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 چکیده

 یادداری ،یریادگیبر  یبار شناخت یھیبر اساس نظر شده یطراح یآموزش ایتأثیر چندرسانھ یبررسھدف از انجام این پژوھش، 
 اجرای این پژوھش روشدر درس علوم بود.  ابتداییسوم  ی ھیپا توان ذھنیدختر کم آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ زشیو انگ

ی سوم ابتدایی ی شھید رجائیھ چھار کالس در پایھبود. در مدرسھ آزمون با گروه کنترلپس –آزمون ، طرح پیشیشبھ آزمایش
تصادفی، یک کالس بھ عنوان گروه آزمایش  طور بھوجود داشت کھ بھ تصادفی دو کالس انتخاب شد و از بین این دو کالس باز 

پیشرفت تحصیلی در ھر دو گروه  شآزمون انگیزیادگیری و پیش آزمون شیپو یک کالس بھ عنوان گروه کنترل انتخاب شد.
بود. اما برای تدریس در معلم کالس  یهکنترل، بھ عھد گروه . کار اصلی تدریس درشدآزمایش و کنترل توسط پژوھشگر اجرا 

پیشرفت  شآزمون انگیزآزمون یادگیری و پسستوسط پژوھشگر استفاده شد. پ شده ھیتھافزار آموزشی ه آزمایش، تنھا از نرمگرو
بر  دو ھفتھ بعد از اجرای آزمون یادگیری، . پژوھشگر در این مرحلھ، آزمون یادداری راشدتحصیلی توسط پژوھشگر انجام 

 یآموزش ایچندرسانھاستفاده از  کھ اندپژوھش نشان داده نیحاصلھ از ا جی. نتاکردآموزان بھ صورت انفرادی اجرا روی دانش
توان آموزان کمی،باعث افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشبار شناخت یھیبر اساس نظر شده یطراح

ی بار شناختی در بر اساس نظریھ شده یطراحزشی ای آموشود کھ از چندرسانھشود. بنابراین پیشنھاد میذھنی در درس علوم می
 آموزش درس علوم استفاده شود.

 ھای آموزشی، یادگیری، یادداریایتوانی ذھنی، بار شناختی، چند رسانھواژگان کلیدی: کم

 مقدمھ

پرورش استثنایی ای از تاریخ، آموزش و است. در ھر دوره ٧یک اقدام انسانی است و ھدف از ھر آموزشی، یادگیری ٦آموزش
آموزان دارد. اما غافل آموزان آشنا ھستند، سعی در آموزش بھ این دانشھای آموزشی کھ برای معلمان و دانشبا استفاده از روش

-گیرد، از کارایی کمتری برای آموزش بھ دانشھایی کھ در مدارس امروزی توسط معلمان مورد استفاده قرار میاز اینکھ روش
بھ وقوع پیوستھ  ٩ی تکنولوژی اطالعات و ارتباطاتھایی کھ در زمینھبرخوردار ھستند. امروزه پیشرفت ٨ن ذھنیتواآموزان کم
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ای کھ حتی امکان آموزش بھ  توان ذھنی انجامیده است. بھ گونھآموزان کماست، پیش از ھمھ بھ بھبود آموزش و یادگیری بھ دانش
 فراھم شده است.توان ذھنی در مدارس عادی آموزان کمدانش

ھای آنان (جسمی، ذھنی و رفتاری) از حد متوسط، از طریق مشاھده، معلم شود کھ تفاوتاصطالح استثنایی، بھ افرادی گفتھ می
). وجود افراد استثنایی، یک امر ٣٢، ص ١٣٧٤ھای مختلف ثابت شده است (سیف نراقی و نادری، و نیز آزمون انیاطرافو 

ھای رود و افراد استثنایی نباید از مشارکت و کنترل جامعھ محروم شوند. بھبود برنامھبھ شمار میعادی در جوامع انسانی 
ھای ھای اصلی ھر جامعھ باشند تا برای این افراد، امکان زندگی با سایر انسانآموزشی برای افراد استثنایی باید در زمره تالش

نیاز دارند. آموزش ویژه، تسھیالت و  ١١این افراد بھ آموزش ویژه ). برای این منظور،٢٠٠٨، ١٠عادی فراھم آید (ھیورتا
ی درسی و سنجش، روش تربیت، کالس آورد: برنامھامکاناتی را برای افراد ناتوان و دارای نارسانی و افراد استثنایی فراھم می

آموزان استثنایی و اجتماعی دانشی فردی درس، سازمان، منابع و خدمات درمانی. آموزش استثنایی، پیشرفت تحصیلی و توسعھ
دھند درصد از کل جمعیت جامعھ را تشکیل می ١٢). افراد استثنایی حدود ١، ص ٢٠١٠، ١٢دھد (فارلرا ھدف خود قرار می

توانی ذھنی یا بھ اصطالح دیگر، نارسایی رشد قوای ذھنی، ). کم١٣٧٩توان ذھنی ھستند (افروز، درصد آنھا کم ٢کھ حدود 
اند کھ از نظر مھارت ذھنی، در حد طبیعی دی نیست؛ بلکھ در ھر دوره و زمان، افرادی در اجتماع وجود داشتھموضوع جدی

). با ١٠٥، ص ٢٠١٥، ١٤و گابریلی ١٣زندگی اجتماعی ما ھستند (کوپا ریناپذ ییجداتوان ذھنی، جزء آموزان کماند. دانشنبوده
-ی آموزش رسمی برای این دانشبشری بوده است، متأسفانھ در کشور ما، سابقھی تعلیم و تربیت بھ قدمت حیات اینکھ سابقھ

آموزان، توان ذھنی بھ نسبت سایر دانشآموزان کم). دانش٢، ص ١٣٨٨شود (غریبی، ی اخیر محدود میآموزان بھ چند دھھ
آموزان عادی در صورت عدم نشھای آموزشی پیشرفتھ، از اولویت بیشتری برخوردارند. دابرای دریافت خدمات و برنامھ

ھا و غیره، این عدم یادگیری را ھای خودآموز، کمک بزرگترتوانند از طریق کتابیادگیری در محیط کالس، بھ ھر حال می
شوند کھ برای آموزش آنھا از گیرند و بھ موفقیت نائل میتوان ذھنی، تنھا در صورتی یاد میآموزان کمجبران نماید. اما دانش

 ھای مناسبی استفاده شده باشد. ، تجھیزات و تکنولوژیھا روش

ی آموزش و توان ذھنی با مشکالت زیادی در حوزهآموزان کمھای آموزش و پرورش، مدارس مربوط بھ دانشدر میان نظام
ً دچار مشکالت یادگیری ھستند. در آموآموزان کمپرورش این کودکان مواجھ ھستند. دانش زش و پرورش و توان ذھنی عمدتا

. چرا کھ ظرفیت واقعی )١٣٧٩(افروز، آموزان، باید بیش از ھر چیز دیگر، بھ این امر مھم توجھ نمود توانمندسازی این دانش
آموزان از بیشترین آمادگی روانی تواند متبلور گردد کھ این دانشی قابل انتظار از ایشان، فقط زمانی میذھنی و رفتار ھوشمندانھ

 ).٣٦٩، ص ٢٠١٥، ١٦برخوردار باشند (نادرا ١٥ن انگیزشو باالتری

شوند، طبیعی است کھ نسبت بھ سایر ھمساالن ی آموزشی رسمی مدرسھ میتوان ذھنی کھ بھ تدریج وارد برنامھآموزان کمدانش
نیاز بھ زمان و صبر گیرند. از این رو، معلم تر ھستند و خیلی دیر یاد میھای الزم کندخود در امر یادگیری و کسب مھارت

