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Objec ve The purpose of this study was to assess assis ve devices needs of adolescent students with 
hearing impairment in Ahvaz city.
Materials & Methods In this descrip ve-analy c study assis ve devices for people with hearing impair-
ment were categorized into 6 groups according to their usage. 72 adolescents with hearing impairment 
studying in special or mainstreaming se ng along with their parents were chosen through stra fied 
sampling method to par cipate in the study. Following signing the informed consents, students were 
interviewed at schools and their parents by telephone. At first, par cipants were asked about student’s 
difficul es in 6 situa ons. Then, assis ve devices were introduced by showing pictures and the par ci-
pants were asked if they have already known any of them, if they owned one, their needs and the first 3 
priori es to meet their needs. SPSS 19 used for data analysis.
Results Although 69 (96%) students had digital hearing aids, 44 (61%) were reported to have difficul es 
in watching television, 66 (92%) in using alarm clocks, 24 (33%) in hearing door and telephone ringing, 
63 (88%) in using telephone, 14(19%) in face to face communica on and 46 (64%) in class par cipa on. 
Almost none of the par cipants were aware of existence of above men oned assis ve devices. A er 
introducing the devices, between 2 (3%) to 69 (96%) were reported to need each device.
Conclusion Adolescents with hearing impairment should be widely informed of assis ve devices which 
could be useful to them. Findings of this study can be used in providing assis ve devices for these ado-
lescents.
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هدف هدف پژوهش، برآورد نیاز دانش آموزان نوجوان کم شنوا و ناشنواى شهر اهواز به وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى بود.  هدف پژوهش، برآورد نیاز دانش آموزان نوجوان کم شنوا و ناشنواى شهر اهواز به وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى بود. 
روش بررسى در این مطالعه توصیفى-تحلیلى، وسایل کمک توانبخشى موجود براى افراد کم شنوا-ناشنوا براساس کاربرد در شش گروه  در این مطالعه توصیفى-تحلیلى، وسایل کمک توانبخشى موجود براى افراد کم شنوا-ناشنوا براساس کاربرد در شش گروه 
طبقه بندى شد. از نمونه گیرى طبقه بندى شده براى انتخاب طبقه بندى شد. از نمونه گیرى طبقه بندى شده براى انتخاب 7272 دانش آموز نوجوان کم شنوا-ناشنواى مدارس عادى و استثنایى و والدین  دانش آموز نوجوان کم شنوا-ناشنواى مدارس عادى و استثنایى و والدین 
ایشان استفاده شد. پس از کسب رضایت با دانش آموزان مصاحبه حضورى در مدرسه و با والدین مصاحبه تلفنى انجام شد. ابتدا از ایشان استفاده شد. پس از کسب رضایت با دانش آموزان مصاحبه حضورى در مدرسه و با والدین مصاحبه تلفنى انجام شد. ابتدا از 
مشکالت دانش آموزان در شش عملکرد که براى آنها وسایل کمکى است، سؤال شد. آنگاه وسایل کمکى با ارائه تصویر توضیح داده شد و مشکالت دانش آموزان در شش عملکرد که براى آنها وسایل کمکى است، سؤال شد. آنگاه وسایل کمکى با ارائه تصویر توضیح داده شد و 
از مشارکت کنندگان در مورد آگاهى از وجود هر وسیله، داشتن وسیله، نیاز به آن و اولویت تأمین نیاز پرسیده شد. براى توصیف و تحلیل از مشارکت کنندگان در مورد آگاهى از وجود هر وسیله، داشتن وسیله، نیاز به آن و اولویت تأمین نیاز پرسیده شد. براى توصیف و تحلیل 

آمارى از نرم افزار آمارى از نرم افزار SPSS نسخه  نسخه 1919 استفاده شد. استفاده شد.
یافته ها هرچند  هرچند 6969 نفر ( نفر (٪9696) از سمعک استفاده مى کردند، ) از سمعک استفاده مى کردند، 4444 نفر ( نفر (٪6161) در استفاده از تلویزیون، ) در استفاده از تلویزیون، 6666 نفر ( نفر (٪9292) در استفاده از ساعت هاى ) در استفاده از ساعت هاى 
زنگ دار، زنگ دار، 2424 نفر ( نفر (٪3333) در شنیدن صداى زنگ در و تلفن، ) در شنیدن صداى زنگ در و تلفن، 6363 نفر ( نفر (٪8888) در مکالمه تلفنى، ) در مکالمه تلفنى، 1414 نفر ( نفر (٪1919) در گفت و شنود حضورى و ) در گفت و شنود حضورى و 4646 
نفر (نفر (٪6363/8989) در مشارکت در کالس درس دچار محدودیت بودند. تقریباً هیچ یک از شرکت کنندگان وسایل کمکى شنوایى مورداشاره ) در مشارکت در کالس درس دچار محدودیت بودند. تقریباً هیچ یک از شرکت کنندگان وسایل کمکى شنوایى مورداشاره 
را نمى شناختند. پس از آگاه سازى از وجود وسایل کمکى، اعالم نیاز ایشان به هریک از انواع وسایل معرفى شده بین را نمى شناختند. پس از آگاه سازى از وجود وسایل کمکى، اعالم نیاز ایشان به هریک از انواع وسایل معرفى شده بین 2 نفر ( نفر (٪3) تا ) تا 6969 

نفر (نفر (٪9696) بود.) بود.
نتیجه گیرى آگاه سازى گسترده نوجوانان دچار کم شنوایى-ناشنوایى از وجود وسایل تکنولوژى کمکى ضرورى است. از یافته هاى حاصل از  آگاه سازى گسترده نوجوانان دچار کم شنوایى-ناشنوایى از وجود وسایل تکنولوژى کمکى ضرورى است. از یافته هاى حاصل از 

این پژوهش مى توان در تدوین برنامه تأمین وسایل کمکى براى این نوجوانان سود برد.این پژوهش مى توان در تدوین برنامه تأمین وسایل کمکى براى این نوجوانان سود برد.
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مقدمهمقدمه
است  بشرى  جوامع  در  رایج  حسى  مشکل  شنوایى،  است نقص  بشرى  جوامع  در  رایج  حسى  مشکل  شنوایى،  نقص 
مى برند.  رنج  آن  از  جهان  مردم  از  نفر  میلیون  مى برند.   رنج  آن  از  جهان  مردم  از  نفر  میلیون  حدود 360360  حدود و  و 
شیوع کم شنوایى خفیف تا شدید مادرزادى در اکثر کشورهاى شیوع کم شنوایى خفیف تا شدید مادرزادى در اکثر کشورهاى 
توسعه یافته، بین توسعه یافته، بین 4-2 نوزاد در هر  نوزاد در هر 10001000 تولد، برآورد شده است  تولد، برآورد شده است 
(1). در ایران نیز شیوع نقص شنوایى شدید و عمیق یک تا سه ). در ایران نیز شیوع نقص شنوایى شدید و عمیق یک تا سه 
نفر در هر یک هزار تولد و بروز موارد جدید نقص شنیدارى، روزانه نفر در هر یک هزار تولد و بروز موارد جدید نقص شنیدارى، روزانه 
3030-2020 مورد برآورد مى شود ( مورد برآورد مى شود (2). نقص شنوایى در ابعاد مختلف ). نقص شنوایى در ابعاد مختلف 
زندگى فردى اختالل ایجاد مى کند که از آن جمله مى توان به زندگى فردى اختالل ایجاد مى کند که از آن جمله مى توان به 
مشکالت تکاملى، یادگیرى، برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، مشکالت تکاملى، یادگیرى، برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، 
زندگى روزمره، تحصیلى، انتخاب شغل و کیفیت زندگى اشاره زندگى روزمره، تحصیلى، انتخاب شغل و کیفیت زندگى اشاره 

کرد (کرد (3). این نقص، موجب تحمیل هزینه هاى بسیار بر جامعه ). این نقص، موجب تحمیل هزینه هاى بسیار بر جامعه 
مى گردد (مى گردد (4). توانبخشى، تأمین وسایل و خدمات کمکى همراه ). توانبخشى، تأمین وسایل و خدمات کمکى همراه 
مناسب سازى محیط به توانمندسازى و ارتقاى زندگى اجتماعى مناسب سازى محیط به توانمندسازى و ارتقاى زندگى اجتماعى 
و استقالل افرادى که دچار معلولیت هستند کمک مى کند (و استقالل افرادى که دچار معلولیت هستند کمک مى کند (5). ). 
نوجوانان مرحله  گذار از دوران کودکى به بزرگسالى را سپرى نوجوانان مرحله  گذار از دوران کودکى به بزرگسالى را سپرى 
از  مرحله  این  اجتماعى  تکامل  ویژگى هاى  از  یکى  از مى کنند.  مرحله  این  اجتماعى  تکامل  ویژگى هاى  از  یکى  مى کنند. 
زندگى، ارتباط و تعامل با همساالن است. نوجوانان در مقاطع زندگى، ارتباط و تعامل با همساالن است. نوجوانان در مقاطع 
متوسطه و دبیرستان تحصیل مى کنند و خود را براى زندگى متوسطه و دبیرستان تحصیل مى کنند و خود را براى زندگى 
آماده  باالتر  مقاطع  در  تحصیل  و  بزرگسالى  دوران  آماده مستقل  باالتر  مقاطع  در  تحصیل  و  بزرگسالى  دوران  مستقل 
هویت»  «شناخت  سن  نوجوانى  هویت» ،  «شناخت  سن  نوجوانى  اریکسون1،  نظر  از  اریکسونمى سازند.  نظر  از  مى سازند. 

