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  چكيده
هاي  اي بر رشد مهارت هاي اجتماعي با روش چندرسانه منظور بررسي اثربخشي آموزش مهارتپژوهش حاضر به 

روش  اين پژوهش به. م راهنمايي تهران صورت پذيرفته استدوآموزان دختر ناشنواي پايه  اجتماعي دانش) عملكرد(
دختر  آموزان دانشكلي  يآمار جامعه. آزمون با گروه گواه صورت گرفت آزمون و پس تجربي و استفاده از طرح پيش

 38هدفمند  يريگ با روش نمونه يمروزكه از مدرسه ند دنبو 91- 92 يليتهران در سال تحص ييدوم راهنما يهپا يناشنوا
ابزار پژوهش شامل  .شدند يمتقس) نفر 19( يشو گروه آزما) نفر 19( گروه گواه به دو يصورت تصادف هنفر انتخاب و ب
در  يا برنامه آموزش چندرسانه. بود) 1983( متسون و همكاران نكودكا ياجتماع يها مهارت يابيارز يفهرست بررس

كه در  يدر حال يد،اجرا گرد يشيگروه آزما يماه بر رو يك دو جلسه به مدت يا هفته ي،ا يقهدق 60طول هشت جلسه 
، مجددا )يا چندرسانه( يبرنامه آموزش يپس از اجرا. كرد يروزانه خود را دنبال م يمدت، گروه گواه برنامه عاد ينا يط

رنامه آموزش نشان داد كه ب تحليل كوواريانس يجنتا .يدهر دو گروه اجرا گرد يبر رو ياجتماع يها آزمون رشد مهارت
 يدر تمام( يطور معنادار به يشآموزان دختر ناشنوا، در گروه آزما دانش ياجتماع يها بر رشد مهارت اي چندرسانه

از گروه  يشترب يشگروه آزما يانگينم يهمچنين، در پنج مؤلفه مهارت اجتماع ).>001/0P(مؤثر بوده است ) ها مؤلفه
نقش مثبت استفاده از  يانگرمشابه انجام شده، ب يها پژوهش يرسا يدر راستاپژوهش  ينا يجنتا ين،بنابرا. كنترل بود
  .آموزان دختر ناشنوا بود دانش ياجتماع يها در رشد مهارت يا چندرسانه

  .دختر ناشنوا آموزان هاي اجتماعي، دانش اي، مهارت آموزش چندرسانه: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
اري، يكي هاي اخير مسائل و مشكالت رفت در دهه

پزشكي،  از مباحث توجه برانگيز متون روان
و تعليم و تربيت بوده است شناسي  روان

 ). 1389، كاشاني نژادي(

ايط چند وجهي است، كه شر 1آسيب شنوايي
 هاي مختلف پزشكي و اجتماعي است داراي جنبه

و  ؛ ساليوان2004، 3؛ وام2004، 2ناتسون و همكاران(
 و نابينايان ها، ژوهشپ بيشتر. )2000، 4همكاران

 مهارت كاستي داراي را ناشنوايان خصوص به
  ). 1991، 5شات بابير( اند كرده گزارش اجتماعي

هاي حسي، از جمله شنوايي و زبان  دستگاه
ابزارهايي براي ارتباطات اجتماعي، سازگاري با 
محيط و انتقال يا دريافت اطالعات و پيام از محيط 

وايي نقش مهمي در در حقيقت، شن. بيرون است
  ). 95: 1385يارمحمديان، احمد، ( زندگي افراد دارد

شود، با  ي كه با نارسايي شنوايي متولد ميشخص
روست؛ از جمله در  ددي روبههاي مهم و متع چالش
عاطفي، فكري، گفتار، تحصيلي، هاي اجتماعي،  زمينه
كوارد، ( و اشكال در فراگيري مسائل ذهني تفكر

و حتي ) 1387ز عليزاده، يوسفي لويه، ، به نقل ا1997
اين كودكان در ) 2011(ه بيان فلينگر و هولزينگ ب

  . زمينه ارتباط با افراد خانواده نيز مشكالتي دارند
كند كه  اظهار مي) 2011( يوجين و همكاران

ه شدت ناشنوايي يك مشكل شايع جهاني است كه ب
  .كند كيفيت زندگي فرد را تهديد مي

                                                            
1 hearing impairmant. 
2 Knutson & etal 
3 Kvam 
4 Sullivan & etal 
5 Bibber 

ردهاي آموزشي مهم براي يكي از رويك
هاي  ناشنوا و كم شنوا، آموزش مهارتآموزان  دانش

شد اجتماعي و شك، توجه به ر بي .اجتماعي است
با نيازهاي ويژه از  آموزان آموزش اجتماعي دانش

 نتايج ).1388افروز، ( اي برخوردار است جايگاه ويژه
 از كودكان بسياري كه است آن از حاكي ها پژوهش
 اجتماعي داراي روابط در كه شنوايي هديد آسيب
 هاي نابهنجاري انواع به ابتال معرض در هستند، مشكل

 ،6ارون( دارند قرار تحصيلي و عاطفي رفتاري،
 نقص است كه شده مشخص براي مثال، ؛)2000
 مشكالت با كودكي دوران در هاي اجتماعي مهارت

 و سلوك اختالل بعدي، هاي در دوره سازگاري
 مدرسه از ترك تحصيل سنين نوجواني، رد بزهكاري

 دارد رابطه بزرگسالي در بهداشت رواني مشكالت و
) 2000( 8بريان). 2003، 7همكاران و اينسبرگ(

 به وسيله شنوايي ديده آسيب كودكان كه دريافت
 افرادي غيراجتماعي، عنوان به خود عادي همساالن
  .اند شده توصيف عصبي و مضطرب نگران،

هاي  مهارت آموزش كه دهد مي اننش ها شپژوه
كودكان  زندگي اجتماعي هاي جنبه تنها نه اجتماعي
تواند  مي بلكه بخشد، مي بهبود را شنوايي ديده آسيب
 بهبود اي بالقوه طور به را ها آن آموزشي هاي مهارت
شان داده هاي متعدد ن بررسي ).2002 موريس،( بخشد

كمبود اعي و هاي اجتم است كه عدم آموزش مهارت
آموزان با نيازهاي  هاي اجتماعي در دانش مهارت

