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Abstract  
     The aim of this study was to describe the achievements of medical informatics in the 
rehabilitation of deaf and hearing-impaired people. The databases of PubMed, Web of Sciences, 
and Google Scholar and medical informatics associations’ websites were searched. The findings 
indicated that medical informatics specialists had performed five types of projects in cooperation 
with clinicians, paramedics, and medical and computer engineers including training deaf and 
hearing-impaired people, sign language translator, analysis of audio signals, hearing disorders 
diagnosis and speech recognition. Of these projects, training deaf people had a long history and was 
the focus of attention. Analysis of audio signals and speech recognition projects needed more 
studies.  
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چکیده 

 و کـم شـنوایان انجـام شـد.     یانناشـنوا به منظور بررسی و توصیف دستاوردهاي انفورماتیک پزشکی در توان بخشی  1392در سال این مطالعه      
ورماتیک پزشـکی جسـتجو   هاي انفهاي مربوط به انجمنوب سایت و PubMed ،Web of Science،Scholar  Googleهاي اطالعاتی پایگاه

بخشی افراد ناشنوا  جهت توانپزشکان، پیراپزشکان، مهندسین پزشکی و رایانه  همکاري متخصصین انفورماتیک پزشکی باشدند. نتایج نشان داد که 
هاي شخیص اختاللت صوتی،م الیعتحلیل  اشاره، زبان مترجم آموزش ناشنوایان و کم شنوایان، از قبیلِ :انجام داده بودندپنج نوع پروژه ، و کم شنوا

ـ هـاي تحلیـل   پـروژه  ، آموزش به ناشنوایان قدمت زیادي داشت و مورد توجـه بـود و  هااز بین این پروژه .شنوایی و تشخیص گفتار م صـوتی و  عالی
  خیص گفتار به مطالعه نیاز داشتند.تش
 

      ، ناشنواییبخشی، توان انفورماتیک پزشکی ها:هکلیدواژ
  

     

 
 

:مقدمه 
بـا  هسـتند کـه   ی کم شنوایان افراد ناتوانو ناشنوایان      

تمـام   مجبورنـد شـان  ییشـنوا  توجه به بسته بودن کانـال 
ها از جمله حـس  بقیه حس خود را با استفاده ازهاي تجربه

فدراسـیون جهـانی    گـزارش براسـاس   کسب کنند.ی یبینا
ناکـافی،  آموزش  افراد ناشنوا از درصد 80ناشنوایان حدود 

ــی ــواديب ــارتس ــاهش مه ــی، ک ــاي کالم ــرایط و  ،ه     ش
هـا در  برند و مشارکت کامل آنهاي زندگی رنج میهزینه

     طــور جــدي تهدیــد ه هــاي زیســتی، بــزنــدگی و فعالیــت
کاهش  2000سال  در سازمان جهانی بهداشت )1(.شودمی

و آن را از  کـرد معرفـی   "بار مسئولیت جهانی"ی را یشنوا
بنـدي  هـا طبقـه  بیمـاري ل عمـومی در رده دوم  یانظر مس

 به رویکرد توجهمتخصصین انفورماتیک پزشکی با  )2(.کرد
 هـا لکارگیري محصوه در توسعه و ب "طراحی براي همه"

در رفـع  تواننـد  می فناوري اطالعات و ارتباطاتو خدمات 
 ثري را ایفـا  ؤمـ  جامعه نقـش بسـیار   مشکالت این قشر از

هاي انفورماتیـک  دسـتاورد  بررسیالعه هدف این مط کنند.
  بود. کم شنوابخشی افراد ناشنوا و  توان پزشکی در

 
ها:مواد و روش 
هـا و  کتـاب  بـا جسـتجوي   1392سـال   دراین مطالعه     

 ترکیـب کلمـه   بـا  2013تـا   1996هـاي  سـال هـاي  مقاله
    و  )Medical Informatics(انفورماتیـــک پزشــــکی  

 هـــا، پــروژه )Achievements( دســتاوردها هــاي  واژه
)Projects(ــوان  ، ناشــنوا)Rehabilitation( بخشــی ، ت
)deafness(،    کـم شـنوا)hard of hearing(   و وسـایل

