
 یاچندرسانهبه کمک اجتماعی  هایمهارت آموزش تاثیر
 یاضیر یریادگیاختالل  با آموزاندانش نفسعزتبر  آموزشی

 2زوارکیاسماعیل زارعی ،1رحیم مرادی

 5/51/51تاریخ پذیرش: 51/6/51تاریخ دریافت:

 چکیده

 بر آموزشی ایچندرسانه کمک به اجتماعی هایمهارت آموزش تاثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش
آزمایشی با طرح شبه روش پژوهش . انجام شد ریاضی یادگیری اختالل با آموزاندانش نفسعزت
 یساله 55 تا 6 موزان پسرآدانشی کلیهی آماری شامل . جامعهبود گواهبا گروه  آزمونپس-آزمونپیش

 فر انتخاب و پس از همتاسازین ۶6 هااز بین آن که بودند کرج در شهر ریاضی یادگیری دارای اختالل
 ۵1 یجلسه ۸ طی آزمایش گروهبه افراد شدند.  جاگماریگواه و  یشگروه آزما ۲در  تصادفی طوربه

 به روشگواه  گروهافراد  داده شد؛ اما آموزش ساخته محقق ایچندرسانه افزارنرم از استفاده با ایدقیقه
 افزارنرم کمک به اجتماعی رفتارهای آموزش که داد شانن کوواریانس تحلیل نتایج. دیدند آموزش متداول

 بر این اساس .است داده افزایش رایادگیری  اختاللبا  آموزاندانش نفسعزت معناداری طوربه ایچندرسانه
 ایاختالل یادگیری از چندرسانه با آموزاندانش بههای اجتماعی آموزش مهارت شود برایپیشنهاد می

 آموزاندانشاین  نفسعزتو تقویت موجب بهبود زیرا  ؛استفاده شود معمولروش در کنار  آموزشی
 .دشومی

 یادگیری اختالل، نفسعزتاجتماعی،  هایمهارت، آموزشی ایچندرسانه :واژگان کلیدی
 ریاضی.

 مقدمه

 و برگرکرونن) است ویژه آموزش هایمقوله نیزتریبرانگجنجال از یكی یادگیری اختالل
ه تبع آن استعدادها، گذارد و بروی فرایند یادگیری اثر می این اختاللزیرا ؛ (۲115 ،۶مایر

 گیردن قرار میآ تاثیرشخصیت فرد تحت  یطورکلبهیی و ها، آموزش، کاراعالیق، نگرش
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3. Kronenberger & Meyer 
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-ختالل یادگیری در مواجهه با شكستا با آموزاندانش (.5۶۸1،ملكیقرابحیو ص پوربابا)

-می یضداجتماعهیجانی و رفتارهای های آشفتگیدچار  یجتدربهپی درهای تحصیلی پی

اختالل  با آموزاندانشویژگی (. 5۶55زاده، فر و دشتبانارفعی، تمناییصدیقی)شوند 
بامینگر و کیم )از: وجود مشكالتی در پردازش اطالعات اجتماعی  اندعبارتیادگیری 

(؛ دارا بودن سطح ۵۲11 ،۲ینراو) یفرد نیبهای مهارت(؛ ضعف در ۲11۸ ،5کیند -هی
سازی و هم ت سازگاری هم در درون؛ داشتن مشكالیریگگوشهباالیی از طرد اجتماعی و 

 هاییتوانای از مورد چند یا یک در یادگیری اختاللبا  آموزاندانش. سازیدر برون
 اللاخت(. ۲11۵، ۶)شارما دارند جدی مشكالت ریاضیات و نوشتن خواندن، مانند تحصیلی

 (. اختالل۲155، 6الریالرد و وارما باترورث،) است شدهشناخته 1نام دیسكلكولیا به ۵ریاضی
 از شكلکیتنها . دارد اشاره زندگی گستره در ریاضی یتواننا از وسیعی دامنه به ریاضی

 متفاوت است دیگر فرد به فردی از مشكالت گوناگونی و ندارد وجود ریاضی نارسایی
 (.۲116، 7انی یادگیری)مرکز ملی ناتو

موجود در کمک به  یهافرصتبا پیشرفت فناوری، لزوم استفاده از  زمانهم از طرفی 
 ای کهگونهبه ؛تر شده استقبل مهم از روز هر و ناتوان با نیازهای ویژهبهبود زندگی افراد 

به  های مناسب را برای دستیابیتواند فرصترد فناوری اطالعات و ارتباطات میکارب
، ترجمه ۲11۵ ،)فلورین و هگرتی سازد فراهممستقل  طوربهآموزشی  یهابرنامهاهداف 

فناوری سال است که  ستیاز ب شیدر حال حاضر ب (.5۶55 ،زارعی زوارکی و جعفرخانی
 یفناور گرید امروزه کهطوریبه ؛ردیگیقرار م یبرداربهرهدر مدارس مورد رایانه 

 یاز موضوعات درس یكی عنوانبه ای سیابزار تدر کی عنوانبهاطالعات و ارتباطات تنها 
شكل و  رییتغ جادیاطالعات و ارتباطات در حال ا یفناور بلكه ؛گرددیمحسوب نم

 جهینت دراین تغییرات به وجود آمده  است. پرورش و آموزش نظامکل  یسازرگونگد
، سازگارانه و کمكی برای یشبختوانهای اطالعات و ارتباطات، تمام ابزار ظهور فناوری

                                                           
1. Bauminger & Kimhi - Kind 

2. Wiener 
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7. national center of learning disability 
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ترجمه زارعی زوارکی ، ۲117 ،)اسپاروهاک و هیلد ردیگیبرمنیازهای ویژه را در  با افراد
 (.5۶5۵ ،والیتیو 

تحولی بزرگ در فناوری  5ایرسانهچنداین است که  بحثقابلترین نكته محوری 
 اندکرده دایپای که تردههای گسها به علت کاربردیاچندرسانه .ارتباطات و اطالعات است

، شیرمحمدی) بسیار هستند توجه موردگذارند ی که روی مخاطب میتاثیرو میزان 
برای تبادل گیری از رایانه ای عبارت است از بهرهچندرسانه (.5۶51 ،و زرگری یدولچهار

 که ییانمایپوثابت و متحرک و  ، صداها، تصاویرهامتنای از مطالب از طریق مجموعه
دهد تعامل و ارتباط را مییا یادگیرنده اجازه  ۶و ابزارهایی به کاربر ۲هاود رابطوج

 (.5۶51،تیموریامیربه نقل از ، ۲115، ۵هافستتر)
 در مشكلاختالل یادگیری،  بایكی از مشكالت احتمالی در افراد  یاز طرف 

این آموزشی مهم برای  هایراهبردیكی از  بنابراین های اجتماعی است.مهارت
 عنوانبهاجتماعی  هایمهارتاجتماعی است. اهمیت  هایمهارت، آموزش آموزاندانش

دور داشت  نظر از توانینمگاه و سازگاری اجتماعی را هیچ شدن یاجتماعترین عامل مهم
از جایگاه با نیازهای ویژه توجه به رشد اجتماعی و آموزش اجتماعی کودکان  شکیبو 
این همچنین  (.5۶۸6، یكتاپژوه، خانجانی، حیدری و شكوهیبه) برخوردار است یاژهیو

