تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون
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غزاله حاجحسینی
چکیده

زبان مهم ترين ابزار در برقراري ارتباط است؛ اما تمام افراد جامعه نميتوانند از اين ابزار بهراحتي استفادهکنند .بخشي
از افرادي که در استفاده از زبان مشکل دارند ،کسانیي هستند که دچار اختالل زباني هستند .اختالل زباني به هرگونه
نارسايي در بیان و درک گفتار اطالق ميگردد .افرادي که دچار ناتوانيهاي ذهني هستند ،معموالً از اين اختالالت
رنج مي برند و کودکان و نوجوانان سندرم داون در بین اين افراد کمتوان ذهني هستند .پژوهش حاضر به بررسي
مقايسۀ تولید گفتار در کودکان سندرم داون آموزشيافته و آموزشنیافته در شهرستان بابل ميپردازد تا تأثیر آموزش
را در بهبود مهارت گفتاري اين افراد بسنجد .اين پژوهش از نوع نیمهتجربي و مقايسهاي است که در گردآوري دادهها
از شیوه میداني بهره گرفتهاست و براي اين منظور از آزمون زبانشناسي نیليپور( )2731که به صورت پرسشنامه و
تصاوير بوده ،استفاده شدهاست .در اين تحقیق سعي شدهاست با توجه به گستردگي ساختهاي زباني در بخش گفتار،
به بررسي ساختارهاي نحوي تولید شده توسط اين گروه کمتوان ذهني پرداختهشود .نتايج بهدستآمده نشان داد
کودکان و نوجوانان پسر سندرم داون که آموزش ديدهاند ،نسبت به گروه همساالن خود که آموزش نديدهاند ،در تولید
ساختارهاي نحوي بسیار بهتر عملکردهاند.
کلیدواژهها :آموزش ،اختالل زباني ،سندرم داون ،تولید گفتار ،ساختار نحوي
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زبان براي برقراري ارتباط با يکديگر و انتقال مفاهیم ،واژههاي منفرد و جدا را بهکار نميبرند؛ بلکه
با ترتیب و نظم خاص ،تعدادي از واژهها را به صورت رشتهاي مشخص به يکديگر پیوندميدهند.
آن بخش از دانش زبانشناسي که به بررسي ترتیب واژهها در جمله و بخشهاي سازندۀ آن
ميپردازد  ،نحو زبان 2نامیدهميشود.
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نحو زبان در برقراري ارتباط و درک مفاهیم نقش اساسي دارد .ازآنجاکه آرايش کلمات
جمله در انتقال مقصود گوينده و شنونده مؤثر است ،تغییر در اين ترتیب باعث درک مفهوم
متفاوتي مي شود .اشکال در نحو و کاربرد زبان سبب وقفه و ايجاد مشکل در برقراري ارتباط
ميشود.
تولید نحو در کودکان ،رشد سلسله مراتبي داردکه در حدود  0-7سالگي به پیچیدگيهاي
نحوي تا سطح جملههاي مرکب و بندهاي ترکیبي ميرسد و تا حدود  5سالگي گفتارشان به
گفتار بزرگساالن نزديک ميشود .البته اين سیر رشد زبان در مورد کودکان سالم صدق ميکند.
برخي کودکان بهخاطرِ وجود برخي ناتوانيها و معلولیتهاي ذهني يا فیزيولوژيک از پشت
سرگذاشتن اين مراحل رشد زباني ناتوانند .از جملۀ اين افراد ميتوان به کودکان کمتوان ذهني
اشارهکرد که به سندرم داون مبتال هستند.
سندرم داون 1يک اختالل کروموزومي است که در آن کروموزوم  12و يا قسمتي از آن
سهتايي شده که به آن تريزومي 7نیز ميگويند .عصبشناس انگلیسي لندن داون 4در سال 2000
براي اولین بار اين کروموزوم را از بیماريها و معلولیتهاي ديگر جدا کرد و به خاطر شباهت
ظاهري آنها با مغولها آنان را منگل نامید (اخالقي کوهپايي.)2713 ،
اين اختالل ضمن اين که تغییرات جسمي مشخصي را در شخص بهوجود ميآورد ،موجب
پیدايش اختاللهايي در مغز کودک نیز مي شود که ممکن است به عقبماندگي ذهني ختم شود.
در واقع ،سندرم داون يکي از زيرشاخههاي عقبماندگي ذهني است که با مشکالت فیزيکي و
زباني ظاهري همراه است .اين کودکان به لحاظ رفتارهاي آموزشي سه خصوصیت مشخص دارند:
 -2سرعت يادگیري آنها کند است  -1آموختههاي خود را زود فراموش ميکنند -7 .در تعمیم
آموختههاي خود ناتوانند (افروز.)2733 ،
افراد مبتال به سندرم داون ،همچنین به دلیل بروز نقايص ساختاري و کارکردي در اندامهاي
تولید گفتار ،در زمینۀ تولید هنجار صداهاي زباني با مشکالت فراواني مواجهميشوند و نیز اين

