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 چکیده

تواند مشکالتی جدی در مسیر رشد زبان و گفتار ایجاد کند و ترین اختالالت دوران کودکی است که میآسیب شنوایی از شایع

تواند سرآغاز های زبانی گردد. حال آنکه بروز تاخیر در رشد زبان و گفتار، خود به تنهایی میب مهارتمنجر به تاخیر در کس

ها را با های شناختی، اجتماعی، هیجانی و روانشناختی این کودکان باشد، پیشرفت تحصیلی آنتری در حوزهمشکالت جدی

های اجتماعی شود ای بگذارد، منجر به بروز تاخیر در کسب مهارترو کند، بر رشد هوش کالمی آنها تاثیر منفی برجچالش روبه

و در نتیجه، کیفیت زندگی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. لذا، اگاهی از پیامدهای این امر، اهمیت تشخیص به موقع را 

ن با آسیب شنوایی کمک های مداخالتی جهت بهبود کیفیت زندگی کودکاشود و در طراحی برنامهبیش از پیش یادآور می

نماید. بنابراین، این پژوهش، به بررسی پیامدهای ناشی از تاخیر در رشد زبان و گفتار در عملکرد هوشی، پیشرفت تحصیلی، می

 ی ذهن و وضعیت روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی پرداخته است.های اجتماعی، نظریهمهارت

 تحصیلیهای اجتماعی، پیشرفت رشد زبان و گفتار، مهارت کودکان با آسیب شنوایی،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 مقدمه

 Korver)ترین شرایط مزمن در کودکان است که پیامدهای مخربی برای سالمتی آنها به دنبال دارد یکی از شایعشنوایی  آسیب

et al, 2017) برجای بگذاردناختی شبر رشد زبانمنفی  تاثیر تواندمی در صورت خفیف بودن هم؛ چرا که حتی (Faulkner and 

Pisoni, 2013 )را به تاخیر بیندازداکتساب زبان فرآیند  و (Ludlow et al, 2010). پردازش اطالعات  کودکان با آسیب شنوایی در

 Audina) آموزندی جهان پیرامون میهای دیگری چون زبان اشاره، مطالبی را دربارهو به شیوه مشکل دارندزبانی از طریق صدا 

et al, 2020.) دهدآنها را در معرض انزوا قرار می سازد وی ارتباطات آنها را با افراد شنوا محدود میاین امر، دامنه (Lawyer, 

2018 .) 
کند عالوه بر این، عدم دریافت بازخورد نیز در رشد گفتار و زبان و کیفیت برقراری ارتباط این کودکان نقش اساسی ایفا می

کنند، ها، دهان و زبان دریافت می(. کودکان شنوا می آموزند حسی را که هنگام تکان دادن آرواره1391ندی و همکاران، )ارجم

شنوند، تداعی نمایند. این درحالی است که کودکان با آسیب شنوایی، ناتوان از انجام چنین کاری هستند. با صداهایی که می

شود که کودک ن شنوا گفتار افراد را بشنوند و تقلید نمایند. در نهایت، این عوامل سبب میتوانند مانند کودکاهمچنین آنها، نمی

 .(Hallahan and Kauffman, 2018)قادر به استفاده از الگوهای زبانی بزرگساالن نباشد 

سزایی برجای هیجانی و دستیابی به بهزیستی روانی تاثیر به ی،های اجتماعبر فرآیند کسب مهارت مجموع این عوامل،

همچنین، تاخیر  .(Nordvik et al, 2018) دهدمیتاثیر قرار را به شدت تحت کودکان با آسیب شنواییکیفیت زندگی  وگذارد می

( این کودکان 1392( و پیشرفت تحصیلی )جارچیان، 1393در رشد زبان و گفتار، بر وضعیت هوش کالمی )موللی و همکاران، 

 کندمیرو شناختی و رفتاری روبههیجانی، های اجتماعی، یی در حوزههاچالشبا  ارد و درنهایت، آنها راگذتاثیر منفی برجای می

