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اهمّیت ارزیابی در توانبخشی شنوایی
 دانستن میزان توانایی ها و ناتوانی های کودکان کم شنوا  در برنامه ریزی های توانبخشی شنوایی در ابعاد 
گوناگون آن از اهمّیت خاصی برخوردار است. از آنجا که راه اصلی یادگیری ها از طریق حس شنوایی است، 
ارزیابی توانایی ها و ناتوانی های شنوایی حایز توجه ویژه است. از این رو، اهمّیت ارزیابی مهارت های شنوایی 

عبارتند از: ) نربون و شو، 2002(
ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است. ½
پس از یک دوره درمان، صرف نظر از نوع روش، اندازه گیری مجدد مهارت های فرد، مقدار پیشرفت او  ½

را در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می کند.
ناتوانی های خاصی که منجر به مشکل درک گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقبًا در برنامه تربیت  ½

شنوایی لحاظ شوند.
آزمون های شنوایی و گفتاری موجود، قادر به تخمین دقیق سطح مهارت های شنوایی کودکان دچار 
آنجا که مشکل درک گفتار  از  استاندارد شده اند و  برای کودکان شنوا   ، اواًل  زیرا  نیستند،  آسیب شنوایی 
مستتر درآسیب شنوایی است بنابراین میزان درک گفتار دو کودک شنوا و کم شنوای هم سن بسیار از هم 

فاصله دارد. ثانیاً ، در آن دسته از آزمون هایی که پاسخ شفاهی کودک را می طلبد، برای کودکان کم شنوا 
به دلیل وجود مشکالت گفتاری، قابلیت اجرا ندارد. ثالثاً ، آزمون های غیرفارسی به دلیل استفاده از محتوای 
زبانی غیر فارسی برای کودکان فارسی زبان قابل استفاده نیست. بنابراین، برای تعیین سطح مهارت های 
شنوایی کودکان کم شنوا نیاز به آزمون های فارسی ویژه برای سنین مختلف و کم شنوایی های مختلف 
می باشد. برای ساخت این آزمون به زبان فارسی، اطالع از ویژگی های انواع آزمون های غیر فارسی بسیار 

کمک کننده است.
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آزمون های غیرفارسی ارزیابی مهارت های شنوایی
که  برمی گردد  به سال 1949  کودکان  شنوایی  مهارت های  ارزیابی  غیرفارسی  آزمون های  سابقه 
برای اولین بار هسکینز، آزمون واژه های تک هجایی متوازن آوایی را مخصوص کودکان شنوای 
کودکستانی ساخت )هسکین، 1949(. این آزمون شامل 50 واژه تک هجایی است که کودک باید 
بعد از شنیدن، آن را تکرار کند. سپس آزمون های متفاوتی ساخته شد که در آنها توانایی تشخیص، 
تمایز و یا شناسایی توسط دستگاه شنوایی کودک با استفاده از محرکاتی چون واج ها، هجاها، واژه ها 
و یا جمالت بررسی می گردد )احمدی، 1375(. از جمله این آزمون ها می توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
آزمون های پنج صدا و شش صدای لینگ1

 آزمون های پنج صدا و شش صدای لینگ ) لینگ، 1976، 1989؛ لینگ و لینگ، 1978 ( از جمله 
آزمون هاي مالک مرجع جهت ردیابي حضور محرک صوتي مي باشد. مواد آزموني آزمون پنج صدا، 
شامل پنج واج /u/ ، /i/ ، /a/ و /s/ و / š / می باشد. توانایي فرد در کشف این صداهاي گفتاري 
نشان دهندة قابلیت شنیداري او در کشف همة صداهاي زبان انگلیسي است. در آزمون شش صدا 
نحوة  کند.  بررسی  نیز  پایین تر  بسامد های  در  را  بسامدی  باقیمانده  تا  شده  اضافه  نیز   /m/ واج 
پاسخگویي فرد شامل فعالیت  هاي حرکتي ساده اي همچون انداختن خرس هاي کوچک در قوطي و 

یا انداختن لگوهایي در سبد اسباب بازي و براي کودکان بزرگتر، باال بردن دست مي باشد.

آزمون ديپ / تیپ2

این آزمون توسط سیگنتالر و هاسپیل در سال 1966 میالدي ساخته شد. مواد آزموني شامل 48 
کارت است که هر یک از 2 تصویر تشکیل شده است. وجود این دو تصویر، شانس کودک را در 
انتخاب های اتفاقي براي کسب امتیاز باالتر، بیشتر مي کند. انتخاب هر یک از مواد آزموني، براساس 

1. Ling
2. DIP / TIP
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ویژگي صوتي متقابل و نه توازن واجي است. این آزمون روي 295 کودک 8-3 ساله با شنوایي 
هنجار، هنجاریابي شده است و در سطوح صفر، پنج و ده دسی بل قابل اجرا مي باشد)ژلفوند، 2001(.

