
     Journal of  Learning Disabilities, Spring 2016                                           1395 بهار هاي يادگيري، ي ناتواني مجله
                  

 Vol. 5, No.3/145-161                                                                               145- 3/161ي  ، شماره5ي  دوره       

145 

درماندگي و  سازگاري ي سبك تبيين بر ا چندرسانه ثير آموزشبررسي تأ
 ي يادگيريها ان با ناتوانيآموز دانش اجتماعي

  2يآباد يمك يمظفر منصوره و 1سيدرسول عمادي
  

  ه چكيد
اي سبك تبيين بر درماندگي و سازگاري  ثير آموزش چندرسانه بررسي تأهدف پژوهش حاضر

ان آموز دانشآن را  آماري جامعه و روش پژوهش نيمه آزمايشي. ي يادگيري بودها ان با ناتوانيآموز دانش
 24 پژوهش شاملنمونه .  تشكيل دادند شهر همدانيريادگي يها يدر مركز ناتوان مبتال به اختالل يادگيري

براي .  نفره آزمايش و كنترل همتا شدند12 كه به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آموز دانش
و پرسشنامه سبك تبيين  انآموز دانش از پرسشنامه هنجار شده سازگاري اجتماعي ها آوري داده جمع

ان با ناتواني آموز دانشن داد كه حليل كواريانس يك راهه نشانتايج با استفاده از ت. استفاده شد كودكان
و سازگاري ) =P ،45/9F=006/0( در درماندگي آموخته شدهيادگيري تحت تأثير چندرسانه آموزشي، 

اي  در نتيجه چندرسانه. ي نشان دادندبا گروه كنترل تفاوت معني دار) =P ،13/10F=005/0(اجتماعي
ان با ناتواني آموز دانشسازگاري اجتماعي داري بر درماندگي و  آموزشي سبك تبيين به صورت معني

   .يادگيري تاثير مثبت داشته است
اي آموزشي، درماندگي آموخته شده، سازگاري اجتماعي، ناتواني  چندرسانه: ي كليديها واژه
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، به )2010، 1مريفيلد(  از نيازها هستندناهمگونيي يادگيري، شامل گروه ها افراد مبتال به ناتواني
اي بسيار وسيع تر از مشكالت شناختي و تحصيلي را در  ي يادگيري گسترهها اين معني كه ناتواني

ي اجتماعي، عاطفي و رفتاري زندگي كودك ها گيرد و فهم كامل آن نيازمند توجه به حوزه ميبر
املي ي يادگيري عها ناتواني). 2012، 3، وودكاك و جيانگ2006 و همكاران، 2سايدريديس(است 
به . ي اجتماعي استها ي زندگي فرد از جمله عزت نفس و مهارتها ثر بر بسياري از جنبهمؤ

شوند  مياني منزوي و افسرده شناخته آموز دانشان به عنوان آموز دانشاي كه عمده اين  گونه
ر از كيد بر عوامل بيروني، غير قابل كنترل و پايداتأ). 2010، 5؛ به نقل از الزيودي2006، 4شافر(

ي تحصيلي آنان به تدريج باعث شكل گيريِ ها ان با ناتواني يادگيري و شكستآموز دانشسوي 
وودكاك و  (دشو ميان آموز دانش نسبت به ساير تري در آنها  ضعيف6 تحصيليي هخودپندار
 پايين كه به يك ميزان در مقاطع اول تا سوم ابتدايي گزارش ي هپنداراين خود). 2012، 7جيانگ

 8به تدريج در معرض درماندگي آموخته شدهي يادگيري را ها ان با ناتوانيآموز دانشاست، شده 
 درصد 70اند كه  برخي از منابع نشان داده). 1391  به نقل از اصالني،؛2004، 9زيلند(دهد  قرار مي
  در كنار.)2006، 10ريد و لينمن( ي يادگيري دچار درماندگي هستندها ان با ناتوانيآموز دانش

سازگاري اجتماعي پايين و احساس تنهايي و طرد از  ان،آموز دانش اين ي هدرماندگي آموخته شد
ي يادگيري مورد تاكيد قرار گرفته ها سوي همساالن نيز در ادبيات مربوط به كودكان با ناتواني

كودكان با شود تا  ميهمين امرسبب ). 1388ان، ؛ لطيفي و همكار2011، 11اسميت و واليس( است
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، اين )1378 حجازي و شكوري فرد،(ي اجتماعي باشند ها ناتواني يادگيري دچار فقدان مهارت
چنانچه . انجامد ميي عادي ها نقص به فقدان تعامل و در نهايت به طرد شدن از سوي همكالسي

ي يادگيري در شروع و تداوم دوستي مشكل دارند و ها اند، كودكان با ناتواني مطالعات نشان داده
در مقابل مشكالتي كه ). 1388لطيفي و همكاران، (ت به خود و ديگران نگرش منفي دارند نسب

