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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر
یادگیری و یادداری دانش آموزان کمتوان ذهنی پایهی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی میباشد .روش
انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری ،کلیهی
دانش آموزان دختر کمتوان ذهنی پایهی ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی  2949-49در مراکز
استثنایی شهر خرمآباد تحصیل میکردند .با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  91نفر از دانش
آموزان بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند .ابزار
مورداستفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود .پیشآزمون یادگیری در هر دو
گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد .سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از
چندرسانهای که بر اساس الگوی گانیه تهیه شده بود آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش
دیدند .از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .پژوهشگر آزمون یادداری را دو هفته بعد از اتمام دوره بر
روی دانش آموزان اجرا کرد .برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از روشهای آماری در دو سطح
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توصیفی و استنباطی استفاده شده است .یافتهها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و
کنترل در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهرهمند
شده است.

واژگان کلیدی :طراحی آموزشی ،الگوی گانیه ،چندرسانهای آموزشی ،دانش آموزان
کمتوان ذهنی

مقدمه
امروز همه کشورهای جهان به آموزشوپرورش استثنایی بهعنوان یک ضرورت فرهنگی و
اجتماعی مینگرند و بخش قاب لتوجهی از امژان ات آم وزشوپرورش عم ومی آنه ا ب ه
دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه اختصاص مییاب د ش هابی .)2934 ،در بیس ت
سال گذشته آمارها حاکی از اف زایش روزاف زون ش مار دان ش آم وزان دارای ن اتوانیه ای
خاص در مقایسه با دانشآموزان عادی است .بر اساس گزارش اداره آموزش ایاالتمتحده
امریژا بیش از  11درصد کودکان در مدارس نمیتوانند از برنامههای آم وزش س نتی س ود
ببرند ،زیرا ناتوانیهای آنان مانع شرکتشان در فعالیتهای کهسی میشود هاسل برینگ و
گهسر .)1111 ،2در کشورهای پیشرفته امروزی نیاز رو به رشدی برای آموزش علمی م ثثر
به کودکان دارای کمتوانی ذهنی وجود دارد .این نیاز از قانون مصوبه سال  1112در امریژا
ناشی میشود که بر اساس آن" هیچ ک ودکی نبای د ره ا ش ود" .ای ن ق انون م دارس را ب ه
افزایش سطح مهارتهای کلی درسی دانش آموزان ملزم میکند و تأکی د دارد ک ه دان ش
آموزان کمتوانی ذهنی نهتنها باید برنامه درسی مشابه همساالن عادیش ان را دریاف ت کنن د
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بلژه پیشرفتهای حاصل از آموزش نیز باید به آنها تعلق گیرد تارنبول ،تارنبول ،شانک و
اسمیت.)1119 ،1
بخش بزرگی از دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه ،دانش آموزان کمتوان ذهنی
هستند .کمتوانی ذهنی ،اصطهحی است که در ارتباط با دانشآموزانی به کار میرود ک ه
1. Hasselbring & Glaser
2. Turnbull & Turnbull & Shank & Smith

تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی ...

محدودیتهای اساسی در عملژرد ذهنی دارند .این محدودیت منجر به این م یش ود ک ه
دانشآم وز کمت وان ذهن ی مطال

درس ی را دی ر ی اد بگی رد س اریداکی ،2گوس ژس،1

دایرکتور .)1113 ،9ای ن دان ش آم وزان اغل

ب هعنوان یادگیرن دگان کن دآموز 9ش ناخته

شدهاند آنها کمتر قادرند که مفاهیم و اص ول اساس ی را درن نماین د و ازآنجاک ه دارای
بینشی ضعیفیاند ،چندان قادر به تعمیم مفاهیم ذهنی نیس تند اف روز .)2934،دان ش آم وزان
کمتوان ذهنی تنها در صورتی یاد میگیرند و به موفقیت نا ل میش وند ک ه ب رای آم وزش
آنها از روشها ،تجهیزات و فناوریهای مناس

استفاده شده باشد .توجه به این ویژگیه ا

و با در نظر گرفتن آمار گروه کمتوان ذهنی بر اساس گزارش تحقیقاتی سازمان یونس ژو و
مثسسات مختلف آموزشی ک ه ح دود  1/5درص د از دان ش آم وزان مدرس ه رو را ش امل
میشود ،لزوم توجه به مسا ل آموزشوپرورش ای ن گ روه را آش ژارتر م ینمای د ترتت ر،5
.)1119
نظامه ای آم وزشوپرورش ب ا مش ژهت زی ادی در ح وزهی آم وزشوپرورش مانن د:
کمب ود معلم ان باص هحیت و آش نا ب ا مس ا ل آموزش ی و ویژگ یه ای فراگی ران،
محدودیتهای کت

