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شناختی در کودکان ناشنواعملکردهاي شناختی و زبان
شناسی کودکان استثناییارشد روانکارشناسالهام افروزه/

مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچانامیر طباطبایی/
مدرس دانشگاه آزاد مشهدشناسی/ارشد روانخدیجه دروگر/کارشناس

چکیده:
شـود، بـا مـرور و بررسـی     پژوهشگران مطرح شده است،در مقالـه حاضـر سـعی مـی    در مورد کارکرد شناختی ناشنوایان نظرات متفاوتی از طرف 

گیـرد.  هاي مختلف، عملکردشناختی از جمله حافظه، هوش، یادگیري و عملکرد زبان شناختی کودکان ناشنوا مورد بررسی قرارها و دیدگاهپژوهش
و حافظه نسبت به کودکان شنوا عملکرد محدودي دارند و برخی دیگر ایـن  کنند که ناشنوایان در زمینه ادراك، یادگیريدر مجموع برخی اذعان می

آمـوزان ناشـنوا از   کنند که دانـش ها بیان میکنند و معتقدند که هیچ تفاوت معناداري بین کودکان شنوا و ناشنوا وجود ندارد. پژوهشنظر را نقض می
طور کلی شودکه کودکان ناشنوا بهها اذعان میهستند. در برخی دیگر از پژوهشهاي هوشی نسبت به همساالن شنوا ضعیفنظر حافظه و نوع آزمون

ا از نظر هوشی ضعیف نیستند، هرچند ممکن است ناشنوایان از نظر کمی، هوشی مساوي بـا افـراد شـنوا داشـته باشـند، در عـین حـال از نظـر کیفـی بـ          
يهـا تیـ قابلناشـنوا افرادکهدراکی و مفهومی افراد ناشنوا متفاوت است. آنها معتقدندهاي کیفی کارکرد اکودکان شنوا همتراز نیستند. چرا که جنبه

ازیناشـ شـود در ناشـنوایان مشـاهده مـی   کـه یمشـکالت اغلـب . شـود ظـاهر عملکـرد، درییکمبودهـا یگاهاستممکنگرچهدارند،یعیطبیذهن
آموزان با آسیب شنوایی، شیوه ارتباط کلی درنظر گرفتـه  ارزیابی مفاهیم شناختی دانشکنند که در ها پیشنهاد میپژوهش. باشدمییارتباطمشکالت

هـاي مختلـف در   بنـدي دیـدگاه  کنند، این مقاله ضمن مرور و جمعهاي فرد نیز اشاره میشود. به ارتباط عوامل اجتماعی در تسهیل یادگیري و قابلیت
دهد.اي آموزشی آن را نیز مورد اشاره قرار میهزمینه عملکرد شناختی ناشنوایان، برخی از داللت

، کودکان ناشنواعملکرد شناختیهاي کلیدي:واژه

مقدمه
ــارهمطالعــه ــوان کودکــانناشــنواکودکــاندرب ــه عن ب

آن چـه مهـم اسـت    . هاستتفاوتدربارهمطالعه،استثنایی
کـه دارنـد اسـتعدادهایی کودکـانی چنـین این اسـت کـه   

بسترهمینواستویژههايناتوانیوهاتواناییازترکیبی
ــرايرا ــهب ــهومطالع ــژوهشومقایس ــادهپ ــیآم ــازدم س
هـر ازکـه دهدمینشانآمارها.)1944کافمن،هاالهان،(

اسـتثنایی کودکـان . آیـد مـی دنیابهاستثنایینفر1،نفر10
بهمتعلقآنطبقاتازیکیهستند،متعدديطبقاتداراي
داردتعلقطبقهاینبهدرصد6کهباشدمیشنواییآسیب

. )1373نراقی،سیفنادري،(
کسبابزارترینمهمازیکیشنواییحسکهآنجااز

ــینومحــیطازاطالعــات واحساســاتازآگــاهیهمچن
شناختبرزیاديثیرأتناشنواییاست،دیگرانهايهیجان

فـر، میالنی(دارداطرافمحیطازاطالعاتدریافتوفرد
به این نکته باید توجه داشـت کـه در جهـانی کـه     . )1378

توانـایی  اغلب تحت نفـوذ صـداها و زبـان شـفاهی اسـت،     
هاي مهمی در تحول ارتبـاط  شنیدن و صحبت کردن حلقه

انسانی هستند، کودکان شنوا بـا گـوش دادن بـه صـداهاي     
و به سـاماندهی  آموزندکردن را میپیرامون خود صحبت 

بـه ایـن ترتیـب زنـدگی     . پردازنـد ارتباط روزمره خود می
چگونـه  صـدا بـراي کـودك ناشـنوا،    کردن در جهانی بـی 

خواهد بود؟ 
حس شـنوایی چـه نقشـی در رشـد انسـان دارد؟ مـردم       

شـنوید. در صـفحه   کنند، ولی شما چیزي نمـی صحبت می
ند، امـا شـما چیـزي    درخشـ تلویزیون، تصاویر متحرك می

دهد. شوید که چه اتفاقی روي میشنوید و متوجه نمینمی
ی بسیار ترسناك اسـت.  یتصور چنین دنیا،براي افراد شنوا
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اما این وضعیت براي افراد ناشنوا عادي است. به ایـن معنـا   
که ممکن است براي آنها یک روز خیلی غم انگیز، ناکام 

یض باشد و در روز دیگـر  عبکننده و تحقیرآمیز، همراه با ت
پایان همراه باشد چنان با لذت و رضایتمندي و امکانات بی

