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Abstract
This study aimed to determine the relationship
between language and executive functions skills in
cochlear
implanted
students
with
hearing
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین رابطۀ مهارتهای زبانی با کارکردهاای impairment.The statistical population of the research
consists of all students with cochlear implanted
اجرایی در دانشآموزان با آسایب شاووایی کاشا حزانون شادو باود.
hearing impairment studying in regular and
پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری پژوهش exceptional schools in Tehran, with an age range of 7
را دانش آموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو مشغول به تحصیل to 11 years. 58 subjects (30 girls and 28 boys) were
در مدارس عادی و استثوایی شهر تهران ،با داموۀ سوی  7-11تشا یل selected and evaluated by available sampling method
میدادند 58 .آزمودنی ( 30دختار و  28پسار باه شایوۀ نموناهگیاری among students with cochlear implanted hearing
دردسترس از میان دانشآموزان با آسیب شووایی کاشا حزانونشادو )impairment studying in regular schools (29 people
مشغول به تحصیل در مدارس عادی ( 29نفر و مدارس استثوایی (and exceptional schools (29 people) in the academic 29
نفاار در سااال تحصاایزی  1398-1399انتخاااو و ارزیااابی شاادندyear 2018-2019. Executive functions and language .
مهاارتهااای کارکردهااای اجرایای و زبااانی بااهترتیاب بااا اسااتفادو از skills were assessed with the BRIEF Questionnaire
پرسشااوامۀ بری اف ( )BRIEFو آزمااون رشااد زبااان ((BRIEF) and Test Of Language Development- )TOLD-P3
بررسی شدند .تحزیل دادوها بهکما آزماون همبساتگی پیرساون باا Primary:3 (TOLD-P3) in respect. Data analysis using
Pearson's correlation test shows a significant positive
استفادو از نسخۀ  26نرمافنار  SPSSانجام گرف  .نتایج نشااندهوادۀ
relationship at P ≥ 0.01 level between language skills
رابطۀ مثب معوادار در سطح  P ≥ 0/01باین مهاارتهاای زباانی باا with planning components (r=0.646), working
مؤلفه های برنامه رینی ( ، r=0/646حافظۀ فعال ( ، r=0/676باازداری memory (r=0.676), inhibition (r=0.617) and total
( r=0/617و کل کارکردهاای اجرایای ( r=0/699داناشآماوزان باا executive functions (r=0.699) of students with
آس ایب شااووایی کاش ا حزاانونشاادو بااود .براساااس بررس ایهااای cochlear implanted hearing impairment were analyzed
صورتگرفته در این پژوهش ،میتوان گنارش کرد مهارتهاای زباانی with SPSS software version 26.Based on the
با مؤلفههای کارکردهای اجرایی همبستگی معواداری دارند .با توجه به investigations carried out in this research, it can be
نقش زبان و کارکردهای اجرایی در مدیری رفتاار ،تککیاد بار برناماۀ reported that language skills have a significant
مداخزهای زودهوگام بهموظور بهبود این مهارتها در کودکان با آسایب correlation with the components of executive
functions. Considering the role of language and
شووایی ضروری اس .
executive functions in behavior management, it is
واژههااای کلیاادی :مهااارتهااای زبااانی ،کارکردهااای اجرایاای،
necessary to emphasize on an early intervention
دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو.
program to improve these skills in children with
hearing impairment.
Keywords: Language Skills, Executive Functions,
Hearing Impaired Students with Cochlear Implants.
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مقدمه
شووایی مهمترین و اصزیترین حس موردنیاز برای یادگیری زبان و برقراری ارتباط اس  .بخش عمدوای از
توانمودی کودک در رشد گفتار ،زبان و مهارتهای شواختی مرتبط با آن ،در سالهای نخستین زندگی ش ل
میگیرد و در این میان ،شووایی نقش بسیار مهمی در ت امل طبیعی این مهارتها ایفا میکود (راش. 2003 ،
آسیب شووایی 1رایجترین آسیب حسی دوران کودکی اس (کرک ،گاالگر و کزمن 2015 ،و میتواند سبب
2
تکخیرهای جبرانناپذیر در مهارتهای زبانی (زبان دریافتی و بیانی  ،ارتباطی ،اجتماعی -هیجانی ،شواختی و
تحصیزی شود (نتن ،ریفی ،تونیسن ،سوئد و دیرک2015 ،؛ هول. 2010 ،
زبان از سویی نتیجۀ عمز رد عالی قشر مغن انسان و از سوی دیگر ،ابناری برای ت امل آن و کوترل رفتار
خود و دیگری اس (حسنزادو و نی خو . 1396 ،ویگوتس ی 1962 ،3به نقل از میزر و کوهن 2002 ،بر این
باور اس که زبان نقشی بویادین در ش لگیری فرایودهای عالی ذهن دارد و به عبارت دیگر ابناری فرهوگی
و اجتماعی برای ارتباط با دیگران اس  .در نظریۀ ویگوتس ی گفتار درونی آخرین مرحزۀ رشد زبان اس که
کودک از طریق کالم ناآش ار (درونی به اف ار و رفتار خویش جه میدهد و نقش حیاتی در رشد
فرایودهای روانشواختی سطح باال مانود تف ر کالمی ،فراشواخ  ،خودتوظیمی و کارکردهای اجرایی 4دارد
(امرایی . 1396 ،همچوین دیدگاو بارکزی ( 1997مبوی بر ایو ه مفهوم «گفتار درونی ویگوتس ی» (حافظۀ
فعال کالمی ی ی از مؤلفههای اصزی کارکردهای اجرایی به شمار میآید ،مؤید همین اس  .بر این اساس
استفادو از گفتار درونی نقش مهمی در حل مسئزه ،توظیم رفتار ،تدوین قوانین ،برنامهرینی و کارکردهای
اجرایی ایفا میکود (بیشاپ ،نیشن و پیترسون2014 ،؛ نی استری و هم اران. 2020 ،
کاش حزنون 5درمانی استاندارد برای کودکان با آسیب شووایی حسی -عصبی شدید به باال اس (ژانگ
و هم اران 2019 ،و نقش مؤثری در بهبود مهارتهای زبانی افراد با آسیب شووایی دارد (هولدر ،ریوولدز،
ساندرهاوس و گیفورد . 2018 ،با این حال ،با وجود تکثیر کاش حزنون شووایی بر ادراک شویداری و گفتار،
کودکانی که محرومی از حس شووایی را در دوروهای ابتدایی حساس رشد مغن تجربه کردواند ،مش التی در
برخی مهارتهای عصبی -شواختی از جمزه کارکردهای اجرایی نشان میدهود (کرونبرگر و هم اران2013 ،؛
کرونبرگر ،ذو و پیسونی. 2020 ،
کارکردهای اجرایی به گروهی از فرایودهایی اطالق میشود که به ما اجازو میدهود بهش زی انعطافپذیر
به محیط پاسخ دهیم و آگاهانه و هدفمود به ف ر و عمل بپردازیم و اساس تواناییهایی مانود حل مسئزه و
تف ر انعطافپذیر محسوو میشوند (کراگ و گیزمور . 2014 ،کارکردهای اجرایی اصطالحی کزی و
1. hearing impairment
2. language skills
3. Vygotsky
4. executive functions
5. cochlear implant
