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Objec ve Cochlear Implant has very posi ve impact on expressive language growth of children with se-
vere impaired hearing and the effec veness of Cued Speech has been studied in several inves ga ons. 
The purpose of this study was to assess the effec veness of using Cued Speech on topic maintenance, 
basic informa on and sequence events of the story in the prelingually hearing impaired students with 
late cochlear implanta on.
Materials & Methods This has been an experimental study and pre-test, post- test plan was used. Nine 
prelingually hearing impaired students who had late cochlear implanta on and were between the ages 
of 11 and 16 years and 9 months from Loghman Cochlear implant center were selected by available 
sampling method. Our tool was story telling test. The Persian Cued Speech training program was carried 
out for 8 weeks in sixteen 60-minutes sessions for each case and 180-minutes group training sessions. 
A er that all students were assessed again. In this study, we have used Kolmogorov–Smirnov Z-test and 
t-test for dependent groups.
Results Results revealed that Cued Speech have posi ve and significant effects on topic maintenance, 
basic informa on and sequence events of the story in the pre-lingually hearing impaired students with 
late cochlear implanta on (P≤0.01).
Conclusion Our results demonstrated that using Cued Speech for the pre-lingually hearing impaired stu-
dents with late cochlear implanta on can be effec ve for their language skills.  
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هدف کاشت حلزون تأثیر بسیارمثبتى بر روى رشد زبان بیانى در کودکان کم  شنواى شدید دارد. کارایى گفتار نشانه دار نیز در بسیارى  کاشت حلزون تأثیر بسیارمثبتى بر روى رشد زبان بیانى در کودکان کم  شنواى شدید دارد. کارایى گفتار نشانه دار نیز در بسیارى 
پژوهش ها موردمطالعه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر روى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى پژوهش ها موردمطالعه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر روى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى 

وقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى پیش  زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام بود.وقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى پیش  زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام بود.
روش بررسى پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود و طرح تک گروهى پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. نمونه پژوهش به صورت  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود و طرح تک گروهى پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. نمونه پژوهش به صورت 
نمونه گیرى دردسترس انتخاب شدند. آزمودنى ها نمونه گیرى دردسترس انتخاب شدند. آزمودنى ها 9 دانش آموز کم شنواى پیش زبانى کاشت حلزون شده دیرهنگام بین سنین  دانش آموز کم شنواى پیش زبانى کاشت حلزون شده دیرهنگام بین سنین 1111 تا  تا 1616 
سال و نه ماه بودند که از مرکز کاشت حلزون لقمان انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون بازگویى داستان بود. برنامه آموزش گفتارنشانه دار سال و نه ماه بودند که از مرکز کاشت حلزون لقمان انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون بازگویى داستان بود. برنامه آموزش گفتارنشانه دار 
در قالب در قالب 1616 جلسه انفرادى جلسه انفرادى6060 دقیقه اى و جلسات گروهى  دقیقه اى و جلسات گروهى 180180 دقیقه اى در  مدت  دقیقه اى در  مدت 8 هفته به اجرا درآمد و درپایان، دوباره آزمودنى ها  هفته به اجرا درآمد و درپایان، دوباره آزمودنى ها 

موردارزیابى قرار گرفتند. در این مطالعه از آزمون موردارزیابى قرار گرفتند. در این مطالعه از آزمون Z کولموگروف-اسمیرنوف و از آزمون تى وابسته براى مقایسه گروه ها استفاده شد. کولموگروف-اسمیرنوف و از آزمون تى وابسته براى مقایسه گروه ها استفاده شد.
یافته ها نتایج بررسى ها نشان داد آموزش گفتار نشانه دار بر حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى  نتایج بررسى ها نشان داد آموزش گفتار نشانه دار بر حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى 

 .( .(P<0/0101) پیش  زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام دانش آموزان تأثیر مثبت و معنادارى دارد) پیش  زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام دانش آموزان تأثیر مثبت و معنادارى دارد
نتیجه گیرى استفاده از گفتار نشانه دار در برنامه توان بخشى کودکان کم شنواى پیش زبانى با کاشت حلزون دیرهنگام مى تواند براى  استفاده از گفتار نشانه دار در برنامه توان بخشى کودکان کم شنواى پیش زبانى با کاشت حلزون دیرهنگام مى تواند براى 

مهارت هاى زبانى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستانى آنان مفید باشد. مهارت هاى زبانى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستانى آنان مفید باشد. 

کلید واژه: کلید واژه: 
کاشت حلزون، حفظ کاشت حلزون، حفظ 
موضوع، توالى وقایع موضوع، توالى وقایع 
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مقدمهمقدمه
جهانى  بهداشت  سازمان  جهانى   بهداشت  سازمان   20052005 سال  برآوردهاى  سال براساس  برآوردهاى  براساس 
شنوایى  فقدان  از  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون  شنوایى   فقدان  از  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   278278 ،( ،(WHO)
متوسط تا عمیق در هر دو گوش رنج مى برند [متوسط تا عمیق در هر دو گوش رنج مى برند [1]. ازسوى دیگر، ]. ازسوى دیگر، 
میزان شیوع کم شنوایى پایدار از نوع شدید تا عمیق مادرزادى یا میزان شیوع کم شنوایى پایدار از نوع شدید تا عمیق مادرزادى یا 
اکتسابى پیش از رشد گفتار و زبان (قبل سه سالگى) اکتسابى پیش از رشد گفتار و زبان (قبل سه سالگى) 3 تا  تا 5 مورد  مورد 

در هر هزار تولد گزارش شده است [در هر هزار تولد گزارش شده است [2].].
یکى از معیارهاى شناسایى اختالط کم شنوایى، توجه به زمان یکى از معیارهاى شناسایى اختالط کم شنوایى، توجه به زمان 
بروز کم شنوایى است. اگر کودکى قبل از تحول گفتار و زبان (قبل بروز کم شنوایى است. اگر کودکى قبل از تحول گفتار و زبان (قبل 
از سه سالگى) به کم شنوایى دچار شود،کم شنوایى وى در اصطالح از سه سالگى) به کم شنوایى دچار شود،کم شنوایى وى در اصطالح 

«پیش از زبان آموزىپیش از زبان آموزى» (پیش زبانى) و اگر بعد از تحول گفتار و زبان  (پیش زبانى) و اگر بعد از تحول گفتار و زبان 
مبتال به کم شنوایى شود، مبتال به کم شنوایى شود، «پس از زبان آموزىپس از زبان آموزى» (پس زبانى) نامیده  (پس زبانى) نامیده 
مى  شود [مى  شود [1]. زمان بروز یا آغاز کم شنوایى حائز اهمیت فراوان است؛ ]. زمان بروز یا آغاز کم شنوایى حائز اهمیت فراوان است؛ 
زیرا کودك مبتال به نقص شنوایى پیش از زبان آموزى مشکالت زیرا کودك مبتال به نقص شنوایى پیش از زبان آموزى مشکالت 
آموزشى خیلى بیشترى نسبت به کودك مبتال به نقص شنوایى آموزشى خیلى بیشترى نسبت به کودك مبتال به نقص شنوایى 

پس از زبان آموزى دارد [پس از زبان آموزى دارد [1].].
تأثیر حس شنوایى بر رشد گفتار و زبان، ارتباطات و یادگیرى تأثیر حس شنوایى بر رشد گفتار و زبان، ارتباطات و یادگیرى 
بسیارحیاتى است [بسیارحیاتى است [3]. همچنین بررسى ها نشان داده است که ]. همچنین بررسى ها نشان داده است که 
کودکان داراى کم شنوایى عمیق دوطرفه به صورت خود به خود قادر کودکان داراى کم شنوایى عمیق دوطرفه به صورت خود به خود قادر 
نیستند زبان شفاهى خود را گسترش دهند؛ چراکه قادر به شنیدن نیستند زبان شفاهى خود را گسترش دهند؛ چراکه قادر به شنیدن 
زبان گفتارى اى که به صورت طبیعى در اطرافشان استفاده مى شود زبان گفتارى اى که به صورت طبیعى در اطرافشان استفاده مى شود 

شکوفه میرزاآقابیگشکوفه میرزاآقابیگ1 ، گیتا مولّلى ، گیتا مولّلى2، ، *محمد طاهرىمحمد طاهرى3 ، سلیمه جعفرى ، سلیمه جعفرى4

بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى 
وقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیر هنگاموقایع داستان در دانش آموزان کم  شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیر هنگام
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شنوایى  باقى مانده  حداکثر  از  بهره گیرى  بنابراین،  شنوایى ].  باقى مانده  حداکثر  از  بهره گیرى  بنابراین،   .[4] [نیستند  نیستند 
به وسیله ابزار کمک شنوایى از اهمیت زیادى برخوردار است. در به وسیله ابزار کمک شنوایى از اهمیت زیادى برخوردار است. در 
درمان  یک  به صورت  به تدریج  حلزون  کاشت  گذشته،  دهه  درمان دو  یک  به صورت  به تدریج  حلزون  کاشت  گذشته،  دهه  دو 
استاندارد براى کودکان کم شنواى عمیق تبدیل شده است [استاندارد براى کودکان کم شنواى عمیق تبدیل شده است [5]. ]. 
حلزون کاشته شده، پروتزى شنیدارى است که از طریق جراحى در حلزون کاشته شده، پروتزى شنیدارى است که از طریق جراحى در 
داخلى کاشته مى شود و فیبرهاى عصب شنوایى را براى استخراج داخلى کاشته مى شود و فیبرهاى عصب شنوایى را براى استخراج 
حس شنوایى حسى عصبى شدید و عمیق تحریک مى کند. با حس شنوایى حسى عصبى شدید و عمیق تحریک مى کند. با 
عمل کاشت حلزون، سلول هاى مویى آسیب دیده کنار گذاشته عمل کاشت حلزون، سلول هاى مویى آسیب دیده کنار گذاشته 
و عصب شنوایى به طورمستقیم تحریک مى شود [و عصب شنوایى به طورمستقیم تحریک مى شود [6]. اخیراً بیش ]. اخیراً بیش 
ازاز200،000200،000 نفر از افراد ناشنوا از این تکنولوژى بهره مى برند [ نفر از افراد ناشنوا از این تکنولوژى بهره مى برند [7]. ]. 

پژوهش ها بیان مى کند نتایج افرادى که دیرتر عمل شده اند، در پژوهش ها بیان مى کند نتایج افرادى که دیرتر عمل شده اند، در 
مقایسه با کودکان ناشنواى پیش زبانى که در سن پایین کاشت مقایسه با کودکان ناشنواى پیش زبانى که در سن پایین کاشت 
حلزون انجام داده اند، ضعیف تر بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات حلزون انجام داده اند، ضعیف تر بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات 
نشان داد که ممکن است این گروه از افرادى که دیر عمل شده اند، نشان داد که ممکن است این گروه از افرادى که دیر عمل شده اند، 
بعد از عمل کاشت در مقایسه با قبل عمل در درك گفتار پیشرفت بعد از عمل کاشت در مقایسه با قبل عمل در درك گفتار پیشرفت 
داشته باشند [داشته باشند [8]. اسکرام بیان مى کند حداقل برخى از افراد داراى ]. اسکرام بیان مى کند حداقل برخى از افراد داراى 
کم شنوایى پیش زبانى که دیرهنگام عمل مى شوند، بعد از کاشت کم شنوایى پیش زبانى که دیرهنگام عمل مى شوند، بعد از کاشت 
حلزون قادرند به میزان چشمگیرى در مجموعه باز درك گفتار را حلزون قادرند به میزان چشمگیرى در مجموعه باز درك گفتار را 
به دست آورند [به دست آورند [9]، اما به نظر مى رسد اگر این گروه از افراد بخواهند ]، اما به نظر مى رسد اگر این گروه از افراد بخواهند 
مهارت هاى مفیدى بیاموزند، برنامه هاى آموزشى آنها باید تأکید مهارت هاى مفیدى بیاموزند، برنامه هاى آموزشى آنها باید تأکید 

بیشترى بر رهنمودهاى آموزشى داشته باشد [بیشترى بر رهنمودهاى آموزشى داشته باشد [1010].].
روش  کم شنوا،  کودکان  براى  آموزشى  روش هاى  این  از  روش یکى  کم شنوا،  کودکان  براى  آموزشى  روش هاى  این  از  یکى 
گفتار نشانه دار است. گفتار نشانه دار از جمله روش هاى شفاهى گفتار نشانه دار است. گفتار نشانه دار از جمله روش هاى شفاهى 
روش  مى کند.  دسترسى  و  قابل دیدن  را  صداها  همه  که  روش است  مى کند.  دسترسى  و  قابل دیدن  را  صداها  همه  که  است 
شفاهى، کودکان کم شنوا را با تأکید بر استفاده از باقى مانده شنوایى شفاهى، کودکان کم شنوا را با تأکید بر استفاده از باقى مانده شنوایى 
و گفتار و لب خوانى آموزش مى دهد [و گفتار و لب خوانى آموزش مى دهد [1111]. روش گفتار نشانه دار ]. روش گفتار نشانه دار 
ادراك گفتار را بسیارساده مى سازد. همچنین مهارت هاى لب خوانى ادراك گفتار را بسیارساده مى سازد. همچنین مهارت هاى لب خوانى 
کم شنوا  کودکان  در  را  شنوایى  باقى مانده  از  استفاده  توانایى  کم شنوا و  کودکان  در  را  شنوایى  باقى مانده  از  استفاده  توانایى  و 
بهبود مى بخشد. گفتار نشانه دار، توانایى برقرارى ارتبا ط و درك و بهبود مى بخشد. گفتار نشانه دار، توانایى برقرارى ارتبا ط و درك و 
تمایز گفتار را از سنین کودکى افزایش مى دهد و گفتار و توانایى تمایز گفتار را از سنین کودکى افزایش مى دهد و گفتار و توانایى 
بهره گیرى از کاشت حلزون را بهبود مى بخشد [بهره گیرى از کاشت حلزون را بهبود مى بخشد [1212]. پژوهش هاى ]. پژوهش هاى 
گذشته رابطه مؤثر بین گفتار نشانه دار را بر روى درك [گذشته رابطه مؤثر بین گفتار نشانه دار را بر روى درك [1313] و ] و 
بیان گفتار [بیان گفتار [1414]، توانایى هاى واج شناختى []، توانایى هاى واج شناختى [1515]، خواندن []، خواندن [1616] ] 
و نوشتن [و نوشتن [1717]، حروف اضافه []، حروف اضافه [1818] و گسترش گنجینه واژگان ] و گسترش گنجینه واژگان 
کودك کم شنوا [کودك کم شنوا [1919] و آگاهى واجى در کودکان کم توان ذهنى ] و آگاهى واجى در کودکان کم توان ذهنى 

[2020] نشان داده  است. ] نشان داده  است. 
زبان، نظام پیچیده اى است و براى انجام یک ارزیابى جامع و زبان، نظام پیچیده اى است و براى انجام یک ارزیابى جامع و 
قابل اعتماد از آن، الزم است نمونه گفتارى کامل و جامعى از آن قابل اعتماد از آن، الزم است نمونه گفتارى کامل و جامعى از آن 
تهیه شود. این نمونه باید به گونه اى باشد که بتوان از طریق آن به یا تهیه شود. این نمونه باید به گونه اى باشد که بتوان از طریق آن به یا 
نبود مشکل زبانى پى برد یا حتى وضعیت زبانى کودك را در آینده نبود مشکل زبانى پى برد یا حتى وضعیت زبانى کودك را در آینده 

پیش بینى کرد [پیش بینى کرد [2121].].
 یکى از روش هاى بررسى سریع ساختار زبانى، بازگویى داستان  یکى از روش هاى بررسى سریع ساختار زبانى، بازگویى داستان 

