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 چكيده

 و فاعل -فاعل موصولي بند نوع دو درك حاضر تحقيق در هدف:
 سه و شد مقايسه شنوا و شده حلزون كاشت كودكان در مفعول، -فاعل
 موصولي بندهاي نوع دو اين درك نهايت در .گرديد بررسي خطا نوع

 درك سنجش منظور به روش: .گرفت قرار مقايسه مورد هم به نسبت
 يكي شد. طراحي گزينه چهار ملشا تصويري آزمون ،موصولي بندهاي

 به كه بودند انحرافي ديگر تصوير سه و بود درست جواب تصويرها از
 در خطا و موصولي بند در خطا ،پايه بند در خطا شامل خطا نوع سه
 آزمون از حاضر هاي يافته تحليل براي شدند. يبند طبقه دوبند هر
 بين كه داد نشان هآمد دست به نتايج :ها يافته شد. استفاده يتنيو من

 موصولي بند نوع دو هر درك در شنوا و شده حلزون كاشت كودكان
 كودكان همچنين ).= 006/0p( داشت وجود داري يمعن تفاوت
 مشكل با مفعول -فاعل موصولي بندهاي درك در حلزون كاشت

 يافت. افزايش آنها در خطا نوع سه درصد و بودند رو روبه بيشتري
 از قسمتي تنها حلزون كاشت كودكان كه داد نشان نتايج :گيري يجهنت

 ،فاعل -فاعل موصولي بندهاي در بودند. نشده متوجه را بندها اين
 داد نشان كه بود پايه بند در خطا به مربوط خطا درصد بيشترين
 متوجه پايه بند در را فعل و فاعل بين ارتباط حلزون كاشت كودكان
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 -فاعل موصولي بندهاي در خطاها انواع درصد اما بودند. داده تشخيص

 كودكان براي موصولي بندهاي نوع اين درك و يافت افزايش مفعول
  .بود دشوارتر حلزون كاشت
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Abstract 
Objective: In this study, the comprehension of 
subject-subject (S-S) and subject-object (S-O) 
relative clauses was compared between children 
with cochlear implants (CI) and normally-hearing 
(NH) ones, and three types of errors were analyzed 
in order to improve the comprehension of these 
relative clauses. Finally, the comprehension of 
these clauses was compared. Method: In order to 
evaluate the comprehension of S-S and S-O relative 
clauses, a picture-matching test with four 
alternatives was designed. One of the alternatives 
was the correct response and the other three were 
main clause error (MCE), relative clause rrror 
(RCE), and double clause error (DCE). Data were 
analyzed using Mann-Whitney U test in SPSS 22. 
Result: Results demonstrated significant 
differences between CI and NH groups in the 
comprehension of both types of relative clauses 
(p=0.006). Moreover, children with CI encountered 
more difficulties in the comprehension of S-O 
relative clauses, and the percentage of all three 
types of errors increased in them. Conclusion: 
Chidren with CI fail to comprehend only one part 
of relative clauses. Furthermore, in S-S relative 
clauses, the most common error is related to MCE, 
indicating that these children cannot comprehend 
the relationship between subjects and verbs in main 
clauses. The percentage of all errors in S-O relative 
clauses is increased in this group and the 
comprehension of this type of relative clause is 
more difficult for them. The noted problems may be 
eliminated with further and earlier training for 
children with CI.  
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 مقدمه
 ناشنوايي براي مناسبي اندرم 1يشنواي حلزون كاشت

 .است عميق تا شديد عصبي -حسي هاي ييشنوا كم و
 از كه است الكترونيكي ابزاري ،حلزون كاشت پروتز
 و گيرد يم قرار داخلي گوش در جراحي طريق

 -حسي شنواي كم افراد در را صدا شنيدن احساس
 و تامبلين ،پنگ( كند مي فراهم شديد و عميق عصبي

 و خارجي گوش از صدا شنوا افراد در .)2008 ترنر،
 داخلي گوش حلزون به و كند مي عبور مياني گوش

 شود مي تبديل الكتريكي هاي پالس به سپس رسد، مي
 و وگل ،دريك( گردد ممكن مغز توسط آن درك تا

 عصبي -حسي هاي ييشنوا كم اكثر در ).2005 ،ميشل
 الكتريكي هاي سيگنال به صدا تبديل فرايند شديد،

 ).2013 ،يانگ و پاين ،راسل( است آسيب خوشدست
 ديده آسيب مويي يها سلول شنوايي، حلزون كاشت در

