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 سگزاری سپا

 یشنواکم( فارسی -آذری)زبانه دو کودکان در زبانیفرا آگاهی و زبانی رشد ژوهش حاضر به بررسیپ

 صورت گرفته است.  و طبیعی حلزون کاشتدارای 

از استاد بزرگوارم خانم دکتر احدی به خاطر قبول راهنمایی این پژوهش کمال تشکر را دارم، نکات 

ی ایشان در پیشبرد پژوهش حاضر انکارناپذیر است  یق و دلسوزانهجا و راهنمایی دقگشا و تذکرات بهراه

 کردند. که با صبر و حوصله اینجانب را راهنمایی می

 پور  به جهت قبول راهنمایی کمال تشکر و قدردانی را دارم. از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نیلی

همچنین در مقام مشاور که  از استاد محترم سرکار خانم دکتر جارالهی کمال تشکر و قدردانی را دارم و 

 کردند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.ای را گوشزد میبا نهایت صبر و حوصله نکات ارزنده

  شد و نوعمیکالسهای پربار استاد بزرگوارم خانم دکتر افراشی و مباحثی که در این کالسها مطرح 

 ی بسیار را برای  پرداختن به مسائل اینشناسی داشت، انگیزه و عالقهنگاهی که ایشان نسبت به زبان

 وجود آورد، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.حوزه در من به

مال بار صرف کاز استاد ارجمندم دکتر عاصی در مقام مدیر گروه زبانشناسی و نیز به خاطر کالسهای پر

 کر را دارم.تش

از استاد ارجمندم دکتر دبیرمقدم به خاطر کالسهای دستور گشتاری که با صبر و حوصله فراوان همواره 

 نهایت سپاسگزارم.مایه دلگرمی من بوده و هست، بی

شناسی در ادبیات که با نهایت حوصله و از استاد بزرگوارم جناب دکتر سجودی به خاطر کالسهای زبان

 کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم.متانت تدریس می

ر شناسی کمال تشکاز استاد ارجمندم دکترمدرسی به خاطر صبر و حوصله باور نکردنی در تدریس واج

 و قدردانی را دارم.

و  کمال تشکرای های میان رشتهزاده بابت کالسهای پژوهشخانم دکتر نعمتاز استاد بزرگوارم سرکار 

 قدردانی را دارم.

 شناسی فرهنگی کمال تشکر و قدر دانی را دارم.استاد بزرگوارم دکتر فاضلی بخاطر کالس نشانهاز 

 ای کمال تشکر و قدر دانی را دارم.های سمینار چندرشتهچی بابت کالسپاکتاز استاد بزرگوارم دکتر 

ع و چگونگی لو کمال تشکر را دارم که در انتخاب موضودر ضمن از دوست و همکار محترم دکتر حاجی

 ای را گوشزد کردند.پیشبرد رساله نکات مفید و ارزنده

ماً های این پژوهش مستقیدر پایان با وجود تمام راهنماییها و نکات ارزنده اساتیدم، کلیه نقصها و کمبود

های بعدی در این حوزه ای برای انجام تحقیقو تماماً از آن نگارنده است. امیدوارم این پژوهش انگیزه
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 چکیده

حس  شناسی زبان است.شناسی و روانزبانی کودک از جمله مباحث اصلی مطرح در زبانبررسی روند رشد زبان و آگاهی فرا

نوا شهای بسیاری درباره مهارت زبانی کودکان کمرو، پژوهشفراگیری زبان و رشد آن ضروری است. ازاین شنوایی برای

نوا شکه به نتایج متفاوتی منتهی شده است. در مقایسه با کودکان سالم، بیشتر کودکان کم های مختلف انجام شده،در زبان

های اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رشد زبانی و مهارتداده های زبان از خود نشانتأخیرهایی را در رشد برخی حوزه

ت. با کودکان دوزبانه طبیعی اس هاشنوای دارای کاشت حلزون و مقایسه آنفارسی کم -فرازبانی در کودکان دوزبانه آذری

گروه  که دردند دبستانی، سال اول و دوم انتخاب شطبیعی و دارای کاشت حلزون از سه پایه پیش کودک 63بدین منظور، 

برای بررسی رشد . نفر حضور داشت 81 نیز ن دوزبانه طبیعینفر و در گروه کودکا 81کودکان دوزبانه دارای کاشت حلزون 

های فرازبانی از (، و برای بررسی مهارتTOLDزبان ) های نمونه گفتار پیوسته و آزمون رشدها از آزمونزبانی آزمودنی

حاصل از آمار های ژوهش حاضر، یافتهپدر آزمون آگاهی واجی، آزمون آگاهی نحوی و آزمون آگاهی واژگانی استفاده شد. 

