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 مهم چه آن. تفاوتهاست درباره مطالعه کودکان استثنایی، عنوان به ناشنوا کودکان درباره مطالعه:چکیده

  است وهمین ویژه ناتوانیهاي و تواناییها از که ترکیبی دارند استعدادهایی کودکانی چنین که است است این

 است اي هوشمندانه بسیار هاي فعالیت از یکی خواندنمیسازد.  پژوهش آماده و مقایسه و مطالعه براي بستررا

 در شدن ماهر و بوده مبتنی فراوانی نیازهاي پیش بر که است مهارتی.گیرد می یاد زندگی طول در انسان که

 هاي مهارت بین در مهارت مهمترین بتوان شاید را خواندن. است طوالنی زمان مستلزم آن، ابعاد همه

 کردن غنی هاي روش ترین داشتنی دوست و آمدترین کار از یکی سنین همه در خواندن. دانست آموزشی

 ناشنوا کودکان بیشتر. هوش نه است شنیدن ضعف و ناتوانی معناي به ناشنوایی، دیگر سویی از است، زبان

 .گشاید می رویشان به را جدید دنیاي درهاي خواندن زیرا دارند، خواندن هاي مهارت یادگیري به اشتیاق

 .خواندن، زمان، کودک، ناشنوا، مهارتکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 چنین که است این است مهم چه آن. تفاوتهاست درباره مطالعه کودکان استثنایی، عنوان به ناشنوا کودکان درباره مطالعه

پژوهش  و مقایسه و مطالعه براي بستررا  وهمین است ویژه ناتوانیهاي و تواناییها از که ترکیبی دارند استعدادهایی کودکانی

 کودکان.  آید می دنیا به استثنایی نفر 1 نفر، 10هر از که میدهد نشان آمارها(.  1944 کافمن، هاالهان،)میسازد آماده

 تعلق طبقه این به درصد 6 که میباشد به آسیب شنوایی متعلق آن طبقات از  یکی هستند، متعددي طبقات استثنایی داراي

 نشنیدن مفهوم به فقط شنوایی حس از بودن محروم. است انسان برتر حواس از یکی شنوایی(. 1373 سیفنراقی، نادري،)دارد

  باشد می اجتماعی و فردي زندگی وامیدبخش مفید تجربیات از بسیاري به دستیابی عدم آن ماحصل بلکه .  نیست صدا
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 نوزاد است  1000در هر  نوزاد 4-7بوده و شیوع آن بین  کشور در شایع معلولیت سومین شنوایی (. کم 1388موللی،)

 شنوایی - کم.  است بیشتر  آن سوء اثرات باشد بیشتر آن میزان و کمتر شنوایی کم شیوع سن چه هر( .  1386 فیروزبخت،)

 ( .2000، مرتی آلپینرو) گذارد می تاثیر تحصیلی پیشرفت و هوشی و رشد درکی ، نوشتن  خواندن، ، گفتاري و زبانی رشد بر

 دار معنی و هدفمند  استفادة نحوة و میگیرند یاد را زبان اطرافیان، صحبتهاي به دادن گوش با بهنجار شنوایی داراي کودکان

 شناختی، رشد و گوناگون ارتباطی هدفهاي  براي زبان از استفاده و دادن گوش در آنها تجربۀ افزایش با. آموزند می را زبان از

 گوش)نی زبا مهارتهاي. میشود محسوب مهارت یک خواندن ، زبانی مختلف رویکردهاي در.  میشوند ماهرتر ارتباط برقراري در

 که است شناختی مهارتهاي از یکی بنابراین خواندن .دارند کامل  ارتباط هم با(  نوشتن و خواندن گفتن، سخن کردن،

 اي پیچیده خواندن، روند . درک(  2001 همکاران، و کوهن) ایجاد میشود فرهنگی تجربه  و عصبی دستگاه تعامل درنتیجه

  مهمترین از یکی و(  2010، لندي)باشد می معانی درک و کلمات شناخت ترکیب مهارتهاي و هماهنگی نیازمند که است

