
 33  -31  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 ست.ا مقایسه با کودکان عادی شناختی درکودکان ناشنوا دررشدهدف از این پژوهش بررسی 

 هایجنبه در رشد بر حاکم قوانین چگونگی درباره که است علمی رشد، شناسیروان

 محیط و وراثت تاثیر نیز و مختلف سنین در اخالقی و اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمانی،

کودکان ناشنوای کم سن در مقایسه با کودکان عادی در برخی از .  کندمی بحث رشد در

 تکالیف پیاژه تاخیر داشته باشند. اما در کودکان بزرگ تر این تفاوت ها مشاهده نشد.

 عادیکودکان  –ناشنوا کودکان –رشدشناختی  اژگان کليدي:و
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  3 اکبري مقدم سمانه ، 2 کاظم نظام دوست،  1 صفارمليحه 

 ایران، نیشابور نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 1
 .ایران، نیشابور نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 2
 .ایران، نیشابور نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

  بري مقدم کسمانه ا

شناختی درکودکان ناشنوا ابعاد رشد مروري بر

 درمقایسه با کودکان عادي
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 مقدمه
 ناسانش روان. پردازد می زندگیشان طول در افراد تغییر و رشد چگونگی مطالعه به که است شناسی روان از ای شاخه رشد، شناسی روان

 طول در افراد شناختی و هیجانی اجتماعی، رشد بلکه پردازند می افراد رشد فرایند در فیزیکی و جسمی تغییرات مطالعه به تنها نه رشد

 حظهل از عمر طول در را فرد عملکرد و عاطفی، ذهنی، جسمی،( کیفی و کمی)تغییرات و تحوالت جریان و.گیرند می نظر در نیز را زندگیشان

 ناسی،ش انسان شناسی، زیست جمله از ها رشته از تعدادی برای انسان رشد کند مطالعهمی مطالعه مرگ هنگام تا( نطفه انعقاد لحظه از) تولد

 و چرا افراد که این بهتر درک با. است انسان رشد مطالعه عملی کاربردهای تر، مهم ازهمه البته. دارد اهمیت شناسی روان و تاریخ آموزش،

 به ی،زندگ در شان بالقوه های توانائی تمام کارگیری به زمینه در ها آن به کمک برای را دانش این توان می کنند، می تغییر و رشد چگونه

 رود می شمار به انسان در توانمندی های زمینه و از جمله حساس های مکانیسم ترین مهم از یکی شنوایی سیستم .بست کار

 تاثیر تحت را مورد یک نوزاد2222تا1222هر از که است انسان در حسی های نقص ترین شایع از شنوایی وکم ناشنوایی (22121دروواوراهام)

 است گیری یاد وپایه اساس و ارتباط رشد در کلیدی حسی شنوایی (1333پور رحمان از نقل به1332وهمکاران 2فروغمند) دهد می قرار

 3پروینگ) دش خواهد جدی آسیب دچار او واجتماعی شخصیتی رشد ترتیب این به و بگیرد یاد تواند نمی کند برقرار ارتباط نتواند که کودکی.

 می دیگران نه را کودک زبان خالصه طور به افتد می زحمت به بیشتر دیگران با ارتباط در باشد کمتری درسن اگرکودک(2222 و همکاران

 براین عالوه .کند صحبت وشکست محرومیت احساسترس، اضطراب،  مانند خود احساسات از تواند نمی کودک .معالج پزشک و نه فهمند

 در وکودک شده مختلف درجات به اختالل موجب تثبیت اصطالح وبه کافی رشد عدم یا توقف .کند عبور رشد مختلف مراحل از باید کودک

 به آن به مربوط عوامل و رشد بررسی ضمن که است این مطالعه این از هدف( 1331 فر میالنی) شود می اشکال دچار بعدی مراحل با مقابله

و  زبان درش و( تفکر) شناختی رشد رشد هیجانی، رشد اجتماعی، رشد شخصیت، رشد عاطفی، و مقایسه آن با مرتبط و علل ناشنوایی تشریح

 .بپردازد کودکان سایر با مقایسه در ناشنوا در کودک رفتاری مشکالت

 

 :رشد تعاریف
 ،6هیجانی – 2اجتماعی رشد شخصیت، رشد ،1جسمانی رشد طریق از عمرشان طول در افراد چگونه اینکه به دارد اشاره رشد، اصطالح 

 ( 1332 3اسالوین ایی رابرت) .کنندمی تغییر و شوندمی سازگار زبان رشد و( تفکر)7شناختی رشد

 ترجمه 3لوراربرگ) .آیدمی وجود به انسان در مرگ هنگام تا تخم سلول تشکیل زمان از که تحوالتی و تغییرات همه از است عبارت رشد،

 (1333محمدی سید یحیی

 باقی یروان و جسمانی تعادل حالت در پیوسته فرد تغییرات، این طریق از که روانی و جسمی تغییرات سلسله یک از است عبارت رشد،

 (1332 هاشمیان.)برسد کمال به و بماند

 در اخالقی و اجتماعی عاطفی، ذهنی، جسمانی، هایجنبه در رشد بر حاکم قوانین چگونگی درباره که است علمی رشد، شناسیروان

 (1372عبداهلل آبادی شفیع)کندمی بحث رشد در محیط و وراثت تاثیر نیز و مختلف سنین

 لحظه از" عمر طول در را فرد اجتماعی عملکرد و عاطفی ذهنی، جسمی، تغییرات و تحوالت جریان که است علمی رشد، شناسیروان

 (1332حسین آبادی لطف).کندمی مطالعه "مرگ هنگام تا انعقاد

 عینیم طرح در منظم طرح در منظم طوربه تغییرات این دارد، مشخصی هدف و بوده همراه ترقی و پیشرفت با که تغییراتی یعنی رشد،

