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 چكيده
در  حرکتی -یبینای هایمهارت مقایسةبه منظور پژوهش این هدف: 

همساالن عادی شنوایی عمیق و  دارای افت سن دبستانی آموزاندانش

رویدادی و با  تحقیق حاضر در قالب طرح پس روش: .اجرا شده است

 بازبینی شده ةنسخ ،حرکتی -بینایی هایمهارتاستفاده از آزمون 

-دانش یت دسترسی بهبه علت محدود ( صورت گرفت.5991)گاردنر، 

آموزانی که  تمامی دانشاز  هانمونه ،سیب شنوایی عمیقآموزان با آ

ناشنوایان پسرانه  ةدو مدرساز  ،واجد شرایط ورود به این پژوهش بودند

به انتخاب شده و  دختر( 05پسر و  02نفر ) 15و دخترانه به تعداد 

ابتدایی پسرانه و دخترانه  ةدو مدرسعادی از  آموزاندانش تعداد برابر از

آزمون فوق بر  ،انجام شد. در مرحلة بعد به شکل تصادفی گیری نمونه

 50تا  6 عادیآموزان با آسیب شنوایی عمیق و از دانشنفر  20روی 

تفاوت معناداری بین مهارت ها:  يافته ، اجرا گردید.شهر کرجة سال

دارای افت شنوایی عمیق و عادی وجود  آموزاندانشحرکتی  -بینایی

 -بینایی های مهارت، دو گروه در بر این(. عالوه >P 25/2دارد )

فضایی، تجزیه و تحلیل بینایی و یکپارچگی بینایی حرکتی نیز تفاوت 

-پژوهش حاضر نشان مینتيجه گيري: (. >25/2Pمعنادار داشتند )

هایی که در کودکان با افت شنوایی عمیق ممکن دهد که یکی از حیطه

-مهارتمجموعه تی و زیرحرک -یناییاست دچار اختالل باشد، مهارت ب

رزیابی جهت های اا آن است. بنابراین بکارگیری روشمرتبط بهای 

های برنامه آموزان در این زمینه و ارائةشناسایی نقاط ضعف دانش

 توانبخشی مناسب برای کودکان با آسیب شنوایی عمیق ضروری است. 

 
 -بینایی افت شنوایی عمیق، مهارت واژگان كليدي:

 حرکتی

________________________________ 
 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نويسنده مسئول: .5

 تهران دانشگاه استادیار .0

 عضو هیئت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی .3
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Abstract 
 

Objective: This study compares visual- motor skills 

in school-age students with and without profound 

hearing loss. Methods: The present research 

method was causal-comparative. Utilizing Test of 

Visual-Motor Skills-Revised (Gardner, 1995) 

standardized by Farahbod and Minaei, 2002, forty-

one (20 males, 21 females) students with profound 

hearing impairment and the same number of normal 

students were selected. The students were selected 

from two different groups of boys and girls schools 

with 6 to 12 years old from Alborz province. 

Results: The findings of this study revealed a 

significant difference between visual-motor skills of 

students with profound hearing loss and normal 

students (P<0/01). In addition, other variables 

including visual-spatial, visual analysis and visual 

motor integration skills were also significantly 

different in the two groups (P<0/01). Conclusion: 

This study concludes that visual-motor skills are 

affected in children with profound hearing loss. 

Therefore, applying the evaluation of visual motor 

skills and appropriate rehabilitation programs for 

children with profound hearing impairment could be 

recommended. 

 

Keywords: school age children, visual-motor skills, 

profound hearing loss, 
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 مقدمه