).  ھمچنین، ١٣٨٨ی آموزشی مورد نظر را بھ آنھا آموزش دھد (اخواست، ای از برنامھبیشتری خواھد داشت تا بخش ساده
ً با کمبود انگیزش شناختھ شدهآموزان کمدانش رسد کھ آنھا تمایل یا توانایی انجام تکالیف و اند. چنین بھ نظر میتوان ذھنی معموال

در شکست در مدرسھ را داشتھ  ژهیو بھای از شکست توانی ذھنی ممکن است تاریخچھآموزان با کمھا را ندارند. دانشتمسئولی
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ً پیامد شکست، درماندگی خودآموختھ شده٣٣، ص ٢٠١٥، ١٨و یوسف ١٧باشند (کاین آموز با خود است. این دانش ١٩). معموال
م یا چقدر سخت تالش کنم. بھ ھر حال موفق نخواھم شد." برای غلبھ بر کند کھ چھ کاری را انجام دھگوید: "فرق نمیمی

ھایی کھ احتمال موفقیت در آنھا باالتر است را برای این ، تأکید متخصصان بر آن است کھ تجربھشده آموختھدرماندگی خود 
). ٢٩١، ص ١٣٨٨و یادگاری، ی علیزاده، گنجی، یوسفی لویھ ، ترجمھ٢٢و اگن ٢١، درو٢٠آموزان فراھم آوریم (ھاردمندانش

ھای جدید نظیر تکنولوژی رایانھ، دستخوش تغییرات اساسی شده ھای سنتی یادگیری با ظھور تکنولوژیی اخیر رویکرددر دھھ
آموزان ویژه انجام شده ھا برای استفاده از تکنولوژی رایانھ در امر آموزش دانشاست. امروزه اقدامات زیادی در بیشتر کشور

مداوم تدریس و یادگیری را دچار تغییر و تحول نموده است و رایانھ بھ  طور بھای است کھ امروزه تکنولوژی بھ گونھ است.
و  ٢٣ھای آموزشی، پذیرفتھ شده است (گریسونعنوان یک ابزار آموزشی و نیز بھ عنوان یکی از امکانات مھم در نظام

 ).١٣٨٤وحد، ی زارعی زوارکی و صفایی م، ترجمھ٢٠٠٣، ٢٤آندرسون

ی مناسبی توان ذھنی است کھ موضوعات آن ممکن است زمینھآموزان کمدرس علوم یکی از دروس پایھ و اساسی برای دانش
آموزان باشد. تدریس درس علوم بھ صورت سخنرانی و انتقال معلومات با تکیھ بر محفوضات، ھای این دانشبرای بروز توانایی

آموزان در پی نخواھد داشت. تا جایی کھ بسیاری از متخصصان آموزش و پرورش یادگیری عمیقی را برای این دانش گونھ چیھ
ی سخنرانی و انتقال معلومات با تکیھ بر محفوضات تدریس شود، باعث استثنایی معتقد ھستند کھ ھر کجا درس علوم بھ شیوه

ھای جدید برای تدریس درس ھا و تکنولوژیود. از این رو استفاده از روششتوان ذھنی میآموزان کمدلزدگی و ناکامی دانش
 است. ریناپذ اجتنابتوان ذھنی، ضرورتی آموزان کمعلوم بھ دانش

، یادگیری دیدگاهاست. طبق این  در یادگیری ٢٦شناختی دیدگاه، ٢٥قدرتمند یادگیری در روانشناسی تربیتی ھایدیدگاهیکی از 
ً  و ردیپذ یھای درونی تأثیر م فرایندانسانی از   شود.گیرد کھ در بیرون از فرد ارائھ میھایی قرار نمیتحت تأثیر محرک صرفا

 ٢٧خبر پردازی یا پردازش اطالعات ، نظریھھااین نظریھیکی از  شود.تقسیم می ی خود بھ چند نظریھدیدگاه شناختی بھ نوبھ
، ٣١و کاوو ٣٠، چن٢٩، وانگ٢٨(نوربخش ی شناختی استی توسعھی مطالعھی پردازش اطالعات، رویکردی برااست. نظریھ
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تشبیھ  ٣٢تر است، ذھن انسان را بھ رایانھی جزئیی پردازش اطالعات کھ خود منشعب بھ چند نظریھ. نظریھ)٢، ص ٢٠١٥
-از طریق قواعد و راھبردداند کھ اطالعات را می ٣٣بر طبق این تشابھ، ذھن انسان را بھ مانند یک نظامی این نظریھد. نکمی

در آن  تواندکھ می دارد کند. ذھن ھمانند رایانھ، ظرفیت محدودی در مورد مقدار و ماھیت اطالعاتیھای منطقی پردازش می
 و ٣٦مدت فعال یا کوتاه یحافظھ ،٣٥حسی ی). این نظریھ بھ وجود سھ نوع حافظھ٥٣، ص ٢٠٠٩، ٣٤پردازش کند(کید واحد

ر نظام شناختی انسان اشاره دارد. از جملھ مباحثی کھ در روانشناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبرپردازی د ٣٧مدتبلند یحافظھ
.در بسیاری از است٣٨بار شناختی ینظریھ ،است شدهایجاد  انسان فعال یھا در حافظھپردازش داده فرایندحمایت از  بھ منظور

اساسی این قاعده آن است کھ  یشود. نتیجھ معرفی می ٢عالوه یا منھای بھ  ٧دروس روانشناسی، بھ دانشجویان عدد سحرآمیز 
 ٤١و کمپ، ٤٠، راس٣٩اطالعاتی را بھ خاطر بسپارند (موریسون یماده ٩تا  ٥یادگیرندگان قادرند در یک زمان تنھا بین 

ھای دی از واحدتوانیم تعداد محدوما در آن واحد، می یعنی). ٣٦٨-٣٧٠صص ، ١٣٨٧رحیمی دوست،  ی، ترجمھ٢٠٠٤
 ).٣٥ص ، ٢٠٠٩، ٤٢گاو(کالی كنیماطالعاتی را پردازش 

آید تا مدت وارد میفعال یا کوتاه ی، بھ میزان باری کھ در ھنگام پردازش اطالعات بر روی حافظھ٤٣اصطالح بار شناختی
این تالش ذھنی برای پردازش  ما گذاری کند اشاره دارد.درازمدت رمز یدر حافظھ یدھ یبتواند آن اطالعات را برای جا

تالش و باید بھ نحو مناسبی از این ظرفیت محدود در تدریس دروس آموزشی بھره بجوییم. لذا  نامیماطالعات را بار شناختی می
در آموزش دروس پایھ  ژهیو ھای یادگیری انسانی بھفرایندکھ با  باشد ھا بھ طریقیاصلی طراحان آموزشی باید طراحی درس

 طراحی آموزشی است.ی حوزهای از این تالش در بار شناختی، نمونھ ینظریھكاربرد باشد.  سازگار

فعال در یک زمان مورد ذخیره و استفاده  یدر حافظھ توانمیكھ ، بیانگر آن است کھ میزان اطالعاتی  شناختی بار ی ھینظر
، ٤٤است (پاستور یا شده ال کند، مقدار محدود و مشخصغ، بدون آنکھ ظرفیت شناختی این حافظھ را بیش از حد اشدادقرار 

