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 چكيده

اي را بر ميزان  هرسانأثير دو نوع روش تدريس سنتي و چندپژوهش حاضر با هدف بررسي ت
 .آموزان در خود مانده بوده است يادگيري و يادداري درس رياضي سال پنجم ابتدايي دانش

 اي نمونهن منظور ه ايب. اين تحقيق از نوع كاربردي و روش انجام آن نيمه تجربي است: روش
دسترس  گيري در اتيستيك پسر پايه پنجم ابتدايي با روش نمونه آموزان دانشنفر از  8شامل 

براي جمع . انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند
ته مبتني بر اصول خمحقق سا اي چندرسانهافزار  از آزمون محقق ساخته و نرم ها دادهآوري 

و  يك پيش آزمون يكسان اجرا شد، در هر دو گروه .ها استفاده شده است اي چندرسانهطراحي 
 اي چندرسانهينان از همسان بودن دو گروه، در گروه آزمايش به روش يادگيري پس از اطم

و در گروه كنترل به شيوه رايج و متداول تدريس شد، در هردو گروه چهار  تدريس داده شد
طول مدت اجراي آموزش به همراه . آزمون يادداري و يادگيري لوزي و ذوزنقه اجرا شد پس

                                                 
 مه طباطباييدانشگاه عال دانشيار -1

 دانشگاه آزاد اسالمي استاد -2

  كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي -3
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 Tها با استفاده از آزمون  تحليل داده .اي بوده است دقيقه 90 ةلسج7ها در هر گروه اجراي آزمون
مساحت لوزي و (در آموزش مفاهيم رياضي  اي چندرسانهكارگيري نرم افزار ه نشان داد كه ب

روش فعلي موجود در (تر از روش سنتي آموزان اوتيستيك مؤثر در دانش )مساحت ذوزنقه
اي براي يادگيري  شود از آموزش به سبك چندرسانه ميلذا پيشنهاد . باشد مي )مدارس استثنايي

  .اين دانش آموزان استفاده شود

  

اي، رياضيات پايه پنجم  چندرسانه ،يادگيري و يادداري ،اختالل اوتيسم :واژگان كليدي
    .ابتدايي
  

  مقدمه
 ثرترينؤاز ميان مواد آموزشي، آموزش رياضيات به خاطر ماهيت انتزاعي و ذهني كه دارد، م

). 1379 بهين آيين،( ابزار در گسترش و پرورش ساختارهاي منطقي و فرايندهاي ذهني است
 آموزان براي درك برخي از مفاهيم ساده و اساسي رياضي مقدماتي، آماده سازي ذهني دانش

زمينه  ايجاد پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آشنايي با مفاهيم منطقي رياضي،
هاي مختلف و  منظم كردن دانسته ده از مفاهيم رياضي در زندگي روزانه،سازي براي استفا

ها و محاسبات ساده  فعاليت دادن آموزان در انجام باال بردن توان دانش ها، متفرق و بازسازي آن
ها و  پرورش قواي ذهني و هماهنگي بين اين قوا از طريق باال بردن توانايي و شفاهي رياضي،

ترش مفاهيم زباني و خزانه لغات و فرهنگ لغات رياضي كودكان و كاربرد هاي قبلي،گس دانسته
نيازهاي الزم و مفيد به منظور سرعت  فراهم آوردن پيش اين فرهنگ در زندگي روزانه،

ترين اهداف آموزش رياضي  بخشيدن به آموزش رياضي در آينده تحصيلي كودكان از اصيل
آموزان اوتيستيك به  موزش درس رياضي به دانشآ). 1388 امين الرعايايي،(شود  ميمحسوب 

نقص در  گانه،هاي چند ها و اطالعات مربوط به موضوع و توجه به نشانه دليل عدم توجه به نشانه
گيري و گسترش  نقص در شكل ويژه زبان براي بيان مفاهيم انتزاعي،ه ب زبان در يافتني و بياني،
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عدم  وجود مشكل در درك زبان رياضي، يم توجه،ناتواني در تقس مفاهيم و استدالل انتزاعي،

سازماندهي حل مسئله همواره  ريزي، تعميم در مباحث آموخته شده، و همچنين ناتواني در برنامه
هاي  از طرفي جهان در چند دهه اخير شاهد گرايش. ل دغدغه برانگيز بوده و هستئاز مسا
ها نظير انفرادي كردن  ن گرايشاي. اي به سوي كارايي بيشتر در آموزش بوده است تازه

آوري و به ويژه رايانه، توانايي معلم را در  گيري از فن تر آموزش، بهره توزيع وسيع آموزش،
گيري از  بهره. ويكردهاي سنتي يادگيري كاسته استباالبرده و از ر آموزان دانشبا  مؤثرارتباط 

ايد بتوان عظيم ترين پيشرفت فني رايانه از چنان نقش و اهميتي بر خوردار گرديده است كه ش
ها به دليل  آوري استفاده از فن). 1389 افروز،(در زمينه آموزش را با اتكا به رايانه ميسر نمود 

تخصصي بودن حوزه كاري، تعيين كننده موفقيت در رسيدن به اهداف آموزش و پرورش 
استفاده از امكانات  اگر آموزش ويژه در راستاي اين تحوالت حركت كند با. استثنايي است

آموزان  پاسخگوي نيازهاي دانش دتوان افزارهاي آموزشي مي جديد و به ويژه رايانه و نرم
آموزش مبتني بر رايانه استعدادها و توان بالقوه كودكان داراي نيازهاي ويژه . استثنايي باشد

رايج خود خارج رساند و آموزش را از حالت سنتي و  را به ظهور مي) كودكان در خود مانده(
و باعث بهبود آن  دهد مياين افراد را توسعه ) كالمي(اي  و خزانه لغات و زبان محاوره سازد مي
خود مانده  آموزان در مداخالت و آموزش مبتني بر رايانه جهت دانش .)2003 ،1بسلر( شود مي

هاي گوناگون و  تتوان مهار آوري مي با استفاده از اين فن. باشد داراي كاربردهاي فراواني مي
هاي اخير پژوهشگران در صدد  در سال. آموزان درخود مانده آموزش داد متنوعي را به دانش

در خود مانده به كمك رايانه ارائه دهند و  آموزان دانشهستند تا راهبردهاي جديدي را براي 
تفاده از نرم از جمله اين راهبردها اس . گام بردارند آموزان دانشدر جهت بهبود اين دسته از 

محيط يادگيري متنوع،  توانند ميزيرا نرم افزارهاي آموزشي . باشد مي اي چندرسانهافزارهاي 
 تأثيراين مقاله به بررسي . ايجاد نمايد آموزان دانشواقعي و قابل پيش بيني را براي اين دسته از 

  . پردازد نده ميدر خود ما آموزان دانشبر ميزان يادگيري و يادداري  اي چندرسانهآموزش 
                                                 
1. Bosseler, A. 
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  مباني نظري و پيشينه پژوهش
  

  اوتيسم و ترجيحات يادگيري مبتاليان به اختالل اوتيسم
هاي اجتماعي و  كندكه مهارت پيچيده در رشد اشاره مي اختالل اوتيسم به نوعي اختالل

 بخش خدمات سالمت و انساني اياالت متحده آمريكا،( سازد ارتباطي فرد را محدود مي
تجربي نيستند و در افراد با اختالل اوتيسم قادر به ايفاي نقش هاي اجتماعي و مهارتهاي ؛ )1999

