
~ 45 ~ 

International Journal of Advanced Academic Studies 2021; 3(1): 45-51 
 

  
 

E-ISSN: 2706-8927 

P-ISSN: 2706-8919 

www.allstudyjournal.com 

IJAAS 2021; 3(1): 45-51 

Received: 23-11-2020 

Accepted: 25-12-2020 
 

  ه سردار صدیقیپوهنیار خواج
عضو کادر علمی دیپارتمنت 

روانشناسی و تعلیم وتربیه 

ناشنوایان پوهنحی تعلیمات 

پوهنتون تعلیم وتربیه  اختصاصی

 شهید استاد ربانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

  پوهنیار خواجه سردار صدیقی

عضو کادر علمی دیپارتمنت 

اسی و تعلیم وتربیه روانشن

ناشنوایان پوهنحی تعلیمات 

پوهنتون تعلیم وتربیه  اختصاصی

 شهید استاد ربانی

 

 در ناشنوا کودکان به خواندن مهارت آموزش یوههایش یبررس
 کابل شهر خاص مکاتب
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 چکیده

کند چناچه افرادی که در این فراد ایفا میتوانایی خواندن نقش بسیار مهمی را در موفقیت تحصیلی و شغلی ا
اند، از لحاظ تحصیلی مهارت تبحر باالیی دارند نسبت به افرادی که در این زمینه عملکرد ضعیف داشته

اند شغل مناسب را برای خود کسب کنند. متاسفانه نتایج تحقیقات متعدد و توانسته های خوبی داشتهپیشرفت

اند، با وجود اینکه به دلیل داشتن مشکالت شده فارغ شنوایی که از مکاتب خاصنشان داده است که افراد نا
ارتباطی نسبت به افراد شنوا نیاز بیشتری به فراگیری مهارت خواندن دارند در این زمینه بسیار ضعیف 

ده هستند. از آنجا که در شرایط کنونی افغانستان مسئولیت آموزش مهارت خواندن به افراد ناشنوا به عه
های آموزشی مکاتب نتیجه ناکامی برنامه توان این ضعف رامکاتب خاص قرار دارد، تا حدود زیادی می

مهارت خواندن به  های آموزشبررسی شیوهای است تحت عنوان" نتیجه مطالعه دانست. نوشته کنونی که

تا به بهبود کیفیت  " به این منظور طرح و اجرا گردیده استکودکان ناشنوا در مکاتب خاص شهر کابل
دهی در بخش توسعه مهارت های خواندن کودکان ناشنوا کمک نماید و در طی اجرای های آموزشیبرنامه

های هایی در بهبود روشمکاتب ناشنوایان با چه چالشآن کوشش صورت گرفته است تا به این سوال که " 

-های مناسب دریافت کند. به منظور دست" پاسخآموزش مهارت خواندن به شاگردان ناشنوا روبرو هستند؟

تن از  14 روش تحقیق کیفی استفاده نموده و اطالعات از طریق مصاحبه با یابی به هدف متذکره محقق از

معلمان مکاتب ناشنوایان شهر کابل که اشتراک کنندگان این تحقیق می باشند، به دست آمده بود. نتایج این 

مندی معلمان به توانایی های شاگردان ناشنوا، نبود برنامه های زود هنگام، عدم باوراست،  تحقیق نشان داده
های آموزشی مناسب و عدم حمایت و همکاری والدین، عدم آشنایی و استفاده معلمان از روشها و فعالیت

شاگردان ناشنوا در به مهارت خواندن بهبود آموزش از جمله مهمترین چالش های  مواد آموزشی نامناسب

ل اقدامات بها الزم است تا مکاتب خاص کاتب خاص شهر کابل می باشد و به منظور رفع این چالشمکا
های اقدامات اولیه، مهارت های الزم را در جهت بهبود مهارت های ارتباطی کودکان ناشنوا، برنامه

 آموزشی معلمان و سهم گیری والدین در فعالیت های مکتب روی دست گیرند.

 

 های آموزشاشنوایان، مهارت خواندن، شیوهنکات کلیدی: ن
 

 مقدمه و بیان مسئله  .1

شماری را برای افراد ناشنوا به همراه دارد، چناچه نقش مهمی را کسب مهارت خواندن مزیتهای بی

به دست آوردن شغل مناسب و تجربه کمال  در موفقیت تحصیلی، تبدیل شدن به یک شهروند آگاه،

بر عالوه آن برخی از  (.2000، 2و لندبرگ 1)جاکبسونشوده میشخصی داشته و ضروری پنداشت

تحقیقات نشان داده اند که کسب مهارت خواندن می تواند بر میزان هوش تاثیر داشته باشد. چنانچه 

توانند بخوانند نسبت به افرادی که ( اظهار داشته اند افرادی که می1988) 4و استانویچ 3کونینگهام

ند تمایل دارند تا باهوشتر باشند. برخی از تحقیقات دیگر حتی از این فراتر رفته این توانایی را ندار

اند و نشان داده اند که توانایی خواندن می تواند بر سالمتی فرد نیزی تاثیر گزار باشد؛ چناچه 

( اعالن داشته است افرادی که توانایی خوبی در خواندن دارند نسبت به 1999) 5انجمن طبی آمریکا

)به نقل از جاکبسون و لندبرگ، نی که توانایی خواندن در آنها ضعیف است صحتمند تر هستندکسا

2000.) 