است که از جهت اجرا و تحلیل، سریع تر از دیگر روش هاست [است که از جهت اجرا و تحلیل، سریع تر از دیگر روش هاست [2121]. ]. 
داستان گویى یا گفتار روایتى، زبان گفتارى را در یک بافت طبیعى داستان گویى یا گفتار روایتى، زبان گفتارى را در یک بافت طبیعى 
[2222] بررسى مى کند که هم اطالعات گفته ها و مهارت در بیان ] بررسى مى کند که هم اطالعات گفته ها و مهارت در بیان 
عناصرى نظیر: معناشناسى، حافظه فعال و دانش عمومى را نشان عناصرى نظیر: معناشناسى، حافظه فعال و دانش عمومى را نشان 
مى دهد [مى دهد [2323] و هم جنبه کاربردشناسى زبان را ارزیابى مى کند. ] و هم جنبه کاربردشناسى زبان را ارزیابى مى کند. 
داستان گویى از دو ساختار بزرگ و کوچک تشکیل شده است داستان گویى از دو ساختار بزرگ و کوچک تشکیل شده است 
که در این مطالعه به بخش ساختار بزرگ داستان پرداخته شده که در این مطالعه به بخش ساختار بزرگ داستان پرداخته شده 
است. ساختار بزرگ متشکل از سه مؤلفه اساسى حفظ موضوع، است. ساختار بزرگ متشکل از سه مؤلفه اساسى حفظ موضوع، 
اطالعات اصلى و توالى وقاع است. حفظ موضوع، به همه گفته هاى اطالعات اصلى و توالى وقاع است. حفظ موضوع، به همه گفته هاى 
یک موضوع اصلى اشاره دارد. گفته ها ممکن است با موضوع اصلى یک موضوع اصلى اشاره دارد. گفته ها ممکن است با موضوع اصلى 
کند  پیدا  ارتباط  تناقض گویى  یا  ادامه دادن  بسط دادن،  کند به وسیله  پیدا  ارتباط  تناقض گویى  یا  ادامه دادن  بسط دادن،  به وسیله 
[2424]؛ اطالعات اصلى (صراحت)، به فرایند مفهوم ساختن مطالب ]؛ اطالعات اصلى (صراحت)، به فرایند مفهوم ساختن مطالب 
گفته شده ارتباط دارد. شخصیت ها، شرایط فیزیکى و زمانى داستان گفته شده ارتباط دارد. شخصیت ها، شرایط فیزیکى و زمانى داستان 
باید واضح باشد تا به صراحت داستان کمک کند. عوامل مؤثر باید واضح باشد تا به صراحت داستان کمک کند. عوامل مؤثر 
بر اطالعات اصلى (صراحت) داستان، توصیف دقیق، استفاده از بر اطالعات اصلى (صراحت) داستان، توصیف دقیق، استفاده از 
اطالعات اضافى و حاشیه گویى هاى مرتبط و کامل کردن داستان اطالعات اضافى و حاشیه گویى هاى مرتبط و کامل کردن داستان 
است [است [2525]؛ توالى وقایع یعنى در داستان وقایع پى در پى مى آید ]؛ توالى وقایع یعنى در داستان وقایع پى در پى مى آید 
تا سازمان بندى مدّونى ارائه دهد و قصد و نیت نویسنده را عملى تا سازمان بندى مدّونى ارائه دهد و قصد و نیت نویسنده را عملى 
کند [کند [2424]. در یک داستان، وقایع از یک توالى زمانى و منطقى ]. در یک داستان، وقایع از یک توالى زمانى و منطقى 

برخوردارند [برخوردارند [2626]. ]. 
اگرچه آموزش گفتار نشانه دار سال ها در خارج ایران به کاررفته اگرچه آموزش گفتار نشانه دار سال ها در خارج ایران به کاررفته 
اما  است،  شده  ارائه  آن  کارایى  مورد  در  بسیارى  گزارش هاى  اما و  است،  شده  ارائه  آن  کارایى  مورد  در  بسیارى  گزارش هاى  و 
کودکان  براى  و  فارسى  زبان  در  را  آن  کارایى  که  کودکان پژوهش هایى  براى  و  فارسى  زبان  در  را  آن  کارایى  که  پژوهش هایى 
براى  و  بوده  بسیارمحدود  دهد  نشان  فارسى زبان  براى کم شنواى  و  بوده  بسیارمحدود  دهد  نشان  فارسى زبان  کم شنواى 
توان بخشى کودکان ناشنواى کاشت حلزون شده فارسى زبان نیز توان بخشى کودکان ناشنواى کاشت حلزون شده فارسى زبان نیز 

تاکنون به کارنرفته است [تاکنون به کارنرفته است [1].].
مرکز  به  مراجعه کنندگان  از  زیادى  تعداد  چون  مرکز ازسوى دیگر،  به  مراجعه کنندگان  از  زیادى  تعداد  چون  ازسوى دیگر، 
کاشت حلزون کودکان باالى کاشت حلزون کودکان باالى 4 سال هستند و همیشه این گروه  سال هستند و همیشه این گروه 
براى کادر توان بخشى چالش برانگیز بوده اند و قبالً به دلیل نتایج براى کادر توان بخشى چالش برانگیز بوده اند و قبالً به دلیل نتایج 
ضعیف این عده داوطلب عمل کاشت حلزون نمى شدند؛ لذا مى توان ضعیف این عده داوطلب عمل کاشت حلزون نمى شدند؛ لذا مى توان 
روش آموزشى گفتار نشانه دار -که درحال حاضر کمتر در برنامه هاى روش آموزشى گفتار نشانه دار -که درحال حاضر کمتر در برنامه هاى 
توان بخشى کشور به کار گرفته مى شود- را براى این گروه از کودکان توان بخشى کشور به کار گرفته مى شود- را براى این گروه از کودکان 
استفاده نمود تا از دستگاه کاشت خود بهره بهتر و بیشترى را ببرند استفاده نمود تا از دستگاه کاشت خود بهره بهتر و بیشترى را ببرند 

.[.[1]
به  نسبت  داستان)  (بازگویى  روایتى  گفتار  چون  به همچنین  نسبت  داستان)  (بازگویى  روایتى  گفتار  چون  همچنین 
آزمون هاى زبانى استاندارد که زبان را استخراج مى کند، به گفتار آزمون هاى زبانى استاندارد که زبان را استخراج مى کند، به گفتار 
خود انگیخته نزدیک تر [خود انگیخته نزدیک تر [2727] و از لحاظ زیست بوم شناختى براى ] و از لحاظ زیست بوم شناختى براى 
بررسى اثر کاشت حلزون در بافت پیچیده زبانى راه معتبرى است بررسى اثر کاشت حلزون در بافت پیچیده زبانى راه معتبرى است 
[2828]. ازآنجا که مطالعه اى در مورد تأثیر گفتار نشانه دار بر روى ]. ازآنجا که مطالعه اى در مورد تأثیر گفتار نشانه دار بر روى 
گفتار روایتى تاکنون در کشور اجرا نشده است، درنتیجه پژوهش گفتار روایتى تاکنون در کشور اجرا نشده است، درنتیجه پژوهش 
حاضر با هدف بررسى اثر گفتار نشانه دار بر مهارت هاى گفتارى حاضر با هدف بررسى اثر گفتار نشانه دار بر مهارت هاى گفتارى 
حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان 
کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام، اجرا گردید. کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام، اجرا گردید. 
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مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی وطرح تک گروهى پیش آزمون مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی وطرح تک گروهى پیش آزمون 
پس آزمون است که جامعه آمارى آن را کودکان آسیب دیده شنوایى پس آزمون است که جامعه آمارى آن را کودکان آسیب دیده شنوایى 
که عمل کاشت حلزون انجام داده و از که عمل کاشت حلزون انجام داده و از 2020 خرداد تا  خرداد تا 1515 شهریور  شهریور 
سالسال13911391به بیمارستان لقمان مراجعه و نتیجه نگرفته اند، تشکیل به بیمارستان لقمان مراجعه و نتیجه نگرفته اند، تشکیل 
مى دهد. الزم به ذکر است که به علت تعداد کم نمونه در دسترس مى دهد. الزم به ذکر است که به علت تعداد کم نمونه در دسترس 
و بدلیل دشوارى آموزش نمونه ها و زمان بر بودن و عدم همکارى و بدلیل دشوارى آموزش نمونه ها و زمان بر بودن و عدم همکارى 
و توانایى خانواده ها امکان استفاده از گروه کنترل میسر نبود. روش و توانایى خانواده ها امکان استفاده از گروه کنترل میسر نبود. روش 
نمونه گیرى به صورت غیرتصادفى و با بهره گیرى از افراد دردسترس نمونه گیرى به صورت غیرتصادفى و با بهره گیرى از افراد دردسترس 
بود. بدین ترتیب بود. بدین ترتیب 9 کودك کم شنواى عمیق که کاشت حلزون انجام  کودك کم شنواى عمیق که کاشت حلزون انجام 
تربیت  درمانى،  گفتار  توان بخشى،  خدمات  دریافت  براى  و  تربیت داده  درمانى،  گفتار  توان بخشى،  خدمات  دریافت  براى  و  داده 
شنیدارى و تنظیمات کاشت حلزون به بیمارستان لقمان مراجعه شنیدارى و تنظیمات کاشت حلزون به بیمارستان لقمان مراجعه 
کرده بودند، انتخاب شدند. مالك هاى ورودى براى پژوهش شامل کرده بودند، انتخاب شدند. مالك هاى ورودى براى پژوهش شامل 
محدوده سنى محدوده سنى 1111 تا  تا 1616 سال، داشتن افت شنوایى حسى عصبى  سال، داشتن افت شنوایى حسى عصبى 
شدید تا عمیق، داشتن افت شنوایى پیش از زبان آموزى (ناشنوایى شدید تا عمیق، داشتن افت شنوایى پیش از زبان آموزى (ناشنوایى 
مادرزادى یا اکتسابى پیش از زبان آموزى)، استفاده از وسیله کمک مادرزادى یا اکتسابى پیش از زبان آموزى)، استفاده از وسیله کمک 
شنیدارى کاشت حلزون، دریافت حداقل شنیدارى کاشت حلزون، دریافت حداقل 6 ماه و حداکثر  ماه و حداکثر 1 سال  سال 
توان بخشى بعد از عمل کاشت و نگرفتن نتیجه موردانتظار بود. توان بخشى بعد از عمل کاشت و نگرفتن نتیجه موردانتظار بود. 
معیارهاى خروجى نیز شامل: داشتن هرگونه اختالالت همراه مانند: معیارهاى خروجى نیز شامل: داشتن هرگونه اختالالت همراه مانند: 
کم توانى ذهنى، فلج مغزى، نابینایى، کودکان زیر سن مدرسه که کم توانى ذهنى، فلج مغزى، نابینایى، کودکان زیر سن مدرسه که 
عمل کاشت حلزون را تا سه سالگى روى آنها انجام شده و داشتن عمل کاشت حلزون را تا سه سالگى روى آنها انجام شده و داشتن 

