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مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری
دکتر گیتا موللی / 1دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال /دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

فرزانه رضائیان /دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

زمینــه :ف ـنآوری بهســرعت در حــال پیشــرفت اســت و هــر روز ابزارهــای جدیــدی را بــرای کمــک بــه مربیــان ارایــه میدهــد،

بــه همیــن دلیــل مربیــان هــم بایــد بهطــور پیوســته دنبــال روشهــای آموزشــی موثرتــر باشــند .امــروزه چندرســانهای هــا 2در سراســر
جهــان ب ـ ه ابــزاری قدرتمنــد ،بــرای کســب اطالعــات و ارتقــای کیفیــت آمــوزش و یادگیــری تبدیــل شــدهاند و بــا توجــه بــه اینکــه
دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری 3در مــدارس فراگیــر مشــغول بــه تحصیــل هســتند ،ضــرورت اســتفاده از چندرســانهایها در

آمــوزش بیشــتر میشــود.

ی یادگیــری
نتیجهگیــری :مــرور پژوهشهــای موجــود پیرامــون کاربــرد چندرســانهایها در آمــوزش دانشآمــوزان دارای ناتوان ـ 

ی یادگیــری دارد.
نشــان داد کــه چندرســانهایها تاثیــر معن ـیداری بــر یادگیــری دانشآمــوزان بهویــژه دانشآمــوزان دارای ناتوان ـ 
ی یادگیری ،دانشآموزان
واژههای کلیدی :چندرسانهایها ،ناتوان 

مغتنــم بشــماریم و از ایــن ابزارهــا در امــر آمــوزش و تدریــس

مقدمه
امــروزه مــا شــاهد تغییــرات گســترده الکترونیکی هســتیم

و متناســب بــا همیــن تغییــرات نیازهــای دانشآمــوزان و
معلمــان نیــز تغییــر کــرده اســت ،بنابرایــن در حــوزه تحــول و

نوســازی آمــوزش بایــد اقداماتــی انجــام شــود کــه از جملــه

آنهــا اســتفاده از فــنآوری در آموزشوپــرورش اســت(،)1

زیــرا توســعه فــنآوری اطالعــات یکــی از نیازهــای مهــم هــر
جامعـهای اســت کــه بــه واســطه آن مهارتهــای افــراد جامعــه

بهویــژه معلمــان و صالحیــت آنهــا افزایــش مییابــد و در
نتیجــه شــرایط را بــرای آمــوزش بهتــر دانشآمــوزان فراهــم

م ـیآورد .البتــه یکــی از چالشهــای جامعــه کنونــی ســازگاری

4

بــا نرمافزارهــای چندرســانهای اســت کــه آموزشوپــرورش

هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســت ،زیــرا بــا اســتفاده از ایــن

نرمافزارهــا در آمــوزش ،مــا شــاهد یــک رونــد پیشــرو در

امــر نوســازی سیســتم آمــوزشو پــرورش خواهیــم بــود( .)2بــا

توجــه بــه اینکــه امــروزه مــا بــا افزایــش اســتفاده از اینترنــت،

سیســتمهای فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات و سیســتمهای

رایانــهای روبــهرو هســتیم ،بنابرایــن بهتــر اســت فرصــت را

نیــز اســتفاده کنیــم( .)3فنآوریهــای چندرســانهای و

برنامههــای کاربــردی 5یکــی از هیجانانگیزتریــن نوآوریهــا
در ایــن زمینــه هســتند( .)3چندرســانهایها اشــاره دارنــد بــه
تلفیــق دو یــا چنــد رســانه اطالعاتــی در یــک سیســتم رایانـهای

کــه ایــن رســانهها میتواننــد شــامل متــن ،تصویــر ،صــدا،

ویدیــو و انیمیشــن 6باشــند( .)1چندرســانهایها بهواســطه
ایجــاد موقعیــت آموزشــی واقعیتــر از متــن کتــاب موجــب

افزایــش کیفیــت یادگیــری خواهنــد شــد( .)3در واقــع ایــن

چندرســانهایها فرصتــی را بــرای دانشآمــوزان بهویــژه

ی یادگیــری فراهــم میآورنــد کــه
دانشآمــوزان دارای ناتوانــ 

بــه تمریــن تصمیمگیــری در موقعیتهــای چالــشزا ،پیــش
از برخــورد بــا آنهــا در محیطهــای واقعــی بپردازنــد(.)4
فنآوریهــای الکترونیکــی شــرایطی را فراهــم میآورنــد کــه

مــا کالس مجــازی داشــتهباشــیم و از طریــق وب آن را کنتــرل

م و همچنیــن بــه
کنیــم ،ارزیابــی برخــط (آنالیــن) انجــامدهی ـ 

دانشآمــوزان کمــک کنیــم بــا توجــه بــه ســبک یادگیــری خــود
نــوع آمــوزش را انتخــاب کننــد(.)5

