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بخشی در کودکان کم شنواوزشی و توانرویکردهاي آم
فهیمه کریمی وحید/ زهرا اسکندري/ پریسا اصغرپوربسیم/ دانشجویان کارشناسی گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و 

بخشی و عضو کمیته تحقیقات دانشجوییتوان

چکیده:
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. رویکردهـاي آموزشـی و        بخشـی کـم شـنوایان    در این مقاله به صورت مروري رویکردهـاي آموزشـی و تـوان   

هاي کامالً شنیداري قرار دارند که با توجه به سـازگاري بـا شـرایط کـودك و نیازهـاي او      بخشی بین دو طیف روش هاي کامالً دیداري و روشتوان
یـابی بـه ایـن هـدف بایـد      ادي باشد. براي دسـت سطح کودکان عها بر آن است که کودك کم شنوا در سطوح علمی همشوند. همه تالشانتخاب می

خدمات مناسب در اختیار کودك و خانواده قرار گیرد و روش ارتباطی مناسبی براي کودك انتخاب شود. همه رویکردها موجود، خوب هستند، امـا  
هیچ رویکرد واحدي براي همه کودکان کارایی ندارد.

اي شنیداري و دیداريهبخشی و روشرویکردهاي توانکلیدي:هايواژه

مقدمه
وجـود دارد و هاي ارتباطی مختلفی روشو رویکردها

شواهد نشان داده است هر یک بـراي بعضـی از کودکـان    
هاي بسیاري شده است که شوند. تالشبسیار موثر واقع می

روشــی کلــی جهــت انتخــاب روش ارتبــاطی مناســب در  
ود. بـه تـازگی   اختیار کارشناسـان و والـدین قـرار داده شـ    

چارچوبی در دانشگاه گـاالدت مطـرح شـده کـه نگـاهی      
جدید به این انتخاب دارد. رویکردهاي ارتباطی در طیفـی  
قرار دارند که شامل پنج نقطه اصلی و تعداد بسیار زیـادي  

ایـن پـنج نقطـه اصـلی     رویکرد در طول این طیـف اسـت.  
ر بیشـت «هـاي  روش،»دیداريکامالً«هاي روشعبارتند از:

ی یهـا روش،»کمی از اطالعات شنواییبا استفاده دیداري
از اطالعات دیداري (زبان اشاره) و شـنوایی (گفتـار)   «که

بیشتر شـنوایی  «هاي روش،»کننداستفاده میبه یک میزان
ــایی   ــا اســتفاده کمــی از اطالعــات بین ــار ب ،»از طریــق گفت

).2009، 1(کتز»شنواییکامالً«هايروش

یي شـنوای دیـده زش کودکان آسیبتاریخچه آمو
در ایران و جهان

کسـانی  میالد مـردم معتقـد بودند  قرون اولیه پس ازدر
1. Katez

و توانند صـحبت کننـد  نمید طبعاًنشومیکه ناشنوا متولد 
د. چنانکـه  ند و سخن بگویناین غیر ممکن است که بیاموز

گوید:می2گالن
ی و اعضاي تکلم یک بستگی فیزیکی یبین حس شنوا«

متولــد اناشــنومــین دلیــل کســانی کــه هوجــود دارد و بــه
.)1389،(رضا زاده» توانند صحبت کنندنمی،شوندمی

اولین مدرك تـاریخی آمـوزش ناشـنوایان مربـوط بـه      
مـیالدي  691باشـد کـه درسـال    میایتالیایی 3پیتروکاسترو

ی نمود. یاقدام به تعلیم وتربیت کودك ناشنوا
ش ناشـنوایان بـه دلیـل سـاخت     با شروع قـرن بیسـتم آمـوز   

شناسـی،  هاي شنواییوسایل الکترونیکی مانند سمعک، دستگاه
جدیدي شد.يکاشت حلزون و... وارد مرحله

ایران به دهـه  پرورش ناشنوایان درتاریخچه آموزش و
بـود رديفـ باغچه بان جبارگردد.میشمسی بر1300اول 

درراناشـنوا ایران مدرسه ویـژه کودکـان   درکه اولین بار
اولـین  شـنوا ثبت نام سه کودك نـا باوسیس کردأتتبریز

جهت آموزش ناشنوایان برداشت.گام را در
گشـت تـا چگـونگی    مـی راهیبان به دنبال جبار باغچه

نشان دادن کلمات را به شاگردانش که به جاي شـنیدن بـا   

2. Galen
3. Piero decastro
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شنیدند را بیاموزد و به آنهـا شـانس   میبا چشم بایدگوش 
لذا براي اینکـه  ،براي آموختن و حرف زدن بدهدبیشتري

صدا را براي شاگرد ناشنوایش محسوس کنـد، از حـواس   
اش مدد گرفـت و بعـد از اندیشـه و تـالش     بینایی و المسه

زیاد و کشف اسرار صداهاي زبان فارسـی، آواهـاي زبـان    
اي یــا آوایــی و فارســی را بــه دو گــروه صــداهاي حنجــره

ي کرد، امروزه در آواشناسی این بندصداهاي تنفسی طبقه
دو طبقه با عنوان آواهـاي واکـدار و بـی واك نامگـذاري     

حرکت دست 37الفباي گویاي باغچه بان شامل شوند.می
حـروف  تمـامی (برتر) همراه با تغییر شکل لب بـراي بیـان   

.)1355بان،(ثمینه باغچهباشدفارسی میيالفبا

شـد و  مـی ی اسـتفاده  در این مکتب از پنج رکن اساسـ 
الفباي -3خوانیلب-2گفتار-1آنها عبارت بودند از:

آموزان براي فشار بیش از حد به دانش-5اشاره-4گویا
هرچه بیشتر درس خواندن و بیشتر آموختن.

