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 چكيده

آموزشـي علـوم تجربـي پايـه پـنجم بـر ميـزان يـادگيري و          يا چندرسـانه  ريتأثبررسي  باهدفپژوهش حاضر 

روش پژوهش حاضـر از نـوع آزمايشـي و     .پايه پنجم ابتدايي صورت گرفت يذهن توان كم آموزان دانشيادداري 

 بـه صـورت  ي كالس پنجم ابتـدايي شـهر اراك بـود كـه     ذهن توان كمدختر  آموزان دانشجامعه آماري شامل همه 

نشـان داد كـه ميـزان يـادگيري      هـا  افتـه ي. ي شـدند بنـد  ميتقسـ تمام شمار و تصادفي در دو گروه آزمايش و گـواه  

گروه آزمايش كه تحت آموزش سنتي، رسانه بودند در مقايسه با گروه گواه كه تنها آموزش سنتي  آموزان دانش

گروه آزمايش در  آموزان دانشهمچنين در ميزان يادداري . معناداري افزايش داشت به طور را تجربه كرده بودند

برتـري ميـزان    بـه دسـت آمـده   نتـايج  . نشـد  دييتأمقايسه با گروه گواه تفاوت وجود داشت اما در سطح معناداري 

با آموزش سنتي دريافـت  آموزشي همراه  يا چندرسانهي را نشان داد كه مطالب را از طريق آموزان دانشيادگيري 
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  مقدمه

گسترش يافت و در اين  1980ة دهاز  )ي شناختيبازتاني، آموزش، بازآموز(ي بخش توان

، منجر ديبخش يميي كه عملكرد شناختي افراد را بهبود ها وهيشي فراوان به ابداع ها كوششراستا 

، در گردد يمي شناختي افراد بررسي ها تيفعالدر پردازش اطالعات تمام  ازآنجاكه. شد

 شود يمو بسيار بكار گرفته  رود يمي رويكرد مسلطي به شمار ذهن توان كمي كودكان بخش توان

  ).1381شهرامي، (

ي آموزشي ها يبند طبقهاست كه در  2ذهني خفيف مانده عقبواژه  معادل 1يذهن توان كم

 85ذهني، تقريباً  مانده عقببيشترين تعداد افراد . شود يمنيز بر آن نهاده  3ريپذ آموزشعنوان 

، فر يالنيم(است  70تا حدود  55 -50 ميزان هوشبهر آنها بين. درصد به اين گروه تعلق دارند

ي مربوط به ها در حوزهيل ناتواني شناختي و استعداد محدود آنها به طور معمول به دل). 1384

مفاهيم را . ي ويژه آموزشي دارندها روششناخت و يادگيري دچار مشكل هستند و نياز به 

محدود است و براي يادگيري به تمرين و تكرار بيشتر  دقتشان، تمركز و كنند ينمخوب درك 

. يادگيري مفاهيم است در حوزهي ذهن توان كمكان ناتواني بيشتر كود. )همان منبع(نياز دارند 

ي تجارب و ده سازمانبراي  كودك .ي و تعميم دچار ناتواني هستندساز مفهوماغلب آنها در 

، اين امر نيازمند كند يمي وقايع بند طبقهبراي منظم كردن و ساده كردن دنياي اطراف شروع به 

و تحول مفاهيم است  رمشابهيغتوانايي تشخيص عوامل مشترك و عمومي موضوعات 

اين دسته از كودكان در پردازش اطالعات، سرعت ). 1377، به نقل از رونقي، 4كرك(
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هستند و  ناكارآمدي و تشخيص راهبردهاي مناسب شناختي ضعيف و ريكارگ بهپردازش و 

 با نقص و نارسايي همراه است، متخصصان اين همساالنشانعملكرد حافظه آنها در مقايسه با 

و به عوامل  مدت كوتاهامر را به دليل پايه و اساس ساختار تمرين و تكرار به ويژه در حافظه 

بر اين اساس در تمام الگوهاي پيشنهادي براي توضيح . دهند يمفراگيري و بازيابي نسبت 

ي مناسب براي ها ياستراتژي اطالعات دريافت شده، انتخاب ده سازمانعملكرد حافظه توجه، 

اطالعات و راهبردهاي استفاده در به خاطر سپاري، حفظ كردن، انتقال اطالعات از  يبند جمع

، 1هيالواني( رنديگ يمقرار  موردتوجه، بازيابي و فراخواني بلندمدتبه  مدت كوتاهحافظه 

در پژوهش خود اساس كار حافظه در كودكان با درجات ) 2010( 2اسچوچاردت). 1995

در رابطه با ضعف مهارت  هايش مكرراً نمود او در پژوهش مختلف معلوليت فكري را بررسي

ي مختلف هوشي كه با افزايش ميزان ها درجهي فردي و تفاوت بين ها تفاوتبه  كار حافظه

در آن پژوهش به مشكالت مربوط به پردازش . ، اشاره دارندابدي يمناتواني هوشي افزايش 

. است شده اشارهي ذهن توان كمتي در افراد يكي از داليل مهم اختالل شناخ به عنواناطالعات 

خفيف تا متوسط گوياي آن  يذهن توان كمآموزان  ي دانشليتحص شرفتيپ ينةدر زمپژوهش 

علوم تجربي . ي دارندا مالحظه قابل ريتأخي سوادآموزة طيحاست كه آنها به طور معمول در 

