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 چکیده
ای برافژژیایح  ای از طریژژچ دنسرسژژا منظژژور بررسژژث تژژمویر آمژژوزش بژژ  سژژ   م ژژاورهپژژهو ح ضا ژژر بژژ 

شنوا مقطع ابتژسایث شژهر تهژران تژورت پذیرفتژ  اسژت  روش       ا ح آموزان دختر کمارت اطث د  ایمهارت

شنوا پای  ششم ابتسایث شژهر تهژران   آموزان کمآماری شامل کلی  دا حشث و جامع  ت قیچ از  وع ش   آزمای

تژورت تاژادفث در    فر از دا ح آموزان ا تخاب و ب  11گیری در دسترس ک  با استفاده از روش  مو   بود

 ا در این پهو ح، پرسشنام  سنجح مهژارت  آوری دادهگروه کنترل و آزمایح تقسیم شس س  ابیار جمع دو

افژیار    گروه آزمایح طث  فت جلس  بژا اسژتفاده از  ژر    ، بوداستک  دارای س  زیر مقیاس ارت اطث عطار ا 

  بژرای  ه داشژت  شژس  متغیژر مسژتقل   ژا    دورازبژ  آمژوزش دیس ژس و گژروه کنتژرل      ای م قچ ساخت دنسرسا  

 ژژای مرکژژیی و  ژژای آمژژاری در دو سژژطف توتژژیفث  شژژاخ  ژژای پژژهو ح از روشوت لیژژل دادهتجییژژ 

آمژسه  دسژت طورکلث  تایج ب شسه است  ب پراکنسگث( و استن اطث  ت لیل کوواریا س ت  متغیری( استفاده

 ژای ارت ژاطث    ژای مهژارت  اسبه ژود در مقیژ   ای باعژ  ای ب  س   م ژاوره ضاکث از این بود ک  دنسرسا  

بنژابراین،   ؛شژنوا شژسه اسژت   در دا ح آمژوزان کژم   ازجمل  مسیریت  یجا ات، ادراک دی ران و ابراز وجود

ای در افژیایح  ای از طریژچ دنسرسژا     تژایج ایژن پژهو ح بیژا  ر  قژح مم ژت آمژوزش بژ  سژ   م ژاوره          

 شنوا بود  ای ارت اطث دا ح آموزان کممهارت

 .شنواکودکان کم، های ارتباطیای آموزشی، مهارتای، چندرسانهسبک محاوره :واژگان کلیدی

  

                                                           
 (azar.khazai@yahoo.com،  ویسنسه مسئول  ط اط ائث  کارشناس ارشس تکنولوژی آموزشث دا ش اه عالم  1

 تکنولوژی آموزشث دا ش اه عالم  ط اط ائث گروه دا شیار  3
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 مقدمه

رشس اجتماعث و شخایتث افراد در جامع  تا ضس زیادی منوط ب  ارت اط اسژت  اگژر افژراد از    

 پژذیر آسژی  ز ژسگث    ایجن  مناس ث برخوردار   اشنس در بسیاری از  1ارت اطث  ایمهارت

 تژری  ژعی  ارت اطث   ایمهارتاز سوی دی ر افرادی ک  از ( 1311کریمث،   خوا نس بود

و  مژست کوتژاه و بژا مشژکالت    گیر سمثاطرافیان خود قرار  موردپذیرشبرخوردار س، کمتر 

 کنسمث خاطر شان( 3002  3الکسنین ( 1311، آبادیقاسم  شو سمثزیادی روبرو  بلنسمست

  ژا آن اغلژ   ،باشژنس مژث  اجتمژاعث  و ارت اطث  ایمهارت در کم ود ایث دارای ک  افرادی

 شژود  روا ث مشکالت شسن فرا م موج  توا سمث امر این ک  شو سمث طرد دی ران توسط

  شودمث ما سگار سالثبیرگ در ضتث ک 

 ژای ارت ژاطث توسژع  دادن    مهارت ارت اطث را دنین تعری  کرده اسژت: مهژارت   3برگر

ازگار مهارت عملث است تا شخ  بیاموزد ک  د و   خویح را با م یط اجتمژاعث خودسژ  

مهارت ارت اطث قابلیت برقراری ارت اط با عقایس و اضساسات  گویسسازد، وی در تو یف مث

از سژوی دی ژران خژوی اجتمژاعث بژودن در وی       تا با دریافت پاسژخ مطلژوب   دی ران است

، ترجمژ  بخشژث،   1911پرورش یابس و ب  تعادل بین خود و اجتمژاع دسژت یابژس  گرسژیفت،    

عنوان یادگیری رفتار ایث تعری  کرد ک  فژرد را  توان ب  ای ارت اطث را مثمهارت ( 1313

سژازی  سهیل و آسان ای مم ت از دی ران، تبخح، دریافت پاسخبرای ایجاد روابط ر ایت

م مژسی و   ،، بژ   قژل از  ژیغمث   3001سژا ین،   –یوکسل   سازدز سگث اجتماعث قادر مث

مژسیریت   شژامل  رودمژث ارت ارت ژاطث بژ  شژمار    رفتار ا ک  عناتر مهژ  این ( 1311ضقیقث، 

   یجا ات، ادراک دی ران و ابراز وجود است

ایژن   عواط  در دی ران اسژت    ا، مهارت کنترلای از  نر برقراری ارت اطبخح عمسه

کننژس  افژرادی    ایث  ستنس ک  م  وبیت، ر  ری و اوربخشث بین فردی را تقویت مثتوا ایث

 ا توا ایث زیژادی دار ژس در  ژر آ بژ  بژ  کژنح متقابژل آرا  بژا دی ژران          ک  در این مهارت

 ژژاتوا ث در تشژژخی  اضساسژژات راسژژتین مژژا را بژژ   کننژژس خژژوبث عمژژل مژژثگژژردد بژژ بژژازمث

                                                           
1. communication skills 

2. Elksnin 

3. Berger,R 
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کنس  افرادی ک   س ت ب  اضساسات خود اطمینان بیشژتری دار ژس، بهتژر    سردرگمث ددار مث

خود را  سایت کننس  قسرت تنظیم اضساسات خود، توا ژایث اسژت کژ  بژر      توا نس ز سگثمث

، دائمژا  بااضسژاس   ا ژس   افرادی ک  ب  ل اظ این توا ایث  عی استضس خودآگا ث متکث 

ک  افرادی ک  در آن مهژارت زیژادی دار ژس      درضالثا سگری انب دست ومیسی و افسردگث 

بژرای    مبنژین  توا نس  امالیمات ز سگث را پشژت سژر ب ذار ژس    با سرعت بسیار بیشتری مث

  ژا سژروکار داریژم   بایس بتوا یم افژرادی را کژ  بژا آن    شرکت موفچ در تعامل اجتماعث، ابتسا