آزمون تك1

این آزمون در سال 1976 توسط ترمل و همکارانش ساخته شده است. این آزمون که تمایزگذاري 
شنیداري را مورد ارزیابي قرار مي دهد، از ده زیرآزمون تشکیل شده و براي کودکان 17-4 ساله 
اصوات  اي  زبرزنجیره  ویژگي هاي  تمایزگذاري  سوم  تا  اول  زیرآزمون های  در  مي باشد.  مناسب 
گفتاري در مقابل اصوات غیرگفتاري و نیز تفاوت هاي گفتاري از نظر وزن، تکیه و آهنگ کالم 
مورد ارزیابي قرار مي گیرد. در زیرآزمون های چهارم تا ششم، مهارت تمایزگذاري و توالي حافظه 
مي گیرد.  قرار  ارزیابي  مورد  شده اند،  تشکیل  شاخص  جزء  چهار  و  دو  یک،  از  که  پیام هایي  در 
زیرآزمون های هفتم و ششم، توانایي درک و تلفیق شناختي- شنیداري که شامل درک داستان هاي 
ساده تا پیچیده است را شامل مي شود. در زیرآزمون های نهم و دهم مهارت هاي شنیداري شکل - 

زمینه2 با نسبت سیگنال به نویز صفر دسی بل مورد ارزیابي قرار مي گیرد )ژلفوند، 2001(.

آزمون اسكاي– هاي3 

این آزمون توسط تانلسون و واتکینز در سال 1979 ساخته شد. از رایج ترین روش هایي که از انواع مهارت هاي 
الزم در تربیت شنوایي براي نوزادان4 و خردساالن استفاده مي کند، برنامه اسکاي- هاي مي باشد. در این 
برنامه مجموعه اي از مهارت هاي زباني- گفتاري و شنوایي در چهار مرحلة مختلف به کودک آموزش داده 

مي شود )تای موری، 2004(.

مرحلة يك شامل: 

توجه به محرک صوتي  ½
 مهارت آواسازي آغازین  ½

1. TAK
2. Figure-ground
3. SKI*HI
4. infants
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مرحلة دو شامل: 

بازشناسي صداها  ½
تعیین جایگاه منبع صدا  ½
صداسازي همراه با تغییرات زیروبمي ½

مهارت های مرحله سه شامل: 

تعیین جایگاه صداهایي که در خانه به گوش مي رسد و در فواصل مختلف کودک قرار دارند،  ½
باال، پایین و یا طرفین کودک 

تولید چندین هم خوان و واکه. ½

مهارت هاي مرحله چهار تمايزگذاري و درك شامل: 

صداهاي محیطي  ½
اصوات گفتاري و کلمات و عبارات  ½
 صداهاي گفتاري مجزا  ½
تولید معني دار گفتار  ½

از رویکرد مداخلة به موقع دانست که در آن  برنامه را مي توان یک نمونه بسیار خوبي  این 
درمانگر، والدین و اعضاء خانواده به نحوي آموزش مي یابند تا بتوانند برنامه خانگي جامعي را در 
زمینه محرکات زبانی، گفتاری و شنوایي براي نوزادان، و نوپایان فراهم آورند. به منظور تعیین میزان 

پیشرفت کودک در 4 مرحله این برنامه، پرسشنامه ای تهیه کردند.

ANT آزمون

این آزمون که توسط اربر در سال 1980 میالدي ساخته شد، در یک مجموعه بسته اجرا مي شود و قادر 
است تا درک واکه را مورد ارزیابي قرار دهد. از آنجا که اکثر کودکان با اعداد آشنا بوده و این اعداد نشانگر 
شناسایي واکه ها مي باشند، شناسایي آن ها نیز از آسان ترین وظایف در زمینه بازشناسي کلمات محسوب 
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مي شود، اربر از کارت هایي استفاده نمود که شامل تصاویر مجزایي از 1 تا 5 عدد مورچه همراه با اعداد ذکر 
شده بود. در واقع این آزمون به نحوي طراحي شده که بتواند بازشناسي اعداد را به خوبي نشان بدهد. اما 

تصاویر ممکن است توجه کودک را به خود جلب نمایند )نورثرن و داون، 2002(.

