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 چکیده

 و موثر ارتباط برقراری در را هاآن تا است شده طراحی با آسیب شنوایی بزرگساالن به کمک برای فعال، ارتباطات آموزش برنامه

 توانبخشی ی، یک گزینهدر واقع، این مداخله روانشناخت .دهد یاری روزمره زندگی در بهتر سازگاری برای راهکارهایی آوردن فراهم

برنامه  این. گردندیم مک شنواییوسایل ک از فراتر حلی راه دنبال به یا و نیستند سمعک از استفاده به مایل که است کسانی برای

ی طراحی شده که هم به صورت فردی و هم گروهی قابل اجرا است، بر مبنای راهبردهای حل مسئله و با تاکید بر خودمدیریت

شوار یا شنیدن های پر سروصدا، مکالمه با گویندگان دهای گوناگونی چون مکاناست و فرد را برای قرار گرفتن در موقعیت

باطات فعال، محتوای ی آموزش ارتکند. این پژوهش، به بررسی برنامهرسانی عمومی آماده میندگوها و سایر وسایل اطالعصدای بل

سازی شده و ردیاثربخشی نسخه ف یمقایسهسازی شده این برنامه و ی فردیجلسات، مطالعات انجام شده در این حوزه، نسخه

 ال پرداخته است.ی گروهی برنامه آموزش ارتباطات فعنسخه

 ایی، حل مسئلهسازی شده آموزش ارتباطات فعال، بزرگساالن با آسیب شنوآموزش ارتباطات فعال، نسخه فردی واژگان كلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ,Loughrey et al) گذاردمی برجای افراد اجتماعی عملکرد و شفاهی ارتباط بر نامطلوبی تاثیرات سن، با مرتبط شنوایی آسیب

 طوریکه، به. گرددمی اعیاجتم محیط با افراد موثر ارتباط برقراری از مانع امر، این. دهدمی کاهش را آنها نفس به اعتماد و( 2018

 Idstad) دهند تغییر علمنف به فعال حالت از روابط، در را خود نقش و نموده خودداری ارتباط برقراری از دهندمی ترجیح آنها

et al, 2019.) 

 استفاده: شودمی ارائه درمانی گزینه یک تنها بزرگسال، مراجعان برای معموالً که است داده نشان بالینی شواهد ،دیگر سوی از

1شنوایی کمک وسایل از  (2014Preminger et al,  .)در گفتار درک نتیجه، در و شنوایی میزان افزایش به منجر وسایل، این 
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 رو، این از. دارد هاییمحدودیت و هاضعف برانگیز،چالش هایمحیط در صداها به دادن گوش برای لکن گردد،می آرام هایمحیط

 (.Laplante-Levesque et al, 2010) نماید برطرف را پیرامونی شنیداری مشکالت تواندنمی تنهایی به آنها، از استفاده

2با آسیب شنوایی این در حالی است که بزرگساالن  شامل که را شنیداری توانبخشی هاینامهبر از مختلفی انواع توانندمی 

توان های موجود در این زمینه میاز جمله برنامه .(Rivera et al, 2020کنند ) دریافت باشد،می ارتباطی نیز راهبردهای آموزش

ته به گوش ( و توانبخشی وابسCastiglione et al, 2016(، توانبخشی شنیداری )Kramer et al, 2005به برنامه آموزش خانگی )

(Michaud and Duchesne, 2017) رو هستند.های قابل توجهی روبهاشاره نمود که هر یک با محدودیت 

کنند ود را تمرین میی آموزش خانگی، افراد صرفا نحوه ارتباط برقرار کردن با اطرافیان آشنای خبه عنوان مثال، در برنامه

(Kramer et al, 2005،در توانبخشی شنیداری .) ه استفاده از بکنندگان برای دستیابی به پیامدهای مثبت برنامه، نیاز شرکت

ته به گوش، ی توانبخشی وابس(. همچنین، نتایج حاصل از اجرای برنامهCastiglione et al, 2016شنوایی دارند )وسایل کمک

ی برنامه جموع این عوامل، منجر شد تا(. مMichaud and Duchesne, 2017اند )حکایت از اثربخش نبودن این برنامه داشته

(. پژوهش Hickson et al, 2015ی تکمیلی و جایگزینی برای سمعک طراحی شود )آموزش ارتباطات فعال، به عنوان یک مداخله

آسیب شنوایی،  برنامه آموزش ارتباطات فعال، بررسی محتوای جلسات و اثربخشی آن برای بزرگساالن با حاضر، با هدف معرفی

