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Abstract 

   The present article was a narrative review overview of parenting education programs 

for hearing impaired children and the characteristics of those programs. For this 

purpose, articles published in Persian and English in IranDoc and SID databases, ISC 

for Persian articles and Science Direct, Scopus, PubMed, Medline and Google scholar 

databases for English articles were used. After removing duplicate articles, the names of 

parenting education programs for hearing impaired children were extracted from 

existing articles, which included 24 Persian and English programs. For each of these 

programs, information such as author name (s), target group, and program release year 

was collected. The results of the present study showed that parenting related programs 

are divided into general and specialized categories. The more specific similarities and 

differences of the programs led to the discovery of four domains in general parenting 

programs and one domain in specialized programs. Although there are few programs in 

the field of parenting education for hearing impaired children, it is worthwhile to use 

each program according to the parent-child problems, their needs and the goals of the 

program. Since the existence of a hearing impaired child affects all aspects of a person's 

life, especially parent-child interaction, the proper use of parenting education programs 

is essential to improve parent-child interaction as well as to strengthen the language 

skills of their hearing impaired children. 

 
 

    Keywords: Hearing loss, Hearing impaired children, Parenting. 
 

ClinExc 2021;11(23-33) (Persian). 

 

 

 

Review 

23 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 11

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-693-fa.html


 

            1441  بهار، 4شماره دوره یازدهم،                                 تعالی بالینی                                                                                                                   

 

 مروری
 

 تعــالــی بــالینـی
 پژوهشی -آموزشی

 (33-33) 4شماره   یازدهمدوره 

 شنوا: مروری روایتیکم برای کودکان فرزندپروری آموزش هایبرنامه
 

 3قاسم نوروزی ،2محمد عاشوری ،1علی آقازیارتی

 

 چكيده
 به این. بود هابرنامه آن هایویژگی و شنواکم کودکان فرزندپروری آموزش هایبرنامه روایتی بر مروری حاضر مقاله     

 فارسی هایمقاله برای SID ،ISC و IranDoc ؛اطالعاتی هایپایگاه در انگلیسی و فارسی انزب به منتشرشده هایمقاله منظور

 انگلیسی هایمقاله برای Google scholar و Science Direct ،  Scopus،PubMed ،Medline؛اطالعاتی هایپایگاه از

 موجود هایمقاله از شنواکم کودکان روریفرزندپ آموزش هایبرنامه اسامی تکراری، هایمقاله حذف از پس. شد استفاده

 ،(ها)نویسنده نام همچون اطالعاتی هابرنامه این از هر کدام برای. بود انگلیسی و فارسی مقاله 42 شامل که شدند استخراج

 دو به فرزندپروری با مرتبط هایبرنامه که داد نشان حاضر پژوهش نتایج. شدند آوریجمع برنامه انتشار سال و هدف گروه

 در حوزه چهار کشف به منجر هابرنامه تردقیق هایتفاوت و هاشباهت. شوندمی تقسیم تخصصی و عمومی کلی دسته

 آموزش حوزه در کمی هایبرنامه شد. با این که تخصصی هایبرنامه در حوزه یک و عمومی فرزندپروری هایبرنامه

کودک، -یسته است که از هر برنامه با توجه به مشکالت والدولی شا دارد وجود شنواکم برای کودکان فرزندپروری

 تعامل ویژهبه فرد، زندگی هایجنبه تمام شنواکم فرزند وجود این که به توجه نیازهای آنها و اهداف برنامه استفاده شود. با

 تعامل بهبود برای زندپروریفر آموزشی هایبرنامه مناسب کاربرد دهد. بنابراین،می قرار تأثیر تحت را کودک با والدین

 است. ضروری هاآن شنوایکم فرزند زبانی هایمهارت تقویت همچنین و فرزند با مادر و پدر
 
 

 

 

 .شنواکودکان کم افت شنوایی، فرزندپروری، ی:ديکل یهاواژه
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیانشکده علوم تربخاص، د یازهایبا ن افراد و آموزش یروانشناس یدکتر یدانشجو. 1

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیخاص، دانشکده علوم ترب یازهایو آموزش افراد با ن یگروه روانشناس دانشیار. 4

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیبخاص، دانشکده علوم تر یازهایو آموزش افراد با ن یگروه روانشناس اریاستاد. 3

 Email:m.ashori@edu.ui.ac.ir                                                                                                      یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب، دانشگاه اصفهان، اصفهان نویسنده مسئول: *