ي يادگيري با آن مواجه هستند مداخالت بسيار محدود و معطوف به مشكالت ها كودكان با ناتواني
در بسياري از مداخالت درماني به دليل رعايت ). 2010، 1فريليچ و شچمن(درسي آنها بوده است 

 مورد بررسي كنار ي هان از نمونآموز دانشاين  ،ها اردهاي پژوهش و همتاسازي آزمودنياستاند
مداخالت آموزشي و ترميمي عمدتاً بر مشكالت يادگيري و تحصيلي آنان . شوند ميگذاشته 

ي آموزشي و ترميمي عمدتاً ها افزون بر اين، برنامه). 1388لطيفي و همكاران، (متمركز بوده است 
ان با ناتواني آموز دانشگيرد كه  مي سخنراني و سنتي معمول در مدارس صورت ي هبه شيو

ي آموزشي به ها ي اخير نوآوريها در سال.  مايوس كننده در اين زمينه دارندي هيادگيري پيشين
ي يادگيري تسري پيدا كرده است و در همين راستا آموزش با كمك ها حيطه ناتواني

. )2010، 2خان(ان ويژه آغاز كرده است آموز دانش را براي يادگيري  نيز تعهد خودها اي چندرسانه
تركيبي از متن، گرافيك، صدا، انيميشن، تصويرهاي متحرك و ويدئويي اي آموزشي هر چندرسانه

گيرد و استفاده از  مياست كه از طريق رايانه يا ساير تجهيزات الكترونيكي در اختيار كاربر قرار 
ثير مثبت آن در زمينه افزايش اعتماد به نفس، استقالل و ش با توجه به تأاي در آموز  رسانهچند

خودپنداره كودكان داراي نيازهاي ويژه مورد تاكيد قرار گرفته است و حاميان كاربرد نرم 
، )2011آخوندي، (ي آموزشي معتقدند كه اين عمل سبب افزايش توجه و عالقه ها افزار
؛ بلوك، 2000، 3مور و كالورت( ش فراگير خواهد شدسازي، يكپارچه سازي و آموز عادي
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، نشان داد) 1393(پور  تحقيق عظيمي و موسويهمچنين). 2002، 1اوستام، آتر و اوورمت
ان با ناتواني يادگيري كه با چندرسانه اي ديكته يار آموزش ديدند نسبت به آموز دانش
داري پيشرفت تحصيلي باالتري اني كه به روش متداول آموزش ديدند به صورت معناآموز دانش

نيز در مطالعات خود دريافت چند رسانه اي بر يادگيري ) 2010( خان. در درس امال داشتند
اي كه اهداف ويژه آن  ثير داشته و اينكه سيستم چندرسانهان با ناتواني يادگيري تأآموز دانش

   .دهد مييري را افزايش ثير مثبت دارد و يادگناتواني معين باشد، در يادگيري تأبراساس يك 
 و پيامدهاي زيانبار ها اي و نظر به اينكه آسيب اساس تاثيرات آموزش چندرسانهبنابراين، بر

گردد، بلكه اين اختالالت  ميتحصيلي محدود ن اختالالت ويژه يادگيري، فقط به حيطه عملكرد
سرمايه گذاري بر روي سازد،  ميثر ندگي فرد، خانواده و جامعه را متأيادگيري ابعاد مختلف ز

ي ها اي سودمند در زمينه اختالالت ويژه يادگيري كه بر نوآوري هاي مداخله تدوين و اجراي برنامه
بر همين اساس، در پژوهش حاضر . يابد ميآموزشي و كامپيوتر مبتني باشد، اهميت دو چندان 

 تأثير اين برنامه بر دو اي آموزشي براي كودكان با اختالالت يادگيري تدوين گرديد و چندرسانه
) درماندگي آموخته شده و سازگاري اجتماعي(ان آموز دانش عاطفيِ اين ي ه حوزي همشكل عمد
كيد ي يادگيري تأها ناتوانيان با آموز دانشي بسياري بر پيوند ناگسستني آنها با ها كه پژوهش

آيا  :به سواالت زير بودنددر واقع محققين به دنبال پاسخگويي . كرده اند، مورد سنجش قرارگرفت
ان با ناتواني يادگيري آموز دانش ي هاي آموزشي سبك تبيين  بر درماندگيِ آموخته شد چندرسانه

ان با آموز دانشتاثير دارد؟ آيا چندرسانه اي آموزشي سبك تبيين بر بهبود سازگاري اجتماعي 
  ناتواني يادگيري تاثير دارد؟