1- Email: drgmovallali@gmail.com
2- multimedia
3-Learning disability

5- application

4-software

6- Animation
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اصول اساسی در طراحی چند رسانه ای ها
در طراحــی نــرم افزارهــای چنــد رســانهای بــرای

دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری بایــد بــه مــوارد زیــر

ســطوح مشــکالت دانشآمــوزان ،نمــرهدادن بــه عملکــرد

دانشآمــوزان ،تقویــت کــردن درسهــای دانشآمــوزان
متناســب بــا نمــره آنهــا و بازخــورد فــوری بعــد از عملکــرد(،)6

تقســیمبندی مطالــب و موضوعــات بــه واحدهــای کوچکتــر،
متمرکــز کــردن دانشآمــوزان بــه اطالعــات مرتبــط و حــذف

هرگونــه محتــوای غیرمرتبــط و غیرضــروری( ،)7اســتفاده از
تصویرهــای واضــح و آشــنا بــرای دانشآمــوزان و در مــواردی
کــه تصویــر گویــا نیســت ،از یــک متــن کوتــاه یــا واژهای در کنــار

تصویــر بــرای توضیــح بیشتراســتفاده شــود( ،)8همچنیــن بایــد
از لحــاظ فرهنگــی ،ســبک یادگیــری و آموزشــی ،ماننــد ســایر
ابزارهــا هنجــار شــود و روش و قانونــی بــرای آن در نظــر گرفتــه

شــود( .)9اگــر ایــن اصــول در طراحــی چندرســانهایها رعایــت

شــود ،مــا شــاهد کاهــش مشــکالت یادگیــری و تســهیل انتقــال
دانــش و کســب دانــش خواهیــم بــود( .)7آمــوزش الکترونیکــی

و یادگیــری الکترونیکــی نقــش مهمــی در آمــوزش و پــرورش

ایفــا میکننــد ،زیــرا آمــوزش الکترونیکــی از دانشآمــوزان بــا
درجــات متفــاوت ناتوانــی حمایــت بــه عمــل مــیآورد(،)10

بنابرایــن چندرســانهایها بهعنــوان ابــزاری موثــر بــر آمــوزش

ویــژه ،بایــد در برنامــه آموزشــی دانشآمــوزان دارای ناتوانــی

یادگیــری گنجانــده شــوند(.)11

ی یــاد گیــری عبــارت اســت از وضعیــت عصــب
ناتوانــ 

شــناختیای کــه در ذخیــره ،پــردازش و تولید اطالعــات ،اختالل

ایجــاد میکنــد و منجــر بــه ایجــاد مشــکل در خوانــدن ،نوشــتن،
گفتــار ،هجیکــردن و محاســبات ریاضــی میشــود(.)12

ی یادگیــری تعریــف جامــع و کاملــی کــه همــگان
بــرای ناتوانــ 
آن را بپذیرنــد ،وجــود نــدارد ،امــا بهطورکلــی افــراد بــا ناتوانـی

یادگیــری بــا وجــود هوشبهــر بهنجــار 1در خوانــدن ،نوشــتن

و ریاضیــات بــا مشــکل مواجــه هســتند .یکــی از مهمتریــن
مشــکالت مــا در مــدارس ایــن اســت کــه دانشآمــوزان دارای

ن افزونبــر مشــکالت تحصیلــی ،مشــکالتی
ایــن دانشآمــوزا 
در زمینــ ه انگیــزش و اعتمادبهنفــس خواهنــد داشــت ،زیــرا

بهصــورت مــداوم بــا شکســت تحصیلــی مواجــه میشــوند.
ی یادگیــری
امــروزه بــرای شناســایی دانشآمــوزان دارای ناتوان ـ 

از الگــوی پاســخ بــه مداخلــه 2اســتفاده میشــود( .)13بــا توجــه

ی یادگیــری در مــدارس
بــه اینکــه دانشآمــوزان دارای ناتوانــ 

فراگیــر مشــغول بــه تحصیــل هســتند ،ایــن مــدارس بــرای بــه
رســمیت شــناختن و حمایــت از رشــد خالقیــت دانشآمــوزان

دارای ناتوانــی یادگیــری ناگزیرنــد از ابزارهــا و فنآوریهــای

آموزشــی از جملــه نرمافزارهــای چندرســانهایها اســتفاده
کننــد( .)14پژوهشهــای متعــددی نشــان دادهانــد کــه اســتفاده
از چندرســانهایهای تعاملــی موجــب بهبــود ادراک دیــداری

و شــنیداری( )15و افزایــش یادگیــری دانشآمــوزان دارای

ی یادگیــری میشــود(.)16
ناتوانــ 

چندرســانهایهای تعاملــی اشــاره دارد بــه ایجــاد یــک

محیــط تعاملــی بیــن معلــم ،دانشآمــوز و چندرســانهای
(سیســتم رایانــهای و نرمافزارهــای آن) کــه ســرانجام منجــر

