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Abstract
Objective: The purpose of the present study was to compare the socially problematic conditions in blind and deaf students on the one hand
with normal students on the other hand.
Materials & Methods: This research is a causal-comparative study. The population consisted of all students with learning disability in 20132014 school year. A sample of 100 students was selected through random cluster sampling. Also 100 normal students were selected after they
were matched with their peers in the other group for age and intelligence as the comparison group. To collect data, Taxonomy of Problematic
Social Situations for Children (Dodge, 1990) was used as research tool. Multivariate analysis of variance and univariate analysis of variance
were used to analyze the data.
Results: Statistically significant differences were found between the groups under investigation, namely, normal students on one hand and deaf
and blind students on the other hand, with respect to components of the problematic social situations scale (p<0.001). The differences between
the average response of students in the groups under investigation were statistically significant in the following components: peer group entry,
response to stimulation, response to failure, and social expectations (p<0.001), teacher expectations (p<0.01) and response to the success
(p<0.05). Children with visual impairment had the biggest problems in response to stimulation scale in comparison among others. Finally, the
average differences between the children with visual impairment and normal ones and between visual and hearing impaired children were
significant. (p<0.001).
Conclusion: It was found that children with visual and hearing impairment have problems in the components of entering the peer group,
response to stimulation, response to the failure, response to success, social expectations, and teacher expectations. So, it is suggested that
interventional and effective plans should be formulated to deal with the problem.
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چکیده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه موقعیتهای اجتماعی مشکلساز در کودکان با آسیب بینایی و شنوایی با کودکان عادی بوده است.

روش بررسی :طرح پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای است .جامعه آماری اینن پنژوهش شنامل تمنامی دانشآمنوزان بنا آسنیب بیننایی و شننوایی شهرسنتان رشنت در سنا
تحصیلی  1۳۹2-۹۳بوده است که از میان آنها نمونهای به حجم  11۳نفنر ( ۳۷دانشآمنوز بنا آسنیب بیننایی ۷۶ ،دانشآمنوز بنا آسنیب شننوایی) بنه شنیوه نموننهگیری خوشنهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .همچنین  1۰۰نفر دانشآموز عادی که از نظر سن و هوش همتا شده بودند به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههنا از مقینا
طبقهبندی موقعیتهای اجتماعی مشکلساز (داج )1۹۹۰ ،استفاده شد.

یافتهها :نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مولفههای موقعیتهای اجتماعی مشکلساز با توجه گروه (عادی ،ناشنوا و نابینا) نشان داد که بین گروهها تفاوت معننیداری وجنود

دارد ( .)p>۰٫۰۰1همچنین نتایج تحلیل واریانس تکمتغیری نیز نشان داد که میانگین کودکان نابینا و ناشنوا در مولفههای ورود بنه گنروه همسنا ن ،پاسن بنه تحرینک شندن،
پاس به شکست ،و انتظارات اجتماعی در سطح ( )p>۰٫۰۰1و مولفههای انتظارات معلم در سطح ( )p>۰٫۰1و پاس به موفقیت در سطح ( )p>۰٫۰۵معنیدار بود .کودکنان

با آسیب بینایی در مؤلفه پاس به تحریک شدن ،در مقایسه با سایر مؤلفهها ،بیشترین مشکل را دارند و تفاوت میانگین کودکنان بنا آسنیب بیننایی بنا عنادی و کودکنان مبنتال بنه
نقص بینایی با کودکان مبتال به نقص شنوایی در سطح معنیدار بود (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش کودکان مبتال به آسیب بینایی و شنوایی ،در مؤلفههای ورود به گروه همسا ن ،پاس به تحریک ،پاس به شکسنت ،انتظنارات اجتمناعی،
انتظارات معلم و پاس به موفقیت ،مشکل دارند .بنابراین بهتر است برنامههای مداخلهای و اثر بخش برای بهبود این مشکالت تدوین گردند.