 اندرکاران دست تحقیقات و ها بررسی اساس بر

 50 حدود متوسط طور به ویژه، پرورش و آموزش نظام

 هایبرنامه به نیاز ،آموزاندانش و کودکان از درصد

 سوم مرتبة در شنوایی معلولین و دارند ویژه آموزشی

 در اساسی مسـئلة .دارند قرار ویژه نیازهای با کودکان

 محدودیت دارای افـراد آموزش چگونگی زمینه، این

مبتال به آسیب شنوایی هستند  کودکانی که .است

کنند، بنابراین توانند به آسانی ارتباط برقرار نمی

کنند و ظیر انزوا، طرد و ناکامی پیدا میاحساساتی ن

-وع آموزش را برای آنها پیچیده میموض ،این مسئله

مشکالت کودکان با آسیب . (5329)افروز، نماید 

شنوایی تاکنون بیشتر از نظر ارتباطی مورد بررسی 

ترین  ه است. اگرچه مشکل ارتباطی، عمدهقرار گرفت

و حس شنوایی و  آسیب شنوایی است نقص ناشی از

 شوند،دو عامل مهم در یادگیری محسوب میزبان نیز 

احتمال دارد مشکالت دیگری نیز در افراد با آسیب 

 (. 5913 ،مایکل باستد )شنوایی وجود داشته باش

تولد  5222نوزاد در هر  1-7شنوایی بین  شیوع کم

با (. 5326عربی و اسماعیل زاده،  ،)فیروزبختاست 

ها و مشکالت به این آمار، لزوم توجه به ویژگیتوجه 

-غیر های مهارتاین کودکان بسیار ضرورت دارد. 

حرکتی و  -شامل یکپارچگی بیناییکه کالمی 

در کودکان با آسیب  است،هماهنگی چشم و دست 

برای  شنوایی عمیق که بطور مکرر از زبان اشاره

حائز اهمیت  کنند بسیاربرقراری ارتباط استفاده می

هورن، فاگان، دیلون، پیسونی و میاموتو، است )

0227 .) 

ردی ـ( عنوان کرد که معموالً از ف5991کرچمر )

شود ختالل حسی شنوایی است، خواسته میکه دچار ا

که بیشتر بر حواس بینایی و المسه متکی باشد. از بین 

زیابی حس بینایی، این دو حس، به غربالگری و ار

شود. میزان بروز مشکالت بینایی در می توجه بیشتری

گزارش شده است.  درصد 12تا  6کودکان ناشنوا بین 

چه این دامنه بسیار گسترده است، یک توافق کلی اگر

در این زمینه وجود دارد که میزان بروز مشکالت 

اند، بیش از ی در افرادی که دچار آسیب شنواییبینای

 (.5322جمعیت عادی است )حسن زاده، 

مسلم است که شنوایی و بینایی دو حس بسیار 

بر تواند می مهم در افراد هستند و فقدان یکی از آنها 

. موثر باشدروی سازماندهی و عملکرد حس دیگر 

را در این زمینه نظریه دو  5923در سال  پاراسنیس

 است:مطرح نموده 

: کمبود یا نقص در یک 5نقص ادراکی نظریة (5

اثر  های باقیماندهیستمس عملکرد سیستم حسی، بر

 گذارد.منفی می

: آسیب در یک سیستم 0جبران ادراکی نظریة (0

های سبب مهارت جبرانی در دیگر سیستم حسی شاید

 .(5923 پاراسنیس،) حسی شود

مطرح شده، کودکان با آسیب  نظریةبا توجه به دو 

ی در سیستم بینایی آنها شنوایی یا تغییرات جبران

به شدت محرومیت شنوایی، ا توجه آید و یا بیبوجود م

پردازش اطالعات بینایی مشکل خواهند  هایمهارتدر 

  داشت.

جبران  نظریةکننده تایج تحقیقاتی که تأییددر ن

های  افراد ناشنوا، مهارت ادراکی است، آمده است که

 ند.داردر مقایسه با افراد شنوا  بینایی بهتری -ادراکی

چنانچه  ؛هستند مهم حس بسیارشنوایی و بینایی، دو 

تواند نقش ی میدیگری از آنها آسیب ببیند، یک

در کودکان با  .دای را در رشد و یادگیری ایفا کن عمده

باقیمانده  ةبینایی و بعالو ةشنوایی، حس عمد آسیب

نیاز  کودکان با آسیب شنواییشنوایی است، بنابراین 

که به صورت جایگزین از حس بینایی حداکثر  دارند

فاده را بنمایند. لذا احتمال دارد کودکان با آسیب است

مربوط به حس بینایی   هایمهارتدر  شنوایی عمیق،

حرکتی، عملکرد بهتری در  -همچون مهارت بینایی

که در واقع  مقایسه با کودکان شنوا داشته باشند

 جبران ادراکی است نظریة کنندةفرضیة فوق تأیید

 م، الدم و ازوستا،، بلگین، تاپکو، آکتاسرا اوزسب)

0222.) 
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فقدان هایی وجود دارد که  از طرف دیگر، نشانه

