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 هچکید
 فرازبانی یهامهارتبر رشد زبان و  ییشنواکمبا توجه به تأثیر  هدف:

، بررسی این مهارت زبانی و فرازبانی در کودکان دوزبانهو متفاوت بودن 
کودکان  با آنهامقایسۀ و  دارای نارسایی زبانۀدر کودکان دو هامهارت

این شناخت بیشتر ما از رشد زبان در  به تواندیمطبیعی  زبانۀدو
بررسی  حاضر هدف پژوهش شود. منجر و عوامل دخیل در آنکودکان 
دوزبانۀ  دبستانییشپکودکان زبانی و فرازبانی های مهارت ۀو مقایس

کودکان دوزبانۀ  دارای کاشتینۀ حلزونی با یشنواکمفارسی( -آذری)
رای انجام این ب روش: است.فارسی( همتای سنی طبیعی -آذری)

دارای کاشتینۀ حلزونی از بین  دبستانییشپ زبانۀدو کودک 6 پژوهش
به صورت  97-98مدارس استثنایی شهر زنجان در سال تحصیلی 

از مدارس شهر  طبیعیسنی کودک همتای  6و آمارگیری سرشماری 
زبانی و های مهارت یهاآزموندر انتخاب و  به صورت تصادفی زنجان

و آگاهی  انگین طول گفته، غنای واژگانی و آگاهی واژگانی)میفرازبانی 
 از زبانیهای شاخصبرای بررسی رشد  ند.اهبا هم مقایسه شد( نحوی
 یهاآزمون از فرازبانی یهامهارتو برای بررسی گفتار پیوسته نمونۀ 

و )شامل بررسی محتوایی و ساختاری تعریف واژه(  آگاهی واژگانی
 هادادهبررسی و تحلیل  :هایافته.ه استداستفاده ش آگاهی نحوی

 فرازبانیزبانی و  یهامهارترشد  آذریدر زبان که  دهدمینشان 
 دچار تأخیر است شنواکمفارسی -آذری زبانۀدو دبستانییشپکودکان 

(05/0>P) . رشد زبانی فقط  یهاشاخصاز اما در زبان فارسی
 تأخیر داردته( )میانگین تعداد تکواژ در گفمیانگین طول گفته 

(05/0>P )مهارت  های محتوایی و ساختارییچ کدام از جنبهو در ه
 ه استتفاوت معناداری مشاهده نشدشنوا تعریف واژگانی کودکان کم

(05/0<P). پایین بودن سطح توانایی فرازبانی: گیرینتیجه 
ناشی از  توانیمرا  آذریفرازبانی زبان  یهاآزموندر  هایآزمودن

ضریب همچنین . دانست در مدارس فارسی زبان رسمیآموزش 
و  های رشد زبانیشاخصمشخص کرد که میان  اسپیرمنهمبستگی 

و کودکان  شنواکمفارسی -آذری زبانۀکودکان دو آگاهی واژگانی
و  مثبتهمبستگی  آذریهم در زبان فارسی و هم  طبیعی همتای
 وجود دارد. معنادار
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Abstract 
Objectives: The present study aims to investigate 
and compare the linguistic and metalinguistic skills 
of bilingual (Turkish-Persian) normal preschool 
students with their peers having hearing impairment 
and undergoing cochlear implant. Method: The 
present follow-up study was conducted on six 
children with cochlear implant and six normal 
hearing peers. The subjects were randomly selected 
from preschool students of Zanjan in the school 
year of 97-98. We compared these children in Mean 
Length of Utterance, lexical richness, lexical 
awareness and syntactic awareness. To investigate 
language development, continuous speech, and 
metalinguistic awareness, Lexical Awareness 
(which include the content and structural analysis 
of word definition) and Syntactic Awareness Tests 
were used. Results: Data analysis showed that 
language development and metalinguistic skills in 
bilingual preschool children with hearing loss in 
Turkish-Persian had some delay (P <0.05), but in 
Persian language, among the language growth 
indices, only the mean length of utterance (mean 
number of morphemes per word) had some delay (P 
<0.05). There was no significant difference in any 
of the content and structural aspects of word 
definition in hearing loss children (P>0.05). The 
low level of subjects’ ability in metalinguistic skills 
in Turkish language can be ascribed to the formal 
teachings of Persian in schools. In addition, 
Spearman's correlation coefficient indicated that 
there is a positive and significant correlation 
between language growth indices and lexical 
awareness in bilingual (Turkish-Persian) children 
with hearing loss and normal hearing peers in both 
Persian and Turkish.  
 

Keywords: Language development, mean 
length of utterance, lexical awareness, 
syntactic awareness, hearing loss, bilingualism 
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 مقدمه
 ،ساير موجودات اززبان به عنوان فصل مميز آدمي 

است كه پيوسته مورد توجه  هايي موضوعيكي از 
دانشمندان علوم مختلف بوده است. بررسي روند رشد 

اصلي  كودك از جمله مباحث يفرازبانزبان و آگاهي 
از نظر  شناسي زبان است. شناسي و روان مطرح در زبان

انش فرازباني عبارت است ) آگاهي يا د2008جسنر (
از توانايي تمركز بر صورت زباني و تغيير تمركز بين 

 كه معتقد استنيز ) 2005( ينسگ مكصورت و معنا. 
آگاهي فرازباني، يعني توانايي تمركز و تفكركردن در 

آگاهي وي معتقد است كه هاي زبان. در واقع  ويژگي
ازباني آگاهي فر. آگاهي از قواعد زبانيفرازباني يعني 

 ، آگاهي2، آگاهي صرفي1شناختي شامل آگاهي واج
 5و آگاهي كاربردشناختي 4، آگاهي واژگاني3نحوي

متعدد محققان به وضوح نشان  هاي يبررساست. نتايج 
حداقل برخي  دبستاني يشپكه اكثر كودكان  دهد يم

و اين عملكرد هستند فرازباني را دارا  6موارد قضاوت
كند.  كودكان پيشرفت مي شدن  بزرگفرازباني با 

مشخص شده است كه عملكرد فرازباني  ينا بر  عالوه
هاي زباني همبستگي دارد  به طور معناداري با شاخص

. در همين راستا، تحقيقات نشان )2009(ولپاتوو، 
هاي فرازباني  مهارت دبستاني يشپكه كودكان  دهد يم

ا رشد دارند كه كامالً با ساير موارد مرتبط ب يا گسترده
كامينز، مرتبط است ( ،مانند توانايي شنوايي آنها ،زبان

). كودكان دچار آسيب شنوايي در مقايسه با 1978
 ها ههمتايان شنواي خود هم در ادراك هم در بيان واژ

كه توسط  يا مطالعه. در كنند يمعمل  تر يفضع
ة انگليسي سال 8تا  5) روي كودكان 2003لدبرگ (

انجام گرفته است،  داشتند، آسيب شنوايي كه زبان
مشخص گرديد كه اين كودكان حتي زماني كه از 

 يها برنامههاي تقويتي يا  كاشت حلزون، روش
، در اكتساب كنند يماستفاده  7آموزشي باكيفيت

نسبت به كودكان طبيعي از سرعت رشد  ها واژه
برخوردارند. اين سرعت كند در مراحل  كمتري