 ).٤٠ص  ،٢٠٠٨، ٤٦(سیلمطرح شد ١٩٨٨در سال  ٤٥لرئسو انطور مشخص توسط ج ). این نظریھ بھ٢٧ص ، ٢٠٠٩
ی این سازد. در نتیجھمرتبط می بلندمدتی نامحدود ی كوتاه مدت محدود شده را با حافظھی بار شناختی ، حافظھنظریھ
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، ٤٧ی فعال را قادر بھ پردازش این اطالعات سازد (كوریسچنرای طراحی شود كھ حافظھآموزش باید بھ گونھمحدودیت، 
میزان بار شناختی واقعی (منابعی کھ باشد كھ  ).آنچھ در این نظریھ بسیار حائز اھمیت است، توجھ بھ این نكتھ مي٣، ص ٢٠٠٢

فعال  یشود) با میزان بار شناختی مورد نیاز (میزان منابعی کھ از حافظھفعال، صرف انجام یک فعالیت شناختی می یاز حافظھ
فعال  یمتفاوت است. میزان بار شناختی کھ در ھنگام یادگیری یک محتوا بر حافظھ ،برای انجام یک فعالیت مورد نیاز است)

ً صرف یادگیری نمیتحمیل می بار شناختی غیرضروری، عالوه بر  گردد.شود و بار شناختی ضروری محسوب نمیشود، تماما
کاھش بار  ).٣٧١-٣٧٢، صص ٢٠١٤، ٤٩و ون میرنبوئر ٤٨(یانگ شودکند، حتی مانع آن میاینکھ ھیچ کمکی بھ یادگیری نمی

فعال ظرفیت  یکھ حافظھاینعلت و بھ  شودمحسوب میدروس توجھ در یادگیری  ی مھم و قابلاشناختی غیرضروری، مسئلھ
 .کند بپرھیزیمجھت اشغال میکھ این ظرفیت محدود را بی طرح ھر عنوان درسی در تدریس یك درسا باید از م، محدودی دارد

ھای متفاوت طراحی آموزشی، مورد عالقھ و توجھ  متخصصان ، اثربخشی و کارآمدی راھبرد٥٠ی تکنولوژی آموزشیدر رشتھ
ھا در طراحی آموزشی ترین نظریھبار شناختی، یکی از مھمی ). نظریھ١٠٦، ص ٢٠٠٥، ٥١این رشتھ قرار گرفتھ است (چانگ

ھا ھستند ارائھ ای و سایر قالبھایی را برای طراحی مواد یادگیری کھ در قالب چندرسانھشود. این نظریھ راھبردمحسوب می
ھای ساختار شناختی انسان است ھا و محدودیتھای یادگیری با توجھ بھ قابلیتبینی پیامدی بار شناختی، پیشکند. ھدف نظریھمی

ھای یادگیری بھ کار ی وسیعی از محیطتواند در گستره). این نظریھ می١، ص ٢٠١٠، ٥٤و برونکین ٥٣، مورنو٥٢(پالس
ھای طراحی مواد آموزشی را بھ اصول پردازش اطالعات در ساختار شناختی گرفتھ شود. بھ این علت کھ این نظریھ، ویژگی

ھای وسیعی انجام پذیرفتھ است کھ ارتباط میان شھی بار شناختی، پژو. بھ علت این گستردگی کاربرد نظریھدھدانسان ارتباط می
 ).٩٥-٩٧، صص ١٣٩١(والیتی،  گذارندساختار شناختی انسان، طراحی مواد آموزشی و یادگیری موفق را بھ نمایش می

-آموزان کمبر یادگیری و یادداری مفاھیم ریاضی در دانشای آموزشی ) پژوھشی تحت عنوان "تأثیر چندرسانھ١٣٨٨غریبی (
ای، افزار چندرسانھچھارم ابتدایی" با استفاده از روش پژوھشی شبھ آزمایشی انجام داد. این نرم یھپذیر پایتوان ذھنی آموزش

 یھدر این پژوھش، جامعداد، مفھوم ضرب بود. افزار آموزش میتوسط خود پژوھشگر ساختھ شده بود و مفھومی کھ این نرم
طور تصادفی در دو گروه آزمایش  توان ذھنی کالس چھارم ابتدایی شھر اراک بود کھ بھآموزان دختر کمدانش یھآماری شامل کلی

نفر بود. نتایج بھ دست آمده از این پژوھش، برتری میزان یادگیری  ١٦آموزان این دو گروه، و کنترل قرار گرفتند کھ تعداد دانش
 ای آموزشی ھمراه با آموزش مرسوم دریافت کردند.آموزانی را نشان داد کھ مطالب را از طریق چندرسانھیادداری دانش و

پنجم ابتدایی بر میزان  یآموزشی علوم تجربی پایھ یا تأثیر چندرسانھ) پژوھشی تحت عنوان "١٣٩٣پور و امیری (موسی
 یآماری شامل ھمھ یروش پژوھش حاضر از نوع آزمایشی و جامعھ" انجام داد. يآموزان كم توان ذھنیادگیری و یادداری دانش

 آموزان دختر كم توان ذھنی كالس پنجم ابتدایی شھر اراك بود كھ بھ صورت تمام شمار و تصادفی در دو گروه آزمایش ودانش
ای بودند در آزمایش كھ تحت آموزش چندرسانھ آموزان گروهنشان داد كھ میزان یادگیری دانشھا بندی شدند. یافتھتقسیم کنترل

. ھمچنین در میزان یادداری یافتطور معناداری افزایش  بھ ،كھ تنھا آموزش سنتی را تجربھ كرده بودند کنترل مقایسھ با گروه
ج بھ دست آمده یید نشد. نتایتأاما در سطح معناداری  ،تفاوت وجود داشت کنترل آموزان گروه آزمایش در مقایسھ با گروهدانش

ای آموزشی ھمراه با آموزش سنتی دریافت آموزانی را نشان داد كھ مطالب را از طریق چندرسانھبرتری میزان یادگیری دانش
 كردند.
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در یادگیری درس علوم ای بررسی اثربخشی نرم افزار رایانھ) تحت عنوان "١٣٩٣پژوھشی توسط جعفری، آھی و نداف (
توان ذھنی آموزش پذیر آموزان كمبا استفاده از طرح آزمایشی از میان دانش" انجام شده است. چھارم ییھتوان ذھنی پاكودكان كم

نفره آزمایش و كنترل قرار گرفتند.یك  ٢٠آموز در دو گروه نفر دانش ٤٠چھارم در دو آموزشگاه ابتدایی شھر مشھد،  یپایھ
انسان و گیاه و جانور) تھیھ و تنظیم (آزمون) و در سھ بخش مون و پسآز(در دو فرم پیش سؤال ١٠آزمون محقق ساختھ شامل 

باخ استفاده ناز روش آلفای كر ،روایی صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن ،گیریگردید. برای تعیین روایی ابزار اندازه
-دار نمرات گروهآموزان شد.با توجھ بھ تفاوت معنادانش یدار نمرهعلوم موجب افزایش معناای گردید.استفاده از نرم افزار رایانھ

 در یادگیری این درس استفاده كرد.ای توان از نرم افزار رایانھمی و اھمیت یادگیری درس علوم کنترل آزمایش وھای 

یادگیری  بر میزان بار شناختیبر اساس اصول  شده یای آموزشی طراحثیر استفاده از چندرسانھأبررسی تپژوھشی تحت عنوان "
این پژوھش از نظر ھدف ) انجام پذیرفتھ است. ١٣٩٤ی" توسط زارع، ساریخانی و مھربان (شناس ستیو یادداری در درس ز

