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 ها در گفتار كودكان كاشت حلزون شده بررسي و مقايسه توليد همخوان
 

 3مسعود كريملو، 2پور رضا نيلي، 1طاهره سيما شيرازي ،∗∗∗∗فرشته شمسيان
  

  چكيده

 قادر به درك ،هاي صوتي ترين حس در رشد طبيعي گفتار و زبان است و كودكان ناشنوا به علت عدم دريافت مناسب محرك شنوايي مهم :مقدمه

انجام عمل كاشت حلزون با فراهم آوردن درونداد شنيداري . قرار دارد يها در سطح بسيار پايين وضوح كالمي آن ،و توليد صحيح گفتار نبوده

تغييرات  ،در زمينه توليد و وضوح گفتار اين كودكانكه رود  آورد و انتظار مي ها فراهم مي همخوانصحيح مناسب، زمينه را جهت درك و توليد 

ها در ارتباط با مدت زمان استفاده از سيستم كاشت حلزون  بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه توليد همخوان. يادي را شاهد باشيمز

  .انجام شد

ليدي از نظر تعداد خطاهاي تو ،كودك كاشت حلزون شده در دو آزمون ناميدن تصوير و گفتار پيوسته 20هاي گفتاري  نمونه :ها مواد و روش

  .ها انجام شد هاي آماري جهت تحليل داده گروه مختلف آزمون 3در  ،اساس مدت استفاده از سيستم كاشت حلزون سپس برمورد ارزيابي قرار گرفت و 

ناميدن آزمون  هاي مختلف استفاده از سيستم كاشت حلزون در هاي مختلف همخوان در كلمه با مدت ميانگين خطاهاي توليدي در جايگاه :ها يافته

  .نشددار  آزمون گفتار پيوسته معني اما در. بوددار  معني α = 05/0 سطح در P = 004/0با  تصوير

داري  خطاهاي توليدي در سطح تك كلمه به طور معني ،كه با هر سال استفاده از سيستم كاشت حلزون دادنتايج اين پژوهش نشان  :گيري نتيجه

  .سال الزم است 3تر از  خطاهاي توليدي در گفتار پيوسته، زماني طوالني دار اما جهت كاهش معني. يابد كاهش مي

  .كاشت حلزون، وضوح گفتار پيوسته، توليد گفتار، توليد همخوان، :ها واژه كليد

  

  19/2/89: تاريخ دريافت

  24/5/89: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

گويندگان . باشد ترين وسيله برقراري ارتباط مي گفتار گسترده

هاي خود را از طريق  احساسات و انديشه تفكرات،  ،يك زبان

هدف  .كنند ها و جمالت به صورت شفاهي ابراز مي توليد واژه

در پايان اولين  ).1( انتقال يك پيام واضح است ،اساسي گفتار

رشد  با شود و مي آغاز ها توليد نخستين واژه سال زندگي،

 آوايي اوها در فهرست  ها و تعداد واج تعداد واژه كودك،

 استفاده از كه كودك در  به محض اين). 2( يابد افزايش مي

هاي منفرد مهارت پيدا كرد و فرايندهاي واجي را كنار  واج

رود كه قابليت وضوح گفتار او افزايش  احتمال مي، گذاشت

قابليت  ،همراه با رشد نظام نحوي ،در واقع رشد آواها). 1( يابد

  ). 2( دهد يوضوح گفتار كودك را افزايش م

ترين حس در رشد طبيعي  طرف ديگر شنوايي مهم از

گفتار و زبان است و ناتواني در دريافت صداهاي گفتاري مانع 

. دگرد مي گفتار صوتي و حركتي  توليدي، هاي ويژگي كشف از

ها و  ها، توليد و تركيب آن كودكان كم شنوا در درك واج
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تكامل توليد ). 3(د دچار اشكال هستن ،حافظه و توالي شنيداري