کنند تفاوتی ندارد، که گویی با آنچه افراد شنوا تجربه می
اما با ایـن حـال، کـودك ناشـنوا از داشـتن خیلـی چیزهـا        

شـود  ) و حتـی گفتـه مـی   2002محروم است (مـاي بـري،   
کننـد ی مـی گق زنـد کودکان ناشنوا در دنیاي تنهایی مطلـ 

).2012(ورمیربرگن و همکاران، 

زیـادي بنـدي طبقـه وتعـاریف شـنوایی آسـیب  درباره
آسـیب میزانمبنايبرغالباًناشنوایی. استگرفتهصورت
حساسـیت ارزیـابی طریـق ازوشـوند مـی تعریفشنوایی
) صـوت حدبه( ارتفاعو) صوتشدت(بلنديبهشخص

با توجه بـه  . )1387لویه،یوسفیعلیزاده،(گرددمیتعیین
گیــرد. صــورت مــی کــه یــادگیري از راه حــواس   ایــن

هـاي انسـان بـا    هـاي شـنوایی بسـیاري از سـازگاري    آسیب
دهـد و موجـب تـأخیر در    ثیر قـرار مـی  أمحیط را تحـت تـ  

).1960شود (مورس،فرایندهاي ذهنی می
هاي تر، ویژگیدرك ویژگی افراد ناشنوا یا بطور دقیق

شناختی آنها نیازمند بررسی ابعاد گسترده زندگی آنهاست 
گذارند و مطالعه هر ثیري متقابل بر یکدیگر میأاین ابعاد ت

باشد. طور جداگانه کاري دشوار میهبعد ب
آیا ناشنوایان از لحاظ ابعاد مختلـف رشـد و تحـول بـا     

هایی مانند تحـرك، در شاخصافراد عادي تفاوت دارند؟
ــان ــادگیري،   ، زب ــد ی ــناختی مانن ــاي ش ــوش و کارکرده ه

ــیلی و درکارکرد  ــرفت تحص ــه، پیش ــاطفی حافظ ــاي ع -ه
هیجــانی و برقــراري روابــط اجتمــاعی بــا اطرافیــان بــا چــه 

هایی مواجه هستند؟ آیا ظرفیت یادگیري آنهـا  محدودیت
هـا تنهـا   مانند افراد عادي اسـت؟ آیـا سرمنشـأ محـدودیت    

خاطر از دست دادن حس شنوایی است؟هب
بــاشــودمــیمتولــدشــنوایینارســاییبــاکــهشخصــی

درجملــهازروســتبــهرومتعــدديومهــمهــايچــالش
گفتـار، تحصـیلی، اجتمـاعی، فکـري، هاي عـاطفی، زمینه

،1997کـوارد، (ذهنـی مسـائل يفراگیردراشکالتفکر،
و)1387لویه،یوسفیعلیزاده،به نقل از ،2000مگنوسن،

ن کودکـان در  یـ ا)2011حتی به بیان فلینگر و هولزینگ (
مشکالتی دارند.زمینه ارتباط با افراد خانواده نیز 

کنند که ناشنوایی اظهار می)2011یوجین و همکاران (
یــک مشــکل شــایع جهــانی اســت کــه بــه شــدت کیفیــت 

کند.زندگی فرد را تهدید می

ناشنوایی و رشد زبان
اسـت، نی غیرگفتـاري زبـا ناشنوا،کودکانزباناغلب 

درناشـنوا کودکـان درصد90کهاستاینعمدهمشکل
هسـتند شـنوا آنهـا والدینکهآیندمیدنیابهییهاخانواده

ــالشوناشــنواییمتوجــهو) اولنســل( ــرايکــودكت ب
. )1388گنجـی، حمـزه (دنشـو نمـی اشـاره زبانیادگیري

ازاسـتفاده درناشـنوایان تمامیکهپنداشتگونهایننباید
رغـم علـی چـون . دارنـد مشـابهی هـاي توانـایی اشارهزبان

ولـی باشـد آنهـا ارتباطیابزارتنهاتواندمیزبانایناینکه
انـد گرفتـه قـرار زبـان ایـن یـادگیري معـرض درکهسنی

بــري،مــاي(کنــدمــیایجــابرامتفــاوتیتســلطســطوح
ازاعـم زبـان، رشدنظرازناشنواکودکانبنابراین.)2002

میـزان بـه بسـته ونیسـتند همگنیگروهاشاره،یاوشفاهی
بسـیاري ووالدینشنواییوضعیتمداخله،سنناشنوایی،

هـم رازبـان درتأخیرازمتفاوتیدرجاتدیگر،عواملاز
خودازاشارهیاوشفاهیزبانگرامرهمولغاتدایرهدر

.)1388زاده،حسن(دهندمینشان
ارتبـاط ازکـه ناشـنوا والـدین دارايناشنوايکودکان

ترین ابزار کسب اطالعات از آنجا که حس شنوایی یکی از مهم
هاي از محیط و همچنین آگاهی از احساسات و هیجان

دیگران است، ناشنوایی تأثیر زیادي بر شناخت فرد
.و دریافت اطالعات از محیط اطراف دارد
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ناشـنواي داراي کودکـان بهنسبتکنندمیاستفادهدستی
گفتـــاريزبـــاندربهتــري رشـــدازیــا شـــنوا،والــدین 

اگـر اندمشابهآنهابازمینهایندرحداقلیاوبرخوردارند
ممکـن نتیجـه اینکهداشتتوجهموضوعاینبهبایدچه

خـاطر هبصرفاًنهوباشدناشنواوالدیندانشعلتبهاست
.)1988ثیک،یرز،گی(ارتباطیروش

همـواره ناشـنوا کودکـان شناختیهايمهارتارزیابی
بایـد هوشـی هـاي آزمونآیا.استانگیزچالشموضوعی

