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Abstract 

Background & Objective: Deaf students are one of the groups of children with special needs, and deafness is widely recognized as one of the 

most common disabilities. Deafness is a generic term referring to all types, causes, and degrees of hearing loss. To delineate the impact of a 
hearing loss on the development of speech, language, and literacy, a number of descriptive variables have been identified, including degree of 

hearing impairment; age at onset; age at identification; etiology; presence of additional disabilities; and hearing status, level of involvement, 

communication mode, socioeconomic status of the parents or caregivers. Research suggests that deaf students are more isolation by their peers 
than are other children. In social situations, it often does not take long for deaf students to be ostracized. Unfortunately, the negative academic 

status experienced by deaf students is difficult to overcome and is usually long-lasting. Adding to their socialization problems and academic 
problems, many deaf students also have problems in aspects of working memory and social competency. The enduring nature of deafness easily 

leads to social isolation. The result is that many deaf children and adults have few friends. This can set up a vicious circle in which they attempt 

to win friends by latching onto the least chance for interaction with others. These problems can be reducing their social competency. In the word 
of the other, it considered that deaf students have severe problems in aspects of working memory and social competency compared to hearing 

students. So, the purpose of the present study was to investigate the compare working memory and social competency in hearing and deaf 
students. 

Methods: The present research was a causal-comparative study. The statistical population consisted of deaf and hearing girl students aged 10 to 

13 years in Gorgan city in 2017-2018 Academic years. Deaf and hearing girl students selected by convenient sampling method. Each group 
consists of 40 individuals. The instruments of this research were working memory test (Daneman and Carpenter, 1980) and social competency 

questionnaire (Felner, lease, and Phillips, 1990). The obtained data were analyzed by using Kolmogorov Smirnov test, M. Box test, Leven test, 
independent t-test and multivariate analysis of variance test with the 23rd version of SPSS (P<0.05). 

Results: At first, the normality of variables and contingency of variance assumptions tested. The Kolmogorov Smirnov test showed that all 

variables were normal (P>0.05). Also, Leven test confirmed contingency of variances assumption. So, assumptions of MANOVA test confirmed 

and can be used the MANOVA test for analysis of data. The results showed that scores mean and standard deviation of working memory in deaf 

students (62.46±3.27) was significantly (p≤0.05) lower than hearing students (73.85±3.11). Also, deaf students were significantly (p<0.05) lower 
than hearing students in cognitive skills (15.76±1.63 versus 10.31±1.87), behavioral skills (151.28±5.28 versus 126.09±5.74), emotional 

competency (14.93±1.47 versus 9.78±1.40) and motivational sets (31.19±2.38 versus 25.34±2.12). 

Conclusion: According to the finding of the research, working memory and social competency in deaf students were lower than the hearing 
students. Thus, a special rehabilitation program in these areas to increase the working memory and social competency of deaf students. 

Keywords: Working memory, Social competency, Deaf children. 
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  .۴۲:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهآبان برخط انتشار 

 

 آموزان شنوا و ناشنواحافظٔه فعال و کفایت اجتماعی: دانش
 ۲یمحمد عاشور*، 1آبادیرؤیاسادات خاتون

 سندگانینو حاتیتوض

  ؛، ایرانتهران، تهراندانشگاه ، استثناییو آموزش کودکان  شناسیروانارشد دانشجوی کارشناسی . 1
 .، ایراناصفهان، اصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ٔهدانشکد ،با نیازهای خاصشناسی و آموزش کودکان روان . دکترای۲

 .۸1۷۴۶۷۳۴۴1با نیازهای خاص، کدپستی: شناسی و آموزش کودکان شناسی، گروه روانروانو علوم تربیتی  ٔه، دانشکداصفهان، دانشگاه . اصفهان: *آدرس نویسندۀ مسئول
 (۰۳1) ۳۷۹۳۲۵۴۸تلفن: *
 m.ashori@edu.ui.ac.ir  رایانامه:*

 1۳۹۷خردادماه۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷فروردین ۲1 تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-ons.org/licenses/byhttps://creativecommی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

به رسمیت شناخته شده است.  های بسیار شایعناتوانیعنوان یکی از ای بهنحو گستردهبه های کودکان با نیازهای ویژه هستند و ناشنواییآموزان ناشنوا یکی از گروهدانشهدف: 
منظور ای مواجه باشند؛ بنابراین، پژوهش حاضر بهآموزان شنوا درزمینٔه حافظٔه فعال و کفایت اجتماعی با مشکالت عمدهوزان ناشنوا درمقایسه با دانشآمدانشرسد به نظر می

 آموزان شنوا و ناشنوا صورت گرفت.مقایسٔه حافظٔه فعال و کفایت اجتماعی در دانش
 1۳۹۶-1۳۹۷ سال در گرگان شهر سالٔه1۳ تا 1۰ دختر ناشنوای و شنوا آموزاندانش را پژوهش این آماری جامعٔه. بودی اسهیمقاعلّی ایمطالعه، حاضر پژوهش بررسی:روش
 فعال حافظٔه آزمون پژوهش این ابزارهای. بود نفر ۴۰ گروه هر اعضای که نحویبه ؛شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به ناشنوا و شنوا آموزاندانش. دادند تشکیل
 و مستقل t، نیلو، باکس.ام، اسمیرنوف کلموگروف آماری هایآزمون طریق از شدهآوریجمع اطالعات. بود فیلیپس و لیس، فلنر اجتماعی کفایت پرسشنامٔه و کارپنتر و دانیمن
 .شد تحلیلوتجزیه SPSS افزارنرم ۲۳ نسخٔه از استفاده باو  ۰٫۰۵ معناداری سطح در چندمتغیری واریانس تحلیل

 بود( ۷۳٫۸۵±۳٫11) شنوا آموزاندانش از کمتر معناداری طوربه( ۶۲٫۴۶±۳٫۲۷) ناشنوا آموزاندانش فعال حافظٔه نمرات معیارانحراف و میانگین که داد نشان نتایجها: یافته
(۰٫۰۵p< .)آمایٔه و( 1۴٫۹۳±1٫۴۷) هیجانی کفایت(، 1۵1٫۲۸±۵٫۲۸) رفتاری هایمهارت(، 1۵٫۷۶±1٫۶۳) شناختی هایمهارت نمرات معیارانحراف و میانگین همچنین 