کلیدواژهها :موقعیتهای اجتماعی مشکل ساز ،کودکان با آسیب بینایی ،آسیب شنوایی و عادی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  4٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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باکودکان عادی

مقدمه

(خشونت ،مشکالت مربوط به مواد و الکل) و پریشانیها و

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
سالمت جسمانی و روانی آنان است ،چنانچه یکی از حوا

کودک،

بنا به هر علتی دچار نقص و اختال شود به تدریج افت تحصیلی در
فرد نمایان میشود و همراه با آن ممکن است عوارض و مشکالت
و عدم اعتماد به نفس نیز به وجود میآید ( .)1آسیب شنوایی
اصطالح وسیعی است که افراد با آسیبهای خفیف تا عمیق را
دربرمیگیرد .با توجه به این که حس شنوایی نقش بسیار مهمی در
تحو انسان بازی میکند ،آسیب شنوایی بسته به شدت زمان بروز،
تحو کنشهای اساسی فرد را با تأخیرهای مهمی مواجه میسازد
( .) 2کودکان با آسیب شنوایی و کودکان سخت شنوا عالوه بر تجربه
موانع ارتباطی ،نسبت به کودکان عادی ،اغلب بیشتر قربانی
سواستفادههای جسمانی ،عاطفی و جنسی قرار میگیرند ( .)۳عواملی
مانند فزونی مشکالت عضوی ،رفتاری ،تأخیر در دسترسی به خدمات
و عوامل مرتبط با شکست تحصیلی و مشکالت سالمت روان در
افراد مبتال به نقص شنوایی ذکر شده است (.)4
دسته دیگری از افراد با ناتوانی ،افراد مبتال به آسیب بینایی هستند.
افراد نابینا و کمبینا جزئی از نیروی انسانی معلو به شمار میآیند که

اجتماعی کافی میان افراد دارای آسیب بینایی و شنوایی ممکن است
مشکالت زیادی از قبیل انزوای اجتماعی ،افسردگی ،مشکالت
روانی-اجتماعی متعدد و ...را به وجود آورد .در نتیجه برای این افراد
که از مهارتهای اجتماعی ضعیفی برخوردارند آموزش صحیح به
منظور کمک به بهبود مهارتها به نحوی که بتوانند از تعامالت
اجتماعی لذت ببرند ،الزامی بهنظر میرسد ( .)12کودکان معلو به
دلیل نقص جسمی و محرومیتهای ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد
رابطه اجتماعی و متقابل با همسا ن و بزرگسا ن نیستند و
سازشیافتگی عاطفی و اجتماعی آنان با دشواری رو به رو است .این
کودکان معمو ً منزوی و درونگرا هستند .بیشتر پژوهشها ،افراد
مبتال به نقص بینایی و به خصوص کودکان مبتال به نقص شنوایی را
دارای کاستی مهارت اجتماعی گزارش کردهاند .به طور کلی کودکان
ناشنوا نسبت به کودکان شنوا کمتر در بازیهای گروهی شرکت
میکنند ( .)1۳برخی از پژوهشگران (14؛1۵؛  )1۶در پژوهشهای
خود دریافتند که نوجوانان دارای آسیب بینایی و شنوایی در ارتباطات
اندک و سپری کردن وقتشان در تنهایی را تجربه میکنند و در خطر

افراد هر جامعه را افرادی تشکیل میدهند که در توانمندیهای
جسمانی خود با محدودیتهایی مواجه هستند .افراد با آسیب بینایی
بینایی و شنوایی،

ابتال به افسردگی و مشکالت روانی-اجتماعی قرار دارند .کودکان
نابینا و ناشنوا به عنوان یک جمعیت در معرض خطر در رشد
شایستگی و صالحیت اجتماعی ،در نظر گرفته میشوند .مشکالت

محدودیتهایی را بر زندگی آنها اعما نموده و آنها را با مشکالت

این کودکان در موقعیتهایی که آسیب پذیری آنها را بیشتر میکند،

متعددی مواجه مینماید .پژوهشهای مختلف به مشکالت متعدد
روانی-اجتماعی و سازش یافتگیهای سطوح پایین در افراد با آسیب
بینایی و شنوایی اشاره نمودهاند (.)۶
واکنش اجتماعی و طرز برخورد افراد جامعه نسبت به این کودکان و
احساسات مختلفی مانند ترحم و دلسوزی در مورد کودکان مبتال به
آسیب بینایی و سرزنش کودکان مبتال به آسیب شنوایی معمو ً شرایط
دشواری برای کودکان با آسیب نابینایی و ناشنوایی ایجاد میکند و در
نتیجه اختال هایی در خلق و خو و رفتار این کودکان پدید میآورد
( .)۷مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شدهای است که

