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Background and Aim Lip reading is extraction of speech data from the activity of the lower part of face, 
particularly jaws, lips, tongue, and teeth that is a natural skill in people with hearing loss. The main pur-
pose of lip reading is to increase the independence of people with hearing loss. Looking at the speakers 
facial movements significantly increase the ability to understand the spoken words, particularly in the 
environments where noise is present. In fact this reflects the important role of visual signals. In current 
study we consider the effects of education on lip reading ability by planning and instructing a lip reading 
program in male subjects.
Methods & Materials Sara lip reading test 1 and 2 were used for the assessment of lip reading skills and 
for studying the effects of lip reading training on recognition of speech. This intervention as a semi-ex-
perimental study, was conducted on 27 male students, selected by available sampling. For data analysis, 
statistical analysis of variance with repeated measurements and Mcnemar was used.
Ethical Considerations This research with the code IR.SBMU.REC.1394.144 has been approved by the eth-
ics committee of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
Results There were significant differences between Sara lip reading test 1 scores in 2 positions (P=0.000).
Lip reading test scores also showed significant differences in Sara lip reading test 2 in 2 positions (P=0.000). 
Also between the scores of Consonant-vowel, consonant-vowel syllables, in the position before teaching 
lip-reading and then ,was significant difference (P<0.05).
Conclusion The findings of this study showed that instructing lip reading has a positive effect on lip-
reading ability in people. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ip reading is the extraction of speech data 
from the activity of the lower part of the 
face, especially the jaws, lips, tongue and 
teeth, which is a natural skill in hearing peo-
ple. The main purpose of lip reading is to in-

L
crease the independence of people with hearing impairments. 
Recent experience has shown that seeing the speaker’s lips 
increases sensitivity to acoustic information and decreases the 
speech detection threshold in the presence of noise. The expe-
rience of the person as a listener shows that spoken sounds are 
heard louder when looking at the speaker [1, 2]. 

Obtaining visual information from the speaker’s mouth and 
face movements play an important role in understanding spo-
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ken language [3-5]. Also, people who, for various reasons, 
their speech communication ability is partially or completely 
impaired, use this supplementary information [6, 7]. In the 
present study, by designing and constructing a lip-reading 
training program, we investigated the effect of training on lip-
reading skills of 18 to 25-year-olds.

2. Materials and Methods

This intervention study was performed before and after 
lip reading training. The study population consisted of 27 
male students aged 18-25 years with a Mean±SD age of 
20.67±2.28, who participated voluntarily from the rehabilita-
tion faculties of Shahid Beheshti University of Medical Sci-
ences and Hamedan University. First, a questionnaire includ-
ing personal and medical information of individuals as well 
as written consent was completed to check the inclusion cri-
teria. Right-handedness, monolingualism, lack of hearing and 
vision impairment were considered as the inclusion criteria. 

Sara 1 and Sara 2 lip reading tests were used to evaluate lip 
reading skills and to evaluate the effect of lip reading training 
on speech recognition of the samples in the study. For data 
analysis, repeated measures ANOVA and McNemar tests 
were used. This study consisted of two parts: the first part was 
the design and construction of a lip-reading training program, 
which included 7 stages, and the second part, included the 
implementation of tests and the use of the program.

3. Results

In the present study, all subjects (27 participants) were eval-
uated by both Sara 1 and Sara 2 lip reading tests. In statistical 
analysis with repeated measures ANOVA, there was a signifi-
cant difference between Sara 1 test lip reading scores before 
and after training (P=0.000). Also, in statistical analysis to 
analyze the results of Sarah 2 lip reading test, a significant 
difference was observed between the scores of this test before 
and after training (P=0.000). In Table 1, statistical indicators 
related to Sara 1 and Sara 2 lip reading scores are reported in 
two situations. In order to investigate the effect of lip reading 
training, McNemar statistical analysis was used to compare 
the “consonant-vowel, consonant-vowel” (cv-cv) syllable 
scores before and after training (Figure 1 and 2). Out of 23 
cv-cv syllables, 4 syllables showed a significant difference 
(P<0.05).

Also, in the content of Sara 1 lip reading test, which was 
used in a total of 20 sentences, there were 176 vowels, which 
in the review of vowels a significant difference between the 
scores before and after training in each of the 6 vowels (/a/, 
/e/, /i/, /â/, /o/, /u/ was observed (P=0.000).

4. Discussion

Comparing the scores of Sara 1 lip reading test before and 
after training, a significant difference was observed in the 

Fazelian SF, et al. Creating a Lip-reading Training Program and Examining its Effect on Speech Recognition. JAMS. 2020; 23(3):348-359.

Table 1. Statistical indicators of lip reading scores of Sara 1 and Sara 2 tests before and after training

Variables Quantity Min Max Mean±SD

Sarah 1 lip reading test score before training 27 0 50 15.19±2.52

Sarah 1 lip reading test score after training 27 5 80 42.41±4.01

Sarah 2 lip reading test score before training 27 12.9 51.6 23.41±1.61

Sarah 2 lip reading test score after training 27 17.2 51.6 35.51±1.68

Figure 1. Percentage of consonant-vowel, consonant-vowel syllable scores before training

Percentage of cv-cv syllable scores
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scores (P=0.000) which indicated the positive effect of lip 
training on speech recognition and efficiency of lip train-
ing program. The Mean percentage of “speech recognition 
by lip-reading” scores was 15.19 before training, while this 
Mean was 42.41 after training. Improving the scores showed 
the positive effect of training on lip reading and improving 
speech recognition skills. This results was consistent with the 
results of studies that have measured the effect of training on 
lip reading [16-19]. 

There are conflicting results about lip reading training; in 
fact, there are differences between short-term and long-term 
training, individual and group training, and training for chil-
dren and the elderly. This sensory process appears to have 
limitations, at least in the visual system, although its nature 
is unclear. Some people may not improve on speech percep-
tion tests, but if they are asked if they have benefited from 
lip reading training, they would talk for hours in support of 
lip-reading! [12, 19].

5. Conclusion 

A noteworthy point in the results of the present study was 
that most people acknowledged that when watching the lip 
reading training program and especially the filmed videos 
(seeing and hearing the pronunciation of syllables), their sub-
conscious mind simultaneously repeated that phoneme or syl-
lable so that they could have a better learning experience. This 
point can be justified by the motor theory of speech percep-
tion. According to this theory, speech is produced by the same 
process that is perceived. 

