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 چكيده

به تفكر و زبان، تشكيل مفهوم ( ةبطدر پژوهش حاضر به منظور بررسي ماهيت و جهت را هدف:
عنوان اساسي ترين عنصر تفكر) در دانش آموزان شنوا و مبتال به نقص شنوايي مورد مقايسه 
قرار گرفت تا از اين طريق تأثير فقدان يا تأخير در آموزش زبان و همچنين تفاوت در نوع 

 ) بر تشكيل مفهوم و به تبع آن تفكر مورد ارزيابي قرار گيرد.اي دادهاي زباني (زبان نشانه روند
است. نمونه آماري براساس  اي كاربردي و روش انجام آن زمينهاين مطالعه از نوع  روش:

 ةا اين حال متغير وابستاند. ب ها جايگزين شده سطوح شنوايي، سطوح سني و جنسيت در گروه
تجربي مورد  ةفرايند شكل گيري مفهوم) و تأثير سطوح متغير مستقل بر آن به شيوپژوهش (

 5 - 17 افراد ةهاي مبتال به نقص شنوايي، شامل كلي در گروه آماري: ةجامعرد. گي بررسي قرار مي
هاي ويژه را  سال ناشنوايي است كه تحت نظارت مركز آموزش استثنايي شهر قزوين، آموزش

سالي است كه در مقاطع پيش  5 - 17افراد  ةكنند و در گروه شنوا، شامل كلي دريافت مي
  قزوين مشغول به تحصيل هستند. دبستاني تا دبيرستان شهرستان

                                                 
 يأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)عضو ه -1

 شناسي عمومي كارشناس ارشد روان -2
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ناشنوا، نيمه شنوا و نفري ( 30نفر است كه شامل سه گروه  110پژوهش عبارت از  آماري: ةنمون
هاي سني  نفر در هر يك از رده 5پسر است ( 15دختر و  15) است. هر گروه متشكل از شنوا

) كه متشكل از شنواكم نفري ( 20پيش عملياتي، عمليات عيني و عمليات صوري) و يك گروه 
است. در گروه  )هاي سني عمليات عيني و صوري نفر در هر يك از رده 5پسر ( 10دختر و  10

افراد مورد آزمون قرار گرفتند.  ةآماري، كلي ةمبتال به نقص شنوايي به دليل محدود بودن جامع
بزار و روش ااي در گروه جايگزين شدند.  گروه شنوا با استفاده از روش نمونه گيري خوشه

 ةنمرات حاصل از آزمون شكل گيري مفهوم ويگوتسكي در دو گروه به وسيل ها: تحليل داده
و با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس يك راهه، تحليل واريانس  SPSSنرم افزار آماري 

هش پژو نتايج:مستقل مورد مقايسه قرار گرفت.  tچند متغيره، آزمون تعقيبي توكي و آزمون 
گيري مفهوم در دو گروه يكسان بوده، در  ظهور شكل دهد توالي مراحل و سن نشان مي

هاي پيش عملياتي و عمليات عيني بين دو گروه شنوا و ناشنوا تفاوتي وجود ندارد؛ اما در  گروه
گروه عمليات صوري، اگر چه ناشنوايان قادر به تشكيل مفهوم هستند، اما در مقايسه با گروه 

 جنس و سطح شنوايي، تنها عامل سن ،دهند. از ميان عوامل سن معناداري نشان مي شنوا تفاوت
در تشكيل مفهوم تأثير داشته و بين دختر و پسر در تشكيل مفهوم در دو گروه شنوا و مبتال به 

هاي اين تحقيق، در  با توجه به محدوديت شود مي :پيشنهادنقص شنوايي تفاوتي مشهود نيست. 
گيري  سازي نمونه و نمونهآماري بزرگتر، عوامل هوش، همتا ةبا نمون هاي بعدي پژوهش

  تصادفي لحاظ شود.
  

    .تشكيل مفهوم، نقص شنوايي :واژگان كليدي
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  مقدمه
پردازش اطالعات  ةترين فرايند ذهني، باالترين سطح شناخت و حد نهايي زنجير تفكر، عالي

حافظه، زبان، تصوير سازي ذهني را براي تلقي مي شود، چرا كه ديگر فرايندهاي ذهني همچون 
  ايجاد بازنمايي از واقعيت عيني در ذهن، به كار مي گيرد. 

حيوانات بازنمايي، محدود به نوع حسي، با واكنش بي درنگ و به تبع آن تفكر از نوع  در
حسي فراتر رفته و سطح  ةدر انسان، بازنمايي از محدود اعملي يا آزمايش و خطا است. ام

گيرد. بر اين اساس درون دادهاي محيطي با استفاده از نماد و با تكيه بر  ين را نيز دربر مينماد
هاي عملي در ذهن بازنمايي  هاي انتزاعي و مستقل از فعاليت واره تعميم، به صورت طرح

مفهومي و  ةشوند. از ميان الگوهاي نمادين، زبان مهمترين ابزاري است كه به تفكر انسان جنب مي
  بخشد.  دين مينما

توان به نظريه هاي نمونة  گيري مفهوم مي هاي مطرح شده در ارتباط با شكل از ديدگاه
هاي ظاهري  ها و شباهت ها، ويژگي اشاره كرد. اساس اين ديدگاه 3و دانش 2مثالي ،1نخستين

ان با تو اشياء براي طبقه بندي شدن در يك طبقة مفهومي است. بنابراين تنها مفاهيم عيني را مي
گيري مفاهيم عيني و انتزاعي  اين نظريات تبيين كرد. دو نظريه نيز به منظور تبيين تفاوت شكل

   .5و دسترسي پذيري بافت 4ديدگاه رمزگرداني دوگانه :ارائه شد كه عبارتند از
گانه، مفاهيم عيني بيشتر به وسيلة سيستم ديداري و مفاهيم رمزگرداني دو ةمطابق با نظري

پذيري بافت نيز  شوند. ديدگاه دسترسي راساس سيستم كالمي، بازنمايي و آموخته ميانتزاعي ب
بر اين اعتقاد است كه سرعت پردازش مفاهيم عيني به دليل حجم باالي اطالعاتي است كه در 
حين پردازش اين مفاهيم در دسترس قرار دارد. در حالي كه مفاهيم انتزاعي از چنين مزيتي 

                                                 
1. prototype theory  
2. exemplar theory   
3. knowledge theory  
4. dual coding  
5. context availability  
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اگر حجم اطالعات براي هر دو نوع مفهوم به يك اندازه در دسترس باشند، برخوردار نيستند. 
اين تفاوت از بين رفته و مفاهيم انتزاعي نيز به همان سرعت و سهولت مفاهيم عيني پردازش 

 ). 2006 ،1شوند (كورتني مي
ها است كه در   ويژگي مشترك تمامي نظريات مطرح شده تأكيد بر يك سري از ويژگي

ال انجام يافت كه ؤني شفاهي قابل تعريف است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سقالب زبا
گيرند؟ در صورت حذف زبان  ها، شكل مي آيا مفاهيم فقط در قالب اين زبان و به وسيلة كلمه