تباطی را در جمعیت عادی تشكیل گروه بزرگی از افراد با مشكالت ار آموزاندانش
، 1فیلدمریدارند ) مشكلدر برقراری ارتباط  هاآندرصد  51بیش از  کهیطوربه ؛دهندمی

 را قادراست که فرد  یاشدهآموختهرهای ای از رفتااجتماعی مجموعه هایمهارت(. ۲151
 های نامعقول اجتماعی خودداری کندداشته و از واکنش اثربخشرابطه  سازد با دیگرانمی

(. هر چه محرک اجتماعی بهتر پردازش شود، 5۶51 ،زاهدبابالن، فرزانه و ستوده )سلیمانی،
 خواهد بود. ترزیآمتیموفقتعامل او با دیگران  اجتماعی کودک بیشتر و مهارت

مبتال به اختالل یادگیری در پردازش  آموزاندانشند اهمختلف نشان داد هایپژوهش
 و الد) ضعیف فردی بین هایمهارت، (۲11۸ یند،ککیمهی و بائومینگر) اطالعات اجتماعی

                                                           
1. Multimedia 

2. link 

3. User 

4. Hafstetter 

5. Merrifield 
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 و اجتماعی طرد باالی سطوحنارسایی دارند و ( ۲11۵ ،ینراو ؛۲11۶ 5ردونگو -تروپ
 درونی نوع دو هر از سازگاری مشكالت و خلق اختالل ،(۲11۸ ،و همكاران ۲استل) تنهایی

 و شناخت بنابراین. در این افراد گزارش شده است (۲11۵ ،نرگاو ؛۲11۵ ،شارما) بیرونی -
 تعلیم متخصصان و مشاوران شناسان،روان مهم وظیفه یادگیری اختالل به مبتال درمان افراد

 تربیت است. و
 متغیرهایی جمله از اجتماعی هایمهارت و نفسعزت که گفت توانمی دیگر سوی از 

 احساس اینكه برای کودک. دارند قرار هم با تنگاتنگی ارتباط در همواره که هستند
 با همراهی برای ضروری هایمهارت دارای باید باشد، داشته خودش مورد در ارزشمندی

 گزارش بر اساس(. 5۶۸۶تجلی،  یهترجم، 55۸۸سوزان و ادوارد،  پوپ،) باشد دیگران
 و اجتماعی یهامهارت کسب بدون بود خواهد قادر کسی کمتر جهانی بهداشت سازمان

 در موفقیت بر هامهارت این آموزش تاثیر. باشد داشته بخشی رضایت زندگی وجود، ابراز
 بنابراین. است پذیرامكان افراد اجتماعی–روانی ظرفیت یکاردست طریق از زندگی
 با تا سازدمی قادر را هاآن و باالبرده را افراد اجتماعی روانی ظرفیت ،هامهارت این آموزش

 .آورندیرو تحمل با همراه و سازگارانه رفتاری به موقعیت تحلیل و اندیشه
دارا بودن سطح مناسبی از  هستند ویژه هایآموزش نیازمند که آموزانیدانش مورد در 
 شودمی موجب پایین نفسعزت مقابل، در. است برخوردار یاریبس اهمیت از نفسعزت

 روز و کنند حقارت و ضعف احساس خود عادین همساال در مقابل آموزاندانش نیا
 هایمهارت ،بنابراین. شود بیشتر آنان عاطفی و سازگاری مشكالت و ترمنزوی روزبه

 همچنین .است جوامع و هافرهنگ یهیکل در شدن اجتماعی عناصر از یكی اجتماعی
 تشكیل را فردیبین عملكرد توانایی از بزرگی بخش دیگران با موثر ارتباط توانایی

 تجارب لیتحل و هیتجز برای جدی تالش رسمی آموزش در . از طرف دیگردهدمی
 است نگرفته صورت اجتماعی روابط برقراری هایمهارت به بخشیدن بهبود و اجتماعی

 (.5۶۸5 قوام،ابراهیمی رجمهت ،5551 ،)فونتانا
 -دیداری طریق وسایل از یریادگیدرصد  71 شدهانجام هایپژوهش بر اساس

 از یادگیری درصد 5۶ تنها کهیدرصورت ؛شودمی انجام بینایی حس یلهیوسو به یریتصو

                                                           
1. Ladd & Troop-Gordon 

2. Estell  
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 6 بساوایی ترتیب به حواس دیگر و ردیگیم انجام صوتی وسایل و شنوایی حس طریق
 که است دلیل همین به .دارند تاثیر یادگیری در درصد ۶ هرکدام چشایی و یبویای درصد،
 کنندمی ایفا حیاتی نقش ارتباطات و اطالعات فناوری ،مدارس طراحی در امروزه

 با ترکیب در مربی عنوانبه رایانه کاربرد که دندهمی نشان هاپژوهش (.5۶۸۶ فتاحیان،)
 هایمهارت و سنتی یهادوره در یادگیری افزایش باعث آموزش برای سنتی آموزش

 تشویق آموختن بهتر به کنند کاررایانه  با اگر آموزاندانش همچنین. شودمی ایپایه
 و مداد یک از ایگسترده و وسیع یطهیح کمكی های(. فناوری5۶۸5 عچرش،) شوندمی

 هایفناوری این. دگیربرمی در را رایانه مانند باالیی و برتر هایفناوری تا ساده کاغذ
 شوندمی بندیطبقه باال و میانی پایین، یهایفناور گروه سه به آموزش لحاظ از حمایتی

 نیازهای با کودکان برای فناوری از بهاییگران بخش (. رایانه۲115 ،5و دشلر کراسخوما)
 و نزماهم صورت به را تصویر و صدا متن، قبیل از یاطالعات مختلفی منابع که است ویژه

 برای محرکی عامل وشود می تجربه کسب باعث داده و ارائه هم کنار در هماهنگ
و  ویزنتز) بخشند بهبود را خود ارتباطی و کالمی هایمهارت بتوانند تا است کودکان

 (.۲151 ،۲فلش
 ازجمله. است شده حمایتمتعددی  هایپژوهش یلهیوسبه رایانه بر مبتنی آموزش

در  نوشتن عملكرد بهبود موجب رایانه بر مبتنی آموزشی هایشیوه یریکارگبه
پژوهش (. ۲116 ،۶، فیزر و کوپریسباتلر ،ونگ) است شده ءامال اختالل با آموزاندانش

 که آموزان دارای ناتوانی یادگیری در امالءدانش داد ( نشان5۶5۶) پورعظیمی و موسوی
 متداول به روش که آموزانینشدا به نسبت دیدند آموزش یاردیكته ایچندرسانه با

 داشتند. بنابراین امال درس در باالتری پیشرفت تحصیلی معناداری صورتبه دیدند آموزش
وهشی ( پژ5۶5۲مرادی ) .است موثر امال یادگیری ناتوانی بهبود در یاردیكته ایچندرسانه

 موزانآدانش های اجتماعیبر رشد مهارت آموزشی ایچندرسانه تاثیرتحت عنوان 
از این  آمدهدستبهانجام داد. نتایج  آزمایشینیمهروش  با ابتداییاول  یپایه درخودمانده

ی را نشان داد که مطالب را از آموزاندانشهای اجتماعی برتری میزان رشد مهارت پژوهش
 تاثیر ( پژوهشی تحت عنوان5۶۸۸ریبی )غ .دریافت کردند آموزشی ایچندرسانهطریق 

