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با  آموزانِدانش موزشدر آ تعاملی-تحولی هایپویش الزام
 موردی : پژوهش1آسیب شنوایی

محسن  ید، س 5محمود سعیدی رضوانی، 4، حسین کارشکی3یزدیامیر امین ، سید2رحیم شالیان

 6نکاح اصغری

 13/5/95تاریخ دریافت: 
 82/9/95تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 شنوایی آسیب با آموزانِتعاملی در آموزش دانش-تحولی هایمالزا شناسایی و فهم هدف با پژوهش حاضر

با استفاده  .انجام شد موردی پژوهش هایراهبرداستفاده از  و کیفی رویکرداین پژوهش با  .است شده انجام
با  هاداده .ندشد انتخاب پژوهشموردهای  عنوانبهشنوایی دو فردِ با آسیب  از فنِ بیشترین تفاوت یا تشابه

در خانه و  آنانساختاریافته از موارد انتخابی و اطرافیان  نیمه مصاحبه ،بررسی اسناد ،هافیلم مشاهده هایزاراب
و  انتقال، های قابلیت پذیرش، اعتمادمالک. شداستفاده از روش تفسیر تأملی تحلیل  با وآوری مدرسه جمع

 دهدمی را امکان این کنندگانمشارکت تجربه بازنگاری و درک. قرار گرفت مدنظراعتبارسنجی برای  تایید
 آموزش از مندیبهره امکان و یکسان آسیب شنوایی میزانِ رغمبه پژوهش انتخابیِ موارد کنیم بیان که

 چگونگی و والدین تعاملی الگوهای از متأثر که تمایز این. اندداشته متفاوت توفیقی تحصیل امر در تلفیقی
 تقویت به منوط رایج باور برخالف است، شدهحاصل کارکردی هیجانی رشد پایه هایقابلیت به افراد تسلط
 از شنوایی با آسیب آموزانِدانش تفاوتتوان نتیجه گرفت که بر این اساس می .است نبوده شنوایی حس
 آموزشی محیط در را آنان نیازهایِ ماهیتِ کارکردی هیجانی رشد پایه هایقابلیت به تسلط میزان منظر

 راستای در لذا. نمایدمی متفاوت یکدیگر به نسبت بلکه ،ویژه نیاز با هایگروه سایر افراد به نسبت تنهانه
 در ویژهبه درسی، برنامه عناصر ویژگی تعیین و مداخالت انجام در شودمی توصیه تربیتی عدالت تحقق
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 هایقابلیت به تسلط در شنوایی آسیبآموزانِ با دانش تجربیات کیفیت بهبود و فهم به نسبت دبستان، دوره
 شود. توجه خانوادگی و تحصیلی بافت با تعامل در کارکردی هیجان پایۀ

 کارکردی هیجان، درسی برنامه، شنوایی آسیب تلفیقی، آموزش: کلیدی گانواژ

 مقدمه
 هاینیاز بارشد فزاینده افراد  ،های تعلیم و تربیتنظام مهم دنیای امروزِ هایچالشیکی از 

های جسمی و یا ناتوانی ،گفتاریبینایی، شنوایی، های به دلیل آسیباست. این افراد  ویژه
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ، از مشارکت معنادار در فعالیت3تحولی هوشی

که منابع  ویژه نیاز باافراد  توجهقابلتعداد  .(8001در جوامع خود محروم هستند )یونسکو، 
، پورعلیاند )را بین ده تا پانزده درصد در هر جامعه گزارش کرده آنانلف تعداد مخت

ها رفع مشکالت این افراد را با صرف تا دولتاست  شدهموجب  (3122زاده و تات، حسن
درمان، خدمات و آموزش  ازجملههای مختلفی در بخش توجهقابلمنابع مالی و انسانی 

 ویکبیستدر قرن  آسیب شنوایی، افرادِ با ویژه هایبا نیازای هدر میان گروه. کنند پیگیری
 3130و بالطبع در دهه  داشته بخشیتوانتوفیقی مضاعف در برخورداری از اقدامات 

 در ایران دو تحول مهم را تجربه نمودند. آسیب شنواییافرادِ با  شمسی
 8کاشت حلزونجراحی  با آسیب شنواییدرمانِ  الف(

شنوایی را قادر  افرادِ با آسیب 3925در سال  ،چندین دهه تالش زمتخصصان پس ا 
شنوایی خود فائق  به آسیببا کارگذاشتن حلزون شنوایی در ساختمان گوش،  تاساختند 

هم اکنون در  و سال بعد میسر شد هفت فناوری به ایران انتقال این (.8006، 1)کالرک آیند
چنین و هم دولت توجهقابلحمایت مالی  .استانجام  حال درمرکز منتخب دانشگاهی  33

( و 3193گذاری تلقی شده )قدمی، سرمایه عنوانبهتوسط خانواده افراد،  شدهانجامهزینه 
کاشت حلزون  نتایجِدر خصوص لذا مندی از نتایج آن انتظاری منطقی است. بهره

 های زیر و درزهحو در عموماً که است شده انجامهای اخیر متعددی در سال یهاپژوهش
 است. بودهافراد نابینا یا ناشنوای دارای سمعک، افراد عادی و همساالن مقایسه با 

                                                           
1. IDD (Intellectual Developmental Disability) 

2. Cochlear Implant 

3. Clark 
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 ،)سیدی جمله از پژوهشگرانهای زبانی: تسلط افراد کاشتِ حلزون شده به قابلیت .3
 ،؛ سلیمانی3195، چهارسوقی ؛ شمسیان و فرقدانی3196، ظریفیانو  زادهمعروفی مهری،

 و نژاد سپهر فرامرزی، ابطحی، ،هاژیمحسنی؛ 3194، زادهمنشیو  ساجدی، هاشمی
از زوایای متفاوت های زبانی را حلزون شده به قابلیت کاشت افرادتسلط  (3194، نیلفروش

های زبانی افرادِ کاشت قابلیت توجهقابلضعف  مؤید هاپژوهش. این اندبررسی کرده
شده  هاپژوهشهایی که در این نوع گیرییجهحلزون شده نسبت به افراد عادی است. در نت

های کالمی، سن تشخیص محرک نظر ازغنی بودن محیط  چونان عواملی پژوهشگراست، 
 بخشیِتوانهای چنین میزان شرکتِ فرد در برنامه، سن کاشت حلزون و همآسیب شنوایی

 تأثیردر نظر گرفتن اند. دانسته مؤثرهای زبانی افراد پس از عمل جراحی را در رشد قابلیت
تسلط به  کاشت حلزون شده درتوفیق فرد  علت عدمدر حلزون سن تشخیص و سن کاشت 

( 8009 ،8)نیپارکو 3برای رشدن متخصصااست که  یهایاز دوره متأثر ،های زبانیقابلیت
 موردنظربحرانی تکامل کالمی  دوره توان بهمی شدهتعیینهای دوره ازجملهاند. دهمعین کر

. لیناز کرداشاره ( 8002) 4نبرگرشناخت نحو توسط استبحرانی  دوره( و یا 8005) 1نازلی
( 8002)نبرگ راستنموده است. در حالی که سالگی  0-5دوره تکامل کالمی را ( 8005)

 شده انجامهای با اشاره به نتایج پژوهش نموده وسالگی تعیین  0-4اخت نحو را دوره شن
در استفاده و درک  برسندنحو تر به شناخت نند در سنین پایینمدعی است کسانی که نتوا

 .ساختارهای پیچیده زبانی دچار مشکالت جدی خواهند شد
ای متفاوتی های مداخلهبرنامهپژوهشگران  ای والد محور:های مداخلهبرنامه تأثیر .8

ش آزمایاصالح رفتار والدین پیشرفت نتایج حاصل از کاشت حلزون از طریق  را برای
(، 3195،  سپهرنژاد و محسنی اژیه، ابطحی ،کودک )فرامرزی-رابطه استرس والد. اندهکرد

، زادهحسنغباری بناب،  ،یوسفی نمینیبرنامه مدیریت اصالح رفتاری برای مادران )
 از( 3195، خوو نیک زادهحسن) بخشیتواناثربخشی برنامه جامع و  (3191 ،شکوهی یکتا

افرادِ کاشت حلزون شده  جهت پیشرفت ان بررسی وپژوهشگر کهموضوعاتی است  جمله
 اند.توصیه نموده

                                                           
1. Critical Periods Of Development 
2. Niparko 

3. Lynas 

4. Sternberg 
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های که با آزمون های مرتبطپژوهشرشد شناختی افراد کاشت حلزون شده:  .1
گویای این مطلب است که افرادِ کاشت حلزون  انجام شده،باور کاذب  جمله ازمختلف 

وفیق افراد کاشت و جنسیت را در تسن لذا ندارند و تفاوتی شده با همتایان عادی خود 
 (.3194، موسویو  سلیمانی، دادگر ،اند )دلخواههکاشت حلزون شده منتفی دانست

توان به پژوهش مشکالت رفتاری افراد کاشتِ حلزون شده: در این حوزه می .4
 هاپژوهش. در این نوع کرد( اشاره 3194زاده و افروز )توسط امرایی، حسن شده انجام

رفتار فردِ کاشت  بهبوددر  غیرمستقیم طوربههای زبانی است که رشد قابلیت شدهمشخص
 دارد. مستقیمتأثیر حلزون شده 

های پژوهشی مغفول: اگرچه از حوزه عنوانبهسواد خواندن و پیشرفت تحصیلی  .5
به دلیل  آسیب شنواییکه افرادِ با  کردگیری توان نتیجهمی یادشده یهاپژوهشنتایج 

های نارساییهای سواد خواندن و پیشرفت تحصیلی در زمینه های زبانیابلیتضعف در ق
افرادِ کاشت حلزون  اما بررسی سواد خواندن و پیشرفت تحصیلیِ توجهی نیز دارند؛قابل

 است. شده واقعهای پژوهشی مهم است که در داخل کشور مغفول شده یکی از حوزه
خارج های پژوهشداخل را همسو با  یهاشپژوهتوان نتایج در یک بازنگری کلی می