تژرین تکژالیفث اسژت    ضال پیبیسهترین و درعیندرستث درک کنیم ادراک شخ  از مهمب 

اگژر بخژوا یم در تعژامالت خژود بژا دی ژران         شژویم ک  در ز سگث روزمره با آن روبرو مث

بینژث کنژیم    یحدرسژتث تع یژر کژرده، بفهمژیم و پژ     را ب  موفچ باشیم بایس بتوا یم رفتار دی ران

کننسه  ر تعژاملث در  ظژر گرفژت  پژیح از     بتوان مرضل  اول و تعیین شایس ادراک شخ  را

 ؛ ا را ادراک و تفسیر کنیمآ ک  بتوا یم با دی ران ارت اط معناداری برقرار کنیم بایس ابتسا آن

تعامالت اجتماعث  قح مهمث ایفژا   بنابراین ادراک شخ   میش  در شروع، ضفظ و خاتم 

ایژن   بژ   ودی ر از عناتر مهارت ارت اطث ابراز وجود است  یکث ( 1319 ورگاس،   کنسمث

رد تقا ژا،  را  شان د ژس مژمال     اشاره دارد ک  فرد بایس بتوا س در  ر موقعیتث موجودیت خود

خود، ابژراز اضساسژات منفژث و مم ژت،       ایدرخواستجل  م  ت دی ران و مطرح کردن 

  رودمثاز وجود ب  شمار ابر  ایویهگثاز  شروع، ادام  و خاتم  دادن گفت و

ک  دارای مشکالت زیژادی   آموزان با  یاز ای ویههدا ح  ایگروهیکث از  در این میان

بژودن از   م ژرو    باشژنس مژث  شژنوا کژم  اشژنوا و   آموزاندا حارت اطث است،   ایمهارتدر 

ضس شنوایث فقط ب  مفهو  شنیسن تسا  یست، بلک  م اژل ایژن م رومیژت موجژ  عژس       

ز سگث فردی و اجتماعث گردیسه تا جایث کژ    امیسبخحامکان دستیابث از تجربیات مفیس و 

شژناخت مشژکل و    روازایژن ز ژسگث دور  مایژس     آمیژی موفقیژت ممکن است فرد را از مسیر 

آوردن امکا ژات زز    وجود ب  ای مناس  آموزشث و ارت اطث و همعضل  اشنوایث، یافتن را

 کژ  گفتژ  شژس    طژور  مژان ا میژت بسژیاری اسژت      ضژائی افژراد  اشژنوا     مودنیاری منظورب 

دا ژح آمژوزان    یان  اشث از مشکل ارت اطث آ ان اسژت، شنواکمترین مشکل اجتماعث عمسه

این امژر ایژن اسژت     ززم دور بایس در جامع  ب  کار بپرداز س و  دنسان  ای در آینسه شنواکم
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اعث قابژل ق ژولث دسژت    را فراگرفت  و ب  رشژس اجتمژ   مورد یازارت اطث   ایمهارت  اآنک  

، شژنوا کژم آموزشژث مهژم بژرای دا ژح آمژوزان       رویکرد ژای بنژابراین یکژث از    ؛یافت  باشنس

  ژای مهژارت در زمینژ  به ژود    زود ن ژا  ارت اطث است  اگژر آمژوزش     ایمهارتآموزش 

داده شود در آینسه عملکرد بهتری در زمینژ  ز ژسگث اجتمژاعث     شنواکمارت اطث ب  کودکان 

، تربیژت و آمژوزش   یثشژنوا کژم با توج  ب  شیوع  نیبنابرا ؛و جامع  از خود  شان خوا س داد

جای ژاه خاتژث   وپژرورش دارای ا میژت و   در آمژوزش  دیسه شنوایثآسی مساو  کودکان 

توا ژس باعژ    شژسه مژث   ای دقیچ و ضسابریییاست  پرداختن ب  آموزش این افراد با بر ام 

 اوربخشث و افیایح کارایث این قشر از جامع  گردد 

 از بژیح  ضا ژر  ضال در ،ارت اطات و اطالعات یفناور روزافیون  ایپیشرفت مپای 

 کاربرد و گیردمث قرار برداریبهره مورد مسارس در رایا   آوریفن ک  است سال بیست

 قژال ث  در ایرایا ژ   آموزشژث   ژای بر ام  از یبسیار  است یافت  توسع  آموزش در  یی آن

 در  ژا  ایدنسرسژا    از اسژتفاده  .گیر ژس مژث  قژرار  مورداسژتفاده   ا ایدنسرسا   ب  موسو 

 در کارآمژس  یابژیار  عنژوان بژ    ژایث قابلیژت  بودن دارا س   ب  ،ییادگیر -یادد ث فراینس

 ژای   ایدنسرسژا    درواقژع   اسژت  مرسژو   درس، ی ژا کژالس  ییادگیر و آموزش فراینس

 توا نژس مژث  شژان ضسژث  دنژس  ستنس کژ  بژا توجژ  بژ  ما یژت       ایرسا   ظا   ازجمل آموزشث 

یژادگیری  گو اگون تعامل،   ایشکل با ویادگیری سازگارشسه   ایس  با ا واع  راضتثب 

 تژوان مژث ک  در مراکی یادگیری از  ژوع ج را ژث    ایگو  ب  ماینس  پایساری را فرا مآسان و 

طراضث کرد ک  برخث از مشکالت آموزشث این  ایگو  ب را   اتمرین ا و برخث از فعالیت

 ( 1311، ترجم  یارز جا ث، 3002، 1؛ شارپ1311زارعث زوارکث،   دادافراد را کا ح 

 ،طل ژس مژث  را خاتث ی امهارت و بوده مشکل شنوایث دیسهآسی  کودکان آموزش

 گروه این ی یاز ا و عالیچ ت یف شناسایث ب  بایس افراد این ب  ت یف آموزش یبرا لذا

 یژا  و  شژا     رگو ژ   ( 1319 مکژاران،  و  یلژث   پرداخژت  مناسژ   درسث بر ام  تسوین و

 ی مود ژا  ارائژ   ، یژاز  و  اتوا ایث فراخور ب  شنوایث باقیما سه از استفاده و یبار عالمت

                                                           
1. Sharp 
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 ی ژرور  کودکژان،  این آموزش در ضواس سایر  میمان گرفتن ب  کار و یدیسار کافث

 ( 1319 یکخو،  است

 را ییژادگیر  تجژارب  از یافتژ  سازمان  ایثبر ام  توا نسمث آموزشثی  ایارسا   دنس

 از ییادگیر بر ایویهه تاکیس  اآن در ک  آور س فرا م شنوایث دیسهآسی  فراگیران یبرا

 ،دنسگا ژ  ضژواس   از اسژتفاده  (1994 سژالمون،   گیژرد مژث  تژورت  مختل  ضواس طریچ