 EricsonEricson .1
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که  مى شود  باعث  به طورمناسب،  مرحله  این  از  عبور  و  که است  مى شود  باعث  به طورمناسب،  مرحله  این  از  عبور  و  است 
نوجوان به بزرگسالى مولّد تبدیل شود. شناخت تحوالت دوران نوجوان به بزرگسالى مولّد تبدیل شود. شناخت تحوالت دوران 
نوجوانى از بروز مشکالت رفتارى و عاطفى جلوگیرى مى کند نوجوانى از بروز مشکالت رفتارى و عاطفى جلوگیرى مى کند 
(6). ایجاد اختالل در تعامل اجتماعى و تحصیل نوجوانان، نه تنها ). ایجاد اختالل در تعامل اجتماعى و تحصیل نوجوانان، نه تنها 
بر کیفیت زندگى دوره نوجوانى اثر نامطلوب برجاى مى گذارد بر کیفیت زندگى دوره نوجوانى اثر نامطلوب برجاى مى گذارد 
بلکه پیامدهاى آن، دوران بزرگسالى را نیز متأثر مى سازد و این بلکه پیامدهاى آن، دوران بزرگسالى را نیز متأثر مى سازد و این 
موضوع اهمیت تأمین امکانات انجام توانبخشى، تأمین وسایل موضوع اهمیت تأمین امکانات انجام توانبخشى، تأمین وسایل 
نوجوانان  براى  را  محیطى  مناسب سازى  و  توانبخشى  نوجوانان کمکى  براى  را  محیطى  مناسب سازى  و  توانبخشى  کمکى 
کم شنوا روشن مى سازد. براساس آمار به دست آمده از مطالعات کم شنوا روشن مى سازد. براساس آمار به دست آمده از مطالعات 
جهانى کمتر از جهانى کمتر از ٪1010 افراد مبتال به نقص شنوایى از ابزارهاى  افراد مبتال به نقص شنوایى از ابزارهاى 
جهانى  پایین  آمار  این  که  مى کنند  استفاده  جهانى کمک شنیدارى  پایین  آمار  این  که  مى کنند  استفاده  کمک شنیدارى 
کمک شنیدارى  ابزارهاى  از  استفاده  بسیارکم  شیوع  به  کمک شنیدارى عمدتاً  ابزارهاى  از  استفاده  بسیارکم  شیوع  به  عمدتاً 
میزان  که  بدین معنا  بر مى گردد؛  درحال توسعه  کشورهاى  میزان در  که  بدین معنا  بر مى گردد؛  درحال توسعه  کشورهاى  در 
استفاده از ابزارهاى کمکى در کشورهاى در حال توسعه کمتر از استفاده از ابزارهاى کمکى در کشورهاى در حال توسعه کمتر از 
1 درصد و در کشورهاى توسعه یافته بین  درصد و در کشورهاى توسعه یافته بین 4040-1010 درصد برآورد  درصد برآورد 
شده است (شده است (7). در کشورهایى که براساس قانونى مدّون، تأمین ). در کشورهایى که براساس قانونى مدّون، تأمین 
سالمت و بهزیستى افراد دچار معلولیت در دستور کار قرار دارد، سالمت و بهزیستى افراد دچار معلولیت در دستور کار قرار دارد، 
نیازهاى وسایل کمکى در قالب برنامه هاى نیازسنجى سالمت و نیازهاى وسایل کمکى در قالب برنامه هاى نیازسنجى سالمت و 
بهزیستى افراد دچار انواع معلولیت ها مورد بررسى قرار مى گیرد بهزیستى افراد دچار انواع معلولیت ها مورد بررسى قرار مى گیرد 
تا در برنامه ریزى تأمین امکانات توانبخشى و وسایل کمکى براى تا در برنامه ریزى تأمین امکانات توانبخشى و وسایل کمکى براى 
این گروه سنى مورد استفاده مدیران سالمت قرار گیرد؛ از جمله این گروه سنى مورد استفاده مدیران سالمت قرار گیرد؛ از جمله 
مى توان به نیازسنجى هاى گزارش شده از کشورهاى کانادا (مرى مى توان به نیازسنجى هاى گزارش شده از کشورهاى کانادا (مرى 
هیل، هیل، 20042004) () (8)، امریکا (مرى کى کنى، )، امریکا (مرى کى کنى، 20062006) () (9) و نیوزیلند ) و نیوزیلند 
(کمیته پژوهش نیوزیلند، (کمیته پژوهش نیوزیلند، 20062006) () (1010) اشاره نمود. گزارش هاى ) اشاره نمود. گزارش هاى 
نیازسنجى هاى تکنولوژى توانبخشى انجام شده در دیگر نقاط نیازسنجى هاى تکنولوژى توانبخشى انجام شده در دیگر نقاط 
جهان (جهان (1010- - 1818) حاکى از نتایج ذیل است: ) حاکى از نتایج ذیل است: 1- نیازسنجى ها - نیازسنجى ها 
کمتر به سنجش آگاهى افراد از گسترده وسایل کمکى مرتبط کمتر به سنجش آگاهى افراد از گسترده وسایل کمکى مرتبط 
با محدودیتشان پرداخته است؛ با محدودیتشان پرداخته است؛ 2- نیازسنجى در طیف وسیع - نیازسنجى در طیف وسیع 
است؛ 3- -  شده   انجام  بزرگسال  سنى  گروه  در  عمدتاً  و  است؛ سنى  شده   انجام  بزرگسال  سنى  گروه  در  عمدتاً  و  سنى 
به عنوان  کم شنوایى  دچار  افراد  کمکى  وسایل  به عنوان نیازسنجى  کم شنوایى  دچار  افراد  کمکى  وسایل  نیازسنجى 
یا  معلولیت»  دچار  افراد  سالمت  نیازهاى  از «سنجش  یا جزیى  معلولیت»  دچار  افراد  سالمت  نیازهاى  از «سنجش  جزیى 
«نیازسنجى وسایل کمکى کل افراد دچار معلولیت» انجام شده «نیازسنجى وسایل کمکى کل افراد دچار معلولیت» انجام شده 
است. بنابراین گزارش هاى مربوطه فاقد جزییات در مورد نیاز است. بنابراین گزارش هاى مربوطه فاقد جزییات در مورد نیاز 
قابل استفاده  کمکى  وسایل  گروه هاى  یکایک  به  کم شنوا  قابل استفاده افراد  کمکى  وسایل  گروه هاى  یکایک  به  کم شنوا  افراد 
براى کم شنوایان است؛ براى کم شنوایان است؛ 4- نیازسنجى بیشتر بر پرسش سؤاالت - نیازسنجى بیشتر بر پرسش سؤاالت 
یا  دراختیارداشتن  کمکى،  وسایل  از  استفاده  به  نیاز  از  یا کلى  دراختیارداشتن  کمکى،  وسایل  از  استفاده  به  نیاز  از  کلى 
نداشتن آنها و باالخره علت فراهم نکردن وسایل معطوف است نداشتن آنها و باالخره علت فراهم نکردن وسایل معطوف است 
و کمتر به سنجش نیاز وسایل کمکى مرتبط با نوع محدودیت و کمتر به سنجش نیاز وسایل کمکى مرتبط با نوع محدودیت 

به طورگسترده پرداخته است.به طورگسترده پرداخته است.
سمعک  با  کما بیش  ناشنوا،  و  کم شنوا  افراد  ایران  کشور  سمعک در  با  کما بیش  ناشنوا،  و  کم شنوا  افراد  ایران  کشور  در 
کاشت  زمینه  در  مرکز  چند  اخیر  سالیان  در  و  هستند  کاشت آشنا  زمینه  در  مرکز  چند  اخیر  سالیان  در  و  هستند  آشنا 
و  کم شنوا  افراد  نسبت  مورد  در  اّما  دارند،  فعالیت  و حلزون  کم شنوا  افراد  نسبت  مورد  در  اّما  دارند،  فعالیت  حلزون 
ناشنوایى که سمعک دارند، میزان آگاهى افراد کم شنوا و ناشنوا ناشنوایى که سمعک دارند، میزان آگاهى افراد کم شنوا و ناشنوا 
از  مختلف  زمینه هاى  در  مى تواند  که  کمکى  وسایل  وجود  از از  مختلف  زمینه هاى  در  مى تواند  که  کمکى  وسایل  وجود  از 

محدودیت هاى عملکردى آنها بکاهد و شیوع استفاده آن وسایل، محدودیت هاى عملکردى آنها بکاهد و شیوع استفاده آن وسایل، 
دچار  افراد  حقوق  کنوانسیون  بنابر  نیست.  دست  در  دچار اطالعى  افراد  حقوق  کنوانسیون  بنابر  نیست.  دست  در  اطالعى 
کم توان  افراد  نیازهاى  پاسخگوى  مى بایست  جامعه  کم توان معلولیت،  افراد  نیازهاى  پاسخگوى  مى بایست  جامعه  معلولیت، 
باشد و امکان زندگى مستقل با کمترین محدودیت و بهترین باشد و امکان زندگى مستقل با کمترین محدودیت و بهترین 
کیفیت ممکن را براى ایشان فراهم کند تا بتوانند همانند دیگر کیفیت ممکن را براى ایشان فراهم کند تا بتوانند همانند دیگر 
گروه هاى جامعه از خدمات و تسهیالت اجتماعى برخوردار شوند گروه هاى جامعه از خدمات و تسهیالت اجتماعى برخوردار شوند 
(1919). رسیدن به چنین هدفى در گرو انجام اقداماتى است که از ). رسیدن به چنین هدفى در گرو انجام اقداماتى است که از 
جمله مى توان به ارائه خدمات توانبخشى، تغییر و اصالح محیط جمله مى توان به ارائه خدمات توانبخشى، تغییر و اصالح محیط 
(اجتماعى-فیزیکى) و تدارك وسایل کمک توانبخشى با کیفیت (اجتماعى-فیزیکى) و تدارك وسایل کمک توانبخشى با کیفیت 
مطلوب و با سطح پوشش باال براى عموم افراد مبتال به معلولیت مطلوب و با سطح پوشش باال براى عموم افراد مبتال به معلولیت 
در سطح جامعه اشاره کرد. سیاست گذارى و تدوین برنامه اى در سطح جامعه اشاره کرد. سیاست گذارى و تدوین برنامه اى 
همه جانبه براى رسیدن به هدف مذکور بدون دردست داشتن همه جانبه براى رسیدن به هدف مذکور بدون دردست داشتن 
اطالعات روزآمد در مورد کم و کیف نیاز افراد دچار معلولیت به اطالعات روزآمد در مورد کم و کیف نیاز افراد دچار معلولیت به 
انواع خدمات و تکنولوژى هاى کمکى توانبخشى میسر نیست. انواع خدمات و تکنولوژى هاى کمکى توانبخشى میسر نیست. 
از این رو، مقاله حاضر به ارائه نتایج پژوهشى که براى فراهم کردن از این رو، مقاله حاضر به ارائه نتایج پژوهشى که براى فراهم کردن 
اطالعاتى در مورد اینکه دانش آموزان داراى مشکل شنوایى و اطالعاتى در مورد اینکه دانش آموزان داراى مشکل شنوایى و 
وسایل  این  از  گروه  هر  وجود  از  حد  چه  تا  آنها  وسایل خانواده هاى  این  از  گروه  هر  وجود  از  حد  چه  تا  آنها  خانواده هاى 
نیازشان  از  چقدر  دارند،  نیاز  کمکى  وسایل  کدام  به  نیازشان آگاهند،  از  چقدر  دارند،  نیاز  کمکى  وسایل  کدام  به  آگاهند، 
نیازهاى  برآورده شدن  در  آنها»  «اولویت هاى  و  شده  نیازهاى برآورد  برآورده شدن  در  آنها»  «اولویت هاى  و  شده  برآورد 

تکنولوژى توانبخشى کدام است، خواهد پرداخت.تکنولوژى توانبخشى کدام است، خواهد پرداخت.

روش بررسىروش بررسى
در این مطالعه توصیفى تحلیلى جامعه آمارى دانش آموزان در این مطالعه توصیفى تحلیلى جامعه آمارى دانش آموزان 
اهواز  شهر  دبیرستان  و  راهنمایى  مقاطع  ناشنواى  و  اهواز کم شنوا  شهر  دبیرستان  و  راهنمایى  مقاطع  ناشنواى  و  کم شنوا 
بودند که در مدارس ویژه ناشنوایان و یا مدارس عادى (تلفیقى) بودند که در مدارس ویژه ناشنوایان و یا مدارس عادى (تلفیقى) 
در سال تحصیلى در سال تحصیلى 9292-13911391 تحصیل مى کردند و تعداد آنان  تحصیل مى کردند و تعداد آنان 
براساس فهرست موجود در سازمان آموزش و پرورش شهرستان براساس فهرست موجود در سازمان آموزش و پرورش شهرستان 
از:  بودند  عبارت  ورود  معیارهاى  بود.  نفر  از:   بودند  عبارت  ورود  معیارهاى  بود.  نفر  بر 184184  بالغ  بر اهواز،  بالغ  اهواز، 
در  کم شنوا-ناشنوا  دانش آموز  به عنوان  فرد  نام  در مندرج بودن  کم شنوا-ناشنوا  دانش آموز  به عنوان  فرد  نام  مندرج بودن 
آموزش و پرورش  آموزش و پرورش   تحصیلى 13911391-13921392  سال  اسامى  تحصیلى فهرست  سال  اسامى  فهرست 
استثنایى و آستانه شنوایى باالتر از استثنایى و آستانه شنوایى باالتر از db 2525 در گوش بهتر براساس  در گوش بهتر براساس 
نتایج ادیوگرام ثبت شده در پرونده دانش آموز. معیارهاى خروج نتایج ادیوگرام ثبت شده در پرونده دانش آموز. معیارهاى خروج 
شامل عدم رضایت دانش آموز و یا والدین به شرکت در تحقیق شامل عدم رضایت دانش آموز و یا والدین به شرکت در تحقیق 
و سن کمتر از و سن کمتر از 1212 و یا باالى  و یا باالى 1919 سال تمام داشتن، بود. حجم  سال تمام داشتن، بود. حجم 
نمونه با توجه به اطالعات بدست آمده از انجام مطالعه پایلوت نمونه با توجه به اطالعات بدست آمده از انجام مطالعه پایلوت 
 α=0/0505 و  و d=0/1 بر روى نمونه بر روى نمونه 2020 نفرى، با درنظرگرفتن دقت  نفرى، با درنظرگرفتن دقت
افراد  انتخاب  براى  شد.  محاسبه  نفر  افراد   انتخاب  براى  شد.  محاسبه  نفر   7272 با  برابر  با   برابر   p=0/2525 و و 
شرکت کننده در نیازسنجى از روش نمونه گیرى طبقه بندى شده شرکت کننده در نیازسنجى از روش نمونه گیرى طبقه بندى شده 
Stra) استفاده شد. ابتدا با توجه به پراکندگى ) استفاده شد. ابتدا با توجه به پراکندگى  fied Sampling)
دانش آموزان حجم نمونه به تفکیک مقطع تحصیلى(راهنمایى-دانش آموزان حجم نمونه به تفکیک مقطع تحصیلى(راهنمایى-

