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 چكيده
هاي با شبكه شدهغنيمحيط یادگيري  آموزشي يها و چارچوب الگومولفه یيشناساهدف این پژوهش 

از  ،ختهيروش پژوهش آمبود. آن  يدرون يابیو اعتبار آموزان با آسيب شنوایياجتماعي مجازي براي دانش
 يمحتوا لياز تحل ،يآموزش يطراح يدست آوردن الگوبه يبرا يفيدر بخش ک. بود ياکتشافنوع طرح 

استفاده  ياپرسشنامه يشیماينظر متخصصان به روش پ از يدرون يابیاعتبار يبرا يو در بخش کم یياستقرا
و در  يكيبع مكتوب و الكتروناسناد و منا ،ن مرتبط با موضوعيمتخصصي در بخش کيف يجامعه آمار شد.

ها در هر دو . انتخاب نمونهندآموزش ویژه بودبخش کمي متخصصين در حوزه تكنولوژي آموزشي و 
نفر از متخصصين و کارشناسان و در بخش  96صورت هدفمند و در بخش کيفي جهت مصاحبه هبخش ب
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 د.ر ایران، استراليا و آمریكا بودنهاي و موسسات مختلف کشونفر از متخصصين در دانشگاه 94کمي 

و در بخش  ل محتوا از اسناديافته و تحلیساختار مهيمصاحبه نز ابا استفاده  يفيدر بخش ک هاداده آوريجمع
طبقه  هفت ،شده انجام يمحتوا ليطبق تحلبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت.  يکم

 يبرا مؤلفهر یز 74ن يهمچن. به دست آمد شدن، تعامل، بازخورد، محتوا، منابع، ارزشيابي و پشتيبانيدرگير
 در قالب الگو هاها و زیر مؤلفهپس از تحليل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه استخراج شدند. ياصل هايطبقه
 يآموزش يبر اساس نظر متخصصان نشان داده است که الگو يدرون اعتباریابيحاصله از  جی. نتاشدند ارائه
آموزان با دانشبه آموزش  يبرا را الزم يبرخوردار است و اثربخش مطلوبيدروني  شده از اعتبار ارائه

 .دارد آسيب شنوایي

سازي، آسيب شنوايي، الگوي غنيمحيط يادگيري، شبكه اجتماعي مجازي، واژگان كليدي: 
 آموزشي

 مقدمه
، چويارتباطات دیجيتالي امروزي بخشي طبيعي از زندگي اجتماعي جوانان شده است )

اوقات روزانه  درصد 25(. دنياي امروز دنياي ارتباطات است. 7102، 0گلسمن و کریستل
هاي ما به درصد موفقيت 25توان اظهار نمود که شود و ميما، صرف ارتباط با دیگران مي

. از طریق اینترنت و فضاي مجازي، (0960)لشگریان و روشني،  روابط ما وابسته است
شود و انسان بدون افراد نيز، مجازي ميارتباطات انساني و مناسبات اجتماعي بين 

کند. امروزه ودیت، وراي زمان و مكان و مرز، با هم نوع خود ارتباط برقرار ميمحد
اي اشتغال دارند و براي ساختن زندگي هاي اجتماعي شبكهبسياري از جوانان به فعاليت

هاي کنند. در حقيقت فعاليت در شبكههاي اینترنتي استفاده ميخود از روابط و مناسبت
 بيشتر ابعاد زندگي است. اجتماعي مجازي دربرگيرنده

اي که نيازهاي غيرمعمول ریزي شده ویژهآموزش ویژه، یعني آموزش برنامه 
کند. ممكن است مواد ویژه، فنون تدریس، یا را برآورده مي با نيازهاي ویژهآموزان دانش

هاي آموزش ویژه، یافتن تجهيزات و یا تسهيالت، مورد نياز باشد. یكي از مهمترین هدف
)هاالهان و  گذاري روي آنهاستو سرمایه با نيازهاي ویژهآموزان هاي دانشنایيتوا

هاي متعددي ازجمله هدفهمچنين  (.0969، ترجمه عليزاده و همكاران، 7119 کافمن،
هاي ها رفع مشكالت این افراد را در بخشتقویت شأن حاکميتي موجب شده تا دولت
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ها تعليم و تربيت پيگيري نمایند و در این بخشمختلفي ازجمله درمان، خدمات و آموزش 
موردتوجه متوليان امر  با نيازهاي ویژهترین گزینه براي توانمندسازي افراد عنوان مهمبه

 ژهیوبههاي کمكي همچنين با ورود فناوري .(0969یزدي، )شاليان و امين قرارگرفته است
ها و سطوح زهاي ویژه در کليه دورهفناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش افراد با نيا

ایم. این بوده توسعهدرحالیافته و تحصيلي، شاهد تحوالت چشمگيري در کشورهاي توسعه
شده المللي اطالعات و ارتباطات، مضاعف شبكه بين عنوانبهتحوالت با ورود اینترنت 

)زارعي  داده استو فرایند یادگيري و تدریس را عميقاً تحت تأثير خود قرار  است
 (.0969زوارکي و مرادي، 

آسيب شنوایي نوعي آسيب حسي عصبي است که سازمان بهداشت رواني تخمين زده 
، 0)سوزان، امنت و وست برندسر دنيا از آن رنج ميميليون نفر در سرا 991است که بيش از 

ایي شود که به دليل آسيب شنوبه کسي گفته مي 7آموز ناشنوا یا سخت شنوا. دانش(7104
اي هاي شفاهي را دریافت کند و نيازمند آموزش به شيوهطبيعي آموزش طوربهتواند نمي

شنوایي  آسيبافراد با  (.0989، پژوه و همكاران، ترجمه به0688 باشد )ویليامز،خاص مي
بدون یادگيري ارتباط کاربردي با موانع بسياري جهت برخورداري کامل از آموزش 

 بخش و اجتماعي شدن مواجه خواهند شدهاي لذتفعاليت عمومي، زندگي مستقل،
متوسط  طوربهسطح تحصيلي ناشنوایان نسبت به همساالن شنواي آنها  .(2711، 9)آچسون

 4واترز و دریكز. (0988، زادهحسن) است متناسبشانتر از سطح سني سه تا چهار سال پایين
آموزي با کاستي شنوایي که دانش( نيز بدین نتيجه رسيدند که ميانگين عملكرد 7102)

مقطع راهنمایي را به پایان رسانده است در تكاليف مربوط به خواندن معادل با عملكرد 
همواره در بررسي نوشتن کودکان ناشنوا باید بر این ساله است.  01تا  6آموز شنواي دانش

ره به اشيا اطراف، توان از موقعيت، اشانكته توجه داشت که در نوشتار بر خالف گفتار نمي
بافتي که در آن گفتار جریان دارد، حالت چهره و از این قبيل، براي انتقال مفهوم استفاده 

آموزان ناشنوا همواره مشكل بيشتري در جنبه نوشتاري زبان در مقایسه کرد، بنابراین دانش
یك  عنوانبهآموز ناشنوا، استفاده از نوشتار با جنبه گفتاري آن دارند. مشكل اصلي دانش

                                                           
1. Susan, Emment & West 

2. deaf or hard of hearing student 

3. Acheson 

4. Wauters & Dirks 
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همچنين  (.0989، ، محسني، افروز و حجازيزاده)حسن ابزار ارتباطي کارآمد است
دهد، کودکاني که شدیدا از لحاظ رشد مطالعات انجام شده روي کودکان ناشنوا نشان مي

کودکان طبيعي قادر به استدالل و حل مسئله هستند، زیرا  خوبيبهزباني عقب هستند، 
 )مورس، کنندي تفكر و حل مسأله از نمادهاي غير زباني استفاده ميکودکان ناشنوا برا

شكاف "تحقيقات آموزشي یك  (.0960، نژادراد و لشكرياخوي، ترجمه 7110
آموزان با آسيب شنوایي شناسایي کردند، چون روش ارتباطي و را براي دانش "0مشارکت

، کلينتن، پاراشتما، روبيسن كينزهاي شنوا تفاوت دارد )جنسبك یادگيري آنها با همكالسي
(. به همين دليل یكي از رویكردهاي آموزشي مهم 7115، 9و کومساروف 7119، 7و ویگل

، توجه به شكبيهاي اجتماعي است. شنوا، تقویت مهارتآموزان ناشنوا و کمبراي دانش
ر است اي برخورداآموزان از جایگاه ویژههاي اجتماعي این دانشرشد و تقویت مهارت

همچنين متخصصان آموزش افراد با آسيب شنوایي در سنين دبيرستان (. 0989)افروز، 
آموزان مشخص کردند که شامل مشارکت هاي مهمي را براي این دانشمحدودیت

وانگ، چينگ، ویتفيلد و ها است )و دسترسي به رسانه آموزان، مسائل اجتماعي شدندانش
 (.7108، 4دانكن

وپرورش، ميزان اهميتي است که ارزیابي ميزان توسعه آموزش هايیكي از شاخص
دهند )سازمان آموزان داراي نيازهاي ویژه خود ميوپرورش دانشکشورها به آموزش

وپرورش استثنائي، (. یكي از اهداف مهم آموزش0967وپرورش استثنائي کشور، آموزش
باشد. فزایش مهارت آنان نيز ميآموزان ناشنوا، اعالوه بر بهبود و پيشرفت تحصيلي دانش

چندان دور باید در جامعه به کار بپردازند و الزمه آن این اي نهآموزان در آیندهاین دانش
هاي ارتباطي موردنياز را فراگرفته و به رشد اجتماعي قابل قبولي دست است که مهارت

 خصوصبهه افراد هاي اجتماعي از نيازهاي اساسي هممهارت .(0961نژاد، )عباس یابند
هایي که دارند در کسب برخي از ، افراد ناشنوا به علت محدودیتباشديمناشنوایان 

هاي اجتماعي دچار مشكل هستند و ضرورت برقراري ارتباط سالم و مفيد با مهارت
گيري، انتخاب آزادانه ارائه تفكرات نسبت به دیگران، پيشگيري از سوءاستفاده، تصميم