 ییژادگیر  در فراگیران مشارکت افیایح امکان ،یتاویر و کافث ی اممال آوردن فرا م

 ییادگیر در تسلط ضس ب  رسیسن تا یفرد ی اتفاوت ب  توج  با تمرین و تکرار امکان و

 ایدنسرسژا    درواقژع  ( 1313عطژاران،   اسژت  آموزشژث  ی ژا ایرسژا    دنس فوایس ازجمل 

زیژرا اسژتفاده از مژتن، تاژویر،      اسژت؛  شنواکمبرای کودکان  آوریفناز  بهایثگرانبخح 

 ازآ جاکژ  و  شودمث  اآنزیر ویس شسه باع  جذابیت آموزش برای   ایفیلمو  پویا مایث

و برای ارائژ  اطالعژات بیشژتر از ضژس بینژایث اسژتفاده        د سمثپاسخ   ادستبا لمس رایا   

و ب  قسرت شنوایث  یاز  سار ژس، دا ژح آمژوزان دارای  قژ  شژنوایث  ن ژا  کژار         کننسمث

بژرای    ویژسبخح  ایوسژیل  آن را  تژوان مژث  بنژابراین  ؛شو س مثکردن با آن با اشکال مواج  

 ( 1310جوادیان،  قث  مودتل شنواکمدا ح آموزان  اشنوا و 

 ای آموزشث ت ت تمویر ی  سژری اسژتا سارد ا   ای از سویث مییان اوربخشث دنسرسا  

اتول علمث و پهو شث قوی باشنس ب   پای ای ک  بر افیار دنسرسا   ر  و اتول علمث است،

ای  ای آموزشث بایس بژ  معیار ژای   ا جامس، لذا برای تولیس دنسرسا  تر مثیادگیری مناس 

 تژر  بژ  دژرا کژ  عژس  رعایژت ایژن اتژول منجژر          ا توج   مژود آمسه از پهو حدستب 

جسیژس   قلمرو ژای  یکژث از   شژود مژث  ژا   ایدنسرسژا   فراوان و کژا ح کیفیژت     ای یین 

سژازی  ارائژ    اتژل شخاژث   کژارگیری ای  ای آموزشث، بژ  دنسرسا   ضوزهدر   اپهو ح

 شیوه   دراستای  ای آموزشث در طراضث و تولیس دنسرسا   (ایتورت م اورهمطال  ب 

(  ای شخاژث آمژوزش  بژا اسژتفاده از کلمژاتث ما نژس تژو و مژن        با تمکیس بر جن   ایم اوره

توا ژس مفژا یم و   ز ضالت جسیت خژار   مژود، در تیجژ  یادگیر ژسه مژث     توان آموزش را امث

طژژور خالتژژ ، بیژژان و ا تقژژال اطالعژژات بژژ  روش آسژژا ث دریافژژت کنژژس  بژژ اطالعژژات را بژژ 
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سژازی فراینژس پژردازش اطالعژات در یادگیر ژسه  مژایر و       ای را ث است برای آسانم اوره

 ( 1،3001کالرک

( تژورت  3003   مکژاران (؛ مژایر و  3000  3رینژو ک  توسط مایر و مو  ایثپهو حدر 

باعژ  افژیایح یژادگیری     ایم ژاوره  تژورت ب گرفت  است  تایج  شان داد ک  ارائ  مطال  

مطال  با اسژتفاده   ک   ویب شس س  سازیشخاثمتون  وشتاری   اپهو حدر این  شودمث

و  مبنژین دی ژر     ژا پژهو ح بژا توجژ  بژ   تژایج ایژن       بیان شژس   شخ دو از  میر اول و 

( سژرا جا  مژایر و   3001  3ما نژس پژهو ح ریت یژو، بژو  و کمپژل      شژسه ا جژا    ایپهو ح

بژا   ایدنسرسا  ی  اتل از اتول طراضث  عنوانب را  سازیشخاث تمویر( 3001  کالرک

بیان کرد ژس  در ایژن اتژل بیژان شژسه اسژت کژ  یادگیر ژسگان         « سازیشخاثاتل » عنوان

رسژمث باشژس یژاد     تژورت بژ  باشس بیشتر از زما ث کژ    ایم اورهزما ث ک  کلمات ب  شکل 

در طراضژژث  سژژازیشخاژژثدار ژژس اسژژتفاده از اتژژل   مژژایر و کژژالرک بیژژان مژژثگیر ژژسمژژث

و اسژتفاده از   ث را پژردازش مژوارد دریژافت   کنسمثتشویچ  آموزشث شاگردان را ایدنسرسا  

  ژای مهژارت و اینکژ  آمژوزش    شژود مژث باع  یادگیری بیشژتر   ایم اورهکلمات ب  روش 

 ( 4،1911زد م  وبیت اجتماعث میان  مسازن را افیایح د س  توا سمث ایم اوره

آمژوزش   شژنوا، یکث از رویکرد ای آموزشث مهم برای دا ح آموزان کژم  ک ازآ جایث

عنژوان گرو ژث از افژراد جامعژ      دیسه شنوایث  م ب و افراد آسی  ای ارت اطث است مهارت

گیری از فناوری اطالعات و ارت اطژات در آمژوزش ایژن    ضچ آموزش و پیشرفت دار س، بهره

توا ژس بسژیاری از موا ژع و مشژکالت شژیوه آمژوزش سژنتث را برطژر   مایژس  در          گروه مث

 ژای   ای مورد یاز فرتژت ا م کردن امکا ات، تجهییات و زیرساختتوان با فرضقیقت مث

  ای جسیس برای این افراد فرا م گردد زز  برای ارتقاء دا ح و کس  مهارت

بژر   ایم ژاوره  تژورت بژ  ارائ  مطالژ  کالمژث    تمویربا عنوان  پهو شث( 1311مخ ری  

یشرفت دا ژح آمژوزان پایژ  دو  را نمژایث درس علژو  بژا       پیادگیری و یادداری و ا  ییش 

                                                           
1.Mayer & Clark 

2. Mayer & Moreno 

3. Reitgeve, Boof & Campel 

4. Ladd 
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1 

استفاده از روش ش   آزمایشث ا جژا  داد کژ  در آن دا ژح آمژوزان بژ  دو گژروه کنتژرل و        

 تژورت بژ  آموزشژث   ایدنسرسژا   اول مطالژ  را از طریژچ    گژروه  آزمایح تقسژیم شژس س   

 طژورکلث بژ    شژس   رسژمث ارائژ   تژورت ب در گروه دو  مطال    دریافت کرد س ایم اوره