استفاده از کاشت حلزون،  ینتیجه در دارند که نظراتفاق هاپژوهشاز کشور دانست. این 
نیز این اصالح  که (8002، 3شود )فلیپسنشنوایی فرد تقویت و گفتار نیز اصالح میاگر چه 

بون، ، ونمولنبعد از عمل جراحی است )ور بخشیتوانسری اقدامات مستلزم یک
عادی  هایمحیطمشکل فردِ کاشت حلزون شده در اما  ؛(8003، 8اسچرودر، نورز و اسنیک

 اطرافیان شاهد قدرت شنوایی و امکان تکلم فردِ سویکاز چرا که شود. مضاعف می
دیگر  یاما از سوی ؛هستند و انتظاری همچون افراد عادی از آنان دارند شده حلزون کاشت

-شناسی، مهارتهای شلوغ، توالی شنیداری، ریختدر فهم گفتار در محیطفرد همچنان 

که سطح توانایی فرد را در برقراری  های نحوی و روایتی دچار مشکالت جدی است
 ن انتظارات دیگران و توانایی فردتعارض بی لذادهد. قرار می تأثیرتحت  طورجدیبهارتباط 

های یادگیری منفعل و وی را در محیط کندشود فشار روانی شدیدی را تحمل موجب می
نماید  چندان دوهای ویژه( های هیجانی او را )نسبت به افراد ناشنوا در محیطو آسیب

                                                           
1. Flipsen 

2. Vermeulen, van Bon, Schreuder, Knoors, & Snik 
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های خارج از کشور نگرش چنین پژوهشهم (.8038، 3، الرسون، اولسون و فریجدیرا)انم
ه این نگرش به اند کدهگزارش کرمنفی برخی از والدین را به انجام عمل کاشت حلزون 

 وجود بههای بعد های کاشت حلزون و خرید قطعات یدکی دستگاه در سالدلیل هزینه
 (.8009، 1، تاکر، دنیس، فالین و پریکامپتون ؛8009، 8هریسونآمده است )مَکِرت و 

 خاص یآموزشهای شیوه مندی ازبهره ب(
یکی از  ویژه نیاز بااد توانمندسازی افرهای آموزشی جهت کیفیت برنامهاز آنجایی که 

 4مورز و مارتین ،شودمحسوب میهای پیشرفت و غنای نظام آموزشی هر کشور شاخص
اند. آموزانِ با آسیب شنوایی پرداختههای آموزشی در حوزه دانشبه بررسی شیوه( 8006)

ه حوزه در پاسخ باین در های آموزشی شیوه اندهای خود اظهار داشتهیافته اساس برآنان 
محتوایی را  ای؟ و چهدر چه مکانی؟ با چه شیوهاین افراد اند که آمده وجود به هاسؤالاین 

های متفاوت آموزشی متأثر شیوه (8005) 5ویکاگرچه به باور استن بایستی آموزش ببینند.
عنوان ها را بههای متفاوت از مفهوم ناتوانی آنهای نظری هستند که برداشتاز پارادایم

های ی هدف در کشور ایران شیوهاند؛ اما افرادِ جامعهاقعیتِ اجتماعی شکل بخشیدهیک و
اند. به دیگر سخن، افرادِ با آسیب شنوایی در صورت قطبی تجربه کردهآموزشی را به

اند و یا در کنار دیدهکشور ایران یا با رویکرد جداسازی و در مدارس ویژه آموزش 
درسی که برای افراد عادی  فراگیر و از برنامه-فیقیهمساالن عادی با رویکرد تل

 (.3122پور و همکاران، اند )علیشده است به تحصیل مشغول شدهطراحی

 آسیب شنواییآموزان با . رویکردهای متفاوت به آموزش دانش1جدول 
 های آموزشیعناوین رویکردها و شیوه موردبررسی سؤال

 فراگیر تلفیق، ،اصلی مسیرقرار گرفتن در  قل محدودیت،محیط با حدا جداسازی، در چه مکانی؟
 دارگفتار نشان دوفرهنگی،-دو زبانی ارتباط کامل، شفاهی،-شنیداری شنیداری، ای؟با چه شیوه

 با چه محتوایی؟
 آموزان عادی،دانش درسی برنامهدسترسی به  زبان، ازجملههای ارتباطی توجه به رشد مهارت

 اثبات مهارت و تسلط ن، ریاضیات و رشد اخالقیتوجه اساسی به خواند

                                                           
1. Anmyr, Larsson, Olsson, & Freijd 

2. Mackert, & Harrison 

3. Compton, Tucker, Flynn, & Perry 

4. Moores, & Martin 

5. Stangvic 
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مورز و ذکر شده در بندهای یک الی چهار در بخش الف،  های پژوهشییافتههمسو با 
 های آموزشی فوق وجود ندارد.شیوه ( مدعی هستند برونداد متفاوتی در8006مارتین )

که از روش  شنوایی آسیببا  آموزانِدانشاین ادعاست که  مؤیدهای پژوهشی نتایج یافته
های جدیدی در زندگی اند، با چالشمند شدهفراگیر بهره-فعلی شیوه آموزشی تلفیقی

، ؛ موللی3198، رضایی؛ جعفری و 3191، افروز، زادهتقی) اندروبرو بودهتحصیلی خود 
(. این افراد حتی در صورت کاشت حلزون مشکالتی در 3190، میرخانی، نعمتی و مللی

، چهارسوقی ؛ شمسیان و فرقدانی8003 زبان رایج دارند )ورمولن و همکاران، هایلیتقاب
به دلیل مشکل در برقراری ارتباط کالمی و همچنین عدم امکان استفاده  نتیجه در( و 3195

تعامل بسیار کمی با همساالن داشته و به دلیل  نوعاً ،صحیح از هیجانات در مدارس عادی
، نورز، سیلسن و گیرند )ولترانزوا قرار می خطر در همدلی، هایتوفیق در جذب رفتارعدم 

 (.8033 ،3ورهوون
متخصصان های جداسازی و یا تلفیق، برونداد شیوهرغم عدم وجود تفاوت در به

مثال  طوربهدارند.  نظراتفاقدر خصوص حذف شیوه جداسازی  در ایران ویژهآموزش 
این  گسترش ودانسته  مدرن پستانی فلسفه ز مبا متأثر( رویکرد جداسازی را 3193قدمی )

رویکرد را به دلیل عدم تناسب با وضعیت اقلیمی کشور و تبعات اجتماعی و آموزشی که 
( از منظری متفاوت رویکرد 3198آبکنار )جلیل اما عاشوری و  .است نکردهدارد، توصیه 

اساس تسریع در  این فراگیر را گامی در جهت تحقق عدالت تربیتی دانسته و بر-تلفیقی
 اند.تلقی نموده انکارناپذیرگسترش آن را ضرورتی 

قصد درسی ه برنام احتماالًکه ی هایکاستیجداسازی و یا دالیلِ حذف نظر از صرف
از نتیجۀ آموزان شکه دانهایی یادگیری دارد، آسیب شنواییآموزانِ با برای دانش 8شده

، 1، فسولیو و مولدردارد )آکر ایعمده اوتنمایند، تفتجربه می درسیه اجرای برنام
ماهیت که الزمه  باشدمیتعامل پیچیده متغیرهای مختلفی این پدیده ناشی از (. 8030

یکی از  عنوانبه 4و گرینسپن (3123، سرشتترجمه پاک ،3993، گوتکیادگیری است )

                                                           
1. Wolters, Knoors, Cillessen, & Verhoeven 
2. Intended curriculum 
3. Akker, Fasoglio, & Mulder 
4. Greenspan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolters%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21840686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolters%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21840686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cillessen%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21840686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhoeven%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21840686
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های حاکم استراتژی نوانعبهاز آن ، با نیازِ ویژهافراد  روانشناسی رشدِ 3واضعان رویکردهای
تحولی،  در قالب رویکردِگرینسپن (. 8033یاد کرده است )بیات،  یالگوهای تعاملبر 

 ینشی را در خصوص پلکان تحولی رشد و همچنینب، 8فردی مبتنی بر ارتباط هایتفاوت
چرایی ناتوانی و چگونگی مواجهه با آن برای گذر از پلکان تحولی رشد مطرح نموده 

 آسیب شنواییافرادِ با  باألخص با نیازِ ویژههای حوزه امکان تفسیر و تبیین پدیدهکه  است
از  دریکی فردیمنحصربههای تفاوتدارای  با نیازِ ویژهافراد  ،وی زعمبه. سازدرا میسر می

، دهی به عواطفو پاسخ پردازش حسی، توانایی پردازش و یاتعدیل موضوعات مربوط به 
که ریشه در آرایش ژنتیکی و یا حوادث زیستی  هستند بندی حرکتی تن عضالنی و ردیف

حد رشد فرد را مشخص  خودخودیبه ها. این تفاوتدندوران بارداری و یا بعد از تولد دار
محیط که حامیان بایستی در  هستندخاصی های ارتباطی سبک کنندهتعیینند، بلکه کننمی

یابی تدس درنتیجهن گذر فرد از پلکان تحولی و تا امکا گیری نمایندهدف مدرسهخانه و 
 .(8006، 1)گرینسپن و ویدر دبه سطوح عالی رشد میسر شو

مشخص نموده و  سالیبزرگای برای مسیر رشد انسان از بدو تولد تا گرینسپن نقشه
ت الزم اس باارادهبه موجودی خالق، آگاه، متفکر و  شدنتبدیلمعتقد است انسان برای 

شش . (3193یزدی، )امین طی نماید تا فرزانگی توجه و تنظیمان تحولی را از شانزده پلک
از  "های پایۀ هیجانی کارکردیقابلیت" عنوانبهگذاری و پلکان اول تحت عناوین زیر نام

( 4( ارتباطات دوطرفه، 1ها، ( جذب شدن به انسان8( توجه و تنظیم، 3است:  یادشدهآن 
ها. ( پل زدن بین ایده6 ها و( خلق و استفاده از ایده5ند، هدفم اجتماعی مسالهارتباطات حل 

باعث  هاآنیابی به اند که دستنامیده شده "هیجانی" جهت این ازها این قابلیت
های سطح باالتر جسمی و بهتر اجزای سیستم عصبی و بروز توانایی دهیسازمان