 هیجانی کفایت(، 1۲۶٫۰۹±۵٫۷۴) رفتاری هایمهارت(، 1۰٫۳1±1٫۸۷) شناختی هایمهارت از کمتر معناداری طوربه ناشنوا آموزاندانش( ۳1٫1۹±۲٫۳۸) انگیزشی
 (.>۰٫۰۵p) بود شنوا آموزاندانش( ۲۵٫۳۴ ±۲٫1۲) انگیزشی  ٔآمایه و( 1٫۴۰±۹٫۷۸)

 ایویژه توانبخشی برنامٔه به حوزه این در بنابراین ؛بود کمتر شنوا آموزاندانش از ناشنوا آموزاندانش در اجتماعی کفایت و فعال حافظٔه، پژوهش یهایافته براساس گیری:نتیجه
 .یابد افزایش ناشنوا آموزاندانش عیاجتما کفایت و فعال حافظٔه تا است نیاز

 .ناشنوا کودکان، اجتماعی کفایت، فعال حافظٔهها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 به یابیدستتتتت یبرا که هستتتتتند یکودکان 1ژهیو یازهاین با کودکان

 ازین وابستتتتته خدمات و ژهیو آموزش به خود، بالقؤه توان نیشتتتتتریب
 از یکی. داد یجا گروه ای طبقه ازدهی در را کودکان نیا توانیم. دارند

 ییناشتتنوا. هستتتند 2ناشتتنوا ای ییشتتنوا بیآستت با کودکان هاگروه نیا
 دهد،یم یرو آن در بیآستتت که یستتتن و بیآستتت نوع و زانیم براستتتاس

 چه کودک، که یحد در ییشتنوا اُفت یعنی ییناشتنوا. شتودیم فیتعر
 دنیشتتتن قیطر از را یزبان اطالعات نتواند آن، بدون چه و ستتتمع  با

ند پردازش بارٔه واژه نیا(. 1) ک  عملکرد که رودیم کار به یافراد در
 دیبا ارتباط یبرا و داشته یجزئ اریبس ییشنوا زانیم ای ندارند ییشنوا
 در یناتوان تنها ناشنوا کودکان مشکل(. ۲) کنند استفاده اشاره زبان از
 یناتوان نیا واستتطٔهبه کودکان نیا بلکه ستتتین یزبان اطالعات افتیدر
ئل با  یهایژگیو بر ییشتتتتنوا فقدان. هستتتتتند روروبه یگرید مستتتتا

 ینامطلوب ریتأث یاقت تتاد و یشتتغل ،یلیتح تت ،یاجتماع ،یتیشتتخ تت
 ینامرئ سالمت به وابسته طیشرا ،ییناشنوا قتیحق در(. ۳) گذاردیم

 مشتتتتکالت گذارد،یم فرد یزندگ تیفیک بر ینامطلوب ریتأث که استتتتت
. زنتتدیم دامن یاجتمتتاع مشتتتتکالت بتته و آوردیم همراهبتته یارتبتتاط
ند ییهاحوزه در کودکان نیا که استتتتتت آن از یحاک هاپژوهش  مان
 (. ۴) هستند مواجه مشکل با 4یاجتماع تیکفا و 3فعال حافظٔه

شنوا، و یعاد کودکان حوزٔه در یکاربرد و مهم میمفاه از گرید یکی  نا
 حافظه انسان، یشناخت یهاییتوانا از یکی. است یشناخت یهاییتوانا
 تواندیم حافظه در مشتتتتکل وجود. استتتتت فعال حافظٔه آن انواع از و

 در یآموزدانش اگر. شتتتتود یمختلف یهانشتتتتانه و عالئم بروز باعث
 با یلمستتت ای یدارید ،یداریشتتتن اطالعات ادآوردنی به و یبازشتتتناستتت
 ازمندین که یفیتکل هر در او یریادگی عملکرد شتتتتود، مواجه مشتتتتکل
 مشتتتتکل دچار باشتتتتد، فوق نٔهیچندزم ای کی در ییهاپردازش انجام
 ادراک، توجه، یاصتتل چندحوزٔه در که ناشتتنوا افراد مانند شتتد؛ خواهد
 ستمیس را فعال حافظٔه یبدل(. ۵) هستند مشکل دچار حافظه و تفکر
 شتتامل و کندیم میتنظ را دهیچیپ یشتتناخت یرفتارها که داندیم یفعال
 پردازش یبرا که استتت یمرکز یمجر ای توجه یمرکز کنترل ستتتمیستت
 یسازرهیذخ ستمیس دو با و شده استفاده فیتکل هر مختلف یهاجنبه
 که استتتتت یذهن ینظام فعال حافظٔه گر،ید انیب به. استتتتت تعامل در
 یارشته تا دارد عهده بر را موقت صورتبه اطالعات پردازش و رهیذخ
 رخ یریادگی و استتتتتد ل دن،یفهم مانند یشتتتتناخت دٔهیچیپ فیتکال از

 طوربته اطالعتات پردازش بته هم و رهیذخ بته هم حتافظتته نیا. دهتد
 (. ۶) پردازدیم همزمان

 مفهوم کودکان نیا در یبررستتتت قابل و یکاربرد و مهم میمفاه از یکی
 وجود یاجتماع تیکفا از یمختلف فیتعار. استتتتت یاجتماع تیکفا
 یامدهایپ از یجمع گستردش و جادیا یبرا ییمبنا را آن توانیم. دارد

 ،یدوستتتتت تیتتفیک ،یاجتمتتاع رفتتاه نفس،اعتمتتادبتته جملتته از مثبتتت
 یهایستتتگیشتتا و همستتا ن توستتط رشیپذ ،یجنستت یریپذتیمستتلول
 استتتتتقالل در انستتتتان ییتوانا را آن یبرخ نیهمچن. دانستتتتت یاحرفه

