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Abstract
Purpose: Students with hearing loss experience some problems in reading comprehension skill
as a component of language. This study aimed to examine the association between lexical
knowledge and reading comprehension skill in fourth grade students with hearing loss and
normal hearing.
Method: This study was conducted on 30 fourth grade students in 3 groups including students
with hearing aid, students with cochlear implant, and students with normal hearing. The lexical
and reading comprehension skills were assessed by the persian version of test of language
development (TOLD) and Nama Test. The data were analyzed by using SPSS software version
22, and one-way ANOVA, Tukey's post hoc, and Pearson's correlation coefficient statistical
tests. The significance level considered a p<0.05.
Results: Mean scores of vocabulary comprehension and reading comprehension tasks were
higher in normal hearing students than students with cochlear implants, but the difference was
not statistically siginicant. There was a positive significant correlation between lexical
knowledge and reading comprehension skills in the group of students with hearing aids.
Conclusion: Hearing loss has a negative impact on the development of lexical knowledgeand
reading comprehension skills. It seems that increasing the size of the vocabulary can improve
reading comprehension skill in this group of children.
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 کاشت حلزون و سالم پایه،بررسی رابطه خزانه واژگان و مهارت درک خواندن در سه گروه کودکان کم شنوا
چهارم مقطع ابتدایی شهر مشهد
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 هدف از این مطالعه بررسی. دانش آموزان کم شنوا در مهارت درک خواندن به عنوان یک مولفه زبانی مشکالتی دارند:هدف
.رابطه بین خزانه واژگانی و مهارت درک خواندن در دانش آموزان کم شنوا و شنوای طبیعی پایه چهارم ابتدایی است
 کم شنوای دارای، گروه طبیعی3  دانش آموز پایه چهارم در30 . این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است:روش بررسی
 ارزیابی خزانه واژگان و درک خواندن به ترتیب توسط. و کم شنوای دارای کاشت حلزون؛ در این مطالعه شرکت کردند،سمعک
 تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی.آزمون رشد زبان و آزمون نما صورت پذیرفت
 انجامSPSS  نرم افزار22  و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه ی،توکی
.شد
 میانگین خزانه ی واژگان و مهارت درک خواندن در کودکان سالم نسبت به کودکان کم شنوای دارای سمعک و کاشت:یافته ها
 بررسی ارتباط خزانه واژگان با مهارت درک خواندن. ولی تفاوت معنی دار بین دو گروه کم شنوا مشاهده نشد،حلزون بیشتر بود
در سه گروه کودکان مورد مطالعه نشان داده است که بین خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در کودکان گروه دارای سمعک
رابطه خطی مستقیم و معنی داری وجود دارد
7
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نتیجه گیری  :افت شنوایی بر خزانه واژگان و مهارت درک خواندن تاثیر منفی دارد و به نظر می رسد با افزایش حجم خزانه
واژگان می توان مهارت درک خواندن را در کودکان کم شنوا بهبود بخشید.
کلمات کلیدی :آسیب شنوایی ،کاشت حلزون شنوایی ،سمعک ،درک خواندن ،خزانه واژگان
نویسنده مسئول :محدثه غالمیان عارفی،gholamiyan.m@zaums.ac.ir ،

ORCID: 0000-0002-6942-0420
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 -1کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3کارشناس گفتاردرمانی ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -4استادیار گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

در کلیه سطوح درک خواندن به طور معناداری پایین تر از
همتایان شنوای خود قرار گرفتند و نتایج بر کندی رشد
مهارت خواندن این دانش آموزان داللت داشت .شریفی و
همکاران ( )7به بررسی تاثیر ارتقا پایه تحصیلی بر پیشرفت
سطح درک خواندن دانش آموزان کم شنوا پرداختند .در
این پژوهش  36دانش آموز پایه چهارم ابتدایی و سوم
راهنمایی با کم شنوایی متوسط رو به شدید و شدید از
مدارس استثنایی با استفاده از مطالعه بین المللی پیشرفت
سواد خواندن (Progress in International
)Reading Literacy Study: PIRLS) (2001
مورد بررسی قرار گرفتند نتایج حاکی از عملکرد معنی دار
و بهتر دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در اولین سطح
درک خواندن بود و در سایر سطوح بین این دو پایه تفاوت
معنی داری حاصل نگرید .در مطالعه دیگری که توسط
کاکوجویباری و شریفی ( )16به منظور مقایسه سطوح درک
خواندن دانش آموزان کم شنوا تلفیقی با دانش آموزان
طبیعی پایه چهارم در مدارس عادی انجام شد ،دو گروه در
اولین سطح اختالف معنی دار نداشتند ولی در سطوح عمیق
درک خواندن به طرز معنادار ضعیف عمل می کنندKyle .
و  )17( Harissدر مطالعه خود عنوان کردند که کودکان
با شنوایی طبیعی حین خواندن از دانش واژگانی و گرامری
خود استفاده می کنند؛ در مقابل کودکان کم شنوا هنگام
مواجهه با خواندن دانش واژگانی و گرامری ضعیفی دارند.
همچنین در مطالعه طولی  Harrisو همکاران ( )18با
هدف تعیین پیش بینی -کننده های خواندن در کودکان
طبیعی و کم شنوای مقطع ابتدایی ،مشاهده شد که خزانه
واژگان و اگاهی واجی ارتباط نزدیکی با مهارت خواندن در
کودکان کم شنوا دارد .در مطالعه دیگری که توسط wass
و همکاران ( )19با همین هدف بر روی  21کودک 11-12