ضمن كاربردي بودن مفاهيم آن، كه  رود يم به شماردروس اساسي در دوره ابتدايي  ازجمله

را از محيط پيرامون افزايش داده و اطالعات مفيدي در جهت  آموزان دانشآگاهي و شناخت 

در رابطه با بهداشت فردي و اجتماعي  به خصوصرفع نيازهاي روزمره و رشد عادات مناسب 

ي ها روشتا  كند يمبه كودكان كمك  3فراگيري علوم تجربي. دهد يمدر اختيار آنها قرار 

بايد مفاهيمي را  آموزان دانشبراي اين منظور . شناخت دنياي اطراف خود را بهبود بخشند
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كودكان بايد . كسب كنند كه به آنها كمك كند تا تجارب خود را با يكديگر مرتبط سازند

 ها تيفعالاين . ي، كاربرد و آزمايش كردن را بياموزندده سازماني كسب اطالعات، ها روش

ي هوشمندانه ريگ ميتصمو آنان را براي  كند يمايي آنها را در درك دنياي اطراف تقويت توان

آموختن علوم تجربي، سوادآموزي و حساب كردن امري . دهد يمو حل مسائل زندگي ياري 

روزمره در ارتباط است و با گسترش و پيشرفت  يبازندگضروري و اساسي است كه 

به آموزش راه  تر شيبآموزش علوم  گريد بيان به. شده است تر شيبتكنولوژي اهميت آن 

امروزه بيش از  .كه آگاهي از آن براي كودكان الزم و ضروري است پردازد يميادگيري 

به تعليم و تربيت اين گروه از كودكان نيز  يجهدر نت شود يم بهادادهگذشته به تعليم و تربيت 

ي ها ييناتواناو  ها يژگيوتا ضمن شناخت  گرفته مانجاي بسياري ها تالشتوجه بيشتري شده و 

اين گروه بتوانند براي آنها شيوه مناسبي از آموزش را ارائه دهند تا اين دسته از كودكان نيز 

ي بسياري نيز ها پژوهششوند  مند بهرهي خود بتوانند از آموزش مناسب ها ييتوانافراخور 

  .است گرفته انجامكاهش و رفع مشكالت اين دسته از كودكان  باهدف

نيازمند تغيير و تحول است و تغيير و تحول مستلزم تغيير نگرش و استفاده  پيشرفت و توسعه 

ي آموزشي از كارايي و ها يا چندرسانهي جديد و ها يفناور. ي نوين استها روشاز ابزار و 

ي ها مؤلفهفرايند ياددهي و يادگيري و ديگر  اساس پايه و به سرعتتوانايي برخوردارند و 

ي، فرآيند يادگيري و به خبرپردازبر اساس نظريه  .دهند يمقرار  ريتأثآموزشي را تحت 

عامل اساسي در يادگيري . گيرند و بررسي قرار مي مورد مطالعهيادآوري در ارتباط با يكديگر 

و دستيابي به اطالعات در مواقع  بلندمدتو يادآوري در انسان انتقال اطالعات به حافظه 

ي ها طيمحهمزمان، همراه با موسيقي، تنوع در  تصاوير ديداري و شنيداري ارائه .ضروري است

 بر اساسآموزشي  شده مشخصهمخواني محتوا با اهداف  يادگيري، تعميم مطالب،

و تشويق فراگير اضطراب، ايجاد انگيزه  كاهش هاي جسمي، رواني و شناختي مخاطبان، ويژگي
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ي ريكارگ بهي ها يژگيوبه ادامه و پيگيري مطالب، دريافت بازخورد مناسب و فوري از 

ي ازهاينداراي  آموزان دانشيي بسياري در كاهش مشكالت كارآاست كه  ها يا چندرسانه

در جريان . است انتقال و  نقلبه معني واسطه، وسيله، رابط و وسيله  1رسانه .دارند عهده بر يژهو

زاده و  خاقاني(ي در تسهيل انتقال پيام بين فرستنده و گيرنده دارد ا عمدههر ارتباطي رسانه سهم 

شامل  ها رسانهاين . است چند رسانهي از تركيب ا مجموعه 2يا چندرسانه). 1388شكرالهي، 

راي نخستين بار ي با چندرسانهي ها فناوري نظام. باشند يمصوت، تصوير، متن، انيميشن، رنگ 

ي درس نيز راه ها كالسدر تبليغات به كار گرفته شد و  قدرت و انعطاف آن باعث شد تا به 

ي در انتقال اطالعات از طريق مختلف و پوشش ا چندرسانهي ها ستميسامكانات متعدد . يابد

ابزار به يك  ها باعث شد تا اين نظام) ي يادگيريها سبك(ي مختلف يادگيري ها وهيشدادن به 

ي و افزار سختعلم رايانه در ابعاد  روزافزونو نيرومند آموزشي تبديل شوند و با پيشرفت  مؤثر

يي چون ها حالتي، اطالعات از حالت فقط متن به ا چندرسانهي ها ي و ظهور فناوريافزار نرم

ي آموزشي ها يا چندرسانه). 1384زارعي زواركي، (تصوير، صوت و انيميشن مجهز شوند 

ي بر يادگيري ا ژهيو ديتأكاز تجارب يادگيري هستند كه در آنها  افتهي سازماني ها برنامه شامل

به نقل از زارعي زواركي،  1993، 4، مولندا وراسل3هاينيك(از طريق حواس مختلف است 

 مهمترين .)همان منبع( شوند ييادگيري م يها طيشدن مح تر يها باعث غن اي چندرسانه). 1384

