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چکیده
پژژهو ح ضا ژژر بژ منظژژور بررسژژث تژژمویر آمژژوزش بژ سژ

م ژژاورهای از طریژژچ دنسرسژژا ای برافژژیایح

مهارت ای ارت اطث دا ح آموزان دختر کمشنوا مقطع ابتژسایث شژهر تهژران تژورت پذیرفتژ اسژت روش
ت قیچ از وع ش آزمایشث و جامع آماری شامل کلی دا حآموزان کمشنوا پای ششم ابتسایث شژهر تهژران
بود ک با استفاده از روش مو گیری در دسترس  11فر از دا ح آموزان ا تخاب و ب تژورت تاژادفث در
دو گروه کنترل و آزمایح تقسیم شس س ابیار جمعآوری داده ا در این پهو ح ،پرسشنام سنجح مهژارت
ارت اطث عطار ا ک دارای س زیر مقیاس است ،بود گروه آزمایح طث فت جلس بژا اسژتفاده از ژر افژیار
دنسرسا ای م قچ ساخت آمژوزش دیس ژس و گژروه کنتژرل بژ دوراز متغیژر مسژتقل ژاه داشژت شژس بژرای
تجییژ وت لیژژل داده ژژای پژژهو ح از روش ژژای آمژژاری در دو سژژطف توتژژیفث شژژاخ
پراکنسگث) و استن اطث ت لیل کوواریا س ت
ضاکث از این بود ک دنسرسا ای ب س

ژژای مرکژژیی و

متغیری) استفادهشسه است ب طورکلث تایج ب دسژتآمژسه

م ژاورهای باعژ به ژود در مقیژاس ژای مهژارت ژای ارت ژاطث

ازجمل مسیریت یجا ات ،ادراک دی ران و ابراز وجود در دا ح آمژوزان کژمشژنوا شژسه اسژت؛ بنژابراین،
تژایج ایژن پژهو ح بیژا ر قژح مم ژت آمژوزش بژ سژ

م ژاورهای از طریژچ دنسرسژا ای در افژیایح

مهارت ای ارت اطث دا ح آموزان کمشنوا بود

واژگان کلیدی :سبک محاورهای ،چندرسانهای آموزشی ،مهارتهای ارتباطی ،کودکان کمشنوا.
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مقدمه
رشس اجتماعث و شخایتث افراد در جامع تا ضس زیادی منوط ب ارت اط اسژت اگژر افژراد از
مهارت ای ارت اطث 1مناس ث برخوردار اشنس در بسیاری از جن ای ز ژسگث آسژی پژذیر
خوا نس بود کریمث )1311 ،از سوی دی ر افرادی ک از مهارت ای ارت اطث ژعی تژری
برخوردار س ،کمتر موردپذیرش اطرافیان خود قرار مثگیر س و بژا مشژکالت کوتژاهمژست و
بلنسمست زیادی روبرو مثشو س قاسمآبادی )1311 ،الکسنین )3002 3خاطر شان مثکنس
افرادی ک دارای کم ود ایث در مهارت ای ارت اطث و اجتمژاعث مژثباشژنس ،اغلژ
توسط دی ران طرد مثشو س ک این امر مثتوا س موج

آن ژا

فرا م شسن مشکالت روا ث شژود

ک ضتث در بیرگسالث ما سگار مثشود
برگر 3مهارت ارت اطث را دنین تعری
مهارت عملث است تا شخ

کرده اسژت :مهژارت ژای ارت ژاطث توسژع دادن

بیاموزد ک د و خویح را با م یط اجتمژاعث خودسژازگار

سازد ،وی در تو یف مثگویس مهارت ارت اطث قابلیت برقراری ارت اط با عقایس و اضساسات
دی ران است تا با دریافت پاسژخ مطلژوب از سژوی دی ژران خژوی اجتمژاعث بژودن در وی
پرورش یابس و ب تعادل بین خود و اجتمژاع دسژت یابژس گرسژیفت ،1911،ترجمژ بخشژث،
 )1313مهارت ای ارت اطث را مثتوان ب عنوان یادگیری رفتار ایث تعری

کرد ک فژرد را

برای ایجاد روابط ر ایتبخح ،دریافت پاسخ ای مم ت از دی ران ،تسهیل و آسانسژازی
ز سگث اجتماعث قادر مثسازد یوکسل – سژا ین ،3001 ،بژ قژل از ژیغمث ،م مژسی و
ضقیقث )1311 ،این رفتار ا ک عناتر مهژارت ارت ژاطث بژ شژمار مژثرود شژامل مژسیریت
یجا ات ،ادراک دی ران و ابراز وجود است
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بخح عمسهای از نر برقراری ارت اط ا ،مهارت کنترل عواط

در دی ران اسژت ایژن

توا ایث ایث ستنس ک م وبیت ،ر ری و اوربخشث بین فردی را تقویت مثکننژس افژرادی
ک در این مهارت ا توا ایث زیژادی دار ژس در ژر آ بژ بژ کژنح متقابژل آرا بژا دی ژران
بژژازمثگژژردد بژ خژژوبث عمژژل مژژثکننژژس ژژاتوا ث در تشژژخی

اضساسژژات راسژژتین مژژا را بژ
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2. Elksnin
3. Berger,R
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سردرگمث ددار مثکنس افرادی ک س ت ب اضساسات خود اطمینان بیشژتری دار ژس ،بهتژر
مثتوا نس ز سگث خود را سایت کننس قسرت تنظیم اضساسات خود ،توا ژایث اسژت کژ بژر
ضس خودآگا ث متکث است افرادی ک ب ل اظ این توا ایث عی ا ژس ،دائمژا بااضسژاس
ومیسی و افسردگث دستب گری انا س درضالثک افرادی ک در آن مهژارت زیژادی دار ژس
با سرعت بسیار بیشتری مث توا نس امالیمات ز سگث را پشژت سژر ب ذار ژس مبنژین بژرای
شرکت موفچ در تعامل اجتماعث ،ابتسا بایس بتوا یم افژرادی را کژ بژا آن ژا سژروکار داریژم
ب درستث درک کنیم ادراک شخ