ادبیات و پیشینۀ پژوهش
بهطور کلي کودکان عادي در حدود يکسالگي قادرند که کلماتي را به زبان آورند؛ اما کودکان
سندرم داون که در خانه نزد والدين خود بزرگ ميشوند ،بهطور متوسط در سنین دو تا سهسالگي
قادر ميشوند اولین کلمات را بیان کنند .اگرچه ديدهميشود برخي از کودکان سندرم داون مي -
توانند در يک سالگي کلمات را مفهوم بیان کنند ،برخي ديگر از اين کودکان در هفت يا هشت-
سالگي نمي توانند کلمات معنادار و واضحي را به زبان آورند .اين نکته نیز بیانگر اين است که
کودکان سندرم داون ضمن اينکه در بعضي از ويژگيها با هم شباهت دارند ،داراي تفاوتهاي
فردي قابلتوجهي نیز ميباشند که مي تواند در بسیاري موارد مربوط به وجودساختمان يافتههاي
تريزومیک باشد .کودکان سندرم داون به داليل متعددي در معرض خطر ابتال به آسیبهاي گفتار
و زبان هستند؛ بهعنوان مثال عفونتهاي مکرر گوش میاني که بهصورت نوساني منجر به کم-
شنوايي انتقالي ميشود در دراز مدت منجر به کمشنوايي حسي عصبي ميشود .در واقع اين
کودکان نمي توانند از دستگاه شنوايي خود براي يادگیري زبان کالمي استفادۀ بهینه کنند.
ازآنجاييکه صحبتکردن يکي از کنش هاي ذهني کودکان است ،فقدان آن در کودکان و
نوجوانان سندرم داون ميتواند نشانهاي کامالً بارز از عقبماندگي ذهني در اين کودکان باشد.
بهعالوه همانطوري که در باال ذکر شد ،وجود برخي از اختالالت و نارساييهاي جسمي و حسي،
از جمله اختالل در حس شنوايي و وضعیت خاص دهان و لبها در اين کودکان نیز ميتواند در
تأخیر کالميشان مؤثر باشد .در مجموع مشخصه هاي ارتباطي و گفتاري کودکان سندرم داون را
ميتوان به شکل زير خالصهکرد:
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ويژگيهاي خاص و نقايص آشکار ،قابلیت فهم گفتار آنها را به شکل اساسي دچار محدوديت
ميکند(روحي.)2701 ،
بررسي جنبه هاي مختلف قوت و ضعف عملکرد کودکان داون مورد توجه بسیاري از تحقیقات
در سالهاي اخیر بودهاست .در پژوهش حاضر نیز سعي شدهاست تا با بررسي گفتار در کودکان
و نوجوانان سندرم داون و مقايسۀ تأثیر آموزش بر بهبود گفتار آنان ،توانايي زباني آنان را در
زمینۀ تولید ساختارهاي نحوي مورد بررسي قرار دهیم .ازآنجاييکه تولید ساختارهاي نحوي از
فرايندهاي پبچیدۀ زباني است ،اين پژوهش درصدد است تا تولید اين ساختارها را در کودکان
سندرم داون از جنبه هاي گوناگون از جمله استفادۀ درست افعال ،تطابق فاعل و فعل در جمله،
کاربرد صحیح زمان دستوري در فعلها ،و استفادۀ درست حروف اضافه بررسي کند.
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تحصیلی
 -2آسیب زبان و
درکي است (در زبان بیاني سطح رشد واژگان از سطح
پیشرفت زبان
بیاني بیش از
رشد نحو باالتر است).
 -1قابلیت فهم گفتار آنان پايین است.
 -7آسیب حافظۀ کوتاهمدت شنیداري به کالمي سبب ميشود که رشد زبان کالمي با نقايص
عمدهاي روبهرو شود.
 -4مدالیته بیاني و مهارتهاي بیاني حرکتي آنها قويتر از مدالیته شنیداري و مهارتهاي
شنیداري -صوتي آنان است.
-5کودکان سندرم داون از بیان چهرهاي ،حرکات بدني و صداسازي براي ابراز وجود و برقراري
ارتباط استفادهميکنند (عرشي.)2735 ،
در بین کودکان عقب ماندۀ ذهني که در ايران به نام کودکان استثنايي شناخته ميشوند،
کودکان داراي سندرم داون اولین گروهي هستند که در صورت برخورداري از برنامهريزي و مراقبت
صحیح از بدو تولد مي توانند زندگي بسیار نزديک به طبیعي داشته باشند .مشکل اصلي کودکان
سندرم داون کمتواني ذهني است که در قدرت يادگیري آنها اثر ميگذارد.
مشکل جسمي کودکان سندرم داون قسمتي به دلیل هیپوتوني عضالني است؛ بنابراين
تمرينهاي حسي -حرکتي مفید خواهدبود؛ بهطوريکه باعث افزايش بهرۀ هوشي ميشود .با
بررسي بهرۀ هوشي اين گروه از کودکان ميتوان آنها را در مراحل آموزش ،بهتر و دقیقتر ياري
رساند.

تحقیقات متعددي در مورد توانمنديهاي زباني کودکان سندرم داون انجام گرفتهاست.
نتايج اين تحقیقات نشان ميدهد که اين کودکان خصوصیات و ويژگيهاي نحوي خاصي در رفتار
زباني خود بروز ميدهند که منطبق بر رفتار زباني کودکان طبیعي نیست.
«کارر» 5و «ديويس » ( )2115در مطالعهاي که روي  41کودک سندرم داون انجام دادند،
دريافتند که کودکان سندرم داون به علت کم توجهي در پردازش شنیداري با مشکل مواجه هستند.
پوسکال 0نیز بر اين نظر است که کودکان و حتي بزرگساالن سندرم داون در پردازش شنیداري
بیشتر از پردازش ديداري مشکل دارند .همچنین لینکلن 3و همکاران(  ،)2105و کوهن 0و همکاران
( ) 2102معتقدند که کودکان سندرم داون در مقايسه با کودکان طبیعي به زمان بیشتري براي
تمرکز و تشخیص نیاز دارند که با افزايش سن ،اين زمان کاهش مييابد و به افراد طبیعي نزديکتر
ميگردند (يادگاري.)2737 ،
23
رينولدز 1و فرانکوسي ( )2115با استفاده از آزمونهاي درک ،پیچیدگيهاي واژي -نحوي
جمالت معلوم ،مجهول ،شرطي و زمان جمالت افراد سندرم داون را در سن حدود ششسالگي