اوالً  چراکه ؛شودگفته مینیز  "کردیکار"نین به آنها شود. همچدر انسان می شناختیروان
بسیاری از  ثانیاًسازند تا با جهان اطرافشان تعامل داشته باشند و را قادر می انکودک

                                                           
تحت عناوین  وجود دارد. این رویکردها با نیازهای ویژه. رویکردهای متعددی به روانشناسی رشد در حوزه کودکان 3

ای گرایان اجتماعی، رفتاری مدرن، پردازش حسی، اکولوژیکی تقابلی و ارتباط محور مداخلهگرایی، سازندهسازنده

: 8033توانند به منبع تألیف شده توسط بیات )اند و مخاطب محترم برای اطالع از این رویکردها میبندی شدهدسته

 د.( مراجعه نمای802-336

2. DIR Approach (The Developmental, Individual-differences, Relationship-Based) 
3. Wieder 
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فرد از بدو  اگرچه ضمناً. (8006)گرینسپن و ویدر،  کنندهای دیگر را رهبری میقابلیت
شود، اما مسلط می های آناین مراحل را تجربه نموده و به قابلیت سالگیششتولد تا 

الزم است برای هر محتوای درسی آن را در  با نیازِ ویژهآموزان اعم از عادی و تمامی دانش
ابزاری برای یادگیری  عنوانبههای این مراحل محیط یادگیری تجربه نماید. لذا قابلیت

 .(8005، 3)گرینسپن و لوئیسشوند محسوب می معنادار
با نیازِ های حوزه تبیین و تفسیر پدیده تواناییکه  رویکردهای دیگر این بینش جمله از

نقشی است که گرینسپن برای هیجان و هوش قائل شده است. دهد، را به ما می ویژه
ها، توجه، تیم ذهنی شامل حواس، حرکت جمله ازگرینسپن معتقد است ارگانیسم انسان 

هماهنگ و یکپارچه  ت هیجاندر کل ساخت معنا، تحت هدایحافظه، یادآوری، استدالل و 
ها از پلکانِ تحولیِ رشد نقش آمیز انسانموفقیت گذر درشوند و تعامالتِ هیجانی می

گرفته است.  نظر درهوش نقشی تحولی و توسعه یافتنی برای  ضمناًنماید. اساسی ایفا می
یک ها در و کارکرد ایده دهیسازمانها، تعمق، هوش، قابلیت ایجاد و تولید ایده

از  چراکهکارکردی است. -های هیجانیو دارای جنبه شده تعریفچهارچوب منطقی 
های سازند تا از قابلیتهستند و از سوی دیگر ما را قادر می تفکرسویی هیجانات اساس 

سپن و نو کارکردی استفاده نماییم )گری معناسازیهای مان در روششناختی و پردازشی
 (.8004، 8شانکر

اند با آسیبِ شنوایی شدید و حتی هدف که توانسته یاز جامعه یاد نادرافر درواقع
چالش هایی باالتر از همساالن عادی برسند و به عنوان بدون استفاده از سمعک به موفقیت

در مورد نقش گرینسپن  ی است کهادعای مؤید ،شوندبرانگیزان نظام آموزشی محسوب می
های ناشی از پردازش و تعدیل حسی ه بر محدودیتهای تعاملی برای غلببالقوه راهبرد

از شکست حکایت ها پژوهشنتایج که است افراد در حالی  توفیق این. اظهار داشته است
برخوردار از موهبت کاشت حلزون دارند. و حتی  آسیب شنواییبا  آموزانِدانشتحصیلی 

 سؤاالتو پاسخ به  موردی پژوهشبا استفاده از راهبردهای  تا پژوهش حاضر درصد است
آسیب آموزانِ با تحولی تعاملی دانش هایِزمینه درک و فهم عمیقی در خصوص الزام ،زیر

های تحصیلی تقویت شنوایی قادر به چنین پیشرفت وسایلکه حتی بدون استفاده از  شنوایی
مات لزابه ا نتایج این پژوهش به امکان دستیابی افراد جامعه هدففراهم نماید.  ،اندشده

                                                           
1. Lewis 
2. Shanker 
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شالوده نظری در مباحث مربوط  عنوانبهتواند می صرفاًتحول و مواهب آن متعهد نیست و 
 گیرد. استفاده قرارمورد  شنوایی آسیب با آموزانِدانش تر نمودن شیوۀ آموزشِبه اثربخش

تر هایی حتی بیشکه قادر به کسب موفقیت آسیب شنواییموفقِ با  آموزانِدانش .3
هایی را در محیط مدرسه و خانواده تجربه اند، چه راهبردود شدهن عادی خاز همساال

 اند؟کرده

اند و در های خانه و یا مدرسه تدبیر شدهاز محیط یککدامدر  راهبردهااین   .8
 اند؟ها نیازمند تقویت و مداومت بودهاز محیط یککدام

وفیق تواند زمینه تدر چه صورت می از طریق کاشت حلزون آسیب شنواییرفع  .1
های عادی فراهم را در محیط آسیب شنواییبا  آموزانِدانشتحصیلی و امکان خوداتکایی 

 نماید؟

 پژوهش روش
یک پدیده پیچیده را به همان صورتی که  دارد نظر در پژوهشگر که از آنجا
را  8ها دیدگاه خوددر گزارش نمودن یافتهو نماید درک  3اندکنندگان تجربه کردهشرکت

، ترجمه نصر، 8005مطابق نظر گال و بورگ و گال )، همدالنه حفظ نماید صورتبه
با یکی از اهداف توصیف، تبیین و یا ارزشیابی  موردی پژوهشروش ( الزم است از 3123

موردی  پژوهش. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبردهای نمایداستفاده 
-استلزامات تحولیشرح غنی از  کهنحویبه است؛ شده انجامتوصیف موارد  هدف باو 

 1و گرینگ  یترایس .بازآفرینی شود شده انتخابو موقعیت موارد  شده فراهم تعاملی آنان
 فنبایستی از انتخاب موردهای پژوهش  ییهاپژوهشچنین  که در ندمعتقد (8002)

های زیر در انتخاب ، مالکیادشده فن. با توجه به استفاده شود 4بیشترین تفاوت و یا تشابه
 مدنظر قرار گرفت: پژوهشموردهای 

و علت  میزانو وضعیت یکسان در شناختی جمعیتمشخصات الف( بیشترین تشابه در 
 .آسیب شنوایی

                                                           
1. Emic 
2. Etic 
3. Seawright & Gerring 
4. Most Similar/Most Different Cases 
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تقویت  وسایلعدم استفاده موفق از  رغمبه بیشترین تفاوت در توفیق تحصیلیب( 
 .شنوایی
 چراکه بود؛وهش، سن و تحصیالت فعلی آنان امتیازات موردهای انتخابیِ پژ جمله از

اند. بر پیشرفت تحصیلی خود ابراز داشته تأثیرگذارعوامل  نظرات صائبی حداقل در درک
پرسشنامه محقق ساخته  اساس برکه  پژوهشموردهای شناختی جمعیتمشخصات 

 .است 8جدول به شرح  ،شدهآوریجمع
 هشپژوموردهای  شناختیجمعیت. مشخصات 2جدول 

 ب مطالعه مورد الف مطالعه مورد هامقوله پژوهشموردهای 

 موردهای مطالعهمیزان آسیب شنوایی 
 بلدسی 300در گوش راست و  بلدسی 90بیش از 

 در گوش چپ

 زمان آسیب و سن تشخیص
 6سن تشخیص حدود  -مادرزادی صورتبهآسیب 

 ماهگی

 های جسمیسن ورود به دبستان و سایر ناتوانایی
در حس فقط آسیب  -سالگی 3ورود به دبستان  سن

 شنوایی

وضعیت والدین در هنگام 
 تولد فرزند

 پدر
شغل و میزان 

 تحصیالت
 کارشناسی -کارمند

 مادر
 شغل

معلم معلولین جسمی 
 حرکتی

 دارخانه

 میزان تحصیالت
دانشجوی سال اول 

 کارشناسی
 دیپلم

 وضعیت افراد خانواده
 خواهر

-رگترسال بز 5 -نفر ا
 سالم

- 

 - برادر
-بزرگتر سال دو -ا نفر

 سالم

 ناشنوایی فرزندان از نوع اول -شنوا وضعیت شنوایی والدین و اعضای خانواده

 نیمهها در خصوص موارد، از طریق مصاحبه ها: دادهآوری دادهروش و ابزار جمع
صیل(، بررسی دوران تح )از موارد انتخابی، والدین، معلمان و دوستان ساختاریافته

ها های تحصیلی، ادیوگرام مربوط به تشخیص میزان آسیب شنوایی و مشاهده فیلمهکارنام
. برای اطمینان از جامع بودن اطالعات دریافتی، تعیین تعداد جلسات شدآوری جمع

 تا حد اشباع اطالعات و تواتر ادامه یافت. پژوهشمصاحبه با حامیان موردهای 
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خواندن، بنیادی برای  کهاز آنجا  نوشتاری و سواد خواندن: ارزیابی درک زبانروش 
( و یکی 8006، 3بریسینس و ، کندی، مارتینرشد عقالنی )مولیزهای شخصی و یادگیری

و سرمدی جویباری، وآموزان در امر یادگیری است )کاکترین نیازهای دانشاز مهم
 هاردمومطلب سواد خواندن  فرایند درکتوانایی درک زبان نوشتاری و (، 3129، شریفی
اند ( منجر به این نتیجه شده8001، 8)کلی هاپژوهشبرخی از  کهاینبه جهت . شدمقایسه 

فراتر از مقطع  شنوایی آسیب با آموزانکه ضعف توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش
 داعی ،)کریمی آزمون جهانی پرلزکه در موش وارونه  ، ابتدا از داستانهاستآنتحصیلی 

است،  استانداردشدهآموزان پایه چهارم دبستان ( برای دانش3122، اسماعیلی پورو  پور
های پایانی راهنمایی و متوسطه با دستورالعمل درسی سال هایباکت. سپس گردیداستفاده 
درک و توانایی بررسی  منظوربههمچنین  در اختیار آنان قرار گرفت. یادشدهآزمون 