                                                           
1 Jacobsn 
2 Lundberg 
3 Cunningham 
4 Stanovich 
5 American Medical Association 

www.allstudyjournal.com


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 46 ~ 

نتایج تعدادی از تحقیقات نشان داده اند که افراد ناشنوا در کسب 

مهارت خواندن موفقیت چندانی به دست نمی آورند و در امر 

دچار  یادگیری مهارت خواندن در مقایسه با همتایان شنوایی خود

ضعف هستند. معموالً این کودکان بعد از فراغت از مکتب تنها 

-قادر به درک خواندن در سطح صنف چهارم مکتب می

  (.1997، 8استارسمن ;1998 7پاول، ;2003، 6باشند)کیلی

اما در کنار این واقعیت باید در نظر داشت که تحقیقات مختلف 

اندن در کودکان اند که ضعف مهارت خوبه این نتیجه دست یافته

 )حسنناشنوا به علت پایین بودن میزان هوش آنها نیست
عواملی  اند که(، چناچه برخی از تحقیقات نشان داده1388زاده،

چون شیوه های تدریس، حمایت و سهم گیری والدین و تبحر 

افراد ناشنوا در زبان نقش مهمی در پیشرفت خواندن این کودکان 
اند که افراد ناشنوایی که مهارت دارد و به وضوح نشان داده

زبانی در آنها به خوبی توسعه یافته و از حمایت بیشتری از 

اند و در آموزش آنها معلمان از سوی والدین برخوردار بوده

اند، در مهارت خواندن پیشرفت های مناسب استفاده کردهروش

گی آنها نسبت به اند و میزان عقب ماندهای داشتهقابل مالحظه

 ;1998، 10وبیچ 9)هاریسمتایان شنوایشان کاهش یافته استه
 ;2007،  14و ایستربروکز 13هاستن ;12،2001و میبری 11مدو

. از (2009، همکاران و 17پیتر ;2002، 16و هیالوانی 15یاسر

توان بیشتر این رو ضعف کودکان ناشنوا در امر یادگیری را می

تا با  معلول عوامل غیر از نقص شنوایی دانست و امید داشت

های مناسب زمینه توسعه مهارت خواندن طرح و اجرای برنامه
 در افراد ناشنوا را مساعد ساخت.

متاسفانه تاکنون تحقیقی در رابطه به بررسی میزان موفقیت 

مکاتب ناشنوایان در آموزش مهارت خواندن به افراد ناشنوا در 

ه این افغانستان انجام نشده اما به دو دلیل محقق عقیده دارد ک

-مکاتب در توسعه مهارت خواندن در افراد ناشنوا ناموفق بوده

 اند.

اولین دلیل از آنجا نشات می گیرد که تاریخچه آموزش و 

پرورش ناشنوایان در افغانستان بسیار کوتاه بوده و از تجارب 
باشد. دومین دلیل بسیار اندکی در این بخش بر خوردار می

با افراد ناشنوا است که خود تجارب شخص محقق در زمینه کار 

به شکل مستقیم شاهد بوده که بسیاری از شاگردان و فارغان 

مکاتب ناشنوایان در خواندن و درک متون نوشتاری با مشکالت 

 بسیار جدی روبرو بوده اند.

های آموزش متاسفانه تا کنون تحقیقی به منظور بررسی شیوه

ده است و اطالعات مهارت خواندن در مکاتب افغانستان انجام نش

کافی در مورد این که مکاتب ناشنوایان در آموزش خواندن با 
باشد. از این رو کدام مشکالت روبرو هستند؟ در دسترس نمی

محقق درجهت حل این معضل تحقیق کنونی را طرح و اجرا 

های آموزش خواندن در مکاتب نموده است تا با بررسی شیوه

مینه را برای حل این مشکل ها زناشنوایان و دریافت چالش

 مساعد سازد.
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 اهمیت و ضرورت تحقیق 2.1

با در نظر داشت این واقعیت که مکاتب ناشنوایان مسئول توسعه 

مهارتهای خواندن در افراد ناشنوا میباشند و فعالیت های 

آموزشی نقش مهمی را در بهبود این مهارتهای ایفا میکنند، 

ده در مکاتب خاص ناشنوا آموزشی استفاده ش هایشناخت شیوه
برای بهبود شرایط آموزش خواندن به افراد ناشنوا ضروری و 