آزمون ِسرت1

این آزمون توسط فنتزو- هیبر و همکارانش در سال 1980 میالدي طراحي شد. آزمون مناسب 
کودکاني است که علیرغم محدودیت در تولید زبان  شفاهي، توانایي شناسایي اصوات محیطي را 
دارند. آزمون شامل سه زیرآزمون مي شود که هر یک از ده ماده آزموني تشکیل شده اند. محرکات 
صداهاي محیطي همچون گریه کودک، صداي جاروبرقي و مشابه آن مي باشند. نتایج آزمون، معیار 
استانداردي از تمایزگذاري شنیداري اصوات محیطي را فراهم می آورد. کودک به اصوات محیطي 
که از طریق ضبط صوت ارائه می شود گوش داده و به یکي از چهار تصویر مقابل خود اشاره می کند. 
سطح ارائه محرک صوتي 40-25 دسی بل باالي آستانة آگاهي از محرک صوتي است. این آزمون 

براي کودکان 6-3ساله کاربرد دارد )نورثرن و داون، 2002(.

آزمون تمایز پس از تربیت2
تیلمایر در سال 1982 این آزمون را براي کودکاني که عمل کاشت حلزوني بر روي آنها انجام گرفته 
بود ساخت. این آزمون داراي دوازده سطح است که از تشخیص تا شناسایي یک واژه دو هجایي 
با تکیه یکسان از مجموعه چهار واژه اي با تکیه یکسان مي باشد و براي کودکاني که عمل کاشت 

حلزوني یک کاناله روي آنها انجام شده باشد، کاربرد خوبي دارد.

آزمون پالت3
آزمون  این  از آن طي مراحلي  را ساختند که پس  آزمون پالت  پلنت و وستکات در سال 1982 

1. SERT
2. Discrimination after training
3. PLAT
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اصالح گردید )پلنت و وستکات، 1983؛ پلنت، )a(1984 و )b(1984؛ پلنت و مکرو، 1985(. این 
آزمون براي سنجش مهارت درک گفتار کودکان کم شنواي عمیق ساخته شده است و شامل نُه 
زیرمجموعه است که مهارت هاي زنجیره اي و زبرزنجیره اي گفتار را در کودکان کم شنواي عمیق 
بررسي مي کند. سازندگان آن اعالم کرده اند که انجام این آزمون بر روي 173 کودک زیر 8 سال 
و  دقیق تر  اطالعات  آزمون هاي صوت خالص،  با  مقایسه  در  و عمیق  به کم شنوایي شدید  مبتال 

مهم تري را در مورد توانایي درک گفتار، فراهم ساخته است. این آزمون شامل موارد زیر است:
واژه  شناسایي  سه هجایي،  برابر  در  تک هجایي  واژة  شناسایي  هجا،  تعداد  تمایز  هجا،  تشخیص 
تکیه  با  دوهجایي  برابر  در  تک هجایي  واژه  شناسایي  یکسان،  تکیه  با  هجایي  دو  برابر  در  تک هجایي 
با  با تکیه غیریکسان. شناسایي دوهجایي  از دوهجایي  با تکیه یکسان  غیریکسان، تمایز واژة دوهجایي 
تکیه یکسان در برابر سه هجایي، شناسایي دوهجایي با تکیه غیریکسان در برابر سه هجایي، تمایز واژه هاي 

تک هجایي و دوهجایي با تکیه یکسان، دوهجایي با تکیه غیریکسان و سه هجایي از همدیگر.

آزمون تك هجایي- دو هجایي با تكیه غیر یكسان – دو هجایي با تكیه یكسان

این آزمون توسط اربر در سال 1982 میالدي طراحي شد. در این آزمون از دوازده کلمه در یک مجموعه 

بسته استفاده مي شود. بدین صورت که چهار کلمه تک هجایي، چهار کلمه دوهجایي با تکیه غیریکسان 
و چهار کلمة دوهجایي با تکیه یکسان )از نظر جایگاه تکیه( مي باشند.  هر دوازده شکل در مقابل کودک 
قرار مي گیرد و او می بایست بعد از شناسایي کلمه، آن را نشان دهد. نحوه امتیازدهي به دو صورت مي باشد:

1- امتیاز به کلمة درست 
2- امتیاز به الگوي درست تکیه

نه  )و  را  اشتباه  دوهجایي  و کودک،  ارائه شود  غیریکسان  تکیه  با  کلمه ای  به کودک  چنانچه  مثاًل 
دوهجایي با تکیه یکسان( نشان دهد، در بخش امتیاز کلمه، نمره اي به او تعلق نمي گیرد اما او توانسته است 
الگوي تکیه را درست شناسایي کند. این آزمون جهت کودکان باالي پنج سال ساخته  شده اما در کودکان 

زیر 5 سال نیز که دامنه لغات مناسبي داشته باشند، قابل اجرا باشد.