                                                           
1. Participation gap 

2. Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel 

3. Komesaroff 

4. Wong, Ching, Whitfield, & Duncan 
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)شریفي  است هاآندر تعامالت اجتماعي، نياز اساسي  مس گناه و شرخود بدون احسا
طور مكرر بر نقش فنّاوري در آموزش کودکان با در اسناد باالدستي به. (0969درآمدي، 

قانون برنامه  04توان به بند نيازهاي آموزشي ویژه تأکيد شده است. براي چند نمونه مي
کارگيري فنّاوري به»صراحت بر در این بند به ساله پنجم توسعه کشور اشاره کرد.پنج

ارتباطات و اطالعات در کليه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآیندهاي 
« صورت الكترونيكيهاي تحصيلي بههاي آموزشي و دروس دورهموجود و ارائه برنامه

داف سند پنجم (. همچنين در اه0986تأکيد شده است )معاونت حقوقي ریاست جمهوري، 
ها در زمينه تقویت و بهبود زیرساخت»( بر 0986وپرورش استثنایي )آموزش سازمان توسعه

هاي آموزشي نوین در ارائه خدمات کارگيري فنّاوري اطالعات و ارتباطات و فنّاوريبه
اي شده است. این مسئله تأکيد ویژه« هاتربيتي به مدارس، مربيان، متربيان و خانواده

وپرورش استثنایي نيز هاي مختلف تحصيلي سند توسعه آموزشضوح در اهداف پایهوبه
هاي منظور استفاده از فنّاوريهاي الزم بهمشاهده است. براي نمونه به توسعه مهارتقابل

کارگيري از ها و نحوه بههاي موردنياز در جهت افزایش توانمندينوین و آموزش مهارت
هاي مختلف تحصيلي پيش از دبستان، ابتدایي، اول متوسطه و ابزارهاي کمكي در دوره

، کشور وپرورش استثنائيسازمان آموزش) استطور ثابت تكرار شده دوم متوسطه به
0967.) 

تواند هاي اجتماعي ميهاي این گروه از افراد با نيازهاي ویژه، محيطبا توجه به آسيب
، استفاده از 70کند. در عصر یادگيري قرن نقش مؤثري در کاهش انواع مشكالت آنان ایفا 

توانند هاي اجتماعي تبدیل به یك پدیده جهاني شده است. فراگيران در تمام دنيا ميشبكه
هاي شخصي بالفاصله با دنيا هاي همراه و بسياري از دستگاهها، تلفنبا استفاده از رایانه

مختلف با مخاطبان مختلف،  هايبرقراري ارتباط روشن به شكل ارتباط برقرار کنند.
ها، اطالعات از متقاضيان، اعتمادآفریني و هدایت ها، ایدهآوري درون دادهجمع

هاي گروهي، استفاده از یك شبكه مجازي براي انجام وظایف مشابه در یك محيط فعاليت
 ها کمك کند و آن راآموزان در توسعه این مهارتتواند به دانششده، ميیادگيري هدایت

گرایي یا تجربه یادگيري همراه با کار، کند. پيوندهاي دروني مبدل به بخشي از محور عمل
هاي اجتماعي مجازي مشهود است، نوعي فرهنگ اي که در شبكههاي خالقانهو قابليت

دهد. این قبيل آموزان پيشنهاد ميمشارکتي مبتني بر وب و در فضاي مجازي را به دانش
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انجامند، چراکه ازلحاظ شخصي، فرایند وه به غناي یادگيري ميها به شكل بالقفرصت
گيرد که به اي صورت ميدیگر مشارکت در زمينهعبارتسازند. بهیادگيري را معنادار مي

 کاستن شرایط ناعادالنه کمك کند.
هاي یادگيري انجام دادند، ( در پژوهشي که در زمينه محيط7100) 0، شن و تسايتساي

سازد هاي اجتماعي مجازي، یادگيرندگان و اساتيد را قادر مياستفاده از شبكه دریافتند که
و به همان سادگي نيز  داکردهيپخود دسترسي  ازيموردنآساني به محتواي یادگيري که به

 1/7وب ( نشان داد که ابزار 7101) 7مطالعه گوستسن دهند. نتایج آن را گسترش و نشر
کار فردي دانشجویان  1/7وب است.  استفادهقابلو دیگران  براي انعكاس افكار دانشجویان

سازد و به دانشجویان در شناسایي و پذیر ميهاي کاري را امكانها در گروهو ادغام آن
( در 7116) 9لوکين و همكارانکند. آگاهي در مورد کار خود و دیگران کمك مي

آموزان در محيط تحصيلي دانش به 1/7وب تحقيقي به دنبال این بودند که آیا ابزارهاي 
هاي و پرونده هاها، ادراکات و دریافتها تمرینکند. در این مطالعه آنکمك مي

بررسي کردند. تمرکز  1/7 وبهاي ساله را در استفاده از فناوري 09تا  00یادگيرندگان 
 کردند و تفاوت درگيرشدنهایي که یادگيرندگان استفاده ميها بر نوع فناوريآن

، 9ها، ویكي5رساني آني، پيام4هاي پست الكترونيكياي بود. فناورياي و غيرمدرسهمدرسه
در این پژوهش موردبحث و آزمایش  6هاي گفتگو و بحثو اتاق 8ها، پادکست2هابالگ

صورت ها بهآموزان از این فناوريکه دانشقرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که هنگامي
کنند، به معلم خود براي نحوه استفاده در اهداف اربرد شخصي استفاده ميآزادانه براي ک

تواند به تعميق مي 1/7وب هاي کنند؛ و مشارکت با استفاده از فناوريآموزشي نگاه مي
( در 0964زارعي زوارکي و قرباني ) آموزان در همتا ارزیابي کمك کند.درگيرشدن دانش

هاي اجتماعي مجازي بر یادگيري ير استفاده از شبكهتحقيقي که باهدف تعيين ميزان تأث

                                                           
1. Tsai, Shen & Tsai 

2. Gustsson 

3. Luckin et al 

4. email 

5. instant message 

6. wikis 

7. blogs 

8. podcasts 

9. discussion forums 
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آموزان انجام دادند بدین نتيجه رسيدند که آموزش از طریق شبكه زبان انگليسي دانش
اجتماعي مجازي بر ميزان یادگيري سه مهارت شنيداري، گفتاري و درک مطلب 

داري را در معني نتایج حاصله وجود تفاوت درواقعآموزان تأثير مثبت داشته است و دانش
هاي سنتي و معمول در استفاده از شبكه اجتماعي مجازي نسبت به آموزش از طریق روش

 یادگيري این سه مهارت زباني تأیيد کرد.
را جایگزین آموزش حضوري هاي اجتماعي مجازي شبكهبرخي فناوري از طرفي 

تر دارد، ر سنيني پایينآموزان مخصوصاً دناپذیري براي دانشدانند که ضررهاي جبرانمي
فرد این فناوري چشم پوشيد به همين هاي منحصربهراحتي از ویژگيتوان بهحال نمي با این

 هاي کالس حضوري و هم از شبكهحلي بود که هم از ویژگيجهت باید به دنبال راه
کسب اي در کمك به هاي مجازي از توانایي بالقوهمحيطهمچنين اجتماعي استفاده نمود. 

تري را ها به جامعه وسيعآموزان ویژه دارند تا استقالل و دسترسي آنهاي دانشمهارت
اي، جایگزیني براي مربي ها مثل دیگر ابزارهاي کمكي رایانهاین محيط هرچندنتيجه دهد. 

از طرفي  آورند.هاي بهتر یادگيري را فراهم ميهایي فقط فرصتنيست، بلكه چنين محيط
يب یادگيري ترغيله وسبهسازي فرآیند یادگيري توانند جهت غنيتماعي ميهاي اجشبكه

 يرندگقرار  مورداستفادهغيررسمي، پشتيباني از بازخورد و تأمين ارتباط و مشارکت 
هاي اجتماعي در طراحي تلفيق شبكه حلیك راه(. به همين دليل 7101، 0سفران)

سازي محيط یادگيري باشد. غنيهاي یادگيري در کالس و خارج از آن ميفعاليت
تواند عالوه بر ورود مؤثر فناوري به محيط هاي اجتماعي ميآموزان با شبكهدانش

 در ورود فناوري را داشته باشد. یادگيري، کمترین چالش
عدم وجود الگوي مناسبي جهت ز وجود داشت عبارتند ا نهيزم نیدر ا که يخأل اساس

عدم ، مجازي براي استفاده در محيط یادگيري در ایران هاي اجتماعياستفاده از شبكه
در نظر ، گرایيهاي یادگيري از جمله ارتباطمند تحوالت جدید نظریهنظام کارگيريبه

تفاده از هاي یادگيري با اسهاي افراد با آسيب شنوایي در طراحي فعاليتنگرفتن ویژگي
هاي جدید بدون توجه به ناوريهاي نادرست از فاستفادههاي اجتماعي مجازي، شبكه

پشتيباني هنگام ورود فناوري به محيط  مؤلفهعدم توجه جدي به ، هاي هر فناوريویژگي
 .یادگيري

                                                           
1. Safran 
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گيري محيط اجتماعي هاي اجتماعي مجازي در شكلبا توجه به اهميت و نقش شبكه
گسترده در  دانش آموزان با آسيب شنوایي و نظر به اینكه عليرغم تحقيقات ژهیوبهافراد 

هاي اجتماعي مجازي در آموزش افراد عادي، در زمينه استفاده از از شبكه مورداستفاده
آموزان با آسيب هاي اجتماعي مجازي براي غني ساختن محيط یادگيري دانششبكه

سون، و، زارعي زوارکي، دانژاد؛ طوفاني7105، 0)کوزوه است شدهقيتحقشنوایي کمتر 
همچنين با توجه به کمبود تحقيقات بر روي استفاده از (. 7102، 7شریفي درآمديو  پوکت

هاي مبتني بر وب در محيط هاي آموزشي براي تلفيق فناوريفناوري هاي مشخص و تالش
یادگيري کودکان و جوانان با آسيب شنوایي، متخصصين به چارچوب و الگویي مانند 