مقدمه
حس شنیداری در رشد مهارت های زبانی نقش عمده ای
دارد ( .)1هرگونه نقص در این توانایی ،به ویژه در سال های
اولیۀ رشد ،حتی با تشخیص زودهنگام و آموزش بهموقع،
باز هم اثرات منفی خود را خواهد گذاشت ( .)2-4مهارت
خواندن یکی از مهم ترین نیازهای آموزشی دانش آموزان
محسوب می شود که افراد کم شنوا در یادگیری آن
مشکالت قابل توجهی دارند و در مقایسه با همساالن شنوای
خود سطوح پایین تری از پیشرفت خواندن را کسب
می کنند ( .)5-7بسیاری از آن ها به توانایی درک خواندن
و نوشتن مناسب با سن خود دست پیدا نمی کنند( .)7درک
خواندن متن مبتنی بر دانش زبانی و آگاهی از ارتباط بین
شکل گفتاری و نوشتاری زبان است و با توجه به نقص
کودکان کم شنوا در هر دو زمینه ،درک خواندن نیز در این
کودکان با مشکل مواجه خواهد شد ( .)8عالوه بر این خزانه
واژگان نیز عامل مهمی در توانایی درک خواندن کودکان
کم شنوا است( .)9،10برخی مطالعات ذکر کرده اند که
کودکان کم شنوا در یادگیری زبان به ویژه از نظر واژگان و
مهارت های خواندن ضعیف هستند ( )11و نقص در دانش
زبانی و خزانه واژگان ممکن است عامل اصلی مهارت ضعیف
درک خواندن در این کودکان باشد ( .)12،13در مطالعه ای
که روی کودکان کم شنوا انجام گردید ،مشخص شد این
کودکان حتی هنگامی که از کاشت حلزون با کیفیت باال
استفاده می کنند ،در اکتشاف واژه ها نسبت به کودکان
طبیعی از سرعت رشد پایین تری برخوردارند (.)14
یکی از مسائلی که کودکان کم شنوا تجربه می کنند
مشکالت خواندن و نوشتن و در پی آن مشکالت اعتماد به
نفس و سرخوردگی است ( .)2شریفی و همکاران ()15
مطابق با ابزار  PIRLSدانش آموزان کم شنوا پایه چهارم
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ساله کم شنوا دارای کاشت حلزون انجام شد نیز دریافتنی
خزانه واژگان درکی بیشترین تاثیر را بر درک خواندن دارد.
در مقابل نتایج مطالعه  Wautersو همکاران ( )20نشان
داد که کودکان کم شنوا توانایی تشخیص کلمات تقریبا
مشابهی با همتایان شنوای خود دارند ،ولی امتیاز درک
خواندن آنها بسیار پایین تر از کودکان شنواست .همچنین
تشخیص کلمه به تنهایی برای درک خواندن کفایت نمی
کند و توانایی ترکیب کلمات و تفسیر معنی جمله و متن
نیز الزم است .در مطالعه دیگری که توسط  Walkerو
همکاران ( )21بر روی کودکان کم شنوا دو طرفه خفیف
کالس چهارم با میانگین سنی  10/38سال انجام شد،
مشخص گردید که دو گروه در اندازه واژگان و درک خواندن
تفاوتی ندارند .
از آنجایی که خواندن یکی از مهم ترین حیطه های
آموزشی است و موفقیت یا شکست در آن تاثیر زیادی بر
زندگی فرد می گذارد؛ و نیز چون آموزش کودکان کم شنوا
هزینه زیادی را در بر خواهد داشت؛ لذا بررسی نقاط ضعف
کودکان کم شنوا در حیطه مهارت های خواندن امر مهمی
است .بنابراین به بررسی رابطه بین خزانه واژگان و مهارت
درک خواندن در سه گروه دانش آموزان شنوا و کم شنوای
دارای سمعک و کاشت حلزون پایه چهارم ابتدایی پرداخته
شد .انتخاب این مقطع یه این دلیل بود که پایه چهارم ،یک
مرحله مهم گذار در پیوستن کودکان به جمع خوانندگان
است (.)4
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خانواده و معلم و پرونده های موجود در مراکز در پرسشنامه
ای که توسط پژوهشگران طراحی شده است ،ثبت گردید.
پیش از شروع آزمون به والدین توضیحات الزم داده شده و
اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و نتایج به
اطالع آن ها خواهد رسید.
در این پژوهش جهت بررسی خزانه واژگان از قسمت
معناشناسی آزمون رشد زبان (( )TOLD-P:3ویرایش )3
استفاده شد ( .)22قسمت معناشناسی آزمون شامل سه
خرده آزمون واژگان تصویری ،واژگان ربطی و واژگان
شفاهی است .در خرده آزمون واژگان تصویری ،از کودک
خواسته می شود از میان تصاویری که مشاهده شده ،تصویر
کلمه ای که گفته شده را نشان دهد .در قسمت
سازماندهی ،خرده آزمون واژگان ربطی انجام می شود به
این صورت که از کودک خواسته شد ارتباط (شباهت) دو
کلمه ای که گفته شده را توضیح دهد .در خرده آزمون
واژگان شفاهی از آزمودنی خواسته شد برای کلمات ارائه
شده ،تعاریف شفاهی ارائه دهد .ابتدا به دانش آموزان
توضیح داده می شد که چگونه به سؤاالت پاسخ می دهند
چند مثال زده شد .خرده آزمون واژگان تصویری ،واژگان
ربطی دارای  30مورد و خرده آزمون واژگان شفاهی دارای
 28مورد است .برای هر پاسخ صحیح نمره  1و برای هر
پاسخ نادرست نمره  0داده شد .مدت زمان این قسمت از
تست حدود  20الی  30دقیقه است.
جهت بررسی مهارت درک خواندن متن از متن مشترک
قسمت الف و متن های اختصاصی مربوط به پایه چهارم در
تست خواندن نما که روایی و پایایی آن برای سه زبان
فارسی ،کردی و آذری با آلفای کرونباخ  0/82برای کل
آزمون و  0/48برای بخش درک خواندن متن محاسبه
گردیده است ،استفاده شد ( .)23این متون توسط آزمونگر
خوانده شده و آزمودنی باید به دقت گوش دهد و سپس به
سوال هایی که آزمونگر می پرسد ،پاسخ داده و گزینه
مناسب را انتخاب کند .به طور مشابه نمره  1برای هر پاسخ
صحیح و برای هر پاسخ نادرست نمره  0داده شد .مکان
انجام تست ها در محیطی آرام و به صورت انفرادی بود.
تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام
شد .در سطح توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف
معیار استفاده شد .در سطح استنباطی از آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی ،ضریب همبستگی
پیرسون و آزمون من-ویتنی استفاده شد .پذیره های