داراي آسيب شنوايي مختلف زبان آموزي كودكان 
نشان داده   براي مثال پژوهش ؛مشاهده شده است

نيز بعضي از اين كودكان حتي در مراحلي  كه است
جديد را  يها واژههمچنان  ،واژه دارند 100كه بيش از 

و در هر ماه تنها تعداد  گيرند يمياد  كمتريبا سرعت 
. اين افزايند يمواژگاني خود  ةكمي واژه را به ذخير

است كه در ميان كودكان شنوا مشاهده  اي يدهپد
ايتانو، -، يوشيناگو). ماين2009(ولپاتو،  شود ينم

كودكان  اگردر كه  ند ا ه) دريافت2000( يكرسدي و 
دچار آسيب شنوايي از ابتداي دوران طفوليت در 

زباني قرار گيرند، واژگان آنها به  يها دادهمعرض 
واژگان در كودكان با  طور كلي، . بهكند يمآساني رشد 

، گيرند يمآسيب شنوايي كه از كاشتينة حلزوني بهره 
 بهرهوسايل كمك شنوايي  نسبت به كودكاني كه از

. ديويليرز كند يم، با سرعت بيشتري رشد گيرند يم
در كودكان با آسيب  كه ه است) نشان داد1998(

ساله، رشد نحوي  5/7تا  4شنوايي (كاشت حلزون) 
ا رشد واژگاني تأخير بيشتري را نشان در مقايسه ب

. كودكان با آسيب شنوايي اغلب داراي دانش دهد يم
ي و نحو-صرفي ةدر حوزآنها را نحوي هستند كه 

. كودكان با كند يمپيچيده دچار مشكل  هاي جمله
ي پيچيده ها ساختتوانند  آسيب شنوايي معموالً نمي

 هاي توليد كنند و جمله نحوي-را در حوزة صرفي
). بنابراين 2009:14(ولپاتو،  دهند يمكوتاه را ترجيح 

گذارد. لذا  تأثير مي بر واژگان يا نحو كودك ييشنوا كم
فرازباني مرتبط با  يها مهارتو  ها مهارتبررسي اين 

 ضروري است. شنوا كمآنها در كودكان 
مختلف تعريف شده است.  يها صورتدوزبانگي به 

دوزبانگي يك  كه معتقد است )1977هورنباي (
ت با درجات متفاوت از ممكن اس و استويژگي فردي 
زبان وجود داشته  دوتا تسلط كامل در  حداقل توانايي

با هر دو زبان  هدوزبان. اگرچه برخي از كودكان باشد
، بيشتر آنها در يك زبان كنند يمصحبت روان و شيوا 

 ـكي ازيعني ي ،ه ديگري تسلط بيشتري دارندـنسبت ب
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 غالب است. ها زبان
) پژوهشي را انجام 1984و تاگرفالسبرگ ( تاسمي

كودكان  هاي ييتواناكه هدف آن بررسي  اند داده
ساله در قضاوت فرازباني و رابطة  4و  3طبيعي 

از  يتر گسترده ةعملكرد آنها در اين تكاليف با مجموع
استدالل  آنهااصلي رشد زباني بود.  يها شاخص

 دربارةبتوانند  دبستاني يشپ كه اگر كودكان كنند مي
مختلف زبان و كاربرد آن (كه شامل  يها جنبه

فراشناختي است) بينديشند  يها مهارت ترين يچيدهپ
و قضاوت كنند، شواهد محكمي مبني بر اينكه 

فرازباني اوليه  هاي ييتواناداراي  دبستاني يشپكودكان 
اگر عملكرد  ينا بر  عالوههستند، فراهم خواهد شد. 

در انجام قضاوت فرازباني به  دبستاني يشپودكان ك
رشد زباني در اين دوره  يها شاخصطور مثبتي با 

ممكن است ماهيت  ها يافتهارتباط داشته باشد، اين 
هاي زباني و فرازباني را نشان  رشد مهارت ةپيوست

و تاگرفالسبرگ (همان) در ارتباط بين  تدهد. اسمي
ند كه ا هاين نتيجه رسيد به يفرازبانرشد زبان و آگاهي 

 دبستاني يشپفرازباني كودكان در كودكان  هاي ييتوانا
 توانند يمساله  4و  3اكثر كودكان  يژهو وجود دارد. به

هاي فرازباني صريح خارج  در صورت نياز برخي قضاوت
از بافت را انجام دهند. در اين پژوهش كودكان در پنج 

ي مورد انتظار تكليف از شش تكليف فرازباني همبستگ
و  تنظر اسمياند. از  ه زباني را نشان داد يها شاخصبا 

آن است كه  ةدهند نشانتاگرفالسبرگ اين نتايج 
محكمي ميان عملكرد كودكان در  ةرابط زمان هم

تكليف قضاوت فرازباني و شاخص رشد زبان وجود 
 دارد.

و با توجه به  ها زبانبا توجه به متفاوت بودن 
كودكان كاشت حلزون شده، امروزه افزايش تعداد 

هاي زباني و  زيادي به بررسي مهارت ةمحققان عالق
 پژوهش اين هدففرازباني اين كودكان دارند. لذا 

آگاهي فرازباني  و مهارت رشد زباني ةرابطبررسي 
كودكان و  داراي كاشتينة حلزوني يشنوا كمكودكان 

ان شهر زنج دبستاني يشپفارسي  -آذري دوزبانة عادي
مهارت فرازباني آنها  ي وزبان رشد منظور اين به است.

كه  شود يمو تالش  شده است يبرزياان زباهر دو در 
هاي زباني و  مهارت به اين پرسش پاسخ داده شود كه

و  يحلزون اشتينةك يان دوزبانة داراكودك فرازباني
زبان  بادبستاني  پيشدر دورة  عاديكودكان دوزبانة 

چه در هر دو گروه  و گونه استچ آذريفارسي و 
 د؟هاي زباني و فرازباني وجود دار اي ميان مهارت رابطه

حس شنوايي و دريافت بازخورد شنيداري براي 
، رو  ينا ازفراگيري زبان و رشد آن ضروري است. 

مهارت زباني كودكان  ةبسياري دربار يها پژوهش
مختلف انجام شده است كه به  يها زباندر  شنوا كم
ايج متفاوتي منتهي شده است. در مقايسه با نت

تأخيرهايي را در  شنوا كمبيشتر كودكان  شنواكودكان 
در  .اند دادهزبان از خود نشان  يها حوزهرشد برخي 

كه روي  ييها پژوهشاين بخش برخي از  ةادام
 هو دوزبان زبانه تككودكان داراي كاشتينة حلزوني 

 .شود يمانجام گرفته است، ارائه 
) در پژوهشي رشد 2008فاكس (و  ور، راسش

زباني كودكان داراي كاشتينة حلزوني را با  يها مهارت
اين فرض را  آنها. اند كردهمقايسه  شنواساالن  هم

ند كه بيشتر كودكان ناشنوا در رشد ا همدنظر قرار داد
منتهي به كاشت  مانز تامهارت گفتاري و زباني خود 

اين تأخير به دليل  حلزون شنوايي تأخير دارند و
داد شنوايي در طول دورة حساس رشد  كمبود درون
كه  كنند يمبه اين نكته نيز اشاره  آنهازباني است. 