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دربرگیرندۀ مؤلفههایی اس که در عین تماین با ی دیگر ،الگوی مشترکی را ش ل میدهود (فریدمن و میاکه،
 . 2017مهمترین این کارکردها را میتوان در سه گروو کزی تواناییهای عالی ذهن شامل حافظۀ فعال،1
بازداری 2و برنامهرینی 3دستهبودی کرد که در زندگی و انجام ت الیف یادگیری و کوشهای هوشی به انسان
کم میکود (عزینادو ،شریفی درآمدی ،عبدالمحمدی ،رضایی و دستجردی کاظمی. 1398 ،
بیشتر پژوهشهای انجامشدو بیانگر عمز رد ضعیف کودکان با آسیب شووایی در کارکردهای اجرایی
اس (هاالهان ،کافمن و پولن2018 ،؛ کرونبرگر و هم اران2013 ،؛ هیوترمایر2013 ،؛ بئر و هم اران،
2014؛ هال ،ایگستی ،بورتفزد و لیزو مارتین . 2018 ،بئر و هم اران ( 2014در پژوهشی به بررسی
کارکردهای اجرایی کودکان کاش حزنونشدو  2-6ساله پرداختود و به این نتیجه دس یافتود که در مقایسه
با کودکان شووا در بازداری ،درک انتناعی و حافظۀ فعال ،عمز رد ضعیفتری داشتود .در پژوهشی دیگر
دشتبان ( 1397به مقایسۀ کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ ،برنامهرینی و انعطافپذیری شواختی در 70
دانشآموز کاش حزنونشدو و بدون کاش حزنون  7 -15سال پرداخ  .نتایج گویای این ن ته اس که
میان کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو و بدون کاش حزنون تفاوت
وجود دارد .همچوین در پژوهش هیوترمایر ( 2013مش الت رفتاری دانشآموزان با آسیب شووایی کاش
حزنونشدو و دارای سمع دربارۀ کارکردهای اجرایی بررسی شد .نتایج نشان میدهد تقریباً در تمامی
مؤلفههای کارکردهای اجرایی دانشآموزان با آسیب شووایی در مقایسه با دانشآموزان با آسیب شووایی شووا،
نمرات مش الت رفتاری باال و معوادار بودند .دانشآموزان با آسیب شووایی در مدارس عادی در مقایسه با
دانشآموزان با آسیب شووایی مدارس استثوایی ،در تمامی مؤلفههای کارکردهای اجرایی نمرات بهتری کسب
کردند.
نی استری و هم اران ( 2020با بررسی عوامل مؤثر بر مؤلفههای کارکردهای اجرایی (انعطافپذیری،
بازداری و حافظۀ فعال دیداری-فضایی در کودکان پیشدبستانی کاش حزنونشدو به این نتیجه دس
یافتود که رابطۀ معواداری بین مهارتهای شویداری ،زبانی و کارکردهای اجرایی وجود دارد و مهارتهای
زبانی نقش مؤثری در توظیم رفتار و جزوگیری از پاسخهای ت انشی دارند .یافتههای موجود در زمیوههای
عزوم شواختی ،سوادآموزی و رشد هیجانی اجتماعی حاکی از آن اس که آسیب شووایی بر بیشتر فرایودهایی
که برای شواخ مؤثر و تعامزی جهان ضروری هستود ،از جمزه مهارتهای زبانی و کارکردهای اجرایی تکثیر
میگذارد .بیشتر نتایج بهدس آمدو از پژوهشهای متعدد نشاندهودۀ تکثیرپذیری رشد کارکردهای اجرایی از
رشد زبان اس ؛ بدین معوا که مهارتهای زبانی ی ی از عوامل مؤثر بر رشد کارکردهای اجرایی اس ؛ برای
مثال در پژوهش کوهن ،ویزوبی ،ویزبورن ،ورنون فیگانن و بزر ( 2014به بررسی رابطۀ نمادهای ارتباطی اولیه
کودکان (در  15ماهگی سوجیدو شد  ،مهارتهای زبانی اولیه (در  2و  3سالگی سوجیدو شد با کارکردهای
1. working memory
2. inhibition
3. planning
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اجرایی (در  4سالگی سوجیدو شد پرداخته شدو اس  .یافتهها نشان میدهد مهارتهای زبانی اولیۀ کودکان،
کارکردهای اجرایی بعدی آنها را پیشبیوی میکود؛ یعوی مهارتهای اولیۀ زبانی هم تکثیر مستقیم و هم
غیرمستقیم بر کارکردهای اجرایی بعدی کودکان دارند .همچوین ارتباط مهارتهای زبانی با کارکردهای
اجرایی در پژوهشهای مولر ،ج وس ،بروکی و زالزو ( 2009و گوچ ،هولم ،نش و اسوویوگ ( 2013گنارش
شدو و به این فرضیه انجامیدو اس که استفادۀ کودکان از زبان مم ن اس عمز رد آنها را در مؤلفههای
مربوط به کارکردهای اجرایی تسهیل کود .با توجه به ایو ه رشد زبان سبب تسهیل انتقال تجربههای افراد
میشود ،به آنها کم میکود بدون تجربۀ مستقیم و با استفادو از مفاهیم در امور مختزف مداخزه کوود که
این موضوع سبب رشد و تحول فرایودهای شواختی سطح باالتر مانود کارکردهای اجرایی میشود .براساس
پژوهش گوچ ،تامپسون ،نش ،اسوویوگ و هولم ( 2016رشد کارکردهای اجرایی و مهارتهای زبانی در
سالهای آغازین مدرسه در  5 ،4و  6سالگی ارزیابی شد .نتایج ارزیابی نشان داد نوعی رابطۀ همزمانی قوی
میان مهارتهای زبانی و کارکردهای اجرایی وجود دارد و کودکانی که نقص یا آسیب ویژو زبانی داشتود،
نقص پایدار در کارکردهای اجرایی نشان دادند .کرونبرگر ،کالسون ،هویوگ و پیسونی ( 2014به بررسی
کارکردهای اجرایی و مهارتهای زبانی کودکان کاش حزنونشدو در مقایسه با همساالن شووا پرداختود.
گروو کاش حزنونشدو در حافظۀ فعال کالمی ،روانی گفتار ،بازداری -تمرکن و مهارتهای زبانی -گفتاری
نمرۀ کمتری از گروو شووا گرفتود .در کودکان کاش حزنونشدو نین ظرفی حافظۀ فعال کالمی و روانی
گفتار 1ارتباط معواداری با ادراک گفتار و نمرات کزی زبان داش  .هال و هم اران ( 2018با بررسی کودکان
دارای آسیب شووایی (که سمع و کاش حزنون داشتود نتیجه گرفتود که مهارتهای زبانی در زبان اشارو و
زبان گفتاری برای رشد کارکردهای اجرایی سالم ضروری اس  .در پژوهشی مشابه ،بوتیوگ و هم اران
( 2017نشان دادند ،کودکان کاش حزنونشدو و دارای سمع در برنامهرینی ،بازداری ،حافظۀ فعال و
انتقال شواختی 2عمز رد پایینتری در مقایسه با کودکان شووا داشتود .همچوین نتیجه گرفتود مهارتهای
زبانی نقش تعدیلکوودگی در تحول کارکردهای اجرایی دارد ،اما الگوی مع وس مشهود نیس  .پیسونی و
گیرز ( 2000همبستگی مثبتی میان حافظۀ فعال (اندازوگیریشدو با ت الیف فراخوای مستقیم و مع وس با
مهارتهای زبانی کودکان کاش حزنونشدو یافتود.
پژوهش کرونبرگر ،ذو و پیسونی ( 2020در این حوزو نشان میدهد مهارتهای زبانی توها به پیشبیوی
داموۀ حافظه فعال کارکردهای اجرایی میپردازند .در مقابل ،کارکردهای اجرایی (بازداری و حافظۀ فعال
پیشرف بعدی مهارتهای زبانی در کودکان کاش حزنونشدو را پیشبیوی میکوود .درواقع کارکردهای
اجرایی و مهارتهای زبانی مم ن اس در تعامل متقابل رشد کوود و تکثیرات ی ی بر دیگری مم ن اس با
گذش زمان تغییر کود .با توجه به اهمی رشد مهارتهای زبانی و کارکردهای اجرایی و نین تحقیقات معدود
داخزی در این حوزو و نظر به اهمی کارکردهای اجرایی در رشد مهارتهای رفتاری و ارتباطی ،هدف
1. fluency–speed
2. cognitive shifting
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پژوهش حاضر تعیین رابطۀ مهارتهای زبانی با مؤلفههای کارکرد اجرایی برنامهرینی ،حافظۀ فعال و بازداری
در دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدۀ فارسیزبان مشغول به تحصیل در مدارس دورۀ ابتدایی
عادی و استثوایی بودو اس .