 شوندمی ترکیب روانی هایجنبه با فیزیولوژیکی یا درونی تغییرات آن در که دانندمی جریانی را رشد شناسان،روان از بعضی. گیردمی صورت

 (1373همکاران و سیف سوسن،) .سازندمی قادر جدید موقعیت یا محیط با شدن روبرو برای را فرد و

                                                           
1 -Drooraham 

2 -Froghmand 

3 -proving 

4 - Physical growth 

5 - Social development  

6 - Emotional growth 

7 - Congntive development  

8 -Rabert ie Eslavin 

9 -Lorarberg 
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  رشد مبانی و ابعاد
 است گیریاندازه قابل آسانی به و محسوس کامال رشد از جنبه این. دهدمی تشکیل را فرد رشد اساسی قسمت بدنی، رشد: بدنی رشد

 تناسلی، اعضاء جثه، وزن، و قد ها،اندام اعضاء، در عبارتی به و است حرکتی هایمهارت رشد و عصبی هایدستگاه مغز، در رشد شامل که

 (1372عبداهلل ،12آبادی شفیع. )گرددمی ظاهر هااستخوان تغییرات و هادندان رشد جنسی، خصوصیات

 یتأثیرگذار جنبه این عمده اهمیت. است فرد ذهنی استعدادهای رشد انسان، تکامل و رشد اساسی هایجنبه از دیگر یکی: ذهنی رشد

 از دهاستفا با یعنی "اکتشاف" راه از کودک و رودمی پیش سرعت به عقالنی رشد طفولیت، دوره در. باشدمی فرد کلی تکامل و رشد در آن

 (1373همکاران و 12سیف ،11سوسن) .بردمی پی است، بوده تماس در آنها با که عواملی مفاهیم به حواس

. اردد فراوان تأثیر اجتماعی و عقالنی رشد بدنی، رشد مانند رشد هایجنبه سایر در و دارد خاصی پیچیدگی عاطفی رشد: عاطفی رشد

 وظایف و اعمال میان در تعادل و هماهنگی که موقعی در را مسرت حالت کودک تدریجبه گردد،می هیجان ظاهر صورت به ابتدا عاطفی حاالت

 . آیدمی وجود به او در پریشانی حالت بخورد هم به تعادل این که زمانی و سازدمی ظاهر خود از است، برقرار او بدنی

 ،است فرهنگی حیوانی دقیق معنی به انسان. دهدمی تشکیل را فرد انسانی زندگی اساس رشد، اجتماعی هایجنبه: اجتماعی رشد

 راندیگ با باید فرد کند،نمی پیدا جریان جامعه در جز انسانی زندگی ادامه. کندمی رشد اجتماعی زمینه در نیز وی حیات عقالنی هایجنبه

 (1372عبداهلل آبادی، شفیع) .نماید ایفا جامعه و خانواده در را خود نقش و برد سر به

 

 رشد روانشناسی هدف
 حاصل که است این رشد شناسیروان هدف.  کند، تعیین زمان طول در را انسان رشد چگونگی تا است آن پی در رشد شناسی روان

 بهجن این. برساند حداکثر به را هاانسان رشد و گیرد کار به انسان رشد مثبت جهت در رشد مورد در را خود تبیینی و توصیفی مطالعات

 (1363 یاسایی، ترجمه دیگران، و 13ماسن)پردازدمی اند،شده رشد در نارسایی دچار دالیلی به که نوجوانانی و کودکان به خصوصاً رشد کاربردی

 

 استثنائی کودک
 سمی،ج مختلف ابعاد در هاتفاوت این. نیستند یکدیگر مانند انسانی دو هیچ که یابیمدرمی ها،انسان خلقت در تامل و دقت کمی با

 هاانسان از یک هر اگرچه حال این باشد بامی هاتفاوت این زیربنای خاصی فلسفه و حکمت که، است ادراک و مشاهده قابل رفتاری و ذهنی

 "11هنجار وهگر" اصطالحا را اکثریت گروه این لذا و نیست چشمگیر افراد، اکثر در هاتفاوت این اما هستند، استثنایی گسترده، و عام مفهومی در

 ایرهپا فاحش هایتفاوت وجود واقع در شود،می برداشت استثنایی مفهوم از عام طور به امروزه آنچه که حالی در. کنندمی تلقی "متوسط" یا

 (121332سیف، نادری)است  متوسط یا هنجار اصطالحا گروه با گوناگون زمینه در هاانسان از

 هوش از که کنندمی اطالق کسی به را استثنایی برخی،. است آمده عملبه "16استثنایی کودک" تعریف برای زیادی هایکوشش تاکنون

 با. ندکن توصیف را غیرعادی کودک نوع هر بخواهند که برندمی کاربه موقعی را اصطالح این دیگران،. باشد برخوردار ایالعادهخارق استعداد و

 فتهگر قرار پذیرش مورد اندازه یک به دو هر باهوش و مستعد و معیوب و معلول کودکان توصیف برای استثنایی کودک اصطالح این، وجود

 است.