شد.  تعیین  ناشنوایان)  (عادى-ویژه  مدرسه  نوع  و  شد. دبیرستان)  تعیین  ناشنوایان)  (عادى-ویژه  مدرسه  نوع  و  دبیرستان) 
سپس دانش آموزان موردنظر در هر گروه به صورت تصادفى و با سپس دانش آموزان موردنظر در هر گروه به صورت تصادفى و با 
استفاده از جدول اعداد تصادفى از میان دانش آموزان آن گروه استفاده از جدول اعداد تصادفى از میان دانش آموزان آن گروه 
تلفیقى-راهنمایى،  استثنائى-دبیرستان،  تلفیقى-راهنمایى، (استثنائى-راهنمایى،  استثنائى-دبیرستان،  (استثنائى-راهنمایى، 
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داده ها  جمع آورى  براى  شدند.  انتخاب  داده ها تلفیقى-دبیرستان)  جمع آورى  براى  شدند.  انتخاب  تلفیقى-دبیرستان) 
حضورى  مصاحبه  مدرسه  محل  در  منتخب  دانش آموزان  حضورى با  مصاحبه  مدرسه  محل  در  منتخب  دانش آموزان  با 
انجام شد و مصاحبه با والدین از طریق تلفن انجام شد. پس انجام شد و مصاحبه با والدین از طریق تلفن انجام شد. پس 
از دریافت مجوز مراجعه به مدارس و توضیح مطالعه و اهداف از دریافت مجوز مراجعه به مدارس و توضیح مطالعه و اهداف 
آن براى مسئولین مدارس و با تعیین وقت قبلى به گونه اى که آن براى مسئولین مدارس و با تعیین وقت قبلى به گونه اى که 
به درس دانش آموز لطمه اى نزند، با مراجعه حضورى به مدارس به درس دانش آموز لطمه اى نزند، با مراجعه حضورى به مدارس 
و پس از دریافت رضایت از والدین و دانش آموزان منتخب، با و پس از دریافت رضایت از والدین و دانش آموزان منتخب، با 
دانش آموزان در مدرسه مصاحبه حضورى انجام شد و با والدین دانش آموزان در مدرسه مصاحبه حضورى انجام شد و با والدین 

ایشان مصاحبه تلفنى انجام شد. ایشان مصاحبه تلفنى انجام شد. 
ذیل  اقدامات  انجام  با  پژوهش  انجام  در  اخالقى  ذیل مالحظات  اقدامات  انجام  با  پژوهش  انجام  در  اخالقى  مالحظات 
آموزش و پرورش  اداره  از  مدارس  به  ورود  براى  گردید:  آموزش و پرورش لحاظ  اداره  از  مدارس  به  ورود  براى  گردید:  لحاظ 
شهر اهواز مجوز دریافت شد. در مورد نحوه انجام پژوهش و شهر اهواز مجوز دریافت شد. در مورد نحوه انجام پژوهش و 
داده  توضیح  آنها  والدین  و  دانش آموزان  به  آن  اجراى  داده شیوه  توضیح  آنها  والدین  و  دانش آموزان  به  آن  اجراى  شیوه 
شد و پس از کسب رضایت ایشان، مصاحبه انجام شد. به افراد شد و پس از کسب رضایت ایشان، مصاحبه انجام شد. به افراد 
شرکت کننده در پژوهش توضیح داده شد که هر زمان که مایل شرکت کننده در پژوهش توضیح داده شد که هر زمان که مایل 
و  نام  و  دهند  انصراف  تحقیق  در  شرکت  از  مى توانند  و باشند  نام  و  دهند  انصراف  تحقیق  در  شرکت  از  مى توانند  باشند 
اطالعات شخصى ایشان در گزارش هاى پژوهش منتشر نخواهد اطالعات شخصى ایشان در گزارش هاى پژوهش منتشر نخواهد 
شد. گذشته از آن آشناشدن والدین/دانش آموزان با تکنولوژى شد. گذشته از آن آشناشدن والدین/دانش آموزان با تکنولوژى 
کمک توانبخشى موجود نه تنها مضر نیست، بلکه به ایشان در کمک توانبخشى موجود نه تنها مضر نیست، بلکه به ایشان در 
تالش فعاالنه براى تهیه آنها و رساندن دانش آموز به استقالل تالش فعاالنه براى تهیه آنها و رساندن دانش آموز به استقالل 

کمک مى کند.کمک مى کند.
مصاحبه مطابق با پرسشنامه ساختاریافته محقق ساخته صورت مصاحبه مطابق با پرسشنامه ساختاریافته محقق ساخته صورت 
گرفت و مصاحبه گر پاسخ هاى ارائه شده را درج نمود. براى تهیه گرفت و مصاحبه گر پاسخ هاى ارائه شده را درج نمود. براى تهیه 
ابزار  اطالعات  جامع  سایت  به  مراجعه  با  ابتدا  پرسشنامه،  ابزار این  اطالعات  جامع  سایت  به  مراجعه  با  ابتدا  پرسشنامه،  این 

تکنولوژى کمکى توانبخشىتکنولوژى کمکى توانبخشى2، فهرستى از آن دسته از ابزارى که ، فهرستى از آن دسته از ابزارى که 
براى کمک به افراد دچار نقص شنوایى موجود بود، تهیه شد و براى کمک به افراد دچار نقص شنوایى موجود بود، تهیه شد و 
سپس این ابزار براساس اینکه هرکدام در چه حیطه اى به فرد سپس این ابزار براساس اینکه هرکدام در چه حیطه اى به فرد 
کم شنوا کمک مى کرد در شش دسته، طبقه بندى شد. سپس کم شنوا کمک مى کرد در شش دسته، طبقه بندى شد. سپس 
شد.  طراحى  ساختاریافته  مصاحبه  انجام  براى  پرسشنامه  شد. فرم  طراحى  ساختاریافته  مصاحبه  انجام  براى  پرسشنامه  فرم 
این فرم از چند بخش بود.: این فرم از چند بخش بود.: 1- سؤاالت مربوط به ویژگى هاى - سؤاالت مربوط به ویژگى هاى 
فردى و استفاده از سمعک؛ فردى و استفاده از سمعک؛ 2- سؤاالت مربوط به مشکالت و - سؤاالت مربوط به مشکالت و 
محدودیت هاى عملکردى دانش آموز از شش موقعیت استفاده از محدودیت هاى عملکردى دانش آموز از شش موقعیت استفاده از 
تلویزیون، استفاده از ساعت هاى زنگدار، شنیدن صداى زنگ در تلویزیون، استفاده از ساعت هاى زنگدار، شنیدن صداى زنگ در 
و تلفن، مکالمه تلفنى، گفت و شنود حضورى و استفاده تمام عیار و تلفن، مکالمه تلفنى، گفت و شنود حضورى و استفاده تمام عیار 
از کالس درس، با دو گزینه پاسخى بله-خیر؛ از کالس درس، با دو گزینه پاسخى بله-خیر؛ 3- معرفى وسایل - معرفى وسایل 
کمکى شنوایى با متن و تصویر و سپس سؤاالتى در مورد اطالع کمکى شنوایى با متن و تصویر و سپس سؤاالتى در مورد اطالع 
قبلى دانش آموز/والد از وجود آنها و دراختیارداشتن آنها، ، با دو قبلى دانش آموز/والد از وجود آنها و دراختیارداشتن آنها، ، با دو 
گزینه پاسخى بله-خیر ؛ گزینه پاسخى بله-خیر ؛ 4- سؤاالت بسته در مورد نیاز به هر - سؤاالت بسته در مورد نیاز به هر 
دارم»، «به  احتیاج  آن  به  پاسخى «بسیار  گزینه  سه  با  دارم»، «به وسیله  احتیاج  آن  به  پاسخى «بسیار  گزینه  سه  با  وسیله 
دردم مى خورد ولى واجب نیست» و «نیاز ندارم»؛ دردم مى خورد ولى واجب نیست» و «نیاز ندارم»؛ 5- دسترسى - دسترسى 
در  را  آنها  دانش آموز  که  کمکى  تکنولوژى  کمکى  خدمات  در به  را  آنها  دانش آموز  که  کمکى  تکنولوژى  کمکى  خدمات  به 
اختیار داشت؛ اختیار داشت؛ 6- درخواست اعالم سه وسیله کمکى توانبخشى - درخواست اعالم سه وسیله کمکى توانبخشى 
معرفى شده که از نظر دانش آموز/والد تأمین آنها در اولویت است. معرفى شده که از نظر دانش آموز/والد تأمین آنها در اولویت است. 
«اندکس روایى محتوایى»«اندکس روایى محتوایى»3 پرسشنامه با کسب نظر  پرسشنامه با کسب نظر 1212 نفر از  نفر از 
صاحب نظرانى که در زمینه توانبخشى کم شنوایان و یا نیازسنجى صاحب نظرانى که در زمینه توانبخشى کم شنوایان و یا نیازسنجى 
تبحر داشتند، با استفاده از روش الواشهتبحر داشتند، با استفاده از روش الواشه4 0/7878 محاسبه شد. به  محاسبه شد. به 

www.abledata.comwww.abledata.com .2
 Content Validity Index (CVI)Content Validity Index (CVI) .3

LawascheLawasche .4

جدول جدول 1. . ویژگى هاى فردى نوجوانان دانش آموز کم شنواى شرکت کننده در پژوهش نیازسنجى تکنولوژى کمکى، شهر اهواز-ویژگى هاى فردى نوجوانان دانش آموز کم شنواى شرکت کننده در پژوهش نیازسنجى تکنولوژى کمکى، شهر اهواز-13921392

درصددرصدتعداد تعداد توصیفتوصیف      ویژگى      ویژگى

 جنس جنس
4343 3131مؤنثمؤنث
41415757مذکرمذکر

سنسن
141481111-1313 ساله ساله
171730305050-1515 ساله ساله
191928283939-1818 ساله ساله

شدت کم شنوایىشدت کم شنوایى

11111515خفیفخفیف
30304242متوسطمتوسط
28283939شدیدشدید
34عمیقعمیق

مقطع تحصیلىمقطع تحصیلى
35354949راهنمایىراهنمایى
37375151متوسطهمتوسطه

نوع مدرسهنوع مدرسه
43436060استثنائىاستثنائى
29294040 عادىعادى

7272100100                         کلکل

نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال 13921392
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منظور تعیین پایایى آزمون-بازآزمون پرسشنامه براى جمع آورى منظور تعیین پایایى آزمون-بازآزمون پرسشنامه براى جمع آورى 
داده هاى مربوط به محدودیت عملکردى دانش آموز و در اولویت داده هاى مربوط به محدودیت عملکردى دانش آموز و در اولویت 
اعالم کردن وسیله، پرسشنامه در دو نوبت براى اعالم کردن وسیله، پرسشنامه در دو نوبت براى 2121 دانش آموز/ دانش آموز/

والد تکمیل شد و براساس آزمون «مکنمار»والد تکمیل شد و براساس آزمون «مکنمار»5 تفاوت معنادارى  تفاوت معنادارى 
بین دو نوبت پاسخدهى به سؤاالت پرسشنامه در فاصله بین دو نوبت پاسخدهى به سؤاالت پرسشنامه در فاصله 2 هفته  هفته 
گویه  گویه   بر 103103  مشتمل  پرسشنامه  این  بر ).  مشتمل  پرسشنامه  این   .(P>0/0505 ) نشد ( دیده  نشد  دیده 
بود و تکمیل آن براى هر فرد، به طورمتوسط بود و تکمیل آن براى هر فرد، به طورمتوسط 2020 دقیقه به طول  دقیقه به طول 