ساالن عادي  هايي با هم ها در اين كودكان تفاوت همخوان

 و Serry و) 5( McGarrطور كه   اما همان .)4(ها دارد  آن

Blamey )6 (هاي  الگوي كلي اكتساب ويژگي ،نشان دادند

با اين  ،توليدي كودكان كم شنوا همانند كودكان عادي است

  .يابد مي رشد با سرعت بسيار كمتري تفاوت كه

عوامل مختلفي بر توليد و وضوح گفتار كودكان كم شنوا 

سن شروع كم شنوايي، درجه افت شنيداري، ميزان  .مؤثر است

كارايي وسيله كمك شنيداري و طول مدت استفاده از آن، از 

در اين بين كودكان كم ). 4(باشند  جمله اين عوامل مي

سمعك در انتقال  ييابه علت عدم كار ،شنواي شديد و عميق

دچار شديدترين نوع  ،امواج شنيداري به گوش داخلي

باشند  ترين درجه وضوح گفتار مي مشكالت توليدي و پايين

هاي اصلي متخصصان در حيطه  بنابراين يكي از دغدغه ).7(

هاي شنيداري و رفع  انتقال بهتر سيگنال ،علوم شنوايي و گفتار

انتقال پيام به شنونده با اين كودكان است تا  مشكالت توليدي

  .وضوح باالتري صورت پذيرد

بخشي  هاي مهم در زمينه توان اما يكي از پيشرفت

 كودكان كم شنواي شديد تا عميق، كاشت حلزون شنوايي

)CI  ياCochlear Implant(  است كه استفاده از نوع چند

اين وسيله كمك ). 8(آغاز شد  1980كاناله آن از سال 

در نتيجه  دريافت بهتر صداهاي گفتاري و اعثب ،شنيداري

  ).9(شود  ها و افزايش وضوح گفتار مي تر همخوان توليد طبيعي

تحقيقات متعددي در خارج از كشور در زمينه توليد 

صورت گرفته است و از  ،كودكان كاشت حلزون شده

را  CIهاي مختلف زباني اين جنبه از گفتار كودكان  ديدگاه

تعدادي از محققين به بررسي توليد . اند دهمورد بررسي قرار دا

ها  ها و تعدادي نيز به مطالعه وضوح گفتار آن همخوان

به نقل از (Hillbrownو  Kirkاز جمله ). 8(اند  پرداخته

Niparko(  در بررسي خود نشان دادند كه افرادCI  تحت

سال استفاده از سيستم كاشت حلزون  ها بعد از يك مطالعه آن

ها  ها و همخوان هاي نوايي گفتار، واكه يژگيدر توليد و

گيري داشتند و كودكاني كه از ارتباط شفاهي  پيشرفت چشم

نسبت به كودكاني كه از ارتباط كامل بهره  ،كردند استفاده مي

به نقل از ( Osberger. )10(توليد بهتري داشتند ،برده بودند

Niparko ( توليد كودكانCI ايسه و ناشنوا را با يكديگر مق

ها در افراد داراي سيستم  كرد و اظهار داشت كه تلفظ همخوان

