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 ان با آسیب شنواییآموز دانشمحیط یادگیری الکترونیکی برای 

 ادیولوژیست()شناسی  سیما رئوفی شنوایی
 زلیخا صادقی ولنی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

 مقدمه
ول هستنی که حق ایتلاد  از بهتریع آموزش هماکنی همساالت عادی اود را دارکلی. افلراد   بسیاری از افراد معل

. افلراد مبلت  بله آیلیب شلنوایی بله       باشلنی  ملی با آییب شنوایی در میات افراد معلول شایسته ح لوق یاسلات   
ا در ات شلنو آملوز  داکلش ات مبت  به آییب شنوایی دارای همات یلطح از  واکلایی ذهنلی    آموز داکشاصوص 
ات بلا آیلیب شلنوایی بله     آملوز  داکش حصیلی هستنی. اصط ح کاشنوا و گنگ که مخصوصاً برای  واحیهای

، 0اشار  دارد و ار باطی به یطح هوشلی آکلات کلیارد )شلوار د     شات شنوایی نها به ف یات ظرفیت  رود میکار 
 یهلا   بخلش و  مویسلات یاسلاکی در  هلای    دورکله موضلوعات و    شلوکی  ملی (. بنلابرایع آکهلا مجبلور    2112

بلا ایلع وجلود مشلا       ، یاد بگیرکلی. شود میات شنوا و هم یع آمواته آموز داکشکه به  گوکه هماتآموزشی 
آکلات ا للاق بیافتلی      ویلط معلملات و آموزگلارات در  عللیم     روش  لیریس( ) شلی  در فنوت ایتلاد    واکی می
یلازی   بنلابرایع ایلتلاد  از فنلاوری در آملاد      .شلود  ملی ات شنوا به کلار بلرد    آموز داکشکه برای  گوکه همات
بلا ایلتلاد  از فنلاوری     زیلرا  باشلی  ملی ات بلا آیلیب شلنوایی بلا محلیط یلادگیری منایلب حیلا ی         آموز داکش
برکییلع و  ) کننلی  ملی ات بلا آیلیب شلنوایی بله روش دریلت اودشلات بله صلیا دیتریلی پیلیا           آموز داکش
 (.2،2101الکنر

ات آموز داکشفنوت برای اهیاف آموزشی و آموزش   ریع پرایتلاد از محیط یادگیری ا اتروکیای یای 
یلادگیری ا اتروکیالی در دیلترس بله طلور       هلای  محلیط . با ایع وجود بسلیاری از  باشی میبا آییب شنوایی 

ات آملوز  داکلش زیلرا فاقلی ویژگلی یلازگاری بلا اینگوکله        باشلی  کملی ات ملیی آموز داکشااص برای اینگوکه 
اغلب با مشا  دیتریی به اط عات در دیترس از  حاش فهلم آت و ایلتلاد  از آت بله شلیو       ها آت. باشی می

(. بنابرایع بله منظلور   2119، 3، کلومپ و و لورتکگویع ،کوجاا فیاتع، فرارو،) شوکی میمنایب رو به رو 

                                                                                                                                             
1Schwartz                           2. Berndsen & Luckner 

 
 

3Fichten,Ferraro, Asuncion, Chwojka, Nguyen, Klomp & Wolforth, 
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ی کیاز به ات با آییب شنوایی در دیتریی به اط عات کافی، محیط یادگیری ا اتروکیاآموز داکشکمک به 
که ایع املر بلا اضلافه کلردت و یلا بهبلود برالی از         ات داردآموز داکش ویعه و طراحی برایاس کیازهای ایع 

 گردد. محیط یادگیری ا اتروکیای مح ق میی ها ویژگی

 بحث در مورد مقاالت منتخب
ی ا اتروکیالی  در ایع بخش ما در حال حاضر به برریی  ح ی ات پیشیع در مورد ایتلاد  از محیط یلادگیر 

