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Abstract 
 

    Cochlear implant users have difficulty understanding the spectral and spectral-temporal 

characteristics of sound. On the other hand, the better abilities of musicians than non-musicians 

in various fields have been confirmed by neurophysiological evidences and because the 

functional and structural overlap of speech and music at the sensory and cognitive levels has 

been shown in studies. In this study, we try to investigate the effects of music-based training on 

improving the speech and language perception of cochlear implant users. 

In recent years, there has been a strong desire to use music-based training to improve speech 

and language in children with normal hearing and people with communication disorders, 

including cochlear implant users. Various studies have used approaches that emphasize one of 

the bottom-up and top-down processes. 

Studies show that music-based training can have a facilitating effect on various aspects of 

speech and language processing. In fact, addressing cognitive competencies through music 

training along with low-level sensory abilities seems to be essential for the treatment of auditory 

perception. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (0-01)3شماره   یازدهم دوره

گفتار و زبان در کاربران کاشت  ،ییبر بهبود درک شنوا یقیبر موس یآموزش مبتن راتیتاث

 ی تیروا یمطالعه مرور کیحلزون: 
 2عبدهللا موسوی ،*1مهری ملکی

 

 چكيده

 یهاییتوانا یطرف از. هستند مواجه مشکل با صدا یزمان–یفیط و یفیط یهامشخصه درک در حلزون کاشت کاربران     

 و است قرارگرفته دیتائ مورد کیولوژیزینوروف شواهد با مختلف یهانهیزم در هادانیقیموس ریغ به نسبت هادانیقیموس بهتر

 نشان مطالعات در یشناخت و یحس سطح در یقیموس و گفتار یساختار و یعملکرد یپردازش یهمپوشان که آنجا از

 کاربران زبان و گفتار درک بهبود بر یقیموس بر یمبتن آموزش اثرات که است نیا بر یسع مطالعه نیا در. است شدهداده

 .ردیگ قرار یموردبررس حلزون کاشت

 ییشنوا یدارا کودکان در زبان و گفتار بهبود یبرا یقیموس بر یمبتن آموزش از استفاده به یادیز لیتما ر،یاخ یهاسال در

 بر که ییکردهایرو از مختلف مطالعاتوجود دارد.  حلزون، کاشت کاربران جمله از یارتباط اختالالت با افراد و هنجار

 است.  شدهاشاره هاآن، که در مقاله به اندکرده استفاده ،داشت دیتأک باالنورد و نورد نییپا یندهایفرا از یکی

 واقع، در. اشدب داشته زبان و گفتار پردازش مختلف ابعاد بر یلیتسه اثر تواندیم یقیموس آموزش که دهدیم نشان مطالعات

 درک درمان جهت نییپا سطح یحس یهاییتوانا درکنار یقیموس آموزش قیطر از یشناخت یهایتوانمند به پرداختن

 .رسدیم نظر به یضرور ییشنوا

 .، شنواییحلزون کاشت ،یدرمانیقیموسی، قیموس گفتار، درک :یديکل یهاواژه
 

 

 
 

 مقدمه

 و است افکار بادلت راه نیترآسان یگفتار ارتباطات   

 یواحدها مندنظام بیترک یگفتار اطالعات انتقال یبرا

  قرار مورداستفاده هاهمخوان و هاواکه ،ییآوا

 یهایژگیو با تنها گفتار درک. (1-2)رندیگیم

  نیب ملتعا حاصل بلکه ،افتدینم اتفاق یکیاکوست

 یحس یهاگنالیس و نورد نییپا یزبان یهاینیبشیپ

 کنندهینیبشیپ چارچوب کی درواقع،. (3)است باالنورد

 گنالیس و یحس یورود نیب یخطاها شده، یرمزگذار

  نشان خود که رساندیم حداقل به را شدهینیبشیپ

 

 