According to the results of the present study, lip reading 
training is one of the factors that improves lip reading per-
formance and subsequently improves speech recognition. Ac-
cording to this result, the lip reading training program could 
have a positive effect on lip-reading performance. The edu-
cational content used in this program can be used to educate 
people, especially hearing impaired people, either as personal 
use at home or as group training in rehabilitation programs.
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Figure 2. Percentage of consonant-vowel, consonant-vowel syllable scores after training

Percentage of cv-cv syllable scores
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زمینه و هدف لب خوانی، استخراج داده های گفتاری از فعالیت قسمت تحتانی چهره به ویژه آرواره ها، لب ها، زبان و دندان هاست که در افراد 
شنوا مهارتی طبیعی محسوب می شود. هدف اصلی لب خوانی، افزایش استقالل افراد دچار نقص شنوایی است. دیدن حرکات صورت 
گوینده به طور قابل مالحظه ای توانایی درک واژگان گفته شده را افزایش می دهد، به خصوص در محیط هایی که نویز در آن وجود دارد. 
درواقع این نکته نشان دهنده نقش مؤثر سیگنال های دیداری است. در پژوهش حاضر به بررسی اثر آموزش بر مهارت لب خوانی افراد 18 

تا 25 ساله با طراحی و ساخت یک برنامه آموزشی لب خوانی پرداختیم.

مواد و روش ها از آزمون لب خوانی سارا 1 و 2 برای ارزیابی مهارت لب خوانی و بررسی اثرآموزش لب خوانی بر بازشناسی گفتار نمونه های 
حاضر در مطالعه استفاده شد. مطالعه مداخله ای نیمه تجربی حاضر روی 27 نفر از دانشجویان پسر که به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی 
و دردسترس انتخاب شدند، انجام شد. برای تحلیل داده ها،آزمون های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون مک نمار 

مورد استفاده قرار گرفتند.

IR.SBMU. مالحظات اخالقی کسب رضایت آگاهانه و در اختیار قرار دادن نتایج، از اصول اخالقی در این پژوهش بود. این پژوهش با کد
REC.1394.144 به تصویب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسیده است.

وجود  معناداری  تفاوت  آموزش  از  بعد  و  آموزش  از  قبل  موقعیت   2 در   1 سارا  لب خوانی  آزمون  امتیازات  بین  یافته ها 
داشت)P=0/000( و امتیازات آزمون لب خوانی سارا 2 نیز در 2 موقعیت تفاوت معناداری را نشان داد )P=0/000(. همچنین 
 .)P<0/05( بین امتیازات، هم خوان واکه، در موقعیت قبل از آموزش لب خوانی و بعد از آن نیز تفاوت معناداری وجود داشت
.)P=0/000( بررسی امتیازات لب خوانی شش واکه اصلی نیز نشان دهنده تفاوت معنا دار در دو موقعیت قبل و بعد از آموزش بود

نتیجه گیری یافته های مطالعه حاضر نشان دادند آموزش لب خوانی اثر مثبتی بر توانایی لب خوانی در افراد دارد و امکان بهبود توانایی 
لب خوانی بعد از آموزش وجود دارد.

کلیدواژه ها: 
لب خوانی، بازشناسی 

گفتار، آزمون لب خوانی 
سارا

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 30 دی 1398

تاریخ پذیرش: 15 خرداد 1399
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1399

مقدمه 

لب خوانی به توانایی فهم نسبی گفتار با نگاه کردن بر لب ها، 
بهبود  باعث  فرایند  این  دهان و چهره گوینده اطالق می شود. 
و ارتقای قابلیت فهم گفتار در نویز می شود؛ به ویژه هنگامی که 
درک دیداری شنیداری با درک صرفًا از طریق شنیداری مقایسه 
می شود. تجربه های اخیر نشان داده است دیدن لب های گوینده 
باعث افزایش حساسیت نسبت به اطالعات آکوستیکی و کاهش 
نویز  که  می شود  شرایطی  در  گفتار  شنیداری  کشف  آستانه 

وجود دارد. تجربه فرد به  عنوان شنونده نشان می دهد اصوات 
گفتاری هنگام نگاه به گوینده، بلندتر شنیده می شوند ]2،1 [. 
کسب اطالعات دیداری از حرکات دهان و صورت گوینده، نقش 
ایفا می کنند )مثل اثر  مهمی را در درک و فهم زبان گفتاری 
مک گورک1 که یک پدیده درکی است و نشان دهنده تعامل بین 
شنوایی و بینایی در درک گفتار ]5-3[. همچنین افرادی که به 
علل مختلفی، توانایی ارتباط گفتاری آن  ها به طور نسبی یا کامل 
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3. گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

ساخت برنامه آموزشی لب خوانی و بررسی اثر آن بر بازشناسی گفتار افراد 18تا25 ساله با شنوایی 
هنجار
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دچار اختالل شده است، از این اطالعات مکمل استفاده می کنند 
]7 ،6[. گوش دادن و صحبت کردن از مهارت های اساسی زبان 
است و راحت ترین و بهترین نوع ارتباط محسوب می شود. برخی 
مداخالت محیطی مانند نویز و همهمه می توانند این ارتباط را 
دچار اشکال کنند. آواهای گفتاری در زبان فارسی به دو دسته 
واکه )شش واکه( و هم خوان )23 هم خوان( دسته بندی می شوند.

انجام شده روی درک ویژگی های خاص گفتار در   مطالعات 
نویز، نشان داده اند که تأثیر فاکتورهای محیطی یکنواخت نیست 
زیرا  نویز حساس تر هستند؛  پوششی  تأثیرات  به  و هم خوان ها 
سطح شدت و زمان تداوم آن ها نسبت به واکه ها کمتر، فرکانس 
آن ها باالتر و اطالعات آکوستیکی شان تغییرات سریع تری دارند.

