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دیداری و مشکالت حافظههبود یار و اثربخشی آن بر بای دیکتهتولید چندرسانهپژوهش حاضر  هدف 

آزمون گروهی با پیشدو شبه آزمایشی وآموزان ناتوان در یادگیری امال بود. طرح پژوهش، دانششنیداری 

ی دوم ابتدایی آموزان با ناتوانی یادگیری امالی پایهی آماری پژوهش شامل دانشآزمون بود. جامعهو پس

 نفر 03 تعداد به تصادف، این از که بودنفر  39نمونه شامل  شد.می 1393-91شهر اراک در سال تحصیلی 

 با آزمایش جلسه گروه 11گروه کنترل جایگزین شدند. به مدت  در نفر 19آزمایش و  گروه در

آموزان در متداول آموزش دیدند. جهت تشخیص این دانش روش با کنترل گروه ویار دیکته ایچندرسانه

ی بالینی و آزمون امال استفاده شده ی وکسلر، مصاحبهشدهمقیاس تجدیدنظر یادگیری از هایمرکز ناتوانی

ویتنی و ویلکاکسون من Uها از آزمون داده تحلیل آزمون امال و جهت ها ازبود. برای گردآوری داده

دیدند نسبت به  آموزش یارای دیکتهچندرسانه با که آموزانیدانش داد نشان هایافته استفاده شد.

حافظه  آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صورت معناداری بهبود بیشتری در مشکالتنشدا

دیداری و مشکالت حافظهدر بهبود  یارای دیکتهچندرسانهبنابراین (. >331/3Pداشتند) دیداری و شنیداری

یار در ای دیکتهرسانهشود از چندمیپیشنهاد  است. آموزان ناتوان در یادگیری امال مؤثردانش شنیداری

استفاده شود و برای انواع دیگر ناتوانی یادگیری،  آموزان  ناتوان در یادگیری امالدانش آموزش

 ای آموزشی تولید شود.چندرسانه

مشکالت حافظه  ناتوانی یادگیری امال،  یار،دیکته ،آموزشی ایچند رسانه: واژگان کلیدی

 شنیداریمشکالت حافظه  ،دیداری
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 ه مقدم

ر است. لذا قسمت بسیار دشوا امروزی بدون دانش خواندن و نوشتنزندگی در جوامع 

شود. در ورش صرف آموزش خواندن و نوشتن میهای آموزش و پرزیادی از فعالیت

آقابابایی، ملک پور و عابدی،  ) شودن، نوشتن آخر از همه فراگرفته میسلسله مراتب زبا

ک فعالیت دشوار و یت انتزاعی است برای کودکان ی( و به دلیل اینکه یک فعال1393

داری موضوع به یی از قبیل توانایی نگههاآید. فعالیت نوشتن با مهارسخت به حساب می

صحیح ابزار نوشتن  صورت کلمه ، ترسیم گرافیکی، شکل حروف و کلمات، به کارگیری

دانش آموزانی وجود  میان (. در این1337 ی کارآمد ارتباط دارد )سواری،و داشتن حافظه

رغم برخورداری از هوش طبیعی و وضعیت به هنجار جسمی و روانی، در دارند که علی

به  1یادگیری نوشتن مشکالتی دارند. این دانش آموزان که ناتوان در یادگیری نوشتن )امال(

آیند با عالئمی مانند بد خط نویسی، بزرگ نویسی یا کوچک نویسی بیش از حساب می

ها همراه ستفاده از حروف زائد و مانند اینها، جااندازی یا اد حروف ، غلط نویسی کلمهح

ی دوم ابتدایی قابل ها در پایهدر بیشتر موارد این نوع ناتوانی (.1339هستند )کریمی، 

(. میزان 1331ی علیزاده، ، ترجمه0،0333؛ کرانبزگر1331)مهری نژاد، باشندتشخیص می

، کرمی، شکرشکن، مهرابی زاده و هنرمند ادگیری امال را شهنی ییالقیی  ناتوان شیوع

درصد و  11/6د و در دختران درص 17/3( در پسران 1391، شریفی و داوری ) 7%( 1331)

 کنند. درصد گزارش می 30/3در شهر اراک  (1331)غالمی

واند و هم بتاش ذخیره کند فرد باید هم آن واژه را در حافظهبرای نوشتن صحیح واژه، 

ود آمدن اش بازیابی کند. یکی از مشکالتی که باعث به وجآن را به طور کامل از حافظه

دیداری و شنیداری است  یشود ضعف دانش آموزان در حافظهناتوانی یادگیری امال می

ی دانش ( حافظه1339الهیجانیان و عابدی )، (. کجباف0333،  3)والکوس و کارپتساس

های یادگیری را با دانش آموزان عادی مقایسه کردند و به این نتیجه ناتوانی چارآموزان د

تری دارند ی ضعیفایسه با دانش آموزان عادی، حافظهرسیدند که این دانش آموزان در مق

                                                           
1. dysgraphia 

2. Keranbazger 

3. Vlachos and Karapetsas 
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توانند حروف و ترتیب جدی هستند. این دانش آموزان نمی و دراین زمینه دچار مشکل

 با ی یادگیریرابطه(. 1331ی دانش، ، ترجمه1997)لرنر،  رندها را به خاطر آوحروف واژه

 حافظه وابسته به بسیاری حد تا یادگیری توانایی کهبه طوری است؛ ناپذیر اجتناب حافظه

تجربیات،  این شدن متراکم از پس تا شود دارینگه حفظ و باید یادگیری یاست. تجربه

 داشته مشکل اطالعات آوردن به خاطر یا و بازشناسی در کودکی اگر دهد. رخ یادگیری

 یک در هاییپردازش انجام نیازمند که هر تکلیفی مورد در او یادگیری و عملکرد باشد،

 آهویی و زارع، امیریشد ) خواهد شدیدی مشکل دچار باشد، فوق یچند زمینه یا

شوند. شامل مشکالت دیداری و شنیداری میمشکالت حافظه  (.1333، تاراج

ی دیداری و ی شکل بصری کلمه نیستند در حافظهزانی که قادر به ذخیره و بازیابآموشدان

ی شنیداری مشکل زیابی صدای کلمه نیستند در حافظهآموزانی که قادر به ذخیره و بادانش

 دارند.

