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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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بررسی رابطه خزانه واژگان و مهارت درک خواندن در سه گروه کودکان کم شنوا، کاشت حلزون و سالم پایه 

 چهارم مقطع ابتدایی شهر مشهد
 4، داوود سبحانی راد3، سیده فاطمه حسینی2، مریم آذرین فر1محدثه غالمیان عارفی 

بررسی دانش آموزان کم شنوا در مهارت درک خواندن به عنوان یک مولفه زبانی مشکالتی دارند. هدف از این مطالعه  :هدف

 واژگانی و مهارت درک خواندن در دانش آموزان کم شنوا و شنوای طبیعی پایه چهارم ابتدایی  است. خزانهرابطه بین 

گروه طبیعی، کم شنوای دارای  3دانش آموز پایه چهارم در  30. تحلیلی است –: این مطالعه از نوع توصیفی روش بررسی

سمعک، و کم شنوای دارای کاشت حلزون؛ در این مطالعه شرکت کردند. ارزیابی خزانه واژگان و درک خواندن به ترتیب توسط 

 تعقیبی آزمون و یکطرفه واریانس آنالیز روش از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه آزمون رشد زبان و آزمون نما صورت پذیرفت.

 انجام SPSS افزار نرم 22 ی نسخه از استفاده با و درصد پنج خطای سطح در پیرسون همبستگی ضریب ی محاسبه و توکی،

 .شد

 کاشت و سمعک دارای شنوای کم کودکان به نسبت سالم کودکان در خواندن درک مهارت و واژگان ی خزانه : میانگینیافته ها

ارتباط خزانه واژگان با مهارت درک خواندن  ی. بررسنشد مشاهده شنوا کم گروه دو بین تفاوت معنی دار ولی بود، بیشتر حلزون

سمعک  یخزانه واژگان با مهارت درک خواندن در کودکان گروه دارا نیدر سه گروه کودکان مورد مطالعه نشان داده است که ب

 وجود دارد یدار یو معن میمستق یرابطه خط
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: افت شنوایی بر خزانه واژگان و مهارت درک خواندن تاثیر منفی دارد و به نظر می رسد با افزایش حجم خزانه نتیجه گیری

 واژگان می توان مهارت درک خواندن را در کودکان کم شنوا بهبود بخشید.

 آسیب شنوایی، کاشت حلزون شنوایی، سمعک، درک خواندن، خزانه واژگان کلمات کلیدی:

  :gholamiyan.m@zaums.ac.ir   ،      0420-6942-0002-0000 ORCIDمحدثه غالمیان عارفی، نویسنده مسئول: 

 : زاهدان، میدان دکتر حسابی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده توانبخشی، گروه گفتاردرمانیآدرس
 م پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علو -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -2

 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -3

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، علوم دانشکده گفتاردرمانی، گروه استادیار -4

