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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و فهم الزامهای تحولی-تعاملی در آموزش دانشآموزانِ با آسیب شنوایی
انجام شده است .این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از راهبردهای پژوهش موردی انجام شد .با استفاده
از فنِ بیشترین تفاوت یا تشابه دو فردِ با آسیب شنوایی بهعنوان موردهای پژوهش انتخاب شدند .دادهها با
ابزارهای مشاهده فیلمها ،بررسی اسناد ،مصاحبه نیمه ساختاریافته از موارد انتخابی و اطرافیان آنان در خانه و
مدرسه جمعآوری و با استفاده از روش تفسیر تأملی تحلیل شد .مالکهای قابلیت پذیرش ،اعتماد ،انتقال و
تایید برای اعتبارسنجی مدنظر قرار گرفت .درک و بازنگاری تجربه مشارکتکنندگان این امکان را میدهد
که بیان کنیم موارد انتخابیِ پژوهش بهرغم میزانِ آسیب شنوایی یکسان و امکان بهرهمندی از آموزش
تلفیقی در امر تحصیل توفیقی متفاوت داشتهاند .این تمایز که متأثر از الگوهای تعاملی والدین و چگونگی
تسلط افراد به قابلیتهای پایه رشد هیجانی کارکردی حاصلشده است ،برخالف باور رایج منوط به تقویت
حس شنوایی نبوده است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که تفاوت دانشآموزانِ با آسیب شنوایی از
منظر میزان تسلط به قابلیتهای پایه رشد هیجانی کارکردی ماهیتِ نیازهایِ آنان را در محیط آموزشی
نهتنها نسبت به افراد سایر گروههای با نیاز ویژه ،بلکه نسبت به یکدیگر متفاوت مینماید .لذا در راستای
تحقق عدالت تربیتی توصیه میشود در انجام مداخالت و تعیین ویژگی عناصر برنامه درسی ،بهویژه در
 .3این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
 .8دکتری برنامهریزیدرسی-دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) e-mail: rahim.shalian@stu-
mail.um.ac.ir
 .1دانشیار علوم تربیتی -دانشگاه فردوسی مشهد
 .4دانشیار علوم تربیتی -دانشگاه فردوسی مشهد
 .5دانشیار علوم تربیتی -دانشگاه فردوسی مشهد
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دوره دبستان ،نسبت به فهم و بهبود کیفیت تجربیات دانشآموزانِ با آسیب شنوایی در تسلط به قابلیتهای
پایۀ هیجان کارکردی در تعامل با بافت تحصیلی و خانوادگی توجه شود.

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

مقدمه
یکی از چالشهای مهم دنیای امروزِ نظامهای تعلیم و تربیت ،رشد فزاینده افراد با نیازهای
ویژه است .این افراد به دلیل آسیبهای شنوایی ،بینایی ،گفتاری ،ناتوانیهای جسمی و یا
تحولی هوشی ،3از مشارکت معنادار در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
در جوامع خود محروم هستند (یونسکو .)8001 ،تعداد قابلتوجه افراد با نیاز ویژه که منابع
مختلف تعداد آنان را بین ده تا پانزده درصد در هر جامعه گزارش کردهاند (علیپور،
حسنزاده و تات )3122 ،موجب شده است تا دولتها رفع مشکالت این افراد را با صرف
منابع مالی و انسانی قابلتوجه در بخشهای مختلفی ازجمله درمان ،خدمات و آموزش
پیگیری کنند .در میان گروههای با نیازهای ویژه ،افرادِ با آسیب شنوایی در قرن بیستویک
توفیقی مضاعف در برخورداری از اقدامات توانبخشی داشته و بالطبع در دهه 3130
شمسی افرادِ با آسیب شنوایی در ایران دو تحول مهم را تجربه نمودند.
8

الف) درمانِ آسیب شنوایی با جراحی کاشت حلزون
متخصصان پس از چندین دهه تالش ،در سال  3925افرادِ با آسیب شنوایی را قادر
ساختند تا با کارگذاشتن حلزون شنوایی در ساختمان گوش ،به آسیب شنوایی خود فائق
آیند (کالرک .)8006 ،1انتقال این فناوری به ایران هفت سال بعد میسر شد و هم اکنون در
 33مرکز منتخب دانشگاهی در حال انجام است .حمایت مالی قابلتوجه دولت و همچنین
هزینه انجامشده توسط خانواده افراد ،بهعنوان سرمایهگذاری تلقی شده (قدمی )3193 ،و
بهرهمندی از نتایج آن انتظاری منطقی است .لذا در خصوص نتایجِ کاشت حلزون
پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر انجام شده است که عموماً در حوزههای زیر و در
مقایسه با همساالن ناشنوای دارای سمعک ،افراد عادی و یا افراد نابینا بوده است.

)1. IDD (Intellectual Developmental Disability
2. Cochlear Implant
3. Clark
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 .3تسلط افراد کاشتِ حلزون شده به قابلیتهای زبانی :پژوهشگران از جمله (سیدی،
مهری ،معروفیزاده و ظریفیان3196 ،؛ شمسیان و فرقدانی چهارسوقی3195 ،؛ سلیمانی،
ساجدی ،هاشمی و منشیزاده3194 ،؛ محسنیاژیه ،فرامرزی ،ابطحی ،سپهر نژاد و
نیلفروش )3194 ،تسلط افراد کاشت حلزون شده به قابلیتهای زبانی را از زوایای متفاوت
بررسی کردهاند .این پژوهشها مؤید ضعف قابلتوجه قابلیتهای زبانی افرادِ کاشت
حلزون شده نسبت به افراد عادی است .در نتیجهگیریهایی که در این نوع پژوهشها شده
است ،پژوهشگران عواملی چون غنی بودن محیط از نظر محرکهای کالمی ،سن تشخیص
آسیب شنوایی ،سن کاشت حلزون و همچنین میزان شرکتِ فرد در برنامههای توانبخشیِ
پس از عمل جراحی را در رشد قابلیتهای زبانی افراد مؤثر دانستهاند .در نظر گرفتن تأثیر
سن تشخیص و سن کاشت حلزون در علت عدم توفیق فرد کاشت حلزون شده در تسلط به
قابلیتهای زبانی ،متأثر از دورههایی است که متخصصان برای رشد( 3نیپارکو)8009 ،8
معین کردهاند .ازجمله دورههای تعیینشده میتوان به دوره بحرانی تکامل کالمی موردنظر
لیناز )8005( 1و یا دوره بحرانی شناخت نحو توسط استرنبرگ )8002( 4اشاره کرد .لیناز
( )8005دوره تکامل کالمی را  0-5سالگی نموده است .در حالی که استرنبرگ ()8002
دوره شناخت نحو را  0-4سالگی تعیین نموده و با اشاره به نتایج پژوهشهای انجام شده
مدعی است کسانی که نتوانند در سنین پایینتر به شناخت نحو برسند در استفاده و درک
ساختارهای پیچیده زبانی دچار مشکالت جدی خواهند شد.
 .8تأثیر برنامههای مداخلهای والد محور :پژوهشگران برنامههای مداخلهای متفاوتی
را برای پیشرفت نتایج حاصل از کاشت حلزون از طریق اصالح رفتار والدین آزمایش
کردهاند .رابطه استرس والد-کودک (فرامرزی ،محسنی اژیه ،ابطحی و سپهرنژاد ،)3195 ،
برنامه مدیریت اصالح رفتاری برای مادران (یوسفی نمینی ،غباری بناب ،حسنزاده،
شکوهی یکتا )3191 ،و اثربخشی برنامه جامع توانبخشی (حسنزاده و نیکخو )3195 ،از
جمله موضوعاتی است که پژوهشگران بررسی و جهت پیشرفت افرادِ کاشت حلزون شده
توصیه نمودهاند.
1. Critical Periods Of Development
2. Niparko
3. Lynas
4. Sternberg
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 .1رشد شناختی افراد کاشت حلزون شده :پژوهشهای مرتبط که با آزمونهای
مختلف از جمله باور کاذب انجام شده ،گویای این مطلب است که افرادِ کاشت حلزون
شده با همتایان عادی خود تفاوتی ندارند و لذا سن کاشت و جنسیت را در توفیق افراد
کاشت حلزون شده منتفی دانستهاند (دلخواه ،سلیمانی ،دادگر و موسوی.)3194 ،
 .4مشکالت رفتاری افراد کاشتِ حلزون شده :در این حوزه میتوان به پژوهش
انجام شده توسط امرایی ،حسنزاده و افروز ( )3194اشاره کرد .در این نوع پژوهشها
مشخصشده است که رشد قابلیتهای زبانی بهطور غیرمستقیم در بهبود رفتار فردِ کاشت
حلزون شده تأثیر مستقیم دارد.
 .5سواد خواندن و پیشرفت تحصیلی بهعنوان حوزههای پژوهشی مغفول :اگرچه از
نتایج پژوهشهای یادشده میتوان نتیجهگیری کرد که افرادِ با آسیب شنوایی به دلیل
ضعف در قابلیتهای زبانی در زمینههای سواد خواندن و پیشرفت تحصیلی نارساییهای
قابلتوجهی نیز دارند؛ اما بررسی سواد خواندن و پیشرفت تحصیلیِ افرادِ کاشت حلزون
شده یکی از حوزههای پژوهشی مهم است که در داخل کشور مغفول واقع شده است.
در یک بازنگری کلی میتوان نتایج پژوهشهای داخل را همسو با پژوهشهای خارج
از کشور دانست .این پژوهشها اتفاقنظر دارند که در نتیجهی استفاده از کاشت حلزون،
اگر چه شنوایی فرد تقویت و گفتار نیز اصالح میشود (فلیپسن )8002 ،3که این اصالح نیز
مستلزم یکسری اقدامات توانبخشی بعد از عمل جراحی است (ورمولن ،ونبون،
اسچرودر ،نورز و اسنیک)8003 ،8؛ اما مشکل فردِ کاشت حلزون شده در محیطهای عادی
مضاعف میشود .چرا که از یکسو اطرافیان شاهد قدرت شنوایی و امکان تکلم فر ِد
کاشت حلزون شده هستند و انتظاری همچون افراد عادی از آنان دارند؛ اما از سویی دیگر

