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هاي نگارشی کودکان آسیب ديده تاثیر آموزش با شیوه بداهه پردازي بر مهارت

 شنوايی
 مرتضي عليخاني/ كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد تهران جنوب

  صابره بذرافشان/ كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي دانشگاه خوارزمي

 آموزشي/دانشيار دانشگاه عالمه طباطباييداريوش نوروزي/دكتراي تکنولوژي 
 

 چکيده:
های نگارشی کودکان  آس ب دیده شنوایی بود. جامعه آماری پیژوهش  هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از روش نمایش بداهه بر بهبود مهارت

  32دادنید کیه در مجمیوع   تشک ل می 11-12ابتدایی در سال تحص لی های چهارم و پنجم آموزان ناشنوا مقطع ابتدایی شهرستان ورام ن در پایهرا تمام دانش
. نمونه پژوهش به طور مساوی از هیر پاییه   دیگری غ ر از آس ب شنوایی نداشتند و معلول تسال بوده  14تا  11و دامنه سنی آنها کالس بودند  3نفر در قالب 

دفی گروه گواه و ن می دیگر گروه کنترل را تشک ل می داد. تعداد هر یک از گروه های تحص لی و به شکل تصادفی انتخاب شد و ن می از آنها به طور تصا
 برای نفر بود  )نمونه گ ری تصادفی ساده(. برای جمع آوری اطالعات از آزمون محقق ساخته استفاده شد و 11کنترل و گواه با توجه به حجم جامعه آماری 

 کیه  بیود  51/42گیروه،   عامیل  بیرای  شیده  محاسیبه F  مقدار .شد استفاده کواریانس تحل ل روش از مورد سببرح استنباطی، آمار روش از هافرض ه آزمون
 شنوایی موثر است. دیده آس ب های نگارشی کودکاننتایج نشان داد که این ش وه در بهبود مهارت (. p<111/1) بود دارمعنی

 بداهه پردازی، ناشنوایی، نگارش :كليديهاي واژه

 مقدمه

 میورد  محورهیای  از یکی خالق ت اخ ر هایسال در

 این به همچن ن و است بوده پرورش و آموزش بحث در

بیرای   آمیوزش  رونید  بایید  کیه  اسیت  شیده  نکتیه توجیه  
فعاالنه  خود آموزاندانش باشد. پویا روندی فراگ رندگان

نیو   هیای ایده و کنند تفکر کنند، شرکت امر آموزش در
 هیم  و مربیوط  هیم  کیه  هیایی اییده  ابیراز  نماینید،  ارائیه 

 واقع یت  ورای در کیه  آنچیه  دییدن  و غ رمعمیول باشید  

 از فقیط  فراگ یران  کیه ایین  جیای  بیه  است، کنونی نهفته

 فراگ رنید  را دانیش  خیویش  هیای کتاب یا آموزگاران و

 ترک ب هم با دوباره آموزندمی خود را که آنچه بتوانند

 اهم ت به توجه با نمایند. ایجاد محصول جدیدی و کنند

 بیه  است جریان آمیوزش و پیرورش را   موضوع الزم این

 در فعاالنیه  کودکیان  تیا  کرد پویا هدایت آموزش سمت

 هیای زم نیه  شیدن  مه ا با و شرکت کنند آموزش جریان

 آفریننیدگی  و خالق ت بدیع، توانایی و نو هایایده بروز

 زندگی و تحص ل دوران در و کنند بارور خویش در را

 (.1435گ رند )ایمانی و همکاران،  کاربه را توانایی این

   آموزشیی  عنیوان یکیی از اجیزای مهیم نظیام     مدرسه بیه 
هیای   های ذهنیی و شی وه  تواند بر فرایند تفکر و مهارتمی

علیت شکسیت    د.تأث ر شیگرف بگیذار   فراگ رانیادگ ری 
 هایش وه از استفادهبه زیادی حد تا خالق ت رشد در مدرسه

بییه طییور کلییی . شییودیکنواخییت مربییوط مییی شییکل وهییم
ث ر ب شییتری در رشیید اهییای غ ررسییمی یییا فعییال تییکییالس

هیا در مقایسیه بیا    گونیه کیالس   گذارنید. ایین  خالق ت می
کننیده خالق یت   تسیه ل  ،های محدود کننیده سینتی  مح ط

هیای  ند و سیبب بهبیود فرآینیدهای فکیری و مهیارت     هست
(. اییین 1432شییوند )پ رخییائفی،  کودکییان مییی ارتبییاطی 

موضوع در میورد کودکیان بیا ن ازهیای وییژه اهم یت دو       
چندان می یابد زیرا معلمان آنها عالوه بر آنکه باید تیالش  

های خالق را ب اموزنید، بایید تیالش مضیاعفی     کنند، ش وه
ای که برای کودکیان  ها را به گونهانجام دهند تا این ش وه

سیازی کننید.   ژه قابل اسیتفاده باشید، مناسیب   با ن ازهای وی
یک دسته از این کودکان، کودکان آس ب دییده شینوایی   

ترین مشکل آنها ضعف در گنج نه واژگان هستند که مهم
است که برقراری ارتباط آنها را به شدت تحت تاث ر قیرار  
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می دهد. این فراگ ران به دل یل همی ن ضیعف، در نوشیتن     
شییکال دارنیید و درس انشییا و یییک  مییتن صییح ح، بسیی ار ا

باشد نگارش برای آنها ضمن اهم ت زیاد، بس ار دشوار می
 (.1411)زهره وندی، 

های خیالق تیدریس   پژوهش حاضرتاث ر یکی از ش وه 
)روش اجرای نمایش بداهه( را در بهبود مهارت نگارش و 
انشانویسی کودکان آس ب دیده شنوایی مورد بررسی قرار 

 می دهد.
 

