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Abstract
Introduction: Promoting psycologic health of the schools is one of the most important
aspects of human resources improvement, and so in past decades, the health
organizations were paid more attraction to it. The aim of the current study was to
investigating the effectiveness of self-made multimedia on self-efficacy and academic
burnout in educable students with mental disabilities.
Materials and Methods: This quasi-experimental study conducted with pre-posttest
plan with the control group. The population of the study was consisted of the whole
mentally retarded male students in high schools in Alborz state during 2014-2015
academic year. Overally; 40 subject have been selected by total number sampling and
were assigned into the control and experimental groups (n = 20). Experimental subjects
were under education by vali multimedia tool during one academic course. Academic
burnout and academic self-efficacy questionnaire used to gathering data and finally
these data were analyzed using one way analysis of covariance.
Results: Our data were showed that the effect of the group on emotional subscales,
pessimism, ineffectiveness and academic self-efficacy were significant (P = 0.01). This
means that the intervention used in the present study was statistically influential on
these variables.
Conclusions: Multimedia education positively effects on academic burnout and selfefficacy. It increases academic self-esteem and reduces academic burnout. Therefore,
this method of education can be used; along with other educational interventions; to
improve the performance of students with mentally impaired students.
Keywords: Multimedia, Academic Burnout, Academic Self Efficacy, Educable Mental
Disable
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چکیده
مقدمه :ارتقای بهداشت روانی محیط مدارس به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در
چند دهه اخیر نیز توجه سازمانهای آموزشی را جلب کرده است .مطالعه حاضر با هدف اثربخشی ابزار چندرسانهای
محقق ساخته بر فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ناتوان ذهنی آموزش پذیر انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل در سال  1394اجرا شد.
جامعه مورد مطالعه از دانشآموزان پسر ناتوان ذهنی مقطع دبیرستان استان البرز شامل  49دانشآموز که از طریق
نمونهگیری تمام شمار انتخاب و در دو گروه مداخله ( )29و کنترل ( )29به صورت تصادفی گنجانده شدند .گروه
مداخله در طول یکترم با ابزار چندرسانهای پایا مورد آموزش قرار گرفتند .ابزارهای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه
فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بود .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس یک راهه ()Ancova
استفاده شد.
یافتهها :دادهها نشان دادند که اثر گروه برای خردهمقیاسهای هیجانی ،بدبینی ،ناکارآمدی درسی و خودکارآمدی

