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Objective One way to examine a child's ability to think about language is by word definition. Word 
definition is a meta-linguistic skill representing the aspect of the lexical knowledge of a person 
about the nature and function of language. The success of a person in defining the word is indicative 
of the fact that he is aware of the use of language as a symbolic system and a tool for transferring 
information about the world around him and his own inner states, ideas, and purposes. The studies 
about word definition skill consider two content and form aspects within the development of 
vocabulary skill. ‘Content’ is the expression of the semantic features of a word that is expressed in 
a definition, and ‘Form’ is the syntactic structure of a definition and how it is formulated to transfer 
the best information which exists about a word in mind. Considering the importance of hearing 
sense on learning and use of language and meta-linguistic skill, the delay or problem in obtaining 
word definition skills in children with hearing loss is predictable, however, this question may arise 
that how is the quality of word definition skills in children with hearing impairment. The study 
aimed to compare the skill of noun definition in terms of content and form in children with Cochlear 
Implant (CI) and Typically Developing (TD) children.
Materials & Methods In this descriptive-analytic study, samples included 16 students (8 girls and 
8 boys) with CI in the third grade of primary school (8-9 years old) by available sampling from 
Tehran Cochlear Implants based on inclusion criteria including education in regular schools, 100 
Cochlear Implant training sessions, resolution Intermediate Speech was selected according to the 
Speech and Language Pathologist's viewpoint, not having a mental disability, passing a pre-school 
entrance examination, and failing a passing grade in previous years. All children before the age of 3 
received Cochlear Implants and had hearing aid in their other ear and, according to their parents' 
statements, used hearing aids as prescribed by experts after their hearing loss was identified. Thirty 
normal children (15 girls and 15 boys) were randomly selected based on the following criteria: 
no hearing, speech, and language problems (being normal), no failing score in previous years, no 
psychological problems, and no lack of mental disability. Exclusion criteria in this study were the 
child or parental unwillingness to continue the test during the study. In this study, Mohammadi’s 
Noun Definition Test, which was designed and validated for Persian-speakings, was used. This test 
evaluates the skill of word definition of students in seven categories including animals, occupations, 
fruits, places, body organs, foods and transport items. The validity of Name Definition Test was 
estimated in the content aspect (r=81%) and in the form aspect (r=91%) estimated by correlating 
the scores of two independent evaluators. Data were analyzed using SPSS-24 software by Shapiro-
Wilk and Mann-Whitney tests. All comparisons were considered significant at α=0.05 level. 
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Results The findings indicated that the mean scores of content and form aspects of Noun Definition 
Test were significantly lower in children with CI than their TD peers (P<0.001). The children with 
CI used significantly more concrete and functional responses in the content aspect, and had 
significantly less transitional and Aristotelian forms in the form aspect in comparison with their TD 
peers (P<0.001), while hearing children used significantly more Combination I and II responses in 
the content aspect, and had significantly more Clause, Transitional and Partial Aristotelian forms in 
the form aspect.
Conclusion The significance of the means obtained in comparing the content and structural aspects 
of noun definitions indicates that children with CI have lower performance in both content and 
structure of the nouns than hearing children. It seems that the content and structural growth pattern 
of the definition of CI in children is almost similar to that of younger hearing-children. According 
to the results of this research, developing a coherent program to teach the noun definition skills in 
cochlear implant children with CI seems necessary.
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با  حلزون  کاشت  کاربر  کودکان  در  اسم  تعریف  مهارت  ساختاری  و  محتوایی  جنبه  مقایسه 
همتایان طبیعی

اهداف یکی از راه های بررسی توانایی تفکر کودک درباره زبان تعریف واژه است.تعریف واژه یک مهارت فرازبانی است که بازنمایی کننده جنبه ای 
از دانش واژگانی فرد درباره ماهیت و عملکرد زبان است. میزان موفقیت فرد در تعریف واژه مبین این موضوع است که او بر کاربرد زبان به عنوان 
یک نظام نمادین و ابزاری برای انتقال اطالعات درباره جهان پیرامون و حاالت درون و ایده ها و مقاصد خود آگاه شده است. مطالعات مربوط به 
مهارت تعریف واژه به دو جنبه محتوا و ساختار در رشد مهارت واژگان توجه می کنند. محتوا، بیان مختصات معنایی یک واژه است که در یک 
تعریف بیان می شود، ساختار نیز شکل نحوی یک تعریف و چگونگی فرمول سازی آن برای انتقال هرچه بهتر اطالعاتی است که از یک واژه در ذهن 
وجود دارد. نظر به اهمیت حس شنیداری در فراگیری و کاربرد زبان و مهارت های فرازبانی، وجود مشکل یا تأخیر در کسب مهارت تعریف واژه در 
کودکان کم شنوا قابل پیش بینی است. با این حال این سؤال مطرح است که کم و کیف مهارت تعریف واژه در کودکان با آسیب شنوایی چگونه 
است. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه مهارت تعریف اسم از نظر محتوا و ساختار در کودکان کاربرکاشت حلزون و همتایان شنوای آن هاست.

روش بررسی پژوهش حاضر مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی است. 16 کودک کاربر کاشت حلزون )هشت دختر و هشت پسر( پایه سوم دبستان 
)8 یا 9 ساله( به شیوه نمونه گیری دردسترس از مراکز کاشت حلزون تهران بر اساس معیارهای ورود شامل تحصیل در مدارس عادی، گذراندن 
100 جلسه آموزشی کاشت حلزون، وضوح گفتار متوسط مطابق نظر آسیب شناس گفتار و زبان، احراز نشدن ناتوانی های ذهنی، کسب نمره قبولی 
در آزمون سنجش قبل از ورود به مدرسه و نگرفتن نمره مردودی در سال های قبل، انتخاب شدند. همچنین همه کودکان قبل از 3 سالگی پروتز 
کاشت را دریافت کرده بودند و در گوش دیگر از وسیله کمک شنوایی استفاده می کردند و بر اساس اذعان والدین به محض تشخیص افت شنوایی 
از سمعک تجویز شده متخصصان استفاده کرده بودند. 30 کودک گروه عادی )15 دختر و 15 پسر( به شیوه تصادفی ساده بر اساس معیارهای 