مى انجامید.مى انجامید.
داده هاى به دست آمده از بررسى همه داده هاى به دست آمده از بررسى همه 7272 نمونه پژوهش مورد  نمونه پژوهش مورد 
نمایش  و  جمع بندى  خالصه کردن،  در  گرفتند.  قرار  نمایش استفاده  و  جمع بندى  خالصه کردن،  در  گرفتند.  قرار  استفاده 
فراوانى  که  بدین صورت  شد.  استفاده  توصیفى  آمار  از  فراوانى داده ها  که  بدین صورت  شد.  استفاده  توصیفى  آمار  از  داده ها 
نسبى و مطلق دانش آموز/خانواده هایى که از وجود هر وسیله نسبى و مطلق دانش آموز/خانواده هایى که از وجود هر وسیله 
مطلق  و  نسبى  فراوانى  آگاه سازى)،  (نیاز  بودند  ناآگاه  مطلق کمکى  و  نسبى  فراوانى  آگاه سازى)،  (نیاز  بودند  ناآگاه  کمکى 
بیان شده شان  عملکردى  محدودیت  براساس  که  بیان شده شان دانش آموزانى  عملکردى  محدودیت  براساس  که  دانش آموزانى 
نیاز  میزان  داشتند،  نیاز  کمک  وسایل  از  دسته  هر  به  نیاز بالقوه  میزان  داشتند،  نیاز  کمک  وسایل  از  دسته  هر  به  بالقوه 
کمکى  وسایل  از  هریک  به  کم شنوا  دانش آموزان  کمکى برآوردنشده  وسایل  از  هریک  به  کم شنوا  دانش آموزان  برآوردنشده 
براساس نظر خود ایشان و والدینشان محاسبه شد. همچنین براساس نظر خود ایشان و والدینشان محاسبه شد. همچنین 
نیاز  برآورده شدن  اول  اولویت  سه  در  نسبى  و  مطلق  نیاز فراوانى  برآورده شدن  اول  اولویت  سه  در  نسبى  و  مطلق  فراوانى 
نظر  براساس  وسیله)  تأمین  (اولویت  کمکى  وسیله  هر  نظر به  براساس  وسیله)  تأمین  (اولویت  کمکى  وسیله  هر  به 
همخوانى  میزان  آن  عالوه بر  شد.  محاسبه  والد  و  همخوانى دانش آموز  میزان  آن  عالوه بر  شد.  محاسبه  والد  و  دانش آموز 
پاسخ هاى دانش آموز و والدین به سؤاالت نیازسنجى و تعیین پاسخ هاى دانش آموز و والدین به سؤاالت نیازسنجى و تعیین 
اولویت هاى شان در تأمین وسایل تکنولوژى توانبخشى ضریب اولویت هاى شان در تأمین وسایل تکنولوژى توانبخشى ضریب 
همبستگى پیرسون محاسبه شد(همبستگى پیرسون محاسبه شد(p<0/001001). در محاسبات و ). در محاسبات و 

تحلیل هاى آمارى از نرم افزار تحلیل هاى آمارى از نرم افزار SPSS نسخه  نسخه 1919 استفاده شد. استفاده شد.

یافته هایافته ها
جدول جدول 1 ویژگى هاى فردى دانش آموزان نوجوان کم شنواى  ویژگى هاى فردى دانش آموزان نوجوان کم شنواى 
که  همان گونه  مى دهد.  نشان  که   همان گونه  مى دهد.  نشان   13921392 سال  در  را  اهواز  سال شهر  در  را  اهواز  شهر 
مالحظه مى شود، نسبت دختر به پسر مالحظه مى شود، نسبت دختر به پسر ٪4343 به  به ٪5757 بود. شدت  بود. شدت 
کم شنوایى در بیش از کم شنوایى در بیش از ٪8181 نمونه ها، متوسط و شدید بود. در  نمونه ها، متوسط و شدید بود. در 

McMc NemarNemar .5

حدود نیمى از دانش آموزان در مقطع راهنمایى و نیمى دیگر حدود نیمى از دانش آموزان در مقطع راهنمایى و نیمى دیگر 
مدارس  محصلین  نسبت  و  مى کردند  تحصیل  دبیرستان  مدارس در  محصلین  نسبت  و  مى کردند  تحصیل  دبیرستان  در 

استثنایى به عادى استثنایى به عادى 6060 به  به 4040 بود.  بود. 
همه والدین و دانش آموزان از وجود سمعک اطالع داشتند همه والدین و دانش آموزان از وجود سمعک اطالع داشتند 
و و 6969 نفر ( نفر (٪9595/8383) از دانش آموزان کم شنواى مورد بررسى، ) از دانش آموزان کم شنواى مورد بررسى، 
از سمعک دیجیتالى برخوردار بودند و از آن استفاده مى کردند از سمعک دیجیتالى برخوردار بودند و از آن استفاده مى کردند 
اما با وجود آن، تقریباً همه ایشان در انجام یک یا چند فعالیت اما با وجود آن، تقریباً همه ایشان در انجام یک یا چند فعالیت 
زندگى که در زمان انجام پژوهش براى انجام آنها وسایل کمک زندگى که در زمان انجام پژوهش براى انجام آنها وسایل کمک 
توانبخشى وجود داشت، دچار محدودیت بودند. به جز یک نفر توانبخشى وجود داشت، دچار محدودیت بودند. به جز یک نفر 
از والدین (از والدین (٪1/3939) که خود ادیولوژیست بود، دیگر والدین و ) که خود ادیولوژیست بود، دیگر والدین و 
دانش آموزان جز سمعک از اختراع و تولید دیگر دانش آموزان جز سمعک از اختراع و تولید دیگر 1515 نوع وسیله  نوع وسیله 
تکنولوژى کمکى که براى افراد دچار نقص شنوایى موجود است تکنولوژى کمکى که براى افراد دچار نقص شنوایى موجود است 

و در پژوهش به آنها معرفى شد، آگاهى نداشتند. و در پژوهش به آنها معرفى شد، آگاهى نداشتند. 
دانش آموزان  در  عملکردى  محدودیت هاى  شیوع  دانش آموزان میزان  در  عملکردى  محدودیت هاى  شیوع  میزان 
تفکیک  به  موردپرسش  موقعیت  شش  در  نوجوان  تفکیک کم شنواى  به  موردپرسش  موقعیت  شش  در  نوجوان  کم شنواى 

شدت کم شنوایى در جدول شدت کم شنوایى در جدول 2 خالصه شده است.  خالصه شده است. 
بیشترین  نمونه،  کل  در  مى شود  مالحظه  که  بیشترین همان گونه  نمونه،  کل  در  مى شود  مالحظه  که  همان گونه 
شد.  گزارش  شد. )  گزارش   (9494/4444٪) زنگدار  ساعت  از  استفاده  در  (مشکل  زنگدار  ساعت  از  استفاده  در  مشکل 
تلفن،  با  صحبت کردن  در  محدودیت  به ترتیب  آن  از  تلفن، پس  با  صحبت کردن  در  محدودیت  به ترتیب  آن  از  پس 
استفاده تمام عیار از کالس درس، تماشاکردن تلویزیون، شنیدن استفاده تمام عیار از کالس درس، تماشاکردن تلویزیون، شنیدن 
صداى زنگ در و تلفن جاى داشت و باالخره وجود مشکل در صداى زنگ در و تلفن جاى داشت و باالخره وجود مشکل در 
گفتگوکردن حضورى (گفتگوکردن حضورى (٪1919/4444) به میزان قابل توجهى کمتر از ) به میزان قابل توجهى کمتر از 
دیگر موارد گزارش شد. قابل توجه اینکه هیچ یک از دیگر موارد گزارش شد. قابل توجه اینکه هیچ یک از 1111 نفرى که  نفرى که 
دچار کم شنوایى خفیف بودند، روبرویى با مشکل در گفتگوى دچار کم شنوایى خفیف بودند، روبرویى با مشکل در گفتگوى 

حضورى یا شنیدن صداى زنگ در و تلفن را گزارش نکردند.حضورى یا شنیدن صداى زنگ در و تلفن را گزارش نکردند.
و  والدین  نظر  براساس  مى شود،  مالحظه  که  و همان گونه  والدین  نظر  براساس  مى شود،  مالحظه  که  همان گونه 
دانش آموزان بیش از نیمى از دانش آموزان کم شنوا به هریک دانش آموزان بیش از نیمى از دانش آموزان کم شنوا به هریک 
مبرم  نیاز  تلویزیون  تماشاى  توانبخشى  کمکى  وسیله  سه  مبرم از  نیاز  تلویزیون  تماشاى  توانبخشى  کمکى  وسیله  سه  از 
داشتند. از بین این سه وسیله بیشترین اعالم نیاز مربوط به داشتند. از بین این سه وسیله بیشترین اعالم نیاز مربوط به 
«گوشى بى سیم (سیستم اف .ام)، با قابلیت تنظیم بلندى صداى «گوشى بى سیم (سیستم اف .ام)، با قابلیت تنظیم بلندى صداى 

جدول جدول 2. . توزیع فراوانى وجود مشکل در هریک از شش زمینه هاى عملکردى موردپژوهش به تفکیک شدت کم شنوایى، دانش آموزان نوجوان کم شنواى شهر اهواز-توزیع فراوانى وجود مشکل در هریک از شش زمینه هاى عملکردى موردپژوهش به تفکیک شدت کم شنوایى، دانش آموزان نوجوان کم شنواى شهر اهواز-
سال سال 13921392

زمینه عملکردىزمینه عملکردى
تماشا کردن تماشا کردن 
تلویزیونتلویزیون

تعداد (درصد)تعداد (درصد)

استفاده از ساعت استفاده از ساعت 
زنگدارزنگدار

تعداد (درصد)تعداد (درصد)

شنیدن زنگ در شنیدن زنگ در 
و تلفنو تلفن

تعداد (درصد)تعداد (درصد)

گفتگوى تلفنىگفتگوى تلفنى
تعداد (درصد)تعداد (درصد)

استفاده از کالس استفاده از کالس 
درسدرس

تعداد (درصد)تعداد (درصد)

گفتگوى حضورىگفتگوى حضورى
تعداد (درصد)تعداد (درصد)

شدت کم شنوایىشدت کم شنوایى

40 ( (3636)8 ( (7373)90 ( (8282)2 ( (1818)خفیف (خفیف (1111)
3 ( (1010)1919 ( (6363)2929 ( (9797)9 ( (3030)2929 ( (9797)1818 ( (6060)متوسط (متوسط (3030)
9(3232)2020 ( (7171)2424 ( (8686)1313 ( (4646)2727 ( (9696)2121 ( (7575)شدید (شدید (2828)
2(6767)3 ( (100100)2 ( (6767)2 ( (6767)3 ( (100100)3 ( (100100)عمیق (عمیق (3)
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تلویزیون» بود که حدود سه چهارم دانش آموزان براساس نظر تلویزیون» بود که حدود سه چهارم دانش آموزان براساس نظر 
هریک از دو گروه والدین و دانش آموزان نیاز آن را مبرم برآورد هریک از دو گروه والدین و دانش آموزان نیاز آن را مبرم برآورد 
ساعت  از  استفاده  در  افراد  ساعت   از  استفاده  در  افراد   9292٪ هرچند  اینکه  دیگر  هرچند کردند.  اینکه  دیگر  کردند. 
زنگدار اعالم مشکل کرده بودند، اما زنگدار اعالم مشکل کرده بودند، اما ٪4444 دانش آموزان و والدین  دانش آموزان و والدین 
به تنها وسیله معرفى شده در این زمینه اعالم نیاز کردند. نکته به تنها وسیله معرفى شده در این زمینه اعالم نیاز کردند. نکته 
کالس  از  استفاده  تسهیل  وسایل  از  اینکه  دیگر  توجه  کالس شایان  از  استفاده  تسهیل  وسایل  از  اینکه  دیگر  توجه  شایان 
و  والدین  نظر  براساس  دانش آموزان  از  و   والدین  نظر  براساس  دانش آموزان  از   9595٪ از  بیش  از درس،  بیش  درس، 
دانش آموزان نیاز مبرم به تجهیز کالس درس به سیستم لوپ دانش آموزان نیاز مبرم به تجهیز کالس درس به سیستم لوپ 
به  مبرم  نیاز  والدین  و  دانش آموزان  از  نیمى  حدود  و  به داشتند  مبرم  نیاز  والدین  و  دانش آموزان  از  نیمى  حدود  و  داشتند 
«چهره نماى معلم براى لب خوانى» را موردنیاز مبرم دانستند. «چهره نماى معلم براى لب خوانى» را موردنیاز مبرم دانستند. 
وسیله  تنها  به  والدین  و  دانش آموزان  وسیله   تنها  به  والدین  و  دانش آموزان  از 8585٪  بیش  از همچنین  بیش  همچنین 

