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چکیده

زمینه و هدف :اختالل شنوایی باعث کاهش ادراک شنوایی و نقصان مهارتهای ارتباطی
موثر با دیگران میشود .امروزه کاشت حلزون فرصت مناسبی را برای رشد زبان و گفتار
کودکان فراهم می نماید .در برخی مطالعات ،سن پایین کودک در زمان جراحی به عنوان
مهمترین عامل رشد و تکامل گفتار و زبان کودک بعد از کاشت حلزون می باشد ،در حالی
که مطالعات دیگر عواملی از جمله شرکت در برنامه توانبخشی ،سطح تحصیالت والدین و
عدم وجود معلولیتهای جانبی را به عنوان عوامل کلیدی می دانند .لذا ،این مقاله با
بررسی مطالعات مختلف در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی باعث ارتقاء
ادراک شنوایی ،زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون میشود.
روش بررسی :با بررسی پایگاههای اطالعاتی مدالین ،گوگل اسکوالر ،اسکاپوس ،آی اس
آی و ایران مدکس ،بالغ بر  07مطالعه بدست آمد .به دنبال بررسی های انجام شده و به
دلیل عدم دستیابی به متن کامل مقاالت به ویژه موارد مربوط به برخی پایگاههای اطالعاتی
شامل آی اس آی و اسکاپوس ،مجبور به حذف تعدادی از مطالعات شدیم .همچنین پس
از مطالعه چکیده مقاالت ،تعداد دیگری از مطالعات نیز به دلیل عدم همخوانی با مالکهای
ورود به مطالعه از روند کار خارج شدند .مالکهای ورود عبارتند از مطالعاتی که به مقایسه
گروههای مختلف کودکان دارای کاشت حلزون بر اساس سن ،سطح تحصیالت خانواده،
شرکت در برنامه های توانبخشی و وجود معلولیتهای جانبی می پرداختند .حجم نمونه
مورد بررسی در هر مطالعه حداقل  07کودک بوده و مقاالت انتخاب شده نیز به زبان
فارسی یا انگلیسی و عمدتا از نوع تجربی یا مورد شاهدی هستند.
یافته ها :پس از تعیین مطالعات مرتبط  ،عوامل موثر بر پیشرفت مهارتهای شنیداری ،زبان
و گفتار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه گیری :سن کودک در زمان کاشت حلزون  ،شرکت مستمر در برنامه های توانبخشی
و عدم وجود مشکالت همراه به شکل مستقیم بر پیشرفت ادراک شنوایی ،زبان و گفتار
کودکان کاشت حلزون شده موثر است در حالیکه سطح تحصیالت خانواده به شکل غیر
مستقیم اثر گذار می باشد.
كلید واژگان :کاشت حلزون ،درک شنوایی ،گفتار و زبان ،کودک.
دریافت مقالۀ اصالحشده0314/2/23 :
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مقدمه
افت شنوایی به طرق مختلفی بر زندگی فرد و ایجاد

بر  1777مورد جراحی و توانبخشی داشته است .در حال

ارتباط اثرگذار میباشد .دامنۀ افت شنوایی میتواند از

حاضر ،این مراکز در کشور توسعه و گسترش یافته و در

درجات خفیف تا عمیق باشد که در حالت خفیف ،فرد از

دیگر شهرها از جمله اصفهان ،تبریز ،کرمان و اهواز نیز

درک برخی صداها ناتوان است و در نوع عمیق ،ناشنوایی

مشغول به فعالیت میباشند.

بهطور کامل خواهد بود .ناشنوایی ،خطرات زیادی را برای

با توجه به تعدد مراکز کاشت حلزون در سطح کشور،

فرد بههمراه خواهد داشت که عبارتند از :نشنیدن صدای

با اقدام بهموقع جراحی در سنین قبل از دوران زبانآموزی،

بوق اتومبیل و آژیرهای هشداردهنده؛ که هر یک بهگونهای

استفادۀ کودک از برنامههای توانبخشی و درمان اختالالتی

زندگی فرد را تهدید میکند ( .)1از دیگر مشکالت افراد

مانند بیشفعالی و عدم تمرکز کودک بهمنظور استفادۀ بهتر

ناشنوا عدم توانایی برقراری ارتباط کالمی با دوستان و افراد

از جلسات درمانی ،میتوان بخش عمدهای از مشکالت

فامیل میباشد .این امر خود باعث بروز مشکالتی در روابط

ارتباطی ،گفتار و زبان کودکان ناشنوا را برطرف نمود تا این

اجتماعی فرد ناشنوا خواهد شد .بیش از  97درصد از

گروه نیز مانند همساالن عادی خود قادر به برقراری ارتباطی

کودکان ناشنوا ،والدین شنوا دارند .این کودکان در دوران

مناسب در محیط خانه ،مدرسه و دیگر موقعیتهای

نوپایی و اوایل کودکی اغلب از نظر رشد زبان درکی و بیانی

اجتماعی باشند.

