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چکیده:
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر رشد مهارتهای یادگیری خودراهبر
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران ،صورت پذیرفته است .روش پژوهش
از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری ،شامل کلیه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر در مقطع اول
دبیرستان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای  11نفر از دانشآموزان
انتخاب و بهصورت تصادفی در گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه
یادگیری خودراهبر فیشر و همكاران بود .پس از اجرای پیشآزمون بر روی هر دو گروه ،متغیر مستقل
(آموزش بهوسیله چندرسانهای) طی شش جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل نیز بهدوراز
متغیر مستقل قرار گرفت .پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .نتایج این پژوهش
نشان داد که گروه آزمایش در مؤلفه رغبت برای یادگیری و خود مدیریتی پیشرفت معنیداری را نسبت به
گروه کنترل داشتند؛ اما در مؤلفه خودکنترلی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
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مقدمه
برآوردها حاکی از آن است که سه درصد هر جامعه را افراد کمتوانذهنی تشكیل میدهند.
این رقم باالیی به نظر نمیآید ،اما درواقع دانشآموزان کمتوانذهنی گروه قابلمالحظهای
از افراد با نیازهای آموزشی ویژه را در نظام مدرسه تشكیل میدهند که بهمراتب نسبت به
دانشآموزان با آسیبهای بینایی ،شنوایی و ناتوانیهای جسمی بسیار زیاد هستند (وستوود،
بیتا) .این کودکان برای شكوفا شدن استعدادهای بالقوهای که از آن برخوردارند ،به
روشهای تعلیم و تربیت و خدمات ویژهای نیازمندند .درصورتیکه شیوههای آموزشی
مناسب و شرایط تشویقکننده کافی فراهم باشد بسیاری از کودکان کمتوان ذهنی میتوانند
از مطالب آموزشی با موفقیت استفاده کنند (هاالهان و کافمن ،بیتا) .مقایسه میان کودکان
دچار ناتوانی ذهنی خفیف که با موفقیت در کالسهای عادی باالتر از مقطع ابتدایی
یكپارچهسازی شدهاند ،با کودکانی مشابه که یكپارچهسازی آنها موفقیتآمیز نبوده است
نشان میدهد کودکانی که با موفقیت یكپارچهسازی شدهاند:
 ابتكار عمل و خودراهبری بیشتری در رفتارهای کالسی داشتهاند. برای انجام تكالیفی که معلم تعیین میکند زمان مفید بیشتری را صرف میکنند. زمان کمتری را صرف رفتارهای آسیبزننده و نامناسب میکنند. و در آخر نسبت به قوانین و روال کالس هوشیاری بیشتری نشان میدهند (وستوود ،بیتا).ریشه یادگیری خودراهبر را باید در روانشناسی انسانگرایانه جستوجو کرد.
انسانگرایی مكتبی در روانشناسی است .خودآگاهی در مرکز جستوجوی انسانگرایان
برای پیدا کردن معنای زندگی قرار دارد .انسانگرایی ،انسان و خودآگاهی را در مرکز توجه
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

میداند و باور دارد که اشخاص حق آزادی ،خودشكوفایی و رفتار اخالقی دارند (گنجی،
 .)1161دیدگاه انسانگرایانه بهطور خاص تحت تأثیر آرا و آثار راجرز 1و مازلو 1بوده است
(میلر .)1660 ،به نظر روانشناسانی مثل مازلو و راجرز الزمه یادگیری معنیدار یا ارزشمند،
درگیر کردن تمام وجود فرد است ،نه صرفاً فراهم آوردن مطالبی برای حفظ کردن یا
1. Rogers
2. Maslow
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اطالعاتی برای به خاطر سپردن .توجه به کلیت یادگیرندگان این توانایی را به آنان عطا
میکند که ویژگیهای فردی و منحصر به خود را بشناسند و آنچه را که بهواسطهی آنها
فردی از ابنا بشر تلقی میشوند ،کشف کنند (آقازاده .)1163 ،راجرز در سال  1690کتابی
تحت عنوان افكار شخصی درباره یاددهی یادگیری 1منتشر ساخت .وی در این کتاب مفهوم
یادگیری خودراهبر را وضع کرد .افكار او در این کتاب بیانگر مفروضاتی هستند که با
دیدگاه انسانگرایی در ارتباط است .ازنظر او یادگیری خودراهبر بر این فرضیه استوار است
که افراد در درون خود منابع سرشاری برای خودفهمی و تغییر دادن خود پندارههای خود،
نگرشهای پایه خود و دستیابی به رفتارهای خودراهبر دارند .در صورت فراهم شدن فضایی
تعریفشده از نگرشهای روانشناختی تسهیلکننده ،این منابع به کار گرفته میشوند (میلر،
 .)1106در معنای کلی آن ،یادگیری خودراهبر فرآیندی است که در آن دانشآموزان با
کمک یا بدون کمک دیگران به تشخیص نیازها ،تنظیم اهداف ،شناسایی منابع مادی و انسانی
برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری
خویش میپردازند و ابتكار عمل را به دست میگیرند (ناولز 1699 ،نقل از نانز و کالف،1
 .)1311ویژگیهای بسیاری برای یادگیرندگان خودراهبر در ادبیات مربوطه ذکر شده است
که برخی از آنها با هم همپوشی دارند .طبق نظر متخصصان یادگیری خودراهبر ،خالصهای
از ویژگیهای افراد خودراهبر به شرح زیر است:
 خودکنترلی :یادگیرندگان خودراهبر افراد کامالً مستقلی هستند که قادر به تجزیهوتحلیل،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای یادگیریشان به شكل مستقل است.
 خودمدیریتی :یادگیرندگان خودراهبر ،قادر به تشخیص موارد موردنیاز خود در طیدهی بازخوردهای کاری هستند.
 -انگیزه و اشتیاق به یادگیری :انگیزه این قبیل افراد بهمنظور کسب دانش بسیار قوی است.
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فرایند یادگیری ،ایجاد اهداف یادگیری ،کنترل زمان و انرژی خود برای یادگیری و ترتیب