11/4/1211تاریخ پذیرش:      11/1/1211تاریخ ارجاع جهت اصالحات:         11/9/1211یخ دریافت:تار 
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 مقدمه
 است حسی هایلاختال ترینرایج از 1آسیب شنوایی    

به آن مبتال  مورد یک نوزاد، 1111-4111 هر از که

اساس گزارش سازمان برعالوه بر این،  .(1)شودمی

دارای درصد افراد جامعه  1ود در حد یبهداشت جهان

ها و والدین آن 4شنواکودکان کم( 4)هستندافت شنوایی 

های آموزشی خاصی نیاز دارند. در مجموع، به برنامه

 کودکان و پرورشآموزش  بهبود در مهم عوامل از یکی

 نسبت هاخانواده و آگاهی اطالعات گسترش ،3استثنایی

 که شنواکم کودکان عالوه بر این،. است کودکان این به

 مشکالت هستند، استثنایی کودکان هایگروه از یکی

 ویژه از طریق گفتارارتباط، به برقراری در ایعمده

 با کودک، نقش والدین در همین راستا، رابطه(. 3)دارند

 محیط از او و شناخت دارد کودک عملکرد در مهمی

قابل به نحو  والدین با اولیه ارتباط طریق را از اطراف

 .(2)بخشدتوجهی بهبود می

 روانی، ابعاد در شنواکم کودکان مشکالت شناسایی در

 های خانوادگیمحیط به باید شناختی، و اجتماعی

 مشکالت این از بسیاری و توجه کرد ناکارآمد چنداننه

مربوط  کودک–والد تعامل نادرست هایشیوه به

 ترینیلبدبی خانواده که است حالی در این .(1)شودمی

 و سالمت است و 2اجتماعی نهاد فردترینمنحصربه و

 مندیرضایت و سالمت مرهون ایجامعه هر موفقیت

 .(6)است میان آنها روابط مثبت و هاخانواده اعضای

هم با  والدین الگوی مانند خانوادگی درون ارتباطات

نقش بسیار مهمی  با یکدیگر، فرزندان و فرزندان-والدین

 و آنها سازگاری توان و افراد شخصیت گیریشکل در

 .(1)مطلوب دارد اجتماعی رفتارهای بروز در نهایت

 یهافرزندان در خانواده تیهای تربوهیممکن است ش

از  نیوالد نیا شنوا متفاوت باشد وکودک کم یدارا

کودکان عادی  نینسبت به والد یهای متفاوتروش

 وهیوع سبک و شاتخاذ هر ن تیدر نها یول ندیاستفاده نما

                                                 
1. Hearing impaired 
2. Children with hearing loss 
3. Exceptional children 
4. Social institution 

 وکودکان  یبر سالمت روان رییفرزندپروری، تأث

 (.8)ز خواهد گذاشتینآنها  نیوالد

 ایخانواده، تجربه در ناتوان یک فرزند معموالً وجود

 قرار استرس معرض در را و والدین است ناخوشایند

شنوا در کودکان کم نیوالدرسد به نظر می .(9)دهدمی

 روروبه بیشتریهای با چالش خانواده یاعضابا تعامل 

باشد. در  شتریها بدر آن ینیو استرس والد شوندمی

ها کمتر است و خانواده نیا یسازگاربسیاری از مواقع، 

 یهای زندگزا و چالشاسترس عوامل تیریمد یبرا

قرار  یو اجتماع یشخص مقابله تحت تأثیر منابع

با از مشکالت کودکان  یبخش عمده ا .(11)گیرندمی

 یدر ارتباط با عملکرد و رفتار و زندگ ییشنوا بیآس

توانند در  یکودکان نم نیست و اا هاآن یشخص

 ،یهای شناختمهارت نیبدون کمک والد هیاول یهاسال

 دوران کهاز آنجایی  .(11)اموزندیرا ب یو ارتباط یجانیه

است و شخصیت  یترین مراحل زندگاز مهم یکودک

دور  گیرد،می ریزی شده و شکلیهدوران پا نیفرد در ا

ترین مهم از 1کودک-که روابط والد ستیاز انتظار ن

در هر کودکی  یو اجتماع یعوامل مؤثر بر رشد روان

 .(14)شود نظر گرفته

 مشکالت شنوا نسبت به کودکان شنوا،کم کودکان

 مختلف مراحل زمان در و زندگی گستره را در بیشتری

