
 

 

موزان آدانش راهبر خود یریادگیبر  یآموزش یاچندرسانه تأثیر

 1ریپذآموزش یتوان ذهنکم

 3، اسماعیل زارعی زوارکی2اسماعیل اصالنی

 فناوری آموزش و یادگیری

 10تا  19، ص 69 تابستان ،11 ، شمارهسوم سال

 11/31/69تاریخ دریافت: 

 11/13/60تاریخ پذیرش: 

 چکیده:
دراهبر یادگیری خو هایمهارتای بر رشد آموزش چندرسانه تأثیرپژوهش حاضر، با هدف بررسی 

 ژوهشپپذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش توان ذهنی آموزشآموزان کمدانش

توان ذهنی آموزش پذیر در مقطع اول آموزان کماز نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش

آموزان نفر از دانش 11 ایندمرحلهچای گیری خوشهدبیرستان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه

نامه ها، پرسشآوری دادهتصادفی در گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار جمع صورتبهانتخاب و 

آزمون بر روی هر دو گروه، متغیر مستقل یادگیری خودراهبر فیشر و همكاران بود. پس از اجرای پیش

 دورازهببر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل نیز  ای( طی شش جلسهوسیله چندرسانه)آموزش به

آزمون به عمل آمد. نتایج این پژوهش متغیر مستقل قرار گرفت. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس

سبت به داری را ننشان داد که گروه آزمایش در مؤلفه رغبت برای یادگیری و خود مدیریتی پیشرفت معنی

 شاهده نشد.داری ماما در مؤلفه خودکنترلی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی؛ تندگروه کنترل داش

يادگیري  ،پذيرتوان ذهنی آموزشآموزان کمدانشاي آموزشی، چندرسانهکلیدی:  هایواژه

 خودراهبر

  

                                                           

 ناسی ارشد است.نامه کارشیانپامقاله حاضر برگرفته از  1.
1. تهران، ایران.دانشگاه عالمه طباطبائیتكنولوژی آموزشی،  دانشجوی دکتری ، aslanii1989@gmail.com 

 ezaraii@yahoo.com ، تهران، ایران.دانشگاه عالمه طباطبائیگروه تكنولوژی آموزشی،  دانشیار .1
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 مقدمه

د. هندذهنی تشكیل میتوانبرآوردها حاکی از آن است که سه درصد هر جامعه را افراد کم

 ایهمالحظقابلذهنی گروه توانآموزان کمدانش درواقعآید، اما این رقم باالیی به نظر نمی

ت به نسب مراتببهدهند که از افراد با نیازهای آموزشی ویژه را در نظام مدرسه تشكیل می

 ود،های جسمی بسیار زیاد هستند )وستوهای بینایی، شنوایی و ناتوانیآموزان با آسیبدانش

ای که از آن برخوردارند، به این کودکان برای شكوفا شدن استعدادهای بالقوه(. تابی

های آموزشی شیوه کهدرصورتیای نیازمندند. های تعلیم و تربیت و خدمات ویژهروش

توانند نی میتوان ذهکافی فراهم باشد بسیاری از کودکان کم کنندهتشویقمناسب و شرایط 

ودکان . مقایسه میان ک(تابی، هاالهان و کافمنموفقیت استفاده کنند ) از مطالب آموزشی با

های عادی باالتر از مقطع ابتدایی دچار ناتوانی ذهنی خفیف که با موفقیت در کالس

نبوده است  آمیزموفقیت هاآنسازی اند، با کودکانی مشابه که یكپارچهسازی شدهیكپارچه

 اند:سازی شدهت یكپارچهدهد کودکانی که با موفقینشان می

 اند.ابتكار عمل و خودراهبری بیشتری در رفتارهای کالسی داشته -

 کنند.کند زمان مفید بیشتری را صرف میبرای انجام تكالیفی که معلم تعیین می -

 کنند.و نامناسب می زنندهآسیبزمان کمتری را صرف رفتارهای  -

 (.تابید، دهند )وستووبیشتری نشان می و در آخر نسبت به قوانین و روال کالس هوشیاری -

کرد.  وجوجستگرایانه انسان شناسیروانریشه یادگیری خودراهبر را باید در 

 یانراگانسان یوجودر مرکز جست یخودآگاه. است شناسیرواندر  یمكتب ییگراانسان

وجه در مرکز ت ار یانسان و خودآگاه یی،گراانسان. قرار دارد یزندگ یکردن معنا یداپ یبرا

، )گنجی دارند یو رفتار اخالق ییخودشكوفا ی،و باور دارد که اشخاص حق آزاد داندیم

بوده است  1و مازلو 1آرا و آثار راجرز تأثیرخاص تحت  طوربهگرایانه (. دیدگاه انسان1161

د، شمنیا ارز دارمعنیبه نظر روانشناسانی مثل مازلو و راجرز الزمه یادگیری (. 1660)میلر، 

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 

 هاآن یواسطهبهفردی و منحصر به خود را بشناسند و آنچه را که  هایویژگیکند که می

کتابی  1690(. راجرز در سال 1163شوند، کشف کنند )آقازاده، بشر تلقی میفردی از ابنا 

منتشر ساخت. وی در این کتاب مفهوم  1تحت عنوان افكار شخصی درباره یاددهی یادگیری

یادگیری خودراهبر را وضع کرد. افكار او در این کتاب بیانگر مفروضاتی هستند که با 

 او یادگیری خودراهبر بر این فرضیه استوار است ازنظر گرایی در ارتباط است.دیدگاه انسان

د، خو هایپنداره خودکه افراد در درون خود منابع سرشاری برای خودفهمی و تغییر دادن 

های پایه خود و دستیابی به رفتارهای خودراهبر دارند. در صورت فراهم شدن فضایی نگرش

)میلر،  شوندیم، این منابع به کار گرفته کنندهتسهیل شناختیروانهای از نگرش شدهتعریف

ان با آموزدانش(. در معنای کلی آن، یادگیری خودراهبر فرآیندی است که در آن 1106

انی ، تنظیم اهداف، شناسایی منابع مادی و انسنیازهاکمک یا بدون کمک دیگران به تشخیص 

یری شیابی پیامدهای یادگبرای یادگیری، انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارز

، 1نقل از نانز و کالف 1699)ناولز،  گیرندمیو ابتكار عمل را به دست  پردازندمیخویش 

های بسیاری برای یادگیرندگان خودراهبر در ادبیات مربوطه ذکر شده است ویژگی(. 1311

ای صهالبا هم همپوشی دارند. طبق نظر متخصصان یادگیری خودراهبر، خ هاآنکه برخی از 

 :استافراد خودراهبر به شرح زیر  هایویژگیاز 

، وتحلیلجزیهتخودکنترلی: یادگیرندگان خودراهبر افراد کامالً مستقلی هستند که قادر به  -

 .استبه شكل مستقل  شانیادگیری هایفعالیت، اجرا و ارزیابی ریزیبرنامه

 خود در طی موردنیازد ریتی: یادگیرندگان خودراهبر، قادر به تشخیص مواریخودمد -

فرایند یادگیری، ایجاد اهداف یادگیری، کنترل زمان و انرژی خود برای یادگیری و ترتیب 

 دهی بازخوردهای کاری هستند.

