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ABSTRACT
Background and Aim: Historically, the prevailing view about hearing impaired people may
focus primarily on their disability, which leads to a sense of inadequacy and failure in these
individuals. But recent views about hearing impaired people focuses on positive psychology,
mental health issues, and their ability and competence to manage their independent living, which
all are linked to the concept of resilience. This study provided an overview of resilience in the
hearing impaired.
Material and Methods: In order to review the concept of resilience in the hearing impaired
patients, we used PubMed, Elsevier, ProQuest and Google scholar database and text books in the
field of hearing impairment between years of 1979 to 2013, Using “resilience”, “hearing
impairment” and “deaf” as keywords.
Results: Resilience is a dynamic process in human development which is interaction with one’s
personality and environmental factors. This process is not a fixed feature and can change and be
improved. Protective factors of resilience are individual, familial or environmeal which can be
used as starting points to design and implement clinical interventions for impaired hearing
people and their families.
Keywords: Resilience, Positive psychology, Risk factors, Protective factors, hearing
impairment, Positive psychology.
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تابآوری و کمشنوایی
گیتا مولّلی ،1حجت پیرزادی

*۲

 .1استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال .تهران .ایران
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران .ایران
چكيده
مقدمه و اهداف
در طول تاریخ دیدگاه غالب در مورد افراد مبتال به کمشنوایی عمدتا بر ناتوانیهای آنها تاکید داشته که منجر به ایجاد حس بیکفایتی و ناکامی در این افراد شده است .اما
دیدگاه اخیر در مورد افراد مبتال به کمشنوایی بر روانشناسی مثبت ،مسائل مربوط به سالمت و تواناییها و شایستگیهای فردی برای اداره زندگی مستقل که مرتبط با
مفهوم تابآوری است ،تاکید دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی مروری مفهوم تابآوری در افراد مبتال به کمشنوایی بود.
مواد و روشها
بدین منظور از منابع علمی پایگاههای اطالعاتی  ProQuest ،Elsevier ،PubMedو  Google scholarو نیز از کتابهای معتبر در زمینه کمشنوایی بین سال-
های  1979تا  2013استفاده شد .جستجو در این پایگاهها با استفاده از کلید واژههای  resilience, hearing impairmentو  deafانجام گرفت.
یافتهها
نتایج نشان داد تابآوری فرایندی پویا در رشد انسان است که در تعامل با شخصیت و عوامل محیطی در جریانی دوسویه رشد میکند .این فرایند یک ویژگی ثابت نیست؛
بلکه قابل تغییر است و میتوان آن را بهبود بخشید .عوامل محافظتکننده تابآوری در سطوح فردی ،خانوادگی و محیطی قرار میگیرند که میتوان از آنها به عنوان نقطه
آغاز مناسبی در طراحی و اجرای مداخلههای بالینی برای افراد مبتال به کمشنوایی و خانوادههای آنها استفاده کرد.
واژگان کليدی
تابآوری ،عوامل خطر ،عوامل محافظتکننده ،کمشنوایی ،روانشناسی مثبت.
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مقدمه و اهداف
در طول تاریخ همواره شناخت درستی از افراد مبتال به کمشنوایی در جوامع وجود نداشته؛ زیرا عمدتا بر بر ناتوانیهای آنها تاکید شده است .این
امر به ایجاد حس بیکفایتی و ناکامی در این افراد دامن زده است .طی یک قرن گذشته پژوهشگران و نویسندگان ،افراد مبتال به کمشنوایی را
به عنوان افراد در معرض خطر و آسیبپذیر توصیف کردهاند که این دیدگاه آسیبشناسانه ،موجب تمرکز بر نقصها ،45بدعملکردیها 46و
انحرافها 47و توجه محدود به نقاط قوت ،سازگاری بهینه و یا تابآوری شده است ] Dalzell .[1و همکاران ( )2007به نقل از موللی و نعمتی
( )2009بیان میکنند آنچه در مورد پرورش کودکان مبتال به کمشنوا میدانیم بیشتر مربوط به آن مواردی است که مشکلی وجود دارد .مانند
مشکالتی که بسیاری از کودکان کمشنوا در جنبههای مختلف رشد زبانی ،اجتماعی و روانشناختی دارند ] .[2متاسفانه ،تمرکز بر دیدگاه آسیب-
شناسانه و تاکید بر تفاوتها ،مانع توجه به این حقیقت شده است که بسیاری از افراد مبتال به کمشنوایی بر تواناییها و نقاط قوت خود متمرکز
شدهاند ،بر موانع غلبه کرده ،به خوشبختی و شادمانی رسیده و زندگی فردی موفقی داشتهاند.
طی چند دهه اخیر شاهد رشد روزافزون پژوهشهایی در زمینه کمشنوایی بودهایم که بر روشهایی که افراد مبتال به کمشنوایی از طریق آن
توانستهاند زندگی عادی خود را با موفقیت پیش ببرند ،تاکید داشتهاند .جهتگیری این پژوهشها به گونهای است که به جای در نظر گرفتن
افراد مبتال به کمشنوایی به عنوان یک گروهِ در معرض خطر ناسازگاری ،موجب رشد دیدگاهی شدهاند که بر تواناییها و شایستگیهای فردی
این افراد برای اداره زندگی مستقل ،تاکید دارند .این دیدگاه جدید در مورد افراد مبتال به کمشنوایی بر تواناییها ،مسائل مربوط به سالمت و
روانشناسی مثبت 48تاکید میکند .در این دیدگاه به جای تمرکز بر دیدگاه آسیبشناسانه در مورد افراد کمشنوا ،بر تابآوری 49به عنوان یک
ویژگی مثبت با هدف رسیدن به سازگاری مطلوب ،تاکید میشود ].[3-5
تابآوری نشاندهنده مشخصهای در فرد است که سبب میشود علیرغم وجود مشکالت و محدودیتها به شکوفایی برسد و نه تنها در برابر
موانع سر خم نکند؛ بلکه بهخوبی از پس آنها برآید .روانشناسی مدرن به طور روزافزون به جای تمرکز بر محدودیتها و آسیبهای روانشناختی
در مواجهه با سختیها ،اکنون به این جنبهها توجه میکند ] .[5بنابراین ،با توجه به اهمیت مفهوم تابآوری در پرورش تواناییها و کسب
سازگاری مطلوب و استقالل فردی و اینکه بسیاری از کودکان مبتال به کمشنوا میتوانند صرفنظر از محدودیتهای موجود به خودشکوفایی
برسند و با توجه به اینکه علیرغم اهمیت این موضوع ،مقاالت موجود در زمینه تابآوری افراد مبتال به کمشنوایی بسیار اندک است و پژوهش-
هایی انگشت شماری به این موضوع پرداختهاند ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مفهوم تابآوری در افراد مبتال به کمشنوایی بود.
از جنبه نظری پژوهش حاضر میتواند روشنگر راهی باشد که پژوهشگران حوزه کمشنوایی در پرتو آن جهتگیری خود را از تاکید بر نقایص و
محدودیتهای افراد مبتال به کمشنوایی بر توانمندیها ،شایستگیها و فرایندهایی که این افراد از طریق آن میتوانند به استقالل و سازگاری
بهینه دست یابند ،متمرکز کنند .از جنبه کاربردی نیز تاکید بر نقاط مثبت و توانمندیهای افراد مبتال به کمشنوایی از سوی متخصصان و
خانوادهها و در سطح وسیعتر از سوی جامعه ،میتواند تسهیلکننده عوامل و فرایندهای محافظتکنندهای باشد که از طریق آن رشد جسمی و
روانشناختی این افراد از خطر آسیب محافظت شده و با وجود شرایط نامطلوب به پیامدهای سازگارانه منجر شود .بهطوری که در فرآیند
توانبخشی افراد مبتال به کمشنوایی میتوان از عوامل محافظتکنندهی مرتبط با تابآوری به عنوان نقطه آغاز مناسبی در طراحی و اجرای
مداخلههای بالینی و برنامههای درمانی برای این افراد و خانوادههای آنها ،استفاده کرد.
مواد و روشها
به منظور بررسی مروری مفهوم تابآوری در افراد مبتال به کمشنوایی با استفاده از کلید واژههای hearing resilience impairmentو
 deafدر پایگاههای اطالعاتی  ProQuest ،Elsevier ،PubMedو  Google scholarجستجو بین سالهای  1979تا  2013انجام
گرفت .همچنین از کتابهای معتبر موجود در زمینه کمشنوایی و کتابهای  Google Bookدر همین محدوده زمانی استفاده شدده و اصدلی-
ترین محورهای مرتبط در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است.
