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چکیده

Objective: This research aimed to study the effect of Cued
Speech teaching on raising phonological awareness in
children with educable intellectual disability by studying the
subunits of phonological awareness: syllable segmentation,
alliteration, naming, matching the starting phonemes and
phoneme deletion and rhythm.
Methods: This was a quasi-experimental study with pretestposttest study with control group. Ten children with educable
intellectual disability were chosen and divided into two
equally populated groups, the experimental group and the
control group. The ‘1378 Solaymani Phonological Awareness
Questionnaire’ was used in the beginning and at the end of the
study for both groups. We held 40 sessions of Cued Speech
training (90 minutes each) for the experimental group.
Results: Analysis of data with added score and t-test revealed
that phonological awareness skills and its subunits including
syllable segmentation and rhythm had significantly improved
in the experimental group (p<0.05). However, no significant
effect was observed in their alliteration.
Conclusion: According to our results, teaching Cued Speech
to children with educable intellectual disability improves their
phonological skills and prevents communication problems
associated with reading.
Keywords: Children with educable intellectual disability,
Phonological Awareness, Cued Speech.
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مقدمه

هوشدددی شدددایر در دوران کدددودکی اسدددت و رزارشدددات
پژوهشی مبی ای اسدت کده بسدیاری از اید کودکدان از
مشدددکالت زبدددانی بدددازیص در حدددوزٔه یوانددد ن رندددج

میبرندددد ( .)3انجمدددد روانیزشددددکی آمریکددددا ()333۲

کمتوانی ذهنی را ،بهصورت مح ودیتهدای اساسدی در
کارکرد فردی تعریا میکن که همراه با کدارکرد هوشدی
زیدددر میدددان ی (بدددهطور معندددادار) و وجدددود همزمدددان

مح ودیتهای اساسدی در دو یدا دند مهدارت سازشدی
است که قبس از هج ه سدالگی آشدکار میشدود .از جملده
یصوصدددیات مشدددتر رروههدددای عقدددبمانددد ٔه ذهندددی
آموزشپذیر نارسایی و ناهنجاری در رش زبدانی و یکدی
از جنبههای مهم زبان یعنی یوان ن است که بدر بسدیاری
از کارکردهای زن ری روزمره آندان تدر یر میردذارد ()3؛
زیرا انسان موجودی اجتماعی است که به تبادل افکدار و
بیان احساسات و بهطور کلی ارتباط با دیگران نیاز دارد.
در دنیای کنونی که یوان ن بهعنوان یکی از اشدکال زبدان

ابددزار مهمددی بددرای انتقددال ان یشددهها و برقددراری ارتبدداط
است نقص در ای حیطه ،انسان را بدا مشدکالت بسدیار
زیادی مواجه میکن ( .)1یافتههای پژوهشی نیدز نشدان

میدهن که کودکان کمتوان ذهنی در زمینههای مختلدا
یوان د ن مشددکس زیددادی داشددته و در مفدداهیم اساسددی و
پایددهای همچددون آردداهی واجددی بسددیار ضددعیا عمددس

میکنن (.)1

آ راهی واجی یکی از ارکان اصلی یادریری یوان ن است
( .)4اورت معتق بود که اصطالح آراهی واجشدنایتی،
در

ص د اهای رفتدداری را ج د ای از معنددی آنهددا در بددر

میریرد .در منابر دیگر آ راهی واجشنایتی یک تواندایی
ذهنیزبانی است که افراد را قادر به تشخیص صد اها در
میددان کلمددات میکن د  .همچنددی شددامس توانددایی توجدده،
دستورزی و تفکر دربارٔه ص اها بهصدورت مجدزا و در
کلمات مدیباشد  .آرداهی از واج نیازمند اید اسدت کده

کودکددان بازنماییهددای کددافی را از واج بددهعنوان عناصددر
مجدددزای کلمدددات و هجاهدددا کسدددب کننددد ؛ یعندددی در

درریرش ن در تکالیا آراهی از واج ،کودکان بای یدک
سیستم آراهی واجی رش یافته داشدته باشدن کده شدامس
بازنماییهای ق رتمن از واجهای زبانی آنهاسدت (.)۳

( )6-3رویددای اید بودهاند کدده کودکددان کمتددوان ذهنددی

آموزشپددددذیر از نشددددر رشدددد زبددددانی (معناشناسددددی،

صرفونحو و واجشنایتی) در تمدام سدطوح زبدان و در
درجددات مختلددا ددددار مشددکس هسددتن  .ای د کودکددان
بهعلت مهارتهای پایی آراهی واجی ،برای مشدکالت
آتی در یوان ن در یطر هستن و به همی دلیس نیازمند

بهره جست از م ایالت اصالحی و درمدانی بدا کیفیدت
هسددتن تددا بتوانند از اید طرید کاسددتیهای یددود را تددا
ح ی بهبود بخشن ( .)۰،3۷،33شدیوع قابدس مالحشدٔ

اید مشدکالت در اید کودکدان اسدتفاده از رویکردهددای
درمددانی را ضددروری میسددازد .همچنددی بددا توجدده بدده
مطالعات انجامش ه در زمینٔ آموزش کودکان اسدتثنایی،
ای د نکتدده قابددس ذکددر اسددت کدده اررددده ای د روشهددای
درمانی مرسوم بده کداهش عال دم اید مشدکالت در اید

کودکان کمک میکن  ،اما بهدلیس مشکالت ای افراد که
بدده بریددی از آنهددا اشدداره شدد  ،ایدد روشهددا بددهعنوان
اولویددت نخسددت درمددانی قددرار نمددیریددرد .بسددیاری از

متخصصددی توصددیه کددرده اندد تددا از م ایلددٔ فددردی و
آموزش وال ی در زمینٔ یوان ن استفاده شود ( .)31در
ایدد میددان آمددوزش رفتددار نشددانهدار بددهعنوان یکددی از