 یار قوی است.کسب دانش بس منظوربهانگیزه و اشتیاق به یادگیری: انگیزه این قبیل افراد  -

                                                           
1. Personal Thought on Teaching & Learning 
2. Nantz & Kalf 
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ع ی: یادگیرندگان خودراهبر از منابنیل به بهترین نتایج یادگیر منظوربهحل مسئله  -

یادگیری موجود، راهبردهای عملی یادگیری برای غلبه بر مشكالتی در فرایند یادگیری روی 

 (.1106شكن، جویند )یوسفی و گرداندهند بهره میمی

(، پنج عنصر حیاتی برای یادگیری 1330) 1همچنین در یک مطالعه، استاپ و تنیسن

 خودراهبر مشخص کردند:

 .یادگیری یندهایو فرا یآموزش یمات: کنترل بر تصمیادگیرندهکنترل  -

که از مدیریت و نظارت بر فرایندهای  هاییمهارتخودتنظیمی راهبردهای یادگیری:  -

 کند.یادگیری حمایت می

: ترکیبی از خودارزیابی و خودسنجی، هم در فرایند یادگیری و هم در 1و بازخورد تأمل -

 دهد.نده برای رشد خود بینش میعملكردی که به یادگیر

 منظورهبهای اجتماعی: تعامل با دیگران، یادگیرندگان، معلمان و مربیان، تعامل در محیط -

وانند به تهایی که باید تنظیم شوند، بحث در مورد اینكه این اهداف چطور میتعیین هدف

 .دست آیند و همكاری در طول فرایند یادگیری و کمک خواستن از دیگران

 یبه زندگ یداو ب یمتنظ یواقع یایدر دن یدرا با یادگیری: تجربه یزیكیف یطتعامل با مح -

 ی مربوط باشد.واقع

 طوالنی باید آموخته و تمرین زمانمدتیادگیری خودراهبر صالحیتی است که در یک 

ز افراد در بسیاری ا خوبیبهشود. مطالعات نشان داده است که صالحیت یادگیری خودراهبر 

ه در ک مستقیم به دست آورد هایآموزشتوان به کمک توسعه نیافته است. این روش را می

آن یادگیرنده راه و روش یادگیری خودراهبر خود و طراحی محیط یادگیری خود را توسعه 

ها ایها و یا ترکیب آموزش مستقیم و چندرسانهای. در این مورد مواد چندرسانهدهدمی

های ویژگی. (1311اندرسون و برینک  نقل از 1669 ،1مندی و فریدریش) باشد مؤثرتواند می

 هغیرو  پیچیده هایزمینهاز  سازیشبیهها مانند تعامل، بازخورد دادن، ایخاص چندرسانه

                                                           
1. Stubbé & Theunissen 
2. reflection 
3. Friedrich & Mandy 
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اندرسون و  نقل از 1663، 1هافر و نیگمان) .پشتیبانی است بهینه برای این نوع از یادگیری

تواند یادگیری خودراهبر را فعال و نفرادی کامپیوتری میهای ایادگیری(. 1311برینک 

تواند کارهای گروهی را ای میهای کاربردی چندرسانهترفیع دهد. عالوه بر این، برنامه

های کاربردی توانند از طریق برنامهآموزان میکوچكی از دانش هایگروهتسهیل کند. 

گوی خود گفت هایمهارتبگیرند و همچنین ای با هم کار کنند تا از یكدیگر یاد چندرسانه

که  شودباال می پذیریانعطافها منجر به ایهای تعاملی چندرسانهرا بهبود بخشند. فرصت

 :ازجملهآموزان با نیازهای ویژه مفید باشد تواند برای دانشمی

با  اقرار دهند ت مورداستفادههای مصنوعی را سخنرانی تواندمیان نارساخوان آموزدانش -

 محتوا و متون دیجیتال آشنا شوند.

فاده از ها را با استکودکان مبتال به طیف اوتیسم، افزایش آگاهی واجی و خواندن کلمه -

 (.1311اندرسون و برینک،  نقل از 1669دهند )هیمان و همكاران، ها نشان میایچندرسانه

دراهبر یادگیری خو هایمهارتبا توجه به اینكه تاکنون پژوهشی مشابه در زمینه آموزش 

مشابه در  هایپژوهشتوان ذهنی در ایران انجام نشده است، به برخی آموزان کمبه دانش

 .شودمیادامه اشاره 

چند حسی،  صورتبه« رها»(، پژوهشی با هدف ساخت وسیله آموزشی 1109دستگاهی )

 توانعادی و کمآموزان در دو گروه ترسیم حروف الفبای دانش هایمهارتبرای افزایش 

ش در افزایش مهارت روازاین، آموزش با استفاده آمدهدستبهذهنی انجام داد. طبق نتایج 

 ست.ا مؤثرتوان ذهنی ترسیم در زمینه حروف الفبا نشان داد که در هر دو گروه عادی و کم

( با هدف بررسی اثربخشی 1163در پژوهشی دیگر که توسط زمانی، سعیدی و عابدی )

یلی ها بر میزان خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصایاستفاده از چندرسانه تأثیرداری و پای

ان دختر سال اول دبیرستان انجام گرفت بیانگر این واقعیت بود که آموزدانشدرس ریاضی 

پس از آموزش تفاوت معناداری در خصوص خودتنظیمی و عملكرد تحصیلی گروه آزمایش 

                                                           
1. Hofer & Niegemann 
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مچنین گروه آزمایش در آزمون پیگیری نیز توانسته بودند برتری ه جادشدهیاو گروه کنترل 

 خود را حفظ کنند.

