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ـ دوره شنوايي 2،1391شماره،21شناسي  

و توانبخشي،:نويسنده مسئول :، تلفن1985713834:، كد پستيمركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفالتهران، اوين، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزيستي
22180042-021 ،E-mail: drgmovallali@gmail.com 

مقاله مروري

ن كم:اي شانهگفتار به زبان گفتاري براي افراد  شنوا دسترسي كامل

2رافي زاده مهدي عبداله،1گيتا موللي

و توانبخشي مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال،ـ1  ايران،تهران،دانشگاه علوم بهزيستي
و آموزش كودكان استثنايي، گروه روانـ2 و توانبخشي، شناسي ، ايرانانتهردانشگاه علوم بهزيستي

 چكيده
و هدف به مدت:زمينه كم ها مربيان ترين هاي چندي ابداع شد كه مهم هاي اخير روش در دهه. شنوا قابل رؤيت كند دنبال روشي بودند كه بتواند گفتار را براي افراد
شد 1967 سال پيش توسط كورنت در سال50اي است كه حدود آن گفتار نشانه اي هاي انجام شده پيرامون گفتار نشانه، بررسي نتايج پژوهشحاضرةهدف مقال. ابداع

كمو اثربخشي آن بر مهارت .شنوا بود هاي زباني كودكان
ت هايي كه به بررسي گفتار نشانه در اين مقاله، پژوهش:روش بررسي و كم ثير آن بر جنبهأاي و نوشتن كودكان و خواندن مر هاي مختلف گفتار ور شنوا پرداخته بودند،

و كتاب نامهو نيز پايان ScopusوProquest،Medline هاي اطالعاتي از بانك cued speech اين مطالعات با كليد واژه. شدند تا 1972هاي معتبر از سال ها
.انددهشاستخراج 2011
دس صداهاهاي شفاهي است كه همه اي از جمله روش گفتار نشانه:گيري نتيجه و قابل ميرا قابل ديدن مي. كند ترس سازد؛ اين روش ادراك گفتار را بسيار ساده

لب همچنين مهارت و توانايي استفاده از باقي هاي كم خواني مي مانده شنوايي را در كودكان و نشانه گفتار. بخشد شنوا بهبود و تمايز گفتار اي توانايي برقراري ارتباط درك
ميرا از سنين كودكي  ت افزايش و و گفتار مي وانايي بهرهدهد و نوشتناي نشانه هدف اصلي از ابداع گفتار. بخشد گيري از كاشت حلزون را بهبود ارتقاء سطح خواندن

مي شنوا بوده است كه در اين حيطه به نظر كامالً كودكان كم .رسد موفق
لب گفتار نشانه:واژگان كليدي كم اي،  شنوا، زبان گفتاري خواني، گفتارخواني،

)6/2/91:، پذيرش5/10/90: مقالهدريافت(

 مقدمه
به مدت را ها مربيان دنبال روشي بودند كه بتواند گفتار

هاي هاي اخير روش در دهه. شنوا قابل رؤيت كند براي افراد كم
اگرچه سابقاً. اي است ترين آن گفتار نشانه چندي ابداع شد كه مهم
اس درك گفتار را تقريباً به تفاده از شنوايي طور كامل محدود به

و McGurkها از جمله بررسي دانستند، اما برخي پژوهش مي
McDonald )1976 (نشان داده است كه اين تصور درست

كند بلكه حتي نيست، زيرا بينايي نه تنها به درك گفتار كمك مي
بي مي بهآن تواند چگونگي درك گفتار را تغيير دهد كه فرد قادر

بر اين اساس، براي رفع ابهام از گفتار).1(خنثي كردن اثر آن باشد
و ناشنوا، روش افراد كم از شنوا هايي ابداع شده است كه يكي

اي گفتار نشانه. اي است ترين آنها روش گفتار نشانه بخش نتيجه
از اي مبتني بر اصوات است كه شامل بهره سيستم ساده گيري

و يك سري حركات تك ميلي دست الگوهاي لبي در گفتار طبيعي
و. است اين دو جزء به همراه هم نمادهاي بينايي كامالً واضح

حركات تكميلي. كنند غيرمبهمي براي درك زبان شفاهي ايجاد مي
هم دست در گفتار نشانه و اي، تركيب زماني از محل، شكل دست

گونه معناي حركت آن است كه به خودي خود حاوي هيچ
ا زبان و تنها براي لبشناختي نيست خوانيز بين بردن ابهامات در
مي به مي كار و گفتار را كامالً قابل رؤيت ).2(كند رود

هاي دنيا اي تاكنون به بسياري از زبان گفتار نشانه
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و مهدي عبداله 3 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و در مورد اثربخشي آن نيز پژوهش اي هاي گسترده برگردانده شده
آن نتايج پژوهش. صورت گرفته است از ها حاكي از اند كه استفاده

هاي، توانايي)4(و بيان گفتار)3(اي بر درك ار نشانهگفت
و نوشتن واج و گسترش گنجينة واژگان كودك)5(شناختي، خواندن
هدف پژوهش حاضر، بررسي نتايج.)6(شنوا مؤثر است كم

و بررسي اثربخشي هاي انجام شده در حوزة گفتار نشانه پژوهش اي
كم آن بر حوزه و ناشنوا استشنو هاي مختلف زباني كودكان .ا

 شنواكمهاي ارتباطي كودكان روش
همواره با باورهاي متضادي دربارة شنواكمآموزش كودكان

دو. رو بوده است روش آموزشي مناسب روبه مربيان بيش از همه به
و روش) كالمي(شنيداري/روش شفاهي: اند روش اعتقاد داشته

كودكان) الميك(شنيداري/در روش شفاهي). زبان اشاره(دستي
بر كم لب استفاده از باقي شنوا، با تأكيد و خواني ماندة شنوايي، گفتار

و در روش دستي، استفاده از زبان آموزش داده مي هاي اشاره شوند
گروه ديگري نيز. مورد تأكيد است شنواكمبراي آموزش كودكان 

به روش ارتباط كلي معتقدند كه در واقع استفاده از هر دو روش 
و اشاره را مورد نظر قرار مي و. دهد شفاهي البته ميزان استفاده
و كشورهاي تأكيد بر گفتار يا زبان اشاره در برنامه هاي مختلف
توانمي. كنند، متفاوت است مختلف كه از ارتباط كامل استفاده مي

، ارتباط كامل شنواكمگفت در طيف رويكردهاي ارتباطي با افراد 
س و روش اشاره نقطة برآيند دو ر اين طيف يعني روش شفاهي

).7(است

 هاي شفاهي روش

تك روش و چندحسي هاي شفاهي به دو دسته حسي
تك در روش. شوند تقسيم مي حس هاي شفاهي حسي، تنها بر

 شنواكمچون بيشتر كودكان).8(شود شنوايي كودك تأكيد مي
هي هاي شفا، هدف روش)9(ماندة شنوايي دارند مقداري باقي

كه. مانده شنوايي است حسي، استفاده از باقي تك با توجه به اين
به تقريباً تمامي كودكان كم نابينا، داراي جز كودكان ناشنواـ شنوا

هاي شفاهي چندحسي از حواس بينايي معمولي هستند، در روش

مي ديگر به و المسه نيز استفاده ازبه. كنند ويژه بينايي عنوان مثال
ها هاي كمك المسه در آموزشو يا دستگاه) بينايي(خواني لب

).9(برند بهره مي
را طور كلي، طرفداران روش به هاي شفاهي، زبان شفاهي

و با استفاده از باقي محور قرار مي و گفتارخواني، دهند ماندة شنوايي
و توليد گفتار كودك در برقراري ارتباط تالش مي كنند دريافت
ها پژوهش. هايي هم دارد خواني محدوديتلب البته. تقويت شود

مي نشان داده است كه با لب از خواني و گاه كمتر توان كمتر از نيم
يا/م/و/پ/،/ب/گروه اصواتي نظير. يك سوم گفتار را درك كرد

لب/د/و/ت/يا/و/و/ف/ هم روي برخي اصوات. اند ها شبيه به
بنابراين،. بل ديدن هستندكامالً غيرقا/ي/و/گ/،/ك/نيز نظير 

در عين حال. خواني با ميزان زيادي حدس همراه است لب
» مار«عنوان مثال، اگر كلمهبه. كننده است خواني بسيار خسته لب

مي بدون هيچ نشانه با اي بيان شود، با(كلمة ديگر71توان آن را
لب كه درست همين) تركيبي از اصوات مي طور روي شوند، ها ادا

لب. شتباه گرفتا مي فردي كه كند بايد حدس بزند كدام خواني
و همين حالت دربارة كلمات بعدي هم وجود دارد اين. درست است

و بسيار خسته امر استرس خواني با شرايطلب. كننده است زا
نور اتاق، فاصله، جنسيت گوينده، سن، زاوية گوينده(محيطي 

و غيره ا) نسبت به شنونده همچنين حدت بينايي.ستدر ارتباط
لب در برخي زبان. فرد بايد كامل باشد تر خواني بسيار مشكل ها
و در كل نمي توان همواره استفادة كامل از آن را مد نظر است

).8-10و2(داشت

اي گفتار نشانه

هاي شفاهي چندحسي اي يكي از روش گفتار نشانه
و فلسفة ايجاد آن دسترسي،)11و9(است كامل به زبان زيرا اهداف

