
 تعلیم و تربیت استثنایی      

 

5 
 

  ي شنوایی دیده بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب
  بخشی توان ـ آموزشی ي به منظور طراحی و تدوین برنامه

 نکاح/ استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد سید محسن اصغري
  ریزي درسی، دانشگاه فردوسی مشهد  صدیقه کاظمی/ دانشجوي دکتري برنامه

  ارشد تحقیقات آموزشی آبادي/ دانشجوي کارشناسی سمیه بهمن
  

  

  :چکیده
ه منظـور طراحـی و تـدوین برنامـه        توانـ   ي آموزشی نامههدف پژوهش حاضر، بررسی نتایج نیازسنجی بر  بخشی آسیب دیده شنوایی از نظـر مربیـان ـب

سال خراسـان رضـوي بـه     4نفر از مربیان کودکان زیر  26) بود. در این مطالعه توصیفی، تعداد AVTکالمی ( ـ  بخشی با رویکرد شنیداري توان ـ  آموزشی
آوري شـد. نتـایج مربوطـه نشـان داد کـه معلمـان در مـواردي همچـون          استفاده از پرسشنامه محقـق سـاخته جمـع   ها با  روش سرشماري انتخاب شدند. داده

هـا و رویکردهـاي    هـاي کـودك، تـدوین اهـداف مناسـب و روشـن، اسـتفاده از روش        مشارکت والدین در برنامه درسی، متناسب بودن برنامـه بـا ویژگـی   
ها، عدم توجه به اهداف، عدم تاکید بر وضـوح گفتـار و اصـالح     اند. عدم انسجام برنامه ري ابراز نیاز کردهآموزشی جدید و استفاده از وسایل کمک شنیدا

هـاي آموزشـی    از مهمترین نقاط ضعف برنامه فعلـی اسـت. برگـزاري کـالس     AVTتلفظ کودکان، عدم تجربه کافی معلمان و عدم آشنایی آنها با برنامه 
هـاي افـزایش آگـاهی والـدین از نظـر       ، کـالس  AVTمان بوده و برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت آشنایی با مناسب ازمهمترین نیازهاي این معل

ها، طراحی و تدوین برنامه درسی مطلوب در گروي توجه به نیازهاي مربیـان   مربیان، عاملی براي رفع مشکالت این برنامه عنوان شده است. با توجه به یافته
  ی است.و نقاط ضعف برنامه فعل

  کالمی، نیازسنجی ـ دیده شنوایی، رویکرد شنیداري بخشی، آسیب توان ـ برنامه آموزشی: کلیدي هاي هواژ

  

  مقدمه
عصـبی اسـت کــه   ـ   رایجتـرین نقـص حسـی   ناشـنوایی  

؛ 2003، 1هاي محیطی و ژنتیکـی فراوانـی دارد (نـانس    علت
آســـیب . )1991، 3، مورتـــون1997، 2فورتنـــان و دیـــویس

شنوایی تنهـا بـه معنـی محـروم مانـدن از شـنوایی نیسـت و        
حاصل آن عدم دسـتیابی فـرد بـه تجربیـات مفیـد فـردي و       

باشـد   هـاي اجتمـاعی مـی    اختالل در رشد و کسب مهـارت 
کـودك،   1000آمار نشان داده که از هر  ).1389(نیکخو، 

شـود (نـانس،    یک نفر با اختالل شـدید شـنوایی متولـد مـی    
                                                                                    
1. Nance 
2. Fortnum & Davis  
3. Morton 

ــویس، ؛ فو2003 ــان و دیــ ــون، 1997رتنــ  ).1991، مورتــ
ي شـنوایی مشـکل بـوده و     دیـده  آموزش کودکـان آسـیب  

طلبـد، لـذا بـراي     هاي خاص آموزش دهنـده را مـی   مهارت
آموزش صحیح این افراد باید به شناسایی صحیح عالیـق و  
نیازهاي ویژه ایـن گـروه و تـدوین برنامـه درسـی مناسـب       

) معتقـد  2005( 4اکامت). 1389(نیلی و همکاران،  پرداخت
ــه آســیب  ــد دو  اســت کــه آمــوزش ب دیــدگان شــنوایی بای

کارکرد داشـته باشـد، اول اینکـه بـه آنهـا کمـک کنـد تـا         
محتواي دروس را بفهمند و دوم اینکه رشـد زبـان و سـواد    

ــود.    ــامل ش ــا را ش ــان    آنه ــوزش کودک ــراي آم ــروزه ب ام
                                                                                    
4. Akçamete 
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هــاي متعــددي بــا کــارآیی  ي شــنوایی، روش دیــده آســیب
ــی  ــود داردمختلفـ ــاران (ا وجـ ــتکبور و همکـ ؛ 2000، 1سـ

ــی،  ــن روش1386ابراهیم ــد از: روش  )، ای ــا عبارتن ــاي  ه ه
هـاي   دیداري (زبان اشـاره)، روش ارتبـاط کلـی کـه روش    

ــب ــام اشــاره     ل ــی و نظ ــات طبیع ــار، حرک ــوانی، گفت ي  خ
ــی   رمزگــذاري شــده ــب م ــا هــم ترکی ــد،  ي دســتی را ب کن

 ـ  یداريهـاي شــن  هـاي شــنیداري محـور ماننــد روش   روش
شفاهی که در آن کودك در مدرسه در جلسات گروهـی  
و بـــا تاکیـــد برآمـــوزش شـــنیداري بـــا دیگـــر کودکـــان 

بینـد، و روش دیگـر،    ي شـنوایی آمـوزش مـی    دیـده  آسیب
کالمـی اسـت کـه از گـوش دادن بـراي       ـ  روش شـنیداري 

). در 1386(ابراهیمـی  کنـد  رشد زبان گفتاري اسـتفاده مـی  
هـا بـر دیگـري برتـري      ایـن روش مورد اینکه کدام یک از 

هاي برنامه را برطـرف کـرده    دارد، طوري که بتواند ضعف
ي شـنوایی   دیده و پاسخگوي تمام نیازهاي کودکان آسیب

در زمینـه آمـوزش و یـادگیري باشــد، نتیجـه مشخصـی بــه      
، 3؛ یاسـل و همکـاران  1987، 2دست نیامده اسـت (وینفیلـد  

ــ   2008 ــی آس ــه درس ــنجی از برنام ــذا نیازس ــده یب) ل ي  دی
) 1935( 4شنوایی، بخصوص از معلمان که بنابر نظر شوآب

ي درسـی   ي برنامـه  گیري دربـاره  عضو اصلی گروه تصمیم
توانـد نتـایج    )، مـی 1388(خسـروي و همکـاران،    باشـند  می

اي صحیح و متناسب بـا نیـاز    مفیدي در جهت تدوین برنامه
هـایی کـه در حـال     این گـروه داشـته باشـد. یکـی از روش    