ی تاهاي اطالعـ پایگاه در )Hearing aid(کمک شنوایی 
PubMed،  Web of Science، Google Scholar و 
انجام شد.  هاي انفورماتیک پزشکیهاي انجمنوب سایت

مطالعه که توسـط متخصصـین    58پیدا شده ، مقاله  96از 
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، ها انجـام شـده بـود   انفورماتیک پزشکی یا با همکاري آن

براساس هدف و نتایجی کـه داشـتند   وارد مطالعه شدند و 
   .ندبه پنج گروه اصلی تقسیم و بررسی شد

 
هاافتهی : 

تر بـا پزشـکان،   بیشانفورماتیک پزشکی متخصصین      
بخشی  جهت توان کان، مهندسین پزشکی و رایانهپیراپزش

هـاي  همکاري کرده بودندکه پـروژه  شنواکمو  افراد ناشنوا
آمــوزش در . ندشــدگــروه اصــلی تقســیم هــا بــه پــنج آن

 میالدي با 18در قرن اولین قدم  ،ناشنوایان و کم شنوایان
 گلودت هاپکینز توماس ،هاي ساموئل هو انگلیسیکوشش

ــ  ــایی، الکس ــل و  اندرآمریک ــام ب ــار گراه ــگرزاده  جب     عس
عبـارت  هـا  پروژهاین نوع تر بیش .شد برداشته) بانباغچه(

 یِهـاي آموزشـ  سـایت  وبافزارهـا و   نرمطراحی بودند از: 
ـ ی یگـو بـراي پاسـخ   قابل اسـتفاده و تعـاملی   نیازهـاي  ه ب

افراد ناشنوا و کم شـنوا از   نیاز هاي موردمهارت و آموزشی
ه مواد آموزشی به یارا، نامه کار با رایانهیکسب گواهجمله 

زندگی به  آموزش امور، هاي مترجم زبان اشارههمراه فیلم
ــیلم  ــورت ف ــایت  ص ــن در وب س ــاي آنالی ــا در  ه ــا ی           ه

هاي ارزیـابی رویـداد  ، تشـخیص و  هاي آموزشـی سی دي
، گفتاري با استفاده از رایانه جهت بازسازي صداي کودکان

کاستن یا حذف جهت خشی صدا و ارتباطات ب توسعه توان
 ی درك گفتـار یو افـزایش توانـا   زبـان یادگیري  مشکالت

 ) 3(.کیفیت زندگی کودکان ناشنوا و کم شنوا يجهت ارتقا

زیـر بودنـد:   ي هادر زمینه مترجم زبان اشارهي هاپروژه     
متنـی بـه زبـان    و تصویري  ،هاي صوتیدادهتبدیل بهینه 

تعاملی با هاي ردن کاربران براي سخنرانیانمند کتو، اشاره
ترجمه زبان اشـاره  ، استفاده از مترجم تصویري زبان اشاره

هـاي جدیـد   روش هیارا، ايچند رسانهی به صورت یآمریکا
براي دسترسی آسان و سریع افراد ناشنوا و کـم شـنوا بـه    

جسـتجوي اطالعـات بـه    دن امکـان  ، فراهم کراطالعات
ـ  تصـویري   هـاي تلفـن آوري فـن  وت زبان اشاره در اینترن

  )4(.به زبان کالمی آن ترجمهو استفاده از زبان اشاره جهت 

 هايتر در زمینهبیش صوتی معالیهاي مربوط به پروژه   
ـ تشخیص زیر بودند:  ی یصـوتی بـه همـراه شناسـا    م عالی

گـر محـیط صـوتی    ه نرم افزارهاي تحلیلیاراها، آنمنابع 
مک بـه تشـخیص   ک، عیهاي هوش مصنوبراساس روش

 . به متنها تبدیل آنو  صداها وقایع با استفاده از
هاي شـنوایی  تشخیص اختالل يهاگروه هدف پروژه     

تشخیص کمک به  عبارت بود از: هاو کاربرد آن جامعه بود
ـ ارا، گـري غربال، ییشنواهاي لموقع اختاله درمان ب و ه ی

 ،ل فرهنگـی یمساحل  و هاي بالینیبراي برنامهر اک دستور
 .جامعه کم شنوا در و اجتماعی افراد ناشنوا و اقتصادي

تر براي تعامل جامعـه  هاي تشخیص گفتار بیشپروژه     
زیر کـاربرد  هاي در زمینهبودند و  با افراد ناشنوا و کم شنوا