 یاجتماع تیکفا(. ۷) انددانسته یاجتماع یریپذتیمسلول و یشخ 

                                                      
1 Children with special needs 
2 Children with hearing impairment or Deaf 

 مثبت، عواطف با همستتتتا ن به پاستتتت  و تعامل یبرا فرد ییتوانا به
 تعامل حفظ و یرویپ و یرهبر بودن، توجه مورد و آنان به یمندعالقه

 موضتتتتوع، کی به گرانید دگاهید درک تیقابل عنوانبه و دارد اشتتتتاره
ته، تجارب از یریادگی فاده گذشتتتت ناستتتتب تجارب آن از استتتتت  با مت

 یافتگیسازش با همراه مطلوب واکنش ییتوانا ،یاجتماع یهاتیموقع
 به(. ۸) شتتتتودیم فیتوصتتتت ،یاجتماع یهاچالش تیریمد منظوربه
 و استتت شتتده توجه یمختلف یهاپژوهش در یاجتماع تیکفا تیاهم
 نوجوانان و کودکان تحول یبرا کنندهمحافظت مهم اریبستتتت عوامل از

 یبرا یکمتر یآمادگ اد،یز یاجتماع تیکفا با افراد. شتتودیم محستتوب
 یاجتماع تیکفا با کودکان. دارند یپزشتتتتکروان مشتتتتکالت به ابتال
 مانند یاجتماع و یروان مثبت یامدهایپ به که هستند ییرفتارها یدارا
(. ۹) انجامدیم افراد ریستتا با مؤثر ارتباط و همستتا ن توستتط رشیپذ

 مشتتتکالت خطر ،یاجتماع طرد و افتهیرشتتتدکم یاجتماع یهامهارت
تار عد و یکودک دوران در یروان مشتتتتکالت و یرف  شیافزا را آن از ب

 مشکالت و یاجتماع تیکفا انیم یکینزد ارتباط قت،یحق در. دهدیم
 اثر تواندیم یاجتماع تیکفا در مشتتتکل نیهمچن. دارد وجود یرفتار
 ستتتتالمت به مربوط یهاطهیح و بگذارد یاجتماع روابط بر یداریپا

 و یکودک دوران در جادشتتتتدهیا یاجتماع تیکفا. کند دیتهد را یروان
 تمام در یاجتماع روابط حفظ و شتتتتروع در یقدرتمند ریتأث ینوجوان
 (. 1۰) دارد عمر طول

 یاجتماع تیکفا و فعال حافظٔه ستتتتٔهیمقا دربارٔه یمختلف یهاپژوهش
 پژوهش یهاافتهی راستتتتا، نیا در. استتتت شتتتده انجام آموزاندانش در
 با سهیدرمقا ناشنوا آموزاندانش که داد نشان( 11) همکاران و یریکل

 پژوهش یهاافتهی. دارند یترفیضتتع فعال حافظٔه شتتنوا، آموزاندانش
 ناشتتنوا کودکان در فعال حافظٔه تفاوت عدم از یحاک( 1۲) رینترمایه
 که داد نشان( 1۳) همکاران و یمانیسل پژوهش یهاافتهی. بود شنوا و

 فعال حافظٔه شتتتتنوا، آموزاندانش با ستتتتهیدرمقا ناشتتتتنوا آموزاندانش
 همکاران و ییرضتتتا پژوهش یهاافتهی کهیحالدر دارند؛ یترفیضتتتع

 کودکان و ناشتتنوا کودکان در فعال حافظٔه تفاوت عدم از یحاک( 1۴)
ضا. بود شنوا ستد ل گونهنیا همکاران و ییر  دارد احتمال که کردند ا
 و یداریشتتتتن تیمحروم لیدلبه ناشتتتتنوا کودکان یدارید فعال حافظٔه

 نقص نیهمچن. باشتتتد شتتتده تیتقو حافظه، نیا از شتتتتریب استتتتفادٔه
 یمشتتکالت باعث یآموززبان حستتاس دوران در خ تتوصبه ،یداریشتتن
 مشکالت نیا و شودیم یداریشن فعال حافظٔه جهینت در و پردازش در

 نوشتن خواندن، ،یزبان یهامهارت در ی ینقا و ریتأخ به است ممکن
سچارک. گردد منجر شنواکم کودکان یریادگی و ( 1۵) همکاران و مار

 ییاجرا یکارکردها و یاجتماع تیکفا ،یاجتماع بلوغ که کردند عنوان
. استتتت ترعقب هاآن یشتتتنوا همستتتا ن با اسیدرق ناشتتتنوا افراد در
 کتته بود آن از یحتتاک( 1۶) همکتتاران و لوگتتان مطتتالعتتٔه یهتتاافتتتهیتت

ماع یهامهارت ماع تیکفا و یاجت تانشیپ کودکان یاجت  با یدبستتتت
 . ندارد یمعنادار تفاوت دوطرفه و طرفهکی ییشنوا بیآس
تا به توجه با ناقض جین بارٔه هاپژوهش مت ظٔه در عال حاف  تیکفا و ف

 حافظٔه تیاهم لیدلبه نیهمچن و شتتتتنوا و ناشتتتتنوا افراد در یاجتماع

3 Working memory 
4 Social competency 
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۳ 

 داریپا اثرات و یلیتح تتت تیموفق در ژهیوبه ،یاجتماع تیکفا و فعال
  زم فرد، عملکرد بهبود بر آموزش بودن اثربخش زین و فرد ندٔهیآ در آن

 حافظٔه ضتتعف صتتورت در تا شتتود انجام یشتتتریب یهاپژوهش استتت
 یتوانبخشتتتت برنامٔه ناشتتتتنوا، آموزاندانش در یاجتماع تیکفا و فعال
 استتتفاده آموزاندانش نیا یبرا یزیربرنامه در و شتتود نیتدو یمناستتب
 گر،ید یسو از. است حاضر پژوهش ضرورت از یحاک امر نیا. گردد
 سٔهیمقا به که نشد افتی یپژوهش چیه ،یپژوهش یهانهیشیپ اساس بر

 گروه کی در شتتتتنوا و ناشتتتتنوا افراد یاجتماع تیکفا و فعال حافظٔه
 میتنظ را دهیچیپ یشناخت یرفتارها فعال حافظٔه که چرا. باشد پرداخته