های حسی را پایین شنوایی ممکن است همه کیفیت

های دیگری در بررسی(. 5961 باست، مایکل)بیاورد 

نقص ادراکی است، آمده  نظریة کنندةکه نیز تأیید

ینکه کودکان با آسیب شنوایی توجه به ابا که است 

های بطور همزمان یا با همدیگر از حس ندتواننمی

یک ناتوانی در ادراک  ،بینایی و شنوایی استفاده کنند

 -های بیناییبینایی، هماهنگی حرکتی و توانایی

 ؛5993 ،بوجود خواهد آمد )گتز و ورنون آنها حرکتی

ویگرسما و  ؛5995نتلنباس و وایتینگ،  ،ساولسبرگ

وتمان و تونای ، ااردن همچنین (.5923 ،ون در ولد

( نیز مطرح کردند کودکان با آسیب شنوایی 0221)

حرکتی،  -ممکن است در تکالیف یکپارچگی بینایی

 ،در یک فرد سالمباشند. عملکرد غیرطبیعی داشته 

 یکدیگرهای شنوایی و بینایی در عمل با حس

یک مشکل در ادراک رو  این ازهستند،  هماهنگ

دهد. یر قرار میثتأرا تحت  هماهنگیشنوایی این 

تسابی که منجر به آسیب بعضی عوامل مادرزادی و اک

دیگر که  صایتواند دلیلی برای نقشود، میشنوایی می

د. یکی های مختلف رشد مطرح هستند باشدر حیطه

ثر شده، ادراک بینایی است أمت هایترین حیطهاز مهم

و عدم هماهنگی در یک ارتباط مثبت بین شنوایی و 

ر کودکان با آسیب شنوایی را دلیلی بر ناتوانی بینایی د

 .اندحرکتی دانسته -در ادراک بینایی و توانائی بینایی

مطرح شده  هایادراک بینایی یکی از حیطه 

 -بینایی  های تمهارو  سیستم بینایی است ةباردر

. مهارت ای از ادراک بینایی است مجموعهحرکتی، زیر

دل بین ادراک به هماهنگی متعا حرکتی -بینایی

کردن حرکات انگشتان از طریق مهارت کپیبینایی و 

مهارت رشد  (.0221شود )بی یری، اطالق می ها شکل

مهارتتا حد زیادی وابسته به رشد  حرکتی -بینایی

ایی و فضایی، تجزیه و تحلیل بین -بیناییهای 

 (. 5329باشد )فرهبد، حرکتی می -یکپارچگی بینایی

که  ستمقاله خود آورده ا( در 0222الرنس )

 آموزان دانشحرکتی برای  -بینایی هایارزیابی مهارت

مهم است. نتیجه عواملی چون سخت شنوا  ناشنوا و

ته به عصب، ـمننژیت، سرخجه و فقدان شنوایی وابس

وستیبوالر  یب به سیستمـآس هـمراه با تـممکن اس

تواند سبب اختالل در تعادل،  که این آسیب می باشد

حرکتی افراد با آسیب  -هی بدن و عملکرد بیناییآگا

   (.0222)الرنس، شود شنوایی 
 -های بیناییمهارتارزیابی با توجه به این که   

عصبی  -حرکتی در کودکان با آسیب شنوایی حسی

شاید بتوان با ارزیابی  ،گیردکمتر مورد توجه قرار می

و در صورت وجود مشکل، این مهارت در این کودکان 

های گام، به رشد کالمی اولیه و مهارتبهن ةا مداخلب

مرتبط با زبان همچون خواندن و نوشتن و پیشرفت 

تحصیلی آنان کمک نمود. لذا ضروری است مهارت 

نوایی با حرکتی در کودکان با آسیب ش -بینایی

حرکتی  مورد  -های بیناییاستفاده از آزمون مهارت

 ارزیابی قرار گیرد.

 -های بیناییبررسی مهارت ،رحاض ةهدف مطالع

دارای افت شنوایی  دبستانیسن  آموزان دانش حرکتی

در دو گروه دختر و پسر در مقایسه با افراد  عمیق

های آموزشی و و تعیین نیاز آنها به برنامهعادی 

های که طراحی برنامه آنجایی است. از توانبخشی ویژه

 پذیر درسی بدون توجه به مشکالت ادراکی امکان

مهارت  مقایسةبا  که باشد، این پژوهش سعی دارد نمی

و  آموزان با آسیب شنوایی دانش حرکتی -بینایی

 -اندر ة دست، اطالعات مفیدی را جهت استفادعادی

ریزان آموزش و  برنامه کاران نظام تعلیم و تربیت و

و  مربیان، آموزگارانپرورش در سطح کالن و 

های آموزشی  تها در هنگام اجرای فعالی خانواده

 بنابراین آموزان با آسیب شنوایی ارائه نماید. دانش

 -های بیناییمهارت ، مقایسةهدف از پژوهش حاضر

فضایی، تجزیه و تحلیل بینایی و  -حرکتی، بینایی

 آسیب با آموزان حرکتی بین دانش -یکپارچگی بینایی

 عادی است.  و شنوایی عمیق
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 روش پژوهش