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یافتهها
اصطالح تابآوری شامل پیامدهای روانشناختی مثبت و پاسخهای سازگارانهای است که با وجود شرایط نامطلوب ،استرس و عوامل خطر
محیطی ،در برخی از افراد نمایان میشود ] .[6-7در مقابل ،اصطالحات در معرض خطر 50و آسیبپذیر 51اغلب در توصیف افرادی به کار میرود
که به شرایط نامطلوب ،پاسخهای ناساگارانه میدهند ] Fonagy .[8و همکاران ( )1994تابآوری را به عنوان رشد بهنجار در شرایط دشوار
تعریف کردهاند .میزان تابآوری فرد میتواند در یک پیوستار قرار گیرد که دو جنبه دارد .جنبه اول آن شامل دو بعدِ تابآوری و آسیبپذیری
است .این جنبه به مجموعهای از عوامل درونی فرد مانند خلق و خو و سبک دلبستگی ،مربوط میشود .جنبه دیگر تابآوری شامل عوامل بیرونی
و محیطی است که یک بعد آن شرایط حمایتکننده و بعد دیگر شرایط نامطلوب را شامل میگردد ]( .[9شکل .)1توجه به تمامی این ابعاد موجب
میشود تا چارچوب مشخصی برای درک و فهم بهتر و ارزیابی دقیقتر مفهوم تابآوری فراهم گردد ].[10

محیط حمایتکننده
آسیبپذیری

تابآوری
شرایط نامطلوب
شکل .1چارچوب مفوم تابآوری

کاربرد مفهوم تابآوری در مورد افراد کمشنوا
کاربرد مفهوم تابآوری در زمینه افراد کمشنوا با برخی چالشهای نظری همراه است .در این زمینه در سطح نظری ،باید دو موضوع مهم بررسی
شوند .یکی تناسب کاربرد مفهوم تابآوری در مورد افراد کمشنوا و دیگر بررسی اینکه تجارب افراد کمشنوا چگونه میتواند مباحث جدیدی را به
خطوط اصلی پژوهشهای حوزه تابآوری اضافه کند ] .[3در بررسی مفهوم تابآوری ،پژوهشگران مختلف به جنبههای متفاوتی از این مفهوم
تاکید کردهاند .با این حال ،صرفنظر از این تفاوتها ،چیزی که در تعریف تابآوری اهمیت دارد توجه به عوامل خطر ،آسیبها ،استرسها و
شرایط نامطلوب و بهبودی پس از شکست و شرایط سخت میباشد )2000( Rutter .بیان میکند که یکی از مشکالت روششناختی بیشتر
پژوهشهای حوزه تابآوری این است که این عوامل خطر را بهطور دقیق ،شناسایی و تعریف نکردهاند ].[11
کمشنوایی ،به ویژه آسیب شدید تا عمیق ،در دوران کودکی از نظر رشدی می تواند فرد را با مجموعهای از پیامدهای نامطلوب احتمالی در
زمینههای یادگیری ] ،[12بهداشت روانی ] ،[13کارکرد اجتماعی و شناختی ] ،[14پیشرفت تحصیلی ] ،[15آسیبپذیری در برابر سوء استفاده ] [16و
محدود شدن فرصتهای استخدامی ،اجتماعی و اقتصادی ] [17روبرو کند .با این حال ،نمیتوان گفت که خود کمشنوایی یک عامل خطر حتمی
برای بروز چنین پیامدهای منفی است .بلکه کمشنوایی در مجموعهای از بافتهای اجتماعی و خانوادگی رخ میدهد که این بافتها ممکن است
دارای فرایندها و مکانیسمهایی باشند که اثرات منفی بالقوهای بر فرد با کمشنوایی داشته باشند .برای مثالِ ،صرف وجود کمشنوایی الزاما موجب
آسیبپذیری بیشتر فرد در برابر سوء استفاده نخواهد شد ،بلکه شرایط آموزشی و مراقبتی فرد مبتال به کمشنوایی که فرصتهای کمتری را برای
برقراری تعامل با دیگران و یادگیری روشهای محافظت در برابر سوء استفاده فراهم میکند ،موجب میشود که فرد ناشنوا بیشتر در معرض سوء
استفاده قرار گیرد]  )2000( Rutter .[18این تعامل بین ویژگیهای فردی و عوامل محیطی را به عنوان مکانیسمهای خطر احتمالی 52توصیف
میکند .به این معنا که ،کمشنوایی ممکن است یک شاخص خطر 53باشد اما یک مکانیسم خطر نیست ] .[11در این رابطه موللی و نعمتی
( )2009معتقدند که داشتن فرزند کمشنوا نیز مانند فرزند شنوا برای والدین میتواند بسیار لذتبخش ،شادیآور و هیجانانگیز باشد .این والدین و
خود فرد با کمشنوایی هستند که باید بر هیجانها و عواطف منفی زیادی فایق آیند .این پژوهشگران بیان میکنند که صرفنظر از چالشهایی
50
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که کمشنوایی ممکن است برای والدین ایجاد کند ،داشتن یک فرزند کمشنوا برای آنها یک فاجعه و مصیبت نیست؛ بلکه میتواند حتی برای
والدین تجربهای مثبت باشد و موجب رشد شخصی آنها و رشد کل خانواده گردد ] .[2بنابراین در نگرش به تابآوری به عنوان یک مفهوم پویا و
چگونگی بهبود و افزایش آن در افراد کمشنوا و خانواده آنها ،بهتر است اینگونه گفته شود که مکانیسمهای خطر احتمالی مرتبط با کمشنوایی
هستند که با پیامدهای نامطلوب مرتبط با آن رابطه دارند ،نه اینکه به خود کمشنوایی به عنوان یک عامل خطر نگریسته شود.
عوامل خطر و عوامل محافظتکنندهی تابآوری
][19
پژوهشگران بهطور سنتی اصطالح تابآوری را به منظور توصیف سه نوع پدیده بهکار بردهاند  .نخست ،تابآوری به منظور توصیف پیامدهای
رشدی مثبت در کودکانی که تاریخچه رشدی پرخطری مانند فقر و سوء استفاده داشتهاند ،به کار رفته است .دوم اینکه ،تابآوری در اشاره به
حفظ شایستگی و کفایت فردی تحت شرایط استرسزا ،مورد استفاده قرار گرفته است .و در نهایت ،تابآوری در توصیف افرادی به کار رفته که
توانستهاند با آسیبهای دوران کودکی سازگاری موفقیتآمیزی داشته باشند ] .[19بنابراین در تمامی این کاربردها ،تابآوری در پی چیزی مانند
خطر یا آسیب بروز کرده است .همانطور که  )1995( Meadow-Orlandsبیان کرده ،وجود ناتوانی در والدین یا کودک اغلب به عنوان یک
عامل خطر نگریسته شده است .بنابراین ،میتوان گفت که کمشنوایی میتواند به عنوان یک منبع بالقوه برای ایجاد تابآوری در فرد عمل کند
].[20
تابآوری فرآیند مداوم به دست آوردن منابعی است که به واسطه آنها فرد با وقایع استرسزا سازگاری موفقیتآمیزی به دست میآورد و اساسی
را برای رویارویی موفق با چالشها و استرسهای آینده فراهم میکند ] .[21پژوهشگران در بحث مقابله با استرس ،از عوامل محافظتکنندهای
که استرس را تعدیل میکند؛ سخن میگویند .بهطور کلی ،عوامل محافظتکننده به عواملی در درون فرد ،خانواده و جامعه گفته میشود که از
بروز پیامدها و تجارب منفی ،پیشگیری میکند ] .[19برخی از عوامل محافظتکنندهای که موجب ایجاد و تقویت تابآوری در افراد کمشنوا
می شوند شامل وضعیت شنوایی والدین ،نقش خانواده ،رشد دلبستگی ایمن ،رشد نظریه ذهن ،رشد خودپنداره و شایستگی اجتماعی ،هستند .در
زیر به شرح هر یک از این عوامل و چگونگی تاثیر آنها بر رشد و تقویت تابآوری در افراد کمشنوا میپردازیم.