فرد همچنان در فهم گفتار در محیطهای شلوغ ،توالی شنیداری ،ریختشناسی ،مهارت-

های نحوی و روایتی دچار مشکالت جدی است که سطح توانایی فرد را در برقراری
ارتباط بهطورجدی تحت تأثیر قرار میدهد .لذا تعارض بین انتظارات دیگران و توانایی فرد
موجب میشود فشار روانی شدیدی را تحمل کند و وی را در محیطهای یادگیری منفعل
و آسیبهای هیجانی او را (نسبت به افراد ناشنوا در محیطهای ویژه) دو چندان نماید
1. Flipsen
2. Vermeulen, van Bon, Schreuder, Knoors, & Snik
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(انمایر ،الرسون ،اولسون و فریجد .)8038 ،3همچنین پژوهشهای خارج از کشور نگرش
برخی از والدین را به انجام عمل کاشت حلزون منفی گزارش کردهاند که این نگرش به
دلیل هزینههای کاشت حلزون و خرید قطعات یدکی دستگاه در سالهای بعد به وجود
آمده است (مَکِرت و هریسون8009 ،8؛ کامپتون ،تاکر ،دنیس ،فالین و پری.)8009 ،1
ب) بهرهمندی از شیوههای آموزشی خاص
از آنجایی که کیفیت برنامههای آموزشی جهت توانمندسازی افراد با نیاز ویژه یکی از
شاخصهای پیشرفت و غنای نظام آموزشی هر کشور محسوب میشود ،مورز و مارتین

4

( )8006به بررسی شیوههای آموزشی در حوزه دانشآموزانِ با آسیب شنوایی پرداختهاند.
آنان بر اساس یافتههای خود اظهار داشتهاند شیوههای آموزشی در این حوزه در پاسخ به
این سؤالها به وجود آمدهاند که این افراد در چه مکانی؟ با چه شیوهای؟ و چه محتوایی را
بایستی آموزش ببینند .اگرچه به باور استنویک )8005( 5شیوههای متفاوت آموزشی متأثر
از پارادایمهای نظری هستند که برداشتهای متفاوت از مفهوم ناتوانی آنها را بهعنوان
یک واقعیتِ اجتماعی شکل بخشیدهاند؛ اما افرادِ جامعهی هدف در کشور ایران شیوههای
آموزشی را بهصورت قطبی تجربه کردهاند .به دیگر سخن ،افرادِ با آسیب شنوایی در
کشور ایران یا با رویکرد جداسازی و در مدارس ویژه آموزش دیدهاند و یا در کنار
همساالن عادی با رویکرد تلفیقی-فراگیر و از برنامه درسی که برای افراد عادی
طراحیشده است به تحصیل مشغول شدهاند (علیپور و همکاران.)3122 ،
جدول  .1رویکردهای متفاوت به آموزش دانشآموزان با آسیب شنوایی
سؤال موردبررسی

عناوین رویکردها و شیوههای آموزشی

در چه مکانی؟

جداسازی ،محیط با حداقل محدودیت ،قرار گرفتن در مسیر اصلی ،تلفیق ،فراگیر

با چه شیوهای؟

شنیداری ،شنیداری-شفاهی ،ارتباط کامل ،دو زبانی-دوفرهنگی ،گفتار نشاندار

با چه محتوایی؟

توجه به رشد مهارتهای ارتباطی ازجمله زبان ،دسترسی به برنامه درسی دانشآموزان عادی،
توجه اساسی به خواندن ،ریاضیات و رشد اخالقی اثبات مهارت و تسلط

1. Anmyr, Larsson, Olsson, & Freijd
2. Mackert, & Harrison
3. Compton, Tucker, Flynn, & Perry
4. Moores, & Martin
5. Stangvic
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همسو با یافتههای پژوهشی ذکر شده در بندهای یک الی چهار در بخش الف ،مورز و
مارتین ( )8006مدعی هستند برونداد متفاوتی در شیوههای آموزشی فوق وجود ندارد.
نتایج یافتههای پژوهشی مؤید این ادعاست که دانشآموزانِ با آسیب شنوایی که از روش
فعلی شیوه آموزشی تلفیقی-فراگیر بهرهمند شدهاند ،با چالشهای جدیدی در زندگی
تحصیلی خود روبرو بودهاند (تقیزاده ،افروز3191 ،؛ جعفری و رضایی3198 ،؛ موللی،
میرخانی ،نعمتی و مللی .)3190 ،این افراد حتی در صورت کاشت حلزون مشکالتی در
قابلیتهای زبان رایج دارند (ورمولن و همکاران8003 ،؛ شمسیان و فرقدانی چهارسوقی،
 )3195و در نتیجه به دلیل مشکل در برقراری ارتباط کالمی و همچنین عدم امکان استفاده
صحیح از هیجانات در مدارس عادی ،نوعاً تعامل بسیار کمی با همساالن داشته و به دلیل
عدم توفیق در جذب رفتارهای همدلی ،در خطر انزوا قرار میگیرند (ولتر ،نورز ،سیلسن و
ورهوون.)8033 ،3
بهرغم عدم وجود تفاوت در برونداد شیوههای جداسازی و یا تلفیق ،متخصصان
آموزش ویژه در ایران در خصوص حذف شیوه جداسازی اتفاقنظر دارند .بهطور مثال
قدمی ( )3193رویکرد جداسازی را متأثر از مبانی فلسفه پست مدرن دانسته و گسترش این
رویکرد را به دلیل عدم تناسب با وضعیت اقلیمی کشور و تبعات اجتماعی و آموزشی که
دارد ،توصیه نکرده است .اما عاشوری و جلیل آبکنار ( )3198از منظری متفاوت رویکرد
تلفیقی-فراگیر را گامی در جهت تحقق عدالت تربیتی دانسته و بر این اساس تسریع در
گسترش آن را ضرورتی انکارناپذیر تلقی نمودهاند.
صرفنظر از دالیلِ حذف جداسازی و یا کاستیهایی که احتماالً برنامه درسی قصد
شده 8برای دانشآموزانِ با آسیب شنوایی دارد ،یادگیریهایی که دانشآموزان از نتیجۀ
اجرای برنامه درسی تجربه مینمایند ،تفاوت عمدهای دارد (آکر ،فسولیو و مولدر،1
 .)8030این پدیده ناشی از تعامل پیچیده متغیرهای مختلفی میباشد که الزمه ماهیت
یادگیری است (گوتک ،3993 ،ترجمه پاکسرشت )3123 ،و گرینسپن 4بهعنوان یکی از

1. Wolters, Knoors, Cillessen, & Verhoeven
2. Intended curriculum
3. Akker, Fasoglio, & Mulder
4. Greenspan
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واضعان رویکردهای 3روانشناسی رشدِ افراد با نیازِ ویژه ،از آن بهعنوان استراتژیهای حاکم
بر الگوهای تعاملی یاد کرده است (بیات .)8033 ،گرینسپن در قالب رویکردِ تحولی،
تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط ،8بینشی را در خصوص پلکان تحولی رشد و همچنین
چرایی ناتوانی و چگونگی مواجهه با آن برای گذر از پلکان تحولی رشد مطرح نموده
است که امکان تفسیر و تبیین پدیدههای حوزه با نیازِ ویژه باألخص افرادِ با آسیب شنوایی
را میسر میسازد .بهزعم وی ،افراد با نیازِ ویژه دارای تفاوتهای منحصربهفردی دریکی از
موضوعات مربوط به تعدیل و یا پردازش حسی ،توانایی پردازش و پاسخدهی به عواطف،
تن عضالنی و ردیف بندی حرکتی هستند که ریشه در آرایش ژنتیکی و یا حوادث زیستی
دوران بارداری و یا بعد از تولد دارند .این تفاوتها بهخودیخود حد رشد فرد را مشخص
نمیکنند ،بلکه تعیینکننده سبکهای ارتباطی خاصی هستند که حامیان بایستی در محیط
خانه و مدرسه هدفگیری نمایند تا امکان گذر فرد از پلکان تحولی و درنتیجه دستیابی
به سطوح عالی رشد میسر شود (گرینسپن و ویدر.)8006 ،1
گرینسپن نقشهای برای مسیر رشد انسان از بدو تولد تا بزرگسالی مشخص نموده و
معتقد است انسان برای تبدیلشدن به موجودی خالق ،آگاه ،متفکر و بااراده الزم است
شانزده پلکان تحولی را از توجه و تنظیم تا فرزانگی طی نماید (امینیزدی .)3193 ،شش

پلکان اول تحت عناوین زیر نامگذاری و بهعنوان "قابلیتهای پایۀ هیجانی کارکردی" از
آن یادشده است )3 :توجه و تنظیم )8 ،جذب شدن به انسانها )1 ،ارتباطات دوطرفه)4 ،
ارتباطات حل مساله اجتماعی هدفمند )5 ،خلق و استفاده از ایدهها و  )6پل زدن بین ایدهها.