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش تحقیق مورد استفادو از نوع همبستگی اس  .جامعۀ
آماری پژوهش را دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدۀ مشغول به تحصیل در مدارس عادی و
استثوایی شهر تهران در سال تحصیزی  ،1398-1399با داموۀ سوی  7-11سال تش یل میدهود 58 .آزمودنی
به شیوۀ نمونهگیری در دسترس از میان دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو مشغول به تحصیل
در مدارس عادی ( 29نفر و مدارس استثوایی ( 29نفر انتخاو و ارزیابی شدند .از جمزه مالکهای ورود به
پژوهش این بود که ی سال از انجام عمل کاش حزنون شووایی آزمودنیها گذشته باشد و شرک کوودگان
خدمات توانبخشی رایج در مراکن کاش حزنون شووایی را بالفاصزه پس از عمل کاش حزنون و دریاف
پروتن شروع کردو باشود .داشتن مش الت جسمانی و شواختی نین مالک خروج در نظر گرفته شد.
بهموظور انجام این پژوهش ،پس از کسب معرفینامه از دانش دۀ روانشواسی و عزوم تربیتی دانشگاو
عالمه طباطبایی ،با هماهوگی ادارۀ کل آموزش و پرورش و مدیری آموزش و پرورش استثوایی شهر تهران
مبوی بر ورود به مدارس و اجرای آزمون و پرسشوامهها مجوزهای الزم کسب شد .فهرس دانشآموزان با
آسیب شووایی کاش حزنونشدو از آموزش و پرورش استثوایی که در مدارس عادی و استثوایی مشغول به
تحصیل بودند ،دریاف شد .بدین ترتیب به مدارس ویژۀ ناشووایان عدال  ،نیمروز ،باغچهبان  1و باغچهبان 2
و مدارس عادی موطقۀ ( 1مدرسۀ فرزانه ( 4 ، 2مدارس امام خمیوی ،تنکیه ،فرهوگ و شهید بهشتی 5 ،
(مدارس شهدای پاسدار ،خواجه نصیرالدین ،میعاد ،رازی و وصال ( 6 ،مدرسۀ ندالوبی ( 7 ،مدرسۀ شهید
نی رو ( 8 ،مدارس ایمان و حر (10 ،مدرسۀ ستایش نوین ( 11 ،مدارس اندیشه و استقالل ( 12 ،مدرسۀ
سزمان ( 13 ،مدارس میرزا کوچ خان و زراع کار و ( 14مدرسۀ شراف مراجعه شد .بعد از آن ه
بررسیهای الزم برای داشتن مالکهای ورود دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو صورت
گرف  ،براساس هماهوگی قبزی با مدارس بهموظور حضور والدین و دانشآموز مورد نظر در مدرسه برای
بررسی مهارتهای زبانی ،شش خردوآزمون اصزی ،آزمون رشد زبان( TOLD-P3 1نیوکامر و هامیل،
 1997برای دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو بهصورت انفرادی اجرا شد .همچوین براساس
هماهوگی قبزی در جزساتی انفرادی با حضور مادران و پس از جزب رضای  ،توضیح اهداف پژوهش و نحوۀ
پاسخگویی به پرسشوامه ،پرسشوامۀ کارکردهای اجرایی بریف (جیویا ،اس ویی  ،گای و کوورسی 2000 ،در
1. test of language development-primary: 3
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اختیارشان قرار گرف تا با دق آن را ت میل کوود.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ کارکردهای اجرایی ()BRIEF
1