 كودكان ناشنواهاي شناختي ويژگي

 اخ ییر هیای پیژوهش  : نتیایج رشید شیناختی و هوشیی    -
 شینوا،  ناشینوا و کیم   افیراد  دهید  میی  نشان گذشته برخالف
توانایی هوشی و شناختی طب عی دارنید.   که هستند گروهی

شناسان عق ده داشتند کیه ظرف یت اسیتدالل و     ها روان سال
تفکر افراد ناشنوا پای ن است. البته بایید توجیه داشیت کیه     

های نامناسب افیراد ناشینوا بیوده     این نتایج به خاطر آزمون
ها نشان داده شده کیه   است. ولی امروزه با تصح ح آزمون

های هوشی و شناختی  شنوایی، توانایی آس ببه  افراد مبتال
هیای هوشیی    طب عی دارند، هرچند نمره خیوبی در آزمیون  

  دریافت نکنند.
ها این است  ترین یافته یکی از قوی :پ شرفت تحص لی -

شیینوایی و پ شییرفت   آسیی بکییه ارتبییاط معکوسییی بیی ن  
شنوایی شیدیدتر   آس بتحص لی وجود دارد؛ یعنی هرچه 

 ،شینوا  کیم تر است. کودکان  تحص لی پای ن باشد، پ شرفت
سییال از نظییر  4تییا  1 ، حییدودمانییده شیینوایی عل ییرغم بییاقی

  تر از همتایان شنوای خود هستند. پ شرفت تحص لی عقب
 اول یه  کیه نیاتوانی   کننید  میی  ب یان  : برخیی رشد زبان -

ا، محروم ت از صدا ن ست بلکیه محروم یت   ناشنو کودد
از زبان است. کودکانی که توانایی شن دن دارند از طرییق  

کننیید و از نظییر  شیین دن، درد و ب ییان لغییات را آغییاز مییی
رسند؛ اما برای کودکانی که قادر بیه   شناختی به رسش می
توانند بیه خیوبی بشینوند، ایین تجربیه       شن دن ن ستند یا نمی

و آنها مدرسه را با تاخ ر رشد زبیانی   شود کمتر حاصل می
  .کنند آغاز می

هییا ن ازهییای  همییه انسییان: رشیید ه جییانی و اجتمییاعی -
اساسی مشابهی دارند که برای رشد سالم فردی آنهیا بایید   

توان به ن از ارتباط با دیگیران   ارضا شوند. در م ان آنها می
وا اشاره کرد. ن از اساسی به ارتبیاط انسیانی در افیراد ناشین    

شیود بنیابراین، ناکیامی ناشیی از ارتبیاط       هم شه ارضا نمیی 
تواند منجر بیه مشیکالت رفتیاری ییا ه جیانی       ضع ف، می

شود و بیر رفتیار، ارتباطیات و     شنواو کم برای افراد ناشنوا
هییای  انگ ییزش آنهییا اثییر بگییذارد. از آنجییایی کییه مهییارت

ارتباطی برای ییادگ ری تحصی لی ضیروری هسیتند وقتیی      
گ رنید، پ شیرفت    ها تحت تیاث ر قیرار میی    مهارت گونه این

شود؛ اما رشد اجتماعی و شناختی در  تحص لی ن ز متاثر می
شود، به شیرط   کودکان ناشنوا ضرورتا با تاخ ر مواجه نمی

های پرمعنی  های اول ه، آنها در جریان ارتباط که از سالاین
 (.1431)کاکاوند،  و معقوالنه قرار گ رند

 
 كودكان ناشنوا در نگارشعلل ضعف 

کودکان ناشنوا در گرفتن اطالعات به جیای گیوش از   
کننید. دشیواری ادای واژگیان و    چشمان خود استفاده میی 

دشواری همراه کردن نمادهای نوشتاری با صداها،کودد 
ناشنوا را در ارتباط گ ری با متن کتاب و درد مطالب آن 

کیان ناشینوا   کند. به هم ن سبب کودبا مشکل رو به رو می
و 1هاالهیان ) اندبهرهبی خواندن های کافیکاز مهارت اغلب

 (.2111، 2کافمن
 ارتبیاط  ایجاد در نوشتن صح ح به و ن از نوشتن اهم ت

 از ارتبیاط  همی ن  در. ن سیت  پوشی ده  کسیی  بیر  دیگیران  با
 کودکانمیان  بیه  نوشیتن  و خوانیدن  رسمی آموزش ابتدای

 بیاره  این در اقداماتی چه و بنویسند چگونه که آموزیممی
 هایموقع ت در را خود هایآموخته بتوانند تا بدهند انجام

                                                                                                                                                                                  

1. Halahan   

2. Kaufman   
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 (.1411گ رند )پاکزاد،  کار به مختلف
ناشیینوایی بییر رشیید زبییان تییاث ر منفییی دارد و کودکییان 
ناشنوا گنج نه واژگان کمتری نسیبت بیه کودکیان عیادی     

کیه  دارند و گنج نه واژگیان موجیود آنهیا ن یز بی ش از آن     
های رای لغات صوری و انتزاعی باشد، در برگ رنده واژهدا

