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Abstract 
Objective: The present study examines the culture of learning in children with 

special needs (deaf and hard of hearing) with the use of teacher’s narration  

Method: The research was conducted by narrative analysis. The data collection 

tool is taken from the prepared form by the researcher, the results are obtained 

from diaries, biography, recording personal experiences of teachers with 

special needs (deaf and hard of hearing) within one academic year. In this 

research, first the text has been read entirety and were codified while reading 

the main concepts. then the codes have been placed in different categories 

according to their connotation and semantic sharing. Then, the main concepts 

were chosen according to the closeness of the categories and in the last step, a 

conceptual framework was presented after reviewing themes. 

Findings and Conclusions: The findings indicate that in the field of 

understanding the learning culture of children with special needs, components 

of; The student's learning, communication with him, paying attention to the 

learner's mental capacity and teaching adaptability play fundamental role to 

student. Mutual interest and tendency of student and teacher, effective 

communication with the learner with special needs, elimination of mental and 

behavioral one-sidedness is among the significant cases. 
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توجه  با مدرسه در کودکان یادگیری فرهنگ پژوهی روایت
 ویژه به نیاز

https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.3206DOI:  
 
 3، رسول برخوردار*2، مجید خاری آرانی1هدی سبحانی نژادم

 دانشیار گروه علوم تربیتي،دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. . 1

 )نویسنده مسئول( دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهددانش آموخته . 2
 دانشگاه خوارزمي  ،فلسفه تعلیم و تربیت ،دانش آموخته کارشناسي ارشد .3

 دهیچک
باا ووهاه باه زیااز ویاژه       کودکاا  در مدرساه   یادگیری پژوهش حاضر با استفاده از روایت معلم به بررسی فرهنگهدف: 
 شنوا( پرداخته است.   زیم و )زاشنوا

فار  وییاه شاده ووساق مح ا        ها برگرفتاه از روش: پژوهش به شیوه وحلیل روایی صورت گرفت. اابزار گردآوری داده
زویسی، ضبق وجربیات شخصای معلام کودکاا  باا زیازهاای ویاژه       های روزازه، شرح حالاست که زتایج آ  از یادداشت

اسات  شاده است. در این وح ی  ابتدا متن به صورت کامل خوازده)زاشنوا و زیم شنوا( طی یک سال وحصیلی بدست آمده
-ازاد در م ولاه  های معناایی کاه داشاته   ازد سپس کدها با ووهه به داللتگذاری شدهو در حین خوازد  مفاهیم اصلی کد

ازاد  ها مضمو  اصالی ازتخااش شاده   گاه با ووهه به قرابت م ولهازد. آ های مختلف با ووهه به اشتراک معنا قرار داده شده
   ها چارچوش مفیومی ارائه گردید.و در مرحله آخر پس از مرور مضمو 

هاای   و زتیجه گیری: یافته ها مبین آ  است که در حوزه درک فرهنگ یاادگیری کودکاا  باا زیااز ویاژه، مولفاه      یافته ها 
او ز اش بنیاادی   و همااهنيی وادریس باا    ه ووهه به ظرفیت ذهنای یادگیرزاد  آموز، برقراری اروباط با وی، یادگیری دازش

رس مذکور، ووهه باه واواملی چاو   و قاه و گارایش      دارزد بر این اساس به منظور ارو ا فرهنگ یادگیری کودکا  مدا
هازباه زياری ذهنای و رفتااری از هملاه      مت ابل دازش آموز و معلم، اروباط موثر با یادگیرزده دارای زیااز ویاژه، رفاک یاک    

 موارد قابل ووهه می باشد.
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 .35-47 ، صص.:1399بیار و وابستا  ، 31، پیاپی 1، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش یزشریه ولم
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 35-47. 

 مقدمه  
اساس و زیر بنای هر گونه توسعه و  آموزش و پرورش

تغییر در اجتماع به حساب می آید زیرا برای رسیدن به 
شکوفایی، بالندگی و توسعه، جامعه باید به تربیت، شکوفایی 

های اخـیر، رشـد و ر سالاستعداد و خالقیت بها دهد. د
ای آموزشی دنیا یکی از وجوه مشخص و بارز هتوسعه نظام

 تحول قابل این امر باعث به وجود آمدنو  بودهآنها 
 شده آموزشی هاینظام هایای در رویکردها و رویهمالحظه

با معیارها و  ، آنها راهااین نظامجهت سنجش موفقیت  است.
 میزان کـه یکی از آنها، نمایند هایی ارزیابی مـیویژگی

 بنابراین، اگر بر است. با نیازهای ویژه آموزانتوجه به دانش
های تمدن هر جامعه بر نظام و باور باشیم که ستون این

 تردید و پرورش آن استوار است، بدون سـاختار آمـوزش
و پرورش آن  ، جامعیت و کارآمدی نظام آموزشسالمت

و کیفیت  ، تنوع، گستردگیوسـعت گـرو در جامعه نیز
های جامع آموزش اسـتثنایی و درصـد کـودکان و برنامه
عنوان استثنایی یا دارای نـیاز آموزانی است که بهدانش

ویـژه مورد تشخیص و شناسایی واقع شده و خدمات 
های خـاص بـه مدارس عادی یا کالس آموزشی مؤثری در

 [. از طرفی محققان تعلیم و تربیت1گردد]ایشان ارائه می
معتقدند فرایند تربیت با فراهم آوردن زمینه پذیرش و 
گرایش آگاهانه و آزادانه افراد جامعه، نسبت به فرهنگ 
   اجتماع و تالش برای اصالح و توسعه مداوم آن بوجود 

دهند آید، بنابراین بیش از دو دهه است که هشدار میمی
تحول در آموزش و پرورش بدون توجه به مقوله فرهنگ 

فرهنگ »در کتاب  1نیست. نخستین بار برونر ممکن
[. 2به صورت نظامدار این مسئله را مطرح کرد]« آموزش

 یادگیری براین اساس هدف مقاله حاضر به بررسی فرهنگ
شنوا(  نیم و با توجه به نیاز ویژه )ناشنوا کودکان در مدرسه

است. با این فرض که تحول در تعلیم و تربیت مستلزم 
 یادگیری است.مالحظه فرهنگ 

ای را بگونه استثنایی و پرورش های تاریخی آموزشریشه
 1800های توان در اوائل سالکه امروز مطرح است می

های تنی چـند از پزشـکان مـحقق تالش میان در میالدی
( و 1812-1880) 3(، سگن1775-1838) 2یافت.از ایتارد
شگامان نـهضت عنوان پیـ( به1870-1952) 4مونته سوری

 [.3شود]تعلیم و تربیت استثنایی یاد می
و پرورش استثنایی  در جامعۀ ما، تاریخچۀ برنامۀ آموزش

                                                           
1  Bruner 
2  Itard 
3  Seguin 
4  Montessori 

این  شود دربه دهۀ اول قرن چهاردهم شمسی مربوط می
دوران، اولین مدرسۀ ناشنوایان در تهران توسط مرحوم جبّار 

ریز توسط ویژۀ نـابینایان در تب مدرسۀ و نخستین بانباغچه
( 1299یک کشیش آلمانی به نام پاستور ارنست کریستفل ) 

و به دنبال آن در چند شهر دیگر مدارس  گردیدتأسیس 
شد. در این مورد  نهاده بنیاد مشابهی توسط افراد خیر و آگاه

روزی نابینایان در تهران توان از تـأسیس مدرسۀ شبانهمـی
تثنایی دیگر همچون ابا ، و چندین مدرسۀ اس1328در سال 

نام  بصیر، گلبیدی، نیمروز، نظام مافی، خزائلی و غیره
 [.1برد]

آموزش و پرورش استثنایی با سپری کردن تحوالت 
تاکنون روند روبه رشدی را هم از  1299متفاوت از سال 

نظر جذب تعداد دانش آموزان در مراکز آموزشی و هم از 
 ت به طوری که با تاسیساسهای آن داشتهنظر تنوع فعالیت

