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  آموزان كاشت حلزون شده و شنواي پايه اول دبستان خواندن دانشو درك مقايسه ميزان سرعت 
 

 2، زهره فرقداني چهارسوقي1فرشته شمسيان

  
  چكيده
جا كه رشد طبيعي گفتار و زبان در  دهند. از آن زبان، شنوايي است و ناشنوايان بيشترين آسيب ارتباطي را نشان ميترين حس در رشد طبيعي گفتار و  مهم :مقدمه

. انجام كاشت حلزون گردد هاي خواندن در افراد ناشنوا به فراواني مشاهده مي كند، آسيب نيازهاي الزم جهت رشد خواندن را فراهم مي دوران كودكي، پيش
شود. پژوهش  مربوط به آننيازهاي خواندن و كاهش مشكالت  تواند باعث دستيابي به پيش داد شنوايي و بهبود رشد گفتار و زبان، مي هم آوردن درونشنوايي با فرا

  .حاضر با هدف بررسي وضعيت خواندن كودكان كاشت حلزون شده انجام شد
كاشت حلزون شده پايه اول دبستان مورد بررسي قرار گرفت و ميانگين سرعت خواندن و درصد كودك  11در اين مطالعه، خواندن متن در  ها: روشمواد و 

  .هاي آماري مقايسه گرديد آموز طبيعي با استفاده از آزمون دانش 11هاي درك خواندن آنان با  پاسخ
ها در  ميانگين داري بين خواندن، نشان داد كه تفاوت معنيهاي درك  در مورد هر دو متغير سرعت و درصد پاسخ Independent tنتيجه آزمون  :ها يافته
  .)P > 001/0آموزان كاشت حلزون شده و طبيعي وجود داشت ( دانش
دهد كه كودكان كاشت حلزون شده نسبت به همتايان شنواي خود از سال ابتدايي تحصيل با مشكالتي در خواندن سريع و  نتايج پژوهش نشان مي گيري: نتيجه

هاي فردي زيادي در بين اين كودكان  ها باشد. با اين وجود، تفاوت رسد ناشي از نقايص زباني آن درك مطالب نوشته شده مواجه هستند كه به نظر ميروان و 
  .شود مشاهده مي
  آموز شنوا سرعت خواندن، درك خواندن، كاشت حلزون شنوايي، دانش ها: كليد واژه

  
. آموزان كاشت حلزون شده و شنواي پايه اول دبستان خواندن دانشو درك مقايسه ميزان سرعت  .چهارسوقي زهرهشمسيان فرشته، فرقداني  ارجاع:

  194-199): 4( 12؛ 1395ي پژوهش در علوم توانبخش
  
 2/6/1395: رشيپذ خيتار  13/2/1395: افتيدر خيتار

 

  مقدمه
توانايي خواندن ترين ابزار يادگيري بعد از ورود به مدرسه است و  اصليخواندن، 

پيشرفت در مدارج تحصيلي فراگيري دانش و روان در دوران كودكي، براي 
بعدي ضروري است. در صورت وجود هرگونه اختالل در زمينه كسب 

هاي شنيداري، مشكالت خواندن دور از  هاي گفتار و زبان از جمله آسيب مهارت
). كودكان ناشنوا همواره با مشكالت رمزگشايي و درك مطلب در 1ذهن نيست (

ساله  19و  18آموزان  به طوري كه سطح خواندن دانشاند؛  خواندن مواجه بوده
ساله عادي  10و  9آموزان  شنوايي شديد تا عميق بهتر از دانش داراي كم

باشد و در بيشتر مواقع نمودار پيشرفت در سال سوم يا چهارم ابتدايي مسطح  نمي
هاي شاياني  ). در طي چند دهه اخير، تكنولوژي كاشت حلزون كمك2شود ( مي
تر  به كودكان ناشنوا در جهت شنيدن صدا و متناسب با آن رشد بيشتر و سريعرا 

)؛ به طوري كه اين كودكان قادر 3-5(هاي گفتاري و زباني كرده است  مهارت
به برقراري ارتباط با همساالن طبيعي خود و قرارگيري در مهدهاي كودك و 

هاي  بيشتر از استراتژي). بهبود توانش زباني و استفاده 6اند ( مدارس عادي شده
رمزگشايي آوايي و امكان دستيابي به آواشناسي زبان كه از اين طريق فراهم 