روشهای اصالحی در یوان ن از اهمیت بسیار فراواندی
بریوردار است ( .)31رفتدار نشدانهدار بدا بهبدود آرداهی
واجددی در فددرد ،توانددایی یواندد ن را در کودکددان ارتقددا
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بدهطددور کلددی کمتددوانی ذهنددی یفیددا یکددی از مشددکالت

همچندی ززم بدده ذکددر اسددت کدده پژوهشهددای مختلددا

میبخش ؛ زیرا اساس رفتارنشدانهدار بدر افدزایش آرداهی
واجددی کودکددان بنددا شدد ه اسددت ( .)31کدداربرد رفتددار

نشانهدار بهدلیس سادری و راحتی و کارآیی باز مدیتواند
روش مناسددبی بددرای کودکددان کمتددوان ذهنددی باشدد تددا
مهددارتهددای زبددانی و رفتدداری آنهددا را بهبددود بخشدد .
همچنی بهکدارریری رفتدار نشدانهدار سداده بدوده و تنهدا
ززم است وال ی هر ده را میروین نشانهاش را نیز بده
کددار برند ؛ بنددابرای بددهراحتددی در منددزل بدده کددار مددیرود.
مطمئناً اساس واجدی رفتدار نشدانهدار بدرای هدر کدودکی

میتوان مفی باشد ( .)6،3۷،33البتده رفتدار نشدانهدار
در اصس برای کودکان کمشدنوا طراحدی شد ه کده در اید
روش لبیدوانی فدرد بدا اسدتفاده از دند حرکدت سدادٔه

ان شددتان (نشددانهها) بدده حد اکثر میرسد  .پژوهشهددای
موجود همگی حاکی از آن اسدت کده رفتدار نشدانهدار بده
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بهبود وضعیت رفتداری کودکدان و نوجواندان بدا سدن رم

نکردهان  .با توجه به اید پژوهشهدا و بدا درنشدرردرفت

داون نیز کمک میکن ( .)31یکی از مزایای مهم رفتدار

ای د موضددوع کدده ای د نددوع از آمددوزش واجددی بهصددورت

آن عموماً بده دوش یدانواده اسدت .اع دای یدانواده در

است ،ای سدؤال مدیتواند مطدرح شدود کده آیدا آمدوزش

طددول روز و در محدداورات عددادی روزمددره از آن اسددتفاده

اصول رفتار نشدانهدار بده اید کودکدان مدیتواند تمدامی

بهصورت طبیعی بهت ریج مهارتهدای

حیطٔ آراهی واجشنایتی را در ای کودکان تحدت تدر یر

میکنن تا کود

زبانی یود را بهبود بخش  .در رفتار نشدانهدار از اصدول
یکیاردگی حسی استفاده ش ه و دن ی مد الیتی همدراه
با هم در ایتیار کود

قرار میریرد .کود

همزمدان از

قدددرار دهددد

آیدددا میتوانددد بهصدددورت همددده جانبدددهای

ت در یررددذاری ای د روش را بددر فرآین د های یوان د ن ای د
کودکان مورد بررسی قرار ده

شددنوایی و بینددایی اسددتفاده کددرده و حرکددات را انجددام

میده ؛ زیرا روشدادن ،لبیوانی و رفتار در کندار هدم
بددده کدددار مدددیرونددد  .رفتدددار نشدددانهدار پایدددههای آرددداهی
واجشناسی کود

روشبررسی

با توجه به ماهیت و ندوع تحقید تعد اد  3۷نفدر از اید

را ارتقا مدیدهد  .رفتدار نشدانهدار در

کودکددان ( ۳نفددر در رددروه آزمایشددی و  ۳نفددر در رددروه

بریی از آنها عبارتن از :اصالح تلفظ؛ افزایش رنجیندٔ

بزررتددری نموندده ،یددک قاعد ٔه کلددی در تحقید کمددی بدده

کودکان با سدن رم داون کاربردهدای روندارون داشدته کده

واژران؛ بهبود زبان دریافتی و بیانی و تواندایی یواند ن.

کنترل) انتخاب ش ن  .ززم به ذکر است کده اسدتفاده از

شددمار میآید ؛ لددیک در بسددیاری از مطالعددات پژوهشددی

مهمتددری ا ددر بلن م د ت و ه د ف اصددلی ت د وی رفتددار

مح ویتهدای زمدانی و مدالی تعد اد آزمدودنیهدای یدک

نشانهدار ،نه زبان اشاره بوده و نه با اشدارات غیدررسدمی

بددهمنشددور تعیددی حد اقس حجددم نمونددٔ مددورد نیدداز بددرای

نشدددانهدار ،بهبدددود یوانددد ن در کدددود

اسدددت .رفتدددار

نمونه را مح ود میسدازد .بده همدی دلیدس پژوهشدگران

ناشنوایان ارتباطی دارد .رفتار نشانهدار ،روشی است کده

روشهای مختلا تحقی  ،قاع های را پیشنهاد کردهان

طری حرکات دستی منتقس میکن ( .)6رفتار نشدانهای

بددی  ۳تددا  3۳نفددر پیشددنهاد شدد ه اسددت ( .)3۲روش

تنهددا ص د اهای زبددان رفتدداری را جهددت ارتبدداط بهتددر از

با اسدتفاده از  3شدکس دسدت (در زبدان فارسدی) در سده

که در ای قاع ه برای تحقی های تجربی برای هر رروه
نمونهریری بهصورت نمونهریری در دسدترس و انتسداب

جای نزدیک لبها (در زبان فارسی) همٔ الگوهای لبدی

تصادفی به دو ردروه آزمایشدی و کنتدرل انجدام پدذیرفت.