 باشد. چناچه نتایج این تحقیق در سطح کالن باعثمهم می

افزایش دانش و تغییر ذهنیت عامه نسبت به آموزش و پرورش و 

گردد و به شکل اختصاصی به توانبخشی افراد ناشنوا می

نماید تا انبخشی افراد ناشنوا کمک میدستندرکاران آموزش و تو

عالوه بر اینکه با نیازها افراد ناشنوا در قسمت فراگیری مهارت 

شوند، موانع موجود در آموزش مهارت خواندن خواندن آشنا می

با اتخاذ تصامیم  به افراد ناشنوا را شناخته و از این طریق
را  های آموزشی مناسب زمینهمناسب و طرح و تدوین برنامه

برای موفقیت کودکان ناشنوا در فراگیری مهارت خواندن مساعد 

 سازند. 

 

 اهداف تحقیق 2.2

های آموزش مهارت هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوه

بیگی و لیسه مسلکی خواندن به کودکان ناشنوا در مکتب دیوان

 باشد. ناشنوایان کابل می

 

 سوال تحقیق 2.3

نماید تا جوابات مناسب نی کوشش میسوالی اصلی که تحقیق کنو

-مکاتب ناشنوایان با چه چالش"برای آن ارائه کند این است که 

های آموزش مهارت خواندن به شاگردان هایی در بهبود روش

 ".ناشنوا روبرو هستند؟

 

 روش تحقیق. 3
باشد که ای کیفی از نوع تحلیل محتوی میتحقیق کنونی مطالعه

آموزش خواندن به افراد ناشنوا از  هایدر جهت شناخت چالش

طریق تجارب معلمان مکاتب ناشنوایان انجام شده است. محل 

اجرای تحقیق مکتب دیوان بیگی و لیسه مسلکی ناشنوایان شهر 

باشد که نسبت به سایر مکاتب تجربه بیشتری در کابل می

آموزش افراد ناشنوا دارند انتخاب شده اند. افراد شامل در این 

باشدکه تن از معلمان مکاتب ناشنوایان شهر کابل می 14 تحقیق

گیری هدفمند از میان معلمان دو مکتب انتخاب به اساس نمونه

آوری اطالعات استفاده از مصاحبه بود که شده بودند. شیوه جمع

در آن هر یک از اشتراک کنندگان به چهار سوال باز ذیل پاسخ 

 نمودند:ارائه می

 کنید؟ معرف را خود: اول سوال 
و درجه تحصیلی، تجارب،  با آَشناییهدف از طرح سوال اول 

به شاگردان  یمعلمانمرتبط با خصوصیات  موضوعاتسایر 

. پرسیدن این سوال به محقق کمک بوددهند ناشنوا آموزش می
نمود تا با خصوصیات معلمانی که در مصاحبه اشتراک نموده 

 اند بیشتر آشنا شود.

 می استفاده صنف در آموزش برای که ار روشی: دوم سوال 
 دهید؟ شرح را نماید

هایی است که معلم در سوال دوم در پی کسب اطالعات از روش

کنند. جوابات داده شده به این سوال اطالعات آموزش استفاده می

بسیار مهمی را در رابطه به زمینه آموزش خواندن به شاگردان 

نسبت به شرایط آموزش ناشنوا ارائه نمود و آگاهی محقق را 

 درک خواندن افزایش داد.
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 به خواندن آموزش در اندازه چه تا شده استفاده های روش 
 هستند؟ موثر ناشنوا شاگردان

 میزان با محقق تا است گردیده طرح منظور این به سوال این
 این به شده ارائه جوابات. شود آشنا آموزشی هایروش موثریت

 هایروش هایچالش و هامزیت با تا نمود کمک محقق به سوال
 خواندن مهارتهای توسعه در معلمان توسط شده استفاده آموزشی

 .شود آشنا
 هستید؟ روبرو آموزشی هایروش بهبود در موانعی چه با 

هایی که معلمان در این سوال به این منظور طرح گردید تا چالش

 های آموزشی با آن روبرو بودند، معرفی شوند.بهبود روش

جوابات ارائه شده به این سوال به محقق کم نمود تا با امکانات و 

های آموزشی با آن موانعی که معلمان در جهت بهبود روش
 روبرو بودند آشنا شود. 

تمام این سواالت به شکل باز و کلی طرح گردیده بودند و این 

-اجازه را به محقق می دادند تا نظر به ضرورتی که احساس می

ت جدید را مطرح کند. برخی از این سواالت که تحت کند سواال

عنوان سواالت کمکی قرار داشتند قبل از آغاز پروسه مصاحبه 

بینی و تهیه گردیده بودند و برخی دیگر بعد از تحلیل پیش

چند مصاحبه اول و به دلیل اینکه  اطالعات به دست آمده از

زش های آمونمود که برای شناسایی چالشمحقق احساس می
ضروری است تا در مصاحبه های آینده از آنها  درک خواندن

 استفاده شود، تهیه شدند.