 ونه گيريجامعه، نمونه و روش نم

که  سن دبستانی آموزانشدانآماری شامل  ةجامع

 و عادی عصبی عمیق -دارای آسیب شـنوایی حسی

 آموزاندانشویژه  دخترانه و پسرانة از مدارس ،هستند

با باشد. میشهرستان کرج  و عادیبا آسیب شنوایی 

ها، از کودکان با آسیب توجه به محدود بودن نمونه

تصادفی و در دسترس غیرورت شنوایی عمیق به ص

دانش آموز انتخاب  12از میان  .دگیری انجام شنمونه

میزان افت شنوایی، عدم وجود  بر اساسشده 

بهر ، بعد  هوش ، مقطع تحصیلی وجسمی هایمعلولیت

نفر واجد  15های مورد نظر، تنها از استخراج ویژگی

های بودند، به تعداد برابر با نمونه معیارهای ورود

گیری کودکان مونه، نان با آسیب شنوایی عمیقکودک

تعداد کل  .شنوا به صورت تصادفی صورت گرفت

 6های مورد نظر از سنی نمونه ةدامننفر و  20ها نمونه

 ماه متغیر بود. 5سال و  50ماه تا  0سال و 

 ابزار پژوهش

 3جمعيت شناختي پرسشنامة (5

 حركتي -هاي بيناييآزمون مهارت (0

های های معتبر برای شناخت مهارتونیکی از آزم

حرکتی،  -های بیناییحرکتی، آزمون مهارت -بینایی

1بازبینی شده ةنسخ
(TVMS - R)  است. این آزمون

 5991در سال  آخرین بار توسط موریسون اف. گاردنر

آمریکا مورد تجدیدنظر قرار گرفت.  ةدر ایاالت متحد

 -ییدر این آزمون یکی از اجزای یکپارچگی بینا

های درک یعنی توانایی یکپارچه کردن مهارتحرکتی 

منظور بازآفرینی حرکات ظریف به  ةشکل با سامان

رد. این گیکید قرار میأبینایی، مورد ت ةالگوهای پیچید

حرکتی )نسخه  -های بیناییآزمون، تنها آزمون مهارت

بازبینی شده( است که در کشور ما هنجاریابی شده 

 5325اریابی این آزمون در سال است. انطباق و هنج

توسط فرهبد و مینایی در پژوهشکده کودکان 

این آزمون به  .استاستثنایی شهر تهران انجام شده 

عنوان ابزاری جهت مشخص کردن اختالل در 

کودکان مبتال به هماهنگی چشم و دست، شناسایی 

حرکتی و مستند  –های بیناییاختالل در مهارت

های حرکتی مهارت در زمینةدن پیشرفت کودکان کر

حرکتی در کودکان  –های بیناییظریف به ویژه مهارت

)فرهبد، مینایی، شود سال استفاده می 3 – 51

 و دارد وجود طبقه 2 ،آزمون نیا در (.5320

. است موجود طبقه 2 از کی هری برا زینیی ارهایمع

ی تعداد گانه هشتی هایبند طبقه از کی هر

  :شامل که دارندی گذار نمره بلقا اشتباه اتیخصوص

ی رو ای داشتن فاصله -3زوایا   -0 بودن بسته -5

ی بخش ای شکل کل اندازة -1منفرد  خطوط آمدن هم

طول خط   -6  چرخش یا وارونه شدن - 1شکل  از

 اریبس فاصلة با تماس نقطة از حد از شیب خروج -7

 (.5991)گاردنر،  اصالح شکل -2 اد یز

 درک و یابیجهت در که فضایی -بینایی مهارت

 ضروری هایمهارت از یکی ،است مؤثر فضایی وضعیت

 هایمهارت زیرمجموعه از و آزمون این در نیاز مورد و

 طبقات از طبقه سه .شودمی محسوب حرکتی -بینایی

 مهارت ،7 طبقة و 1 طبقة ،0 طبقة شامل گانههشت

 به. دکننمی ارزیابی جداگانه بطور را فضایی -بینایی

 ناشنوا، و شنوا کودکان در مهارت این مقایسة منظور

