
توان کم آموزاندر دانش و ترتیب ظهور آنها هاي زبانیمهارت
  )3(هاي رشد زبانبراساس خرده آزمون دختر و پسر  ذهنی

   1علی عربانی دانا
  

 چکیده
توان ذهنی آموزان کمهاي زبانی و ترتیب ظهور آنها در دانشپژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت

پسر و  8( آموز دانش 14در این پژوهش . شودمیهاي رشد زبان انجام آزموناساس خرده دختر و پسر  بر
طرح . شودمیآزمون رشد زبان بر روي آنها اجرا و ساله انتخاب  9الی  6آموزان از بین دانش) دختر 6

ها از تحلیل واریانس چندمتغیري تحلیل دادهبراي . استرویدادي اي یا پسی مقایسهپژوهشی از نوع علّ
براساس توان ذهنی دختر و پسر آموزان کمکه بین دانش هددنتایج پژوهش نشان می .شودمیده استفا
 توان ذهنی درآموزان کمهاي پژوهش، دانشمطابق با یافته. هاي رشد زبان تفاوتی وجود نداردآزمونخرده

  . کنندمی و در واژگان ربطی کمترین نمره را کسبواژگان تصویري باالترین نمره 
  

 توان ذهنیآموزان کمهاي زبانی، آزمون رشد زبان، دانشمهارت :کلیدي هايواژه

 
  
  مقدمه - 1

زبان کارآمدترین ابزاري است که بشر براي برقراري ارتباط، انتقال و دریافت اطالعات در اختیار دارد؛ 
 به. انتقال دهد هایش را به والدین خود هاي چهره سعی دارد تا خواسته کودك با گریه، خنده و حالت

  هاي دیگري چون ارتباط با همساالن و نقش اجتماعی و شود، زبان نقش تر میبزرگ تدریج که کودك
-هوشی طبیعی، شنوایی سالم، توانایی حرکت اندام هبراي رشد طبیعی زبان، وجود بهر .کند ایفا می غیره

نقایص جدي  مکن استن موارد مآسیب در هر یک از ای. هاي گفتاري و محیط غنی زبانی ضروري است
  .در رشد و یادگیري زبان ایجاد کند

براي ما ضروري است که مسائل . هاي درون فردي استهاي زبانی داراي تفاوتهر فردي در مهارت
هاي درون فردي و بین فردي بررسی کنیم تا بهتر قادر به حل مشکالت افراد در را با توجه به تفاوت

  ).1381، 3و نیوکامر 2میلها( زبان آموزي باشیم
                                                

  arabani@gmail.com  دانشگاه اصفهان ،شناسیدانشجوي دکتري رشته زبان -  1
2- Hamill, D 
3- Newcomer, P.  

  5/12/1392: تاریخ پذیرش 2/11/1392: افتتاریخ دری
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و  5نتسوپالس، )1988( 4فالر، )1983( 3مو کونینگا 2برگر، )1976( 1دادتوسط هایی که در پژوهش
- ماندگیعقب توان ذهنی،کمافراد  صورت گرفت... و )1994( همکاران و 7راسکین ،)1990( 6ایکسرمریتو

 . نشان دادندهاي زبانی مهارت هایی را در ارتباط با کلیهماندگی
هیچ یک از اما  ذهنی انجام شده استتوان افراد کمهایی با موضوع بررسی زبان پژوهش نیز در ایران
توان ذهنی نپرداخته هاي زبانی و ترتیب ظهور آنها در کودکان کممقایسه مهارتبه صرفاً ها این پژوهش

کاربرد حروف  هبه بررسی و مقایس )1376(دستجردي هاي نحو،مهارت هبه مقایس )1373(یادگاري .است
) 1376( سلطانی ، ساله 6همسن عقلی  توان ذهنیکمساله و کودکان  6اضافه در گفتار کودکان بهنجار 

هاي به بررسی ویژگی) 1382(ذهنی، دستجردي  توانایسه درك مفاهیم زبانی کودکان کمبه بررسی و مق
هاي نحوي در به توصیف برخی ویژگی )1389(ردي توان ذهنی و دستجآموزان کمگفتار و زبان دانش

  . ندپرداختتوان ذهنی آموزان کمگفتار دانش
نقش بحث تحول زبان و  ،هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته استیکی از موضوعاتی که در سال