 کودکان با نحوی به که کودکانی تمام به امریکا در. کند می فرق انگلستان و امریکا مکاتب در استثنایی کودکان عنوان مثال عنوان به

 این ولقب با مسلماً و شود می گفته استثنایی باشد داشته فرق … و رفتاری عقالنی،. عاطفی جسمی، فکری، نظر از خود همسن و طبیعی

                                                           
10- Shafi Abadi 

11- Sosan 

12- Seyf 

13 -Masen 

14-  Norm 

15- Naderi 

16- Exceptional Children 
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 لغت انگلستان در. (1333 13زاده ،غالم 17هاشمی بنی)هستند  استثنایی همه ذهنی مانده عقب و ناشنوا نابینا، نابغه، کودک یک تعریف

 اما .دنامن می ویژه کودکان دارند قرار خاص وآموزش حمایت تحت عللی به که را کودکانی سایر و کنند می تیزهوشی به محدود را استثنایی

 ویژه وآموزش داشته آشکارا تفاوت خود کالسیهای هم اکثر با و ذهنی جسمی نظر از که شود می گفته استثناعی کودکی به آموزشی نظر از

 ناشنوا 13نابینا،ذهنی،  مانده هوش، عقب تیز تواند می استثناعی آموز دانش دیدگاه این مطابق است معمولی آموزش از تر مناسب او برای ای
 حداکثر هب خاص های روش از استفاده با باید دارد سایرین با که هایی تفاوت با اسنثناعی کودک که است این فوق دیدگاه نتیجه. باشند... و22

  (1333 زاده ،غالم هاشمی بنی)آید  نایل خویش بالقوه توان از برداری بهره
 

 یناشنوای

باشد  می نوزاد 2222 تا 1222 هر در مورد یک آن، شیوع میزان. است انسان در حسی های نقص شایعترین از 21شنوایی  نقص

 بصورت معموال که شنوایی کم ماهیت همچنین و سوم جهان کشورهای در سالمتی، اطالعات منابع کمبود بدلیل( 222223واکروهوپس)

 معموال( 1311 ،21کافمن ،23هاالهان)است  دشوار شنوایی، کم به مبتال افراد تعداد صحیح ارقام و آمار آوردن بدست باشد، می پنهان معلولیتی

 تاخیر با خدمات ارائه مراکز از اطالع عدم و اولویه عالیم با خانواده بودن ناآشنا ظاهری، نمود فقدان جمله از دالیلی به شنوایی نقص تشخیص

 بوده ماهگی 3 حدود در تشخیص زمان و ماهگی 7 حدود در شنوایی کم به تردید سن میانگین ایران، در ای مطالعه اساس بر گیرد می صورت

 مهم چه آن هاست، تفاوت درباره مطالعه استثنایی، کودکان عنوان به ناشنوا کودکان درباره مطالعه. دارد فاصله جهانی معیارهای با که است

 و العهمط برای را بستر همین و است ویژه های ناتوانایی و ها توانایی از ترکیبی که دارند استعدادهایی کودکانی چنین که است این است

 همچنین و محیط از اطالعات کسب ابزار ترین مهم از یکی شنوایی حس که آنجا از( 1311 کافمن، هاالهان،) سازد می آماده پژوهش و مقایسه

 ،22فر میالنی)  دارد اطراف محیط از اطالعات دریافت و فرد شناخت بر زیادی تاثیر ناشنوایی است، دیگران های هیجان و احساسات از آگاهی

 های لقهح کردن صحبت و شنیدن توانایی است، شفاهی زبان و صداها نفوذ تحت اغلب که جهانی در که داشت توجه باید نکته این به(. 1373

 نکرد زندگی ترتیب این به. پردازند می خود روزمره ارتباط ساماندهی به و آموزند می را کردن صحبت خود پیرامون ارتباط تحول در مهمی

 یزیچ شما ولی کنند، می صحبت مردم دارد؟ انسان رشد در نقشی چه شنوایی بود؟حس خواهد چگونه ناشنوا، کودک برای صدا بی جهانی در

. هدد می روی اتفاقی چه که شوید نمی متوجه و شنوید نمی چیزی شما اما درخشند، می متحرک تصاویر تلویزیون، صفحه در شنوید، نمی

 آنها برای است ممکن که معنا این به. است عادی ناشنوا افراد برای وضعیت این اما. است ترسناک بسیار دنیایی چنین تصور شنوا، افراد برای

 همراه انپای بی امکانات و رضایتمندی و لذت با چنان دیگر  روز در و باشد تبعیض با همراه آمیز، تحقیر و کننده ناکام انگیز، غم خیلی روز یک

 ،26بری ایم) است محروم چیزها خیلی داشتن از ناشنوا کودک حال، این با اما ندارد، تفاوتی کنند می تجربه شنوا افراد آنچه با گویی که. باشد

 حس که آنجایی از (.2212 همکاران، و 27ورمیربرگن) کنندمی زندگی مطلق تنهایی دنیای در ناشنوا کودکان شود می گفته حتی و( 2222

 بر زیادی تاثیر ناشنوایی است، دیگران های هیجان و احساسات از آگاهی همچنین و محیط از اطالعات کسب ابزار ترین مهم از یکی شنوایی

 . دارد اطراف محیط از اطالعات و دریافت فرد شناخت

 

  ناشنوایی تعریف
 .است گرفته صورت زیادی بندی طبقه و تعاریف شنوایی آسیب درباره

 راه از البمط و فراگیری طبیعی تکلم استمرار شنوایی طریق از زبان فراگیری برای او شنوایی باقیمانده مقدار که است کسی ناشنوا

  (1373 فر، میالنی) باشد داشته ویژه ریزی وبرنامه خاص روشهای به نیاز یادگیری برای لذا نباشد کافی گوش

 

                                                           
17- Bani Hashemi 

18- Gholam Zade 

19-  Blind 
20-  deaf 
21-  Hearing loss 
22- Walker , D& Hopes 
23-  Halahan 
24 - Kaufman 
25- Milani far 
26 - Mai Berry 
27 - Vrmyrbrgn 
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 ناشنوایی بندي تقسيم

 (1311 کافمن، هاالهان،) .گردند می تقسیم گروه سه به شنوایی باقیمانده میزان به توجه با ناشنوایان ها نظریه آخرین از یکی برطبق