بــه افزایــش توجــه ،ارتبــاط ،اعتمادبهنفــس و رضایــت
دانشآمــوز میشــود( .)17هــدف از ایــن مقالــ ه مــروری،

بررســی کاربــرد چندرســانهایها در آمــوزش دانشآمــوزان

ی یادگیــری اســت .اهمیــت چندرســانهایها در
دارای ناتوانــ 

آمــوزش بــه ایــن علــت اســت کــه مــا میتوانیــم بــا اســتفاده

از آنهــا شــاهد یادگیــری ســازنده ،یادگیــری ســناریو،3

یادگیــری مشــارکتی ،یادگیــری مفاهیــم و موضوعــات مختلــف
و بهطورکلــی افزایــش یادگیــری دانشآمــوزان باشــیم ،البتــه
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم بایــد یــک نرمافــزار آموزشــی

چندرســانهای شــامل آمــوزش ،تمریــن و تکــرار ،شبیهســازی

موقعیتهــای مختلــف ،بازیهــای آموزشــی ،حــل مســئله،

پرســش شــفاهی و ارزیابــی و آزمــون باشــد( .)18از جملــه

ویژگیهــای آمــوزش بــه واســطه چندرســانهایها ،فرآینــد

آمــوزش پویــا و انعطافپذیــر ،قابلیــت تنظیــم مجــدد نرمافــزار
و روابــط قــراردادی موجــود در برنامــه آموزشــی اســت(.)19

ی یادگیــری بهدرســتی شناســایی نمیشــوند و اگــر هــم
ناتوانــ 
)2- Response to intervention(RTI
1- normal
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توجــه کــرد :محتــوای مناســب ،اهــداف روشــن ،در نظــر گرفتن

شناســایی شــوند ،مداخلــهای دریافــت نمیکننــد و در نتیجــه

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری

نمونــه هایــی از چنــد رســانهایها در آمــوزش دانــش

ســطحی کــه بــر اســاس ســن تقویمــی ،عقلــی و پایــه تحصیلــی

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهــای متعــدد کــه گــواه تاثیــر و

در آمــوزش واژگان بــه دانشآمــوزان دارای اختــال

یادگیــری دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری اســت ،بــه

شــناخت واژه (شــامل تلفــظ و هجــی واژه ،بخشهــای واژه،

ی یــاد گیری
آمــوزان دارای ناتوانـ 

خوانــدن بایــد مــوارد زیــر رعایــت شــود:

ارایــه مختصــری از نمونههــای چندرســانهای در آمــوزش

پیشــوند ،پســوند و ریشــه واژه) ،شــناخت معانــی واژه ،ارایــه

پژوهشهــای جدیــد نشــان دادنــد کــه چندرســانهای

آموزشهایــی کــه بــه افزایــش آگاهــی از اصطالحــات منجــر

میپردازیــم.

تمرینهــای هدایتــی یــا اســتفاده از داربســتآموزی ،ارایــه

ابــزاری کارآمــد در بهبــود یادگیــری دانشآمــوزان عــادی(3

میشــود ،حفظکــردن واژگان و اصطالحــات کلیــدی و ســرانجام

دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری اســت( )10و موجــب

واژگان و اصطالحــات را یــاد بگیرنــد(.)24

و  ،)20دانشآمــوزان بــا نیازهــای ویــژه( 21و  ،)22همچنیــن

افزایــش خالقیــت دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری

میشــود(.)14

نمونههایــی از چندرســانهایها در آمــوزش دانــش

آمــوزان دارای اختــال خوانــدن

ف بهمنظــور اینکــه چــرا دانشآمــوزان بایــد ایــن
ارایــه اهــدا 
پژوهشهــای متعــددی بــر تاثیــر چندرســانهایها در

آمــوزش دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن تاکیــد کردهانــد
کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

در پژوهشــی کــه کنــدی 2و همکارانــش انجــام دادنــد ،آنهــا

چندرســانهایها بــا اســتفاده از بیشــترین ورودیهــای

از چندرســانهایها در آمــوزش واژگان و اصطالحه ـای تاریخــی

شــناختی آنهــا میشــوند ،همچنیــن ســطوح گســتردهای از

اختــال خوانــدن اســتفاده کردند که شــاهد نتایج مثبــت آموزش

اجــازه را بــه دانشآمــوزان میدهنــد کــه حجــم اندکــی از

کردنــد :نخســت ،خوانــدن متــن توســط رایانــه همــراه بــا ارایــه

دیــداری و شــنیداری دانشآمــوزان ،باعــث افزایــش توانمنــدی

مطالــب را بــه بخشهــای کوچکتــر تقســیم میکننــد و ایــن

مطالــب را بهطــور عمیــق و دقیــق یادبگیرنــد و درک کننــد(.)23
بــرای مثــال در آمــوزش تاریــخ ایــران یــا جهــان اگــر مباحــث را

