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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر
عزتنفس دانشآموزان با اختالل یادگیری ریاضی انجام شد .روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعهی آماری شامل کلیهی دانشآموزان پسر  6تا  55سالهی
دارای اختالل یادگیری ریاضی در شهر کرج بودند که از بین آنها  ۶6نفر انتخاب و پس از همتاسازی
بهطور تصادفی در  ۲گروه آزمایش و گواه جاگماری شدند .به افراد گروه آزمایش طی  ۸جلسهی ۵1
دقیقهای با استفاده از نرمافزار چندرسانهای محقق ساخته آموزش داده شد؛ اما افراد گروه گواه به روش
متداول آموزش دیدند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش رفتارهای اجتماعی به کمک نرمافزار
چندرسانهای بهطور معناداری عزتنفس دانشآموزان با اختالل یادگیری را افزایش داده است .بر این اساس
پیشنهاد میشود برای آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان با اختالل یادگیری از چندرسانهای
آموزشی در کنار روش معمول استفاده شود؛ زیرا موجب بهبود و تقویت عزتنفس این دانشآموزان
میشود.

واژگان کلیدی :چندرسانهای آموزشی ،مهارتهای اجتماعی ،عزتنفس ،اختالل یادگیری
ریاضی.

مقدمه
اختالل یادگیری یكی از جنجالبرانگیزترین مقولههای آموزش ویژه است (کروننبرگر و
مایر)۲115 ،۶؛ زیرا این اختالل روی فرایند یادگیری اثر میگذارد و به تبع آن استعدادها،
عالیق ،نگرشها ،آموزش ،کارایی و بهطورکلی شخصیت فرد تحت تاثیر آن قرار میگیرد
 .5دانشجوی دکتری تكنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
Rahimnor08@yahoo.com
 .۲دانشیار و عضو هیات علمی تكنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
3. Kronenberger & Meyer
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(باباپور و صبحیقراملكی .)5۶۸1،دانشآموزان با اختالل یادگیری در مواجهه با شكست-
های تحصیلی پیدرپی بهتدریج دچار آشفتگیهای هیجانی و رفتارهای ضداجتماعی می-