از طرفی الفباهـاي دسـتی کشـورهاي مختلـف، اغلـب      
از عالیم قراردادي براي به یـاد آوردن شـکل  ايمجموعه

اند حروف هستند. یعنی مخترعین این گونه الفباها کوشیده
"شـکل حـروف  "تا حد امکان بـا شـکل انگشـتان دسـت     

مورد نظر را نشان دهند این در حالی اسـت کـه در الفبـاي    
بـا  "تلفـظ هـر حـرف   "دستی باغچه بان کوشش شده کـه  

شکل انگشتان و محل گذاشتن دست بـر سـینه و یـا نگـاه     
دهان نشان داده شـود. بـه زبـان بهتـر،     داشتن آن در مقابل 

چگـونگی اصـوات   "الفباي دسـتی باغچـه بـان بـر اسـاس      
. در نتیجـه،  "شـکل حـروف  "بنا شده است نـه بـه   "گفتار

بان با وجـود اینکـه در تمـام مـدارس     الفباي گویاي باغچه
ناشنوایان ایران به طور وسیع مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت،     

ــارات فا  ــارگیري در اشـ ــه کـ ــراي بـ ــنوایان بـ ــی ناشـ رسـ

ی داشت، چرا که فقـط در راسـتاي کمـک بـه     یهانارسائی
گفتار و اصالح تلفظ تهیه شده است.

هـایی اسـت   بخشی ناشـنوایان، روش رویکردهاي توان
خوانی، گفتارخوانی که با استفاده از باقیمانده شنوایی، لب

کنــد تــا در هــا بــه ناشــنوایان کمــک مــیو دیگــر مهــارت
بــه اســتقالل دســت یابنــد. رویکردهــاي برقــراري ارتبــاط

بخشی ناشـنوایان در سـه حـوزه شـنیداري، شـفاهی و      توان
شوند که هـر حـوزه شـامل رویکردهـاي     دستی بررسی می

برقــراري ارتبــاط مختلفــی اســت. بعضــی از رویکردهــاي  
دوزبـانگی و  ـبرقراري ارتباط از جمله روش دو فرهنگـی   

از ایـن سـه   روش ارتباط کلی به طور خاص در هیچ یـک 
ــوزه    ــی از ح ــد و تلفیق ــرار ندارن ــوزه ق ــف  ح ــاي مختل ه

باشند. رویکردها می

بخشیرویکردهاي توان
تأکیـد بـر اسـتفاده از حرکـات دسـت      :1هاي دستیروش

براي برقراري ارتباط
ارتباط کالمیتأکید بر:2هاي شفاهیروش
ي شنیداريهاتأکید بر مهارت:3هاي شنیداريروش

ي شفاهی:  هاروشهدف و فلسفه
هاي شفاهی ایـن اصـل سـاده اسـت     زیربناي همه روش

گفتار وزبانارتباط،،طبیعییادگیريبهشنواییفقدانکه
کنـد  گونه خالصه مـی ) این1964(4رساند. فريآسیب می
شـنوا و  گفتار در آموزش شفاهی کودکـان کـم  که چالش

فی از ناشنوا به آنها تجربه کافی براي شـنیدن و دانـش کـا   
یی مطرح است هادهد. سوالمیي زبان هاصداها و ساختار

هـا شفاهی استفاده کنیم. این سوالروشکه ما چرا باید از 

1. Manualism
2. Oralism
3. Auralism
4. Fry

ی و اعضاي تکلم یک بستگی فیزیکی وجود یبین حس شنوا
شوند،متولد میاناشنومین دلیل کسانی که هدارد و به

.توانند صحبت کنندنمی
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گونه پاسخ داده شده است:) این1996(1توسط گتی
زبان شفاهی و گفتاري زبان طبیعی فرهنـگ مـان بـه    -1

ناشـنوا  شـنوا و خصوص زبان اکثـر والـدین کودکـان کـم    
است.

ثر ؤمـ ايگونـه اگر کودکی بتواند از زبـان گفتـاري بـه   -2
هـایی بـا   توانـد در کـالس  استفاده کند به احتمال بیشتر می

آموزان شنوا شرکت کند.دانش
ي شغلی، آموزشی و اجتمـاعی بیشـتري   هافرصتاحتماالً- 3

شـود کـه ایـن امـر امکـان زنـدگی       براي کودك فـراهم مـی  
کند.مستقل در بزرگسالی را فراهم می

کنــد کــه روش شــفاهی مــیایــن نکتــه را بیــان 2واتســون
سازد تا از زبان شفاهی که پایه تفکـر و  آموز را قادر میدانش

هاي دیگر هاي سوادآموزي و دستیابی به حوزهاساس مهارت
).1390تحصیالت و آموزش است، استفاده نماید (دارویی، 

رویکردهاي برقراري ارتباط
3شفاهیـشنیداري - 

4کالمیـشنیداري - 

5ارتباط کلی- 

6دوفرهنگیـدو زبانگی - 

7ايگفتار نشانه- 

8الفباي انگشتی و زبان اشاره: روش دستی- 

کالمی-رویکرد شنیداري 
ــا ت ــن روش ب ــام   أای ــت تجــویز زود هنگ ــر اهمی ــد ب کی

سمعک مناسب با دیگر شنید افزارهـا بـه کـودك کمـک     

1. Gatty
2. Watson
3. Auditory-Oral (AO)
4. Auditory-verbal (AV)
5. Total communication
6. Bilingual-Bicultural
7. Cued speech
8. Finger Spelling & Sign Language: Manual Method

اش بـراي رشـد   کند از باقیمانده شـنوایی تقویـت شـده   می
ــوکز(  ــار اســتفاده کنــد. ابتــدا ب ــان و گفت ) درمــان 1994زب