                                                           
1. Schumaker & Deshler 

2. Wiznitzer & Scheffel 

3. Wong, Butler., Ficzere, &Kuperis 
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 توانکم آموزاندانشبر یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی در  آموزشی یاچندرسانه
برتری  از این پژوهش آمدهدستبهنتایج جام داد. ان ابتداییچهارم  یپایهپذیر ذهنی آموزش

 ایچندرسانهی را نشان داد که مطالب را از طریق آموزاندانشمیزان یادگیری و یادداری 
 .سوم دریافت کردندهمراه با آموزش مر آموزشی

گرفت  انجام( ۲111، 5کولوگمک از نقل ، به5551 ،جونز) توسط که تحلیلی فرا در
تا  دبستان از تحصیلی رشد در مثبتی اثر رایانه کاربرد که داد نشان مستقل پژوهش ۶6

 هایآموزش که ویژه یادگیری هایاختالل با آموزاندانش هابررسی این در. دارد دانشگاه
 نحو به ریاضی و خواندن، امال دروس در عملكردشان بودند، کرده دریافت را اینهرایا

 نشان را بهتری نگرشی هایمهارت توجهیقابل طوربه نیز و بود شدهتقویتمعناداری 
 ،و کیومرثی مومنی ،کاظمی از نقل به ؛55۸1 ،دشلر وارنر، وایت، اسخومیكر،) اندداده

 یادگیری ناتوانی با آموزاندانش بین که رسید نتیجه این (، به۲155) ۲آخوندی .(5۶51
 متداول روش به که آموزانیدانش و اندکرده دریافت را ایچندرسانه آموزش که خواندن
 .است بوده ترموثر ایچندرسانه آموزش و دارد وجود داریمعناتفاوت  ،انددیدهآموزش
های از فناوری استفاده تاثیر تحت عنوانرا ی پژوهش( ۲151) ۶ اینگرسول ر وواین

انجام  اوتیسماختالل طیف  مبتال بهاجتماعی به افراد  هایمهارتکامپیوتری برای تدریس 
های کامپیوتری مانند نشان دادند که استفاده از فناوریدر این پژوهش  هاآن. ندداد

تواند در بهبود جازی میهای واقعیت مای( و محیطهای کامپیوتری تعاملی )چندرسانهبرنامه
 و ۵رایز واقع شود. موثر اوتیسم مبتال به آموزاندانشاجتماعی و ارتباطی  هایمهارت رشدو 

بر  مبتنی اطالعات فناوری از استفاده عنوان تحت موردی پژوهش یک (۲151همكاران )
 در ذهنی یماندهعقب و یمغز فلج آموزاندانش به ریاضی تدریس در ایچندرسانه تمرین

 هاآن. گرفت قرار بررسی مورد آموزدانش دو پژوهش، این در. دادند انجام ابتدایی قطعم
 منظوربه ،آموزدانش دو این از یكی برای را تمرین حل هایایچندرسانه از ایمجموعه

 فلج دیگری و ذهنیتوانی کم آموزاندانش این از یكی. بردند کار به ریاضی مهارت بهبود

                                                           
1. McCullough 

2. Akhondi 

3. Wainer & Ingersoll 

4. Reis 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671000125X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671000125X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175094671000125X


 873  نفس...عزت بر آموزشی ایچندرسانه کمک به اجتماعی هایمهارت آموزش تاثیر

 تا داشت قرار وب بر مبتنی نظام یک داخل در تمرین و حل ایچندرسانه این. داشت مغزی
 ایچندرسانه طریق از که کردند مشاهده پژوهشگران در نهایت. کند حمایت یادگیری از

 مفاهیم توانست آسانیبه و شد مندترعالقه و خودمختارتر آموزدانش این تمرین، حل
( ۲151) خانداد.  نشان خود از کار به ادامه برای را بیشتری اشتیاق و بگیرد یاد را ریاضی

 متفاوت یادگیری نیازهای با آموزاندانش یادگیری بر ایچندرسانه تاثیر زمینه در پژوهشی
 اختالل دارای یا که سال یازده زیر آموزاندانش از نفر 5۵ را پژوهش این نمونه. داد انجام

 سیستم که داد نشان پژوهش نتایج. دادمی لتشكی بودند، داون سندروم دارای یا و اوتیسم
 بررسی .دهدمی افزایش را یادگیری و دارد مثبت تاثیر یادگیری در ایچندرسانه

 آموزش تاثیر درباره یپژوهش ایران در تاکنون که دهدمی نشان موجود هایپژوهش
با  نآموزادانش نفسعزت بر های آموزشیایچندرسانهاجتماعی به کمک  هایمهارت
 از هاپژوهش گونهاین اجرای که است ذکر شایان. است انجام نشده یادگیری اختالل
 هایشیوه و راهكارها تواندمی آمدهدستبه نتایج و است برخوردار خاصی اهمیت
 ارائه پرورش و آموزش اندرکاراندست و مشاوران شناسان،روان به را درست یآموزش

 بسیار تعداد وجود های نوین و همچنین با توجه بهه عصر فناوریب توجه با ،روازاین. نماید
 اهمیت به توجه با و برندمی رنج پایین نفسعزت از که نوجوانانی و کودکان از زیادی
 با آموزاندانش نفسعزت ارتقای و فردیبین روابط در اجتماعی هایمهارت زیاد بسیار

 آیا که شد طراحی پرسش این به گوییخپاس منظوربه حاضر پژوهش اختالل یادگیری،
اختالل  با آموزاننفس دانشبر عزت ایچندرسانه کمکاجتماعی به  هایمهارت آموزش

 است؟ موثر ریاضی یادگیری

 پژوهش روش
جامعه  .بودگواه گروه  با آزمونپس-آزمونپیش با طرح زمایشینیمه آپژوهش  روش

 شهر کرج ریاضی یادگیریاختالل  باساله  55 تا 6 پسر آموزاندانش تمامی شاملآماری 
 دارای یساله 55 تا 6 پسر آموزاندانش یکلیه از .ندبود 5۶55-5۲در سال تحصیلی 

 بودند نفر 75 که کرج یادگیری اختالل ویژه آموزشگاه در مستقر ریاضی یادگیری اختالل
پایه  نظر از هاآنو پس از همتا کردن  انتخاب دسترس درگیری با روش نمونه نفر ۶6

 .شدند تقسیمگواه  و آزمایش گروه دو به تصادفی شیوه تحصیلی و نوع اختالل یادگیری به
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ورود  معیار .بودندپنجم ابتدایی  تا اول هایپایهپایه تحصیلی بین  نظر از کنندگانشرکت
  داشتن اختالل در درس ریاضی بود.