 پرودو و يينگ، مياموتو، ،تحقيقاتي مانند (كيرك
، او اچ، نوبيگر تيو اسويركي و  2002 زوگانليس

كودكاني كه در سنين  است كه  داده) نشان 2004
به  توانند يم، دهند يمزون را انجام پايين كاشت حل

خود برسند.  شنوايهاي زباني همتايان  سطح مهارت
 نتايج پژوهش يبند جمع) در 2008شور و همكاران (

 هاي يآزمودن بيشتركه  دهند ميگونه نظر  اين خود
مختلف  يها حوزهداراي كاشتينة حلزوني در برخي 
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نشان سن خود را  با زباني، توانايي زباني متناسب
زباني و فرازباني  يها مهارتاما بسياري از  دهند، مي

 تر يفضعشنوا از همتايان  يا مالحظهآنها به طور قابل 
كه  دهد ميآنها همچنين نشان  هاي يافتهاست. 
 توانند يمداراي كاشتينة حلزوني  هاي يآزمودن
تلفظي متناسب با سن خود را به نمايش  يها مهارت

ن معنا نيست كه توانايي گفتاري بگذارند، اما اين بدا
 آنها كامل است.

) در پژوهشي، 2009( گيرز، تريمن و موگ ،هيز
به بررسي رشد واژگاني در كودكان داراي كاشتينة 

بدين منظور آنها . اند پرداخته شنواساالن  حلزوني و هم
را بر كودكان داراي  8آزمون واژگان تصويري پيبادي

زون همگي زير پنج كاشتينة حلزوني (سن كاشت حل
پژوهش نشان اين ) اجرا كردند. نتايج بوده است سال

كه كودكان داراي كاشتينة حلزوني در آزمون  دهد يم
كمتري نسبت به همتايان  هاي هواژگان پيبادي نمر

، كودكان حال  ينا با. اند كردهخود كسب  شنواي
داراي كاشتينة حلزوني ميزان رشد واژگاني قابل 

اين . دهند ميگذشت زمان از خود نشان توجهي را با 
 هاي يافتهبا  هايشان يافتهمعتقدند كه  پژوهشگران

ميزان رشد  دهد يمپيشين كه نشان  يها پژوهش
واژگاني در كودكان داراي كاشتينة حلزوني بسيار 

همچنين، معتقدند كه  آنهااست، مغايرت دارد.  اندك
يي زمان كاشت حلزون در كودكان داراي آسيب شنوا

سن زيرا هر چه كاشت حلزون در  ،بسيار مهم است
صورت گرفته باشد، ميزان رشد واژگان در اين  كمتري

، هيز و ينا بر  عالوهكودكان بيشتر خواهد بود. 
نمودار رشد واژگان  كه ) معتقدند2009همكاران (

كودكاني كه در سن دو سالگي كاشتينة حلزوني 
ان كودكان همتاي ، همانند نمودار رشد واژگاند داشته
 آنهاست. شنواي

هاي  هايي دربارة مهارت در زبان فارسي نيز پژوهش
شنواي  شناختي كودكان كم فرازباني مانند آگاهي واج

سليماني، براي مثال  ،زبانه انجام شده است تك

 يها مهارتدر پژوهشي ) 2016محمودي و نوري (
شناختي كودكان داراي كاشتينة  زباني و آگاهي واج

. در اند كردهزوني را با همتايان طبيعي آنها مقايسه حل
 18كودك با شنوايي طبيعي و  18 آنها پژوهش

و  رشد زباني از نظركودك داراي كاشتينة حلزوني 
. نتايج اند گرفتهمورد بررسي قرار  شناسي آگاهي واج

كه بين كودكان داراي  دهد يمهاي آنها نشان  يافته
اي كاشتينة حلزوني در شنوايي طبيعي و كودكان دار

ي شناختي تفاوت معنادار رشد زباني و آگاهي واج
). همچنين در كودكان داراي p < 0.001( هست

هاي زباني از قبيل  كاشتينة حلزوني همة مهارت
، نحوي، شنوايي، گفتاري بر اساس نتايج شناسي يمعن

 بر  است. عالوه بيني يشپشناختي قابل  مهارت واج
شنوايي و  يها مهارتاين، تركيب خطي 

شنوايي،  يها مهارتاز يك سو و  شناختي يمعن
، و نحوي از سوي ديگر به طور معناداري شناسي يمعن

شناختي همبستگي دارد. سليماني و  با آگاهي واج
) بر اساس نتايج تحقيق خود 2016همكاران (

كه كودكان داراي كاشتينة  كنند يمگيري  نتيجه
شناختي  ني و آگاهي واجزبا يها مهارتحلزوني در 

نسبت به كودكان طبيعي همسال خود دچار تأخير 
هاي منتج از  ها نيز مهارت شدر برخي پژوه هستند.
هاي فرازباني همچون خواندن در كودكان  آگاهي

زبانه انجام شده است (شريفي و  شنواي تك كم
هاي ايراني پژوهشي  اما در دوزبانه ،)1389، همكاران

 .ه استيافت نشد
داراي كاشتينة  يها زبانه تكبعد از پژوهش دربارة 

حلزوني و با توجه به افزايش تعداد كودكان 
، امروزه يداريشن كمكاز وسايل  كننده استفاده

محققان عالقة زيادي به بررسي تأثير دوزبانگي بر 
هاي زباني و فرازباني اين كودكان دارند.  مهارت

و مهارت زباني متعددي دربارة رشد زباني  يها پژوهش
داراي كاشتينة حلزوني انجام شده  ةدوزباندر كودكان 

پژوهش دربارة تأثير دوزبانگي بر است. در اين راستا 
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رشد شناختي كودكان و پيشرفت تحصيلي آنها به 
. استمتناقض و نه قطعي دست يافته  ينتايج

بر  يدوزبانگمطالعات پيشين بيشتر به تأثير منفي 
، در دكن يمفرازباني اشاره  يها مهارترشد زبان و 

كه  كنند يمبيشتر مطالعات اخير اشاره  كه يحال
. يكي شودممكن است منجر به تأثير مثبت  يدوزبانگ

آگاهي فرازباني است.  افزايشاز اين تأثيرات مثبت 
كه دوزبانگي باعث  اند دادهنيز نشان  ها پژوهشبرخي 

. شود يم عاديافزايش رشد گفتار و زبان در كودكان 
) در پژوهش خود 2012گلدستين و بونتا ( نمونهبراي 
كودكاني كه به طور پيوسته از دو زبان  ندا هدريافت

 زبانه تكنسبت به همتايان  ،كنند يماستفاده 
دارند. براساس نظر  تري يشرفتهپواجي  يها مهارت

) دوزبانگي باعث افزايش 2012باراك و باليستوك (
در كودك  9دهاي اجراييآگاهي فرازباني و كاركر

) 2010( و باليستوك . باليستوك و كريكشود يم
دوزبانگي شفاهي تأثير مثبت بر توانايي  كه معتقدند

شناختي دارد. برخي محققان معتقدند كه يادگيري 
در خانه، تأثير منفي بر (زبان اقليت) يك زبان 

، ندارد (توماس (زبان اكثريت) يادگيري زبان دوم
زباني كودكان  يها مهارت) و 2008، كاشلن و زولن

 ةزبان تكدوزبانة داراي مشكالت شنوايي با همتايان 
داراي مشكالت شنوايي يكسان است و دوزبانگي 

بنابراين  ،زباني آنها ندارد يها مهارتبر  منفي يتأثير
 يادگيري دو زبان توسط اين كودكان بالمانع است.