ذیل وارد پژوهش شدند: 
نداشتن مشکالت شنوایی، گفتار و زبان در محدوده عادی، نگرفتن نمره مردودی در سال های قبل، نداشتن مشکالت روانی و نداشتن ناتوانی های 
ذهنی. معیار خروج در این پژوهش عدم تمایل کودک یا خانواده به ادامه اجرای آزمون در حین مطالعه بود. در این مطالعه از آزمون تعریف 
اسم محمدی که برای زبان فارسی طراحی و اعتبارسنجی شده بود، استفاده شد. این آزمون، مهارت تعریف واژه دانش آموزان را در هفت مقوله 
حیوانات، شغل، میوه، مکان، اعضای بدن، وسایل غذاخوری و وسایل حمل و نقل ارزیابی می کند. اعتبار تکلیف تعریف اسم در جنبه محتوایی 
r= %81 و در جنبه ساختاری r= %91 بود که از طریق محاسبه همبستگی نمرات دو ارزشیاب مستقل برآورد شد. تحلیل آماری داده ها با نسخه 
24 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های شاپیروویلک و من ویتني انجام شد. تمامی مقایسه ها در سطح α =0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

یافته ها یافته ها حاکی از آن است که میانگین امتیازهای محتوایی و ساختاری تعریف اسم به طور معناداری در کودکان کاربر کاشت حلزون 
از همتایان شنوای آن ها کمتر است )P<0/001(. کودکان کاربرکاشت حلزون در جنبه محتوایی به طور معناداری بیشتر از پاسخ های عیني و 
کارکردی و در جنبه ساختاری به طور معناداری کمتر از صورت های بینابینی و ارسطویی استفاده کرده اند )P<0/001(، در حالی که کودکان 
شنوا در جنبه محتوایی بیشتر از پاسخ های ترکیبی نوع 1 و 2 و در جنبه ساختاری بیشتر از پاسخ های گروه، بینابینی و ارسطویی ناقص و کامل 

استفاده کردند.
نتیجه گیری معناداری میانگین های به دست آمده در مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری تعریف اسامی، حاکی از آن است که کودکان کاربر کاشت 
حلزون، در هر دو بخش محتوا و ساختار عملکرد پایین تری در مهارت تعریف اسم نسبت به کودکان شنوا داشته اند و به نظر می رسد الگوی رشد 
محتوایی و ساختاری تعریف اسم کودکان کاربر کاشت حلزون تقریباً مشابه کودکان شنوای کم سن تر است. با وجود نتیجه کسب شده از این کار 

پژوهشی، تدوین برنامه مدونی برای آموزش مهارت تعریف واژه در کودکان کاربر کاشت حلزون ضروری به نظر می رسد.
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مقدمه

زبان که از فعالیت های شناختی سطح باالی مغز محسوب 
با  که  نظامی  ارتباط،  برقراری  برای  است  ابزاری  می شود، 
استفاده از واژگان و با تکیه بر قواعد ویژه هر زبان برای بیان 
طول  در  می شود.  گرفته  کار  به  احساسات  و  مقاصد  ایده ها، 
بسیاری  افت وخیز های  آن  اهمیت  و  واژه  زبان شناسی،  تاریخ 
داشته است ]1[. واژگان در همه مسائل مربوط به زبان، کانون 
توجه هستند ]2[. در روند رشد گفتار و زبان با افزایش واژگان 
کودک، نیاز به سازماندهي بهتر این عناصر افزایش می یابد. به 
این ترتیب برخي شبکه ها با به هم پیوستگي های معنایي شکل 
ميگیرند. این به هم پیوستگي ها متعددند، اما تأثیر چشمگیری 

در رشد مهارت های زبانی و فرازبانی دارند ]3[. 

کارکرد  واژه،  هر  اساسی  کارکرد  ویگوتسکی1،  نظر  طبق 
ارجاعی آن است؛ یعنی هر واژه دارای مصداق است و می تواند 
به مثابه جانشینی برای هر شیء در جهان خارج، کارکرد داشته 
باشد مانند اسامی، افعال یا خصوصیات و ویژگی ها و غیره، اما 
امتیاز استفاده از واژه، معنا و مصداق در این است که جهان 
انسان ها  نداشتند،  وجود  کلمات  اگر  می شود.  مضاعف  انسان 
مجبور بودند تنها با اشیایی سروکار داشته باشند که مستقیماً 
مورد ادراک و دستکاری آن ها قرار می گیرد. درواقع، با کمک 
کلمات و بُعد معنایی آن ها، انسان ها قادرند از اشیایی سخن 

گویند که در دسترسشان قرار ندارند ]4[.

بلکه  نمی کنند،  مضاعف  را  انسان  جهان  تنها  کلمات،  اما 
شکلی از عمل ارادی نیز پدید می آورند که بدون وجود زبان، 
امکان ناپذیر است و آن، این است که انسان می تواند به اختیار 
خود، تصاویر اشیا را حتی در نبود آن ها در ذهن خود برانگیزد. 
با استفاده از این تصاویر، ادراک خود را نظم ببخشد و حافظه 
خود را تنظیم کند و درنهایت اعمال خود را کنترل کند. فرد 
در طی انجام تعریف واژه نیز، به ویژه در تعریف واژه های عینی 

از این تصویرسازی استفاده می کند ]5[. 

درک و بیان مقوله های واژگانی، یک مهارت زبانی و شناختی 
محسوب می شود ]6[. خزانه واژگانی در تمام طول زندگی فرد 
در حال تغییر و تحول است. تعریف واژه از مهارت هایی است که 
به خزانه واژگان فرد وابسته است ]7[. در مطالعات زبانی، برای 
بررسی نحوه سازماندهی مفاهیم در واژگان ذهنی و نیز چگونگی 
رشد معنای کلمه، از تکلیف تعریف واژه استفاده  می شود. مهارت 
تعریف واژه یکی از مهارت های پیچیده زبان است که دانش زبانی 
و فرازبانی نقش مؤثری در آن دارند ]8[. درواقع در تعریف واژه، 
با واژه هدف مرتبط است، از مجموعه واژگان  فرد کلماتی که 
ذهنی خود استخراج می کند و درنهایت واژه هدف را با ساختار 

1. Vygotsky 

زبان شناختی پیچیده تر و کامل تر تعریف می کند ]9[.

