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 چکیده

انش آموزان ناشنوا با همتایان عادی صورت گرفته است. توجه پایدار و توانایی حل مسئله در د یمقایسهپژوهش حاضر با هدف 

ی شنوایی مشغول به تحصیل در شهر باشد، از بین دانش آموزان آسیب دیدهی میهامقایسی حاضر که از نوع علّی ـ در مطالعه

دنی نیز برای گروه عادی، آزمو 30آزمودنی برای گروه ناشنوا و تعداد  30تبریز، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 

ـ اقتصادی با هم همتا شدند. آزمودنیانتخاب شدند. این دو گروه از نظر جنسیت، هوش، پایه های ی تحصیلی و وضعیت اجتماعی 

های سنجش توجه پایدار )آزمون عملکرد پیوسته( و توانایی حل مسئله )آزمون برج هانوی( مورد هر دو گروه با استفاده از آزمون

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSS 21مستقل و با استفاده از نرم افزار  tها توسط آزمون یسه قرار گرفتند. سپس دادهمقا

هایی از توجه پایدار، تفاوت نتایج پژوهش نشان داد که در خطای ارتکاب و پاسخ حذفی آزمون عملکرد پیوسته، به عنوان شاخص

(. در آزمون برج هانوی >P 01/0)تفاوت بین دو گروه معنادار بود  زمان واکنش،، اما در (<P 05/0بین دو گروه، معنادار نبود )

معنادار بود  ،ی کلنیز که جهت سنجش توانایی حل مسئله به کار گرفته شده بود، تفاوت بین دو گروه مورد مطالعه، در نمره

(01/0 P< .) تر مشکل، عالوه بر درک دقیق ،های شناختیفت این تواناییشناسایی و درک بهتر عوامل تاثیر گذار بر پیشربا

های مختلف شناختی را های این گروه از افراد، در زمینهافتادگیی راهکارهای جدید آموزشی، بسیاری از عقب توان با ارائهمی

 بهبود بخشید.

 ان ناشنوا. آموزدانشتوجه پایدار، توانایی حل مسئله، کلیدی:  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دمهمق

مختل و در تحول فرآیندهای ذهنی  ،های انسان با محیطترین حواس آدمی است که بدون آن بسیاری از سازگاریشنوایی از مهم

میلیون  360( تخمین می زند که تقریبا WHOسازمان بهداشت جهانی )(. 1387شود )موسوی و کرمی نوری، خیر ایجاد میتأ

1و هستند. تقریبا یک دهم این جمعیت مبتال، کودکان هستند )گونفر در جهان با اختالالت شنوایی روبر (. 2019و همکاران،  

های رشد شناختی، اند، نه تنها در تولید زبان، بلکه در دیگر جنبهشنوایی که در پردازش شنیداری دچار مشکلافراد ناشنوا یا کم

گذارد، ه نقص درونداد شنوایی، اثرات متعددی بر شناخت میهایی مبنی بر اینکدهند؛ لذا فرضیهتاخیر قابل توجهی را نشان می

2 وجود دارد )کویتنر توجه پایدار، بیانگر توانایی ادامه های شناختی، توجه پایدار است. یکی از این مهارت(. 2004، و همکاران 

3دادن پاسخِ رفتاری پایدار و ثابت در طی فعالیت پیوسته و مکرر است )سارتر 4؛ به نقل از آلووی0120و همکاران،   ، و همکاران 

های کارآمدی باالی توجه )توجه انتخابی، توجه ی جنبه(. توجه پایدار بیانگر کارکرد توجهی پایه است که تعیین کننده2014

زش شناسان به این دلیل که شرط پایه و اساسی برای پرداباشد. توجه پایدار برای روانتقسیم شده( و ظرفیت شناختی در کل می

باشد، حائز اهمیت است و لذا این نوع از توجه برای رشد شناختی مهم فرض شده است. زمانی که شخص در توجه اطالعات می

هایی در سازگاری با تقاضاهای محیطی و تغییر و تعدیل رفتار )مانند بازداری از رفتار پایدار مشکالتی دارد اغلب با ناتوانی

5ی و پورگسشود )دیگانگنامناسب( مواجه می  (. 1393؛ به نقل از احمدی، 1990، 

هاسازی اند که شامل جلب توجه، حفظ توجه و ر( در توجه پایدار سه مرحله را مشخص کرده1990دیگانگی و پورگس )

ر واقع این دباشد. ی صرف میباشد. اولین مرحله که توجه کردن یا جلب توجه است، بیش از یک بازتاب سوگیرانهتوجه می