  روش 
 پيش طرح نوع از و آزمايشي  شبهروش، نظر از و اربرديك ماهيت نظر از حاضر پژوهش

  .بود  و آزمايشكنترل گروه با آزمون پس و آزمون

                                                                                                                            
1. Blok, Oostam, Otter & Ovremaat  



     Journal of  Learning Disabilities, Spring 2016                                           1395 بهار هاي يادگيري، ي ناتواني مجله
                  

 Vol. 5, No.3/145-161                                                                               145- 3/161ي  ، شماره5ي  دوره       

149 

 مبتال به اختالل آموز دانشكليه آماري را  جامعه :گيري نمونه روش و نمونه جامعه،
 آموز دانشكه از بين اين تعداد . ي يادگيري شهر همدان تشكيل دادندها يادگيري در مركز ناتواني
گيري در دسترس در مركز نمونه از روش استفاده  تحصيلي، و باي هبر اساس نوع اختالل و پاي

 نفره آزمايش و 12 نفر انتخاب و در دو گروه 24آفاق شهر همدان، تعداد  ي يادگيريها ناتواني
 :هاي مورد نياز از ابزارهاي زير استفاده شدجهت گرد آوري داده. كنترل جايگزين شده اند

سينها   براي سنجش سازگاري اجتماعي از پرسشنامه:انآموز دانش سازگاري ي هپرسشنام
 سؤالي اين مقياس را در 55فرم ) 1384(  احقر،استفاده شده است كه در ايران) 1993(و سينگ 

. ان مقاطع مختلف تحصيلي مورد بررسي قرار داده استآموز دانش نفري از 3000 ي هنمون
 ناسازگاري و ي هزمون به صورت صفر و يك است كه نمره باال نشان دهندگذاري اين آ نمره
سازندگان آزمون ضريب پايايي اين آزمون را با . باشد مي سازگاري ي ه پايين نشان دهندي هنمر

 بدست 94/0 و 93/0، 95/0يب نيمه كردن، بازآزمايي وكودر ريچاردسون به ترت ي دوها روش
، 92/0، 92/0ي سازگاري اجتماعي، عاطفي و آموزشي، بترتيب ها اسپايايي خرده مقي. اند آورده

 نفر از متخصصان 20همچنين روايي محتوايي اين آزمون را .  به دست آمده است94/0 و 96/0
ان طبق نمره خام به دست آمده در پرسشنامه در پنج گروه آموز دانش .اند شناسي تاييد كرده روان

 خيلي ضعيف طبقه بندي شده اند و درجه سازگاري خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و
  . صورت گرفتها ان برحسب اين مالكآموز دانش

براي سنجش ): CASQ-R(1 سبك اسناد كودكاني ه تجديد نظرشدي هپرسشنام
 سبك اسناد كودكان استفاده شد كه از طريق ي ه تجديد نظرشدي هدرماندگي كودكان از پرسشنام
صورت كه نمرات پايين تر  ين بدبينانه از خوشبينانه محاسبه شد، به اينكسر نمره آنها در سبك تبي

بينانه و بدبينانه  اين ابزار براي سنجش متغير سبك تبيين خوش. دهند ميميزان درماندگي بيشتر را نشان 

                                                                                                                            
1. Childrens Attributional Style Questionnaire 
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 و ترجمه) 1393(عباسي   در ايران توسط وساخته شده است، )1998 (2تانن بام و 1وازلكتوسط 
 هر ماده يك رويداد فرضي را مطرح كهاي   دو گزينهي ه ماد24با اين ابزار . ده استش هنجاريابي

ها اتفاق افتاده است و برداشت خود را از آن  كنند آن رويداد براي آن ها تصور مي كند و آزمودني مي
  مقياس ماده مربوط به خرده 12 رويداد 24مجموع در اين ابزار از . كنند رويداد مشخص مي

گذاري  نمره براي . رويدادهاي منفي است مقياس  ديگر مربوط به خردهي هماد 12ادهاي مثبت ورويد
به هر پاسخ دروني، پايدار و كلي عدد يك و به هر پاسخ بيروني، ناپايدار و جزئي عدد صفر 

رويدادهاي مثبت و منفي از صفر هاي  مقياس خرده حداقل و حداكثر نمره در .شود اختصاص داده مي
 درماندگي كودكان از طريق كسر نمره آنها در سبك تبيين بدبينانه از خوشبينانه محاسبه . است12 تا
 روايي .دهند ميبه اين صورت كه نمرات پايين تر ميزان درماندگي بيشتر را نشان . شود مي

 با استفاده از روش روايي همزمان و همبستگي كودكان اسنادي سبك ي هتجديدنظر شد ي هپرسشنام
 ضرايب .هاي رويدادهاي مثبت و منفي مطلوب گزارش شده است مقياس خرده پرسشنامه با نمره كل