از مهمترین و درعینضال پیبیسهتژرین تکژالیفث اسژت

ک در ز سگث روزمره با آن روبرو مثشژویم اگژر بخژوا یم در تعژامالت خژود بژا دی ژران
موفچ باشیم بایس بتوا یم رفتار دی ران را ب درسژتث تع یژر کژرده ،بفهمژیم و پژیحبینژث کنژیم
شایس ادراک شخ

را بتوان مرضل اول و تعیینکننسه ر تعژاملث در ظژر گرفژت پژیح از

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

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

مثکنس ورگاس )1319 ،یکث دی ر از عناتر مهارت ارت اطث ابراز وجود است و بژ ایژن
اشاره دارد ک فرد بایس بتوا س در ر موقعیتث موجودیت خود را شان د ژس مژمال رد تقا ژا،
جل

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

شروع ،ادام و خاتم دادن گفت و از ویهگث ای ابراز وجود ب شمار مثرود
در این میان یکث از گروه ای دا حآموزان با یاز ای ویهه ک دارای مشکالت زیژادی
در مهارت ای ارت اطث است ،دا حآموزان اشژنوا و کژمشژنوا مژثباشژنس م ژرو بژودن از
ضس شنوایث فقط ب مفهو شنیسن تسا یست ،بلک م اژل ایژن م رومیژت موجژ

عژس

ممکن است فرد را از مسیر موفقیژتآمیژی ز ژسگث دور مایژس ازایژنرو شژناخت مشژکل و
معضل اشنوایث ،یافتن راه ای مناس

آموزشث و ارت اطث و ب وجود آوردن امکا ژات زز

ب منظور یاری مودن افژراد اشژنوا ضژائی ا میژت بسژیاری اسژت مژانطژور کژ گفتژ شژس
عمسهترین مشکل اجتماعث کمشنوایان اشث از مشکل ارت اطث آ ان اسژت ،دا ژح آمژوزان
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3

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

ک آن ا مهارت ای ارت اطث مورد یاز را فراگرفت و ب رشژس اجتمژاعث قابژل ق ژولث دسژت
یافت باشنس؛ بنژابراین یکژث از رویکرد ژای آموزشژث مهژم بژرای دا ژح آمژوزان کژمشژنوا،
آموزش مهارت ای ارت اطث است اگژر آمژوزش زود ن ژا در زمینژ به ژود مهژارت ژای
ارت اطث ب کودکان کمشنوا داده شود در آینسه عملکرد بهتری در زمینژ ز ژسگث اجتمژاعث
و جامع از خود شان خوا س داد؛ بنابراین با توج ب شیوع کژمشژنوایث ،تربیژت و آمژوزش
مساو کودکان آسی دیسه شنوایث در آمژوزشوپژرورش دارای ا میژت و جای ژاه خاتژث
است پرداختن ب آموزش این افراد با بر ام رییی ای دقیچ و ضسابشژسه مژثتوا ژس باعژ
اوربخشث و افیایح کارایث این قشر از جامع گردد
مپای پیشرفت ای روزافیون فناوری اطالعات و ارت اطات ،در ضال ضا ژر بژیح از
بیست سال است ک فنآوری رایا در مسارس مورد بهرهبرداری قرار مثگیرد و کاربرد
آن یی در آموزش توسع یافت است بسیاری از بر ام ژای آموزشژث رایا ژ ای در قژال ث
موسو ب دنسرسا ای ا مورداسژتفاده قژرار مژثگیر ژس .اسژتفاده از دنسرسژا ای ژا در
فراینس یادد ث -یادگیری ،ب س

دارا بودن قابلیژت ژایث بژ عنژوان ابژیاری کارآمژس در

فراینس آموزش و یادگیری کژالس ژای درس ،مرسژو اسژت درواقژع دنسرسژا ای ژای
آموزشث ازجمل ظا رسا ای ستنس کژ بژا توجژ بژ ما یژت دنژس ضسژثشژان مژثتوا نژس
ب راضتث با ا واع س

ای یادگیری سازگارشسه و با شکل ای گو اگون تعامل ،یژادگیری

آسان و پایساری را فرا م ماینس ب گو ای ک در مراکی یادگیری از ژوع ج را ژث مژثتژوان
برخث از فعالیت ا و تمرین ا را ب گو ای طراضث کرد ک برخث از مشکالت آموزشث این
افراد را کا ح داد زارعث زوارکث1311 ،؛ شارپ ،3002 ،1ترجم یارز جا ث)1311 ،
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آموزش کودکان آسی دیسه شنوایث مشکل بوده و مهارت ای خاتث را مژثطل ژس،
لذا برای آموزش ت یف ب این افراد بایس ب شناسایث ت یف عالیچ و یاز ای این گروه
و تسوین بر ام درسث مناسژ

پرداخژت یلژث و مکژاران )1319،رگو ژ شژا و یژا

عالمت باری و استفاده از باقیما سه شنوایث ب فراخور توا ایث ا و یژاز ،ارائژ مود ژای

1. Sharp
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کافث دیساری و ب کار گرفتن میمان سایر ضواس در آموزش این کودکژان ،ژروری
است یکخو)1319،
دنس رسا ای ای آموزشث مثتوا نس بر ام ایث سازمانیافتژ از تجژارب یژادگیری را
برای فراگیران آسی دیسه شنوایث فرا م آور س ک در آن ا تاکیس ویههای بر یادگیری از
طریچ ضواس مختل

تژورت مژثگیژرد سژالمون )1994 ،اسژتفاده از ضژواس دنسگا ژ ،

فرا م آوردن ممال ای کافث و تاویری ،امکان افیایح مشارکت فراگیران در یژادگیری
و امکان تکرار و تمرین با توج ب تفاوت ای فردی تا رسیسن ب ضس تسلط در یادگیری
ازجمل فوایس دنس رسژا ای ژای آموزشژث اسژت عطژاران )1313،درواقژع دنسرسژا ای
بخح گرانبهایث از فنآوری برای کودکان کمشنوا اسژت؛ زیژرا اسژتفاده از مژتن ،تاژویر،
پویا مایث و فیلم ای زیر ویس شسه باع جذابیت آموزش برای آن ا مثشود و ازآ جاکژ
رایا با لمس دست ا پاسخ مثد س و برای ارائژ اطالعژات بیشژتر از ضژس بینژایث اسژتفاده
مثکننس و ب قسرت شنوایث یاز سار ژس ،دا ژح آمژوزان دارای قژ