(Howerton-Fox and Falk, 2019) .لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامدهایی است که تاخیر در رشد زبان و گفتار بر 

وضعیت روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی و  ی ذهننظریهعملکرد هوشی، پیشرفت تحصیلی، مهارت اجتماعی، های حوزه

 گذارد.برجای می

 روش 

تاخیر در رشد زبان و  با رابطه در پژوهشی و نظری هایپیشینه اساس، همین بر. بود مروری نوع از و توصیفی حاضر، پژوهش روش

 به. شد ، شناختی و روانشناختی ناشی از آن بررسیگفتار در کودکان با آسیب شنوایی، اهمیت آن و پیامدهای اجتماعی، هیجانی

رشد زبان، رشد گفتار و کودکان  کلیدواژه گیگاپدیا با و اسکوالر گوگل ایبوکی، پروکواست، ابسکو، الزویر، علمی هایپایگاه منظور، این

 پژوهشی و نظری مبانی حوزه در ضروری اطالعات و گرفت قرار جستجو مورد 2020 تا 2006 هایسال بین با آسیب شنوایی

 و هاوبالگ در هایییافته مقاله، عنوان راستای در. شد آوریجمع پیامدهای تاخیر در رشد زبان و گفتار کودکان با آسیب شنوایی

 از حاصل اطالعات. بودند پژوهش از خروج هایمالک از و نشدند گرفته نظر در موارد این که داشت وجود نیز غیرمعتبر هایسایت

 تحلیل، مقایسه، مورد هاکتاب و مدارک و اسناد پژوهشی، هایمقاله نشریات، معتبر، هایسایت قبیل از استفاده مورد مختلف ابعمن

 .است شده گزارش ادامه در مروری صورت به آن نتایج که گرفت قرار گیرینتیجه و تفسیر

 نتایج

گفتار آنها،  و زبان رشد در تاخیر پیامدهای و شنوایی آسیب با وجو شده حول موضوع کودکانهای کلیدی جستبراساس واژه

مقاالت متعددی مورد بررسی قرار گرفت. این مقاالت شامل موضوعاتی در رابطه با پیامدهای اجتماعی، هیجانی، شناختی و 

 شود.ته میروانشناختی ناشی از تاخیر در رشد زبان و گفتار بودند. در ادامه، به تفصیل به هر یک از آنها پرداخ

توانایی هوشی کودکان با آسیب شنوایی، یکی از : . تاثیر تاخیر در رشد زبان و گفتار بر هوش کودکان با آسیب شنوایی1

شود. به طور سنتی، دو دیدگاه متفاوت نسبت به این موضوع وجود دارد. از منظر دیدگاه موضوعات بحث برانگیز محسوب می

ها، به طور کلی از نظر هوشی تفاوت چندانی وجود ندارد، هرچند ممکن ی و همساالن شنوای آناول، بین کودکان با آسیب شنوای

است کودکان با آسیب شنوایی از نظر کمی، هوشی برابر با کودکان شنوا داشته باشند، اما از نظر کیفی این ادعا صادق نیست. 



(. در دیدگاه دوم، کودکان با 1392د دارد )افروزه و همکاران، طرفداران این دیدگاه معتقدند که امکان تفکر بدون زبان نیز وجو

سال خود قرار دارند، چرا که اساس تفکر، زبان است تر از کودکان شنوای همآسیب شنوایی، از نظر هوش در سطحی پایین

(Botting et al, 2017)د مشکالت کودکان با ی سومی مطرح شده است که طرفدارانش معتقدن. در این راستا، به تازگی نظریه

ها ها نیست، بلکه به خاطر ارتباط محدود آنهای زبانی ضعیف آنهای هوشی به خاطر مهارتی تواناییآسیب شنوایی در زمینه

  .(Hallahan and Kauffman, 2018)با دیگران است 
دهد عملکرد می ده است، نشانهای هوشی کودکان با آسیب شنوایی به دست آمبا این حال، آنچه با بررسی نتایج آزمون