درسی و فقدان جذابیتهای علمی هنری در طراح ی و تهی ه آنه ا،

عدم آشنایی معلمان با الگوهای طراح ی آموزش ی و درنتیج ه ارا ه غیراص ولی آم وزش،
تأکید افراطی بر یادگیریهای مح دود ب ه جنب ه ش ناختی و نادی ده انگاش تن س ایر وج وه
معرفت ی و دهه ا مش ژل و مس له دیگ ر مواج ه هس تند مازم ان و یوزلو ل .)1121 ،2نظ ام
آموزشوپرورش کودکان استثنایی نیز از این امر مستثنا نبوده و نیازمند توجه ج دی در ای ن
زمینه است .ازآنجاکه کودکان کمتوان ذهنی مطال

درس ی را دی ر ی اد م یگیرن د و زود

اصولی آموزش تا حدودی برطرف کرد .بی ان ص ریح و قاب لفهم اه داف ،ارا ه درس ب ه

1. Saridaki
2. Gouscos
3. Directore
4. slow learners
5. Tretter
6. Mazman & Usluel
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شژل ساختاریافته و منظم ،ایجاد فرصت تمرین و انتقال آموختهها ،فعال ب ودن ش اگرد در
جریان آموزش و ارتباط داشتن مطال

جدید با دانش قبلی دانش آم وزان ض من اف زایش

کیفیت تدریس و ارا ه آموزش ،باعث افزایش یادگیری و یادداری آنها میشود و وجود
الگویی آموزشی که تمام این عناصر را داشته باشد ،میتواند وض عیت موج ود را ب ه ح د
مطلوب برساند بیرمی پور و لیاقت دار.)2933،
بنابراین توجه به الگوهای طراحی آموزشی در طراحی دروس م یتوان د ب ه ای ن دان ش
آموزان کمک بسیاری نماید .طراحی آموزشی هم یک علم اس ت زی را ک ه از ی ک س ری
نظریهها و روشها استفاده میکند و بر دروندادها و بروندادهایی از اطهعات متمرکز اس ت
و هم یک هنر است .به این خاطرکه با خهقیت ذوق و تواناییهای ط راح در ارتب اط اس ت
پیسژوریچ .)1112،بهعبارتدیگر طراحی آموزشی روشی اس ت ک ه مربی ان و طراح ان از
منابع در دسترس جهت پاسخ به نیازه ای یادگیرن دگان از آن اس تفاده م یکنن د پاتریس یا،
 1115به نقل از ساهین .)1114 ،2بنا به گفت ه گانی ه ،ویگ ر ،گ هس و کل ر  ،1115ب ه نق ل
سیف )2933 ،هر معلم یا آموزش گری ک ه از دان ش اص ول طراح ی آموزش ی برخ وردار
باشد از بینش وسیعتری ب رای کم ک ب ه یادگیرن دگان به ره من د اس ت .بن ابراین طراح ی
آموزشی را میتوان تجویز یا پیشبینی روشهای مطلوب آموزش ی ب رای نی ل ب ه تغیی رات
موردنظر در دانشها ،مهارته ا و عواط ف ش اگردان دانس ت لش ین و همژ اران ،ترجم ه
فردانش .)2939،هدف از طراحی آموزشی کمک به یادگیری فرد و فعال ک ردن ی ادگیری
او و پشتیبانی از آن است و این هدف ویژگی آموزش است در هرجایی که روی دهد ،چه
بین یک معلم و یک دانشآم وز ،در کهس ی از ی ک مدرس ه ،در گروه ی از بزرگس االن
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عهقهمند ،یا در یک محیط کار .بنابراین مربیان بای د ای ن مطل

را ب هخوبی م دنظر داش ته

باشند که بهترین روش انتقال دانش به یادگیرندگان استفاده از هنر طراحی آموزش ی اس ت.
درنتیجه مربی ان حرف های همیش ه تهشش ان ب ر ای ن اس ت ت ا ب ین برنام ه درس ی و نیازه ای
یادگیرندگان نوعی تعادل به وجود بیاورند و این تعادل بهواسطه طراحی آموزشی مثثر قابل
حصول است.
1. Sahin

تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی ...

لذا عمدهترین وظیفهی نظام آموزشی توجه ب ه ای ن مس ا ل و تجهی ز دان ش آم وزان ب ه
دانش روز با استفاده از روشهای مناس

و م ثثر ت دریس اس ت .ب ه خ اطر اینژ ه تعل یم و

تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد ،هرگز نمیتوان با طرز تلقی گذش ته
و سوگیریهای کهنه به دان ش آم وزان و تربی ت آنه ا نگریس ت .تح ول عل م و فن اوری،
ض رورت تح ول در فراین د فعالیته ای آموزش ی را انژارناپ ذیر ک رده اس ت .نظامه ای
آموزشی امروزی ،باید نیروه ایی را تربی ت کنن د ک ه در درن دنی ای پیچی دهی موج ود،
توانمند و در مدیریت و رهبری آن خ هق و مبتژ ر باش ند و منطق ی رفت ار کنن د باس ول،2
.)1113
این هدف در سایهی طراحی مناس

برای ارا ه آم وزش توس ط معل م تحق ق مییاب د.