 (1333)ابوذر نژادیان، جهرمی و پناهی عبدی، موسوی، قدیریپژوهشی که توسط 

یادگیری بسیار کم  هایناتوانی نسبت به ابتدایی معلمان اهیدهد که آگانجام شد نشان می

هایی را برای حل مشکالت به دلیل اطالعات کم در این زمینه، راهبردبیشتر معلمان  .است

نبلی یا عقب ها را به تبرند و دلیل یاد نگرفتن آنای این دانش آموزان به کار نمیزمینه

آموزان مجبورند برچسب عقب ماندگی و تنبلی را دهند. این دانش ماندگی ذهنی نسبت می

 شود.های اجتماعی بعدی میه به یدک بکشند که خود باعث آسیببرای همیش

آموزان استفاده از راهبردهای یادگیری ویژه است )قره ی کمک به این دانشالزمه

رادی و های تعاملی، انفی آموزشی با ویژگیهاای(. چند رسانه1333انی و خالدیان، خ

آموزان اهبردهای موثری را در آموزش دانشتوانند رآموزان میتطبیق با نیازهای دانش

 (.0313، 1ناتوان در یادگیری امال به کار گیرند )آدام و تاتنال

را به این صورت تعریف آموزشی  ایچندرسانه( 1331ی موسوی، ، ترجمه0331)0مایر

 ، ارتباط با استفاده از کلمات وعبارت است از موزشیآ اییک پیام چند رسانه » :کندمی

                                                           
1. Adam, Tatnall 

2. Mayer 
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ای ی چندرسانهدلیل منطقی ارائهو  (01)ص «شودیری که منجر به اشاعه یادگیری میتصاو

ی داند. در نظریهتی انسان برای پردازش اطالعات میرا به کارگیری کل ظرفیت شناخ

ی کانال رتند از: فرضیهکه عبای اساسی مطرح شده است ای سه فرضیهیادگیری چندرسانه

ها برای ی کانال دوگانه، انسانمحدود و پردازش فعال. طبق فرضیه دوگانه، ظرفیت

های جداگانه شوند، کانالمواد دیداری و شنیداری ارائه می پردازش اطالعاتی که به شکل

ها انسان ی ظرفیت محدود، اساس بر این است کهیی را در اختیار دارند. در فرضیهو مجزا

 توانند در هر کانال و در یک زمان واحد پردازش کنند،در میزان اطالعاتی که می

ها در پردازش شناختی برای ی پردازش فعال، انسانمحدودیت دارند. و بر اساس فرضیه

ذهنی منسجم و فهم پذیر از تجارب خود به صورت فعاالنه درگیر  ایجاد یک بازنمایی

ی حسی مختلف دیداری و شنیداری هاا بهره گیری از کانالها بیاشوند چند رسانهمی

ها را فراهم کنند )زارعی زوارکی ردازش فعال اطالعات و یادگیری آنتوانند فرصت پمی

و  شی تأثیر مثبتی بر فرآیند یاددهیای آموزبرای اینکه چندرسانه (.1333و جعفرخانی، 

ور مناسبی طراحی شده و یک یادگیری داشته باشد و موجب آسیب نشود باید به ط

(. بنابراین 0311 ،1چارچوب آموزشی مناسب را در بر گیرد )پیوک، پاوول و پیوک، ماجا

تابع اصول و استانداردهایی  ها مانند هر رسانه و مواد آموزشی دیگرایتولید چندرسانه

ها اینهی چندرساترین اصولی که باید در تهیهاست که باید رعایت شود. از جمله معروف

 شکل گرفته است ایی یادگیری چندرسانهرعایت کرد اصول مایر است که بنا بر نظریه

 (.1331موسوی،  ، ترجمه0331)مایر 

بدهد کند پاسخی برای آن ای که این تحقیق سعی میا توجه به موارد یاد شده، مسئلهب

 یمشکالت حافظه تواند بر بهبودمیای آموزشی مناسب این است که آیا یک چندرسانه

 دیداری و شنیداری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری امال اثربخش باشد؟

ی یادگیری انجام شده است هابر ناتوانی هاایتاثیر چندرسانه یتحقیقاتی که در زمینه

( اشاره کرد که در پژوهش خود تأثیر 0313) 0توان به تحقیق خانامیکه از آن جمله 

                                                           
1. Pivec, Pavel.and Pivec, Maja 

2. Khana 
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را بر یادگیری دانش آموزان با مشکالت یادگیری  ایی یادگیری چند رسانههاسیستم

در یادگیری  ایی یادگیری چند رسانههادهد که سیستممیکند و نشان میمختلف بررسی 

( که تحقیقی با 1339این دانش آموزان مؤثر هستند. همین طور ملکیان و آخوندی )