) در پژوهشي به بررسي رشد و 2011( ييم
انگليسي -كودك دوزبانة اسپانيايي 12ملكرد زباني ع

كه كاشت حلزون شنوايي  پرداخته ماهه 106تا  49
ماهگي صورت گرفته است. وي در  36آنها تا قبل از 

نحوي، معنايي،  يها آزموناين تحقيق با استفاده از 
واژگان تصويري  يها آزمونشناختي و همچنين  واج

 يها مهارتژگاني، پيبادي، مهارت درك و توليد وا
را  ها يآزمودنشناختي  نحوي، معناشناسي و واج

به دست آمده از  يها داده. كرده استبررسي 

 شده كسب يها نمرهكه  دهد يمهاي وي نشان  آزمون
در زبان انگليسي با افزايش سن و  ها يآزمودنتوسط 

افزايش  يحلزون ينةكاشتاستفاده از افزايش مدت 
كه  دهد يموي نشان  هاي هيافت. همچنين يابد يم

در زبان  ها يآزمودنتوسط  شده كسب يها نمره
و به ويژه در بخش شفاهي  ها بخش ةاسپانيايي در هم

در زبان انگليسي است.  شده كسب ياه هاز نمر بيشتر
كه سن، مدت زمان كاشت حلزون  دگير مي  يجهنتييم 

شنوايي، ميزان زبان مورد استفاده در خانه، و 
ديگر، بر  هاي يطمحبان مورد استفاده در همچنين ز

انگليسي -زباني كودكان دوزبانة اسپانيايي يها مهارت
 .گذارد ميتأثير 

كه  اند دادهنشان  ها پژوهشبا توجه به اينكه 
فرازباني  هاي يآگاهدوزبانگي باعث افزايش مهارت 

ممكن است  ها زبانشود (البته بسته به نوع  مي
باعث تأخير در رشد  يينواش كممتفاوت باشد) ولي 

و در عين حال ميان رشد زبان و  شود يمزباني 
فرازباني ارتباط وجود دارد، هدف از  هاي يآگاه

فرازباني و زباني در  يها مهارتپژوهش حاضر بررسي 
داراي  يشنوا كم يفارس-آذريكودكان دوزبانة 

شنوا و مقايسة آن با كودكان دوزبانة  كاشتينة حلزوني
 سني است. يهمتاي با

 روش
تحليلي است و -روش انجام اين پژوهش توصيفي

 دوزبانةكودكان  زباني و فرازبانيهاي  مهارتميزان 
-آذري طبيعيو همتايان  داراي كاشتينة حلزوني

 يها يآزمودن. دكن يمبررسي را  دبستاني يشپفارسي 
از بين مدارس استثنايي شهر  داراي كاشتينة حلزوني

به صورت آمارگيري  97-98لي در سال تحصي زنجان
آنها سن كاشت حلزون  ند وشدانتخاب سرشماري 

بود (همه قبل از سه سالگي كاشت يكسان  تقريباً
يعني بيش از دوسال از كاشت  ،بودند شدهحلزون 

داراي كاشتينة كودكان . گذشت) حلزون آنها مي
از نظر غناي واژگاني، ميانگين طول گفته و  حلزوني
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و  قرار گرفتندو مطالعه  بررسي مورد آگاهي واژگاني
كه از  شنوا دوزبانة كودكانعملكرد  باعملكرد آنها 

لحاظ جنسيت، سن، تحصيالت با گروه آزمايش همتا 
داراي كاشتينة . در گروه كودكان شدند، مقايسه بودند

د به مدرسه سنجش هوش انجام ، قبل از وروحلزوني
ده است. كودكان درج ش ةو نتيجه در پروندگرفته 

عضالني، از -جهت اطمينان از نداشتن مشكالت عصبي
گفتاري توسط گفتاردرمانگران  يها اندامنتايج ارزيابي 

آنها  ةكه در پروندحركتي اوزرتسكي) -(مقياس رشدي
و كودكان داراي اين  ه است، استفاده شدبود ثبت شده

. بررسي مقدماتي شدندنوع مشكالت از مطالعه خارج 
 داراي كاشتينة حلزونيكودك  9تعداد  كه نشان داد

 برايبا معيارهاي ورود مورد نظر  دبستاني يشپ ةدر پاي
نفر  6نفر  9اين  ميان د كه ازانجام پژوهش وجود دار

 داشتند. طابقبا معيارهاي انجام پژوهش ت كامالً آنها
 شنوا دوزبانةنفر كودك  6 ،ها يآزمودنبراي گروه ديگر 

وقعيت اجتماعي خانواده و لحاظ سني، م بهكه نيز 
 از مدارس عادي شهر زنجان تحصيلي همتا بودند

كه يافتن كودكان الزم به ذكر است . انتخاب شد
كه تمام معيارهاي  داراي كاشتينة حلزوني دوزبانة
 د، تا حدودينجهت انجام پژوهش داشته باشرا الزم 
معيارهاي ورود . ه استشد نمونه كم شدن تعدادباعث 
به آزمون  داراي كاشتينة حلزوني هاي يآزمودن

) 2 ،سال 5/6تا  5داشتن سن تقويمي ) 1عبارتند از:
) 4 ،اشت حلزونداشتن ك) 3 ،داشتن هوش طبيعي

برخورداري از ) 5 ،سالگي 5/2كاشت حلزون قبل از 
(شركت  و مورد نياز شده يينتعخشي شنيداري  توانب

تربيت شنيداري و آموزشي بعد از  ياه هدر جلس
نيز از آزمون  ها يآزمودنمعيارهاي خروج . اشت)ك

ن داشت) 2 و عدم همكاري در آزمون) 1 عبارتند از:
 عضالني.-مشكالت عصبي

مربوط به رشد زبان  يها دادهدست آوردن  براي به
(تصاوير  گفتار استفاده شده است ةتحليل نمون از

گفتار در تحليل . هاي روزانه) آشيانة پرنده و فعاليت

ميانگين گفته (ميانگين طول  از دو شاخص پيوسته
 واژهنسبت نوع (غناي واژگاني و تعداد تكواژ در گفته) 

همچنين، براي . ه استفاده شداست) به تعداد واژه
از واژگاني  آگاهي مربوط به يها دادهدست آوردن  به

 14) كه شامل 1388محمدي ( ةآزمون تعريف واژ
 آذريو  واژه) 14( واژه است، در هر دو زبان فارسي

 .شداستفاده  واژه) 14(
تعريف آگاهي واژگاني يا آزمون در اين پژوهش 

شده است. روند اجراي فارسي اجرا ابتدا در زبان واژه 
در آغاز آزمونگر دربارة كه است  به اين صورتآزمون 

دهد  مي توضيحجنبة محتوايي و تعريف واژه مقداري 
را تعريف  »هنام«و  »مسواك« هاي هواژ و دو نمونه

آمادگي ذهني پيدا كنند و  ها يآزمودنكند تا  مي
 بدانند كه در آزمون بايد چه كنند.. براي توضيح

فرض كن يك « :شود يمآزمودني گفته  آزمون به
زمين آمده و چيزي از  ةكر بهموجود فضايي از فضا 