ام روزه طراح ی آموزش ی ب هعنوان فراین دی مه م ،در تژنول و ی آموزش ی مط رح اس ت.
طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است و باعث م یش ود م واد آموزش ی م ثثرتر و
کارآمدتر باشند .از طریق طراحی آموزشی اثربخش ،محتوا بهص ورت س ازماندهی ش ده و
مرت

برای یادگیرندگان ارا ه میشود .زارعی زوارکی .)2941 ،در الگوی گانیه و بریگز

اجزای تشژیلدهنده همه آموزشها در  5دسته قابلیتهای یادگیری تقسیمبندی میشوند و
برای هر یک از قابلیتهای پنجگانه ،وجود دودسته از شرایط درون ی و بیرون ی ض روری
است .برای تحقق هر یک از قابلیتها بهتبع شرایط درونی و بیرونی رویدادهای آموزش ی
را پیشنهاد میکنند که این رویدادهای آموزشی ش امل  4مرحل ه اس ت )2 .جل توج ه )1
آگاه ساختن از اهداف آموزشی  )9فراخوانی یادگیریهای گذشته  )9ارا ه مواد آموزشی
 )5ارا ه راهنم ای ی ادگیری  )2آزم ون عملژ رد  )3ارا ه ب ازخورد در ارتب اط ب ا ص حت
همژاران؛ ترجمه علیآبادی.)2939،
از سویی دیگر نوآوری در ش یوههای آم وزش از ویژگ یه ای عص ر جدی د اس ت و
استفاده از رایانه در تمام زمینهها ،بهخصوص آموزش کودکان کمتوان ذهنی ش اید ام ری
اجتنابناپذیر محسوب میگردد .فناوری اطهعات و ارتباطات برای کلیهی دان ش آم وزان
1. Basole
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و تس هیل ی ادآوری و انتق ال ی ادگیری گانی ه و

05

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

دارای نیازهای آموزشی ویژه ،باید یک عنصر تلفیقی از برنامه تربیتی که ب هطور مس تقل ب ه
دانش آموزان مربوط میشود ،باشد اسپاروهان و هیلد  ،1113ترجمه زارع ی زوارک ی و
الهه والیتی .)2941 ،کودن کمتوان ذهنی بسیار فراموشکار است .استفاده از رایان ه ک ه
حامل رنگ و بویی دیگر از آموزش است ،یک نیاز و کاربرد آن برای این کودکان بسیار
سودمند است چراکه از تژرارهای مهلآور و خستهکننده جلوگیری م ینمای د .در هم ین
راستا با پیدایش رایان ه ب ر اس تقبال از چن د رس انهایه ا در قال

اس تفاده از نرمافزاره ای

آموزشی تأثیر چشمگیری به وج ود آورد و باع ث گش ته ت ا ت أثیرات آنه ا در نظامه ای
آموزشی بهویژه در فرایند یاددهی و یادگیری موردتوجه قرار گیرد و رویژرده ای س نتی
یادگیری را دستخوش تغییرات اساسی نماید گریسون و اندرسون ،1119،ترجم ه زارع ی
زوارکی و صفایی موح د .)2939،چن د رس انهایه ا ب ه عل ت کاربرده ای گس تردهای ک ه
پیداکردهان د و می زان ت أثیری ک ه روی مخاط

م یگذارن د موردتوج ه بس یار هس تند

شیرمحمدی و دیگران .)2942 ،درواقع چند رسانهایهای آموزشی ازجمله نظ ام رس انهای
هستند که با توجه به ماهیت چند حسیشان میتوانند بهراحتی با انواع س بکهای ی ادگیری
سازگارشده و با شژل های گوناگون تعامل ،یادگیری آسان و پایداری را فراهم نماین د ب ه
گونه ای که در مراکز یادگیری از نوع جبرانی می توان برخی از فعالیتها و تمرینها را ب ه
گونه ای طراحی کرد ک ه برخ ی از مش ژهت آموزش ی ای ن اف راد را ک اهش داد زارع ی
زوارکی ،و عوض زاده.)2935 ،
از ط رف دیگ ر یژ ی از بنی ادیت رین برنام ه درس ی در آم وزشوپرورش کش ورهای
مختلف ،درس علوم تجربی است که بهمنزله کلید یادگیری همه یادگیریها ،دربرگیرن ده
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مفاهیم و اصول مختلف است که یادگیری آنها به شیوه سنتی برای دانش آموزان جه ت
زندگی در دنیای امروز هیچ سودی نخواهد داشت و باید آنها را با استفاده از روشه ای
آموزشی کارآمد ب هطرف درن س اختار درس و کش ف رواب ط می ان ای دههای موج ود
هدایت کرد .در فرایند یادگیری دروس ازجمله علوم تجربی ،آنچ ه دارای اهمی ت اس ت
کس