دیـدگان شـنوایی مطـرح     اضر در مراکز آمـوزش آسـیب  ح

                                                                                    
1. Easterbrooks et al  
2. Winefield 
3. Yucel et al 
4. Schwab 
 

ایـن  کالمـی اسـت. آمـوزش     -هـاي شـنیداري   شده، روش
سـال پـیش    30از حـدود   دیـدگان شـنوایی   آسیبروش به 

، آغاز شده است، او در سال 1969در سال  5توسط پوالك
هــایی مبنــی بــر اینکــه ناشــنوایی کامــل  فرضــیه 1961ســال 

ــی  ــدارد و م ــنوایان ر وجــود ن ــوان ناش ــوزش داد کــه ت ا آم
رویکـرد  ). 1387واژگان را بشنوند، مطرح کـرد (تـوالیی،   

اي اسـت   یک رویکرد مداخلـه  )AVT( کالمی ـ  شنیداري
که به یادگیري شنوایی براي کسـب زبـان گفتـاري تأکیـد     

هاي  این روش بر سال). 2007، 6دارد (استکبور و همکاران
آوري و  اولیه رشد، مهارت و قدرت والدین، استفاده از فن

هایی که فرصتی براي گوش دادن، صـحبت کـردن و    شیوه
آورد، تمرکـز یافتـه اسـت.     رشد زبان کودکـان فـراهم مـی   

کالمــی بیشــترین اســتفاده از شــنوایی  -رویکــرد شــنیداري
براي یادگیري زبان را تشـویق و بـر گـوش دادن بـه جـاي      

ــی   ــد م ــردن تأکی ــاه ک ــد نگ ــی،  کن ــدین 1386(ابراهیم )، ب
گیرنـد، چگونـه از شـنوایی بـه      ان یاد میصورت که کودک

دست آمده به وسیله سمعک یا کاشت حلزون براي درك 
گفتار و صحبت کردن استفاده کنند و والدین و مربیان یاد 

گیرند که چگونه در هر موقعیـت طبیعـی و روزمـره بـه      می
کالمـی آن   -هاي شنیداري کودك بیاموزند. هدف تمرین

ــه کودکــان ناشــنوا و ســ     ــت ک ــنوا بتواننــد در  اس خت ش
ــه شــهروندانی    محــیط ــه ب ــادي زنــدگی و در جامع ــاي ع ه

مستقل، مشارکت جـو و یـاریگر تبـدیل شـوند. فلسـفه آن      
مبتنی بر درمان، راهنمایی و حمایت خانواده محـور اسـت.   

هاي ارتباطی و آموزشی  این روش در مقایسه با سایر روش
دیـد  ي شـنوایی روشـی نسـبتاً ج    دیده براي کودکان آسیب

                                                                                    
5. Pollock 
6. Easterbrooks et al 
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). در ایـن  2005، 2؛ لیم و سیمسـر 2002، 1(وو و براون است
روش همکاري معلم و والدین در جلسات فشرده به منظور 

محـیط خانـه بـه کـار بندنـد،       هـا را در  اینکه والـدین برنامـه  
ــراون،  ــت دارد (وو و ب ــم و  2002اهمی ــؤثر معل ــاط م ). ارتب

توانـد منجـر بـه اشـتراك گذاشـتن اطالعـات و        والدین می
حمایت بیشتر خـانواده و مدرسـه و فـراهم کـردن تجـارب      

ي  دیـده  آموزشی بیشتر براي آموزش بهتر فرزنـدان آسـیب  
) نشان دادند که نـه  1999( 3شنوایی شود. نوریس و کالس

تنها ارتباط بـین معلّـم و والـدین بلکـه ارتبـاط بـین معلـم و        
عاملی مهم در آمـوزش و پـرورش مطلـوب     آموز نیز دانش

). عوامل متعدد دیگري 2000، 4شود (هار فته میدر نظر گر
گذارنـد کـه    نیز وجود دارند که بر پیشرفت کودك اثر می

شــنوایی،   شــامل: ســن تشــخیص ناشــنوایی، علــت آســیب 
ي  ي آســیب شــنوایی، ســالمت کــودك، شـــیوه     درجــه 

یادگیري کـودك، هـوش کـودك، سـن دریافـت کننـده       
ــعیت      ــزون، وض ــت حل ــمعک و کاش ــارایی س ــت، ک تقوی

حساســی خــانواده، مهــارت والــدین و درمــانگر اســت      ا
کالمـی بـا    -). درمانگران روش شنیداري1386(ابراهیمی، 

ي  دیـده  فراهم کردن مشاوره و حمایت از کودکان آسـیب 
دهنــد.  هـاي شــنیداري آنـان را رشــد مـی    شـنوایی، مهــارت 

بنابراین توجـه بـه نظـرات آنهـا در خصـوص نیازسـنجی از       
ان شـنوایی بسـیار حـائز اهمیـت     دیـدگ  برنامه درسی آسیب

ــاران   ) در 2012( 5اســت. در همــین راســتا، ورملــن و همک
ي  پژوهشی کـه بـه بررسـی نظـرات معلمـان عـادي دربـاره       

ي  دیـده  عناصر ضروري جهت حضور بیشـتر افـراد آسـیب   
                                                                                    
1. Wu & Brown 
2. Lim & Simser 
3. Norris and Closs 
4. Harr 
5. Vermeulen et al 

شنوایی در مدارس عـادي اختصـاص داشـت، نشـان دادنـد      
ز که معلمان عادي یادگیري مهارت لـب خـوانی را یکـی ا   

ــراي حضــور در   عناصــر اصــلی آمــاده ســازي ایــن افــراد ب
 6اند. همچنین پژوهش گیـبس  مدارس عادي تشخیص داده

) حاکی از ایـن بـود کـه معلمـان بایـد بـه خـوبی بـر         2011(
موضوعات مسلط باشـند و همچنـین روشـی را کـه دانـش      

ــوا را یــاد مــی  ــد تــا کارآمــدي   آمــوزان محت گیرنــد، بفهمن
ــه طــور جــدي در  بیشــتري داشــته باشــند و م علمــانی کــه ب

هاي درسی این کودکان مشارکت دارند، بهتـر   ریزي برنامه
گیرند و بیشتر یادگیري موثر را در کـالس   محتوا را یاد می

  شوند.   سبب می
  
  
  
  

  

) نیــاز برنامــه 2005( 7در پــژوهش اکرمــان و همکــاران
ــان آســیب  ــود کــه    آموزشــی کودک ــن ب ــنوایی ای ــده ش دی

آموزان نـاتوانی شـدید و    ی که دانشهای ها و مدرسه کالس
ناتوانی متوسط دارند، از هم جدا شود. آنها یکپـارچگی را  
به عنوان یک گزینه قابل دوام بـراي کودکـان بـا معلولیـت     

ــا متوســط محســوب نمــی  ــه شــدید ت ــد. یافت ــن  کنن هــاي ای
هــاي مجــزا بهتــر  پژوهشــگران همچنــین نشــان داد کــالس