ین است اله از توجه، شروع جهت یابی یک موقعیت و هشیاری نسبت به یک محرک خاص است. علی رغم این که قادر به مرح

به حفظ و یا  ی دوم که مربوطای است. مرحلهکه تمرکز خودکار داشته باشد، اما در حقیقت نیازمند پردازش فکری پیچیده

خواهد وجود بک، پیچیده و یا جدید و بدیع باشد. در واقع محرکی که دهد که یک محرباشد زمانی رخ مینگهداشت توجه می

د. اساسا این مرحله، سازما را حفظ کند، باید این دو ویژگی را داشته باشد. در این صورت است که پردازش اطالعات را ترغیب می

هداشت شود. نگست، تبیین میهای مربوط ای محرکاز طریق طول مدت درگیری در یک فعالیت شناختی که در بر گیرنده

های ت یا محرکاند. اگر فعالیی قبل به دلیل نقش پر رنگی که در یادگیری دارد بسیار مهمتوجه همچون توجه طلبی مرحله

لی متأسفانه تکلیف، نسبتا پیچیده باشند، شخص انرژی خود را صرف پردازش اطالعات و به عبارتی یادگیری خواهد ساخت. و

ل داشته باشد. رها ی پایین و ضعیف پیچیده شود و عملکرد ضعیف را به دنباین پتانسیل را دارد تا توسط انگیزهاین مرحله، ا

باشد. رها سازی یم( در رابطه با توجه پایدار 1990های دیگانگی و پورگس )سازی و یا جابجایی توجه، آخرین مرحله از پروسه

رحله از توجه های هدف تعریف نمود. این می و یا مسدود کردن توجه از محرکتوان به سادگی به عنوان جابجایتوجه را می

یازمند رها سازی توجه تواند به لحاظ فیزیکی و ذهنی خسته شده باشد و نتواند به دالیل مختلفی اتفاق بیفتد. مثال فردی میمی

سازد رد فراهم میفتوجه این امکان را برای یک گردد و یا این که در سطوح برانگیختگی، تغییراتی ایجاد شده باشد. رهاسازی 

توجه خود را به  دهد کهای خاص به یک فعالیت، تکلیف و یا یک رویداد از این طریق که به فرد این اجازه را میتا با شیوه

 چیزهای جدید جا به جا سازد، خاتمه دهد. 

6نتایج پژوهش دای و هاوسر و ناشنوا در توجه پایدار، تفاوتی وجود ندارد. این در ( نشان داد که بین کودکان شنوا 2014) 

7های ابرت و کوهنرتحالی است که نتایج پژوهش 8( و مورفی2011)  ( نشانگر آن بود که بین توانایی توجه 2014و همکاران ) 

( همچنین بیان 2011پایدار دیداری و شنیداری کودکان شنوا و دارای اختالالت شنوایی، تفاوت وجود دارد. ابرت و کوهنرت )

                                                             
1. Gu  
2 . Quittner 
3. Sarter 
4. Alloeay 
5. Degangi & Porges 
6. Dye and Hauser  
7. Ebert and Kohnert  
8. Murphy  



باشد. پژوهش دیگری نیز نشان داد که در توجه پایدار شنیداری، داشتند که این نقص در توجه در تکالیف شنیداری بیشتر هم می

    (.     2018اند و کودکان عادی، تفاوت معناداری وجود دارد )صانعی و همکاران، بین کودکانی که کاشت حلزون داشته

ی شنوایی با نواقص زبانی، در آن دچار کمبودهایی رسد افراد آسیب دیدهدهای اجرایی که به نظر میاز کارکر دیگر یکی

ای له، نقش کلیدی دارد، به طوری که وسیلهدرونی زبان در طول فرآیند حل مسئ باشند، توانایی حل مسئله است؛ زیرا کاربرد

ها و ظرفیت برای کنترل و نظارت بر رفتار در یری قواعد، برنامهبرای نظارت بر عملکرد خود و سوال از خود در جریان شکل گ

9کند )ریماینطول فرآیند حل مسئله فراهم می له ایی حل مسئ(. بنابراین تاخیر پایدار در زبان ممکن است توان2008 ،و همکاران 

  را تحت تاثیر قرار دهد. 

