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چكيده

زمینه :پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش رایانهای بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر با کمتوانی ذهنی انجام شد.
روش :روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل ۳۲دانشآموز پسر با
کمتوانیذهنی بود که در 4کالس آمادگی مقدماتی در سال تحصيلي  1393-1394در ناحيه یک شهرستان مشهد مشغول به تحصیل بودند .با
روش نمونهگيري تصادفی ساده یک گروه ۸نفري بهعنوان گروه گواه به شیوه سنتی و یک گروه  ۸نفري بهعنوان گروه آزمایش به شیوه آموزش
رایانهای آموزش ديدند .در ابتدا پیشآزمونی از دانشآموزان گرفته شد ،سپس گروه آزمايش به مدت ۱۴روز در ۶۰ساعت با روش مبتنيبر رایانه
آموزش ديدند و گروه گواه در همان مدت با روش سنتي توسط معلمان موردآموزش قرار گرفتند .ابزار پژوهش2 ،آزمون پيشرفت تحصيلي
محققساخته بود و روایی آنها توسط معلمان دوره آمادگي تایید شد .دادههای گردآوریشده با استفاده از روش آماري توصیفی و تحليل
كوواريانس تحليل شدند.
یافتهها :یافتهها حاكي از آن بود که روشهای آموزش به کمک رایانه تاثیر بيشتري نسبت به روشهای سنتي در یادگیری فراگيران داشته است.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود از آموزش رایانهای برای کمک به پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با کمتوانی ذهنی استفاده شود.
واژههای کلیدی :آموزش مبتنيبر رایانه ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان ،کمتوانیذهنی

مقدمه

در می��ان نظامه��ای آموزشوپ��رورش ،ﻣﺪارس
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ دانشآم��وزان کمتوانذهن��ی ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت
بس��یاری مواجه هس��تند .این ﻛﻮدﻛـﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻗﻌـﻲ
ذﻫﻨـﻲ و رفتارش��ان ،زمان��ی ش��کوفا میش��ود ﻛــﻪ از
بیشتری��ن آمادگ��ی رواﻧﻲ و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
بهرهگیری از وﺳــﺎﻳﻞ دﻳــﺪاري-ﺷــﻨﻴﺪاري ،رایانههای
آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻫﻨﺮﻫـﺎي ﻧﻤﺎﻳـﺸﻲ ،ﺑـﺎزي و حرکات ورزشی
منظ��م وﮔﺮوﻫﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در برانگیختگی روانی
اس��ت( .)1ام��روزه پیشرفتهای��ی در زمین��ه فن��اوری
اطالع��ات ب��ه وق��وع پیوسته که ب��ه بهب��ود آموزش و
یادگی��ری دانشآم��وزان دارای نیازهای آموزشی ویژه
انجامیده است( .)2براساس پژوهشهای پیاژه ،کودکان
* Email: mahmodrostamian@ut.ac.ir

