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 چكيده

يـادگيري و يـادداري    ميـزان اي بـر   چنـد رسـانه  آموزشـي   تـأثير بررسـي   پژوهش حاضر با هدف
 .صـورت پذيرفتـه اسـت    چهـارم ابتـدايي   ةآموزان كم توان ذهني آموزش پذير پاي رياضي دانش

دانـش آمـوزان دختـر     ةآماري شامل كليـ  ةشبه آزمايشي و جامع پژوهش اين روش موردنظر در
 ةتمـام شـمار از جامعـ    ةآمـاري، نمونـ   ةكم توان ذهني كالس چهارم ابتدايي شهر اراك و نمونـ 

مورد پژوهش بود كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه تقسيم بندي شدند. گروه 
امـا گـروه    آزمايش طي سه جلسه با استفاده از نرم افزار آموزشي محقق ساخته آمـوزش ديدنـد.  

بـه منظـور بررسـي    اي آمـوزش ديدنـد.    رسـانه بهـره گيـري از چند  متداول و بدون  ةگواه به شيو
بـر روي هـر دو گـروه اجـرا شـد. پـس از اجـراي پـيش          ، ابتدا يك پيش آزمونتغييرات حاصله

آزمون، گروه آزمايش در معرض متغير مستقل قرار گرفـت و از هـر دو گـروه پـس آزمـون بـه       
ميـزان  پـس آزمـون دوم بـا هـدف انـدازه گيـري        ،اي عمل آمد و بعد از گذشـت زمـان دوهفتـه   
اري از آمار توصيفي و استنباطي كمك گرفته شـد.  يادداري اجرا گرديد. در تجزيه و تحليل آم

ها نشان داد كه ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه بـا گـروه    يافته
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نتـايج بـه دسـت آمـده از ايـن پـژوهش       طـور كلـي   ه گواه به طور معناداري افزايش يافته است. ب
اي آموزشـي   ه مطالب را از طريق چند رسـانه برتري ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزاني ك

شـود كـه در تـدريس و يـادگيري رياضـيات       . بنابراين پيشنهاد مـي نشان داده بودند كرد دريافت
  اي آموزشي رياضي استفاده كرد. توان از چندرسانه براي اين دانش آموزان مي

  

يادگيري،  توان ذهني، آموز كم دانش رياضي، آموزشي، اي چندرسانه :واژگان كليدي
    .يادداري

  

  مقدمه
درصد جمعيـت هـر كشـور را كودكـان كـم تـوان ذهنـي         5/2تا  5/1طبق آمارهاي مختلف بين 

 ).1389 ميالنـي فـر،  و يادداري با مشكل روبرو هسـتند ( يند يادگيري ادهد. آنها در فر تشكيل مي
عمـومي كـه    ماندگي ذهني بـه كـنش هـوش    عقب، 1ماندگي ذهني آمريكا به نظر انجمن عقببنا
اي كمتر از حد متوسط عمل كرده، با نقايصي در رفتـار سازشـي    دار يا قابل مالحظه طور معني به

 ،1991، 2(هاالهان و كـافمن شود  توأم بوده و در دوران رشد و تحول پديد آمده است، گفته مي
ي را ذهنـ  ة). بر مبناي ديدگاه متخصصان آموزش و پرورش عقب ماند1378ماهر، فرهاد  ةترجم

، 6كـاالگر  كـرك و (توان تقسيم نمود  مي 5و حمايت پذير 4، تربيت پذير 3با عنوان آموزش پذير
فردي است كه مطابق  ،ذهني آموزش پذير ةكودك عقب ماند. )1387، مجتبي جواديان ةترجم

هاي رايج تحصيلي كه در مدارس عـادي ترتيـب    تواند از برنامه اش نمي با هنجارهاي رشد ذهني
ظرفيـت رشـد در    ويكافي ببرد. اما اگر آموزش و پرورش مناسب باشـد،   ةده است، بهرداده ش
خوانـدن و نوشـتن و چهـار عمـل اصـلي در      (آموزش پذيري در سطح دروس ابتـدايي   ةسه زمين
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اسـتقالل نسـبتاً    دسـت آوردن ه (بـ آموزش پـذيري در تطـابق اجتمـاعي     )،سطح مدارس ابتدايي

ن شغلي كه در بزرگسالي بتواند به طور كامل يا نسبي مخـارج  دست آورده ب )،مناسب در جامعه
هـا در   پژوهش ).1389دارد (سيف نراقي و نادري،، خود را تأمين كرده و از خود نگهداري كند

پيشرفت تحصيلي كودكان با عقب ماندگي ذهني خفيف تا متوسط گويـاي آن اسـت كـه     ةزمين
بل مالحظه اي دارند. كودكان با عقب مانـدگي  سواد آموزي و رياضيات تأخير قا ةآنها در حيط

ذهني در محاسبات رياضي عملكرد ضعيفي دارند. هر چند عملكرد آنهـا ممكـن اسـت نوعـاً بـه      
قلـي شـان نزديـك باشـد. ايـن گونـه كودكـان ممكـن اسـت بتواننـد محاسـبات اصـلي را             عسن 