 یدرمان ناتوانی امالی دانش آموزان ویژهآموزشی در  ایتأثیر چند رسانه» موضوع 

دانش آموز دچار ناتوانی یادگیری امال انجام دادند به این نتیجه  33به روی « یادگیری

( در 1339آموزشی به صورت معناداری موثر است. با عزت ) ایرسیدند که چندرسانه

انی یادگیری بررسی را به روی دانش آموزان با ناتو ایپژوهشی که تأثیر آموزش رایانه

گیرد که تفاوت معناداری بین میانگین امالی گروه تحت آموزش میکند، نتیجه می

قرار  ایو گروه تحت آموزش سنتی وجود دارد و گروهی که تحت آموزش رایانه ایرایانه

 .اندمیانگین باالتری داشته اندگرفته

توان در یادگیری امال تاکید این تحقیقات عمدتاً بر آموزش کلی دانش آموزان نا

 یمختلف مانند مشکالت حافظه ایتر بر مشکالت زمینهکنند و به صورت جزئیمی

ناتوانی  یکنند. تحقیقاتی که بر مشکالت به وجود آورندهمیدیداری و شنیداری توجهی ن

اندک هستند کنند بسیار میدیداری و شنیداری تاکید  ییادگیری از جمله مشکالت حافظه

( در 0336) 1توان به این موارد اشاره کرد: نتایج پژوهش مگنان و اِکالمیفقط  هاو از آن

( باعث ایدهد که آموزش دیداری شنیداری )چندرسانهمیشنیداری نشان  یحافظه یزمینه

گیری دنیداری در دانش آموزان با ناتوانی یاش یی شنیداری و حافظههابهبود مهارت

دهد میدیداری نشان  یحافظه ی( در زمینه0331) 0شود و نتایج پژوهش کلمن مارتینمی

دیداری( توسط دانش  یکه استفاده از آموزش مبتنی بر کامپیوتر بر شناسایی کلمه )حافظه

( در پژوهش خود به این نتیجه 1990) 3آموزان مؤثر است. همین طور وندال و وندرلیج

ی شنیداری دانش آموزان با هامبتنی بر کامپیوتر بر مهارت د که تمرین هجی کردنرسنمی

( در تحقیقی که به 0333) 1ناتوانی یادگیری نوشتن مؤثر است. میوداستر، تورکاسپا و لیتنر

                                                           
1. Magnan and Ecalle 

2. Coleman-Martin 

3. Van Daal and van der Leij 

4. Mioduser, Tur-Kaspa and Leitner 
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روی دانش آموزان پیش دبستانی در معرض خطر ناتوانی یادگیری انجام دادند به این نتیجه 

اند مواد کامپیوتری را دریافت کرده خواندن با ایمداخله ییی که برنامههارسیدند که بچه

خواندن تنها با مواد  ایمداخله یدر مقایسه با هم سن و ساالن خودشان که یک برنامه

دریافت کرده بودند با تفاوت معناداری می چاپی و به صورت متداول آموزش رس

دیداری( و  ینیداری(، تشخیص کلمه )حافظهش یی شنیداری )حافظههاآگاهی

 ی نوشتاری بهتری داشتند.هامهارت

توان در تمام این تحقیقات مورد مالحظه قرار داد این است که این ای که مینکته

پردازند و معموالً از میی آموزشی نهاایچندرسانه یبه اصول تهیه تحقیقات

دانش آموزان عادی تولید شده است بهره  یاستفادهکه برای  ی موجودهاایچندرسانه

شود تا مشکالت تحقیقات قبلی برطرف شده و میگیرند. در این پژوهش سعی می

موضوع، دقیق تر بررسی شود. بنابراین هدف از این پژوهش این است که نرم افزار چند 

دیداری و  یت حافظهبا عنوان دیکته یار مطابق با اصول و با تاکید بر مشکال ایرسانه

شنیداری تولید و تاثیر آن بر بهبود این مشکالت در دانش آموزان ناتوان در یادگیری امال 

ی زیر هابنابراین پژوهش حاضر در صدد آزمون فرضیه ؛دوم ابتدایی مطالعه شود یدر پایه

 است:

با روش متداول  آموزشی دیکته یار در مقایسه ایآموزش با استفاده از چندرسانه -1

دیداری دانش آموزان با ناتوانی  یبه صورت معناداری بر بر بهبود مشکالت حافظه

 یادگیری امال تاثیر دارد.

آموزشی دیکته یار در مقایسه با روش متداول  ایآموزش با استفاده از چندرسانه -0

زان با ناتوانی شنیداری دانش آمو یبه صورت معناداری بر بر بهبود مشکالت حافظه

 یادگیری امال تاثیر دارد.

 پژوهش روش

دو  شبه آزمایشی وبا توجه به هدف پژوهش، این تحقیق از نوع کاربردی وطرح پژوهش، 

 باشد.میآزمون آزمون و پسگروهی با پیش



 22                                         ...ر بر بهبود مشکالت حافظه دیداری یاای آموزشی دیکتهاثربخشی چندرسانه

 
 

دوم  یآماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان ناتوان در یادگیری پایه یجامعه

-91ی یادگیری شهر اراک در سال تحصیلی هاجعه کننده به مراکز ناتوانیابتدایی مرا

دهند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شده میتشکیل  1393

 یشود که از نواحی دوگانهمیاست. به این صورت که نمونه شامل تمام دانش آموزانی 

و با توجه به  اندی یادگیری مراجعه کردههاناتوانیآموزش و پرورش شهر اراک به مراکز 

یی که متخصصان و کارشناسان این مراکز که مورد تایید سازمان آموزش و هاآزمون

ناتوانی در یادگیری امال تشخیص داده  ها، مشکل آناندپرورش استثنایی هستند، انجام داده