 .پردازیم می 2102 ا یال  2115ات با آییب شنوایی از یال آموز داکشبرای 
. ملا برریلی را بلا  وضلیح     دهلی  ملی  یستی از مطا عات مربوط به موضوع مورد کگراکی را کشات  0جیول 

ارزشلی   هلای  یلابی  جهتو کید برای از  ها محیودیتو ها   دییگامختصری در مورد هر مطا عه، به دکبال آت 
 .کنیم میبرای مطا عات آینی  شروع 

                                                                                                                                             
1Drigas, A.S.,Kouremenos, D. 
2Straetz, K., Kaibel, A., Raithel, V., Specht, M., Grote, K., Kramer, F. 
3Bueno, Fernandez del Castillo, Garcia and Borrego 
4Ng, C.K., Liew, Y.T., Saripan, M.I., Abas, A.F. 
5Khwaldeh, S., Matar, N., Hunaiti, Z. 
6Al-Osaimi, A., Alfedaghi, H., Alsumait,A. 
7Al-Bayati, M.A.,Hussein, K.Q. 

 فنون دیدگا  محتوا شرکت کنندگان سال نویسندگان() نویسند 
 جلللللللللللللارت  بدرگساالت کاشنوا 2115 1درایگاس، کورمنوس

ا اتروکیللللللک و 
هللللای  یفنللللاور
 اینترکتی

ک س مجازی، اکیمیشلع، جریلات   
زبات اشار (، کنلراکس و ) کمایشی

 ا اقهای گلت و گو

، رایتد   ،کایبد   یتز،استراا
 2، کرامرگر:ت اسپکت،

ریاضللللللللیات و  بدرگساالت کاشنوا 2115
 اواکیت و کوشتع

زبللات اشللار (، و ) کمایشللیجریللات 
کنلراکس و ا اقهای گللت و گلو،   

  جسم پیشرفته، بلوک قا بی
بوئن، فرناندز دل کستیلو، 

 3گاریکا : بورگو
کللر کاشلنوای پلیش زبللاکی     01 2113

کاشلنوای   کللر  0ایلی شلییی،  
کللر بللا   0پلیش زبلاکی شلییی،    

همله یلطوح   ) شنواییمشا  
 م طع دبیریتات(

پایگا  داد  آگاهی،  طلابق متنلی،    محایبات عمومی
زبللات ) کمایشللیجریللات   صللویر،
 اشار (

، سددداریپان : لئدددونددد ، 
 4عباس

وییئو کنلراکس،  بلیی  صلیا بله      علیمات عمومی ات کابینا و کاشنواآموز داکش 2113
 متع

ک س مجازی، وییئو کنللراکس،   ریاضیات ات کاشنواآموز داکش 2113 5الد، ماتر : هونایتیخ
 هللای ا للاق صللویر، زیللر کللویس،  

 گلت و گو
ا:سایمی، ایف اداغی  آل
 6سمیت آل: 

ات کاشلنوا  آموز داکشکلر از  02 2119
 و با مشا  شنوایی

 ار باط کاربر پیشرفته  علیمات کودکات

 علم عمومی ات با آییب شنواییآموز داکش 2119 7بیاتی : حسین آل
 موضوعی

زبللات اشللار  و  ) کمایشللیجریللات 
هجللی کللردت  ویللط اکگشللتات(،  
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 ان با آسیب شنواییآموز دانش: لیست مطالعات محیط یادگیری الکترونیکی 1 جدول

 توضیح مختصری از هر مطالعه
از  عا یم یا موضلوعات آمواتله شلی  بلرای      ای گسترد پوشش طیف  0 جیول مامی مطا عات بیات شی  در 

مورد ایلتلاد  بلرای طراحلی چلارت      های روشگوکگی ات با آییب شنوایی و چآموز داکشاکواع متلاو ی از 
. مطا علات اکجلام   باشلی  ملی ات ااص آموز داکشیادگیری ا اتروکیای با  وجه به کیازها، کارایی و یازگاری 