شوند (صدیقیارفعی ،تمناییفر و دشتبانزاده .)5۶55 ،ویژگی دانشآموزان با اختالل
یادگیری عبارتاند از :وجود مشكالتی در پردازش اطالعات اجتماعی (بامینگر و کیم
هی -کیند)۲11۸ ،5؛ ضعف در مهارتهای بین فردی (واینر)۲11۵ ،۲؛ دارا بودن سطح
باالیی از طرد اجتماعی و گوشهگیری؛ داشتن مشكالت سازگاری هم در درونسازی و هم
در برونسازی .دانشآموزان با اختالل یادگیری در یک یا چند مورد از تواناییهای
تحصیلی مانند خواندن ،نوشتن و ریاضیات مشكالت جدی دارند (شارما .)۲11۵ ،۶اختالل
ریاضی ۵به نام دیسكلكولیا 1شناختهشده است (باترورث ،وارما و الریالرد .)۲155 ،6اختالل
ریاضی به دامنه وسیعی از ناتوانی ریاضی در گستره زندگی اشاره دارد .تنها یکشكل از
نارسایی ریاضی وجود ندارد و گوناگونی مشكالت از فردی به فرد دیگر متفاوت است
(مرکز ملی ناتوانی یادگیری.)۲116 ،7
از طرفی همزمان با پیشرفت فناوری ،لزوم استفاده از فرصتهای موجود در کمک به
بهبود زندگی افراد با نیازهای ویژه و ناتوان هر روز از قبل مهمتر شده است؛ بهگونهای که
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند فرصتهای مناسب را برای دستیابی به
اهداف برنامههای آموزشی بهطور مستقل فراهم سازد (فلورین و هگرتی ،۲11۵ ،ترجمه
زارعی زوارکی و جعفرخانی .)5۶55 ،در حال حاضر بیش از بیست سال است که فناوری
رایانه در مدارس مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛ بهطوریکه امروزه دیگر فناوری
اطالعات و ارتباطات تنها بهعنوان یک ابزار تدریس یا بهعنوان یكی از موضوعات درسی
محسوب نمیگردد؛ بلكه فناوری اطالعات و ارتباطات در حال ایجاد تغییر شكل و
دگرگونسازی کل نظام آموزش و پرورش است .این تغییرات به وجود آمده در نتیجه
ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،تمام ابزارهای توانبخشی ،سازگارانه و کمكی برای
1. Bauminger & Kimhi - Kind
2. Wiener
3. Sharma
4. mathematics disorder
5. dyscalculia
6. Butterworth, Varma & laurillard
7. national center of learning disability
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افراد با نیازهای ویژه را در برمیگیرد (اسپاروهاک و هیلد ،۲117 ،ترجمه زارعی زوارکی
و والیتی.)5۶5۵ ،
محوریترین نكته قابلبحث این است که چندرسانهای 5تحولی بزرگ در فناوری
ارتباطات و اطالعات است .چندرسانهایها به علت کاربردهای گستردهای که پیدا کردهاند
و میزان تاثیری که روی مخاطب میگذارند مورد توجه بسیار هستند (شیرمحمدی،
چهاردولی و زرگری .)5۶51 ،چندرسانهای عبارت است از بهرهگیری از رایانه برای تبادل
مطالب از طریق مجموعهای از متنها ،صداها ،تصاویر ثابت و متحرک و پویانمایی که
وجود رابطها ۲و ابزارهایی به کاربر ۶یا یادگیرنده اجازه تعامل و ارتباط را میدهد
(هافستتر ،۲115 ،۵به نقل از امیرتیموری.)5۶51،
از طرفی یكی از مشكالت احتمالی در افراد با اختالل یادگیری ،مشكل در
مهارتهای اجتماعی است .بنابراین یكی از راهبردهای آموزشی مهم برای این
دانشآموزان ،آموزش مهارتهای اجتماعی است .اهمیت مهارتهای اجتماعی بهعنوان
مهمترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی را هیچگاه نمیتوان از نظر دور داشت
و بیشک توجه به رشد اجتماعی و آموزش اجتماعی کودکان با نیازهای ویژه از جایگاه
ویژهای برخوردار است (بهپژوه ،خانجانی ،حیدری و شكوهییكتا .)5۶۸6 ،همچنین این
دانشآموزان گروه بزرگی از افراد با مشكالت ارتباطی را در جمعیت عادی تشكیل
میدهند؛ بهطوریکه بیش از  51درصد آنها در برقراری ارتباط مشكل دارند (مریفیلد،1
 .)۲151مهارتهای اجتماعی مجموعهای از رفتارهای آموختهشدهای است که فرد را قادر
میسازد با دیگران رابطه اثربخش داشته و از واکنشهای نامعقول اجتماعی خودداری کند
(سلیمانی ،زاهدبابالن ،فرزانه و ستوده .)5۶51 ،هر چه محرک اجتماعی بهتر پردازش شود،
مهارت اجتماعی کودک بیشتر و تعامل او با دیگران موفقیتآمیزتر خواهد بود.
پژوهشهای مختلف نشان دادهاند دانشآموزان مبتال به اختالل یادگیری در پردازش
اطالعات اجتماعی (بائومینگر و کیمهیکیند ،)۲11۸ ،مهارتهای بین فردی ضعیف (الد و
1. Multimedia
2. link
3. User
4. Hafstetter
5. Merrifield
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تروپ -گوردون۲11۶ 5؛ واینر )۲11۵ ،نارسایی دارند و سطوح باالی طرد اجتماعی و
تنهایی (استل ۲و همكاران ،)۲11۸ ،اختالل خلق و مشكالت سازگاری از هر دو نوع درونی
 بیرونی (شارما۲11۵ ،؛ واگنر )۲11۵ ،در این افراد گزارش شده است .بنابراین شناخت ودرمان افراد مبتال به اختالل یادگیری وظیفه مهم روانشناسان ،مشاوران و متخصصان تعلیم
و تربیت است.
از سوی دیگر میتوان گفت که عزتنفس و مهارتهای اجتماعی از جمله متغیرهایی
هستند که همواره در ارتباط تنگاتنگی با هم قرار دارند .کودک برای اینكه احساس
ارزشمندی در مورد خودش داشته باشد ،باید دارای مهارتهای ضروری برای همراهی با
دیگران باشد (پوپ ،سوزان و ادوارد ،55۸۸ ،ترجمهی تجلی .)5۶۸۶ ،بر اساس گزارش
سازمان بهداشت جهانی کمتر کسی قادر خواهد بود بدون کسب مهارتهای اجتماعی و
ابراز وجود ،زندگی رضایت بخشی داشته باشد .تاثیر آموزش این مهارتها بر موفقیت در
زندگی از طریق دستکاری ظرفیت روانی–اجتماعی افراد امكانپذیر است .بنابراین
آموزش این مهارتها ،ظرفیت روانی اجتماعی افراد را باالبرده و آنها را قادر میسازد تا با
اندیشه و تحلیل موقعیت به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رویآورند.
در مورد دانشآموزانی که نیازمند آموزشهای ویژه هستند دارا بودن سطح مناسبی از
عزتنفس از اهمیت بسیاری برخوردار است .در مقابل ،عزتنفس پایین موجب میشود