، 1هـاردمن (سأله به كار برنـد  بياموزند؛ اما نتوانند اين مفاهيم را به طور مناسب در موقعيت حل م
انجـام داد و   4اي كه كريك ). در مطالعه1388به نقل از عليزاده و همكاران،  3،2002اگن و 2درو

هاي ذهنـي گروهـي    هاي رياضي گروهي از كودكان كم توان ذهني را با توانايي طي آن توانايي
، نشـان داد كـه عـادات    دكـر از كودكان عادي كه سن عقليشان با گـروه اول برابـر بـود مقايسـه     

، 5كـرك و جانسـون  تـوجهي همـراه اسـت (    توان ذهني در حساب با ناپختگي و بي كودكان كم
فقـط در انتقـال   هـم  ). تـدريس و يـادگيري رياضـيات    1382 به نقل از مجيـد مهـدي زاده،  1987

 ول توسـعه ؤرياضي همچنين مسـ  ةشود بلكه برنام مفاهيم و تعاريف به دانش آموزان خالصه نمي
كـارگيري و ايجـاد ارتبـاط    ه و تعميم مفاهيم رياضي، ايجاد انگيزه، پرورش قدرت خالقيت و بـ 

  ). 1998، 6(گارنت هاي دانش آموزان است بين آموخته
مقايسه و چگونگي آموزش افراد عادي و  ةطالعات بسياري كه در زميناز سويي ديگر، م

اين افراد به دليل اينكه قدرت بيان تفكر و دهد كه اوالً  كم توان ذهني انجام شده است، نشان مي
نيز  هاي خود را گرفته و يادگيرييادگيري، بسيار اندك فرا ةهر جلسخود را ندارند و در  ةانديش
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كنند، بايد  مي نصورت ناقص بياه و گاه مطالب ياد گرفته شده را ب دهند به سرعت از دست مي
نياز به آگاه شدن از پاسخ هاي درست و : در جلسات آموزش آنان نكات زير را در نظر داشت

هاي موفقيت آميز به  لزوم كسب تجربه، تمرين و تكرار الزم تا زمان فراگيري كامل، اشتباه خود
هاي  كننده نياز به دريافت بازخورد و تقويت، ها تحمل پايين اين افراد در ناكامي ةدليل آستان

هاي  ني كردن تفكر همزمان با محركهاي بصري به منظور عي استفاده از محرك، مناسب
در نظر گرفتن ، هاي مورد نظر آموزشي و ساده كردن مطالب كاهش پيچيدگي مهارت، كالمي

لزوم اجراي ، آموزشية جلس رگيرندگان پس از ه زمان الزم به منظور استراحت آموزش
ي توانايي و متناسب با توجه به نيازها، آمادگ ةانتخاب برنام ،آموزش مستمر و طوالني مدت

تعيين سطح اوليه ، ذهني در امر آموزش ةعقب ماند مشاركت والدين فرد، هوشي فرد ةسطح بهر
هاي قبلي فرد و توانايي هوشي  و سطح بهينه، به عبارت ديگر آگاهي آموزش دهنده از آگاهي

رياضيات با وجود خصوصاً در هاي سنتي تدريس  شود كه روش با اين حال مشاهده مي وي.
خطير يادگيري و آموزش را براي عموم دانش  ةساليان متمادي نتوانسته است وظيف ةبتجر

آموزان و خصوصاً براي كساني كه به نوعي دچار مشكالتي در يادگيري هستند، به نحو مطلوبي 
انجام دهند. محققان همواره به دنبال يافتن پاسخي براي پركردن خألهاي يادگيري، رفع 

اند تا دانش آموزان  يند تدريس و يادگيري بودهااشي از نقصان در فرمشكالت و كمبودهاي ن
   ).1998مباني اساسي و الزم رياضيات را درك كنند (گارنت، 

هاي مختلف زندگي بشر  روند رو به رشد و پر شتاب تحوالت در زمينهاز سوي ديگر 
رة جديد، فكر او موجب شده است. درهزا ةزندگي و گستر ةتغييرات شگرفي را در عرص
افزايش روز افزون استفاده از است. به سرعت جهان را درنورديده  فناوري اطالعات و ارتباطات

آموزش و  ةتر حوز ها و از همه مهم فناوري اطالعات و ارتباطات تحولي عظيم را در تمام حوزه
، زارعي زواركي و صفايي موحد ة، ترجم2003، 1(گريسون و اندرسون دهد مي يادگيري نويد

براي دستيابي به هدف يادگيري با  فناوري اطالعات و ارتباطاتكه استفاده از  طوريه ، ب)1384
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هاي سنتي آموزش و  رو بازنگري در شيوه ناپذير شده است؛ از اين كيفيت براي همه اجتناب

با پيدايش رايانه بر استقبال از جايگزيني آن براي يادگيرندگان ضرورت دارد. در همين راستا 
وجود آورد و ه چشمگيري ب تأثيرها در قالب استفاده از نرم افزارهاي آموزشي  اي ندرسانهچ