 ).2010 ،1خان( تجربيات ارتباطي قادر به استفاده از ابزارهاي كالمي و اشكال غيركالمي نيستند
هاي  ارتباط و نحوه ارتباط وي با ديگران و پاسخ اين اختالل مغزي توانايي فرد براي برقراري

كودكان اوتيستيك در هر سطحي از . دهد تأثير خود قرار ميفرد نسبت به محيط بيرون را تحت 
ت كه همچنين ممكن اس مبتال به اختالل طيف در خود ماندگي باشند، توانند ميتوانايي هوشي 

در پيشينه نظري مطالعات ). 2001 و همكاران، 2گلنز( ي نيز باشندداراي اختالالت همزمان ديگر
پزشك كودك آن را انجام  به عنوان روان 3گردد كه لئو كانر بر مي 1940اوتيسم به سال  مورد

نوع خاصي از بيماران را مشاهده او كرد؛  وي در بيمارستان جان هاپكينز كار مي. داده است
هاي  بررسي ويژگيتفاوت داشتند؛ وي با  6، احمق5، كودن4نمود كه با بيماران جنون رواني

 اخيراً. ه دادئهاي ديگر ارا اران، عاليم مشخص اوتيسم را نسبت به بيماريعميق اين بيم
 شيميايي، -امواج مغزي و عصب از جمله مطالعات تصويربرداري، هاي مختلف، پژوهش

مغز افراد . اند مدارك بيشتري مبني بر اين كه اوتيسم اساسي زيست شناختي دارد فراهم كرده
هايي در  نابهنجاري. متفاوتي نسبت به مغز ساير افراد داردها و ساختارهاي اوتيستيك كاركرد

 ).1998 ،7؛ سزاتماري2000رودير،(ساقه مغز و اعصاب مغزي افراد اوتيستيك پيدا شده است 

                                                 
1. Khan ,T. 
2. Glens ,J. 
3. Kanner, l. 
4. Schizophrenic 
5. Idiot 
6. feebleminded 
7. Szatmari,  P. Rodier , P. 
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كاركردهاي اجرايي شامل توانايي رهايي از . باشد مينقايص كاركرد اجرايي در اوتيسم رايج 

حفظ آمايه شناختي و ماندن  ريزي براي عمل، برنامه ه،هاي ناخواست بازداري پاسخ بافت بيروني،
 رافعي،(استفاده از بازخورد و تغيير آمايه شناختي مشكل دارند  نظارت بر عملكرد، بر تكليف،

1385.(  
هر فردي بسته به خصوصيات جسمي و رواني خود سبك يادگيري خاص دارد كه به 

اصلي آموزش و بازپروري مناسب   ز اركانيكي ا .كند نوعي به منحصر بودن هر فرد اشاره مي
هاي گروه ناتوان با جمعيت  ها و شباهت تفاوت ها، در حيطه كودكان استثنايي شناخت ويژگي

والدين در  مربيان، معلمان، ريزان، هايي است كه به برنامه شناخت چنين ويژگي. عادي است
در واقع داشتن انتظار  .كند اي مناسب و آموزشي در خور كمك مي جهت فراهم ساختن برنامه

: دانستن نكاتي مانند ).1388 كاكاوند،(مناسب در گرو شناخت گروه مخاطب است 
اتيستيك، درگير ساختن  آموزان دانشسبك يادگيري خاص  خصوصيات جسمي و رواني،

تعيين  خانواده در جريان برنامه آموزشي مدرسه، ارزيابي دقيق نقاط قوت و ضعف كودك،
، ارزيابي مؤثركار بردن راهبردهاي تدريسي ه ب شي به طور دقيق و واضح،اهداف آموز

ساختار دادن به محيط آموزشي  كاركرد كودك، هاي آموزشي و ثبت هر نوع تغيير در مداخله
در ).  1388 كاكاوند،(كنند  ميي مؤثردر انتخاب مسير آموزشي به مربيان و والدين كمك 

ماندگي به كار گرفته ودخدر حيطه اختالالت طيف درهايي كه  حال حاضر يكي از درمان
تا عالوه بر  شود ميكه در آن به كودك كمك  ،باشد ميمداخالت مبتني بر آموزش  شود مي

 هاي اجتماعي، مهارت در برقراري ارتباط خودجوش، بهبود هاي آمادگي تحصيلي، مهارت
هاي  يز تعميم مهارتهاي مخرب و نكاهش در رفتار هاي شناختي، مهارت توجه مشترك،

 1تحليل رفتار :برخي از مداخالت مبتني بر آموزش عبارتند از. آموخته شده دست يابند
)ABA(2هاي مجزا ، برنامه لوواس،آموزش ازطريق كوشش )DTT( هاي  پاسخ آموزش مبتني بر

                                                 
1. Applied Beharional Analysis 
2. Discrete Trial Training 
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 روش سان رايز ،)PECS( 2سيستم برقراري ارتباط از طريق تبادل تصوير ،)PRT( 1كليدي
)SON-RISE(، 3روش آموزش TEACHC،  4خواني و نظريه ذهن ذهنآموزش )TOM( 
يكي از مداخالت مبتني بر آموزش جهت كودكان مبتال به اوتيسم كاربرد ). 1389 صائب،(

دهند كه متناسب با سبك  كه كامپيوترها اطالعاتي را ارائه مي از آنجائي كامپيوتر است،
با اختالل  آموزان دانشابزار مهمي براي آموزش  ت،اس آموزان دانشيادگيري منحصر به فرد 
ه ب .با اختالل اوتيسم فراگيران ديداري هستند آموزان دانش. شود ميطيف اوتيسم محسوب 

توان دستورات كالمي را با نمايش تصويري همراه  وسيله نرم افزارهاي آموزشي كامپيوتري مي
ويژه ه ب را، نده اطالعات ديداريكودكان درخودما).1386 ترجمه زماني؛ الركي،( ساخت

هايي كه همراه با تصاوير باشد را خيلي بهتر نسبت به اطالعات شنيداري  اطالعات و مهارت
مناسب بيش از دو حس او را فعال  )اي چندرسانه(يك برنامه نرم افزاري . كنند ميپردازش 

: اوتيستيك عبارتند از آموزان دانشداليل استفاده از كامپيوتر جهت ). 1388 ناصح،( كند مي
، شود ميكه منجر به ايجاد آرامش در كودك .عكس العمل كامپيوتر قابل پيش بيني است

وكودك  .كند كامپيوترها قادرند شيوه ارتباطي كودك را مديريت كنند، كامپيوتر قضاوت نمي
ودك ال كؤد،كامپيوتر با صبوري صدها بار به سگير از جانب كسي مورد باز خواست قرارنمي

كودكان اتيستيك نيز همانند كودكان طبيعي از كار با . استو مفرح و جذاب  ،دهد پاسخ مي
افزاري آموزشي براي آموزش داستان يا  هاي نرم توان از برنامه مي .برند كامپيوتر لذت مي

هاي جذاب  همراه با موسيقي و رنگ آموزش اشكال هندسي و يا آموزش رياضي و كلمات،
هاي فردي شان با  آموزان به دليل تفاوت اين دسته از دانش ).1388 ناصح،( استفاده نمود

مك ). 1996( 5آموزان ديگر از توانايي تحليل تصويري مناسبي برخوردار هستند گراندين دانش