در پژوهش حاضر ،بهموظور سوجش مؤلفههای حافظۀ فعال ،بازداری ،برنامهرینی و نمرۀ کزی
کارکردهای اجرایی از پرسشوامۀ کارکردهای اجرایی ( BRIEFجیویا و هم اران 2000 ،استفادو شد .این
پرسشوامه از آزمونهای معتبر و مطمئن در حیطۀ سوجش کارکردهای اجرایی محسوو میشود و در میان
دیگر پرسشوامههای سوجش کارکردهای اجرایی ارزش فراوانی دارد؛ زیرا رفتار افراد در زندگی واقعی را
ارزیابی میکود .پرسشوامۀ مذکور دارای فرم والد و معزم اس و هش خردومقیاس را ارزیابی میکود که
عبارتاند از :بازداری ،توجه انتقالی ،کوترل هیجان ،آغازگری ،حافظۀ فعال ،برنامهرینی راهبردی ،مدیرت
زمان و نظارت .این هش خردو مقیاس در چهار مقیاس کزیتر شامل توظیم رفتاری (بازداری و
سازماندهی  ،توظیم هیجانی (کوترل هیجانی و توجه انتقالی  ،فراشواخ (آغازگری ،حافظۀ فعال،
برنامهرینی و کوترل و مقیاس کزی کارکردهای اجرایی که تمامی مقیاسها را دربر میگیرد ،بررسی میشود
(ممیسوی و سیوانوی  . 2013 ،نسخۀ والدین این پرسشوامه با  86گنارو که براساس مقیاس لی رت
(هیچوق =  ،1گاهی اوقات=  2و همیشه=  3نمروگذاری میشود ،انتخاو بسیار مطزوبی برای این پژوهش
بود؛ زیرا با افشای بیشتر و آگاهی افنونتر از رفتار کودک ،بیانگر رفتار واقعی دانشآموز با آسیب شووایی
کاش حزنونشدو در محیط خانه بود .بر مبوای هماهوگی قبزی در جزساتی انفرادی با حضور ی ی از والدین و
پس از جزب رضای  ،توضیح اهداف پژوهش و نحوۀ پاسخگویی ،پرسشوامۀ مورد نظر در اختیارشان قرار
گرف تا با دق آن را ت میل کوود .جیویا و هم اران ( 2000برای این ابنار ،ضرایب آلفای کرونباخ را در
داموهای از  80تا  98درصد و همبستگی نسخه والد و معزم را  32درصد گنارش کردند که این نتایج نشان
میدهد پرسشوامۀ مذکور پایایی بهتری در مقایسه با پرسشوامههای دیگر دارد .در پژوهش عبدالمحمدی،
عزینادو ،غدیری ،طیبلی و فتحی ( 1395روایی و اعتبار پرسشوامه سوجیدو شد که ضریب پایایی آزمون-باز
آزمون مؤلفههای پرسشوامۀ کارکردهای اجرایی در مؤلفۀ بازداری  ،0/85حافظۀ فعال  ،0/77برنامهرینی
 0/86و نمرۀ کزی کارکردهای اجرایی  0/93بهدس آمد .آلفای کرونباخ محاسبهشدو برای این پرسشوامه از
 0/68تا  0/86اس که باالبودن همسانی درونی همۀ خردومقیاسهای پرسشوامه را نشان میدهد .معدنی
( 1396در پژوهشی با بررسی کودکان دارای آسیب شووایی با کاش حزنون و بدون آن ،مینان پایایی
بازآزمون خردومقیاسهای حافظۀ فعال ،بازداری ،برنامهرینی و مقیاس نمرۀ کل را بهترتیب،0/90 ،0/71 ،
 0/79و  0/82گنارش کردو اس  .همچوین ضریب همسانی درونی اعالمشدو برای خردومقیاسهای این
پرسشوامه  0/94و مقیاس نمرۀ کل  0/98اس .
(1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF
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1