يند ياددهي و يادگيري مورد اويژه در فره هاي آموزشي ب نظام ات آنها درتأثيرباعث گشت تا 
(گريسون و  نمايددستخوش تغييرات اساسي را رويكردهاي سنتي يادگيري  وتوجه قرار گيرد 

  .)1384زارعي زواركي و صفايي موحد،  ة، ترجم2003اندرسون، 
هر تركيبي از متن، گرافيك، صدا، انيميشن، تصويرهاي متحرك و  اي آموزشي رسانهچند
گيرد  ساير تجهيزات الكترونيكي، در اختيار كاربر قرار مي ياكه از طريق رايانه است ويديوئي 
اي آموزشي،  كند يك پيام چندرسانه ي) بيان م2001( 1). همچنين ماير25، ص 1387(كي نژاد،

به شود ( يادگيري مي ةعبارت است از ارتباط، با استفاده از كلمات و تصاويري كه منجر به اشاع
ها، عناصر تشكيل  اي رسانهاز تعاريف ارائه شده در خصوص چند). 1384،عوض زادهنقل از 
اي متشكل از عناصر  رسانهندقابل استنباط است، يك سيستم چ اي، يك سيستم چندرسانه ةدهند

هاي  فيلم د) ؛ج) انيميشن كامپيوتري ؛ب) تصاوير گرافيكي ؛متعددي از جمله الف) نوشتار
تركيب يكديگر  اافزار سازنده ب باشد، كه توسط نرم ه) صدا و ... مي ؛ي ديجيتالييوئويد
  شوند.  مي

و  پذيري در ارائه فهاي ديگر آموزش، انعطا اي نسبت به شكل مهمترين مزيت چندرسانه
اي،  بازخورد است. هدف اصلي از كاربرد چندرسانه سازيفراهم و اطالعات  دستيابي سريع به

 استفاده ).2008، 2هاست (اركان و اكويونلر آموزان و ارتقاي سواد آن دانشيادگيري  كمك به
هاي  او را از راهكند،  دانش آموز را در فرايند يادگيري فعال مي ،هاي تعاملي اي چندرسانه از

هاي ديگر  انگيزاند كه اين مهم با روش مؤثر و هيجان انگيز نسبت به موضوعات درسي بر مي
اي به طور فعالي در فرايند  هاي چندرسانه دست يافتني نيست. يعني دانش آموز در محيط
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 اي در شود. چندرسانه فعال و گيرنده اطالعات خارج مياز حالت غيرآموزش شركت دارد و 
محيط يادگيري به اين منظور طراحي شده است كه به فهم، دانش و اعتماد به نفس كاربران 

اي در كمك به يادگيري و تدريس  آنها را براي استفاده از چندرسانه جديد ياري رساند و
  تشويق كند. 

هاي روشني را پيش روي  هاي آموزشي در دو سه دهه گذشته افق با توجه به اينكه فناوري
آموزان عادي، به دانش  هاي مطالعه اين علم اخيراً عالوه بر دانش شوده است و حوزهما گ

)، 2002 زارعي زواركي،آنها نيز گسترده شده است ( ةآموزان استثنايي و تعليم و تربيت ويژ
هاي  هاي نوين در امر آموزش امروزه اقدامات زيادي در اكثر كشورها براي استفاده از فناوري

  پذيرفته است. ويژه انجام 
هايي چون كمبود تجهيزات كمكي براي  سفانه در كشورهاي در حال توسعه چالشأمت

يادگيري با محدوديت  ـ افزايش سطح دسترسي به آموزش، عدم تطبيق فرايندهاي ياددهي
يادگيري و  ـ درسي و فرايند ياددهي ةو ... وجود دارد كه براي تطبيق برنام يادگيرندگان

مل است: اول) به أاي مذكور در كشورهاي توسعه يافته دو ابتكار قابل ته مديريت چالش
هاي كمكي. اولين مورد  دوم) استفاده از فناوري ؛كارگيري اصول طراحي جهاني براي يادگيري

عد طراحي آموزشي تكنولوژي هاي حاصل در معماري داشته و تلويحاً به ب ريشه در نوآوري
فناوري اطالعات و  ةهاي اخير در حوز يز مبتني بر پيشرفتآموزشي مبتني است. مورد دوم ن

نرم افزاري تكنولوژي آموزشي اشاره دارد. فناوري  ـ ارتباطات بوده و بر بعد سخت افزاري
هاي مبتني بر رايانه و  فناوري ةشود، مجموع اطالعات و ارتباطات كه به اختصار فاوا ناميده مي

 ةشود كه ضمن تسهيل و تسريع ارتباطات، زمين ل ميهاي محلي، ملي و جهاني را شام شبكه
 آورند (زارعي زواركي، رستمي نژاد و ايزي، ها و اطالعات را فراهم مي گردش سريع داده

  ).120ص ،1390
در اين زمينه و همگام با افزايش تقاضا براي كاربرد فناوري آموزشي در تعليم و تربيت 

مطالعاتي برخوردار  ةاي دراين حوز ي از جايگاه ويژهاستثنايي، رايانه و ابزارهاي كمك آموزش
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در اين راستا با توجه به اينكه تاكنون تحقيق مشابهي در اين زمينه در ايران انجام  شده است.