در تحلیل و تجزیه اطالعات محقق به منظور مشخص کردن 

باالی آنها تاکید نماید، به  موضوعاتی که باید در مصاحبه ها

شکل تدریجی بعد از انجام هر مصاحبه تحلیلی از اطالعات به 

صاحبه انجام گرفت. اما تحلیل و تجزیه نهایی دست آمده از هر م

اطالعات بعد از ختم مصاحبه ها در شش مرحله ذیل صورت 

 پذیرفت. 
 توسط بار چندین ها مصاحبه های رونوشت اول قدم در .1

 دوباره صحیح و کلی درک یک به رسیدن منظور به محقق
 . شدند خوانی

 ریکدگزا معلمان توسط شده ارائه های پاسخ دوم قدم در .2
 ها پاسخ از هایی بخش استخراج کدگزاری از منظور)شدند
 .(شوند تجزیه و تحلیل بایستمی که بودند

 بار جندین ها مصاحبه از شده استخراج کدهای سوم قدم در .3
 حذف تکراری کدهای و گرفتند قرار غور و بررسی مورد
 .نمود پیدا کاهش کدها تعداد و شدند

ً  کدها پنجم قدم در .4  به نظر و گرفته قرار حلیلت مورد عمیقا
 .شدند بندی دسته آنها معنایی ارتباطی

 وارتباطی مفهوم به توجه با معنایی هایدسته چهارم قدم در .5
ً  داشتند یکدیگر با که  گرفته قرار بررسی و غور مورد عمیقا
 هر و شده بندی طبقه یکدیگر با آنها شباهت به توجه با و

 که شدند، مشخص مت یک توسط معنایی واحدهای از طبقه
 .آمد دست به تم 13 نتیجه در

 یکدیگر با شان مفهوم و معنا به توجه با هاتم ششم قدم در .6
 بندی دسته مختلف هایگروه در و گردیده ترتیب مقایسه،

 .شدند بندی دسته اصلی تم 5 تحت اخیر در که شدند
تعامل نزدیک با شرکت کنندگان و  در این تحقیق محقق از طریق

 اطالعات توسط آنها، تکرار مراحل جمع آوری و تحلیل و تایید

تجزیه اطالعات، استفاده از نظریات و پیشنهادات استاد رهنما و 

متخصصین بخش تعلیم وتربیه ناشنوایان کوشش نمود تا میزان 

 ( تحقیق را افزایش دهد. Validityروایی )

در رابطه به  همچنان قبل از آغاز مصاحبه اطالعات کافی

داف مصاحبه، اختیاری بودن اشتراک در مصاحبه، انصراف اه

از ادامه مصاحبه در صورت تمایل و محرمیت اطالعات در 

گان قرار گرفت و محقق نهایت کوشش خود اختیار اشتراک کننده

از زبان مناسب و قابل فهم استفاده  را نمود در جریان مصاحبه
 ت نماید. نماید و آداب اجتماعی حاکم در جامعه را مراعا

 

 یافته های تحقیق. 4

بعد از تحلیل و تجزیه اطالعات به دست آمده از مصاحبه با 

معلمان مکاتب ناشنوایان چالشهای مکاتب در بهبود آموزش 

مهارت خواندن به کودکان ناشنوا تحت پنج تم اصلی طبقه بندی 

شود که در شده اند که هر تم اصلی شامل تم های فرعی می

اند و به تعقیب آن به شکل مفصل نام برده شده 1جدول شماره 

 تشریح شده اند.

 
 های اصلی و فرعیتم 1جدول شماره 

 

 تم های اصلی تم های فرعی

 عقب مانده ذهنی

 معیوبیت

 حافظه ضعیف

 باورها 

 نبود برنامه های قبل از مکتب
 های اقدامات اولیهنبود برنامه

 اقدامات اولیه 

 ء ظرفیت برای معلمانهای ارتقانبود برنامه

 عدم آشنایی معلمان با خصوصیات افراد ناشنوا

 عدم آشنایی معلمان با فرایند یادگیری خواندن

ظرفیت مسلکی 

و تخصصی 

 معلمان

 باال بودن سطح دشورای متون
 کبمود تصاویر و اشکال 

 استفاده از زبان رسمی در نگارش متن 

 مواد آموزشی 

های ی در برنامهدم تمایل والدین در سهم گیر

 مکتب
 عدم همکاری والدین با شاگرد ناشنوا در خانه 

 همکاری والدین

 
 باورها 4.1

وجود باورهای منفی نسبت به توانایی شاگردان ناشنوا در 
بسیار بزرگ در بهبود  معلمان مکاتب ناشنوایان یکی از موانع