 و شنیدن و گفتن  راه از چه خواندن، به تسلط(.  2006همکاران، و 3 کونرز. )است دروس یادگیري در براي کودکان ها مهارت

خواندن  یادگیري و(  1386 کریمی،)  میگیرد صورت عالئم زبان و ها نشانه بردن کار به با نوشتن، و خواندن  طریق چه از

با توجه به اینکه شخصیت کودک  (.2001است)مدو و می بري،  هاي نوشتاري  نشانه از معنا دریافت چگونگی دانستن مستلزم

در خانواده شکل می گیرد و او تمام  سال هاي  اولیه  زندگی را همراه والدینش می گذراند، بنابراین نقش آنها در رشد و 

 تکامل کودک و عادت خواندن بسیار مهمتر از مدرسه است.

 خواندن:

. است معنایی و شناختی واج قوانین همچنین و خواننده آگاهی و بینایی اطالعات بر مبتنی زبانی -روانی فرآیند نوعی خواندن

 انتظارات از حاصل ادراکی داد درون در زبانی هاينشانه از استفاده شامل و آزمایشی فرآیند نوعی خواندن سخن، دیگر به

. دهد قرار گیريتصمیم و وارسی مورد تصحیح یا رد تأیید، براي و کند پردازش را رسیده اطالعات باید که است خواننده

 و بینایی ادراک توانایی ویژه به فرآیندها از ايمجموعه بایستمی آن معناي و چاپی حروف یا متن بین پلی ایجاد براي خواننده

 محصول خواندن واقع، در. کند فعال را گذشته تجارب و زبانی دانش ،(سازماندهی توجه، حافظه،) شناختی هايتوانایی سایر

 (.1388 همکاران، و سیاهکلرودي) است خواندن خاص هايتوانایی در مهارت کسب و قبلی دانش زبانی، شناختی، هايتوانایی

 از استنتاج و تفسیر مطلب، درک توانایی. است آموزاندانش یادگیري هاينیاز ترینمهم از مطلب درک و خواندن در مهارت

 را زیستن بهتر و اندیشیدن بهتر شیوه و کندمی آشنا جدید اطالعات و افکار با را آموزاندانش درسی، غیر و درسی متون

 شناخت و نوشتاري مطلب درک به معطوف خواندن آید،می بر خواندن سواد نظري چارچوب و مبانی از که گونه آن. آموزدمی

 به با نویسنده که است پیامی مقصود و معنا و هادانستنی دریافت و هاجمله ها،عبارت ها،کلمه مفاهیم و معانی ها،ارزش
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 کسب مستلزم خواندن مهارت یادگیري(.1388 خادمی، و جباري) است نوشته را آن کالمی رمزهاي و هانشانه کارگیري

 :است زیر هايمهارت

 زبان هايجمله و هاکلمه حروف، از اعم زبانی عناصر دیداري بازشناسی( الف

 .شودمی منجر متن و جمله پیام درک به نهایت در که آنها بین موجود معنایی روابط و عناصر این معناي درک( ب

 (1378)زندي،

 خواندن: مهارت

 صحبت مانند زبانیفرایندهاي  سایر با نزدیکی  ارتباط زبانی، نظر از. زبانی است فرایندي هم و شناختی فرایندي هم خواندن 

 آن از مغز که را ذهنی هاي تمامی فعالیت نیز شناختی نظر از. دارد ، کند می کسب که کودک کردن گوش و نوشتن کردن،

و  مطلب درک آنجایی که از (. 1388 حسن زاده،)بردارد در را اطالعات بازیابی و ذخیره مانند پردازش، ، گیرد می بهره

 درک نیز و وجمله کلمه حروف، از اعم زبانی و عناصر دیداري مهارت بازشناسی دو کسب مستلزم خواندن مهارت یادگیري

 دو این در ضعف و قوت نقاط وشناخت حیطه دو این ارزیابی بنابراین آنهاست بین معنایی موجود روابط و عناصر این معناي