تحصیلی معنادار بوده است (= 9/91

 .)Pبدین معنا که مداخله مورد استفاده در پژوهش حاضر بر روی متغیرهای

مذکور از لحاظ آماری تاثیرگذار بود.
نتیجهگیری :آموزش چندرسانهای بر فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تأثیر دارد .به این صورت که خودکارآمدی
تحصیلی را افزایش و منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی میگردد .بنابراین ،این شیوه آموزش میتواند در کنار سایر
مداخالت آموزشی در بهبود عملکرد دانشآموزان دارای ناتوانی ذهنی آموزشپذیر مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :چندرسانهای ،فرسودگی تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی ،ناتوان ذهنی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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ارتقای بهداشت روانی محیط مدارس به عنوان یکی از مهمترین
ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده است [ .]1ناتوانی
ذهنی آموزشپذیر یکی از جنجال برانگیزترین مقولههای
آموزش و پرورش استثنایی است .میزان شیوع ناتوانیهای
یادگیری را در نقاط مختلف جهان بین  3تا  12درصد گزارش
کرده اند .این دسته از کودکان ،با دشواری بیشتر و نیز دیرتر از
همساالن خود مطالب را فرامیگیرند [ .]2همچنین ،این
کودکان نقایصی را در زمینههایی چون توجه ،به خاطر سپردن
و به خاطر آوردن دارند .در نتیجه ،در تعلیم و آموزش کودکان
مبتال به ناتوانی ذهنی آموزشپذیر بهکارگیری روشهای
مناسب تدریس ،حائز اهمیت است .این کودکان به دلیل عدم
موفقیت تحصیلی با مشکالت رفتاری فراوانی مواجه که از این
میان ،لطمه به باورهای خودکارآمدی تحصیلی و فرسودگی
تحصیلی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت برخاسته از
مشکالت آموزشی به شمار میآید .بنابراین از جمله متغیرهایی
که در کودکان ناتوان ذهنی دچار مشکل است ،خودکارآمدی
تحصیلی است .خودکارآمدی تحصیلی شامل باور داشتن به
تواناییها برای رسیدن به اهداف در یک زمینه تحصیلی
مشخص کار گفته میشود [ .]3آموزش و پرورش انسانگرایانه،
خودکارآمدی تحصیلی را جزء جدایی ناپذیر از یادگیری و رشد
دانشآموزان میداند و مدعی است که میان خودکارآمدی و
عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد .هانگ ( )2911در یک
فراتحلیل نشان داد که خودپنداره مثبت با عملکرد باال مرتبط
است و خودپنداره پایین با عملکرد تحصیلی پایین [ .]4کارول
و همکاران ( )2999با بررسی دانشآموزان دریافتند که
خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد [.]5
خودکارآمدی افراد در مواقعی که افراد در مقابل عاملی متفاوت
استقامت میکنند افزایش مییابد و این افزایش منجر به عالقه
در یک حوزه میگردد [ .]6افرادی که خودکارآمدی باالیی
دارند شکستشان را به تالش پایین نسبت میدهند تا توانایی
کم [ .]7نتایج پژوهش شانک و سالمون (2919؛ به نقل از
بختیارپور و همکاران )1329 ،نیز نشان دهنده رابطه مثبت و
معنادار خودکارامدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی است .از
متغیرهایی دیگری که احتماالً به دلیل وجود ناتوانی یادگیری
در دانشآموزان مختل میشود ،فرسودگی تحصیلی است.
فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل
سندروم استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت
زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف
محول شده است [ .]2فرسودگی تحصیلی میتواند در
دانشآموزان احساس بیکفایتی تحصیلی را ایجاد کند.]9[ .
این افراد عالئمی مانند بیعالقگی نسبت به مطالب درسی ،عدم

تمایل به حضور مستمر در کالس و ...را تجربه میکنند [.]19
فرسودگی تحصیلی شامل سه مؤلفه خستگی هیجانی ،بدبینی،
فقدان کارایی است .دون و چریس )2911( ،در پژوهشی رابطه
فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با کودکان ناتوان ذهنی
بررسی کردند و نتایج نشان داد که جنبههای فرسودگی
تحصیلی با درگیری تحصیلی همبستگی دارد [ .]11یانگ
( )2994بر این باور است که دانشآموزان به سبب مشغولیت با
تکالیف درسی به نوعی شاغل محسوب شده ،آنها نیز مستعد
فرسودگی هستند .در پژوهشی پیتر و همکاران نشان دادند
کودکان دارای اختالل خواندن نسبت به کودکان عادی بیشتر
دچار فرسودگی تحصیلی میگردند [ .]12در زمینه درمان و
آموزش درمانی ،روشهای متعددی بر روی کودکان ناتوان
ذهنی اجرا شده است که همگی تأثیر بهسزایی روی این
کودکان داشتند .پیدایش فناوری رایانه ،بر استقبال از
چندرسانهای در قالب نرمافزارهای رایانهای تأثیر چشمگیری
داشت .مهمترین مزیت چندرسانهای نسبت به شکلهای دیگر
آموزش ،انعطافپذیری در ارائه و دستیابی سریع به اطالعات و
فراهم سازی بازخورد است [ .]13البته باید این را هم درنظر
داشت که چندرسانهایها تنها به استفاده از نرمافزار و
برنامههای کاربردی اینترنت محدود نمیگردد بلکه به
سختافزارها نیز مربوط میشود [ .]14می سیون ،کیوانگ و
کییانگ ( )2914در پژوهشی بر روی سه گروه از دانشآموزان
دبیرستان با معلولیت شدید ذهنی که در زمینه یادگیری
مشکل داشتند و منجر به اختالل در کالس میشدند؛ از
تبلتهای کمکی به عنوان مداخله استفاده نمود .نتایج نشان
داد که عوامل مخل کاهش و تعامل اجتماعی کاهش یافته و
تعامل علمی در هر سه گروه افزایش یافت [ .]15نسلی و
همکاران در پژوهشی تحت عنوان "خودکارآمدی و حل مسأله
با استفاده از مواد فیزیکی یا کامپیوتری در کودکان ناتوان
ذهنی " به مقایسه  29دانشآموز ناتوان ذهنی پرداختند،
کودکان موظف به انجام شش وظیفه ارائه ،با استفاده از دو نوع
مواد مواد فیزیکی و کامپیوتری بودند :با این حال استفاده از
رسانه تأثیرات قابل مالحظهای بر خودکارآمدی و استراتژیهای
نامبرده داشت [ .]16یی نان و همکاران نیز در پژوهشی به تأثیر
استفاده از سه روش در بهبود ادراک بصری کودکان
پیشدبستانی  4-6ساله اختالل در رشد پرداختند .نتایج نشان
دهنده پیشرفت گروهها نسبت به گروه کنترل ،و تفاوت
معناداری بیشتری در شیوه چندرسانهای نسبت به روشهای
دیگر یافت شد [ .]17با توجه به اهمیت فراوان و اقدام به موقع
و مؤثر برای آموزش و درمان دانشآموزان دارای ناتوان ذهنی به
منظور جلوگیری از افت تحصیلی ،جلوگیری از افت عزت نفس،
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روش کار