هلای   کله فلیلم   باشلی  ملی ( در مورد یک ییستم مییریت یادگیری 2115شی   ویط درایگاس وکورمنوس )
. ییستم، کیازهای یادگیرکلیگات  دهی میمتع در محیط یادگیری پیشنهاد زبات اشار  یوکاکی را برای هر بلوک 

کاشنوا را از طریق ارائه اط عات دو زباکه )متع و زبات اشار ( و یطح باالی  جسم و یادگیری بلا همتایلات از   
 ، کراملر هملات دیلیگا    گلروت  ، ایلپات، رایت  ،کایب  . ایتراایتد،کمایی میطریق وییئو کنلراکس برآورد  

ا گوی محتوای به منظور اکت ال داکلش ملوار    ایناه ازة اضافبه  کننی میمطا عه درایگاس وکورمنوس را اجرا 
 گیرکی. ات کا شنوا بهر  میآموز داکشبه 

ات کلا شلنوا  ویلط    آملوز  داکشدر زمینه اکطباق محتوای یادگیری ا اتروکیای برای  ای گسترد  ح ی ات 
ات کاشلنوا در  آملوز  داکلش (. مشلا ت  2113ا و بورگو مطا عه شی  ایلت ) بوئع، فرکاکیز دل کستیلو، گاریا

 ای محایلبه هنگام اواکیت متع  هیه شلی  و آزملوت شلی  بلا چنلی  وصلیه بلرای اکطبلاق ملتع در یلک دور            
ات کشلات داد   آملوز  داکلش را در یطح درک در میلات   ای کننی یادگیری ا اتروکیای درکهایت کتیجه امییوار 

 ایت.
کتیجه گرفتنی که با یلک ییسلتم یلادگیری ا اتروکیالی منعطلف بلا        (2113، یاریپات و عباس )  وکگ، 
ات کابینلا و هلم کاشلنوا بلا افلراد علادی در کنلار یالییگر         آموز داکشهم   وات می« یادگیری برای همه»هیف 

 و  بلر ایلع،   ات کملک کنلی. عل   آملوز  داکلش بیع اکلواع   به ار باط دو طرفه  واکی میمطا عه کننی. ایع ییستم 
رکلد را بلرای کاشلنوایات در    م ح ی ی در اردت وجود دارد که برای او یع بار ییستم یادگیری ا اتروکیای مت

ایت که چگوکله فنلاوری اط علات و ار باطلات بله       مس له مرکد آت بر ایع  که آت کشور اجرا کرد  ایت.
یلمیت   آلویلایمی، ایلف اداغلی و    ا آل. بعلی از آت،  کمایلی  ملی  عام  کاشلنوایات در کل س درس کملک    

یلادگیری ا اتروکیالی بلرای    هلای   هبرکامل هایی که در مورد طراحلی   دیتورا عم  در مورد بعضی از (2119)

                                                                                                                                             
1Nasr, M.M. 
2Hastie, M., Dornan, D., Chen, N.S., Smith, R. 
3Debevc, M., Stjepanovic, Z.,Holzinger, A. 

 شا ()  صویر
ات کاشللللنوا/  آمللللوز داکللللش 2101 1ناصر

 ات با مشا  شنواییآموز داکش
کلل س مجللازی، ابللدار  عللاملی و   زبات اشار  چینی

اجتملللاعی، ویلللیئو کنللللراکس و  
 ا اقهای گلت و گو

سددتی، د:رنددان، چددن : ه
 2اسمیت

شنوایی  آییبات با آموز داکش 2100
 مجهد به فناوری شنوایی

شنییاری و ) زبات
 گلتاری(

 درمات یمعی ک می

دی بدد ، اسددوپانو:ی ، 
 3هولزینگر

کلللر از کاشللنوایات و افللراد    22 2102
 دارای مشا  شنوایی

کامپیو ر، اواکیت 
 و کوشتع

زبللات اشللار  و  ) کمایشللیجریللات 
 کویس(،  صاویر متحرکزیر
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را  شلود  ملی شلات ایلتلاد     یال برایلاس بازاوردهلای کودکلات و معلملات     03 ا  3کودکات کاشنوا بیع ینیع 
یادگیری ا اتروکیای موجود متنایلب بلا   های  هبرکاماشی زیرا ب کیاز می ها دیتورا عم . به ایع اکی داد گدارش 