ه، مشكالت يادگيري را تشديد كرده، آموزشي ويژ
شود و تاثير  آموزان مي مانع پيشرفت تحصيلي دانش

                                                            
6 Eron 
7 Eisenberg & etal 
8 Beryan 
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، 1ري و اليوت( منفي بر كاركرد تحصيلي آنان دارد
، 3؛ هايت و فيلر1990، 2؛ الگركا و استون2006
آموزش ) 2005( ينو الكس ن ينالكس ن). 2007
را در مشكالت  يو ارتباط ياجتماع يها مهارت
كه تحت  يدانند و كسان يمؤثر م يو رفتار يادگيري

قرار گرفتند،  يارتباط ي،اجتماع يها آموزش مهارت
كسب  يشتريب يتموفق يليتحص يشرفتاز لحاظ پ

 ).1392 ي،و منجز ياشرف( كردند

كنولوژي، از سوي ديگر، همزمان با پيشرفت ت
هاي موجود در كمك به بهبود  وم استفاده از فرصتلز

تر شده  زندگي افراد استثنايي هر روز از قبل مهم
، ترجمه زارعي 2004فلورين و هگرتي، ( است

فناوري اطالعات  ).46: 1391 زواركي و جعفرخاني،
آموزان داراي نيازهاي  براي كليه دانشو ارتباطات 

ز برنامه تربيتي يقي اآموزشي ويژه، بايد يك عنصر تلف
آموزان مربوط  طور مستقل به دانش باشد كه به

، ترجمه زارعي 2007اسپاروهاك و يساني، (شود،  مي
ت مطالعات نشان داده اس). 1392زواركي و واليتي، 

اي توانايي كودكان  كه استفاده از فناوري چندرسانه
ناشنوا را در برقراري ارتباطات اجتماعي با بيان 

يش داده است ساسات قابل درك افزاها و اح حبتص
ه قابل بحث اين ترين نكت محوري). 1388ناصح، (

تحولي بزرگ در فناوري  4اي است كه چند رسانه
به عبارت ديگر، چند . ت استارتباطات و اطالعا

گيري از حواس بيشتر و  اي آموزشي با بهره رسانه
هاي يادگيري  درگير ساختن فراگير در فعاليت

تواند كارايي  ميخصوصيات فردي متناسبي با 

                                                            
1 Ray & Elliott 
2 LaGreca & Stone 
3 Hyatt & Filler 
4 Multimedia 

آموزان محسوب  اي در حل مشكالت دانش العاده فوق
 ).1391 شير محمدي و همكاران،(گردد 

اي كه  ها به علت كاربردهاي گسترده اي چند رسانه
و ميزان تاثيري كه روي مخاطب  اند پيدا كرده

شيرمحمدي و (گذارند مورد توجه بسيار هستند  مي
) 2001( 5به گفته هافستتر ).1391 همكاران،

گيري از رايانه  اي عبارت است از بهره چندرسانه«
ها،  اي از متن براي تبادل مطالب از طريق مجموعه

صداها، تصويرهاي ثابت و متحرك و پويا نمايي، كه 
يا يادگيرنده  7و ابزارهايي به كاربر 6ها به وجود رابط
 امير(» دهد ل و ارتباط را مي، تعام8اجازه ناوبري

هاي آموزشي،  اي در واقع، چندرسانه ).1390 تيموري،
اي هستند كه با توجه به ماهيت  از جمله نظام رسانه

هاي  توانند به راحتي با انواع سبك شان مي حسيچند
هاي گوناگون تعامل،  يادگيري سازگار شده و با شكل

زارعي (يادگيري آسان و پايداري را فراهم  نمايند 
، ترجمه يارزنجاني، 2006، 9شارپ؛ 1387زواركي، 

1387.(  
دهد كه افراد استثنايي  مطالعات بسياري نشان مي
 هستند 10هاي مجازي قادر به استفاده از محيط

؛ پارسونز و 2005، 12؛ چنگ و مور2005، 11چنگ(
، به نقل از 2010؛ چنگ و يي، 2005همكاران، 
 13مطالعات پارسونز و ميچل). 1390نوروزي، 

قادر هستند با  يياستثناشان داد كه افراد نيز ن) 2003(
هاي اجتماعي ساده  هاي مجازي مهارت كمك محيط

                                                            
5 Hafstetter 
6 link 
7 user 
8 Navigation 
9 Sharp 
10 virtual environments 
11 Chang 
12 Moor 
13 Parsons   & Mitchel 
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اند  نشان داده) 2000(موك و همكاران . را ياد بگيرند
هاي مناسبي براي يادگيرندگان  ها فرصت كه رايانه
ها  آورند و با باال بردن انگيزش يادگيري، آن فراهم مي
آميز  هاي يادگيري چالش سازند در موقعيت را قادر مي

به فعاليت پرداخته، به حل مسائل پيچيده مشغول 
اين زمينه و همگام با  در). 1386رضوي، ( شوند

افزايش تقاضا براي كاربرد فناوري آموزشي در تعليم 
ابزارهاي آموزشي از  و تربيت استثنايي، رايانه و

حوزه مطالعاتي برخوردار اي در اين  جايگاه ويژه
كه تاكنون  در اين راستا، با توجه به اين. اند شده

پژوهش مشابهي در اين زمينه در ايران انجام نشده 
ي تحقيقات مشابه در ذيل است، به ناچار به برخ

 :شود اشاره مي

پژوهشي با ) 1391(مكاران زارعي زواركي و ه
گيري درس اي بر ياد تأثيرآموزش چندرسانه"عنوان 

با استفاده از  "بينا آموزان كم زبان انگليسي دانش
جامعه . روش پژوهشي شبه آزمايشي انجام دادند

آموزان كم بيناي پايه سوم مقطع  آماري دانش
اي به حجم  نمونه 87نمايي شهر تهران در سال راه
نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه،  20

ش طي گروه آزماي. به صورت تصادفي گمارده شدند
ساخته  افزار محقق ده از نرمهشت جلسه با استفا

هش، پژو ينبه دست آمده از ا يجنتا. آموزش ديدند
اي بر افزايش ميزان  نشان داد كه آموزش چند رسانه