باشد، چناچه در های آموزش مهارت خواندن به آنها میروش

( دریافتند که باورها منفی 2004و همکاران ) 18قی نونانتحقی

ار گذتوانند بر موفقیت تحصیلی و کاری افراد ناشنوا تاثیرمی

باشند. یافته های تحقیق کنونی نشان داد که عقیده به این که افراد 

توانند مانند باشند و نمیمانده ذهنی هستند، معیوب میناشنوا عقب

و همچنان دارای حافظه بسیار ضعیف  افراد عادی پیشرفت کنند

هستند به شکل گسترده در بین معلمان مکاتب ناشنوایان وجود 

دارد. این عقاید بر میزان باورمندی معلمان بر موثر بودن 

های آموزشی در آموزش مهارت خواندن به شاگردان برنامه

اند معلمان سعی و تالش کمی در ناشنوا تاثیر گذاشته و باعث شده
های آموزش مهارت خواندن به شاگردان بهبود روش جهت

ناشنوا از خود نشان دهند چناچه یکی از معلمان در این رابطه 

-گی ذهنی هستند و نمیماندهگفت: "افراد ناشنوا دچار عقبمی

 توانند مانند افراد عادی یادبگیرند تا بخوانند."
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 والدین همکاری و حمایت 4.2
های آموزشی باعث گردیده است تا رنامهعدم حمایت والدین از ب

آموزش به شاگردان ناشنوا محدود به ساعاتی شود که آنها در 

تکرار و تمرین و استفاده از  مکتب حضور دارند و فرصت

های در محیط خارج از مکتب را به دست نیاورند. این آموخته
های مسئله باعث شده است تا میزان موفقیت آموزش مهارت

و همکاران  19پیتر ه شاگردان ناشنوا کاهش یابد. چناچهخواندن ب

( نیز در تحقیق خود دریافتند که دخالت والدین و حمایت 2003)

های آنها از برنامه های آموزشی تاثیرات مثبت بر رشد مهارت

خواندن شاگردان ناشنوا دارد. نتایج تحقیق کنونی نیز نشان داد 

ای آموزشی و عدم هکه عدم سهم گیری والدین در برنامه

همکاری والدین در خانه با شاگردان ناشنوا از جمله مهمترین 
باشد. عدم مسائل در بخش حمایت والدین از شاگردان ناشنوا می

گردد تا های آموزشی اوالً باعث میسهم گیری والدین در برنامه

هایی نظر استفاده از زبان اشاره که برای کار با آنها مهارت

-نوا ضروری هستند را فرانگیرند و دوماً باعث میشاگردان ناش

های فرزندان خود آگاهی نداشته باشند. چناچه گردد تا از نیاز

یکی از معلمان در مصاحبه خود اذهان داشت که: "ما از والدین 

های خواهیم تا به مکتب آمده و در کورسکودک ناشنوا می

د، اما تعداد ها اشتراک کننآموزش زبان اشاره و دیگر برنامه
آیند." همچنان نتایج تحقیق نشان داد کمی از والدین به مکتب می

دهند که والدین همکاری کمی با فرزندان خود در خانه انجام می

های چناچه یکی از معلمان به جواب این سوال که با چه چالش

های آموزشی روبرو هستید؟ گفت: "ما از پدر و در بهبود روش

شکل مکرر خواهش کردیم تا در خانه با  مادر شاگردان به

فرزندان خود کارکنند و آنها را درانجام کارخانگی کمک کنند اما 

 ای به این تقاضای ما نکردند."آنها کوچکترین توجه

 

 معلمان تخصصی و مسلکی ظرفیت 4.3
های بسیار مهم در بخش بهبود آموزش مهارت یکی از چالش

پایین مسلکی و تخصصی  خواندن به کودکان ناشنوا ظرفیت

باشد، که شامل عدم آشنایی با نیازهای کودکان ناشنوا، معلمان می

عدم آشنایی با مفهوم و فرایند آموزش مهارت خواندن و نبود 

 باشد. های ارتقاء ظرفیت میبرنامه

معلمان در مکاتب خاص ناشنوایان معموالً برای آموزش از یک 

نند. چناچه یکی از معلمان روش مشابه و تکراری استفاده میک
اب درسی را بیان نمود " من برای یک موضوع ابتدا متن کت

ساده نموده و سپس آن را به روی تخته نوشته می کنم. بعد از آن 

به وسیله زبان اشاره و گفتار درس را برای شاگردان خوانده و 

تشریح میکنم و در نهایت شاگردان پیش روی تخته آمده درس را 

به وسیله زبان اشاره برای سایر شاگردان می خوانند." این 

ه توسط معمالن استفاده می شود )تمام روش که به شکل گسترد

معلمی که در این تحقیق با آنها مصاحبه صورت گرفته شده  14

تصدیق کرده اند که از همین روش برای تدریس استفاده میکنند.( 

اند موثریت به آن اعتراف کردههمچنان که خود معلمان نیز و 

د. دارشاگردان ناشنوا بسیاری کمی در انکشاف مهارت خواندن 

توانند جمالتی چناچه یکی از معمان بیان داشت: " ناشنواها می

ام بخوانند و مفهوم را درک کنند را که من برای آنها تشریح کرده
 شوند." اما اگر جمالت تغییر کنند قادر به درک مفهوم آن نمی