 مستقيم طور به شنوايي عصب و دنشو يم گذاشته كنار
 ،بنابراين ).2001 نيپاركو، و جان( گردد مي تحريك

 جايگزين نوعي به حلزون كاشت كه گفت توان مي
 به داماق .شود مي داخلي گوش شنوايي عملكرد
 يبهتر عملكرد تر يينپا سنين در حلزون كاشت

 ).2010 ،همكاران و (نيپاركو داشت خواهد همراه به
 با كودكان از بعضي در حلزون كاشت داليلي به اما

 از بخشي كودكان اين متأسفانه و شود مي انجام تأخير
 دست از كاشت عمل از قبل را خود يآموز زبان دوره
 زباني پيچيده سطوح در زبان يفراگير در و دهند مي

 ،همكاران و (قائمي شوند يم رو روبه دشواري با
1392.(  

 موصولي بندهاي زباني پيچيده سطوح از يكي
 است شده بررسي اخير سال سي در كه است

 ،نكريستيانس و ريالي ؛2002سيلي، و موريس تركسلر،(
 موصولي بند ).2011 ،كيد و معرفت رحماني، ؛2007
 توصيف را اسمي عبارت يا اسم يك كه است بندي

 موصولي بند هر ).2002 اشميت، و (ريچارد كند يم
 3موصولي نشانة موصولي، بند 2هستة بخش سه داراي

 انزب در ).2005 (كروگر، است 4گر يفتوص بند و
 گيرد يم قرار خود هستة از پس موصولي بند فارسي

 ،دقياسون, فر ايزدي, صحرايي عليزاده، مهند راسخ(
 شانةن فارسي در همچنين ).1981 توكليان، ؛1391
 زا بعد /ro, o/ آن يها گونه واج و )/ra/( »را« مفعول
 ،كيد و معرفت (رحماني، گيرند يم قرار مفعول
 جاندار اساس بر كه انگليسي زبان برخالف ).2011
 مختلفي موصولي ضماير با اسم هستة 6نقش و 5بودن
 فارسي در ،آيد يم … ,who, that, whom, which مانند

 يا بودن جاندار از نظر صرف يموصول بندهاي تمامي
 آيند يم »كه« موصولي نشانة با فقط اسم هستة نقش

  ).1996 (ماهوتيان،
 )1999( يمنفر و مورسيا سلس و )2004( اناس
 بند هستة نحوي نقش روي از را موصولي بندهاي
 ل،فاع -فاعل موصولي بند گروه چهار به موصولي

 فاعل -مفعول و مفعول -مفعول مفعول، -فاعل
 i« مانند يا جمله در ،مثال براي .اند كرده بندي يمتقس

 i« ،»7دارد كاله ti ،دود يم گربه دنبال كهرديم
 پايه بند براي هم موصولي بند هستة عنوان به »رديم
)ti كه (مردي موصولي بند براي هم و دارد) كاله 

 نوع بنابراين دارد؛ فاعل نقش )دود يم گربه دنبال
 -فاعل موصولي بند هستة نحوي نقش براساس جمله
 كه يمونيم i« ديگر يمثال در يا .شود يم تعيين فاعل
 i« ،»است رفته باال يهپا سه از ti ،شورتش يم پسر

 دارد همزمان نقش دو موصولي بند هستة »يمونيم
 اعلف نقش است) رفته باال يهپا سه از ti( پايه بند در كه
 نقش )شورتش يم پسر كه (ميموني موصولي بند در و
 بند هستة نحوي نقش براساس و دارد را فعولم

 معرفي مفعول -فاعل موصولي بند عنوان به موصولي،
 موصولي بند هستة رد ti ،موصولي بندهاي در .شود يم

 .است شده گذاشته جا به پايه بند در كه است
 درك هك داده نشان شده انجام يها پژوهش

 و متفاوت موصولي بند نوع اساس بر موصولي بندهاي
 درك به نسبت مفعولي موصولي بندهاي درك

 ؛1995 (كريا، استدشوارتر  فاعلي موصولي بندهاي
 سيلي، و موريس تركسلر، ؛2000 توماسلو، و ديزل

 نووگرودسكي، و فريدمن ؛2002 بوين، و كيد ؛2002
  معرفت حماني،ر ؛2011 اداني، ؛2005 آرنون، ؛2004
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  ).2011 كيد، و
 عبري، انگليسي، زبان در كه مطالعاتي مبناي بر