 با اختالالت این تحول عالوه بر کودکان عادي در کودکان. استآن در زمینه تعامالت و آموزش کلیدي 
ریزي تحصیلی آنان را زندگی روزمره، پایگاه شغلی و برنامهدر وجود آن  زیرامل است یادگیري نیز قابل تأ
پیشرفت تحصیلی و موفقیت بردن به اهمیت تحول زبان در به عبارت دیگر با پی. دهدتحت تاثیر قرار می

  .ارائه نمودآموزان دانشدر راستاي تقویت زبان  مناسبی هاي آموزشی توان برنامهشغلی، می
یص کودکان ایرانی هاي روانی به منظور ارزیابی و تشخهاي اخیر تعدادي از آزموندر سال

ابزاري مفید براي تشخیص و  است که TOLD-P-3رشد زبان   مقیاسند از جمله آنها هنجاریابی شد
 .است آموزشی -ع مختلف اختالالت روانیتفکیک انوا

و بالطبع به  خیر و یا انحراف دارنداتدر اکتساب گفتار و زبان،  توان ذهنیمکبا توجه به اینکه کودکان 
زبان یک سازه مرکب از  از آنجایی کهو  ندشومیمبتال صیلی و اجتماعی و روانی هاي تحمحرومیت

ها دچار لفهوهمه یا برخی از این م در توان ذهنیکمهاي مختلف است، بررسی اینکه آیا کودکان لفهوم
تر است از جمله مسائل ها باالتر و در کدام یک پایینلفهورد آنها در کدام یک از این مو عملک راندخیات

  .شودبررسی می که در این پژوهش استاساسی 
توان ذهنی آموزان کمهاي زبانی را در دانشهدف پژوهش حاضر آن است تا ترتیب وقوع مهارت

ها با از نظر دارا بودن این مهارت ن ذهنی دختر و پسرتواآموزان کمو سپس دانش دختر و پسر مشخص
ترتیب وقوع  :ها پاسخ داده شودتا به این پرسشدر این پژوهش تالش شده است . شودمقایسه  هم

                                                
1- Dodd, B.J. 
2- Berger, J. 
3- Cunningham, C.C. 
4- Fowler, A. 
5- Natsopoulos, D. 
6- Xeromeritou, A.  
7- Ruskin, E. 
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آموزان در توان ذهنی دختر و پسر به چه صورت است و این دانشآموزان کمهاي زبانی در دانشمهارت
 دختر و پسر آموزانآیا دانشکنند؟ و تر عمل مییف و در کدام یک قويها ضعاین مهارت کدام یک از

  ها با هم تفاوت دارند؟ از نظر  این مهارتتوان ذهنی کم
  
  پژوهش روش  - 2

-دو گروه دانش را در هاي زبانکه مهارت اي استمقایسهی رویدادي و علّپس روش این پژوهش از نوع
  .کندقایسه میم توان ذهنی دختر و پسرکمآموزان 

 مدارس تا نه سالشش  توان ذهنیکمآموزان استثنایی ه آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجامع
با  .دهندتشکیل می  1393-1392شهر تهران در سال تحصیلی  4 استثنایی دخترانه و پسرانه منطقه

گیري تصادفی نمونهسال  شش تا نه توان ذهنیکمآموزان استثنایی جه به تعداد کم جامعه آماري دانشتو
نمونه آماري این پژوهش ) دختر 6پسر و  8( توان ذهنی کماستثنایی آموز دانش 14تنها نبود و ضروري 

  .ندتعداد افراد جامعه آماري براي انتخاب نمونه کافی بود .دهندرا تشکیل می
  
  پژوهش ابزار - 3

  مقیاس و آزمون تحول زبان آموزان از دانش تحول زبانبه منظور سنجش در پژوهش حاضر 
 TOLD-P-3 9حاوي  تهیه شده است که) همان( وسیله نیوکامر و هامیله این آزمون ب. استفاده شد 

خرده  6زمون در قالب خرده آ 9این . استساله  11تا  4خرده آزمون در زمینه سنجش رشد زبان کودکان 
، درك )گویه28(ی، واژگان شفاه)گویه 30(ی، واژگان ربط)گویه30(آزمون اصلی شامل واژگان تصویري

