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مقاله پژوهشي

 دبستانيشنوايكمآموزان تأثير آسيب شنوايي بر مهارت رياضيات دانش

2فاطمه جارچيان،2اعظم شريفي،2اللهي مهران فرج،1اصغر كاكوجويباري علي

 ايران تهران،،دانشگاه پيام نور شناسي، گروه روانـ1
 ايران تهران،،دانشگاه پيام نور گروه علوم تربيتي،ـ2

دهچكي
و هدف مي هاي تحصيلي را تحت رشد بهنجار بسياري از توانمندي،آسيب شنوايي:زمينه مي الشعاع قرار و پيشرفت آن را با كندي رشد مواجه هدف از اين.سازد دهد

كم پژوهش بررسي تأثير آسيب شنوايي بر مهارت رياضيات دانش چه شنوا در مقايسه با دانش آموزان .ارم ابتدايي بودآموزان شنوا در پاية
و ابزار آزمون سؤاالت رياضي استاندارد شده بين:روش بررسي كم دانش35، در نظر گرفته شد كه روي 2007المللي سال پژوهش از نوع مقطعي شنواي پاية آموز

و همچنين ورامين هاي چهارم ابتدايي با محدودة كاهش شنوايي متوسط رو به شديد تا عميق از مدارس استثنايي شهرستان و شهرري آموز شنواي دانش35، پاكدشت
شد همتا كه به روش تصادفي ساده از مدارس هم .جوار با مدارس استثنايي انتخاب شده بودند اجرا

كم ها، دانش در تحليل يافته:ها يافته به آموزان و استدالل در مقايسه با دانش شنوا در بعدشناختي در سه حيطه دانستن، تري نشان زان شنوا عملكرد ضعيفآمو كارگيري
و تفاوت معني شد دادند و بين مهارت رياضي دانش)>05/0p(داري مشاهده كم آموزان درشهرستان، و داري شنوا اختالف معني هاي تحت آزمون در هر دو گروه شنوا

.نشد
مياز جمله يادگيري رياضيات را تحت تأثي پيشرفت حوزة تحصيل،آسيب شنوايي:گيري نتيجه هاي متنوع تدريس در جهت پيشرفت تفكر ارائة روش. دهدر قرار

و همچنين توسعه درك مفاهيم در حوزة رياضيات در خدمات توانبخشي دانش و ساختارهاي شناختي رياضيات كم استنتاجي .شنوا شايان اهميت است آموزان
 شنواكمآموزان دبستاني، آسيب شنوايي، مهارت رياضيات، دانش:واژگان كليدي

)25/10/90:، پذيرش30/4/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
را مربوطهاي صحبت تولد بدو كودكان شنوا از به رياضي

هاي رياضي صحبت از همان اوايل درگيرآنها اغلبو شنوند مي
كه اشاره داشته) 1998( Gelmanو Gallistel.)1(شوند مي اند

و قواعد شمردن را دركاص سالگي تقريباً چهاركودكان در سن  ول
در اطالعات به كودكان قطعاًةارائةشيوو كنند مي بر توانايي آنان

م آماري حاصل هاي گزارش.)2(استثرؤحل كردن درست مسائل
به از آزمون آموزان رياضي در دانشةعمل آمده در زمين هاي

و كه آنها تأكيد داردشنوا كم  به جاي اتخاذ يك نگرش كلي
و اصوالً براي خالصه كردن معني، مرتبط  منحصراً روي لغات

).3(كنند قسمتي از متن تمركز مي

Ansell وPagliaro )2002 (ةدر زمين تحقيق خوددر
كم مهارت رياضيات دانش شنوا به اين نتيجه رسيدندكه آموزان

و كاربردف توانايي در برقراري ارتباط بينضع لغات موجود در متن
محسوب شنواكم آموزان دانشز مشكالت اصليا،محاسباتي

در ارتباط با رياضيات) 2004( همكارانو Zarfaty).4(شود مي
يادگيري آموزان آسيب ديده شنوايي نتيجه گرفتند دانش

