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 شنوایی آسیب دارای آموزان دانش در خواندن درک و کاری حافظه مقایسه

  سمعک دارای و شده حلسون کاشت
 

  3احمدی اکبر سید ،2پصومان مجید ،1توکلی علی
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 چکیده

تررسی درک خًاوذن ي حافظٍ کاری در دي گريٌ داوش آمًزان تا آسیة شىًایی عمیق کاشت حلسين  مىظًر تٍحاضر پژيَش 

خًاوذن در َر دي گريٌ آزمًدوی  شذٌ ي دارای سمعک اوجام شذٌ است. َمچىیه تٍ تررسی َمثستگی تیه حافظٍ کاری ي درک

وفر کاشت حلسين شذٌ( مقطع اتتذایی  24وفر دارای سمعک،  24وفر از داوش آمًزان ) 22. ومًوٍ مًرد تررسی شامل پردازد یم

تٍ مرکس  کىىذگان مراجعٍتًد کٍ گريٌ داوش آمًزان تا آسیة شىًایی عمیق کاشت حلسين شذٌ تٍ شیًٌ در دسترس از تیه 

ي  1 تان تاغچٍن تیمارستان رسًل اکرم ي گريٌ داوش آمًزان تا آسیة شىًایی عمیق دارای سمعک از مذارس يیژٌ )کاشت حلسي

( جُت 1312آزمًن درک مطلة خًاوذن )کرمی وًری ي مرادی،  از پژيَش، در ایهدر دسترس اوتخاب شذوذ.  صًرت تٍ( ي 2

( جُت ارزیاتی حافظٍ 2001 يگترکل، پیكریىگ WMTB-C) حافظٍ کاری کًدکانسىجش میسان درک خًاوذن ي آزمًن 

تیاوگر آن است کٍ تیه دي گريٌ تا آسیة شىًایی عمیق در َر دي  آمذٌ دست تٍ. وتایج است شذٌ استفادٌ َا آزمًدویکاری 

یی تا آسیة شىًا در گريٌوثًدٌ است. َمچىیه وتایج وشان داد کٍ  معىاداری درک خًاوذن ي حافظٍ کاری تفايت َا آزمًن

تًدٌ است. اما در گريٌ تا آسیة شىًایی عمیق کاشت  معىادارعمیق دارای سمعک راتطٍ تیه درک خًاوذن ي حافظٍ کاری 

 وثًدٌ است. معىادارحلسين راتطٍ تیه درک خًاوذن ي حافظٍ کاری 

 

 واشىًاحافظٍ کاری، درک خًاوذن، های کلیدی:  واشه
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