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ي شنواییحرکتی در کودکان آسیب دیده- بررسی مهارت بینایی
شناسی و آموزش کودکان استثناییرویا شجاعی / کارشناس کاردرمانی، کارشناسی ارشد روان

چکیده:
حرکتـی و  -رت کـه شـامل یکپـارچگی بینـایی    هاي الزم بـراي برقـراري ارتبـاط غیرکالمـی اسـت. ایـن مهـا       حرکتی یکی از مهارت-مهارت بینایی

کننـد، بسـیار حـائز اهمیـت     هماهنگی چشم و دست است، در کودکان با آسیب شنوایی که به طور مکرر از زبان اشاره براي برقراري ارتباط اسـتفاده مـی  
ي شـنوایی انجـام   دیـده حرکتی در افراد آسـیب -یي رشد ادراك بینایی و مهارت بینایهاي متعددي توسط پژوهشگران در زمینهاست تا به امروز بررسی

هاي مرتبط با آن در افراد با آسـیب شـنوایی مـورد بررسـی قـرار      حرکتی و مهارت-ي مهارت بیناییشده است. در این مقاله مطالعات انجام شده در زمینه
گرفته است.

دیده شنواییحرکتی، آسیب–مهارت بینایی هاي کلیدي:واژه

مقدمه
ها نفر ص شنوایی یک ناتوانی حسی است که میلیوننق

در سراسر جهان به آن مبتال هستند. هـر چنـد ایـن نقـص،     
کند، اما سـبب بـروز   خطر خاصی براي مبتالیان ایجاد نمی

، 1شود (ویلمزمشکالت زیادي در زندگی روزمره آنها می
هـاي شـایع در   ). کم شنوایی در رده سـوم معلولیـت  2000

1000نوزاد در هـر  4-7میزان شیوع آن بین کشور بوده و
). 1386تولّد است (فیروزبخت و همکاران، 

در مدارك مستند بسیاري آمده است که در اوائل رشـد،  
داد شنوایی و ارتباط، براي رشد طبیعی زبان، شناخت و درون

داد رفتـار ضــروري هســتند. بنـابراین کودکــانی کــه در درون  
شوند نه تنها در تولید زبان بلکـه  شنوایی با شکست مواجه می

هاي رشد همچون توجه بینایی و کنترل رفتـار،  در دیگر جنبه
هایی مبنـی بـر   دهند. لذا فرضیهخیر قابل توجهی را نشان میأت

اینکه نقص درونـداد شـنوایی، اثـرات متعـددي بـر شـناخت،       
(کویتنر، لیباخ و گذارد وجود داردرفتار و رشد اجتماعی می

1. Willems

هـاي  ). شنوایی و به تبـع آن فراگیـري توانـایی   2004مارسیل،
کالمی و زبانی یک پیش شرط ضـروري بـراي رشـد بیشـتر     

هـاي کالمـی در سـن    فردي است. فقـدان شـنوایی و نـاتوانی   
پایین، یک نقـش تعیـین کننـده در مدرسـه، اجتمـاع و رشـد       

) و فـرض بـر ایـن    1998(کوربتیس، کندروانی فرد بازي می
هاي حرکتی مؤثر است (کـوواتزي،  تواناییاست که بر رشد 
).2،2010منتیس و کمبس

ــایی مهــارت ــارچگی بین -هــاي غیرکالمــی شــامل یکپ
ها باشد. این مهارتحرکتی و هماهنگی چشم و دست می

در کودکان با آسـیب شـنوایی عمیـق کـه بـراي برقـراري       
کنند، بسـیار  ارتباط به طور مکرر از زبان اشاره استفاده می

). 2007، 3همیت است (هورن و همکارانحائز ا
هاي شنوایی و بینـایی در عمـل   حسدر یک فرد سالم

ــدیگر  ــا یک ــکل در ادراك    ب ــر مش ــتند، ه ــگ هس هماهن
دهد. بعضـی  ثیر قرار میأشنوایی، این هماهنگی را تحت ت

