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ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

پزشكي تهران، گروه گفتاردرماني، علوم دانشگاه توانبخشي، ان، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهيد شاه نظري، كوچه نظام، دانشكدهتهر:نويسنده مسئول
 E-mail: rabieeatusa@yahoo.com، 157داخلي 021-22228051-2:، تلفن15459-13487: كد پستي

مقاله پژوهشي

 بان باغچهو شنواي تلفيقيكم،عادي آموزان دانشدر معناشناسي زبانة جنببررسي

 علي قرباني،آتوسا ربيعي
، ايراندانشگاه علوم پزشكي تهران،دانشكده توانبخشي،گروه گفتاردرماني

 چكيده
و هدف كم:زمينه و تحصيل در مدرسه با مشكل روب كودكان و عميق در برقراري ارتباط با ديگران ميهشنواي شديد هاي اخير توجه زيادي به بحث در سال.شوند رو

به بنابراين ديدگاه، درك مترادف. تلفيق اين كودكان در مدارس عادي شده است و متضادها .قرار گرفته استهاي معناشناسي زبان مورد بررسي عنوان يكي از مقوله ها
كم25آموز پاية پنجم ابتدايي شهر تهران در سه گروه دانش75در اين مطالعة مقطعي،:روش بررسي و باغچه نفري عادي،  بان مورد مطالعه قرار شنواي تلفيقي

مي آزمودني.ا حذف شوده ساخته استفاده شد تا احتمال خطا در دريافت واژه ها از آزمون نوشتاري محقق آوري داده در جمع. گرفتند بايست مترادف يا متضاد واژة مورد ها
.نوشتند نظر را مي
از هايدر هر دو آزمون به كار رفته در اين پژوهش، امتياز:ها يافته كمگگروه عادي كم روه و گروه بان باالتر آموزان مدارس باغچه شنواي تلفيقي از دانش شنوا،
به آموز در درك واژه دانشتوانايي هر سه گروه).p>05/0(بود سرعت پردازش در گروه).=001/0p(هاي مترادف بود داري باالتر از درك واژهيطور معن هاي متضاد

به عادي از دو گروه كم ).=001/0p(داري باالتر بود طور معني شنوا
مي:گيري نتيجه زب رسد فراگيري اين دو مقولة معناشناختي همچون ساير مهارت به نظر آموز اختالف بين دو گروه دانش. اني تحت تأثير سالمت شنوايي استهاي

و تعامل با كودكان عادي بر رشد جنبة معناشناسي زبان در دانش شنوا بيانگر اين موضوع است كه غني بودن محيط آموزشي از محرك كم كم هاي كالمي شنوا آموزان
.تأثيرگذار است

، معناشناسيآموزان دانش،شنواييكم:واژگان كليدي

)12/9/90:، پذيرش1/6/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
را شنوا به فردي اطالق مي و مكالمة عادي شود كه گفتار

شواهدي وجود دارد كه نوزادان در بدو تولد).1(شنود به آساني مي
هاي واجي صداهاي مختصه هاي آكوستيكي قادر به تمايز ويژگي

و حتي جنين انسا هاي ويژةن نه تنها به شاخصگفتاري هستند
هاي زباني واكنش نشان صوتي، بلكه به محتواي محرك

كم مشكالت زباني شايع.)2(دهد مي شنوا ترين عالمت كودكان
و  كماست هاي گفتاري شنوا تا سن مدرسه مهارت همة كودكان

و اين موضوع چالشي براي دست نميبه متناسب با سن را آورند
ميآموزش تحصيلي كودك و تربيت كودكان).3(كند ان ايجاد تعليم

و كودكان مبتال به آسيب به و ناتوانايي ديدگي طور عام ها از جمله ها

به آسيب به ديدة شنوايي عنوان موضوعي دشوار طور خاص، همواره
سال گذشته، شمار40در طول.و پيچيده مطرح بوده است

كم دانش ميشنوا كه در مدارس عادي تحصي آموزان كنند، نسبتل
و اكثر)4(به مدارس ويژه، افزايش چشمگيري داشته است

كم دانش مي شنوا در كالس آموزان ).5(بينند هاي تلفيقي آموزش
Titus وWhite )2009(كم شمار دانش شنوا را كه در سال آموزان

آموزان حداقل يك ساعت در هفته با دانش 2006- 2007تحصيلي 
و كساني كه حداقل8/64 اند،عادي ادغام شده ساعت16درصد
را آموزان عادي ادغام شده در هفته با دانش درصد گزارش9/43اند