 شنوا،کم کودکان والدین .(13)کنندمی تجربه رشد

 و دانندنمی ساده را فرزندشان تربیت و پرورش

 ها،ناکامی و مشکالت شدت گاه که کنندمی خاطرنشان

 این آنها از برخی گیرد امافرا می را آنها زندگی سراسر

است که  نینکته مهم ادانند. می نیز مثبت گاه را تجربه

های خانواده ناشنوا، در یحت یا شنوااغلب کودکان کم

از  شیشده بطبق برآوردهای انجام. شوندمتولد می شنوا

هایی با کودکان در خانواده نیدرصد از کل او پنج نود 

چه میزان  هراز طرفی،  .(12)شوندیم شنوا متولد نیوالد

پرورش او را  ، والدینباشدشنوایی کودک بیشتر کم

وای دیگر شندانند. البته داشتن فرزند کمتر میمتفاوت

والدین  .در منزل نیز بر نگرش والدین مؤثر است

                                                 
5. Parent-child relationships 
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)ورود ر مرحله جدید از زندگی فرزند خودشنوا در هکم

التحصیلی، ازدواج و غیره( به مدرسه، نوجوانی، فارغ

پروری فرزند دچار مشکالتی در ارتباط باه باردو

ودکان شنوا کمتر با آن شوند که والدین کمی

 .(11)اندمواجه

 یویژه براها بههمه خانواده یخانواده برا آموزش

ی های آموزشاست. در برنامه یرورشنوا ضکمکودکان 

 یافزایش آگاه خانواده، عالوه بر یبرا 6و فرزندپروری

ها با و روابط آن نیتعامل والد نهیآموزی، زمو مهارت

تبادل  قیاز طر نی. والددرفراهم کباید را  جیمشکالت را

کنند تا مشکالت کمک می گریکدیه خود، ب اتیتجرب

آنها را حل  نمایند تامی یسع و کودکان را بهتر بشناسد

و  ییشنواکم نیب یادیکه ارتباط ز آنجایی از .(16)دنکن

 رفع یشود برامی هیسالمت روان وجود دارد، توص

 هدفمند استفاده هایبرنامهشنوا از افراد کم مشکالت

 ساختار عناصر مهم دراز  یکرو یاز این .(11)شود

 فرزندپروری است که هایو برنامه هاخانواده، شیوه

تحول فرزند خود رشد و توانند بر راه می نیاز ا نیوالد

 نیوالد یبرا فرزندپروری تیماه .بگذارندمطلوبی  تأثیر

سطح  شیدر کاهش استرس و افزا یتواند تأثیر مثبتمی

 همچنین و (18)شدداشته با نیوالد یهای اجتماعحمایت

هر کودک را  یبرا یفرزندپروری اساس رشد اجتماع

یابد، گونه که کودک پرورش میدهد، همانمی شکل

. (19)یابدوزد و احساس تعلق خود را میآممعاشرت می

با فرزندان  نیو تجارب والد نیوالد دگاهید یبررس

 تیخواهان حما نیکه والد نشان داده استشنوا کم

ها و اطالعات بسیار کمی درباره پژوهش اماهستند 

شنوا های فرزندپروری کودکان کمها و برنامهشیوه

شده است تا تعداد  یپژوهش سع نیدر اوجود دارد. 

شنوا فرزندپروری کودکان کم یهابرنامه از یقابل توجه

 ها بر چهشود تا مشخص گردد تمرکز آن یآور جمع

 نقاط قوت وچه بوده است و احتماالً از چه  یموضوعات

 فرزندپروری یهابرنامه یآوربرخوردارند. جمع یضعف

 یبرا یانداز، نه تنها فرصت چشم کیها در آن ارائه و

                                                 
6. Parenting 

 نیتدو یبرا یبلکه چارچوب کند،یم ایمه هاآن سهیمقا

کند، فراهم  نیخاص را تأم یازهاین کهی ا برنامه

 .سازدیم

 

 روش کار

 از نظر روش و یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد   

 یتمام است. جامعه پژوهش شامل روایتیاز نوع  یمرور

انگلیسی  هایهواژ دیاست که با کل یهایمقاله
Parenting, Hearing Impairment, Deaf, Hard Of 

Hearing, Hearing Loss یاطالعاتی هاگاهیپا در 
Science Direct ، Scopus،PubMed ،Medline  و