عوامل تقویت کننده تابآوری در فرد مبتال به کمشنوایی
-1وضعیت شنوایی والدین
برای یک کودک مبتال به کم شنوایی ،وضعیت شنوایی والدین نقش مهمی در تعیین مسیر رشدی آینده او در بسیاری از زمینهها دارد .نوزاد
انسانی با یک پیشزمینه برای برقراری ارتباط با دیگران متولد میشود ،خواه ارتباط از طریق زبان گفتاری خواه زبان اشاره باشدMarschark .
( )2007بیان میکند که ارتباط اولیه والد-کودک مهمترین و تنهاترین متغیر در پیشبینی موفقیت کودکان کمشنوا در تمامی جنبههای رشد
محسوب میشود .وجود مشکالتی در ارتباط اولیه والدین با کودک و واکنش به تشخیص کمشنوایی ،که والدین شنوا آن را به عنوان یک واقعه
استرسزا توصیف میکنند ،به عنوان عواملی که موجب پیامدهای رشدی نامطلوب در این کودکان میشود ،شناخته شدهاند .برای کودکان
کمشنوایی که والدین کمشنوا دارند ،چنین عوامل خطری ممکن است وجود نداشته باشد زیرا والدین کمشنوا به دلیل عدم وجود محدودیت
ارتباطی ،از شنیدن خبر کمشنوایی فرزند مانند والدین شنوا دچار شوک نمیشوند .اما در هر حال ،در بررسی عوامل موثر بر پیامدهای رشدی
کودکان کم شنوا عالوه بر وضعیت شنوایی والدین بایستی به متغیرهای دیگری از قبیل استفاده کودک از وسایل کمک شنیداری و یا کاشت
حلزون و مانند آن ،چگونگی نگرش والدین به استفاده از اینگونه وسایل و وجود ناتوانیهای دیگر و مشکالت یادگیری در کودک نیز توجه کرد.
با توجه به اینکه خانواده یک نظام پویا است؛ بایستی یادآور شد که تمامی این محدودیتها ،انتخابها و تصمیمگیریها به عوامل پیچیدهای از
قبیل تجارب قبلی والدین و ویژگیهای کودک ،بستگی دارد ].[22
تشخیص کمشنوایی در کودک ممکن است برای والدینی که خودشان کمشنوایی دارند همراه با حس آرامش خاطر 54باشد؛ زیرا آنها بر این باورند
که به مهارتهای مورد نیاز برای برقراری ارتباط موثر با فرزند خود ،مجهز هستند و نیازهای ارتباطی مشترکی با هم دارند ] .[23افزون براین،
والدین کمشنوا در برقراری رابطه با کودک به جای تاکید بر رفتارهای صوتی 55بر ترکیب راهبردهای بینایی و لمسی تاکید دارند .بنابراین آنها از
این طریق موجب تقویت و رشد مهارتهای توجه بینایی 56کودک میشوند که برای کودک بسیار پراهمیت است] .[24-25از طرفی دیگر واکنش-
های والدین شنوا نسبت به تشخیص کم شنوایی در فرزندشان اغلب به صورت یک شوک ،فاجعه ،غم ،افسردگی و احساس گناه گزارش شده
54

. sense of relief
. vocal behaviors
56 . visual attention skills
55
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است که میتواند مانع فرزندپروری و رشد موثر کودک شود و اثرات فاجعه باری برای کودک به بار آورد ] .[20بنابراین میتوان گفت که والدین
کمشنوایی که فرزند کم شنوا دارند از طریق تجاربی که در ارتباط خود با جهان ناشنوا و شنوا به دست آوردهاند ،طبیعتا میتوانند به عنوان یک
منبع مهم برای رشد تابآوری در کودک کمشنوای خود عمل کنند و از وقوع بسیاری از شرایط نامطلوبی که کمشنوایی ممکن است به فرد
تحمیل کند ،پیشگیری کنند.
پژوهشها همگی حاکی از آن است که والدین کمشنوای فرزند کمشنوا ،میتوانند به عنوان "عامل حفاظتی" در زندگی فرزند خود باشند و به
اندازه متخصصان مداخله زودهنگام برای او موثر و مفید واقع شوند .والدین کمشنوایی که نیاز به برقراری ارتباط از طریق روشهای غیرکالمی را
تجربه کردهاند و در تعامالت اجتماعی به نشانههای دیداری توجه بیشتری دارند ،ممکن است به ویژه در درک و فهم ،تفسیر و پاسخ به
نشانههای رفتاری نوزاد کمشنوا ،مهارت بیشتری داشته باشند ] .[12اما با این حال ،نبایستی اینگونه برداشت شود که والدین شنوا شایستگی
کمتری برای تربیت کودک کمشنوا دارند؛ زیرا آنها نیز میتوانند به عنوان الگوهای بسیار خوبی برای یادگیری و تقویت رفتارهای ارتباطی
ظریفی که تجارب اولیه کودکان کمشنوا را شکل میدهد ،عمل کنند .در بسیاری از موارد والدین شنوا ،صرفنظر از روش ارتباطی که انتخاب
میکنند؛ تالشهای زیادی به منظور برقراری ارتباط با کودک کمشنوا انجام میدهند .بنابراین صرف داشتن والدین کمشنوا به معنای برخورداری
از رشد مطلوب نیست و نیز شنوا بودن والدین نیز الزاما به این معنا نیست که کودک کمشنوای آنها در برقراری ارتباط مشکل پیدا خواهد کرد؛
بلکه وضعیت شنوایی والدین ممکن است به عنوان یک عامل حفاظتی یا عامل خطر بالقوه عمل کند و والدین شنوا متاسفانه به دلیل شدت
شوک وارد شده در معرض خطر بیشتری هستند ] 14 ،3و .[20
-۲نقش خانواده
][26
کامال واضح است که خانواده نقشی اساسی در رشد احساس شایستگی ،سالمت و مراقبت از کودکان بر عهده دارد  .شرایط خانواده بر
موفقیت کودکان و نوجوانان در مدرسه و جامعه تاثیر دارد و تعیینکننده چگونگی عملکرد آنها در زندگی بزرگسالی است ] .[27خانوادههایی که
کودک کمشنوا دارند با چالشها و شرایطی همانند دیگر خانوادهها ،روبرو هستند .در عین حال ،داشتن یک کودک کمشنوا با احتمال تغییر
پویاییهای خانواده و تغییر محیط آن نیز همراه است ] .[28-29انسانها نیاز اساسی به پذیرش و ارتباط دارند .برقراری ارتباط برای انتقال شناخت
و هیجان ضروری است .کیفیت رابطه بین والدین و کودک کمشنوا در موفقیت و پیشرفت کودک تاثیر بسیار زیادی دارد .نتایج پژوهشهای
حوزه آموزش ناشنوایی نشان داده است که بین اکتساب زبان و مهارت خواندن اولیه و رشد هیجانی-اجتماعی رابطه وجود دارد ] .[30-31افزون بر
این ،ادبیات پژوهشی در مورد عوامل خطر و تابآوری نشان دادهاند که روابط مثبت بین خانوادهها و کوکانشان نقشی اساسی در سازگاری موفق
خانواده و کودک داشته است ] 26 ،7و .[32
از سویی دیگر ،زبان همانگونه که وسیلهای برای تعامل اجتماعی محسوب میشود ،مکانیسمی برای تفکر نیز به حساب میآید .شواهد پژوهشی
نشان داده که رشد زبان کودکان به میزان زیادی به دروندادهای زبانی که آنها در طول چند سال اول زندگیشان دریافت میکنند ،وابسته است
] .[34-36با این حال ،هنگامی که افراد کمشنوا میشوند ،کمیت و کیفیت تعاملشان با دیگران ،چه افراد نزدیک و خویشاوند و چه افراد
غیرخویشاوند کاهش مییابد .کاهش میزان تعامالت برای کودکانی که کمشنوایی دارند اغلب منجر به ضعف در رشد مهارتهای زبانی و تاخیر
معنادار در سن شروع مدرسه نسبت به همساالن شنوا میشود ] .[37نقص در رشد زبان بر مهارتهای خواندن ،پیشرفت تحصیلی و فرصتهای
شغلی نیز تاثیر منفی خواهد داشت ] .[38به منظور جبران پیامدهای منفی ناشی از کاهش تعامالت که در بسیاری از کودکان کمشنوا رخ میدهد؛
در درجه نخست ضروری است که اعضای خانواده از نقش حیاتی و گسترده زبان در رشد و تحول فرزندشان آگاه شوند .همانطور که Levin
( )2012بیان می کند ،والدین باید بدانند که زبان در سراسر زندگی کودک همواره در جریان است .کودک از طریق زبان با والدین ،دوستان ،خواهر
و برادرها و معلمان ارتباط برقرار میکند .زبان یک عنصر ضروری برای خواندن ،دیکته ،ریاضیات و نوشتن محسوب میشود و آگاهی یافتن
والدین و سایر اعضای خانواده از این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد ] .[39دوم اینکه ،اعضای خانواده کودک کمشنوا نیاز دارند تا چگونگی تغییر
روش ارتباط خود با کودک را یاد بگیرند .اغلب ،افراد غیرمتخصص و حتی برخی متخصصان تصور میکنند که انطباقهایی از قبیل کاربرد زبان