).4(اند كرده
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و علي قرباني 59 آتوسا ربيعي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و مشكل عمدة كودكان كم شنوا در پي مشكالت گفتار
و نوشتن است دار به غير از نقش معني. زبان، فراگيري خواندن

ميكم ها كه در نتيجة واج ، شناسي دانش معنيشود، شنوايي محدود
حوزة معناشناسي زبان داراي).6(كند درك خواندن را تسهيل مي

كه ها طبقه يكي از اين جنبه. هاي مختلفي است جنبه بندي است
و Ormel. در طي چند تحقيق به بررسي آن پرداخته شده است

بندي معنايي به اين نتيجه در بررسي طبقه)2010( همكاران
كو رسيده كماند كه در شنوا سطح نوشتاري نسبت به تصويري دكان
تر است، در حالي كه در كودكان عادي تفاوتي بين سطح ضعيف

و تصويري وجود ندارد و Jergerنتايج تحقيق).6(نوشتاري
كم) 2002(همكاران و شنوا در دانش تفاوتي بين دو گروه عادي

زبان اشاره آنها در مطالعة خود به رابطة بين. بندي نشان نداد طبقه
).7(اندبندي معناشناختي در كودكان ناشنوا اشاره كردهو طبقه
Jerger كم)2006(همكارانو شنوايي در پژوهش خود به تأثير

و طبقه ).8(اند ها اشاره كرده بندي اوليه بر رشد مفاهيم
و كودكان در مطالعة حاضر براي مقايسة گروه هاي عادي

و باغچه كم هاي ان، دو جنبة معناشناسي درك واژهب شنواي تلفيقي
و متضاد در نظر گرفته شد،  زيرا بنابر شواهد پژوهشي، در مترادف

كم اين دو مقوله بين دانش و شنواي مدارس آموزان عادي
كه اي مشاهده شده است، چنان بان، تفاوت قابل مالحظه باغچه

زان آمو هاي متضاد به تفاوت دانش بررسي واژهدر) 2003(شفيعي 
و كم مي عادي همچنين، با توجه به اهميت).9(كند شنوا اشاره

و تربيت دانش كم مسئلة تعليم و انتخاب سيستم آموزان شنوا
و افزايش تعداد دانش كم آموزشي مناسب شنوا در مدارس آموزان

و كمبود ارزشيابي آموزان هاي الزم براي مقايسة اين دانش تلفيقي
قيقاتي در نظام آموزشي اين كودكان در ايران، لزوم چنين تح

.ضروري است

 روش بررسي
و غيرمداخله جامعة.استاي اين مطالعه از نوع مقطعي

آموز پاية پنجم دانش75مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 
7(عادي آموزان نفري، شامل دانش25كه در سه گروه بودابتدايي 

و ،37/0انحراف معيارو16/11با ميانگين سني) پسر18دختر
كم دانش با ميانگين سني) پسر16و دختر9(تلفيقي شنواي آموزان

و دانش16/1و انحراف معيار76/11 كم، شنواي مدارس آموزان
و8(بان باغچه و انحراف4/14با ميانگين سني) پسر18دختر
.گرفتندقرار91/0معيار

كنمونه معيارهاي ورود حدمها به مطالعه داشتن شنوايي در
بان، شركت هاي باغچه انتخاب نمونهدر. متوسط تا عميق بود

و در انتخاب نمونه نداشتن در كالس هاي هاي دو يا چند معلوليتي
در كم شنواي تلفيقي، داشتن سابقة سه يا بيش از سه سال تحصيل

الزم به ذكر است كه در زمان.مدارس عادي مد نظر قرار گرفت
كم كل دانش مطالعه تعداد در آموزان شنواي تلفيقي شهر تهران

نفر شرايط25نفر بودند كه از اين تعداد44پاية پنجم ابتدايي 
و پس از گرفتن رضايت نامة كتبي، ورود به مطالعه را داشتند

.ها در آزمون شركت داده شدند نمونه
و براي كم كردن تأثير عوامل فرهنگي، اقتصادي

كمشاجتماعي، ابتدا دان شنواي تلفيقي مورد ارزيابي قرار آموز
و سپس دانش مي آموز عادي به صورت تصادفي از همان گرفت