آزمون رشد زبان-ویرایش سوم ()TOLD-P3
آزمون رشد زبان ی ی از رایجترین و جامعترین آزمونها دربارۀ سوجش تحول زبانی کودکان اس  .نسخۀ
اولیه آزمون رشد زبان را نیوکامر و هامیل در سال  1997میالدی برای ارزیابی رشد زبان کودکان
انگزیسیزبان  4( 0-4سال تمام تا  8( 8-11سال و  11ماو در آمری ا طراحی کردند .در سال  1380نین
حسنزادو و میوایی در ی گروو  1235نفری ( 609دختر و  626پسر در شهر تهران این پرسشوامه را
هوجاریابی کردند .اساس آزمون رشد زبان ،مدلی دوبعدی اس که در ی بعد آن نظامهای زبانشواختی با
مؤلفههای گوشکردن (دریافتی  ،سازماندهی (ترکیبی-واسطهای و صحب کردن (بیانی قرار دارد و در بعد
دیگرش مختصات زبانشواختی با مؤلفههای معواشواسی ،نحو و واجشواسی مشاهدو میشود .این آزمون
شامل  9خردوآزمون (شش خردوآزمون اصزی و سه خردوآزمون ت میزی اس  .خردوآزمونهای اصزی
عبارتاند از :واژگان تصویری ( 30گویه  ،واژگان ربطی ( 30گویه  ،واژگان شفاهی ( 28گویه  ،درک دستوری
( 25گویه  ،تقزید جمزه ( 30گویه و ت میل دستوری ( 28گویه که بهترتیب و بهدنبال هم به مدت  30دقیقه
برای هر فرد در محیطی آرام و عاری از سروصدا در این پژوهش اجرا شدند .روش نمروگذاری به این ترتیب
اس که در هر خردوآزمون به ازای هر پاسخ صحیح ،نمرۀ  1و برای هر پاسخ غزط نمرۀ  0درنظر گرفته
میشود .همچوین در این پژوهش از مجموع نمرات بهدس آمدو از شش خردوآزمون اصزی ،نمرۀ مهارت
گفتاری برای بررسی مهارتهای زبانی دانشآموزان بهدس میآید.
این نمرات مهمترین اطالعات مربوط به عمز رد کودک هستود؛ زیرا از تحزیل آنها میتوان به تشخیص
قوت و ضعفهای کودکان در مهارتهای زبانی دس یاف  .همچوین پایایی و روایی آزمون را نیوکامر و
هامیل ( 1997تکیید کردواند .حسنزادو و میوایی ( 1388پایایی این آزمون را با استفادو از روش همسانی
درونی ضریب آلفای کرونباخ در خردوآزمونها و درنظرداشتن نرمهای سوی از  0/74تا  0/96متغیر بهدس
آوردواند و با استفادو از روش آزمون -بازآزمون ،پایایی را برای تمام خردوآزمونها از  0/82تا  0/88گنارش
کردند .اعتبار محتوایی (مبوای موطقی گویهها و روش کالسی  ،اعتبار مالک و سازۀ این آزمون تکیید شد.
همچوین برای روایی آن بهکم ضرایب همبستگی بین چود خردوآزمون این آزمااون و آزمونهای مالک،
ضرایبی مانود  42 ،71 ،57و  70درصد را گنارش کردند.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
دادوها با استفادو از آزمون همبستگی پیرسون و نرمافنار Spssنسخۀ  26تجنیه و تحزیل شدند.