کمکى تسهیل گفتگوى تلفنى اعالم نیاز مبرم نمودند. کمکى تسهیل گفتگوى تلفنى اعالم نیاز مبرم نمودند. 
در مورد چهار وسیله کمکى براى گفتگوى حضورى در همه در مورد چهار وسیله کمکى براى گفتگوى حضورى در همه 
موارد، نسبت دانش آموزانى که تأمین آنها را مورد نیاز دانسته موارد، نسبت دانش آموزانى که تأمین آنها را مورد نیاز دانسته 
بودند بیش از والدین بود و نوجوانان و والدین از بین این وسایل بودند بیش از والدین بود و نوجوانان و والدین از بین این وسایل 
عمدتاً «وسیله ارتباط حضورى نوشتارى با دو صفحه کلید و دو عمدتاً «وسیله ارتباط حضورى نوشتارى با دو صفحه کلید و دو 

صفحه نمایش مجزا» را مورد نیاز مبرم دانسته بودند. صفحه نمایش مجزا» را مورد نیاز مبرم دانسته بودند. 
وسایل  تأمین  مجموع  در  مى شود،  مالحظه  وسایل همان طورکه  تأمین  مجموع  در  مى شود،  مالحظه  همان طورکه 
کمکى «تلفن هدفون دار با تقویت کننده صداى گوشى و فیلتر کمکى «تلفن هدفون دار با تقویت کننده صداى گوشى و فیلتر 
سروصداى محیط» (سروصداى محیط» (٪6161 والدین و  والدین و ٪5858 دانش آموزان) و پس  دانش آموزان) و پس 
از آن به ترتیب سیستم لوپ براى کالس درس، زیرنویس ساز از آن به ترتیب سیستم لوپ براى کالس درس، زیرنویس ساز 

جدول جدول 3. . توزیع فراوانى مطلق و نسبى نیاز نوجوانان دانش آموِز کم شنواِى شهر اهواز به هریک از ابزار کمکى توانبخشى ابزار معرفى شده و در اولویت بودن تأمین هریک توزیع فراوانى مطلق و نسبى نیاز نوجوانان دانش آموِز کم شنواِى شهر اهواز به هریک از ابزار کمکى توانبخشى ابزار معرفى شده و در اولویت بودن تأمین هریک 
از آنها از نظر دانش براساس نظر دانش آموزان و والدین ایشان- سال از آنها از نظر دانش براساس نظر دانش آموزان و والدین ایشان- سال 13921392

زمینه کاربرد وسیله کمکى/زمینه کاربرد وسیله کمکى/
محدودیت گزارش شده محدودیت گزارش شده 

 نفر (درصد) نفر (درصد)
نام وسیله کمکىنام وسیله کمکى

در سه اولویت اول نیاز بودندر سه اولویت اول نیاز بودننیاز مبرمنیاز مبرم
دانش آموزدانش آموزوالدوالددانش آموزدانش آموزوالدوالد

درصددرصدتعدادتعداددرصددرصدتعدادتعداددرصددرصدتعدادتعداددرصددرصدتعدادتعداد

تماشاى تلویزیونتماشاى تلویزیون
(6161) ) 4444 

49496868454563632525353534344747زیرنویس ساز تلویزیونزیرنویس ساز تلویزیون
گوشى بى سیم (سیستم اف .ام)، با قابلیت گوشى بى سیم (سیستم اف .ام)، با قابلیت 

55557676545475753030424219192626تنظیم بلندى صداى تلویزیونتنظیم بلندى صداى تلویزیون

بلندگوى تلویزیون شخصىبلندگوى تلویزیون شخصى
41415757383853537101057(سیستم مادون قرمز)(سیستم مادون قرمز)

32324444323244441616222291313ساعت با هشدار نورى-لرزشىساعت با هشدار نورى-لرزشىاستفاده از ساعت زنگدار استفاده از ساعت زنگدار 6666 ( (9292)

استفاده از کالس درس استفاده از کالس درس 4646 ( (6464)

سیستم اف. ام: فرستنده صدا نزد معلمسیستم اف. ام: فرستنده صدا نزد معلم
38385353292940401717242415152121گیرنده نزد دانش آموزگیرنده نزد دانش آموز

35354949373751511111151519192626چهره نماى معلم براى لب خوانىچهره نماى معلم براى لب خوانى
زیرنویس ساز سخنان معلم بر صفحه زیرنویس ساز سخنان معلم بر صفحه 

11111515181824242391313کامپیوتر شخصىکامپیوتر شخصى

نرم افزار کامپیوترى مترجم و زیرنویس ساز نرم افزار کامپیوترى مترجم و زیرنویس ساز 
11460011سخنان معلمسخنان معلم

71719999696996964141575741415757سیستم لوپ براى کالس درسسیستم لوپ براى کالس درس
شنیدن زنگ در و تلفن شنیدن زنگ در و تلفن 

(3333) ) 2424 
سمعک قابل برنامه ریزى براى شنیدن صداى سمعک قابل برنامه ریزى براى شنیدن صداى 

262636361515212157 34344747زنگ تلفن و درزنگ تلفن و در

گفتگوى تلفنى گفتگوى تلفنى 
(8888) ) 6363

تلفن هدفون دار با تقویت کننده صداى تلفن هدفون دار با تقویت کننده صداى 
67679393626286864444616142425858گوشى و فیلتر سروصداى محیطگوشى و فیلتر سروصداى محیط

ارتباط حضورىارتباط حضورى
(1919) ) 1414 

وسیله ارتباط حضورى نوشتارى با دو صفحه وسیله ارتباط حضورى نوشتارى با دو صفحه 
10101414212129292371010کلید و دو صفحه نمایش مجزاکلید و دو صفحه نمایش مجزا

نرم افزار ترجمه کننده زبان گفتارى به نوشتارى نرم افزار ترجمه کننده زبان گفتارى به نوشتارى 
11121217170046و زبان اشاره و نوشتارى به زبان گفتارىو زبان اشاره و نوشتارى به زبان گفتارى

وسیله کامپیوترى ترجمه کننده گفتار به نوشتار وسیله کامپیوترى ترجمه کننده گفتار به نوشتار 
و زبان اشاره و گفتار کامپیوترى و نوشتار و زبان اشاره و گفتار کامپیوترى و نوشتار 

تایپى به گفتار کامپیوترىتایپى به گفتار کامپیوترى
11230011

011 57151521210تخته هاى ارتباطى دیجیتالىتخته هاى ارتباطى دیجیتالى
*اولویت تأمین وسیله در کل گروه *اولویت تأمین وسیله در کل گروه 7272 نفرى موردپژوهش (اعم از اینکه، وجود مشکل را در کدام زمینه هاى عملکردى بیان کرده بوده) گزارش شده است.  نفرى موردپژوهش (اعم از اینکه، وجود مشکل را در کدام زمینه هاى عملکردى بیان کرده بوده) گزارش شده است. 

نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال 13921392
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تنظیم  قابلیت  با  اف.ام)،  (سیستم  بى سیم  گوشى  تنظیم تلویزیون،  قابلیت  با  اف.ام)،  (سیستم  بى سیم  گوشى  تلویزیون، 
بلندى صداى تلویزیون بیش از دیگر وسایل در باالترین اولویت بلندى صداى تلویزیون بیش از دیگر وسایل در باالترین اولویت 

تأمین جاى گرفتند.تأمین جاى گرفتند.
در  والدین  و  دانش آموزان  پاسخ  بین  همبستگى  در ،  والدین  و  دانش آموزان  پاسخ  بین  همبستگى  جدول جدول 4، 
اعالم نیاز به وسایل کمکى و اولویت تأمین نیازهاى تکنولوژى اعالم نیاز به وسایل کمکى و اولویت تأمین نیازهاى تکنولوژى 

توانبخشى را نشان مى دهد.توانبخشى را نشان مى دهد.
همان گونه که مالحظه مى شود هرچه نیاز به وسیله کمکى همان گونه که مالحظه مى شود هرچه نیاز به وسیله کمکى 
و در اولویت بودن تأمین یک وسیله در بین دانش آموزان بیشتر و در اولویت بودن تأمین یک وسیله در بین دانش آموزان بیشتر 
گزارش شود، گزارش این موارد در بین والدین نیز بیشتر خواهد گزارش شود، گزارش این موارد در بین والدین نیز بیشتر خواهد 

بود. بود. 

بحثبحث
 9595٪ از  بیش  که  بود  آن  از  حاکى  حاضر  تحقیق  از نتایج  بیش  که  بود  آن  از  حاکى  حاضر  تحقیق  نتایج 
دانش آموزان کم شنواى شهر اهواز از سمعک دیجیتالى برخوردار دانش آموزان کم شنواى شهر اهواز از سمعک دیجیتالى برخوردار 
بودند، اما با وجود آن، تقریباً همه ایشان در انجام یک یا چند بودند، اما با وجود آن، تقریباً همه ایشان در انجام یک یا چند 
فعالیت زندگى که در حال حاضر براى انجام آنها وسایل کمک فعالیت زندگى که در حال حاضر براى انجام آنها وسایل کمک 
توانبخشى وجود دارد، دچار محدودیت بودند. آنچه جاى تعمق توانبخشى وجود دارد، دچار محدودیت بودند. آنچه جاى تعمق 
داشت این بود که به جز یک نفر از والدین که خود ادیولوژیست داشت این بود که به جز یک نفر از والدین که خود ادیولوژیست 
اختراع  از  سمعک  از  غیر  به  دانش آموزان  و  والدین  دیگر  اختراع بود،  از  سمعک  از  غیر  به  دانش آموزان  و  والدین  دیگر  بود، 
و تولید دیگر و تولید دیگر 1515 نوع وسیله تکنولوژى کمکى که براى افراد  نوع وسیله تکنولوژى کمکى که براى افراد 
دچار نقص شنوایى موجود است و در پژوهش به آنها معرفى دچار نقص شنوایى موجود است و در پژوهش به آنها معرفى 
شد، آگاهى نداشتند. این یافته ها بر نیاز برآوردنشده حدود صد شد، آگاهى نداشتند. این یافته ها بر نیاز برآوردنشده حدود صد 
درصدى جامعه دانش آموزان کم شنواى اهواز به مطلع شدن از درصدى جامعه دانش آموزان کم شنواى اهواز به مطلع شدن از 

وجود وسایل کمک توانبخشى داللت دارد. وجود وسایل کمک توانبخشى داللت دارد. 
در تخمین نیاز دانش آموزان کم شنواى اهواز به دیگر وسایل در تخمین نیاز دانش آموزان کم شنواى اهواز به دیگر وسایل 
غیرمستقیم  شیوه  به  سمعک،  عالوه بر  توانبخشى  غیرمستقیم کمکى  شیوه  به  سمعک،  عالوه بر  توانبخشى  کمکى 
درصدى از دانش آموزان که با وجود به کاربردن سمعک، هریک درصدى از دانش آموزان که با وجود به کاربردن سمعک، هریک 
محدودیت عملکردى شش گانه را گزارش کردند. بر این اساس محدودیت عملکردى شش گانه را گزارش کردند. بر این اساس 
شیوع گزارش محدودیت از حدود شیوع گزارش محدودیت از حدود ٪9494 در موقعیت استفاده از  در موقعیت استفاده از 
ساعت زنگدار تا ساعت زنگدار تا ٪1919 (در موقعیت گفتگوى حضورى) متفاوت  (در موقعیت گفتگوى حضورى) متفاوت 
برآوردنشده  بالقوه  نیاز  از  برآوردى  مى توان  را  ارقام  این  برآوردنشده بود.  بالقوه  نیاز  از  برآوردى  مى توان  را  ارقام  این  بود. 
تکنولوژى  وسایل  دسته  شش  از  هریک  به  کم شنوا  تکنولوژى نوجوانان  وسایل  دسته  شش  از  هریک  به  کم شنوا  نوجوانان 

کمکى شنوایى دانست. کمکى شنوایى دانست. 
به  کمکى  وسایل  به  کم شنوا  دانش آموزان  نیاز  تخمین  به در  کمکى  وسایل  به  کم شنوا  دانش آموزان  نیاز  تخمین  در 
شیوه مستقیم، درصدى از دانش آموزان و والدینى که پس از شیوه مستقیم، درصدى از دانش آموزان و والدینى که پس از 
مطلع شدن از وسایل کمکى موجود، اعالم نیاز مبرم به هریک مطلع شدن از وسایل کمکى موجود، اعالم نیاز مبرم به هریک 

از انواع وسایل معرفى شده (از انواع وسایل معرفى شده (1515 وسیله کمکى که در  وسیله کمکى که در 6حیطه حیطه 
محدودیت عملکردى جاى داشتند) بین محدودیت عملکردى جاى داشتند) بین ٪3 تا  تا ٪9696 متغیر بود. متغیر بود.