و ح برتژری میژیان یژادگیری و یژادداری و ا  یژیش پیشژرفت       از این په آمسهدستب  تایج 

 تژژورتبژژ  ایدنسرسژژا  را  شژژان داد کژژ  مطالژژ  را از طریژژچ   آمژژوزا ثدا ژژحت اژژیلث 

 دریافت کرد س  ایم اوره

ری بژا  کژ  یژادگی    سیی در پهو ح خود  شان داد  (1311  زارعث زوارکث و جعفرخا ث

 ا جامژس  ذ نث مژث  توانکمدر دا ح آموزان  ب  افیایح قسرت یادداری ایدنسرسا   کم 

آموزشژث بژر یژادگیری و یژادداری      ایدنسرسژا   تمویر  ( پهو شث ت ت عنوان1311غری ث  

 ا جژا  داد   ث آموزش پذیر پای  دهار  ابتسایثذ ن توانکممفا یم ریا ث در دا ح آموزان 

آموزا ث را  شژان  مییان یادگیری و یادداری دا ح یاز این پهو ح، برتر مسهآدستب  تایج 

 آموزشث  مراه با آموزش مرسژو  دریافژت کرد ژس     ایدنسرسا  داد ک  مطال  را از طریچ 

 بژر رشژس   ایدنسرسژا   آمژوزش   ثاوربخشژ بژا عنژوان    پهو شژث ( 1393و  مکژاران    مرادی

اجتماعث دا ح آموزان دختر  اشنوا پای  دو  را نمایث تهران با استفاده از روش   ایمهارت

، شژسه ا جژا   مشژاب    ژای پژهو ح  یرسژا  یپهو ح در راستا ینا یج تاا جا  داد س   ش   آزمایشث

دا ژح آمژوزان دختژر     ثاجتمژاع   ژای مهژارت در رشژس   ایدنسرسا   قح مم ت استفاده از  یا  رب

آمژوزش   تژمویر ( پهو شژث بژا عنژوان    1393و  مکژاران    خیائژث  بود  یثدو  را نما ی  اشنوا پا

ارت اطث دا ح آموزان اوتیسم پای  سژو  ابتژسایث شژهر      ایمهارتبر یادگیری  ایدنسرسا  

 ح  شان از این پهو آمسهدستب تهران، با استفاده از روش ش   آزمایشث ا جا  داد س   تایج 

 ومم ژت   تژمویر ث کودکژان اوتیسژم   ارت ژاط   ژای مهژارت بژر رشژس    ایا  دنسرسژ  افیار ر داد 

 داشت  است  معناداری

( پهو شث با عنوان بررسث اوژر آمژوزش از طریژچ م تژوای     1393و  مکاران   بذرافشان

بژا   شژنوایث  دیژسه آسژی  الکترو یکث بر یادگیری درس علو  پای  ششم دا ح آموزان دختژر  

ایژن پژهو ح  شژا  ر آن اسژت کژ        آمژسه دسژت بژ    تژایج  داد س روش ش   آزمایشث ا جا  

 ژای آموزشژث در به ژود یژادگیری درس علژو  دا ژح آمژوزان         ایدنسرسژا    کژارگیری ب 
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 در پهو شژث ت ژت عنژوان    (1999   مکژاران و  گراسر بوده است  مؤورشنوایث  دیسهآسی 

ادبث   ایداستانای ک  روایت و شخایت عامل آموزشث من ع ضافظ  بر گویسمثد  کسث 

داسژتان را   شژخ  اول ویسژنسه بژا  ژمیر     کژ   ن ژامث بژ  ایژن  تیجژ  رسژیس س      اسژت کوتاه 

و عناتژر را بژ     خوا نژس مژث متفژاوت   ایگو ژ  بژ  اشخاص آن داستان را (  من و ما  ویسسمث

  وشت  شود  ( اآن او یا شخ  داستان با  میر سو   ک  ن امثتا  آور سمث خاطر

و یژ  درس   شناسثگیاه( در ی  مجموع  پهو ح علمث درباره 3000  یرمامورینو و 

از درس بژا سژ       ژایث  سژخ  ، بژین  تاعق  از طریچ رایا   گیریشکله دربار ایدنسرسا  

کژ  در آن  ژر دو  سژخ  اطالعژات      ا جژا  داد ژس    ژایث مقایسژ   ایم ژاوره رسمث و سژ    

بژا فراگیژر تژ  ت     مسژتقیما   ا ژ  یرا شسهسازیشخاثاما در  سخ   د نسمثیکسا ث را ارائ  

فژرا گرفتنژس در    ایم ژاوره در ایژن تژورت، شژاگردا ث کژ  مطالژ  را بژا سژ            کردمث

ا تقالث بهتر از شاگردا ث ک  اطالعات را با س   رسمث دریافت  مود س، عمژل    ایآزمون

 کرد س 

اجتمژاعث در آمژوزش     ژای  شژا   عنژوان  ( در پهو شژث ت ژت   3003  مایر و  مکژاران 

کژ    ایگو ژ  ب :  قح تسای سخن و ک  ی   سخ  گفتار ب  س   رسمث بود ایدنسرسا  

سو  شخ  بیان شس س،  سخ  دی ژر   تورتب گوینسه  ما نس شخ  غائ  و کلی  ع ارات 

 ورتتژ بژ  این  تیج  رسژیس س کژ  ارائژ  مطالژ  گفتژاری       ب  بود، ایم اورهگفتار ب  س   

  شودمثباع  افیایح یادگیری و یادداری  ایم اوره

بر یادگیری دا ح آموزان بژا  یاز ژای    ایدنسرسا   ( پهو شث در زمین  تمویر3010خان  

ک  ا سا  ویژهه   ایدنسرسا  یادگیری متفاوت ا جا  داد   تایج مطالع   شان داد ک  سیستم 

تژمویر مم ژت دارد و یژادگیری را افژیایح      در یژادگیری  آن بر اساس ی   اتوا ث معین باشژس 

در  ایدنسرسژا     ژای  ظژا  بژا اسژتفاده از    توانمثک   د سمثو  مبنین  تایج  شان  د سمث

 ب    و اضسن استفاده کرد  باشنسمثدارای مشکالت یادگیری ک  آموزش برای کسا ث 

 روش

کژ  در آن از طژرح شژ   آزمایشژث      کاربردی اسژت   ایپهو ح ازجمل پهو ح ضا ر 

تشژکیل   شژنوا کماستفاده شسه است  جامع  آماری این پهو ح را کلی  دا ح آموزان دختر 
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  ژای آموزشژ اه در  1393-93د س ک  در پایژ  ششژم مقطژع ابتژسایث در سژال ت اژیلث       مث

 هژت ج آمژاری،  جامع  بودن کم ب  توج  با  باشنسمثاستمنایث شهر تهران مشغول ب  ت ایل 