كاشت نسبت به همتايان ناشنوايشان كه از وسيله كمك 

صحت بيشتري دارد  ،كردند شنيداري ديگري استفاده مي

)10 .(Kirk  كودك  9و همكاران در بررسي گفتارCI  نشان

وان در هاي مختلف همخ ها در جايگاه دادند كه توليد همخوان

داري  كلمه با استفاده از سيستم كاشت حلزون به طور معني

و همكاران نيز در مطالعه  Miyamoto). 11(يابد  افزايش مي

بعد از دريافت  CIخود دريافتند كه وضوح گفتار كودكان 

در مطالعه خود  Flipson). 12(سيستم رشد صعودي دارد 

 CIز عمل نشان داد كه وضوح گفتار كودكان ناشنوا بعد ا

يابد و در كودكاني كه در سن كمتر تحت جراحي  افزايش مي

). 8( توان انتظار وضوح طبيعي را نيز داشت مي ،گيرند قرار مي

Habib  سالگي  2و همكاران نشان دادند كه كودكاني كه در

CI سال استفاده از سيستم 4بعد از  ،را دريافت كرده بودند، 

وضوح  CIر استفاده از گفتار واضحي داشتند و مدت بيشت

در ايران نيز بخشايي و ). 13(رد باالتري را به همراه دا

 ،همكاران در زمينه وضوح گفتار كودكان كاشت حلزون شده

   ).14( به دست آوردندنتايج مشابه 

هاي توليدي نقش  مهارتكه  با توجه به اين بنابراين

ركز تاكنون تحقيقي متممهمي در بهبود وضوح گفتار دارند و 

در زبان فارسي صورت  CIها در كودكان  نبر توليد همخوا

نگرفته است و آگاهي از وضعيت تلفظي اين كودكان براي 

شناس  شامل پزشك، آسيبشنوايي تيم درماني كاشت حلزون 

شناس و معلمان جهت تعيين سطح  گفتار و زبان، شنوايي

ش انتظارات از تأثير اين سيستم و دادن اطالعات صحيح و پي

اهميت زيادي دارد، ها  آگهي واقعي در اين زمينه به خانواده

ها در  داشتن اطالعات مربوط به توليد همخوان همچنين

و  هاي مختلف زباني به طراحي برنامه درماني مناسب نمونه

در شناسان گفتار و زبان  بخشي مؤثر توسط آسيب توان ارايه

 ،از اين رونمايد  كمك شاياني ميجهت افزايش وضوح گفتار 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكاران فرشته شمسيان ها در گفتار كودكان كاشت حلزون شده بررسي و مقايسه توليد همخوان

  89 پاييز و زمستان/2شماره /6سال /يوهش در علوم توانبخشپژ  110

گفتار ها در  تحقيق حاضر با هدف بررسي توليد همخوان

كودكان كاشت حلزون شده در ارتباط با مدت زمان استفاده از 

 .گرفتانجام  CIسيستم 

  