ک کند. نظـر معلمـان   تواند به آموزش این کودکان کم می
آمـوزان بـا    و مدیران در ایـن پـژوهش ایـن بـود کـه دانـش      

هاي غیرعلمی مانند موسیقی، ورزش  نیازهاي ویژه به دوره

                                                                                    
6. Gibbs 
7. Ackerman et al 
 

  

ي شنوایی،  دهدی امروزه براي آموزش کودکان آسیب
  :هاي متعددي با کارآیی مختلفی وجود دارد روش
 ،هاي دیداري (زبان اشاره)، روش ارتباط کلی روش
  و روش شنیداري ـ کالمی  هاي شنیداري محور روش



    1391آذر ماه  – 111شماره 
 

8 
 

هاي از پیش طراحی شده نیاز دارنـد، و   و انواع دیگر برنامه
ي شنوایی باید بـر حسـب نیـاز از     دیده تمام کودکان آسیب

ننـد و دولـت بایـد    هاي کمک شنیداري اسـتفاده ک  دستگاه
هــا کمــک کنــد. در ایــن  مین ایــن مــواد بــه خــانوادهأدر تــ

پژوهش والدین نیز اظهـار کردنـد کـه اگـر آنهـا بیشـتر در       
مورد مسائل فرزندانشان مانند ماهیت ناتوانی و نقـاط قـوت   
ــر      ــند، بهت ــته باش ــاهی داش ــاتوان آگ ــان ن ــعف کودک و ض

) 2003( 1توانند به آنها آموزش دهنـد. پـژوهش گـالور    می
ــاز کودکــان آســیب   ــده نشــان داد کــه نی ي شــنوایی در  دی

ــه ــاطی، تحصــیلی و بســیاري مســایل دیگــر    زمین ــاي ارتب ه
) و 2001( 2هـاي سـریمانا   یکسان نیست. همچنـین پـژوهش  

) نشـان داد کـه تشـخیص زودهنگـام     2005لیم و سیمسـر ( 
ــیب ــع و     آس ــه موق ــاوره ب ــان، مش ــنوایی کودک ــدگی ش دی

هــا در برنامــه آمــوزش    همکــاري و مشــارکت خــانواده  
کودکان باعـث بهبـود سـریعتر زبـان گفتـاري کودکـان و       

درصـد   80شـود   شود و باعـث مـی   تسهیل آموزش آنها می
ي شنوایی بتوانند زندگی عادي داشته  دیده کودکان آسیب

) یـک مطالعـه طـولی بـا     2010( 3باشند. دورنان و همکاران
کـه از   ي شنوایی انجام دادند دیده دو گروه کودك آسیب

لحــاظ جــنس، ســن زبــانی و جایگــاه اقتصــادي اجتمــاعی  
ثیر درمـان  أکنترل شده بودند. این مطالعه با هدف بررسی ت

هاي مختلـف کودکـان    کالمی بر بهبود توانایی -شنیداري 
هـا نشـان داد کـه     ي شـنوایی انجـام شـد، یافتـه     دیـده  آسیب

کالمـــی اســـتفاده  -کودکـــانی کـــه از درمـــان شـــنیداري
داري  انـد بـه طـور معنـی     بعد از پایان دوره توانسته اند، کرده

                                                                                    
1. Glover 
2. Sirimanna 
3. Dornan et al 

توانایی ریاضی، خواندن، گفتار و اعتماد بـه نفـس خـود را    
) بـا هـدف   2007( 4افزایش دهند. در پژوهشـی کـه سـاري   

هــاي آمــوزش ضــمن خــدمت  ثیر برنامــهأبررســی میــزان تــ
ي  دیـده  آموزان آسیب معلمان بر نگرش آنها نسبت به دانش

ها نشان داد که افزایش سطح دانش  اد، یافتهشنوایی انجام د
ــی ــش     م ــه دان ــبت ب ــان را نس ــرش معلم ــد نگ ــوزان  توان آم

هـاي   ي شنوایی تغییر دهـد و مثبـت کنـد. یافتـه     دیده آسیب
ــاور  ــدا و پ ــژوهش هی هــاي  ) نشــان داد کــه دوره2003( 5پ

ي شــنوایی شــامل  دیـده  آمـوزش معلمــان کودکـان آســیب  
و یـادگیري اسـت کـه    عناصر اساسی راهبردهاي یـاددهی  

فقط در مدارس خاص قابل پیاده شدن هسـتند. کایـاگلو و   
) نشان دادند که توسعه دانش معلمـان در  1999( 6همکاران

ي شـنوایی بایـد یـک     دیـده  زمینه آموزش کودکان آسـیب 
هاي توسعه کارکنان تربیت ویژه باشـد و   قسمت مهم برنامه

انـش  آموزش مناسـب معلمـان، باعـث دسـتیابی اکثریـت د     
هـاي بـالقوه بـراي     به توانـایی ي شنوایی  دیده آسیبآموزان 

تقویت شنوایی و کاهش اتکاي خود بـر اطالعـات بصـري    
  شود. براي یادگیري می

ایـن پـژوهش بـا هـدف     با توجه بـه مطالـب بیـان شـده،     
ــه  ــنجی از برنام ــیب  نیازس ــان آس ــی کودک ــده ي درس ي  دی

ی حاضـر در  بخش شنوایی از نظر معلمان، مربیان و تیم توان
ــودك   ــد ک ــتانی و مه ــیش دبس ــز پ ــی، در   مراک ــاي دولت ه

خصـوص عناصــر اصــلی برنامـه درســی همچــون اهــداف،   
هاي آموزشی، وسایل  محتوا، ارزشیابی، رویکردها و روش

ي درسـی   کمک آموزشی و سایر عناصر مـرتبط بـا برنامـه   

                                                                                    
4. Sari 
5. Hyde & Power 
6. Kayaog 
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دیــدگان شــنوایی، همچــون همکــاري و مشــارکت  آســیب
 هـاي خــود کـودك در برنامــه   اییثیر توانــأهــا و تـ  خـانواده 

درسی انجام شد و براي انجـام پـژوهش مـوارد زیـر مـورد      
  نظر قرار گرفت:

ي  دیــده مهمتــرین نیازهــاي آموزشــی کودکــان آســیب
ــیم       ــان و ت ــر معلم ــی از نظ ــی فعل ــه درس ــنوایی در برنام ش

بخشی چیست؟، مهمترین نقاط ضعف برنامه آموزشی  توان
ر معلمــان و تــیم   دیــدگان شــنوایی از نظــ    آســیب  فعلــی

بخشـی،   بخشـی چیسـت؟، از نظـر معلمـان و تـیم تـوان       توان
ي شنوایی بایـد داراي   دیده ي درسی کودکان آسیب برنامه

بخشـی   هایی باشد؟، از نظر معلمـان و تـیم تـوان    چه ویژگی
ها و نیازهـاي آموزشـی مربیـان کودکـان      مهمترین ویژگی

