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چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی مشخصههای واژگان شامل غنای واژگانی ،تعداد کل واژگان و درصد انواع
کلمات قاموسی در گفتار افراد کمتوانذهنی و نیز مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد عادی انجام
شد .در این پژوهش توصیفی– تحلیلی ،جامعه مورد بررسی  10بزرگسال کمتوانذهنی با بهره هوشی  52-40و
در گروه تربیتپذیر باال قرار داشتند که از طریق آزمون گودیناف سن عقلی آنها تعیین و با  10کودک طبیعی از
لحاظ سن عقلی همسان شدند .مشخصههای واژگانی از گفتار آزاد و توصیفی بهدست آمد .در بین دو گروه
تعداد کل واژهها ،تعداد واژههای قاموسی و دستوری و درصد واژگان دستوری و قاموسی در هر دو نوع گفتار
توصیفی و آزاد معنیدار بود و غنای واژگانی در گفتار آزاد بهطور معنیداری در گروه هنجار باالتر از افراد
کمتوانذهنی بود .افراد کمتوانذهنی عالوه بر اینکه از تعداد واژگان کمتری استفاده میکنند ،تنوع واژهها بسیار
کم و بیشتر از فعل و سپس از اسم برای انتقال اطالعات خود استفاده میکنند و کلمات دستوری کمتری را
بهکار میبرند.

واژگان کلیدی :تنوع واژگانی ،تعداد کل واژگان ،کمتوانذهنی

 . 1دانشجوی دکتری ،مرکز پژوهش دانشجویی ،گروه آسیبشناسی گفتار و زبان ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) akbari.phd5@yahoo.com
 .2استادیار گروه آسیبشناسی گفتار و زبان ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
Ali.qorbani@iums.ac.ir
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مقدمه
انجمن آمریکایی نقص عقلی ،1کمتوانیذهنی را اختاللی معرفی کرده است که در آن کارکرد
هوش کلی بسیار پایینتر از حد متوسط ،همراه با محدودیتهای چشمگیر در کارکرد انطباقی
باشد و قبل از  18سالگی شروع شود .عالوه بر این سه مولفه ،پیشفرضهای مهمی را ارائه
کرده است که برای کاربرد تعریف ،ضروری است و با توجه به عناصری مانند سن ،فرهنگ،
زبان و محیط به ارزیابی مناسب یعنی شناسایی قوتها و ضعفها و نیازهای حمایتی میپردازد.
اکثر افراد کمتوانذهنی در مهارتهای ارتباطی تفاوتهای معناداری با یکدیگر دارند.
برای تعیین نیاز به مداخله در مهارتهای برقراری ارتباط شامل تولید ،درک ،بیان کالمی،
استفاده کاربردی از زبان و نیازمند بودن به روشهای جایگزینی ارتباط برای افراد ناتوان در
مهارتهای بیانی ارزیابی دورهای ضروری است (سارا 2و شی .)2006 ،3بررسی گفتار و زبان
کودکان نابهنجار ،ازاینرو مهم است که میتواند ابعاد عمومی و خاص زبان و اکتساب زبان را
روشنتر سازد .در اغلب افراد کمتوانذهنی ،دوره رشد گفتار و زبان همراه با تاخیر و کندتر از
حالت طبیعی طی میشود ،در این شرایط این امکان فراهم میشود که بتوان مراحل رشد گفتار
و زبان و ابعاد آن را بهتر و دقیقتر بررسی کرد و رابطه عوامل مختلفی مانند سن ،جنس ،پایه
تحصیلی و موارد دیگر را بر رشد و مهارتهای گفتار و زبان سنجید (بارت.)1990 ،4

یکی از عوامل تعیینکننده ماهیت و میزان آسیب زبانی ،شاخصهای کیفیت گفتار است ،به
ویژه تنوع واژگانی که در متون مربوط به رشد زبان ،در مقایسه با شاخصهای دیگر توجه

بیشتری را به خود معطوف داشته است (کلی ،استوکس ،وانگ ،5فلچر و گاوین .)2004 ،6غنای
واژگانی عبارت است از تنوع واژهها در گفتار هر فرد .این شاخص از حاصل تقسیم تعداد نوع