 دسژترس  در گیژری  مو ژ   روش از شژنوا کم آموزان دا ح ارت اطث  ایمهارت گیریا سازه

 از  فژر  11 شژامل  موردمطالعژ    مو ژ   جامعژ ،  ا سک بسیار ضجم ب  توج  با لذا .شس استفاده

 دو در تاژادفث  تژورت بژ    یمروز بود کژ   ابتسایث مسرس  پای  ششم شنواکم آموزان دا ح

 .شس س داده قرار آزمایح و کنترل گروه

( : الژژ از بود ژژسپژژهو ح ضا ژژر ع ژژارت   ژژایداده آوریجمژژعابیار ژژای زز  بژژرای 

 بامطالعژ  ار ژا ایژن پرسشژنام  را    طع ( 1312،اعطار   ارت اطث  ایمهارتپرسشنام  سنجح 

( 1993   مکژاران ( و دیکسژون و  1912ارت اط میان فردی  ژارجث و مارشژال      ایمهارت

مژسیریت  یجا ژات،     ژای  ژا  ک  س  عامل با توج  ب  این مژسل تعیژین و بژ      استتهی  کرده 

بژ    متغیژر اسژت   3از ی  تژا   سؤال مره د ث  ر  ادراک دی ران و ابراز وجود مشخ  شس 

 -13-12-19 -31-34 -39  سژؤازت کژ  معکژوس  سژتنس،      ایثسؤالاین تورت ک  در 

 3کژم(   1یعنژث گیینژ     ؛گیر سمثمعکوس  مره  تورتب   اگیین ( 2-1-3-1 -11-10-1

از جمژع   در هایژت  دو امتیاز و 3گیین   -ی  امتیاز  1،گیین   اسؤالاما در مورد بقی   ،امتیاز

اده پایایث پرسشنام  را دو بار مورد آزمژون قژرار د   عطار ا  آیسمث مرات  مره کل ب  دست 

بژود و بژار دو  بژا اسژتفاده از      22/0  اخ ک  پایایث برابر بژا  با روش آلفای کرو باری است، 

از  پرسشژنام   آورد  بژرای تعیژین روایژث    دسژت  بژ  را  19/0 ری  پایژایث   آزمایث بازروش 

روایث توری و روایث منطقث استفاده  موده است، ب  این تورت ک  پهو ش ر با توجژ  بژ    

را  سژؤازتث توسط  ارجث و  مکاران  هشسمطرحارت اطث   ایمهارتم ا ث  ظری ت قیچ و 

تط یژچ داده   موردمطالعژ  را بژا فر نژو و شژرایط جامعژ        اآنمطرح کرده، با این شرط ک  

در پهو ح ضا ر پایایث پرسشنام   را اتالح و یا تغییر داده است   اآناست و در مواردی 

 ن ویمتخااژ  از ظژر روایث آن با استفاده  آمس و دست ب با استفاده از روش آلفای کرو  اخ 

 عنژوان بژ  زز  ب  ذکژر اسژت کژ  از ایژن پرسشژنام   ژم        تمییس شس  شنواکمکودکان  انمعلم

  آزمونپساستفاده شس  م  آزمونپیح
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در پهو ح ضا ر مییان پایایث پرسشنام  از طریچ آلفژای کرو  ژاخ مطژابچ جژسول زیژر      

 ضاتل شس:  امقیاسبرای 

 مییان آلفا متغیر ا

 11/0  یجا ات مسیریت

 13/0 دی ران ادراک

 13/0 ابراز وجود

آموزشژث   ایدنسرسژا   آموزشث: با توج  ب  عژس  وجژود    ایدنسرسا  ب( طراضث و تولیس 

ارت ژاطث، م قژچ بژ  طراضژث و سژاخت        ژای مهژارت جهت آموزش  شنواکمکودکان  ویهه

ظرخوا ث و و  مبنین   آ ان  ایویهگثآموزشث برای این کودکان مطابچ با  ایدنسرسا  

یکژث از مشژکالت افژراد     ازآ جاکژ    شژنوا کژم  آموزاندا حمشاوره با متخااین و معلمین 

بژ    ایدنسرسژا   درس،  شنیسن تسای معلم است؛ م قژچ در طراضژث     ایکالس اشنوا در 

زبان گفتاری از زبان اشاره  مراه با گفتار استفاده  موده اسژت   جایب این امر توج  کرده و 

 پویا مژایث تاژویر و   کژ  ایژن  وشت  و بژ  دلیژل    ایم اورهمتن  تورتب و م توای درس را 

، از د ژس مثرا افیایح   اآنفراگیری  ا  ییه وشسن آموزش  اشنوایان شسه  ترجذابباع  

 ایگو ژ  بژ   ایدنسرسا  فاده شسه است  در کل این زیر ویس شسه است  ایپویا مایثفیلم و 

   یست طراضث شسه ک  بیشتر ضس دیساری را درگیر کرده و ب  قسرت شنوایث  یازمنس

بژر   آزمژون پژیح ابتسا یژ    ایدنسرسا  از تسوین سناریو و طراضث و تولیس  بنابراین بعس

گژروه کنتژرل    عنوانب ث تاادف تورتب   اگروهروی  ر دو گروه اجرا شس، سپس یکث از 

 ا، اجرای گروه آزمایح ا تخاب شس س  پس از مشخ  کردن گروه عنوانب و گروه دی ر 

سژ   فتژ  متژوالث گژروه آزمژایح بژا اسژتفاده از        در  پهو ح آغاز شژس و طژث  فژت جلسژ     

ارت ژاطث را بژا     ژای مهژارت تولیس شسه بژود، رفتار ژا و    ایم اورهک  ب  س    ایدنسرسا  

دا ح آمژوزان آمژوزش را    ازاینک پسآموزش دیس س   و تاویر پویا مایثاستفاده از فیلم و 

در اختیژژار دو گژژروه قژژرار داده شژژس تژژا میژژیان  آزمژژونپژژس سژژؤازتپشژژت سژژر گذاشژژتنس، 

 مسیریت  یجا ات، ابراز وجود و ادراک دی ژران(   ارت اطث  ایمهارت از ظر شانیادگیری

 د مشخ  گرد
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 هایافته

از ایژن پژهو ح از روش     ژای ضاتژل  داده وت لیژل تجییژ  برای  ، اداده آوریجمعپس از 

ک  شامل جساول میا  ین و ا  ژرا    آمار توتیفث آماری توتیفث و استن اطث استفاده شس 

و آمژار   ؛اسژت در دو گژروه آزمژایح و کنتژرل     آزمژون پسو  آزمونپیحمعیار ب  تفکی  

در  شژسه کسژ   میا  ین  مژره  ازل اظکنترل  مقایس  دو گروه آزمایح و منظورب استن اطث، 