 کودکان آنکه از قبل بلکه شود نمی آغاز مدرسه در یکباره به خواندن (.رشد1386به نظر می رسد)زندي،  ،ضروري زمینه،

 شناخت یعنی  شناختی واج آگاهی و کلمات به نسبت حساسیت گرامر، نحو، مانند مهارتهایی به کنند آغاز را نوشتن و خواندن

 جاکبسون) است بعدي  موفقیتهاي اساس و بوده خواندن رشد بر مقدم یابندکه می دست کلمات سازنده هاي صدا به نسبت

 فعالیتهاي فعال در مشارکت و یادگیري امر در را کودکان اختالالت شنوایی، (. 2009 وهمکاران، ؛پیترز2000، ولندبرگ

 توجه مورد معموالً آسیب شنوایی با کودکان در خواندن مطالعه رو، این از .می کند رو روبه جدي مشکالت با آموزشی

  .حیطه است این به مربوط متخصصان

 ناشنوایان: در خواندن درك ارزیابی

 دادن گوش . دارد وجود کامل ارتباط آنها بین که هستند زبانی هاي - مهارت نوشتن و خواندن گفتن، سخن کردن، گوش

 گیرد، لطمات قرار شنوایی آسیب تاثیر تحت مهارت این اگر.گیرد می فرا خود جریان رشد در فرد که است زبانی مهارت اولین

 هاي فعالیت ناشنوا در آموزان دانش فعال مشارکت و یادگیري بر امر که این شد خواهد وارد زبانی مهارت هاي بر اساسی

 مهارت و صدا به پاسخگویی در کودکان بین توانایی قوي ارتباط (، به1983، 1985برادلی و برایانت) .است موثر بسیار آموزشی

موفقیت  کننده پیشگویی کلمات، به نسبت اولیه که حساسیت دهد می نشان ها پژوهش امروزه. بردند پی هاي خواندن

 چنانچه بنابراین . دارد خواندن پیشرفت با زیادي ارتباط واجها، به حساسیت نسبت افزایش جهت در مداخالت و است خواندن

 خواهند آسانی به نوشتن را و خواندن مهارتهاي دهند، انجام فعاالنه را سخن گفتن و دادن گوش مهارتهاي کودکان،
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براي  ، 1916 سال در.  است شده انجام ناشنوایان درک خواندن مشکالت زمینه در متعددي .پژوهش هاي(2008آموخت.)لوي،

 خواندن ، مهارت ارزیابی براي را آزمونی ،( 2001به نقل از ورنون،) پاترسون و پینتر نام به انگلیسی پژوهشگر دو بار، اولین

 در شده لحاظ و دستورات می خواندند را جمالتی باید ساله 16 تا 14 آموزان ناشنواي دانش آزمون، این در. کردند اجرا و تهیه

دانش  معادل ساله شانزده تا ناشنواي چهارده آموزان دانش عملکرد که داد نشان بررسی نتایجاین.  میکردند اجرا را آن متن

 داشته مشابهی نتایج شدند، انجام زمینه دراین نیز بعد به تاریخ آن  از که پژوهشهایی متأسفانه. ساله است 7 شنواي آموزان

. کردند بررسی هلندي کودک 69 خواندن درک مهارت میزان بر را به خواندن والدین نگرش (، تاثیر2001پیتر و پاول) .اند

 موثر خواندن درک نمره درافزایش خواندن، زمینه در والدین راهنمایی و اجتماعی مثبت عاطفی، نگرش که داد نشان نتایج

( بر روي تا ثیر روش هاي آموزشی بر مهارت 2009( در امارت متحده عربی و اسپورر)2002است. مطالعه یاسر و هیالوانی)

 توانند می چگونه والدیندرک خواندن در کودکان نشان داد که آموزش معکوس بیشترین تاثیر را بر مهارت درک خواندن دارد.