و تعامالت اجتماعی دارای تأخیر هستند .بسیاری از آنها در

لذا بر اساس نتایج مطالعات مختلف که به بررسی

اواسط کودکی در مدرسه و دیگر موقعیتهای اجتماعی،

نقش عواملی از جمله سن کودک در زمان جراحی ،شرکت

عملکرد ضعیفی دارند ( .)4-2از جمله مشکالت والدین

مستمر در برنامۀ توانبخشی ،سطح تحصیالت والدین و

شنوا در برقراری ارتباط با فرزند ناشنوایشان آن است که

عدم وجود معلولیتهای جانبی در رشد و تکامل گفتار و

نمیتوانند کمک کالمی و غیر کالمی خود را با نیاز

زبان پرداختهاند ،هدف از مطالعۀ حاضر ،یافتن عوامل مؤثر

فرزندشان هماهنگ کنند .چنین حالتی باعث میشود که

بر ارتقای ادراک شنوایی ،زبان و گفتار در کودکان دارای

کودکان از نظر کنترل کالمی بر رفتارشان از همساالن خود

کاشت حلزون میباشد .همچنین از آنجا که تاکنون تعداد

عقبتر بوده و والدین آنها دچار یأس و ناامیدی شوند .به-

زیادی از کودکان ناشنوا تحت عمل جراحی کاشت حلزون

طور کلی ،مشکالت شنوایی باعث احساس اضطراب ،غم و

قرار گرفتهاند و با توجه به هزینههای این جراحی ،بررسی

انزوا در فرد ناشنوا و اطرافیان وی میشود و بهدنبال آن فرد

موارد فوقالذکر بهمنظور استفادۀ بهتر از پروتز کاشت

از فعالیتهای گروهی و حضور در اماکن عمومی امتناع

حلزون در کودک ،الزم و ضروری میباشد.

میکند (.)5
کاشت حلزون ،فرصت مناسبی را برای رشد زبان و

روش بررسی

کسب گفتار در کودکان ناشنوا فراهم مینماید .تهران به-

جهت انجام این مطالعه پس از بررسی منابع مختلف

عنوان اولین مرکز کاشت حلزون در ایران در سال 1007

در پایگاههای اطالعاتی مدالین ،گوگل اسکوالر ،اسکاپوس،

نخستین جراحی را انجام داد .بعد از آن مشهد و سپس

آی اس آی و ایران مدکس ،به کمک کلیدواژههای کاشت

شیراز بهعنوان سومین مرکز با حمایت مرکز کاشت حلزون

حلزون ،درک شنوایی ،گفتار و زبان و کودک ،بالغ بر 07

شنوایی ایران در بهمن ماه  1082تأسیس شد و تاکنون بالغ
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فرین سلیمانی و همکاران

مطالعه بهدست آمد .بهدنبال بررسیهای انجامشده توسط

همکاران در سال  2772که در آن مراحل رشد مهارتهای

گروه تحقیق ،تعدادی از مقاالت که عمدتاً مربوط به پایگاه-

شنیداری ،زبان و گفتار  07کودک دارای کاشت حلزون

های اطالعاتی آی اس آی و اسکاپوس بود بهدلیل عدم

بررسی شده است ،مشخص گردید که سن کودک از جمله

دسترسی به متن کامل مقاله حذف شدند .همچنین حذف

فاکتورهای مؤثر در بهبود مهارتهای گفتار و زبان میباشد

تعداد دیگری از مطالعات نیز بهدلیل عدم همخوانی با

( )0 ،2و با توجه به رابطۀ معکوس میان سن کودک در زمان

مالکهای ورود به مطالعه بود .با توجه به مالکهای ورود

جراحی و پیشرفت مهارتهای زبانی ،انجام عمل جراحی

در مطالعۀ حاضر ،مطالعات انتخابی شامل مواردی است که

در سنین پایین (خصوصاً زیر  2سال) توصیه گردید (.)8 ،2

به مقایسۀ گروههای مختلف کودکان دارای کاشت حلزون بر

بهدنبال بررسی مطالعۀ رابینستین و همکاران در سال

اساس سن ،سطح تحصیالت والدین ،شرکت در برنامههای

 1991دیده شد که فاصلۀ بین زمان ناشنوایی و جراحی

توانبخشی و وجود معلولیتهای جانبی میپردازند.