                                                 
1. Pirotal Response Therapy 
2. Picture Exchange Communication System 
3. Treatment And Eauducation Of Autistic And Communication Handicapped Children 
4. Theory Of Mind 
5. Grandin , T. 
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 و 4و راينر)2007(همكارانو  3؛ سيگافوس)2005( 2؛آيرز و النگ آن)2007( 1كوي و هرمانسن

هاي تصويري  ندكه افراد با اختالل اوتيسم براي يادگيري به محركبيان نمود) 2009(همكاران 
 .كنند ميهاي ديگر پردازش  هاي تصويري را بهتر از محرك و محرك كشش نسبي دارند
مك كوي و ( نمايد در يادگيري كمك شاياني مي آموزان دانشاي به  رويكرد چندرسانه

همكاران  و و راينر 2007 همكاران،؛ سيگافوس و 2005آيرز و النگ آن،  ؛2007هرمانسن، 
هاي  مطالعات بسياري نشان داد كه افراد مبتالبه اختالل اوتيسم قادر به استفاده از محيط ).2009(

؛ چنگ و 2005 ،8و همكاران ؛ پارسونز2005 ،7مور ؛ چنگ و2005 ،6چنگ( هستند 5مجازي
راد با اختالل اوتيسم قادر نيز نشان دادكه اف) 2002( 9مطالعه پارسونز و ميچل). 2010،و يي

هاي  محيط. هاي اجتماعي ساده را ياد بگيرند مهارت) VEs(هستند با كمك محيط هاي مجازي
كه  شود مياي اطالق  هاي واقع بينانه هئبعدي و ارا مجازي به كامپيوترهاي با قابليت سه

از  با دوريدهد؛ اين محيط  هاي ويژه را در يك محيط امن و كنترل شده آموزش مي مهارت
از جمله نكات . پردازد هاي ويژه مي زاي جهان واقعي به كاربرد و تكرار مهارت موقعيت استرس

شود  ناديده گرفته مي هاي متداول معموالً ظريف در آموزش در كالس درس كه در روش
له به عهده معلم است كه ئكمك به شاگردان است تا موفقيت خود را تجربه كنند و اين مس

اي طراحي كند كه امكان دستيابي به موفقيت براي فراگيران  گونهه هاي كالسي خود را ب فعاليت
يابد و به  چون در صورت كسب موفقيت؛ خود باوري فراگيران افزايش مي. داشته باشد وجود

عزت نفس فراگيران افزايش  ،هاي متوالي شوند و باكسب موفقيت ادامه تكليف مشتاق مي
آمده است كه كودكان استثنايي در ) 1994(جهاني آموزش افراد استثنايي در كنفرانس .يابد مي

                                                 
1. Mccoy,k.  and Hermansen,p. 
2. Ayres, A.and  Longone, J. 
3. Segafoos, J. 
4. Rayner,C 
5. virtual environments 
6. Cheng,y. 
7. Moor,D. 
8. Parsons, s. Mitchel ,p. leonard, A. 
9.. Mitchel ,p. 
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حمايت بيشتري برخوردار شوند تا تحصيل كارآمدتر و مؤثر آنها تضمين  ازمدارس عادي بايد 
ن ابزار يا رسانه مناسب در اختيار امعلم هاي سنتي و متداول مدارس، با توجه به روش. شود

هستند بتوانند موضوعات درسي را  آموزان دانشكه در كنار ندارند تا در ساعات محدودي 
هاي  اي چندرسانههاي جديد به ويژه  آوري ظهور فن. متناسب با توانايي آنها آموزش دهند

هاي يادگيري متناسب  بيشتر و درگير ساختن فراگير در فعاليت  گيري از حواس آموزشي با بهره
طيف  آموزان دانشاي در حل مشكالت  لعادهتواند كارايي فوق ا با خصوصيات فردي مي
هاي  آموزان با اختالالت اوتيسمي از رسانه با توجه به اينكه دانش. اوتيسم محسوب گردد

فهمند، رويكرد  و زبان تصاوير را بهتر از زبان كالمي مي برند تصويري استفاده زيادي مي
له ئبا عنايت به اين مس. وير باشدبايست با محوريت تصا مي آموزان دانشيادگيري اين ـ  ياددهي

آموزان نيز بايد ياد بگيرند؛ يا حداقل آموزش و پرورش رسمي كشور فرصت  كه اين دانش
  . يادگيري متناسب با نيازهاي آموزشي آنها را فراهم آورد

  

  اي  چندرسانه آموزش
ب و يادداري تواند به درك مطل مي اي چندرسانهاند كه آموزش مبتني بر  ها نشان داده پژوهش
اي در  هاي آموزش رايانه امروزه بسياري از برنامه. )2009، 1كپل(كمك كند  آموزان دانش

آموزش با كمك رايانه با قابليت . گيرند ها مورد استفاده قرار مي اي چندرسانهقالبي مرسوم به 
توان براي  ميازاين شيوه . گيرد كار ميه كه چند حس را همزمان در فرايند تجربه ب اي چندرسانه

 اي چندرسانهمحيط . محيط مطلوب يادگيري را ايجاد كرد هاي مختلف، افراد متفاوت با ويژگي
بازخواني را  تواند از طريق رمزگذاري دوگانه، فرايند مي اگر به خوبي طراحي شده باشد،

حل ارائه راه  تسهيل و تقويت كند، در فراخواني دانش به موقع عمل نموده ودر سرعت عمل و
  ). 1379 عالمي،( مناسب با استفاده از دانش موجود كمك كند

                                                 
1. keppell, M. 
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استفاده از رايانه  :عبارت است از اي چندرسانهمعتقدند واژه  )1993( 3و راسل 2مولندا ،1هانيك

. گردد ميويي بريتصاوير ثابت ويد صدا و ها، گرافيك كه مركب از چندين رسانه، متن،
. كند اوتيستيك كمك مناسبي مي آموزان دانشر يادگيري استفاده از حواس بيشتر د بنابراين،
  :مطرح شده است كه عبارتند از اي چندرسانهشناختي يادگيري  ةنظري ةاساسي دربارة سه فرضي

  

ها مطالب شنيداري و ديداري را جداگانه  طبق اين فرضيه انسان :مفروضه كانال دوگانه) 1
در صورت برخوردار بودن از منابع شناختي الزم اگرچه فراگيران . دهند مورد پردازش قرار مي

قادر خواهند بود كه اين اطالعات را به نحوي كه در كانال ديگر قابل پردازش باشند تغيير 
    .كند مي

  

هر بار در  توانند ميطبق اين فرضيه ميزان اطالعاتي كه افراد : مفروضه ظرفيت محدود) 2
به بررسي  1999در سال 5و چند لر 4سوئلر. تها پردازش كنند محدود اس هر يك از كانال

بار شناختي دروني . تمايزهاي موجود بين منابع شناختي افراد در حين يادگيري مبادرت كردند
هاي  شناختي بيروني به شيوه طراحي پيام به ميزان دشواري مطالب ارائه شده بستگي دارد بار

  ).1999 چندلر، و سوئلر(آموزشي بستگي دارد 
كند  اوتيستيك بيان مي آموزان دانشباره منابع دروني وبروني بار شناختي در ،)2010(خان 

 آموزان دانشاوتيستيك نسبت به  آموزان دانشمخصوص  اي چندرسانههاي  كه در طراحي پيام
  .  بايد از ارائه مطالب پيچيده و نامربوط خودداري نمود عادي،

