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آموزان دارای کاشت  نششناختی دا بر افزایش آگاهی واج شناختی تعيين اثربخشی مداخله آموزشی آگاهی واج

 های شهر اهواز حلزون فارسی زبان پایه اول دبستان
 

 2ناهید بهارلویي، 1محمدرضا رستمي

 

 چکیده

رو  هايي روبه یبا دشوار ها آنو در بيشتر موارد رشد زبان  دهند يمرا به دليل فقدان ورودی شنوايي از دست  یآموز كودكان ناشنوا بخشي از دوره زبان :مقدمه

 يآگاه آموزش و دانست ندهيبر رشد خواندن در آ ای مقدمه توان يرا م يشناخت واج  . مهارتدارد نام يشناخت واج يآگاه زبان، یها جنبه از يکي. شود يم

 يآگاه شيبر افزا يشناخت واج يمداخله آموزشي آگاه يبا هدف تعيين اثربخش حاضر . پژوهششود يم ييرمزگشا یها رشد مهارت به منجر ،يشناخت واج

 .رفتگزبان پايه اول دبستان انجام  يكاشت حلزون فارس یدارا آموزان دانش يشناخت واج

 يمنفر( تقس 41گروه  هرو شاهد ) يشدو گروه آزما به يتصادف صورت هب ،بودند مطالعه يارهایمع باكاشت حلزون كه مطابق  یكودک دارا 22 ها: روشمواد و 

مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس آموزش آگاهي  يشناخت واج، هر دو گروه از نظر ميزان آگاهي ها آنآگاهانه از والدين  نامه رضايتشدند و پس از اخذ 

 دو شناختي واج آگاهي ميزان نهايت، در و شد انجام آزمايش گروه روی بر شناختي واج آگاهي آموزش سپس. ديگردانجام  شيابر روی گروه آزم يشناخت واج

 .گرديد بررسي مجدد گروه

نمره ميانگين هر يك  ،(. همچنينP=  004/0) از مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش داشتايش پس شناختي گروه آزم ميانگين نمره مهارت آگاهي واج :ها یافته

 ني. در ا(ها آزمونتمام خرده  یبرا P=  050/0) دادنسبت به گروه شاهد چنين افزايشي را نشان  شيادر گروه آزم يشناخت واجمهارت آگاهي  های آزموناز خرده 

 .بود هيقاف از يآگاه و عيمربوط به مهارت تقط بيترت به ريتأث نيكمتر و نيشتريب ان،يم

 در برنامه نياستفاده از ا ن،يبنابرا. شود يم حلزون كاشت كودكان در يشناخت واج يآگاه یها بهبود مهارت به منجرشده  يطراح يبرنامه آموزش گیری: نتیجه

 .گردد مي توصيه يدرمان مداخالت

 آگاهي ،ييكاشت حلزون، اختالل آوا ،مداخله، كودک ها: کلید واژه

 

آموزان دارای نششناختی دا بر افزایش آگاهی واج شناختی تعيين اثربخشی مداخله آموزشی آگاهی واج .رستمی محمدرضا، بهارلویی ناهید ارجاع:

 209-212(: 4) 13؛ 1396ی پژوهش در علوم توانبخش. های شهر اهواز کاشت حلزون فارسی زبان پایه اول دبستان

 

 5/1/4931تاریخ پذیرش:   41/1/4931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
خود را به دلیل  یآموز بخشی از دوره حیات زبان ،كاشت حلزون یكودكان دارا

با  ها آندر بیشتر موارد رشد زبان در  و دهند یمفقدان ورودی شنوایی از دست 
نام  یشناخت واج یزبان، آگاه یها از جنبه یکی(. 1-3رو است ) روبه هایی دشواری

 یكودكان دارا یشناخت واج یآگاه یمطالعات انجام شده در بررس جینتادارد. 
همتا نشان  یسن یها ر گروهد یعیطب ییشنوا یكاشت حلزون با كودكان دارا

كاشت حلزون با كودكان  یكودكان دارا یشناخت واج ینمره آگاه كه دهد یم
 كسب را یتر نییره پانم ها آنو  دارد تفاوتخود  یهمتا یعیطب ییشنوا یدارا