به نام دفتر آموزش کودکان و  1347دفتری در سال 
آموزان اسـتثنایی در وزارت آمـوزش وپرورش که در دانش

واقع مسئولیت این دفتر شناخت،گزینش و جایگزینی 
 و پرورش کلیۀ کودکانی است که به علتمطلوب و آموزش

قـادر به های قابل مالحظۀ ذهنی، جسمی و عـاطفی تفاوت
و پرورش نـیستند. تا  های عادی آمـوزشاستفاده، از برنامه

-آموز استثنایی )عمدتاً عقبدانش 8000حـدود  1357سال

( تحت ، و تیزهوشماندۀ ذهنی، نابینا، ناشنوا، ناسازگار
[. هم اکنون 3پوشش دفتر مزبور مشغول تحصیل بودند]

وظیفه تعلم و دار سازمان آموزش و پرورش استثنایی عهده
قـالب  در استثناییآموز هزار دانش 112تربیت بیش از

تـلفیقی و فراگیر تحت پوشش  صورتبـه مـدارس ویژه و یـا
آموزش و پرورش استثنایی هـست ولی بـراساس آمارهای 

ویژه درصد بیشتری باید  نیازهای آموزان باالمللی دانشبین
آموزش استثنایی  مراکز جذب بـه دالیلی بـنا باشند که

 [.4د]شوننـمی
در این مقاله با استفاده از خاطرات معلم کودکان با 

سال سابقه  19نیازهای ویژه ناشنوا که با وجود اینکه 
تدریس دارد اما این سال، اولین سال تدریسش در مدرسه 
کودکان با نیازهای ویژه )ناشنوا( است. سعی خواهیم کرد 

رس کودکان با نیازهای ویژه ناشنوا را فرهنگ یادگیری مدا
 بصورت روایت پژوهی بررسی کنیم.

، ایمدرسه فرهنگ یادگیریدهد پژوهش ها نشان می
 آموزان،دانش بین تعامالت گیریبستری را برای شکل

نوع نگاه  داری،نحوه کالس آموزان،ارتباط بین معلم و دانش
ارزشـیابی های های یادگیری و شـیوهفرصت به محتوا،
 .[2]سازدفراهم می

 ،[6]سرکارآرانی ،[5]فاضلی مانند؛ نیز هاییپژوهشی



 

37 

 و همکارا  میدی سبحازی زژاد                                                                              ویژه ووهه به زیاز با مدرسه در کودکا  یادگیری فرهنگ پژوهی روایت

 

ارتباط با  در[8]و عـطاران و همکاران[ 7]فـراستخواه
های که با روش فرهنگ یادگیری در ایران وجود دارد

است اما اینکه برای رسیدن به فرهنگ گوناگون انجام شده
باشد تعداد آن استفاده شدهای از روایت پژوهی مدرسه

[ که در آن به فرهنگ 9همچون تحقیق عطاران و عبدلی]
مدارس عشایر به صورت روایت پژوهی می پردازد، معدود 

 می باشد.
از آنجایی که روایت پژوهی مبتنی بر عملی فکورانه 

گیرند و معلمان از است. روایت ها بر اساس تجارب شکل می
ها خود و دیگران معانی را وایتطریق بازگویی و تامل در ر

استخراج می کند. بنابراین، محققان استفاده از رویکرد 
روایی را بعنوان روشی برای مطالعه در مورد نحوه تغییر 
دادن، شکل گیری هویت معلمان و فرهنگ یادگیری مورد 

 [.10اند]استفاده قرار داده
 هـدف اصلی مـقاله حـاضر پاسـخ به این سؤال اسـت

روایت معلمان کودکان با توان با استفاده گونه میچ»
نیازهای ویژه ناشنوا فرهنگ یادگیری این مدارس را بررسی 

حاضر در  برای بررسی و پاسـخ بـه ایـن سـؤال مـقالهکرد؟ 
با استفاده از  در بخش اول شود.چهار بخش تـنظیم مـی

-های اصلی معلمان ناشنوا بررسی میروایت معلمان دغدغه

سبک زندگی خانواده کودکان ناشنوا و  در بخش دوم ،ودش
مطرح در روایت معلمان  وضعیت معلم کودکان ناشنوا

سبک زندگی ناشنوایان و شود و در بـخش سـوم مـی
مـد نـظر قـرار اجتماعی شدن آنها در روایت پژوهی معلمان 

در بخش چهارم با استفاده روایت معلمان جایگاه  گیرد.مـی
شود و در لم کودک ناشنوا در میان جامعه بیان میوکار مع
های معلمان با نیازهای ویژه دغدغه بندیجمع بانهایت 

ناشنوا و سبک زندگی کودکان ناشنوا و وضیعت معلمان 
زمینه الزم برای بحث درباره راههای دستیابی به فرهنگ 

 .شودمـی فراهمیادگیری در مدارس با نیازهای ویژه 
ر است بر اساس تعریف کمیته اجرایی شایان ذک

کنفرانس مدیران آموزشی مخصوص ناشنوایان کودک ناشنوا 
باشند شود که دارای نقص شنوایی میبه کودکی گفته می

که ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا 
عمیق متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا 

که اختالل شنواییش از روند  باشد. فرد ناشنوا کسی استمی
پردازش موفقیت آمیز اطالعات کالمی که از طریق شنیدن 

آید، چه با سمعک و چه بدون سمعک به دست می
شود جلوگیری می کند. اما فرد کم شنوا به کسی اطالق می

گیری از وسایل کمک شنوایی بتواند از که بطور کلی با بهره
و فرایندسازی اطالعاتی  باقی مانده شنوایی خود در پردازش

[. 11آید استفاده کند]که از طریق شنیدن به دست می

دیدگی شـنوایی کـمبود شـنوایی اسـت آسـیبعبارت دیگر 
این  شود.طریق حس شنوایی می صداها از کـه مانع دریافت

 شناختی آمیز اطالعات زبانموفقیت اختالل مانع پردازش
طیف کمبود شنوایی از  گردد.کسب می از طریق شنیدن که

باال  به)حداکثر  تـا عمیق بل(دسی 15-25)حداقل  خفیف
 [.12] گیردرا بر می بل(دسی 90-70

دهد ای که معلم کودکان ناشنوا در آن درس میمدرسه
دانش آموز، شاگردان این  75شامل هشت کالس است و 

 دارد. در استان قم قرار 3اند. این مدرسه در ناحیه مدرسه

 روش پژوهش
رویکرد این تحقیق کیفی است. در تحقیقات کیفی از 

شود. شیوه ها و شیوه های مختلفی استفاده میروش
استفاده شده در این تحقیق، تحلیل روایی است. پژوهش 
روایی مطالعه تجربه در قالب روایت است و در درجه اول 

ز پژوهش دهد. استفاده ااندیشه ما درباره جهان را نشان می
ای روایی انتخاب دیدگاه خاصی درباره تجربه همچون پدیده

بر اساس نظریه  1قابل مطالعه است. کلندینین و کانلی
-دیویی درباره تجربه پژوهش روایی را این گونه تعریف می

کنند: روش فهم تجربه، متضمن همکاری بین محقق و 
مشارکت کنندگان در تحقیق است. این مشارکت در طی 

های مختلف و در تعامل ن و در یک مکان یا مکانزما
گیرد. محقق در محیط تجربه اجتماعی با محیط صورت می

رود و مانند شود و با همان روحیه جلو میمیان آن وارد می
کند. کند و قصه او را بازگویی میراوی زندگی مجدد می

حکایت تجربه هایی که زندگی مردم را به لحاظ فردی و 
[. تحلیل روایت، روش شناسی مبتنی 13می سازد]اجتماعی 

[ شکلی 14بر داستان، که از عاملیت انسانی ریشه می گیرد]
های تربیتی به عنوان ابزار از داستان است که در موقعیت

[.  بنابراین؛ ابزار 15توان از آن استفاده کرد]تحقیق می
تواند شامل داستان، شرح پژوهش در این نوع تحقیق می