  که را آنچه تواندیم یقبل دانش چطور که دهدیم

  در دگاهید نیا. دهد رییتغ یاساس طوربه میشنویم

 و زبان یهاییتوانا بر یقیموس ریتأث بالقوه یایمزا یبررس

  .(1)است دیمف گفتار

 زیمتما حوزه دو عنوانبه یقیموس و زبان گذشته قرن یط

 بحث درمو( متفاوت یعصب عملکرد با هرکدام)یانسان

 یبرا رایز است متفاوت نسبتا یفعل دگاهید اما اندبوده

 هم از را اصوات بتواند دیبا فرد زبان، و یقیموس درک

 . دهد زیتم

 
 

 

 .ایران تهران، ایران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده توانبخشی، دانشگاه  شناسی،شنوایی دپارتمان .1

  .رانیتهران، ا ران،یا یدرمان یبهداشتو خدمات  یدانشگاه علوم پزشک ،پزشکیدانشکده  ،گوش، حلق و بینیدپارتمان . 2

 E-mail: mehri.maleki.a@gmail.com                                       .یشناسییشنوادپارتمان ، ایران درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه، تهران* نویسنده مسئول: 

:21/0/1011تاریخ پذیرش:      21/3/1011 ت:احتاریخ ارجاع جهت اصال        3/9/1399تاریخ دریافت 
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 یهایژگیو از یتعداد لحاظ به توانیم را اصوات گرچه