 (. 1-7) كنند یم

 تیاهم سواد و یشفاه زبان نیارتباط ب یدر بررس یشناخت واج یرشد آگاه
 یریادگیدر  تشانیكودكان، موفق یشناخت واج یچرا كه سطح آگاه دارد؛ یاساس

به خواندن  یابیدست یبرا یقو  كننده ییشگویپ کیو  كند یم ینیب شیخواندن را پ
و  یشامل كمک به كودكان در بررس یواج یآموزش آگاه(. 7) باشد یم

 است دادهنشان  قاتیتحق جینتاو كلمات است.  یواج در هجا گفتار یدستکار
 ،یعیطب ییشنوا یدر كودكان دارا یشناخت واج یآگاه یكه آموزش راهبردها

 یها مهارت شرفتیكودكان و بهبود پ یشناخت واج یآگاه شیافزا به منجر
 (. ۸) شود می آنانخواندن و درک مطلب 

 یآموزش آگاه یبرا یاشامل برنامه یشناخت واج یبرنامه آموزش آگاه

 پژوهشیمقاله 
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 یبرا یا. برنامهاست شده یطراح نیتمر 7بخش  نیا یكه برا باشد یم ییهجا
شده است.  یطراح تیفعال کی آن ی( كه براهی)قاف ییدرون هجا یآموزش آگاه

 یبرا یهایاز واج شامل سه قسمت و برنامه یآموزش آگاه یبرا یابرنامه
 و نیآغاز واج ییشناسا آموزش و یواج عیآموزش تقط و یواج بیآموزش ترك

 یآموزش آگاه نهیدر زم یاریبس یها پژوهش. است شده گرفته نظر در یانیپا
و كودكان دارای اختالل گفتار، زبان و خواندن  یبه كودكان عاد یشناخت واج

در  یشناخت واج یكه آموزش آگاه انددهیرس جهینت نیا به و استصورت گرفته 
  گردد یم یشناخت واج یآگاه یها سطح مهارت شیباعث افزا ،كودكان نیا
(10 ،9 .)Goodman یشناخت واج یكه آموزش آگاه افتیدر یا انجام مطالعه با 

 شیافزا سببو كودكان دارای اختالل گفتار، زبان و خواندن،  یدر كودكان عاد
 یها كودكان تحت آموزش نسبت به گروه و شود یم یشناخت واج یآگاه سطح

 مانده یباق زیاز آموزش ن پسبودند و اثر آن تا چند سال  متفاوت دهیآموزش ند
 (.11) بود

 یشناخت واج یآگاه آموزش ریتأث یخود به بررس قیتحقهمکاران در  پور علی
كلمه و سرعت خواندن پسران نارساخوان نا خواندن ،یواج یآگاه ییتوانا بر

 یآگاه یها مهارت ،یشناخت كه آموزش آگاهی واج كردند یریگ جهینتپرداختند و 
سرعت  ییتوانا شیو باعث افزا دهد یم شیپسران نارساخوان را افزا یشناخت واج

(. 12) گردد یمموزان آ مهارت خواندن ناكلمات دانش ن،یهمچن وخواندن كلمات 
 شرفتیبر پ یواج یآگاه میآموزش مستق ریتأث ،یدر پژوهش همکاران و یرزادیپ

 نیا به و نمودند یموزان مبتال به اختالل خواندن را بررسآمهارت خواندن دانش
موزان آبر مهارت خواندن دانش ،یواج یآگاه میكه آموزش مستق دندیرس جهینت

مهارت  شیدارد و موجب افزا یمثبت ریتأث ییاختالل خواندن در دوره ابتدا یدارا
  یوز دارا آم ش دان12 یرو بر یا در مطالعه ی(. محسن13) شود یمها  خواندن در آن

 ود ب ه ب ر ب  ده ش  ی طراح  ی وزش آم  ه ام رن ب ریتأث ،ی یدا ت اب  طع مق  داون  درم ن س
  ش یزا در اف  ه ل داخ كه م افتیو در كرد  ی ررس ب را  ی ت اخ ن ش  واج  ی اه آگ های مهارت
و همکاران  Tyler(. 14) دارد یمؤثر نقش  ی ت اخ ن ش واج  ی اه آگ یها مهارت