افت شنوایى پس از زبان آموزى بود.افت شنوایى پس از زبان آموزى بود.
در مطالعه حاضر از دو ابزار براى گردآورى اطالعات استفاده شد. در مطالعه حاضر از دو ابزار براى گردآورى اطالعات استفاده شد. 
این ابزارها عبارتند از: الف) پرسشنامه ویژگى هاى جمعیت شناختى: این ابزارها عبارتند از: الف) پرسشنامه ویژگى هاى جمعیت شناختى: 
در این پژوهش از پرسشنامه ویژگى هاى جمعیت شناختى استفاده در این پژوهش از پرسشنامه ویژگى هاى جمعیت شناختى استفاده 
شدکه شامل سواالتى در زمینه سن، تعداد اعضاى خانواده، زمان شدکه شامل سواالتى در زمینه سن، تعداد اعضاى خانواده، زمان 
عمل، میزان کم شنوایى قبل عمل،علت کم شنوایى و...بود. ب) عمل، میزان کم شنوایى قبل عمل،علت کم شنوایى و...بود. ب) 
آزمون بازگویى داستان: این آزمون که توسط جعفرى و همکاران آزمون بازگویى داستان: این آزمون که توسط جعفرى و همکاران 
(20092009) [) [2121] ساخته شده است داراى دو داستان، یک داستان ] ساخته شده است داراى دو داستان، یک داستان 
آزمایشى و یک داستان اصلى براى بازگویى است. داستان اصلى آزمایشى و یک داستان اصلى براى بازگویى است. داستان اصلى 
تنها براى اهداف موردنظر، تحلیلو داستان اول صرفاً براى آشنایى تنها براى اهداف موردنظر، تحلیلو داستان اول صرفاً براى آشنایى 
آزمودنى ها طراحى شده است. براى ساخت این آزمون، از دو آزمون آزمودنى ها طراحى شده است. براى ساخت این آزمون، از دو آزمون 
NAP و  و BST استفاده شده است. آزمون بازگویى داستان از دو بخش  استفاده شده است. آزمون بازگویى داستان از دو بخش 
اصلى ساختار بزرگ و کوچک تشکیل شده است. در این مطالعه اصلى ساختار بزرگ و کوچک تشکیل شده است. در این مطالعه 
موضوع،  حفظ  گفتارى  ویژگى هاى  که  بزرگ  ساختار  بخش  موضوع، از  حفظ  گفتارى  ویژگى هاى  که  بزرگ  ساختار  بخش  از 
متغیرهاى  قالب  در  را  وقایع  توالى  و  (صراحت)  اصلى  متغیرهاى اطالعات  قالب  در  را  وقایع  توالى  و  (صراحت)  اصلى  اطالعات 
آزمون بررسى مى کند، استفاده شده است. بخش ساختار بزرگ آزمون بررسى مى کند، استفاده شده است. بخش ساختار بزرگ 
درمجموع درمجموع 3333 امتیاز دارد: خرده آزمون حفظ موضوع حاوى پنج  امتیاز دارد: خرده آزمون حفظ موضوع حاوى پنج 
موضوع (موضوع (5 امتیاز)، خرده آزمون اطالعات اصلى شامل  امتیاز)، خرده آزمون اطالعات اصلى شامل 1818 مورد از  مورد از 
اطالعات مهم (اطالعات مهم (1818 امتیاز) و توالى وقایع نیز مشتمل بر  امتیاز) و توالى وقایع نیز مشتمل بر 1010 اتفاق  اتفاق 
است که توالى منطقى و زمانى بین آنها وجود دارد (است که توالى منطقى و زمانى بین آنها وجود دارد (1010 امتیاز)  امتیاز) 
[2222]. روایى محتوایى و صورى آزمون بازگویى داستان به وسیله ]. روایى محتوایى و صورى آزمون بازگویى داستان به وسیله 
پژوهشگران به ترتیب پژوهشگران به ترتیب ٪8989 و  و ٪100100 و پایایى آن به روش آزمون-  و پایایى آن به روش آزمون- 

باز آزمون با میزان تکرارپذیرى نسبى باز آزمون با میزان تکرارپذیرى نسبى ٪8383 تعیین شده است. پایایى  تعیین شده است. پایایى 
این آزمون با روش همسانى درونى با میانگین ضریب آلفاى کرونباخ این آزمون با روش همسانى درونى با میانگین ضریب آلفاى کرونباخ 

٪7777/6 بوده است [ بوده است [1].].
جمع آورى اطالعات در این پژوهش بدین صورت بود که پژوهشگر جمع آورى اطالعات در این پژوهش بدین صورت بود که پژوهشگر 
9 کودك واجد شرایط مطالعه را از بین کودکان تحت آموزش خود  کودك واجد شرایط مطالعه را از بین کودکان تحت آموزش خود 
انتخاب و براى بررسى مهارت کاربردشناختى آنها، از آزمون بازگویى انتخاب و براى بررسى مهارت کاربردشناختى آنها، از آزمون بازگویى 
داستان با صداى زنده استفاده کرد. روش اجراى پژوهش شامل سه داستان با صداى زنده استفاده کرد. روش اجراى پژوهش شامل سه 
مرحله: پیش آزمون بازگویى داستان، مداخله آموزش گفتار و زبان با مرحله: پیش آزمون بازگویى داستان، مداخله آموزش گفتار و زبان با 

استفاده از گفتار نشانه دار و پس آزمون بازگویى داستان بود.استفاده از گفتار نشانه دار و پس آزمون بازگویى داستان بود.
در مرحله اول آزمون گفتار روایتى (بازگویى داستان)، براى هر از در مرحله اول آزمون گفتار روایتى (بازگویى داستان)، براى هر از 
کودکان به صورت انفرادى در محیطى مناسب و از طریق لوح فشرده کودکان به صورت انفرادى در محیطى مناسب و از طریق لوح فشرده 
اجرا شد. آزمونگر یک بار داستان را همراه تصاویر براى کودکان بازگو اجرا شد. آزمونگر یک بار داستان را همراه تصاویر براى کودکان بازگو 
کرد و در مرحله بعد از کودکان خواست تا آن را بازگو کنند. همه کرد و در مرحله بعد از کودکان خواست تا آن را بازگو کنند. همه 
موارد بازگوشده ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد. در مرحله بعد، موارد بازگوشده ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد. در مرحله بعد، 
جلسه توجیه ى براى آشنایى با روش گفتار نشانه دار براى والدین جلسه توجیه ى براى آشنایى با روش گفتار نشانه دار براى والدین 
و کودکان موردمطالعه برگزار گردید. در این جلسه روش گفتار و کودکان موردمطالعه برگزار گردید. در این جلسه روش گفتار 
نشانه داربه طورکامل آموزش داده شد و به سؤاالت والدین پیرامون نشانه داربه طورکامل آموزش داده شد و به سؤاالت والدین پیرامون 
اثربخشى این روش بر رشد گفتار و زبان پاسخ داده شد. در مرحله اثربخشى این روش بر رشد گفتار و زبان پاسخ داده شد. در مرحله 
مداخله آموزشى(با بکارگیرى روش هاى معمول گفتاردرمانى همراه مداخله آموزشى(با بکارگیرى روش هاى معمول گفتاردرمانى همراه 
با گفتارنشانه دار) به صورت برگزارى با گفتارنشانه دار) به صورت برگزارى 1616 جلسه آموزشى به صورت  جلسه آموزشى به صورت 
2 جلسه در هفته، یک جلسه فردى به مدت  جلسه در هفته، یک جلسه فردى به مدت 6060 دقیقه و یک جلسه  دقیقه و یک جلسه 
گروهى به مدت گروهى به مدت 180180 دقیقه بود.در این جلسات تمرینات گفتار و  دقیقه بود.در این جلسات تمرینات گفتار و 
زبان توسط درمانگر با استفاده از گفتار نشانه دار ارائه مى شد و از زبان توسط درمانگر با استفاده از گفتار نشانه دار ارائه مى شد و از 
کودکان و والدین خواسته مى شد که در طول جلسات و در منزل به کودکان و والدین خواسته مى شد که در طول جلسات و در منزل به 
تمرین موارد آموزش داده شده با استفاده از گفتار نشانه دار بپردازند.تمرین موارد آموزش داده شده با استفاده از گفتار نشانه دار بپردازند.