ع نی و ملموس است و آنها در میاورای خیود از جمیالت    
کنند و در ب یان  های کمتر استفاده میکوتاه تر با پ چ دگی

ها دچار مشکل هستند. مشکل مهم دیگیر کودکیان   اندیشه
 های خود بیه وسی له  ناشنوا عدم توانایی آنها در ب ان اندیشه

طیور کیه در گفتیار و زبیان مشیکل      نوشتار اسیت و همیان  
دارند، در صح ح و صریح نوشتن ن یز بیا اشیکال روبیه رو     

 (.2111، 4و کمبس 2، منت س1شوند )کوواتزیمی
 را تجسم و تفکر در محدودیت تکلم، در توانایی عدم

 شینوا  افیراد  بیا  افراد این ب ن دل ل هم ن به و شودمی سبب
 وجیود  نویسیی  صیح ح  و نوشتن لحاظ به ایفاصله هم شه

 بییه بزرگسییالی در ناشیینوا (. کودکییان3،2113)هییافمن دارد
 و افکیار  تبیادل  جامعه، این در و پ وندند می جامعه شنوایان

 صیح ح  ارتباطات و مسائل به ناآگاهی و محدود اطالعات
جامعه  زیرا سازد، می منزوی را آنان جامعه، و شنوا افراد با

ندارد )رح می،  را افراد این با ارتباط برقراری فرصت شنوا
1411.) 

کیه تشیخ ص لغیات کودکیان ناشینوا بیا       رغم ایین علی
هیای درد  همتایان شنوای آنها تقریبا برابر است امیا نمیره  

تییری دارنیید هییای نوشییتن بسیی ار پییای نخوانییدن و مهییارت
هیایی کیه بیرای کسیب     (. بیا وجیود تیالش   2111، 5)هانت

ناشیینوایان و فراگ ییران شیینوا صییورت  پ شییرفت برابییر بیی ن
گرفتییه اسییت، فراگ ییران ناشیینوا درد خوانییدن و نوشییتن  

(. 2111، 3کننید )روییز  مناسب سن خیود را دریافیت نمیی   

                                                                                                                                                                                  

1. Gkouvatzi  

2. Mantis  

3. Kambas  

4. Hoffman  

5. Hunt  

6. Ruiz  

حتی کودکانی که کاشیت حلیزون داشیتند در مقایسیه بیا      
کودکان شنوا پ شرفت کندی در نوشتن و درد خوانیدن  

 (.2113، 1دارند )گ لمن
 در ب نایی حس که باورند این بر نکارشناسا از شماری

 کیودد  بیه  را زبیانی  نمادهای تواندمی شنوایی حس نبود
 نخسیت ن  هیا نشیانه  ایین  شیناخت  بنابراین ؛کند منتقل ناشنوا
 ضییمن و در آموزنییدمییی کودکییان اییین کییه اسییت زبییانی
 زبیان . رودمیی  شیمار  بیه  آنیان  ارتبیاطی  وس له تریناساسی
 و دسیتوری  سیاختار  بیا  حرکتی و دیداری زبان یک اشاره
 اشاره زبان. است گفتاری زبان از متفاوت خود، ویژه ریتم
-حالیت  بدنی، هایحرکت به دق ق معنای یک انتقال برای

، 3اولسیون ) دارد ن یاز  عالمیت  ایجیاد  و ایچهره ب انی های
2111). 

که کودد ناشنوا بتوانید زبیان   رسد برای اینبه نظر می
تیوان از مهیارت او در   ببندد میی نوشتاری شنواها را به کار 

اجرای حیاالت و حرکیات میدد گرفیت و بیا ییک روش       
خالق و جیذاب نمایشیی او را بیه بهتیر نگاشیتن تشیویق و       

 نگارش صح ح را به او آموزش داد.
 

 تعريف روش نمايش بداهه
  آفرینش گفتار، نوشتار یا حرکات نمایشی بدون تمرین

و آمییادگی قبلییی و یییا فقییط بییا داشییتن یییک تعریییف و       
 آمادگی کلی. 

 سازیآماده یا و ریزیبرنامه بدون و ههاالبدفی عملکرد. 
نمایش بداهه آن نوع از نمایش است کیه در آن بی ش   
از هر چ یز انجیام عمیل در لحظیه و بیدون آمیادگی قبلیی        
اهم ت دارد. در این نوع نمایش ه چ نمیایش نامیه از قبیل    
ته ه شده، وجود نیدارد ییا اینکیه تنهیا ییک میتن کلیی و        

شود که گفتگوهیای افیراد ن یز    مختصر از کل کار ته ه می
گییردد. داسییتان و  در آن بییه طییور دق ییق مشییخص نمییی   

                                                                                                                                                                                  

7. Gilman  

8. Olson  
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ها توسط خود بازیگران و در لحظه انجام نمایش شخص ت
ب شتر اوقات بازیگران تصم مات خود را گردد و تع  ن می
ای که نمایش توسط دیگر اعضای گروه در حال در لحظه

های درس گ رند. این ش وه گاهی در کالساجراست، می
هیای  شود و راهی اسیت بیرای توسیعه مهیارت    استفاده می

ارتباطی و بارش فکری فرد. از این روش گاهی بیه عنیوان   
آوردن ب ینش کلیی در   دسیت یک روش درمانی، برای بیه 

، 1گییردد )ویییوالمییورد احساسییات یییک فییرد اسییتفاده مییی
2114.) 
 