). اما آيا 7نمايد ( هاي خواندن و نوشتن را نيز تسهيل مي شود، رشد مهارت مي
پردازند، از  اي كه در مدارس عادي به تحصيل مي كودكان كاشت حلزون شده

كنند؟ مطالعاتي در خارج از  الن خود عمل مينظر مهارت خواندن مانند همسا
  . شود ها اشاره مي كشور در اين زمينه صورت گرفته كه در ادامه به آن

Spencer  كودك كاشت حلزون شده و مقايسه  16و همكاران با بررسي
ها با گروه كودكان طبيعي، دريافتند كه اين كودكان از نظر ميانگين درك و  آن

و  Geers). نتايج مطالعه 8تر از كودكان طبيعي بودند ( سرعت خواندن پايين
Hayes  ساله مورد  10تا  9نشان داد كه بيش از نيمي از كودكان كاشت شده

كردند، اما ميانگين  ها، در سطحي متناسب با همساالن خود عمل مي مطالعه آن
 تر از كودكان شنوا بود. همچنين، كودكان كاشت حلزون كلي عملكردشان پايين

توانستند به خوبي بخوانند، در دبيرستان نيز خوانندگان  اي كه در اين سن مي شده
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آموزان دبيرستاني كاشت حلزون شده در  درصد دانش 36خوبي بودند. در واقع، 
كردند. پيشرفت خواندن  مطالعه آنان، در سطح كالس نهم يا باالتر عمل مي

تي در مواردي كه نسبت به آموزان كاشت حلزون شده دبيرستاني (ح اغلب دانش
هاي  ). يافته9همتايان شنواي خود تأخير داشتند) در طول زمان ادامه داشت (

و همكاران حاكي از آن بود كه ميزان درك خواندن  Vermeulenپژوهش 
تر از كودكان شنوا است  كودكان كاشت حلزون شده به طور محسوسي پايين

)10 .(Gueringer  ميانگين سرعت خواندن متن در به اين نتيجه رسيد كه  
درصد كودكان كاشت حلزون شده مورد مطالعه، در محدوده هنجار به دست  50

تري از  آموزان شنوا بود، اما نيمي از كودكان در سطح پايين آمده از جامعه دانش
نشان  Vereb). نتايج مطالعه 11كردند ( محدوده ميانگين همتايان شنوا عمل مي

درصد كودكان كاشت حلزون تحت مطالعه  68خواندن متن در داد كه نمره درك 
در محدوده سني خودشان بود، اما ميانگين گروهي كودكان كاشت شده نسبت 

 .)12(به همساالن طبيعي كمتر به دست آمد 
هاي مختلفي از كودكان كاشت حلزون شده را  هاي ذكر شده گروه پژوهش

هيچ كدام وضعيت خواندن در سال ابتدايي مورد ارزيابي قرار داده بودند، اما در 
)؛ در حالي كه كودك با 8- 11دبستان به صورت اختصاصي بررسي نشده بود (

مهارت خواندن كسب شده در سال آغازين دبستان، به فراگيري ساير دروس 
پردازد. بنابراين، در صورت شناسايي شكاف  هاي دوم به بعد مي مدرسه در سال

آموزان طبيعي در مهارت  و دانش شده حلزون اشتكعملكردي بين كودكان 
بخشي را قبل از شروع  توان اقدامات مؤثر توان خواندن در سال اول، مي

مشكالت ثانويه وابسته به خواندن مانند افت تحصيلي، تكرار پايه يا انتقال 
كودك از مدارس عادي به استثنايي، آغاز نمود. همچنين، در كشور ما و به زبان 

تحقيقي در مورد سرعت و درك خواندن كودكان كاشت حلزون شده  فارسي،
صورت نگرفته است. با توجه به اين كه خواندن بر عملكردهاي 
نوروسايكولوژيك مانند حافظه، توجه، عملكردهاي اجرايي و زبان استوار است و 

)، انجام تحقيق 13( باشد ها مؤثر مي گيري آن عوامل فرهنگي و محيطي در شكل
رسد.  وي كودكان كاشت حلزون شده فارسي زبان، ضروري به نظر ميبر ر

توان سطح انتظارات تيم درماني كاشت  همچنين، با انجام پژوهش حاضر مي
هاي اين كودكان به صورت واقعي شكل داد و در  حلزون و والدين را از توانايي

ه شود، ب بخشي كه براي اين كودكان در نظر گرفته مي هاي توان برنامه
  .داشت اي ها نگاه ويژه ن عملكردهاي خواندن و تحصيلي آ

  
  ها مواد و روش

تحليلي بود. جامعه مورد  -اين پژوهش به صورت مقطعي و از نوع توصيفي
هاي  مطالعه را كليه افراد كاشت حلزون شده استان اصفهان تشكيل داد. نمونه

گيري در دسترس انتخاب شدند و با رعايت معيارهاي ورود  مطالعه با روش نمونه
  تحت بررسي و آزمون قرار گرفتند. 