 یصداها مقوله دو هر در که کرد یبندطبقه یفیط

 اصوات طورمعمولبه ما یول است، مطرح یزبان و یقیموس

 باعث خود که میکنیم افتیدر دهیچیپ یصوت بافت در را

 یتوال مورد در یشناخت یهابچارچو ینوع یریگشکل

 ما یقبل تجربه جهینت در ،گردندیم اصوات یزمان عناصر

 در اصوات درک روش بر یقو یریتأث اصوات، مورد در

 یالگوها ییهاتجربه نیچن .(1)دارند یگفتار ساختار

 یهاینیبشیپ جادیا امکان ما به که کنندیم دیتول 1یدرون

 نیا. دهدیم را روشیپ یدادهایرو مورد در قیدق

 و ینحو ،ییمعنا پردازش ،یواج یبندطبقه بر هاینیبشیپ

  .(0،1)گذاردیم ریتأث یپروزود

در کاربران کاشت حلزون  یقیگفتار و موس درک

 توسط یالدیم 1991 سال حلزون کاشت پروتز نینخست

 کاشت  2هاوس امیلیو نام به ییکایامر ستیاتولوژ

 با ییالقا حلقه کی از متشکل هیاول پروتز نیا (.5-9)شد

 زیتما به قادر آن کمک به مارانیب و بود الکترود پنج

  بسته مجموعه در هاواژه ییاسشنا و هیپا یهافرکانس

 یرهایمس نهیدر زم کیولوژیزیف یهاشرفتیپ. شدندیم

منجر به ساخت و کاشت   ،یتکنولوژ ارتقا و  ییشنوا

 وشد  1990پروتز کاشت حلزون چند کاناله در سال  نیاول

 یاجزا یهانهیزمکاشت حلزون در  ندیاز آن به بعد، فرا

، استفاده مورد یجراح یهاروشپروتز کاشت حلزون، 

بعد از  یهاآموزشو  (7)یپردازش یهایاستراتژ

 . است هداشت یتوجهقابل  شرفتیپ (8 -9)کاشت

از پروتز کاشت حلزون اندک و در حد  هیاول انتظارات

  ییشنواکم با افراد در یخوانلبکمک به بهبود 

با  دنیشن ،سال گذشته 31 یبود. ط قیعم یعصب-یحس

 درک حوزه در ژهیوبه یتوجهقابل طوربهکاشت حلزون 

 کاشت پروتز ازآنجاکه. (7)تکرده اس شرفتیپ گفتار،

  منتقل را یزمان پوش یهانشانه به مربوط اطالعات حلزون

 استفاده در حلزون کاشت انکاربر از یاریبس (11)کندیم

درک  نیهمچن و( 12)سکوت در گفتار درک ،(11)تلفن از

                                                 
1. Internal models 
2. William House 

 تم،یر/اهنگضرب ؛یعنی)یقیموس یزمان یهاجنبه

  یو حت ندارند ی( مشکل0متر/یزمان نظم و 3تمپو/تُندا

 با افراد مشابه یعملکرد به یادراک نظر از توانندیم

 کاشت کاربران ،وجودنیااب. (7)برسند هنجار ییشنوا

 (،12)گفتار ی: پروزودلیاز قب یدر درک موارد حلزون

 زبان ،(13-10)5یگفتار احساس ،(7،12)زینو حضور در گفتار

 (13-10)یقیموس فیتکال ،(12)ندهیگو ییشناسا ،(13)تونال

 /ییهمنوا ،یروبمیز یعنی)یفیط یهامشخصهشامل 

 یزمان-یفیط یهامشخصه( و یملود/نغمهو  یهارمون

 مشکل با (7)یقیو لذت بردن از موس (12، 7)نیطن همانند

