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 چکیده

کودکان دارای نارسایی شنوایی، با تأخیر در تحول و مشکالت مشکل شنوایی فرایند اجتماعی شدن را تحت تأثیر قرار می دهد.

ارتباطی و اجتماعی مواجه هستند و اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همساالن و بزرگساالن نیستند. با توجه به 

مقایسه  -ود. در این پژوهش علیاین موضوع،  هدف این پژوهش مقایسه رفتار انطباقی در دانش آموزان ناشنوای تلفیقی و ویژه ب

تشکیل  1397-98ای، جامعه آماری را کلیه ی دانش آموزان ناشنوای مقطع متوسطه ی دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 

دانش آموز ناشنوای مدارس ویژه به روش نمونه گیری تصادفی ساده  20دانش آموز ناشنوای مدارس تلفیقی و  20دادند. تعداد 

ند، با پرسشنامه رفتار انطباقی وایلند که به معلمان این دانش آموزان داده شد، مورد سنجش قرار گرفتند. برای انتخاب شده بود

مستقل استفاده شد.نتایج نشان داد که بین دو گروه ناشنوای ویژه و تلفیقی از نظر رفتار انطباقی،  tتحلیل داده ها نیز از آزمون 

مشخص گردید که ناشنوایان تلفیقی در زیرمولفه های خود رهبری و جابه جایی عملکرد تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین 

بهتری نسبت به ناشنوایان مدارس استثنائی دارند در صورتی که در زیر مولفه ی ارتباط)تقلید صوت، سروصدا و خندیدن( تفاوت 

 معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.

 ا، مدارس تلفیقی، مدارس استثنائی، رفتار انطباقی.دانش آموزان ناشنو وازه های کلیدی:
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 مقدمه

در یتی ـشخصو ی ـحرکت، ی ـحس، هنیی ذست که مؤلفههای  ارـگیافرو جامع ر بسیازه حقیقت سادر نطباقی ر افتار

ن مدر آیعنی کنا، نهاآا بدن کرار برقرط تباان و اریگردبا ن مدرآکنارت قد(. رفتار انطباقی به معنای 1988،وهنــکد)رــیگیــبرم

ا ــبد رــفط اــتبباعث ارطرفی از ست.اجدید ی با موقعیتهان مدر آهمچنین کنات و تباهاـش، ااـهی  رـگیات، درکراذـمدر 

رت اـه مهـمجموعرا نطباقی ی اهارفتا( ر2005(.اسپارو )1383شود)بوزان، ،زا میاسترسیط امقابله با شرد و وــخاف طرامحیط 

ی هارفتادر رج ـیی رااـلگوه، ایناابرـبنآورد.ی ـمر اـشایسته بو اعی الیق ـجتمظ ااـلحو از کفا دخواد را فراکه د یشمرهایی برم

تعیین د محیط فرد در وـموجی هارمعیارات و نتظااکه توسط دارد نه تأکید ر روزاوـمدی در افری هادنطباقی بر شایستگی عملکرا

د دارد جوت وخالامدو جتماعی امینه ، زمل محیطیاعوس سااها بر دن عملکرـیارـتغیین اـمکاه ـنتیجدر وند. ـمیش

بلکه ؛ نه نیستی روزافعالیتهای گیرراـت بکـجهدی رـفی نطباقی تنها متکی بر قابلیتها(. با این حال ، رفتار ا2005رو،سپا)ا

ل را در عمااین اما اباشند ص تکالیف خام اـنجاه ـبدر قااد فراگر ل ابه هر حادارد.نه تأکید ی روزات هاـفعالید در فرد بر عملکر

ر اــچداقی ــنطبی ااــهرفتازه  ای از روـحاد در رـفاین ابدین معناست که ، گیرندربکارت بندز  اـنیرد وـع مـقامو

رت مها(. یکی از مولفه های مهم رفتار انطباقی مهارت های اجتماعی می باشد. 1987رن و فاکس، وــد )هــنایتوددــمح