) و دروندادهاي اي زبان نشانهمفهوم يا تفاوت در نوع نمادها ( گيري شفاهي از فرايند شكل
  دهد؟  رشد مفهوم و به دنبال آن رشد شناختي و تفكر را تحت تأثير قرار ميزباني، چه پيامدي 

) نقص شنوايي به حدي است كه ناتوان از والدين شنوابا ل (در بعضي از ناشنوايان نسل او
ارتباط به وسيلة  يپردازش زبان شفاهي مورد استفادة والدين هستند. والدين نيز قادر به برقرار

گونه اطالعات زباني  ند، بنابراين اين افراد تا شروع آموزش رسمي، با هيچاي نيست زبان نشانه
شوند. از طرفي اشياء عيني و منفرد در محيط پيرامون اين افراد، وجود داشته كه  مواجه نمي

ها شناسايي كرده و در نامگذاري آنها مشكل چنداني نداشته  توانند با استفاده از عالئم و نشانه مي
ي يك كودك توان به آنها ارائه كرد. با اين توصيف برا يك طبقه از اشياء را نميباشند، اما 

ممكن است كه در صورت عدم مواجهه با يك زبان رسمي قادر به ناشنوا سخت و شايد غير
  ).2002و همكاران،  2گلديناي از اشياء يا مفاهيم كند ( بقهاستفاده از عالئمي باشد تا اشاره به ط

وانايي هوشي كودكان ناشنوا و نحوة رشد تفكر آنها نظرياتي مطرح شده كه در ارتباط با ت
 ةتوان گفت اين نظريات تابعي از نظريات مطرح شده پيرامون ارتباط تفكر و زبان و نحو مي

  شكل گيري زبان است.
  

اساس بر رفتارگرايي است. 1970اولين رويكرد مطرح شده تا قبل از  گفتار مبناي تفكر: -1
شد. تفكر از گفتار نشأت  عمدتاً در يك برداشت رفتارگرايانه برابر با گفتار تلقي ميآن زبان، 

                                                 
1. Courtney, B. Stein 
2. Goldin, S 
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هايي  ديدگاه 2شناسي، بلوم فيلد و در زبان 1گرفته و همان گفتار بدون صدا است. در فلسفه، رايل

). به تبع اين ديدگاه، اولين رويكرد 1381 3رفتارگرايي مطرح كردند (استاينبرگ، ةمشابه نظري
)، مطرح شد. براساس 1994به نقل از پل،  1987(  4ارتباط با كودكان ناشنوا به وسيلة موريس در

هايي اين دوره،  خورد. آزمون آن كودك ناشنوا به عنوان كودكي عقب مانده برچسب مي
هاي كمي مشاهده شده در نتايج  كالمي و روي كودكان شنوا هنجار شده بودند و تفاوت

وا و ناشنوا، به مشكالت ناشنوايان در كسب زبان، نسبت داده مي شد (به هاي كودكان شن آزمون
 ). 1994 ،5نقل از پل

 

هايش  ) با قواعد دستوري و واژهرويكرد، نظام زباني (و نه گفتاراين  زبان مبناي تفكر:  -2
ة يا فرضي 6گرايي زباني داند. اين ديدگاه كه از آن تحت عنوان نظرية نسبيت را، سازندة تفكر مي

شود، معتقد است زبان با ايجاد نوعي منطق و چارچوب عام ارجاع، تفكر  ياد مي 7ورف ـ ساپير
هاي  اي بين جنبه هاي پيچيده دهد و با رشد زبان و فرهنگ، ارتباط سخنگويان خود را شكل مي
). به تبع اين ديدگاه 1378 ،8هنلهشود ( هاي آن فرهنگ برقرار مي عام دستور زبان و ويژگي

ين رويكرد مطرح شده در ارتباط با كودكان ناشنوا، ناشنوايي را به منزلة تفكر در سطح دوم
 داند.  عيني مي

  

رفتارگرايي در  ةو در واكنش به نظري 10اين نظريه از سوي چامسكي :9فطرت گرايان -3
رشد آن ابراز شد. كودك به جاي يادگيري ترتيب لغات، قاعده و  ةارتباط با ماهيت زبان و نحو

آموزد و در دورة نسبتاً كوتاهي و با مراحل نسبتاً ثابتي دستور كامل  خت حاكم بر آن را ميسا
                                                 
1. Rile  
2. Bloomfield. L 
3. Steinberg, D 
4. Moores, D 
5. Poal, P 
6. linguistic relativism  
7. Sapir- Whorf  hypothesis  
8. Henle, P 
9. nativism 
10. Chomsky, N  
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اي از  اي) منطبق بر مجموعه شفاهي يا نشانهها ( آموزد. بنابراين همة زبان زبان بومي خود را مي
واژه توانند در تعدادي از قيود و اجبارهاي شناختي مثل نحوه تلفظ  قواعد ذهني هستند كه نمي

محدود گردند. كودك زبان را براساس يك دستور جهان شمول و بدون توجه به شكل و 
شنوا يا ناشنوا) نيازي به كند. در واقع كودك ( ط دريافت ميكيفيت درون دادهاي زباني از محي

هاي جهان شمول تمام زبان ها  آموزش مفاهيم اساسي و قابل تعميم ندارد چرا كه واجد ويژگي
 ،1ويلسون( كند كه نشنيده است اش، او را قادربه توليد و درك جمالتي مي نايي ذاتياست و توا

). به دنبال اين نظريه، سومين رويكرد مطرح شده، كودك ناشنوا را به عنوان فردي با 1999
هاي موجود بين  شود. به نظر او تفاوت داند. اين ديدگاه به فورث نسبت داده مي هوش بهنجار مي

ها، دسترسي  ا و ناشنوا ناشي از عوامل محيطي و فرهنگي از قبيل كمي محرككودكان شنو
هاي اجتماعي و ارتباطي ناكافي است تا شنوايي صرف (به نقل از پل،  محدود به آموزش، تعامل

1994 .( 
  

اي كه فرد  در اين ديدگاه تفكر به نوع بازنمايي فرد از محيط و شيوهشناخت گرايان:  -4
نه زبان.  و يا روي آن عمل كند، وابسته استمايي ذهني را دستكاري كرده تواند اين بازن مي

هاي  هاي متفاوت بازنمايي از محيط و شيوه ويژگي عمدة رشد شناختي اين است كه شيوه
 2كنند (ماير، ها در مراحل متفاوت ظهور پيدا مي متفاوت دستكاري و عمل روي اين بازنمايي

بر زبان مقدم دانسته و زبان را به عنوان عاملي كه رشد آن وابسته ها تفكر را  ). اين ديدگاه1983
گيرند. بنابراين براساس اين ديدگاه كودكان ناشنوا همان  به رشد شناخت است، در نظر مي

  كنند. مراحل شناختي كودكان شنوا را با كمي تأخير طي مي
ودكان و گيري مفهوم ك از آنجا كه هدف پژوهش حاضر بررسي نقش زبان در شكل

نوجوانان ناشنوا است، چارچوب نظري آن بر مبناي مقايسة رابطة تفكر و زبان از دو ديدگاه 

                                                 
1. Wilson, M  
2. Mayer 
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مخالف بوده است. به اين منظور از رويكرد اصالت زبان، نظريه ويگوتسكي و از رويكرد 

  اصالت تفكر نظرية پياژه انتخاب شده است. 
  