کاشت حلزون ،نقش عمدهای در درک واژگان خواهد

همچنین حجم نمونۀ مورد بررسی در هر مطالعه ،حداقل 07

داشت .نتایج این تحقیق نشانگر آن است که به ازای هر

کودک بوده و مقاالت انتخابشده نیز به زبان فارسی یا

یکسال تأخیر در جراحی فرد ناشنوای عمیق به میزان 7/9

انگلیسی و عمدتاً از نوع تجربی یا مورد شاهدی میباشند.

درصد کاهش در سرعت فراگیری واژگان بعد از جراحی

در نهایت ،عمدۀ مطالعات مورد کاربرد مربوط به دو پایگاه

دیده خواهد شد (.) 2

اطالعاتی مدالین و گوگل اسکوالر بوده ،ولی در این میان از
مقاالت سایر پایگاههای اطالعاتی نامبرده نیز استفاده شد.

در یکی از بررسیهای صورتگرفته در خصوص ارتباط
بین سن زمان کاشت حلزون و وضعیت ادراک شنیداری
کودک ،بین متغیر مستقل سن زمان کاشت و نمرۀ ادراک
شنوایی کودک ،رابطۀ معناداری دیده شد .نتایج این مطالعه،

یافتهها
بررسی مطالعات مختلف حاکی از آن است که عواملی از

همسو با دیگر مطالعات نشاندهندۀ رشد و توسعه ادراک

جمله سن کودک در زمان کاشت حلزون شنوایی ،شرکت

شنوایی در کودکانی است که از کاشت حلزون بهره میبرند

مستمر در برنامههای توانبخشی و عدم وجود مشکالت

( .)17 ،9نتایج مطالعات تا به امروز نشان داده است که

همراه به شکل مستقیم و عواملی مانند سطح تحصیالت

کاشت حلزون در سنین پایینتر ،میزان محرومیت شنوایی را

خانواده به شکل غیر مستقیم بر پیشرفت مهارتهای ادراک

به حداقل رسانده و تکامل شنیداری و گفتاری را بهبود می-

شنوایی ،زبان و گفتار کودکان کاشت حلزونشده ،مؤثر

بخشد (.)12 ،11، 0
بررسی نتایج مطالعهای که پس از گذشت  4تا  5سال از

است.
 - 1سن کودک در زمان کاشت حلزون:

جراحی کاشت حلزون بر روی گروهی از کودکان صورت

افت شدید شنوایی ،باعث عدم رشد و تکامل طبیعی

گرفت ،نشانگر آن است که کودکانی که قبل از  0سالگی

گفتار و زبان میشود .مطالعات مختلف نشانگر آن است که

تحت کاشت حلزون قرار گرفتهاند ،در مقایسه با کودکان

اقدام به جراحی و بهرهمندی کودک از مداخالت توانبخشی

سنین باالتر ،سطوح باالتری از تواناییهای شنیداری و

در دوران حساس زبانآموزی که تولد تا  0سالگی کودک را

گفتاری دارند .در این مطالعه ،سن بهعنوان عامل مهم

دربرمیگیرد ،نقش مهمی در رشد گفتار و زبان و قدرت

پیشگوییکنندۀ پاسخ به درمان نشان داده شد ( .)10مطالعۀ

پردازش شنیداری کودک دارد .مثالً در مطالعۀ هاشمی و

تایت در کشور انگلستان در سال  2770بر روی  99کودک
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که به  0گروه  2-1سال 0-2 ،سال و  4-0سال تقسیم شده