رفتاری متفاوت از صد اهای دیگدر دید ه مدیشدود و بدا

رسترٔه سنی ای کودکان در رروه آزمایش ۲٫6۷ ،سال و

را قابددس تشددخیص مددیکند  .بدده اید ترتیددب هددر صد ای
بهکدارریری اشدکال دسدت در هدر جایگداه در واقدر یدک

یافتددههای توصددیفی پددژوهش نشددان دادن د کدده میددان ی

انحراف معیار  3٫1۷و در ردروه کنتدرل ،میدان ی ۲٫۲۷

هجا (سیالب) تشکیس میشود .افرادی که مشکس ذهندی

سددال و انحددراف معیددار  3٫6۷و میددان ی سددنی مددادران

بیاموزن (.)34

میان ی سنی رروه کنترل  16٫4۷سال و انحدراف معیدار

ن ارن د میتوانن د رفتددار نشددانهدار را در بیسددت سدداعت
پژوهشهددای اندد کی نیددز در رابطدده بددا آمددوزش رفتددار

رددروه آزمددایش  1۳٫۲۷سددال و انحددراف معیددار  1٫6۷و

 1٫۲۷بدددود .در ایددد مطالعددده آمدددوزش رفتدددار نشدددانهدار

نشددانهدار بدده کودکددان کمتددوان ذهنددی انجددام ررفتدده اسددت

بهعنوان متغیر مستقس فعال و آراهی هجدایی بهصدورت

موضوع که آموزش رفتدار نشدانهدار مدیتواند بهصدورت

آغازی  ،شناسایی کلمات دارای واج آغدازی  ،نامید ن و

( .)۰ ،3۳-3۰نتدایج اید پدژوهشهددا در رابطده بددا اید

کلددی و زیددرمقیاسهددای آن شددامس نامید ن و حددذف واج

کلی آراهی واجشنایتی کودکان کمتوان ذهندی را بهبدود

حذف واج پایدانی ،شناسدایی کلمدات دارای واج پایدانی

در تمامی مهارتهای آراهی واجشدنایتی یدا بهصدورت

ررفته ش ن .

ببخش با هم همسو بوده است؛ امدا بهصدورت ایدص و
کس نادی ه ررفته ش ه یا نتایج دند ان همسدویی را بیدان
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نشانهدار سادری کاربرد و یادریری آن است و اسدتفاده از

ایددص بددرای کودکددان بددا کمتددوانی ذهنددی ت د وی نش د ه

یکسان و حذف واج میانی بهعنوان متغیر وابسته در نشر

05

روش اجرا به ای صورت بود که از دانشآموزان کمتدوان
ذهنددی آموزشپددذیر در هددر دو رددروه ،پددیشآزمددونی بددرای
آزمایشی طی  4۷جلسه آموزش داده ش و پد

شناسایی کلمات دارای واج پایانی یکسان
آ راهی واجی نامی ن و حذف واج پایانی
حذف واج میانی

از پایدان

نامی ن و حذف واج آغازی

آموزش ،مجد داً متغیرهدای مدذکور اند ازهریدری شد ن .
محتوای برنامه از پژوهشهای مدوللی ( )313۷اقتبداس

ش ه بود (.)34

در ای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده ش :
 .3پرسشنامٔ ویژریهای جمعیتشنایتی :جهت بررسی
و جمددددرآوری اطالعددددات مربددددوط بدددده ویژریهددددای

جمعیدددتشدددنایتی نموندددههای تحقیددد از پرسشدددنامٔ

اطالعددددات دموررافیددددک اسددددتفاده شدددد کدددده شددددامس
پرسشهایی در زمینٔ جنسیت ،س  ،وضعیت آموزشدی،
وضعیت اقتصادی و س وال ی بود.

 .1پرسشدددنامٔ آرددداهی واجشدددنایتی :در ایددد پدددژوهش
بهمنشور ان ازهریری آراهی واجدی و زیدرمقیاسهدای آن
از آزمون آرداهی واجدی سدلیمانی )33(31۰۲ ،اسدتفاده

شد  .اید آزمددون دارای  ۳زیددرمقیدداس اسددت (نامید ن و
حددددذف واج آغددددازی  ،شناسددددایی کلمددددات دارای واج
آغازی  ،نامی ن و حذف واج پایدانی ،شناسدایی کلمدات
دارای واج پایدددانی یکسدددان و حدددذف واج میدددانی) .هدددر

زیرمقیداس بدرای ارزیدابی مهدارت تحدت شدمول یدود،
دارای ده رویه یا کلمه است تا کود

با استفاده از آنهدا

بتوان مهارت یدود در آن زیدرمقیداس را بدروز داده و بدا
انجام فعالیت بر روی ای رویهها مهارت یدود را نشدان

ده  .بهصورت کلی و از نشر مفهومی ای  ۳زیرمقیداس
در ج ول  1نشان داده ش ه است .در اید آزمدون درهدر
یردهآزمون دو تا سه کلمٔ راهنما آورده ش ه است .ابت ا
نحؤه اجرای هر بخش با کلمدات راهنمدا بدرای آزمدودنی
توضددید داده میشددود و سددی

تصدداویر مربددوط بدده آن

بخش به آزمودنی ارا ه میشدود ،درصدورتی کده آزمدودنی
مورد یواسدته شد ه را پاسده دهد امتیداز  3ررفتده و در
صورتیکه پاسه ن ه یا پاسه غلده دهد امتیداز صدفر

مددیریددرد و هددر یددردهآزمددون شددامس  3۷س دؤال اسددت.