تصميم سازي آنان را هدایت کند نياز دارند تا فرایند  9طراحي جهاني براي یادگيري
آموزان با آسيب شنوایي در محيط با توجه به مشكالت دانش(. 7109، 4)هارتمن و ویسمر

اي آموزان بگونهکالس و امكان استفاده از فناوري در جهت کاهش مشكالت این دانش
د هاي جایگزیني فناوري با کالس حضوري نيز جلوگيري شود و همچنين تاکيکه از چالش

کارگيري فنّاوري ارتباطات و اطالعات در کليه فرآیندها اسناد باالدستي بر توجه به به
هاي آموزشي، این جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآیندهاي موجود و ارائه برنامه

پژوهش به دنبال ارائه الگوي آموزشي است که موجب افزایش ميزان یادگيري و 
این پژوهش به دنبال ارائه شود. موزان با آسيب شنوایي ميآنشهاي اجتماعي در دامهارت

هاي اجتماعي در الگوي آموزشي است که موجب افزایش ميزان یادگيري و مهارت
 :بودزیر  هايپرسشپژوهش به دنبال پاسخ به با آسيب شنوایي شود؛ بنابراین  آموزاندانش
 اجتماعي هايشبكه با شدهغني یادگيري محيط آموزشي الگوي . مؤلفه هاي اصلي0

 کدامند؟ مجازي
 اعتبار از مجازي اجتماعي هايشبكه با شدهغني یادگيري محيط آموزشي الگوي . آیا7
 است؟ برخوردار دروني

 روش

                                                           
1. Kozuh 

2. Toofaninejad, Zaraii Zavaraki, Dawson, Poquet, & Sharifi Daramadi 

3. Universal Design for Learning (UDL) 

4. Hartmann & Weismer 
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)کمي یا  پژوهشبا توجه به اینكه براي تحقق اهداف در این پژوهش استفاده از یك روش 
استفاده شد. از بين انواع  0ق آميختهکند، از طرح تحقيکيفي( به تنهایي کفایت نمي

(، از طرح اکتشافي 5و اکتشافي 4تبييني، 9تودرتو، 7سازيهاي پژوهش آميخته )مثلثطرح
است که نتایج روش اول )کيفي( این اياستفاده شد. هدف از طرح اکتشافي دومرحله

اطالع  تواند به رشد و گسترش تحقيق کمك کرده و یا براي دومين روش )کمي( نقشمي
معمول  طوربهشود دهنده داشته باشد. از آنجا که این روش اغلب به صورت کيفي آغاز مي

هاي مناسب است. به ویژه این طرح زماني مفيد است که محقق نيازمند براي اکتشاف پدیده
صورت هکه طرح بيو یا بررسي ابزار باشد. از آنجای گسترش و توسعه نظریه، آزمایش

به (. 0964)دالور و کوشكي،  هاي کيفي استشود، تأکيد بيشتري بر دادهکيفي آغاز مي
آید، سپس با عبارتي با استفاده از روش کيفي الگو یا چارچوب پژوهش به دست مي

 گيرد.یابي قرار ميرد اعتباراستفاده از روش کمي مو
استفاده شد. در  استقرائي تحليل محتواي کيفيکيفي از روش  پژوهش بخشدر 

تحليل محتواي کيفي با طرح . ابتدا بودفي وهش حاضر مرحله اول پژوهش از نوع کيپژ
سپس بر  مد،آمل عشده با شبكه اجتماعي به استقرایي از مباني نظري محيط یادگيري غني

. الگوي اوليه در اختيار متخصصين حوزه شداساس نتایج آن، الگوي اوليه ترسيم 
. سپس شدو اصالحات مورد نياز اعمال  ار گرفتي آموزشي و آموزش ویژه قرتكنولوژ

پرسشنامه اعتباریابي دروني الگو طراحي و پس از تایيد اعتبار در اختيار سایر متخصصين 
 .فترگقرار 

هاي تكنولوژي حوزه بخش کيفي اعضاي هيأت علمي متخصص درجامعه پژوهش در 
سان تكنولوژي آموزشي وپرورش کودکان استثنائي و ارتباطات، کارشناآموزشي، آموزش

، دانش آموزان با نيازهاي ویژهوپرورش کودکان و متخصصين آموزش، معلمان آموزش
و در بخش کمي  ؛شنوایيآسيب ش آموزان داراي شنوایي، والدین دان آسيبداراي 

در رشته تكنولوژي دانشجویان دکتري  اي هيأت علمي واعض متخصصين موضوع از
گيري . در بخش کيفي از روش نمونهبودندکان استثنائي وپرورش کودآموزشي و آموزش

                                                           
1. mixed method 

2. triangulation 

3. embedded 

4. explanatory 

5. exploratory 
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شود، بلكه گيري هدفمند، نمونه به خاطر سهولت انتخاب نميهدفمند استفاده شد. در نمونه
)دالور،  هاي پژوهشگر بر اساس اطالعات قبلي او مبناي انتخاب نمونه استقضاوت

هاي جدید، حاوي مطلبي که دادهکند گيري هدفمند تا آنجا ادامه پيدا مي. نمونه(0969
ها به حد اشباع نظري برسند. در جدید در رابطه با موضوع پژوهش نباشد و اصطالحاً داده

 گيري هدفمند، قصد محقق انتخاب مواردي است که با توجه به هدف تحقيق،نمونه
از بين  براي مصاحبه با افراد به روش هدفمند. (0969 ،دالور) زیادي داشته باشند اطالعات

وپرورش کودکان استثنائي، متخصصان و کارشناسان رشته تكنولوژي آموزشي و آموزش
 شنوایي افرادي انتخاب شدند. با آسيبمعلمان، اوليا و دانش آموزان 

آوري کليه اسناد هاي اوليه به جمعي بعد از بررسيها بخش کيفآوري دادهجمع براي
به تفكيك فارسي و  مقاالت مربوط یافتنن جهت همچنيو دستي اقدام باالدستي و پایين

پایگاه داده هاي کلمات و عناوین مهم و کليدي مشخص و در ادامه در پایگاه ،انگليسي
براي تكميل کار صورت  0جستجوي نظام مند و جستجوي دستي نيز در گوگل اسكالر

، عه منابعانتخاب شد. در طي مطالميالدي  7102تا  7111هاي مقاالت بين سالگرفت. 
 گرفت.جمالت و عبارات کليدي و مهم انتخاب و در چرخه تحليل محتواي کيفي قرار 

، 9، مگ ایران7هاي داده نورمگزهاي داخلي، در پایگاهجهت مشخص کردن پژوهش
همچنين جستجوي دستي  ،، جهاددانشگاهي و علم نت جستجو صورت گرفت4ایران داک

رفت. جهت انجام جستجو از ترکيب کلمات نيز در گوگل براي تكميل کار صورت گ
 0 جدولهاي اجتماعي طبق کليدي مرتبط با آموزش، افراد با آسيب شنوایي و رسانه

 استفاده شد.
  

                                                           
1. Google Scholar 

2. Noormags 

3. Magiran 

4. Irandoc 
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 هاي داده فارسيمند پايگاهكلمات كليدي در جستجوي نظام. 1 جدول

 یا

 و

 یا

 و

 یا
 ناشنوا تعليم و تربيت رسانه اجتماعي
 کر یادگيري شبكه اجتماعي

 کم شنوا آموزش 1/7وب 
 آسيب شنوایي تدریس فيس بوک

 سخت شنوا دانش آموز توئيتر

     بالگ / وبالگ
     ویكي

     یوتيوب
     جوامع برخط/آنالین

، 7وکوئست، پر0هاي داده اسكوپوس، در پایگاهانگليسي جهت مشخص کردن مقاالت
 0965جستجوي نظام مند در آبان  9و ساینس دایرکت 5، وایلي4، وب ساینس9اریك

به روز رساني شد. جستجوي دستي نيز در گوگل  0969صورت گرفت و در اردیبهشت 
 براي تكميل کار صورت گرفت. 2اسكالر

جهت انجام جستجو از ترکيب کلمات کليدي مرتبط با آموزش، افراد با آسيب 
 استفاده شد. 7 جدولهاي داده انگليسي طبق هاي اجتماعي در پایگاهو رسانه شنوایي

 هاي داده انگليسيمند پايگاهلمات كليدي در جستجوي نظامك .2 جدول

OR 

AND 

OR 

AND 

OR 
deaf* education social media 

hearing impair* learn* social network* site* 
hard of hearing teach* SNS 

hearing loss instruct* Facebook 
partial hearing student Twitter 

    Web 2.0 
    blog 
    wiki 
    YouTube 
    Online community 

                                                           
1. Scopus 

2. ProQuest 

3. Eric 

4. Web of Science 

5. Wiley online library 

6. Science Direct 

7. Google Scholar 
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    social media 

 ین متن استفاده گردید:هاي داده انگليسي از ابراي نمونه جهت جستجو در پایگاه
("social media" OR "social network* site*" OR SNS OR Facebook 

OR Twitter OR "web 2.0" OR blog* OR wiki* OR YouTube OR 
"online community") AND (education OR learn* OR teach* OR 
student* OR instruction) AND (deaf* OR "hearing impair*" OR "hard 
of hearing" OR "hearing loss" OR "partial hearing") 

سال انتشار بين  جهت انتخاب دقيق مقاالت، محدودیت معيارهاي انتخاب مقاالت:
اعمال شد. به غير از این در مرحله جستجو محدودیت دیگري مانند نوع  7102تا  7111

کنندگان اعمال نگردید. شرکت تحقيق، انتشارات، محل جغرافيایي انجام تحقيق، زبان
هاي دکتري و ها، رساله، کنفرانس0هاي علمي داوري شدههمچنين تمام مقاالت فصلنامه

ها، مجالت عمومي، هاي کتاب، مقاالت روزنامهها شامل نتایج شد ولي فصلنامهپایان
زه از روند جستجو خارج شدند. همچنين مقاالتي که در حو 9هاو سرمقاله 7هاگزارش

آموزش نبودند و یا از سایر ابزار وب مانند پست الكترونيكي، ابزار اراده دهنده یك طرفه 
 محتوا نيز از روند انتخاب مقاالت خارج شدند.