یافتهها
شرک کوودگان این پژوهش 58 ،دانشآموز با آسیب شووایی کاش حزنونشدو  7-11ساله ( 30دختر28 ،
)1. Test Of Language Development-Primary3 (TOLD-P3
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پسر مشغول به تحصیل در مدارس دورۀ ابتدایی عادی و استثوایی بودند .سن تشخیص آسیب شووایی تمامی
شرک کوودگان قبل از  24ماهگی بودو و تا  5سالگی تح عمل کاش حزنون شووایی قرار گرفته بودند و از
زمان استفادو از پروتن در آنها  12ماو گذشته بود .ضریب هوشی دانشآموزان با آسیب شووایی در محدودۀ
طبیعی قرار داش و والدین همۀ آنها شووا بودند.
در جدول  1شاخصههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد نمرات دانشآموزان با آسیب شووایی
کاش حزنونشدۀ مشغول به تحصیل در مدارس عادی و استثوایی براساس متغیرهای پژوهش در آزمون
رشد زبان و پرسشوامۀ بریف نشان دادو شدو اس  .براساس جدول  ،1بین میانگین مؤلفههای پژوهش در
دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدۀ مشغول به تحصیل در مدارس عادی و استثوایی تفاوت وجود
داش  ،اما برای بررسی معواداری آماری این مقدار تفاوت از روشهای آماری استوباطی مواسب استفادو شد.
جدول  .1شاخصههای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش
عادی