کنـد کـه درمـان    شنیداري را این گونه معرفی می-کالمی
، شنیداري به کارگیري و مدیریت فنون راهبردها-کالمی

ــن ــیوهآوريف ــایص   و ش ــا نق ــودك ب ــت کــه ک ــایی اس ه
سازد تا زبان شـفاهی را درك کنـد و   میشنیداري را قادر 

ارتباط برقرار کند.،د تا از طریق گفتاربشنو

ــدروز ــر9ان ــته  2004(10، الي و وین ــورت پیوس ــه ص ) ب
کیدشان روي شنیدن متمرکز بود و اسـتفاده کـودك از   أت

خـوانی را در طـول جلسـات درمـان (بـه خصـوص در       لب
نـد. در  کردمـی مراحل اولیه رشد زبان و شـنیدن) محـدود   

ن نقش اولیه در پیشبرد و شنیداري والدی-رویکرد کالمی
) این 2001(11موفقیت اهداف آموزشی دارند. بوچر جونز

نظر را ارائه دادند که والدین باید محیط شنوایی خـوبی را  
فراهم کنند تا یادگیري شنوایی در طـول سـاعات بیـداري    
کودك مهیا شوند. در این فرآیند درمانگران نقش مهمـی  

هـایی  رمان و فعالیتدر کمک به درك والدین از توالی د
رشان را بهبود بخشند. این دیدگاه بـ دارند تا رشد کودك

که شنیدن با کل شخصیت کودك عقیده استوار استاین 
شود و کودك بر اساس ایـن رویکـرد آمـاده    مییکپارچه 

شود تا در جمع خانواده و جامعه مشارکت داشته باشد. می
ها داراي یابد که صـدا میدر این رویکرد کودك آگاهی 

ارزش و معنا هستند و شـنیدن بـه انجـام رسـاندن نیازهـاي      

9. Anderoz
10. Lay & Viner
11. Boucher

بخشی ناشنوایان، رویکردهاي توان
هایی است که با استفاده از باقیمانده شنوایی، روش

ها به ناشنوایان کمک خوانی، گفتارخوانی و دیگر مهارتلب
کند تا در برقراري ارتباط به استقالل دست یابند. می

سه حوزه بخشی ناشنوایان دررویکردهاي توان
.شوندشنیداري، شفاهی و دستی بررسی می
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شـناختی، اجتمـاعی و هیجـانی) را    بشري (جسـمانی، روان 
).1،2001کند (ارنستآسان می

کالمیـو قواعد رویکرد آموزشی شنوایی اصول * 
مشاوره و حمایت والدین و پرستار کـودك  راهنمایی ،

هـاي زبـان   رشد مهارتعنوان اولین الگوهاي وي جهت هب
ــدین جهــت آگــاهی و درك    ــه وال ــز کمــک ب ــانی و نی بی

تأثیرات عمیق ناشنوایی کودك بر تمام خانواده.
 هـاي شـنوایی بـا    کمک به کودك براي تلفیق مهـارت

هاي اجتماعی و ارتباطیمهارت
     ـهـاي شـنوایی    حمایـت کـودك بـراي رشـد مهـارت

هاي انفراديکالمی از طریق آموزش
  دك درکنتـرل صـداي خـود و صـداي     کمک بـه کـو

دیگران براي افزایش وضوح گفتار
 گفتار و شناخت براي ،از الگوهاي رشدي زباناستفاده

شبیه سازي ارتباطات طبیعی
 منظم و مداوم نحوه رشـد و پیشـرفت کـودك    ارزیابی

ي ذکر شده و انجام اصالحات الزم در صورت هادر زمینه
نیاز
 راي تسـهیل حضـور   نبـودن خـدمات حمـایتی بـ    فراهم

هاي آموزشی عادي و تلفیـق  کودکان کم شنوا در کالس
آمــوزان عـادي بــراي اسـتفاده از حــداکثر   هـا بــا دانـش  آن

امکانات آموزشی موجود.

کالمی–شواهد موجود در حمایت از رویکرد شنوایی * 
دهند اکثریت شواهد متعددي وجود دارند که نشان می

اي اندکی باقیمانده شـنوایی  کودکان کم شنوا و ناشنوا دار
هستند کـه در صـورت تقویـت مناسـب، آنهـا را قـادر بـه        
کشف بخش عمـده (یـا تمـامی) طیـف گفتـاري خواهـد       

)3،2003گاتفرید؛2،1994استابروك(نمود.

1. Ernst
2. Estabbrooks

کالمی–ن رویکرد شنوایی امتخصص* 
هسـتند شـامل دو گـروه  ،بخشی این رویکـرد تیم توان

بخـش تـیم در نظـر گرفتـه     ترین کودك و خانواده اساسی
شوند و سایر اعضاي این قسمت نیز عبارتند از شـنوایی  می

گـوش، متخصـص وکالمـی ـشناس، متخصص شـنوایی   
.بینیوگلو

محیط گوش دادن* 
شـود  شـویق مـی  تکودكکالمی-در رویکرد شنوایی

تا با استفاده از شنوایی خود، زبـان را یـاد بگیـرد و تأکیـد     
جاي نگـاه کـردن، بـر گـوش دادن     هباین روش، اصلی در

است. بنابراین باید جلسات درمـانی را در بهتـرین شـرایط    
)4،2000(رهاردزاکوستیکی ممکن اجرا نمود.

میزان شنیدن اطالعات گفتاري* 
فراهم کردن و قابل ،یکی از وظایف مهم تیم مدیریتی

-شنیدن نمودن تمامی اصوات گفتاري براي کـودك کـم  
شنوا است.