   1پياژه ةنظري
توان در نظريات پياژه جستجو كرد. پياژه معتقد است  ا ميقوي ترين شكل غلبة تفكر بر زبان ر

رياضي قبل از پيدايش زبان وجود دارند، زبان در اواسط دومين سال  ـ ساختارهاي منطقي
(كه داراي منطق طبقه  2حركتي ـ شود در صورتي كه قبل از آن، هوش حسي زندگي ظاهر مي

 3اصلي عمليات، يعني نگهداري ذهني ةصبندي، ترتيبي و تناظر است) و همچنين آغاز دو مشخ
(در درك  5پذيري ) و بازگشتسال زندگي در پايان اولين 4ءدر قالب مفهوم پايداري شي(

حركتي) ـ  هوش حسي ةمواضع فضايي و تغييرات مواضع و فهم حركت در فضا در پايان دور
هاي منطقي اين لي وجود دارد، ساختاروجود دارد. در كودكان ناشنوا هر چند تأخيري تحو

  ). 1383پياژه، رد (كودكان شبيه كودكان عادي است و تفكر، مستقل از زبان شكل مي گي
  

  6ويگوتسكي ةنظري
دهد. از ديد او يك انتقال  بر خالف پياژه، ويگوتسكي اهميت بسزايي به زبان در رشد تفكر مي

تولد در كودك وجود مهم در رشد شناختي، انتقال از عملكردهاي ذهني نخستين (كه از بدو 
يا شوند) به فرايندهاي ذهني باالتر  خودكار مي ةدارند و شامل احساس، ادراك، توجه و حافظ

گرفت  هايي پيچيده در نظر مي . وي اين فرايندهاي عالي را به صورت نظامتر است سطوح عالي
اي (زبان)  طهتاريخي هستند و از لحاظ ساختاري به ياري عامل واس ـ كه داراي منشأ اجتماعي

). ويگوتسكي 1380ويگوتسكي، (نيازمند بوده و از لحاظ شيوة عملكرد، خود نظم جو هستند 

                                                 
1. Piaget, J 
2. sensory- motor  
3. conservation  
4. objective permanence  
5. reversibility  
6. Vygotsky, L.S 
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داند كه به وسيلة آن، آگاهي و  تعامل كالمي را نقطة شروعي براي آموزش مفهوم جديد مي
شود. ازاين رو  هاي متفاوت مفاهيم بر اساس يك سلسله مراتب ايجاد مي فهم تدريجي از جنبه

). با توجه به نقشي كه وي براي 2007 1گيري مفهوم است (هيتررامي، كاربرد كلمه آغاز شكل
اي و عملكرد افراد  دهي گفتار قائل است، نگرش منفي وي نسبت به زبان اشاره زبان در نظم

اي را به عنوان زباني طبيعي پذيرفته  ناشنوا دور از ذهن نيست. هر چند ويگوتسكي زبان نشانه
تواند به مفاهيم  دانست كه نمي لي اين سيستم را به عنوان زباني بدوي، فقير و محدود ميبود، و

انتزاعي برسد. چرا كه از نظر وي زبان كامل سيستمي است كه كودك از بدو تولد با آن مواجه 
يند رشد، دروني كرده باشد. ويگوتسكي اين نكته را اشده و آن را به عنوان بخش ضروري فر

اي به عنوان يك زبان مادري است  قرار داد كه در ناشنوايان نسل دوم، سيستم نشانه مورد غفلت
 ). 1999و همكاران،  2زايت سواشود ( كه فرد از بدو تولد با آن مواجه مي

اوت. در ها در ارتباط با مقايسة رشد مفهوم در كودكان شنوا و ناشنوا متف نتايج پژوهش
تفاوتي بين كودكان شنوا و ناشنوا وجود ندارد و اين مفاهيم روزمره) ارتباط با مفاهيم عيني (

گيرند. اما در ارتباط با مفاهيم عملي يا  قبل از شكل گيري زبان و در دورة نوزادي شكل مي
)، اكتساب اين مفاهيم تا بعد از آموزش زبان به تعويق افتاده و افراد ناشنوا در انتزاعيساختگي (

به نقل از  1986 3براكن و كاتو،( دهند ين خصوص تأخير نشان ميمقايسه با افراد شنوا در ا
) در پژوهشي نشان دادند كه در مفاهيم رياضي 2004و همكاران نيز ( 4). زرفتي2007كريتزر، 

) نشان داد كودكان ناشنوا در سه 1990( 5بين گروه شنوا و ناشنوا تفاوتي وجود ندارد. جونز
تري نسبت به همتايان شنواي خود  صوري نمرات پايين گروه پيش عملياتي، عمليات عيني و

ها در  ترين پژوهش كند. اميدبخش كسب كرده و اين عملكرد با افزايش سن بهبود پيدا مي

                                                 
1. Heather Ramey, M.A 
2. Zaitseva, G 
3. Braken, B.T & Cato, L.A 
4. Zarfaty, Y 
5. Jones, E 
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دهد  ) انجام شده كه نشان مي1966و  1963، 1961( 1ارتباط با كودكان ناشنوا به وسيلة فورث

  تفاوتي با گروه شنوا ندارند.  اين گروه در كسب مفاهيم غيركالمي و غير اجتماعي
سال  5 - 17آموزان شنوا و ناشنواي  در پژوهش حاضر تفاوت در تشكيل مفهوم در دانش

  گيرد:  هاي زير مورد بررسي قرار مي براساس فرضيه
گيري مفهوم در افراد شنوا و ناشنوا در ردة سني پيش عملياتي،  بين فرايند شكل - 1

 وجود دارد.  عمليات عيني و عمليات صوري تفاوت
 عوامل سن، جنس و سطح شنوايي در تشكيل مفهوم تأثير دارند.  - 2
  

  روش پژوهش
اي (پس رويدادي) است. متغير مستقل،  مقايسه ـ يطرح مورد استفاده در اين پژوهش از نوع علّ

سطح شنوايي است كه شامل چهار سطح ناشنوا (نقص شنوايي عميق و شديد)، نيمه شنوا (نقص 
گيري  ط)، كم شنوا (نقص شنوايي خفيف) و شنوا است. متغير وابسته فرايند شكلشنوايي متوس

گيرد. سن و جنسيت نيز به عنوان  مفهوم است كه تأثير نقص شنوايي بر آن مورد بررسي قرار مي
هاي مورد بررسي اعمال شده تا اثر آنها بر متغير وابسته  گروه ةكننده در كلي متغيرهاي تعديل

  معلوم گردد. 
  

  پژوهش ةجامع
سال  5 - 17شامل دو گروه شنوا و مبتال به نقص شنوايي است. گروه شنوا عبارت از كلية افراد 

در مراكز پيش دبستاني و مدارس ابتدايي، راهنمايي و  86 – 87شنوايي كه در سال تحصيلي 
 5 – 17افراد  ةشهر قزوين مشغول به تحصيل هستند و گروه مبتال به نقص شنوايي كلي ةمتوسط

تحت نظارت مركز كودكان  86 - 87ناشنوا، نيمه شنوا و كم شنوايي كه در سال تحصيلي  ةسال
  استثنايي شهر قزوين مشغول به تحصيل هستند. 