1است )هولیواکترین آشکار سازهای تفکر بشر توانایی حل مسئله یکی از مهم 0 های ( و تأثیر آن بر هر جنبه از فعالیت1995، 

شود. در این حالت شود، حالتی از تنش در ذهن او ایجاد میای روبرو میانسانی انکار ناپذیر است. زمانی که یک فرد با مسئله

به حل آن مسئله نائل آید. حل مسئله  گیرد تاهای خود اعم از هوش، تفکر و ... را به کار میکند و تمامی تواناییفرد تالش می

1اند )واتوریابی به یک هدف شدهرسد مانع دستدر واقع فرآیند رفع مشکالت و موانعی است که به نظر می 1 موفقیت (. 2014، 

میماتی کنیم و تصهایی که ما تولید میها و پاسخشود. راه حلها میدر عملکرد حل مسئله باعث برتری ما در بسیاری از موقعیت

دهد، بلکه به طور بالقوه بر پیشرفت شخصی و اجتماعی و گیریم نه تنها پیامد یک موقعیت خاص را تحت تأثیر قرار میکه می

1گیری ما در زندگی نیز تأثیر بسزایی دارند )ناولس و دالنیجهت 2 به طور کلی توانایی (. 1390به نقل از نجاتی و ملکی، ؛ 2000، 

خواهد راهبردهای مؤثر و سازش ی آن فرد میگردد که به وسیلهد شناختی ـ رفتاری ابتکاری اطالق میحل مسئله به یک فرآین

(. به عبارت بهتر، حل مسئله 1384،  و همکاران ای برای مشکالت روزمره را تعیین، کشف یا ابداع کند )بختیاریی مقابلهیافته

ام موفقیت آمیز و متوالی یک سری مراحل بدان دست یافت و مسیر حل تالش برای پیدا کردن یک راه حل است که باید با انج

1از ابتدا مشخص نیست )کوپر 3 تر از دیگران حل کنند. این امر نشانگر آن (. برخی از افراد قادرند مسائل را خیلی سریع1986، 

ای از توانایی در حد متوسط تا هتوان در دامناست که در مورد توانایی حل مسئله نیز سطوحی وجود دارد که این سطح را می

ای از (. یافتن راه حل مسئله نیازمند دامنه2014توانایی در سطح باال بسته به سطح دشواری مسئله، در نظر گرفت )واتور، 

روش شناسانه، کنترل نتایج، و تالش برای تغییر نتایج  یحافظهریزی، های شناختی مشتمل بر تفسیر اطالعات، برنامهمهارت

1باشد )آندرسو و وایتیم 4  ،2004.) 

ناشنوا،  انآموزدانشبین  یمند کنند که تفاوت نظاماند، استدالل میتجربی استفاده کرده تکالیف ازبرخی از مطالعات که 

1ایورهارتو  مارشارکبه عنوان مثال  اجرایی وجود دارد. هایعملکرددر ان شنوا آموزدانشو  شنواکم 5 ( تفاوت قابل 1999) 

 در حالی کهند. یافت ی،سوال 20 تکلیفدر یک شنوا در مقایسه با همتایان عادی گی عملکرد کودکان ناشنوا، کمجهی در چگونتو

1و مک نیل الکنر 6 ناشنوا و کم در هر دو مورد، دانش آموزان  .وردندبرج هانوی به دست آآزمون نتایج مشابهی با  نیز (1994) 

 20( نتایج مشابهی با یک تکلیف 2008) و همکاران ریماینهمچنین . داشتند لهمسئ حلدر  یمشکالت قابل توجه بیشتر شنوا

 214 ییک نمونه را در معلمان عملکرد اجرایی(، 2013در مطالعه ی هینتر مایر ) آیتمی و آزمون برج هانوی به دست آوردند.

آلمانی از  یایان با استفاده از یک نسخهناشنومخصوص و مدارس  عادیمدارس در  شنواکمدانش آموز ناشنوا و نفری از 

1اجرایی عملکرد یرفتاری رتبه یپرسشنامه 7 به طور قابل توجه  تمشکال ،هاتقریبا نتایج تمام مقیاس، مورد بررسی قرار دادند. 