  

هاي ذهني و منسجم از تجارب  ايجاد بازنماييها به منظور  انسان: مفروضه پردازش فعال) 3
سازماندهي اطالعات  دقت، .نقش فعال دارند در فرايند پردازش شناختي، محيط اطراف خود،

                                                 
1. Heinich , R. 
2 - Molenda, M., 
3. Russel, J. 
4. Sweller, J. 
5. Chandler, P. 
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از جمله فرايندهاي شناختي فعال محسوب  ورودي و تلفيق اطالعات ورودي با دانش موجود،
مطالب ارائه  )1 :ر نظر گرفته شودها بايد د اي چندرسانهدو مورد بسيار مهم در طراحي . شود مي

بايد فراگير را در چگونگي ترسيم و ايجاد  پيام، )2 .شده، بايد داراي ساختاري منسجم باشند
  ).1384ماير، ترجمه موسوي،( چنين ساختاري هدايت كند

) 1384 ترجمه موسوي،( ماير »اي چندرسانهيادگيري « هفت اصل طراحي مبتني بر پروژه
  : آيد ر ذيل ميمطرح شده است د

  

 .كلمات صرف است از تصاوير بهتر يادگيري فراگيران از كلمات و: اي اصل چندرسانه)1
دهد تابه ايجاد  ارائه همزمان تصاوير و كلمات اين فرصت را در اختيار فراگيران قرار مي

نوشته تصاوير همراه با « .الگوهاي ذهني كالمي و تصويري و برقراري ارتباط بين آنها بپردازند
كسب شناخت و درك سريع از . باشد مي آموزان دانشيك انتخاب مطلوب براي اين دسته از 

  ).1385 ،1ليندا( »باشد ميبهتر از كلمات صرف  طريق نوشته و تصوير،
  

يادگيري فراگيران از كلمات وتصاوير هنگامي بهتر خواهد بود : مجاورت فضايي اصل)2
زيرا الزم نيست . صفحه كاغذ يا رايانه ظاهر شوندنها در مجاورت يكديگر بر روي آكه 

 آموزان دانش« .استفاده كنند خود شناختي از منابع مرتبط،  تصاوير و كلمات  فراگيران براي كاوش
اوتيستيك در برقراري ارتباط به بازنمايي تصوير وابسته هستند و از اين طريق پردازش اطالعات 

  ).1388 كاكاوند،( »گيرد تر صورت مي اه نوشتاري آسانبا استفاده از عاليم ديداري به همر
  

ارائه همزمان كلمات وتصاوير منجر به يادگيري بهتر فراگيران : اصل مجاورت زماني )3
اين فرصت را در اختيار فراگير  شن و گفتار،يهاي مرتبط انيم بخش ارائه همزمان، .خواهد شد
به طور همزمان در حافظه ارائه شده را  صاويرهاي ذهني كلمات و ت دهد تا باز نمايي قرار مي

هاي كالمي و ديداري برقرار  فعال خود نگه دارد و در نتيجه ارتباط ذهني بين اين بازنمايي

                                                 
1. Linda 
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و درك  ئه همزمان كلمات و تصاوير پردازش اطالعات،ااوتيستيك ار آموزان دانشدر  .سازد

  .  كند تر مي مطالب را آسان
  

غيرضروري منجر به يادگيري  اصوات اضافي و تصاوير و ات،حذف كلم :اصل انسجام) 4
هاي پيچيده و نامربوط  كند كه كه از ارائه پيام بيان مي )2010(خان «. بهتر فراگيران خواهد شد

بايد  باشد مياوتيستيك  آموزان دانشكه هدف ويژه آن در ارتباط با يادگيري  اي چندرسانهدر 
  . خودداري شود

  

متن  يادگيري فراگيران از انيميشن وگفتار بهتر از انيميشن و: جه حسياصل چگونگي و) 5
در قالب متون  اي چندرسانهيعني هنگامي كه كلمات موجود در يك پيام  .نوشتاري است

تي دروني و به منابع شناخ«. يادگيري فراگيران به مراتب بهتر خواهد بود، شوند گفتاري ارائه مي
منجر به افزايش  و قابل پيش بيني بودن آموزش، دهي منسجم،ارساخت .بيروني توجه كافي شود

  ). 2010 خان،( »شود مياوتيستيك  آموزان دانشدهي  و پاسخ توجه، آرامش،
  

متن  يادگيري فراگيران از انيميشن وگفتار بهتر از انيميشن،گفتار و :اصل افزونگي) 6
شوند،كانال  يداري ارائه ميهنگامي كه كلمات و تصاوير هر دو به صورت د .نوشتاري است

يكي از مزاياي راهكارهاي ديداري در اين دسته از . ديداري دچار اضافه بار شناختي خواهد شد
از آنها در طول مدتي كه اطالعات را  توانند مي آموزان دانشاين است كه  آموزان دانش

 ماند، ترس باقي نميمدت زمان زيادي در دس اطالعات شفاهي،.استفاده نمايند ،كنند ميپردازش 
ي كه در پردازش زباني مشكل دارند و به زمان بيشتري آموزان دانشو اطالعات شفاهي براي 
درك پيام را در  صورت شنيداري منتقل گردد،ه اگر اطالعات تنها ب براي پردازش نياز دارند،

 و ه شنيداري،هاي ديداري بيشتر نسبت ب بنابراين استفاده از حمايت .آورد وجود نميه آنها ب
اوتيستيك در تمركز و درك پيام  آموزان دانشتوجه به منابع شناختي دروني و بيروني به 

  ).2010 خان،( كند كمك مي آموزشي
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از فراگيراني كه  ثير اصول طراحي بر فراگيران كم معلومات وأت: هاي فردي اصل تفاوت)7
فضايي ـ  اوتيستيك در تكاليف بينايي انآموز دانش« .بيشتر است توانايي فضايي باال برخوردارند،

 ها مثل چيدن پازل. باشند داراي برتري مي ادراكي و جور كردن به خوبي  ـ و در تكاليف فضايي.
هاي بينايي در گزارش شخصي افراد اوتيستيك گزارش شده  نيرومندي مهارت. كنند مي عمل
وزش اطالعات پيچيده، وجود نقص در رشد توجه و زبان و مشكل شكل گيري در اند .است

  ).1388 كاكاوند،( »شده است آموزان دانشمنجر به ايجاد معلومات اندك در اين دسته از 
 

  پژوهش ةمروري بر پيشين
مبتال به  آموزان دانشدر  اي چندرسانههاي  اثرات سيستم«اي را روي  مطالعه )2000( 1مور

نقش  اي چندرسانههاي  ست كه سيستمدر اين مقاله عنوان گرديده ا انجام داده است؛ »اوتيسم
اين پتانسيلي است كه  طيف اوتيسم دارد، آموزان دانشاي در آموزش و بازي  مهم و بالقوه

و تالش كمي جهت ايجاد اين تكنولوژي در . تاكنون تا حد زيادي ناشناخته باقي مانده است
 .الل اوتيسم شده استهاي رفتاري كودكان و نوجوانان داراي اخت يادگيري اجتماعي و مهارت

  .   اين مطالعه آشكار كرده كه استفاده از تكنولوژي براي اين گروه ويژه امكان پذير است
آموز  دانش 20 ةي الگوي تعامل مشاهده شداي را رو مطالعه) 2001( و همكاران2جوس 
 7/4ها و سن زباني آن 4/11نمونه اي  انجام داده است؛ سن شناسنامه توان ذهني كماوتيسمي و 

