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 چكيده

 هایو ناشنوایان انجام شده است، اما پژوهشی که بررسی و کشف چالش توانمندی خود هایمهارت مطالعاتی پیرامون کسب زمينه:

 بررسی و کشف هدف پژوهش حاضر هدف: .توانمندی پرداخته باشد مغفول مانده است خود هایمهارت کسب در ناشنوا نوجوانان

ای انجام و به روش نظریه زمینه این مطالعه با رویكرد کیفی روش:خود توانمندی است.  هایمهارت کسب در ناشنوا نوجوانان هایچالش

مادر نوجوان ناشنوا در تهران  03بود.  0341شد. جامعه پژوهش مادران نوجوانان ناشنوا مادرزادی کانون ناشنوایان شهر تهران در سال 

ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل آوری دادهابزار جمع صورت داوطلبانه در این پژوهش به عنوان نمونه شرکت نمودند.هب

ای )باز، محوری و انتخابی( شهر تهران از کدگذاری سه مرحله ناشنوا نوجوانان مادران نفر از 03شده با های انجامهای حاصل از مصاحبهداده

که مشتمل بر عدم  مفهوم و کدهای محوری شامل نه مقوله عمده است 001کدهای باز حول  ها:يافتهاس و کوربین استفاده گردید. استر

اجتماعی،  پذیرش خودکارآمدی، عدمآزاردیدگی، نا/  رفتار عدم توانمندی والدین در برخورد صحیح با فرزندانشان، سوء آگاهی و

 های شغلی، مشكالت و کژاجتماعی، مشكالت و محدودیت برابریخانوادگی، نا و اجتماعی اقتصادی، یهاکفایتی، محدودیتبی احساس

 دقیق بررسی و ناشنوا نوجوانان به ویژه توجه آمده بدست نتایج به توجه با گيری:نتيجهباشد. آموزشی و تحصیلی می هایکارکردی

 هایمهارت افزایش برای هاییراهكار به منجر تواندمی که است اهمیت ا زح مهارت، کسب و شدن توانمند جهت در روپیش هایچالش

 توانمندیهای خودنوجوانان، ناشنوا، مهارت كليدها: واژه .شود آنان خود توانمندی کل در و زندگی هایمهارت اجتماعی،
Background: Studies have been conducted on the acquisition of self-efficacy skills and the deaf, but 

research that has examined and discovered the challenges of deaf adolescents in acquiring self-efficacy 

skills has been neglected. Aims: The aim of the present study is to discover and examine the challenges 

of deaf adolescents in acquiring the skills to empower themselves. Method: This study was performed 

with qualitative approach and grounded theory method. The Research Society of Maternal Deaf 

Adolescents was born in 1398 in Tehran. 13 deaf teenage mothers in Tehran voluntarily participated in 

this study as an example. The data collection tool was a semi-structured interview . To analyze the data 

obtained from interviews with 13 mothers of deaf teenagers in Tehran Corbin and Strauss three-step 

coding (open, axial, and selective) was used. Results: Open codes around 115 concepts and core codes 

include nine major categories that include lack of awareness and inability of parents to deal with their 

children properly, abuse / harassment, self-efficacy, lack of social acceptance, inadequacy, economic, 

social and other limitations. Family, social inequality, problems and job constraints, problems and 

distortions of educational and training functions.Conclusions: According to the results, it is important to 

pay special attention to deaf adolescents and carefully examine the challenges ahead in order to become 

empowered and acquire skills, which can lead to strategies to increase social skills, life skills and their 

overall self-empowerment. Key Words: Teenagers, deaf, self-esteem skills 
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 مقدمه

های خود و افزایش مهارت امروزه بهبود کیفیت زندگی

به در جامعه  عنوان یك هدفبه های ویژهبا نیازفراد ا 0توانمندی

 هستند شنواکم و ناشنوا، نوجوانان افراد این رود. ازجملهشمار می

تواند نوجوانان آسیب شنوایی می .(2101)عرفات، احمد و حمید، 

ناشنوا را در معرض انزوا قرار دهد )کا و، گا و، هانگ، زیانگ، 

ترین نقایص  (. ناشنوایی و کم شنوایی از مهم2104زانگ و زنگ، 

امیری، پورحسین، طاهریان، قیدری و ) ندیآحسی به شمار می

ن آسیب شنوایی بر فعالیت شناختی و (. همچنی0341معصومی، 

(. پیچیدگی 2101گذارد )روی، می ریتأثهیجانی نوجوانان ناشنوا 

این مشكل، غیرقابل درمان بودن آن و مشكالت ارتباطی همراه آن 

کند )گورباز و همكاران، در زندگی خانواده اختالل ایجاد می

شان را شنوا پرورش فرزندیك از والدین کودکان نا(. هیچ2103

نشان می کنند که گاه شدت مشكالت و دانند و خاطرساده نمی

گرفته است اما برخی از آنها می ها، سراسر زندگی آنها را فراناکامی

 (.2101دانند )لورنس و همكاران، این تجربه را گاه مثبت نیز می

 فردی، بین و فردی هایمهارت و اجتماعی هایمهارت در نقص

 عدم باعث و سازدمی مواجه متعدد مشكالت با نوجوانان را

 رفتاری هایاختالل و مشكالت فردی،بین روابط در آنان سازگاری

 تأثیر محیط با آنها سازگاری و کودک شخصیت رشد بر و شودمی

 بیانگر خودتوانمندی، هایمهارت در کاستی این گذارد؛می منفی

 رفتاری مشكالت و روانشناختی هایاختالل برای بالقوه پیشایندهای

. خود توانمندسازی شامل (2111است )کوک و همكاران، 

هایی شایستگی و داشتن مهارت شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتار

اند. است که برای تحول سالم و تطابق با محیط اجتماعی ضروری

سازی خود توانمندسازی، فرآیند مستمر و دا می و به معنی آماده

-پذیری و آزادی عمل در تصمیمی از انعطافخود با درجه باالی

های ها و رفتارها، ارزشداری و تناسب بین باورگیری است. معنی

های عملكردی و نفس فرد در تواناییشایستگی و اعتمادبه  -فرد 

هایش برای انجام درست وظایف باور فرد در مورد توانایی

زم در خودمختاری و داشتن احساس آزادی و اختیار عمل ال

های مختلف احساس فرد در مورد گیری در موقعیتتصمیم

های زندگی، از ابعاد خود توانمندسازی تأثیرگذاری بر نتایج و پیامد

                                                           
1. Self-empowerment 

 تحت را شدن اجتماعی فرآیند شنوایینا. (2109 شوارزر،)باشد می

 تحولی، تأخیر به منجر تواندمی آن فقدان و دهدمی قرار تأثیر

و  (0343بیگدلی و الهی، )شود  اجتماعی وابطر و ارتباطی مشكالت

 این نگهداری از و مراقبت در زمینه اساسی مسا ل والدین را با

(. 2100سازد )توپول، جیرارد، پیر، تاکر و وهر، می مواجه کودکان

 هایو آزاردیدگی طردشدگی، غفلت دلیل به ناشنوا نوجوانان

 نوجوانان و کودکان به نسبت بیشتری مشكالت جنسی جسمی و

را  آنها رفتاری و عاطفی، اجتماعی رشد عوامل این که دارند شنوا

 رفتاری، مشكالت . در زمینه(2111دهد )سبالد، می قرار تأثیر تحت

 مانند ایناسازگارانه هایرفتار نوجوانان ناشنوا، ارتباطی و اجتماعی

 و سلوک اختالل لجبازی، توجه، پرخاشگری، کمبود فعالیبیش

 مشاهده اجتماعی هایدر زمینه ویژهنفس بهعزت ایینپ سطح

 (.0341زاده و افروز، خو، حسنشود )نیكمی

وجود نوجوان  که دارندمی ( بیان2112لدربرگ و گلباخ )

 که اجتماعی هایشبكه بر مختلفی هایشیوه به شنواکم و ناشنوا

. ذاردگمی تأثیر اندمشغول تعامل به تا آن در کودکان این والدین

 هایشبكه با ناشنوا کودکان مادران که کنندمی بیان محققان این

 جهتاز این  یافته این و داشته تعامل و مشارکت کمتری اجتماعی

 در حیاتی بسیار نقش دارای تواندمی که آیدمی حساببه مهم

 این بر داللت پژوهشی هاییافته. باشد داشته والدین این سازگاری

 با مشكالت رشدی کودک تأثیر تحت خانواده نطباقا که دارند امر

 روانی بر بهداشت تواننا کودک داشتن گیرد،می قرار حسی و

 تقسیم روانی، مشكالت و نگرانی بر عالوه و گذاشته اثر خانواده

 سایر مسا ل از و آگاهی صریح ارتباطی و فرآیندهای هانقش

 اُدونقو، و السازد )کرمی روروبه مشكل با را خانواده اعضای

 تأثیر تحت را شدن اجتماعی یندآفر شنوایی مشكل. درواقع (2101

 است، حسی هاییناتوان ترینپراسترس از یكی و دهدمی قرار

 او اجتماعی روابط و خود فرزند تحول نگران نیز خانواده و والدین

 (.0342زاده، زاده، عالی و مصطفیزاده، رضا)ولی هستند

 والد 31 ( روی2100میسون، زیدمان و پون، مطالعه )ج نتایج

 والدین داد نشان کانادایی شنواکم و ناشنوا دارای کودک

 کودک با زندگی مختلف هایجنبه درباره را های زیادینگرانی

 و تحصیلی وضعیت نگران آنها اکثر. کنندمی ناشنوا تجربه

 مشارکت تجارب بودند. کودکشان زندگی آتی هایفرصت

های چالش مهمترین از یكی که داد نشان در این پژوهش کنندگان
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 و آموزشی هایکارکردی کژ و مشكالت والدین و فرزند ناشنوا،

وسایل  کمبود زندگی، هایمهارت ناکافی تحصیلی است. آموزش

 و یادگیری بودن برآموزش، زمان گرفتن سطحی آموزشی،کمك

 آموزشی محتوای طراحی مطالب، بودن دشوار مطالب، تكرار

 تحكیم انگیزه و تكرار عدم ها،آموزش نبودن عملیاتی ضعیف،

 دادن کردن، تحصیل ترک ها،خانواده آموزش کمبود ها،آموخته

تحصیلی از جمله عوامل مرتبط با  افت دلسوزی، سر از قبولی نمره

 باشد.این مسئله می

خود  پژوهش در ( نیز2101رابطه )کو یتنر و المپروپلو،  این در

 والدین به نسبت والدین نوجوانان ناشنوا که کنندمی بیان نینچ

و  شدیدتر هیجانی مشكالت و والدگری استرس نوجوانان عادی

و توپول،  (2100نولت )در همین راستا . کنندمی گزارش را بیشتری

 که دادند نشان خود هایدر پژوهش جرارد، پیر، تاکر و وهر

 را باالیی استرس و روانی ، فشارناشنوا دارای نوجوان هایخانواده

 و روحی وضعیت بین باالیی همبستگی طرفی از شوند؛می متحمل

 عاطفی و جسمی نیازهای به پرداختن و مادران ویژهبه والدین روانی

منزندیر، لیم، چو، بیونسكی و ویلی  دارد. وجود ناشنوا کودکان

 در را الزم هایتوانایی مادران از بسیاری که دادند، نیز نشان( 2111)