و زبان گفتاري بخش مهمي از آن را تشكيل  گفتاري است
به. دهد مي به گرچه حد كار بردن دست دليل ها گاه آن را روشي

و دستي نيز ذكر كرده واسط روش اين روش).12(اند هاي شفاهي
مي) گفتارخواني(خواني در حقيقت، لب از فرد را به حداكثر و رساند

هاي مختلف چهره براي تكميلت در جايگاهچند حركت سادة دس
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 اي دسترسي كامل به زبان گفتار نشانه4

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

مي لب بر 1966به سالاي گفتار نشانهپيشينة. كند خواني استفاده
 Gallaudetاز دانشگاه Cornettسال پيش40در حدود. گردد مي

كمةدانشگاه ويژ شنوا در امريكا، اين سيستم را طراحي افراد
ميوي.)13(كرد و نوشتن توا عالقمند بود بداند چگونه ن خواندن

كم دانش شد. شنوا را بهبود بخشيد آموزان او در عين حال متوجه
رغم برخورداري از سطح هوشي باال شنوا علي بيشتر دانشجويان كم

. ها استفاده از زبان انگليسي، تسلط كافي بر زبان ندارندو سال
Cornett كم هاي زباني شنوا، پايه بر اين باور بود كه اگر افراد

و توانند مهارت محكمي داشته باشند، مي و نوشتن هاي خواندن
و تسلط زباني خود را بهبود  ارتباطات خود، همچنين رواني كالم

آن ايجاد سيستم آموزشي سادهاو هدف. بخشند اي بود كه در
بتوان براي همة اصوات گفتاري، ظاهر خاص خود ايجاد كرد؛ 

هر درست همان صدايي از نظر شنوايي، طور كه براي افراد شنوا
اي كه از رياضيات او براساس زمينه. صداي خاص خود را دارد

اي را ابداع كرد كه در آن از هشت شكل دست گفتار نشانه داشت،
در چهار محل نزديك دهان براي تكميل صداهاي گفتاري با 
و به اين ترتيب همة اصوات گفتاري را  اشكال لبي آن استفاده شد

).14(ه كردمشاهدقابل 
از هم اكنون گفتار نشانه و لهجة60اي به بيش زبان
به زبان 1969نخستين بار در سال. مختلف برگردانده شده است

و پس از آن در  هاي اسپانيولي، به زبان 1970ايتاليايي
و زبان صربي،ـ كرواتي شد Telgoهندي، سوئدي از. برگردانده

ميهاي مختلفي كه اكنون ميان زبان به در دسترس است توان
و  . اشاره كرد Navahoزبان عربي، اردو، عبري، چيني، سواحيلي

مي گفتار نشانه و اي امروزه تقريباً در بيست كشور جهان به كار رود
).12(به زبان فارسي نيز در آمد 2009در سال 

اي به هر زباني كه باشد حركات دستي در گفتار نشانه
كه كف دست به سمت گوينده باشد، طوري توسط يك دست، به

ـ شكل1: اند ها حاوي دو گونه اطالعات اين نشانه. شودانجام مي
و دست كه در حقيقت شكل خاصي از انگشتان باز يا بسته است

ميـ اطالعاتي در مورد همخوان در هجاي همخوان و واكه ـ2دهد؛
ت محل قرار گرفتن دست در مقابل صورت ماس كه دقيقاً از طريق

و از اين طريق يكي از انگشتان با بخشي از صورت تعريف مي شود
واكه ارائهـ اطالعاتي در مورد واكه در هجاي همخوان

).12و2،9(شود مي

 شنواكمهاي كالمي كودكان بر مهارتاي گفتار نشانهتأثير

. شنوا راه اصلي تحول زبان، ديداري است براي كودكان كم
از طور مثالبههاي گفتاري، زبان انگليسي يا فرانسوي، كامالً

پژوهشگران بسياري نشان).13(اند طريق ديداري قابل دستيابي
اي بيش از ميزان اند كه ميزان درك با استفاده از گفتار نشانه داده

 Nichollsو Ling در زبان انگليسي،. خواني تنهاست درك با لب
و هجاهاي انگ) 1982( لبنشان دادند درك كلمات خواني ليسي با

و با گفتار نشانه35و25تنها،  آنها. درصد است95و80اي درصد
كم18براي اين بررسي به  -ـشنواي عميق هجاهاي واكه كودك
و همخوان همخوان زبان انگليسي همراه28واكه شاملـ همخوان

را در هفت حالت تركيبي از شنوايي، /e/،/α/،/u/هاي با واكه
و نشانهخوان لب و به نتايجي كه در باالي هاي دستي ارائه كردند

در برخي مطالعات درك هجاها با گفتار).5(ذكر شد، دست يافتند
).16و15(در صد رسيد 100اي به حدود نشانه

هاي ديگر نيز مورد بررسي اي در زبان كارايي گفتار نشانه
يولي آن را در زبان اسپان) Santana )1999. قرار گرفته است

كم. بررسي كرد شنوا را براساس سيستم او هشت كودك اسپانيولي
ها عبارت اين سيستم. شان در چهار گروه متفاوت قرار داد ارتباطي

و الفباي انگشتي اي، بودند از گفتار نشانه زبان شفاهي، زبان اشاره
در شرايط. هاي فركانس زير استفاده كردهاو از واژ.و اسپانيولي

اي شنوايي، نتايج عبارت بودند از گفتار نشانه+ خوانيلب آزمايش
و66درصد، زبان اشاره70درصد، زبان شفاهي8/28 درصد

ديده به روش زماني كه گروه آموزش. درصد28الفباي انگشتي 
اي انجام همان تكليف را با كمك گفتار نشانه اي، گفتار نشانه

در زبان فرانسوي نيز).16(ددرصد رسي92دادند، ميزان موفقيت به 
Charlier وPaulissen )1986 (ميزان تأثير استفاده از گفتار

توانايي. اند در بهبود درك زبان گفتاري را ارزيابي كردهاي نشانه
و بي كودك24، براياي نشانهاستفاده از گفتار درك جمالت، با
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و مهدي عبداله 5 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

اين. گرفتآموزي مورد بررسي قرار پيش از زبانشنواكمفرانسوي
نتايج بررسي).2(را در مدرسه آموخته بودنداي نشانهكودكان گفتار 

توانايي درك كودكاي نشانهحاكي از آن بود كه استفاده از گفتار 
و هرچه آموزش مي را تقريباً دو برابر كرده است شد نتايج ها بيشتر

مي بهتري به و همكاران Movallaliدر زبان فارسي نيز. آمد دست
اي به كودكان نشان دادند كه آموزش گفتار نشانه) 2010(

شنواي عميق ايراني باعث بهبود تمايز گفتار اين كودكان كم
).12(شود مي

اي تشخيص مواد گفتاري مختلف را بسيار گفتار نشانه
از بررسي. سازد ساده مي هايي در اين زمينه صورت گرفته است،

را ارايي گفتار نشانهك) 1994(و همكاران Uchanskiجمله  اي
بيني جمالتي با قابليت پيش(براي تشخيص مواد گفتاري مختلف 

كودكاني كه آموزش زيادي با گفتار).16(ثابت كردند) كم يا زياد
از نشانه تا78اي ديده بودند ميانگين امتيازهايشان 97درصد

خواني آموزش ديده درصد بود؛ در حالي كه، كودكاني كه با لب
تا21دند، امتيازهايي بين بو به62درصد ).16(دست آوردند درصد

Leybaert وD'Hondt)2003 (نيز نشان دادند استفاده از گفتار
مي نشانه ).17-19(شود اي سبب افزايش درك جمالت

به گفتار نشانه اي كه در درك مواد دليل تأثير عمده اي
در اين زمينه،.هدد گفتاري دارد، تحول زباني كودك را افزايش مي

شش تحول زبان يك كودك اسپانيولي كم و شنوا كه در يك سال
ماهگي تحت عمل كاشت حلزون قرار گرفته بود مورد بررسي قرار 

و گفتار. گرفت هدف بررسي شناسايي مزاياي بالقوة كاشت حلزون
كم نشانه و Torres. شنوا بود اي در ارتباط با تحول زباني كودك

را دقيقه30در اين بررسي جلسات) 2006(همكاران اي هفتگي
و تحول واج مدت يك سال فيلم به شناسي، برداري ويدئويي كردند

و گرامر كودك را مورد ارزيابي قرار قابليت فهم، واژگان شناسي
و با داده هاي مربوط به دو كودك شنوا با همان ميانگين دادند

ت بخشي از مشاهدات در براي اثبا).20(طول گفتار مقايسه كردند
به طي دوازده ماه، داده نتايج. مدت سه ماه ديگر هم ثبت شدند ها

) ماه پس از كاشت حلزون24تا13(دوازده ماه نخست 
كم دهندة تفاوت نشان شنوا با كودكان هايي در رشد زباني كودك

و واژگان رشد واج. شنوا بود و گاه شناسي شناسي با سرعت برابر
اما اشكاالتي در گرامر كودك ديده. كودكان شنوا بودبيشتر از 

از27تا25(اطالعات حاصل از سه ماه بعدي.شد مي ماه پس
از. اين مطالب را اثبات كرد) كاشت حلزون در اين ميان، استفاده
در درك همخوان. اي براي كودك بسيار مفيد بود گفتار نشانه ها

اين ). 20و1(د چشمگيري داشتاي بهبو اثر استفاده از گفتار نشانه
و در زبان فرانسوي نيز) Brackett )1999و Reamyامر توسط 