شژنوایث ن ژا کژار

کردن با آن با اشکال مواج مثشو س؛ بنژابراین مژثتژوان آن را وسژیل ای ویژسبخح بژرای
دا ح آموزان اشنوا و کمشنوا تلقث مود جوادیان)1310،
از سویث مییان اوربخشث دنسرسا ای ای آموزشث ت ت تمویر ی

سژری اسژتا سارد ا

و اتول علمث است ،ر افیار دنسرسا ای ک بر پای اتول علمث و پهو شث قوی باشنس ب
یادگیری مناس تر مث ا جامس ،لذا برای تولیس دنسرسا ای ای آموزشث بایس بژ معیار ژای
ب دستآمسه از پهو ح ا توج مژود دژرا کژ عژس رعایژت ایژن اتژول منجژر بژ تژر
یین ای فراوان و کژا ح کیفیژت دنسرسژا ای ژا مژثشژود یکژث از قلمرو ژای جسیژس
مطال

ب تورت م اورهای) در طراضث و تولیس دنسرسا ای ای آموزشث است در شیوه

م اورهای با تمکیس بر جن

ای شخاژث آمژوزش بژا اسژتفاده از کلمژاتث ما نژس تژو و مژن)

مثتوان آموزش را از ضالت جسیت خژار مژود ،در تیجژ یادگیر ژسه مژثتوا ژس مفژا یم و
اطالعژژات را بژ آسژژا ث دریافژژت کنژژس بژ طژژور خالتژ  ،بیژژان و ا تقژژال اطالعژژات بژ روش
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م اورهای را ث است برای آسان سژازی فراینژس پژردازش اطالعژات در یادگیر ژسه مژایر و
کالرک)3001،1
در پهو ح ایث ک توسط مایر و مورینژو)3000 3؛ مژایر و مکژاران  )3003تژورت
گرفت است تایج شان داد ک ارائ مطال

ب تژورت م ژاورهای باعژ

مثشود در این پهو ح ا متون وشتاری شخاثسازی شس س ب
از میر اول و دو شخ

افژیایح یژادگیری

ویک مطال

با اسژتفاده

بیان شژس بژا توجژ بژ تژایج ایژن پژهو ح ژا و مبنژین دی ژر

پهو ح ای ا جژا شژسه ما نژس پژهو ح ریت یژو ،بژو
کالرک  )3001تمویر شخاثسازی را ب عنوان ی

و کمپژل )3001 3سژرا جا مژایر و
اتل از اتول طراضث دنسرسا ای بژا

عنوان «اتل شخاثسازی» بیان کرد ژس در ایژن اتژل بیژان شژسه اسژت کژ یادگیر ژسگان
زما ث ک کلمات ب شکل م اورهای باشس بیشتر از زما ث کژ بژ تژورت رسژمث باشژس یژاد
مژژثگیر ژژس مژژایر و کژژالرک بیژژان مژژثدار ژژس اسژژتفاده از اتژژل شخاژژثسژژازی در طراضژژث
دنسرسا ای آموزشث شاگردان را تشویچ مثکنس مژوارد دریژافتث را پژردازش و اسژتفاده از
کلمات ب روش م اورهای باع

یادگیری بیشژتر مژثشژود و اینکژ آمژوزش مهژارت ژای

م اورهای مثتوا س م وبیت اجتماعث میان مسازن را افیایح د س زد)1911،4
ازآ جایثک یکث از رویکرد ای آموزشث مهم برای دا ح آموزان کژمشژنوا ،آمژوزش
مهارت ای ارت اطث است و افراد آسی دیسه شنوایث م ب عنژوان گرو ژث از افژراد جامعژ
ضچ آموزش و پیشرفت دار س ،بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارت اطژات در آمژوزش ایژن
گروه مث توا ژس بسژیاری از موا ژع و مشژکالت شژیوه آمژوزش سژنتث را برطژر

مایژس در

ضقیقت مثتوان با فرا م کردن امکا ات ،تجهییات و زیرساخت ای مورد یاز فرتژت ژای
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زز برای ارتقاء دا ح و کس

مهارت ای جسیس برای این افراد فرا م گردد

مخ ری  )1311پهو شث با عنوان تمویر ارائ مطالژ

کالمژث بژ تژورت م ژاورهای بژر

یادگیری و یادداری و ا ییش پیشرفت دا ژح آمژوزان پایژ دو را نمژایث درس علژو بژا
1.Mayer & Clark
2. Mayer & Moreno
3. Reitgeve, Boof & Campel
4. Ladd

تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای...

استفاده از روش ش آزمایشث ا جژا داد کژ در آن دا ژح آمژوزان بژ دو گژروه کنتژرل و
آزمایح تقسژیم شژس س گژروه اول مطالژ

را از طریژچ دنسرسژا ای آموزشژث بژ تژورت

م اورهای دریافت کرد س در گروه دو مطال

ب تژورت رسژمث ارائژ شژس بژ طژورکلث

تایج ب دستآمسه از این پهو ح برتژری میژیان یژادگیری و یژادداری و ا یژیش پیشژرفت
ت اژژیلث دا ژژحآمژژوزا ث را شژژان داد ک ژ مطال ژ را از طریژژچ دنسرسژژا ای ب ژ تژژورت
م اورهای دریافت کرد س
زارعث زوارکث و جعفرخا ث  )1311یی در پهو ح خود شان داد س کژ یژادگیری بژا
کم

دنسرسا ای ب افیایح قسرت یادداری در دا ح آموزان کمتوان ذ نث مژثا جامژس

غری ث  )1311پهو شث ت ت عنوان تمویر دنسرسژا ای آموزشژث بژر یژادگیری و یژادداری
مفا یم ریا ث در دا ح آموزان کمتوان ذ نث آموزش پذیر پای دهار ابتسایث ا جژا داد
تایج ب دستآمسه از این پهو ح ،برتری مییان یادگیری و یادداری دا حآموزا ث را شژان
داد ک مطال