ای افزار چندرسانهنرمو  سمیتا کوپر نفسعزت پرسشنامهابزارهای پژوهش شامل 
 پردازیم. بودند که در ادامه به توصیف آنها می

 نفسعزت پرسشنامه از نفسعزت ارزیابی برای: اسمیت کوپر نفسعزت پرسشنامه
 خود به نسبت بازخورد سنجش منظوربه پرسشنامهاین شد.  استفاده( 5567) 5سمیتکوپر اا

 مقیاس یک که شده فراهم شخصی و وزشگاهیآم خانوادگی، اجتماعی، قلمروهای در
 یا عقاید احساسات، که است ماده 1۸ شامل پرسشنامه. است شده افزوده آن به سنجدروغ

 از یک هر مواد. دهد پاسخ به آن باید دهندهپاسخ و کندمی توصیف را فرد هایواکنش
 مقیاس ماده، ۸ اجتماعی مقیاس ماده، ۲6 عمومی مقیاس: از اندعبارت هامقیاس زیر

 هامقیاس زیر نمرات ماده. ۸ دروغ مقیاس و ماده ۸ آموزشگاهی مقیاس ماده، ۸ خانوادگی
 مثبتی تصویر واجد افراد آن در که را ایزمینه کردن مشخص کلی،امكان ینمره نینهمچ و
 ربیانگ ایران از خارج و ایران در هابررسی (.5567 اسمیت،) سازدمی فراهم هستند خود از

( 5567) اسمیت. است برخوردار قبولی قابل روایی و پایایی از آزمون این که است آن
 بازآزمایی روش با. ه استکرد گزارش 1 ۸۸/1 هفته پنج از بعد را بازآزمایی ضریب
 ۸1/1 و 77/1 ترتیب به روز دوازده و هفته چهار فاصله با ایران در آزمون این اعتبار ضریب

 هایپژوهش در ۸۶/1 تا ۸5/1 بین شدهگزارش درونی همسانی ضریب. است شدهگزارش
 ضریب از استفاده با آزمون این اعتبار میزان حاضر پژوهش در .است بوده متغیر مختلف

 اجرا گروهی یا فردی صورتبه توانمی را پرسشنامهاین  .شد برآورد 75/1 کرونباخ آلفای
 کار به باال به سال ۸ از ایمدرسه نوجوانان و کودکان مورد در آموزشگاهی شكل. کرد
 پایان به را خود عمومی تحصیالت که است اشخاصی به مربوط البزرگس شكل .رودمی

 آزمون این گذارینمره شیوه. است دقیقه 51 تقریباً آزمون اجرای مدت. اندرسانده
 آن حداکثر و صفر بگیرد تواندمی فرد یک که اینمره حداقل است. یک و صفر صورتبه

 به. دارند باالتری نفسعزت کنند کسب بیشتری نمره آزمون این در که افرادی. است 11
 باال نفسعزت دارای کند کسب ۲1 از باالتر نمره آزمون این در که فردی که صورت این

 .است پایین نفسعزت دارای آورد، دست به مقدار این از ترپایین که فردی و

                                                           
1  . Coopersmith 
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 توسط ایچندرسانه افزارنرم تولید و سناریو تدوین از پس :ایچندرسانه افزارنرم
 اجرا گروه دو هر روی بر آزمونپیش یک ابتدا انجامید، طول به ماه سه که پژوهشگران

 پرونده بخصوص و مدرسه مشاوره، والدین معلمان، نظرات از آزمونپیش اجرای برای شد.
 و شد آغاز پژوهش اجرای ،هاگروه شدن مشخص از پس. شد استفاده آموزاندانش سوابق

 و رفتارها ای،چندرسانه افزارنرم از استفاده با آزمایش گروه متوالی هفته 1 در جلسه ۸ طی
 آموزاندانش مخصوص اجتماعی تعلیمات دروس سرفصل طبق که) اجتماعی هایمهارت

 .دیدندآموزش  را( اندشدهانتخاب ویژه نیازهای با
به اجتماعی  هایمهارتجهت آموزش  آموزشی ایسانهچندربا توجه به عدم وجود 

 این هایویژگی گرفتن نظر در با، پژوهشگران اختالل یادگیری با آموزاندانش
 که پویانمایی و فیلم خصوصهب و شنیداری-دیداری هایرسانه از استفاده و آموزاندانش
 بر آموزشی ایهچندرسانتصمیم به طراحی و ساخت یک  شودمی آنان توجه جلب باعث
در طراحی  گرفتند. آموزاندانشبرای این گروه از مایر  ایچندرسانه یادگیرینظریه  اساس

مایر،  .شداستفاده  مایر ایچندرسانه یادگیری شناختی نظریهای از و تولید این چندرسانه
را  یاچندرسانهیادگیری  نظریه شناختی (5۶5۶، به نقل از زراعی زوارکی و مرادی، ۲111

که چگونگی عملكرد ذهن بشر را  هاییپیامخالف آن دسته از  : برکندمیبدین شرح بیان 
، شوندمیکه با در نظر گرفتن چگونگی ذهن بشر طراحی  هاییپیام، گیرندنمیدر نظر 

سه  پژوهشی خود هاییافته اساس برخواهند شد. مایر و مورنو  دارمعنیمنجر به یادگیری 
 هاینظام هاانسان .) کندمیزیر مطرح  صورتبه هاانسانرد یادگیری فرضیه را در مو

برای پردازش تصویری و مواد شفاهی دارند و این اطالعات را از طریق دو  ایجداگانه
زمانی اتفاق  دارمعنییادگیری  (.دوگانهفرضیه کانال ) کنندمیکانال جداگانه پردازش 

بین مواد یادگیری تصویری و به این معنا که  د.که پردازش شناختی صورت بگیر افتدمی
مقدار  نظر از هاکانالهر یک از این  فرضیه پردازش فعال(.) شودشفاهی ارتباط ایجاد 

 فرضیه ظرفیت محدود() دارندپردازش کنند، محدودیت  زمان یکدر  توانندمیموادی که 
 ایچندرسانهاز یادگیری  شناختی خود را (. مایر نظریه5۶5۶)زارعی زوارکی و مرادی، 
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، 5تلفیق نظریه بارشناختی اساس برزیر ارائه داده است. این نظریه را مایر شكل  صورتبه
 و نظریه حافظه فعال بیان کرده است. ۶، پایویو۲نظریه رمز دوگانه
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، به نقل از 7002مایر و مورنو، )ها -ایتاثیری از یادگیری چندرسانه –. یک الگوی شناختی1شکل 
 (1131دی، زارعی زوارکی و مرا

: منظور از ایچندرسانهاصل  :از اندعبارت ایچندرسانه طراحی اصولاز دیدگاه مایر 
 ایچندرسانه افزارنرممختلف  هایبخشکلمات و تصاویر در  کارگیریبهاین اصل 
دانش آموزان : ۵اصل مجاورت مكانی (.5۶5۶زارعی زوارکی و مرادی، ) استآموزشی 

که مربوط به  کلماتی ودر صفحه یا صفحه نمایشگر، تصاویر  که گیرندمیزمانی خوب یاد 
تا اینكه دور از هم به نمایش  درآیندهم هستند نزدیک به هم یا در کنار هم به نمایش 

 هم به مربوط تصاویر کلمات که زمانی: ت زمانیاصل مجاور (.5۶۸۸ کاکاوند،) درآیند
 شودمی ارائه زمانهم صورتبهشود،  ارائه سرهم پشت و پیاپی صورتبه اینكه جایبه

 از مرتبط فرم دو زمانی مجاورت و مكانی مجاورت .گیرندمی یاد بهتر آموزان دانش
 :اصل پیوستگی یا انسجام (.۲151 خان،) هستند ایچندرسانه ارائه طراحی در مجاورت