این دانشآموزان در مقابل همساالن عادی خود احساس ضعف و حقارت کنند و روز
بهروز منزویتر و مشكالت سازگاری و عاطفی آنان بیشتر شود .بنابراین ،مهارتهای
اجتماعی یكی از عناصر اجتماعی شدن در کلیهی فرهنگها و جوامع است .همچنین
توانایی ارتباط موثر با دیگران بخش بزرگی از توانایی عملكرد بینفردی را تشكیل
میدهد .از طرف دیگر در آموزش رسمی تالش جدی برای تجزیه و تحلیل تجارب
اجتماعی و بهبود بخشیدن به مهارتهای برقراری روابط اجتماعی صورت نگرفته است
(فونتانا ،5551 ،ترجمه ابراهیمیقوام.)5۶۸5 ،
بر اساس پژوهشهای انجامشده  71درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری-
تصویری و بهوسیلهی حس بینایی انجام میشود؛ درصورتیکه تنها  5۶درصد یادگیری از
1. Ladd & Troop-Gordon
2. Estell
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طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام میگیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی 6
درصد ،بویایی و چشایی هرکدام  ۶درصد در یادگیری تاثیر دارند .به همین دلیل است که
امروزه در طراحی مدارس ،فناوری اطالعات و ارتباطات نقش حیاتی ایفا میکنند
(فتاحیان .)5۶۸۶ ،پژوهشها نشان میدهند که کاربرد رایانه بهعنوان مربی در ترکیب با
آموزش سنتی برای آموزش باعث افزایش یادگیری در دورههای سنتی و مهارتهای
پایهای میشود .همچنین دانشآموزان اگر با رایانه کار کنند به بهتر آموختن تشویق
میشوند (عچرش .)5۶۸5 ،فناوریهای کمكی حیطهی وسیع و گستردهای از یک مداد و
کاغذ ساده تا فناوریهای برتر و باالیی مانند رایانه را در برمیگیرد .این فناوریهای
حمایتی از لحاظ آموزش به سه گروه فناوریهای پایین ،میانی و باال طبقهبندی میشوند
(اسخوماکر و دشلر .)۲115 ،5رایانه بخش گرانبهایی از فناوری برای کودکان با نیازهای
ویژه است که منابع مختلفی اطالعاتی از قبیل متن ،صدا و تصویر را به صورت همزمان و
هماهنگ در کنار هم ارائه داده و باعث کسب تجربه میشود و عامل محرکی برای
کودکان است تا بتوانند مهارتهای کالمی و ارتباطی خود را بهبود بخشند (ویزنتز و
شفل.)۲151 ،۲
آموزش مبتنی بر رایانه بهوسیلهی پژوهشهای متعددی حمایت شده است .ازجمله
بهکارگیری شیوههای آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملكرد نوشتن در
دانشآموزان با اختالل امالء شده است (ونگ ،باتلر ،فیزر و کوپریس .)۲116 ،۶پژوهش
عظیمی و موسویپور ( )5۶5۶نشان داد دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری در امالء که
با چندرسانهای دیكتهیار آموزش دیدند نسبت به دانشآموزانی که به روش متداول
آموزش دیدند بهصورت معناداری پیشرفت تحصیلی باالتری در درس امال داشتند .بنابراین
چندرسانهای دیكتهیار در بهبود ناتوانی یادگیری امال موثر است .مرادی ( )5۶5۲پژوهشی
تحت عنوان تاثیر چندرسانهای آموزشی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
درخودمانده پایهی اول ابتدایی با روش نیمهآزمایشی انجام داد .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش برتری میزان رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از
طریق چندرسانهای آموزشی دریافت کردند .غریبی ( )5۶۸۸پژوهشی تحت عنوان تاثیر
1. Schumaker & Deshler
2. Wiznitzer & Scheffel
3. Wong, Butler., Ficzere, &Kuperis
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چندرسانهای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی در دانشآموزان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر پایهی چهارم ابتدایی انجام داد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش برتری
میزان یادگیری و یادداری دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانهای
آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند.
در فرا تحلیلی که توسط (جونز ،5551 ،به نقل از مککولوگ )۲111 ،5انجام گرفت
 ۶6پژوهش مستقل نشان داد که کاربرد رایانه اثر مثبتی در رشد تحصیلی از دبستان تا
دانشگاه دارد .در این بررسیها دانشآموزان با اختاللهای یادگیری ویژه که آموزشهای
رایانهای را دریافت کرده بودند ،عملكردشان در دروس امال ،خواندن و ریاضی به نحو
معناداری تقویتشده بود و نیز بهطور قابلتوجهی مهارتهای نگرشی بهتری را نشان
دادهاند (وایت ،اسخومیكر ،وارنر ،دشلر55۸1 ،؛ به نقل از کاظمی ،مومنی و کیومرثی،
 .)5۶51آخوندی ،)۲155( ۲به این نتیجه رسید که بین دانشآموزان با ناتوانی یادگیری
خواندن که آموزش چندرسانهای را دریافت کردهاند و دانشآموزانی که به روش متداول
آموزشدیدهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش چندرسانهای موثرتر بوده است.
واینر و اینگرسول  )۲151( ۶پژوهشی را تحت عنوان تاثیر استفاده از فناوریهای
کامپیوتری برای تدریس مهارتهای اجتماعی به افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم انجام
دادند .آنها در این پژوهش نشان دادند که استفاده از فناوریهای کامپیوتری مانند
برنامههای کامپیوتری تعاملی (چندرسانهای) و محیطهای واقعیت مجازی میتواند در بهبود
و رشد مهارتهای اجتماعی و ارتباطی دانشآموزان مبتال به اوتیسم موثر واقع شود .رایز ۵و
همكاران ( )۲151یک پژوهش موردی تحت عنوان استفاده از فناوری اطالعات مبتنی بر
تمرین چندرسانهای در تدریس ریاضی به دانشآموزان فلج مغزی و عقبماندهی ذهنی در
مقطع ابتدایی انجام دادند .در این پژوهش ،دو دانشآموز مورد بررسی قرار گرفت .آنها
مجموعهای از چندرسانهایهای حل تمرین را برای یكی از این دو دانشآموز ،بهمنظور
بهبود مهارت ریاضی به کار بردند .یكی از این دانشآموزان کمتوانی ذهنی و دیگری فلج
1. McCullough
2. Akhondi
3. Wainer & Ingersoll
4. Reis

تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر عزتنفس...

873

مغزی داشت .این چندرسانهای حل و تمرین در داخل یک نظام مبتنی بر وب قرار داشت تا
از یادگیری حمایت کند .در نهایت پژوهشگران مشاهده کردند که از طریق چندرسانهای
حل تمرین ،این دانشآموز خودمختارتر و عالقهمندتر شد و بهآسانی توانست مفاهیم
ریاضی را یاد بگیرد و اشتیاق بیشتری را برای ادامه به کار از خود نشان داد .خان ()۲151
پژوهشی در زمینه تاثیر چندرسانهای بر یادگیری دانشآموزان با نیازهای یادگیری متفاوت
انجام داد .نمونه این پژوهش را  5۵نفر از دانشآموزان زیر یازده سال که یا دارای اختالل
اوتیسم و یا دارای سندروم داون بودند ،تشكیل میداد .نتایج پژوهش نشان داد که سیستم
چندرسانهای در یادگیری تاثیر مثبت دارد و یادگیری را افزایش میدهد .بررسی
پژوهشهای موجود نشان میدهد که تاکنون در ایران پژوهشی درباره تاثیر آموزش
مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهایهای آموزشی بر عزتنفس دانشآموزان با
اختالل یادگیری انجام نشده است .شایان ذکر است که اجرای اینگونه پژوهشها از
اهمیت خاصی برخوردار است و نتایج بهدستآمده میتواند راهكارها و شیوههای
آموزشی درست را به روانشناسان ،مشاوران و دستاندرکاران آموزش و پرورش ارائه
نماید .ازاینرو ،با توجه به عصر فناوریهای نوین و همچنین با توجه به وجود تعداد بسیار
زیادی از کودکان و نوجوانانی که از عزتنفس پایین رنج میبرند و با توجه به اهمیت
بسیار زیاد مهارتهای اجتماعی در روابط بینفردی و ارتقای عزتنفس دانشآموزان با
اختالل یادگیری ،پژوهش حاضر بهمنظور پاسخگویی به این پرسش طراحی شد که آیا
آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای بر عزتنفس دانشآموزان با اختالل
یادگیری ریاضی موثر است؟

روش پژوهش
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری شامل تمامی دانشآموزان پسر  6تا  55ساله با اختالل یادگیری ریاضی شهر کرج
در سال تحصیلی  5۶55-5۲بودند .از کلیهی دانشآموزان پسر  6تا  55سالهی دارای
اختالل یادگیری ریاضی مستقر در آموزشگاه ویژه اختالل یادگیری کرج که  75نفر بودند
 ۶6نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و پس از همتا کردن آنها از نظر پایه
تحصیلی و نوع اختالل یادگیری به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.