 .شوندمی جمع هم با 7 و 1 ،0 طبقات استاندارد نمرة

 توانایی شامل که بینایی تحلیل و تجزیه مهارت

 کل یک تشخیص بینایی، تحلیل و تجزیه جهت فرد

 یک بارز هایویژگی به توجه و جزئیات دیدن بدون

 و اندازه شکل، شناسایی ،بینایی افتراق عمل محرک،

 شکل ثبات تشخیص و زمینه از شکل تشخیص جهت،

-هشت طبقات از طبقه پنج. است آن فضایی روابط و

 و 6 طبقة ، 1 طبقة ،3 طبقة ،5 طبقة شامل گانه

 بطور را بینایی تحلیل و تجزیه مهارت است و 2 طبقة

 این مقایسة منظور به.  کنندمی ارزیابی جداگانه

 استاندارد نمرة ناشنوا، و شنوا کودکان در مهارت

 .شوندمی جمع هم با  2 و6 ،1 ،3 ،5 طبقات

 توانایی ،حرکتی -بینایی یکپارچگی هایمهارت

 با بینایی اطالعات پردازش هایمهارت کردن یکپارچه
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 هماهنگی دیگر عبارت به یا دست ظریف حرکات

 آزمون این طبقات تمام در و باشدمی دست و چشم

 طبقة ،5 طبقة شامل طبقات کل. دارد اساسی نقشی

 و 7 طبقة ،6 طبقة ،1 قةطب ،1 طبقة ،3 طبقة ،0

 بطور را حرکتی بینایی یکپارچگی مهارت،  2 طبقة

 مهارت این مقایسة منظور به. کنندمی ارزیابی جداگانه

 طبقات همة استاندارد نمرة ناشنوا، و شنوا کودکان در

 .شوندمی جمع هم با

-بندیها )طبقهآزمون انی درونی خردهضریب همس

)مربوط  21/2رونباخ حداقل ها( با استفاده از آلفای ک

و  0های )مربوط به طبقه 96/2( و حداکثر 6 ةبه طبق

بدست  99/2( و ضریب همسانی درونی کل آزمون 1

با ها( بندیطبقهها )آمد. ثبات زمانی خرده آزمون

 61/2حداقل آزمون، استفاده از روش آزمون و پس 

 ة)مربوط به طبق 91/2( و حداکثر 1 ة)مربوط به طبق

سبه شد. محا 91/2( و این ضریب برای کل آزمون 1

)مربوط به  72/2ها حداقل روایی محتوایی برای طبقه

( 1 ة)مربوط به طبق 21/2( و حداکثر 2 و 3 ةطبق

 99/2بدست آمده و روایی سازه نیز برای کل آزمون 

 محاسبه شد.

 اي تحليل آماريهروش

 ها وبرای تجزیه و تحلیل داده ،ن پژوهشدر ای

های آمار های تحقیق از شاخصهپاسخ به سوال

توصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد 

ز با استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی نی

های تحلیل آماری توجه به فراهم بودن پیش شرط

از مدل آماری  مستقل و  tةمقایس آزموناز  ،پارامتریک

استفاده  (MANOVA) 1تحلیل واریانس چند متغیره

 شده است. 

 ها يافته

 های جمعیت شناختیویژگی، 5 در جدول شمارة

 تحصیلی پایةبر حسب جنس و  شنوا و ناشنواافراد 

طبقة اول شامل پایة آمادگی، طبقة  ارائه شده است.

مل پایة دوم، طبقة دوم شامل پایة اول، طبقة سوم شا

چهارم شامل پایة سوم، طبقة پنجم شامل پایة چهارم 

 و طبقة ششم شامل پایة پنجم است.
 ( =82Nپايه تحصيلي )بر حسب جنس و  شنوا و ناشنواافراد  هاي جمعيت شناختيويژگي -1 جدول

 افراد ناشنوا افراد شنوا  

     هاطبقه متغير

 درصد فراواني درصد فراواني  

 2/12 02 0/15 05 پسر 

 0/15 05 2/12 02 دختر جنسيت

 522 15 522 15 کل 

 