  :توان به موارد زير اشاره نمود مي هاي ورود به پژوهش از جمله مالك
 افت( قيعم ييناشنوا يآموز زبان از شيپ شده حلزون كاشت يها يآزمودن 

  . است نبوده مؤثر سمعك از استفاده و داشتندآموزي پيش از زبان) شتريب اي بل يدس 90
 يسالگ 3 از قبل تا را كاناله 24 حلزون كاشت ستميس كودكان، همه 

  . باشند كرده افتيدر
 در كامل صورت به الكترود و بوده زيآم تيموفق حلزون كاشت يجراح 
  . باشد گرفته قرار گوش حلزون

 حلزون كاشت از بعد يبخش توان برنامه تحت سال كي حداقلها  نمونه 
  . باشند گرفته قرار يكالم -يداريشن وهيش به

 يحركت ،يهوش مشكالت گونه چيه ها نمونه و بوده يفارس يمادر زبان، 
  . دنباش نداشته شود، زبان و گفتار يريادگي از مانع كه يرفتار اي يينايب ،يدهان

 نيوالد التيتحص سطح و متوسط حداقل خانواده ياقتصاد سطح 
  . باشد پلميد حداقل
 سابقه و بوده يعاد مدارس از دبستان اول كالس آموز دانش يهمگ 
 يليتحص سال طول در رابط معلم از و باشند نداشته را اول هيپا در يمردود
  . باشند مند بهره

آموزان شنواي اول ابتدايي مدارس عادي  گروه شاهد نيز از جامعه دانش
تصادفي از بين همكالسان كودك استان اصفهان انتخاب گرديد كه به شيوه 

كاشت حلزون شده انتخاب شدند. اين گروه نيز فارسي زبان بودند و نبايد هيچ 
گونه مشكالت گفتاري، هوشي، حركتي، دهاني، بينايي يا رفتاري داشته باشند. 
سطح اقتصادي خانواده حداقل متوسط و سطح تحصيالت والدين حداقل ديپلم 

  پايه اول ابتدايي را نداشته باشند.باشد و سابقه مردودي در 
هاي  نامه و مراجعه به اداره آموزش و پرورش، آزمودني بعد از دريافت معرفي

كاشت حلزون شده كالس اول شناسايي شدند و اطالعات اوليه شامل پرونده 
سنجش سالمت، سابقه مردودي و داشتن معلم رابط در اختيار پژوهشگران قرار 

و مغايرت با معيارهاي ورود، آزمودني از مطالعه خارج  گرفت. در صورت بررسي
شد و پس از ارايه توضيحات  . سپس با خانواده كودك تماس گرفته ميگرديد مي

الزم در مورد پژوهش و در صورت موافقت اوليه، قرار مالقات با والدين كودك 
در مدرسه گذاشته شد و هماهنگي الزم با مدير و معلم كودك جهت جلسه 

نامه  . آزمونگر بعد از حضور در مدرسه و كسب رضايتگرفت ري انجام ميحضو
داد و در صورتي  اي با معلم، والدين و كودك انجام مي كتبي از والدين، مصاحبه

كرد، به ارزيابي كودك كاشت شده  كه بررسي اوليه معيارهاي ورود را تأييد مي
شناس  و ارزيابي توسط آسيبنمود. كليه مراحل مطالعه پرونده، مصاحبه  اقدام مي

شد. همچنين، جهت بررسي معيارهاي مربوط به شنوايي  گفتار و زبان انجام مي
بخشي، بعد از دريافت اطالعات از  قبل از كاشت، سيستم كاشت حلزون و توان

شد و در  والدين، پرونده كودك در مركز كاشت حلزون مربوط نيز بررسي مي
در شد.  هاي ورود، آزمودني از مطالعه خارج ميصورت مشاهده مشكالتي در معيار