 غيــررسمي كودكان پيش از آغـاز مدرسه نقش حيـاتي در
و كندمي از طريق آموزش رسمي ايفاء اضيات آنهايـادگيـري ري

ينمفاهيم اعداد معضل مهمي در مباحث پيشدرك رغم اينكهيعل
كم رياضي ميشنوا محسو براي تعويق در يادگيري ولي،شودب
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به شمار آنان هاي رياضي قابليتدر ضعفز عوامل اصليازبان
بين اند اشاره كرده) 2007( Gaustadو Kelly).5(آيد مي

و ساخت،خواندنةسطح درج هاي زباني، مهارت واژگان
كهمك.دوشميديده هاي رياضي ارتباط همسويي مهارت  شنواياني
و فرايندهاي زبان مهارت شناختي هاي بيشتري در درك مطلب

).6(كنندمي رياضي كسببهتري در آزمونةنمر رنددا
و گسترده يكي از مهم ترين مطالعات انجام شده ترين
تح توسط انجمن بين مطالعه،صيليالمللي ارزشيابي پيشرفت

و علوم بين  Trends in) المللي روندهاي آموزش رياضيات

Intrenational Mathematics and Science Study: 

TIMSS) است.TIMSS هر يكچهار به فاصله بار انجام سال
درو شود مي ةآموزان پاي مقطع ابتدايي دانشجامعه مورد آزمون

.هستند سوم راهنماييةدر مقطع راهنمايي پايو چهارم ابتدايي
باةپايدر)TIMSS )2007 ايران در آزمون رياضي چهارم ابتدايي

با كشور شركت36از ميان 500المللي بين ميانگين عملكرد كننده
ساختار اساسي چارچوب).7(شد28رتبه حائز 402 امتيازكسب 

دو TIMSSةرياضيات در مطالع و شناختي تعري در ف بعد محتوايي
اشكال هندسي هاي اعداد، بعد محتوايي به بررسي حيطه.شود مي

و نمايش دادهو اندازه مي گيري و بعد ها به پردازد شناختي
و استدالل دانشهب هاي دانستن، حيطه .توجه دارد آموز كارگيري

 مطالعة ابزارةبر پاي)1389( همكارانو كاكوجويباري
 Progress in International) پيشرفت سواد خواندنالمللي بين

Reading Literacy Study: PIRLS) خواندن سواد عملكرد
بهةدر سه پايراي مدارس استثناييشنواكمآموزان دانش تحصيلي

چهارم پاية آموزان شنواي با دانش تفكيك ميزان كاهش شنوايي
از حاكينتايجو مورد ارزيابي قرار دادندابتدايي در مدارس عادي 

م هاي كليه آزمودني بين سواد خواندن عملكرددرداريعناختالف
آموزان شنواي چهارم ابتدايي در مدارس عادي دانشو شنوا كم
در).8(بود )1389(و همكاران شريفيتحقيق همچنين

كم دانش افت شنواييةبا محدودمدارس استثنايييشنوا آموزان
كليه سطوحدريچهارم ابتدايةپايدرمتوسط رو به شديد تا عميق 

تر از همتايان شنواي خود ضعيفيداريمعنورط درك خواندن به

تحقيقات انجام شده به تأثير.)9(عمل نمودنددر مدارس عادي 
و درك خواندن تأكيد منفي كاهش شنوايي بر مهارت سواد

روي براي اولين بار در ايران پژوهش حاضر).9و8(داشت
كم دانش اشنوا آموزان ازستثناييي مدارس ابزارو با استفاده
برآسيب شنواي تأثيربررسيو براي) TIMSS )2007 المللي بين ي

شدمهارت رياضي پيو انجام بود كه آيا پرسشپاسخ به اين در
كم مهارت رياضيات دانش كاهش شنواييت تأثيرحتشنوا آموزان