این قابلیتها از این جهت "هیجانی" نامیده شدهاند که دستیابی به آنها باعث
سازماندهی بهتر اجزای سیستم عصبی و بروز تواناییهای سطح باالتر جسمی و

روانشناختی در انسان میشود .همچنین به آنها "کارکردی" نیز گفته میشود؛ چراکه اوالً
کودکان را قادر میسازند تا با جهان اطرافشان تعامل داشته باشند و ثانیاً بسیاری از
 .3رویکردهای متعددی به روانشناسی رشد در حوزه کودکان با نیازهای ویژه وجود دارد .این رویکردها تحت عناوین
سازندهگرایی ،سازنده گرایان اجتماعی ،رفتاری مدرن ،پردازش حسی ،اکولوژیکی تقابلی و ارتباط محور مداخلهای
دستهبندی شدهاند و مخاطب محترم برای اطالع از این رویکردها میتوانند به منبع تألیف شده توسط بیات (:8033
 )336-802مراجعه نماید.
)2. DIR Approach (The Developmental, Individual-differences, Relationship-Based
3. Wieder
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قابلیتهای دیگر را رهبری میکنند (گرینسپن و ویدر .)8006 ،ضمناً اگرچه فرد از بدو
تولد تا ششسالگی این مراحل را تجربه نموده و به قابلیتهای آن مسلط میشود ،اما
تمامی دانشآموزان اعم از عادی و با نیازِ ویژه الزم است برای هر محتوای درسی آن را در
محیط یادگیری تجربه نماید .لذا قابلیتهای این مراحل بهعنوان ابزاری برای یادگیری
معنادار محسوب میشوند (گرینسپن و لوئیس.)8005 ،3
از جمله بینشهای دیگر این رویکرد که توانایی تبیین و تفسیر پدیدههای حوزه با نیازِ
ویژه را به ما میدهد ،نقشی است که گرینسپن برای هیجان و هوش قائل شده است.
گرینسپن معتقد است ارگانیسم انسان از جمله تیم ذهنی شامل حواس ،حرکتها ،توجه،
حافظه ،یادآوری ،استدالل و در کل ساخت معنا ،تحت هدایت هیجان هماهنگ و یکپارچه
میشوند و تعامالتِ هیجانی در گذر موفقیتآمیز انسانها از پلکانِ تحولیِ رشد نقش
اساسی ایفا مینماید .ضمناً برای هوش نقشی تحولی و توسعه یافتنی در نظر گرفته است.
هوش ،قابلیت ایجاد و تولید ایدهها ،تعمق ،سازماندهی و کارکرد ایدهها در یک
چهارچوب منطقی تعریف شده و دارای جنبههای هیجانی-کارکردی است .چراکه از
سویی هیجانات اساس تفکر هستند و از سوی دیگر ما را قادر میسازند تا از قابلیتهای
شناختی و پردازشیمان در روشهای معناسازی و کارکردی استفاده نماییم (گرینسپن و
شانکر.)8004 ،8
درواقع افراد نادری از جامعهی هدف که توانستهاند با آسیبِ شنوایی شدید و حتی
بدون استفاده از سمعک به موفقیتهایی باالتر از همساالن عادی برسند و به عنوان چالش
برانگیزان نظام آموزشی محسوب میشوند ،مؤید ادعایی است که گرینسپن در مورد نقش
بالقوه راهبردهای تعاملی برای غلبه بر محدودیتهای ناشی از پردازش و تعدیل حسی
اظهار داشته است .توفیق این افراد در حالی است که نتایج پژوهشها حکایت از شکست
تحصیلی دانشآموزانِ با آسیب شنوایی و حتی برخوردار از موهبت کاشت حلزون دارند.
پژوهش حاضر درصد است تا با استفاده از راهبردهای پژوهش موردی و پاسخ به سؤاالت
زیر ،زمینه درک و فهم عمیقی در خصوص الزامهایِ تحولی تعاملی دانشآموزانِ با آسیب
شنوایی که حتی بدون استفاده از وسایل تقویت شنوایی قادر به چنین پیشرفتهای تحصیلی
شدهاند ،فراهم نماید .نتایج این پژوهش به امکان دستیابی افراد جامعه هدف به الزامات
1. Lewis
2. Shanker
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تحول و مواهب آن متعهد نیست و صرفاً میتواند بهعنوان شالوده نظری در مباحث مربوط
به اثربخشتر نمودن شیوۀ آموزشِ دانشآموزانِ با آسیب شنوایی مورد استفاده قرار گیرد.
 .3دانشآموزانِ موفقِ با آسیب شنوایی که قادر به کسب موفقیتهایی حتی بیشتر
از همساالن عادی خود شدهاند ،چه راهبردهایی را در محیط مدرسه و خانواده تجربه
کردهاند؟
 .8این راهبردها در کدامیک از محیطهای خانه و یا مدرسه تدبیر شدهاند و در
کدامیک از محیطها نیازمند تقویت و مداومت بودهاند؟
 .1رفع آسیب شنوایی از طریق کاشت حلزون در چه صورت میتواند زمینه توفیق
تحصیلی و امکان خوداتکایی دانشآموزانِ با آسیب شنوایی را در محیطهای عادی فراهم
نماید؟

روش پژوهش
از آنجا که پژوهشگر در نظر دارد یک پدیده پیچیده را به همان صورتی که
شرکتکنندگان تجربه کردهاند 3درک نماید و در گزارش نمودن یافتهها دیدگاه خود 8را
بهصورت همدالنه حفظ نماید ،مطابق نظر گال و بورگ و گال ( ،8005ترجمه نصر،
 )3123الزم است از روش پژوهش موردی با یکی از اهداف توصیف ،تبیین و یا ارزشیابی
استفاده نماید .لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبردهای پژوهش موردی
و با هدف توصیف موارد انجام شده است؛ بهنحویکه شرح غنی از استلزامات تحولی-
1
تعاملی آنان فراهم شده و موقعیت موارد انتخاب شده بازآفرینی شود .سیرایت و گرینگ
( )8002معتقدند که در چنین پژوهشهایی انتخاب موردهای پژوهش بایستی از فن
بیشترین تفاوت و یا تشابه 4استفاده شود .با توجه به فن یادشده ،مالکهای زیر در انتخاب
موردهای پژوهش مدنظر قرار گرفت:
الف) بیشترین تشابه در مشخصات جمعیتشناختی و وضعیت یکسان در میزان و علت
آسیب شنوایی.

1. Emic
2. Etic
3. Seawright & Gerring
4. Most Similar/Most Different Cases
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ب) بیشترین تفاوت در توفیق تحصیلی بهرغم عدم استفاده موفق از وسایل تقویت
شنوایی.
از جمله امتیازات موردهای انتخابیِ پژوهش ،سن و تحصیالت فعلی آنان بود؛ چراکه
نظرات صائبی حداقل در درک عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی خود ابراز داشتهاند.
مشخصات جمعیتشناختی موردهای پژوهش که بر اساس پرسشنامه محقق ساخته
جمعآوریشده ،به شرح جدول  8است.
جدول  .2مشخصات جمعیتشناختی موردهای پژوهش
موردهای پژوهش مقولهها