جلسات نخستین به آموزش گفتار نشانه دار و مباحث ساده تر جلسات نخستین به آموزش گفتار نشانه دار و مباحث ساده تر 
گفتار و زبان پرداخته شد و در جلسات بعدى سعى در آموزش گفتار و زبان پرداخته شد و در جلسات بعدى سعى در آموزش 
مقوالت گفتار و زبان (صرف، نحو، معناشناسى)، افزایش حافظه مقوالت گفتار و زبان (صرف، نحو، معناشناسى)، افزایش حافظه 
شنیدارى و بازگویى داستان شد. جلسات مداخله در واقع همان شنیدارى و بازگویى داستان شد. جلسات مداخله در واقع همان 
جلسات معمول توان بخشى شنوایى و گفتارى بود که گفتار نشانه جلسات معمول توان بخشى شنوایى و گفتارى بود که گفتار نشانه 
دار به آن اضافه شده بود. در مرحله پس آزمون دو ماه بعد از مداخله دار به آن اضافه شده بود. در مرحله پس آزمون دو ماه بعد از مداخله 
آموزشى با گفتار نشانه دار، آزمون تعریف داستان توسط آزمونگر آموزشى با گفتار نشانه دار، آزمون تعریف داستان توسط آزمونگر 
اجرا شد که از لحاظ اجرا مشابه با پیش آزمون بود با این تفاوت که اجرا شد که از لحاظ اجرا مشابه با پیش آزمون بود با این تفاوت که 
این بار داستان اصلى همراه با گفتارنشانه دار براى کودکان اجرا شد این بار داستان اصلى همراه با گفتارنشانه دار براى کودکان اجرا شد 
و از کودکان خواسته شد که بدون گفتار نشانه دار داستان را بازگو و از کودکان خواسته شد که بدون گفتار نشانه دار داستان را بازگو 
کنند. امتیازها دوباره ثبت شد تا تأثیر گفتارنشانه دار بر روى تعریف کنند. امتیازها دوباره ثبت شد تا تأثیر گفتارنشانه دار بر روى تعریف 

داستان سنجیده شود.داستان سنجیده شود.
براى تحلیل آمارى داده ها، از روش هاى آمار توصیفى (میانگین براى تحلیل آمارى داده ها، از روش هاى آمار توصیفى (میانگین 
و انحراف استاندارد) و روش  آمار استنباطى آزمون تى وابسته بهره و انحراف استاندارد) و روش  آمار استنباطى آزمون تى وابسته بهره 

گرفته شد. تحلیل ها بانرم افزار گرفته شد. تحلیل ها بانرم افزار SPSS1616 انجام پذیرفت. انجام پذیرفت.
در این مطالعه به منظور رعایت مالحظات اخالقى، ابتدا براى در این مطالعه به منظور رعایت مالحظات اخالقى، ابتدا براى 
اجراى پژوهش اجازه والدین کودکان کسب گردید و نیز در صورت اجراى پژوهش اجازه والدین کودکان کسب گردید و نیز در صورت 

بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى در دانش آموزان کم  شنوابررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى در دانش آموزان کم  شنوا
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عدم تمایل آنها هیچ تغییرى در برنامه آموزشى این کودکان ایجاد عدم تمایل آنها هیچ تغییرى در برنامه آموزشى این کودکان ایجاد 
نشد. به عالوه به آزمودنى ها اطمینان داده شد که اطالعات شخصى نشد. به عالوه به آزمودنى ها اطمینان داده شد که اطالعات شخصى 

اخذشده در مورد آنها به صورت محرمانه باقى خواهد ماند.اخذشده در مورد آنها به صورت محرمانه باقى خواهد ماند.

یافته هایافته ها
اطالعات به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که از تعداد اطالعات به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که از تعداد 9 
نفر آزمودنى نفر آزمودنى 4 نفر پسر و  نفر پسر و 5 نفر دختر که همگى دچار کم شنوایى  نفر دختر که همگى دچار کم شنوایى 
عمیق دوطرفه بودند و تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفته اند. عمیق دوطرفه بودند و تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفته اند. 
هنگام مداخله کمترین سن هنگام مداخله کمترین سن 1111 سال و بیشترین سن  سال و بیشترین سن 1616 سال و  سال و 

9 ماه بود. ماه بود.
مشخصات توصیفى (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهاى مشخصات توصیفى (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهاى 

پژوهش در جدول پژوهش در جدول 1 آورده شده است. آورده شده است.

همان طورکه جدول همان طورکه جدول 1 نشان مى دهد بین میانگین در پیش آزمون  نشان مى دهد بین میانگین در پیش آزمون 
و پس آزمون (پس از یادگیرى گفتار نشانه دار) تفاوت هایى وجود و پس آزمون (پس از یادگیرى گفتار نشانه دار) تفاوت هایى وجود 
دارد. با توجه به وجود متغیر با سطح اندازه گیرى حداقل فاصله اى، دارد. با توجه به وجود متغیر با سطح اندازه گیرى حداقل فاصله اى، 
 t و دوبار اندازه گیرى براى آزمودن فرضیه هاى پژوهش از آزمون و دوبار اندازه گیرى براى آزمودن فرضیه هاى پژوهش از آزمون

وابسته استفاده شده است. وابسته استفاده شده است. 
براى تعیین طبیعى بودن توزیع نمرات متغیرهاى پژوهش از براى تعیین طبیعى بودن توزیع نمرات متغیرهاى پژوهش از 
آزمون آزمون Z کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد که  کلموگروف-اسمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد که 
(کجی = 0/0202  موضوع  حفظ  یعنی  اصلى  متغیرهاي  در  = کجى  (کجی  موضوع  حفظ  یعنی  اصلى  متغیرهاي  در  کجى 
وقایع  توالی  و  وقایع )،  توالی  و   ،(P<0/9292،  ، صراحت(کجی=0/2525  صراحت(کجی=)،   ،(P<0/2222،
شانس  حد  از  موردمطالعه  نمونه  در  شانس )،  حد  از  موردمطالعه  نمونه  در   ،(P<0/5252،  ، (کجی=(کجی=0/8484 

و تصادف باالتر نمى رود و از لحاظ آمارى معنادار  نیست ؛ بدین و تصادف باالتر نمى رود و از لحاظ آمارى معنادار  نیست ؛ بدین 
معنى که صفات موردنظر در جامعه آمارى پژوهش داراى توزیع معنى که صفات موردنظر در جامعه آمارى پژوهش داراى توزیع 
یکسان و عادى است. به عبارت دیگر، صفات موردنظر داراى کجى یکسان و عادى است. به عبارت دیگر، صفات موردنظر داراى کجى 
معنادارى نیست و افراد در خم طبیعى قابل توضیح و تفسیر هستند معنادارى نیست و افراد در خم طبیعى قابل توضیح و تفسیر هستند 
و کجى هاى به دست آمده ناشى از تصادف و خطاست و داراى درجه و کجى هاى به دست آمده ناشى از تصادف و خطاست و داراى درجه 
واقعیت نیستند؛ لذا  طبیعى بودن توزیع متغیرهاى پژوهش برقرار واقعیت نیستند؛ لذا  طبیعى بودن توزیع متغیرهاى پژوهش برقرار 

است.است.
حفظ  متغیر  در  مى شود،  مشاهده  حفظ   متغیر  در  مى شود،  مشاهده  جدول 2  در  آنچه  جدول مطابق  در  آنچه  مطابق 
پیش آزمون  به  نسبت  پس آزمون  پیش آزمون )  به  نسبت  پس آزمون   (P<0/0101 ، ،t=-=-4/1313) (موضوع  موضوع 
داراى تفاوت معنادارى است. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو از حد داراى تفاوت معنادارى است. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو از حد 
شانس و تصادف باالتر است که مطابق با جدول میانگین، میانگین شانس و تصادف باالتر است که مطابق با جدول میانگین، میانگین 
پس آزمون افزایش داشته است؛ بدین معنى که فرض خالف تأیید پس آزمون افزایش داشته است؛ بدین معنى که فرض خالف تأیید 

و فرض صفر رد مى شود و این نشان مى دهد که استفاده از گفتار و فرض صفر رد مى شود و این نشان مى دهد که استفاده از گفتار 
نشانه دار سبب بهبود خرده آزمون حفظ موضوع در بازگویى داستان نشانه دار سبب بهبود خرده آزمون حفظ موضوع در بازگویى داستان 

گروه آزمایش شده است.گروه آزمایش شده است.
 همان طورکه در جدول  همان طورکه در جدول 3 مشاهده مى شود، در متغیر اطالعات  مشاهده مى شود، در متغیر اطالعات 
پیش آزمون  به  نسبت  پس آزمون  پیش آزمون )  به  نسبت  پس آزمون   (P<0/0101  ، ،t=-=-9/1313) (اصلى  اصلى 
داراى تفاوت معنادارى است که مطابق با جدول میانگین، میانگین داراى تفاوت معنادارى است که مطابق با جدول میانگین، میانگین 
پس آزمون افزایش داشته است. این تفاوت در سطح کمتر از پس آزمون افزایش داشته است. این تفاوت در سطح کمتر از 0/0101 
معنادار است؛ بنابراین، فرضیه خالف تأیید و فرض صفر رد مى شود؛ معنادار است؛ بنابراین، فرضیه خالف تأیید و فرض صفر رد مى شود؛ 
بدین معنى که استفاده از گفتار نشانه دار سبب بهبود خرده آزمون بدین معنى که استفاده از گفتار نشانه دار سبب بهبود خرده آزمون 

جدول جدول 1. . مشخصات توصیفى (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهاى اصلى پژوهش.مشخصات توصیفى (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهاى اصلى پژوهش.