ي در ارائه و دستيابي ريپذ انعطافي ديگر آموزشي ها شكلنسبت به  ها يا چندرسانهمزيت 

اي كمك به  چندرسانههدف اصلي از كاربرد . ي بازخورد استساز فراهمسريع به اطالعات و 

، به نقل از زارعي 2008، 5اركان و اكويونلر(است  آموزان دانشيادگيري و ارتقاء سواد 
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و فناوري در  ها رسانهاز  مورد استفادهدو رويكرد عمده در  يكلطور به). 1391زواركي، 

با  توانند يمو فناوري استفاده كنند و هم  ها رسانهاز  توانند يم آموزان دانش. مدارس وجود دارد

ها براي آموزش انواع  اي استفاده از چندرسانه ).1384بيابانگرد، ( اموزنديبو فناوري  ها رسانه

ي يادگيري نيز ها بازدهيادگيري و  .)1384زارعي زواركي، (رايج است  يادگيري يها بازده

ختي باعث افزايش دانش و اطالعات و شنايادگيري در حيطه . ي متفاوت استها طهيحداراي 

 و دري حركتي ها مهارتحركتي بهبود عملكرد و  –در حيطه رواني . شود يم ها ييتوانارشد 

بازده يادگيري  به عنوان ها نگرشحيطه عاطفي و نگرشي به تغيير در عواطف و احساسات و 

در فرآيند  ها چند رسانه). 1390، به نقل از دارابي و اميري،1382ي،آباد يعل(شود  يماشاره 

، آنها اساس اند دادهي را به خود اختصاص ا ژهيوجايگاه  و معلوماتانتقال دانش، مهارت 

و توجه و  عالقه فراگير را جلب  آورند يمرا براي تفكر و ايجاد مفاهيم به وجود  يلمس قابل

و تجارب عيني و واقعي  سازند يمو پايدار را فراهم  مؤثري يادگيري سريع، ها نهيزم. ندينما يم

كه كسب آن از  سازند يميي را فراهم ها تيموقع ها چند رسانه، دهند يمقرار  اريدر اخترا 

در حيطه شناختي براي گسترش دانش  تواند يم ها رسانه. نيست ريپذ امكانيگر هاي د راه

. عمومي و فراگيري مفاهيم اساسي و كليدي اطالعات مناسب را براي فراگيران فراهم سازند

. دهند يمرا نظام نمادي، پيام، يادگيرنده و تكليف آموزشي تشكيل  ها رسانهي كاربرد ربنايز

ي آنها ما را در انتخاب رسانه كارآمد ياري ها يژگيوو شناخت  ها رسانهآگاهي از انواع 

ي نوين فناوري بايد موجب تقويت ها وهيشي رسانه و ريكارگ به. )همان منبع( رساند يم

ي از يك ريگ جهينتقياس يا استدالل كالمي يا توانايي  توانايي تعميم موضوع، ازجمله ها ييتوانا

، توانايي ها شباهتو  ها تفاوتي انحرافي، توانايي كشف ها نكتهقضيه ساده، توانايي كشف 

به نقل  2004 ،1پوالنكو(ي شود ذهن توان كم در كودك مسئله حلي سازنده و توانايي زير طرح
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ي روشني ها افقفناوري آموزشي موجب پيدايش ). 1390از اميني، افروز، احدي و همكاران، 

عادي  آموزان دانشو حوزه مطالعات علوم را نه تنها براي   است شده تيو تربدر حوزه تعليم 

فناوري  افزايش تقاضا براي كاربرد. با نيازهاي ويژه نيز گشوده است آموزان دانشبلكه براي  

ي كاربرد رسانه در رگذاريتأثگوناگون حاكي از  يها پژوهشو انجام  وپرورش آموزشدر 

يي را در حوزه ها پژوهشگران  شده تا پژوهشتربيتي سبب  مسائلاهميت . باشد يمآموزش 

 باهدف مؤثري ها روشو  ها وهيشي و بررسي ذهن توان كمتعليم و تربيت، شناخت كودكان 

نقطه  هرحال بهمحدود است ولي  ها پژوهشاين  اگرچه. كاهش مشكالت آموزشي انجام دهند

 سهيمقا به منظورپژوهشي  در همين راستا. باشد يمها  آغازي براي گسترش اين دسته از پژوهش

سه شيوه اثربخش آموزش مستقيم، آموزش به كمك رايانه و آموزش تركيبي در جهت 

در اين پژوهش . داراي اختالل رياضي صورت گرفت آموزان دانشكاهش مشكالت 

سه گروه تحت آموزش به سه شيوه . در چهار گروه جاگماري شدند به تصادفآموزان  دانش

. گروه كنترل و به شيوه مرسوم آموزش را دريافت نمودند به عنوانگروه چهارم نيز  شده يانب

آموزش به شيوه مستقيم، آموزش به كمك رايانه و  ريتأثبررسي شد و  ها گروهدر پايان نتايج 

داراي  آموزان دانشي آزمايشي مرسوم در كاهش مشكالت ها روشاز  مؤثرترآموزش تركيبي 

در پژوهش ديگري ). 1391ي، ميو كرمعتمدي، برقي ايراني ( داده شد اختالل رياضي تشخيص

ي ذهن توان كم نو بالغي از آسيب جنسي در دختران ريشگيدر پي ساز منياآموزش  باهدفكه 

ي جنسي در حفظ احترام به حريم جنسي و ساز منيانشان دادند كه آموزش  ها افتهي. انجام شد

گر در اين پژوهش  پژوهش. بوده است مؤثري جنسي ريپذ بيآسي در برابر ا مقابلهي ها مهارت