ارائه یک تعریف مناسب از واژه هدف،   به این ترتیب برای 
الزم است فرد از همه توانایی های زبانی مربوط به درک و تولید 
خود به خوبی استفاده کند تا تعریف ضمن آنکه به لحاظ محتوایی 
متضمن هدف مدنظر است به لحاظ ساختاری نیز به گونه ای 
سازماندهی شود که معنایی مرتبط2 و روشن3 را در ذهن مخاطب 
متبادر کند ]10[. تحقیقات زیادی درباره پیوند کلمات در ذهن 
و روابط بین آن ها انجام گرفته است که با توجه به نتایج آن ها، 
می توانیم نحوه سازماندهی واژه ها در ذهن و روابط بین آن ها را 
بررسی کنیم؛ برای مثال، در تعریف واژه افراد بیشتر از کلماتی 
استفاده می کنند که پیوند معنایی قوی تری با کلمه هدف دارند. 

واژگان نیز به صورت گروهی و بر اساس تجربیات فرد ذخیره 
می شوند. درواقع در هر زبان، واژه ها با تعداد محدودی از دیگر 
واژه ها، همنشین می شوند. این همنشینی به گونه ای است که 
با  است  ممکن  که  را  مدنظر  واژه  هدف،  واژه  تعریف  در  فرد 
واژه های دیگر همنشین باشد، انتخاب و از آن استفاده می کند. 
با استناد به این موضوع متوجه می شویم که دو کودک همسن 
با توانایی های هوشی و تحصیلی مشابه، تعاریف متفاوتی از یک 

واژه ارائه می دهند ]11[.

 در مطالعات مربوط به مهارت تعریف واژه به دو جنبه محتوا 
و ساختار در رشد مهارت واژگان توجه می شود که هریک از 
این جنبه ها می تواند به شیوه متفاوتی تکامل یابد ]12[. محتوا، 
بیان مختصات معنایی یک واژه است که در یک تعریف بیان 
می شود و به چگونگی کاربرد آن واژه اشاره دارد، ساختار نیز، 
شکل نحوی یک تعریف و چگونگی فرمول سازی آن برای انتقال 
هرچه بهتر اطالعاتی است که از یک واژه در ذهن وجود دارد 
]13[. بر اساس پژوهش های انجام شده به نظر می رسد هرچه 
کودکان بزرگ تر می شوند پاسخ هایشان در تکلیف تعریف واژه 
از پاسخ های عینی و کارکردی به سمت پاسخ های مفهومی تر با 

ساختار انتزاعی تر پیش می رود. 

کودکان با اکتساب توانمندی های بنیادین زبان تا هنگامی که 
به سن مدرسه می رسند، می توانند از زبان برای برقراری ارتباط با 
دیگران در محیط های مختلف اجتماعی استفاده کنند و به راحتی 
از عهده درجات مختلف دشواری زبان برمی آیند. با این حال در 
برخی کودکان به دنبال دالیل ناشناخته یا شناخته )از جمله 
مشکالت حسی مانند آسیب شنوایی( روند فراگیری و تحول 
زبان و اجزای آن از جمله رشد واژگان با تأخیر یا اختالل مواجه 
می شود ]8[. حس شنیداري حس مهمي است که به رشد گفتار 

و زبان و مهارت هاي شناختي کمک عمده اي مي کند ]14[.

2. Relevance
3. Clarified
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نقص  نوع  هر  یا  شنیداري  نقص  که  است  معتقد  کالدرون4   
حسي باعث محدودیت در تجربه یادگیري مي شود؛ به طوري که 
در افراد کم شنوا نقص حس شنوایي روي تفکر، تصویرسازي و 
ادراک آن ها تأثیر می گذارد ]15[. کودکانی که دارای مهارت های 
زبانی محدود هستند، همراه با مشکالتی که در حوزه حافظه فعال 
کالمی، یادگیری و پردازش زبان نشان می دهند، قادر به رشد و 
توسعه خزانه واژگان نیستند و نمی توانند تمایزات معنایی واژگان 
دارای معانی نزدیک به هم را درک کنند ]16[. آسیب شنوایی 
در دوران کودکی بر همه جنبه های تولید و درک گفتار تأثیرگذار 
است ]18 ،17[. همچنین تحقیقات نشان داده است این آسیب 
تأثیر قرار می دهد ]19[.  شنوایی کیفیت زندگی فرد را تحت 
آموزش مناسب کودکان کم شنوا و دریافت وسیله کمک شنیداری 
مناسب می تواند به رشد مهارت های گفتار و زبان این کودکان 

کمک زیادی کند ]20[. 

اینکه آسیب شنوایی اکتساب مهارت های زبان و فرازبانی را 
بررسی شده  قرار می دهد در پژوهش های زیادی  تأثیر  تحت 
است. نکته مهم توصیف و تحلیل ماهیت آسیب و اثراتی است 
که در سال های پیش رو بر اکتساب دیگر مهارت های کودک از 
جمله مهارت سواد و مشارکت اجتماعی فرد با آسیب شنوایی 

می گذارد ]21-23[.

همیشه در مطالعات مختلف به موضوع واژه و روابط واژگانی 
و خرانه واژگان )عرض واژگان( پرداخته شده است، اما عمق 
است،  بررسی  قابل  واژه  تعریف  تکلیف  طریق  از  که  واژگانی 
کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. این موضوع در بدنه 
مالحظه  نیز  شنوایی  آسیب  با  کودکان  با  مرتبط  پژوهشی 
ادامه به چند پژوهش پرارجاع درباره  می شود ]22 ،21[. در 
در  واژه  بررسی  با  مرتبط  نسبتاً  پژوهش های  و  واژه  تعریف 

کودکان با آسیب شنوایی اشاره می شود. 

مارینلی و جانسون5 مهارت تعریف اسم را در کودکان با آسیب 
آسیب  با  کودکان  داد  نشان  نتایج  و  کردند  بررسی  زبان  ویژه 
ویژه زبان به طور معناداری در هر دو بُعد ساختار و محتوا، نمره 
پایین تری نسبت به گروه کنترل دریافت کردند ]24[. گاوریلیدر6 
در سال 2008 رشد مهارت تعریف واژه را بررسی کرد. نتایج حاکی 
از آن بود که با افزایش سن، پاسخ ها از حالت عینی و عملکردی به 
سمت تعاریف رسمی تر و انتزاعی تر در حال پیشرفت است ]25[.