، )گویه 20( کلمه ، تمایزگذاري)گویه 28(تکمیل دستوري ،)گویه 30(، تقلید جمله)گویه 25(يدستور
صورت صفر ه ها بگذاري مواد خرده آزموننمره. است) گویه 20(و تولید کلمه) گویه 14(تحلیل واجی

) 1381(آزمون فوق توسط حسن زاده و مینایی. استهاي درست براي پاسخ 1نادرست و هاي براي پاسخ
. سال در شهر تهران هنجار گردیده است 11تا  4کودك در دامنه سنی  1253انطباق یافته و بر روي 

  . روایی و اعتبار مقیاس مطلوب گزارش شده است
-خیص نقاط قوت و ضعف کودك در حیطهیعنی تش(هاي افتراقینتایج این آزمون در انجام تشخیص

  و  شناسی، نحومعنی(هاي گوناگون این آزمون مختصه. بسیار مفید است) هاي ویژههاي مهارت
  کندگیري میرا اندازه) گوش کردن، سازماندهی و صحبت کردن(هاي مختلف و نظام) شناسیواج

  .)21: همان ،و نیوکامر هامیل(
متغیره استفاده شده ریانس چندتحلیل وااز Spss  کارگیري نرم افزاره براي تحلیل اطالعات با ب

  . است
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  هایافته - 4
گانه آزمون رشد زبان هاي نهآزمون ترتیب امتیاز خرده وقوع پژوهش مبنی بر سواالت دادن بهراي پاسخب

از تحلیل واریانس اي بین این دو گروه، مقایسه ی دختر و پسر و نیز ارائهتوان ذهنآموزان کمدر دانش
  . شودمیگزارش  1در جدول  شرح آن که شدستفاده چندمتغیري ا

  
 کم توان ذهنی دختر کم توان ذهنی پسر 

 M SD M SD آزمون خرده

واژگان 
  تصویري

95 /54 49 /0  97 /54 50 /0 
 0/ 42 54/ 71 0/ 45 54/ 76 واژگان شفاهی

 0/ 70 54/ 49 0/ 72 54/ 55 تحلیل واجی

 0/ 58 54/ 28 0/ 59 54/ 33 تولید کلمه

تمایزگذاري 
 کلمه

12 /54  12/1 19 /54 19 /1 
 0/ 46  53/ 99 43/0 53/ 93 تقلید جمله

تکمیل 
 دستوري

65 /53 76 /0 70 /53 78 /0 

 0/ 53   53/ 41  0/ 54  53/ 48 درك دستوري
 0/ 48    53/ 22  0/ 47 53/ 29 واژگان ربطی

آموزان کم توان رشد زبان در دانشنه گانه آزمون  هايآزمون ترتیب ظهور خرده: 1جدول
 ذهنی دختر و پسر

  
تولید  ،تحلیل واجی ، واژگان شفاهی،واژگان تصویري آزموندهد که در نه خردهنشان می 1جدول 

آموزان بین دانشواژگان ربطی،  تکمیل دستوري، درك دستوري و تمایزگذاري کلمه، تقلید جمله، کلمه،
  .توان ذهنی تفاوت معناداري وجود ندارددختر و پسر کم

رشد زبان در هر هاي نه گانه آزمون آزمون که ترتیب امتیاز خرده دهدنشان می فوق همچنینجدول 
واژگان تصویري، واژگان شفاهی، : توان ذهنی دختر و پسر به شرح زیر استآموزان کمدو گروه دانش

 تقلید جمله، تکمیل دستوري، درك دستوري و واژگانتحلیل واجی، تولید کلمه، تمایزگذاري کلمه، 
نه خرده متغیر آزمون رشد زبان، بیشترین  بین توان ذهنی درآموزان کمبه عبارت دیگر دانش. ربطی

  .نددست آورده ه متغیر واژگان ربطی بترین امتیاز را در خردتوانایی را در واژگان تصویري و پایین
  

  گیرينتیجه - 5
-توان ذهنی دختر و پسر در خردهآموزان کمداد که تفاوت معناداري بین دانش ضر نشاننتیجه تحقیق حا

با توجه به این که عامل جنسیت یکی از عوامل موثر در زبان کودکان . هاي رشد زبان وجود نداردآزمون
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با  )1996(1لفرانکویز.  استوزي آمدهد که تاثیر جنسیت فقط در ابتداي زباناما تحقیقات نشان می ،است
چند در آغاز  نشان داد که هر» ساله 5 تا 4اثر جنسیت بر رشد زبان کودکان «پژوهشی تحت عنوان 