ــه مــتن داشــتند:  ــار و تبــدیل آن ب ــارا، تشــخیص گفت   ه ی
 درتبدیل آن به زبان اشـاره   و تشخیص گفتارهاي سیستم
افراد ناشـنوا و کـم شـنوا     جهت ارتباط باتلفن هاي گوشی

 ).1(جدول شماره 
 

    بخشی ناشنوایان و  هاي توان پروژهانواع  -1جدول
 کم شنوایان

 
 انجام دهندگان                             نام پروژه پروژه نوع

 آموزش ناشنوایان و 
 )3(کم شنوایان

مرکز ملی بهبود عمل  زنده پروژه
 در آمریکا

اق ؛ اتکاربري رایانهسایت آموزش 
 ،درس مجازي مبتنی بر ابررسانه

 مترجم تصویري زبان اشاره
 و همکاراندبیوس 

 جوالنتا فعالیت تارهاي صوتیگر پردازش

اندرسون اینمن و  هاي متنیفناوري
 هورناي

 سیلوا SARDA افزارنرمطراحی 

  )4(بان اشارهمترجم ز
آن وي  هندز شرکت وساینافزار ویدینرم

 (VRS) آر اس
 پریموز SLIM ماژول

 همکارانگوجرتی و  سخنگو دستکش
 و همکارانجولیوز  محیط صوتی گرتحلیل )5(صوتیم عالی

 هايلاختال تشخیص
 )6(ییشنوا

 هايلتشخیص اختال افزارنرم
 گیورگی ییشنوا

 )7(تشخیص گفتار
 Nuance Dragonزارافنرم

Naturally Speaking  
Premium11.5 

  نانس شرکت

 شرکت آپارات افزار تشخیص گفتارنرم
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گیري:بحث و نتیجه 

کـم   افراد ناشـنوا و هاي انجام شده، مطالعهبا توجه به      
     دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطـات  صورت  شنوا در

هـاي گروهـی   در بحـث امعه همانند بقیه افراد جتوانند می
ی اینترنتـ خـدمات  طریـق   و با افراد جامعه از نندشرکت ک

هـاي  آمـوزش و  تـی هاي اینترنپست الکترونیکی، مشاوره(
 بـا  و بپردازنـد بـه تبـادل اطالعـات     )الکترونیکی مجـازي 

تواند با توجه بـه  می این امر )3(تعامل داشته باشند. یکدیگر
هاي انجام شـده  ن و پروژههاي نویروند رو به رشد فناوري

افـراد ناشـنوا و کـم    تر بیشیابی در این حوزه سبب دست
 حـل و شنوا به اینترنت و استفاده از رایانه در امـور روزانـه   

هاي روزمره در جامعه ل و مشکالت مربوط به فعالیتیمسا
  )2(.شود و محیط کار

براي تهیـه   تريوقت بیشمتخصصین  نتایج نشان داد    
ـ دن محیطی مناسب بـراي ارا کرراهم موزشی و فمواد آ ه ی

هـاي مربـوط بـه    پـروژه و  انـد ها صرف کـرده این آموزش
ــل  ــتحلی ــه  عالی ــه مطالع ــار ب     م صــوتی و تشــخیص گفت

و نـرم افزارهـایی    ابزار تهیه همچنین د.نتري نیاز داربیش
جهت  اشاره دست به زبان کالمی هايتحرکبراي تبدیل 

ـ  .شنوا با ناشنوا ضروري استافراد  ارتباط تعاملی طـور  ه ب
ي فضا ،جامعه افراداین کار در این حوزه و خدمت به  کلی

. طلبـد مـی  هاي زیـادي را و تالش ردداوجود خالی زیادي 
اساس تخصصی کـه در  متخصصین انفورماتیک پزشکی بر

ـ پردازش و  زمینه مدیریت اطالعات، تهیه نرم افزار م عالی
مشـکالت   براي کاستنوانند تمی، دارندصوتی و تصویري 

هـا و بـاال   آن ، روحی و روانی این افـراد و خـانواده  جسمی
رسـیدن بـه حقـوق    ها براي بردن کیفیت سطح زندگی آن

 ثري داشته باشند.نقش مؤبرابر اجتماعی 
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