مجموعاً بخشهای مختلا ای آزمدون ( ۳۷سدؤال) بده
نددیمسدداعت زمددان نیدداز دارد کدده بددرای کنتددرل یسددت ی

میتوان ای آزمون را در دو نوبت اجدرا کدرد .حیطدهها و
زیرمقیاسهای آزمون آراهی واجی عبارتن از:

یدددردهآزمدددون نامیددد ن و حدددذف واج آغدددازی  :در ایددد
یردهآزمدون آزمدودنی باید بتواند صد ای اول کلمدهای کده
آزمون ر تصویرش را نشان میده بگوی و سی

آن ص ا

را از کلمدده برداشددته و بقیددٔ کلمدده را ب د ون آن ص د ای اول
تلفظ کن  .در ای مرحله نمرهدهی بده آزمدودنی ،بدر اسداس

بیان بقیٔ کلمه است و نه بر اساس نامی ن واج آغازی .
یردهآزمون شناسایی کلمات دارای واج آغازی یکسان:
در اینجا آزمدودنی باید بتواند دو کلمدهای را کده صد ای

آغازی یکسان دارن شناسدایی کند  .شدیؤه اجدرا بده اید
شکس است کده آزمدون ر تصدویرها را بده آزمدودنی نشدان
میده د و از او مددییواهدد آنهددا را نددام ببددرد و سددی

بگوی که ک ام دو تصویر ص ای آغازی یکسان دارن .

یددردهآزمددون نامید ن و حددذف واج پایددانی :در اجددرای اید
قسمت ،آزمون ر از آزمدودنی مییواهد سده تصدویری کده
میبین نام ببرد ،ص ای آیرش را بگوی و بع ص ای آیر
را از کلمه حذف کن و بقیٔ کلمده را بد ون آن صد ا تلفدظ

کن که البته نمرهدهی بر اساس بیان باقیمان ٔه کلمه پد

از

حذف ،انجام میشود و نه بر اساس بیان واج پایانی.

یردهآزمون شناسایی کلمات دارای واج پایدانی یکسدان:
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تعیی میزان آراهی واجشنایتی ررفته ش و سی

ردروه

شناسایی کلمات دارای واج آغازی یکسان

ای د قسددمت مانن د شناسددایی کلمددات مختلددا بددا واج
آغازی یکسان اجرا میشود؛ با ای تفداوت کده آزمدودنی
بای کلمات با واج انتهایی یکسان را پی ا کن .

یردهآزمون حذف واج میدانی :آزمدودنی در اید قسدمت
بای ص ای میانی را که توسه آزمدون ر مشدخص شد ه،
حذف و سی

بقیٔ کلمه را ب ون آن ص ا تلفظ کن .

یردهآزمون تقطیر واجی :از آزمدودنی یواسدته مدیشدود
تصدویری را کده آزمدون ر نشدان میدهد ندام ببدرد و بعد

ص اهای کلمه را بهصورت واجبهواج بگوی .
یردهآزمون ترکیب واجدی :در اید بخدش آزمدودنی باید
بتواندد کلمددهای را کدده آزمددون ر بهصددورت واجبددهواج

میرویدد از بددی تصدداویری کدده در جلددویش قددرار دارد،

05

شناسددایی کندد  .ایدد آزمددون از نشددر پایددایی 3بددا روش

سددایتار ای د آزمددون از سدده مؤلفدده تشددکیس ش د ه اسددت:

آزمددون -بددازآزمددون ۷٫3۷1 ،رددزارش شدد ه و بددا روش

آ راهی واجی و آراهی درون هجدایی و آرداهی هجدایی.

اسددت ( .)33اید آزمددون از نشددر روایددی 1دارای روایددی

ضریب همبست ی نمرات یردهآزمونهای آن با نمرٔه کس

محتوایی و صوری مناسبی بوده و نیز با یردهآزمونهای

معنددادار اسددت ()p>۷٫۷۷3؛ لددذا ای د آزمددون از روایددی

تمایزرذاری کلمده و تحلیدس واجدی از آزمدون رشد زبدان

سازٔه مناسبی بریوردار است (.)1۷

بازیی را نشان داده است که اید ضدریب همبسدت ی در

یافتهها

( )1۷که ضدرایب اعتبدار بدازی  ۷٫3۷دارند همبسدت ی
سطد ( )p>۷٫۷۷3معنادار اسدت ( .)33اید آزمدون از
نشددر روایددی سددازه دارای قدد رت تمایزرددذاری سددنی و

نتایج توصدیفی پدژوهش حاضدر بده تفکیدک رروههدا در

پیشآزمون و پ آزمون در ج ول  3ارا ه ش ه است.

تمایزردددذاری رروهدددی (کودکدددان بهنجدددار و کودکدددان
نارسایوان) است .همچنی تحلیس عاملی نشان داد کده
ج ول  .3میان ی و انحراف معیار پیشآزمون و پ آزمون در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
متغیرها
پیشآزمون آراهی واجی کس
پ آزمون آراهی واجی کس
پیشآزمون تشخیص کلمات با واج آغازی یکسان
پ آزمون تشخیص کلمات با واج آغازی یکسان
پیشآزمون تشخیص کلمات با واج پایانی یکسان
پ آزمون تشخیص کلمات با واج پایانی یکسان
پیشآزمون نامی ن و حذف واج پایانی
پ آزمون نامی ن و حذف واج پایانی
پیشآزمون حذف واج میانی
پ آزمون حذف واج میانی
پیشآزمون نامی ن و حذف واج آغازی
پ آزمون نامی ن و حذف واج آغازی

رروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

میان ی
1۷
16
41٫۲۷
16٫6۷
1٫61
1٫4۷
4٫۲۷
4٫1۷
1٫۲۷
۳٫1۷
4٫6۷
4٫1۷
۷
1
1٫6۷
3٫۲۷
۷
۷٫1۷
1
۷٫۲۷
۷٫۷
۷٫6۷
3
۷٫4۷

انحراف معیار
3۷٫۲1
13٫۳3
34٫63
33٫13
3٫6۰
1٫33
3٫1۷
1٫1۰
3٫۰۲
1٫33
1٫6۷
1٫4۲
۷
1٫33
1٫۰۷
3٫۰۲
۷
۷٫44
3٫43
3٫۷3
۷٫۷
3٫14
3٫11
۷٫۲3