آموزان كم بيناي  يادگيري درس زبان انگليسي دانش
  . سال سوم مقطع راهنمايي مؤثر بوده است

پژوهشي با عنوان ) 1390(مكاران نوروزي و ه
ادگيري و اي بر ميزان ي چندرسانهتاثير آموزش "

در خود مانده پايه  آموزان يادداري درس رياضي دانش
با استفاده از روش پژوهشي  "پنجم ابتدايي

ها از  آوري داده براي جمع. آزمايشي انجام دادند هشب
اي محقق  محقق ساخته و نرم افزار چندرسانهآزمون 
اده اي استف ته مبتني بر اصول طراحي چندرسانهساخ

دست آمده از اين پژوهش، نشان  نتايج به. شده بود
ي در آموزش ا كارگيري نرم افزار چندرسانه ه بهداد ك

آموزان اوتستيك مؤثرتر از  مفاهيم رياضي در دانش
  .روش سنتي است

تاثير "پژوهشي با عنوان ) 1388(غريبي 
و يادداري مفاهيم  اي آموزشي بر يادگيري چندرسانه

پذير  آموزان كم توان ذهني آموزش رياضي در دانش
با استفاده از روش پژوهشي  "يچهارم ابتدايپايه 
نتايج به دست آمده از اين . آزمايشي انجام داد شبه

ري ميزان يادگيري و يادداري پژوهش، برت
آموزاني را نشان داد كه مطالب را از طريق  دانش

چندرسانه آموزشي همراه با آموزش مرسوم دريافت 
  .كردند

با ) 1388(در پژوهشي كه توسط جعفرخاني 
اي بر ميزان  بررسي تاثير آموزش چندرسانه"وان عن

 "سوم راهنماييپايه  1آموزان كم بيناي يادگيري دانش
 20طرح نيمه آزمايشي بر روي با استفاده از 

آموز كم بينا صورت گرفت، نتايج حاكي از  دانش
ايسه با افزايش ميزان يادگيري گروه آزمايشي در مق

هاي تكميلي اين  همچنين، در يافته. گروه گواه بود
رديد كه يادگيري با كمك پژوهش، مشخص گ

  .انجامد اي، به افزايش قدرت يادداري مي چندرسانه
، بر )2002(حقيقي توسط آلبالوشي و آلخاليفا در ت

منظور تعيين اثربخشي  نفره به 15روي سه گروه 

                                                            
1 low vision 
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اي  چندرسانه ر تدريسوزش سنتي در كناآموزش سنتي، آم
  . اي در مقايسه با هم انجام گرفت و آموزش چندرسانه

در اين پژوهش گروه اول از طريق آموزش سنتي 
وم در كنار روش سنتي به يادگيري پرداختند و گروه د

وه سوم صرفا به گرفتند و گر اي بهره مي از چندرسانه
  . اي به تدريس يادگيري پرداختند كمك چندرسانه

نفر انجام شد،  45روي اين تحقيقات كه بر  نتايج
  .داري را بين گروه اول و سوم نشان نداد تفاوت معني

به عبارتي ديگر، گروه مورد آزمايش به روش  
ي كه به روش استفاده از سنتي در مقايسه گروه

اي به يادگيري پرداخته بودند، تفاوت  چندرسانه
ه كه از هر چنداني در يادگيري نداشتند؛ اما نتايج گرو

سنتي و روش استفاده  دو روش تدريس؛ يعني روش
درصد پيشرفت  40اي بهره جسته بودند،  از چندرسانه

فراگيران در . در يادگيري و يادداري را نشان دادند
داري  صورت معني روش مفاهيم درسي را بهاين 

  . آموخته بودند و كارايي بهتري در حل مسائل داشتند
 اي باعنوان ، مطالعه)2010( 1اينگرسول و واينر

هاي كامپيوتري براي تدريس  تاثير استفاده از فناوري"
انجام  "هاي اجتماعي به افراد كم توان ذهني مهارت
نشان دادند كه استفاده از ها در اين پژوهش  آن. دادند

هاي كامپيوتري  يوتري مانند برنامههاي كامپ فناوري
قعيت مجازي هاي وا و محيط) اي چندرسانه(تعاملي 

هاي اجتماعي و  تواند در بهبود و توسعه مهارت مي
  .آموزان كم توان مؤثر واقع شود ارتباطي دانش

موردي را با يك مطالعه ) 2010(ايز و همكاران ر
بر تمرين  استفاده از فناوري اطالعات مبتني"عنوان 

آموزان  اي در تدريس رياضيات به دانش چندرسانه
 "ذهني در مقطع ابتدايي فلج مغري و عقب مانده

                                                            
1 Ingersoll & Wainer 

آموز بررسي  در اين پژوهش، دو دانش. ام دادندانج
هاي حل و  اي اي از چندرسانه ها مجموعه آن. شدند

آموز، به منظور  مرين را براي يكي از اين دو دانشت
پژوهشگران  .بهبود مهارت رياضي به كار بردند

اي حل و  شاهده كردند كه از طريق چندرسانهم
و  مندتر آموز، خودمختارتر، عالقه دانش تمرين، اين

كوشاتر شد و به آساني توانست مفاهيم رياضي را ياد 
بگيرد و اشتياق بيشتري را براي ادامه به كار، از خود 

  .نشان داد
مناسب و  با آگاه كردن مردم نسبت به برخورد

موزان شنوا و ناشنوا، نه تنها آ صحيح خود با دانش
ها، به ويژه امنيت، محبت،  آن هاي روانيتوان نياز مي

توان  براز وجود را تأمين كرد، بلكه مياحترام و ا
ها افزايش داده، باعث كاهش  انگيزه رشد را در آن

حشمتي و ديگران، ( ها شد مشكالت رواني در آن
توان  مباني نظري پژوهش ميبا توجه به  .)1391

ي اجتماعي، يكي از ها گفت كه اختالل در مهارت
خصوص  هآموزان استثنايي؛ ب عف دانشنقاط ض

تصميم  ست؛ لذا پژوهشگرانآموزان ناشنوا دانش
اي طراحي كنند تا از  افزاري چندرسانه گرفتند نرم

طريق عناصر مالتي مديا، از جمله تصوير، متن و 
  .ها بپردازند اين مهارتانيميشن به آموزش 