را از طریچ دنسرسا ای آموزشث مراه با آموزش مرسژو دریافژت کرد ژس

مرادی و مکژاران  )1393پهو شژث بژا عنژوان اوربخشژث آمژوزش دنسرسژا ای بژر رشژس
مهارت ای اجتماعث دا ح آموزان دختر اشنوا پای دو را نمایث تهران با استفاده از روش
ش آزمایشث ا جا داد س تایج این پهو ح در راستای سژایر پژهو ح ژای مشژاب ا جژا شژسه،
بیا ر قح مم ت استفاده از دنسرسا ای در رشژس مهژارت ژای اجتمژاعث دا ژح آمژوزان دختژر
اشنوا پای دو را نمایث بود خیائژث و مکژاران  )1393پهو شژث بژا عنژوان تژمویر آمژوزش
دنسرسا ای بر یادگیری مهارت ای ارت اطث دا ح آموزان اوتیسم پای سژو ابتژسایث شژهر
تهران ،با استفاده از روش ش آزمایشث ا جا داد س تایج ب دستآمسه از این پهو ح شان
معناداری داشت است
بذرافشان و مکاران  )1393پهو شث با عنوان بررسث اوژر آمژوزش از طریژچ م تژوای
الکترو یکث بر یادگیری درس علو پای ششم دا ح آموزان دختژر آسژی دیژسه شژنوایث بژا
روش ش آزمایشث ا جا داد س تژایج بژ دسژتآمژسه ایژن پژهو ح شژا ر آن اسژت کژ
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داد ر افیار دنسرسژا ای بژر رشژس مهژارت ژای ارت ژاطث کودکژان اوتیسژم تژمویر مم ژت و

ب کژارگیری دنسرسژا ای ژای آموزشژث در به ژود یژادگیری درس علژو دا ژح آمژوزان
1

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

آسی دیسه شنوایث مؤور بوده است گراسر و مکژاران  )1999در پهو شژث ت ژت عنژوان
د کسث مثگویس ک روایت و شخایت عامل آموزشث من ع ضافظ برای داستان ای ادبث
کوتاه اسژت بژ ایژن تیجژ رسژیس س ن ژامثکژ ویسژنسه بژا ژمیر اولشژخ

داسژتان را

مث ویسس من و ما) اشخاص آن داستان را بژ گو ژ ای متفژاوت مژثخوا نژس و عناتژر را بژ
خاطر مثآور س تا ن امثک داستان با میر سو شخ
مورینو و مایر  )3000در ی

او یا آن ا) وشت شود

مجموع پهو ح علمث درباره گیاهشناسث و یژ

درس

دنسرسا ای درباره شکلگیری تاعق از طریچ رایا  ،بژین سژخ ژایث از درس بژا سژ
رسمث و سژ

م ژاورهای مقایسژ ژایث ا جژا داد ژس کژ در آن ژر دو سژخ اطالعژات

یکسا ث را ارائ مثد نس اما در سخ شخاثسازیشسه رایا ژ مسژتقیما بژا فراگیژر تژ ت
مثکرد در ایژن تژورت ،شژاگردا ث کژ مطالژ

را بژا سژ

آزمون ای ا تقالث بهتر از شاگردا ث ک اطالعات را با س

م ژاورهای فژرا گرفتنژس در
رسمث دریافت مود س ،عمژل

کرد س
مایر و مکژاران  )3003در پهو شژث ت ژت عنژوان شژا ژای اجتمژاعث در آمژوزش
دنسرسا ای :قح تسای سخن و ک ی
گوینسه ما نس شخ
گفتار ب س
م اورهای باع

غائ

سخ گفتار ب س

رسمث بود ب گو ژ ای کژ
بیان شس س ،سخ دی ژر

و کلی ع ارات ب تورت سو شخ

م اورهای بود ،ب این تیج رسژیس س کژ ارائژ مطالژ

گفتژاری بژ تژورت

افیایح یادگیری و یادداری مثشود

خان  )3010پهو شث در زمین تمویر دنسرسا ای بر یادگیری دا ح آموزان بژا یاز ژای
یادگیری متفاوت ا جا داد تایج مطالع شان داد ک سیستم دنسرسا ای ک ا سا
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آن بر اساس ی

ویژهه

اتوا ث معین باشژس در یژادگیری تژمویر مم ژت دارد و یژادگیری را افژیایح

مثد س و مبنین تایج شان مثد س ک مثتوان بژا اسژتفاده از ظژا ژای دنسرسژا ای در
آموزش برای کسا ث ک دارای مشکالت یادگیری مثباشنس ب

و اضسن استفاده کرد

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

1

استفاده شسه است جامع آماری این پهو ح را کلی دا ح آموزان دختر کمشژنوا تشژکیل

تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای...

مثد س ک در پایژ ششژم مقطژع ابتژسایث در سژال ت اژیلث  1393-93در آموزشژ اه ژای
استمنایث شهر تهران مشغول ب ت ایل مثباشنس با توج ب کم بودن جامع آمژاری ،جهژت
ا سازهگیری مهارت ای ارت اطث دا ح آموزان کمشژنوا از روش مو ژ گیژری در دسژترس
استفاده شس .لذا با توج ب ضجم بسیار ا سک جامعژ  ،مو ژ موردمطالعژ شژامل  11فژر از
دا ح آموزان کمشنوا پای ششم مسرس ابتسایث یمروز بود کژ بژ تژورت تاژادفث در دو
گروه کنترل و آزمایح قرار داده شس س.
ابیار ژژای زز بژژرای جمژژعآوری داده ژژای پژژهو ح ضا ژژر ع ژژارت بود ژژس از :ال ژ )
پرسشنام سنجح مهارت ای ارت اطث عطار ا )1312،عطار ژا ایژن پرسشژنام را بامطالعژ
مهارت ای ارت اط میان فردی ژارجث و مارشژال  )1912و دیکسژون و مکژاران )1993
تهی کرده است ک س عامل با توج ب این مژسل تعیژین و بژ ژا ژای مژسیریت یجا ژات،
ادراک دی ران و ابراز وجود مشخ

شس مره د ث ر سؤال از ی

تژا  3متغیژر اسژت بژ

این تورت ک در سؤال ایث کژ معکژوس سژتنس ،سژؤازت -13-12-19 -31-34 -39
 )1-3-1-2 -1-10-11گیین ا ب تورت معکوس مره مثگیر س؛ یعنژث گیینژ  1کژم) 3
امتیاز ،اما در مورد بقی سؤال ا گیین  1،ی