مشارکت فعال والدین*
کالمی–هاي مختلف در رویکرد شنوایی ارزیابی* 

فقط منحصر به حس کالمی-درمان شنیداري ارزیابی
هـاي مختلـف شـنوایی،    شنوایی نیست و عالوه بر مهـارت 

دیگـري نظیـر تولیـد گفتـار، گنجینـه واژگـان       هاي مهارت
انی رشد زبان دریافتی و بیـ ،دریافتی و بیانی، رشد شناختی

)1384(احدي،گیرد.نیز مورد ارزیابی قرار می

خوانی و گفتار خوانیلب
-ست هاسالکهانداصطالحاتیگفتارخوانیوخوانیلب

–علیرغم تعاریف مجزایی که برایشـان ذکـر شـده اسـت     

3. Gottfried
4. Rhoades
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)1384روند. (موللی،میکار صورت مترداف بهبه

خوانیلب
ي ت مشـاهده شـده  هاي گفتاري از فعالیاستخراج داده

وهـا، زبـان  هـا، لـب  قسمت تحتانی چهره بـه ویـژه آرواره  
هاست که در افـراد شـنوا مهـارتی طبیعـی محسـوب      دندان

شود.می

گفتارخوانی
ي جهت درك گفتار استفاده هافرد از بسیاري از نشانه

ايشـامل لـب خـوانی، بیـان چهـره     هـا کند. ایـن نشـانه  می
فـرد دچـار ضـایعه شـنوایی و     شنواییيگوینده، باقیمانده

مضامین دستوري و معناي کالم اند. در گفتار خوانی فـرد  
. داردتوجه–جزئیاتنه–به معناي پیام گفتاري 

دهد؟میخوانی چه رخ هنگام لب
هـاي مهمـی را بـراي بازشناسـی     گوینده نشـانه يچهره

کنـد. بـراي   مـی صداهاي گفتاري و نواخت جمالت ارائه 
فشـرده و هنگـام   هـا گام گفتن صـداي / م / لـب  نمونه، هن

شـوند. ابروهـا   مـی کمـی غنچـه   هاگفتن صداي / او / لب
بـاال  ،پرسـد هنگامی که گوینـده ناباورانـه پرسشـی را مـی    

گوینـده  يروند. هنگام لب خوانی چشمان شما، چهرهمی
آنچـه گفتـه شـده    يگذراند و دربارهمیرا به دقت از نظر 

ــانه  ــتجوي نش ــه جس ــب ــوایی  اه ــی و ن ــیي آوای ــردازد. م پ
يي ردیـابی کننـده  هـا پژوهشگران بـا اسـتفاده از دسـتگاه   
خـوانی  را هنگام لبهامرکز مردمک، رفتار حرکتی چشم

اند.بررسی کرده
ي هـا افراد هنگام جست و جوي اطالعات نوایی جملـه 

ي خبري، بیشتر بـر بخـش بـاالیی    هاپرسشی در برابر جمله
یی ماننـد چـین   هـا اد پـایش واکـنش  چهره (به احتمـال زیـ  

) و هاخوردگی پیشانی، باال رفتن ابروها و گرد شدن چشم
پایش حرکـت  هنگام داوري آوایی بیشتر بر بخش پایینی (

کردند. می) تمرکز لب و فک

خوانیمشکالت لب
پذیريدید

هــا دیــده  درصــد صــداهاي گفتــاري روي لــب   60
هایی کـه روي  واژهشوند.شوند یا به راحتی دیده نمینمی

(/ م، پ، هـاي دو لبـی  داراي همخـوان ،چهره آشکارترند
هــایی ماننــد (/ ن، ت، گ، ك/) کــه در همخــوانوب/)

شوند، داراي دید اندکی هستند.دهان تولید می

سرعت گفتار
تواند بنکه چشم آتر است از اغلب، توالی صداها سریع

فـرد زمـان کمـی    ین،بنابرا.گیري کندآنها تصمیميدرباه
ي مشخصی فکر کند و حتـی  ي هویت واژهدارد تا درباره

ممکن است وجود هر واژه را تشخیص ندهد.

2و هم فراگویی1تکیه

تکیه و هم . ر بگذاردثتواند در ظاهر واژه امیتکیه هم 
فراگویی ممکن است موجب شود صدایی یکسان بسته به 

صـداي  د. مـثالً بافت آوایی و زبانی متفـاوت بـه نظـر برسـ    
ــود"/ب/ در واژه  ــل "ب ــد"در مقاب ــر  "بی ــه نظ ــاوت ب متف

در استقبال /او/ گرد و در هارسد. در مورد نخست لبمی
شوند.میدر استقبال /اي/ گسترده هالبدوممورد

اثر گوینده
را با حرکـات متفـاوت   هاهژ، صداها و واايهر گوینده
کند.دهان بیان می

هم نمود واجی
بر روي چهره نمود دیداري هابسیاري از صداها و واژه

1. Accent
2. Coarticulation
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یکسانی دارند، مثال، صداهاي (/ب، پ، م/) یک هم نمود 
دهند چون هنگامی که بدون صدا گفته میواجی را شکل 

شوند روي لب قابل شناسایی نیستند.می

1ايهم نمود واژه

دیگـري بـه   يیی را که روي دهان هماننـد واژه هاواژه
و "نارون"مثال، گویند.میايرسند، هم نمود واژهمینظر 

هـم  "دود"و "بـاد "هستند اما ايهم نمود واژه"کارون"
)1388(ابراهیمی،نمود نیستند. 