  
  فرضيه پژوهش

اي آن و با توجه به تحقيقات فوق الذكر و پيامـده 
هدف پـژوهش حاضـر كـه عبـارت بـود از بررسـي       

با روش چنـد   ياجتماع يها آموزش مهارت ياثربخش
آمـوزان   دانـش  ياجتماع يها بر رشد مهارت يا رسانه

  :و فرضيه زير تدوين گرديد دختر ناشنوا
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اي،  چندرسـانه  هاي اجتماعي با روش رتآموزش مها
عي اجتمـا ) عملكـرد (هـاي   هاي رشد مهارت مؤلفه بر

در مقايسـه   اي گروه آموزشناشنوآموزان دختر  دانش
  .مؤثر است با گروه كنترل

 

  روش پژوهش
از روش نيمه تجربي و از نوع  در اين پژوهش

آزمون با يك گروه آزمايش و يك  آزمون، پس پيش
طرح كلي اين طرح . گروه كنترل استفاده شد

  .آمده است) 1(پژوهشي در جدول 
 طرح پژوهش .1جدول 

  ها هگرو
گمارش 
  تصادفي

  آزمون پيش
متغير 
  مستقل 

  آزمون پس

 R T1 X T2 آزمايش

 R  T _ T2  كنترل
آموزان  جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش

 دختر ناشنوايي هستند كه در پايه دوم راهنمايي در
هاي ويژه  در آموزشگاه 1391-92سال تحصيلي 

با . ناشنوايان شهر تهران مشغول به تحصيل بودند
بسيار اندك جامعه، از طريق توجه به حجم 

 آموزان پايه دوم نفر از دانش 38اي،  ري خوشهگي نمونه
مدرسه راهنمايي دخترانه نيمروز شهر تهران انتخاب 

و ) نفر19( گروه كنترل صورت تصادفي در دو و به
 .قرار داده شدند) رنف19( آزمايش

  گيري ابزار اندازه
ــارت    ــابي مه ــور ارزي ــه منظ ــاي  ب اجتمــاعي ه

 يــابيارز يفهرســت بررســآمــوزان ناشــنوا، از  دانــش
 كودكـان متسـون و همكـاران    ياجتمـاع  يهـا  مهارت

اطالعـات مـورد نظـر از طريـق     . استفاده شد )1983(
ايـن  . دسـت آمـد   اجراي فـرم خـودگزارش دهـي بـه    

اي  سؤال براساس مقياس پنج درجه 62ل فهرست شام

در هر  ليكرت است كه هر آزمودني، وضعيت خود را
دي بنـ  درجـه ) 5( تـا هميشـه  ) 1( گويه از هيچ وقـت 

ــد مــي ــن ف. كن ــراي  اي ــه منظــور اســتفاده ب هرســت ب
آموزان نابينا و ناشنوا از اعتبار بااليي برخـوردار   دانش
ــا اســتفاده از فــرم )2000( شــارما و جــف. اســت ، ب

اعي هـاي اجتمـ   خودگزارش دهـي، فهرسـت مهـارت   
با آسيب بينـايي   آموز دانش 200متسون را روي تعداد 

در پژوهش حاضر ميزان اعتبار آزمون، . بررسي كردند
مؤلفه احترام بـه  ( كرونباخ يآلفا يباز ضر با استفاده
 يتمؤلفه رعا ،75/0 يفهانجام وظ، مؤلفه 78/0 ديگران

و مؤلفـــه  77/0 يابيدوســـت ، مؤلفـــه85/0 مقـــررات
 .به دست آمد) 85/0يري پذ يتولؤمس

  ها روش جمع آوري داده
با توجـه  : اي هطراحي و توليد نرم افزار چندرسان. الف

اي آموزشـي بـراي آمـوزش     به عدم وجود چندرسانه
ــارت ــه دانــش  مه ــنوا هــاي اجتمــاعي ب ــوزان ناش ، آم

ــك  پژوهشــگران تصــ ــاخت ي ــه طراحــي و س ميم ب
آمـوزان   ي آموزشي براي اين گروه از دانشا چندرسانه

هـاي ايـن    در نتيجه، با در نظر گرفتن ويژگـي . گرفتند
هــاي ديــداري و  رســانه و اســتفاده از آمــوزان دانــش

تصوير كه باعث جلـب   خصوص فيلم و انيميشن و هب
اسـتفاده از اصـول طراحـي     شـود و بـا   توجه آنان مي
ــاير چندرســانه ــه طراحــي و ســاخت ) 2001( اي م ب
  :از تنداين اصول عبار. اقدام نمودنداي  چندرسانه

ان زماني خوب ياد آموز دانش: اي اصل چند رسانه -1
 م اسـتفاده گيرند كه از كلمات و تصاوير در كنار ه مي

  .شود استفاده كلمات از تنها كه اين نه شود؛
آموزان زماني خوب  دانش: زماني اصل مجاورت -2

 تصاوير گيرند كه در صفحه يا صفحه نمايشگر، ياد مي
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 در يا هم به نزديك هستند، هم به مربوط كه كلماتي و

ز هم به ا دور كه اين تا آيند؛ در نمايش به هم كنار
  .نمايش در آيند

كه كلمات و تصاوير  زماني: اصل مجاورت زماني -3
 پشت و پياپي كه به صورت مربوط به هم، به جاي اين

 شوند؛ ارائه همزمان صورت به شود، ارائه سرهم
  .گيرند مي ياد بهتر آموزان دانش

زماني خوب زان آمو دانش: اصل پيوستگي يا انسجام -4
 مربوط نا درسي گيرند كه از گنجانده شدن مواد ياد مي

  . شود جلوگيري نامرتبط و
 و آموزان از انيميشن دانش: هاي حسي اصل كانال -5

 صفحه روي متن و انيميشن از بهتر شفاهي، بيان
آموزان  رت ديگر، دانشعبا به گيرند؛ مي ياد) مانيتور(

 در موجودلمات گيرند كه ك زماني خوب ياد مي
 صورت به چاپي متن جاي به اي رسانه چند هاي پيام

  .شود ارائه گفتاري

آموزان از طريق انيميشن  دانش): حشو(اصل اطناب  -6
 ياد متن و شفاهي بهتر از انيميشن و بيان ،و بيان شفاهي