استثنایی
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

مهارتهای زبانی

50/00

15/15

79/51

27/69

حافظۀ فعال

23/82

4/11

27/41

3/15

بازداری

29/68

5/49

34/75

4/67

برنامهریزی

30/59

4/10

36/48

5/08

نمرۀ کل کارکردهای اجرایی

84/10

11/93

98/66

12/03

بهموظور بررسی نرمالبودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیروویز  1استفادو شد که نتایج آن برای همۀ
متغیرهای پژوهش به تف ی گروو بررسی شدو اس  .با توجه به جدول  2از آنجا که مقدار سطح معواداری
برای تمامی متغیرهای پژوهش در گروو دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدۀ مشغول به تحصیل
در مدارس عادی و استثوایی بنرگتر از  0/05درنظر گرفته شدو اس  ،فرض صفر و درنتیجه نرمالبودن
توزیع این مؤلفهها با سطح اطمیوان  95درصد تکیید شد .همانطور که در جدول  2مشاهدو میشود ،همۀ
مؤلفههای پژوهش توزیع نرمال داشتود .بهموظور بررسی مقادیر پرت چودمتغیرو نین از آمارۀ فواصل
ماهاالنوبیس استفادو شد .این آمارو فاصزۀ چودمتغیرۀ بین هر فرد و میانگین چودمتغیری گروو را اندازوگیری
میکود .هر مورد با استفادو از توزیع مجذور خی با سطح آلفای دقیق  0/001ارزیابی میشود .مواردی را که
به این آستانه میرسود ،میتوان مقادیر پرت چودمتغیرو درنظر گرف  .مقدار بحرانی خی دو با  4درجۀ آزادی
(تعداد مؤلفههای پیشبین در سطح  0/001برابر با  18/467بود .همچوین هیچکدام از مقادیر از این حد
تجاوز ن ردو بودند و مقادیر مشاهدوشدو کمتر از مقدار بحرانی بود.
1. shapoir-wilk test
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مفروضۀ استقالل خطاها نین با استفادو از آمارۀ دوربین واتسون بررسی شد .مقدار این آمارو  1/89گنارش
شدو اس ؛ بوابراین میتوان نتیجه گرف بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد و خطاها مستقل از
2
1
ی دیگر هستود .مفروضۀ همخطی چودگانه نین با استفادو از آماروهای عامل تورم واریانس و تزرانس بررسی
شدند؛ درنتیجه همبستگی چودگانۀ خطی بین متغیرهای مستقل یاف نشد (مقادیر تزرانس  0/01یا کمتر و
مقادیر عامل تورم واریانس بنرگتر از  10نشاندهودۀ همخطی چودگانه اس  .پس از بررسی آمار توصیفی و
مفروضههای مورد نیاز ،از روشهای آماری رگرسیون چودمتغیرو برای بررسی فرضیههای پژوهش استفادو
شد .بهموظور بررسی معواداری مدل رگرسیونی از نتایج تحزیل واریانس استفادو شد .نتایج حاصل معواداری
کل مدل را با  99درصد اطمیوان ( P ≥ 0/01با  F(4, 53)=17/234تکیید کردند .پس از بررسی خالصۀ مدل
رگرسیونی و معواداری مدل ضرایب رگرسیون استانداردشدو و استانداردنشدو متغیرهای مدل بررسی شدند.
جدول  .2نتایج آزمون شاپیروویلک بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع متغیرها
گروه
مؤلفه
مهارتهای زبانی
حافظۀ فعال
بازداری
برنامهریزی
نمرۀ کل کارکردهای اجرایی

مدارس استثنایی
آمارو معواداری نتیجه
 0/087 0/917نرمال
 0/973 0/984نرمال
 0/597 0/963نرمال
 0/322 0/947نرمال
 0/088 0/917نرمال

مدارس عادی
آمارو معواداری
0/126 0/925
0/060 0/909
0/153 0/930
0/438 0/954
0/050 0/905

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

جدول  .3خالصۀ مدل رگرسیونی و ضرایب استانداردشده و غیراستاندارد رگرسیون
متغیر

R

R2

حافظۀ فعال
بازداری
برنامهریزی

0/708

0/501

خطای استاندارد

β

معناداری

0/52

0/377

0/001

0/76

0/140

0/047

1/80

0/247

0/011

با توجه به نتایج جدول  3میتوان نتیجه گرف مؤلفههای کارکردهای اجرایی درمجموع  0/501درصد از
تغییرات مهارتهای زبانی را پیشبیوی میکوود .همچوین ضرایب رگرسیون نشان میدهد حافظۀ فعال
] ،β[= 0/341( ,P=0/001بازداری ] β[= 0/341( ,P=0/001و برنامهرینی ] β[= 0/341( ,P=0/001با
 95درصد اطمیوان رابطۀ معواداری ( P≤ 0/05با مهارتهای زبانی دارند.