هم خوان ها اکثر اطالعات آکوستیکی موردنیاز برای درک معنای 
گفتار  بهینه  فهم  برای  آن ها  نقش  و  می کنند  فراهم  را  کلمه 
ضروری است. درک گفتار با از دست رفتن هم خوان ها به شدت 
مختل می شود، بنابراین درک درست هم خوان ها پایه و اساس 
درک کلی گفتار است. در موقعیت های شنیداری، برای پردازش 
اصوات مرکب با وجود نویز زمینه، درک دقیق گفتار متکی بر 
ظرفیت سیستم شنیداری است. به علت حشو طبیعی سیگنال 
سیگنال  در  ایجاد شده  کاهش های  قادرند  شنوندگان  گفتاری، 
پروسه  این  نویز  مقدار  افزایش  با  ولی  کنند،  رفع  را  گفتاری 
حتی برای افراد با شنوایی هنجار و توانایی های شناختی هنجار 
چالش برانگیز می شود ]9 ،8[. باور کلی بر این است که گفتار 
پدیده ای شنیداری است که برای شنیدن و نه دیدن طراحی شده 
است و محدودیت اطالعات دیداری سیگنال گفتاری سبب شده 
است اهمیت آموزش ارتباط دیداری به فراموشی سپرده شود. 
حقیقت، این است که لب خوانی به عنوان مکمل و نه جایگزین 
توانایی های ارتباطی افراد است و اطالعات بینایی، اطالعات ناقص 
شنیداری افراد دچار ضایعه شنوایی را تکمیل می کنند. از این رو 
آموزش ارتباطی دیداری یکی از اجزای برنامه های توان بخشی 
گفتار خوانی  آموزش  معمول  روش  دو   .]10، 11[ است  جامع 

)لب خوانی( عبارت اند از: روش تحلیلی و روش ترکیبی.

در روش تحلیلی )صدا به صدا( بر نیاز فرد به آموختن چگونگی 
شناسایی اجزای اصلی گفتار تأکید می شود. در این حالت از مواد 
 )cv(گفتاری ساده ای چون اصوات منفرد، هجاهای هم خوان واکه
یا واژه های منفرد استفاده می شود. این آموزش ها برای افرادی که 
نیاز به کسب تجربه با تحریکات واضح و کوتاه دارند ضروری است. 
در اینجا هدف، حرکت به سمت تحریکات طوالنی تر و واقعی تر 
همگام با افزایش دامنه توجه و مهارت های فرد است. در این روش 
زمان بسیار صرف می شود و درنهایت فرد ارتباط عادی خویش 
را باز می یابد. مزیت این روش در سادگی و قابل برنامه ریزی بودن 
آن است. این روش را نخستین بار جنا2 پایه گذاری کرد و بروهم3 

2. Jena
3. Bruhm

آموزش  روش های  کرد.  طراحی  را  ویلز  مولر  آموزشی  برنامه 
تحلیلی لب خوانی تغییر چندانی نکرده اند و هنوز هم از همان 

اصول استفاده می شود.

مربیانی که از این روش استفاده می کنند فعالیت های تمرینی 
تا  می دهند  انجام  بی معنی  هجاهای  و  واج ها  از  استفاده  با  را 
با  تمرین ها  دهند.  کاهش  آن ها  در  را  معنایی  ضرورت های 
شناسایی واج های کاماًل قابل رؤیت همچون پ آغاز می شود و 
به تدریج به سمت واج هایی چون ک، گ، و، ه پیش می رود که 
کمتر قابل رؤیت اند. این آموزش ها به ویژه برای بزرگساالن دچار 
ضایعه شنوایی فرکانس باال که واج ها و مشخصات آهنگین گفتار 

را تشخیص می دهند بسیار مفید است.

روش دیگر، روش ترکیبی است که در آن از جمالت، عبارات 
استفاده  تمرینی  مواد  عنوان  به  واقعی  زندگی  موقعیت های  و 
را  گفتاری  اجزای  می شود  تشویق  فرد  روش  این  در  می شود. 
به منظور رسیدن به اجزای معنایی بزرگ تر با هم ترکیب کند. 
نیچه4 و کینزی5 نخستین بار اصول این روش را طراحی کردند. 
مربیانی که از روش های ترکیبی استفاده می کنند، مواد گفتار را 
در مضامین زبان شناختی و متفاوت ارائه می کنند. سیر پیشرفت 
ابتدا از کلمات منفرد آغاز شده، سپس عبارات و پس از آن گفتار 
محاوره ای به کار می رود. هدف این روش درواقع همگراتر کردن 
آموزش هاست؛ به گونه ای که آموزش ها مانند ارتباطات روزمره و 

محاورات عادی باشد.

بهترین شیوه آموزش، این است که آن را همراه با صدا آموزش 
دهیم و بر درک مفهوم از طریق نشانه های گفتاری و غیرگفتاری 
)ژست ها، حاالت احساسی چهره، موقعیت های بدنی و نشانه های 
محیطی( تأکید کنیم. امروزه از روش هایی استفاده می شود که 
نه کاماًل تحلیلی و نه کاماًل ترکیبی اند و درواقع از ترکیب این دو 
روش استفاده می شود. سودمندترین روش آموزش، درک کلی 
ایده با استفاده از تمامی داده های حسی موجود است ]13 ،12[. 

امروزه تکنیک ها و نرم افزار های گوناگون برای آموزش لب خوانی 
وجود دارد که می توان از آن ها در زمینه بهبود کیفیت ارتباط 
کالمی و همچنین بهبود توانایی بازشناسی گفتار استفاده کرد. 
حتی می توان با استفاده از داده های ویدئویی مرتبط با حرکات 
به  نیاز  مواقع  در  همچنین  داد.  آموزش  را  لب خوانی  دهانی، 
ناگهانی(  یادگیری لب خوانی )مثل تجربه یک کاهش شنوایی 
نرم افزارهای  از  یا  افراد  توسط  لب خوانی  آموزش  از  می توان 

لب خوانی استفاده کرد. 