نفر در گروه آزمایش  03روه کنترل و نفر در گ 19شده است. از این تعداد به تصادف، 

جایگزین شدند. دانش آموزان گروه کنترل با استفاده از روش متداول و دانش آموزان 

 آموزشی دیکته یار تحت آموزش قرار گرفتند. ایگروه آزمایش با استفاده از چند رسانه

هش از در این تحقیق برای تشخیص ناتوانی یادگیری امال و جمع آوری اطالعات پژو

آزمون  بالینی و یکودکان، مصاحبه برای وکسلر هوشی یشدهنظر تجدید مقیاس

آموزشی دیکته یار به  ایطور از چند رسانهپیشرفت تحصیلی امال استفاده شده است. همین

 عنوان ابزار آموزشی استفاده شده است. این ابزارها عبارتند از:

 گیری ازهاندمنظور به :1ودكانك برای وكسلر هوشی یشده نظر تجدید مقیاس

 کودکان برای وکسلر هوشی یهشد تجدیدنظر مقیاس از هاآزمودنی هوشی یهبهر

 و (آزمون خرده 6 حاوی) کالمی هوش مقیاس دو دارایاین آزمون  شده است. استفاده

توان یک هوشبهر یمبا اجرای این آزمون  .است (آزمون خرده 6 حاوی) عملی هوش

عملی، یک هوشبهر کالمی و یک هوشبهر کلی به دست آورد. در این پژوهش هوشبهر 

کلی مد نظر است. این مقیاس عموماً از اعتبارباالیی برخوردار است. متوسط همسانی 

برای  96/3گروه سنی برابر  11( در مورد همه 1971) 0درونی گزارش شده توسط وکسلر

برای مقیاس عملی است. پایایی باز  93/3برای مقیاس کالمی و  91/3 هوشبهر مقیاس کلی،

و برای مقیاس  93/3، مقیاس کالمی، 91/3یک ماه، برای مقیاس کلی،  یآزمایی در فاصله

                                                           
1. The Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) 

2. Wechsler 
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(. این مقیاس توسط کارشناسان مراکز 1379گزارش شده است )رمضانی،  93/3عملی، 

دا کردن دانش آموزان ناتوان در یادگیری از ناتوانی یادگیری به منظور برآورد هوشی و ج

 ی ذهنی استفاده شده است.هادانش آموزان دچار ناتوانی

 بودند، مراجعه کرده یادگیری یهاناتونی مرکز به که افرادی از بالینی: مصاحبه

یش ویرا چهارمین یهامالک اساس بر بالینی ی هبمصاحتوسط کارشناسان مرکز، 

ادراکی  نقایص نظر از این افراد .آمد عمل به 1روانی اختالالت یصیتشخ آماری راهنمای

از نتایج این مصاحبه  .گرفتند قرار بررسی مورد یروان اختالالت و شنیداری و دیداری

آموزان، ناشی از ناتوانی یادگیری است یا برای این که مشخص شود علت مشکالت دانش

 ه است.شدناشی از عوامل ادراکی و روانی، استفاده 

جهت تشخیص دانش آموزان ناتوانی یادگیری امال و  پیشرفت تحصیلی امال: آزمون

ی یادگیری بر اساس ها، یک آزمون با مشورت متخصصان مرکز ناتوانیهامشکالت آن

دوم ابتدایی تهیه و تنظیم  یی کتاب بخوانیم پایههااهداف آموزشی و محتوای درس

کلمه  103آزمون امال، آزمون پیشرفت تحصیلی امال باید حدود  یگردید. طبق اصول تهیه

 116آزمون پیشرفت تحصیلی امال در این تحقیق شامل  (.1339ملکیان و آخوندی، )باشد 

کلمه بود. کلمات انتخاب شده در این آزمون به صورتی انتخاب شده که مشکالت امالیی 

رت جمله از کتاب انتخاب شده است دانش آموزان قابل تشخیص باشد. این آزمون به صو

ی مجزا نیست. چرا که کلمات مجزا بار معنایی پیوسته ندارند و باعث هاو به صورت کلمه

شوند. کارشناسان مرکز ناتوانی یادگیری، آزمون امالی میبه اشتباه افتادن دانش آموزان 

ی قبلی تشخیص دادند هامراجعه کنندگان را بررسی کرده و با در نظر گرفتن نتایج آزمون

 هاکه دانش آموز، دچار ناتوانی یادگیری امال است یا خیر. دانش آموزانی که مشکل آن

پژوهش در نظر گرفته شدند. به  یناتوانی در یادگیری امال تشخیص داده شد به عنوان نمونه

ی هاوانیمنظور تعیین روایی، این آزمون توسط چند تن از کارشناسان و معلمان مرکز نات

یادگیری بررسی و پس از اصالحات، مورد تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی این آزمون با 

                                                           
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) 
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به دست آمد. تحلیل این آزمون به این صورت بود که پس از  19/3روش باز آزمایی 