1. Personal Thought on Teaching & Learning
2. Nantz & Kalf
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 حل مسئله بهمنظور نیل به بهترین نتایج یادگیری :یادگیرندگان خودراهبر از منابعیادگیری موجود ،راهبردهای عملی یادگیری برای غلبه بر مشكالتی در فرایند یادگیری روی
میدهند بهره میجویند (یوسفی و گردانشكن.)1106 ،
همچنین در یک مطالعه ،استاپ و تنیسن ،)1330( 1پنج عنصر حیاتی برای یادگیری
خودراهبر مشخص کردند:
 کنترل یادگیرنده :کنترل بر تصمیمات آموزشی و فرایندهای یادگیری. خودتنظیمی راهبردهای یادگیری :مهارتهایی که از مدیریت و نظارت بر فرایندهاییادگیری حمایت میکند.
 تأمل و بازخورد :1ترکیبی از خودارزیابی و خودسنجی ،هم در فرایند یادگیری و هم درعملكردی که به یادگیرنده برای رشد خود بینش میدهد.
 تعامل در محیطهای اجتماعی :تعامل با دیگران ،یادگیرندگان ،معلمان و مربیان ،بهمنظورتعیین هدفهایی که باید تنظیم شوند ،بحث در مورد اینكه این اهداف چطور میتوانند به
دست آیند و همكاری در طول فرایند یادگیری و کمک خواستن از دیگران.
 تعامل با محیط فیزیكی :تجربه یادگیری را باید در دنیای واقعی تنظیم و باید به زندگیواقعی مربوط باشد.
یادگیری خودراهبر صالحیتی است که در یک مدتزمان طوالنی باید آموخته و تمرین
شود .مطالعات نشان داده است که صالحیت یادگیری خودراهبر بهخوبی در بسیاری از افراد
توسعه نیافته است .این روش را میتوان به کمک آموزشهای مستقیم به دست آورد که در
آن یادگیرنده راه و روش یادگیری خودراهبر خود و طراحی محیط یادگیری خود را توسعه
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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میدهد .در این مورد مواد چندرسانهایها و یا ترکیب آموزش مستقیم و چندرسانهایها
میتواند مؤثر باشد (فریدریش و مندی 1669 ،1نقل از اندرسون و برینک  .)1311ویژگیهای
خاص چندرسانهایها مانند تعامل ،بازخورد دادن ،شبیهسازی از زمینههای پیچیده و غیره

1. Stubbé & Theunissen
2. reflection
3. Friedrich & Mandy
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پشتیبانی است بهینه برای این نوع از یادگیری( .هافر و نیگمان 1663 ،1نقل از اندرسون و
برینک  .)1311یادگیریهای انفرادی کامپیوتری میتواند یادگیری خودراهبر را فعال و
ترفیع دهد .عالوه بر این ،برنامههای کاربردی چندرسانهای میتواند کارهای گروهی را
تسهیل کند .گروههای کوچكی از دانشآموزان میتوانند از طریق برنامههای کاربردی
چندرسانهای با هم کار کنند تا از یكدیگر یاد بگیرند و همچنین مهارتهای گفتگوی خود
را بهبود بخشند .فرصتهای تعاملی چندرسانهایها منجر به انعطافپذیری باال میشود که
میتواند برای دانشآموزان با نیازهای ویژه مفید باشد ازجمله:
 دانشآموزان نارساخوان میتواند سخنرانیهای مصنوعی را مورداستفاده قرار دهند تا بامحتوا و متون دیجیتال آشنا شوند.
 کودکان مبتال به طیف اوتیسم ،افزایش آگاهی واجی و خواندن کلمهها را با استفاده ازچندرسانهایها نشان میدهند (هیمان و همكاران 1669 ،نقل از اندرسون و برینک.)1311 ،
با توجه به اینكه تاکنون پژوهشی مشابه در زمینه آموزش مهارتهای یادگیری خودراهبر
به دانشآموزان کم توان ذهنی در ایران انجام نشده است ،به برخی پژوهشهای مشابه در
ادامه اشاره میشود.
دستگاهی ( ،)1109پژوهشی با هدف ساخت وسیله آموزشی «رها» بهصورت چند حسی،
برای افزایش مهارتهای ترسیم حروف الفبای دانشآموزان در دو گروه عادی و کمتوان
ذهنی انجام داد .طبق نتایج بهدستآمده ،آموزش با استفاده ازاینروش در افزایش مهارت
ترسیم در زمینه حروف الفبا نشان داد که در هر دو گروه عادی و کمتوان ذهنی مؤثر است.
در پژوهشی دیگر که توسط زمانی ،سعیدی و عابدی ( )1163با هدف بررسی اثربخشی
درس ریاضی دانشآموز ان دختر سال اول دبیرستان انجام گرفت بیانگر این واقعیت بود که
پس از آموزش تفاوت معناداری در خصوص خودتنظیمی و عملكرد تحصیلی گروه آزمایش
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و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانهایها بر میزان خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی

1. Hofer & Niegemann
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و گروه کنترل ایجادشده همچنین گروه آزمایش در آزمون پیگیری نیز توانسته بودند برتری
خود را حفظ کنند.
در پژوهشی که توسط پاک نیا ،نادی ،صفری و مهدی زاده ( )1163با عنوان تأثیر نرمافزار
آموزشی طراحیشده بر مبنای فراشناخت بر خود راهبری دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی
شهر کرمانشاه صورت گرفت بیانگر این واقعیت بود که تدریس بهوسیله این نرمافزار اختالف
معنا دارای را پیرامون مؤلفههای فرعی خود راهبری (خودمدریتی ،رغبت در یادگیری و
خودکنترلی) به وجود میآورد.
در پژوهشی دیگر مرادی ،شریفیدرآمدی و زارعی زوارکی ( ،)1161پژوهشی با
موضوع «تأثیر چندرسانهای آموزشی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان کمتوان
ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران» با استفاده از روش پژوهش شبه آزمایشی انجام دادند.
بهطورکلی ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،برتری میزان رشد مهارتهای اجتماعی
دانشآموزانی را نشان داد که مطالب را از طریق چندرسانهای آموزشی دریافت کردند.
زارعی زوارکی و غریبی ( )1161پژوهشی تحت عنوان «تأثیر چندرسانهای آموزشی بر
یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر پایهی چهارم
شهر اراک» انجام دادند .روش پژوهش آنها شبه آزمایشی بود و یافتهها نشان داد که میزان
یادگیری و یادداری دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهطور معناداری
افزایش یافته است .بهطورکلی نتایج بهدستآمده از این پژوهش برتری میزان یادگیری و
یادداری دانشآموزانی که مطالب را از طریق چندرسانهای آموزشی دریافت کرده بودند
نشان داد.
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زارعیزوارکی ،علیزاده و جعفرخانی ( ،)1161با هدف بررسی تاثیر آموزش
چندرسانهای بر یادگیری دانشآموزان کمبینای پایه سوم مقطع راهنمایی ،پژوهشی انجام
دادند .با استفاده از طرح نیمه آزمایشی ،از جامعه آماری دانشآموزان کمبینای پایه سوم
مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی  09-00نمونهای به حجم  13نفر انتخاب شدند
که ازلحاظ تیزی بینایی و دانش ورودی ،مشابه بودند و در دو گروه آزمایش و گواه،
بهصورت تصادفی گمارده شدند .یافتههای حاصل با استفاده از آزمون  tمستقل نشان دادند
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که میزان یادگیری دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهطور معنادار
افزایش یافته است.
موسیپور و امیری ( ،)1161پژوهشی با عنوان «تأثیر چندرسانهای آموزشی علوم تجربی
پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان کمتوان ذهنی» انجام دادند.
روش پژوهش آنها از نوع آزمایشی و جامعه آماری شامل همه دانشآموزان دختر کمتوان
ذهنی کالس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که بهصورت تمام شمار و تصادفی در دو گروه
آزمایش و گواه تقسیمبندی شدند .یافتهها نشان داد که میزان یادگیری دانشآموزان گروه
آزمایش که تحت آموزش به روش چندرسانهای بودند در مقایسه با گروه گواه که تنها
آموزش سنتی را تجربه کرده بودند بهطور معناداری افزایش داشت .همچنین در میزان
یادداری دانشآموز ان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت وجود داشت اما در
سطح معناداری تأیید نشد .نتایج بهدستآمده برتری میزان یادگیری دانشآموزانی را نشان
داد که مطالب را از طریق چندرسانهای آموزشی همراه با آموزش سنتی دریافت کردند.
بویل ،)1669( 1پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای شناختی در استنباط
خواندن و درک مفاهیم به دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام داد .نتایج پژوهش
او نشان داد که دانشآموزانی که راهبردهای شناختی به آنها آموزش داده شده بود،
دستاوردهای قابلتوجهی در هر دو اقدامات درک الفظی و استنباطی داشتند.
جوس ،هیمان و نلسون )1331( 1مطالعهای روی الگوی تعامل مشاهدهشده  13دانشآموز
اوتیسمی و کمتوان ذهنی انجام دادند؛ در این مطالعه  6معلم با کمک چندرسانهای به دنبال
افزایش مهارتهای ادبیاتی بودند؛ کودکان مبتال به اتیسم در این مطالعه میزان لذت از
همچنین نتایج این مطالعه حاکی از این بود که مهارتهای کالمی و زبانی دانشآموزان با
آموزش چندرسانهای باال میرود و منجر به افزایش عالقه آنها میشود.
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1. Boyle
2. Tjus, Heimann & Nelson
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دیویس ،استوک و وهمایر ،)1331( 1در تحقیقی مهارتهای مدیریت زمان و مهارتهای
برنامهریزی را بهوسیله پالمتاب( 1کامپیوتر کوچک شخصی) به یادگیرندگان دارای کمتوانی
ذهنی آموزش دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که استفاده از پالمتاب که حاوی نرمافزار
مدیریت زمانبندی بود ،باعث افزایش استقالل در عملكرد فعالیتهای روزانه و شغلی افراد
کمتوان ذهنی میشود .همچنین کاربران نرمافزار بهطور قابلتوجهی پشتیبانی کمتری را در
تكمیل وظایف داشتند.
دیویس ،استوک و وهمایر ( ،)1331در تحقیقی دیگر برنامه آموزشی چندرسانهای را
بهمنظور ارتقاء خود جهتدهی بزرگساالن مبتال به کمتوانی ذهنی مورداستفاده قرار دادند.
نتایج نشان داد که استفاده از چندرسانهای برای آموزش خود جهتدهی منجر به بهبود دقت
و صحت کار آنها میشود.
هوپ )1335( 1در پژوهش خود با عنوان «گسترش انتقال رفتار در دانشآموزان کمتوان
از طریق نرمافزار چندرسانهای» نرمافزار کمکآموزشی برای آموزش ویژه طراحی کرده
است .هوپ در مشاهدات خود ،رفتارهای مختلف این دانشآموزان مثل انگیزهی پایین،
غیبت در کالس ،کنترل احساسی ضعیف ،خودپندارهی ضعیف و ضعف زبانآموزی را
بررسی کرده و ساختار برنامه را در چهار حیطهی کاری ،میان فردی ،اجتماعی و رتبهی کلی،
طراحی و اجرا کرده است .مقیاس سنجش نیز توسط معلم متخصص آموزش ویژه و معلم
آموزش عمومی تكمیل شده است .درنهایت این برنامه ،باعث افزایش عالقه و انگیزهی
دانشآموزان به آموزش و حتی عدم غیبت آنان شده است و مهارتهای فنی و حرفهای
دانشآموزان را در حیطههای شناختی ،رفتاری و روانی ارتقاء داده است .تا حدی که
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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مسئولین محلی اقدام به حمایت از ترکیب فناوری در برنامهی درسی و حتی ایجاد شبكهی
محلی و امكان ارتباط آن بهصورت انفرادی و جمعی ،کردهاند.