پژوهشهايي در زمینۀ تواناييهاي گفتاري و نوشتاري کودکان کمتوان ذهني و سندرم داون در
کشورمان نیز صورت پذيرفتهاست که در ادامه بهاختصار به برخي از آنها اشاره ميگردد:
جماالن ( )2731ويژگيهاي تولیدي /تلفظي کودکان کمتوان ذهني آموزشپذير را بررسي کرد و
نشان داد که  % 73از اين کودکان فاقد هرگونه خطاي تولیدي هستند؛ ولي  % 33از اين کودکان
بیش از  0خطاي تولیدي دارند و بیشترين نوع خطاي تولیدي خطاي جانشیني است و همخوان -
هايي که بیش از  % 33از اين کودکان در تولید آنها کامال موفقیت داشتند ،همخوانهاي
 /m/t/n/b/f/x/بودند (دستجردي کاظمي.)2700 ،
سرايي علیخاني ( ) 2731با بررسي واژگان گفتاري کودکان کمتوان ذهني آموزشپذير نشان داد
که اين کودکان در تمیز شنیداري واژهها دچار ضعفند .واژگان تولیدي آنها اغلب از نوع اسامي
ذات بوده و کمترين واژگان کاربرديشان ،ضمايرند و از ضماير شخصي متصل بیشتر استفادهمي-
کنند .میانگین طول جمالت گفتاري آن ها ،سه واژه بوده و افعالشان غالباً داراي زمان حال هستند.
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بررسي کردند .بهعلت مشکالت ذهني اين افراد ،درک دستوري آنان ضعیفتر از ساير سطوح زباني
بود و الگوهاي تولید واژي -نحوي در اين گروه متفاوت از گروه طبیعي بود .در اين پژوهش ،عامل
مهم و مؤثر در اختالل ،ضعف حافظۀ کوتاهمدت شنیداري عنوان شد .در تحقیقات قبلي که توسط
فالور و میلر 2113( 22نقل از هويس )030-021 :2110 21،انجام پذيرفته بود ،اختالل توجه افراد
سندرم داون را به تأخیر شناختي آنان نسبت دادهبودند .البته بايد توجه داشت که بین شناخت و
مهارتهاي زباني هم رابطۀ تنگاتنگي وجود دارد (يادگاري.)2737 ،
کارر و همکارانش ( )2110با نقشهبرداري مغز در افراد سندرم داون ،ساختار عصبي نامتقارن مغز
را در آن ها مشاهده کردند و آن را به محدوديت توجه در مقايسۀ با کودکان طبیعي نسبت دادند.
توجه در افراد طبیعي مربوط به لوب پیشین و در سندرم داون بیشتر مربوط به لوب پسین است.
ضمناً در افراد سندرم داون در زمان توجه قشر مغز فعال است؛ ولي در افراد طبیعي لوب پیشاني
داراي فعالیت بیشتري است.
در تحقیق هسکت 27و چپمن ( ) 2110با مطالعۀ تولید کالمي و نحو در  11کودک سندرم داون
و  11کودک طبیعي ،نظريه توماسلو و هايمن ( )2115مبني بر اينکه افعال ،مرکز رشد نحو
هستنند ،مورد بررسي قرار گرفت .در تحقیق قبلي آنها که در سال  2111گزارش شده بود ،افراد
سندرم داون ،در مقايسه با گروه کنترل ،افعال کمتري در گفتههاي خود تولید ميکردند .هسکت
و چپمن مشکالت نحوي را ناشي از اشکال در دستیابي به ساختارهاي زباني در ذهن دانستند و
علت آن را به ضعف حافظۀ شنیداري کوتاه مدت نسبت دادهاند (سلیمي.)2711 ،
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پیشرفت
افتخاري ( )2733با و
تحصیلی و بیان صفات ساده تفصیلي و عالي در پسران کمتوان
يسه و درک
بررسي و مقا
ذهني مبتال به سندرم داون و بدون سندرم داون به تأثیر وجود اين سندرم بر مهارتهاي درکي
و بیان مفاهیم فوق پرداخت و نشان داد که سندرم داون بر نتايج آزمونهاي نگهداري ذهني و
آزمون ريون و آزمون ادراک صفا ت ساده و عامي تأثیر ندارد .در آزمون درک و بیان صفات تفصیلي،
دانشآموزان سندرم داون ضعیف تر بودند .در هر دو گروه بیان صفات ساده آسانتر از بیان صفات
تفصیلي و بیان صفات تفصیلي آسان تر از بیان صفات عالي بود؛ اما در درک صفات فوق تفاوتي
وجود نداشت .همچنین اين پژوهش نشان داد که کودکان کمتوان ذهني داراي سندرم داون در
مقايسه با کمتوان ذهني ديگر در درک و بیان صفات ضعیفتر هستند.
رضواني ( ) 2701با بررسي دو جنبۀ مهم تولید زباني شامل نحو و واژگان در کودکان سندرم داون
مشاهده کرد که در کودکان سندرم داون با سن عقلي پنجساله ،تولید کلمه بهطور معناداري بهتر
از تولید نحوي است .با اين يافته ،پژوهشگر احتمال دادهاست که تولید واژگان و نحو ،دو حوزۀ
زباني مجزا و مستقل از هم هستند.
ملکشاهي ( ) 2700به بررسي نحوۀ عملکرد ده کودک مبتال به سندرم داون فارسي زبان در درک
ساختارهاي نحوي ساده و مرکب براي شناسايي و ارزيابي نقاط ضعف و قوت آنها پرداخت .به
اين منظور ،تشابهات و تفاوت هاي عملکرد زباني آنان را با عملکرد ده کودک طبیعي به عنوان
گروه کنترل مورد مقايسه قرار دارد تا الگويي دربارۀ رشد و عملکرد زباني گروه اول در زمینۀ
درک نحوي بهدست دهد .پس از تحلیل داده هاي آزمون درک زباني مشخص شد که گروه داون