هاي   و با روش60/0 با روش آلفاي كرونباخ)بينانه خوشسبك تبييني ( پرسشنامه پايايي نمره كل
  .دست آمدند  به62/0گاتمن تنصيف براون و  -تنصيف اسپيرمن
 ي هاين برنامه برگرفته از رسال طراحي :يناي آموزشي سبك تبي چندرسانهطراحي 
ي شناختي، مداخالت ها شناسي مثبت نگر، تكنيك كه مبتني بر رواناست  )1391(دكتري اصالني

ي مختلفي انجام پذيرفته است كه ها ي اجتماعي كه براي افراد و گروهها رفتاري، آموزش مهارت
 است، اين برنامه داراي سه مرحله شامل، با استفاده از نرم افزار بيلدر توليد شدهتوسط محقق 

ي منفي ها ارتباط رويدادها با افكار و پيامدها، آموزش سبك تبيين، آموزش مقابله با نگرش
محقق در توليد اين چندرسانه اي از نرم افزارهاي ويرايش تصاوير، ضبط و ويرايش صدا . باشد مي

عناصر چندرسانه  ميرسانه اي مذكور، تماهمچنين تا حد امكان در ساخت چند. استفاده كرده است

                                                                                                                            
1. Nadine Kaslow  
2. Richard Tanenbaum  
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اين چندرسانه . مورد استفاده قرار گرفته است...) مانند صوت، تصوير، عكس، متن و(اي آموزشي 
هاي آمار ها از روشجهت تجزيه و تحليل داده.  دقيقه اي اجرا شد90 جلسه8اي توسط محقق در 

  .استفاده شدراهه  تحليل كواريانس يك توصيفي و آمار استنباطي؛ همچون
 جلسات برنامه آموزشي سبك تبيين. 1جدول

 محتواي جلسه  لسهج ترتيب

اي از   بعد نمونه.ان توضيح داده شدآموز دانشگام اول، شامل آموزش گفتگوي دروني بود، با يك مثال براي 
با استفاده از در ادامه تكاليف مربوط به آن .  پخش شدها افكار خوشحال كننده و ناراحت كننده براي آن

يي كه ها يي مشابه با موقعيتها هدف اين بود كه با كمك گرفتن از موقعيت. اي پيگيري شد چندرسانه
اند، تاكيد كنيم حرف زدن با خود عملي كامال طبيعي است و همه آن را  كودكان با آن احتماال روبرو شده

 .دهند ميانجام 

 جلسه اول

ان گفتيم كه ما آموز دانشيي به ها  در اين مرحله با ذكر  مثال.ات بودگام دوم، تشخيص و درجه بندي احساس
 ما الزاما در مورد يك رويداد احساس ي هدر  موقعيت مختلف احساسات متفاوتي داريم و همچنين هم

 كمك شد كه ها  و تكاليفي كه براي اين گام در نظر گرفته شده بود به آنها به كمك مثال. يكساني نداريم
 . ت خود را بشناسند، از هم تميز دهند و آنها را درجه بندي كننداحساسا

   دومجلسه
 

ان گفته شد كه شيوه تفكر ما در برخورد با آموز دانشربط دادن افكار به احساسات،  در اين گام به گام سوم،
منجر به يعني افكار ما . گذارد ميگوييم بر نحوه احساس ما تاثير  ميمسائل و آن چيزي كه به خودمان 

يي از ها با آوردن موقعيت و مثال. شود ميشود فكر خوب باعث ايجاد احساس خوب  مياحساسات مختلف 
هدف گام اين بود كه .  خواسته شد كه هر فكر را با احساسي كه با آن همراه است را وصف كندآموز دانش
شود كه او  ميش بيايد باعث ن آموزش داده شود كه اتفاق ناراحت كننده كه برايش ممكن است پيها به آن

 . احساس بدي داشته باشد بلكه نحوه فكر كردن در مورد آن اتفاق تعيين كننده نوع احساس اوست

  جلسه سوم
 

 توانست ارتباط ميان تفكر و احساس خود را درك كند به آموزش آموز دانشخوش بيني و بدبيني، وقتي كه 
 خواسته شد كه دو مفهوم آموز دانشابتدا از . تبيين پرداخته شدترين جنبه تفكر او يعني سبك  كننده تعيين

ي اين افراد را تا جايي كه ها خوش بين و بدبين را به زبان خودش براي ما تعريف كند و همچنين ويژگي
 گفته شد كه همانطور كه هر كس به شيوه خاصي لباس آموز دانشبعد از آن به . تواند براي ما شرح دهد مي
كند، اما اگر كسي بيشتر به جنبه منفي قضايا   ميي مختلف فكر ها  چيزي هبه شيوه خاصي هم در بارپوشد،  مي