مسیر  استانداردشده داستانابتدا ، مطالعه موردافراد های زبان گفتاری تاستفاده از قابلی
موارد از و سپس  بیان شد پژوهشگرانتوسط یکی از  (3122)کریمی و همکاران،  رودخانه
 بیان نمایند.شفاهی  صورتبهخود را گیری نتیجهتفسیر، استنباط و خواسته شد تا  پژوهش

در  ه لغت، سالست گفتار و درک زبان گفتاری دیگرانخزان مورد ب در توانایی ضمناً
 بررسی شد. های موجوداز طریق مشاهده فیلم ،قبل و بعد از انجام کاشت حلزونسنین 

تحلیل برای ( 3123، ترجمه نصر، 8005گال، بورگ و گال )ها: روش تحلیل داده
را توصیه  یو تأمل ری، ساختاریتفسیتحت عناوین سه روش  ،های پژوهش موردییافته

توصیه  سه گامکه در این پژوهش استفاده شده است روش تحلیل تفسیری  اند و براینموده
-: در اولین گام پس از هر جلسه، یافتهشده است اقدامبه شرح زیر که در این پژوهش  شده

گرفت. قرار می بررسی موردکشف و برجسته نمودن نکات کلیدی،  هدف باهای پژوهش 
بود  شدهآوریجمعها و اسناد فیلم مشاهدهها، نکات کلیدی که از مصاحبه تمامیآنگاه 

ها گردید. مفهومی آن کدگذارییک پایگاه اطالعاتی درج گردید و اقدام به  صورتبه
ها در قسمت یافته آنچهها و مضامین مطابق را به تدوین مقولهپژوهشگران این کدها، 

 ساخت. رهنمون شدهدرج

                                                           
1. Mullis, Kennedy, Martin, & Sainsbury 
2. Kelly, L. P. 
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-برنامه کهنحویبه هابه یافته 3های کیفی: جهت اعتمادبخشیی به یافتهروش اعتمادبخش

ترجمه ، 8009کرسول ) موردنظرهای تکیه نمایند، مطابق مالک آن برریزان بتوانند 
( عمل شد. به این منظور با صرف 3925( و لینکلن و گوبا )3193 ،و دانای طوسی کیامنش

، نسبت به افزایش قابلیت 1کنندگانمشارکت ها توسطو کنترل مجدد یافته 8وقت کافی
-سهاز روش  5)روایی درونی( اقدام شد. جهت قابلیت انتقال )روایی بیرونی( 4پذیرش

و به جهت افزایش قابلیت اعتماد  6آوری اطالعاتدر منابع و ابزار برای جمع سازیسویه
، 9)عینیت( تاییدقابلیت به جهت  درنهایتاستفاده شد.  2از روش توافق رمزگذاران 3)پایایی(

چنین در جهت دست آید و همبه 30های قبلیهایی متضاد با یافتهتالش شد تا یافته
( اقدام فردی مبتنی بر ارتباط هایتفاوتتحولی،  رویکردِ) 33به نظریه گسترده هایافتهتعمیم

 گردید.

قدامات د. لذا اکنالحظات اخالقی را دوچندان میهای کیفی رعایت مماهیت پژوهش
این اقدامات  ازجملهانجام شد.  38رازداریو  تعهد، اعتماد، گشودگیالزم در خصوص 

رضایت کامل خود را برای  اوالًبود تا  آنانپژوهش به موارد و والدین  نهایی گزارشارائه 
به جهت رعایت احتیاط  حالدرعینکنترل نمایند.  دوبارهها را یافته ثانیاًانتشار اعالم کنند و 

 .شداز ذکر شهر محل سکونت موارد انتخابی در پژوهش خودداری  شتربی

 های پژوهشیافته
تا امکان مقایسه و فهم  ذکرشدهدر شش مضمون به تفکیک مورد الف و ب  نتایج پژوهش

 هدف میسر شود. آموزان جامعهگذار بر آموزش دانشبیشتر استلزامات تحولی اثر
 نوالدی یبخشتوان اقدامات :اول مضمون

                                                           
1. Trustworthiness 
2. Prolonged time 
3. Member checks 
4. Credibility (in preference to internal validity) 
5. Transferability (in preference to external validity) 
6. Triangulation 
7. Dependability (in preference to reliability) 
8. Cross-check 
9. Confirmability (in preference to objectivity) 
10. Intercoder agreement 
11. Broader theory- replication logic 
12. Openness, Trust, Commitment, confidentiality 
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در هر سن های همساالن عادی را الف، مادر تالش نموده قابلیت مورد خصوصدر 
ها توانمند نماید. برقراری ارتباط کالمی )بدون شناسایی و کودک خود را در آن قابلیت

در  است که مادر رین توانمندیمهمت استفاده از اشاره و با استفاده از قدرت بینایی(
به این هدف  دررسیدنموده است. او برای توفیق فرزندش گیری نرا هدف تعامالتش آن

بر رفتار اقوام مبنی بر عدم استفاده از اشاره  سویکحس لجاجت شدید(، از  با وجود)
 ازاست.  انجام داده نفساعتمادبهنظارت داشته و از سوی دیگر مداخالتی برای افزایش 

هنگی با فروشندگان بوده است. خرید منزل، ضمن هما مسئولیتاین اقدامات تفویض  جمله
 اما تعامالت والدین مورد ب بر تقویت حس شنوایی معطوف شده است. آنان با این باور

ای جز پذیرفتن وضعیتی مشابه سایر که فرزندشان دچار آسیب شنوایی شدید شده و چاره
ی برقراری اند و به اشارات او براافراد ناشنوا ندارد، خود را با شرایط کودک منطبق کرده

 اند.هایش پاسخ دادهتعامل و اجابت خواسته

 والدین بخشیتوان اقدامات .3جدول 
 ب الف هامقوله موردهای مطالعه

واکنش اولیه مادران نسبت به خبر 
 ناشنوایی فرزندشان

 برای رشد و رسیدن به منزلت اجتماعی مانعی عنوانبهتلقی از ناشنوایی 

 حاکم برتعاملی الگوی 
 والدین بخشیتوان اتژیاستر

 طبی تحولی مادر
 طبی طبی پدر

 بخشیتوانوالدین در الگوی تعاملی 
 دبستانپیش

تسلط به قابلیت زبان رایج با 
 خوانیلب

 تالش برای یادگیری زبان اشاره

 سالگیپنجتا  ماهگیشش چهارسالگیتا  ماهگیشش استفاده از سمعکمقدار زمان 
 سالگیپنج انجام نشد کاشت حلزون
 توسط مربی سالگییکاز  توسط مادر ماهگیششاز  تربیت گفتاری

 ربیتوسط م بعد از کاشت نبوده موردتوجه طورجدیبه یوایتربیت شن

 (خوانیلب)زبان رایج  نحوه برقراری ارتباط
کالمی اشاره قبل از عمل، زبان 

 بعد از عملمحدود 
 با تعدادی از اقوام صرفاً ه نیاز بدون محدودیتبنا ب محدوده افراد برای برقراری ارتباط

 حلزون کاشت سمعک، ، کامپیوترموبایل بخشیتوانبرای  انتخابی فناوری

 پنداره خوداصالح 
 مخصوصاً جدی انجام مداخله

 توسط مادر دبستان زقبل ا
والدین، مداخله منفی  مداخلهعدم

 پزشکی گروهناشی از اقدامات 

 نفساعتمادبهافزایش 
 مخصوصاً انجام مداخله جدی

 قبل از دبستان توسط مادر
 منفی تأثیروالدین،  مداخلهعدم

 پزشکی گروهاقدامات 
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 جبر اختیار والدین اعتقادینگرش 

 تحوالت هیجانیدوم(  مضمون
کودک  مورد الف )در خصوص برخورد باآنان با  و تعامالتوالدین نوع نگرش  

تا  ویموجب شده است  (به برقراری ارتباط کالمی اوو وادار نمودن  همانند افراد عادی
اما  ؛هیجانی، همچون پرخاشگری شدید را از خود نشان دهد ازنظراختالالتی  سالگیسه

از  تنهانهاطرافیان توسط مادر،  شدهکنترلتسلط به برقراری ارتباط کالمی، در عین رفتار 
در خصوص  است. برداشتهدر  را شدت این اختالالت کاسته، بلکه تحوالت هیجانی مثبتی

، با انجام کاشت حلزون به اتمام که تقویت حس شنوایی استهدف نهایی والدین  مورد ب
با  صرفاًیافته، باورند که کودک چون به توانایی شنیدن دست بر این آنانرسیده است. 

طبیعی طی  صورتبهو تقویت شنوایی، مراحل رشد را  گفتاردرمانیحضور در جلسات 
شت تجربه برای عمل کا قبالً)بیمارستان که کودک آموزشی . محیط نامناسب کردخواهد 

های تنظیم موجب اضطراب در او شده و استرس ناشی از سختی ناخوشایندی از آن دارد(
ای دستگاه کاشت، اضطراب را شدت بخشیده است. این اضطراب با عدم جدیت دوره

موجب توفیق اندک مورد ب در تسلط  راه بوده واطرافیان برای ارتباط کالمی صحیح هم
 برقراریدر  مندی متفاوت موارد انتخابی پژوهشبر مفاهیم زبانی شده است. میزان توان

در پی داشته  4ارتباط با اطرافیان )در خانواده و جامعه( تحوالت هیجانی را به شرح جدول 
 است.

