
 نقش تشخیص زود هنگام کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان
یكی از مهمترین جنبه های آموزش كودكان كم شنوا، آموزش مهارتهای زبانی و گفتاری آنان است. در 

نوزادان، آموزشهای این كودكان تغییر سالهای اخیر به دنبال اجرای برنامه های غربالگری شنوایی 

چشمگیری پیدا كرده است. پژوهش های بسیاری در این رابطه صورت گرفته كه در اینجا به بحث راجع به 

 جنبه های مختلف این مطالعات خواهیم پرداخت.

 مهارتهای دریافتی و بیانی زبانی

ست كه كودكان ناشنوا/ سخت شنوای كه ( حاكی از آن بوده ا8991ایتانو ) -بررسی های خانم یوشی ناگا

ماهنگی تشخیص داده شده و برنامه های مداخله ای مناسب بالفاصله برای آنان آغاز می شود، در  6پیش از 

سنین خردسالی، مهارتهای زبانی در حد هنجار بدست می آورند و توانایی های شناختی آنان هماهنگ با 

 -صرف نظر از میزان كم شنوایی، جنس، نژاد، وضعیت اقتصادی مهارتهای زبانی آنان است. این كودكان،

 اجتماعی، سن در هنگام آزمایش یا نوع درس ارتباطی، مهارتهای زبانی برابر با همساالن شنوای خود دارند.

تن  74كودك ناشنوا/سخت شنوای پیش دبستانی را مورد ارزیابی قرار داد.  18( 8999ایتانو ) -یوشی ناگا

ماهگی ارزیابی  05تا  87تن پس از آن تشخیص داده شده بودند. كودكان در سنین  86اهگی و م 6پیش از 

شدند. وی دریافت مهارتهای بیانی و دریافتی زبانی كودكانی كه دیرتر شناسایی شده بودند، یك انحراف 

ماهگی  6معیار كمتر از گروهی بود كه سریعتر شناسایی شده بودند. كودكان كم شنوایی كه پس از 

 85تشخیص داده شده بودند نیز، در صورتی كه برنامه های مداخله ای بالفاصله برای آنان اجرا شده بود، در 

 6ماهگی به مهارتهای زبانی در حد سن خود رسیده بودند ولی مشخصاً ضعیفتر از گروهی بودند كه پیش از 

 ماهگی تشخیص داده شده بودند.

 دامنه واژگانی

كودك را  055 8991كودك شخت شنوا/ناشنوا و ماین و همكاران در سال  95 ،8990كری در سال 

مورد ارزیابی قرار دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند. آنها مشاهده كردند كودكان كم شنوای دارای 

توانایی شناختی هنجار در صورتی كه سریعاً تشخیص داده شده بودند، دامنة واژگانی مشابه همساالن شنوای 

اجتماعی تأثیری در  -خود داشتند. میزان كم شنوایی، نوع روش ارتباطی، جنس، نژاد یا وضعیت اقتصادی

این یافته ها نداشت. دامنة واژگانی كودكان دارای توانایی شناختی ضعیف كه زودتر شناسایی شده بودند، 

 ه بودند.مشابه مهارتهای كودكان با توانایی شناختی هنجار بود كه دیرتر شناسایی شد

 ماهه را ارزیابی كرد و به همان نتایج رسید. 87-0كودك  809ب(  8999ایتانو ) -همچنین یوشی ناگا

 کاربردشناسی -مهارتهای زبانی 

اطالعات اندكی در مورد توانایی های زبانی كاربرد شناسی كودكان كم شنوا در دست است. بسیاری از 

دامنه واژگانی و حتی مهارتهای نحوی مطابق با سن خود دارند. كودكان سخت شنوا/ناشنوای پیش دبستانی 

اما بسیاری دیگر نیز در استفاده از زبان خود در موقعیتهای اجتماعی مناسب دچار مشكل اند. بررسی روی 

ساله توسط یوشی  7كودك  85ساله و  8كودك  07كودك شخت شنوا/ناشنوای پیش دبستانی شامل  07

( نشان داد این كودكان در صورت شناسایی زودرس كم شنوایی در این گونه مهارتها ج 8999ایتانو ) -ناگا

 پیشرفت بیشتری داشته باشند.
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 مهارت صرف و نحو

و(  8999ایتانو،  -سالة سخت شنوا/ناشنوا مورد بررسی قرار گرفتند )یوشی ناگا 8كودك  05در این رابطه 

دك مورد نظر قرار گرفت. تشخیص زودرس كم شنوایی دقیقه مكالمه بین مادر و كو 85متوسط طول گفته 

به طور چشمگیری تعداد تك واژه ها، واژه ها و تعداد كل واژه های مورد استفاده این كودكان را افزایش می 

 داد.