. حاال ما داند ينم ،زمين و آنچه در زمين است
، ي را كه روي زمين هستاز چيزهاي بعضي خواهيم يم

كه توضيح دهيم. مثالً اگر بخواهيم بگوييم  برايش
 :توضيح دهيم طور ينا توانيم يم »مسواك چيست«
 .»كنند يمرا با آن تميز  ها دندانست كه ا اي يلهوس«

است  يا ورقه« :گوييم يم »؟نامه چيست«يا در مثال 
و براي كسي  نويسند يمكه روي آن چيزي 

الزم به ذكر است كه اولين تعريفي كه .» فرستند يم
مالك  ،شود يمواژه، بيان  ةتوسط كودك پس از ارائ

ارائه  يها واژه. گيرد يمقرار  يگذار نمرهو  ييگو پاسخ
وسايل غذاخوري،  ةشده در اين آزمون از هفت مقول

، حمل و نقل، اعضاي بدن، شغل، ميوه و جانوران
گاني، اين آگاهي واژ آذريمكان هستند. در آزمون 

و آزمون به زبان  اند شدهترجمه  آذريبه زبان  ها واژه
 .شود يماجرا  آذري

كودكان،  يها گفتهپس از اجراي آزمون و ثبت 
دست آمده از نظر محتوايي و ساختاري  به يها داده

محتوايي  ةجنب يگذار نمره. دشو يمامتياز دهي 
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امتيازي است كه  5تعريف واژه شامل يك طيف 
ا آنچه آزمودني در محتواي تعريف خود به كار مطابق ب

در يك  ها پاسخ. كند يمتغيير  5، از صفر تا برد يم
پيوستار رشد طبيعي كه از متون مربوط به تعريف 
واژه به دست آمده است، قرار دارند. كمترين و 

به ترتيب متعلق به  5بيشترين امتياز يعني صفر و 
 ازباالست. سطح  درست يها پاسخغلط و  يها پاسخ

در ازاي  تواند يم، حداكثر امتيازي كه آزمودني رو  ينا
 امتياز است. 70واژه كسب كند،  14

ساختاري آزمون آگاهي  ةجنب يگذار نمره ةنحو
امتيازي است كه از  5واژگاني نيز شامل يك طيف 

 يها پاسخو به  شود يمغيركالمي شروع  يها پاسخ
مطابق با  يرگذا نمرهترتيب  و شود يمصوري ختم 

پيوستار رشد طبيعي ساختار جمله، از ساده به 
پيچيده است. اگر آزمودني تعريفي دهد كه شامل 
تركيبي از چندين ساختار باشد، به بهترين ساختار 

. به اين ترتيب كمترين امتياز در شود يمامتياز داده 
است. بنابراين،  5هر پاسخ صفر و بيشترين امتياز 

هر آزمودني از جنبه ساختاري  حداكثر امتيازي كه
 امتياز است. 70دريافت كند  تواند يمتعريف واژه 

. شود ميگاهي نحوي اجرا آسپس آزمون مربوط به 
دانش و آگاهي نحوي معمول براي سنجش  يها روش

 هاي ند از: قضاوت نحوي، تصحيح جملهكودكان عبارت
پژوهشگران  هاي يبررسغيردستوري و تكميل جمله. 

 ينتر مهمكه قضاوت دستوري يكي از  دهد يمنشان 
براي بررسي مهارت فرازباني فرد در سطح نحو  ابزارها

فارسي اين  ة. نسخآگاهي نحوي استيا به عبارتي 
 ة) و نسخ1385پور و همكاران ( آزمون توسط نيلي

) ساخته 1391آن توسط احدي و همكاران ( آذري
ن شده است. در ادامه براي نمونه شرحي از آزمو

آگاهي نحوي زبان فارسي از دو بخش قضاوت 
 در بخش .شود يمدستوري و تكميل جمله ارائه 

را يك به يك با  ها جملهقضاوت دستوري آزمودنگر 
كه آيا اين  پرسد يمو از آزمودني  خواند يمصداي بلند 

 كه هرگاه آزمودني بگويد جمله صحيح است يا غلط؟
كه  شود يماين جمله صحيح نيست، از او خواسته 

 شده  اصالح ةسعي كند جمله را تصحيح كند. اگر جمل
از لحاظ ساخت دستوري قابل قبول باشد و مفهوم 
اصلي جمله عوض نشده باشد، پاسخ آزمودني پذيرفته 

. هر آيتم در آزمون آگاهي نحوي داراي يك شود يم
امتياز است كه در صورت دادن پاسخ درست (يا در 

و پس از تصحيح) يك صورت دادن پاسخ اشتباه 
. در واقع، در بخش شد يمامتياز به آزمودني داده 
اول با دادن پاسخ درست  ةقضاوت دستوري در مرحل

دوم پس از اصالح دستوري جمله، امتياز  ةيا در مرحل
. پس از اجراي شود يمبراي آزمودني در نظر گرفته 
در زبان فارسي،  شنوا ةآزمون توسط كودكان دوزبان

امتياز كل هر آزمودني در آزمون آگاهي نحوي بر 
. الزم به ذكر گردد يماساس درصد محاسبه و ثبت 
در آزمون  يده  نمره ةاست كه مواد، روش اجرا و شيو

شبيه به آزمون آگاهي نحوي  آذريآگاهي نحوي زبان 
 بان فارسي است.ز

 يها شاخصحاصل از  يها دادهآماري  تحليلبراي 
آماري  يها آزمونزباني و فرازباني از  هاي مهارت

و براي يافتن همبستگي بين  يتنيو منغيرپارامتريك 
اسپيرمن استفاده  از آزمون همبستگي ها آزمونخرده 

 ه است.شد
 ها يافته

 دوزبانة دبستاني يشپكودكان باني براي بررسي رشد ز
در زبان  داراي كاشتينة حلزونيكودكان و  شنوا

استفاده گفتار پيوسته  ةاز تحليل نمون آذريو  فارسي
و  زبان فارسي ةگفتار پيوست نمونة . درشده است

 ها يآزمودنميانگين طول گفتار و غناي واژگاني  آذري
 ه استرشد گفتار مشخص شد يها شاخصبه عنوان 

ارائه شده  1كه آمار توصيفي مربوط به آنها در جدول 
 است.
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 آذريو  در زبان فارسي داراي كاشتينة حلزوني كودكان و شنواكودكان  ةتحليل نمونة گفتار پيوست يها اخصشآمار توصيفي . 1جدول
 انحراف معيار حداقل حداكثر ميانگين   

 شنوادوزبانة كودكان 

زبان 
 فارسي

ميانگين طول 
 گفته

43/4 64/4 20/4 156/0 

 794/0 627/0 861/0 79/0 غناي واژگاني
انگين طول مي آذريزبان 

 گفته
50/4 77/4 25/4 0.167 

 025/0 791/0 871/0 83/0 غناي واژگاني

داراي كاشتينة  دوزبانة كودكان
 حلزوني

زبان 
 فارسي

ميانگين طول 
 گفته

98/3 43/4 81/3 228/0 

 763/0 688/0 813/0 73/0 غناي واژگاني
ميانگين طول  آذريزبان 

 گفته
22/4 56/4 96/3 204/0 

 050/0 701/0 833/0 77/0 ي واژگانيغنا

مشخص است، ميانگين  1كه در جدول  گونه همان
كه عملكرد  دهد يمنشان  گفتار پيوسته امتياز آزمون