 تحوالت هیجانی .4جدول 
 ب مورد الف مورد

 فعال، لجوج، نوزادی:در دوران 
در دوران قبل از عمل کاشت حلزون: 

 سورجاجتماعی، 

 = فعال، لجوج، پرخاشگری شدیدسالگیسه تا
پس از انجام کاشت حلزون: سالگی(  5)

 نزویمخجالتی، مضطرب، 

های برونگرایی )فعال، گرم، قاطع، = دارای جنبهسالگیسهبعد از 
بدون استفاده از  در دبستان، مثال رطوبه) باال نفساعتمادبهورز(  تجرا

و  سرود مدرسه گروه درسمعک و عدم وضوح و سالست گفتار، 
 (است کردهشرکت  حتی اجراهای آن در حضور والدین

 فرورفتهاول دبستان= در خود 
سوم دبستان=روحیه حساس، اضطراب شدید 

 منجر به مداخله درمانی، وسواس
د منجر انزوای شدی اول هنرستان= وسواس،

 ،فرورفتهبه قطع ارتباط فامیلی، در خود 
به ارتباط با ناشنوایان، پرخاشگری به  گرایش
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 اعضای خانواده

 تحوالت انگیزشی در تحصیل( سوم مضمون 
ها هستند که در حاالت درونی برای هدایت رفتار، منتج از انگیزه عنوانبهها انگیزش

 .اندذکرشده زیرجداول 

 گیزشی در تحصیلتحوالت ان. 5جدول 
 ب مورد الف مورد

 = عالقه به حضور در محیط آموزشیدبستانیپیش سالگی= عدم عالقه به حضور در مهد 1 ازقبل 
 اول دبستان= عالقه شدید به مطالعه و مدرسه به حضور در جمع= عالقه سالگیسهبعد از 

 دۀآین تأمیندلیل امکان  تحصیل به دبیرستان= عالقه بیشتر به
 دلخواه یشغل

 سوم دبستان= عدم تمایل به حضور در مدرسه

 کنندهتأمینبه جهت رشته عالقه شدید  در دوران دانشگاه=
 شغلی دۀآین

اول راهنمایی= عدم تمایل منجر به ترک تحصیل 
 برای دو هفته

 سال یکاول دبیرستان= عدم تمایل شدید منجر به 
 ترک تحصیل
در جمع  رسهمدهنرستان = عالقه به حضور در 
 همساالن ناشنوا

 طول دوران تحصیلدر آورنده انگیزش(  وجود بههای )عوامل انگیزه .6جدول 
 موارد 
 ب مورد الف مورد هامقوله

زه
گی

ان
ت

مثب
ی 

ها
 

امکان سالگی در مهد= از سه قبل تا
 برقراری ارتباط

= موفقیت در رقابت با سالگیسهبعد از 
 در جمع همساالن عادی، عالقه به حضور

در دوران دبیرستان= امکان دستیابی به 
 شغل مناسب

 موفقیت در رقابت با همساالندانشگاه= 

 بازیهای اسبابدر مهد= مشوق
در دبستان= عشق به تحصیل و امکان ارضای نیاز به پیشرفت، 

 حمایت معلم
 هادر راهنمایی= ارتباط صمیمی با یکی از همکالسی

گرم و پرشور با همساالن، در دبیرستان= امکان ارتباط 
برتر از درسی های به دلیل توانایی نفساعتمادبهافزایش 

 هاهمکالسی

زه
گی

ان
فی

 من
ی

ها
 

عدم امکان تعامل با = سالگیسهتا قبل از 
 همساالن

 بعد از ورود به مدرسه= رفتار تحقیرآمیز
 برخی از معلمان و مدیران

ی با عالئق، های آموزشعدم تناسب فعالیت :دبستانیدر پیش
های بعد از های درمانی برای آموزشاستفاده از محیط

 کاشت
 هاکالسیاحساس ضعف نسب به هم :در دبستان و راهنمایی

 شغلی غیر دلخواه دۀآین :در دبیرستان
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های زبان قابلیتدرک و استفاده از  ،( توانایی درک زبان نوشتاریچهارم مضمون
 گفتاری

)در بعد فرایند درک مطلب( و توانایی درک و استفاده از  توانایی درک زبان نوشتاری
های زبان گفتاری نیز شامل مقوالت خزانه واژگان، درک مفاهیم انتزاعی، سالست قابلیت

گفتار، درک زبان گفتاری دیگران به شرح ذکرشده در قسمت روش پژوهش احصا 
 آورده شده است. 3گردید، که نتیجۀ آن در جدول 

الف این مقوله شامل خزانه واژگان و درک مفاهیم انتزاعی در حد در خصوص مورد 
اما فهم گفتار او برای دیگران به دلیل عدم وضوح و روان نبودن  همساالن عادی است؛

شود. وی با توجه به استفاده از قدرت بینایی، بدون گفتارش با زحمت بسیار انجام می
 کند.خوانی درک میبگفتار دیگران را از طریق ل استفاده از سمعک،

 در بعد فرایند درک مطلب توانایی درک زبان نوشتاری .7جدول 

 مورد ب مورد الف اهمقوله موردهای مطالعه

ک
در

د 
راین

ف
 

ب
طل

م
 

تمرکز بر اطالعات 
و  شدهبیانصریح 

 هاآنبازیابی 

در حد 
همساالن 

 عادی
 

قادر به فهم مطالب  فقط در صورت توضیح برخی کلمات، فرد
بسیار محدود، به  واژگانتوانست با استفاده از خزانه و میبود 

 مربوط به هر قسمت پاسخ دهد. سؤاالت

یابی به دست
های روشن و استنباط
 گیری مستقیمنتیجه

تفسیر و تکمیل نظرات 
 و اطالعات

بررسی و ارزیابی 
محتوا، زبان و عناصر 

 مربوط به متن

شده ازنظر زمانی در سه مقطع قبل از کاشت حلزون، در خصوص مورد ب توانایی یاد
توجه است. قبل از کاشت حلزون با قبل و بعد از تحصیل در مدارس ویژه ناشنوایان قابل

نموده و نسبت به گفتار هایش از طریق اشاره مطالبه میوجود استفاده از سمعک، خواسته
ضعیت شنیدن گفتار دیگران نیز درکی نداشته است. پس از عمل کاشت حلزون، و

دیگران، وضوح و روان بودن گفتارش برای دیگران نسبت به افرادی که از سمعک استفاده 
حال به دلیل کمبود دامنه واژگان شده است؛ اما درعینکنند باالتر از حد انتظار ارزیابی می
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ضعیف  عدم درک مفاهیم انتزاعی و توالی شنوایی در مقایسه با افراد عادی در حد بسیار
آسیب  آموزانِ بابوده است. پس از ورود به هنرستان ویژه و برقراری ارتباط با دانش

اش با اعضای های زبانیتوجهی در دامنه واژگان او و توانایی قابلیتشنوایی، رشد قابل
شده است. والدین رشد دامنه واژگان او را درنتیجۀ از بین رفتن استرس،  خانواده مشاهده

 دانند.تباط با دوستان در خارج از مدرسه از طریق پیامک میبرقراری ار
 تحصیلی در پیگیریمضمون پنجم( چگونگی تعامالت والدین 

با مداخله جدی  : والدین مورد الفدرسی اجراییبرنامه الف( موضع والدین نسبت به 
 حدی که اند. بههای کودک به معلمان داشتهها و محدودیتسعی در شناساندن ظرفیت

رسه اقدام نمایند. در بین سال تحصیلی نسبت به تغییر مد حتی موجب شده در دو پایه
اند، اجرایی حساس بوده درسی برنامهنسبت به رخدادهای ناشی از  اگرچه والدین مورد ب

و عدم امکان برقراری  اما به دلیل عدم تسلط فرزندشان به درک مفاهیم گفتاری و نوشتاری
 اند.مربی، مشکالت و اختالالت هیجانی فرزندشان را پذیرفته ارتباط با همساالن و

سعی در فهم  فرد در منزل: والدین مورد الفب( موضع والدین نسبت به نحوه مطالعه 
دامنه واژگان های طبیعی برای افزایش ایجاد فرصت حفظ کردن و جایبهمطالب 

و اثرات مثبتی در  شده هادینهناین رفتار در مورد الف  کهنحویبهاند. فرزندشان داشته
از رهنمودهای معلمان  والدین مورد ب کهدرصورتی. استتحصیل او در دانشگاه داشته 

را برای ادامه تحصیل  کودک شدهخالصههای با پاسخ سؤاالترابط تبعیت نموده و با تهیه 
 اند.ترغیب نموده
 موارد انتخابیتحصیلی  پیشرفت( ششم مضمون

وجود  بررسی موردافراد در نظام آموزشی برونداد کیفی جهت ارزیابی  کهنظر به این
در این  هامقولهها که به شکل کمی مستند است استفاده شد. از کارنامه ناچاربه ،نداشت

رشته مند شده، حداقل و حداکثر نمرات، معدل کل و بهره آموزشی شیوهخصوص، شامل 
 است. شده کرذ 2در جدول  تحصیلی به تفکیک سال تحصیلی
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 طول تحصیلدر  موارد انتخابی پژوهشوضعیت تحصیلی  .8جدول 
 انتخابی مورد 

 پایه
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3 

 فراگیر
 غیرانتفاعی

80 80 80 
 تلفیقی دولتی

39.66 80 39.94 

8 80 80 80 80 80 80 

1 39 80 39.98 
تلفیقی 

 غیرانتفاعی
39.11 80 39.21 

4 39 80 39.33 
 تلفیقی دولتی

36.11 80 32.10 
5 39.35 80 39.24 39 80 39.45 
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3 
 فراگیر

 غیرانتفاعی

33.5 80 39.41 
 تلفیقی دولتی

35.66 80 39 
8 39 80 39.15 34.66 80 32.30 
1 32.5 80 39.23 34.5 80 39.81 

طه
وس

مت
 

3 
عمومی 

 غیرانتفاعی
 عمومی ویژه 32.26 80 35.5

ترک تحصیل از دبیرستان 
 تلفیقی

35.66 80 39 
8 

 -تجربی
 فراگیر دولتی

هنرستان  32.43 80 34.35
رشته  -ویژه

 نقاشی

32.5 80 39.64 

1 34.85 80 32.44 33.35 80 39.38 

 دانشگاهیشپی
 تجربی

 فراگیر غ
35 39.5 35.25 - - - - 

وضعیت فعلی در زمان 
 مصاحبه

 سوم هنرستان رشته نقاشی ای داروسازیترم هفتم دکترای حرفه

ها را در دروس تاریخ، جغرافیا، زیست و مورد الف حداقل نمره ،2مطابق نتایج جدول 
ربوط به دروس ریاضی، فیزیک، قرآن های او نیز اکثراً مشیمی کسب کرده و حداکثر نمره