 مقدمه

حس شنیداری در رشد مهارت های زبانی نقش عمده ای 

 یها در سال ژهیوبه  ،ییتوانا نی. هرگونه نقص در ا(1) دارد

موقع، زودهنگام و آموزش به صیبا تشخ یرشد، حت یۀاول

. مهارت (4-2) خود را خواهد گذاشت یباز هم اثرات منف

خواندن یکی از مهم ترین نیازهای آموزشی دانش آموزان 

آن  یریادگیمحسوب می شود که افراد کم شنوا در 

 یبا همساالن شنوا سهیدارند و در مقا یمشکالت قابل توجه

 خواندن را کسب  شرفتیاز پ یتر نییخود سطوح پا

درک خواندن  ییاز آن ها به توانا یاری. بس(7-5) کنند یم

. درک (7)کنند ینم دایو نوشتن مناسب با سن خود دست پ

 نیاز ارتباط ب یگاهو آ یبر دانش زبان یخواندن متن مبتن

زبان است و با توجه به نقص  یو نوشتار یشکل گفتار

 نیدر ا زیدرک خواندن ن نه،یکودکان کم شنوا در هر دو زم

خزانه  نیبر ا عالوه .(8) دکودکان با مشکل مواجه خواهد ش

درک خواندن کودکان  ییدر توانا یعامل مهم زیواژگان ن

مطالعات ذکر کرده اند که  یبرخ .(9،10)کم شنوا است

از نظر واژگان و  ژهیزبان به و یریادگیکودکان کم شنوا در 

و  نقص در دانش  (11) هستند فیخواندن ضع یمهارت ها

 فیمهارت ضع یعامل اصل استو خزانه واژگان ممکن  یزبان

 ی. در مطالعه ا(12،13) کودکان باشد نیدرک خواندن در ا

 نیمشخص شد ا د،یکودکان کم شنوا انجام گرد یکه رو

باال  تیفیکه از کاشت حلزون با ک یهنگام یکودکان حت

کنند، در اکتشاف واژه ها نسبت به کودکان  یاستفاده م

 . (14) برخوردارند یتر نییاز سرعت رشد پا یعیطب

کنند  یکه کودکان کم شنوا تجربه م یاز مسائل یکی

آن مشکالت اعتماد به  یمشکالت خواندن و نوشتن و در پ

 (15) و همکاران یفی. شر(2) است ینفس و سرخوردگ

چهارم  هیدانش آموزان کم شنوا پا PIRLS مطابق با ابزار

تر از  نییپا یدارطور معناه سطوح درک خواندن ب هیدر کل

رشد  یبر کند جیگرفتند و نتا رخود قرا یشنوا انیهمتا

و  یفیدانش آموزان داللت داشت. شر نیخواندن ا مهارت

 شرفتیبر پ یلیتحص هیارتقا پا ریتاث یبه بررس (7) همکاران

سطح درک خواندن دانش آموزان کم شنوا پرداختند. در 

و سوم  ییچهارم ابتدا هیدانش آموز پا 36پژوهش  نیا

از  دیو شد دیرو به شد وسطمت ییبا کم شنوا ییراهنما

 شرفتیپ یالملل نیبا استفاده از مطالعه ب ییمدارس استثنا

 Progress in International) سواد خواندن
Reading Literacy Study: PIRLS) (2001) 

دار  یاز عملکرد معن یحاک جیقرار گرفتند نتا یمورد بررس

 طحس نیدر اول ییسوم راهنما هیو بهتر دانش آموزان پا

تفاوت  هیدو پا نیا نیسطوح ب ریدرک خواندن بود و در سا

که توسط  یگری. در مطالعه ددیحاصل نگر یدار یمعن

سطوح درک  سهیبه منظور مقا (16)ی فیو شر یباریکاکوجو

با دانش آموزان  یقیخواندن دانش آموزان کم شنوا تلف

انجام شد، دو گروه در  یچهارم در مدارس عاد هیپا یعیطب

 قیدر سطوح عم یدار نداشتند ول یسطح اختالف معن نیاول

  Kyle.کنند یم عمل فیدار ضعدرک خواندن به طرز معنا

مطالعه خود عنوان کردند که کودکان در  Hariss (17)و 

 یو گرامر یخواندن از دانش واژگان نیح یعیطب ییبا شنوا

کنند؛ در مقابل کودکان کم شنوا هنگام  یخود استفاده م

دارند.  یفیضع یو گرامر یدانش واژگان دنمواجهه با خوان

با  (18)و همکاران  Harris یدر مطالعه طول نیهمچن

خواندن در کودکان  یکننده ها -ینیب شیپ نییهدف تع

مشاهده شد که خزانه  ،ییمقطع ابتدا یو کم شنوا یعیطب

با مهارت خواندن در  یکیارتباط نزد یواج یواژگان و اگاه

 wass که توسط یگریمطالعه د رکودکان کم شنوا دارد. د

 11-12کودک  21 یهدف بر رو نیبا هم (19) و همکاران
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 یافتنیدر زین انجام شد نکاشت حلزو یساله کم شنوا دارا