درناشـنوایان آیـا شـود؟ هنجاریـابی ،ناشنواجمعیتبراي
.)1388زاده،حسن(دارند؟تاخیرشناختیهايحیطهسایر
زمینـه درشـده انجـام هـاي پژوهشبررسیومطالعهبا

کودکـان چـرا کهآیدمیپیشچالشاینناشنواکودکان
هـاي مهـارت ودانـش تواننـد نمـی شنواییآسیببهمبتال

کسـب میـزان آیاوکنند؟کسبراخودهوشبامتناسب
است؟متفاوتناشنوایانبیندرهامهارتودانش

خصـوص هبـ هوشـی هايآزمونازآمدهدستبهنتایج
هـیچ ناشنواکودکاندهندمینشانغیرکالمیهايآزمون
زمینـه درفقـط وندارنـد شـنوا کودکـان بـا هوشیتفاوت

مشـاهده آنهـا بـین داريمعنـی تفـاوت تحصیلیپیشرفت
).همان(شودمی

آمـوز ناشـنوا کـه    دانش410000) از 1976شیلدروث (
هـوش  آزمـون مریکا بودند، آتحت پوشش آموزش ویژه 

هـاي  آزمـون نفـر بـا   15000عمل آورد که از ایـن عـده   به
هــوش وکســلر، لیتــر و هیســکی، نبراســکا و بقیــه بــا ســایر

که براي ها ارزیابی شدند. میانگین هوش غیرکالمیآزمون
آموزان ناشـنوایی کـه معلولیـت جـانبی نداشـتند بـه       دانش

بود. این میانگین نشان داد که کودکـان  1/100دست آمد 
ناشنوا و شنوا در هوش کالمی تفاوتی ندارند. 

آمـوزان  هـوش غیرکالمـی دانـش   ،دیگـر پژوهشـی در 
مقایسـه  مورد سال 12و 6،9ناشنوا و شنوا در گروه سنی 

آمـوز ناشـنواي   نفر دانـش 60،پژوهش. در این قرار گرفت
نفــر 60آمــوز ناشــنواي شــدید،   نفــر دانــش 60عمیــق،

هاي سنی مذکور مـورد  آموز شنوا (عادي) در گروهدانش
دسـت آمـده: الـف) در گـروه     هب. نتایج گرفتمطالعه قرار 

آمـوزان ناشـنوا و ناشـنواي شـدید و     سال بین دانش6سنی 
گرچه در نمرات هوشی آنها تفاوت اندکی بـه نفـع   عمیق،
هـا معنـادار   آموزان شنوا مشاهده گردید، این تفاوتدانش

آمـوزان  سال بین دانـش 12و 9نبودند. ب) در گروه سنی 
آموزان دید و نیز بین دانشآموزان ناشنواي ششنوا با دانش
آمـوزان  آموزان ناشنواي عمیق به نفـع دانـش  شنوا با دانش

ها معنـادار بودنـد. ج) در دو   شنوا در هر دو آزمون تفاوت
ــش 12و 9گــروه ســنی  ــین دو گــروه دان ــوزانســال ب آم

بـه  دار مشـاهده نشـد (  ناشنواي عمیق و شدید تفـاوت معنـا  
.)1382صالحی، وپژوه 

کـودك هـوش کـه جـا آنازشد،اشارهکهطورهمان
آسـیب یـا  شناختیهايتواناییدرلذااست،طبیعیناشنوا

کـه رشديباهمزمانحالاینباداشت،نخواهندانحراف
دانـش وروابطتجارب،کودکانسایربامقایسهدردارند

تصـور کودکانیراآنهانبایدوکنندمیکسبرامتفاوتی
پس.استنشنیدنیاشنیدنخوبمشکلشانتنهاکهکرد

آید که: این سوال پیش می
آیا کودکان ناشـنوا هماننـد کودکـان شـنوا از مراحـل      

ــور مــی  ــد،تحــول شــناختی یکســانی عب اســتعدادهاي کنن
ــد  ــري باکودکــان شــنوا دارن در نوجــوانی وشــناختی براب

کـه ایـن   توانایی انتزاعی مشابهی بـا شـنوایان دارنـد یـا آن    
ه تحولی براي آنها متفاوت است؟زنجیر

تحول شناختی کودکان ناشنوا «، تحت عنوان پژوهشی
، انجـام شـد. در ایـن    1386در سـال  »بر اساس نظریه ذهن

گــروه ناشــنوا داراي والــدین 3کــودك در 200پــژوهش 
سـال  3-18شنوا، ناشنوا داراي والدین ناشنوا و شـنوا کـه   

سن داشتند مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان دادند که 
کودکان ناشنوا نسل اول در مقایسه با کودکان شنوا تأخیر 

ر ناشـنواي نسـل دوم چـون زبـان     شدیدي دارند. امـا تـأخی  
انـد در  اشاره را بصورت طبیعی از والدین خود فـرا گرفتـه  
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رسیدن به نظریه ذهن تـأخیر کمتـري نسـبت بـه نسـل اول      
کودکان ناشنواي نسل دوم، بر خـالف نسـل   برخوردارند.