 و شنوايي ةديد يبآس افراد در ژاپني و عربي ايتاليايي،
 كودكان كه استمشخص گرديده  شده، انجام شنوا

 پنج سن در سالم كودكان حتي و شنوايي ديدة يبآس
 اب موصولي بندهاي از بعضي توليد و درك در سالگي
 و فريدمن ؛1974 شلدون،( اند بوده رو روبه مشكل

 ؛2010 آرنون، ؛2009 اداني، و ولپاتو ؛2006 اشترمن،
 تيموري، ؛2011 اداني، ؛2010 شيراي، و ازكي
 ).1389 ،شاهرخي و كريملو سليماني، دوست، رقيب
 روي )1392( غفاري و غياثيان روشن، ،زاده نعمت
 فاعل -فاعل موصولي بندهاي پيچيدگي سطوح درك

 تا سهزبان  فارسي سالم كودكان در مفعول -فاعل و
 كودك ششنودو دادند. انجام ييها پژوهش ساله شش

 انتخابسال  6-5و  5-4 ،4-3 سني گروه سه در
 با پرسشي و خبري موصولي بندهاي درك و شدند
 شد. انجام فرمان يك درخواست و اشيا دادن نشان
 خبري موصولي هايبند درك آزمودن براي مثال براي

 به مربي اند نشسته صندلي روي كودك سه كه يدرحال
 سوم نفر به و مداد دوم نفر به كتاب، آنها از نفر يك

 خاصيشخص  به خطاب بدون و دهد يم مو گيره
 تو كتاب كه يا بچه« :كند يم درخواست را زير موارد

 تو مداد كه يا بچه« ،»من پيش بياد دارد، دستش
 ترتيب همين به و» در كنار هبر دارد، دستش

 كودك اگر. دوش يم كودك هر از ييها خواستدر
 را آن كه بود معنا بدين داد يم نشان صحيح واكنش

 در موصولي بندهاي اساس همين بر بود. كرده درك
 پژوهش اين نتايج شدند. آزموده نيز پرسشي جمالت

 بندهاي درك بين معناداري تفاوت كه داد نشان
 گروه سه هر در مفعول -فاعل و فاعل -فاعل موصولي

 بندهاي و داشت وجودسال  6-5و  5-4، 4-3سني 
 اما كرد. معرفي تر يچيدهپ را مفعول -فاعل موصولي

 يها قسمت درك ،فوق يها پژوهش از كدام يچه
 بند و پايه بند شامل كه را ساختارها اين مختلف

 تحقيقات در همچنين .اند نكرده بررسي ،است موصولي
 كه است شده پرداخته موضوع اين به تنها شده انجام

 درك و ندا متفاوت باهم موصولي بندهاي انواع درك
 همراه زيادي پيچيدگي با مفعولي موصولي بندهاي

  .است
 بندهاي درك شود يم تالش حاضر پژوهش در

 از گروه دو در مفعول -فاعل و فاعل -فاعل موصولي
 با وگردد  قايسهم شنوا و شده حلزون كاشت كودكان

 در خطا پايه، بند در خطا شامل خطا، نوع سه به توجه
 اين از قسمتي بند، دو هر در خطا و موصولي بند

 موصولي بند و پايه بند شامل كه پيچيده ساختار
 بندهاي نوع دو اين درك نهايت در .شود بررسي ،است

 .گردد مي بررسي و مقايسه هم به نسبت موصولي
 روش
 اي يسهمقا و تحليلي -توصيفي حاضر پژوهش روش
 .است

 گيري نمونه روش و نمونه جامعه،
-8 شده حلزون كاشت كودك 15 روي پژوهش اين

 از كه ساله 10:6-6 شنوا كودك 50 و ساله 12:6
 از يك يچه شد. انجام بودند، يكسان شنوايي سن لحاظ
 صحبت يديگر زبان به فارسي زبان از غير ها يآزمودن

 با شنوا كودكان نمونه حجم پژوهش اين در .كرد ينم
 شد. محاسبه 8مربوطه فرمول از استفاده

 ذكر نمونه حجم فرمول از استفاده با نمونه حجم
 و پسر كودكان گروه سپس شد. تعيين نفر 50 شده

 و دخترانه ابتدايي مدارس از يا خوشه صورت به دختر
 تعداد اساس بر شدند. انتخاب كرمان استان پسرانه