جدول  :1روندکار وموضوعاتی که درهرمرحله آموزش به آنها پرداخته شده است
واحدکاراول

اجرای پیشآزمون و توزیع پرسشنامهها

واحدکار دوم

آشنایی با انواع و منشأء یوکا (اصل و منشأ ،انواع یوکا ،خواص بتانیکی)

واحدکار سوم

شناسایی اصول داشت و تکثیر یوکا (آب و هوا ،خاک ،کود ،آفات و امراض ،تکثیر و ازدیاد)

واحدکار چهارم

آشنایی با انواع و منشأء سانسیوریا (اصل و منشأ ،انواع یوکا ،خواص بتانیکی)

واحدکار پنجم

شناسایی اصول داشت و تکثیر سانسیوریا (آب و هوا ،خاک ،کود ،آفات و امراض ،تکثیر و ازدیاد)

واحدکار ششم

آشنایی با انواع و منشأء برگ عبائی (اصل و منشأ ،انواع یوکا ،خواص بتانیکی)

واحدکار هفتم

شناسایی اصول داشت و تکثیر برگ عبائی (آب و هوا ،خاک ،کود ،آفات و امراض ،تکثیر و ازدیاد)

واحدکار هشتم

آشنایی با انواع و منشأءسجافی (اصل و منشأ ،انواع یوکا ،خواص بتانیکی)

واحدکار نهم

شناسایی اصول داشت و تکثیر سجافی (آب و هوا ،خاک ،کود ،آفات و امراض ،تکثیر و ازدیاد)

واحدکار دهم

آزمون نهایی و توزیع مجدد پرسشنامهها

یافتهها
با توجه به نرمال بودن متغیرها در این پژوهش این مطالعه
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اجرا

شد .جامعه مورد مطالعه از همه دانشآموزان پسر ناتوان ذهنی
مقطع دبیرستان استان البرز در سال تحصیلی 1393-1394
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شرکتکنندگان  49پسر کمتوان ذهنی  16-12ساله ،شاخه
کاردانش ،رشته کشاورزی استان البرز بودند .معیار ورود شامل
کم توانی ذهنی ،سن بین  16تا  12سال و مشغول به تحصیل
در کار و دانش بود .این عده به صورت داوطلبانه و با کسب
رضایتنامه از والدین و مسؤالن دبیرستان کودکان استثنایی در
پژوهش شرکت کردند .لذاافرای که تمایل نداشتند و یا در
مداخله به طور کامی شرکت نکردند از مطالعه خارج شدند تنها
مشکل این کودکان پایین بودن هوشبهر بود .که دارای هوشبهر
( 59- 25میانگین  ،79/52انحراف معیار  )9/95میباشند .در
ابتدای تحقیق  49دانشآموز به عنوان نمونه تمام شمار ،کل
جامعه ما انتخاب شدند .این عده بر اساس رتبهبندی نمرههایی
که در پیشآزمون کسب کردند ،به صورت تصادفی و با تعداد
مساوی در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند .از
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ( Maslach burnout
 )inventory-student surveyبرای سنجش فرسودگی
دانشآموزان استفاده شد .این پرسشنامه اشاره به احساس
خستگی به خاطر الزامات تحصیلی (خستگی) ،داشتن یک حس
بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی) ،و
احساس عدم شایستگی به عنوان یک فراگیر (کارآمدی پایین)
دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب ،9/22 ،9/79
و  9/75برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.1

منزوی شدن و ترک تحصیلی ،الزم است که بهترین و
کارآمدترین روشها به کار گرفته شود .لذا پژوهش حاضر به
منظور بررسی کارایی و اثربخشی چندرسانهای محقق ساخته بر
روی خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی کودکان ناتوان ذهنی
آموزشپذیر اجرا شد.