ملکیان در سال 2015 با بررسی روند رشد مهارت تعریف اسم 
در کودکان 4/5 تا 7/5 ساله فارسی زبان مطرح کرد که با افزایش 
سن، تعاریف کودکان از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت 
تعاریف فرازبانی که از نظر محتوا و ساختار، رشد یافته اند تکامل 
یافته است ]26[. همچنین در مطالعه دیگری که در سال 2016 

4. Calderon
5. Marinellie & Johnson
6. Gavriilidou

مطلوبی انجام داد، روند رشد تعریف واژه در کودکان 7 تا 12ساله 
بررسی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان دادند پاسخ ها با 
افزایش سن از نظر جنبه محتوایی از پاسخ های عینی و عملکردی 
به سمت پاسخ های ترکیبی نوع دو پیش می روند و از نظر جنبه 
ساختاری از نوع بند عبارت و جمله ساده به سمت پاسخ های 

ارسطویی کامل پیش می روند ]5[. 

کودکان  روی  پژوهشی  در  سال 2012  در  قربانی  و  ربیعی 
عادی، کم شنوا تلفیقی و باغچه بان دریافتند توانایی هر سه گروه 
دانش آموز در درک واژه های متضاد به طور معنی داری بیشتر از 
درک واژه های مترادف است و سرعت پردازش در گروه عادی از 

دو گروه کم شنوا به طور معنی داری بیشتر بود ]27[ .

ربیعی و همکاران در سال 2012، رابطه وضعیت شنوایي با 
درک واژه هاي مترادف را در دانش آموزان شنوا و کم شنوا بررسی 
کردند. در نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری بین گروه شنوا و 
گروه کم شنوا در هر دو آزمون مشاهده شد. توانایي هر دو گروه 
طور  به  جمله،  بافت  در  مترادف  واژه هاي  درک  در  دانش آموز 
معنی داري باالتر از درک واژه هاي مترادف در خارج از بافت جمله 
بود. با توجه به اختالف بین گروه شنوا با گروه آسیب دیده شنوایي، 
به نظر مي رسد مقوله معنی شناختي همچون دیگر مهارت هاي 

زباني تحت تأثیر سالمت شنوایي است ]25[.

همان گونه که پیش تر ذکر شد توانایی تعریف واژه به عنوان 
مهارتی که اطالعات مهمی درباره یادگیری و بازنمایی معنای 
کلمات و چگونگی سازمان بندی مفاهیم در خزانه واژگان منعکس 
می کند، می تواند نشان دهد کودکان کم شنوا از نظر سطح رشد 
معناشناسی و سازمان بندی مفاهیم نسبت به همتایان طبیعی 
در چه سطحی قرار دارند. به رغم پژوهش های گسترده ای که در 
با روند تکامل زبان در کودکان کم شنوا وجود دارد، به  ارتباط 
موضوع مهارت تعریف واژه در کودکان عادی و کم شنوا کمتر 
توجه شده و به نظر می رسد درباره تعریف واژه در این کودکان 

تاکنون بررسی ای صورت نگرفته است. 

حال آنکه کسب این مهارت بی شک یکی از مهارت های مهم 
در خواندن، درک خواندن و به طور کلی موفقیت در مهارت های 
تحصیلی و سواد است. در مروری بر بررسی های گذشته، مهارت 
تعریف واژه در کودکان با رشد طبیعی در قالب تکالیفی در آزمون 
وکسلر و آزمون رشد زبان )TOLD-3( بررسی و نمرات هنجار نیز 
گزارش شده است، اما محقق مطالعه ای پیدا نکرد که ماهیت و 

رشد این مهارت روی کودکان کم شنوا را گزارش داده باشد.

تردیـدي  توان بخشِي کودکان کم شنوا،  و  در حیطه آموزش 
مداخلـه  و  شناسـایي  اندازه  به  هیچ چیز  که  ندارد  وجود 
کسب  و  شنیداري  توان بخشي  برنامه  پیشبرد  در  زودهنگـام 
نتایج موفقیت آمیز، مؤثر نیست. بنابراین در این پژوهش محقق 
با بررسی مهارت تعریف واژه، طبقه اسم در  تا  درصدد است 
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کودکان کم شنوای کاربر کاشت حلزون و مقایسه آن با همتایان 
طبیعی آن ها نقاط ضعف این کودکان را مشخص کند تا بتوان 
از نتایج آن برای تنظیم برنامه درمانی مؤثر و کارآمد استفاده 
کرد. با توجه به اینکه امکان همسان سازی کودکان کاربر کاشت 
حلزون بیشتر از کودکان کاربر سمعک بود، این مطالعه روی 

کودکان کاربر کاشت حلزون انجام شد.

روش بررسی

در  است.  توصیفی تحلیلی  و  مقطعی  نوع  از  پژوهش  این 
شیوه  به  حلزون  کاشت  کاربر  گروه  آزمودنی های  مطالعه  این 
نمونه گیری دردسترس و از بین افرادی که به مراکز کاشت حلزون 
شهر تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. حجم نمونه مبتنی 
بر مطالعات پیشین )محمدی 1388( و بر اساس فرمول شماره 
1، 16 کودک کاشت حلزون و 30 کودک عادی تعیین شد. 16 
کودک کاربر کاشت حلزون )هشت دختر و هشت پسر( پایه سوم 
دبستان بودند و بر اساس معیارهای ورود و با رجوع به پرونده 
سالمت دانش آموزان در مدرسه و پرسش نامه جمعیت شناختی 
محقق ساخته و مصاحبه با والدین و اولیای مدرسه انتخاب شدند. 

معیارهای ورود شامل تحصیل در مدارس عادی، گذراندن 100 
جلسه آموزشی کاشت حلزون، وضوح گفتار متوسط مطابق نظر 
آسیب شناس گفتار و زبان، نداشتن مشکالت ذهنی، گرفتن نمره 
قبولی در آزمون سنجش قبل از ورود به مدرسه و نگرفتن نمره 
مردودی در سال های قبل بود. همچنین همه کودکان قبل از 
3سالگی پروتز کاشت را دریافت کرده بودند و در گوش دیگر از 
وسیله کمک شنوایی استفاده می کردند و بر اساس اذعان والدین 
به محض تشخیص افت شنوایی از سمعک تجویز شده متخصصان 
استفاده کرده بودند. معیار خروج برای هر دو گروه تمایل نداشتن 

کودک یا خانواده به ادامه اجرای آزمون در حین مطالعه بود.