امتیاز  -گیین  3دو امتیاز و در هایژت از جمژع

مرات مره کل ب دست مثآیس عطار ا پایایث پرسشنام را دو بار مورد آزمژون قژرار داده
است ،ی

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

روش باز آزمایث ری

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

روایث توری و روایث منطقث استفاده موده است ،ب این تورت ک پهو ش ر با توجژ بژ
م ا ث ظری ت قیچ و مهارت ای ارت اطث مطرحشسه توسط ارجث و مکاران سژؤازتث را
است و در مواردی آن ا را اتالح و یا تغییر داده است در پهو ح ضا ر پایایث پرسشنام
با استفاده از روش آلفای کرو اخ ب دست آمس و روایث آن با استفاده از ظژر متخااژین و
معلمان کودکان کمشنوا تمییس شس زز ب ذکژر اسژت کژ از ایژن پرسشژنام ژم بژ عنژوان
پیحآزمون استفاده شس م پسآزمون
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مطرح کرده ،با این شرط ک آن ا را بژا فر نژو و شژرایط جامعژ موردمطالعژ تط یژچ داده
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در پهو ح ضا ر مییان پایایث پرسشنام از طریچ آلفژای کرو ژاخ مطژابچ جژسول زیژر
برای مقیاس ا ضاتل شس:
متغیر ا

مییان آلفا

مسیریت یجا ات

0/11

ادراک دی ران

0/13

ابراز وجود

0/13

ب) طراضث و تولیس دنسرسا ای آموزشث :با توج ب عژس وجژود دنسرسژا ای آموزشژث
ویهه کودکان کمشنوا جهت آموزش مهژارت ژای ارت ژاطث ،م قژچ بژ طراضژث و سژاخت
دنسرسا ای آموزشث برای این کودکان مطابچ با ویهگث ای آ ان و مبنین ظرخوا ث و
مشاوره با متخااین و معلمین دا حآموزان کژمشژنوا ازآ جاکژ یکژث از مشژکالت افژراد
اشنوا در کالس ای درس ،شنیسن تسای معلم است؛ م قژچ در طراضژث دنسرسژا ای بژ
این امر توج کرده و ب جای زبان گفتاری از زبان اشاره مراه با گفتار استفاده موده اسژت
و م توای درس را ب تورت متن م اورهای وشت و بژ دلیژل ایژنکژ تاژویر و پویا مژایث
جذابتر شسن آموزش اشنوایان شسه و ا ییه فراگیری آن ا را افیایح مثد ژس ،از

باع

فیلم و پویا مایث ای زیر ویس شسه استفاده شسه است در کل این دنسرسا ای بژ گو ژ ای
طراضث شسه ک بیشتر ضس دیساری را درگیر کرده و ب قسرت شنوایث یازمنس یست
بنابراین بعس از تسوین سناریو و طراضث و تولیس دنسرسا ای ابتسا یژ

پژیحآزمژون بژر

روی ر دو گروه اجرا شس ،سپس یکث از گروه ا ب تورت تاادفث ب عنوان گژروه کنتژرل
و گروه دی ر ب عنوان گروه آزمایح ا تخاب شس س پس از مشخ

کردن گروه ا ،اجرای

پهو ح آغاز شژس و طژث فژت جلسژ در سژ فتژ متژوالث گژروه آزمژایح بژا اسژتفاده از
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دنسرسا ای ک ب س

استفاده از فیلم و پویا مایث و تاویر آموزش دیس س پسازاینک دا ح آمژوزان آمژوزش را
پشژژت سژژر گذاشژژتنس ،سژژؤازت پژژسآزمژژون در اختیژژار دو گژژروه قژژرار داده شژژس تژژا میژژیان
یادگیریشان از ظر مهارت ای ارت اطث مسیریت یجا ات ،ابراز وجود و ادراک دی ژران)
مشخ

10

م اورهای تولیس شسه بژود ،رفتار ژا و مهژارت ژای ارت ژاطث را بژا

گردد

تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای...

یافتهها
پس از جمعآوری داده ا ،برای تجییژ وت لیژل داده ژای ضاتژل از ایژن پژهو ح از روش
آماری توتیفث و استن اطث استفاده شس آمار توتیفث ک شامل جساول میا ین و ا ژرا
پیحآزمون و پسآزمژون در دو گژروه آزمژایح و کنتژرل اسژت؛ و آمژار

معیار ب تفکی

استن اطث ،ب منظور مقایس دو گروه آزمایح و کنترل ازل اظ میا ین مژره کسژ شژسه در
متغیر مورد ظر برای بررسث مفرو ات از روش ت لیژل کوواریژا س تژ

متغیژری اسژتفاده

شس
هیجانددا  :اطالعژژات توتژژیفث مژژسیریت یجا ژژات در جژژسول  1بژ تفکیژ

مدددیتی

پیحآزمون و پسآزمون در گروه آزمایح و کنترل ارائ شسه است
جدول  .1اطالعات توصیفی مدیریت هیجانات به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
شاخ

آماری

عوامل
تعساد

1

1

میا ین

31/11

32/11

استا سارد

1/11

1/31

میا ین تعسیلشسه

ژ

گروه
آزمایح

پیحآزمون

ا را

تعساد
گروه
کنترل

پسآزمون

1

میا ین
ا را

32/19
1

31/23

31/13

1/10

1/41

استا سارد

میا ین تعسیلشسه

ژ

31/09

با توج ب جسول باز میا ین پیحآزمون و پسآزمون مسیریت یجا ات بژ ترتیژ

در

 31/23و  31/13است ا را
آزمژژایح بژژ ترتیژژ

استا سارد ایژن متغیژر در پژیحآزمژون و پژسآزمژون گژروه

 1/11و  1/31اسژژت و ا ژژرا

پیحآزمون و پسآزمون ب ترتی

اسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در

 1/10و  1/41است مانطور ک دیسه مثشود میژا ین

گروه آزمایشث در پسآزمون بیشتر از میا ین گروه کنترل است

سال اول ،شماره  ،2بهار 49

گروه آزمایشث  31/11و  32/11و در گروه کنترل در پیحآزمون و پسآزمژون بژ ترتیژ
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ادراک دیگتان :اطالعات توتیفث ادراک دی ران در جسول  3ب تفکی