متغیرمتغیر
گروهگروه

پس آزمونپس آزمونپیش آزمونپیش آزمون

MSDSDMSDSD

2/11110/60603/66661حفظ موضوعحفظ موضوع
5/78782/777711113/1212صراحتصراحت

3/67671/12126/44442/3535توالى وقایعتوالى وقایع

جدول جدول 2. نتایج آزمون  نتایج آزمون t وابسته براى حفظ موضوع. وابسته براى حفظ موضوع.

tdfdfSigSigمتغیرمتغیر

4/131380/0101-حفظ موضوعحفظ موضوع

جدول جدول 3. . نتایج آزمون نتایج آزمون t وابسته براى متغیر صراحت. وابسته براى متغیر صراحت.

tdfdfSigSigمتغیرمتغیر

9/131380/0101-صراحتصراحت
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اطالعات اصلى در بازگویى داستان گروه آزمایش شده است. اطالعات اصلى در بازگویى داستان گروه آزمایش شده است. 
وقایع  توالى  براى  وقایع   توالى  براى   4 جدول  در  ارائه شده  نتایج  جدول براساس  در  ارائه شده  نتایج  براساس 
(P<0/0101 ، ،t=-=-3/7575) تفاوت بین پس آزمون و پیش آزمون معنادار ) تفاوت بین پس آزمون و پیش آزمون معنادار 
در  دارد  وجود  پس آزمون  در  که  افزایشى  به عبارت دیگر،  در است.  دارد  وجود  پس آزمون  در  که  افزایشى  به عبارت دیگر،  است. 
سطح کمتر از سطح کمتر از 0/0101 معنادار است؛ بنابراین، فرضیه خالف تأیید  معنادار است؛ بنابراین، فرضیه خالف تأیید 
و فرض صفر رد مى شود. این بدین معناست که استفاده از گفتار و فرض صفر رد مى شود. این بدین معناست که استفاده از گفتار 
نشانه دارسبب بهبود خرده آزمون توالى وقایع در بازگویى داستان نشانه دارسبب بهبود خرده آزمون توالى وقایع در بازگویى داستان 

گروه آزمایش شده است.گروه آزمایش شده است.

بحثبحث
یافته هاى مطالعه حاضر نشان داد که آموزش گفتار نشانه دار یافته هاى مطالعه حاضر نشان داد که آموزش گفتار نشانه دار 
شامل  روایتى  گفتار  مهارت هاى  بر  آموزشى  روش  یک  شامل به عنوان  روایتى  گفتار  مهارت هاى  بر  آموزشى  روش  یک  به عنوان 
حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان حفظ موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان در دانش آموزان 
کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام ارتباط مثبت کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام ارتباط مثبت 
گفتار  آموزش  که  معناست  بدان  این  گفتار ).  آموزش  که  معناست  بدان  این   .(P<0/0101) دارد  (معنادار  دارد  معنادار 
حفظ  شامل  روایتى  گفتار  مهارت هاى  افزایش  موجب  حفظ نشانه دار  شامل  روایتى  گفتار  مهارت هاى  افزایش  موجب  نشانه دار 
موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان و درنتیجه، بهبود و موضوع، اطالعات اصلى و توالى وقایع داستان و درنتیجه، بهبود و 

پیشرفت وضعیت زبانى و گفتارى این کودکانمى شود.پیشرفت وضعیت زبانى و گفتارى این کودکانمى شود.
تحقیقات مشابه اى با این پژوهش انجام نشده ولى تحقیقاتى تحقیقات مشابه اى با این پژوهش انجام نشده ولى تحقیقاتى 
داستان گویى  مداخله اى  درمان  اثرات  بررسى  به  که  دارد  داستان گویى وجود  مداخله اى  درمان  اثرات  بررسى  به  که  دارد  وجود 
در کودکان در سن مدرسه که اختالالت زبانى دارند، مى پردازد در کودکان در سن مدرسه که اختالالت زبانى دارند، مى پردازد 
که همگى همسو با این پژوهش است. از آن جمله مى توان به که همگى همسو با این پژوهش است. از آن جمله مى توان به 
مطالعه هاى هرناندز و همکاران [مطالعه هاى هرناندز و همکاران [1818]، کو، کرن، الساسو و ادن]، کو، کرن، الساسو و ادن1 
 ،[ ،[1919] همکاران  و   ] همکاران  و  دسکوریتو3  دسکوریتو]،   ،[1616] همکاران  و   ] همکاران  و  بوتون2  بوتون]،   ،[2929]
کولین کولین 4 و همکاران [ و همکاران [1717] و لیبارت و لسلسو [] و لیبارت و لسلسو [1414] شکورى، موللى ] شکورى، موللى 

و عارفى [و عارفى [2020]، اشاره کرد.]، اشاره کرد.
در مطالعه هرناندز و همکاران (در مطالعه هرناندز و همکاران (20032003) نقش گفتار نشانه دار در ) نقش گفتار نشانه دار در 
تحول حرف  اضافه در زبان اسپانولى موردبررس قرار گرفت. هدف تحول حرف  اضافه در زبان اسپانولى موردبررس قرار گرفت. هدف 
بررسی آنها مطالعه تحول زبان شناختى دانش آموزان کم شنواى بررسی آنها مطالعه تحول زبان شناختى دانش آموزان کم شنواى 
عمیق پیش از زبان آموزى به ویژه در اکتساب و استفاده از حروف  عمیق پیش از زبان آموزى به ویژه در اکتساب و استفاده از حروف  
اضافه زبان اسپانیولى بود زیرا حروف  اضافه ى طبقه بندى واژگانى  اضافه زبان اسپانیولى بود زیرا حروف  اضافه ى طبقه بندى واژگانى  
تسلّط  میزان  پژوهشگران  دارد.  کالم  در  مهمى  نقش  که  تسلّط است  میزان  پژوهشگران  دارد.  کالم  در  مهمى  نقش  که  است 
دانش آموزان کم شنوا را در به کاربردن و حرف  اضافه و همبستگى دانش آموزان کم شنوا را در به کاربردن و حرف  اضافه و همبستگى 
آن با سیستم ارتباطى مورداستفاده آنها -یعنى روش شفاهى، گفتار آن با سیستم ارتباطى مورداستفاده آنها -یعنى روش شفاهى، گفتار 

KooKoo, , CrainCrain, , LaSassoLaSasso, , EdenEden .1
BoutonBouton .2

Descour euxDescour eux .3
ColinColin .4

نشانه دار یا زبان اشاره- مطالعه کردند. نتایج نشان داد که روش هاى نشانه دار یا زبان اشاره- مطالعه کردند. نتایج نشان داد که روش هاى 
ارتباط مختلف به درجات متفاوتى به اکتساب حرف اضافه اسپانولى ارتباط مختلف به درجات متفاوتى به اکتساب حرف اضافه اسپانولى 
کم مى کند. بهترین نتایج به دست آمده مربوط به گفتار نشانه دار کم مى کند. بهترین نتایج به دست آمده مربوط به گفتار نشانه دار 

بود [بود [1818].].
کو، کرین، الساسو و ادن (کو، کرین، الساسو و ادن (20082008) در بررسى خود بر روى کودکان ) در بررسى خود بر روى کودکان 
کم شنوا نشان داد گروه که تحت آموزش گفتار نشانه دار قرار داشتند کم شنوا نشان داد گروه که تحت آموزش گفتار نشانه دار قرار داشتند 
امتیازات باالترى در آگاهى واج شناسى و تواناى خواندن نسبت به امتیازات باالترى در آگاهى واج شناسى و تواناى خواندن نسبت به 
گروه تحت آموزش شفاهى کسب کردند. نتایج کلى حاکى از آن گروه تحت آموزش شفاهى کسب کردند. نتایج کلى حاکى از آن 
بود که دسترسى زودهنگام و دائم به زبان گفتارى از طریق گفتار بود که دسترسى زودهنگام و دائم به زبان گفتارى از طریق گفتار 
نشانه دار مى تواند صرف نظر از میزان آسیب  شنواى یا قابل فهم بودن نشانه دار مى تواند صرف نظر از میزان آسیب  شنواى یا قابل فهم بودن 
گفتار، به کودکان کم شنوا آگاهى واج شناسى کافى بدهد تا بتواند گفتار، به کودکان کم شنوا آگاهى واج شناسى کافى بدهد تا بتواند 