ای ـاجتماعی مجموعه رفتار های آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واکنش ه

مشکل شنوایی فرایند اجتماعی شدن را تحت تأثیر قرار می دهد و یکی از پراسترس ترین د. ـودداری کنـاعی خـامعقول اجتمـن

خانواده نیز نگران تحول فرزند خود و روابط اجتماعی او هستند. کودکان دارای نارسایی ناتوانی های حسی است، والدین و 

شنوایی، با تأخیر در تحول و مشکالت ارتباطی و اجتماعی مواجه هستند و اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با 

(. 2014نان با  دشواری روبه روست)ولی زاده، همساالن و بزرگ ساالن نیستند و سازگاری عاطفی و مهارت های اجتماعی آ

پژوهش های متعددی انجام شده است که ضمن گزارش نقص وکاستی مهارت اجتماعی در افراد ناشنوا، به اهمیت آموزش، 

ی ــسرا برــ(. ب2016اکتساب و به کارگیری مهارت اجتماعی و افزایش و رشد این مهارت ها تاکید کرده اند)اسلید و وارن،

،موست ، ویزل و 1991اد استثنائی، پژوهش های متعددی) به پژوه،رــفااعی ــجتمای ــشناسه رواناــینهکوتــشپی

ر چای دبیشتران میزکودکان ناشنوا به ستثنایی ایط اشراع نون امیادر هند دمی(، نشان 1982و1980،ولتز،1999تورپاسکا،

هد دیش میافزرا اوند ـشر رفتار های انطباقی با جامعه دچار مشکالتی دنها  آینکه ل احتماامر ایند و امی شوری گازسات مشکال

س نها فرصت تماآست تا دی  ااـعزان وـمآش ـنداا ـبزان موآنشداین زی اچهساریکپات کالـین مشاکاستن ی هااز راهکه یکی 

ن رشد وـمولفههایی چدن باال برای   رـبن اـمکاتا حد را جتماعی کافی ی اهارتمهاو ته  باشند ـشدی را داعازان موآنشدابا 

 ند. آورهم افرزبان با استفاده از باقی مانده شنوایی و افزایش حس مسئولیت پذیری 

 هددمی ن نشاا را نوـکم شزان موآنش داجتماعی یاهارت تلفیقی بر مهای اـه هـشی برنامـر بخـثن اگوناگوتحقیقات نتایج 

تربیت وتعلیم ای نباید برز را وـمآشـنداگویند که (می1988هان و کافمن)(.هاال2002توماس،،2002،کمبرا،1991)کول و میر،

به عمل ی  معمولی  کالسهادرهایش زخدهی  به نیاـپاسق و نطباای اناموفقی برده و گستری ه تالشهاـنکآرـمگد رـکعاـجه اریژو

ر ــی بــمبنی را هداشوی و ... زسادیی یا عاــسامی تلفیقاا ـبدی عاه و یژارس ومدن در یااناشنوزش موآد. ـباشه مدآ

ر کشون دریاانوـناشزش وـمآه ـه بـر توجـخیی اهالسادر ینکه ابا توجه به و هد دئه میاراتحصیلی و جتماعی ی اهارتدمهاــشر

، توفیقیو نتایج)ت ـگرفرت وـه صـمینزن ـیدهای در اگستری هشهاوکه پژری به طود، گرفته بوارقری توجه بیشتررد ما مو

ستی و دومحیط تلفیقی موجب تعامل (، نشان داد که 1999،موست،ویزل و تورکاسپا،1989، ویزل،1984،ل ـینگر و زیاـهوش

ز ــکامردر ا ــیت ساــمؤسدر ه ـانی کـکدهد کودمی ن ( نیز نشا2002ه است.مطالعه آنه)شدا شنوا و ناشنوزان  وـمـش آنن دامیا