 متحده االتیدر ا یاختالل گفتار یساله دارا 2كودک  30 یبر رو را یقیتحق
 یآگاه یها كه آموزش مهارت ندكرد یریگ جهینت و ندانجام داد وزلندیو ن کایآمر
 گردد یم یسوادآموز و یگفتار یها مهارت بهبود و شیافزا به منجر ی،شناخت واج

(12 .)McNeill  بر  یشناخت واج یآموزش مهارت آگاه ریتأث یبا بررسو همکاران
 نیكه آموزش ا فتندارید ،یاختالل آپراكس یساله دارا 7كودک  12 یرو

 (. 16) شود یم یسیخواندن و امالنو یها ها باعث بهبود عملکرد مهارت مهارت
كه  دهد یم نشاننتایج به دست آمده از مطالعات مختلف  گر،یاز طرف د

بخشی شنوایی پس از آن، تأثیر  ناستفاده از كاشت حلزون و انجام برنامه توا
 یشناخت (، آگاهی واج20ح گفتار )وضو و( 19تولید ) ،(17، 1۸مثبتی بر درک )

پژوهش حاضر با  (.24-22ردد )گ ی( و رشد زبان در كودكان كاشت حلزون م21)
 یآگاه شیبر افزا یشناخت واج یمداخله آموزشی آگاه یهدف تعیین اثربخش

 .زبان پایه اول انجام شد یكاشت حلزون فارس یموزان داراآدانش یشناخت واج
 

 ها مواد و روش
را توسط دانشگاه  IR.MUI.REC.1395.3.356با شماره  اخالق كدمطالعه  این

 فرم زین ها یآزمودنتمام  از. است نموده ریافتعلوم پزشکی اصفهان د
 و مداخله در شركت یبرا مارانیب. شد اخذ یا مداخله یها پژوهش نامه تیرضا
 .نداشتند یاجبار آن ادامه

بود  سوكور کیدار  از نوع كارآزمایی بالینی تصادفی شده كنترل تحقیقاین 
فقط در سطح  یكورسازو  گرفت صورت اهواز شهر در 1392 سال دركه 

در سطح افراد مورد  یكورساز ،مطالعه طیبود. البته با توجه به شرا گر تحلیل
 زمونگر ممکن نبود.آو  بررسی

 ها از مركز تمام نمونه وانجام گردید گیری به صورت در دسترس  نمونه
انتخاب شدند. معیارهای ورود به  شهرستان اهواز ییكاشت حلزون و مدارس ابتدا

ساكن ، تک زبانه فارسی زبان و، كودكان دارای هوش طبیعیشامل  پژوهش
از آن  شتریطول گفته سه كلمه و ب نیانگیم ،(یپزشک پرونده به توجه)با  اهواز

 بر]ماه  60كودكان  یكالم ییحداقل توانا، دارای بودن (یا محاوره گفتار)آزمون 
یا  Test of Language Development-Primary, 3rd Edition آزمون اساس

TOLD-P:3rd ed) ](22)،  هایی مانند تشنج، صرع و  به بیماریعدم ابتال
 نکیكه با ع یا )به گونهیی نای(و ضعف بیریگ پرونده و)مصاحبه  اختالالت نافذ رشد

عدم ابتالی كودكان به نباشد( و  برخوردار ناتیرتم انجام جهت یكاف دید از زین
بود كه توسط آزمونگر مورد بررسی  ییآزمون اطالعات آوا اساس براختالالت تلفظی 

 جینتا كرد، یمترک  را درمان یكودك ،آموزش دوران یط در اگر(. 26)قرار گرفت 
 شد. نمیاطالعات در نظر گرفته  لیتحل درحاصل از چند جلسه آموزش 

 به پژوهش را داشتند  ورود یارهاینفر مع 2۸ ها، نفر كل نمونه 40 از
 به دو گروه یتصادف بر اساس جدول اعداد و یتصادف ه صورت( كه ب1)شکل 

 بود منظور نیبد شاهدوجود گروه  شدند. مینفر( تقس 14هر گروه )آزمون و شاهد 
 آن مشخص شود. یبا عدم اجرا سهیمقا در پروتکل یاجرا یاثربخش تا

كه  (14در پژوهش حاضر از پکیج برنامه آموزشی محسنی استفاده شد )
برای این . باشد می ای برای آموزش آگاهی درون هجایی )قافیه( شامل برنامه