-ها، گفتگو، مصاحبه، داستانها، نامهخاطره، یادداشتحال، 

 [. 16ها و تجارب زندگی باشد ]های خانوادگی، عکس
در تحقیق روایی حاضر، روایت یک معلم کودکان با 

-95نیازهای ویژه )ناشنوا و نیم شنوا( در سال تحصیلی 
است. این معلم با وجود نوزده سال سابقه تدریس در  1394

اولین سال تدریسش را در مدرسه کودکان مدارس عادی 
صفحه روایت کرده است  53ناشنوا والیت ناحیه سه قم در 

داستان او مانند داستان همه معلمان اشاره به تجربیات دارد 
شود. در این تحقیق به که در آموزش و معلمی کسب می

 شرح زیر و با استفاده از تحلیل روایی صورت گرفته است:
                                                           
1 Clandinin & Connelly 
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ابتدا متن به صورت کامل خوانده و ضمن خواندن به  
مطالعه و مرور مکرر داده ها به روشی فعال پرداخته 
شده است در حین خواندن،کدگذاری صورت گرفته شد و 
کدهای اولیه برای داده ها ایجاد شد و از کد ها برای تقسیم 

ده های متنی به قسمت های فهمیدنی و استفاده پذیر دا
مانند؛ بند، عبارت و کلمه استفاده شد. کدها مختلف در 
قالب مضامین مرتب شد و همه داده های کد گذاشته 

مرتبط با هر یک از مضامین گردآوری شد. سپس هر گروه 
از مضامین به مضامین فراگیر متمایز منجر شد و در نهایت 

ن به شبکه معنایی، مضامین جهت نحلیل داده بعد از رسید
ها، تعریف و تعدیل شدند. و حسب مجموعه فوق، چارچوب 

 [.18[ ]17مفهومی ارائه گردید]

 .  فرآیند تحلیل در پژوهش حاضر1جدول 
 ه روشی فعالمطالعه و مرور مکرر داده ها ب آشنا شدن با متن-1

 ایجاد کد اولیه و تقسیم داده های متنی به بند، عبارت و کلمه ایجاد کد های اولیه و کد گذاری-2
 مرتب شدن کدها در قالب مضامین جست و جو و شناخت مضامین -3

 هر گروه از مضامین به مضمون فراگیر منجر می شود ترسیم شبک مضمامین -4
 شبکه معنایی رضایت بخشرسیدن به  تحلیل شبکه معنایی

 مضامین جهت ارائه الگوی مفهومی تعریف و تعدیل می شود ارائه چارچوب مفهومی

نمونه از روایت پژوهی و کد گذاری در زیر ارائه شده 
 است:

( اولین 3( هوا نسبتاً گرم بود)1روز سه شنبه هفتم مهر )
(با تدریس 2شنوای والیت )( در مدرسه نا1-1جلسه کاریم)

( دفتر حضور غیاب را 1-2در کالس نهم ناشنوا شروع شد)
( و وارد 4به دست گرفتم و قبل از ورود به کالس در زدم)

(شدم یکی از بچه ها کالس که نیم شنوا بود با 2-2کالس )
(، 1-4صدا و با حرکت دست که برایم ناآشنا بود بر پا داد)

 همه بلند شدند.

( دانش 2-4صندلی نشستم و گفتم بنشینید)من روی 
(. از بچه بنا به روال اولین 3-4آموزان با تاخیر نشستند)

جلسه خواستم خودشان را معرفی کنند فقط دو تا از بچه ها 
( و بقیه متوجه نشدند و 4-4خودشان را معرفی کردند)

(. بلند شدم اسمم را روی تابلو 5-4ارتباطی برقرار نکردند)
( دانش آموزان 6-4وشتم اسم شما چیه؟)نوشتم و ن

( از 7-4خودشان را معرفی کردند اما باز من متوجه نشدم)
 (8-4بچه خواستم اسمشان را روی تابلو بنویسند)

 . کدگذاری و مضمون یابی2جدول 

 مضمون یابی
عناوین و 

 مفاهیم
 گزاره ها

در پایان آنچه آموخته 
 د از:شد عبارتن

برقراری ارتباط عامل 
اصلی برای معلم جهت 
یاددادن و آموزش دادن 

 است

زمان: سه 
زنگ  -شنبه

 اول
 اولین جلسه کاریم -روز سه شنبه هفتم مهر بود

مکان: 
 -مدرسه
 کالس

 با تدریس در کالس نهم ناشنوا شروع شد-در مدرسه ناشنوای والیت 

 هوا نسبتاً گرم بود شرایط: گرما

دغدغه: 
 ارتباط

همه بلند شدند. من روی صندلی نشستم و گفتم  -با صدا و با حرکت دست که برایم ناآشنا بود بر پا داد -قبل از ورود به کالس در زدم
ان فقط دو تا از بچه ها خودش -از بچه بنا به روال اولین جلسه خواستم خودشان را معرفی کنند -دانش آموزان با تاخیر نشستند -بنشینید

دانش آموزان  -بلند شدم اسمم را روی تابلو نوشتم و نوشتم اسم شما چیه؟ -بقیه متوجه نشدند و ارتباطی برقرار نکردند -را معرفی کردند
 از بچه خواستم اسمشان را روی تابلو بنویسند -خودشان را معرفی کردند اما باز من متوجه نشدم

 نتایج  
یادگیری و برقراری ارتباط )دغدغه اصلی معلم 

 ناشنوا(
خاطرات معلم ناشنوا حول چند موضوع مرتبط به 

زند. یکدیگر که با موقعیت آموزشی او مرتبط است، چرخ می
های یادگیری دانش آموزان کانون اصلی این خاطرات، تجربه

گیرند. از همان آغاز است و مفاهیم دیگر گرد آن قرار می

های ناشنوا درس ای به بچهدر تالش است که به گونهمعلم 
باشند ولی آموزانش بهترین یادگیری را داشتهدهد که دانش

آموزان به دلیل عدم برقراری ارتباط و عدم فهم دانش
دهند و سخنان معلم به یادگیری میل چندانی نشان نمی

های مختلف کنند. او روشکالس او را دچار اخالل می
برد ا برای کنترل و یادگیری بهتر کالس به کار میآموزشی ر
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 و همکارا  میدی سبحازی زژاد                                                                              ویژه ووهه به زیاز با مدرسه در کودکا  یادگیری فرهنگ پژوهی روایت

 

آموزان و ای ندارد. نصیحت، تنبیه، صحبت با دانشولی فایده
حتی والدین، دادن تکلیف اضافی، کم کردن ساعت زنگ 

شوند. برخی ها که هیچ یک موثر واقع نمیتفریح و امثال این
شود معلم دلسرد شده و ادامه عوامل دیگر هم موجب می

که در ابتدا الس برای آن بسیار مشکل گردد. بطوریک
گیرد تا تدریس در مدارس ناشنوا را کنار بگذارد. تصمیم می

شوم های اول وقتی وارد کالس میدر هفته»گوید: معلم می
با وجود داشتن طرح درس، احساس دوری و عدم درک 

خواهم کالس اش میآموزان را دارم و همهشدن توسط دانش
مام شود و امسال سال اول و آخر تدریس در یک زود ت

اما با صحبت بیشتر با والدین «. مدرسه ناشنوا برای من است
ها، راهکارها و و مسئولین آموزشگاه و شنیدن صحبت

گیرد تا تدریس را بر خالف های از آنها تصمیم میتوصیه
تر انجام دهد و زمانی تر یعنی در زمان طوالنیگذشته آهسته

ها و برقراری ارتباط با آنها و نزدیک دریس را با بچهاز ت
شدن با آنها بگذراند تا با این وسیله هم با نحوه صحبت 

گوید: کردن آنها آشنا شود و هم عالقه آنها را بداند. معلم می
هنگام صحبت با مسئولین مدرسه و ابراز نارضایتی از نحوه »

مدت نوزده ها و عدم کنترل کالس در این یادگیری بچه
سال تدریسم این اولین بار است که برای کنترل کالس خار 

-این در حالی است که مدیر به من می«. امو ذلیل شده

آموزان سخت است درست است که کار با این دانش» گوید
-ها با رفتار آرام و دوست شدن با آنها درست میاما این بچه