 .ندارند خود ناشنوایی کودک با برخورد و تعامل نحوه

 سالمت از که مادرانی دهدمی نشان هاپژوهش درمجموع نتایج

 کنار و نگهداری پذیرش، در برخوردارند باالتری روانی بهداشت و

 توانندمی بهتر و دارند کمتری مشكل خود فرزند ناشنوایی با آمدن

 مادرانی کهدرحالی نمایند؛ برآورده را خود شنوانا فرزند نیازهای

 تعامل در معموالً دارند، فراوانی استرس و اضطراب تشویش، که

 مانع که دارند ایعدیده مشكالت خود کودکان با صحیح و منطقی

 هایگیریجهت. شودمی منطقی و مطلوب رویكرد یك اتخاذ از

 از مانع آن از ز اندازهابیش حمایت و ناشنوا کامل طرد مانند افراطی

های و کسب مهارت شود،می خودتوانمندساز هایقابلیت پرورش

برای نوجوانان  سازسرنوشت و مهم مسا ل از یكی خود توانمندساز

 (.2100ناشنوا است )کوشالنگار و همكاران، 

آموزش  اهمیت رفتاری و مشكالت بنابراین با توجه به وجود

تاکنون در کشور  اینكه به توجه با خودتوانمندساز و هایمهارت

ناشنوا در  نوجوانان هایچالش شناسایی و پژوهشی درزمینه بررسی

انجام  توانمندی یافت نشد بنابراین خود هایمهارت کسب راستای

 از هایینمونه اساس بر و فرهنگی بافت به توجه با پژوهش

ژوهش با رو این پناشنوا ضرورت دارد. ازاین نوجوانان هایخانواده

 ناشنوا در کسب نوجوانان هایهدف کشف و بررسی چالش

 .توانمندسازی انجام گرفت خود هایمهارت

 روش

های نوجوانان ناشنوا در کسب به منظور بررسی و کشف چالش

ای توانمندی از رویكرد کیفی و روش نظریه زمینههای خودمهارت

تولید نظریه،  مند بهاستفاده شده است. در این روش، محقق عالقه

مدل و یا چارچوب مفهومی است؛ به خصوص زمانی که در زمینه 

پدیده مورد مطالعه اطالع کافی وجود ندارد. این رویكرد یك 

ها شناسی عمومی برای توسعه نظریه بر اساس گردآوری دادهروش

و تجزیه و تحلیل آنها بوده و در طول فرایند تحقیق ساخته و 

که (. با توجه به این0441اس و کوربین، شود )استرپرداخته می

های های پژوهشگر نشان دهنده آن است که در زمینه چالشجستجو

توانمندی، مدلی یافت های خودنوجوانان ناشنوا در کسب مهارت

های کیفی روشی که از بین روشنشده و همچنین در نظر داشتن این

روش نظریه  ها استخراج گردد،که کمك کند تا الگویی از داده

های کیفی از این رویكرد زمینه ای است، پس از میان تمام روش

 استفاده شد.

ای در این پژوهش استفاده شد. از نسخه سیستماتیك نظریه زمینه

در روش سیستماتیك استراس و کوربین، محقق از مدل پارادایمی 

کند تا یك چارچوب نظری تولید کند. مدل پارادایمی استفاده می

 یعلّویكرد استراس و کوربین، هر طبقه را با بررسی شرایط در ر

شود(، شرایط میانجی )شرایطی عواملی که منجر به وقوع پدیده می)

گذارد( و راهبرد نظر اثر میکه از طریق شرایط علّی بر پدیده مورد

های میانجی )عمل یا تعامالت مشخص که از پدیده مرکزی نشات 

 (.0441)استراس و کوربین، شوند گیرند( بررسی میمی

کنندگان در این پژوهش به صورت داوطلبانه و از طریق شرکت

گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند و از ابزار روش نمونه

ها استفاده شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته برای به دست آوردن داده

 جامعه پژوهش مادران نوجوانان ناشنوا مادرزادی کانون ناشنوایان

مطالعه مادران  به ورود بود. معیارهای 0341شهر تهران در سال 

 سال، 01تا  02دارای فرزند نوجوان ناشنوا مادرزادی بین سنین 

 به معتبر و کافی اطالعات دادن پژوهش، در شرکت به تمایل

 .بود ادامه به وی تمایل عدم شامل خروج مالک و پژوهش
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وا در تهران بود که مادر نوجوان ناشن 03این پژوهش نمونه 

 رعایت منظوربه صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند.به

 پژوهش اهمیت و از اهداف کنندگانمشارکت ابتدا اخالقی، اصول

 اطمینان آنها به کردند؛ تحقیق شرکت در رضایت با و شدند آگاه

 همچنین. ماند باقی خواهد محرمانه آنها مشخصات تمام که شد داده

پس از  .شد داده به آنها پژوهش فرآیند تمام در انصراف حق

مادر و رسیدن به غنای الزم و تكرار اطالعات  03مصاحبه فردی با 

ها به مرحله اشباع رسید. مصاحبه با طرح سؤالی به دست آمده، داده

کلی و عمومی در مورد خود توانمندسازی آغاز گردید و در ادامه، 

که به منزله  سؤاالتشد. تعدادی از  به بررسی عمیق آن پرداخته

 در حد چه تا هاخانواده»راهنمای مصاحبه در نظر گرفته شد، شامل 

فرزند شما در »و « دارند؟ دخالت خود توانمندی مهارت فرایند

کنندگان بود. همچنین از شرکت« مدرسه چه مشكالتی داشت؟

و طی رسید درخواست گردید تا موارد دیگری را که به ذهنشان می

 31-91ها نشده بود، مطرح نمایند. مصاحبه سؤالمصاحبه از آنها 

دقیقه به طول انجامید و روی نوار ضبط شد و بالفاصله محتوای آنها 

سازی و تایپ شد و به به صورت کلمه به کلمه بر روی کاغذ پیاده

روش استراس و کوربین تحلیل گردید. معیار اصلی در خصوص 

ها، طبقات و رسیدن به اشباع نظری فیت دادهها، کیتعداد مصاحبه

بود. بعد از خواندن متن هر مصاحبه و درک آن، کد مناسبی به 

ها با همین عبارت یا پاراگراف مورد نظر داده شد. تمام مصاحبه

ها طی سه مرحله روش کدگذاری گردید. در واقع، کدگذاری داده

صورت  کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی

گرفت. در مرحله کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چندین بار مرور 

هایی بر اساس و جمالت اصلی آن استخراج و به صورت کد

های زنده( و یا کلمات مفهومی کنندگان )کد کلمات شرکت

هایی که به های داللت کننده( ایجاد شد. سپس کدپژوهشگر )کد

های گر قرار گرفت. مقولهلحاظ مفهومی مشابه بود، در کنار یكدی

ای که در جریان مرحله کدگذاری باز پدید آمد، در مرحله اولیه

کدگذاری محوری از جهت نقاط تشابه و تفاوت با یكدیگر مقایسه 

ها یا زیر طبقاتی که نقاط اشتراک داشتند، ادغام و حول شد و مقوله

محور مشترکی با عنوان طبقه قرار گرفتند. سپس در کدگذاری 

باشد، انتخابی که مرحله فرآیند ادغام و نهایی و تصحیح طبقات می

ها، پژوهشگر با تمرکز بیشتر بر روی طبقات پدیدار شده، مصاحبه

ها و متون مرتبط، به کشف ارتباط بین طبقات و زیر طبقات یادآور

 بررسی شده پرداخت.

 هايافته

و پس از انجام  شناختی جمعیت یهاشاخص 0در جدول 

 ها و پایان مرحله کدگذاری، یافتهبندی دادهوتحلیل و طبقهیهتجز

 گذاری شد. کدکد مفهوم 001های حاصل از این پژوهش حول 

شده نمایش داده 2شده در این پژوهش در جدول های استخراج

 است.
 