است، ارائه شده 9 جدولپس از انتخاب نمونه که تخصص و تعداد آن در  عالوه بر این
هاي خود صحبت اي بود کهگونهاجرا گردید. مصاحبه به مصاحبه با روش نيمه ساختارمند 

ها سؤال 4مندساختار. در مصاحبه نيمهگرفتمي شونده مبنایي براي سؤال بعدي قرارمصاحبه
اي که باید پوشش داده شود و در یك راهنماي مصاحبه با تمرکز بر روي مسائل یا حوزه

 ها براي همهشود. توالي پرسشمسيرهایي که باید پيگيري شود گنجانيده مي
هومن، ) داردهاي هر فرد بستگي و به فرایند مصاحبه و پاسخ ها مثل هم نيستکنندهشرکت

فایل صوتي مصاحبه با اجازه افراد ضبط و در فرایند تحليل محتوا و کدگذاري . (0969
آموزان با آسيب اضافه گردید. الزم به ذکر است که هنگام مصاحبه با دانشجو و دانش

در فرایند مصاحبه شرکت و وظيفه ترجمه زبان اشاره را به  5مترجم نعنوابه، فردي یيشنوا
 عهده داشت.

                                                           
1. peer reviewed journals 

2. commentaries 

3. editorials 

4. semi-structured 

5  . interpreter 
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 . متخصصيني كه در فرايند مصاحبه جهت تحليل محتوا شركت كردند.3 جدول
 تعداد محل تخصص گروه

 عضو هيات علمي

 تكنولوژي آموزشي

 4 دانشگاه عالمه طباطبائي

 0 دانشگاه تربيت مدرس

 0 دانشگاه خوارزمي

 0 دانشگاه بوعلي سينا همدان

 9 0دانشگاه استرالياي جنوبي علوم تربيتي )آموزش مجازي(

 7 دانشگاه استرالياي جنوبي واکاوي یادگيري

 آموزش ویژه

 7 دانشگاه عالمه طباطبائي

 0 دانشگاه استرالياي جنوبي

 0 در کاليفرنيا 7دانشگاه برندمن

 7 9نيا، فولرتندانشگاه ایالتي کاليفر

 تكنولوژي آموزشي دانشجوي دکتري
 7 دانشگاه عالمه طباطبائي

 0 دانشگاه تربيت مدرس

 آموزش ویژه کارشناس/ معلم

 9 سازمان آموزش و پرورش استثنائي

 0 4، نورتریچکاليفرنياایالتي دانشگاه 

 7 5مدرسه ناشنوایان در کاليفرنيا

 0 9يادبيرستان آدالید در استرال

 0 الدین اسدآباديمدرسه سيدجمال

  اوليا
 0 در استراليا دبيرستان آدالید

 7 الدین اسدآباديدبيرستان سيدجمال

 0 دانشگاه نورتریچ در کاليفرنيا آسيب شنوایي دانشجو

 آسيب شنوایي آموزدانش
 4 دبيرستان آدالید در استراليا

 7 الدین اسدآباديدبيرستان سيدجمال

 96 جمع

 

                                                           
1. University of South Australia 

2. Brandman University 

3. California State University, Fullerton 

4. California State University, Northridge 

5. California School for Deaf, Riverside 

6. Adelaide High School 
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جهت بررسي اعتبار دروني الگو، تصاویر الگو به همراه توضيحات عناصر آن براي 
متخصصين در حوزه تكنولوژي آموزشي، آموزش ویژه ارائه و اصالحات الزم در 

اي در مقياس الگو صورت گرفت و سپس جهت بررسي ابعاد مختلف الگو پرسشنامه
نفر از متخصصين قرار گرفت.  94ختيار تعيين نمونه، در ا ليكرت طراحي و پس از

 است.ارائه شده 4 تخصص این افراد در جدول

 . متخصصيني كه پرسشنامه اعتباريابي الگو را تكميل و ارسال نمودند.4جدول 
 تعداد سطح محل تخصص

 تكنولوژي آموزشي

 04 دانشجوي دکتري/ عضوهيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي
 5 دانشجوي دکتري/ عضوهيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
يدانشگاه استرالياي جنوب  9 عضو هيات علمي 

رنيادانشگاه ایالتي کاليف  7 عضو هيات علمي 
 0 دانشجوي دکتري دانشگاه ایالتي فلوریدا0

 آموزش و پرورش ویژه
 9 دانشجوي دکتري/ عضوهيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي

يدانشگاه استرالياي جنوب  0 عضوهيات علمي 
رنيادانشگاه ایالتي کاليف  9 عضوهيات علمي 

 94 جمع

 و پژوهش سؤاالت به توجه باآوري داده در بخش کمي پرسشنامه بود. ابزار جمع
 تدوین الگو سنجي دروني اعتبار جهت ليكرت مقياس در سؤالي 6 پرسشنامه الگو عناصر

 توسط پرسشنامه این محتوایي تبارتوسط نمونه آماري مشخص شده تكميل گردید. اع و

دو متخصص تكنولوژي آموزش، یك متخصص آموزش ویژه و یك متخصص سنجش 
 محاسبه شد. 67/1کرونباخ  آزمون با آن پایایي گردید و تأیيد

ها صورت گرفت. فرایند فرایند تحليل داده در جریان گردآوري دادهدر بخش کيفي 
ها به اجرا در آمد تا اینكه مشخص شد چه ادهها در جریان گردآوري دکدگذاري داده

هاي هایي در مرحله بعد باید گردآوري شود. این امر معموال با مشخص کردن مقولهداده
ها از طریق مقایسه براي اشباع مقوله 9اي پيوستهو استفاده از رویكرد مقایسه 7کدگذاري باز

                                                           
1. Florida State University 

2. open coding 

3. constant comparative approach 
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از کد گذاري  (. پس0969بازرگان، ) شودها انجام ميها با مقولهو واقعه 0هاداده با واقعه
یا به  7باز، کدگذاري محوري انجام گرفت. فرایند نهایي کدگذاري با کدگذاري گزینشي
ها در عبارت دیگر با تكوین نظریه سر و کار دارد. این گام شامل مرتبط کردن مقوله

حوري بوده پارادایم کدگذاري است. انجام آن بهبود بخشيدن به پارادایم کدگذاري م
 شوداي درباره فرایند مورد مطالعه عرضه ي که به صورت یك مدل )الگو( یا نظریهطوربه
هاي کيفي از تحليل محتواي کيفي استقرایي براي تجزیه و تحليل داده(. 0969هومن، )

 گرفته شد.
بعد از انتخاب موردها براي تحليل، ابتدا قطعات معنایي بر اساس واحد تحليل مضمون 

انده شد، سپس براي هر کدام از آن ها برچسب یا کدي در نظر گرفته شد. در ادامه خو
ها و کدها کدهاي مشابه در یك زیر مقوله جاي گرفتند. با رفت و برگشت دائمي بين داده

هاي کردند. در ادامه روند کار از طریق کنار هم نهادن زیر مقولهدر خالل کار تغيير هم مي
هاي اصلي پژوهش آشكار شدند. در ادامه این روش بعد از مرتب قولهمشابه با یكدیگر م

ي اصلي، در نهایت هامقولهو تدوین  هامقولهو  هامقولهکردن کدها و مشخص کردن زیر 
هاي به دست آمده از تحليل محتواي کيفي را پژوهشگر انجام تدوین الگو بر اساس داده

 .داد
هاي از آمار توصيفي )شامل محاسبه شاخص ها در بخش کميتحليل داده منظوربه

مربوط به  يفيتوص يو نمودارها اريانحراف معگرایش مرکزي و پراکندگي نظير ميانگين، 
آزمون فرضيات با رعایت  وبدست آمده  يهاداده ليو تحل هیتجز يبرا( و آماره ها
ز نرم افزار ها ااستفاده شد. جهت تحليل دادهتك نمونه هاي تي از آزمون هامفروضه
SPSS .استفاده گردید 

 هاافتهی
 کيفي:بخش هاي الف. یافته

ها به متون کتب و منابع پژوهشي و مصاحبهپاسخگویي به سوال اول پژوهش، جهت 
کدگذاري اوليه صورت گرفت. واحد تحليل محتوا در این تحليل و دقت مورد مطالعه و 

مله یا قسمتي از آن، مورد پژوهش مضمون است. بدین صورت که یك پاراگراف یا ج
                                                           
1. incident 

2. selective coding 
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پس از شود. استفاده قرار گرفته و یك کد بصورت عددي یا متني به آن اختصاص داده مي
از نظر  مشابهي کدهاصورت گرفت. در این مرحله کد گذاري باز، به کدگذاري محوري 

 هاي معنایي و کدگذاري مربوط بهاي از واحدنمونه 5 جدول مي شوند. يطبقه بند یيمعنا
 دهد.آن را نشان مي

 نمونه واحدهاي معنايي و كدگذاري مربوط به آن .5جدول 
 مؤلفه مؤلفهزیر کدگذاري هاي کليدي متن یا مصاحبه )واحد معنایي(جمله

که دانش آموزان با یكدیگر درباره موضوع یك تكليف یا پروژه هنگامي
جام آن با یكدیگر صحبت مي کنند یك نوع همدلي و هم افزایي براي ان

 اید.بوجود مي

ارتباط 
 فردي

 آموزدانش
 آموزبا دانش

 تعامل

با کمترین زمان و انرژي صرف شده مي توان به یادگيرنده انگيزه داد. 
یك لبخند مجازي بالفاصله بعد از یك جواب یا نظر درست عالوه بر 

 اینكه دانش آموز از دریافت پيام خود بوسيله معلم اطمينان یافته، به نوعي
احساس خوبي هم از این جواب پيدا کرده. این درحالي است که براي 

 معلم هم زمان زیادي صرف نشده.

هاي پاسخ
 مثبت

 بازخورد احساسي

بسياري از مشكالت یادگيرندگان به خاطر عدم تجيه و آشنایي در 
مانند دستورالعمل استفاده از  ؛استفاده از نرم افزارها براي آموزش است

دهند که به نوعي نحوه استفاده از آن وسيله را آموزش مي لوازم خانگي
تواند به آشنایي سریع تر یادگيرندگان با وجود این دستور العمل ها مي

 نرم افزار کمك کند.