و  ي شـنوایی چیســت؟، مهمتـرین پیشــنهادات   دیــده آسـیب 
ــوان    ــیم ت ــان و ت ــرات معلم ــوص  نظ ــی در خص ــع  بخش رف

هاي آموزشی  مشکالت و مشارکت بیشتر والدین در برنامه
  ي شنوایی چیست؟ دیده کودکان آسیب

  

  جججججججججججج
  
  
  ج

  روش پژوهش
پیمایشـی بـود.    -پژوهش حاضر یـک مطالعـه توصـیفی   

جامعــه پــژوهش حاضــر، تمــامی معلمــان و تــیم تـــوان       
کاردرمان و شنوایی شناس) کودکـان  بخشی(گفتاردرمان، 

باشند کـه   ي شنوایی استان خراسان رضوي می آسیب دیده
هاي  در مراکز پیش دبستانی و مهد کودك 89-90در سال 

دولتی مشغول به کار بودند. با توجه به محدود بودن تعـداد  
نفر از معلمان و اعضاي تـیم تـوان بخشـی     26جامعه، تعداد 

ــه  در ایــن  ،صــورت سرشــمارياســتان خراســان رضــوي ب
 ترتیب بدین میدانی بررسی پژوهش شرکت نمودند. اجراي

 آمــوزش کارشـناس  همکــاري بـا  هـاي  پرسشــنامه کـه  بـود 
 پــرروش و آمــوزش اداره شــنواي دیــده آســیب کودکــان

 ارسـال  پوشـش  تحت مراکز براي رضوي خراسان استثنایی
معلمـان و تـیم    بـه  مراکـز  مشـاور  یـا  مـدیر  نظارت با و شده

ــ ــی وانت ــه بخش ــد ارای ــس گردی ــل از وپ ــراي تکمی  اداره ب
 .است نموده دریافت را آنها پژوهشگر و شده داده بازگشت

هــا از پرسشــنامه محقــق ســاخته  آوري داده بــراي جمــع
اســتفاده شــد. ســواالت ایــن پرسشــنامه از دو قســمت بســته 
پاسخ و باز پاسخ تشکیل شده بود، سواالت بسـته پاسـخ بـا    

عناصر برنامه، نظیر نظر شرکت کنندگان  توجه به بعضی از
ي همکـاري و مشـارکت والـدین در     در نیازسنجی دربـاره 

ي ارزیـابی   برنامه، تاثیر توانایی نوآمـوزان در برنامـه، نحـوه   
ــوا، اهـــداف، روش  ــوزان، محتـ ــاي  نوآمـ ــا و رویکردهـ هـ

ي درســی  آموزشــی، نقــش وســایل و تجهیــزات در برنامــه
سـوال بـود    51بسته پاسـخ   تدوین شده بود. تعداد سواالت

ي درسـی ایـن کودکـان را     مولفـه از نیازهـاي برنامـه    9که 
ي سـواالت در مقیـاس لیکـرت از خیلـی      سـنجید. همـه   می

گذاري شد. تعداد سـواالت   ) ارزش5) تا خیلی زیاد (1کم(
ــخ  ــده   11بازپاس ــه دربرگیرن ــود ک ــوال ب ــواالتی از  س ي س

زش معلمـــان در مـــورد اهـــم نیازهـــاي مربـــوط بـــه آمـــو
دیدگان شنوایی و پیشنهاداتی بـراي رفـع آنهـا بـود.      آسیب

تـن   6براي احراز روایی محتوایی، این پرسشنامه در اختیار 
از متخصصان حوزه تربیت ویـژه قـرار گرفـت و هـر شـش      

  

 -ها نشان داد که کودکانی که از درمان شنیداري یافته
اند به  اند، بعد از پایان دوره توانسته کالمی استفاده کرده

داري توانایی ریاضی، خواندن، گفتار و اعتماد به  ر معنیطو
  .نفس خود را افزایش دهند
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نفــر روایــی پرسشــنامه را تاییــد کردنــد. همچنــین ضــریب  
 78/0آلفاي کرونباخ سـواالت بسـته پاسـخ ایـن پرسشـنامه      

  نشان دهنده ضریب پایایی مناسب آن است.  بود که 
ها از یک تا پنج  ها، پاسخ به منظور تجزیه و تحلیل داده

ــره    ــاد) نم ــی زی ــا خیل ــم ت ــی ک ــراي   (خیل ــد، ب ــذاري ش گ
وضعیت مجمـوع  پاسخگویی به اولین سوال مورد بررسی، 

در نمرات هر مولفه نسبت بـه نمـره میـانگین فرضـی طیـف      
عـدد   5 طیـف هـر گویـه    و از آنجـایی کـه   نظر گرفته شـد 

ــامل ( ــم )، 1=خیلـــی کـــم شـ ــدودي)، (2=(کـ   )، 3= تاحـ
 4/3 ،میـانگین فرضــی ، بـود ) 5و (خیلـی زیـاد=   ) 4= زیـاد (

انتخاب شد. براي پاسخ به سواالت دیگر پژوهش از روش 
) کمــی اســتفاده Content Analysis( تحلیــل محتــواي

کننـدگان   هاي شرکت شد، براي این منظور در تحلیل پاسخ
به سواالت بازپرسشنامه، واحد زمینـه جملـه و واحـد ثبـت     

هــا و  مضـمون در نظــر گرفتـه شــد و تعــداد فراوانـی پاســخ   
ــه پایـــایی      ــراي مطالعـ ــد. بـ ــزارش شـ ــا گـ ــد آنهـ  درصـ

)Reliability،( (تحلیل محتـوي)   متناسب با روش مطالعه
گیـري شـد. در ایـن راسـتا از هـر       از پایایی مصححان بهـره 

ال برحسـب تصـادف انتخـاب و    قسمت پرسشنامه یک سـو 

ــه       ــدام ب ــه، اق ــور جداگان ــه ط ــگران ب ــک از پژوهش ــر ی ه
ها بر حسب واحد ثبت مضمون نمودند که  کدگذاري داده

  صدم مشاهده شد. 79میزان توافق محاسبه شده برابر 
  
  ها یافته

مهمترین نیازهـاي آموزشـی   «در پاسخ به این سوال که 
ي درسـی فعلـی    ي شنوایی در برنامـه  کودکان آسیب دیده

ــوان بخشــی چیســت؟   ــیم ت ــه و »از نظــر معلمــان و ت ، تجزی
ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شـد.   تحلیل داده

ــانگین و   در ســطح توصــیفی از شــاخص هــاي فراوانــی، می
انحــراف اســتاندارد اســتفاده شــده و در ســطح اســتنباطی،   

هـاي   ها و مفروضـات آزمـون   متناسب با سطح سنجش داده
تی تک نمونه استفاده شده اسـت. از ایـن     از آزمونآماري 

ــه     ــک از گوی ــر ی ــانگین ه ــه می ــراي مقایس ــون ب ــا و  آزم ه
ــا میــانگین فرضــی  مقولــه (میانــه طیــف)  هــاي ذکــر شــده ب