1. American Association on Mental Retardation
2. Sarah
3. Shea
4. Barrett
5. Kele, Stokes & Wong
6. Feltcher & Gavin
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واژهها بر تعداد کل واژههای به کار رفته در گفتار 1به دست میآید (مالور ،2ریچاردس ،3چیپر
و دوران .)2004 ،4نسبت نوع به تعداد واژه 2و برخی اندازهگیریهای مرتبط به آن در سال

 1940با هدف شیوههای زبانشناسی کمی برای توصیف گفتار و نوشتار در جمعیتهای متنوع

بهکار رفته است (مالور و همکاران .)2004 ،آندولینا )1980( 5نخستین بار اصطالح غنای
واژگانی را در تعریف این موضوع به کار برد .در پژوهشهای مختلف تعاریف متفاوتی از
این شاخص ارائه شده است .برای مثال جانسون )1994( 6در تعریف این شاخص ،از آن
بهعنوان یک معیار تجربی در سنجش انعطاف یا تنوعپذیری واژگانی و میلر )1981( 7از آن به
عنوان معیار خزانه واژگان یا گوناگونی واژگانی و نیز معیار مناسبی جهت ارزیابی کیفی ابعاد
معنایی گفتار ،یاد میکنند .منسچرخ و همکاران شاخص غنای واژگانی را به عنوان معیاری

نسبتا آسان در بررسی انحرافات زبانی معرفی کردهاند (منسچرخ ،8ماهر و آدر.)1981 ،9

تعداد و تنوع واژگان در پیچیدگی و کیفیت کاربرد زبان نقش دارد .چنین اندازهگیریهایی
شاخصهای مفیدی از سطوح مهارت یادگیرندگان زبان و مراحل اکتساب آن است (مالور و
همکاران .)2004 ،پژوهشگران نشان دادهاند که شاخصهای تنوع واژگانی پیشبینی کنندههای
مفیدی از سایر ساخت های مهم مانند مهارت زبان ،کیفیت نوشتن ،پیچیدگی زبان ،دانش

واژگانی و مهارت واژگانی است (برمان ،نیدیتز و راوید2011 ،10؛ کراسلی ،سالسبوری،

مکنامارا و جارویس2011 ،11؛ ساورو و اسمیت2010،12؛ رو .)2010 ،13این شاخصها در
1. Type token ratio
2. Malver
3. Richards
4. Chipere & Duran
5. Andolina
6. Johnson
7. Miller
8. Manschreck
9. Maher & Ader
10. Berman, Nyditz & Ravid
11. Crossley, Salsbury, McNamara & Jarvis
12. Suro & Smith
13. Ru
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پژوهشهای خارج از کشور در افراد کمتوانذهنی دارای سندرم داون و نیز بدون این سندرم
بررسی شده است .از جمله در یک پژوهش رابطه بین مهارتهای زبانی و بازنمایی رویداد در
کودکان و نوجوانان با سندرم داون بررسی شد و نتایج نشان داد که این افراد در مقایسه با

همساالن منطبق با سن ذهنی ،در تنوع واژگانی عملکرد ضعیفتری دارند (بودرو و چمپن،1
 .)2000پژوهشگران نیز دریافتند که کودکان و نوجوانان با سندرم داون در مقایسه با کودکان
طبیعی در طی گفتار آزاد ،تنوع واژگان محدودتری تولید میکنند (جان ،2لویی 3و تانوخ،4
.)2003

با وجود پژوهشهایی که در داخل کشور بر روی گفتار و زبان افراد کمتوانذهنی انجام
شده است ،هنوز پژوهشی در جهت مشخص نمودن کیفیت گفتار از جمله تنوع واژگانی در