در پژوهش فروع الدین و ند.اجه اندگی با مشکل مودی زیط عاابا شرن مدآرکنادر ند ده اصیل کرــتحه  ژــیوی ــشزموآ

( نیز بر این نکته تاکید شده است که دانش آموزان کم شنوای مدارس تلفیقی و غیر تلفیقی نسبت به دانش 1385همکاران)

رش در مدارس تلفیقی حرکتی بیشتر مورد پذیرش دانش آموزان عادی قرار می گیرند و در مجموع این پذی-آموزان جسمی

ارس دــمزان وــم( نیز نشان داد که دانش آ1388ران )اـهمکو ی ـلهجاهش فروژـنتایج پبیشتر از مدارس غیر تلفیقی است. 

ند. ی دارجتماعی  بیشترادــضر اــفتو رر ــگی کمتدرــفسای ــتلفیقارس دــمزان وــمآش ــنداا ــه بــمقایسدر تثنایی ــسا



، نی هوشیاناتو، نی فیزیکیاستثنایی )ناتوارس امدزان موآنشازداهیوسیگرر( با بر2007ن )آـلیی و مک کینز، سمک مانو، سیت

سه رمحیط مددر ت  فیزیکی پایینی ـطح فعالیـسزان وـمآش ـندان ـیاه ـسیدند کرین نتیجه اسیب بینایی( به و آیی اسیب شنوآ

 د.ـهندیـمن اـستثنایی نشا

بیشتر ، یـتلفیقزش وـمزان در آوـمآش ـنداین اند دارعا اده  برخی ـکه شدوارد تی هم دانتقازش اومع آین نوای البته برا

و کاهش یافته ،  دـکننـیه مـه تجربـلی کاوـمتی اـت  هـا شکسـبن نفسشاه، اعتماد به  شدری گازساوعاطفیت مشکالر چاد

و پ ـهولکوم، یلر(. کو2001و،وـلو اورد ـیمون)دد تحقیر میشوند خودی عان  تاـسدوا ـت بـقابدر رمیکنند که س حساا

ین ـهمچنارد.دـنا ناشنوزان موآنشروی داثر مثبتی بر اهیچ د خودی تلفیقی به خوی که برنامهها( گزارش کردند 1992کویر)ـسا

ای ناشنو زانموآنشدر داانی  ـهیجو اعی ـجتمری اگازسطح پایین سارد مودر مشابه (نتایجی 1980ا)ـفرگیگ و رـتین بـسا

دیس ـمیس و آورااـ(.مام1996زان ویژه به دست آوردند)به نقل از کارتلج، کاکرین و لسی،وـمآش ـنداه ـتلفیقینسبت ب

د وــخن االــا همســه بــمقایسدر ی ــتلفیقارس  دـمه در ژـیی واـهزنیازان دارای موآنشداند که دکر(گزارش 2013)

کم زان وـمآش ـنداجتماعی ی اتهار( نیز مها1384اده)هشخانزوژـپدرمی کنند. راك د ادخوای اعی پایینی برــجتمات ــموقعی

داری به لحاظ معناوت اــه تفــکوی نشان می دهد ایج ــت نتــساه ـگرفتاررـسه قـمقایرد  تلفیقی مودی و عاارس مدا در شنو

 ارد.ندد جووتلفیقی وستثنایی زان اوـمآش ـنوه دارـگدوین ـبری  ماآ

 د:سی می شوریر برال زهشی سؤوپژت بیااده به ـتحقیق با توجین در ا

 آیا تفاوتی بین رفتار انطباقی دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی با دانش آموزان ناشنوای مدارس ویژه وجود دارد؟

 روش 

ی در این تحقیق را مقایسه ای می باشد. جامعه آمار -پژوهش حاضر از نوع علیجامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری: 

تشکیل می دهد. بر اساس آمار  1397-98کلیه ی دانش آموزان ناشنوای مقطع متوسطه ی دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 

 49دانش آموز ناشنوا در مقطع متوسطه دوم مشغول هستند که  95اخذ شده از آموزش و پرورش استثنائی استان زنجان حدود 

نفر  20نفر از مدارس تلفیقی و  20در مدارس تلفیقی تحصیل می کنند. برای انتخاب نمونه، تعداد  نفر 46نفر در مدارس ویژه و 

از مدارس ویژه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سعی بر این شد که نمونه ها از نظر سن ، میزان باقی مانده شنوایی و 

 وضعیت اقتصادی همتا سازی شوند.