روش بررسی
این مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع مقطعی بوده که در
مدارس عادی و کم شنوای سطح شهر مشهد اجرا گردید.
نمونه ها شامل سه گروه  10تایی از دانش آموزان پایه
چهارم ابتدایی بود .معیار ورود مطالعه دانش آموزان برای
شرکت در پژوهش شامل عدم وجود مشکل حسی-حرکتی،
عقب ماندگی ذهنی و سایر اختالالت همراه ،فارسی زبان و
تک زبانه بودن آن ها ،عدم سابقه تشنج یا مصرف داروی
ضدتشنج و وضعیت بینایی مناسب (در صورت استفاده از
عی نک راحتی در دید) و نیز استفاده از سمعک و کاشت
حلزون برای دو گروه کم شنوا بود.
معیارهای خروجی نیز شامل عدم همکاری حین آزمون،
عدم همکاری دانش آموز جهت اجرای آزمون ها و عدم
تمایل خانواده ها بود .معیارها از طریق تاریخچه گیری از
9
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زیربنایی مدل آنالیز واریانس یکطرفه از قبیل نرمال بودن
توزیع خطا ،همگنی واریانس خطا به ترتیب بوسیله ی
آزمون های شاپیروویلک و لوین مورد بررسی و تایید قرار
گرفت .آزمون ها در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از
نسخه ی  22نرم افزار  SPSSانجام شد .حجم نمونه با
استفاده از نرم افزار آماری  G*Powerمبتنی بر آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه ،برای انجام آزمون در سطح
معناداری  5درصد ( ،)α=0/05با توان آزمون  80درصد
( ،)β=0/2و اندازه اثر بزرگ ( )d=0/6و تعداد گروه  ،3برابر
 30مورد ( 3گروه  10تایی) بدست آمد (پیوست .)1
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بیشتر از کودکان کمشنوای دارای سمعک و کاشت حلزون
بود ( .)p>0/001برای متغیر مهارت درک خواندن نیز نتایج
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معناداری بین میانگین
نمرات خزانه ی واژگان کودکان سه گروه نشان داد
(جدول )1و توان آزمون برای تشخیص این تفاوت برابر
 1/00بود .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین
نمرات خزانه ی واژگان بین کودکان دارای سمعک و کاشت
حلزون اختالف معناداری نداشت ( ،)p=0/066ولی میانگین
نمره ی خزانه ی واژگان در کودکان سالم به طور معناداری
بیشتر از کودکان کمشنوای دارای سمعک و کاشت حلزون
بود (.)p>0/001
به منظور بررسی ارتباط بین سن ،خزانه ی واژگان و مهارت
درک خواندن کودکان در هر گروه ،ضرایب همبستگی
پیرسون محاسبه شد .قابل ذکر است که قبل از استفاده از
این ضریب ،نرمال بودن توزیع متغیرها به تفکیک گروه ها
بوسیله ی آزمون شاپیروویلک بررسی و تایید گردید
(( )p<0/05پیوست .)2
بر اساس نتایج بدست آمده بین خزانه واژگان با مهارت
درک خواندن در کودکان گروه دارای سمعک رابطه خطی
مستقیم و معنادار ( )r=0/742 ،p=0/014وجود دارد .بین
این دو متغیر در کودکان گروه کاشت حلزون (،p=0/401
 )r=0/299و سالم ( )r=0/249 ،p=0/488رابطه خطی
مستقیم وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود
( .)p>0/05همچنین در بررسی ارتباط سن کودکان با
خزانهی واژگان و مهارت درک خواندن کودکان ،تنها بین
سن و خزانه واژگان در کودکان گروه کاشت حلزون رابطه
خطی مستقیم و معنادار ( )r=0/778 ،p=0/014مشاهده
شد.