از آنجایی که تاکنون در ایران مطالعه ای مبنی بر تأثیر آموزش 
لب خوانی بر این توانایی انجام نشده و همچنین برنامه آموزشی 
با محتوای آموزش لب خوانی طراحی نشده است و با توجه به 

4. Nitchie
5. Kinzie
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جایگاه مهم لب خوانی در بهبود بازشناسی گفتار و اثر مثبت آن در 
ارتباط کالمی، در این مطالعه سعی بر آن شد با بررسی اثر آموزش 
لب خوانی بر این توانایی در دانشجویان، دانسته های موجود را در 
این زمینه افزایش دهیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 
آموزش لب خوانی با یک نرم افزار آموزش لب خوانی طراحی شده به 

زبان فارسی بر این توانایی در افراد دانشجو است.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مداخله ای قبل و بعد از آموزش لب خوانی 
دانشجوی   27 شامل  مورد مطالعه  جامعه  است.  شده  انجام 
آقای 18 تا 25 ساله فارسی زبان با میانگین سنی 20/67 سال 
و انحراف معیار سنی 2/28± بودند که به صورت داوطلبانه از 
دانشکده های توان بخشی دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و همدان شرکت داشتند. ابتدا برای بررسی معیارهای ورود به 
مطالعه،پرسش نامه ای شامل اطالعات شخصی و اطالعات پزشکی 
افراد و همچنین رضایت نامه کتبی تکمیل شد. راست دست و 
تک زبانه بودن، نداشتن اختالل شنوایی و بینایی از معیارهای 
ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. پژوهش حاضر دارای دو 
بخش است: الف( بخش نخست طراحی و ساخت برنامه آموزش 

لب خوانی و شامل هفت مرحله است:

1. انتخاب روش آموزش بر مبنای شیوه های آموزشی رایج: 
روش آموزش، ترکیبی از هر دو روش تحلیلی و ترکیبی است.

یا واژه های   )cv( از هجاهای هم خوان واکه درواقع مجموعه ای 
منفرد و همین طور جمالت و عبارات به عنوان مواد آموزشی در 

نظر گرفته شد.

2. بررسی واکه ها و هم خوان های زبان فارسی بر اساس جایگاه 
تولید و اولویت بندی آموزش بر اساس سهولت تولید و جایگاه بهتر 

از نظردید الزم برای لب خوانی.

3. تقسیم بندی واکه ها به دو گروه پیشین و پسین؛ تقسیم بندی 
هم خوان ها بر اساس جایگاه تولید به هشت گروه: هم خوان های 
دولبی، هم خوان های لب و دندانی، هم خوان های دندانی لثوی، 
هم خوان های  کامی،  لثوی  هم خوان های  لثوی،  هم خوان های 

کامی، هم خوان های مالزی، هم خوان های چاکنایی.

و  هم خوان ها  واکه ها،  برنامه:  محتوای  ترتیب بندی   .4
گفتارپیوسته که در قسمت واکه ها، نحوه تولید آواها مد نظر است.

هم خوان  هجای  هم خوان،  تلفظ  نحوه  هم خوان ها،  قسمت  در 
واکه، لغات هم خوان واکه هم خوان و لغات هم خوان واکه هم خوان 
و  مصلح  لغات  لیست  اساس  بر  لغات  است.  مدنظر  هم خوان 
واژه نامه های معتبر انتخاب شدند. درقسمت گفتارپیوسته، متن، 
داستان و بخشی از گفتار روزمره مدنظر است که متن گفتار بر 
اساس کتب فارسی ابتدایی که استاندارد شده است، انتخاب شد.

تصویربرداری  مرحله  وارد  قبل  مراحل  تدوین  از  پس   .5

می شویم. تصویربرداری با استفاده از دوربین فیلم برداری و عکاسی 
sony ساخت کشور ژاپن صورت گرفت. ابتدا تصویربرداری نحوه 
تلفظ واکه ها به همراه عکس رنگی از لب ها انجام شد. سپس 
که  محتوایی  اساس  )بر  هم خوان ها  گروه  هشت  تصویربرداری 
پیش تر ذکر شد( به ترتیب جایگاه تولید )ابتدا دولبی ها سپس 
لب و دندانی، دندانی لثوی، لثوی، لثوی کامی،کامی، مالزی و 
چاکنایی( انجام شد. همچنین در این مرحله از حرکات لب ها 
در حین تولید هم خوان ها عکس برداری شد و تصاویر به صورت 
طبیعی و گرافیکی ثبت شد. نهایتًا تصویربرداری قسمت سوم 

یعنی گفتار پیوسته انجام شد.

6. تدوین و تنظیم فایل های تصویربرداری شده با استفاده از 
CyberLink AudioDirec-  نرم افزار های رایج )از جمله نرم افزار

tor3( و انتخاب بهترین کیفیت صدا و تصویر. تنظیم محتوای 
لب خوانی،  توانایی  پیرامون  توضیحی  شامل  می تواند  نرم افزار 
راهنمای استفاده از برنامه، اهداف برنامه و سه قسمت اصلی یعنی 

واکه ها، هم خوان ها و گفتار پیوسته باشد. 

7. نهایتًا برنامه نویسی و ساخت نرم افزار آموزش لب خوانی انجام 
شد.

برنامه  به کارگیری  و  آزمون ها  اجرای  دوم، شامل   ب(بخش 
ساخته شده است. محتوای هردو آزمون شماره 1 و 2 سارا توسط 
یک متخصص گفتاردرمانی مجرب که توانایی تولید صحیح آواها 
را دارا بود، تصویربرداری شد. آزمون شماره 1 سارا شامل بیست 
جمله محاوره ای ساده است که در زندگی روزمره به کار می روند.

هریک از بیست جمله دارای 5 امتیاز است و در کل 100 امتیاز 
دارد ]15 ،14[. این آزمون، آزمونی ترکیبی است. به منظور تکمیل 
این آزمون و ارزیابی توانایی های تحلیلی افراد، آزمون شماره 2 
سارا طراحی شد. این آزمون، برگردان فارسی آزمون هم خوان 
آزمون،  این  ساختند.  همکارانش  و  روزن  که  است  بین واکه ای 
علی رغم ساختار بسیار ساده اش که هم خوان را در بافت واکه ای آ 
هم خوان آ، به کار برده است، اطالعات بسیار ارزشمندی در مورد 
توانایی های درک واجی افراد و میزان استفاده فرد ناشنوای عمیق 
از نشانه های دیداری به ما ارائه می دهد ]10[. هر دو آزمون توسط 

خانم دکتر موللی طراحی شده اند.

شرایط اجرای آزمون

 ارائه آزمون به صورت فیلم ویدئویی و تصاویر )با هدف یکسان 
با  شرکت کننده(  افراد  همه  برای  تلفظ  نحوه  و  شرایط  بودن 

کامپیوتر شخصی 15اینچی اجرا شد.

فاصله مناسب از مانیتور حداقل 15 و حداکثر 30 سانتی متر با 
زاویه دید صفر درجه و در نور محیطی مناسب در نظر گرفته شد 

)5 تا 10 فوت(.