تژ  متغیژری اسژتفاده     کوواریژا س برای بررسث مفرو ات از روش ت لیژل   مورد ظرمتغیر 

 شس 

بژژ  تفکیژژ   1اطالعژژات توتژژیفث مژژسیریت  یجا ژژات در جژژسول  :هیجانددا  مدددیتی 

 ارائ  شسه است  در گروه آزمایح و کنترل آزمونپسو  آزمونپیح

 هاگروه. اطالعات توصیفی مدیریت هیجانات به تفکیک مرحله سنجش در 1جدول 
 آزمونپس                            آزمونپیح عوامل شاخ  آماری

 گروه

 آزمایح

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

1                                    1     

11/31                           11/32 

11/1                                  31/1 

 19/32                                  ژ

 گروه

 کنترل

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

1                                        1 

23/31                               13/31 

10/1                                 41/1 

 09/31                                 ژ

مسیریت  یجا ات بژ  ترتیژ  در    آزمونپسو  آزمونپیحمیا  ین باز با توج  ب  جسول 

 بژ  ترتیژ    آزمژون پسو  آزمونپیحو در گروه کنترل در  11/32و  11/31گروه آزمایشث 

گژروه   آزمژون پژس  و آزمژون پژیح است  ا  را  استا سارد ایژن متغیژر در    13/31 و 23/31

اسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در   ا  ژژرا  واسژژت  31/1و  11/1آزمژژایح بژژ  ترتیژژ   

میژا  ین   شودمثک  دیسه  طور مان  است 41/1و  10/1 ب  ترتی  آزمونپس و آزمونپیح

 بیشتر از میا  ین گروه کنترل است  آزمونپسگروه آزمایشث در 
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و  آزمونپیحب  تفکی   3اطالعات توتیفث ادراک دی ران در جسول  :ادراک دیگتان

 در گروه آزمایح و کنترل ارائ  شسه است  آزمونپس

 هاگروه. اطالعات توصیفی ادراک دیگران به تفکیک مرحله سنجش در 2جدول 
 آزمونپس                          آزمونپیح عوامل یآمار شاخ  

 گروه آزمایح

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

    1                                            1 

43/11                                43/31 

911/0                                     31/1 

-                            12/33 

 کنترل گروه

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

1                                             1 

11/12                               00/11 

12/1                                  41/1 

-                             23/11 

ادراک دی ژران بژ  ترتیژ  در     آزمژون پژس و  آزمونپیحمیا  ین  بازبا توج  ب  جسول 

بژ  ترتیژ     آزمژون پسو  آزمونپیحو در گروه کنترل در  43/31و  43/11گروه آزمایشث 

گژروه   آزمژون و پژس  آزمژون پژیح است  ا  را  استا سارد ایژن متغیژر در    00/11 و 11/12

اسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در   و ا  ژژرا اسژژت  31/1و  91/0آزمژژایح بژژ  ترتیژژ   

میژا  ین   شودمثک  دیسه  طور مان  است 41/1و  12/1 ب  ترتی  آزمونو پس نآزموپیح

 بیشتر از میا  ین گروه کنترل است  آزمونپسگروه آزمایشث در 

و  آزمژون پژیح بژ  تفکیژ      3توتژیفث ابژراز وجژود در جژسول      اطالعژات  :ابتاز وجددد 

 در گروه آزمایح و کنترل ارائ  شسه است  آزمونپس
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 هاگروه. اطالعات توصیفی ابراز وجود به تفکیک مرحله سنجش در 3جدول 

 آزمونپس                        آزمونپیح عوامل شاخ  آماری 

 آزمایح گروه

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

1                                        1 

14/11                                 11/33 

29/0                               19/3 

 12/33                                    ژ

 کنترل گروه

 تعساد

 میا  ین

 استا ساردا  را  

 شسهتعسیلمیا  ین 

1                                           1      

31/11                               23/11 

91/0                                  21/1 

-                         23/11 

ابژراز وجژود بژ  ترتیژ  در گژروه       آزمونپسو  آزمونپیحمیا  ین  3با توج  ب  جسول 

 31/11بژ  ترتیژ     آزمونپسو  آزمونپیحو در گروه کنترل در  11/33و  14/11آزمایشث 

گروه آزمژایح بژ     آزمونو پس آزمونپیحاست  ا  را  استا سارد این متغیر در  23/11 و

و  آزمژژونپژژیحاسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در  و ا  ژژرا اسژژت  19/3و  29/0ترتیژژ  

میژا  ین گژروه    شژود مژث کژ  دیژسه    طژور  مژان   اسژت  21/1و  91/0 بژ  ترتیژ    آزمونپس

 بیشتر از میا  ین گروه کنترل است  آزمونپسآزمایشث در 

باعژ  افژیایح   ای ای از طریچ دنسرسژا   آموزش ب  س   م اوره :فتضیه اول پژوهش

 شود پای  ششم ابتسایث شهر تهران مث شنواکم آموزاندا حمسیریت  یجا ات 

 مدیریت هیجانات مؤلفهدر  گروه دو آزمونپس. نتایج تحلیل کوواریانس بین 4جدول 
 شاخ  آماری

 توان آزمون اور ا سازه معناداریسطف  F درج  آزادی مجموع مجذورات متغیر ا

 گروه
 آزمونپیح

03/131 

10/3 

1 

1 

13/13 

10/1 

001/0 

304/0 

11/0 

13/0 

1 

33/0 

 خطا

 کل

23/30 

124 
13     

مژسیریت  یجا ژات    کوواریا س بین دو گروه در مؤلفژ   تایج ت لیل  4با توج  ب  جسول 

  متغیژر مسژتقل بژا    شژود مژث  تمییژس  001/0 معنژاداری  سطف و F=  13/13و  1آزادی  درج با 
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فرض تفر را رد  1  آزمون  یی با توان کنسمثواریا س متغیر وابست  را ت یین  11/0اور  ا سازه

  (p >01/0  استکرده 

ای باعژ  افژیایح   ای از طریچ دنسرسژا   آموزش ب  س   م اوره :دوم پژوهش فتضیه

 شودپای  ششم ابتسایث شهر تهران مث شنواکمادراک دی ران دا ح آموزان 

 ادراک دیگران مؤلفهدر  دو گروه آزمونپس. نتایج تحلیل کوواریانس بین 5جدول 

 شاخ  آماری
 متغیر ا

مجموع 
 توان آزمون اور ا سازه سطف معناداری F درج  آزادی مجذورات

 گروه
 آزمونپیح

39/342 

91/2 

1 

1 

34/112 

91/4 

001/0 

042/0 

93/0 

39/0 

1 

13/0 

 خطا

 کل

12/12 

111 

13 

11 
    

 کوواریا س بین دو گروه در مؤلف  ادراک دی ران بژا درجژ   آزمون  1با توج  ب  جسول 

اوژر     متغیر مستقل بژا ا ژسازه  شودمث تمییس 001/0 معناداری و سطف F=  34/112و  1آزادی 