میتواند به عدم تواناییشان در تشخیص نشانههای منفی رفتار
اجتماعی دیگران ،نسبت داده شود.
کودکان ناشنوا نورا و همکاران ( ،)1۷در پژوهشی میزان عزت نفس
و همدلی  1۵۹نوجوان ( ۸1پسر و  ۷۸دختر)  ۸تا  1۶ساله که شامل
 ۷1دانشآموز با آسیب شنوایی و  ۸۸دانشآموز شنوا بودند را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصله نشان داد که هیچ تفاوت معنیداری
بین دو گروه (عادی و آسیب شنوایی) در متغیر عزت نفس وجود
ندارد.
عطاری ( )1۸در پژوهش خود به عنوان تأثیر آموزش گروهی

فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واکنشهای
نامعقو

اجتماعی شدن را تحت تأثیر قرار میدهند .فقدان مهارتهای

اجتماعی خود مشکالت زیادی از قبیل انزوای اجتماعی ،دوستان

درصد قابل توجهی از افراد معلو را شامل میشوند ( .)۵اقلیتی از

و شنوایی گروهی هستند که فقدان حوا

آسیب شنوایی و بینایی از مهمترین نقایص حسی هستند که فرآیند

مهارتهای اجتماعی در سازگاری فردی -اجتماعی نوجوان ناشنوا که

اجتماعی خودداری کند .همکاری ،مشارکت با دیگران،

روی  4۰نوجوان زیر  1۸سا انجام گرفت؛ نشان داد که آموزش

کمک کردن ،آغازگر رابطه بودن ،تقاضای کمک کردن ،تعریف و
تمجید از دیگران و قدردانی کردن ،مثا هایی از این نوع رفتار است.
یادگیری رفتارهای فوق و ایجاد رابطه اثر بخش با دیگران یکی از

مهارتهای اجتماعی افزایش سازگاری فردی و اجتماعی این
نوجوانان تأثیر در داشته است .پژوهشها نشان میدهد که آموزش
مهارتهای اجتماعی نه تنها جنبههای اجتماعی زندگی کودکان آسیب

مهمترین دستاوردهای دوران کودکی است .متأسفانه همه کودکان
موفق به فراگیری این مهارتها نمیشوند ( .)۸میزان توانایی فرد در
مهارتهای اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و
کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان میدهد ،مربوط
میشود۹( .و .)1۰متأسفانه کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی ،به
عنوان یک گروه در معرض خطر عوارض و پیامدهایی شامل پیشرفت
تحصیلی کم ،بیکاری ،نرخ با ی سازش نایافتگیهای اجتماعی

دیده شنوایی را بهبود میبخشد ،بلکه میتواند مهارتهای آموزشی
آنها را به طور بالقوهای بهبود بخشد (.)1۹
بیابانگرد ( )2۰در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان دارای نقص بینایی به طور معناداری بهتر از
دانشآموزان با نقص ناشنوا است .کودکان کم شنوایی که در پردازش
شنیداری دچار مشکلاند ،نه تنها در تولید زبان بلکه در دیگر جنبههای
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روانی دیگری مانند احسا

حقارت ،خود کم بینی ،ادراک خودمنفی،

اختال ت روانشناختی ،قرار دارند (.)11

نشان میدهند .همچنین شهیم ( )21در پژوهش خود مبنی بر مطالعه

تحقیقات مختلف (2۳و )24با استفاده از این مقیا

نشان داد که

رفتارهای اجتماعی و مشکالت رفتاری دانشآموزان دارای نقص

این ابزار از اعتبار و روایی بسیار با یی برخوردار است .داج ،مک

بینایی به این نتیجه رسید که معلمان فراوانترین مشکالت نابینایان را

کلستی و فلومن ( )2۵آلفای کرونباخ  ۶عامل را در محدوده  ۰٫۹۷تا

بیقراری ،حواسپرتی ،قلدری ،دعوا کردن ،قطع مکالمه ،عصبانیت و

 ۰٫۸۹و آلفای کرونباخ نمره کل  44سؤا را  ۰٫۹۸گزارش کردند که

لج کردن و کاستیهای مهارت اجتماعی آنان را کنتر خشم ،انتقاد

حاکی از انسجام درونی با ی این پرسشنامه است .این پرسشنامه

پسندیده ،مصالحه در مجادله ،تعریف مناسب از خود و دیگران،

تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است ،بنابراین جهت

گذراندن مناسب اوقات فراغت ،عکسالعمل مناسب در مقابل رفتار

استفاده در تحقیق حاضر روایی پرسشنامه با نظرخواهی از

غیرمنصفانه و کمک به همسا ن در انجام تکالیف و نادیده گرفتن

ال مورد تأیید قرار گرفته است .در پژوهش
متخصصان مختلف کام ا

سر و صدا گزارش کردهاند .مک گاها و فاران ( )22در پژوهشی که
روی  112کودک با آسیب بینایی اجرا شد ،به این نتیجه رسیدند که