  .رندگي مي
تأثيرات طراحي آموزشي : هاي فردي اصل تفاوت -7

 نسبت دگان داراي دانش كمتراي بر يادگيرن رسانه چند
 بر همچنين، و بيشتر دانش داراي يادگيرندگان به

 به نسبت باال فضايي درك داراي يادگيرندگان
 و تأثيرگذارتر پايين، فضايي درك داراي يادگيرندگان

  ).2001ماير، (  است مؤثرتر
هـاي برنامـه    هـدف : اي برنامه آموزش چنـد رسـانه  . ب

اي  به صـورت چندرسـانه  اجتماعي هاي  آموزش مهارت
 آموزش احتـرام بـه ديگـران، آمـوزش    : عبارت بودند از

يـابي، آمـوزش    نظم و مقررات، آموزش مهارت دوسـت 
رنامه آموزشي ب. پذيري و آموزش انجام وظيفه مسؤوليت

اي در گــروه آزمــايش در محــل  دقيقــه 60جلســه  8در 
 .آموزشگاه راهنمايي دخترانه نيمروز اجرا شد

 اي آموزشي امه آموزش چندرسانهبرن. 2 جدول

 هدف جلسه

 اي معارفه و آشنايي با اعضاي گروه و ارائه توضيحاتي در خصوص نرم افزارچندرسانه جلسه اول

آموزان آموزش  اي به دانش در جلسه اول هدف ما اين بود كه با استفاده از عناصر چندرسانه(آموز منظم  معرفي كردن خصوصيات يك دانش جلسه دوم
هاي خود را مرتب كنند و  ها به موقع بخوابند تا فردا صبح به موقع به مدرسه برسند، تكاليف خود را انجام دهند، وسايل و لباس هيم كه شبد

 .)اتاق خود را تميز نگهداري كنند

آموزان ياد بگيرند با دوستان خود  ين بود كه دانشدر اين جلسه هدف ا(كه چگونه با دوستانشان رابطه برقرار كنند  آموزان با اين آشنا كردن دانش جلسه سوم
 .)رابطه برقرار كنند و زنگ تفريح با يكديگر بازي كنند

آموزان  اي به دانش در اين جلسه هدف اين بود كه با استفاده از عناصر چندرسانه(هاي احترام گذاشتن به ديگران  آموزان با شيوه آشنا كردن دانش جلسه چهارم
 .)سالم كنند، دوستانشان را اذيت نكنند و در انجام دادن تكاليف به همديگر كمك كنند... د كه به پدر و مادر و دوستان و آموزش داده ش

ها انجام  ن  آموزان در مدرسه به آ در اين جلسه هدف اين بود كه وظايف دانش(آموزان با چگونگي انجام دادن وظايف خود  آشنا كردن دانش جلسه پنجم
شود، نبايد عجله كنند، براي سوار شدن به سرويس مدرسه بايد نوبت را رعايت  زماني كه زنگ تفريح زده مي: از قبيل ود،آموزش داده شدهند، 

 ....)ها را در سطل زباله بريزند و ها را نبايد روي زمين بريزند، بلكه بايد آن كنند، زباله

در اين جلسه هدف اين بود كه با استفاده از (پذير باشند  ت كارهاي خود را بر عهده بگيرند و مسؤوليتكه مسؤولي آموزان با اين آشنا كردن دانش ششمجلسه 
هايشان را بپوشند و قبل و بعد از غذا دست و صورت  كه مثالً لباسآموزش داده شد آموزان  خصوص انيميشن به دانش هاي؛ ب عناصر چندرسانه

 .)خود را با آب و صابون بشويند

در اين جلسه هدف اين بود كه در پنج اساليد به معرفي مشاغلي چون پزشكي، معلمي، پليس، نانوايي (آموزان با مشاغل  آشنا كردن دانش فتمجلسه ه
 .)پرداخته شود....و

حاضر استفاده از آزمون اي  هاي چندرسانه در خصوص موارد آموزش داده شده از گروه آزمايش، آزمون تعاملي به عمل آمد كه يكي از ويژگي جلسه هشتم
 .تعاملي است
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 هاروش تجزيه و تحليل داده
ها از دو روش  در تجزيه و تحليل داده

آمار توصيفي، كه شامل . الف: استفاده شد
و انحراف معيار به تفكيك  جداول ميانگين

آزمون در دو گروه آزمايش و  آزمون و پس پيش
 به: آمار استنباطي. كنترل و كل نمونه است؛ ب

منظور مقايسه دو گروه آزمايش و كنترل از 
هاي  لحاظ ميانگين نمره كسب شده در مقياس

مورد نظر پس از بررسي مفروضات از روش 
و تك متغيري  1تحليل كواريانس چندمتغيري

  .استفاده شد
  
  هاي پژوهش يافته

هاي آماري پارامتريك،  كارگيري روش در به

د تا بتوان از بايد مفروضات آزمون تاييد شوابتدا 
بنـابراين، ابتـدا   . آزمون مورد نظـر اسـتفاده كـرد   

اسـتقالل  «مفروضـات روش تحليـل كوواريـانس    
مشـاهدات، نرمـال بـودن توزيـع متغيـر وابسـته،       

ها، خطي بودن رابطه بين متغيـر   همگني واريانس
هاي رگرسيون  وابسته و همپراش و همگني شيب

 بـا توجـه بـه   . هاي مختلف بررسي شـد  در گروه
هـاي مطـرح شـده مشـاهده      مجموع پيش فـرض 

هاي اين پـژوهش قابليـت ورود    گردد كه داده مي
تـوان   به تحليل كوواريانس را دارا هسـتند و مـي  

هاي دو گروه را در متغير وابسـته بررسـي    تفاوت
  .كرد

  آزمون هاي مهارت اجتماعي دو گروه با كنترل اثر پيش آزمون مؤلفه نتايج آزمون تحليل كواريانس براي مقايسه ميانگين پس. 3جدول 

                                                            
1 Moncova 

مجموع   منبع تغيير  مؤلفه
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
  F مجذورات