اي گفتار نشانه
نامنـد  مـی CSرا بـه اختصـار   نآکـه  2ايگفتار نشانه

روشی است که جهت تکمیـل گفتـارخوانی ابـداع شـده     
شود گفتار نوشته شده بریل سبب میطور که است. همان

از طریـق حــس المسـه در دســترس کودکـان نابینــا قــرار    
دهد از اي هم به افراد ناشنوا امکان میگفتار نشانهگیرد،

طریق حس بینایی به زبان گفتاري دسترسی داشته باشند. 
هـاي مختلـف دسـت و موقعیـت     در این سیستم از شـکل 

–هــاي همخــوان دســت بــراي رفــع ابهــام در درك واج
شود. از این رو حرکات دسـت، شـکل   استفاده می3واکه

لبها و اطالعات شنوایی همگی با هم به درك کلـی فـرد   
کند.میکمک 

اي در نظر یک فرد غیـر متخصـص   گرچه گفتار نشانها
اما باید خاطر نشـان  ممکن است بسیار شبیه به اشاره باشد،

است و نه ارتبـاطی بـا   اي نه زبان اشاره ساخت گفتار نشانه
اي روشـی  رسمی ناشنوایان دارد. گفتـار نشـانه  اشارات غیر

است که تنها صداهاي زبان گفتاري را جهت ارتباط بهتـر  
)1388(موللی،کند. از طریق حرکات دستی منتقل می

1. Homophene
2. Cued Speech
3. CV

تاریخچه
در آنگردد. بر می1966به سال اي گفتار نشانهپیشینه 

-از دانشـگاه گـاالدت   4سال پیش دکتـر اوریـن کورنـت   
راسیســتمایــن–امریکــادرناشــنواافــرادویــژهدانشــگاه

او در عین حال متوجه شد بیشتر دانشـجویان  .کردطراحی
هـا  برخورداري از سطح هوشی بـاال و سـال  با وجودناشنوا 

استفاده از زبـان انگلیسـی، تسـلط کـافی بـر زبـان ندارنـد.        
ي زبـانی  هااد ناشنوا پایهکورنت بر این باور بود که اگر افر

هـاي خوانـدن و   تواننـد مهـارت  مـی ،محکمی داشته باشند
نوشتن و ارتباطات خـود، همچنـین روانـی کـالم و تسـلط      
زبانی خود را بهبود بخشـند. هـدف دکتـر کورنـت ایجـاد      

اي بود کـه در آن بتـوان بـراي همـه     سیستم آموزشی ساده
ت اصوات گفتاري ظاهر خـاص خـود ایجـاد کـرد؛ درسـ     

طور که براي افراد شنوا هر صدایی از نظـر شـنوایی،   همان
صداي خاص خود را دارد. 

گفتـار  اي کـه از ریاضـیات داشـت،   او بر اساس زمینـه 
را ابداع کرد که در آن از هشت شـکل دسـت در   اينشانه

چهار محل نزدیک دهان براي تکمیل صـداهاي گفتـاري   
این ترتیب همه اصـوات  با اشکال لبی آن استفاده شد و به

60اي به بـیش از  گفتار نشانهگفتاري را قابل رویت نمود.
اي زبان و لهجه مختلف برگردانده شده است. گفتار نشانه

رود. گفتـار  کشور جهان بـه کـار مـی   20امروزه تقریباً در 
توسط دکتر گیتا مـوللی در  1388اي فارسی در سال نشانه

دکان اسـتثنایی دانشـکده   شناسی و آموزش کوگروه روان

4. Cornett R

کالمی-شنواییرویکرددر
، خودشنواییازاستفادهباتاشودمیتشویقکودك

نگاهجايبه، روشایندراصلیتأکیدوبگیردیادرازبان
رادرمانیجلساتبایدبنابراین. استدادنگوشبر، کردن

نموداجرامکنماکوستیکیشرایطبهتریندر
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شناسی دانشگاه تهران تدوین شد و در اختیار جامعـه  روان
ها قرار گرفت.فارسی زبان

شنوااي براي کودکان کماهمیت گفتار نشانه
اي مبتنی بـر اصـوات اسـت    اي سیستم سادهگفتار نشانه
گیري از الگوهاي لبـی در گفتـار طبیعـی و    که شامل: بهره

کمیلی دست اسـت. ایـن دو جـزء بـه     سري حرکات تیک
همراه هم نمادهاي بینایی کامالً واضح و غیرمبهمـی بـراي   

کنند. حرکات تکمیلی دست درك زبان شفاهی ایجاد می
ترکیب همزمانی از محل، شکل دسـت  ،ايدر گفتار نشانه

گونـه  و حرکت آن است که به خودي خـود حـاوي هـیچ   
ز بین بردن ابهامات شناختی نیست و تنها براي امعناي زبان

رود و گفتار را کامالً قابل رویـت  خوانی به کار میدر لب
کند.     می

کنـد زبـان   اي، به کودك ناشنوا کمک میگفتار نشانه
گفتـار  گفتاري را به طور کامل درك کند. مزایاي بسـیار  

ناشی از این واقعیت ساده است که فـرد ناشـنوا بـا    اي نشانه
می تواند همه اصوات گفتاري را اي انهگفتار نشاستفاده از 

توانـد بشـنود. بـه    به همان وضوحی ببیند که فرد شـنوا مـی  
همین دلیل رشد زبانی درست بـه همـان صـورت و همـان     

افتـد.  دهد که براي کودك شنوا اتفاق مـی سرعتی رخ می
ــ ــان  هاز ایــن رو ب تــدریج کــودك بــا اســتفاده از همــان زب

بهشروع–شودمیدریافتبیناییطریقازکه–گفتاري 
دروکنــدمــیخــوددرونــیزبــانتوســعهوکــردنفکــر
هاي ورود به دبستان خواندن و نوشتن او نیز پیشـرفت  سال
)1388(موللی،کند.می