؟گيرد قرار مي

 روش بررسي
انجام 1388ـ89 در سال تحصيلي مقطعي حاضرپژوهش

در.شد به با و سهولت در دسترسي نظر داشتن بعد مسافت
و هاي ورامين، آموزان شهرستان دانش شهرري اين پاكدشت

آماريةجامعو وهش انتخاب شدندژپانجام برايها شهرستان
و عادي استثنايي چهارم ابتدايي از مدارسةآموزان پاي دانش

محدود با توجه به تعداد.شد انتخاب مذكورهاي شهرستان
كم دانش با آماري در مورد اين دانش نوا نمونةش آموزان آموزان

و باچهارم ابتداييةآموزان پاي كليه دانشجامعه آماري برابر بود
91( تا عميق)بل دسي56-70(افت شنوايي متوسط رو به شديد

دا.)10(تحت آزمون قرار گرفتند)بل به باال دسي وزانآمنشتعداد
وپنج تفكيك در ورامين به وپنچ پاكدشت پسر،نه دختر ده دختر

و شهرري مدرسه پسرانه شهرري فاقد.دختر بودشش پسر
شهر تهران استثنايي آموزان پسر در مدارسو دانش استشنوا كم

 آموز دانشدو آموزان كل دانش از تعداد.مشغول به تحصيل هستند
ر)دختر( چهار( آموز دانش12،و به شديدكاهش شنوايي متوسط

و و)بل دسي71ـ90( كاهش شنوايي شديد)پسرهشت دختر
و10( آموز دانش21  كاهش شنوايي عميقاز)پسر11دختر

دررغم آموزان علي دانشو برخوردار بودند ميزان كاهش تفاوت
.نداشتندكسب نمرات در اين آزمون نظرشنوايي چندان تفاوتي از 

كم دانشةكلي،از اين رو آموزان شنوا با دانش آموزان تحت عنوان
 آموزان نفر از اين دانش17.همتاي شنوا مورد مقايسه قرار گرفتند

و تربيت شنوايي(خدمات توانبخشياز شنوا كم )گفتاردرماني
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از دانشةكليو مند بودند آموزشگاه بهره گيساليك آموزان قبل
به11و دچار آسيب شنوايي شده بودند ناپيوسته در سنينورط مورد

و بودند قبل از شروع مدرسه تحت خدمات توانبخشي قرار گرفته
كم دانش35 هر مدارس سال در پنج بااليينسنازشنوا آموز

آموزان براساس اطالعات دانشةكلي.ت نام شده بودندثباستثنايي 
بر بهداشتي از هوش در حد طبيعي برخوردار بودندةپروند اساسو

و مشاوره با معلم ن مربوطه از نظر هوشي تفاوتابازدهي تحصيلي
.نداشتند چشمگيري با يكديگر

و16(نفر35آموزان شنوا نيز دانش بودند)پسر19دختر
همورط كه به جوار با مدارس تصادفي ساده از مدارس عادي

ازةبا بررسي پروندو استثنايي انتخاب شدند و پزشكي تحصيلي
و شنوايي هنجار برخوردار بودند هوش ،به گفتة معلمان.طبيعي
كم دانشوالدين و شنوا آموزان وشهرريدرشنوا همفكري ارتباط

.كادر آموزشي مدرسه داشتند بيشتري با
استاندارد شدهت رياضياالؤسابزار پژوهش دفترچه

زمان براي اجراي دقيقه36و بود)TIMSS )2007المللي بين
با آزمون شد TIMSS مطابق پژوهش در اين.در نظر گرفته

از توانمندي دانش تا نقش قرار گرفت نظرشناختي مورد بعدآموزان
ب و گويي پاسخةهاي شناختي در نحو كارگيري مهارتهدانش زباني

قرار بررسيو مورد بحث بهتر TIMSSآزمون هاي پرسشبه 
دانشدرآموز ايي دانشمربوط به توان،شناختي دانستنةحيط.گيرد

ابكارگيريهبشناختيةحيط،مفاهيم رياضي استازاودركو

در دانش عملكرد و توانايي خلق روش ها، استفاده از مهارت آموز ها
شناختيةحيطو،قضايا در حل مسائل رياضي مرتبط است