 تیکفا یطرف از. دهد رخ یریادگی و استتتتتد ل فهم، و درک تا کندیم
 ٔهیآما و یجانیه تیکفا ،یرفتار ،یشناخت یهامهارت شامل یاجتماع

 باشند داشته هم با یکینزد ارتباط رسدیم نظر به که شودیم یزشیانگ
 در. ابدییم ضتتترورت گروه کی در و گریهمد کنار در هاآن یبررستتت و

 بودند نشتده یبررست گروه کی در همزمان طوربه ریمتغ دو نیا قتیحق
 دو نیا از کی هر البته. بود حوزه نیا در یپژوهشتتتت خأل از یحاک که
 یهتاگروه در مجزا طوربته یاجتمتتاع تیتتکفتتا و فعتتال حتافظتتٔه ریمتغ

شنوا افراد یهاگروه یبرخ و مختلف  حال نیا با. است شده یبررس نا
 دارد؛ وجود ناشتتنوا کودکان در ژهیوبه و حوزه نیا در یمتناقضتت جینتا
 نوع ب،یآس بروز زمان ،ییشنوا بیآس نوع ،ییشنوا اُفت زانیم که چرا
 ستتهم ،یبعد یتوانبخشتت اقدامات از یریگبهره و ییشتتنوا کمک لٔهیوستت
ماع تیکفا و فعال حافظٔه در یادیز  یهاگروه ن،یهمچن. دارد یاجت

 همستتتان ذکرشتتتده، یهاحوزه در یقبل یهاپژوهش در شتتتدهستتتهیمقا
 دو هر دربارٔه پژوهش ضرورت و تیاهم از یحاک امر نیا که اندنبوده
 تیکفا و فعال حافظٔه موضتتتتوع امروزه. استتتتت گروه کی در ریمتغ

 ن،یبنابرا استتت؛ افتهی تیاهم ناشتتنوا و شتتنوا آموزاندانش در یاجتماع
 در یاجتماع تیکفا و فعال حافظٔه ستتتٔهیمقا پژوهش نیا یاصتتتل هدف
 .بود ناشنوا و شنوا آموزاندانش

 یبررس روش 2
 یفیتوص روش حسب بر و یادیبن نوع از هدف حسب بر پژوهش نیا
 یتمتتام را پژوهش یآمتتار جتتامعتتٔه. بود یاستتتتتهیمقتتا یعلّ نوع از و

 لیتشتتتتک 1۳۹۶-۹۷ یلیتح تتتت ستتتتال در گرگان شتتتتهر آموزاندانش
 روش به که بود نفر ۸۰ حاضتتتتر پژوهش یآمار نمونٔه حجم. دادندیم

 از نمونه حجم نییتع یبرا. شتتتتدند انتخاب دستتتتترس در یریگنمونه
 هانیانگیم اختالف به نیبراعالوه(. 1۷) شتتد استتتفاده مورگان جدول

 بود صتتتتورت نیا به یریگنمونه. دیگرد توجه زین یقبل یهاپژوهش در
 انیناشتنوا مدرسته از ستاله 1۳ تا 1۰ دختر یناشتنوا آموزدانش ۴۰ که

 تا 1۰ دختر یشتتنوا آموزدانش ۴۰ و( فدک ییاستتتثنا مدرستتٔه) گرگان
 انتخاب دستتتترس در روش به گرگان دانشجهان مدرستتته از ستتتاله 1۳
 از ییناشتتنوا داشتتتن از بودند عبارت پژوهش به ورود یهامالک. شتتد
 و ستتمع  از استتتفاده ،یآموززبان از قبل زمان در یع تتب یحستت نوع
 در موجود وگرامیاد نوار استتتاس بر بلیدستتت ۷۰ تا ۵۰ ییشتتتنوا اُفت

 پژوهش؛ در شتتتترکت به لیتما ناشتتتتنوا؛ گروه یبرا یلیتح تتتت پروندٔه
 مالک. نیوالد با یزندگ ستتال؛ 1۳ حداکثر و 1۰ حداقل ستتن داشتتتن
 یروان یهااختالل هرگونه داشتتتتن از بود عبارت زین پژوهش از خروج

 یتوانکم ای یرفتار اختالل ،یریادگی اختالل مانند یع تتتب یرشتتتد ای

 . ناشنوا گروه یبرا ،یذهن
 تیرضتتتا کستتتب از پس پژوهش، یاخالق مالحظات تیرعا منظوربه
 یهمکار جلب و پژوهش در کنندهشرکت آموزاندانش نیوالد از یکتب

 نیوالد و مدارس مستتتتلو ن به. گرفت صتتتتورت مطالعه آموزان،دانش
 اطالعات که شتتد داده نانیاطم پروژه نیا در کنندهشتترکت آموزاندانش

 از حاصتتتل جینتا و ماندیم یباق محرمانه صتتتورتبه شتتتدهاستتتتخراج
 اهداف شتتبردیپ یبرا تا شتتودیم گزارش هاگروه یکل ستتطح در پژوهش

 و تیتربومیتعل متخ تت تتان و شتتناستتانروان اریاخت در تیتربومیتعل
کان آموزش مراکز  یآورجمع یبرا. ردیگ قرار یعاد و ناشتتتتنوا کود

 :است شده استفاده ریز یابزارها از اطالعات
 و منیدان توستتط 1۹۸۰ ستتال در که آزمون نیا: فعال حافظٔه آزمون. 1

 شتتش به جمله ۲۷ نیا. استتت جمله ۲۷ شتتامل و شتتده یطراح کارپنتر
له بخش صتتتتورتبه بخش لهستتتتته ،یادوجم له ،یاجم  ،یاچهارجم
 هر. است شده یبندمیتقس یاجملههفت و یاجملهشش ،یاجملهپنج
 هایآزمودن از و شتتودیم خوانده بیترتبه آزمون نیا یهابخش از کدام

. دهند انجام را شتدهخواستته فیتکل دو و کنند گوش شتودیم خواستته
 درست ییمعنا نظر از جمله ایآ که دهند صیتشخ دیبا اول فیتکل در

 ادداشتتتی را جمله هر کلمٔه نیآخر دیبا دوم فیتکل در و ریخ ای استتت
 را انتتدوزش زانیم دوم بخش و پردازش زانیم اول بخش. کننتتد