هاي  به دنبال افزايش مهارت اي چندرسانهمعلم با كمك  9در اين مطالعه  سال بوده است؛
 اي چندرسانههاي زيادي را براي يادگيري  اوتيسمي لذت و عالقه آموزان دانشادبياتي بودند؛ 

با  آموزان دانشهاي كالمي و زباني  انجام دادند؛ نتايج اين مطالعه حاكي از اين بود كه مهارت
با مهارت  آموزان دانشافزايش يافته است؛ در  اي چندرسانهتوانايي هوشي پايين نيز با آموزش 

  .شود ميبه افزايش عالقه منتج  اي زباني باال نيز آموزش چندرسانه

                                                 
1. Moor, D.   
2. Tjus, T.    
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اي روي محيط يادگيري مجازي براي كمك به رقابت  مطالعه )2010(چنگ ويي 

نفر از مبتاليان به  3ن مطالعه را اي نمونه انجام داد كه اجتماعي افراد مبتال به اختالل اوتيمسي 
طول انجاميد، نشان داد كه ه روز ب 17دادند؛ نتايج اين مطالعه كه  اختالل اوتيسمي تشكيل مي

محيط يادگيري مجازي به افزايش رقابت و تعامل اجتماعي افراد مبتال به اوتيسم كمك 
داري بر رقابت و تعامل  مثبت معني تأثيرجازي نمايد؛ به عبارت ديگر محيط يادگيري م مي

بر يادگيري  اي چندرسانه تأثير« پژوهشي در زمينه) 2010( خان. اجتماعي اين افراد داشته است
در هر ( نفر 14ن مطالعه را اي  نمونهكه  .انجام داد» با نيازهاي يادگيري متفاوت آموزان دانش

سال كه يا داراي اختالل اوتيسم و يا داراي سندروم زير يازده  آموزان دانشاز ) گروه هفت نفر
با نيازهاي  آموزان دانشهدف پژوهش اين بود كه آيا دوگروه از  .داد دوان بودند تشكيل مي

نتايج مطالعه نشان  .همسان استفاده نمايند اي چندرسانهاز يك سيستم  توانند مييادگيري متفاوت 
ژه آن براساس يك ناتوانايي معين باشد در يادگيري كه اهداف وي اي چندرسانهداد كه سيستم 

  . دهد مثبت دارد و يادگيري را افزايش مي تأثير
  

  اهداف تحقيق
 آموزان دانش رياضي درس يادداري و يادگيري ميزان بر اي چندرسانه آموزش تأثير بررسي -

 .در خود مانده

متوليان آموزش و  ن،به مسئوالن، معلما هاي اين تحقيق پيشنهاد براساس يافتهارائه  -
 . آوري از اين فن مؤثربراي استفاده  آموزان دانشپرورش استثنايي كشور و والدين اين دسته از 

 

  هاي تحقيق فرضيه
  

نسبت به تدريس  اي چندرسانهبين ميزان يادگيري درس رياضي از طريق  :فرضيه اول پژوهشي
  .دارد وجود دار اتيستيك تفاوت معنا آموزان دانشروش سنتي در 
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نسبت به  اي چندرسانهبين ميزان يادداري درس رياضي از طريق : فرضيه دوم پژوهشي
  .وجود دارد دار اتيستيك تفاوت معنا آموزان دانشتدريس روش سنتي در 

  

  روش پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش، طرح پژوهشي  نوع تحقيقات كاربردي است كهاين پژوهش از 

 تحقيق از طرح پيش گرفتن براي انجام. كار گرفته شده استه ه بآزمايشي در اين مطالع شبه
جدول زير مراحل اجرايي طرح را نشان . بهره گرفته است ،آزمون و پس آزمون با گروه كنترل

  دهد؛ مي
  

  طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل و بدون استفاده از گزينش تصادفي .1جدول 
  گروه  پيش آزمون  ستقلمتغير م  1پس آزمون   2پس آزمون 

T3 T2  اي روش طراحي چندرسانه  T1 آزمايشي  
T3  T2  روش تدريس سنتي  T1  كنترل  

  
آزمون  هاي اوليه و پس آزمون براي كنترل تفاوت در هر دو موقعيت آزمايشي از پيش

  . استفاده شده است
  

   آماري ةجامع
دهندكه  هر تهران تشكيل ميآموزان اوتيستيك پسر ش جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش
  . مشغول به تحصيل هستند 1390-1389در مقطع پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 

  

  گزينش آن  ةو نحو ، حجمآماري ةنمون
جهت ثبت نام  ،آموزان دانشو خودداري والدين اين دسته از  عدم شناسايي دقيق اين اختالل،

  دانشم بودن جامعه آماري اين دسته از در مراكز رسمي استثنايي يك عامل بسيار مهم در ك
توجه به اينكه مدت زمان اجراي تحقيق توسط محقق، به دليل شرايط خاص  با. باشد مي آموزان
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ماه به  5/2عادي در مدت  آموزان دانشبرخالف  آموزان دانشآموزش و يادگيري اين دسته از 

 ارج از كشور در اين زمينههاي صورت گرفته در خ طول انجاميده است، و با بررسي پژوهش
و با توصيه استاد راهنما و مشاور ) 2010 ، چنگ ويي،2010 خان، ؛2001 جوس و همكاران،(

گيري در دسترس  اوتيستيك از روش نمونه آموزان دانشجهت اندازه گيري پيشرفت تحصيلي 
نفر  8 ين مطالعهبا توجه به اينكه حجم جامعه بسيار اندك بود؛ نمونه در ا .بهره گرفته شده است

 باشد ميهاي يك، سه، چهار و شش  هاي گروه كنترل شامل آزمودني شماره آزمودني .باشد مي
  .، هفت و هشت بوده استهاي دو، پنج هاي گروه آزمايش شامل شماره آزمودني و
  

  ها و ابزارهاي آن  روش جمع آوري داده
  

  اي هو نرم افزار چندرسان) آزمون آزمون و پس پيش(ها  آزمون
از سه آزمون به منظور اهداف پژوهش استفاده شده است كه همه اين ابزارها محقق ساخته 

پس از بحث و بررسي با متخصصان آموزشي مربوطه و  االت انتخابي،ؤبين س از .باشد مي
ال براي پيش آزمون ؤس 12 ال براي پيش آزمون لوزي،ؤس 12 ات اساتيد راهنما و مشاور،ينظر

در  آزمون ذوزنقه در نظر گرفته، ال براي پسؤس 17 ال براي پس آزمون لوزي،ؤس 22 ذوزنقه،
ات كارشناسان آموزش رياضي و اساتيد يها از نظر آزمون آزمون و پس استخراج و انتخاب پيش

براي بررسي روايي محتوايي استفاده شده است كه همين امر، روايي محتوايي بااليي را منجر 
دامنه پايايي در اين پژوهش از  .ز آلفاي كرونباخ استفاده شده استايز شده است؛ براي پايايي ن

نمره  .است كه با توجه به حجم اندك در اين پژوهش اين مقدار مناسب است 94/0تا  86/0
جواب اشتباه و نمره يك  نگرنمره صفر نمايا. باشد مي 1تا  0االت براساس نمرات از ؤدهي س