بددهمنشددور بررسددی اه د اف ایدد پددژوهش از روش نمددرٔه

کوواریان

افدددزوده اسدددتفاده شددد ؛ زیدددرا شدددرایه اجدددرای آزمدددون

به ان ازٔه کافی نبود ،وجود ن اشت .در ای روش نمرات

1. Reliability
2. Validity
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محاسبٔ ضریب آلفدای کرونبداخ  ۷٫3۲1بده دسدت آمد ه

بررسددی همسددانی درونددی ای د آزمددون نیددز نشددان داد کدده

دن متغیری بهدلیس اینکه تعد اد افدراد نمونده

05

رروه آزمایش و کنترل از طری آزمون تی مستقس بررسی

رفتاری دکتر هوم میباش .

ج ول  .1شایصهای توصیفی نمرٔه افزودٔه آراهی واجی دو رروه آزمایشی و کنترل
رروه

شایص آماری

فراوانی

میان ی

انحرافاستان ارد

۳

11٫۲۷

۰٫۷۲

آزمایش

۳

کنترل

1٫1۷

۷٫6۷

همانطورکه در ج ول  1قابس مشداه ه اسدت ،میدان ی

مطلب از آزمون  tمستقس برای بررسی معناداری تفداوت

نمرههددای رددروه آزمددایش بددهطددور قابددس مالحشددهای از

دو رروه استفاده ش .

میددان ی رددروه کنتددرل بیشددتر اسددت .بددرای بررسددی ای د
ج ول  .1مقایسه نمرههای پیشآزمون و پ آزمون دو رروه آزمایشی و کنترل در آ راهی واجشنایتی
آزمون لوی

رروه
آزمایش کنترل

F

سطد معناداری

۷٫3۷3

۷٫1۰۷

تفاوت میان ی ها

t

درجٔ آزادی

مق ار p

11٫1۷

6٫6۰

۲

>۷٫۷۳

بددا توجدده بدده جد ول  1تفدداوت بددی دو رددروه آزمددایش و

آ راهی واجشنایتی آورده ش ه اسدت .بدهمنشدور بررسدی

تفاوت دارد ( p>۷٫۷۳و .)t=6٫6۰

واجشنایتی نیز از نمرٔه افزوده و آزمون تی استفاده ش ه

همانطور که در جد ول شدمارٔه  4قابدس مالحشده اسدت،

که نتایج و ج اول آن در ادامه آورده ش ه است.

کنتددرل در نمددرٔه آردداهی واجشددنایتی بددهطددور معن داداری

میان ی های هر دو رروه در مورد زیرمقیاسهای آزمدون

تر یر آموزش رفتدار نشدانهدار بدر زیرمقیاسهدای آرداهی

ج ول  .4شایصهای توصیفی نمرٔه افزوده در شناسایی کلمات دارای واج آغازی یکسان ،شناسایی کلمات دارای واج پایانی یکسان،
نامی ن و حذف واج پایانی ،حذف واج میانی ،نامی ن وحذف واج آغازی
شایص آماری

فراوانی

میان ی

انحرافاستان ارد

آزمایش تشخیص کلمات دارای واج آغازی یکسان

۳

1٫1۷

۷٫46

آزمایش تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان

۳

3٫۲۷

1٫۷4

آزمایش نامی ن و حذف واج پایانی

۳

1٫6۷

رروه

کنترل تشخیص کلمات دارای واج آغازی یکسان
کنترل تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان
کنترل نامی ن و حذف واج پایانی

۳
۳
۳

۷٫۲۷
-3٫۷۷
-۷٫1۷

1٫4۲

آزمایش حذف واج میانی

۳

آزمایش نامی ن و حذف واج آغازی

۳

3

کنترل نامی ن و حذف واج آغازی

۳

کنترل حذف واج میانی

۳

3٫4۲
3٫۳۲

1

1٫۰۷
3٫43

۷٫6۷

۷٫۲3

-۷٫1۷

۷٫44

3٫11

میددان ی نمرههددای رددروه آزمددایش در تشددخیص کلمددات

مالحشهای از میدان ی ردروه کنتدرل بیشدتر اسدت .بدرای

پایانی یکسان ،نامی ن و حدذف واج پایدانی ،حدذف واج

معناداری تفاوت دو رروه استفاده ش .

دارای واج آغازی یکسان ،شناسایی کلمدات دارای واج

میدددانی ،نامیددد ن وحدددذف واج آغدددازی بدددهطدددور قابدددس
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پیشآزمون از نمرات پ آزمون کدم شد ه و نتدایج آن در

شد کده بدر اسداس کتداب روشهدای پدژوهش در علدوم

بررسددی ایدد مطلددب از آزمددون  tمسددتقس بددرای بررسددی

00

ج ول  .۳مقایسٔ نمرههای پیشآزمون و پ آزمون دو رروه آزمایشی و کنترل در شناسایی کلمات دارای واج آغازی یکسان ،شناسایی
کلمات دارای واج پایانی یکسان ،نامی ن و حذف واج پایانی ،حذف واج میانی ،نامی ن وحذف واج آغازی
آزمون لوی
F

سطد معناداری

میان ی ها

t

آزادی

آزمایش و کنترل تشخیص کلمات دارای واج آغازی یکسان

1٫۲3

۷٫311

3٫4۷

1٫13

۲

>۷٫۷۳

آزمایش وکنترل نامی ن و حذف واج پایانی

۷٫۷۷۰

۷٫316

1٫۲۷

3٫۰۷

۲

۷٫31۰

1٫1۰۷

۷٫3۷۲

آزمایش و کنترل تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان
آزمایش وکنترل نامی ن و حذف واج میانی