اشاره یا کاشت حلزون ،اقداماتی کافی برای جبران اثرات بالقوه کمشنوایی است .هرچند که این اقدامات ممکن است کیفیت تعامل بین کودک و
والدین را بهبود بخشد ،اما احتماال به خودی خود موجب افزایش میزان تعاملها نخواهد شد .بلکه الزم است تا اعضای خانواده روش ارتباطی
خود با کودک را به گونه ای انتخاب کنند تا موجب برقراری ارتباط در بهترین شکل خود با فرد مبتال به کمشنوایی گردد .سوم اینکه ،خانوادههای
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افراد کمشنوا خواهان این هستند که برای بهبود رشد زبانی کودک ،روش مکالمه 57را به عنوان روش اصلی تعامل با او انتخاب کنند .از طریق
مکالمه تمامی جنبههای رشد زبان (دستور ،کاربرد و معناشناسی) در یک الگوی منطقی با هم ترکیب میشوند .همچنین ،از طریق مکالمه کردن،
کودکان اطالعات زیادی جمعآوری میکنند و آن را با اطرافیان خود به اشتراک میگذارند و همزمان با آن مهارتهای ارتباطی خود را بهبود
میبخشند و درباره دنیای پیرامون خود بیشتر یاد میگیرند .متاسفانه ،عکس این موضوع نیز صادق است .کودکانی که مهارتهای ارتباطی
محدودی دارند ممکن است در اکتساب دانش واژگان مشکل داشته باشند .این امر خود موجب کاهش مکالمه کردن و کاهش فرصتهای
افزایش دانش واژگان برای بهبود مهارتهای ارتباطیشان میشود ] .[3بنابراین آگاهی خانواده از نقش بسیار مهم زبان به همراه انتخاب
مناسبترین روشهای ارتباطی و استفاده از روش مکالمه در برقراری ارتباط با افراد کمشنوا ،به عنوان یک عامل محافظتکننده و یا
تقویتکننده تابآوری در این گروه شناخته میشود.
-3رشد دلبستگی ایمن در کودک کمشنوا با تاکید بر نقش والدین
دلبستگی یکی از مفاهیم بسیار پراهمیت در روانشناسی است و به رابطه محبتآمیز عمیقی اطالق میشود که بین نوزاد و مادر (یا مراقب اولیه)
در سالهای نخست شکل میگیرد .این مفهوم برای کودکان کم شنوا اهمیتی دو چندان دارد زیرا مادر در ابتدای تولد ممکن است به دلیل
تشخیص زودهنگام کمشنوایی دچار بحرانهای روانشناختی شود و این بحرانها ،دلبستگی الزمه بین او و کودک کمشنوا را بهشدت متاثر سازد
] .[14دلبستگی میتواند ایمن یا ناایمن باشد .تنها وجود یک دلبستگی ایمن تضمینکننده سالمت روانی مناسب در فرد خواهد بود .رابطه
دلبستگی بین نوزاد و مراقب ،اولین تاثیر خود را بر جنبههای هیجانی اجتماعی رشد بر جای میگذارد .پژوهشهای طولی نشان دادهاند که روابط
دلبستگی اولیه ،با برخی سازههای هیجانی اجتماعی از قبیل استقالل ،خوداتکایی ،58خودکارآیی ،59خشم ،همدلی و شایستگی اجتماعی ،60رابطه
دارند .کودکانی که دلبستگی ایمن 61دارند در مقایسه با کودکان ناایمن ،اضطراب اجتماعی کمتر ،عزت نفس باالتر و احساس تعلق بیشتر به
گروههای همساالن دارند .این کودکان همدلی بیشتری نسبت به دیگران نشان میدهند ،خوداتکایی و اعتماد به نفس باالتر و ظرفیت بیشتری
برای نظمدهی هیجانی ،دارند ].[40-41
ماهیت پیچیده دلبستگی و متغیرهای چندگانهای که با آن رابطه دارند؛ شناسایی چگونگی تابآوری نوزادان کمشنوا در بافت شکلگیری
دلبستگی را با چالش روبرو میسازد .اینکه آیا وجود کمشنوایی را به عنوان عامل خطر برای شکلگیری دلبستگی ناایمن در نظر بگیریم یا نه به
برخی عوامل و فرآیندهایی که در مسیر رشدی کودک رخ میدهند ،بستگی دارد .به عبارت دیگر ،میتوان اینگونه گفت که کمشنوایی مادرزادی
تنها زمانی که با عوامل و فرایندهای دیگری از قبیل فرزندپروری غیرحساس 62و غفلت تعامل پیدا کند ،میتواند به عنوان یک عامل خطر در
شکلگیری دلبستگی ناایمن عمل کند که در این صورت پیامدهای نامطلوب آن به احتمال زیاد در فرد بروز خواهد یافت ].[42
به نظر میرسد که صرف کمشنوایی به عنوان تنها عامل نمیتواند منجر به شیوع باالتر سبکهای دلبستگی ناایمن گردد .بهطور کلی
پژوهشهای انجام شده بین کمشنوایی و سبکهای دلبستگی رابطهای پیدا نکردهاند؛ اما این دسته از پژوهشها بر نقش ارتباط و ویژگیهای
والدین و مراقبانِ افراد کمشنوا در شکلگیری دلبستگی ،تاکید دارند .نتایج برخی پژوهشها نشان داده است که میزان مهارتهای ارتباطی
مراقبان بر چگونگی دلبستگی کودک کمشنوا تاثیر دارد .دلبستگی ناایمن در کودکان کمشنوای پیشدبستانی که مادران آنها مهارتهای ارتباطی
ضعیفی داشتند؛ باالتر بود .اما در کودکان کمشنوایی که مادرانشان مهارتهای ارتباطی قویتری داشتند ،سبک دلبستگی ایمن شیوع باالتری
داشت .نتایج پژوهش  )1995( hadadianنشان داد که ویژگیهای والدین بر کیفیت دلبستگی کودکان کمشنوا تاثیرگذار است ] .[43بهطور
کلی شواهد پژوهشی بر اهمیت رفتارهای والدین در شکلگیری دلبستگی ایمن تاکید دارند .بنابراین شواهد تجربی موجود به گونهای نیست که
صرف وجود کمشنوایی دوران نوزادی را به عنوان عامل خطر در شکلگیری دلبستگی ناایمن در نظر بگیریم ،بلکه در این زمینه عالوه بر وجود
کمشنوایی باید به فرایندها و عوامل محیطی و بافتی دیگری ،از قبیل ویژگیهای کودک (اینکه آیا کودک تشخیصهای پزشکی و روانپزشکی
دیگری نیز دارد؟) ،ویژگیهای مراقب (میزان حساسیت مراقب در پاسخ به نیازهای کودک) ،کیفیت تعامل نوزاد و مراقب و بافت اجتماعی
وسیعتری که کودک و خانواده در آن قرار دارند (مانند شبکههای حمایت اجتماعی و میزان دسترسی به موقع به تشخیصهای دقیق و به دنبال
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آن مداخله زودهنگام) ،نیز توجه کرد .یادآوری این نکته نیز مهم است که حتی اگر نوزاد کمشنوادلبستگی ناایمن داشته باشد ،مسیر رشدی او
الزاما آسیبپذیر نخواهد بود؛ زیرا عوامل محفاظتکننده دیگری در خانواده و بافت محیط اجتماعی میتواند به فرد کمک کند تا در برابر
پیامدهای منفی دلبستگی ناایمن ،در امان باشد ].[42
ادبیات پژوهشی حوزه کمشنوایی میتواند بهطور ویژهای با مورد توجه قرار دادن روابط دلبستگی کودک با مراقبان به عنوان یک عامل بالقوه
محافظتی در برابر پیامدهای رشدی نامطلوب ،سود ببرد .بنابراین دیدگاه دلبستگی چارچوب نظری مفیدی را برای چگونگی رشد تابآوری در
افراد افراد کمشنوا فراهم میکند .همچنین میتوان از این دیدگاه در طراحی برنامههای مداخله که تمرکز ویژه بر روابط دلبستگی دارند ،نیز سود
برد .در این زمینه چندین برنامه مداخلهای با تمرکز ویژه بر روابط دلبستگی وجود دارد که به خصوص برای خانوادههایی که در معرض خطر
هستند میتواند مفید باشد .برنامههایی از قبیل "گامهایی به سوی فرزندپروری موثر و لذتبخش" ،"63برنامه سیاتل" ."64برنامه مشاوره و
آموزش خانواده برای کودکان ناشنوا "65که مبتنی بر رشد روابط دلبستگی و مراقبت حساس است و در بریتیش کلمبیا اجرا شده ،موثرترین برنامه
برای خانوادههای کودکان کمشنوا هستند .این برنامه بهطور ویژه با تمرکز بر نیازهای افراد ناشنوا و خانوادههای آنها طراحی شده و اثربخشی آن
نیز به تایید رسیده است ] .[3بنابراین بر اساس شواهد پژوهشی ،ماهیت دلبستگی و روابط بین اعضای خانواده به عنوان عاملی مهم در رشد
تابآوری افراد مبتال به کمشنوایی ،شناخته شده است .افزون بر این ،بر تواناییها و مهارتهای افراد کمشنوا برای مدیریت زندگیشان و نیز بر
چگونگی رشد نگرشهای مثبت در همان سالهای اول زندگی نیز تاکید شده است.