آموز تلفيقي مشغول به تحصيل بود، مورد كالسي كه دانش
از به اين منظور، شماره. گرفتارزشيابي قرار مي و اي انتخاب
د شد تا دانش مسئول خواسته مي اراي آموزي را كه در دفتر كالس،

از هاي مدرسة باغچه نمونه. اين شماره است معرفي كند بان
در باغچه15و1،13مدارس شماره  و كوثر انتخاب شدند، زيرا بان

آموزان تلفيقي قرار همان حوزة جغرافيايي مكان آموزشي دانش
.داشتند

از ها در درك واژه براي سنجش توانايي نمونه هاي متضاد
آموزان پاية پردازش تضاد معنايي دانش آزمون ارزيابي وضعيت

و براي)2003(، شفيعي پنجم دبستان در سنجش توانايي نمونه، ها
ارزيابي درك(ساخته هاي مترادف از آزمون محقق درك واژه

براي. در پاية پنجم دبستان استفاده شده است) هاي مترادف واژه
فهرستي از هاي مترادف، ابتدا ساخت فرم اولية آزمون درك واژه

بر واژه و متناسب با پاية پنجم 200ها مشتمل واژه از واژگان آشنا
شد دبستان از كتاب  براي سنجش صحت انتخاب. هاي درسي تهيه
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و باغچه آموزان عادي،كم معناشناسي در دانش 60  بان شنواي تلفيقي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

ارشد از سه نفر از متخصصان اين امر، شامل يك كارشناس
و يك مشاور آمار در خصوص محتوا، گفتاردرماني، يك زبان شناس

و ترتيب اين پرسششكل، نگارش، مفهوم بو ها نظرخواهي شد دن
براي ثبت نظرات. تا صحت انتخاب سه بار امتحان شود

متخصصان از آنها خواسته شد كه با توجه به موارد باال، هر واژه را 
و در صورتي كه نظر  با دو گزينة مناسب يا نامناسب ارزيابي كنند

يا دربارةخاصي  دداشت به واژه دارند آن را در قسمت توضيحات
بندي نظرات متخصصان اصالحات الزم صورت پس از جمع. كنند

و به آموز پاية پنجم دانش12صورت آزمايشي در اختيار گرفت
و شش پسر(دبستان  شد) شش دختر مجدد مشاهدةبا. قرار داده

و پاسخ ها توسط متخصصان، اصالحات الزم صورت گرفت
كه صورت كمي نمره به و واژگاني درصد90تا80بين گذاري شد

بر دانش و مشتمل واژه50آموزان به آن پاسخ درست داده بودند
شد بود به فهرست اولية درك.عنوان فهرست اوليه انتخاب
و متضاد در پيش واژه آموز دانش20تحقيق روي هاي مترادف

و10(عادي كالس پنجم  و) پسر10دختر از30انجام شد واژه
ها انتخاب شد تا با سطح از هر يك از اين آزمونها ترين واژه آسان

و تحصيل دانش . آموزان مورد مطالعه تناسب داشته باشد سن
شد پايايي دروني آزمون ها با آزمون آماري دو نيمه كردن سنجيده
به80و ضريب اعتبار آن  از آنجا كه ضريب اعتبار. دست آمد درصد

كه درصد براي آزمون80تا70بين  بههايي كار با هدف پژوهشي
به مي مي روند، كافي ، اين دو آزمون از اعتبار دروني)10(رسد نظر

و آزمون و مطلوبي برخوردارند هاي مورد استفاده داراي ثبات
.هماهنگي الزم هستند

در بررسي افراد مورد مطالعه شيوة نوشتاري انتخاب شد تا
كم در دانش ها حذف شود،ت واژهشنوا، احتمال خطا در درياف آموزان

و يا تشابه آكوستيك  زيرا در مواردي، مشابهت حركتي توليدي
مي موجب خطا در دريافت واژه بهبه. شود ها دليل نوشتاري عالوه،

هاي پژوهش، گروه مورد مطالعه از پاية پنجم ابتدايي بودن آزمون
انتخاب شدند تا توانايي نوشتاري آنها به حد قابل قبولي پيشرفت 

و از عهدة انجام آزمون نوشتاري برآيندك اطالعاتي مانند.رده باشد
و ميزان كم و منطقة محل تحصيل شنوايي جنسيت، سن

شد آموز نيز در برگة پرسش دانش .نامه ثبت
گويي به مواد براي حذف تأثير خستگي احتمالي در پاسخ