).22و21(گزارش شده است) Charlier )1992توسط
اي نه تنها مختصات زنجيري گفتار، بلكه گفتار نشانه

اين امر در برخي. كند مختصات زبرزنجيري را نيز متأثر مي
 Tammasaeng؛ از جمله)22(ها نشان داده شده است پژوهش

اي را بر درك آهنگ گفتار در كودكان تأثير گفتار نشانه) 1985(
آموز در مقطع دانش36وي. شنوا مورد بررسي قرار داد تايلندي كم

و در مدرسه پنجم دبستان را كه دچار كم شنوايي عميق بودند
. شنوايان بانكوك ثبت نام كرده بودند مورد بررسي قرار داد كم
لب هارتم و گفتار نشانه هاي به خواني ) يك ترم(مدت شش ماه اي

سپس آزمون درك آهنگ گفتار از آنها. به آنها آموزش داده شد
اين. هاي مختلف بود واژه با آهنگ جفت25گرفته شد كه شامل 

به واژه و و گفتار همراه با نشانه براي ها بدون صدا صورت گفتاري
ك. آنها ارائه شد و ودكان آموزشبرخي از هاي عادي مدارس

مي گروهي آموزش نتايج نشان داد. كردند هاي شفاهي دريافت
درصد امتياز درك5/49شد زماني كه تنها از گفتار استفاده مي

مي به مي دست و زماني كه از گفتار همراه با نشانه استفاده شد آمد
 هاي كودكاني كه آموزش. درصد بود2/86ميانگين امتيازها

از كودكاني%)9/96(كردند، امتيازهاي باالتر شفاهي دريافت مي
%).2/86(هاي عادي مدارس برخوردار بودند داشتند كه از آموزش

بنابراين. درصد بود50خواني در هر دو گروه حدود فقط امتياز لب
مي گفتار نشانه كرد مشخصات آهنگين زبان تايلندي اي كمك

).23(ح باشدشنوا واض براي كودكان كم
را ها، درك واكه اي عالوه بر درك همخوان گفتار نشانه ها

به نيز متأثر مي و اين امر به كند ويژه براي آموزش زبان خارجي
هاي درك واكه) 1992(و همكاران Reed. افراد شنوا اهميت دارد
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 اي دسترسي كامل به زبان گفتار نشانه6

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و با استفاده از گفتار نشانهناشنوا نابيناـزبان انگليسي را در افراد اي
ها افراد مورد مطالعه توانستند واكه. بررسي كردند Tadomaوشر

).24(ها را به سادگي با اين روش شناسايي كنندو همخوان
Uchanski نيز بهبود درك واكه را با استفاده) 1994(و همكاران
).17(اي گزارش كردند از گفتار نشانه

هاي بهبود درك كلي گفتار هدف نهايي همة برنامه
كمآموزش  و گفتار نشانه افراد را شنوا است اي رسيدن به اين هدف

هاي زباني، اي توانايي گفتار نشانه). 23و22(كند بسيار ساده مي
و دريافتي كودكان كم مي بياني ).24(دهد شنوا را افزايش

Descourtieux اي تأثير آموزش گفتار نشانه) 1999(و همكاران
را) زير سه سال(هاي نخستلبر توانايي ارتباطي كودكان در سا

كم. بررسي كردند شنواي عميق گزارش آنها نتايج را در سه كودك
و در يك برنامة آموزش شفاهي  كردند كه كاشت حلزون دريافت

نتايج نشان داد كودكاني كه پيش از عمل. شركت كرده بودند
كاشت حلزون از طريق ديداري دركي از واژگان داشتند، پس از 

ا از ستفاده از كاشت حلزون، اين واژهشش ماه  راهها را تنها
اي حداقل استفاده از گفتار نشانه.)5(كردند شنيداري درك مي

مي به هرچه. كرد مدت يك سال درك گفتاري كودك را تكميل
سن كودك به هنگام آموزش كمتر بود، پس از دريافت كاشت 

و واجي را سريع داري دريافت تر از طريق شني حلزون اجزاي زباني
هاي اي ابزاري مفيد در برنامه بنابراين گفتار نشانه. كرد مي

 راهتوانبخشي پس از كاشت حلزون است كه دريافت گفتار را از 
توليد) 1998(و همكاران Vieu).25(كند شنيداري تسهيل مي

كم12گفتار  شنواي عميق فرانسوي زبان را مورد بررسي كودك
و الگوي يت فهم واژهآنها قابل. قرار دادند ها، عناصر نحوي جمالت
و نوع كار رفته را با مقايسة بين مهارت جمالت به هاي توليد گفتار

با. روش ارتباطي در اين كودكان ارزيابي كردند به اين ترتيب كه
و عناصر نحوي جمالت طرح اندازه هاي مكرر قابليت فهم گفتار

به دنيآزمو. هر فرد را با خودش مقايسه كردند طور متوسط هفت ها
و دو ماه از كاشت حلزون استفاده كرده بودند نتايج نشان. سال

ها ارتباط مستقيمي با ميزان داد امتيازهاي قابليت فهم واژه مي
و با بيشتر شدن اين تجربه، بهبود  تجربة استفاده از كاشت دارد

ب. يابد مي ود كه از باالترين امتيازهاي قابليت فهم گفتار در گروهي
8/66اي استفاده كرده بودند كه ميانگين امتيازهاي گفتار نشانه
به36درصد در و از كودكان ماه پس از كاشت حلزون دست آوردند

شنيداري يا زبان اشاره استفادهـ هاي شفاهي ديگري كه از آموزش
الگوي جمالت(سطح زباني. كرده بودند امتيازهاي باالتري داشتند

هاي استفاده از كاشت حلزون بهبود با افزايش سال)هكاررفت به
سه سال پس از كاشت، كودكاني كه آموزش. يافته بود
اي ديده بودند قادر به توليد شنيداري يا گفتاري نشانهـ شفاهي

جمالت بودند اما گروه زبان اشاره از توانايي كمتري برخوردار 
ديده به روش گفتار هاي توليد گفتار در گروه آموزش مهارت. بودند
).26(اي از هر دو گروه بهتر بود نشانه

به) Wolk )1986و Brentariها از جمله برخي پژوهش
كم مقايسة روش در. اند شنوا پرداخته هاي مختلف آموزشي افراد
گفتار(، كارايي نسبي سه روش بياني Gallaudetبررسي دانشگاه

و گفت به در)اي نشانهار همراه با گفتار تنهايي، گفتار همراه با اشاره
شد قابليت فهم گفتار در طول يك دورة نه پنج. ماهه مطالعه

در شنوايكمبزرگسال  عميق كه تحت گفتاردرماني پيوسته بودند
از آنها فهرست واژه. اين بررسي شركت كردند هايي را در هريك
ش. خواندند اين سه شرايط بياني مي ده را شنوندگان بايد واژة بيان

اي شناسايي تنها از طريق شنيدن از يك آزمون چندگزينه
اي نشانهبررسي نخست نشان داد گفتار همراه با گفتار. كردند مي

و گفتار همراه با زبان اشاره كمترين قابليت بيشترين قابليت فهم
نيز نتايج) 2009(و همكاران Wheeler).27(كند فهم را ايجاد مي

).6(دكان با كاشت حلزون گزارش كردندمشابهي در نمونة كو
و همكاران Santana Hernándezدر يك بررسي ديگر،

اي را در تحول حرف اضافه در زبان قش گفتار نشانهن)2003(
هدف بررسي آنها مطالعة تحول. اسپانيولي بررسي كردند

كم شناختي دانش زبان آموزي، شنواي عميق پيش از زبان آموزان
اك به و استفاده از حروف اضافة زبان اسپانيولي بود، ويژه در تساب

اند كه نقش مهمي در درك اي واژگانيزيرا حروف اضافه مقوله
كم پژوهشگران ميزان تسلط دانش. كالمي دارند در آموزان شنوا را

و همبستگي آن با سيستم ارتباطي مورد  به كارگيري حرف اضافه
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و مهدي عبداله 7 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

اي يا زبان اشاره، نشانهاستفادة آنها شامل روش شفاهي، گفتار
هاي ارتباطي مختلف نتايج حاكي از آن بود كه روش. مطالعه كردند

به درجات متفاوتي به اكتساب حروف اضافة اسپانيولي كمك 
به. كنند مي اي دست آمده مربوط به گفتار نشانه بهترين نتايج
).18(بود

Koo )2008 (و توليد واج ميزان دروني شناسي زبان شدن
كمگفت مي شنوا كه از گفتار نشانه اري را در افراد كردند اي استفاده

نتايج حاكي از آن بود كه پردازش. مورد بررسي قرار داد
و كنندگان از گفتار نشانه شناختي در استفاده واج اي منحصر به فرد

).28(مبتني بر حركات دست است
و كدشكني آن نيز در كودكان كم از آگاهي واجي شنوا كه

مي گفتار نشانه  Mattysو Alegriaكردند، توسط اي استفاده
از(ارزيابي شده است) 1999( در اين بررسي ارتباط بين).2نقل

توانايي عملكرد در يك تكليف آگاهي واجي، تكليف كدشكني،
اي در ده كودك خواندن با مدت زمان آموزش گفتار نشانه

كم پيش ها يافته. گرفته استشنوا مورد مالحظه قرار دبستاني
مي حاكي از آن بود كه كودكان كم توانستند از اطالعات شنوا