آزمایش وکنترل نامی ن و حذف واج آغازی

3٫۳1

3٫43

۷٫1۳1

۷٫1۳۰

3٫4۷
1٫۲۷۷
3٫1۷

1٫43
3٫۲۰۷
1٫۷۳

۲
۲
۲

>۷٫۷۳

>۷/۷۷3
>۷/۷۷3

باتوجه به ج ول شمارٔه  ۳بی دو رروه آزمایش و کنترل

یطددری را کدده دربددرریرندد ٔه عوامددس ژنتیکددی ،نقددایص

در نمددرٔه تشددخیص کلمددات دارای واج آغددازی یکسددان،

مدددادرزادی ،عوامدددس آموزشدددی ،آرددداهی واجشدددنایتی

بدددهطدددور معنددداداری تفددداوت وجدددود دارد ( p>۷٫۷۳و

ضددعیا ،فقددر طددوزنی ،انتشددارات رش د ی نامناسددب و

 .)t=1٫13تفاوت بی دو رروه آزمایش و کنترل در نمرٔه

نارساییهای اجتماعی و یادریری و ...هستن  ،در زمیندٔ

تشددخیص کلمددات دارای واج پایددانی یکسددان ،معنددادار

یصوصیات کود

و وال ی و یصوصدیات محیطدی-

اسددت ( p>۷٫۷۳و  .)t=1٫43تفدداوت بددی دو رددروه

یانوادری نام برد (.)31

معنادار نیست .بی دو ردروه آزمدایش و کنتدرل در نمدرٔه

شامس ای بودهان که کودکان کمتوان ذهنی آموزشپدذیر

حذف واج میانی بدهطدور معنداداری تفداوت وجدود دارد

از نشدددر رشددد زبدددانی (معناشناسدددی و صدددرفونحدددو و

( p>۷٫۷۷3و  .)t=3٫۲۰بی دو رروه آزمدایش و کنتدرل

واجشدددنایتی) در تمدددام سدددطوح زبدددان و در درجدددات

تفاوت وجود دارد ( p>۷/۷۷3و )t=1٫۷۳

افددراد در جنبددههای انتزاعددی زبددان مثددس در مفدداهیم،

آزمددایش و کنتددرل در نمددرٔه نامی د ن و حددذف واج پایددانی

در نمرٔه نامی ن و حدذف واج آغدازی بدهطدور معنداداری

مختلددا ددددار مشددکس هسددتن ( )۲،3و مشددکالت اید
کاربرد حروف اضافه و ربه و در

بحث

متخصصان برای پیشگیری از مشکالت زبانی و تکلمدی
شایر دوران کودکی یدا جلدوریری از تشد ی آنهدا سدعی

کردهان وال ی و کودکانشان را با رش زبدانی کدود

همچنددی ززم بدده ذکددر اسددت کدده پژوهشهددای مختلددا

ایما و اشاره و زبدان

ب ن ییلی بیشتر از جنبههای عینی زبان اسدت (.)۲،13
از دیگددددر سددددو کودکددددان کمتددددوان ذهنددددی در آ ردددداهی
واجشددنایتی کدده عبددارت اسددت از توانددایی تشددخیص و

و

دستکاری سایتمان و سازههای یک رفته ،بد ون توسدس

طوزنی م ت ایتاللهای زبانی دوران کدودکی بدر ابعداد

همددی امددر لددزوم انجددام م د ایالت زبددانی را بددرای حددس

فنون م یریت مشکالت ای حوزه آشنا کنن ؛ زیرا ا رات
مختلا زن ری کودکان و همچنی ت اوم بسیاری از ای

و تکیدده بددر معنددای آن ،ددددار مشددکس هسددتن ( )۰،3کدده
مشددکالت زبددانی و واجشددنایتی ای د دانددشآمددوزان ،دو

ایتاللها تا دوران بزررسالی ،آین ٔه نه دن ان روشدنی را

دند ان مددیکند  .بددا توجدده بدده اید مددوارد آمددوزش رفتددار

رویکردهای مختلا درمانی برای ایتاللهدای زبدانی در

()31؛ زیرا رفتار نشانهدار با بهبود آراهی واجی در فدرد

برای اید کودکدان رقدم یواهد زد .از اید رو توجده بده

دوران کدددودکی ،درمدددان مشدددکالت زبانشدددنایتی بدددرای

نشددانهدار از اهمیددت بسددیار فراوانددی بریددوردار اسددت

توانددایی یوان د ن را در کودکددان ارتقددا میبخش د ؛ زیددرا

کودکددان کمتددوان ذهنددی را در مرکددز توجدده بسددیاری از

اساس رفتار نشانهدار بر افدزایش آرداهی واجدی کودکدان

انجام پژوهشهدای متعد د ،در حدال حاضدر بسدیاری از

بهدلیدس سدادری و راحتدی و کدارآیی بداز مدیتواند روش

پژوهشگران قرار داده اسدت .همچندی اید محققدان بدا

عوامس مؤ ر بر مشکالت زبانی کودکان کمتوان ذهندی را
مشخص سایتهان  .از میان ای عوامدس میتدوان عوامدس
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رروه

تفاوت

درجٔ

مق ار p

بنا شد ه اسدت ( .)31همچندی کداربرد رفتدار نشدانهدار

مناسبی برای کودکان کمتوان ذهنی باش تا مهارتهدای
زبانی و رفتاری آنهدا را بهبدود بخشد  .هد ف مدا نیدز از

05

انجام پژوهش حاضر ای بود که ا ربخشی آموزش رفتار

نشانهدار جهت تکمیدس کاندال شدنوایی بده کدار مدیرود .از

نشانهدار به کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بداز را در

سوی دیگر رفتار نشانهدار روشدی دند حسدی اسدت و بده

واج آغدددازی  ،شناسدددایی کلمدددات دارای واج آغدددازی ،

قویتری کانال ارتباطی یود به در کامس دسترسی یاب .