بنابرین بهبود روشهای تدریس نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت 

ن کودکان ناشنوا دارد اما برای رسیدن به یادگیری مهارت خواند

                                                           
19 Peeters 

این هدف اوالً معلمان با کمبود دانش و پائین بودن سطح 

مهارتهای مسلکی در شناسایی نیازها و استفاده از میتودهای 

مناسب آموزش خواندن به کودکان ناشنوا روبرو هستند. چنانچه 

راد های نوین در تدریس افگفت:" من با شیوهیکی از معلمان می

ها باید استفاده دانم که از کدام روشناشنوا آشنا نیستم و نمی
های ارتقاء ظرفیت برای معلمان باعث شود." و ثانیاً نبود برنامه

گردیده است تا آنها به آموزش هایی که برای بهبود روش های 

تدریس ضروری هستند، دسترسی نداشته باشند. مثالً یکی از از 

ن سوال که چرا برای بهبود روش تدریس معلمان در پاسخ به ای

کنید، پاسخ داد که: "ما وقتی که درس را به خود اقدامی نمی

دهیم با مشکالت بسیاری روبه رو شاگردان ناشنوا آموزش می

هستیم اما تا به حال هیچ ترنینیگی در بخش آموزش خواندن به 

 کودکان ناشنوا برای ما داده نشده است." 
ات نیز نشان داده است که بهبود سطح دانش و نتایج سایر تحقیق

مهارتهای معلمان نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت آموزش 

و  20ازوگبا کند. به شکل نمونهخواندن به کودکان ناشنوا ایفا می

های آموزشی ( در تحقیق خود دریافتند، برنامه2016همکاران )

د شونکه باعث بهبود ظرفیت مسلکی و تخصصی معلمان می

 اثرات چشم گیری در بهبود مهارتهای خواندن کودکان دارد.

 
 آموزشی مواد 4.4

از آنجا که استفاده از متن مناسب در کتب درسی از جمله عوامل 

باشد، استفاده از زبان رسمی بسیار مهم در آموزش خواندن می

در نگارش متن، عدم در نظر گرفتن سطح سواد خواندن کودکان 

اویر و اشکال مختلف در مواد چاپی آموزشی ناشنوا و نبود تص

)کتابهای مضامین مختلف( مکاتب خاص ناشنوایان باعث 

میگردد گردیده است این کتابها موثریت چندانی در توسعه 

مهارت خواندن شاگردان ناشنوا نداشته باشند. در مکاتب خاص 
ناشنوایان برای آموزش از کتابهایی که برای مکاتب عمومی 

شود. چنانچه یکی از معلمان در این ند، استفاده میاچاپ شده

رابطه گفت:"ما برای آموزش مضامین مختلف از کتابهایی 

کنیم که وزارت معارف برای مکاتب عادی استفاده استفاده می

اند." معلمان در استفاده از این کتب برای آموزش به نموده

 شوند.شاگردان ناشنوا با مشکالت زیادی روبه رو می

سطح دشورای متونی که در این کتابها استفاده شده است چه از 

لحاظ معنایی و چه از لحاظ گرامری بسیار باالتر از سطح سواد 
خواندن شاگردان ناشنوا میباشد. چناچه یکی از معلمان در این 

رابطه گفت:"متنی که در کتب درسی است بسیار مغلق میباشد و 

شند." یا یکی دیگر از معلمان باشاگردان قادر به درک آنها نمی

در رابطه به اصطالحاتی که در این متون استفاده شده بیان 

نمود:"در متن کتب درسی اصطالحات بسیار مغلق و پیچیده 

استفاده شده است و شاگردان ناشنوا قادر به درک این لغات نمی 

باشد." همچنان معلم دیگری نیز در رابطه به کمیت اصطالحات 

ون درسی گفت:"تعداد اصطالحات جدید و ناآشنا جدید در مت
برای شاگردان ناشنوا در متن درسی کتب آنقدر زیاد است که ما 

 وقت کافی برای آموزش این کلمات به شاگردان نداریم."

همچنان کبمود تصاویر و اشکال مختلف در کنار متن کتابهای 

دان این کتابها برای آموزش به شاگر درسی باعث گردیده است تا

ناشنوا نامناسب باشند. چناچه یکی از معلمان در این رابطه 

گفت:"اگر در کتاب درسی به همرای متن تصاویر و اشکال 

استفاده شود کودکان ناشنوا به درس عالقه بیشتری نشان می 
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گیرند اما دهند و همچنان مفهوم درس را زودتر و بهتر یاد می

فاده شده است و این در کتاب های درسی تصاویر بسیار کم است

 باعث می شود شاگردان درس را زود یاد نگیرند."