 .گردد مییع کیستنی و باعث مشا  ی برای کودکات در زمینه  عام  آکات با هم 
 هلای  ملیل ( در مورد  أایر 2119به جای  مرکد ف ط بر ابدارهای یادگیری ا اتروکیای ا بیا ی و حسیع )

اکگیللد  ایللع  ات بللا آیللیب شللنوایی در مللورد آمللوز اکللشدیللادگیری ا اتروکیاللی دروس آموزشللی بللرای  
 .اکی کمود ات در یادگیری موضوع دریی مطا عه آموز داکش

افلدایش    ویعه یافته و آزموت شی  منتج به کتایج مثبت هلت  جربه دروس ا اتروکیای آموزشی  جربی
حلول افلدایش محلیط     (2101ات با آییب شنوایی شلی. مطا عله اکجلام شلی   ویلط کصلر )      آموز داکشاکگید  

به وییله راهنمایی بسیاری  0(HOH) شنواییدارای مشا   کاشنوا و اتآموز داکشیادگیری ا اتروکیای برای 
. پارادایم مطرح شی  امییوار به افدایش باشی میاز امااکات یادگیری ماکنی مجموعه ابدار  عاملی و اجتماعی 

 .باشی میجازی برای کاربرات معلول قابلیت به کارگیری و  عاملی در محیط یادگیری م

 ها دیدگاه
یلک پللت فلرم یلادگیری ا اتروکیالی       اواهلی  ملی کیازها، کارآیی و  طابق همیشه، هرزمات که یک مح ق 

یلاد بگیرکلی را ملورد کظلارت      موارات با آییب شنوایی ایجاد کمایی  ا بتواکنی به طور آموز داکشمنایب برای 
 .دهنی میقرار 

میات رویاردهای محبوب ایلتلاد  شلی     با ایع یه جنبه و در اط() مسیروت بایی در یک و فن ها فناوری
 صلویری،   هلای  کنللراکس گللت و گلو،    هلای  ا لاق باال شام : جریات  صویری،  در د  مطا عه ذکر شی  در

 یازگاری متع و ابدارهای  عاملی و اجتماعی مورد ایتلاد  قرار گیرکی.
به وییله زبلات اشلار     عمی اً اکت ال داکش ایت که ای هستهیی( یک ریاکه وییئو)  صویریبرکامه جریات 

از ایع رو، چنییع اصوصیت ماکنی فرمت بیاکی، فرمت ضبطی، میدات کوچاتریع واحی بیات  شود. ایجاد می
ات با آییب شنوایی اطمینات حاص  شود و آموز داکشبایی ایجاد شود  ا از کیلیت زبات اشار  وییئویی برای 

 (.2113به اکیاز  کافی شلاف گردد )اا ی  و هماارات،  ها آتبرای شنایایی به وییله 
متنی ویایر اط علات صلیا در دروت    های صحبتهمچنیع دیتریی به یادگیری ا اتروکیای زماکی که 

یت در اواکل  یهلا  مهارتپتاکسیلش در بهبود  بایی افدایش یابی. ع و  بر ایع گردد میوییئو به همییگر ارائه 
(. 2102 ا به طور مست   یلاد بگیرکلی )دی بلک و همالارات،      یازد میات کاشنوا آکها را قادر آموز داکشمیات 

ات با آییب شلنوایی را قلادر   آموز داکشیک جدء ار باطات یاپارچه شام  کنلراکس وییئویی و گلتگویی، 
؛ ایلتراایتد و  2115س، کورمنلوس،  )درایگا یازد میبه برقراری ار باط و در گیر شیت در کارهای مشترک 