افزار نرم تأثیر( با عنوان 1163در پژوهشی که توسط پاک نیا، نادی، صفری و مهدی زاده )

ی ان پایه پنجم ابتدایآموزدانش یخود راهبربر مبنای فراشناخت بر  شدهیطراحآموزشی 

اختالف  افزارنرم این لهیوسبهفت بیانگر این واقعیت بود که تدریس شهر کرمانشاه صورت گر

خودمدریتی، رغبت در یادگیری و )فرعی خود راهبری  هایمؤلفهمعنا دارای را پیرامون 

 .آوردمیخودکنترلی( به وجود 

(، پژوهشی با 1161درآمدی و زارعی زوارکی )در پژوهشی دیگر مرادی، شریفی

 توانکمان آموزدانشاجتماعی  هایمهارتآموزشی بر رشد  ایانهچندرس تأثیر»موضوع 

با استفاده از روش پژوهش شبه آزمایشی انجام دادند.  «ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

اجتماعی  هایمهارتاز این پژوهش، برتری میزان رشد  آمدهدستبه، نتایج طورکلیبه

 ای آموزشی دریافت کردند.از طریق چندرسانهآموزانی را نشان داد که مطالب را دانش

ای آموزشی بر چندرسانه تأثیر»( پژوهشی تحت عنوان 1161زارعی زوارکی و غریبی )

هارم چ یپایهتوان ذهنی آموزش پذیر ان کمآموزدانشیادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی 

ها نشان داد که میزان هیافتشبه آزمایشی بود و  هاآنانجام دادند. روش پژوهش  «شهر اراک

 معناداری طوربهان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه آموزدانشیادگیری و یادداری 

ی و از این پژوهش برتری میزان یادگیر آمدهدستبهنتایج  طورکلیبهافزایش یافته است. 

 بودند ای آموزشی دریافت کردهکه مطالب را از طریق چندرسانه آموزانیدانشیادداری 

 نشان داد.

آموزش  با هدف بررسی تاثیر(، 1161زوارکی، علیزاده و جعفرخانی )زارعی

نجام پژوهشی ا ،بینای پایه سوم مقطع راهنماییآموزان کمای بر یادگیری دانشچندرسانه

وم پایه س ینایبکمآموزان . با استفاده از طرح نیمه آزمایشی، از جامعه آماری دانشدادند

نفر انتخاب شدند  13به حجم  اینمونه 09-00نمایی شهر تهران در سال تحصیلی مقطع راه

تیزی بینایی و دانش ورودی، مشابه بودند و در دو گروه آزمایش و گواه،  ازلحاظکه 

مستقل نشان دادند  tحاصل با استفاده از آزمون  هاییافتهصورت تصادفی گمارده شدند. به
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طور معنادار ن گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهاآموزدانشکه میزان یادگیری 

 افزایش یافته است.

ای آموزشی علوم تجربی چندرسانه تأثیر»(، پژوهشی با عنوان 1161پور و امیری )موسی

دند. انجام دا «ذهنی توانکمان آموزدانشپایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری 

 توانکمان دختر آموزدانشزمایشی و جامعه آماری شامل همه از نوع آ هاآنروش پژوهش 

تمام شمار و تصادفی در دو گروه  صورتبهذهنی کالس پنجم ابتدایی شهر اراک بود که 

ان گروه آموزدانشنشان داد که میزان یادگیری  هایافتهشدند.  بندیتقسیمآزمایش و گواه 

ودند در مقایسه با گروه گواه که تنها ب  ایچندرسانه به روشآزمایش که تحت آموزش 

معناداری افزایش داشت. همچنین در میزان  طوربهآموزش سنتی را تجربه کرده بودند 

ان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت وجود داشت اما در آموزدانشیادداری 

را نشان  آموزانیدانشبرتری میزان یادگیری  آمدهدستبهنشد. نتایج  تأییدسطح معناداری 

 ای آموزشی همراه با آموزش سنتی دریافت کردند.داد که مطالب را از طریق چندرسانه

شناختی در استنباط  هایمهارتآموزش  تأثیر(، پژوهشی با هدف بررسی 1669) 1بویل

پذیر انجام داد. نتایج پژوهش توان ذهنی آموزشآموزان کمخواندن و درک مفاهیم به دانش

آموزش داده شده بود،  هاآنکه راهبردهای شناختی به  آموزانیدانشن داد که او نشا

 فظی و استنباطی داشتند.دو اقدامات درک الدر هر  توجهیقابلدستاوردهای 

آموز دانش 13 شدهمشاهدهروی الگوی تعامل  ایمطالعه( 1331) 1جوس، هیمان و نلسون

به دنبال  ایچندرسانهمعلم با کمک  6ین مطالعه توان ذهنی انجام دادند؛ در ااوتیسمی و کم

ادبیاتی بودند؛ کودکان مبتال به اتیسم در این مطالعه میزان لذت از  هایمهارتافزایش 

افزایش یافت بود و رغبت بیشتری برای کمک گرفتن از معلم پیدا کرده بودند.  شانیادگیری

با  انآموزدانشکالمی و زبانی  هایمهارتهمچنین نتایج این مطالعه حاکی از این بود که 

 شود.می هاآنرود و منجر به افزایش عالقه باال می ایچندرسانهآموزش 

                                                           
1. Boyle 
2. Tjus, Heimann & Nelson 
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 هایمهارتمدیریت زمان و  هایمهارت(، در تحقیقی 1331) 1دیویس، استوک و وهمایر

وانی ت)کامپیوتر کوچک شخصی( به یادگیرندگان دارای کم 1تابپالم وسیلهبهریزی را برنامه

افزار تاب که حاوی نرمنشان داد که استفاده از پالم هاآن پژوهشذهنی آموزش دادند. نتایج 

افراد  های روزانه و شغلیبود، باعث افزایش استقالل در عملكرد فعالیت بندیزمانمدیریت 

در را  پشتیبانی کمتری توجهیقابل طوربهافزار همچنین کاربران نرم شود.توان ذهنی میکم

 تكمیل وظایف داشتند.