 ناشنوا نوجوانان مادران شناختی جمعیت هایویژگی .0جدول

 وضعیت اقتصادی سن فرزند ناشنوا شغل ت مادرتحصیال وضعیت تأهل سن مادر ردیف

 ضعیف 03 خانه دار سیكل متأهل 11 0

 ضعیف 01 خانه دار سیكل متأهل 91 2

 ضعیف 01 خانه دار بی سواد متأهل 11 3

 ضعیف 02 خانه دار دیپلم متأهل 34 9

 ضعیف 01 خانه دار سیكل متأهل 10 1

 ضعیف 01 خانه دار پنجم ابتدایی متأهل 11 1

 متوسط 02 کارمند لیسانس مطلقه 31 1

 ضعیف 01 خانه دار سیكل متأهل 12 1

 متوسط 01 خانه دار سیكل متأهل 91 4

 ضعیف 01 خانه دار ابتدایی بیوه 11 01

 متوسط 09 کارمند لیسانس مطلقه 92 00

 ضعیف 09 خانه دار دیپلم مطلقه 91 02

 خوب 01 کارمند دیپلم متأهل 91 03
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 های کیفیشده از دادههای باز، محوری و گزینشی استخراج. کد2لجدو

 کد گزینشی )انتخابی( های محوریکد های بازکد ردیف

0 

 -های کودک نگرش منفی نسبت به رفتار -ناشنوا  نسبت ناکارآمد نگرش -عدم توانایی برقراری ارتباط با زبان اشاره 

 -امور  انجام به نكردن تشویق -خانوادگی به خاطر فرزند ناشنوا  نزاع -زندان فر به استقالل ندادن -گشتن  مقصر دنبال

انعطاف  عدم -والدین  ازحدبیش کنترل -آموزش  دیرهنگام شروع ناشنوا و کردن رها -والدین  کافی دانش عدم

ایش این احساس که خستگی والدین در اثر نیاز به کسب اطالعات درزمینه ناشنوایی و پید -فكری  شناختی و پذیری

عدم توجه به توانمندی  -مقایسه فرزند با نوجوانان دیگر  -خواهند مادر / پدر باشند و نه یك معلم یا مربی فقط می

عدم آگاهی از  -های کودک مندینداشتن تصویر دقیقی از عالقه -خودآگاه وابستگی در او های کودک و تقویت نا

های اصولی تقویت و عدم آگاهی از روش -استفاده از تنبیه بدنی در بیشتر موارد  تبع آنهای اصولی تنبیه و بهروش

هماهنگی بین والدین در نا -مناسب کننده در زمان نامناسب و یا استفاده از تقویتهای ناکنندهاستفاده از تقویت

های شدید و انتقال د نگرانیمختل شدن توانایی والدین در حمایت از کودک به دلیل وجو -های اتخاذشده تصمیم

 ها به فرزندنگرانی

عدم  عدم آگاهی و

توانمندی والدین در 

برخورد صحیح با 

 فرزندانشان

کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

2 

های خشونت -خانواده  سوی از گرفتن نادیده -بدنی بدرفتاری -کالمی  بدرفتاری -جامعه  سوی از گرفتن نادیده

های روانی و جسمی کودک، ناسزاگویی( توجهی به نیازعاطفی، تهدید، شرمنده کردن، تمسخر، بی روانی )محرومیت

سوءاستفاده  -سوءاستفاده جنسی  -های بدنی )کتك زدن، پرت کردن، سوزاندن، ضربه زدن با اشیا( خشونت -

 توجهیفیزیكی، سوءاستفاده روانشناختی و بی

 آزاردیدگی/  رفتار سوء
رشد کسب مهارت و 

 خود توانمندسازی

3 

 فعالیت، عدم فرصت جهت بروز انجام در یادگیری، کندی مشكل -ی و انطباق با افراد شنوا ریپذسازشمشكل در 

های خود و عدم آگاهی از توانایی -مسئله  حل در ناتوانی -پذیری عدم مسئولیت -ی روانی و اجتماعی هاتیظرف

تصور منفی در  -گیری در مورد زندگی خود ت به قدرت خود برای تصمیمنگرش منفی نسب -کاربرد آن در زندگی 

تمایل به  -ثبات بی -عدم کنترل بر محیط اطراف و منبع کنترل بیرونی  -تجسم پایدار از وضعیت خود  -مورد آینده 

 فقدان ابتكار و حالت ارتجالی -سازی استفاده از مكانیسم نا ارزنده

 ناخودکارآمدی
رشد  کسب مهارت و

 خود توانمندسازی

9 

 داشتن از کشیدن خجالت -فرزند ناشنوا  کردن پنهان - کردن مسخره و تحقیر، سرزنش -کردن  بدصدا اسامی با

 -زدن  ناجور هایبرچسب - منفی نگرش -ناشنوا  فرزندان روی مردم زنیبرچسب و روانی بار -فرزند ناشنوا 

عدم پذیرش توسط همساالن عادی )طرد  -ست در مورد زبان اشاره تصورات نادر -سرکوفت زدن از سوی دیگران 

 همتاها(

 اجتماعی پذیرش عدم
کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

1 

 قضاوت -کردن  ترحم -بودن  ناکارآمد به باور -ناشنوا  فرد در نفسعزت نبود -دیگران  به وابستگی -پرخاشگری 

 -دوری جستن از دیگران و ترک ارتباطات  -خواب  مشكالت -ردی ف خودباوری عدم -ناشنوا بودن  اساس بر

پذیری زیاد آسیب -نبخشیدن خود به خاطر آسیب به دیگران  -جای کودک )مترجم کودک بودن( صحبت کردن به

 -کمبود تجربه  -ازحد از اطرافیان وزندگی توقع بیش -بدبینی  -خودمحوری زیاد  -گرایی افراطی درون -

 هاعدم تمایل به مشارکت در فعالیت -پذیر تهییج - زودباوری

 کفایتیبی احساس
کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

1 

 -خانواده  پایین اقتصادی سطح -ها )استرس مالی زیاد( خانواده ضعیف مالی قدرت -ناشنوا  با خانواده ارتباطی موانع

 اعضای دیگر برای ازدواج مثل گوناگون هایفرصت شدن سلب -خدمات  دهندهارا ه نهادهای از آگاهی عدم

 عدم استخدام -مرگ یك عضو خانواده  -سطح سواد پایین  -خانواده تك والدی  -خانواده 

 هایمحدودیت

 و اجتماعی اقتصادی،

 خانوادگی

کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

1 

 وجود عدم -اشتغال  در تبعیض -آموزشی  عیضتب -جامعه  آمیزتبعیض هاینگاه -بیمه  خدمات به دسترسی عدم