پیحآزمون و

پسآزمون در گروه آزمایح و کنترل ارائ شسه است
جدول  .2اطالعات توصیفی ادراک دیگران به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
شاخ

پیحآزمون

آماری عوامل
تعساد
میا ین

گروه آزمایح

1

11/43

31/43

استا سارد

0/911

1/31

میا ین تعسیلشسه

-

33/12

ا را

گروه کنترل

1

پسآزمون

ا را

تعساد

1

1

میا ین

12/11

11/00

1/12

1/41

استا سارد

میا ین تعسیلشسه

-

11/23

با توج ب جسول باز میا ین پیحآزمون و پژسآزمژون ادراک دی ژران بژ ترتیژ

در

گروه آزمایشث  11/43و  31/43و در گروه کنترل در پیحآزمون و پسآزمژون بژ ترتیژ
 12/11و  11/00است ا را
آزمژژایح بژژ ترتیژژ

استا سارد ایژن متغیژر در پژیحآزمژون و پژسآزمژون گژروه

 0/91و  1/31اسژژت و ا ژژرا

پیحآزمون و پسآزمون ب ترتی

اسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در

 1/12و  1/41است مانطور ک دیسه مثشود میژا ین

گروه آزمایشث در پسآزمون بیشتر از میا ین گروه کنترل است
ابتاز وجددد :اطالعژات توتژیفث ابژراز وجژود در جژسول  3بژ تفکیژ
پسآزمون در گروه آزمایح و کنترل ارائ شسه است
سال اول ،شماره  ،2بهار 49
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پژیحآزمژون و

تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای...

جدول  .3اطالعات توصیفی ابراز وجود به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
شاخ

آماری عوامل

گروه آزمایح

ا را

پیحآزمون

پسآزمون

تعساد

1

1

میا ین

11/14

33/11

0/29

3/19

ژ

33/12

استا سارد

میا ین تعسیلشسه

گروه کنترل

ا را

تعساد

1

1

میا ین

11/31

11/23

0/91

1/21

استا سارد

میا ین تعسیلشسه

11/23

-

با توج ب جسول  3میا ین پیحآزمون و پسآزمون ابژراز وجژود بژ ترتیژ

در گژروه

آزمایشث  11/14و  33/11و در گروه کنترل در پیحآزمون و پسآزمون بژ ترتیژ
و  11/23است ا را
ترتی ژ

استا سارد این متغیر در پیحآزمون و پسآزمون گروه آزمژایح بژ

 0/29و  3/19اسژژت و ا ژژرا

پسآزمون بژ ترتیژ

11/31

اسژژتا سارد آن در گژژروه کنتژژرل در پژژیحآزمژژون و

 0/91و  1/21اسژت مژانطژور کژ دیژسه مژثشژود میژا ین گژروه

آزمایشث در پسآزمون بیشتر از میا ین گروه کنترل است
فتضیه اول پژوهش :آموزش ب س

م اورهای از طریچ دنسرسژا ای باعژ

افژیایح

مسیریت یجا ات دا حآموزان کمشنوا پای ششم ابتسایث شهر تهران مثشود
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس بین پسآزمون دو گروه در مؤلفه مدیریت هیجانات
شاخ آماری
متغیر ا
گروه
پیحآزمون

131/03

1

13/13

0/001

0/11

1

3/10

1

1/10

0/304

0/13

0/33

خطا

30/23

کل

124
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با توج ب جسول  4تایج ت لیل کوواریا س بین دو گروه در مؤلفژ مژسیریت یجا ژات

سال اول ،شماره  ،2بهار 49

مجموع مجذورات

درج آزادی

F

سطف معناداری

ا سازه اور

توان آزمون

با درج آزادی  1و  F = 13/13و سطف معنژاداری  0/001تمییژس مژثشژود متغیژر مسژتقل بژا
13
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ا سازه اور  0/11واریا س متغیر وابست را ت یین مثکنس آزمون یی با توان  1فرض تفر را رد
کرده است )p <0/01
فتضیه دوم پژوهش :آموزش ب س

افژیایح

م اورهای از طریچ دنسرسژا ای باعژ

ادراک دی ران دا ح آموزان کمشنوا پای ششم ابتسایث شهر تهران مثشود
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس بین پسآزمون دو گروه در مؤلفه ادراک دیگران
شاخ آماری
متغیر ا

مجموع
مجذورات

درج آزادی

F

سطف معناداری

ا سازه اور

توان آزمون

گروه
پیحآزمون

342/39

1

112/34

0/001

0/93

1

2/91

1

4/91

0/042

0/39

0/13

خطا

12/12

13

کل

111

11

با توج ب جسول  1آزمون کوواریا س بین دو گروه در مؤلف ادراک دی ران بژا درجژ
آزادی  1و  F = 112/34و سطف معناداری  0/001تمییس مثشود متغیر مستقل بژا ا ژسازه اوژر
 0/93واریا س متغیر وابست را ت یین مثکنس آزمون یی بژا تژوان  1فژرض تژفر را رد کژرده
است .)p <0/01
فتضیه سدم پژوهش :آموزش ب س

م اورهای از طریچ دنسرسا ای باعژ

افژیایح

مسیریت یجا ات دا ح آموزان کمشنوا پای ششم ابتسایث شهر تهران مثشود
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس بین پسآزمون دو گروه در مؤلفه ابراز وجود
شاخ آماری
متغیر ا

سال اول ،شماره  ،2بهار 49

مجموع مجذورات

درج آزادی

F

سطف معناداری

ا سازه اور

توان آزمون

گروه
پیحآزمون

143/02

1

34/91

0/001

0/14

0/99

0/001

1

0/003

0/921

0/001

0/01

خطا

41/13

13

کل

2111

11

با توج ب جسول  2آزمون کوواریا س بین دو گژروه در مؤلفژ ابژراز وجژود بژا درجژ
آزادی  1و  F = 34/91و سطف معناداری  0/001تمییس مثشود متغیر مسژتقل بژا ا ژسازه اوژر
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 0/14واریا س متغیر وابست را ت یین مثکنس آزمون یی با توان  0/99فرض تفر را رد کرده
است )p <0/01
با توج ب تایج ضاتل  ،فر ی ای پهو ح تمییس و فرض تفر رد شسه ،پژس در تیجژ
آموزش ب س