یافته ها
این مطالعهی بر روی  30کودک در محدوده ی سنی 9
سال و  10ماه تا  14سال با میانگین سنی 11/39 ±1/60
سال و در سه گروه  10نفری شامل کودکان کمشنوای
دارای سمعک ،کاشت حلزون و کودکان طبیعی انجام شد.
میانگین سنی افراد شرکت کننده  11/39 ±1/60بود،
درگروه سمعک  ،12/1±1/3در گروه کاشت حلزون
 12/2±1/3و در گروه شنوایی طبیعی  9/8±0/5بود٪60 .
گروه سمعک ٪10 ،از گروه کاشت حلزون و  ٪100گروه
شنوایی طبیعی زن بودند.
در جدول  ،1میانگین نمرات خزانهی واژگان و مهارت
درک خواندن کودکان سه گروه نمایش داده شده است .با
توجه به روش تحقیق ،برای مقایسه میانگین نمرات خزانهی
واژگان و مهارت درک خواندن بین کودکان سه گروه آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد و سپس ،پذیره های
زیربنایی آن شامل نرمال بودن توزیع خطا و همگنی
واریانس خطا به ترتیب بوسیلهی آزمونهای شاپیروویلک و
لوین بررسی شد .نرمال بودن توزیع خطا برای متغیر خزانه
واژگان ( ،)p=0/224و مهارت درک خواندن ( ،)p=0/828و
همگنی واریانس خطا برای خزانه واژگان ( )p=0/056و
مهارت درک خواندن ( )p=0/679تایید گردید.
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معناداری بین
میانگین نمرات خزانه ی واژگان کودکان سه گروه نشان داد
(جدول )1و توان آزمون برای تشخیص این تفاوت برابر
 1/00بود .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین
نمرات خزانهی واژگان بین کودکان دارای سمعک و کاشت
حلزون اختالف معناداری نداشت ( ،)p=0/078ولی میانگین
نمره ی خزانهی واژگان در کودکان سالم به طور معناداری