 (.2115هماارات، 
الود را مشلخص کننلی و اط علات     هلای    اییات با آییب شنوایی آموز داکشایع ریاکه جایی ایت که 

                                                                                                                                             
1Hard-of-hearing 
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(. رابلط محلیط یلادگیری ا اتروکیالی الود ک لش       2113اود را به اشتراک بگرارکی ))اا ی  و همالارات،  
فهمیی  شود ایللا   ات با آییب شنواییآموز داکشه آیاکی  ویط برای ایناه ب حیا ی در شا  دهی محتویات

 .کنی می
ات با آییب شلنوایی را افلدایش   آموز داکش جربه یادگیری   واکی میرابط آشنا و  عاملی محیط یادگیری 
 همالارات (. ایلتوار د و  2119اویلایمی و همالارات،    آل) یابلی  ملی دهی از ایع رو عملارد آکات کید افدایش 

مختلف هر صللحه مشلتم  در محلیط یلادگیری      یها  بخشاز یک قا ب بلوکی طراحی شی  برای  (2115)
مختلف صلحه به عنوات کموکله شلام  طلرح ریلدی عنلوات یلا محتلوا         یها  بخشا اترویای ایتلاد  کردکی. 

شلنا  قا بی در  مام محیط یادگیری اابت شی  هستنی  لا زملاکی کله کلاربرات بلا محلیط آ       یها بلوک. باشی می
 شوکی.

( در محلیط یلادگیری   2113رویاردی ایت که به وییله بلوئع و همالارات )   ییستم پایگا  داد  آگاهی
 عملی اً کله   شود میارائه شی  ایت. پایگا  داد  آگاهی به عنوات یک فرهنگ  غت  عریف  شات ا اتروکیای

ییب شنوایی فهمیی  شود و یک ات با آآموز داکش ا به وییله  باشی میمتمرکد بر  رجمه اصط حات دشوار 
 برای فهمیی  شیت  ویط آکها باشی.  ری آیاتفرم 

( بله ویلیله   2100در کهایت یک رویارد کسبتاً غیرمعمول ایلتلاد  شلی  بله ویلیله هسلتی و همالارات )      
ایتلاد  از یک طرح درماکگر یمعی بصری برای همااری کردت در محیط یادگیری ا اتروکیای یافت شی 

ااص در مورد اصط حات یاری ریات به کودکاکی که مجبور به آشنایی با زباکی بودکلی کله در    که به طور
 .کرد می کار ،کردکی میشات قب  از ایناه شنوایی اود را از دیت دهنی. ایتلاد   زکیگی

 ها محدودیت
بلا آیلیب   ات آملوز  داکشایتلاد  از محیط یادگیری ا اتروکیای برای  واحیهایمختللی در  های محیودیت

شللنوایی ااتصللاص داد  شللی  ایللت. محللیویت اول شللام  داکللش معلمللات و میریللات فنللاوری یللادگیری   
بلا ایلع وجلود     اکلی  متنایلب باشی. در طول ایع دورات امروزی بسیاری از ایع معلمات با داکش  ا اتروکیای می

ی. دوم، از کظلر  لدوم   مختللی هم وجود دارکی که مماع ایت ایع کوع از داکش را بییلت کیاورکل  های   گرو
ات بلا  آملوز  داکلش از کاربرد محیط یادگیری ا اتروکیای برای  مورد کیاز در یاات اطمینات های یااتزیر 

ملورد کیلاز در  ویلعه     هلای  یلاات ااص مماع ایت بلا زیلر    مویساتآییب شنوایی موفق در میارس و 
ات آملوز  داکلش ایتاً از منظر اود کاربرات، کشی  باشی )پربار کباشی(. کهیازی  محیط یادگیری ا اتروکیای غنی

بایی بسیار  ها آتزیرا  فهمنی میبا آییب شنوایی احتماالً دشواری هم یطح شیت با محیط یادگیری جییی را 
های درس معلو ی ایلتلاد  کماینلی. ابتلیا بایلی بله آکهلا در ملورد کحلو  ایلتلاد  از            محیط یادگیری ک س از