 نفراگیرا بهتر یادگیری به منجر غیرضروری و اضافی اصوات و تصاویر کلمات، حذف

                                                           
1. Cognitive Load Theory 

2. Dual Coding Theory 

3. Pairio 

4. Spatial Contiguity Principle 

 صوت

 متن

 تصویر

 حافظه

 حسی

 حافظه

 کاری
 حافظه

 بلندمدت
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 ایچندرسانه در نامرتبط و پیچیده هایپیام ارائه از که کندمی بیان( ۲151) خان .شد خواهد
 خودداری باید ،است آموزان درخودماندهدانش یادگیری با ارتباط در آن ویژه هدف که

 و پویانمایی از بهتر شفاهی بیان و پویانمایی آموزان ازدانش :5حسی هایکانالاصل  .شود
 یاد خوب زمانی آموزاندانش ،دیگرعبارتبه. گیرندمی یاد( مانیتور) صفحه روی متن
 گفتاری صورتبه چاپی متن جایبه ایچندرسانه هایپیام در موجود کلمات که گیرندمی

 بیان و پویانمایی طریق ازآموزان دانش: ۲اصل افزونگی یا مازاد (.۲151 خان،) شود ارائه
 روی بر متن کردن اضافه منطق. گیرندمی یاد متن و شفاهی بیان ،پویانمایی از بهتر شفاهی
 فرضیه را آن توانمی آنچه بر کوتاه، شفاهی بیان بر مبتنی هایپویانمایی در نمایش صفحه

 اصول تاثیر: ۶فردی هایتفاوتاصل  (.۲151 خان،) است استوار نامید یادگیری ترجیحات
 به(. 5۶۸۸ ند،وکاکا) است بیشتر برخوردارند، باال فضایی توان از که فراگیرانی بر طراحی
 دارای یادگیرندگان بر ایچندرسانه آموزش طراحی اتتاثیر که گفت توانمی عبارتی

 دارای یادگیرندگان بر همچنین و بیشتر دانش دارای یادگیرندگان به نسبت کمتر دانش
 موثرتر و گذارترتاثیر پایین فضایی درک دارای یادگیرندگان به نسبت باال فضایی درک
 (.5۶۸1 زاده،عوض و زوارکی زارعی) است

-مهارت مؤلفه 1ای دارای چندرسانه افزارنرم ایدقیقه ۵1جلسه  ۸در این پژوهش طی 

برنامه آموزشی در  ، با کمک معلم و استفاده از کامپیوتر شخصی اجرا شد.یهای اجتماع
 هاآنهای اجتماعی به مهارت هایفهمؤلیكی از  ماه و در طول یک هفته طول مدت دو

. اطالعات شد انجامطی آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنبا تحلیل آموزش داده شد.
است و در سطح آمار  شده توصیفبا استفاده از میانگین، انحراف معیار  شدهآوریجمع

 ده است.استفاده ش کوواریانساستنباطی از آزمون تحلیل 

 های پژوهشیافته
نفس گروه آزمایش آزمون نمرات عزتشود پیشمشاهده می 5طور که در جدول همان

 55/۵5 برابر با آزمونشیپآزمون آن بدون کنترل نقش سن و بوده و پس 11/۶۸معادل 
آزمون دهد. در گروه گواه نیز میانگین پیشعددی افزایش نشان می نظر ازشده است که 

                                                           
1. Modalitky Principle 

2. Redundancy Principle 

3. Individual Difference Principle. 
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رسیده است.  ۵۵/۶7ی افزایش به کم باعددی  زنظرابوده که  65/۶6نفس معادل عزت
 پردازند.های این فرضیه میجداول زیر به توصیف داده

 ، بدون پایش متغیرهاینفسعزتآزمون آزمون و پسنگین و انحراف معیار و نمرات پیشمیا .1جدول 
 آزمونپیشها و نمرات سن آزمودنی

  آزمونپس  آزمونپیش هاگروه
 انحراف معیار میانگین راف معیارانح میانگین 

 آزمایش

 گواه
11/۶۸ 
65/۶6  

۸6/۵ 
67/6  

55/۵5 
۵۵/۶7  

65/۶ 
15/6  

 شیآزمانفس گروه آزمون عزتمیانگین نمرات پس که شودیممشاهده  ۲در جدول 
ی عددی میانگین نظر از. است 15/۶۸آزمون گروه گواه معادل و نمرات پس ۵6/۵1

 باالتر از گروه گواه است. ایآموزش چندرسانهنفس گروه آزمایش پس از عزت

پس از کنترل و آزمایش گواه  یهادر گروه آموزاندانش نفسعزت آزمونپسمیانگین نمرات . 7جدول 
 آزمونها و نمرات پیشنمرات سن آزمودنی

  آزمونپیش هاگروه
 انحراف معیار میانگین 

 آزمایش

 گواه
۵6/۵1 
15/۶۸  

7۲7/1 
7۲7/1  

آزمون شود که ضریب برای مقایسه میانگین نمرات پسمالحظه می ۶ول در جد
نفس و ، عزتآزمونشیپپس از پایش نمرات ) های آزمایش و گواهنفس گروهعزت

آماری معنادار بوده است  نظر ازکه  شدهمحاسبه 5۸/1معادل  (هایآزمودننمرات سن 
(1۶/1>P.)  هش مبنی بر اینكه آموزشتوان گفت فرضیه پژومیبر اسا این نتایج 

 اختالل دارای آموزاندانش نفسعزت بر ایچندرسانه لهیوسبه اجتماعی هایمهارت
 شود.می دییتأاست،  موثر یادگیری

پس از گواه های آزمایش و گروه نفسعزت آزمونپسمقایسه نمرات  کوواریانس. نتایج تحلیل ۶جدول 
 آزمونیشها و نمرات پپایش متغیرهای سن آزمودنی

 سطح معناداری مجذورات میانگین df F مجموع مجذورات منبع

 *115/1 ۶61/6۲۲ 6/66 5 ۶61/6۲۲ آزموننمرات پیش

 5۶/1 155/۶5 ۶55/۲ 5 155/۲5 سن
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 * 1۶/1 ۵۸5/۵5 5۸/1 5 ۵۸5/۵5 هاگروه

 _ ۶۵۶/5 _ ۶۲ 5۸5/۲5۸ خطا

 _ _ _ ۶1 166۲۲ شدهحیتصحکل 

 (P<50/5 معناداری)*                                                                          

 گیریو نتیجه بحث
های اجتماعی از طریق نشان داد که آموزش مهارت پژوهشفرضیه  آزموننتایج  

گنز، بولز،  .داده استرا افزایش  یادگیریاختالل  با آموزاندانش نفسعزت ایچندرسانه
(، بوگاج، ۲155)، ۶آخوندی (،۲15۶) ۲آوی، ارن و بنوتنی(، ن۵۲15) 5گودین و فلورز

 واینر و (،۲151) 1هیز، هیرانو، مارکو، مونیبی، نوین و یگانیان (،۲151) ۵هارتمن و نیكولز

 و عظیمی(، 5۶5۲مرادی ) ،(۲151) همكاران و رایز ،(۲151) خان(، ۲151) اینگرسول
ند که هخود به این نكته اشاره داشت هایپژوهش( در 5۶۸۸غریبی ) ،(5۶5۶) پورموسوی
 ،6بصری کنندگانحمایتهای آموزشی و  ایچندرسانهخصوص هب، کمكی هایفناوری

اختالل  باآموزان دانشازهای آموزشی ویژه، از جمله آموزان با نیبرای آموزش به دانش
 توانند در یادگیرندهمی آموزشی هایفناوریاین واقع شوند.  موثرتوانند می ،یادگیری