حاضر نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیا
همسا ن  ،۰٫۷۶پاس

به تحریک شدن  ،۰٫۸2پاس

ورود به گروه
به شکست

این کودکان مشکالت فراوانی در روابط متقابل با دیگران ،به ویژه با

 ،۰٫۸۷پاس

همسا ن خود دارند .همچنین آنها به وجود مشکالت در رشد

انتظارات معلم  ۰٫۸۵به دست آمد که رضایتبخش است .برای

مهارتهای اجتماعی اینگونه کودکان نیز پی بردند.

تحلیل دادهها از روشها ی توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و

طراحی برنامه مداخلهای برای دانشآموزان مبتال به آسیب بینایی و

روشها ی استنباطی تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .زم به

شنوایی مستلزم شناسایی موقعیتهای اجتماعی مشکلساز برای این

ذکر است که قبل از اجرای پرسشنامهها هدف از پژوهش برای افراد

کودکان است و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه در ایران
انجام شده ،بنابراین هدف اصلی در این پژوهش پاس دهی به این
سؤا اساسی است که کودکان با آسیب بینایی و شنوایی در کدامیک

ال محرمانه خواهد
به آنها اطمینان داده شد که نتایج به دست آمده کام ا
بود.

یافتههای پژوهش نشان دادند که کودکان ناشنوا در موقعیتهایی

روش بررسی
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان نابینا و ناشنوا
شهرستان رشت در سا تحصیلی  1۳۹2-۹۳بوده است که از این
تعداد نمونهای به حجم  11۳نفر ( ۳۷دانشآموز با آسیب بینایی۷۶ ،
دانشآموز با آسیب شنوایی) به شیوه نمونهگیری چند مرحلهای
تصادفی انتخاب شدند .همچنین  1۰۰دانشآموز عادی نیز به عنوان
گروه مقایسه از میان دانشآموزان مدار

عادی همجوار مدار

کودکان با نیازهای ویژه ،بعد از همتاسازی از لحاظ سن ( ۹تا 11
سا ) و بهره هوشی ( ۹۰تا  )11۰انتخاب شدند 11۰ .نفر از افراد
نمونه دختر و 12۳نفر پسر بودند .میانگین سنی آنان ۹٫۹۰
( )SD=2٫۶۹بود ۵۹ .نفر دانشآموز پایه او  ۵4 ،نفر دوم ۵۷ ،نفر
سوم و  ۶۳نفر پایه چهارم بودند.
برای جمعآوری دادهها در این تحقیق از مقیا
موقعیتهای اجتماعی

2

طبقهبندی

(داج )1۹۹۰ ،استفاده شد .مقیا

طبقهبندی موقعیتهای اجتماعی مشکلساز کودکان تالش میکند تا
موقعیتهایی را که کودک دارای بیشترین مشکل است شناسایی کند.
برای هر موقعیت شیوه رفتار کودک بر روی یک مقیا

پنج گزینهای

(هرگز ،به ندرت ،برخی اوقات ،معمو ً ،تقریباً همیشه) مشخص
همسا ن ،پاس

نمونه کامالا توضیح داده شد و رضایت آنها به طور کامل جلب شد و

یافتهها

از مؤلفههای موقعیتهای اجتماعی دارای بیشترین مشکل هستند.