  ها روشمواد و 

كه در  بودتحليلي  –اين پژوهش مقطعي و از نوع توصيفي

 مطالعه در اين پژوهش جامعه مورد. شهر اصفهان انجام شد

كليه افراد كاشت حلزون شده استان اصفهان بودند و  لشام

گيري در دسترس و رعايت  نمونه مورد مطالعه با روش نمونه

هاي گفتاري قرار  تحت بررسي ،معيارهاي ورود انتخاب شده

  . گرفتند

 :ها به مطالعه عبارت بود از نيدشرايط ورود آزمو

 آموزي، به اين معني كه وجود ناشنوايي پيش از زبان .1

همه اين كودكان ناشنوايي مادرزادي يا اكتسابي 

 .سالگي داشته باشند 3قبل از 

يا بيشتر  db 90ها قبل از كاشت  افت شنوايي آن .2

 .استفاده از سمعك مؤثر نباشد ،بوده

 24همه كودكان سيستم كاشت حلزون نوكلئوس  .3

 .كاناله دريافت كرده باشند

 الكترودها به صورت كامل در حلزون گوش قرار .4

 .گرفته باشد

ماه از سيستم كاشت حلزون استفاده كرده  6حداقل  .5

ها در زمينه شنيداري جهت  بخشي آن باشند و توان

استفاده از محرك صوتي در اصالح توليد كامل 

 .شده باشد

 –بخشي مورد استفاده روش شنيداري شيوه توان .6

 .كالمي باشد

هيچ گونه مشكالت هوشي، حركتي، بينايي و  .7

 ،انع از يادگيري گفتار و زبان شودرفتاري كه م

 .وجود نداشته باشد

سالگي  4همگي سيستم كاشت حلزون را قبل از  .8

 .دريافت كرده باشند

 ،نامه و مصاحبه با والدين بدين ترتيب با استفاده از پرسش

پرونده  مطالعهبا  و آوري شد اطالعات اوليه مورد نياز جمع

قبل از كاشت و  پزشكي بيمار در مورد ميزان افت شنوايي

و با انجام  مددست آه تأثير استفاده از سمعك اطالعات الزم ب

كالمي ريون نسبت به تعيين نرمال بودن  تست هوش غير

IQ  عدم وجود مشكالت حركتي دهاني با بررسي . شداقدام

هاي دهاني، مشاهده  قدرت و دامنه حركات اندام  سرعت،

از دهان تأييد  ريزش وضعيت جويدن و بلع و عدم وجود آب

 5/3-6(سال  4كودك با ميانگين سني  20بدين ترتيب . شد

اساس مدت استفاده از سيستم  كه بر ،وارد مطالعه شدند) سال

سال تقسيم  2-3سال و  1-2سال،  يك گروه زير 3كاشت به 

هاي گفتاري از آزمون آوايي  آوري نمونه جهت جمع. شدند

، CVساختار آوايي تصوير از كلمات با  66تصويري حاوي 

CVC ،CVCV  ضبط . دسته تصوير سريال استفاده شد 2و

هاي گفتاري با ضبط صوت پاناسونيك مدل  نمونه

RFCT0017 ساخت كشور ژاپن صورت گرفت.   

هاي گفتاري به اين ترتيب بود كه  آوري نمونه روش جمع

شد تصاوير مربوط به آزمون آوايي را نام  از كودك خواسته مي

گرفت تا  س تصاوير سريال در اختيار كودك قرار ميسپ. ببرد

هاي  گفتار پيوسته كودك نيز ضبط شود و در پايان تمام نمونه

با توجه به نتايج حاصل از  .آوانويسي گرديد ،ضبط شده

ميزان  ها و اند رشد توليد همخوان مطالعات قبلي كه نشان داده

مه هاي مختلف همخوان در كل خطاهاي توليدي در جايگاه

هاي به  بررسي توليد در نمونه،) 2، 15 ،17،16(متفاوت است 

دست آمده به صورت شمارش خطا در جايگاه آغازين 

همخوان در كلمه، جايگاه مياني و جايگاه پاياني انجام شد و 

سه گروه مجزا تحت  در CI بر اساس مدت استفاده از سيستم

ار توصيفي در اين مطالعه از آم. هاي آماري قرار گرفت آزمون

كه عبارت از تعيين ميانگين و انحراف  ،و تحليلي استفاده شد

آزمون كولمونوگروف اسميرنف جهت   معيار متغيرهاي وابسته،

تأييد مطابقت نرمال بودن توزيع متغيرها با جامعه نرمال، 

جهت مقايسه متغيرهاي  ANOVAآزمون آناليز واريانس 

ر و گفتار پيوسته و توليد همخوان در موقعيت ناميدن تصاوي
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آزمون رگرسيون جهت بررسي همبستگي و رابطه خطي بين 

جهت رعايت .متغيرهاي وابسته تحقيق و متغير مستقل بود

ابتدا موافقت والدين جهت شركت  ش،هاي اخالقي پژوه جنبه

كودكان در مطالعه كسب شد و در هنگام انجام آزمون نيز 

  .دش گونه فشاري بر آزمودني وارد نمي هيچ

  