 یرشتھ یدانشگاھ شیآموزان پسر پدانش یآماری پژوھش را كلیھ یشبھ آزمایشی بود. جامعھھای كاربردی و در زمره طرح
مشغول بھ تحصیل بودند. نمونھ با استفاده از روش  ١٣٩٢-٩٣دادند كھ در سال تحصیلی یم علوم تجربی شھرستان مالیر تشكیل

نفره تقسیم شدند. بعد از  ١٥نفر بودند كھ بھ صورت تصادفی بھ دو گروه  ٣٠گیری در دسترس انتخاب شدند. حجم نمونھ نمونھ
تجزیھ و تحلیل شد.نتایج نشان  SPSSل بھ كمك نرم افزار مستق Tآماری دست آمده با استفاده از آزمونھ بھای داده ،اجرای آموزش

شود می موجب كاھش بار شناختی بیرونی نسبت بھ روش سنتی یشناس ستیای آموزشی در درس زداد استفاده از چندرسانھ
)١٣/١٤ =T  ایھارائھ بھ روش چندرسان یمعنادار بود).ھمچنین، كاھش بار شناختی بیرونی در شیوه ٠/ ٠٠١و در سطح، 

معنادار  ٠/ ٠٠١و در سطح  ٠/٥٩= Tمعنادار بود) و یادداری ( ٠/ ٠٠١و در سطح  T= ٨٧/٥موجب افزایش میزان یادگیری (
ای شود از چندرسانھمی شود.با توجھ بھ نتایج پژوھش، بھ مجریان آموزش توصیھی میشناس ستیآموزان در درس زبود) دانش

 در آموزش استفاده كنند. شناختی بار ی ھیبر اساس اصول مبتنی بر نظر شده ھیآموزشی تھ

مؤثر ھستند را  ذھنی توان آموز کم بھ دانش سیکھ در تدر یعوامل تواندیپژوھش حاضر، آن است کھ م تیاھم لیاز دال یکی
 آموزان کمدر آموزش بھ دانش انھیرا تکنولوژیاستفاده از  یھنیکھ در زم یاندک ھایبا توجھ بھ پژوھش نیمشخص سازد. ھمچن

داشتھ باشد و بھ  توان ذھنیآموزان کمبھ دانش علومرا در آموزش  ییتأثیر بسزا تواندیپژوھش م نیانجام شده است، ا توان ذھنی
در آموزش  انھیرا تکنولوژیکاربرد  یھنیکھ قصد انجام پژوھش در زم یپژوھشگران ریتوسط سا ،یپژوھش یھنیشیپ کیعنوان 

 .ردیدارند، مورد استفاده قرار گ توان ذھنیآموزان کم دانش

ی بار شناختی، یادگیری، یادداری و بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی لذا در این پژوھش برآنیم تا کاربرد چندرسانھ
 توان ذھنی فراھم آوریم.آموزان کمانگیزش پیشرفت تحصیلی بھتر را برای دانش

 روش

باشد. این طرح بھ این صورت می ٥٥آزمون با گروه کنترل پس –آزمون آزمایشی با طرح پیش مھیناجرای این پژوھش،  روش
شود. سپس گروه آزمایش در مقابل متغیر مستقل قرار آزمون بر روی اعضای گروه آزمایش و کنترل اجرا میاست کھ ابتدا پیش

گیرند. در این آزمون قرار میگیرد. در انتھا این دو گروه در مقابل پسر قرار نمیگیرد. اما گروه کنترل در مقابل این متغیمی
 اند.ھا از قبل تشکیل یافتھگیرند. بلکھ گروهھا قرار نمیتصادفی در این گروه طور بھطرح اعضای گروه آزمایش و گواه، 

ی بار شناختی، باعث بر اساس نظریھ شده یطراحشی ای آموز) استفاده از چندرسانھ١ھای این پژوھش عبارت بودند از: فرضیھ
ی بار بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ) استفاده از چندرسانھ٢شود. توان ذھنی میآموزان کم افزایش یادگیری دانش

بر اساس  شده یطراحای آموزشی ) استفاده از چندرسانھ٣شود. توان ذھنی میآموزان کم شناختی، باعث افزایش یادداری دانش
 شود.توان ذھنی میآموزان کم ی بار شناختی، باعث افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشنظریھ

ی بار شناختی، متغیر مستقل بود. یادگیری، بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی در این پژوھش،آموزش بھ چندرسانھ
ی درسی و ی تحصیلی، جنسیت، سن عقلی، محل تحصیل، مادهپایھیادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی، متغیر وابستھ بودند. 

 گر بودند.معلم، متغیر کنترل بودند. سن تقویمی، میزان تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی والدین، متغیر مداخلھ

ی دوم ابتدایی در پایھتوان ذھنی آموزان دختر کمی دانشی آماری، کلیھگیری: در این پژوھش جامعھجامعھ، نمونھ و روش نمونھ
در مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی شھر تھران مشغول بھ تحصیل ھستند.  ١٣٩٤ - ٩٥ھستند کھ در سال تحصیلی 
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ھای بھ عمل آمده معلوم گردید کھ مدارس ابتدایی گیری در دسترس بود. در طی بررسیروش انتخاب نمونھ، بھ صورت نمونھ
ی شھید باشد . در میان این چھار مدرسھ، مدرسھکنند، چھار مدرسھ میتوان ذھنی را پذیرش میکم آموزاندخترانھ کھ دانش

ابتدایی  سوم ی ھیپاتھران برای اجرای این پژوھش انتخاب گردید. در این مدرسھ چھار کالس در  ١٥ی رجایی، واقع در منطقھ
تصادفی، یک کالس بھ عنوان گروه  طور بھدر بین این دو کالس تصادفی انتخاب گردید و باز  طور بھوجود داشت کھ دو کالس 

نفر آن در گروه  ٩باشد کھ نفر می ١٨آزمایش و یک کالس بھ عنوان گروه کنترل انتخاب شد.  در این پژوھش حجم نمونھ 
 نفر آن در گروه کنترل قرار دارند. ٩آزمایش و 

ی اول پژوھش، آزمون یادگیری ھا در مورد فرضیھار برای گردآوری دادهھا و روایی و پایایی آنھا: ابزآوری دادهابزار جمع
شود. سؤاالت آزمون یادگیری بھ سؤال طراحی می ٢٠باشد. سؤاالت این آزمون در آزمون) محقق ساختھ میآزمون و پس(پیش

آزمون آزمون و پسشود. پیشیی استفاده نما نھیچھارگزصورت جای خالی، جواب کوتاه و مسائل حل کردنی است و از سؤاالت 
ً مشابھ یکدیگر است. بھ این معنی کھ آزمون  یادگیری کھ قرار است بر روی گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شود، کامال

 گیرد.آزمون مورد استفاده قرار میآزمون و پسیادگیری یکسانی بھ عنوان پیش

باشد. برای آزمون یادداری از پژوھش، آزمون یادداری محقق ساختھ میی دوم ھا در مورد فرضیھابزار برای گردآوری داده
شود. اما آزمون یادداری از لحاظ نوع سؤاالت، تعداد سؤاالت و سطح دشواری آنھا، آزمونی غیر از آزمون یادگیری استفاده می

  ھای آزمون یادداری مشابھ با آزمون یادگیری است.موازی با آزمون یادگیری است. ویژگی

ی باشد. در تھیھی سوم پژوھش، آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی محقق ساختھ میھا در مورد فرضیھابزار برای گردآوری داده
ھای گذاری ھر سؤال، از یک تا سھ امتیاز است.  گزینھی نمرهگردد کھ درجھاستفاده می ٥٦سؤاالت این آزمون از مقیاس لیکرت

). آزمون انگیزش پیشرفت ١) مخالفم (٢) نظری ندارم (٣از : موافقم ( اند عبارتاز ھر یک، سؤاالت این آزمون و میزان امتی
-آموزان کمای در پژوھش حاضر این است کھ دانشتحصیلی توسط پژوھشگر ساختھ شده است. علت استفاده از مقیاس سھ درجھ

ً موافقم) تفاوت قائل شوند. بھ ھای شبتوانند بین گزینھتوان ذھنی قدرت تمییز زیادی را ندارند و نمی ً موافقم و کامال یھ بھ ھم (مثال
 ھمین دلیل در این آزمون، تنھا بھ این سھ درجھ اکتفا شد.