عوامل مادرزادي و اکتسابی که منجـر بـه آسـیب شـنوایی     

2. Gkouvatzi, A.N. Mantis, K. Kambas, A.
3. Horn, Fagan, Dillon, Pisoni, Miyamoto
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ــیمــی ــایص دیگــر شــود، م ــه نق ــد منجــر ب ي کــه در توان
تـرین  هاي مختلف رشد مطرح هستند. یکـی از مهـم  حیطه
ثر شده، ادراك بینایی است و عدم هماهنگی أهاي متحیطه

هــاي شــنوایی و بینـایی در کودکــان بــا آســیب  بـین حــس 
شنوایی را، دلیلی بـر نـاتوانی در ادراك بینـایی و توانـائی     

ه ). بـ 2004، 1(اردن و همکـاران اندحرکتی دانسته-بینایی
منظور تعیین اثر فـقدان شـنوایی عمـیق بـر ادراك بینـایی،   

رسـد. یکـی از زیـر    نظـر مـی  هارزیابی ادراك بینایی مهم ب
-هـاي بینـایی  هاي مهـم ادراك بینـایی، مهـارت   مجموعـه

).2000، 2حرکتی است (زافرانا، نیکوالستون و دنی یلیـدو 
حرکتی به عنـوان ضـروري تـرین تـوانش     -ادراك بینایی

ع خواندن از اهمیت ویژه اي برخوردار است بنابراین شرو
توجه به مسائل ادراکی از مباحث مهم تعلیم و تربیت است 

).بسیاري از مباحث یادگیري دانش آمـوزان  1389(افروز، 
در مدرســه و در دوران تحصــیل کــه برجســته تــرین آنهــا 

هـاي ادراك بینـایی و   خواندن و نوشتن است به توانمندي
-حرکتــی وابســته اســت. ادراك بینــایی-ییمهــارت بینــا

حرکتی اهمیت فراوانی در تکـالیف آموزشـگاهی دارد و   
هایی که مستلزم کاربرد بینایی در تمیز حـروف  در فعالیت

هاي هندسی است و نیز در روابط فضایی و اشکال و طرح
و مکانی اشیاء، تمیز دیداري، بازشناسی شیء و تشـخیص  

کند. ایفا میشکل از زمینه، نقش مهمی 

1. Erden, Z. Otman, S. Tunay, V.B.
2. Zafrana and Nikolston and Daniilidou

حرکتی–مهارت بینایی 
حرکتی در ارتباط با توانـایی یکپارچـه   -مهارت بینایی

هاي پـردازش اطالعـات بینـایی بـا حرکـت      کردن مهارت
ظریف یا به عبارت دیگر هماهنگی چشم و دسـت اسـت.   
مهارت بینایی، در رشد عملکـرد دسـت نقـش اساسـی بـر      

هـاي  . رشـد مهـارت  )1382(فرهبـد و مینـایی،   عهـده دارد 
حرکتی عالوه بر تثبیـت چشـمی، تـا حـد زیـادي      -بینایی

فضایی، تجزیه و تحلیل -هاي بیناییوابسته به رشد مهارت
باشـد. مهـارت   حرکتـی مـی  -بینایی و یکپـارچگی بینـایی  

دهــد کــه تقابــل فضــایی بــه کــودك اجــازه مــی-بینــایی
دهد صحیحی با محیط داشته باشد و این امکان را به او می

که قضاوت صحیحی از جایگاه اشیاء در فضاي بینـایی در  
مقایسه با سایر اشیاء و نسـبت بـه بـدن خـود داشـته باشـد.       