 ها يافته

مقادير  شاملهاي اين پژوهش در آزمون ناميدن تصاوير  يافته

ميانگين و انحراف معيار خطاهاي توليد همخوان در جايگاه 

هاي متفاوت  آغازين، مياني و پاياني كلمه به تفكيك مدت

مشاهده  1در جدول  بود كه استفاده از سيستم كاشت حلزون

نرماليتي انجام شد و  اين مطالعه ابتدا تست در. شود مي

مشخص گرديد كه توزيع صفات مورد نظر با جامعه نرمال 

سپس آزمون آناليز واريانس نشان داد . داري ندارد تفاوت معني

دار است  يهاي خطاهاي توليدي معن كه اختالف ميانگين

)004/0  =P، 05/0  =α( و با هر سال استفاده از CI  از ميزان

  .شود مي خطاها در سطح كلمه كاسته

رابطه خطي بين خطا در جايگاه آغازين كلمه و مدت 

با  r=  -761/0( آزمون رگرسيون تأييد شد با، CI استفاده از

01/0 < P .( همچنين آزمون رگرسيون در مورد خطا در

 و جايگاه پاياني )P > 01/0با  r = -81/0(جايگاه مياني 

)761/0- = r  01/0با < P (ردرابطه خطي را تأييد ك  

كه مقادير واقعي خطاهاي توليدي  يبه اين معن ،)1-3 نمودار(

ها با افزايش مدت زمان استفاده از سيستم كاشت  آزمودني

 .دهند داري را نشان مي كاهش معني ،حلزون

آزمون گفتار پيوسته به شرح ذيل  هاي پژوهش در يافته

كه  در مورد نمونه گفتار پيوسته، با توجه به اين: باشد مي

سال از  هاي اين مطالعه با مدت استفاده كمتر از يك زمودنيآ

سيستم كاشت حلزون، قادر به توليد جمله و ارايه توصيف 

 ،از اين قسمت تحقيق حذف شده ،جهت تصاوير سريال نبودند

نمونه گفتار پيوسته به دست آمده از دو گروه بعدي مورد 

معيار  مقادير ميانگين و انحراف. بررسي آماري قرار گرفت

هاي آغازين، مياني و  ها در جايگاه خطاي توليد همخوان

هاي متفاوت  پاياني كلمه در گفتار پيوسته به تفكيك مدت

مشاهده  2استفاده از سيستم كاشت حلزون در جدول 

   .شود مي

در اين بخش نيز ابتدا تست نرماليتي در مورد خطاهاي 

ني كلمه انجام توليد همخوان در جايگاه آغازين، مياني و پايا

شد و مشخص گرديد كه توزيع متغيرهاي فوق با توزيع نرمال 

سپس آزمون آناليز واريانس نشان داد . داري ندارد تفاوت معني

، P = 76/0(كه در مورد هر سه متغير خطا در جايگاه آغازين 

05/0 = α(، خطا در جايگاه مياني )23/0 = P، 05/0 = α (و 

اختالف ) P، 05/0 = α = 53/0( خطا در جايگاه پاياني

دار نيست، به اين معني كه حتي  ها از نظر آماري معني ميانگين

هاي  تفاوتي در ميزان خطا CIسال از استفاده از  3با گذشت 

 .شود توليدي در گفتار پيوسته مشاهده نمي
  

 
اساس مدت  ياني و پاياني كلمه در ناميدن تصاوير برهاي آغازين، م ها در جايگاه بررسي و مقايسه ميانگين خطاي توليد همخوان .1جدول 

  استفاده از سيستم كاشت حلزون

 تمد

استفاده 

  )سال(

  تعداد

  ها آزمودني

ميانگين خطاي توليد در 

انحراف (جايگاه آغازين كلمه 

  )معيار

خطاي توليد در جايگاه  ميانگين

  )انحراف معيار(مياني كلمه 

ميانگين خطاي توليد در جايگاه 

  )انحراف معيار(ي كلمه پايان

1≤  6  66/13 )51/3(  33/14 )5/4(  66/16 )04/4(  

2-1  7  57/11 )39/1(  71/11 )97/1(  85/14 )03/2(  

3-2  7  42/7 )59/3(  42/6 )4/3(  57/8 )19/4(  

  )75/4( 58/12  )33/4( 10  )81/3( 23/10  20  كل
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  1نمودار 

  

 
  

  
  

  2نمودار 

 
 

  
  

  
  

  3نمودار 

  

ه خطي بين خطا در جايگاه آغازين كلمه و مدت رابط  

تأييد  استفاده از سيستم كاشت حلزون با آزمون رگرسيون نيز

در مورد خطاي توليد در ). P = 26/0با  r = -49/0( نشد

 = -658/0( و پاياني P) = 21/0با  r = -38/0(جايگاه مياني 

r 010/0با = P (دار نبود معني نيز رابطه خطي متغيرها.  