1. Davies, Stock, & Wehmeyer
2. Palmtop
3. Hoppe
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سینگ و آگاروال ،)1339( 1پژوهشی با عنوان آموزش ریاضیات به کودکان کمتوان
ذهنی بهوسیله بازی های کامپیوتری انجام دادند .روش پژوهش نیمه آزمایشی و هدف آنها
بررسی میزان تأثیر آموزش ریاضیات بهوسیله بازیهای کامپیوتری بر روی دانشآموزان
دختر و پسر کمتوان ذهنی بود .گروه آزمایش شامل  9دانشآموز پسر و  5دانشآموز دختر
و گروه کنترل شامل  9پسر و  1دختر بود .نتایج مطالعات آنها نشان داد که گروه آزمایش
پیشرفت معنیداری نسبت به گروه آزمایش داشتند و همچنین پیشرفت پسران بیشتر از دختران
در گروه آزمایش بوده است.
در مطالعهای که توسط شانون )1330( 1در رابطه با کاربرد راهبردهای فراشناختی و
سبکهای یادگیری برای ایجاد یادگیری خودراهبر در دانشآموزان انجام گرفت به این
نتیجهگیری رسید که آموزش راهبردهای فراشناختی بسیار ارزشمند است و به دانشآموزان
کمک میکند که به یادگیرندگانی خودراهبر تبدیل شوند .در این مطالعه نشان داده شده است
که اکثریت دانشآموزان قبل از گذراندن راهبردهای فراشناختی و سبکهای یادگیری در
مورد اینكه چگونه یاد میگیرند و سبک یادگیری آنها چیست هیچ اطالعی نداشتند اما در
حال حاضر این دانشآموزان عالقهمند به رشد و توسعه دادن به سبک یادگیری خود شدهاند.
رایز و همكاران ،)1313( 1یک مطالعه موردی را تحت عنوان استفاده از فناوری اطالعات
میتنی بر تمرین چندرسانهای در تدریس ریاضیات به دانشآموزان فلج مغزی و کمتوان
ذهنی در مقطع ابتدایی انجام دادند .آنها مشاهده کردند که تمرینات چندرسانهای باعث شد
که کودکان بهمراتب مستقلتر عمل کنند و رغبت بیشتری برای انجام کار داشته باشند و
نتایج نشان داد که از طریق چندرسانهای حل و تمرین دانشآموزان ،خودمختارتر،

1. Singh & Agarwal
2. Shannon
3. Reis, et al.
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بلود و جانسون )1311( 1مطالعهای بهصورت مطالعه موردی (A-B-AB) 1بر روی اندی