  شود:  نشده است، به ناچار به برخي تحقيقات مشابه در ذيل اشاره مي
اي بـر ميـزان    انهرسـ آمـوزش چند  تـأثير ) بـا عنـوان بررسـي    1388در پژوهش جعفرخـاني ( 

ح نيمـه آزمايشـي   سوم مقطع راهنمايي كه با استفاده از طـر  ةآموزان كم بيناي پاي يادگيري دانش
دانش آموزان كم بينا صورت گرفت، نتايج حاكي از افزايش ميزان يـادگيري   نفر از 20بر روي 

پژوهش مشخص گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه بود. همچنين در يافته هاي تكميلي اين 
  انجامد. اي به افزايش قدرت يادداري مي گرديد كه يادگيري با كمك چندرسانه

هايي را پيرامون اثربخشـي مثبـت    ) گزارش1998( 2همچنين لويس) و 1993( 1هيگنزو  بون
توانسـت پـس از    ها، دانش آموز مي اند كه در اين برنامه اي ارائه داده هاي خواندن فرارسانه برنامه

مورد نظرش در متن، تلفظ آن را بشنود و يا معني تصويري كلمه را ببينـد يـا يـك     ةكلم انتخاب
ن نتايج استفاده از ايـن ابزارهـاي   اتحليل ساختاري از آن كلمه را مشاهده كند. همگي اين محقق

  خواندن را در كودكان مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان مثبت گزارش كردند.
بـراي آمـوزش    رايانـه كـاربرد   ة) بـه بررسـي سـه مطالعـه در زمينـ     1997( 3اسكري و اكـانر 

اول هشـت كـودك    ةهاي زباني به كودكان دچار اختالالت ارتباطي پرداختند. در مطالع مهارت
هاي  مبتال به سندروم داون به منظور افزايش درك لغت و الگوهاي گرامري اوليه تحت آموزش

محور قرار گرفته بودند. نتايج نشان داد هـر دو   رايانه هاي انفرادي آموزش زباني سنتي و ةمداخل
سـاله) كـه در    10-4كـودك (  52دوم  ةرويكرد اثـرات مشـابه و معنـي داري داشـتند. در مطالعـ     

كودكان با نقايص زباني، ناتواني يادگيري و مشكالت رفتاري شـديد   ةهاي آموزشي ويژ كالس
وزش زبان (دو جلسه در هر هفته و هر جلسـه  قرار داشتند براساس رايانه تحت جلسات اضافي آم

هـاي درك   دقيقه) قرار گرفتند، نتايج حاكي از پيشرفت قابل توجـه ايـن كودكـان در زمينـه     30
سـوم اثربخشـي اسـتفاده از     ةو در مطالع هاي عمومي زبان و ارتباطات اجتماعي بود لغت، توانايي

                                                 
1. Boone   & Higgins 
2. Lwis 
3. Schery & Oconnor 
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سـاله مبـتال بـه     5تـا   2ي در مورد كودكان ا يك والد آموزش ديده همراه با تكاليف زباني رايانه
هاي  نقايص زباني با عملكرد گفتار درمانگر مقايسه شد، نتايج نشانگر اثر بخشي قابل توجه برنامه

  اي مربوط به گفتار درماني بود.  رايانه
) در پژوهشي كه بـه منظـور بررسـي اثـرات لوگـو بـر خالقيـت و پيشـرفت         1999( 1سوبهي

هـاي حـل    دريافت كـه لوگـو از طريـق افـزايش مهـارت      ،اردني انجام دادرياضي دانش آموزان 
دهـد. افـزون بـر ايـن      هاي كالمي آنها را افزايش مي مسئله، پيشرفت رياضي و خالقيت و مهارت

خود اهداف خويش را انتخاب نمايند و  ،در صورتي كه دانش آموزانكه پژوهش وي نشان داد 
نياز كمتري به مداخالت انگيزشي معلم خواهند داشت به صورت گروهي همكاري داشته باشند 

 و ميزان تعهد آنها به تكليف، بيشتر خواهد بود.
ساله) انجام داد دريافت  8-4دانش آموز اوتيستيك ( 14در پژوهشي كه بر روي 2كالورت

اي) نسبت به كودكاني  اي (روش زنجيره كه اين كودكان پس از پايان مداخالت آزمايشي رايانه
هـاي   هاي سنتي (معلم محور) قـرار گرفتـه بودنـد در اكتسـاب لغـت، موفقيـت       تحت آموزشكه 

اي كه اين دانـش آمـوزان نسـبت بـه دانـش آمـوزان گـروه         بيشتري به دست آورده اند، به گونه
 كنترل اسامي و لغـات بهتـري را آموختـه و در تكـاليف يـادآوري نيـز عملكـرد بهتـري داشـتند         

  ).2002 ،3تلهمكينجي و ب، نقل از 2000(
نفره به منظور تعيين  15)، بر روي سه گروه 2002( 4در تحقيقي توسط آلبالوشي و آلخاليفا