عنوان پاداش و تقویت بیرونی، افزایش ، تقویت توجه، بهنفسعزتایجاد انگیزه،  جهت
 با نیاز ویژه، آموزدانشعملكرد و تعامل اجتماعی، واسطه تعامل اجتماعی بین درمانگر و 

 ستاکا) باشند موثرعنوان یک دستیار در درمان این دسته از افراد تقلید و یادگیری و به رشد
 و آموزشی هایایچندرسانه و مبتنی بر رایانه کمكی هایفناوری (.۲115، و همكاران

دهند، ثبات و سردرگمی، ناکامی و شكست تحصیلی را کاهش می بصری کنندگانحمایت
را در استقالل در  ویژه هاینیاز با آموزدانشند و توانایی کنمی بینی را فراهمقابلیت پیش

 نفسعزتباعث تقویت امر این  (.۲15۶، همكاران ووتن ین) دندهكالیف افزایش میانجام ت
طه با بر چگونگی راب نفسعزتسطح  طورکلیبه .شودمیاختالل یادگیری  بادانش آموزان 

                                                           
1. Ganz, Boles, Goodwyn & Flores 

2. Newton, Eren & Ben-Avie 

3. Akhondia 

4. Bugaj, Hartman & Nichols 

5. Hayes, Hirano, Marcu, Monibi, Nguyen & Yeganyan 

6  . visual supports 
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دارند در مقایسه  مناسبی نفسعزتکه  افرادی. دارد بسیاری تاثیردیگران و سالمت روانی 
-تری را بهی مناسبگارمختلف ساز هایموقعیتبا  یینی دارند،پا نفسعزتکه  افرادیبا 

 (.5۶7۸ گنجی، ترجمه ،556۵ شیهان،)ندآورمی دست
 نفسعزتآموزشی بر افزایش  ایچندرسانهاجتماعی به کمک  هایمهارتآموزش 

( 5۶5۶) پورپژوهش عظیمی و موسویدارد.  تاثیراختالل یادگیری  باآموزان کلی دانش
 آموزانیدانش به نسبت دیدند آموزش یاردیكته ایچندرسانه با که آموزانیانشد داد نشان

داشتند.  امال درس در باالتری پیشرفت تحصیلی ،دیدند آموزش متداول به روش که
خانی و قره) است ویژه یادگیری راهبردهای از استفاده آموزاندانش این به کمک یالزمه

 کردن انفرادی همچون هاییویژگی با ارتباطات و اطالعات (. فناوری5۶۸۸خالدیان، 
 در را مهمی نقش تواندمی یادگیرندگان هایویژگی و نیازها با آموزش و تطبیق آموزش

، 5آدام و تاتنال) کند ایفا یادگیری اختالل با آموزاندانش هایمهارتو  دانش گیریشكل
 کاهش را اجتماعی هایتوانینا و شناختی هایچالش بصری مصنوعات از استفاده (.۲151

 کمک زندگی در کاربردی و اجتماعی هایمهارت از استفاده در کاربران به و است داده
از  (5۶۸6) پژوه و همكارانبه ،(۲11۵) واگنر هایپژوهش(. ۲151، هیز و همكاران) کندمی

 نفسعزتاجتماعی در بهبود  هایمهارتکند که آموزش این نكته حمایت می
ممكن است این باشد  نفسعزتدالیل احتمالی برای بهبود  بوده است. موثرآموزان دانش

بین  هایارتباطاجتماعی، پایه و مبنایی است که  هایمهارت کارگیریبهکه اکتساب و 
  .شودمیآن ساخته  اساس برفردی 
 نفسعزتآموزشی بر افزایش  ایچندرسانهاجتماعی به کمک  هایمهارتآموزش  
 اجتماعی هایمهارت آموزش دارد. تاثیراختالل یادگیری  باآموزان دانش عیاجتما

 و پرخاشگری مانند درس کالس در نامناسب رفتارهای تعداد در کاهش باعث تواندمی
 (.۲11۲ ،۲وکای کامپز) شود ساالنبزرگ و همساالن با آموزدانش شخصی روابط بهبود
 .دارد همخوانی( 5۶۸6) همكاران و پژوهبه و( ۲11۵) واگنر هایپژوهش با یافته این نتایج

 به که هستند شناختی ابزارهای آموزشی، های ایچندرسانه و بصری کنندگانحمایت
تعامل اجتماعی با همساالن،  اجتماعی، هایمهارت یادگیری زبان، تولید در آموزاندانش

                                                           
1. Adam & Tatnall 

2. Kamps & Kay 
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 ؛۲15۵ ،همكاران و جبوگا) کندمی کمک مختلف هایفعالیت بین انتقال و جدید مفاهیم
 کمكی هایفناوری طریق از چون یادگیری اختالل با آموزاندانش (.۲151 ،همكاران و هیز

 این اگر ،شوندمی جذب بیشتر بصری کنندگانحمایت و آموزشی ایچندرسانه خصوصهب
 اقعیو طوربه را هامهارت این بتوانند و ببیند آموزش هافناوری این طریق از را هایمهارت
 در باشند، موفق یابیدوست و همساالن گروه به ورود در قادر خواهند بود کنند، تمرین

 رفتارهای از ایدامنه طورهمین و برقرار کنند متقابل و مثبت تعامل همساالن با هابازی
 .شود هاآن نفسعزت بهبود باعث نتیجه در و دهند نشان خود از را پسندانه اجتماع

 در اجتماعی هایمهارتکه آموزش  انجام شد نشان داد (5۶۸۸) مومنیط پژوهشی که توس
 .است موثر آموزاندانش اجتماعی کفایت و هیجانی کفایت نفس،عزت

 نفسعزت افزایش برآموزشی  ایچندرسانهاجتماعی به کمک  هایمهارتآموزش 
 واگنر هایپژوهشه با نتایج این یافت دارد. تاثیراختالل یادگیری  باآموزان خانوادگی دانش

( 5۶۸۸) پوریوسف هایپژوهشنتایج  ( همخوانی دارد.5۶۸6) همكارانپژوه و ( و به۲11۵)
اجتماعی سبب افزایش رضایت سیستم خانوادگی و  هایمهارتنشان داد که آموزش 

 خوبیبه را همساالن گروه اجتماعی قواعد که آموزانیدانش. داندمیسازگاری با خانواده 
 به کنندمی برقرار اجتماع و خانواده عضایا با را مستحكمی روابط نیز و گیرندمی یاد

 اگر .داد خواهند پرورش را اجتماعی اطمینان و نفسعزت از باالیی سطح زیاد احتمال
 افزارهاینرم طریق از و طراحی مطلوب ایگونهبه اجتماعی هایمهارت آموزش

 باشد، داشته تداوم یادگیری اختالل با آموزاندانش آموزش دوران طول در ایچندرسانه
 مربیان و معلمان ،هاخانواده بین مشارکت و همكاری و آموزاندانش جانبههمه رشد موجب

 .شودمی
 نفسعزت برافزایشآموزشی  ایچندرسانهاجتماعی به کمک  هایمهارتآموزش  

 تاثیر آموزشی ایچندرسانه كهاین رایب دارد. تاثیراختالل یادگیری  باآموزان دانش تحصیلی
 مناسبی طوربه باید ،نشود آسیب موجب و باشد داشته یادگیری و فرآیند یاددهی بر مثبتی