عليايي زند و وكيلي، (نمود ي آموزشي را پيشنهاد ها رسانهو  يكمك آموزشاستفاده از وسايل 

اي بر ميزان يادگيري و يادداري  چندرسانهآموزش  ريتأثدر پژوهش ديگري با عنوان ). 1391

روش (مقايسه دو روش تدريس سنتي  فباهدكه درخودمانده  آموزان دانشدرس رياضي 
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نتايج حاكي از برتري روش . اي انجام شد چندرسانه و) متداول در مدارس استثنايي

ي درسي كودكان داراي نيازهاي ها كتابدر رابطه با  پژوهشي. در تدريس بود يا چندرسانه

تحليل محتواي كتاب علوم تجربي  باهدفدر اين پژوهش كه . انجام شد يآموزش يژهو

ي علوم دوره ابتدايي ها كتابي انجام گرفت، نتايج حاكي از آن بود كه ذهن توان كمكودكان 

ي درسي ها كتاباز منظر تصويرگري نسبت به شاخص مطلوب  يذهن توان كمكودكان 

ي قرار مناسب تيدر موقع )تصاوير مناسب با محتوا، رنگ تصاوير و شكل و اندازه تصاوير(

و يادگيري شده  سيدر تدرظهور فناوري باعث تغيير مداوم ). 1382واشقاني فراهاني، (ندارند 

يكي از  به عنوانابزار آموزشي و نيز  به عنواني و مجازي ا شبكهاست و رايانه و امكانات 

 ، به نقل از زارعي1گريسون و اندرسون(است  شده رفتهيپذي آموزشي ها نظامامكانات مهم در 

 وپرورش آموزش، در بررسي كه با عنوان كاربرد رايانه در 2ويكي شارپ). 1384زواركي 

داراي نيازهاي ويژه انجام داد،  آموزان دانشي طرح درس براي ساز مناسباستثنايي جهت 

ي گوناگون كه امكان دريافت بازخورد ديداري و شنيداري را فراهم افزارها نرمي ريكارگ به

كاروترز و ). 1387به نقل از عل يار زنجاني، (را  بسيار كارآمد توصيف كرده است  سازند يم

يي ها روش ازجملهاستفاده از تصاوير، تحليل تكليف و الگوسازي  كند يم عنوان) 2004( 3تايلر

). 1384به نقل از بهراد، (قرار گيرند  يمورد بررسهستند كه براي آموزش اين كودكان بايد 

يك رسانه الكترونيكي افزون بر اينكه يك منبع يا مواد آموزشي براي تقويت و  وانبه عنرايانه 

نقش مهم آموزگار را در رونق بخشيدن به  تواند يمتوسعه فرآيند يادگيري و ياددهي است، 

 كنند يمبيان ) 1993( 4هاينيك و راسل). 1384افضل نيا، (تداوم يادگيري ايفا كند  رويكرد

                                                                                                                
1. Gryson & Anderon 

2. SharpWiki 

3. Carotherz  & Tyler 

4. Haynyk  & Russell  
 



 9  ...تاثير چندرسانه اي آموزشي علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي بر ميزان

از تجارب يادگيري را براي افراد يا  افتهي سازمانيي ها برنامه تواند يمشي هاي آموز چندرسانه

 شود يمي بر يادگيري از طريق حواس مختلف ا ژهيو ديتأكفراهم آورند كه در آنها  ها گروه

يي جهت كشف گشا مسئله به صورت تواند يم ها يا چندرسانه). 1384ترجمه زارعي زواركي، (

يي و تفكر منطقي را تسهيل گشا مسئلهي كه ا حادثهي ها يباز صورتبه باشند يا  ها حل راه

 ندينما يم، عمل بخشند يمي تجسم فضايي را بهبود ها ييتواناو مهارت حركتي،  ندينما يم

ي كردهايروي نوين آموزش و ها وهيشبا اين توصيف ضرورت نقش و اهميت ). 1372ماهر، (

ها در يادگيري و يادداري  اي چندرسانهز جديد در فرآيند آموزش به ويژه استفاده ا

 مسئلهبنابراين در پژوهش حاضر نيز ؛ ي بسيار حائز اهميت استذهن توان كم آموزان دانش

اي آموزشي علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي بر ميزان يادگيري  چندرسانهآيا : تحقيق عبارت بود

  دارد؟ ريتأثي  ذهن توان كمآموزان  و يادداري دانش

 يا چندرسانه ريتأثمين اساس هدف كلي پژوهش حاضر نيز عبارت بود از بررسي بر ه

ي ذهن توان كمآموزان  آموزشي علوم تجربي پايه پنجم بر ميزان يادگيري و يادداري دانش

با توجه به اين هدف كلي، اهداف ويژه به . 1388 - 89 دختر شهر اراك در سال تحصيلي

 :شرح زير بود

علوم تجربي بر ميزان يادگيري  دشدهيتولاي آموزشي  چندرسانه ريتأثبررسي  -  1

 .يذهن توان كمدختر  آموزان دانش

علوم تجربي بر ميزان يادداري  دشدهيتولاي آموزشي  چندرسانه ريتأثبررسي  - 2

  .يذهن توان كمدختر  آموزان دانش

  

 



 1393 تابستان، 14وم، شمارة فصلنامة افراد استثنايي، سال س                                                             10