میگردد .این مقیا

به موفقیت  ،۰٫۷۹انتظارات اجتماعی  ،۰٫۸1و

دارای  44گویه است که شش بعد ورود به گروه
به تحریک شدن ،پاس

به شکست ،پاس

به

مانند «وقتی که کودک توسط همسا ن مورد تمسخر قرار میگیرد»،
« هنگامی که همسا ن به این کودک به خاطر مشکل داشتن در بازی
میخندند» « ،هنگامی که همسا ن به این کودک به خاطر مشکل
داشتن در تکالیف مدرسه میخندند»« ،وقتی که کودک با یک همسا
بازی میکند و همسا به طور تصادفی ،اسباب بازی این کودک را
میشکند»« ،وقتی که یک همسا  ،کودک را خشمگین میسازد»،
بیشترین میانگین و بیشترین مشکل را دارند .در بین کودکان نابینا
بیشترین میانگین به ترتیب مربوط موقعیتهای «وقتی که یک
همسا  ،کودک را خشمگین میسازد»« ،وقتی که کودک توسط
همسا ن مورد تمسخر قرار میگیرد»« ،هنگامی که همسا ن به این
کودک به خاطر مشکل داشتن در تکالیف مدرسه میخندند»« ،وقتی
که همسا ن ،این کودک را با نام بدی صدا میزنند»« ،وقتی که یک
گروه از همسا ن یک فعالیت گروهی را شروع میکنند و این کودک را
در آن شرکت نمیدهند» میباشد .نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری
مؤلفههای موقعیتهای اجتماعی مشکلساز با توجه گروه (عادی،
ناشنوا و نابینا) نشان داد که بین گروهها تفاوت معنیداری وجود دارد
( p<۰٫۰۰1و  .)F)12 ،4۵2(=۶٫2۹به عبارت دیگر کودکان
عادی ،ناشنوا و نابینا واکنشهای متفاوتی در موقعیتهای اجتماعی
از خود نشان میدهند .در جدو

 1شاخصهای توصیفی

موقعیتهای اجتماعی مشکلساز به تفکیک گروهها در سطح مؤلفهها
و همچنین معنیداری تفاوت میانگین گروهها گزارش شده است.

2.

Taxonomy of Problematic Social Situations for Children
)(TOPS
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رشد همچون توجه دیداری و کنتر رفتار ،تأخیر قابل توجهی را

موفقیت ،انتظارات اجتماعی ،و انتظارات معلم را میسنجد .نتایج

جدو  .1شاخصهای توصیفی و مقایسه گروهها در موقعیتهای مشکلساز
میانگین

زیر مقیا

انحراف استاندارد

p

F

عادی

ناشنوا

نابینا

عادی

ناشنوا

نابینا

پاس به تحریک شدن

2٫۸2

2٫۶۵

۳٫۵۵

۰٫۵۹

۰٫۷۸

۰٫۳۹

۳1٫4۹

۰٫۰1

پاس به شکست

2٫۸۰

2٫۵۹

۳٫۳۳

۰٫۶۷

۰٫۸۰

۰٫4۹

1۶٫۸4

۰٫۰1

پاس به موفقیت

2٫۵۸

2٫2۷

2٫۵۸

۰٫۷۶

۰٫۷۸

۰٫۹۹

۳٫۶۷

۰٫۰۳

انتظارات اجتماعی

2٫۵۹

2٫4۳

۳٫۰۵

۰٫۷2

۰٫۷۵

۰٫۶4

11٫۰۹

۰٫۰1

انتظارات معلم

2٫۶۹

2٫4۳

2٫۹۳

۰٫۸۳

۰٫۷2

۰٫۸۰

۵٫۹۷

۰٫۰1

در جدو  ،2نتایج مقایسههای زوجی با هدف بررسی تفاوت بین میانگین گروهها ارائه شدهاند.
جدو  :2نتایج مقایسههای زوجی موقعیتهای اجتماعی مشکلساز در گروهها
زیرمقیا

