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ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری و اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ در درس ﻋﻠوم
اﻟﮭﮫ وﻻﯾﺗﯽ*١
ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻧﯾﻠﯽ اﺣﻣدآﺑﺎدی**٢
اﺳﻣﺎﻋﯾل زارﻋﯽ زوارﮐﯽ***٣
ﭘروﯾز ﺷرﯾﻔﯽ درآﻣدی****٤
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﻌدیﭘور*****٥
ﭼﮑﯾده
ھدف از اﻧﺟﺎم اﯾن ﭘژوھش ،ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری
و اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ در درس ﻋﻠوم ﺑود .روش اﺟرای اﯾن ﭘژوھش
ﺷﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ،طرح ﭘﯾشآزﻣون – ﭘسآزﻣون ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﺑود .در ﻣدرﺳﮫی ﺷﮭﯾد رﺟﺎﺋﯾﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﻼس در ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ
وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻﺎدﻓﯽ دو ﮐﻼس اﻧﺗﺧﺎب ﺷد و از ﺑﯾن اﯾن دو ﮐﻼس ﺑﺎز ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه آزﻣﺎﯾش
و ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.ﭘﯾشآزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری و ﭘﯾشآزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ھر دو ﮔروه
آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر اﺟرا ﺷد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺗدرﯾس در ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﻣﻌﻠم ﮐﻼس ﺑود .اﻣﺎ ﺑرای ﺗدرﯾس در
ﮔروه آزﻣﺎﯾش ،ﺗﻧﮭﺎ از ﻧرماﻓزار آﻣوزﺷﯽ ﺗﮭﯾﮫﺷده ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .ﭘسآزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری و ﭘسآزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر اﻧﺟﺎم ﺷد .ﭘژوھﺷﮕر در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،آزﻣون ﯾﺎدداری را دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از اﺟرای آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری ،ﺑر
روی داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی اﺟرا ﮐرد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ
طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری و اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان
ذھﻧﯽ در درس ﻋﻠوم ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در
آﻣوزش درس ﻋﻠوم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯾدی :ﮐمﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ ،ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﭼﻧد رﺳﺎﻧﮫایھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری
ﻣﻘدﻣﮫ
آﻣوزش ٦ﯾﮏ اﻗدام اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و ھدف از ھر آﻣوزﺷﯽ ،ﯾﺎدﮔﯾری ٧اﺳت .در ھر دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ ،آﻣوزش و ﭘرورش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧشآﻣوزان آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺳﻌﯽ در آﻣوزش ﺑﮫ اﯾن داﻧشآﻣوزان دارد .اﻣﺎ ﻏﺎﻓل
از اﯾﻧﮑﮫ روشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدارس اﻣروزی ﺗوﺳط ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،از ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻣﺗری ﺑرای آﻣوزش ﺑﮫ داﻧش-
آﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ٨ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد .اﻣروزه ﭘﯾﺷرﻓتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫی ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ٩ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ
*١داﻧﺷﺟوی دﮐﺗری ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ elahehvelayati@yahoo.com
** داﻧﺷﯾﺎر ﮔروه ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ nili١٣٣٩@gmail.com
***داﻧﺷﯾﺎر ﮔروه ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ezaraii@yahoo.com
****داﻧﺷﯾﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ
*****٥داﻧﺷﯾﺎر ﮔروه رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ebiabangard@yahoo.com
٦. education
٧. learning
٨. intellectual disability
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اﺳت ،ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺑود آﻣوزش و ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن آﻣوزش ﺑﮫ
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ در ﻣدارس ﻋﺎدی ﻓراھم ﺷده اﺳت.
اﺻطﻼح اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ اﻓرادی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی آﻧﺎن )ﺟﺳﻣﯽ ،ذھﻧﯽ و رﻓﺗﺎری( از ﺣد ﻣﺗوﺳط ،از طرﯾق ﻣﺷﺎھده ،ﻣﻌﻠم
و اطراﻓﯾﺎن و ﻧﯾز آزﻣونھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت )ﺳﯾف ﻧراﻗﯽ و ﻧﺎدری ،١٣٧٤ ،ص  .(٣٢وﺟود اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ اﻣر
ﻋﺎدی در ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود و اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺷﺎرﮐت و ﮐﻧﺗرل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣروم ﺷوﻧد .ﺑﮭﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﺑرای اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در زﻣره ﺗﻼشھﺎی اﺻﻠﯽ ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑرای اﯾن اﻓراد ،اﻣﮑﺎن زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻧﺳﺎنھﺎی
ﻋﺎدی ﻓراھم آﯾد )ھﯾورﺗﺎ .(٢٠٠٨ ،١٠ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،اﯾن اﻓراد ﺑﮫ آﻣوزش وﯾژه ١١ﻧﯾﺎز دارﻧد .آﻣوزش وﯾژه ،ﺗﺳﮭﯾﻼت و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑرای اﻓراد ﻧﺎﺗوان و دارای ﻧﺎرﺳﺎﻧﯽ و اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻓراھم ﻣﯽآورد :ﺑرﻧﺎﻣﮫی درﺳﯽ و ﺳﻧﺟش ،روش ﺗرﺑﯾت ،ﮐﻼس
درس ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ .آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺗوﺳﻌﮫی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﻧشآﻣوزان اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ
را ھدف ﺧود ﻗرار ﻣﯽدھد )ﻓﺎرل ،٢٠١٠ ،١٢ص  .(١اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺣدود  ١٢درﺻد از ﮐل ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد
ﮐﮫ ﺣدود  ٢درﺻد آﻧﮭﺎ ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ھﺳﺗﻧد )اﻓروز .(١٣٧٩ ،ﮐمﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح دﯾﮕر ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﺷد ﻗوای ذھﻧﯽ،
ﻣوﺿوع ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ در ھر دوره و زﻣﺎن ،اﻓرادی در اﺟﺗﻣﺎع وﺟود داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﮭﺎرت ذھﻧﯽ ،در ﺣد طﺑﯾﻌﯽ
ﻧﺑودهاﻧد .داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ،ﺟزء ﺟداﯾﯽﻧﺎﭘذﯾر زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد )ﮐوﭘﺎ ١٣و ﮔﺎﺑرﯾﻠﯽ ،٢٠١٥ ،١٤ص  .(١٠٥ﺑﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫی ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﺑﮫ ﻗدﻣت ﺣﯾﺎت ﺑﺷری ﺑوده اﺳت ،ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﮫی آﻣوزش رﺳﻣﯽ ﺑرای اﯾن داﻧش-
آﻣوزان ﺑﮫ ﭼﻧد دھﮫی اﺧﯾر ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود )ﻏرﯾﺑﯽ ،١٣٨٨ ،ص  .(٢داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺳﺎﯾر داﻧشآﻣوزان،
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،از اوﻟوﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردارﻧد .داﻧشآﻣوزان ﻋﺎدی در ﺻورت ﻋدم
ﯾﺎدﮔﯾری در ﻣﺣﯾط ﮐﻼس ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﯽﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧودآﻣوز ،ﮐﻣﮏ ﺑزرﮔﺗرھﺎ و ﻏﯾره ،اﯾن ﻋدم ﯾﺎدﮔﯾری را
ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﺎﺋل ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﻣوزش آﻧﮭﺎ از
روشھﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد.
در ﻣﯾﺎن ﻧظﺎمھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش ،ﻣدارس ﻣرﺑوط ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺣوزهی آﻣوزش و
ﭘرورش اﯾن ﮐودﮐﺎن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد .داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ً دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯾری ھﺳﺗﻧد .در آﻣوزش و ﭘرورش و
ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی اﯾن داﻧشآﻣوزان ،ﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز دﯾﮕر ،ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﮭم ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود )اﻓروز .(١٣٧٩ ،ﭼرا ﮐﮫ ظرﻓﯾت واﻗﻌﯽ
ذھﻧﯽ و رﻓﺗﺎر ھوﺷﻣﻧداﻧﮫی ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر از اﯾﺷﺎن ،ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﺑﻠور ﮔردد ﮐﮫ اﯾن داﻧشآﻣوزان از ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽ
و ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﻧﮕﯾزش ١٥ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد )ﻧﺎدرا ،٢٠١٥ ،١٦ص .(٣٦٩
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫی آﻣوزﺷﯽ رﺳﻣﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ھﻣﺳﺎﻻن
ﺧود در اﻣر ﯾﺎدﮔﯾری و ﮐﺳب ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻻزم ﮐﻧدﺗر ھﺳﺗﻧد و ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد .از اﯾن رو ،ﻣﻌﻠم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن و ﺻﺑر
ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ ﺑﺧش ﺳﺎدهای از ﺑرﻧﺎﻣﮫی آﻣوزﺷﯽ ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش دھد )اﺧواﺳت .(١٣٨٨ ،ھﻣﭼﻧﯾن،
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﺎ ﮐﻣﺑود اﻧﮕﯾزش ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد .ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف و
ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎ را ﻧدارﻧد .داﻧشآﻣوزان ﺑﺎ ﮐمﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫای از ﺷﮑﺳت ﺑﮫوﯾژه در ﺷﮑﺳت در ﻣدرﺳﮫ را داﺷﺗﮫ