  واکی می آمواته شود و بعی از آت ایت که فناوری شات روزاکهیادگیری  یها تفعا یفناوری به طور کلی در 
 باشی. موار

 پیشنهاداتی برای آینده
کله   هلا  یال ا پس از  ایتکننی   ات با آییب شنوایی امییوارآموز داکشاجرای یادگیری ا اتروکیای در میات 

ابی و چگوکگی ایع رویارد به طلور کللی   فناوری بلاه همچنیع در یطح آگاهی  ویعه ی واحیهای نها در 
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و ملیی باشی. طراحات یادگیری ا اتروکیای بایی از وجلود   موارات با آییب شنوایی آموز داکشبرای   واکی می
کاربرات با آییب شنوایی آگا  باشنی و یعی کننی  ا محیط یلادگیری ا اتروکیالی را  ویلعه دهنلی کله هلم       

باشلی. در کهایلت ایلتلاد  از فنلاوری بلرای       ملوار برات بلا آیلیب شلنوایی    برای کاربرات شنوا و هم برای کار
که  نها بله ویلیله محلیط یلادگیری بلاله  ویلط یلایر         یادگیریهای   دورات با آییب شنوایی در آموز داکش
بهتر ایت بر طبق کلوع   ها فناوریایع  ریی میدر دیترس بایی  ویعه یابی به ایع معنی که به کظر های  یفناور
 شود. یازی منایبلو یتشات مع

 تقدیر و تشکر
کویسنیگات مای  به  شار از داکشگا  صنعتی ما دی و وزارت آموزش و پرورش ما دی بلرای حمایتشلات در   

 .باشنی می سهی  یاات ایع پروی  

 گیری نتیجه
ات علادی  وزآمل  داکلش کاربرد فناوری بایی برای اهیاف آموزشی برجسته گردد که ایع امر بایی که  نها بلرای  

 ات با آییب شنوایی کید بایی باشی.آموز داکشات معلول به ویژ  آموز داکشبلاه برای 
مشا  شات در ایتلاد  از روش یادگیری معمو ی )قراردادی( بایی به عنوات یک فرصت بلرای مح  لات   

یلک محلیط    و  ویعه دهنیگات یادگیری ا اتروکیای در کمک به آکها باشی کله ایلع املر بله ویلیله ایجلاد      
 .گردد میمختلف به آکها کمک کنی میسر  های روش واکی در  که می ای یادگیری

و در هملات زملات    شلات  اکگیلد  پیشرفت هر محیط یادگیری ا اتروکیای بایی بله آکهلا در افلدایش یلطح     
 مویسلات یلا   در دیلترس در ملیارس  هلای    دورافدایش عملاردشات در یادگیری هر گوکه موضلوعات یلا   

یلک فنلاوری رو بله جللو بله ویلیله ااتلراع         (2100کمک کمایی. هستی، دورکات، چع و ایمیت ) آموزشی
 اکلی  داشلته که قادر ایلت  لا بله کودکلاکی کله کاشلت حللدوت         اکی کرد ییستم یادگیری ا اتروکیای ایجاد 

 ک ملی  -ک لش درملاکگر یلمعی     واکی میآموزش دهی  ا گوش دهنی و صحبت کننی که ایع امر در کهایت 
معتبر و آموزش دیی  را در آموزش ایع کودکات کاهش دهلی. و در کهایلت ا بتله آالریع آت کخواهلی بلود       

ایت که یک محیط یادگیری ا اتروکیای یلازگار شلی     (2102مطا عه دیبوس، ایتیپاکوویک و هو دینگر )
بلا ایلتلاد  از    برای افراد معلول ایجاد کردکلی. کلارآیی و ااربخشلی آموزشلی دور  یلادگیری ا اتروکیالی      

 و روش شااص آموزشی یازگار شی  مورد ارزیابی واقع شی  ایت.افدار  کرمپریشنامه ینجش کارآیی 
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