به صورت دیداری و شنیداری  یمشکالت حافظهبرگزاری، خطاهای امالیی مربوط به 

 شد.میبرای تجزیه و تحلیل آماری در نظر گرفته  هاتعداد آن شد ومیمجزا استخراج 

 ایاصولی که باید در طراحی و تولید چندرسانه آموزشی دیکته یار: ایچندرسانه

آموزشی رعایت کرد، از منابع مختلف گرد آوری شده است. همین طور از نظرات 

صصان موضوع درسی بهره ی آموزشی، برنامه ریزان درسی، معلمان و متخهاتکنولوژیست

طراحی و تولید شود که مطابق با اصول بوده و اهداف  ایگرفته شده است تا چندرسانه

یادگیری  یی اساسی نظریههاآموزشی را پوشش بدهد. اصول استفاده شده شامل فرضیه

ه غیر مطالب از ساده به پیچیده، عینی به انتزاعی و رسمی ب یو اصول ارائه ایچندرسانه

 یمشکالت حافظهیی برای بهبود هاو بازی هاشد. در این نرم افزار، تمرینمیرسمی 

 دانش آموزان ناتوان در یادگیری امال گنجانده شده است.دیداری و شنیداری 

ی آزمایش و کنترل و قبل از اعمال مداخله، آزمون هاپس از مشخص شدن گروه

پیش آزمون، به  یش آزمون برگزار شد. پس از مرحلهپیشرفت تحصیلی امال به عنوان پی

مدت یک نوبت تحصیلی چهار ماهه دانش آموزان گروه آزمایش با استفاده از چند 

ی یادگیری هاآموزشی دیکته یار و به صورت فردی توسط معلمان مرکز ناتوانی ایرسانه

بازخوردهای به موقع، نیازی به آموزش دیدند. البته با گنجانده شدن مواردی مانند راهنما و 

 در همین مدتکرد. مییک آموزش دهنده نبود و معلم فقط به عنوان یک ناظر عمل 

آموزش گروه کنترل به روش متداول یعنی آموزش سنتی و فردی توسط معلمان مرکز 

شد. تعداد جلساتی که آموزش گروه آزمایش و کنترل میی یادگیری برگزار هاناتوانی

 11شد، در کل میهفته  11جلسه و چون یک نوبت تحصیلی شامل  1 اید هفتهانجام ش

مشکالت حافظه ی دیداری و جلسه بود. محتوای هر جلسه شامل تمریناتی برای بهبود 

 یشد. در نهایت پس از پایان دورهمیدانش آموزان ناتوان در یادگیری امال شنیداری 

 ر دو گروه انجام شد.پیشرفت تحصیلی در ه آموزشی پس آزمون
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پانزدهم،  یدر نهایت در جلسه و اول در دو گروه پیش آزمون برگزار شد یدر جلسه

جلسات دوم تا چهاردهم در ادامه برای هر یک از  در دو گروه پس آزمون برگزار شد.

 ی آزمایش و کنترل شرح داده شده است:هاگروه

بهبود مشکل دقت یک تمرین مبتنی بر در هریک از جلسات در گروه آزمایش برای 

دوم تا چهاردهم، شامل  یشد. محتوای این جلسات به ترتیب از جلسهمیارائه  ایچندرسانه

ی پیش نیاز برای استفاده از رایانه و هادوم مهارت یشد: در جلسهمیاین موارد 

ی های سوم تا چهاردهم، تمرینیار، آموزش داده شد. از جلسهای دیکتهچندرسانه

ثانیه  1پیدا کردن تصویر نشان داده شده که بعد از به این ترتیب ارائه شد:  ایچندرسانه

شده، پیدا کردن حرف  ثانیه پنهان 1پنهان شده، پیدا کردن شکل نشان داده شده که بعد از 

 1ثانیه پنهان شده، پیدا کردن کلمه نشان داده شده که بعد از  1نشان داده شده که بعد از 

ثانیه پنهان شده، قرار دادن شکل در جای مناسب بر اساس توالی موجود، قرار دادن حرف 

 یدر جای مناسب بر اساس توالی موجود، قرار دادن حرف در جای مناسب بر اساس کلمه

قبل نمایش داده شد، قرار دادن شکل  یالگو، قرار دادن تصویرها در مکانی که در صفحه

مناسب از یک صدا در کلمه بر اساس الگویی که نمایش داده شد، هماهنگ کردن شکل 

)تلفیق با تمرینات مشکالت شنیداری( قسمت اول، هماهنگ کردن شکل  هاو صدای کلمه

 ی قبل.هات دوم و مرور تمرینقسم هاو صدای کلمه

با  فردی دوم تا چهاردهم در گروه کنترل، آموزش به صورت سنتی و یاز جلسه

 توسط معلمان مرکز ناتوانی یادگیری دوم ابتدایی یمحتوای دروس کتاب بخوانیم پایه

ت ی سخهاشد و کلمهمیارائه شد. به این صورت که کتاب بخوانیم درس به درس بررسی 

 شد.میتمرین 

ی آمار های پژوهش از شاخصهاتجزیه و تحلیل داده به منظوربعد از اجرای جلسات 

به دلیل  هاتوصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و جهت آزمون استنباطی فرضیه

من  Uآزمون ویلکاکسون برای دو گروه مستقل و آزمون از  هاناپارامتریک بودن داده

 ای دو گروه همبسته استفاده شده است.ویتنی بر
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 پژوهشهایافته

 ی جمعیت شناختی نمونه ی این پژوهش اشاره شده است.هابه ویژگی 1در جدول 

 های جمعیت شناختی پژوهش. ویژگی1جدول 

 جمعیت
 یپایه

 تحصیلی

محدوده 

 سنی

میانگین  جنسیت

ضریب 

 هوشی

وضعیت اجتماعی و 

 اقتصادی

محل 

 سکونت

 دختر پسر

 ینمونه

 پژوهش

 شهر اراک پایین و متوسط 131 19 03 9تا  7 دوم ابتدایی

ی میانگین و انحراف معیار استفاده شده است هااز شاخص هادر تحلیل توصیفی داده 

 آمده است. 3و  0که نتایج آن در جدول 

اسمیرنوف  رافآزمون توزیع نرمال کولموگ از هابه منظور بررسی نرمال بودن داده

بنابراین به منظور آزمون  ؛باشندمینرمال ن هااستفاده شد. نتایج آزمون، نشان داد که داده