به طور دادند. ن نشا شنوا کودکانی مقایسه با نمونهشنوا درکمان ناشنوا و آموزدانشگروه  برای کارکردهای اجرایی دریی باال

 ند. از دانش آموزان در مدارس ناشنوایان داشت ینمرات بهترعادی ان در مدارس آموزدانشکلی 

                                                             
9 . Remine 
1 0- Holyoak  
1 1- Watore  
1 2- Knowles & Delaney  
1 3- Cooper  
1 4- Anderso & White  
1 5 . Marschark and Everhart 
1 6 . Luckner, & McNeill 
1 7. Behavior Rating Inventory of Executive Functions  (BRIEF-D) 
 



های در زمینه توانایی های اندکیها در مورد توجه پایدار، متناقض بوده و از دیگر سو، پژوهشبا توجه به این که نتایج پژوهش

ان ناشنوا در مقایسه با آموزدانشاین است که آیا بین درصدد بررسی وهش حاضر پژشناختی افراد ناشنوا صورت گرفته است، 

 همتایان عادی در توجه پایدار و توانایی حل مسئله، تفاوت وجود دارد؟

 روش

ن ناشنوای مشغول ی دانش آموزای آماری این پژوهش، کلیهباشد. جامعهی میهامقایس –پژوهش حاضر از نوع مطالعات علّی 

ی نهکه در دام 96-97ی شنوایی در شهر تبریز در نیمسال دوم سال تحصیلی دیدهی کودکان آسیبصیل در مدارس ویژهبه تح

 30ی برای هر گروه هامقایس –سال قرار داشتند، بود. با توجه به این که حدأقل تعداد آزمودنی در تحقیقات علّی  9 -14سنی 

اشنوا )میانگین افت آزمودنی برای گروه ن 30گیری هدفمند، تعداد اده از روش نمونه(، با استف1392شود )دالور،نفر توصیه می

ه در پرونده(، دسی بل، که براساس نظر شنوایی سنج مراکز آموزشی و آخرین اودیوگرام درج شد 75شنوایی بدون سمعک باالی 

عادی که از  آموزشداننفر  30ان عادی، آموزدانشی شنوایی با دیدهان آسیبآموزدانش یمقایسهانتخاب شدند. سپس، جهت 

نتخاب شدند. ی شنوایی همتا بودند، ااقتصادی با گروه آسیب دیده –ی تحصیلی و وضعیت اجتماعیلحاظ جنسیت، هوش، پایه

صرع، بتال به بیماری هایی مانند سال، عدم ا 9-14معیارهای ورود و خروج پژوهش حاضر، نقص شنوایی پیش زبانی، دامنه سنی 

بودند. به منظور  تشنج، غش، ضربه مغزی، نداشتن هر نوع اختالل همراه مانند فلج مغزی، نقص بینایی یا مشکالت حرکتی آشکار

وضیح داده شد و تها، مسئولین مراکز آموزشی و والدین ی انجام پژوهش برای آزمودنیرعایت مالحظات اخالقی، اهداف و نحوه

ز روش ابا استفاده  ها،ه تمامی اطالعات پژوهش محرمانه باقی خواهند ماند. پس از جمع آوری دادهها اطمینان داده شد کبه آن

t  مستقل توسط نرم افزارSPSS-21 ر گرفتند عبارت بودند از:   تحلیل شدند. ابزارهایی که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرا 

شناختی  ی پژوهشگر و به منظور تعیین مشخصات جمعیتسیلهاین پرسشنامه به وی خصوصیات دموگرافیک : . پرسشنامه1 

ان همسان و ی تحصیلی، وضعیت تحصیلی و شغلی والدین و ... به منظور انتخاب دو گروه حتی االمکاز قبیل جنسیت، پایه

 ی شنوایی تهیه گردید.همچنین تعیین میزان و شدت نقص و سن شروع آسیب، در گروه آسیب دیده

1ای آزمون عملکرد پیوستهی رایانهبه منظور بررسی توانایی توجه پایدار از نسخه رد پیوسته:. آزمون عملک2 8  (CPT استفاده )

1شد )ریسولد 9 (. آزمون عملکرد مداوم یک مدل آزمایشگاهی برای سنجش توجه پایدار است. هدف این آزمون 1956، و همکاران

جه متمرکز است. انجام این آزمون، موجب فعال سازی بخش راست سنجش نگه داری توجه، مراقبت، گوش به زنگ بودن و تو

ی فارسی این آزمون متشکل از دو مجموعه محرک )اعداد فارسی یا شود. نسخهای میلوب فرونتال )پیشانی( و لوب آهیانه

ها( محرک محرکدرصد از کل  20محرک ) 30محرک تشکیل شده است. از این تعداد  150تصاویر( است که هریک از آن ها از 

ی دو محرک، ی بین ارائهها پاسخ دهد )کلیدی را فشار دهد(. فاصلهی آنرود با مشاهدهباشند، که از آزمودنی انتظار میهدف می

 200ی آزمایشی، جمعا هزارم ثانیه است. مدت زمان اجرای آزمایش، با احتساب مرحله 200ی هر محرک ثانیه و مدت ارائه 1