 پسر 23 پسر، و دختر آموزان دانش جمعيت و رسمدا
 ةدور دخترانه مدارس از دختر 27 و پسرانه مدارس از

 از استفاده با و شدند انتخاب تصادفي صورت به اول
 از يك هيچ منتخب، مدارس در كودكان يها پرونده

 گروه نمونه حجم نداشتند. معلوليتي هيچ كودكان
 مدرسه از زني شده ييشنوا حلزون كاشت كودكان

 در .گرديد انتخاب كرمان شهر در اول ةدور پور ميابراه
 مدرسة در حلزون كاشت كودكان تمامي كرمان

 تعداد .كنند يم تحصيل عادي مدارس يا پور ميابراه
 و دختر هفت( نفر 15 مدرسه اين در شده كاشت افراد

 با .داشتندسن  سال 12:6-8 بين كه بود پسر) هشت
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 كودكان اين مدرسه، در آنها ةپروند و سوابق به توجه
 ديگري معلوليت هيچ شنوايي حلزون كاشت از غير

 حلزون كاشت عمل سالگي هفت تا چهار بين و نداشتند
 عمل از سال 3.5 حداقل و بودند داده انجام را

 .گذشت يم شان حلزون كاشت
 ابزار
 اداني، همانند موصولي بندهاي درك سنجش براي

 محقق توسط آزمون ،)2013( گاستي و فورگياريني
 دو ،موصولي بندهاي درك آزمون از قبل شد. ساخته

 از متعدي جمالت درك و واژگان درك آزمون يشپ
 به صحيح پاسخارائه  صورت در شد. گرفته كودكان

 بندهاي درك آزمون ،ها آزمون يشپ سؤاالت از 75%
 تمامي درك اول آزمون يشپ در .آمد عمل به موصولي
 بندهاي در رفته كار به افعال و ها اسم املش واژگان

 واژگان درك آزمون انجام دليل .شد سنجيده موصولي
 درك عدم خاطر به ربطي بند درك عدم كه بود اين

مربوط  دوم آزمون يشپ نباشد. آن در كاررفته به واژگان
 با متعدي جمله چهار بود. متعدي جمالت دركبه 

 موصولي بندهاي در دهش برده كار به يها اسم و افعال
 شده برده كار به يها اسم و افعال تمام شدند. سنجيده

 واژگان آزمون يشپ در متعدي جمالت درك آزمون در
 پاسخ و ها آزمون يشپ گرفتن از بعد شدند. سنجيده
 موصولي بندهاي درك آزمون سؤاالت،% 75 بهصحيح 

 تا شش بين جمالت تمامي آزمون اين در .گرفته شد

 زبان در باال بسامد با واژگان از همچنين بودند اژهو نه
 برده كار به افعال و ها اسم تمامي درك شد. استفاده

 آزمون يشپ در موصولي بند و پايه بند در شده
 شامل پايه بندهاي در رفته كار به افعال شد. سنجيده

 افعال و بودند »نشستن« و »پريدن« ،»باالرفتن«
 فعل چهار شامل وصوليم بندهاي در رفته كار به

 ،»كردن دنبال« ،»شستن« املش 9يرپذ برگشت متعدي
 رفته كار به يها اسم بودند. »لگدزدن« و »دادن هل«

 موصولي و پايه بندهاي در عولمف و فاعل نقش در
 و »االغ« ،»سگ« ،»ميمون« ،»دختر« ،»گربه« ،»بز«
 بندهاي آزمون دقت بردن باال براي بودند. »پسر«

 تكراري تصاوير از مفعول-فاعل و فاعل-فاعل موصولي
 شامل موصولي بندهاي درك آزمون نشد. استفاده

 اريذكدگ و شدند انتخاب آگاهانه كه بود گزينه چهار
 تصويرها از يكي كه بود طريق بدين تصوير چهار

 هر در ديگر انحرافي تصوير سه و بود درست جواب
 فعولم -فاعل و فاعل -فاعل موصولي بندهاي از يك

 گزينة اولين در شدند: يبند طبقه اساس اين بر
 بند در فعل و موصولي بند هستة بين رابطة انحرافي
 هستة بين ارتباط اما شده، داده نشان درست موصولي

 در خطا و بود اشتباه پايه بند در فعل و موصولي بند
 از يك هر در پايه، بند در خطا داشت. وجود پايه بند