 همچنین جمالت مورد استفادة كودكانی كه كم شنوایی آنان دیرتر تشخیص داده شده بود

 واژه نداشت. 0بیش از 

 نی نحوی و کاربردشناسیتعامل زبا 

بیش  %70ساله از كودك شنوای خود  0/8الرتزو مك كوالن( طی یك بررسی دریافتند مادر یك دوقلوی 

( نیز یافته های مشابهی 8910( و ماتی و كرشمر )8945از كودك ناشنوای خود سئوال می كرد. گاس )

شمگیری كمتر بود و تنها از جمالت تك بدست آورده بودند. سطح مهارتهای زبانی فرزند ناشنوا به طور چ

واژه ای استفاده می كرد. بنابراین تفاوتهای زبانی این دو قلو، هم جنبة كمی و هم جنبة كیفی داشت. الرتز 

( دریافت متوسط طول گفتة كودك، تعداد و نوع سؤاالت مادر را از وی رقم می زند و مادران كودكان 8998)

 ن كودكان شنوا از كودك خود سئوال می كنند.كم شنوا بسیار كمتر از مادرا

 رشد واج شناختی 

ماهگی تشخیص داده شده بودند، تعداد همخوانها، خوشه  6در كودكان سخت شنوا/ناشنوایی كه پیش از 

 های همخوان و واكه های مورد استفاده در مقایسه با گروه با تشخیص دیررس بسیار بیشتر بود.

یص، تعیین كننده میزان قابل فهم بودن گفتار آنان در سنین پیش از میزان كم شنوایی و سن تشخ

 دبستان است.

 در سال اول زندگی در ارتباط با میزان قابل فهم بودن گفتار در سنین باالتر است. babblingمیزان 

سالگی 8درصورت تشخیص زودرس رشد واج شناختی كودكان كم شنوای مالیم تا شدید از تولد تا

 استفاده می كنند. [17]و در مقایسه با گروه كم شنوای عمیق از آواهای بیشتری یكسان است

 رشد شخصی و اجتماعی 

 (، به این شرح اند:8991ایتانو ) -یافته های یوشی ناگا

  مهارتهای شخصی و اجتماعی كودكانی كه سریعتر تشخیص داده شدند بسیار بهتر از كودكان با

 تشخیص دیررس است.

 .كودكان كم  ارتباط مستقیمی با میزان كم شنوایی، زبان بیانی و توانایی بازی سمبولیك آنان دارد

شنوای مالیم كه دیرتر تشخیص داده شدند، مهارتهای شخصی و اجتماعی ضعیف تری نسبت به كودكان كم 

 شنوای متوسط تا عمیق با تشخیص زودرس دارند.

  رشد زبانی كودكان با تشخیص زودرس بسیار سریع تر از كودكان با تشخیص دیررس است و ارتباط

 جانی پیرامون آنان دارد.تنگاتنگی با روابط عاطفی و هی

 هیجانی موجود بین مادر و كودك می توان توانایی زبانی آتی كودك را  -از روی میزان روابط عاطفی

 پیشگویی كرد. كودكان دارای مهارتهای زبانی بهتر، غالباً والدینی دارند كه دچار استرس كمتری اند.
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  كودكانی كه زودتر شناسایی شده و رشد زبانی بهتری دارند، حس احترام به خود و اعتماد به نفس

 بیشتری دارند.

 مهارتهای بازی سمبولیك 

ماهگی زبانی مشابه  88-86كودكان دارای توانایی های شناختی هنجار كه دیرتر شناسایی شدند در 

 ر شناسایی شدند.كودكان دارای توانایی های ضعیف داشتند كه زودت

در این بررسی ها توانایی شناختی را از طریق آزمون بازی های سمبولیك ارزیابی كردند كه نوعی ارزیابی 

غیركالمی است و در كودكان شنوا و كم شنوا كاربرد یكسان دارد. مطالعات چندی از جمله مك كیون 

( نشان داده اند بازی 8917همكاران ) (، ترل و8996(، الموری و آیزرت )8918(، كاسبی و رادن )8990)

 های سمبولیك و تخیلی در كودكان ارتباط نزدیكی با مهارتهای زبانی و ارتباطی آنان دارد.

 رشد گفتار کودکان ناشنوا 

( گزارش كردند بیشتر كودكان كم 0555ایتانو و سوی ) -( و یوشی ناگا0555اُبِن شاین و همكاران )

 تشخیص زودرس ارتباطات خود را از طریق كالمی برقرار می كنند.شنوایی مالیم تا شدید با 

 در سن ورود به دبستان، زبان و گفتار شفاهی قابل فهمی دارند.

در كل می توان نتیجه گرفت، هرچه سن تشخیص كم شنوایی كودكان كمتر باشد، رشد مهارتهای زبانی 

مید كه همه كودكان كم شنوا در بدو تولد و گفتاری آنان سریعتر و در حد هنجار خواهد بود. به آن ا

 تشخیص و اقدامات مداخله ای برای آنان آغاز شود.

 