توانایى هاى خواندن خود را بهبود بخشند [توانایى هاى خواندن خود را بهبود بخشند [2929].].
همکارانش  و  بوتون  توسط  همکارانش   و  بوتون  توسط  سال 20112011  در  که  پژوهشى  سال در  در  که  پژوهشى  در 
انجام شد، مهارت هاى خواندن و مهارت هاى مرتبط با خواندن در انجام شد، مهارت هاى خواندن و مهارت هاى مرتبط با خواندن در 
کودکان ناشنوایى که کاشت حلزون شده بودند - چه آنهایى که از کودکان ناشنوایى که کاشت حلزون شده بودند - چه آنهایى که از 
قبل از دو سالگى در معرض گفتار نشانه  دار قرار گرفته  اند ، چه قبل از دو سالگى در معرض گفتار نشانه  دار قرار گرفته  اند ، چه 
آنهایى که اصالً گفتار نشانه  دار را آموزش ندیده  اند-، موردارزیابى آنهایى که اصالً گفتار نشانه  دار را آموزش ندیده  اند-، موردارزیابى 
قرار گرفتو توانمندى آنها با دو گروه کنترل که یک گروه کودکان قرار گرفتو توانمندى آنها با دو گروه کنترل که یک گروه کودکان 
همسن و سال آنها بودند و یک گروه از نظر سطح خواندن با آنها همسن و سال آنها بودند و یک گروه از نظر سطح خواندن با آنها 
مطابق با آنها بودند مقایسه شد. نتایج نشان داد که گفتار نشانه دار مطابق با آنها بودند مقایسه شد. نتایج نشان داد که گفتار نشانه دار 
توانمندى هر دو گروه را در آگاهى واج شناختى و مهارت خواندن توانمندى هر دو گروه را در آگاهى واج شناختى و مهارت خواندن 
بهبود مى بخشد. در آگاهى واج شناختى و مهارت خواندن کودکان بهبود مى بخشد. در آگاهى واج شناختى و مهارت خواندن کودکان 
گروه گفتار نشانه دار، امتیازات دقت و سرعت خواندن آنها مطابق گروه گفتار نشانه دار، امتیازات دقت و سرعت خواندن آنها مطابق 
با گروه شاهد همسن و سال خود بود، درصورتى که گروهى که با گروه شاهد همسن و سال خود بود، درصورتى که گروهى که 
آموزش گفتار نشانه دار نگرفته بودند امتیازات پایین ترى نسبت به آموزش گفتار نشانه دار نگرفته بودند امتیازات پایین ترى نسبت به 

گروه کنترل داشتند [گروه کنترل داشتند [1616].].
شکورى، موللى و عارفى (شکورى، موللى و عارفى (13911391) در پژوهشى با هدف بررسى ) در پژوهشى با هدف بررسى 
تأثیر آموزش گفتارنشانه دار به کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر تأثیر آموزش گفتارنشانه دار به کودکان کم توان ذهنى آموزش پذیر 
هجایى،  (تقطیع  آن  زیرمقیاس هاى  و  واجى  آگاهى  افزایش  هجایى، بر  (تقطیع  آن  زیرمقیاس هاى  و  واجى  آگاهى  افزایش  بر 
تشخیص تجانس، تشخیص قافیه، تقطیع واجى و ترکیب واجى) تشخیص تجانس، تشخیص قافیه، تقطیع واجى و ترکیب واجى) 
نشان دادند که آموزش گفتار نشانه دار به کودکان کم توان ذهنى، نشان دادند که آموزش گفتار نشانه دار به کودکان کم توان ذهنى، 
مشکالت خواندن این کودکان را کاهش مى دهد و از مشکالت مشکالت خواندن این کودکان را کاهش مى دهد و از مشکالت 

ارتباط در حیطه خواندن پیشگیرى به عمل مى آورد [ارتباط در حیطه خواندن پیشگیرى به عمل مى آورد [2020]. ]. 
در تبیین یافته هاى به دست آمده از این پژوهش باید عنوان کرد در تبیین یافته هاى به دست آمده از این پژوهش باید عنوان کرد 
که گفتارنشانه دار به دلیل ماهیت دیدارى و کالمى توأم و اینکه بر که گفتارنشانه دار به دلیل ماهیت دیدارى و کالمى توأم و اینکه بر 
پایه زبان شفاهى است، براى کودکان کم شنواى پیش زبانى با عمل پایه زبان شفاهى است، براى کودکان کم شنواى پیش زبانى با عمل 

کاشت حلزون دیرهنگام بسیارکمک کننده است [کاشت حلزون دیرهنگام بسیارکمک کننده است [1].].

بررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى در دانش آموزان کم  شنوابررسى اثربخشى گفتار نشانه دار بر مهارت هاى زبانى در دانش آموزان کم  شنوا

جدول جدول 4. . نتایج آزمون نتایج آزمون t وابسته براى توالى وقایع. وابسته براى توالى وقایع.

tdfdfSigSigمتغیرمتغیر

3/757580/0101-توالى وقایعتوالى وقایع
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نتایج پژوهش ها نشان مى دهد که سطح عملکردى راه حسى نتایج پژوهش ها نشان مى دهد که سطح عملکردى راه حسى 
پایه  بر  است.  مرتبط  شنیدارى  بازیابى  مهارت  سطح  با  پایه بینایى  بر  است.  مرتبط  شنیدارى  بازیابى  مهارت  سطح  با  بینایى 
ارتباط مثبت فعالیت بینایى با بهبود فعالیت گفتارى-شنیدارى، ارتباط مثبت فعالیت بینایى با بهبود فعالیت گفتارى-شنیدارى، 
در  را  کلمه  شنیدارى  درك  بینایى  حسى  راه  که  در به نظرمى آید  را  کلمه  شنیدارى  درك  بینایى  حسى  راه  که  به نظرمى آید 
فعالیت  بین  ارتباطى  حلقه  کند.  تسهیل  ارتباطى  فعالیت موقعیت هاى  بین  ارتباطى  حلقه  کند.  تسهیل  ارتباطى  موقعیت هاى 
بینایى و درك گفتار نشان مى دهد که بودن دو نیروى شنیدارى و بینایى و درك گفتار نشان مى دهد که بودن دو نیروى شنیدارى و 
بینایى براى پالستى سیتى بین حسى و بهبود درك گفتار در افراد بینایى براى پالستى سیتى بین حسى و بهبود درك گفتار در افراد 

ناشنواى کاشت حلزون شده بزرگسال حیاتى است [ناشنواى کاشت حلزون شده بزرگسال حیاتى است [3030]. ]. 
 گفتار نشانه دار، روشى شفاهى است که همه صداها را قابل دیدن  گفتار نشانه دار، روشى شفاهى است که همه صداها را قابل دیدن 
و دردسترس مى کند. این روش ادراك گفتار را بسیارساده مى سازد، و دردسترس مى کند. این روش ادراك گفتار را بسیارساده مى سازد، 
باقى مانده  از  استفاده  توانایى  و  لب خوانى  مهارت هاى  باقى مانده همچنین  از  استفاده  توانایى  و  لب خوانى  مهارت هاى  همچنین 
شنوایى را در کودکان کم شنوا بهبود مى بخشد. گفتار نشانه دار شنوایى را در کودکان کم شنوا بهبود مى بخشد. گفتار نشانه دار 
توانایى برقرارى ارتبا ط و درك و تمایز گفتار را از سنین کودکى توانایى برقرارى ارتبا ط و درك و تمایز گفتار را از سنین کودکى 
افزایش مى دهد و گفتار و توانایى بهره گیرى از کاشت حلزون را افزایش مى دهد و گفتار و توانایى بهره گیرى از کاشت حلزون را 
بهبود مى بخشد [بهبود مى بخشد [1212]. انجمن ملى گفتار نشانه دار در سال ]. انجمن ملى گفتار نشانه دار در سال 20132013 
گزارش داد که با ازبین بردن ابهامات موجود در درك ناکامل زبان گزارش داد که با ازبین بردن ابهامات موجود در درك ناکامل زبان 
گفتارى به کودك کمک مى کند پردازش اطالعات شنوایى و تمایز گفتارى به کودك کمک مى کند پردازش اطالعات شنوایى و تمایز 
گفتار را بهبود بخشد. همچنین گفتارنشانه دار شناخت اصواتى را گفتار را بهبود بخشد. همچنین گفتارنشانه دار شناخت اصواتى را 
که از طریق کاشت حلزون یا سمعک به گوش کودك مى رسد که از طریق کاشت حلزون یا سمعک به گوش کودك مى رسد 
را سرعت مى بخشد و در همه شرایط گفتارى (صداى زمینه و را سرعت مى بخشد و در همه شرایط گفتارى (صداى زمینه و 
اعوجاج) و زمانى که فرد مجبور است سمعک یا کاشت حلزون را اعوجاج) و زمانى که فرد مجبور است سمعک یا کاشت حلزون را 