 ابزار

یلند با میزان توانایی فرد در برآوردن  نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سر و کار دارد.  این مقیاس مقیاس رشد اجتماعی وا

ماده است. در هر ماده  اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت های آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین )والدین،  117دارای

کودك را به خوبی بشناسد( به دست می آید. اساس مقیاس بر این امر استوار پرستار، خواهر برادر یا به طور کلی هر فردی که 

است که فرد در زندگی روزمره توانایی چه کارهایی را دارد. ماده های مقیاس را می توان به هشت  حیطه تقسیم کرد: خودیاری 

تباط، اجتماعی شدن. این مقیاس روی عمومی، خودیاری در خوردن، خودیاری در پوشیدن، خودرهبری، مشغولیات، جابجایی، ار

و ضریب پایایی  87/0سالگی( هنجاریابی شده است. ضریب روایی  30نفر مرد و زن در هر یک از گروه های سنی)از تولد تا  620

،ترجمه براهنی(. در پژوهش حاضر، برای نمره گذاری پرسشنامه ها از اطالعات 1371گزارش شده است)آناستازی، 92/0آن 

 بهره گرفته شد. معلمان

بعد از اخذ مجوز آموزش و پرورش استثنائی استان زنجان و همکاری کارکنان در ارائه ی آمار  روش جمع آوری اطالعات:

دانش آموزان ناشنوا، نمونه ها به روش تصادفی ساده از لیست انتخاب شدند. سپس پرسشنامه رفتار انطباقی وایلند به معلمان 

مستقل   t،از آزمون آماری23SPSSشد. پس از محاسبه نمرات، و وارد کردن داده هارا در نرم افزار این دانش آموزان داده 

 استفاده شد.



 نتايج

در این  2/17نفر دانش آموز ناشنوای مدارس ویژه با میانگین سنی 20نفر دانش آموز ناشنوای مدارس تلفیقی و  20تعداد 

 پژوهش شرکت داشتند.

 ف استاندارد نمرات آزمون رفتار انطباقی وایلند دانش آموزان ناشنوا را در دو گروه نشان می دهد.میانگین و انحرا 1جدول 

 .1جدول 

 T Pمیزان درجه آزادی  انحراف معیار میانگین تعداد نوع مدرسه شاخص

رفتار 

 انطباقی

 0.01 10.102 38 5.45 93.05 20 تلفیقی

 2.85 79.15 20 استثنائی

طباقی وایلند دارای زیر مولفه هایی می باشد و به دلیل اینکه سواالت سنین مورد نظر این پژوهش سه مقیاس رفتار ان

 زیرمولفه ی جابه جایی،حرکت و جنبش؛ خود رهبری و ارتباطرا دربرداشت، به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفتند. 

ایی ، حرکت و جنبش در آزمون رفتار انطباقی وایلند را ، میانگین و انحراف استاندارد نمرات زیر مولفه ی جابه ج 2جدول

                                              در دو گروه نشان می دهد.

 2جدول 

 T Pمیزان درجه آزادی  انحراف معیار میانگین تعداد نوع مدرسه شاخص

جابه جایی،حرکت و 

 جنبش

 0.01 4.873 38 1.02 8 20 تلفیقی

 1.52 6 20 استثنائی

، میانگین و انحراف استاندارد نمرات  زیر مولفه ی خود رهبری در آزمون رفتار انطباقی وایلند را در دو گروه نشان  3جدول 

                                                                               می دهد.