 ی اولیه صورت گرفته است.آن با نسخه یمقایسهی این برنامه و در نهایت، سازی شدهی فردیعرفی نسخهم

 روش

 Taylor ،Google Scholar، PubMed منابعوجو در میان پژوهش حاضر، با روش توصیفی و از نوع مروری است که با جست

اده شدند شامل وجو استفهایی که برای جستشده است. کلیدواژه ، از منابع مرتبط با آموزش ارتباطات فعال استخراجرهیغ و

ها ا این کلیدواژهبهای حل مسئله بودند. بدین ترتیب منابعی که ساالن با آسیب شنوایی و مهارتآموزش ارتباطات فعال، بزرگ

این برنامه  سازی شدهفردی وجو شدند، شامل موضوعاتی نظیر مداخله آموزش ارتباط فعال، محتوای جلسات، معرفی نسخهجست

مقاله و کتاب طی  13و مقایسه آن با نسخه اولیه و در نهایت، بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه است. این منابع شامل 

گیری قرار گرفت که نتایج آن است. اطالعات حاصل از این منابع، مورد مقایسه، تحلیل، تفسیر و نتیجه 2020و  2005های سال

 مروری در ادامه گزارش شده است. ورتصبه

 نتایج

رفت. این گی قرار موردبررسوجو شده حول موضوع آموزش ارتباطات فعال، مقاالت متعددی های کلیدی جستواژه اساس بر

ین حوزه، ا در شده انجام مطالعات، محتوای جلسات، فعال ارتباطات آموزش یبرنامهمقاالت شامل موضوعاتی چون تعریف 

 آموزش یهبرنام یگروه ینسخه و شده سازییفرد نسخه یاثربخش سهیمقاو  فعال ارتباطات آموزش شده سازییفرد ینسخه

 شود.پرداخته می هاآنبه هر یک از  لیتفصبهبودند. در ادامه،  فعال ارتباطات

 فعال ارتباطات آموزش یبرنامه
(. Rivera et al, 2020) است هابرنامه نیا جمله از باشد،یم مساله حل یراهبردها بر یمبتن که فعال ارتباط آموزش برنامه

 را ییشنوا بیآس با نبزرگساال یارتباط هایییتوانا دارد یسع است، شده یطراح ایاسترال نزلندییکو دانشگاه در که مداخله، نیا

 هایتیموقع در ودموج ییشنوا مشکالت از و دهد ارتقا را هاآن یروان یستیبهز و یزندگ تیفیک بخشد، بهبود روزمره یزندگ در

 را کنندهکتشر ده تا شش حضور تیظرف شد، یطراح یگروه شکل به بار، نیاول یبرا که برنامه نیا .بکاهد یزندگ یروزمره

 Hickson) دیآیم عمل به دعوت جلسات در حضور جهت ز،ین کنندگانشرکت دوستان و خانواده یاعضا از ن،یا بر عالوه. دارد

et al, 2015 .)آغاز هستند، یتوانبخش یبرنامه یمحتوا یکنندهنییتع که افراد یارتباط یازهاین لیتحل و صیتشخ با آموزش 

 .شودیم ارائه انجامد،یم طول به هفته پنج آن، یاجرا که ایقهیدق 90 یجلسه شش در و گرددیم

 مشکالت حل به ،یاختصاص یصورت به نقشه، هر که است یاصل ینقشه پنج شامل فعال، ارتباطات آموزش یبرنامه ن،یمچنه
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 مکالمه ب( صدا، و پرسر هایتیموقع در کردن مکالمه الف(: (Oberg et al, 2014) پردازدیم هاتیموقع نیا از کیهر در موجود

 یعموم رسانیاطالع ستمیس به ادند گوش ه( و گر،ید هاینشانه به کردن توجه د( دشوار، ندگانیگو با ارتباط ج( خانه، اطراف در

 (.Hickson et al, 2007) بلندگوها و هاکروفنیم مثل

 Hickson) اندگرفته شکل مسئله حل یراهبردها یرکارگیبه و بحث ،یعمل نیتمر ش،ینما یمبنا بر ز،ین جلسات ساختار

et al, 2015 )را جلسات لگران،یتسه. شوندیم لیتسه و تیهدا سالمت، حوزه متخصصان از یکی ای گفتاردرمانگر کی توسط و 

 یبرا را ییردهاراهب و کنندیم تیهدا شوند،یم یتلق دشوار کنندگانشرکت نظر به که یارتباط خاص هاینهیزم وسویسمت به