 توسط مفعول -فاعل و فاعل -فاعل موصولي بندهاي
 است: شده وصل فعل به فاعل از يكانپ

 فاعل: - فاعل موصولي بند •
   

  )1 (شكل است رفته درخت تنة روي ،زنه يم لگد پسر به كه االغي
 مفعول: -فاعل موصولي بند •

 
 )2 (شكل است رفته باال يهپا سه از ،شورتش مي گربه كه ميموني

 
 مفعول -موصولي فاعل بند در پايه بند يخطا .2شكل  فاعل -موصولي فاعل بند در پايه ندب خطاي .1 شكل
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 بند در خطا شامل ،انحرافي تصاوير از دوم نوع
 موصولي بند هستة بين ارتباط آن در كه بود موصولي

 بين ارتباط اما ،بود اشتباه موصولي بند در فعل و

 به بود. رستد پايه بند در فعل و موصولي بند هستة
 مثال: عنوان

 فاعل -فاعل موصولي بند •
 

  )3 (شكل است رفته درخت تنة روي ،زند يم لگد پسر به كه االغي
 مفعول فاعل موصولي بند •

 
  )4 (شكل است رفته باال يهپا سه از ،شورتش مي گربه كه ميموني

 
 مفعول -موصولي فاعل بند در موصولي بند يخطا .4شكل فاعل -موصولي فاعل بند در موصولي بند خطاي .3 شكل

 

 و موصولي بند هستة بين ارتباط ،سوم خطاي در
 ؛بود اشتباه پايه بند در هم و موصولي بند در هم فعل

 عنوان به داشت. وجود بند دو هر در خطا بنابراين
 مثال:

 

 فاعل -فاعل موصولي بند •
 

  )5 (شكل است رفته درخت تنة روي ،زنه يم لگد پسر به كه االغي
 مفعول -فاعل موصولي بند •

 
  )6 (شكل است رفته باال يهپا سه از ،شورتش مي گربه كه ميموني

 
 مفعول -فاعل موصولي بند در بند دو هر در خطا :6 شكل فاعل -فاعل موصولي بند در بند دو هر در خطا :5 شكل

 شد تعيين اساس اين بر ها آزمون اعتبار و روايي
 درباره شناسي زبان حوزه در متخصص افراد زا ابتدا كه

 از پس و شد نظرسنجي ها آزمون ساختار و محتويات
 تعيين براي افراد اين توسط پيشنهادي اشكاالت رفع

 شنوا افراد از نفر 30 زا ،روز15 از بعد ،ها آزمون پايايي
با استفاده از  آمد. عمل به مجدد آزمون دبستان پاية در

 مقادير بين همبستگي سون،پير همبستگي آزمون
 دست به مجدد يريگ اندازهاز  حاصل مقادير و اوليه
 محسوب پارامتري يها آزمون وجز آزمون اين آمد.

 نشان را متغير دو خطي همبستگي ميزان و شود يم
 دارد، قرار -1و  +1 بازه در آزمون اين مقدار .دهد يم

 باشد، تر يكنزد +1 عدد به آزمون مقدار قدر هر
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 باشد، نزديكتر صفر به قدر هر و بيشتر بستگيهم
 بين ةباز در آزمون مقدار اگر .است كمتر همبستگي

 .دهد يم نشان را باال همبستگي باشد 5/0 و +1
 درك مونزبازآ و آزمون بين همبستگي ضريب

 در همبستگي ضريب شد. r=865/0 موصولي بندهاي
در  و r=895/0 متعدي جمالت آزمون يشپ
 آمد. دست به r=  925/0 واژگان درك آزمون يشپ

 وجود ييباال همبستگي آزمون سه هر در بنابراين
 داشت.
 بندهاي يها آزمون و ها آزمون يشپ نهايت در

 از هريك از تك تك صورت به آرام محيطي در موصولي
 از پيش آمد. عمل به شنوا و حلزون كاشت كودكان

 از هريك به پاسخ طريقة آزمونگر آزمون، شروع
 داد. توضيح كودك براي را ها آزمون يشپ و ها آزمون

 بندهايدرك  هاي آزمون يشپ جلسه يك در ابتدا
 %75 به كودك اگر محاسبه، از بعد .انجام شد موصولي

 درك آزمون ديگر جلسة يك در ،بود داده پاسخ واردم
 درك آزمون در .صورت گرفت موصولي بندهاي
 براي شمرده ورتص به بار دو بند هر موصولي بندهاي
 ها ينهگز از يكي به كودك آنگاه و شد خوانده كودك
 .شد يم ثبت آزمونگر توسط نتيجه و كرد يم اشاره
 ها يافته