اي  اي و آموزش چندرسانه رسانهي، آموزش سنتي در كنار تدريس چنداثر بخشي آموزش سنت
در مقايسه با هم انجام گرفت. در اين پژوهش گروه اول از طريق آموزش سنتي به يادگيري 

تند و گروه سوم صرفاً به گرف اي بهره مي داختند و گروه دوم در كنار روش سنتي از چندرسانهپر
 نفر انجام 45وي اي به تدريس يادگيري پرداختند. نتايج اين تحقيقات كه بر ر رسانهكمك چند

                                                 
1. Subhi 
2. Clovert 
3. Kenji & Betlehem 
4. Al Balooshi & Alkhalifa 
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داري را بين گروه اول و سوم نشان نداد. به عبارتي ديگر گروه مورد آزمايش  شد، تفاوت معني

اي به يادگيري پرداخته  روش سنتي در مقايسه با گروهي كه به روش استفاده از چندرسانه به
بودند، تفاوت چنداني در يادگيري نداشتند. اما نتايج گروه دوم كه از هر دو روش تدريس، 

پيشرفت در  درصد 40جسته بودند، اي بهره  يعني روش سنتي و روش استفاده از چندرسانه
ري را نشان دادند. فراگيران در اين روش مفاهيم درسي را به صورت معني يادگيري و ياددا

  داري آموخته بودند و كارايي بهتري در حل مسائل داشتند.
هاي ديجيتال در يادگيري افراد داراي  رسانه تأثير) 2006( 1در پژوهش بيچمن و آلتي

بهينه از اين  ةاي استفادنارساخواني بررسي و لزوم توجه به فرايند طراحي آموزشي مناسب بر
  كيد قرار گرفته است.أها مورد ت فناوري

ــوئينز    ــالج ك ــو، ك ــگاه تورنت ــان دانش ــكي و م   2محقق ــكده پزش ــيتي دانش ــي س ــةام ت  ؤسس
در نشســت  2008را در ســال افظــه كــاري بــا اســتفاده از رايانــه  روش آمــوزش ح 3كارولينســكا

انجام شده توسـط   ةمودند. چند مطالعدانشگاهي آمريكايي روانپزشكي كودك و نوجوان ارائه ن
نارسـايي توجـه، پـس از     ـ  مركز سوئدي، مؤيد آن بود كه كودكان داراي اختالل فـزون كنشـي  

كاري پيشرفت قابل توجهي نشان مي دهند كه ايـن پيشـرفت بـه زنـدگي واقعـي       ةآموزش حافظ
اهميـت نقـش رايانـه و     ). با اين توصيف ضرورت و1388يابد (به نقل از سليماني،  آنها انتقال مي

هاي آموزشي در فرآيند ياددهي و يـادگيري دانـش آمـوزان اسـتثنايي بـه       اي خصوصاً چندرسانه
نيـز بـا هـدف    پـژوهش حاضـر   شود.  ويژه دانش آموزان كم توان ذهني بيش از پيش آشكار مي

م اي بر يادگيري و يادداري مفـاهيم رياضـي دانـش آمـوزان كـ      چندرسانهآموزشي  تأثير بررسي
دست آمـده در  ه مبني بر نتايج ب هاييپيشنهاد ةچهارم ابتدايي و ارائ ةپايتوان ذهني آموزش پذير 

  آموزش اين كودكان انجام شد. 
  هاي پژوهش حاضر عبارتند از: به اين ترتيب فرضيه

                                                 
1. Beachman, Alty 
2. Queens College 
3. MT.Sinai School of Medicine and the Karolinska Institute 
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آمـوزان كـم    رياضي باعـث افـزايش يـادگيري دانـش     ياي آموزش استفاده از چندرسانه -1
  . گردد توان ذهني مي

آموزان كم توان  رياضي باعث افزايش يادداري دانش ياي آموزش استفاده از چندرسانه -2
  گردد. ذهني مي

  

  روش پژوهش
پس آزمون با گروه  ـ حاضر در چارچوب مطالعات شبه آزمايشي طرح پيش آزمونپژوهش 
  . دباش كنترل مي

  

  آماري ةجامع
ذهني  ةماند ارم ابتدايي مدارس عقبچه ةپاي دختر آموزان دانش ةكليشامل آماري  ةجامع

  نفر بود.  16مي باشد كه تعداد آنها  1388- 89آموزش پذير شهر اراك در سال تحصيلي 
  

  آماري ةنمون
آماري پژوهش فوق  ةمورد پژوهش بود. بنابراين نمون ةتمام شمار از جامع ةآماري، نمون ةنمون
ذهني آموزش پذير شهر  ةي مدرسه عقب ماندچهارم ابتداي ةآموزان دختر پاي نفر از دانش 16نيز 

اراك بود كه در دو كالس قرار گرفته بودند. از اين دو كالس، يك كالس به صورت تصادفي 
به عنوان گروه آزمايش و يك كالس نيز به عنوان گروه گواه انتخاب گرديد كه پس از اجراي 

  پيش آزمون، دو نفر افت آزمودني اتفاق افتاد.
  