شناخت و یادگیری معنادار مطال

درسی است .یادگیری اکثر دانش آموزان نظ ام

آموزش ی م ا در دروس مختل ف ب هویژه عل وم تجرب ی در مق اطع گون اگون س طحی و
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طوطیوار بوده ،بهگونهای که آنها قادر به یادگیری معنادار و درن رواب ط می ان ای دهها
نیستند.
در حال حاضر ،صاح نظران تعلیم و تربیت در تمامی دروس بهخصوص درس علوم به
ایدهی ایجاد یادگیری معنادار تأکید میکنند .ازآنجاییکه درس علوم به لحاظ در برگرفتن
مفاهیم و اصول مختلف و همچنین به دلیل ارتباط نزدی ک مباح ث آن ب ا زن دگی روزم ره
یادگیرندگان ،در شناخت پدیدههای محیط زندگی به آنها کمک شایان توجهی میکن د،
لذا یادگیری این درس به شیوه سنتی ب رای دان ش آم وزان ب رای زن دگی در دنی ای ام روز
سودمند نخواهد بود .ب همنظور ح ل ای ن مش ژل ،نظری هپردازان توص یه م یکنن د ک ه بای د
یادگیرندگان را با استفاده از روشهای آموزش ی کارآم د ب همنظور درن س اختار درس و
کشف روابط بین ایدههای موجود در درس هدایت کرد تا بت وان ح ل مس ا ل ناش ناخته در
آینده را کس

کنند .بنابراین با توجه به عدم طراحی و ت دریس مناس

در درس عل وم و

میزان باالی افت تحصیلی و با توجه به ویژگی دان ش آم وزان کمت وان ذهن ی ک ه مطال
درسی را دیر یاد میگیرند و زود فراموش میکنند استفاده از این الگوی طراحی آموزشی
میتواند به بهبود فرایند یادگیری و یادداری این درس توسط یادگیرندگان منجر گردد.
پژوهشهای انجامشده تأثیر استفاده از نرمافزارهای آموزشی رایانهای چندرسانهای) را
در افزایش یادگیری و یادداری درس عل وم الی وت1121 ،2؛ پوش نه ،خس روی و مه دوی،
 ،)2941بهب ود مف اهیم ریاض ی و ش مارش م ک ک وی 2442 ،1و یاری اری ،اف روز و می ر
محمدی ،)2934 ،یادگیری و شمارش اعداد در کودکان با نشانگان داون اورتگا -ت ادال و
گومز – آریزا ،)1112 ،9یادگیری و پیشرفت دانش آموزان با نیازهای ویژه و بهب ود نگ رش
علمی و اجتماعی دانش آموزان با طیف اوتیسم پنینگتون ،1121 ،5مرادی ،زارعی زوارکی

1. Elliot
2. McCoy
3. Ortega-Tudela & Gomez-Ariza
4. Sivin-Kachala
5. Pennington
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و شریفی درآمدی ،)2949 ،افزایش مهارتهای طبقهبندی ک ردن در دان ش آم وزان داری
ناتوانی یادگیری عادل عبداهلل و ارحان یاوز )1121 ،2تأیید کردهاند.
کرم ی و عط اران  )2935گ زارش کردن د دانشآم وزانی ک ه درس عل وم را ب ا روش
ساخت چندرسانهای در کهس درس یاد گرفتهاند در مقایسه با دانشآموزانی ک ه ب ا روش
سنتی آموزش دیدهاند ،یادگیری بهتر و عمیقتری داشتهاند .سلیمان پور ،خلخالی و رعای ت
کنن ده ف هح  )2934در پ ژوهش خ ود دریافتن د ک ه روش ت دریس مبتن ی ب ر ف نآوری
اطهعات و ارتباطات بر یادگیری پایدار دانش آموزان در درس عل وم تجرب ی م ثثر اس ت.
همچن ین مش خ

ش د ک ه می زان ی ادگیری پای دار در روش ت دریس مبتن ی ب ر ف نآوری

رایانهای بیشتر از روش تدریس سنتی است .دهقانزاده ،حسین  )2941در پژوهشی با عن وان
بررسی میزان اثربخشی الگوی طراحی آموزشی رایگل و

و گانی ه ب ا هم دیگر و ب ا ش یوه

مرسوم یادگیری و یادداری درس حرفهوفن به این نت ایج دس ت یاف ت ک ه الگ وی گانی ه و
رایگلو

نسبت به روش سنتی بر میزان ی ادگیری و ی ادداری ت أثیر بیش تری دارد .همچن ین

الگوی گانیه و رایگلو تأثیر یژسان و مشابهی بر میزان یادگیری و یادداری دارند .زارع ی
زوارکی و غریبی  )2942پژوهشی تحت عنوان "تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و
یادداری مف اهیم ریاض ی در دان ش آم وزان کمت وان ذهن ی آم وزش پ ذیر پای هی چه ارم
ابتدایی" با استفاده از روش پژوهشی ش به آزمایش ی انج ام داد .نت ایج بهدس تآمده از ای ن
پژوهش ،برتری میزان یادگیری و یادداری دانشآموزانی را نشان داد که مطال

را از طریق

چندرسانهای آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند .برزگر و علیآبادی )2941
در پژوهشی با عنوان«بررس ی ت أثیر م دل طراح ی آموزش ی گانی ه و بریگ ز ب ر ی ادگیری و
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94
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یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان سوم راهنمایی ش هر
اهر به این نتیجه رسیدند ک ه ب هکارگیری الگ وی گانی ه در طراح ی آموزش ی درس عل وم
تجربی در مقایسه با شیوه مرس وم باع ث اف زایش ی ادگیری و ی ادداری م یش ود ام ا ازنظ ر
انگیزش پیشرفت بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