نامی د ن و حددذف واج پایددانی ،شناسددایی کلمددات دارای

رفتددار نشددانهدار از طری د درونددیکددردن کامددس سددایتار

واج پایددانی یکسددان ،حددذف واج میددانی» بررسددی کنددیم.

ریخددتشناسددی و نحددو و واجشددنایتی زبددان رفتدداری ،از

تحلیدس نتددایج نشددان داد کدده آمددوزش رفتددار نشددانهدار بدده

کانددال دید اری بدده آمددوزش زبددان کددود

کودکان کمتوان بر آ راهی واجی کودکدان کمتدوان ذهندی

همچنددددی ایدددد روش بددددا توسددددعٔ رنجینددددٔ واژرددددان،

مؤ ر بوده است و ا ربخشی آن از لحدا آمداری معندادار

واضددددسدددایت تلفدددظ و بهبدددود مهارتهدددای یوانددد ن

است .پژوهشهای پیشی ( )6،۰،3۷رابطٔ بی آرداهی

(آ راهی واجی ،هجیکردن ،قافیه ،شناسدایی شدکسهای

واجی ضعیا و کمتوانی ذهنی را به ا بات رسدان هاند و

کمددک میکند .

هدمجایگداه و زمدان افعدال) سدبب بهتدرشد ن یواند ن و

دنددی بیددان داشددتهان د کدده آردداهی واجددی ضددعیا ای د

نوشدددت کدددود

کودکان بست ی بسیار زیادی با آموزشهدای دریدافتی از

میتوانن از فواید اسدتفاده از رفتدار نشدانهدار بهدرهمند

سوی آندان داشدته اسدت .همچندی بیدان شد ه اسدت کده

شون از اید رو مهدم اسدت کده همدٔ والد ی اطالعدات

دودندد ان کددرده و نقددایص ارتبدداطی و زبددانی مقدداوم در

درسددت را انتخدداب کنن د ( .)16در ای د پددژوهش نیددز،

برابددر تغییددر را دربددارٔه کودکددان کمتددوان ذهنددی مطددرح

میتوان رفت که همکداری والد ی و بدازیص مدادران،

کودکدددان کمتدددوان ذهندددی در آ رددداهی واجشدددنایتی و

ا ربخشددی ای د روش ،ت در یر ای د روش بددر افددزایش پددنج

مهارتهددای قطعددهبندد ی و تجزیددهوترکیددب حددروف بددا

یردهمقیاس پرسشنامٔ آرداهی واجدی (نامید ن و حدذف

مشددکس مواجدده هسددتن و اغلددب از روشهددای ناکارآم د

واج آغدددازی  ،شناسدددایی کلمدددات دارای واج آغدددازی ،

سبکهای آموزشی نامناسدب مشدکالت اید کودکدان را

مددیسددایته اسددت .تحقیقددات دیگددر نیددز نشددان دادهان د

میشدددود ( .)1۳بسدددیاری از کودکدددان

کافی در ای باره داشته باشن تدا بتوانند روش ارتبداطی

توانسددته دنددی نقشددی را ایفددا کند  .بددرای بررسددی بیشددتر

اسددتفاده مددیکنن د کدده همددی امددر باعددی ع د م کددارایی

نامی د ن و حددذف واج پایددانی ،شناسددایی کلمددات دارای

روشهای آنها و وییمتر ش ن شرایه آنها برای انجام

واج پایانی یکسدان ،حدذف واج میدانی کودکدان کمتدوان

امور دیگر همچون یوان ن میشود .ای امر میتواند بدا

ذهندددی) مدددؤ ر بدددوده اسدددت .ایددد یافتدددهها بدددا نتدددایج

ارا ٔ آموزشهای ززم مورد بازبینی و تصحید قرار ریرد

پژوهشهای بسیاری از پژوهشگران که بر ا ربخشی اید

ا ددربخشددی آمددوزش رفتددار نشددانهدار بدده کودکددان کمتددوان

زیرمقیاسهای فرعی ای ایتالل ،تر کی کردهاند دارای

ذهنی در افدزایش آرداهی واجشدنایتی بهصدورت کلدی و

همخوانی اسدت ( .)3۷،33،31،11،1۳،1۰از آنجدایی

زیرمقیاسهای آن ،بسیاری از پژوهشگران بر ا دربخشدی

که اغلب کودکان با ایدتالزت رشد ی ،تمداس دشدمی

کدددردهانددد ( .)۰،3۷،33،36،3۰ ،11-12ا دددربخشدددی

روین ه جلب میکن و ارتباط اجتماعی آنها را افدزایش

روش آموزش رفتار نشدانهدار بدر افدزایش آرداهی واجدی

میدهد و از آنجددایی کدده رفتددار نشددانهدار از دند حد ،

کودکان را میتوان به دزیس زیر نسبت داد:

همزمان با هم استفاده میکن ای همداهن ی ایجدادشد ه

( .)3-33همسددو بددا نتیجددٔ پددژوهش حاضددر ،دربددارٔه

ای روش در افزایش آراهی واجشنایتی کودکان تر کید

روش در افددزایش آردداهی واجددی بهصددورت کلددی یددا در

ن ارن  ،رفتار نشانهدار توجده آنهدا را بدهسدمت صدورت

رفتدددار نشدددانهدار بدددرای کودکدددان کمتدددوان ذهندددی همدددٔ

برای کودکان با مشکالت رش ی بسیار مناسدب یواهد

ص اهای رفتداری را از طرید بیندایی در ایتیدار او قدرار

بددود تددا بتوانن د آموزشهددای رفتدداری را از طری د ح د

میدهد و از همددٔ حددواس اسددتفاده میکند تددا هددر روندده

بینایی دریافت کنن ( .)31همی موضوع علت ای امدر

آن در کودکددان کمتددوان ذهنددی ددددار مشددکس اسددت رفتددار

آسانتر و درستتری به هجاهدای سدازن ٔه آنهدا تقطیدر

ابهامی از بی برود .زمانی که پدردازش شدنوایی یدا حد ت
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افزایش آراهی واجی و زیرمقیاسهای «نامی ن و حدذف