(. عالوه بر این، 1393های هوش کالمی است )موللی و همکاران، آزمونهای هوش غیرکالمی بهتر از خردهآنها، در خرده مقیاس

ان، شبیه به همان چیزی است که در آموزدانشهای جنسیتی در عملکرد هوشی مطالعات نشان داده است که نقش تفاوت

های مکعب، تکمیل تصاویر و سر هم آزمون شود؛ یعنی پسران با آسیب شنوایی در خردهن شنوا مشاهده میی کودکاجامعه

کردن قطعات عملکردی بهتر از دختران با آسیب شنوایی دارند. همچنین، دختران با آسیب شنوایی در خرده آزمون کدبندی 

یابیم که های هوشی به صورت طولی درمیی نتایج آزمونبا مطالعه عالوه بر این، کنند.بهتر از پسران با آسیب شنوایی عمل می

توان دو علت متصور میانگین هوش غیرکالمی افراد با آسیب شنوایی ، در گذر زمان بهبود پیدا کرده است. برای این موضوع می

راکه نگرش مسئوالن نسبت به شد: اولین علت، اشاره به بهبود کیفیت آموزش افراد با آسیب شنوایی در طول زمان دارد، چ

ی آزمونگیری ی آزمون گرفتن مرتبط است. شیوهنیازهای ویژه این کودکان تغییر کرده و تعدیل شده است. علت دوم نیز به نحوه

های هوشی، هم از راهنمایی کالمی و هم زبان اشاره در طول زمان تغییرات چشمگیری داشته است و امروزه برای اجرای آزمون

ان نسبت به گذشته در سطح باالتری آموزدانششود؛ لذا جای تعجب نیست که امروزه، میانگین هوش غیرکالمی این ده میاستفا

های هوشی تاثیر بگذارد، وضعیت شنوایی والدین کودک شده در آزمون تواند بر نمرات کسباز مواردی که می قرار داشته باشد.

شان شنوا هستند، در برابر عملکرد کسانی هوشی کودکان با آسیب شنوایی که والدین با آسیب شنوایی است، به طوریکه عملکرد

های آمده از خرده آزمونتری قرار دارد. این تفاوت، هم در میانگین به دستکه والدین با آسیب شنوایی دارند، در سطح پایین

 (.1393ان است )حسن زاده، می نمایهای هوش غیرکالهوش کالمی و هم در نمرات حاصله از خرده آزمون

ی برقراری ارتباط والدین با کودک دانست. والدین با آسیب شنوایی، از بدو تولد سعی توان در نحوهعلت این امر را می

زاده کند )حسنکنند با زبان اشاره با کودک خود ارتباط برقرار کنند، لذا کودک محرکات محیطی الزم را از والدین دریافت میمی

ها ابزار ارتباطی مشترکی با کودک با آسیب شنوایی خود ای دیگر است. آنگونهاین امر در والدین شنوا به(. 1386، کارانو هم

گذارد. وضعیت ندارند. لذا کودک از دریافت محرکات زبانی اولیه محروم شده و این موضوع بر عملکرد هوشی او نیز تاثیر برجا می

های هوشی نقشی غیرقابل انکار دارد، به طوریکه کودکان با آسیب شنوایی ه دست آمده از آزمونآموزشی کودک نیز، در نمرات ب

شنوایی  هوش کالمی و غیرکالمی، از خود عملکردی باالتر از کودکان با آسیب که تحت آموزش قرار دارند، در هر دو خرده آزمون

 (.1393زاده، دهند )حسنآموزش ندیده را نشان می

کودکان با آسیب شنوایی، از نظر : تاخیر در رشد زبان و گفتار بر پیشرفت تحصیلی کودکان با آسیب شنوایی . تاثیر2

(. مهارت خواندن، که به عنوان 1392تری نسبت به همساالن شنوای خود قرار دارند )جارچیان، پیشرفت تحصیلی در سطح پایین