و امالء بوده است. این موضوع در خصوص مورد ب وضعیت ثابتی نداشته است. در دوره 
ها مربوط به دبستان حداکثر نمره فرد در دروس قرآن، ریاضی، اجتماعی و حداقل نمره

له دروس دینی، انشاء قرائت و تاریخ بوده؛ اما در مقطع راهنمایی درس ریاضی ازجم
 دروسی است که فرد حداقل نمره را در آن درس کسب کرده است.
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 گیریو نتیجه بحث
 شده پرداختهکه به شرح زیر به آن  هستندو بررسی  بحث قابلپژوهش از چند بعد  نتایج
 است:

رفع  چگونگی های متعددی در خصوصوالدین: دیدگاه یبخشتوانالف( اقدامات 
به نقل از کاظمی، ، 3120) درآمدیشریفیود دارد. وج آسیب شنواییموانع حاصل از 

گرا، رفتاری و را تحت عناوین الگوی طبی، تحولی، شناختی، انسان هایدگاهد( این 3198
الگوی دو با دیدگاه طرفداران  کهیدرصورت درواقعت. اس بندی نمودهشناختی دستهبوم

 یبخشتوانامات و اقد پژوهشموردهای  شناختیجمعیتطبی و تحولی، مشخصات 
است بررسی نماییم، دو انتظار متفاوت در ذهن  ذکرشده 1و  8در جداول  را که ینشانوالد

تشخیص جامع اختالالت  معتقد بهطرفداران الگوی طبی  ،گیرد. به تعبیر دیگرشکل می
 دانند؛مقدم بر مداخالت تربیتی میتحریک حسی را  ضمناًو  هستندشناختی عصب-جسمی

ب که اقدام به کاشت حلزون نموده است، توفیق  مطالعه مورد خواهند داشتر لذا انتظا
با افراد  طرفداران الگوی تحولی معتقدند کهاز سویی دیگر،  .بیشتری حاصل کرده باشد

مراحل تحولی  پختگی و بلوغ، سویبهپیشرفت  موازاتبههمانند افراد عادی،  نیازِ ویژه
های تربیتی مناسب با بر استفاده از روش بنابراین ؛گذرانندمعینی را اما با سرعتی کندتر می

الف  مطالعه موردتوفیق بر همین اساس و  دارند تأکیدمرحله تحول فرد و در محیط طبیعی 
فراد که در ادامه ذکر خواهد شد نتیجه سیر تجربیات ا گونههمان. خواهند داشترا انتظار 

 موردعقاید طرفداران الگوی تحولی و یا به تعبیر دیگر توفیق  تاییدگویای  مطالعه مورد
نیز استفاده شدید از وسایل تقویت شنوایی  آسیب شنوایی با وجوداست که الف  مطالعه

 .ننموده است
مدعی است که ( 8006) و ویدر گرینسپنادعای مؤید  همچنین توفیق مورد مطالعه الف

نماید چگونگی گذر فرد از مراحل رشد را متفاوت می صرفاًسیب در حس شنوایی آهستند 
کننده حد دارند تعیین شنوایی آسیب با الگوهای تعاملی که اطرافیان با فردِکم و کیف و 

نیز ناشنوایی فرزندانشان را  در پژوهش حاضروالدینِ مواردِ مطالعه  اگرچهخواهد بود. رشد 
توفیق تحصیلی های تعاملی متفاوت دو با اتخاذ استراتژی اما ؛اندیک مصیبت تلقی نموده

والدین مورد ب با اتخاذ الگوهای اند. را برای فرزندانشان به ارمغان آورده متفاوت کامالً
جلسات  را به بخشیتواناند و اقدامات طبی مترصد تقویت حس شنوایی کودک خود بوده
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اما والدین مورد الف با اتخاذ الگوهای  ؛اندنموده واگذارو تقویت شنوایی  گفتاردرمانی
همساالن عادی نموده و آنگاه زمینه تسلط  هایتوانمندینخست اقدام به شناسایی  ،تحولی

باور والدین  .(1)جدول  انددهها را در محیط عادی فراهم کرلیتکودک به آن قاب
های نیز همسو با یافتهیب شنوایی از آسهای ناشی موردهای پژوهش در مورد محدودیت

آسیب شنوایی بر این باورند که  والدین افرادِ با اند( است که اظهار داشته8005هیندلی )
آسیب شنوایی محدودکنندۀ حد رشد است. این باور ناصواب تا حدی در بین والدین 

 قاسمی، امیرآبادی، شاهرخی و دزیانی های شاکری،شده است که مطابق یافتهنهادینه 
( برخی از آنان برای جلوگیری از برچسب ناشنوایی به فرزندشان با وجود داشتن 3126)

 شنوای خود هراس دارند.بضاعت مالی حتی از مراجعه به پزشک و مداوای فرزند کم
در خصوص نقش هیجان در تحول  اگرچه: پژوهشموردهای  ب( تحوالت هیجانی

های این پژوهش همسو با یافتهاما  د؛متفاوتی وجود دارهای گاهکودک دید یشناختروان
و تفسیر  درک قابل فردی مبتنی بر ارتباط هایتفاوتتحولی،  بینش حاکم بر رویکرد

بر را  کننده تیم ذهنیهیجانات نقش هماهنگ( 8005گرینسپن و لویس ) به باوراست. 
رشد ی پایۀ هامیزان تسلط فرد بر قابلیت بر اساسنیز هیجانات  یفک و و کمدارند  عهده

توجه، تفکر،  جمله ازتیم ذهنی خود تواند در صورتی فرد می شود. به تعبیر دیگرتعیین می
 موردیابی به رشد عالی جهت دسترا های ذهنی سایر توانمندییادآوری، استدالل و 

ها برای خودتنظیمی با محیط، که متناسب با سن تحولی به یکسری قابلیت قرار دهد استفاده
هدفمند  مسالهصمیمیت با اطرافیان، ارتباط دوطرفه با حامیان و همساالن، حل  جذب و

 صورت یناباشد. در غیر  کرده یداپها تسلط اجتماعی، بازنمایی ایده و پل زدن بین ایده
؛ لی، 8033ولتر و همکاران،  جمله از)پژوهشگران انتظار گرایش به انزوا و افسردگی که 

دور از اند گزارش نموده( 8033، ، فرهانی، حیدری و عامریایی؛ میرز3122؛ افروز، 8030
 انتظار نخواهد بود.

نه به دلیل آسیب در  صرفاًاست که بیانگر دو روند هیجانی متفاوت  4جدول  نتایج
 مورد. والدین است شده حاصلهای تعاملی والدین استراتژی نتیجه درحس شنوایی بلکه 

در دوران اولیه زندگی دارد استفاده و وی کودک شدیدی که الف از نیاز ارتباطی  مطالعه
، ترجمه 8009ترین حس )هاالهان و کافمن، عمده عنوانبهاند از حس بینایی را وادار نموده

ستفاده او بیان نیازهای خود  رایجهای زبان برای تسلط به قابلیت (3122، علیزاده و همکاران
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داشته است، اما را ابراز لف هیجاناتی از قبیل پرخاشگری ا مطالعه مورد نماید. در این دوران
 3های زبانی همساالن تسلط یافته است همسو با نظر پیاژهکه فرد به قابلیت سالگیسهپس از 

الزم را برای حضور در جمع توانایی قدرتی ویژه در خود احساس کرده و  (3959)
با پاسخ به اشارات بدنی و ب  لعهمطا موردوالدینِ اما . است کرده پیداهمساالن عادی 

گیری دانش حسی و عملی و یادگیری تا حدودی وی را در شکل ،ای کودکچهره
های پایه رشد فضایی، هیجانی و رفتاری برای گذر از سه مرحله اول قابلیت هایوارهطرح

در این  شده گزارشهیجان کارکردی یاری نموده است و به همین دلیل وضعیت هیجانی 
های زبان حکایت از رضایت وی در این دوران دارد. بالطبع عدم تسلط بر قابلیتین، سن

ب را از پلکان بعدی تحولی رشد )ارتباطات دوطرفه، ارتباطات  مطالعه مورد، گذر رایج
ها( مختل نموده ها، پل زدن بین ایدهاجتماعی هدفمند، خلق و استفاده از ایده مسالهحل 
موفق  انجام کاشت حلزون رغمبه (8003) و همکاران های ورمولنتههمسو با یافلذا  .است

را موجب  4ول گزارش شده در جدبه تعامالت هیجانی با اطرافیان نشده و وضعیت هیجانی 
 شده است.

 کاالتا، تامکینز ،نفی عقاید افرادی همچون ورتس از سویی واقع در شده یادمطالب  
که مدعی هستند افرادِ با آسیب شنوایی با استفاده ( است 3129ترجمه امیرمجدی، ، 8003)

گفتاری ندارند، قادر به بیان مطالب و یا درک معنای  نظام بهاز زبان اشاره که نیازی 
، ترجمه 8009) همسو با نظر هاالهان و کافمن دیگران از جهان هستند. اما از سوی دیگر

را در  آسیب شنواییی که افراد با مشکالتکه باور دارند است ( 3122، و همکاران علیزاده
کشاند، ناشی از عدم امکان تعامل با اکثریت های عادی به انزوا و افسردگی میمحیط

الف که  مطالعه مورد بنابرایناست که با زبانی غیر از زبان اشاره تعامل دارند.  یاطرافیان
لب خود در جمع های زبان رایج را کسب نموده است، قادر به بیان مطتسلط به قابلیت

های هیجانی امکان رفع چالشمعنای آنان را از جهان شده است و همساالن عادی و درک 
 است. کرده یداپو حضور مداوم در جمع همساالن عادی را 

شاهد ظهور  حوزه معرفتی روانشناسی پ( تحوالت انگیزشی در دوران تحصیل:
نظران صاحب کهه است در خصوص انگیزش بودمتضاد  بعضاًو متعدد  یرویکردها

، 3995) 8دسای زعمبهاما  ؛انددهارائه کررویکردها و  هااین نظریه های متفاوتی ازبندیدسته
                                                           