  ها و ابزار پژوهش دادهوري آروش گرد
پس از اتمام طراحي و توليد نرم افزار آموزشي رياضي توسط محققان، ابتدا پيش آزموني كه 

 ةگيري پيشرفت تحصيلي بود، بر روي دو كالس انجام شد. براي محاسب شامل آزمون اندازه
يايي سؤاالت از روايي اين آزمون از روايي محتوايي و استفاده از نظر متخصصان و براي تعيين پا

ها به صورت تصادفي به عنوان گروه  يكي از كالس همبستگي پيرسون استفاده شد. سپس روش
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آزمايش و كالس ديگر به عنوان گروه گواه برگزيده شدند. پس از اجراي پيش آزمون ، گروه 

افزار  مستقل (سه جلسه آموزش مفاهيم ضرب با استفاده از نرم آزمايش در معرض متغير
اي محقق ساخته) و گروه گواه در معرض آموزش سنتي قرار گرفت و سپس از هر دو  چندرسانه

اي، پس آزمون دوم با هدف اندازه  گروه پس آزمون به عمل آمد و بعد از گذشت زمان دوهفته
هاي پژوهش مورد بررسي قرار  مستقل، فرضيه t گيري يادداري اجرا گرديد و به كمك آزمون

  گرفت.
  

  ها وش تجزيه وتحليل دادهر
 ها از نظر ميزان يادگيري از تفاوت معنادار در ميان گروه نبودبه منظور بررسي و تعيين وجود يا 

t شده استاستفاده  وابسته .  
  

  ها يافته
  

آموزان  اي آموزشي رياضي باعث افزايش يادگيري دانش هاستفاده از چندرسان فرضيه اول:
   گردد. توان ذهني مي كم

  
  نمرات اختالفي ميزان يادگيري دانش آموزان  t نتايج تجزيه و تحليل آزمون .1جدول 

 هاي آماري شاخص
  گروه

اختالف   تعداد
  ميانگين

انحراف 
  استاندارد

مقدار 
 Fآزمون 
  لوين

سطح 
  معناداري

درجه 
  آزادي

سطح   tر مقدا
  معناداري

  016/0  816/2  12  514/0 452/0 01/2 85/13 7  آزمايش
  7/2  21/10  7  كنترل

  
) بزرگتر از t= 816/2شده (محاسبه  tچون  1 ةبا توجه به نتايج مندرج در جدول شمار

اطمينان نابراين با باشد، ب و آزمون يكسويه مي =  05/0) در آلفاي t= 78/1(جدول  tمقدار 
توان نتيجه گرفت كه اختالف ميانگين گروه آزمايش بيشتر از اختالف ميانگين  مي درصد 95
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اي آموزشي  باشد، پس فرض محقق مبني بر اينكه استفاده از چندرسانه نمرات گروه كنترل مي
أييد گردد، ت توان ذهني مي آموزان كم در درس رياضي باعث افزايش ميزان يادگيري دانش

   شود. مي
  

آموزان كم  اي آموزشي رياضي باعث افزايش يادداري دانش استفاده از چندرسانه دوم: ةفرضي
  گردد. توان ذهني مي

  
مستقل بين ميانگين نمرات ميزان يادداري گروه كنترل و   t نتايج تجزيه و تحليل آزمون .2 جدول

   آزمايش
 هاي آماري شاخص

  گروه
اختالف تعداد

  ميانگين
نحرافا

  استاندارد
مقدار
 Fآزمون 
  لوين

سطح 
  معناداري

درجه 
  آزادي

سطح   tمقدار 
  معناداري

  001/0  17/5  12  706/0 149/0 1/1 85/18 7  آزمايش
 6/1 15 7  كنترل

  
) بزرگتر از t= 17/5دست آمده (ه ب tچون مقدار  2 ةبراساس نتايج مندرج در جدول شمار

تـوان نتيجـه    درصـد مـي   95باشد، با اطمينـان   مي =  05/0فاي ) در آلt= 17/2(جدول  tمقدار 
گرفت كه ميانگين نمـرات گـروه آزمـايش در آزمـون يـادداري بـه طـور معنـي داري بيشـتر از          

اي آموزشي  باشد. به عبارتي ديگر استفاده از چندرسانه ميانگين نمرات يادداري گروه كنترل مي
  يش ميزان يادداري دانش آموزان كم توان ذهني گرديده است.رياضي باعث افزا

  

  بحث و نتيجه گيري 
اي آموزشي رياضي در يادگيري و  استفاده از چندرسانه تأثيراين پژوهش به منظور بررسي 

دست آمده از تحقيق ه در كل نتايج بتوان ذهني صورت گرفت.  آموزان كم يادداري دانش
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آموزان كم توان  اي آموزشي رياضي بر يادگيري و يادداري دانش رسانهچند حاضر نشان داد كه

  .گذار بوده است تأثيرچهارم ابتدايي  ةذهني آموزش پذير پاي
تـوان ذهنـي    افـراد كـم   ةبا توجه به اينكه پژوهش حاضر، پژوهش تقريباً جديـدي در حـوز  

پژوهشي مورد نظر نشد؛  ةباشد، محقق در اين زمينه قادر به يافتن تحقيقات انجام شده در زمين مي
بـه نقـل از    1993كليـف ليـائو (  )، 1388جعفرخـاني (  هـاي  اما نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش

) همسـو  2006) بيچمن و آلتي (2002)، آلبالوشي و آلخاليفا (2000( كالورت ،)1382خسروي 
  بود.