برای دو گروه همبسته استفاده شد.  31/3من ویتنی با سطح معناداری  Uاز آزمون  هافرضیه

جام شده، ی آزمایش و کنترل به صورت تصادفی انهابه دلیل این که انتساب افراد در گروه

اثر پیش آزمون کنترل شده است. به این ترتیب که اگر پیش آزمون تاثیری در نتایج داشته 

بنابراین در آزمون معناداری  ؛شودمیباشد این تاثیر در دوگروه آزمایش و کنترل توزیع 

 گذارد.میتاثیری ن هاتفاوت

آزمایش و کنترل در پیش  گروه توصیفی خطاهای حافظه دیداری مربوط بههای داده. 2جدول 

 آزمون و پس آزمون

 (=19Nگروه کنترل )  (N=20گروه آزمایش )  

 M SD  M SD آزمون متغیر

 خطای حافظه دیداری
 پیش آزمون

9333/6 03197/6  3333/1 13961/1 

 پس آزمون
1133/3 36631/3  7391/1 11103/0 
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گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون  بوط بهتوصیفی خطاهای حافظه شنیداری مرهای داده. 3جدول 

 و پس آزمون

 (=19Nگروه کنترل )  (N=20گروه آزمایش )  

 M SD  M SD آزمون متغیر

 خطای حافظه شنیداری
 پیش آزمون

1133/6 37930/7  3106/3 33111/6 

 پس آزمون
1133/3 13936/3  3333/1 33333/1 

در  دیداری یحافظهمربوط به خطاهای ون آزمپیش اول  یبه منظور آزمون فرضیه

 آمده است. 1در جدول مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن  گروه آزمایش و کنترل

 دیداری یحافظهمربوط به خطاهای . مقایسه گروه آزمایش و کنترل در در پیش آزمون 4جدول 

 U P میانگین رتبه n M SD هاگروه متغیر

 خطای حافظه دیداری
 131/3 333/131 91/00 03197/6 9333/6 03 گروه آزمایش

 39/16 13961/1 3333/1 19 گروه کنترل

مشکالت مربوط به خطاهای  دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون یمقایسه

  .بین این دو گروه معنی دار نیست هادهد که تفاوت میانگینمینشان  دیداری یحافظه

(000 /111=U، 00=n1 ،11n2= ،101/0=p). 

 آمده است. 1در جدول همچنین نتایج پس آزمون در دو گروه 

مشکالت مربوط به خطاهای دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون  یمقایسه

 333)بین این دو گروه معنی دار است  هادهد که تفاوت میانگینمینشان  دیداری یحافظه

/57=U ،00=n1 ،11=2n ،100/0=p)شود.میاول پژوهش تایید  یبنابراین فرضیه ؛ 

 دیداری یحافظه مربوط به خطاهای. مقایسه گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون 5جدول 

 U P میانگین رتبه n M SD هاگروه متغیر

 خطای حافظه دیداری
 331/3 333/71 01/11 36631/3 1133/3 03 گروه آزمایش

 31/06 11103/0 7391/1 19 گروه کنترل
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 شنیداری یحافظهآزمون مربوط به خطاهای ابتدا پیش دوم  یبه منظور آزمون فرضیه

 (.6)جدول  مورد تحلیل قرار گرفتدر گروه آزمایش و کنترل 

 شنیداری یحافظهمربوط به خطاهای . مقایسه گروه آزمایش و کنترل در در پیش آزمون 6جدول 

 n M SD هاگروه متغیر

میانگین 

 رتبه
U P 

 خطای حافظه شنیداری
 301/3 133/113 93/03 37930/7 1133/6 03 گروه آزمایش

 30/11 33111/6 3106/3 19 گروه کنترل

مشکالت مربوط به خطاهای  دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون یمقایسه

بین این دو گروه معنی دار است  هادهد که تفاوت میانگینمیشنیداری نشان  یحافظه

(700 /110=U ،00=n1 ،11n2= ،000/0=p البته همان طور که در جدول .)آمده  6

است، میانگین خطاهای امالیی پیش آزمون در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده 

 است.

 آمده است. 7جدول  همچنین نتایج پس آزمون در

 شنیداری یحافظه مربوط به خطاهایکنترل در پس آزمون  . مقایسه گروه آزمایش و7جدول 

 U P میانگین رتبه n M SD هاگروه متغیر

 خطای حافظه شنیداری
 330/3 333/31 11/11 13936/3 1133/3 03 گروه آزمایش

 71/01 33333/1 3333/1 19 گروه کنترل

مشکالت ه خطاهای مربوط بدو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون  یمقایسه

بین این دو گروه معنی دار است  هادهد که تفاوت میانگینمینشان  شنیداری یحافظه

(000 /11=U ،00=n1 ،11n2= ،000/0=p البته همان طور که در جدول .)آمده  7

است، میانگین خطاهای امالیی پس آزمون در گروه آزمایش کم تر از گروه کنترل بوده 

 شود.میدوم پژوهش تایید  یفرضیهبنابراین  ؛است
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 بحث و نتیجه گیری

با عنوان دیکته یار مطابق با اصول و با  ایهدف از پژوهش این بود که نرم افزار چند رسانه

دیداری و شنیداری تولید و تاثیر آن بر بهبود این مشکالت در  یتاکید بر مشکالت حافظه

 داد نشان هایافتهدوم ابتدایی مطالعه شود.  یدر پایه دانش آموزان ناتوان در یادگیری امال

در مقایسه با روش به صورت معناداری دیکته یار  ایروش آموزش از طریق چند رسانه که

ی دیداری و شنیداری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری متداول بر بهبود مشکالت حافظه

(، ملکیان و 0313خانا )ی هاپژوهش ایجنت با بررسی این یهایافته. است موثر ،امال

بر بهبود ناتوانی یادگیری  ای( که بر تاثیر مثبت چندرسانه1339(، با عزت )1339آخوندی )

توان از دو بعد میدیکته یار را  ایتاثیرگذاری چندرسانه اتفاق نظر دارند همسو است.