و جلوگيري از اثر پاسخ آزمون ر، هاي يك آزمون بر آزمون ديگ ها
شد هر كدام از اين آزمون .ها در نوبت جداگانه انجام

قبل از اجراي آزمون، به آزمودني در مورد نحوة اجراي
و نسخة پيش به آزمون توضيح شفاهي داده طور آزمايشي آزمون

در نسخة آزمايشي چند مثال، مشابه آزمون اصلي.شد اجرا مي
از نحوة پس از اطمينان از درك آزمودني. آورده شده بود

مي پاسخ را گويي، برگة آزمون در اختيار او قرار گرفت تا پاسخ خود
بي پاسخ آزمودني. بنويسد و ها برحسب موارد درست، جواب

مي دهي نيز اندازه مدت پاسخ.شد نادرست شمارش مي .شد گيري
بر ها از تقسيم تعداد پاسخ سرعت پردازش آزمودني هاي درست
ميزمان آزمون بر حسب ثان ).9(شد يه، محاسبه
كم در گروه دانش در شنواي تلفيقي چهار دانش آموزان آموز

در مؤسسه حمايت از كودكان كم و بقيه شنوا، ارزيابي شدند
اي كه مشغول به تحصيل در آن بودند مورد ارزيابي قرار مدرسه
.گرفتند

براي رعايت مالحظات اخالقي در اين پژوهش نكات زير
گ افراد براي شركت در اين مطالعه اجباري: رفتمد نظر قرار

و در هر مرحله از تحقيق مي از نداشتند توانستند با اعالم انصراف
هاي الزم، اطالعات پس از بررسي.، از تحقيق خارج شوندادامه
و نام به دست آمده با ذكر كد مربوط به هر آزمودني، بدون نام

و بررسي آزمون. خانوادگي بايگاني شد ها هيچ خطري براي ها
.ها نداشتند آزمودني

شد آزمون هاي آماري كه در اين مطالعه به كار گرفته
يرنوف براي بررسي هنجار آزمون كولموگروف اسم: عبارتند از

يك بودن توزيع متغيرها هاي طرفه، آزمونو تحليل واريانس
و آزمون تعقيبي براي مشخص شدن تفاوت بين گروه مستقلtها،

. مشخص شدن تفاوت دو آزمون در هر گروه براي

ها يافته
 ها با آزمون درك دست آمده از بررسي نمونه اطالعات به
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و علي قرباني 61 آتوسا ربيعي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و متضاد بر حسب نوع پاسخ در سه گروه واژه هاي مترادف
و انحراف معيار سرعت2و1 هاي آموزان در جدول دانش ، ميانگين

و متضاد هاي هاي درك واژه ها در آزمون پردازش آزمودني مترادف
.آورده شده است3در جدول 

هاي هاي آماري نشان داد ميانگين پاسخ نتايج آزمون
بي) >001/0p(درست در هر دو آزمون در بين ) >001/0p(جوابو

دا سه گروه تفاوت معني هاي نادرست ميانگين پاسخدر.شتداري
كم بين گروه و شنواي تلفيقي در دو آزمون درك هاي عادي

)=04/0p(هاي متضادو درك واژه) =01/0p(هاي مترادفهواژ
كم داري مشاهده شد، اما بين گروه تفاوت معني شنواي تلفيقي هاي

هاي براي درك واژه. داري وجود نداشت بان تفاوت معنيو باغچه
بين. بود =07/0pهاي متضادو براي درك واژه =113/0pمترادف 

هاي مترادف بينن درك واژههاي نادرست در آزمو ميانگين پاسخ
كم گروه و يدار بان اختالف معني شنواي مدارس باغچه هاي عادي

هاي متضاد، در حالي كه در آزمون درك واژه)=35/0p(ديده نشد
تفاوت سرعت پردازش در دو ). >001/0p(دار بود اين تفاوت معني

و باغچه آزمون بين گروه عادي با كم ارد بان معني شنواي تلفيقي
كم)>001/0p(بود  دار نبود شنوا اين تفاوت معني، اما بين دو گروه

هايو براي درك واژه =254/0pهاي مترادف براي درك واژه(
سه تفاوت ميانگين پاسخ).بود =216/0pمتضاد  هاي درست در هر

و متضاد معني گروه بين دو آزمون درك واژه دار هاي مترادف
.)>001/0p(بود

 بحث

و ترادف براساس دو زير(نتايج اين آزمون در مقولة تضاد
كم) مجموعه از مقولة معناشناسي شنوا ميان گروه عادي با دو گروه