 .1

n= = =15.01=16
[z1 a

2
z1-β](2σ1

2) (1.96+0.84)2(2×10.462)

d2 (48.87-38.18)2

سوم  پایه  دختر(   15 و  پسر   15( عادی  گروه  کودک   30
دبستان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. به این صورت 
تحصیل  حلزون  کاشت  کاربر  کودکان  که  مدارسی  از  که 
می کردند به شیوه تصادفی یک کالس از پایه سوم انتخاب شد 
و دانش آموزان از هر کالس بر اساس معیارهای ورود شامل، 
عادی،  محدوده  در  زبان  و  شنوایی،گفتار  مشکالت  نداشتن 
مشکالت  نداشتن  قبل،  سال های  در  مردودی  نمره  نگرفتن 

روانی و نداشتن اختالالت ذهنی انتخاب شدند. 

قبل از اجرای آزمون از خانواده ها فرم رضایت نامه کتبی گرفته 
شد. در این مطالعه از آزمون تعریف اسم محمدی و همکاران 

که برای زبان فارسی طراحی و اعتبارسنجی شده بود، استفاده 
شد. شیوه امتیازبندی این آزمون، بر اساس مطالعه مارینلی و 
جانسون انجام گرفته است ]24[. این آزمون، مهارت تعریف واژه 
دانش آموزان را در هفت مقوله حیوانات، شغل، میوه، مکان، اعضای 
ارزیابی می کند.  نقل  بدن، وسایل غذاخوری و وسایل حمل و 
هریک از این هفت مقوله، شامل دو واژه هستند که برای پایه 
ابتدایی قابل استفاده اند. این 14 واژه، از اسامی عینی و پرکاربردی 
هستند که تنها یک معنی را به ذهن فرد، متبادر می کنند و 
آزمودنی می تواند به شیوه های مختلف از ساده تا سطوح پیچیده 
آن ها را تعریف کند. روایی محتوایی تکلیف به شکل کیفی و با 
احراز معیار مقبولیت و مطلوبیت با توجه به آرای سه صاحب نظر 
)آسیب شناس گفتار و زبان و زبان شناس( و پایایی تکلیف تعریف 
اسم در جنبه محتوایی و ساختاری از طریق محاسبه همبستگی 

نمرات دو ارزشیاب مستقل به دست آمده است. 

برای جنبه محتوایی در اجرای اول، اعتبار 71 درصد و و در 
اجرای دوم، اعتبار 81 درصد و برای جنبه ساختاری در اجرای 
اول، اعتبار 80 درصد و در اجرای دوم اعتبار 91 درصد به دست 
آمده است ]8[. آزمون در یکی از کالس های خالی مدرسه یا اتاق 
گفتاردرمانی اجرا شد و سرو صدای محیط بسیار کم بود. این 
آزمون به طور متوسط برای هر کودک 10 دقیقه طول می کشید. 
اجرای آزمون و جمع آوری داده ها از شهریور تا آبان سال 1396 
به منظور آمادگی ذهنی آزمودنی،  برای شروع و  طول کشید. 
محقق یک واژه را در سطح باالی جنبه محتوایی و ساختاری، 
تعریف کرد و سپس آزمون تعریف واژه از کودک گرفته شد و در 
حین آزمون پاسخ دانش آموزان ضبط شد. سپس پاسخ ها از هر دو 

جنبه محتوایی و ساختاری تحلیل شد. 

تکلیف تعریف واژه و انواع پاسخ های محتوایی 

منظور از جنبه محتوایی تعریف واژه، بیان مختصات معنایی 
است که آن را از دیگر واژگان مربوط به آن طبقه متمایز می کند 

.]8[

تعاریف خطا و  جنبه محتوایی تعریف واژه شامل دو بخش 
بخش تعاریف صحیح است. پاسخ خطا زمانی است که تعریف 
فرد از واژه هدف، نادرست باشد. پاسخ خطا به سه صورت کالمی، 
غیرکالمی و بی پاسخ است؛ مثاًل فرد در تعریف مداد بگوید که 
صدا می دهد یا حالت نوشتن را نشان دهد یا پاسخی ندهد. تعریف 
صحیح توصیفی است که کودک از واژه ارائه می دهد و شامل 
تعریف به صورت کارکردی، عینی، تداعی، تشبیهی، مقوله کلی، 
مقوله اختصاصی، مترادف، ترکیبی نوع اول و ترکیبی نوع دوم 
می شود. جدول شماره 1 نحوه نمره گذاری هر یک از پاسخ ها را بر 

اساس جدول مارینلی و جانسون نشان می دهد ]12[.
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تکلیف تعریف واژه و انواع پاسخ های ساختاری 

 در این پژوهش کودک ممکن است با ساختارهای نحوی مختلف 
به توصیف واژه بپردازد. جنبه ساختاری تعریف واژه شامل دو بخش 
تعریف با ساختار غیر کالمی و تعریف با ساختار کالمی است. ارائه 
تعریف به صورت غیرکالمی، تعریف یک واژه با استفاده از ایما و اشاره 
است؛ برای مثال در تعریف لیوان، کودک حالت آب خوردن را نشان 
دهد. جدول شماره 2 طبقه بندی پاسخ ها و امتیازات جنبه ساختاری 
تعریف واژه را بر اساس جدول مارینلی و جانسون نشان می دهد ]12[.

امتیازدهی به جنبه محتوایی و ساختاری شامل یک طیف 6امتیازی 
است که بر اساس سطح رشدی پاسخ ها، از صفر تا 5 قابل تغییر است. 

در هر تعریف، امتیاز به بهترین پاسخ ارائه شده تعلق گرفت.

یافته ها

در مطالعه حاضر، 46 کودک پایه سوم دبستان با مالحظات 
ورود و خروج وارد پژوهش شدند. با توجه به جدول نمره دهی 
تعریف  ساختاری  و  محتوایی  نمره  ابتدا  شد،  ذکر  پیش تر  که 
اسم برای هر کودک و درنهایت مجموع نمرات کلی تعریف اسم 
)محتوایی و ساختاری( برای دانش آموزان محاسبه شد و در ادامه 
میانگین و انحراف معیار برای هریک محاسبه شد. به دنبال آزمون 
شاپیروویلک و به دلیل انطباق نداشتن توزیع داده ها با توزیع عادی 

برای مقایسه های دوتایی از آزمون من ویتنی استفاده شد.