های صحیح، تعداد عدم پاسخدهی به آیند عبارتند از: تعداد پاسخغیرهایی که از اجرای این آزمون به دست میثانیه است. مت

و محرک هدف )خطای غفلت(، تعداد پاسخدهی به محرک غیر هدف )خطای ارتکاب( و زمان واکنش به میلی ثانیه )خدادادی 

ای بسیار مشابه این آزمون که قبال آزمون انجام نشده است. ولی نسخههای اعتباریابی هنوز بر روی این (. بررسی1388، همکاران

را برای  93/0تا  59/0روزه ضریب اعتبار  20( در ایران ساخته شد، در یک بازآزمایی 1379) و همکاران به کوشش هادیانفر

 (.1390، ای مختلف آزمون نشان داد )نظیفی و همکارانهقسمت

2این آزمون توسط شالیس: 20ج هانوی. آزمون نوروپسیکولوژیک بر3  1 ، و همکاران( ابداع شده است )سعیدی 1982) 

( این آزمون را به منظور 1982(. شالیس )1982ریزی و حل مسئله است )شالیس، (. این آزمون معروفترین آزمون برنامه1392

ار گرفت، و مفهوم سازی پردازش اطالعات را در ریزی اجرایی در ارتباط با کارکرد پره فرونتال به طور وسیع به کارزیابی برنامه

                                                             
1 8 Continuous performance test  
1 9 Resvold  
2 0. Tower of Hanoi 
2 1. Shallice  



ی روان شناسی (. بسیاری از مطالعات انجام شده در حوزه1384ارتباط با کارکرد پره فرونتال مطرح نمود )قاسم زاده و همکاران، 

هانوی را گزارش  ی آزمون برجی چپ به هنگام حل مسئلهفیزیولوژیک افزایش فعالیت در بخش پره فرونتال به ویژه در نیمکره

ی برج هانوی شامل سه میله با طول برابر که با فواصل یکسان روی یک سطح قرار (. آزمایه1382احدی،  اند )قاسمی وکرده

ها را شود که این دیسکباشد. به آزمودنی یاد داده میهای بزرگ، متوسط و کوچک میاند و سه دیسک چوبی با اندازهگرفته

( دیسک بزرگ نباید روی 1ها قواعد زیر را رعایت کند: آزماینده بچیند و به هنگام حرکت دادن دیسک طبق ترکیب مورد نظر

( در تمام حرکات بایستی دیسک در دست 3تواند جابه جا شود. ( در هر حرکت فقط یک دیسک می2دیسک کوچک قرار گیرد. 

ی سه حرکت برای رسیدن به وضعیت چک و بزرگ با اجازهی تمرینی شامل دو دیسک کویا در میله ها باشد. ابتدا یک مسئله

شود و سپس مسائل سه دیسکی در یک طیف دو تا هفت حرکتی برای اتمام برج تنظیم و اجرا هدف به آزمودنی داده می

ر گرفتن گردد. در این پژوهش از پروفایل سه دیسکی با مسائل هفت حرکتی برج هانوی استفاده شد و به آزمودنی بدون در نظمی

ی زمانی اجازه داده شد تا در شش کوشش متوالی به حل مسائل بپردازد؛ مالک نمره دهی، موفقیت در دو دور متوالی محدوده

ی کل ها از نمرهی بین صفر تا سی با در نظر گرفتن تعداد حرکات اضافی و کسر آنباشد که نمرهبا کمترین حرکات اضافی می

2باشد )نومیننمی 2 (. به طور کلی مطالعات انجام شده در مورد پایایی 1392؛ به نقل از سعیدی و همکاران، 2001،  نو همکارا 

اند. در پژوهش قاسمی و را نشان داده 81/0تا  25/0ی بازآزمایی، ضریب پایایی در دامنه ی بین این آزمون با استفاده از شیوه

بازآزمایی استفاده شده است و ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از  ی( نیز برای ارزیابی اعتبار آزمون از شیوه1382احدی )

 محاسبه شده است.     72/0دو بار اجرای این آزمون برابر 

2توسط اولد فیلد 1970این پرسشنامه در سال  ی دست برتری ادینبورگ:. پرسشنامه4 3 2در دانشگاه ادینبورگ  4 اسکاتلند  

های این پرسشنامه در ایران توسط علی پور و آگاه هریس بررسی شد. گویه 1386ن در سال تهیه گردید و قابلیت اعتماد و اعتبار آ

شامل نوشتن، رسم کردن، پرتاب کردن، استفاده از قیچی، مسواک زدن، استفاده از کارد، استفاده از قاشق، روشن کردن کبریت، 

