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چکیده
مقدمه :هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی بر میزان یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانشآموزان کمتوان
ذهنی پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی بود.
روش :روش اجرای این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه دانشآموزان پسر کمتوان
ذهنی در پایه چهارم ابتدایی را شامل میشد که در سال تحصیلی  1394-95در مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران مشغول به
تحصیل بودند .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد و از میان مدارس موجود ،دو مدرسه استثنایی در شهر تهران برای انجام
پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی ( ،)2008پرسشنامه یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضان
( )2013اصالح شده توسط محقق و آزمون محقق ساخته ریاضی جهت اجرای پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .کار اصلی تدریس در گروه کنترل،
به عهده معلم کالس بود .اما برای تدریس در گروه آزمایش ،از چندرسانهای آموزشی تهیه شده توسط پژوهشگر در کنار تدریس معلم استفاده شد.
یافتهها :یافتههای بهدستآمده از تحلیل دادههای مربوط به فرضیههای پژوهش نشان داد که پس از حذف اثر پیشآزمون (میانگین تعدیلشده) بین
میانگین نمرات یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دو گروه در مرحله پسآزمون ،تفاوت معناداری مشاهده میشود ( .)p<0/001یعنی
میانگین تعدیلشده نمرات یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه آزمایش ،باالتر از میانگین تعدیلشده نمرات پسآزمون یادگیری،
انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت در گروه گواه است و هر سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .در کل نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد ،که
استفاده از چندرسانهای آموزشی بر یادگیری ،انگیزه و مشارکت دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس ریاضی تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :کمتوانی ذهنی ،چندرسانهای آموزشی ،یادگیری ،انگیزه ،مشارکت.
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مانند کلیپهای صوتی و تصویری انتقال دهد ( Attaran,

مقدمه
آموزش 1یک اقدام انسانی و هدف از هر آموزشی،
یادگیری 2است .در هر دورهای از تاریخ ،آموزش و پرورش
استثنایی با استفاده از روشهای آموزشی که برای معلمان
و دانشآموزان آشنا هستند ،سعی در آموزش به این
دانشآموزان دارد چون دانشآموزان کمتوان ذهنی ،جزء
جداییناپذیر زندگی اجتماعی ما هستند ( & Coppa
 .)Gabrilli, 2015اما غافل از اینکه روشهایی که در
مدارس امروزی توسط معلمان مورد استفاده قرار میگیرد،

 ،)2004که باعث افزایش انگیزه دانشآموزان و خصوصا
دانشآموزان کمتوان ذهنی که معموال با کمبود انگیزش
شناخته شدهاند و ممکن است تاریخچهای از شکست
بهویژه شکست در مدرسه را داشته باشند ( & Kian
 .)Yusoff, 2015ظرفیت واقعی ذهنی و رفتار
هوشمندانه قابل انتظار زمانی میتواند متبلور گردد ،که
این دانشآموزان از بیشترین آمادگی روانی و باالترین
انگیزش 6برخوردار باشند (.)Nadera, 2015

از کارایی کمتری برای آموزش به دانشآموزان کمتوان

دانشآموزان کمتوان ذهنی که به تدریج وارد برنامه

ذهنی 3برخوردار هستند .امروزه پیشرفتهایی که در

آموزشی رسمی مدرسه میشوند ،طبیعی است که نسبت

زمینه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 4به وقوع پیوسته

به سایر همساالن خود در امر یادگیری و کسب مهارتهای

است ،پـیش از همـه بـه بـهبـود آمـوزش و یـادگـیری به

الزم کندتر هستند و خیلی دیر یاد میگیرند .از این رو،

دانشآموزان کـمتوان ذهنی انجامیده است .بـه گونهای که

معلم نیاز به زمان و صبر بیشتری خواهد داشت تا بخش

حتی امکـان آمـوزش به دانـشآموزان کمتـوان ذهنی در

سادهای از برنامه آموزشی مورد نظر را به آنها آموزش

ویژه5

دهـد ( .)Akhvast, 2009همچنین ،دانـشآمـوزان

نیاز دارند .آموزش ویژه ،تسهیالت و امکاناتی را برای افراد

کمتوان ذهنی معموال با کمبود انگیزش شناخته شدهاند.

ناتوان و دارای نارسانی و افراد استثنایی فراهم میآورد.

چنین به نظر میرسد که آنها تمایل یا توانایی انجام

آموزش استثنایی ،پیشرفت تحصیلی و توسعه فردی و

تکالیف و مسئولیتها را ندارند .معموال پیامد شکست،

اجتماعی دانشآموزان استثنایی را هدف خود قرار میدهد

درماندگی خود آموخته شده 7است .این دانشآموز با خود

( .)Farrell, 2010یکی از این امکانات برای دانش

میگوید" :فرق نمیکند که چه کاری را انجام دهم یا

مدارس عادی فراهم شده است .این افراد به آموزش

آموزان کمتوان ذهنی چندرسانهایهای آموزشی هستند.
استفاده از چندرسانهای در دهههای اخیر پیشرفت
فزایندهای را در آموزش ایجاد کرده و باعث شده که امروزه
آموزش برای یادگیرندگان لذت بخشتر شود .همچون
رشد صنعت رایانه و نرمافزار نیز به پیشرفت سیستمهای
چندرسانهای انجامیده است .در کشورهای غربی
چندرسانهای در آموزش پذیرفته شده است .چندرسانهای

چقدر سخت تالش کنم ،به هر حال موفق نخواهم شد".
برای غلبه بر درماندگی خود آموخته شده ،تأکید
متخصصان بر آن است که تجربههایی که احتمال موفقیت
در آنها باالتر است را برای این دانشآموزان فراهم آورند
( .)Hardman et al., 2009در دهه اخیر رویکردهای
سنتی یـادگـیری ،بـا ظهور تـکنولـوژیهـای جدید نظیر

هرگونه شیوه ارائه اطالعاتی است که از چند شکل ارتباط

تکنولوژی رایانه ،دستخوش تغییرات اساسی شده است.