بدین معنا که دختران نسبت به پسران رشد زبانی  از نظر رشد زبان وجود داشت؛ها ی بین آنتفاوت
جایی که در انتها تفاوتی بین آنها  تا آن شد طول زمان تاثیر جنسیت کمتردر ولی  تري داشتند،پیشرفته

هاي ایجاد فرصت هاي فرهنگی وف از قبیل تغییرات اجتماعی، بافتهاي مختلمتغیر وي .مشاهده نگردید
این پژوهش همسو با  ).1390هارون رشیدي و همکاران ، به نقل از(مساوي را دلیل این کاهش دانست 

عملکرد گفتاري و زبانی آنها  آموزان بردارد، جنسیت دانشمی اظهاراست که )  1382( نتایج دستجردي 
  .تاثیري ندارد

 درك میزان درکند که وي بیان می. مغایر استنتایج تحقیق حاضر با نتیجه پژوهش سلطانی 
مفاهیم   دختران از بهتر پسران و دارد وجود ذهنی تفاوت توانکم دختران و پسران بین زبانی، مفاهیم

  )1376 سلطانی،( کنندرك میزبانی را د
هاي نه گانه رشد زبان در دو آزمون که ترتیب امتیاز خرده ه شدچنین نشان دادتحقیق حاضر همدر 

واژگان تصویري، واژگان شفاهی، تحلیل : توان ذهنی دختر و پسر به شرح زیر استآموزان کمگروه دانش
به . ربطی لید جمله، تکمیل دستوري، درك دستوري و واژگانواجی، تولید کلمه، تمایزگذاري کلمه، تق

توان ذهنی در نه خرده متغیر آزمون رشد زبان، بیشترین توانایی را در واژگان آموزان کمدانشعبارت دیگر 
ن در حالی است که مطابق ای. ده دست آوردنترین امتیاز را در خرده متغیر واژگان ربطی بو پایینتصویري 

آموزان در واژگان شفاهی و تقلید جمله و کمترین ، بیشترین مشکل دانش)1382( ردي هاي دستجیافتهبا 
ن که بر ضعف این هاي پیشیتوجه به پژوهش با. است) واژگان تصویري(مشکل آنها در درك واژگانی 

هاي زبان با رتریزي براي تقویت مهاشود هر گونه برنامه، پیشنهاد میشدحو تاکید آموزان در ندانش
توان آموزان کمکه دانش) ك دستوري و واژگان ربطیتکمیل دستوري، در(هاي نحو تاکید بر مهارت

  .ها ضعف دارند، صورت گیردذهنی در این زمینه
که توالی اجراي  اظهار کردندها براي ترتیب اجراي خرده آزمون زاده و میناییحسناز سوي دیگر، 

  :به ترتیب زیر باشد ها بایداین خرده آزمون
تکمیل -6 ،تقلید جمله-5، درك دستوري- 4، واژگان شفاهی- 3، واژگان ربطی-2 ،واژگان تصویري-1

  )27: نیوکامر، همانو  هامیل(کلمه تولید  -9 ،تحلیل واجی-8 ،تمایزگذاري کلمه-7 ،دستوري
 تیب ظهور این خردهبا توجه به نتایج تحقیق حاضر، تر. نددلیلی براي ترتیب فوق ذکر نکردآنها 

واژگان : توان ذهنی دختر و پسر به شرح زیر استآموزان کمگانه آزمون رشد زبان در دانشهاي نهآزمون
تصویري، واژگان شفاهی، تحلیل واجی، تولید کلمه، تمایزگذاري کلمه، تقلید جمله، تکمیل دستوري، 

آموزان تحقیق حاضر با هده شده در دانشبا توجه به مغایرت ترتیب مشا. درك دستوري و واژگان ربطی

                                                
1- Lefrancois, L 
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هاي دیگر نیز اجرا شود تا در بر نمونه این تحقیقشود که پیشنهاد می ،ترتیب ذکر شده در آزمون اصلی
  .صورت مشاهده نتایج مشابه، تغییري در اصل آزمون به عمل آید

  
  

 منابع
ساله  6 کودکان گفتار در اضافه حروف کاربرد ايمقایسه بررسی). 1376(مهدي کاظمی، دستجردي
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