در بخش غناي  شنوا دبستاني يشپ دوزبانةكودكان 
زبان فارسي از كودكان  ةول گفتواژگاني و ميانگين ط

 بر  الوهع بهتر است. داراي كاشتينة حلزوني دوزبانة
ميانگين امتياز آزمون گفتار پيوسته در  ة، بر پايينا

در  شنوادبستاني  پيش دوزبانةنيز كودكان  آذريزبان 

از كودكان ه بخش غناي واژگاني و ميانگين طول گفت
عملكرد بهتري  داراي كاشتينة حلزوني دوزبانة
 .اند داشته

آزمون آگاهي واژگاني ، آمار توصيفي 2در جدول 
در  داراي كاشتينة حلزوني و شنواكان دوزبانة در كود

 ارائه شده است. آذريزبان فارسي و 

 آذريدر زبان فارسي و  داراي كاشتينة حلزوني و شنوا دوزبانةفرازباني در كودكان  يها مهارتآمار توصيفي  .2دول ج

 ها آزمون خرده ها زبان

 داراي كاشتينة حلزونيكودكان  شنوا كودكان

انحراف  حداكثر حداقل ميانگين
 معيار

حداك حداقل ميانگين
 ثر

انحراف 
 معيار

 فارسي
 483/2 17 10 17/13 994/2 18 10 17/15 (محتوايي)واژگاني آگاهي 

 017/3 22 13 50/17 869/3 26 15 83/20 (ساختاري)اهي واژگاني آگ
 27/4 53 67 67/58 39/5 59 74 67/65 آگاهي نحوي

 آذري
 871/1 17 12 50/14 137/2 19 13 83/16 (محتوايي)واژگاني آگاهي 
 510/2 22 16 50/18 266/3 28 20 33/23 (ساختاري)واژگاني آگاهي 

 09/5 59 69 67/63 29/3 65 75 00/70 آگاهي نحوي

هر دو زبان  در كه دهد يمنشان  2جدول نتايج 
محتوايي و  ةآگاهي واژگاني (جنب آزمونميانگين 
طبيعي كودكان دوزبانة اهي نحوي و اگ ساختاري)

 بهتر داراي كاشتينة حلزونينسبت به كودكان دوزبانة 
هاي فرازباني هر دو  است. در ضمن ميانگين آگاهي

 از زبان فارسي است. بهتر آذريگروه در زبان 

اين بخش نتايج آزمون غيرپارامتريك  ةدر ادام
گفتار  ةدر نمونرشد زبان  هاي شاخصدر  يتنيو من
كودكان دوزبانة آگاهي واژگاني و سته پيو

در هر دو  داراي كاشتينة حلزوني و شنوا دبستاني يشپ
، 4جدول  .شود يمو زبان فارسي ارائه  آذريزبان 
 ةتحليل نمون يتنيو منآزمون غيرپارامتريك  نتايج

كودكان دوزبانة  آذريگفتار در زبان فارسي و 
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 .دهد يمرا نشان   داراي كاشتينة حلزوني و شنوا دبستاني يشپ
 آذريو در زبان فارسي هاي فرازباني  پيوسته و آگاهيتحليل نمونه گفتار  هاي شاخص يتنيو مننتايج آزمون غيرپارامتريك  .3جدول 

 داراي كاشتينة حلزونيكودكان  و شنوا دبستاني يشپكودكان دوزبانة ميان 
 معيار تصميم Z من ويتني متغير زبان

 فارسي

 228/0 -1.005 10.500 يغناي واژگان
 048/0 -1.768 7.000 ميانگين طول گفته

 124/0 -540/1 500/8 آگاهي واژگاني (جنبه محتوايي)
 170/0 -373/1 500/9 آگاهي واژگاني (جنبه ساختاري)

 03/0 -08/2 000/5 آگاهي نحوي

 آذري

 043/0 -2.019 5.500 غناي واژگاني
 03/0 -2.166 4.500 ميانگين طول گفته

 046/0 -854/2 500/6 )يي(جنبه محتوا يواژگان يآگاه
 029/0 -177/2 500/4 )ي(جنبه ساختار يواژگان يآگاه

 02/0 -35/2 500/3 آگاهي نحوي
 

كه بين  دهد يمنشان  3آماري جدول  يها داده
و  داراي كاشتينة حلزونيكودكان دوزبانة عملكرد 

در آزمون غناي  تانيدبس يشپ شنوايكودكان دوزبانة 
ي واژگاني زبان فارسي به لحاظ آماري تفاوت معنادار

. در بخش ديگر آزمون يعني ميانگين P<05/0 نيست،
دهد  يمنشان زبان فارسي، معيار تصميم  ةطول گفت

كودكان عملكرد بين  05/0كه با ضريب خطاي كمتر 
و  داراي كاشتينة حلزوني دبستاني يشپدوزبانة 

به لحاظ آماري تفاوت معنادار  شنوانة كودكان دوزبا
غناي واژگاني ميزان تفاوت در  نيز آذريدر زبان  .است

با كودكان دوزبانة  شنوا دبستاني يشپكودكان دوزبانة 
  عالوه. >05/0p، معنادار است داراي كاشتينة حلزوني

بيان شد كودكان دوزبانة  تر يشپكه  گونه همان، ينا بر
 آذريميانگين طول گفتار زبان در  شنوا دبستاني يشپ

عملكرد  داراي كاشتينة حلزونياز كودكان دوزبانة 

و اين تفاوت عملكرد به لحاظ آماري  اند داشتهبهتري 
 ).>05/0pمعنادار است (

زبان فارسي در  دهد يمنشان  3جدول  يها داده
دوزبانة كودكان در هر دو جنبة مهارت تعريف واژه 

تفاوت اما  ،شنوا است بانة كمدوزكودكان بهتر از  شنوا
اما  ).P<05/0( يستن معنادارموجود به لحاظ آماري 

 ها يآزمودندر عملكرد معناداري اوت تف آذريدر زبان 
وجود آگاهي واژگاني و ساختاري محتوايي  ةدر جنب

گاهي نحوي در هر دو زبان آدر مورد  ).>05/0p( دارد
دوزبانة و  شنواتفاوت معناداري بين گروه دوزبانة 

 داراي كاشتينة حلزوني وجود دارد.
، نتايج آزمون غيرپارامتريك 4در جدول 

ها ميان زبان  ويلكاكسون براي مقايسة نتايج آزمون
 شنوا دبستاني يشپكودكان دوزبانة  و فارسي در آذري

 ارائه شده است. داراي كاشتينة حلزونيو كودكان 
 آذريگفتار پيوسته ميان زبان فارسي و  ةسون براي مقايسة نتايج آزمون تعريف واژه و نموننتايج آزمون غيرپارامتريك ويلكاك .4جدول 

 داراي كاشتينة حلزونيدوزبانة و كودكان  شنوا دبستاني يشپكودكان دوزبانة 
 سطح معناداري Z متغير گروه