بعد از آن با . تواند ياد بگيريد كه جنبه مثبت  قضايا را هم ببيند ميفكر كند و بخاطر همين كسل و گرفته شود 
 .   يك اتفاق يكسان توضيح داده شديي رفتار و نحوه برخورد افراد خوش بين و بدبين راجع يهها كمك مثال

  جلسه چهارم
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 مفهوم خوش بيني و بدبيني را درك كرد و اهميت به  درستي تبيين آموز دانشآموزش بعد تداوم، وقتي كه 
 توضيح داده شد آموز دانشابتدا  به . كردن رويددادهاي ناخوشايند را دريافت، به آموزش اين بعد پرداخته شد

كنيم كه اين اتفاق ناگوار هميشگي است و ما  ميآيد ما با خودمان فكر  مياخوشايندي پيش كه هرگاه اتفاق ن
شوند ناراحت  ميتوانيم براي بهتر شدن آن كاري كنيم چنين افكاري كه به تداوم رويدادها مربوطند، باعث  مين

ه پرانرژي درصدد پيدا شويم و دست از تالش برداريم، برعكس اگر فكر كنيم كه اين اتقاق موقتي است آنگا
به منظور بهتر درك كردن اين مفهوم، دو داستان خوشبيني و . آييم ميكردن راهي براي تغيير دادن آن موقعيت بر 

 .  بدبيني متناسب با موقعيت كودكان توضيح داده شد سپس تكاليف مربرط به اين گام ارائه شد

  جلسه پنجم
 

 درك كند كه در بروز اتفاقات ناخوشايند مجموعه اي از موزآ دانشسازي، هدف گام اين بود كه  شخصي
به عبارتي ديگر  در اين گام به . بار گناه را به دوش خود بگذارند ميعوامل دخالت دارند و آنها نبايد تما

 و تكاليفي كه براي اين گام ها به كمك مثال.  كمك شد تا دريابد سزاوار چه ميزان سرزنش استآموز دانش
كنيم  ميآيد ما فكر  ميرفته شده بود به او توضيح داده شد كه هر وقت اتفاق ناراحت كننده اي پيش در نظر گ

كه تقصير ما بوده، يا اينكه تقصير شخص يا چيز ديگري بوده و مهم اين است كه ما هم سهم خودمان و هم 
 . ديگري را در بروز اين اتفاق مشخص كنيم

 جلسه ششم

 توضيح داده شد كه رويدادهاي ناخوشايند هميشه در آموز دانشاين گام به ، در )ABCDE( آموزش مدل
ي خود را متناسب با ها زندگي روي خواهند داد و آنها بايد در مواجه با اين اتفاقات بتوانند افكار و هيجان

يك يي به او آموزش داده شد كه در ها در اين گام با آوردن مثال. شواهد موافق و مخالف مديريت كنند
ي خود را ها موقعيت ناخوشايند، شواهد موافق و مخالف را بتواند پيدا كند و به اين ترتيب افكار و هيجان

 .مديريت كند

  
  جلسه هفتم

 

 گفته شد كه وقتي اتفاق آموز دانشبازي ذهني، اين گام، آخرين تمرين در مجادله با افكار نادرست است، به 
ن فرصت را ندارد كه تمامي شواهد موافق و مخالف  افكار بدبينانه دهد او هميشه اي ميناخوشايندي روي 

خواهيم با او وارد يك بازي شويم كه به او  مي توضيح داده شد كه آموز دانشبه . خود را يادداشت كند
نقش ما در اين . كند تا به محض آنكه  افكار بدبينانه به ذهنش خطور كردند به مقابله با آنها برخيزد ميكمك 

ابتدا مساله اي براي . دهد مي است كه او را مورد هجوم افكار بدبينانه قرار آموز دانشازي آن بخش از ذهن ب
 مطرح شد سپس افكار بدبينانه اي كه ممكن است به ذهنش برسد براي اوگفته شد، در اين گام آموز دانش

 به چه دليل نادرست است يا با ذكر  اين بود كه با آوردن شواهدي كه نشان دهد اين فكر اوآموز دانشوظيفه 
 . شيوه اي خوش بينانه تر براي برخورد با اين مشكل، در بازي شركت كند

 جلسه هشتم

 اختالالت يادگيري آفاق شهر  مسئولين مركزرضايت كسب مطلع ساختن واز پس :روش اجرا
شخيص شناسان ت ان مراجعه كننده به اين مركزكه توسط روانِآموز دانش والدين همدان و همچنين
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با توجه به اينكه .  پيش آزمون به عمل آوردها در ابتدا محقق ازآزمودنياختالل يادگيري شده بودند، 
 ها ان با اختالل يادگيري در خواندن و نوشتن دچار مشكل هستند سواالت پرسشنامهآموز دانشاكثر 

