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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی خودتنظیمی رفتاری کودکانِ کاشت حلزون شدهی شنوایی بر اساس رشد
زبان و دلبستگی ایمن با نقش واسطهای گفتار با خود بود .در این پژوهشِ همبستگی تعداد  001کودکِ
کاشت حلزون شده با دامنه سنی  3تا  7سال که حداقل یک سال از برنامۀ کاشت حلزون آنها گذشته بود با
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .آزمون رشد زبان ،مصاحبه اختالل در دلبستگی ،مشاهده
ساختارمند خودتنظیمی ،بر روی کودک و مقیاس ساختارمند گفتار با خود ،بر روی مادران آنها اجرا شد.
برای تحلیل دادهها از تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج نشان داد که رشد زبان و دلبستگی ایمن واریانس گفتار
با خود را پیشبینی میکنند .همچنین رشد زبان و دلبستگی ایمن با واسطهگری گفتار با خود ،توانایی
پیشبینی واریانس خودتنظیمی رفتاری را دارند .نتایج نشانگر نقش واسطهای گفتار با خود برای رشد زبان و
دلبستگی ایمن بود .این امر در درجه اول نقش فرزندپروری و دلبستگی را در تحول زبان و از طرف دیگر
در رشد خودتنظیمی نشان میدهد و میتواند در راستای کاهش مشکالت رفتاری ،اهمیتِ توجه به
متغیرهای والدمحوری و زبانمحوری را در برنامههای پیشگیری و توانبخشی نشان دهد.

واژگان کلیدی :رشد زبان ،دلبستگی ،خودتنظیمی ،گفتار با خود ،کاشت حلزون

مقدمه
کودکان نیاز دارند که اعمال تنظیمی و درگیریها 1را بهطور خودکار و بر اساس
هنجارهای اجتماعی و بدون سرپرستی بزرگساالن انجام دهند .بنابراین از این منظر هدف
 .0استادیار روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران (نویسنده مسئول) Kourosh.Amrai@yahoo.com
2. Engages
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اصلی دوران کودکی اجتماعی شدن است (دی و اسمیت .)1103 ،0با استناد به این هدف،
انتظار میرود که کودک در پایان نوباوگی 1قادر به تنظیم رفتاری ،هیجانی و فیزیولوژیکی
باشد (کالکینز و ددمون .)1113 ،3اما کودکان ناشنوا 1در حیطه رشد اجتماعی و

روانشناختی در مقایسه با همساالن شنوای خود ،تفاوتهای رشدی دارند (امرایی ،حسن-

زاده ،افروز و پیرزادی0390 ،؛ سوارز ،)1111 ،5باوجود این تاخیر ،پژوهشهای حوزه
کودکان ناشنوا عموا بر رشد زبان 6و گفتار آنان متمرکز بودهاند (کوک و گرشام ،کرن،
بارراس و کروس .)1112 ، 7همچنین ،کودکان ناشنوای مادرزاد و کسانی که قبل از سه
سالگی ناشنوا میشوند ،توان الزم برای اکتساب زبان کالمی و تعامل با دنیای شنیداری را
از دست میدهند (گیرس .)1111 ،2این عدم اکتساب زبان در طی سالهای اولیه،
تواناییهای کودک در ارتباط ،اظهارات و ابراز عواطف را تحت تاثیر قرار میدهد .در
نتیجه عدم اکتساب زبان برای افراد ناشنوا در برقراری روابط بین فردی بحرانی بزرگ
ایجاد خواهد کرد (حسنزاده1119 ،؛ ماکوالی و فورد.)1116 ،9
در راستای تاکید بر نقش زبان ،گرولنیک و فارکس )1111( 01توانایی ارتباط و رشد
زبان را از مهمترین عوامل شناختی در تنظیم رفتار میدانند که توانایی کودک در
خودتنظیمی 00را افزایش میدهند .زبان نقش تنظیمی برای هیجانات منفی دارد .به عقیده
متخصصان تقویت توانایی کالمی بایستی منجر به تنظیم بیرونی بیشتر شود؛ زیرا زبان
توانایی بیان احساسات و دریافت بازخورد را به کودک میدهد که متوجه شود هیجاناتش
چگونه بر دیگران تاثیر میگذارد (کوپ )0929 ،و کودک یاد میگیرد که زبان ابزاری
برای تنظیم ناکامی و شکست در موقعیتهای ناکامکننده است (کول ،آرم استونگ و