ی کنندههای زبانی وابسته است. چراکه حروف نمایانشود، به تواناییی میترین عوامل در موفقیت تحصیلی افراد تلقیکی از مهم

 .(Audina et al, 2020)های ظریف میان صداهای گفتاری آگاه باشند صداها هستند و الزم است افراد هنگام خواندن، از تفاوت

ها ناپذیر بر توانش شناختی و زبانی آناین درحالی است که محرومیت زبانی اولیه کودکان با آسیب شنوایی به شکلی بازگشت

لغات محدودی دارند که  . عالوه بر این، کودکان با آسیب شنوایی، خزانه(Howerton-Fox and Falk, 2019)گذارد تاثیر می

ر امر خواندن ، لذا کودکان با آسیب شنوایی د(Audina et al, 2020)است  ها را در درک مطلب نیز تحت تاثیر قرار دادهتوانایی آن

 .(Antia et al, 2020)رو هستند با مشکالت زیادی روبه

های مرتبط نیز تاثیرگذار است، به طوریکه کودکان با آسیب شنوایی، در تکالیف مربوط به ناتوانی در خواندن بر سایر مهارت

توان در (. علت این امر را می1392کنند )رضایی و همکاران، تر از همساالن شنوای خود عمل میترکیب و تقطیع واجی، ضعیف

شود کودک به سختی موجه وجو کرد. چراکه آسیب شنوایی باعث میهای موجود در مهارت آگاهی واجی جستتاخیر و کاستی

. همچنین، از آنجا که درک خواندن بر دانش زبانی و آگاهی از ارتباط (Most et al, 2006)تمایزات میان آواهای گفتاری گردد 



تر از خود نشان شکل گفتاری و نوشتاری کلمات پایدار است، کودکان با آسیب شنوایی در این حوزه نیز، عملکردی ضعیف میان

 (.1392دهند )رضایی و همکاران، می

های ریاضی در کودکان با آسیب شنوایی نیز، از دیگر موضوعات موردبحث است. به طور کلی، عملکرد کودکان شنوا مهارت

ی . مشکل این کودکان در زمینه(Ariapooran, 2016)ریاضی، در سطحی باالتر از کودکان با آسیب شنوایی قرار دارد  یدر زمینه

. حدود نیمی از آنها پیش از شروع رسمی (Pagliaro and Kritzer, 2013)شود ریاضیات پیش از رسیدن به سن مدرسه آغاز می

 اعداد، یمقایسه پیوسته، شمارش همچون دیگر، هایزمینه از بسیاری در هستند ورو مدرسه، با مشکالتی در درک ریاضیات روبه

رسد وجود مشکالت . با این حال، به نظر می(Kritzer, 2009)دارند  مشکل نیز تفریق و کردن جمع نوشتن اعداد، و خواندن

در رشد زبان و گفتار ناشی از آن باشد،  ریاضی در این گروه از کودکان، بیش از آنکه تحت تاثیر خود آسیب شنوایی و تاخیر

 (.1390طرقی و همکاران، متاثر از اختالل در عملکرد مغزی است )کاظم

شوند. این های اساسی زبان وارد مدرسه میعالوه بر این، بسیاری از کودکان با آسیب شنوایی بدون موفقیت در کسب مهارت

ی بسیاری را هاچالشو  (Howerton-Fox and Falk, 2019)گردد ل در دانشگاه میی تحصیی زبان، منجر به عدم ادامهفقدان اولیه

ها ، به طوریکه، درصد کمی از آن(Akellot and Bangirana, 2019)نماید های دانشگاهی ایجاد میدر مسیر دستیابی به موفقیت

ی دانشگاهی باشند. مجموع این عوامل موجب هاتوانند به سطحی از درک زبان برسند که قادر به فهمیدن و خواندن کتابمی

 .(Hallahan and Kauffman, 2018)شود گیری تصویری تاریک و مبهم از موفقیت تحصیلی این کودکان میشکل