 «.شوند
ارتباط موثر هستند  ها هم معتقدند که آنها نیازمندبچه

بچه های » گوید: یکی از شاگردان کم شنوا معلم به او می
-فهمند و شما هم حرف آنها را نمیاینجا حرف شما را نمی

خواهی کالس خوب شود با همه باید مثل فهمی اگر می
این تلقی چنان در فرهنگ کودک «. خودشان حرف بزنی

ها در زنگ هاست که وقتی معلم از بچناشنوا جا افتاده
اگر شما معلم »خواهد در مورد های نوشتاری میمهارت
 نویسند:بنویسند برخی چنین می« بودید
« خواهند معلم شوند و معلمی را دوست دارندمی»

خواهم معلم شوم و خوب درس بدهم می»حسین گفته بود 
ها خوب یاد نگرفتند و حرف من را نفهمیدند با و اگر بچه

-سعید نوشته« ت کنم تا خوب متوجه شوندآنها آنقدر صحب

دهم اما اگر اگر معلم شوم به آنها خوب درس می» بود 
کنم و باز تکلیف ننوشتند با آنها با زبان خودشان صحبت می

 «. فهمانماگر نفهمیدند با زبان اشاره به آنها می
اگر معلم شوم بجای درس دادن با » علیرضا نوشته بود

-شوم و حتی زنگو به آنها دوست میکنم ها بازی میبچه

ها کنم معلم باید با بچههای تفریح را با آنها والیبال بازی می

 «.خوب باشد و با آنها خوب رفتار کند
 

آثار برقراری ارتباط خوب از نظر والدین، مسئولین 
مدرسه و کودکان، در بچه ها، تربیت خوب، درس خواندن، 

بنهاست. معلم کودک اختالل نکردن در کالس و امثال ا
ناشنوا معتقد است ترک تحصیل، فرار از مدرسه، به مدرسه 
نیامدن تا چند روز، فرار از جلوی معلم به هنگام مشاهده او 
از آثار عدم برقراری ارتباط است و از طرفی دیگر برقراری 
ارتباط کلی، مفید و هم جانبه باعث جلب کودک به مدرسه، 

قالل کودک و عدم دوری از عالقه به درس خواندن، است
ها نیز موید این امر هستند. نتایج شود. پژوهشجامعه می

[ ، آرنولد و 19]2، گودوین1تحقیقات موریس ویس
[ نشان 21[ و هابر]20، پارانیس و برنز][، سامر19]3ترمبلی

دهد با وجود مشکالت بزرگی که برای ارتباط، آموزش، می
ری این کودکان وجود های زندگی و یـادگیتحرک، مهارت

دارد اما با برقراری یک ارتباط کلی، مفید و همه جانبه از 
طریق والدین، معلمان و کودکان شنوا و افراد بزرگسال 

تواند زندگی اجتماعی نسبتاً ناشنوا، کودک ناشنوا می
مستقل و راحت در جامعه برای خود انتخاب نماید و در 

ی کودکان ناشنوا در حقیقت ارتباط، اساس آموزش و یادگیر
باشد و ارتباط اجتماعی کودکان در تمام مراحل زندگی می

گیری ارتباط اجتماعی آنها در آینده کالس درس بر شکل
-های اجتماعی کارآمد آشنا میتاثیر دارد و آنها را به مهارت

که هدف غایی تربیت ناشنوایان افزایش توان سازد. بطوری
اشنوا و سخت شنوا از عالئم استفاده موفقیت آمیز کودک ن

صوتی برای یادگیری زبان، برقراری ارتباطی کارآمد و کسب 
 [.22های آموزشگاهی دانسته شده است]مهارت

معلم کودک ناشنوا که در آغاز سعی بر آن داشت از راه 
-ساله در مدرسه عادی و با استفاده از همان روش 19تجربه 

های ناشنوا محقق کند عاقبت قبلی یادگیری را در بچههای 
بر اثر عدم کنترل کالس، تنبلی و عقب افتادگی تحصیلی 

ها چطورند؟ های مسئولین مدرسه )بچهآموزان، پرسشدانش
ها آیا با آنها راحت هستی؟( و تلقی معلم از اینکه این پرسش
ین مربوط به عدم کنترل کالس از جانب او و اینکه مسئول

آموزان است. بر خواهان فشار برای ارتقاء یادگیری دانش
» رسد: خالف روزهای اول تدریس خود، به این نتیجه می

شود با این بچه ها مثل کودکان عادی برخورد کرد و نمی
داری در این مدارس مشکل است این بچه کمتر قبول کالس

که  هایی تمایل دارندکنند و به انجام فعالیتمسئولیت می
                                                           
1  Moores Weiss 
2  Goodwin 
3  Arnold & Tremblay 



 

40 

 .35-47 ، صص.:1399بیار و وابستا  ، 31، پیاپی 1، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش یزشریه ولم
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 35-47. 

دیگران دارند و آستانه تحملشان پایین وبسیار خود ای هستند. معموالً درک ناصحیحی از کارهای عمدتاٌ تکانه 
ی لغات کمتری دارند و در محاورارت اند. خزانهمحوری

تر و کنند که طول کوتاهعادی خود از جمالتی استفاده می
ها جمعها و ها ، ملکیتپیچیدگی کمتری دارند و اغلب زمان

کنند بدبینی، درونگرایی، توقع بیش از حد از را حذف می
های ناشنواست االن با این خصوصیاتی حاالت عاطفی بچه

ها ام که بجز چند تا از بچهکه این بچه ها دارند متوجه شده
شنوا هستند شنوند و کممثل حسین، رضا و سعید که می

ست ارتباط ها به هر طریقی که ممکن اباید با بقیه بچه
برقرار کنم تا آنها با من راحت باشند و بعد بتوانم به آنها 
درس بدهم. بهتر است من زبان اشاره بچه ها را یاد بگیرم با 
آنها رو در رو صحبت کنم و از کاربرد اصطالحات تخصصی 
دوری کنم و باید چهار اصل صبر، مقاوم بودن، تحسین 

ت را پیش از هر آموزان، داشتن دیدگاهی مثبکردن دانش
 «.چیز مدنظر داشته باشم

توجه به ظرفیت ذهنی یادگیرنده و هماهنگی 
 تدریس با آن )مولفه های موثر در یادگیری(

یکی از نکات مهم آموزشی شناخت توانایی های فکری و 
ذهنی فراگیران است الزمه چنین شناختی داشتن احاطه 

مسایل و کامل به مطالب و برنامه های آموزشی و بررسی 
 مشکالت آموزشی از دیدگاه فراگیران می باشد

دانش آموزانم به استثنای »در این باره معلم می نویسد: 
تعداد محدودی مثل اکبر و حمید که ناشنوای مطلق اند و 

از لحاظ جسمی مشکل دارند بقیه از نظر جسمی و ذهنی 
بالغ اند. و با درس دادن در حد ذهن شان خیلی خوب یاد 

 «.رندمی گی
یا در جای دیگر معلم به حفظ شعر توسط حسین بر اثر 

جالبه وقتی درس شیر حق » برانگیخته شدن اشاره می کند
را تدریس می کردم حسین که خیلی به هیئت و عزاداری و 
امام علی عالقه داشت با حرف هایم درباره این شعر شوق 
کرد و کل شعر را برای جلسه بعد حفظ کردیعنی بچه ها 

 «.س خوبی داندکال
در ضمن معلم روایتگر ما از درک توانایی تسلط معلم ها 

بچه ها » مدرسه به مطالب از دید دانش آموزان می گوید
خیلی خوب استاد باسواد و مسلط را می شناسند و به این 
معلم ها احترام می گذارند این نشانه درک و فهم باالشون 

اشتن به آقای است نمونه اش را می توان در احترام گذ
 «.عطاردی معلم زبان و آقای ذبیحی دبیر هنر دید

یا در جای دیگر معلم درباره تدریس و توانایی دانش 
قبول دارم »آموزان در صحبت با مدیر مدرسه می نویسد 