، زادهکننـد (حسـن  اول با افزایش سن تأخیر را جبـران مـی  
.)1386،افروز، حجازي

:خانوادهوناشنوافرزندتعامالت
شنواوالدینناشنواکودکاناکثردانیممیکههمانطور

درناشــنواکــودكمــوارد،درصــد90ازبــیشدر. دارنـد 
هستندشنوادوهرمادروپدرکهآیدمیدنیاهبايخانواده

وقتـی عمـالً . دارندناشنواافرادباکمیبرخوردکودكو
خـانواده دیگر. شودمیخانوادهواردناشنواییکودكکه

یـا شـنوا ازاعـم کـودك هـر تولـد . نـدارد وجود))شنوا((
ورود. کنـد مـی ایجـاد خـانواده درمهمـی تغییراتناشنوا،

وجـود نشانگرشنواوالدینباايخانوادهبهناشنواکودك
تحــولورشــداساســیاصــولامــا. اســتاضــافیعــاملی
.استیکسانهمواره

:ناشنواکودکانباناشنواهايخانواده
شـوند مـی متولـد شـنوا خـانواده درکهناشنواکودکان

بلکـه دارند،خیرأتشفاهیزبانرشددرتنهانه) اولنسل(
ناشـنوا خانوادهدرکهخودناشنوايهمساالنبامقایسهدر

ــد ــیمتول ــوندم ــل(ش ــ،)دومنس ــدخیرأت ــأخیر. دارن درت
زبـان یـادگیري درخیرأتهمچوننیزاشارهزبانیادگیري
ــرايشــفاهی ایــنکنــد،مــیایجــادمشــکالتیکــودكب

یـادگیري، سنواقعدریابحرانیدورهمفهومبامشکالت
ناشـنوایی افـراد انـد دادهنشانها،پژوهش. استارتباطدر
دارايکننـد، میرشدوآمدهدنیابهناشنواخانوادهدرکه

یـک درکـه هسـتند شـنوایی افـراد ازترمتعادلشخصیتی
شـدن اجتمـاعی قدرتآنان. شودمیمتولدناشنواخانواده
ــابهتــرســازشبیشــتر، بهتــر درپــذیرشتــوانومحــیطب

)1981مورس،. (هستندداراراجدیديهاموقعیت
تجربیـات سـري یـک داشـتن دلیـل بـه ناشـنوا والدین

خـود ناشـنواي کـودك بـراي دقیقـی الگوهـاي توانندمی
ازعضويعنوانهبزوديبهتواندمیناشنواکودكباشند،

خــودوالــدینبــاوشــدهپذیرفتــهناشــنوایانخــانواده
. نمایدهمانندسازي

،1993،همکــارانوگــاالگرهــايپــژوهشمطالعــهبــا
ــی ــوانم ــهت ــتنتیج ــهگرف ــیبک ــنواییآس ــرش ــهب هم

زبـان گـذارد، نمـی یکسـانی منفـی تأثیررشدهايشاخص
قدرکههر. گیردمیقرارتأثیرتحتهاحیطهسایرازبیشتر

تـأثیرات باشـد تـر وخـیم آسیب شـنوایی میزانووضعیت
. یابـد مـی شـدت آنبـه وابستههايتواناییوزبانبرمنفی

کنـد نمـی پیـدا افـت چندانهوشوذهنیوکلیتوانایی
شـامل (تحصـیلی پیشـرفت امـا ) عمیقناشنوایاندرحتی(

حـد در...) ومحاسـبات کـردن، هجـی خوانـدن، توانایی
تحصیلیهايمهارتبیشتربیند. زیرامیآسیبايگسترده

گـاالگر، کـرك، .(انـد وابستهزبانبهآموزشمحتویاتو
1993(

راآنتـوان مـی کـه استايچندگانهکنشدارايزبان
زنـدگی ابـزار وارتبـاط تفکر،شناخت،وسیلهحالعیندر

) 1982(لوریـا نظـر از،)1370دادسـتان، (.دانستاجتماعی
فراتـر اشیاء،ماهیتدرونبهکردنرسوخدرراانسانزبان
ورفتـار یـافتگی سـازمان ادراکـی، هـاي محدودیتازرفتن
حـال  عیندر. سازدمیقادربعدهاينسلبهاطالعاتانتقال
وکالمیهايجنبهطریقازاجتماعیروابطگرتسهیلزبان

زبـان تنگاتنگوابستگی) 1990وستمن،. (استغیرکالمی
بــاکــهشـود مــیموجــبشـناختی، روانعمــومیتحــولبـا 

جهـان وفیزیکـی جهـان بـا فـرد تعامالتدروآناکتساب
: آیددستزیر بههايمهارتاجتماعی،

دادنگوش) 1
کردنصحبت) 2
خواندن) 3
نوشتن) 4

ودادنگــوشهــايمهــارت،افــرادکــهآنبــهباتوجــه
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توســـعه،رشــد نخســت مراحــل درراکــردن صــحبت 
و» 1اولیـه زبـانی نظام«عنوانهبهامهارتاینبهبخشند،می
عنوانهب. استنوشتنوخواندنشاملکهنوشتاريزبانبه
زبـانی فراینـدهاي . اسـت شـده اشـاره » ثانویـه زبانینظام«

زبـان ) کلمـات معـانی فهم،ودرك(2دریافتیزبانشامل
وآنهمـراه رفتـاري حرکاتوتلفظرمزگشایی،ومیانی
وترکیـب هايتواناییودانشلغات،خزانه(3درونیزبان

.اســت) جمــالتوجمــالتبــهکلمــاتبنــديســازمان
ــتمن،( ــل،،1990وس ــاترین. )1988همی ــدو،ک ــزمی اُرالن
کهکندمیبیان) 1999(مارشالوهانتازنقلبه) 1980(