 شناختی و عاطفی تبیین کرد:

به این صورت است که وقتی  هاایگذاری چندرسانهمنطق تاثیر بعد شناختی  منظر از

توان از حافظه می ی شنیداری و دیداری وارد حافظه شوندهااطالعات از طریق کانال

ی مختلف با دانش هاحداکثر استفاده را برد. در نهایت اطالعات وارد شده از طریق کانال

شود. این منطق ر در حافظه میپیشین ترکیب شده و منجر به ساخت اطالعات جدید و پایدا

موسوی،  ی، ترجمه0331مایر، ) دارد اییادگیری شناختی چندرسانه یریشه در نظریه

دیداری و  یبهبود مشکالت حافظه یدر حوزه( 0331کلمن مارتین ) (. این منطق را1331

 یود مشکالت حافظهبهب یدر حوزه( 1990) وندال و وندرلیج و( 0336مگنان و اِکال )

 هاییبا انجام پژوهشدر هر دو حوزه  (0333میوداستر، تورکاسپا و لیتنر ) وشنیداری 

یار دیکته ای. در پژوهش حاضر نیز این منطق با استفاده از چندرسانهاندکردهتایید  بررسی و

های دیگر نرم ویژگیشود. گیرد، تایید میمیکه از هر دو کانال شنیداری و دیداری بهره 

شود تا موثر واقع شوند استفاده از حواس میکه از بعد شناختی سبب  ایافزارهای چندرسانه

( و موثر بودن در افزایش میزان تمرکز، 1333بیشتر برای یادگیری )عسگری و خاقانی زاده، 

؛ کناتی و 1393توجه، قدرت تخیل، خالقیت و عملکرد دانش آموزان است )تمجید تاش،
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ی مبتنی هاایچندرسانه (.3،0313؛ کتامو و سومینن0،0339؛ کیم، پارک و بیک1،0331وژائ

یی همچون انفرادی کردن آموزش و تطبیق آموزش با نیازها و هابر رایانه با ویژگی

ی هارا در شکل گیری دانش و مهارتمی تواند نقش مهمیی یادگیرندگان هاویژگی

دیکته  ایچندرسانه (.0313، 1یادگیری ایفا کند )آدام و تاتنال یهادانش آموزان با ناتوانی

بهره گیری از  ی انفرادی و منطبق با نیازهای یادگیرندگان وهاآموزش یارائه یار نیز با

دیداری و  یجهت بهبود مشکالت حافظه هااز این ویژگی ایی یک چندرسانههاظرفیت

 کند.یمآموزان استفاده شنیداری دانش

شود میباعث ایجاد انگیزه در یادگیرندگان  هاایاز بعد عاطفی استفاده از چندرسانه

دانش آموزانی که دچار ناتوانی یادگیری هستند اغلب (. 1333)عسگری و خاقانی زاده، 

شده  هاکه این موضوع منجر به بی انگیزگی آن اندیی در تحصیل شدههادچار شکست

ی زیبا هاآموزشی دیکته یار با بهره گیری از گرافیک ایچندرسانه .(1336)سلیمی،  است

ها کند و موجب بهبود یادگیری آنمیو عناصر جذاب در یادگیرندگان انگیزه ایجاد 

، کنترل فرایند یادگیری توسط هاایی مثبت چندرسانههایکی دیگر از ویژگی .شودمی

دیکته یار، دانش آموز  ای(. در چندرسانه1333 کاربر است )زارعی زوارکی و جعفرخانی،

یش اعتماد به کنترل فرایند یادگیری خودش را بر عهده دارد که این موضوع منجر به افزا

 برد.میاو را باال  یانگیزه نفس دانش آموز شده و

 در هاکه باید در تعمیم یافته یی داردهااین تحقیق نیز مانند تحقیقات دیگر محدودیت

به دلیل در دسترس نداشتن رایانه به تعداد کافی به ازای هر دانش آموز، . نظر گرفته شود

شد که امکان میبرگزار ی مختلف هادر زمان یاردیکته ایبا استفاده از چندرسانه آموزش

همین طور در این  عوامل پیش بینی نشده در نتیجه دخیل بوده باشند. ودارد گذشت زمان 

کنترل نشد که امکان دارد در ی قبلی دانش آموزان در استفاده از رایانه هامهارتپژوهش 

 باشد.عملکرد دانش آموزان تاثیر گذاشته 

                                                           
1. Conati and Zhao 

2. Kim, Park and Baek 

3. Ketamo and Suominen 

4. Adam  & Tatnall 
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 ،ی یادگیریهابرای انواع ناتوانی شودمیبا توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد 

 های مناسب و مطابق با اصول و استانداردها تولید شود. همین طورایچندرسانه

در مراکز ناتوانی  هاایگیری از چندرسانهو بسترهای مناسب برای بهره هازیرساخت

در  هاایی الزم برای استفاده از چندرسانهیادگیری فراهم شده و فرهنگ و سواد فناوارانه

 داده شود. بین معلمان این مراکز اشاعه

 منابع

ی اجرایی در ها(. مقایسه کنش1393)و عابدی، احمد.  آقا بابایی، سارا، ملک پور، مختار

کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری امال: عملکرد در آزمون عصب روانشناختی 

 .31-13(، 1)3، روان شناسی بالینینپسی. 