کاشت حلزون اطالعات مربوط  پروتز رایز هستند، مواجه

در شکل موج محرک  یزمان-یفیط فیظر یساختارهابه 

 یهانشانه ضعفکه منجر به  (15، 12)کندیرا منتقل نم

 دیشاو  (12)شودیم یو کاهش وضوح فرکانس عیوس یفیط

کرد. درواقع،  عنوانمشکالت  نیعمده ا لیدلرا  آنبتوان 

 کاشت کاربران که است یضرور نکته نیا به توجه

 22 هب یو بم ریز کیانتقال اطالعات تونوتوپ یبرا حلزون

 ییافراد با شنوا یداخل ییسلول مو 3511 یجابه)الکترود

 و عیوس کیتحر به منجر نیا که هستند وابستههنجار( 

-17)شودیم الکترود هر توسط ییشنوا عصب ریمگشچ

 یهمچون عمق جاگذار یعوامل ن،یبر ا عالوه (.19

 تیحلزون( و موقع یرأسبه مناطق  یمحدود)عدم دسترس

سالم باعث عدم  یهانورونالکترودها نسبت به  یریقرارگ

 در کیبا مکان تحر یصوت یهایورود کیتونوتوپ قیتطب

 عالوه CIکاربر  کودکان. (7،11)شوندیم محسوب حلزون

کاشت به  یهاتیمحدودبا  میمستق طوربهکه  یمشکالتبر 

 یاول زندگ یهاماه درارتباط دارد،  یفیلحاظ وضوح ط

منجر به  احتماالً که دبرنیم رنج ییشنوا کیعدم تحر از

  7قشرمجدد  یدهسازمانو  (18)9ینقص در اتصال ساختار

 .(21-19)شودیم

                                                 
3. Tempo 
4. Meter 
5. Emotional 
6. Deficient structural connectivity  
7. Deleterious cortical reorganization 
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  یهاطیمحدر غالب موارد در  یکالم ارتباطات چون

 طول در یطرف از و (21)افتندیم اتفاق شلوغ و صداپر 

 یرکالمیغ قیطر به امیپ از یمهم بخش یارتباط انیجر

و مشکالت  هاتیمحدود ن،یبنابرا ،(22)شودیم منتقل

 راتیتأث توانندیم ،کاربران کاشت حلزون یبرا شدهمطرح

 افراد نیا یزندگ تیفیک و یاجتماع تعامالت بر یمیمستق

 بر یمبتن آموزش از یریگبهره با بتوان دیشا و باشند داشته

 نی. در اکرد کمک افراد نیا به یدرمانیقیموس و یقیموس

 بر یمبتن آموزش اثراتاست که  نیا بر یمطالعه سع

و زبان کاربران کاشت  گفتار درک بهبود بر یقیموس

 .ردیقرار گ یموردبررسحلزون 

 
 گفتار و زبان ،ییبر دستگاه شنوا یقيموس راتيتأث

 شنواکم افراد در ییشنوا یبخشتوان هدف نینخست    

 شامل امر نیا. است ییشنوا ماندهیباق از نهیبه استفاده

 از حلزون کاشت و سمعک کاربران یمندبهره شیزااف

و در مطالعات  (8)باشدیم زین وبیمع یصوت محرکات

در بهبود درک گفتار  ییشنوا یبخشتوان ییکارا یمتعدد

-9)است شدهدادهکاربران کاشت حلزون نشان  یقیموس ای

11 ، 13 ، 15 ،21) . 