های ناشنوایان در نبود انجمن -عدم دسترسی راحت به کاشت حلزون  -ویژه  تفریحی اماکن نبود -رفاهی  امكانات

 نقاط مختلف

 اجتماعی نابرابری
کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

1 

ای حرفه مراکز در تمرین و عملی آموزش نبود - توانایی انمیز با مشاغل عدم تناسب – اشتغال فیزیكی و محیطی موانع

مشكل در  -عدم ارا ه تسهیالت مرتبط با معلولیت  -اهمیت اشتغال در مشاغل کم -متناسب نبودن شغل باعالقه فرد  -

ناسب عدم ت -دوری مسافت  -دستمزد کمتر از سایر افراد عادی به دلیل معلولیت  -برقراری ارتباط در محیط کار 

 مناسب همكارانرفتار نا -محیط کار با ناشنوایی 

و محدودیت  مشكالت

 های شغلی

کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی

4 

 بودن برزمان -آموزش  گرفتن سطحی -آموزشی کمك وسایل کمبود -زندگی  هایمهارت ناکافی آموزش

 عدم -ها آموزش نبودن عملیاتی -ضعیف  آموزشی محتوای طراحی -مطالب  بودن دشوار -مطالب  تكرار و یادگیری

دادن نمره قبولی از سر  -ترک تحصیل کردن  -ها خانواده آموزش کمبود -ها آموخته تحكیم انگیزه و تكرار

 افت تحصیلی -دلسوزی 

 مشكالت و کژ

آموزشی  هایکارکردی

 و تحصیلی

کسب مهارت و رشد 

 خود توانمندسازی
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. عدم آگاهی و 0های محوری شامل کد با توجه به جدول یك،

 . سوء2عدم توانمندی والدین در برخورد صحیح با فرزندانشان 

 اجتماعی  پذیرش . عدم9. ناخودکارآمدی 3آزاردیدگی /  رفتار

 و اجتماعی اقتصادی، های. محدودیت1کفایتی بی . احساس1

های . مشكالت و محدودیت1اجتماعی  . نابرابری1خانوادگی 

آموزشی و تحصیلی می  هایکارکردی . مشكالت و کژ4 شغلی

 شود.باشد که در ادامه توضیح داده می

. عدم آگاهی و عدم توانمندی والدین در برخورد صحیح با 0

فرزندانشان: آگاهی و توانایی پایین در برخورد با نوجوان ناشنوا، 

کردند در تجربه مشترک بسیاری از مادران بود. آنها احساس می

عنوان نمونه هایی هستند. بهرخورد صحیح با فرزندشان دچار ضعفب

 :داشت بیان رابطه این در 2مادر شماره 

 خیلی خانواده اعضای و مادران ما ناآگاهی و نادانی میدانم که»

خوبی با پسرمون به تونیمنمی اصالً داره، تأثیر مونبچه روحیه تو

 هاشنیاز اندازهبه ره وخصوص با زبان اشاارتباط برقرار کنیم به

 .«کنه مدیریت رو خودش بتونه تا کنیم کمكش و کنیم توجه بهش

به دلیل وجود بچه ناشنوا  متأسفانه»بیان کرد:  1مادر شماره 

مون از هم پاشید و مجبور به جدایی )طالق( از همسرم خانواده

انداخت دنیا آوردن این بچه رو گردن من می شدم. چون همسرم به

 فهمه و نمیچیز نمیکرد که دیگه این بچه هیچمیشه فكر میو ه

 صورتی کرد درتونه دیگه مستقل بشه و همیشه هم منو مالمت می

 گفت این بچه همهام میکه من مادر بودنم و کامالً حس عاطفی

های مختلف بزارم ولی فهمه و دوست داشتم اینو به کالسچیز می

د طالق با مشورت مادرهایی دیگه همسرم مخالف بود تا اینكه بع

های مهارتی که بچه ناشنوا مثل خودم داشتن فرزندم رو به کالس

های انجمن فرستم و خودمم در کالسمخصوص ناشنوایان می

 .«کنمناشنوایان ایران برای مادرها میذاره شرکت می

های مهم مادران آزاردیدگی: یكی از نگرانی/  رفتار . سوء2

مرتبط با سوء رفتار و آزاردیدگی بود و  اشنوا، نگرانیدارای فرزند ن

اظهار داشتند که فرزندشان در طول زندگی با این مقوله بسیار مواجه 

 شده است.

 تو کهاین از همیشه پسرم» بیان کرد: 3شماره  در این رابطه مادر

 تمسخر، مورد میاد اقوام که خونه تو حتی یا و اجتماع یا مدرسه

 کردن اذیت و گذاشتن سرکار و هاآشنا و وستانشد بازیمسخره

 .«خیلی میده آزار منو این و هستش گریزان جمع از که میشه

. ناخودکارآمدی: ناخودکارآمدی، مقوله دیگری بود که به 3

کننده کنندگان قرار داشت. مشارکتشدت مورد توجه مشارکت

رکاریم، ها سخونه من و همسرم بیشتر وقت تو»گوید: می 01شماره 

 مشكالت به توجه بچمون آموزش بدیم با به کنیمنمی وقت اصالً ما

 نفسعزت اصالً هابچه این مدرسه یا جامعه تو چه و داریم که مالی

 ترس با یا و میكنن خالی شونه میخوای ازشون کاری هر و ندارن

 .«میدن انجام

 پسرم برای اینكه نمیتونه»بیان کرد:  02کننده شماره مشارکت

ها ارتباط برقرار کنه و درخواستاشو بفهمونه با خواهرش و بقیه شنوا

ها پرخاش میكنه و خیلی وقتام کار به دعوا میكشه به خیلی وقت

طوری که دوست نداره کاری پایینه به اشهیروحخاطر همین خیلی 

کنه و حتی چیزی یاد بگیره و اگر هم کاری بهش بسپاریم درست 

 «دهینمانجام 

های اصلی و مهم اجتماعی: یكی از دغدغه پذیرشم عد .9

کنندگان این پژوهش در مورد فرزندانشان، عدم پذیرش شرکت

بیان کرد:  1نوجوان توسط جامعه بود. در این رابطه مادر شماره 

 هاخانواده رو منفی تأثیر جامعه تو ناشنوا بچه باور کنید داشتن»