فضـایی از نظـر رشـد همـاهنگی حرکتـی،      -مهارت بینایی
توازن و حس جهت یابی هنگام خوانـدن و نوشـتن بسـیار    

باشد.اجزاي این مهارت شامل یکپارچگی حائز اهمیت می
باشد. مهارت تجزیه و وبرتري و جهت یابی میدو طرفه، س

تحلیل بینایی شامل توانایی فرد جهـت تجزیـه و تحلیـل و    
تشخیص درون دادهاي بینایی، تشخیص یـک کـل بـدون    

هاي بارز یک محرك دیدن جزئیات آن، توجه به ویژگی
باشد. این مهـارت  و کنارگذاشتن جزئیات غیرضروري می

هاي هاي بارز محركیدر کودکان سبب آگاهی از ویژگ
گردد. این مهارت بینایی از جمله شکل، رنگ و اندازه می

شامل افتراق بینایی، تشخیص شکل از زمینه، ثبات شـکل،  
روابط فضایی، بندش بینایی و تجسم و حافظه بینایی است. 

حرکتـــی، مهـــارت -از دیگـــر اجـــزاي مهـــارت بینـــایی
یکپارچـه  حرکتی است که به توانـایی  -یکپارچگی بینایی

ها نفر در نقص شنوایی یک ناتوانی حسی است که میلیون
سراسر جهان به آن مبتال هستند. هر چند این نقص، خطر 

کند، اما سبب بروز مشکالت خاصی براي مبتالیان ایجاد نمی
.شودزیادي در زندگی روزمره آنها می
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هاي پردازش اطالعـات بینـایی بـا حرکـات     کردن مهارت
شود. این مهارت عمدتاً با توانایی ترسیم ظریف اطالق می

در کودك و همـاهنگی چشـم و دسـت او مـورد بررسـی      
).1389(فرهبد، گیردقرار می

حرکتـی در کودکـان بـا    -بررسی مهارت بینایی
آسیب شنوایی

ر افراد هستند و فقـدان  شنوایی و بینایی دو حس مهم د
تواند بر روي سازماندهی و عملکرد حـس  یکی از آنها می

تئـوري نقـص   1983در سـال  1دیگر مؤثر باشد. پاراسنیس
ادراکی و تئوري جبران ادراکی را مطرح نموده اسـت. در  
تئوري نقص ادراکی عنوان شده است که کمبود یا نقـص  

قیمانده اثر هاي بادر یک سیستم حسی، بر عملکرد سیستم
گذارد. در تئوري جبران ادراکی آمده است کـه  منفی می

آسیب در یک سیستم شاید سبب مهارت جبرانی در دیگر 
هـاي نویـل و   هاي حسـی شـود. در نتـایج پـژوهش    سیستم

هـاي  ) آمده است که افراد ناشنوا، مهارت1987(2الوسون
بینــایی بهتــري در مقایســه بــا افــراد شــنوا نشــان  -ادراکــی

ي تئـوري جبـران ادراکـی    ید کنندهأیدهند. این نتیجه تمی
) نیـز در پـژوهش   2008(3است. اسرا اوزسب و همکـاران 

خود این فرضیه را مطرح کردند که شـنوایی و بینـایی، دو   
حس بسیار مهم هستند چنانچه یکی از آنها آسـیب ببینـد،   

اي در رشد و یـادگیري ایفـا   تواند نقش عمدهآن یکی می
کودکان با آسیب شنوایی، حـس عمـده بینـایی و    در کند. 

ي باقیمانـده شـنوایی اسـت، بنـابراین کودکـان بـا       عالوههب

1. Parasnis
2. Neville and Lawson
3. Ozcebe, E., Belgin,E., Topçu, M., Oktem,F., Eldem,B.,

Ozusta, S.

باید از حس بینـایی بـه صـورت جـایگزین     شنواییآسیب
حداکثر استفاده را بنمایند. لـذا احتمـال دارد کودکـان بـا     

هـاي مربـوط بـه حـس     در مهـارت آسیب شـنوایی عمیـق،  
حرکتی، عملکرد بهتري در -اییبینایی همچون مهارت بین

مقایسه با کودکان شنوا داشته باشـند کـه در واقـع فرضـیه     
فوق تائید کننده تئوري جبران ادراکی است.