[ .]7برای سنجش خودکارامدی ،از پرسشنامه خودکارامدی
تحصیلی ()College Academic Self-Efficasy Scale
دانشجویان در سال  1922که توسط فرامن و اون تهیه شده
است؛ استفاده گردید .این آزمون دارای  33عبارت و بر اساس
مقیاس  5درجهای لیکرت است .همسانی درونی برای کل
آزمون  9/91به دست آمد که نشان میدهد این ابزار از همسانی
درونی خوبی برخوردار است [ .]7منبع چندرسانهای کتاب
پرورش گیاهان آپارتمانی ،رشته کشاورزی ،پایه سوم متوسطه
بود .برای تولیدچندرسانه ای از نرم افزارهای فلش و فوتوشاپ
استفاده شد .روایی محتوایی این چندرسانهای محقق ساخته
توسط گروه متخصصین (اساتید گروه کودکان استثنایی
دانشگاه ،معلمان مقطع سوم دبیرستان و سازنده وسایل کمک
آموزشی) مورد تأیید قرار گرفته و ضریب توافق حاصل از
امتیازات برابر با  9/77و پایایی برآورد شده حاصل از امتیازات
این افراد با  9/79به دست آمد .در مرحله پیشآزمون ،دادهها
با استفاده از پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش جمعآوری
شدند .پس از اتمام طراحی و تولید چندرسانهای توسط
پژوهشگر ،و مشخص نمودن نمونه پژوهش ،دانشآموزان گروه
مداخله توسط معلم مربوطه با چندرسانهای موردنظر آموزش
دیدند ،در حالیکه دانشآموزان گروه کنترل در معرض آموزش
سنتی قرار گرفتند .به معلم گروه آزمایش نحوه صحیح آموزش
از طریق چندرسانهای آموزش داده شد .این آموزش در طی
یکترم تحصیلی که جلسات  45دقیقهای بود اجرا گردید.
سپس برنامه آموزشی برای دانشآموزان گروه مداخله اجراشد.
در پایان جلسات آموزشی مجدداً از هر دانشآموز پسآزمون
گرفته شد( .جدول  )1دادهها وارد نرم افزار  SPSSشده و
باتحلیل کوواریانس یک راهه ( )Ancovaبررسی شدند.
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رشته کشاورزی تشکیل شده است .جدول  2میانگین و انحراف
استاندارد سن و معدل به تفکیک دو گروه را نشان میدهد.
همانطور که مشخص است بین دو گروه در متغیر سن [9/397
<  32( = 1/97،Pو  ]F)1و معدل [ 32( = 9/14،P < 9/997و ]F)1
تفاوت آماری معناداری وجود ندارد .جدول  3میانگین و انحراف

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد سن و معدل به تفکیک دو گروه مداخله و کنترل
متغیر

گروه کنترل

گروه مداخله

f

Sig

میانگین

انحراف استاندار

میانگین

انحراف استاندار

سن

16/29

9/23

16/55

9/62

1/97

9/397

معدل

15/95

1/35

15/99

1/33

9/14

9/997

متغیر

پیش آزمون
گروه مداخله

خرده مقیاس هیجانی
خرده مقیاس بدبینی
خرده مقیاس ناکارامدی درسی
خودکارامدی تحصیلی

M
29/39
16/45
9/25
59/49

SD
2/15
2/23
2/95
13/22

پس آزمون
گروه کنترل

M
29/95
17/39
9/69
51/15

SD
2/64
1/92
1/99
13/41

گروه مداخله
M
9/75
7/45
24/15
111/35

گروه کنترل

SD
2/97
2/69
3/92
26/62

M
44/22
19/94
14/15
76/99

SD
5/23
2/91
3/97
19/41

جدول  :4نتیجه تحلیل کوواریانس یک عاملی خرده مقیاسهای متغیرهای فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در سطح دو
گروه
مجموع مجذورات