)٩. Information and Communication Technology (ICT
١٠. Huerta
١١. special instruction
١٢. Farrell
١٣. Coppa
١٤. Gabrielli
١٥. motivation
١٦.Nadera
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ﺑﺎﺷﻧد )ﮐﺎﯾن ١٧و ﯾوﺳف ،٢٠١٥ ،١٨ص  .(٣٣ﻣﻌﻣوﻻ ً ﭘﯾﺎﻣد ﺷﮑﺳت ،درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺧودآﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ١٩اﺳت .اﯾن داﻧشآﻣوز ﺑﺎ ﺧود
ﻣﯽﮔوﯾد" :ﻓرق ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھم ﯾﺎ ﭼﻘدر ﺳﺧت ﺗﻼش ﮐﻧم .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣوﻓق ﻧﺧواھم ﺷد ".ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر
درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺧود آﻣوﺧﺗﮫﺷده ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﻓﻘﯾت در آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗر اﺳت را ﺑرای اﯾن
داﻧشآﻣوزان ﻓراھم آورﯾم )ھﺎردﻣن ،٢٠درو ٢١و اﮔن ،٢٢ﺗرﺟﻣﮫی ﻋﻠﯾزاده ،ﮔﻧﺟﯽ ،ﯾوﺳﻔﯽ ﻟوﯾﮫ و ﯾﺎدﮔﺎری ،١٣٨٨ ،ص .(٢٩١
در دھﮫی اﺧﯾر روﯾﮑردھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ ظﮭور ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﺟدﯾد ﻧظﯾر ﺗﮑﻧوﻟوژی راﯾﺎﻧﮫ ،دﺳﺗﺧوش ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﺷده
اﺳت .اﻣروزه اﻗداﻣﺎت زﯾﺎدی در ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی راﯾﺎﻧﮫ در اﻣر آﻣوزش داﻧشآﻣوزان وﯾژه اﻧﺟﺎم ﺷده
اﺳت .اﻣروزه ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫطور ﻣداوم ﺗدرﯾس و ﯾﺎدﮔﯾری را دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول ﻧﻣوده اﺳت و راﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑزار آﻣوزﺷﯽ و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﮭم در ﻧظﺎمھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت )ﮔرﯾﺳون ٢٣و
آﻧدرﺳون ،٢٠٠٣ ،٢٤ﺗرﺟﻣﮫی زارﻋﯽ زوارﮐﯽ و ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣوﺣد.(١٣٨٤ ،
درس ﻋﻠوم ﯾﮑﯽ از دروس ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت آن ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﯾﻧﮫی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای ﺑروز ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی اﯾن داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﺷد .ﺗدرﯾس درس ﻋﻠوم ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺧﻧراﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣﺣﻔوﺿﺎت،
ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﺑرای اﯾن داﻧشآﻣوزان در ﭘﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزش و ﭘرورش
اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﮐﺟﺎ درس ﻋﻠوم ﺑﮫ ﺷﯾوهی ﺳﺧﻧراﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻣﺣﻔوﺿﺎت ﺗدرﯾس ﺷود ،ﺑﺎﻋث
دﻟزدﮔﯽ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود .از اﯾن رو اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎ و ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﺟدﯾد ﺑرای ﺗدرﯾس درس
ﻋﻠوم ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ،ﺿرورﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر اﺳت.
ﯾﮑﯽ از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﯾﺎدﮔﯾری در رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،٢٥دﯾدﮔﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ٢٦در ﯾﺎدﮔﯾری اﺳت .طﺑق اﯾن دﯾدﮔﺎه ،ﯾﺎدﮔﯾری
اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻓراﯾﻧدھﺎی دروﻧﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﭘذﯾرد و ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣرکھﺎﯾﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ در ﺑﯾرون از ﻓرد اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
دﯾدﮔﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫی ﺧود ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧظرﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧظرﯾﮫھﺎ ،ﻧظرﯾﮫ ﺧﺑر ﭘردازی ﯾﺎ ﭘردازش اطﻼﻋﺎت٢٧
اﺳت .ﻧظرﯾﮫی ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ،روﯾﮑردی ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫی ﺗوﺳﻌﮫی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳت )ﻧورﺑﺧش ،٢٨واﻧﮓ ،٢٩ﭼن ٣٠و ﮐﺎوو،٣١
١٧. Kian
١٨.Yusoff
١٩. leaned helplessness
٢٠. Hardman
٢١. Drew
٢٢. Egan
٢٣. Garrison
٢٤. Anderson
٢٥. educational psychology
٢٦. cognitive theory
٢٧. processing information
٢٨. Nourbakhsh
٢٩. Wang
٣٠. Chen
٣١. Calvo
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 ،٢٠١٥ص  .(٢ﻧظرﯾﮫی ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﮐﮫ ﺧود ﻣﻧﺷﻌب ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧظرﯾﮫی ﺟزﺋﯽﺗر اﺳت ،ذھن اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ راﯾﺎﻧﮫ ٣٢ﺗﺷﺑﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑر طﺑق اﯾن ﺗﺷﺎﺑﮫ ،ذھن اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ٣٣ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت را از طرﯾق ﻗواﻋد و راھﺑرد-
ھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ ﭘردازش ﻣﯽﮐﻧد .ذھن ھﻣﺎﻧﻧد راﯾﺎﻧﮫ ،ظرﻓﯾت ﻣﺣدودی در ﻣورد ﻣﻘدار و ﻣﺎھﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در آن
واﺣد ﭘردازش ﮐﻧد)ﮐﯾد ،٢٠٠٩ ،٣٤ص  .(٥٣اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫ وﺟود ﺳﮫ ﻧوع ﺣﺎﻓظﮫی ﺣﺳﯽ ،٣٥ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﮐوﺗﺎهﻣدت ٣٦و
ﺣﺎﻓظﮫی ﺑﻠﻧدﻣدت ٣٧در ﻧظﺎم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺷﺎره دارد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ ﮐﮫ در رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس دﯾدﮔﺎه ﺧﺑرﭘردازی
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از ﻓراﯾﻧد ﭘردازش دادهھﺎ در ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل اﻧﺳﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ٣٨اﺳت.در ﺑﺳﯾﺎری از
دروس رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻋدد ﺳﺣرآﻣﯾز  ٧ﺑﮫ ﻋﻼوه ﯾﺎ ﻣﻧﮭﺎی  ٢ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫی اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻗﺎﻋده آن اﺳت ﮐﮫ
ﯾﺎدﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﻗﺎدرﻧد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾن  ٥ﺗﺎ  ٩ﻣﺎدهی اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﻧد )ﻣورﯾﺳون ،٣٩راس ٤٠و ﮐﻣپ٤١،
 ،٢٠٠٤ﺗرﺟﻣﮫی رﺣﯾﻣﯽ دوﺳت ،١٣٨٧ ،ﺻص  .(٣٦٨-٣٧٠ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ در آن واﺣد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از واﺣدھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘردازش ﻛﻧﯾم )ﮐﺎﻟﯾوﮔﺎ ،٢٠٠٩ ،٤٢ص .(٣٥
اﺻطﻼح ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،٤٣ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎری ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﺑر روی ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﮐوﺗﺎهﻣدت وارد ﻣﯽآﯾد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧد آن اطﻼﻋﺎت را ﺑرای ﺟﺎی دھﯽ در ﺣﺎﻓظﮫی درازﻣدت رﻣزﮔذاری ﮐﻧد اﺷﺎره دارد .ﻣﺎ اﯾن ﺗﻼش ذھﻧﯽ ﺑرای ﭘردازش
اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از اﯾن ظرﻓﯾت ﻣﺣدود در ﺗدرﯾس دروس آﻣوزﺷﯽ ﺑﮭره ﺑﺟوﯾﯾم .ﻟذا ﺗﻼش
اﺻﻠﯽ طراﺣﺎن آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎﯾد طراﺣﯽ درسھﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓراﯾﻧدھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫوﯾژه در آﻣوزش دروس ﭘﺎﯾﮫ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد .ﻛﺎرﺑرد ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﻧﻣوﻧﮫای از اﯾن ﺗﻼش در ﺣوزهی طراﺣﯽ آﻣوزﺷﯽ اﺳت.
ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ  ،ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯽﺗوان در ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣورد ذﺧﯾره و اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار داد ،ﺑدون آﻧﮑﮫ ظرﻓﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﯾن ﺣﺎﻓظﮫ را ﺑﯾش از ﺣد اﺷﻐﺎل ﮐﻧد ،ﻣﻘدار ﻣﺣدود و ﻣﺷﺧصﺷدهای اﺳت )ﭘﺎﺳﺗور،٤٤
 ،٢٠٠٩ص  .(٢٧اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫطور ﻣﺷﺧص ﺗوﺳط ﺟﺎن ﺳوﺋﻠر ٤٥در ﺳﺎل  ١٩٨٨ﻣطرح ﺷد)ﺳﯾل ،٢٠٠٨ ،٤٦ص .(٤٠
ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ  ،ﺣﺎﻓظﮫی ﻛوﺗﺎه ﻣدت ﻣﺣدود ﺷده را ﺑﺎ ﺣﺎﻓظﮫی ﻧﺎﻣﺣدود ﺑﻠﻧدﻣدت ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻧﺗﯾﺟﮫی اﯾن
٣٢. computer
٣٣. system
٣٤. Kidd
)٣٥. Sensory Memory (SM
)٣٦. Short Term Memory (STM
)٣٧. Long Term Memory (LTM
٣٨. cognitive load theory
٣٩. Morrison
٤٠. Ross
٤١. Kemp
٤٢. Kalyuga
٤٣. cognitive load
٤٤. Pastore
٤٥. John Sweller
٤٦. Seel
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ﻣﺣدودﯾت ،آﻣوزش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘردازش اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺳﺎزد )ﻛورﯾﺳﭼﻧر،٤٧
 ،٢٠٠٢ص .(٣آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺗﮫ ﻣﻲﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣﯾزان ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ واﻗﻌﯽ )ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ
از ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل ،ﺻرف اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽﺷود( ﺑﺎ ﻣﯾزان ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز )ﻣﯾزان ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ از ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت( ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﯾزان ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﮏ ﻣﺣﺗوا ﺑر ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﺷود ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺻرف ﯾﺎدﮔﯾری ﻧﻣﯽﺷود و ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺿروری ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﮔردد .ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻏﯾرﺿروری ،ﻋﻼوه ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺷود )ﯾﺎﻧﮓ ٤٨و ون ﻣﯾرﻧﺑوﺋر ،٢٠١٤ ،٤٩ﺻص  .(٣٧١-٣٧٢ﮐﺎھش ﺑﺎر