افراد کمتوانذهنی بهخصوص در بزرگسالی انجام نشده است .بر اساس دیدگاه مین 5و اکانر

6

( )1960رشد واژگانی در کودکان کمتوان ذهنی ،نه تنها با سن عقلی بلکه با سن تقویمی نیز
همبستگی و رابطه دارد .یعنی با افزایش سن تقویمی ،مهارتهای واژگانی در برخی کودکان
کمتوان به رشد خود ادامه میدهد و تجارب زبانی کودک ،باعث افزایش حجم واژگانی او
میشود .در این پژوهش با تحلیل نمونه گفتار بزرگساالن دارای کمتوانذهنی ،میتوان
تغییرهای مربوط به حجم و نیز تنوع واژگان را در طی روند رشد پیشبینی و تا حدودی میتوان
فرایند تاخیر را تبیین کرد .پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصههای واژگان شامل غنای
واژگانی ،تعداد کل واژگان و درصد انواع کلمات قاموسی در گفتار افراد کمتوانذهنی و نیز
مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد طبیعی انجام شد .شناسایی تفاوتهای
واژگانی بین افراد با کمتوانی ذهنی و عادی میتواند دادههای مناسبی را برای ارائه راهکارهای
مفید در توانبخشی افراد کمتوانذهنی فراهم نماید.
1. Boudreu & Chapman
2. John
3. Lui
4. Tannock
5. Mein
6. O’Connor
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روش 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود .نمونه مورد بررسی شامل  10بزرگسال با
کمتوانذهنی در گروه تربیتپذیر باال بودند که بهصورت نمونه در دسترس از مرکز
کمتوانذهنی حضرت زینب در تهران انتخاب شدند و بهطور همزمان  10کودک طبیعی بهطور
تصادفی ساده از چندین مهدکودک ،پیشدبستانی بهطوری انتخاب شدند که از لحاظ
فرهنگی -اقتصادی و تربیتی با گروه کمتوانذهنی همسان بودند.
اجرای آزمونها برای افراد کمتوانذهنی در مرکز حضرت زینب (س) و برای کودکان
عادی در مهدکودک و پیشدبستانی محل آموزش آنها انجام شد .معیارهای نمونهگیری این
پژوهش بدین قرار بوده است که ابتدا از طریق اطالعات موجود در پرونده مددجویان
کمتوانذهنی 31 ،دختر با کمتوانذهنی در سطح تربیتپذیر انتخاب شدند و با استفاده از
آزمون سنجش هوش ریون ،بهره هوشی آنان مشخص شد و از این تعداد  10نفر با هوشبهر
 52-40بهطور همگن در یک گروه قرار گرفتند ،سپس با استفاده از آزمون نقاشی آدمک
گودیناف ،سن عقلی ( 4/6تا  6/9سال) آنان به دست آمد .همزمان به منظور همسطح کردن
افراد کمتوان ذهنی با کودکان عادی ،از لحاظ هوشی ،فرهنگی– اقتصادی و تربیتی ،از طریق