 . تهران، نشر ساواالن.یادگیری –ی یاددهی هارسانه(. 1339امیرتیموری، محمدحسن. )

کلمه همراه با راهبردهای خود پرسشی بربهبود  (. نقش پردازش گر1339با عزت، فرشته. )

 یفصلنامه ...مشکالت امالی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دچار اختالل نوشتاری
 13-71(، 11) 0، روان شناسی کاربردی

بر  ایرایانه یهابازیاجتماعی و  یهابازیتأثیر  تطبیقی بررسی(. 1393.)الهام تمجیدتاش،

 .33-11 ،(331) ،پیوند یجله. مرشد کودکان

ی ترمیمی در فراگیری دانش آموزان حساب نارسا ها(. تاثیر برنامه1379رمضانی، مژگان. )

پایه سوم دبستان شهرستان گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

(. چندرسانه ای آموزش ونقش آن 1333مه. )و جعفرخان، فاط زارعی زوارکی، اسماعیل

 .00-33(، 99-93، )تعلیم وتربیت استثناییدر آموزش ویژه. 

 بر آموزشی بازیهای تأثیر (.1333تاراج، شیرین. ) و آهویی، فرزانه امیری زارع، حسین،

 یادگیری. ویژه یهاناتوانی با ابتدایی پایه آموزان امالی دانش و مدت حافظةکوتاه

 .367-371(، 1) 9، استثنایی کودکان حیطه در پژوهش

(. اختالل یادگیری، بیان نوشتاری. نشریه تعلیم وتربیت استثنایی، 1336سلیمی، مسعود. )

(17 ،)33-03 
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مجله ی تعلیم وتربیت  .ی درمان آنهابررسی اختالل امال و روش .(1337) .سواری، کریم
 .36-11(، 79، )استثنایی

ی یادگیری در دانش آموزان ها(. شیوع ناتوانی1391اوری، رقیه. )و د شریفی، علی اکبر

، ی یادگیریهامجله ی ناتوانیپایه ی اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. 

1 (0 ،)76-63. 

و مهرابی زاده هنرمند، مهناز.  شهنی ییالق، منیجه، کرمی، جهانگیر، شکرشکن، حسین

سی ناتوانی یادگیری امال در دانش آموزان دختر وپسر (. بررسی همه یگر شنا1331)

دوره ی ابتدایی شهر اهواز و اثردرمان چند حسی در کاهش ناتوانی یادگیری امال در 

(، 3 و 1) 3، مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازآنان. 

111-109. 

و  جهرمی، مهرناز فاطمه، ،نژادیان قدیری صادق، خسرو سید موسوی، عبدی، بهشته،

ی هاناتوانی از دبستانی معلمان آگاهی بررسی میزان (.1333ابوذر، شیوا. ) پناهی

 311-316(، 1) 9، استثنایی کودکان حیطه در پژوهشآموزان.  دانش یادگیری

 یمجله. ایچندرسانه ی(. آموزش به شیوه1333و خاقانی زاده. مرتضی. ) عسگری، علی
 .173-176(، 1) 0، دهای آموزشراهبر

(. بررسی میزان شیوع اختالالت یادگیری خواندن و نوشتن در 1331) ...غالمی، سیف ا

. طرح تحقیقاتی 31-31سوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی  دانش آموزان پایه

 آموزش و پرورش استان مرکزی.

های یادگیری دانش آموزان (. آموزش راهبرد1333و خالدیان، مسعود. ) قره خانی، احمد

 .13-03(، 91، )ماهنامه تعلیم وتربیت استثناییدارای ناتوانی یادگیری باهوش. 

اختالالت یادگیری: مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات (. 1339کریمی، یوسف. )

 . تهران: ساواالن.موردی نمونه

ابی، درمان. ترجمه ی علیزاده، ی یادگیری، انواع، ارزیها(. اختالل0333کرانبزگر، دان. )

 .0-9(، 13، 10، )تعلیم وتربیت استثنایی(. 1331حمید. )
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(. مقایسه نیم رخ حافظه 1339و عابدی، احمد. ) کجباف، محمدباقر، الهیجانیان، زهرا

ی یادگیری در امال، ریاضی و روخوانی. هاکودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی

 .17-01(، 1) 10، ی علوم شناختیهاتازه

 عصمت . ترجمهروشها و راهبردها ،هانظریه یادگیری یهاناتوانی (.1997ژانت. ) لرنر،

 . تهران: انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.1331 دانش.

(. چاپ 1331، ترجمه ی موسوی، مهسا. )اییادگیری چندرسانه(. 0331مایر، ریچارد ای. )

 پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.اول. تهران: نشر موسسه عالی آموزش و 

تاثیر چندرسانه ای آموزشی در درمان اختالل (. 1339و آخوندی، آذر. ) ملکیان، فرامرز

، ی تازه درعلوم تربیتیهافصل نامه ی اندیشه. امالی دانش آموزان ویژه ی یادگیری

6 (1 ،)160-111. 

 دقت حرکتی، - دیداری هنگیهما یهاتوانایی مقایسه (.1331) .سیدابوالقاسم ،نژاد مهری

 .عادی و نارس کودکان رفتاری اختالالت و یادگیری اختالالت هوش، توجه، و
 1-13(، 7)ویژه مقاالت روان شناسی  19،13 ،رفتار دانشور
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