 یهاپاستتتت  تعداد فعال، حافظٔه آزمون یگذارنمره یبرا. ستتتتنجدیم
 میتقستت استتت جمله ۲۷ که جمالت کل تعداد بر را بخش هر حیصتتح
 آمدهدستبه عدد سپس کنند؛یم ضرب 1۰۰ عدد در را حاصل و کرده
 حاصتتل عدد کنند،یم میتقستت دو بر و کرده جمع هم با را بخش هر از

(. 1۸) بود خواهد یآزمودن هر فعال حافظٔه تیظرف زانیم دهندٔهنشتتان
 با برابر یکالم یلیتح ت استتعداد آزمون با آزمون نیا یهمبستتگ زانیم

 مطلب درک ژٔهیو یهاآزمون با آن یهمبستتتتگ نیهمچن. استتتت ۰٫۵۹
 به اشتتتاره ریضتتتما یهاستتتؤال آزمون و یواقع یهاستتتؤال آزمون مانند
 در آزمون نیا ییایپا بیضتتتتر. استتتتت ۰٫۹۰ و ۰٫۷۲ با برابر بیترت

 آمد دستتت به ۰٫۸۸ شتتد، انجام استتدزاده توستتط که یمقدمات یبررستت
(1۹ .) 
 و سیل فلنر، توستتط پرستتشتتنامه نیا: یاجتماع تیکفا پرستتشتتنامٔه. ۲
 یفارستت به را آن نیپرند که استت شتده ستاخته 1۹۹۰ ستال در پسیلیف

 چهار با تمیآ ۴۷ پرستتتشتتتنامه نیا. استتتت کرده یابیهنجار و برگردانده
 ٔهیآما و یجانیه تیکفا ،یرفتار مهارت ،یشناخت مهارت اسیمقخرده
 یهاتمیآ به هایآزمودن. سنجدیم را فوق یهامهارت که دارد یزشیانگ
 نیا به. دهندیم پاستتتت  یادرجه ۷ اسیمق کی صتتتتورتبه آزمون نیا

 ،1 نمرٔه کند، انتخاب را مخالفم کامالً نهیگز یآزمودن اگر که بیترت
 تا ،۴ نمرٔه: ندارم ینظر ،۳ نمرٔه: مخالفم یحد تا ،۲ نمرٔه: مخالفم
 ۷ نمرٔه: موافقم کتتامالً و ۶ نمرٔه: موافقم ،۵ نمرٔه: موافقم یحتتد
 ،1۶ ،1۵ ،1۲ ،11 ،۹ ،۸ ،۶ ،۳ شتتتماره ستتتؤا ت نیهمچن. ردیگیم

 صتتتتورتبه ۴۵ و ،۴۴ ،۴۳ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۲ ،۲۸ ،۲۶ ،۲۵ ،۲1
 و ستتتؤال ۳ ،یشتتتناخت مهارت اسیمق. شتتتوندیم یگذارنمره معکوس
 نمره، ۲۴۷ حداکثر و ستتتتؤال ۳۴ ،یرفتار مهارت نمره، ۲1 حداکثر

 سؤال ۷ یزشیانگ  ٔهیآما و نمره ۲1 حداکثر و سؤال ۳ ،یجانیه تیکفا
 پرسشنامه نیا یسنجروان یهاشاخص(. 11) دارد نمره ۴۹ حداکثر و
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۴ 

 یآلفا روش با آن ییایپا بیضر که شده یبررس نیپرند توسط رانیا در
 دارمق و شتتتده دییتأ یعامل لیتحل روش به آن ییروا و ۰٫۸۸ کرونباخ

 (. ۲۰) است شده گزارش ۰٫۸۲ آن یبردارنمونه تیکفا
 ییاستتتثنا مدرستتٔه) گرگان انیناشتتنوا مدرستتٔه به پژوهش یاجرا یبرا

 ضرورت و تیاهم و مراجعه گرگان دانشجهان یعاد مدرسٔه و( فدک
 استتتتتاس بر هایآزمودن. شتتتتتد حیتشتتتتر مداس رانیمد یبرا پژوهش
 هایآزمودن حضور با که یاجلسه در و نییتع خروج و ورود یهامالک

 از پژوهش تیاهم و هدف انیب ضتتمن د،یگرد لیتشتتک هاآن مادران و
 را پژوهش در شتترکت جهت یکتب نامٔهتیرضتتا تا شتتد خواستتته هاآن

 ،یاجتماع تیکفا یهانامهپرستتتش یاجرا یبرا ستتتپس. ندینما لیتکم
سشنامه نیا  نیا به آنان و گرفت قرار شنوا آموزاندانش اریاخت در هاپر

 که آزمونگر توستتتتط فعال حافظٔه آزمون. دادند پاستتتت  هاپرستتتتش
شجو س یدان شنا شد یکار سروان ار ستثنا کودکان آموزش و یشنا  ییا

سته فیتکال آنان و شد خوانده شنوا آموزاندانش یبرا بود  را شدهخوا
 آموزاندانش یبرا یاجتماع تیکفا پرستتشتتنامٔه یاجرا در. دادند انجام
 یسؤال کهیصورت در و گرفت قرار هاآن اریاخت در هاپرسشنامه ناشنوا،
 از پس معلم و دندیپرستتیم شتتدند،ینم متوجه را یپرستتشتت ای داشتتتند
فاده با آزمونگر از دنیپرستتتت بان) یبیترک روش از استتتتت  و اشتتتتتاره ز

تارخوان نان یبرا( یگف ظٔه آزمون. دادیم حیتوضتتتت آ عال حاف  یبرا ف

 خوانده آزمونگر توستتط که شتتد اجرا صتتورتنیبد ناشتتنوا آموزاندانش
ستفاده با معلم و شد ض آموزاندانش به یبیترک روش از ا . دادیم حیتو
فاده با گروه دو هر یبرا آمدهدستتتتتبه یهاداده ت،ینها در  از استتتتت

سم کلموگروف یآمار یهاآزمون ستقل t ن،یلو باکس،.ام رنوف،یا  و م
 لیتحلوهیتجز ۰٫۰۵ یمعنادار ستتتتطح در یریچندمتغ انسیوار لیتحل
ستفاده SPSS یآمار افزارنرم ۲۳ نسخٔه از هاداده لیتحل جهت. شد  ا
 .دیگرد
 