های فرازبانی کودکان دوزبانۀ دارای کاشت حلزون در برخی مشخص کرد که رشد زبانی و مهارتاستنباطی توصیفی و 

فرازبانی کودکان دوزبانۀ طبیعی در زبان آذری های مهارتتأخیر است، اما رشد زبانی و های زبان آذری و فارسی دچار حوزه

فرازبانی کودکان دوزبانۀ دارای  هایمهارترشد زبانی و میان  و فارسی در سطح هنجار است. برای مشخص کردن رابطه

ای هکه اختالف عملکرد آزمودنی داد نتایج آماری نشان و کودکان دوزبانۀ طبیعی در زبان آذری و فارسی،حلزون  کاشت

وجود، در بااین (.<50/5Pهای زبانی و فرازبانی، معنادار نیست )دبستانی، پایه اول و دوم در برخی از خرده آزمونپایه پیش

ادار ها در زبان فارسی و آذری معنفرازبانی اختالف عملکرد آزمودنی هایمهارت های زبانی وها و خرده آزموناکثر آزمون

های فرازبانی، نتایج پژوهش نشان داد که میان و مهارتزبان های رشد . در رابطه با همبستگی بین آزمون(>50/5P) است

های فرازبانی در هر سه گروه کودکان دوزبانۀ های درک واژگانی و درک دستوری آزمون رشد زبانی با مهارتآزمونخرده

کرد مقایسه عمل طبیعی همتای سنی در زبان آذری و فارسی همبستگی وجود دارد.کودکان دوزبانۀ و حلزون  دارای کاشت

دوم  و بین کودکان طبیعی سال اولبجز دبستانی، سال اول و دوم نیز مشخص کرد که در زبان فارسی بین سه پایه پیش

اوت های رشد زبان تفبانی و آزمونهای فرازدر بقیه آزمونتقریباً  در غنای واژگانی و جنبه ساختاری آزمون آگاهی واژگانی،

مقایسه بین سه گروه کودکان دارای کاشت حلزون (. >50/5P) ها در زبان فارسی و آذری معنادار استعملکردی آزمودنی

های فرازبانی زبان فارسی نشان داد که تفاوت عملکرد کودکان سال اول و دوم در جنبه های رشد زبان و آزموندر آزمون

ها در بقیۀ آزمون رشد زبان ؛ در مقابل، تفاوت عملکردی آزمودنی(<50/5P)ون آگاهی واژگانی، معنادار نیست ساختاری آزم

همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین رشد زبانی و . (>50/5P)های فرازبانی زبان فارسی معنادار است و آزمون

دبستانی، اول و دوم در گروه کودکان دوزبانۀ دارای کاشت حلزون و گروه های پیشفرازبانی کودکان پایه هایمهارت

 (.>50/5P) وجود داردکودکان دوزبانۀ طبیعی در زبان فارسی و آذری تفاوت معنادار 

ییی، آگاهی نحوی، آگاهی واژگانی، آگاهی واجشنوا بیآسبا کودکان، دوزبانگی، فرازبانیآگاهی رشد زبانی،  ها:کلید واژه
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 مقدمه  8-8

سازد تا تمامی صداهای یکی از مهمترین حواس پنجگانۀ آدمی است که فرد را قادر می 1شنوایی   

برای کسب تجارب از محیط  های اولیهاطراف خود را بشنود. در واقع شنوایی مانند بینایی یکی از روش

است. نوزاد انسان از بدو تولد قادر است اصوات پیرامون خود را پردازش کند تا از این طریق، با تکیه بر 

 2حس شنوایی، امکان فراگیری گفتار و زبان محقق گردد. در صورت عدم وجود این حس، فرد را ناشنوا

 نامند.می

ای برای رشد زبان گفتاری از طریق کانال شنوایی عمیق، زمینهشنوایی در افرادی با نا 3کاشت حلزون  

سازد. بنابراین بعد از احساس شنیدن از طریق جراحی، کودک نیازمند پردازش و شنیداری فراهم می

ها در برقراری ارتباط است و با توجه به اینکه سن کودک های شنیداری جهت کاربرد آنتفسیر سیگنال

های نخستین زندگی وی جهت کسب ها و سالقش مهمی داشته و نیز ماهدر فرایند کسب زبان ن

های زبان بسیار مهم است، بنابراین کاشت حلزون شنوایی شرایط مناسبی را برای کودک فراهم مهارت

کند. به همین خاطر اقدامات توانبخشی کودکان کاشت حلزون شنوایی شده، همگی باید به منظور می

تباطی باشد. زیرا کیفیت تعامل و برقراری ارتباط بین کودک و بزرگسال، نقش های ارافزایش مهارت

 مهمی را در یادگیری زبان و گفتار دارد.