بلکـه نیستصداازمحرومیتناشنواکودكاولیهناتوانی
.استزبانازمحرومیت

:ناشنواکودکاندرزبانتحولمبانی
تحـول ورشـد يمطالعهبهمندهعالقشناسانروانبراي

مطـرح اساسـی پرسشدوناشنوا،وشنواکودکاندرزبان
زبانآیاوگیرند؟مییادرازبانچگونهکودکان: شودمی
کنندمیکسبراهاییتوانادیگرکههاییشیوههمانبهرا

گیرند؟مییاد
مراحلوچارچوبازگفتاردرنهایتوزبانفراگیري

:کندمیپیرويزیر
شناخت-1
گذارينام-2
بنديطبقه-3
حافظه-4
تعمیم-5
.استبازخوانی-6

پـیش اشـکالی مراحـل اینازیکیعملکرددرهرگاه
سـلمان . (شـد خواهـد روروبـه مشکلباآموزيزبانآید،

1. Elementary Language System
2. receptive
3. Inner

)1375تبریزي،
. ندارنـد مشـکلی کمتـرین شـناخت درناشنواکودکان

عهـده ازنبینـد، آموزشـی گونههیچناشنوایکاگرحتی
. آمـد برخواهـد خـوبی هبخودروزمرهزندگیمسایلحل

طیطبیعیطورهباودرزبانیتحولمراحليهمهبنابراین
بـه زیـادي وابسـتگی کـه نامگذاريمرحلهفقطوشودمی

ازاگـر حـال . روسـت روبـه وقفـه بـا دارد،شـنوایی حس
تفاوتیگونههیچشود،آموختهاوبهاسامیدیگرهرطریق

)1375تبریزي،سلمان. (داشتنخواهدشنواانسانبا

تولـد ازپیشکودکانتمامیبرايزبانترتیب،اینبه
کنـد میپیشرفتنیززندگیسالاولیندروشودمیآغاز

لغتاولینایجادزمانکهماهگی12حدودتامسألهاینو
نـوزادان دربیانگراشاراتوحرکات. یابدمیادامهاست،
بـه زبـان یـادگیري بـراي ايمقدمـه آسیب شـنوایی داراي
بیـانگر ،حرکـات اینوراهنماستاشاراتوعالیمشکل

شوند،تقویتامکانحدتابازشناسی ووالدینتوسطباید
تقویتراشفاهیاصواتوالدینکهطریقیهمانبهدقیقاً

افـراد بـا چگونـه کـه گیرندمییادکودکانپس. کنندمی
همـان ازاستفادهفراینداینیعنی. کنندبرقرارارتباطخانه

ومیـد (.دارندخانهدربزرگساالنکهاستارتباطیروش
) 1993گاالگر،ازنقلبه4،1985گلدوین

کـه یافتنددستنتیجهاینبه5فلدمنوگلدوینمیدو،
دردارندناشنواوالدینکهآسیب شنواییدارايکودکان

4. Mead & Goldwin
5. Feldman

اند افراد ناشنوایی که ها، نشان دادهپژوهش
داراي کنند،در خانواده ناشنوا به دنیا آمده و رشد می

تر از افراد شنوایی هستند که در یک شخصیتی متعادل
شود. آنان قدرت اجتماعی شدن خانواده ناشنوا متولد می

بیشتر، سازش بهتر با محیط و توان پذیرش بهتر 
هاي جدید را دارا هستند.در موقعیت
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بهترتحصیلیتکالیفدروکردهعملبهترزبانیادگیري
نظـر بـه . دارندشنواوالدینکههستندناشنواییکودکاناز

بیـانگر حرکاتآسیب شنوایی،دارايوالدینکهرسدمی
تشـخیص غیرکالمـی ارتبـاط ابتـدایی شـکل صورتهبرا

آمـوزش عبـارتی بـه وکننـد میتقویتراآنهاودهندمی
آغـاز کـودك بـا زنـدگی ابتـداي همـان ازرااشـاره زبان
)1993گاالگر،(. کنندمی

کـه فهمیـد تـوان میشدهانجامهايپژوهشبهباتوجه
تـدبیر دارايخودشـان اشـاره زبـان خلـق درناشنوااطفال
بـه تکـراري وقالبیمعناداربدنیحرکاتایجادبا. هستند
هـاي خواسـته وسیلهبدینوکنندمیاشارهاطرافشاناشیاء
گلـدین، میـدو، ،1983کـرك، (. کننـد مـی ابـراز راخود

)1997وندرزندن،ازنقل1977هایدي،فلدمن،سوسان،

کارکردهايزمینهدرمختلفهايدیدگاهبرمروري
:ناشنواافرادشناختی

:ضعفعنوانبهناشنوایی:اولمرحله

فهـم بـر بزرگـی تـأثیر بیسـتم قرناوایلدر1پینتنرکار
وپینتنـر . گذاشـت جـا هبـ ناشنواافرادشناختیيهاتوانایی
دربـاره وگستردهاولیهيمطالعهیکدر) 1917(2پترسون
حافظهبرايآمدهدستهبترپاییننمراتبهبصري،حافظه

شنواکودکانبامقایسهناشنوادرکودکاندررقمفراخناي
ازتـر عقـب ناشـنوا کودکانکهگرفتنتیجهوکرداشاره

)1996مورس،. (هستندشنواکودکان
شــنواافـراد بــهنسـبت رفتـاري، لحــاظازناشـنوا افـراد 

نتیجـه همکـارانش وپینتنـر لذا. تري داشتندعملکرد پایین
کمـی لحـاظ ازشـنوایی آسـیب دچـار افـراد کـه گرفتند

خـود عـادي شـنواي همتایـان بـا کیفـی لحاظازواحتماالً
)1371ساویج،؛1368سعیدي،. (دارندتفاوت

