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اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي برخودپنداره و احساس تنهايي
دانشآموزان با آسيب شنوايي
جبار رنجبر ،1مرتضي ترخان ،2محبوبه طاهر ،3عباسعلي حسين خانزاده 4و
مهدي

عيسيپور5

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی
دانشآموزان با آسیب شنوایی است .طرح پژوهش ،آزمایشی از نوعپیشآزمون -پسآزمون باگروه کنترل
است .جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر با آسیب شنوایی مقطع راهنمایی شهرستان ساری در سال
تحصیلی  1389-90بود .نمونهای به حجم  30نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور
تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایدهی شدند .برای جمعآوری دادهها ازمقیاس
تجدیدنظر شده احساس تنهایی و مقیاس خودپنداره راجرز استفادهشد و برای گروه آزمایش ،آموزش
مهارتهای ارتباطی در  8جلسه  90دقیقهای برگزار شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان
داد آموزش مهارتهای ارتباطی موجب کاهش احساس تنهایی و افزایش میزان خودپنداره دانشآموزان با
آسیب شنوایی میشود .این نتایج میتواند پشتوانهای برای کاربست آموزش مهارتهای ارتباطی درکنار
دورههای آموزش تحصیلی برای دانشآموزان با آسیب شنوایی باشد.
واژههاي کليدي :مهارتهای ارتباطی ،خودپنداره ،احساس تنهایی ،آسیب شنوایی
 .1نویسندهی رابط :کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .4دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیالن
 .5کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت مقاله91/12/15 :
تاریخ پذیرش مقاله92/4/29:
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مقدمه
ناشنوایی شایعترین نقص حسی -عصبی در انسان است .از هر هزار کودک یک کودک با
کمشنوایی شدید تا عمیق به دنیا میآید (پروینگ ،هاچ و کریستنسن .)2003 ،1آسیب شنوایی،
ممکن است قبل از اکتساب زبان یا پس از اکتساب زبان به وجود آید (مکدونالد ،اوری و دین،2
 .)2004کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی به دلیل طرد شدگی،غفلت وآزاردیدگیهای جسمی
و جنسی مشکالت بیشتری نسبت به کودکان و نوجوانان شنوا دارند که این عوامل رشد عاطفی،
اجتماعی و رفتاری آنها راتحت تأثیر قرار میدهد(سبالد.)2008 ،3
در بررسی کودکان با آسیب شنوایی به نظر میرسد که نخستین و مهمترین مسئله این کودکان
اشکال در برقراری ارتباط است (هگد .)2006 ،4واکنش اجتماعی و طرز برخورد افراد جامعه
نسبت به کودکان با آسیب شنوایی و احساسات مختلفی مانندت رحم ،دلسوزی و سرزنش آنها
معموالً شرایط دشواری را برای این کودکان ایجاد میکند و در نتیجه اختاللهایی در خلق و خو و
رفتار این کودکان پدید میآورد که نمونه بارز آن ضعف خودپنداره ،5انزوا و احساس تنهایی