اجرای آزمون به این ترتیب انجام شد که فرد در یک اتاق با 
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سطح نویز معمولی کمتر از 30 دسی بل مقابل صفحه نمایش 
کامپیوتر با فاصله مناسب می نشست. در ابتدا آزمون یک بار بدون 
از یک  بعد  ارائه می شد و پاسخ فرد ثبت می شد. مجدداً  صدا 
هفته آموزش لب خوانی با استفاده از برنامه آموزشی مذکور، ارائه 
بدون صدا و ثبت پاسخ فرد صورت می گرفت. این روند برای هردو 
آزمون لب خوانی سارای 1 و 2 اجرا شد. در یک هفته آموزش، فرد 
طبق برنامه زمان بندی شده لب خوانی را از طریق برنامه نرم افزاری 
آموزشی لب خوانی فرا می گرفت. راهنمای استفاده از برنامه طی 
برگه ای در اختیار افراد قرار گرفت. قبل از اجرا، اهداف و نحوه 
اجرای تحقیق برای افراد شرکت کننده توضیح داده شد و از آن ها 
رضایت نامه کتبی گرفته و به آن ها اطمینان داده شد انجام مطالعه 
حاضر هیچ خطری برای سالمت آن ها ندارد و اطالعات اخذ شده از 
آن ها محافظت شده و تنها در اختیار تیم تحقیقات قرار می گیرد.

نسخه   SPSS آماری  نرم افزار  از  استفاده  با  مطالعه  داده های 
داده ها  هنجار  توزیع  تأیید  از  و پس  تحلیل شد  و  تجزیه   16
توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف6، برای توصیف داده ها از 
شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و برای 
بررسی امتیازات قبل و بعد از آموزش از آزمون تحلیل واریانس با 

اندازه گیری های مکرر7 استفاده شد.

درحقیقت، بخش نخست پژوهش به ساخت برنامه آموزش 
لب خوانی اختصاص یافت و درنهایت نحوه  تلفظ 23 هم خوان، 
شش واکه، 289 هجای هم خوان واکه، هم خوان واکه هم خوان، 
هم خوان واکه هم خوان هم خوان، 170 لغت در محتوای متن، 
تصویربرداری  جمله  همچنین 27  و  پیوسته  گفتار  و  داستان 
شد. این محتوای تصویربرداری شده حاوی تمامی واج های زبان 
فارسی و همه اصوات موجود در زبان فارسی است. تقسیم بندی 
هم خوان ها در این برنامه بر اساس قابلیت دید برتر به خصوص 
بر روی لب ها و درحقیقت بر اساس جایگاه تولید صورت گرفت. 
صحت و درستی محتوای به  کار گرفته شده در برنامه و نحوه 

6. Kalmogorov - Smiranov
7. Repeated Measures ANOVA

تصویربرداری، توسط چند نفر از استادان مجرب مورد تأیید قرار 
گرفت. در بخش دوم برای ارزیابی توانایی لب خوانی افراد از دو 

آزمون لب خوانی شماره 1 و 2 سارا استفاده شد.

یافته ها

در مطالعه حاضر همه افراد )27 فرد شرکت کننده( توسط هر 
دو آزمون لب خوانی سارای 1 و 2 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در 
تحلیل آماری با روش اندازه گیری مکرر آنووا بین امتیاز لب خوانی 
آزمون سارای 1 قبل از آموزش و امتیاز لب خوانی آزمون سارای 
 .)P=0/000( داشت  وجود  معنا داری  تفاوت  آموزش  از  بعد   1
نتایج  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  آماری  تحلیل  در  همچنین 
آزمون لب خوانی شماره 2 سارا، بین امتیاز این آزمون در موقعیت 
قبل از آموزش و بعد از آموزش تفاوت معناداری مشاهده شد 
)P=0/000(. در جدول شماره 1 شاخص های آماری مربوط به 
سارای 2  لب خوانی  امتیاز  و  سارای 1  لب خوانی  آزمون  امتیاز 
در دو موقعیت گزارش شده است. به منظور بررسی اثر آموزش 
لب خوانی، از تحلیل آماری مک نمار در جهت مقایسه امتیازات 
هجای هم خوان واکه، هم خوان واکه قبل و بعد از آموزش استفاده 
شد )تصاویر شماره 1 و 2(. از 23 هجای cv-cv، 4 هجا اختالف 

.)P<0/05( معناداری را نشان دادند

همچنین در محتوای آزمون لب خوانی سارای 1 که در کل 
بیست جمله به کار برده شده، 176 واکه موجود است که در 
بررسی واکه ها بین امتیازات در موقعیت قبل از آموزش و بعد از 
/a/،/e/،/ آموزش لب خوانی تفاوت معنا داری در هر شش واکه

 .)P=0/000( مشاهده شد i/،/â/،/o/،/u/

بحث

در مقایسه امتیاز آزمون لب خوانی سارای 1 در دو موقعیت 
مشاهده  امتیازات  در  معناداری  تفاوت  آموزش،  از  بعد  و  قبل 
لب خوانی  آموزش  مثبت  اثر  نشان دهنده  که   )P=0/000( شد 
است.  لب خوانی  آموزشی  برنامه  کارایی  و  گفتار  بازشناسی  بر 
درحقیقت میانگین درصد امتیازات بازشناسی گفتار به وسیله 

تصویر 1. درصد امتیازات هجای هم خوان واکه، هم خوان واکه قبل از آموزش لب خوانی
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لب خوانی قبل از آموزش 15/19 بود، در حالی که این میانگین 
امتیازات  بهبود  درواقع  که  رسید   42/41 به  آموزش  از  بعد 
مهارت  بهبود  و  لب خوانی  بر  آموزش  مثبت  اثر  نشان دهنده 
بازشناسی گفتار است. این یافته با نتایج پژوهش هایی که تأثیر 

آموزش بر لب خوانی را سنجیده اند، همسوست ]16-19[. 