-4رشد نظریه ذهن در کودک کمشنوا با تاکید بر نقش والدین
در یک پژوهش  Schickو همکاران ( )2007به بررسی رشد نظریه ذهن در گروهی از کودکان کمشنوا پرداختند .نتایج نشان داد هرچند که
مراحل رشد مهارتهای شناختی ،اجتماعی و هیجانی در کودکان کم شنوا همانند همتایان شنوای آنهاست؛ اما توانایی درک حاالت ذهنی و رفتار
دیگران ،به خاطر نقایص زبانی که دارند با تاخیر رشد میکند .پژوهش در مورد آزمون نظریه ذهن در کودکان کمشنوا که والدین شنوا داشتهاند
نشان داده است که این کودکان نسبت به همتایان عادی خود تاخیر معناداری دارند؛ بهطوری که در برخی موارد کودکان کمشنوا حتی تا سنین
نوجوانی در تکالیف آزمون نظریه ذهن دچار مشکل بودهاند .در مقابل ،رشد زبان در کودکان کمشنوا که از والدین کمشنوا متولد شدهاند متناسب
با مسیر عادی رشد بوده و این کودکان نسبت به همتایان خود که والدین شنوا داشتهاند ،در تکالیف نظریه ذهن عملکرد بهتری از خود نشان
دادهاند .بنابراین میتوان گفت که والدین کمشنوا از طریق تسهیل یادگیری زبان اشاره ،مهارتهای یادگیری نظریه ذهن را در فرزند خود رشد
میدهند .در واقع میتوان گفت کم شنوایی ممکن است در اکتساب نظریه ذهن مشکل ایجاد نکند ،بلکه عدم یادگیری اولیه زبان در این زمینه
نقش اساسیتری را ایفا میکند ].[44
برخی پژوهشگران معتقدند که نظریه ذهن در درجه نخست از طریق تعاملهای اجتماعی و گفتگو در زمینه حاالت ذهنی ،رشد میکند ] .[45در
پژوهش  )1997( freyنیز مشخص شد که در کودکان کم شنوا تجارب زبانی ،نسبت به سن تقویمی ،در رشد نظریه ذهن تاثیر بیشتری دارد
] Meristo .[46و همکاران ( )2007نیز معتقدند که گرچه کودکان کمشنوا در محیطهای شنوا از نظر کالمی رشد بسیار بهتری دارند ،اما نظریه
ذهن غالبا در کودکان کمشنوا به ویژه آن دسته که دیرهنگام تشخیص داده شدهاند؛ دچار نقص است .در حالی که دسترسی کودک کمشنوا به
زبان اشاره 66در محیط دوزبانگی بر اساس بسیاری از پژوهشها موجب فراهم شدن فرصتهای بیشتری برای گفتگو در مورد هیجانها می-
گردد؛ این امر به نوبه خود به رشد نظریه ذهن کمک میکند ].[47
در زمینه نقش نظریه ذهن به عنوان یک عامل محافظتکننده و تقویتکننده تابآوری در افراد کمشنوا چندین نکته اهمیت دارد .نخست اینکه
ویژگیهای کمشنوایی نمیتواند به عنوان یک عامل خطر مجزا در رشد نظریه ذهن مطرح باشد .مشخص شده که افراد کمشنوایی که از کودکی
از زبان اشاره استفاده کردهاند؛ با وجود کمشنوایی ،در تکالیف نظریه ذهن متناسب با همتایان شنوای خود عمل کردهاند ] .[47همچنین مشخص
شده است که برخی عوامل مثل مهارتهای زبانی بر رشد نظریه ذهن تاثیر دارند که به عنوان عوامل خطر (مثل نقص در رشد زبان و ضعف در
آگاهی از هیجانات دیگران) و یا عوامل تقویتکننده تابآوری (مثل بهبود کیفیت بازی کودک کمشنوا با والدین شنوا) ،میتوانند مطرح باشند
] .[44-47افزون بر این ،هرچند که تعدادی از پژوهشها نشان دادهاند که برخی افراد کمشنوا در نظریه ذهن نقایصی دارند؛ اما این نقایص را
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میتوان از طریق آموزش و ایجاد تجارب مفید در این زمینه تا حد زیادی جبران کرد ] .[44نظریه ذهن الزامهای مفیدی را در رشد و عملکرد افراد
کمشنوا در گستره زندگی دارد .بهطوری که میتوان گفت کودکانی که نظریه ذهنِ رشدیافته دارند به مهارتهایی مجهزند که در ایجاد و تداوم
تعاملهای اجتماعی ضروری است .این به نوبه خود به آنها کمک میکند تا در رویارویی با چالشهای رشدی عملکرد موفقی داشته باشند و به
سطح باالتری از تابآوری دست یابند .افزایش درک و فهم ما از نظریه ذهن در افراد کمشنوا به ما کمک میکند تا روشهای بهبود نظریه ذهن
و تقویت تابآوری در این افراد را افزایش دهیم .همچنین کودکانی که در نوزادی شناسایی شده و وارد روند توانبخشی زودهنگام شدهاند ،در
این زمینه موفقترند.