سطح 
  معناداري

 اندازه
  اثر

ان تو
 آماري

  احترام به ديگران
 118/0  81/0  001/0 25/45  026/0  1  026/0  آزمون پيش

 999/0  61/0  002/0    47/4  1  47/4  بين گروهي

  انجام وظيفه
 153/0  66/0  001/0 36/21  028/0  1  028/0  آزمون پيش

 736/0  42/0  001/0    97/2  1  97/2  بين گروهي

  رعايت مقررات
 128/0  68/0  001/0 79/31  008/0  1  008/0  آزمون پيش

 00/1  32/0  003/0    34/4  1  34/4  بين گروهي

  دوستيابي
 188/0  48/0  001/0 24/15  126/0  1  126/0  آزمون پيش

 789/0  18/0  001/0    73/1  1  73/1  بين گروهي

  پذيري مسؤوليت
 567/0  72/0  001/0 24/25  517/0  1  517/0  آزمون پيش

 185/0  56/0  005/0    06/2  1  06/2  بين گروهي
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) 3(ا توجه به اطالعات ارائه شده در جدول ب
 رغم كنترل اثر توان چنين نتيجه گرفت كه علي مي

ر تمامي ه آزمايش و كنترل دآزمون بين دو گرو پيش
هاي مهارت اجتماعي تفاوت معناداري وجود  مؤلفه
آموزش توان گفت كه  بنابراين، مي). >001/0p( دارد

بر رشد  يا با روش چندرسانه ياجتماع يها مهارت
ي؛ از جمله احترام به ديگران، اجتماع يها مهارت

مقررات، دوستيابي و  انجام وظيفه، رعايت نظم و
و در هر يك  ن مؤثر استآموزا دانش پذيري مسؤوليت

ها، ميانگين گروه آزمايش در مقايسه با  از اين مؤلفه
بنابراين، فرضيه . ميانگين گروه كنترل بيشتر بود

  . پژوهش تأييد شد
  

  گيري  بحث و نتيجه
آموزش پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي 

 ياجتماع يها بر رشد مهارت يا چندرسانهروش به 
انجام  ييدوم راهنما يهنوا پاآموزان دختر ناش دانش
ان داد كه در كل، نتايج پژوهش حاضر نش. شد

هاي  اي بر رشد مهارت آموزش به روش چندرسانه
تاثيرگذار بوده  آموزان دختر ناشنوا دانشاجتماعي 

  . است
هاي  تايج اين پژوهش با نتايج پژوهشدر كل، ن

، رايزر و همكاران )2010( اينگرسول و واينر
، )1391( رعي زواركي و همكاران، زا)2010(

، )1388(رخاني ، جعف)1390(نوروزي و همكاران 
 :ستهمسو) 2000(و مور 1388(غريبي 

آموزان با نيازهاي  اي به دانش رويكرد چندرسانه
مك كوي و (نمايد  يري كمك شاياني ميويژه در يادگ

؛ پارسونز و 2005و النگ آن،  آيرز ؛2007هرمانسن، 

مك كوي و ). 2010چنگ و يي، ، 2005همكاران، 
  ). 2005( 2؛ آيرز و النگ آن)2007( 1هرمانسن

و راينر و ) 2007( 3سيگافوسو و همكاران
بيان نمودند كه افراد استثنايي براي ) 2009( 4همكاران
اي تصويري كشش نسبي دارند ه ي به محركيادگير

هاي ديگر  هاي تصويري را بهتر از محرك و محرك
به نقل از نوروزي و همكاران، ( كنند پردازش مي

در صورتي كه بخواهيم به عوامل مؤثر در ). 1390
اي پي  هاي كمك آموزشي رايانه برنامهاثربخشي 
؛ 1992بيج و آوايدا، (هاي  توانيم به پژوهش ببريم، مي
؛ اليس و ورتينگ، 1995، ؛ الرنس1993گيگلكا، 

اين . مراجعه كنيم) 2000ه نقل از هال، ؛ ب1990
ترين عوامل در اثربخشي  قان عوامل زير را مهممحق

: اي در زمينه آموزش ويژه بر شمردند هاي رايانه برنامه
آموز،  ي تحصيلي يادگيرندگان، نگرش دانشتواناي

اندركاران آموزشي نسبت به  والدين، معلمان و دست
پذيري  اثربخشي آن، انعطافاي و  هاي رايانه برنامه
ها از نور، صدا، تصوير،  نامهگيري بر ها، بهره برنامه

ها و  ، تعامل معلم با برنامه... يشن وموسيقي و انيم
  .اي ابزار رايانه

برنامه آموزش «ن گفت كه توا بنابراين، مي
هاي اجتماعي  فزايش مهارتباعث ا» اي چندرسانه

هاي  از بررسي پژوهش. گردد ميناشنوا آموزان  دانش
تيجه گرفت توان ن هاي حاصله مي موجود بر طبق يافته

ه ك اي به علت اين كه روش آموزش چندرسانه
ترجيح برند،  يادگيرندگان از طريق آن لذت مي

همچنين، . اي استفاده كنند دهند از مواد چندرسانه مي

                                                            
1 Mccoy & Hermansen 
2 Ayres & Longone 
3 Segafoos & etal 
4 Rayner & etal 
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در  به علت استفاده از چند حس اي چندرسانه و رايانه
 و را دگرگون يادگيري محيط قادرند، فرايند آموزش

 و آموزان دانش جذب سبب و ندجذاب ساز را آن
 هاي شوند، محرك يادگيري فرآيند به فراگيران
 تزريق يادگيري و آموزش روند به اي كننده تقويت
  درسي مواد و پايداري ها آموخته تثبيت به و كنند
آموزش و بهبود  كيفيت بهبود به و كنند كمك
هاي اجتماعي و به تبع آن عزت نفس منجر  مهارت
 در و انگيزه فراگيران افزايش باعث ،همچنين. شوند
 و بيشتر يادگيري براي آنان كوشش و تالش نتيجه
 در مثبت تقويت نگرش و هاي بهتر نمره كسب
 خود( هايشان توانايي و خود به نسبت آموزان دانش
نهايت  شده، در )مثبت و يا عزت نفس پنداره