   . باشد مينمايانگر جواب صحيح 
 اوتيستيك، آموزان دانش، معلمان نظر متخصصان آموزشي در تهيه و ساخت نرم افزار،

ات يهاي تعليم و تربيت كودكان با اختالالت طيف اوتيسم، نظر اطالعات موجود در كتاب
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افزار  طراحي و ساخت نرم. اساتيد راهنما و مشاور و مهندسان كامپيوتر اعمال گرديده است
افزار طراحي شده  نرم .افزار صورت گرفت سي تحقيقات و با كمك چند نرمبا برر اي، چندرسانه

ـ  متوازي ذوزنقه، مثلث، لوزي، مستطيل، مربع،(هاي هندسي  آموزش انواع شكل)1 :شامل
در ارتباط با مساحت لوزي (ها  تمرين)4 مساحت ذوزنقه)3آموزش مساحت لوزي )2) االضالع
افزار شامل دو بخش  مراحل ساخت نرم. باشد ميدايي كه مربوط به كتاب پنجم ابت)و ذوزنقه

آموزش (در بخش نظري ابتدا به بررسي تحقيقات در مورد آموزش . نظري و عملي بود
ها در  اي چندرسانهاصول طراحي  و )مساحت ذوزنقه مساحت لوزي، هاي هندسي، شكل
نظري، به بررسي كتب و در بخش عملي با انتخاب مفاهيم . اوتيستيك پرداخته شد آموزان دانش

استثنايي و عادي و ساخت  آموزان دانشو نرم افزارهاي آموزشي و كمك آموزشي رياضي در 
نواقص  تكميلمحتوا اصالح شده و پس از  با نظرسنجي از معلمين،. افزار جديد پرداخته شد نرم
آن،كاربر  افزار شامل يك صفحه اصلي است كه در اين نرم. افزار مورد نظر طراحي گرديد نرم

صفحه اصلي شامل بخشهاي مختلف . كند هاي مختلف را پيدا مي امكان حركت در بين بخش
 )آموزش مساحت لوزي،آموزش مساحت ذوزنقه هاي هندسي، آموزش شكل(مفاهيم موردنظر 

اصلي،كاربر  ةصفح ـ  بعدي ةصفح ـ  قبلي ةدر هر صفحه با استفاده از كليدهاي صفح. است
افزار به علت بازخورد  هاي نرم اكثر قسمت. افزار را دارد نه در داخل نرمامكان حركت آزادا

افزار اين است كه تا  هاي اصلي اين نرم كند از ويژگي تعامل زيادي با كاربر ايجاد مي فوري،
كه جواب  و در صورتي. امكان انتقال به مرحله بعد وجود ندارد كاربر پاسخ صحيح ارائه ندهد،

  . شود ميدوباره به صفحه آموزش برگردانده  كند، نادرست را انتخاب
  

  روش اجرا 
توسط يكي از دبيران ) گروه آزمايش و گروه كنترل(هاي تدريس در دو گروه  اجراي روش

ايشان طي يك جلسه توجيهي ضمن . گيرد پايه پنجم ابتدايي ويژه اختالل اوتيسم صورت مي
نمونه كه . وهش و نحوه اجراي كار قرار گرفتدر جريان پژ اي چندرسانهآشنايي با نرم افزار 
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در قالب دو گروه كنترل و آزمايش گمارش تصادفي شدند، در مدت . باشد مينفر  8تعداد آنها 

در هر گروه صورت ها  اي آزمون دقيقه 90سه جلسه  اي اجراي آموزش و دقيقه 90چهار جلسه 
  . گرفت

  

  ها  يافته
شامل  :آمار توصيفي) الف شود؛ ش آماري استفاده ميدر تجزيه و تحليل اطالعات از دو رو

به منظور مقايسه دو گروه آزمايش  :آمار استنباطي)ب .باشد جداول، ميانگين و انحراف معيار مي
 همبسته Tهاي مورد نظر، از آزمون  و كنترل از لحاظ ميانگين نمره كسب شده در مقياس

  .شود استفاده مي
  

   آموزان گروه كنترل درس رياضي در دانش تجزيه و تحليل ميزان يادگيري
  :نتايج تجزيه و تحليل در جدول ذيل آمده است

  
  آموزان گروه كنترل تجزيه و تحليل يادگيري درس رياضي در دانش. 2جدول 

  

نمره لوزي  22( 39دست آمده بر نمره كل ه درصد تحقق اهداف آموزشي از تقسيم نمره ب
دست ه آيد؛ آزمودني شماره سه بيشترين نمره را از اين مقياس ب دست ميه ب) نمره ذوزنقه 17و 

نظر دست يافته است، آزمودني شماره يك و شش ف آموزشي مورداز اهدا % 85آورده كه به 
را ) 27(و آزمودني شماره چهار كمترين نمره  از اهداف آموزشي دست يافتند %83و %  82به 

شاخص . از اهداف آموزشي دست يافته است %70در اين گروه كسب نموده است كه تنها به 

  درصد تحقق اهداف آموزشي  نمرات آن در مقياس يادگيري رياضي  هاي گروه كنترل آزمودني
  82  32  آزمودني شماره يك

  85  33  ي شماره سهآزمودن
  70  27  آزمودني شماره چهار
  83  32  آزمودني شماره شش
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حيطه يادگيري رياضي نيز در جدول زير هاي گروه كنترل در  مركزي و پراكندگي آزمودني
  .ارائه شده است

  
  هاي گروه كنترل در حيطه يادگيري رياضي شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني .3جدول 

  
طوركه در جدول باال نشان داده شده است ميانگين اين گروه در حيطه يادگيري نمره  همان

ميزان تحقق آموزشي براي اين . باشد مي 71/2باشد؛ انحراف استاندارد اين گروه نيز  مي 31
نمره كل، گروه كنترل در اين پژوهش در حيطه يادگيري نمره  39باشد كه از  مي % 79مقياس 

  .باشد از اهداف آموزشي مي% 79 تحققدست آوردند كه مبين  هرا ب 31
  

  آموزان گروه آزمايش تجزيه و تحليل ميزان يادگيري درس رياضي در دانش
  :نتايج تجزيه و تحليل در جدول ذيل آمده است

  آموزان گروه آزمايش تجزيه و تحليل ميزان يادگيري درس رياضي در دانش .4جدول  

  
از اهداف % 100دست آورده كه به ه آزمودني شماره دو بيشترين نمره را از اين مقياس ب

از اهداف آموزشي دست  %87ست يافته است، آزمودني شماره پنج نيز به آموزشي موردنظر د

  ميانگين  آمار توصيفي
انحراف 
  استاندارد

  حداكثر  حداقل
درصدتحقق 
  اهداف آموزشي

  تعداد

ميانگين يادگيري 
  نمرات گروه كنترل

31  71/2  27  33  79  4  

  درصد تحقق اهداف آموزشي  نمرات آن در مقياس يادگيري رياضي  ايشهاي گروه آزم آزمودني
  100  39  آزمودني شماره دو
  87  34  آزمودني شماره پنج
  82  32  آزمودني شماره هفت
  94  37  آزمودني شماره هشت
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از اهداف  %82به  32را كسب نموده است؛ آزمودني شماره هفت با نمره  34يافته است و نمره 

را در اين گروه كسب نموده است  37آموزشي دست يافته است؛ آزمودني شماره هشت نمره 
هاي  شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني. ته استاز اهداف آموزشي دست ياف %94كه به 