Google scholar های فارسی فرزندپروری، واژه و کلید

در  شنواکم شنوا وآسیب شنوایی، ناشنوا، سخت

 در فاصله SID ،ISCو  IranDoc یاطالعات یهاگاهیپا

های مجموع مقاله در اند. منتشر شده 4111-4141 یهاسال

در  یفرزندپرور یهابرنامه نهیدر زم یاندک یپژوهش

 ها=پایگاه انتخاب لیدل شنوا وجود داشت.کودکان کم

 هامعتبر در آن اطالعاتی و یوجود منابع علم زیفوق ن

. دیفزایآن ب یبر غنا حاضر در پژوهش تواندیکه م ستا

هدفمند اقدام به نمونه یریگ نمونه اساس با روش نیبر ا

 شد.  یریگ

 وهای فارسی دواژهیبا کل جامعی یجستجودر ابتدا 

عنوان  در خصوصها صورت گرفت. آن انگلیسی معادل

های غیر معتبر ها و سایتالگهایی در وبمقاله، یافته

نیز وجود داشت که این موارد در نظر گرفته نشدند و از 

های خروج از پژوهش بودند. اطالعات حاصل از مالک

های معتبر، منابع مختلف مورد استفاده از قبیل سایت

ها مورد مقایسه، تحلیل، تفسیر و نشریات و مقاله

گیری قرار گرفت که نتایج آن به صورت مروری نتیجه

 روایتی در ادامه گزارش شده است.
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 هایافته

های های مرتبط با پژوهشمقاله جستجوی فلوچارت  

در جدول  انجام شده در دنیا و ایران در سیزده سال اخیر

آمده است. الزم به ذکر است که بیانیه پریزما  1شماره 

ت و برای هر آیتم سه آیتمی اس 41لیست یک چک

قابل اجرا نیست، گزارش نشده است و گزارش »گزینه 

دارد که در آن نحوه نگارش عنوان، چکیده، « شده است

پژوهش، نتایج، بحث و منابع تامین کننده  مقدمه، روش

بودجه پژوهش مورد سوال قرار گرفته است. در صورت 

مبهم های واضح نبودن معیارهای پریزما در مقاله، قسمت

شد تا برداشت دقیقی حاصل مقاله چند بار خوانده می

 شود. 

و  یهای تکرارپس از حذف مقالهنهایی های مقاله

مقاله  42. در مجموع مشخص شدگزارش کوتاه 

نام . دگردیها استخراج مقاله نیاز ا فارسیو  انگلیسی

برنامه  ها شاملدر این مقالهشده استفاده یهابرنامه

های مهارت تیبرنامه تقو ن،یوالد تیریآموزش مد

بر فرهنگ و  یبا نگاه مثبت مبتن یفرزندپرور ،یوالدگر

آگاهانه، آموزش ذهن ریوالدگ ،یتراپالیلیزبان، ف

 مثبت ریوالدگ هبرنام و زیانگشگفت یهاسال نیوالد

نام  لیاز قب یاطالعات ،ی. پس از مشخص شدن اسامبود

ه هدف، تعداد جلسات سال، گرو سندگان،ینو ای سندهینو

خالصه  که و اهداف از منابع معتبر استخراج شدند

های فرزندپروری های پژوهشی در رابطه با برنامهمقاله

 شده است.ارائه  4شنوا در جدول شماره کودکان کم

 ییشنواتوان گفت کمهای حاصل مییافتهبه  توجه با

 نیوالد شتریباشد اما برای بیم عیشا مشکلیاگرچه 

ها را با گاه آن و مشکل بوده اریشنوا، بسداشتن فرزند کم

  طبق کند.یمواجه م ییهایها و ناراحتاسترس

 کودک ، پرورشهای فرزندپروریهای برنامهبررسی

 کودک هر به پرورش هیکه شب حال نیشنوا در عکم

منشاء  که متفاوت هم دارد اریهای بسجنبه است، گریید

 فرزندپروری سائل در الگویاز مشکالت و م ارییبس

شنوا الگوی روابط وجود کودک کم است. نیوالد

است که استفاده از الگوهای داده  رییفرزند را تغ-والد

 شنواکودکان کم تیشخص رییگدر شکل ،فرزندپروری

مناسب  رفتارهای بروز تیو توان سازگاری آنها و در نها

 کند.کمک بسیاری می یو روان یاجتماع

 