ها نيز هر گاه مشكالتي مانند عدم همكاري وجود داشت كه  حين انجام آزمون
در مورد گروه گرديد.  آموز از مطالعه خارج مي شد، دانش مانع از انجام آزمون مي

شاهد نيز از بين همكالسان شنواي كودك، يك نفر كه واجد شرايط ورود به 
مطالعه بود، به صورت تصادفي انتخاب شد و بعد از هماهنگي با والدين و 

  نامه كتبي مورد ارزيابي قرار گرفت. مصاحبه و دريافت رضايت
كودك شنوا به مطالعه وارد  11كودك كاشت حلزون شده و  11در نهايت، 

لعه، ها اجرا گرديد. ابزار مورد استفاده در مطا شدند و آزمون خواندن در مورد آن
 پور دو متن خواندن از آزمون تشخيصي خواندن بود كه توسط شيرازي و نيلي

روايي آزمون آموز هنجاريابي شده بود.  دانش 605تأليف و طي پژوهشي روي 
  ).14(تأييد گرديد  ،و اعتبار آن به طريق اعتبار محتوايي 90/0

راري ارتباط آزمون خواندن در مدرسه انجام شد؛ به اين ترتيب كه بعد از برق
گرفت و  با كودك، ابتدا برگه آزمايشي آزمون خواندن در اختيار كودك قرار مي

شد. در انتها  بعد از توضيح و كسب آمادگي، برگه اصلي آزمون خواندن ارايه مي
نيز سؤاالت مربوط به درك خواندن از كودك پرسيده شد و در تمام مراحل 
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رسازي مطالعه، به هر نمونه صدا . جهت كوگرفت آزمون، ضبط صدا انجام مي
ها را  يك شماره داده شد و يك نفر كارشناس ارشد گفتار درماني نيز نمونه

هاي صوتي تهيه شده، بازبيني و زمان شروع و اتمام  كرد. نمونه بررسي مي
خواندن بر حسب دقيقه تعيين و نمره سرعت خواندن آزمودني محاسبه گرديد و 

اطالعات هاي قابل قبول مربوط به درك خواندن نيز استخراج شد. سپس  پاسخ
هاي درك  آموزان بررسي و ميانگين سرعت خواندن و درصد پاسخ مرتبط با دانش

ها با  خواندن در هر دو گروه محاسبه گرديد. پس از بررسي نرمال بودن داده
شاهد به  ، دو گروه پاتولوژيك وKolmogorov-Smirnovاستفاده از آزمون 

 SPSSافزار  در نرمها  با هم مقايسه شدند و داده Independent tوسيله آزمون 
) مورد تجزيه و تحليل قرار version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 19نسخه 

آموزان پايه اول  گرفت. زمان انجام مطالعه ابتداي ارديبهشت ماه بود كه دانش
  .زبان فارسي را فراگرفته بودنددبستان تمام حروف الفباي 

  
  ها يافته

  ماه و  89آموز كاشت حلزون شده با ميانگين سني  دانش 11در اين مطالعه، 
ماه مورد بررسي قرار گرفتند. اطالعات  87آموز طبيعي با ميانگين سني  دانش 11

هاي تحليلي شامل  و يافته 1دموگرافيك مربوط به شركت كنندگان در جدول 
ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي وابسته پژوهش (سرعت خواندن و مقادير 

آموزان كاشت حلزون شده و  هاي درك خواندن در دو گروه دانش درصد پاسخ
نشان  Kolmogorov-Smirnovارايه شده است. نتايج آزمون  2شنوا) در جدول 

داري نداشت. نتيجه  داد كه توزيع صفات مورد نظر با جامعه معمول تفاوت معني
در مورد متغير سرعت خواندن، حاكي از وجود تفاوت  Independent tآزمون 
ها بين دو گروه كودكان كاشت حلزون شده و كودكان شنوا بود  ميانگين دار معني

شان به دست آمد  و سرعت خواندن كودكان كاشت شده كمتر از همتايان طبيعي
)001/0 < Pاشت حلزون شده نشان داد كه از كودكان ك تك ). بررسي تك  

درصد) با سرعتي در محدوده ميانگين سرعت  45نفر ( 5كودك كاشت شده،  11
  آموزان طبيعي قادر به خواندن بودند. بر اساس نتايج آزمون  دانش

Independent t داري  هاي درك خواندن، تفاوت معني در مورد متغير درصد پاسخ
ن كاشت حلزون شده و كودكان شنوا مشاهده هاي دو گروه كودكا ميانگين بين