 (.۲155، 5پایوک و پایوک) برگیرد در را مناسب آموزشی یک چارچوب و شدهطراحی
 و یادگیری لاختال با آموزاندانش ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که۲11۲) ۲چریل

                                                           
1. Pivec, & Maja 

2. Cheryl 
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 اندگرفته قرار رایانه بر مبتنی ایچندرسانه آموزش تحت که ابتدایی یدوره شناختی
 که رسید نتیجه این (، به۲155) خوندیآ طورهمین. بخشند بهبود را خود دقت اندتوانسته

 اندکرده دریافت را ایچندرسانه آموزش که خواندن یادگیری ناتوانی با آموزاندانش بین
 و دارد وجود داریمعناتفاوت  ،انددیدهآموزش متداول روش به که آموزانیانشد و

 سبب که ایچندرسانه افزارهاینرم هایویژگی .است بوده ترموثر ایچندرسانه آموزش
 یادگیری فرایند کنترل شاملشوند میتحصیلی  نفسعزت نتیجه دریادگیری و  افزایش
و مرادی،  زوارکیزارعی ) یادگیری مختلف هایسبک با بودن سازگار کاربر، توسط
 برای بیشتر حواس استفاده از مجدد، مرور امكان یادگیرندگان، در انگیزه (. ایجاد5۶5۶

 در بودن موثر و( 5۶۸۸ده، زاخاقانی وعسگری ) تسلط حد به رسیدن برای تمرین یادگیری،
 آموزانملكرد دانشل، خالقیت، انگیزه و عتخی قدرت توجه، تمرکز، میزان افزایش

 ،۶سومینن و کتامو ؛۲115 ،۲بیک و پارک کیم، ؛۲11۵ ،5ژائو و کناتی ؛5۶51 تاش،تمجید)
 .است (۲151

 دبستانیپیش آموزاندانش روی به که پژوهشی در (۲111) ۵لیتنر و تورکاسپا میوداستر،
 که انیآموزدانش رسیدند نتیجه این به دادند انجام یادگیری اختالل خطر معرض در

خود  ساالنهم با مقایسه در اندکرده دریافت را یارایانه مواد با خواندن ایمداخله یبرنامه
 رسمی آموزش متداول صورتبه و چاپی مواد با تنها خواندن ایمداخله ییک برنامه که

 هایمهارت و کلمه تشخیص شنیداری، هایآگاهی معناداری تفاوت با کرده بودند دریافت
توانند در یادگیرنده جهت ای میرایانه آموزشیکمکهای برنامه بهتری داشتند. رینوشتا

عنوان پاداش و تقویت بیرونی، افزایش عملكرد و تعامل ایجاد انگیزه، تقویت توجه، به
توسعه تقلید  اوتیسم،با اختالل طیف عی بین درمانگر و افراد اجتما اجتماعی، واسطه تعامل

 کوستا و) باشند موثروان یک دستیار در درمان این دسته از افراد عنو یادگیری و به
 (.۲115، همكاران
 و کنندمی ایجاد آموزاندانش با یادگیری در فعالی ارتباط ای،چندرسانه افزارهاینرم

 دارای افراد برای موقعیت این. دهدمی انتقال را یادگیری فرایند کنترل تجربه کاربر به

                                                           
1. Ketamo & Suominen 

2. Kim, Park & Baek 

3. Ketamo & Suominen 

4. Mioduser & Leitner 
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عناصری  وانند باتهای مجازی میکامپیوتر و محیط. است مهم سیارب یادگیری مشكالت
های تعاملی در ترکیب با یكدیگر با روش پویانمایی و، کلمات، صدا چون روایت، تصویر

 واقع درساختار مفهومی مناسبی با سطح درک یادگیرنده و عالیق او فراهم سازند. 
توانند بارها خطا و می آموزندمیخود ا سرعت مناسب اختالل یادگیری ببا  آموزاندانش

 ،یادگیری های امنکنند بدون اینكه رایانه از ارائه مجدد تمرین خسته شود. در چنین محیط
، ضرورت طورکلیبه به محیط واقعی است. انتقال قابل هااست که مهارت شده ثابت

با  آموزاندانشدر  ویژهبه ،افراد یهمهاجتماعی در  هایمهارتمربوط به  هایهمداخل
زیر بیان  صورتبه صورت گرفتههای توان با توجه به نتایج پژوهشرا مینیازهای ویژه 

 کرد:
دانش آموزان با  ترین عامل شكست دراجتماعی مناسب، اصلی هایمهارتفقدان  .5

 .(۲117، 5ی)هنس استادن شغل یل از دست ددالیكی از و  نیازهای آموزشی ویژه

رفتارهای نامناسب در تواند باعث کاهش اجتماعی می هایمهارتآموزش  .۲
و  شود )کامپز االنبزرگسو  آموز با همساالندانش فردیبینو بهبود روابط  کالس درس

 .(۲11۲، کای

 نیازهای باافراد  سازییكپارچهاجتماعی باعث افزایش  هایمهارتآموزش  .۶
 .(۲115، ۲شود )ماریسون و همكارانبا افراد عادی می ویژه آموزشی

را برای تمرکز بر  آموزاندانشتحول عاطفی و اجتماعی کودکان، ظرفیت  .۵
و کاهش مشكالت رفتاری افزایش  شناختیروانهای تحصیلی، بهبود سالمت فعالیت

 .(۲111، ۶دهد )گرشاممی
 یاچندرسانه که گرفت نتیجه توانمی هایافته طبق بر موجود هایپژوهش بررسی از

 در حس چند یریکارگبه چون ییهاتیقابل با آموزشی نوین و فعال شرو یک عنوانبه
 به توجه یادگیری، محیط ساختن منعطف یادگیرنده، ساختن ریدرگ آموزش، فرایند

 هایمهارت و نفسعزت بر یموثر شیوه به ویژه، نیازهای با کودکان خاص نیازهای
د طراحی سناریو و طراحی بودن رون برزمان باشد. اثرگذار تواندیم آموزاندانش اجتماعی

اختالل  با آموزاندانش هایویژگیای مایر و ای با توجه به اصول چندرسانهچندرسانه

                                                           
1. Hennessey 

2. Morrison 

3. Gresham 
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 رایانهمجبور به استفاده از  انپژوهشگر این پژوهش بودند. یهاتیمحدود جمله از یریادگی
 ژهیو مدارس در که دهدمی نشان شواهد برخی .ندشخصی جهت اجرای پژوهش شد

 آموزشی و تحصیلی هایمهارت بعد بر بیشتر آموزاندانش پرورشی و آموزشی یهابرنامه
 و کودکان اجتماعی هایمهارت آموزش صرف کمتری هزینه و وقت و ندکنمی تأکید
 و هاتیکفا کسب در آموزاندانش این جهیدرنت. شودمیبا نیازهای ویژه  آموزاندانش

 شودمی پیشنهاد. بر این اساس، ندهست مواجه کمبودها برخی با اجتماعی هایمهارت
 آموزان جزءدانش به ایچندرسانه افزارنرم طریق از اجتماعی هایمهارت آموزش

 در هارشته این مربیان و متخصصان تجارب از گیریبهره با و گیرد قرار آموزشی یهابرنامه
دهند.  آموزش را آموزاندانش های آموزشی،و با کمک تكنولوژیستویژه  مدارس