دفترچه 
 راهنما

 پشتيباني آموزشي

هاي دیني و هاي اجتماعي تفاوت زمينهاز مسائل مهم در استفاده از شبكه
یادگيرنده و معلم است. شاید یكي از دالیل عدم مذهبي بستر شبكه با 

رغبت مدارس و اوليا این مشكل باشد که از دید اولياي تربيتي نوعي 
 تهاجم فرهنگي است.

مذهبي و 
 اسالمي

 پشتيباني فرهنگي

 74کد استخراج گردید که پس از طبقه بندي آن،  072، تعداد 5 پس از تكميل جدول
از ها توسط چهار نفر مؤلفهو زیر هامؤلفهاسایي شد. استخراج اصلي شن مؤلفه 2و  مؤلفهزیر 

هاي نهایي شناسایي شده مؤلفهبررسي و اعتبار اوليه آن مورد تایيد قرار گرفت.  متخصصين
هاي اجتماعي مجازي موارد درگيرشدن، تعامل، با شبكه شدهغنيالگوي محيط یادگيري 

را نشان  هامؤلفهر ها و زیمؤلفه 9 ني هستند. جدولبازخورد، محتوا، منابع، ارزشيابي و پشتيبا
 دهد.مي
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 هاي اجتماعي مجازيبا شبكه شدهغنيهاي الگوي محيط يادگيري مؤلفهها و زير مؤلفه. 6 جدول

 زیر مؤلفه مؤلفه زیر مؤلفه مؤلفه

 درگيرشدن

 توليد شده توسط کاربر محتوا درگيرشدن رفتاري

 زادمحتواي آ  درگير شدن شناختي

 اطالعات منابع درگير شدن عاطفي

 تعامل

 تكاليف  یادگيرنده با معلم

 فرارسانه  یادگيرنده با یادگيرنده

ارزشيا یادگيرنده با محتوا
 بي

 مربي از یادگيرنده

 همتاارزیابي  یادگيرنده با دنياي واقعي

 تحليل شبكه اجتماعي  یادگيرنده با رابط کاربري

 فني شتيبانيپ معلم با محتوا

 بازخورد

 آموزشي  بازخورد تصدیقي

 اجتماعي  بازخورد اطالعاتي

 فرهنگي  بازخورد احساسي

به  يفيک يمحتوا ليدر تحل آنها نيارتباط بها، ها و زیر مؤلفهپس از استخراج مؤلفه
است  يها بر اساس نظمآن نشيو چ الگو ارائه شده است. نحوه قرار گرفتن كیصورت 

این ارتباط در  برخوردار هستند.در اتباط با سایر عناصر عناصر  نیاز ا كیهر  تيمکه اه
 ارائه شده است. 0الگو مفهومي شكل 
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 با شبكه اجتماعي مجازي شدهغنييادگيري . الگوي پيشنهادي محيط1 شكل

( سه بازیگر اصلي محيط یادگيري یادگيرنده، 0با توجه به الگوي مفهومي )شكل 
تعامل و درگيري شدن در محيط  علم است. این سه بازیگر از طریق بازخورد،محتوا و م

کنند. ارتباط بين یادگيرنده با محتوا از نوع شناختي است بدین معني مي یادگيري فعاليت
تواند محتوا را انتخاب و که یادگيرنده عالوه بر استفاده از محتوا، همانند مربي کالس مي

رتباط یادگيرندگان با یكدیگر محيط اجتماعي آننان را گسترش توليد نماید. از طرفي ا
دهد و معلم نيز با فراهم آورن شرایط مناسب ارتباط خود را با یادگيرنده جهت انجام مي

کند. این محيط بوسيله سه مؤلفه هایي که منجر به یادگيري مي شود تقویت ميفعاليت
هاي هت حصول تمام موارد فوق، شبكهگردد. جارزشيبابي، پشتيباني و منابع غني مي

بستري براي این  عنوانبهکند و ها را فراهم مياجتماعي مجازي امكان رخداد این قعاليت
ها در الگوي مفهومي بيانگر این موضوع است که کند. چينش مؤلفهها نقش ایفا ميفعاليت

ان اصلي در محيط یادگيري بازیگر عنوانبهترین مفاهيم براي یادگيرنده، معلم و محتوا مهم
هاي اجتماعي مجازي، مفاهيم مربوط به ارتباط از جمله تعامل، بازخورد و در بستر شبكه

گردد که در هاي یادگيري ميدرگيرشدن هستند. خروجي این مدل منجر به طراحي فعاليت
 شت.آموزان با آسيب شنوایي تاثير خواهد داهاي اجتماعي و یادگيري دانشبهبود مهارت
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 بخش کمي:هاي یافتهب. 
الگو به همراه بررسي اعتبار دروني الگو، تصاویر  پاسخ به سوال دوم و جهت

( قرار گرفت و پرسشنامه مربوط به 4 جدولتوضيحات عناصر آن در اختيار متخصصين )
آمده از این پرسشنامه به همراه نتایج بدست 2در جدول دروني تكميل شد.  اعتباریابي

 ي آماري گزارش شده است.هاتحليل

هاي اجتماعي شده با شبكهمحيط يادگيري غني يآموزش يالگو يهايژگيو يفيآمار توص. 7 جدول
 مجازي

 ميانگين فراواني سؤال شماره
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 

 ميانگين
 09/1 25/1 79/4 94 چه اندازه ابعاد الگوي پيشنهادي کامل هستند؟تا  0

7 
مرتبط با الگوي پيشنهادي  هايمؤلفهاندازه چه تا 

 ؟هستند موضوع پژوهش
94 74/4 28/1 09/1 

9 
تا چه اندازه چينش و توالي عناصر الگو را مناسب 

 مي دانيد؟
94 98/4 21/1 07/1 

4 
تا چه اندازه رابطه بين عناصر الگو را مناسب مي 

 دانيد؟
94 74/4 28/1 09/1 

5 
در  آموزش مناسب لگوا هاي مولفه اندازه تا چه

هاي با شبكه شدهغنيهاي یادگيري محيط
 هستند؟ اجتماعي

94 07/4 88/1 05/1 

9 
چه اندازه الگوي پيشنهادي براي طراحي برنامه 

هاي اجتماعي جامع شده با شبكههاي آموزشي غني
 است؟

94 19/4 85/1 04/1 

2 
تا چه اندازه پيشنهاد مي کنيد طراحان برنامه هاي 

 شي از این الگو استفاده کنند؟آموز
94 16/4 25/1 09/1 

8 
هاي اجتماعي تا چه اندازه این الگو براي مهارت

آموزان با آسيب شنوایي در محيط یادگيري دانش
 مناسب است؟

94 07/4 12/0 08/1 

6 
ساز در غني عنوانبهتواند تا چه اندازه این الگو مي
وایي آموزان با آسيب شنمحيط یادگيري دانش

 بكار رود؟
94 70/4 14/0 08/1 

 15/1 85/1 06/4 919 کل سواالت 
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اعتبار  يابیمتخصصان در ارز نظر نيانگيمگردد، ي، مشاهده م2 همانطور که در جدول
 98/4تا  19/4هاي مربوط به این موضوع بين تمام پرسشدر  شده يطراح يالگو يدرون

 نیا يمنظور بررس بهمثبت ارزیابي شده است.  است که بدین معني است که تمام ابعاد الگو
باالتر از  يمعنادار طوربهنظردهندگان به هر سؤال  يهاپاسخ نيانگيم ایآ که موضوع

شد که  استفادهنيز  يانمونه تكآزمون تي  از ريخ ای باشدينمرات در هر سؤال م نيانگيم
 ارائه شده است. 8نتایج آن در جدول 

جهت ارزيابي اعتباريابي دروني الگوي  3با ميانگين فرضي  ايتك نمونهتي . نتايج آزمون 8 جدول
 هاي اجتماعي مجازيشده با شبكهآموزشي محيط يادگيري غني

 سطح معناداري درجه آزادي t تفاوت ميانگين ميانگين شماره سوال
 فاصله اطمينان

 درصد 66

 حد باال حد پایين

0 79/4 79/0 87/6 99 110/1 60/1 97/0 
7 74/4 74/0 79/6 99 110/1 82/1 91/0 
9 98/4 98/0 59/00 99 110/1 19/0 20/0 
4 74/4 74/0 77/6 99 110/1 82/1 91/0 
5 07/4 07/0 40/2 99 110/1 20/1 59/0 
9 19/4 19/0 79/2 99 110/1 99/1 49/0 
2 16/4 16/0 47/8 99 110/1 29/1 44/0 
8 07/4 07/0 00/9 99 110/1 97/1 97/0 
6 70/4 70/0 22/9 99 110/1 27/1 96/0 

 97/0 19/0 110/1 915 59/74 06/0 06/4 کل

 هاي پرسشنامه و تحليل آماري آن که در جدولبا توجه به نتایج بدست آمده از پاسخ
 تي ( بوده و مقدار9است، ميانگين هر کدام از سواالت باالتر از ميانگين فرضي )آمده 8

باالتر  %66، در تمام سواالت با احتمال 99(، درجه آزادي 9اي با فرض ميانگين )تك نمونه
(. عالوه براین با >10/1pدار است )( بوده که تفاوت ميانگين معني 214/7جدول ) تياز 

( نيز باالتر از 06/4پاسخ(، ميانگين بدست آمده ) 919هاي کل سواالت )بررسي پاسخ
( با 59/74اي بدست آمده )تك نمونه تيبوده و با توجه به مقدار  (9ميانگين فرضي )

( است. لذا این تفاوت ميانگين 580/7) 915جدول با درجه آزادي  تيباالتر از  %66احتمال 
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(. بنابراین از دیدگاه متخصصين اعتبار الگوي آموزشي از >10/1pباشد )دار مينيز معني
 ان اعتبار دروني الگو را تایيد نمود.توسطح مطلوبي برخوردار بوده و مي

 گيريو نتيجه بحث
هاي سازي محيط یادگيري با شبكههدف این پژوهش طراحي الگوي آموزشي جهت غني

آموزان با آسيب شنوایي بود. ابتدا بوسيله مرور منابع مربوط و اجتماعي مجازي براي دانش
مشخص و الگوي  هاي الگومصاحبه با متخصصين با روش تحليل محتواي استقرایي مؤلفه

اي طراحي و توسط الگو، پرسشنامه اعتباریابيمفهومي طراحي گردید. سپس جهت 
 نشان پژوهش نیدر ا يدرون اعتباریابيآمده از  دست به جینتامتخصصين تكميل گردید. 