تواند توانایی خواندن و نوشتن چگونه میايگفتار نشانه
شنوا را افزایش دهد ؟کودکان کم

خوانـدن و نوشـتن   دو حوزه مهم در پیشرفت تحصیلی
بـا  شـنوا معمـوالً  ي خواندن کودکـان کـم  هااست. مهارت

.یابـد سن افزایش مـی باال رفتنخیر سن همراه است و با أت

هـاي تحصـیلی اسـت کـه     نوشتن نیز یکـی دیگـر از زمینـه   
ــ ــر آن دارد. گــروه  أآســیب شــنوایی ت ــادي ب ثیر بســیار زی

ر هـاي دقیـق سـاختا   شنوا کمتـر از گـروه عـادي نشـانه    کم
ــی واژهواج ــاشناس ــرار   ه ــتن ق ــود در نوش ــاي خ را راهنم
(لـب  هـاي گفتـاري غیردقیقـی   دهند و تکیـه بـر نشـانه   می

.)1983، 3، فیشر2، شانک ویلیر1(هنسونخوانی) دارند

ايي آگـاهی واجـی و قافیـه   هـا مهـارت ايگفتار نشانه
بخشد.میمرتبط  با خواندن را بهبود 

توانـایی اساسـی کـه بـا     شناختی بـه عنـوان   آگاهی واج
المللی خواندن،(میزگرد بینپیشرفت خواندن مطرح است

2000( .
اصطالح آگاهی واجی به دانـش کودکـان از سـاختار    

کودکان بـا  .گرددمیصداهاي درونی کلمات گفتاري بر 
آموزند. میتر خواندن را شناختی ماهرانه سریعآگاهی واج

)2001(اهري،
ي زیر واژگانی در جریان هاگاهی و دستکاري واحدآ

گفتار. گاهی کلمات امـالي یکسـان ولـی صـداي مشـابه      
یا گاهی امالي متفاوت ولی صـداي  team/dreamدارند

کودکــانی کــه در ایــن .hair/bearیکســان دارنــد دارنــد 
زمینه عملکرد خوبی دارنـد در خوانـدن هـم خـوب عمـل      

ثــال مايبــر) 1990(برایانــت، مکــالین، برادلــی،کننــد مــی
انـد بـه   هم قافیـه enough/tough/roughدانستن این که 

(نقـل از  کنـد کودکان در درك امالي مشابه کمـک مـی  
.)5،1998و متگر4الساسو

ي سـوادآموزي چـون خوانــدن و   هـا نقـص در مهـارت  
شود.نوشتن از نقص در رشد توانمندي زبانی ناشی می

له اند که اولین مرحمدد و میبري تصریح کرده-گلوین

1. Honson
2. Weiler
3. Fischer
4. Lasassoc
5. Metzger
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در کمک به خواندن کودك ناشنوا اطمینان از این مسـاله  
است که این کودکان از لحاظ زبانی به خوبی رشد کـرده  

باشند.
آموزنـد (شـفاهی یـا    نوع زبانی که کودکان ناشنوا مـی 

کند (نقـل از  اشاره) آنها را به خواندن و نوشتن تشویق می
.)2008، 4، کالجا3، گارسیا2، رودریگرز1تورس

ثیراتی کــه بــر أاي و تــدر زمینــه گفتــار نشــانهشپــژوه
دهد هاي زبانی دارد مثبت است و نشان میافزایش مهارت

هاي زبانی، تسلط به زبان و تواند تواناییاي میگفتار نشانه
ها تصریح توانایی خواندن را افزایش دهد. مهمترین مطالعه

)،2006، 5رشـد زبـانی (لیبـرت   ايکند که گفتار نشـانه می
)، پردازش شـناختی  1998وضوح گفتار (ویو و همکاران، 

هـاي زبـانی دیگـر چـون     ) و جنبه2006و لیبرت، 6(کارلیر
، تورس و گارسـیا،  7دستور زبان، نحو و آواشناسی (سانتانا

بخشد.می) را بهبود 2003
اي اسـت کـه بـه    این موارد امتیازي بـراي گفتـار نشـانه   

خوانـدن و نوشـتن   براي افـزایش مهـارت  ايعنوان واسطه
کند.میکمک 

روش ارتباط کلی 
کیـد  أهـاي ارتبـاطی ت  این روش به اسـتفاده از همـه راه  

ــان  دارد از جملــه لــب ــار، ژســت، زب خــوانی، اشــاره، گفت
ــنیداري   ــتاري، روش ش ــان در  –نوش ــفاهی و... .کودک ش

ي ارتباط کلی از یکی از وسایل کمک شـنیداري  هابرنامه
و ... اسـتفاده  اف ام ، سیسـتم  مثل سمعک، کاشت حلزون

هدف این است که کـودك بـه هـر روشـی کـه      . کنندمی
ایـن  در.ارتبـاط برقـرار کنـد   ، برایش بیشترین اثـر را دارد 

1. Torress
2. Rodiquez
3. Garcia J
4. Calleja
5. Laybaert J
6. Charlier
7. Santana

پذیري بسیاري وجود دارد.روش انعطاف

مزایا-
این روش چون یادگیري در کودکان انواع مختلفی در 

ي هـا روشوکنـد کیـد نمـی  أدارد پس بر روش خاصـی ت 
کنـد و محـدود بـه یـک روش خـاص      مختلفی را ارائه می

شنوا) والدین کودکان کمدرصد90نیست. والدین شنوا ( 
هـا بـه   شان را با بـه کـارگیري اشـاره   مادريتوانند زبان می

به عبارتی یادگیري سیستم اشـاره  .کودکانشان منتقل کنند
تر است تا استفاده از روش زبان اشـاره  با این روش راحت

به تنهایی. روش ارتباط کلی پلی است بین روش شفاهی و 
روش دستی. 