و نظاماستدالل نيز به توانايي  حلو آموز مند دانش تفكر منطقي
غ آنمسائل اختصاص برخورد نداشته استهايرمعمول كه چندان با

.)11(يابد مي
و تحليل داده در باها تجزيه استفاده از آزمون ابتدا

هاي پژوهش مورد بررسي قرار توزيع دادهكولموگروف اسميرنف 
و به گرفت در داده هنجارتوزيع با توجه شناختي هاي حيطه ها

ب و دهمربوط به دانستن هركارگيري كمر و شنوا دو گروه از شنوا
وtآزمون به مستقل در داده هنجارعدم توزيع با توجه ةحيطها

 براييوـ ويتنيمنشنوا از آزمون ناپارامتري استدالل در گروه كم
شد مقايسة  عملكردةمقايس براي،همچنين.دو گروه استفاده

در مهارت رياضيات دانش به شهرستان آموزان تفكيك هاي مختلف
و يككم در گروه شنوا .دشطرفه استفاده شنوا از آناليز واريانس

 14SPSSةنسخو با استفاده ازp=05/0ها در سطح آماري داده
.شد تحليل

ها يافته
24،پرسش74ازآزمونةدفترچدر با توجه به اينكه

 پرسش30و)24حداكثر امتياز(شناختي دانستنةبه جنب پرسش
ةبه حيط پرسش20و)31حداكثر امتياز( كارگيريهب حيطة به
 در واقعو اختصاص داشت)22حداكثر امتياز(ناختي استداللش

شنوايان مدارسكمآموزان شنواي مدارس عادي باشناختي رياضيات در دانشمقايسه ميانگين امتياز سه حيطه بعدـ1جدول
 استثنايي در پايه چهارم ابتدايي

 شنواكمامتياز گروه شنواامتياز گروه

p كمترين بيشترين)انحراف معيار(ميانگين كمترين بيشترين)انحراف معيار(ميانگين هاي بعد شناختي حيطه

03/490000/0)22/2(86/10222)01/5( دانستن
85/270000/0)19/2(40/13284)73/6( كارگيري به

85/040000/0)19/1(69/7180)02/4( استدالل
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ةكمترين امتياز به حيطو ارگيريكهبةبيشترين امتياز به حيط
گروهدر باالترين امتياز نيز در اين آزمون،استدالل تعلق داشت

و كمترين بود)40/13امتيازبا(كارگيريهبةمربوط به حيط شنوا
كه در حالي،تعلق گرفت)69/7با امتياز(استداللةامتياز به حيط
و)03/4با امتياز( دانستنةباالترين امتياز به حيطشنوا در گروه كم

ختصاص پيداا)85/0با امتياز(استداللةكمترين امتياز به حيط
).1جدول(كرد

از يافته و آناليز آنها آوري داده جمع هاي كسب شده پس ها
كه توسط نرم كم دانشافزار نشان داد شناختي شنوا از نظر آموزان

اختالف22/2نحراف معياراو03/4 ميانگينبادانستنةحيطدر 
بايمعن با داري 01/5انحراف معيارو86/10ميانگين گروه شنوا

باكمگروه نيز كارگيريهبةدر حيط.)>05/0p(دهندمينشان  شنوا
عملكرد داريمعنورطبه19/2انحراف معيارو85/2ميانگين
بهتري ضعيف با نسبت نحراف معياراو40/13ميانگين گروه شنوا

گروه،استداللةدر حيط همچنين.)>05/0p(نشان دادند73/6
با كم دارياختالف معن19/1انحراف معيارو85/0ميانگين شنوا

با نسبت به 02/4انحراف معيارو69/7ميانگين گروه شنوا
.نشان داده شده است1كه در جدول ) >05/0p(داشتند

 عملكردفرض برابري1جدول طبق،كلي طورهب
كم دانشدر حيطهشناختي در هر سه بعد با آموزان شنوا