  :گروه آزمايش در حيطه يادگيري رياضي نيز در جدول زير ارائه شده است
  

  هاي گروه آزمايش در حيطه يادگيري رياضي شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني .5جدول 

  
طوركه در جدول باال نشان داده شده است ميانگين اين گروه در حيطه يادگيري نمره  همان

ميزان تحقق آموزشي براي اين . باشد مي 11/3باشد؛ انحراف استاندارد اين گروه نيز  مي 50/35
نمره كل، گروه آزمايش در اين پژوهش در حيطه يادگيري نمره  39باشد كه از  مي% 91مقياس 

دامنه نمرات . باشد از اهداف آموزشي مي% 91دست آوردند كه مبين تحقق ه را ب 50/35
  .باشد مي 39تا  32 آموزان دانشيادگيري 

  

  اول پژوهشي ةتجزيه و تحليل فرضي
  :ه استاول پژوهش در جدول زير آمد ةنتايج تجزيه و تحليل فرضي

  
  تجزيه و تحليل فرضيه اول پژوهش .6جدول 

انحراف   ميانگين  آمار توصيفي
  استاندارد

درصد تحقق اهداف   حداكثر  حداقل
  آموزشي

  تعداد

ميانگين يادگيري 
  نمرات گروه آزمايش

50/35  11/3  32  39  91  4  

  نتيجه  معني داري T  خطاي معيار  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  متغيرها
يادگيري گروه 

  آزمايش
ييد أت  032/0  18/2  55/1  11/3  50/35  4

  فرضيه
  35/1  71/2  31  4  يادگيري گروه كنترل
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؛ ميانگين باشد مي 71/2تاندارد آن انحراف اس و 31ميانگين يادگيري گروه كنترل 
به منظور   T؛ از آزمونباشد مي 11/3و انحراف استاندارد آن  50/35يادگيري گروه آزمايش 

دهد كه  آزمون فرضيه استفاده شده است؛ نتايج تجزيه و تحليل فرضيه اول پژوهش نشان مي
درصد  ست، از آنجا كهكنترل معني دار ا تفاوت بين نمره حيطه يادگيري در گروه آزمايش و

كمتر است، بنابراين ) 05/0( داري بحراني از درصد معني) 032/0(دست آمده ه داري ب معني
شود، اما فرض پژوهش مبني بر وجود تفاوت نتيجه گيري  تفاوت رد مي نبودفرض صفرمبني بر 

اري مشاهده د شود؛ بنابراين بين نمره حيطه يادگيري در گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني مي
  . شده است

  
  آموزان گروه كنترل  تحليل و بررسي ميزان يادداري درس رياضي در دانش

  :نتايج تجزيه و تحليل در جدول ذيل آمده است
  

  آموزان گروه كنترل تجزيه و تحليل ميزان يادداري درس رياضي در دانش .7جدول

  

نتايج تجزيه و تحليل كه در جدول باال نشان داده شده است، آزمودني شماره يك نمره 
از پيش تعيين شده دست از اهداف آموزشي % 82نمره كل كسب نموده است و به  39 از 32

از اهداف  %74نمره كل كسب نموده كه به  39را از  29يافته است؛ آزمودني شماره سه نمره 
و درصد تحقق  31آموزشي از پيش تعيين شده دست يافته است؛ آزمودني شماره چهار نيز نمره 

موده است را كسب ن 26؛ آزمودني شماره  شش نيز نمره باشد مي 79اهداف آموزشي براي وي 

 درصد تحقق اهداف آموزشي نمرات آن در مقياس يادداري رياضي هاي گروه كنترل آزمودني

 82 32 آزمودني شماره يك

 74 29 آزمودني شماره سه

 79 31 آزمودني شماره چهار

 68 26 آزمودني شماره شش



  
  43                       ...اي بر ميزان يادگيري و يادداري درس رياضي آموزش چندرسانه تأثير

 
شاخص مركزي و پراكندگي  .از اهداف آموزشي از قبل پيش بيني شده رسيده است %68و به 

  :هاي گروه كنترل در حيطه يادداري رياضي نيز در جدول زير ارائه شده است آزمودني
  

  هاي گروه كنترل در حيطه يادداري رياضي شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني .8جدول 

  
طوركه در جدول باال نشان داده شده است ميانگين اين گروه در حيطه يادداري نمره  همان

ميزان تحقق آموزشي براي اين . باشد مي 65/2باشد؛ انحراف استاندارد اين گروه نيز  مي 50/29
نمره كل، گروه كنترل در اين پژوهش در حيطه يادداري  39باشد كه از  درصد مي 75مقياس 

دامنه . باشد درصد از اهداف آموزشي مي 75دست آوردندكه مبين تحقق ه را ب 50/29نمره 
  .باشد مي 32تا  26 آموزان دانشنمرات يادگيري 

 حداكثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين آمار توصيفي
درصدتحقق 
 اهداف آموزشي

 تعداد

ري ميانگين ياددا
نمرات گروه 

 كنترل

50/29 65/2 26 23 75 4 
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  آموزان گروه آزمايش دداري درس رياضي در دانشتجزيه و تحليل ميزان يا

  :نتايج تجزيه و تحليل در جدول ذيل آمده است
  

  آموزان گروه آزمايش تجزيه و تحليل ميزان يادداري درس رياضي در دانش. 9جدول 

  
از اهداف آموزشي دست يافته  %100به  39آزمودني شماره دو و شماره هشت با نمره 

اهداف آموزشي دست يافته است؛  %92و به  هرا كسب نمود 36آزمودني شماره پنج نمره . است
از اهداف % 92نمره كسب نموده است كه به  39را از  36ت نيز نمره آزمودني شماره هف

هاي گروه آزمايش در حيطه  شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني.آموزشي دست يافته است
  :يادداري رياضي نيز در جدول زير ارائه شده است

  
 رياضي هاي گروه آزمايش در حيطه يادداري درس شاخص مركزي و پراكندگي آزمودني .10جدول 

  

  درصد تحقق اهداف آموزشي  نمرات آن در مقياس يادداري رياضي  هاي گروه آزمايش آزمودني
  100  39  آزمودني شماره دو
  92  36  آزمودني شماره پنج
  92  36  آزمودني شماره هفت
  100  39  آزمودني شماره هشت

انحراف   ميانگين  آمار توصيفي
  استاندارد

درصدتحقق اهداف   حداكثر  حداقل
  آموزشي

  تعداد

ميانگين يادداري نمرات 
  گروه آزمايش

50/37  73/1  36  39  96  4  
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طوركه در جدول باال نشان داده شده است ميانگين اين گروه در حيطه يادداري نمره  همان

نمره كل، گروه آزمايش  39از . باشد مي 73/1اين گروه نيز  باشد؛ انحراف استاندارد مي 50/37
از % 96دست آوردند كه مبين تحقق ه را ب 50/37در اين پژوهش در حيطه يادداري نمره 

  .باشد مي 39تا  36 آموزان دانشدامنه نمرات يادداري . باشد اهداف آموزشي مي
  

  تجزيه و تحليل فرضيه دوم پژوهشي
  :فرضيه اول پژوهش در جدول زير آمده استنتايج تجزيه و تحليل 