ی دست برتری باید جمع نمرات راست را در صورت از هباشد. برای محاسباستفاده از ماوس رایانه، و باز کردن درب جعبه می

ضرب نمود. به این  100مجموع نمرات چپ کم کرد و در مخرج این دو مجموع را به هم اضافه کرد و خارج قسمت را در عدد 

نشانگر  -100ی راست برتری کامل و + نشان دهنده100گیرد که قرار می -100+ تا 100ترتیب نمرات فرد در پیوستاری از 

ی ، افراد دوسوتوان نمراتی در گستره -100تا  -40ی چپ برتری کامل است. بدین ترتیب افراد چپ دست نمراتی در گستره

2، ضریب گاتمن97/0گیرند. آلفای کرونباخ آزمون + می100+ تا 40ی و افراد راست دست نمراتی در گستره -40+ تا 40 5 دو  

است. همبستگی  94/0ی دوم و برای نیمه 96/0ی اول اد با روش دو نیمه کردن برای نیمهو قابلیت اعتم 96/0نیمه کردن نیز 

2ی دست برتری چاپمناین پرسشنامه با پرسشنامه 6 باشد )علی پور و آگاه هریس، است که اعتبار تفکیکی باالیی می 75/0 

1386 .) 

گیری معتبر هوش است که به منظور  سنجش و اندازه این آزمون از آزمون های : 27ی ریونهای پیشروندهآزمون ماتریس .5

شود یک تصویر جا افتاده روایی قابل قبولی برخوردار است. در هر سوال این آزمون از آزمودنی خواسته می هوش کلی از پایایی و

رگساالن بصورت جداگانه ی کودکان و بزهای پیشنهادی بیاید. آزمون ریون دارای دونسخهرا، در میان گزینه از یک سری تصویرها

ی مخصوص پرسش ارایه شده و در نسخه 36ی استاندارد مخصوص کودکان، پس از پاسخگویی به ی فرد در نسخهاست. نمره

شود پرسش ارایه شده، در صدک مربوطه قرار گرفته؛ بصورت ضریب هوشی، معرفی می 60بزرگساالن پس از پاسخگویی به  

 ی هوشی در دو گروه استفاده شد. ن به منظور یکسان سازی بهره(. از این آزمو1387)رحمانی،

 نتایج

                                                             
2 2. Numminen 
2 3. Oldfield   
2 4. Edinburgh  
2 5. Guttman  
2 6. Chapman  
2 7 . Raven's Progressive Matrics Test 



ان ناشنوا و عادی(، آموزدانش، اطالعات توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( مربوط به سن دو گروه مورد مقایسه )1در جدول 

 ذکر شده است.

 اهی توصیفی مربوط به سن آزمودنی ها، به تفکیک گروه: آماره 1جدول 

 متغیر
 گروه ناشنوا گروه عادی

M SD M SD 
 83/1 76/11 49/1 33/10 سن

    ارائه شده است. ،های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه، آماره2در جدول شماره 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای شناختی پژوهش به تفکیک گروه: آماره 2جدول 

 گروه ناشنوا گروه عادی متغیر
M SD M SD 

     توجه پایدار   

 43/2 23/2 04/1 93/0 خطای ارتکاب

 36/3 30/2 84/0 33/0 پاسخ حذفی

 32/86 53/485 50/44 87/425 زمان واکنش

     برج هانوی

 83/4 33/22 42/1 37/29 ی کلنمره

اکنش( و توانایی حل مسئله در دانش مستقل برای مقایسه میانگین توجه پایدار )پاسخ حذفی، خطای ارتکاب، زمان و t: آزمون  3جدول 

 آموزان ناشنوا و عادی

سطح  tمیزان  Fمقدار  درجه آزادی انحراف معیار میانگین شاخص

 معناداری

       پاسخ حذفی

     84/0 33/0 گروه عادی

 28/0 45/1 54/0 58 36/3 30/2 گروه ناشنوا

       خطای ارتکاب

     04/1 93/0 گروه عادی

 13/0 -57/1 01/2 58 43/2 23/2 نواگروه ناش

       زمان واکنش

     50/44 87/425 گروه عادی

 01/0 36/3 80/6 58 32/86 53/485 گروه ناشنوا

       حل مسئله

     42/1 37/29 گروه عادی

 01/0 -64/7 67/26 58 83/4 33/22 گروه ناشنوا

ن توجه پایدار )پاسخ حذفی، خطای ارتکاب، زمان واکنش( و توانایی مستقل برای مقایسه میانگی t، نتایج آزمون 3جدول 