 بحث

های مرتبط با نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه   

فرزندپروری به دو دسته کلی عمومی و تخصصی تقسیم 

ها منجر تر برنامههای دقیقها و تفاوتشوند. شباهتمی

های فرزندپروری عمومی به کشف چهار حوزه در برنامه

های تخصصی شد که در ادامه به و یک حوزه در برنامه

اند. حوزه اول شامل بحث قرار گرفتهترتیب مورد 

والدین بودند که پایه  مدیریت هایی مانند آموزشبرنامه

رفتاری داشتند و برای بهبود مشکالت رفتاری بیرونی 

 هایی مانند برنامهتر بودند. حوزه دوم شامل برنامهمناسب

با کودکان از  تعاملبودند که بر  آگاهانهذهن والدگری

و کنترل  در شرایط مختلف منطقی طریق توجه، واکنش

درمانی مربوط بازیهیجانی تاکید داشتند. حوزه سوم به 

 رابطه بر مبتنی درمانییا بازی تراپیشد که فیلیالمی

 درک ای از آن است و بر توسعهکودک نمونه-والد

 کودک، هایفعالیت افزایش والدین، همدلی

 داشت. فردی تمرکز بین ارتباط و او پذیریمسئولیت

 ویدئویی هایی مانند مداخلهحوزه چهارم شامل برنامه

کودک،  و والد ارتباط بر متمرکز اجتماعی روانی

مثبت،  والدین، فرزندپروری مثبت انضباط آموزش

فرزندپروری،  مهارت مدار، آموزشحلراه فرزندپروری

 کودک-والد رابطه انگیز، درمانشگفت هایسال برنامه

شد که مبتنی بر می های والدگریهارتم تقویت و برنامه

32 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 11

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-693-fa.html


 شنواکم برای کودکان فرزندپروری آموزش هایبرنامه             
 

  
            1441  بهار، 4شماره دوره یازدهم،                                 تعالی بالینی                                                                                                                 

 مشارکت های شاختی رفتاری بودند و بر بهبودنظریه

والدگری و  هایها، مهارتآن والدین، توانمندسازی

کودک متمرکز بودند. -مشکالت مرتبط با تعامل والد

  هایی مانند برنامهحوزه پنجم شامل برنامه

، (هاپ)رترب شفاهی شنیداری ، برنامه(پایپ)نوزاد-والد

 محور، برنامهخانواده مداخله مونستر، برنامه والدین برنامه

 والدمحور توانبخشی جامع فرانک، برنامه کودک والد

 کالمی شنیداری زودهنگام مداخله نوایش و برنامه

شد که بر مشکالت رفتاری، تعاملی می (برتر آوای)برتر

رکز شنو تمو وابسته به شنوایی، گفتار و زبان کودک کم

های کاربردی این حوزه داشتند. در حقیقت برنامه

تری ها جنبه عمومیهای سایر حوزهتر و برنامهتخصصی

 داشتند.