1. Day & Smith
2. Childhood
3. Calkins & Dedmon
4. Deaf
5. Suarez
6. Language Development
7. Cook., Gresham., Kern., Barreras & Crews
8. Geers
9. Macaulay & Ford
10. Grolnick & Farkas
11. Self-regulation
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پمبرتون ،1101 ،0ایزنبرگ ،سادوسکی و اسپینارد .)1115 ،1همچنین ویگوتسکی( 3نقل از
میلر و کوهن )1111 ،1بر این باور است که زبان در شکلگیری فرایندهای عالی ذهن نقشی
بنیادین دارد .به عبارت دیگر ،زبان بهعنوان یک ابزار فرهنگی-اجتماعی برای ارتباط با
دیگران استفاده میشود .در نظریه ویگوتسکی گفتار با خود 5آخرین مرحله رشد زبان
است که کودک از طریق کالم ناآشکار (درونی) به افکار و رفتار خویش جهت میدهد
(جونز .)1119 ،6زبان از این طریق با شناخت ترکیب میشود که کودکان از زبان در قالب
گفتار با خود بهعنوان ابزاری برای راهنمایی ،برنامهریزی و تنظیم رفتار و تفکر خودشان
استفاده میکنند (اوستاد ،اسکلند1112 ،7؛ وینسلر ،نیگلیری1113 ،2؛ اسکلند1101 ،؛ روبیو،
مدینا و گریسا.)1101 ،9
از منظری دیگر ،کودکان در طی فعالیتهای خانه ،مدرسه و محیط بازی اغلب با
خودشان حرف میزنند .در دیدگاه ویگوتسکی این گفتار با خود بهعنوان ابزاری برای
تفکر ،برنامهریزی و خودتنظیمی در نظر گرفته شده است .بهطورکلی پژوهشها از دیدگاه
ویگوتسکی که گفتار با خود از گفتار اجتماعی و تعامل و عموما از عمل بیرونی (زبان
اجتماعی) نشات گرفته حمایت میکنند (سویر .)1107 ،01گفتار با خود نقش حیاتی در
رشد فرآیندهای روانشناختی سطح باال مانند تفکر کالمی ،فراشناخت ،کارکردهای اجرایی
و خودتنظیمی دارد (آلرکن روبیو ،سانچز مدینا و پریتو گارسیا1101 ،00؛ مانفرا ،تیلر و
ویسنلر.)1106 ،01
از سویی دیگر ،در راستای تاکید بر نقش عوامل روانی و عاطفی ،ویگوتسکی بر این
باور بود که رشد و تحول خودتنظیمی انعکاسی از تغیر تدریجی در انتقال مسئولیت تنظیمی
1. Cole, Armstrong, & Pemberton
2. Eisenberg, Sadovsky, & Spinrad
3. Vygotsky
4. Miller & Cohen
5. Private Speech
6. Jones
7. Ostad & Askeland
8.Naglieri
9. Rubio, Medina, & García
10. Sawyer
11. Alarcón-Rubio, Sánchez-Medina & Prieto-García
12. Manfra, Tyler & Wisler
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از مراقب به کودک است .به عبارت دیگر حرکت از دگرتنظیمی بهسوی تنظیم اشتراکی و
سپس خودتنظیمی است .خودتنظیمی کودکان تحت فرزندپروریِ پاسخگو و مقتدرانه
افزایش مییابد .با در نظر داشتن این بعد از نظریه ویگوتسکی ،دلبستگی ،0تعامل والد-
کودک ،سبکهای فرزندپروری و راهبردهای انضباطی والدین در تحول تنظیم رفتاری
کودک نقش مهمی دارند (اسکوبارا ،پریراک و سانتلیکس .)1101 ،1متغیرهای مرتبط با
فرزندپروری پیشبینی کنندهی مناسبی برای خودتنظیمی مثبت در کودکان شناخته شدهاند
(اسکوبارا ،پریراک و سانتلیکس .)1101 ،همچنین رابطه والد-کودکی که فاقد کیفیت و
دلبستگی مناسب و همراه با فزونی در امر و نهیهای متضاد مانند دخالتهای زیاد ،منفی-
گرایی و یا کنترل تنبیهگرانه باشد موجبات افزایش مشکالت خودتنظیمی ،تکانشگری،
عدم شایستگی ،کاستی توجه و بیش فعالی و مشکالت رفتاری میشود (یان و انصاری،3
.)1107
در باب اهمیت خودتنظیمی میتوان گفت که کودکان در دوران پیشدبستانی از
گفتار با خود بهعنوان ابزاری برای تنظیم رفتارشان استفاده میکنند .این استفاده کودکان و
برونیسازی گفتار تحت هدایت بزرگسال در طی فعالیت مشترک تسریع میشود .پیانتا و
ریم-کافمن )1116( 1معتقدند که انتقال موفق در دوران پیشدبستانی شامل سازش و
کامیابی از فعالیتهای نسبتاً غیرساختارمند پیشدبستانی تا محیط رسمی مدرسه است که
خودکنترلی بیشتری را میطلبد .پژوهشگران بر این باورند که تسلط بر جنبه رفتاری
خودتنظیمی بر سازگاری کودکان در مدرسه کمک میکند تا از تجارب یادگیری بهرهمند
شوند و در تعامل اجتماعی موفق باشند (مککللند 5و همکاران .)1117 ،کودکانی که در
خودتنظیمی ضعف دارند در معرض خطر پیشرفت تحصیلی پایین ،مشکالت ایذایی و
هیجانی ،ترک تحصیلی در دوران میانی کودکی و نوجوانی قرار دارند (دانکن 6و
همکاران1117 ،؛ ویتارو 7و همکاران .)1115 ،پژوهشها نشان دادهاند که تنظـیم هیجـانی
1. Attachment
2. Escobara, Pereirac, & Santelicesa
3. Yan & Ansari
4. Pianta & Rimm-Kaufman
5. McClelland
6. Duncan
7. Vitaro
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مطلـوب ،در بزرگسالی بــا عملکــرد مناســب در انجــام تکــالیف شــناختی رابطه دارد
(همیلتون و همکاران1119 ،؛ گرازینو 0و همکاران .)1117 ،حتـی در خردسـاالن نیـز این
توانایی بـا عملکـرد تحـصیلی مطلوب (اسکایب ،)1100 ،1مولـد بـودن ،رفتار کالسـی
مناسـب ،نمرههای خوانـدن و ریاضـی رابطه مثبت دارد (هیلت ،هانسون و پوالک.)1100 ،3
با توجه به آنچه گفته شد مبنای تجربی و دیدگاه نظری ویگوتسکی بر نقش
میانجیگری زبان و بهویژه گفتار با خود در کارکردهای عالی ذهن ،همانند خودتنظیمی،
تاکید دارد (النمالح ،فرنیهو و مینز .)1116 ،نقش گفتار با خود در تکالیف شناختیِ حل
مسئله و کارکردهای اجرایی در پژوهشهای گوناگون تایید شده است (لیدستون ،مینز و
فرنیهو .)1100 ،همچنین بر اساس نتایج پژوهشها از عمدهترین عوامل موثر بر تحول
خودتنظیمی کودک ،دلبستگی و کیفیت تعامل اولیه از جنه روانی-عاطفی (روسکام،
منیرب ،استیونارتا )1100 ،1و رشد زبان از بعد شناختی است (وینسلر ،نیگلیری1113 ،؛
اسکلند .)1101 ،نظر به نقش انکارناپذیر رشد زبان و کیفیت دلبستگی در تنظیم رفتاری از
یک طرف و تاکید نظریه ویگوتسکی در واسطهگری گفتار با خود در برنامهریزی ،تنظیم
رفتاری و تفکر از طرف دیگر ،پژوهشگران بدین سو هدایت میشوند که تاثیر رشد زبان و
کیفیت دلبستگی بر خودتنظیمی رفتاری بهواسطه تقویت گفتار با خود در کودکان است.
بنابراین پژوهش حاضر در راستای پاسخدهی به این سوال بود که آیا گفتار با خود میتواند
نقش واسطهای در رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری در کودکان
ناشنوایی کاشت حلزون شده داشته باشد؟ در شکل زیر این مدل مفهومی نشان داده شده
است.