1. Pintner
2. Patterson

:تفکر انضمامیعنوانبهناشنوایی:دوممرحله
مایکـل پینتنر،زمانازشدهانجامکارهايبرمروريبا

وشـواهد طبـق کـه گرفتنـد نتیجه) 1953(3براتنوباست
لحــاظازطـورکلی هبــناشـنوا کودکــان،موجـود مـدارك 

.نیستندترهوشی ضعیف
لحـاظ ازهـا آزمونبرخیدرناشنواکودکاناگرحتی

کودکـان برخیبا) بهرهوشنمراتحسببریعنی(کمی
. نیستندهمترازکیفیلحاظازضرورتاًباشند،مساويشنوا

مفهـومی وادراکیکارکردکیفیيهاجنبهرسدمینظربه
)1996مورس،. (باشدمتفاوتناشنواافراد

یکثجملهازافراديهايپژوهشبرمبتنیدیدگاهاین
بوچاردومایکلباست) 1938(4کركواسترنگ،)1934(
شـدند متوجهخوداولیههاي پژوهشدرآنها. بود) 1945(

کـه کودکـانی انفـرادي، هايمقیاسکاربردهنگامدرکه
برخــوردارمتوســطهـوش ازبودنــدناشــنوایانمدرسـه در

بسیاريکهرسیدندنتیجهاینبهبیشترهايبررسیبا. بودند
توانـد مـی ،آیـد مـی پدیـد غالبـاً کـه کمـی هايتفاوتاز

روانـی کـارکرد درکیفـی هـاي تفاوتوجودازانعکاسی
).1996مورس،(باشد

در ناشنوایانبهنجارذهنیوهوشیوضعیتسوم:مرحله
طرفــدارانجملــهاز) 1967(ورنــونو) 1966(فــورث

پـژوهش اسـاس بـر افـراد ایـن ازهریک. بودندنظریهاین
هممختصريفرقاگرکهداشتندبیانرانظراینخویش،
شـنواي افـراد بینادراکیوشناختیهايتواناییبرحسب

ناشیهاتفاوتآنباشد،داشتهوجودناشنواافرادوعادي
.استمحیطیهايمحدودیتیاعملکردهااز

درناشــنواافــرادضــعیفعملکــردنظریــهایــنطرفــداران
هوش،هايآزمونبودنکالمیازناشیراهوشهايآزمون

وآموزشـی تربیتـی هـاي روشووالـدین مـؤثر تحریکعدم

3. Bruton
4. Streng & Kirk
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.)1989تیلور،(دانستندها میآنسويازنامناسب
گـروه ایـن کـه گیـرد مـی نشـأت آنجـا ازدیدگاهاین

کهاستمعتقدفورث. نیستمتکیزبانبرتفکرمعتقدند
ازکنــدترفکــريوعقلــینظــرازلزومــاًناشــنواکودکــان
.)1983کرك،،1966فورث،(نیستندشنواکودکان

کودکـان ذهنـی رشـد  ماندگیعقبعلتاواعتقادبه
وخانـه درکـه استاینشنواکودکانبامقایسهدرناشنوا

. اسـت نیامـده وجـود هبـ هـا آنبرايالزمايانگیزهمدرسه
ازناشـنوا کودکـان مانـدگی عقـب علـت هومـان وراسن

بلکـه داننـد، نمـی زبـان درشـدید آسیبراخودهمساالن
دانندمیهاآنمتفاوتآموزشیهايتجربهدرراآنسبب

.)1373کافمن،ان،ههاال(
ــندر ــدای ــولی،رون ــرینتح ــدگاه،آخ ــويازدی س

موضــع1970دهــهاواخــردرکــهشــدارائــهمتخصصــانی
بودندمعتقدهاآندادند،قرارسوالموردرافورثگیري

خـود بـه مخصـوص واقعـی زبـان دارايناشـنوا افـراد که
راگیـرد مـی صـورت دستباکهاشارهزبانهاآن. هستند

بـه مخصوصقوانینوقواعدکهدانندمیواقعیزبانیک
همان).(داردخود

نبـود خـاطر هبـ مفـاهیم، برخـی درناشنوایانمشکالت
زبـان ازتنهاکهاست1شنواجامعهوآنهابینارتباطنسبی
درآسـیبی الزامـاً ناشـنوایان . کنندمیاستفادهکالمیمعیار
کـاربرد وفراگیـري درکـه ایـن با. ندارندشناختیازبان

دارنـد، مشـکل خـود ناشنواييجامعهمعیارزبانخواندن
برقـراري واشـاره زبـان بـه اطالعـات فهموتولیددرولی

.)1989،تیلور(ندارندمشکلآنواسطهبهارتباط
رمـزي ومجازيزبانفهمتوانایی): «1981(نژادایران

اسـت، وابسـته شناختیمسائلحلتواناییبهزیادمیزانبه
ــاییناشــنواکودکــان افــتودارنــدطبیعــیشــناختیتوان
درکـه اسـت اشـکاالتی ازناشـی واقـع درهاآنتحصیلی

1. Hearing

هوشـی نـاتوانی ازناشـی نـه دارندنوشتنوخواندنزمینه
هـاي  پـژوهش )1384تجلـی، وارشديکشاورزي» (آنان

لحاظازآسیب شنواییيداراافرادکهدهندیمنشانریاخ
یشـناخت يهـا ییتوانـا يدارایشناختتحولورشد ذهنی

درهــاآنکــهاســتممکــناگرچــههســتند،يهنجــاربــه
کسـب یخـوب یلـ یخنمراتبهرهوشبرآوردهايآزمون
هنجـار بهیگروهشنواکموناشنواافرادحالنیابانکنند