با دانش هر دانشو تأييد نشد >05/0p آموزان شنوا آموزان شنوا در
و اختالف معن،تحت بررسيةسه مؤلف رايعملكرد بهتر داري

كم نسبت به دانش .شنوا نشان دادند آموزان

در علي كم رغم اينكه و هر دو گروه از شهرري،شنوا شنوا
و از باالترين ميانگين ولي ند، ترين امتياز برخوردار بودنپايي ورامين

كم نمرات رياضي دانش به آموزان و شنوا در شنوا از تفكيك هر يك
يكبرها شهرستان كه از نظر نشان دادطرفه اساس آناليز واريانس

كم دانش مهارت رياضيبينيداريآماري اختالف معن شنوا آموزان
،13/5انحراف معيارو29/8هاي شهرري با ميانگين شهرستان در

باوو12/3انحراف معيارو62/7ميانگين پاكدشت با رامين
.)<05/0p(ردوجود ندا68/3انحراف معيارو28/7ميانگين 

دردر نيز آموزان گروه شنوا همچنين دانش  مهارت رياضي
،56/4انحراف معيارو9/35با ميانگين هاي شهرري شهرستان
باو ورامين88/15انحراف معيارو32با ميانگين پاكدشت
داري نشانياختالف معن17/14انحراف معيارو95/27ميانگين

.)2جدول( ندادند

 بحث
حاكي از اختالف)TIMSS )2007نتايج حاصل از آزمون

كم دار عملكرد دانشيمعن شناختي بعدةدر هر سه حيطشنوا آموزان
ضعفها پرسشعدم توانمندي الزم در درك.با همتايان شنوا بود

كم دانشةاصلي كلي ةگنجين.در اين تحقيق بودشنوا آموزان
و عدم برقراري واژگان ناقص، ناآشنايي با ساختارهاي نحوي

كه،باعث شده بود پرسشارتباط بين لغات موجود در متن 
در همان.آموزان متوجه صورت مسئله نشوندنشاد گونه كه

و سواد خواندن تأثير منفي تحقيقات كاهش شنوايي بر درك

و انحراف معيار مهارت رياضي در سه شهرستان تحت آزمون در گروهـ2جدول و شنوايهاي كمميانگين شنواي مدارس استثنايي
 مدارس عادي

ها امتياز در شهرستان)انحراف معيار(ميانگين

p ورامين پاكدشت شهرري گروه

95/27432/0)17/14(32)88/15(9/35)56/4( شنوا
28/7153/0)68/3(62/7)12/3(29/8)13/5( شنوا كم
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دركبرآسيب شنوايي به تأثير سوء بود پژوهش جاري نيز گذاشته
باةنتيجو)9و8(گذاشت صحه مهارت رياضياتواندن خو حاصل

مبني بر اينكه بين)Gaustad )2007و Kellyتحقيق 
و خواندن ارتباط همسويي وجود دارد مهارت ،)6(هاي رياضي

.داشت همخواني
نقص در دانش زباني)2004(همكارانو Zarfaty نظر از

ا درو ضعف مهارت خواندن باعث مهارت رياضي يجاد اختالل
كم دانش شد آموز كم كه دانشامتيازي).5(شنوا خواهد شنوا آموزان

از هايي پرسشدر اين آزمون كسب نمودند متكي بر  بود كه
به آنان بيشتر توجهو برخوردار بود سادهو اي كوتاه صورت مسئله

و قواعد پايهةحيط هاي پرسش اي شناختي دانستن كه به شناخت
و بازخواني اطالعات محاسب اعداد، ميه .بودد معطوفوش مربوط

Ansell وPagliaro )2006(آموزان دانش اند اشاره داشته نيز
را شنوا كم به عمليات رياضي الزم براي حل مسائل صورت مسئله

و اصوالً بلكه تمركز آنها كنند، مرتبط نمي در روي ارقام  اعداد
و حلن شنواي همتاآموزا آنها نسبت به دانش مسائل بوده براي
مي هاي متفاوت مسئله از روش آموزان دانش.)12(كنند تري استفاده