ي مهـارت ادراك  هاي متعددي در زمینهنتایج پژوهش
بینایی در جمعیت ناشنوا، تئـوري نقـص ادراکـی را تائیـد     

روي نمایــد، یعنــی در واقــع فقــدان حــس شــنوایی بــرمــی
هاي مرتبط بـا  سازماندهی و عملکرد حس بینایی و مهارت

گذارد. به عنوان مثال هدف از پژوهشـی  آن تاثیر سوء می
صـورت  1969در سـال  4هانسـون و همکـاران  که توسـط 

-هــاي بینــاییگرفـت تعیــین ارتبــاط معنــادار بــین مهــارت 
هاي زبانی، موفقیت تحصـیلی و وضـعیت   حرکتی، مهارت
دیـده شـنوایی بـود. بـه     از کودکان آسیبشنوایی گروهی

دیـده شـنوایی کـه بـین     کودك آسیب199همین منظور، 
ساله قرار داشتند را از طریق آزمون 11ساله تا 6و 5سنین 

هـاي  بندرگشتالت و آزمون فراستیگ که هر دو از آزمون
ادراك بینــایی هســتند مــورد ارزیــابی قــرار دادنــد. نتیجــه 

حرکتـی کودکـان   -ره مهارت بیناییمطالعه این بود که نم
عادي بیشتر از کودکان با آسیب شنوایی اسـت. همچنـین   

-هـاي بینـایی  دریافتند که یک ارتباط مثبـت بـین مهـارت   
حرکتی و توانایی زبانی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد.

5در پژوهش انجام شده توسط ویگرسما و ون در ولـد 

ــال  ــایی 1983در س کــودك 25حرکتــی -، توانــایی بین
سـاله مــورد ارزیـابی قــرار   8-10دیـده شــنوایی در  آسـیب 

4. Hanson, G. Hancock, B. Kopra, L.
5. Wiegersma, PH.Van der Velde, A.
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هاي گرفت. آنها از کودکان خواستند با استفاده از مکعب
بسازند و همچنین تصاویر روزنامه را قیچی اشکالیچوبی،

هـاي بینـایی   کنند. آنها در گزارش خود به ناتوانی مهارت
روه دیده شنوایی در مقایسـه بـا گـ   حرکتی کودکان آسیب

کنترل اشاره کردند.
ــایبر در یــک مطالعــه ) 1985(1ي طــولی کــه توســط ت

ــایی  ــارچگی بین ــی -صــورت گرفــت، مهــارت یکپ حرکت
ساله قبل از کاشـت  5/17ساله تا 5/2کودکان پیش زبانی 

حلزون و شش ماه بعد از کاشت ارزیابی شد. نتـایج نشـان   
سـاله  5/1داد قبل از کاشت حلزون، کودکان یک تـاخیر  

حرکتی در مقایسه با گروه -عملکرد یکپارچگی بیناییدر
دهنـد. بعـد از کاشـت حلـزون، کودکـان      عادي نشان مـی 

حرکتـی  -بهبود معناداري در عملکرد یکپـارچگی بینـایی  
نشان دادند، هر چند روي هم رفته یک تـاخیر رشـدي در   

آنها قابل مشاهده بود.
ــه ــبرگ و  در مطالعـ ــط ساولسـ ــه توسـ ــري کـ ي دیگـ

ارتباط بین اطالعات شنوایی انجام شد،)1991(2همکاران
ــرار گرفــت. آنهــا    ــی مــورد بررســی ق و همــاهنگی حرکت
توانایی گرفتن توپی که از زوایاي مختلـف میـدان بینـایی    

شـد را آزمـایش   دیده شنوایی پرتـاب مـی  کودکان آسیب
هاي واکنش را ثبت کردند. توانـایی گـرفتن   کرده و زمان

