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ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، گروه روا جالل آل احمد، دانشكده روان خيابانتهران،:نويسنده مسئول و آموزش كودكان استثنايي، كد پستين شناسي : شناسي
 E-mail: F_nikkhoo@yahoo.com، 021-88250062:، تلفن1445983861

مقاله پژوهشي

و همساالن با شنوايي هنجار درك خواندن دانش به آسيب شنوايي  آموزان مبتال

 زاده، غالمعلي افروز، سعيد حسنخو فاطمه نيك
و علوم تربيتي، دانشگاه تهران،و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده روانشناسي گروه روان  ايران شناسي

 چكيده
و هدف مي: زمينه هم كردن، سخن هاي زباني شامل گوش مهارت. شود در رويكردهاي مختلف زباني، خواندن يك مهارت محسوب و نوشتن، با گفتن، خواندن

و سخن هاي گوش كودكان مهارتبنابراين چنانچه. ارتباط زيادي دارند و نوشتن را به آساني خواهند آموخت گفتن را فعاالنه انجام دهند، مهارت دادن .هاي خواندن
كم اي سواد خواندن دانش هدف از اين تحقيق بررسي مقايسه و همساالن با شنوايي هنجار در مقاطع مختلف تحصيلي بود آموزان .شنوا

به: روش بررسي پس تحقيق و با استفاده از آزمون استاندارد صورت كم دانش80 بود كه روي 2006شده پرلز رويدادي و عميق پايه آموز هاي تحصيلي شنواي شديد
و چهارم دبيرستان شاغل به تحصيل در مدارس استثنايي شهر تهران كه به شيوة نمونه و پنجم دبستان، اول م دانش80گيري تصادفي دارس آموز با شنوايي هنجار از

شد عادي كه با نمونه .گيري در دسترس انتخاب شده بودند، اجرا
كم داري بين ميانگين درك خواندن دانشيتفاوت معن:ها يافته و و عميق آموزان شنوا شد شنواي شديد همچنين در هر سه آزمون، ميانگين درك).>001/0p(مشاهده

كم خواندن دانش ب آموزان و اين تفاوت در سطح شنواي دختر از پسر باالتر كم دانش تفاوت ميانگين درك خواندن. دار بوديمعن>001/0pود سه آموزان مقطع شنوا در
.دهندة عدم رشد مهارت خواندن، متناسب با افزايش پاية تحصيلي بود دار نبود كه نشانيمعن

مي: گيري نتيجه كم دهد كه يكي از حيطه پژوهش حاضر نشان بهشنوايا هايي كه در مي طور قابل مالحظهن با توجه به اينكه. شود، درك خواندن است اي دچار آسيب
و ضعف دانش هاي اكتسابي دانش ترين توانايي سواد خواندن يكي از مهم و شناخت نقاط قوت به آموزان در مدرسه است، لزوم ارزيابي آن كم آموزان شنوايان ويژه

.ضروري است
كمدرك خواند:واژگان كليدي  شنوايي ن، سواد،

)28/9/90:، پذيرش5/4/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
هاي شناختي است كه در نتيجة خواندن يكي از مهارت

و تجربة فرهنگي ايجاد مي درك. شود تعامل سيستم عصبي
و تركيب خواندن، روند پيچيده اي است كه نيازمند هماهنگي

و درك معاني است مهارت ترينو يكي از مهمهاي شناخت كلمات
).1(در يادگيري دروس است ها براي كودكان مهارت

و چه از طريق و شنيدن تسلط به خواندن، چه از راه گفتن
و نوشتن، با به كار بردن نشانه و عالئم زبان صورت خواندن ها

و يادگيري خواندن مستلزم دانستن چگونگي دريافت معنا مي گيرد
كودكان با شنوايي هنجار با گوش.)2(هاي نوشتاري است از نشانه

مي دادن به صحبت و نحوة هاي اطرافيان، زبان را ياد گيرند
و معني مي استفادة هدفمند با افزايش تجربة. آموزند دار از زبان را

و استفاده از زبان براي هدف هاي ارتباطي آنها در گوش دادن
و رشد شناختي، در برقراري ارتباط ماهرتر  .شوندميگوناگون

اي است كه افراد خواندن از جمله فرايندهاي شناختي پيچيده
و در مقايسه كم شنوا در يادگيري آن مشكالت قابل توجهي دارند

تري را در پيشرفت خواندن با همساالن شنواي خود سطوح پايين
).3(كنند كسب مي

تحقيقات زيادي در زمينة مشكالت درك خواندن افراد
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، براي اولين بار، دو 1916در سال. شده استشنوا انجام كم
از(Patersonو Pinter پژوهشگر انگليسي به نام به نقل