و كدشكني استفاده كنند واج شناسي خود براي قضاوت دربارة قافيه
و مدت زمان آموزش گفتار  اما ارتباطي بين عملكرد خواندن

.)14و2(اي گزارش نشد نشانه
Leybaert وLaSasso )2010 (در كودكان درك گفتار را

و كاشت حلزون شده در محيط هاي با نويز زياد بررسي كردند
اي تفاوت ديده با گفتار نشانه دريافتند امتيازهاي گروه آموزش

)29(داري با گروه شنوا ندارد معني
.آمده است1خالصه مطالعات فوق در جدول

لب بر بهبود توانايياي نشانهتأثير گفتار كودك) گفتارخواني(خواني هاي

 شنوا كم

كم كودكاني كه به شنواي عميق به دنيا طور مادرزاد
و پتانسيلآيند، حتي اگر هوش مي هاي يادگيري در حد طبيعي بهر

هايي همچون درك گفتار، توليد داشته باشند، معموالً در فعاليت
و تحول زبان شفاهي، توانايي شناختي، هاي فراواج گفتار، رشد

م حافظة آني  و هجي كردن هاي زبان حركبراي شناختي، خواندن
شناختي گفتار است، مشكل هاي واج كه مستلزم استفاده از جنبه

هاي مغزي آنها عالوه بر اين، الگوي جانبي شدن نيمكره. دارند
ترين محتمل. براي پردازش گفتار، عموماً غيراختصاصي است

كم توضيحي كه مي تر توان در اين خصوص بيان كرد، دسترسي
لب كودكان كم ).30(خواني است شنوا به زبان شفاهي از طريق

كه هاي گوناگون به روشني نشان داده اكنون پژوهش اند
به افراد شنوا در شرايط طبيعي گوش و دادن به گفتار طور غيرارادي

به ناخودآگاه،  مي حركات لبي را كه شود، هنگام توليد گفتار ايجاد
وا. كنند پردازش مي قعيت كه اطالعات ديداري گفتار پردازش اين

مي اطالعات شنيداري را به كند، توسط طور غيرارادي متاثر
McGurk وMcDonald )1976 (شد اين اثر كه اثر. نشان داده

مي McGurk effectمك گورك  مي ناميده كه شود نشان دهد
مي لب بي خواني  كنندگان آنكه شركت تواند درك گفتار را تغيير دهد

به داده. در آزمايش بتوانند اثر آن را خنثي كنند از هاي دست آمده
نكات مهمي براي افراد McDonaldو McGurkهاي بررسي

اطالعات هاي ديگر نيز نشان داد پژوهش. در برداشتشنوا كم
مي ديداري گفتار مربوط در همان قسمت شود هايي از مغز پردازش
شنواكمافراد بنابراين،).1(تارندكه مربوط به اطالعات شنيداري گف

ماندة شنوايي شناختي را نه تنها از طريق باقي بايد نمادهاي واج
خواني كسب خود بلكه از طريق اطالعات ديداري كه از لب

به مي از اين طريق كمكاي نشانهگفتار).1(دست آورند كنند،
ند نشان داد) Lechat )2005و Alegria.كند بسياري ارائه مي

و حركات دستي گفتار ناهمخواني بين لب سبب مبهم اي، نشانهها
و كم شدن ميزان درك فرد مي زماني كه حركات. شود شدن گفتار

مي دستي با لب . يابد ها همخواني داشته باشد، درك فرد افزايش
اي نشانههاي گفتار اين امر در مورد كودكاني كه زودهنگام آموزش

بي را آغاز كرده زماني كه حركات دستي گفتار. شتر استاند،
لباي نشانه ها ناهمخواني داشته باشند، عملكرد درك گفتار فردو
لب ضعيف اين نتايج مشابه نتايج پديدة).14(خواني تنهاست تر از

McGurk است.
لب گفتار نشانه در. خواني دارد اي تأثير مستقيمي بر توانايي
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 اي دسترسي كامل به زبان گفتار نشانه8

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

هاي كالمياي بر بهبود مهارتهاي انجام شده در زمينه اثر استفاده از گفتار نشانهخالصه پژوهشـ1جدول

 يافته نمونه طرح پژوهش سال نويسندگان

Ling و
Nicholls 

1982 
كم18در يك طرح شبه آزمايشي كم كودك با4شنواي عميق به مدت دست سال

آم استفاده از گفتار نشانه و گفتار آنها اي و(وزش ديدند در واژگانشامل هجاها كليدي
شد وسيله دوربين فيلمبه،)جمله و نهايتاً روي كاغذ كدگذاري .برداري

كودك 18
 شنواي عميق كم

و هجاهاي انگليسي درك كلمات
اي به نود پس از آموزش گفتار نشانه

.و پنج درصد رسيد

Tammasaeng 1985 هبررسي اثر گفتار نشان
كودك 36
 شنواي عميق كم

اي باعث بهبود استفاده از گفتار نشانه
درك آهنگ گفتار در كودكان 

.شود مي

Brentari و
Wolk 

1986 
و5در يك طرح شبه آزمايشي بزرگسال ناشنوا با استفاده از گفتار تنها، گفتار

و گفتار نشانه عالمت به ها .صورت مداوم آموزش دريافت كردند اي
ال بزرگس5
 شنواي عميق كم

با استفاده از گفتار نشانه اي در مقايسه
و گفتار عالمتي  استفاده از گفتار تنها

.دهد فهم زبان را بيشتر افزايش مي

Charlier و
Paulissen 

 اي بر درك زبان بررسي اثر گفتار نشانه 1986
كودك 24
 شنوا كم

توانايياي نشانهپس از آموزش گفتار
ن تقريباً دو برابر درك زباني كودكا

و هرچه آموزش ها بيشتر شده بود
به مي مي شد نتايج بهتري .آمد دست

Reed و همخوان 1992و همكاران كم بررسي تمايز واكه  شنوا كودكان
باعثاي استفاده از زبان نشانه

و سهولت در شناسايي واكه ها
مي همخوان .شود ها

Uchanski و
 همكاران

گف 1994 كم اي بر مواد گفتاري مختلف تار نشانهبررسي اثر  شنوا كودكان
اي، تشخيص مواد آموزش گفتار نشانه

.كند گفتاري مختلف را تسهيل مي

Vieu 1998و همكاران 

در كودك را باتوجه به نحوه ارتباط برقرار ساختن 12 3شان قبل از كاشت حلزون،
از گروه. نفره جاي داده شدند4گروه ـ2اي گفتار نشانهـ1 ها عبارت بودند

وـ شنيداري و در سه زمان.اي زبان اشارهـ3شفاهي ،1(قابليت فهم كلمه براي قبل
شد) سال3و2 در. بعد از كشت حلزون بررسي سال3و1،2همچنين نحو گفتار

.پس از كشت حلزون بررسي شد

كودك 12
 شنواي عميق كم

فهم گفتار در كودكاني كه از گفتار
اي استفاده كرده بودند، افزايشهنشان

.اي يافته بود قابل مالحظه

Reamy و
Brackett 

كم مقايسه چند روش ارتباطي 1999  شنوا كودكان
اي باعث بهبود استفاده از زبان نشانه

مي درك همخوان  شود ها

Santana 
Hernández 

كم8 اي بر تشخيص حروف اضافه بررسي اثر گفتار نشانه 1999  نواش كودك
و هجاهاي اسپانيولي درك كلمات

اي به نود پس از آموزش گفتار نشانه
.درصد رسيد

Descourtieux و
 همكاران

بر 1999  توانايي برقراري ارتباطبررسي اثر گفتار نشانه اي
كودك3
 شنواي عميق كم

اي پس از كاشت حلزون، گفتار نشانه
شنوايي تسهيل راهدريافت گفتار را از 

 كند مي

Leybaert 2000 

كهـ1: سه گروه كودك در اين پژوهش مورد مقايسه قرار گرفتند كودكان ناشنوايي
كودكان ناشنوايي كه گفتارـ2؛)نفر28(اي را در خانه آموزش ديده بودند گفتار نشانه

براي ). نفر30(كودكان عاديـ3و) نفر28(اي را در مدرسه آموزش ديده بودند نشانه
بيهر سه گرو و عملكرد آنهاه آزمون و تكميل جمله به اجرا درآمد صدا خواندن
.مقايسه شد

56كودك، 86
و كودك كم شنوا

 كودك عادي 30

هاي زباني، اي توانايي گفتار نشانه
و دريافتي كودكان كم را بياني  شنوا

.دهد افزايش مي
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و مهدي عبداله 9 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

 Duchnowskiو) Leybaert )2000و Charlierزبان انگليسي
و همكاران Torresو در زبان اسپانيولي) 2000(و همكاران

لب) 2006( اي گزارش خواني را در اثر استفاده از گفتار نشانه بهبود
اي نشانهترين هدف گفتار مهمدر حقيقت ). 32و20،31(كردند

لب. خواني است تكميل لب در افزايش توانايي ك خواني در حقيقت
مي شنواكمگفتار كودك بعضي از پژوهشگران. دهد را افزايش

ازاي نشانهنشان دادنـد كه ميـزان درك گفتـاري بـا گفتـار  بيـش
و گفتـار ميـزان درك بـا لب لباي نشانهخـوانـي اسـت خـوانـي،

با درك واژه. بخشــد را بهبـود مـي و هجــاهــاي انگليسي هـا
به لب و25ترتيب خواني تنها و با گفتار35درصد اي نشانهدرصد
و 80 سبب بهبود چشمگيراي نشانهگفتار. درصد است90درصد