شباهتها ،درک مطلب و واژگان رابطۀ معناداری دیده نشد

بودند ،نشان داد که گروه اول در مقایسه با سایر گروهها به-

(.)10

طور معناداری رشد مهارتهای شنیداری و گفتاری باالتری

در سالهای اخیر ،سن جراحی از پیشدبستانی به

داشته و از کیفیت باالتر ارتباطی برخوردار بوده است .یافته-

شیرخواری تقلیل یافته است .در حال حاضر ،کودکان زیادی

های این مطالعه نیز بر انجام کاشت حلزون در سنین بین 1

تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند و سودمندی کاشت

تا  2سال تأکید کرد .در کنار نتایج حاصل از این مطالعات،

حلزون در زمینههایی مانند کسب زبان بیانی ،تعامالت

الدز در مقایسهای که بین سطح درک شنوایی کودکان 5-2

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است

سال و گروه  12-5سال انجام داد ،تفاوت معناداری از لحاظ

( .)18اگرچه سن فرد در زمان جراحی در پیشرفت گفتار و

درک شنوایی دو گروه ندید ( .)14مطالعۀ هاشمی و

زبان مؤثر است ،ولی در مطالعۀ نیکالس و همکاران این

همکاران در سال  ،2711از دیگر مطالعات مؤید نقش سن

مهم بهعنوان فاکتوری اثرگذار درنظر گرفته نشده است

در اثربخشی اقدامات توانبخشی در بیماران دارای کاشت

( .)19از آنجا که این امر با نتایج سایر مطالعات در تضاد

حلزون است .از جمله یافتههای این مطالعه ،وجود رابطۀ

است ،لذا محققین مجدداً یافتههای خود را مورد بررسی

معنادار بین سن کم کودک در زمان جراحی و بهبود زبان

آماری قرار دادند و دریافتند که تنها توانایی دریافت زبان

بیانی است.

بیانی در کودکان با افزایش سن کاهش مییابد .مطالعات

از گذشته تاکنون ،سن زمان جراحی کاشت حلزون

مختلف نشانگر سطوح معنادار اضطراب و افسردگی در

کاهش یافته است؛ چرا که مطالعات مؤید این امر است که

مادران کودکان ناشنوا در مقایسه با گروه عادی و کودکان

ساختمان حلزون شنوایی در زمان تولد ،به اندازۀ بزرگساالن

دارای کاشت حلزون میباشد ( .)22-27یافتههای مطالعهای

میباشد .همچنین با گذشت زمان و در حدود  2سالگی،

در سال  2712که به تأثیر سن کودک بر احساس افسردگی،

ساختارهای مرتبط با آن نیز تکامل مییابند ( .)15اگرچه

اضطراب و استرس مادران میپردازد نشانگر همبستگی بین

امروزه انجام کاشت حلزون در زیر سن  2سال را توصیه

سن کودک در زمان کاشت حلزون و میزان استرس مادر

مینمایند ،ولی برخی مطالعات این بازۀ زمانی را گستردهتر

است (.)20 ،21

و تا سن  12سالگی درنظر گرفتهاند؛ حال آنکه مطالعات

در مجموع و با توجه به نتایج مطالعات مختلف ،سن

زیادی این موضوع را تأیید نکرده و بهترین سن کاشت

مناسب کودک در زمان کاشت حلزون ،نه تنها بر پیشرفت

حلزون را معادل دوران حساس زبانآموزی (زیر سن 0

زبان و درک گفتار کودک ،اثر مثبت خواهد داشت ،بلکه در

سال) درنظر گرفتهاند (.)12 ،15

بهبود حاالت روانشناختی مادر نیز مؤثر است.

در مطالعهای که در خصوص ارتباط بین خردهآزمونهای

 -2توانبخشی بعد از کاشت حلزون:

بخش کالمی آزمون وکسلر و سن کودک صورت گرفت،

بهدنبال انجام عمل جراحی کاشت حلزون ،کودکان تحت

محققین به این نتیجه دست یافتند که هرچه سن کودک در

برنامۀ توانبخشی قرار میگیرند .این برنامه بهعنوان مکمل

زمان جراحی باالتر باشد ،پیشرفت وی در رشد اطالعات

جراحی بوده و مشتمل بر آموزش مهارتهای پیشکالمی و

عمومی کمتر است؛ حال آنکه بین سن کودک و عملکرد

سپس توانبخشی شنیداری-کالمی است ( .)24بهدنبال

وی در دیگر خردهآزمونهای هوش کالمی از جمله درک

اجرای این برنامه انتظار میرود که پیشرفتهای شایان
توجهی در زمینۀ مهارتهای شنیداری ،زبان و گفتار کودک
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صورت گیرد .در مطالعهای در سال  ،2777پیشرفت قابل