در مطالعه داد8 و همکارانش تأثیر آموزش بر توانایی لب خوانی 45 
فرد بزرگسال با شنوایی هنجار و شنوایی آسیب دیده مورد بررسی 
قرار گرفت. افراد شرکت کننده به دو گروه آزمایشی و گروه کنترل 
تقسیم شدند و برای آموزش مهارت لب خوانی، از آموزش تصویری 
استفاده شد. برای همین منظور یک ویدئوی سه ساعتی از ُنه درس 
لب خوانی تهیه شد. مدت زمان هر درس 20 دقیقه بود. درس های 
تصویری در پنج هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعه بهبود 
چشمگیری را در مهارت لب خوانی افرادی که درس های ویدئویی را 
مشاهده کردند در مقایسه با گروه کنترل که این کار را انجام ندادند، 
نشان داد. همچنین بهبودی بیشتری در افرادی که لب خوانی نسبتًا 

ضعیف تری داشتند مشاهده شد ]20 ،18[. 

وجود  لب خوانی  آموزش های  مورد  در  متناقضی  یافته های 
دارد؛ درحقیقت تفاوت هایی بین آموزش کوتاه مدت و بلندمدت، 

8. Dodd

آموزش های فردی و گروهی و آموزش های کودکان و سالمندان 
وجود دارد. به نظر می رسد این روند حسی حداقل در سیستم 
نیست.  روشن  آن  ماهیت  اگرچه  دارد؛  بینایی محدودیت هایی 
برخی افراد ممکن است در آزمون های درک گفتار بهبودی نشان 
آموزش  از  که  پرسیده شود  آنان  از  که  در صورتی  اما  ندهند، 
ساعت ها  آن  از  حمایت  در  خیر،  یا  برده اید  بهره ای  لب خوانی 
صحبت می کنند ]19 ،12[. دریافت نگرش افراد پس از گذراندن 
آنان  آگاهی  و  بصیرت  و  مثبت شده  بسیار  آموزشی  دوره های 
از ضایعه شنوایی و معلولیت خود افزایش یافته بود و توانستند 

ارتباط بهتری با اطرافیان خود برقرار کنند.

گانیا9 و همکاران خاطر نشان کردند اگرچه شرکت کنندگان در 
بیشتر آزمون های استاندارد بهبودی نشان ندادند اما قادر شدند 
پس از آموزش، تعداد واژه های بیشتری در دقیقه تکرار کنند. 
پژوهشگرانی چون مارون، روبرتا10 )1976(، والدوخ 11و همکاران 
همکاران  و  ماسارو13   ،)1993( کارتی12  مک  آلپاینر،   ،)1977(

9. Gagne
10. Maron, Roberta
11. Valdokh
12. Alpiner, Mc Carthy
13. Massaro 

جدول 1. شاخص های آماری امتیازات لب خوانی آزمون سارای 1 و 2 در دو موقعیت قبل و بعد از آموزش لب خوانی

انحراف استانداردحداکثرحداقلمیانگینتعدادمتغیر

امتیاز آزمون لب خوانی سارای 1 در موقعیت
2715/190502/52 قبل از آموزش 

امتیاز آزمون لب خوانی سارای 1 در 
2742/415804/01موقعیت بعد از آموزش 

امتیازآزمون لبخوانی سارای 2 در
2723/4112/951/61/61موقعیت قبل از آموزش

2735/5117/251/61/68امتیاز آزمون لب خوانی سارای 2 در موقعیت بعد از آموزش

تصویر 2. درصد امتیازات هجای هم خوان واکه، هم خوان واکه بعد از آموزش لب خوانی

سیده فائزه فاضلیان و همکاران. ساخت برنامه آموزشی لب خوانی و بررسی اثر آن بر بازشناسی گفتار افراد 18تا25 ساله با شنوایی هنجار
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اندرسون16   ،)1998( )1995(، موزرالف15  )1993(، لونکا14 
)1998(، مورای، تای17 )1998(، آلپاینر، مک کارتی )2000( بار 
دیگر به سودمندی آموزش های لب خوانی تأکید کردند و آن را 
جزء الینفک همه برنامه های توان بخشی شنوایی موفق دانستند. 
همچنین پژوهشگران دیگری از جمله شاو و نارون18 )1980(، 
آلپاینر )1982(، جیوالس19 )1982(، سندرز20 )1982( اذعان 
داشتند بهتر است آموزش ها همراه با نشانه های شنیداری بوده و 
صرفًا حرکات بی صدای لب ها نباشد. در این حالت میزان سختی 
لب خوانی قابل کنترل است. به عبارت دیگر عملکرد فرد از نزدیک 
به صفر )بدون صدا( تا درک مطلوب )صدای بلند( قابل تغییر 
است تا مناسب نیازهای وی جهت موفقیت در ارتباطات ارتقا 

یابد ]21 ،19[.

نکته قابل توجه در یافته های پژوهش حاضر این بود که اکثر 
افراد اذعان داشتند به هنگام مشاهده برنامه آموزشی لب خوانی و 
به ویژه فیلم های تصویربرداری شده )دیدن و شنیدن تلفظ هجاها(، 
تکرار  را  یا هجا  و  واج  آن  به طور هم زمان  نیز  ناخودآگاه خود 
می کردند و احساس یادگیری بهتری داشتند. این نکته را می توان 
با نظریه حرکتی درک گفتار توجیه کرد. طبق این نظریه، گفتار 
با همان فرایندی که درک می شود، تولید نیز می شود. درحقیقت 
تولید گفتار اشارات مهمی را برای ادراک گفتار ایجاد می کند که 
توسط شنونده مورد استفاده قرار می گیرند. شاهدی بر این قضیه، 
افرادی هستند که هنگام فراگیری یک زبان خارجی و برای درک 
کلمات آن زبان، لب هایشان را تکان می دهند، گویی قبل از اینکه 
بتوانند آن ها را درک کنند سعی دارند که صداها را تولید کنند. 
آواشناسان نیز اغلب قبل از آوانویسی یک آوای جدید، ابتدا آن را 
تولید می کنند. علت اینکه افراد ناشنوا می توانند از روی حرکات 
لب ها و صورت،گفتار دیگران را بخوانند دلیلی برای ارتباط میان 
اشارات حرکتی گفتار و واج هاست. درواقع نظریه حرکتی، چگونگی 

نفوذ اطالعات بینایی را بر ادراک گفتار توجیه می کند ]22[.