Vernon ،2005(و ، آزموني را براي ارزيابي مهارت خواندن تهيه
آموزان نتايج اين بررسي نشان داد كه عملكرد دانش. اجرا كردند

هفت ساله آموزان شنواي ساله معادل دانش16تا14شنواي كم
).4(است

انجام شد، 2006در سال Millerاي كه توسط در مطالعه
ازناآموزان مهارت تشخيص كلمات در دانش شنواي يهودي پيش

و ارتباط آن با مهارت)(Prelingually Deafآموزي سن زبان
نتايج نشان داد كه مهارت. درك خواندن مورد بررسي قرار گرفت

كمآمو درك خواندن در دانش آموزي شنواي پيش از سن زبان زان
).5(تر از همتايان شنواي آنهاست اي ضعيف طور قابل مالحظه به

آموزان هايي كه در زمينة درك خواندن دانش بيشتر پژوهش
و شنوا انجام گرفته است به كمك آزمون كم هاي محقق ساخته

شنوا در يك محدودة سني خاص روي يك گروه از كودكان كم
و ارتقاء پاية تحصيلي مورد بررسي قرار صورت گر و تأثير جنس فته

افزون بر عوامل ذكر شده، اهميت مهارت درك. نگرفته است
و لزوم شناخت عوامل مؤثر در  و اجتماعي خواندن در زندگي فردي
بهبود اين مهارت، نياز به انجام بررسي بيشتر در اين زمينه را 

.)6(برجسته ساخته است
 Progress) مللي پيشرفت سواد خواندنال مطالعة بين

International Reading Literacy: PIRLS) در چارچوب
المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مطالعات انجمن بين

(International Association For The Evaluation Of 

Educational Achievement: IEA) يكي از مطالعات بزرگ
اين مطالعه.ن سراسر جهان استدر زمينة سواد خواندن كودكا

و گردآوري داده براي اندازه هايي گيري توانايي خواندن كودكان
و مدرسه در زمينة  و پيشينة خواندن آنها در خانه درباره تجربيات

در سال PIRLSنخستين ارزيابي. گيرد يادگيري خواندن انجام مي
و طبق برنامه 2001 بهها ريزي، ارزيابي به اجرا در آمد ي بعدي

.)6(شود فاصلة هر پنج سال يك بار اجرا مي
، رسماً به عضويت انجمن)1991( 1370ايران در سال

و تاكنون در چهار بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درآمده
 Trend in International Mathematics and)مطالعة تيمز 

Science Study: TIMSS) و همچنين در مطالعةPIRLS 
در 2006و 2001 از ميان PIRLS 2001شركت كرده است كه

در32كننده در رتبه كشور شركت 35 از ميان PIRLS 2006و
كه. قرار گرفته است40نظام آموزشي در رتبه 45 در تحقيقي

و همكاران  در زمينة) 2010(براي اولين بار در ايران توسط شريفي
كم درك خواندن دانش انجام PIRLSس آزمون شنوا براسا آموزان

دار درك خواندن دهندة تفاوت معني ها نشان گرفته، يافته
زبان در مقايسه با همساالن عادي است كه آموزان فارسي دانش

در).6(هاي قبلي در ساير كشورهاست مؤيد يافته با توجه به اينكه
آموزان پاية چهارم اين تحقيق فقط به بررسي درك خواندن دانش

ش و مقايسهپرداخته به ده و جنسيت اي تفكيك پاية تحصيلي
صورت نگرفته است، پژوهش حاضر به بررسي ميزان توانايي درك 

كم خواندن دانش شنوا در سه مقطع پنجم دبستان، اول آموزان
و چهارم دبيرستان پرداخته است بررسي ميزان رشد. دبيرستان

و مقايسة مهارت در ك خواندن خواندن با افزايش مقاطع تحصيلي
كم دانش و همچنين بررسي رشد خواندن آموزان شنوا با شنوا
.آموزان شنوا نيز از اهداف اين پژوهش بود دانش

 روش بررسي
و پس در اين.رويدادي است تحقيق حاضر از نوع كاربردي

كم دانش80بررسي  و عميق، شامل آموز با نقص 23شنوايي شديد
و دانش پنآموز دختر و پسر پاية دانش29جم، پسر پاية آموز دختر

و  و پسر پيش دانش28اول دبيرستان و يا سال آموز دختر دانشگاهي
گيري آخر هنرستان مورد بررسي قرار گرفتند كه به شيوة نمونه