نتایج حاکی از آن بود که چهار دسته از پاسخ های کارکردی، 
طبقه اختصاصی، ترکیبی نوع 1 و ترکیبی نوع 2 بیشترین کاربرد 

جدول1. طبقه بندی پاسخ ها و امتیازات مربوط به جنبه محتوایی تعریف واژه

تعریف اسمامتیازطبقه بندی محتوایی

کتاب: کتاب0خطا )تعریف نادرست، بدون پاسخ، ایما و اشاره کردن(

کتاب: آن را می خوانیم1کارکرد، مثال کلی )بیان کارکرد یا چگونگی استفاده از شیء(

بچه: کوچک1عینی )بیان اجزا، رنگ، شکل، مکان و غیره(

مداد: کاغذ1تداعی یا نتیجه عمل

گاو: مثل اسب2تشبیه )قیاس معنایی(

سیب: یه خوراکی2طبقه کلی

سیب: یه میوه است3طبقه اختصاصی

قایق: کشتی3مترادف

انار چیست؟ یک نوع خوراکی است که رنگ آن قرمز است4ترکیبی نوع اول )هر ترکیبی از عملکردی، عینی، تشبیهی، تداعی + مقوله کلی(

سیب: یک نوع میوه است که رنگ آن قرمز است5ترکیبی نوع دوم )نام بردن مقوله خاص یا نام مترادف به همراه حداقل یک مختصه دیگر(

جدول2. طبقه بندی پاسخ ها و امتیازات مربوط به جنبه ساختاری تعریف واژه

طبقه ساختاری امتیاز تعریف اسم

پاسخ غیرکالمی 0 نشان دادن حالت استفاده از شیء یا اشاره به آن

تک واژه یا حرف تعریف + واژه 1 سیب چیست؟ خوراکی

گروه، بند یا جمله ساده 2 سیب چیست؟ یک میوه است

صورت بینابینی)استفاده از چیزی یا یک چیزی یا کاری یا یک کاری( همراه با یک ویژگی 3 ُکت چیست؟ چیزی که می پوشیم
کتاب چیست؟ چیزی که آن را می خوانیم

صورت تعریف ناقص ارسطویی
)یک نوع+نام طبقه(

)یک جور + نام طبقه( )یک + نام طبقه( )یک.....است(
4 سیب چیست؟ یه نوع میوه است

صورت تعریف کامل ارسطویی* )نام طبقه به همراه مشخصات دیگر( 5 سیب چیست؟ یک نوع میوه است که قرمز و شیرین است

*تعریف کامل ارسطویی: تعریف یک واژه با استفاده از طبقه واژگانی و بیان اطالعاتی که خاص یک واژه باشد.
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را داشته اند. میزان خطاهای گروه کاشت حلزون به طور معناداری 
از گروه عادی بیشتر بود. در پاسخ کارکردی ضمن آنکه هر دو گروه 
تکیه زیادی به این نوع پاسخ در تعاریف واژگان اسمی داشتند، 
اما گروه کاشت حلزون از این پاسخ ها بیشتر استفاده کردند. گروه 
کاشت حلزون از پاسخ های عینی و تداعی، بیشتر از گروه عادی 
استفاده کرده است، اما به طور کلی میزان استفاده از این پاسخ ها 
در دو گروه کم بوده است. گروه عادی از پاسخ تشبیه در تعریف 
اسامی استفاده نکرده است. کاربرد تعاریف طبقه اختصاصی در 
گروه کاشت حلزون بیش از دو برابر گروه عادی بوده است و هر 
دو گروه از پاسخ های مترادف استفاده نکرده اند. میزان استفاده از 
پاسخ های ترکیبی نوع 1و نوع 2 در گروه عادی به طور معناداری 
بیشتر از گروه کاشت حلزون بوده است. تصویرهای شماره 1 و 2 

این یافته ها را نمایش داده اند.

همان طور که در تصویر شماره 2 مشاهده می شود پاسخ های 
هر دو گروه کاشت حلزون و عادی بیشتر شامل طبقه گروه )بند 
و جمله ساده( بوده است و کودکان شنوا به طور معناداری از 
پاسخ های بینابینی و تعریف ناقص و تعریف کامل بیشتر از گروه 

کاشت حلزون استفاده کرده اند.

مقایسه جنبه محتوایی تعریف اسامی در کودکان کم شنوای 
سوم دبستان با همتایان طبیعی نشان داد تفاوت معناداری در 

جنبه محتوایی اسم بین دو گروه وجود دارد )جدول شماره 3(.

میانگین نمرات در گروه عادی تقریباً دو برابر گروه کاربر کاشت 
حلزون است. بیشترین امتیاز در گروه عادی 63 و کمترین امتیاز 
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تصویر 2. توزیع انواع پاسخ های جنبه ساختاری

جدول 3. مقایسه امتیاز جنبه محتوایی و ساختاری اسامی در شرکت کنندگان مطالعه

جنبه ساختاریجنبه محتواییآزمودنی ها

میانگین±انحراف تعداد گروه ها
معیار

کرانه 
باال

کرانه 
پایین

مقدار 
احتمال

میانگین±انحراف 
مقدار احتمالکرانه پایینکرانه باالمعیار

13/005041±3046/03عادی
0/001

46/00±9/005043
0/001

8/003021±10/03291826/06±1623/00کم شنوا

)P< 0/001(بر اساس آزمون من ویتنی
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12 بوده است و در گروه کاشت حلزون بیشترین امتیاز 47 و 
کمترین امتیاز 11 بوده است. 

در مقایسه جنبه ساختاری تعریف اسامی در کودکان کم شنوای 
سوم دبستان با همتایان طبیعی، مشاهده شد بین امتیاز جنبه 
ساختاری اسامی در دو گروه کاشت حلزون و گروه عادی اختالف 

معناداری وجود دارد )جدول شماره 3(.