1 .Graziano
2. Skibbe
3. Hilt, Hanson, Pollak
4. Roskama, Meunierb, & Stievenarta
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رشد زبان
گفتار با خود
دلبستگی امن

شکل  .1مدل مفهومی نقش واسطهای گفتار با خود در پیشبینی خودتنظیمی رفتاری بر اساس رشد
زبان و دلبستگی ایمن

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی
کودکان کاشت حلزون شده شهر تهران بودند که در بین دو بیمارستان بقیهاهلل (عج) و مرکز
کاشت حلزون ایران این خدمات را دریافت کردهاند .از بین این کودکان صرفا کودکان  3تا 7
سال انتخاب شدند .با احتمال به تعداد کم این کودکان از روش سرشماری استفاده شد و در
این پژوهش در هر دو مرکز تعداد  001کودک متناسب با مالکهای ورود در دامنه سنی 3
الی  7سال که حداقل یک سال از برنامه توانبخشی آنها گذشته باشد انتخاب شدند .قابل ذکر
است که داشتن مشکالت جسمانی و روانی مازاد بر ناشنوایی ،بهعنوان مالک خروج در نظر
گرفته شد.
برای سنجش رشد زبان از خرده آزمون تقلید جمله آزمون رشد زبان 0استفاده شد .در
این پژوهش بر اساس اینکه بخش تقلید جمله همبستگی باالی با نمره کل دارد بهعنوان
شاخص رشد زبان انتخاب شده است .این آزمون برای کودکان  3تا  2سال بـه کـ ار
میرود که شـامل نُـه خـرده آزمـون (شـش خـرده آزمـون اصـلی و سـه خـرده آزمـون
تکمیلـی) اسـت .نسخه اولیه آزمون رشد زبان در سال  0977میالدی توسط نیوکامر و
هامیل 1برای ارزیابی رشد زبان کودکان انگلیسی زبان  1( 1-1سال تمام) تا  2( 2-00سال و
 00ماه) در آمریکا طراحی شد .شیوه نمرهگذاری بدین شکل است که آزمونگر به پاسخ
درست نمره یک و به پاسخ غلط نمره صفر میدهد .این آزمون در سال  0321توسط
حسنزاده و مینایی در یک گروه  0135نفری کودک ( 619دختر و  616پسر) در شهر
)1. Test of Language Development (TOLD
2. Newcomer and Hammill
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تهران هنجاریابی شد .پایایی این آزمون با استفاده از روش همسانی درونی ضریب آلفای
در خرده آزمونها و در نظر داشتن هنجارهای سنی از  1/71تا  1/96به دست آمده و با
استفاده از روش بازآزمایی برای تمام خرده آزمونها از  -1/21تا  1/22بهدست آمده است.
روایی این آزمون نیز با استفاده از روشهای روایی محتوایی (مبنای منطقی گویهها و روش
کالسیک) ،روایی مالک و روایی سازه تایید شده است (حسنزاده و مینایی 1110 ،و
.)1111
برای سنجش دلبستگی ایمن از مصاحبه اختالل در دلبستگی که توسط اسمایک و
0