را بر درک خواندن دارد.  ریتاث نیشتریب یخزانه واژگان درک

نشان  (20)و همکاران  Wauters مطالعه جیدر مقابل نتا

 بایکلمات تقر صیتشخ ییاناداد که کودکان کم شنوا تو

درک  ازیامت یخود دارند، ول یشنوا انیبا همتا یمشابه

 نیتر از کودکان شنواست. همچن نییپا اریخواندن آنها بس

 ینم تیدرک خواندن کفا یبرا ییکلمه به تنها صیتشخ

جمله و متن  یمعن ریکلمات و تفس بیترک ییکند و توانا

و  Walker که توسط یگریالزم است. در مطالعه د زین

 فیکودکان کم شنوا دو طرفه خف یبر رو (21)همکاران 

سال انجام شد،  38/10 یسن نیانگیکالس چهارم با م

که دو گروه در اندازه واژگان و درک خواندن  دیمشخص گرد

  .ندارند یتفاوت

 یها طهیح  نیاز  مهم تر  یکیکه  خواندن   ییاز آنجا   

بر  یادیز ریشکست در آن تاث ای تیاست و موفق یآموزش

چون آموزش کودکان کم شنوا  زیگذارد؛ و ن یفرد م یزندگ

نقاط ضعف  یرا در بر خواهد داشت؛ لذا بررس یادیز نهیهز

 یخواندن امر مهم یمهارت ها طهیکودکان کم شنوا در ح

خزانه واژگان و مهارت  نیرابطه ب یبه بررس نی. بنابراتاس

 یدرک خواندن در سه گروه دانش آموزان شنوا و کم شنوا

پرداخته  ییچهارم ابتدا هیسمعک و کاشت حلزون پا یدارا

 کیچهارم،  هیبود که پا لیدل نیا هیمقطع  نیاشد. انتخاب 

کودکان به جمع خوانندگان  وستنیمرحله مهم گذار در پ

 .(4) است

 

 روش بررسی

تحلیلی و از نوع مقطعی بوده که در  –این مطالعه توصیفی 

مدارس عادی و کم شنوای سطح شهر مشهد اجرا گردید. 

پایه  تایی از دانش آموزان 10نمونه ها شامل سه گروه 

چهارم ابتدایی بود. معیار ورود مطالعه دانش آموزان برای 

حرکتی، -شرکت در پژوهش شامل عدم وجود مشکل حسی

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 

نک راحتی در دید( و نیز استفاده از سمعک و کاشت عی

 . 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 

پرونده های موجود در مراکز در پرسشنامه خانواده و معلم و 

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. 

سمت در این پژوهش جهت بررسی خزانه واژگان از ق   

( 3)ویرایش  (TOLD-P:3) معناشناسی آزمون رشد زبان

. قسمت معناشناسی آزمون شامل سه (22) استفاده شد

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 

ته شده را نشان دهد. در قسمت ه گفکلمه ای ک

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 

دانش آموزان به  تداشده، تعاریف شفاهی ارائه دهد. اب

دهند  یشد که چگونه به سؤاالت پاسخ م یداده م حیتوض

واژگان  ،یریخرده آزمون واژگان تصو چند مثال زده شد.

 یدارا یمورد و خرده آزمون واژگان شفاه 30 یدارا یربط

هر  یو برا 1نمره  حیهر پاسخ صح یمورد است. برا 28

قسمت از  نیمدت زمان اداده شد.  0پاسخ نادرست نمره 

 است. قهیدق 30 یال 20تست حدود 

مهارت درک خواندن متن از متن مشترک  یجهت بررس   

چهارم در  هیمربوط به پا یاختصاص یقسمت الف و متن ها

سه زبان  یآن برا ییایو پا ییتست خواندن نما که روا

کل  یبرا 82/0کرونباخ  یبا آلفا یو آذر یکرد ،یفارس

متن محاسبه  ندنبخش درک خوا یبرا 48/0آزمون و 

این متون توسط آزمونگر . (23) است، استفاده شد دهیگرد

خوانده شده و آزمودنی باید به دقت گوش دهد و سپس به 

سوال هایی که آزمونگر می پرسد، پاسخ داده و گزینه 

هر پاسخ  یبرا 1به طور مشابه نمره مناسب را انتخاب کند. 

