بدهد دست از را مرتبط يزبان يها مهارت و يداريشن درك

 هيتك با قطعبه طور  كارآمد و هنگامزود يبخش توان البته). 4(
 فقدان نيا بتواند ديبا ياديز حدود تا يعصب يريپذ انعطاف بر
  ). 13( كند جبران را

 به زين )14( همكاران و Rinaldi كه گونه همان نيبنابرا
 است قرار كه يمطالعات در اند، داشته اذعان صراحت
 شودبررسي  شنوا و شنوا كم گروه دو يشفاه زبان يها مهارت
 يهمتاساز شان ييشنوا سن اساس بر را كودكان است الزم
  .ميابي دست يتر يواقع جينتا به تا ميكن

. بود يدستور يخطاها تعداد نخست، پرسش در گريد بعد
 )يفيتوص وآزاد ( گفتار در شده مشاهده يخطا نيشتريب

. بود يدستور عناصر نادرست حذف يخطا شنوا كم كودكان
 زبان دستور يها مهارت يبررس در زين يرضو عتيشر
 در كودكان نيا اشكاالت نيتر عيشا كه داد نشان انيشنوا كم

 از فعل اشكال ،يدستور عناصر ينابجا حذف جمله، سطح

  ). 16( ندهست فاعل و فعل مطابقت عدم و زمان نظر
 يعيطب كودكان گروه در رو شيپ مطالعه يها افتهي طبق

 در و حذف يخطا آزاد، گفتار در خطا يالگو نيشتريب ز،ين
 در است ذكر انيشا .بود نابجا انتخاب يخطا يفيتوص گفتار
 نيا .شتدا وجود حيناصح فيتصر يخطا يالگو گروه، دو

 يعيطب كودكان در كه باشد قتيحق نيا از يحاك تواند يم نكته

 يصرف قواعد يريكارگ به حيصح يها مهارت هنوز هم
 نيا در يعيطب كودكان ،گريد عبارت به. است نشده ليتكم

 يصرف و ينحو قواعد كاربرد يريفراگ حال در يسن مقطع
 را جهينت نيا خود پژوهش در زين همكاران و پور گل .ندهست

  ). 18( اند نموده گزارش
 نيانگيم ،دهد يم نشان 4 و 3هاي  شكل كه گونه همان

. شتندا دار يمعن تفاوت شنوا و شنوا كم گروه دو در گفته تعداد
 يها پژوهش. است گفته طول نيانگيم نيب تفاوت واقع در

 يرضو عتيشر ،)15( همكاران و يهاشم يبن جمله از يداخل
 و يلطف و )18( همكاران و پور گل، )17( انيفيظر، )16(

 گزارش را يمشابه جينتا زين نحو حوزه در )19( همكاران
 مورد گروه دو يزبان يها نمونه به يليتحل ينگاه. اند نموده
 از شنوا كودكان يها گفته و جمله دهد، يم نشان يبررس

 يانشنوا كم كودكان به نسبت يتر دهيچيپ يدستور ساخت
 گروه دو نيب گفته تعداد نظر از ليدل نيهم به ؛است برخوردار
 ،ياسام از حد از شيب استفاده. نشد مشاهده يدار يمعن تفاوت

 ي،صرف يها سازه حذف ،ها جمله يساز ساده به شيگرا
 مجهول، جمالت و دهيچيپ يها ساخت از بسيار كم استفاده

 مركب فعل يدرون ساخت در اشكال فاعل، و فعل تطابق عدم
 اعم حوزه نيا در شده انجام يها پژوهش در كه است يجينتا
  .است شده زگزارشين) 15-19(ي داخل و) 9-13(ي الملل نيب از

Peters يبررس يروبر  خود پژوهش در زين همكاران و 
 يشنوا كم كودكان يذهن يها باور و واژگان زبان، رشد
 كودكان ييتوانا كه دادند نشان حلزون، كاشت كننده افتيدر
 از تر فيضع مراتب به واژگان كاربرد و درك در شنوا كم

 چه هر اما ؛است ها آن سال و سن هم يشنوا كودكان
 ليتسه سبب كند، دايپ تكامل شتريب گفتار و زبان يها مهارت
 يذهن واژگان بهتر درك و يشناخت يها مهارت يريفراگ
 شيافزا يكل طور به زبان از درك و استفاده زانيم و گردد مي

  ).24( افتي خواهد
 مطالعات و پژوهش نيا از حاصل يها داده به توجه با
 چه گركه ا شود يم مشاهده كشور از خارج و داخل در مشابه
 كاهش يآموزش و يزيتجو و يصيتشخ مداخالت شروع سن
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 12 ريز به يقبل مطالعات در باالتر و ماه 36از ( است كرده دايپ
 يزبان يها مهارت نيب موجود فاصله ولي، )يفعل مطالعه در ماه

 ضرورت مهم، نيا. دارد وجود انهم چن شنوا و شنوا كم كودكان
  . سازد يم نشان خاطر را يبخش توان مداخالت يفيك يبازنگر

 يها برنامه ياثربخش يبررس يراستا در يمطالعات انجام
. باشد عرصه نيا در يمهم گام تواند مي ،يبخش توان و يآموزش

 زبان، رشد هياول يها سال در ژهيوه ب يبخش توان برنامه شروع با
 به است ممكن) Milestones(ي رشد يها گام از كي هر يط

 و نيوالد نظر از دينبا نكته نيا اما بشوند، يط سرعت
 و يريكارگ به ،يريفراگ كه بماند دور ينيبال متخصصان