مبادرت هايي پرسشبه گويي بيشتر به پاسخشنوا در اين آزمون كم
ميبه داشتند كه  بهوشد انجام محاسبات چهارگانه اصلي مربوط

كهها پرسش و روش كارگيري مهارتهببه نياز يي و ايجا ها د ها
و همچنين و مدل براي حل مسئله و تعميم تحليل، تجزيه تفسير

در رغم اينكه دانش علي.ندادند چنداني خواننده داشت پاسخ آموزان
كمدو هر و گروه در شنوا عملكرد،حيطه شناختي استدالل شنوا

دو ضعيف ب تري نسبت به و ولي،كارگيري نشان دادندهبعد دانستن
حاصلةنتيج. محرز بود كامالًشنواكم اين ضعف در گروهشدت 

بر) Kritzer )2008 با پژوهش كماينكه مبني در افراد  حيطهشنوا
و تفكر منطقي رياضيات نمر در پايين ات بسياراستدالل تري
.همخواني دارد)13(كنند مقايسه با همتايان شنواي خود كسـب مي

م د يزانكودكان شنوا قبل از شروع مدرسه از انش زيادي
و درگير صحبت هاي رياضي غيررسمي رياضي برخوردارند

كم)1(شوند مي شنوا به علت آسيب شنوايي دچار ولي كودكان
و ناخواسته از اين دانش هستنداختالل در مهارت گوش دادن 

ةآموزان تحت آزمون در زمر دانش.دشون غيررسمي محروم مي
كه دانش در مدارس سال پنجسنين بااليازآموزاني بودند

باو واژگان بسيار محدودةبا خزانو استثنايي ثبت نام شده بودند
و بودندضعف شديد در توانايي زبان گفتاري آموزش را آغاز نموده

آموزان با مشكالت زيربنايي دانشاين به تعبيري ضعف عملكرد
.ارتباط نبود آنان بي

ن آموزا نتايج آزمون نشان داد كه مشكالت رياضي دانش
ازشنوا كم و ضعف مهارت ناشي بازخواني اطالعات هاي محاسباتي
آنان در درك روابط پيچيده اصلي بلكه ناتواني نيست،ها دادهو

ب و عدم مربوط كارگيري تفكر استنتاجي در حل مسائلهرياضي
و روش تكنيكةارائ.دوش مي كارگيريهبو)14(هاي خاص ها

و متنوعي فراتر از هاي تدريسي كه بتواند تجا روش رب غني
و مفاهيم ملموس به دانش كم واقعيات در بهبود،دكنشنوا ارائه آموز

شدؤمرياضيات كيفيت يادگيري  .ثر واقع خواهد
كم دانشرغم اينكه در اين پژوهش علي با آموزان شنوا

از خدمات نيز تعداديو شركت داشتنديميزان افت شنوايي متفاوت
تفاوت قابل با اين حال،ه برخوردار بودندتوانبخشي آموزشگا

بهبودبخشي به كيفيتدر.اي در نمرات آنان مالحظه نشد مالحظه
يادگيري نقش نيروهاي توانبخشي نبايد ناديدهـ يند ياددهيافر

يت شنوايي در راستاي پرورشبترهاي برنامهطراحيوگرفته شود 
.دكرنوا خواهدشكمپيشرفت كمك قابل توجهي به مفاهيم رياضي 

 گيري نتيجه
كم دانش در هر سه حيطه مدارس استثناييدر شنوا آموزان

اختالف)TIMSS )2007براساساتشناختي رياضيبعد
آسيب.نشان دادند در مدارس عادي با همتايان شنوايداريمعن

كم دانش،شنوايي شنوا را در معرض مشكالت يادگيري آموزان
و تعارضات بين آنچه رايب.دهد رياضيات قرار مي كم كردن فاصله

مي كه برنامه و آنچه كه دانش ريزان آموزشي قصد آموز كنند
مي كم مي،كند شنوا كسب هايي در تدريس رسد روش الزم به نظر