 ،8یعصب یریپذساخت نهیپژوهشگران در زم یهاافتهی

 تیو ظرف (8)ییشنوا یبخشتواندر  یدیکل یعامل عنوانبه

  تیترب طهیح به نیمحقق یمندعالقهمنجر به  یریادگی

 لیتما ر،یاخ یهاسالو در  (21)است شده 9یرسم ییشنوا

بهبود  یبرا یقیبر موس یبه استفاده از آموزش مبتن یادیز

 با افراد و هنجار ییشنوا یو زبان در کودکان داراگفتار 

از جمله کاربران کاشت حلزون،  یارتباط اختالالت

 . (23 ،21 ،15 ،13-12 ، 11)است جادشدهیا

 یهاشبکه لهیوسبه یقیگفتار و موس یصوت یهایژگیو

 سطح ینواح. ندوشیم ییبازنما ییشنوا  یمراتب سلسله

(، A1 هیاول ییقشر شنوا و مغز ساقه یعنی)نییپا

 محرک شروع و یبم و ریز مثل ساده یصوت یهامشخصه

 ییشنوا  قشرو مناطق سطح باال) کنندیم یرمزگذار را

                                                 
8. Neuroplasticity   
9. Formal Auditory Training 

محرک همانند  تردهیچیپ یهامشخصه زی( نهیاولریغ

 هاپژوهش. کنندیرا منتقل م یزمان-یفیاطالعات ط

 یبرا یعصب یتخصص یهاشبکهورد مدر  یشواهد

 از فراتر و ییشنوا قشر سطح درگفتار  ای یقیپردازش موس

 ی، همپوشانحالنیباا. (20)است کرده فراهم آن،

 در یقیموسپردازش گفتار و  یبرا یو ساختار یعملکرد

راستا  نیدر ا. (23-20)دارد وجود یشناخت و یحس سطح

پنج شرط  عرا مطرح کرد که وقو 11اپرا  هیفرض 11پتل

 یقیحاصل از موس یتیسیرخداد پالست هیرا در توج یاساس

 موارد نیا: کندیگفتار مطرح م یپردازش یهاشبکهدر 

 :از متشکل

 را زبان و گفتار که یمغز یهاشبکه یهمپوشان: یهمپوشان( 1 

 .کنندیم پردازش

 نیا در گفتار به نسبت یشتریب مطالبات یقیموس: دقت( 2 

در هنگام  ژهیوبهامر  نیا کندیم جادیا کمشتر یهاشبکه

مشهود  ییصحنه شنوا لیو تحل یپردازش زمان چ،یپردازش پ

 است.

 شبکه، کنندهریدرگ ییایقیموس یهاتیفعال: عاطفه (3 

 .زندیانگبر را یادیز مثبت احساسات

  ریدرگ را شبکه نیا که یقیموس یهاتیفعال :تکرار( 0 

 .شوند تکرار بارها کنند،یم

 با همراه شبکه نیا کنندهریدرگ یقیموس یهاتیفعال: توجه( 5

 (.25)دهستن متمرکز توجه

 یفیط و یزمان ینیبشیپ از ییباال سطح به یقیموس ساخت

 یقیموس واقع،در .دارد ازین ،ینیبشیپ دگاهید اتخاذ با

. (1)است یزمان یهماهنگ قیدق اریبس سطوح ازمندین یساز

 سطوح در یقیموس آموزش تیمز نشانگر هاافتهی نیا

 توسط که هستند زبان پردازش و گفتار مختلف

 هادانیقیموس نیب ییایپو و یعصب یساختارها یهاتفاوت

 نیاادامه به  در (29)تاس شده دیتائ هادانیقیموس ریغ و

 وح( در سطیعصب ستمیس بر یقیموس راتیتأث)هاتفاوت

 . شودیم اشاره مغزساقه مغز و قشر 

                                                 
10. Patel  
11. )1) Overlap (2) Precision (3) Emotion (4) 

Repetition (5) Attention 
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نسبت به  یو بم ریز زیتمادر  هادانیقیموسبهتر  یهاییتوانا