زینه )0999( 1ساخته شده است ،استفاده شد .این مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل  01آیتم
است که حضور نشانههای آشفتگی و یا اختالل در دلبستگی را میسنجد .اگر نشانگان
رفتاری بهطور مشخصی حضور نداشته باشند آیتمها کد صفر داده میشوند .کد یک برای
موقعیتهای است که برخی شواهد برای نشانگان وجود دارد و کد دو برای زمانی است
که نشانگان بهطور مشخصی وجود دارند (اسمایک ،دویترسکو 3و زینه .)1111 ،پایایی بین
تصحیحکنندگان (ضریب کاپا) در پژوهش جانکمن 1و همکاران ( )1101بر اساس توافق
بین دو مصاحبهگر برای همه آیتمهای دو بخش از دامنه  1/22تا  0گزارش شده است.
همچنین در پژوهش اسمایک ،دویترسکو و زینه ( )1111ضریب توافق بین مصاحبهگران
5

 1/22و همسانی درونی این مصاحبه  1/21و  1/23بهدست آمده است .اوترمن و اسچونگل
( )1117بر اساس تحلیل عاملی مولفههای اصلی نشان دادند که  1/70از واریانس کل آیتم-
ها تبین میشود.
برای سنجش خودتنظیمی رفتاری از مشاهده ساختارمند خودتنظیمی( 6پونیتز و
همکاران )1112 ،استفاده شد .این ابزار شامل تکلیف سر -پنجه -زانو  -شانه 7است .این
آزمون شامل  11آزمون آزمایشی است و برای کودکان پیشدبستانی طراحی شده است.
پس از خوگیری با دو درخواست کالمی (برای مثال "دستت رو بزار رو سرت"" ،دستت

1. Disturbances of Attachment Interview
2. Smyke, & Zeanah
3. Dumitrescu
4. Jonkman
5. Oosterman & Schuengel
6. Structured Observation of Behavioral Regulation
7. Head-Toes-Knees-Shoulders
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رو بزار روی پنجه پات") از کودک خواسته میشود به شیوهی غیرمنطقی به این دو
درخواست جواب بدهد (ده آزمایش اول برای تکلیف سر -پنجه) است .سپس از کودک
خواسته میشود تا چهار نوع درخواست (در  01آزمایش دوم) به شیوه غیرواقعی پاسخ
بدهد .برای مثال اگر آزمونگر گفت" :دستت رو بزار رو پنجه پات" پاسخ درست برای

کودک این است که دستش را روی سرش بگذارد.
گفتار با خود بر اساس یک مقیاس که رفتار کودک در موقعیتهای مختلف و شرایط
طبیعی را ارزیابی میکرد ،اندازهگیری شد .این مقیاس دارای  11سوال است که از مادر
پرسیده و در طیف لیکرت نمرهگذاری میشود .سواالت انتخاب شده مبتنی بر مبانی نظری
گفتار با خود که بیشتر برگرفته شده از نظریه ویگوتسکی ،لوریا و رفتارگرایی است انتخاب
شدهاند(امرایی و حسنزاده .)0391 ،سنجش اعتبار مقیاس گفتار با خود از طریق روش
همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و بازآزمایی (با فاصله حدوداً دو هفته) انجام شد.
ضریب آلفا توسط کرونباخ )0950( 0برای اندازهگیری همسانی درونی درون یک مقیاس
چند گویهای تدوین شد .این روش از فنون آماری کارآمد برای برآورد اعتبار مقیاسهای
چند سوالی محسوب میشود (پترسون .)0991 ،1همسانی درونی مقیاس گفتار با خود از
طریق آلفای کرونباخ برابر با  1/22به دست آمد .بازآزمایی نیز اشاره به این موضوع دارد
که وقتی آزمودنیهای یکسان ،به سواالت مشابه یک آزمون در دو زمان مختلف پاسخ
دهند و بین دو آزمون هیچ فعالیتی که بر دانش ،مهارت و یادگیری آزمودنی تاثیر بگذارد
صورت نگرفته باشد ،میزان همبستگی نتایج مشابه به دست آمده نشانه ثبات ،دقت و اعتبار
آزمون است (هرنان و شوارتز .)1119،در این پژوهش ضریب همبستگی برای بازآزمایی
برابر با  1/71بهدست آمد .افزون براین ،روایی همزمان این ابزار با پرسشنامه مشکالت
رفتاری که برحسب مبانی نظری ناشی از ضعف در گفتار با خود و عدم مدیریت فرد بر
رفتار خود است ضریب  -1/60به دست آمده که نشان از آن دارد که افراد با مشکالت
رفتاری بیشتر از گفتار با خود استفاده کمتری دارند .این نتیجه در راستای تایید روایی
مقیاس محقق ساخته است.