 تفاوت نمايش بداهه و روش ايفاي نقش
روش ایفای نقش یک روش آموزشیی اسیت و در آن   

گردنید و نهیه گیام    ها از قبل به طور دق ق تعرییف میی  نقش
مشخص دارد کیه قبیل از اجیرای نقیش بیا نظیارت معلیم        

گردد اما در اجیرای بداهیه   فراگ ران اجرا میتوسط گروه 
آمیوز  های از پ ش تع  ن شیده وجیود نیدارد و دانیش    گام

خواهید اجیرا کنید،    خودش ساختار کلی نقشی را که میی 
-نویسد و در کالس درس به صورت بداهه و بدون اینمی

پیردازد و  که گفتگوی خاصی را تمرین کند، به اجیرا میی  
-سازد و ب ان میی ا در ذهن میی اجرگفتگوها را در لحظه

پیردازی  توان برای یک موضوع بداهیه کند. برای مثال می
عنوان کرد: فرض کن د سه نفر در ییک رسیتوران هسیت د    

خواه د شام سفارش ده ید.  اید و میکه سر م ز غذا نشسته
زن ید و بعید از تمیام کیردن     سر م ز شام با هیم حیرف میی   

شوید. توجه داشته باش د غذای خود از رستوران خارج می
در جلسییات ابتییدایی، هنگییام اجییرای اییین روش بییرای     

های کلی به آنها کمک کودکان ناشنوا باید در دادن طرح
تواند بسی ار کوتیاه و در حید اجیرای     کرد. اجرای آنها می

 (.1114، 2پانتوم م باشد )مدلر
 

                                                                                                                                                                                  

1. Viola  

2. Medler  

 تاريخچه نمايش بداهه و تئاتر ناشنوايان

با ظهور  انگل سدر  13ه در قرن های بداه اول ن نمایش
، 3بیین جانسیین، 4بزرگییان عرصییه نمییایش چییون شکسیی  ر 

پدید آمدند که ترک بی بودند از حرکات 5کریستوفر مارلو
نمایشییی، رقییصک همییراه بییا موسیی قی کییه هنرمنییدان آن بییا  

ای طراحیی   های عج یب کیه بطیور اسیتادانه    پوش دن لباس
  پرداختند. شده بودند، به هنرنمایی می

 
 
 
 
 
 

کودد  تئاتر پ شگامان از بومرنگ کودد تئاتر کارگاه
     هییای موزیکییال از و نوجییوان در ایییران، بییا تول یید نمییایش 

        اییییران، تئاترهیییایآمفیییی در آنهیییا اجیییرای و 1433سیییال 
   از تول ییداتش و داده توسییعه را تئییاتر در خصوصییی بخییش

ترین تئاترهای کیودد و نوجیوان بیوده اسیت.     پرمخاطب
بحث تازه و جدیدی بداهه  درام کاربردی و نمایش خالق

هیا در تئیاتر   گونیه بحیث  در کشور ما ن ست، اما درباره این
ارگیانی    تر صحبت شده و متاسیفانه هی چ نهیاد و   ایران کم

 .تئاتر کار کند پژوهشی وجود ندارد که در زم نه
یعنیی خالق یت، حرکیت، بداهیه و      این نوع تئاتر اساسا 

 .کنندمی بازی بداهه، کاربردی تئاتر در اساسی ینقش هااین
آیید، بیازیگر   هیا ب یرون میی   تئاتر کیاربردی از دل دغدغیه  

شیود و  بازی انجیام میی   کند بلکه ترب ت توسطترب ت نمی
ارتقیای ذهین و    برای درمان کودکان و نوجوانیان و بیرای  

ای شود و به بُعد آموزشی نگاه وییژه استفاده می هافکر آن
 (.2112، 3ف ن) دارد

                                                                                                                                                                                  

3. Shakespeare  

4. Ben Johnson  

5. Christopher Marlowe  

6. Fine, G  

 

 

  ،تئاتر بداهه

 شودساخته می "آن "نمایشی است که در لحظه یا یک 

نهایت  ،و بازیگران از عنصر خالقیت در اجرای این تئاتر 

 برنداستفاده را می
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تجسیم و عاطفیه نقشیی بیه مراتیب بیارزتر از        ،در تئاتر
هیای روان و احسیاس    کالم دارند، چون حرکات و جنبش

واسطه پ دا کنند. تئاتر ناشنوایان  بی های ف زیکیک باید معادل
دهه دارد، تیاکنون توانسیته بیا تیرویج      5که قدمتی ب ش از 

نقییش مهییم و رو بییه رشییدی در  "زنییدگی -تئییاتر"نییوعی
داشیته   ی شینوایی کودکان آس ب دیدهبخشی ارتقای توان

برنارد برگ کسی بود که فعاالنیه در   ،باشد. سی سال پ ش
های نمایشیی   این زم نه کوش د و ناشنوایان دن ا را به ارزش

ن یز   1131رهنمون کیرد. در سیال   خودشان و هنر پانتوم م 
نمیایش  "ای از  گونه "کمک به ناشنوایان "ی ملی  مؤسسه
را فراهم دید تا ارتباط مستق می با کوکان ناشنوا  "سکوت

1تئاتر آموزش"ی  برقرار کند. مدرسه
ی ناشینوایان   وییژه  "

ن ییز بییا هییدف گسییترش هنردرمییانی بییرای ناشیینوایان در    
کم انی تئاتر ناشنوایان " انگلستان تأس س شد و کمی بعد،