1. Adel Abdulla & Erhan Yavuz
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النگ و استیلی )1119 2در پژوهش خود با عن وان آم وزش عل وم مبتن ی ب ر وب ب رای
دانش آموزان ناشنوا به بررسی تأثیر آموزش عل وم از طری ق اینترن ت پرداختن د و گ زارش
کردند که اس تفاده از ش یوههای آم وزش مج ازی منج ر ب ه اف زایش توان ایی درن و فه م
خواندن و سطح رضایتمندی بیشتر دانش آموزان از زم ان و ش یوه ی ادگیری م یش ود .در
پ ژوهش ب یچمن و آلت ی )1112 1ت أثیر رس انههای دیجیت ال در ی ادگیری اف راد دارای
نارساخوانی بررسی و لزوم توجه به فرایند طراحی آموزشی مناس

برای استفادهی بهین ه از

این فناوریها مورد تأکید قرار گرفته است.
الیوت )1121 9در پژوهشی که به تأثیر آموزش مبتنی بر وب/انیمیشن بر یادگیری درس
علوم ،زبان ،خواندن و درن مطل

دانش آموزان پرداخ ت .نت ایج نش ان داد ک ه عملژ رد

گروه آزمایش بیشازحد متوسط و بهتر از گروه گواه ب ود .ف وچز )1121 9در پژوهش ی ب ا
عنوان اثرات آموزش مبتنی بر رایانه بر مهارتهای ترکیبی ع دد در دان ش آم وزان مبتهب ه
اختهل خواندن و ریاضی گزارش کرد که این آموزشه ا ب ر ارتق ای مهارته ای ترکیب ی
جمع تأثیر دارد .تی سی کاین ن و 5و همژاران  )1121در پژوهشی ب ا عن وان بررس ی ت أثیر
روی دادهای نهگان ه گانی ه ب ر انگی زش ،ی ادگیری و ی ادداری یادگیرن دگان در محیطه ای
یادگیری چندرسانهای یادگیرنده محور در دوره آموزش انیمیشنسازی انجام دادن د ،نش ان
دادند که بهکارگیری الگوی طراحی گانیه نسبت به روش تدریس سنتی بر میزان ی ادگیری
و یادداری تأثیر بیش تری دارد .لینژس ن زن گ 2و همژ اران  )1121در پژوهش ی ب ا عن وان
«ارزی ابی ی ادگیری در محیطه ای ی ادگیری الژترونیژ ی» نش ان دادن د ک ه ی ادگیری
الژترونیژی طراحیشده با استفاده از اصول آموزشی گانیه مثثرتر از یادگیری الژترونیژ ی

1. Lang & Steely
2. Beachman,Alty
3. Elliot
4. Fuchs
5. Tse- kian Neo
6. Lingxian Zhang
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روش
پژوهش حاض ر ازجمل ه پژوهشه ای ک اربردی اس ت ک ه در آن از ط رح ش به آزمایش ی
استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر کمتوان ذهنی است
ک ه در پای ه شش م ابت دایی در س ال تحص یلی  2949-49در آموزش گاههای اس تثنایی ش هر
خرمآب اد مش غول ب ه تحص یل بودن د .ب ا توج ه ب ه حج م بس یار ان دن جامع ه ،از طری ق
نمونهگیری در دس ترس 91 ،نف ر از دان ش آم وزان کمت وان ذهن ی مرک ز اس تثنایی تربی ت
خرمآباد انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل  25نفر) و آزمایش  25نفر) قرار
داده شدند .در این پ ژوهش ،آم وزش ب ه کم ک چندرس انهای مبتن ی ب ر الگ وی طراح ی
آموزشی گانیه ،متغیر مستقل بود .یادگیری ،یادداری ،متغیر وابسته بودن د .پای هی تحص یلی،
جنسیت ،سن عقلی ،محل تحصیل ،مادهی درسی و معلم ،متغیر کنترل بودند .سن تق ویمی،
میزان تحصیهت والدین و وض عیت اقتص ادی وال دین ،متغی ر مداخل هگر بودن د .ابزاره ای
مورداستفاده ب رای گ ردآوری دادهه ا در م ورد فرض یهی اول پ ژوهش ،آزم ون ی ادگیری
پیشآزمون و پسآزمون) محقق ساخته بود .این آزم ون دارای  11س ثال ب ود .س ثالهای
آزمون ی ادگیری بهص ورت چندگزین های ب ود .آزم ون ب رای گ ردآوری دادهه ا در م ورد
فرضیهی دوم پژوهش ،آزمون یادداری محقق ساخته بود .برای آزمون یادداری از آزم ونی
غیر از آزمون یادگیری استفاده شد ،اما آزمون یادداری ازلحاظ نوع سثالها ،تعداد سثالها
و سطح دشواری آنها ،موازی با آزمون یادگیری است .ویژگیهای آزمون یادداری مش ابه
با آزمون یادگیری بود .پس از تهیه آزمونهای اولیه توسط محقق ان ،ب رای بررس ی روای ی
محتوایی ،سثالها در اختیار معلم قرار داده ش د .پ س از دریاف ت نظ رات معل م و وی رایش
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94
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شد.