                                                 
1. Furth, H.G 



 
  91، سال دوم، بهار 5شماره شناسي افراد استثنايي،  روان ةفصلنام                               108  

  نمونه و روش نمونه گيري
نفري (ناشنوا، نيمه شنوا و شنوا) است  30نفر كه شامل سه گروه  110پژوهش عبارت از  ةنمون

 7سني  ةنفر در رد 5سال،  5 - 7سني  ةنفر در رد 5پسر ( 15دختر و  15كه هر گروه متشكل از 
نفري (كم شنوا) كه  20سال) است و يك گروه  12 – 17نفر در ردة سني  5سال و  12 –

 12 - 17سني  ةنفر در رد 5سال و  7 – 12سني  ةنفر در رد 5پسر ( 10دختر و  10متشكل از 
سال به علت عدم  5 – 7سني  ةين گروه، در ردسال) است. شايان يادآوري است كه در ا
سال  7گيري وجود نداشت. در ارتباط با ردة سني  شناسايي از سوي مراكز مربوطه، امكان نمونه

ت هاي مبتال به نقص شنوايي، به عل به باال، در گروه شنوا سن و پاية تحصيلي، ولي در گروه
رفت. شيوة نمونه گيري در گروه شنوا آماري تنها سن مالك انتخاب قرار گ ةمحدوديت جامع
هاي مبتال به نقص شنوايي، كل جامعه به عنوان  اي و در گروه مرحلهگيري چند با استفاده از نمونه

  نمونه در نظر گرفته شد. 
 

  ابزار پژوهش
گيري مفهوم ويگوتسكي است. هدف  اين  ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون شكل

 22نايي فرد در حل مسائل با استفاده از مفاهيم انتزاعي است. اين ابزار از آزمون، ارزيابي توا
مهرة چوبي تشكيل شده است كه از لحاظ رنگ، شكل، ارتفاع و سطح با يكديگر متفاوتند. در 

(كوتاه و بلند) و دو نوع سطح شكل مختلف، دو نوع ارتفاع  6رنگ مختلف،  5ها،  بين اين مهره
هاي بي معنايي نوشته شده است.  ها واژه دارد. در زير هر يك از مهرهكوچك و بزرگ) وجود (

هاي بلند و كوچك عبارت ژاس، براي  ها، براي مهره هاي بلند و بزرگ از عبارت براي مهره
لوش  هاي كوتاه و كوچك از عبارت زيم و براي مهره هاي كوتاه و بزرگ از عبارت مهره

ر گروه ياد شده تقسيم ها را به چها ني براي حل مسأله، مهرهاستفاده شده است. الزم است آزمود
وي عمل كند كه بدون ديدن نام آنها كه در زير هر مهره نوشته شده است) او بايد به نحكند (

معنا نمايندة آن  هاي بي ، يك مفهوم قراردادي جديد را كه كلمهدو خصوصيت از يك شيء
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ها برگردانده شده و از آزمودني خواسته  ، مهرههستند، به وجود آورد. پس از اتمام آزمون

ها را بيان كند. در حالت بهنجار فرد بايد بتواند  هاي ميان گروه ها و شباهت شود تفاوت مي
  ها را براساس دو ويژگي ارتفاع و ضخامت از يكديگر متمايز كند.  مهره

  

  تجزيه و تحليل 
مورد تجزيه و  SPSSتشكيل مفهوم با استفاده از نرم افزار هاي حاصل از اجراي آزمون  داده

هاي شنوا  گيري مفهوم گروه هاي شكل تحليل قرار گرفت. براي تعيين معناداري تفاوت بين نمره
هاي سني از آزمون تحليل واريانس يك راهه، براي  و مبتال به نقص شنوايي در هر يك از رده
گيري مفهوم  جنس به تنهايي و در تعامل با هم بر شكل بررسي تأثير عوامل سطح شنوايي، سن و

بعضي از گرفتن از آزمون تحليل واريانس سه راهه و آزمون تعقيبي توكي و به منظور انجام 
  مستقل استفاده شد.  tهاي درون گروهي از آزمون  مقايسه
  

  ها يافته
گيري مفهوم در هر اول پژوهش مبني بر متفاوت بودن عملكرد شكل  ةبه منظور بررسي فرضي

هاي سني در افراد شنوا و ناشنوا آزمون تحليل واريانس يك راهه انجام شد كه نتايج  يك از رده
  باشد:  آن به شرح زير مي
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  هاي سني هاي تشكيل مفهوم در هر يك از رده نمره -آزمون تحليل واريانس يك راهه .1جدول 
مجموع منبع تغييرات  ردة سني

  مجذورات
درجة
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

سطح  Fنسبت 
  معناداري

  بين گروهي  پيش عملياتي
  درون گروهي

  كل

921/97  
389/1969  
310/2067  

2  
26  
28  

961/48  
745/75  

646/0  N.S 

 بين گروهي  عمليات عيني
  درون گروهي

  كل

700/47 
800/3181  
500/3229  

3 
36  
39  

900/15  
383/88  

180/0 N.S 

  
عمليات 
  صوري

 بين گروهي
  وهيدرون گر
  كل

200/4076 
400/4217  
600/8293  

3 
36  
39  

733/1358  
150/117  

598/11  00/0  

  

دهد در ردة سني پيش عملياتي و عمليات عيني  همان طور كه نتايج جدول باال نشان مي
بين دو گروه شنوا و ناشنوا تفاوتي در عملكرد شكل گيري مفهوم وجود ندارد. اما در ردة سني 

) معنادار بوده و حاكي از عملكرد >P 01/0دو گروه در سطح ( عمليات صوري تفاوت بين
گيري مفهوم است. بنابراين فرضية پژوهش مبني بر معنادار بودن  ضعيف گروه ناشنوا در شكل

گردد. به  تفاوت در عملكرد شكل گيري مفهوم فقط در ردة سني عمليات صوري تأييد مي
(عمليات صوري) آزمون تعقيبي توكي نيز انجام منظور تبيين معناداري تفاوت در اين ردة سني 

  شد كه نتايج آن به شرح زير است: 
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  گروه عمليات صوري ـ نمره هاي شكل گيري مفهوم ـآزمون تعقيبي توكي  .2جدول 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد تفاوت ميانگين منابع تغييرات
 N.S  84045/4  -7000/10  كم شنوا ـ شنوا

  014/0  84045/4  -6000/15  نيمه شنوا ـشنوا 
  00/0  84045/4  -1000/28  ناشنوا ـشنوا 

 N.S  84045/4  -9000/4  نيمه شنوا ـ كم شنوا

  05/0  84045/4 -400/17 ناشنوا ـ كم شنوا
 N.S  84045/4 -5000/12 ناشنوا ـ نيمه شنوا

 
با افراد  دهد در ردة سني عمليات صوري، افراد شنوا در مقايسه نتايج جدول باال نشان مي

در مقايسه با نيمه شنوايان و ناشنوايان عملكرد بهتري نشان دهند. اما  ن نميكم شنوا تفاوتي نشا
) و تفاوت بين شنوايان و >P 014/0داده و تفاوت بين شنوايان با نيمه شنوايان در سطح (

اشنوا عملكرد ) معنادار بوده و به اين ترتيب افراد نيمه شنوا و ن > 01/0Pناشنوايان در سطح (
ضعيف تري در تكليف شكل گيري مفهوم نشان مي دهند. افراد كم شنوا نيز در مقايسه با نيمه 

) معنادار > P 05/0تفاوت آنها با افراد ناشنوا در سطح (دهند اما  شنوايان تفاوتي را نشان نمي
دهد.  داري نشان نميگيري مفهوم تفاوت معنا شنوا با شنوا نيز در شكل هاي افراد نيمه است و نمره

شود. چنانچه تفاوت بين افراد  ها كم مي دهند در دو قطب، تفاوت بين گروه اين نتايج نشان مي
  شنوا و با كم شنوا و تفاوت بين افراد ناشنوا و نيمه شنوا معنادار نيست. 