مورد مطالعه الف

میزان آسیب شنوایی موردهای مطالعه

تولد فرزند

در گوش چپ
ماهگی

سن ورود به دبستان و سایر ناتواناییهای جسمی

وضعیت والدین در هنگام

بیش از  90دسیبل در گوش راست و  300دسیبل
آسیب بهصورت مادرزادی -سن تشخیص حدود 6

زمان آسیب و سن تشخیص

پدر

مورد مطالعه ب

سن ورود به دبستان  3سالگی -آسیب فقط در حس
شنوایی

شغل و میزان

کارمند -کارشناسی

تحصیالت
شغل

مادر
میزان تحصیالت
خواهر

وضعیت افراد خانواده
برادر
وضعیت شنوایی والدین و اعضای خانواده

معلم معلولین جسمی

خانهدار

حرکتی
دانشجوی سال اول

دیپلم

کارشناسی
ا نفر 5 -سال بزرگتر-

-

سالم
-

ا نفر -دو سال بزرگتر-
سالم

شنوا -ناشنوایی فرزندان از نوع اول

روش و ابزار جمعآوری دادهها :دادهها در خصوص موارد ،از طریق مصاحبه نیمه
ساختاریافته (از موارد انتخابی ،والدین ،معلمان و دوستان دوران تحصیل) ،بررسی
کارنامه های تحصیلی ،ادیوگرام مربوط به تشخیص میزان آسیب شنوایی و مشاهده فیلمها
جمعآوری شد  .برای اطمینان از جامع بودن اطالعات دریافتی ،تعیین تعداد جلسات
مصاحبه با حامیان موردهای پژوهش تا حد اشباع اطالعات و تواتر ادامه یافت.
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روش ارزیابی درک زبان نوشتاری و سواد خواندن :از آنجا که خواندن ،بنیادی برای
یادگیریهای شخصی و رشد عقالنی (مولیز ،کندی ،مارتین و سینسبری )8006 ،3و یکی
از مهمترین نیازهای دانشآموزان در امر یادگیری است (کاکوجویباری ،سرمدی و
شریفی ،)3129 ،توانایی درک زبان نوشتاری و فرایند درک مطلب سواد خواندن موردها
مقایسه شد .به جهت اینکه برخی از پژوهشها (کلی )8001 ،8منجر به این نتیجه شدهاند
که ضعف توانایی خواندن و درک مفاهیم دانشآموزان با آسیب شنوایی فراتر از مقطع
تحصیلی آنهاست ،ابتدا از داستان موش وارونه که در آزمون جهانی پرلز (کریمی ،داعی
پور و پور اسماعیلی )3122 ،برای دانشآموزان پایه چهارم دبستان استانداردشده است،
استفاده گردید .سپس کتابهای درسی سالهای پایانی راهنمایی و متوسطه با دستورالعمل
آزمون یادشده در اختیار آنان قرار گرفت .همچنین بهمنظور بررسی توانایی درک و
استفاده از قابلیتهای زبان گفتاری افراد مورد مطالعه ،ابتدا داستان استانداردشده مسیر
رودخانه (کریمی و همکاران )3122 ،توسط یکی از پژوهشگران بیان شد و سپس از موارد
پژوهش خواسته شد تا تفسیر ،استنباط و نتیجهگیری خود را بهصورت شفاهی بیان نمایند.
ضمناً توانایی مورد ب در خزانه لغت ،سالست گفتار و درک زبان گفتاری دیگران در
سنین قبل و بعد از انجام کاشت حلزون ،از طریق مشاهده فیلمهای موجود بررسی شد.
روش تحلیل دادهها :گال ،بورگ و گال ( ،8005ترجمه نصر )3123 ،برای تحلیل
یافتههای پژوهش موردی ،سه روش تحت عناوین تفسیری ،ساختاری و تأملی را توصیه
نمودهاند و برای روش تحلیل تفسیری که در این پژوهش استفاده شده است سه گام توصیه

شده که در این پژوهش به شرح زیر اقدام شده است  :در اولین گام پس از هر جلسه ،یافته-
های پژوهش با هدف کشف و برجسته نمودن نکات کلیدی ،مورد بررسی قرار میگرفت.
آنگاه تمامی نکات کلیدی که از مصاحبهها ،مشاهده فیلمها و اسناد جمعآوریشده بود
بهصورت یک پایگاه اطالعاتی درج گردید و اقدام به کدگذاری مفهومی آنها گردید.
این کدها ،پژوهشگران را به تدوین مقولهها و مضامین مطابق آنچه در قسمت یافتهها
درجشده رهنمون ساخت.

1. Mullis, Kennedy, Martin, & Sainsbury
2. Kelly, L. P.
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روش اعتمادبخشی به یافتههای کیفی :جهت اعتمادبخشی 3به یافتهها بهنحویکه برنامه-
ریزان بتوانند بر آن تکیه نمایند ،مطابق مالکهای موردنظر کرسول ( ،8009ترجمه
کیامنش و دانای طوسی )3193 ،و لینکلن و گوبا ( )3925عمل شد .به این منظور با صرف
وقت کافی 8و کنترل مجدد یافتهها توسط مشارکتکنندگان ،1نسبت به افزایش قابلیت

پذیرش( 4روایی درونی) اقدام شد .جهت قابلیت انتقال (روایی بیرونی) 5از روش سه-

سویهسازی در منابع و ابزار برای جمعآوری اطالعات 6و به جهت افزایش قابلیت اعتماد
(پایایی) 3از روش توافق رمزگذاران 2استفاده شد .درنهایت به جهت قابلیت تایید (عینیت)،9
تالش شد تا یافتههایی متضاد با یافتههای قبلی 30بهدست آید و همچنین در جهت
تعمیمیافتهها به نظریه گسترده( 33رویکردِ تحولی ،تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط) اقدام
گردید.
ماهیت پژوهشهای کیفی رعایت مالحظات اخالقی را دوچندان میکند .لذا اقدامات
الزم در خصوص گشودگی ،اعتماد ،تعهد و رازداری 38انجام شد .ازجمله این اقدامات
ارائه گزارش نهایی پژوهش به موارد و والدین آنان بود تا اوالً رضایت کامل خود را برای
انتشار اعالم کنند و ثانیاً یافتهها را دوباره کنترل نمایند .درعینحال به جهت رعایت احتیاط
بیشتر از ذکر شهر محل سکونت موارد انتخابی در پژوهش خودداری شد.

یافتههای پژوهش
نتایج پژوهش در شش مضمون به تفکیک مورد الف و ب ذکرشده تا امکان مقایسه و فهم
بیشتر استلزامات تحولی اثرگذار بر آموزش دانشآموزان جامعه هدف میسر شود.
مضمون اول :اقدامات توانبخشی والدین

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 خصوص مورد الف ،مادر تالش نموده قابلیتهای همساالن عادی را در هر سن
شناسایی و کودک خود را در آن قابلیتها توانمند نماید .برقراری ارتباط کالمی (بدون
استفاده از اشاره و با استفاده از قدرت بینایی) مهمترین توانمندی است که مادر در
تعامالتش آن را هدفگیری نموده است .او برای توفیق فرزندش دررسیدن به این هدف
(با وجود حس لجاجت شدید) ،از یکسو بر رفتار اقوام مبنی بر عدم استفاده از اشاره
نظارت داشته و از سوی دیگر مداخالتی برای افزایش اعتمادبهنفس انجام داده است .از
جمله این اقدامات تفویض مسئولیت خرید منزل ،ضمن هماهنگی با فروشندگان بوده است.
اما تعامالت والدین مورد ب بر تقویت حس شنوایی معطوف شده است .آنان با این باور
که فرزندشان دچار آسیب شنوایی شدید شده و چارهای جز پذیرفتن وضعیتی مشابه سایر
افراد ناشنوا ندارد ،خود را با شرایط کودک منطبق کردهاند و به اشارات او برای برقراری
تعامل و اجابت خواستههایش پاسخ دادهاند.
جدول  .3اقدامات توانبخشی والدین
الف

موردهای مطالعه مقولهها
واکنش اولیه مادران نسبت به خبر
ناشنوایی فرزندشان

ب

تلقی از ناشنوایی بهعنوان مانعی برای رشد و رسیدن به منزلت اجتماعی

الگوی تعاملی حاکم بر

مادر

تحولی

طبی

استراتژی توانبخشی والدین

پدر

طبی

طبی

الگوی تعاملی والدین در توانبخشی

تسلط به قابلیت زبان رایج با

پیشدبستان

لبخوانی

مقدار زمان استفاده از سمعک

ششماهگی تا چهارسالگی

ششماهگی تا پنجسالگی

کاشت حلزون

انجام نشد

پنجسالگی

تربیت گفتاری

از ششماهگی توسط مادر

از یکسالگی توسط مربی

تربیت شنوایی

بهطورجدی موردتوجه نبوده

بعد از کاشت توسط مربی

نحوه برقراری ارتباط

زبان رایج (لبخوانی)

محدوده افراد برای برقراری ارتباط

بنا به نیاز بدون محدودیت

صرفاً با تعدادی از اقوام

فناوری انتخابی برای توانبخشی

موبایل ،کامپیوتر

سمعک ،کاشت حلزون

اصالح خود پنداره

انجام مداخله جدی مخصوصاً
قبل از دبستان توسط مادر

عدممداخله والدین ،مداخله منفی
ناشی از اقدامات گروه پزشکی

افزایش اعتمادبهنفس

انجام مداخله جدی مخصوصاً
قبل از دبستان توسط مادر

عدممداخله والدین ،تأثیر منفی
اقدامات گروه پزشکی

تالش برای یادگیری زبان اشاره

زبان اشاره قبل از عمل ،کالمی
محدود بعد از عمل
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نگرش اعتقادی والدین