  روش

  يريگ نمونهجامعه، نمونه و روش 

جامعه . بود با گروه كنترل آزمون پس - آزمون شيپبا طرح پژوهش حاضر شبه آزمايشي 

آموزان دختركم توان ذهني  پايه پنجم ابتدايي شهر  دانشهمه حاضر شامل  پژوهشآماري در 

. نمونه آماري نيز نمونه تمام شمار از جامعه آماري بود. بود 1388 – 89اراك در سال تحصيلي 

 نفره هفتپنجم شهر اراك بود كه در دو كالس  دختر پايه آموزان دانشنفر  14اين تعداد شامل 

 به عنوانگروه آزمايش و ديگري  به عنوانكالس  تصادف يك به صورت. بودند قرارگرفته

  .گروه كنترل در نظر گرفته شد

  روش اجرا

آموزشي علوم تجربي پايه پنجم توسط محقق و  يا چندرسانهپس از طراحي و توليد 

هماهنگي با مسئوالن مربوطه و توجيه معلمان در ارتباط با انجام  مشخص نمودن مدرسه و

تصادفي  به صورتسپس . در هر دو كالس اجرا شد يآزمون شيپابتدا  ،چگونگي اجراي پروژه

. گروه گواه انتخاب شدند به عنوانگروه آزمايش و كالس ديگر  به عنوان ها كالسيكي از 

دريس مفاهيم سه بخش قلب و شش، هشت جلسه ت(گروه آزمايش در معرض متغير مستقل 

كتاب علوم پايه پنجم ابتدايي  يها سرفصلماده منطبق با  يها حالتزمين و تبديل  ي كره

تدريس شده در قالب  تكرار مطالبو هشت جلسه تمرين و  يذهن توان كم آموزان دانش

و در  شده ساختهبيلدر توسط محقق  ايمد يمولتآموزشي  افزار نرمكه با استفاده از  يا چندرسانه

و گروه گواه تحت آموزش سنتي قرار گرفتند، سپس از هر دو گروه  )سنتي تلفيق با آموزش

ميزان  يريگ اندازه باهدفديگري  آزمون پسبه عمل آمد و بعد از گذشت دو هفته  آزمون پس
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هش پژو يها هيفرضشد و از طريق مقايسه در دو گروه  يآور جمع ها داده. يادداري اجرا گرديد

  .قرار گرفت يمورد بررس

  ها دادهابزار گردآوري 

در اين پژوهش، آزمون يادگيري و يادداري است كه مجموعه  ها داده يابزار گردآور

دو  و در شده يطراحبر اساس محتواي درس علوم تجربي پايه پنجم كودكان استثنايي  ها سؤال

كه ميزان يادگيري در آن سنجيده ) 1آزمون پس(بالفاصله پس از آموزش  نخستمرحله آزمون 

اجرا شد كه ) 2آزمون يادداري( نخست آزمون پسشد و آزمون ديگر دو هفته پس از انجام 

محقق بعد از . ديسنج يم ،را از مطالبي كه ياد گرفته بودند آموزان دانشميزان يادداري 

و  قراردادان مربوطه معلمان و متخصص در اختيارآنها را  يريگ اندازهگردآوري و ساخت ابزار 

در اين  يريگ اندازهميزان پايايي ابزار . خود اطمينان حاصل كرد يها آزموننسبت به روايي 

برآورد گرديد ) 97/0(مقدار  محدودشدهموازي  يها فرمپژوهش با استفاده از برآورد پايايي 

  .باشد يمو مناسبي  قبول قابلكه ميزان 

  ها داده ليوتحل هيتجزروش 

رسم جدول، نمودار، ميانگين و (آمار توصيفي  يها روشاز  ها داده ليوتحل هيتجزبراي 

 افزار نرمبا استفاده از ) ويتني من Uآزمون نا پارامتري (و آمار استنباطي ) انحراف استاندار

  .استفاده شد SPSSآماري 

  

                                                                                                                
1. Post test 

2. Retention test    
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  نتايج

آموزشي علوم تجربي پايه پنجم در افزايش ميزان  يا چندرسانهاستفاده از  :فرضيه اول

  .دارد ريتأثدختركم توان ذهني  آموزان دانشيادگيري 

  در دو گروه سنتي رسانه و سنتي آزمون شيپمقايسه شاخص آماري . 1جدول 

  اريمع انحراف  ميانگين نمرات  تعداد آزمودني  گروه  رييتغ
ميانگين 

  رتبه

سطح 

  معناداري

  آزمون شيپ
  00/6  42/2  28/10  7  رسانهسنتي 

209/0  
  00/9  47/2  85/11  7  سنتي

  

در دو گروه سنتي رسانه و سنتي با استفاده از آزمون ناپارامتري  آزمون پسمقايسه شاخص آماري . 2جدول 

u ويتني من  

ابزار 

  يريگ اندازه
  گروه

تعداد 

  آزمودني

ميانگين 

  نمرات

 انحراف

  اريمع 

ميانگين 

  رتبه
  مقدار آماره

u 

سطح 

  معناداري

  آزمون پس

سنتي 

  رسانه
7  42/18  59/1  36/9  

5/11  097/0  

  64/5  59/2  50/16  7  سنتي

با . است شده استفادهويتني  من uبراي بررسي اين فرضيه با توجه به حجم نمونه از آزمون 

ي ناپارامتري ها آزمونويتني يك آزمون ناپارامتري است و در  من uعنايت به آنكه آزمون 

به نقل  1كنوور(گزارش كرد ) α =10/0( يعني درصد 10را تا ) α(سطح خطاي نوع اول  توان يم

و مقدار ) α = 10/0(توجه به  با 2جدول بر اساس نتايج مندرج در ). 1372از هاشمي پرست، 