و اين تفاوت با نتايج تحقيق شفيعي )2003( تفاوت مشاهده شد،
بهو همكاران محمدي.)9(همسويي دارد نيز در مطالعة خود
كم تفاوت دانش و ة ديگري از مقولة شنوا درجنب آموزان عادي
مي) درك استعاره(معناشناختي و همكاران Ormel).1(كنند اشاره

كم) 2010( و شنوا در بررسي مقولة به تفاوت دو گروه عادي
هاي ديگر جنبة معناشناسي زبان، اشاره بندي، از زيرمجموعه طبقه
همسويي نتايج اين تحقيقات تأكيدي بر تأثير شنوايي).6(كنند مي

.ة معناشناسي زبان استبر جنب
مي طبق نتايج پژوهش حاضر به رسد تفاوتي كه بين نظر

مي دو گروه كم بهشنوا مشاهده دليل تفاوت در محيط شود احتماال
و تعامل با كودكان عادي باشد با اين همه، نقش توجه. آموزشي

و احتماالً امكانات اقتصاديخاص وال اجتماعي گروهـ دين
كم دانش توان ناديده گرفت، زيرا شنواي تلفيقي را نمي آموزان

و بهبود توانايي ممكن است آن تفاوت هاي آنها ها موجب تغييرات
و همكاران. شده باشد با) 1998(شريعت رضوي در مطالعة خود

كم عنوان بررسي مهارت هاي نوايان دبستانش هاي دستور زباني
هاي ناشنوايان تهران به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين تعداد گفته

آموزاني كه سابقة تحصيل در مدرسة عادي درست در دانش
. آموزان است داري بيش از ساير دانش طور معني داشتند، به

به نويسندگان اين يافته را دال بر اهميت هدايت افراد كم شنوا
اين يافته همسو با نتايج اين).11(ي برشمردندسمت مدارس عاد

هم نشان)Ahlstrom )1997و Preislerمطالعات. پژوهش بود

و انحراف معيار امتياز1جدول هاي مترادفها در آزمون واژهآزمودنيهايـ ميانگين

 (%)ها در گروههاامتياز)انحراف معيار(ميانگين

p بان باغچه شنوايكم شنواي تلفيقيكم عاديها پاسخ

46/13001/0)01/1(26/34)46/2(80/84)76/1( درست
20/15002/0)83/1(20/15)83/1(34/3)33/3( نادرست

34/71001/0)64/1(54/50)08/3(86/11)69/1( جواب بي
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هاي مهم دوران رشد را در نتيجة دهد كه كودكان مهارت مي
مي تعامل با ديگران در محيط از هاي طبيعي و محروميت آموزند

و)12(اين تعامالت طبيعي اثرات جدي بر رشد خواهد گذاشت
شنوايي كه با كودكان عادي شايد به همين دليل كودكان كم

كم تعامالت بيشتري دارند توانسته كه اند نسبت به كودكان شنوايي
مي در مدارس باغچه خوانند، مهارت معناشناسي بهتري بان درس

.داشته باشند
جواب در آزمون درك طبق نتايج آزمون، ميانگين موارد بي

كم ترتيب در گروهبه هاي مترادف واژه و هاي عادي، شنواي تلفيقي
به باغچه مي طور معني بان احتماالً زياد بودن. يافت داري افزايش

كم جواب در گروه تعداد موارد بي شنوا نسبت به گروه عادي، هاي
چنانچه. شنوا است ناشي از فقر خزانة واژگاني كودكان كم

Luckner وCooke )2010 (عات انجام شده بين با مرور مطال
كم 2008تا 1967هاي سال شنوا به اين در مورد واژگان كودكان

شنوا نتيجه رسيدند كه دانش واژگاني كودكان ناشنوا يا سخت
و همكاران Voherهمچنين).13(طور كيفي كاهش يافته است به
).14(اند، در مطالعة خود به همين موضوع اشاره كرده)2010(

بهطبق نتايج پژو مي هش حاضر، كه نظر رسد اختالفي
كم بين گروه و باغچه هاي بان وجود دارد، احتماالً شنواي تلفيقي

كم پي به آمد رشد خزانة واژگاني در كودكان شنواي تلفيقي نسبت
شنوايي موجب محدود شدنكم. بان است شنواي باغچه كودكان كم