6

است (میالنیفر.)2005،
اغلب کودکان با آسیب شنوایی ،به سبب محروم بودن از حس شنوایی که نقش مهمی در رشد
مهارتهای زبانی دارد ،در زمینه مهارتهای ارتباطی ،7متناسب با سطح هوشی خود عمل
نمیکنند .به عالوه برخی از آسیبشناسان گفتار و زبان میگویند که گاهی اوقات این کودکان با
وجود پیشرفت در حوزههای معناشناسی ،نحو و واجشناسی ،باز هم در استفاده مناسب از زبان
1. Parving, Hauch& Christensen
2. McDonald, Avery & Dean
3. Sebald
4. Hegde
5. Self concept
6. Loneliness
7. Communication Skills
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ضعف نشان میدهند و نیازمند آموزشهای ویژه هستند (هگد .)2006 ،کودکان کمشنوا کمتر از
کودکان شنوا آغازگر مکالمهاند و وقتی در نقش پاسخدهنده قرار میگیرند بیشتر از زمانی که
آغازگر مکالمهاند مشکل دارند (بنچ.)1992 ،1
به طورکلی افراد با آسیب شننوایی از لحناد درک زبنان ،2تولیند زبنان ،3گفتنار 4و متعاقنب آن
مهارتهای ارتباطی با دشواریهایی مواجه هستند ،این در حالی است که توانایی برقنراری و حفن
یک رابطه دوستانه ،در بهداشت روان تأثیر بسنزایی منیگناارد (فتحنی .)2002 ،پنژوهشهنا نشنان
میدهند کودکان و نوجوانانی که در کسب مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نقص دارند ،پیامدهای
منفی کوتاه مدت و بلند مدتی را تجربه منیکنند(متسنون 5و همکناران)2006 ،؛ بنه تندریج مننزوی
مننیشننوند (روکننچ )2001 ،6و در معننرخ خطننر تنه نایی قننرار دارننند (کننامبرا1996 ،7؛ بننه نقننل از
حسینخانزاده .)2011 ،بررسی ارزوکان )2009( 8نشان داد موارد مرتبط با مهارتهای ارتباطی مثل
کمرویی ،کمبود حرمت خود و اضطراب اجتماعی پیشبینیکننده احساس تنهایی است.
یکی از نتایج احساست نهایی ،رشد مشکالت ارتبناطی و اجتمناعی اسنت .داننشآمنوزان کنم-
شنوایی که در روابط خود با دیگران دچارمشکل هستند،توسط همساالن عادی خنود موردپنایرش
واقع نمیشوند و در معرخ فشارهای شدیدروانی ،طرد و تنهایی قراردارند(ثریف .)2007،9رفتنار و
تفسیر کودکان و نوجوانان با آسیب شنوایی از رویدادهای اجتماعی در اثر محرومینت زبنانی آنهنا،
پایینتر از میانگین است ،بنابراین نقص زبانی آنها برحرمت خود ،مهارتهای کالمی و روابطشان با

1. Bench
2. Language comprehension
3. Language production
4. Speech
5. Matson
6. Rokach
7. Cambra
8. Erozkan
9. Trief
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محیط بیرونی آسیب وارد میکند و موجب میشود از روابطشان رضایتمندی کمتری داشته باشند
و احساس تنهایی کنند(فوجیکیوبرینتون.)2009،1
دو عامل مهم در گوشهگیری داننشآمنوزان بنا آسنیب شننوایی عبارتنند از :تلفینق 2و وضنعیت
شنوایی والدین (هاالهان و کافمن .)2009 ،الهاجین )2004( 3بینان منیکنند داننشآموزانبنا آسنیب
شنوایی در کنار دانشآموزان عادی بیشتردرمعرخ خطر طرد ،انزوا و عندم پنایرش از سنوی آنهنا
قراردارند و این مسئله برخودپننداره آنهاتنأثیر منفیمنیگناارد درحالیکنه رتنینهناس )1990( 4بینان
میکند دانشآموزان با آسیب شنوایی در مدارس ویژه نسبت به مدارس تلفیقی نگنرش منفنیتنری
نسبت به خوددارند (بهنقالزمشکاتی.)2005،
دانشآموزان با آسنیب شننوایی بنه علنت محندودیت در ابزارارتبناطی ،بیشنتردرخطرطردوعدم
پایرش از سوی دیگران قراردارند و این مسئله بردرکی که فرد از خود دارد (رت و نانندا)2012 ،5
تأثیر میگاارد و باعث میشود آنها خود را منفی ارزینابی کننند (الهناجین.)2004 ،اماپژوهشنگران
دیگری از جمله مورس )1996( 6خودپنداره ناشنوایان را درحد افراد عنادی ارزینابی کنردهانند؛ در
مجموع میتوان گفت پژوهشهای مربوطبنه مقایسنه خودپننداره افرادعنادی بنا افنراد ناشننوا نتنایج
متفاوتی را نشان میدهد که میتواند ناشنی ازتفناوتهنای جنسنیتی ،فرهنگنی ،ننژادی ،تفناوت در
آزمونهای به کار گرفته شده ،آشنایی آزماینده با ویژگیها و روشهای ارتباطی در این افراد باشد
(کشاورزی.)2005 ،
باتوجه به مشکالت دانشآموزان با آسیب شنوایی در سه مؤلفه خودپنداره ،احساس تنهایی و
مهارتهای ارتباطی از یک سو و اهمیت و ضرورت مهارتهای ارتباطی و تأثیرآن در زندگی
1