پرسشنامه از چندین مهدکودک و پیشدبستانی اطالعات زمینهای و خانوادگی جمعآوری شد
که از بین آنان  10نمونه انتخاب شدند .افراد انتخاب شده سابقهای از تاخیر گفتار ،مشکالت
شنیداری ،تشنج و سایر بیماریها نداشتند و سن عقلی کودکان طبیعی با استفاده از آزمون هوش
ریون  110-100بود .هر دو گروه از لحاظ اجتماعی -اقتصادی در سطح متوسط جامعه قرار
داشتند.
به منظور بررسی اطالعات زبانشناسی موردنیاز در این پژوهش ،ابتدا از طریق گفتگو با
آزمودنیها ارتباط دوستانهای برقرار میشد و سپس گفتار آنان با استفاده از دستگاه ضبط صدا
در دو موقعیت زیر ثبت میشد .موقعیت اول توصیف  4تصویر دنبالهدار در خصوص
فعالیتهای یک دختربچه و گفتار آزاد (گفتار خودانگیخته فرد) و موقعیت دوم پاسخ به
سواالتی درباره خانواده ،بازیها ،فعالیتهای روزانه ،مسافرت و جشن تولد بود.
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تمپلین )1957( 1برای محاسبه غنای واژگانی تعداد واژگان برحسب انواع آنها در یک
نمونه گفتار  50گفتهای را بر مجموعه واژگان بهکار رفته در آن نمونه تقسیم کرد .هرچه
تنوع واژگانی بیشتر باشد شاخص به دست آمده به عدد یک نزدیکتر میشود ولی در هر
حال این شاخص هیچگاه بیشتر از یک نیست .با توجه به کاربرد قابل مالحظه شاخص غنای
واژگانی در مطالعات بالینی و پژوهشی ،برخی نویسندگان پایداری این شاخص را در
نمونههای زبانی که از تعداد واژگان نابرابری برخوردارند ،مورد سوال قرار میدهند
(آندرفسن 2و پفول1976 ،3؛ میرن1981 ،4؛ واشل .)1973 ،5کارول ( )1964به این نکته اشاره
دارد که شاخص غنای واژگانی با افزایش طول نمونه گفتاری کاهش پیدا میکند .در این
شرایط واژهها هرچه بیشتر و بیشتر تکرار خواهند شد و در شرایط نابرابری نمونه گفتهها،
نمیتوان به شکل مستقیم از این شاخص استفاده کرد .بنابراین ،در این پژوهش به منظور
کاهش تاثیر رابطه تقریبا برعکس بین تعداد واژهها و گفتهها با تنوع واژگانی ،حجم گفتار آزاد
به مدت پنج دقیقه در نظر گرفته شد تا تفاوتهای زبانی برای هر دو گروه در شرایط یکسان
ظاهر شود .پس از پایان نمونهگیری ،نمونه گفتار ضبطشده آزمودنیها به شکل آوانگاری
عمومی ثبت و سپس متغیرهای موردنظر تجزیه و تحلیل شد .تعداد کل واژهها ،واژههای
قاموسی و تعداد واژههای دستوری هر نمونه گفتار شمارش و ثبت شد .واژههای قاموسی شامل
اسامی ،افعال ،صفات و قیدها و واژههای دستوری شامل حروف اضافه ،حروف ربط ،حروف
نشانه و افعال کمکی است.
برای محاسبه انواع واژههای همخانواده و شکلهای صرفی یک واژه بهشرط آنکه ریشههای
آنها تغییر نکرده باشد ،همگی یک واژه بهحساب میآید (مالور و همکاران .)2004 ،غنای
واژگانی از تقسیم کردن واژگان قاموسی غیرتکراری بر کل واژگان قاموسی به دست میآید
(مالور و همکاران .)2004 ،در این پژوهش عالوه بر ذکر غنای واژگانی ،تعداد کل واژگان،
1. Templin
2. Anderfasen
3. Pfohl
4. Miron
5. Wachal
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تعداد کل واژگان قاموسی و دستوری و مجموع درصد فراوانی آنها ،فراوانی انواع واژگان
قاموسی شامل اسم ،فعل ،صفت و قید در نمونه گفتار هر آزمودنی محاسبه شد.
پژوهش حاضر از جنبه رعایت مالحظات اخالقی به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران رسید .در این پژوهش ابتدا به کمک آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
چگونگی توزیع هنجار دادهها بررسی شد .جهت مقایسه دادههایی با توزیع هنجار بین
بزرگساالن کمتوانذهنی و گروه شاهد از آزمون تی مستقل استفاده شد .تمام بررسیهای
آماری توسط نرمافزار  SPSS 17انجام شد .سطح معناداری در این پژوهش  CI= 95درصد
( ) P<0/05بوده است.
نتایج 
مقایسه میانگین متغیرهای زبانی بین افراد کمتوانذهنی و کودکان عادی نشان داد که تعداد کل
واژهها ،تعداد واژههای قاموسی و دستوری در هر دو نوع گفتار توصیفی و آزاد در بزرگساالن
کمتوانذهنی بهطور معنیداری کمتر از کودکان عادی است .غنای واژگانی در گفتار آزاد
بهطور معنیداری در افراد عادی باالتر از افراد کمتوانذهنی است و در گفتار توصیفی بین دو
گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .در هر دو گروه درصد واژگان قاموسی در گفتار آزاد و
توصیفی بیشتر از درصد واژگان دستوری بود اما در گروه کمتوانذهنی درصد واژگان
دستوری نسبت به گروه عادی بهطور معناداری کمتر بود .میانگین و انحراف استاندارد متغیرها
در جدول  1و  2آمده است.
جدول  .1مقایسه میانگین و انحراف استاندارد گفتار آزاد کودکان عادی و بزرگساالن کمتوانذهنی
عادی ()n=10
متغیرهای زبانی

کمتوانذهنی ()n=10

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

معناداری

واژگان قاموسی

113/40

42/06

63

18/32

0/004

واژگان دستوری

29/70

16/89

9

5/79

0/004

جمع

143/1

57/67

72

21/51

0/001

درصد واژگان قاموسی

80/25

4/37

87/91

5/17

0/002

درصد واژگان دستوری

19/74

4/37

12/08

5/17

0/002

غنای واژگانی

0/66

0/74

0/57

0/83

0/02
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جدول  .2مقایسه میانگین و انحراف استاندارد گفتار توصیفی کودکان عادی و بزرگساالن کمتوانذهنی
کمتوانذهنی ()n=10