1. Cronbach
2. Peterson
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شاخص دیگر اندازهگیری یک ابزار ،روایی است .روایی معیاری مهم برای قضاوت
درباره اثربخشی یک ابزار (آلگامالی و کارتیس )1115 ،و سودمندی ابزار در اندازهگیری
ساختار انتخاب شده (مک گویی و همکاران )1101 ،محسوب میشود .برای رواسازی
مقیاس گفتار با خود در این پژوهش از روشهای روایی صوری ،محتوایی و روایی سازه
استفاده شد .برای تعیین روایی صوری و محتوایی گویههای ساخته شده توسط  2نفر از
اساتید و دانشجویان دکتری بررسی شد .میزان موافقتی که بین مصصحان در تایید مرتبط
بودن سواالت در راستای گفتار با خود به دست آمده برابر با  1/21بود.
روش گردآوری دادههای پژوهش بدین صورت بوده که پس انتخاب نمونه پژوهش و
دعوت از خانوادههای آنها مصاحبه ساختارمند اختالل در دلبستگی و مقیاس گفتار با خود
بهصورت انفرادی و به روش مصاحبه بر روی آنها انجام شد و درعینحال آزمون رشد زبان
و مشاهده ساختارمند خودتنظیمی بر روی کودک اجرا شد .برای تحلیل دادهها با توجه به
ساختار علیِ بین متغیرهای پژوهش و وجود متغیر واسطهای خودتنظیمی که از یکسو متغیر
مالک برای متغیرهای رشد زبان و دلبستگی ایمن و از سوی دیگر متغیر پیشبین مشکالت
رفتاری است ،از روش آماری تحلیل مسیر 0و نرمافزار آماری لیزرل 2/71 1استفاده شد .سه
مفروضه خطی بودن 3رابطه متغیرهای پژوهش ،خوشهای بودن علل 1و همسویی متغیرها 5در
پژوهش حاضر برقرار بود.

یافتههای پژوهش
مشخصات توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش در جدول  0نشان داده
شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر
رشد زبان
دلبستگی ایمن
گفتار با خود

تعداد
001
001
001

میانگین
71/16
2/91
12/61

انحراف معیار
07/31
1/31
01/17

1. Path analysis
)2. LInear Structural RELations (LISREL
3. Linearity
4. Causal closure
5. Unitary Variables
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001

خودتنظیمی

03/17

01/20

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

0

1

3

1

-0رشد زبان
-1دلبستگی ایمن

**-1/52

-3گفتار با خود

**1/60

**-1/59

-1خودتنظیمی رفتاری

**1/61

**-1/66

**1/56

بر اساس نتایج جدول  1رابطه رشد زبان با گفتار با خود (،)p<1/10 ،r=1/60
خودتنظیمی رفتاری ( )p<1/10 ،r=1/60و دلبستگی ایمن ( )p<1/10 ،r=-1/52معنادار
است و رابطه دلبستگی ایمن با گفتار با خود ( )p<1/10 ،r=-1/59و خودتنظیمی رفتاری

( ) p<1/10 ،r=-1/66نیز از نظر آماری معنادار است .در نهایت اینکه رابطه گفتار با خود و

خودتنظیمی رفتاری ( )p<1/10 ،r=1/56نیز در سطح معناداری قرار دارد.

همچنین جهت بررسی فرضیه اصلی پژوهش و برازش مدل پیشبینی نتایج تحلیل مسیر
نشان میدهد که شاخصهای برازش مدلها در جدول  3گزارش شده است .پژوهشگران
نسبت خی دو به درجه آزادی کمتر از ( 3کلین ،)1115 ،0شاخص برازش تطبیقی (،)CFI
شاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص نیکویی برازش تطبیقی ( )AGFIبزرگتر یا
مساوی ( 1/91کدک و بارون0993 ،1؛ نقل از بارون ،)1116 ،ریشه میانگین مجذور خطا
( (RMSEAکمتر از  1/16و شاخص هنجار شده تطبیقی ( )NNFIبزرگتر از ( 1/91هو و
بنتلر )0999 ،3را از نشانههای برازش مناسب و از شاخصهای مطلوب برای ارزیابی مدل
میدانند .با توجه به نتایج جدول  3مشاهده میشود که تمامی شاخصهای برازش به دست
آمده از مطلوبیت باالیی برخوردارند که نشانگر برازش مناسب دادهها با مدلهای فرضی
مدنظر برای روابط ساختاری متغیرهای پژوهش است.