 
اساس مدت  هاي آغازين، مياني و پاياني كلمه در گفتار پيوسته بر ها در جايگاه بررسي و مقايسه ميانگين خطاي توليد همخوان .2جدول 

  استفاده از سيستم كاشت حلزون

مدت 

استفاده 

  )سال(

  ها آزمودني تعداد
جايگاه  ميانگين خطاي توليد در

  )انحراف معيار(آغازين كلمه 

توليد در جايگاه ميانگين خطاي 

  )انحراف معيار(مياني كلمه 

ميانگين خطاي توليد در جايگاه 

  )انحراف معيار(پاياني كلمه 

2-1  7  26 )57/23(  5/53 )54/7(  5/66 )33/19(  

3-2  7  66/12 )18/14(  66/25 )45/23(  33/39 )12/34(  

  )03/28( 85/54  )81/20( 57/41  )89/19( 28/20  14  كل

  
  
   

     1    2                        3           
 مدت استفاده از سيستم

ن
زي

غا
 آ

اه
يگ

جا
ر 

 د
طا

خ
 

     1    2                        3           
 مدت استفاده از سيستم

ي
يان

 م
اه

يگ
جا

ر 
 د

طا
خ

 

     1    2                        3           
 مدت استفاده از سيستم

ه 
گا

جاي
ر 

 د
طا

خ
ي

يان
پا
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  بحث

ها در  خطاي توليد همخوان ،نه كه مشاهده شدهمان گو

آزمون ناميدن تصاوير با هر سال استفاده از سيستم كاشت 

هاي آغازين، مياني و  در تمام موقعيت ،حلزون كاهش يافته

 تقليل به نصف به طور تقريبي ،پاياني همخوان در كلمه

در واقع ميزان خطاي توليدي كودكان در سال اول . يابد مي

 كه حدود طوريه ب ؛بسيار زياد است ،از سيستم استفاده

اما در . ها توليد صحيح ندارند همخوان درصد از 70-60 

ميزان  ،اند سال از سيستم استفاده كرده 2گروهي كه بيش از 

به اين ترتيب بر  كند و كاهش پيدا مي درصد 30خطا به حدود 

 تر كلمه با مدت طوالني سطح كودكان در ميزان وضوح گفتار

نتايج اين مطالعه با . شود افزوده مي CIاستفاده از سيستم 

از جمله در مطالعه  ،باشد هاي پيشين همسو مي پژوهش

Tobey  ها  مشخص شد كه بهبود توليد همخوانو همكاران

در ناميدن تصوير با مدت استفاده از سيستم همبستگي مثبت 

  ).18(دارد 

Gantz  لزون كودك كاشت ح 54با بررسي و همكاران

ها و كلمات را مورد بررسي  ها، واكه شده صحت توليد همخوان

رشد  CIسال استفاده از  5در طي كه  ندو دريافت ندقرار داد

  ).19(افتد  ثابتي در بهبود توليد اتفاق مي

Miyamoto  و همكاران طي بررسي كودكانCI  نشان

اره وضوح گفتار كودكان رشد سال همو 5دادند كه در طي 

عالمتي از الگوي مسطح رشد كه نشانه عدم  ،اشتهد صعودي

  ).12(پيشرفت باشد مشاهده نكردند 

Brown به نقل از (و همكارانWaltzman ( در تحقيقي