همچنین در مقایسه امتیاز بازشناسی گفتار با لب خوانی در 
موقعیت قبل از آموزش و موقعیت بعد از آموزش به این نتیجه 
و  لب خوانی  مهارت  بر  مثبتی  تأثیر  آموزش  که  یافتیم  دست 
بازشناسی گفتار داشته است و امتیازات روند رو به رشدی را نشان 
دادند؛ به طوری که میانگین درصد امتیازات آزمون لب خوانی 
سارای 2 در موقعیت قبل از آموزش 23/41 بود؛ در حالی که این 
میانگین در موقعیت بعد از آموزش 35/51 درصد و تفاوت معنادار 
لب خوانی  آزمون  دو  هر  داده های  به  توجه  با   .)P=0/000( بود 

14. Lonka
15. Mozerlof
16. Anderson
17. Morray, Tay
18. Schow و Noronne
19. Giolas
20. Sُanders

سارای 1 و 2 و همچنین محتوای متفاوت هر دو آزمون، می توان 
به مقایسه اثر آموزش بر محتوای پاسخ های داده شده از طرف 
افراد پرداخت که در نتیجه آن، می توان گفت در آزمون لب خوانی 
سارای 1 در موقعیت بعد از آموزش، افراد عالوه بر کسب امتیازات 
باالتر، تعداد لغات بیشتری را نسبت به موقعیت قبل از آموزش، 
شناسایی کردند که این یافته نیز تأیید مجددی بر اثر مثبت 

آموزش لب خوانی است.

همچنین در آزمون هم خوان بین واکه ای سارا )آزمون سارای 
واکه  هم خوان  واکه،  هم خوان  هجای   23 شامل  که  نیز   )2
می شود، عالوه بر بهبود امتیازات در موقعیت بعد از آموزش، افراد 
هم خوان هایی که دارای جایگاه تولید مشترک هستند را خیلی 
بهتر از موقعیت قبل از آموزش تشخیص دادند. به این معنی که 
اگر در موقعیت قبل از آموزش دو هم خوان با جایگاه تولید متفاوت 
را به جای همدیگر و به اشتباه حدس می زدند، در موقعیت بعد 
از آموزش کمتر شاهد این خطاها بودیم و صرفًا اکثرخطاها شامل 
تشخیص هم خوان ها با جایگاه تولید مشترک به جای یکدیگر و 

صرفًا عدم تطابق پاسخ به ترتیب ارائه شده در آزمون بود.

محتوای آزمون لب خوانی شماره 2 سارا، 23 هجای هم خوان-
واکه، هم خوان-واکه است. این 23 هجا با الگوی آ-آ دارای 23 
هم خوان با جایگاه های تولید متفاوت هستند که بر این اساس 
در هشت گروه دسته بندی شده اند و به ترتیب و بر اساس میزان 
قابلیت رؤیت، هم خوان های دولبی، لب و دندانی، دندانی لثوی، 

لثوی، لثوی کامی، کامی، مالزی و چاکنایی را شامل می شوند. 

عالوه بر بررسی های پیشین، در این پژوهش امتیازات جفت 
هجاهای cv-cv را قبل و بعد از آموزش نیز مورد بررسی و مقایسه 
قرار دادیم. همسو با دیگر مقاالت ]23 ،15 ،14 ،10[ مشخص 
شد افراد به طور طبیعی قادرند هم خوان ها را در دسته های هم آوا 
از هم تشخیص دهند. هم آوا ها، واژه ها، واج ها یا گروه های واجی 
هستند که روی لب ها یکسان رؤیت می شوند و جایگاه تولید 
یکسان دارند. بی نی و همکاران در آزمون خود بیست هم خوان 
انگلیسی را همراه با واکه )a( به کار بردند و سیالب های هم خوان 
واکه )cv( را روی سی فرد بزرگسال شنوای هنجار اجرا کردند.

افراد، نشان دهنده آن بود که آن ها  تجزیه و تحلیل پاسخ های 
قادرند هم خوان ها را در پنج دسته )از نظر دیداری قابل افتراق( 
طبقه بندی کنند. والدن و همکاران تعداد طبقه بندی را هفت 
دسته و پلنت و همکاران آن ها را پنج دسته گزارش کردند. سندرز 

خوشه های هم آوا را شش دسته دانسته است ]24 ،23[. 

فرد  اشتباهات  الگوی  تحلیل  و  تجزیه  توان بخشی،  موارد  در 
می تواند نوع آموزش های مورد نیاز را مشخص کند. در اصل نمره خام 
این آزمون معیار ما نیست، بلکه الگوی اشتباهات فرد، دارای ارزش 
است و امتیاز درصد صحیح تنها یکی از ارزیابی های ماست.این الگو 
به ما در انتخاب نقطه آغاز آموزش های فرد کمک می کند و توانایی 

شناسایی هم خوان ها را از طریق بینایی صرف به ما نشان می دهد.
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با بررسی بیشتر در امتیازات هجای cv-cv و مقایسه این امتیازات 
قبل و بعد از آموزش به این نتیجه دست یافتیم که چهار هم خوان 
اختالف معناداری را نشان دادند )P<0/05( که درحقیقت نشان دهنده 
اثر مثبت آموزش بر این هم خوان ها بوده است. این هم خوان ها شامل 
/ɂ/، /p/، /n/، /ž/ هستند. محدوده پاسخ های صحیح در موقعیت قبل 
/( /آال/  بود که هجای  - صفر درصد  آموزش لب خوانی 88/88  از 

âlâ/(با 88/88 درصد پاسخ صحیح، بیشترین درصد پاسخ صحیح 
و هجای /آچا/ )/â č â/ ( با صفر درصد پاسخ صحیح کمترین درصد 
پاسخ صحیح را به خود اختصاص دادند. همچنین محدوده پاسخ های 
درصد  لب خوانی 3/7-92/59  آموزش  از  بعد  موقعیت  در  صحیح 
بود که هجای /آال/)/âlâ/ ( با 92/59 درصد پاسخ صحیح، بیشترین 
درصد پاسخ صحیح و هجای /آکا/ )/âkâ/ (با 3/7 درصد پاسخ صحیح، 

کمترین درصد پاسخ صحیح را به خود اختصاص دادند. 