 .اند داده دست از را خود شنوایی از بل دسی 32 تا 32 از بیش که: 23مطلق ناشنوایی -1

 .اند داده دست از را خود شنوایی از بل دسی 63 تا 22 حدود : که23مالیم ناشنایان گروه -2

 .است محسوس شنوایی کمبود آن در بل دسی 21 تا 22 حدود که :32خفیف ناشنوایی -3

 (1331هاالهان،کافمن) ارتباط برقراري در آن وتاثير شنوایی حدود

 ارتباط برقراری بر تاثیر توصیف شنوایی سطح

 ندارد ارتباط برقراری در تاثیری هیچ بهنجار dB 12 تا -12

 جزیی dB 22 تا 16
 صدا و پرسر های محیط در اما. ندارد گفتار تشخیص در مشکلی هیچ فرد ساکت، های محیط در

 است. دشوار ضعیف گفتار فهمیدن

 خفیف dB 12 تا 26

 ارتباط، برقراری در فرد محدودند، واژگان و است معلوم عنوان، آنها در که آرام گفتگوی های محیط در

 ینهمچن. است دشوار باشد، آرام محیط اگر حتی دار فاصله و ضعیف گفتار شنیدن. ندارد دشواری هیچ

 .است سخت درس کالس های بحث کردن دنبال

 متوسط Db 22 تا 41
 یهابحث قبیل از گروهی هایفعالیت. بشنود نزدیک فاصله از تنها را ایمحاوره گفتار تواندمی فرد

 کند می ایجاد ارتباطی چالش نوعی درس، کالس

 dB 22 تا 26
 – متوسط

 شدید

 یزیاد مشکالت گروهی، های موقعیت در و بشنود تواند می را بلند و روشن ای محاوره گفتار تنها فرد

 است دیده آسیب  توجهی قابل طور به غالبا اما است، فهم قابل فرد گفتار چه اگر. دارد

 شدید dB 32 تا 71

 واژه از بسیاری نیز صورت ان در حتی و باشد بلند اینکه مگر بشنود، را ای محاوره گفتار تواند نمی فرد

 گفتار رفته  هم روی. دهد تشخیص همیشه تواند می را محیط صداهای. دهد تشخیص تواند نمی را

 نیست فهم قابل فرد،

31 +dB حاد 
 ایی،بین. بشنود را ای محاوره گفتار تواند نمی وجه هیچ به اما بشنود، را بلند صداهای فرد است ممکن

 .شود نمی فهمیده آسانی به باشد، یافته رشد هم اگر فرد، خود ارتباط برقراری عمده مشخصه

 

 مروري بر دیدگاه هاي مختلف در زمينه کارکردهاي شناختی افراد ناشنوا:

و فقدان  بدون زبان هم میسر استپژوهش های اخیر بیانگر این حقیقت است که اگر چه زبان و تفکر از یکدیگر مستقل نیستند ، تفکر 

( ، از این رو ، پژوهش های انجام شده 1336 32، مورس 1331 31زبان گفتاری تنها بر بخشی از توانایی های شناختی تاثیر می گذارد) فورث

 از مطالعات انجامدر زمینه سنجش هوش دانش آموزان ناشنوا ، تاکنون نتایج متضاد و متفاوتی در برداشته است . در یک جمع بندی کلی 

 شده در زمینه هوش دانش آموزان ناشنوا می توان سه جهت گیری متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

 مرحله اول : ناشنوایی به عنوان ضعف :
زمون آ نخسیتن جهت گیری با این باور شروع می شود که افراد ناشنوا از نظر کارکرد هوشی پایین تر از افراد شنوا هستند و در پاسخ به

( 1332) 33های هوشی در مقایسه با گروه های دانش آموزان شنوا نمرات کمتری به دست می آورند . از جمله در مطالعه کیو ، سان و زنگ

سال انجام شد ، تفاوت های معناداری  17تا  3نفر دانش آموزان ناشنوا در دامنه سنی  1723در کشور چین که روی گروه نمونه ای به حجم 

                                                           
28 - Profound Serere  
29 - Moderate 

30 - Mild 

31- Fors 

32- Mures 

33- Kio, San & Zang 
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( نخستین کسی بود که اظهار داشت زبان در 1362، ترجمه قاسم زاده، 1333) 31گروه های شنوا و ناشنوا گزارش کرده اند. ویگوتسکیرا در 

( زبان بر توانایی های هوشی، تفکر و 1363) 36( و چامسکی1333) 32تشکیل فرایندهای عالی ذهن نقش عمده ای دارد. به اعتقاد ویگوتسکی

رد و بی تردید میزان هوش با سطح زبان آموزشی همسبتگی مثبت دارد. از این رو رشد هوش افراد آسیب دیده شنوایی حافظه تاثیری ویژه دا

 از نقایص آن ها در زبان نشات می گیرد.

 ( بر این باور است که بدون زبان می توان تصور کرد که تفکر و دیگر فعالیتهای ذهنی در انسان وجود داشته باشد ،1313) 37باطنی

 ولی مسلماً این گونه فعالیتها در مراحل ابتدایی خود باقی می ماند . و هرگز در سطح عالی پرورده نمی شود

( معتقد است که زبان تنها وسیله ارتباطی با دیگر ان نیست ، بلکه وسیله ای 1363، ترجمه عزب دفتری،  1323) 33همچنین لوریا 

تاری های خود از آن یاری می جوید و او را قادر می سازد که خود را در فعالیتهای فردی است که کودک در شناخت جهان خارج و تنظیم رف

ی یو جمعی توصیف کند. از این رو، برخی از نظریه پردازان، تفکر را منوط به زبان می دانند و براین عقیده هستند که افراد آسیب دیده شنوا