از درک قافیه شروع و به بیان قافیه كه بخش یک فعالیت طراحی شده است 
شامل سه قسمت كه برای آموزش آگاهی از واج ای  برنامه. همچنین، رسد می

. برای آموزش تركیب واجی و تقطیع واجی و شناسایی واج آغازین و پایانی است
مهارت خواندن نیاز به تکالیفی كه  دارد؛آموزش تركیب واجی دو گروه تکلیف 

 مهارت خواندن نیاز ندارند )تمریناتبه و تکالیفی كه  دارند )تمرینات خواندنی(
توانند كلمات  شود كه می شنیداری(. تمرینات خواندنی برای كودكانی استفاده می

. این برنامه دارای دانش حروف را دارند ،را به صورت كل بخوانند و همچنین
توجه كه  باشد می شاهد وآزمودنی های قبل از مداخله برای هر دو گروه  رزیابیا

مرین به منظور آشنایی و آگاهی این ت باشد. می ها به طول و تعداد حركت لب
طراحی شده است. در این  ،كودک از این كه كلمات دارای طول متفاوت هستند

گوید وكودک باید بتواند با توجه  صدا كلماتی را می فعالیت درمانگر به صورت بی
را نشان دهد. و تصویر آن  نمایدها، كلمه مورد نظر را شناسایی  به حركت لب
كلمه به عنوان كلمات  10 .انجام شدای  دقیقه 42سه جل 24 مداخالت در

. هرگاه سؤال گردیددر پایان هر جلسه از آزمودنی  وشد تعمیمی در نظر گرفته 
مداخله  یافت، كلمات تعمیمی صحیح دست می درصد ۸0آزمودنی به معیار 

ها تمام جلسات در نظر گرفته شده  ممکن بود آزمودنی ،بنابراین شد. متوقف می
 شد.  می بار در هفته برگزار سهجلسات مداخله  .نرسانندپایان برای مداخله را به 

 انجام Shapiro-Wilkآزمون  قیاز طر ها داده نرمال عیتوز كه ایناز  پس
آن  یها آزمون خرده و یشناخت واج یگاهآداد كه نمره كل  نشان نتایج آنشد و 
 یآزمودن و شاهد گروه دو سهیمقا جهت ،(p > 02/0) كند می تینرمال تبع عیاز توز
قبل و  یگروه آزمودن سهیمقا یو برا Independent tآزمون  از ،مداخله از پس و قبل

 .گردید استفاده Paired tپس از مداخله از آزمون 
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حاضرپژوهشدرکارانجام.مراحل۱شکل

 
  16نساااااخه  SPSSافااااازار  نااااارم درآوری شاااااده  جماااااع یهاااااا داده

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL ) باا . قارار گرفات  تجزیه و تحلیال  مورد 
 گاروه  در یشاناخت  كال آگااهی واج  مرات و انحراف معیار نمره ن نیانگیم به توجه

 شددرصد برآورد  92 آزمون توان ،شاهد و یآزمودن
 

 ها یافته
كاشت حلزون با سن  یكودكان داراحاضر متشکل از  پژوهش یجامعه آمار

 یسالگ سه كه قبل ازبود زبان  یاول فارس هیماه پا ۸4ماه تا حداكثر  72حداقل 
 .جراحی قرار گرفته بودندعمل تحت 

آن را در  یها آزمون خرده و یشناخت واج ینمره كل آگاه نیانگیم 2شکل 
 ،Independent tبر اساس نتایج آزمون . دهد یم نشان یزمودنآگروه شاهد و 

 (.P > 02/0) نداشت وجود زمونآ شیپ مرحله در گروه دوداری بین  تفاوت معنی
 

 
کلنمرهویشناختواجیآگاهمهارتیهازمونآخردهسهیمقا.2شکل

مداخلهازقبلشاهدویآزمودنهایگروهدریشناختواجیآگاه

. دهد یم نشان مداخله از پس و قبل را یآزمودن گروه نمرات 3شکل 
از مداخله نسبت به  پسآزمودنی  گروهنمرات  ،شود یم مشاهده كه گونه همان

داری  تفاوت معنی، Paired t آزمونبر اساس نتایج است.  افتهی شیافزا آنقبل از 
 بین نمرات قبل و پس از مداخله در گروه آزمودنی مشاهده گردید.