ای را آموزشی چندرسانه (، در تحقیقی دیگر برنامه1331دیویس، استوک و وهمایر )

رار دادند. ق مورداستفادهتوانی ذهنی مبتال به کم ساالنبزرگ دهیخود جهتارتقاء  منظوربه

د دقت بهبومنجر به  دهیخود جهتای برای آموزش نتایج نشان داد که استفاده از چندرسانه

 شود.می هاآنو صحت کار 

 وانتکم انآموزدانش در رفتار انتقال گسترش» عنوان با خود پژوهش در( 1335) 1هوپ

 کرده طراحی ویژه آموزش برای آموزشیکمک افزارنرم «ایچندرسانه افزارنرم طریق از

 پایین، یانگیزه مثل انآموزدانش این مختلف رفتارهای خود، مشاهدات در هوپ. است

 را یآموززبان ضعف و ضعیف یخودپنداره ضعیف، احساسی کنترل کالس، در غیبت

 کلی، یرتبه و اجتماعی فردی، میان کاری، یحیطه چهار در را برنامه و ساختار هکرد بررسی

 ممعل و ویژه آموزش متخصص معلم توسط نیز سنجش مقیاس. است هکرد اجرا و طراحی

 یانگیزه و عالقه افزایش باعث برنامه، این درنهایت. است هشد تكمیل عمومی آموزش

 ایحرفه و فنی هایمهارت و است شده آنان غیبت عدم حتی و آموزش به انآموزدانش

 که حدی تا. است داده ارتقاء روانی و رفتاری شناختی، هایحیطه در را انآموزدانش

 یبكهش ایجاد حتی و درسی یرنامهب در فناوری ترکیب از حمایت به اقدام محلی مسئولین

 .اندکرده جمعی، و انفرادی صورتبه آن ارتباط امكان و محلی

                                                           
1. Davies, Stock, & Wehmeyer 
2. Palmtop 
3. Hoppe 
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توان (، پژوهشی با عنوان آموزش ریاضیات به کودکان کم1339) 1سینگ و آگاروال

 هانآهای کامپیوتری انجام دادند. روش پژوهش نیمه آزمایشی و هدف بازی وسیلهبهذهنی 

آموزان های کامپیوتری بر روی دانشبازی وسیلهبهریاضیات  آموزش ثیرتأبررسی میزان 

آموز دختر دانش 5آموز پسر و دانش 9توان ذهنی بود. گروه آزمایش شامل دختر و پسر کم

نشان داد که گروه آزمایش  هاآنمطالعات  نتایجدختر بود.  1پسر و  9و گروه کنترل شامل 

ختران وه آزمایش داشتند و همچنین پیشرفت پسران بیشتر از دداری نسبت به گرپیشرفت معنی

 در گروه آزمایش بوده است.

( در رابطه با کاربرد راهبردهای فراشناختی و 1330) 1که توسط شانون ایمطالعهدر 

ان انجام گرفت به این آموزدانشیادگیری برای ایجاد یادگیری خودراهبر در  هایسبک

ان آموزشدانش راهبردهای فراشناختی بسیار ارزشمند است و به رسید که آموز گیرینتیجه

کند که به یادگیرندگانی خودراهبر تبدیل شوند. در این مطالعه نشان داده شده است کمک می

در  یادگیری هایسبکان قبل از گذراندن راهبردهای فراشناختی و آموزدانشکه اکثریت 

 چیست هیچ اطالعی نداشتند اما در هاآندگیری و سبک یا گیرندمیمورد اینكه چگونه یاد 

 اند.به رشد و توسعه دادن به سبک یادگیری خود شده مندعالقهان آموزدانشحال حاضر این 

(، یک مطالعه موردی را تحت عنوان استفاده از فناوری اطالعات 1313) 1و همكاران رایز

توان آموزان فلج مغزی و کمشای در تدریس ریاضیات به دانبر تمرین چندرسانه تنیمی

شد  ای باعثمشاهده کردند که تمرینات چندرسانه هاآنذهنی در مقطع ابتدایی انجام دادند. 

د و و رغبت بیشتری برای انجام کار داشته باشن عمل کنندتر مستقل مراتببهکه کودکان 

دمختارتر، آموزان، خوای حل و تمرین دانشنتایج نشان داد که از طریق چندرسانه

 توانستند مسائل ریاضی را یاد بگیرند. آسانیبهتر، تالشمندتر شده و مندعالقه

                                                           
1. Singh & Agarwal 
2. Shannon 
3. Reis, et al. 
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 1بر روی اندی AB)-B-(A 1مطالعه موردی صورتبهای ( مطالعه1311) 1بلود و جانسون

رفتاری انجام دادند. در این پژوهش از آی پَد -ساله، دارای اختالل هیجانی 13 آموزدانش

اجتماعی و خود مدیریتی استفاده شد. در این پژوهش  هایمهارتش لمسی برای آموز

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 

 موز بوده است.آمدیریتی بر روی این دانش هایمهارت

بر اساس ی آموزش هایبرنامه یاثربخش(، در پژوهشی با عنوان، 1311) 5آوسی اوقلی

، به یذهن توانکمتوسط کودکان  یاجتماع هایمهارتدر کسب  راهبردهای خود مدیریتی

خود مدیریتی، در خشمگین شدن بدون اینكه  هایمهارتآموزش  کهاین نتایج دست یافت 

در  مباحثه، حل اختالفات بدون درگیری وسیلهبهها رسانیم، حل تفاوتبه دیگران آسیب ب

ین ا هاآنبوده و همچنین نتایج حاکی از این بود که  مؤثرآموزان معلول ذهنی بین دانش

 ها را بعد از اتمام برنامه نیز به کار بردند.مهارت

از بررسی و هدف پژوهش حاضر که عبارت است  الذکرفوقهای با توجه به پژوهش

وان تآموزان کمیادگیری خودراهبر، در دانش هایمهارتای بر رشد آموزش چندرسانه تأثیر

 های پژوهشی به قرار زیر تدوین شد.ذهنی آموزش پذیر فرضیه

توان ذهنی در مؤلفه خود ان کمآموزدانشآموزشی بر یادگیری خودراهبر  ایچندرسانه -

 دارد. تأثیرمدیریتی 

 توان ذهنی در مؤلفه رغبتان کمآموزدانشموزشی بر یادگیری خودراهبر آ ایچندرسانه -

 دارد. تأثیربرای یادگیری 

توان ذهنی در مؤلفه ان کمآموزدانشآموزشی بر یادگیری خودراهبر  ایچندرسانه -

 دارد. تأثیرخودکنترلی 

                                                           
1. Blood & Johnson 
2. single-subject 
3. Andy 
4. Avcioglu 
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 روش

اده استف های کاربردی است که در آن از طرح شبه آزمایشیپژوهش ازجملهپژوهش حاضر 

پذیر ذهنی آموزشتوانآموزان کمعبارت است از کلیه دانش موردنظرجامعه شده است. 