 بيشتر و سازگاري پاييني را  كه درماندگيآموز دانش 24سپس . توسط محقق براي آنها خوانده شد
گزارش كردند انتخاب و بر اساس مقطع تحصيلي و نوع اختالل در دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم 

اي آموزشي سبك تبيين براي كودكان مبتال به اختالالت يادگيري  در ادامه برنامه چند رسانه. شدند
به اين صورت . ورت فردي اجرا شد دقيقه اي بص90 ي ه جلس8توسط محقق براي گروه آزمايش در 

ي ارتباط افكار با رويدادها، آموزش سبك تبيين و آموزش ها آموزش هر يك از گامكه براي 
گروه كنترل به شيوه مرسوم مراكز . ي منفي يك جلسه اختصاص داده شدها مجادله با نگرش

دو گروه پس آزمون به در نهايت از . ي ترميمي بودندها ي يادگيري تحت آموزش برنامهها اختالل
 آمار و )معيار انحراف و ميانگين(توصيفي آمار شيوه به پژوهش از حاصل يها دادهنهايتاً . عمل آمد

  .گرفت قرار تحليل مورد  يك راههكوواريانس تحليل استنباطي

  نتايج
ي يادگيري در مقاطع سوم، چهارم و ها ان با ناتوانيآموز دانشي پژوهش شامل ها آزمودني

 .  باشند ميتدايي به شرح جدول ذيل  ابپنجم

 فراواني گروه آزمايش و كنترل  بر اساس مقطع تحصيلي و نوع اختالل. 2جدول 

  مقطع تحصيلي  گروه كنترل  گروه آزمايش
  حساب  نوشتن  خواندن  حساب  نوشتن  خواندن

  0  2  1  0  2  0  سوم ابتدايي
  1  4  1  1  4  2  چهارم ابتدايي
  1  1  1  1  1  1  پنجم ابتدايي

 7 نفر آنها در پايه سوم ابتدايي، 2 كه آموز دانش 12گروه آزمايش،  2 با توجه به نتايج جدول
 نفر  بودند كه تا 12 گروه كنترل نيز.  نفر در پايه پنجم مشغول به تحصيل بودند3 چهارم وي هنفر پاي
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ه اين صورت كه ب. حد امكان سعي شد كه از نظر اختالل و پايه تحصيلي شبيه گروه آزمايش باشند
   .  بودند پنجم مشغول به تحصيلي ه نفر هم در پاي3 چهارم وي ه  نفر در پاي6 سوم و ي ه نفر در پاي3

 ميانگين و انحراف استاندارد درماندگي و سازگاري اجتماعي دو گروه آزمايش و .3جدول 
  كنترل

  متغير پژوهش  گروه كنترل  گروه آزمايش
M SD  M  SD  

  37/1  33/3  16/1  08/3  دگيپيش آزمون درمان
  87/1  66/3  37/2  25/6  پس آزمون درماندگي

  80/1  16/10  88/1  50/10  سازگاري پيش آزمون
  65/1  75/9  19/3  25/7  پس آزمون سازگاري

ي ها به منظور بررسي تاثير چندرسانه آموزشي بر هر يك از متغيرهاي وابسته و پاسخ به سوال
 از تحليل ها  و همگني واريانسها نرمال بودن توزيع دادهي ها پژوهش بعداز بررسي مفروضه

در مورد هر كدام از ي رگرسيون ها همچنين همگني شيب. كواريانس يك راهه استفاده شد
 .متغيرهاي پژوهش نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در ادامه آمده است

  بررسي اثر تعاملي گروه با پيش آزمون درماندگي. 4جدول 
  SS  df  MS  F  P  اتع تغييرمنب

      05/6  1  05/6  اثر پيش آزمون
  29/0  20/1  73/4  1  73/4  تعامل گروه و پيش آزمون

      96/3  20  19/79  خطا
 و P=29/0( تعامل گروه و پيش آزمون از نظر آماري معنادار نيست 4با توجه به نتايج جدول 

20/1= F (كند، بنابراين شرط الزم براي  ميتيباني ها از فرضيه همگني شيب رگرسيون پشپس داده
  . استفاده از آزمون تحليل كواريانس وجود دارد

ان با آموز دانش ي هاي آموزشي سبك تبيين بر درماندگيِ آموخته شد آيا چندرسانه: سوال اول
    ناتواني يادگيري تاثير دارد؟
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 ي بر درماندگينتايج تحليل كواريانس يك راهه تاثير چندرسانه اي آموزش. 5جدول 
 آموخته شده

  SS  df  MS  F  sig  Eta  متغير وابسته
  32/0  006/0  45/9  42/43  1  42/43  درماندگي
تحليل هر يك از متغيرهاي وابسته با استفاده از تحليل كواريانس يك راهه نشان  5 طبق جدول