طبق تحليل  دارد. یيکاراآموزان با آسيب شنوایي براي دانششده  ارائه يداد که الگو
شدن، تعامل، بازخورد، محتوا، منابع، ارزشيابي و هفت مؤلفه درگير محتواي انجام شده،

هاي اصلي استخراج شدند. پس از زیر مؤلفه براي طبقه 74پشتيباني به دست آمد. همچنين 
ها در قالب دو الگوي مفهومي و ها و زیر مؤلفهتحليل محتوا و استخراج کدها، مؤلفه

ي الگو به تفكيك هر مؤلفه صورت هامؤلفهاره در ابتدا بحث درب روندي ارائه گردید.
 :گيردمي

 از یكي کالس در شدن درگيري عدم که دارند اعتقاد محققان. مؤلفه اول: درگيرشدن
 گسترش از که است شنوایي آسيب با آموزاندانش بين انگيزه کاهش در عوامل ترینمهم

 و جنسن )هاکما، کندمي جلوگيري آن از رجخا و درس کالس در یادگيري هايفعاليت
 درگير یادگيري فرایند در شنوایي آسيب با آموزاندانش کههنگامي (.7109 ،0مينرت

 منجر که یافته افزایش شده داده هايفعاليت و تكاليف به آنها واکنش هايفرصت شوندمي
هاي اجتماعي تحقيقات در مورد شبكه گردد.مي هاآن تحصيلي پيشرفت افزایش به

دهد. هایبرگر و آموزان با درگير شدن علمي را نشان ميارتباط بين یادگيري دانشمجازي، 
و مؤسسه  نفر دانشجوي دوره کارشناسي انجام دادند 922( تحقيقي را از 7104) 7هارپر

هزار  90( پرسشنامه دیگري را از 7109) 9تحقيقات آموزش عالي در آمریكا )هري(
زار کرد. هر دو تحقيق رابطه مثبت بين استفاده از کالج و دانشگاه برگ 004دانشجو در 
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هاي اجتماعي و درگير شدن دانشجویان را گزارش کردند. یك جنبه هاي شبكهسایت
با وجود توجه کمتر تحقيقات بر درگيرشدن معلمان، این  دیگر درگيرشدن معلمان است.

هاي موفقيت آموزان، با رضایت معلم،موضوع عالوه بر ارتباط با درگيرشدن دانش
 (.7104، 0هاي تدریس ارتباط دارد )بتسآموزشي و ثبات در فعاليت

هاي مختلف معتقدند که تعامل متخصصين و پژوهشگران در دهه. مؤلفه دوم: تعامل
هاي آموزش از راه دوره و مجازي است عنصر کليدي در یادگيري و رضایت در دوره

( 7102، 5؛ ژائو و سوليوان7116، 4ستریت، وان7110؛ 9؛ سوان0669، 7)فولفورد و ژانگ
تعامل فارغ از مجازي و یا چهره به چهره بودن آن وقتي بين سه عنصر کليدي در کالس 

گيرد باعث افزایش مشارکت و تقویت حس یعني معلم، یادگيرنده و محتوا صورت مي
موزان با آگردد دانشکيفيت باالي تعامالت باعث ميگردد. تعلق به جامعه یادگيري مي

از (. 7116، 9باشند )مارتين و داوسونآسيب شنوایي احساس ارتباط بيشتري با مدرسه داشته
یادگيري نوعي از تعامل است که در ایجاد و "گرایي تاکيد دارد که طرفي رویكرد ارتباط

(. لذا تعامل در هر 85، ص 7100، 2)زیمنس "رشد شبكه دانش یادگيرنده نقش دارد
گيري شبكه الزم اي از منابع براي ایجاد ارتباط و شكلان دیگر یا با شبكهدوصورت با انس

تواند احتمال و امكان ایجاد تعامل را افزایش دهد به یك محيط شبكه اجتماعي مياست. 
یك عنصر  عنوانبههاي اجتماعي ( از شبكه7112) 8همين دليل است که اندرسون و درون

اند. ماهيت وجودي این دگيرندگان با سایرین نام بردهنوظهور کاتاليزور براي تعامل یا
( 792، ص 7110) 6اي با تعامل ترکيب شده است که بریر و زاوارتوها بگونهرسانه
کنند، هایي که تعامل اجتماعي را تسهيل ميفناوري" هاي اجتماعي راهاي شبكهسایت

را بين افراد ممكن  ها و اطالعاتو جریان ایده هاي ممكن را ایجاد کردهمشارکت
هاي چهره به چهره، از راه دور با توجه به انواع تعامل در محيطاند. تعریف کرده "سازدمي
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 تعامل هايتوان به گروههاي اجتماعي مجازي را ميو مجازي، تعامل در شبكه
دنياي -یادگيرنده ،محتوا-معلم، محتوا-یادگيرنده ،یادگيرنده_یادگيرنده معلم،_یادگيرنده

 تقسيم نمود. رابط کاربري-یادگيرندهو  واقعي
کند که اطالعات ارائه شده و بازخورد به یادگيرنده کمك مي. مؤلفه سوم: بازخورد

ها و تا بدینوسيله اصالح تصورات غلط و پرکردن شكاف دهند 0دانش خود را بازتاب
بازخورد با  ارائه (.7116، 9، استارک و مندلخود تسهيل گردد )کراوس 7هاي دانشخال

هاي اجتماعي مجازي به دليل سهولت در تعامل و امكان ارسال نظر در هر استفاده از شبكه
نقل از عبدي و تيمورزاده، ) 4افزاید. مك کانلارزیابي توسط سایرین به غناي بازخورد مي

هاي یادگيري مشارکتي از طریق دارد که فعاليت یادگيرندگان در محيط( بيان مي0969
کند که دیدگاه انتقادي به یادگيري خودشان ها را تشویق ميو دریافت بازخورد، آن شبكه

و با تمرکز بر یادگيري و توسعه خودشان از یك دیدگاه انتقادي، به درکي از  داشته باشند
با بررسي تحقيقات انجام شده، انواع بازخورد از نوع ها دست یابند. ارتباط مفاهيم و ایده

، 5. بازخورد تصدیقيتوان به سه نوع تقسيم کردهاي اجتماعي مجازي را ميمحتوا در شبكه
بازخورد تصدیقي رخداد یك اتفاق را جهت . 2، بازخورد احساسي9بازخورد اطالعاتي

کند. بازخورد اطالعاتي شامل اطالعات مربوط به اطمينان یادگيرندگان یا معلم تایيد مي
شود. بازخورد احساسي سوال، بررسي تكليف ميارزیابي یك رخداد مانند جواب به یك 

گردد تا بتواند آموز ارائه ميدر فضاي مجازي مجموعه اطالعاتي است که به دانش
 ره بهبود بخشد.وضعيت احساسي و انگيزشي خود را در طول دو

گذاري هاي اصلي در جوامع برخط به اشتراکیكي از فعاليت. مؤلفه چهارم: محتوا
گذاري دانش محتوا است. مشارکت برخط بين ه بستر این به اشتراکک باشددانش مي

تر کرده و باعث بهبود تر و سریعآوري اطالعات و دسترسي به محتوا را سادهکاربران، جمع
 به جدید (. از طرفي دیدگاه7105، 8الو و ، سيمز، فيترمنگردد )هاجليیادگيري مي
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 نقش و داشته چرخش 9محوري یادگيري و 7محوري فرآیند به 0مرکزي محتوا از آموزش
کلي و است ) ييریافتهتغ یادگيري هايفعاليت کنندهیتهدا به اطالعاتدهنده انتقال از معلم

کننده، بجاي صرف وقت در توليد محتوا، (. لذا معلمين در این نقش هدایت8711، 4مكنير
ارائه بازخورد بپردازند. از بيشتر به انتخاب محتوا، هدایت یادگيرندگان در توليد محتوا و 

افزارهاي اجتماعي با هاي اطالعاتي و ارتباطي و ظهور نرموقفه فناوريطرفي تحوالت بي
دسترسي آزاد در محيط وب، بيشترین تاثير را در شيوه تهيه، انتخاب و ارائه محتوا داشته 

تماعي را هاي اجهاي شبكهتوان محتواي محيط یادگيري در سایتبه دو روش مي .اند
 توليد شده توسط کاربر و محتواي آزاد. :تامين نمود

هاي اجتماعي، هاي شبكههاي برخط از جمله سایتویژگي محيط. مؤلفه پنجم: منابع
امكان غني کردن محيط یادگيري را با فراهم آوردن منابع اضافه بر محتواي اصلي دوره 

شود. این شي توسط منابع پشتياني ميهاي آموزآورد. در حقيقت محتوا و فعاليتبوجود مي
تر درباره موضوع دوره، تكاليف ارائه شده در انتهاي دوره و تواند اطالعات اضافهمنابع مي

تر از محتواي دوره هاي متنوع ارائه اطالعات باشد. فراهم آوردن اطالعات اضافهروش
گردد. بدین باعث افزایش عدالت آموزشي و کمك به شخصي کردن محيط یادگيري مي

کند فراتر از محتواي کالس آموزان قوي کمك ميصورت که اینگونه اطالعات به دانش
آموزان ضعيف نيز موارد نقص به یادگيري مطالب جدیدتر پرداخته و از طرفي دانش

هاي فراگرفته یادگيري خود را تكميل نمایند. تكاليف ابزاري مفيد براي تمرین مهارت
ن ميزان فهم از مطالب دوره، نظارت بر روند یادگيري یادگيرنده و شده، به تصویر کشيد