 بخری، جون به رو مردم هایحرف و هاطعنه باید مدام و میذاره

تونیم ببریم ها نمیبه مهمونی موبچه هاموقع خیلی که میشه طوری

-های فامیل اذیتش میچون هم خودش اذیت میشه و هم ما و بچه

به خاطر همین کمتر بچمون تو جامعه و مراسمات با ما  کنند

 .«هست

پسرم خیلی دوست داره بازی کنه و با » :کرد بیان 1مادر شماره 

های همسایه تو تا از پسرهای دیگه باشه یك روز دیدم با چندبچه

تونست بشنونه بقیه کنه ولی به خاطر اینكه نمیمجتمع داره بازی می

کردن تو بازی گفتن اونا هم از پسرم داشتن سوءاستفاده میچی می

که وقتی من رو دیدن همشون فرار کردن  کردنخیلی اذیتش می

شدم چون پسر من خیلی خجالتی و مظلومه، اونجا خیلی ناراحت 

 «.خیلی دلم سوخت براش

های کفایتی نوجوانان ناشنوا در زمینهکفایتی: بیبیاحساس  .1

کنندگان بود. گوناگون یكی از موارد مشترک اظهارات شرکت

من ایمان » :کرد بیان رابطه این در 03شماره  مادر نمونه عنوانبه

هست و میتونه با همین ناشنوایی خیلی کارها ام توانمند دارم که بچه

 هیچ که میشه مسخره اطرافیان طرف از اونقدر بكنه اما این بچه

 حس العادهفوق منم پسر نداره، کاراش انجام برای نفسیعزت
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 و جدید کارای انجام جر ت اصالً و داره ناکارآمدی و کفایتیبی

 .«نداره رو تازه

خانوادگی: یكی از  و ماعیاجت اقتصادی، هایمحدودیت .1

هایی که دارای فرزند ناشنوا های مشترک در میان خانوادهویژگی

باشد. در هستند، محدودیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی می

 تك که مادر من برای واقعاً» :کرد بیان 0این رابطه مادر شماره 

 بچه یك از که سخته هست دوشم رو زندگی بار و هستم سرپرست

 هایحمایت کسب بدون اونم کنم ساپورتش و کنم حمایت واناشن

 چطور نمیگه و پرسهنمی منو حال ارگانی یا سازمان هیچ بیرونی،

 .«کنیمی تأمین رو مخارج این

به خاطر این بچه ناشنوا »کرد:  بیان 4همچنین مادر شماره 

تا خواستگار داشته ولی  خواهرشم نمیتونه ازدواج کنه تا حاال چند

دن برادرش ناشنوا مادرزادی هستش پشیمون شدن حاال شنی

 «.خواهرشم دچار افسردگی شده

اجتماعی: یكی از مواردی که به صورت غیر مستقیم  برابرینا .1

برابری در میزان کنندگان به آن اشاره شد، نادر اظهارات شرکت

 دسترسی به خدمات اجتماعی برای نوجوانان ناشنوا بود.

من خودم » :کرد بیان رابطه این در 00مادر شماره عنوان نمونه به

خورم و با داشتن این مریض هستم و دیابت دارم و کلی قرص می

-جا رفتم بهزیستی و سازمانبچه ناشنوا خیلی برام سخته کلی همه

ای پرداخت کنند هزینههای دیگه من که مادرشم و خودش کمك 

 «.بسته خوردمجا به دریا اینكه بیمه کنند مارو ولی همه

چرا هیچ جا تفریحی و » :کرد بیان 02همچنین مادر شماره 

وسایل و مراکز برای ناشنوایان نیست تو شهر بچه من خیلی دوست 

داره فیلم ببینه و سینما بره ولی هیچ جا نیست که مخصوص 

 «.ناشنوایان باشه

های های شغلی: از جمله نگرانیو محدودیت مشكالت .1

همی که یك نوجوان ناشنوا در طول زندگی مشترک و مشكل م

باشد. مادران معتقد خود با آن مواجه است، مشكالت شغلی می

های شغلی متناسب با خود در زندگی بودند فرزندانشان فرصت

 نخواهند داشت.

 می این از همیشه من» :کرد بیان 1مادر شماره  نمونه عنوانبه

 و بده انجام رو کاری نهمیتو پسرم شرایط به توجه با آیا که ترسم

 مملكتی تو واال هست، هاشتوانایی و نیازها به توجه با شغلی اصالً

 پسر یك برای که داشت توقع میشه نیست سالم آدم برای کار که

 .«باشه ناشنوا

پسرم با کلی مشقت دیپلم گرفته و »: کرد بیان 01مادر شماره 

ساله به االن یك با این اوضاع اقتصادی اما داره بره سرکار دوست

خاطر اینكه ناشنوا هستش هیچ جا کار براش پیدا نمیشه و به خاطر 

ودعوا داره همینم تو خونه است همیشه و با پدرش همیشه جنگ

دوست داره مهارتی یاد بگیره اما مرکزی جایی باشه پیدا نكره 

 «.هنوز

آموزشی و تحصیلی: بعضی  هایکارکردی و کژ مشكالت .4

های ارا ه ر ارتباط با مدارس استثنایی و کیفیت آموزشاز مادران د

 شده اظهاراتی داشتند.

مدرسه  تو من بچه»کرد:  بیان 1رابطه مادر شماره  این در

 خونه تو هاشآموخته بیشتر و نمیگیره یاد زیادی استثنایی چیز

 یاد رو زیادی مطالب و باشه راحت اونجا باید کهدرحالی هستش،

 .«بشیم راحت دادن آموزش فشار از کمی ما تا بگیره

من و همسرم خیلی عالقه داریم در : »کرد بیان 3مادر شماره 

خصوص کسب مهارت ارتباطی و چگونگی تعامل با بچه مون 

 تو جامعه در ساده زبان به آموزشی اطالعات کسب کنیم اما کتاب

 و رفتاری بایدونبایدهای و برخورد اصول چگونگی زمینه

 «.های ناشنوا خیلی کمهین بچها با عملكردی

 آموزش مدرسه تو که مطالبی و محتوا» کرد: بیان 9مادر شماره 

 و تغییر به کمكی هیچ و نیست هابچه این سطح و حد در واقعاً میدن

 «.نمیشه و هیچ کمكی به بهبود زندگیشون نكرده رفتارهاشون بهبود

نستند های محوری و کد انتخابی تواپژوهشگران بر اساس کد 

تمام طبقات و مقوالت زیر مجموعه را به یكدیگر ربط دهند و 

فرآیند مرکزی پژوهش را کشف نمایند. این فرآیند در نظریه زمینه 

شود. الگوی پارادایمی ای با عنوان الگوی پارادایمی شناخته می

آمده  0مهارت و رشد خود توانمندسازی در شكل  فرآیند کسب

 .است

ای این شده، مدل زمینهنمایش داده طور که در شكلهمان

-پژوهش از یك سری شرایط که شامل شرایط علّی، شرایط زمینه

ها شده که منجر به بروز کنشباشد، تشكیلای و شرایط میانجی می

ها و تعامالت، کسب مهارت و شود. پیامد این کنشو تعامالت می

رشد خود توانمندسازی است. شرایط علّی در این پژوهش 

های نوجوانان ناشنوا بود. شرایط خانوادگی، فردی، الشچ
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 . الگوی پارادایم فرآیند کسب مهارت و رشد خود توانمندسازی0شكل
 