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش سه گروه دانش آموز طبیعی ،کم شنوا دارای
سمعک وکم شنوای دارای کاشت حلزون از لحاظ خزانه
واژگان و مهارت درک خواندن متن بررسی شد.
نتایج آزمون نشان داده که به طور کلی سه گروه از نظر
خزانه واژگان تفاوت دارند و این تفاوت بین گروه طبیعی و
کم شنوا دارای کاشت حلزون و بین گروه طبیعی و کم شنوا
دارای سمعک معنادار است اما این تفاوت بین دو گروه کم
شنوا معنی دار نبود .می توان نتیجه گرفت که اختالل
10
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جدول  :1نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه خزانهی واژگان و مهارت درک خواندن
گروه

میانگین  ±انحراف معیار

کمشنوا با سمعک

42/30 ± 10/45

کاشت حلزون

51/00 ± 9/44

سالم

77/70 ± 4/79

کمشنوا با سمعک

6/80 ± 2/30

کاشت حلزون

9/50 ± 2/68

سالم

17/00 ± 2/71

متغیر
خزانه واژگان

مهارت درک خواندن

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
آماره

درجهآزادی

 -pمقدار*

اندازه اثر

توان آزمون

46/165

2/27

>0/001

0/774

1/00

42/342

2/27

>0/001

0/758

1/00

* .:سطح معنی داری p>0/05

شنوایی می تواند باعث ایجاد تاخیر در مهارت های زبانی
بویژه در دوران حساس زبان آموزی شود ( .)8کودکان کم
شنوا فقر واژگانی دارند ( .)24این نتایج مطابق با نتایج
مطالعات گذشته است به طوری که نشان داد دانش آموزان
دارای کم شنوایی واژگان ضعیفی دارند ( .)24،25تجربیات
زبانی افراد کم شنوا و طبیعی در رابطه با کلمات عادی
تفاوت قابل مالحظه ای دارند .افراد طبیعی تجربیات
یکسانی داشته و معانی متفاوتی از کلمات عادی را به طور
کامل فرا می گیرند و با افزایش سن نیز تعداد معانی که می
دانند افزایش می دهند .در افراد کم شنوا نه تنها میزان
چنین تجربیات زبانی مشابه ای ،به طور قابل مالحظه ای
کمتر است ،بلکه همگانی بودن این موارد در بین آزمودنی
های کم شنوا کمتر می باشد و دلیل آن است که آنها معانی
کمتری از کلمات را می دانند ( .)8،24گاها اطرافیان توانایی
های معنایی کودکان کم شنوا را دست کم گرفته و آن ها
را با صورت های معانی دشوار تر رو به رو نمی کنند (.)24
طبق مطالعه  Harrisو همکاران ( ،)18به دلیل وجود
ارتباط محکم میان درک خواندن ،درک خواندن تک کلمه
و خزانه واژگان؛ اهمیت خزانه واژگان برای درک مطلب در
کودکان کم شنوا بسیار زیاد است Wass .و همکاران ()19
نیز در نتایج مطالعه خود اعالم کرد واژگان برای درک
مطلب بهتر بسیار مهم هستند ،اما از نظر  Wautersو
همکاران ( )7شناخت صرف کلمه به تنهایی برای درک
مطلب کفایت نمی کند.
طبق نتایج تفاوت بین دو گروه کم شنوا معنی دار نبود
که نیاز به مطالعات بیشتر با مالحظات دقیق تر دارد ،زیرا
ما در مورد سن دریافت کاشت حلزون یا سمعک و کیفیت
آموزش توسط تیم توانبخشی و وضعیت اجتماعی اقتصادی