مانند متن ،صدا ،ویدئو و غیره استفاده میکند و در سطوح

امروزه اقدامات زیادی در بیشتر کشورها برای استفاده از

باالتر میتواند حجم عظیم اطالعات را در شکلهای متنوع

تکنولوژی رایانه در امر آموزش دانشآموزان ویژه انجام

1

. education
. learning
3
. intellectual disability
4
. Information and Communication Technology
5
. special instruction
2

. motivation
. leaned helplessness

6
7

جنگی زهی و همکاران ،تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و17....
شـده اسـت .امـروزه تـکنولوژی به گونهای است ،که

چندرسانهای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر

بهطور مداوم تدریس و یادگیری را دچار تغییر و تحول

میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان کم توان ذهنی"

نموده است و رایانه به عنوان یک ابزار آموزشی و نیز به

انجـام داد .یـافتههـا نـشان داد کـه مـیزان یـادگیری

عنوان یکی از امکانات مهم در نظامهای آموزشی ،پذیرفته

دانشآموزان گروه آزمایش که تحت آموزش چندرسانهای

شده است (.)Grayson & Anderson, 2005

بودند ،در مقایسه با گروه کنترل که تنها آموزش سنتی را

با توجه به اینکه درس ریاضیات از جمله درسهایی

تجربه کرده بودند ،بهطور معنیداری افزایش یافت.

است که به عنوان پیش نیاز برای سایر درسها محسوب

همچنین در میزان یادداری دانشآموزان گروه آزمایش در

میشود ،شکست دانشآموزان در این درس ،منجر به

مقایسه با گروه کنترل تفاوت وجود داشت ،اما در سطح

شکست آنها در سایر دروس شده ،که این خود باعث

معنیداری تأیید نشد .نتایج به دست آمده برتری میزان

دلزدگی آنها از درس و مدرسه میشود .به همیل دلیل،

یادگیری دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق

معلمان باید به دنبال روشهایی باشند که این درس را

چندرسانهای آموزشی همراه با آموزش سنتی دریافت

برای دانشآموزان جذاب کنند .از طرف دیگر دانشآموزانی

کردند )2010( Reis et al .یک مطالعهی موردی ،تحت

که در سطوح پایین هستند ،به دلیل برخورداری از تفکر

عنوان "استفاده از تکنولوژی اطالعات مبتنی بر تمرین

عینی ،نیازمند روشهایی هستند که از عینیت بیشتری

چندرسانهای در تدریس ریاضیات به دانشآموزان فلج

برخوردار باشند .چندرسانهایهای آموزشی بنا به ماهیت

مغزی و کمتوان ذهنی در مقطع ابتدایی" انجام دادند .در

خود ،دو حس دیداری و شنیداری دانشآموز را در بـر

این پژوهش ،دو دانشآموز مورد بررسی قرار گرفتند.

میگیرد و درس را برای دانشآموز ،به صورت تفریح و

استفاده از چندرسانهای بهجای دفتر برای تمرین مسائل

سرگرمی در میآورد (.)Velayati, 2012

ریاضی ،منجر به نگرش مثبتتر به یادگیری درس ریاضی

یافتههای پژوهشی اثربخشی آموزش از طریق

در دانشآموزی شد ،که از چندرسانهای استفاده کرده بود.

چندرسانهای و یادگیری مشارکتی را نشان دادهاند .نتایج

همچنین پـژوهشگران مشاهده کـردند کـه از طریـق

پژوهش  )2009( Gharibiتحت عنوان "تأثیر

چندرسانهای حل و تمرین ،این دانشآموز ،خود مختارتر،

چندرسانهای آمـوزشی بـر یـادگـیری و یـادداری مفاهیم

با انگیزهتر ،پرتالشتر شد و بهآسانی توانست مفاهیم

دانـشآمـوزان کـمتـوان ذهنی آمـوزشپـذیر

ریاضی را یاد بگیرد و اشتیاق بیشتری را برای ادامه به کار،

پـایه چهارم ابتدایی" نشان از بـرتـری مـیزان یـادگیری و

از خود نشان داد )2010( Khan .در پژوهشی تحت

یـادداری دانشآموزانی دارد ،که مطالب را از طریق

عنوان "اثرات یادگیری چندرسانهای بر روی بچههای با

چندرسانهای آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت

نیازهای آموزشی خاص متفاوت" نشان داد ،که کاربرد

کردهاند )2012( Velayati .در پژوهش خود تحت

سیستمهای چندرسانـهای در یـادگـیری ،بـرای کسانـی

عنوان "تأثیر بازی رایانهای آموزشی بر یادگیری ،یادداری

کـه دارای دشواریهـای یـادگیری هستند ،مـیتواند

و انگیزه پیشرفت تحصیلی در مفاهیم ریاضی دانشآموزان

دربرگیرنده مزیتهایی باشد و همچنین این پروژه بهعنوان

کـمتـوان ذهنـی پـایه دوم ابتدایـی "نشان داد ،که بازی

یک کل نشان میدهد یک سیستم چندرسانهای هدفمند

رایانهای آموزشی ریاضی در مفهوم جمع ،باعث افزایش

شده بهطور ویژه برای یک مجموعه از معلولین میتواند اثر

یـادگیری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوان

بخشتر باشد و از این طریق ،یادگیری افزایش مییابد.