 گيریبحث و نتيجه

 نوجوانان هایف از پژوهش حاضر کشف و بررسی چالشهد

ها نشان می توانمندی بود. بررسی خود هایمهارت ناشنوا در کسب

های نوجوانان ناشنوا در کسب دهد پژوهشی که در آن به چالش

نشده است. بر اساس شده باشد، انجامتوانمندی پرداخته مهارت خود

مدل مفهومی ارا ه شد  آمده از این پژوهش، یكدستهای بهکد

های محوری شامل عدم آگاهی و عدم توانمندی والدین در که کد

آزاردیدگی، ناخودکار /  رفتار برخورد صحیح با فرزندانشان، سوء

 هایکفایتی، محدودیتبی اجتماعی، احساس پذیرش آمدی، عدم

اجتماعی، مشكالت و  خانوادگی، نابرابری و اجتماعی -اقتصادی 

آموزشی و  هایکارکردی ای شغلی و مشكالت و کژهمحدودیت

 تحصیلی در شرایط میانجی خانواده قرار گرفت.

های خود های نوجوانان در مهارتعوامل و چالش از یكی

آگاهی و عدم توانمندی والدین در برخورد به عدم توانمندی،

 و همكاران فیتزپاتریك. شودمی مربوط صحیح با فرزندانشان

 در کودک ناشنوا والد 20 روی کیفی مطالعه یك رد نیز( 2111)

 نشان ناشنوایی کودک ماهیت درزمینه را عدم آگاهی آنها کانادا،

 والد 012 روی( 2111) همكاران و منزندیر مطالعه در. دادند

های الزم را بسیاری از مادران توانایی که نشان داد، ناشنوا کودکان

 نوایی خود ندارند.در نحوه تعامل و برخورد با کودک ناش

و  آزاردیدگی/  رفتار سوء مطالعه این در روهای پیشاز چالش

سوء  جامعه و سوی از گرفتن و نادیده های نامناسبالعملعكس

 توجهیبی و روانشناختی سوءاستفاده فیزیكی و جنسی، استفاده

 که داشتند بیان کنندگانمشارکت. بود ناشنوایی نوجوانان به نسبت

ها رفتارهای تحقیرآمیز و با فرزندان ناشنوای این خانواده معهجا افراد

( 2111جكسون و همكاران ) مطالعه نتایج تمسخرآمیز داشتند که با

از نوجوانان ناشنوا دارای  بسیاری داد نشان هاافتهی دارد. همخوانی

ی و انطباق با افراد ریپذسازشناخودکارآمدی بودند. مشكل در 

زندگی،  در آن کاربرد و خود هایتوانایی زا آگاهیشنوا، عدم

گیری در مورد نگرش منفی نسبت به قدرت خود برای تصمیم

 زندگی خود از جمله عوامل مرتبط با ناخودکارآمدی نوجوانان بود.

 طرد) عادی همساالن توسط پذیرش پذیرش اجتماعی، عدم عدم

 ناشنوا، فرزند کردنپنهان – کردنمسخره و سرزنش ، تحقیر،(همتاها

 زنی برچسب و روانی بار ناشنوا، فرزند داشتن کشیدن از خجالت

 زدن، ناجور هایبرچسب منفی، نگرش ناشنوا، فرزندان روی مردم

 شده ذکر ها و مواردیدیگران، از چالش سوی از زدنسرکوفت 

 نشان نیز هند( در 2102مادران بود مطالعه روت و همكاران ) توسط

 از کودک به معلولیت زدنبرچسب نگران ادرانم از که بسیاری داد

 پژوهش، شده درهای مطرحی از چالشكی بودند. سوی دیگران

 به پرخاشگری، وابستگی. کفایتی نوجوانان ناشنوا استبی احساس

  از جستن دوری خواب، مشكالت فردی، خودباوری دیگران، عدم

 شرايط علی
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 وزندگی، اطرافیان از ازحدارتباطات، توقع بیش ترک ودیگران 

 در مشارکت به تمایلعدم  پذیر،تهییج زودباوری، تجربه،کمبود 

 در مطالعه بود. کفایتیها ازجمله عوامل احساس بیفعالیت

دچار  آنها که دهدمی نشان ناشنوا نوجوان با مادران تجربه

بسیاری در رابطه  خانوادگی و اجتماعی اقتصادی، هایمحدودیت

 هایها هزینهرفع این محدودیت ند وهست با ناشنوایی فرزند خود

 موجب به گاه که کندمی تحمیل ایرانی هایخانواده بر سنگینی

موللی و نعمتی، شود )می در خانواده مشكالت برخی آمدن وجود

 هاخانواده ضعیف مالی قدرت مطالعه، نتایج بر اساس (.0311

 از یآگاه عدم خانواده، پایین اقتصادی سطح ،(زیاد مالی استرس)

 مثل گوناگون هایفرصت شدن سلب خدمات، دهندهارا ه نهادهای

 و کوچك شهرهای در سكونت خانواده، اعضای دیگر برای ازدواج

 تربیت خدمات به دسترسی در طوالنی مسافت و زمان صرف

 هاوالدی ازجمله این محدودیت تك خانواده شنوایی، و گفتاری

 باشد.می

 خدمات اجتماعی برای نابرابری حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

 آن از حاکی هاشود. دادهدیده می جامعه در ناشنوا به افراد رسانی

رفع  درزمینه دولت و تالش جانبههمه هایحمایت رغمعلی که بود

عدم  وضعیت مطلوبی ندارند. نوجوانان ناشنوا های اجتماعی،نابرابری

 جامعه، تبعیض آمیزتبعیض هاینگاه بیمه، خدمات به دسترسی

 نبود رفاهی، امكانات وجود عدم اشتغال، در تبعیض آموزشی،

 نبود حلزون، کاشت به راحت دسترسی ویژه، عدم تفریحی اماکن

مختلف از معضالت موجود در جامعه  نقاط در ناشنوایان هایانجمن 

های مهم در توانمندی این های اجتماعی از چالشاین نابرابری بود.