در درک ساختارهاي ساده ،مرکب و مرکب ناهمپايه بسیار ضعیفتر از گروه طبیعي عملکردند .و
اين مسئله در میانگین امتیازهاي ساختارهاي مرکب نمايانتر بود.
پوالدي ( )2711مهارتهاي زباني در کودکان عقبماندۀ ذهني مبتال به سندرم داون را مورد
مطالعه قرار داد .وي تعداد دوازده متغیر را بین گروه عقبماندۀ ذهني و گروه افراد عادي مقايسه -
کرد .متغیرها عبارت بودند از :تعداد کل کلمهها ،انواع کلمه ،نسبت نوع به تعداد کلمهها ،تعداد
کل فعلها ،میانگین طول گفته ،میانگین تعداد فعل در هر گفته ،حذف واژههاي دستوري ،تعداد
مواد غیردستوري ،نشانههاي دشواري در يافتن کلمهها ،تعداد لغزشهاي زباني ،تعداد کلمات
ساختگي و تولید آواهاي گفتاري .اين تحقیق نشان داد که در فراگیري زبان میان کودکان
عقبماندۀ ذهني دچار سندرم داون و کودکان بههنجار ،تفاوت معنادار وجود ندارد و فقط کودکان
عقبماندۀ مورد مطالعه در اين زمینه دچار تأخیر تحولي ميباشند.

چنانکه مالحظه ميشود ،پژوهشهاي انجامشده پیرامون تواناييهاي زباني افراد سندرم داون
عموماً به مقايسه مهارت زباني اين گروه با گروه هنجار پرداختهاند و آنچه در اين پژوهش مورد
توجه قرار گرفته ،يعني تأثیر آموزش در بهبود مهارت گفتاري ،در نوع خود جديد است.
7

روش پژوهش

یافتههای پژوهش
همانطور که قبال گفته شد ،پرسششوندگان اين تحقیق ،دو گروه  23نفره از پسران
آموزشيافته و آموزشنیافته داراي سندرم داون هستند .در جدول زير ،درصد و فراواني پرسش -
شوندگان نشان دادهشدهاست:
جدول  : 1فراوانی و درصد آزمودنیها
گروه

فراوانی

درصد

آموزشيافته

23

53

آموزشنیافته

23

53

جمع

13

233
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پژوهش حاضر از نوع توصیفي و مقايسهاي است و در گردآوري دادهها از شیوۀ میداني بهره
گرفتهاست .اين مطالعه به بررسي نقش آموزش در بهبود توانايي تولیدي زبان در بین کودکان
مبتال به سندرم داون ميپردازد .جامعۀ آماري اين تحقیق را کودکان پسر مبتال به ناهنجاري داون
در گروه سني  0تا  25سال در شهر بابل تشکیلميدهند .جمعیت نمونه نیز شامل دو گروه 23
نفره از پسران مبتال به سندرم داون ميشوند که يک گروه از آنها با حضور در مدرسه کودکان
استثنايي از آموزش رسمي برخوردار بودهاند و گروه ديگر هیچگونه آموزش رسمي نديدهاند .ابزار
مورد استفاده براي گردآوري داده ها ،شامل پنج آزمون مختلف از نوع تکمیل جمله و آزمون تولید
گفتار خودانگیخته بود که از آزمون استاندارد نیلي پور ( )2731در اين زمینه استفاده شدهاست
(پیوست شماره  2تا  .)5در اين پژوهش عملکرد دو گروه از آزمودنيها در بخش نحو (دستور زبان)
و در مواردي چون تطابق فعل و فاعل ،کاربرد صحیح ضماير فاعلي ،استفادۀ درست از زمان فعل
و کاربرد صحیح حروف اضافه ،مورد ارزيابي قرار گرفت .سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSو
روشهاي آمار توصیفي و استنباطي ،به تحلیل دادهها پرداخته شد.

تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون ...
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پیشرفت
تحصیلیتولیدي بودند ،براي گردآوري دادهها مورد استفاده
تکمیلي يا
پنج آزمون مختلف کهو از نوع
قرارگرفتند .هدف آزمون تکمیل جمله ،بررسي توانايي کودک سندرم داون در تولید فعل درست
در گفتار از نظر مطابقۀ فعل با فاعل جمله يا مطابقۀ زمان فعل جمله با قید زمان در آن جمله
است .اين آزمونها تکمیلکردني هستند و توسط آزمونگر تکمیلشدهاند.
آزمون اول از نوع تکمیلي بود که پرسششوندگان ميبايست جملههاي ناقص را که فاقد فعل
بودند ،با قرار دادن فعل مناسب با معناي جمله کامل کنند (پیوست شمارۀ  .)2نتیجۀ عملکرد
اين دو گروه در تکمیل فعل جمله در جدول زير آمدهاست:

جدول  : 2مقایسۀ میانگین نمرۀ دو گروه آموزشیافته و آموزشنیافته در تکمیل فعل
مناسب با معنای جمله
شاخص
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آموزشيافته

23

74/4

3/01

آموزشنیافته

23

23/3

1/12

مطابق جدول فراواني و نمودار فوق ،میانگین تکمیل فعل جملۀ گروه آموزشيافته ( )74/4از گروه
آموزشنیافته ( )23/3بیشتر است .ازآنجاييکه متغیر استفادۀ فعل از نوع کمي و فاصلهاي و متغیر
گروه (آموزشيافته و آموزشنیافته) از نوع اسمي است ،براي تعیین معناداري تفاوت استفادۀ فعل
بین دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته از آزمون  tمستقل استفاده ميکنیم.
جدول  :9نتایج آزمون  tاستفادۀ فعل برای نمونههای آموزشیافته و آموزشنیافته
گروه

تعداد

انحراف معیار

میانگین

آموزش-
يافته

43

3/01

74/4

آموزش-
نیافته

43

1/12

23/3

مt

0/510

Df

20

بt

1/232

sig

3/333

جدول  :4مقایسۀ میانگین نمره دو گروه آموزشیافته و آموزشنیافته در تکمیل فعل
مطابق با فاعل در جمله
شاخص
گروه

تعداد

انحراف معیار

میانگین

آموزشيافته

23

21/3

7/00

آموزشنیافته

23

5/7

2/15

مطابق جدول فراواني فوق ،میانگین نمرۀ تکمیل فعل جمله مطابق با فاعل درگروه آموزشيافته
( )21از گروه آموزشنیافته ( )5/7بیشتر است .چون متغیر استفاده فاعل با فعل از نوع کمي و
فاصلهاي و متغیر گروه (آموزشيافته و آموزشنیافته) از نوع اسمي است ،براي تعیین تفاوت
استفاده فاعل با فعل بین دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته از آزمون  tمستقل استفاده ميکنیم.
جدول  :5نتایج آزمون  tمطابقۀ فعل و فاعل برای نمونههای آموزشیافته و آموزش -
نیافته
گروه

تعداد

انحراف معیار

میانگین

آموزش-
يافته

23

7/00

21/3

آموزش-
نیافته

23

2/15

5/7

مt

5/440

df

20

بt

1/232

Sig

3/333
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چون  tمحاسبهشده ( =0/510م )tدر سطح اطمینان  15درصد ( )α=3/35و درجۀ آزادي  20از t
جدول بحراني ( =2/10ب )tبزرگتر است ،نتیجه ميگیريم که تفاوت مشاهدهشده معنادار است؛
يعني بین استفادۀ فعل در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و آموزشنیافته سندروم
داون تفاوت وجود دارد .مقادير میانگین جدول فوق نشانميدهد که استفادۀ فعل در گروه آموزش-
يافته بیشتر از گروه آموزشنیافته است .بنابراين با توجه به تحلیل صورتگرفته ،گروه آموزشيافته
از توانايي بیشتري نسبت به گروه آموزشنیافته برخوردارند .آزمون ديگر به مطابقۀ فعل و فاعل در
جمله پرداخت .اين آزمون از نوع گزينهاي بود .آزمودنيها ميبايست فعلي را انتخاب کنند که از
نظر شخص ،شمار و زمان با فاعل جمله مطابقت داشته باشد .عملکرد پرسششوندگان در اين
بخش در جدول شماره  4قابل مالحظه است:

تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون ...

چون  tمحاسبهشده ( و
تحصیلیاطمینان  15درصد ( )α=3/35و درجۀ آزادي  20از
پیشرفتدر سطح
 =5/440م)t

11

 tجدول بحراني ( =1/232ب )tبزرگتر است ،نتیجه ميگیريم که تفاوت مشاهدهشده معنادار
است؛ يعني بین مهارت مطابقۀ فاعل با فعل در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و
آموزشنیافتۀ سندروم داون تفاوت وجود دارد و عملکرد گروه آموزشيافته بهتر از گروه آموزش -
نیافته است.
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آزمون سوم به بررسي توانمندي آزمودني ها در انتخاب زمان مناسب فعل جمله در مطابقت
با قید زمان در جمله اختصاص دارد .اين آزمون از نوع تکمیلکردني بودهاست و پرسششوندگان
ميبايست فعل مناسب با قید زمان را در جاي خالي قرار دهند .نتیجۀ تحلیل دادهها در اين بخش
در جدول زير آمدهاست:
جدول  : 6مقایسۀ میانگین نمرۀ تطابق فعل با قید زمان در دو گروه آموزشیافته و
آموزشنیافته
شاخص
گروه

میانگین

تعداد

انحراف معیار

آموزشيافته

23

27/3

2/15

آموزشنیافته

23

3/4

2/04

مطابق جدول فراواني فوق ،میانگین کاربرد فعل مناسب با قید زمان جمله در گروه آموزشيافته
( )27/3از گروه آموزشنیافته ( ) 3/4بیشتر است .چون متغیر استفادۀ زمان و تولید فعل از نوع
کمي و فاصلهاي و متغیر گروه (آموزشيافته و آموزشنیافته) از نوع اسمي است ،براي تعیین تفاوت
استفادۀ زمان و تولید فعل بین دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته از آزمون  tمستقل استفاده-
ميکنیم.