  11ی تئاتر ناشنوایان تاکنون ب ش از  تأس س شد. مؤسسه "
ی تئییاتر درمییانی تأسیی س کییرده اسییت.   در زم نییهموسسییه 

های عروسکی ن ز زییر نظیر متخصصیان بیه      انجمن نمایش
آسی ب  کودکان  های عروسکی در مداوای کاربرد نمایش
موسیوم بیه    انید و تئیاتر عروسیکی    رو آوردهدیده شینوایی  
کودکانی بیه وجیود    چن ن ای برای های ویژه پولکا،کالس
 (.1431)شف عی،  آورده است

 
 شناسيتاثيرات نمايش بداهه از ديدگاه روان

 "آن "نمایشی است که در لحظه ییا ییک    ،تئاتر بداهه
شود و بیازیگران از عنصیر خالق یت در اجیرای     ساخته می

برنید. شیاید بتیوان گفیت     نهایت اسیتفاده را میی   ،این تئاتر
. گ یرد  ترین حالت فهم، در نمایش بداهه، صورت میی  ناب

آموزشی است کیه در   ،آموزش غ ر مستق م در تئاتر بداهه
مانید و در اثیر گیذر    ذهن مخاطب برای مدت طوالنی میی 

شیود. بیازیگران ایین گونیه     زمان به فراموشی سی رده نمیی  
خود در ح ن بیازی   هایحسانواع از  کنند،تالش میتئاتر

                                                                                                                                                                                  

1. Theatre Education  

نهایت استفاده را ببرند تا مخاطب را تحت تیاث ر حرکیات   
 (.2111، 2)لفرانکوایز خود قرار دهند

 نکات زیر از جمله تاث رات تئاتر بداهه می باشد:
شود آنچه را در ایین  افزایش آگاهی: به فرد کمک می -

 ب ان کند.  ؛کندزمان احساس می
کیه  خیاطر ایین  ه کیار بیردن ضیم ر شخصیی مین: بی      ه ب -

 کند. می ی از خود احساس ئتجرب ات خویش را جز
الی، ؤجیای جمیالت سی   ه کار بردن جمالت خبری به ب -

 خود را ب ان کند.  احساس که
خیاطر  ه ی رفتیار بی  ایی جیای چر ه پرسش از چگونگی بی  -

 تجربه و حس کردن رفتار خویش. 
-هب ،ب نی و اظهار نظرهاتشریک مساعی کردن در پ ش -

بیه نظیر مین،     کردن نظرات خود با جمیالت؛ صورت ب ان 
 و ... کنمفکر می

گذشته را به حال آوردن برای دریافتن وضیع ت فعلیی    -
 رفتار.

 .هاب ان تنفرها و قدردانی -

بر اساس این شواهد در خصوص اثرات تئاتر بداهه بیر  
تیر در پیژوهش حاضیر    ابراز مسایل درونی به طرز صیح ح 

از این ش وه در بهبود مهیارت  برآن م تا دریاب م آیا استفاده 
انشا نویسی و نگارش کیودد آسی ب دییده شینوایی کیه      

 حاصل تراوشات ذهنی اوست، موثر است یا خ ر.
 

 روش
از آنجا که این پژوهش به دنبال مطالعه اثیر اسیتفاده از   
نمایش بداهه بر بهبیود درس انشانویسیی کودکیان آسی ب     
 دیییده شیینوایی بییوده، در آن از روش آزمایشییی بییا طییرح  

آزمیون بیا گیروه کنتیرل اسیتفاده شید.       پیس  -آزمونپ ش
آموزان آسی ب دییده   جامعه آماری پژوهش را تمام دانش

های چهارم ایی شهرستان ورام ن در پایهشنوایی مقطع ابتد
-تشیک ل میی   1411-12تحصی لی و پنجم ابتدایی در سیال 

                                                                                                                                                                                  

2- Lefrancois  
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و کیالس بودنید    3نفر در قالیب    32دادند که در مجموع 
دیگری غ یر   و معلول تسال بوده  14تا  11دامنه سنی آنها 

 . از آس ب شنوایی نداشتند
 نمونه پژوهش به طور مساوی از هر پایه تحص لی و بیه 

هییا بییه طییور  شییکل تصییادفی انتخییاب شیید و ن مییی از آن 
تصادفی، گروه گواه و ن می دیگر، گروه کنترل را تشک ل 

های کنترل و گواه با توجیه  داد. تعداد هر یک از گروهمی
گ یری تصیادفی   نفر بیود )نمونیه   11به حجم جامعه آماری 

آوری اطالعات از آزمون محقق سیاخته  ساده(. برای جمع
آزمون( استفاده شد که هر کدام شامل پس –آزمون )پ ش

سییوال نگییارش بییود. محتییوای سییواالت بییا اسییتفاده از  15
نفر از دب ران بررسی شید    3جدول دو بعدی ته ه و توسط 

که اذعان داشیتند، سیواالت اهیداف میورد نظیر در درس      
دهد. جهت تع ی ن پاییایی، سیواالت    نگارش را پوشش می

آمیوز قیرار گرفیت و از    دانیش   34آزمون در اخت یار  پ ش
 دست آمد. به 15/1طریق آلفای کرونبا  اعتبار حدود 

آزمیون در  آلفای کرونبا  که در سواالت پسضریب 
پیس   بود. 14/1دانش آموز قرار گرفت، حدود  33اخت ار 

جلسیه   11آزمون، گروه آزمایش برای مدت از انجام پ ش
دق قیه بیا    31جلسه جلسه( و هر  2هفته )هر هفته  5در طی 