   .گردند سبب را تحصيلي پيشرفت
اي بر تحول  فزايندهبسياري از مربيان تاكيد 

هاي اجتماعي  هاي اجتماعي براي بهبود قابليت مهارت
موزان داراي مشكالت شنوايي آ تر براي دانش وسيع
آموزش اين هدف اصلي  ،از سوي ديگر. دان داشته
ها در  پذيري آن كمك به سازش ،آموزان دانش
تدوين  ،در نتيجه .هاي مختلف زندگي است محيط
 هاي اجتماعي كاربردي، رتهاي درسي مها برنامه

هاي مختلف بر  براي كليه كودكان داراي ناتواني
  .استها ضروري  هاي خاص آن اساس ويژگي
 هاي هاي اجتماعي، شيوه آموزش مهارت ،بنابراين

آموزان در زمينه  برقراري ارتباط، كمك به دانش
كودكان موجب  يسازي اوليا يابي و آگاه دوست

الن و رشد اجتماعي ساشود تا پذيرش توسط هم مي
تر  آموزان تا حدودي هموار و آسان اين قبيل دانش

شود و در اين شرايط است كه نشاط و طراوت و 
  .شود ها تامين مي بهداشت رواني آن

ي، ضرورت مداخالت مربوط به طور كل به
به ويژه در  ؛افراد هاي اجتماعي در همه مهارت
ن با توجه توا شنوايي را مي آموزان آسيب ديده دانش

هاي متعدد صورت گرفته، به صورت  به نتايج پژوهش
  :زير بيان كرد

ترين  هاي اجتماعي مناسب، اصلي فقدان مهارت .1
نوايي در عامل شكست در افراد با مشكل ش

هاي، اجتماعي و دليل از دست دادن شغل  جايابي
  .)2007، 1يهنس( است

تواند باعث  هاي اجتماعي مي آموزش مهارت .2
 ،ش در تعداد رفتارهاي نامناسب در كالس درسكاه

آموز  رخاشگري و بهبود روابط شخصي دانشمانند پ
  .)2002، 2و كاي كامپز(همساالن و بزرگساالن شود با 
هاي اجتماعي باعث افزايش  آموزش مهارت .3

يب ديده شنوايي با افراد عادي سازي افراد آس يكپارچه
  )2001، 3ماريسون و همكاران(شود  مي
في و اجتماعي كودكان، ظرفيت تحول عاط .4

هاي تحصيلي،  آموزان را براي تمركز بر فعاليت دانش
شناختي و كاهش مشكالت  ن بهبود سالمت روا
  )2000، 4گرشام(دهد  رفتاري افزايش مي

اي به عنوان يك  چندرسانهتوان گفت كه  لذا مي
: هايي، همچون وش فعال و نوين آموزشي با قابليتر

حس در فرايند آموزش، درگيرساختن يري چندبكارگ
يادگيرنده، منعطف ساختن محيط يادگيري، توجه به 

ص كودكان با نيازهاي ويژه و نيازهاي خا
، به شيوه مؤثري بر روي ناشنوا آموزان دانش
بنابراين، . ها اثرگذار است هاي اجتماعي آن مهارت

                                                            
1 Hennessey 
2 Kamps & kay 
3 Morrison & etal 
4 Gresham 
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شيوه نوين در براي آموزش به استفاده از اين 
تواند افق جديدي را در فرايند  ميناشنوا موزان آ دانش

  .آموزشي كشورمان بگشايد
  ها محدوديت

زمان بر بودن روند طراحي سناريو و طراحي  -1
اي و  اي با توجه به اصول چندرسانه رسانهچند

 آموزان ناشنوا؛ خصوصيات دانش

مجهز نبودن مدرسه انتخابي به رايانه و لذا  -2
از كامپيوتر شخصي براي پژوهشگران مجبور شدند 
  .اجراي پژوهش استفاده كنند

  پيشنهادها
اجتماعي بودن براي رشد و  علتانسان به  -1

جامعه با ديگران و در  پيشرفت خود ناگزير است در
زوما با يك سري از مسائل بين افراد زندگي كند و ل

ران مواجه خواهد شد قبيل تعامل با ديگ ، ازاجتماعي
ضروري  ها براي ادامه حيات آن آميز كه حل موفقيت

چه  ،قابليت شركت مؤثر در تعامل با ديگران. است
از  ،زندگي شغلي در زندگي خصوصي و چه در

مربيان و دست . ار استاهميت خاصي برخورد
توانند با آموزش  مي اندركاران تعليم و تربيت

 اي از طريق نرم افزار چندرسانه هاي اجتماعي مهارت
و ناشنوا  آموزان نابينا به ويژه دانش آموزان، به دانش
ا همساالن خود هايي را فراهم كنند تا بيشتر ب فرصت

 .به تعامل بپردازند

حاضر، سازمان آموزش  يقتحق يها يافتهبراساس  -1
دروس به صورت  يدو تول ي، طراحو پرورش
كار خود قرار دهد و  يترا در اولو يا چندرسانه

 .فراهم سازد ينهزم يناالزم را در  يو بسترها يطشرا

ارس ويژه دهد كه در مد برخي شواهد نشان مي -2
آموزشي و پرورشي رايج  هاي كودكان استثنايي برنامه

هاي تحصيلي و آموزشي تاكيد  بيشتر بر بعد مهارت
ت و هزينه كمتري صرف آموزش وق ورزند و مي

استثنايي  آموزان هاي اجتماعي كودكان و دانش مهارت
ها و  نتيجه اين كودكان در كسب كفايت رشود و د مي

اند، لذا  با برخي كمبودها مواجه هاي اجتماعي مهارت
 هاي اجتماعي نيز شود آموزش مهارت پيشنهاد مي

گيري از  هاي آموزشي قرار گيرد و با بهره برنامه وجز
ها در مدارس  رشته تجارب متخصصان و مربيان اين
 .استثنايي، كودكان را آموزش دهند

آموزان  ها و كمبودهاي دانش با توجه به ضعف -3
د شو اجتماعي پيشنهاد مي هاي در زمينه مهارت ناشنوا

) المسه(كه به جاي تقويت يكي از حواس 
 ،تنظيم شود كه به تقويت حواس مختلف هايي نامهبر

بياموزند كه  ها حس بينايي پپردازند و به آن از جمله
 عادل كمك، بويايي و ت، المسهبينايياز حواس 

 .بگيرند

توان گفت كه  يم يقتحق يها يافتهبا توجه به  -4
 يوهدر كنار ش يآموزش يها يا استفاده از چندرسانه