 و برانگیزند خواندن به را کودک عالقه مثبت و خوب کتابهاي خواندن با توانند می باشند؟والدین کودکانشان دنخوان مربی

 است معتقد خانه در والدین رفتار براي دستورالعملی ارائه ضمن آدامز مرلین دکتر. دهند پرورش او در را خواندن هاي مهارت

 وي، نظر به.  آموزند می نوشتن و خواندن دیگر کودکان از زودتر شود،می خوانده کتاب برایشان خانه، در که کودکانی

 آمادگی به رفتن از پیش مهارت دو به او.  دارد بستگی است، گرفته یاد خانه در آنچه به کامالً اول کالس در کودک موفقیت

 را صداها تواند می او بخوانند، کتاب کودک براي اگر وي باور به.  هاواژه تلفظ دیگري، و الفبا شناختن یکی:  آند می اشاره

 در او حامی و کنند کنترل را کودکانشان خواندن توانند می والدین چگونه. شود آشنا کلمات با کردن هجی با و بشناسد

.  نیست والدین حمایت از تاثیرگذارتر حمایتی هیچ و ندارد شناخت کودکش به نسبت والدین اندازه به باشند؟هیچکس خواندن

 با را کودکانشان خواندن پیشرفت توانند می آنها.  کنند کمک مدارس در آموزان دانش مشکالت رفع در توانند می والدین

 اینکه براي کودکتان بدانید که باشد این باید هدف تنها.  کنند گیري هانداز گیرندمی نظر در کار این براي که معیارهایی

 معلمش با وي، خواندن از مراقبت ضمن باید والدین رفت، مدرسه به کودک وقتی.  دارند نیازهایی چه باشد، خوبی کتابخوان

 شود می زده خواندن از کودک ه ک است آموز دانش و معلم بین مناسب ارتباط نکردن برقرار دلیل به شاید.  باشند ارتباط در

 به.  کنند توجه نیز او عالقه مورد هاي برنامه دیگر به کودک، خواندن با همراه است بهتر والدین.  کند می پیدا مشکالتی و

 .دهدمی اختصاص آنها از یک هر به محدودي زمان دارد، ارتباط آموز دانش زیادي تعداد با معلم چون هرحال

 جهان: و ایران شنوایی در دیده یآسیب  کودکان آموزش تاریخچه

 ممکن غیر واین کنند صحبت نمی توانند طبعاً میشوند متولد ناشنوا کسانی که بودند معتقد مردم میالد از پس اولیه قرون در

 به و دارد وجود فیزیکی بستگی یک تکلم اعضاي و شنوایی حس بین :میگوید چنانکه گالن. بگویند سخن و بیاموزند که است
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 ناشنوایان آموزش تاریخی مدرک (.اولین1389)رضازاده، کنند صحبت توانند نمی متولد میشوند، ناشنوا که کسانی دلیل همین

 قرن شروع با .نمود ناشنوایی کودک وتربیت تعلیم به میالدي اقدام 691 درسال که میباشد ایتالیایی به پیتروکاسترو مربوط

... و حلزون شنوایی شناسی، کاشت دستگاههاي سمعک، مانند الکترونیکی ساخت وسایل دلیل به ناشنوایان ش آموز بیستم

 باغچه جبار. میگردد بر شمسی 1300 دهه اول به ایران در ناشنوایان پرورش و آموزش تاریخچه.شد جدیدي يمرحله  وارد

اولین  ناشنوا کودک سه نام ثبت با و کرد تأسیس درتبریز را ناشنوا کودکان ویژه مدرسه ایران در بار اولین بود که رديف بان

 به را کلمات دادن چگونگی نشان تا گشت می راهی دنبال به بانباغچه  جبار.برداشت ناشنوایان آموزش جهت در را گام

 زدن حرف و آموختن براي بیشتريشانس  آنها به و بیاموزد را شنیدند می چشم با باید گوش با شنیدن جاي به که شاگردانش

 و اندیشه از بعد و گرفت مدد المسه اش و حواس بینایی از کند، محسوس ناشنوایش شاگرد براي را اینکه صدا براي لذا بدهد،