. Fujiki & Brinton
. Inclusion
3
. Elhageen
4
.Roteen hos
5
. Rath & Nanda
6
. Moores
2
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روزمره و موفقیتهای تحصیلی این کودکان از سوی دیگر ،بررسی این مؤلفهها میتواند به نتایج
مهمی برای آگاهی والدین و مربیان در راستای مسائل تربیتی و آموزشی دانشآموزان با آسیب
شنوایی منجر شود؛ بنابراین پژوهش حاضر به مطالعه اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر
خودپنداره و احساس تنهایی دانشآموزان با آسیب شنوایی میپردازد.

روش
جامعه ،نمونهگيري و روش نمونهگيري :پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی اسنت کنه
در آن از طرح پیشآزمون -پسآزمون بناگروه کنتنرل اسنتفاده شنده اسنت .جامعنه آمناری شنامل
تمامی دانشآمنوزان پسنر باآسنیب شننوایی مقطنع راهنمنایی شهرسنتان سناری اسنت کنه در سنال
تحصیلی  1389 -90در مراکزآموزش استثنایی مشغول به تحصیل بودند و تعدادشان  60نفر بود که
از این تعداد نمونهای به حجم  30نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سناده انتخناب شنده و
به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جنایگزین شندند .بنه منظنور جمنعآوری دادههنا از
پرسشنامههای زیر استفاده شد:
مقياس تجديدنظر شده احساس تنهايي :اینن مقیناس توسنط اپیالئنو و کاتروننا)1980( 1
ساخته و توسط شکرکن و میردریکوند ( )1998ترجمنه شند (پاشنا و اسنماعیلی.)2007 ،اینمقیناس
دارای  20گویه است که در یک طیف لیکرت  4درجهای (هرگز=  ،1به ندرت= ،2گاهی اوقنات=
 3و اغلب=  )4به ارزیابی نظر پاسخگویان میپردازد .گویههای شماره ،16 ،15 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،1
19و  20به صورت معکوس نمرهگااری میشوند .حداقل و حداکثر نمرهای که ینک پاسنخدهننده
می تواند در این مقیاس بنه دسنت آورد بنه ترتینب  20و  80اسنت .پاشنا و اسنماعیلی ( )2007طنی
مطالعه ای برای تعیین پایایی این مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و تنصنیف اسنتفاده کردنند کنه
مقدار آنها به ترتیب  0/75و  0/71و روایی آن از طریق اضطراب بررسی و مقدار آن  0/4به دسنت

1. Eppilao & Katrona
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آمد .در پژوهش برنا و سواری ( )2010نیز پایایی این مقیاس با استفاده از ضنریب آلفنای کرونبناخ
 0/73گزارش شد و نتایج حاکی از روایی مناسب این مقیاس بودند.
مقياس خودپنداره راجرز :این مقیاس توسط راجرز )1951( 1تهیه شنده اسنت و از دو فنرم
(الف) که خود واقعی را میسنجد و فرم(ب) که خودآرمانی را میسنجد،تشکیل شده اسنت و هنر
فرم شامل 25سئوال است .در این پرسشنامه یک مقیاس دوقطبی  7درجهای درنظرگرفته شده اسنت
که مفاهیمی که مربوط به مسئله پژوهش است در دو قطنب مقیناس قرارگرفتنهانند .از پاسنخدهننده
خواسته میشود تا مفهومی را روی یک مقیاس دو قطبی  7درجهای عالمتگااری نماید .چنانچنه
پاسخدهنده در این مقیاس نمره  7یا کمتر به دست آورد بیانگر خوپنداره طبیعی است اما اگنر نمنره
بیشتر از  7به دسنت آورد بینانگر خودپننداره ضنعیف و منفنی اسنت .خندیوی ،وکیلنی و مفناخری
( )2011برای بررسی میزان پایائی این پرسشنامه ،ازروش دونیمنه کنردن اسنتفاده کردنند و ضنریب
همبستگی بین نمرههای سؤالهای فرد و سؤالهای زوج را برابنر  0/67بنه دسنت آوردنند و رواینی
آزمون را نیز مورد تأیید قرار دادند .در پژوهش مهیندوست ( ،)2001پایایی این مقیاس بنا اسنتفاده
از روش آلفای کرونباخ  0/84و با استفاده از روش تنصنیف  0/87بنه دسنت آمنده اسنت .رقیبنی و
میناخننانی( )2011نیزدرپننژوهش خننود ،پایننایی آزمننون خودپنننداره را بننا اسننتفاده از روش آلفننای
کرونباخ ،برای فرم الف برابر با  0/69و برای فرم ب برابر  0/60به دست آوردند.
معرفي برنامه آموزشي :جلسنات آموزشنی و تمریننات عملنی آن در  8جلسنه  90دقیقنهای
تنظیم گردید و مواد آموزشی به صورت شفاهی با استفاده از زبان اشاره وکتبی(نوشتنرویتابلو) برای
دانشآموزان با آسیب شنوایی تشریح گردید،به طوریکهنیمیاززمان مربنوط بنه هنر جلسنه بنه ارائنه
مطالب علمی در مورد موضوع جلسنه اختصنا