آموزان  دانش يادگيري آموزش و يبرا يفعل يسنت
دو در كنار  ينو ا يردناشنوا مورد توجه معلمان قرار گ

  .هم استفاده شوند
امر آموزش و بخصوص  اناز متخصص -5

 يتقاضا شود كه ط يآموزش يها يستلوژتكنو
 يرو سا انبا معلم يليدر طول سال تحص يجلسات

ها و  يوهها را از ش آن يي،آموزش استثنا نوالؤمس
   .مد آگاه سازندآو فنون كار يدجد يها يفناور

مقاطع  ييو استثنا يمدارس عاد يتمام يزتجه -6
  .يو سخت افزار يا يانهرا يزاتبه تجه ييابتدا

معلمان  يبرا يآموزش يها كارگاه يگزاربر -7
 يينبراي تب يژهو يآموزش يازهايآموزان با ن دانش
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 يها يا چندرسانه يريكارگ هو ب يدتول يچگونگ
 .يآموزش

  و قدردانيتشكر 
پژوهشگران، از مديريت مدرسه راهنمايي ناشنوايان 

آموزاني كه  انه نيمروز و همچنين، تمامي دانشدختر
  .كنند را ياري نمودند، قدرداني ميش ما در اين پژوه

 
 منابع

فناوري اطالعات ). 2007(اسپاروهاك، آ و هيلد، ي 
ترجمه  و ارتباطات و نيازهاي آموزشي ويژه
). 1392( .اسماعيل زارعي زواركي و الهه واليتي

  ).زيرچاپ(آييژانتشارات : تهران
اثربخشي آموزش ). 1392( .م و منجزي، فاشرفي، 
اطي بر ميزان پرخاشگري ارتب هاي تمهار
 -مجله علمي. دختر دوره متوسطه آموزان دانش

 ،هاي علوم شناختي و رفتاري پژوهشي پژوهش
. 98-81صص  ،)4(سال سوم، شماره اول، پياپي 

  .1392بهار و تابستان 
آموزش و پرورش كودكان آهسته ). 1388(افروز، غ 
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .گام

. هاي آموزشي طراحي پيام). 1390( ح. ماميرتيموري، 
  .سمت: تهران

). 1391( .حشمتي، ا؛ يزدخواستي، ف و مولوي، ح
ج و درك پذيرش و طرد پدر تعيين رابطه بين مزا

 آموزان شنوا و پرخاشگرانه دو گروه دانشر با رفتا
پژوهشي  - مجله علمي. ناشنوا در شهر اصفهان

ل دوم، سا، شناختي و رفتاريم هاي علو پژوهش
بهار و  .42-27صص  ،)2( شماره اول، پياپي

 . 1391تابستان 

مباحث نوين در فناوري ). 1386( .ع. رضوي ، س
 .انتشارات دانشگاه چمران: اهواز .آموزشي

تاثير آموزشي ). 1391(ف زارعي زواركي، ا و غريبي، 
 و يادداري رياضي اي بر ميزان يادگيري چند رسانه

 توان ذهني پايه چهارم شهركم  آموزان دختر دانش
 ، شمارهاستثنايي شناسي افراد فصلنامه روان. اراك

 .77-92، سال دوم، صص 5 
چهاردولي، م و زرگري، ح  ؛م. شيرمحمدي، م

نشر  :همدان. اي اي بر چند رسانه مقدمه). 1390(
  .24- 50صص  .دانشجو

فناوري اطالعات ). 2004( .فلورين، ل و هگرتي، ج
ترجمه  نيازهاي آموزشي ويژهو ارتباطات و 

 .زارعي زواركي و فاطمه جعفرخانياسماعيل 
 .آواي نور: ، تهران)1391(

). 1389.(قره خاني، ا و افروز، غ و معصوميان، م 
استفاده از فناوري رايانه براي توانبخشي و 

نشريه تعليم و . در خودمانده آموزش كودكان
 .47-53، صص105شماره . تربيت استثنايي

همراه با اتيسم از تشخيص تا ). 1388(ح، ه ناص
 .دانژه: تهران. درمان

م و داورمنش، ع و . ميرزماني، س نژادي كاشاني، غ و
كاهش  تاثير نقاشي بر). 1389(صالحي، م 

موزان دختر عقب مانده ذهني آ پرخاشگري دانش
 دوره. مجله توانبخشي. پذير مقطع ابتدايي آموزش

 .5، شماره 11
، )1390.(ن احمدزاده، ب و آقابراتي،  نوروزي، د و

اي بر ميزان يادگيري و  تاثير آموزش چندرسانه
 آموزان پسر رياضي دانش درسري ياددا



  
 143/ ...دختر انآموز دانش ياجتماع )عملكرد(هاي  بر رشد مهارت يا چند رسانه روش با ياجتماع يها آموزش مهارت ياثربخش

   

، شناسي افراد استثنايي فصلنامه روان. درخودمانده
 .اول ، سال4شماره 

مقايسه هوشبهر غيركالمي ). 1385( .يارمحمديان، ا
 علوم تربيتي ومجله . آموزان شنوا و ناشنوا دانش

، سال دانشگاه سيستان و بلوچستان. شناسي روان
  .96سوم، شماره 
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Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of social skills training by 
multimedia instructional method on social skills development of second grade female deaf 
students in middle schools in city of Tehran. The statistical population included all of the female 
deaf students from Nimroz School. Then 38 students randomly selected from these students as 
samples. 19 students were assigned in experimental group and 19 as control group. Matson 
Evaluation of Social Skills with Youngsters (Matson, et al, 1983) was uesd to measure social 
skills. Multimedia instruction was conducted for the experimental group in eight sessions (60- 
minutes each) in a period of one month, twice a week. Both groups were reassessed at the end of 
the instruction. The results of analysis of covariance indicated that multimedia instruction was 
significantly effective in all the components of social skills development (p<0/001). The 
possible explanation for the increasing students' social skills components might be due to 
participation of the experimental group in the social skills training program. Therefore, in line 
with results from other studies, findings of this study demonstrate the prominent role of 
multimedia instruction in social skills development in deaf second grade female students. 
 
Keywords: multimedia instruction, social skills training, deaf female students. 
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