مي عملكرد لب لب خواني كودكان و ابهامات موجود در خواني شود
در يك بررسي) 2005( Lechatو Alegria).2(برد را از بين مي

س(را كه زودهنگام شنواكمكودكان  و ديرهنگام) الگيپيش از دو
و در مدرسه( قرار گرفته بودنداي نشانهتحت آموزش گفتار) ديرتر

و واژه و بدون استفاده از گفتار مورد مطالعه قرار دادند هايي با
كهاي نشانهتأثير گفتار. به آنها ارائه كردنداي نشانه در گروهي

طوربهنماها ويژه در مورد واژه زودهنگام آموزش ديده بودند به
داري باالتر از گروهي بود كه ديرهنگام آموزش ديده معني
در بهبوداي نشانهكارايي گفتار نيز) 1988(Cornett).14(بودند

.)13(كردهاي گفتاري را گزارش خواني واژه توانايي لب
) گفتارخواني(خواني مطالعاتي كه به بهبود توانايي لب

.ندا خالصه شده2اند در جدول پرداخته

و نوشتن كودك بر بهبود توانايياي نشانهتأثير گفتار هاي خواندن

 شنوا كم

اخالصه پژوهشـ1جدول ـ ادامههاي كالمياي بر بهبود مهارتز گفتار نشانههاي انجام شده در زمينه اثر استفاده

 يافته نمونه طرح پژوهش سال نويسندگان

Santana 
Hernández و

 همكاران
 هاي گفتاري اي بر تشخيص مهارت بررسي اثر گفتار نشانه 2003

كودكان
 شنوا كم

اي در مقايسه با ساير استفاده از گفتار نشانه
حرف اضافه ها، موجب بهبود اكتساب روش
 شود مي

Koo 2003 مقايسه اثر چند روش ارتباطي برآگاهي واجي 
كودكان

 شنوا كم

از شناسي در استفاده پردازش واج كنندگان
بر گفتار نشانه و مبتني اي منحصر به فرد

 حركات دست است

Moreno-Torres 
 Torres 2008و

و در يك مطالعه مورد، گفتار نشانه جلسه30مادر در مدت اي توسط يك درمانگر
و15( به) جلسه در منزل توسط مادر15جلسه در آزمايشگاه توسط درمانگر

.كودك آموزش داده شد

يك كودك
 شنوا كم

ها در اثر استفاده از گفتار درك همخوان
مي نشانه .كند اي بهبود چشمگيري پيدا

Wheeler و
 همكاران

ا اي در استفاده گفتار نشانه 2009 ز كاشت حلزونكنندگان
كودكان

 شنوا كم

با كودكان كم شنواي كاشت حلزون شده
اي ارتباط بهتري برقرار گفتار نشانه

 كردند مي

Leybaert و
LaSasso 

 كنندگان از كاشت حلزون اي در استفاده گفتار نشانه 2010
كودكان

 شنوا كم

اي، درك گفتار كودكان آموزش گفتار نشانه
را در شنواي با كاشت حلزون كم

مي موقعيت  دهد هاي داراي نويز افزايش

Movallali و
 همكاران

2010 

كم12تا9كودك 16 در ساله و(نفره8گروه2شنواي عميق يكي آزمايش
ماه تحت آموزش گفتار5گروه آزمايش به مدت. جاي داده شدند) ديگري كنترل

پش داده. اي قرار گرفتند نشانه پس هاي پژوهش در سه موقعيت و آزمون، آزمون
.پيگيري گردآوري شد

كودك 16
شنواي كم

 عميق

اي به بهبود تمايز استفاده از گفتار نشانه
 شود گفتار منجر مي
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 اي دسترسي كامل به زبان گفتار نشانه 10

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و معلولي بين در طول تاريخ همواره يك رابطه علت
و تحول شناختي ضعيف مطرح بوده است كم  Vernon. شنوايي

از) 2005( نشان داد كه اين ارتباط وجود دارد، ولي معموالً ناشي
و نه خود آسيب شنوايي مسائل اجتماعي، آموزشي  يا باليني

و يكم بسياري از كودكان).33(است اما اكنون نيز در قرن بيست
مي كم كه دهند شنوا دو نقص اساسي را در روند تحول خود نشان

و ناكامل زبان شفاهي عبارتند از به)34-36(اكتساب كند دنبالو
ش خواندن قوي).1(آن توانايي خواندن ضعيف ناختي ترين ابزار

كم. براي يادگيري است شنوا همواره رفع نقص خواندن در افراد
و هيچ محور همه تالش به هاي آموزشي بوده است طور كامل گاه

و علت آن نبود تسلط كافي كودك كم بر رفع نشده است شنوا
و به آن تر نبود برخي از جنبه طور اختصاصي زبان شفاهي، هاي

كمدر. ويژه آگاهي واجي است به شنوا حقيقت آموزش كودكي كه
در. اي بر عليه فقر شناختي اوست آيد مبارزه به دنيا مي گام اساسي

اين مبارزه اين است كه گفتار را براي كودك كم شنوا قابل فهم 
كم مهارت). 37و1،36(نماييم با هاي خواندن كودكان شنوا معموالً

و اين تأخير با باالتر رفتن سن افزايش تأخير همراه است
كم).38(يابد مي شنوا در مورد زبان گفتاري ميزان دانش كودك
در گويي پيش ).39(مورد توانايي خواندن اوستكنندة مهمي

Leybaert )2000(پژوهشگر بلژيكي، در بررسي خود ،
و توانايي هجي كردن شناسي از طريق دربارة اكتساب واج ديداري

حس هاي واج نايي، نشان داد كه تواشنوا در كودكان كم شناختي به
براي دريافت زبان گفتاري بستگي) شنوايي يا بينايي(مورد استفاده 

و هرچه بيشتر اين پايه ها در كودك ايجاد شود، توانايي هجي ندارد
مي كردن در سال هاي گفتارخواني مهارت).37(شود هاي بعد بيشتر
و نوشتن كننده براي تحول خواندن گويي هاي پيش بهترين شاخص

اما حتي ماهرترين).40(هاي نخست دبستان است در سال
را ها معموالً بيش از يك سوم واژه گفتارخوان هاي گفتاري

ابهام موجود در گفتارخواني به دليل. توانند تشخيص دهند نمي
شباهت در شكل ظاهري اجزاي گفتاري است كه جايگاه توليد 

از اين رو، تحول ). 42وm/)41/و/p/،/b/يكساني دارند، مانند 
هاي گفتارخواني از طريق دادهشنواكمشناسي كودكان هاي واج پايه

اي بر بهبود گفتارخوانياثر استفاده از گفتار نشانههاي انجام شده در زمينهخالصه پژوهشـ2جدول

 يافته نمونه طرح پژوهش سال نويسندگان

Cornett 1988 لب بررسي اثر گفتار نشانه  خواني اي بر
كودكان

 شنوا كم
لب استفاده از گفتار نشانه مي اي باعث بهبود .شود خواني

Charlier و
Leybaert 

2000 
اي آموزش كه با گفتار نشانه آگاهي درك قافيه كودكاني

با ديده بودند با كودكان ناشنوايي كه به صورت شفاهي يا
.اي آموزش ديده بودند، مقايسه شدند زبان اشاره

كودكان
 شنوا كم

لب استفاده از گفتار نشانه مي اي باعث بهبود .شود خواني

Duchnowski و
 همكاران

لب بررسي اثر گفتار نشانه 2000 نيخوا اي بر
كودكان

 شنوا كم
لب استفاده از گفتار نشانه مي اي باعث بهبود .شود خواني

Alegria و
Lechat 

2005 

و ناهمساز بر پردازش اثر استفاده از سرنخ هاي همساز
 اي را زود كودك كه استفاده از زبان نشانه10آواشناختي، 

و كودك كه دير اين كار را شروع10آغاز كرده بودند
شدكرده بود .ند، مقايسه

كودك 20
 شنوا كم

لب زماني كه حركات دستي گفتار نشانه و ها ناهمخواني داشته باشند، اي
لب عملكرد درك گفتار فرد ضعيف كه تر از خواني تنهاست ولي زماني

لب حركات دستي گفتار نشانه و ها همخواني داشته باشند، درك گفتار اي
مي فرد باعث بهبود لب .شود خواني

Moreno-Torres 
 Torres 2008و

و در يك مطالعه مورد، گفتار نشانه اي توسط يك درمانگر
جلسه در آزمايشگاه توسط15(جلسه30مادر در مدت 

و  به كودك) جلسه در منزل توسط مادر15درمانگر
.آموزش داده شد

يك
كودك 

 شنوا كم
لب استفاده از گفتار نشانه مي اي باعث بهبود .شود خواني
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و مهدي عبداله 11 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و دقيق نيست اي از طريق تكميل گفتار نشانه. كامل، درست
مي هاي زبان گفتارخواني، اين پايه ).3(كند شناختي را تقويت

شنوا پس از كاشت حلزون با استفادة خواندن كودكان كم
و توانايي از راهبردهاي كدشكني واج بيشتر آنها هاي زباني شناختي

كم بررسي توانايي. آنها همبستگي دارد شنوا هاي خواندن كودكان
كم پس از كاشت حلزون نشان مي از دهد كودكان شنوا كه پيش