و2پـال (دنـ گردیمـ محسـوب ذهنیيهایژگیولحاظاز
.)2002هانت،ازنقلبه3،1993جکسون

:ناشنواییوزبانتفکر،ارتباط
توجـه مـورد طبیعیايتجربهعنوانبهناشنواییمفهوم

پاسـخ یـافتن بـراي پژوهشبهتمایلکهاستدانشمندانی
وهوشـی وعقلـی تحـول يدربـاره اساسـی هـایی پرسـش 
نکتـه سـه ،اغلـب زمینهایندر. دارندارتباطیهايمهارت
نکته. استشدهگرفتهنادیدهپژوهشگرانسويازاساسی

غیـر بهگاهی. استناشنواییعمدهعللبهتوجهعدم: اول
دیگــري از قبیــل مشــکالتمهــممشــکالتناشــنوایی،از

ــایی، ــیببین ــبآس ــناختی-عص ــهوش ــیعیيدامن ازوس
.داردوجودسالمتیمشکالت

کننـد مـی تصـور پژوهشـگران برخیکهاین: دومنکته
استاندازهیکبههاآننمونهگروهشنواییآسیبمیزان

تلقـی کاملناشنوايراهاآزمودنیهمهدیگر،عبارتهبو
ناشـنوایان بـا کـه افـرادي کهستاحالیدراین. کنندمی
میـزان کـه دارنـد آگاهینکتهاینبهنسبتکنند،میکار

متفــاوتآسـیب شـنوایی  دارايافــراددرشـنوایی آسـیب  
.است

ناشـنوایان کـه فـرض اینباهاپژوهشبرخی: سومنکته
ايمفروضـه درواقـع کـه گیرنـد مـی انجامهستند،زبانفاقد

ــاً ــطاساس ــتغل ــورث. اس ،1964،1966،1969،1973(ف

2. Paul
3. Jackson
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ساختهشیارپیاژهکاربهنسبتراناشنوایانمعلمان) 1974
يرابطـه ازخـود دیـدگاه ومفاهیممعلمانتاکردکمکو

اسـت آنفـورث باور.دهندتغییرراناشنواییوتفکرزبان،
او. دارنـد اندکیاطالعاتزباندربارهمعموالًناشنوایانکه
پیشـرفت ازپایینیسطوحکهکندمیاشارهوسیعیمتونبه

کــههســتندنکتــهایــنمؤیــدودهنــدمــینشــانراخوانــدن
فـورث وجـود، اینبادارند،آسیبزبانیازلحاظناشنوایان

» ناشـنوایان طبیعـی زبـان «اشارهزبانکهرهنموداینارائهبا
ــودمعتقــداســت، ــدنپیشــرفتدرضــعیفنمــراتب خوان

.نیستهاآنزبانیعملکردبازتابضرورتاً
تفکـر ذهنـی، نگهـداري هـاي آزمـون ) 1979(1واتس

ناشنواشنوا،کودکانگروهدررااجتماعیتفکروفضایی
نگهداريتکالیفدرداد،نشاننتایج. کرداجراشنواکمو

ــی، ــاالترینشــنواکودکــانذهن ــاآزمــودنیونمــرهب يه
و عملکــردکردنــدکســبرانمــرهتــرینپــایینشــنواکــم

گرفت.میقرارگروهدواینبیندرناشنواکودکان
مشـکالت بـه ) 1981(نـژاد وایرانموریوهاوس،رتین
نتیجهدرومحدودلغاتخزانهيزمینهدرناشنواکودکان
وصــرف(گرامــردرضــعفمعناشناســی،قــدرتضــعف

عامیانـه اصـطالحات ومحـاوره زبانفهمدرنهایتاًو) نحو
بـه توانندنمیناشنواافرادطبعاًکهآنجاییاز. کردندتوجه
اسـتفاده لغاتواصطالحاتفرهنگازراحتیبهوخوبی

ــد، ــدمــیپیشــنهادآنهــاکنن درکالمــیهــايفعالیــتکنن
امکـان کـه شـود دادهترتیبايگونهبهدرسهايکالس

رويازکـه ایـن نـه . گـردد فـراهم موارديچنینآموزش
مـواردي چنـین بـا راخودآموزاندانشمعلمان،دلسوزي

)1989تیلور،. (سازندمواجه

:اخیرتحوالتوها پیشرفت
نظـر بـه کـه دادندگزارش) 1985(3مرتنسو2زوییبل

1. Watts
2. Zweibel

کودکـان بـا مقایسهدرسنکمناشنوايکودکانرسدمی
دراما. باشندداشتهتأخیرپیاژهتکالیفازبرخیدرعادي

ــان ــزرگکودک ــن ب ــر ای ــاوتت ــاتف ــاهدهه ــدمش در. نش
ــات ــوطگزارش ــهمرب ــاتب ــلمطالع ــاملیتحلی 324ازع

عملیآزموندرناشنواکودك21307نمراتازگزارش
)WISC-R(،براون)هـاي مهـارت ازالگوهـایی به) 1991

کودکانالگوهايبا» همسانواقعاً«کهکرداشارهشناختی
کودکـان بـراي عملـی بهرهوشينمرهمیانگین. بودشنوا

هوشـی بهرهباهمسانتقریباًکهبود95/99مساويناشنوا
.استشنواکودکاندر100

هـاي پـژوهش نتایجيخالصهمروربا) 2000(مارنات
بـه مبـتال افـراد ماننـد (خاصهايگروهبررويشدهانجام

اخـتالل ،فعـالی داراي اختالل نارسایی توجه / بیشصرع،
هـاي آزمـون زیـر مجموعـاً هـا آنبـراي کـه ...) وسلوك
بـه راناشـنوایان بـراي حاصلنتایجبود،شدهاجراوکسلر