فژرض تژفر را رد کژرده     1  آزمون  یی بژا تژوان   کنسمثواریا س متغیر وابست  را ت یین  93/0

 .(p >01/0  است

ای باعژ  افژیایح   ای از طریچ دنسرسا  ب  س   م اوره آموزش :فتضیه سدم پژوهش

 شودپای  ششم ابتسایث شهر تهران مث شنواکممسیریت  یجا ات دا ح آموزان 

 ابراز وجود مؤلفهدر  دو گروه آزمونپس. نتایج تحلیل کوواریانس بین 6جدول 

 آماریشاخ  
 توان آزمون ا سازه اور سطف معناداری F درج  آزادی مجموع مجذورات متغیر ا

 گروه
 آزمونپیح

02/143 

001/0 

1 

1 

91/34 

003/0 

001/0 

921/0 

14/0 

001/0 

99/0 

01/0 

 خطا

 کل

13/41 

2111 

13 

11 
    

  آزمون کوواریا س بین دو گژروه در مؤلفژ  ابژراز وجژود بژا درجژ        2با توج  ب  جسول 

اوژر     متغیر مسژتقل بژا ا ژسازه   شودثم ییستم 001/0 یمعنادار و سطف F=  91/34و  1آزادی 
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فرض تفر را رد کرده  99/0  آزمون  یی با توان کنسثمواریا س متغیر وابست  را ت یین  14/0

  (p >01/0  است

 یجژ  در تپهو ح تمییس و فرض تفر رد شسه، پژس    ایی فر توج  ب   تایج ضاتل ،  با

مژسیریت    ثارت ژاط در افژیایح مهژارت    یادنسرسژا   از طریچ  ایم اورهآموزش ب  س   

 پای  ششم تمویر دارد  شنواکمموزان دختر آادراک دی ران و ابراز وجود( دا ح یجا ات، 

 گیتییجهنتبحث و 

بژر   یادنسرسژا   از طریژچ   ایم اورهآموزش ب  س    یرتموبررسث  با س پهو ح ضا ر 

پای  ششژم ابتژسایث شژهر تهژران تژورت       شنواکمآموزان دا ح ارت اطث ی امهارتافیایح 

آموزا ث ک  با سژ    دا ح  ای ارت اطثپهو ح، مهارت  ایی فر پذیرفت  برای بررسث 

 آمژژوزش دیس ژژس در مقایسژژ  بژژا مهژژارت ارت ژژاطث     یا دنسرسژژا و از طریژژچ  ایم ژژاوره

با روش سنتث و متساول بررسث شس  درکل  تایج پهو ح ضاکث  یسهدآموزشآموزان دا ح

و از طریژچ   ایم ژاوره کژ  بژ  سژ       آمژوزا ث دا ژح از آن است ک  بین مهژارت ارت ژاطث   

آموزش دیس س در مقایس  با آموزش سنتث و متساول تفژاوت معنژاداری وجژود     یادنسرسا  

و از طریژچ   ایم ژاوره آموزا ث ک  بژا سژ     این تورت ک  مهارت ارت اطث دا ح دارد  ب 

ک  با روش مرسو  و متساول آمژوزش   ثآموزا دا حآموزش دیس س،  س ت ب   یادنسرسا  

بژر   یادنسرسژا   ای از طریچ آموزش ب  س   م اورهاد ک  دیس س بیشتر است   تایج  شان د

 یرگژذار تمو شژنوا کمدی ران و ابراز وجود دا ح آموزان  ادراک افیایح مسیریت  یجا ات،

 بوده است 

از طریژچ   ایم اورهپهو ح و اوربخشث روش آموزش ب  س    ی فر  ییستمبا توج  ب  

به ژود در   یاگو ژ  بژ   شژنوا کژم آمژوزان  ا ژح ، بعس از مستث مشژا سه شژس کژ  د   یادنسرسا  

و بعس از گفت ویث ک  بژا   شسثمدی ران و ابراز وجود آ ان دیسه  ادراک مسیریت  یجا ات،

معلمین، مشاور، مسیر و  مبنین والسین دا ح آموزان ب  عمژل آمژس، آ ژان دنژین اسژتسزل      

آمژوزش دادن    ای آموزشژث جهژت   یادنسرسا  و  ایم اورهکرد س ک  استفاده از س   

 شژنوا کژم وجود و ادراک دی ران، این توا ایث را در دا ح آموزان  ابراز مسیریت  یجا ات،

اجتمژاعث بژازخورد مم تژث دریافژت کننژس و از        ژای یطم ک  در  یاگو  ب  د سثمافیایح 
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و برقژراری روابژط بژین فژردی را      کنسثمبا بازخورد ای منفث جلوگیری   اآنروبرو شسن 

  کنسثمتسهیل   اآنبرای 

 ،طل ژس ثم را خاتث ی امهارت و بوده مشکل شنوایث دیسهی آس کودکان آموزش

 ایژن  ی یاز ژا  و عالیژچ  تژ یف  شناسژایث  بژ   بایس افراد این ب  ت یف آموزش یبرا لذا

 و  شژا     رگو   ( 1319 مکاران، و  یلثپرداخت   مناس  درسث بر ام  تسوین و گروه

 ارائژ   ، یژاز  و  ژا یثتوا ژا  فراخژور  بژ   شژنوایث  باقیما ژسه  از اسژتفاده  و یباژر  عالمژت  یا

 کودکان، این آموزش در ضواس سایر  میمان گرفتن ب  کار و یدیسار کافث ی مود ا

 ( 1319  یکخو،است   ی رور

 را ییژادگیر  تجارب از یافت سازمان یث ابر ام  توا نسثم آموزشث یا ایرسا   دنس

 ییژادگیر  بر اییههو یستمک  اآن در ک  آور س فرا م شنوایث دیسهی آس فراگیران یبرا

 ،دنسگا ژ  ضژواس   از استفاده (1994، سالمون  یردگثم تورت مختل  ضواس طریچ از

 ییادگیر در فراگیران مشارکت افیایح امکان ،یتاویر و کافث ی اممال آوردن فرا م

 در تسژلط  ضژس  بژ   رسژیسن  تژا  یفژرد  ی ژا تفژاوت  بژ   توجژ   بژا  تمرین و تکرار امکان و

 درواقژع  ( 1313عطژاران، اسژت    آموزشژث  ی ژا رسژا    دنژس  فوایژس  ازجملژ   ییژادگیر 

اسژت؛ زیژرا اسژتفاده از     شژنوا کژم برای کودکان  یآورفناز  یثبهاگرانبخح  ایدنسرسا  