(بــرای مثــال دموکرات یــا لیبــرال و )...بــه دانشآمــوزان دارای

بــه ایــن شــیوه بودنــد .آنهــا از چهــار شــیوه آمــوزش اســتفاده
کامــل متــن و تصاویــر مرتبــط بــا آن روی صفحــه رایانــه .دوم،

خوانــدن متــن توســط رایانــه همــراه بــا ارایــه واژگانکلیــدی متــن

یــک راوی یــا معلــم روایــت کــرده یــا مطالــب در قالب یــک متن

و تصاویــر مرتبــط بــا آن روی صفحــه رایانــه و حفــظ واژهکلیــدی

ی یادگیــری بهویــژه دانشآمــوزان
دانشآمــوزان دارای ناتوانــ 

بــا ارایــه کامــل متــن ،برجســتهکردن واژگانکلیــدی و تصاویــر

همــراه بــا تصاویــر ارایــه شــده باشــد ،یادگیــری و درک آن بــرای
دارای اختــال خوانــدن 1بســیار دشــوار اســت .حــال اگــر همیــن

توســط دانشآمــوز .ســوم ،خوانــدن متــن توســط رایانــه همــراه

مرتبــط بــا آن روی صفحــه رایانــه و حفــظ واژگان کلیــدی توســط

مطالــب بهصــورت نمایــش یــا انیمیشــن در قالــب کلیــپ یــا

دانشآمــوز .چهــارم ،خوانــدن متــن همــراه بــا ویدیــوی مرتبــط

چنــد بخــش و دفعــه مشــاهده کننــد ،یادگیــری همــان مطالــب

شــیوه منجــر بــه افزایــش یادگیــری دانشآمــوزان میشــوند،

ویدیــو یــا فیلــم ارایــه شــود کــه دانشآمــوزان بتواننــد آن را در

بــرای آنهــا راحتتــر و قابــل درکتــر خواهــد شــد(.)24

انجمــن روانپزشــکی آمریــکا معیــار تشــخیص اختــال

خوانــدن را وجــود یــک ناهمخوانــی عمــده بیــن ســطح کنونــی

پیشــرفت خوانــدن (صحــت ،ســرعت و درک خوانــدن) بــا
1- Reading disability

بــدون ارایــه متــن .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه هــر چهار
امــا دانشآمــوزان در روش ســوم عملکــرد بهتــری نشــان

دادنــد .در نتیجــه اگــر معلمــان مایل بــه اســتفاده از ایــن روشها
در آمــوزش تاریــخ بــه دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن

هســتند ،بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کننــد:

1- Kennedy, M. J.
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نقــش چندرســانهایها بهعنــوان ابــزاری موثــر در افزایــش

دانشآمــوزمشــاهدهمیشــود،مشــخصکــردهاســت(.)25

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری

تهیــه فهرســتی از واژگان کلیــدی مناســب ،تایــپ متــن

آزمایــش کــه از نرمافــزار تبدیــل متــن بــه گفتــار اســتفاده کــرده

درون متنهــا ،خوانــدن صحیــح و واضــح متــن و ضبــط آن،

نســبت بــه گروه گــواه داشــتند و پژوهشــگران دالیل ایــن عملکرد

درسهــا بــدون غلــط امالیــی ،برجســتهکردن واژگان کلیــدی

در قالــب یــک برنامــه رایانــهای(.)24

اســتیلس 1و همکارانــش در پژوهششــان تاثیــر نرمافــزار

تبدیلکننــده متــن بــه گفتــار در یادگیــری دانشآمــوزان دارای
اختــال خوانــدن را بررســی کردنــد کــه نتایــج آن مثبــت و

معنـیدار بــود .در ایــن پژوهــش  8داســتان در اختیــار  2گــروه از

دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن قــرار داده شــد کــه بیــن
خوانــدن هــر داســتان بــا داســتان دیگــر  3تــا  7روز فاصلــه وجود
داشــت ،بــه ایــن شــیوه کــه یــک گــروه خودشــان داســتان را از

روی صفحــه رایانــه میخواندنــد و گــروه دیگــر متــن نمایــش

ضعیــف را گــوشدادن منفعالنــه دانشآمــوزان دانســتند ،زیــرا
دانشآمــوزان متــن را خودشــان نمیخواننــد کــه در ذهنشــان
رمزگــذاری شــود ،بنابرایــن ســایر پژوهشــگران یــا مربیانــی کــه
قصــد اســتفاده از ایــن روش تدریــس را دارنــد ،بایــد بــه ایــن

نکتــه مهــم توجــه کننــد و از دانشآمــوزان بخواهنــد همــراه بــا
خوانــدن متــن توســط رایانــه ،آنهــا نیــز متــن را بخواننــد(.)26