تر از همتايان  شد و درك كودكان كاشت شده از متن خوانده شده ضعيف
آموز كاشت  دانش 11). در مورد متغير درك خواندن، از P > 001/0شان بود ( طبيعي
  آموزان شنوا قرار داشتند. درصد) در محدوده ميانگين دانش 54نفر ( 6شده، 

  
  بحث

آموزان كاشت حلزون شده پايه اول  مطالعه حاضر نشان داد كه دانشنتايج 
تر   دبستان نسبت به همكالسان شنواي خود در مهارت سرعت خواندن ضعيف

)، 8(و همكاران  Spencer هاي پژوهشهاي  كردند. اين نتايج با يافته عمل مي

Geers  وHayes )9 ( وGueringer )11 ،همخواني داشت. در هر سه مطالعه (
هاي مختلف  آموزان كاشت حلزون شده در پايه ميانگين سرعت خواندن دانش

). در مطالعات ذكر شده، 8، 9، 11شان بود ( تحصيلي كمتر از همكالسان طبيعي
هاي فردي زيادي از نظر سرعت خواندن در بين كودكان كاشت حلزون  تفاوت

به طوري كه حدود نيمي از كودكان مورد مطالعه مانند شده گزارش شده است؛ 
پژوهش حاضر، در محدوده سرعت كودكان طبيعي قادر به خواندن بودند. سرعت 

شناختي و رمزگرداني  خواندن متن تحت تأثير دو استراتژي رمزگرداني واج
ارتوگرافيكي قرار دارد؛ بدين ترتيب كه كودك شروع به تبديل زنجيره حروف 

خواند، اما بعد از مدتي تمرين  و كلمه نوشته شده را مي كند شده به واج مينوشته 
و مهارت يافتن در تبديل نويسه به واج، با ديدن كلمه و بدون اين كه مجبور به 

تواند كلمه را تشخيص دهد كه به آن  شناختي باشد، مي رمزگرداني كامل واج
تواند  يك خواننده مبتدي ميگويند. به اين ترتيب  رمزگرداني ارتوگرافيكي مي

). بنابراين، در صورتي كه 15سرعت خود را در خواندن نوشته افزايش دهد (
شناختي كافي را به دست نياورده باشد، در مراحل اوليه  هاي واج كودك مهارت

تواند به  خواندن يعني رمزگرداني صحيح، با مشكل مواجه خواهد بود و نمي
ي كه اجازه خواندن صحيح و سريع را به خواننده مرحله رمزگرداني ارتوگرافيك

هاي آگاهي  كه مهارت اند دهد، انتقال يابد. نتايج مطالعات متعددي نشان داده مي
تر است،  شناختي كودكان كاشت حلزون شده نسبت به همتايان شنوا ضعيف واج

  ). 16، 17اگرچه نسبت به همتايان ناشنواي خود عملكرد بسيار بهتري دارند (
  

  هاي كاشت حلزون شده و شنوا . اطالعات دموگرافيك آزمودني1جدول 

ميانگين   ها آزمودني
  سن (ماه)

 - حداقل سن
  جنسيت  حداكثر سن (ماه)

  پسر 6دختر و  5  82- 92  87  كاشت حلزون شده
  پسر 6دختر و  5  83- 94  89 شنوا
 پسر 12دختر و  10  5/82- 93  88 كل

  
پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات  هاي يافتهاز نظر مهارت درك خواندن نيز 

Spencer ) 8و همكاران ،(Geers  وHayes )9 ،(Vermeulen ) 10و همكاران (
  ) مطابقت داشت.Vereb )12و 

تواند درك خواندن متن را كه هدف  بعد از رمزگشايي كلمه، كودك مي
اگرچه پيشرفت تكنولوژي اين . )18(نهايي از فرايند خواندن است، آغاز كند 

امكان را فراهم ساخته است تا كودكان ناشنوا با استفاده از سيستم كاشت حلزون 
بتوانند بر بخش عظيمي از معلوليت ارتباطي و شنيداري خود فايق آيند، اما 

حافظه فعال، دامنه واژگاني و سرعت دستيابي ها مانند  همچنان در بعضي زمينه
هاي مهمي براي درك خواندن هستند، نسبت به همتايان نياز به آن كه پيش