 -5رشد خودپنداره و شایستگی اجتماعی در فرد با کمشنوایی
یکی از موضوعات کلیدی در مورد خانوادههایی که کودک کمشنوا دارند ،توجه به مسائل هیجانی اجتماعی است .برقراری ارتباط با کودک
کمشنوا در طول دوره نوزادی ،از روابط هیجانی اجتماعی شروع میشود که خود مبتنی بر روابط متقابل والدین و کودک است .شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد برخی از عوامل رشدی میتوانند برای افراد کمشنوا نقش عوامل محافظتکننده را داشته باشند و به آنها کمک کنند تا
مهارتهای مورد نیاز برای سازگاری با محیط و کنار آمدن با انتظارهای پیچیده دنیای پیرامون خود را کسب کنند .از آنجا که رشد خودپنداره
مستلزم مفهومسازیهای درونیشده 67است ،برخی مفاهیم رشدی از قبیل سبکهای دلبستگی ،نظریه ذهن و اعتماد به نفس ،در این زمینه
اهمیت پیدا میکنند .نتایج پژوهشها نشان داده که سبک دلبستگی والد-کودک (ایمن ،اجتنابی ،مقاوم) یکی از مهمترین متغیرهای
پیشبینیکننده چگونگی سازگاری ،روابط با همساالن و عملکرد تحصیلی کودک در طول زندگی است .مفهومسازیهای درونیشده از روابط
انسانی و تعاملهای بینفردی که در کودکان تا پیش از  3سالگی رشد میکند ،بر چگونگی رفتار و سازگاری آنها در آینده تاثیر دارد .این
ویژگیها میتوانند هم در جهت منفی و هم مثبت از طریق تعاملهای مداوم و ایجاد تجربههای جدید ،تغییر یابند .رشد یک حس خود ( sense
 )of selfقوی و درک و فهمی دقیق و عینی از افراد دیگر ،ریشه در مراقبت مطلوب و دلبستگی ایمن والد-کودک دارد که اساس مهمی را
برای رشد و پیشرفت کودک فراهم میکند .افراد کمشنوا در رشد مهارتهای مورد نیاز برای درک و فهم دیگران و داشتن احساسات مثبت در
مورد خودشان ،با چالشهای بسیار زیادی ،از جمله تاخیر در اکتساب زبان ،روبرو هستند ].[41
شایستگی اجتماعی کودکان کمشنوا ممکن است به خاطر اثرات منفی کمشنوایی بر رشد زبان و مهارتهای ارتباطی ،در معرض آسیب زیادی
قرار گیرد .این موضوع به ویژه در مورد کودکان کمشنوایی که والدین شنوا دارند ،اهمیت بیشتری دارد .شایستگی اجتماعی یک مفهوم پیچیده
است که شامل توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران ،توانایی دیدگاهگیریهای مختلف در موقعیتهای متفاوت ،آگاهی از قواعد اجتماعی در
موقعیتهای گوناگون ،درک عواطف و انگیزههای دیگران و توانایی کاربرد این مهارتها و تواناییها در جهت حفظ سالمت روابط اجتماعی است
] .[48پژوهشهای اخیر در مورد رشد نظریه ذهن بیان میکنند که زبان ،توجه کودکان را به تبیینهای ذهنی رفتار متمرکز و از طریق دامنه
واژگان ،زمینه رشد مفاهیم انتزاعی مثل افکار و احساسات را برای آنها فراهم میکند ] .[44دامنه واژگان در درک عواطف ،انگیزه و اعمال دیگران
که به نوبه خود موجب رشد روابط اجتماعی میشود ،نقش مهمی دارد .بنابراین نقص در دسترسی کامل به زبان و ارتباط میتواند بر رشد
اجتماعی کودک کمشنوا تاثیر منفی بگذارد .افزون بر این ،مشکالت کودکان کمشنوا در رشد شایستگی اجتماعی ممکن است به ناتوانی آنها در
یادگیری اشارههای ضمنی 68در رفتارهای اجتماعی مربوط باشد ] .[48بیشتر کودکان رفتارهای اجتماعی را از طریق یادگیریهای ضمنی و
غیرفعال مانند بحث و گفتگو با بزرگساالن و والدین یاد میگیرند .بسیاری از کودکان کمشنوا به خاطر مشکالت ارتباطی که دارند ،در یادگیری-
های ضمنی با دشواری مواجه میشوند و در نتیجه رشد اجتماعی آنها آسیب میبیند.
بهطور کلی عوامل خطر و عوامل تقویتکننده تابآوری موثر بر شایستگی اجتماعی در افراد کمشنوا به سه دسته عوامل مربوط به دانشآموز،
مدرسه و خانواده تقسیمبندی میشوند .عوامل مربوط به دانشآموز شامل مهارتهای ارتباطی ،جنسیت و سن است .برخورداری از مهارتهای
ارتباطی مناسب بر شایستگی اجتماعی افراد کم شنوا تاثیر مثبت خواهد گذاشت .هرچند که ارتباط شفاهی برای احساس شایستگی اجتماعی الزم
و کافی نیست؛ اما برخورداری از مهارتهای ارتباط شفاهی مناسب این امکان را برای کودکان کمشنوا فراهم میکند تا با همساالن شنوای خود
ارتباط برقرار کنند .بنابراین به نظر میرسد که مهارتهای ارتباط شفاهی در تابآوری دانشآموزان مبتال به کمشنوایی ،به ویژه در کالسهای
درس عادی ،اهمیت داشته باشد .افزون بر این ،ارتباط شفاهی به افراد کمشنوا در یادگیری اشارههای اجتماعی 69و مهارتهای ارتباطی کمک
67

. internalized conceptualizations
. incidental cues
69 . social cues
68

152

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره چهارم  .شماره دوم ،تابستان 1394

تاب آوری و کم شنوایی ..................

میکند .عامل دیگر مرتبط با دانشآموز که بر شایستگی اجتماعی اثر دارد ،جنسیت است .نتایج پژوهش  Musselmanو همکاران ()1996
نشان داد که پسران و دختران کمشنوا با طوالنی تر شدن مدت زمان حضورشان در آموزش عمومی ،الگوهای متفاوتی از ارتباط با همساالن شنوا
را نشان دادهاند .در دختران با طوالنی تر شدن مدت زمان حضور آنها در آموزش عمومی ارتباط با همساالن شنوا نیز افزایش یافته بود اما در گروه
پسران همان میزان از ارتباط با همساالن ،صرفنظر از مدت زمان حضور آنها در کالسهای درس آموزش عمومی گزارش شده بود ] .[49در یک
پژوهش دیگر  Martinو  )2003( Bat-Chavaنشان دادند که هرچند بین دختران و پسران کمشنوا از نظر میزان موفقیت در برقراری
ارتباط با همساالن شنوا تفاوت وجود ندارد؛ اما هر یک از این گروهها از راهبردهای اجتماعی متفاوتی برای برقراری رابطه استفاده کردهاند.
راهبرد موثر در گروه دختران ،یک مهارت مهم مرتبط با تابآوری ،یعنی توانایی بیان نیازهایشان بود .درحالی که تنها راهبرد موثر در گروه
پسران ،موفقیت در ورزش بود ] .[50در زمینه رشد اجتماعی کودکان مبتال به کمشنوایی ،سن نیز یک عامل موثر است .به نظر میرسد دانش-
آموزان کمشنوا در سنین دبستان نسبت به سن نوجوانی روابط مثبت بیشتری با همساالن شنوای خود داشته باشند ].[51
عوامل مرتبط با مدرسه که بر شایستگی اجتماعی افراد کمشنوا تاثیر دارند شامل میزان آشنایی با همساالن شنوا و مدت زمانی است که فرد
مبتال به کمشنوایی با آنها تعامل برقرار میکند .دانشآموزان کمشنوایی که مدت زمان بیشتری را با همساالن شنوای خود سپری میکنند،
گرایش بیشتری به برقراری روابط دوستانه دارند و در کنار آنها احساس راحتی بیشتری میکنند .در نهایت اینکه عوامل خانوادگی موثر بر
شایستگی اجتماعی افراد کمشنوا بهطور دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است .پژوهشها در این زمینه بیشتر بر تاثیر خانواده بر پیامدهای
تحصیلی فرد مبتال به کمشنوایی متمرکز بودهاند .پژوهش  Antiaو همکاران ( )2009نشان داد که میزان مشارکت والدین در تحصیل کودک با
رفتارهای اجتماعی او رابطه نسبتا کمی دارد .همچنین ،کیفیت و کمیت روابط والدین با کودک بر شایستگی اجتماعی او تاثیر دارد ] .[52والدین
می توانند از طریق گفتگو در مورد راهبردهای حل مشکالت مرتبط با همساالن و یا از طریق برقراری تعامل اجتماعی مناسب با افراد دیگر ،به
عنوان مربیان اجتماعی 70فرزند ناشنوای خود عمل کنند ].[53
تابآوری و سالمت روانی کودکان کمشنوا و خانواده آنها
سالمت روانی یکی از متغیرهای مهم در حوزه روانشناسی است که به عنوان حالت بهزیستی هیجانی و اجتماعی تعریف شده است .همچنین،