 (.Rivera et al, 2020) دهندیم ارائه یاحتمال مشکالت نمودن برطرف

 الفع ارتباطات آموزش حوزه در شده انجام مطالعات
3اسکارینسی و وورال هیکسون، بار، اولین. است گرفته صورت مطالعاتی فعال، ارتباطات آموزش اثربخشی یزمینه در  (2007)، 

 گروه یک به هاآن. پرداختند با آسیب شنوایی سالخوردگان به فعال ارتباطات آموزش یبرنامه اثربخشی بررسی به پژوهشی، در

 بود، مشابه شرایطی با سالخوردگان نفر از 78 شامل که دوم گروه و دادند ارائه را برنامه این ایی،با آسیب شنو افراد از نفره 100

 بیشتری هایحوزه در دوم، گروه به نسبت اول گروه کنندگانشرکت که داد نشان نتایج. کرد دریافت اجتماعی یبرنامه یک

 و داشتند شنوایی خود مشکل به نسبت تریمثبت نگاه دادند، کاهش را خود ارتباطی هایمحدودیت هاآن. اندکرده پیشرفت

 یحوزه در هاییپیشرفت صرفا دوم، گروه مقابل، در. دادند نشان خود از عمومی بهزیستی یزمینه در مثبتی هایپیشرفت

 بودند. آورده دست به زندگی کیفیت و ارتباطی هایمحدودیت

4اوبرگ. شد ترجمه اسپانیایی و سوئدی جمله از دیگری هایزبان به فعال رتباطاتا آموزش یبرنامه نتایج، این انتشار از پس  

 77 گروهی به او. داد انجام چندمرکزیتی ییک مطالعه فعال، ارتباطات آموزش یبرنامه سوئدی ینسخه از استفاده با ،(2017)

 چون متغیرهایی بر را آن اثربخشی و داد آموزش را برنامه این کنترل، گروه حضور بدون و با آسیب شنوایی بزرگساالن از نفره

5هاپیشرفت مداریمراجع و ارتباطی راهبردهای افسردگی، و اضطراب  بود آن از حاکی پژوهش این نتایج. داد قرار سنجش مورد 

 ند.اداشته ارتباطی راهبردهای از استفاده در توجهیقابل بلندمدت و مدتکوتاه هایپیشرفت کنندگان،شرکت که

6هیکسون و لوپز فوئنته، مارکوتی، ریورا،  فعال ارتباطات آموزش یبرنامه اسپانیایی ینسخه اثربخشی پژوهشی، در ،(2020) 

 فعال ارتباطات آموزش یبرنامه نفره، 30 گروه یک مطالعه، این در. دادند قرار ارزیابی مورد با آسیب شنوایی سالخوردگان بر را

7شناختی تحریک مورد بود، نفر 36 از متشکل که دوم گروه و نمود دریافت را  گروه که داد نشان پژوهش این نتایج. گرفت قرار 

8شنیداری معلولیت و ناتوانی فهرست در بیشتری پیشرفت معناداری، شکل به اول،  است. داشته 

 آموزش ارتباطات فعال سازی شدهی فردینسخه

 حضور از انعم هامحدودیت از برخی است، شده حاصل فعال ارتباطات آموزش یبرنامه اجرای از که مثبتی نتایج رغمعلی

 و ساتجل در شرکت برای نقل و حمل وسایل به دسترسی عدم نامناسب، زمان. شودمی جلسات در افراد از تعدادی موثر

 توانبخشی هایرنامهب در کنندگانشرکت از برخی است ممکن این، بر عالوه. باشندمی هامحدودیت این جمله از جانبی هایهزینه

 ینسخه که شد عثبا ها،محدودیت این مجموع. باشند داشته شرکت است، فعال ارتباطات آموزش یبرنامه با ناسازگار که دیگری

 .(Hickson et al, 2019گردد ) طراحی نیز فعال ارتباطات آموزش یبرنامه شده سازیفردی

 یارائه روش حال، این با. است برنامه این گروهی ینسخه همانند شده، سازی دیفر ینسخه محتوای و آموزشی اهداف

 فعال ارتباطات آموزش برنامه پیشین هنجارهای و الگوها با مطابق کتبی یبرنامه یک نسخه، این اصل، در. است متفاوت مطلب

 در. نماید استفاده خودمدیریتی راهبردهای از ارتباطی، و شنوایی مشکالت و مسائل حل جهت کندمی کمک مراجع به که است

 برنامه و نمایدمی برقرار ارتباط مراجعان با تلفنی تماس طریق از و دور راه از تسهیلگر برنامه، این شده سازیفردی ینسخه