1. variance inflation factor
2. tolerance
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ مهارتهای زبانی با مؤلفههای کارکردهای اجرایی دانشآموزان با آسیب
شووایی کاش حزنونشدۀ مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی عادی و استثوایی اس  .نتایج تحزیلهای
آماری نشان میدهد میان مهارتهای زبانی با کارکردهای اجرایی در این گروو دانشآموزان رابطۀ معواداری
وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش کوهن و هم اران ( 2014همسویی دارد .بدینصورت که این پژوهش
نین تکثیر مهارتهای زبانی بر کارکردهای اجرایی را تکیید میکود؛ با این تفاوت که مطالعۀ آنها روی کودکان
عادی انجام شدو بود .همچوین در پژوهشهای مولر و هم اران ( 2009و گوچ و هم اران ( 2013گنارش
شدو اس رشد مهارتهای زبانی سبب تسهیل انتقال تجربههای افراد میشود و به آنها کم میکود بدون
تجربۀ مستقیم و با استفادو از مفاهیم در امور مختزف مداخزه کوود که این موضوع سبب رشد و تحول
فرایودهای شواختی سطح باالتر مانود حافظۀ فعال میشود .در نتایج پژوهش گوچ و هم اران ( 2016گنارش
شد ،رابطۀ همزمانی قوی میان مهارتهای زبانی با کارکردهای اجرایی وجود داش ؛ یعوی وقتی کودکانی که
نقص یا آسیب ویژۀ زبانی داشتود ،نقص پایدار در کارکردهای اجرایی را نشان میدهود .همچوین یافتههای
پژوهشهای هال و هم اران ( 2018و بوتیوگ و هم اران ( 2017به نتایج مشابهی دس یافتود که
مهارتهای زبانی در زبان اشارو و زبان گفتاری برای رشد کارکردهای برنامهرینی ،بازداری ،حافظۀ فعال و
انتقال شواختی سالم در کودکان با آسیب شووایی ضروری اس  .درواقع مهارتهای زبانی کزید اصزی
کارکردهای اجرایی اس نه بالع س .پیسونی و گیرز ( 2000همبستگی مثبتی بین حافظۀ فعال با
مهارتهای زبانی کودکان کاش حزنونشدو یافتود .از سوی دیگر پژوهش کرونبرگر ،ذو و پیسونی (2020
روابط متقابل متغیر برنامهرینی و بازداری با مهارتهای زبانی را نشان میدهد که با یافتههای پژوهش حاضر
همخوانی دارد.
با توجه به تحقیقات موجود ،بدیهی اس مهارتهای زبانی با کارکردهای اجرایی در کودکان با کاش
حزنونشدو و گرووهای دیگر کودکان مرتبط هستود .با توجه به تبیینهای صورتگرفته و نین پیشیوۀ پژوهش
میتوان نتیجه گرف در رابطۀ پیچیدوای که میان مهارتهای زبانی با کارکردهای اجرایی در کودکان کاش
حزنونشدو وجود دارد ،بیشتر نتایج بهدس آمدو از پژوهشهای متعدد نشاندهودۀ تکثیرپذیری رشد
کارکردهای اجرایی از رشد زبان اس ؛ بدین معوا که مهارتهای زبانی ی ی از عوامزی اس که بر رشد
کارکردهای اجرایی کودکان کاش حزنونشدو ،بهویژو کارکردهای برنامهرینی ،حافظۀ فعال و بازداری مؤثر
اس  .همچوین با توجه به تککید ویگوتس ی و بارکزی بر اهمی و نقش گفتار درونی بهنظر میرسد تکخیر در
مهارتهای زبانی تکثیر بیشتری بر کارکردهای اجرایی کودکان با آسیب شووایی داشته باشد .میتوان گف
این نقایص در مهارتهای زبانی توضیحی برای هرگونه تفاوت اجتماعی یا شواختی یاف شدو در این افراد
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اس  .درواقع ضعف یا دسترسینداشتن به صدا در دورۀ حساس رشد مغن عالووبر اثرگذاری بر مهارتهای
زبانی ،بر سازماندهی عصبی و سیستم مغنی از جمزه کارکردهای اجرایی (حافظۀ فعال ،بازداری و
برنامهرینی تکثیرگذار اس  .همچوین پیامدهای شواختی آسیب شووایی در دوران کودکی ،مم ن اس فراتر
از مهارتهای زبانی به حوزوهای کزیتر از جمزه کارکردهای اجرایی گسترش یابد (کرونبرگر ،پیسونی،
هویوگ و کالسون2013 ،؛ کرونبرگر ،ذو و پیسونی . 2020 ،در یافتههای پژوهش حاضر نین نتایجی مشابه
پژوهشهای پیشین حاصل شد که تئوری گفتار درونی بیانشدو از طرف بارکزی ( 1997و ویگوتس ی،
 1962به نقل از میزر و کوهن 2002 ،مهر تکییدی بر صح بروندادهای بهدس آمدو اس  .در گروو
بررسیشدو نین تکخیر در رشد زبان و به پیروی از آن مش الت در گفتار درونی به مش الت موجود در
کارکردهای اجرایی ،بهویژو حافظۀ فعال ،بازداری و برنامهرینی موجر شدو اس .
از محدودی های این پژوهش میتوان به دشواری در دسترسی به افراد و محدودبودن گروو نمونه به
دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو اشارو کرد که میتواند تعمیم نتایج حاضر را به سایر
دانشآموزان دچار تردید کود .همچوین این پژوهش توها سه حوزو از کارکردهای اجرایی را بررسی کردو
اس ؛ بوابراین پیشوهاد میشود در تحقیقات آتی سایر کارکردهای اجرایی نین بررسی شوند .پژوهش حاضر به
تعیین رابطۀ مهارتهای زبانی با کارکردهای اجرایی در دانشآموزان با آسیب شووایی کاش حزنونشدو
پرداخته اس که توصیه میشود این سازوها یا متغیرها در گرووهای دیگر کودکان نین بررسی شود .با توجه
به محدودی های اشاروشدو ،پیشوهاد میشود در تحقیقات آتی با روش طولی روابط میان مهارتهای زبانی با
کارکردهای اجرایی دنبال شوند تا جه گیری این روابط مشخص شود .همچوین با توجه به نقش کارکردهای
اجرایی در بازداری و مدیری رفتار و نین وجود شواهد پژوهشی مبوی بر شیوع بیشتر مش الت رفتاری در
افراد با آسیب شووایی پیشوهاد میشود برنامههای مداخزه با هدف بهبود مؤلفههای کارکرد اجرایی با تککید بر
بازداری رفتار و توظیم هیجانی مدنظر قرار بگیرند.
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