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻏﯾرﺿروری ،ﻣﺳﺋﻠﮫای ﻣﮭم و ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ در ﯾﺎدﮔﯾری دروس ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻓظﮫی ﻓﻌﺎل ظرﻓﯾت
ﻣﺣدودی دارد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از طرح ھر ﻋﻧوان درﺳﯽ در ﺗدرﯾس ﯾك درس ﮐﮫ اﯾن ظرﻓﯾت ﻣﺣدود را ﺑﯽﺟﮭت اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﺑﭘرھﯾزﯾم.
در رﺷﺗﮫی ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷﯽ ،٥٠اﺛرﺑﺧﺷﯽ و ﮐﺎرآﻣدی راھﺑردھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت طراﺣﯽ آﻣوزﺷﯽ ،ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ و ﺗوﺟﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن
اﯾن رﺷﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت )ﭼﺎﻧﮓ ،٢٠٠٥ ،٥١ص  .(١٠٦ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﻧظرﯾﮫھﺎ در طراﺣﯽ آﻣوزﺷﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻧظرﯾﮫ راھﺑردھﺎﯾﯽ را ﺑرای طراﺣﯽ ﻣواد ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای و ﺳﺎﯾر ﻗﺎﻟبھﺎ ھﺳﺗﻧد اراﺋﮫ
ﻣﯽﮐﻧد .ھدف ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎ و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت
)ﭘﻼس ،٥٢ﻣورﻧو ٥٣و ﺑروﻧﮑﯾن ،٢٠١٠ ،٥٤ص  .(١اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﮔﺳﺗرهی وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﺣﯾطھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت ﮐﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ،وﯾژﮔﯽھﺎی طراﺣﯽ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ را ﺑﮫ اﺻول ﭘردازش اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
اﻧﺳﺎن ارﺗﺑﺎط ﻣﯽدھد .ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾن ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﮐﺎرﺑرد ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﭘژوھشھﺎی وﺳﯾﻌﯽ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ،طراﺣﯽ ﻣواد آﻣوزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری ﻣوﻓق را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽﮔذارﻧد )وﻻﯾﺗﯽ ،١٣٩١ ،ﺻص .(٩٥-٩٧
ﻏرﯾﺑﯽ ) (١٣٨٨ﭘژوھﺷﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری و ﯾﺎدداری ﻣﻔﺎھﯾم رﯾﺎﺿﯽ در داﻧشآﻣوزان ﮐم-
ﺗوان ذھﻧﯽ آﻣوزشﭘذﯾر ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎرم اﺑﺗداﯾﯽ" ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ﭘژوھﺷﯽ ﺷﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﻧﺟﺎم داد .اﯾن ﻧرماﻓزار ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای،
ﺗوﺳط ﺧود ﭘژوھﺷﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧرماﻓزار آﻣوزش ﻣﯽداد ،ﻣﻔﮭوم ﺿرب ﺑود .در اﯾن ﭘژوھش ،ﺟﺎﻣﻌﮫی
آﻣﺎری ﺷﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫی داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم اﺑﺗداﯾﯽ ﺷﮭر اراک ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ در دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش
و ﮐﻧﺗرل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻌداد داﻧشآﻣوزان اﯾن دو ﮔروه ١٦ ،ﻧﻔر ﺑود .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭘژوھش ،ﺑرﺗری ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری
و ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزاﻧﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟب را از طرﯾق ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ھﻣراه ﺑﺎ آﻣوزش ﻣرﺳوم درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد.
ﻣوﺳﯽﭘور و اﻣﯾری ) (١٣٩٣ﭘژوھﺷﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﭘﻧﺟم اﺑﺗداﯾﯽ ﺑر ﻣﯾزان
ﯾﺎدﮔﯾری و ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﻛم ﺗوان ذھﻧﻲ" اﻧﺟﺎم داد .روش ﭘژوھش ﺣﺎﺿر از ﻧوع آزﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻣﺎری ﺷﺎﻣل ھﻣﮫی
داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر ﻛم ﺗوان ذھﻧﯽ ﻛﻼس ﭘﻧﺟم اﺑﺗداﯾﯽ ﺷﮭر اراك ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎم ﺷﻣﺎر و ﺗﺻﺎدﻓﯽ در دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش و
ﮐﻧﺗرل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺷدﻧد .ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮔروه آزﻣﺎﯾش ﻛﮫ ﺗﺣت آﻣوزش ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای ﺑودﻧد در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻣوزش ﺳﻧﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده ﺑودﻧد ،ﺑﮫطور ﻣﻌﻧﺎداری اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﯾزان ﯾﺎدداری
داﻧشآﻣوزان ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﺗﻔﺎوت وﺟود داﺷت ،اﻣﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻌﻧﺎداری ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺷد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده
ﺑرﺗری ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزاﻧﯽ را ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣطﺎﻟب را از طرﯾق ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ھﻣراه ﺑﺎ آﻣوزش ﺳﻧﺗﯽ درﯾﺎﻓت
ﻛردﻧد.
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ﭘژوھﺷﯽ ﺗوﺳط ﺟﻌﻔری ،آھﯽ و ﻧداف ) (١٣٩٣ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺑررﺳﯽ اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﻧرم اﻓزار راﯾﺎﻧﮫای در ﯾﺎدﮔﯾری درس ﻋﻠوم
ﻛودﻛﺎن ﻛمﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎرم" اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از طرح آزﻣﺎﯾﺷﯽ از ﻣﯾﺎن داﻧشآﻣوزان ﻛمﺗوان ذھﻧﯽ آﻣوزش ﭘذﯾر
ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎرم در دو آﻣوزﺷﮕﺎه اﺑﺗداﯾﯽ ﺷﮭر ﻣﺷﮭد ٤٠ ،ﻧﻔر داﻧشآﻣوز در دو ﮔروه  ٢٠ﻧﻔره آزﻣﺎﯾش و ﻛﻧﺗرل ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد.ﯾك
آزﻣون ﻣﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷﺎﻣل  ١٠ﺳؤال )در دو ﻓرم ﭘﯾشآزﻣون و ﭘسآزﻣون( و در ﺳﮫ ﺑﺧش )اﻧﺳﺎن و ﮔﯾﺎه و ﺟﺎﻧور( ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم
ﮔردﯾد .ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن رواﯾﯽ اﺑزار اﻧدازهﮔﯾری ،رواﯾﯽ ﺻوری و ﻣﺣﺗواﯾﯽ و ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ،از روش آﻟﻔﺎی ﻛرﻧﺑﺎخ اﺳﺗﻔﺎده
ﮔردﯾد.اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار راﯾﺎﻧﮫای ﻋﻠوم ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻣﻌﻧﺎدار ﻧﻣرهی داﻧشآﻣوزان ﺷد.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﺎدار ﻧﻣرات ﮔروه-
ھﺎی آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل و اھﻣﯾت ﯾﺎدﮔﯾری درس ﻋﻠوم ﻣﯽﺗوان از ﻧرم اﻓزار راﯾﺎﻧﮫای در ﯾﺎدﮔﯾری اﯾن درس اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد.
ﭘژوھﺷﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑر ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری
و ﯾﺎدداری در درس زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ" ﺗوﺳط زارع ،ﺳﺎرﯾﺧﺎﻧﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن ) (١٣٩٤اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﭘژوھش از ﻧظر ھدف
ﻛﺎرﺑردی و در زﻣره طرحھﺎی ﺷﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑود .ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻣﺎری ﭘژوھش را ﻛﻠﯾﮫی داﻧشآﻣوزان ﭘﺳر ﭘﯾشداﻧﺷﮕﺎھﯽ رﺷﺗﮫی
ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﻼﯾر ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽدادﻧد ﻛﮫ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ١٣٩٢-٩٣ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑودﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش
ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری در دﺳﺗرس اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد .ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ  ٣٠ﻧﻔر ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﮔروه  ١٥ﻧﻔره ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد .ﺑﻌد از
اﺟرای آﻣوزش ،دادهھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آزﻣون آﻣﺎری Tﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﻛﻣك ﻧرم اﻓزار  SPSSﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺷد.ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن
داد اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ در درس زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣوﺟب ﻛﺎھش ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روش ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯽﺷود
) T =١٤/١٣و در ﺳطﺢ  ٠ /٠٠١ﻣﻌﻧﺎدار ﺑود(.ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻛﺎھش ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﯾروﻧﯽ در ﺷﯾوهی اراﺋﮫ ﺑﮫ روش ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای،
ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری ) T =٥/٨٧و در ﺳطﺢ  ٠ /٠٠١ﻣﻌﻧﺎدار ﺑود( و ﯾﺎدداری ) T =٠/٥٩و در ﺳطﺢ  ٠/ ٠٠١ﻣﻌﻧﺎدار
ﺑود( داﻧشآﻣوزان در درس زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷود.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ،ﺑﮫ ﻣﺟرﯾﺎن آﻣوزش ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای
آﻣوزﺷﯽ ﺗﮭﯾﮫﺷده ﺑر اﺳﺎس اﺻول ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در آﻣوزش اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اھﻣﯾت ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ،آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺗدرﯾس ﺑﮫ داﻧشآﻣوز ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣؤﺛر ھﺳﺗﻧد را
ﻣﺷﺧص ﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧدﮐﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧوﻟوژی راﯾﺎﻧﮫ در آﻣوزش ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐم
ﺗوان ذھﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ،اﯾن ﭘژوھش ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ را در آﻣوزش ﻋﻠوم ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫی ﭘژوھﺷﯽ ،ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر ﭘژوھﺷﮕراﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد اﻧﺟﺎم ﭘژوھش در زﻣﯾﻧﮫی ﮐﺎرﺑرد ﺗﮑﻧوﻟوژی راﯾﺎﻧﮫ در آﻣوزش
داﻧشآﻣوزان ﮐم ﺗوان ذھﻧﯽ دارﻧد ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻟذا در اﯾن ﭘژوھش ﺑرآﻧﯾم ﺗﺎ ﮐﺎرﺑرد ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری و
اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر را ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻓراھم آورﯾم.
روش
روش اﺟرای اﯾن ﭘژوھش ،ﻧﯾﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﺎ طرح ﭘﯾشآزﻣون – ﭘسآزﻣون ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل  ٥٥ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﯾن طرح ﺑﮫ اﯾن ﺻورت
اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﭘﯾشآزﻣون ﺑر روی اﻋﺿﺎی ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل اﺟرا ﻣﯽﺷود .ﺳﭘس ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد .اﻣﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد .در اﻧﺗﮭﺎ اﯾن دو ﮔروه در ﻣﻘﺎﺑل ﭘسآزﻣون ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .در اﯾن
طرح اﻋﺿﺎی ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮔواه ،ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ در اﯾن ﮔروهھﺎ ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﮔروهھﺎ از ﻗﺑل ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد.
ﻓرﺿﯾﮫھﺎی اﯾن ﭘژوھش ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از (١ :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث
اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود (٢ .اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود (٣ .اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس
ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
در اﯾن ﭘژوھش،آﻣوزش ﺑﮫ ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺑود .ﯾﺎدﮔﯾری،
ﯾﺎدداری و اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﺗﻐﯾر واﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﭘﺎﯾﮫی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ﻋﻘﻠﯽ ،ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ،ﻣﺎدهی درﺳﯽ و
ﻣﻌﻠم ،ﻣﺗﻐﯾر ﮐﻧﺗرل ﺑودﻧد .ﺳن ﺗﻘوﯾﻣﯽ ،ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت واﻟدﯾن و وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی واﻟدﯾن ،ﻣﺗﻐﯾر ﻣداﺧﻠﮫﮔر ﺑودﻧد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﻣوﻧﮫ و روش ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری :در اﯾن ﭘژوھش ﺟﺎﻣﻌﮫی آﻣﺎری ،ﮐﻠﯾﮫی داﻧشآﻣوزان دﺧﺗر ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮫی دوم اﺑﺗداﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ١٣٩٤ - ٩٥در ﻣدارس ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﭘرورش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ھﺳﺗﻧد.
٥٥. pretest-posttest design whit control group
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روش اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری در دﺳﺗرس ﺑود .در طﯽ ﺑررﺳﯽھﺎی ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ
دﺧﺗراﻧﮫ ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ را ﭘذﯾرش ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭼﮭﺎر ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد  .در ﻣﯾﺎن اﯾن ﭼﮭﺎر ﻣدرﺳﮫ ،ﻣدرﺳﮫی ﺷﮭﯾد
رﺟﺎﯾﯽ ،واﻗﻊ در ﻣﻧطﻘﮫی  ١٥ﺗﮭران ﺑرای اﺟرای اﯾن ﭘژوھش اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد .در اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﻼس در ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ
وﺟود داﺷت ﮐﮫ دو ﮐﻼس ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد و ﺑﺎز در ﺑﯾن اﯾن دو ﮐﻼس ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه
آزﻣﺎﯾش و ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .در اﯾن ﭘژوھش ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ  ١٨ﻧﻔر ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ  ٩ﻧﻔر آن در ﮔروه
آزﻣﺎﯾش و  ٩ﻧﻔر آن در ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﻗرار دارﻧد.
اﺑزار ﺟﻣﻊآوری دادهھﺎ و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ :اﺑزار ﺑرای ﮔردآوری دادهھﺎ در ﻣورد ﻓرﺿﯾﮫی اول ﭘژوھش ،آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری
)ﭘﯾشآزﻣون و ﭘسآزﻣون( ﻣﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺳؤاﻻت اﯾن آزﻣون در  ٢٠ﺳؤال طراﺣﯽ ﻣﯽﺷود .ﺳؤاﻻت آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ
ﺻورت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺟواب ﮐوﺗﺎه و ﻣﺳﺎﺋل ﺣل ﮐردﻧﯽ اﺳت و از ﺳؤاﻻت ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫای اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷود .ﭘﯾشآزﻣون و ﭘسآزﻣون
ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑر روی ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ آزﻣون
ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾشآزﻣون و ﭘسآزﻣون ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
اﺑزار ﺑرای ﮔردآوری دادهھﺎ در ﻣورد ﻓرﺿﯾﮫی دوم ﭘژوھش ،آزﻣون ﯾﺎدداری ﻣﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑرای آزﻣون ﯾﺎدداری از
آزﻣوﻧﯽ ﻏﯾر از آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ آزﻣون ﯾﺎدداری از ﻟﺣﺎظ ﻧوع ﺳؤاﻻت ،ﺗﻌداد ﺳؤاﻻت و ﺳطﺢ دﺷواری آﻧﮭﺎ،
ﻣوازی ﺑﺎ آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری اﺳت .وﯾژﮔﯽھﺎی آزﻣون ﯾﺎدداری ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری اﺳت.
اﺑزار ﺑرای ﮔردآوری دادهھﺎ در ﻣورد ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم ﭘژوھش ،آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺣﻘق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺗﮭﯾﮫی
ﺳؤاﻻت اﯾن آزﻣون از ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﮑرت ٥٦اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ درﺟﮫی ﻧﻣرهﮔذاری ھر ﺳؤال ،از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﮫ اﻣﺗﯾﺎز اﺳت .ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﺳؤاﻻت اﯾن آزﻣون و ﻣﯾزان اﻣﺗﯾﺎز ھر ﯾﮏ ،ﻋﺑﺎرتاﻧد از  :ﻣواﻓﻘم ) (٣ﻧظری ﻧدارم ) (٢ﻣﺧﺎﻟﻔم ) .(١آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻋﻠت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘﯾﺎس ﺳﮫ درﺟﮫای در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐم-
ﺗوان ذھﻧﯽ ﻗدرت ﺗﻣﯾﯾز زﯾﺎدی را ﻧدارﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم )ﻣﺛﻼ ً ﻣواﻓﻘم و ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣواﻓﻘم( ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷوﻧد .ﺑﮫ
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
ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ٥٧ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری در اﯾن ﭘژوھش  ٠/٨٣ﺑود .رواﯾﯽ آزﻣون ﯾﺎدداری ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رواﯾﯽ
ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑررﺳﯽ ﮔردﯾد .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣون ﯾﺎدداری در اﯾن ﭘژوھش ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣون ﯾﺎدداری
در اﯾن ﭘژوھش  ٠/٨٥ﺑود .رواﯾﯽ آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رواﯾﯽ ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑررﺳﯽ ﮔردﯾد .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣون
اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در اﯾن ﭘژوھش ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده روش آﻟﻔﺎی ﮐروﻧﺑﺎخ ٥٨ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردﯾد .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در اﯾن ﭘژوھش  ٠/٧٦ﺑود.
اﯾن ﭘژوھش در ھﻔت ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓت .در ﻣرﺣﻠﮫی اول ،از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣدارس اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ دﺧﺗراﻧﮫای ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫ
آﻣوزش داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﭘردازﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺧوﺷﮫای ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫای ،ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ )ﻣدرﺳﮫی
رﺟﺎﺋﯾﮫ( اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .در ﻣرﺣﻠﮫی دوم ﭘژوھش ،ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ در ﻣدرﺳﮫی اﻧﺗﺧﺎبﺷده ،ﮔزﯾﻧش
ﺷدﻧد .ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ھر ﮐدام ﯾﮏ ﮐﻼس ﮐﺎﻣل را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .در ﻣدرﺳﮫی رﺟﺎﺋﯾﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﻼس در ﭘﺎﯾﮫی دوم اﺑﺗداﯾﯽ
وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ دو ﮐﻼس اﻧﺗﺧﺎبﺷده و از ﺑﯾن اﯾن دو ﮐﻼس ﺑﺎز ﺑﮫطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ،ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه
آزﻣﺎﯾش و ﯾﮏ ﮐﻼس ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .در ﻣرﺣﻠﮫی ﺳوم ،ﭘﯾشآزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری و ﭘﯾشآزﻣون اﻧﮕﯾزش
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ھر دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر اﺟرا ﺷد .ﺳؤاﻻت اﯾن دو آزﻣون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی
ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر ﺑرای ﺗﮏﺗﮏ داﻧشآﻣوزان ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد و ﭘﺎﺳﺦھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر ﻋﻼﻣت زده و ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ-
ﺷد .در ﻣرﺣﻠﮫی ﭼﮭﺎرم ﭘژوھش ،ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺗدرﯾس در ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫ ﻋﮭدهی ﻣﻌﻠم ﮐﻼس ﺑود .اﻣﺎ ﺑرای ﺗدرﯾس در ﮔروه
آزﻣﺎﯾش ،ﺗﻧﮭﺎ از ﻧرماﻓزار آﻣوزﺷﯽ ﺗﮭﯾﮫﺷده ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .ﻣرﺣﻠﮫی ﭘﻧﺞ ﭘژوھش ھﻣﺎﻧﻧد ﻣرﺣﻠﮫی ﺳوم ﭘژوھش
اﻧﺟﺎم ﺷد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﭘسآزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری و ﭘسآزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗوﺳط ﭘژوھﺷﮕر ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی ﺑر
روی ﺗﮏﺗﮏ داﻧشآﻣوزان اﻧﺟﺎم ﺷد ﻣرﺣﻠﮫی ﺷﺷم ،دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﮫی ﻗﺑل اﻧﺟﺎم ﺷد .ﭘژوھﺷﮕر در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،آزﻣون
٥٦. Likert
٥٧. Test-retest
٥٨. Coefficient alpha