نايي در آموزش و پرورش استث متخصصان ديدگاهپيرامون  1987در تحقيقي كه در سال 
ها باهم  و ساير تكنولوژي رايانهكاليفرنيا انجام شد، معلمان به طور مسلم در مورد اثرات مثبت 

درصد از معلمان و مديران شناسايي  40حداقل  ةوسيله توافق داشتند و فوايد تكنولوژي كه ب
امكان فردي  امكان پيشرفت گام به گام، ايجاد بازخورد فوري و بالواسطه، شده بود، عبارتند از:

آموزان، افزايش زمان يادگيري  دانش ةآموز، بهبود خودپندار شدن آموزش براي هر دانش
وظيفه، بهبود عملكرد تحصيلي، افزايش سرعت يادگيري دانش  دادن آموز براي انجام دانش

را به عنوان يك رسانه آموزشي مورد توجه قرار داده بودند. دو  رايانهسه فايده اول،  ؛آموزان
تاي بعدي بهبود خودپنداره و افزايش اشتياق نسبت به مدرسه را جزء فوايد مؤثر محسوب كرده 

بودند (لويس، هريسون، آخر مربوط به اثرات تكنولوژي روي عملكرد مدرسه  ةبودند و سه فايد
  ).1994 ،1لينچ، صبا
د عميق اي منجر به رويكر چهار عامل در چندرسانه )1993(ات بون و هيگنز يبر نظربنا

دروني، فعاليت فراگير، سازماندهي  ةگردد كه عبارتند از: انگيز يادگيري و افزايش يادداري مي
دانش پايه، تعامل اجتماعي. لويس نيز معتقد است، براي اطمينان از اينكه يادگيري انجام  ةبهين

اشند. در صورتي ها داشته ب رايانهآموزان با  ، معلمان بايد يك نقش فعال در تعامالت دانشگرفته

                                                 
1. Lewis, Harrison, Lynch, & Saba 



 
  91، سال دوم، بهار 5 ةشمارشناسي افراد استثنايي،  روان ةفصلنام                               14  

العاده  پيشرفت فوقآموز باشد و به او كمك نمايد،  وظايف براي دانش ةكنندكه معلم تفسير
  خواهد بود.

اي پي  هاي كمك آموزشي رايانه بخشي برنامهؤثر در اثركه بخواهيم به عوامل م در صورتي
؛ اليس و 1995 ؛ الرسن،1995؛ كيگلكا، 1992تحقيقات (بيج و آوايدا، توانيم به  ببريم مي
ترين عوامل  كنيم، اين محققان عوامل زير را مهم ) مراجعه2000، 1؛ به نقل از هال1990ورتينگ 

  شمرند: اي در زمينه آموزش ويژه برمي هاي رايانه در اثربخشي برنامه
اندركاران  ن و دستاآموز، والدين، معلم توانايي تحصيلي يادگيرندگان، نگرش دانش

گيري بهينه  ها، بهره اي و اثربخشي آن، انعطاف پذيري برنامه اي رايانهه رنامهآموزشي نسبت به ب
 اي. تعامل معلم با برنامه و ابزار رايانه ها از نور، صدا، رنگ، انيميشن و . . .، برنامه

(معلم محور) داراي مزايايي  هاي سنتي در مقايسه با آموزشهاي مبتني بر رايانه  آموزش
هاي ذهني و سوگيري، تسهيل فرايند انفرادي  د فوري، اجتناب از قضاوتبازخور ةنظير ارائ

توجه و انگيزش يادگيرندگان، يادگيري متنوع، تناسب آموزش  ةكردن آموزش، افزايش دامن
هاي يادگيرندگان، ايجاد محيط يادگيري برانگيزاننده و به دور از رقابت ناسالم  باتوانمندي

  ).2000 ، به نقل از هال،1992باشند (بيج و آوايدا،  مي
حقيقات خود به اين مطلب رسيد كه در نتايج ت2003ترومر در سال نيز دكتر ميچائيل 

دانند. حال  بينند، معلمان با تجربه را بهترين معلم مي سنتي آموزش مي ةدانش آموزاني كه به شيو
مندي از  بهره ةتر چون شيو هاي نوين آموزاني كه به شيوه آنكه برترين معلم از ديد دانش

اند، افراد با معلومات باال و مسلط به مباحث خارج از كتاب  اي آموزش ديده هاي رايانه سيستم
هاي نوين آموزشي را بهترين  باشد. اين محقق در پايان تحقيقات خود تركيبي از معلم و شيوه مي