داده منیشند و بعنداز مندتی اسنتراحت ،نیمنه دو

مجلسه به صورت بحث گروهی پیرامون تمرینات مربوط به موضوع آموزشنی برگنزار منیگردیند.
1. Rojerse

43

اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر خودپنداره و احساس تنهايي دانشآموزان با آسيب شنوايي

در پایان هر جلسه تمریناتی ارائه میشد تا بدینوسیله همه دانشآموزان مباحنث آموزشنی را خنارج
از موقعیننت آمننوزش بننه صننورت تجربننی تمننرین کنننند؛ خالصننه جلسننههننای مننداخالت آمننوزش
مهارتهای ارتباطی که برای دانشآموزان اجرا شد به شرح زیر است:
 جلسه اول :اینن جلسنه ،جلسنهای تنوجیهی بنود کنه ضنمن معارفنه ،در منورد اهنداف
آموزشی و نحوه اجرا و زمان برگزاری جلسات آموزشی صحبت شد.
 جلسه دوم:در این جلسه در مورد تعریف و اهمیت ارتباط ،موانع برقراری ارتباط مؤثر و
نحوه بیان احساسات و نحوه انتقال پیام توضیح داده شد.
 جلسه سوم :پس از مروری بر مطالب جلسه قبل ،در مورد انواع ارتباط که شامل ارتبناط
کالمی و غیرکالمی است ،صحبت شد.
 جلسه چهارم :درمورد مهارتهای چهارگانه ارتباط که شامل شنیدن ،گفتن ،خواندن و
نوشتن است مطالبی ارائه گردید.
 جلسه پنجم :نکاتی را که باید در ارتباط کالمی مدنظر قرارگیرد از جمله نگاه کردن بنه
شنونده،آهنگ صدای آرام و مطمئن و ...بیان شد و در پایان فنون و روشهای بهتر کردن
ارتباط غیرکالمی در هنگام صحبت کردن نیز بیان شد.
 جلسه ششم :در این جلسه درمورد چگونگی بیان افکار و احساسنات خنود بنا اسنتفاده از
عبارات اول شخص مفرد و پایرش احساسات دیگران که ارتباط مثبت نام دارد ،توضنیح
داده شد.
 جلسه هفتم :اهمیت شنونده خوب بودن ،تفاوت بین گوش دادن با شنیدن ،موانع درونی
و بیرونی گوش داد نفعال و واکنشهای احتمالی که یک شنونده ممکن اسنت نسنبت بنه
گوینده داشته باشد توضیح داده شد.
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 جلسه هشتم :پس از مروری بر مباحث جلسه قبنل ،بنه تعرینف قاطعینت و ابنراز وجنود،
ویژگیهای رفتار قاطعانه و ابراز وجود ،به خصو