پای ایی آزم ون ی ادگیری در ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده روش آلف ای کرونب ا محاس به
گردید .پایایی آزمون یادگیری با اس تفاده از روش آلف ای کرونب ا  ./31و پای ایی آزم ون
یادداری  ./32محاسبه گردید .درصورتیکه گزین ههای ی ک پرسش نامه بهص ورت لیژرت ی
چندگزینهای) یا صفر و یک دوگزینهای) باشد استفاده از روش آلف ای کرونب ا ص حیح
میباش د .ل ذا هم انطور ک ه گفت ه ش د در ای ن پ ژوهش پرسش نامه مورداس تفاده ،آزم ون
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یادگیری و یادداری محقق ساخته میباشد که سثالها بهصورت چندگزینهای طراح یش ده
است و به همین دلیل از روش پایایی آلفای کرونبا استفاده شد.
شیوه اجرا بدین گونه بود که ابت دا پیشآزم ون ی ادگیری در ه ر دو گ روه آزم ایش و
کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد .سثالهای این دو آزمون بای د بهص ورت انف رادی توس ط
پژوهشگر برای تکتک دانش آموزان خوانده م یش د و پاس خهای انتخ ابی آنه ا توس ط
پژوهشگر عهمت زده و یا نوشته میشد .در مرحلهی بع د ،ک ار اص لی ت دریس در ه ر دو
گروه آزمایش و کنترل ،ب ه عه دهی معل م ک هس ب ود و پژوهش گر درزمین هی اس تفاده از
چندرسانهای آموزشی در گروه آزمایش و سایر سازوکارهای الزم برای این ن وع ت دریس،
نقش اصلی را بر عهده داشت .به این صورت که ابتدا معلم درس خ ود را ب هطور کام ل ب ه
دانش آموزان ارا ه م یداد س پس در گ روه آزم ایش ،از چندرس انهای آموزش ی ب هعنوان
تمرینی برای مفهوم آم وزش دادهش ده اس تفاده م یگردی د .درح الیک ه در گ روه کنت رل
تمرینها بهصورت مرسوم انج ام م یش د .در مرحل ه بع دی ،پسآزم ون ی ادگیری توس ط
پژوهشگر بر روی تکتک دانش آموزان انجام شد .پژوهشگر پس از گذش ت دو هفت ه از
پای ان دوره ،اق دام ب ه برگ زاری آزم ون ی ادداری نم ود .س پس در مرحل هی آخ ر ب ه
تجزی هوتحلیل دادهه ای حاص له از آزمونه ا و نتیج هگیری یعن ی رد ی ا تأیی د فرض یه
ارا هشدهی خودپرداخت.

نتایج
پس از جمعآوری دادهه ا ب رای تجزی هوتحلیل دادهه ای حاص ل از ای ن پ ژوهش از روش
معیار به تفژیک پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل م یباش د .و ب رای
تجزیهوتحلیل تفاوت معنادار میان دو گروه در میزان ی ادگیری و ی ادداری از روش آم اری
تحلیل کوواریانس استفاده شد.
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جدول  .1توصیف آماری نمرات پیشآزمون ،یادگیری و یادداری به تفکیک گروه
توصیف آماری گروه ها

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

نمرات پیشآزمون

کنترل

9/51

1/45

25

آزمایش

5/15

9/25

25

کنترل

29/21

1/31

25

آزمایش

23/21

9/55

25

کنترل

22/95

1/15

25

آزمایش

25/51

9/91

25

نمرات آزمون یادگیری

نمرات آزمون یادداری

برای بررسی فرضیههای پ ژوهش از آزم ون آم اری تحلی ل کوواری انس ت ک متغی ری
استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس باید برخی از پیشفرضه ای مه م
این آزمون آماری بررسی شود ،چراکه رعایت نژردن ای ن مفروض هها ممژ ن اس ت نت ایج
پژوهش را با سوگیری همراه کند .پیشفرضه ای اس تفاده از تحلی ل کوواری انس عب ارت
هستند از :نرمال بودن توزیع پراکندگی دادهها -براب ری واریانسه ای خط ا -همگ ن ب ودن
خطوط رگرسیون ،این سه مفروضه قبل از تحلیل کوواری انس ب رای ای ن پ ژوهش بررس ی
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شد .خوشبختانه هر سه مفروض ه تحلی ل کوواری انس برق رار ب ود .یعن ی اس تفاده از تحلی ل
کوواریانس برای تحلیل دادههای این پژوهش مناس

بود.