خز دريافت و در نتيجه باعث فقر انة واژگاني هاي كالمي كودكان
كم آنها مي با شود، اما كودكان شنواي تلفيقي براي همگام شدن

هاي ارتباطي خود را افزايش كودكان عادي، ناگزيرند كه تالش
عالوه بر فقر. دهند تا به همساالن عادي خود بيشتر نزديك شوند

شنوا خزانة واژگاني، احتماالً كمبود اعتماد به نفس در كودكان كم
بيعامل دي هاي جواب آنها به آزمون گري در زياد بودن تعداد موارد

كم. مورد مطالعه بود به اما كودكان دليل همراه بودن شنواي تلفيقي
مي با كودكان عادي، خود را با اين كودكان بيشتر شبيه كنند سازي

و شگردهاي آنها براي مواجهه با مشكالت استفادهو از ارزش ها
به مي و اعتماد بان آموزان باغچه نفس بيشتري نسبت به دانش كنند
مي. دارند و خطا را تجربه كنند، يعني حتي اگر بنابراين آزمايش

مي اي را ندانند واژه معني كلمه مي اي را حدس و ولي. نويسند زنند
مي شنواي باغچه كودك كم . دهد بان كمتر اين جسارت را به خرج

نادرست در آزمون درك هاي طبق نتايج آزمون، ميانگين پاسخ
كم واژه هاي عادي شنواي تلفيقي از گروه هاي مترادف در گروه

هاي نادرست در گروه پايين بودن ميانگين پاسخ. بيشتر است
مي عادي، با باال بودن تعداد پاسخ اما. شود هاي درست آنها توجيه

كم در گروه دانش به آموزان مي شنواي تلفيقي رسد، روند نظر
طور كلي،به. زي به همساالن عادي، در حال پيشرفت استسا شبيه

و پس از بروز در روند رشد همة مهارت ها، ابتدا توانايي وجود ندارد
كند تا مهارت كافيو ظهور آن، كودك سيري از خطاها را طي مي

كم را به و به همين دليل در كودك شنوا ارزش دست آورد
بد پاسخ ون جواب است، زيرا آنها در هاي نادرست بيشتر از موارد

و تكامل هستند و خطا در مسير يادگيري نتايج. مرحلة تجربه
كم نشان داد بين ميانگين پاسخ و شنواي هاي نادرست گروه عادي

و انحراف معيار امتياز2جدول هاي متضادها در آزمون واژهآزمودنيهايـ ميانگين

)(%ها در گروههاامتياز)انحراف معيار(ميانگين

p بان باغچه شنوايكم شنواي تلفيقيكم عاديها پاسخ

93/52001/0)08/2(86/69)58/1(13/94)40/6( درست
06/11001/0)49/7(86/9)10/1(73/1)38/2( نادرست

01/36001/0)40/2(28/20)59/1(14/4)71/5( جواب بي
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نتيجة آزمون فرضيه در مورد. بان تفاوتي وجود ندارد باغچه
كم گروه و باغچهشنواي هاي . بان نيز به همين صورت بود تلفيقي
و باغچه عدم هر تفاوت در گروه عادي بان به اين دليل است كه در

ولي علت پايين. هاي نادرست پايين است دو گروه ميانگين پاسخ
در گروه عادي، پايين. بودن اين شاخص در دو گروه متفاوت است

هاي نادرست به علت باال بودن ميانگين بودن ميانگين پاسخ
ر، توانايي آنها در پاسخ دادن به عبارت ديگ. هاي درست است پاسخ

كم. باالست بان، پايين بودن ميانگين شنواي باغچه در گروه
، به اين هاي نادرست به دليل ناتوانايي بيش از حد آنهاست پاسخ

هايي را كه ممكن بود نادرست باشد، معني كه آنها غالباً پاسخ
كم. ننوشته بودند ولي شنوا نيز تفاوت وجود داشت، بين دو گروه

در طبق نتايج آزمون، ميانگين پاسخ. دار نبود معني هاي نادرست
كم آزمون درك واژه و هاي متضاد در گروه عادي با شنواي تلفيقي
پايين. داري داشت بان تفاوت معني شنواي باغچه گروه عادي با كم

هاي نادرست گروه عادي با باال بودن تعداد بودن ميانگين پاسخ
آن پاسخ ميهاي درست با توجه به اينكه افزايش. شود ها توجيه
كم هاي نادرست در گروه پاسخ شنوا به دليل كاهش موارد هاي
به بي مي پاسخ است، دار بودن اختالف بين معني رسد نظر