 كودكان دوزبانة شنوا

 22/0 -22/1 جنبه محتوايي تعريف واژه
 08/0 -76/1 واژهجنبه ساختاري تعريف 

 14/0 -48/1 آگاهي نحوي
 50/0 -77/6 غناي واژگاني

 60/0 -52/0 ميانگين طول گفته

 دوزبانة داراي كاشتينة حلزوني كودكان

 14/0 -46/1 جنبه محتوايي تعريف واژه
 46/0 -74/0 جنبه ساختاري تعريف واژه

 12/0 -58/1 آگاهي نحوي
 92/0 -11/0 غناي واژگاني

 25/0 -16/1 ميانگين طول گفته
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و  شنوادر هر دو گروه  4راساس نتايج جدول ب
آگاهي نحوي ، گانيواژدر هر دو جنبة آگاهي  ،شنوا كم

به ميانگين طول گفته و غناي واژگاني  و همچنين
معناداري ميان دو زبان فارسي و لحاظ آماري تفاوت 

 .وجود ندارد آذري
 يها مهارتزباني و رشد ميان رابطه  براي بررسي

 يها شاخصبين همبستگي  ،هر دو گروهفرازباني 

و  فرازباني در زبان فارسي يها مهارتگفتار پيوسته با 
 .محاسبه شده است آذري

 يها شاخص ينب ، آزمون همبستگي5در جدول 
 يها مهارتگفتار پيوسته و  ةرشد زباني در نمون

اراي دو كودكان  شنوا در كودكان دوزبانةفرازباني 
 در زبان فارسي ارائه شده است. كاشتينة حلزوني

 داراي كاشتينة حلزونيو كودكان  شنوا دوزبانةدر كودكان تعريف واژه  مهارتو  رشد زباني يها شاخص ينب آزمون همبستگي . 5جدول 
 )آذريو  (زبان فارسي

 شاخص گروه زبان

 نحوي آگاهي ساختاري)( يواژگانآگاهي  آگاهي واژگاني (محتوايي)

ضريب 
 همبستگي

 يارتصميممع
P-value)( 

ضريب 
 همبستگي

معيار 
  يمتصم

P-value)( 

 بيضر
 يهمبستگ

 اريمع
  يمتصم

P-value)( 

 فارسي

كودكان دوزبانة 
 شنوا

 652/0 235/0 000/0 871/0 000/0 874/0 ميانگين طول گفته
 551/0 309/0 000/0 868/0 002/0 772/0 غناي واژگاني

دوزبانة  كودكان
داراي كاشتينة 

 حلزوني

 321/0 580/0 000/0 778/0 005/0 772/0 ميانگين طول گفته

 321/0 493/0 000/0 836/0 010/0 776/0 غناي واژگاني

 آذري

كودكان دوزبانة 
 شنوا

 191/0 618/0 000/0 870/0 000/0 869/0 ميانگين طول گفته
 978/0 015/0 001/0 871/0 000/0 885/0 غناي واژگاني

كودكان دوزبانة 
داراي كاشتينة 

 حلزوني

 468/0 371/0 000/0 864/0 004/0 788/0 ميانگين طول گفته

 468/0 371/0 02/0 778/0 000/0 861/0 غناي واژگاني

 ينب ضريب همبستگي 5جدول آماري  در
گفتار پيوسته و  ةرشد زباني در نمون يها شاخص
 در كودكان دوزبانةني گاهي واژگاآفرازباني  مهارت

در زبان  داراي كاشتينة حلزونيو كودكان  شنوا
معنادار و به لحاظ آماري مثبت  همبستگيفارسي 
 ينب اما ضريب همبستگي ،)P>05/0است (
گفتار پيوسته و  ةرشد زباني در نمون يها شاخص
 شنوا در كودكان دوزبانةفرازباني آگاهي نحوي  مهارت

حلزوني در زبان فارسي به  و كودكان داراي كاشتينة
 نيست لحاظ آماري معنادار

 گيري بحث و نتيجه
  و رشد زباني ةو مقايسبررسي  پژوهش حاضر با هدف

 دبستاني يشپ دوزبانةكودكان فرازباني  يها مهارت
 هدوزبان شنوايبا همتايان  داراي كاشتينة حلزوني

 فارسي) انجام شده است.-آذري(
در هر  شنوا ن دوزبانةكودكابراساس آمار توصيفي 

زبان عملكرد بهتري از گروه  دو شاخص و در هر دو

هر دو  و در )1(جدول  داشت داراي كاشتينة حلزوني
محتوايي و  ةآگاهي واژگاني (جنب آزمونزبان ميانگين 

نسبت  شنواساختاري) و اگاهي نحوي كودكان دوزبانة 
 به كودكان دوزبانة داراي كاشتينة حلزوني بهتر است.

هاي فرازباني هر دو گروه در  در ضمن ميانگين آگاهي
). 2از زبان فارسي است (جدول  بهتر آذريزبان 

 هاي رشد زبان در شاخصمقايسة ميانگين امتياز 
كه عملكرد كودكان  دهد يمگفتار پيوسته نشان 

در هر دو  آذريدر زبان  شنوا دبستاني يشپدوزبانة 
از  هگفتشاخص غناي واژگاني و ميانگين طول 

بهتر است. اما  داراي كاشتينة حلزونيكودكان دوزبانة 
در زبان فارسي در شاخص غناي واژگاني تفاوت 

و كاشت حلزون وجود  شنواوه معناداري بين دو گر
گفته ميانگين طول اما در شاخص  ،)P<05/0( ندارد

گفتة زبان فارسي و ميانگين طول  تفاوت معنادار است
داراي يشتر از كودكان ب واشندر كودكان دوزبانة 

. )3(جدول ) P>05/0( است كاشتينة حلزوني
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ميانگين طول گفته شاخصي  دانيم يمهمانطوركه 
زيرا همگام با  ،براي ارزيابي رشد نحوي كودك است

جديد، بر طول  يها ساخترشد زباني و يادگيري 
اين پژوهش  هاي يافتهبنابراين . شود يمافزوده  ها جمله
ميزان  آذريدر هر دو زبان فارسي و  كه دهد مينشان 

تأخير در ميانگين طول گفتة كودكان داراي كاشتينة 
تأخير آنها در غناي واژگاني  حلزوني بيش از ميزان

داراي كاشتينة كودكان فارسي در زبان حتي  است،
اين تأخير و در واقع غناي واژگاني  در شاخص حلزوني

كه اين يافته  است معنادار شنواتفاوت با گروه كودكان 
همسوست زيرا وي ) 1998ديويليرز ( با نتايج پژوهش

در كودكان با آسيب شنوايي  كه ه استنشان دادنيز 
ساله، رشد نحوي در مقايسه  5/7تا  4(كاشت حلزون) 

. كودكان با آسيب داردبا رشد واژگاني تأخير بيشتري 
در آنها را شنوايي اغلب داراي دانش نحوي هستند كه 

پيچيده دچار  ياه هجملدر نحوي و -صرفي ةزحو
نحوي كودكان با -. در حوزه صرفيكند يممشكل 

پيچيده  يها ساختآسيب شنوايي معموالً از توليد 
كوتاه را ترجيح  ياه هو توليد جمل كنند يمدوري 

 ).2009:14(ولپاتو،  دهند يم
) در هر دو 2توصيفي (جدول  يها دادهاساس  بر

ف واژه (در هر دو جنبة محتوايي و گروه توانايي تعري
اما  ،است فارسيبهتر از زبان  آذريدستوري) در زبان 