 درك از آمده دست به نتايج تحليل به قسمت اين در
 وپردازيم  مي متعدي جمالت واژگان، يها آزمون شيپ

 و فاعل-فاعل موصولي بندهاي درك يها آزمون سپس

 بررسي شنوا و حلزون كاشت گروه دو در مفعول-علفا
 .شوند يم

 از حاصـل  نتايج :ها آزمون شيپ درك از حاصل نتايج
ــ ــون شيپ ــان درك آزم ــه داد نشــان واژگ ــان ك  كودك

 بـه  شـنوا  كودكـان  و سـؤاالت  %97 بـه  حلـزون  كاشت
 كـدام  چيه ،بنابراين دادند. صحيح پاسخ سؤاالت 100%

ــروه دو از ــزون كاشــت گ ــان درك در اشــنو و حل  واژگ
 موصولي بندهاي درك آزمون انجام و نداشتند مشكلي

ــانع ــود. بالمـ ــدهاي بـ ــخگويي درصـ ــان پاسـ  كودكـ
 نشـان  متعـدي  جمـالت  درك به شنوا و حلزون كاشت

 شـنوا  كودكـان  و % 75 حلـزون  كاشـت  كودكان كه داد
 كردند. درك را متعدي جمالت از % 91

 نمودار :ليموصو بندهاي درك آزمون از حاصل نتايج
 موصولي بندهاي درك مقايسه از حاصل نتايج 1

 و حلزون كاشت كودكان گروه دو در را فاعل -فاعل
 دو يها پاسخ درصد نمودار اين در .دهد يم نشان شنوا
 در خطا )1( گزينة چهار به شنوا و حلزون كاشت گروه
 دو هر در خطا )3( موصولي، بند در خطا )2( پايه، بند
 اين در است. مشاهده قابل درست ينةگز )4( و بند
 بيشترين حلزون كاشت كودكان موصولي بند نوع

 بند در خطا گزينة به ترتيب به را پاسخگويي درصد
 بند در خطا )،% 35( درست گزينه )،% 43( پايه

 داشتند. )% 3( بند دو هر در خطا و )% 18( موصولي
 درصد شترينبي ترتيب به شنوا كودكان كه يحالدر
 بند در خطا )،% 65( درست گزينة به را سخگوييپا

 هر در خطا و )% 9( موصولي بند در خطا )،% 22( پايه
  داشتند. )% 5( بند دو

 
 شنوا و حلزون كاشت كودكان از گروه دو در فاعل -فاعل موصولي بندهاي درك آزمون از حاصل نتايج .1 نمودار
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 زينهگ چهار ويتني، من آماري آزمون انجام براي
 پاسخ گروه دو به ها ينهگز و شدند كدبنديمجدداً 
 1 جدول در حاصل نتايج شدند. تقسيم غلط و درست

 بندهاي درك حلزون كاشت گروه در است. شده ارائه
 % 65 شنوا گروه در و % 35 فاعل -فاعل موصولي

 اين يتنيو من آزمون به توجه با كه آمد دست به
 دو بين بنابراين ).=006/0p( شد دار يمعن اختالف

 موصولي بندهاي درك در شنوا و حلزون كاشت گروه
 حلزون كاشت گروه و داشت وجود تفاوت فاعل -فاعل
 داشتند. موصولي بند نوع اين در تري يينپا درك

 

 مفعول -فاعل و فاعل -فاعل موصولي بندهاي درك در شنوا و حلزون كاشت كودكان مقايسه .1 جدول
 داري يمعن سطح چاركي يانم دامنه ميانه تعداد هگرو موصولي بند نوع

 فاعل -فاعل
 50 25 15 حلزون كاشت

006/0 
 50 75 50 شنوا

 مفعول -فاعل
 50 0 15 حلزون كاشت

006/0 
 50 25 50 شنوا

 و حلزون كاشت كودكان گروه دو مقايسه 2 نمودار
 نشان مفعول -فاعل موصولي بندهاي درك در را شنوا

 بند نوع اين در شود يم مشاهده نانچهچ .دهد يم
 درصد بيشترين حلزون كاشت كودكان موصولي

 پايه بند در خطا گزينة به ترتيب به را پاسخگويي
 درست گزينه )،% 30( موصولي بند در خطا )،% 42(