اسییتفاده از روش نمییایش بداهییه، درس نگییارش و انشییا    
نویسی را تمرین کردند. به این ترت ب در جلسات ابتیدایی  

نوشیت و از  معلم متن کوتاهی را به صورت طرح کلی می
خواسیت، آن را اجیرا کننید. اجراهیای اول یه      فراگ ران می

ی بیود.  کوتاه و در قالب پانتوم م و اجرای حرکات نمایشی 
هیایی را  در جلسات بعدی فراگ ران کم کم آموختند، متن

خود پ شنهاد دهند و بنویسند س س با راهنمایی معلم خیود  
-هیا را اصیالح کننید و تیالش میی     کردند تا متنتالش می

ها و غ ره را درسیت بنویسیند. سی س    کردند، افعال و زمان
رش کردند و پروصورت بداهه اجرا میهای خود را بهمتن
دادند. تالش برای شرکت در گفتگوها و انتقال منظور، می

کمک به یکدیگر برای رساندن مفهوم مورد نظر و تیالش  

های جدید و بدون غلط از جمله مواردی برای نوشتن متن
شد. در ها تک ه  میبود که در این جلسات آموزشی بر آن
ها از آمار توصی فی  این پژوهش برای تجزیه و تحل ل داده

 و آمار استنباطی کمک گرفته شد. 
آوری شده جهت بررسی های جمعبرای توص ف داده

هیای م یانگ ن،   ها از آمار توصی فی شیامل شیاخص   فرض ه
انحراف مع یار و رسیم نمیودار اسیتفاده گردیید. همچنی ن       

هیا از روش آمیار اسیتنباطی، برحسیب     برای آزمون فرض ه
 ریانس استفاده شد.مورد از روش تحل ل کوا

 
 هايافته

: داده هاي توصيفي پيش آزمون و پس آزمون در 1جدول

 دو گروه كنترل و گواه
 

 

آماری مورد استفاده در تحل ل آزمون  در این پژوهش،
هیا، آزمییون آمیاری کواریییانس بییود کیه بییرای ثابییت    داده

گروه کنترل و آزمیایش و   2آزمون در نگهداشتن اثر پ ش
هیای توصی فی   کار برده شد، شیاخص ها بهآزمودن فرض ه

( 1های کنترل و آزمایش در جدول )آزمون در گروهپ ش
          ارائییه شییده در هییایارائییه شییده اسییت. بییا توجییه بییه داده 

پس آزمون نسبت به پی ش آزمیون تفیاوت عمیده وجیود      
 دارد. 

 

هاي : آزمون لون براي برابري واريانس خطاي گروه2جدول

 آزمايش و كنترل در متغير وابسته

 پس آزمون پ ش آزمون گروه

 انحراف استاندارد م انگ ن انحراف استاندارد م انگ ن 

 23/1 41/13 11/4 15/15 آزمایش

 11/1 23/15 23/2 21/15 کنترل

F داری سطح معنی 2آزادی درجه 1درجه آزادی 

133/2 1 43 113/1 
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 هیای از آنجا که مفروضات همگنیی رگرسی ون گیروه   
های مورد مطالعه و مفروضه برابری واریانس خطای گروه

ها پذیر شده است. دادهامکان 1لونآزمونمورد مطالعه طبق
های مورد مطالعه برابیر  گروهدهد خطای واریانسنشان می

دار معنی 15/1محاسبه شده در سطح  Fاست چراکه مقدار 
( آمیده اسیت. لیذا    2ن ست؛ نتایج این تحل یل در جیدول )  

های فرض ه بررسی جهت کواریانستحل ل روش از توانمی
 پژوهشی استفاده کرد.

 

: نتايج تحليل كواريانس تاثير استفاده از نمايش بداهه 3جدول

 در بهبود درس انشا ناشنوايان

 منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 م انگ ن

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی

 مجذور

 اتا

 14/1 111/1 12/341 23/213 1 23/213 آزمون پ ش

 33/1 111/1 51/42 14/13 1 14/13 گروه

    35/1 45 32/15 خطا
 

محاسبه شده برای عامل F ( مقدار 4با توجه به جدول )
(. بیه ایین   >111/1pدار اسیت ) بود که معنی 51/42گروه،

آزمیون در عامیل   معنا که پس از ثابت نگه داشتن اثر پ ش
م انگ ن گروه آزمایش و گیواه  بهبود نمرات نگارش، ب ن 

آزمییون تفییاوت معنییاداری وجییود دارد. همچنیی ن در پییس
دهید کیه عامیل ییادگ ری     مجذور ارزیابی شده نشیان میی  

درصید تغ  یر در پ شیرفت تحصی لی      33مشارکتی موجب 
ها، آموزان مذکور گردیده است. با توجه به م انگ ندانش

وه و گییر41/13آزمییون م ییانگ ن گییروه آزمییایش در پییس
آزمیون  بود. اعضای گروه آزمایشی در پس 23/15کنترل 

درس نگییارش، نمییرات بییاالتری از گییروه کنتییرل کسییب  
اند. بنابراین تاث ر اسیتفاده از روش نمیایش بداهیه در    کرده

بهبود مهارت انشانویسی و نگارش کودکان آسی ب دییده   
 گ رد.شنوایی مورد تای د قرار می

 
                                                                                                                                                                                  