 00 9 - - 5طبقه 

 1/01 52 00 9 0طبقه 

 1/01 52 1/59 2 3طبقه 

 00 9 1/59 2 1طبقه پايه تحصيلي

 3/7 3 1/59 2 1طبقه 

 - - 1/59 2 6طبقه  

 522 15 522 15 کل     

افراد  ،شودمیمالحظه  5 طور که در جدولهمان

 گروه شنوا و گروه ناشنوا از نظر تعداد و جنسیت تقریباً

پایه  ةابرند. همچنین جدول مربوط به طبقبا هم بر

دامنة  ،در گروه شنوا که دهدنشان می تحصیلی

یعنی  ،اول تا پنجم بود طبقات سنی از پایة

ل، دوم، سوم، چهارم و پنجم های اواز پایه آموزان دانش

اند. در گروه ناشنوا دامنة طبقات سنی ی شدهگیرنمونه

آمادگی تا چهارم بود و این بدان علت است که  از پایة

در بدو ورود وارد  آموزاندانشدر مدارس استثنایی 

های آمادگی شده و همچنین پایة اول را در دو کالس
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لذا در  ،نمایندمیاول مقدماتی و اول تکمیلی طی پایة 

رسند. به کالس پنجم می بستاناز سن د سنین باالتر

های بررسی مهارت ،به اینکه هدف پژوهش با توجه

در دو  سن دبستان آموزاندانشحرکتی در  -بینایی

 آموزاندانشگروه شنوا و ناشنوای عمیق است بنابراین 

شرایط ورود به درگروه ناشنوای عمیق،  پنجم پایة

ست وه ممکن ااند. هرچند هر دو گرپژوهش را نداشته

حضور در مدرسه و به یک میزان  به یک میزان سابقة

 برخوردار از خدمات آموزشی باشند.

با  آموزاندانش حرکتی -بینایی مهارت مقایسه

  tآزمونو عادی از طریق  عمیق آسیب شنوایی

تفاوت معناداری  0طبق جدول  صورت گرفت.مستقل 

دارای افت  آموزاندانشحرکتی -بین مهارت بینایی 

 (.>25/2Pیی عمیق و عادی وجود دارد )شنوا
 ( =82Nشنوا و ناشنوا ) آموزاندانشبراي بررسي مهارت بينايي حركتي در  tآزمون  - 2جدول

   ناشنوا شنوا 

راف حان ميانگين استاندارد انحراف ميانگين هانمره

 استاندارد

درجة 

 آزادي

 tآزمون  

 خام نمرة

 

20/559 33/9 02/529 22/9 22 21/1 

 27/6 22 62/2 39/27 92/9 93/99 استاندارد نمرة

 

       

25/2P< 
 استاندارد انحراف و میانگین ،3 جدول به توجه با

 فضایی بینایی مهارت در شنوا آموزاندانش نمرة

 و( 16/01: استاندارد انحراف ،01/322: میانگین)

 ،35/127: میانگین) بینایی لیلتح و تجزیه مهارت

 بینایی یکپارچگی مهارت و( 57/32: استاندارد انحراف

: استاندارد انحراف ،16/791: میانگین) حرکتی

 عمیق شنوایی آسیب دارای آموزاندانش از( 37/17

 .  باشدمی باالتر

 ه تفكيک وضعيت شنواييحركتي ب-هاي بيناييمجموعه مهارتف استاندارد زيرها و انحراميانگين -3جدول 

 ناشنوا شنوا 

استاندارد انحراف میانگین انحراف استاندارد ميانگين مهارتها  

 بينايي فضايي

 

01/322 16/01 20/021 22/59 

 تجزيه و تحليل بينايي

 

35/127 57/32 20/161 95/07 

 27/39 21/712 37/17 16/791 يكپارچگي بينايي حركتي

 از ،شودیمالحظه م 1همانطور که در جدول 

 بررسی برای (MANOVA)متغیرهچند واریانس تحلیل

های دارای آسیب آزمودنی میان تفاوت معناداری

فضایی،  -بینایی های مهارت شنوایی عمیق و عادی در

 حرکتی-تجزیه تحلیل بینایی و یکپارچگی بینایی 

 -مقایسة مهارت بیناییدر مورد  استفاده شده است.