1. Piaget 
2. Deci  
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 شدهمطرح شناختیروانات یتوان نظر( در صورتی می3193به نقل از کارشکی و محسنی، 
جهت  ات انگیزشی محسوب نمود که به دو جنبه رفتار شامل منبع انرژی ویجزء نظررا 

در جداول  ،منبع انرژی و جهت رفتار جنبه دولذا به جهت توجه به رفتار توجه داشته باشند. 
 .اندشده ذکرقالب مقوالت ها در نکات کلیدی مستخرج از مشاهدات و مصاحبه 6و  5

 شده گزارشهای ارتباطی که در مورد افراد جامعه هدف در مدارس تلفیقی چالش
های اضطراب ناخوشایند و مطابق نظریهمنبعی برای ایجاد زی، های غریبا نظریه همسو

اما  ؛شده استخودکارآمدی ضعف در باورهای مربوط به  منبعی برای ایجادانتظاری 
های ارتباطی و های تلفیقی برای مقابله با این چالشگونه راهکاری در دورههیچ حالدرعین

مدی اتخاذ نشده است. آه خودکارکاهش اضطراب و اصالح باورهای مربوط ب درنتیجه
 تأثیراتکه  مربیان و همساالن عادیوالدین و یا ای مداخالت اتفاقی و سلیقه بنابراین

و ایجاد انگیزه  هاچالشدرسی برای مقابله با ه جایگزین تدبیر برنام ای دارندبینی نشدهپیش
مادر برای تسلط  مداخالت ،الف مطالعه مورددر خصوص مثال  طوربه در فرد شده است.
های زبانی متناسب با همساالن موجب شده است تا وی امکان تعامل با فرزندش به قابلیت

در اما  .اطرافیان را پیدا کند و باورهای مثبتی در مورد خودکارآمدی در وی ایجاد شود
چالش  رفعبرای توسط حامیان وی در محیط خانه و مدرسه دو اقدام  خصوص مورد ب

حذف منبعِ  موجب صرفاًاست که  شده اتخاذو ایجاد انگیزه ادامه تحصیل د ارتباطی فر
در مثبت نمودن باورهای خودکارآمدی وی نداشته  تأثیری متأسفانهشده و ایجاد اضطراب 

های اول تا پنجم پایهدر  شده خالصهبا پاسخ  سؤاالتتهیه دفترچه  ین اقدام. نخستاست
توسط چتر حمایتی است که شده است. دوم موجب  انباشت اطالعات راکه است دبستان 

 3و استریکلند تامیلسون و شده ایجاد آموزان کالس در مقطع راهنماییاز دانش تن دو
تشکیل چنین گروهی که  اند.کردهیاد های منعطف تشکیل گروه عنوانبهآن ( از 8005)

بنا به حضور  گیرد قرار مورداستفادهیک روش علمی در مدارس تلفیقی  عنوانبهبایستی 
و عدم وجود  شده ایجادمند به پشتیبانی عاطفی از مورد ب آموز عالقهاتفاقی دو دانش

های ارتباطی وی را به حدی از چالشموجب شده  چتر حمایتی در سال اول دبیرستان همین
از  ه نهمتحصیل در پای ماه دواضطراب و باورهای منفی خودکارآمدی برساند که پس از 

 ترک تحصیل نماید. اشعالقه موردلی تحصی رشته

                                                           
1. Tomlinson & Strickland 
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های همسو با یافتهدر پایه نهم،  مدارس ویژهدر به ادامه تحصیل ب  مطالعه موردتصمیم 
افرادِ  نفسعزتاست. آنان معتقدند چند عامل در افزایش  گرفتهشکل( 8005) 3مارتاادینا و 

. به تعبیر استروه اقلیت عضویت در یک گ هاآناست که یکی از  مؤثرشنوایی  با آسیب
شود که در آن اعضای گروه در یک یا چند ویژگی آنان گروه اقلیت شامل اعضایی می

جاد ب در ای مطالعۀ موردشوند و لذا ضعف مقابله با گروه اکثریت جامعه سهیم می برای
 هاییادگیریچنین ضعف در سواد خواندن که مبنایی برای ارتباط با همساالن عادی و هم

آموزان مدارس یک ویژگی مشترک بین وی با سایر دانشبه  استخصی و رشد عقالنی ش
 شود.میمقابله با گروه اکثریت جامعه تبدیل  برایویژه 

 آسیب باآموزانِ دانشپرخاشگری که  همچون افسردگی، انزوا و اختالالتی درواقع
ت که به دلیل عدم ناامنی و آشفتگی روانی اسناشی از  اند،به آن متصف شده شنوایی

برقراری پیوندهای هیجانی و عاطفی با اطرافیان و درک احساس و تجربه حس صمیمیت 
ای وجود دارد که این جانبه(. موافقت همه8033 و همکاران، )ولتر گیردشکل میدر فرد 

مریچ، هاس و ، مولر، هلواگنر) دهدقرار می تأثیراختالالت هیجانی عملکرد فرد را تحت 
 .(3122افروز،  ؛8030)لی، د کنامه تحصیل را از آنان سلب میو انگیزه اد( 8035، 8تدی

 نتایجهای زبان گفتاری: درک و استفاده از قابلیت توانایی درک زبان نوشتاری و( ت
ب که حتی با  مطالعه مورددر خصوص است. نخست  یبررس قابلاز دو بعد  مضموناین 

 . این ضعفداشته استهای فوق ای در تواناییهاستفاده از کاشت حلزون ضعف عمد
که بیان است ( 8036)، رشیدی و مرسعی رضایی جمله ازپژوهشگران برخی همسو با نتایج 

های فوق تواند مشکالت فرد را در تسلط به توانایینمی ییتنهابهحلزون  کاشتاند کرده
دون استفاده از سمعک به که حتی باست الف  مطالعه موردتوفیق  ،دومین نکته. کند رفع

، اموری، پارت، مهرآوری نتایج یدمؤ. این توفیق است کرده یداپهای فوق تسلط توانایی
آسیب با آموزانِ دانشتوجه خود را به برخی از  آنان( است. 8033) 1استرات وکالرمن 

اند در موضوعات فوق توانستهحتی با استفاده از سمعک اند که مبذول داشته شنوایی
است  گرفته شکلدر ذهن آنان این فرضیه لذا کسب نمایند. عادی مهارتی مشابه همساالن 

آسیب در بین افراد شنوا و ناشنوا متفاوت است و افراد موفقِ با  پردازشروش  احتماالًکه 

                                                           
1. Edina & Marta  
2. Wagner, Müller, Helmreich, Huss & Tadić 
3. Mehravari, Emmorey, Prat, Klarman & Osterhout  
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 شانپس از آزمون فرضیهاما ؛ اندبهره برده متناسب با پردازش خاص یهاروشاز  شنوایی
در بین افراد عادی و با  پردازشن مطلب است که هیچ تفاوتی در نوع ای یایگو یجنتا

هدف  یکه در آموزش به افراد جامعهاند توصیه نموده صرفاًوجود ندارد و  آسیب شنوایی
 شود. یدتأکبه اطالعات معنایی صرف  خواندنِ تواناییتوجه به  یجابهالزم است 

و پیشرفت تحصیلی موارد مطالعه:  تحصیلی یگیریپ ث( چگونگی تعامالت والدین در
مشخص  شده انجامدر بررسی است.  شده ذکرهای مربوط در مضامین پنجم و ششم یافته

حاکم بر  ( دو رویکرد طبی و تحولی8038) 3، وینتر و کوپزهمسو با نظر هاپمن شد
 مسائل پیگیریو حوزه عمل آنان نسبت به نحوۀ  بخشیتوانبر  الگوهای تعاملیِ والدین

های متفاوت والدینِ بوده است. به تعبیر دیگر ارزش مؤثرموردهایِ مطالعه  بخشیتوان
پنهان بر عملکرد نظام آموزشی و زندگی تحصیلی  صورتبهموردهای مطالعه حتی 

با مطالباتی منطبق  الف موردمطالعهبه حدی که والدین  گذار بوده است؛اثر فرزندشان
تحصیلی که معلم  پایه دواند و در داشته نمعلمااز  های فرزندشانو ضعف هاقابلیت
، فرزندشان را به مدرسه دیگری منتقل انددانسته غیرعملیرا  گویی به نیاز فرزندشانپاسخ
 اند.کرده

توان اظهار داشت که با نگاه سطحی بررسی شوند، می 2جدول  نتایج کهیدرصورت
پیشرفت  نظر ازۀ هشتم وضعیت یکسانی از پایه اول دبستان تا پای مطالعه موردهردو 

ب از مدارس عادی به مدارس  مطالعه موردو علت تغییر مکان آموزش  اندتحصیلی داشته
سایر  نتایجبا  2جدول  نتایج کهیدرصورتاما ؛ خواهد گرفتای از ابهام قرار ویژه در هاله

 از متأثرالف  مطالعه موردنمرات مشخص خواهد شد د، نمضامین مورد تأمل قرار گیر
 درواقع. استبوده انباشت اطالعات منتج از ب  مطالعه موردیادگیری معنادار و نمرات 

اند ب انجام داده مطالعه موردهای تحصیلی مختلف برای اقداماتی که والدین و معلمان پایه
گوی عالقه شدید وی به تحصیل باشند و راه فراغت از تحصیل را خودشان پاسخ زعمبهتا 
فراگیر  -مجریان طرح تلفیقی غفلت بهسرپوشی است که آنان  ،هر پایه هموار نمایند در

نیازها و تجربیات، های درسی موظف به آشنایی با طراحان برنامه چراکهاند. گذاشته
با  جمله از های افراد. شناخت تجربیات، نیازها و ظرفیتآموزان هستنددانش هایظرفیت

آشنا شده  8درسیه قابلیت نفوذ برنام را خواهد داد تا با این امکانبه طراحان  آسیب شنوایی
                                                           

1. Hopman, Winter & Koops 
2. Curriculum Penetrability  

http://www.google.com/search?biw=1366&bih=650&q=curriculum+penetrability&nirf=curriculum+penetration&sa=X&ei=MFeTUem7LcLClAXX4ICABQ&ved=0CCkQ8BYoAQ
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قصد  مأموریتتحقق هر چه بیشتر  درسیه های مناسب برای عناصر برنامتعیین ویژگیو با 
 (.3125)فتحی واجارگاه،  میسر نمایندرا  نظام آموزشیبرای  شده