فصلنامة افراد استثنایی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 8315

871

شرکتکنندگان از نظر پایه تحصیلی بین پایههای اول تا پنجم ابتدایی بودند .معیار ورود
داشتن اختالل در درس ریاضی بود.
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت و نرمافزار چندرسانهای
بودند که در ادامه به توصیف آنها میپردازیم.
پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت :برای ارزیابی عزتنفس از پرسشنامه عزتنفس
اکوپر اسمیت )5567( 5استفاده شد .این پرسشنامه بهمنظور سنجش بازخورد نسبت به خود
در قلمروهای اجتماعی ،خانوادگی ،آموزشگاهی و شخصی فراهم شده که یک مقیاس
دروغسنج به آن افزوده شده است .پرسشنامه شامل  1۸ماده است که احساسات ،عقاید یا
واکنشهای فرد را توصیف میکند و پاسخدهنده باید به آن پاسخ دهد .مواد هر یک از
زیر مقیاسها عبارتاند از :مقیاس عمومی  ۲6ماده ،مقیاس اجتماعی  ۸ماده ،مقیاس
خانوادگی  ۸ماده ،مقیاس آموزشگاهی  ۸ماده و مقیاس دروغ  ۸ماده .نمرات زیر مقیاسها
و همچنین نمرهی کلی،امكان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی
از خود هستند فراهم میسازد (اسمیت .)5567 ،بررسیها در ایران و خارج از ایران بیانگر
آن است که این آزمون از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است .اسمیت ()5567
ضریب بازآزمایی را بعد از پنج هفته  1 1/۸۸گزارش کرده است .با روش بازآزمایی
ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب  1/77و 1/۸1
گزارششده است .ضریب همسانی درونی گزارششده بین  1/۸5تا  1/۸۶در پژوهشهای
مختلف متغیر بوده است .در پژوهش حاضر میزان اعتبار این آزمون با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  1/75برآورد شد .این پرسشنامه را میتوان بهصورت فردی یا گروهی اجرا
کرد .شكل آموزشگاهی در مورد کودکان و نوجوانان مدرسهای از  ۸سال به باال به کار
میرود .شكل بزرگسال مربوط به اشخاصی است که تحصیالت عمومی خود را به پایان
رساندهاند .مدت اجرای آزمون تقریباً  51دقیقه است .شیوه نمرهگذاری این آزمون
بهصورت صفر و یک است .حداقل نمرهای که یک فرد میتواند بگیرد صفر و حداکثر آن
 11است .افرادی که در این آزمون نمره بیشتری کسب کنند عزتنفس باالتری دارند .به
این صورت که فردی که در این آزمون نمره باالتر از  ۲1کسب کند دارای عزتنفس باال
و فردی که پایینتر از این مقدار به دست آورد ،دارای عزتنفس پایین است.
1. Coopersmith
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نرمافزار چندرسانهای :پس از تدوین سناریو و تولید نرمافزار چندرسانهای توسط
پژوهشگران که سه ماه به طول انجامید ،ابتدا یک پیشآزمون بر روی هر دو گروه اجرا
شد .برای اجرای پیشآزمون از نظرات معلمان ،والدین ،مشاوره مدرسه و بخصوص پرونده
سوابق دانشآموزان استفاده شد .پس از مشخص شدن گروهها ،اجرای پژوهش آغاز شد و
طی  ۸جلسه در  1هفته متوالی گروه آزمایش با استفاده از نرمافزار چندرسانهای ،رفتارها و
مهارتهای اجتماعی (که طبق سرفصل دروس تعلیمات اجتماعی مخصوص دانشآموزان
با نیازهای ویژه انتخابشدهاند) را آموزش دیدند.
با توجه به عدم وجود چندرسانهای آموزشی جهت آموزش مهارتهای اجتماعی به
دانشآموزان با اختالل یادگیری ،پژوهشگران با در نظر گرفتن ویژگیهای این
دانشآموزان و استفاده از رسانههای دیداری-شنیداری و بهخصوص فیلم و پویانمایی که
باعث جلب توجه آنان میشود تصمیم به طراحی و ساخت یک چندرسانهای آموزشی بر
اساس نظریه یادگیری چندرسانهای مایر برای این گروه از دانشآموزان گرفتند .در طراحی
و تولید این چندرسانهای از نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای مایر استفاده شد .مایر،
 ،۲111به نقل از زراعی زوارکی و مرادی )5۶5۶ ،نظریه شناختی یادگیری چندرسانهای را
بدین شرح بیان میکند :بر خالف آن دسته از پیامهایی که چگونگی عملكرد ذهن بشر را
در نظر نمیگیرند ،پیامهایی که با در نظر گرفتن چگونگی ذهن بشر طراحی میشوند،
منجر به یادگیری معنیدار خواهند شد .مایر و مورنو بر اساس یافتههای پژوهشی خود سه
فرضیه را در مورد یادگیری انسانها بهصورت زیر مطرح میکند ( .انسانها نظامهای
جداگانهای برای پردازش تصویری و مواد شفاهی دارند و این اطالعات را از طریق دو
کانال جداگانه پردازش میکنند (فرضیه کانال دوگانه) .یادگیری معنیدار زمانی اتفاق
میافتد که پردازش شناختی صورت بگیرد .به این معنا که بین مواد یادگیری تصویری و
شفاهی ارتباط ایجاد شود (فرضیه پردازش فعال) .هر یک از این کانالها از نظر مقدار
موادی که میتوانند در یک زمان پردازش کنند ،محدودیت دارند (فرضیه ظرفیت محدود)
(زارعی زوارکی و مرادی .)5۶5۶ ،مایر نظریه شناختی خود را از یادگیری چندرسانهای
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بهصورت شكل زیر ارائه داده است .این نظریه را مایر بر اساس تلفیق نظریه بارشناختی،5
نظریه رمز دوگانه ،۲پایویو ۶و نظریه حافظه فعال بیان کرده است.
سازماندهی ،تلفیق