 (1331، 33ن و کافمناز لحاظ هوشی زیر میانگین جامعه قرار دارند )هاال

( در 1317) 11و پترسون 12کار پینتنر در اوایل قرن بیستم تاثیر بزرگی بر فهم توانای های شناختی افراد ناشنوا به جا گذاشت. پینتنر

 یک مطالعه ی اولیه و گسترده درباره حافظه بصری، به نمرات پایین تر به دست آمده برای حافظه فراخنای رقم در کودکان ناشنوا در مقایسه

 (.1336، 12با کودکان شنوا اشاره کرد و نتیجه گرفت که کودکان ناشنوا عقب تر از کودکان شنوا هستند. )مورس

رفتاری، نسبت به افراد شنوا عملکرد پایین تری داشتند. لذا پینتنر و همکارانش نتیجه گرفتند که افراد دچار آسیب  افراد ناشنوا از لحاظ

 (. 11،1371، ساویج1363، 13شنوایی از لحاظ کمی و احتماالً از لحاظ کیفی با همتایان شنوای عادی خود تفاوت دارند )سعیدی

 

 .زاعی پایين تر از افراد شنوا هستند افراد ناشنوا از نظر تفکر عينی و انت مرحله دوم: 
جهت گیری دوم به این نکته اشاره دارد که دانش آموزان ناشنوا از لحاظ تفکر عینی و تفکر انتزاعی پایین تر از افراد شنوا عمل می  

وش انتزاعی ضعیف تر از کودکان ( مایکلباست بر این باور است که کودکان ناشنوا از نظر توانایی های ادراکی و ه 1361باست ،  کنند )مایکل

ه امور مناشنوا هستند زیرا ناشنوایی موجب می شود افراد ناشنوا به شیوه متفاوتی رفتار کنند ، به شیوه متفاوتی امور را ببینند و مهم تر از ه

 گوناگون را به طریق خاصی ادراک کنند.

نتیجه گرفتند که طبق شواهد و مدارک موجود، کودکان  (1323) 12براتنبا مروری بر کارهای انجام شده از زمان پینتنر، مایکل باست و 

 ناشنوا به طور کلی از لحاظ هوشی ضعیف تر نیستند.

حتی اگر کودکان ناشنوا در برخی آزمون ها از لحاظ کمی )یعنی بر حسب نمرات هوش بهر( با برخی کودکان شنوا مساوی باشند، 

 (.1336، 16به نظر می رسد جنبه های کیفی کارکرد ادراکی و مفهومی افراد ناشنوا متفاوت باشد )مورسضرورتاً از لحاظ کیفی همتراز نیستند.

( بود. آنها 1312) 13( مایکلباست و بوچارد4133)  13(، استرنگ و کرک1331) 17این دیدگاه مبتنی بر پژوهش های افرادی که از جمله نیک

کاربرد مقیاس های انفرادی، کودکانی که در مدرسه ناشنوایان بودند از هوش متوسط  های اولیه خود متوجه شدند که در هنگامدر پژوهش

ود جبرخوردار بودند. با بررسی های بیشتر به این نتیجه رسیدند که بسیاری از تفاوت های کمی که غالبا پدید می آید، می تواند انعکاسی از و

 (.1336تفاوت های کیفی در کارکرد روانی باشد )مورس، 

 

                                                           
34- Vigotski 

35- Vigotski 

36- Chameski 

37- Batni 
38-Loria 
39- Halan & Katman 
40 - Pyntnr 
41 - Peterson 
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 رحله سوم : وضعيت هوشی و ذهنی بهنجار در ناشنوایانم

،  1367، لن برگ  1361 22جهت گیری بر این باور مبتنی است که افراد ناشنوا از نظر هوشی همانند افراد شنوا عمل می کنند )فورث

( اگر تفاوت مختصری به لحاظ توانایی های شناختی و ادراکی بین افراد شنوا و ناشنوا وجود دارد ، ناشی از محدودیت های  2222،  21تیلور

 محیطی، ناتوانی پژوهشگر در برقراری رابطه و انتقال مناسب درخواست تکلیف به علت عدم آشنایی به زبان اشاره، کمبود تجربه آزمودنی های

بر این نکته تاکید دارد  1332( برای نمونه ، سولیوان  1331، 22زبان کالمی و یا مهارت های ارتباطی به معنی عام است )مارتین ناشنوا شامل

 بانکه اگر در ارزیابی هوش کودکان و دانش آموزان ناشنوا از آزمون های غیر کالمی هوش استفاده شود و اگر این آزمون ها با بهره گیری از ز

 شوند، دانش آموزان آسیب دیده شنوایی از لحاظ هوشی عقب مانده تر از سایر دانش آموزان نخواهند بود.  اشاره اجرا

( با استفاده از فرم بازنگری شده مقیاس هوش کودکان وکسلر تفاوت معناداری را بین هوشبهر دو گروه دانش  1333)23جنکینسون 

با مطالعه بیست و شش آزمودنی ناشنوا و بیست و شش آزمودنی شنوا و استفاده  1331 21کیتزآموزان ناشنوا و شنوا به دست نیاورد . همچنین 

 هریس در گروه سنی نه تا بیست و هشت سال، هیچ گونه تفاوت معناداری را گزارش نکرد. –از آزمون نقاشی گودایناف 

نها نتایج متناقضی را به همراه داشته است . برخی از در ایران پژوهش های اندکی در زمینه هوش دانش آموزان ناشنوا انجام شده که آ

( و پاره ای تفاوتی را بین هوش 1363 22پژوهش های تفاوت های معناداری را بین هوش گروه های مختلف شنوا و ناشنوا یافته اند )امیدوار

 (. 1372، 26گروه های مورد نظر گزارش نکرده اند )جویباری

جمله طرفداران این نظریه بودند. هریک از این افراد بر اساس پژوهش خویش، این نظر را بیان ( از 1367)27( و ورنون1366فورث )

 داشتند که اگر فرق مختصری هم بر حسب توانایی های شناختی و ادراکی بین افراد شنوای عادی و افراد ناشنوا وجود داشه باشد، آنها تفاوت

 ها ناشی از عملکردها یا محدودیت های محیطی است.