                                                             
3 Hickson, Worrall & Scarinci 
4 Oberg 
5 Client Oriented Scale of Improvement (COSI) 
6 Rivera, Marcotti, Fuente, Fuentes-López & Hickson  
7 Cognitive Stimulation  
8 Inventory of auditory disability and handicap 



 شنوایی شکالتم مورد در تا شوندمی تشویق برنامه این در کنندگانشرکت. دهدمی تطبیق آنها ارتباطی نیازهای با را آموزشی

 که باشدمی دادن گوش هایفعالیت شامل فصول، از برخی همچنین،. کنند صحبت خود زندگی مهم افراد سایر با ارتباطی و

 .(Hickson et al, 2019طلبد )می را دیگری فرد مشارکت

 فعال ارتباطات آموزش یبرنامه گروهی ینسخه و شده سازیفردی نسخه اثربخشی مقایسه

 بررسی مورد با آسیب شنوایی سالخوردگان بر را نسخه این اثربخشی که بودند کسانی اولین از ،(2019) و همکارانهیکسون 

 ارائه سال 81 تا 53 سنی میانگین با نفر، 23 به را فعال ارتباطات آموزش یبرنامه شده سازیفردی ینسخه هاآن. دادند قرار

 و هاپیشرفت مداریمراجع مقیاس از حاصل نمرات بر فردی، شکل به برنامه اجرا که بود آن از حاکی پژوهش این نتایج. کردند

9جایگزین مداخالت-المللی نتایجفهرست بین  معلولیت پرسشنامه از حاصل نمرات بر تاثیری هیچ اما داشته برجای مثبتی اثرات 

1شنوایی 0  .است نداشته 

 ارتباطات موزشآ برنامه گروهی نسخه به نسبت اما شوند،می تلقی هشد سازیفردی نسخه برای مثبتی نتایج ها،این اگرچه

 بر مختصر مروری با. است نشده واقع موثر چندان بود، گذاشته برجای مثبت تاثیر کنندهشرکت 133 از ٪92.5 بر که فعال

 در شده فتهگر کار به راهبردهای و برنامه تسهیلگری یشیوه گروهی، تعامل وجود عدم توانمی نسخه، دو این هایویژگی

 .(Hickson et al, 2019دانست ) گروهی ینسخه به نسبت آن، ترپایین اثربخشی در موثر عوامل از را شده سازیفردی ینسخه

 یریگجهینتبحث و 

 به یارتباط اینیازه رفع در که است با آسیب شنوایی بزرگساالن برای شنیداری توانبخشی برنامه یک فعال، ارتباطات آموزش

 را هاآن ثربخشیا و پرداختیم برنامه این شده سازیفردی و گروهی هاینسخه تبیین به پژوهش این در ما. کندمی کمک هاآن

 است، نشده انجام ال،فع ارتباطات آموزش یبرنامه یزمینه در پژوهشی ایران، در تاکنون که آنجا از. نمودیم مقایسه یکدیگر با

 در مداخله این اثربخشی به توجه با آینده، در رودمی انتظار لذا. شودمی احساس محسوسی طور به هحوز این در پژوهشی خال

 .باشیم مرتبط هایپژوهش اجرای و آن فارسی ینسخه یارائه شاهد افراد، ارتباطی مشکالت بهبود

 و شدن یدیجیتال با توانندمی فعال، ارتباطات آموزش از شده سازیفردی ینسخه چون هاییبرنامه این، بر عالوه

 تواندمی آنالین قالب یک از ادهاستف همچنین،. شوند پشتیبانی تعاملی هایتمرین و هافیلم با و یابند توسعه مطالب، سازیشخصی

 .کند درگیر اطیارتب مسائل حل فرایند در را ارتباطی شریکان سایر و خانواده اعضای و دهد جای خود در را متناسب اطالعات
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Abstract 

The Active Communication Education (ACE) Program was developed for adults with hearing 

impairment to help them to communicate more effective and to provide them with strategies to cope 
better in everyday life. In fact, this psychological intervention is a rehabilitation option for those who 

do not want to use hearing aids or are looking for a solution beyond hearing aids. This program that can 

be run individually or in groups, is designed based on problem-solving strategies and with an emphasis 
on self-management, and prepares the individual to be in a variety of situations, such as noisy places, 

conversation with difficult speakers or hearing the voices of loudspeakers and other public information 

devices. This study are examined the Active Communication Education (ACE) Program, Sessions 
content, some studies in this field, Individualized version of this program (I-ACE) and comparing the 

effectiveness of individualized and group versions of active communication training program. 

Keywords: Active Communication Education, Individualized version of Active Communication 

Education, adults with hearing impairment, problem solving 
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