 دیتائ مورد کیولوژیزیبا شواهد نوروف هادانیقیموسریغ

 نشان یامطالعه درهمکاران  و 12ونگ. (20)است قرارگرفته

در  یگفتار یصداها یروبمیز یرمزگذار که دادند

 ییشنوا  طیدر سطح ساقه مغز و تحت شرا هادانیقیموس

 .(27)است ترقیدق رفعالیغ

 ییتوانا هادانیقیموسمتعدد نشان داده است که  مطالعات 

بهتر کشف  یهاستانهآ به هاآن. دارند یبهتر یبندزمان

 نی. اسندریم (29)بهتر یزمان فواصل زیتما و (28)وقفه

 توسعه زینسته به گفتار واب یهاییتوانابه  یادراک یایمزا

 زیهجا ن رشید زیتما در دانانیقیموس که آنجا تا ،ابدییم

 درک در دانانیقیموس یطورکلبه. (31)کنندیبهتر عمل م

در   یحرکت-ییشنوا یسازهماهنگ و تم،یر دیتول ، تمیر

 .(1)هستند یبهترعملکرد  یدارا دهیچیپ وساده  یهاتمیر

 آالت از یبهتر نیطن درک نیهمچن دانانیقیموس

به  هاآنساقه مغز  یهاپاسخ. (31)و صدا دارند ییایقیموس

 نیو ا (32)است بوده ترقیدق زیابزار مختلف ن یهانینط

نشان  شواهد. (33)ابدییم میتعم زین هاواکهبه  تیمز

 یرکالمیغ و یکالم یکار حافظه دانانیقیکه موس دهدیم

  طیگفتار در شرا یدرک و رمزگذار در و  دارند یبهتر

 F1و  F0 کهیطوربه کنندیم عملدشوار بهتر  ییشنوا

 و زیتما بهتر دیشد ییبازآوا طیواکه را در شرا کی

پاسخ ساقه  در نیهمچن شانیا. (30)کنندیم یرمزگذار

و  (35)کنندیم یرمزگذار ترقیدق را زیدر نو گفتارمغز، 

 زیدر حضور نو گفتار درک تا یرمزگذار تیمز نیا

 یرو شدهانجام مطالعات ضمن در. (39)ابدییمگسترش 

 یقیموس با عمر طول تمام در کهمسن  دانانیقیموس

 و (38-37)زیار در نوگفت درک، بهبود اندداشته سروکار

 هادانیقیموس. (39)است داده نشان را ییشنوا صحنه لیتحل

 یبهتر عملکرد هم یعاطف یپروزود ییشناسا و زیتما در

به  هاآن ختهیبرانگ یکیالکتر پاسخ سرعتو  (01)اندداشته

 . (01)باشدیم شتریب یدر پروزود رییتغ

                                                 
12. Wong 

 راتییتغسطح ساقه مغز  در یقیگفتار و موس آموزش

 در راتییتغ نیو ا کندیم جادیا یعصب یریپذساخت

13 یهاپاسخ
FFR  10و

ABR مشاهدهقابل یگفتار 

 در قشر وابران یهاراه بازخورد ،وجودنیباا. (23 -20)است

 (.32)شود گرفته نظر در دیبا( توجه حضور)در فعال طیشرا

 تربزرگ دامنه و ترکوتاه ینهفتگبا  FFR (32) پاسخ بهبود

 نیا. شودیدنبال م P1-N1-P2-N2 پاسخمجموعه  در

 ییشنوا قشرو   A1 هیاول ییشنوا قشراز   پاسخ مجموعه

 یهاپاسخ ،یقیموس آموزش. (20)رندیگیم منشأ هیاول ریغ

 لیتسه مدتیطوالندر  زیبه محرکات گفتار را ن یقشر

 یهاپردازش راتیتأث خاطر به است ممکن که کندیم

 کهاست  نیچون تصور برا (23)باشد یاختشن

 نورد نییپا ییپردازش شنوا تیباعث تقو یدرمانیقیموس

در  یمغز در سطوح مختلف حت 15یریپذساختو القا 

 نیب یهاشباهتدرمجموع،  .(1)شودیم تریسطح یهاهیال

با  یو عصب یو زبان از نظر عملکرد شناخت یقیموس

همراه است که  یقیاز موس یناش یبرتر زبان یهامهارت

 اختالالت در یقیموس از استفاده یبرا توجهقابل یانهیزم

 .است کرده فراهم زبان و گفتار

 

 کاشت کاربران در یقيموس بر یمبتن آموزش

 حلزون

بر  یآموزش مبتن راتیتأث یبخش به بررس نیا در    

 کویسا یهادهیپدبر ابعاد مختلف درک  یقیموس

 کاربران در زبان و گفتار ،ییشنوا یو درک کیاکوست

 . میپردازیم حلزون کاشت

 یهاچرخه تعداد یعنی فرکانس با رظمتنا که یبم رویز

 یقیموس دو هر یبرا مهم نشانه کی است، هیثان در ینوسان

 19هیپا فرکانس مفهوم با یروبمیز گفتار، در. است نزبا و

 و F0. است مرتبط یصوت یتارها لرزش فرکانس یعنی

 یهانشانه رهیغ و F1 ، F2 یصوت یهاکیهارمون نیهمچن

 و ندهیگو تیجنس ها،تون ها،واکه ییشناسا یبرا یمهم

                                                 
13. Frequency Following Response  
14. Auditory Brain Stem Response 
15. Plasticity  
16. Fundamental frequency (F0)  
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 یهازبان در. هستند یپروزود توسط شدهمنتقل اطالعات