در مدارس استثنائی این شهر  1161-65دوره اول دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی 

ستفاده ا ایچندمرحلهای گیری خوشهمشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش از روش نمونه

صادفی ت صورتبهصورت که از بین مدارس استثنایی شهر تهران یک مدرسه  شد. به این

نفر که در سطح آموزش پذیر بودند در اختیار  11آموزان انتخاب و سپس از میان دانش

 هایوهگرکامالً تصادفی در  صورتبهقرار گرفتند. در مرحله بعد این تعداد  پژوهشگر

ژوهش برای سنجش میزان یادگیری خودراهبر آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پ

( استفاده 1331) 1آموزان از مقیاس سنجش یادگیری خودراهبر فیشر و کینگ و تاگودانش

خودمدریتی، رغبت برای  هایمقیاسبود که خرده  سؤال 51شد. این پرسشنامه دارای 

هی به هر گویه بود. جهت نمره د سؤال 11 و 13، 19یادگیری و خودکنترلی به ترتیب شامل 

 قمواف کامالًمخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و  کامالً اینقطهاز طیف لیكرت پنج 

 اسمقیهر خرده  کلینمره  مربوط به هر مقیاس هایگویهحاصل جمع عددی استفاده شده و 

 أییدتتوسط متخصصان موضوع  هاپرسشنامه. روایی صوری و محتوایی آوردمیرا به دست 

ضریب پایایی را به روش  (1161بهروزی و همكاران ) نقل از (1331ر و همكاران )شد و فیش

 هایمقیاسبه دست آوردند و این ضریب برای خرده  61/3آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 گزارش شده است. 01/3و  05/3، 09/3خودمدریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی 

( با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی 1109این مقیاس توسط نادی و سجادیان )

به  01/3از ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن  استفادهقرار گرفت که با  موردپژوهش

خودمدریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی به  هایمقیاسدست آمد و برای خرده 

نامه رسشمیزان پایایی پدر پژوهش حاضر  .93/3و  91/3، 90/3ترتیب عبارت بود از 

                                                           
1. Fisher, King & Tague 
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ت برای رغب هایمؤلفهیادگیری خودراهبر از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب در 

 به دست آمد. 95/3و  91/3، 00/3یادگیری، خود مدیریتی و خودکنترلی 

ای افزاری چندرسانهآموزان، نرمیادگیری خودراهبر به دانش هایمهارتبرای آموزش 

ر نظر ای با دافزار چندرسانهطراحی شد. این نرم« موزیمیاد بگیریم چگونه بیا»تحت عنوان 

و همچنین  هایاچند رسانهآموزان و رعایت اصول ساخت های این دانشگرفتن ویژگی

 انآموزدانشای و افزارهای چندرسانهنظرخواهی و مشاوره از صاحبان امر در زمینه طراحی نرم

ون؛ چ یشامل مباحث یآموزش یاچندرسانه نیا یمحتوا یژه ساخته شد.و یآموزش یازهایبا ن

 هایمهارتوقت،  میتنظو  یزیربرنامه هایمهارتو مطالعه،  یادگیری هایمهارتآموزش 

ان آموزانشد. یک جلسه برای آشنایی با بود یاز فراموش یریجلوگ هایمهارتکنترل تمرکز، 

 ایدقیقه 19جلسه  5 هاهارتمصرف شد. برای آموزش  ایچندرسانه افزارنرمو آموزش کار با 

آموزش  ایانهچندرس افزارنرمان با استفاده از کامپیوتر توسط آموزدانشدر نظر گرفته شد که 

طی کردن  و اساتید تأییدو  پژوهشگرافزار توسط داده شدند. پس از اتمام طراحی و تدوین نرم

با مدیر مدرسه و در میان  هآمدعملبههای و پس از هماهنگی روند اداری جهت انجام پژوهش

آزمون به اجرا درآمد. پس از اجرای و شیوه اجرا، پیش موردپژوهشگذاشتن موضوع 

د. تصادفی انتخاب گردی صورتبهها آزمایش و کنترل از میان آزمودنی هایگروهآزمون پیش

های ها، اجرای پژوهش آغاز شد و در طی شش جلسه آزمودنیپس از مشخص شدن گروه

یادگیری خودراهبر را آموزش دیدند.  هایمؤلفهای، افزار چندرسانهه آزمایش توسط نرمگرو

آزمون در اختیار معلمان قرار گرفت تا میزان پس سؤاالتآموزش به پایان رسید  ازاینكهپس

فی های آمار توصیهای این پژوهش با استفاده از شاخصتغییرات حاصله مشخص گردد. داده

( و با متغیرهچند کوواریانسو انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل  )جداول میانگین

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  SPSS افزارنرم

 هایافته

مالی ، سپس تفاوت احتآمدهعملبهو متغیرها  هاشاخصدر این بخش ابتدا توصیفی آماری از 

. بر این اساس میانگین و دگیرمیقرار  موردبررسیدر مراحل مختلف سنجش،  هاگروه
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ان وزآمدانشانحراف معیار نمرات ابعاد استاندارد نمرات ابعاد مختلف یادگیری خودراهبر 

 .شودمیدر دو گروه آزمایش و کنترل گزارش  آزمونپس، آزمونپیشدر مراحل 

 توصیف آماري متغیرها به تفکیک گروه کنترل و آزمايش .1 جدول

 استاندارد انحراف ینمیانگ تعداد  گروه مقیاس

 برای رغبت

 یادگیری

 آزمایش گروه
 51/3 96/1 9 آزمونپیش

 19/3 99/1 9 آزمونپس

 کنترل گروه
 10/3 01/1 9 آزمونپیش

 16/3 91/1 9 آزمونپس

 مدیریتی خود

 آزمایش گروه
 13/3 91/1 9 آزمونپیش

 19/3 15/1 9 آزمونپس

 کنترل گروه
 19/3 99/1 9 آزمونپیش

 16/3 59/1 9 آزمونپس

 خودکنترلی

 آزمایش گروه
 59/3 90/1 9 آزمونپیش

 13/3 01/1 9 آزمونپس

 کنترل گروه
 51/3 93/1 9 آزمونپیش

 19/3 91/1 9 آزمونپس

های آزمون، در مؤلفهشود، میانگین گروه آزمایش در مرحله پسمالحظه می کهچنان

نشان  آزمون افزایش راو خودکنترلی نسبت به پیش مدیریتی رغبت برای یادگیری، خود

توان به این توصیف دست زد که آموزش به می 1دهد. بر اساس نتایج مندرج در جدول می

یادگیری خودراهبر شده است. در ادامه  هایمهارتای باعث بهبود و پیشرفت روش چندرسانه

 پردازیم.ها میبودن پیشرفت در هر یک از مؤلفه اردمعنیبا استفاده از آمار استنباطی به بررسی 