معایب-
این .استفاده همزمان از دو زبان به سادگی میسر نیست

روش به عنوان یک روش تداخلی در زبان اشاره ناشنوایان 
توان گفت روش تداخلی اما باز هم نمی،شودمحسوب می

لی نتـایج  هاي تداخچون بعضی روش.روش خوبی نیست
رغم اینکه گویند علیمثبتی دارند. طرفداران این روش می

اما از نظـر  ،شودسال است که از این روش استفاده می40
ــی ــاهده   علم ــنوایان مش ــا ناش ــاط ب ــدانی در ارتب ــر چن تغیی

ن این روش اعتقـاد دارنـد کـه اسـتفاده از     اشود. مخالفمین
اسـت در  گفتار بدون اشـاره یـا اشـاره بـدون گفتـار مـوثر      

رسد یعنـی اگـر اشـاره مناسـب     حالی که چنین به نظر نمی
ثري رشد گفتاري را ؤتواند به طور ممی،کار گرفته شودبه

گویند ارتباط کلـی یـک روش   ها میتسهیل نماید. بعضی
آموزشی است نه یک فلسفه آموزشی. 

دو زبانگی 
در این روش از زبان اشاره به عنوان زبان اول یا اصـلی  

ك و زبان گفتاري یا نوشـتاري کـه توسـط اکثریـت     کود
ــار   ــه ک ــراد ب ــیاف ــان  م ــانگی زب ــه در روش دو زب رود (ک
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گویند باید اول زبان اشاره میکنند) میانگلیسی را مطرح 
،آموزش داده شود بعد زبان انگلیسی بـه عنـوان زبـان دوم   

شود.میبه طور همزمان یا بعد از زبان اصلی یاد گرفته 
تواند موجب برتري در زبان دوم مین اول یادگیري زبا

شناختی مشـترك بـاهم   فرآیندشود. زیرا هر دو زبان یک 
ــوان مزیــت روش محســوب    ــه عن ــد کــه ایــن خــود ب دارن

شود. از طرفی وقتـی ایـن روش در دانشـگاه گـالودت     می
شنوایی یا ناشـنوایی بـه عنـوان    باعث شد کم،توسعه یافت

ه بین افراد جامعـه  یک فرهنگ مطرح شود و همان طور ک
ممکن است اختالف فرهنگی وجود داشته باشـد فرهنـگ   

شنوایی هم متفاوت از فرهنگ شنواها است.کم

آموزان هـم در  دانشارتباط هدف نهایی این است که 
ــان  ــدن و  1آمریکــاییاشــارهزب و هــم در انگلیســی (خوان

نوشتن) روان باشد. چون هدف فقط مکالمـه نیسـت بلکـه    
هیم در خواندن و نوشتن هم افراد نـا شـنوا مهـارت    خوامی

پیدا کنند و بتواننـد بـه آسـانی بـا افـراد شـنوا و کـم شـنوا         
ارتباط برقـرا کننـد. حسـن روش ایـن اسـت کـه کـودك        

هـم شـنوایان   و شـنوایان  تواند هم با جامعه کمشنوا میکم
ارتباط برقرار کند.

مزایا-
کننـد عملکـرد   مـی افرادي کـه از دو زبـانگی اسـتفاده    

هـاي  بهتري دارند براي مثال کودکان دو زبانـه در آزمـون  
خالقیت بیشتري نسـبت بـه کودکـان تـک زبانـه      ،مختلف

دهند چه درباره افراد کم شنوا چه شنوا.نشان می

1. American Sign Language ASL

کنـد  مـی وقتی کودك کم شنوا از ایـن روش اسـتفاده   
کند و نیاز به میمستقیم از معلم دریافت طور بهآموزش را 

ترجم ندارد.م
ي دیگر ممکـن اسـت بعضـی کلمـات جـا      هادر روش

بیافتد یا اطالعـات از بـین بـرود در ایـن روش ایـن اتفـاق       
افتد یا احتمالش خیلی کمتر است. نمی

تواننـد کننـد مـی  مـی افرادي که از ایـن روش اسـتفاده   
فرهنگ ناشنوایان را یاد بگیرند و در آن شرکت کنند.

شود الً درست آموزش داده میزبان اشاره به شکل کام
زبان اشاره و انگلیسی به عنوان دو زبان مجزا ،و به جز این
شود. میبه کاربرده 

کنـد کـه دسـتیابی بـه آن     میشنوا زبانی را دریافت کم
برایش آسان باشد. 

معایب-
ــتوانه     ــه و پش ــه توجی ــر گون ــی از ه ــن روش آموزش ای

د کـه نشـان   پژوهشی بی بهره است. شواهدي وجـود نـدار  
مـیالدي نسـبت بـه کودکـان     19دهد کودکان ناشنوا قرن 

مـیالدي سـواد   20آموزش دیده به روش شـفاهی در قـرن   
انگلیسی بهتري داشتند.

اگر زبان دوم فقط در قسمتی از روز به افـراد آمـوزش   
تواننـد مهـارت الزم در ایـن زبـان را     آنهـا نمـی  ،داده شود

کسب کنند.
تواند باعث میبه عنوان زبان اول استفاده از زبان اشاره

عالقه شوند.شود افراد استفاده کننده نسبت به انگلیسی بی
برنامه دوزبانگی در دسترس همه وجود ندارد.