جبر

اختیار

مضمون دوم) تحوالت هیجانی
نوع نگرش والدین و تعامالت آنان با مورد الف (در خصوص برخورد با کودک
همانند افراد عادی و وادار نمودن او به برقراری ارتباط کالمی) موجب شده است وی تا
سهسالگی اختالالتی ازنظر هیجانی ،همچون پرخاشگری شدید را از خود نشان دهد؛ اما
تسلط به برقراری ارتباط کالمی ،در عین رفتار کنترلشده اطرافیان توسط مادر ،نهتنها از
شدت این اختالالت کاسته ،بلکه تحوالت هیجانی مثبتی را در برداشته است .در خصوص
مورد ب هدف نهایی والدین که تقویت حس شنوایی است ،با انجام کاشت حلزون به اتمام
رسیده است .آنان بر این باورند که کودک چون به توانایی شنیدن دستیافته ،صرفاً با
حضور در جلسات گفتاردرمانی و تقویت شنوایی ،مراحل رشد را بهصورت طبیعی طی
خواهد کرد .محیط نامناسب آموزشی (بیمارستان که کودک قبالً برای عمل کاشت تجربه
ناخوشایندی از آن دارد) موجب اضطراب در او شده و استرس ناشی از سختیهای تنظیم
دوره ای دستگاه کاشت ،اضطراب را شدت بخشیده است .این اضطراب با عدم جدیت
اطرافیان برای ارتباط کالمی صحیح همراه بوده و موجب توفیق اندک مورد ب در تسلط
بر مفاهیم زبانی شده است .میزان توانمندی متفاوت موارد انتخابی پژوهش در برقراری
ارتباط با اطرافیان (در خانواده و جامعه) تحوالت هیجانی را به شرح جدول  4در پی داشته
است.
جدول  .4تحوالت هیجانی
مورد الف
در دوران نوزادی :فعال ،لجوج،
تا سهسالگی= فعال ،لجوج ،پرخاشگری شدید

مورد ب
در دوران قبل از عمل کاشت حلزون:
اجتماعی ،جسور
( 5سالگی) پس از انجام کاشت حلزون:
خجالتی ،مضطرب ،منزوی
اول دبستان= در خود فرورفته

بعد از سهسالگی= دارای جنبههای برونگرایی (فعال ،گرم ،قاطع،

سوم دبستان=روحیه حساس ،اضطراب شدید

جرات ورز) اعتمادبهنفس باال (بهطور مثال در دبستان ،بدون استفاده از

منجر به مداخله درمانی ،وسواس

سمعک و عدم وضوح و سالست گفتار ،در گروه سرود مدرسه و
حتی اجراهای آن در حضور والدین شرکت کرده است)

اول هنرستان= وسواس ،انزوای شدید منجر
به قطع ارتباط فامیلی ،در خود فرورفته،
گرایش به ارتباط با ناشنوایان ،پرخاشگری به
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اعضای خانواده

مضمون سوم) تحوالت انگیزشی در تحصیل
انگیزشها بهعنوان حاالت درونی برای هدایت رفتار ،منتج از انگیزهها هستند که در
جداول زیر ذکرشدهاند.
جدول  .5تحوالت انگیزشی در تحصیل
مورد الف

مورد ب

قبل از  1سالگی= عدم عالقه به حضور در مهد

پیشدبستانی= عالقه به حضور در محیط آموزشی
اول دبستان= عالقه شدید به مطالعه و مدرسه

بعد از سهسالگی= عالقه به حضور در جمع
دبیرستان= عالقه بیشتر به تحصیل به دلیل امکان تأمین آیندۀ

سوم دبستان= عدم تمایل به حضور در مدرسه

شغلی دلخواه

اول راهنمایی= عدم تمایل منجر به ترک تحصیل
برای دو هفته
در دوران دانشگاه= عالقه شدید به جهت رشته تأمینکننده

اول دبیرستان= عدم تمایل شدید منجر به یک سال

آیندۀ شغلی

ترک تحصیل
هنرستان = عالقه به حضور در مدرسه در جمع
همساالن ناشنوا

جدول  .6انگیزههای (عوامل به وجود آورنده انگیزش) در طول دوران تحصیل
موارد
مقولهها

انگیزههای مثبت

مورد الف

مورد ب

تا قبل از سهسالگی در مهد= امکان

در مهد= مشوقهای اسباببازی

برقراری ارتباط

در دبستان= عشق به تحصیل و امکان ارضای نیاز به پیشرفت،

بعد از سهسالگی= موفقیت در رقابت با

حمایت معلم

همساالن عادی ،عالقه به حضور در جمع

در راهنمایی= ارتباط صمیمی با یکی از همکالسیها

در دوران دبیرستان= امکان دستیابی به

در دبیرستان= امکان ارتباط گرم و پرشور با همساالن،

شغل مناسب

افزایش اعتمادبهنفس به دلیل تواناییهای درسی برتر از

دانشگاه= موفقیت در رقابت با همساالن

همکالسیها

انگیزههای منفی

تا قبل از سهسالگی= عدم امکان تعامل با
همساالن
بعد از ورود به مدرسه= رفتار تحقیرآمیز
برخی از معلمان و مدیران

در پیشدبستانی :عدم تناسب فعالیتهای آموزشی با عالئق،
استفاده از محیطهای درمانی برای آموزشهای بعد از
کاشت
در دبستان و راهنمایی :احساس ضعف نسب به همکالسیها
در دبیرستان :آیندۀ شغلی غیر دلخواه
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مضمون چهارم) توانایی درک زبان نوشتاری ،درک و استفاده از قابلیتهای زبان
گفتاری
توانایی درک زبان نوشتاری (در بعد فرایند درک مطلب) و توانایی درک و استفاده از
قابلیت های زبان گفتاری نیز شامل مقوالت خزانه واژگان ،درک مفاهیم انتزاعی ،سالست
گفتار ،درک زبان گفتاری دیگران به شرح ذکرشده در قسمت روش پژوهش احصا
گردید ،که نتیجۀ آن در جدول  3آورده شده است.
در خصوص مورد الف این مقوله شامل خزانه واژگان و درک مفاهیم انتزاعی در حد
همساالن عادی است؛ اما فهم گفتار او برای دیگران به دلیل عدم وضوح و روان نبودن
گفتارش با زحمت بسیار انجام میشود .وی با توجه به استفاده از قدرت بینایی ،بدون
استفاده از سمعک ،گفتار دیگران را از طریق لبخوانی درک میکند.
جدول  .7توانایی درک زبان نوشتاری در بعد فرایند درک مطلب
موردهای مطالعه مقولهها

مورد الف

مورد ب

تمرکز بر اطالعات
صریح بیانشده و
بازیابی آنها

فرایند درک مطلب

دستیابی به
استنباطهای روشن و
نتیجهگیری مستقیم
تفسیر و تکمیل نظرات

در حد
همساالن
عادی

فقط در صورت توضیح برخی کلمات ،فرد قادر به فهم مطالب
بود و میتوانست با استفاده از خزانه واژگان بسیار محدود ،به
سؤاالت مربوط به هر قسمت پاسخ دهد.

و اطالعات
بررسی و ارزیابی
محتوا ،زبان و عناصر
مربوط به متن

در خصوص مورد ب توانایی یادشده ازنظر زمانی در سه مقطع قبل از کاشت حلزون،
قبل و بعد از تحصیل در مدارس ویژه ناشنوایان قابلتوجه است .قبل از کاشت حلزون با
وجود استفاده از سمعک ،خواستههایش از طریق اشاره مطالبه مینموده و نسبت به گفتار
دیگران نیز درکی نداشته است .پس از عمل کاشت حلزون ،وضعیت شنیدن گفتار
دیگران ،وضوح و روان بودن گفتارش برای دیگران نسبت به افرادی که از سمعک استفاده
میکنند باالتر از حد انتظار ارزیابی شده است؛ اما درعینحال به دلیل کمبود دامنه واژگان
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عدم درک مفاهیم انتزاعی و توالی شنوایی در مقایسه با افراد عادی در حد بسیار ضعیف
بوده است .پس از ورود به هنرستان ویژه و برقراری ارتباط با دانشآموزانِ با آسیب
شنوایی ،رشد قابلتوجهی در دامنه واژگان او و توانایی قابلیتهای زبانیاش با اعضای
خانواده مشاهده شده است .والدین رشد دامنه واژگان او را درنتیجۀ از بین رفتن استرس،
برقراری ارتباط با دوستان در خارج از مدرسه از طریق پیامک میدانند.
مضمون پنجم) چگونگی تعامالت والدین در پیگیری تحصیلی
الف) موضع والدین نسبت به برنامه درسی اجرایی :والدین مورد الف با مداخله جدی
سعی در شناساندن ظرفیتها و محدودیتهای کودک به معلمان داشتهاند .به حدی که
حتی موجب شده در دو پایه در بین سال تحصیلی نسبت به تغییر مدرسه اقدام نمایند.
والدین مورد ب اگرچه نسبت به رخدادهای ناشی از برنامه درسی اجرایی حساس بودهاند،
اما به دلیل عدم تسلط فرزندشان به درک مفاهیم گفتاری و نوشتاری و عدم امکان برقراری
ارتباط با همساالن و مربی ،مشکالت و اختالالت هیجانی فرزندشان را پذیرفتهاند.
ب) موضع والدین نسبت به نحوه مطالعه فرد در منزل :والدین مورد الف سعی در فهم
مطالب بهجای حفظ کردن و ایجاد فرصتهای طبیعی برای افزایش دامنه واژگان
فرزندشان داشتهاند .بهنحویکه این رفتار در مورد الف نهادینه شده و اثرات مثبتی در
تحصیل او در دانشگاه داشته است .درصورتیکه والدین مورد ب از رهنمودهای معلمان
رابط تبعیت نموده و با تهیه سؤاالت با پاسخهای خالصهشده کودک را برای ادامه تحصیل
ترغیب نمودهاند.
مضمون ششم) پیشرفت تحصیلی موارد انتخابی
نظر به اینکه در نظام آموزشی برونداد کیفی جهت ارزیابی افراد مورد بررسی وجود
نداشت ،بهناچار از کارنامهها که به شکل کمی مستند است استفاده شد .مقولهها در این
خصوص ،شامل شیوه آموزشی بهره مند شده ،حداقل و حداکثر نمرات ،معدل کل و رشته
تحصیلی به تفکیک سال تحصیلی در جدول  2ذکر شده است.
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جدول  .8وضعیت تحصیلی موارد انتخابی پژوهش در طول تحصیل
مورد انتخابی
مورد الف