از آنجا كه در ردة عمليات صوري تفاوت زيادي بين افراد شنوا و افراد مبتال به نقص 
تر نتايج و تعيين  گيري مفهوم وجود داشت، به منظور بررسي دقيق ايي در مقايسه با شكلشنو

سطح توانايي افراد مبتال به نقص شنوايي در شكل گيري مفهوم و ميزان رشد اين توانايي در 
ها با گروه عمليات  هاي اين گروه هاي مبتال به نقص شنوايي نسبت به ردة سني قبلي، نمره گروه

  مستقل مورد مقايسه قرار گرفت كه نتايج آن به شرح زير است:  tنوا با استفاده از آزمون عيني ش
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گروه ناشنوا با سطوح شنوايي متفاوت  ـشكل گيري مفهوم  ةنمر ةمستقل براي مقايس tنتايج  .3جدول 
  در مقايسه با ردة سني عمليات عيني

انحراف ميانگين تعداد  ها گروه
  استاندارد

درجة 
  آزادي

t  سطح
  معناداري

   05/9 00/64 10 شنوا (عيني)
18  

  
859/2  

  
  56/12  00/50  10  صوري)كم شنوا (  01/0

    05/9  00/64  10  )شنوا (عيني
18  

  
212/2  

  
  33/9  90/54  10  نيمه شنوا (صوري)  05/0

   05/9 00/64 10 )شنوا (عيني
18  

  
70/0  

 
N.S (صوري) 41/12 40/67 10 ناشنوا 

  
جدول باال نشان مي دهد تفاوت بين افراد كم شنواي صوري و ناشنواي عيني در نتايج 

) و تفاوت بين شنواي عيني و نيمه شنواي صوري در > P 01/0شكل گيري مفهوم در سطح (
) معنادار است. به اين معنا كه افراد كم شنوا و نيمه شنواي صوري اگر چه > 05/0Pسطح (

گيري  ولي از ردة سني قبل از خود باالتر رفته، در شكل تري هستند، داراي عملكرد ضعيف
مفهوم پيشرفت داشته و تفاوت معناداري با گروه شنواي عيني قبل از خود دارند. ولي تفاوت 

هوم در اين فبين ناشنواي صوري و شنواي عيني معنادار نبوده و به معناي عدم پيشرفت و رشد م
  لكرد آنها در سطح عيني است. گروه است كه نشان دهندة باقي ماندن عم

به منظور بررسي فرضية دوم پژوهش مبني بر مؤثر بودن عوامل سن، جنس و سطح شنوايي 
به تنهايي و در تعامل با هم بر عملكرد شكل گيري مفهوم نيز از آزمون تحليل واريانس سه راهه 

  استفاده شده كه نتايج آن به شرح زير است: 
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نتايج آزمون تحليل واريانس سه راهه براي بررسي تأثير عوامل سن، جنس و سطح شنوايي  .4جدول 

  به تنهايي و در تعامل با هم بر شكل گيري مفهوم
ميانگين  درجة آزادي جمع مجذورات منبع تغييرات

  مجذورات
  سطح معناداري Fنسبت 

  00  105/137  228/12171  2  456/24342  سن
  01/0 109/6  280/542 3 839/1626 سطح شنوايي

 N.S 578/1  082/140 1 082/140 جنس

 N.S 584/1  650/140 2 300/281 جنس ـسن 

 N.S 077/2  339/184 3 017/553 سطح شنوايي ـجنس 

  00  848/5  106/519  5  528/2595  سطح شنوايي ـسن 
 N.S  260/1  897/111  5  483/559  شنوايي سطح ـسن  ـجنس 

 
در سطح اساس عامل سن (ها بر دهد تفاوت گروه فوق نشان ميهمان طور كه نتايج جدول 

01/0P <گيري مفهوم تأثير داشته و با  ) معنادار است. بنابراين عامل سن در عملكرد شكل
كند. در ارتباط با سطح شنوايي نتايج  گيري مفهوم بهبود پيدا مي افزايش سن، عملكرد شكل

نوا و مبتال به نقص شنوايي است. عامل جنس نيز هاي ش جدول باال نشان دهندة تفاوت در گروه
گيري مفهوم  در تشكيل مفهوم تأثيري نداشته است و دختران و پسران عملكرد مشابهي در شكل

هاي سني آزمون تعقيبي توكي نيز انجام  دهند. براي بررسي معناداري تفاوت بين گروه نشان مي
  شد كه نتايج آن به شرح زير است: 

  
  هاي سني ن تعقيبي توكي براي تعيين معناداري تفاوت در زير گروهآزمو .5جدول 
  سطح معناداري  خطاي استاندارد  اختالف ميانگين  منبع تغييرات

  00  275/2  4833/28  عمليات عيني ـ پيش عملياتي
  00  275/2  8333/38  عمليات صوريـ پيش عملياتي 
  00  10681/2 3500/10 عمليات صوريـعمليات عيني
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هاي سني در سطح  دهد تفاوت بين كليه گروه طور كه نتايج آزمون توكي نشان ميهمان 
)01/0 P< معنادار است و نشانة بهبود عملكرد همزمان با افزايش سن است. بنابراين با توجه به (

ها به موازات افزايش سن، عملكرد شكل  توان نتيجه گرفت كه در كليه گروه هاي قبلي مي داده
دهد. در گروه ناشنوايان، پيشرفت در دو ردة سني پيش عملياتي و  بود نشان ميگيري مفهوم به

شود. نتايج  عمليات عيني مشهود بوده، در سطح صوري پيشرفتي در اين زمينه مشاهده نمي
آزمون تعقيبي توكي به منظور بررسي معناداري در سطوح شنوايي مختلف نيز به شرح زير 

  است: 
  

  در كلية گروه ها با توجه به سطح شنوايي ،عقيبي توكينتايج آزمون ت .6جدول 
  سطح معناداري  خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  منابع تغييرات

 N.S  71988/2  7500/7  كم شنوا -شنوا

  N.S  43273/2  -3-9333  نيمه شنوا –شنوا 

  00/0  43273/2 -2333/10 ناشنوا –شنوا 
 00/0  71988/2 -6833/11 نيمه شنوا -كم شنوا

  00/0  71988/2 -9833/17 ناشنوا -كم شنوا
 N.S  43273/2 -3000/6 ناشنوا–نيمه شنوا 

 
نيمه  ـ ناشنوا، كم شنوا ـ هاي شنوا نتايج باال نشان مي دهد به طور كلي تفاوت بين گروه