با مقایسه 23 هجای آزمون سارای 2 و دسته بندی آن ها در 
هشت گروه از لحاظ جایگاه تولید، به این نتیجه رسیدیم که در 
موقعیت قبل از آموزش، افراد بیشترین امتیاز را در هم خوان های 
دولبی و کمترین امتیاز را در گروه هم خوان های کامی به دست 
آوردند که این مورد در موقعیت بعد از آموزش دچار کمی تغییرات 
و  را در گروه هم خوان های دولبی  امتیاز  بیشترین  افراد  و  شد 
کمترین امتیاز را در گروه هم خوان های کامی و مالزی به دست 
آوردند. این یافته می تواند به دلیل تحرک بیشتر صورت به هنگام 
تولید هم خوان های دولبی و همچنین جایگاه تولید پیشین آن ها 
به نسبت سایر هم خوان ها و میزان باالتر قابل رؤیت بودن آن ها 
باشد. درواقع، همه اصوات حرکت قابل رؤیت مشخصی ندارند 
]10[. بسیاری از اصوات گفتاری حرکات سطحی قابل رؤیت کاماًل 
مشابهی دارند؛ بنابراین مشابه دیده و متفاوت شنیده می شوند. از 
این رو، تقریبًا در حدود 30 تا 40 درصد اصوات گفتاری را تنها با 

اتکا به بینایی می توان فهمید.

در محتوای آزمون لب خوانی سارای 1 که در کل بیست جمله 
به کار برده شده، 176 واکه موجود است که از این تعداد واکه 
 37 /ậ/ 27 مورد، واکه /I/ 40 مورد، واکه /e/ 45 مورد، واکه /a/
مورد، واکه /o/ 18 مورد و نهایتًا واکه /u/ 9 مورد را شامل می شود. 
 /o/ در بررسی میانگین امتیازات در موقعیت قبل از آموزش واکه
بیشترین درصد امتیاز )18/5درصد( و بعد از آن واکه /a/ با امتیاز 
15/4 درصد به نسبت سایر واکه ها امتیاز باالتری را کسب کردند 
و همین طور واکه /I/ با امتیاز 9/87 درصد کمترین امتیاز را کسب 
کرد. همچنین در بررسی امتیازات در موقعیت بعد از آموزش، 
واکه /o/ بیشترین امتیاز )47/48درصد ( و واکه /u/ کمترین امتیاز 
واکه ها  به دسته بندی  با توجه  را کسب کردند.  )32/5 درصد( 
از لحاظ جایگاه تولید )واکه های پیشین: /a/,/e/,/I/ و واکه های 
پسین: /ậ/,/o/,/u/( و همین طور از لحاظ درجه افراشتگی و فاصله 
  /o/,/e/ :واکه های نیم باز -/a/,/ậ/:زبان از سقف دهان )واکه های باز
- واکه های بسته: /u/,/I/( می توان باالتر بودن امتیازات دو واکه 
/o/ و /a/ را توجیه کرد. همچنین حاالت لب ها به هنگام تولید 

این دو واکه گرد شده و از لحاظ دیداری توجه بیشتری را جلب 
می کند. اثر آموزش نیز با مقایسه میانگین امتیازات در دو موقعیت 
قبل از آموزش لب خوانی و بعد از آموزش لب خوانی مورد بررسی 
قرار گرفت که بهبود امتیازات نشان دهنده اثر مثبت آموزش بر 

.]18[ )P=0/000( امتیازات واکه هاست

نتیجه گیری

هدف از این مطالعه، ساخت برنامه آموزشی لب خوانی و بررسی 
تأثیر آن بر بازشناسی گفتار در افراد است. بر اساس نتایج پژوهش 
عملکرد  بر  مؤثر  فاکتورهای  از  یکی  لب خوانی  آموزش  حاضر، 
لب خوانی است که موجب بهبود عملکرد لب خوانی و بدنبال آن 
بهبود بازشناسی گفتار می شود. طبق این یافته برنامه آموزشی 
لب خوانی که طراحی شده توانسته اثر مثبت بر عملکرد لب خوانی 
داشته باشد؛ بنابراین محتوای آموزشی به کار گرفته شده در این 
برنامه می تواند جهت آموزش افراد، به خصوص افراد کم شنوا چه 
به صورت استفاده شخصی فرد در منزل و یا به صورت آموزش 
در برنامه های توان بخشی و گروهی، استفاده شود. همچنین با 
مقایسه امتیازات هجاهای هم خوان واکه، هم خوان واکه قبل و 
بعد از لب خوانی، چهار هم خوان اختالف معنا داری را نشان دادند. 
اگرچه در تمامی هم خوان ها روند رو به رشد قابل مشاهده بود 
و با بررسی دسته بندی هم خوان ها بر اساس جایگاه تولیدشان 
به این یافته رسیدیم که هم خوان های دولبی بیشترین امتیاز را 
و هم خوان های کامی کم ترین امتیاز را کسب کردند. همچنین 
بررسی واکه ها نیز نشان دهنده اثر مثبت آموزش بر بازشناسی 
بهتر واکه هاست. این مطالعه روی گروهی از جوانان فارسی زبان 
)از جمله  تأثیر عوامل فرهنگی  احتمال  و  صورت گرفته است 
لهجه و حضور افردا ساکن شهرهای مختلف و غیره( و فردی 
)از جمله عالیق و توجه فرد به مسائل زبانی، سطح ارتباطات 
و تعامل بین فردی و اجتماعی و...( بر نتایج را مطرح می کند؛ 
بنابراین یافته های مطالعه حاضر در حد ابزار مورد استفاده، قابل 
استناد است. امید است نتایج این پژوهش بتواند در کنار نتایج 
سایر پژوهش های مرتبط در این زمینه، در جمع آوری شواهد 
واقع بینانه در این حیطه کمک کننده باشد. همچنین امیدواریم 
بتوانیم بزودی این نرم افزار را در جهت آموزش حرکت های آواهای 

گفتاری زبان فارسی در اختیار گروه های نیازمند قرار دهیم.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

IR.SBMU. شماره  به  اخالق  کد  دارای  مقاله  این 
REC.1394.144 از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی است.

حامی مالی
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این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های تأمین مالی 
در بخش های دولتی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

اندازه  یک  به  مقاله  این  آماده سازی  در  نویسندگان  تمامی 
مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارضی در منافع اعالم نکردند.

تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود الزم می دانند تا از همیاری مرکز تحقیقات 
علوم پزشکی  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  فیزیوتراپی، 
شهید بهشتی، گروه شنوایی شناسی دانشکده توان بخشی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه دانشجویان شرکت کننده در 
این مطالعه همچنین از سرکار خانم دکتر گیتا موللی تشکر و 

قدردانی کنند.
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