این نکته شایان توجه بود که به غیر از نیاز به وسایل کمکى این نکته شایان توجه بود که به غیر از نیاز به وسایل کمکى 
و  تلفن»  و  در  زنگ  صداى  محدودیت «شنیدن  کاهش  و براى  تلفن»  و  در  زنگ  صداى  محدودیت «شنیدن  کاهش  براى 
مرتبط با  مورد وسایل کمکى  ساعت زنگدار» در  مرتبط با «استفاده از  وسایل کمکى  ساعت زنگدار» در مورد  «استفاده از 
چهار محدودیت دیگر (تماشاى تلویزیون، صحبت کردن با تلفن، چهار محدودیت دیگر (تماشاى تلویزیون، صحبت کردن با تلفن، 
گفت و شنود حضورى و استفاده تمام عیار از کالس درس) برآورد گفت و شنود حضورى و استفاده تمام عیار از کالس درس) برآورد 
مستقیم نیاز به برخى وسایل کمکى از طریق معرفى وسیله و مستقیم نیاز به برخى وسایل کمکى از طریق معرفى وسیله و 
ثبت نتیجه اعالم نیاز دانش آموز/والد بیش از برآوردى بود که از ثبت نتیجه اعالم نیاز دانش آموز/والد بیش از برآوردى بود که از 
راه پرسیدن محدودیت عملکردى به عمل آمد. به عنوان مثال راه پرسیدن محدودیت عملکردى به عمل آمد. به عنوان مثال 
بیش از بیش از ٪9595 از دانش آموزان براساس نظر خود و والدینشان نیاز  از دانش آموزان براساس نظر خود و والدینشان نیاز 
مبرم به «تجهیز کالس درس به سیستم لوپ» را بیان داشتند، مبرم به «تجهیز کالس درس به سیستم لوپ» را بیان داشتند، 
در  محدودیت  با  مواجهه  دانش آموزان  در   محدودیت  با  مواجهه  دانش آموزان   6464٪ تنها  تنها درحالى که  درحالى که 
استفاده از کالس درس را گزارش کرده بودند. شاید به این دلیل استفاده از کالس درس را گزارش کرده بودند. شاید به این دلیل 
که تا وقتى افراد از وجود وسایلى براى ارتقاى دایره عملکردى که تا وقتى افراد از وجود وسایلى براى ارتقاى دایره عملکردى 
خود آگاه نبودند، انتظارشان از محدوده توانایى شان کمتر بود، خود آگاه نبودند، انتظارشان از محدوده توانایى شان کمتر بود، 
بنابراین وجود درجاتى از محدودیت را «طبیعى» تلقى کرده و بنابراین وجود درجاتى از محدودیت را «طبیعى» تلقى کرده و 

آن را به عنوان مشکل بیان نمى کردند.آن را به عنوان مشکل بیان نمى کردند.
در این پژوهش اعالم نیاز باالیى به وسایلى که گفتار را به در این پژوهش اعالم نیاز باالیى به وسایلى که گفتار را به 
(بیش  تلویزیون  زیر نویس ساز  از  اعم  مى کنند  تبدیل  (بیش نوشته  تلویزیون  زیر نویس ساز  از  اعم  مى کنند  تبدیل  نوشته 
کامپیوتر  صفحه  بر  معلم  سخنان  «زیرنویس ساز  و  کامپیوتر )  صفحه  بر  معلم  سخنان  «زیرنویس ساز  و   (6060٪ از از 
ارتباط  تسهیل  وسایل  بین  از  شد.  مشاهده  ارتباط )  تسهیل  وسایل  بین  از  شد.  مشاهده   (2424٪) (شخصى»  شخصى» 
ارتباط  «وسیله  به  بیشتر  دانش آموزان  و  والدین  ارتباط حضورى،  «وسیله  به  بیشتر  دانش آموزان  و  والدین  حضورى، 
حضورى نوشتارى با دو صفحه کلید و دو صفحه نمایش مجزا» حضورى نوشتارى با دو صفحه کلید و دو صفحه نمایش مجزا» 
زبان  از  مکالمه  سوى  دو  وسیله  این  در  که  کردند  نیاز  زبان اعالم  از  مکالمه  سوى  دو  وسیله  این  در  که  کردند  نیاز  اعالم 
نوشتار استفاده مى شود و این امر تمایل بیشتر در استفاده از نوشتار استفاده مى شود و این امر تمایل بیشتر در استفاده از 
وسیله مذکور را بر وسایلى که در آن نوجوان و طرف مقابل از دو وسیله مذکور را بر وسایلى که در آن نوجوان و طرف مقابل از دو 
شیوه مختلف براى بیان نظرات استفاده مى کنند، نشان مى داد. شیوه مختلف براى بیان نظرات استفاده مى کنند، نشان مى داد. 
حضورى  ارتباط  کمکى  وسایل  به  نیاز  که  بود  حالى  در  حضورى این  ارتباط  کمکى  وسایل  به  نیاز  که  بود  حالى  در  این 
براساس نظر دانش آموزان تقریباً دو برابر نیاز به آن براساس نظر براساس نظر دانش آموزان تقریباً دو برابر نیاز به آن براساس نظر 
حضورى  ارتباط  مشکل  والدین  گفت  بتوان  شاید  بود.  حضورى والدین  ارتباط  مشکل  والدین  گفت  بتوان  شاید  بود.  والدین 
را  زمینه  این  در  کمکى  وسیله  از  استفاده  به  او  نیاز  و  را فرزند  زمینه  این  در  کمکى  وسیله  از  استفاده  به  او  نیاز  و  فرزند 
کمتر از آنى که فرزند احساس مى کرد، تصور مى کردند. با اینکه کمتر از آنى که فرزند احساس مى کرد، تصور مى کردند. با اینکه 
بیش از بیش از ٪9090 دانش آموزان در استفاده از ساعت زنگدار اعالم  دانش آموزان در استفاده از ساعت زنگدار اعالم 
مشکل کرده بودند، اما کمتر از نیمى از دانش آموزان و والدین مشکل کرده بودند، اما کمتر از نیمى از دانش آموزان و والدین 
شاید  کردند.  بیان  مبرم  نیاز  زمینه  این  در  کمکى  وسیله  شاید به  کردند.  بیان  مبرم  نیاز  زمینه  این  در  کمکى  وسیله  به 
به این دلیل که در وقتى کم شنوایى هم وجود ندارد بسیارى به این دلیل که در وقتى کم شنوایى هم وجود ندارد بسیارى 

جدول جدول 4. . همبستگى بین پاسخ دانش آموزان و والدین در «اعالم نیاز به وسایل کمکى» و «اولویت تأمین وسیله کمکى»همبستگى بین پاسخ دانش آموزان و والدین در «اعالم نیاز به وسایل کمکى» و «اولویت تأمین وسیله کمکى»

سطح معنادارى (سطح معنادارى (P-value)*)*ضریب همبستگى (ضریب همبستگى (r)موضوع مورد سؤالموضوع مورد سؤال
0/001001>0/7373نیاز به وسیله کمکىنیاز به وسیله کمکى

0/001001>0/6767در اولویت بودن تأمین هر وسیله کمکىدر اولویت بودن تأمین هر وسیله کمکى
*بر اساس آزمون پیرسون *بر اساس آزمون پیرسون 
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از نوجوانان بیدارکردن یا یادآوردى زمان انجام کار خود را به از نوجوانان بیدارکردن یا یادآوردى زمان انجام کار خود را به 
والدین مى سپارند و بنابراین به اندازه بقیه حوزه هاى عملکردى والدین مى سپارند و بنابراین به اندازه بقیه حوزه هاى عملکردى 
احساس محدودیت نمى کنند. تأمین وسیله کمکى در این زمینه احساس محدودیت نمى کنند. تأمین وسیله کمکى در این زمینه 
در سه اولویت، در سه اولویت، ٪1616 والدین و تنها  والدین و تنها ٪9 دانش آموزان قرار گرفت.  دانش آموزان قرار گرفت. 
در زمینه نیاز به وسایل کمکى براى خبرشدن از زنگ زدن تلفن، در زمینه نیاز به وسایل کمکى براى خبرشدن از زنگ زدن تلفن، 
هرچند اعالم نیاز مبرم به وسیله کمکى مربوطه با برآوردى که هرچند اعالم نیاز مبرم به وسیله کمکى مربوطه با برآوردى که 
زمینه  این  در  مشکل  اعالم  شیوع  درنظرگرفتن  با  نیاز  این  زمینه از  این  در  مشکل  اعالم  شیوع  درنظرگرفتن  با  نیاز  این  از 
مى شد هماهنگ بود، اما مى شد هماهنگ بود، اما ٪2121 والدین و  والدین و ٪7 دانش آموزان تأمین  دانش آموزان تأمین 
آن را در سه اولویت اول قرار داده اند. به نظر مى رسد والدین آن را در سه اولویت اول قرار داده اند. به نظر مى رسد والدین 
بازکردن  در  فرزندشان  که  بودند  مایل  نوجوانان  خود  از  بازکردن بیش  در  فرزندشان  که  بودند  مایل  نوجوانان  خود  از  بیش 
دِر منزل و پاسخگویى یا خبرکردن براى پاسخ دادن به تلفن دِر منزل و پاسخگویى یا خبرکردن براى پاسخ دادن به تلفن 

مشارکت نمایند.مشارکت نمایند.
ایران  نقاط  دیگر  یا  اهوازى  نوجوانان  از  تاکنون  ایران ازآنجاکه  نقاط  دیگر  یا  اهوازى  نوجوانان  از  تاکنون  ازآنجاکه 
نیازسنجى وسایل کمکى توانبخشى انجام نشده است، نمى توان نیازسنجى وسایل کمکى توانبخشى انجام نشده است، نمى توان 
در مورد تغییرات ایجادشده در زمینه نیازهاى تکنولوژى کمکى در مورد تغییرات ایجادشده در زمینه نیازهاى تکنولوژى کمکى 
شنیدارى در این شهر و یا تفاوت میزان و الگوى نیازهاى وسایل شنیدارى در این شهر و یا تفاوت میزان و الگوى نیازهاى وسایل 
کمکى شنیدارى این شهر با دیگر نقاط ایران گفتگو کرد. در کمکى شنیدارى این شهر با دیگر نقاط ایران گفتگو کرد. در 
کشورهاى  دیگر  در  انجام شده  پژوهش هاى  نتایج  کشورهاى جستجوى  دیگر  در  انجام شده  پژوهش هاى  نتایج  جستجوى 
جهان، مالحظه شد که بیشتر گزارش هاى موجود از دو کشور جهان، مالحظه شد که بیشتر گزارش هاى موجود از دو کشور 
کانادا و آمریکاست. شاید یکى از دالیل آن است که کشورهاى کانادا و آمریکاست. شاید یکى از دالیل آن است که کشورهاى 
مذکور برنامه هاى مدّونى براى ترویج و تدارك وسایل کمکى مذکور برنامه هاى مدّونى براى ترویج و تدارك وسایل کمکى 
براى افراد دچار معلولیت دارند. در ادامه به مرور پژوهش هاى براى افراد دچار معلولیت دارند. در ادامه به مرور پژوهش هاى 