 مقوالت و کلمات زیتما در یروبمیز راتییتغ تونال،

 از را باال نوت ،یروبمیز ،یقیموس در. دارند نقش یگرامر

 ساخت یمبنا بیترت نیهم به و کندیم زیمتما نییپا نوت

 کوچک راتییتغ نکه،یا ترمهم. است یملود

 در ،(17تون مهینکی یبرا درصد 9 مثالعنوانبه)یروبمیز

 نیچن گفتار در کهیدرحال هستند، مهم اریبس یقیموس

 .(1)ستین

دنبال  به شنواکمدر افراد  یروبمیز زیتما ییتوانا

 یرو مطالعات. است داکردهیپ بهبود یدرمانیقیموس

کودکان در  نیب F0 زیدر تما تفاوت ،CIکاربر  کودکان

  گزارش را یقیموس بدون و اب یوادگنخا طیمح

 زندگی ییایقیموس محیط در که کودکانی (02)اندکرده

 P3aبرانگیخته  لیپتانس در F0 راتییدنبال تغ به کنندمی

 دهندمی نشان را ترکوتاه ینهفتگ زمان و تربزرگ دامنه

 در. (03)است هاآنعملکرد مغز  ییایدر پو ریینشانگر تغ که

 یقیموس آموزشاز دو دوره  پس یامداخله مطالعه کی

 است، شدهگزارش یمشابه شرفتیپ مدرسه،در  یهفتگ

 نداشته زینو در گفتار درک بهبود با یارتباط اگرچه

 .(00)است

 یبازشناس یبرا صوت رشید زیتما و نیتخم ییتوانا

 جفت نیب امر نیا. است مهم اریبس گفتار در هاهمخوان

 مثالعنوانبه. کندیم جادیا تفاوت صدادار یهاهمخوان

 انفجار شروع نیب ینسب یبندزمان ب و پ نیب تفاوت تنها

 18صدا شروع زمان رابطه نیا به که است صدا شروع و

 صیتشخ به رشید زیتما زین یقیموس در. ودشیم گفته

 از متفاوت ریتفس نیهمچن و کیتمیر مختلف یالگوها

 . (1)است مرتبط مشابه یملود

 رشید زیتما یهاییتوانااز نقص در  CIکاربر  کودکان

و  یبه بروز مشکالت درک واج رکه منج برندیمرنج 

 یمطالعه همبستگ کی. (1)شوندیم یواج یآگاه

تا  5/1را به دنبال  CIبهتر کودکان   یواج زیتما یهاییتوانا

 ن،یبنابرا. (05)است هنشان داد یقیسال آموزش موس 0

                                                 
17. Halftone 
18. Voice Onset Time: VOT 

 یبرا باارزش منبع کی تواندیم یقیموس آموزش

 ریتأث یپژوهش در همکاران و19لو  ونی. باشد یبخشتوان

 بر( کانتور کی)ملودهایروبمیز یتوال قالب آموزش

 در یپروزود درک همخوان، زیتما ز،ینو در گفتار درک

 نیا در. دادند قرار موردمطالعه را حلزون کاشت کاربران

( رشید و فاصله)سمیمکان دو یمبنا بر فیالتک یبررس

 افراد که داد نشان آمدهدستبه جینتا. شد ارائه و یطراح

 درک در کانتور کیملود آموزش از گروه دو هر در

 سکوت در( یفورمانت)گذر گفتار کینامیدا شواهد

 نامطلوب یهاطیمح در آن ییکارا یول شدند مندبهره

 . (21)کمتر بود ییشنوا

 مشخص هاتمیر از یمراتب سلسله با دو هر یقیموس و گفتار

 در هانوت و هاواج مانند کوتاه یواحدها. شوندیم

 کیملود عبارات ای کلمات مانند تریطوالن یواحدها

 یتصادف سطح هر در هاتمیآ یفراوان عیتوز. اندشدههیتعب

 را هازبان انیم در تکرار قابل و منظم یالگو کی و ستین

 15)هرتز 15-01 حدود در هاواج گفتار، در. کندیم نبالد

 در کلمات و هرتز 0-8 اطراف در هجاها( هیثان در بار 01 تا

 مغز به هاتمیر نیا .(09)افتندیم اتفاق هرتز 1-2 حدود

 چه نکهیا مورد در را هاینیبشیپ و انتظارات محاسبه امکان

 ن،یا بر عالوه .دهندیم آمد، خواهد یبعد یصدا یزمان

 و یفرد نیب یهماهنگ در یزمان ساختار استخراج

 یسازهماهنگ که ییجا دارد، نقش زین یگروه یهایباز

 تفاوت و 21یزمان قیدق یهاینیبشیپ ،21یزمان فیظر

 .(1)است ازیموردن 22کنانیباز نیب یزمان یهاپرش مختصر

 نفع به ینیبال مختلف یهاتیجمع در یادیز شواهد 

 آموزش. (1)دارد وجود کیتمیر یقیموس آموزش

 از استفاده ییتوانا تیتقو باعث تواندیم کوتاه کیتمیر

 داده نشان یامطالعه. شود شنواکم افراد در یزمان ساختار

 ستانداردبا ساختار ا کیتمیکه مقدمات متناسب ر است

 و کلمات ،هاواج بهتر تکرار به تواندیم هدف جمالت

 مطالعات. (07)کمک کند CIکاربر  کودکاندر  جمالت

                                                 
19. Yhun Lo 
20. Fine-Grained Temporal Synchronization 
21. Accurate Temporal Predictions 
22. Low Temporal Jitters Between Players 
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 باعث کیتمیر آموزش قهیدق 31 که انددادهنشان  نیهمچن