در زبان كه  دهد يمنشان  3جدول  ها دادهمقايسة 
دو  بيندر مهارت تعريف واژه، تفاوت معناداري فارسي 

در هر  آذرياما در زبان ). P<05/0(گروه وجود ندارد 
بين معناداري تفاوت دو جنبة محتوايي و ساختاري 

داراي هاي  آزمودنيو  شنوا هاي يآزمودنعملكرد 
). اين نتايج، P>05/0(وجود دارد  كاشتينة حلزوني

 دوزبانةكودكان مؤيد اين نكته است كه در 
 يها مهارت دارند، كاشتينة حلزوني كه دبستاني يشپ

 شنوابه كودكان  نسبت آذريفرازباني مربوط به زبان 
 ييها پژوهشايج اين تحقيق با نت تأخير است.داراي 

) و اسويركي و 2002مانند كيرك و همكاران (
 هاي آنان دال همخواني ندارد يافته)، 2004همكاران، (

(قبل از كه كودكاني كه در سنين پايين است  بر اين
توانند  ، ميدهند يمدو سالگي) كاشت حلزون را انجام 

ه سطح ب مانند درك و بيان واژهزباني  يها مهارت در
شايد يكي از داليل اين خود برسند.  شنوايهمتايان 

كيرك و همكاران  ةناهمسويي اين باشد كه در مطالع
تر يعني در سال  بيشتر افراد در سنين پايين )2002(

اما در  ،اند اول زندگي تحت عمل كاشت حلزون بوده
كاشت قبل از سه سالگي در نظر گرفته  ة حاضرمطالع

پژوهش حاضر با  هاي يافته ،در مقابلشده است. 
)، هيز و 2008همكاران ( هايي مانند شور و پژوهش

) 2016) و سليماني و همكاران (2009همكاران (
كودكان  كه ندا هزيرا آنها نيز نشان داد ،ستا وسهم

زباني و  هاي مهارتبه لحاظ  داراي كاشتينة حلزوني
 هستند. تر عقب شنوافرازباني از كودكان 

رشد زباني در  يها شاخص ينب تگيهمبس بررسي
در كودكان تعريف واژه  مهارتگفتار پيوسته و  ةنمون

 داراي كاشتينة حلزونيدوزبانة و كودكان  شنوا دوزبانة
 ينب يهمبستگ دهد كه مينشان در زبان فارسي 

گفتار پيوسته و  ةرشد زباني در نمون يها شاخص
 انةدر كودكان دوزبآگاهي واژگاني  يفرازبان مهارت

در زبان  داراي كاشتينة حلزونيو كودكان  شنوا
 ).P>05/0معنادار است (مثبت و  آذريو فارسي 

يعني در هر دو گروه با افزايش مهارت زباني (غناي 
واژگاني و ميانگين طول گفته)، مهارت فرازباني تعريف 

 يها شاخص ميان البته. واژه نيز افزايش يافته است
 يفرازبانر پيوسته و مهارت گفتا ةرشد زباني در نمون

و كودكان  شنوا در كودكان دوزبانةآگاهي نحوي 
 آذريداراي كاشتينة حلزوني در زبان فارسي و 

همبستگي وجود دارد اما همبستگي موجود به لحاظ 
وجود ). 5و  4(جدول آماري معنادار نيست 

 حكايت از آن دارد كه رشد زباني ها يهمبستگ
 داراي كاشتينة حلزوني تانيدبس يشپ دوزبانةكودكان 

هاي  باعث افزايش مهارتآنها  شنوايو همتايان 
همسو با نتايج  ها يافتهاين فرازباني آنها شده است. 

)، كامينز 1984و تاگرفالسبرگ ( تپژوهش اسمي
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) و سليماني و 2008همكاران ( )، شور و1978(
ند ا هشواهدي را ارائه كرد آنها) است. 2016همكاران (

داراي  دبستاني يشپكودكان  دهد يمان كه نش
، ينا بر  عالوهفرازباني اوليه هستند.  هاي ييتوانا

كه  كنند مي) استدالل 1984و تاگرفالسبرگ ( تاسمي
در انجام قضاوت  دبستاني يشپاگر عملكرد كودكان 

رشد زباني در  يها شاخصطور مثبتي با  فرازباني به
ه باشد، اين اين دوره، مستقل از سن، ارتباط داشت

هاي  مهارترشد  ةممكن است ماهيت پيوست ها يافته
 زباني و فرازباني را نشان دهد.

آمار كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه  يا نكته
با ، دهد يمنشان  ها آزموننتايج توصيفي حاصل از 

اينكه براساس نتايج آزمون ويلكاكسون تفاوت 
ن فارسي و معناداري ميان عملكرد كودكان در زبا

داراي كاشتينة عملكرد كودكان وجود ندارد،  آذري
رشد زباني و هاي  شاخصدر  در زبان فارسي، حلزوني
 تر يفضع شنواكودكان به نسبت فرازباني  يها مهارت
، كند يماشاره  )1977كه هورنباي ( گونه همان است.

در است كه فرد ممكن است  اي به گونهدوزبانگي 
زبان  هر دو برتا تسلط كامل  اييطيفي از حداقل توان

و  روانبه طور  هدوزبان. اگر چه برخي از كودكان باشد
شيوا يا متعادل در هر دو زبان هستند، اما بيشتر آنها 

و شيواتر  تر رواندر يك زبان نسبت به ديگري 
يعني يك زبان غالب است. همچنين ييم  ،هستند

كه سن، مدت زمان  كند يم گيري يجهنت) 2011(
، ميزان زبان مورد استفاده يحلزون ينةكاشتاستفاده از 

 هاي يطمحدر خانه، و همچنين زبان مورد استفاده در 
-اسپانيايي دوزبانةزباني كودكان  يها مهارتديگر، بر 

 دوزبانة هاي يآزمودنزيرا  گذارد، ميانگليسي تأثير 
مربوط به  يها آزمونانگليسي در -اسپانيايي

فرازباني نسبت به زبان انگليسي در زباني و  هاي مهارت
. در اين اند كردهكسب  بهتري ياه هزبان اسپانيايي نمر

كه عملكرد بهتر  رسد يم پژوهش نيز به نظر
رشد زباني و  يها آزمونها در مجموع  آزمودني

در مقايسه با زبان  آذريفرازباني زبان  يها مهارت

(زبان  آذريزبان  ربفارسي، به خاطر تسلط بيشتر آنها 
 آذريبا وجود مهارت بيشتر در زبان  بوده است.غالب) 

آنچه در دو گروه تفاوت معنادار داشت مهارت فرازباني 
آن را به آموزش رسمي  توان يماست كه  آذريزبان 

چراكه مطالعات نشان داده  ،زبان فارسي نسبت داد
است از مهمترين عوامل تأثير گذار بر مهارت فرازباني، 

 سواد خواندن و نوشتن است. آموزش رسمي
 ها نوشت يپ

1. phonological awareness 
2. morphological awareness 
3. syntactic awareness 
4. lexical awareness 
5. Pragmatic awareness 
6. judgment 
7. consistent amplification and high-quality 
programming. 

8. Peabody Picture Vocabulary Test 
9. execution functions 
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