منابع چندرسانهای

انتخاب توجه و ادراک
حافظه

حافظه

حافظه

کاری

حسی

بلندمدت

صوت
متن
تصویر

.....................................................................................................................
شکل  .1یک الگوی شناختی– تاثیری از یادگیری چندرسانهای-ها (مایر و مورنو ،7002 ،به نقل از
زارعی زوارکی و مرادی)1131 ،

از دیدگاه مایر اصول طراحی چندرسانهای عبارتاند از :اصل چندرسانهای :منظور از
این اصل بهکارگیری کلمات و تصاویر در بخشهای مختلف نرمافزار چندرسانهای
آموزشی است (زارعی زوارکی و مرادی .)5۶5۶ ،اصل مجاورت مكانی :۵دانش آموزان
زمانی خوب یاد میگیرند که در صفحه یا صفحه نمایشگر ،تصاویر و کلماتی که مربوط به
هم هستند نزدیک به هم یا در کنار هم به نمایش درآیند تا اینكه دور از هم به نمایش
درآیند (کاکاوند .)5۶۸۸ ،اصل مجاورت زمانی :زمانی که کلمات تصاویر مربوط به هم
بهجای اینكه بهصورت پیاپی و پشت سرهم ارائه شود ،بهصورت همزمان ارائه میشود
دانش آموزان بهتر یاد میگیرند .مجاورت مكانی و مجاورت زمانی دو فرم مرتبط از
مجاورت در طراحی ارائه چندرسانهای هستند (خان .)۲151 ،اصل پیوستگی یا انسجام:
حذف کلمات ،تصاویر و اصوات اضافی و غیرضروری منجر به یادگیری بهتر فراگیران
1. Cognitive Load Theory
2. Dual Coding Theory
3. Pairio
4. Spatial Contiguity Principle
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خواهد شد .خان ( )۲151بیان میکند که از ارائه پیامهای پیچیده و نامرتبط در چندرسانهای
که هدف ویژه آن در ارتباط با یادگیری دانشآموزان درخودمانده است ،باید خودداری
شود .اصل کانالهای حسی :5دانشآموزان از پویانمایی و بیان شفاهی بهتر از پویانمایی و
متن روی صفحه (مانیتور) یاد میگیرند .بهعبارتدیگر ،دانشآموزان زمانی خوب یاد
میگیرند که کلمات موجود در پیامهای چندرسانهای بهجای متن چاپی بهصورت گفتاری
ارائه شود (خان .)۲151 ،اصل افزونگی یا مازاد :۲دانشآموزان از طریق پویانمایی و بیان
شفاهی بهتر از پویانمایی ،بیان شفاهی و متن یاد میگیرند .منطق اضافه کردن متن بر روی
صفحه نمایش در پویانماییهای مبتنی بر بیان شفاهی کوتاه ،بر آنچه میتوان آن را فرضیه
ترجیحات یادگیری نامید استوار است (خان .)۲151 ،اصل تفاوتهای فردی :۶تاثیر اصول
طراحی بر فراگیرانی که از توان فضایی باال برخوردارند ،بیشتر است (کاکاوند .)5۶۸۸ ،به
عبارتی میتوان گفت که تاثیرات طراحی آموزش چندرسانهای بر یادگیرندگان دارای
دانش کمتر نسبت به یادگیرندگان دارای دانش بیشتر و همچنین بر یادگیرندگان دارای
درک فضایی باال نسبت به یادگیرندگان دارای درک فضایی پایین تاثیرگذارتر و موثرتر
است (زارعی زوارکی و عوضزاده.)5۶۸1 ،
در این پژوهش طی  ۸جلسه  ۵1دقیقهای نرمافزار چندرسانهای دارای  1مؤلفه مهارت-
های اجتماعی ،با کمک معلم و استفاده از کامپیوتر شخصی اجرا شد .برنامه آموزشی در
طول مدت دو ماه و در طول یک هفته یكی از مؤلفههای مهارتهای اجتماعی به آنها
آموزش داده شد .تحلیل آماری در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .اطالعات
جمعآوریشده با استفاده از میانگین ،انحراف معیار توصیف شده است و در سطح آمار
استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود پیشآزمون نمرات عزتنفس گروه آزمایش
معادل  ۶۸/11بوده و پسآزمون آن بدون کنترل نقش سن و پیشآزمون برابر با ۵5/55
شده است که از نظر عددی افزایش نشان میدهد .در گروه گواه نیز میانگین پیشآزمون
1. Modalitky Principle
2. Redundancy Principle
3. Individual Difference Principle.
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عزتنفس معادل  ۶6/65بوده که ازنظر عددی با کمی افزایش به  ۶7/۵۵رسیده است.
جداول زیر به توصیف دادههای این فرضیه میپردازند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و نمرات پیشآزمون و پسآزمون عزتنفس ،بدون پایش متغیرهای
سن آزمودنیها و نمرات پیشآزمون
گروهها