قرار  ییدتأهای آماری پارامتریک، ابتدا باید مفروضات آزمون مورد روش کارگیریبهدر 

 استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس هاآزمونگیرد تا بتوان از این 

ها، خطی بودن مرات، همگونی واریانساستقالل مشاهدات، طبیعی بودن توزیع ن ازجمله

تلف مخ هایگروههای رگرسیون در رابطه بین متغیر وابسته و همپراش و همگونی شیب

قرار گیرد. مستقل بودن به این معنی است که نمره هر فرد در متغیر همراه و  موردبررسی
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 هایاسخپبود زیرا  برقراردیگر است. این شرط  هایآزمودنیتمام  هاینمرهوابسته، مستقل از 

دیگر نبود. همچنین نتایج آزمون  هایآزمودنی تأثیرتحت  سؤاالتبه  هاآزمودنی

نرمال هستند. سپس همگنی واریانس از طریق  هادادهنشان داده که  اسمیرنفکولموگروف 

تعامل بین متغیر  Fآزمون لوین بررسی شد. برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقدار 

که اگر این شاخص معنادار نباشد  ها را حساب کنیمو مستقل در همه گروه همپراش

(39/3<P )ها رعایت شده است. برای بررسی این مفروضه برای همگونی واریانس فرضپیش

 ( استفاده شد.Fاز آزمون تحلیل واریانس )آزمون  هامؤلفههر یک از 

های پژوهش که داده گرددمی، مشاهده شدهمطرح هایفرضپیشبا توجه به مجموع 

ر توان تفاوت دو گروه را در متغیباشند و میقابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا می

 وابسته مشاهده کرد.

 آزمون تحلیل کوواريانس چندمتغیري .2جدول 

 Sig خطا آزادی درجه فرضیه آزادی درجه F  مقدار ارزش اثر منبع

 گروه

 پیالی اثر

 ویلكس المبدای

 هیتلینک اثر

 رومی ریشه ینتربزرگ

61/3 

36/3 

19/13 

19/13 

69/19a 

69/19a 

69/19a 

69/19a 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

9 

33/3 

33/3 

33/3 

33/3 

آزمون با روش تحلیل کوواریانس دهد که پس از حذف اثر پیشنشان می 1نتایج جدول 

ود دارد. این اثر ای وجبرای عامل روش آموزش چندرسانه دارمعنیچند متغیری، یک اثر 

های یادگیری خودراهبر )رغبت برای یادگیری، دهد که حداقل بین یكی از مؤلفهنشان می

ا اند بای آموزش دیدهآموزانی که با روش چندرسانهخود مدیریتی و خودکنترلی( دانش

 .آموزان گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارددانش

 متن تحلیل کوواريانس چندمتغیري در راههيکآزمون کوواريانس  .3جدول 

مجذورات مجموع منبع متغیرها  df مجذورات میانگین  F Sig 
یادگیری برای رغبت 50/5 گروه   1 60/1  19/11  33/3  

مدیریتی خود 91/1 گروه   1 39/1  06/19  33/3  

15/3 گروه خودکنترلی  1 111/3  31/1  16/3  
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برای هریک از ابعاد  آمدهدستبهاری و سطوح معناد 1با توجه به نتایج مندرج در جدول 

 آزمون، بینمتغیر پیش تأثیرتوان گفت که پس از حذف یادگیری خودراهبر، می

ر د آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مؤلفه رغبت برای یادگیری و خود مدیریتیدانش

 39/3اداری از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معن آمدهدستبه 319/3مقایسه با سطح معناداری 

مؤلفه یادگیری خودراهبر( تفاوت معنادار وجود دارد. ولی بین گروه آزمایش و کنترل  1بر 

 هایمهارتدرصد اطمینان  69با  جهیدرنتدر مؤلفه خودکنترلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

 یریادگی رغبت برای هایمؤلفهیادگیری خودراهبر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل )در 

 و خود مدیریتی( افزایش داشته است.

 گیرینتیجهبحث و 

بر یادگیری خودراهبر  ایچندرسانهآموزش  تأثیرپژوهش حاضر، با هدف بررسی 

توان ذهنی آموزش پذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران صورت پذیرفت. در ان کمآموزدانش

 پردازیم.ها میدر هر یک از فرضیه آمدهدستبهزیر به تبیین و بررسی نتایج 

در  توان ذهنیآموزان کمای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشچندرسانه فرضیه اول:

 دارد. تأثیرمؤلفه رغبت برای یادگیری 

توصیف کرد که  چنیناینتوان می آمدهدستبه 1با توجه به نتایجی که در جدول 

 آموزانیادگیری دانش ای باعث افزایش میزان رغبت برایچندرسانه وسیلهبهآموزش 

توان گفت که با می 1شود. عالوه بر این بر اساس نتایج مندرج در جدول توان ذهنی میکم

درصد اطمینان میزان رغبت برای یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش  69

 داری یافته است.معنی

 ن گروه آزمایش پس ازآموزاتوان گفت، دانشفوق می آمدهدستبهدر تبیین نتیجه 

آموزان در رابطه ای بر اساس گزارش معلمین این دانشگذراندن آموزش توسط چندرسانه

های درسی جدید کنجكاو شده بودند و از موضوعات جدید برای یادگیری با موضوع

ه ب مندعالقه هاآنآموزان به عمل آمد هایی که با این دانشکردند. از مصاحبهاستقبال می

ر کردند که نیاز دارند که بیشتشده بودند و همچنین عنوان می غیردرسیهای لعه کتابمطا
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و همكاران  توان با نتایج تحقیقاتی مانند رایزدر این متغیر را می آمدهدستبهیاد بگیرند. نتیجه 

(، سینگ و آگاروال 1669(، بویل )1331(، جوس، هیمان و نلسون )1335(، هوپ )1313)

(، 1161(، موسی پور و امیری )1161ادی، شریفی درآمدی و زارعی زوارکی )(، مر1339)

 همسو دانست.