ب��ا کمتوانیذهنی در مرحله عین��ی تثبیت میشوند(.)3
بیشتر کودک��ان دیرآموز ،برخالف تصور اطرافیان فاقد
استعداد نیس��تند ،بلکه دیرتر فرامیگیرن��د که میتوان
با استف��اده از وسای��ل کمکآموزش��ی موضوعات را
برای این کودکان قابلتفهی��م کرد( .)4ويژگي آشکار
كودكان ب��ا کمتوانیذهنی ،دیرآموزی و زودفراموشي
است .در اي��ن راستا ،نرمافزارهای متعددی وجود دارند
كه ب��ه دانشآم��وزان دارای نيازهای وي��ژه در فرآيند
آموزش ب��رای يادگيری معنادار كمك ميكنند( .)5در
حوزه ناتوانیهای یادگیری نیز ،فناوری اطالعات برای
آموزش بسیاری از جنبههای زندگی ،کاربرد فراوانی پیدا
کرده اس��ت( .)6افراد با نیازهای ویژه نباید از مشارکت
در جامع��ه محروم شوند .هر جامع��هایبايد برای بهبود
برنامهه��ای آموزشی و فناوریهای کمکی برای افراد با
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نیازه��ای ویژه امکان زندگی آنها با انس��انهای عادی
را فراهم آورد( .)7ﻛﻮدﻛﺎن آموزشپذیر ﻛـﻪ بهتدریج
وارد برنام��ه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرﺳﻪ میشوند ،طبیعی است ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد در کسب مهارتها ﻛﻨﺪﺗﺮ
باشند .ازاینرو ،باید با ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮع و
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ذﻫﻨـﻲﻛﻮدك ،ﺳــﻌﻲ در اﺳــﺘﻔﺎده از
موقعیتها و موضوعات آموزشی ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮاي
ارایه برنامه آﻣﻮزﺷﻲ به آنها کرد .
رايان��ه ،م��ردم ع��ادي را ق��ادر میکن��د كارهايي
شگفتانگی��ز انجام دهند اما براي كودكي كه نيازهايي
وي��ژه دارد ،حتي ك��ار مهمتری انج��ام میدهد ،رايانه،
كودكان با نیازهای ویژه را قادر میکند كارهاي عادي
انجام دهند( .)8آموزش مبتنيبر رايانه ،استعدادها و توان
بالقوه كودك��ان داراي نيازهاي ويژه را شکوفا میکند،
دامن��ه واژگان اين افراد را توسعه میدهد و باعث بهبود
آن میشود(.)9
در ساله��ای اخی��ر پژوهشهای بسی��اری در زمینه
تاثی��ر رایانه ب��ر پیشرف��ت تحصیل��ی انجامگرفته است.
پژوهشهای انجامش��ده تاثیر استف��اده از نرمافزارهای
آموزش��ی رایان��های را در معن��ادار ب��ودن یادگیری و
ی��ادآوری ،ایجاد یادگیري بهت��ر ،صرفهجویی در وقت
معل��م ،دق��ت در یادگیرندگ��ان( 11 ،10و  )12و بهبود
نگرش دانشآموزان نسبت به يادگيري و عزتنفس()13
موردتایید قرار دادن��د .باوجود این نتايج ،پژوهشهای
انجامشده متناق��ض نیز وجود داردکه نش��ان دادند بین
گروه��ی که با استف��اده از نرمافزار آم��وزش دیدهاند،
اختالف معناداری وجود ندارد ( 15 ،14و  ،)16همچنین
باعث فهم بیشتر مفاهیم نمیشوند( )17و تاثیر اندكي بر
آموزش توانايي شناخت��ي( )18دارند .همچنین تاثیرات
منف��ی استفاده از ای��ن بازیها مانند ایج��اد آسیبهای
جسمی ،کاه��ش توانایی برقراری روابط عاطفی و افت
تحصیلی را گزارش میدهند(.)19
از می��ان پژوهشهای��ی ک��ه تاثی��ر نرمافزاره��ای
آموزش��ی را ب��ر یادگی��ری کودکان ب��ا نیازهای ویژه
بررسی کردهان��د میتوان به برخ��ي از این پژوهشها
اش��اره ک��رد .خ��ان )20(1پژوهش��ي درزمین��ه «تاثير

چندرسان��هاي بر يادگي��ري دانشآموزان ب��ا نيازهاي
يادگي��ري متفاوت» انج��ام داد .نتایج حاکی از آن بود
که دانشآموزانی ک��ه بهوسیله نرمافزار ،آموزشدیده
بودند ،عملک��رد بهتري در آزم��ون پیشرفت تحصیلی
داشتند .استوك��ارد )21(2در پژوهش��ی که روي افراد
ب��ا اختالل طی��ف اتیسم انج��ام داد ،نش��ان داد محيط
يادگيري مجازي به افزاي��ش رقابت و تعامل اجتماعي
این افراد كمك میکند.
در پژوهشي نيز مزاياي استفاده از رايانه در آموزش
و تاثير نرمافزار رايانه رياضي «دنياي تاتي» در پيشرفت
درس رياض��ي دانشآم��وزان کمتوانذهن��ي پايه اول
بررسی شده اس��ت .یافتههای حاص��ل از اين پژوهش
نشان داد استف��اده از نرمافزار رایانهای موجب افزايش
نم��رات درس رياضيات دانشآم��وزان کمتوانذهني
ش��ده اس��ت( .)22در پژوهشي ك��ه با ه��دف مقایسه
اثربخشي 3شیوه آم��وزش مستقيم ،آموزش به كمك
رایان��ه و تركيبي ب��ر كاهش مشك�لات دانشآموزان
داراي اختالل رياض��ي انجام شد ،آشکار شد آموزش
ب��ه كمك نرماف��زار چندرسانهای در مي��زان يادگيري
موثرت��رازروشسنت��يب��ودهاس��ت(.)23
براس��اس مطال��ب یادشده ،ه��دف پژوهش حاضر
بررسي تاثیر نرمافزار آموزش��ی دوره مقدماتي سازمان
آموزشوپرورش استثنايي كشور در پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان با کمتوانیذهن��ی بود .آنچه اين پژوهش
را از پژوهشه��ای ديگر متمايز میکن��د اين است كه
اغل��ب پژوهشه��ای بیانشده بیشت��ر در مدارس عادي
انجامشده و در مواردي كه پژوهشها براي كودكان با
کمتوانیذهنی اجرا شده بود ،نرمافزارهای طراحیشده
اغلب ب��راي دانشآم��وزان ع��ادي بود ول��ي نرمافزار
اجراشده در این پژوهش مطابق با كتاب آموزشي دوره
آمادگ��ي مقدماتي نوآموزان با ني��از ويژه ذهني توسط
کارشناسان سازمان استثناي��ي كشور تهیهشده است .از
اینرو پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثربخشی آموزش
مبتن��ي بر رایان��ه و آموزش سنتي ب��ر پیشرفت تحصیلی
دانشآم��وزان پس��ر ب��ا کمتوانیذهن��ی دوره آمادگی
مقدماتی انجام شد.
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يافتهها