روایی آزمون یادگیری، با استفاده از روایی محتوایی بررسی گردید. پایایی آزمون یادگیری در این پژوھش با استفاده روش 
بود. روایی آزمون یادداری، با استفاده از روایی  ٨٣/٠ی آزمون یادگیری در این پژوھش محاسبھ گردید.  پایای ٥٧بازآزمایی

محتوایی بررسی گردید. پایایی آزمون یادداری در این پژوھش با استفاده روش بازآزمایی محاسبھ گردید.  پایایی آزمون یادداری 
استفاده از روایی محتوایی بررسی گردید. پایایی آزمون بود. روایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی، با  ٨٥/٠در این پژوھش 

محاسبھ گردید.  پایایی آزمون انگیزش پیشرفت  ٥٨انگیزش پیشرفت تحصیلی در این پژوھش با استفاده روش آلفای کرونباخ
 بود. ٧٦/٠تحصیلی در این پژوھش 

ای کھ در شھر تھران بھ ارس استثنایی دخترانھی اول، از میان تمامی مداین پژوھش در ھفت مرحلھ انجام پذیرفت. در مرحلھ
ی ای، یک مدرسھ (مدرسھای یک مرحلھی تصادفی خوشھریگ نمونھپردازند، بھ صورت توان ذھنی میآموزان کمآموزش دانش

زینش ، گشده انتخابی ی دوم پژوھش، گروه آزمایش و گروه کنترل بھ صورت تصادفی در مدرسھرجائیھ) انتخاب شد. در مرحلھ
ی دوم ابتدایی ی رجائیھ چھار کالس در پایھدھند. در مدرسھشدند. گروه آزمایش و کنترل ھر کدام یک کالس کامل را تشکیل می

تصادفی، یک کالس بھ عنوان گروه  طور بھو از بین این دو کالس باز  شده انتخابتصادفی دو کالس  طور بھوجود داشت کھ 
آزمون انگیزش آزمون یادگیری و پیشی سوم، پیشگروه کنترل انتخاب شد. در مرحلھ آزمایش و یک کالس ھم بھ عنوان

پیشرفت تحصیلی در ھر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوھشگر اجرا شد. سؤاالت این دو آزمون باید بھ صورت انفرادی 
-توسط پژوھشگر عالمت زده و یا نوشتھ میھای انتخابی آنھا و پاسخ شد یمآموزان خوانده دانش تک تکتوسط پژوھشگر برای 

بود. اما برای تدریس در گروه معلم کالس  یهکنترل، بھ عھد گروه کار اصلی تدریس دری چھارم پژوھش، شد. در مرحلھ
ی سوم پژوھش ی پنج پژوھش ھمانند مرحلھتوسط پژوھشگر استفاده شد. مرحلھ شده ھیتھافزار آموزشی آزمایش، تنھا از نرم

آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط پژوھشگر بھ صورت انفرادی بر آزمون یادگیری و پسام شد. در این مرحلھ، پسانج
ی قبل انجام شد. پژوھشگر در این مرحلھ، آزمون ی ششم، دو ھفتھ بعد از اتمام مرحلھ شد مرحلھآموزان انجام دانش تک تکروی 

                                                             
٥٦. Likert  

٥٧. Test-retest  

٥٨. Coefficient alpha  



  ٨  ی  ...  ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریھ تأثیر چند رسانھ

ھای حاصلھ ی آخر بھ تجزیھ و تحلیل دادهنفرادی اجرا کرد.  پژوھشگر در مرحلھآموزان بھ صورت ایادداری را بر روی دانش
 ی خود پرداخت. شده ارائھھای فرضیھ دییتأی یعنی رد یا ریگ جھینتھا پرداخت و با توجھ بھ آنھا، بھ از آزمون

 ھا یافتھ

ی بار شناختی، باعث افزایش یادگیری بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ی اول پژوھش:استفاده از چندرسانھفرضیھ
 شود.توان ذھنی میآموزان کم دانش

در این پژوھش، از تحلیل  شده گرفتھپس آزمون با گروه کنترل بھ کار -آزمونبرای بررسی این فرضیھ با توجھ بھ طرح پیش
ھای اولیھ (یعنی ر مربوط بھ تفاوتاستفاده شد. دلیل استفاده از این روش آماری، تعدیل آثا ANCOVAکواریانس یک راھھ یا 

 نمرات یادگیری قبل از آموزش) است.

نشان داده شده است. با توجھ بھ این جدول مشخص است کھ:  ١ی اول در جدول  ی تحلیل کواریانس برای فرضیھنتیجھ
F٥٥.٢١٣=١,١٥; P<ی آزمون . این نتیجھ گویای این است کھ اندازه٠١/٠F باشد می ٥٥.٢١٣ابر با برای اثر بین گروھی بر

 دار است.درصد معنی ١در سطح آلفای  Fی آزمون این اندازه ١٥و  ١کھ با درجھ آزادی 

 

 آزمون یادگیری)ی اول پژوھش(پس. تحلیل کواریانس یک راھھ برای بررسی فرضیھ١جدول 
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٥٦.٤٠٤(
b) 

٨٢٥. ٤٥٦. ٠١٠. ٦.٢٩٤ ٢٨.٢٠٢ ٢ 

 ١ ٣٣١.٧٠٥ عرض از مبدا
٣٣١.٧٠

٥ 
٧٤.٠٣

٤ 
.١.٠٠٠ ٨٣٢. ٠٠٠ 

 ١٢٠. ٠٤٣. ٤٢٥. ٦٧٣. ٣.٠١٥ ١ ٣.٠١٥ پیگیری

 ٥٥.٢١٣ ١ ٥٥.٢١٣ گروه
١٢.٣٢

٣ 
.٩٠٦. ٤٥١. ٠٠٣ 

     ٤.٤٨٠ ١٥ ٦٧.٢٠٧ خطا

 کل
٤٠٢٥.٠٠

٠ 
١٨      

      ١٧ ١٢٣.٦١١ تصحیح شدهکل 

 

آزمون ھای اولیھ (یعنی پیشیعنی این نتیجھ گواه بر این است کھ بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربوط بھ تفاوت
باالتر آزمون گروه آزمایش در یادگیری ھای توصیفی کھ مشخص بود پسدار وجود دارد. با توجھ بھ یافتھیادگیری) تفاوت معنی

ی بار بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی گیری را کرد کھ استفاده از چندرسانھتوان این نتیجھاز گروه کنترل است، می
 شود.توان ذھنی میآموزان کم شناختی، باعث افزایش یادگیری دانش