  ).19-21ند (باش طبيعي دچار تأخير مي
  

  هاي كاشت حلزون شده و شنوا هاي درك خواندن در دو گروه آزمودني پاسخدرصد . ميانگين سرعت خواندن و 2جدول 

سرعت خواندن (كلمه/ دقيقه)  تعداد  ها آزمودني
  انحراف معيار) ±(ميانگين 

حداكثر سرعت-حداقل
  خواندن (كلمه/ دقيقه)

هاي درك خواندن  درصد پاسخ
  انحراف معيار) ±(ميانگين 

حداكثر درصد  - حداقل
  هاي درك خواندن پاسخ

  40- 100  **18/78 ± 42/24 20-89 *27/52±53/24  11 شنوا
  20- 80  **09/49 ± 56/25 9-38 *18/25±18/9  11  كاشت حلزون شده

*001/0 < P )هاي شنوا هاي كاشت حلزون شده در مقايسه با آزمودني ميانگين سرعت خواندن آزمودني( 001/0**؛ < P ميانگين درصد پاسخ) هاي شنوا) هاي كاشت حلزون شده در مقايسه با آزمودني هاي درك خواندن آزمودني  
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حدود نيمي از كودكان كاشت حلزون شده  و همكاران Boons  مطالعهدر 
اي نقايصي در درك و بيان روابط صرفي و نحوي و درك و توليد گفتار  مدرسه

). كودكان كاشت حلزون شده مانند كودكان ناشنوا در 22پيوسته نشان دادند (
جمله و درك آن به بعضي كلمات محتوايي متكي هستند و از هنگام خواندن 

برند  اي نمي درك نقش كلمات عملكردي جمله به دليل نقص زباني خود بهره
نشان داد كه توانش كلي زباني، نيز  Hayesو  Geers). نتايج مطالعه 23(

ترين عامل مرتبط با دستاوردهاي خواندن براي كودكان كاشت حلزون شده  قوي
طبق نظر آنان، ابتدا بايد يك پايه زباني براي كودك ايجاد كنيم تا كودك  است.

هاي رمزگشايي را به هنگام يادگيري خواندن استفاده  بر اساس آن بتواند مهارت
كند و سپس به معناي متن دست يابد. با اين وجود، بسياري از كودكان ناشنوا، 

افي و ضروري را براي هاي زباني ك سخت شنوا يا كاشت حلزون شده مهارت
  ).9خوانند، ندارند ( اي كه مي درك كلمات نوشته شده

ارتباط مناسب و  بخشي ه خدمات توانيشناسايي زودهنگام آسيب شنوايي و ارا
عوامل تأثيرگذار در جمله از ، سواد خواندن ين در ارتقااهمسوي والدين و معلم

هاي  برنامه). 24( رود به شمار ميجبران آسيب شنوايي براي پيشرفت خواندن 
مداخله شامل آموزش آگاهي واجي از طريق خواندن و بازي با ساختارهاي واجي 

دبستاني و مداخالت زباني متناسب با  ها در سنين پيش كلمات و به خصوص ناكلمه
هاي  نياز هر كودك، ارتباط مستقيمي با بهبود مهارت رواني و درك خواندن در سال

همچنين، مداخالت مناسب در زمينه افزايش خزانه ). 25، 26(ابتدايي مدرسه دارد 
هاي باال به پايين  تواند مهارت واژگان و بهبود دانش جهاني عمومي كودك، مي

جا كه  خواندن مانند استفاده از معناي متن و آشنايي با موضوع را بهبود بخشد. از آن
اندن سريع و مؤثر را بر هاي خواندن ارتوگرافيكي، اجازه خو استفاده از استراتژي

تواند مهارت  دهد، مي شناختي به كودكان مي هاي واج خالف سطوح پايين مهارت
  .)27، 28خواندن آنان را افزايش دهد (

  
  ها محدوديت

هاي ذهني، حركتي  تعدادي از كودكان كاشت حلزون شده به دليل وجود معلوليت
ها از مطالعه كنار گذاشته شدند. با توجه به اين كه بعضي از  و يا ديگر معلوليت

آموزان كاشت حلزون شده مهارت زباني محدود در حد درك و توليد تك  دانش
در بعضي موارد به دليل عدم كلمات داشتند، اجراي تحقيق با مشكل مواجه بود و 

شدند. به دليل پراكندگي جغرافيايي زياد  درك منظور آزمونگر، از تحقيق خارج مي
  .ها، هماهنگي و اجراي پژوهش با مشكالت زيادي همراه بود نمونه