در  به خصوص ،ها نشان دادند كه ميانگين توليد همخوان

با مدت استفاده از سيستم كاشت ارتباط  ،جايگاه آغازين كلمه

  ).20(داري دارد  معني

Tobey و Geers 4- 6كودك با حداقل  181با بررسي 

سال استفاده از سيستم كاشت دريافتند كه از جمله عوامل مؤثر بر 

  ). 21(است  CIتوليد اين كوكان مدت استفاده از سيستم 

Peng  كودك كاشت حلزون  30و همكاران با بررسي

سال  CI، 7 -3ها از سيستم  كه متوسط استفاده آن ،شده

هاي زبان چيني  ها را در ابتداي سيالب نتوليد همخوا ،بود

از طريق آزمون ناميدن تصاوير مورد ارزيابي قرار دادند و 

ها با طول مدت استفاده از  مشخص شد كه توليد همخوان

  ).22(همبستگي مثبت دارد  CIسيستم 

Tomblin  و همكاران نشان دادند كه هر ساله توليد

يابد و اين الگوي  افزايش مي CIصداهاي گفتاري در كودكان 

  ).23(سال همچنان ادامه دارد  6صعودي رشد تا 

Sevinc  كودك كاشت شده 14و همكاران طي بررسي، 

ها را در سطح ناميدن تصاوير در  هاي توليد همخوان مهارت

رشد  ،زبان تركي بررسي كردند و دريافتند كه بعد از سال اول

سال  4ا شود و ت ها آغاز مي صعودي توليد صحيح همخوان

  ).24(يابد  همچنان ادامه مي

Habib  و همكاران نشان دادند كه كودكانCI  سال  4با

استفاده از سيستم ساالنه به طور منظم بر وضوح گفتارشان 

  ).13(شود  اضافه مي

ها در گفتار پيوسته،  در ارتباط با خطاي توليد همخوان

داري را نشان  نتايج حاصل از اين پژوهش ارتباط معني

ها در  در واقع با وجود همگن بودن باالي آزمودني. دهد نمي

 اين تحقيق و 

توليدي  توان چنين گفت كه بررسي خطاهاي مي ،پيوسته

جمله پژوهش  ها و از در آزمون ناميدن تصاوير در اكثر پژوهش

و  CV ،CVCحاضر در كلماتي كوتاه و با بافت ساده مانند 

CVCV يوسته حاوي كلمات اما گفتار پ. صورت گرفته است

هاي  خوشهبوده، تعداد سيالب و بافت  نظر بسيار متنوع از

درجه  ايجاد باعث مجموع شود كه در مي را نيز شامل همخواني

 سازماندهي و در نتيجه) 12(شود مياي  گونه واج تنوع بااليي از

كلمات طلب  نسبت به توليد تك تري را واجي قوي توليدي و

در كودكان كه نشان داد  Chinرسي كند، مهارتي كه بر مي

  ).25(باشد  كاشت حلزون شده دچار اشكال جدي مي

اي يافت نشد كه  هاي انجام شده، مطالعه در بررسي پژوهش

در حيطه كاشت حلزون به بررسي توليد در نمونه گفتار پيوسته و 

بر اين مهارت پرداخته باشد تا بتوان  CIتأثير مدت استفاده از 

وضوح كالمي، گفتار  انجام داد، بلكه بيشتر با معيار مقايسه دقيقي
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وضوح گفتار . پيوسته اين كودكان مورد مطالعه قرار گرفته است