  
  تجزيه و تحليل فرضيه دوم پژوهش .11جدول 

  
؛ ميانگين باشد مي 73/1انحراف استاندارد آن  و 50/37نگين يادداري گروه آزمايش ميا

به منظور   T؛ از آزمونباشد مي 65/2و انحراف استاندارد آن  50/29يادداري گروه كنترل 
دهد كه  آزمون فرضيه استفاده شده است؛ نتايج تجزيه و تحليل فرضيه دوم پژوهش نشان مي

و كنترل معني دار است، از آنجا كه درصد مايش يادداري در گروه آزتفاوت بين نمره حيطه 
كمتر است، بنابراين ) 05/0(از درصد معني داري بحراني) 002/0(دست آمده ه داري ب معني

شود، اما فرض پژوهش مبني بر وجود تفاوت نتيجه گيري  تفاوت رد مي نبودفرض صفرمبني بر 
داري مشاهده  داري در گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنيشود؛ بنابراين بين نمره حيطه ياد مي

   .شده است
  

انحراف   ميانگين  تعداد  متغيرها
  استاندارد

  نتيجه  معني داري T  خطاي معيار

يادداري گروه 
  آزمايش

4  50/37  73/1  87/0  

06/5  

  
002/0  

  
  ييد فرضيهتأ

يادداري گروه 
  كنترل

4  50/29  65/2  32/1  
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  نتيجه گيري و پيشنهاد 
توان دريافت كه تفاوت دو گروه آزمايش و كنترل پس از آموزش به  با مراجعه به جداول مي

افزار  لذا در سطح نمره كلي، آموزش به كمك نرم. نفع گروه آزمايش افزايش يافته است
. تر از روش سنتي بوده استمؤثرم در ميزان يادگيري و هم در ميزان يادداري ه اي چندرسانه

و پارسونز وميچل  )2001( و جويس و همكاران )2000( مورهاي  نتايج اين پژوهش با يافته
 و همكاران ؛ پارسونز)2005( ؛ چنگ و مور)2005( ؛ چنگ)2005(؛آيرز و النگ آن )2002(
و راينروهمكاران  )2007(؛ سيگافوس و همكاران )2007( مك كوي و هرمانسن ؛)2005(
در اين مطالعات نيز يادگيري در  .باشد ميهمسو ) 2010( و خان)2010( و چنگ و يي) 2009(

در مقايسه با رويكردهاي رايج افزايش  اي چندرسانههاي گوناگون با كمك كامپيوتر و  زمينه
يك محيط امن و  و شود ميش آموز درگير به دليل اينكه در يادگيري چند حس دان يافته است،
وجود ه هاي جهان واقعي را براي او ب بيني و دور از استرس قابل پيش منسجم، ساختاريافته،

آموزش مبتني بر رايانه براي . هاي ويژه بپردازد تواند به تكرار مهارت آورد و دانش آموز مي مي
ترين آنها  متيارات فراواني است كه مهمكودكان دچار اختالل در خود ماندگي داراي مزايا و ا

  :عبارت است از
هاي موزون و خاص به صورت همزمان به  با ارائه تصاوير ديداري و شنيداري و آهنگ -

 .كند يادگيري واقعي كمك مي

گرفته شده به محيط جديد ايجاد كرده و به تعميم مطالب فرادر محيط يادگيري تنوع  -
 .كند كمك مي

رايانه مشكالت اجتماعي و يا احتمال وقوع آنها را در كودكان  ارائه آموزش به كمك -
 .دهد درخود مانده كاهش مي

 .دهد تمركز و توجه كودكان درخود مانده را افزايش مي -

 .كند ها در محيط هاي جديد كمك مي به تعميم مهارت -

 .سازد هاي يادگيري را امكان پذير مي عادي سازي محيط -
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 .كند يش بيني ميهاي يادگيري را قابل پ محيط -

اي  هاي الزم از طريق غني كردن محيط يادگيري به گونه ها و آموزش به افزايش حمايت -
 كند هاي يادگيري ديگر تعميم داده شود كمك مي ها به محيط كه اين راهبردها و روش

  ).2003 ،2و كاليوبي1ميچل(
مي توان به اين موارد ات شده است، تأثيرگيري كلي از داليلي كه باعث بروز اين  در نتيجه
باز بيني فعاليت آموزشي و خطاها ، تجربيات يادگيري چند حسي در امر آموزش: اشاره كرد

آموز در امر  فعاليت دانش ل،نظيم محتواي آموزشي از ساده به مشك، تآموز توسط دانش
كاهش اضطراب در حين آموزش و افزايش  ،قابل پيش بيني بودن محيط يادگيري، يادگيري

 ،دريافت بازخورد مناسب و فوري، انايي تصميم گيري و حس اعتماد به نفس در دانش آموزتو
رهايي از شرمندگي ناشي از انجام ، افزايش تمركز و توجه ،قابليت تكرار برنامه در هر زمان

هاي پژوهش  با توجه به يافته .اشتباه در محيط يادگيري و ايجاد محيط امن و انفراديگرفتن 
 مؤثراوتيستيك  آموزان دانشآموزشي در آموزش رياضي به  اي چندرسانهد كه مشخص گردي

هاي نوين آموزش، مداخالت درماني و آموزشي بر پايه  لذا با گسترش فناوري .بوده است
زيرا اين . در خود مانده بسيار مفيد و جذاب است آموزان دانشافزارهاي آموزشي براي  نرم

هاي آماده و  هاي بالقوه خويش نياز ضروري به ارائه محرك ييبراي بهبود توانا آموزان دانش
ها و ارائه بازخوردهاي  وجود آوردن اين محركه نرم افزارهاي آموزشي، با ب. فوري دارند

گيري  لذا به منظور بهره. دارد آموزان دانشهاي اين دسته از  سريع نقش اساسي در بهبود توانايي
هاي الزم در زمينه چگونگي  آموزش شود مي، پيشنهاد امكانات آموزان از اين دانشاين دسته از 

. داده شود آموزان دانشو والدين اين ر امر آموزش به مربيان و معلمان ها د كاربرد اين فناوري
هاي نوين آموزش را در  والن آموزش و پرورش استثنايي زمينه كاربرد فناوريؤهمچنين مس

 .  آموزش و پرورش استثنايي فراهم سازند

                                                 
1. Michel,P.  
2. Kaliouby , R. 
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  هاي پژوهش محدوديت
ي مواجه است كه محقق اين يها اي بسته به موقعيت و شرايط با محدوديت مطالعه هر

  :پذيرد مطالعه مي رساندنها را براي به انجام  محدوديت
هايي  نمونه مطالعه روي مدارس شهر تهران بوده است كه تعميم نتايج را با محدوديت -

  .كند مواجه مي
خاصي در خصوص موضوع مورد تحقيق صورت نگرفته بود و جهت  در ايران پژوهش -

پژوهشگر موفق شد از طريق  دسترسي به منابع انگليسي مناسب با تالش و صرف زمان،
  .هاي ديگر به منابع دسترسي پيدا كند دانشگاه
محقق دريافته است كه مطالعه روي اختالالت يادگيري : زمان اندك اجراي پژوهش -

  .بيشتري داردنياز به زمان 
كار نمايد و بيشتر روي آموزش  آموزان دانشهاي اجتماعي  مطالعه نتوانسته روي جنبه -

  .متمركز شده است
گيري  له در مرحله نمونهئحجم جامعه در شهر تهران بسيار اندك است و همين مس -

  .مشكالتي را نيز فراهم آورده است
  .محدوديت در ثبت وقايع به صورت فيلم وتصوير -
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