این سازه به توانایی افراد و گروهها در برقراری تعامل مثبت با یکدیگر و فراهم آوردن فرصت برای حل مشکالت و استفاده بهینه از تواناییها در
جهت رشد و پیشرفت توصیف شده است .مشکالت سالمت روانی بر ادراک ،هیجان ،رفتار و بهزیستی اجتماعی افراد تاثیر میگذارد ] .[54افراد
مبتال به کمشنوایی ،به ویژه در موارد شروع زودرس و آسیب شدید تا عمیق ،آسیبپذیری بیشتری در برابر مشکالت سالمت روانی دارند .شیوع
مشکالت سالمت روانی در کودکان کمشنوادر حدود  40درصد تخمین زده میشود .افراد مبتال به کمشنوایی  1.5تا  2برابر بیشتر از افراد شنوا در
برابر مشکالت سالمت روان آسیبپذیرند .این به این معنا است که  15تا  20درصد کل افراد مبتال به کمشنوایی ،مشکالت اساسی سالمت
روانی دارند ] .[55شواهد دیگری وجود دارد که بر اساس گزارش والدین نشان میدهد حدود  10درصد کودکان کمشنوا در زمینههای هیجانی،
رفتاری ،نقص توجه/بیشفعالی و ارتباط با همساالن ،مشکل دارند ] .[56در نوجوانان کمشنوا نیز مشخص شده است که انواع مختلف مشکالت
سالمت روان از قبیل اختاللهای هیجانی ( 27درصد) ،اختاللهای رفتاری ( 11درصد) و سایر اختاللها ( 7درصد) ،شایع است ] .[57افزون بر
این ،در پژوهش  Fellingerو همکاران ( )2009نیز نشان داده شد که صرفنظر از شدت کمشنوایی ،میزان شیوع اختاللهای روانپزشکی و
افسردگی در افراد کمشنوا بیشتر از افراد عادی است ] .[58چندین پژوهش نیز نشان دادهاند که افراد کمشنوا نسبت به افراد عادی از نظر کیفیت
زندگی و روابط اجتماعی در سطح پایینتری قرار دارند ] .[59-60مجموعهای عوامل از قبیل تاخیرهای رشدی ،اختاللهای سیستم اعصاب مرکزی
مرتبط با سبب شناسی آسیب ویژه شنوایی ،روش ارتباطی و شایستگی پایین والدین در برقراری ارتباط ،به عنوان برخی از عوامل خطر در بروز
مشکالت سالمت روانی افراد کمشنوا شناخته شده است ].[61
عالوه بر این ،مشکالت سالمت روانی در خانوادهها و والدین افراد کمشنوا نسبت به افراد شنوا نیز شایعتر است .موللی و همکاران ( )2013بیان
میکنند که مادران کودکان کمشنوا اضطراب ،افسردگی ،نشانههای جسمانی و مشکالت کارکرد اجتماعی بیشتری را در مقایسه با مادران
کودکان شنوا تجربه میکنند .این پژوهشگران تدارک برنامههای توانبخشی در زمینه ابعاد هیجانی و عاطفی خانوده با هدف بهبود وضعیت
سالمت روانشناختی مادران کودکان کمشنوا را پیشنهاد میکنند ] .[62در این راستا پرند و موللی ( )2011در یک پژوهش نیمهآزمایشی به
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بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر کاهش مشکالت روانشناختی خانوادههای کودکان کمشنوا پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که
مشکالت روانشناختی مادران کودکان کمشنوا پس از شرکت در برنامه آموزش مدیریت استرس بهطور معناداری کاهش یافته است ].[63
حمایت زودهنگام روان شناختی از خانواده عنصر مهمی در پیشگیری از مشکالت سالمت روانی است .افراد کمشنوا و خانواده آنها میتوانند از
مجموعهای از مداخلههای روانشناختی برای بهبود سالمت روان ،سود ببرند .هدف اصلی مداخلههای روانشناختی ،اطمینان از این موضوع است
که فرد از هیجانها ،نظریه ذهن و دیگر متغیرهای رشدی اساسی خود ،درک و فهم خوبی کسب کند ] .[61برخی از روشها در ارتقای سالمت
روانی از طریق تابآوری در افراد کمشنوا دارای اهمیت هستند که شامل مشارکت و تشویق والدین در کمک به فرد مبتال به کمشنوایی به
منظور ایجاد ارتباط و بیان احساس خود ،تقویت زبان اشاره کودک ،تشویق به ایجاد ارتباط و تالش در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد ارتباطی
کودک مبتال به کمشنوایی است ].[54
تقویت تابآوری در کودک کمشنوا :نقش فرد ،خانواده ،مدرسه و جامعه
تاب آوری فرایندی پویا در رشد انسان است که در تعامل با شخصیت و عوامل محیطی در جریانی متقابل و دوسویه رشد میکند .نبایستی
اینگونه تصور شود که تابآوری یک ویژگی ثابت است؛ بلکه فرآیندی قابل تغییر است که میتوان آن را تقویت کرد ] .[64دیدگاه تابآوری بر
فرایندهای رشدی متقابلی که بین فرد و عوامل محیطی مختلفی که منجر به شکلگیری سازگاری میشوند ،تاکید دارد .در این دیدگاه عالوه بر
توجه به ویژگیهای فردی ،به بافت بومشناختی که فرد را احاطه کرده است نیز توجه میشود ] )2004( Milstein .[65بیان کرده که افراد
تابآور همانند افراد دیگر ،در زندگی خود سختیهای زیادی را تجربه میکنند اما با این وجود ،سریعتر و بهتر میتوانند بر سختیها غلبه کنند،
زیرا نسبت به افراد دیگر به گونه متفاوتی با آن سازگار شدهاند و در این فرایند مهارتهای جدیدی یاد گرفتهاند و اعتماد به نفس بیشتری به
دست آوردهاند ].[66
کمشنوایی از هر نوعی که باشد (خفیف ،متوسط ،شدید ،عمیق ،یکطرفه یا دوطرفه) تغییراتی اساسی در الگوهای تعاملی فرد مبتال به کمشنوایی
با افراد دیگر ایجاد میکند .کاهش کمی و کیفی تعامل با افراد دیگر میتواند تاثیر منفی بر رشد سالم نظام زبان بر جای گذارد .همچنین نقص
در مهارتهای زبانی و دانش مفهومی ضعیف ممکن است تاثیرات نامطلوبی بر مهارتهای تحصیلی و سوادآموزی و پیشرفت شغلی داشته باشد.
به منظور پیشگیری از این چرخه معیوب ،توجه پایدار به رابطه دلبستگی کودک و مراقب ،اکتساب مهارتهای ارتباطی ،انگیزش ،خودنظمدهی،
رشد مهارتهای حلمساله و توسعه روابط با همساالن ،نیاز است .همزمان با این الزم است خانوادهها ،متخصصان و دانشآموزان از تمرکز بر
مشکالت و موانع فراتر روند و به تواناییها و نقاط قوت افراد کمشنوا تاکید کنند تا این افراد بتوانند بر چالشهای زندگی خود غلبه کنند و
مهارتهایی که موجب موفقیت و پیشرفت فردی و شغلیشان میشود را کسب کنند ].[3
هر چند کودکان و نوجوانان ابتدا قدرت کمی در تغییر شرایط زندگی خود دارند اما این شرایط با رسیدن آنها به دوره بزرگسالی فرق کرده و آنها
توانایی بیشتری را در کنترل شرایط زندگی خویش به دست میآورند .این شرایط برای کودکان و نوجوانان کمشنوا وضعیت متفاوتی را در مقایسه
با افراد عادی ایجاد میکند؛ به طوری که این گروه از کودکان و نوجوانان صرفنظر از تواناییهای فردی ،به حمایتهای بیشتر والدین و جامعه
نیز نیاز دارند ].[67
الگوی ناتوانی سیاسی اجتماعی تورنتون ( )2010نسبت به افراد مبتال به کمشنوایی ،دیدگاههای چندگانهای را برای درک و فهم کمشنوایی در
نظر گرفته و تغییر دیدگاهها نسبت به این گروه را به عنوان یک مسئولیت سازمانی در نظر میگیرد .وی متخصصان را برای تغییر چالش برانگیر
عوامل ظالمانه محیطی ،به جای تمرکز صرف آنان بر کار با افراد کمشنوا که عمدتا الگوی زیستی است؛ تشویق میکند ] .[68بنابراین در این
دیدگاه تغییر نگرش از عوامل زیستی و مداخله پزشکی ،به عوامل اجتماعی و محیطی متمرکز است .این تغییر از طریق ایجاد شرایطی که به
همکاری سازنده فرد مبتال به کمشنوایی با جامعه منجر شود ،میتواند نقش عمدهای را در تابآوری این افراد فراهم کند .بهطور کلی وی ایجاد
تابآوری برای افراد کمشنوا را در چهار سطح تحت عنوان سطوح فردی ،خانوادگی ،مدرسه و اجتماعی طبقهبندی میکند.
در سطح خانوادگی و ارتباط آن با تابآوری ،اهمیت خانواده بیش از هر زمان دیگری مشهود است که در بیشتر پژوهشها بر آن تاکید شده است.