  
  پيشنهادها

آموزان ساير مقاطع تحصيلي  شود تحقيقات مشابهي بر روي دانش پيشنهاد مي
هاي زباني، مدت و  بررسي ارتباط مهارت خواندن با مهارتانجام شود. همچنين، 

بخشي انجام شده، سن كاشت و مدت زمان استفاده از سيستم مفيد  نوع توان
خواهد بود. بررسي تأثير مداخالت مختلف گفتار درماني در پيشرفت تحصيلي 

  .زمان با يادگيري خواندن نيز بسيار باارزش خواهد بود كودكان كاشت شده هم
  

  گيري نتيجه
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه عملكرد كودكان كاشت حلزون شده از نظر 

تر است و اين  سرعت و درك خواندن نسبت به همتايان طبيعي خود ضعيف
هاي فردي  باشد. با اين وجود، تفاوت ضعف از پايه اول دبستان محسوس مي

كسب شده كودك  هاي زباني خورد كه شايد ريشه در مهارت زيادي به چشم مي
  .هاي پيش از دبستان داشته باشد در سال
  

  تشكر و قدرداني
آموزاني كه در انجام  ها و دانش خانواده، بدين وسيله از كليه همكاران و مسؤوالن

  .آيد اين پژوهش همكاري نمودند، تشكر و قدرداني به عمل مي
  

  نقش نويسندگان
جذب منابع مالي براي انجام ، پردازي مطالعه طراحي و ايده فرشته شمسيان

مطالعه، خدمات پشتيباني و اجرايي و علمي مطالعه، فراهم كردن تجهيزات و 
 يتخصص يابيارز آمار، يتخصص خدمات ،ها آوري داده هاي مطالعه، جمع نمونه
 دفتر به ارسال جهت يينها نوشته دست دييتأ ،يعلم ميمفاه نظر از نوشته دست
 و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندايفر يكپارچگي حفظ تيولؤمس، مجله

 يچهارسوق يفرقدان زهرهو  جينتا ريو تفس ليتحلو  داوران نظرات به ييپاسخگو
همكاري در هماهنگي با تعدادي از  ،هاي مطالعه فراهم كردن تجهيزات و نمونه

از آوري قسمتي  ها (همكاري در جمع آوري داده ها و اجراي آزمون، جمع نمونه
را به  ي)آمار امور از يقسمت انجام در(همكاري  آمار يتخصص خدماتها) و  داده

  اند. عهده داشته
  

  منابع مالي
مصوب شوراي  290242مطالعه حاضر برگرفته از طرح پژوهشي با شماره 

   .باشد بخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي پژوهشي دانشكده توان
  

  تعارض منافع
اين پژوهش توسط فرشته هيچ گونه تعارض منافعي نداشتند.  گاننويسند

آوري دانشگاه  شمسيان طراحي و پيشنهاد شد و از طرف معاونت پژوهش و فن
  .علوم پزشكي اصفهان تأمين اعتبار گرديد
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Comparison of Reading Speed and Comprehension in Cochlear Implanted Students 
and Healthy Students in the First Grade of Primary School 

 
Fereshteh Shamsian1, Zohreh Farghadani-Chaharsughi2 

 
 

Abstract 
 

Introduction: Hearing is the most important sense for the natural development of speech and language; therefore, 
deaf individuals more commonly show signs of communication disabilities. Since reading skills depend on natural 
development of speech and language in childhood, reading impairments are prevalent in deaf people. Cochlear 
implantation, through providing auditory input and improving speech and language abilities, can improve reading 
prerequisites and reduce reading problems. This research aimed to compare reading speed and comprehension 
between cochlear implanted and healthy students in the first grade of primary school. 
Materials and Methods: The average of text reading speed and percentage of reading comprehension responses was 
calculated in 11 cochlear implanted children and compared with that of 11 healthy students through statistical methods. 
Results: The independent t-test showed significant differences between cochlear implanted and healthy students in 
terms of reading speed and percentage of reading comprehension responses (P < 0.001, α = 0.05). 
Conclusion: The results indicated that cochlear implanted children had problems in reading fluency and speed and 
comprehension of written texts since the first grade of elementary school in comparison with their healthy peers. 
These problems seem to be rooted in language deficits. However, many individual differences were observed among 
these children. 
Keywords: Reading speed, Reading comprehension, Cochlear implant, Healthy student 
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