ادراک شنوایی بعد از گذشت یکسال از توانبخشی ،چهار

مالحظهای در زمینۀ زبان بیانی کودکان کاشت حلزون بعد از

و بعد از گذشت دو سال ،پنج بود ( .)9در مطالعۀ دیگری

 18-2ماه برنامۀ توانبخشی دیده شد .در برخی موارد ،حتی

که در سال  2770بهمنظور بررسی اثر طول مدت توانبخشی

رشد زبان بیانی این کودکان و همساالن عادی آنها همپایۀ

بر ارتقای مهارتهای زبانی کودکان کاشت حلزون صورت

یکدیگر بود (.)25

گرفت ،دیده شد که بعد از گذشت سه سال از جراحی و

در مقایسهای که در سال  2778بین کودکان عادی و

استفاده از برنامۀ توانبخشی 80 ،درصد از کودکان قادر به

ناشنوا در زمینۀ هوش کالمی صورت گرفت ،نمرۀ هوش

درک عبارات روزمره بدون لبخوانی بودند و  10درصد

کالمی کودکان عادی به طرز معناداری باالتر بود ،ولی به-

قادر به درک مکالمه بدون استفاده از لبخوانی بودند (.)20

دنبال کاشت حلزون و شرکت مستمر کودکان در برنامههای

در مطالعۀ حاضر 80/1 ،درصد از کودکان بعد از گذشت دو

توانبخشی و اجرای دوبارۀ آزمون هوش کالمی ،عملکرد

سال از جراحی و توانبخشی ،توانایی درک عبارات روزمره

کودکان ناشنوا در بسیاری از مهارتهای زبانی که در گذشته

بدون استفاده از لبخوانی را داشتند 45/8 ،درصد قادر به

قابل سنجش نبود ،پیشرفت محسوسی نمود ( .)22در مطالعۀ

درک مکالمه بدون لبخوانی بوده ،و  12/5درصد توان

مذکور از جمله علل بهبود مهارتهای زبانی این گروه،

استفاده از تلفن با بلندگو را دارا بودند.

شرکت مستمر در برنامۀ توانبخشی بعد از جراحی بود.

نتایج مطالعهای که به بررسی رشد شنوایی ،گفتار و زبان

در یک مطالعۀ پیگیر بر روی  92نفر از کودکان کاشت

 07کودک بعد از گذشت  9تا  18ماه از کاشت حلزون

حلزون مرکز فارس ،نمرات ادراک شنوایی کودکان بعد از

شنوایی میپرداخت در جداول  0-1که در زیر آمده است

گذشت شش ماه ،یکسال و دو سال از برنامۀ توانبخشی

خالصه شده است .نتایج این مطالعه نیز مؤید تأثیر طول

بهوسیلۀ آزمون ادراک شنوایی مورد بررسی قرار گرفت.

مدت توانبخشی در ارتقای مهارتهای شنوایی ،گفتار و

مدت حضور در برنامۀ توانبخشی بعد از عمل کاشت

زبان میباشد (.)2

حلزون شنوایی در  19/4درصد از افراد حدود یازده ماه51 ،

نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه در مورد کودکان

درصد یکسال و بقیه بیشتر از یکسال بود .مقادیر میانگین

آلمانی زبان نیز مؤید رابطه بین طول مدت توانبخشی بعد

ادراک شنوایی کودکان ،شش ماه ،یکسال و دو سال بعد از

از کاشت حلزون شنوایی و بهبود عملکرد زبانی و گفتار

کاشت و برنامۀ توانبخشی ،بهترتیب  4/02 ،2/8و 5/04به-

کودک است ( .)2در نهایت ،نتایج مطالعات مختلف در

دست آمد .با توجه به نمرات بهدست آمده ،محققین به این

خصوص بررسی اثر توانبخشی بعد از کاشت حلزون مؤید

نتیجه دست یافتند که طول مدت توانبخشی نقش بسزایی

وجود رابطۀ مثبت بین طول مدت توانبخشی و پیشرفت

در ارتقای ادراک شنوایی بعد از کاشت حلزون خواهد

کودک در مهارتهای شنیداری ،درک و تولید گفتار می-

داشت (.)2( )P>7/771

باشد.