بار شناختی، باعث افزایش یادداری ی بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ی دوم پژوھش: استفاده از چندرسانھفرضیھ
 شود.توان ذھنی میآموزان کم دانش



  ٩  ی  ...  ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریھ تأثیر چند رسانھ

شود. قبل از بررسی نتایج مربوط بھ ھمانند فرضیھ اول برای بررسی این فرضیھ نیز از تحلیل کواریانس یک راھھ استفاده می
صل کرد کھ در ادامھ بھ شرح آنھا تحلیل کواریانس یک راھھ، باید از برقراری شروط مربوط بھ تحلیل کواریانس اطمینان حا

 شود.پرداختھ می

نشان داده شده است. با توجھ بھ این جدول مشخص است کھ:  ٢ی دوم در جدول  ی تحلیل کواریانس برای فرضیھنتیجھ
F١٧.٢٩=١,١٥; P<ی آزمون . این نتیجھ گویای این است کھ اندازه٠١/٠F  کھ با  باشدمی ١٧.٢٩برای اثر بین گروھی برابر با

 دار است.درصد معنی ١در سطح آلفای  Fاین اندازه آزمون  ١٥و  ١درجھ آزادی 

 ی دوم پژوھش(پس آزمون یادداری). تحلیل کواریانس یک راھھ برای بررسی فرضیھ٢جدول 
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٦٥.٦٩٣ ٢ ١٣١.٣٨٥ 
٩.٢٠

٩٤٣. ٥٥١. ٠٠٢. ٤ 

 ١ ٣٩٥.٢١١ مبدأعرض از 
٣٩٥.٢١

١ 
٥٥.٣

٧٨٧. ٠٠٠. ٧٣ 
١.٠٠

٠ 

 ٠٩٩. ٠٣١. ٥٠٢. ٤٧٤. ٣.٣٨٥ ١ ٣.٣٨٥ پیگیری

١٢٣.٤٢ ١ ١٢٣.٤٢٥ گروه
٥ 

١٧.٢
٩٧٣. ٥٣٦. ٠٠١. ٩٣ 

     ٧.١٣٧ ١٥ ١٠٧.٠٥٩ خطا

 کل
٣٤٩٢.٠٠

٠ 
١٨      

      ١٧ ٢٣٨.٤٤٤ کل تصحیح شده

 

آزمون ھای اولیھ (یعنی پیشیعنی این نتیجھ گواه بر این است کھ بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربوط بھ تفاوت
ھای توصیفی کھ مشخص بود یادداری گروه آزمایش باالتر از گروه دار وجود دارد. با توجھ بھ یافتھیادگیری)، تفاوت معنی

ی بار شناختی،  بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی گیری را کرد کھ استفاده از چندرسانھنتیجھ توان اینکنترل است، می
 شود.توان ذھنی میآموزان کم باعث افزایش یادداری دانش

ی بار شناختی، باعث افزایش انگیزش بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ی سوم پژوھش: استفاده از چندرسانھفرضیھ
 توان ذھنی میشود.آموزان کم تحصیلی دانشپیشرفت 

 ی قبلی، از تحلیل کواریانس یک راھھ استفاده شد.برای بررسی این فرضیھ نیز ھمانند دو فرضیھ

نشان داده شده است. با توجھ بھ این جدول مشخص است کھ:  ٣ی سوم در جدول ی تحلیل کواریانس برای فرضیھنتیجھ
F٨/٠٧٧=١,١٥; P<ی آزمون جھ گویای این است کھ اندازه. این نتی٠/٠٥F  باشد کھ با می ٠٧٧/٨برای اثر بین گروھی برابر با

 دار است.درصد معنی ٥در سطح آلفای  Fاین اندازه آزمون  ١٥و  ١ی آزادی درجھ

 آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی)ی سوم پژوھش(پس. تحلیل کواریانس یک راھھ برای بررسی فرضیھ٣جدول 

 توان مربع ایتاسطح  Fمیانگین درجھ  مجموع مجذورات واریانسمنبع 



  ١٠  ی  ...  ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریھ تأثیر چند رسانھ

 یدار یمعن مجذورات آزادی

 ٦٢٨. ٣٥٠. ٠٣٩. ٤.٠٤٣ ٢٣.٣٩٧ ٢ ٤٦.٧٩٥ مدل تصحیح شده

 ٩٩٧. ٦٢٥. ٠٠٠. ٢٥.٠١٩ ١٤٤.٨٠٤ ١ ١٤٤.٨٠٤ مبدأعرض از 

 ٠٥١. ٠٠١. ٩١٢. ٠١٣. ٠٧٣. ١ ٠٧٣. پیگیری

 ٧٥٧. ٣٥٠. ٠١٢. ٨.٠٧٧ ٤٦.٧٤٧ ١ ٤٦.٧٤٧ گروه

     ٥.٧٨٨ ١٥ ٨٦.٨١٦ خطا

      ١٨ ١٨٣٥.٠٠٠ کل

      ١٧ ١٣٣.٦١١ کل تصحیح شده

آزمون ھای اولیھ (یعنی پیشیعنی این نتیجھ گواه بر این است کھ بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربوط بھ تفاوت
آزمون گروه آزمایش ھای توصیفی کھ مشخص بود پسدارد. با توجھ بھ یافتھدار وجود انگیزش پیشرفت تحصیلی) تفاوت معنی

ای آموزشی گیری را کرد کھ استفاده از چندرسانھتوان این نتیجھدر انگیزش پیشرفت تحصیلی باالتر از گروه کنترل است، می
 شود.توان ذھنی میآموزان کم دانشی بار شناختی، باعث افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس نظریھ شده یطراح

 گیری یجھنتبحث و 

ی بار شناختی، باعث افزایش یادگیری بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی از چندرسانھ استفادهی اول پژوھش: فرضیھ
 شود.توان ذھنی میآموزان کم دانش

متوسط در  طور بھآزمایش در مقایسھ با گروه کنترل،  وهکھ گری بھ دست آمده: نتایج بھ دست آمده از این پژوھش نشان داد نتیجھ
 شده یطراحای آموزشی از چندرسانھ استفادهتوان گفت کھ نمره بیشتر کسب کردند. پس بر این اساس می ٣.٤آزمون یادگیری،  

د أییت ل این پژوھشاولذا فرضیھ شود. توان ذھنی میآموزان کم ی بار شناختی، باعث افزایش یادگیری دانشبر اساس نظریھ
 گردید.