کودکان و پیشرفت تحصیلی آنها به نتایج  5زبانی و فرازبانی بر رشد 4مطالعات دربارۀ تاثیر دوزبانگی

، هککنند، در حالیزبانگی اشاره میمنفی دوبیشتر به تاثیر  . مطالعات پیشینمتناقضی دست یافته  است

زبانی در آگاهی زبانی و فرا افزایشمنجر به  زبانگیکنند که دوبرعکس، بیشتر مطالعات اخیر اشاره می

هدف این پژوهش مقایسه رشد زبانی و آگاهی  (.1379، 6)کمنس شود.کودکان کاشت حلزون می

رسی( کاشت حلزون و طبیعی است تا معیارهای مهم در انتخاب فا-فرازبانی در کودکان دوزبانۀ )آذری

 روش آموزشی مناسب کودکان دوزبانه کاشت حلزون تعیین شود.
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 بیان مساله پژوهش 8-0

زبان به عنوان فصل ممیز آدمی با سایر موجودات یکی از مسائلی است که پیوسته مورد توجه 

زبانی کودک از جمله مباحث رشد زبان و آگاهی فرادانشمندان علوم مختلف بوده است. بررسی روند 

 1شناسی زبان است. نوزاد طبیعی انسان در زمان تولد، دارای حلزونشناسی و رواناصلی مطرح در زبان

های صوتی را دریافت و به نقاط خاصی از مغز انسان ارسال تواند پیامای است که میکامال تکامل یافته

میق عشدید و ی یشنواکمبا گیرد. اما، کودکان کند تا کودک پس از تولد از طریق شنیدن، زبان را فرا 

به دلیل نقص در دستگاه شنوایی قادر به شنیدن بخش عظیمی از صدای گفتاری خود )بازخورد 

رباره ذهنی د زمینۀشود این کودکان فاقد پیشه همین دلیل گفته می( و دیگران نیستند، ب2شنیداری

 اصوات گفتاری و نیز مستعد تأخیر در زبان و آگاهی فرازبانی هستند.

گاهی آ های زبان که اغلب با استفاده از تکالیفآگاهی فرازبانی، یعنی توانایی تمرکز و تفکر در ویژگی

هی آگا  اند که چنین نشان دادههم تحقیقات پیشینشود. میشناختی، واژگانی و نحوی سنجیده واج

ای هر هزبانه باال باشد، زیرا برای یادگیری دو زبان فرد باید بر ویژگیفرازبانی ممکن است در کودکان دو

ها نشان داده است که حتی قرار گرفتن محدود در معرض زبان دوم نیز پژوهشدو زبان توجه نماید. 

 ،موثر نباشدوجود، ممکن است دوزبانگی به تنهایی بااین .(2114و همکاران،  3چن) ردمزایای واجی دا

 نیز بر آگاهی فرازبانی کودک به ویژه از نظر آگاهی نحوی تأثیر بگذارند. هابلکه خود زبان

پژوهشگران درباره تأثیر دوزبانگی بر رشد شناختی کودکان و پیشرفت تحصیلی آنها به نتایج متناقضی 

، برعکس، هککنند، در حالیزبانگی اشاره می. مطالعات پیشین بیشتر به تأثیر منفی دوانددست یافته

ز این شود. یکی ازبانگی ممکن است منجر به تأثیر مثبت کنند که دوبیشتر مطالعات اخیر اشاره می

زایش د که دوزبانگی باعث افانها نیز نشان دادهآگاهی فرازبانی است. برخی پژوهش افزایشتأثیرات مثبت 

( در پژوهش خود 2111) 4گلدستین و بونتا شود. برای مثال،می بهنجار رشد گفتار و زبان در کودکان

بانه، زکنند، نسبت به همتایان تکدریافتند که کودکانی که به طور پیوسته از دو زبان استفاده می

( دوزبانگی باعث افزایش 2112) 5ک و بالیستوکتری دارند. براساس نظر باراهای واجی پیشرفتهمهارت

( معتقدند دوزبانگی 2111) 6شود. بالیستوک و کریکآگاهی فرازبانی و عملکرد اجرایی در کودک می

رتباط های فرازبانی اآگاهی از سوی دیگر، میان رشد زبان و شفاهی تأثیر مثبت بر توانایی شناختی دارد.

 مکن است به افزایش رشد فرازبانی منجر شود. وجود دارد و افزایش رشد زبانی م

                                                 
1 Cochlear  

2 Hearing Feedback 
3  Chen et al 

4 Goldstein and Bunta 
5 Barac and  Bialystok 

6 Bialystok and Craik 