و1،6،13،20بان شمارة تصادفي ساده از مدارس پسرانة باغچه
شهر16و4،11،15بان شمارة مدارس دخترانه باغچههمچنين

به همچنين از ميان دانش. تهران انتخاب شده بودند آموزان عادي
هاي تحصيلي مورد نظر، گيري در دسترس از پايه شيوة نمونه

و پسر از مناطق دانش شهر تهران14و6،10آموزان دختر
.عنوان گروه شاهد در آزمون شركت داده شدند به
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. بود PIRLS2006 ابزار پژوهش، دفترچة استاندارد شدة
و فرايندهاي درك مطلب با استفاده از دفترچه هاي اهداف خواندن

و پنجآزمون كه شامل  قسمت اطالعاتي است، پنجقسمت ادبي
در اين تحقيق با توجه به درصد باالي.مورد ارزيابي قرار گرفت

و» هاي وارونه موش«آموزان ايراني به متن ادبي گويي دانش پاسخ
، اين دو داستان مورد استفاده»قارة قطب جنوب«تي متن اطالعا
.قرار گرفت

ميبه PIRLSآزمون و زمان صورت گروهي اجرا شود
چگونگي امتيازدهي به پاسخ افراد. دقيقه است80اجراي آن حدود 

هر پرسش. از موارد بسيار مهم در تفسير نتايج آزمون است
يك راهنماي PIRLSساز مربوط به درك مطلب، در پروژة پاسخ

به اين پرسش. امتيازگذاري خاص خود را دارد و ها صورت يك، دو
آموزان به هنگام راهنمايي دانش. اند يا سه، امتيازگذاري شده

و گويي به پرسش چگونگي پاسخ هاي آزمون با نوع امتيازها
به همراه3و1،2شمارة. شوند چگونگي توجه به آنها آشنا مي

و امتياز ار هر پرسش نشانشكل مداد در كن دهندة ارزش، اهميت
بدين. اي يك امتياز دارد هر پرسش چهارگزينه. آن پرسش است

و امتياز صفر به پاسخ نادرست  ترتيب امتياز يك به پاسخ درست
و كليدهاي تصحيح پرسش تعلق مي اي نيز هاي چهارگزينه گيرد

پر در راستاي تحليل داده. مشخص است و پاسخ به هايسشها
مستقل براي مقايسة ميانگين امتيازهاي دركtپژوهش، از آزمون 

كم خواندن دانش و و نيز براي مقايسة ميانگين آموزان شنوا شنوا
و از آزمون تفكيك جنسيت،بهآموزان امتيازهاي درك خواندن دانش

طرفه براي مقايسة ميانگين امتيازهاي درك تحليل واريانس يك
به خواندن دانش شدتفكيك پاية تحصيلي آموزان .استفاده

ها يافته
كم در ارتباط با توانايي درك خواندن دانش شنوا آموزان

و انحراف معيار امتياز درك خواندن  نتايج نشان داد كه ميانگين
كم آموزان شنوا از دانش دانش و عميق در متن آموزان شنواي شديد

ق ادبي موش و امتياز هاي وارونه، متن اطالعاتي ارة قطب جنوب
همچنين بر طبق نتايج، ميانگين).1جدول(كل آزمون باالتر است

كل امتياز درك خواندن دانش و امتياز آموزان دختر در هر دو متن
هر)2جدول(آموزان پسر باالتر بود نسبت به دانش و اين نتيجه در
كم دو گروه دانش و شد آموزان شنوا .شنوا مشاهده

ب مي بهpو ميزان1ه جدول با توجه توان دست آمده،
آموزان داري بين درك خواندن دانش مطرح نمود كه تفاوت معني

و كم و عميق در سطح شنوا مشاهده >001/0pشنواي شديد
كم همچنين، براي مقايسة درك خواندن دانش.شود مي شنوا آموزان
يك به شدطرفه است تفكيك پاية تحصيلي از تحليل واريانس . فاده

كم داري بين درك خواندن دانش تفاوت معني شنواي پايه آموزان
و چهارم دبيرستان در سطح  وجود >001/0pپنجم، اول دبيرستان

هاي آماري امتياز درك خواندنـ مقايسه شاخص1جدول
كم دانش و و عميق آموزان شنوا  شنواي شديد

هاامتياز)انحراف معيار(ميانگين

و عميقكم شنوا امتياز آزمون  شنواي شديد

35/4)77/2(20/10)72/3(*متن اطالعاتي
41/3)75/2(34/12)34/3( متن ادبي
76/7)81/4(54/22)50/6( امتياز كل