(F )32،1

میانگین مجذورات

432/12

**69/16

432/12

η2
9/61

خرده مقیاس بدبینی

242/92

**22/29

242/92

9/32

خرده مقیاس ناکارامدی درسی

972/35

**63/99

972/35

9/63

29922/95

**41/62

29922/95

9/52

متغیر
خرده مقیاس هیجانی

خودکارامدی تحصیلی

** -معناداری در سطح 9/91
بعد از چک کردن صحت مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس
(همگنی شیب رگرسیون ،نرمال بودن توزیع متغیرها) از آزمون
تحلیل کوواریانس یک عاملی استفاده شد .جدول  4نتیجه
خرده مقیاسهای متغیرهای فرسودگی تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی در سطح دو گروه را نشان میدهد .پس
از برآورد کردن فرض ماتریسهای واریانس _ کوواریانس برای
خرده مقیاسهای هیجانی P < 9/95؛  32( = 1/32و  ،F)1بدبینی
P < 9/95؛  32( = 2/75و  ،F)1ناکارآمدی درسی  P < 9/95؛
 32( = 99/1و  F)1و خودکارآمدی تحصیلی P < 9/95؛ = 2/93
( 32و  F)1نتایج نشان داد که اثر گروه برای متغیرهای های
هیجانی [ = 9/61مجذور اتا؛ P > 9/91؛ 37( = 69/16و ،]F)1
بدبینی [ = 9/32مجذور اتا؛ P > 9/91؛ 37( = 22/29و ،]F)1
ناکارآمدی درسی [ = 9/63مجذور اتا؛ P > 9/91؛= 63/99

( 37و  ]F)1و خودکارآمدی تحصیلی [ = 9/52مجذور اتا؛
P > 9/91؛ 37( = 41/62و  ]F)1معنادار به دست آمد.

بحث
این پژوهش با هدف تأثیر درمانی آموزشچندرسانهای بر
خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی کودکان مبتال به ناتوان
ذهنی آموزشپذیر اجرا گردید .آزمودنیهادر این پژوهش 49
پسر کمتوان ذهنی  16-12ساله ،شاخه کاردانش ،رشته
کشاورزی استانالبرز بودند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد
که استفاده از چند رسانهای آموزشی در مقایسه با روش آموزش
متداول در افزایش خودکارامدی تحصیلی و کاهش فرسودگی
تحصیلی مؤثر بوده است .مطالعات کارل میراچر و هوپ نشان
میدهد ،چندرسانهایها عالقه و انگیزه را ارتقاء میدهند.
گلزاری و همکاران نشان دادند که استفاده از نرمافزارهای کمک
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استاندارد خرده مقیاسهای متغیرهای فرسودگی تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی در سطح دو گروه را نشان میدهد.
در ادامه برای بررسی معناداری تفاوت از آزمون کوواریانس یک
راهه برای خرده مقیاس ای مورد بررسی استفاده شد که نتایج
آن در جدول  4نشان داده شده است.