1

دانشآموز  13ساله ،دارای اختالل هیجانی-رفتاری انجام دادند .در این پژوهش از آی پَد
لمسی برای آموزش مهارتهای اجتماعی و خود مدیریتی استفاده شد .در این پژوهش
الگوسازی بر اساس فیلم ،توسط آی پَد لمسی ارائه شد .کارایی استفاده از الگوسازی بر
اساس فیلم و ارائه توسط آی پَد لمسی ،حاکی بر این واقعیت بود که این روش باعث افزایش
مهارتهای مدیریتی بر روی این دانشآموز بوده است.
آوسی اوقلی ،)1311( 5در پژوهشی با عنوان ،اثربخشی برنامههای آموزشی بر اساس
راهبردهای خود مدیریتی در کسب مهارتهای اجتماعی توسط کودکان کمتوان ذهنی ،به
این نتایج دست یافت که آموزش مهارتهای خود مدیریتی ،در خشمگین شدن بدون اینكه
به دیگران آسیب برسانیم ،حل تفاوتها بهوسیله مباحثه ،حل اختالفات بدون درگیری در
بین دانشآموزان معلول ذهنی مؤثر بوده و همچنین نتایج حاکی از این بود که آنها این
مهارتها را بعد از اتمام برنامه نیز به کار بردند.
با توجه به پژوهشهای فوقالذکر و هدف پژوهش حاضر که عبارت است از بررسی
تأثیر آموزش چندرسانهای بر رشد مهارتهای یادگیری خودراهبر ،در دانشآموزان کمتوان
ذهنی آموزش پذیر فرضیههای پژوهشی به قرار زیر تدوین شد.
 چندرسانهای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشآموزان کمتوان ذهنی در مؤلفه خودمدیریتی تأثیر دارد.
 چندرسانهای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشآموزان کمتوان ذهنی در مؤلفه رغبتبرای یادگیری تأثیر دارد.
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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1. Blood & Johnson
2. single-subject
3. Andy
4. Avcioglu
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روش
پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای کاربردی است که در آن از طرح شبه آزمایشی استفاده
شده است .جامعه موردنظر عبارت است از کلیه دانشآموزان کمتوانذهنی آموزشپذیر
دوره اول دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی  1161-65در مدارس استثنائی این شهر
مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده
شد .به این صورت که از بین مدارس استثنایی شهر تهران یک مدرسه بهصورت تصادفی
انتخاب و سپس از میان دانشآموزان  11نفر که در سطح آموزش پذیر بودند در اختیار
پژوهشگر قرار گرفتند .در مرحله بعد این تعداد بهصورت کامالً تصادفی در گروههای
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری خودراهبر
دانش آموزان از مقیاس سنجش یادگیری خودراهبر فیشر و کینگ و تاگو )1331( 1استفاده
شد .این پرسشنامه دارای  51سؤال بود که خرده مقیاسهای خودمدریتی ،رغبت برای
یادگیری و خودکنترلی به ترتیب شامل  13 ،19و  11سؤال بود .جهت نمره دهی به هر گویه
از طیف لیكرت پنج نقطهای کامالً مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و کامالً موافق
استفاده شده و حاصل جمع عددی گویههای مربوط به هر مقیاس نمره کلی هر خرده مقیاس
را به دست میآورد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط متخصصان موضوع تأیید
شد و فیشر و همكاران ( )1331نقل از بهروزی و همكاران ( )1161ضریب پایایی را به روش
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  3/61به دست آوردند و این ضریب برای خرده مقیاسهای
خودمدریتی ،رغبت برای یادگیری و خودکنترلی  3/05 ،3/09و  3/01گزارش شده است.
این مقیاس توسط نادی و سجادیان ( )1109با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی
دست آمد و برای خرده مقیاسهای خودمدریتی ،رغبت برای یادگیری و خودکنترلی به
ترتیب عبارت بود از  3/91 ،3/90و  .3/93در پژوهش حاضر میزان پایایی پرسشنامه
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1. Fisher, King & Tague
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یادگیری خودراهبر از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در مؤلفههای رغبت برای
یادگیری ،خود مدیریتی و خودکنترلی  3/91 ،3/00و  3/95به دست آمد.
برای آموزش مهارتهای یادگیری خودراهبر به دانشآموزان ،نرمافزاری چندرسانهای
تحت عنوان «یاد بگیریم چگونه بیاموزیم» طراحی شد .این نرمافزار چندرسانهای با در نظر
گرفتن ویژگیهای این دانشآموزان و رعایت اصول ساخت چند رسانهایها و همچنین
نظرخواهی و مشاوره از صاحبان امر در زمینه طراحی نرمافزارهای چندرسانهای و دانشآموزان
با نیازهای آموزشی ویژه ساخته شد .محتوای این چندرسانهای آموزشی شامل مباحثی چون؛
آموزش مهارتهای یادگیری و مطالعه ،مهارتهای برنامهریزی و تنظیم وقت ،مهارتهای
کنترل تمرکز ،مهارتهای جلوگیری از فراموشی بود .یک جلسه برای آشنایی با دانشآموزان
و آموزش کار با نرمافزار چندرسانهای صرف شد .برای آموزش مهارتها  5جلسه  19دقیقهای
در نظر گرفته شد که دانشآموزان با استفاده از کامپیوتر توسط نرمافزار چندرسانهای آموزش
داده شدند .پس از اتمام طراحی و تدوین نرمافزار توسط پژوهشگر و تأیید اساتید و طی کردن
روند اداری جهت انجام پژوهش و پس از هماهنگیهای بهعملآمده با مدیر مدرسه و در میان
گذاشتن موضوع موردپژوهش و شیوه اجرا ،پیشآزمون به اجرا درآمد .پس از اجرای
پیشآزمون گروههای آزمایش و کنترل از میان آزمودنیها بهصورت تصادفی انتخاب گردید.
پس از مشخص شدن گروهها ،اجرای پژوهش آغاز شد و در طی شش جلسه آزمودنیهای
گروه آزمایش توسط نرمافزار چندرسانهای ،مؤلفههای یادگیری خودراهبر را آموزش دیدند.
پسازاینكه آموزش به پایان رسید سؤاالت پسآزمون در اختیار معلمان قرار گرفت تا میزان
تغییرات حاصله مشخص گردد .دادههای این پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