شم و دست دارد، عمل هماهنگ توپ نیاز به هماهنگی چ
ي چشم و دست در ایجاد یک حرکت مـؤثر و  و یکپارچه

حرکتـی اسـت. در   -کارآمد، مستلزم یک پیونـد ادراکـی  
حرکتـی  -هـاي بینـایی  واقع تمامی زیـر مجموعـه مهـارت   

فضایی، تجزیـه و تحلیـل بینـایی،    -همچون مهارت بینایی

1. Tiber
2. Savelsberg, G.J.P., Netelenbos, J.B., Whiting, H.T.A.

عمـل  حرکتی و تثبیت چشمی در این -یکپارچگی بینایی
دخیل هستند. نتایج بررسـی آنهـا نشـان داد کـه کودکـان      

دیده شـنوایی در مقایسـه بـا همتایـان شـنواي خـود       آسیب
مشــکالت بیشــتري در گــرفتن تــوپ پرتــاب شــده حتــی  
هنگامی که توپ بـه طـور کامـل در میـدان دیدشـان بـود       

دیــده داشــتند. آنهــا گــزارش دادنــد کــه کودکــان آســیب
تري نسبت به ن واکنش طوالنیشنوایی کارایی کمتر و زما

گروه کنترل دارند. آنها بـه اهمیـت تحریـک شـنوایی در     
حرکتی اشاره کردند. -هماهنگی هدفمند بینایی

دیده ) در پژوهش خود افراد آسیب1993(3گتز و ورنون
ــروه     ــه دو گ ــی ب ــل ســبب شناس ــاس عوام ــر اس شــنوایی را ب

ژیتـی) دسـته بنـدي    مادرزادي (ژنتیکی) و گروه اکتسابی (منن
نفر داوطلـب ناشـنوا   40حرکتی را در - کردند و پاسخ بینایی

سال داشتند مورد بررسی قرار دادنـد.  20تا 16که دامنه سنی 
آنها گـزارش دادنـد کـه یـک اخـتالف معنـادار بـین گـروه         
ژنتیکی و گروه مننژیتی وجود دارد. بررسی آنها این یافته که 

شـود و سـبب نـاتوانی در    یمننژیت منجر به آسـیب مغـزي مـ   
شود را تایید کرد.حرکتی می- کارکردهاي ادراکی

)، در نتایج 2004(4همچنین اسکلومبرگر و همکارانش
-هاي خود عنوان کردند، کودکان ناشنواي پـیش پژوهش

3. Gets, M.S. Vernon, M.c.
4. Schlumberger E, Narbona J, Manrique M.

یب شنوایی، حس عمده بینایی و باقیمانده در کودکان با آس
شنوایی است، بنابراین کودکان با آسیب شنوایی باید از حس 

حداکثر استفاده را بنمایند. لذا بینایی به صورت جایگزین
هاي احتمال دارد کودکان با آسیب شنوایی عمیق، در مهارت

حرکتی، -مربوط به حس بینایی همچون مهارت بینایی
کودکان شنوا داشته باشندي در مقایسه با عملکرد بهتر
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هاي استدالل زبانی بدون آسیب نورولوژیکال، در ارزیابی
ور معنـاداري  ریزي و ادراك بینایی به طغیر کالمی، برنامه

تر از کودکـان طبیعـی هــمان گـروه ســنی عمـل       ضـعیف
1هاي دیگري توسط کویتنر و همکـاران پژوهشکنند.می

) انجام شد، نتایج پژوهش آنها نشـان داد، افـراد بـا    2004(
فضــایی -آســیب شــنوایی کمبودهــایی در ادراك بینــایی

) 2004دارند. در پژوهشـی کـه توسـط اردن و همکـاران (    
رفت از آزمـون یکپـارچگی حسـی کالیفرنیـاي     صورت گ

ي ادراك بینـایی کودکـان بـا    جهت مقایسـه 2جنوبی آیرز
آسیب شنوایی شدید تا عمیق بـا کودکـان عـادي اسـتفاده     