 

   
هایمهارتآگاهیواجشناختیونمرهکل.مقایسهخردهآزمون3شکل

 آزمودنیوشاهدپسازمداخلههایآگاهیواجشناختیدرگروه
 55/5 سطح در دار معنی اختالف وجود*

 
ی آن را پس ها زمونشناختی و خرده آ واج یگاهآنمره كل  نیانگیم 4 شکل

 مشاهده كهگونه  دهد. همان از مداخله در دو گروه آزمودنی و شاهد نشان می
 و نتایج بت به گروه شاهد افزایش پیدا كردنس یزمودنآنمرات گروه  ،شود یم
 بودتمام موارد  دار در معنی تفاوت حاكی از وجود نیز Independent t زمونآ
(02/0 > P.) 
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 گروه آزمودنی قبل ازمداخله  

 * گروه آزمودنی پس از مداخله

 نفر( 40مطالعه )تعیین امکان شركت داوطلب در 

 تجزیه و تحلیل

 نفر( 12حذف شده از مطالعه )
 نفر( ۸عدم تطابق با معیارهای ورود )

 

 نفر( 2۸تقسیم تصادفی )

 هادر تقسیم گروه

 سنجش پیامد

 نفر(. 14مورد تحلیل قرار گرفتند )
 مورد تحلیل قرار نگرفتند )صفر نفر(.

 حذف از سنجش پیامد )صفر نفر(

 نفر(. 14مورد تحلیل قرار گرفتند )
 مورد تحلیل قرار نگرفتند )صفر نفر(.

نفر( گفتار درمانی  14گروه آزمودنی )
استاندارد همراه با برنامه آموزش 

 شناختی را دریافت كردند.آگاهی واج

 حذف از سنجش پیامد )صفر نفر(

نفر( گفتار درمانی  14گروه شاهد )
 كردند.استاندارد دریافت 

 

 شركت/ عدم شركت

* 
* * * 

* 
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هایمهارتآگاهیواجشناختیونمرهکلمقایسهخردهآزمون.4شکل

قبلوپسازمداخلهیدرگروهآزمودنآگاهیواجشناختی
 55/5 سطح در دار معنی اختالف وجود*

 

 بحث
كودكان دارای  شناختی در مهارت آگاهی واجكه پژوهش حاضر نشان داد نتایج 

 Tomblin (21)و  Spencer تحقیقكاشت حلزون در حال رشد است كه با نتایج 
یک از خرده  هر شناختی )و آموزش مهارت آگاهی واج و شتهمخوانی دا

شود. با توجه  تر این مهارت می سبب بهبود رشد بیشتر و سریع، های آن( آزمون
برنامه آموزش گفت كه توان  قبل و بعد از مداخله میآزمودنی به نمرات گروه 

بهبود مهارت تشخیص تجانس و مهارت تقطیع  منجر بهشناختی  آگاهی واج
محسنی  مطالعهبا نتایج كه  شود میهجایی در كودكان دارای كاشت حلزون 

 پسها مهارت آگاهی از قافیه ضعیفی داشتند كه  تمام آزمودنی مسو بود.ه( 14)
ه شده، یارا یها تیدر فعال یدر پ یپ یها تیو با كسب موفق جیز مداخله به تدرا

 و شد شتریمهارت در نظر گرفته شده ب یریادگیانجام و  یتالش كودكان برا
های  یافتهنتایج با  نیا .گردیدآنان  در هیاز قاف یمهارت آگاه باعث بهبود

. البته باشد یمراستا  ( هم14) یو محسن Flynn (27)و  Kennedy های پژوهش
 .كند یكار م یشناخت واج یآگاه یبر رو میمستقبه طور  یبرنامه آموزش نیا

بود و  ینیب شیو شاهد قابل پ یمودنآزنمرات گروه  نیانگیتفاوت در م بنابراین،
نوشتن كه تحت  ایمانند خواندن  یگریبرنامه بر مهارت د نیا ریثأبهتر بود كه ت

 . شد می یریگ است، اندازه یشناخت واج یآگاه ریثأت
 بیان كرد توان یقبل و بعد از مداخله م یآزمودنگروه  اتنمردر بیان تغییر 

 در واج بیترك مهارت بهبود باعث تواند یم یشناخت واج یآگاه آموزش برنامه كه
 وارد لیدل به شده یطراح یدرمان روش در. شود حلزون كاشت یدارا كودكان