اي، که یك بازخوردي مناسب در طي فرایند یادگيري به یادگيرنده و معلم است. فرارسانه
باشد، یك رسانه غيرخطي ارائه دهنده اطالعات حاوي تصاویر، صدا، مي 5تعميم از فرامتن

 ویدئو، متن و لينك است.
ها در تمام آموزش يو ضرور ریناپذ یيبخش جدا يابيارزش. رزشيابيمؤلفه ششم: ا

در  يريگ ميآموزان خود آگاه نباشند، تصمدانش يهاشرفتيکه معلمان از پ ياست. تا زمان
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 ستين ریآنان امكان پذ يريادگی يرشد و ارتقا يمناسب برا يو استراتژ داتيمورد تمه
هاي ویژگي (.0960 ،يرخانو جعف يرکزوا ي، ترجمه زارع7114 ،يو هگرت نی)فلور
هاي متداول ارزشيابي در گردد که عالوه بر روشهاي اجتماعي مجازي باعث ميشبكه

هاي متنوع دیگري هم جهت تقویت ارزشيابي و دریافت یادگيري الكترونيكي، روش
تماعي هاي اجهاي یادگيرندگان را بكار برد. ارزشيابي در شبكهتر از فعاليتاطالعات غني

تواند عالوه بر مربي و یاگيرنده، توسط سامانه و اطالعات دریافتي از تعامالت مجازي مي
هاي اجتماعي صورت پذیرد. بنابراین یادگيرندگان با یكدیگر نيز با روش تحليل شبكه

هاي اجتماعي مجازي به سه روش مربي از هاي یادگيري در شبكهارزشيابي از فعاليت
تحليل شبكه اجتماعي  گردد.رزیابي و تحليل شبكه اجتماعي ارائه ميیادگيرنده، همتاا

ها در شبكه اجتماعي است که ارتباط ميان افراد با یكدیگر و محتوا روش کمي تحليل داده
(. اهميت روابط بين افراد و گردش اطالعات ناشي از این 0965را نمایان مي سازد )افتاده، 

ري منجر شده که تحليل شبكه اجتماعي با سایر ارتباط بين افراد در محيط یادگي
هاي یادگيرنده تاکيد دارند متقاوت شود رویكردهاي تحقيقاتي که بيشتر بر ویژگي

 (.7101، 0)داوسن
ترین دالیل مشخص شده ترک تحصيل و عدم یكي از اصلي. مؤلفه هفتم: پشتيباني

کنندگان در ي از شرکتیا پشتيباني ضعيف فن 7هاي پشتيبانيموفقيت عدم وجود شبكه
منحصر  هايبا ویژگي افراد كیهر  انیکه دانشجو یياز آنجا(. 7112، 9)هاگز ها بوددوره

 يدر ط انیدانشجو رييادگیبروز نموده و  ارييبس معضالت به فردي هستند، ممكن است
اي موانع دوره ه نیبراي غلبه بر ا لذا .دیرا با مانع مواجه نما برخط رييادگیهاي دوره

زماني، شود ) ارائه انیرا براي دانشجو يگوناگون يتیخدمات حما دیبا برخط رييادگی
یكي دیگر از افراد با نيازهاي ویژه دسترسي براي (. 0960، کياو ترابي پرداختچي، قهرماني

سيستم یادگيري الكترونيكي است. با اینكه امكانات جدید فناوري  پشتيباني هايحوزه
افراد بسيار درخور توجه است، مدیریت سيستم باید این اینگونه براي  اتاطالعات و ارتباط

. در ار آنان قرار دهدتيبه شكل مناسب و با آمادگي قبلي یادگيرندگان، در اخ تسهيالت را
توانند همانطور که با سایر هاي اجتماعي مجازي، یادگيرندگان ميمحيط شبكه

                                                           
1. Dowson 

2. support networks 

3. Hughes 
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بان نيز در تماس باشند. این کادر پشتيبان یادگيرندگان در تماس هستند با کادر پشتي
تواند معلم، همكالسي و یا فرد متخصص دیگري باشد. به جهت اهميت و همچنين مي

هاي صورت گرفته چهار بعد فني، آموزشي، هاي مختلف پشتيباني در بررسيروش
 اجتماعي و فرهنگي شناسایي شدند.

و  ، زر)مایر حي جهاني براي یادگيريهاي این پژوهش قابل مقایسه با الگوي طرایافته
ها الگوالگوي طراحي جهاني براي یادگيري یكي از مشهورترین ( است. 7104، 0گوردن

هاي ویژه مانند آسيب شنوایي است، این الگو بر در طراحي آموزشي براي افراد با نياز
بهتر توسعه یابد تواند براي همه انواع یادگيرندگان برنامه درسي و اینكه چگونه آموزش مي

مشابهت این الگو با الگوي ارائه شده در این تحقيق، توجه و تاکيد بر  .تمرکز کرده است
یكي از عناصر کليدي در محيط یادگيري است با این حال  عنوانبهمؤلفه درگيرشدن 

کند نه ریزي آموزشي تاکيد ميالگوي طراحي جهاني براي یادگيري بر فرایند برنامه
، موضوعي که الگوي محيط یادگيري (7109، 7)هارتمن و ویسمرز فناوري استفاده ا

توان هاي اجتماعي مجازي بر آن تاکيد دارد. در مقایسه دو الگو ميبا شبكه شدهغني
الگوي طراحي جهاني براي یادگيري را قسمتي مهم از فرایند طراحي هر مرحله الگوي 

مجازي دانست که طراح باید آن را در نظر  هاي اجتماعيبا شبكه شدهغنيمحيط یادگيري 
 داشته باشد.

مدل ( همسو است. او 0967هاي چراغ مالئي )هاي این پژوهش با یافتههمچنين یافته
را ارائه و نشان داد که بر متغيرهایي  ياجتماع يبر شبكه ها يمبتن يآموزش يطراح يمفهوم

در دانشجویان تاثير دارد.  تیحماو  يو رهبر تیهدا ،يتعامل کالس ،يارتباط فردهمچون 
( براي یادگيرندگان با شنوایي طبيعي طراحي 0967الگوي ارائه شده چراغ مالئي ) با اینكه

 يريادگیهایي همچون فراهم آوردن الگوي پيشنهادي این پژوهش در مالک شده است،
 رشیو پذها، امكان درک ي، امكان مباحثه با همكالسيو مشارکت يتعامل يريادگیفعال، 
(، 7104) 9هاي چنیافتهبا آن مشابهت دارد. از طرفي یافته هاي این پژوهش با  نیرینظر سا
هاي ( که تاثير مثبت شبكه7109) 0(، کاساگرانده7102) 4جيميو  ، آلویسئوساودوفيا

                                                           
1. Meyer, Rose & Gordon 

2. Hartmann & Weismer 

3. Chen 

4. Udofia, Aloysius & Jimmy 
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هاي اجتماعي، سواد اطالعاتي و انگيزه یادگيري اجتماعي مجازي را بر یادگيري، مهارت
( 0965هاي پژوهش اللهي و همكاران )همچنين یافتهاند نيز همسویي دارد.  گزارش کرده

آموزش با سازي کندن. آنان الگویي جهت غنيهاي الگوي پيشنهادي را تایيد مينيز یافته
آموزان با نيازهاي ویژه در گروه آسيب دیده بينایي ارائه دادند که براي دانشتلفن همراه 

مشارکت  ،يليتحص شرفتيپ زشيانگ زانيم تاثير مثبت این الگو برهاي آنان حاکي از یافته
 د.بوآموزان دانش يريادگیو 

ي الگوي محيط هاویژگيجهت بررسي و استفاده این الگو توسط متخصصين، 
ي آموزان با آسيب شنوایي مواردبا شبكه اجتماعي مجازي براي دانش شدهغنيیادگيري 

سازي بجاي جایگزیني با آموزش چهره به ي ملي، غنيبا اسناد باالدست يهمخوان همچون
هاي فردي و تناسب با ویژگي گيري از تجارب بين المللي،چهره، نوآوري و تنوع، بهره

 :شودکه در ادامه به شرح آن پرداخته مي مشخص شد واقع بيني
o هاي این الگو ترین ویژگيبا اسناد باالدستي ملي: یكي از اصلي يهمخوان

توان حلي است که ميراه و ؛با سند سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و است خوانيهم
سند تحول بنيادین  02ها شماره ارزش براي نمونه بيانيه براي اهداف این سند ارائه کرد.

 بهره و ارتباطي هاي فناوري و رسانه نهاد تربيتي و تعليم نقش و آموزش و پرورش جایگاه
 پيامدهاي و آثار کنترل و پيشگيري جهت آگاهانه و فعال مواجهه و آن هوشمندانه از گيري

یا با توجه به  و ؛(a0961دارد )شوراي عالي آموزش و پرورش، آن را بيان مي نامطلوب
حلي مناسب براي اصل تواند راهایجاد فضاي تعامل در محيط شبكه اجتماعي مجازي مي

 را آموزان دانش مؤثر تعامل نهيایجاد زم"کند که عنوان مي باشد هشتم برنامه درسي ملي
 (.0960)شوراي عالي آموزش و پرورش،  "يريادگی يها طيمح انواع و همساالن معلم، با

o جایگزیني با آموزش چهره به چهره: این الگو با درنظر گرفتن  سازي بجايغني
ساز این غني عنوانبهجاي جایگزیني با محيط چهره به چهره ههاي فضاي مجازي، بچالش

مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم گيرد. همانطور که در محيط مورد استفاده قرار مي
( b0961)شوراي عالي آموزش و پرورش،  و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ایران
 برنامه در و ارتباطات اطالعات فناوري از نيز به این موضوع اشاره شده است که استفاده

                                                                                                                                        
1. Casagrande 
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 دنبال 4واگذاري و 9جایگزیني نگاه نه و 7سازي و توانمند 0تكميلي و تقویتي اهنگ با درسي
 ميان رو در رو) حضوري یادگيري حذف موجب تحوالت فناورانه که معنا بدین. شود