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۶۸/11

۵/۸6

۵5/55

۶/65

گواه

۶6/65

6/67

۶7/۵۵

6/15

در جدول  ۲مشاهده میشود که میانگین نمرات پسآزمون عزتنفس گروه آزمایش
 ۵1/۵6و نمرات پسآزمون گروه گواه معادل  ۶۸/15است .از نظری عددی میانگین
عزتنفس گروه آزمایش پس از آموزش چندرسانهای باالتر از گروه گواه است.
جدول  .7میانگین نمرات پسآزمون عزتنفس دانشآموزان در گروههای گواه و آزمایش پس از کنترل
نمرات سن آزمودنیها و نمرات پیشآزمون
پیشآزمون

گروهها

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۵1/۵6

1/7۲7

گواه

۶۸/15

1/7۲7

در جدول  ۶مالحظه میشود که ضریب برای مقایسه میانگین نمرات پسآزمون
عزتنفس گروههای آزمایش و گواه (پس از پایش نمرات پیشآزمون ،عزتنفس و
نمرات سن آزمودنیها) معادل  1/5۸محاسبهشده که از نظر آماری معنادار بوده است
( .)P>1/1۶بر اسا این نتایج میتوان گفت فرضیه پژوهش مبنی بر اینكه آموزش
مهارتهای اجتماعی بهوسیله چندرسانهای بر عزتنفس دانشآموزان دارای اختالل
یادگیری موثر است ،تأیید میشود.
جدول  .۶نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات پسآزمون عزتنفس گروههای آزمایش و گواه پس از
پایش متغیرهای سن آزمودنیها و نمرات پیشآزمون
منبع

مجموع مجذورات

df

 Fمیانگین مجذورات

سطح معناداری

نمرات پیشآزمون

6۲۲/۶61

5

6۲۲/۶61 66/6

*1/115

سن

۲5/155

5

۶5/155 ۲/۶55

1/5۶
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گروهها

۵5/۵۸5

5

۵5/۵۸5 1/5۸

* 1/1۶

خطا

۲5۸/5۸5

۶۲

_ 5/۶۵۶

_

کل تصحیحشده

166۲۲

۶1

_
__
*(معناداری )P>5/50

بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق
چندرسانهای عزتنفس دانشآموزان با اختالل یادگیری را افزایش داده است .گنز ،بولز،
گودین و فلورز ،)۲15۵( 5نیوتن ،ارن و بنآوی ،)۲15۶( ۲آخوندی ،)۲155( ،۶بوگاج،
هارتمن و نیكولز ،)۲151( ۵هیز ،هیرانو ،مارکو ،مونیبی ،نوین و یگانیان ،)۲151( 1واینر و
اینگرسول ( ،)۲151خان ( ،)۲151رایز و همكاران ( ،)۲151مرادی ( ،)5۶5۲عظیمی و
موسویپور ( ،)5۶5۶غریبی ( )5۶۸۸در پژوهشهای خود به این نكته اشاره داشتهند که
فناوریهای کمكی ،بهخصوص چندرسانهای های آموزشی و حمایتکنندگان بصری،6
برای آموزش به دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه ،از جمله دانشآموزان با اختالل
یادگیری ،میتوانند موثر واقع شوند .این فناوریهای آموزشی میتوانند در یادگیرنده
جهت ایجاد انگیزه ،عزتنفس ،تقویت توجه ،بهعنوان پاداش و تقویت بیرونی ،افزایش
عملكرد و تعامل اجتماعی ،واسطه تعامل اجتماعی بین درمانگر و دانشآموز با نیاز ویژه،
رشد تقلید و یادگیری و بهعنوان یک دستیار در درمان این دسته از افراد موثر باشند (کاستا
و همكاران .)۲115 ،فناوریهای کمكی مبتنی بر رایانه و چندرسانهایهای آموزشی و
حمایتکنندگان بصری سردرگمی ،ناکامی و شكست تحصیلی را کاهش میدهند ،ثبات و
قابلیت پیشبینی را فراهم میکنند و توانایی دانشآموز با نیازهای ویژه را در استقالل در
انجام تكالیف افزایش میدهند (نیوتن و همكاران .)۲15۶ ،این امر باعث تقویت عزتنفس
دانش آموزان با اختالل یادگیری میشود .بهطورکلی سطح عزتنفس بر چگونگی رابطه با
1. Ganz, Boles, Goodwyn & Flores
2. Newton, Eren & Ben-Avie
3. Akhondia
4. Bugaj, Hartman & Nichols
5. Hayes, Hirano, Marcu, Monibi, Nguyen & Yeganyan
6. visual supports
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دیگران و سالمت روانی تاثیر بسیاری دارد .افرادی که عزتنفس مناسبی دارند در مقایسه