طرفداران با این نظریه عملکرد ضعیف افراد شنوا در آزمون های هوش را ناشی از کالمی بودن آزمون های هوش، عدم تحریک موثر 

(.این دیدگاه از انجا نشأت می گیرد که این گروه 1333، 23والدین و روش های تربیتی و آموزشی نامناسب از سوی آن ها می دانستند. )تیلور

زبان متکی نیست. فورت معتقد است که کودکان ناشنوا لزوما از نظر عقلی و فکری کندتر از کودکان شنوا نیستند ) فورث، معتقدند تفکر بر 

(. به اعتقاد او علت عقب ماندگی رشد ذهنی کودکان ناشنوا در مقایسه با کودکان شنوا این است که در خانه و مدرسه 1333، کرک، 1366

به وجود نیامده است راسن و هومان علت عقب ماندگی کودکان ناشنوا از همساالن خود را آسیب شدید در زبان انگیزه ای الزم برای آن ها 

(.دراین روند تحولی، آخرین دیدگاه از 1373، 23نمی دانند، بلکه سبب آن را در تجربه های آموزشی متفاوت آن ها می دانند )هاالهان، کافمن

موضع گیری فورث را مورد سوال قرار داده اند، آن ها معتقد بودند که افراد ناشنوا دارای  1372دهه  سوی متخصصانی ارائه شد که در اواخر

زبان واقعی مخصوص به خود هستند. آن ها زبان اشاره را با دست صورت می گیرد را یک زبان واقعی می دانند که قواعد وقوانین خصوص به 

مفاهیم به خاطر نبود نسبی ارتباط بین آنها و جامعه شنوا است که تنها از زبان معیار کالمی خود دارد )همان(.مشکالت ناشنوایان در برخی 

وای خود ناستفاده می کنند. ناشنوایان الزاماً آسیبی در زبان یا شناخت ندارند. با این که در فراگیری و کاربرد خواندن زبان معیار جامعه ی ناش

(: 1331)  61(. ایران نژاد1333، 62ت به زبان اشاره و برقراری ارتباط به واسطه آن مشکل ندارند ) تیلورمشکل دارند.ولی در تولید و فهم اطالعا

 توانایی فهم زبان مجازی و رمزی به میزان زیاد به توانایی حل مسائل شناختی وابسته است، کودکان ناشنوا توانایی شناختن طبیعی دارند و» 

اشکاالتی است که در زمینه خواندن و نوشتن دارند نه ناشی از ناتوانی ذهنی آنان ) کشاورزی ارشدی و افت تحصیلی آن ها در واقع ناشی از 

( پژوهش های اخیر نشان می دهند که افراد دارای آسیب شنوایی از لحاظ رشد ذهنی و تحول شناختی دارای توانایی های 1331تجلی، 
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در آزمون های برآورد هوش بهر نمرات خیلی خوبی کسب نکنند با این حال افراد  شناختی به هنجاری هستند، اگرچه ممکن است که آن ها

 (.2222، 61به نقل از هانت 1333، 63و جکسون 62ناشنوا و کم شنوا گروهی به هنجار از لحاظ ویژگی های ذهنی محسوب می گردند ) پال

 

 شنوایان:کارکرد شناختی در نا

در مورد کارکرد شناختی ناشنوایان نظرات متفاوتی از طرف پژوهشگران مطرح شده است. برخی اذعان می کنند که ناشنوایان در  

زمینه ادراک ، یادگیری و حافظه نسبت به کودکان شنوا عملکرد محدودی دارند و برخی دیگر این نظر را نقض می کنند و می گویند که هیچ 

( 1331، نقل از ارشدی و تجلی، 1311 62دکان شنوا و ناشنوا وجود ندارد.پژوهش های) پینتنر، ایزنسون و استانتون تفاوت معناداری بین کو

پژوهش های  1311نشان داد که دانش آموزان ناشنوا از نظر حافظه و نوع آزمون های هوشی نسبت به همساالن شنوا ضعیف هستند. در 

ودکان ناشنوا به طور کلی از نظر هوشی ضعیف نیستند. با این حال او اذعان می کند که ممکن ( نشان داد که ک1323مایکل باست، برات )

است ناشنوایان از نظر کمی، هوشی مساوی با افراد شنوا داشته باشند، ولی از نظر کیفی با کودکان شنوا همترازنیستند. چرا که جنبه های 

( درباره توانایی زبان معتقد است که تکلم اولیه کودکان به 1366، 66است ) دانلد مورس کیفی کارکرد ادراکی و مفهومی افراد ناشنوا متفاوت

سمت گفتار درونی سوق می یابد و گفتار درونی معادل تفکرشناختی است. بنابراین افراد ناشنوا توانیی هایی شناختی دچار اختالل هستند ) 

رزیابی شناختی هم با استفاده از مقیاس وکسلر، بخش غیرکالمی برای کودکان (.در ا1331، نقل از تجلی و کشاورزی ارشدی، 1361فورث، 

ناشنوا مشاهده شد که الگوهای مهارت های شناختی آنان از هر نظر با کودکان شنوا یکسان بوده است. بنابراین در ارزیابی شناختی دانش 

(.پژوهش 1332اره، استفاده کرد. ) حسن زاده، محسنی، افروز و حجازی، آموزان ناشنوا باید از تکالیفی که کمتر کالمی است و همچنین زبان اش