 محدودیت و مشكالت حاضر، مطالعهدر  رود.ار مینوجوانان بشم

هایی است که والدین و نوجوان شغلی یكی دیگر از چالش های

 شدهانجام تحقیقات. سازدمی مشغول مداوم به خود طوربه را ناشنوا

که  دهدمی نشان ها،بررسی این مشكالت و محدودیت درزمینه

شاغل با میزان توانایی عدم تناسب م اشتغال، فیزیكی و محیطی موانع

 نبودن متناسب ای،حرفه مراکز در تمرین و عملی آموزش فرد، نبود

 تسهیالت ارا ه اهمیت، عدمکم مشاغل در اشتغال فرد، با عالقه شغل

 کار، محیط در ارتباط برقراری در مشكل معلولیت، با مرتبط

 ،مسافت دوری معلولیت، دلیل به عادی افراد سایر از کمتر دستمزد

ها و مشكالت ناشنوایی ازجمله دغدغه با کار محیط تناسب عدم

 شود. درمی خانواده عملكرد شدن مختل شغلی است که موجب

 و اشتغال استقالل، از نگرانی( نیز 2102بررسی روت و همكاران )

 و )جكسون مطالعهدر  بود. های خانوادهناشنوا از اولویت آینده

 آینده کودک، ناشنوایی اینكه از نمادرا اکثر نیز( 2111همكاران 

 تجربه را نگرانی از درجاتی داد خواهد قرار تأثیر تحت را خانواده

 بودند. کرده

 از یكی که داد نشان کنندگان در این پژوهشتجارب مشارکت

 کژ و مشكالت های والدین و فرزند ناشنوا،چالش مهمترین

)جمیسون و  در مطالعه که تحصیلی است. و آموزشی هایکارکردی

 و تحصیلی وضعیت نگران والدین ( نیز اکثر2100همكاران، 

 ناکافی آموزش. بودند کودکشان زندگی آتی هایفرصت

 گرفتن سطحی آموزشی،کمك وسایل کمبود زندگی، هایمهارت

 بودن دشوار مطالب، تكرار و یادگیری بودن برآموزش، زمان

 نبودن عملیاتی ضعیف، آموزشی محتوای طراحی مطالب،

 آموزش کمبود ها،آموخته تحكیم انگیزه و تكرار عدم ها،آموزش

 دلسوزی، سر از قبولی نمره دادن کردن، تحصیل ترک ها،خانواده

 باشد.تحصیلی از جمله عوامل مرتبط با این مسئله می افت

 موردپژوهش گروه اینكه به با توجه :پژوهش هایمحدودیت

های و شرایط و چالش تهران رنوجوان ناشنوا شه دارای مادران

 و شهرها سایر به نتایج تعمیم موجود در این شهر است، در

 بازگو از هاخانواده خودداری همچنین .کرد احتیاط باید هافرهنگ

 والدین از بسیاری اینكه و مشكالتشان و مسا ل از بسیاری کردن

 آوریجمع به نبودند پژوهشگر قادر مصاحبه در شرکت به حاضر

 کدهای و هامؤلفه تعمیم در لذا نشد؛ بیشتر هایخانواده از احبهمص

خود  هایچالش خصوص در مادران با مصاحبه شده از مستخرج

 در این بر عالوه .گردد رعایت احتیاط باید جانب توانمندسازی

 مراحل بر است ممكن ذهنیت پژوهشگران کیفی هایپژوهش

 بر زمینه تالش این در هرچند باشد، تأثیرگذار پژوهش مختلف

 است. پژوهشی محدودیت یك مسئله این درنهایت، بود اما عینیت

 و ایهای مداخلهبرنامه پژوهش: اجرای کاربردی پیشنهادهای

بستر  ناشنوا، و آگاهی والدین خانواده آموزش هایدوره برگزاری

 نوجوانان ناشنوا حضور و پذیرش فرهنگی و اجتماعی جهت سازی

کسب  و استقالل حرفه آموزی و برای مراکزی جادای و جامعه در

 اعضای و افراد زندگی این بهبودکیفیت در تواندمی نیز درآمد

 پیشنهادهای خصوص در .باشد داشته مثبتی تأثیر شانخانواده

 هایبسته شده، مستخرج کدهای به اتكا با گرددمی پژوهشی پیشنهاد
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ناشنوا  نوجوانان و های خانوادهمهارت سازیدر جهت غنی آموزشی

 تدوین وطراحی گردد. برای رشد خود توانمندی،

 منابع
امیری، محسن؛ پورحسین، رضا؛ طاهریان، سعید؛ قیدری، ثریا و معصومی، 

هژژای (. عملكژژرد خژژانوادگی، رواندرسژژتی و تنیژژدگی0341) ینژژام

روزانه والژدین کودکژان بژا کاشژت حلژزون و والژدین کودکژان        

 .1-21(، 11)01، نشناختیمجله علوم رواناشنوا. 

 هیجژانی  هژوش  مقایسژه  و (. بررسژی 0343بیگدلی، الیاس و الهی، طژاهره ) 

مجلژه  زنجژان.   استان دبیرستان دوره ناشنوای و نابینا آموزاندانش
 .22-30(، 021) 9، تعلیم تربیت استثنایی

 در والژژدین فژژراروی (. مشژژكالت0311مژژوللی، گیتژژی و نعمتژژی، شژژهروز )

 .0-00(، 01) 0، سنجیمجله شنواییشنوا. کم فرزندان پرورش

الژژه زاده، سژژعید؛ افژژروز، غالمعلژی و فژژرزاد، ولژژی خژژو، فاطمژژه؛ حسژن نیژك 

 دلبسژتگی  و زبژان  شژنوایی،  حژوزه  در هنگژام  به (. مداخله0341)

 و پیراپزشژژكی علژژوم مجلژژهسژژال.  دو زیژژر ناشژژنوای کودکژژان
 .11-11(، 0) 1، یبخشتوان

، عبژاس  زادهیمصژطف شژیرین و   ده، فرهاد؛ عژالی، ولی زاده، آیدین؛ رضازا

 همتایژان  و ناشژنوا  و نابینژا  کودکان ایستای تعادل (. مقایسة0342)
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