در مطالعهای که در سال  2774توسط یانگ انجام شد،

 -0سطح تحصیالت والدین:

مقادیر ادراک شنوایی بعد از گذشت یکسال از توانبخشی،

در درمان کودکان دارای کاشت حلزون از طریق آموزش

 0/90و بعد از دو سال برابر با  5/82بود ( .)17مطالعۀ

شنیداری-کالمی ،خانواده نقش مؤثری خواهد داشت؛ چرا

انجامشده توسط ادنگز نیز مؤید افزایش ادراک شنیداری بعد

که پیگیری تمرینات توانبخشی در منزل ،ایجاد شرایط

از چند سال برنامۀ توانبخشی است .در این مطالعه ،میانگین

مناسب شنیداری برای کودک و ارائۀ تقویت مثبت در مقابل
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پیشرفتهای زبانی کودک بر عهدۀ خانواده است .در این

در سالهای اخیر شمار کودکان کاشت حلزونشده دارای

راستا ،مطالعات مختلفی (بهصورت محدود) ،به بررسی

معلولیتهای جانبی از قبیل فلج مغزی ،نقص توجه ،بیش-

ارتباط بین سطح تحصیالت والدین و پیشرفت شنیداری،

فعالی و تشنج افزایش یافته است ( .)02-07مطالعات

زبان و گفتار در کودکان کاشت حلزون شنواییشده

مختلف مؤید این امر است که تعداد کودکان کاشت

پرداختهاند.

حلزونشده دارای معلولیت ،حدود  07تا  47درصد است

در بررسی نتایج مطالعهای که در سال 2717بهمنظور

( .)00 ،2 ،5 ،2در سالهای آغازین کاربرد کاشت حلزون

تعیین اثر کاشت حلزون و توانبخشی در ارتقای هوش

جهت کودکان ناشنوا ،کودکان دارای دیگر معلولیتها تحت

کودکان صورت گرفت ،دیده شد که تحصیالت والدین به-

جراحی قرار نمیگرفتند ،ولی امروزه بهدنبال تغییر در

ویژه پدران در بهبود عملکرد زبانی کودک بهویژه در رشد

شرایط انتخاب بیماران ،گروهی از ناشنوایان دارای

اطالعات عمومی (از خردهآزمونهای هوش کالمی) ،نقش

معلولیتهای دیگر نیز علیرغم بهرۀ مختصر از دستگاه

مهمی دارد ( .)1نتایج مطالعۀ مهارت خواندن و سطح خزانۀ

کاشت حلزون ،مورد جراحی قرار میگیرند.

واژگان گروهی  22کودک شامل  12پسر و  17دختر در

طبق تعریف دانشگاه گاالدت در سال  ،2770معلولیت

محدودۀ سنی  14-2سال ،که بین  2-1سال از برنامۀ توان-

جانبی شامل هرگونه مشکل جسمی ،ذهنی ،شناختی و

بخشی آنها میگذشت و دارای والدین شنوای تحصیلکرده

رفتاری است که روند آموزش کودک ناشنوا را با مشکالت

بودند ،نشانگر آن بود که میانگین عملکرد در درک و

بیشتری همراه میسازد (.)04

یادگیری واژگان در کودکان دارای کاشت حلزون نسبت به

نتایج مقایسهای در سال  2777بین  05کودک کاشت

کودکان عادی کمتر است ،ولی در زمینۀ مهارت خواندن،

حلزونشده دارای معلولیت جانبی و بدون معلولیت جانبی،

عملکرد این کودکان تقریباً معادل کودکان عادی است (.)28

مؤید آن است که ادراک گفتار در کودکان کاشتشده دارای

در بررسی یافتههای مطالعه دیگری که در سال 2777

معلولیت جانبی نسبت به گروه کنترل با رشد کندتری همراه

انجام گرفت ،سطح تحصیالت والدین بهعنوان فاکتور

است ( .)05در یک مطالعۀ موردی بر روی یک کودک

تعیینکننده در پیشبرد مهارتهای زبانی کودک مطرح نبود؛

ناشنوای مادرزادی که دچار ناتوانی خفیف یادگیری نیز بود،

بلکه میزان مشارکت والدین در جلسات توانبخشی و

و در سن  4سالگی مورد جراحی کاشت حلزون قرار گرفته

پیگیری مستمر تمرینات در منزل از جمله عوامل اثرگذار در

بود ،دیده شد که رشد زبانی وی که در  4سالگی دارای

بهبود مهارتهای زبانی کودک بهدنبال کاشت حلزون بود.