شركت در  ین براآنا زهیانگ كودكان، عالقه مورد یها تیفعال و ها تمیآ كردن
 كننده، تیمثبت و تقو یبازخوردها افتیبا در جی. به تدرشد یم شتریب ها تیفعال

 و شدندتر  شركت در مداخله فعال یو برا افزایش یافت نبه نفس كودكا اعتماد
 جیبا نتا كه گردیدآنان  واج در بیرشد مهارت ترك و باعث بهبود امر نیا

داشت. برنامه  ی( همخوان14) یو محسن (2۸و همکاران ) Goetz تحقیقات
 کسانی نیآغاز واج صیتشخ یها باعث بهبود مهارت یشناخت واج یآموزش آگاه

 نیا. است شده حلزون كاشت یدارا كودكان در کسانی یانیپا واج صیتشخ و
 یصدا و بخوانند كلمه كل صورت به را كلمات از یبرخ توانستند یم ها یآزمودن

 از كدام چیه ، اماكنند ییشناسا را یدرس كتاب كلمات از یاندك تعداد نیآغاز
بعد از آموزش قادر  و بود نگرفته شکل ها آن دری شناخت واج یآگاه یها مهارت

 را کسانی یانیپا واج صیتشخ و کسانی نیآغاز واج صیتشخ یها بودند مهارت
 van های  های پژوهش یافته با بررسی حاضر از آمدهبه دست  جینتا. دهند نشان

Bysterveldt  ها به این نتیجه  آن همسو بود. (14) ی( و محسن29)و همکاران
 سندرم یدارا كودكان در كلمات نیآغاز یصدا ییشناسا رسیدند كه مهارت

میانگین  ،به دست آمده اساس نتایج بر .ابدی یه دنبال مداخله بهبود مب ،داون
از دریافت آموزش نسبت به گروه پس شناختی گروه آزمون  آگاهی واج نمره

 .سو بودهم (14)پیشین  تحقیقاتكه با  دادشاهد بهبودی زیادی را از خود نشان 
 یالگو و كردند یم شركت مانند یباز تیفعال در كودكان ،یآموزش برنامه نیدر ا

 و تیت، تقومثب بازخورد ح،یصح پاسخ دادن با و نمودند یم افتیدر را نظر مورد
 ،شد مشاهدهگروه  نیا یها یكه در آزمودن یجالب  نکته .ندكرد یم افتیدر قیتشو

بود كه تلفظ  یكلمات انیب یگرفته شده برا ادیاستفاده از مهارت  یتالش برا
با ) درست تلفظ كنند توانستند یكه نم یها كلمات داشت. آن آنان یبرا یدشوار

و به صورت  شکستند یاش م سازنده یهجاها بهرا (كردند یم تلفظ ینییوضوح پا
 دیاحتمال داد كه شا توان یمشاهده م نی. طبق اكردند یم انیآن را ب یحیصح

گروه كودكان  نیكلمات، وضوح گفتار را در ا ییهجا عیبتوان با استفاده از تقط
 .دارد ازینبیشتری  قیو تحق یفرض به بررس نیا، اما داد شیافزا

 

 ها محدودیت
 یافتن و شنوایی حلزون كاشت دارای كودكان در مشابه های پژوهش كمبود
 .بود پژوهش در محدودیت جمله از ورود معیارهای به توجه با نمونه

 

 پیشنهادها
 های مهارت روی بر یشناخت واج یبرنامه آموزش آگاه تأثیر كه شود می پیشنهاد
 نتایج به توجه با. شود بررسی حلزون كاشت دارای كودكان در نوشتن و خواندن

 زبانی مشکالت كه كودكانی سایر روی بر مداخله این بهتر است پژوهش حاضر،
 .شود اجرا دارند نیز گفتاری و

 

 گیری نتیجه
، شده یطراح یشناخت واج یتوان گفت كه برنامه آموزش آگاه یم در مجموع،

كاشت حلزون  یدارا كودكان یشناخت واج یبهبود مهارت آگاه در تأثیر بسزایی
 را ریتأث نیشتریب یا برنامه مداخله نینشان داد كه ا حاضر مطالعه جیو نتا داشت

 .دارد عیمهارت تقط بر

 