1. Kline
2. Brown & Cudeck
3. Hu & Bentler
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل تجربی پژوهش
X2 /DF
00/61

p
1/92

RMSEA

GFI

AGFI

1/06

1/93

1/99

CFI
1/97

NNFI
1/91

همانطور که جدول  3نشان میدهد باوجود اینکه شاخصهای برازش برای  X2/dfو
 RMSEAمطلوب حاصل نشده است ،اما برازش مدل بر اساس شاخصهای موجود برقرار
است .بر این اساس میتوان گفت که مدل تجربی از برازش الزم برخوردار است و گفتار
با خود میتواند میانجی رابطه دلبستگی ایمن و رشد زبان با خودتنظیمی رفتاری در
کودکان کاشت حلزون شدهی شنوایی باشد .افزون بر این ،با توجه به نتایج جدول  3تمامی
ضرایب مسیر بین تمامی متغیرهای پژوهش از نظر آماری معنادار بوده است.
جدول  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی در مدل تجربی
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

بر گفتار با خود

واریانس تبین شده
1/19

رشد زبان

**1/37

-

1/37

دلبستگی ایمن

**-1/10

-

1/10
1/52

بر خودتنظیمی
رشد زبان

**1/15

1/17

**1/31

دلبستگی ایمن

**-1/13

-1/12

**-1/50

گفتار با خود

*1/09

-

*1/09

بر اساس مسیرهای آزمون شده در جدول  1اثر رشد زبان ( )P<1/10 ،�= 1/37و
دلبستگی ایمن ( )P<1/10 ،β =-1/10بر گفتار با خود معنادار به دست آمد و این دو متغیر
 1/19درصد از واریانس گفتار با خود را پیشبینی میکنند .به عبارت دیگر با افزایش رشد
زبان ،گفتار با خود کودک نیز باال میرود ولی با افزایش دلبستگی میزان گفتار با خود
کاهش مییابد .بنابراین این دو متغیر توانایی پیشبینی واریانس گفتار با خود را دارند.
همچنین ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثر مستقیم ( ،)P<1/10 ،�=1/15اثر غیرمستقیم
( )P<1/15 ،β= 1/17و اثر کلی ( )P<1/10 ،β = 1/31رشد زبان و اثر مستقیم (=-1/13

 ،)P<1/10 ،βاثر غیرمستقیم ( )P<1/15 ،β = -1/12و اثر کلی ()P<1/10 ،β= -1/50
دلبستگی ایمن و اثر مستقیم گفتار با خود ( )P<1/15 ،β =1/09بر خودتنظیمی رفتاری
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معنادار است .بنابراین در کودکان با آسیب شنوایی ،رشد زبان و دلبستگی ایمن با نقش
میانجی خودتنظیمی توانایی پیشبینی  1/51از واریانس خودتنظیمی رفتاری را دارند.
ساختار روابط متغیرها در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .2نمودار مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد

بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی برازش نقش واسطهای گفتار با خود در مدل رشد زبان و
دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان کاشت حلزون شدهی شنوایی بود .نتایج
نشان داد که گفتار با خود میتواند نقش واسطهای در پیشبینی خودتنظیمی رفتاری
کودکان کاشت حلزون شدهی شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن داشته باشد.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای (کول ،آرم استونگ و پمبرتون ،1101 ،0ایزنبرگ،
سادوسکی و اسپینارد ،1115 ،1اوستاد ،اسکلند1112 ،3؛ وینسلر ،نیگلیری1113 ،1؛ اسکلند،
1101؛ روبیو ،مدینا و گریسا1101 ،5؛ آلرکن روبیو ،سانچز مدینا و پریتو گارسیا1101 ،؛
مانفرا ،تیلر و ویسنلر1106 ،؛ سویر )1107 ،همسو است.
1. Cole, Armstrong, & Pemberton
2. Eisenberg, Sadovsky, & Spinrad
3. Ostad & Askeland
4. Naglieri
5. Rubio, Medina, & García
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اثرگذاری گفتار با خود بر خودتنظیمی با پژوهش سویر (1106؛  ،)1107کمیلر و
کوهن ،)1111( ،جونز ،)1119( ،والوتون و ایوب ،)1100( ،وینسلر و همکاران،)1111( ،
اوستاد ،اسکلند ،)1112( ،وینسلر ،نیگلیری ( ،)1113اسکلند ( ،)1101روبیو ،مدینا و گریسا
( ،)1101وینسلر ( ،)1119اسپیرا و فیشل ( ،)1115بونو ( ،)1113مولر و همکاران (،)1112
پونیتز و همکاران ( ،)1119النمالح ،فرنیهو و مینز ،)1116( 0النمالح ،مینز و فرنیهو (،)1101
فرنیهو و فرادلی ،)1115( 1االرکون-روبینو ،سانچز-مدینا و پریتو-گارسیا )1101( 3و دی و
اسمیت ( )1103همسویی دارد .در راستای تبین این یافته مستندترین تبیین نظری به نظریه
فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی برمیگردد .بر اساس این نظریه گفتار با خود مرحلهای از
رشد زبان است که قبل از مرحله گفتار درونی ظاهر میشود و همانند گفتار درونی
کارکردهای شناختی را بر عهده دارد .به عبارت دیگر اینکه زبان بهعنوان یک ابزار
فرهنگی-اجتماعی برای ارتباط با دیگران استفاده میشود و بدینگونه با شناخت ترکیب
میشود که کودکان از زبان در قالب گفتار با خود بهعنوان ابزاری برای راهنمایی ،برنامه-
ریزی و تنظیم رفتار و تفکر خودشان استفاده میکنند (روبیو ،مدینا و گریسا.)1101 ،
کوپ ( )0929مدعی است که تقویت توانایی کالمی بایستی منجر به تنظیم بیرونی
بیشتر شود؛ زیرا زبان توانایی بیان احساسات و دریافت بازخورد را به کودک میدهد که
متوجه شود هیجاناتش چگونه بر دیگران تاثیر میگذارد و زبان تفکرش به چه طریقی در
موقعیتهای ناکامی میتواند ابزاری برای تنظیم ناکامی و شکست باشد (کول ،آرم
استونگ و پمبرتون ،1101 ،1ایزنبرگ ،سادوسکی و اسپینارد .)1115 ،5ویگوتسکی( 6نقل
از میلر و کوهن )1111 ،7بر این باور است که زبان در شکلگیری فرآیندهای عالی ذهن
نقش بنیادین دارد .به اعتقاد او کالم و اندیشه از دو منشأ تکوینی جداگانه برمیخیزند و
پس از طی مسیرهای گوناگون در جایی با یکدیگر ترکیب میشوند .پس از آن تفکر
بهصورت کالمی بیان میشود؛ بنابراین اندیشهها با کمک کلمات شکل میگیرد
1. Al-Namlah, Fernyhough & Meins
2. Fradley, E.
3. Alarcón-Rubio, Sánchez-Medina & Prieto-García
4. Cole, Armstrong, & Pemberton
5. Eisenberg, Sadovsky, & Spinrad
6. Vygotsky
7. Miller & Cohen