عادی ()n=10
متغیرهای زبانی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

P

واژگان قاموسی

17/40

5/58

9/50

3/40

0/001

واژگان دستوری

6/50

2/99

1

1/24

0/001

جمع

23/90

7/23

10/50

3/89

0/001

درصد واژگان قاموسی

73/05

9/14

91/35

8/41

0/001

درصد واژگان دستوری

26/94

9 /1

8/64

8/41

0/001

غنای واژگانی

0/84

0/12

0/80

0/11

0/46

بهطور کلی ،واژگان قاموسی گفتار آزاد گروه عادی ،به ترتیب میانگین درصد فعل بیشترین
( )40/70و صفت کمترین ( )9/23درصد و در گروه کمتوانذهنی ،به ترتیب میانگین درصد
فعل ( )40/37و صفت ( )2/88درصد بود .در نمونه گفتار توصیفی هر دو گروه عادی و
کمتوانذهنی  ،از کل واژگان قاموسی به ترتیب درصد میانگین فعل بیشترین ( 43/25و )43/88
و صفت کمترین ( 7/84و  )12/09درصد بود .میانگین و انحراف استاندارد تعداد کل واژگان و
انواع واژگان قاموسی و درصد آنها در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3میانگین تعداد کل واژگان و انواع و درصد واژگان قاموسی در گفتار توصیفی و آزاد
گروه عادی و کمتوانذهنی
واژگان

واژههای قاموسی

واژههای دستوری

اسم

فعل

قید

صفت

عادی

174

65

23/62

43/25

25/27

7/84

کمتوانذهنی

95

10

31/18

43/88

12/82

12/09

عادی

1134

297

30/31

40/70

19/73

9/23

کمتوانذهنی

630

90

38/71

40/38

18

2/88

نمونه گفتار
توصیفی
آزاد
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشخصههای واژگانی شامل غنای واژگانی ،تعداد کل واژگان و
درصد انواع واژگان قاموسی در گفتار افراد کمتوانذهنی و نیز مقایسه نمودن آنها با گفتار افراد
عادی منطبق با سن ذهنی انجام شد .غنای واژگانی در گفتار آزاد بزرگساالن کمتوانذهنی در
مقایسه با افراد عادی که از لحاظ سن عقلی همسان شدهاند ،تفاوت معناداری داشت؛ در
صورتی که در گفتار توصیفی آنان تفاوتی مشاهده نشد .به نظر میرسد رشد ناکافی واژگان در
گفتار افراد کمتوانذهنی به دلیل مشکالت شناختی و نقص دانش زبانی آنها باشد که بر حسب
تجارب زبانی کم و مشکل یادگیری ،واژگان تکراری زیادی را در گفتار روزمره بهکار
میبرند .از دیدگاه پژوهشگران غنای واژگانی نمودی از میزان تنوعپذیری واژگان در گفتار
است و برای پژوهشهایی که به بررسی نیمرخ کلی رشد معنایی میپردازند ،اطالعات
مناسبی فراهم میکند (مالور و همکاران .)2004 ،کودکان کمتوان ذهنی در مشخصههای
زبانی نسبت به کودکان عادی از سطح پایینتری برخوردارند؛ به این معنا که کیفیت گفتاری
آنها پایینتر است (یادگاری  ،1373به نقل از دستجردی کاظمی .)1382 ،نتایج این پژوهش
با پژوهش میلز 1و چمپن ( )2002همسو است .بنابر یافتههای پژوهشی میلز و چمپن ()2002
کودکان کمتوانذهنی نسبت به گروه عادی عملکرد ضعیفتری در تنوع واژگانی دارند؛
بنابراین ،مهارتهای زبانشناختی بین کودکان کمتوانذهنی و کودکان عادی بنا به مقیاسهای
تطبیق بسیار متنوع است .همچنین ،نتایج این پژوهش با پژوهش جان و همکاران ()2003
همسویی دارد .این پژوهشگران دریافتند که کودکان و نوجوانان با سندرم داون در مقایسه با
کودکان طبیعی در طی گفتار آزاد ،تنوع واژگان محدودتری تولید میکنند .به نظر میرسد
معنادار نبودن غنای واژگانی گفتار توصیفی در این پژوهش به دلیل عملکرد ضعیف زبانی در
گروه کمتوانذهنی نسبت به گروه عادی باشد؛ بهطوریکه بیان گروه کمتوانذهنی در توصیف
تصاویر با واژههای بسیار محدود و اندک بود ،در صورتی که کودکان عادی از گفتهها و
واژگان بیشتری برای توصیف استفاده میکردند که باعث تکرار واژگان و در نتیجه کاهش
1. Miles
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تنوع واژگانی شده است .این یافته با نظر کارول ( )1964مبنی بر کاهش شاخص غنای واژگانی
با افزایش طول نمونه گفتاری هماهنگ است.
در پژوهش حاضر تعداد کل واژگان در گفتار توصیفی و آزاد بزرگساالن دارای
کمتوانذهنی نسبت به گروه عادی منطبق با سن عقلی ،تفاوت قابلمالحظهای داشت .احتماال
وجود مشکالت شناختی از جمله حافظه که نقش اساسی در یادگیری واژگان دارد دلیل این
تاخیر چشمگیر در رشد واژگانی باشد .دولی )1976( 1با پژوهشی که بر روی کودکان کمتوان
ذهنی بزرگتر با استفاده از انواع روشهای اندازهگیری واژگانی انجام داد ،نشان داد که این