مي 42 هاي خواندن كنند، توانايي ماهگي كاشت حلزون دريافت
كمك).43(مشابه همساالن شنواي خود دارند شنوا به طور ودكان

تا متوسط قادرند توانايي هاي خواندن را تا سطح كالس سوم
شناختي با ميزان توانايي آگاهي واج. چهارم دبستان كسب كنند

كم خواندن دانش و هاي مهارت. شنوا همبستگي دارد آموزان شنوا
اي ارتباط برقرار خواندن كودكاني كه از ابتدا از طريق گفتار نشانه

). 45و44(كنند با همساالن شنواي آنها قابل مقايسه است مي
Colin در شنواكمبه بررسي عملكرد كودكان) 2007(و همكاران

و ارتباط آن با مهارت شناسايي واژه شناختي آنان هاي واج ها
ـ آيا1هدف مطالعة آنها اين بود كه روشن كنند. پرداختند
مي پيش شنوايكمشناختي كودكان هاي واج مهارت تواند دبستاني
و واج مهارت شناسي پس از يك سال هاي آتي آنان را در خواندن

سن2،)شنوادرست مانند كودكان(آموزش خواندن رقم بزند  ـ آيا
كنندة تفاوت تواند توجيهمياي نشانهآموزش ديدن به روش گفتار

و مهارت فردي مشاهده شده در سطوح شناسايي واژهبين هاي ها
دبستاني كودك پيش21آنها. باشدشنواكمشناختي كودكان واج
شش كم و شنواي و شنوايكودك21ساله همسن آنها را آزمودند

ماه بعد دو تكليف12سپس،. شناختي به آنها دادند دو تكليف واج
و يك آزمون نوشتني انتخاب واژه به آنها دادند واج . شناختي ديگر

م شناختي ارزيابي شده هاي واج هارتنتايج حاكي از آن بود كه
هاي تواند امتيازهاي شناسايي واژه پيش از آموزش خواندن مي

و هم كودكان شنوانوشتاري را در سال بعد هم براي كودكان 
نيزاي نشانه سن شروع آموزش گفتار. بيني كند پيششنوا كم

يها اي قوي در رابطه با امتيازهاي شناسايي واژه كننده بيني پيش
هاي توانايي) 1983(و همكاران Hanson).36(نوشتاري بود

كم) هجي كردن(نوشتن  و شنوا بررسي را در بزرگساالن شنوا

كم. كردند و و نوع آنها دو گروه شنوا شنوا را از نظر نوشتن ارزيابي
نتايج حاكي از آن بود. هاي آنها را در ديكته مطالعه كردنداشتباه

هاي دقيق ساختارر از گروه شنوا نشانهشنوا كمت كه گروه كم
مي شناسي واژه واج و تكيه ها را راهنماي خود در نوشتن قرار دهند

لب بر نشانه خواني هاي گفتاري غيردقيقي دارند كه عمدتاً از
مي به ).43(آورند دست

Algeria در نقش گفتار نشانه) 1999(و همكاران اي
براي اولين بار با آن شنواكمهاي نوشتني كه كودك شناسايي واژه

مي روبه و نشان دادند از آنجا كه گفتار رو  شود را بررسي كردند
مياي نشانه از شنواكمشود كودكان سيستمي واجي است سبب

به نقل(در خواندن استفاده كنند شنوا هاي مشابه كودكان سيستم
كمآموزان در بررسي ديگري دانش).2از  و س شنواي شنوا ال شش

و چهار ماهه كه از نظر سطح كلي  و هشت ماهه تا چهارده سال
و از هجي كردن همتاسازي شده بودند مورد ارزيابي قرار گرفتند

و غيررايج را هجي كنند آنها خواسته شد فهرستي از واژه . هاي رايج
از آزمودني )ب شنوا،آموزان دانش) الف: ها عبارت بودند
درشنواكمآموزان دانش به كه در سنين پايين صورت خيلي فشرده

ج و كه در سنين شنواكمآموزان دانش) خانه آموزش ديده بودند
و تنها در مدرسه آموزش ديده بودند هاي پژوهش يافته. باالتر

آموز در سن كمتري تحت هرچه دانشحاكي از اين بود كه 
و هرچه اين آموزش نشانه گفتارهاي آموزش ها اي قرار گيرد

و هم در منزل(تري بوده باشد صورت فشرده به هم در مدرسه
).33و2(عملكرد بهتري دارد) تحت آموزش بوده باشد

.آمده است3خالصه مطالعات فوق در جدول

 اي در خانواده استفاده از گفتار نشانه

اي زودتر مورد استفاده قرار گيرد بهتر هرچه گفتار نشانه
و ويژة گفتار آموزشگاه براي كودكان هيچ).4(است هاي رسمي
و دائمي گفتار نشانه. رود اي به كار نمي نشانه اي استفادة پيوسته

و خانواده به كودك ناشنوا توانايي مي دهد درك توسط والدين
گاه هيچ. زباني خود را درست همانند كودك شنوا توسعه بخشد

نوا دير اي براي يك خردسال ناش براي شروع استفاده از گفتار نشانه
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و كودكان بزرگ مي نيست . توان آموزش داد تر را نيز مستقيماً
مي كودكاني كه از گفتار نشانه كه اي استفاده كنند در صورتي

و از سمعك يا كاشت داراي مختصري باقي ماندة شنوايي باشند
حلزون هم استفاده مناسب داشته باشند از طريق گفتار ارتباط 

نش برقرار مي و و برقراري ارتباط به كار انهكنند ها را براي بيان
و در خردسالي ممكن است(برند نمي هرچند در مراحل نخست

به). بيان ضعيفي داشته باشند كه برخي از كودكان، ويژه آن گروه
را اي ندارند، ممكن است گفتار نشانه شنوايي قابل استفاده اي

اني كه در خردسالي كودك. عنوان روش ارتباطي خود به كار برند به
به گفتار نشانه مي اي را برند عنوان روش ارتباطي اصلي خود به كار

).11( ممكن است بعدها روش خود را به زبان گفتاري تغيير دهند
. اي نخواهد بود پس از چندي، ديگر نياز به استفاده از گفتار نشانه

ها اين زمان در كودكان مختلف متفاوت است، اما بيشتر خانواده
مي به به تدريج متوجه دست آوردن كامل زبان شوند كودك براي

به گفتاري نياز دارد در سال طور مداوم از گفتار هاي نخست
هاي بعد بيشتر كودكان بدون كمك در سال. اي استفاده كند نشانه

مي اي، گرفتن از گفتار نشانه در اين. فهمند زبان گفتاري را تا حدي
ا حالت خانواده مي غلب استفاده از گفتار نشانهها . دهند اي را كاهش

بسياري از كودكان كاشت حلزون شده پـس از آن كه آموختند با
اي توانند بشنوند، كمتر از گفتار نشانه كاشت حلزون خود مي

را).45(كنند استفاده مي اما اگر كودكي نتواند همة اصوات گفتاري
گ تا فتار نشانهبشنود، خانواده بايد به استفاده از اي ادامه دهند

كه.ي كامل زبان گفتاري را كامالً ببيندكودك بتواند الگو زماني
را كودك تسلط كامل به زبان پيدا كند، استفاده دائمي از نشانه ها

هاي هاي جديد، تصحيح تلفظ گذارد، اما براي فراگيري واژه كنار مي
و هنگامي كه لب اي روست، گفتار نشانه خواني با مشكل روبه اشتباه

).12(هميشه مفيد است

كم اده از گفتار نشانهاستف  شنوا نيستند اي در افرادي كه

را گفتاردرمانگران نخسين كساني بودند كه گفتار نشانه اي
به براي دانش دنبال آنهابه. كار بردند آموزان با شنوايي طبيعي

و والدين نيز اين امر را گسترش دادند به)23(مربيان علت توجه
ا اي در ديگر گروه گفتار نشانه ين بود كه مربيان متوجه شدند ها

كم دانش مي شنوايي كه از گفتار نشانه آموزان كنند خيلي اي استفاده
مي واضح و در حقيقت گفتار نشانه تر صحبت اي ابزاري ساده كنند

هاي اي در گروه گفتار نشانه. ها از يكديگر است براي شناسايي واج

و نوشتنهاي انجام شده در زمينه اثر استفاده از گفتار نشانهخالصه پژوهشـ3جدول اي بر خواندن

 يافته نمونه طرح پژوهش سال نويسندگان

Leybaert 2000 كم هاي واج بررسي طريقه اكتساب مهارت  شنوا شناسي در كودكان
كودك 56
و كم 30شنوا

 كودك شنوا

هاي آموز در سن كمتري تحت آموزش دانش هرچه
اي قرار گيرد، عملكرد بهتري در هجي نشانه گفتار

 كردن دارد

Colin 2007و همكاران 
21بين، تكاليف آگاهي واج براي در اين پژوهش همبستگي از نوع پيش

و كودك كم ماه بعد تكاليف12ساله، اجرا شد،6كودك شنوا21شنوا
.ج به همراه تست انتخاب كلمه به اجرا درآمدشناسايي آگاهي وا

كودك 21
و كم 21شنوا

 كودك شنوا

هاي هاي گفتارخواني بهترين شاخص مهارت
در پيشگويي و نوشتن كننده براي تحول خواندن

 هاي نخست دبستان است سال

Moreno-
Torres و
Torres 

2008 
و مادر اي توسط يك درما در يك طرحي مورد پژوهشي، گفتار نشانه نگر

و15(جلسه30در مدت  جلسه15جلسه در آزمايشگاه توسط درمانگر
شد) در منزل توسط مادر .به كودك آموزش داده