هوشـبهر و81کالمـی هوشـبهر کهکرداعالمترتیباین
.  استآمدهدستبه، 106عملی

طـور بـه کالمیهوشبهرشودمیمشاهدهکهطورهمان
ازناشـی وایـن اسـت عملـی هوشـبهر ازترپایینيمعنادار
هـا بیشـتر پـژوهش  درکهآنبا. استآسیب شنواییمسئله
نزدیـک ناشنواجمعیتدرعملینمراتکهشودمیدیده

ــه ــانگینب ــیاســتمی ــژوهشدرول 4اســلیتوفاوســتپ

طـور هبـ WISC-IIIعملـی نمـرات کـه شـد دیده) 1995(
بودWISC-Rازحاصلنمراتهمانازترپایینمعناداري

.)2000مارنات(
انکـار رانکتـه ایـن نتوانسـتند پژوهشـگران حالهردر
WISC-IIIماننـد هاییآزمونعملیمقیاسبراتکاکهکنند

ودهـد مـی نشـان راآزمونآثارازنیمیتنهاWISC-Rیا
بــراون. اســتآنروایــیواعتبـار کــاهشمعنــايبــهایـن 

نمــراتکردنـد، گــزارشهـم )1990(و مـورس ) 1991(

3. Mertens
4. Fawcett & Slate



1392فروردین ماه  –114شماره 

50

WAISوWISC-Rکالمـی درآزمونناشنواهايآزمودنی

.بودعملیهايآزموندرهاآننمراتازترپایین

گیرينتیجهبحث و
ازمتفاوتینظراتناشنوایانشناختیکارکردمورددر
کنندمیاذعانبرخی. استشدهمطرحپژوهشگرانطرف

بهنسبتحافظهویادگیريادراك،زمینهدرناشنوایانکه
ایـن دیگربرخیودارندمحدوديعملکردشنواکودکان

ــدمــینقــضرانظــر ــدمــیوکنن تفــاوتهــیچکــهگوین
.نداردوجودناشنواوشنواکودکانبینمعناداري

ازنقل،1941(استانتونوایزنسونپینتنر،يهاپژوهش
ناشـنوا آموزاندانشکهدادنشان) 1384تجلی،وارشدي

همسـاالن بهنسبتهوشیهايآزموننوعوحافظهنظراز
،باسـت مایکلهايپژوهش1941در. هستندضعیفشنوا

ازکلـی طورهبناشنواکودکانکهدادنشان) 1953(براتن
کهکندمیاذعاناوحالاینبا. نیستندضعیفهوشینظر

افرادبامساويهوشیکمی،نظرازناشنوایاناستممکن
شـنوا کودکـان بـا کیفـی نظـر ازولـی باشـند، داشـته شنوا

وادراکـی کارکردکیفیهايجنبهکهچرا. نیستندهمتراز
) 1996مـورس، دانلـد (استمتفاوتناشنواافرادمفهومی

بهکودکاناولیهتکلمکهاستمعتقدزبانتواناییدرباره
معـادل درونـی وگفتـار یابـد میسوقدرونیگفتارسمت
هـاي توانـایی ناشـنوا افـراد بنـابراین . اسـت شـناختی تفکر

تجلیازنقل،1964فورث،(هستنداختاللدچارشناختی
.)1384ارشدي،کشاورزيو

، وکسـلر مقیـاس ازاسـتفاده بـا همشناختیارزیابیدر
کـه شـد مشـاهده ناشـنوا کودکـان برايغیرکالمیبخش

کودکـان بـا نظرهرازآنانشناختیهايمهارتالگوهاي
شــناختیارزیــابیدربنــابراین. اســتبــودهیکســانشــنوا
است کالمیکمترکهیتکالیفازبایدناشنواآموزاندانش

محسـنی، زاده،حسن. (کرداستفاده،اشارهزبانهمچنین و 
)1385حجازي،وافروز

ــژوهش ــاپ ــاخيه ــانری ــینش ــدم ــهده ــرادک ــنوااف ناش
ــقابل ــيهــاتی ــیطبیذهن ــد،یع درییکمبودهــاگرچــهدارن

ایـن  اغلـب که شـود ظاهریگاهاستممکن،هاآنعملکرد
.)1985ولف،(باشد مییارتباطمشکالتازیناشمشکالت

و) 1387(نصراصــفهانیهــايپـژوهش در ایـن رابطــه،  
شناختیمفاهیمارزیابیدرکهدادنشانهم) 2009(انگل

کلـی ارتبـاط شـیوه بایـد  شـنوایی آسـیب باآموزاندانش
ــر ــهدرنظ ــودگرفت ــکی. ش ــزویگوتس ــه،1937(نی ترجم
اجتماعیعواملارتباطبه) 1386راد،اخويونژادلشکري

. کنـد مـی اشـاره فـرد يهـا قابلیـت ویـادگیري تسـهیل در
بیشـتر ناشـنوا افـراد کـه دهـد مـی نشـان اخیرهايپژوهش
مواد آزمونآزمونگرهاکهکنندمیدركراییهافعالیت

نتقـال اآنهـا  بـه شـفاهی صـورت هبـ ودسـت حرکاتبارا
.)1386راد،اخويونژادلشکري(دهندمی

ناشنوا را از کودکان شنوا متفـاوت  پس آنچه کودکان
هاي شناختی نیست کند آسیب هوش یا آسیب مهارتمی

هاي ارتباط با آنهاست و همچنین نـوع سـنجش   بلکه شیوه
ها.هاي آنتوانایی
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