/ 134

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره هفتم ،شمارة  ،52بهار 1369

(ویگوتسکی .)0961 ،به عبارت دیگر کودکان از زبان در قالب گفتار با خود بهعنوان
ابزاری برای راهنمایی ،برنامهریزی و تنظیم رفتار و تفکر استفاده میکنند (اوستاد ،اسکلند،0
1112؛ وینسلر ،نیگلیری1113 ،1؛ اسکلند1101 ،؛ روبیو ،مدینا و گریسا1101 ،3؛ سویر
 .)1106گفتار با خود ،گفتار شنیداری برای هدایت خود ،یکی از جنبههای خودتنظیمی
شناختی است (وینسلر1119 ،؛ وینسلر و همکاران .)1111 ،ویگوتسکی سه مرحله را برای
رشد زبان و نقش آن در تفکر و تنظیم رفتار معرفی کرده است .در مرحله اول یعنی تکلم
اجتماعی ،1کارکرد گفتار با خود بیشتر کنترل رفتار دیگران و بیان برخی مفاهیم فهمناپذیر
است .در مرحله دوم تکلم خودمحور ،5کودک از طرق گفتار با خود در تنظیم و هدایت
عملکرد خویش سعی دارد و باالخره در مرحله گفتار با خود ،کودک از طریق کالم
ناآشکار-درونی -به افکار و رفتار خویش جهت میدهد (جونز.)1119 ،6
از سویی دیگر ،نقش دلبستگی ایمن در پیشبینی مشکالت رفتاری و تنظیم رفتاری
7
کودکان قابلمالحظه بوده است .این یافته با پژوهش اسکوبارا ،پریراک و سانتلیکس
( )1101همسو است .بر همین اساس ویگوتسکی مدعی است که تحول خودتنظیمی
انعکاسی از تغیر تدریجی در انتقال مسئولیت تنظیمی از مراقب به کودک است .به عبارت
دیگر حرکت از دگرتنظیمی بهسوی تنظیم اشتراکی و خودتنظیمی است .خودتنظیمی
کودکان تحت فرزندپروری پاسخگو و مقتدرانه افزایش مییابد .از طرف دیگر رابطه
والد-کودکی که فاقد کیفیت و دلبستگی مناسب و همراه با فزونی در امر و نهیهای متضاد
مانند دخالتهای زیاد ،منفیگرایی و یا کنترل تنبیهگرانه باشد موجب افزایش مشکالت
خودتنظیمی ،تکانشگری ،عدم شایستگی ،کاستی توجه و بیش فعالی و مشکالت رفتاری،
میشود .از نظر اینثورث0990( 2؛ به نقل از بروماریو و کرنز )1112 ،9رفتار دلبستگی در
روابط بزرگسالی اساس پدیدهی ایمنی در هسته زندگی انسان میباشد .او اظهار داشت که
1. Ostad & Askeland
2.Naglieri
3. Rubio, Medina, & García
4. Social Speech
5. Ego-Central Speech
6. Jones
7. Escobara, Pereirac, & Santelicesa
8. Ainsworth, M.
9. Brumariu, L. E., & Kerns, K. A.
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دلبستگی ایمن ،عملکرد و شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل میکند .برای مثال،
کودکانی که دلبستگی ایمن به مادرشان دارند در آینده از لحاظ اجتماعی برونگرا هستند،
به محیط اطراف توجه نشان میدهند ،تمایل به کاوش در محیط اطرافشان دارند و میتوانند
با مشکالت مقابله کنند .از طرف دیگر ،عواملی که مختلکننده این دلبستگی باشد در رشد
اجتماعی کودک در آینده مشکالتی ایجاد میکند.
بر اساس نظر بالبی کودکانی که دلبستگی ایمن دارند از نگاره دلبستگیشان بهعنوان
یک پایگاه امن استفاده میکنند ،به جستجوی محیط میپردازند و هرگاه که احساس فشار
و استرس کنند به پایگاه امنشان بازمیگردند .تجربیات مکرر روزمره به همراه نگارههای
دلبستگی ،کودکان را قادر به پیشبینی دسترسیپذیری مراقبشان میکند .کودکان دلبسته
ایمن مراقبشان را مراقبتکننده ،پاسخگو و در دسترس ادراک میکنند (بالبی0973 ،؛ به
نقل از بروماریو و کرنز .)1112 ،0تجربه اصلی مراقب-کودک از پایگاه امن از سه مولفه