موزان شنوا و ناشنوای عمیق که از طریق آفضایی دانش

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شده است 

آموزان ، بین دانش1توان گفت با توجه به جدول  می

های  با آسیب شنوایی عمیق و عادی در نمره مهارت

 (.>25/2Pفضایی تفاوت معنادار وجود دارد ) -بینایی
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مهارت بينايي فضايي، تجزيه و تحليل بينايي و يكپارچگي بينايي بر  گروه ثيرأت براي بررسي متغيرهواريانس چندآزمون تحليل  -4جدول 

 ( =82N)حركتي 

 Fضريب  ميانگين مجذورات مجموع مجذورات آزادي درجة متغير وابسته منبع تغيير

 فضایی-مهارت بینایی  

 

5 99/50201 99/50201 22/01 

 57/53 06/55500 06/55500 5 رت تجزیه و تحلیل بیناییمها وضعيت شنوايي

 -مهارت یکپارچگی بینایی 

 حرکتی

5 22/16076 22/16076 51/01 

  03/199 11/39932 22 فضایی-مهارت بینایی  

  17/211 21/67161 22 مهارت تجزیه و تحلیل بینایی خطا

 -مهارت یکپارچگی بینایی 

 یحرکت

22 22/513312 27/5956  

 مهارت بینایی فضایی 

 

20 2/7010929   

   2/52630001 20 مهارت تجزیه و تحلیل بینایی كل

-مهارت یکپارچگی بینایی  

 حرکتی

20 2/19211651   

25/2P<   

مهارت تجزیه و بین  که دهدمینشان  1جدول 

یی عمیق و با آسیب شنوا آموزاندانشتحلیل بینایی 

با توجه همچنین ( >25/2P) استعادی تفاوت معنادار 

 -مهارت یکپارچگی بینایی ، در مورد برتری1جدول به 

 آموزاندانشدر مقایسه با شنوا  آموزاندانشحرکتی 

آزمون تحلیل واریانس ناشنوای عمیق از طریق 

بین  که توان گفتمی (MANOVA)متغیره چند

 یی عمیق و عادی در نمرةآسیب شنوا با آموزاندانش

تفاوت معنادار حرکتی  -مهارت یکپارچگی بینایی

 .(>25/2Pوجود دارد )

 گيريبحث و نتيجه

گویای تفاوت مهارت  ،این پژوهش نخستین یافتة

با آسیب شنوایی  آموزاندانشحرکتی در  -بینایی

عمیق در مقایسه با همساالن عادی است. به عبارت 

شنوایی عمیق در مهارت سیب با آ آموزاندانشدیگر، 

عادی کسب  آموزاندانشکمتری نسبت به  فوق، نمرة

، اند. این یافته منطبق با نتایج پژوهش هانسونکرده

ها نیز باشد. زیرا آنمی 5969در سال  هانکوک و کاپرا

مهارت  اند که نمرةدر گزارش تحقیق خود آورده

 حرکتی کودکان عادی بیشتر از کودکان با -بینایی

 آسیب شنوایی است.

پاراسنیس نقص ادراکی  نظریةتایج پژوهش ما با ن

، اردن ةنظری ما خوانی دارد. همچنین یافتةهم( 5923)

که در یک فرد  مبنی بر اینرا ( 0221)اوتمان و تونای 

های بینایی و شنوایی در عمل با هم سازگار سالم حس

هستند و یک مشکل در ادراک شنوایی این سازگاری 

تایید  را کندتحت شعاع قرار داده و تخریب می ار

 .نماید می

( نیز در نتایج 0221)، ناربونا و مالزیک اسکلومبرگر

 6پیش زبانی کودکان ناشنوای که اندبررسی خود آورده

ادراک بینایی های ون آسیب نورولوژیکال، در ارزیابیبد

ن طبیعی همان گروه تر از کودکابطور معناداری ضعیف

، اسرا اوزسبدر نتایج پژوهشی  .کنندمل میسنی ع

 ( آمده است0222)بلگین، تاپکو، آکتم، الدم و ازوستا، 

کودکان پیش زبانی با آسیب شنوایی شدید تا  نمرة که

بطور  7بندر گشتالتحرکتی  -عمیق در آزمون بینایی

ل است. گرچه آزمون تر از گروه کنترمعناداری ضعیف

ون پژوهش حاضر متفاوت آنها با آزم مورد استفادة
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های ما، بطور کامل نتایج آنان را تأیید  فتهاست ولی یا