محیط آموزشی

حداقل نمره

حداکثر نمره

معدل کل

محیط آموزشی

39

80

39.98

4

39

80

39.33

5

39.35

80

39.24

33.5

80

39.41

39

80

39.15

32.5

80

39.23

35.5

80

32.26

عمومی ویژه

34.35

80

32.43

هنرستان

34.85

80

32.44

35

39.5

35.25

دبستان

1

راهنمایی

3
8
1
3

متوسطه

8
1

پیشدانشگاهی

فراگیر
غیرانتفاعی

فراگیر
غیرانتفاعی
عمومی
غیرانتفاعی
تجربی-
فراگیر دولتی
تجربی
فراگیر غ

وضعیت فعلی در زمان
مصاحبه

حداقل نمره

8

80

80

80

تلفیقی دولتی
تلفیقی
غیرانتفاعی
تلفیقی دولتی

تلفیقی دولتی

حداکثر نمره

3

80

80

80

تحصیلی

معدل کل

پایه

مورد ب

39.66

80

39.94

80

80

80

39.11

80

39.21

36.11

80

32.10

39

80

39.45

35.66

80

39

34.66

80

32.30

34.5

80

39.81

ترک تحصیل از دبیرستان

ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی

ویژه -رشته
نقاشی
-

تلفیقی
35.66

80

39

32.5

80

39.64

33.35

80

39.38

-

-

-

سوم هنرستان رشته نقاشی

مطابق نتایج جدول  ،2مورد الف حداقل نمرهها را در دروس تاریخ ،جغرافیا ،زیست و
شیمی کسب کرده و حداکثر نمرههای او نیز اکثراً مربوط به دروس ریاضی ،فیزیک ،قرآن
و امالء بوده است .این موضوع در خصوص مورد ب وضعیت ثابتی نداشته است .در دوره
دبستان حداکثر نمره فرد در دروس قرآن ،ریاضی ،اجتماعی و حداقل نمرهها مربوط به
دروس دینی ،انشاء قرائت و تاریخ بوده؛ اما در مقطع راهنمایی درس ریاضی ازجمله
دروسی است که فرد حداقل نمره را در آن درس کسب کرده است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش از چند بعد قابل بحث و بررسی هستند که به شرح زیر به آن پرداخته شده
است:
الف) اقدامات توانبخشی والدین :دیدگاههای متعددی در خصوص چگونگی رفع
موانع حاصل از آسیب شنوایی وجود دارد .شریفیدرآمدی ( ،3120به نقل از کاظمی،
 )3198این دیدگاهها را تحت عناوین الگوی طبی ،تحولی ،شناختی ،انسانگرا ،رفتاری و
بومشناختی دستهبندی نموده است .درواقع درصورتیکه با دیدگاه طرفداران دو الگوی
طبی و تحولی ،مشخصات جمعیتشناختی موردهای پژوهش و اقدامات توانبخشی
والدینشان را که در جداول  8و  1ذکرشده است بررسی نماییم ،دو انتظار متفاوت در ذهن
شکل میگیرد .به تعبیر دیگر ،طرفداران الگوی طبی معتقد به تشخیص جامع اختالالت
جسمی-عصبشناختی هستند و ضمناً تحریک حسی را مقدم بر مداخالت تربیتی میدانند؛
لذا انتظار خواهند داشت مورد مطالعه ب که اقدام به کاشت حلزون نموده است ،توفیق
بیشتری حاصل کرده باشد .از سویی دیگر ،طرفداران الگوی تحولی معتقدند که افراد با
نیازِ ویژه همانند افراد عادی ،بهموازات پیشرفت بهسوی پختگی و بلوغ ،مراحل تحولی
معینی را اما با سرعتی کندتر میگذرانند؛ بنابراین بر استفاده از روشهای تربیتی مناسب با
مرحله تحول فرد و در محیط طبیعی تأکید دارند و بر همین اساس توفیق مورد مطالعه الف
را انتظار خواهند داشت .همانگونه که در ادامه ذکر خواهد شد نتیجه سیر تجربیات افراد
مورد مطالعه گویای تایید عقاید طرفداران الگوی تحولی و یا به تعبیر دیگر توفیق مورد
مطالعه الف است که با وجود آسیب شنوایی شدید از وسایل تقویت شنوایی نیز استفاده
ننموده است.
توفیق مورد مطالعه الف همچنین مؤید ادعای گرینسپن و ویدر ( )8006است که مدعی
هستند آسیب در حس شنوایی صرفاً چگونگی گذر فرد از مراحل رشد را متفاوت مینماید
و کم و کیف الگوهای تعاملی که اطرافیان با فردِ با آسیب شنوایی دارند تعیینکننده حد
رشد خواهد بود .اگرچه والدینِ مواردِ مطالعه در پژوهش حاضر نیز ناشنوایی فرزندانشان را
یک مصیبت تلقی نمودهاند؛ اما با اتخاذ استراتژیهای تعاملی متفاوت دو توفیق تحصیلی
کامالً متفاوت را برای فرزندانشان به ارمغان آوردهاند .والدین مورد ب با اتخاذ الگوهای
طبی مترصد تقویت حس شنوایی کودک خود بودهاند و اقدامات توانبخشی را به جلسات
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گفتاردرمانی و تقویت شنوایی واگذار نمودهاند؛ اما والدین مورد الف با اتخاذ الگوهای
تحولی ،نخست اقدام به شناسایی توانمندیهای همساالن عادی نموده و آنگاه زمینه تسلط
کودک به آن قابلیتها را در محیط عادی فراهم کردهاند (جدول  .)1باور والدین
موردهای پژوهش در مورد محدودیتهای ناشی از آسیب شنوایی نیز همسو با یافتههای
هیندلی ( )8005است که اظهار داشتهاند والدین افرادِ با آسیب شنوایی بر این باورند که
آسیب شنوایی محدودکنندۀ حد رشد است .این باور ناصواب تا حدی در بین والدین
نهادینه شده است که مطابق یافتههای شاکری ،قاسمی ،امیرآبادی ،شاهرخی و دزیانی
( ) 3126برخی از آنان برای جلوگیری از برچسب ناشنوایی به فرزندشان با وجود داشتن
بضاعت مالی حتی از مراجعه به پزشک و مداوای فرزند کمشنوای خود هراس دارند.
ب) تحوالت هیجانی موردهای پژوهش :اگرچه در خصوص نقش هیجان در تحول
روانشناختی کودک دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ اما یافتههای این پژوهش همسو با
بینش حاکم بر رویکرد تحولی ،تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط قابل درک و تفسیر
است .به باور گرینسپن و لویس ( )8005هیجانات نقش هماهنگکننده تیم ذهنی را بر
عهده دارند و کم و کیف هیجانات نیز بر اساس میزان تسلط فرد بر قابلیتهای پایۀ رشد
تعیین میشود .به تعبیر دیگر در صورتی فرد میتواند تیم ذهنی خود از جمله توجه ،تفکر،
یادآوری ،استدالل و سایر توانمندیهای ذهنی را جهت دستیابی به رشد عالی مورد
استفاده قرار دهد که متناسب با سن تحولی به یکسری قابلیتها برای خودتنظیمی با محیط،
جذب و صمیمیت با اطرافیان ،ارتباط دوطرفه با حامیان و همساالن ،حل مساله هدفمند
اجتماعی ،بازنمایی ایده و پل زدن بین ایدهها تسلط پیدا کرده باشد .در غیر این صورت
انتظار گرایش به انزوا و افسردگی که پژوهشگران (از جمله ولتر و همکاران8033 ،؛ لی،
8030؛ افروز3122 ،؛ میرزایی ،فرهانی ،حیدری و عامری )8033 ،گزارش نمودهاند دور از
انتظار نخواهد بود.
نتایج جدول  4بیانگر دو روند هیجانی متفاوت است که صرفاً نه به دلیل آسیب در
حس شنوایی بلکه در نتیجه استراتژیهای تعاملی والدین حاصل شده است .والدین مورد
مطالعه الف از نیاز ارتباطی شدیدی که کودک در دوران اولیه زندگی دارد استفاده و وی
را وادار نمودهاند از حس بینایی بهعنوان عمدهترین حس (هاالهان و کافمن ،8009 ،ترجمه
علیزاده و همکاران )3122 ،برای تسلط به قابلیتهای زبان رایج و بیان نیازهای خود استفاده
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نماید .در این دوران مورد مطالعه الف هیجاناتی از قبیل پرخاشگری را ابراز داشته است ،اما
پس از سهسالگی که فرد به قابلیتهای زبانی همساالن تسلط یافته است همسو با نظر پیاژه