 کودکانتوان گفت اساس نتایج پژوهش حاضر میبر

ها و شباهتشنوا نیز مانند کودکان شنوا با یکدیگر کم

ها باید به هر یک از آنو  ندهای خاصی دارتفاوت

شنوا بسیاری از کودکان کم (.21)داشت هویژنگاهی 

که شناختی خود دارند  در رشد اجتماعی روانمشکالتی 

های محیط را باید در با بررسی بیشتر این مشکالت

 (.24)جستجو کرد هاآن چندان مطلوب خانوادگی نه

شنوا را به از کودکان کم رشد زبانی ضعیف بسیاری

نسبت  والدین و فرزندپروری های نادرست تعاملشیوه

 نیفرزندان در ا تیترب هایوهیش ممکن است .دهندمی

از  شنواکمکودکان  نیوالد ها متفاوت باشد وخانواده

کودکان عادی  نیوالد نسبت به یروشهای متفاوت

ز اهمیت ا فرزندپروری وهینوع ش هر و ندیاستفاده نما

 .(23)قابل توجهی برخوردار است

 در خصوص فرزندپروری های موجودبا بررسی برنامه

های ارتباطی، مهارت که این نکته حائز اهمیت است

کودکان متأثر از  هیجانی و رفتارهای اجتماعیثبات 

که آنجاییاز  والدین و کودک است.روابط 

امری پیچیده است، این  شنوافرزندپروری کودکان کم

شنوا به دهد که والدین کودکان کمپیچیدگی نشان می

تری نیاز دارند. عالوه بر این، مشکالت وتآموزش متفا

های این کودکان باید در بافت مخصوص به و چالش

ها باید مجزا از خود بررسی شود و خدمات دریافتی آن

هایی باشد که بدون در نظر گرفتن این شرایط برنامه

 هایبه همین خاطر برنامه شده باشد.خاص طراحی

ن شرایط را داشته شنوا که ایفرزندپروری کودکان کم

 باشد بسیار محدود هستند و نیاز است در هر برنامه به سه

های آموزشی برنامه، شنواییتشخیص زودهنگام کم نکته

آموزش برقراری ، و ای برای والدین و فرزندانو مداخله

توان برنامه توجه شود. بر این اساس، می ارتباط

دوجانبه بهبود تعامل  تری را برایفرزندپروری مناسب

 شنوا طراحی کرد.والد و کودک کم

 

 گيرینتيجه

 هایآوری برنامهجمع ،پژوهش نیهدف از انجام ا  

عمومی و تخصصی آموزش فرزندپروری کودکان 

از  کیها بود. هر های آنویژگی یو بررسشنوا کم

کند می دنبال که یهدف اساسبر آموزش هایبرنامه

ها ویژگی نیا چند مورد از ای کیممکن است از 

 هایمهارت بهبود های موجودبا بررسی کند که استفاده

 یفراوانها ویژگی سایرکودک نسبت به -والد یارتباط

شد تعداد  گزارشطور که همان .داشته باشد یشتریب

حوزه آموزش فرزندپروری  در یکم اریهای بسبرنامه

 .وجود دارد ایدر سرتاسر دنشنوا برای کودکان کم

 هایجنبه شنوا تماموجود فرزند کم نکهیه به ابا توج

 تحت با کودک را والدینویژه تعامل فرد به یزندگ

 هایبرنامه حال، استفاده ازاین دهد باتأثیر قرار می

تعامل  بهبود در یمطلوب جیفرزندپروری با نتا یآموزش

مدون  برنامه به ن،یبا کودک همراه است؛ بنابرا والدین

 ازین برای این کودکان ایویژه پروریفرزندو  یآموزش

و تعامل والدین با  مطلوب حاصل شود جهیاست تا نت

شنوا به نحو بهتری توسعه یابد. از سوی دیگر فرزند کم

در اثر  های فرزندپروریباید توجه داشت که برنامه

میزان  و نگرش قبیل از متعددی کلیدی عوامل تعامل

 والدگری، تو مهار دانش والدین، میزان پذیرش

 و مدیریت نحوه ،نیفکری والدنفس و خوشاعتمادبه

 تعارض و کیفیت حداقل با محیطی ایجاد رفتار، کنترل
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تواند و می کندمی پیدا شنوا معناکودک کم-والد روابط

های برنامه طراحی و اجرای ن،ی؛ بنابراتأثیرگذار باشد

را  یدیعوامل کل نیبتواند اباید  فرزندپروریآموزش 

تعامل  یدر ارتقاتا مدنظر قرار دهد و بهبود بخشد 

  .واقع شودمؤثر  کودک با والدین

 هایهای اندکی درباره برنامهطور کلی، پژوهشبه

 برای کودکان فرزندپروری عمومی و تخصصی آموزش

شنوا در خارج و داخل کشور انجام شده است که از کم

 های پژوهش حاضر هستند. با این حال،محدودیت

های داخلی در این حوزه نسبتا جدید و اندک پژوهش

معرفی شده در  هایرود از برنامههستند. انتظار می

برای  های داخلی در خصوص فرزندپروریپژوهش

گردد میزان شنوا استفاده شود. پیشنهاد میکم کودکان

 عمومی و تخصصی فرزندپروری هایاثربخشی برنامه

سنی مختلف والدین و های شنوا در گروهکم کودکان

شنوایی مختلف در کودکان کودکان و همچنین افت

بررسی شود و نتایج مقایسه گردد. شایسته است که از هر 

کودک و اهداف برنامه -برنامه با توجه به مشکالت والد

های فرزندپروری شود از برنامهاستفاده شود. پیشنهاد می

شنوا، کممعرفی شده در مراکز توانبخشی ویژه کودکان 

دبستانی و مدارس ویژه این کودکان یا برای مراکز پیش

 شنوای تلفیقی استفاده شود.آموزان کمدانش

 