م اورهای از طریچ دنسرسژا ای در افژیایح مهژارت ارت ژاطث مژسیریت

یجا ات ،ادراک دی ران و ابراز وجود) دا حآموزان دختر کمشنوا پای ششم تمویر دارد

بحث و نتیجهگیتی
پهو ح ضا ر با س

بررسث تمویر آموزش ب س

م اورهای از طریژچ دنسرسژا ای بژر

افیایح مهارت ای ارت اطث دا حآموزان کمشنوا پای ششژم ابتژسایث شژهر تهژران تژورت
پذیرفت برای بررسث فر ی ای پهو ح ،مهارت ای ارت اطث دا حآموزا ث ک با سژ
م ژژاورهای و از طریژژچ دنسرسژژا ای آمژژوزش دیس ژژس در مقایسژژ بژژا مهژژارت ارت ژژاطث
دا حآموزان آموزشدیسه با روش سنتث و متساول بررسث شس درکل تایج پهو ح ضاکث
از آن است ک بین مهژارت ارت ژاطث دا ژحآمژوزا ث کژ بژ سژ

م ژاورهای و از طریژچ

دنسرسا ای آموزش دیس س در مقایس با آموزش سنتث و متساول تفژاوت معنژاداری وجژود
دارد ب این تورت ک مهارت ارت اطث دا حآموزا ث ک بژا سژ

م ژاورهای و از طریژچ

دنسرسا ای آموزش دیس س ،س ت ب دا حآموزا ث ک با روش مرسو و متساول آمژوزش
دیس س بیشتر است تایج شان داد ک آموزش ب س

م اورهای از طریچ دنسرسژا ای بژر

افیایح مسیریت یجا ات ،ادراک دی ران و ابراز وجود دا ح آموزان کمشژنوا تمویرگژذار
بوده است
با توج ب تمییس فر ی پهو ح و اوربخشث روش آموزش ب س

م اورهای از طریژچ

مسیریت یجا ات ،ادراک دی ران و ابراز وجود آ ان دیسه مثشس و بعس از گفت ویث ک بژا
معلمین ،مشاور ،مسیر و مبنین والسین دا ح آموزان ب عمژل آمژس ،آ ژان دنژین اسژتسزل
کرد س ک استفاده از س

م اورهای و دنسرسا ای ای آموزشژث جهژت آمژوزش دادن

سال اول ،شماره  ،2بهار 49

دنسرسا ای ،بعس از مستث مشژا سه شژس کژ دا ژحآمژوزان کژمشژنوا بژ گو ژ ای به ژود در

مسیریت یجا ات ،ابراز وجود و ادراک دی ران ،این توا ایث را در دا ح آموزان کژمشژنوا
افیایح مثد س ب گو ای ک در م یط ژای اجتمژاعث بژازخورد مم تژث دریافژت کننژس و از
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روبرو شسن آن ا با بازخورد ای منفث جلوگیری مثکنس و برقژراری روابژط بژین فژردی را
برای آن ا تسهیل مثکنس
آموزش کودکان آسی دیسه شنوایث مشکل بوده و مهارت ای خاتث را مثطل ژس،
لذا برای آموزش ت یف ب این افراد بایس بژ شناسژایث تژ یف عالیژچ و یاز ژای ایژن
گروه و تسوین بر ام درسث مناس

پرداخت یلث و مکاران )1319،رگو شژا و

یا عالمژت باژری و اسژتفاده از باقیما ژسه شژنوایث بژ فراخژور توا ژایث ژا و یژاز ،ارائژ
مود ای کافث دیساری و ب کار گرفتن میمان سایر ضواس در آموزش این کودکان،
روری است یکخو)1319 ،
دنس رسا ای ای آموزشث مثتوا نس بر ام ایث سازمانیافت از تجارب یژادگیری را
برای فراگیران آسی دیسه شنوایث فرا م آور س ک در آن ا تمکیس ویههای بر یژادگیری
از طریچ ضواس مختل

تورت مثگیرد سالمون )1994 ،استفاده از ضژواس دنسگا ژ ،

فرا م آوردن ممال ای کافث و تاویری ،امکان افیایح مشارکت فراگیران در یادگیری
و امکان تکرار و تمرین بژا توجژ بژ تفژاوت ژای فژردی تژا رسژیسن بژ ضژس تسژلط در
یژادگیری ازجملژ فوایژس دنژس رسژا ژای آموزشژث اسژت عطژاران )1313،درواقژع
دنسرسا ای بخح گرانبهایث از فنآوری برای کودکان کژمشژنوا اسژت؛ زیژرا اسژتفاده از
متن ،تاویر ،پویا مایث و فژیلم ژای زیر ژویس شژسه باعژ

جژذابیت آمژوزش بژرای آن ژا

مثشود و ازآ جاک رایا ب لمس دست ا پاسخ مثد ژس و بژرای ارائژ اطالعژات بیشژتر از
ضس بینایث استفاده مثکننس و ب قسرت شژنوایث یژاز سار ژس ،دا ژح آمژوزان دارای قژ
شنوایث ن ا کار کردن با آن با اشکال مواج مثشو س؛ بنابراین مثتژوان آن را وسژیل ای
سال اول ،شماره  ،2بهار 49
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ویسبخح برای دا ح آموزان اشنوا و کمشنوا تلقث مود جوادیان)1310،
عالوه بر این در شیوه م اورهای با تمکیس بر جن ای شخاث آموزش مثتوان آمژوزش
را از ضالت جسیت خار مود ،در تیج یادگیر سه مثتوا س مفا یم و اطالعات را ب آسژا ث
دریافت کنس ب طور خالت  ،بیان و ا تقال اطالعات ب روش م ژاورهای را ژث اسژت بژرای
آسانسازی فراینس پردازش اطالعات در یادگیر سه مایر و کالرک)3001،

تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای...