 داشتند. )% 13( بند دو هر در خطا و )% 15(
 درصد ترينبيش ترتيب به شنوا كودكان كه يحالدر

 بند در خطا )،% 42( درست گزينة به را يپاسخگوي
 هر در خطا و )% 21( پايه بند در خطا )،% 26( موصولي

 داشتند. )% 12( بند دو
 

 

 
 شنوا و حلزون كاشت كودكان از گروه دو در مفعول-فاعل موصولي بندهاي درك آزمون از حاصل نتايج .2 نمودار

 

 -فاعل موصولي بندهاي درك آزمون همانند
 نتايج و شدندكدبندي  اًمجدد گزينه چهار ،فاعل

 مفعول -فاعل موصولي بندهاي درك مقايسه از حاصل
 گروه در و % 15 حلزون كاشت كودكان گروه در

 آزمون به توجه با كه آمد دست به % 42 شنوا كودكان
 شد دار يمعن اختالف اين يتنيو من آماري

)006/0p=(. و حلزون كاشت گروه دو بين بنابراين 

 تفاوت مفعول -فاعل موصولي بندهاي درك در شنوا
 درك حلزون كاشت كودكان گروه و داشت وجود

 داشتند. موصولي بندهاي نوع اين در تري يينپا
 يريگ جهينت و بحث

 بند نوع دو درك از آمده دست به هاي يافته به توجه با
 كودكان در مفعول -فاعل و فاعل -فاعل موصولي

 ،1 جدول هاي يافته همچنين و شنوا و حلزون كاشت
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 موصولي بند نوع دو هر در شده حلزون كاشت كودكان
 اما ،داشتند شنوا كودكان به نسبت تري يينپا درك

 كه داد نشان خطاها انواع در شده يانب درصدهاي
 اختصاص بند دو هر در خطا گزينه به درصد كمترين

 كه است پايه بند در خطا خطا، نوع بيشترين و يافته
 تنها شده حلزون كاشت كودكان كهكايت از آن دارد ح

 عنوان به بودند. نشده متوجه را بندها اين از نيمي
 روي ti ،زنه مي لگد پسر به كه االغي i« جمله در مثال
 كه گرفت نتيجه توان يم »است رفته درخت تنة

 i« موصولي بند در فعل و فاعل بين ارتباط كودكان
 تشخيص درست را »نهز مي لگد پسر به كه االغي

 ti« پايه بند در فعل و فاعل بين ارتباط اما بودند، داده
 از بودند. نشده متوجه را »است رفته درخت ةتن روي

 فاصلة كه گرفت را نتيجه اين توان يم فوق وضعيت
 خود از بعد رد با »االغي i« موصولي بند هستة بين
 اعلف -فاعل موصولي بندهاي درك در )ti( پايه بند در

 رفته كار به واژگان ترتيب اساس بر كودك و دارد تأثير
 ،»است رفته درخت تنة روي« ،»زنه مي لگد« ،»پسر«

 .دهد يم نسبت پسر به را درخت روي رفتن عمل
 بند هستة رد به ،درخت روي رفتن عمل كه درحالي
 كودكان در همچنين .گردد يبرم »االغي i« موصولي

 بيشترين ،صحيح گزينه از دبع پايه، بند در خطا ،شنوا
 كودكان بنابراين .بود داده اختصاص خود به را درصد
 در موصولي بند هستة رد درك عدم دليل به نيز شنوا
 اين در رفته كار به واژگان ترتيب اساس بر پايه بند

  كردند. انتخاب پايه بند دررا  خطا ينهگز ساختار،
 ننشا مفعول -فاعل موصولي بندهاي درك نتايج

 بندهاي به نسبت بند دو هر در خطا درصد كه داد
 درصد و يافته افزايش بسيار مفعول -علفا موصولي

 درصد بيشترين و است يافته كاهش نيز درست گزينة
 بند در ارد.د اختصاص پايه بند در خطا گزينه به

 گربه كه ميموني i« مفعول -فاعل موصولي
 انتخاب ،»است رفته باال يهپا سه از ti ،شورتش مي

 حلزون كاشت كودكان توسط پايه بند در خطا گزينه
 و فاعل بين ارتباط كودكان اين كه است آن از حاكي

 بين ارتباط اما ،اند كرده درك موصولي بند در را فعل
 يهپا سه از« پايه بند فعل با )ti( موصولي بند هستة رد
 بند در خطا از بعد .اند نكرده درك را »است رفته باال
 خود به را درصد بيشترين موصولي در بند خطا ،يهپا