در کنار موضوعات ذکر شده باید یاد آورد شد که زبان نگارش 

کتب درسی به دلیل اینکه بیشتر به شکل رسمی و ساختارمند 
است برای آموزش خواندن به کودکان ناشنوا موثریت چندانی 

به شکل روایتی تهیه شود،  ندارند. در صورتی که اگر متن کتاب

کمک بسیار زیادی به بهبود رشد مهارت خواندن در شاگردان 

کند. چنانچه یکی از معلمان در این رابطه بیان داشت ناشنوا می

که:"اگر ما درس را برای شاگردان به شکل داستان تشریح کنیم 

گیرند اما متن کتابهای درسی به شکل آنها بسیار زود یادمی

یست و بسیار مشکل است که شاگردان ناشنوا آن را یاد داستان ن

 بگیرند."
تحقیقات بسیار زیادی در رابطه به استفاده از متن مناسب در 

آموزش خواندن به افراد ناشنوا اجرا شده است و نتایج این 

-ها میتحقیقات نشان داده است که استفاده از تصاویر و گراف

شاگردان ناشنوا تسریع  توانند جریان توسعه درک خواندن در

و همکاران،  23؛ جنتری1988، 22و والدرن 21دایبولدبخشد )

در نظر گرفتن توانایی های افراد ناشنوا و جریان  (،1987

آموزش درک خواندن در نگارش متون کتب درسی اثرات مثبتی 
بر رشد مهارتهای درک خواندن کودکان ناشنوا داشته باشد 

، 26و اولدت 25رکووسکی؛ یو1985و همکاران  24)کومینگ

، 28و هلفریچ 27؛ اسرایالیت1992؛ اولدت و همکاران، 1986

( و همچنان 1987، 31و نگین 1977، 30و هلمز 29؛ انکن1988

استفاده از زبان روایتی در نگارش متن کتب درسی توسعه 

 32دونینبخشد )مهارت خواندن در شاگردان ناشنوا را تسهیل می

 (.34،1993نترو وی 33؛ اسچیمر1991و همکاران، 
 

 اولیه اقدامات 4.5
های اقدامات اولیه به دلیل اینکه باعث ضعف کودکان نبود برنامه

ناشنوا در مهارتهای زبانی و پیش نیاز برای خواندن قبل از 

های بسیار مهم شوند از جمله چالشوارد شدن به مکتب می

مکاتب ناشنوایان در بهبود آموزش مهارت خواندن به کودکان 

های آموزشی و باشد. اقدامات اولیه از طریق برنامهوا میناشن

توانبخشی قبل از مکتب مهارتهای شاگردان ناشنوا در جهت 

دهد. آماده شدن برای فراگیری مهارت خواندن را توسعه می

، 35)مایبریاند که تبحر زبان نتایج تحقیقات متعددی نشان داده

و  (1987،  37و دیوی 36الساسو، درک مفاهیم بنیادی)(2010

( از جمله 2009و دیگران،  38آگاهی آواشناسانه )دیسجاردن
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مهارتهای مهم پیش نیاز برای کودکان ناشنوا برای فراگیری 

باشد و باید قبل از ورود کودکان ناشنوا به مهارت خواندن می

های قبل از مکتب و اقدامات اولیه توسعه مکتب از طریق برنامه

ه این مهارتها نقش بسیار مهمی را در یابند و از آنجا که توسع

آماده سازی شاگردان ناشنوا برای فراگیری مهارت خواندن ایفا 
های اقدامات اولیه و قبل از مکتب جزء مهم از کند برنامهمی

آید. متاسفانه های آموزشی افراد ناشنوا به حساب میبرنامه

از  اکثریت کودکان ناشنوا زمانی که وارد مکتب می شوند قبل

های آن هیچ برنامه آموزشی دریافت نکرده و از مزایای برنامه

-شوند و این مسئله باعث بروز چالشاقدامات اولیه مستفید نمی

های بسیاری برای معلمان مکتب در بخش آموزش خواندن به 

شود. چناچه یکی از معلمان مکاتب ناشنوایان شاگردان ناشنوا می

های قبل از مکتب در نامهبیان داشت:" به دلیل اینکه بر
افغانستان برای کودکان ناشنوا وجود ندارد آنها برای شامل شدن 

در صنف اول مکتب آماده نیستند و چیزهای ضروری که نیاز 

 دارند در دوره کودکستان یاد نمی گیرند."

نبود برنامه های اقدامات اولیه و پیش از مکتب باعث گردیده 

و تجربیات محدودی در زمینه است تا کودکان ناشنوا دانش 

استفاده از زبان )چه اشاره و چه زبان گفتاری( داشته باشند. 