)، ١٣٨٨ی اول در این پژوھش، با پژوھش جعفرخانی (ی بھ دست آمده در ارتباط با فرضیھھای قبلی: نتیجھمقایسھ با پژوھش
)، ١٣٩٠)، نوروزی، احمدزاده و آقابراتی (١٣٨٩)، موسی رمضانی (١٣٨٨یاری ()، عارفی، دانش و صفی١٣٨٨غریبی (

نژاد )، خاک١٣٩٢ب)، موسی رمضانی، کنعانی و والیتی ( ١٣٩١)، والیتی (١٣٩٠نیک آئین ( )،١٣٩٠بھرام چوبین (
)، ١٣٩٣پور ()، عظیمی، جعفری ھرندی و موسوی١٣٩٣)، جعفری، آھی و نداف (١٣٩٣پور و امیری ()، موسی١٣٩٣(

 ٦١مورنو، بویر و واگ، مایر، )١٩٩٩( ٦٠کالورت، )١٩٩٧( ٥٩اسکری و اکانر)، ١٣٩٤زارع، ساریخانی و مھربان (
سویال، کاراکوس، اینال و  -، توزون، یلماز)٢٠٠٨( ٦٤،پریور و بیتر)٢٠٠٦(٦٣)، آیرس٢٠٠٥(٦٢، کرستنسن)١٩٩٩(

                                                             
٥٩. Schery& Oconnor 

٦٠. Clovert  

٦١. Mayer, Moreno, Boire& Vagge 

٦٢. Christensen 

٦٣. Ayres 

٦٤. Pryor& Bitter 
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ّسمان)٢٠١٠(٦٨،خان)٢٠١٠(٦٧پاستور، )٢٠١٠و ھمکاران (٦٦رایز، )٢٠٠٩( ٦٥کیذیلکایا و ورنوق،  )٢٠١٢( ٦٩، لی و ا
 ھمسو نبود. )٢٠٠٣( ھمسو بود. اما با پژوھش ورنوق، گیگا، رینولدس و النگدون )٢٠١٦( ٧٠گیگا، رینولدسو النگدون

ی ی اول تأیید گردیده است و با نتیجھی بھ دست آمده در پژوھش حاضر در مورد فرضیھبحث و بررسی: علت اینکھ نتیجھ
آموزان کم سن و سال گردد. دانشی برمیآموزان مقطع ابتدایباشد، بھ ویژگی دانشھای بسیاری در این زمینھ ھمسو میپژوھش

ً از رایانھ  ھا در قالب محتوای الکترونیکی بھ آنھا ارائھ شود، نسبت کنند. بھ ھمین دلیل، اگر درسعام، استقبال می طور بھعموما
دھند. تنھا نشان میھا بھ روش مرسوم معلم بھ آنھا آموزش داده شود، اشتیاق بیشتری را برای یادگیری از خود بھ زمانی کھ درس

ھای یادگیرندگان ھای دیگر در متغیر یادگیری ھمسو نبود. شاید علت این باشد کھ ویژگییک پژوھش یافت شد کھ با پژوھش
ای مورد استفاده در مدت زمانی کوتاھی ی رایانھدر این پژوھش، متفاوت از سایر یادگیرندگان بوده است یا برنامھ کننده شرکت

 گیرندگان بھ کار گرفتھ شده است. برای این یاد

ی بار شناختی، باعث افزایش یادداری بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ی دوم پژوھش: استفاده از چندرسانھفرضیھ
 شود.توان ذھنی میآموزان کم دانش

متوسط در  طور بھھ با گروه کنترل، آزمایش در مقایس کھ گروهی بھ دست آمده: نتایج بھ دست آمده از این پژوھش نشان داد نتیجھ
بر  شده یطراحای آموزشی توان گفت کھ استفاده از چندرسانھنمره بیشتر کسب کردند. پس بر این اساس می ٥.٤آزمون یادداری، 

 ردید.دوم این پژوھش تأیید گلذا فرضیھ شود. توان ذھنی میآموزان کم ی بار شناختی، باعث افزایش یادداری دانشاساس نظریھ

، )١٣٨٨( یجعفرخانی دوم در این پژوھش، با پژوھش ی بھ دست آمده در ارتباط با فرضیھھای قبلی: نتیجھمقایسھ با پژوھش
)، موسی رمضانی، کنعانی و والیتی ١٣٩٠، نوروزی، احمدزاده و آقابراتی ()١٣٨٩( یرمضان یموس،)١٣٨٨( یبیغر

ھمسو بود. اما با پژوھش والیتی  )٢٠٠٨(  تریو ب  وریپرو  )١٩٩٩کالورت  ()،١٣٩٤)، زارع، ساریخانی و مھربان (١٣٩٢(
 ) ھمسو نبود.١٣٩٣پور و امیری (ب) و موسی ١٣٩١(

ھای ی پژوھشی اول تأیید گردیده است و با نتیجھی بھ دست آمده در پژوھش حاضر در مورد فرضیھبحث و بررسی: نتیجھ
ھای کلی در یادداری دانستھ طور بھتوان ذھنی آموزان کمعلت این امر آن است کھ دانشباشد. بسیاری در این زمینھ ھمسو می

باشد ی آنھا میھای مناسبی کھ مورد عالقھھا و تکنولوژیھا از روشخود با مشکل مواجھ ھستند؛ اما اگر برای بھبود یادداری آن
ای برای آموزش درس علوم بھ این افزار چندرسانھمدت استفاده از نرم یابد. با توجھ بھ طولاستفاده گردد، یادداری آنھا بھبود می

ای بوده است، این طول مدت باعث افزایش یادداری مطالب در آنھا شده است. علت ھمسو دقیقھ ٤٥ی جلسھ ٦آموزان کھ دانش
ای مورد استفاده ھای رایانھبرنامھی حاصلھ از این پژوھش، شاید این باشد کھ تکنولوژی و ھای اندکی با نتیجھنبودن پژوھش
آموزان، طی مدت زمان کوتاھی برای آنھا بھ کار گرفتھ شده است و برای تأثیرگذاری، نیازمند استفاده از این برای این دانش

 ھا طی مدت زمان بیشتری است. ھا و برنامھتکنولوژی

ی بار شناختی، باعث افزایش انگیزش بر اساس نظریھ شده یطراحای آموزشی ی سوم پژوھش: استفاده از چندرسانھفرضیھ
 شود.توان ذھنی میآموزان کم پیشرفت تحصیلی دانش

متوسط در  طور بھدر مقایسھ با گروه کنترل،  شیگروه آزمای بھ دست آمده: نتایج بھ دست آمده از این پژوھش نشان داد کھ نتیجھ
ای توان گفت کھ استفاده از چندرسانھسب کردند. پس بر این اساس مینمره بیشتر ک ٣.٢آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی، 
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-توان ذھنی میآموزان کم ی بار شناختی، باعث افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشبر اساس نظریھ شده یطراحآموزشی 
 گردید. د أیینیز ت سوم این پژوھشلذا فرضیھ شود.

)، ١٣٩٠ی سوم در این پژوھش، با پژوھش بھرام چوبین (آمده در ارتباط با فرضیھی بھ دست ھای قبلی: نتیجھمقایسھ با پژوھش
، )٢٠٠٦(٧١)،كلر١٣٩٤)، مرادی و ملکی (١٣٩٣نژاد (، خاک)١٣٩٢( نژادفروزانب)، ١٣٩١)، والیتی (١٣٩٠نیک آئین (

و اسمان    یلو )٢٠٠٩(  ایلکایذیو ک  نالی، کاراکوس، االیسو -لمازیتوزون، ،)٢٠٠٧(٧٥و بیكر ٧٤، ویگن٧٣، پانتون٧٢روا
 ھمسو نبود. )٢٠٠٦(٧٦و اوکگول )١٣٨٩( یرمضان یموسھمسو بود. اما با پژوھش  )٢٠١٢(

ھای مختلف بر روی انگیزش انجام ی بررسی تأثیر تکنولوژیھایی کھ در زمینھکلی، نتایج پژوھش طور بھبحث و بررسی: 
آموزان نبوده است. علت این امر آن است کھ متغیر ر روی انگیزش دانشھا بگرفتھ است، حاکی از تأثیر مثبت این تکنولوژی