مکان  .داده شد 0نمره  هر پاسخ نادرست یو برا حیصح

 بود.   یآرام و به صورت انفراد یطیانجام تست ها در مح

 انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در تحلیل و تجزیه   

انحراف  و میانگین های شاخص از توصیفی سطح در. شد

 آنالیز آزمون از استنباطی سطح در. شد استفاده معیار

 همبستگی ضریب توکی، تعقیبی آزمون و یکطرفه واریانس

 های پذیره. شد استفاده ویتنی-من آزمون و پیرسون
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 بودن نرمال قبیل از یکطرفه واریانس آنالیز مدل زیربنایی

 ی بوسیله ترتیب به خطا واریانس همگنی خطا، توزیع

 قرار تایید و بررسی مورد لوین و شاپیروویلک های آزمون

 از استفاده با و درصد پنج خطای سطح در ها آزمون. گرفت

حجم نمونه با  .شد انجام SPSS افزار نرم 22 ی نسخه

بر آزمون  یمبتن G*Power آماری افزار استفاده از نرم

انجام آزمون در سطح  یبرا کطرفه،ی انسیوار زیآنال

درصد  80(، با توان آزمون α=05/0درصد ) 5 یمعنادار

(2/0=β( و اندازه اثر بزرگ ،)6/0=d و تعداد گروه )برابر 3  ،

 (.  1 وستی( بدست آمد )پییتا 10گروه  3مورد ) 30
 

 یافته ها

 9ی سنی  کودک در محدوده 30ی بر روی این مطالعه

 39/11 ±60/1سال با میانگین سنی  14ماه تا  10سال و 

شنوای نفری شامل کودکان کم 10سال و در سه گروه 

دارای سمعک، کاشت حلزون و کودکان طبیعی انجام شد. 

، بود  39/11 ±60/1میانگین سنی افراد شرکت کننده 

 ، در گروه کاشت حلزون1/12±3/1گروه سمعک در

 ٪60بود.  8/9±5/0و در گروه شنوایی طبیعی  3/1±2/12

 گروه ٪100 و حلزون کاشت گروه از ٪10 سمعک، گروه

 .بودند زن طبیعی شنوایی

 ی واژگان و مهارت، میانگین نمرات خزانه1در جدول    

با درک خواندن کودکان سه گروه نمایش داده شده است. 

ی توجه به روش تحقیق، برای مقایسه میانگین نمرات خزانه

 واژگان و مهارت درک خواندن بین کودکان سه گروه آزمون

های آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد و سپس، پذیره 

زیربنایی آن شامل نرمال بودن توزیع خطا و همگنی 

و  های شاپیروویلکی آزمونواریانس خطا به ترتیب بوسیله

نه لوین بررسی شد. نرمال بودن توزیع خطا برای متغیر خزا

(، و p=828/0(، و مهارت درک خواندن )p=224/0ژگان )وا

( و p=056/0همگنی واریانس خطا برای خزانه واژگان  )

 ( تایید گردید. p=679/0مهارت درک خواندن )

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معناداری بین    

ی واژگان کودکان سه گروه نشان داد  میانگین نمرات خزانه

و توان آزمون برای تشخیص این تفاوت برابر ( 1)جدول

بود. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین  00/1

ی واژگان بین کودکان دارای سمعک و کاشت نمرات خزانه

(، ولی میانگین p=078/0حلزون اختالف معناداری نداشت )

ی واژگان در کودکان سالم به طور معناداری ی خزانه نمره

شنوای دارای سمعک و کاشت حلزون ودکان کمبیشتر از ک

(. برای متغیر مهارت درک خواندن نیز نتایج p<001/0بود )