بــا اســتفاده از نرمافزارهــای تبدیــل متــن بــه گفتــار مــا شــاهد

اصــاح تلفــظ واژگان ،افزایش ســرعت در بیــان واژگان ،افزایش

درک یادگیرنــده و تمرینهــای شــناختی خواهیــم بــود(.)27

پژوهــش لــو 2و همکارانــش بــه بررســی تاثیــر چنــد

داده شــده روی صفحــه رایانــه را میخواندنــد و همزمــان

رســانهایها در آمــوزش واژگان بــه دانشآمــوزان دارای

بهمنظــور ســنجش درک مطلــب دانشآمــوزان ،ســهســوال در

یادگیــری دانشآمــوزان بودنــد .روش کار آنهــا بــه ایــن

واژگانکلیــدی را برجســته میکردنــد و در پایــان هــر داســتان،
مــورد همــان داســتان از هــر دو گــروه پرســیده میشــد ،بــرای

مثــال داســتانی کــه راجــع بــه پروانههاســت ،ســوالهای آن بــه

ایــن شــکل بــود:

اختــال خوانــدن پرداختنــد و شــاهد تاثیــر معنــیدار آن بــر

صــورت بــود کــه نخســت فهرســتی از واژگان متناســب بــا ســطح
دانــش دانشآمــوزان فراهــم کردنــد و بــه واســطه آن فهرســت
بــه تعییــن ســطح دانــش واژگانــی دانشآمــوزان پرداختنــد.

آنهــا بــا توجــه بــه تعــداد واژگانــی کــه دانشآمــوزان قــادر بــه

ویژگی منحصربهفرد پروانه کوچولو چه بود؟
ت میکردند؟
چرا سایر پروانهها به پروانه کوچولو حساد 
بچههابرایخوشحالکردنپروانههاچهکاربایدبکنند؟

خوانــدن آن بودنــد ،خــط پایهشــان بــرای شــروع آمــوزش را
تعییــن و بــا اســتفاده از نرمافــزار پاورپوینــت ،3ایــن پژوهــش
را طــی ســه هفتــه اجــرا کردنــد و در هــر هفتــه  2واژه آمــوزش

بعــد از  3تــا  7روز یکســری واژگان کلیــدی از متــن داســتان

انتخــاب و بــه دانشآمــوزان ارایــهشــده و از آنهــا مــوارد زیــر
خواســته میشــد ،انتخــاب واژه درســت نوشتهشــده ( 2واژه در

مقابــل دانشآمــوز نمایــش داده و از او خواســته میشــد واژهای
را کــه امــای آن درســت اســت ،انتخــاب کند) ،خوانــدن صحیح
واژه بــا صــدای بلنــد (واژهای روی صفحــه رایانه نمایــش داده و از

دانشآمــوز خواســته میشــد آن واژه را بلنــد بخوانــد) ،هجــی
صحیــح واژه و نوشــتن آن (واژهای توســط آزمونگـ ر خوانــده و از

دانشآمــوز خواســته میشــد آن را هجیکنــد و بعــد بنویســد)
و ســرانجام پژوهشــگران شــاهد نتایــج مثبــت اســتفاده از ایــن

نرمافــزار بودنــد .البتــه بایــد اشــاره کــرد دانشآمــوزان گــروه

دادنــد ،بــه ایــن روش کــه روز نخســت و دوم هفتــه بــه آمــوزش
واژه (هــر روز یــک واژه) و روز ســوم بــه مــرور همــان دو واژه

و روز چهــارم بــه ارزیابــی آمــوزش میپرداختنــد (هــر  3هفتــه

بــه همیــن شــکل اجــرا شــد) .شــیوه اجــرا اینگونــه بــود کــه

پژوهشــگر بــرای هــر واژه پنــج اســاید درســت میکــرد،
4

بهنحــوی کــه در اســاید نخســت بــه ارایــه مقدم ـهای دربــاره

اینکــه آن روز چــه واژهای آمــوزش داده میشــود و در اســاید
دوم ،بــه معرفــی اجــزای واژه هــدف میپرداخــت .بــرای

مثــال تشــریح تکواژهــا ،پیشــوند ،پســوند ،ریشــه و ...در

ایــن مرحلــه تکواژهــا تلفــظ میشــد و دانشآمــوز نیــز بایــد
2-Lo, Y. Y.
3- PowerPoint

1-Staels, E.
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تهیــه تصاویــر رنگــی  ،واضــح و مرتبــط و ارایــه همــه ایــن مــوارد