 آموخته شده ان با ناتواني يادگيري تحت تاثير چندرسانه آموزشي، در درماندگيآموز دانشداد، 
)006/0=P ،45/9F=(به اين معني كه . دار آماري نشان دادند  با گروه كنترل تفاوت معني

ان با ناتواني آموز دانشداري بر درماندگي  ي آموزشي سبك تبيين به صورت معنيا چندرسانه
  .يادگيري موثر بود

  بررسي اثر تعاملي گروه با پيش آزمون سازگاري. 6جدول 
  SS df  MS  F  sig  اتمنبع تغيير

      39/21  1  39/21  اثر پيش آزمون
  29/0  16/1  59/6  1  59/6  تعامل گروه و پيش آزمون

      6  20  39/113  خطا
 و P=29/0(تعامل گروه و پيش آزمون از نظر آماري معنادار نيست  6با توجه به نتايج جدول 

16/1= F (بنابراين شرط الزم براي كند، ميها از فرضيه همگني شيب رگرسيون پشتيباني پس داده 
  .استفاده از آزمون تحليل كواريانس وجود دارد

ان با آموز دانشاي آموزشي سبك تبيين بر بهبود سازگاري اجتماعي  آيا چندرسانه: سوال دوم
  ناتواني يادگيري تاثير دارد؟ 

ي  سازگار بهبودنتايج تحليل كواريانس يك راهه تاثير چندرسانه اي آموزشي بر. 7جدول 
  اجتماعي

  مجذور اتا  SS df  MS  F  sig  متغير وابسته
  33/0  005/0  13/10  13/48  1  13/48  سازگاري اجتماعي

ان با ناتواني يادگيري، تحت تاثير آموز دانشنتايج تحليل كواريانس يك راهه نشان داد، 
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 دار با گروه كنترل تفاوت معني )=P ،13/10F=005/0(چندرسانه آموزشي بر سازگاري اجتماعي 
به اين معني كه چندرسانه اي آموزشي سبك تبيين به صورت معني داري بر سازگاري . نشان دادند
  .ثير داشته استان با ناتواني يادگيري تأآموز دانشاجتماعي 

  
  بحث و نتيجه گيري

اي آموزشي سبك تبيين بر درماندگي و   چندرسانه بررسي تأثيرحاضر هدف پژوهش
اي   چندرسانه نتايج سوال اول نشان داد كه.ي يادگيري بودها ا ناتوانيان بآموز دانشسازگاري  

ان با ناتواني يادگيري موثر آموز دانشآموزشي سبك تبيين به صورت معني داري بر درماندگي 
ثير چند رسانه اي بر يادگيري مبني بر تأ) 2010(ي خان ها پژوهشكه اين يافته با نتايج . بوده است

و ) 2003، 3به نقل از وينر؛ 1995 (2و رايت) 1991 (1اتواني يادگيري، فوسان با نآموز دانش
اي آموزشي  در تبيين مؤثر شناخته شدن چندرسانه. همسو است) 1393( پور عظيمي و موسوي

از يك سو . توان هم بر نقش چندرسانه اي و هم بر محتواي اين برنامه اشاره كرد ميسبك تبيين 
كند، يادگيري را سريع تر و موثرتر و  ميه و عالقه فراگيران را جلب چند رسانه اي آموزشي توج

يي ها دهند و موقعيت ميكند، تجارب واقعي عيني و حقيقي را در اختيار فراگيران قرار  ميپايدارتر 
). 1382فردانش، (ي ديگر امكان پذير نيست ها دهند كه كسب آنها از راه ميرا در اختيار قرار 

ان، جريان آموزش را متنوع ساخته، عالقه و آموز دانشبا درگير ساختن حواس  ها اي چندرسانه
ان آموز دانشكند و موجب تمركز، توجه و دقت  ميان را براي آموختن زياد آموز دانشانگيزه 

كيد بر شناخت اي سبك تبيين تأ  ديگر چندرسانهي هجنب. شوند ميروي موضوع و مطلب مورد نظر 
دهدكه با احساسات خود آشنا شوند و با  ميان آموز دانشامكان را به  است كه اين ها احساس

درك ارتباط اين احساسات با افكار توانايي خود را در جهت فراخواني احساسات مثبت گسترش 

                                                                                                                            
1. Foss 
2. Wright  
3. Wiener  
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توان  مي چند رسانه اي سبك تبيين بر درماندگي آموخته شده ي ههمچنين در تبيين تأثير برنام. دهند
گام برنامه اشاره كرد كه بر اساس پيشينه، متناسب با الگوي درماندگي و ي گام به ها به مولفه
در اين برنامه . ي يادگيري طراحي شده استها ان با ناتوانيآموز دانشي تبيين ها سبك