محاسبه شده و سطوح معناداری  tحل مسئله در دانش آموزان ناشنوا و عادی را نشان می دهد. در مورد توجه پایدار، مقادیر 

تفاوت معنادری وجود دارد اما  نشانگر آن هستند که در زمان واکنش توجه پایدار، بین دو گروه دانش آموزان ناشنوا و عادی،

بین دو گروه، در پاسخ حذفی و خطای ارتکاب، تفاوت معنادار نیست. همچنین در مورد متغیر توانایی حل مسئله نیز، نتایج 

گویای آن است که بین دو گروه دانش آموزان ناشنوا و عادی، تفاوت معناداری وجود دارد. با بررسی میانگین نمرات دو گروه در 



توان گفت که میانگین نمرات گروه عادی بیشتر و بهتر از نمرات گروه دانش آموزان ناشنواست و به عبارت انایی حل مسئله، میتو

 اند.       بهتر، دانش آموزان عادی در این متغیر، عملکرد بهتری داشته

 گیریبحث و نتیجه

هایی از توجه پایدار، تفاوت مون عملکرد پیوسته، به عنوان شاخصدر خطای ارتکاب و پاسخ حذفی آزها بیانگر آن بودند که یافته

بخش اول این یافته یعنی معنادار  تفاوت بین دو گروه معنادار بود. زمان واکنش،ناشنوا و عادی، معنادار نبود، اما در  بین دو گروه

(، مورفی 2018هش های صانعی و همکاران )نبودن تفاوت بین دو گروه در خطای ارتکاب و پاسخ حذفی را می توان با نتایج پژو

( تقریبا همسو دانست. در تبیین 2014( ناهمسو و با نتایج پژوهش دای و هاوسر )2011( و ابرت و کوهنرت )2014و همکاران )

 که از دست دادن یکی از ابزارهای حسی، منجر به جبران خسارت توسط توان گفتمیی جبران حسی، فرضیهاین یافته براساس 

عملکرد دیداری  ،ی شنواییی کاربردی، افراد آسیب دیدهشود. احتماال براساس این فرضیهسایر ابزارهای حسی دست نخورده می

2باولیرای برای جبران فقدان ورودی شنوایی داشته باشند )توسعه یافته 8 ؛ به نقل از تنگستانی زاده و احمدی، 2006و همکاران،  

ند که محرومیت شنوایی اولیه، به طور خاص منجر به یک سری تغییرات جبرانی در پردازش دیداری ا(. مطالعات نشان داده1393

توان عالمتی دال بر بهبود نسبی توجه پایدار در افراد ناشنوا و معنادار نبودن خطای ارتکاب و پاسخ حذفی را نیز می شودمی

توسعه و اغلب بر حس بینایی شان تمرکز دارند. همچنین  دانست، چرا که این افراد برای دریافت اطالعات از محیطشان،

. به عنوان مثال، انتقال به محیط آموزش راه اندازی شود های محیطیتوسط محرک دیداری، ممکن استسازماندهی توجه 

داشته کودکان ناشنوا  دیداریهای های اضافی بر سیستمخواستدرممکن است  گیسال 7سن  حولتر دررسمی و سازمان یافته

معناداری  .(1393)تنگستانی زاده،  این توانایی شناختی، دخیل باشد بهبود نسبیتواند در در نتیجه سطح تحصیل می. باشد

تفاوت زمان واکنش دو گروه را نیز می توان این گونه تبیین کرد که عملکرد ضعیف کودکان ناشنوا در تکالیف توجه پایدار را 

های عملکردی یازداری ضعیف، که با نواحی پیش پیشانی مرتبط است، نسبت کاری ضعیف و مهارتتوان به ترکیبی از حافظه می

 (. این مسئله با ویژگی تکانشی بودن افراد ناشنوا نیز مرتبط است.     2014داد )مورفی و همکارن، 

تند بدین صورت که گروه دستاورد دیگر پژوهش حاضر این بود که دو گروه، در آزمون برج هانوی عملکرد متفاوتی داش

 همکارانریماین و در تبیین این یافته که با نتایج  .دست آوردنده نمره کمتری ب ،ان عادیآموزدانشان ناشنوا نسبت به آموزدانش

ی برج لهگفت که هریک از مراحل آزمون حل مسئتوان ( همسو است؛ می1393(، تنگستانی زاده )2013هینتر مایر )، (2008)