ذهنی در درس ریاضـی مـیشـود ،امـا بـاعث افـزایش

 )2006( Kellerدر مقالهای تحت عنوان "انگیزش در

یادداری آنهـا نـمیشود .همچنین & Mousapour

محیط یادگیری آنالین ،آموزش الکترونیکی و راه دور،

 )2014( Amiriپـژوهشـی تـحـت عـنوان "تـأثـیر

تلفیق مدلهای آموزشی و قصهگویی برای یادگیری

ریاضی در

 18فناوری برنامه درسی ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
الکترونیکی "به بررسی تأثیر استفاده از چند رسانهایهای

یادگیری ،انگیزه و مشارکت متغیر وابسته بودند .پایه

آموزشی که اطالعات و محتوای آموزشی را در سیستم

تحصیلی ،جنسیت ،سن عقلی ،محل تحصیل ،ماده درسی

آموزش الکترونیکی به شکل کتاب داستان دیجیتالی در

و معلم ،بهعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند.

آوردهاند ،مورد بررسی قرار داد .یافتههای پژوهش Keller

سن تقویمی ،میزان تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی

نشان از قابلیت بسیار باالی چند رسانهایهای آموزشی

والدین ،متغیرهای مـداخلهگـر بـودنـد .جـامعه آمـاری

جهت انتقال اطالعات فصول مختلف یک کتاب داستان

ایـن پـژوهش کلیه دانشآموزان پسر کـمتوان ذهنی در

دیجیتالی و ساختار نمایشی آن و نیز برانگیختن انگیزش

پـایه چهارم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 1394-95

یادگیرندگان ضمن آموزش داشته استAsadian et al .

در مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

( )2015در پژوهشی دیگر با عنوان "مقایسه بین اثر

مشغول به تحصیل بودند .روش انتخاب نمونه ،به صورت

بخشی روش مشارکتی و انفرادی در پیشرفت تحصیلی

نمونهگیری هدفمند بود .مدارس ارشاد و ساریخانی ،واقع

دانشآموزان اول متوسطه در درس زبان انگلیسی" نشان

در مناطق  2و  5شهر تهران برای اجرای این پژوهش

دادند که در آموزش درس زبان انگلیسی به روش تدریس

انتخاب گردیدند .در هر یک از این دو مدرسه دو کالس در

مشارکتی در مقایسه با روش تدریس انفرادی ،برای

پایهی چهارم ابتدایی وجود داشت که در هر مدرسه یک

دانشآموزان پیشرفت تحصیلی بیشتری در پی دارد.

کالس بهعنوان گروه آزمایش و یک کالس بهعنوان گروه

 )2013( Hossain Anvar & Tarmiziپژوهشی

گواه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در این پژوهش حجم

تحت عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و نگرش

نمونه  26نفر دانشآموز کم توان ذهنی بودند با رده سنی

دانشآموزان در ریاضیات متوسطه» انجام دادند .هدف

 13تا 16سال و با ضریب هوشی تقریبا برابر و شبیه هم

اصلی از این پژوهش شناسایی تأثیر یادگیری مشارکتی بر

که از طریق آزمونهای تخصصی استعداد تحصیلی

پیشرفت و نگرش در درس ریاضیات در مدارس متوسطه

مشخص شدهاند .این دانش آموزان هیچگونه مشکل و

بنگالدش بود .نتایج نشان داد ،که یادگیری مشارکتی تأثیر

بیماری از قبیل بیش فعالی ،صرع ،مصرف دارو و ...

معنیداری بر پیشرفت ریاضیات و نگرش به ریاضیات دارد.

نداشتند و تقریبا یکسان بودند که  13نفر از آنها بهعنوان

همچنین مشخص شد که عملکرد در ریاضیات و نگرش

گروه آزمایش و  13نفر بهعنوان گروه گواه مشخص شدند.

نسبت به ریاضیات بهطور آشکاری تحت تأثیر یادگیری
مشارکتی است.
با توجه به مباحث باال ،تأثیر چندرسانهای آموزشی بر
یادگیری ،انگیزه و مشارکت دانشآموزان کمتوان ذهنی در
این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

ابزار جمعآوری دادهها :برای گردآوری دادهها در
مورد فرضیه اول پژوهش ،آزمون یادگیری (پیشآزمون و
پسآزمون) محقق ساخته در درس ریاضی استفاده شد.
این آزمون شامل  12سؤال بود که با کمک معلمان پایه
چهارم کمتوان ذهنی طرح گردید .روایی آزمون یادگیری،

روش

با استفاده از روایی محتوایی بررسی گردید .پایایی آزمون
آزمایی2

روش اجرای این پژوهش ،نیمه آزمایشی با طرح

یادگیری در این پژوهش با استفاده از روش باز

پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل 1بود .از لحاظ

محاسبه شد .پایایی آزمون یادگیری در این پژوهش 0/85

هدف ،یک پژوهش کاربردی است .در این پژوهش ،آموزش

بود.