بودنــد ،در تکلیــف امــا یــا نوشــتن واژه ،عملکــرد ضعیفتــری

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری

آنهــا را تکــرار میکــرد .در اســاید ســوم ،پژوهشــگر صریــح

یادگیــری ویــژه از نــوع نارسانویســی 3یــاد شــده اســت ،واجــد

و مســتقیم بــه تعریــف واژه هــدف میپرداخــت .در ایــن مرحله

مشــخصههای نقــص در صحیــح نوشــتن واژگان ،گرامــر و

آن را تکــرار و روی برگــهای یادداشــت میکــرد .اســاید

پژوهشهــای متعــددی چندرســانهایها را بهعنــوان ابزارهایــی

واژه هــدف تلفــظ میشــد و دانشآمــوز بعــد از گوشکــردن،

موثــر در بهبــود نارسانویســی و دیکتــه معرفــی کردهانــد(.)32

بــه ایــن شــکل طــرح میشــد کــه معنــای ایــن واژه چیســت کــه

ایــن نرمافزارهــا بــا تقویــت مهارتهــای ادراک دیــداری،

درســت را انتخــاب میکــرد ،تشویقمیشــد ،ولــی اگــر پاســخ

مشــکالت دانشآمــوزان دارای نارسانویســی نقــش بــه ســزایی

 4گزینــه بــرای پاســخ وجــود داشــت ،اگــر دانشآمــوز پاســخ

اشــتباه را انتخــاب میکــرد ،رایانــه بــا یــک تصویــر یــا جملــه
بــه او میگفــت دوبــاره تــاش و جــواب صحیــح را پیــدا کــن.

ســرانجام اســاید پنجــم بــه مــرور مختصــر و طبقهبندیشــده

مطالــب تدریسشــده میپرداخــت(.)28

پژوهــش دی 1و همکارانــش نیــز بــر تاثیــر چندرســانهایها

در آمــوزش واژگان بــه دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن

تاکیــد میکنــد .روش کار آنهــا بــه ایــن شــیوه بــود کــه
نرمافــزاری طراحــی کردنــد تــا حــروف واژه هــدف بهصــورت

پراکنــده در صفحــه رایانــه ارایــهشــود .دانشآمــوز بایــد
حــروف را بــه شــیوهای درســت در کنــار هــم قــرار مــیداد،

بهگونــهای کــه هنــگام بازســازی درســت توالــی حــروف ،واژه

هــدف ســاخته شــود ،البتــه تصویــری مرتبــط بــا واژه هــدف نیــز
در صفحــه رایانــه ارایــه میشــد(.)29

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهــای متعــدد کــه گــواه

تاثیــر و نقــش چندرســانهایها بهعنــوان ابــزاری موثــر در
افزایــش یادگیــری دانشآمــوزان دارای اختــال خوانــدن

اســت( 27 ،26 ،16و  ،)30چنــد رســانهایها بــا تحریــک

حــواس چندگانــه( )31بــه بهبــود ادراک دیــداری و شــنیداری

(،)15آگاهــی تکواژشناســی و دانــش واژگانــی( ،)28تســهیل

آمــوزش اصطالحهــا و مفاهیــم( ،)24همچنیــن افزایــش
ک میکننــد(.)23
خودکارآمــدی کمــ 

نمونههایــی از چنــد رســانهایها در آمــوزش دانــش

آمــوزان دارای اختــال نوشــتن

اختــال نوشــتن 2کــه از آن در پنجمیــن ویرایــش راهنمــای

تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی تحــت عنــوان اختــال

توالــی دیــداری ،حافظــه دیــداری و تمییــز دیــداری در کاهــش

دارنــد .بــرای مثــال بــه تشــریح یــک نرمافــزار چندرســانهای که

مجموع ـهای از برنامههــا را بــرای تقویــت مهارتهــای بنیــادی
دانشآمــوزان در دیکتــه ارایــه میکنــد ،میپردازیــم :مهــارت

ادراك دیــداری كــه شــامل بازیهــای كاملكردنــی ،پازلهــا،

نقطهچینهــا و ســرانجام ادراك واژه اســت ،مهارتهــای توالــی

دیــداری كــه شــامل بازیهــای جوركردنــی ،مــاز و ترتیــب

چیــدن تصاویــر و ســرانجام توالــی حــروف و واژهســازی اســت،

مهارتهــای حافظــه دیــداری كــه دربرگیرنــده بازیهایــی
اســت كــه باعــث تقویــت حافظــه دیــداری خواهــد شــد ،از

قبیــل بــازی ببیــن و بگــو و ســرانجام شــامل واژههایــی اســت كــه

دانشآمــوز بــرای یادگیــری آنهــا بــه حافظــه قــوی نیــاز دارد.

مهارتهــای تمییــز دیــداری كــه شــامل بازیهــای بگــرد و

پیــدا كــن و اختــاف تصاویــر اســت و ســرانجام بــا واژهســازی بــه

پایــان میرســد(.)33

نمونههایــی از چنــد رســانهایها در آمــوزش دانــش

آمــوزان دارای اختــال ریاضــی

ی یادگیــری ویــژه از نــوع حســاب نارســایی فــرد
در ناتوان ـ 

واجــد مالکهــای زیــر اســت:

نقــص در درک اعــداد ،حفظکــردن قواعــد حســاب،

دقــت یــا روانبــودن محاســبات و صحــت اســتدالل ریاضــی و

شــدت آن؛ خفیــف ،متوســط و شــدید( .)25پژوهشهــای
متعــددی نشــان دادنــد کــه چندرســانهایها ابــزاری موثــر