كم گروه و و باغچه هاي عادي دهندة بان نشان شنواي تلفيقي
دي نزديك شدن اين دو گروه در اين مقوله به گروه همساالن عا

بي. باشد مي يعني هر چه از موارد هاي شود، ابتدا پاسخ پاسخ كاسته
و نادرست افزايش مي و در طول فرايند يادگيري با آزمايش يابد

و دريافت آموزش پاسخ هاي درست هاي نادرست به پاسخ خطا
هاي درست در آزمون درك ميانگين پاسخ. شوند تبديل مي

دري از ميانگين پاسخدار هاي متضاد به طور معني واژه هاي درست
اين نتايج احتماالً نشانة. هاي مترادف باالتر است آزمون درك واژه

. تر بودن موضوع تضاد معنايي نسبت به هم معنايي است ساده
با احتماالً علت ساده تر بودن موضوع تضاد معنايي در مقايسه

و محتواي ارتباطي والد ين با موضوع هم معنايي به شيوة آموزش
در توجيه تأثير وضعيت شنوايي بر سرعت. كودكان مربوط است

آموزان توان به اين موضوع اشاره كرد كه دانش پردازش مي
و بنابراين طبقه شنوا از لغات استفادة زيادي نمي كم بندي كنند

و به همين دليل براي يافتن لغت  منسجمي از لغات در ذهن ندارند
اين عمل مستلزم. دي انجام دهندوجوي زيابايد در ذهن جست

و زمان پاسخ را صرف زمان زيادي است دهي به واژة مورد نظر
.دهد افزايش مي

آموزان دليل محدود بودن تعداد كل دانش از آنجايي كه به
ها از نظر سطوح شنواي تلفيقي شهر تهران، مقايسة نمونه كم

و سن امكان ت مختلف شنوايي، جنسيت و با وجه به پذير نبود
مي گسترش روزافزون تعداد دانش شود آموزان تلفيقي، پيشنهاد

و محققان با حجم نمونة بيشتر در سنين مختلف تفاوت تشابهات ها
و ها را در حوزه اين گروه هاي مختلف زباني مورد بررسي قرار دهند
و تفاوت شباهت كم هاي اين گروه ها و شنواي ها با افراد عادي
م باغچه بهبان را و مورد ماية آموزشي عنوان دست شخص كرده

.استفاده قرار دهند

 گيري نتيجه
و متضادها تحت دو جنبة معناشناختي شامل مترادف ها

آ3جدول و انحراف معيار سرعت پردازش و متضادهاي درك واژهها در آزمونزمودنيـ ميانگين هاي مترادف

 (%)ها در گروههاامتياز)انحراف معيار(ميانگين

p بان شنواي باغچهكم شنواي تلفيقيكم عاديها آزمون

74/0000/0)59/0(74/1)87/1(92/5)29/3( هاي مترادف سرعت پردازش آزمون درك واژه
36/3000/0)36/2(71/4)36/2(13/9)59/3( هاي متضاد واژه سرعت پردازش آزمون درك
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و محيط آموزشي مي و علي تأثير شنوايي رغم ارائة تواند تغيير كند
كم كمك و فراهم كردن امكانات هاي متعدد به كودكان شنوا

و كودكان عادي تفاوت نسبتاً مناسب آموزشي، باز بين آنها
كم. شود چشمگيري مشاهده مي از با اين حال، اگر كودكان شنوا

هاي ارتباطي شرايط آموزشي مناسب برخوردار شوند، به مهارت
عالوه، اختالف بينبه. تري دست خواهند يافت مناسب
و متضاد، هاي دو آزمون درك واژه ميانگين هاي مترادف
س نشان تر بودن مقوله تضاد معنايي نسبت به مترادف ادهدهندة

تواند در آموزش اين كودكان مد نظر قرار است كه اين مسئله مي

.گيرد

 سپاسگزاري
رئيس محترم دانشكدة توانبخشي، جناب آقاي از زحمات

جناب آقاي دكتر دكتر ابراهيمي، مسئول وقت گروه گفتاردرماني،
و مسئوالن محترم سازمان و عشايري و پرورش استثنايي آموزش

و تمامي دانش و آموزان مدارس باغچه عادي، و عادي بان
مي خانواده و قدرداني .شود هاي محترم آنها تشكر
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