با افرادی که عزتنفس پایینی دارند ،با موقعیتهای مختلف سازگاری مناسبتری را به-
دست میآورند(شیهان ،556۵ ،ترجمه گنجی.)5۶7۸ ،
آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر افزایش عزتنفس
کلی دانشآموزان با اختالل یادگیری تاثیر دارد .پژوهش عظیمی و موسویپور ()5۶5۶
نشان داد دانشآموزانی که با چندرسانهای دیكتهیار آموزش دیدند نسبت به دانشآموزانی
که به روش متداول آموزش دیدند ،پیشرفت تحصیلی باالتری در درس امال داشتند.
الزمهی کمک به این دانشآموزان استفاده از راهبردهای یادگیری ویژه است (قرهخانی و
خالدیان .)5۶۸۸ ،فناوری اطالعات و ارتباطات با ویژگیهایی همچون انفرادی کردن
آموزش و تطبیق آموزش با نیازها و ویژگیهای یادگیرندگان میتواند نقش مهمی را در
شكلگیری دانش و مهارتهای دانشآموزان با اختالل یادگیری ایفا کند (آدام و تاتنال،5
 .)۲151استفاده از مصنوعات بصری چالشهای شناختی و ناتوانیهای اجتماعی را کاهش
داده است و به کاربران در استفاده از مهارتهای اجتماعی و کاربردی در زندگی کمک
میکند (هیز و همكاران .)۲151 ،پژوهشهای واگنر ( ،)۲11۵بهپژوه و همكاران ( )5۶۸6از
این نكته حمایت میکند که آموزش مهارتهای اجتماعی در بهبود عزتنفس
دانشآموزان موثر بوده است .دالیل احتمالی برای بهبود عزتنفس ممكن است این باشد
که اکتساب و بهکارگیری مهارتهای اجتماعی ،پایه و مبنایی است که ارتباطهای بین
فردی بر اساس آن ساخته میشود.
آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر افزایش عزتنفس
اجتماعی دانشآموزان با اختالل یادگیری تاثیر دارد .آموزش مهارتهای اجتماعی
میتواند باعث کاهش در تعداد رفتارهای نامناسب در کالس درس مانند پرخاشگری و
بهبود روابط شخصی دانشآموز با همساالن و بزرگساالن شود (کامپز وکای.)۲11۲ ،۲
نتایج این یافته با پژوهشهای واگنر ( )۲11۵و بهپژوه و همكاران ( )5۶۸6همخوانی دارد.
حمایتکنندگان بصری و چندرسانهای های آموزشی ،ابزارهای شناختی هستند که به
دانشآموزان در تولید زبان ،یادگیری مهارتهای اجتماعی ،تعامل اجتماعی با همساالن،
1. Adam & Tatnall
2. Kamps & Kay
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مفاهیم جدید و انتقال بین فعالیتهای مختلف کمک میکند (بوگاج و همكاران۲15۵ ،؛
هیز و همكاران .)۲151 ،دانشآموزان با اختالل یادگیری چون از طریق فناوریهای کمكی
بهخصوص چندرسانهای آموزشی و حمایتکنندگان بصری بیشتر جذب میشوند ،اگر این
مهارتهای را از طریق این فناوریها آموزش ببیند و بتوانند این مهارتها را بهطور واقعی
تمرین کنند ،قادر خواهند بود در ورود به گروه همساالن و دوستیابی موفق باشند ،در
بازیها با همساالن تعامل مثبت و متقابل برقرار کنند و همینطور دامنهای از رفتارهای
اجتماع پسندانه را از خود نشان دهند و در نتیجه باعث بهبود عزتنفس آنها شود.
پژوهشی که توسط مومنی ( )5۶۸۸انجام شد نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی در
عزتنفس ،کفایت هیجانی و کفایت اجتماعی دانشآموزان موثر است.
آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی بر افزایش عزتنفس
خانوادگی دانشآموزان با اختالل یادگیری تاثیر دارد .نتایج این یافته با پژوهشهای واگنر
( )۲11۵و بهپژوه و همكاران ( )5۶۸6همخوانی دارد .نتایج پژوهشهای یوسفپور ()5۶۸۸
نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی سبب افزایش رضایت سیستم خانوادگی و
سازگاری با خانواده میداند .دانشآموزانی که قواعد اجتماعی گروه همساالن را بهخوبی
یاد میگیرند و نیز روابط مستحكمی را با اعضای خانواده و اجتماع برقرار میکنند به
احتمال زیاد سطح باالیی از عزتنفس و اطمینان اجتماعی را پرورش خواهند داد .اگر
آموزش مهارتهای اجتماعی بهگونهای مطلوب طراحی و از طریق نرمافزارهای
چندرسانهای در طول دوران آموزش دانشآموزان با اختالل یادگیری تداوم داشته باشد،
موجب رشد همهجانبه دانشآموزان و همكاری و مشارکت بین خانوادهها ،معلمان و مربیان
میشود.
آموزش مهارتهای اجتماعی به کمک چندرسانهای آموزشی برافزایش عزتنفس
تحصیلی دانشآموزان با اختالل یادگیری تاثیر دارد .برای اینكه چندرسانهای آموزشی تاثیر
مثبتی بر فرآیند یاددهی و یادگیری داشته باشد و موجب آسیب نشود ،باید بهطور مناسبی
طراحیشده و یک چارچوب آموزشی مناسب را در برگیرد (پایوک و پایوک.)۲155 ،5
چریل )۲11۲( ۲در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که دانشآموزان با اختالل یادگیری و
1. Pivec, & Maja
2. Cheryl
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شناختی دورهی ابتدایی که تحت آموزش چندرسانهای مبتنی بر رایانه قرار گرفتهاند
توانستهاند دقت خود را بهبود بخشند .همینطور آخوندی ( ،)۲155به این نتیجه رسید که
بین دانشآموزان با ناتوانی یادگیری خواندن که آموزش چندرسانهای را دریافت کردهاند
و دانشآموزانی که به روش متداول آموزشدیدهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد و
آموزش چندرسانهای موثرتر بوده است .ویژگیهای نرمافزارهای چندرسانهای که سبب
افزایش یادگیری و در نتیجه عزتنفس تحصیلی میشوند شامل کنترل فرایند یادگیری
توسط کاربر ،سازگار بودن با سبکهای مختلف یادگیری (زارعی زوارکی و مرادی،
 .)5۶5۶ایجاد انگیزه در یادگیرندگان ،امكان مرور مجدد ،استفاده از حواس بیشتر برای
یادگیری ،تمرین برای رسیدن به حد تسلط (عسگری و خاقانیزاده )5۶۸۸ ،و موثر بودن در
افزایش میزان تمرکز ،توجه ،قدرت تخیل ،خالقیت ،انگیزه و عملكرد دانشآموزان
(تمجیدتاش5۶51 ،؛ کناتی و ژائو۲11۵ ،5؛ کیم ،پارک و بیک۲115 ،۲؛ کتامو و سومینن،۶
 )۲151است.
میوداستر ،تورکاسپا و لیتنر )۲111( ۵در پژوهشی که به روی دانشآموزان پیشدبستانی
در معرض خطر اختالل یادگیری انجام دادند به این نتیجه رسیدند دانشآموزانی که
برنامهی مداخلهای خواندن با مواد رایانهای را دریافت کردهاند در مقایسه با همساالن خود
که یک برنامهی مداخلهای خواندن تنها با مواد چاپی و بهصورت متداول آموزش رسمی
دریافت کرده بودند با تفاوت معناداری آگاهیهای شنیداری ،تشخیص کلمه و مهارتهای
نوشتاری بهتری داشتند .برنامههای کمکآموزشی رایانهای میتوانند در یادگیرنده جهت
ایجاد انگیزه ،تقویت توجه ،بهعنوان پاداش و تقویت بیرونی ،افزایش عملكرد و تعامل
اجتماعی ،واسطه تعامل اجتماعی بین درمانگر و افراد با اختالل طیف اوتیسم ،توسعه تقلید
و یادگیری و بهعنوان یک دستیار در درمان این دسته از افراد موثر باشند (کوستا و
همكاران.)۲115 ،
نرمافزارهای چندرسانهای ،ارتباط فعالی در یادگیری با دانشآموزان ایجاد میکنند و
به کاربر تجربه کنترل فرایند یادگیری را انتقال میدهد .این موقعیت برای افراد دارای
1. Ketamo & Suominen
2. Kim, Park & Baek
3. Ketamo & Suominen
4. Mioduser & Leitner
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مشكالت یادگیری بسیار مهم است .کامپیوتر و محیطهای مجازی میتوانند با عناصری
چون روایت ،تصویر ،کلمات ،صدا و پویانمایی در ترکیب با یكدیگر با روشهای تعاملی
ساختار مفهومی مناسبی با سطح درک یادگیرنده و عالیق او فراهم سازند .در واقع
دانشآموزان با اختالل یادگیری با سرعت مناسب خود میآموزند و میتوانند بارها خطا
کنند بدون اینكه رایانه از ارائه مجدد تمرین خسته شود .در چنین محیطهای امن یادگیری،
ثابت شده است که مهارتها قابل انتقال به محیط واقعی است .بهطورکلی ،ضرورت
مداخلههای مربوط به مهارتهای اجتماعی در همهی افراد ،بهویژه در دانشآموزان با
نیازهای ویژه را میتوان با توجه به نتایج پژوهشهای صورت گرفته بهصورت زیر بیان
کرد:
 .5فقدان مهارتهای اجتماعی مناسب ،اصلیترین عامل شكست در دانش آموزان با
نیازهای آموزشی ویژه و یكی از دالیل از دست دادن شغل است (هنسی.)۲117 ،5
 .۲آموزش مهارتهای اجتماعی میتواند باعث کاهش رفتارهای نامناسب در
کالس درس و بهبود روابط بینفردی دانشآموز با همساالن و بزرگساالن شود (کامپز و
کای.)۲11۲ ،
 .۶آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش یكپارچهسازی افراد با نیازهای
آموزشی ویژه با افراد عادی میشود (ماریسون و همكاران.)۲115 ،۲
 .۵تحول عاطفی و اجتماعی کودکان ،ظرفیت دانشآموزان را برای تمرکز بر
فعالیتهای تحصیلی ،بهبود سالمت روانشناختی و کاهش مشكالت رفتاری افزایش
میدهد (گرشام.)۲111 ،۶
از بررسی پژوهشهای موجود بر طبق یافتهها میتوان نتیجه گرفت که چندرسانهای
بهعنوان یک روش فعال و نوین آموزشی با قابلیتهایی چون بهکارگیری چند حس در
فرایند آموزش ،درگیر ساختن یادگیرنده ،منعطف ساختن محیط یادگیری ،توجه به
نیازهای خاص کودکان با نیازهای ویژه ،به شیوه موثری بر عزتنفس و مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان میتواند اثرگذار باشد .زمانبر بودن روند طراحی سناریو و طراحی
چندرسانهای با توجه به اصول چندرسانهای مایر و ویژگیهای دانشآموزان با اختالل
1. Hennessey
2. Morrison
3. Gresham
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یادگیری از جمله محدودیتهای این پژوهش بودند .پژوهشگران مجبور به استفاده از رایانه
شخصی جهت اجرای پژوهش شدند .برخی شواهد نشان میدهد که در مدارس ویژه
برنامههای آموزشی و پرورشی دانشآموزان بیشتر بر بعد مهارتهای تحصیلی و آموزشی
تأکید میکنند و وقت و هزینه کمتری صرف آموزش مهارتهای اجتماعی کودکان و
دانشآموزان با نیازهای ویژه میشود .درنتیجه این دانشآموزان در کسب کفایتها و
مهارتهای اجتماعی با برخی کمبودها مواجه هستند .بر این اساس ،پیشنهاد میشود
آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق نرمافزار چندرسانهای به دانشآموزان جزء
برنامههای آموزشی قرار گیرد و با بهرهگیری از تجارب متخصصان و مربیان این رشتهها در
مدارس ویژه و با کمک تكنولوژیستهای آموزشی ،دانشآموزان را آموزش دهند.
همچنین بر اساس یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود سازمان آموزش و پرورش
استثنایی طراحی و تولید دروس بهصورت چندرسانهای را در اولویت کار خود قرار دهد و
شرایط و بسترهای الزم را در این زمینه فراهم سازد .بهعنوان آخرین نكته میتوان گفت که
استفاده از چندرسانهای آموزشی در کنار شیوه سنتی فعلی برای آموزش و یادگیری
دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه بهخصوص دانشآموزان با اختالل یادگیری مورد
توجه معلمان قرار گیرد و این دو در کنار هم استفاده شوند .بنابراین ،به مربیان و مسئوالن
آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که از این شیوه نوین برای افزایش عزتنفس و
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با نیازهای ویژه استفاده کنند.
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