                                                 
7. Online psychoeducation with parent management training 
8. Culture, parenting, and language 
9. Parent management training Program:PMT 
10. Child-parent relationship therapy :CPRT 
11. Enhancing parenting skills program :EPSP 
12. Parent infant program:PIP 
13. Hearing oral program of excellence:HOPE 
14. Filial therapy:FT 
15. Mindful parenting 

 شنواهای فرزندپروری کودکان کم: خالصه مطالعات مرور شده در خصوص برنامه2شماره جدول 

 اهداف تعداد جلسات گروه هدف سال نام نویسندگان نام برنامه ردیف

1 

آموزش روانی  برنامه

آنالین با آموزش مدیریت 

 1والدین

Wilkerson   همکارانو 

(41) 
 همه کودکان 4141

جلسه  3جلسه هفتگی  6

انفرادی و سه جلسه 

 گروهی

های روانی و بهبود روابط والد و کودک و مهارت

 اجتماعی او

4 
فرزندپروری با نگاه مثبت 

 8مبتنی بر فرهنگ و زبان

Tamis-LeMonda  و

 (41ان )همکار
 - همه کودکان 4119

های زبانی در تعامل مادر و بهبود رفتارهای مثبت و مهارت

های مثبت کودک، افزایش بردن توانایی باال کودک،

 گرایینفس و عدم منفیاعتمادبه

3 
برنامه آموزش مدیریت 

 9والدین
Kazdin  4118 (44همکاران )و 

 یکودکان دارا

 یمشکالت رفتار
- 

 بازی و سرکشی،لج ،پرخاشگرانه یرفتارها کاهش

 کودک بزهکارانهی ضداجتماعی و رفتارها یرفتارها

2 
  درمان رابطه

 11کودک -والد

Brenna Hicks  و

 (43) همکاران
4111 

 کودکان دارای

 رفتاریمشکالت 

 دلبستگی و

صورت گروهی جلسه به 11

 و انفرادی

 والدین برای توانایی همدلی، پذیرش والدینی، افزایش

 نیازهای کودک و ارتقای به دهیپاسخ و حساسیت

 کودک-والد کیفیت روابط

1 
 هایتقویت مهارت برنامه

 11والدگری
Williams (42) 4111 همه کودکان - 

مربوط به خود و  مسائل حل در والدین بهبود مشارکت

 اهداف به برای دستیابی هاتوانمندسازی آن

 14(پیپا)نوزاد  -برنامه والد 6
 دپارتمان بهداشت

 واشنگتن
4111 

کودکان خانواده 

 شنواناشنوا و کم
 دوزبانه کردیروو زبان اشاره بهبود  -

1 
 شفاهی شنیداری برنامه

 13)هاپ( برتر

 دپارتمان بهداشت

 واشنگتن
4111 

واده کودکان خان

 شنواناشنوا و کم
 و گفتار شفاهی شنیداریزبان بهبود  -

8 

 یدرمانی)باز12یتراپالیلیف

-بر رابطه والد یمبتن

 کودک(

Nick Cornett  همکارانو 

(41) 
 صورت هفتگیبه جلسه 11 همه کودکان 4111

 ،های کودکفعالیت افزایش ،نیوالد یتوسعه درک همدل

 فردیبیناط ارتب پذیری او ویتمسئول

 - همه کودکان 4111 (46) همکارانو   Kalil 11آگاهانهوالدگری ذهن 9
با کودکان از طریق توجه بیشتر، واکنش  تعامل بهبود

 و کنترل هیجانی در شرایط مختلف منطقی

11 

 ییدئویبرنامه مداخله و

متمرکز بر ی اجتماع یروان

 ارتباط والد و کودک

Lam-Cassettari  و

 (41) همکاران
4111 

والدین دارای 

 شنواکودکان کم
 جلسه 8

پذیری والدین، عملکرد نفس والدین، انعطافبهبود عزت

 پذیری والدینخانواده و انعطاف
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16. Positive parenting program:Triple-P 
17. Positive discipline parent education:PDPE 
18. Muenster parental programme:MPP 
19. Family-centered intervention program 
20. Incredible years parent training :IYPT 