در  توان ذهنیآموزان کمای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشفرضیه دوم: چندرسانه

 دارد. تأثیرمؤلفه خود مدیریتی 

گروه آموزان گروه آزمایش نسبت به است، دانش مشاهدهقابل 1در جدول  کهچنانآن

ف دست زد توان به این توصیمی جهیدرنتاند. کنترل در مؤلفه خود مدیریتی پیشرفت داشته

توان آموزان کمای باعث افزایش میزان خود مدیریتی دانشوسیله چندرسانهکه آموزش به

درصد  69توان گفت که با می 1شود. همچنین بر اساس نتایج مندرج در جدول ذهنی می

 رغبت برای یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت است.اطمینان میزان 

ای حل . این افراد براستهای بارز یادگیرندگان خودراهبر خود مدیریتی یكی از ویژگی

؛ هستند ریپذتیلمسئوو  کننداستفاده می یخوببهکنند، از وقتشان ریزی میمشكالتشان برنامه

ها و آموزشی این ویژگی یهایاچند رسانهبه سزای  أثیرتتوان به کمک بنابراین می

 آمدهدستبهآموزان، آموزش داد. در تبیین نتایج خود مدیریتی را به دانش هایمهارت

خود مدیریتی را  هایمهارتای چندرسانه وسیلهبهآموزانی که توان گفت که دانشمی

آموزان ای که از دانشنین در مصاحبهبودند در این زمینه پیشرفت داشتند. همچ دهیدآموزش

ای استفاده کرده بودند اظهار آموزانی که از چندرسانهبه عمل آمد مشخص شد که دانش

زمان  و سر کالس حاضر شوند موقعبهباشند،  پذیرمسئولیتداشتند که دوست دارند می

دداشت اقدام به یاآموزان نیز مشخصی را برای مطالعه در نظر بگیرند. همچنین یكی از دانش

جه نتیهای روزانه و میزان ساعات صرف شده برای هر یک از کارهایش کرده بود. فعالیت

(، بلود و 1311با نتایج تحقیقاتی مانند آوسی اوقلی ) توانمیدر این متغیر را  آمدهدستبه

(، همسو دانست. 1331(، دیویس، استوک و وهمایر )1163(، زمانی )1311جانسون )

های رایزر در این مؤلفه با پژوهش آمدهدستبهنتیجه  طورکلیبهتوان گفت که ین میهمچن

پور و (، موسی1669(، بویل )1335(، هوپ )1339(، سینگ و آوارگال )1313و همكاران )
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زوارکی و غریبی ( و زارعی1161درآمدی و زارعی زوارکی )(، مرادی، شریفی1161امیری )

 .است( همسو 1161)

ی توان ذهنآموزان کمای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانشچندرسانهسوم:  فرضیه

 دارد. تأثیر در مؤلفه خودکنترلی

این است گروه آزمایش در مؤلفه  دهندهنشانشده  مندرج 1نتایجی که در جدول 

و  1اند اما این پیشرفت بر اساس نتایج مندرج در جدول خودکنترلی پیشرفتی جزئی داشته

ای چندرسانه وسیلهبهآموزش  جهیدرنتو  نیستدار ( معنی16/3) شدهمشاهدهداری عنیسطح م

 نداشته است. تأثیریتوان ذهنی آموزان کمبر میزان مؤلفه خودکنترلی دانش

هایی ی. این مؤلفه شامل ویژگاستدیگر مؤلفه یادگیری خودراهبر مربوط به خودکنترلی 

 یرهغاهداف برای یادگیری خود، به خود متكی بودن و  بندی در کارها، تعیینچون اولویت

 هایمهارتتعداد جلسات ارائه آموزش  تیمحدود. شاید دلیل رد این فرضیه است

بندی کارها و تعیین اهداف باشد و در طی شش جلسه نتوان این خودکنترلی مثل اولویت

 توان ذهنی آموزش داد.آموزان کمها را به دانشمهارت

د کنایجاد می دهد نوع محیط یادگیری که معلم در کالس درسود نشان میشواهد موج

 تأثیر، هر دو بر رشد خودراهبری و استقالل کودک مورداستفادهو رویكرد آموزشی 

آموز برای را که دانش یزمانمدتآشكاری دارد. رویكرد آموزشی و محیط یادگیری، 

نگ و کند )وادهد تعیین می شیافزاخود را و سودمند نیاز دارد تا استقالل  مؤثریادگیری 

رسد رفتار بعضی معلمان با نظر می به(. 1106وست وود،  نقل از 1609، 1والبرگ

را  هانآکند وابستگی  تأمینرا  هاآنآموزان دارای نیازهای ویژه بیش از آنكه استقالل دانش

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

 های فردی راهنمایی و کمک کنند.در تالش ازحدبیشکودک او را 

این نظریه وجود دارد که پرورش ارادی خودراهبری در افزایش  تأییدشواهد بسیاری در 

( و 1661، 1توانی ذهنی )هیوز، کورینک و گورمنآموزان دچار کماستقالل حتی در دانش

                                                           
1. Wang & Walberg 
2. Hughes, Korinek, & Gorman 
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 1661، 1؛ لویت1600 ،؛ گلوکلر و سیمپسون1606سترنبرگ، اختالالت یادگیری )تایلر و ا

دارند (، اظهار می1661است. هیوز، کورینک و گورمن ) مؤثر( نیز 1106وست وود،  نقل از

د که ابزاری باش عنوانبهتواند آموزان با نیازهای ویژه میکه آموزش خود مدیریتی به دانش

دهد و دستاوردهایی رفتاری ل را افزایش میعلمی و مطالعه، انگیزه و استقال هایمهارت

های خارجی دهد و همچنین باعث کاهش نیاز به حمایت و نظارتمناسب را تعمیم می

های که بر روی مورد از پژوهش 19(، 1661) 1شود. وبر، اسچورمن، مک کال و کولمنمی

رفتند نتیجه گ هاآند. قرار دادن موردبررسیآموزان با نیازهای ویژه بودند را خودنظارتی دانش

طه آموزان رابآموزان با نیازهای ویژه با موفقیت این دانشکه آموزش خودنظارتی به دانش

 هایرتمهامثبت دارد و باعث افزایش توجه به وظیفه، رفتار مثبت در کالس و برخی از 

ست. ثانیاً، ا پذیرامكانها به کودکانی که فاقد آن هستند شود. تعلیم این مهارتاجتماعی می

های آموزانشان برای فعالیت مستقالنه در کالسبررسی کنند که دانش دقتبهمعلمان باید 

 ها نیاز دارند.ها یا رفتارویژه به کدام مهارت

قرار داده را عنوان  تأثیرحاضر را تحت  پژوهشهایی که نتایج در آخر محدودیت

 دهیم.لعات پیشین پیشنهادهایی را ارائه میهای پژوهش حاضر و مطاکنیم و بر اساس یافتهمی

پسر  ها به جنسبا توجه به کم بودن تعداد نمونه و همچنین به دلیل محدود شدن آزمودنی

حتیاط باید ا موردپژوهشبه دلیل مشكل ورود به مدارس دخترانه در تعمیم نتایج به جامعه 

ودن گر به دلیل نامناسب باستفاده از کامپیوتر شخصی پژوهش هامحدودیتکرد. از دیگر 

عدم تخصیص زمان کافی توسط مدیر مدرسه برای  کامپیوترهای مدرسه استثنایی ارشاد.