کودکان در مقایسه با کودکان بهنجار دارای سن عقلی مشابه ،در رشد واژگانی تاخیر دارند.
افزون بر این ،یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بودرو و همکاران ( )2000هماهنگی دارد.

شواهد پژوهشی این پژوهشگران نشان داد که تعداد کل کلمات (روانی گفتار )2در گفتار افراد
دارای سندرم داون نسبت به همساالن مشابه سن عقلی محدودتر است؛ بنابراین ،میتوان گفت
حجم گفتار و در نتیجه تعداد کل واژگان در گفتار افراد کمتوانذهنی به دلیل رشد ناکافی
مهارتهای زبان درکی و بیانی نسبت به افراد عادی محدودتر است و چنین نتایجی نشان
میدهد که نقایص گفتاری در افراد کمتوانذهنی حتی تا سنین بزرگسالی ماندگار است.
در پژوهش حاضر درصد واژگان دستوری نسبت به واژگان قاموسی در بزرگساالن
کمتوانذهنی نسبت به افراد عادی منطبق با سن عقلی کمتر بوده است که به نظر میرسد افراد
کمتوان ذهنی به دلیل ضعف دانش زبانی ،بهویژه کسب واژگان دستوری ،از حداقل واژههای
قاموسی برای انتقال اطالعات استفاده میکنند .نتایج این پژوهش با نتیجه پژوهش سرایی
علیخان همبستگی دارد .وی با بررسی واژگان گفتار کودکان کمتوانذهنی آموزشپذیر نشان
داد که کمترین واژگان کاربردیشان ،ضمایراند و از ضمایر شخصی متصل ،بیشتر استفاده
میکنند (به نقل از دستجردی کاظمی  .)1382 ،دستجردی کاظمی ( )1382نیز با بررسی و
مقایسه کاربرد حروف اضافه در گفتار کودکان بهنجار  6ساله و کودکان کمتوانذهنی نشان
داد که کودکان کمتوان ذهنی در مقایسه با کودکان عادی (علیرغم همتایی سن عقلی) در
1. Dooley
2. Speech Fluency
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کاربرد حروف اضافه مشکالت بیشتری دارند .روشن ،کریملو ،علیپور و خدام ( )1393به
بررسی ویژگیهای زبانشناختی روایتهای تصویری دانشآموزان دارای هوش مرزی
پرداختند .یافتههای آنان نشان داد که این دانشآموزان نسبت به دانشآموزان عادی در تولید
جمالت مرکب و پیچیده و نیز به کار بردن انواع پیوندهای انسجامی و نیز حرف ربط «هم»
عملکرد ضعیفتری دارند .در پژوهش دیگری عناصر انسجامی مانند حروف ربط در گفتار
دانشآموزان دارای هوش مرزی بررسی شد .نتایج حاکی از آن بود که گفتار دانشآموزان
کمتوانذهنی در مقایسه با افراد عادی در روایت تصویری ،انواع کمتری از عناصر انسجامی را
دارد (هلمن ،1میلر ،نککرت 2و دونوی .)2010 ،3چنین به نظر میرسد که واژگان دستوری از