 شنواهای فرزندپروری کودکان کم: خالصه مطالعات مرور شده در خصوص برنامه2شماره جدول 

 اهداف د جلساتتعدا گروه هدف سال نام نویسندگان نام برنامه ردیف

 16برنامه فرزندپروری مثبت 11
Movallali   همکارانو 

(48) 
4111 

والدین دارای 

 شنوافرزندان کم
 ساعته 4جلسه  8

فردی، روانی و بهبود عالئم بدنی، اضطراب، روابط بین

 شنواسالمت مادران کودکان کم

14 
 11مثبت آموزش انضباط

 والدین
Holliday (49) 4112 همه کودکان - 

 در هیجان، مهارت کودک، تنظیم-ارتباط والد افزایش

 پذیریآموزش مسئولیت ارتباط و برقراری

 18مونستر نیبرنامه والد 13
Reichmuth همکاران  و

(31) 
4113 

والدین دارای 

 شنواکودکان کم

جلسه  4گروهی و جلسه  6

 انفرادی

افزایش مشارکت والدینی در مسائل مربوط به کودک 

ناشنوا، بهبود کیفیت زندگی، کاهش مشکالت رفتاری و 

 مشکالت وابسته به شنوایی

12 
برنامه مداخله خانواده 

 19محور

Holzinger   همکارانو 

(31) 
4111 

خانواده کودکان 

 شنواکم
- 

های زبانی و بود مهارتشنوایی، بهتشخیص زودهنگام کم

 شنوایی

11 
مداخله مبتنی بر  برنامه

 خانواده
Storbeck  و Pittman 

(34) 
4118 

والدین و 

 شنواکودکان کم
 صورت هفتگیجلسه به 14

های ارتباطی،  کاهش استرس، آگاهی از بهبود مهارت

 های شنیداری اومشکالت کودک و بهبود توانایی

 برنامه والدگری مثبت 16
Thomas و Zimmer-

Gembeck (33) 
 - همه کودکان 4111

 والدین، کاهش و اطمینان مهارت دانش، افزایش

 کودکان رفتاری و روانی، هیجانی مشکالت

11 
 یهاسال نیوالد آموزش

 41انگیزشگفت
Garcia  وTurk (32) 4111 

والدین کودکان 

ناشنوا دارای 

 یرفتار مشکالت

 صورت هفتگیجلسه به 14

کالت ارتباطی، عاطفی و رفتاری با کودک، بهبود مش

 و هیجانی ارتقاء توانایی های انطباقی،بهبود مهارت

 کودکان اجتماعی

 1393 (31) یمولل برنامه والد کودک فرانک 18
 کودکان والدین

 شنواکم

 هفته 31از  شیب

 طول سال در

 شتریب هایکیتکن رییادگی ین،نفس والداعتمادبه افزایش

 تیو حما انهرابطه دوست فرزندان، بهبودردن برای آرام ک

 دوجانبه

 مدار حلراهفرزندپروری  19
 همکارانو کسرینه  زاهدی

(36) 
 جلسه 1 همه کودکان 1392

 کاهش مشکالت و فرزندپروری هایمهارت بهبود

 سازی کودکاندرونی و یسازیبرون

41 
 یبرنامه جامع توانبخش

 شیوالدمحور نوا
 کودکان ناشنوا 1391 (31) خوکینو  زادهحسن

جلسه گروهی و فردی  18

 14جلسه گروهی و  6)

 جلسه فردی(

 ،های ارتباطی اولیه و زبان در کودکان ناشنوارشد مهارت

  ،نیوالد یدگیکاهش تن کودک، والد یدلبستگ شیافزا

ارتباط  شیافزای کودک، زبانشیهای پمهارت تیتقو

 می والدین و کودکانالک

41 

 ارتمه آموزش

 فرزندپروری

 ایمن

و  ی دهکردیاکبریعل

 (38) همکاران
 جلسه هفتگی 6 همه کودکان 1391

 با روابط ایمن و نزدیک برقراری در مادر مشکالت بهبود

 از و پیشگیری فرزندپروری هایمهارت کودک، بهبود

 کودک اختالل رفتاری و مشکالت بروز

 شنواکم کودکان گفتاری هایبهبود مهارت - شنواکودکان کم 1399 (39) یعاشور برتر مداخله آوای برنامه 44

 1399 (21) یعاشور صفرپور و انگیزهای شگفتبرنامه سال 43
مادران کودکان 

 ناشنوا
 بهبود خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا جلسه 14

42 
 یبرنامه آموزش فرزندپرور

 مثبت
 1399  انیغفور و عاشوری

مادران 

آموزان دانش

 شنواکم

 ساعتهو نیم 1جلسه  16
حل تعارض،  بهبود نزدیکی، وابستگی، رابطه مثبت کلی و 

 های والدگریمهارت

34 
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