مداخله بههنگام و کار با خانوادههای دارای فرزند کمشنوا و حمایتهایی که بایستی در فرایند رشد کودک از آنها بشود نقش عمدهای در رشد
تابآوری کودک کمشنوا دارد ] .[69-70در این زمینه کمک به خانواده و اعضای آن برای سازگاری با شرایط کودک کمشنوا و وجود والدینی که
خود کمشنوا هستند نیز در بررسی تابآوری اهمیت مییابند ] .[71نتایج پژوهش  )2004( Ungarنشان داد حمایت خانوادهها و والدین از
کودکان خود حتی زمانی که آنها در معرض آسیبپذیری باال نیز باشند ،بر رفتارها و سالمت روان این کودکان تاثیر مثبت خواهد داشت ] .[72از
سویی دیگر نتایج برخی پژوهشها نشان داده که وجود مشکالت سالمت روانی در والدین کودکان کمشنوا با رشد هیجانی و اجتماعی این
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کودکان رابطه دارد .طوری که در خانوادههایی که والدین میزان استرس باالیی داشتهاند کودکان کمشنوا آنها نیز مشکالت هیجانی اجتماعی
باالتری را تجربه میکردند ] Ahlert .[70و  )2012( Greeffدر پژوهش خود عوامل تابآوری مرتبط با سازگاری در خانوادههای کودکان
کمشن وا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که مسایل روزمره خانواده ،حمایت اجتماعی ،تصدیق روابط ،71مهارتهای حلمساله ،مذهب،
جستجوی معنا و پذیرش شرایط کودک مبتال به کمشنوایی ،با تابآوری خانواده رابطه دارند .تقویت این مولفهها به خانواده کمک میکند تا با
چالش ها به گونه موثرتری روبرو شود و موجب ایجاد و یا بازسازی تعادل و هماهنگی در نظام خانواده میشود .این ویژگیها در رویارویی با
چالشهای مرتبط با داشتن کودک کمشنوا ،از خانواده محافظت و حمایت میکند ].[73
بعد فردی شامل ویژگیهای روانشناختی درونی و صفات شخصیتی است که تابآوری را در افراد کمشنوا به خوبی پیشبینی میکند .وجود
متغیرهای روانشناختی درونی و ویژگیهای شخصیتی از قبیل هوش ،پردازش شناختی مثبت تجارب منفی ،عزت نفس مطلوب ،خودکارآمدی
قوی ،راهبردهای مقابلهای موثر ،منبع کنترل درونی ،احساس هدفمندی یا هدفمداری ،خوش بینی ،خالقیت ،پشتکار ،فهم خود و عالقهمندی
به یادگیری ،متغیرهای مهمی در تابآوری افراد کمشنوا به شمار میروند ] .[74-77ویژگیهای بین فردی و اجتماعی از قبیل رفتار جامعهپسند،
برقراری روابط مثبت با دیگران و شایستگی اجتماعی نیز در تابآوری نقش مهمی دارند ] 74و .[78-79
در بعد فرهنگی اجتماعی ،ویژگیهایی از قبیل ارزشهای مثبت ،ایمان ،معنویت و باورهای مذهبی و تعهد ایدئولوژیکی میتوانند در تابآوری
افراد کمشنوا موثر باشند ] .[80بایستی یادآور شد مکانیسمهایی که این عوامل از طریق آن عملکرد محافظتی خود را اعمال میکنند ممکن است
چندگانه و پیچیده باشد .به بیان سادهتر ،یکی از روشهای شناسایی عوامل مرتبط با تابآوری ،درک چگونگی عملکرد آنها در برابر عوامل خطر
است؛ یعنی رابطهای که گاهی در اصطالح از آن به عنوان عوامل محافظتکننده یا بهبوددهنده 72یاد شده است ].[81
در بعد محیطی ،ایجاد فضای مناسب برای کسب تجربه هم از جنبه کمی و هم کیفی ،ایجاد تجارب مبتنی بر توانایی که بر شایستگی تاکید
کرده و منجر به ارتقای عزتنفس میشود .ایجاد زمینه برای اتمام موفقیتآمیز دورههای مهم انتقالی زندگی (انتقال از خانه به مدرسه و محیط
شغلی) ،ایجاد فرصت برای انجام مسئولیت ،ایجاد فرصت برای رشد استعداد حلمساله و رفتار و مشارکت فعال در بافتهای متفاوت اجتماعی
میتواند در تابآوری افراد کمشنوا نقش عمدهای داشته باشد ] .[82-83بهطور کلی در این الگو شرایط خانوادگی ،اجتماعی و آموزشی به عنوان
منابع مهم و ارزشمند در رشد تواناییها و کسب مهارتهای الزم در تابآوری افراد کمشنوا به شمار میروند.
نتيجه گيری
تابآوری مفهوم پیچیدهای است که نشاندهنده توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به شرایط تهدیدآمیز است .مکانیسم تابآوری
تسهیلکننده عوامل و فرآیندهایی است که از طریق آن رشد جسمی و روانشناختی از خطر آسیب محافظت شده و با وجود شرایط ناگوار به
پیامدهای ناسازگارانه منتهی نمیشوند .این ویژگی از طریق تواناییهای درونی شخص ،مهارتهای اجتماعی و تعامل با محیط رشد میکند و به
عنوان یک خصیصه مثبت در فرد متبلور میگردد .با این حال ،رشد و تحول تابآوری با چالشهای زیادی همراه است و تحت تاثیر عوامل
مختلفی قرار دارد .وجود کمشنوایی در یک فرد میتواند تابآوری او را تحت تاثیر قرار دهد .کودک مبتال به کمشنوایی میتواند با وجود
محدودیتهای موجود بر سر راه خود با تکیه بر تابآوری به رشد و تعالی شخصی و اجتماعی برسد و بهخوبی از پس مشکالت برآید.
در حقیقت نوع نگرش فرد و جامعه به کمشنوایی ،چگونگی مواجههی فرد مبتال به کمشنوایی با مشکالت ،چالشها و محدودیتها و یا
موفقیتهای آتی او را رقم میزند .هنگامی که کمشنوایی رخ میدهد از دو دیدگاه کلی میتوان به آن نگریست :دیدگاه آسیبشناسانه و دیدگاه
تابآوری .بر خالف دیدگاه آسیبشناسانه به کمشنوایی که بر تفاوتها ،نقایص و مشکالت متمرکز است در دیدگاه تابآوری تاکید اصلی بر
تواناییها ،مکانیسمها و عوامل محافظتکنندهای است که فرد را قاد میسازد تا به سازگاری موفقیتآمیزی دست یابد .دیدگاه تابآوری،
کم شنوایی را به عنوان یک عامل خطر حتمی در بروز پیامدهای منفی در نظر نمیگیرد ،بلکه بر اساس این دیدگاه برخی عوامل فردی ،محیطی
و خانوادگی وجود دارند که میتوانند تاثیر کمشنوایی بر رشد فرد را تعدیل کنند و به فرایند سازگاری و استقالل فردی او کمک کنند .همچنین
دیدگاه تابآوری با تاکید بر روانشناسی مثبت ،مسائل مربوط به سالمت و تواناییها و شایستگیهای فردی بیان میکند که انسان اسیر ضعف-
ها و مشکالتی که برای او رخ داده نیست؛ بلکه دارای عوامل محافظتکننده ،تواناییها و منابع بالقوهای است که در سازگاری موفقیتآمیز با
مشکالت به او کمک میکنند .عوامل بسیاری میزان تابآوری فرد با کمشنوایی را متاثر میسازنند .وضعیت شنوایی والدین ،کیفیت رابطه اولیه
. affirming communication
. protective or promotive factors
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 نقش خانواده و حمایتهای خانوادگی همگی از عواملی، شایستگی اجتماعی و نظریه ذهن، خودپنداره، رشد دلبستگی ایمن،والدین با کودک
 در حوزه کمشنوایی عوامل محافظتکنندهای که منجر، نهایتا اینکه.هستند که در تابآوری افراد مبتال به کمشنوایی اهمیت بسیار زیادی دارند
 از این عوامل. مدرسه و اجتماعی طبقهبندی میشوند، خانوادگی،به سازگاری موفقیتآمیز فرد مبتال به کمشنوایی میشوند در چهار سطح فردی
-محافظتکننده میتوان به عنوان نقطه آغاز مناسبی در طراحی و اجرای مداخلههای بالینی و برنامههای توانبخشی برای افراد مبتال به کم
 بهنظر میرسد متخصصان عالوه بر توجه به تقویت مهارتهای گفتاری و ارتباطی و دیگر جنبههای.شنوایی و خانواده آنها استفاده کرد
 الزم است به جنبههای روانی کودک کم شنوا و خانواده او توجه ویژه داشته باشند و با شناسایی عوامل موثر بر رشد،توانبخشی کودک کمشنوا
. گام برداشتن در این مسیر را برای وی تسهیل نمایند،سازگاریها و تابآوری
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