در کاهــش مشــکالت دانشآمــوزان دارای حســاب نارســایی

هســتند( ،)34همچنیــن برنامههــای آموزشــی چندرســانهای

بــا بهبــود کارکردهــای اجرایــی( ،)35کارکردهــای توجــه()36

و کاهــش اضطــراب دانشآمــوزان موجــب پیشــرفت ریاضــی

1- Di Tore, P. A.
2- Writing disability

3- dysgraphia
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چهــارم ،بــه ارایــه تمریــن میپرداخــت .بــرای مثــال ســوالی

نقطهگــذاری صحیــح و وضــوح و ســازمانبندی انشاســت(.)25

تعلیم و تربیت استثنایی

مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری

آنهــا میشــوند .یــک برنامــه آموزشــی چندرســانهای در

باشــند( .)1بســیاری از پژوهشهــا نشــان دادهاندکــه معلمــان

مولفههــای دیــداری و شــنیداری بــا ســطوح دشــواری متفــاوت

دارای ناتوانیهــای متفــاوت اســتفاده کننــد ،بلکــه بایــد یــک

قالــب بــازی رایانــهای میتوانــد تمرینــات متنوعــی کــه دارای

نبایــد از یــک چندرســانهای واحــد بــرای همــه دانشآمــوزان

چندرســانهای تعــدادی حــرف و عــدد بــدون نظــم مشــخصی به

و اجــرا شــود( .)21البتــه دانشآمــوزان بــه چندرســانهایهایی

اعــداد را بــا همــان ترتیبــی که شــنیده روی صفحــه رایانه عالمت

نســبت بــه چندرســانهایهای عمومــی عالقــه بیشــتری نشــان

بهبــود حافظــه را فراگرفتــه ،همچنیــن بــا دریافــت بازخوردهــای

گســتردهای را شــامل میشــوند و ســطح بهــرهوری دانشآموزان

میشــود(.)37

محدودکــردن حیطــه موضوعــات آموزشــی باعــث افزایــش

دشــوارتری بــه آنهــا بدهــد .بــرای مثــال در یــک نرمافــزار

دانشآمــوز ارایــه شــده و از او خواســته میشــود آن حــروف و
بزنــد .دانشآمــوز هنــگام انجــام ایــن تمریــن هــا راهبردهــای
صوتــی و تصویــری نرمافــزار بــه انجــام ادامــه تکلیــف ترغیــب

بحث و نتیجه گیری

دارای ناتوانــی ،بــا تمرکــز بــر یــک برنامــه درســی ویــژه ،طراحی

کــه بهطــور اختصاصــی بــرای آنهــا طراحی و تولید شــده اســت،
میدهنــد .چندرســانهایهای عمومــی موضوعــات متنــوع و

را کاهــش میدهنــد ،امــا چندرســانهایهای اختصاصــی بــا

بهــرهوری دانشآمــوزان میشــوند( .)38دانشآمــوزان از

یادگیــری بــه واســطه چندرســانهایها لــذت میبرنــد( )30و بــا

توجــه بــه برانگیزانندهبــودن چندرســانهایها ،دانشآمــوزان

بــرای فراهمکــردن محیــط آموزشــی دارای کمتریــن

بــا عالقهمنــدی باالیــی بــه تعامــل بــا تجهیــزات چندرســانهای

ی یادگیــری قــادر بــه یادگیــری باشــند،
عــادی و دارای ناتوانــ 

آنهــا میشــود( .)39رنــگ ،فضــا ،اشــیا و تصاویــر متحــرک

محدودیــت در آمــوزش فراگیــر کــه در آن همــه دانشآمــوزان

میپردازنــد کــه منجــر بــه پیشــرفت ســریع در یادگیــری

ناگزیــر بــه اســتفاده از ابزارهــای کمکــی از جملــه چندرســانهایها

در چندرســانهایها بــرای دانشآمــوزان بســیار جالــب توجــه

عمومــی و ویــژه بایــد فرصــت را مغتنــم شــمرده و از روشهــای

حــواس چندگانــه میپردازنــد ،میتواننــد شــاهد افزایــش

هســتیم( .)10معلمــان و مربیــان در آمــوزش و پــرورش

مختلــف آمــوزش و فنآوریهــای موجــود بــه منظــور حمایــت
ی یادگیــری اســتفاده
از نیازهــای دانشآمــوزان دارای ناتوانــ 

کننــد( .)24در ایــن میــان تولیدکننــدگان چندرســانهای و

معلمــان هنــگام تلفیــق بــازی بــا مــواد آموزشــی نزدیــک بــه
محتــوای آموزشوپــرورش نقــش مهمــی در ایجــاد یــک محیــط

آمــوزش مناســب ایفــا میکننــد( .)20بــا توجــه بــه اثــر قابــل
ش و پــرورش مــا ناگزیــر بــه
توجــه چندرســانهایها در آمــوز 