چنانچه یکی از معلمان در مصاحبه تذکر داد: "اطفال ناشنوا با 

وضعیفی شامل صنف اول می شوند که حتی قادر به اشاره 
مفاهیم بسیار ابتدایی مانند مکتب نیستند به همین دلیل در ابتدا 

 ه با آنها بسیار مشکل میباشد."مفاهم

تجربیات محدود کودکان ناشنوا در استفاده از زبان باعث می  

شود تا شاگردان ناشنوا ذخیره لغات بسیار محدود داشته و نتوانند 

مفاهیم بسیار ابتدایی که معموال کودکان عادی آنها را در محیط 

ان در این کنند، را فرابگیرند. چنانچه یکی از معلمخانه کسب می

-9رابطه بیان داشت" اکثریت کودکان ناشنوا حتی در صنوف 
معنی لغات برخی از کلمات ساده که کودکان عادی در  12

صنوف دوم و سوم یاد میگیرند را یاد ندارند." این محدودیت 

همچنان باعث می شود تا شاگردان ناشنوا دانش محدودی در 

 شته باشند.رابطه به ساختار جمالت و گرامر زبان دا

های اقدامات اولیه در بهبود مهارتهای مهم و موثر بودن برنامه

تحقیقات به اثبات رسیده از خواندن کودکان توسط نتایج بسیاری 

(، 1999و همکاران،  40؛ بس2001و همکاران،  39است )کاین

بنابرین نبود برنامه های اقدامات اولیه و قبل از مکتب باعث 

ناشنوا دانش و مهارتهای الزم را که  گردیده است تا شاگردان

برای شامل شدن به مکتب و فراگیری مهارتهای خواندن 

ضروری میباشد، را یاد نگیرند. و معلمان در قسمت آموزش 

مهارت خواندن به شاگردان ناشنوا با چالش های متعدد روبه رو 
 شوند.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات. 5

ریات و نتایج تحقیقات انجام شده های تحقیق با نظاز مقایسه یافته

چنین به نظر  در بخش آموزش درک خواندن به کودکان ناشنوا

مکاتب ناشنوایان درقسمت بهبود آموزش مهارتهای رسد می

خواندن به شاگردان ناشنوا با مشکالت بسیار جدی روبرو هستند 

چناچه عقاید منفی معلمان نسبت به توانایی شاگردان ناشنوا 
ش و کوشش در جهت مساعد ساختن زمینه بهبود انگیزه تال

آموزش مهارت خواندن به شاگردان ناشنوا را به شدت کاهش 

اقدامات اولیه به این دلیل که باعث نبود برنامه های داده و 

                                                           
39 Coyne 
40 Bos 
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میگردد تا شاگردان ناشنوا مهارتهای پیش نیاز خواندن را 

های آموزشی تدوین شده توسط فرانگیرند، موثریت برنامه

ئولین مکتب در بهبود مهارت خواندن این شاگردان را کاهش مس

گردد تا باعث می عدم حمایت و همکاری والدین دهد. همچنان

مکاتب ناشنوایان در برنامه ریزیهای آموزشی دچار مشکل شوند 
های آموزشی در جهت بهبود مهارت خواندن و موثریت برنامه

موارد یاد شده در شاگردان ناشنوا را کاهش دهد، عالوه بر 

باعث گردیده است تا معمالن معلمان  ضعف مسلکی و تخصصی

ظرفیت کمی در شناسایی و حل مشکالت خواندن کودکان ناشنوا 

باعث مواد آموزشی نامناسب و همچنان استفاده از  داشته باشند

گردیده است تا معلمان در انتخاب متن مناسب برای آموزش 

مشکالت بسیار جدی روبرو شوند خواندن به شاگردان ناشنوا با 

و کیفیت پروسه آموزش خواندن را متاثر سازد. البته به منظور 
نماید تا در رابطه ها محقق در قدم اول پیشنهاد میحل این چالش

های فوق تحقیقات میدانی طرح و راه اندازی شود و به چالش

های آموزشی برای معلمان و والدین همچنان راه اندازی برنامه

شاگردان ناشنوا در جهت تغییر ذهنیت و افزایش دانش و 

مهارتهای آن در بخش آموزش خواندن خواندن به افراد ناشنوا 

تواند، باعث بهبود آموزش مهارت خواندن به شاگران ناشنوا می

 گردد.

 

 سپاسگزاری. 6

 های استاد محترم پوهنوال اسدهلل فروغاز رهنمای وسیله این به

همچنین از مسئولین مکاتب دیوانبیگی و  .آید می عمل به قدردانی

 این پژوهش انجام در لیسه مسلکی ناشنوایان و معلمان که
 .شود می داشتند، تشکر اي صمیمانه همکاري
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