  ).1384 ياوري، به نقل ازمدرس معرفي كرده است (

                                                 
1. Hall 
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هاي كمكي را در پاسخگويي به نيازهاي  ) نيز قابليت فناوري2007( 1اسپاروهاوك و هد

يادگيري، افزايش ميزان دسترسي به آموزش، افزايش سطح  ةآموزشي ويژه در افزايش انگيز
انتظار از افراد داراي نيازهاي آموزشي ويژه براي موفقيت تحصيلي، تسهيل فرايند توجه به 

هاي آموزشي و يادگيري جايگزين با توجه  فعاليتسازي  هاي فردي يادگيرندگان، فراهم تفاوت
هاي يادگيري مربوط به زندگي واقعي،  به نوع معلوليت، درگير كردن يادگيرندگان با فعاليت

تسهيل فرايند سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، پشتيباني از مديريت آموزش و كم كردن 
  اند. انه گزارش دادههاي مديريتي، ايجاد ارتباط بين جامعه و خ حجم فعاليت

  

  پيشنهادهاي حاصل از پژوهش
 اي  رسانهدهد، استفاده از نرم افزار چند يهاي تحقيق حاضر نشان م كه يافته از آنجايي

آموزان  سنتي فعلي براي آموزش و يادگيري مورد توجه معلمان دانش ةآموزشي در كنار شيو
 كم توان ذهني قرار گيرد.

 ر، سازمان آموزش و پرورش استثنايي ايران، طراحي و هاي تحقيق حاض اساس يافتهبر
اي را در اولويت قرار دهد و شرايط و  افزار چندرسانه توليد دروس رياضي به صورت نرم

 بسترهاي الزم را دراين زمينه فراهم سازد. 

 گردد كه طي جلساتي درطول سال تحصيلي با  ن امر آموزش تقاضا ميااز متخصص
ها و فنون جديد و  توان ذهني آنها را از شيوه ن آموزش كودكان كموالؤمعلمين و ساير مس

كارامد آموزشي آگاه سازند، تا آموزش به اين كودكان مطابق با آموزش ساير كودكان مشابه 
 در سطح جهان باشد. 

 ذهني در منزل و با والدين خود سپري  ةاز آنجا كه بيشترين زمان را كودكان عقب ماند
آموزشي موردنياز در طول سال،  ةگردد براي آشنايي والدين با رسان مي كنند، پيشنهاد مي

                                                 
1. Sparrowhawk & Haed. 
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هاي مناسب برگزار  جلسات اوليا و مربيان به صورت مستمر براي توجيه تهيه و استفاده از رسانه
 دست آيد.ه تري در آموزش اين كودكان ب گردد تا نتايج مثبت

 

  پيشنهادهاي پژوهشي
 هاي آنان در  توان ذهني با توجه به ويژگي ودكان كماي مناسب براي ك رسانهتوليد چند

آن بر متغيرهاي ديگري چون  تأثيردروس ديگر و مقاطع تحصيلي ديگر صورت پذيرد و 
  انگيزش و .... بررسي گردد..

 تكرار گردد. بيشتري ةدر صورت امكان پژوهش با نمون 

 ه توسط پرورش با پژوهش در مدارس پسران و  ن آموزشوالؤبه علت اينكه مس
آموزان پسر  شود پژوهشي جداگانه روي دانش پژوهشگر زن موافقت نمي كنند، پيشنهاد مي

 تعميم ونمونه مورد پژوهش از هر دو جنس تشكيل شده باشد  تاتوان ذهني صورت پذيرد  كم
 پذيري نتايج بيشترگردد. 

  

  هاي پژوهش محدوديت
ما وجود دارد،  ةجامع در ش به ويژههاي عمومي و كلي كه براي هر پژوه عالوه بر محدوديت

گذار خواهد تأثيرهاي پژوهشي  تحقيق و قابليت تعميم پذيري يافته ةهاي زير بر نتيج محدوديت
هاي آتي مدنظر قرار  رود كه اوالً در پژوهش هاي پژوهشي انتظار مي بود، لذا با ذكر محدوديت

  .پذيردصورت ها  ن اين محدوديتو ثانياً قضاوت در مورد اين پژوهش با در نظر داشت گيرد
 شهر اراك محدود  توان ذهني دانش آموزان كم ةرساين پژوهش به لحاظ مكاني به مد

 شده است.

  ها و اي با توجه به اصول طراحي چندرسانه اي چندرسانهنرم افزار زمان بر بودن طراحي 
  رفته است.كودكان كم توان ذهني كه براي اولين بار در ايران صورت پذيهاي  ويژگي
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 به  زن هاي ورود محقق ها به جنس دختر به علت معذوريت محدود شدن آزمودني

  مدارس پسرانه.
 طوري ه تعداد كم دانش آموزان دختر كم توان ذهني در شهر اراك در مقطع ابتدايي ب

 نفر بود. 16چهارم ابتدايي شهر اراك  ةكه تعداد كل دختران پاي

 كه محقق مجبور شد از نرم افزار  مناسبكامالً ي كمبود تجهيزات مدرسه و نبود فضا
 اي در سالن كتابخانه و به صورت گروهي استفاده كند.  چندرسانه
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