تأخیری در حدود  04ماه بود ،در طول  2سال بعد از

این یافته در مطالعات دیگر نیز تأیید شده است (.)29

جراحی و توانبخشی به میزان  20ماه در مقایسه با سن

از مجموع مطالعات مختلف ،رابطۀ مستقیم بین سطح

تقویمی وی کاهش یافت (.)02

تحصیالت والدین و پیشرفت زبانآموزی کودک در

یافتههای دیگر مطالعات نیز علیرغم رشد زبانی کمتر

مطالعات چندانی دیده نشد ،ولی آنچه بیش از سطح

کودکان دارای دیگر معلولیتها ،معتقد به انجام جراحی در

تحصیالت خانواده اهمیت داشت ،میزان مشارکت و

این افراد میباشند؛ چرا که از این طریق ،امکان فراهمآوری

همکاری خانواده در جلسات درمانی و پیگیری برنامههای

استقالل هرچند بهصورت نسبی برای این کودکان فراهم

توانبخشی بود.

میشود (.)00

-4كاشت حلزون در كودكان دارای معلولیت جانبی:
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در مطالعۀ دیگری که گروهی وسیعی از کودکان دارای
معلولیتهایی از قبیل نقص توجه و بیشفعالی ،فلج مغزی و

جراحی و توانبخشی ،کودکان دارای معلولیت نیز قادر به
برقراری ارتباط کالمی بودند (.)08

اختالالت یادگیری را با گروه فاقد معلولیت مورد مقایسه

مطالعاتی از این دست مؤید این مطلب است که کاشت

قرار میداد ،دیده شد که علیرغم رشد تدریجی و آرام

حلزون شنوایی ،نه تنها در ناشنوایان مادرزادی فاقد معلولیت

گروه اول در زبان درکی و بیانی ،رشد ادراک شنوایی دو

جانبی ،بلکه در دیگر کودکان ناشنوا نیز با توجه به سطح

گروه تفاوت معناداری نداشت و در فاصلۀ  4سال بعد از

معلولیت آنها مفید خواهد بود.

جدول  :0وضعیت شنوایی كودكان بهدنبال كاشت حلزون و شركت در برنامۀ توانبخشی
تعداد ماههای بعد از کاشت حلزون شنوایی

سطح شنوایی

تعداد بیماران

تشخیص کلمات با تفاوت در تعداد سیالب
تشخیص کلمات با تفاوت واکه و همخوان
پیشرفت در واحدهای زبرزنجیری گفتار

17-9

10

) (Identificationتعیین هویت

10-12

0

) (Comprehensionدرک مطلب

18-10

17

جدول :2وضعیت گفتاری كودكان بهدنبال كاشت حلزون شنوایی و شركت در برنامۀ توانبخشی
سطح گفتار

درصد

ماههای بعد از کاشت حلزون شنوایی

کاربرد واژگان

40/4

17-9

میانگین طول جمله با  0-2کلمه

20/0

12-0

میانگین طول جمله با  5کلمه

00/0

18-10

جدول  :3وضعیت زبانی كودكان بهدنبال كاشت حلزون شنوایی و شركت در برنامۀ توانبخشی
تعداد ماههای بعد از کاشت حلزون شنوایی

تعداد بیماران

درک زبان
) (Simple Sentences Comprehensionدرک دستورات ساده

17-9

10

درک دستورات دو بخشی

10-12

0

) (Complex Sentences Comprehensionدرک دستورات پیچیده

15-12

17
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بحث و نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر ،تأثیر عواملی از جمله سن کودک در

با توجه به شکلگیری سیستم شنوایی از سه ماهگی

زمان جراحی ،شرکت در برنامۀ توانبخشی و طول مدت

در دوران جنینی و دریافت تحریکات حسی در کودکان

استفاده از خدمات توانبخشی ،سطح تحصیالت خانواده و

عادی ،ادراک شنوایی ،درک زبان و مهارتهای گفتاری

وجود دیگر معلولیتها بر پیشبرد مهارتهای شنوایی ،زبان

خودبهخود طی مراحل رشد و تکامل طبیعی کودک بروز

و گفتار مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج

مینماید؛ حال آنکه دسترسی به مهارتهای فوق علیرغم

مطالعات فوق ،از جمله عواملی که رابطۀ مستقیم با سرعت

اقدام به کاشت حلزون ،بهخودی خود در کودکان ناشنوا

پیشرفت کودک در مهارتهای شنوایی ،زبان و گفتار دارد،

صورت نخواهد گرفت؛ چرا که جهت بهرهمندی هرچه

شرکت در برنامۀ توانبخشی ،طول مدت استفاده از برنامۀ

بیشتر از سیستم کاشت حلزون میبایست در انتخاب بیماران

توانبخشی ،سن کودک در زمان کاشت حلزون و عدم

بهمنظور جراحی ،عواملی از قبیل سن مناسب جهت زبان-

وجود دیگر معلولیتها میباشد.