 صداهايو آوایی یا حنجرهاي صداهاي گروه دو به را زبان فارسی آواهاي فارسی، زبان صداهاي اسرار کشف و تالش زیاد

 گویاي الفباي. میشوند نامگذاري واک بی و واکدار آواهاي عنوان با طبقه دو این آواشناسی در کرد،امروزه بنديطبقه  تنفسی

باشد)ثمینه باغچه  می فارسی الفبايحروف  تمامی بیان براي لب شکل تغییر با همراه( برتر)دست حرکت 37 شامل بان باغچه

الفباي  -3 لب خوانی – 2 گفتار - 1: از بودند عبارت وآنها شد می استفاده ي اساس رکن پنج از مکتب این در(.1355بان، 

 الفباهاي طرفی از .آموختن بیشتر و خواندن درس بیشتر هرچه براي دانش آموزان به حد از بیش فشار -5 اشاره -4 گویا

 این مخترعین یعنی.هستند شکل حروف آوردن یاد به براي قراردادي عالیم از اغلب مجموعه اي مختلف، کشورهاي دستی

 در که است حالی در این دهند نشان را نظر مورد " حروف شکل" دست انگشتان شکل با امکان حد کوشیده اند تا الفباها گونه

 نگاه داشتن یا و سینه بر دست گذاشتن محل و انگشتان با شکل " حرف هر تلفظ" که شده کوشش بان باغچه الفباي دستی

 نه است شده بنا "اصوات گفتار چگونگی" اساس بر بان باغچه دستی بهتر، الفباي زبان به. شود داده نشان دهان مقابل در آن

 مورد وسیع طور به ایران مدارس ناشنوایان تمام در اینکه وجود با باغچه بان گویاي نتیجه، الفباي در. " حروف شکل" به

 به گفتار کمک درراستاي فقط که چرا داشت، ناشنوایان نارسائی هایی رسی فا اشارات در کارگیري به گرفت، براي قرار استفاده

 لبخوانی، شنوایی، باقیمانده از استفاده با است که هایی روش ناشنوایان، توانبخشی رویکردهاي.است شده تهیه تلفظ اصالح و

 رویکردهاي توانبخشی. یابند دست استقالل به ارتباط دربرقراري تا می کند کمک ناشنوایان به مهارتها دیگر گفتارخوانی و

 مختلفی ارتباط رویکردهاي برقراري شامل حوزه هر که شوند می بررسی ودستی شفاهی شنیداري، حوزه سه در ناشنوایان

 یک هیچ در خاص طور به کلی ارتباط وروش دوزبانگی  فرهنگی دو روش جمله از ارتباط رویکردهاي برقراري از بعضی. است

 .باشند می مختلف رویکردها هاي حوزه از تلفیقی و ندارند قرار سه حوزه این از
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 توانبخشی: رویکردهای

 ارتباط برقراري دست براي حرکات از استفاده بر تأکید: دستی روشهاي 

 کالمی ارتباط بر تأکید: شفاهی روشهاي 

 شنیداري مهارتهاي بر تأکید: شنیداري روشهاي 

 :شفاهی روشهای فلسفه و هدف

. میرساند آسیب گفتار و زبان ارتباط، طبیعی، یادگیري به شنوایی فقدان که است ساده اصل این شفاهی روشهاي همه زیربناي

 براي کافی تجربه آنها به وناشنوا شنوا کم کودکان شفاهی آموزش در گفتار چالش که( این گونه خالصه می کند 1964) فري

. کنیم استفاده شفاهی روش از باید چرا ما که است مطرح سوالهایی. میدهد زبان ساختارهاي و ازصداها فی کا دانش و شنیدن

 ( اي گونه پاسخ داده شده است:1996توسط گتی ) سوالها این

 .ناشنوا است و شنوا کم کودکان والدین اکثر زبان به خصوص مان فرهنگ طبیعی زبان گفتاري و شفاهی زبان -1

  کالس در میتواند بیشتر احتمال به کند مؤثراستفاده اي گونه به گفتاري زبان از بتواند کودکی اگر - 2