برای اینکه بچه ها پیشرفت کنند باید فرق بین بچه ها را با 
ت بچه های عادی بدونم و اگر درست درس بدهم و ظرفی

        ذهنشون را بیشتر بشناسم بچه ها درس راحتماً یاد 
 «. می گیرند

 .  مولفه های موثر بر فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه3جدول
 فراوانی نمونه ای از گویه ها شبکه مضامین 

 برقراری ارتباط صحیح با یادگیرنده 1
ها خوب یاد نگرفتند و حرف من را نفهمیدند با آنها آنقدر خوب درس بدهم و اگر بچه خواهم معلم شوم ومی

 صحبت کنم تا خوب متوجه شوند
30 

 21 باید فرق بین بچه ها را با بچه های عادی بدونم و اگر درست درس بدهم و ظرفیت ذهنشون را بیشتر بشناسم توجه به ظرفیت ذهنی یادگیرنده 2

3 
با ویژگی های ذهنی و هماهنگی تدریس 

 شخصیتی کودک
دانش آموزانم به استثنای تعداد محدودی از نظر جسمی و ذهنی بالغ اند. و با درس دادن در حد ذهن شان خیلی 

 خوب یاد می گیرند
14 

. 

در بخش بعدی این مقاله، تفسیر خود از وضعیت 
 کنیمپارادوکسیکال معلم را بیان می

سبک زندگی خانواده کودکان ناشنوا و وضعیت 
 معلم کودکان ناشنوا

های وضعیت معلم کودکان ناشنوا که او را مجبور ریشه
آموزان از طریق عالئم و اشارات و به برقراری ارتباط با دانش
کند، با توجه به سبک آموزان میصمیمیت بیشتر با دانش

شان، بهتر زندگی زندگی خانواده کودک ناشنوا و آثار آن بر
شود. کاکاجویباری و همکاران در کتاب آموزش درک می

والدین کودکان ناشنوا درباره عدم برقراری ارتباط اجتماعی 
گوید که کودکان با نیازهای ویژه به کودک ناشنوا می

   رسد که در ارتباط نظر میخصوص ناشنوایان ، به

جدید مشکل  های دوستانهشان و برقراری ارتباطاجتماعی
خاطر عدم ارتباط در این داشته باشند. بنابراین، تنهایی به

نوع خاص از کودکان اهمیت قابل توجهی دارد. کودکان 
شان ناشنوا در برقراری ارتباط با دیگران و گسترش ارتباط

مشکل دارند به همین خاطر ممکن است نسبت به طرد و 
 [.23باشند] ها آسیب پذیرترتوجهی از سوی دیگر گروهبی

ای بر ارتباط کودکان سبک برخورد والدین تاثیر عمده
ناشنوا و به دنبال آن با جامعه دارد. آزادی و خودمختاری که 

دهند ممکن است به آنها کمک والدین به کودکانشان می
-کند که با کودکان دیگر تعامالت اجتماعی بیشتری داشته

اجتماعی جدید  هایباشند و حمایت آنها در اکتساب مهارت
سازد. در آنها را به برقراری و حفظ ارتباط مثبت توانا می
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 و همکارا  میدی سبحازی زژاد                                                                              ویژه ووهه به زیاز با مدرسه در کودکا  یادگیری فرهنگ پژوهی روایت

 

های والدین و نبود ترغیب والدینی به مقابل محدودیت
ارتباط، کودکان را از فرصت تعامل اجتماعی محروم کرده و 
در نتیجه مشکالتی در ایجاد ارتباط رضایت بخش بوجود 

-یم ارتباط والد[. پس منطقی خواهد بود بگوی24آورد]می
 کودک بر ارتباط اجتماعی او تاثیر خواهد گذاشت.

اصوالً فرهنگ ارتباط در میان کودکان ناشنوا بستگی به 
ها و فراهم کردن ایجاد رابطه و واداشتن کودک خانواده

های ناشنوا از طرف والدین برای مشارکت در فعالیت
نه ارتباط اجتماعی دارد و با افزایش این نوع مشارکت، بر دام

آنها در مدرسه هم تاثیر خواهد گذاشت. معلم کودک ناشنوا 
ها و یکی از چیزهایی که در این مدت در بحث»گوید: می

-جلسات اولیا و مربیان فهمیدم و یاد گرفتم اینکه خانواده

شان با تری دارند و تعاملهایی که شبکه اجتماعی بزرگ
ی آنها نیز بهتر هادیگران بهتر است به همان اندازه بچه

کنند و یا تمایل بیشتری به ارتباط برقرار ارتباط برقرار می
 «.کردن دارند

( نشان دادند که بین اندازه 1999)1هن وود و سوالنو
شبکه اجتماعی والدین و نحوه ارتباط به اندازه شبکه 
اجتماعی و ارتباط بیشتر کودک همبستگی وجود دارد. 

است کودکان را در جهت  والدین عالوه بر اینکه ممکن
برقراری و حفظ ارتباط مثبت راهنمایی کنند ممکن است 
بصورت الگوهای موثر در رفتارهای اجتماعی و ارتباط 
اجتماعی مثبت ظاهر شوند. کودکان والدین خود را در 

کنند و از آنها تاثیر تعامل با بزرگساالن دیگر مشاهده می
 [.21پذیرند]می

 و اجتماعی شدن آنها سبک زندگی ناشنوایان
حسین خانزاده معتقد است مشکالت در برقراری  

توجهی ارتباط باعث سو استفاده و در نتیجه افزایش بی
اما چالش عمده  .شودجامعه نسبت به کودکان ناشنوا می

قادر به برقراری ارتباط با  شناسانروان بیشتر این است که
باشند. و از مسائل یکودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی نم

های ارتباطی مختلف و منحصر به فرد آنـها از قـبیل شـیوه
 [.25]ندارنـد آگـاهی فرهنگ ناشنوایان

 توجه به اینکه، با»گوید: معلم کودک ناشنوا می
اجتماعی  و انضباط اجتماعی به نظم درستارتباطات 

باط ایم که ارتشود، امـا آیـا از خود پرسیدهمنتهی مـی
 است که به و منطقی صحیح قدرموجود درجامعه آن

گرنه اینکه یکی از م نـاشنوایان مـنجر شود؟ اجتماعی شدن
، اجتماعی کردن ناشنوایان ترین اهداف آموزش بهمهم

 به عنوان مـعلم نـاشنوا یا عضوی از جامعه با حال آنهاست
آیا ناشنوایان به هدف فوق دست  که ایمفکر کردهخود

                                                           
1 Henwood & Solano 

یکی از عوامل  یقیناً و اگـرنه، عـلت آن چیست؟ اند؟یافته
ناشنوایان و نیز خـود نـاشنوایان به علمان دست نیافتن م

 ،بنابراین. ارتباطی موجود در رفتارهاست نقص فوق هدف
بـه اجـتماعی  افتنموجود در ارتباطات، دست یـ درستینا

دار آن تعلیم و تربیت آنان را خدشه تبع و به ایانشدن ناشنو
است. البته علت نادرستی ارتباط را در دو بعد رفتاری ساخته

توان پیدا کرد که شامل رفتارهای ترحم آمیز، و آموزشی می
موجود در های اکراه آمیز و تمسخر آمیز و اشکال سبک

 «. باید دانستارتباط با آموزش ناشنوا 
های اجتماعی موجب اری و آموزشی نادرستیعوامل رفت

ها از درس خواندن زده شوند و رغبتی شود که بچهآن می
به ادامه تحصیل نداشته باشند. مطالعات ورنون و 

دهد که داشتن دختر ناشنوا در یک ( نشان می1990اندروز)
خانواده باعث وجود ترحم و دلسوزی ناخواسته می شود. 