1- Leven's test  

 گيريبحث و نتيجه
پژوهش روش اسیتفاده از نمیایش بداهیه بیرای     در این 

بهبییود مهییارت نگییارش و انشانویسییی کودکییان ناشیینوا در 
 2آزمیون بیا   پیس  -آزمیون قالب یک طرح آزمایشی پ ش

گروه کنترل و گواه اجرا شد و نتایج حاصل نشان داد کیه  
هیای انشیای کودکیان    به کار گ ری ایین شی وه در کیالس   
ن فراگ یران بیه نتیایج    آس ب دیده شنوایی سبب شد که ایی 

بهتر و کارآمدی باالتری در نگارش دست پ دا کننید و از  
 های نگارش خود لذت ب شتری ن ز ببرند. کالس

ترین اثر ارتبیاط تئیاتر بیا     ثابت کرده که کم هاپژوهش
سییت و در صییورت اسییتمرار  ا ناشیینوایان، تسییک ن روحییی

 هیا  هیای ارتبیاطی و شیناختی در آن    باعث ارتقای خالق ت
بر این باور است که در این راه ن ازی به  2شود. سایمون می

هییای هنییری هییم ن سییت و در واقییع اییین  جزئ ییات مهییارت
، 3دیویی و4چمبرز) آرامش و ب ان است که ن از اصلی ست

2114). 
شناسیانه   این نوع کار، هم ن از خالق ت هنری و زیبیایی 

کند و هیم در آمیوزش و پیرورش او مف ید      را برآورده می
در این روش از عالیق و تجارب کودکان حیداکثر   است.

آید و ن ازهیای طب عیی و عیاطفی او در    استفاده به عمل می
ای کیه کیودد در   شیود بیه گونیه   این خصوص تام ن می

بخیش فرصیت ابیراز وجیود     بخش و لذتشرایطی آرامش
یابد و به تدریج به سوی بهتر شدن نوشتار و گفتار گام می

-در این ش وه تنها به انتقال اطالعات نمیی دارد. معلم برمی

پردازد بلکه در خالل تعامل بیا کیودد شیرایطی را بیرای     
یادگ ری بهتر مهارت انشانویسی و نگارش کودکان فراهم 

 (.2111، 5سازد )مانویچمی
ای تواند این ش وه را به گونهیک مربی تنها هنگامی می

گ یری از  بهیره موثر به کار ببرد که هنرمندانیه و خیالق بیا    

                                                                                                                                                                                  

2- Simon  

3- Chambers  

4- Dewey  

5- Manvic  
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هیا بیه شیکوفایی اسیتعداد کودکیان کمیک کنید.        فرصت
هیای بعیدی حجیم نمونیه     شود که در پیژوهش پ شنهاد می

مورد مطالعه افیزایش یابید و پیژوهش در مقیاطع مختلیف      
 تحص لی انجام شود.
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 پيوست:

 

 پيش آزمون

 در جای خالی صفت مناسب بنویس د. -1 

 خواب  ...................... خودش ب رون آمد.زمستانی، م الد به سختی از رخت  یک صبح .........................

 ....................................                             شمع .........درخت ................                              جمع هر کلمه را بنویس د. -2

 با هر کلمه یک جمله بسازید. -4

 ---------------------------------- خانواده:            ------------------------------------- ورزش:

 زیر کلمه ای که با کلمه های دیگر ارتباط ندارد خط بکش د. -3

 الف( حافظ ی سعدی ی ابن س نا ی فردوسی                   ب( تاریک ی آبی ی سف د ی بنفش

 جمله های زیر را کامل کن د. -5

 ....احتی نزدیک بود ..............................................از شدت نار

 آنقدر تند دویدم که ...............................................................

 تب و ...........................   تند و ....................                                                            جزء دوم هر کلمه را بنویس د. -3

 خنده ..............................                                 دشمنی .......................              مخالف کلمه های زیر را بنویس د. -1

 هر کلمه )پ ش، پس، خالف، قابل( اضافه کن د. به اول -3

 .........آمد............انداز             .......... ....................قبول                  ........... ........خالف            ..................... ...................

 نگه.........................                                         بوعلی..........................         شکل کامل کلمه های زیر را بنویس د. -1

 کلمه های مناسب را به هم وصل کن د. -11

 دل                                            لغت

 نامه                                           تنگ

 کلمه یک هم خانواده بنویس د. برای هر -11

 شعر...................................     مجموع...............................                              

 با اضافه کردن )ستان( به کدام کلمه می توان کلمه ی مناسب ساخت. -12

 ...............................          زیبا............................ .................         گلدیوار...........................          چای.......

 مانند نمونه کامل کن د.  -14

 نمونه                  توانایی: توانا + یی = توانایی یعنی توانا بودن 

 ب نایی: 

 جمله زیر را کامل کن د. -13

 شادابی، ورزش و هوای پاد...........................است.برای سالمت و 

 ......گرفتم که ای هدیه بهترین موضوع انشا: -15
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 پس آزمون

 .« ندارد همتا دیگر جانوران م ان در پرستوها مادری مهر» است؟ فعل کلمه، کدام روبرو جمله در -1 

 ندارد( د                          پرستوها( ج                         مادری مهر( ب                      جانوران( الف

 ن ست؟ جمله کدام زیر های نوشته از -2 

 .است گرم خ لی هوا امروز( ب                      رفته هم در های شاخه و درختان( الف

 .است ابتدایی چهارم کالس آموز دانش مریم( د                           .        است زرنگی شاگرد علی( ج