يك كودك
 شنوا كم

كم مهارت از هاي خواندن كودكان شنوايي كه از ابتدا
مي طريق گفتار نشانه با اي ارتباط برقرار كنند

تهمساالن شنواي آنها قابل مقايسه اس

Harris و
Marschark 

كم بررسي مهارت 2011 كم شنوا هاي خواندن كودكان  شنوا كودكان
كم مهارت از هاي خواندن كودكان شنوايي كه از ابتدا

مي طريق گفتار نشانه با اي ارتباط برقرار كنند
 همساالن شنواي آنها قابل مقايسه است
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و مهدي عبداله 13 رافي زاده گيتا موللي

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و ناتواني يادگير اختاللاختالالت پردازش شنيداري، دچار ي
خواندن، طيف اختالالت اوتيسم، آپراكسي، ديسپراكسي، رشدي،

و همچنين آموزش زبان دوم براي كودكانـ نابينايي ناشنوايي،
مي نيز دوزبانه/عادي از. شود استفاده در صورت نياز به استفاده

مي گفتار نشانه تواند تسهيالت بسياري، از جمله اي، اين سيستم
كه)ها واج(گفتاري تشخيص صداهاي  و افتراق آنها از يكديگر را

و خواندن ضروري است در اختيار كودك براي يادگيري اصوات
اي همچنين در آموزش كودك براي گفتار نشانه).13(قرار دهد

اي، زيرا در گفتار نشانه. مؤثر است)ها واج(توليد صداهاي گفتاري 
و حركات لب و الگوييها ها، دندان تمركز بر جايگاه و زبان است

و منحصر به فرد براي كودكان فراهم مي كند تا بتوانند توليد
هاي ها روش در عين حال، نشانه.تشخيص صداها را تقليد كنند

ميـ شفاهيـ شنيداري و آموزش توالي واج ديداري را تقويت ها كنند
و زبان با گفتار نشانه  از بعد دريافتي،. اي ميسر است در گفتار

مي كودك توالي صداهاي گفتاري را هم مي و هم . بيند شنود
و زبان را دريافت بنابراين واج هاي متوالي در گفتار

به از بعد بياني، همان). 23و10(كند مي كارگيري طور كه كودك
مي)ها توالي واج(ها را همراه با توليد گفتار نشانه كند، الگوبرداري

تقويت الگوهاي حركتي گفتار ها سبب اين الگوهاي حركتي دست
ميـو الگوهايي شنيداري همچنين، الگوهاي. شود كالمي

مي عصب هايي براي اكتساب شود كه پايه شناختي در مغز ايجاد
).14و5(زبان است

و عالقة و اختالالت تكاملي، از توانايي در سندرم داون
و تقليد از آنها استفاده مي رد. شود كودك به تماشاي افراد

مي آموزش و آموزش در قالب ها هر بار يك يا دو صدا استفاده شود
به هاي معني ها يا فعاليت بازي مي دار بهتر است انتخاب. رود كار

و از صداهايي استفاده شود كه  كلمات براساس عالئق كودك باشد
به در بازي مي هاي گفتاري .رود كار

تاري در اختالل پردازش شنيداري، دريافت اصوات گف
لب به پر صورت ديداري، براي مثال نگاه با دقت به ها در يك اتاق

و صدا، ما را قادر مي و متوجه سر سازد تا صداها را پردازش كنيم
اي ميزان ديرش اصوات همچنين، در گفتار نشانه. معناي آنها شويم

مي گفتاري بيشتر مي و اين امر به مغز اجازه را دهد واج شود ها
و درك كندپردازش كن زيرا زماني كه از گفتار. د، تمايز دهد،

مي نشانه مي كنيم، واج اي استفاده مي ها تا زماني كه ادا توانند شوند
و شنيده شوند .)40(ديده
مي گفتار نشانه تواند دريافت گفتار بدون صدا را نيز اي

به. فراهم كند بنابراين، اگر كودك حساسيت بيش از حد نسبت
مي باشد يا هيچصدا داشته  توان گونه دسترسي به صدا نداشته باشد

لب گفتار نشانه. از آن استفاده كرد هم اي همراه با شكل ها در كنار
شوند صداها براي كودك متفاوت از هم ديده شوند، سبب مي

. شنوند درست به همان صورت كه ديگران آنها را متفاوت مي
و تلفظ لح بنابراين زبان گفتاري اظ ديداري كامالً براي ها به
و قابل تشخيص مي كودك واضح و توان در همه گفتگوها، اند،

و محاورات، گفتار نشانه به تمرينات و اي را بدون صدا كار برد
.)30(تدريج در تعامالت خود صداهاي آرامي را اضافه كرد سپس، به

اي در اختالالت طيف اوتيسم براي افزايش گفتار نشانه
و( توجه ديداري تماس چشمي با ديگران، تعامل با ديگران

به(و افزايش توجه شنيداري) حساسيت نسبت به ديگران توجه
و ارتباط دادن  و غيرگفتاري، تمايز بين صداها صداهاي گفتاري

و واژه ميبه) ها به معاني آنها صداها به. رود كار توجه كودك
مي نشانه اي باعث نشانهشود، زيرا حركات دست در گفتار ها جلب
به مي .صورت گوينده توجه كند شود كودك

و آفازيا، كنترل عصب شناختي در آپركسي، ديسپراكسي،
در. عضالتي كه در توليد گفتار دخالت دارند دچار اختالل است

و هم آرام نشانه آن نتيجه بايد هم آرام صحبت كنيم ها را همراه
ات را به خوبي پردازش كار بريم تا كودك فرصت پيدا كند اطالع به

و هر زمان امكان داشت بهتر است شيء مورد بحث را نشان  كند
مي. دهيم كنيم، آن را نشان مثالً زماني كه در مورد كاله صحبت

و گفتار آرام توجه كودك را به حركات گفتار نشانه. هم دهيم اي
ها توسط كودك همچنين سبب انجام نشانه. كند گفتاري جلب مي

و ميبه تحريك ).23(شود كارگيري عضالت صورت او
و يا قادر به ديدن نباشد، اگر بينايي كودك خيلي كم باشد

و دست)Tadoma(بايد يك دست وي را روي صورت خود 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ a
t 9

:1
5 

IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
un

e 
26

th
 2

01
3



 اي دسترسي كامل به زبان گفتار نشانه 14

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

مي ديگرش را دور دستي كه با آن نشانه دهيم قرار ها را انجام
كه تحقيقات نشان داده. دهيم در گفتار نشانه+ Tadomaاند اي
و واكه يافت همخواندر و تشخيص ها ها كارايي بسياري دارد

بهـ هاي همخوان جفت مي واكه را تقريباً . سازد طور كامل ميسر
و تحريك اي همچنين يك فعاليت آگاه گفتار نشانه كننده كننده

اي گفتار نشانه). 23و10،12(كند براي انگشتان كودك فراهم مي
كمبراي آموزش زبان دوم براي افراد شنوا نيز كارايي شنوا يا

).14(بااليي دارد

و جامعه گفتار نشانه  اي در مدرسه

اي استفاده شود، زبان گفتاري اگر در مدرسه از گفتار نشانه
مي براي كودك واضح مهمترين فايدة آن بهبود توانايي. شود تر

و نوشتن كودك است اي توان برحسب نياز گفتار نشانهمي. خواندن
ر بهوشرا به گاه مربي كودك، گفتار. كار برد هاي مختلفي
به نشانه مي اي را در كار برد، گاه معلم يا مربي كمكي
از/مدرسه كالس تلفيقي براي بيان گفتار ديگران براي كودك،

مي گفتار نشانه اي توان هميشه از گفتار نشانهمي. كند اي استفاده
و تأكيد بر اصوات مختلف يا استفاده كرد يا گهگاه براي بيان

استفاده از گفتار. كمك به اصالح تلفظ كودك از آن بهره جست
و سبب اي در مدارس تلفيقي بسيار موفقيت نشانه آميز است
كم مي شنوا دسترسي كاملي به زبان گفتاري اطرافيان شود كودك

نيازي نيست در مدرسه همة افراد از اين روش).44(پيدا كند
و بزرگساالن اي به كودكان بزرگ ار نشانهگفت. استفاده كنند تر
همچنين. هاي زباني خود را بهبود بخشند كند مهارت كمك مي

اي به فرد كمك توانند با استفاده از گفتار نشانه مربيان رابط مي
كنند تا در كالس درس، سالن سخنراني يا هر جاي ديگري بتواند 

ون خانواده، گفتاردر. دسترسي كامل به زبان گفتاري داشته باشد
به نشانه و منظور افزايش وضوح اي معموالً همراه با گفتار معمول
مي آن به مي. رود كار تواند اما اگر فردي داراي مهارت كافي باشد

بي گفتار نشانه و سخنان نفر اي را همراه با گفتار صدا استفاده كند
كا. شنوا بيان كند سوم را با اين روش براي فرد كم ر درست اين

در اين. دهند شبيه به كاري است كه رابطين زبان اشاره انجام مي

شود، بلكه همان زبان حالت، يك زبان به زبان ديگر برگردانده نمي
صورت صدا به صدا توسط يك نـفر واسطـه كه رابـط نــام دارد به

مي براي فرد كم مي. شود شنوا بيان توانند گاه افراد خانواده
از رابطين. رسمي نقش رابط را براي فرد بازي كنندصورت غير به