جدول  :7نتایج آزمون  tاستفادۀ زمان فعل مطابق با قید زمان برای نمونههای آموزش-
یافته و آموزشنیافته
گروه

تعداد

انحراف
معیار

میانگین

آموزش
يافته

23

0/03

27/3

آموزش
نیافته

23

1/17

3/1

مt

df

بt

sig
11

چون  tمحاسبه شده ( =4/415م )tدر سطح اطمینان  15درصد ( )α=3/35و درجۀ آزادي  20از
 tجدول بحراني ( =2/10ب )tبزرگتر است ،نتیجه ميگیريم که تفاوت مشاهدهشده معنادار است؛
يعني بین استفادۀ زمان مناسب فعل در تطاق با قید زمان در گفتار کودکان و نوجوانان پسر
آموزشيافته و آموزش نیافته سندروم داون تفاوت معنادار وجود دارد .مقادير میانگین جدول 3
نشانميدهد که عملکرد گروه آموزشيافته در اين زمینه بهتر از گروه آموزشنیافته است.
آزمون چهارم نیز از نوع تکمیلکردني بود .در اين آزمون ،جمالتي به آزمودنيها ارائه شد که جاي
فاعل جمله خالي بود و آنها ميبايست با قرار دادن ضمیر فاعلي مناسب در جاي خالي ،جمله را
کامل کنند .در اين زمینه نتیجۀ عملکرد دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته را در جدول زير
مالحظه ميکنید:
جدول  :1مقایسۀ میانگین نمرۀ دو گروه آموزشیافته و آموزشنیافته در انتخاب ضمیر
فاعلی مناسب با فعل جمله
شاخص
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آموزشيافته

23

14/3

4/21

آموزشنیافته

23

23/3

1/32

مطابق جدول فراواني فوق ،میانگین نمرۀ تطابق ضمیر فاعلي با فعل جمله در گروه آموزشيافته
( )14/3از گروه آموزشنیافته ( )23/3بیشتر است .چون متغیر استفادۀ ضمیر فاعلي از نوع کمي
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4/415

20

1/232

3/333

تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون ...

تحصیلی
آموزشنیافته) از نوع اسمي است ،براي تعیین تفاوت
پیشرفتيافته و
و فاصلهاي و متغیر گروهو (آموزش
استفاده ضمیر فاعلي بین دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته از آزمون  tمستقل استفادهميکنیم.

جدول  :3نتایج آزمون  tاستفادۀ ضمیر فاعلی برای نمونههای آموزشیافته و آموزش -
12

نیافته
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گروه

تعداد

انحراف
معیار

میانگین

آموزش
يافته

23

4/21

14/3

آموزش
نیافته

23

1/32

23/3

df

مt

20

0/03

sig

بt

1/232

3/333

چون  tمحاسبهشده ( =0/03م )tدر سطح اطمینان  15درصد ( )α=3/35و درجۀ آزادي  20از t
جدول بحراني ( =1/232ب )tبزرگتر است ،نتیجه ميگیريم که تفاوت مشاهدهشده معنادار است؛
يعني بین استفادۀ ضمیر فاعلي در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و آموزشنیافته
سندروم داون تفاوت وجود دارد و استفادۀ درست ضمیر فاعلي در گروه آموزشيافته بیشتر از گروه
آموزشنیافته است.
آزمون پنجم و آخر در اين پژوهش ،آزمون بررسي مهارت دو گروه در استفادۀ درست از حروف
اضافه است .اين آزمون از چند تصوير تشکیلشده و از پرسششوندگان خواستهشده که در مورد
آن تصاوير صحبتکنند (پیوست شماره  .)5سپس گفتار خودانگیختۀ آزمودنيها در مورد تصاوير،
ضبط و پیاده سازي شد و کاربرد حروف اضافه مورد بررسي و تحلیل آماري قرار گرفت .نتیجه در
جدول زير قابل مشاهدهاست:
جدول  :11مقایسۀ میانگین نمرۀ دو گروه آموزشیافته و آموزشنیافته در استفادۀ
درست حروف اضافه
شاخص
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آموزشيافته