فرض یه اول پ ژوهش :ب هکارگیری چندرس انهای آموزش ی مبتن ی ب ر الگ وی گانی ه ب ر
یادگیری دانش آموزان کمتوان ذهنی در درس علوم تجربی مثثر میباشد.
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات یادگیری دانش آموزان پس از تعدیل
پیشآزمون
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سطح
معناداری

3/11

2

3/11

2/21

1/13

24/51

2

24/51

3/35

1/119

خطا

241/11

12

2/31

کل

29999

14

پیشآزمون
گروه (متغیر
مستقل)

در جدول  1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ب رای بررس ی تف اوت گروهه ا در نم رات
ی ادگیری آورده ش ده اس ت .ب ا توج ه ب ه نت ایج بهدس تآمده از ج دول
 )F=3/35،df=2،p>1/15نش ان داده م یش ود زم انی ک ه اث ر پیشآزم ون از روی نت ایج
یادگیری حذف شود ،تفاوت بین گروه کنت رل و آزم ایش در س طح معن اداری  45درص د
اطمینان معنادار میباشد .بنابراین ،بین نمرات گروهها در آزمون یادگیری تف اوت معن اداری
وجود دارد و فرض صفر رد میشود و فرض خهف آن تأیید میگردد .بن ابراین اس تفاده از
چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه باعث افزایش یادگیری دانش آموزان کمت وان
ذهنی میشود.
فرضیه دوم پژوهش :بهکارگیری چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه ب ر می زان
یادداری دانش آموزان کمتوان ذهنی در درس علوم مثثر میباشد.
در جدول  9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ب رای بررس ی تف اوت گروهه ا در نم رات
ی ادداری آورده ش ده اس ت .ب ا توج ه ب ه نت ایج بهدس تآمده از ج دول ،p>1/15
شود ،تفاوت بین گروه کنترل و آزم ایش در س طح معن اداری  45درص د اطمین ان معن ادار
میباشد .بنابراین ،بین نمرات گروهها در آزم ون ی ادداری تف اوت معن اداری وج ود دارد و
فرض صفر رد میشود و فرض خهف آن تأیید میگردد .بنابراین اس تفاده از چندرس انهای
آموزشی مبتن ی ب ر الگ وی گانی ه باع ث اف زایش ی ادداری دان ش آم وزان کمت وان ذهن ی
میشود.
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون نمرات یادداری دانش آموزان پس از تعدیل
پیشآزمون
منبع تغییرات

مجموووووووووع

درجووووووه

میووووووووانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار F

سوووووووطح
معناداری

پیشآزمون

4/21

2

4/21

2/51

1/12

گوووروه (متغیووور

19/13

2

19/13

9/11

1/19

مستقل)
خطا

291/21

12

کل

21351

14

5/91

بحث و نتیجهگیری
ب رای بررس ی فرض یههای پ ژوهش ،می زان ی ادگیری و ی ادداری دانشآم وزانی ک ه ب ا
چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه آموزش دیدند ،در مقایسه با میزان ی ادگیری و
یادداری دانش آموزان که ب ه روش س نتی و مت داول آم وزش دیدن د ،بررس ی ش د .نت ایج
بهدستآمده حاکی از آن است که بین میزان یادگیری و ی ادداری گ روه آزمایش ی ک ه ب ا
چندرسانهای مبتنی بر الگوی گانیه آموزش دیدن د در مقایس ه ب ا آم وزش س نتی و مت داول
گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .به ای ن ص ورت ک ه می زان ی ادگیری و ی ادداری
دانشآم وزانی ک ه ب ا چندرس انهای مبتن ی ب ر الگ وی گانی ه آم وزش دیدن د ،نس بت ب ه
دانشآموزانی که به روش سنتی و متداول آم وزش دیدن د ،بیشت ر اس ت .نت ایج پ ژوهش
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 94

55

حاضر با نتایج پژوهشهای کرمی و عطاران  ،)2935سلیمان پور ،خلخالی و رعایت کننده
فهح  ،)2934غریبی  ،)2933برزگر و عل یآب ادی  ،)2941دهق انزاده  ،)2941الن گ و
استیلی  ،)1119بیچمن و آلتی  ،)1112فوچز  ،)1121الیوت  ،)1121تی سی کاین ن و و
همژاران  ،)1121لینژسن زنگ 2و همژاران  )1121همسو می باشد.

1. Lingxian Zhang

تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی ...