محاسبه شده بـراي هـر شـاخص اسـتفاده شـده اسـت، کـه        
ــراي  اي تــی تــک نمونــهآزمــون ) نمــاي کلــی 1جــدول( ب

 فرضـی ره میـانگین  بـا نمـ   گویـه مقایسه مجموع نمرات هـر  
  گذارد. نمایش می) را به 4/3(

  
هـاي   ي شنوایی با توجه به مولفـه  دیده بخشی در نیازسنجی در مورد نیازهاي آموزشی کودکان آسیب میانگین و انحراف معیار نظرات تیم توان -1جدول 

  برنامه درسی
  

انحراف   میانگین  تعداد  ها مولفه
 T df  معیار

میانگین 
  اختالف

 سطح معنی
 داري

 000/0 73/0 25 14/7 52/0 13/4 26 مشارکت و همکاري والدین در برنامه درسی
 000/0 05/1 25 45/11 46/0 45/4 26 ها و توانایی کودك  متناسب بودن برنامه با ویژگی

 150/0 146/0 25 48/1 50/0 54/3 26 ضرورت ارزیابی از نوآموزان در مراکز آموزشی
 474/0 094/0 23 72/0 63/0 49/3 26 آموزشی مناسببررسی و تدوین محتواي 

 037/0 -40/0 23 -21/2 88/0 3 26 تدوین اهداف مناسب و روشن
 061/0 -38/0 25 -96/1 98/0 01/3 26 استفاده از روش ها و رویکردهاي آموزشی سنتی

 01/0 -34/0 25 -67/2 63/0 05/3 26 استفاده از روش ها و رویکردهاي آموزشی جدید 
 028/0 -40/0 24 -33/2 85/0 3 26 استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی مناسب
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) 1( مقـادیر حاصــل از تجزیــه وتحلیــل آمــاري جــدول 
بـه   هـا  مـورد از گویـه   6در کـه  دهـد   کلـی نشـان مـی    بطور

بـه لحـاظ    تفـاوت معنـاداري   9و  7، 6، 5، 2، 1هـاي   شماره
ان در . یعنــی شــرکت کننــدگمشــاهده شــده اســت آمــاري

هاي مربوط به مشارکت و همکاري والدین در برنامه  زمینه
ــی    ــا ویژگ ــه ب ــودن برنام ــب ب ــی، متناس ــایی   درس ــا و توان ه

ــتفاده از     ــن، اس ــب و روش ــداف مناس ــدوین اه ــودك، ت ک
ــتفاده از      روش ــا و رویکردهــاي آموزشــی جدیــد و اس ه

وسایل و تجهیزات آموزشی مناسب نیاز بیشـتري احسـاس   

و در سایر گویه ها بـه لحـاظ آمـاري     )p<0/05( اند کرده
 ).p>0/05( اند معناداري نبوده

ــل     ــژوهش، از تحلی ــر پ ــواالت دیگ ــه س ــخ ب ــراي پاس ب
هـاي   محتواي کمی سـواالت بازپاسـخ اسـتفاده شـد. یافتـه     

حاصــل از تحلیــل محتــواي کمــی ســواالت بــاز پاســخ در  
مهمتـرین نقـاط ضـعف    «پاسخ به ایـن سـوال پـژوهش کـه     

دیــدگان شــنوایی از نظــر  فعلــی آســیب ي آموزشــی برنامــه
) قابـل  2، در جـدول ( »معلمان و تیم توان بخشـی چیسـت؟  

  مشاهده است.
  

  ي شنوایی دیده مهمترین نقاط ضعف برنامه درسی موجود براي کودکان آسیب - 2جدول 
  

ترتیب   ها مولفه  سواالت
 درصد  فراوانی  اولویت

مهمترین نقاط ضعف برنامه درسی موجود 
 چیست؟

 34/46 19 1 انسجام برنامه ها و عدم توجه به اهداف عدم
 34/46 19 2 عدم هماهنگی با نیاز طبیعی کودك

 84/4 2 3 چند پایه اي بودن کالسها
 43/2 1 4 عدم دسترسی خانواده ها به تجهیزات شنوایی مناسب

کالمی چه - براي اجراي رویکرد شنیداري
 ابهامات و مشکالتی دارید؟

 24 6 1 بر وضوح گفتار و اصالح خطاي تلفظ کودکانعدم تاکید 
 24  6  2  عدم تجربه کافی معلم

 20  5  3  ناهماهنگی در برنامه ها و عدم اجراي صحیح آنها

 20  5  4  روشن نبودن اهداف کلی و جزئی
 8  2  7  عدم ادامه برنامه در دوران ابتدایی

 4  1  8  ش است.تنها در صورت استفاده از وسایل کمک شنوایی اثربخ

مهمترین علل عدم پذیرش یا پذیرش اندك 
روش هاي جدید آموزشی نظیر روش شنیداري 
  (تک حسی) توسط کارکنان آموزشگاه چیست؟

 30/42 11 1 عدم آشنایی با این شیوه

 38/15  4  2  هاي قدیم و مقاومت در برابر روشهاي جدید عادت به روش

 38/15  4  2  عدم همکاري والدین

 38/15  4  2  ام در نتیجه دهی و تاثیر این روشابه

 53/11  3  3  عدم دسترسی به امکانات مناسب

موانع و مشکالت اجراي برنامه هاي درسی 
مربوط  به نوآموزان آسیب دیده شنوایی در 

 محل خدمت شما چیست؟

 40 12 1 عدم برنامه ریزي صحیح

 20  6  2  چند پایه اي بودن کالس ها
 33/13  4  3  نوادهعدم همکاري خا

 10  3  4  عدم وجود امکانات براي کودکان چند معلولیتی
 10  3  4  عدم تناسب برنامه ها با سن کودکان
 66/6  2  5  عدم آموزش ضمن خدمت کارکنان
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شـود از نظـر    مشـاهده مـی   )2(همانطور کـه در جـدول   
هـا، عـدم توجـه بـه      کنندگان، عـدم انسـجام برنامـه    شرکت

عـدم همـاهنگی بـا نیـاز طبیعـی       رصـد) و د 34/46اهداف (
درصد) به عنـوان مهمتـرین نقـاط ضـعف      34/46کودك (

کیـد بـر وضـوح    أاند؛ عدم ت برنامه درسی موجود تلقی شده
درصـد) و عـدم    24گفتار و اصالح خطاي تلفظ کودکان (

درصـد) مهمتـرین نقـاط ابهـام در      24تجربه کافی معلمان (
انـد،   المی عنوان شـده ک -برنامه درسی با رویکرد شنیداري

 30/42کنندگان عدم آشنایی با این شیوه ( همچنین شرکت

درصد)، را به عنوان مهمترین دلیل عدم پذیرش ایـن روش  
ریـزي صـحیح    ها و عدم برنامـه  توسط کارکنان آموزشگاه

درصد) را به عنوان اصلی ترین عامـل اجـراي درسـت     40(
  اند. ها دانسته برنامه

از نظـر معلمـان و   «وال پژوهش کـه  براي پاسخ به این س
ي  دیــده بخشـی، برنامــه درسـی کودکــان آسـیب    تـیم تــوان 

نتایج مربوط به » هایی باشد؟ شنوایی باید داراي چه ویژگی
ــی پاســخ  ــل محتــواي کم ــدگان در  هــاي شــرکت تحلی کنن

  ) آمده است.3جدول (
  

  کنندگان در نیازسنجی شرکت ي شنوایی از نظر دیده هاي برنامه درسی کودکان آسیب ویژگی - 3جدول 
  

ترتیب   مولفه ها  سواالت
 درصد  فراوانی  اولویت

ي  دیده برنامه درسی کودکان آسیب
 هایی داشته باشد؟ شنوایی باید چه ویژگی
 

 69/57 30 1 برنامه ها باید هماهنگ با رشد طبیعی کودك باشد.