با استفاده از چندرسانهای آموزشی ،متغیر مستقل و
. pretest-posttest design whit control group

1

. Test-retest

2

جنگی زهی و همکاران ،تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و19....
برای اندازهگیری میزان مشارکت دانشآموزان ،از چک

الیـن ،2بـر اساس ویژگیهـای دانـشآمـوزان کـمتـوان

لیست یادگیری مشارکتی محقق ساخته استفاده شد .این

ذهنی پیادهسازی گردید (جدول  .)1در مرحله سوم؛

چک لیست دارای  5مؤلفه (به اشتراکگذاری دانش،

نمونهگیری بهصورت هدفمند مدرسه ساریخانی و ارشاد

پویایی گروهی ،انجام کار بر روی پروژه ،بازخورد و تشویق)

انتخاب شدند .مرحله چهارم پژوهش؛ گروه آزمایش و گروه

با مقیاس پنج درجهای لیکرت ساخته شد و دارای 32

کنترل ،گزینش شدند .گروه آزمایش و کنترل هر کدام دو

گویه است که توسط معلم کالس در حین فعالیت

کالس کامل را تشکیل میدادند که کالسهای چهارم

دانشآموزان و برای تک تک آنها تکمیل گردید .محقق

مدرسه ارشاد بهعنوان گروه آزمایش و کالسهای چهارم

چک لیست را با الگو گیری از پرسشنامه & Moqimi

مدرسه ساریخانی بهعنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند.

& Moqimi

در مرحله پنجم ،ششم و هفتم؛ پیشآزمون یادگیری،

 )2013( Ramezanدر تحقیق خود ضریب پایانی این

پیشآزمون انگیزه و پیشآزمون مشارکت در هر دو گروه

آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/86گزارش

آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر با کمک معلم اجرا شد.

کردهاند .در پژوهش حاضر ،روایی محتوایی این مقیاس

در مرحله هشتم پژوهش؛ کار اصلی تدریس در گروه

بهوسیله چندین متخصص مورد تأیید قرار گرفت و روایی

کنترل ،به عهده معلم کالس بود .اما برای تدریس در گروه

مالکی  0/58به دست آمد .پایایی این چک لیست با آلفای

آزمایش در کنار تدریس معلم ،از نرمافزار آموزشی تهیه

کرونباخ  0/83محاسبه گردید.

شده توسط پژوهشگر استفاده شد .مرحله نهم ،دهم و

 )2013( Ramezanطراحی کرد.

برای گردآوری دادهها در مورد فرضیه سوم پژوهش،

یازدهم پژوهش همانند مرحله پنجم ،ششم و هفتم

آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی (پیشآزمون و پسآزمون)

پژوهش انجام شد .در این مرحله ،پسآزمون یادگیری،

در درس ریاضی از پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبد

پسآزمون انگیزه و پسآزمون مشارکت تهیه شده بهصورت

خدایی ( )2008که بر گرفته از هشت نظریه انگیزش در

چک لیست توسط معلم و کمک پژوهشگر بهصورت

آموزش و پرورش (نیاز پیشرفت ،انتظار -ارزش ،هدف

انفرادی بر روی تک تک دانشآموزان هر دو گروه انجام

گرایی ،انگیزش توانش ،خود ارزشی ،خودکارآمدی اسنادی

شد .پژوهشگر در مرحله آخر به تجزیه و تحلیل دادههای

و انگیزش درونی -بیرونی) است ،استفاده شد .این

حاصله از آزمونها پرداخت و با توجه به آنها ،به

پرسشنامه  53سؤال دارد .روایی آزمون انگیزه پیشرفت

نتیجهگیری یعنی رد یا تأیید فرضیهها پرداخت.

تحصیلی ،با استفاده از روایی محتوایی بررسی گردید و 11
سؤال آن به دلیل عدم درک دانشآموزان کم توان ذهنی
حذف گردید و در نهایت دانشآموزان به  42سوال به
کمک معلم پاسخ دادند .پایایی آزمون در این پژوهش با
استفاده روش آلفای کرونباخ 0/82 1محاسبه گردید.
روش اجرای پژوهش :این پژوهش طی  12مرحله
انجام پذیرفت .در مرحله اول؛ درس ریاضی انتخاب شده
در پایه چهارم ابتدایی کمتوانی ذهنی ،طراحی آموزشی
گردید .در مرحله دوم؛ این درس طراحی شده ،توسط
نرمافزار تولید چنـد رسانـهایهـای آموزشی استـوری
1