 انكودك دهد يم نشان كه بود داده اختصاص
 ندب در فعل و فاعل تشخيص در شده حلزون كاشت
 عمل اساس اين بر و اند بوده مشكل دچار هم يموصول
 شنوا كودكاندر  .اند داده يم نسبت گربه به را شستن

 به را وييگپاسخ درصد بيشترين اينكه رغم به نيز
 به نسبتدرصد خطاهايشان  ،داشتند درست گزينه

  .بود يافته افزايش فاعل -فاعل موصولي بندهاي
 ذكر فاعل -فاعل موصولي بند در ،اين بر عالوه

 موصولي بند در هم و پايه بند در هم »االغ« ،شده
 درك و پردازش شود يم موجب كه داردرا  فاعل نقش
 موصولي بند در كه رحاليد .شود تر آسان بند نوع اين

 و پايه بند دررا  فاعل نقش »ميمون« مفعول -فاعل
 دارد. موصولي بند دررا  مستقيم مفعولنقش 
 مفعول و فاعل تعيين است مشاهده قابل كه طور همان

 تر يچيدهپ بسيار مفعول -فاعل موصولي بندهاي در
 همراه بيشتري دشواري اب را بندها اين درك و است
 نيز بندها نوع اين در هاخطا انواع نتيجه در و كرده

  .است يافته افزايش
 موصولي بندهاي درك چگونگي حاضر، پژوهش در

 كودكان در فوق بندهاي درك در خطاها انواع و
 مقايسه شنوا كودكان با و بررسي شنوا و حلزون كاشت

 نحوه دهندة نشان همچنين آمده دست به هاي يافته شد.
 كودكان در شده ذكر موصولي بندهاي درك مراحل و

 كهگرديد  مشخص و است شنوا و حلزون كاشت
 شنواي همساالن به نسبت شده حلزون كاشت كودكان

 از .اند مواجه بيشتري مشكل با مواردي چه درخود 
 و بيشتر آموزش براي توان يم آمده دست به نتايج
 حلزون  كاشت كودكان در آفرين مشكل موارد تر سريع

 نمود. دهاستفا شده 
 ها نوشت پي

1. cochlear implant 
2. head noun 
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3. relativizer 
4. modifying clause 
5. animacy 
6. function  

 i انديس و است شده حذف واژه يك از مانده جا به رد t از منظور .7
 فوق، مثال در است. چيز يك آنها مرجع كه دهد يم نشان واژه دو در

  است. »مردي« ،)t( مانده جا به آن رد كه شده حذف واژه مرجع

8. N =   

 )16/2( يريگ اندازه دقت) 2011با استناد به رحماني ( فوق، فرمول در

  شد. مشخص ) و ( معيار انحراف و

9. reversible 
 منابع

 .ا ،شاهرخي و .،م ،كريملو .،ف سليماني، .،ش دوست، رقيب .،ر يموري،ت
 بين نحوي حركت از مشتق هاي اختس درك مقايسه ).1389(

-علمي فصلنامه .شنوا كودكان با شنوايي ديده آسيب كودكان
  .39-31 ،)5(11 ،توانبخشي پژوهشي

). 1391( .م ،قياسوند ر.، ،فر ايزدي ،,م ،صحرايي عليزاده .،م ،مهند راسخ
هاي پژوهش ،يين نقش خروج بند موصولي در زبان فارسيتب

  .39-21 )،4(1 .زبانشناسي
 و م.، رياسي، د.، ،راد سبحاني ا.، چهكندي، ا.، وفائيان، ح.، قائمي،

 كاربرد و درك يها مهارت اي يسهمقا بررسي ).1392( ح. طيراني،
 كودكان با حلزون كاشت يشنوا كم كودكان در مجهول فعل

 .19-13 ،)2(2 ،مشهد توانبخشي و پيراپزشكي علوم مجله طبيعي.
 شناسي رده ديدگاه از فارسي زبان ستورد ).1393( ش. ماهوتيان،

  مركز. نشر تهران: سمائي).سيدمهدي  (ترجمه
 سطوح ).1392( م. غفاري، و م.، غياثيان، ،ب. روشن، ،ش. ،زاده نعمت

 كودكان در مفعول-فاعل و فاعل-فاعل موصولي بندهاي پيچيدگي
-221 )،16(4 .زباني جستارهاي فصلنامه ساله. 6 تا 3زبان  فارسي
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