ای به وسیله چندرسانهای آموزش بهدقیقه 13جلسه  9تنها  کهطوریبهانجام پژوهش؛ 

 آموزان ارائه شد.دانش

شود که میهای مرتبط پیشنهاد های این پژوهش و پژوهشبا توجه به یافته

به  ای مختصافزارهای چندرسانهاستثنایی اقداماتی را برای تكثیر نرم وپرورشآموزش

با موضوع پژوهش  توانندمیهایی آموزان دارای نیازهای ویژه انجام دهد. این چندرسانهدانش

                                                           
1. Lovitt 
2. Webber, Scheuermann, McCall, & Coleman 
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ا آموزان بوالدین و دانش ها را در اختیار مدارس استثنایی،حاضر و همچنین این چندرسانه

ژی التحصیالن رشته تكنولوشود که از تخصص فارغنیازهای ویژه قرار دهند. پیشنهاد می

های آموزشی مناسب ایآموزشی و کودکان استثنایی برای طراحی و تولید چندرسانه

 و افزاریسخت ازلحاظآموزان با نیازهای ویژه استفاده شود. مدارس استثنایی را دانش

ویژه  آموزان با نیازهایتوان از ظرفیت فناوری اطالعات برای دانشافزاری مجهز کنند تا بنرم

استفاده کرد و همچنین تمهیداتی ایجاد شود تا معلمان مدارس استثنایی با فنون یادگیری 

 آموزان را مجهز به این فنون کنند.خودراهبر آشنا شوند تا بتوانند دانش

 منابع

 .. تهران: آییژگراییبر پایه رویكرد ساختتكنولوژی آموزشی (. 1163آقازاده، محرم. )

(. 1161. )غالمحسین مكتبی، و مهناز هنرمند، زاده مهرابی معصومه؛ شغابی، ناصر؛ بهروزی،

 رد زندگی از رضایت و تحصیلی عملكرد با خودراهبر یادگیری رابطه بررسی

 .193-199(، 1)9 ،اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی علوم مجله. انآموزدانش

طراحی (. 1161مهدی زاده، حسین. ) و ؛ صفری، یحییمحمدعلیپاک نیا، لیال؛ نادی، 

آن بر انگیزش  یرتأثآموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی  افزارنرم

 (،11)13 ،درسی ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش در . انآموزدانشو پیشرفت تحصیلی 

15-19. 

برای افزایش مهارت « رها»ساخت و ارزشیابی وسیله آموزشی (. 1109دستگاهی، نسترن. )
پذیر پایه اول توان ذهنی آموزشآموزان عادی و کمترسیم حروف الفبا در دانش

 دانشكدهنامه کارشناسی ارشد، . پایان1105-09ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 

 و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی. شناسیروان

آموزش  تاثیر(. 1161زوارکی، اسماعیل؛ علیزاده، حمید؛ جعفرخانی، فاطمه. )عیزار

ه ایرانی فصلنام. بیناآموزان کمای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانشچندرسانه
 .13-11(، 1)11 ،کودکان استثنایی
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زان بر می ایچندرسانهآموزشی  تأثیر(. 1161غریبی، فرزانه. ) زوارکی، اسماعیل وزارعی

 .ذهنی پایه چهارم شهر اراک توانکمآموزان دختر یادگیری و یادداری ریاضی دانش

 .16-1(، 9) 1 ،افراد استثنایی شناسیروانفصلنامه 

 تأثیر پایداری و اثربخشی(. 1163. )احمد عابدی، و ذوالفقار سعیدی، عشرت؛ بیبی زمانی،

 اول الس ریاضی درس تحصیلی عملكرد و خودتنظیمی بر هاایچندرسانه از استفاده

 دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم دانشكده: آموزشی نوین رویكردهای. دبیرستان

 .11-1(، 1)9 ،اصفهان

 . تهران: ساواالن.ارزشیابی شخصیت(. 1161گنجی، حمزه. )

اجتماعی  هایمهارتبر رشد  ایچندرسانهآموزش  تأثیر(. 1161مرادی، رحیم. )
. 1161-61خودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ان درآموزدانش

و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  شناسیروانکارشناسی ارشد دانشكده  نامهپایان

 طباطبایی.

ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر  (.1161امیری، فاطمه. ) و پور، سعیدموسی

راد اف شناسیروانفصلنامه . ذهنی توانکمن اآموزدانشمیزان یادگیری و یادداری 
 .131-01 (،1)5 ،استثنایی

(. تهران: 1161). ترجمه محمود مهرمحمدی، های برنامه درسینظریه(. 1660میلر. جی. پی. )

 سمت.

در  یسنجش خودراهبر یاسمق یابی(. هنجار1109. )یلنازا یان،سجاد و محمد ی،ناد یعل

 هاینوآوریشهر اصفهان.  هایدبیرستاندختر  انآموزدانشدر مورد  یادگیری،
 .115-111، (5)9 ،یآموزش

 تأثیر(. 1161یل. )اسماعی، زوارک یزارع و ی، پرویزدرآمد یفیشر یم؛رح ی،مراد

ذهنی پایه  توانکمان آموزدانشاجتماعی  هایمهارتآموزشی بر رشد  ایچندرسانه

 11-9 ،(1)5 ،یتیوم ترباطالعات و ارتباطات در عل یفناورپنجم ابتدایی. 

 . ترجمه قربان همتیآموزان با نیازهای ویژهدانش وپرورشآموزش(. تابیوستوود، پیتر. )

 (. تهران: آوای نور.1161) .علمدارلو و ستاره شجاعی
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شاهرخ ترجمه  .کودکان با نیازهای ویژه وپرورشآموزش(. تابیوستوود، پیتر. )

 (، تهران: رشد.1106) .ینیمكوندحس

ترجمه  .یژهو تربیت و تعلیم زمینه: استثنایی کودکان(. تابی. )ا. ج کافمن، و ،.پ. د هاالهان،

 .نشر به: (، مشهد1190) .جوادیان مجتبی

مجله (. مروری بر توسعه یادگیری خودراهبر. 1109شكن، مریم. )گردان رضا ویوسفی، علی

 .901-999(، 9)13 ،(نامه توسعه آموزشایرانی آموزش در علوم پزشكی )ویژه
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