٨

ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧد رﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ...

ﯾﺎدداری را ﺑر روی داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی اﺟرا ﮐرد .ﭘژوھﺷﮕر در ﻣرﺣﻠﮫی آﺧر ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ
از آزﻣونھﺎ ﭘرداﺧت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﯾﻌﻧﯽ رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﻓرﺿﯾﮫھﺎی اراﺋﮫﺷدهی ﺧود ﭘرداﺧت.
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ
ﻓرﺿﯾﮫی اول ﭘژوھش:اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ طرح ﭘﯾشآزﻣون-ﭘس آزﻣون ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫﺷده در اﯾن ﭘژوھش ،از ﺗﺣﻠﯾل
ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ ﯾﺎ  ANCOVAاﺳﺗﻔﺎده ﺷد .دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روش آﻣﺎری ،ﺗﻌدﯾل آﺛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی اوﻟﯾﮫ )ﯾﻌﻧﯽ
ﻧﻣرات ﯾﺎدﮔﯾری ﻗﺑل از آﻣوزش( اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫی اول در ﺟدول  ١ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟدول ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ:
 .F١,١٥=٥٥.٢١٣; P<٠١/٠اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔوﯾﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازهی آزﻣون  Fﺑرای اﺛر ﺑﯾن ﮔروھﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٥٥.٢١٣ﻣﯽﺑﺎﺷد
ﮐﮫ ﺑﺎ درﺟﮫ آزادی  ١و  ١٥اﯾن اﻧدازهی آزﻣون  Fدر ﺳطﺢ آﻟﻔﺎی  ١درﺻد ﻣﻌﻧﯽدار اﺳت.