پيوسته با عوامل نحوي، زبرزنجيري، واج شناختي و توليدي 

دهند كه كودكاني  تحقيقات پيشين نشان مي). 17(مرتبط است 

به طور تقريبي بعد از  اند، را دريافت كرده CIتر  كه در سنين پايين

. يابند سال استفاده از سيستم به وضوح كامل دست مي 5

كنند، نيز به  كودكاني كه در سنين باالتر اين پروتز را دريافت مي

شوند و  وضوح نسبي يا حتي كامل اما با سرعت كمتر نايل مي

سال بعد از جراحي  10ها در اين زمينه حتي تا  سير پيشرفت آن

هاي  با توجه به اين كه آزمودني). 8(واهد داشت نيز ادامه خ

را دريافت كرده بودند،  CIمطالعه حاضر در سن نسبتا مناسب 

، با تغيير نوع CIسال استفاده از  3توان احتمال داد كه بعد از  مي

هاي نحوي و الگوهاي  خطاهاي توليدي، بهبود مهارت

رفت را طي ها درجاتي از پيش زبرزنجيري وضوح گفتار پيوسته آن

) سال ديگر 1- 2(كرده باشد و با گذشت مدت زمان بيشتر 

داري  خطاهاي توليدي در سطح گفتار پيوسته نيز به طور معني

كالمي اين كودكان به ميزان طبيعي يا وضوح  كاهش يافته،

  .نزديك به طبيعي برسد
 

  گيري نتيجه

كه در سطوح ابتدايي زباني  دادنتايج پژوهش حاضر نشان 

رود  انتظار مي، باشند تر مي كلمه كه از نظر توليدي ساده مانند

كه ميزان خطاهاي توليدي در سال ابتدايي استفاده از سيستم 

كاشت حلزون همچنان باال باشد و بعد از هر سال استفاده از 

 از ميزان ،هاي شنيداري به دنبال آن بهبود مهارت دستگاه و

 .خطاهاي توليدي كاسته شود

سال  3گفتار پيوسته به مدت زماني بيشتر از اما در سطح 

 .نياز داريم تا خطاهاي توليدي اصالح شوند

هاي درماني اين كودكان بايستي  طراحي برنامه از اين رو

ها را در تمييز و درك  اي باشد كه توانايي آن به گونه

ها  شنيداري و آگاهي از مختصات مميزه مربوط به همخوان

افزايش سرعت و هماهنگي حركتي  همچنين با .افزايش دهد

هاي  گونه كودك را در جهت توليد واج هاي گفتاري، اندام

مربوط به هر همخوان و انتقال توليد صحيح از مختلف 

تر زباني به گفتار پيوسته و محاوره  واحدهاي كوچك

 .توانمند سازيم

پژوهش مشابهي با هدف كه شود  ادامه پيشنهاد مي در

ودكان كاشت حلزون شده صورت بررسي وضوح گفتار ك

ميزان خطاهاي  و رابطه بين درجه وضوح گفتار و پذيرد

تا  ،نواي گفتار تعيين شود توليدي، عوامل دستوري زبان و

از نتايج آن  ها در اقدامات درماني جهت تعيين اولويت

  .ددرگاستفاده 

 
  سپاسگذاري

ا ما هايي كه در انجام اين پژوهش ب از تمام كودكان و خانواده

  .نماييم قدرداني و تشكر مي ،همكاري نمودند
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Abstract 
 

Introduction: Since hearing is the most important faculty for normal development of speech and 
language, inadequate reception of acoustic stimuli makes deaf children unable to comprehend and produce 
the speech. Cochlear implant provides the recipient with suitable auditory input hence forming a basis for 
consonant perception and production. Therefore, many changes in consonant production and speech 
intelligibility are expected after implantation. This research aimed to study and compare consonant 
production according to the length of auditory experience with cochlear implant system. 

Materials and Methods: The total number of articulatory errors occurred during connected speech and 
naming individual pictures was calculated in 20 cochlear-implanted children. These subjects were divided 
into 3 groups according to the length of cochlear implant system usage. The relationship between length of 
CI usage and the total number of articulatory errors were investigated through statistical methods.  

Results: In picture naming, there was a significant difference between 3 above-mentioned groups 
according to the mean of articulatory errors on different word positions (P = 0.004, α = 0.05). But there 
was no observed significant difference among these groups with respect to connected speech. 

Conclusion: The results indicated that on single-word level, there is a significant decrease in articulatory 
errors for each year elapsed after implantation. However a longer period of time, namely more than 3 
years, is needed for a significant decrease in articulatory errors during connected speech. 

Keywords: Speech production, Connected speech, Cochlear implant, Intelligibility, Consonant 
production. 
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