مومیوند و همکاران
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با توجه به پژوهشهای پیشین و تحقیق حاضر به این نتیجه
میرسیم که آموزش از طریق چندرسانهایها ،تأثیر مهمی بر
افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی
دارد .از آنجا که مربیان کودکان کمتوان ذهنی اکثراً نگران
مسائل آموزش این کودکان هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود
تولید چندرسانهایها در برنامه کاری مدارس مورد استفاده قرار
گیرد .محدودیتهای محقق خواسته این پژوهش شامل سن و
جنس آزمودنیها (دانشآموزان پسر مقطع سوم دبیرستان)،
سطح معلولیت ذهنی (آموزشپذیر) ،و انجام مداخالت در یک
محدوده زمانی خاص بود .محدودیتهای محقق ناخواسته
شامل تفاوتهای فردی آزمودنیها بود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از زحمات و راهنماییهای کلیه اساتید ارجمند و
مدرسان عزیزی که با رهنمودهای ارزشمند و با صبر و حوصله
ستودنی ،در تهیه و تنظیم این پژوهش مساعدت فرمودند
صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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آموزشی در افزایش یادگیریهای دانشآموزان در مقایسه با
روش تدریس سنت به تنهایی ،اثرگذارتر است .استفاده از
دستسازهها نیز در افزایش یادگیری دانشاموزان در مقایسه با
روش تدریس سنتی بهتنهایی ،مؤثرتر است [ .]12یونا تأثیر
رایانهای شدن مشق و تمرین بر عملکرد را مورد مطالعه قرار
دادند ،در این تحقیق تمام دانشآموزان با رایانه کار میکردند.
در این مطالعه  39نفر دانشآموزان معمولی و  39نفر
دانشآموزان با ناتوانی یادگیری ،در یکی از دو گروه ،برای شش
دقیقه در هر روز و بری  13روز؛ در سه وضعیت آموزش از راه
مشقهای نوشتاری ،برنامه مشقهای بازی گونه ،و مشق بر روی
صفحه کلید ،مشارکت کردند .برای دانشآموزان بدون ناتوانی،
عملکرد آزمون نوشتاری بهتر از دانشآموزانی بود که در مشق
استاندار شرکت کرده بودند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای
نسلی و همکاران ،یینان و همکاران و کیوانگ و همکاران
همسو میباشد؛ با توجه به نتایج به دست آمده در خرده
آزمونها ،شایان ذکر است که چه در داخل و چه در خارج از
کشور پژوهشی در خصوص تأثیر چندرسانهای بر خودکارآمدی
و فرسودگی تحصیلی کودکان ناتوان ذهنی انجام نگرفته و
پژوهشهایی که مفاهیم دیگر را مورد برسی قرار دهند بسیار
اندک میباشند .در این پژوهش و پژوهشهای مشابه
چندرسانهای تولید شده با استفاده از چندرسانهایها ،محیطی
دلپذیر و فعال را برای دانشآموزان ناتوان در یادگیری فراهم
کرده است تا آنها با عالقه بیشتری به یادگیری بپردازند.
آموزش به شیوه چندرسانهای بر خالف آموزش سنتی یادگیرنده
محور است .چندرسانهای با فراهم نمودن محیط غنی و سرشار
از محرکهای متنوع و برقراری تعامل با کاربر ،میتواند به
یادگیری مؤثرتر و عمیقتر مفاهیم بینجامد .با توجه به ظرفیت
آموزش و یادگیری انفرادی از طریق چندرسانهایها ،در آموزش
دانشآموزان ویژه اهمیت بسزایی دارد [ .]19با توجه به نتایج
این پژوهش ،پیشنهاد میشود که نرمافزارهای چندرسانهای
برای غنیتر کردن محیط یادگیری دانشآموزان ناتوان در
یادگیری در کنار آموزش متداول بهره گرفته شود و همچنین
پیشنهاد میگردد که معلمان تا آنجا که امکان دارد ،چندین
حس را در فرایند یادگیری این دانشآموزان درگیر سازند .چند
عامل وجود دارد که باعث اثر بخشی این روش برای

دانشآموزان دارای ناتوان ذهنی آموزشپذیر میشود ،از جمله
مجزا بودن این روش نوین آموزشی از روشهای معمولی و
قدیمیتر است ،زیرا با ظهور فناوریهای نوین در عرصه
رسانههای صوتی و تصویری رایانه باعث فراهم آوردن تجربههای
واقعی و عینی و شبه آن ،جذابیت یادگیرنده ،سرعت دسترسی
به این نوع آموزش ،هماهنگی با نیاز دانشآموزان ،مطابقت با
سطح توانایی و نیاز دانشآموزان شده است .از دیگر عوامل
موفقیت این روش آموزشی ایجاد یک تصویر منسجم ذهنی از
منابع چندگانه اطالعات (یعنی صدا ،تصویر ،انیمیشن ،بازی
رایانهای و فیلم) میباشد .همانطور که گابیل بیان کرده است از
دیگر عوامل موفقیت چندرسانهایها ،فراهم بودن امکان تکرار
این آموزش بدون خستگی و مانع ،درگیری همه دانشآموزان
در رسانه آموزشدهنده خود ،گرفتن بازخورهای متنوع از رسانه
و فراهم بودن امکان ایجاد تعامل میان تعداد زیادی از
دانش اموزان و معلمان و بهبود رابطه کاری مربی یا مربیهای
آموزشدهنده ،میباشد [.]29
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