*001/0p<

و انحراف معيار دانشـ2جدول شنوايآموزان كمميانگين
و عميق به  تفكيك جنسيت شديد

 امتيازها)انحراف معيار( ميانگين

 پسر دختر امتيازآزمون

60/3)34/2(31/5)00/3( متن اطالعاتي
48/4)28/2(20/4)91/2( متن ادبي
40/6)99/3(51/9)26/5( امتياز كل
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).3جدول(نداشت

 بحث
و شديد و عميق، اثرات ويرانگر وجود آسيب شنوايي شديد

و ارتباط كودك دچار آسيب شنوايي بر جا مي .دگذار بر تحول زباني
داري بين درك خواندن نتايج تحقيق نشان داد كه تفاوت معني

كم دانش با عاديشنوا با همتايان آموزان و اين نتايج وجود دارد
 Willimsو Paraultهاي پيشين، دست آمده از پژوهش نتايج به

، تأثير)2001( Lesemanو De Jong).7(همسو است) 2009(
69نگرش والدين به خواندن بر ميزان مهارت درك خواندن

كه. كودك هلندي را بررسي كردند نتايج بررسي آنها نشان داد
و راهنمايي والدين در زمينة  نگرش مثبت عاطفي، اجتماعي

مطالعة).8(خواندن، در افزايش امتياز درك خواندن مؤثر است
Sporer بر بارة تأثير روشدر) 2009(و همكاران هاي آموزشي

مهارت درك خواندن در كودكان نشان داد كه روش آموزش 
بيشترين تأثير را بر مهارت درك)reciprocal teaching(متقابل 

همچنين، تحقيقات انجام شده در ايران توسط.)9(خواندن دارد
و همكاران  كم دانش17روي) 2009(شريفي شنواي پاية آموز

دايي در مقايسه با همساالن عادي نشان داد كه بين اين چهارم ابت
داري وجود دو گروه در سطوح مختلف درك خواندن تفاوت معني

و دانش و(آموزان شنوا در كلية سطوح درك خواندن دارد تمركز

و تلفيق ايده و بازيابي صريح اطالعات، استنباط مستقيم، تفسير ها
و ارزيابي محتوا،  و عناصر متنياطالعات، بررسي عملكرد) زبان

ها در زمينة مهارت خواندن هر چند كليه پژوهش).6(بهتري دارند
به شنوا نتايج نااميدكننده كودكان كم خاطر اي داشته است، بايد

آموزان دهندة ناتواني هوشي دانش داشت كه اين نتايج نشان
ان آموز شنوا نيست، بلكه ضعف در خواندن در اين گروه از دانش كم

).10(شناختي دارند ناشي از عواملي است كه غالباً ماهيت زباني
آموزان مهارت درك خواندن دانش حاضر در پژوهش

به كم ها يافته. تفكيك پاية تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت شنوا
آموزان داري بين درك خواندن دانش مشخص كرد كه تفاوت معني

چ كم و . هارم دبيرستان وجود نداردشنواي پاية پنجم، اول دبيرستان
روي Gallaudetدر دانشگاه) 1996(تحقيقات انجام شده در سال

هاي اين پژوهش را تأييد ساله نيز نتايج يافته8-17شنوايان كم
انجام گرفته Stanfordاين تحقيق كه به وسيلة آزمون. كند مي

از كه نيمي از دانشاست نشان داد  آموزان در سطحي باالتر
و نيمي پاييننشدا .تر هستند آموزان پاية چهارم شنوا

مؤيد) Van )2006و Wautersتحقيق انجام شده توسط
كم آن است كه دانش شنوايي كه در استفاده از زبان اشاره آموزان

مهارت بيشتري دارند در زمينة درك خواندن نيز امتياز باالتري 
مي به ار).11(آورند دست تباط بين درك گفتار همچنين، با توجه به

و درك گفتارو درك خواندن، به سبب بهبود مهارت هاي ارتباطي

و متن اطالعاتي3جدول و انحراف معيار درك خواندن براساس متن ادبي تفكيك پايهبهشنواآموزان كمدر دانشPIRLSـ ميانگين
 تحصيلي

كل متن ادبي متن اطالعاتي  امتياز

 تعداد)انحراف معيار( ميانگين تعداد)انحراف معيار( ميانگين تعداد)انحراف معيار( ميانگين پايه تحصيلي

57/623)88/2(96/223)79/1(61/323)03/2( پنجم دبستان
55/729)62/4(31/329)26/2(24/429)76/2( اول دبيرستان