23

0/3

2/15

آموزشنیافته

23

1/2

2/1

گروه

تعداد

انحراف
معیار

میانگین مt

آموزش
يافته

23

2/15

0/3

آموزش
نیافته

23

2/1

1/2

23/311

df

20

بt

1/232

sig

3/333

 tجدول بحراني ( =2/10ب )tبزرگتر است ،نتیجه ميگیريم که تفاوت مشاهدهشده معنادار است؛
يعني بین استفادۀ حروف اضافه در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و آموزشنیافتۀ
سندروم داون تفاوت وجود دارد و استفادۀ حروف اضافه در گروه آموزشيافته بیشتر از گروه
آموزشنیافته است.
بحث و نتیجهگیری
تحلیل دادهها در بخش قبل مشخصکرد که در همۀ ساختهاي نحوي ،تولید گفتار بچههاي
آموزشيافته بسیار بهتر از گروه آموزشنیافته است .کودکان آموزش يافته در انتخاب فعل مناسب
با فاعل جمله ،و قید زمان جمله و همچنین در انتخاب ضماير فاعلي مطابق با فعل جمله عملکرد
بهتري دارند و در کاربرد درست حروف اضافه نیز موفقتر عملکردند .نتیجۀ تحقیق حاضر با
نتايج تحقیقات سرايي علیخاني ( ،)2731همسو است .همچنین نتايج پژوهشي که ملکشاهي
( ) 2700در زمینۀ درک ساختارهاي نحوي ساده و مرکب انجام دادهاست ،با عملکرد پژوهش
حاضر در يک راستا قرار دارد؛ اين در حالي است که نتايج پژوهش حاضر با تحقیقات میین واگنر
( ،)2103که رشد سن عقلي را در پیشرفت مهارتهاي گفتاري مؤثر ميداند ،ناهمسو است .بین
استفادۀ درست فاعل و فعل در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته وآموزشنیافته سندرم
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همانطورکه در جدول شماره  23مالحظهميکنید کاربرد درست حروف اضافه در گروه آموزش-
يافته ( )0/3از گروه آموزشنیافته ( )1/2بیشتر است و ازآنجاييکه متغیر استفادۀ حروف اضافه
از نوع کمي و فاصلهاي و متغیر گروه (آموزشيافته و آموزشنیافته) از نوع اسمي است ،براي تعیین
تفاوت استفادۀ حروف اضافه بین دو گروه آموزشيافته و آموزشنیافته از آزمون  tمستقل استفاده-
ميکنیم.
جدول  :22نتايج آزمون  tاستفادۀ درست حروف اضافه براي نمونههاي آموزشيافته و آموزشنیافته
چون  tمحاسبهشده ( =23/311م )tدر سطح اطمینان  15درصد ( )α=3/35و درجۀ آزادي  20از
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تحصیلی
داون تفاوت معناداري و
تفاوت معنادار اين است که افراد آموزشيافته به لحاظ
پیشرفت علت
وجود دارد.
حضور در محیط هاي آموزشي در کنار همساالن خود و برخورداري از شرايط آموزشي و تکرار
تمرين هاي مستمر و درک نقش فاعل و تطابق با فعل ،در تولید جمالت دستوري بسیار موفقتر
از گروهي هستند که به دور از آموزش بودهاند و تنها در اجتماع کوچک خانواده از آموزش گفتاري
بهره ميبرند .نتايج در اين زمینه ،با تحقیقات رضواني ( )2701همسو است .بین استفادۀ درست
زمان فعل در تطابق با قید زمان در جمله ،در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و
آموزشنیافته سندرم داون تفاوت وجود دارد .در اين پژوهش افراد آموزشيافته در تعامل بیشتري
با گروههاي همساالن و گروههاي مختلف ديگر در محیط آموزشي قرار دارند و اين خود در درک
بسیاري از مسايل و موارد آموزشي مؤثر است؛ زيرا حضور کودک در مدرسه و اطالع از برنامههاي
زماني در هر روز ،او را به چالش مي کشد تا در تولید جمالت از زمانهاي گذشته ،حال ،آينده
استفاده کند؛ درحاليکه حضور نداشتن اين گروه کمتوانان ذهني در محیطهاي آموزشي و اجتماع
بزرگتري از خانواده .آنها را ازاين چالش محروم ميسازد .همچنین بین استفادۀ ضمیرفاعلي
مناسب با فعل در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و آموزشنیافته سندرم داون تفاوت
وجود دارد و گروه کودکان و نوجوانان آموزشيافته در استفاده از ضمیر فاعلي در گفتارشان موفقتر
هستند؛ زيرا در کتاب هاي آموزشي مدارس استثنايي با ضماير فاعلي سوم شخص .دوم شخص
مفرد و جمع آشنايي پیدا ميکنند؛ درحاليکه گروه آموزشنیافته با توجه به آزمونهاي گرفتهشده
و ضبط فیلم ،درک صحیحي از ضماير فاعلي ندارند .در نتیجه در کاربرد اين ضماير ،ضعف بزرگي

دارند .پوالدي (  )2701با پژوهشي که بر روي گروه عقبمانده ذهني سندرم داون در مقايسه با
کودکان عادي انجام دادهاست ،به نتیجهاي مشابه دست يافتهاست .بررسي ساخت جمالت
دستوري و استفاده از حروف اضافه در گفتار خودانگیخته در دو گروه نشان داد که بین استفادۀ
حروف اضافه در گفتار کودکان و نوجوانان پسر آموزشيافته و آموزشنیافته سندرم داون تفاوت
معنادار وجود دارد .ازآنجايي که حروف اضافه در هر زبان تا حد زيادي غیرقراردادي و غیرقابل
پیشبیني است و يادگیري آن نیاز به تمرين و حفظکردن دارد ،گروه آموزشديده که از اين
فرصتها برخوردار بودهاند ،عملکرد بهتري دارند.

پینوشتها
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syntax
Syndrome Down
3
Ihree Some
4
John Landon Down
5
Karrer
6
Pueschall
7
Lincoln
8
Cohen
9
Reynolds
10
francousi
11
Miller
12
Havis
13
Flower
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پیوست شمارۀ 1

و پیشرفت تحصیلی
آزمون تکمیل جمله :کاربرد فعل مناسب با معناي جمله

 -2دختر غذا ...............................................
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 -1پسر جوراب ...........................................
 -7کودک .....................................................
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 -4پسر لباس ..............................................
 -5مادر ظرف ..............................................
 -0مرد شانه .................................................
 -3پسر حمام ............................................
 -0مادر جارو .............................................
 -1پسر مسواک ........................................
 -23دختر گل آب ...................................
 -22دختر عروسک .................................
 -21پسر تلفن ..........................................
 -27پسر ....................................................
 -24پسر تلويزيون ...................................
 -25دختر دوچرخه .................................