مذکور خواهیم پرداخت.مذکور خواهیم پرداخت.
در مطالعه ملى کشور امریکا مرى کى کنىدر مطالعه ملى کشور امریکا مرى کى کنى6 و همکاران طى  و همکاران طى 
در  کودك  در   کودك   4072340723 ویژه  نیازهاى  ویژه )،  نیازهاى   ،(20052005-20062006) سال  (یک  سال  یک 
سنین سنین 1717-0 سال را مورد بررسى قرار دادند. مصاحبه با والدین  سال را مورد بررسى قرار دادند. مصاحبه با والدین 
حاکى از آن بود که از حاکى از آن بود که از 13261326 نفرى که به ابزار کمک شنیدارى  نفرى که به ابزار کمک شنیدارى 
نیاز داشتند، تنها نیاز نیاز داشتند، تنها نیاز 126126 نفر ( نفر (٪9/5050) در این زمینه برآورده ) در این زمینه برآورده 
برقرارى  کمکى  ابزار  به  که  نفرى  برقرارى   کمکى  ابزار  به  که  نفرى  میان 709709  از  و  بود  میان نشده  از  و  بود  نشده 
نشده  برآورده  نشده )  برآورده   (2323/9898٪) نفر   ) نفر   170170 نیاز  داشتند،  نیاز  نیاز ارتباط  داشتند،  نیاز  ارتباط 
پژوهشى  «انجمن  از  پژوهشى »  «انجمن  از  کایا8»  «استفان  کایا»،  «استفان  رید7»،  «میشا  رید).  «میشا   .(9) (بود  بود 
از  استفاده  میزان  از   استفاده  میزان   20052005 سال  در  کمکى»  سال تکنولوژى هاى  در  کمکى»  تکنولوژى هاى 
جمعیت  میان  در  کمکى  تکنولوژى هاى  انواع  از  یکى  جمعیت حداقل  میان  در  کمکى  تکنولوژى هاى  انواع  از  یکى  حداقل 
سفیدپوستان را سفیدپوستان را 7171 درصد، در جمعیت افریقایى-امریکایى  درصد، در جمعیت افریقایى-امریکایى 5757 
درصد و در افراد آسیایى-امریکایى درصد و در افراد آسیایى-امریکایى 5252 درصد گزارش نمودند  درصد گزارش نمودند 
آسیایى- و  افریقایى-امریکایى  جمعیت  کمتر  استفاده  علل  آسیایى-و  و  افریقایى-امریکایى  جمعیت  کمتر  استفاده  علل  و 

و  تکنولوژى ها  این  وجود  از  ایشان  کمتر  آگاهى  را  و امریکایى  تکنولوژى ها  این  وجود  از  ایشان  کمتر  آگاهى  را  امریکایى 
همچنین تفاوت در فرهنگ ها و ارزش ها دانستند (همچنین تفاوت در فرهنگ ها و ارزش ها دانستند (1212). قبل ). قبل 
از آن «استیسى سى.دوسینگ»از آن «استیسى سى.دوسینگ»9 و همکاران در «مطالعه ملى  و همکاران در «مطالعه ملى 
کودکان با نیازهاى ویژه سالمت کشور آمریکا» از آوریل کودکان با نیازهاى ویژه سالمت کشور آمریکا» از آوریل 20002000 
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تا اکتبر تا اکتبر 20022002، در بررسى نیازهاى برآورد نشده ، در بررسى نیازهاى برآورد نشده 3886638866 کودك  کودك 
را  سمعک  به  نیاز  سالمتى،  وضعیت  در  مختلف  مشکالت  را با  سمعک  به  نیاز  سالمتى،  وضعیت  در  مختلف  مشکالت  با 
شیوع نیازهاى برآورده نشده  6-2 درصد برآورد کرده بودند و شیوع نیازهاى برآورده نشده  درصد برآورد کرده بودند و 
بود  شده  گزارش  درصد  شده بود   گزارش  درصد  ارتباط 2424/7  برقرارى  کمکى  ابزار  ارتباط به  برقرارى  به ابزار کمکى 
پى.الپالنته1010»، «گرى »، «گرى  آن «میتچل  از  پیش  سال  ده  و  پى.الپالنته)  آن «میتچل  از  پیش  سال  ده  و   (1313)
هندرشاتهندرشات1111» و «آبیگیل جى.ماس» و «آبیگیل جى.ماس1212» در سال » در سال 19921992 در کشور  در کشور 
که 5/3  کردند  گزارش  کمکى،  وسایل  نیازسنجى  طى  که امریکا  کردند  گزارش  کمکى،  وسایل  نیازسنجى  طى  امریکا 
درصد جمعیت از «تکنولوژى هاى کمکى» استفاده مى کردند درصد جمعیت از «تکنولوژى هاى کمکى» استفاده مى کردند 
کرده  اعالم  کمکى  وسیله  نیازمند  افراد  جمعیت  سوم  دو  کرده و  اعالم  کمکى  وسیله  نیازمند  افراد  جمعیت  سوم  دو  و 
بودند که حداقل یک نیاز برآورده نشده به تکنولوژى هاى کمکى بودند که حداقل یک نیاز برآورده نشده به تکنولوژى هاى کمکى 
از  از ).   .(1414) بودند  کرده  اعالم  مالى  عدم توانایى  را  علت  و  (دارند  بودند  کرده  اعالم  مالى  عدم توانایى  را  علت  و  دارند 
مطالعاتى که با وسعت کمتر در ایاالتى از کشور آمریکا انجام  مطالعاتى که با وسعت کمتر در ایاالتى از کشور آمریکا انجام  
در  کایا  استفان  و  در »  کایا  استفان  و  ایگر1313»  «پاتریک  مطالعه  به  مى توان  ایگرشده  «پاتریک  مطالعه  به  مى توان  شده 
سال سال 20072007 در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى اشاره کرد که  در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى اشاره کرد که 
19191919 فرد دچار ناتوانى را براساس پرسشنامه اى محقق ساخته  فرد دچار ناتوانى را براساس پرسشنامه اى محقق ساخته 
در مورد نیاز و استفاده از وسایل و خدمات تکنولوژى کمکى در مورد نیاز و استفاده از وسایل و خدمات تکنولوژى کمکى 
 5151٪ که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  و  دادند  قرار  که موردسؤال  یافتند  دست  نتیجه  این  به  و  دادند  قرار  موردسؤال 
افراد دچار ناتوانى هاى حسى یک نیاز برآورده نشده به تأمین افراد دچار ناتوانى هاى حسى یک نیاز برآورده نشده به تأمین 
ابزار تکنولوژى هاى کمکى داشتند. شرکت کنندگان سه دلیل ابزار تکنولوژى هاى کمکى داشتند. شرکت کنندگان سه دلیل 
اصلى برآورده نشدن نیازشان را عدم توانایى مالى در تهیه ابزار اصلى برآورده نشدن نیازشان را عدم توانایى مالى در تهیه ابزار 
کمکى (کمکى (6161درصد)، عدم پوشش بیمه اى براى تهیه ابزار کمکى درصد)، عدم پوشش بیمه اى براى تهیه ابزار کمکى 
(5353 درصد) و مطلع نبودن از نحوه و محل دسترسى به وسایل  درصد) و مطلع نبودن از نحوه و محل دسترسى به وسایل 
(4545 درصد) مطرح کردند. تنها  درصد) مطرح کردند. تنها 6/7 درصد اعالم کردند که ابزار  درصد اعالم کردند که ابزار 
و  کایا  استفان  و ).  کایا  استفان  نیست (1515).  دسترس  در  موردنیازشان  نیست (کمکى  دسترس  در  موردنیازشان  کمکى 
میشا رید در سال میشا رید در سال 20082008 در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى  در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى 
20002000 فرد دچار ناتوانى را در مورد به کاربردن ابزار تکنولوژى  فرد دچار ناتوانى را در مورد به کاربردن ابزار تکنولوژى 
کمکى را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از طریق تلفن و کمکى را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از طریق تلفن و 
اینترنت موردسؤال قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که اینترنت موردسؤال قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که 
8888/1 درصد افراد ناشنوا و  درصد افراد ناشنوا و 7878/3 درصد از افراد کم شنوا، از یکى  درصد از افراد کم شنوا، از یکى 

از انواع تکنولوژى هاى کمکى استفاده مى کردند (از انواع تکنولوژى هاى کمکى استفاده مى کردند (1212).).
در مطالعه «کارن بوگن» و همکاران در سال در مطالعه «کارن بوگن» و همکاران در سال 20072007 که در  که در 
ماساچوست آمریکا انجام شد، میزان نیازهاى برآورده نشده ماساچوست آمریکا انجام شد، میزان نیازهاى برآورده نشده 571571 
 1818-5959 سنین  بین  مختلف  ناتوانى هاى  دچار  بزرگسال  سنین فرد  بین  مختلف  ناتوانى هاى  دچار  بزرگسال  فرد 
گزارش  درصد  گزارش   درصد  مجموع 1111  در  کمکى  تکنولوژى هاى  به  مجموع ساله  در  کمکى  تکنولوژى هاى  به  ساله 
کمکى  وسیله  نداشتن  علت  ایشان  درصد  کمکى   وسیله  نداشتن  علت  ایشان  درصد  حدود 9090  که  حدود شد  که  شد 
مورد نیازشان را باالبودن هزینه و عدم وجود  پوشش بیمه اى در مورد نیازشان را باالبودن هزینه و عدم وجود  پوشش بیمه اى در 
این زمینه گزارش کردند. کمبود آگاهى از وجود ابزار کمکى این زمینه گزارش کردند. کمبود آگاهى از وجود ابزار کمکى 
موردنیاز و مراکز ارائه دهنده شان از دیگر دالیلى بود که به آن موردنیاز و مراکز ارائه دهنده شان از دیگر دالیلى بود که به آن 
اشاره نمودند (اشاره نمودند (1616). بر اساس مطالعه «استوارت پى.هانسون). بر اساس مطالعه «استوارت پى.هانسون1414» » 

MitchellMitchell P, , LaPlanteLaPlante .1010
GerryGerry E. . HendershotHendershot .1111

AbigailAbigail J. . MossMoss .1212
PatriciaPatricia YeagerYeager .1313

StuartStuart P. . HansonHanson .1414

نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال نیازسنجى وسایل تکنولوژى کمک توانبخشى از نوجوانان دانش آموز کم شنوا-ناشنوا و والدین ایشان، شهر اهواز-سال 13921392
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و «مرى لسترو «مرى لستر1515» در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى در سال » در ایالت کالیفرنیاى امریکاى جنوبى در سال 
20002000 با موضوع نیازهاى افراد دچار ناتوانى، از  با موضوع نیازهاى افراد دچار ناتوانى، از 6/6 میلیون نفرى  میلیون نفرى 
که در این ایالت دچار یکى از انواع ناتوانى بودند، که در این ایالت دچار یکى از انواع ناتوانى بودند، 1/7 میلیون  میلیون 
تکنولوژى هاى کمکى استفاده  نفر (نفر (٪2525/7676) از یکى از انواع تکنولوژى هاى کمکى استفاده ) از یکى از انواع 
تکنولوژى هاى  به  برآورده نشده  نیازهاى  شیوع  و  تکنولوژى هاى مى کردند  به  برآورده نشده  نیازهاى  شیوع  و  مى کردند 
کمکى در میان افراد با سطح درآمد ضعیف و پایین تر از خط کمکى در میان افراد با سطح درآمد ضعیف و پایین تر از خط 