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت معناداری  بین میانگین 

واژگان کودکان سه گروه نشان داد  ی نمرات خزانه

( و توان آزمون برای تشخیص این تفاوت برابر 1)جدول

یج آزمون تعقیبی توکی نشان داد میانگین بود.  نتا 00/1

ی واژگان بین کودکان دارای سمعک و کاشت  نمرات خزانه

(، ولی میانگین p=066/0حلزون اختالف معناداری نداشت )

ی واژگان در کودکان سالم به طور معناداری ی خزانه  نمره

شنوای دارای سمعک و کاشت حلزون بیشتر از کودکان کم

 (. p<001/0بود )

ارت ی واژگان و مه به منظور بررسی ارتباط بین سن، خزانه

درک خواندن کودکان در هر گروه، ضرایب همبستگی 

ز پیرسون محاسبه شد. قابل ذکر است که قبل از استفاده ا

ا ه این ضریب، نرمال بودن توزیع متغیرها به تفکیک گروه

ی آزمون شاپیروویلک بررسی و تایید گردید بوسیله 

(50/0<p2 ( )پیوست .) 

رت بر اساس نتایج بدست آمده بین خزانه واژگان با مها   

درک خواندن در کودکان گروه دارای سمعک رابطه خطی 

ن ( وجود دارد. بیp ،742/0=r=014/0دار )مستقیم و معنا

، p=401/0این دو متغیر در کودکان گروه کاشت حلزون )

299/0=r( و سالم )488/0=p ،249/0=rابطه خطی ( ر

مستقیم وجود داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود 

(05/0>p.) در بررسی ارتباط سن کودکان با  همچنین

 بین ی واژگان و مهارت درک خواندن کودکان، تنهاخزانه

 رابطه حلزون کاشت گروه کودکان در واژگان خزانه و سن

( مشاهده p ،778/0=r=014/0) معنادار و مستقیم خطی

 شد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 یکم شنوا دارا ،یعیپژوهش سه گروه دانش آموز طب نیدر ا

کاشت حلزون از لحاظ خزانه  یدارا یسمعک وکم شنوا

 .شد یواژگان و مهارت درک خواندن متن بررس

سه گروه از نظر  یآزمون نشان داده که به طور کل جینتا   

 و یعیگروه طب نیتفاوت ب نیخزانه واژگان تفاوت دارند و ا

و کم شنوا  یعیگروه طب نیکاشت حلزون و ب یکم شنوا دارا

دو گروه کم  نیتفاوت ب نیسمعک معنادار است اما ا یدارا

  لاختال که   گرفت  جهینت توان  یم نبود.  دار  یشنوا معن
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 درک خواندن ی واژگان و مهارت: نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه خزانه1جدول 

 انحراف معیار ±میانگین  گروه متغیر
 نتیجه آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

 توان آزمون اندازه اثر *مقدار -p آزادیدرجه آماره

 00/1 774/0 <001/0 27/2 165/46 30/42 ± 45/10 شنوا با سمعککم خزانه واژگان

 00/51 ± 44/9 کاشت حلزون

 70/77 ± 79/4 سالم

 00/1 758/0 <001/0 27/2 342/42 80/6 ± 30/2 شنوا با سمعککم مهارت درک خواندن

 50/9 ± 68/2 کاشت حلزون

 00/17 ± 71/2 سالم

 p<05/0*:. سطح معنی داری 

 یزبان یدر مهارت ها ریتاخ جادیتواند باعث ا یم ییشنوا
کودکان کم . (8)شود  یدر دوران حساس زبان آموز ژهیبو