 .کن د مشخص دارد فرق بق ه با که را ای وکلمه بخوان د را زیر موارد -4

 }....................{زلزله ی گردباد ی س ل   جنگ ی (ب          }....................{ س ب ی توت ی پرتقال ی کلم ( الف

 )............................( باغ                       ).............................(  مدرسه                . بنویس د را کلمه هر جمع -3

 .بنویس مناسب صفت یک کلمه هر برای -5

 )..........................(هوای      )..........................( فکر      )...........................( ی خانه    )........................(مادر

 .بسازید جدید های کلمه زیر ی شده داده کلمات آخر به( گاه زار، گر،) پسوندهای کردن اضافه با -3 

 ).........................(ایست       ).......................(چمن       )......................(مس     ).........................(  آزمایش

 . بنویس د هم کنار در کرده جدا را معنی هم های کلمه -1

  ایثار فعال، ش وه، کنج، ، گذشت، کار پر روش، نج ب، گوشه،

 ..( ........................... ،..... .)................... ی ............................(  ،......................... .)

 ............................( ،) .........................  ی...........................(  ،)........................... 

 ..................تاریک =                                         .................  راست =                .بنویس د را زیر کلمات مخالف -3 

 ..........................فکر                                 ......       ....................قانون        .بنویسد صفت یک زیر کلمات برای -1

 ........................جامعه                                   ............ ...............معروف        بنویس د. را زیر کلمات خانواده هم -11 

 با هر کلمه یک جمله بسازید. -11

 ------------------------------------ کتاب:      --------------------------------- مدرسه :

 جمله های زیر را کامل کن د. -12

 ........................آنقدرخوشحال بودکه .............................

 ....................از شدت ترس ............................................

 .کن د کامل را زیر جمله -14

 که نمره خوب بگ ریم ............................ خوب درس بخوان م .برای این

 .کن د مشخص را منادا -13 

 رستگار ما و باشی خشنود تو                                کار سرانجام کن چنان خدایا

 موضوع انشا : در راه مدرسه تا خانه ....... – 15
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 11،جنسيت: دختر، سن: 14اسکن متن نوشته شده توسط فراگير شماره 

 112هوشي حاصل از اجراي تست ريون: سال، پايه چهارم، بهره

 12،جنسيت:پسر، سن: 77فراگير شماره اسکن متن نوشته شده توسط 

 117سال، پايه پنجم، بهره هوشي حاصل از اجراي تست ريون: 

 11، جنسيت :دختر ، سن: 14نمونه متن نوشته شده توسط  فراگير شماره 

 112سال، پايه چهارم، بهره هوشي حاصل از اجراي تست ريون: 

 
 موضوع: پدر بزر گ خود را توصیف کنید

 خدابه نام 
من پدر بزرگ را خ لی دوست دارم. او خ لی مهربان و خ لی پ یر بیود.   

کند چون مادر بزرگم فوت کرده پدر بزرگم منزل دایی ام زندگی می
بود. هر وقت خانه ما مهمانی خ لی مهربان و با من و خواهرم خیوراکی  

 می خرید.
من و خواهرم باهم سفره را میی آوردییم و میی گفیت بچیه هیا خسیته        

اش د. همه با هم غذا می خوردیم و من خواهر و مادرم سفره را جمیع  نب
مانید و همیه اش   آوردیم و چند روز میکردیم. بعد چای و م وه میمی

برد. من خ لیی پیدر   زد و ما را پارد و گردش میبا مهربانی حرف می
بزرگ را دوست دارم. او پارسال فوت کرد خاله ام زنگ زد و ایین را  

گریه و خ لیی ناراحیت بیودیم و پیدر بیزرگ را بهشیت        گفت. ما همه
هیای بهشیت   دانم چرا این جیاده زهرا بردیم من خ لی غصه داشتم. نمی

شویم وقتی سر خیاد پیدر   کنند همه ما خاکی میزهرا را درست نمی
 رویم.بزرگم می

 12،جنسيت: پسر، سن: 77نمونه  متن نوشته شده توسط  فراگير شماره 

 117جم، بهره هوشي حاصل از اجراي تست ريون: سال، پايه پن

 
 موضوع: در راه مدرسه تا خانه ......

 به نام خدا
 زنگ آخر معلم به کالس آمد ما همه بلند شدیم. 

او گفت: بفرمای د و ما هم نشست م، معلم درس داد ما گیوش م کیردیم   
 تا درس تمام شد.

نی م و زنیگ   معلم اجازه داد حرف بزن م بیه شیرطی کیه سیر وصیدا نک     
 خورد.

ما همه خدا حیافظی کیردیم بیه ح یاط رفیتم و سیوار سیرویس شیدیم         
 دوستم علی جا گرفته بود باهم نشستم.

ها رد همه سوار راه افتادیم. جاده مدرسه ما خاکی است و از جلوی باغ
ها را دییدیم  ها مردم و ماش نشدیم تا به خ ابان شهر رس دیم در خ ابان

شیدیم ییک مغیازه سیاندویچ     هیا رد میی  جلو مغازهزدیم از و حرف می
هیا همیه در سیرویس    فروشی دیدم و من خ لی خ لی گرسنه هستم بچه

شلوغ بود و راننده چند بار داد زد ساکت تیا بیه خانیه رسی دیدم و مین      
 پ اده شدم و زود دویدم تا در خانه ناهار خ لی خ لی گرسنه هستم. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 w
w

w
.e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir 

at
 1

1:
01

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
Ju

ne
 1

4t
h 

20
15