بحث 

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری 
تعریف واژه در کودکان کاشت حلزون و همتایان طبیعی آن ها در 
پایه سوم دبستان انجام گرفت. به طور کلی روند پاسخ ها مطابق با 
انتظار پیش رفت. در افراد آسیب دیده شنوایی نیز مانند کودکان 
شنوا، زبان، واسطه  رشد شناخت است. درنتیجه باید انتظار داشت 
بر  زبان منجر شود  تأخیر رشد  به  هرگونه آسیب شنوایی که 
مهارت های دیگر فرد نیز تأثیر گذارد. هدف پژوهش بررسی کم 

و کیف این مهارت در کودکان با آسیب شنوایی بود.

میانگین های  معناداری  داد،  نشان  یافته ها  که  همان طور 
به دست آمده در جنبه محتوایی و ساختاری تعریف واژه حاکی از 
تفاوت میزان توانایی بخش های مختلف زبان دو گروه است و گروه 
کاربر کاشت حلزون مهارت های زبانی سطح پایین تری نسبت به 

همتایان طبیعی خود داشتند. 

نتایج حاصل از تحلیل محتوایی پاسخ ها حاکی از آن بود که 
میزان استفاده کودکان کاشت حلزون از پاسخ های خطا به طور 
معناداری بیشتر از همتایان طبیعی آن ها بود که می تواند نشان 
دهد دانش کودکان شنوا درباره معناي واژگان کامل تر از کودکان 
کم شنواست. ارائه پاسخ خطا از سوی کودک نشان می دهد روند 
فرایند دستیابی واژگان و دانش واژگانی هنوز کامل نشده است 
]26[. این روند طوالني است و در آن کودک به طور دائم درباره 
معناي واژه جدید فرضیه سازی می کند. درواقع تا زماني که دانش 
مفاهیم  و  معنایي  بازنمایي های  فرد  شود،  واژه کسب  از  کاملي 

مرتبط با آن واژه را اصالح و تکمیل می کند ]28[. 

در این مطالعه، همه افراد )کاشت حلزون و همتایان طبیعی 
از پاسخ کارکردی نشان دادند.  آن ها( تمایل زیادي به استفاده 
دست ورزي اشیا و بررسي کاربرد آن ها در سال های اولیه کودکی 
به کودکان کمک می کند محیط اطراف خود را بشناسند. بنابراین، 
اولیه کارکرد  از اصلي ترین مختصه های اشیا در سال های  یکی 
آن هاست و نقش اساسی در شکل گیري مفاهیم کودک دارد که 
می تواند استفاده زیاد کودکان از این پاسخ ها را توجیه کند ]29[. 
همچنین کودکان کاربر کاشت حلزون از این پاسخ ها بیشتر از 
کودکان  واژگان  خزانه  کردند.  استفاده  خود  طبیعی  همتایان 
کم شنوا بیشتر شامل واژگان عینی است و این کودکان از واژگان 
شکل گیری  در  اشیا  کارکرد  می کنند.  استفاده  کمتر  انتزاعی 

مفاهیم کودکان اهمیت زیادی دارد که می تواند استفاده کودکان 
از این پاسخ را توجیه کند. 

استفاده کم دانش آموزان از پاسخ مترادف با نتایج مطالعات 
مارینلی و جانسون، مطلوبی و محمدی همسو است. واژه های 
به کار رفته در این آزمون، همگی عینی بودند و براي اکثر واژه های 
عیني نميتوان مترادفي در نظر گرفت ]30[. همچنین مترادف 
نزدیک ترین واژه ای است که در یک عبارت می تواند جانشین واژه 
اصلی شود، اما نمی تواند تعریف درستی از واژه ارائه دهد و معنای 
اصلی واژه را نشان نمی دهد و نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد 
کودکان کاشت حلزون و همتایان طبیعی آن ها از پاسخ مترادف 

به طور محدود استفاده کرده اند ]7[.

کودکان کاربر کاشت حلزون از پاسخ های تشبیه، تداعی و 
عینی بیشتر از همتایان طبیعی خود استفاده کردند که این 
مسئله احتماالً به خزانه واژگان محدود آن ها و مشکالت آن ها 
در استفاده از جمالت طوالنی و تمایلشان به کاربرد تک کلمات 
مرتبط است. درواقع به نظر می رسد این کودکان تمایل دارند 
واژه  تعریف  پیچیده تر نحوی در  از ساخت های  آنکه  به جای 
هدف  واژه  که  تک کلماتی  با  را  هدف  کلمات  کنند،  استفاده 
را تداعی یا تشبیه می کند، تعریف کنند. این موضوع احتماالً 
می تواند ناشی از مشکالت کودکان کم شنوا در زمینه بازنمایی 
خزانه  در  مفاهیم  سازمان بندی  چگونگی  و  کلمات  معنای 
یک  قالب  در  فرمول بندی شده  به شکل  آن  کاربرد  و  واژگان 
باشد. ماهیت آسیب بیشتر خود را به شکل  یا جمله  عبارت 

تأخیر در اکتساب مهارت نشان می دهد. 

با افزایش سن، کودک به تدریج برای ارائه پاسخ کامل تر از 
توانایی  بهبود  با  و  می کند  استفاده  خود  تعاریف  در  طبقه ها 
فرازبانی آگاه تر می شود که چطور یک تعریف خوب را ارائه دهد 
]31[.کودکان عادی از پاسخ های ترکیبی نوع 1 و 2 به میزان 
بیشتری نسبت به گروه کاشت حلزون استفاده کردند. به طور 
افزایش پاسخ ترکیبی نوع 1 و 2،  کلی کاهش پاسخ خطا و 
ناشی از سطوح باالتر بازنمایی معنایی است که به پاسخگویی 
گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین   .]32[ می شود  منجر  کامل تر 
به  نسبت  باالتری  سطح  معنایی  بازنمایی های  شنوا  کودکان 

گروه کاشت حلزون دارند. 