تحلیل نتایج فرضیه اول نش ان داد ک ه چندرس انهای آموزش ی مبتن ی ب ر الگ وی گانی ه
آموزش نسبت به شیوه مرسوم بر میزان یادگیری دانش آموزان کمتوان ذهنی تأثیر بیشتری
دارد .بنابراین فرضیه اول تأیید میشود .در تبیین این فرضیه باید گفت که مهمترین عوام ل
اثربخشی الگوی گانیه نسبت به شیوه مرسوم بر یادگیری دانش آموزان را باید در گامهای
جل توجه ،آگاه ساختن از اهداف یادگیری و ارا ه راهنما جست .معلم از گام جل توجه
جهت برانگیختن بعد عاطفی و انگیزش دانش آموزان بهره میگی رد .ب ا توج ه ب ه اینک ه
اطهعات از حواس به حافظه حسی و سپس به حافظه فعال منتقل میشوند ،بای د ب ا اتخ اذ
راهبردهایی ،یادگیرندگان را برای دریافت محتوای یادگیری آم اده ک رد .همچن ین معل م
نباید فرض کند که دانش آم وزان اه داف آموزش ی را م یدانن د .معل م بای د ه دفهای
آموزشی را برای دانش آموزان بهطور واضح بی ان کن د و محت وا و مهارته ا بای د درون
چارچوبی از دانش پیشین یادگیرنده درن شده باشد ،معلم برای این منظور از طریق ایجاد
پیوند بین گامهای فراخوانی یادگیریهای گذشته و ارا ه مواد آموزشی زمینهساز یادگیری
معنادار میشود و از گام ارا ه راهنمای یادگیری جهت غنیسازی ی ادگیری و فعالس ازی
یادگیرندگان استفاده میکند .فعال بودن شاگرد در جریان آموزش و ارتباط داشتن مطال
جدید با دانش قبلی دانش آموزان ضمن افزایش کیفیت تدریس و ارا ه آم وزش ،باع ث
افزایش یادگیری دانش آموزان نیز میشود .همچن ین اس تفاده از رایان ه در تم ام زمین هها،
بهخصوص آموزش کودکان کمتوان ذهنی امری اجتنابناپذیر است زیرا کودن کمتوان
ذهنی بسیار فراموشکار است ،استفاده از رایانه که حامل رنگ و بویی دیگ ر از آم وزش
است ،یک نیاز و کاربرد آن برای این کودکان بسیار سودمند اس ت چراک ه از تژراره ای
تحلیل نتایج مربوط به فرضیه دوم نشان داد که الگوی طراحی آموزشی گانیه نسبت به
شیوه مرسوم ب ر می زان ی ادداری دان ش آم وزان ت أثیر بیش تری دارد ،بن ابراین فرض یه دوم
پژوهش تأیید میشود .امروزه بسیار مشاهده میشود که دانش آموزان در کس

قابلیته ا

و مهارتهایی که قابلانتقال به زندگی واقعی باشد شژس ت م یخورن د .مهمت رین عام ل
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اثربخشی الگوی گانیه نسبت به شیوه مرس وم ب ر ی ادداری دان ش آم وزان کمت وان ذهن ی
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مربوط به گامهای فراخوانی یادگیریهای گذشته و انتقال یادگیری است .زیرا این دان ش
آموزان در یادداری و به یادآوری مطالبی که ق بهً آموختهان د ،مش ژهت ج دی دارن د و
برای اینکه یادداری مباحث درسی به میزان مطلوبی در این دان ش آم وزان حاص ل آی د،
نیازمند تژرار و تمرین بیشتر این مباحث در طول زمان است.

گامهای فراخوانی ی ادگیریه ای گذش ته و انتق ال ی ادگیری از طری ق ایج اد فرص ت
تم رین و ب هکارگیری آموخت هها در موقعیته ای مختل ف زمینهس از ی ادگیری عمی ق و
پایدارند .بهترین کار برای اینکه مطال

بهتر به یاد سپرده شوند ،آن است که مورد تمرین

مستمر قرار بگیرند .درنتیجه میتوان گفت دلیل افزایش یادگیری و یادداری دانش آم وزان
گروه آزمایش ،در مقابل دانش آموزان گروه کنترل در ای ن پ ژوهش ،اس تفاده از طراح ی
آموزشی مبتنی بر الگوهای آموزشی است که زیربن ای آم وزش پای دار اس ت .آم وزش از
اساسیترین نیازهای بشر است .بدون آموزش ،هیچ جامعهای نمیتواند به بق ای خ ود ادام ه
دهد؛ اما آموزش مثثر و سودمند نمیتواند با کوشش و خط ا ص ورت گی رد بلژ ه نیازمن د
طرح و برنامه است.
بنابراین طراحان آموزشی باید در طراحیهای خود بژوشند تا با روشه ای گون اگونی
یادگیرندگان را با محتوای آموزشی درگیر کنند تا ای ن درگی ری ،منج ر ب ه پردازشه ای
بیشتر و عمیقتر شود .با پردازش بیشتر و عمیقتر یادگیرنده میتوان د مطال

جدی د را ب ه

دانش پیشین خود مرتبط ساخته ،یادگیری معناداری ر دهد.

از سوی دیگر عهوه بر استفاده از الگوهای طراحی آموزشی ،خود چندرس انهای ب ودن
محت وای ی ادگیری نی ز باع ث اف زایش انگی زه و ی ادگیری بیش تر م یش ود .نرمافزاره ای
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چندرسانهای ،ارتباط فعالی در یادگیری با دانشآموزان ایجاد م یکنن د و ب ه ک اربر تجرب ه
کنترل فرایند یادگیری را انتقال میدهد .این موقعیت برای اف راد دارای مش ژهت ی ادگیری
بسیار مهم است .کامپیوتر و محیطهای مجازی میتوانند با عناصری چون روای ت ،تص ویر،
کلمات ،صدا و پویانم ایی در ترکی

مناسبی با سطح درن یادگیرنده و عهیق او فراهم سازند .درواق ع دان ش آم وزان کمت وان
ذهنی با سرعت مناس
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ب ا یژ دیگر ب ا روشه ای تع املی س اختار مفه ومی

خود میآموزند و میتوانند بارها خط ا کنن د ب دون اینژ ه رایان ه از
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ارا ه مجدد تمرین خسته شود.
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