 1) معنادار است. اما با توجه به نتايج جدول شمارة > P 01/0ناشنوا در سطح ( ـ شنوا و كم شنوا
توان نتيجه گرفت از آنجا كه تفاوت بين گروه شنوا و ناشنوا در ردة سني پيش عملياتي و  مي

هاي شكل  عمليات عيني معنادار نيست، بنابراين معناداري مذكور ناشي از تفاوت زياد در نمره
هاي مبتال به نقص شنوايي در ردة سني عمليات صوري است  گيري مفهوم در افراد شنوا و گروه

هاي سني تعميم داد. در واقع سطح شنوايي  توان به تمامي رده معناداري تفاوت را نميو اين 
  ثر در شكل گيري مفهوم نيست. ؤعاملي مطلق و م
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به طور كلي نتايج آزمون تحليل واريانس سه راهه در بررسي تأثير تركيب عوامل ياد شده 

ل بر شكل گيري مفهوم، تنها در شكل گيري مفهوم حاكي از آن است در تأثير هر يك از عوام
عامل سن و سطح شنوايي بر شكل گيري مفهوم اثر داشته و تفاوت بين گروه شنوا و ناشنوا در 

) معنادار است. اين نتايج يعني با افزايش سن و كاهش ميزان نقص شنوايي، > p 01/0( سطح
ن، سطح شنوايي و در رود، در سنين همسا يابد، و انتظار مي گيري مفهوم بهبود مي عملكرد شكل

  گيري مفهوم باشد.  كنندة عملكرد شكل سطح شنوايي همسان، سن عامل تعيين
اما از آنجا كه نتايج آزمون تعقيبي توكي در ارتباط با عامل سطح شنوايي تحت تأثير 

هاي مبتال به نقص شنوايي در گروه عمليات صوري  العاده زياد گروه شنوا و گروه فوق  تفاوت
هاي مبتال به نقص شنوايي را  هاي شنوا و گروه براين تفاوت در تشكيل مفهوم بين گروهاست، بنا

توان نتيجه  هاي اين بخش مي هاي نمونه تعميم داد. به طور كلي از داده توان به تمامي گروه نمي
هاي نمونه دارد، عامل  گيري مفهوم در همة گروه گرفت تنها عاملي كه تأثيري خالص در شكل

هاي مبتال  روههاي شنوا و گ ؛ و عملكرد شكل گيري مفهوم در دختر و پسر، در گروهسن است
هاي پيش عملياتي و عمليات عيني رشدي يكسان داشته ولي در دورة  دورهبه نقص شنوايي در 

  عمليات صوري، بين عملكرد گروه شنوا و ناشنوا تفاوتي آشكار وجود دارد. 
  

  ها يافته
اي در  پژوهش حاضر براي اولين بار به فرد ارائه شده و او از قبل تجربهمفهوم مورد استفاده در 

ارتباط با آن نداشته است، طبعاً از نوع مفاهيم روزمره نيست و از آنجا كه شيوة حل مسأله از 
رود افراد ناشنوا در  منطقي است مفهوم مورد نظر انتزاعي است. از اين رو انتظار مي ـ نوع كالمي

  شنوا، عملكرد مشابهي نداشته باشند.  رادافمقايسه با 
هاي آماري ارائه شده به  هاي پژوهش الزم به ذكر است كه تفاوت قبل از بررسي فرضيه

معناي فقدان مفهوم در كودكان مبتال به نقص شنوايي نيست. اين پژوهش نشان داد كودكان 
و با افزايش سن و كاهش ناشنوا نيز در همان سن كودكان شنوا قادر به تشكيل مفهوم هستند 
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نقص شنوايي عملكرد آنها بهبود پيدا مي كند، در همان حال وقتي در مقايسه با افراد شنوا قرار 
اساس از آنجا كه نمرة تشكيل مفهوم، برهايي بين دو گروه مشهود است.  گيرند، تفاوت مي

ها را  گروهتعداد خطا و زمان حل مسأله محاسبه شده است، تفاوت هاي حاصل در تمامي 
هاي مشاهده شده ناچيز  توان تفاوتي كيفي در نظر گرفت. چرا كه در بعضي از موارد تفاوت نمي

بين دو  ةها، فاصل هاي كمي و قابل اغماض هستند. در بعضي از گروه بوده و حاكي از تفاوت
شنوا و گروه شنوا و ناشنوا بسيار محسوس بوده و نمايانگر تفاوتي كيفي در نوع عملكرد گروه 

ناشنوا در كسب مفهوم است. آنچه در اين بخش در پي تبيين آن هستيم، فقدان مفهوم در افراد 
  ناشنوا نيست، بلكه تفاوت عملكرد آنها در مقايسه با دانش آموزان شنوا است. 

گيري مفهوم در ردة سني پيش  بررسي فرضية اول پژوهش نشان داد در عملكرد شكل
هاي شنوا و  ا و ناشنوا تفاوتي وجود ندارد. در اين ردة سني كلية گروهعملياتي بين كودكان شنو

ها،  مبتال به نقص شنوايي قادر به درك مفهوم نبودند و پس از تقسيم و جايگزيني صحيح مهره
رسد  ميهاي چهارگانة مفاهيم نبوده و به نظر  هاي بين گروه ها و شباهت قادر به تمايز تفاوت

ها نيست. كودكان با كمك و راهنمايي  ساس درك و انتزاع شباهتبرا تقسيم بندي انجام شده
ارتفاع و سطح) ولي وقتي از نوع شباهت و تفاوت اشاره كنند ( آزمونگر مي توانستند به هر دو

آنها خواسته مي شد كه مجدداً مهره ها را تقسيم بندي كنند، تفكر خودمدار باعث غفلت از 
ها را تقسيم  اي كه بار اول مهره شده و مجدداً به همان شيوهاصول آموخته شده در حل مسأله 

  كردند.  كرده بودند، عمل مي
اين نتايج، البته از جهاتي متفاوت، نظريات پياژه و ويگوتسكي را به طور همزمان تأييد 

كند. در ارتباط با ديدگاه پياژه، اين مسأله از دو جهت قابل بررسي است. از طرفي، براي  مي
توانايي بايد ساخت شناختي كودك به رشد الزم رسيده باشد و تكرار طوطي وار  كسب يك

نظر نيست. همچنان كه در اين كامل و احاطة كودك بر مفهوم مورداطالعات مبني بر درك 
ها و  آزمون اگرچه كودك به صورت كالمي و به كمك آزمونگر قادر به بيان ويژگي

تواند  مل، به مفهوم واقعي دست پيدا نكرده و نميولي در ع ،ها است هاي بين گروه شباهت
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ها اعمال كند. از طرفي ديگر پياژه معتقد است، مفاهيم تحت  اطالعات را در تقسيم بندي مهره

تواند به اين توانايي آسيبي جدي  تأثير ساخت شناختي كودك رشد كرده و نقص زبان نمي
ردة سني پيش عملياتي، بين گروه شنوا و دهد، در  وارد سازد. نتايج اين پژوهش نيز نشان مي