نتايج بررسي ميانگين پیشآزمون و پسآزمون گروه
گواه و آزمايش نشاندهنده اين است كه ميانگين نمرات
پیشآزمون در گروه گواه 3نمره با انحراف معيار 2/26
و آزماي��ش 2/75نمره با انح��راف معيار  2/05و نمرات
پسآزمون در گ��روه گواه 12/75نمره با انحراف معيار
 2/12و آزمايش 17/25نمره با انحراف معيار  1/28بوده
كه در جدول شماره  2گزارش داده شده است.
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روش این پژوه��ش آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري این پژوهش
هم��ه دانشآموزان پسر دوره آمادگ��ی مقدماتی شامل
32نف��ر در مدارس استثنایی منطق��ه یک مشهد در سال
تحصیل��ی  1393-94بود که بهص��ورت تصادفي ساده
2ک�لاس 8نفره انتخ��اب شدند و یک گ��روه بهعنوان
گ��روه آزمای��ش و گروه دیگ��ر بهعنوان گ��روه گواه
مورد مطالع��ه قرار گرفت .در اين پژوهش متغیر مستقل
(نرماف��زار آموزش��ي) دوره مقدمات��ي توس��ط سازمان
آموزشوپ��رورش استثنای��ی کشور تهیهش��ده و متغير
وابست��ه مقدار پيشرفت دانشآم��وزان با کمتوانیذهنی
بع��د از آموزش است .تدريس در کالس گروه گواه به
همان شیوه سنتی بود و در گروه آزمایش دانشآموزان
با استفاده از نرماف��زار آموزشی دوره آمادگی مقدماتی
آموزش داده شدند.
اب��زار پژوهش نرماف��زار آموزشی توس��ط سازمان
استثنای��ی کشور تهی ه ش��ده كه شامل حیط��ه شناخت،
دان��ش عمومی ،زبان ،برقراری ارتب��اط ،سوادآموزی و
مطابق ب��ا کتابهای درسی سازم��ان آموزشوپرورش
استثنای��ی کش��ور اس��ت .از ویژگیهای ای��ن نرمافزار
میت��وان به آموزش بهص��ورت چندرسان��های ،فضاي
آموزشی ج��ذاب به همراه انیمیشنهای متنوع ،آموزش
مرحلهبهمرحل��ه ب��ه منظور حل مسئلهه��ا ،حل تمرینها
توسط دانشآموز و تصحیح آن بهوسیله نرمافزار اشاره
کرد.
برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
ب��ا کمتوانیذهنی ،یک آزم��ون محققساخته براساس
اهداف آموزش��ی و محتوای درسه��ای انتخابشده
ب��رای آم��وزش از كت��اب آموزش��ي دوره آمادگ��ي
مقدماتي نوآموزان با ني��از ويژه پایه آمادگي مقدماتي
تهی��ه و تنظی��م شد .این آزم��ون شامل 25س��وال بود.
بهمنظ��ور تعیین روای��ی این آزم��ون از جدول هدف
محتوا استف��اده و همینطور این اب��زار توسط چند نفر
از معلم��ان بررس��ی شد و پ��س از اتفاقنظ��ر  5سوال
ح��ذف و بقیه سوالها مورد تایید قرار گرفت .بنابراین