تشکیل میشود :الف) مجموعهای از رفتارهای فعال شده بر اثر تهدید ،ب) پاسخهای
مراقب به این رفتارها و ج) وضعیت روانی-جسمی بهعنوان نتیجه نهایی این رفتارها .پاسخ-
های مربوط به دلبستگی ایمن از سوی مراقب عبارتند از پاسخدهی ،1حساسیت ،3ثبات،1
قابلیت اعتماد ،5همآهنگی ،6ظرفیت جذب و هضم اعتراض و بازنمایی تجسمات کودک و
تواناییِ در نظر گرفتن کودک آشفته بهعنوان موجودی مستقل و صاحب ادراکها،
احساسها و تصورات مخصوص به خود .وضعیت روانی-جسمی از عناصر فیزیولوژیک
مانند آرامش ،گرمی ،نزدیکی ،تسکین ،سیری ،یکنواخت شدن نفس ،کاهش ضربان قلب،
مالیمت و عناصر روانشناختی مانند این فکر که «همه چیز خوب است»« ،همه چیز در امن
و امان است» و «همه چیز تحت کنترل است» تشکیل میشود (بشارت.)1110 ،
در تبین نقش واسطهای گفتار با خود مستندترین تبیین نظری بر اساس نظریه فرهنگی
اجتماعی ویگوتسکی قابل تبیین خواهد بود .زبان بهعنوان یک ابزار فرهنگی-اجتماعی
برای ارتباط با دیگران استفاده میشود و کودکان از زبان در قالب گفتار با خود بهعنوان
1. Brumariu, L. E., & Kerns, K. A.
2. responsiveness
3. sensitivity
4. cosistency
5. reliability
6. attunement
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ابزاری برای راهنمایی ،برنامهریزی و تنظیم رفتار و تفکر خودشان استفاده میکنند (روبیو،
مدینا و گریسا .)1101 ،بنابراین ،گفتار با خود ،خودراهنمایی از طریق تنوعی از رهبری،
الگودهی و روشهای تقویتی ،موثرترین روش برای تغیر رفتار کودکان است .همچنین بر
اساس همین دیدگاهِ ویگوتسکی ،خودتنظیمی شکل تغیریافته تنظیم و کنترل رفتار از
مراقب به خود کودک است .به عبارت دیگر حرکت از دگرتنظیمی بهسوی تنظیم
اشتراکی و خودتنظیمی است؛ بهصورتی که کالم بیرونی تبدیل به کالم درونی میشود و
تنظیم بر اساس کالم والدینِ پاسخگو و ایمن تبدیل به گفتار با خود درونی میشود .داشتن
ارتباط صریح در خـانواده و توانـایی مشارکت و همفکری و درک احساسـات و ایـدههـا
برای رشد ظرفیت روانی کودک ،در تنظـیم افکـار و عواطــف وی ضــروری اســت.
بنابراین ،بر اساس این دیدگاه گفتار با خود هم برای رشد زبان و هم برای دلبستگی ایمن
نقش واسطهای جهت ارتباط و تاثیر بر خودتنظیمی رفتاری را داشته است.
از مهمترین محدودیتهای این پژوهش طرح پژوهش است که میتواند منشأی برای
برخی عوامل تهدیدکننده روایی درونی باشد .پیشنهاد میشود از طرحهای که کنترل
بیشتری بر عوامل مزاحم دارد استفاده شود .همکاری محدود و سخت کودکان در سنین
پایین از دیگر محدودیتهای پژوهش بود .پیشنهاد میشود از قبل و با همکاری والدین
مشوقهای الزم برای برانگیختن حس همکاری آنها استفاده شود .همچنین از دیگر
محدودیتهای پژوهش میتوان به تعداد محدود افراد شرکتکننده اشاره کرد که
بهصورت داوطلب متقاضی شرکت در دوره آموزشی شده بودند .این امر میتواند این افراد
را از سایر جامعه آماری در جهتهای مانند بهاء دادن بیشتر به وضعیت کودک و فراهم
آوردن محیط غنیتر و غیره متفاوت کند و نمونه محدود میتواند نتایج پژوهش را تحت
تأثیر قرار دهد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی محدودیتهای این پژوهش
لحاظ گردد و از نمونههایی با حجم بیشتری از کودکان کاشت حلزون شده شنوایی
استفاده شود و از طرف دیگر سعی بر نمونهگیری تصادفی باشد.
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