 هایپرسشبه شرح زیر به دهد که های فوق به ما این امکان را میگیریبحث و نتیجه
 پاسخ دهیم: پژوهش

هایی حتی که قادر به کسب موفقیتالف(  موردمطالعه) آسیب شنواییفردِ موفقِ با 
های به قابلیت های تعاملی والدینحت راهبردتاست  تر از همساالن عادی خود شدهبیش

مل وی را با اطرافیان که تعا زبان بیانی متناسب با همساالن تسلط یافته است. این قابلیت
 جمله ازهای تحولی رشد وی امکان داده است تا قبل از مدرسه به قابلیت به میسر ساخته
، جذب و محبت با اطرافیان، ارتباط و بردباری در مواجهه با محیط جدید خودتنظیمی

ها ههدفمند اجتماعی، خلق و بازنمایی ایده، پل زدن بین اید مسالهدوطرفه با اطرافیان، حل 
امکان تجربه مجدد آن را در یاد شده، تعاملی -های تحولی. تسلط به قابلیتکندتسلط پیدا 

است. تسلط به این  کردهفراهم را یادگیری معنادار مطالب امکان مدارس طرح تلفیقی و 
والدین در محیط  پیگیریوالدین در محیط خانواده میسر شده و با  راهبردها تحت قابلیت

مقایسه موردهای مطالعه  اساس بر ضمناًاست.  شده تقویت ،رس تلفیقییادگیری مدا
تواند زمینه در صورتی می از طریق کاشت حلزون آسیب شنواییتوان اظهار داشت رفع می

های عادی فراهم نماید که زمینه تسلط فرد توفیق تحصیلی و امکان خوداتکایی را در محیط
محیط عادی خانواده فراهم و  در یادشدهتعاملی -های تحولیکاشت حلزون شده به قابلیت

 ط مدرسه با جدیت تقویت شود.یحدر م
توانمندی امکان ارزیابی  نشده انجاممطالعه طولی  صورتبهاین پژوهش  کهازآنجا

اختالالت هیجانی و تعامالت،  تأثیردر مقاطع زمانی مختلف و بررسی  افرادو هوش  ذهنی
 تحولی رویکردِ اساس بر چراکه. وجود نداشت آنو خیز  افت ربهای زبانی توانایی قابلیت

های داشتن ریشه با وجود هوش ،که ذکر شد گونههمانفردی مبتنی بر ارتباط  هایتفاوت
 پژوهشهمچنین با توجه به انجام این و توسعه یافتنی است.  شدنیساخته، زیستی ژنتیکی

 ازجمله شنوایی افراد با آسیبیر موردی، عدم امکان تعمیم نتایج به سا صورتبه
زیر مطرح پیشنهاد  آتیهای است. لذا برای پژوهش پژوهشهای دیگر این محدودیت

 :شودمی
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شائبه از جداسازی به تلفیقی، مرهون زحمات بی آموزش گذر برتحوالت فعلی مبنی 
شناسایی ن برای متولیان و مسئولین نظام آموزشی است. چنین تحولی نیازمند اهتمام همگا

پیشنهاد های آتی در پژوهشلذا مسئولین باشد.  یاریگرتعاملی است تا -های تحولیواقعیت
ها و نیازها، محدودیتماهیت متفاوت گیری شوند که ی هدفموضوعاتشود می

 مشخص و با نیازِ ویژهآموزان نسبت به سایر دانش را هدف جامعۀهای افراد توانمندی
 .نمایند برجسته

 ام آموزشی در تحقق عدالتِ تربیتیرسالت نظبا توجه به در حوزه کاربردی  همچنین
کنندۀ میزان توفیق تعیین درسیه عناصر برنام ویژگی کهازآنجایی شودپیشنهاد می

در تعیین ( 8030، 3درسی است )ریتولده آموز در مواجهه با تجربیات برنامدانش
ماهیت متفاوت  قلب نظام آموزشی( عنوانبه) ندوره اول دبستا درسیِه رنامبهای ویژگی

قرار گیرد.  توجه مورد ،با نیازِ ویژه هایگروه سایرنسبت به  شنوایی آسیب بانیازهای افراد 
هدف را در  جامعۀآموزان دانش تا را شناسایی و رفع نماید مؤثرعوامل  کهنحویبه

هیجان پایه ی هاقابلیت ط بهرا در تسل هاآن خارج نموده واز انزوا های عادی محیط
مندی از مواهب نظام آموزشی بهره وابزاری برای یادگیری معنادار  عنوانبه کارکردی

در اجرای یاری خواهد نمود تا نظام آموزشی را  ،درسیه رنامچنین ب .توانمند نماید
( و یا 3080، 8هایی همچون نگاه تولیدی به امر تربیت )رابینسونآسیب به یهای تلفیقدوره

 .توجه نمایندمتضاد در اجرای رویکردهای نوین  بعضاًاقدامات ناموزون، نامتناسب و 

 منابع
شناختی و  یهایژگیو یشناختروانای مبانی سی تحلیلی و مقایسه. برر(3122غ. ) ،افروز

 .3 -38 ،(8)19، تربیتی علومو  روانشناسی فصلنامه .اجتماعی نابینا و ناشنوا -روانی 
یش بینی مشکالت رفتاری کودکان (. پ3194افروز، غ. ) و .زاده، سحسن .،امرایی، ک

کاشت حلزون شده شنوایی بر اساس رشد زبان و دلبستگی ایمن: نقش واسطه 
 .3-36 (، 13)30 ،فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی .خودتنظیمی

فردی مبتنی  هایتفاوت -رشد یکپارچه انسان: رویکرد تحولی (.3193) .ا س. ،یزدیامین
 .309-385 ،(3)8، مبانی تعلیم و تربیت فصلنامه .بر ارتباط

                                                           
1. Rietveld  
2. Robinson 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4977&Number=392&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5484&Number=37&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6263&Number=3&Appendix=0
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و  شدهادراکحمایت اجتماعی  ایمقایسهررسی (. ب3191افروز، غ. )و  .زاده، حتقی
ماهنامه تعلیم و تربیت   .سالمت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی

 .3-33 ،(384)34، استثنایی

(. بررسی وضعیت شناختی، یادگیری و حافظه واژگانی در 3198رضایی، ا. )و  .جعفری، ز
 .31-28 (.8)88، شناسیفصلنامه شنوایی .سالناشنوایان بزرگ

محور  والد بخشیانتوثربخشی برنامه جامع (. ا3195خو، ف. )نیکو  .س ،زادهحسن
 .سال 8تا  0ارتباطی اولیه و زبانی کودکان ناشنوای  هایمهارتنوایش بر رشد 

 .186-113 ،(4)33 ،فصلنامه توانبخشی
مقایسه توانایی نظریه ذهن پایه  (.3194، ن. )موسویو  .هدادگر،  .،ز سلیمانی، .،ز دلخواه،

فصلنامه  .سال با همساالن طبیعی 6تا  5درکودکان کاشت حلزون فارسی زبان 
 .38-32، (1) 9، توانبخشی نوین

مروری بر پیشرفت (. 3194زاده، ل. )منشیو  .س. بهاشمی،  .،ف ساجدی، .،ف سلیمانی،
جله م .ادراک شنوایی، زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون هایمهارت

 .383-315 ،(6)34 ،علمی پزشکی جندی شاپور
 خطاهایبررسی (. 3196، ط. )ظریفیانو  .س ه،معروفی زاد .،آ مهری، .،ا. اسیدی، 

 6شدید دارای سمعک و طبیعی  شنوایکمکودکان با کاشت حلزون و  شناسیواج
 .192-401 (،343)80 ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجله .ساله در شهر تهران

(. بررسی 3126دزیانی، ف. )و  .شاهرخی، م .،امیرآبادی، ا .،قاسمی، م .،ت .، مشاکری
شنوایی شهر مشهد  شدهشناختهبیماری  ساله فاقد 33-3اختالالت شنوایی در پسران 

(، 50)39 ،مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران .3121-3124در سال تحصیلی 
390-325. 

قایسه میزان سرعت و درک خواندن (. م3195ز. ) ،چهارسوقیفرقدانی و  .ف، شمسیان
پژوهش در علوم  مجله .دانش آموزان کاشت حلزون شده و شنوای پایه اول دبستان

 .394-399 ،(4)38 ،توانبخشی
تحولی  ،تا آموزش فراگیر یسازیعادز ا  (.3198، س. س. )رآبکناو جلیل  .م، عاشوری

 .49-60 (،333)31 ،نشریه تعلیم و تربیت استثنایی .یدر نظام آموزش

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=124&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=124&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=124&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2422&Number=73&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5503&Number=36&Appendix=3
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5503&Number=36&Appendix=3
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5503&Number=36&Appendix=3
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1272&Number=99&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1272&Number=99&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1744&Number=147&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4474&Number=1204&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4474&Number=1204&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4474&Number=1204&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=117&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=117&Appendix=0
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ی وضع مطلوب و . بررسی کمی و کیف(3122تات، م. ) و .زاده، سحسن .،پور، اعلی
دادها و فرایندهای آموزش استثنایی و عملکرد مطلوب یادگیری، درون موجود
 های اصلی.مجموعه گزارش نهایی مطالعات کمیته مؤلفه از 314گزارش  .کشور

درسی شده، قلمرو برنامه درسی تجربه کالبدشکافی برنامه(. 3125واجارگاه، ک. ) فتحی
 .انتشارات سمت :تهران .انداز مطلوبد و ترسیم چشمارزیابی وضع موجو :در ایران

رابطه (. 3195نژاد، م. ) سپهرو  .س. ح. رابطحی،  .،ع. ر محسنی اژیه، .،س فرامرزی،
 .رشدی و تحولی کودکان کاشت حلزون شده هایمهارتکودک با -استرس والد

 .332-383 (،8)33 ،فصلنامه توانبخشی
استثنایی  وپرورشآموزشبررسی مبانی نظری رویکرد جداسازی در (. 3193قدمی، م. )
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