(جداول میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) و با
نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در این بخش ابتدا توصیفی آماری از شاخصها و متغیرها بهعملآمده ،سپس تفاوت احتمالی
گروهها در مراحل مختلف سنجش ،موردبررسی قرار میگیرد .بر این اساس میانگین و
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انحراف معیار نمرات ابعاد استاندارد نمرات ابعاد مختلف یادگیری خودراهبر دانشآموزان
در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش میشود.
جدول  .1توصیف آماري متغیرها به تفکیک گروه کنترل و آزمايش
مقیاس
رغبت برای
یادگیری

گروه
گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش

خود مدیریتی
گروه کنترل
گروه آزمایش
خودکنترلی
گروه کنترل

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

9

1/96

3/51

پسآزمون

9

1/99

3/19

پیشآزمون

9

1/01

3/10

پسآزمون

9

1/91

3/16

پیشآزمون

9

1/91

3/13

پسآزمون

9

1/15

3/19

پیشآزمون

9

1/99

3/19

پسآزمون

9

1/59

3/16

پیشآزمون

9

1/90

3/59

پسآزمون

9

1/01

3/13

پیشآزمون

9

1/93

3/51

پسآزمون

9

1/91

3/19

چنانکه مالحظه میشود ،میانگین گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،در مؤلفههای
رغبت برای یادگیری ،خود مدیریتی و خودکنترلی نسبت به پیشآزمون افزایش را نشان
میدهد .بر اساس نتایج مندرج در جدول  1میتوان به این توصیف دست زد که آموزش به
روش چندرسانهای باعث بهبود و پیشرفت مهارتهای یادگیری خودراهبر شده است .در ادامه
با استفاده از آمار استنباطی به بررسی معنیدار بودن پیشرفت در هر یک از مؤلفهها میپردازیم.
گیرد تا بتوان از این آزمونها استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس
ازجمله استقالل مشاهدات ،طبیعی بودن توزیع نمرات ،همگونی واریانسها ،خطی بودن
رابطه بین متغیر وابسته و همپراش و همگونی شیبهای رگرسیون در گروههای مختلف
موردبررسی قرار گیرد .مستقل بودن به این معنی است که نمره هر فرد در متغیر همراه و
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در بهکارگیری روشهای آماری پارامتریک ،ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تأیید قرار
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وابسته ،مستقل از نمرههای تمام آزمودنیهای دیگر است .این شرط برقرار بود زیرا پاسخهای
آزمودنیها به سؤاالت تحت تأثیر آزمودنیهای دیگر نبود .همچنین نتایج آزمون
کولموگروف اسمیرنف نشان داده که دادهها نرمال هستند .سپس همگنی واریانس از طریق
آزمون لوین بررسی شد .برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقدار  Fتعامل بین متغیر
همپراش و مستقل در همه گروهها را حساب کنیم که اگر این شاخص معنادار نباشد
( )P<3/39پیشفرض همگونی واریانسها رعایت شده است .برای بررسی این مفروضه برای
هر یک از مؤلفهها از آزمون تحلیل واریانس (آزمون  )Fاستفاده شد.
با توجه به مجموع پیشفرضهای مطرحشده ،مشاهده میگردد که دادههای پژوهش
قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا میباشند و میتوان تفاوت دو گروه را در متغیر
وابسته مشاهده کرد.
جدول  .2آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیري
منبع

اثر

گروه

ارزش

مقدار F

درجه آزادی فرضیه درجه آزادی خطا

Sig

a

1

9

3/33

المبدای ویلكس

3/36

a

1

9

3/33

اثر هیتلینک

13/19

a

1

9

3/33

بزرگترین ریشه رومی

13/19

a

1

9

3/33

اثر پیالی

3/61

19/69
19/69
19/69
19/69

نتایج جدول  1نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون با روش تحلیل کوواریانس
چند متغیری ،یک اثر معنیدار برای عامل روش آموزش چندرسانهای وجود دارد .این اثر
نشان میدهد که حداقل بین یكی از مؤلفههای یادگیری خودراهبر (رغبت برای یادگیری،
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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خود مدیریتی و خودکنترلی) دانشآموزانی که با روش چندرسانهای آموزش دیدهاند با
دانشآموزان گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  .3آزمون کوواريانس يکراهه در متن تحلیل کوواريانس چندمتغیري
متغیرها

منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

Sig

رغبت برای یادگیری

گروه

5/50

1

1/60

11/19

3/33

خود مدیریتی

گروه

1/91

1

1/39

19/06

3/33

خودکنترلی

گروه

3/15

1

3/111

1/31

3/16
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با توجه به نتایج مندرج در جدول  1و سطوح معناداری بهدستآمده برای هریک از ابعاد
یادگیری خودراهبر ،میتوان گفت که پس از حذف تأثیر متغیر پیشآزمون ،بین
دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مؤلفه رغبت برای یادگیری و خود مدیریتی در
مقایسه با سطح معناداری  3/319بهدستآمده از اصالح بنفرونی (تقسیم سطح معناداری 3/39
بر  1مؤلفه یادگیری خودراهبر) تفاوت معنادار وجود دارد .ولی بین گروه آزمایش و کنترل
در مؤلفه خودکنترلی تفاوت معناداری مشاهده نشد .درنتیجه با  69درصد اطمینان مهارتهای
یادگیری خودراهبر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (در مؤلفههای رغبت برای یادگیری
و خود مدیریتی) افزایش داشته است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بر یادگیری خودراهبر
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران صورت پذیرفت .در
زیر به تبیین و بررسی نتایج بهدستآمده در هر یک از فرضیهها میپردازیم.
فرضیه اول :چندرسانهای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشآموزان کمتوان ذهنی در
مؤلفه رغبت برای یادگیری تأثیر دارد.
با توجه به نتایجی که در جدول  1بهدستآمده میتوان اینچنین توصیف کرد که
آموزش بهوسیله چندرسانهای باعث افزایش میزان رغبت برای یادگیری دانشآموزان
کمتوان ذهنی میشود .عالوه بر این بر اساس نتایج مندرج در جدول  1میتوان گفت که با
 69درصد اطمینان میزان رغبت برای یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش
در تبیین نتیجه بهدستآمده فوق میتوان گفت ،دانشآموزان گروه آزمایش پس از
گذراندن آموزش توسط چندرسانهای بر اساس گزارش معلمین این دانشآموزان در رابطه
با موضوع های درسی جدید کنجكاو شده بودند و از موضوعات جدید برای یادگیری
استقبال میکردند .از مصاحبههایی که با این دانشآموزان به عمل آمد آنها عالقهمند به
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معنیداری یافته است.

مطالعه کتابهای غیردرسی شده بودند و همچنین عنوان میکردند که نیاز دارند که بیشتر
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یاد بگیرند .نتیجه بهدستآمده در این متغیر را میتوان با نتایج تحقیقاتی مانند رایز و همكاران
( ،)1313هوپ ( ،)1335جوس ،هیمان و نلسون ( ،)1331بویل ( ،)1669سینگ و آگاروال
( ،)1339مرادی ،شریفی درآمدی و زارعی زوارکی ( ،)1161موسی پور و امیری (،)1161
همسو دانست.
فرضیه دوم :چندرسانهای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشآموزان کمتوان ذهنی در
مؤلفه خود مدیریتی تأثیر دارد.
آنچنانکه در جدول  1قابلمشاهده است ،دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه
کنترل در مؤلفه خود مدیریتی پیشرفت داشتهاند .درنتیجه میتوان به این توصیف دست زد
که آموزش بهوسیله چندرسانهای باعث افزایش میزان خود مدیریتی دانشآموزان کمتوان
ذهنی میشود .همچنین بر اساس نتایج مندرج در جدول  1میتوان گفت که با  69درصد
اطمینان میزان رغبت برای یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت است.
خود مدیریتی یكی از ویژگیهای بارز یادگیرندگان خودراهبر است .این افراد برای حل
مشكالتشان برنامهریزی میکنند ،از وقتشان بهخوبی استفاده میکنند و مسئولیتپذیر هستند؛
بنابراین میتوان به کمک تأثیر به سزای چند رسانهایهای آموزشی این ویژگیها و
مهارتهای خود مدیریتی را به دانشآموزان ،آموزش داد .در تبیین نتایج بهدستآمده
میتوان گفت که دانشآموزانی که بهوسیله چندرسانهای مهارتهای خود مدیریتی را
آموزشدیده بودند در این زمینه پیشرفت داشتند .همچنین در مصاحبهای که از دانشآموزان
به عمل آمد مشخص شد که دانشآموزانی که از چندرسانهای استفاده کرده بودند اظهار
میداشتند که دوست دارند مسئولیتپذیر باشند ،بهموقع سر کالس حاضر شوند و زمان
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

مشخصی را برای مطالعه در نظر بگیرند .همچنین یكی از دانشآموزان نیز اقدام به یادداشت
فعالیت های روزانه و میزان ساعات صرف شده برای هر یک از کارهایش کرده بود .نتیجه
بهدستآمده در این متغیر را میتوان با نتایج تحقیقاتی مانند آوسی اوقلی ( ،)1311بلود و
جانسون ( ،)1311زمانی ( ،)1163دیویس ،استوک و وهمایر ( ،)1331همسو دانست.
همچنین میتوان گفت که بهطورکلی نتیجه بهدستآمده در این مؤلفه با پژوهشهای رایزر
و همكاران ( ،)1313سینگ و آوارگال ( ،)1339هوپ ( ،)1335بویل ( ،)1669موسیپور و
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امیری ( ،)1161مرادی ،شریفیدرآمدی و زارعی زوارکی ( )1161و زارعیزوارکی و غریبی
( )1161همسو است.
فرضیه سوم :چندرسانهای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشآموزان کمتوان ذهنی
در مؤلفه خودکنترلی تأثیر دارد.
نتایجی که در جدول  1مندرج شده نشاندهنده این است گروه آزمایش در مؤلفه
خودکنترلی پیشرفتی جزئی داشتهاند اما این پیشرفت بر اساس نتایج مندرج در جدول  1و
سطح معنیداری مشاهدهشده ( )3/16معنیدار نیست و درنتیجه آموزش بهوسیله چندرسانهای
بر میزان مؤلفه خودکنترلی دانشآموزان کمتوان ذهنی تأثیری نداشته است.
دیگر مؤلفه یادگیری خودراهبر مربوط به خودکنترلی است .این مؤلفه شامل ویژگیهایی
چون اولویتبندی در کارها ،تعیین اهداف برای یادگیری خود ،به خود متكی بودن و غیره
است .شاید دلیل رد این فرضیه محدودیت تعداد جلسات ارائه آموزش مهارتهای
خودکنترلی مثل اولویت بندی کارها و تعیین اهداف باشد و در طی شش جلسه نتوان این
مهارتها را به دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش داد.
شواهد موجود نشان میدهد نوع محیط یادگیری که معلم در کالس درس ایجاد میکند
و رویكرد آموزشی مورداستفاده ،هر دو بر رشد خودراهبری و استقالل کودک تأثیر
آشكاری دارد .رویكرد آموزشی و محیط یادگیری ،مدتزمانی را که دانشآموز برای
یادگیری مؤثر و سودمند نیاز دارد تا استقالل خود را افزایش دهد تعیین میکند (وانگ و
والبرگ 1609 ،1نقل از وست وود .)1106 ،به نظر میرسد رفتار بعضی معلمان با
دانشآموزان دارای نیازهای ویژه بیش از آنكه استقالل آنها را تأمین کند وابستگی آنها را
کودک او را بیشازحد در تالشهای فردی راهنمایی و کمک کنند.
شواهد بسیاری در تأیید این نظریه وجود دارد که پرورش ارادی خودراهبری در افزایش
استقالل حتی در دانشآموزان دچار کمتوانی ذهنی (هیوز ،کورینک و گورمن )1661 ،1و

سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

دامن می زند .برای مثال ،ممكن است برای جلوگیری از شكستها و مشكالت احتمالی

1. Wang & Walberg
2. Hughes, Korinek, & Gorman
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اختالالت یادگیری (تایلر و استرنبرگ1606 ،؛ گلوکلر و سیمپسون1600 ،؛ لویت1661 ،1
نقل از وست وود )1106 ،نیز مؤثر است .هیوز ،کورینک و گورمن ( ،)1661اظهار میدارند
که آموزش خود مدیریتی به دانشآموزان با نیازهای ویژه میتواند بهعنوان ابزاری باشد که
مهارتهای علمی و مطالعه ،انگیزه و استقالل را افزایش میدهد و دستاوردهایی رفتاری
مناسب را تعمیم می دهد و همچنین باعث کاهش نیاز به حمایت و نظارتهای خارجی
میشود .وبر ،اسچورمن ،مک کال و کولمن 19 ،)1661( 1مورد از پژوهشهای که بر روی
خودنظارتی دانشآموزان با نیازهای ویژه بودند را موردبررسی قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند
که آموزش خودنظارتی به دانشآموزان با نیازهای ویژه با موفقیت این دانشآموزان رابطه
مثبت دارد و باعث افزایش توجه به وظیفه ،رفتار مثبت در کالس و برخی از مهارتهای
اجتماعی میشود .تعلیم این مهارتها به کودکانی که فاقد آن هستند امكانپذیر است .ثانیاً،
معلمان باید بهدقت بررسی کنند که دانشآموزانشان برای فعالیت مستقالنه در کالسهای
ویژه به کدام مهارتها یا رفتارها نیاز دارند.
در آخر محدودیتهایی که نتایج پژوهش حاضر را تحت تأثیر قرار داده را عنوان
میکنیم و بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و مطالعات پیشین پیشنهادهایی را ارائه میدهیم.
با توجه به کم بودن تعداد نمونه و همچنین به دلیل محدود شدن آزمودنیها به جنس پسر
به دلیل مشكل ورود به مدارس دخترانه در تعمیم نتایج به جامعه موردپژوهش باید احتیاط
کرد .از دیگر محدودیتها استفاده از کامپیوتر شخصی پژوهشگر به دلیل نامناسب بودن
کامپیوترهای مدرسه استثنایی ارشاد .عدم تخصیص زمان کافی توسط مدیر مدرسه برای
انجام پژوهش؛ بهطوریکه تنها  9جلسه  13دقیقهای آموزش بهوسیله چندرسانهای به
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

دانشآموزان ارائه شد.
با توجه به یافتههای این پژوهش و پژوهشهای مرتبط پیشنهاد میشود که
آموزشوپرورش استثنایی اقداماتی را برای تكثیر نرمافزارهای چندرسانهای مختص به
دانشآموزان دارای نیازهای ویژه انجام دهد .این چندرسانههایی میتوانند با موضوع پژوهش
1. Lovitt
2. Webber, Scheuermann, McCall, & Coleman
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حاضر و همچنین این چندرسانهها را در اختیار مدارس استثنایی ،والدین و دانشآموزان با
نیازهای ویژه قرار دهند .پیشنهاد میشود که از تخصص فارغالتحصیالن رشته تكنولوژی
آموزشی و کودکان استثنایی برای طراحی و تولید چندرسانهایهای آموزشی مناسب
دانشآموزان با نیازهای ویژه استفاده شود .مدارس استثنایی را ازلحاظ سختافزاری و
نرمافزاری مجهز کنند تا بتوان از ظرفیت فناوری اطالعات برای دانشآموزان با نیازهای ویژه
استفاده کرد و همچنین تمهیداتی ایجاد شود تا معلمان مدارس استثنایی با فنون یادگیری
خودراهبر آشنا شوند تا بتوانند دانشآموزان را مجهز به این فنون کنند.
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