مي گفتار نشانه هاي درس، توان در امر آموزش، در كالس اي
و غيره كمك گرفت آنان بايد. جلسات، معاينات پزشكي، تئاتر

و دقيقاً همة آنچه گفته مي شود را با استفاده از الگوهاي لبي واضح
).43و10(كار برند با سرعت گفتار معمول به

اي هاي گفتار نشانه محدوديت

هايي اي مانند هر روش ديگر با محدوديت گفتار نشانه
هرچند اصوات شبيه به هم داراي اشكال دستي. روست روبه

و در نتيجه به طور كامل از يكديگر قابل متفاوتي هستند
و پر اهميت اين اند، با اين تشخيص حال حركات لب بخش اصلي

لب سيستم را تشكيل مي و هاي گوينده بايد همواره قابل دهد
از. مشاهده باشند و شنونده نبايد بيش 20از اين رو، فاصلة گوينده

و) سه متر(فوت و چهرة گوينده بتابد و نور كافي بر باالتنه باشد
مي. گوينده در تاريكي قرار نگيرد لب همة عواملي كه خواني توانند

ر را محدود كنند، گفتار نشانه روا نيز با مشكل روبهاي
).8-10(كنند مي

و لهجه اي به بسياري از زبان با آن كه گفتار نشانه ها ها
و در كشورهاي بسياري به كار مي رود، اما در همه برگردانده شده

به در نتيجه، والدين كودكاني كه گفتار نشانه. جا وجود ندارد كار اي
م برند، گاه با مقاومت مدارسي روبه مي شوند كه اين سيستميرو

مي كودكي كه از گفتار نشانه. ارتباطي را ندارند كند، اي استفاده
در اين صورت. معموالً قادر است در مدارس عادي ثبت نام كند

اي برايش نياز به يك رابط دارد كه سخنان معلم را با گفتار نشانه
و دسترسي تعداد رابطين گفتار نشانه. بازگو كند به اي بسيار كم

.آنها گاه مشكل است
مي با وجود آن كه كودكاني كه گفتار نشانه آموزند اي

به مي عنوان زبان دوم خود استفاده كنند، اما توانند از زبان اشاره
. شنوايان بزرگسال نيستند غالباً قادر به برقراري ارتباط با اجتماع كم
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از ديگر محدوديت اي خوده كودكاني كه از چشم) الف: ها عبارتند
مي» شنيدن«براي  مي استفاده و كنند، دچار خستگي چشم شوند

البته. ها دارند بيش از كودكان شنوا نياز به استراحت بين صحبت
ب)33(تر است خواني تنها بسيار ساده اين كار از لب از)؛ اگر كودك

يك رابط استفاده كند برقراري ارتباط فردي وي با ديگران محدود 
براين بهتر است به او اجازه دهيم گاه خودش با ديگران شود، بنا مي

ج)2(ارتباط برقرار كند را به علت اين كه گفتار نشانه)؛ اي گفتار
كند، ممكن است كودك تمايل نداشته باشد كامالً قابل فهم مي

از اين رو، مربيان بايد. اش استفاده كند ماندة شنوايي ديگر از باقي
هاي مل داشته باشند كه همراه با آموزشبه اين مسأله توجه كا

به اي، كودك از آموزش گفتار نشانه و هاي ديگر ويژه تربيت شنوايي
زيرا كودك در هر حال براي شنيدن. گفتاردرماني نيز استفاده كند

و به مي اصوات گفتاري و محيطي از ويژه غيرگفتاري تواند
د)2(اش بسيار بهره ببرد ماندة شنوايي باقي از)؛ يكي ديگر

به هاي عمدة گفتار نشانه مشكل دليل اي اين است كه اين روش
مي به در نتيجه،. شود كارگيري حركات دستي، با زبان اشاره اشتباه

در بسياري از طرفداران روش هاي شفاهي آن را با زبان اشاره يكي
به نظر مي و گاه در مجامع عمومي از كارگيري آن اكراه گيرند

را سوي ديگر، چون طرفداران زبان اشاره گفتار نشانهاز. دارند اي
مي جزء روش مي هاي شفاهي را دانند با آن مخالفت كنند، زيرا آن

ـ قلمداد مي و نه خود ـ ه متعلق به جامعة شنوايان مشكل) كنند؛
شنوا، الزم است خانواده ديگر اين است كه براي آموزش كودك كم

راو مربي گفتار نشانه و در واقع، آموزشبه اي ها براي كار برند،
و مربيان است به. والدين كارگيري اين بنابراين، آنها بايد كامالً با

و استفادة دائمي از آن بپردازند و به يادگيري .)2(روش موافق بوده

 گيري نتيجه
توان چنين نتيجه گرفت با توجه به پيشينة مورد بررسي مي

جماي نشانه كه گفتار هاي آموزش شفاهي كودكان له روشاز
در كه اثربخشي آن بر حيطه)2(است شنوا كم هاي مختلف ارتباطي

به پژوهش و اكنون از هاي بسياري گزارش شده است عنوان يكي
و شنواكمهاي آموزشي كودكان روش در بسياري از كشورها

در بهبوداي نشانه هدف اصلي گفتار. ها كاربرد وسيع دارد زبان
لبتو و همخوان واكه(ها خواني واج انايي ، هجاهاي گفتاري،)ها ها

و گفتار پيوسته مشخص شده است واژه تك ). 11و10(ها، جمالت
را نيز شنواكماين روش در عين حال درك ارتباط گفتاري كودك 

 با استفاده از گفتارشنواكمادراك شنيداري كودك. دهد افزايش مي
مياي نشانه هاي اين تأثير در درك شنيداري واج.يابد بهبود

و گفتار پيوسته مشخص شده گفتاري، هجاها، واژه ها، جمالت
درك شنيداري را در ارتباطات هم بهبوداي نشانه گفتار. است
و بيان دو جزء غيرقابل جدا. بخشد مي با توجه به اين كه درك

ش تدريج بيان نيز افزاي شدن گفتار هستند، با افزايش درك، به
و اين امر در بسياري از پژوهش مي  ها گزارش شده يابد
سبب بهبود توانايي بياني كودكاي نشانه گفتار). 42و13،24(است
و پايهمي شنوا كم مي هاي زبان شود . بخشد شناسي وي را بهبود

مياي نشانه گنجينة واژگان كودكي كه از گفتار به استفاده كند
مق سرعت افزايش مي و در هاي ارتباطي، ايسه با ديگر روشيابد

مياي نشانه گنجينة واژگان كودكاني كه از گفتار كنند استفاده
و كامل ).12و10(تر است بيشتر

و پرورش و نوشتن كه هدف اصلي آموزش خواندن
بهبود قابلاي نشانه است، با استفاده از گفتار شنواكمكودكان 

در سن كمتري آغاز شوداي هرچه گفتار نشانه. كند توجهي پيدا مي
و هم در منزل(تر باشد ها فشردهو هرچه آموزش ) هم در مدرسه

).26(اثربخشي آن بيشتر خواهد بود
ها آموزش ديگر زبان اي، نشانه با استفاده از گفتار

مي) هاي خارجي زبان( از. شود نيز بسيار آسان اين روش به غير
و براي ديگر كودكان استثنشنواكمكودكان  ايي نيز كاربرد دارد

.)12(هايي هم دارد البته مانند هر روش ديگري محدوديت
با وجود همة مزايايي كه اين سيستم ارتباطي براي

شنوا در بر دارد، جاي تأسف است كه پس از گذشت كودكان كم
اكنون. چند دهه از تدوين آن هنوز به كشور ما معرفي نشده است

و انهكه برگردان فارسي گفتار نش اي در دسترس همة كودكان
به بزرگساالن فارسي از زبان قرار دارد، الزم است عنوان يكي

ها در اختيار كودكان هاي موفق ارتباطي در كنار ديگر روش روش
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و سراسر جهان قرار گيرد شنواي فارسي كم خانوادة. زبان در ايران
 شنوا آزاد است خود تصميم بگيرد كه از چه روشي كودك كم

هاي موجود استفاده كند، اما بر ماست كه ديد روشني از همة روش
كم. به او بدهيم ها، شنوا با توجه به ظرفيت زيرا هر كودك

و خانواده توانايي و عاليق خود مي ها و اش تواند روش ارتباطي
گير شدن امروزه با همه. رويكرد آموزشي خود را داشته باشد

و مداخلة برنامه وبه هاي شناسايي هنگام، وظيفة كارشناسان
متخصصان كشور خطير شده، بار مسئوليت بيشتري براي ارائة 

. شنوا بر دوش ايشان است خدمات بهتر براي كودكان كم

هاي ترين نسخه اي زبان فارسي از ساده خوشبختانه گفتار نشانه
يك تهيه شده بين زبان و يادگيري آن در هاي مختلف دنياست،

لبتعطيالت پايا و كارايي آن بر ون هفته ميسر است خواني، تمايز
و همخوان تا گفتار پيوسته(ادراك گفتار  و) از واكه مورد بررسي

اين روش گرچه براي كودكان كاشت. تأييد قرار گرفته است
و مدارس تلفيقي مي به حلزون شده ويژه تواند بسيار مفيد باشد، اما
و شنوايي براي آن دسته از كودكان كم كه دسترسي به امكانات

.تواند بسيار راهگشا باشد فناوري ندارند وكودكان نقاط محروم مي
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