 جمله در واژگان بيترت مانند ينحو يها مهارت يده ميتعم
 كودكان نيا در شرفتهيپ يزبان يها مهارت به يابيدست و )گفته(
 به. است قيدق يبخش توان و يآموزش يها يزير برنامه ازمندين
 ليتسه يراستا در ياقدامات امكان حد در است الزم بيترت نيا

 در يريادگي تا رديبگ صورت شنوا كم كودك در زبان فراگيري
  ). 23، 24( رديپذ انجام تر طبيعي چه هر شرايطي

 در كه هستند هايي مهارت زا نحوي و صرفي هاي مهارت
 هيارا كنار در ؛ بنابراينشوند يم فراگرفته رشد دوران طول

 به است الزم ،)25( زودهنگام و تيفيك با يبخش توان خدمات
 بيآس يدارا كودكان يزبان طيمح كردن تر يغن چه هر

  ).26( گماشت همت ييشنوا
 يشفاه گفتار يخطا يالگوها نوع و تعداد پژوهش نيا در

   نيوالد يدارا كه زبان يفارس و زبانه تك يشنوا كم كودكان

 و يگفتاردرمان(ي بخش توان خدمات و سمعك و ندبود شنوا
 ،كرده بودند افتيدر يسالگ كي از كمتر را) ييشنوا تيترب

 يشفاه زبان يها مهارت يا سهيمقا يبررس. ندشد يبررس
 كه يكودكان با حلزون كاشت كننده افتيدر يشنوا كم كودكان

 انيهمتا و كنند يم استفاده ييشنوا كمك يابزارها ريسا از
 پژوهش نيا ادامه در كه است يموارد جمله از ،ها ي آنعاد
  . رديبگ قرار يبررس مورد تواند يم

  
  گيري نتيجه

 شيپ كودكان يزبان يها مهارت يبرخ پژوهش نيا در
 قرار يبررس مورد ها آن يعيطب انيهمتا و شنوا كم يدبستان
 گفتار و آزاد گفتار از يريگ نمونه روش با يگفتار نمونه. گرفت
 يزبان يها مهارت نيب داد، نشان جينتا. شد يگردآور يفيتوص

 طول نيانگيم واژ، تك تعداد نظر از شنوا و شنوا كم كودكان
 خطا يالگو ولي وجود داشت، دار يمعن تفاوت خطا تعداد گفته،

  .كرد يم تيتبع يمشابه قواعد از شنوا و شنوا كم گروه دو در
  

  تشكر و قدرداني
 از را خود مانهيصم يقدردان مراتب پژوهش نيا نيمحقق

ه ب و وشاين و آوا مراكز ارزشمند يهمكار و شنوا كم كودكان
 انيآقا و يسلطان ،يصالح طهباز، ،ييجوال ها خانم ژهيو

 سركار محترم استاد ارزشمند يها ييراهنما و يريمال ،ييدارو
  .دارند يم ابراز يرازيش خانم
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 يآزمودن يزبان ليتحل فرم .1 وستيپ

 
 
 

 نوع
  محرك

 نيانگيم  يدستور ريغ جمالت تعداد
 طول
  جمله

  يدستور يواژها تك تعداد  يقاموس يواژها تك تعداد
 كل
 فيتصر  حذف  واژها تك

  حيناصح
 اضافه
  نابجا

 انتخاب
 نابجا

  كل
 وابسته  آزاد

  كل
  وابسته آزاد

 حرف    ديق  صفت  اسم
  ربط

 حرف
 واژه وندها  كل  اضافه

  بست
 واژ تك

  ياشتقاق يفيتصر  كل  صفر
گفتار
  195  80  9  43 0  28  10  8  2  105  29  11  7  58  86/8  6  1  1  1  2  يفيتوص

گفتار
  396  166  27  95 1  43  30  21  9  200  51  39  10  100  92/7  6  2  -   1  3  آزاد
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Abstract 
 

Introduction: The investigation of syntactical characteristics of hearing impaired children is one of the 
main fields that speech and language pathologists focused on it. This study compared HI children’s MLU, 
type and number of error patterns with their normal peers in two types of speech sample (free and 
descriptive speech). 

Materials and Methods: This cross sectional descriptive analytic research was conducted between 16 
typically normal and 9 hearing impaired Farsi speaking children with the aged 48 to 72 month in a 
convenience sampling method in nursery and rehabilitation centers in Tehran. The linguistic data for 
descriptive samples was collected by story retelling and describing a complex picture, data for free speech 
was from complementary questions. Quantitative and qualitative analysis was done on tape recorded 
speech samples. Parametric, nonparametric statistical analysis and U Mann-Whitney and t- test was 
performed on gathered data. 

Results: Data analysis demonstrated significant difference in Mean Length of Utterance (MLU) in term of 
morpheme between two groups in both free and descriptive speech (P<0.001; P=0.002 respectively).Not 
only was there significant difference between total mean of errors in free speech but also in descriptive 
speech (P<0.000 ; P=0.003, respectively). In descriptive speech of hearing impaired children the most 
syntactical errors was incorrect deletion and in typically normal children was incorrect selection (48.5%, 
38.2% respectively). In free speech incorrect syntactical deletion had the most frequency in typically 
normal children and hearing impaired children (47.4%, 38.8% respectively). 

Conclusion: Hearing impaired children not only have shorter MLU rather than typically normal children 
(especially in free speech) but also they have significantly different in morphosyntagmatic syntactical 
errors with typically normal children. 

Keywords: Persian Language, Children, Hearing Loss, Mean Length of Utterance, Syntactical skills 
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