که زبان درونی  استمطابق با این فرضیه  نتایجی قبل از خود برخوردار است. ز سطح دشواری بیشتری نسبت به مرحلههانوی ا

، (، زبان درونیفتاریخی )ویگوتسکی، لوریا و لئونتی -ی مکتب فرهنگیکند. به عقیدهبازی می ،نقش مهمی در خود تنظیمی

درونی زبان  کاربرد .(2013)هینتر مایر،  در نظر گرفته شده است ،با جهانترین وسیله برای کودک، جهت ارتباط مناسب مهم

ای برای نظارت بر عملکرد خود و سوال از خود در کند، به طوری که، وسیلهله، نقش کلیدی را بازی میدر طول فرآیند حل مسئ

 کند )ریماینله، فراهم میفرآیند حل مسئرت بر رفتار در طول ها و ظرفیت برای کنترل و نظاجریان شکل گیری قواعد، برنامه

های اجرایی از جمله توانایی حل مسئله را تحت (. بنابراین تاخیر پایدار در زبان ممکن است تحول کارکرد2008،  و همکاران

دچار نقص های ارتباطی به علت اختالل شنوایی توانیم فرض کنیم که اگر رشد زبان یا مهارتما می در نتیجهتاثیر قرار دهد. 

پژوهش های یافته .(2013) هینتر مایر،  شده است، رشد عملکردهای اجرایی نیز به طور مشابه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

تکلیف با این ناشنوا در ان آموزدانشبا ان شنوا آموزدانشتفاوت در عملکرد در واقع  از این فرضیه حمایت کرده است. حاضر نیز

2فیگراس) بوده است ،های زبانی کودکانبه طور عمده به علت تفاوت در مهارتله، مسئ توانایی حلهدف بررسی  9  ،و همکاران 

 .(2008و همکاران،  ریماین؛  2008

توان گفت که محرومیت از حس شنوایی، لزوما باعث ایجاد مشکالت شدید در برخی زمینه براساس نتایج پژوهش حاضر می

های شناختی از جمله توانایی گردد. همچنین در صورت وجود مشکالت در برخی زمینهنمیهای شناختی از جمله توجه پایدار 

های پژوهش محدودیتهای مناسب، سعی در جبران آن نمود. از توان با تشخیص مشکل و به کارگیری روشحل مسئله، می
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ی تنوع در این گروه، داشتن امل ایجاد کنندهحاضر این بود که ناشنوایان جمعیت متنوعی از افراد را تشکیل می دهند. یکی از عو

ی این افراد، امکان بررسی این دو گروه به صورت جداگانه فراهم نشد. والدین شنوا یا ناشنوا، است. به دلیل محدود بودن جامعه

در دو وا یا شنوا( پدر و مادر )ناشن شنوایی وضعیتی شنوایی به لحاظ ان آسیب دیدهآموزدانششود در همین راستا پیشنهاد می

ی شنوایی که در مدارس عادی و در مدارس تلفیقی ان آسیب دیدهآموزدانشگروه متفاوت، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین 

کم شنوا در یا  دانش آموزان ناشنوااند در دو گروه متفاوت از نظر کارکردهای اجرایی باهم مقایسه شوند. زیرا مشغول به تحصیل

  کم شنوا در مدارس عادی فرق دارند. یا  ایان از بسیاری جهات با دانش آموزان ناشنوامدارس ناشنو
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Abstract  

The aim of this study was comparing sustained attention and problem solving ability in deaf 

students with normal peers. In the present study that was a causal – comparative study, 

among the hearing impaired students that were educated Tabriz schools, using purposive 

sampling method, 30 subjects for deaf students group and 30 subjects for normal group were 

selected. The two group’s subjects were matched for gender, intelligence, Educational grade, 

and socioeconomic status. The subjects in both groups were compared using tests measuring 

sustained attention (continuous performance test) and problem solving ability (tower of 

Hanoi test). Then, the data were analyzed by independent t-test using SPSS 21 software. The 

results showed that in the commission error and omission sections of the continuous 

performance test as indicators of sustained attention, the difference between the two groups 

was not significant (P> 0.05), but at the reaction time of this test, the difference between the 

two groups was significant (P< 0.01). In the tower of Hanoi test was used to assessed 

problem solving ability, the difference between two groups was significant in the total score 

(P< 0.01). By identifying and understanding the factors influencing the development of these 

cognitive abilities, in addition to a more accurate understanding of the problem, can with 

offer new ways of teaching, improve many of the backwardness of this group of people in the 

different cognitive fields. 
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