 وهمکاران 63،االمارگوت2221وهمکاران  63، بوتال2223 67های اخیر نشان می دهد که افراد ناشنوا قابلیت های ذهنی طبیعی دارند )وپیسونی

ت گاهی ظاهر شود که اغلب این مشکالت ناشی از (، گرچه کمبودهایی در عملکرد آن ها، ممکن اس2227همکاران و 72کاتانی و 2221

( هم نشان داد که در ارزیابی 2223( و )انگل  1337(.دراین رابطه، پژوهش های نصراصفهانی ) 1332، 71مشکالت ارتباطی می باشد )ولف

، ترجمه لشکری نژاد و اخوی 1337مفاهیم شناختی دانش آموزان با آسیب شنوایی باید شیوه ارتباط کلی در نظر گرفته شود. ویگوتسکی نیز )

( به ارتباط عوامل اجتماعی در تسهیل یادگیری و قابلیت های فرد اشاره می کند.  پژوهش های اخیر نشان می دهد که افراد ناشنوا 1336راد، 

تقال می دهند )لشکری نژاد بیشتر فعالیت هایی را درک می کنند که آزمونگرها مواد آزمون را با حرکات دست و به صورت شفاهی به آنها ان

پس آنچه کودکان ناشنوا را از کودکان شنوا متفاوت می کند آسیب هوش یا آسیب مهارت های شناختی نیست ، بلکه  (.1336و اخوی راد، 

 شیوه های ارتباط با آنهاست و همچنین نوع سنجش توانایی های آن ها.

ون های غیرکالمی نشان می دهند کودکان ناشنوا هیچ تفاوت هوشی با پژوهش های انجام شده از آزمون های هوشی به خصوص آزم

همکاران  و 73بوتال ،2223 72کودکان شنوا ندارند و فقط در زمینه پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده می شود)وپیسونی

دانش آموز ناشنوا که تحت پوشش آموزش  112222( از 1376) 76( شیلدروث2227وهمکاران 72وکاتانی 2221 همکاران و 71االمارگوت ،2221

نفر با آزمون های هوش وکسلر، لیتر و هیسکی، نبراسکا و بقیه با سایر  12222ویژه آمریکا بودند، آزمون هوش به عمل آورد که از این عده 
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بود. این  1/122علولیت جانبی نداشتند به دست آمد آزمون ها ارزیابی شدند. میانگین هوش غیرکالمی که برای دانش آموزان ناشنوایی که م

میانگین نشان داد که کودکان ناشنوا و شنوا در هوش کالمی تفاوتی ندارند. در پژوهشی دیگر، هوش غیرکالمی دانش آموزان ناشنوا و شنوا 

نفر دانش آموز ناشنوای شدید،  62ای عمیق، نفر دانش آموز ناشنو 62سال مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش،  12و  3، 6در گروه سنی 

سال بین  6نفر دانش آموز شنوا )عادی( در گروه های سنی مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده: )الف( در گروه سنی  62

سال  بین دانش  12و  3گروه سنی  دانش آموزان ناشنوا و ناشنوای شدید و عمیق، گرچه در نمرات هوشی آنها تفاوت ها معنادار بودند. ب( در

و دآموزان شنوا یا دانش آموزان ناشنوای شدید و نیز بین دانش آموزان شنوا به دانش آموزان ناشنوی  عمیق به نفع دانش آموزان شنوا در هر 

دید تفاوت معنادار مشاهده نشد سال بین دوگروه دانش آموزان ناشنوای عمیق و ش 12و  3آزمون تفاوت ها معنادار بودند. ج( دردو گروه سنی 

 (.1332)به پژوه و صالحی، 

همان طور که اشاره شد، از آن جا که هوش کودک ناشنوا طبیعی است، لذا در توانایی های شناختی آسیب یا انحراف نخواهد داشت، 

را کسب می کنند و نباید آنها را کودکانی با این حال همزمان با رشدی که دارند درمقایسه با سایر کودکان تجارب، روابط و دانش متفاوتی 

تصور کرد که تنها مشکلشان خوب شنیدن یا نشنیدن است. پس این سوال پیش می آید که :آیا کودکان ناشنوا همانند کودکان شنوا از مراحل 

نوایان انایی انتزاعی مشابهی با شتحول شناختی یکسانی عبور می کنند، استعدادهای شناختی برابری با کودکان شنوا دارند و در نوجوانی تو

در  «تحول شناختی کودکان ناشنوا بر اساس نظریه ذهن» دارند. یا آن که این زنجیره تحولی برای آنها متفاوت است؟پژوهشی، تحت عنوان 

سال  3-13وا و شنوا که گروه ناشنوا دارای والدین شنوا، ناشنوا دارای والدین ناشن 3کودک در  222، انجام شد. درا ین پژوهش 1336سال 

أخیر تسن داشتند. مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که کودکان ناشنوا نسل اول در مقایسه با کودکان شنوا تأخیر شدیدی دارند. اما 

ل اول متری نسبت به نسناشنوای نسل دوم چون زبان اشاره را بصورت طبیعی از والدین خود فرا گرفته اند در رسیدن به نظریه ذهن تأخیر ک

(.. 1336، 77برخوردارند. کودکان ناشنوای نسل دوم، برخالف نسل اول با افزایش سن تأخیر را جبران می کنند )حسن زاده، افروز، حجاری

دها و نبرای یک کودک ناشنوا، توسعه ارتباط و زبان گفتاری بسیار دشوار است، زیرا زمانی که کودک قادر به شنیدن نیست. تمامی فرآی

تعامالت توسعه تدریجی زبان مختل می شود. از آنجا که کودک ناشنوا با فرصت های کمتری برای گوش دادن در مواجهه است، در توسعه 