این آزمون شام��ل 20سوال بود که پایایی آن از طریق
روش بازآزمایی  0/80به دست آمد و نمرهگذاریاش
براساس نمره 20بود.
ب��رای اجرای پژوه��ش با استف��اده از پیشآزمون،
پیشدانستهه��ای دانشآموزان در مباحث پیشبینیشده
در حیطهه��ای شناخت ،دانش عموم��ی ،زبان ،برقراری
ارتباط و سوادآم��وزی براي آموزش موردسنجش قرار
گرفت ،به این صورت که پیش از اجرای مداخله ،ابتدا
حیطهه��ای انتخابشده برای آموزش بین دانشآموزان
گ��روه گواه و آزمایش براي دریاف��ت آگاهي از میزان
تفاوت میانگی��ن نمرات دانشآموزان و سطح یادگیري
بی��ن 2گروه پرسیده ش��د که 20سوال داش��ت و شامل
20نم��ره بود که نمرات 2گروه قبل از آموزش نشان داد
بین دانشآموزان تفاوت چشمگیر وجود ندارد و آنها
قب��ل از آموزش نسبت به مباح��ث آموزش یا هیچگونه
آشنای��ی نداشتند يا آشنايي كمي داشتند .محتواي طرح
درسآموزشی به شرح زير بود.
اج��راي پژوه��ش از هفت��ه نخست آذر م��اه تا 15
آذرم��اه  94ادامه یافت .روش ک��ار آموزش به 2روش
سنتی و آموزش رایانهای انجام گرفت و برای ارزشيابی
نیز از سواله��ای دفترچه ارزشیاب��ی آمادگی مقدماتی
وی��ژه نوآم��وزان کمتوانذهن��ی ک��ه توس��ط سازمان
آموزشوپرورش استثنایی تهیهشده است ،استفاده شد.
ب��راي تجزیهوتحلی��ل دادهها از آمار توصیف��ی از قبیل
میانگی��ن و انحراف معیار آم��ار استنباطی شامل آزمون
تحلی��ل کوواریانس به کمک اسپ��یاساس نسخه 19
استفاده شد.
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شناخت و دانش عمومی

شناخت

مفاهیم ریاضی

شناخت مفاهیم فضایی راست و چپ

2

3

شناخت و دانش عمومی

شناخت

مفاهیم ریاضی

شناخت مفاهیم فضایی راست و چپ

2

4

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

1

5

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

1

6

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

1

7

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

1

8

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

1

9

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت اشیا

2

10

شناخت و دانش عمومی

شناخت

مفاهیم ریاضی

شناخت وسایل نقلیه

2

11

شناخت و دانش عمومی

شناخت

مفاهیم ریاضی

شناخت وسایل نقلیه

1

12

شناخت و دانش عمومی

شناخت

مفاهیم ریاضی

شناخت وسایل نقلیه

1

13

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت وسایل نقلیه

2

14

شناخت و دانش عمومی

دانش عمومی

اطالعات عمومی

شناخت وسایل نقلیه

1

جدول  .2میانگین و انحراف معیار گروه گواه و آزمایش در مرحلهپیشآزمون و پسآزمون
گروه

گروه گواه

گروه آزمایش

آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

2/75

2/05

3

2/26

پسآزمون

17/25

12/75

2/12

1/28

جدول .3نتایج آزمون آماری تحلیل کوواریانس یکمتغیره برای متغیر وابسته در  2گروه گواه و آزمایش
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورت

آماره F

سطح معناداری

پیشآزمون

0/004

1

0/004

0/001

0/973

گروه

760/80

1

760/80

24/418

0/000

واريانس خطا

996/42

13

307/3

واريانس كل

3724/000

16

شایان ذکر است که براي تعيين همساني واریانسها
از آزمون لوین استفاده شد و نتايج نشان داد این آزمون
معن��یدار نیس��ت ،بنابراین میت��وان از آزم��ون تحلیل
كورايان��س استفاده كرد .در ج��دول شماره  3خالصه
تحليل کوواریانس آمده است.
نتاي��ج ج��دول حاك��ي از آن است كه بي��ن گروه
آزماي��ش (روش تدري��س به كم��ك رايان��ه) و گواه
(روش تدري��س رايج) تفاوت معن��یداری وجود دارد
( F=24/41و  )p>0/001و اي��ن ب��ه آن معناس��ت كه

روش تدري��س به كمك رايان��ه موثرتر است ،همچنین
متغی��ر كمكي پیشآزمون تاثیر معن��یداری بر پيشرفت
تحصيل��ي دروس آموزشدادهشده ندارد ( F=0/001و
)p=0/937
بحث و نتیجهگیری