 53/11  6  2  ها را افزایش دهد. خزانه لغات و توانایی استفاده از آن
 53/11  6  3  مشارکت فعاالنه والدین و کودکان را به همراه داشته باشد.

 69/7  4  4  تاکید توامان بر حس شنوایی و دیداري 

 76/5  3  5  در جهت اهداف پیش دبستانی باشد.
 76/5  3  6  هاي مختلف کودکان افزایش توانایی

هاي پیش نیاز براي یک  مهمترین مهارت
شنوایی جهت دیده  کودك آسیب

برقراري ارتباط کالمی موثر چه 
 هایی هستند؟ مهارت

 

 25  8  1  مهارت برقراري ارتباط با والدین
 75/18 6 1  رشد توجه و تمرکز کودك

 62/15  5  1  درك پیام کالمی و غیر کالمی
 62/15  5  1  مهارت خوب گوش دادن

 62/15  5  2  هاي شنیداري کالمی مهارت

 37/9  3  3  هاي حرکتی مهارت

ي شنوایی  به نظر شما کودك آسیب دیده
بعد از اتمام دوره پیش دبستانی باید چه 

 مهارت و توانایی هایی داشته باشد؟
 

 33/73 44 1 توانایی ارتباط و مکالمه با دیگران

 33/8  5  2  مهارت حرکتی کامل
 66/6  4  3  مستقل شدن و اعتماد بنفس

 5  3  4  رنگ آمیزيتسلط بر مفاهیم علوم و ریاضی و 
 33/3  2  5  آمادگی براي رفتن به کالس عادي

 33/3  2  5  تقویت همه حواس (بینایی، شنوایی، المسه و...) و هماهنگی بین این حواس
  

  

کنندگان در پاسخ به این سوال کـه برنامـه درسـی     شرکت
هـایی داشـته    ي شنوایی باید چـه ویژگـی   دیده کودکان آسیب

هـا را هماهنـگ بـا رشـد      ی ایـن برنامـه  باشد، مهمتـرین ویژگـ  
انـد. همچنـین    درصـد) برشـمرده   69/57کودکان بودن آنهـا ( 
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هاي پیش نیـاز ایـن کودکـان را مهـارت      آنها مهمترین مهارت
درصد) و مهمترین مهـارت و توانـایی در    25برقراري ارتباط (

ي شـنوایی را توانـایی    دیـده  پایان دوره براي کودکـان آسـیب  
 اند. درصد) دانسته 33/73با دیگران (ارتباط مکالمه 

ــوال کــه    ــن س ــه ای ــخ ب ــیم  «در پاس ــان و ت ــر معلم از نظ
ها و نیازهاي آموزشی مربیان  بخشی، مهمترین ویژگی توان

، نظـرات شـرکت   »ي شنوایی چیست؟ دیده آسیب کودکان
  آمده است. )4(کنندگان در جدول 

  

  ي شنوایی دیده ها و نیازهاي آموزشی مربیان کودکان آسیب کنندگان در خصوص مهمترین ویژگی نظرات شرکت - 4جدول 
  

ترتیب   ها مولفه  سواالت
 درصد  فراوانی  اولویت

مهمترین نیازهاي مربیان دوره پیش دبستان 
هاي ضمن  و مهد کودك براي آموزش
 خدمت چیست؟

 54/54 18 1 ، گفتاري، شنیداري و ...AVTهاي آموزشی مناسب  برگزاري کالس
 27/27 9 2 هاي جدید آموزش این کودکان ا شیوهآشنایی ب

 06/6 2 3 آموزش نحوه شناسایی کودك با مشکالت رفتاري و چگونگی درمان آن
 06/6 2 3 شناسی و مشاوره کودك روان

مهمترین ویژگی نیروي انسانی شاغل در 
ي شنوایی به خصوص زیر  دیده گروه آسیب

 چهار سال چیست؟
 

 91/31 15 1 تخصص و مهارت الزم
 53/25  12  2  صبر و حوصله

 89/14  7  3  مندي به کار عالقه

 63/10  5  4  ي شنوایی دیده آشنایی با روحیه کودك آسیب
 63/10  5  4  شاداب و صمیمی بودن با کودك

 38/6  3  5  احساس مسئولیت و پشتکار داشتن

  

ــه اي جــدول (  ــه یافت ــا توجــه ب ــدگان  )، شــرکت4ب کنن
، گفتـاري،  AVTاي آموزشـی مناسـب   هـ  برگزاري کالس
درصــد) را در اولویــت اول جهــت  54/54شــنیداري و ... (

انـد، همچنـین    هاي ضمن خدمت دانسـته  برگزاري آموزش
هاي نیـروي انسـانی شـاغل در گـروه      آنها مهمترین ویژگی

ي شـنوایی در زیـر چهـار سـال را تخصـص و       دیـده  آسیب
    اند. درصد) عنوان کرده 91/31مهارت الزم (

مهمترین پیشـنهادات و  «در پاسخ به این سوال پژوهش که 
کنندگان در خصوص رفع مشکالت آموزشی  نظرات شرکت

هـاي آموزشـی کودکـان     و مشارکت بیشتر والـدین در برنامـه  
کننـدگان   ، از نظرات شـرکت »ي شنوایی چیست؟ دیده آسیب

در خصوص مهمترین پیشنهاد آنها در خصوص رفع مشکالت 
وره و پیشنهاد آنها براي مشارکت بیشتر والدین آموزشی این د

   ) آمده است.5ها در جدول ( استفاده شد و یافته
  

  ها ي شنوایی و مشارکت بیشتر والدین در این برنامه دیده کنندگان در خصوص رفع مشکالت آموزشی کودکان آسیب نظرات و پیشنهادات شرکت - 5جدول 
  

 پاسخ معلمان ها گویه
ترتیب 
 اولویت

 درصد راوانیف

  
  