  ژا آنزیر ژویس شژسه باعژ  جژذابیت آمژوزش بژرای         ژای یلمفژ و  یا مایثپومتن، تاویر، 

و بژرای ارائژ  اطالعژات بیشژتر از      د ژس ثمپاسخ   ادستلمس  ب  رایا   ازآ جاک و  شودثم

و ب  قسرت شژنوایث  یژاز  سار ژس، دا ژح آمژوزان دارای  قژ         کننسثمضس بینایث استفاده 

 اییل وسژ آن را  تژوان ثم؛ بنابراین شو سث مشنوایث  ن ا  کار کردن با آن با اشکال مواج  

 ( 1310تلقث  مود  جوادیان، شنواکمبرای دا ح آموزان  اشنوا و  یسبخح و

توان آمژوزش   ای شخاث آموزش مثای با تمکیس بر جن  م اوره یوهشعالوه بر این در 

آسژا ث  توا س مفا یم و اطالعات را ب را از ضالت جسیت خار   مود، در تیج  یادگیر سه مث

ای را ژث اسژت بژرای    طور خالت ، بیان و ا تقال اطالعات ب  روش م ژاوره دریافت کنس  ب 

 ( 3001دگیر سه  مایر و کالرک،سازی فراینس پردازش اطالعات در یاآسان
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 یادنسرسژا   در طراضژث   سژازی شخاژث استفاده از اتژل   دار سثممایر و کالرک بیان 

مژوارد دریژافتث را پژردازش و اسژتفاده از کلمژات بژ         کنژس ثمآموزشث شاگردان را تشویچ 

 ایم ژاوره  ی ژا مهژارت و اینکژ  آمژوزش    شژود ثمژ باع  یادگیری بیشتر  ایم اورهروش 

 ( 1911م  وبیت اجتماعث میان  مسازن را افیایح د س  زد، توا سثم

شژنوا،  یکث از رویکرد ای آموزشث مهم برای دا ح آمژوزان کژم   ک ازآ جایثبنابراین 

عنوان گرو ژث از افژراد   دیسه شنوایث  م ب و افراد آسی  ای ارت اطث است آموزش مهارت

گیژژری از فنژژاوری اطالعژژات و ارت اطژژات در جامعژژ  ضژژچ آمژژوزش و پیشژژرفت دار ژژس، بهژژره

تژوان بژا فژرا م کژردن امکا ژات،      ومر باشس در ضقیقت مژث  مممر توا سثمآموزش این گروه 

قژژاء دا ژژح و کسژژ    ژژای زز  بژژرای ارت ژژای مورد یژژاز فرتژژت تجهیژژیات و زیرسژژاخت

افچ جسیسی را در فراینس آموزشث کشورمان  ای جسیس برای این افراد فرا م کرد و مهارت

 آورد  ب  وجود

 منابع

ای از طریچ دنسرسا   ایم اوره تورتب ارائ  مطال   یرتمو(  1311اضمسی مخ ری، مو ا  

پای  دو   ای آموزشث بر یادگیری، یادداری و ا  ییش پیشرفت دا ح آموزان 
لو  کارشناسث ارشس، دا شکسه روا شناسث و ع  ام یانپا را نمایث درس علو  

  ئثتربیتث دا ش اه عالم  ط اط ا

بررسث اور آموزش از (  1393   ضسن رست ار پور، علیخا ث، مرتضث؛ تابره؛ ،بذرافشان

یادگیری درس علو    ای آموزشث( بر یا دنسرسا   یکثالکترو طریچ م توای 

 تعلیم و تربیت استمنایث  مجل  شنوایث  دیسهی آسدختر  آموزانپای  ششم دا ح

  131پیاپث -3دهار ، شماره  سال

در و  قح آن  یادنسرسا  (  1311  زارعث زوارکث، اسماعیل و جعفرخا ث، فاطم  

  91، شماره استمنایث یتو تربمجل  تعلیم ویهه،  آموزش
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بر مییان  یادنسرسا  آموزشث  یرتمو(  1391  زوارکث، اسماعیل و غری ث، فرزا   زارعث 

شهر ذ نث پای  دهار   توانکم و یادداری ریا ث دا ح آموزان دختر یادگیری

  91، سال دو ، بهار 1، شماره افراد استمنایث ثشناسروانفالنام  . اراک

 .کودکان استمنایث وپرورشآموزش(  1904ساموئل، ای؛ کرک، جمیی؛ جث، گازگر  

 آستان قسس   شر: ( 1310  جوادیان ترجم  مجت ث

اطالعات  یفناور بر م تنث ابتسایث دوره در علو  آموزش(  1313س   م م عطاران،
 .قلم م راب ا تشارات: تهران  (اول داپ 

آموزشث بر یادگیری یادداری مفا یم ریا ث  یادنسرسا   یرتمو ( 1311  غری ث، فرزا   

  ام یانپا  شهر اراکذ نث آموزش پذیر پای  دهار  ابتسایث  توانکم آموزاندا ح

  ئثشناسث ارشس دا ش اه عالم  ط اط اکار

(  ارت اطات و پیو س ای اجتماعث  امن سالمت فرد و جامع    شری  کار 1311  یآبادقاسم

 و کارگر 

ارت اطث بر م نای سنت  ی امهارت ی اروش(  بررسث اتول و 1311کریمث، مر ی   

 ئث شناسث ارشس دا ش اه عالم  ط اط اکار  ام یانپامعاومان  ع(  

 م ا ث  ظری 31یادگیری الکترو یکث در قرن (  3003، تری  ا سرسونگریسون، دی آر و 

(  تهران: 1314اسماعیل زارعث زوارکث و سعیس تفایث موضس   ترجم  و عملث( 

 ا تشارات علو  و فنون 

 بر رشس یادنسرسا  اوربخشث آموزش  ( 1393شریفث درآمسی، پرویی  و  مرادی، رضیم

مجل   .اجتماعث دا ح آموزان دختر  اشنوا پای  دو  را نمایث  تهران ی امهارت

 ( داپ یرز  علو  شناختث و رفتاری  ی اپهو ح

 و تعلیم  شری   اشنوا آموزاندا ح در خوا سن و عیت بررسث(  1319   فاطم   یکخو،
  101-14، 19 ،استمنایث تربیت

 ( 1312د   م مو ،یمهرم مس ماطفث؛ شری ، اضمسر ا؛  ار، م مسر ا؛  یلث،

 ثشناختجامع  :عالث آموزش در پاسخ و درسث بر ام  یپیامس ا و  االیا 

 .اتفهان دولتث دا ش اه ا تشارات :اتفهان(  دو  داپ  یکاربرد



..ی.اچندرسانه طریق از یامحاوره سبک به آموزش یرتأث   
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