پیوست شمارۀ 2
آزمون تطابق فاعل و فعل جمله

 -1الف) من پارک رفت.
ب) من به پارک رفتم.
 -2الف) تو مشقهايت را نوشتي.
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ب) تو مشقهايت را نوشتم.

ب) او به گلها آب ميدهد.
 -4الف) شما خانه را تمیز کرد.
ب) شما خانه را تمیز کرديد.
 -5الف) من نقاشي دوست دارد.
ب) من نقاشي دوست دارم.
 -6الف) شما کتاب داريد.
ب) شما کتاب دارم.
 -7الف) ما مداد داريم.
ب) ما مداد دارد.
 -1الف) او ماشین خريديم.
ب) او ماشین خريد.
 -3الف) تو کفش دارد.
ب) تو کفش داري.
 -11الف) شما به مسافرت ميرود.
ب) شما به مسافرت ميرويد.
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 -9الف) او به گلها آب ميدهم.
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 -11الف) ما غذا ميخورد.

ب) ما غذا ميخوريم.
 -12الف) من نقاشي دوست دارم.
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ب) من نقاشي دوست دارد.
 -19الف) تو مداد خريد.
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ب) تو مداد خريدي.
 -14الف) او غذا خوردم.
ب) او غذا خورد.
 -15الف) امیر کتاب ميخواند.
ب) امیر کتاب ميخوانم.

پیوست شمارۀ 9
آزمون تکمیل جمله :مطابقۀ زمان فعل با قید زمان

 -1الف) ديروز پسر غذا ..................
ب) فردا پسر غذا ......................
ج) امروز پسر غذا ........................
 -2الف) ديروز دختر درس .........................
ب) فرداد دختر درس ...............................
ج) امروز دختر درس ...............................
 -9الف) ديروز مادر لباس ............................

ب) فردا مادر لباس .................................
ج) امروز مادر لباس .................................
 -4الف) ديروز پدر نان .........................
ب) فردا پدر نان ..............................
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ج) امروز پدر نان .............................

ب) فردا من آب .................................
ج) امروز من آب ..............................
 -6الف) ديروز تو بازي ................................
ب) فردا تو بازي .....................................
ج) امروز تو بازي ...................................
 -7الف) ديروز من مسواک ...........................
ب) فردا من مسواک ................................
ج) امروز من مسواک ..............................
 -1الف) ديروز تو حمام .............................
ب) فردا تو حمام ...................................
ج) امروز تو حمام ..................................
 -3الف) ديروز ما خريد ...............................
ب) فردا ما خريد ...................................
ج) امروز ما خريد .................................
 -11الف) ديروز ما غذا ..................................
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 -5الف) ديروز من آب ...........................

تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون ...

و پیشرفت تحصیلی

ب) فردا ما غذا .......................................
ج) امر وز ما غذا ...................................
 -11الف) ديروز شما سینما ............................
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ب) فردا شما سینما ...............................
ج) امروز شما سینما ................................
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 -12الف) ديروز شما کتاب ..............................
ب) فردا شما کتاب ....................................
ج) امروز شما کتاب ...................................
 -19الف) ديروز آن ها مشق .................................
ب) فردا آن ها مشق ......................................
ج) امروز آن ها مشق ....................................
 -14الف) ديروز آن ها مسواک ...........................
ب) فردا آن ها مسواک ..................................
ج) امروز آن ها مسواک ...............................
 -15الف) ديروز تو خريد ..............................
ب) فردا تو خريد ...................................
ج) امروز تو خريد .................................

پیوست شمارۀ 4
آزمون تکمیل جمله :تطابق ضمیر فاعلي و فعل

 -1الف)  ........................غذا خوردم.
ب)  ..........................غذا خورد.
 -2الف)  .........................راه ميروم.
ب)  ...........................راه ميرود.
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 -9الف)  ......................خوابید.

 -4الف)  ...................رفت.
ب)  ...................ميرود.
 -5الف)  .................خنديدن.
ب)  ..................خنديدي.
 -6الف)  ........................ناهار خورد.
ب)  ........................ناهار خورديم.
 -7الف)  .....................کتاب ميخواند.
ب)  ......................کتاب ميخواني.
 -1الف)  ...................لباس مي پوشم.
ب)  ....................لباس ميپوشد.
 -3الف)  ..................تلويزيون ميبینیم.
ب)  .....................تلويزيون ميبینید.
 -23الف)  .....................گل ميکاريد.
ب)  .......................گل ميکارم.
 -11الف)  ...............شکالت دوستدارم.
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ب)  ........................خوابیدم.

تأثیر آموزش بر تولید گفتارکودکان سندرم داون ...

و پیشرفت تحصیلی

ب)  ...............شکالت دوستدارد.

 -12الف)  ................کتاب داستان ميخريم.
ب)  ................کتاب داستان ميخري.
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 -19الف)  ................لیوان آب را آورد.
ب)  ................لیوان آب را آوردم.
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 -14الف)  ...............در مدرسه درس ميخواند.
ب)  ...............در مدرسه درس ميخواني.
 -15الف)  ....................به نانوايي ميرويم.
ب)  ....................به نانوايي ميرود.

پیوست شمارۀ 5
آزمون تولید حرف اضافه بر اساس گفتار خودانگیخته
در مورد تصاویر صحبتکن
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