روش دستی
در ارتباط دسـتی از روشـی ایمـایی یـا زبـان اشـاره بـه        

شــود. ي برقــراري ارتبــاط اســتفاده مــیعنـوان روش اولیــه 
ي مختلـف  هـا از دو شـیوه  ي واژههارتباط دستی براي ارائـ 

کند. روش نخسـت، هجـی انگشـتی یـا هجـی      استفاده می

کودکاندانشبهواجیآگاهیاصطالح
. گرددمیبرگفتاريکلماتدرونیصداهايساختاراز

خواندنترسریعماهرانهشناختیواجآگاهیباکودکان
.آموزندمیرا
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ها، حرف به حرف با اسـتفاده از الفبـاي دسـتی    کردن واژه
است که در آن هر شکل دست مطابقت یک بـه یکـی بـا    

الفباي نوشتاري دارد.

ها یا مفاهیم از راه اشاره اسـت.  ي واژهروش دوم، ارائه
اي تک حـروف، اندیشـه یـا واژه   ها به جاي بیان تکاشاره

کنند. کامل را بیان می
بیان و دریافـت زبـان از راه اشـاره یـا حرکـات ممکـن       

د، مانند زبـان  ي رسمی باشي زبان اشارهاست دربرگیرنده
یــا زبــان 1ي فرانســويیــا زبــان اشــارهي آمریکــایی اشــاره
مختلـف داراي  هـاي  . کشـورها و زبـان  2ي بریتانیاییاشاره

هاي متفاوتی هسـتند. در چنـین مـواردي، زبـان     زبان اشاره
ي واژگـــان داراي ســـاختار دســـتوري و گنجینـــهاشـــاره

ــروي    ــان پی ــه خــود اســت و از گرامــر آن زب مخصــوص ب
ي آمریکایی است زبان اشارهنشان دادهکند. پژوهشنمی

هاي یک زبان زبانی کامل و مستقل است که تمام ویژگی
اي زبـان انگلیسـی   ی را دارد و صـرفاً برگـردان اشـاره   واقع

)1390(نقل از ابراهیمی،نیست. 

شناختی زبان اشارهعصب روان
نتـایج مطالعـات حـاکی از آن هسـتند کـه در ناشــنوایان      
مسلط به زبان اشاره هم مناطق معمول زبانی در نیمکره چپ 

در کـه  و هم مناطقی از نیمکره راست فعال هستند. در حالی
افراد شنواي گویا، نیمکره راست نقشی اندك در پـردازش  

ثر بودن شکل زبان در میزان ؤزبان به عهده دارد. عالوه بر م
فعالیت مناطق مختلف مغزي، زمان یادگیري زبان نیـز حـائز   

1. FSL
2. BSL

اهمیت به سزایی است. یادگیري بـه هنگـام زبـان اشـاره بـه      
ناشـنوا  شکل طبیعی در کودکان ناشنوایی که داراي والدین

این کودکان نه تنها در یادگیري زبان که اند، نشان داده بوده
انـد، بلکـه در رشـد شـناختی،     دوم (شفاهی) بهتر عمل کرده

نظریه ذهن و حافظه کوتاه مدت نیز با همساالن شنواي خود 
)1390تفاوتی ندارند. (نقل از حسن زاده،

گیرينتیجه
توافــق نظــر از نــوع رویکــرد و روش ارتبــاطی،صــرف

پژوهشــگران بــراین اســت کــه بــا در نظــر گــرفتن برخــی  
، 3توان روش ارتبـاطی مـوفقی داشـت (اسـتردلر    عوامل می

). مهمترین عامل، دسترسی زود هنگـام کـودك بـه    2002
ــ  ــل و ب ــاطی کام کــارگیري تمــام و کمــال آن روش  هارتب

ارتباطی است. بسیار مهم است کودك افـرادي را هـم در   
بیرون خانواده به عنوان الگو در دسـترس  خانواده و هم در

داشته باشد که از همـان روش ارتبـاطی اسـتفاده کنـد. در     
شنوا الزم است زمان زیادي مورد نوزادان و خردساالن کم

ــان  هــاجهــت آمــوزش اســتراتژي ــه آن ي مــورد اســتفاده ب
اختصاص داده شود تا ضامن موفقیت برنامه باشد. همچنین 

امال به کار خود و روش ارتباطی کارشناس مربوطه باید ک
مورد نظـر وارد باشـد. مشـارکت والـدین نیـز بسـیار حـائز        

اهمیت است.
ــد  بســیاري از خــانواده هــا در همــان ســال نخســت تول

، 4دهنـد (سـدي  کودك رویکرد ارتباطی خود را تغییر می
). این تغییر گاه ناشی از اطالعات جدیدي است که 2003

مشاهدات عینی آنها از وضعیت آورند. گاه نیز دست میهب
هاي زبانی و ارتباطی او آنان را به سمت کودك و مهارت

دهد.میرویکرد دیگري سوق 
روشـی  "کنـد مطرح مـی همان طور که انجمن والدین

که کودك بتواند از آن به خوبی استفاده کند و با شـرایط  

3. Stredler
4. Sedey

اشارهزبانازاستفاده
افرادشودباعثتواندمیاولزبانعنوانبه
برنامه. شوندعالقهبیلیسیانگبهنسبتکنندهاستفاده

.نداردوجودهمهدسترسدردوزبانگی
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توانیـد  ترین روشی است کـه مـی  او سازگار باشد، صحیح
شنوا هدف نهایی این است که کودك کم."دانتخاب کنی

ثر در همه جا ارتبـاط  ؤبتواند آزادانه و به صورت کارا و م
در کل براي انتخـاب رویکـرد ارتبـاطی بایـد بـه      برقرار کند.

ــودك،    ــول کـ ــد و تحـ ــرخ رشـ ــدین، نیمـ ــات والـ ترجیحـ
ي عینی تیم کارشـناس  هاهاي ارتباطی کودك و دادهمهارت

ــ  ــد، توجــه و متخصصــی کــه کــار مداخل ــر عهــده دارن ه را ب
داشت.
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