96/828)00/6(89/328)65/3(07/528)19/3( چهارم دبيرستان
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كودكان با زبان اشاره، مهارت خواندن در آنها نيز بهتر از كودكاني
.شنيداري آموزش ديده بودندـ بود كه با روش تلفيقي

يكي از علل عمدة. هاي باال نبود پژوهش حاضر مؤيد يافته
كم آن عدم استفادة شنواي فارسي اصولي از زبان اشاره توسط افراد

كم اكثر دانش. زبان است در آموزان شنوايي كه از زبان اشاره
كنند به قواعد حاكم بر آن آشنايي برقراري ارتباط استفاده مي

و آن را به . اند عنوان اولين زبان در برقراري ارتباط نياموخته ندارند
كه(ايران به استفاده از اين زبان متأسفانه در ساليان اخير در

به مي و بياني زبان گفتاري تواند به هر دو جنبه دريافتي
بي)شنوايان كمك كند كم و همين امر سبب، توجهي شده است

و افزايش مشكالت ضعف اين دانش آموزان در برقراري ارتباط
به از طرفي، نگرش منفي اكثر خانواده. شود تحصيلي مي ها نسبت

و آموزش زبان اشاره، گرايش به استفاده از ساير فراگ يري
مي هاي ارتباطي در محيط روش . سازد هاي آموزشي را برجسته

با سعي در برقراري ارتباط به كمك لب و يا روش شفاهي خواني
شنوا به كودكان با شنوايي هنجار هدف نزديك كردن كودكان كم

ي گفتار مناسب را شود اين كودكان فرصت فراگير غالباً موجب مي
و همين موضوع موجب ضعف عمدة آنها در بسياري نداشته باشند

مي از مهارت و شغلي .شود هاي آموزشي، اجتماعي
نشان داد كه ميانگين دركtها براساس آزمون يافته

و  خواندن دختران در مقايسه با پسران در متن اطالعاتي، متن ادبي
و اين تفاو دار معني >001/0pت در سطح امتياز كل باالتر است

) 2006و PIRLS )2001اين نتايج با امتياز پيشين آزمون. است
 بلژيك،(آموزان عادي پاية چهارم در كشورهاي مختلف در دانش

ايتاليا، هلند، آلمان، كانادا، اتريش، اياالت متحده، مجارستان،
.و استو از جمله ايران، همس) نروژ سنگاپور، انگلستان، دانمارك،

و پسران در اين زمينه در كشورهاي متوسط عملكرد دختران

و لوكزامبورك يكسان بود نتايج بسياري حاكي از برتري).4(اسپانيا
و دايرة لغات  دختران در گرامر، نحو، درك مطلب، هجي كردن

در است دو كه اين تفاوت ناشي از تفاوت عملكرد دو نيمكره
ني. جنس است و درك گفتار در دختران هر دو مكره در توليد

دخالت دارند، در حالي كه در پسران بيشتر يك نيمكره دخيل 
به اي وسيع عالوه بر اين، جسم پينه. است تر در دختران منجر

از همچنين، عوامل روان. شود تعامل بيشتر دو نيمكره مي شناختي
و نيز انتظارات اجتماعي از  جمله انگيزة دروني بيشتر در دختران

و عاطفي با ديگران سبب آنها به و تعامل اجتماعي عنوان مادر
و مهارت مي برتري آنها در درك خواندن ).12(شود هاي زباني

 گيري نتيجه
و اهميت با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر

و اجتماعي به مي درك خواندن در زندگي فردي رسد اصالح نظر
د روش و بازنگري و هاي آموزشي ر محتواي مطالب كتب درسي

و استنباط مطالب ضروري است از. تأكيد بيشتر بر درك همچنين
و پيشرفت  آنجايي كه زبان اشاره در بهبود مهارت درك خواندن

كم تحصيلي دانش مي آموزان شود آموزش شنوا مؤثر است، پيشنهاد
.آن مورد توجه جدي قرار گيرد

 سپاسگزاري
و آقاي از همكاري صادقانه خان م فهيمه بيات شهبازي

و قدرداني مي از سعيد عباسي در اجراي اين طرح تشكر و شود
مديريت محترم استثنايي، سركار خانم حمايتي، كليه مديران، 

و شنوايي شناسان مراكز استثنايي شهر تهران، همة معلمان
و تمامي دانش دست آموزاني كه در اين اندركاران مدارس عادي

ك بهت داشتهپژوهش شر مي اند سپاسگزاري ويژه .آيد عمل
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