در موقعیتهای دشوار و نتنایج ابنراز

وجودپرداخته شد.
روش اجرا :پس از انتخاب افراد مورد مطالعه ،مقیناس خودپنندارهراجرزو احسناس تنهنایی بنا
همکاری دو نفر از معلمان دانشآموزان به مدت دو روز در مرکز آمنوزش اسنتثنایی اجراشند و در
طی اجرای پرسشنامهها ،لغات نامفهوم و ناآشنا برای دانشآموزان توسط معلمان توضنیح داد شند و
دستورالعمل مقیاسها به صورت شفاهی و کتبی(نوشتن روی تابلو) برای دانشآموزان تشریح شند.
پس از اجرای پرسشنامهها در پیشآزمون مشخص شد که تمامی دانشآموزان احساس تنهنایی بناال
و خودپنداره پایینی دارند و سپس گروه آزمایشی در 8جلسه  90دقیقنهای مهنارتهنای ارتبناطی را
آموزش دیدند در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافنت نکردنند .پنس ازآمنوزش مهنارتهنای
ارتباطی به دانشآموزان گروه آزمایشنی ،پنس آزمنون اجنرا شند و مجندداً کنل اعضنای دوگنروه
آزمایشی و کنترل ،پرسشنامنههنای احسناس تنهنایی و خودپننداره را تکمینل نمودنند و دادههنای
جمعآوری شده با استفاده از شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزینه
و تحلیل گردید.

نتايج
در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمنرات احسناس تنهنایی و خودپننداره داننشآمنوزان
گروه آزمایش و گروه کنترل ،در پسآزمون ارائه شده است.
جدول  .1شاخص هاي توصيفي احساس تنهايي و خودپنداره گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون

متغیرها

گروه آزمایش

گروه کنترل

خودپنداره

M
5/77

SD
2/06

M
12/14

SD
3/09

احساس تنهایی

40/4

2/55

46/66

1/71
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نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین خودپنداره دانشآموزان با آسیب شنواییدر پسآزمون
گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  5/77و  12/14است و انحراف معینار خودپننداره آنهنا در
دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با  2/06و  3/09است .همچنین مینانگین احسناس تنهنایی
این دانشآموزان در گروه آزمایش و کنتنرل بنه ترتینب  40/4و  46/66و انحنراف معینار احسناس
تنهایی آنها در دو گروه آزمایش و کنترل برابر با  2/55و  1/71است.
جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .به اینن منظنور ابتندا
مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس با استفاده از آزمنون Mبناکس بررسنی شند و
عدم معناداری آزمون  Mباکس بیانگر تأییند همگننی مناتریسهنای وارینانس -کووارینانس اسنت
( )F)3 ،141120( =1/581 ،P=0/191و مفروضننه همگنننی واریننانسهننانیز بننا اسننتفاده از آزمننون لننوین
بررسی شد .با توجه به نتایج آزمون لنوین مفروضنه همگننی وارینانسهنا تأییند شند (،P=0/812
 F)1 ،28( =0/058خودپنداره)؛ ( F)1 ،28( =0/26 ،P=0/61احساس تنهایی)} .بین متغیرهای وابسته نیز
همبستگی معنادار الزم وجود دارد؛ بنابراین شرایط الزم برای استفاده از آزمون تحلیل کووارینانس
برآورده شده است ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتيجه آزمون تحليل کوواريانس چند متغيري نسبت  Fبراي اندازه متغير ترکيبي خودپنداره
و احساس تنهايي

df1

df2

متغیر مرکب (خودپنداره و احساس تنهایی)

2

25

**94/24

خودپنداره

1

19

**

88/81

0/77

احساس تنهایی

1

19

**74/59

0/74

متغیرها

F

مجاور اتای تفکیکی
0/883

توجه :نسبت  Fچندمتغیری از تقریب المبد ایویلکز به دست آمده است.0.01≤**P
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جدول  2نشان می دهد که نتایج آزمون المبدای ویلکز برای متغیر مرکب خودپنداره و احساس
تنهایی معنادار است که این معناداری بیانگر ا ینن اسنت کنه بنا کنتنرل اثنر پنیشآزمنون بنین مینزان
احساس تنهایی و خودپنداره گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (،P>0/001
( = 94/246المبدای ویلکنز ) .)Fهمچنین مجاور اتای تفکیکی حاکی از این است  88درصند از تفناوت
در نمرههای پسآزمون متغیرهای مرکب خودپننداره و احسناس تنهنایی مربنوط بنه تنأثیر آمنوزش
مهارتهای ارتباطی است و توسط آموزش مهارتهای ارتباطی تبیین میشود .نتایج مربوط به تأثیر
آموزش مهارت های ارتباطی بنر تنک تنک متغیرهنای وابسنته ،بنا کنتنرل اثنر پنیشآزمنون (متغینر
کمکی) ،نشان می دهد تفاوت بنین خودپننداره گنروه آزمایشنی کنه تحنت آمنوزش مهنارتهنای
ارتباطی قرار گرفتند و گنروه کنتنرل کنه چننین آموزشنی ندیدنند معننادار اسنت (0.01, = 0/77
)F)1 ،19( = 88/81، Eta≤P؛ همچنننین آمننوزش مهننارتهننای ارتبنناطی بننر میننزان احسنناس تنهننایی
دانشآموزان با آسنیبشننوایی تنأثیر معننادار داشنته اسنت (،0.01, Eta≤P = 0/74