3

( )3959قدرتی ویژه در خود احساس کرده و توانایی الزم را برای حضور در جمع
همساالن عادی پیدا کرده است .اما والدینِ مورد مطالعه ب با پاسخ به اشارات بدنی و
چهرهای کودک ،تا حدودی وی را در شکلگیری دانش حسی و عملی و یادگیری
طرحوارههای فضایی ،هیجانی و رفتاری برای گذر از سه مرحله اول قابلیتهای پایه رشد
هیجان کارکردی یاری نموده است و به همین دلیل وضعیت هیجانی گزارش شده در این
سنین ،حکایت از رضایت وی در این دوران دارد .بالطبع عدم تسلط بر قابلیتهای زبان
رایج ،گذر مورد مطالعه ب را از پلکان بعدی تحولی رشد (ارتباطات دوطرفه ،ارتباطات
حل مساله اجتماعی هدفمند ،خلق و استفاده از ایدهها ،پل زدن بین ایدهها) مختل نموده
است .لذا همسو با یافتههای ورمولن و همکاران ( )8003بهرغم انجام کاشت حلزون موفق
به تعامالت هیجانی با اطرافیان نشده و وضعیت هیجانی گزارش شده در جدول  4را موجب
شده است.
مطالب یاد شده در واقع از سویی نفی عقاید افرادی همچون ورتس ،کاالتا ،تامکینز
( ،8003ترجمه امیرمجدی )3129 ،است که مدعی هستند افرادِ با آسیب شنوایی با استفاده
از زبان اشاره که نیازی به نظام گفتاری ندارند ،قادر به بیان مطالب و یا درک معنای
دیگران از جهان هستند .اما از سوی دیگر همسو با نظر هاالهان و کافمن ( ،8009ترجمه
علیزاده و همکاران )3122 ،است که باور دارند مشکالتی که افراد با آسیب شنوایی را در
محیطهای عادی به انزوا و افسردگی میکشاند ،ناشی از عدم امکان تعامل با اکثریت
اطرافیانی است که با زبانی غیر از زبان اشاره تعامل دارند .بنابراین مورد مطالعه الف که
تسلط به قابلیتهای زبان رایج را کسب نموده است ،قادر به بیان مطلب خود در جمع
همساالن عادی و درک معنای آنان را از جهان شده است و امکان رفع چالشهای هیجانی
و حضور مداوم در جمع همساالن عادی را پیدا کرده است.
پ) تحوالت انگیزشی در دوران تحصیل :حوزه معرفتی روانشناسی شاهد ظهور
رویکردهای متعدد و بعضاً متضاد در خصوص انگیزش بوده است که صاحبنظران
دستهبندیهای متفاوتی از این نظریهها و رویکردها ارائه کردهاند؛ اما بهزعم دسای،3995( 8
1. Piaget
2. Deci
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به نقل از کارشکی و محسنی )3193 ،در صورتی میتوان نظریات روانشناختی مطرحشده
را جزء نظری ات انگیزشی محسوب نمود که به دو جنبه رفتار شامل منبع انرژی و جهت
رفتار توجه داشته باشند .لذا به جهت توجه به دو جنبه منبع انرژی و جهت رفتار ،در جداول
 5و  6نکات کلیدی مستخرج از مشاهدات و مصاحبهها در قالب مقوالت ذکر شدهاند.
چالشهای ارتباطی که در مورد افراد جامعه هدف در مدارس تلفیقی گزارش شده
همسو با نظریههای غریزی ،منبعی برای ایجاد اضطراب ناخوشایند و مطابق نظریههای
انتظاری منبعی برای ایجاد باورهای مربوط به ضعف در خودکارآمدی شده است؛ اما
درعینحال هیچگونه راهکاری در دورههای تلفیقی برای مقابله با این چالشهای ارتباطی و
درنتیجه کاهش اضطراب و اصالح باورهای مربوط به خودکارآمدی اتخاذ نشده است.
بنابراین مداخالت اتفاقی و سلیقهای والدین و یا مربیان و همساالن عادی که تأثیرات
پیشبینی نشدهای دارند جایگزین تدبیر برنامه درسی برای مقابله با چالشها و ایجاد انگیزه
در فرد شده است .بهطور مثال در خصوص مورد مطالعه الف ،مداخالت مادر برای تسلط
فرزندش به قابلیتهای زبانی متناسب با همساالن موجب شده است تا وی امکان تعامل با
اطرافیان را پیدا کند و باورهای مثبتی در مورد خودکارآمدی در وی ایجاد شود .اما در
خصوص مورد ب دو اقدام توسط حامیان وی در محیط خانه و مدرسه برای رفع چالش
ارتباطی فرد و ایجاد انگیزه ادامه تحصیل اتخاذ شده است که صرفاً موجب حذف منبعِ
ایجاد اضطراب شده و متأسفانه تأثیری در مثبت نمودن باورهای خودکارآمدی وی نداشته
است .نخستین اقدام تهیه دفترچه سؤاالت با پاسخ خالصه شده در پایههای اول تا پنجم
دبستان است که انباشت اطالعات را موجب شده است .دوم چتر حمایتی است که توسط
3
دو تن از دانشآموزان کالس در مقطع راهنمایی ایجاد شده و تامیلسون و استریکلند
( )8005از آن بهعنوان تشکیل گروههای منعطف یاد کردهاند .تشکیل چنین گروهی که
بایستی بهعنوان یک روش علمی در مدارس تلفیقی مورداستفاده قرار گیرد بنا به حضور
اتفاقی دو دانشآموز عالقهمند به پشتیبانی عاطفی از مورد ب ایجاد شده و عدم وجود
همین چتر حمایتی در سال اول دبیرستان موجب شده چالشهای ارتباطی وی را به حدی از
اضطراب و باورهای منفی خودکارآمدی برساند که پس از دو ماه تحصیل در پایه نهم از
رشته تحصیلی مورد عالقهاش ترک تحصیل نماید.
1. Tomlinson & Strickland
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تصمیم مورد مطالعه ب به ادامه تحصیل در مدارس ویژه در پایه نهم ،همسو با یافتههای
ادینا و مارتا )8005( 3شکلگرفته است .آنان معتقدند چند عامل در افزایش عزتنفس افرادِ
با آسیب شنوایی مؤثر است که یکی از آنها عضویت در یک گروه اقلیت است .به تعبیر
آنان گروه اقلیت شامل اعضایی میشود که در آن اعضای گروه در یک یا چند ویژگی
برای مقابله با گروه اکثریت جامعه سهیم میشوند و لذا ضعف مورد مطالعۀ ب در ایجاد
ارتباط با همساالن عادی و همچنین ضعف در سواد خواندن که مبنایی برای یادگیریهای
شخصی و رشد عقالنی است به یک ویژگی مشترک بین وی با سایر دانشآموزان مدارس
ویژه برای مقابله با گروه اکثریت جامعه تبدیل میشود.
درواقع اختالالتی همچون افسردگی ،انزوا و پرخاشگری که دانشآموزانِ با آسیب
شنوایی به آن متصف شدهاند ،ناشی از ناامنی و آشفتگی روانی است که به دلیل عدم
درک احساس و تجربه حس صمیمیت و برقراری پیوندهای هیجانی و عاطفی با اطرافیان
در فرد شکل میگیرد (ولتر و همکاران .)8033 ،موافقت همهجانبهای وجود دارد که این
اختالالت هیجانی عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار میدهد (واگنر ،مولر ،هلمریچ ،هاس و
تدی )8035 ،8و انگیزه ادامه تحصیل را از آنان سلب میکند (لی8030 ،؛ افروز.)3122 ،
ت) توانایی درک زبان نوشتاری و درک و استفاده از قابلیتهای زبان گفتاری :نتایج
این مضمون از دو بعد قابل بررسی است .نخست در خصوص مورد مطالعه ب که حتی با
استفاده از کاشت حلزون ضعف عمدهای در تواناییهای فوق داشته است .این ضعف
همسو با نتایج برخی پژوهشگران از جمله رضایی ،رشیدی و مرسعی ( )8036است که بیان
کردهاند کاشت حلزون بهتنهایی نمیتواند مشکالت فرد را در تسلط به تواناییهای فوق
رفع کند .دومین نکته ،توفیق مورد مطالعه الف است که حتی بدون استفاده از سمعک به
تواناییهای فوق تسلط پیدا کرده است .این توفیق مؤید نتایج مهرآوری ،اموری ،پارت،
کالرمن و استرات )8033( 1است .آنان توجه خود را به برخی از دانشآموزانِ با آسیب
شنوایی مبذول داشتهاند که حتی با استفاده از سمعک توانستهاند در موضوعات فوق