نرمافزار رایانهاي ،قابلیتهاي بالقوه بسیاري را براي
یکپارچهسازي محتواي آموزشی و روشهای آموزش
به دانشآم��وزان کمتوانذهن��ی دارد .نتايج ،داللت بر
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حیطه

خرده حیطه

مولفه
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این دارد كه مقايس��ه بين نمرات گروه آزمایش و گواه
تف��اوت معناداری دارد و میتوان نتيجه گرفت آموزش
ب��ا استفاده از نرمافزاره��ای آموزشی بر یادگیري درس
موثرت��ر از روش سنتی ب��وده است ول��ي متغیر كمكي
پیشآزمون تاثیر معنیداری بر پيشرفت تحصيلي دروس
آموزشدادهشده ندارد .ای��ن یافته با نتیجه پژوهشهای
متعددی ( 28 ،27 ،26، 25 ،24 ،2و  ) 29همخوانی دارد
و با یافتههای پژوهشهایی ه��م همخوانی ندارد ( 18و
.)19
بناب��ر بسی��اري از پژوهشهای��ی ک��ه تاکن��ون ب��ه
انجام رسیده اس��ت ،نرمافزار آموزش��ی میتواند نقش
تعیینکنن��دهاي در یادگی��ري دانشآم��وزان داشت��ه
باش��د ،زیرا نمیتوان از دانشآم��وزان انتظار داشت در
کالسهای��ی که در آن ابزار و وسایل نوین آموزشی به
کار گرفته نمیشود و ب��ه علت به کارگیري روشهاي
سنت��ی تدری��س ،محیط خشکی دارند ،ب��ه سطح باالي
یادگیري دست یابند .کودک��ان کمتوانذهنی بهعنوان
یک گروه آموزشی بايد از آموزشهای معنادار ،مفید و
عینی بهرهمند شوند .رايانه منابع مختلفي از اطالعات از
قبيل متن ،موضوع ،صدا و تصویر را بهصورت همزمان
و هماهنگ در كنار هم ارایه داده که باعث كسب تجربه
میشود و عامل محركي ب��راي كودكان کمتوانذهنی
اس��ت تا بتوانند مهارتهای كالم��ي و ارتباطی خود را
رشد داده و بهبود بخشند(.)30
به پژوهشگ��ران آينده پيشنهاد ميش��ود پژوهشی با
حجم نمونه بزرگتر براي بررسي تاثير آموزش به كمك
رايان��ه در سایر پایههای تحصیلی انجام شود و به منظور

تعمي��م نتايج حاصل��ه ،بهتر است پژوهش��ي در مدارس
دختران��ه استثنايي نيز انجام شود .همچنین پژوهشهایی
در مراحل زماني مختلف برای پيگيري ميزان اثربخشی
نتاي��ج در نظرگرفته شود .افزون بر این ،اثربخشی روش
رایان��های ب��ا دیگر روشه��ا غی��ر از روش سنتی مورد
مقایسه قرار گیرد .از پیشنهادهای کاربردی نیز با توجه به
یافتههای این پژوهش ،نرمافزارهای دیگری در پایههای
باالتر توس��ط کارشناسان سازمان تهیه ش��ود تا معلمان
و دانشآموزان از آن استف��اده کنند .همچنین مسئوالن
آموزشوپ��رورش استثنايي زمينه كارب��رد فناوریهای
نوي��ن آموزش را در آموزشوپ��رورش استثنايي فراهم
کنند و بودجهای به مدارس اختصاص داده شود تاامكان
خريد وسايل کمکآموزشی را داشته باشند.
این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود که میتوان
به این موارد اشاره کرد :امکان وجود خطا در استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی به علت محدود بودن جامعه
آماری کودکان کمتوانذهنی ،احتمال وجود کودکان
با هوش عادی در بین نمونه انتخابشده (دانشآموزان
کمتوانذهنی در سال نخست ورود به مدرسه به صورت
آزمایشی در این مدارس بوده و بعد از یک سال آموزش
دوباره مورد سنج��ش قرار میگیرند و ممکن است بین
آنها دانشآموزانی با به��ره هوشی عادی وجود داشته
باش��د که به مدارس عادی منتق��ل میشوند) .با توجه به
اینکه سعي میشود دانشآموزان با کمتوانی ذهنی بعد
از پایان دوره مقدماتي دوباره مورد سنجش قرارگیرند،
امكان اينكه بين آنها دانشآموزانی باشند كه از لحاظ
هوش در سطح عادي باشند ،وجود دارد.
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