کودکان با آسیب شنوایی در : های اجتماعی کودکان با آسیب شنوایی. تاثیر تاخیر در رشد زبان و گفتار بر مهارت3

ای بر رشد اجتماعی و ها، اثرات قابل مالحظهکنند. این تفاوتنوا جهان را به شکلی متفاوت درک میمقایسه با کودکان ش

های تعامل تاخیر در کسب زبان منجر به محدود شدن فرصت (.Shin and Hwang, 2017)گذارد ها به جا میروانشناختی آن

کنند با ، کودکان با آسیب شنوایی هنگامی که تالش میعالوه براین .(Howerton-Fox and Falk, 2019)شود اجتماعی می

 .(Batten et al, 2014) شوندرو میی زیادی روبههاچالشهمساالن شنوای خود رابطه برقرار کنند، با 

 رشد اجتماعی و شخصیتی افراد، به طور کلی بستگی زیادی به نحوه ارتباط آنها با دیگران دارد. قابل فهم بودن گفتار دیگران

های خودش برای دیگران، بر قضاوت افراد شنوا از صالحیت و شخصیت برای فرد با آسیب شنوایی یا برعکس، واضح بودن صحبت

کنند، در درک و قابل فهم بودن گفتار به شدت گذارد. افراد با آسیب شنوایی که از وسایل کمک شنوایی استفاده میاو تاثیر می

با این  .(Freeman, 2018)ها در برقراری ارتباط اجتماعی نیز به یک میزان نیست کالت آنبا همدیگر متفاوت هستند، لذا مش

 (.Movallali et al, 2014)تر از افراد شنوا قرار دارند های اجتماعی، در سطحی پایینها، از نظر مهارتحال، اغلب آن

ورزی گیری، حل مساله، جراتراری ارتباط، تصمیمهای مختلف همچون برقای از تواناییهای اجتماعی شامل مجموعهمهارت

خود ها را در ارتباط با اطرافیان، به طور خودبهبیشتر کودکان این مهارت (.Agaliotis and Kalyva, 2008)و خودمدیریتی است 

رو هستند ی زیادی روبهاهچالشنها با ، در حالیکه کودکان با آسیب شنوایی برای یادگیری آ(O’Handley et al, 2016)آموزند می

این امر، منجر به کاهش اعتماد به نفس و ایجاد  .(Movallali et al, 2014)کنند و معموال بازخوردهای منفی از محیط دریافت می

 محیط با موثر ارتباط راه سر بر مانعی خود افراد، پایین نفس به اعتماد و . اضطراب(Amka, 2020)شود ها میاضطراب در آن

 حالت از رابطه، در را افراد نقش موضوع این. کنند اجتناب ارتباط برقراری از دهندمی ترجیح شنواییآسیب با افراد ، لذااست

 (.Idstad et al, 2019) کندای معیوب عمل میو همچون چرخه آورددرمی منفعل به فعال

ی ذهن، توانایی انتساب حاالت نظریه: سیب شنواییی ذهن در کودکان با آ. تاثیر تاخیر در رشد زبان و گفتار بر نظریه4

ها و باورها، به خود و دیگران است، همچنین اشاره به درک این موضوع دارد که ممکن است ذهنی همچون اعتقادات، خواسته

که رشد . مطالعات نشان داده است (Sodian et al, 2016)دیگران عقاید، تمایالت و مقاصدی متفاوت با شخص داشته باشند 

های کنند. به طوریکه تواناییی اجتماعی، نقشی اساسی ایفا میخورد و در این مسیر، زبان و تجربهنظریه ذهن از کودکی رقم می

 ی ذهن در کودکان باشندهای خوبی برای رشد نظریهکننده بینیپیشتوانند زبانی و دسترسی به الگوهای زبانی سلیس می

(Tomasuolo et al, 2013).  رو هستند و یی روبههاچالشاین در حالی است که کودکان با آسیب شنوایی، در رشد زبانی خود با