                                                                                                                
1. Knvvr 
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)5/11 u= ( نتيجه گرفت كه نمرات گروه آزمايش در آزمون  توان يمدرصد  90با اطمينان

به  .از ميانگين نمرات يادگيري گروه كنترل بيشتر است) =P 097/0(ي دار يمعن به طوريادگيري 

آموزشي علوم تجربي پايه پنجم باعث افزايش ميزان يادگيري  يا چندرسانهبياني ديگر استفاده از 

  .ي گرديده استذهن توان كم آموزان دانش

جم در افزايش ميزان آموزشي علوم تجربي پايه پن يا چندرسانهاستفاده از  :فرضيه دوم

  .دارد ريتأث يذهن توان كمدختر  آموزان دانشيادداري 

مقايسه شاخص آماري آزمون يادداري در دو گروه سنتي رسانه و سنتي با استفاده از آزمون . 3جدول 

  ويتني من uناپارامتري 

  گروه  يريگ اندازهابزار 
تعداد 

  آزمودني

ميانگين 

  نمرات

 انحراف

  اريمع 

  ميانگين

  رتبه
  مقدار آماره

u  

سطح 

  معناداري

  165/0  5/13  07/9  95/0  28/18  7  سنتي رسانه  آزمون يادداري

در جدول  ها دادهمطابق . است شده استفادهمن ويتني  uآزمون براي بررسي اين فرضيه نيز از 

 يجهدر نت. نبود يدار يمعنگزارش شد كه ) =165/0p( يدار يمعنو سطح ) =u 5/13( مقدار 3

  .نشد دييتأفرضيه دوم پژوهش 

  بحث

 فرضيه اول پژوهش و مبتني بر آن است كه دييتأاز تحليل آماري حاكي از  به دست آمدهنتايج 

 آموزان دانشآموزشي علوم تجربي پايه پنجم بر ميزان يادگيري  يا چندرسانهاستفاده از 

 به دست آمدهنتيجه . بوده و موجب افزايش ميزان يادگيري آنها شده است رگذاريتأثي ذهن توان كم

  :باشد يمي زير همسو ها پژوهشفرضيه اول در اين پژوهش با نتايج  دييتأاز 
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بر ميزان يادگيري و  يا چندرسانهآموزش  ريتأثكه با عنوان ) 1390(پژوهش نوروزي و همكاران 

با دو روش تدريس سنتي  آموزان دانشانجام شد،  اندهدرخودم آموزان دانشيادداري درس رياضي 

مقايسه شدند و نتايج حاكي از آن بود كه آموزش به شيوه  يا چندرسانهو روش تدريس 

كه با عنوان ) 1391(پژوهش زارعي زواركي . بوده است مؤثرتردر ميزان يادگيري  يا چندرسانه

ي  انجام ذهن توان كم آموزان دانشآموزش رياضي بر ميزان يادگيري و يادداري  يا چندرسانه ريتأث

آموزشي رياضي را بررسي  يا چندرسانه ريتأثشد و در فرضيه اول پژوهش ميزان يادگيري تحت 

. باعث افزايش ميزان يادگيري شده است يا چندرسانهنمود و نتيجه گرفت آموزش با استفاده از 

بر ميزان  )يا چندرسانه(آموزشي  افزار نرماستفاده از  ريتأثنيز در پژوهشي ) 1385(ي آباد نيحس

 رگذاريتأثآموزشي را  افزار نرمدر درس علوم پايه پنجم را بررسي نمود و  آموزان دانشيادگيري 

در  دشدهيتولي آموزشي ها يدروش آموزشي به كمك سي  ريتأثكه ) 1385(سرداري . عنوان كرد

شي و روش سنتي را بررسي كرد و در فرضيه اول آن پژوهش تفاوت معناداري دفتر فناوري آموز

 يها نمرهبه كمك سي دي آموزشي و  دهيد آموزش آموزان دانش يليتحص شرفتيپ يها نمرهبين 

ي روش اثربخش به منظورنيز در پژوهشي ) 1382(علوي . به روش سنتي وجود داشت آموزان دانش

از ي پرداخته و استفاده ذهن توان كم آموزان دانشتدريس برتر بر ميزان يادگيري الفباي فارسي 

 مؤثري مطالب در ميزان يادگيري مطالب ده سازمانو  ها نشانهي ريكارگ بهي مرور ذهني، راهبردها

در پژوهشي كه انجام داد ) 2009( 1كولمن. كه با فرضيه اول پژوهش حاضر همسو است كند يمعنوان 

در باال بردن مهارت آموزش براي افراد داراي  ها رسانهي آموزشي و افزارها نرمكه  دينما يمعنوان 

ي ارتباطي و اجتماعي در ها مهارتو ضمن ايجاد و گسترش  باشند يمنيازهاي ويژه  مناسب 

ي تصويري و استفاده از ها نمونهارائه  يي خواندن و در آموزش كودكان داراي نيازهاي ويژه بارمزگشا

در پژوهشي عملكرد برخي از اشكال ) 2006( 2اديبرن. هستند رگذاريتأثساير امكانات موجود در برنامه 

                                                                                                                
1. Coleman 

2. Edyburn 
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ي مثبت ارزيابي كرده است و سرانجام عملكرد ذهن توان كم آموزان دانشي را در بهبود عملكرد آور فن

كه آموزش محتاط را كه ) 1996( 1ا نتيجه پژوهش گروسنهمچنين ب. دانسته است مؤثري را آور فن