،19( = 74/59

.)F)1

بحث و نتيجهگيري
پنننژوهش حاضنننر بنننا هننندف بررسنننی اثربخشنننی آمنننوزش مهنننارتهنننای ارتبننناطی بنننر
خودپندارهواحساسننتنهاییدانشآموزانبننا آسننیب شنننواییانجام شننده اسننت .نتایجنن زمون تحلیننل
کوواریانس نشانداد که درمرحلهپس آزمون ،میانگین احساس تنهایی گنروه آمنوزش دینده ()40/4
کمتر از میانگین گروه کنترل ( )46/66است .بنابراین میتوان گفت آموزش مهنارتهنای ارتبناطی
توانسته است به نحو مثبتی منجر به کناهش احسناس تنهنایی داننشآمنوزان بنا آسنیب شننواییگروه
آزمایش در مقایسه با دانشآموزان با آسیب شنواییگروه کنترل شود.
این یافته با نتیجنه برخنی از پنژوهشهنای قبلنی از جملنه الهناجین ()2004؛ ارزوکنان ()2009؛
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الیوت 1و گرشام ()1993؛ جونز ،رایس و روسل )1990( 2که بیانگر اثربخشی آموزش مهارتهنای
ارتباطی بر کاهش احساس تنهایی در این زمینه یا زمینههای مشابه بوده است ،همسو است .نتنایج بنه
دست آمده از پنژوهش ریکسناچ ،)1996(3حناکی از آن اسنت کنه برنامنه آموزشنی مهنارتهنای
زندگی و مؤلفههای آن ،نسل جوان را برای برخورد مؤثر با نیازها وچالشهای زنندگی روزمنره بنه
ویژه در زمینه بهداشت جسمانی ،عاطفی و اجتماعی توانمند میسازد و در زمینه کناهش اضنطراب،
افسردگی ،احساس تنهایی و انزوا مؤثراست .وی معتقند اسنت کنه چننین آمنوزشهنایی ،موقعینت
مناسبی را جهت کسب مهارتهای ارتباطی و تعامل با دیگران فراهم مینماید و کسب مهارتهای
الزم ،موجب افزایش توانایی و اثربخشی افراد در رفتارها و روابط بین فردی می شود.
باتوجه به مطالب عنوان شده در ارتباط بامهارتهای ارتباطی و حساس تنهایی ،منیتنوان نتیجنه
گرفت یک رابطه متقابل و دوسویه بینناین دو متغیروجنوددارد؛ احسناس تنهنایی شناید بنه صنورت
جداگانه مشکالت عمدهای را برای دانشآموزان به وجود نیاورد ولنی اینن مسنئله منیتوانند رونند
ارتباط مناسب با همساالن و دیگران را مختل سازد که به دنبال آن دانشآموز با مشنکالت دیگنری
از جمله عدم توانایی در آموختن مهارتهای اجتماعی و ارتباطی الزم روبهرو خواهد شند کنه اینن
مسئله میتواند بر مشکالت وی بیافزاید و در این زمینه دانشآموزان ناشنوا به علنت معلولینت خنود
ممکن است مشکالت بیشتری را تجربه نمایند بنابراین با توجه به یافتههنای پنژوهش لنزوم آمنوزش
مهارتهنای زنندگی و مؤلفنههنای آن از جملنه مهنارتهنای ارتبناطی در کننار خوانندن ،نوشنتن،
ریاضننیات و سننایر دروس آموزشننی احسنناس منیشننود پننس پیشنننهاد منیشننود بننا صننرف وقننت و
پیگیریهای الزم ،آموزش مهارتهای زندگی و مؤلفههای آن در قالب ینک برنامنه حتیبنه عننوان
یک درس در مدارس به ویژه مدارس دانشآموزان با نیازهای وینژه اجنرا شنود .همچننین پیشننهاد
میشود معلمان و مسئوالن تعلیم و تربیت با الگوسنازی مناسنب در زمیننه نحنوه بکنارگیری ارتبناط
1. Elliot
2. Jones, Rise & Russell
3. Reixach
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مؤثر ،بسنتر مسنتعدی جهنت آمنوزش عیننیتنر ،فنراه مسنازند و فرصنتهنایی را فنراهم کننند کنه
دانشآموزان بیشتر با همساالن خود و دیگر افراد به تعامل بپردازند .پنژوهشهنا نشنان دادهانند اگنر
دانشآموزان ناشنوا در موقعیت های تلفیقی با افنراد ناشننوای دیگنر تعامنل داشنته باشنند ،از امنینت