ناشنوا تفاوتي معنادار وجود ندارد و برخوردار بودن گروه شنوا از زبان در مقايسه با گروه ناشنوا 
حل مسأله  تواند بهبودي در عملكرد اين گروه به دنبال داشته باشد (حداقل در كاهش زمان نمي

  ). و يا كاهش تعداد خطاها
ديدگاه ويگوتسكي كه معتقد است، مفاهيم كودك در دورة قبل از  اين نتايج، با اين

اي است و كودك قادر به درك مفهوم راستين نيست، مطابق  دبستان به صورت تفكر گروهه
است. اين نتايج به لحاظ عدم تفاوت شناختي بين كودكان شنوا و ناشنواي پيش عملياتي، نتايج 

)، 1378به نقل از وادزورث،  1969پياژه و اينهلدر ( )،1994هاي بوند (به نقل از پل،  پژوهش
اي نيز  ) و به لحاظ نوع تفكر گروهه1963)، و فورث ( 2002به نقل از ماي بري،  1987فريدمن (

  ) در اين زمينه است.  1380هاي ويگوتسكي ( يد پژوهشؤم
در گروه تفاوتي نامحسوس  در ارتباط با گروه عمليات عيني، نتايج ارائه شده حاكي از

ها، عملكرد به ميزان نسبتاً  چه در تمامي گروهاي مبتال به نقص شنوايي است. اگرگروه هشنوا و 
مقايسة درون گروهي نشان دهندة تفاوت معناداري  گروه پيش عملياتي بهتر است، اما برابري از
اتي، ساله اگر چه نسبت به كودكان پيش عملي 7ها نيست. در اين گروه، كودكان  بين گروه

عملكرد بهتري داشتند و قادر بودند بدون كمك آزمونگر، پس از تقسيم بندي، هر دو ويژگي 
مانند كودكان پيش عملياتي قادر به  ها تشخيص دهند، اما ارتفاع و سطح را در تمايز بين گروه

 بهتريندرك مفهوم واقعي نبوده و در تقسيم بندي مجدد مانند شيوة قبل عمل مي كردند. يا در 
توانستند مستقل از  سال به باال مي 8دادند. كودكان  نظر قرار ميحالت تنها يك ويژگي را مد
ها و تفاوت را تشخيص داده و هر دو بعد را در تقسيم بندي مجدد  راهنمايي آزمونگر، شباهت

يد ؤاعمال كنند. در اين ردة سني نيز بين دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. اين نتايج نيز م
نظرية پياژه مبني بر عدم تفاوت كودكان شنوا و ناشنوا در توانايي شناختي و كسب مفاهيم است. 
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كند. از آنجا كه افراد ناشنوا  و برخورداري از زبان، پيشرفتي را براي كودكان شنوا تضمين نمي
ي در اين ردة سني از آموزش زود هنگام برخوردار بوده و در مهدها و مراكز پيش دبستان

اند، تفاوت احتمالي آنها با گروه شنوا به واسطة آموزش  مخصوص ناشنوايان آموزش ديده
ژه و ) و پيا1963هاي فورث ( ج با پژوهشثر به حداقل رسيده است. اين نتايؤزودهنگام و م

  ) همخواني دارد. 1969اينهلدر (
ار بوده و حاكي در ارتباط با گروه عمليات صوري تفاوت مشاهده شده بين دو گروه معناد

تر گروه ناشنوا در شكل گيري مفهوم است. اين نتايج همسو با نظريات و  از عملكرد ضعيف
  ) است و مبين تفاوت بين دو گروه شنوا و ناشنوا است. 1990هاي ويگوتسكي و جونز ( پژوهش

 توان هم به شرايط رشدي داليل اين تفاوت كيفي در نوع عملكرد و اين فاصلة زياد را مي
  و هم به شيوة مورد استفاده كسب مفهوم و نوع مسأله مورد آزمون نسبت داد. 

از آنجا كه تا ردة عمليات عيني، تفاوتي بين گروه شنوا و ناشنوا وجود ندارد، اين  -1
شود كه چون در اين دو ردة سني، هوش و تفكر در سطح عيني است و به  چنين استنباط مي

تواند تأثير چنداني در رشد مفاهيم و به تبع آن  بان نمياعتقاد پياژه در اين سطح هوش، ز
شناخت فرد داشته باشد، نقص زباني در كودكان ناشنوا تفاوتي در عملكرد آنها در مقايسه با 

كند. ولي در سطح هوش انتزاعي، به اعتقاد ويگوتسكي، زبان در حكم  كودكان شنوا ايجاد نمي
تر شناخت و فرايندهاي باالتر ذهني،  هاي عالي هارتابزاري روان شناختي است كه براي رشد م

شود و نقص در آن موجب نقصي فاحش در كسب مفهوم در فرد ناشنواي  به كار گرفته مي
 شود.  صوري در مقايسه با فرد شنوا مي

كند. اين مسأله از دو جهت  برخورداري از آموزش نيز در اين زمينه، نقشي مهم ايفا مي -2
اوت زمان شروع آموزش و تفاوت در محتواي مواد آموزشي. در ارتباط قابل بررسي است، تف

با مورد اول، انطباق بين سن و پاية تحصيلي در افراد ناشنواي صوري بسيار كم بوده و اغلب در 
سني كه فرد بايد در مقطع دبيرستان باشد، در پاية پنچم يا چهارم ابتدايي مشغول به تحصيل 

هاي اين افراد به  در دختران اين گروه سني بسيار مشهود است. خانواده هستند. اين مسأله به ويژه
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اند، كه  سالگي كودك را براي تحصيل به مدرسه ارجاع داده 7دليل ناآگاهي اغلب در 
هاي  سال، رشد شناختي وي را دچار وقفه كرده و فرد بايد سال 7محروميت زباني به مدت 

ايد، و اين خود از لحاظ آموزشي باعث تأخير شده و زيادي را صرف آموزش مباني مقدماتي نم
ها از جمله تشكيل مفهوم، فرد در مقايسه با شنوايان عملكرد  به تبع آن در ديگر توانايي

دهد. اين در حالي است كه ناشنوايان ردة سني عمليات عيني آموزش را  تري نشان مي ضعيف
ز در مراكز پيش دبستاني مخصوص قبل از دبستان شروع كرده و كودكان پيش عملياتي ني

كودكان ناشنوا مشغول به تحصيل بودند كه اين آموزش زودهنگام تفاوت احتمالي را به حداقل 
رسانده است. در ارتباط با مواد آموزشي نيز، در حالي كه فرد ناشنواي صوري به علت تأخير در 

تر مواجه شود، افراد شنوا  مقدماتيتر و  تر و با مواد درسي ابتدايي آموزش، بايد در مقاطع پايين
رياضي و اجتماعي قرار  ـ تري از مفاهيم علمي منطقي تر و متنوع تحت آموزش برنامه هاي غني

اساس مفهوم دامنة تقريبي رشد ويگوتسكي، اين آموزش غني منجر به رشد فرد از گيرند. بر مي
ذهني و انتزاعي كردن ذهن شود و به رشد فرايندهاي عالي  سطح بالقوه به سطح بالفعل مي