 مبادالت نیکلمه در ح کیتمیبهتر نظم ر صیتشخ

 5-11 کودکاندر  (09)ترقیدق یریگنوبت و (08)یکالم

 .شودیم CIساله 

 یهایژگیو به که است صدا از یترفیظر تیخاص نیطن

 یزمان یهایهمبستگ و هاکیهارمون مانند باال سطح

 اما مشابه رشید و چیپ توانندیم صدا دو.  است مرتبط

 نیب تفاوت تنها ،مثالعنوانبه. باشند داشته متفاوت نیطن

 نیطن انو،یپ در نوت همان و نتیکالر در نوت کی

 یبندطبقه یبرا نیطن گفتار، و یقیموس در. هاستآن

 دانیقیموس  ن،یطن در اختالفات رغمیعل. است یضرور

 اگر یحت دهد، صیتشخ را آکوردها ای ها نوت دیبا

 طوربه. شوند نواخته مختلف ییایقیموس آالت لهیوسبه

 مختلف ندگانیگو اگر یحت را هاواج دیبا شنونده مشابه،

 (1)دهد صیتشخ کنند، تلفظ متفاوت یصداها با را هاآن

در بهبود  CI کاربر کودکاندر  یقیبر موس یمبتن آموزش

  .است مؤثر زین نیدرک طن

 اشاره ریبه نکات ز توانیم یدرک یهاپردازشبخش  در

و  (51)یکالم یکار حافظه CIکاربر  کودکان درکرد: 

 بهبود یقیموس آموزشاست و  دهیدبیآس (51)یرکالمیغ

 در. (1)است داده نشان را شنواکم افراد در یکار حافظه

گفتار در  درک خوانندیکه در خانه آواز م CI کودکان

 ییشنوا اختالل یدارا کودکان و (52)ابدییم بهبود زینو

صحنه   لیتحل کنند،یم افتیدر یقیموس آموزش که

مطالعات مختلف  در نیهمچن (05)دارند یبهتر ییشنوا

 یپروزود ،درک یقیبر موس یبا آموزش مبتن CI کودکان

همکاران  و23 چنگ. (1،21)اندداده نشان یبهتر یاحساس

و  یقیدرک موس بر یقیبر موس یآموزش مبتن راتیتأث

 یموردبررسحلزون را  کاشتگفتار در کودکان 

را نشان  یتوجهقابلبهبود  آمدهدستبه جیو نتا قراردادند

بر  یآموزش مبتن کردیهمکاران دو رو و 20فولر. (13)داد

آن بر درک  ریتأث ودر کاربران کاشت حلزون  یقیموس

 ناتیتمر. کردند سهیو مقا یبررسرا  یقیگفتار و موس

                                                 
23. Cheng 
24. Fuller 

 گریکدی با گروه دو یاجتماع تعامالت و ییایقیموس

 یندهایفرااز  یکیبر  کردیرو هر درواقع،. بود متفاوت

 داد نشان حاصل جینتا. داشت دیکتأ باالنورد و نورد نییپا

 یشتریب یسودمند تواندیم کردیاز هر دو رو یبیکه ترک

  .(11)کاربران کاشت حلزون فراهم کند یبرا

 

  یريگجهينت

اثر  تواندیم یقیموس آموزش که دهدیم نشان مطالعات   

گفتار و زبان داشته باشد.  پردازش مختلفبر ابعاد  یلیتسه

 قیاز طر یشناخت یهایتوانمندواقع، پرداختن به  در

 نییپا سطح یحس یهاییتوانا کنار در یقیآموزش موس

. رسدیم نظر به یضرور ییشنوا درک درمان جهت

 شنواکم افراد ارتباطات بهبود بلندمدت هدف زآنجاکها

 ینوع، 25یگروه ینوازندگ خاص طوربه و یقیموس است،

 ابزار و آوردیم فراهم را جیمه یاجتماع تیوضع

 مانند زبان یاجتماع یهاجنبه توسعه یبرا یادوارکنندهیام

 یحت ای ینیآفرنقشزبان،  یریپذانعطاف ،یریگنوبت

 یزندگ تیفیک در ییبسزا ریتأث هاجنبه نیا. است یشوخ

 .دارند شنواکم افراد

 

 

 

 
 

 

                                                 
25. Ensemble Playing 
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