هیجانی بیشتری برخوردار خواهند بود (استینسون و وایتمایر .)1992،1با این حال با توجه به مینزان
شیوع پایین آسیب شنوایی ،این مسئله همیشه ممکن نیست بنابراین بکنارگیری برخنی منداخالت بنا
استفاده از یادگیری مشارکتی 2در افزایش تعامل بین داننشآمنوزان ناشننوا و همسناالن شننوا موفنق
است (کلووین و همکاران.)2002،
همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد مینانگین خودپننداره گنروه آزمنایش()5/77
کمتر از میانگین گروه کنترل ( )12/14در پسآزمون است (الزم به ینادآوری اسنت کنه چننانچنه
پاسخ دهنده در مقیاس خودپنداره نمره  7یا کمتر به دست آورد بیانگر خوپننداره طبیعنی اسنت امنا
اگر نمره بیشتر از  7به دست آورد بیانگر خودپنداره ضعیف و منفی است)؛ بنابراین میتنوان گفنت
آموزش مهارتهای ارتباطی توانسته است به نحو مثبتی منجر به افزایش خودپننداره داننشآمنوزان
پسر با آسیب شنواییگروه آزمایش در مقایسه با دانشآموزان پسر با آسیب شنواییگروه کنترل شود.
این یافته با نتیجه برخی از پژوهشهای قبلی (از جمله فوجیکیوبرینتنون2009 ،؛ ثرینف )2007 ،کنه
بیانگر اثربخشی آموزش مهارتهای ارتبناطی بنر افنزایش خودپننداره داننشآمنوزان بنوده اسنت،
همسو است.
برنامههای مداخله زودهنگام باید به دانش آموز بنا آسنیب شننوایی کمنک کننند تنا در سناختار
خنانواده پنرورش یابنند .بنرای بهبنود تحننول کنودک ،والندین باینند تحنول طبیعنی را بشناسننند و از
تواناییهای کودک نیز آگاه باشند .والدین باید مهارتهای مورد نیاز را بیاموزند تا بتوانند به تحول
کودک کمک کنند .اساسیترین مهارتهایی که والدین بایند یناد بگیرنند عبارتنند از :مهنارت در
1. Stinson & Whitmire
2. Cooperative learning
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ایجنناد ارتبنناط ،آگنناهی از تحننول زبننانی و انتقننال خودپنننداره مثبننت بننه دانننشآمننوز .برنامننههننای
پیشدبستانی نیز برای دانشآموزان با آسنیب شننوایی اهمینت دارنند .اینن برنامنههنا بنه بسنیاری از
دانش آموزان با آسیب شننوایی کمنک منیکننند تنا بنا داننشآمنوزان شننوا ارتبناط برقنرار کننند.
دانشآموز میتواند به کمک این برنامهها مهارت فعالیت در گنروه؛ قواعند تعامنل در گنروه ماننند
نحوه بازی کردن؛ همکاری کردن و رعایت نوبت؛ مهارتهای اجتماعی مختلف که برای موفقینت
در تحصیل ضروری هستند را یاد بگیرد .برنامنههنای پنیشدبسنتانی بنرای داننشآمنوزان و والندین
فرصتی فراهم می کنند تا بتوانند زبان اشاره را تمرین کنند ،به دانشآموزان کمنک منیکننند تنا بنا
آموزش شنیداری و سمعک یاد بگیرند ،از باقیمانده شنوایی خود استفاده کنند و مهارتهنای خنود
را بهبود بخشند (کرک ،گاالگر ،آناستازیو و کلمن.)2006 ،
با توجه به نقش تحول زبان در تحول شناختی ،هیجانی و اجتماعی ،الزم است که والدین شنیوه
ارتباطی مناسب با ویژگیهای کودک بنا آسنیب شننوایی را پیندا کنرده و بنه کنار گیرنند .در اینن
ارتباط نقش مادر در برقراری ارتباط مناسب با فرزنند ناشننوای خنویش و در نتیجنه تحنول مناسنب
زبان کودک بسیار مهم است (حسینخانزاده .)2011 ،باتوجه بنه نقنش روش آمنوزش زبنان اشناره
برای ناشنوایان ،پیشنهاد میشودبرای موزشنمهارتهایارتباطیبنه داننشآمنوزان بنا آسنیب شننوایی از