درآورد (استخر، حمام) قابل استفاده است [درآورد (استخر، حمام) قابل استفاده است [1]. ]. 
برخى از پژوهش هاى ناهمسو با تحقیق حاضر نیز گزارش شده برخى از پژوهش هاى ناهمسو با تحقیق حاضر نیز گزارش شده 
است. بونز و همکاران در سال است. بونز و همکاران در سال 20132013 در پژوهش خود به مقایسه  در پژوهش خود به مقایسه 
مهارت هاى زبانى داستان گویى در کودکان کم شنواى شدید پیش مهارت هاى زبانى داستان گویى در کودکان کم شنواى شدید پیش 
 زبانى مدرسه رو که عمل کاشت را قبل از  زبانى مدرسه رو که عمل کاشت را قبل از 5 سالگى انجام دادند (با  سالگى انجام دادند (با 
میانگین سنى میانگین سنى 8 سال و  سال و 3 ماه)، با همتایان شنواى شان پرداختند.  ماه)، با همتایان شنواى شان پرداختند. 
نتایج نشان داد در کودکانى که عمل حلزون کاشت  انجام شده نتایج نشان داد در کودکانى که عمل حلزون کاشت  انجام شده 
است، تعداد و انسجام گفته ها برخالف پژوهش حاضر امتیازات است، تعداد و انسجام گفته ها برخالف پژوهش حاضر امتیازات 
خوبى دریافت کرده اند [خوبى دریافت کرده اند [2828]. این تضاد نتیجه مى تواند به دلیل سن ]. این تضاد نتیجه مى تواند به دلیل سن 
پایین تر عمل کاشت حلزون نسبت به دانش آموزان شرکت کننده پایین تر عمل کاشت حلزون نسبت به دانش آموزان شرکت کننده 

در این پژوهش باشد. در این پژوهش باشد. 
در تحقیقى دیگر ناردر تحقیقى دیگر نار5 ( (20082008) ارتباط بین عملکرد در یک تکلیف ) ارتباط بین عملکرد در یک تکلیف 
آگاهى واجى، تکلیف کدشکنى، تواناى خواندن و مدت زمان آموزش آگاهى واجى، تکلیف کدشکنى، تواناى خواندن و مدت زمان آموزش 
گفتار نشانه دار را در گفتار نشانه دار را در 1010 کود پیش دبستانى کم شنوا موردبررسى قرار  کود پیش دبستانى کم شنوا موردبررسى قرار 
داد. یافته ها نشان داد که کودکان کم شنوا توانستند از اطالعات داد. یافته ها نشان داد که کودکان کم شنوا توانستند از اطالعات 
واج شناسى خود براى قضاوت پیرامون قافیه و کدشکنى استفاده واج شناسى خود براى قضاوت پیرامون قافیه و کدشکنى استفاده 
کنند، اما ارتباطى بین عملکرد خواندن و میزان زمان آموزش گفتار کنند، اما ارتباطى بین عملکرد خواندن و میزان زمان آموزش گفتار 

نشانه دار گزارش نشد [نشانه دار گزارش نشد [3131].].
همچنین پنا و همکاران در سال همچنین پنا و همکاران در سال 20062006 تأثیر جلسات مداخله اى  تأثیر جلسات مداخله اى 
داستان گویى  بزرگ  ساختار  روى  بر  را  دقیقه اى  داستان گویى   بزرگ  ساختار  روى  بر  را  دقیقه اى  جلسه3030  جلسهدو  دو 
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1414 کودك دچار اختالل زبانى ارزیابى کردند. نتایج این پژوهش  کودك دچار اختالل زبانى ارزیابى کردند. نتایج این پژوهش 
با پژوهش حاضر ناهمسو بود به طورى که در گروهى که مداخله با پژوهش حاضر ناهمسو بود به طورى که در گروهى که مداخله 
داستان گویى  بزرگ  ساختار  قسمت  در  بود،  شده  انجام  داستان گویى درمانى  بزرگ  ساختار  قسمت  در  بود،  شده  انجام  درمانى 
افزایشى نسبت به گروه کنترل با رشد طبیعى دیده نشد [افزایشى نسبت به گروه کنترل با رشد طبیعى دیده نشد [3232]. علت ]. علت 
این تناقض را مى توان به دلیل مداخالت کوتاه مدت داستان گویى این تناقض را مى توان به دلیل مداخالت کوتاه مدت داستان گویى 
دانست که براى پیشرفت ساختار بزرگ داستان گویى در کودکان دانست که براى پیشرفت ساختار بزرگ داستان گویى در کودکان 

دچار نقص زبانى کارا نبوده است.دچار نقص زبانى کارا نبوده است.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
گفتار نشانه دار به عنوان یک مداخله درمانى و اصالحى مناسب گفتار نشانه دار به عنوان یک مداخله درمانى و اصالحى مناسب 
براى بهبود و پیشرفت مهارت هاى زبانى و گفتارى حفظ موضوع، براى بهبود و پیشرفت مهارت هاى زبانى و گفتارى حفظ موضوع، 
کم شنواى  کودکان  براى  داستان  وقایع  توالى  و  اصلى  کم شنواى اطالعات  کودکان  براى  داستان  وقایع  توالى  و  اصلى  اطالعات 

پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام است. پیش زبانى با عمل کاشت حلزون دیرهنگام است. 
از جمله محدودیت ها و مشکالت این پژوهش مى توان به این از جمله محدودیت ها و مشکالت این پژوهش مى توان به این 
نکته اشاره کرد که چون نمونه گیرى پژوهش از نوع نمونه گیرى نکته اشاره کرد که چون نمونه گیرى پژوهش از نوع نمونه گیرى 
دردسترس بوده است، این پژوهش نمى تواند نماینده مناسبى براى دردسترس بوده است، این پژوهش نمى تواند نماینده مناسبى براى 
جامعه دانش آموزان کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون جامعه دانش آموزان کم شنواى پیش زبانى با عمل کاشت حلزون 
دیرهنگام باشد و بتوان آن را به دیگر این دانش  آموزان تعمیم داد. دیرهنگام باشد و بتوان آن را به دیگر این دانش  آموزان تعمیم داد. 
پژوهش  مشکالت  دیگر  از  پژوهش  زمانى  محدودیت  پژوهش همچنین  مشکالت  دیگر  از  پژوهش  زمانى  محدودیت  همچنین 

حاضر بود.حاضر بود.
برنامه  تأثیر  بررسى  به  آینده  پژوهش هاى  مى شود  برنامه پیشنهاد  تأثیر  بررسى  به  آینده  پژوهش هاى  مى شود  پیشنهاد 
آموزش گفتارنشانه دار در دیگر گروه هاى سنى کودکان کم شنوا آموزش گفتارنشانه دار در دیگر گروه هاى سنى کودکان کم شنوا 
بپردازد و همچنین کاربرد گفتار نشانه دار را بین افراد کاشت حلزون بپردازد و همچنین کاربرد گفتار نشانه دار را بین افراد کاشت حلزون 
شده و گروه با سمعک مقایسه کند. این مقاله برگرفته از پایان نامه شده و گروه با سمعک مقایسه کند. این مقاله برگرفته از پایان نامه 

کارشناسى ارشد گفتاردرمانى است.کارشناسى ارشد گفتاردرمانى است.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

براى  افتخاریان  دکتر  جناب  همکارى  از  است  الزم  براى درپایان،  افتخاریان  دکتر  جناب  همکارى  از  است  الزم  درپایان، 
هماهنگى هاى الزم جهت اجراى پژوهش، سرکار خانم شکورى هماهنگى هاى الزم جهت اجراى پژوهش، سرکار خانم شکورى 
و  تحقیق  در  شرکت کننده  کم شنواى  نوجوانان  همه  از  نیز  و و  تحقیق  در  شرکت کننده  کم شنواى  نوجوانان  همه  از  نیز  و 
خانواده هاى آنها کمال تشکر و قدردانى شود. این پژوهش به همه خانواده هاى آنها کمال تشکر و قدردانى شود. این پژوهش به همه 

کودکان و خانواده هاى ناشنوا و کم شنوا تقدیم مى گردد.کودکان و خانواده هاى ناشنوا و کم شنوا تقدیم مى گردد.
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