 .کند شرکت شنوا آموزانبا دانش  هایی

 امر این که شود می فراهم کودک بیشتري براي اجتماعی و آموزشی شغلی، فرصتهاي احتماالً - 3

 قادر را شفاهی دانش آموز روش که میکند بیان را نکته این  واتسون.کند می فراهم را بزرگسالی در زندگی مستقل امکان 

 است، آموزش و دیگرتحصیالت حوزه هاي به دستیابی و سوادآموزي مهارتهاي واساس تفکر پایه که شفاهی زبان از تا میسازد

 (.1390 دارویی،) نماید استفاده

 ارتباط برقراری رویکردهای

 شفاهی  شنیداري  

 کالمی  شنیداري  

 کلی ارتباط  

 دوفرهنگی  زبانگی دو  

 نشانهاي گفتار  

 دستی روش: اشاره زبان و انگشتی الفباي 
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 کالمی - شنیداری رویکرد

 باقیمانده از کند کمک می کودک به افزارها شنید دیگر با مناسب هنگام سمعک زود تجویز اهمیت بر تأکید با روش این

 معرفی گونه این شنیداري را -( درمان کالمی1994ابتدا بوکز) .کند استفاده گفتار و رشد زبان براي اش شده تقویت شنوایی

نقایص  با کودک که است شیوههایی و راهبردها، فنآوري فنون  مدیریت و کارگیري به شنیداري -درمان کالمی که کند می

( 2004اندرز، الي و وینر).کند برقرار ارتباط گفتار، طریق از تا بشنود و کند درک را شفاهی زبان تا سازد می قادر را شنیداري

 خصوص به) درمان جلسات طول در را ازلب خوانی کودک استفاده و بود متمرکز شنیدن روي تأکیدشان  پیوسته صورت به

 موفقیت این پیشبرد در اولیه نقش والدین شنیداري -کالمی دررویکرد. کردند می محدود( شنیدن و زبان رشد اولیه درمراحل

 یادگیري تا کنند را فراهم خوبی شنوایی محیط باید والدین که دادند ارائه را ( این نظر2001جونز) بوچر. دارند آموزشی اهداف

 . شوند مهیا بیداري کودک ساعات طول در شنوایی

 بهبود را کودکشان رشد تا فعالیتهایی دارند و درمان توالی از والدین درک به کمک در مهمی نقش درمانگران فرآیند این در

 رویکرد این اساس بر کودک و میشود کودک یکپارچه شخصیت کل با شنیدن که است استوار عقیده براین دیدگاه این. بخشند

 و داراي ارزش ها صدا که یابد می آگاهی کودک اینرویکرد در .باشد داشته مشارکت جامعه و خانواده جمع در تا آماده می شود

 می کند آسان را( هیجانی و اجتماعی شناختی، روان جسمانی،) بشري نیازهاي رساندن انجام به شنیدن و هستند معنا

 در مهم حوزه ؟دو دهد افزایش را کم شنوا نوشتن کودکان و خواندن توانایی می تواند چگونه نشانهاي (گفتار 2001، ارنست)

 رفتن باال با و است همراه سن با تأخیر معموال شنوا کم کودکان خواندن مهارتهاي. نوشتن است و خواندن تحصیلی پیشرفت

 . دارد آن بر زیادي بسیار تأثیر شنوایی که آسیب است تحصیلی هاي زمینه از دیگر یکی نیز نوشتن. یابد می افزایش سن

 و دهند قرارمی نوشتن در خود راهنماي را واژهها واج شناسیر  ساختا دقیق هاي نشانه عادي گروه از کمتر گروه کم شنوا

 ي ها مهارت نشانه اي (.گفتار1983خوانی( دارند)هنسون، شانک ویلیر، فیشر،  لب) غیردقیقی گفتاري هاي نشانه بر تکیه

 با پیشرفت که اساسی توانایی عنوان به واج شناختی آگاهی.می بخشد بهبود را خواندن با اي مرتبط قافیه و واجی آگاهی