تر،  اي و به دليل انتزاع رشد يافته كند. فرد شنوا با تكيه بر چنين پشتوانه كودك، كمك مي
 و با شرايط به مراتب بهتري قادر به حل مسأله است.  داردتوانايي بهتري در درك مسأله 

ر شكل ديگر، نقشي است كه ويگوتسكي براي تعامل با بزرگساالن و محيط، د ةمسأل -3
مرحلة شبه مفهوم به مفهوم راستين را وابسته به تعامل  گردد. وي انتقال از اهيم قائل ميگيري مف

داند. به نظر ويگوتسكي كودك به خودي خود از استدالل مفهومي  كودك با بزرگسال مي
 هاي خود و بزرگسال مفاهيم را شكل برخوردار نيست، بلكه از طريق انطباق الزم بين بازنمايي

گيري شبه مفهوم را  دهد. به اعتقاد او كودكان مبتال به نقص شنوايي، محرك اصلي در شكل مي
ندارند و از آنجا كه از تعامل با بزرگسال محرومند، ناگزيرند در تعيين اين كه چه اشيائي را بايد 

 ، به تنهايي عمل كنند. دهندتحت نامي مشترك قرار 



 
  91، سال دوم، بهار 5شماره شناسي افراد استثنايي،  روان ةفصلنام                               120  

عواملي دهند. اما  گيري مفهوم را تحت تأثير قرار مي عوامل ياد شده به لحاظ رشدي، شكل
شود، نوع  رسد در فرايند حل مسأله باعث تفاوت در عملكرد فرد شنوا و ناشنوا مي كه به نظر مي

  مورد استفاده است، كه در موارد زير خالصه شده است.  ةمسأل
ظر به لحاظ مفهوم مورد ن ب مفاهيم عيني مشكلي ندارند، اماكودكان ناشنوا در كس  -4

عدم مواجهه قبلي كودك و ابهام شباهت هاي مفاهيم علمي و يا انتزاعي دارد (شباهتي كه با 
 -شود (كالمي اي كه براي حل آن استفاده مي مفهومي در بدو شروع) و با توجه به شيوه

 زا منطقي)، متفاوت از مفاهيم عيني بوده و فرد ناشنوا به واسطة نقص زباني قادر به استفاده
 منطقي در حل مسأله نيست.  ـ سيستم كالمي

اين نتايج از جهتي با استفاده از گفتار دروني ويگوتسكي و نقش آن در فرايند حل  -5
مسأله نيز قابل تبيين است. چرا كه به اعتقاد وي در طول آزمون، گفتار دروني هم به لحاظ 

يي بزرگساالن عمل كرده و اصالح اشتباهات كودك و هم به لحاظ ابزاري براي تكرار راهنما
هاي ضعيف زباني در فرد ناشنوا باعث  رساند. مهارت فرد را در حل هر چه بهتر مسأله ياري مي

 شود.  بسيار محدود از گفتار دروني در حل مسأله مي ةاستفاد
گيري مفهوم نيز مورد تأييد  بررسي فرضية دوم پژوهش مبني بر نقش سن در عملكرد شكل

افزايش سن، عملكرد شكل گيري مفهوم بهبود پيدا كرد كه اين نتايج نيز با قرار گرفت. با 
  ) همخواني دارد. 1990پژوهش جونز (

در ارتباط با تأثير سطح شنوايي در شكل گيري مفهوم، اگر چه نتايج آزمون تعقيبي حاكي 
كه بيان شد، هاي شنوا و مبتال به نقص شنوايي است، اما همان طور  از تفاوت معنادار بين گروه

هاي فوق العاده زياد گروه مبتال به نقص شنوايي و گروه شنوا در  اين معناداري ناشي از تفاوت
  ها تعميم داد.  توان آن را به تمامي گروه ردة عمليات صوري است و نمي

هاي پيش عملياتي و عمليات عيني  دهد در گروه به طور كلي نتايج پژوهش حاضر نشان مي
از پيشينة آموزشي مشابهي برخوردارند، تفاوت ناشي از نقص زبان به حداقل  كه هر دو گروه
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در گروه صوري به داليل ذكر شده ري بين دو گروه وجود ندارد. اما رسيده و تفاوت معنادا

  تفاوت بين دو گروه معنادار است.
ن هاي پژوهش به نظر مي رسد، تشخيص زودهنگام نقص شنوايي (به عنوا با توجه به داده

طرح واكسيناسيون كودك)، آموزش خانواده براي ايجاد  گرفتن مثال همزمان با انجام
تحريكات متنوع ديداري به منظور جبران نقص اطالعاتي كودك به دليل كاهش دروندادهاي 

ثر با ؤاطالعاتي ناشي از نقص زبان و حتي االمكان آموزش خانواده براي برقراري ارتباط م
هاي جبراني مثل پيش  اي، استفادة زود هنگام كودك از آموزش زبان نشانهكودك با استفاده از 

هاي فوق برنامه براي يادگيري نحوة تعامل و  دبستاني مخصوص ناشنوايان و طراحي آموزش
هاي اضافي به منظور تكرار مطالب درسي و عملي  هاي اجتماعي و همچنين آموزش مهارت

گرفته شود كه اثرات اجتماعي و شناختي نقص زبان را به  تواند به عنوان راهكارهايي در نظر مي
  حداقل برساند. 

  

  هاي پژوهش محدوديت
گيري تصادفي در گروه مبتال به  آماري باعث سلب امكان نمونه ةمحدوديت جامع -1

 نقص شنوايي شد و به ناچار كل نمونه مورد ارزيابي قرار گرفت. 
ه نقص شنوايي عميق و شديد در يك آماري، گروه مبتال ب ةبه علت محدوديت جامع  -2

 گروه نمونه گيري شدند. 
 هاي مورد مقايسه شد.  محدوديت نمونه گيري مانع همتاسازي گروه  -3
در پژوهش حاضر تنها سعي بر بررسي نقش نقص شنوايي در تشكيل مفهوم بود و   -4

) وليت ذهنيگيري مفهوم تأثيرگذار باشد (به ويژه معل شكلتواند بر  ها كه مي ديگر معلوليت
دقيق بين هوش و تشكيل مفهوم به لحاظ محدوديت نمونه مورد بررسي  ةكنترل شد. اما رابط

 قرار نگرفت. 
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در اين پژوهش گروه ناشنواي صوري آموزش سطحي و ديرهنگام در مقايسه با ديگر  -5
 هاي مبتال به نقص شنوايي داشتند.  گروه

  
   پيشنهادها

هايي با  شود پژوهش آماري پيشنهاد مي ةه در جامعبا توجه به محدوديت هاي اشاره شد - 1
گيري تصادفي و همتاسازي گروه شنوا با  جامعه آماري بزرگتر صورت پذيرد كه امكان نمونه

 گروه مبتال به نقص شنوايي فراهم باشد. 
يند به ميزان احل مسأله است و اين فر ةبه لحاظ اين كه ابزار مورد استفاده دربر گيرند  - 2

هاي آينده عامل هوش و تعامل آن با  شود در پژوهش تأثير هوش است، پيشنهاد مي زيادي تحت
 گيري مفهوم مورد بررسي قرار گيرد.  نقص شنوايي در شكل
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