(. اختالل شنوایی در شیرخواری که هنوز بایستی زبان 2222به نقل از هانت،  1333، 73نظام آوای زبان شکست می خورد. ) پال و جکسون

شترین اثر را دارد. بنابراین شناسایی، تشخیص، تشریح و درمان بایستی هر چه زودتر انجام شود. سازمان بهداشت جهانی توصیه یاد بگیرد بی

می کند کشورها برای ارائه و اجرای برنامه هایی در قالب طرح ملی پیشگیری از اختالل شنوایی تالش می نمایند. عالوه بر تشخیص به موقع 

مداخالت مناسب نیز در پیش بینی پیامدهای ناشنوایی بر زندگی کودک تاثیر بسزایی دارد. مشخص شده است در کودکانی ناشنوایی، دریافت 

ماهگی تشخیص داده شده است و در فاصله کوتاهی بعد از تشخیص مداخالت را دریافت کرده اند.  6که مشکل ناشنوایی آنها در سن کمتر از 

وجود  می باشد.  که درسن باالتر تشخیص داده شده و خدمات مداخله ای اولیه را دریافت کرده اند. قابل مقایسه  توانایی زبانی آنها با کودکانی

هر گونه مشکل جسمی و روحی از جمله ناشنوایی می تواند مانعی در تکامل رفتارهای انطباقی کودک به وجود آورد. برای کودکانی که فاقد 

طی سالهای اولیه کودکی هستند تاخیر در حوزه های چندگانه در عملکرد تطابقی دیده شده است. این ارتباطات دیداری و کسب زبان در 

 اتفاق مکررا در زمانی که والدین شنوا ارتباطات دیداری محدودی را با کودکان کم شنوایی خود دارند اتفاق می افتد.

 

 پيشرفت ها و تحوالت اخير
که به نظر می رسد کودکان ناشنوای کم سن در مقایسه با کودکان عادی در برخی از  ( گزارش دادند1332) 32و مرتنس 73زویبیل

 تکالیف پیاژه تاخیر داشته باشند. اما در کودکان بزرگ تر این تفاوت ها مشاهده نشد. میانگین نمره ی هوش بهر عملی برای کودکان ناشنوا

( با مرور خالصه ی نتایج پژوهش های انجام 2222) 31کان شنوا است.مارناتدر کود 122بود که تقریبا همسان به بهره هوشی  32/33مساوی 
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و ...( که برای آن ها  31، اختالل سلوک33، دارای اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی32شده بر روی گروه های خاص )مانند افراد مبتال به صرع

و هوشبهر  31 32ن را به این ترتیب اعالم کرد که هوشبهر کالمیمجموعا زیر آزمون های وکسلر اجرا شده بود. نتایج حاصل برای ناشنوایا

، به دست آمده است.همان طور که مشاهده می شود هوشبهر کالمی به طور معناداری پایین تر از هوشبهر عملی است و این 126 36عملی

 در جمعیت ناشنوا نزدیک به میانگین است ناشی از مسئله آسیب شنوایی است. با آن که در بیشتر پژوهش ها دیده می شود که نمرات عملی

به طور معناداری پایین تر از همان نمرات حاصل از  WISC-III( دیده شد که نمرات عملی 1332ولی در پژوهش فاوست و اسلیت ) 

R-WISC  یاR-WISC  ( و 1331) 37براونمی دهد  و این به معنای کاهش اعتبار و روایی آن است.  تنها نیمی از آثار آزمون را نشان

 های عملی بودها در آزمونیپایین تر از نمرات آن WAIS,WISC-R( هم گزارش کردند، نمرات آزمودنی های ناشنوا کالمی 1332مورس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعمنابع و 
 ( رشد1373شناسی )براهنی و همکاران ( زمینه روان1333) ... اتکینسون، و [1]

 انانشناسی نوجوانان و جو( روان1372) احمدی، سید احمد [2]

 ( تهران انتشارات سمت1331( درآمدی بر روان شناسی زبان، ترجمه گلفام، ارسالن )1337استرنبرگ دنی ) [3]

 .132 – 231، 263( کودکان استثنایی کیستند؟ نشریه پیوند، 1332افروز، غالمعلی ) [1]

انتشارات دانشگاه ( مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی تهران 1333افروز،غالمعلی ) [2]

 تهران.

( مقایسه هوش غیرکالمی دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروه های سنی 1332به پژوه، احمد صالحی، محمود )  [6]

 .1-16، 2شش و نه و دوازده سال، مجله روان شناسی وعلوم تربیتی ، 

 ، 1371شناسی رشد، تهران، سمت، جمعی از مولفان؛ روان [7]

 ( تهران، نشر دانژه1337ایش علمی کودکان استثنایی )چکیده مقاالت نخستین هم [3]

 ( تهران سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور1333چکیده مقاالت همایش پیشگیری از معلولیت ) [3]

 ( آموزش و توانبخشی کودکان دچار نقص شنوایی، انتشارات قرن(1371سعیدی، ابوالفضل) [12]

  ،1373سمت، شناسی رشد، تهران، سوسن، سیف و همکاران؛ روان [11]

 ( تغییر رفتار و رفتاردرمانی دوران1377اکبر )سیف، علی [12]

 ، چاپ ششم، 1372شفیع آبادی، عبداهلل؛ مبانی رشد، تهران، نشر چهر،  [13]

های اجتماعی در گروهی از دانش آموزان نابینا از نظر معلمان، مجله روان شناسی ( بررسی مهارت1331شهیم، سیما) [11]

 133-121، صص1ره،شما32و علوم تربیتی، سال

 (اصول آموزش و پرورش نابینایان، مرکز تربیت معلم بالل حبشی1363نژاد، مهدی)صادقی [12]
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