و پرورش آموزش سازمان  شودمیپیشنهاد  حاضر پژوهش یهایافته اساس برهمچنین 
کار خود قرار دهد و  یترا در اولو یاچندرسانه صورتبهدروس  یدو تول یطراح استثنایی

 که گفت توانمی آخرین نكته عنوانبه فراهم سازد. ینهزم ینالزم را در ا یو بسترها یطشرا
 یریادگیو  آموزش برای فعلی سنتی شیوه کنار در آموزشی یاچندرسانه از استفاده

 مورد اختالل یادگیری باآموزان خصوص دانشهویژه ب با نیازهای آموزشی آموزاندانش
 مسئوالن و مربیان به ،بنابراین .شوند استفاده هم کنار در دو این و گیرد قرار معلمان توجه

 و نفسعزت افزایش برای نوین شیوه این از که شودمی پیشنهاد پرورش و آموزش
 .استفاده کنندبا نیازهای ویژه  آموزاندانش اجتماعی یهامهارت

 منابع
فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی (. ۲117اسپاروهاک، آ؛ و هیلد، ی. )

 ن: آوای نور.(. تهرا5۶5۵ی زارعی زوارکی، ا؛ و والیتی، ا. ). ترجمهویژه

 . تهران: سمت.های آموزشیطراحی پیام(. 5۶51امیرتیموری، م. ح. )

 و تشخیصی رویكرد یادگیری، اختالالت(. 5۶۸1) ن. قراملكی، صبحی و ج؛ باباپور،
 .سروش: تهران .درمانی

(. بررسی اثربخشی آموزش 5۶۸6یكتا، م. )و شكوهی پژوه، ا؛ خانجانی، م؛ حیدری، م؛به
فصلنامه پژوهش در سالمت  ،آموزان نابینانفس دانشی اجتماعی بر عزتهامهارت

 .۲5-۶7(، ۶)5، شناختیروان
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افزایش احترام به خود در کودکان و  (.55۸۸و ادوارد، ک. ) پوپ، ا؛ سوزان، م. ه؛
 (. تهران: رشد.5۶۸۶، ترجمه تجلی، پ)نوجوانان

 بر ایرایانه هایبازی و اجتماعی هایبازی تاثیر تطبیقی بررسی(. 5۶51) .ا تمجیدتاش،
 .۵5-۶۸، ۶۸1 ،پیوند یمجله. کودکان رشد

 و یاددهی فرایند و آموزشی هایایچندرسانه(. 5۶۸1. )ا زاده،عوض و ا؛ زوارکی، زارعی
 .۲1-56 (،۵)۲۲ دوره آموزشی، تكنولوژی رشد ماهنامه. یادگیری

 و هایهنظر اوتیسم: مفاهیم، یفط اختالالت(. 5۶5۶)ارکی، ا؛ و مرادی، ر. زوزارعی
. تهران: انتشارات دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی راهبردهای

 عالمه طباطبائی.
 و هیجانی نارسایی ی(. مقایسه5۶51ستوده، م.ب. ) و فرزانه، ج؛ ع؛ سلیمانی، ا؛ زاهدبابالن،

 یمجلهبهنجار.  و یرییادگ دارای اختالل آموزاندانش اجتماعی یهامهارت
 .5۶- 7۸ (،5)5 ،یادگیری هاییناتوان

. ایرسانهای بر چندمقدمه(. 5۶51زرگری، ح. ) شیرمحمدی، م. م؛ چهاردولی، م؛ و
 همدان: دانشجو.

 .ویرایش انتشارات: تهران (،5۶7۸ی گنجی، م. ). ترجمهنفسعزت(. 556۵شیهان، آ. )
 با کودکان عملكرد (. مقایسه5۶55زاده، س. )دشتبان م. ر؛ و فر،ارفعی، ف؛ تمناییصدیقی
 هایناتوانیبندرگشتالت.  حرکتی - دیداری آزمون در یادگیری اختالالت بدون و

 .55-7۸(، 5)۲، یادگیری
. علوم درس در تحصیلی پیشرفت بر رایانه کمک به آموزش تاثیر(. 5۶۸5) ه. عچرش،

 .۶5-۶1 (،1)5، آموزشی فناوری پژوهشی ی علمییهنشر
 یمجله. یاچندرسانه یشیوه به آموزش(. 5۶۸۸) م. زاده،خاقانی و ع؛ عسگری،

 .576-57۶(، ۵)۲ ،راهبردهای آموزش
 اثربخشی و یاردیكته آموزشی ایچندرسانه (. تولید5۶5۶پور، س. )عظیمی، ا؛ و موسوی

 شهر یامال یادگیری ناتوانی با دوم ییهپا آموزانتحصیلی دانش پیشرفت بر آن
 .۸۸-7۶(، 5)۵. فصلنامه ناتوانی یادگیریاراک. 
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آموزشی بر یادگیری یادداری مفاهیم ریاضی  ایتاثیر چندرسانه(. 5۶۸۸)غریبی، ف. 
نامه . پایاناراک توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهرآموزان کمدانش

 کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی.

 .هوشمند: تهران پنجم(. چاپآموزش ) در ICT (.5۶۸۶)ح.  فتاحیان،
. فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه (.۲11۵) .فلورین، ل؛ و هگرتی، ج

 . تهران: آوای نور.(5۶55) جعفرخانی، ف. ، ا؛ وزوارکی زارعیی ترجمه

-ی ابراهیمیمه. ترجاجتماعی تعامالت معلمان: خدمت در یشناسروان(. 5551. )د فونتانا،

 .تربیت منادی فرهنگی موسسه. (5۶۸5قوام، ص. )
 دارای آموزاندانش یادگیری راهبردهای آموزش(. 5۶۸۸) م. خالدیان، و ا؛ خانی،قره

 .51-۲۶ ،(55) ،استثنایی وتربیت تعلیم ماهنامه. باهوش یادگیری ناتوانی

 یهامهارت آموزش اثربخشی بررسی(. 5۶51)آ.  کیومرثی، و س؛ مؤمنی، ر؛ کاظمی،
 هاییناتوان ریاضی. اختالل به مبتال آموزاندانش اجتماعی بر کفایت زندگی

 .5۵-6۸(، 5)5 ،یادگیری
. کرج: انتشارات شناخت، آموزش و درمان اختالالت اوتیسم(. 5۶۸۸کاکاوند، ع. )

 سرافراز.

آموزان ی دانشهای اجتماعی بر رشد مهارتآموزش یاچندرسانه تاثیر(. 5۶5۲مرادی، ر. )
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه پایان. درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران

 طباطبائی.
 و اجتماعی کفایت بر زندگی هایمهارت آموزش یاثربخش بررسی(. 5۶۸۸) .س مومنی،

 نامهپایان. ریاضی یادگیری اختالل به مبتال آموزاندانش های ارتباطیمهارت
 اردبیل. اسالمی واحد آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی

 روانی بهداشت بهبود بر زندگی هایمهارتتاثیر آموزش  بررسی(. 5۶۸۸) م پور،یوسف
 فصلنامه تبریز، شهرستان بهزیستی جسمی معلوالن افسردگی اجتماعی و کارکرد
 .51۵-55(، ۶) ۲ ،کاربردی تبریز تربیت و تعلیم مرکز پویش،
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