و استفاده  كند يمي درسي و رسانه تعريف ها كتابمانند  مؤثربا ابزار آموزش  مؤثرتركيبي از تدريس 

ي شناختي جهت دستيابي به استانداردهاي جهاني كالس ها ييناتواناداراي  آموزان دانشاز آنها را براي 

مناسب  خيتارو اين روش را براي تدريس دروس ديگر مثل رياضي و علوم و  داند يم مؤثردرس 

  .، همسو بودكند يمپيشنهاد 

. ي مشاهده نشددار يمعنفرضيه دوم پژوهش در سطح  دييتأادامه بررسي تفاوت براي  در

كه نمرات يادداري ) 1385(نتيجه اين فرضيه با نتيجه فرضيه دوم پژوهش سرداري 

بودند را با  دهيد آموزشكه به روش آموزش به كمك سي دي آموزشي  ي راآموزان دانش

ي دار يمعنتفاوت  نمود يمبودند را بررسي  دهيد آموزشي كه با روش سنتي آموزان دانشنمرات 

 ريتأثكه ) 1390(اما با نتيجه پژوهش نوروزي ؛ باشد يمدر ميزان يادداري مشاهده نشد، همسو 

عنوان كرد و فرضيه از روش سنتي در ميزان يادداري  مؤثرتري را ا چندرسانهآموزش به شيوه 

 ريتأثي تحت ذهن توان كمكه ميزان يادداري در كودكان ) 1391(دوم در پژوهش زارعي زواركي 

) 1376(همچنين با پژوهش باعزت . باشد ينمآموزش رياضي را بررسي نمود همسو  چند رسانه

ي خفيف را در ذهن توان كمدگيري در آموزش كودكان ي راهبردهاي ياريكارگ بهكه آموزش و 

 دييتأشايد . باشد ينمعنوان كرد همسو  رگذاريتأث ها آموختهافزايش يادداري، حفظ و استمرار 

 جهيدر نت زيننشدن اين فرضيه به دليل كمبود زمان براي تمرين و تكرار بوده كه آن 

  .باشد يمدر زمان اجراي پژوهش  واردشدهي محيطي ها تيمحدود

ابزارهاي انتقال  نيتر پربازده حال نياز پركاربردترين و درع) مالتي مديا( ها يا چندرسانه

                                                                                                                
1. Grosen  
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در آموزش با خلق  ها يا چندرسانه ژهيبه وي جديد ها يآور فن امروزه .باشد يمحتواي آموزشي م

امكان يادگيري پايدارتر را فراهم ساخته  ريپذ انعطافو  ها محركي يادگيري غني از ها طيمح

ي الزم را ها نهيزمي تجارب يادگيري چند حسي دارند ريكارگ بهي كه در ا ژهيو ديتأكاست و با 

ي مختلف يادگيري را فراهم ها بازدهمشاركت و حضور فعال مخاطبان، قابليت دستيابي به  جهت

جهت  م تربيتي، فناوران آموزشي و مربياندر اين مهم همكاري و ارتباط متخصصان علو. سازند يم

آموزشي همسو با شرايط  مورد نظري استاندارد مطابق با محتواي ها يا چندرسانه تهيه و توليد

. مسئولين محقق شود ها تيحمااميد است اين همكاري در سايه . مخاطبان الزم و ضروري است

در جهت توسعه  اعتبارات مناسب شود يمپيشنهاد  به دست آمدههمچنين با توجه به نتايج 

ن با نيازهاي ويژه در نظر گرفته شود و مربياني اآموز ي آموزشي در مراكز آموزش دانشها رسانه

  .كنند، مورد تشويق و حمايت قرار گيرند در تدريس خود استفاده مي ها يا چندرسانهكه از 

  تشكر و قدرداني

ي استاد ارجمند جناب آقاي محمد مينا مدرس از همكار دانند يمالزم  بر خودگران  پژوهش 

گروه علوم تربيتي در دانشگاه اراك و مديريت محترم سازمان آموزش استثنايي شهرستان اراك، 

فخار شهر اراك و مربيان پايه پنجم مركز آموزش  مديريت مركز آموزش استثنايي ابراهيمي

ي پايه پنجم كه ذهن توان كم آموزان نشدااستثنايي ابراهيمي فخار شهر اراك و همچنين از تمامي 

 .، سپاسگزاري نماينداند بوده رگذاريتأثدر اين پژوهش 

  منابع

  .سمت: تهران. طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري). 1384. (محمدرضاافضل نيا، 

در  ريپذ آموزشي ذهن توان كمي كودكان ساز آمادهمحتواي آموزشي و ). 1384. (بهراد، بهنام
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ي مستقل از ديدگاه معلمان و والدين، پژوهش در حيطه كودكان استثنائي، ها مهارت ينةزم

  .294- 271، 17شماره 

. ي، پرويز، هومن، حيدر عليدرآمدافروز، غالمعلي، احدي، حسن، شريفي  ؛اميني، داريوش

 يشرفتپآموزش به شيوه الگوي راهبردي تفكر استقرايي و روش سنتي بر  ريتأثمقايسه ). 1390(

ي در درس علوم تجربي پايه پنجم شهر همدان، فصلنامه ذهن توان كم آموزان دانش يليتحص

  .19-1، 2افراد استثنايي، دوره اول، شماره 

وهش و سنجش، و فناوري بر آموزش، فصلنامه پژ ها رسانه ريتأث). 1384( .بيابانگرد، اسماعيل

  .51، 41دوره دوازدهم، شماره 

 يا چندرسانهي آموزشي افزارها نرماستفاده از  ريتأثبررسي ). 1385( .ي، پرستوآباد نيحس