اله را یکی از علل از دست دادن عزت ورنون و اندروز این مس
نفس و عدم سازگاری اجتماعی و به دنبال آن عدم ارتباط 

دانند. ها از جمله درس خواندن میصحیح در همه زمینه
 گوید:معلم کودک ناشنوای تحقیق ما هم می

صـورت  هاخانم از ناحیه معموالً رفتارهای ترحم آمیز»
نها شفقت و مهربانی و گیرد، چـرا که خصلت ذاتی آمـی

آموزگار و دبیر با برتری  هایخانم خصوصدلسوزی است، به
با منطق  ایشان است، معموالً نهاد در حـس عـاطفه کـه

نمایند.افـراد مذهبی ناشنوایان برخورد مـی مسائل عاطفی با
-میسبک رفتاری پیروی  این نیز در برخورد با ناشنوایان از

بـرای رفع مشکالت اقتصادی و  امکانکنند و تا حد 
مثالً آقای عسگری  .کنندکـمک مـی ناشنوایان معیشتی به

دبیر قرآن در سال چندین بار برای بچه ها صبحانه آماده 
آورد. و کند و یا گوشت نذری برای بچه ها به مدرسه میمی

اسـت  شـده در همه جا توصیه رعایت رحم و انصاف با آنکه
ای ، عاطفه نقش برجستهایرانی -ه در فرهنگ اسالمیویژو به

 کندباید توجه داشت که رعـایت عـدالت حکم می امادارد، 
 اسـتفاده مـورد آمیز در حـدّ و انـدازه خودترحم رفتارهای

 بـه مورد مـنجرآموزشی، ترحم بی بعد از ار گیرد.رق
شکست جذبه نمایی، افت بازدهی تحصیلی، گستاخی، مظلوم

 ناشنوایان در تر ایجاد حـس حـقارتمعلمی و از همه مهم
 کـه توان گفتمی حقارت رد ایجاد حـسودر م خواهد شد.

که مـستحق تـرحم  ناشنوا خود را موجودی آموزدانـش
کند. اینجاست که حتی در امتحانات نهایی با است، حس می

ک کرده، درخـواست کـم فراوان خواهش و التماس
که در هفته آخر بطوری شودمـی یادآور استضعاف خود را

خواهند تا سواالت نزدیک به امتحان همه بچه از من می
مهم را برای آنها عالمت بزنم. مثالً رضا بعد از امتناع من از 
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عالمت زدن سواالت دست من را بوسید و گفت: آقا اگر برای  
 «.آوریمما عالمت نزنی من حتماً نمره نمی

مشکالتی که معلم کودکان مبتال به نقص شنوایی با آن 
طور که انتظار مواجه است، حقیقتاً سهمگین است همان

رود یک مساله اساسی در این رابطه مساله چگونگی می
آموزان ایجاد ارتباط است به عبارت دیگر، معلمان دانش

ردان شنوا نه تنها با مشکل ایجاد رابطه با شاگناشنوا و کم
خود مواجهند، بلکه درباره این که چگونه به آنها بیاموزند تا 

 [.11با دیگران ارتباط برقرار کنند نیز مشکالتی دارند]
عالوه بر علل » گوید:معلم کودک ناشنوای تحقیق ما می

-رفتاری که باعث ایجاد شکاف بین جامعه و ناشنوایان می

ان زش ناشنوایهای موجود در ارتباط با آمواشکال سبکشود 
این  .است نیز عامل دیگر عدم ارتباط درست کودکان

، خوانیلب سبک، سبک اشاره: ازها آموزشی عبارتندسبک
در کشورما سـازمان آمـوزش و . از آنجایی که سبک کلی

 پرورش استثنایی و سـازمان بهزیستی هر دو متولی
 ضمن آنکه باید گفت گستره ناشنوایان هستند. هایآموزش
های سازمان بهزیستی، حمایت، توانبخشی و فعالیت

گیرد، لکن هر دو سازمان در برمیخـدمات و غیره را نیز در
امر آموزش فعالیت دارنـد و نـقطه اشـتراک آنها همین 

متأسفانه باید اظهار داشت که هر دو سازمان  .مورداست
، ولی اندداده قـرار سبک کلی را سرلوحه کار خود ظاهراً

این اختالف  اند.سبک برداشت کرده نمـعنای مختلفی از ای
های شبرداشت از معنی سبک کلی منجر به اتـخاذ رو

 تـدریس مختلف شده است که عدم اتفاق نظر در نحوه
، به سردرگمی ناشنوایان و عدم تطابق آنـان با تدریس

پوشش های ناشنوا که گروه مثالً شود.جامعه منتهی می
برند و ، از توانایی اشـاره بهره بیشتری میتندبهزیستی هس

تحصیل  و پرورش آموزی که در آموزشهای دانـشگـروه
خوانی بهره بیشتری دارند و هر دو های لباند از تواناییکرده

هستند، حال ل گروه در مقابل هم دچار نقاط ضعف متقاب
 «.دانهر دو گروه روش کلی را فراگرفته آنکه ظاهراً

 ارتباط در در سبک آموزش نـوعی اختالل اختالف این
به  ناشنوایان با هم ایجاد کرده است. اما این اختالل نهایتاً

شود، به شکاف عمیقی بین ناشنوایان و شنوایان منتهی می
در برخورد با ناشنوایان دچار سردرگمی  جامعه که این معنی

 رتباط برقرار کند:به کدام شیوه باید ا که دانداسـت و نـمی
اشاره کند و یا دست و پاشکسته  ضدار و مریآیا با ناشنوا کج

ا سبک آن ر بایداست که  چیزی همان و این تکلم نماید؟
 .دانست ارتباط اجتماعینادرست  زندگی

از دیگر عواملی که باعث بوجود آمدن سبک زندگی 
رفتارهای نادرست ارتباط اجتماعی در ناشنوایان می شود 

 .آمیز استمسخره

 
جـوانان بـروز پیدا  بین در گونه رفتارها معموالًاین

یام را ابا داشتن روحیه شاد و فراغ خاطر،  جوانان .کندمی
مشرب بودن در کنند و اگرچه روحیه شاد و خوشسپری می

نیست، بلکه الزمه و اقتضای سن و سال  جوانان عیب
 جوانان صرفاً که ده شـده استهآنهاست، لکن بارها مـشا

و پرخنده، شروع به  برای گذراندن لحظاتی به اصطالح شاد
سر آنها نمایند و به اصطالح سربهآزار و اذیّت ناشنوایان می

 آمیز اثـرهایبدون شـک رفـتارهای مسخره گذارند.می
گذارد و ناشنوایان و روان ناشنوایان به جا می بر روح یمخرب

این رفتارها از جامعه عادی گریزان شده، احساس  با درک
شوند و در کنند یا با چنین افرادی گـالویز مـیپیدا می تنفر

بـه افسردگی مضاعف ایشان  مـنفی سیکل نهایت، این
 [.27د]خواهد انجامی

خصوصیت مورد تمسخر قرار گرفتن و در نتیجه 
ندگی آنها نادرستی ارتباط اجتماعی معموالً جزیی از سبک ز

گوید کودکان ناشنوا به علت ترس شده است معلم ناشنوا می
 کنند:از مسخره شدن، ارتباط درستی برقرار نمی

که چند نفر از افراد کالس مسابقه فوتبال هنگامی» 
کنند با توجه دارند، وگروه دیگری از بچه ها آنها را تماشا می
اهی در بین به روحیه جوانی و سرزندگی که دارند اگر اشتب

-فردی رخ بدهد شروع به تکرار آن اشتباه و تمسخر فرد می

آموز را مجبور به دعوا کردن و گالویز پردازند و آن دانش
آمیز نه تنها در بین کنند. این نوع حرکات تمسخرشدن می

رسد در بین افراد دیگر که با خود ناشنوایان، که به نظر می
ارتباط هستند نیز اتفاق کودک ناشنوا در کوچه و محله در 

افتد و تعداد آن به قدری زیاد است که چندین بار وقتی می
از حسین دلیل تاخیر در ورود به مدرسه و کالس را جویا 
شدم هر بار علت دیر رسیدن به مدرسه را دعوا ناشی از 

کند و با لحن تمسخر افراد در راه رسیدن به مدرسه بیان می
باید این آدم ها را سر جاشون  گویدبسیار تند به من می