 .(Walker et al, 2017)ی ذهن تاثیر منفی برجای بگذارند توانند بر رشد نظریه، به طور بالقوه میهاچالشاین 

رو است. این کودکان ترسی به زبان با تاخیر روبهی ذهن در کودکان با آسیب شنوایی به خاطر عدم دسدر واقع، رشد نظریه



ی ذهن تاثیر قادر به دسترسی کافی به محیط زبانی خود نیستند و به طور معمول، از تبادالت ارتباطی طبیعی که بر رشد نظریه

با وجود اینکه ارتباط  .(Meristo and Hjelmquist, 2009)شود ی ذهن نیز متوقف میمانند. لذا رشد نظریهبهره میگذارد، بیمی

گذارد، ی ذهن تاثیر میای که زبان بر رشد نظریهی ذهن به طور گسترده پذیرفته شده است اما شیوهمتقابل زبان و نظریه

های زبانی در رشد نظریه ذهن در کودکان با همچنان از موضوعات مورد بحث است. به طورکلی، در توضیح اثرگذاری توانایی

 شود که عبارتند از:ه سه عامل اصلی توجه میآسیب شنوایی، ب

 ،(de Villiers and de Villiers, 2012)های هیجانی عدم درک ساختارهای زبانی، به ویژه متمم .1

 ,Peters et al)قرار نگرفتن در معرض واژگانی که بیانگر حاالت ذهنی مثل فکر کردن، دانستن و باور داشتن است  .2

2009)، 

 .(Ziv et al, 2013)ت اجتماعی و ارتباطی که منجر به تغییر نقطه نظرات فرد گردد عدم مشارکت در تبادال .3

ی ذهن در طول زندگی، برای کودکان با رغم عدم دسترسی اولیه به زبان،  امکان جبران تاخیر در رشد نظریهبا این حال، علی

 . (Howerton-Fox and Falk, 2019)آسیب شنوایی وجود دارد 

شنوایی دسترسی به زبان آسیب: یر در رشد زبان و گفتار بر وضعیت روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی. تاثیر تاخ5

ی وگو با دیگر افراد در زمینهو منجر به فقدان گفت (Faulkner and Pisoni, 2013)کند رو میهایی روبهگفتاری را با دشواری

های یادگیری اجتماعی، منشأ بروز مشکالت محدودیت در دسترسی به فرصت. این (Ludlow et al, 2010)شود تجربیات فردی می

ای که تاثیر عمیقی بر کیفیت گونهبه .(Fiorillo et al, 2017) شنوایی استدر کودکان با آسیب و روانشناختی بسیاری رفتاری

 ,Zein Sayed et al)دهد دگی قرار میگذارد و آنها را در معرض اختالالت اضطرابی و اقسرزندگی افراد با آسیب شنوایی می

2018). 

پذیری، پرخاشگری، کمرویی، پایین همچنین، افراد با آسیب شنوایی در مقایسه با افراد شنوا، بیشتر با مشکالتی چون تحریک

و مشکالت رفتاری  (Bhuvaneswari and Immanuel, 2013)کنند بودن سطح عزت نفس  و بیقراری دست و پنجه نرم می

هایی . انسجام ضعیف در عملکرد شناختی و شایستگی زبانی پایین، از جمله علت(Bigler et al, 2019)دهند یشتری را نشان میب

. (Stevenson et al, 2010)توانند منجر به ایجاد و تشدید این مشکالت در کودکان با آسیب شنوایی شده باشند هستند که می

ممکن است با رشد  ،شنواییالی، مشکالت هیجانی و کارکردهای اجرایی در کودکان با آسیب فععالوه، اختالالت سلوک، بیشبه

آمیز کاشت حلزون، . الزم به ذکر است مشکالت رفتاری کودکان، ممکن است پس از جراحی موفقیتزبانی ضعیف در ارتباط باشد