 جیامطابق با نت جینتا نی. ا(24) دارند یشنوا فقر واژگان

که نشان داد دانش آموزان  یمطالعات گذشته است به طور

 اتیتجرب. (24،25) دارند یفیواژگان ضع ییکم شنوا یدارا

 یدر رابطه با کلمات عاد یعیافراد کم شنوا و طب یزبان

 اتیتجرب یعیدارند. افراد طب یتفاوت قابل مالحظه ا

ر را به طو یاز کلمات عاد یمتفاوت یداشته و معان یکسانی

 یم که یتعداد معان زیسن ن شیو با افزا رندیگ یکامل فرا م

 نزایدهند. در افراد کم شنوا نه تنها م یم شیدانند افزا

 یه ابه طور قابل مالحظ ،یمشابه ا یزبان اتیتجرب نیچن

 یآزمودن نیموارد در ب نیبودن ا یکمتر است، بلکه همگان

 ینآن است که آنها معا لیباشد و دل یکم شنوا کمتر م یها

 ییاناتو انیگاها اطراف (.8،24) دانند یاز کلمات را م یکمتر

کودکان کم شنوا را دست کم گرفته و آن ها  ییمعنا یها

. (24)کنند  یدشوار تر رو به رو نم یمعان یرا با صورت ها

وجود  لی، به دل(18)و همکاران  Harris طبق مطالعه

درک خواندن تک کلمه  اندن،درک خو انیارتباط محکم م

 درک مطلب در یخزانه واژگان برا تیو خزانه واژگان؛ اهم

 (19)و همکاران  Wass. است بسیار زیادکودکان کم شنوا 

درک  یمطالعه خود اعالم کرد واژگان برا جیدر نتا زین

و    Wauters اما از نظر ،مهم هستند اریمطلب بهتر بس

 رکد یبرا ییشناخت صرف کلمه به تنها (7)همکاران 

 .کندی نم تیمطلب کفا
دار نبود  یدو گروه کم شنوا معن نیتفاوت ب جینتا طبق   

 رایز ،تر دارد قیبا مالحظات دق شتریبه مطالعات ب ازیکه ن

 تیفیسمعک و ک ایکاشت حلزون  افتیما در مورد سن در

 یاقتصاد یاجتماع تیو وضع یتوانبخش میآموزش توسط ت

را  جیممکن است نتا نیو ا مینکرد یها بررس خانواده آن

 .قرار دهد ریتأثتحت 
سه  ینشان داده که به طور کل قیتحق جینتا نیهمچن   

سمعک و کاشت حلزون از  یکم شنوا دارا ،یعیگروه طب

 دو نینظر مهارت درک خواندن متن تفاوت دارند و تفاوت ب

 یعیدو گروه طب نیکاشت حلزون و ب یو دارا یعیگروه طب

 قاتیتحق جیمطلب با نتا نیسمعک معنادار است. ا یو دارا

و  (4)و همکاران  یباریکاکوجو ،(7)مکارانو ه یفیشر

در  زین شانیدارد. امطابقت  (16) شریفیو  یباریکاکوجو

کردند سطح سواد خواندن و درک متون  انیمطالعات خود ب

 هسیدر مقا ییشنوا دهید بیدانش آموزان آس هیکل نیب یادب

 وشد  دهیدار د یهنجار تفاوت معن ییبا دانش آموزان شنوا

سوم  هیبجز دانش آموزان پا یعاتدر درک متون اطال

دانش آموزان  ریمتوسط سا ییدچار کم شنوا رستانیدب

نشان  یبا دانش آموزان عاد سهیدر مقا یدار یتفاوت معن

هم کودکان  (9)و همکاران  ییرضا قی. در تحق(4)دادند 

 یفتریدرک خواندن متن عملکرد ضع فیکم شنوا در تکل

ده  نشان دا زین (24)و همکاران  یسیو قاتینشان دادند. تحق

به  یعیطب خواندن در گروه کودکان یکل ازیامت نیانگیم

از کودکان کاشت حلزون شده بود.  شتریب یطور معنا دار

کاشت حلزون  یدهد کودکان دارا یها نشان م افتهی جهینت

 یو واج یداریکمتر به اطالعات شن یدسترس لیبه دل

 یتر فیخواندن ضع یها ارتمه یعینسبت به کودکان طب

 .حاضر منطبق است قیتحق جیمطلب با نتا نیدارند و ا
ارتباط خزانه واژگان با مهارت درک خواندن در  یبررس   