ﺟدول  .١ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓرﺿﯾﮫی اول ﭘژوھش)ﭘسآزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری(
ﺳطﺢ
ﻣﻌﻧﯽدار
ی

ﻣﻧﺑﻊ وارﯾﺎﻧس

ﻣﺟﻣوع
ﻣﺟذورات

درﺟﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
آزادی ﻣﺟذورات

ﻣدل ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺷده

(٥٦.٤٠٤
)b

٢

٢٨.٢٠٢

.٠١٠ ٦.٢٩٤

ﻋرض از ﻣﺑدا

٣٣١.٧٠٥

١

٣٣١.٧٠
٥

٧٤.٠٣
٤

.٠٠٠

ﭘﯾﮕﯾری

٣.٠١٥

١

٣.٠١٥

.٦٧٣

.٤٢٥

.٠٤٣

ﮔروه

٥٥.٢١٣

١

٥٥.٢١٣

١٢.٣٢
٣

.٠٠٣

.٤٥١

ﺧطﺎ

٦٧.٢٠٧

١٥

٤.٤٨٠

ﮐل

٤٠٢٥.٠٠
٠

١٨

ﮐل ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده ١٢٣.٦١١

١٧

F

ﻣرﺑﻊ
اﯾﺗﺎ

ﺗوان

.٤٥٦

.٨٢٥

.٨٣٢

١.٠٠٠
.١٢٠
.٩٠٦

ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔواه ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ﺑﻌد از ﺗﻌدﯾل آﺛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی اوﻟﯾﮫ )ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾشآزﻣون
ﯾﺎدﮔﯾری( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽدار وﺟود دارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺑود ﭘسآزﻣون ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎﻻﺗر
از ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﺳت ،ﻣﯽﺗوان اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری را ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻓرﺿﯾﮫی دوم ﭘژوھش :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
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ھﻣﺎﻧﻧد ﻓرﺿﯾﮫ اول ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﯾز از ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .ﻗﺑل از ﺑررﺳﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ ،ﺑﺎﯾد از ﺑرﻗراری ﺷروط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرد ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح آﻧﮭﺎ
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫی دوم در ﺟدول  ٢ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟدول ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ:
 .F١,١٥=١٧.٢٩; P<٠١/٠اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔوﯾﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازهی آزﻣون  Fﺑرای اﺛر ﺑﯾن ﮔروھﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٧.٢٩ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
درﺟﮫ آزادی  ١و  ١٥اﯾن اﻧدازه آزﻣون  Fدر ﺳطﺢ آﻟﻔﺎی  ١درﺻد ﻣﻌﻧﯽدار اﺳت.
ﺟدول  .٢ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓرﺿﯾﮫی دوم ﭘژوھش)ﭘس آزﻣون ﯾﺎدداری(

ﻣﻧﺑﻊ وارﯾﺎﻧس

ﻣﺟﻣوع
ﻣﺟذورات

درﺟﮫ
آزادی

ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
ﻣﺟذورات

F

ﺳطﺢ
ﻣﻌﻧﯽدار
ی

ﻣرﺑﻊ
اﯾﺗﺎ

ﺗوان

ﻣدل ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺷده

١٣١.٣٨٥

٢

٦٥.٦٩٣

٩.٢٠
٤

٠٠٢.

٥٥١.

٩٤٣.

ﻋرض از ﻣﺑدأ

٣٩٥.٢١١

١

٣٩٥.٢١
١

٥٥.٣
٧٣

٠٠٠.

٧٨٧.

١.٠٠
٠

ﭘﯾﮕﯾری

٣.٣٨٥

١

٣.٣٨٥

٤٧٤.

٥٠٢.

٠٣١.

٠٩٩.

ﮔروه

١٢٣.٤٢٥

١

١٢٣.٤٢
٥

١٧.٢
٩٣

٠٠١.

٥٣٦.

٩٧٣.