پیشنهاد و راهکارهاي شما براي رفع یا 
  حل این مشکالت و موانع چیست؟

 AVT 1 8 24/24هاي آموزش ضمن خدمت آشنایی با  برگزاري دوره

 18/18 6 2 استفاده از کادر آموزشی مجرب و در اختیار گذاشتن امکانات الزم براي این مراکز

 18/18 6 2 کودکان تعیین مراکز مجزا براي آموزش

 12/12 4 3 ها برگزاري جلسات توجیهی براي خانواده



    1391آذر ماه  – 111شماره 
 

14 
 

 پاسخ معلمان ها گویه
ترتیب 
 اولویت

 درصد راوانیف

  
  
  
  
 

 12/12 4 3 مین وسایل کمک آموزشی براي نو آموزانأت

 09/9 3 4 ي درسی مدون براي آموزش نوآموزان طراحی برنامه

 06/6 2 5 براي رفع مشکالت نوآموزان تخصیص بودجه بیشتر

ن به منظور افزایش مشارکت والدی
هاي  سواد یا کم سواد در برنامه بی

هایی را  حل درسی و آموزشی چه راه
 کنید؟ پیشنهاد می
 

هاي مفید جهت مشاوره و آگاه کردن والدین از وضعیت و  برگزاري کالس
 پیشرفت فرزندانشان

1 20 47/43 

 60/32  15  2  حضور مستمر والدین در کالس در طول سال تحصیلی
 39/17  8  3  ت بیشتر تکالیف خواسته شوداز والدین براي مشارک

 34/4  2  3  شناسی و مشاوره کودك روان
 17/2  1  4  کمک به والدین براي پذیرش معلولیت فرزندانشان

  

  
شـود، مهمتـرین    ) مشاهده می5همانطور که در جدول (

کنندگان براي رفع یـا حـل مشـکالت و     پیشنهادات شرکت
 3(در جدول  واییموانع آموزشی کودکان آسیب دیده شن

هــاي آمــوزش ضــمن   نمــایش داده شــد)، برگــزاري دوره 
درصـد) در اولویـت اول    AVT )24/24خدمت آشنایی با 

هـاي مفیـد جهـت     قرار گرفته، همچنـین برگـزاري کـالس   
ــرفت     ــعیت و پیش ــدین از وض ــردن وال ــاه ک ــاوره و آگ مش
ــزایش     ــراي اف ــرین پیشــنهاد ب ــوان مهمت ــه عن فرزندانشــان ب

ي  درصـد) در برنامـه   47/43کـم سـواد (  مشارکت والـدین  
    درسی و آموزشی مطرح شده است.

  
 بحث

ــه درســی    ــژوهش حاضــر، نیازســنجی از برنام هــدف پ
ــیب ــده کودکــان آس ــیم   دی ــان و ت ــر معلم ي شــنوایی از نظ

اي  بخشی بود تا با شناسایی نیازها، بتوان به تدوین برنامه توان
ا توجه به هاي این کودکان دست یافت. ب متناسب با ویژگی

مهمتــرین نیازهــاي «هــاي مربــوط بــه ایــن ســوال کــه  یافتــه
ي شنوایی در برنامـه درسـی    دیده آموزشی کودکان آسیب

تـوان   ، مـی »فعلی از نظر معلمان و تیم توان بخشی چیسـت؟ 
هـاي مربـوط بـه     بخشـی در زمینـه   گفت معلمان و تیم تـوان 

مشارکت و همکـاري والـدین در برنامـه درسـی، متناسـب      
ها و توانایی کودك، تدوین اهـداف   برنامه با ویژگی بودن

هــا و رویکردهــاي    مناســب و روشــن، اســتفاده از روش   
آموزشی جدید و استفاده از وسایل و تجهیـزات آموزشـی   

انـد، ایـن یافتـه همسـو بـا       مناسب احساس نیاز بیشتري کرده
و پـژوهش   )2005)، لیم و سیمسر (2001پژوهش سریمانا (
) است که در پـژوهش خـود بـه    2005ن (اکرمان و همکارا

اهمیت مشارکت خانواده در برنامه آموزشی این کودکـان  
دهنده این امر اسـت   اند. همچنین این یافته نشان اشاره داشته

که از نظر مشارکت کنندگان، برنامه درسی فعلی کودکان 
هـا داراي   ي شنوایی هنـوز در بسـیاري از زمینـه    دیده آسیب

اي  به بررسی و بازبینی داشته و باید برنامه مشکل بوده و نیاز
ــی     ــا ویژگ ــب ب ــن و متناس ــداف روش ــه داراي اه هــا و  ک

هــاي ایــن کودکــان باشــد و در آن از تجهیــزات و  توانــایی
امکانات جدید و متناسب اسـتفاده شـود، تـدوین شـود. در     
پاسخ به این سوال پژوهش در خصوص نظر معلمـان و تـیم   
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ین نقاط ضـعف برنامـه درسـی    بخشی، در مورد مهمتر توان
ها، عدم توجه بـه اهـداف و عـدم     فعلی، عدم انسجام برنامه

هماهنگی با نیاز طبیعی کودك را به عنوان مهمترین نقـاط  
اند. عدم تأکید بر  ضعف برنامه درسی موجود مطرح نموده

وضوح گفتار و اصالح خطاي تلفظ کودکان، عدم تجربـه  
م در برنامه درسی موجـود  کافی معلمان، مهمترین نقاط ابها

 -محســوب شــده اســت، عــدم آشــنایی بــا روش شــنیداري
کالمی، به عنوان مهمتـرین دلیـل عـدم پـذیرش ایـن روش      

ي درسی  ها و عدم وجود برنامه توسط کارکنان آموزشگاه
ها  ترین عامل اجراي درست برنامه منسجم را به عنوان اصلی

) 2011کـاران ( اند، این یافته با پژوهش گیـبس و هم  دانسته
که نشان دادند معلمان نیاز دارند تا به خوبی بر موضـوعات  
مسلط باشند و همچنین روشی را که دانش آموزان محتوا را 

گیرند، بفهمند تـا کـارآیی بیشـتري داشـته باشـند و       یاد می
) که حاکی 1999همچنین با پژوهش کایاوگ و همکاران (

ینــه آمــوزش از ایــن بــود کــه توســعه دانــش معلمــان در زم
ي شــنوایی بایـد یــک قسـمت مهــم    دیـده  کودکـان آســیب 

هاي توسعه کارکنان باشد و آموزش مناسب معلمان،  برنامه
ي  باعــث دســتیابی اکثریــت دانــش آمــوزان آســیب دیــده  

شـان و   هاي بالقوه بـراي تقویـت شـنوایی    شنوایی به توانایی
شـود،   کاهش اتکا بر اطالعات بصري بـراي یـادگیري مـی   

توان گفت دلیل دیگـر ایـن یافتـه     ت. همچنین میهمسو اس
این است که نیاز آموزشی هر کشور و هر نظام آموزشی با 

ها، شرایط و امکانات هر منطقه و هـر کشـور    توجه به زمینه
متفاوت است و این امر به خصوص در زمینه آموزش ویژه 
براي کودکان داراي نیازهاي ویژه بیشتر مطرح است، زیـرا  