 تشکر و قدردانی
و  392326ارشد با شماره  كارشناسی مقطع نامه از پایان برگرفته تحقیق حاضر

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ، مصوبIR.MUI.REC.1395.3.356كد اخالق 
. بدین وسیله گردید تنظیم IRCT2017071235041N1ثبت  كد باشد كه با می

 كاشت مركز مسؤوالن كریمی مجید و صاكی نادر دكتر آقایان از نویسندگان
 گفتار درمانی گروه علمی هیأت عضو رضایی حسین آقای خوزستان، حلزون

 گروه علمی هیأت عضو قسیسین دكتر لیال خانم اهواز و پزشکی علوم دانشگاه
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 .آورند و قدردانی به عمل می تشکر اصفهان پزشکی علوم دانشگاه گفتار درمانی
 

 نقش نویسندگان
 اجرایی و پشتیبانی ، خدماتمطالعه یپرداز یدهو ا رستمی، طراحی محمدرضا

 آوری مطالعه، جمع های نمونه و تجهیزات كردن مطالعه، فراهم علمی و
 مقاله، ارزیابی ، تنظیمآمار یتخصص نتایج، خدمات تفسیر و ها، تحلیل داده

 بهارلویی، طراحی مجله، ناهید دفتر به ارسال جهت نهایی مقاله مقاله، تأیید
 مطالعه، خدمات انجام برای مالی منابع ، جذبمطالعه یپرداز یدهو ا

 های نمونه و تجهیزات كردن مطالعه، فراهم علمی و اجرایی و پشتیبانی
 مقاله، ارزیابی ، تنظیمآمار یتخصص نتایج، خدمات تفسیر و تحلیل مطالعه،

 حفظ مجله، مسؤولیت دفتر به ارسال جهت نهایی مقاله مقاله، تأیید
 نظرات به پاسخگویی و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی

 .داوران را بر عهده داشتند

 منابع مالی
ارشد با  كارشناسی مقطع نامه از پایان مستخرج اطالعات حاضر بر اساس مطالعه

 دانشگاه ، مصوبIR.MUI.REC.1395.3.356و كد اخالق  392326شماره 
 آن برای ای بودجه كار، خاص شرایط به توجه باشد. با می اصفهان پزشکی علوم

 .نشد دریافت
 

 تعارض منافع
 مالی حامیان و نویسندگان منافع با تعارضی طرح های یافته انتشار و انجام

 دانشکده در یعلم یأته مربی عنوان به ییبهارلو یدخانم ناه سركار. نداشت
با توجه  و است به كار مشغول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بخشی توان علوم

 یمحمدرضا رستم گردید. آقاین یافتآن در یبرا یا خاص كار بودجه یطبه شرا
دانشکده علوم  یر درمانگفتارشته  ارشد مقطع كارشناسی دانشجوی یزن
 .است اصفهان دانشگاه علوم پزشکی یبخش وانت
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Abstract 
 

Introduction: Deaf children have lost part of their language learning course due to the lack of auditory input, and in 

most cases, they will face with many problems in their language-learning growth. One aspects of the language is 

phonological awareness that can be seen as an introduction to the development of future reading; moreover, training 

in phonological awareness is effective on development of decoding skills. The present study aimed to investigate the 

effectiveness of an educational intervention of phonological awareness, on the increase of phonological awareness 

among the Persian-speaking students with cochlear implant in first grade of primary schools in Ahvaz City, Iran. 

Materials and Methods: 28 Persian-speaking children with cochlear implant were randomly assigned to equal 

groups of experimental and control. The students’ parents signed the formal consent form; then, the phonological 

awareness skill test was administered in both groups. The experimental group received the phonological awareness 

training, and the phonological awareness skill test was administered again in both groups. 

Results: After the intervention, the mean score of phonological awareness skill increased significantly in 

experimental group (P = 0.001). Moreover, the mean score of each phonological awareness subskill was significantly 

more increased in the experimental group compared to the control group (P < 0.050 for all). The intervention was 

most effective on segmentation skill, and least effective on awareness of the rhyme. 

Conclusion: The results of the study showed that the proposed phonological training program improved 

phonological awareness skills in children with cochlear implant. Application of this program is recommended. 

Keywords: Intervention study, Children, Cochlear implant, Phonological imparement, Awareness 
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