 .(Bigler et al, 2019)تا حدی کاهش پیدا کند 

 گیریبحث و نتیجه

کنند. این تاخیر در رشد گفتار و زبان، از مهمترین مشکالتی است کودکان با آسیب شنوایی با آن دست و پنجه نرم می تاخیر

ی ذهن و های عملکرد هوشی، پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی، نظریهناپذیری را در حیطههای جبرانتواند آسیبرشدی می

ای که موللی و همکارانش به گونه. (Howerton-Fox and Falk, 2019)باشد  وضعیت روانشناختی این کودکان به دنبال داشته

تر قرار دارد. ( در تحقیقی نشان دادند که هوش کالمی این کودکان نسبت به همساالن شنوای خود در سطحی پایین1393)

ن با آسیب شنوایی انجام شد، ای که با هدف بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی کودکا( نیز، در مطالعه1392رضایی و همکاران )

گذارد. با این های خواندن و نوشتن آنها تاثیر منفی برجای میدریافتند که تاخیر در رشد گفتار و زبان در این کودکان، بر مهارت

(، تاثیر آسیب شنوایی و مشکالت زبانی در عملکرد ریاضی 1390طرقی و همکاران ) حال نتایج به دست آمده در پژوهش کاظم

 این کودکان را کمتر از اثرات ناشی از اختالالت مغزی دانسته است.

های اجتماعی و روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی نیز، حاکی عالوه بر این، بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با ویژگی

شود ری این کودکان قلمداد میهای اجتماعی و رشد نظریه ذهن بود که پیامد مشکالت زبان و گفتااز تاخیر در کسب مهارت

(Fiorillo et al, 2017) بروز این مشکالت اجتماعی، خود سرآغازی برای مشکالت روانشناختی دیگر، چون کاهش اعتماد به .

 .(Bigler et al, 2019)شده هستند شده و برونینفس، بروز اضطراب و استرس و اختالالت رفتاری درونی



های شنوایی که دارای فرزند با آسیب شنوایی الخصوص در خانوادهشد زبان و گفتار، علیلذا، آگاهی نسبت به اهمیت ر

ها کمک نماید و بیش از تواند به اجرای مداخالت زودهنگام و به کارگیری تمهیداتی جهت جلوگیری از این آسیبهستند، می

کند موقع، به افراد با آسیب شنوایی کمک می پیش، اهمیت تشخیص به موقع آسیب شنوایی را یادآور شود. چراکه تشخیص به

 تا در فرم زبانی مخصوص خود مهارت الزم را به دست آورند.

گذاران های دارای کودک با آسیب شنوایی، مربیان و سیاستتواند در آگاهی بخشی به خانوادههای این پژوهش، مییافته

ها، مطابق با مهدکودک جهت طراحی مداخالت زودهنگام برای ی آموزش کودکان با آسیب شنوایی سودمند واقع شود وحوزه

فرهنگ ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با توجه به اهمیتی که رشد گفتار و زبان در موفقیت اجتماعی و تحصیلی و 

 بیتی قرار بگیرد.اندرکاران آموزشی و ترسالمت روانشناختی کودکان با آسیب شنوایی دارد، بیش از پیش مورد توجه دست
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Abstract 

Hearing loss is one of the most common childhood disorders that can cause serious problems in 

language and speech development, leading to delayed language skills. While delays in language and 

speech development can be the beginning of more serious problems in the cognitive, social, 

emotional, and psychological areas of these children's functions, their academic progress can be 
challenged, have a negative effect on the development of their verbal intelligence, leading to delays in 

acquiring social skills and, as a result, severely affecting their quality of life. Therefore, being aware 

of the consequences of this will further remind the importance of early diagnosis and help in 
designing intervention programs to improve the quality of life of children with hearing impairment. 

Therefore, this study examines the consequences of delays in language development and speech in 

intelligence functions, academic achievement, social skills, theory of mind, and psychological status 
of children with hearing impairment. 
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