کند. اما در پژوھش ی کوتاه مدت  از تکنولوژی، تغییر چندانی نمیانگیزش، برای تغییر نیاز بھ زمان طوالنی دارد و با استفاده
-اما نتایج حاصلھ، حاکی از تأثیر مثبت این نرمای آموزشی محدود بوده است، افزار چندرسانھحاضر با اینکھ مدت استفاده از نرم

ھای خاص این تواند بھ ویژگیی اول پژوھش، میافزار بر روی انگیزش پیشرفت تحصیلی بوده است. این امر ھمانند فرضیھ
یادگیری و آموزان عادی، تمایل و انگیزش کمتری برای آموزان نسبت بھ دانشکلی این دانش طور بھآموزان برگردد. زیرا دانش

ھای آموزشی جذاب، واکنش بیشتری را ھا، رویدادھا و روشآموزان عادی، در مقابل محرکپیشرفت دارند؛ اما نسبت بھ دانش
توانیم بر انگیزش آنھا بیفزاییم. ھای برانگیزاننده استفاده کنیم، میدھند و در صورتی کھ در آموزش آنھا از روشاز خود نشان می

ی سوم ھمسو نبود. برای ایجاد تغییر در متغیر انگیزش ی پژوھش حاضر در فرضیھیافت شد کھ با نتیجھ ھای اندکیپژوھش
ھا این پیشرفت تحصیلی، نیاز بھ کاربرد تکنولوژی تحت مدت زمان زیادی برای یادگیرندگان است و شاید در این پژوھش

 موضوع رعایت نشده است.

و  ھاروشافزایش کاربرد توان چنین نتیجھ گرفت کھ می حاضرمده از پژوھش در مجموع با نگاھی بھ نتایج بھ دست آ
و  ھاروشآموزان گذاشتھ است. این ھای معلم در آموزش بھ دانش، تأثیر ژرفی را بر روی فعالیتجدیدھای تکنولوژی
ھای جدید شوند. برای یادگیری بھ راهآموزان بھ وجود آورده است تا درگیر ھایی را برای معلمان و دانشفرصت ،ھاتکنولوژی

ً بھ عنوان تنھا منبع دانش محسوب می شد، بھ راھنمای کسب اطالعات در مثال با سھولت دسترسی بھ اینترنت، نقش معلم کھ قبال
ای ھافزارھای چندرساننرم، استفاده از جدیدھای تکنولوژیو ھا روشدنیای امروزی تبدیل گردیده است. از نمونھ کاربرد 

 آموزان است.برای آموزش و یادگیری دانش ی بار شناختیآموزشی و نظریھ

توان ذھنی ھمانند آموزان کمآموزان عادی و دانشکالس دانش در یآموزشھای ایرسانھھا و چندرسد کھ کاربرد روشبھ نظر می
و کالس، نیازمند توجھ بھ مواردی جداگانھ دارد. یکی این د در یآموزشھای ایرسانھھا و چندیکدیگر باشد. اما کاربرد این روش

ً بھ آن توجھ نمی آموزان عادی برای دانش مختص یآموزشھای ایرسانھھا و چندشود، استفاده از روشاز این موارد کھ غالبا
توان ذھنی شود. ھمچنین برای آموزان کمی دانشدیناامتواند منجر بھ شکست و توان ذھنی است. این امر میآموزان کمدانش

امر آموزش و یادگیری، معلمان باید نگرش خود را نسبت بھ این نوع از آموزش  در یآموزشی ھا یا چند رسانھاثربخشی بیشتر 
 تغییر دھند.

ی نظریھ بر اساس دشدهیتولای آموزشی افزار چندرسانھدر کل نتایج بھ دست آمده از پژوھش حاضر نشان داد کھ استفاده از نرم
 شود. توان ذھنی در درس علوم میآموزان کمبار شناختی،باعث  افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

 ھای کاربردیپیشنھاد
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نمره بیشتر، در آزمون یادداری  ٣.٤میانگین در آزمون یادگیری  طور بھبا توجھ بھ اینکھ گروه آزمایش نسبت بھ گروه کنترل، 
-نمره بیشتر کسب کرده است، این پیشنھادھای کاربردی ارائھ می ٣.٢نمره بیشتر و در آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی  ٥.٤

 گردد:

 شده یطراحای آموزشی ی سوم ابتدایی در درس علوم، از چندرسانھتوان ذھنی پایھآموزان کمبرای افزایش میزان یادگیری دانش
 شود. فادهاست یشناختی بار بر اساس نظریھ

 شده یطراحای آموزشی ی سوم ابتدایی در درس علوم، از چندرسانھتوان ذھنی پایھآموزان کمبرای افزایش میزان یادداری دانش
 ی بار شناختی استفاده شود.بر اساس نظریھ

ای لوم، از چندرسانھی سوم ابتدایی در درس عتوان ذھنی پایھآموزان کمبرای افزایش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
 ی بار شناختی استفاده شود. بر اساس نظریھ شده یطراحآموزشی 



  ١٤  ی  ...  ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریھ تأثیر چند رسانھ

 منابع

توان ذھنی آموزش پذیر. آموزان کمیادگیری دانش –ھای آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاددھی ). بازی١٣٨٨اخواست، آسیھ. (
 .٤٠ - ٤٨، ٩١تعلیم و تربیت استثنایی، 

 ). آموزش و پرورش کودکان آھستھ گام. تھران: انتشارات دانشگاه تھران.١٣٧٩(افروز، غالمعلی. 

ای در یادگیری درس علوم كودكان بررسی اثربخشی نرم افزار رایانھ). ١٣٩٣جعفری، حمیدرضا، آھی، قاسم، و نداف، رویا. (
 .٦٧-٨١، ٥٢، كودكان استثنایي. چھارم یكم توان ذھنی پایھ

بر اساس  شده یای آموزشی طراحبررسی تأثیر استفاده از چندرسانھ). ١٣٩٤، راحلھ، و مھربان، جواد. (زارع، محمد، ساریخانی
 .٦١-٨٨، ٢٢، شناسی صنعتي/سازمانيھای روانتازهی. شناس ستیبر میزان یادگیری و یادداری در درس ز بار شناختیاصول 

 رش کودکان استثنایی. تھران: دانشگاه پیام نور.). آموزش و پرو١٣٧٤. (هللا عزتسیف نراقی، مریم، و نادری، 

توان ذھنی آموزش کمآموزان ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاھیم ریاضی دانش). تأثیر چندرسانھ١٣٨٨غریبی، فرزانھ. (
 .عالمھ طباطباییی کارشناسی ارشد، دانشگاه نامھ. پایان١٣٨٨ – ٨٩ی چھارم ابتدایی شھر اراک در سال تحصیلی پذیر پایھ

ی اسماعیل : مبانی نظری و عملی (ترجمھ٢١). یادگیری الکترونیکی در قرن ١٣٨٤گریسون، دی. آر.، و آندرسون، تی. (
 )٢٠٠٣زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد). تھران: علوم و فنون. (تاریخ انتشار بھ زبان اصلی 

پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و  یآموزشی علوم تجربی پایھ یا رسانھتأثیر چند). ١٣٩٣پور، سعید، و امیری، فاطمھ. (موسی
 .٨٣-١٠٣، ١٤ذھنی. روانشناسی افراد استثنایی،  آموزان كم توانیادداری دانش

ای در اثر حسن زنگنھ (گردآورنده)، مبانی نظری و ). مدیریت بار شناختی در طراحی یادگیری چندرسانھ١٣٩١والیتی، الھھ. (
 ).تھران: آوای نور.٨٩-١١٧کنولوژی آموزشی (جلد دوم، صص عملی ت
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