. Coefficient alpha

. storyline

2

 20فناوری برنامه درسی ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
جدول  .1خالصه ساختار محتوای چندرسانهای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس الگوی Jangizehi ( ADPIE
)et al., 2017
مرور یادگیری (اصل پیش آموزش) :درس چندرسانهای با مروری بر اطالعات مربوطه که در دروس قبل آمده بود آغاز شد .نکات اصلی مربوط به
آنچه قرار است دانشآموزان در درس فعلی بیاموزند را مورد تأکید قرار داده است .رسانه انتخابی دارای منویی با هدایت از سوی کاربر است که
میتواند با مرور پیش شرطهای مرتبط کار را آغاز کند.
معرفی و مشخص نمودن اهداف :شروع دروس چندرسانهای طوری طراحی شده است که دربرگیرنده جملهای در مورد اهداف درس بوده و به
زبانی در خور فراگیران کم توان ذهنی بیان و توضیح داده شد .انتظار میرود دانشآموزان چه بیاموزند و یا چهکاری انجام دهند.
استفاده از مثال و نمایش :یادگیرندگان اغلب مثالها را به توصیفهای کالمی ترجیح میدهند (Clark & mayer 2014 Trans. Hatami
) )2014( Pitter .& Taqipoor,خاطر نشان کرده است برای آموزش دانشآموزان کمتوان ذهنی تا جایی که امکان دارد با نمایش و فعالیتهای
دیداری صورت گیرد .دروس چندرسانهای طوری طراحی شد که دربرگیرندهی مثالهای تصویری از مفاهیمی باشد که دانشآموزان کمتوان ذهنی با
مشاهده آنها تصورشان میکردند .مثالها و نمایشها ازنظر تعداد کافی بوده و بهتدریج بر پیچیدگی آن ها افزوده شد تا این دانشآموزان بتوانند
نکات ظریفتر مفهوم مزبور را تمییز دهند.
متناسب سازی چندرسانهای با مخاطبان :مطالبی تهیه شده که بر اساس تواناییهای دانشآموزان کم توان ذهنی بود ،با تحلیل مخاطب
توانستیم به چنین شناختی دستیابیم .اصطالحات ناآشنا تعریف و به دانشآموزان آموزش داده شد که این اصطالحات جدید را وارد دایره واژگانی
روزانه خود نمایند.
باال بردن موفقیت دانشآموزان :زمانی که دانشآموزان در انجام تکالیف و پاسخ به سؤاالت موفق شوند ،بیشتر میآموزند .دروس چندرسانهای باید
طوری طراحی شود که تضمین کننده موفقیت دانشآموزان باشد )2008( Ormorad .معتقد است که تکالیف جدید باید بسیار واضح و کامال
تعریف شده باشد و برای اطمینان از میزان موفقیت ،آموزش باید با دقت ،آهسته و گام به گام صورت گیرد .دروس چندرسانهای طوری طراحی شد
که تضمین کننده موفقیت دانشآموزانی بود که با سرعتهای متفاوت میآموختند و برای این کار مطالب کمکی دوره و خالصهها ادغام گردید.
مطالب انگیزهبخش :اصلی ترین مفهوم در یادگیری ،انگیزه است .زمانی که مطالب برای دانش آموزان انگیزهبخش باشد ،بهتر میآموزندKhan .
( 10 )2011عامل کلیدی را برای ایجاد انگیزه در یادگیرندگان معرفی کرده است )1 :شرایط؛  )2بازخورد؛  )3درگیری؛  )4معنیدار بودن؛ )5
انتخاب؛  )6تنوع؛  )7کنجکاوی؛  )8ایجاد تنش (بر هم زدن تعادل شناختی دانشآموز) ؛  )9تعامل با همکالسیها و  )10هدفگرا بودن .محتوا
بهصورت تعاملی و سرگرم کننده در قالب بازی های آموزشی ،تمرین ،حل جدول ،پازل طراحی گردید ،اطالعات با زبان علمی قابل فهم این
دانش آموزان ارائه گردید ،اجازه انتخاب تکالیف متنوع به دانش آموزان جهت ایجاد استقالل در یادگیری داده شد ،استفاده از آزمونهای متنوع و
سرگرم کنده در قالب بازی و رعایت اصل سادگی در طراحی صفحه لحاظ گردید .همچنین با در نظر گرفتن ایجاد محیط رقابتی در یادگیری با
شرکت در بازیهای آموزشی چند نفره در چندرسانهای طراحی گردید.
ارائه بازخورد (پاداش و تقویت) :بازخورد یکی از اصلیترین عناصر مورد استفاده در تحقق یادگیری پایدار و عمیق است .بازخورد عبارت است از؛
اطالعاتی که در مورد درستی یا نادرستی پاسخ ارائه شده از جانب فراگیر ،توسط نرمافزار چندرسانهای به او داده میشود .دانشآموزان کمتوان ذهنی
برای افزایش عزت نفس و احساس خودکار آمدی نیاز مستمر به پاداش و تقویت دارند و برای این منظور باید دائما به تالشی که برای انجام تکلیف
صرف میکنند و نتایجی که به آن میرسند بازخورد داده شود ( .)Peter, 2014 Tran. Hemmatiدر طراحی چند رسانهای دانشآموزان به
خاطر جوابهای صحیح ،تحسین شدند و در مورد پاسخهای نادرست ،بازخوردی نظیر "نه ،نادرست است زیرا  .....دوباره امتحان کنید" ،داده شد.
تعمیم دهی و انتقال یادگیری به دنیای واقعی :غالبا برای دانشآموزان کمتوان ذهنی ،تعمیم دهی یک مانع جدی است ،زیرا یادگیری آنها
بسیار وابسته به موقعیت بوده و به ندرت خود به خود آنچه را که در یک مکان یاد گرفتهاند را به بافتهای جدید انتقال میدهند (.)panda, 2001
بر این اساس سواالت طوری طراحی گردید تا دنیای واقعی برای این دانش آموزان شبیهسازی شود تا دانش و مهارتهای آموخته شده را در
بافتهای جدید مورد استفاده قرار دهند.
استفاده از دستورالعملها و تکالیف روشن :زمانی که تکالیف و دستورالعملهایی که به این گروه دانشآموزان داده میشود ،روشن و مفید و
مختصر باشد ،یادگیری بهتری رخ میدهد .دستورالعمل گشت زنی و تعامل بهطور شفاف و دقیق و بدون اصطالحات ابهام آمیز توضیح داده شد .در
صفحههای نمایش چندرسانه تولید شده ،دارای جعبهی پیامی در پایین صفحه نمایشاند که دستورالعملهای (به جلو کلیک کنید تا ادامه دهید،
 .............را به  .............وصل کنید ،بر روی  .............کلیک کنید تا  ،.............متأسفم! درست نیست .دوباره سعی کن ،درست است آفرین) را شامل
میشود.
هر بار یک سؤال پرسیده شود و زمان پاسخدهی مناسب اختصاص داده شود :دانشآموزان برای پاسخدهی ،زمان نیاز دارند .آشکارترین