مایر و کالرک بیان مثدار س استفاده از اتژل شخاژثسژازی در طراضژث دنسرسژا ای
آموزشث شاگردان را تشویچ مثکنژس مژوارد دریژافتث را پژردازش و اسژتفاده از کلمژات بژ
روش م اورهای باع

یادگیری بیشتر مژثشژود و اینکژ آمژوزش مهژارت ژای م ژاورهای

مثتوا س م وبیت اجتماعث میان مسازن را افیایح د س زد)1911،
بنابراین ازآ جایثک یکث از رویکرد ای آموزشث مهم برای دا ح آمژوزان کژمشژنوا،
آموزش مهارت ای ارت اطث است و افراد آسی دیسه شنوایث م ب عنوان گرو ژث از افژراد
جامعژ ضژژچ آمژژوزش و پیشژژرفت دار ژژس ،بهژژرهگیژژری از فنژژاوری اطالعژژات و ارت اطژژات در
آموزش این گروه مثتوا س مممر ومر باشس در ضقیقت مژثتژوان بژا فژرا م کژردن امکا ژات،
تجهیژژیات و زیرسژژاخت ژژای مورد یژژاز فرتژژت ژژای زز بژژرای ارتقژژاء دا ژژح و کسژژ
مهارت ای جسیس برای این افراد فرا م کرد و افچ جسیسی را در فراینس آموزشث کشورمان
ب وجود آورد

منابع
اضمسی مخ ری ،مو ا  )1311تمویر ارائ مطال ب تورت م اورهای از طریچ دنسرسا ای
ای آموزشث بر یادگیری ،یادداری و ا ییش پیشرفت دا ح آموزان پای دو
را نمایث درس علو پایان ام کارشناسث ارشس ،دا شکسه روا شناسث و علو
تربیتث دا ش اه عالم ط اط ائث
بذرافشان ،تابره؛ علیخا ث ،مرتضث؛ رست ار پور ،ضسن  )1393بررسث اور آموزش از
طریچ م توای الکترو یکث دنسرسا ای ای آموزشث) بر یادگیری درس علو
سال دهار  ،شماره -3پیاپث 131
زارعث زوارکث ،اسماعیل و جعفرخا ث ،فاطم

 )1311دنسرسا ای و قح آن در

آموزش ویهه ،مجل تعلیم و تربیت استمنایث ،شماره 91

سال اول ،شماره  ،2بهار 49

پای ششم دا حآموزان دختر آسی دیسه شنوایث مجل تعلیم و تربیت استمنایث
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زارعث زوارکث ،اسماعیل و غری ث ،فرزا

 )1391تمویر آموزشث دنسرسا ای بر مییان

یادگیری و یادداری ریا ث دا ح آموزان دختر کمتوان ذ نث پای دهار شهر
اراک .فالنام روانشناسث افراد استمنایث ،شماره  ،1سال دو  ،بهار 91
ساموئل ،ای؛ کرک ،جمیی؛ جث ،گازگر  )1904آموزشوپرورش کودکان استمنایث.
ترجم مجت ث جوادیان  )1310شر :آستان قسس

عطاران ،م مس  )1313آموزش علو در دوره ابتسایث م تنث بر فناوری اطالعات
داپ اول) تهران :ا تشارات م راب قلم.
غری ث ،فرزا

 )1311تمویر دنسرسا ای آموزشث بر یادگیری یادداری مفا یم ریا ث

دا حآموزان کمتوان ذ نث آموزش پذیر پای دهار ابتسایث شهر اراک پایان ام
کارشناسث ارشس دا ش اه عالم ط اط ائث
قاسمآبادی  ) 1311ارت اطات و پیو س ای اجتماعث امن سالمت فرد و جامع شری کار
و کارگر
کریمث ،مر ی  )1311بررسث اتول و روش ای مهارت ای ارت اطث بر م نای سنت
معاومان ع) پایان ام کارشناسث ارشس دا ش اه عالم ط اط ائث

گریسون ،دی آر و ا سرسون ،تری  )3003یادگیری الکترو یکث در قرن  31م ا ث ظری
و عملث) ترجم اسماعیل زارعث زوارکث و سعیس تفایث موضس  )1314تهران:
ا تشارات علو و فنون
مرادی ،رضیم و شریفث درآمسی ،پرویی  )1393اوربخشث آموزش دنسرسا ای بر رشس
مهارت ای اجتماعث دا ح آموزان دختر اشنوا پای دو را نمایث تهران .مجل
سال اول ،شماره  ،2بهار 49

پهو ح ای علو شناختث و رفتاری زیر داپ)
یکخو ،فاطم

 )1319بررسث و عیت خوا سن در دا حآموزان اشنوا شری تعلیم و

تربیت استمنایث101-14 ،19 ،
یلث ،م مسر ا؛ ار ،اضمسر ا؛ شری  ،ماطفث؛ مهرم مسی ،م مود )1312

الیا ا و پیامس ای بر ام درسث پاسخ و در آموزش عالث :جامع شناختث
کاربردی داپ دو ) اتفهان :ا تشارات دا ش اه دولتث اتفهان.

11

...تأثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانهای

Clark. R. C. Mayer. R. E. 2008. Elearning and the science of instruction.
(2nd ed.2008). Sanfrancisco; joha wiley & sons, inc.
Elksnin,L.k.,& Elksnin,N. (2006).teaching socialemotional skils at school
and home

49  بهار،2  شماره،سال اول

Khan, T, M. (2010). The effect of multimedia learning on children and
behavioral sciences. 2, 4341-4345.
Khazai A, Moradi M, Khazai S, Moradi M(2014). The effect of instructional
multimedia on communicational skills learning of autism students.
Mayer, R. E(2005). Principles for Redusing extraneous processing in
multimedia learning:coherence, signaling,redundancy, spatial
contiguity, and temporal contiguity. in r. e. mayer (ed.),the Cambridge
hand book of multimedia learning. (pp.183-200). Newyork:
Cambridge university press.
Mayer,R.e,Sobko,k.,& Mautone,P.d(2003).social cues in multimedia
learning:role
of
speakers
voice.journal
of
educational
psychology,95(2),pp.419-425.
Moreno,R,and Mayer,R. (2000b).engaging students in active learning: the
case for personalized multimedia message. journal of educational
psychology,93,724-733.
Salomon, G. (1994). Interaction of media, cognition, and learning, Hillsdale,
NJ: Erlbaum.

19