نشاند و با آنها نباید اصالً حرف زد بلکه فقط و فقط اینها با 
 «.شونددعوا و کتک درست می

از طرفی رفتارهای اکراه آمیز بسیاری از افراد جامعه و 
شود تا بچه های ناشنوا از حتی تحصیل کرده ها باعث می

-دک ناشنوا میهر گونه برقراری ارتباط بپرهیزند معلم کو

 گوید:
های نوشتاری وقتی از بچه ها خواستم در درس مهارت»

درباره چیزی که شما را نارحت می کند بصورت طنز 
های پولدار مخصوصاً او تحصیل بنویسید. رضا نوشت خانواده
اند مرا کنند از دماغ فیل افتادهکرده هاشون که فکر می



 

43 

 و همکارا  میدی سبحازی زژاد                                                                              ویژه ووهه به زیاز با مدرسه در کودکا  یادگیری فرهنگ پژوهی روایت

 

ن مریضی واگیردار کنند مکند چون اینها فکر میناراحت می
شوند. محسن دارم و اگر با من حرف بزنند حتماً مریض می

کند نه خودش با هم نوشت اتوبوس خیلی من را نارحت می
هایی که کند اما آدماون قد دارزش من را ناراحت نمی

شنوم نزدیک کنند من چون خوب نمیاند و فکر میتوش
 «. شوندمن نمی

 جایگاه وکار معلم کودک ناشنوا در میان جامعه 
 افراد برخورد از غالباً ناشنوا کودکان مربیان و معلمان

تدریس به  مورد در اطرافیان و فامیل، دوستان جامعه،
 و هاپیشنهادات، نصیحت از چنین هم کودکان ناشنوا،

 شانهای نادرستدیدگاه و آنها سوءتفاهم یا و آنان اندرزهای

هایی که رد معلمی برای این کودکان و حتی دیدگاهمو در
 می ناراحتی و رنجش دچار نسبت به خود کودکان دارند

کودک ناشنوا و بالتبع  به نسبت افراد هایالعملشوند. عکس
 پذیرش و درک عدم عمومی و مجامع در معلم این کودکان

 را آنان و شدید معلمین شده ناراحتی سبب اوقات برخی آنها

برخی ارتباطات و  ترک و دیگران از جستن دوری و انزوا به
 موضوع کشاند. اینعدم گفتن تدریس در مدارس ناشنوا می

با  معلمان گرچه .خوردچشم می به بیشتر اقلیت جوامع در
 از آنها اما بیشتر آیندمی کنار تدریس در مدرسه ناشنوا

ناشنوا معلمی در مدرسه  به نسبت جامعه و اطرافیان نگرش
 [.28دل نگرانند]

از وقتی که » گوید:معلم ناشنوا تحقیق ما در این باره می
تدریس در مدرسه ناشنوا را شروع کردم هنگامیکه درباره 

کنم مدرسه و اتفاقات مدرسه با فامیل و دوستان صحبت می
کنند به نظر آنها درباره من فرق کرده است و شروع می

گیرند و درس زی یاد نمیگفتن اینک این بچه ها که چی
ای است و حتماً از شما در مدرسه ها کار بیهودهدادن به بچه

اند که شما را به مدرسه استثنایی عادی راضی نبوده
فرستادند. حتی وقتی در مورد این اتفاق با همکاران دیگر 

کنند، پرسیدم دبیر ریاضی که در مدرسه ناشنوا تدریس می
ی را دارم و با آنکه تدریس در گفت: من هم، چنین مشکالت

است، اما از بد فکر کردن مدرسه ناشنوا برای من عادی شده
جامعه و اطرافیان درباره خودم همیشه دل نگرانم و سعی 

دهم تا بگویم کجا درس کنم همیشه بگویم چه درس میمی
 «.دهممی

اما با این حال، تدریس و یاددادن به کودکان ناشنوا در 
تواند لذت ی و دوری از عواطف منفی میصورت سازگار

گوید معلمان بر جنبه بخش باشد معلم کودک ناشنوا می
تدریس در مدرسه ناشنوا »آموزشی تاکید بیشتری دارند: 

برای اولین بار برای معلمی که تجربه تدریس نیز داشته 
تدریس به کودکان ناشنوا و  باشد. اما مشکل بسیار تواندمی

تواند بسیار لذت بخش، ند کودکان شنوا میکم شنوا نیز مان
ها شادی آور و هیجان انگیز باشد. در این بین باید بر هیجان

و عواطف منفی بسیاری فائق آمد. اما سازگاری و پذیرش 
افتد. در حقیقت تربیت کودک ناشنوا امری باالخره اتفاق می

متفاوت از تربیت کودک شنوا نیست زیرا کودک ناشنوا اوالً 
ودکی مانند همه کودکان دیگر است. اما وجود نقص ک

های آموزشی و شود معلمان بیشتر به جنبهشنوایی باعث می
نه پرورشی او تاکید کنند و نقش خود را بعنوان یک 

دهنده و نه تعلیم دهنده از یاد ببرند. کودک ناشنوا پرورش
 مانند هر کودک دیگر نیاز به محبت، احترام، انضباط و

دارد همچنین نیاز به اطالعات تخصصی بسیار و  تربیت
استفاده از تجربیات ارزشمند دیگران در این امر ضروری 

های است انعطاف پذیری، بردباری و استفاده از مهارت
برقراری ارتباط سه جزء اساسی برای والدین و مربیان 

 «.کودکان ناشنواست
 یهشب که حال عین در ناشنوا کودک بنابراین، تدریس به

 بسیار هایجنبه است، دیگری کودک تدریس به هر  به

 درستی هایتصمیم بیاموزند دارد. معلمان باید هم متفاوت

 اتخاذ او آموزش خود و این کودکان با ارتباطی شیوه مورد در

 قرار دهند. معلمان جدید تجربیات معرض در را او و کنند

نقص  زمینه در بسیاری اطالعات باید اجبار به کودکان ناشنوا
نحوه تعلیم  معلمین، اطالعاتی کنند. نیازهای شنوایی کسب

 تحت بسیاری حد و تربیت و تدریس را به کودکان ناشنوا تا

 [.29دهد]می قرار تأثیر
معلم کودک ناشنوا می گوید تدریس و یاد دادن به یک 

 باشد مثبت تجربه ای می تواند کودک ناشنوا

بچه  تعلیم و تربیت نواناش کودکان معلمان از هیچ یک»
 شدت گاه که کنندمی نشان خاطر و دانندنمی را ساده ها

 را آنها ایکار حرفه سراسر هاناکامی و هاو ناامیدی مشکالت

 مثبت گاه، را تجربه این آنها از برخی اما. است گرفتهمی فرا

است.  کرده غنی را آنها زندگی که جدید ایدانند. تجربهمی
در کل زندگی  رشد یا و آنها شخصی رشد سبب که ایتجربه
که دبیر زبان انگلیسی که ای معلمی شده است. بطوریحرفه

کند. عالوه بر تدریس در مدرسه، در دانشگاه هم تدریس می
-های که در کالس با بچه های ناشنوا داشتههمیشه تجربه

است را مفید برای تدریس در دانشگاه و حتی زندگی 
 .«داندخودش می
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یاز ویژهروایت پژوهی فرهنگ یادگیری مدرسه ای کودکان با ن  

تحلیل روایی  خصی فرم محقق ساخته جهت ضبط تجربیات ش 

 معلمین طی یک سال تحصیلی

 روش پژوهش: ابزار گردآوری داده ها:

:پیشنهادات   یافته های پژهش: 

ا ط موثر باروبا

ی یادگیرزده دارا

ویژهزیاز   

و قه و گرایش 

لم و مت ابل بین مع

 کودک

ا هماهنيی ودریس ب

 ویژگییای دهنی و

  کودک شخصیتی

به رفک یکجاز

 گری ذهنی و

 رفتاری

ووهه به 

ظرفیت 

ذهنی 

 یادگیرزده

 موضوع پژوهش:

برقراری 

 اروباط

با  صحیح

 یادگیرزده

یری مولفه های موثر بر فرهنگ یادگ

 کودکان با نیازهای ویژه:

 موارد قابل توجه جهت ارتقا فرهنگ یادگیری

:کودکان با نیازهای ویژه  
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 گیریبحث و نتیجه

در این مقاله سعی ما توصیف و تحلیل فرهنگ یادگیری 
شنوا( بود.  نیم و ویژه )ناشنوادر مدرسه کودکان با نیازهای 

فرهنگی که معلم مدرسه ناشنوا را دچار وضعیتی 
پارادوکسیکال کرده است. به حسب روایت او از یک سال 

-تدریس در مدرسه، کنترل کالس و برقراری ارتباط چالش

های اصلی او بودند. ما موقعیت او را با توجه به موقعیت 
او را با توجه به  فرهنگی جامعه توصیف کردیم و وضعیت

ای را سبک زندگی کودک ناشنوا که فرهنگ یادگیری ویژه
 کرد تحلیل کردیم. در مدرسه ایجاد می

در این روایت مهمترین مولفه های موثر بر فرهنگ 
یادگیری کودکان با نیازهای ویژه از نظر معلم روایتگر شامل 
سه مولفه برقراری ارتباط صحیح با یادگیرنده، توجه به 
ظرفیت ذهنی یادگیرنده، هماهنگی تدریس با ویژگیهای 

 دهنی و شخصیتی کودک می باشند 
این شرایط در مدارس با نیازهای ویژه و مدارسی که 

خوانند نیز کودکان ناشنوا در سایر کشورها در آن درس می
  است.شدهدیده

برنامه درسی کودکان ناشنوا باید با سبک زندگی آنها 
د. برخی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا تطابق داشته باش

اند و به مدارس اجازه داده شده در این مسیر حرکت کرده
است که برنامه درسی را مطابق نیازهای کودکان ناشنوا 

کند که برنامه ها فرصتی را ایجاد میتدوین کنند. این طرح
درسی طراحی شود که با سبک زندگی دانش آموزان ناشنوا 

نظام برنامه درسی در ایران باید از تمرکز منطبق باشد. 
شدید خود بکاهد و مواد آموزشی که متناسب با کودکان 
ناشنوا است و با سبک زندگی آنها همخوانی دارد در برنامه 
درسی بگنجاند و نقص شنوایی این کودکان با کودکان عادی 

 را مدنظر قرار دهد.
در البته در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 

های بخش از مبانی فلسفی و علمی سند درسی ملی مولفه
رسد بر اساس سبک زندگی بروز و ظهور دارد که به نظر می

این مقدار کافی نیست. و با توجه به اینکه معلمان در صف 
اول فرهنگ یادگیری درمدارس کودکان با نیازهای 

تواند بسیار های یک معلم میباشند روایتویژه)ناشنوا( می
باشد. در پایان بر اساس آنچه در این مقاله کمک کننده

 شود.است چند پیشنهاد ارائه میآمده
کودک با نیازهای  و معلم بین متقابل گرایش و عالقه -1

ویژه یکی از دالیل رشد و موفقیت دانش آموزان است 
جهت برقراری ارتباط موثر بین معلم و دانش آموزان، 

بیت کرد یعنی معلم باید معلمان را باید مدیر موثر تر

بتواند در کالس درس محیطی خلق نماید که دانش 
 آموزان به یادگیری عالقمند شوند.

انسان به دلیل اجتماعی بودن برای رشد و پیشرفت  -2
خود ناگزیر است که در جامعه با دیگران و در بین افراد 
زندگی کند و لزوماً با یکسری از مسایل اجتماعی، از 

ان مواجه خواهد شد که حل زندگی قبیل با دیگر
خصوصی و چه در زندگی شغلی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. مربیان و دست اندرکاران تعلیم و 

های اجتماعی به توانند با آموزش مهارتتربیت می
دانش آموزان به ویژه دانش آموزان ناشنوا فرصت هایی 
را فراهم کنند تا بیشتر با همساالن خود به تعامل 

 بپردازند

دهد که در مدارس ویژه برخی از شواهد نشان می -3
های آموزشی و پرورشی کودکان با نیازهای ویژه برنامه

های تحصیلی و آموزشی رایج بیشتر بر بعد مهارت
ورزد و وقت و هزینه کمتری صرف آموزش تاکید می

آموزان با نیازهای های اجتماعی کودکان و دانشمهارت
نتیجه این کودکان در کسب کفایت  شود و درویژه می
اند، های اجتماعی با برخی از کمبودها مواجهو مهارت

های اجتماعی نیز شود آموزش مهارتلذا پیشنهاد می
گیری از های آموزشی قرار گیرد و با بهرهجز، برنامه

تجارب متخصصان و مربیان این رشته در مدارس با 
 [.30]نیازهای ویژه، کودکان را آموزش دهند

 بـا بـرخورد هنگام معموالً شد ذکر کـه طوریهـمان -4
 زندمی سر جامعه از نامطلوب رفتار نوع سه نـاشنوایان

 و آمیزاکراه رفتارهای آمیز،ترحم رفتارهای:عبارتنداز که
 اصالح در نیز حل راه بنابراین، .آمیزمسخره رفتارهای

 آنچنان به باید جامعه لذا .است نـهفته فـوق رفـتار سه
 رفتار اصالح در سعی که بـرسد دقـیقی و عمیق آگاهی

با  هدف این به یابیدست .باشد داشته خود برخورد و
ارائه یک برنامه درسی و یک نظام آموزشی که در آن 

های زندگی در آن حضور داشته تمام فرهنگ و سبک
 .بود خواهد باشند، مقدور

اشاره، برای آموزش با توجه به روش آموزش زبان  -5
های ارتباطی از روش آموزش گفتار خوانی یا لب مهارت

خوانی برای دانش آموزان ناشنوا بیشتر استفاده شود، 
های حسی کودکان گیری از تمام ظرفیتزیرا با بهره

ای توان موجبات ارتباط معمول توسط زبان محاورهمی
 یا گفتار خوانی را فراهم کرد.

در مدرسه و جامعه باید افزایش  هازمان حضور بچه -6
یابد. والدین کودک ناشنوا باید بدانند حضور در جامعه 
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دهد و ها افزایش میو مدرسه، ارتباط را در این بچه 
تر خواهند بود بخصوص ها در برقراری ارتباط راحتبچه

ها در مدرسه با اینکه همبستگی میان حضور بچه
تر با جامعه حتپیشرفت تحصیلی و برقراری ارتباط را

 وجود دارد.

 کنندمی احساس اغلب شنواسخت و ناشنوا افراد -7
 تا احساس این«  کندنمی درک را آنها کسهیچ»

-می تفسیر طوراین اوقات بیشتر اما است صحیح حدی

 به منجر باور این. ندارد دوست مرا کس هیچ که شود
 و کودک در شدید حتی و خفیف هایافسردگی

 مقابله برای هاخانواده آموزش پس شودمی اشخانواده
 در واقعیت پذیرفتن و کننده ناراحت احساسات با

 و آموزش متخصصان امروزه .[31باشد] می اولویت
 آموزش روش از استفاده به کشور استثنایی پرورش
 مدارس در با نیازهای ویژه کودکان جایدهی)فراگیر
 راسخ اعتقاد( آنان به آموزشی خدمات یارائه و عادی
 که معلمان هایدانسته و آگاهی افزایش پس دارند؛

 قابل غیر ضرورتی هستند، آموزاندانش این پذیرای
 تحسین بودن، مقاوم صبر، اصل باید چهار و است انکار

 از پیش را مثبت دیدگاهی داشتن دانش آموزان، کردن
 دارای افراد زمانی باشند. بنابراین،داشته مدنظر چیز هر

 اطرافیانشان با مناسبی ارتباط توانندمی شنوایی آسیب
 و دوستان آموزگاران، خانواده، اعضای که کنند برقرار

 بیاموزندو آنها به را ارتباط برقرای چگونگی آشنایان
 .[32کنند] ایجاد آنها برای را مناسبی محیطی شرایط

 منابع
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