جنگی زهی و همکاران ،تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و21....
تفاوتهای آموزش فراگیران دارای مشکالت یادگیری با فراگیران عادی در ملزومات زمانبندی و سرعت است .)Lynne et al., 2004( .رسانههای
خودکار می توانند سؤاالت را به هر ترتیب دلخواهی ارائه دهند .در چندرسانهای حاضر ،هر بار یک سؤال مطرح شد و زمان کافی برای پاسخ دادن در
اختیار دانشآموز قرار گرفت.
جابجاییهای آرام :زمانی که جابهجایی از درسی به درس دیگر به آرامی و مؤثر صورت میپذیرد ،دانشآموزان بهتر میآموزند .زمانی که از
موضوعی به موضوع بعد یا از فعالیتی به فعالیت بعد تغییر صورت میگیرد ،باید به دانشآموزان سر نخی داد یا به آنها یادآوری نمود .در
چندرسانهای حاضر استفاده از یک انیمیشن و سؤالی برای نشان دادن این که کاربر به پایان یک موضوع رسیده و آماده رفتن به موضوع بعد است،
استفاده شده است.
مانیتور کردن ،چرخیدن در کالس و چک کردن کارها :زمانی که معلمان حین انجام تکالیف کالسی ،در کالس چرخیده و عملکرد دانشآموزان
را زیر نظر میگیرند ،یادگیری مؤثرتری رخ خواهد داد .زمانی که یادگیری تحت کنترل قرار دارد ،دانشآموزان تکلیف را رها نمیکنند .در طراحی
سؤاالت چندرسانهای پاسخ خودکار ،نمرات آزمون و گزارش نتایج ،پیگیری و بازخورددهی اعمال گردید تا دانشآموزان کمتوان ذهنی حین پاسخ
دادن به سؤاالت ،دقت بیشتری نمایند.

یافتهها
نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش ،با استفاده از

لوین و جهت بررسی همگنی شیب رگرسیون از طریق

آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک راهه ،در زیر ارائه شده

آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده و تایید شدند.

است .قبل از انجام آزمون تحلیل کوواریانس پیش

بنابراین پیش فرضهای استفاده از آزمون تحلیل

فرضهای استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.

کوواریانس برقرار است.

به منظور بررسی فرضیه طبیعی بودن توزیع نمرات از

نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش ،با

آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج

استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک راهه ،در

نشان داد که نمرات آزمون دارای توزیع طبیعی میباشند.

جدولهای  2تا  4ارائه شده است.

همچنین بهمنظور بررسی همگنی واریانسها از آزمون
جدول  .2تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش به کمک چندرسانهای بر یادگیری دانشآموزان کمتوان ذهنی
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی

مربع ایتا

داری

مدل تصحیح شده

62/948

2

31/474

16/755

0/0001

0/593

عرض از مبدأ

178/646

1

178/646

95/100

0/0001

0/805

پیگیری

28/333

1

28/333

15/083

0/001

0/396

گروه

43/106

1

43/106

22/947

0/0001

0/499

خطا

43/206

23

1/879

کل

2660/000

26

کل تصحیح شده

106/154

25
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با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  2میتوان به این

پسآزمون یادگیری تفاوت معنیداری وجود دارد.

نتیجه رسید که بعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوت نمرات

بهعبارتدیگر آموزش به کمک چندرسانهای بر یادگیری

در پیشآزمون بین دو گروه کنترل و آزمایش در نمرات

دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر است.

جدول  .3تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش به کمک چندرسانهای بر انگیزه دانشآموزان کمتوان ذهنی
منبع واریانس

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی

مربع ایتا

داری

مدل تصحیح شده

13129/464

2

6564/732

223/522

0/0001

0/951

عرض از مبدأ

372/568

1

372/568

12/686

0/002

0/355

پیگیری

5918/348

1

5918/348

201/514

0/0001

0/898

گروه

3485/763

1

3485/763

118/687

0/0001

0/838

خطا

675/498

23

29/369

کل

184553/000

26

کل تصحیح شده

13804/962

25

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  3میتوان به

نمرات پسآزمون انگیزه تفاوت معنیداری وجود دارد.

این نتیجه رسید که بعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوت

بهعبارتدیگر آموزش به کمک چندرسانهای بر انگیزه

نمرات در پیشآزمون بین دو گروه کنترل و آزمایش در

دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر است.

جدول  .4تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش به کمک چندرسانهای بر مشارکت دانش آموزان کمتوان ذهنی
منبع واریانس

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی

مربع ایتا

داری

مدل تصحیح شده

4767/907

2

2383/953

147/541

0/0001

0/ 928

عرض از مبدأ

556/334

1

556/334

34/431

0/0001

0/600

پیگیری

2046/533

1

2056/552

126/658

0/0001

0/846

گروه

4612256

1

2256/461

139/651

0/0001

0/859

خطا

371/632

23

16/158

کل

117342/000

26

کل تصحیح شده

5139/538

25

جنگی زهی و همکاران ،تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و23....
با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  4میتوان به

دقیق محتوای آموزشی و قطعهبندی آن در واحدهای

این نتیجه رسید که بعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوت

کـوچـک بـاشـد )2009( Bradley et al .مـعتقدنـد،

نمرات در پیشآزمون بین دو گروه کنترل و آزمایش در

قطعهبندی محتوا برای همه یادگیرندگان مزایای آموزشی

نمرات پسآزمون مشارکت تفاوت معنیداری وجود دارد.