گروهها

ورود به گروه همسا ن

پاس به تحریک شدن

پاس به شکست

پاس به موفقیت

انتظارات اجتماعی

انتظارات معلم
با توجه به جدو شماره  ،2در زیرمقیا

تفاوت میانگین

مقدار p

عادی

ناشنوا

۰٫1۰

1

نابینا

عادی

۰٫۵۷

۰٫۰1

نابینا

ناشنوا

۰٫۶۸

۰٫۰1

عادی

ناشنوا

۰٫1۷

۰٫2۳

نابینا

عادی

۰٫۷۳

۰٫۰1

نابینا

ناشنوا

۰٫۹۰

۰٫۰1

عادی

ناشنوا

۰٫21

۰٫14

نابینا

عادی

۰٫۵۳

۰٫۰1

نابینا

ناشنوا

۰٫۷4

۰٫۰1

عادی

ناشنوا

۰٫۳1

۰٫۰4

نابینا

عادی

۰٫۰1

1

نابینا

ناشنوا

۰٫۳2

۰٫11

عادی

ناشنوا

۰٫1۶

۰٫41

نابینا

عادی

۰٫4۶

۰٫۰1

نابینا

ناشنوا

۰٫۶2

۰٫۰1

عادی

ناشنوا

۰٫2۵

۰٫1۰

نابینا

عادی

۰٫2۵

۰٫22

نابینا

ناشنوا

۰٫۵۰

۰٫۰2

ورود به گروه همسا ن

وجود ندارد .در زیرمقیا

پاس به موفقیت تفاوت میانگین کودکان

تفاوت میانگین کودکان نابینا با عادی ( )۰٫۵۷و نابینا با ناشنوا

عادی با ناشنوا ( )۰٫۳1معنیدار است ( .)p=۰٫۰۵با توجه به این

( )۰٫۶۸معنیدار است ( .)p=۰٫۰1این یافته نشان میدهد که در این

کودکان عادی نسبت به

زیرمقیا

یافته میتوان گفت که در این زیرمقیا

کودکان نابینا نسبت به کودکان عادی و ناشنوا مشکالت

کودکان ناشنوا مشکالت بیشتری را تجربه میکنند .اما در این بعد

پاس به تحریک شدن تفاوت

کودکان عادی با کودکان نابینا و کودکان نابینا با کودکان ناشنوا

بیشتری را تجربه میکنند .در زیرمقیا

میانگین کودکان نابینا با عادی ( )۰٫۷۳و نابینا با ناشنوا ()۰٫۹۰

تفاوتی ندارند .در زیرمقیا

معنیدار است ( .)p=۰٫۰1این یافته نشان میدهد که در این

کودکان نابینا با عادی ( )۰٫4۶و نابینا با ناشنوا ( )۰٫۶2معنیدار

زیرمقیا

کودکان نابینا نسبت به کودکان عادی و ناشنوا مشکالت

انتظارات اجتماعی تفاوت میانگین

است ( .)p=۰٫۰1این یافته نشان میدهد که در این زیرمقیا

بیشتری را تجربه میکنند  .اما تفاوت میانگین کودکان عادی با ناشنوا

کودکان نابینا نسبت به کودکان عادی و ناشنوا مشکالت بیشتری را

به شکست تفاوت

تجربه میکنند  .اما تفاوتی بین کودکان عادی با ناشنوا وجود ندارد .در

میانگین کودکان نابینا با عادی ( )۰٫۵۳و نابینا با ناشنوا ()۰٫۷4

زیرمقیا

انتظارات معلم تفاوت میانگین کودکان نابینا با ناشنوا

معنیدار است ( .)p=۰٫۰1این یافته نشان میدهد که در این

( )۰٫۵۰معنیدار است ( .)p=۰٫۰1این یافته نشان میدهد که در این

کودکان نابینا نسبت به کودکان عادی و ناشنوا مشکالت

کودکان نابینا نسبت به کودکان ناشنوا مشکالت بیشتری را

( )۰٫1۷معنیدار نیست .در زیرمقیا

زیرمقیا

پاس

بیشتری را تجربه میکنند  .اما تفاوتی بین کودکان عادی با ناشنوا

زیرمقیا

تجربه میکنند  .اما تفاوتی بین کودکان عادی با ناشنوا و عادی با نابینا
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ورود به گروه همسا ن

2٫۶۹

2٫۵۹

۳٫2۶

۰٫۷۷

۰٫۷۸

۰٫۵2

1۳٫۵۹

۰٫۰1

وجود ندارد .با توجه به یافتههای به دست آمده از این پژوهش میتوان

که این امر نهایت ًا بر خود پنداره آنان تأثیر منفی دارد و موجب میشود

چنین نتیجه گرفت که کودکان دارای یکی از نقصهای بینایی و

نابینا نتواند هویت موفق را در خود رشد دهد ( .)2۸گروه دیگر از

شنوایی در موقعیتهای اجتماعی مختلف نسبت به کودکان عادی

کودکانی که در معرض آسیبهای روانی-اجتماعی هستند،

مشکالت بیشتری را تجربه میکنند.