 هاهفتای ۳
 و ناشنوا آموزاندانش از نفر ۴۰ شامل، پژوهش این کنندگانشرکت

 سن معیار انحراف و میانگین که بودند واشن آموزاندانش از نفر ۴۰
 جهت. بود 11٫۶۹ ± ۲٫1۸ و 11٫۷۶ ± ۲٫۰1 ترتیب به هاگروه

 آموزاندانش) گروه دو در( فعال حافظٔه) وابسته متغیر یک مقایسٔه
، منظورهمینبه. شد استفاده مستقل t آماری آزمون از( شنوا و ناشنوا
 -کلموگروف آماری آزمون از تفادهاس با هاداده توزیع بودننرمال ابتدا

 نتایج نیز 1 جدول در(. <۰٫۰۵P) گردید ییدأت و بررسی اسمیرنوف
 .است شده ارائه مستقل t آماری آزمون

 شنوا و ناشنوا آموزاندانش گروه دو در فعال حافظٔه نمرات نیانگیم سٔهیمقا. 1 جدول
 احتمال مقدار اریمع انحراف نیانگیم گروه

 ۳٫۲۷ ۶۲٫۴۶ ناشنوا آموزاندانش
۰٫۰۰۵ 

 ۳٫11 ۷۳٫۸۵ شنوا آموزاندانش

 فعال حافظٔه در گروه دو که شودمی مشاهده، 1 جدول به توجه با
 مربوط توصیفی هایشاخص(. P=۰٫۰۰۵) داشتند معناداری تفاوت

 مهارت، شناختی مهارت) اجتماعی کفایت هایمقیاسخرده به

 آموزاندانش گروه دو هر در( زشییانگ آمایٔه و جانییه کفایت، رفتاری
.است شده داده نشان ۲ جدول در شنوا و ناشنوا

 اجتماعی کفایت هایمقیاسخرده معیار انحراف و میانگین. ۲ جدول

 متغیرها
 شنوا آموزاندانش ناشنوا آموزاندانش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 اجتماعی کفایت

 1٫۶۳ 1۵٫۷۶ 1٫۸۷ 1۰٫۳1 یشناخت مهارت
 ۵٫۲۵ 1۵1٫۲۸ ۵٫۷۴ 1۲۶٫۰۹ یرفتار مهارت
 1٫۴۷ 1۴٫۹۳ 1٫۴۰ ۹٫۷۸ یجانیه کفایت
 ۲٫۳۸ ۳1٫1۹ ۲٫1۲ ۲۵٫۳۴ یزشیانگ آمایه

 
 اجتماعی کفایت هایمقیاسخرده نمرات میانگین ۲ جدول نتایج

( زشییانگ  ٔآمایه و جانییه کفایت، رفتاری مهارت، شناختی مهارت)
 وجود علتبه. دهدمی نشان را شنوا و ناشنوا آموزاندانش گروه دو هر در

 جانییه کفایت، رفتاری مهارت، شناختی مهارت) وابسته متغیر چهار
 واریانس تحلیل آماری آزمون از مطالعه هایگروه در( زشییانگ  ٔ آمایه و

 ابتدا، منظورهمینبه. شد استفاده( MANOVA) چندمتغیری
 -کالموگروف آماری آزمون از استفاده با هاداده توزیع بودنرمالن

 باکس.ام آزمون نتایج(. <۰٫۰۵P) گردید ییدأت و بررسی اسمیرنوف
 بود کوواریانس -واریانس هایماتریس همگنی مفروضٔه بیانگر

(۰٫۰۵P> .)با نیز پژوهش متغیرهای در هاواریانس همگنی  ٔمفروضه 
 هایمقیاسخرده نمرات(. <۰٫۰۵P) شد تأیید ینلو آزمون از استفاده
 و جانییه کفایت، رفتاری مهارت، شناختی مهارت) اجتماعی کفایت
 و تلینگهااثر، ویلکز  مبدای، پیالیی اثر» هایآماره( زشییانگ آمایٔه

 متغیرهای از یکی در حداقل هاگروهکه  داد نشان «روی ریشه بزرگترین
 زشییانگ آمایٔه و جانییه کفایت، رفتاری تمهار، شناختی مهارت
، تفاوت این به بردنپی منظور به (.>۰٫۰۵P) دارند معناداری تفاوت
 آن نتایج که گرفت انجام مانووا متن در طرفهیک واریانس تحلیل چهار
 .است آمده ۳ جدول در
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 چندمتغیری واریانس تحلیل تفکیکی نتایج. ۳ جدول
 اثر اندازه احتمال مقدار F آماره مجذورات میانگین آزادی درجٔه مجذورات مجموع متغیرها

 کفایت اجتماعی

 ۰٫۶1 ۰٫۰۰۵ ۹٫۸۶ ۶۹٫1۵ 1 ۶۹٫1۵ یشناخت مهارت
 ۰٫۶۴ ۰٫۰۰۵ 1۸٫۵۵ 11۸٫۰۸ 1 11۸٫۰۸ یرفتار مهارت
 ۰٫۵۶ ۰٫۰۰۵ ۸٫۶1 ۳1٫۳۷ 1 ۳1٫۳۷ یهیجان کفایت
 ۰٫۶۳ ۰٫۰۰۵ 1۴٫۳۷ ۹۳٫۵۶ 1 ۹۳٫۵۶ یانگیزش آمایه

 
 مهارت، شناختی مهارت متغیرهای میانگین، ۳ جدول نتایج به توجه با

 کمتر ناشنوا آموزاندانش در که زشییانگ آمایٔه و جانییه کفایت، رفتاری
 این در گروه دو دیگر بیان به. شد معنادار ،بود شنوا آموزاندانش از

 پژوهش در راث اندازه (.>۰٫۰۵P) داشتند معناداری تفاوت متغیرها
 گروه دو در متغیرها تفاوت بیشترین که داد نشان را مطلب این حاضر