دارد ،به دلیل این که انبوه اطالعات بیاستفادهای که برای

بهعبارتدیگر آموزش به کمک چندرسانهای بر مشارکت

اهداف یادگیری ضرورتی ندارند را حذف میکند .برای

دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر است.

دانشآموزان کمتوان ذهنی که یادگیری و یادداری از

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی
بر میزان یادگیری ،انگیزه و مشارکت دانشآموزان کمتوان
ذهنی پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان داد استفاده از چندرسانهای آموزشی
که بر اساس ویژگیهای دانشآموزان کمتوان ذهنی تهیه
شده بود ،بر میزان یادگیری ،انگیزه و مشارکت
دانشآموزان کمتوان ذهنی تأثیر معنیداری دارد.
نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای مربوط به
فرضیه اول نشان میدهد ،که آموزش از طریق
چندرسانهای بر افزایش میزان یادگیری دانشآموزان کم-
توان ذهنی در درس ریاضی تأثیر داشته است .این یافته
با پژوهشهای Arefi & danesh ،)2009( Gharibi
(Norouzi ،)2010( Mousa Ramezani ،)2009
،)2012( velayati ،)2011( & Agha Barati
Mousapour & Amiri ،)2014( Khaknejad
(velayati ،)2015( Moradi & Maleki ،)2014
(hoope ،)1997( Schery & Oconnor ،)2016
(Pryor & Bitter ،)2006( Keller ،)2004
( )2010( Reis et al ،)2008و )2010( Khan
همسو بود .دانشآموزان کم سن و سال عموما از رایانه
بهطور عام ،استقبال میکنند .به همین دلیل ،اگر درسها
در قالب محتوای الکترونیکی به آنها ارائه شود ،نسبت به
زمانی که درسها به روش مرسوم معلم به آنها آموزش
داده

میشود ،اشتیاق بیشتری را برای یادگیری از خود

نشان میدهند .همچنین میتوان گفت که شاید علت
اصلی انگیزه حاصل از کاربرد فناوری چندرسانهای در
آموزش ،قابل حمل بودن و از همه مهمتر سازماندهی

بزرگترین معضالت است و منجر به افت تحصیلی آنها
نیز میشود ،تأثیرگذار است.
نتیجه به دست آمده از تحلیل دادههای مربوط به
فرضیه دوم نشان میدهد که آموزش از طریق
چندرسانهای بر افزایش انگیزه دانشآموزان کمتوان ذهنی
در درس ریاضی تأثیر داشته است .این یافته با
پژوهشهای Moradi & Maleki ،)2012( velayati
( )2006( Keller ،)2016( velayati ،)2015و Lee
 )2012( & Osmanهمسو ،اما با Mousa
 )2010( Ramezaniو  )2006( Ucqulناهمسو بود.
بهطورکلی ،نتایـج پـژوهشهـایـی کـه در زمینـه بـررسی
تـأثـیر تکنولوژیهای مختلف بر روی انگیزه انجام گرفته
است ،حاکی از تأثیر مثبت این تکنولوژیها بر روی انگیزه
دانشآموزان دارد .علت این امر آن است ،که متغیر انگیزه
برای تغییر ،نیاز به نوآوری و تغییر در روشها و
تکنولوژیهای جدید آموزشی دارد .در پژوهش حاضر با
اینکه مدت استفاده از چندرسانهای آموزشی محدود بوده
است ،اما نتایج حاصله ،حاکی از تأثیر مثبت این
چندرسانهای بر روی انگیزه پیشرفت تحصیلی دارد .از
دیگر دالیل افزایش انگیزه در این پژوهش میتوان به عامل
انگیزه بخش بودن فناوری چندرسانهای بهعنوان یک رسانه
جذاب و تعاملی در آموزش دانشآموزان کمتوان ذهنی
اشاره کرد .یادگیری از طریق چندرسانهای ،فعالیتی است
که ذاتا برای دانشآموزان انگیزهبخش است ،زیرا به آنها
کنترل بر روی اهداف یادگیری ،تملک ،لذت ،ارتباط،
یادگیری در شرایط ،و تداوم زمینهها را میدهد
( )Roblyer & Doering, 2007و اگر ادغام فناوری
های جدید برای دانش آموزان معنیدار و همسو با انگیزهها
و اهداف آنها باشد ،انگیزه بیشتری برای یادگیری ایجاد

 24فناوری برنامه درسی ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
مینماید ( .)Roblyer and Doering, 2006این مورد

گروههای دیگر به کار و فعالیت بر روی تکالیف درسی

برای دانشآموزان کمتوان ذهنی به مراتب اثرات مثبت

مشغول شوند ،از اطالعات گروهی برای استقرار دانش

بیشتری دارد .بنابراین خیلی زود به استفاده از فناوری

استفاده نمایند و با یکدیگر ،تجارب یادگیری مشارکتی را

روی مـیآورنـد و از آن بهعنوان ابـزاری بـرای کـاهش

ایجاد کنند .این فرآیند تعامل اجتماعی منجر به شرح و

محدودیتهایشان استفاده میکنند و موفقیت حاصل از آن

بسط تجارب یادگیری دانشآموزان و ایجاد گروهی برای

باالترین عامل انگیزشی برای این دانشآموزان محسوب

دستیابی به اهداف عینی بهصورت مشترک میشود.

میشود.