روش آموزش گفتار خوانی یا لبخوانی بیشتر استفاده شود ،زیرا با بهرهگیری از تمام ظرفینتهنای
حسی این کودکان میتوان زمینه ارتباط معمول توسنط زبنان محناورهای ینا گفتنارخوانی را فنراهم
کرد.
آموزش و توانبخشی نیازمند روندی فعنال و هدفمنند اسنت و بنرای اینکنه بتنوانیم کودکنان بنا
آسیبشنوایی را به جامعه عادی برگردانیم ،نیازمند برنامهای مدون و منسجم هسنتیم بننابراین بنرای
جبران عوارخ ناشی ازآسیب شنوایی باید برنامههای حمنایتی و خاصنی صنورت گینرد و شنناخت
صحیح ازتواناییها ومحدودیتها و جمعآوری اطالعات برای این امرضروری به نظرمیرسد.
پژوهش حاضر بر روی گروهی از دانشآموزان پسر با آسیبشنوایی مقطع راهنمایی شهرستان
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 پایه تحصیلی و جغرافیایی، جنسی،ساری انجام شد بنابراین باتوجه به محدودیتهای سنی
، جنسی، پیشنهاد میشود که این پژوهش در دیگر گروههای سنی،دانشآموزان مورد مطالعه
تحصیلی و جغرافیایی انجام گیرد؛ برای ارزیابی دقیقتر و عینیتر مهارتهای ارتباطی
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ازروش مشاهده با استفاده از دوربینهای،شرکتکنندگان
 یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش این بود که این پژوهش،فیلمبرداری ویدوئویی استفاده شود
تنها بر روی دانش آموزان با آسیب شنوایی اجرا شد که این امر موجب شد امکان مقایسه این گروه
با گروه دانشآموزان عادی فراهم نباشد بنابراین پیشنهاد میشود که این پژوهش با اضافه کردن
گروهی ازدانشآموزان عادی و مقایسه آنها با دانشآموزان با آسیب شنوایی انجام شود تا تصویر
.واضحتری ازمتغیرهای پژوهش فراهم گردد
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The effectiveness of Communication Skills Training on Self –
Concept and Loneliness inStudents with Hearing
Impairment
J. Ranjbar1, M. Tarkhan2, M. Taher3, A. A. Hossein Khanzadeh4 &
M. Esapour5

Abstract
The purpose of the present research was to examine the effectiveness of
communication skills training on self-concept and loneliness in students
with hearingimpairment The method of present research is experimental
and research design is pretest- posttest with control group. The statistical
population consist of boy students with hearing impairmentat middle school
in Sari city that 30 students from them were selected by simple random
sampling method and assigned to two experimental (n=15) and control
(n=15) groups randomly. To collecting data, revised loneliness scale and
Rojerse's self-concept were used. The program of communication skills was
executed at 8 weekly sessions in 90 minutes for experimental group.
Multivariate analysis of covariance showed that communication skills
training decrease loneliness feeling and increase self concept in students
with hearing impairment. These results could support the application of
social skills training in academic courses for students with hearing
impairment.
Keywords: Communication skills training, loneliness, self concept, students
with hearing impairment
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