هاي این آزمون شـامل تشـخیص   شده است. خرده مهارت
ــه، وضــعیت در فضــا و کپــی کــردن طــرح    شــکل از زمین

هاي آزمون مرهاست.آنها در گزارش خود آورده اند که ن
طـور معنـاداري بــیش از   هبــادراك بینـایی در گـروه شـنوا   

کودکان با آسیب شنوایی است.
در پژوهشی که توسط اسرا اوزسب و همکاران وي در 

کـودك پـیش زبـانی بـا آسـیب      23انجام شـد  2008سال 
کودك شنوا که از نظـر سـن   23شنوایی شدید تا عمیق با 

دختر)7پسر و 16و جنس (ماه) 5سال و 9(میانگین سنی 
حرکتـی بنـدر   -بینـایی ي آزمونوسیلهههمتا شده بودند، ب

اند که گشتالت مقایسه شدند. آنها در گزارش خود آورده
اختالف معناداري بین گروه مطالعه و گروه کنترل وجـود  

-دارد. کودکان با آسـیب شـنوایی از نظـر مهـارت بینـایی     
کـرد ضـعیف تـري    حرکتی نسبت به کودکـان شـنوا، عمل  
ــاران  ــانوي و همکـ ــد. کـ ــان دادنـ ــایج 2009(3نشـ ) در نتـ

1. Quittner, A. L., Leibach, P. Marciel, K.
2. Ayres Southern California Sensory Integration Test
3. Conway, CM, Pisoni, DB, Kronenberger, WG.

اند که یک دوره از نقص شنوایی هاي خود آوردهپژوهش
هایی از ادراك تواند منجر به اختالالت ثانویه در حیطهمی

هــاي مــرتبط بــا ارائــه و خصــوص مهــارتهغیرکالمــی، بــ
د.حرکتی شو-سازماندهی توالی الگوهاي بینایی و بینایی

توســــط کــــانوي و 2011بررســــی دیگــــري در ســــال 
تحت عنوان ادراك غیرکالمـی در کودکـان   4همکارانش
24از کاشــت حلــزون صــورت گرفــت. آنهــا ناشــنوا بعــد

کـودك  31کودك ناشنواي عمیق با کاشت حلزون را بـا  
شنواي همسن از نظـر چنـدین مقیـاس ادراك غیرکالمـی     

اسـخ، یکپـارچگی   مانند توالی حرکتی، تمیز لمسی، مهار پ
فضـایی مـورد مقایسـه    -حرکتی و پردازش بینایی-بینایی

هاي خود عنوان کردنـد کـه   قرار دادند. آنها در نتایج یافته
کودکان با کاشت حلزون فقط در توالی حرکتـی اخـتالل   
نشــان دادنــد و یــک دوره نقــص شــنوایی قبــل از کاشــت 

هاي توالی حرکتی مؤثر دانستند.حلزون را بر مهارت

گیرينتیجه
دهــد، یکــی از هــاي فــوق نشــان مــیي بررســیمطالعـه 

هایی که در کودکان با افـت شـنوایی ممکـن اسـت     حیطه
حرکتـی اسـت. ایـن    -دچار اختالل باشد، مهـارت بینـایی  

مهارت عالوه بر اینکه نقش مهمی در دو عملکرد اساسـی  
هاي الزم براي برقـراري  خواندن و نوشتن دارد، از مهارت

هـاي  کـارگیري روش هغیر کالمی است، بنابراین بـ ارتباط
آموزان در ایـن  ارزیابی جهت شناسایی نقاط ضعف دانش

هــاي تــوان بخشــی مناســب بــراي  ي برنامــهزمینــه و ارائــه
کودکان با آسیب شنوایی ضروري است.

4. Conway, CM. ,Karpicke, J. , Anaya, EM. ,Henning,
SC. ,Kronenberger, WG. , Pisoni, DB.
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