فقر، بسیار بیشتر از افراد با سطح درآمد باال بود (فقر، بسیار بیشتر از افراد با سطح درآمد باال بود (1717).).
داده هاى آمارى کشور کانادا در سال داده هاى آمارى کشور کانادا در سال 20062006 نشان داد که  نشان داد که 2/7 
میلیون نفر از ساکنین گروه سنى میلیون نفر از ساکنین گروه سنى 1515 سال و باالتر آن کشور  سال و باالتر آن کشور 
دچار ناتوانى هاى مختلف بودند و براى انجام فعالیت هاى روزمره دچار ناتوانى هاى مختلف بودند و براى انجام فعالیت هاى روزمره 
زندگى شان به انواع تکنولوژى هاى کمکى نیاز داشتند. ده درصد زندگى شان به انواع تکنولوژى هاى کمکى نیاز داشتند. ده درصد 
از این افراد هیچ یک از تکنولوژى هاى کمکى مورد نیاز خود را از این افراد هیچ یک از تکنولوژى هاى کمکى مورد نیاز خود را 
در اختیار نداشتند و در اختیار نداشتند و ٪2929 دیگر عالوه بر تجهیزاتى که داشتند،  دیگر عالوه بر تجهیزاتى که داشتند، 
به تکنولوژى هاى کمکى دیگرى هم نیاز داشتند. این دسته از به تکنولوژى هاى کمکى دیگرى هم نیاز داشتند. این دسته از 
را  کمکى  تکنولوژى هاى  تعمیر»  و  خرید  باالى  «هزینه  را افراد  کمکى  تکنولوژى هاى  تعمیر»  و  خرید  باالى  «هزینه  افراد 
به عنوان مهمترین علت برآورده نشدن برخى نیازهاى خود به به عنوان مهمترین علت برآورده نشدن برخى نیازهاى خود به 
تکنولوژى هاى کمکى مطرح نمودند (تکنولوژى هاى کمکى مطرح نمودند (1818). این در حالى است ). این در حالى است 
که دو سال قبل از آن در سال که دو سال قبل از آن در سال 20042004 «مرى هیل «مرى هیل1616» در کشور » در کشور 
برآورده نشده  و  برآورده شده  نیازهاى  میزان  مطالعه  در  برآورده نشده کانادا  و  برآورده شده  نیازهاى  میزان  مطالعه  در  کانادا 
تکنولوژى هاى کمکى و میزان رضایت از تکنولوژى هاى مورد تکنولوژى هاى کمکى و میزان رضایت از تکنولوژى هاى مورد 
استفاده به این نتیجه دست یافته بود که استفاده به این نتیجه دست یافته بود که 1/6 میلیون نفر از  میلیون نفر از 
درصد  درصد   و 3030  بودند  شنیدارى  و  بینایى  ناتوانى هاى  دچار  و افراد  شنیدارى بودند  و  ناتوانى هاى بینایى  دچار  افراد 
از  درصد  از   درصد   6666 بود.  برآورده نشده  شنیدارى  کمک  ابزار  به  بود. نیاز  برآورده نشده  شنیدارى  کمک  ابزار  به  نیاز 
کسانى که نیازى برآورده نشده داشتند، اعالم کردند که وسیله کسانى که نیازى برآورده نشده داشتند، اعالم کردند که وسیله 
کمکى موردنیازشان بسیارگران است، کمکى موردنیازشان بسیارگران است، 5050 درصد اعالم کردند  درصد اعالم کردند 
که بیمه هزینه تهیه وسیله را پوشش نمى دهد و که بیمه هزینه تهیه وسیله را پوشش نمى دهد و 1717 درصد نیز  درصد نیز 
اعالم کردند که نمى دانستند باید از کجا وسیله را تهیه نمایند اعالم کردند که نمى دانستند باید از کجا وسیله را تهیه نمایند 
کمکى  وسایل  از  استفاده  شیوع  از  گزارش شده  وضعیت  کمکى ).  وسایل  از  استفاده  شیوع  از  گزارش شده  وضعیت   .(8)
در بین افراد دچار کم شنوایى در کشورهاى کانادا و آمریکا که در بین افراد دچار کم شنوایى در کشورهاى کانادا و آمریکا که 
برنامه هاى  از  بخشى  به عنوان  را  کمکى  وسایل  وسیع  برنامه هاى پوشش  از  بخشى  به عنوان  را  کمکى  وسایل  وسیع  پوشش 
تدارك خدمات سالمت براى افراد دچار معلولیت در برنامه هاى تدارك خدمات سالمت براى افراد دچار معلولیت در برنامه هاى 
بهداشتى خود جاى داده اند، این بشارت را مى دهد که در صورت بهداشتى خود جاى داده اند، این بشارت را مى دهد که در صورت 
برنامه ریزى و گام نهادن در راه تدارك وسایل کمکى، باالبردن برنامه ریزى و گام نهادن در راه تدارك وسایل کمکى، باالبردن 
چشمگیر سطح پوشش وسایل کمکى در مقطع زمانى چشمگیر سطح پوشش وسایل کمکى در مقطع زمانى 5 ساله  ساله 
دورازانتظار نخواهد بود، کما اینکه در مورد برخوردارى و استفاده دورازانتظار نخواهد بود، کما اینکه در مورد برخوردارى و استفاده 
از سمعک شاهد پوشش باالى دانش آموزان کم شنوا-ناشنواى از سمعک شاهد پوشش باالى دانش آموزان کم شنوا-ناشنواى 

اهواز بودیم.اهواز بودیم.
سراسرى،  پژوهشى  طى  سراسرى،   پژوهشى  طى  سال 20062006  در  نیوزلند  کشور  سال در  در  نیوزلند  کشور  در 
و  برآورده  شده  نیازهاى  میزان  معلولیت،  دچار  افراد  و فراوانى  برآورده  شده  نیازهاى  میزان  معلولیت،  دچار  افراد  فراوانى 
به  ایشان،  کمکى  ابزارهاى  و  کمکى  خدمات  به  به برآورده نشده  ایشان،  کمکى  ابزارهاى  و  کمکى  خدمات  به  برآورده نشده 
تعیین  باال  به  سال  تعیین   باال  به  سال  و 1515  سال  و   سال  سنى 1414-0  گروه  دو  سنى تفکیک  گروه  دو  تفکیک 

MaryMary LesterLester .1515
MaryMary E. . HillHill .1616

شد. در زمینه ابزار تکنولوژى کمکى از والدین کودکان ناتوان، شد. در زمینه ابزار تکنولوژى کمکى از والدین کودکان ناتوان، 
در  دارد،  نیاز  فرزندشان  که  را  ابزارى  آیا  که  مى شد  در پرسیده  دارد،  نیاز  فرزندشان  که  را  ابزارى  آیا  که  مى شد  پرسیده 
اختیار داشتند یا خیر؟ نتایج مطالعه در مورد کودکان نشان داد اختیار داشتند یا خیر؟ نتایج مطالعه در مورد کودکان نشان داد 
که که 2424 درصد از کودکان و  درصد از کودکان و 4646 درصد از بزرگساالنى که مشکل  درصد از بزرگساالنى که مشکل 
شنوایى داشتند از ابزار کمکى شنیدارى استفاده مى کردند و شنوایى داشتند از ابزار کمکى شنیدارى استفاده مى کردند و 
2020 درصد از کودکان و  درصد از کودکان و 1111 درصد از بزرگساالنى که در زمینه  درصد از بزرگساالنى که در زمینه 
صحبت کردن و برقرارى ارتباط مشکل داشتند از ابزار کمکى صحبت کردن و برقرارى ارتباط مشکل داشتند از ابزار کمکى 
در این زمینه استفاده مى کردند. روى هم رفته در این زمینه استفاده مى کردند. روى هم رفته 1111 درصد از افراد  درصد از افراد 
بالغ دچار ناتوانى و بالغ دچار ناتوانى و 4 درصد والدین کودکان دچار ناتوانى گزارش  درصد والدین کودکان دچار ناتوانى گزارش 
کردند که حداقل یک نیاز برآورده  نشده به تأمین ابزار کمکى کردند که حداقل یک نیاز برآورده  نشده به تأمین ابزار کمکى 
دارند (دارند (1010). در این پژوهش نیز مالحظه مى نماییم درحالى که ). در این پژوهش نیز مالحظه مى نماییم درحالى که 
بیش از نیمى از افرادى که ناتوانى شنیدارى یا گفتارى داشتند بیش از نیمى از افرادى که ناتوانى شنیدارى یا گفتارى داشتند 
این  به  درصد  این   به  درصد  تنها 1111  اما  نداشتند،  اختیار  در  کمکى  تنها وسیله  اما  نداشتند،  اختیار  در  کمکى  وسیله 

وسایل اعالم نیاز کردند.وسایل اعالم نیاز کردند.
نیازهاى  نیازهاى    20062006 سال  در  «سالوجى»  جنوبى  افریقاى  سال در  در  «سالوجى»  جنوبى  افریقاى  در 
برآورده نشده آموزشى، بهزیستى و سالمت برآورده نشده آموزشى، بهزیستى و سالمت 156156 کودك ناتوان  کودك ناتوان 
گفتارى،  شناختى،  ناتوانى هاى  با  پایین تر  و  سال  گفتارى،   شناختى،  ناتوانى هاى  با  پایین تر  و  سال   1818 سنین سنین 
شنوایى و بینایى را در یکى از شهرستان هاى آن کشور از طریق شنوایى و بینایى را در یکى از شهرستان هاى آن کشور از طریق 
منازل  در  کودك  اصلى  مراقب  با  نیمه ساختاریافته  منازل مصاحبه  در  کودك  اصلى  مراقب  با  نیمه ساختاریافته  مصاحبه 
داد  نشان  ایشان  پژوهش  نتایج  داد.  قرار  بررسى  مورد  داد ایشان  نشان  ایشان  پژوهش  نتایج  داد.  قرار  بررسى  مورد  ایشان 
که که 6262 درصد از کل کودکان مورد بررسى به حداقل یک وسیله  درصد از کل کودکان مورد بررسى به حداقل یک وسیله 
کمکى براى کاهش یا رفع محدودیتشان نیاز داشتند. میزان کمکى براى کاهش یا رفع محدودیتشان نیاز داشتند. میزان 
نیازهاى برآورده نشده به ابزار کمکى به طورکلى نیازهاى برآورده نشده به ابزار کمکى به طورکلى 7272 درصد بود.  درصد بود. 
از  پایین  استفاده  دالیل  مهمترین  از  یکى  مذکور  پژوهش  از در  پایین  استفاده  دالیل  مهمترین  از  یکى  مذکور  پژوهش  در 
ابزار کمکى پایین بودن «میزان آگاهى» در مورد ابزار دانسته ابزار کمکى پایین بودن «میزان آگاهى» در مورد ابزار دانسته 

شد (شد (1919).).

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
دانش آموزان کم شنوا و والدین ایشان به جز سمعک، عمدتاً دانش آموزان کم شنوا و والدین ایشان به جز سمعک، عمدتاً 
بودند.  ناآگاه  شنیدارى  توانبخشى  کمکى  تکنولوژى  وجود  بودند. از  ناآگاه  شنیدارى  توانبخشى  کمکى  تکنولوژى  وجود  از 
شایسته است، این امر در تدوین برنامه هایى که هدفشان ارتقاى شایسته است، این امر در تدوین برنامه هایى که هدفشان ارتقاى 
ناشنواست،  و  کم شنوا  نوجوانان  زندگى  کیفیت  و  ناشنواست، استقالل  و  کم شنوا  نوجوانان  زندگى  کیفیت  و  استقالل 

موردتوجه خاص قرار گیرد. موردتوجه خاص قرار گیرد. 
موجود  کمکى  وسایل  از  دانش آموزان  مقدماتى  موجود آگاه سازى  کمکى  وسایل  از  دانش آموزان  مقدماتى  آگاه سازى 
انجام  مى تواند  کمکى  تکنولوژى  نیازهاى  از  پرسیدن  از  انجام قبل  مى تواند  کمکى  تکنولوژى  نیازهاى  از  پرسیدن  از  قبل 
نیازسنجى اولیه از وسایل کمکى را در چنین شرایطى امکان پذیر نیازسنجى اولیه از وسایل کمکى را در چنین شرایطى امکان پذیر 
سازد. هرچند الزمه برآورد دقیق تر نیازهاى تکنولوژى کمکى در سازد. هرچند الزمه برآورد دقیق تر نیازهاى تکنولوژى کمکى در 
گام هاى بعد انجام پژوهش هاى تکمیلى است که در آن، نظر گام هاى بعد انجام پژوهش هاى تکمیلى است که در آن، نظر 
نوجوانان در مورد مفیدبودن وسایل کمکى در رفع مشکالتشان نوجوانان در مورد مفیدبودن وسایل کمکى در رفع مشکالتشان 
و اولویت هاى نوجوانان و والدین ایشان در تأمین وسایل کمکى و اولویت هاى نوجوانان و والدین ایشان در تأمین وسایل کمکى 

پس از امتحان کردن عملى وسایل، موردسؤال قرار گیردپس از امتحان کردن عملى وسایل، موردسؤال قرار گیرد
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تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى
بدین وسیله از مسئولین و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش بدین وسیله از مسئولین و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش 
و مدارس شهر اهواز و همچنین نوجوانان و والدین گرامى که و مدارس شهر اهواز و همچنین نوجوانان و والدین گرامى که 
و  تشکر  کمال  ساختند،  امکان پذیر  را  حاضر  پژوهش  و انجام  تشکر  کمال  ساختند،  امکان پذیر  را  حاضر  پژوهش  انجام 

قدردانى مى شود. قدردانى مى شود. 
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