همچنین ،طراحی کارهای گروهی ،در محیطهای یادگیری

نتیجه به دست آمده از تحلیل دادههای مربوط به

مشارکتی در تدریس دانشآموزان کمتوان ذهنی منجر به

فرضیه سوم پژوهش نشان میدهد که آموزش از طریق

کشمکش بیشتر بین یادگیری دانشآموز و تحت پوشش

چندرسانهای بر میزان مشارکت دانشآموزان کمتوان

قرار دادن محتوا میشود .این تجارب یادگیری بهطور

ذهنی در درس ریاضی تأثیر مثبت داشته است .یافتههای

گسترده ،از مقبولیت برخوردار است و همراه با تمامی

این پژوهش با پژوهشهای ،)2015( Arman et al

لذتهـا و دشواریهـایی کـه در نتیجـه استفـاده از

Hossain & Tarmizi ،)2015( Asadian et al

نرمافزارهای چندرسانهای ایجاد میشود ،به جهت

( ،)2016( Saborit et al ،)2013همسـو بـود.

اشتراکگـذاری دانـش در مـحیط و جـامعـه یـادگیری

دانشآموزان کمتوان ذهنی بهطور کلی با همساالن و

مشارکتی ،به دانشآموزان انگیزش بیشتری در این زمینه

دوستان خود مشارکت کمی دارند و از لحاظ زبانی و بیانی

میدهد .از آنجا که در آموزش به کمک چندرسانهای

دارای مشکالتی با توجه به میزان کمتوانیشان هستند؛ اما

آموزشی ،فعالیتهای مشارکتی بهعنوان بخشی مهم جهت

وقتـی تـکنولوژی و روشهـای جـدیدی را بـرای ایـن

پشتیبانی از یادگیری دانشآموزان کمتوان ذهنی در نظر

دانشآموزان مورد استفاده قرار میدهیم ،آنها از خود شور

گرفته شده است ،میتواند نقش مهمی در ایجاد یادگیری

و اشتیاق بیشتری نشان میدهند و به برقراری ارتباط

مشارکتی داشته باشد .مواردی که مورد بحث قرار گرفت

اجتماعی و مشارکت با دیگر دانشآموزان ترغیب میشوند.

میتوانند نتیجه این پژوهش را تبیین نمایند و به این

نتایج به دست آمده را میتوان به موقعیت و

نتیجه دست یابیم که با توجه به نتایج تحلیلهای

قابلیتهایی که نرمافزارهای چندرسانهای برای تعامل و

فرضیهی سوم پژوهشی ،آموزش از طریق چندرسانهای

مشارکت گروهی جهت کار روی فعالیتهای آموزشی

آموزشی در میزان مشارکت دانشآموزان کمتوان ذهنی در

ایجاد میکند ،ربط داد .هنگامیکه دانشآموزان بهصورت

فرآیند یاددهی-یادگیری تأثیر مثبت دارد .بنابراین برای

گروهی به یک فعالیت میپردازند ،بیشتر از زمانی که

افـزایش مشارکـت ایـن دانـشآمـوزان در کـالس درس،

همان محتوای آموزشی ،به اَشکال آموزشی دیگر به آنها

استفاده از تکنولوژیهای مختلف آموزشی توصیه میگردد.

ارائه میشود ،یاد میگیرند و دانستههای حاصل از این

در کل نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد

روش را برای مدتزمان بیشتری ،حفظ میکنندRyu & .

که استفاده از چندرسانهای آموزشی ،بر میزان یادگیری،

 )2009( Parsonsمعتقدند ،قابلیتهای نرمافزارهای

انگیزه و مشارکت دانشآموزان کمتوان ذهنی در درس

چندرسانهای و گستره وسیع استفاده از آنها ،به سمت

ریاضی تأثیرگذار است .پس در نتیجه ،تأثیر چندرسانهای

تقویت و گسترش فعالیتهای یادگیری مشارکتی گرایش

آمـوزشی بـر روی یـادگیری ،انگیزه و مشارکـت تـأیید

دارد .در این پژوهش این امکان وجود داشت که دانش

میگردد.

آموزان کمتوان ذهنی بتوانند با استفاده از چندرسانهای با

25.... انگیزه پیشرفت تحصیلی و، تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری،جنگی زهی و همکاران
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Abstract
Introduction: The present study aimed at investigating the effect of instructional multimedia on learning,
motivation, and participation of elementary school fourth grade students with intellectual disability in
mathematics
Method: This research was carried out through a quasi-experimental method and a pretest-posttest design with
control group. The statistical population of this research was comprised of fourth grade male students with
intellectual disability (SIDs) who were studying in the Iranian school year of 2015-2016 in Tehran exceptional
elementary schools. Two exceptional schools in Tehran were selected via purposive sampling. In order to collect
the data, this study used Academic Motivation Inventory (AMI) developed by Abd Khodaei (2008),
Participatory Learning Questionnaire designed by Moqhimi & Ramezan (2013) and modified by the researcher
and also a mathematical test developed by the researcher used for pretest-posttest. The main responsibility of
teaching the control group was with the teacher of the class. In order to teach the experimental group, an
instructional multimedia developed by the researcher were used in addition to the teachings of the teacher.
Results: The findings of the data analysis of the research hypotheses showed that there is a significant
difference between the mean scores of learning, the motivation for academic achievement and the participation
of the two groups in the post-test phase after eliminating the effect of the pre-test (P<0.001). The mean of
moderated learning scores, the motivation for academic achievement and participation in the experimental group
was higher than the average post-test scores, the motivation for academic achievement and participation in the
control group, therefore all three hypotheses were confirmed. In general, the results of this study showed that the
use of instructional multimedia on the learning, motivation and participation of mental retardation students in
math is influential.
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