 3جدول 

 T Pمیزان درجه آزادی  معیارانحراف  میانگین تعداد نوع مدرسه شاخص

 0.03 5.407 38 1.02 6 20 تلفیقی خود رهبری

 1.29 4 20 استثنائی

، میانگین و انحراف استاندارد نمرات زیر مولفه ی ارتباط)تقلید اصوات، سر وصدا کردن و خندیدن( در آزمون رفتار  4جدول 

                     انطباقی وایلند را در دو گروه نشان می دهد.

 4جدول

 T Pمیزان درجه آزادی  انحراف معیار میانگین تعداد نوع مدرسه شاخص

 0.17 0.363 38 2.8 9 20 تلفیقی ارتباط

 2.4 8.7 20 استثنائی

د مستقل نشان داد که تفاوت معناداری در رفتار انطباقی بین دو گروه ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنائی وجو tنتایج آزمون 

مستقل مشخص کرد که این دوگروه در زیر مولفه های خود رهبری و جابه جایی تفاوت معناداری دارند  tدارد.همچنین آزمون 

 اما در زیر مولفه ی ارتباط تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 بحث و نتیجه گیری

با دانش آموزان ناشنوای مدارس استثنائی هدف پژوهش حاضر مقایسه ی رفتار انطباقی دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی 

بود. نتایج به دست آمده به صورت معنادار نشان داد که گروه ناشنوای تلفیقی از نظر رفتار انطباقی، عملکرد بهتری نسبت به 

 ناشنوایانی که در مدارس استثنایی تحصیل می کنند، دارند.



( مبنی 1999(موست،ویزل و تورکاسپا)1989( ویزل)1984ل)ـینگزر و یاـهوش، توفیقینتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات

ه است، همخوانی دارد. زیرا رفتارهای شدا شنوا و ناشنوزان  وـمآش ـنن داستی میاو دومحیط تلفیقی موجب تعامل بر این که 

از رفتارهایی که در جامعه  انطباقی در حین تعامل فرا گفته می شوند. از آنجا که ناشنوایان محصل در مدارس استثنائی بسیاری

 وجود دارد را تجربه نمی کنند، در رفتارهای انطباقی مد نظر جامعه عملکرد پایین تری دارند.

همچنین مشخص گردید که ناشنوایانی که در مدارس تلقیفی مشغول به تحصیل هستند در زیرمولفه های خود رهبری و 

رس استثنائی دارند در صورتی که در زیر مولفه ی ارتباط)تقلید صوت، سروصدا جابه جایی عملکرد بهتری نسبت به ناشنوایان مدا

نظریه خودرهبری بر مبنای نظریه یادگیری اجتماعیو نظریه شناخت و خندیدن( تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد. 

سئله می باشد که ناشنوایان مدارس که بر یادگیری از محیط تاکید دارند. نتایج پژوهش حاضر موید این م باشداجتماعیمی

تلفیقی خود رهبری بهتری دارند.تفاوت در زیر مولفه ی جابه جایی و حرکت به این موضوع اشاره دارد که فرد می تواند بدون 

 کمک دیگران و بدون وابستگی فعالیت های بدنی که برای رفتار انطباقی الزم می باشد را انجام دهد.

(که 2007ن )آـلیی و مک کینزس، مک مانو، سیتینه زیرمولفه ی جابه جایی و تحرك با تحقیقات نتایج این پژوهش در زم

ین نتیجه اسیب بینایی( به و آیی اسیب شنو، آنی هوشیاناتو، نی فیزیکیاستثنایی )ناتوارسانمدزاموآنشازداهیوسیگرربا بر

، همخوانی دارد اما دـهندی  ـمن اـستثنایی نشاسه رمدمحیط در ت  فیزیکی پایینی ـطح فعالیـسزان وـمآش ـندان ـیاسیدند ر

ناشنوایان مدارس تلفیقی با ناشنوایان مدارس استثنائی در زیرمولفه ی ارتباط) تقلید اصوات، سر و صدا و خندیدن( تفاوت 