 اندازه) انگیزشی آمایٔه(، ۰٫۶۴ اثر= اندازه) رفتاری مهارت در ترتیببه
 هیجانی کفایت و( ۰٫۶1 اثر= اندازه) شناختی مهارت(، ۰٫۶۳ اثر=
 .بود( ۰٫۵۶ اثر= اندازه)
 ز

 بحث 4
 در یاجتماع تیکفا و فعال حافظٔه ستتتٔهیمقا هدف با حاضتتتر پژوهش
 نینخستتت. گرفت صتتورت گرگان شتتهر در ناشتتنوا و شتتنوا آموزاندانش

 فعتتال حتتافظتتٔه نمرات نیانگیتتم کتته بود آن از یحتتاک پژوهش افتتتٔهیتت
. شتتنواستتت آموزاندانش از کمتر یمعنادار طوربه ناشتتنوا آموزاندانش

 و یمانیستتتتل و( 11) همکاران و یریکل یهاپژوهش جینتا با افتهی نیا
کاران ظٔه بودن ترفیضتتتتع بر یمبن( 1۳) هم عال حاف  آموزاندانش ف
 ریاخ افتٔهی ضمن، در. همسوست شنوا آموزاندانش با سهیدرمقا ناشنوا

 و ییرضتتتتا و( 1۲) رینترمایه پژوهش یهاافتهی با حاضتتتتر پژوهش
 و ناشتتتنوا کودکان در فعال حافظٔه تفاوت عدم بریمبن( 1۴) همکاران

 . ناهمسوست شنوا
 اسیدرق ناشنوا آموزاندانش فعال حافظٔه که افتهی نیا یاحتمال نییتب در
 حافظٔه که کرد عنوان توانیم استتتت، ترفیضتتتع شتتتنوا آموزاندانش با

 را اطالعتتات پردازش و رهیذخ فتتٔهیوظ ،یذهن ینظتتام عنوانبتته فعتتال
 در خ تتتتوصبه یداریشتتتتن نقص(. ۶) دارد عهده بر همزمان طوربه

 جهینت در و پردازش در یمشتتتتکالت باعث یآموززبان حستتتتاس دوران
 و ریتأخ منجربه استتتت ممکن مشتتتکالت نیا و شتتتودیم فعال حافظٔه

 آموزاندانش یریادگی و نوشتن خواندن، ،یزبان یهامهارت در ی ینقا
(. 1) ستتازد مواجه مشتتکل با را فعال حافظٔه عملکرد و گشتتته ناشتتنوا
 یداریشن اطالعات پردازش باشد شتریب ییشنوا اُفت چه هر نیهمچن
 به و یبازشتناست در یآموزدانش اگر گر،ید طرف از. شتودیم ترستخت

 هر در او عملکرد باشتتد، داشتتته مشتتکل یداریشتتن اطالعات ادآوردنی
 باشتتتتد، نهیزم چند ای کی در ییهاپردازش انجام ازمندین که یفیتکل

 یرو بر ییشتتتنوا حس فقدان ن،یابرعالوه(. ۵) شتتتد خواهد ستتتخت
 ریتأث آن با مرتبط یهامهارت و یینایب حس عملکرد و یدهستتتتازمان
 کننتتدٔهلیتتستتتته توانتدیم یداریتشتتتتن اطالعتات. گتذاردیم ینتامطلوب
 یستتتازفعال باعث یداریشتتتن یهامحرک و باشتتتد یدارید یهاادراک
ظه در یینایب یهاکیتحر مال پس(. 1) گرددیم حاف  که رودیم احت

شنوا افراد  ستین دیبع ن،یبنابرا شوند؛ مشکل دچار فعال حافظٔه در نا
 از هاآن فعال حافظٔه دارند، ناشنوا آموزاندانش که یمشکالت به توجه با

 . باشد ترفیضع شنوا آموزاندانش
 حاضتتر پژوهش افتٔهی نینخستتت با ناهمستتو یهاافتهی نییتب یراستتتا در
 اطالعات پردازش و رهیذخ فعال حافظٔه نقش که نیا با گفت، توانیم

 ینامطلوب ریتأث فعال حافظٔه عملکرد بر ییشتتتتنوا اُفت و( ۶) استتتتت
 ستتتاله مینوستتته تا دو ناهمستتتو پژوهش دو نمونٔه یول( 1۴) گذاردیم

ند حاظ به هنوز و بود عال، حافظٔه عملکرد ل ظار هاآن از ف  یادیز انت
. بودند ستتتتاله 1۳ تا 1۰ حاضتتتتر پژوهش نمونٔه کهیحالدر رفت؛ینم

 استتتفاده یداریشتتن یتوانبخشتت خدمات از ناهمستتو، پژوهش دو نمونٔه
 تیمحروم لیدل به هاآن یدارید فعال حافظٔه رسدیم نظر به. کردندیم
ستفاده و یداریشن شد شده تیتقو حافظه نیا از شتریب ا  ضمن در. با
 حاضتتتتر پژوهش نمونه از پژوهش دو نیا نمونٔه ییشتتتتنوا اُفت زانیم

 عملکرد تا شده سبب عوامل نیا اثر بیترک رسدیم نظر به. بود کمتر
 یشتتنوا همستتا ن با پژوهش دو نیا در خردستتال کودکان فعال حافظٔه

 . باشد نداشته یمعنادار تفاوت هاآن
 تیتتکفتتا نمرات نیانگیتتم کتته بود آن از یحتتاک پژوهش افتتتٔهیتت نیدوم

 یجانیه تیکفا ،یرفتار یهامهارت ،یشتتناخت یهامهارت) یاجتماع
 از کمتر یمعنادار طوربه ناشتتتتنوا آموزاندانش در( یزشتتتتیانگ ٔهیآما و

 پژوهش جینتا با حاضتتتتر پژوهش افتهی نیا. بود شتتتتنوا آموزاندانش
 افراد در کمتر یاجتماع تیکفا بریمبن( 1۵) همکاران و مارستتتتچارک

 با نیهمچن. همستتوستتت ها،آن یشتتنوا همستتا ن با ستتهیدرمقا ناشتتنوا
 تیکفا که نیا خ تتتوص در( 1۶) همکاران و لوگان مطالعٔه یهاافتهی

