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                                                        აბსტრაქტი 

 

ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირთა განათლება  აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს 

მსოფლიო მასშტაბით. სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები უარყოფითად აისახება 

მეტყველებასა და ენის ცოდნაზე, ბავშვის სოციალურ-ემოციურ განვითარებასა და 

სკოლაში სწავლის უნარებზე. სმენის დაქვეითების ხარისხის გარდა ენის ათვისების, 

ინფორმაციის მიღების და ზოგადად განათლების მიღების პროცესში ბევრი სხვა 

ფაქტორიც მოქმედებს, მაგალითად, ასეთი ფაქტორებია დაავადების დაწყების ასაკი, 

სმენის დაქვეითების ზღვრული კონფიგურაცია, მეტყველების აღქმის ზედა ზღვარი, 

ზოგადი გონიერება, ჟესტურური ენის ფლობის დონე და განსაკუთრებით, ოჯახის 

მხარდაჭერის ხარისხი. აქედან გამომდინარე, სმენის დაქვეითების მსგავი პროფილის 

სხვადასხვა ბავშვს შეიძლება დასჭირდეს სწავლების სხვადასხვა მეთოდი, 

ინტერვენციის სხვადასხვა სტრატეგიები და საგანმანათლებლო პირობები, რაც აისახება 

შესაბამის აკადემიურ მოსწრებაში ( ბეთშოუ, 2013) 

ნაშრომში მოცემული კვლევა მიზნად ისახავდა სმენის სხვადასხვა ხარისხის 

დაქვეითების მქონე მოსწავლეთა ჟესტური ენის ფლობისა და მათი აკადამიური 

მოსწრების ურთიერთდამოკიდებულების დადგენას. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 10 დან 19 წლამდე ასაკის ორმოცდაათმა მოზარდმა, 

რომელთაგან 25-ს აღენიშნებოდა სმენის მკვეთრი  მემკვიდრეობითი (ერთი ან ორივე 

მშობელი) დაქვეითება - ანუ სმენის დაქვეითების მაჩვენებელი სმენადობის დიაპაზონის 

70 დეციბელზე მეტია (Clark, 1981) ასევე  კვლევის მონაწილეთა აღნიშნულ ჯგუფში 

სმენის დაქვეითება მოზარდის ერთადერთი შეზღუდული შესაძლებლობაა.  

საკონტროლო ჯგუფში კვლევის მონაწილეთა რაოდენობა ასევე შეადგენდა 25-ს, ხოლო 

ასაკი 10 დან19 წლამდე.  აღნიშნული ჯგუფის ყველა წევრს აქვს ჯანსაღი სმენა.  
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კვლევაში გამოყენებულ იქნა: 

1. ვექსლერის არავერბალური ინტელექტის სკალა (WECHSLER NONVERBAL SCALE 

OF ABILITY, 2006) 

2. აკადემიური  მოსწარებისა და ჟესტური ენის ფლობის შეფასების  კითხვარი 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა დადებითი კორელაცია ინტელექტის მაჩვენებლის,  

აკადემიური მოსწრების და ჟესტური ენის ფლობის შედეგებს შორის.  

 

 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ჟესტური ენა, სმენის დაქვეითება, აკადემიური მოსწრება 
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