بر ميزان يادگيري آنها در درس علوم پايه پنجم ابتدايي شهر ايالم،  آموزان دانشتوسط 

  .كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران نامه انيپا

كمك و وسايل  ها رسانهاستفاده از ). 1388( .خاقاني زاده، مرتضي و شكرالهي، فريدون

  .130- 127، 3در تدريس، مجله راهبردهاي آموزشي، دوره دوم، شماره  يآموزش

و تسهيل زندگي در شهر مجازي، كتاب رسانه  ها رسانه). 1390( .دارابي، سميه و اميري، فاطمه

در مجموعه مقاالت سمينار رسانه و آموزش شهروندي . و آموزش شهروندي اصل مقاالت

  .ي شهروندي شهرداري تهرانها آموزشاداره كل ). 282- 271ص (

اصول طراحي و توليد كتاب درسي ). 1384. (زارعي زواركي، اسماعيل و صفايي موحد، سعيد

مجموعه مقاالت همايش . ها يژگيوآموزشي، ساختار و  يا چندرسانه به صورت دانشگاهي

 ها دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني : ي كتاب درسي دانشگاهي، تهرانالملل نيب

  .)سمت(
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 دشدهيتولي آموزشي ها برنامه CDآموزش به كمك  يرتأثمقايسه ). 1385. (سرداري، پروين

ي و يادداري درس ليتحص شرفتيبر پي آموزشي و روش تدريس سنتي تكنولوژ در دفتر

كارشناسي ارشد  نامه انيپا، 84-85ي تهران سال تحصيلي رانتفاعيغجغرافي سال اول مدارس 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي

منوچهر علي : ترجمه. استثنايي وپرورش آموزشكاربرد رايانه در ). 1387. (شارپ، ويكي

  .34- 31، 77-76تعليم و تربيت استثنايي، شماره مجله . يارزنجاني

ي شناختي بر پردازش خودكار و تالش ها مداخله ريتأث). 1381. (شهرامي، علي و متقياني، رضا

، 5شماره ، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، ريپذ آموزشي ذهن توان كم آموزان دانش بر

267 -286.  

ي روش آموزش الفباي اثربخشبررسي ميزان ). 1382. (و ابوحيدري، صديقه درضايحمعلوي، 

 ي خارجيها محركذهني با استفاده از عالئم و  مانده عقب آموزان دانشفارسي بر يادگيري 

  .50- 39، 3، شماره 10دوره جايگاه سازي همراه با آوا، دانشور، 

ي در پيشگيري از آسيب ساز منيازش آمو ريتأث). 1391. (عليايي زند، شهين و وكيلي، سميرا

، 8شماره ، 2دوره ي، فصلنامه روانشناسي افراد استثنايي، ذهن توان كمجنسي در دختران نو بالغ 

25.  

اي آموزش رياضي بر  چندرسانه ريتأث). 1391. (زارعي زواركي، اسماعيل و غريبي، فرزانه 

شهر اراك، فصلنامه  ريپذ وزشآمي ذهن توان كم آموزان دانشميزان يادگيري و يادداري 

  .19- 2، 5شماره ، 2دوره روانشناسي افراد استثنايي، 

: ترجمه. اختالالت يادگيري تحولي و تحصيلي). 1377. (كرك، ساموئل و چالفانت، جيمز

 وپرورش آموزشسازمان : تهران. سيمين رونقي، زينب خانجاني و مهين وثوقي رهبري
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  ).1962 ياصل نزباتاريخ انتشار به (استثنايي، 

. و راهبردها در تعليم و تربيت كودكان استثنايي ها روش). 1372. (كله، پيتر و چان، لورنا 

  ).1990 يزبان اصلتاريخ انتشار به (جيحون، : تهران. فرهاد ماهر: ترجمه

مركز : تهران. سيد متقيدي هاشمي پرست: ترجمه. آمار ناپارامتري كاربردي). 1372( .كنوور، 

  .)ندارد يزبان اصلتاريخ انتشار به (. نشر دانشگاهي

ي سه شيوه اثربخشمقايسه ). 1391. (زيبا، برقي ايراني و كريمي، بهروز ؛معتمدي، عبداهللا

داراي  آموزان دانشاهش مشكالت آموزش مستقيم، آموزش به كمك كامپيوتر و تركيبي بر ك

  .100- 76 ،2ي يادگيري، دوره دوم، شماره ها يناتوانمجله . اختالل رياضي

: تهران .)6ويراست (. روانشناسي كودكان و نوجوانان استثنايي). 1384(، بهروز فر يالنيم

  .قومس

وزش آم ريتأث). 1390. (بياني، احمد و آقا براتي، نجمي احمدزاده ؛نوروزي، داريوش

. درخودماندهپسر  آموزان دانشبر ميزان يادگيري و يادداري درس رياضي  يا چندرسانه

  .51- 23 ،4ي افراد استثنايي، دوره اول، شماره شناس روانفصلنامه 

تحليل محتواي كتاب درسي علوم پايه ). 1382. (واشقاني فراهاني، ماشاءاله و علي پور، احمد

 پژوهش .و مقايسه آن با كتاب درسي علوم پايه اول كودكان عادي يذهن توان كماول كودكان 

  .142- 117، 8در حيطه كودكان استثنايي، شماره 

Al-Hilawani;Yasser A; Poteet;J (1995). Cognitive Processing in Mild 

Disabilities .(P.31).[Online]Available :http//www.eric.ed 
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