مهارتی مشابه همساالن عادی کسب نمایند .لذا این فرضیه در ذهن آنان شکل گرفته است
که احتماالً روش پردازش در بین افراد شنوا و ناشنوا متفاوت است و افراد موفقِ با آسیب
1. Edina & Marta
2. Wagner, Müller, Helmreich, Huss & Tadić
3. Mehravari, Emmorey, Prat, Klarman & Osterhout
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شنوایی از روشهای متناسب با پردازش خاص بهره بردهاند؛ اما پس از آزمون فرضیهشان
نتایج گویای این مطلب است که هیچ تفاوتی در نوع پردازش در بین افراد عادی و با
آسیب شنوایی وجود ندارد و صرفاً توصیه نمودهاند که در آموزش به افراد جامعهی هدف
الزم است بهجای توجه به توانایی خواندنِ صرف به اطالعات معنایی تأکید شود.
ث) چگونگی تعامالت والدین در پیگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی موارد مطالعه:
در مضامین پنجم و ششم یافتههای مربوط ذکر شده است .در بررسی انجام شده مشخص
شد همسو با نظر هاپمن ،وینتر و کوپز )8038( 3دو رویکرد طبی و تحولی حاکم بر
الگوهای تعاملیِ والدین بر توانبخشی و حوزه عمل آنان نسبت به نحوۀ پیگیری مسائل
توانبخشی موردهایِ مطالعه مؤثر بوده است .به تعبیر دیگر ارزشهای متفاوت والدینِ
موردهای مطالعه حتی بهصورت پنهان بر عملکرد نظام آموزشی و زندگی تحصیلی
فرزندشان اثرگذار بوده است؛ به حدی که والدین موردمطالعه الف مطالباتی منطبق با
قابلیتها و ضعفهای فرزندشان از معلمان داشتهاند و در دو پایه تحصیلی که معلم
پاسخگویی به نیاز فرزندشان را غیرعملی دانستهاند ،فرزندشان را به مدرسه دیگری منتقل
کردهاند.
درصورتیکه نتایج جدول  2با نگاه سطحی بررسی شوند ،میتوان اظهار داشت که
هردو مورد مطالعه از پایه اول دبستان تا پایۀ هشتم وضعیت یکسانی از نظر پیشرفت
تحصیلی داشتهاند و علت تغییر مکان آموزش مورد مطالعه ب از مدارس عادی به مدارس
ویژه در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت؛ اما درصورتیکه نتایج جدول  2با نتایج سایر
مضامین مورد تأمل قرار گیرند ،مشخص خواهد شد نمرات مورد مطالعه الف متأثر از
یادگیری معنادار و نمرات مورد مطالعه ب منتج از انباشت اطالعات بوده است .درواقع
اقداماتی که والدین و معلمان پایههای تحصیلی مختلف برای مورد مطالعه ب انجام دادهاند
تا بهزعم خودشان پاسخ گوی عالقه شدید وی به تحصیل باشند و راه فراغت از تحصیل را
در هر پایه هموار نمایند ،سرپوشی است که آنان به غفلت مجریان طرح تلفیقی -فراگیر
گذاشتهاند .چراکه طراحان برنامههای درسی موظف به آشنایی با تجربیات ،نیازها و
ظرفیتهای دانشآموزان هستند .شناخت تجربیات ،نیازها و ظرفیتهای افراد از جمله با
آسیب شنوایی به طراحان این امکان را خواهد داد تا با قابلیت نفوذ برنامه درسی 8آشنا شده
1. Hopman, Winter & Koops
2. Curriculum Penetrability
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و با تعیین ویژگیهای مناسب برای عناصر برنامه درسی تحقق هر چه بیشتر مأموریت قصد
شده برای نظام آموزشی را میسر نمایند (فتحی واجارگاه.)3125 ،
بحث و نتیجهگیریهای فوق به ما این امکان را میدهد که به شرح زیر به پرسشهای
پژوهش پاسخ دهیم:
فردِ موفقِ با آسیب شنوایی (موردمطالعه الف) که قادر به کسب موفقیتهایی حتی
بیشتر از همساالن عادی خود شده است تحت راهبردهای تعاملی والدین به قابلیتهای
زبان بیانی متناسب با همساالن تسلط یافته است .این قابلیت که تعامل وی را با اطرافیان
میسر ساخته به وی امکان داده است تا قبل از مدرسه به قابلیتهای تحولی رشد از جمله
خودتنظیمی و بردباری در مواجهه با محیط جدید ،جذب و محبت با اطرافیان ،ارتباط
دوطرفه با اطرافیان ،حل مساله هدفمند اجتماعی ،خلق و بازنمایی ایده ،پل زدن بین ایدهها
تسلط پیدا کند .تسلط به قابلیتهای تحولی-تعاملی یاد شده ،امکان تجربه مجدد آن را در
مدارس طرح تلفیقی و امکان یادگیری معنادار مطالب را فراهم کرده است .تسلط به این
قابلیتها تحت راهبرد والدین در محیط خانواده میسر شده و با پیگیری والدین در محیط
یادگیری مدارس تلفیقی ،تقویت شده است .ضمناً بر اساس مقایسه موردهای مطالعه
میتوان اظهار داشت رفع آسیب شنوایی از طریق کاشت حلزون در صورتی میتواند زمینه
توفیق تحصیلی و امکان خوداتکایی را در محیطهای عادی فراهم نماید که زمینه تسلط فرد
کاشت حلزون شده به قابلیتهای تحولی-تعاملی یادشده در محیط عادی خانواده فراهم و
در محیط مدرسه با جدیت تقویت شود.
ازآنجاکه این پژوهش بهصورت مطالعه طولی انجام نشده امکان ارزیابی توانمندی
ذهنی و هوش افراد در مقاطع زمانی مختلف و بررسی تأثیر تعامالت ،اختالالت هیجانی و
توانایی قابلیتهای زبانی بر افت و خیز آن وجود نداشت .چراکه بر اساس رویکردِ تحولی
تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط همانگونه که ذکر شد ،هوش با وجود داشتن ریشههای
زیستی ژنتیکی ،ساختهشدنی و توسعه یافتنی است .همچنین با توجه به انجام این پژوهش
بهصورت موردی ،عدم امکان تعمیم نتایج به سایر افراد با آسیب شنوایی ازجمله
محدودیتهای دیگر این پژوهش است .لذا برای پژوهشهای آتی پیشنهاد زیر مطرح
میشود:
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تحوالت فعلی مبنی بر گذر آموزش از جداسازی به تلفیقی ،مرهون زحمات بیشائبه
متولیان و مسئولین نظام آموزشی است .چنین تحولی نیازمند اهتمام همگان برای شناسایی
واقعیتهای تحولی-تعاملی است تا یاریگر مسئولین باشد .لذا در پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود موضوعاتی هدفگیری شوند که ماهیت متفاوت نیازها ،محدودیتها و
توانمندیهای افراد جامعۀ هدف را نسبت به سایر دانشآموزان با نیازِ ویژه مشخص و
برجسته نمایند.
همچنین در حوزه کاربردی با توجه به رسالت نظام آموزشی در تحقق عدالتِ تربیتی
پیشنهاد میشود ازآنجاییکه ویژگی عناصر برنامه درسی تعیینکنندۀ میزان توفیق
دانشآموز در مواجهه با تجربیات برنامه درسی است (ریتولد )8030 ،3در تعیین
ویژگیهای برنامه درسیِ دوره اول دبستان (بهعنوان قلب نظام آموزشی) ماهیت متفاوت
نیازهای افراد با آسیب شنوایی نسبت به سایر گروههای با نیازِ ویژه ،مورد توجه قرار گیرد.
بهنحویکه عوامل مؤثر را شناسایی و رفع نماید تا دانشآموزان جامعۀ هدف را در
محیطهای عادی از انزوا خارج نموده و آنها را در تسلط به قابلیتهای پایه هیجان
کارکردی بهعنوان ابزاری برای یادگیری معنادار و بهرهمندی از مواهب نظام آموزشی
توانمند نماید .چنین برنامه درسی ،نظام آموزشی را یاری خواهد نمود تا در اجرای
دورههای تلفیقی به آسیبهایی همچون نگاه تولیدی به امر تربیت (رابینسون )8030 ،8و یا
اقدامات ناموزون ،نامتناسب و بعضاً متضاد در اجرای رویکردهای نوین توجه نمایند.
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