 .کندمی

های این پژوهش حاکی از این یکی دیگر از یافته

فضایی  -بود که تفاوت معناداری بین مهارت بینایی

با آسیب شنوایی عمیق و عادی وجود  آموزاندانش

یباخ و ، لدارد. این یافته با گزارش پژوهشی کویتنر

کید ( همخوانی دارد. زیرا آنان نیز تأ0221)مارسیل 

د که افراد با آسیب شنوایی کمبودهایی در داشتن

 فضایی دارند. -ادراک بینایی

های پژوهش آن است که مهارت ز یافتهیکی دیگر ا

عمیق  تجزیه و تحلیل بینایی کودکان با آسیب شنوایی

و  تر است. ورنرنسبت به همساالن عادی ضعیف

( 0221)، اوتمان و تونای اردن( و 5910) 2استراوس

اند که عملکرد در گزارش پژوهشی خود آوردهنیز 

کودکان ناشنوا در آزمون تشخیص شکل از زمینه 

تر هارت تجزیه و تحلیل بینایی( ضعیف)یکی از اجزاء م

 ت.از همساالن عادی اس

یکی دیگر از نتایج پژوهش همچنین همچنین 

حرکتی در  -که یکپارچگی بیناییمؤید آن است 

-دانشبا آسیب شنوایی عمیق نسبت به  آموزاندانش

این نتیجه با نتایج پژوهش عادی تفاوت دارد.  آموزان

، فاگان، دیلون، پیسونی و ( و هورن5921تایبر )

عملکرد یکپارچگی  :( که گزارش دادند0227) میاموتو

ت به ایی نسبحرکتی در کودکان با آسیب شنو -بینایی

 باشد، هماهنگ است. کودکان عادی دارای تأخیر می

 شودگیری میا توجه به پژوهش انجام شده نتیجهب

هایی که در کودکان با افت شنوایی یکی از حیطه که

 -یناییعمیق ممکن است دچار اختالل باشد، مهارت ب

ا آن است. های مرتبط بحرکتی و زیر مجموعه مهارت

های ارزیابی جهت شناسایی بنابراین بکارگیری روش

-در این زمینه و ارائة برنامه آموزاندانشنقاط ضعف 

های توانبخشی مناسب برای کودکان با آسیب شنوایی 

 عمیق ضروری است.

هایی مانند عدم امکان این پژوهش با محدودیت

-وه مورد مطالعه، محدود بودن دانشدستکاری در گر

تبع آن عدم  دارای آسیب شنوایی عمیق و به آموزان

ل ناشنوایی، سن بروز امکان بررسی آنها با توجه به عل

ثیر وضعیت شنوایی والدین و ... مواجه ناشنوایی، تأ

 بوده است. 

شود این پژوهش بر روی تعداد پیشنهاد می

و  بیشتری از کودکان دارای آسیب شنوایی عمیق

شود. همچنین با استفاده  انجامهای سنی مختلف گروه

یجه گیری های دیگر ادراک بینایی اجرا و نتناز آزمو

شود کودکان دارای آسیب شود. در پایان توصیه می

رویکرد تکیه بر خدمات کاردرمانی با شنوایی عمیق از 

 -رشد مهارت بیناییمنظور به  ،حرکتی -ادراکی

 های مرتبط با آن استفاده نمایند.حرکتی و مهارت

 ها يادداشت

1) perceptual deficit theory 

2) perceptual compensation theory 

3) Demographic Inventory 

4) Test of Visual - Motor Skills – Revised 

5) multivariate analysis of variance 

6) prelingual 

7 Bender Gestalt 

8)Werner and Strauss  

 منابع
زش ای بر روانشناسی و آمو (. مقدمه5329افروز، غالمعلی )

 کودکان استثنایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

(. روانشناسی و آموزش کودکان 5322حسن زاده، سعید. )

 ناشنوا. تهران: انتشارات سمت.

توان  کودکان کم(. کاردرمانی در 5329فرهبد، مژگان )

پژوهشگاه مطالعات . چاپ دوم. تهران: انتشارات ذهنی

 آموزش و پرورش

انطباق و هنجاریابی  (.5320نایی، اصغر )فرهبد، مژگان. می

حرکتی)نسخه بازبینی  -های بیناییآزمون مهارت

 شده(. تهران: انتشارات پژوهشکده کودکان استثنایی

زاده، منصور. خت، محسن. عربی، اشرف. و اسماعیلفیروزب 

های شنوایی در مراکز استان بررسی شیوع کم(. 5326)

تحقیقات  یو انستیتودانشکده بهداشت  کشور.   مجلة

 .9-5(: 1) 1بهداشتی، 
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developmental test of visual-motor integration 
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