پردازش زبانی فدرد کمدک میکند تدا فدرد بتواند از طرید

بوده تا کودکان کمتوان ذهنی بتوانن کلمدات را بده نحدو

05

کددرده و کلمددات را بدده واحدد های بزررتددر از واج یعنددی

مهددمتددری ا ددر بلند مد ت و هد ف اصددلی تد وی رفتددار

واح های شدامس دو یدا دند واج ،امدا کدودکتر از هجدا

نشددانهدار ،بهبددود یواندد ن در کددود

اسددت .یواندد ن

با رفتار نشانهدار میتوان طول مد ت بیدان یدک صد ا را

کودکددان اسددت .از طرید یواند ن دریچددههای دانددش و

بیشددتر کددرد تددا فددرد توانددایی شددنایت و شددنی ن صد ا را

آ ردداهی بددر روی کددود

هرآنچدده

داشته باش  .به مرور طول رفتار کمتر شد ه و فدرد صد ا

میآموزد از طری یوان ن اسدت ( .)13رفتدار نشدانهدار

افددرادی کدده مشددکس جسددمی و ذهنددی دارند نیددز اسددتفاده

ارتقا میبخشد ( .)31همدانطدور کده نتدایج نشدان داده

میشود .ممک است ای افراد نتوانن حرکات دسدت را

است آموزش روش رفتدار نشدانهدار بده کودکدان کمتدوان

انجام دهن ولی با اشارٔه سر و پا و دشم ،منشور یود را

ذهنددی ،بددریالف سددایر یافتددههای پددژوهش ،در افددزایش

بهصورت غیرمستقیم نشدان میدهند ) .)31کودکدان بدا

در تبیی ای یافتهها نیز میتوان دنی بیان کدرد کده اید

کمتددوانی ذهنددی غالبدداً از ابتدد ای نددوزادی بددهیددوبی بددا

مهارتهدددا در بخدددش آرددداهی واجدددی قدددرار ررفتددده و از

اطرافیدددان یدددود ارتبددداط برقدددرار میکننددد و عمومددداً در

مهارتهدددای دشدددوار هسدددتن ()31؛ زیدددرا ای هددددا از

را بازشناسی میکن  .از دیگر سدو رفتدار نشدانهدار بدرای

بددده اطرافیدددان میرسدددانن و عال دددم رفتدددار نشدددانهای را

بدداز میشددود .کددود

با بهبود آراهی واجی در فرد تواندایی یواند ن را در وی

نشانههای نامی ن و حذف واج پایانی مؤ ر نبوده اسدت.

مهددارتهددای ارتبدداطی غیددرکالمددی مانندد اسددتفاده از

مهارتهددایی هسددتن کدده بدده نسددبت سددایر مهارتهددا،

ژستها و اشارات بسیار قوی هستن ؛ اما با اید وجدود

یادریرن ه ،به رونٔ بسیار زیادی تحت تر یر مشابهتهای

رش مهارتهای زبان و رفتار همواره یکی از حیطههای

کلمهها و واجهدای تشدکیسدهند ٔه آنهدا قدرار مدیریدرد.

ذهندددی اسدددت .از ایددد جهدددت یکدددی از اهددد اف اصدددلی

میسازد ( .)6راسوامی و برایانت ( )333۷ای واح ها

م ایالت توانبخشی برای ای دسدته از کودکدان ،بهبدود

را کدددده ح واسدددده واج و هجددددا هسددددتن  ،واحدددد های

مهددارتهددای رفتدداری آنددان اسددت .یکددی از روشهددای

درونهجددایی رفتدده و معتقدد بودندد کدده یددادریری ایدد

رفتددار نشددانهدار بددرای کودکددان کمتددوان ذهنددی اسددت.

میرس که در اید پدژوهش زمدان کدافی آمدوزش ،بدرای

پژوهشهای موجود همگی حاکی از آن اسدت کده رفتدار

یادریری مناسب ای مهارتها وجود ن اشته است.

آموزشی مشکسساز در کودکدان و نوجواندان بدا کمتدوانی

درمانی جهت افزایش مهارتهدای رفتداری بدهکدارریری

نشانهدار به بهبود وضعیت رفتاری کودکدان و نوجواندان
بددا کمتددوانی ذهنددی نیددز کمددک کددرده و رفتددار نشددانهدار
پایددههای آردداهی واجشناسددی کددود

را ارتقددا میدهدد

( .)1۲کودکان با کمتوانی ذهنی به بازی و تقلید بسدیار
عالقهمن هستن و اجرای رفتار نشانهای در قالدب بدازی
یا فعالیتهای معنادار بدرای آنهدا جالدب بدوده و سدبب
بهبود آراهی واجشنایتی و شناسایی حدروف بهصدورت
مناسبتری در آنها ش ه است.
رفتار نشانهدار در کودکان با کمتوانی ذهندی کاربردهدای

رونارون دارد :اصالح تلفدظ ،افدزایش رنجیندٔ واژردان،

همی امر نحؤه کاربرد ای مهارتها را با مشکس روبهرو

مهارتها زمان و سعی بسیار زیادی را میطلب و به نشر
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تقطیر کنن .

مهمتددری و عددالیتری هدد ف آمددوزش و پددرورش همددٔ

نتیجهگیری

آموزش رفتار نشانهدار به کودکان کمتوان ذهنی میتواند
باعددی افددزایش مهددارت یوان د ن دانددشآمددوزان کمتددوان

ذهنی شود.
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