آموزی ،برگزاری جلسات توانبخشی و مشارکت و

الزم بهذکر است که عواملی از جمله سطح تحصیالت

همکاری کودک و خانواده در طول مدت جلسات آموزشی

و آگاهی خانواده نیز به شکل غیر مستقیم و با ایجاد محیط

درنظر گرفته شود .اگرچه در گذشته کودکان دچار معلولیت

مناسب آموزشی از طریق ارائۀ تقویت مثبت و تشویق

جانبی ،کاندید مناسبی جهت کاشت حلزون به شمار نمی-

کودک به همکاری در جلسات توانبخشی و پذیرش کاربرد

رفتند ،ولی مطالعات جدید حاکی از آن است که قدرت

دستگاه در تمام ساعات بیداری ،منجر به تسریع رشد و

تمرکز و یادگیری کودک بهعنوان عوامل تعیینکنندۀ انتخاب

تکامل زبانآموزی و بهبود مهارتهای شنیداری کودک می-

وی جهت جراحی است و شرایط جسمی و حرکتی کودک

شود .همچنین از دیگر عوامل مؤثر میتوان به تعداد فرزندان

جز در مواقعی که باعث عدم تعادل و امکان راه رفتن

در محیط خانه اشاره نمود .اگرچه وجود خواهر و برادر

مستقل برای کودک میشود ،در اولویت تصمیمگیری جهت

باعث افزایش ارتباط کالمی در محیط خانه میشود ،ولی در

جراحی قرار نمیگیرد.

مطالعهای در سال  ،2710تعداد زیاد خواهر و برادر (بیش از

لذا مداخالت زودهنگام توانبخشی و آموزش به

سه نفر) بهویژه در خانوادههایی که دارای دو فرزند ناشنوا

کودک و خانواده ضروری میباشد .همانگونه که در باال

بودند باعث تأخیر و عدم همکاری مطلوب کودک و

اشاره شد ،سودمندی اینگونه مداخالت را سن کودک در

خانواده در برنامههای آموزشی و توانبخشی میشد (.)2

زمان جراحی ،عدم وجود مشکالت همراه و شرکت در
برنامههای توانبخشی تعیین میکند.
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Abstract
Background and Objective:Hearing loss reduces the auditory
perception in children, resulting in poor child’s social interaction.
Nowadays cochlear implant is firmly established as effective option
in speech and language development of deaf children.
The main focus of some of the studies was on child's age and its
negative correlation with speech and language learning after
cochlear implant. However, other studies indicate that, participating
in rehabilitation classes after cochlear implantation, parents' level
of education and not having additional disabilities are important in
developing speech and language after cochlear implant. So, the
main aim of this review was to find the most important factors that
affect child's auditory perception and speech and language progress
after cochlear implant surgery.
Subjects and Methods: The Med Line, Google Scholar, Scopus,
ISI web of knowledge, and Iranmedex data base were searched and
more than 70 articles were reviewed. However, some of the articles
specially the articles that were gathered from ISI web of knowledge
and Scopus data base were omitted because of no access to their
full text was available. In addition, non-relevant articles were
excluded. In this review, researches, with at least a sample size of
30 children, which compared cochlear implanted children based on
their age, parent’s educational level, participating in rehabilitation
classes and having additional disabilities were selected.
Furthermore, the selected articles were either in Farsi or English
with case-control or experimental type studies
Results:After gathering relative articles, the evaluation of factors
affecting the development of audition, language and speech was
done.
Conclusion:Child’s age of implantation, participating in
rehabilitation program and no additional disabilities have direct
impact on cochlear implanted children auditory perception and
speech and language progress, while parent’s level of education has
an indirect effect.
Key words: Cochlear implant, Auditory perception, Speech,
Language, Children.
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