 و مدرسه و شود نمي وعمومي رسمي تربيت نظام درسي و هاي برنامه از (ومتربي يمرب
 .نمود خواهد حفظ را خود محوریت ربيتيخدمات ت ارائه ثقل مرکز عنوانبه مربي
o  نوآوري و تنوع: الگوي معرفي شده براي اولين بار در کشور طراحي و معرفي

سند تحول بنيادین آموزش و پروش  9تواند به تحقق هدف عملياتي شماره است که ميشده
 ماید.تربيت است کمك ن و تعليم فرآیند در یادگيري هاي محيط به بخشي که ناظر به تنوع

o مند جهت رسيدن به تمام گيري از تجارب بين المللي: با انجام مرور نظامبهره
هاي اجتماعي و آموزش افراد با آسيب شنوایي و همچنين مقاالت موجود در زمينه رسانه

المللي المللي مربوط و مصاحبه حضوري و مجازي با متخصصين بينحضور در مراکز بين
توان ادعا کرد که مي صوصا در کشور استراليا و آمریكا،مخ در مراکز معتبر آموزشي

 المللي در طراحي این الگو لحاظ شده است.بسياري از تجارب بين
o هاي فردي: ترکيب عناصر بازخورد، تعامل، توليد محتوا توسط تناسب با ویژگي

ي هر کاربر، همتا ارزیابي و پشتيباني در الگوي پيشنهادي با امكان ایجاد پروفایل برا
در این الگو ایجاد خواهد کرد  5یادگيرنده، بستري را براي ایجاد محيط یادگيري شخصي

هاي شخصي خود بتواند در محيز یادگيري فعاليت که هر یادگيرنده با توجه به ویژگي
 نماید.

o ران،یدر نظام آموزش و پرورش ا شنهادييپ الگويبودن  یي: براي اجراينيواقع ب 
در دوره متوسط براي  يشیبه صورت آزمااین الگو را ضر حا مقالهگان سندینو

 جینتااند که قرار داده يابیآن را مورد ارز ياثربخش وآموزان با آسيب شنوایي اجرا دانش
با آسيب  آموزان در دانش هاي اجتماعيو مهارت رييادگی آن در ابعاد ياز اثربخش يحاک

 .(0962نژاد، )طوفاني است متداول و جیرا تيبا وضع سهیدر مقا شنوایي

                                                           
1. enrichment 

2. empowerment 

3. replacement 

4. delegation 

5. Personal Learning Environment (PLE) 
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تا بتواند ضمن  دهديقرار م پرورش نظام آموزش و اريرا در اخت ي، چارچوبالگو نیا
از  يناش دیو امكانات جد هاتيظرف و متداول آن، از جیهاي موجود نظام را تيحفظ ظرف

طراحي این  .رديبهره گ شده زيیبه صورت هدفمند و به صورت برنامه ر نیها نوفناوري
تواند آموزان با آسيب شنوایي، ميهاي دانشاي است که عالوه بر توجه به نيازو بگونهالگ

گردد از لذا پيشنهاد مي آموزان شنوا نيز بكار رود،هاي یادگيري با مخاطب دانشدر محيط
 سازي محيط یادگيري استفاده گردد.این الگو جهت غني

در بررسي مقاالت و متون اره کرد که توان به این مورد اشميتحقيق  هايمحدودیتاز 
و  ممكن است که عليرغم تالش محقق در مشخص کردن تمام کلمات کليدي مرتبط

هاي داده مرتبط و بررسي دقيق مقاالت یافت شده، برخي از جستجوي در تمام پایگاه
 تحقيقات مربوط ناخواسته از چرخه مرور نظام مند خارج شده باشد. همچنين تا زمان پایان

اعتباریابي دروني الگو، محققين تالش کرده است که در مرور تحقيقات بوسيله 
هاي خودکار در پایگاه داده و ارسال جستجوهاي مجدد با کلمات کليدي و تنظيم جستجو

گزارش هفتگي از نتایج جستجو به محقق، به روز باشد. با این حال با توجه به گسترش روز 
ست تحقيقاتي چاپ و منتشر شده باشند که در مجموعه افزون حوزه تحقيقاتي، ممكن ا

اند که ممكن بود بررسي و ومطالعه آنان باعث تغييري در مرور تحقيقات قرار نگرفته
 هاي الگو شود.مؤلفه

رفت، مسائل اخالقي و هایي که از متخصصين و کارشناسان صورت گدر حين مصاحبه
فت و از نظر آنان بدون نام در این کنندگان صورت گراهانه از شرکتکسب رضایت آگ

 پژوهش استفاده شد.

 منابع
 هاي اجتماعي. تهران: ثانيه.( تحليل شبكه0965افتاده، ج. )
ي. تهران: و آموزش و پرورش کودکان استثنائ يبر روانشناس يمقدمه ا( 0989افروز، غ. )

 دانشگاه تهران.
 ريتاث( 0965زي، د؛ دالور، ع. )اللهي، ذ؛ زارعي زوارکي، ا؛ شریفي درآمدي، پ؛ نورو

مشارکت و  ،يليتحص شرفتيپ زشيانگ زانيبا تلفن همراه بر م شدهيآموزش غن
 .79-0(، 79)9. روانشناسي افراد استثنائيیي. نايب دهیدبيآموزان آسدانش يريادگی
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هاي تحقيق کيفي و آميخته؛ رویكردهاي متداول اي بر روشمقدمه(. 0969) .بازرگان، ع
 . تهران: دیدار.علوم رفتاريدر 

و  يمجاز ياجتماع يبر شبكه ها يمبتن يروش آموزش يطراح( 0967چراغ مالئي، ح. )
 . رساله دکتري. دانشگاه تربيت معلم.انیدانشجو انهیساختن گرا يريادگیآن در  ريتاث

 شناسي و آموزش کودکان ناشنوا. انتشارات سمت.( روان0988زاده، س. )حسن
کودکان ناشنوا  يتحول شناخت (.0989) ا. ،يحجاز ؛غ ،افروز ؛ن ي،محسن ؛س ،زادهحسن

 .44-06، (0) 2ذهن. فصلنامه کودکان استثنایي.  هیبر اساس نظر

 تهران: نشر ویرایش. روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي.(. 0969)دالور، ع. 
 ویرایش. تهران: نشر روش تحقيق آميخته.( 0964) .و کوشكي، ش دالور، ع

هاي اجتماعي مجازي بر یادگيري زبان ( تأثير شبكه0964) .قرباني، ح و ؛زارعي زاورکي، ا
 .91-02(، 9)0. فصلنامه فناوري آموزش و یادگيري آموزان.انگليسي دانش
ها و اختالالت طيف اوتيسم: مفاهيم، نظریه( 0969) .مرادي، ر و ؛زارعي زوارکي، ا

. تهران: دانشگاه عالمه بر فناوري اطالعات و ارتباطاتراهبردهاي آموزشي مبتني 
 طباطبائي.

 يدورة آموزش يابيارزش( 0960) ، هـ.ايکي تراب؛ و م ي،قهرمان؛ م ي،پرداختچزماني، ا؛ 
 تيهاي ترباطالعات دانشگاه فنّاوريي ارشد مهندس يکارشناس هرشت يكيالكترون

. مزيس كیالگوي رودر سبر اسا ريرکبيام و يطوس نیرالديمدرس، خواجه نص
 .076-012(، 09) 9. پژوهش در نظام آموزشي

وپرورش نگاهي به عملكرد سازمان آموزش( 0967وپرورش استثنایي )سازمان آموزش
 . تهران: فراز اندیش سبز.استثنائي در دو سال اخير

ه وپرورش استثنایي در برنامسند توسعه آموزش( 0986) استثنایيوپرورش سازمان آموزش
 . تهران: سازمان آموزش پرورش استثنایي.ساله پنجمپنج

(. الگوي رشد یكپارچه در تعليم و تربيت افراد 0969) .یزدي، سشاليان، ر؛ امين
 .092-097(، 7)4. نامه مباني تعليم و تربيتپژوهشدیده شنوایي. آسيب

شخص محور  ( روانشناسي و آموزش افراد استثنائي: رویكرد0969) .درآمدي، پشریفي
 در تشخيص، مداخله و درمان افراد با نيازهاي خاص. تهران: آواي نور.
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( برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران. وزارت 0960شوراي عالي آموزش و پرورش )
 آموزش و پرورش.

( سند تحول بنيادین آموزش و پرورش. وزارت a0961شوراي عالي آموزش و پرورش )
 آموزش و پرورش.

( مباني نظري تحول بنيادین در نظام تعليم و تربيت b0961عالي آموزش و پرورش )شوراي 
 رسمي عمومي جمهوري اسالمي ایران. وزارت آموزش و پرورش.

اجتماعي  شده با شبكهطراحي الگوي آموزشي محيط یادگيري غني( 0962) ، ا.نژادطوفاني
آموزان با آسيب اعي دانشهاي اجتممجازي و تأثير آن بر ميزان یادگيري و مهارت

 طباطبائي.. رساله دکتري. دانشگاه عالمهشنوایي در درس علوم

هاي ارتباط غيرکالمي در کودکان کاشت بررسي رشد مهارت(. 0961) .نژاد، حعباس
نامه کارشناسي ارشد دانشكده ادبيات و علوم انساني . پایانحلزون شنوایي شده

 دانشگاه فردوسي مشهد.
تهران: وراي  فناوري اطالعات و یادگيري مشارکتي.(. 0969) .تيمورزاده، م و؛ عبدي، ف

 .دانش
. ژهیو يآموزش يازهاياطالعات و ارتباطات و ن يفناور(. 7114ج. ) ،يهگرت و ؛ل ن،یفلور

 نور. ي(. تهران: آوا0960) جعفرخانيو فاطمه  يزورک يزارع ليترجمه اسماع

هاي اجتماعي غيير رفتار و عمليات رواني در شبكه( ت0960) .روشني، م و ؛لشگریان، ح
-هاي حفاظتيفصلنامه پژوهشبوک )با تكيه بر عوامل و منابع پنهان(. مجازي فيس

 .041-075(، 9)0 ،امنيتي
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