خانواده آن ها بررسی نکردیم و این ممکن است نتایج را
تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داده که به طور کلی سه
گروه طبیعی ،کم شنوا دارای سمعک و کاشت حلزون از
نظر مهارت درک خواندن متن تفاوت دارند و تفاوت بین دو
گروه طبیعی و دارای کاشت حلزون و بین دو گروه طبیعی
و دارای سمعک معنادار است .این مطلب با نتایج تحقیقات
شریفی و همکاران( ،)7کاکوجویباری و همکاران ( )4و
کاکوجویباری و شریفی ( )16مطابقت دارد .ایشان نیز در
مطالعات خود بیان کردند سطح سواد خواندن و درک متون
ادبی بین کلیه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در مقایسه
با دانش آموزان شنوایی هنجار تفاوت معنی دار دیده شد و
در درک متون اطالعاتی بجز دانش آموزان پایه سوم
دبیرستان دچار کم شنوایی متوسط سایر دانش آموزان
تفاوت معنی داری در مقایسه با دانش آموزان عادی نشان
دادند ( .)4در تحقیق رضایی و همکاران ( )9هم کودکان
کم شنوا در تکلیف درک خواندن متن عملکرد ضعیفتری
نشان دادند .تحقیقات ویسی و همکاران ( )24نیز نشان داده
میانگین امتیاز کلی خواندن در گروه کودکان طبیعی به
طور معنا داری بیشتر از کودکان کاشت حلزون شده بود.
نتیجه یافته ها نشان می دهد کودکان دارای کاشت حلزون
به دلیل دسترسی کمتر به اطالعات شنیداری و واجی
نسبت به کودکان طبیعی مهارت های خواندن ضعیف تری
دارند و این مطلب با نتایج تحقیق حاضر منطبق است.
بررسی ارتباط خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در
سه گروه کودکان مورد مطالعه نشان داده است که بین
خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در کودکان گروه دارای
سمعک رابطه خطی مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به
11
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نظر می رسد هرچه خزانه واژگان کودک باالتر باشد در
عملکرد درک خواندن متن موفق تر خواهد بود .این نتیجه
با مطالعه  wassو همکاران ( )19همسو است و واژگان
می توانند به عنوان یک پیش بینی کننده قوی برای
مهارتهای خواندن و درک مطلب محسوب شوند .البته این
رابطه در گروه کودکان کم شنوا دارای سمعک معنادار و در
گروه کم شنوا دارای کاشت حلزون مستقیم اما ناچیز است.
این یافته نیاز به مطالعات بیشتری دارد و باید در حجم
نمونه بزرگتر از اندازه نمونه این تحقیق تکمیل شود تا تأثیر
واژگان بر درک مطلب دقیقاً مشخص شود .همچنین عوامل
دیگر ممکن است تأثیراتی در درک مطلب داشته باشد که
باید در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که هدف توانبخشی همواره افزایش سطوح مختلف
و مهارت های زبانی است؛ و از طرفی چون خواندن یکی از
مهم ترین توانایی های اکتسابی دانش آموزان در مدرسه
بوده و نقش زیادی در رشد فردی و شخصیتی و نیز شرکت
افراد در جامعه دارد و با توجه به این که برای افراد شنوا و
کم شنوا کتب درسی یکسانی تدریس می شود و هزینه های
هنگفتی صرف آموزش و توانبخشی کودکان دارای مشکالت
شنیداری صرف می شود؛ لزوم ارزیابی آن و شناخت نقاط
قوت و ضعف دانش آنان ضروری است و از طریق آن می
توان برای اصالح روش های آموزشی و یا محتوای کتاب
درسی تالش کرد (.)10
یکی از محدودیت های مطالعه که می تواند قابلیت تعمیم
در یافته های مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد  ،اندازه کم
نمونه در هر گروه است .نکته دیگر اینکه ما دانش آموزان
سمعک و گروه کاشت حلزون را با توجه به سن دریافت
سمعک یا کاشت حلزون و میزان درمان جذب نکردیم
پیشنهاد می شود در آینده مطالعه مداخله ای صورت
گیرد که پس از یک دوره نظام مند که با هدف افزایش
خزانه واژگان صورت می گیرد ،مهارت درک خواندن در
کودکان کم شنوا بررسی شود.
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می باشد .در پایان از کلیه مسئوالن مراکز و مدارس و نیز
از والدین و دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه کمال
تشکر و قدر دانی را داریم.
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پیوست 2
نتایج آزمون شاپیروویلک در بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
آماره

درجه آزادی

 - pمقدار

خزانه واژگان

کمشنوا دارای سمعک
کم شنوا دارای کاشت حلزون
طبیعی

0/952
0/852
0/972

10
10
10

0/693
0/062
0/911

مهارت درک خواندن

کمشنوا دارای سمعک
کم شنوا دارای کاشت حلزون
طبیعی

0/887
0/941
0/898

10
10
10

0/156
0/561
0/208

سن

کمشنوا دارای سمعک
کم شنوا کاشت حلزون
طبیعی

0/916
0/883
0/854

10
9
10

0/326
0/170
0/064

متغیر

گروه
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