كههب آموزان را به سمت سطح يادگيري دانش كار گرفته شود
وكنتفكر استنتاجي هدايتوتقويت ساختارهاي شناختي رياضي  د
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دركه شودهايي لحاظ برنامه،خدمات تربيت شنواييةارائ در
.مؤثر واقع شوددرك مفاهيم رياضي پيشرفت

 سپاسگزاري
ومحترم مديريت بدين وسيله از زحمات پرورش آموزش

وخاني هاي استان تهران سركار خانم زهرا قره استثنايي شهرستان
مدارس تحت آزموننامعلمو همكاران توانبخشي،كليه مديران

و،ورامينهايو عادي شهرستاناستثنايي مدارس اعم از  پاكدشت
ميشهرري  درو از تمامي دانش شود قدرداني اين آموزاني كه
به پژوهش مي تحت آزمون قرار گرفتند سپاسگزاري ويژه .آيد عمل

REFERENCES 
1. Swanwick R, Oddy A, Roper T. Mathematics 

and deaf children: an exploration of barriers to 
success. Deaf Educ Int. 2005;7(1):1-21. 

2. Gallistel CR, Gelman R. Preverbal and verbal 
counting and computation. Cognition. 
1992;44(1-2):43-74. 

3. Blatto-Vallee G, Kelly RR, Gaustad MG, 
Porter J, Fonzi J. Visual spatial representation 
in mathematical problem solving by deaf and 
hearing students. J Deaf Stud Deaf Educ. 
2007;12(4):432-48. 

4. Pagliaro CM, Ansell E. Story problems in the 
deaf education classroom: frequency and 
mode of presentation. J Deaf Stud Deaf Educ. 
2002;7(2):107-19. 

5. Zarfaty Y, Nunes T, Bryant P. The 
performance of young deaf children in spatial 
and temporal number tasks. J Deaf Stud Deaf 
Educ. 2004;9(3):315-26. 

6. Kelly RR, Gaustad MG. Deaf college 
students’ mathematical skills relative to 
morphological knowledge, reading level, and 
language proficiency. J Deaf Stud Deaf Educ. 
2007;12(1):25-37. 

7. Mullis IVS, Martin MO, Foy P. TIMSS 2007 
international mathematics report: Findings 
from IEA's trends in international 
mathematics and science study at the fourth 
and eighth grades. Chestnut Hill, MA: Boston 
College; 2008. 

8. Kakojoibari AA, Sarmadi MR, Sharifi A. 

Comparison of reading literacy in hearing 
impaired and normal hearing students. Audiol. 
2010;19(1):23-30. Persian. 

9. Sharifi A, Kakojoibari AA, Sarmadi MR. 
Comparison of different levels of reading 
comprehension between hearing-impaired and 
normal-hearing students. Audiol. 
2010;19(2):25-32. Persian. 

10. Harrell RW. Pure tone evaluation. In: Katz J, 
Burkard RF, Medwestsky L, editors. 
Handbook of clinical audiology. 5th ed. 
Baltimore: Williams & Wilkins; 2002. p. 71-
87. 

11. Mullis IVS, Martin MO, Ruddock GJ, 
O'Sullivan CY, Arora A, Erberber E. TIMSS 
2007 assessment frameworks. Chestnut Hill, 
MA: Boston College; 2005. 

12. Ansell E, Pagliaro CM. The relative difficulty 
of signed arithmetic story problems for 
primary level deaf and hard-of-hearing 
students. J Deaf Stud Deaf Educ. 
2006;11(2):153-70. 

13. Kritzer KL. Family mediation of 
mathematically besed concepts while 
enagaged in a problem-solving activity with 
their young deaf children. J Deaf Stud Deaf 
Educ. 2008;13(4):503-17. 

14. Power D, Leigh GR. Principles and practices 
of literacy development for deaf learners: a 
historical overview. J Deaf stud Deaf Educ. 
2000;5(1),3-8. 

 

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



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