 یمعنادار طوربه هاآن یشتتتنوا همستتتا ن از ناشتتتنوا کودکان یاجتماع
 . دارد یهمخوان است کمتر
 افراد که کرد عنوان توانیم حاضتتر پژوهش افتٔهی نیدوم نییتب منظوربه

 از یجانیه و یعاطف مستتتائل و یاجتماع یهامهارت نٔهیزم در ناشتتتنوا
 آموزاندانش ازآنجاکه نیهمچن کنند؛یم عمل ترفیضع شنوا کودکان
 تیکفا نٔهیزم در ژهیوبه تحول، و رشتتتتد یهاجنبه از یبرخ در ناشتتتتنوا
 یشتریب یهاچالش یعاد افراد با سهیدرمقا دارند، یمشکالت یاجتماع

 مؤثر ارتباط یبرقرار در اوقات یاریبستت هاآن که چرا کنند،یم تجربه را
شکل با یرامونیپ طیمح با انطباق و  از یاعمده بخش(. 1) مواجهند م

 آنان در یستتتازخودناتوان به منجر که ناشتتتنوا آموزاندانش مشتتتکالت
 یاجتماع و یشتتخ تت یزندگ در رفتار و عملکرد با ارتباط در شتتود،یم
ندینم که لیدل نیا به افراد نیا. هاستتتتتتآن  گرانید کمک بدون توان

 مناستب آموزش از یبرخوردار صورت در فقط اموزند،یب را هامهارت
 ستتتتطو  از یبرخ به خود یعاد همستتتتا ن همانند توانستتتتت خواهند
 (. ۲1) ابندی دست یاجتماع تیکفا یاکتساب
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شنوا افراد در اندک، یاجتماع تیکفا نییتب در  ضعف به توانیم زین نا
 در ذهن ٔهینظر رشد. کرد اشاره ناشنوا کودکان نیا در ذهن ٔهینظر رشد
 با تعامل در تیمحروم. دارد تیاهم اریبس آن بهبود و یاجتماع روابط
 از یآگاه عدم موجب خانواده، در اول یهاستتال در ژهیوبه افراد ریستتا

شد ازینشیپ که شودیم یذهن حا ت ست ذهن ٔهینظر در ر  یطرف از. ا
 باورها، از یآگاه رایز. دارند ریتأخ ذهن ٔهینظر رشد در ناشنوا کودکان

 و درک و هاآن با تعامل مستتتتتلزم گرانید اتین و جاناتیه الت،یتما
 مشتتتتکل نیترعمده ن،یا به توجه با(. ۵) استتتتت ینیرعیغ کلمات انیب

شنوا آموزاندانش  افراد نیا و شودیم مربوط مؤثر ارتباط یبرقرار به نا
 نظر به. دارند یشتریب خود یشنوا همسا ن با سهیمقا در حوزه نیا در
 و یجانیه ،یرفتار ،یشتتتتناخت یهاحوزه در هاآن عملکرد رستتتتدیم

 که ستتتتین انتظار از دور ن،یبنابرا باشتتتد؛ ینییپا ستتتطح در یزشتتتیانگ
 از کمتر یمعنتتادار طوربتته نتتاشتتتتنوا آموزاندانش یاجتمتتاع تیتتکفتتا
 . باشد شنوا آموزاندانش
ضر مطالعٔه  مواجه ییهاتیمحدود با ،یگرید پژوهش هر مانند زین حا
 احتمال ابزار نیا شتتتتد؛ استتتتتفاده پرستتتتشتتتتنامه از مطالعه نیا در. بود

 حجم با دختران گروه یرو بر پژوهش. دهدیم شیافزا را یریستتتتوگ
 سال 1۳ تا 1۰ پژوهش نیا در یسن بازٔه نیهمچن. شد انجام کم نمونٔه
 با دیبا یسن یهارده ریسا به جینتا یریپذمیتعم در آن جٔهینت در که بود
مل اطیاحت حدود لیدلبه. نمود ع عداد در تیم  یقبل یهاپژوهش ت
 استتتفاده و ناشتتنوا کودکان در یاجتماع تیکفا و فعال حافظٔه نٔهیزمدر
 میمستتتق ستتٔهیمقا مختلف، یهاپژوهش در متفاوت یهاپرستتشتتنامه از
 بود؛ همراه تیمحدود با نیشتتتتیپ مطالعات با حاضتتتتر پژوهش جینتا

 از پرستتشتتنامه، بر عالوه یبعد یهاپژوهش شتتودیم شتتنهادیپ نیبنابرا
 دو هر از یشتریب نمونٔه حجم با و کنند استفاده هم مشاهده و م احبه
سترده یسن یهاگروه در و جنس  توجه با نیهمچن. شوند انجام یترگ

 یزشتتتیانگ و یجانیه ،یرفتار ،یشتتتناخت یهامهارت بودنیآموختن به
 آموزاندانش یبرا یتوانبخشتت و یآموزشتت یهابرنامه شتتودیم شتتنهادیپ

 تیکفا و فعال حافظٔه تیتقو امکان تا شتتتتود اجرا و نیتدو ناشتتتتنوا
 .گردد فراهم هاآن یاجتماع

 

 گیرینتیجه ۵
 ناشنوا آموزاندانش فعال حافظٔه که داد نشان پژوهش این نتایج

 یهامهارت همچنین. بود ترضعیف شنوا آموزاندانش درمقایسه با
 در که انگیزشی  ٔآمایه و هیجانی کفایت، رفتاری هایمهارت، شناختی

 آموزاندانش در ،هستند اجتماعی کفایت نیمرخ بیانگر یکدیگر کنار
 کفایت، دیگر بیان به. بود ترضعیف شنوا آموزاندانش از ناشنوا

 و آموزشی برنامٔه تا دارد ضرورت روازاین. بود کمتر هاآن اجتماعی
 و طراحی ناشنوا آموزاندانش برای هاحوزه این در ایویژه خشیبتوان
 ز.گردد بررسی آن اثربخشی میزان و شود اجرا
 

 تشکر و قدردانی 6
 یاری پژوهش این اجرای در را ما که عزیزانی تمامی از وسیلهبدین

.شودمی قدردانی و تشکر صمیمانه ،نمودند
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