 درونی ساختارصداهاي از کودکان دانش به واجی آگاهی اصطالح (.2000خواندن، بین المللی میزگرد)است مطرح خواندن

 ي ها مهارت در نقص .می آموزند را خواندن سریعتر ماهرانه شناختی واج با آگاهی کودکان. می گردد بر گفتاري کلمات

 که اند کرده تصریح میبري و مدد -گلوین.می شود ناشی زبانی توانمندي رشد در نقص از ونوشتن خواندن چون سوادآموزي

کرده  رشد خوبی به زبانی لحاظ از کودکان این که مساله است این از اطمینان ناشنوا کودک خواندن به کمک مرحله در اولین

می کند)نقل از تورس،  تشویق نوشتن و خواندن به را آنها( یا اشاره شفاهی) آموزند می ناشنوا کودکان که زبانی نوع .باشند

 (.2008رودریگرز، گارسیا، کالجا،

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 234-243، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

241 
 

می  نشانهاي می دهد گفتار نشان و است مثبت دارد زبانی مهارتهاي برافزایش که تأثیراتی و نشانه اي گفتار زمینه پژوهش در

 اي نشانه گفتار که کند می تصریح ها مطالعه مهمترین. دهد افزایش را خواندن وتوانایی زبان به تسلط زبانی، تواناییهاي تواند

 هاي جنبه و(  2006 لیبرت، و  کارلیر) شناختی پردازش ،( 1998 همکاران، و ویو) گفتار وضوح(،  2006،  لیبرت) زبانی رشد

 براي امتیازي موارد این .بخشد می بهبود را(  2003گارسیا، و تورس ، سانتانا) آواشناسی و نحو زبان، دستور چون دیگر زبانی

 .می کند نوشتن کمک و خواندن مهارت افزایش براي واسطه اي به عنوان که است اي نشانه  گفتار

  گیری ونتیجه بحث

 نتایج و شفاهی زبان در اولیه مهارت بین. باشد می ناشنوا کودکان در خواندن آموزش مهارت بررسی منظور به حاضر ژوهشپ

 در. است خواندن توانایی براي خوبی کننده بینی پیش شفاهی زبان درک که طوري به دارد؛ وجود بستگی هم ثانویه خواندن

 ودر داشته مشکل آموزي سواد و شناسی واج کسب در گفتاري زبان شنیدن در ناتوانی علت به مادرزاد ناشنواي کودکان مقابل

 دست خواندن از متوسطی سطح به چهارم و سوم پایه در کودکان این. دارند متفادتی کامال شیوه شنوا کودکان با مقایسه

 از استفاده در مشکل و گفتاري هاي واج به افراد این دسترسی عدم عملکرد، نقص این براي مطرح هاي توجیه از یکی. میابند

 معتقدند نیز برخی. است واژگان به یابی دست براي اوایی حافظه و شناختی واج آگاهی فعال، حافظه در واجی هاي کدگذاري

  رشد آنچه و. باالست سطح زبانی هاي مهارت فقدان بلکه نیست واجی کدشکنی افراد، این در خواندن محدود عملکرد دلیل

 سطح به نامعلوم دالیل به نیز ناشنوایان از برخی.است باالتر هاي کالس در الزم ادراکی سطوح کند می محدود را آنها خواندن

 زبان معرض در قرارگیري سن زبانی، دانش شنوایی، افت سطح از ناشی است ممکن تفاوت این. یابند می دست خواندن ماهرانه

 و  شناختی واج اگاهی کسب براي خاصی راهبردهاي از تا قادرند موفق ناشنداي افراد. باشد اشاره زبان از انها داتش و اول

 و کلی ارتباط درمانی، گفتار یا خوانی لب مانند غیرشنیداري کانالهاي طریق از اغلب آنها.نمایند استفاده واجی کدشکنی

 (1393دیگران، و مخلصین)کنند می کسب را تقلیدي،گفتار حرکات و انگشتی هجی با مرتبط حرکتی بازخورد
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