جمله حروف ربط و حروف اضافه دیرتر از واژگان قاموسی در روند رشد گفتار ظاهر میشوند
و با وجود اینکه افراد کمتوانذهنی با افزایش سن برخی از این واژگان دستوری را کسب
میکنند ولی تا سنین بزرگسالی همچنان نقص قابلتوجهی در کاربرد این واژگان در گفتار
روزمره و توصیفی دارند.
در پژوهش حاضر ،در بررسی درصد انواع واژگان قاموسی میزان استفاده از فعل و اسم در
گفتار آزاد و توصیفی در هر دو گروه کمتوانذهنی و عادی نسبت به قید و صفت بیشتر بود؛ اما
همانطور که از قبل انتظار میرفت نتایج نشان داد که نسبت استفاده از قید و صفت در گفتار
آزاد گروه کمتوانذهنی در مقایسه با گروه عادی تفاوت قابلتوجهی داشت .احتماال افراد
کمتوانذهنی در گفتار از اسم و فعل به دلیل داشتن محتوای بیشتر و کمک به انتقال اطالعات
بهطور خالصهتر نسبت به قید و صفت استفاده میکنند که نیز رشد واژگانی محدود را در گفتار
این افراد نشان میدهد که با یافته پژوهش سرایی علیخانی همسویی دارد .بر طبق آن پژوهش،
واژگان کودکان کمتوانذهنی اغلب از نوع اسامی ذات بوده است (به نقل از دستجردی
کاظمی.)2004 ،

1. Heilmann
2. Nocert
3. Dunaway
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از نتایج جانبی که در این پژوهش میتوان به آن اشاره کرد ،افزایش غنای واژگانی در
گفتار توصیفی نسبت به گفتار آزاد است که با نتیجه پژوهش گلپور ،نیلی پور و روشن ()2007
مطابقت دارد ،همچنان که در آنجا هم ذکر شده است گروه کمتوانذهنی سعی میکنند که از
حداکثر دانش زبانی و بیشترین گنجینه واژگانی و دستوری خود استفاده کنند و گفتار آزاد
یک گفتار خودانگیخته است اما گفتار توصیفی گفتاری هدفمند است که بهطور منسجم و
پیوسته و با کمک دانش زبانی خود بیان میشود.
نبود تحلیلگر رایانهای جهت تحلیل دادهها و مشخصههای واژگانی ،عدم وجود ابزار
تصویری استاندارد برای برانگیختن گفتار توصیفی در کودکان از جمله محدودیتهای علمی
این پژوهش بود .دستاوردهای نظری حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که رشد عقلی و
شناختی میتواند در کسب دانش زبانی بهویژه مشخصههای واژگانی گفتار موثر باشد .به نظر
میرسد که افراد کمتوانذهنی علیرغم همسان بودن ضریب هوش میتوانند به سطح نسبتا برابر
با کودکان عادی با سن پایینتر از خود برسند و با رشد سنی همچنان تفاوت چشمگیرتری را
نسبت به همساالن عادی خود نشان نمیدهند .همین مساله مهمترین مالک برای برنامه ریزی
جهت آموزش این گروه است که الزم است درمانگران عالوه بر پرداختن به افزایش خزانه
واژگان درکی و بیانی ،به تنوع واژگان و نیز استفاده از واژگان دستوری در جهت افزایش طول
گفتهها در این افراد نیز توجه داشته باشند.
تفاوت قابلمالحظهای بین دو گروه کمتوانذهنی و عادی از نظر متغیرهای موردنظر در
گفتار آزاد وجود داشت اما نبود تفاوت در غنای واژگانی گفتار توصیفی دو گروه نشان
میدهد که احتماال توصیف تصویر نسبت به گفتار آزاد ،در برانگیختن گفتار افراد خیلی موثر
نیست .در پژوهشهای آتی جهت ارزیابی گفتار توصیفی ،توصیه میشود از تعداد تصاویر
بیشتر و یا با موضوعات متفاوتتری استفاده شود .همچنین توصیه میشود واژگان گفتار افراد با
جنس پسر نیز بررسی گردد تا بتوان وجود یا عدم وجود تفاوت دانش واژگانی را در آنها
بررسی و نیز با گفتار دختران مقایسه کرد.
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