دانشآموزان با آسیب شنواییاند .متأسفانه این گروه از کودکان
نارساییهای عمدهای در مقولههای مختلف زندگی دارند .هر چه

این پژوهش با هدف مقایسه موقعیتهای اجتماعی مشکلساز در
دانشآموزان عادی ،نابینا و ناشنوا ،انجام شده است .بررسی نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که بین گروهها به لحاظ موقعیتهای
اجتماعی مشکل ساز تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج به دست
آمده از این پژوهش با نتایج پژوهشهای روزنبالم ( ،)14آرو (،)1۵
نوذری ( ،)2۶عطاری ( ،)1۸اندرسون و همکاران ( ،)1۶شهیم
( ،)21مک گاها و فاران ( ،)22همسو است .نتایج این پژوهش
همچنین با نتایج پژوهشهای نورا و همکاران ( ،)1۷محمودی
( ،)12ناهمسو است.
رشد اجتماعی از جمله مهمترین ارکان رشد و بلوغ در کودکان است.
همانند جنبهها ی دیگر رشد ،کودکان در این زمینه هم تفاوتهایی با

بیشتر میشود .کودکان با آسیب شنوایی در مقایسه با کودکان عادی
بیشتر در معرض بدرفتاریها و سواستفاده فیزیکی ،سواستفاده
روانشناختی و بی توجهی قرار دارند .این افراد نسبت به کودکان شنوا
تا میزان  2تا  ۳برابر بیشتر در معرض خطر بدرفتاریهای مختلف
قرار دارند .که این مسئله احتما بروز مشکالت سالمت روان را در
آنها در طو زندگی افزایش میدهد ( .)2۹کودکان با آسیب بینایی و
شنوایی به دلیل تأخیر در رشد برخی مهارتها ،دچار انزوای
اجتماعی و عدم انطباق و سازش یافتگی اجتماعی میشوند .ممکن
است از سوی همسا ن عادی خود مورد طرد واقع شده و به لحاظ
اجتماعی حسا

این کودکان ،سبب میشود تا آنها تقریباً مشابه همسا ن عادی خود

هم دارند .برخی کودکان زودتر و برخی دیرتر به این مهم دست

عمل کنند.

رشد میکند و در محیط مدرسه در برخورد همسا ن و معلمان ،یاد

نتیجهگیری

مییابند  .کودک در محیط خانواده به عنوان اولین خاستگاه اجتماعی

و سرخورده شوند .آموزش مهارتهای اجتماعی به

میگیرد که چگونه پاس دهد و عمل کند .کودکان ابتدا مهارتهای

در این پژوهش ما به بررسی و مقایسه برخورد و عکسالعمل

مربوط به اجتماعی شدن و تعامل با همسا ن را از والدین میآموزند.

دانشآموزان عادی و نابینا و ناشنوا در موقعیتهای اجتماعی

بنا براین والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و تحو

مشکلساز پرداختیم .در این پژوهش مشخص شد که بین

اجتماعی و به تبع آن رشد هیجانی و شخصیتی کودک کمک میکنند.

دانشآموزان نابینا و ناشنوا ،با دانشآموزان عادی تفاوتهایی به

اما در این میان سهم تفاوتهای فردی را نیز باید در نظر گرفت

لحاظ نوع انطباق با موقعیتهای مشکلساز وجود دارد .با توجه به

(.)2۷

ویژگیها و صفات خاص کودکان با آسیب بینایی و شنوایی ،پیشنهاد

در تبیین نتایج پژوهش حاضر با گفت کودکان با نیازهای ویژه،

میشود برنامههای آموزشی براسا

همانطور که از نامشان پیداست ،در رشد مهارتها و رشد شخصی

این کودکان تدوین شود .همچنین پیشنهاد میشود از کارگاههای

دارای ویژگیها ی منحصر به فرد هستند .کودکان نابینا به دلیل

مختلف جهت آموزشدهی به والدین و دانشآموزان بهره گرفته شود.

مشکالت بینایی در معرض آسیبهای متعدد روحی و روانی قرار
دارند .همانطور که نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد نابینایان
احسا

توانایی کمتری در فرونشاندن خشم و پرخاشگری خود

دارند ،دارای نگرش منفی نسبت به خود هستند .نابینایان تصور

صفات شخصیتی و ویژگیهای

تقدیر و تشکر
از تمامی افرادی که در این پژوهش ما را یاری رساندند صمیمانه
سپاسگزاریم.

میکنند که افراد عادی دارای عملکردی به مراتب بهتر از آنها هستند
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بحث

نقص شنوایی بیشتر باشد ،احتما آسیبهای بیشتر به این کودکان
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