اســتفاده از آنهــا در آمــوزش هســتیم ،البتــه معلمــان و مدیــران
ی اقــدام
بایــد بتواننــد بــه طراحــی نرمافزارهــای چندرســانها 

کننــد ،زیــرا شــاید آن نرمافــزاری کــه بــرای آمــوزش الزم
اســت ،تولیــد نشــده باشــد کــه در ایــن شــرایط معلمــان بایــد

خودشــان بــه طراحــی چندرســانهای مناســب بــا محتوایــی کــه
قصــد تدریــس آن را دارنــد ،بپردازنــد .در نتیجــه معلمــان

افزونبــر اینکــه بایــد دانــش اســتفاده از چندرســانهایها را

داشــته باشــند ،همچنیــن بایــد قــادر بــه طراحــی و تولیــد آن نیز
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اســت( )40و معلمــان بــا انجــام فعالیتهایــی کــه بــه تحریــک

یادگیــری دانشآمــوزان باشــند(.)31

بــا توجــه بــه پژوهــش هــای انجــام شــده از جملــه

محدودیتهــا و موانــع اســتفاده از فنآوریهــای چنــد

رســانهای در آمــوزش کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد،

زبــان اســت ،چراکــه زبــان مهمتریــن مانــع دســتیابی بــه

فــنآوری اطالعــات و ارتباطــات اســت ،زیــرا بیشــتر
فنآوریهــای موجــود بــه زبــان انگلیســی اســت و کشــورهای

انگلیســیزبان بیشــترین دســتیابی بــه فنآوریهــا را دارنــد،
درحالیکــه کشــورهای غیرانگلیســیزبان کمتریــن دســتیابی

بــه فــنآوری را دارنــد .از دیگــر محدودیتهــای اســتفاده از
فــنآوری در آمــوزش بایــد بــه هزینههــای بــاالی فــنآوری

و تخصیصنــدادن بودجــه بــه آن در آمــوزش( ،)41لــزوم

آمــوزش بــه معلمــان و کارکنــان آموزشــی بهمنظــور اســتفاده

از آن ،همچنیــن آمادهســازی خانوادههــا بــرای پذیــرش

فــنآوری و از جملــه چندرســانهایها بهعنــوان یــک ابــزار
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چندرســانهای بــا توجــه بــه نیازهــای متفــاوت دانشآمــوزان

تعلیم و تربیت استثنایی

Pract. 402-397:)6(15;2015. Epub 20/05/2015.

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 11:12 +0430 on Wednesday July 18th 2018

5. Lau RW, Yen NY, Li F, Wah B. Recent development in
multimedia e-learning technologies. World Wide Web.
98-189:)2(17;2014.
6. Saputra MRU. LexiPal: Design, Implementation and
Evaluation of Gamification on Learning Application for
Dyslexia. 2015.

مروری بر کاربرد چندرسانهایها در ناتوانیهای یادگیری

 البتــه فنآوریهــای آموزشــی.)2(آموزشــی اشــاره کــرد

موجــود نیازمنــد توســعه نظــری گســترده در زمینــه توضیحــات
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9-103:)3(75;1.

چندرســانهایها امــری ضــروری و نیازمنــد تخصیــص بودجــه

9. Mohler JL, editor. Using interactive multimedia technologies
to improve student understanding of spatially-dependent
engineering concepts. Proceedings of the GraphiCon; 2001.

از دانشآمــوزان دارای ناتوانــی یادگیــری موجــب افزایــش

10. Bjekić D, Obradović S, Vučetić M, Bojović M. E-teacher in
inclusive e-education for students with specific learning
disabilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences.
33-128:128;2014.
11. Khan M, Bayoumi S, editors. Multimedia as a Help for
Children with Special Learning Needs. Cloud Computing
(ICCC), 2015 International Conference on; 2015: IEEE.
12. Lerner JW, Johns B. Learning disabilities and related mild
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13. Pesova B, Sivevska D, Runceva J. Early intervention and
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ی یادگیــری را در نظــر داشــته باشــند و بــرای رســیدن
 ناتوانــ
بــه ایــن هــدف اســتفاده از فنآوریهــای آموزشــی از جملــه
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اســت در آینــده شــاهد آســیبهای جبرانناپذیــری بــرای
 بنابرایــن دانشآمــوزان.خــود دانشآمــوزان و جامعــه باشــیم

ی یادگیــری نیازمنــد توجــه همهجانبهانــد که شــامل
 دارای ناتوانـ

 توانبخشــی و درمــان، آمــوزش، مداخلــه،تشــخیص بهنــگام
 در پایــان یــادآوری میشــود کــه ایــن پژوهشهــا در.اســت

ســایر فرهنگهــا و کشــورها نیــز بایــد اجــرا شــود تــا بتــوان نتایج

 همچنیــن بــه جامعــه.آن را بــه جامع ـهای بزرگتــر تعمیــم داد
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Procedia-Social and Behavioral Sciences. 6-203:291;2015.
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