ها بـراي تـدوین و طراحـی     ریزي ري ها و برنامهگزا سیاست

برنامه درسی و آموزشی این گروه در کشورهاي مختلـف  
) 2003یید این گفته، پژوهش گـالور ( أمتفاوت است، در ت

ــاز کودکــان آســیب   ــده نشــان داد کــه نی ــنوایی در  دی ي ش
هاي ارتباطی، تحصیلی و بسیاري مسایل دیگر یکسان  زمینه

ا بـه عنـوان مشـکالت برنامـه درسـی و      هـ  نیست. و این یافته
آموزشی این گروه در کشور ما مطرح اسـت و در تـدوین   
برنامه درسی جدید بـراي ایـن کودکـان، بایـد ایـن مسـایل       
مورد مالحظه قرار گیرد. در پاسخ به این سوال پژوهش که 

ي شـنوایی بایـد چـه     دیـده  برنامه درسـی کودکـان آسـیب   «
کنندگان  ها نشان داد شرکت ، یافته»هایی داشته باشد ویژگی

هـا را   در پاسخ به این سوال، مهمتـرین ویژگـی ایـن برنامـه    
انـد.   هـا بـا رشـد کودکـان دانسـته      متناسب بودن ایـن برنامـه  

هاي پیش نیاز این کودکان را  همچنین آنها مهمترین مهارت
رشد توجه و تمرکز کودك و مهمترین مهارت و توانـایی  

ي شــنوایی را  دیــده آســیب در پایــان دوره بــراي کودکــان
انـد. ایـن یافتـه بـا      توانایی ارتباط مکالمه بـا دیگـران دانسـته   

) و پـژوهش ورملـن و   2010پژوهش دورنان و همکـاران ( 
) و گیبس و همکاران 2003)، هیدا و پاور (2012همکاران (

باشد، و بیانگر این است که برنامه درسی  ) همسو می2011(
اهــداف آموزشــی آنهــا و  ایــن کودکــان بایــد متناســب بــا

هاي آنان در این مرحله از رشـد باشـد و    متناسب با ویژگی
اي طراحــی شــود کــه بتوانــد  هــا بایــد بــه گونــه ایــن برنامــه

هاي مهم و کافی براي داشتن زندگی عادي را براي  مهارت
هـاي مربـوط بـه ایـن سـوال       این کودکان فراهم کند. یافتـه 

بخشـی مهمتـرین    اناز نظـر معلمـان و تـیم تـو    «پژوهش که 
ي  دیده ها و نیازهاي آموزشی مربیان کودکان آسیب ویژگی

کننـدگان   ، حاکی از این بود کـه شـرکت  »شنوایی چیست؟
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، گفتـاري،  AVTهـاي آموزشـی مناسـب     برگزاري کالس
ــته  ــت اول دانس ــنیداري را در اولوی ــا   ش ــین آنه ــد، همچن ان

ــی ــرین ویژگ ــاغل در گــروه    مهمت ــروي انســانی ش ــاي نی ه
ــیب ــنوایی در دوره  آس ــده ش ــد    دی ــتانی و مه ــیش دبس ي پ

اند، این یافتـه   کودك، را تخصص و مهارت الزم برشمرده
) کـه نشـان داد معلمـانی کـه     2007هاي سـاري (  با پژوهش

ــی  ــدمت م ــمن خ ــوزش ض ــاره   آم ــناخت درب ــد، ش گذرانن
ي شـنوایی در آنهـا افـزایش یافتـه و      دیـده  کودکان آسـیب 

بـت تـر شـده اسـت، و بـا      نگرش آنها به طور معنی داري مث
ــاور (   ــدا و پ ــژوهش هی ــاران  2003پ ) و کایــاوگ و همک

) همسو است و بیانگر این است که در تدوین برنامه 1999(
درسی جدید و متناسب با این گروه، باید مسـئله مهـارت و   
تخصــص معلمــان و افــزایش آن از طریــق آمــوزش ضــمن 

ال خدمت مورد توجه واقع شود. در نهایت در پاسخ به سـو 
مربوط به مهمترین پیشنهادات معلمـان و تـیم تـوان بخشـی     
براي رفـع یـا حـل مشـکالت و موانـع آموزشـی کودکـان        

ــده ــیب دی ــزاري دوره  آس ــنوایی چیســت؟، برگ ــاي  ي ش ه
را مهمترین عامـل   AVTآموزش ضمن خدمت آشنایی با 

انـد، همچنـین آنهـا برگـزاري      رفع مشـکالت فعلـی دانسـته   
ه و آگـاه کـردن والـدین از    هاي مفید جهت مشـاور  کالس

وضعیت و پیشرفت فرزندانشان را به عنوان مهمترین پیشنهاد 
هـاي   براي افزایش مشـارکت والـدین کـم سـواد در برنامـه     

انـد، ایـن یافتـه نیـز بـا       درسی و آموزشـی محسـوب نمـوده   

)، اکرمـــان و 2011هـــاي گیـــبس و همکـــاران ( پـــژوهش
مکـاران  ) و کایـاوگ و ه 2007)، ساري (2005همکاران (

باشد، و بیانگر ایـن اسـت کـه در برنامـه      ) همسو می1999(
ي شنوایی، مسائل و  دیده آموزشی و درسی کودکان آسیب

مشکالتی در زمینه آگاهی و آموزش معلمان و والدین این 
ریزي صحیح در جهت  کودکان وجود دارد و باید با برنامه

و  حل این مسائل و اندیشیدن تدابیري جهت بهبود آگـاهی 
ــن     ــر ای ــوزش بهت ــدین، در جهــت آم ــش معلمــان و وال دان

  کودکان گام برداشت. 
 

  گیري نتیجه
تـوان گفـت کـه     هاي این پـژوهش مـی   با عنایت به یافته

کننـدگان در ایـن نیازسـنجی، برنامـه فعلـی       از نظر شـرکت 
ي شـنوایی اغلـب    دیـده  درسی و آموزشی کودکان آسـیب 

یـاز بـه بـازبینی و    متناسب بـا نیازهـاي ایـن گـروه نبـوده و ن     
ــرکت    ــین ش ــدد دارد. همچن ــدوین مج ــدگان لــزوم   ت کنن

ــه  ــدوین برنام ــا اهــداف روشــن، و   طراحــی و ت ــد ب ي جدی
ــروري     ــاي ض ــن کودکــان را از نیازه ــا رشــد ای متناســب ب

هاي آموزشی و توان بخشی ایـن کودکـان دانسـته و     برنامه
هـاي فعلـی    براي رفع مشکالت و ابهامات موجود در برنامه

ــ ــوزش و   دوره پــ ــودك، آمــ ــد کــ ــتان و مهــ یش دبســ
ــوان  بخشــی  توانمندســازي دســت انــدرکاران آمــوزش و ت

  الزم شمرده شده است.
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