ﺧطﺎ

١٠٧.٠٥٩

١٥

٧.١٣٧

ﮐل

٣٤٩٢.٠٠
٠

١٨

ﮐل ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده

٢٣٨.٤٤٤

١٧

ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔواه ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ﺑﻌد از ﺗﻌدﯾل آﺛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی اوﻟﯾﮫ )ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾشآزﻣون
ﯾﺎدﮔﯾری( ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽدار وﺟود دارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺑود ﯾﺎدداری ﮔروه آزﻣﺎﯾش ﺑﺎﻻﺗر از ﮔروه
ﮐﻧﺗرل اﺳت ،ﻣﯽﺗوان اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری را ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ،
ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم ﭘژوھش :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزش
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯾﺷود.
ﺑرای ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد دو ﻓرﺿﯾﮫی ﻗﺑﻠﯽ ،از ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷد.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﺑرای ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم در ﺟدول  ٣ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟدول ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ:
 .F١,١٥=٨/٠٧٧; P<٠/٠٥اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔوﯾﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻧدازهی آزﻣون  Fﺑرای اﺛر ﺑﯾن ﮔروھﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٨/٠٧٧ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
درﺟﮫی آزادی  ١و  ١٥اﯾن اﻧدازه آزﻣون  Fدر ﺳطﺢ آﻟﻔﺎی  ٥درﺻد ﻣﻌﻧﯽدار اﺳت.
ﺟدول  .٣ﺗﺣﻠﯾل ﮐوارﯾﺎﻧس ﯾﮏ راھﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم ﭘژوھش)ﭘسآزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ(
ﻣﻧﺑﻊ وارﯾﺎﻧس
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ﮐل ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده
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ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔواه ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﮔروه آزﻣﺎﯾش و ﮐﻧﺗرل ﺑﻌد از ﺗﻌدﯾل آﺛﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی اوﻟﯾﮫ )ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾشآزﻣون
اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽدار وﺟود دارد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺑود ﭘسآزﻣون ﮔروه آزﻣﺎﯾش
در اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗر از ﮔروه ﮐﻧﺗرل اﺳت ،ﻣﯽﺗوان اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری را ﮐرد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ
طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑﺣث و ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری
ﻓرﺿﯾﮫی اول ﭘژوھش :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده :ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫطور ﻣﺗوﺳط در
آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری ٣.٤ ،ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳب ﮐردﻧد .ﭘس ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده
ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﻟذا ﻓرﺿﯾﮫ اول اﯾن ﭘژوھش ﺗﺄﯾﯾد
ﮔردﯾد.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘژوھشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ :ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرﺿﯾﮫی اول در اﯾن ﭘژوھش ،ﺑﺎ ﭘژوھش ﺟﻌﻔرﺧﺎﻧﯽ )،(١٣٨٨
ﻏرﯾﺑﯽ ) ،(١٣٨٨ﻋﺎرﻓﯽ ،داﻧش و ﺻﻔﯽﯾﺎری ) ،(١٣٨٨ﻣوﺳﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ) ،(١٣٨٩ﻧوروزی ،اﺣﻣدزاده و آﻗﺎﺑراﺗﯽ )،(١٣٩٠
ﺑﮭرام ﭼوﺑﯾن ) ،(١٣٩٠ﻧﯾﮏ آﺋﯾن ) ،(١٣٩٠وﻻﯾﺗﯽ ) ١٣٩١ب( ،ﻣوﺳﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ،ﮐﻧﻌﺎﻧﯽ و وﻻﯾﺗﯽ ) ،(١٣٩٢ﺧﺎکﻧژاد
) ،(١٣٩٣ﻣوﺳﯽﭘور و اﻣﯾری ) ،(١٣٩٣ﺟﻌﻔری ،آھﯽ و ﻧداف ) ،(١٣٩٣ﻋظﯾﻣﯽ ،ﺟﻌﻔری ھرﻧدی و ﻣوﺳویﭘور )،(١٣٩٣
زارع ،ﺳﺎرﯾﺧﺎﻧﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن ) ،(١٣٩٤اﺳﮑری و اﮐﺎﻧر ،(١٩٩٧) ٥٩ﮐﻼورت ،(١٩٩٩) ٦٠ﻣﺎﯾر ،ﻣورﻧو ،ﺑوﯾر و واگ٦١
) ،(١٩٩٩ﮐرﺳﺗﻧﺳن ،(٢٠٠٥)٦٢آﯾرس،(٢٠٠٦)٦٣ﭘرﯾور و ﺑﯾﺗر ،(٢٠٠٨) ٦٤ﺗوزون ،ﯾﻠﻣﺎز -ﺳوﯾﻼ ،ﮐﺎراﮐوس ،اﯾﻧﺎل و
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ﮐﯾذﯾﻠﮑﺎﯾﺎ ،(٢٠٠٩) ٦٥راﯾز٦٦و ھﻣﮑﺎران ) ،(٢٠١٠ﭘﺎﺳﺗور،(٢٠١٠)٦٧ﺧﺎن ،(٢٠١٠)٦٨ﻟﯽ و ا ّﺳﻣﺎن (٢٠١٢) ٦٩و ورﻧوق،
ﮔﯾﮕﺎ ،رﯾﻧوﻟدﺳو ﻻﻧﮕدون (٢٠١٦) ٧٠ھﻣﺳو ﺑود .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘژوھش ورﻧوق ،ﮔﯾﮕﺎ ،رﯾﻧوﻟدس و ﻻﻧﮕدون ) (٢٠٠٣ھﻣﺳو ﻧﺑود.
ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ :ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر در ﻣورد ﻓرﺿﯾﮫی اول ﺗﺄﯾﯾد ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫی
ﭘژوھشھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﺳو ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ داﻧشآﻣوزان ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرﻣﯽﮔردد .داﻧشآﻣوزان ﮐم ﺳن و ﺳﺎل
ﻋﻣوﻣﺎ ً از راﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫطور ﻋﺎم ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﮔر درسھﺎ در ﻗﺎﻟب ﻣﺣﺗوای اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷود ،ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درسھﺎ ﺑﮫ روش ﻣرﺳوم ﻣﻌﻠم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش داده ﺷود ،اﺷﺗﯾﺎق ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﭘژوھش ﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘژوھشھﺎی دﯾﮕر در ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺎدﮔﯾری ھﻣﺳو ﻧﺑود .ﺷﺎﯾد ﻋﻠت اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﯾﺎدﮔﯾرﻧدﮔﺎن
ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در اﯾن ﭘژوھش ،ﻣﺗﻔﺎوت از ﺳﺎﯾر ﯾﺎدﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫی راﯾﺎﻧﮫای ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺑرای اﯾن ﯾﺎدﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻓرﺿﯾﮫی دوم ﭘژوھش :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده :ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫطور ﻣﺗوﺳط در
آزﻣون ﯾﺎدداری ٥.٤ ،ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳب ﮐردﻧد .ﭘس ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر
اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﻟذا ﻓرﺿﯾﮫ دوم اﯾن ﭘژوھش ﺗﺄﯾﯾد ﮔردﯾد.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘژوھشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ :ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرﺿﯾﮫی دوم در اﯾن ﭘژوھش ،ﺑﺎ ﭘژوھش ﺟﻌﻔرﺧﺎﻧﯽ )،(١٣٨٨
ﻏرﯾﺑﯽ )،(١٣٨٨ﻣوﺳﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ) ،(١٣٨٩ﻧوروزی ،اﺣﻣدزاده و آﻗﺎﺑراﺗﯽ ) ،(١٣٩٠ﻣوﺳﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ،ﮐﻧﻌﺎﻧﯽ و وﻻﯾﺗﯽ
) ،(١٣٩٢زارع ،ﺳﺎرﯾﺧﺎﻧﯽ و ﻣﮭرﺑﺎن )،(١٣٩٤ﮐﻼورت ) (١٩٩٩و ﭘرﯾور و ﺑﯾﺗر ) (٢٠٠٨ھﻣﺳو ﺑود .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘژوھش وﻻﯾﺗﯽ
) ١٣٩١ب( و ﻣوﺳﯽﭘور و اﻣﯾری ) (١٣٩٣ھﻣﺳو ﻧﺑود.
ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ :ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در ﭘژوھش ﺣﺎﺿر در ﻣورد ﻓرﺿﯾﮫی اول ﺗﺄﯾﯾد ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﭘژوھشھﺎی
ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﺳو ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻋﻠت اﯾن اﻣر آن اﺳت ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ در ﯾﺎدداری داﻧﺳﺗﮫھﺎی
ﺧود ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر ﺑرای ﺑﮭﺑود ﯾﺎدداری آنھﺎ از روشھﺎ و ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫی آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد
اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد ،ﯾﺎدداری آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ طول ﻣدت اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای ﺑرای آﻣوزش درس ﻋﻠوم ﺑﮫ اﯾن
داﻧشآﻣوزان ﮐﮫ  ٦ﺟﻠﺳﮫی  ٤٥دﻗﯾﻘﮫای ﺑوده اﺳت ،اﯾن طول ﻣدت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدداری ﻣطﺎﻟب در آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت .ﻋﻠت ھﻣﺳو
ﻧﺑودن ﭘژوھشھﺎی اﻧدﮐﯽ ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺣﺎﺻﻠﮫ از اﯾن ﭘژوھش ،ﺷﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی راﯾﺎﻧﮫای ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﺑرای اﯾن داﻧشآﻣوزان ،طﯽ ﻣدت زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت و ﺑرای ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ طﯽ ﻣدت زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری اﺳت.
ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم ﭘژوھش :اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزش
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده :ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭘژوھش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﮔروه آزﻣﺎﯾش در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫطور ﻣﺗوﺳط در
آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ٣.٢ ،ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳب ﮐردﻧد .ﭘس ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای

٦٥. Tuzun, Yılmaz-Soylu, Karakus, Inal& Kızılkaya
٦٦. Reis
٦٧. Pastore
٦٨. Khan
. Lee& Osman ٦٩
Vereenooghe, Gega, Reynolds& Langdon ٧٠.
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آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﻣﯽ-
ﺷود.ﻟذا ﻓرﺿﯾﮫ ﺳوم اﯾن ﭘژوھش ﻧﯾز ﺗﺄﯾﯾد ﮔردﯾد.
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘژوھشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ :ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم در اﯾن ﭘژوھش ،ﺑﺎ ﭘژوھش ﺑﮭرام ﭼوﺑﯾن )،(١٣٩٠
ﻧﯾﮏ آﺋﯾن ) ،(١٣٩٠وﻻﯾﺗﯽ ) ١٣٩١ب(،ﻓروزاﻧﻧژاد ) ،(١٣٩٢ﺧﺎکﻧژاد ) ،(١٣٩٣ﻣرادی و ﻣﻠﮑﯽ )،(١٣٩٤ﻛﻠر،(٢٠٠٦)٧١
روا ،٧٢ﭘﺎﻧﺗون ،٧٣وﯾﮕن ٧٤و ﺑﯾﻛر،(٢٠٠٧)٧٥ﺗوزون ،ﯾﻠﻣﺎز -ﺳوﯾﻼ ،ﮐﺎراﮐوس ،اﯾﻧﺎل و ﮐﯾذﯾﻠﮑﺎﯾﺎ ) (٢٠٠٩وﻟﯽ و اﺳﻣﺎن
) (٢٠١٢ھﻣﺳو ﺑود .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘژوھش ﻣوﺳﯽ رﻣﺿﺎﻧﯽ ) (١٣٨٩و اوﮐﮕول (٢٠٠٦)٧٦ھﻣﺳو ﻧﺑود.
ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ :ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫی ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر روی اﻧﮕﯾزش اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎ ﺑر روی اﻧﮕﯾزش داﻧشآﻣوزان ﻧﺑوده اﺳت .ﻋﻠت اﯾن اﻣر آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻐﯾر
اﻧﮕﯾزش ،ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ دارد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎدهی ﮐوﺗﺎه ﻣدت از ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺗﻐﯾﯾر ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ در ﭘژوھش
ﺣﺎﺿر ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣدت اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﻣﺣدود ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛﺑت اﯾن ﻧرم-
اﻓزار ﺑر روی اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑوده اﺳت .اﯾن اﻣر ھﻣﺎﻧﻧد ﻓرﺿﯾﮫی اول ﭘژوھش ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ وﯾژﮔﯽھﺎی ﺧﺎص اﯾن
داﻧشآﻣوزان ﺑرﮔردد .زﯾرا ﺑﮫطور ﮐﻠﯽ اﯾن داﻧشآﻣوزان ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﻋﺎدی ،ﺗﻣﺎﯾل و اﻧﮕﯾزش ﮐﻣﺗری ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری و
ﭘﯾﺷرﻓت دارﻧد؛ اﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﻋﺎدی ،در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣرکھﺎ ،روﯾدادھﺎ و روشھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺟذاب ،واﮐﻧش ﺑﯾﺷﺗری را
از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در آﻣوزش آﻧﮭﺎ از روشھﺎی ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑر اﻧﮕﯾزش آﻧﮭﺎ ﺑﯾﻔزاﯾﯾم.
ﭘژوھشھﺎی اﻧدﮐﯽ ﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﭘژوھش ﺣﺎﺿر در ﻓرﺿﯾﮫی ﺳوم ھﻣﺳو ﻧﺑود .ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﺗﻐﯾر اﻧﮕﯾزش
ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺣت ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﺳت و ﺷﺎﯾد در اﯾن ﭘژوھشھﺎ اﯾن
ﻣوﺿوع رﻋﺎﯾت ﻧﺷده اﺳت.
در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺗوان ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﮐﺎرﺑرد روشھﺎ و
ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﺟدﯾد ،ﺗﺄﺛﯾر ژرﻓﯽ را ﺑر روی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﻌﻠم در آﻣوزش ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن روشھﺎ و
ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎ ،ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت ﺗﺎ درﮔﯾر ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫ راهھﺎی ﺟدﯾد ﺷوﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻧﻘش ﻣﻌﻠم ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﻊ داﻧش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در
دﻧﯾﺎی اﻣروزی ﺗﺑدﯾل ﮔردﯾده اﺳت .از ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺎرﺑرد روشھﺎ و ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی ﺟدﯾد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزارھﺎی ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای
آﻣوزﺷﯽ و ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑرای آﻣوزش و ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان اﺳت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد روشھﺎ و ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫایھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﮐﻼس داﻧشآﻣوزان ﻋﺎدی و داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ھﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﮐﺎرﺑرد اﯾن روشھﺎ و ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫایھﺎی آﻣوزﺷﯽ در اﯾن دو ﮐﻼس ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣواردی ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد .ﯾﮑﯽ
از اﯾن ﻣوارد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷود ،اﺳﺗﻔﺎده از روشھﺎ و ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫایھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺧﺗص داﻧشآﻣوزان ﻋﺎدی ﺑرای
داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ اﺳت .اﯾن اﻣر ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﮑﺳت و ﻧﺎاﻣﯾدی داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای
اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭼﻧد رﺳﺎﻧﮫایھﺎی آﻣوزﺷﯽ در اﻣر آﻣوزش و ﯾﺎدﮔﯾری ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﮕرش ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻧوع از آﻣوزش
ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد.
در ﮐل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﭘژوھش ﺣﺎﺿر ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرماﻓزار ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﺗوﻟﯾدﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی
ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ،ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﯾﺎدﮔﯾری ،ﯾﺎدداری و اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ در درس ﻋﻠوم ﻣﯽﺷود.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﺑردی
٧١. keller
٧٢. Rovi
٧٣. Ponton
٧٤. Wightin
٧٥. Baker
٧٦. Ucqul

ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧد رﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ...

١٣

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮔروه آزﻣﺎﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔروه ﮐﻧﺗرل ،ﺑﮫطور ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن در آزﻣون ﯾﺎدﮔﯾری  ٣.٤ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر ،در آزﻣون ﯾﺎدداری
 ٥.٤ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر و در آزﻣون اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ٣.٢ﻧﻣره ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳب ﮐرده اﺳت ،اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﺑردی اراﺋﮫ ﻣﯽ-
ﮔردد:
ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ در درس ﻋﻠوم ،از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده
ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ در درس ﻋﻠوم ،از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده
ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﯾزان اﻧﮕﯾزش ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﺳوم اﺑﺗداﯾﯽ در درس ﻋﻠوم ،از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای
آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫی ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
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ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺧواﺳت ،آﺳﯾﮫ .(١٣٨٨) .ﺑﺎزیھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﻓراﯾﻧد ﯾﺎددھﯽ – ﯾﺎدﮔﯾری داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ آﻣوزش ﭘذﯾر.
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ.٤٠ - ٤٨ ،٩١ ،
اﻓروز ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ .(١٣٧٩) .آﻣوزش و ﭘرورش ﮐودﮐﺎن آھﺳﺗﮫ ﮔﺎم .ﺗﮭران :اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران.
ﺟﻌﻔری ،ﺣﻣﯾدرﺿﺎ ،آھﯽ ،ﻗﺎﺳم ،و ﻧداف ،روﯾﺎ .(١٣٩٣) .ﺑررﺳﯽ اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﻧرم اﻓزار راﯾﺎﻧﮫای در ﯾﺎدﮔﯾری درس ﻋﻠوم ﻛودﻛﺎن
ﻛم ﺗوان ذھﻧﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎرم .ﻛودﻛﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﻲ.٦٧-٨١ ،٥٢ ،
زارع ،ﻣﺣﻣد ،ﺳﺎرﯾﺧﺎﻧﯽ ،راﺣﻠﮫ ،و ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺟواد .(١٣٩٤) .ﺑررﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑر اﺳﺎس
اﺻول ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑر ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری و ﯾﺎدداری در درس زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ .ﺗﺎزهھﺎی روانﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻﻧﻌﺗﻲ/ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.٦١-٨٨ ،٢٢ ،
ﺳﯾف ﻧراﻗﯽ ،ﻣرﯾم ،و ﻧﺎدری ،ﻋزتﷲ .(١٣٧٤) .آﻣوزش و ﭘرورش ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ .ﺗﮭران :داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور.
ﻏرﯾﺑﯽ ،ﻓرزاﻧﮫ .(١٣٨٨) .ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری و ﯾﺎدداری ﻣﻔﺎھﯾم رﯾﺎﺿﯽ داﻧشآﻣوزان ﮐمﺗوان ذھﻧﯽ آﻣوزش
ﭘذﯾر ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎرم اﺑﺗداﯾﯽ ﺷﮭر اراک در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  .١٣٨٨ – ٨٩ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ،داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺑﺎطﺑﺎﯾﯽ.
ﮔرﯾﺳون ،دی .آر ،.و آﻧدرﺳون ،ﺗﯽ .(١٣٨٤) .ﯾﺎدﮔﯾری اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﻗرن  :٢١ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظری و ﻋﻣﻠﯽ )ﺗرﺟﻣﮫی اﺳﻣﺎﻋﯾل
زارﻋﯽ زوارﮐﯽ و ﺳﻌﯾد ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣوﺣد( .ﺗﮭران :ﻋﻠوم و ﻓﻧون) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ (٢٠٠٣
ﻣوﺳﯽﭘور ،ﺳﻌﯾد ،و اﻣﯾری ،ﻓﺎطﻣﮫ .(١٣٩٣) .ﺗﺄﺛﯾر ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای آﻣوزﺷﯽ ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫی ﭘﻧﺟم اﺑﺗداﯾﯽ ﺑر ﻣﯾزان ﯾﺎدﮔﯾری و
ﯾﺎدداری داﻧشآﻣوزان ﻛم ﺗوان ذھﻧﯽ .رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓراد اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ.٨٣-١٠٣ ،١٤ ،
وﻻﯾﺗﯽ ،اﻟﮭﮫ .(١٣٩١) .ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در طراﺣﯽ ﯾﺎدﮔﯾری ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫای در اﺛر ﺣﺳن زﻧﮕﻧﮫ )ﮔردآورﻧده( ،ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظری و
ﻋﻣﻠﯽ ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣوزﺷﯽ )ﺟﻠد دوم ،ﺻص .(٨٩-١١٧ﺗﮭران :آوای ﻧور.
ھﺎردﻣن ،ام .ام ،.درو ،ﮐﯽ .ﺟﯽ ،.و اﮔن ،ام .وی .(١٣٨٨) .رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و آﻣوزش ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ :ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣدرﺳﮫ و ﺧﺎﻧواده
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