ند که همسو با نتایج تحقیقات معناداری ندارند. عالوه بر نبود تفاوت منادار، هر دو گروه نمرات پایینی در این زیر مولفه دریاف کرد

( که نشان داد کودکان دارای نارسایی شنوایی، با تأخیر در تحول و مشکالت ارتباطی و اجتماعی مواجه هستند 2014ولی زاده)

و اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همساالن و بزرگ ساالن نیستند و سازگاری عاطفی و مهارت های اجتماعی 

ورش استثنائی پرزش و مون آمتخصصاان و زــیره ــبرنامن، ئوالــد مســنایتوــونی مــهش کنوژــپبا  دشواری روبه روست.آنان 

ه ـچریکپای برنامههاش گسترزی و سادی ت  عاـحیح نهضـعه صـتوسی وـحرکت به سو ت   شناخت بیشتر ـجهدی را در اـعو 

ندگی ه در آن زینددر آه  ـنچآمحیطهایی مشابه ای برن را کادگیر کوافرزش موآساند.ری ریاا ناشنوزان موآنشای  دارـبزی اـس

ب ـند متناسابتواو تا د ئه می شواراخدماتی دك به کوو هد دمیار قردی سه عارمدان را در ناتودك کو، می کند ده ماد آهند کراخو

 ست .زان اموآنش، معلمان و  دادینـلوازی اـسده اـمم آ تلزـمسزی گیرساافرد. سه شورمدرات  اـنتظو اعیت ـضوا ـب

قل  ادـ.حدارد ر ـه تغییـبز اـنیزش وـمی  آرـنظی هم پایههاو  ی ـعملی هاروشهم زی، گیرساافری حرکت به سودر 

گرفتن ار رـلویت قوم در اولززان، موآنش ی داطبقه بندد هی مجددساختای دروس، محتوی و شامل تغییر شکلبندات تغییر

م مستلزات  ین تغییراز است که هر یک اشیابی در ارزهم و شی زموی  آزـیره ـبرنامدر م ـهدی رـفی اـهوت  اـه تفـتوجه ب

یند تلفیق ابا فرزی گیرسااکه فران یر(.در ا1999ارس عادی است)گروه رنسانس،دـمن اـمعلمی ذیرـپف اـنعطی و اگرای حرفه

ز در ست هنوه اشدوع شردی عاارس مدزان در موآیردز  جایگزینی ـینو یدگی جسمانی دسیبو دارای آنابینا ا، ناشنون کادکو

متمرکز زی  اـگیرسای   فرـساسار ـر عناصـهشهایی که بوپژان فقدد  و وـیک نظریه نگریسته میشرت به صوارد موری از بسیا

 ست .د اخته باشند کامالً مشهوداگیر پرافرزش موی آچالشهاو ها ، ارزشنعابه موو باشند ه شد

 بعمنا
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Abstract 

Hearing problems affect the process of socialization. Children with hearing loss are delayed in 
communication and communication and social problems, and often are unable to form social and 

interaction relationships with peers and adults. Given this, the aim of this study was to compare 

adaptive behavior in integrated and special deaf students. In this causal-comparative study, the 

statistical population consisted of all deaf high school students in Zanjan in the 1397-98 academic 
year. Twenty deaf students from integrated schools and 20 deaf students from special schools were 

selected by simple random sampling, according to a survey conducted by the Thai Teachers Adaptive 

Behavior Act. Independent t-test was also used to analyze the data. The results showed that there was 
a significant difference between the two special and deaf groups in terms of adaptive behavior. It was 

also found that integrated deaf people have better performance in their sub-disciplines of leadership 

and mobility than exceptional school deaf people, while there was no significant difference between 
the two groups under the component of communication (sound imitation, noise and laughter). 

Keywords : Deaf students, integrated schools, exceptional schools, adaptive behavior 

 
 