 به آموزش تعيين كننده ترين آموز دانش ي هاي هم با در نظر داشتن سبك تبيين بدبينان چندرسانه
ي افراد ها  وقتي كه با ويژگيآموز دانش.  تبيين پرداخته شده است تفكر او يعني سبكي هجنب

يابد كه به  ميشود اين امكان را  ميي تداوم و شخصي سازي آشنا ها خوش بين و بدبين و با جنبه
كه اين درك با . صورت منعطف تري به امور تحصيلي و به صورت كلي به اتفاقات زندگي بنگرد

 و ها ملموس سازي مفاهيم انتزاعي سبك تبيين از طريق انيميشنكمك چند رسانه اي آموزشي و 
ان دشوار است، اشكال آموز دانشيادگيري مفاهيم انتزاعي پيچيده براي . تصاوير ممكن است

كنند  ميآيند و يادگيري مفاهيم را آسان  ميگرافيكي در بسياري از مواقع به خدمت طراحان 
  ). 1392رضوي، (

جتماعي نيز چندرسانه اي  بيانگر اين بود كه در رابطه با سازگاري ايافته سوال دوم پژوهش
اين نتيجه از آنجا اهميت دارد كه كودكان داراي اختالالت يادگيري . ثر بوده استآموزشي مؤ

ان آموز دانشدركل، . يي دارندها غالباً در تعامل با والدين، معلمان، همساالن يا بيگانگان دشواري
 هيجاني را در مقايسه با همساالن -دگيري ميزان بيشتري از مشكالت اجتماعيي ياها با ناتواني

ان به ويژه در پردازش اطالعات آموز دانشاين ). 2007سايدريديس، (دهند  ميعادي خود نشان 
ي بين فردي پاييني دارند ها ، مهارت )2008، بامينگر و همكاران(ي با مشكل مواجه هستند اجتماع

در برنامه ). 2008استل و همكاران، (از لحاظ اجتماعي طرد شده و تنها هستند و ) 2004واينر، (
چندرسانه اي آموزشي با ارائه الگو و بازخوردهاي الزم امكان يادگيري و الگوبرداري براي 

استفاده از .  را تمرين كنندها ي مناسب اين موقعيتها ان فراهم آمده است كه واكنشآموز دانش
ي كافي و تصويري، امكان افزايش مشاركت فراگيران در ها اهم آوردن مثالگانه، فرحواس چند

ي فردي تا رسيدن به حد تسلط در يادگيري ها يادگيري و امكان تكرار و تمرين با توجه به تفاوت
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يك در . ي آموزشي است كه در اين قسمت به كار گرفته شده اندها از جمله فوايد چند رسانه اي
تيجه گرفت كه بكارگيري و آموزش برنامه چندرسانه اي سبك تبيين در توان ن ميجمع بندي 

ي يادگيري، موجب رفع درماندگي و ارتقاي سازگاري اجتماعي و روابط ها ان با ناتوانيآموز دانش
ي يادگيري براي ها توان در مراكز ويژه ناتواني مينتايج اين پژوهش را . شود ميبين فردي آنان 

 سازگاري و ي هي يادگيري كه در كنار مشكالت تحصيلي در زمينها انيان با ناتوآموز دانش
از چندرسانه اي آموزشي كه در اين پژوهش . درماندگي نيز با مشكالتي مواجه هستند، بكار بست

توان با اندك تغييراتي براي مشكالت سازگاري و  ميتدوين و مورد استفاده واقع شده است 
ان آموز دانشدر كار با . ز در مراكز مشاوره و آموزشي بهره جستان نيآموز دانشدرماندگي ساير 

ان نيز آموز دانش براي والدين و مربيان اين آموز دانشي يادگيري بايد عالوه بر خود ها با ناتواني
ي آتي در برنامه مداخله ها شود در پژوهش مي لذا توصيه .ي آموزشي را تدارك ديدها برنامه

رهاي به كار ي پژوهش حاضر ابزاها  از محدوديت.نيز در نظرگرفته شودآموزش والدين و معلمان 
 عالوه بر ها اين آزمون. ي مداد كاغذي بوده اندها رفته در پژوهش هستند كه محدود به آزمون

ي يادگيري با ها ان با ناتوانيآموز دانشي كلي كه متوجه آنهاست در كاربرد با ها محدوديت
چنين ه. تند كه ممكن است نتايج را تحت تاثير خود قرار داده باشندمشكالت دو چنداني روبرو هس

پايه دوم، سوم و چهارم يك ان آموز دانشبررسي تنها  اين در زماني، يها محدوديت به توجه با
 ايصورت مقايسه تحقيق و به نتايج تكميل جهت رسدمي نظر به قرارگرفتندكه ارزيابي موردمركز 

  .گيرند قرار بررسي مورد يگر نيزمراكز ديگر در شهرهاي د
  

 منابع
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