 نیسه گروه کودکان مورد مطالعه نشان داده است که ب

 یخزانه واژگان با مهارت درک خواندن در کودکان گروه دارا

وجود دارد؛ به  یدار یو معن میمستق یسمعک رابطه خط
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رسد هرچه خزانه واژگان کودک باالتر باشد در  ینظر م

 جهینت نیدرک خواندن متن موفق تر خواهد بود. ا دعملکر

و واژگان است همسو  (19)و همکاران   wass با مطالعه

 یبرا یکننده قو ینیب شیپ کیتوانند به عنوان  یم

 نیخواندن و درک مطلب محسوب شوند. البته ا یمهارتها

سمعک معنادار و در  یان کم شنوا دارارابطه در گروه کودک

است.  زیاما ناچ میحلزون مستق تکاش یگروه کم شنوا دارا

در حجم  دیدارد و با یشتریبه مطالعات ب ازین افتهی نیا

 ریشود تا تأث لیتکم قیتحق نینمونه بزرگتر از اندازه نمونه ا

عوامل  نیمشخص شود. همچن قاًیواژگان بر درک مطلب دق

در درک مطلب داشته باشد که  یراتیممکن است تأث گرید

 .ردیمورد توجه قرار گ یدبع قاتیدر تحق دیبا

سطوح مختلف  شیهمواره افزا یاز آنجا که هدف توانبخش 

از  یکیچون خواندن  یاست؛ و از طرف یزبان یو مهارت ها

دانش آموزان در مدرسه  یاکتساب یها ییتوانا نیمهم تر

شرکت  زیو ن یتیو شخص یدر رشد فرد یادیبوده و نقش ز

 ونوا شافراد  یکه برا نیافراد در جامعه دارد و با توجه به ا

 یها نهیشود و هز یم سیتدر یکسانی یکم شنوا کتب درس

مشکالت  یکودکان دارا یصرف آموزش و توانبخش یهنگفت

آن و شناخت نقاط  یابیشود؛ لزوم ارز یصرف م یداریشن

 یآن م قیاست و از طر یضرور قوت و ضعف دانش آنان

کتاب  یمحتوا ایو  یآموزش یاصالح روش ها یتوان برا

  .(10) تالش کرد یدرس

 میتعم تیتواند قابل یمطالعه که م یها تیاز محدود یکی

کم  قرار دهد ، اندازه ریمطالعه را تحت تأث یها افتهیدر 

ان ما دانش آموز نکهیا گرینمونه در هر گروه است. نکته د

 افتیسمعک و گروه کاشت حلزون را با توجه به سن در

 میدرمان جذب نکرد زانیکاشت حلزون و م ایسمعک 

صورت  یمطالعه مداخله ا ندهیشود در آ یم شنهادیپ   

 شیدوره نظام مند که با هدف افزا کیکه پس از  ردیگ

مهارت درک خواندن در  رد،یگ یخزانه واژگان صورت م

 شود. یکودکان کم شنوا بررس
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 1پیوست 

 در محاسبه حجم نمونه G*powerخروجی نرم افزار 
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 2پیوست 

 ها نتایج آزمون شاپیروویلک در بررسی نرمال بودن توزیع داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدار - p درجه آزادی آماره گروه متغیر

 693/0 10 952/0 شنوا دارای  سمعککم خزانه واژگان

 062/0 10 852/0 کم شنوا دارای کاشت حلزون

 911/0 10 972/0 طبیعی

 156/0 10 887/0 شنوا دارای سمعککم مهارت درک خواندن

 561/0 10 941/0 کم شنوا دارای کاشت حلزون

 208/0 10 898/0 طبیعی

 326/0 10 916/0 شنوا دارای سمعککم سن

 170/0 9 883/0 کم شنوا کاشت حلزون

 064/0 10 854/0 طبیعی