به طور کلی این پژوهش نشان می دهد روند رشد مهارت تعریف 
شنوای  کودکان  مشابه  تقریباً  حلزون  کاشت  کودکان  در  واژه 
کوچک تر آن هاست. مفاهیم مختصات معنایی دارند که از ساده 
تا پیشرفته دسته بندی می شوند و با افزایش سن رشد می یابند 
]5[. در افراد آسیب دیده شنوایی نیز مانند کودکان شنوا زبان، 
واسطه  رشد شناخت است. درنتیجه باید انتظار داشت هرگونه 
آسیب شنوایی که به تأخیر رشد زبان منجر شود بر مهارت های 
دیگر فرد تأثیر گذارد. به نظر می رسد مختصات معنایی کودکان 

شیما حسین آبادی و همکاران. مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


پاییز 1398 . دوره 20 . شماره 3

266

کم شنوا با سرعت کمتری، اما در مسیری مشابه همتایان طبیعی 
آن ها رشد می کند. 

کودکان کم شنوا خزانه واژگانی محدودتری نسبت به همتایان 
شنوای خود دارند و این شبکه های معنایی به شکل محدودتری 
در ذهن آن ها شکل می گیرد. هر چقدر محیط کالمی کودک 
غنی تر باشد، شبکه هایی معنایی در ذهن فرد گسترده تر شکل 
می گیرد و درنتیجه فرد می تواند عملکرد مناسب تری در تعریف 

واژه نشان دهد.

در بررسی درصد انواع پاسخ های جنبه ساختاری تعریف واژه، 
کودکان کاربر کاشت حلزون برای انتقال معنای مدنظر خود بیشتر 
از همتایان شنوای خود از پاسخ های غیرکالمی استفاده کردند که 
این عملکرد ضعیف مؤید دیگری بر نتایج تحقیقات گذشته و نیز 
پایین بودن مهارت های درکی و بیانی در کودکان کاربر کاشت 
حلزون  است. همچنین با بررسی میانگین پاسخ های تک کلمه 
به این نتیجه  می رسیم که کودکان کم شنوا پاسخ های تک کلمه 
بیشتری را به کار برده اند که این نتیجه با توجه به توانایی محدود 
کودکان کم شنوا در نحو و ترکیب بندی جمالت و بیان جمالت 

پیچیده و طوالنی قابل توجیه است. 

در دو گروه، بیشترین نوع پاسخ مربوط به گروه بند و جمله 
ساده بود. کودکان شنوا از پاسخ های تعریف ناقص و تعریف کامل 
بیشتر از گروه کاربر کاشت حلزون استفاده کردند که نشان دهنده 
از  استفاده  و  پاسخ گویی  مناسب  شیوه  بر  شنوا  گروه  تسلط 
انتقال معنای دقیق واژه است. علت  ساختارهای کامل تر برای 
این تفاوت معنادار میان کودکان شنوا و کم شنوا در پاسخ های 
سطح باال،  می تواند ناشی از آن باشد که کودک برای ارائه تعریف 
ارسطویی کامل باید بتواند محتوای معنایی را که در ذهن دارد 
با صورت نحوی مناسب ترکیب کند و این کار نیازمند آگاهی 

فرازبانی سطح باالست. 

نتایج مطرح شده با نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه تعریف 
واژه در زبان های مختلف مطابقت دارد. از جمله تو7 و همکاران 
روند رشد تعریف اسامي عیني را در کودکان چیني بررسي کردند. 
نتایج نشان داد پیش دبستاني ها تمایل دارند ساخت های ساده تر را 
در تعریفهایشان بیان کنند وکمتر تمایل به استفاده از ساخت های 

ارسطویی در تعاریفشان دارند ]33[.

نتیجه گیری

بررسی نتایج جنبه محتوایی تعریف اسم در دو گروه شنوا و 
کاربر کاشت حلزون، نشان داد میانگین امتیازهای گروه شنوا 
تقریباً دو برابر گروه کاربر کاشت حلزون است و این ممکن است 
ناشی از سطوح باالتر بازنمایی معنایی در گروه شنوا باشد که به 

پاسخ گویی کامل تر منجر می شود. 

7.To

اختالف میانگین نمرات دو گروه در جنبه ساختاری اسامی 
مناسب  شیوه  بر  بیشتری  تسلط  شنوا  گروه  می دهد  نشان 
پاسخ گویی و استفاده از ساختارهای کامل تر زبانی برای انتقال 
معنای اسامی دارند. این اختالفات نشان دهنده برتری زبانی گروه 
شنوا نسبت به گروه کاربر کاشت حلزون است. ضعف در این 
سطح از توانمندی زبانی باید مورد توجه گفتاردرمانان قرار گیرد 
تا با هدف ارتقا در این سطح زبانی برنامه های آموزشی خود را 

طرح ریزی و مشاوره های الزم را به خانواده ها بدهند. 

چنین مطالعه ای، به ویژه در بخش معنا شناختی و ساختاری 
ممکن است عالوه بر تقویت تعریف مفاهیم آشنا، بتواند به رشد 
و پیشرفت تعریف مفاهیم جدید در کودکان کاربر کاشت حلزون 
نیز کمک کند که نتیجه آن پیشرفت تحصیلی و ارتباطی این 

دسته از کودکان است.

با توجه به اینکه معموالً پژوهش ها با محدودیت ها و متغیر های 
غیر قابل کنترلی مواجه هستند، این پژوهش نیز از این قاعده 
مستثنا نیست. یکی از محدودیت های این پژوهش کم بودن حجم 
نمونه گروه کاشت حلزون بود و به همین علت برخی متغیر های 
شنوایی مثل سن کاشت حلزون و همسان سازی بر اساس نوع 

پروتز کاشت حلزون در این مطالعه وجود نداشت. 

پژوهش  این  پیشنهادهای  می آیند  ادامه  در  که  مواردی 
هستند: انجام مطالعه برای بررسی ارتباط مهارت تعریف واژه با 
مهارت های شناختی و فرازبانی، انجام آزمون و بررسی مهارت 
غیره  و  صفات  انتزاعی،  غیرعینی،  واژه های  در  واژه  تعریف 
شرایط  بین  ارتباط  بررسی  اختالل،  با  و  طبیعی  کودکان  در 
اجتماعی و اقتصادی و یادگیری واژه و تعریف آن، بررسی تأثیر 
آموزش های رسمی و تحصیلی بر یادگیری واژه و تعریف آن 
در کودکان کم شنوا و بررسی نقش حافظه فعال کالمی بر روند 

رشد مهارت تعریف واژه در کودکان.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  را  پژوهش  این 
با کد اخالق IR.USWR.REC.1396.178 تصویب  توان بخشی 

کرده است.
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