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  :چكيده

. نشان مي دهنداختالل در خواندن مشكالت خاصي را در يادگيري ،به نام ) درصد از جمعيت  8تا 2در حدود (بعضي از دانش آموزان 

كه در خواندن مشكل داشته  يدانش آموز  .درواقع مهم ترين اختالل يادگيري است، زيرا خواندن پايه انواع يادگيري مي باشداين ناتواني 

همين . نيز اختالل پيدا خواهد كرد شيمي يادگيريقادر به خواندن صورت مساله نيست، قطعا در شيميباشد به علت اين كه در درس 

مشخصه ناتواني  .داشتآموز نمي تواند مطالب كتاب را به درستي و راحتي بخواند در نوشتن نيز مشكل خواهد  دانش طور چون اين

آموز خيلي آهسته و كلمه به كلمه مي خواند و در ضمن خواندن، حروف يا كلماتي را حذف،  دانش هيادگيري در خواندن اين است ك

  .اضافه، جانشين يا معكوس مي كند

نتايج بدتري در مقايسه با شان به  كارسخت رغم آنها علي. اين دانش آموزان  در نظام آموزشي سنتي نمي توانند بطور موثر كاركنند

 بهكه كدام روش ها و وسايل آموزشي مي توانند به فرايند يادگيري شيمي  استاين  ،اين مقاله هدف  .يابند ساير شاگردان دست مي

  .كمك كنند) ناتواني يادگيري خواندن(دانش آموزان نارسا خوان

صوتي،متحرك  تصاوير متني،(اي متعدد كامپيوترها ونيزكاربردهاي چند رسانه به دانش آموزان تكنولوژي اطالعات،دسترسي توسعه

رسانه هاي متعدد  ويژگي خاص آموزش با به كارگيري .انگيزد بر ميرا در تدريس موثرتر براي دانش آموزان نارسا خوان  اقداماتيزمينه )

يند مطالعات ثابت كردند كه روش هاي چند رسانه اي تاثير مثبتي بر فرآ. تا حد زيادي با نياز هاي دانش آموزان نارسا خوان ارتباط دارد

  .دانش آموزان نارسا خوان دارند دريادگيري شيمي 

  3، دانش آموزان نارسا خوان 2، آموزش شيمي1آموزش چند رسانه اي :كليد واژه
 

  :مقدمه

مورد انتظار در خواندن، نوشتن و رياضيات در مقايسه با ساير  موزان در كسب مهارت هايا ي دانش آاختالالت يادگيري به ناتواني ه

موزان داراي بهره هوشي تقريبا متوسط يا باال مي باشند، از نظر دانش آمعموال اين دسته از. اطالق مي شود آنها كودكان همسن و سال

. ساالن خود با سايرين ارتباط برقرار مي نمايندسالم هستند، به خوبي صحبت مي كنند و مانند هم...) بينايي، شنوايي و (حواس مختلف 

  . اما با اين وجود در يك يا چند زمينه درسي دچار مشكالت اساسي مي باشند

  :است كرده ارائه نارساخواني از را زير تعريف1انگليس نارساخواني انجمن

چندقلمرو از قلمروهاي خواندن،هجي كردن « نارسا خواني،تركيبي از توانايي ها و مشكالتي است كه فرايند يادگيري را دريك يا

ونوشتن تحت تاثيرقرار مي دهد كه اينها به گونه اي در سرعت پردازش ، حافظة كوتاه مدت ،درك زنجيره هاو توالي ها،ادراك ديداري و 

 .»شنيداري ومهارت هاي بياني وحركتي ظهور و بروز پيدا مي كنند

                                                
1
multimedia education  

2
 chemistry education 

3
dyslexic pupils 
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 چهار ايران دانش آموزي جمعيت در خواندن اختالل شيوع ميزان.است درصد 6 تا 3/5 نخواند مشكالت شيوع جهاني، آمار اساس بر

 گرفتار را وسيعي جمعيت تواند مي نيز ميزان اين از شيوع كمتر حتي كشور، بودن جوان به توجه با كه است شده گزارش درصد12 تا

  ) 1383 پور، نيلي و كريم زاده،شيرازي( .كند

 خواندن نهزمي در هايي نارسايي نارسايي يادگيري، داراي كودكان درصد 80 تقريباً كه اند كرده گزارش) 2002(ايگان و درو ، هاردمن

 اختالالت چشمگير نقش بر فراوان دال شواهد .شود متمركز خواندن درك و خواندن پايه مهارتهاي است در ممكن مشكالت اين .دارند

 آموزش احتماالً كه توان گفت مي شده انجام مطالعات براساس .دارد تحصيل، هاولي هايل در سا ويژه به يادگيري، شكست در ادراكي

 و فريار ؛ 2006 ،  ؛ميلر 2006 ،توروي و  كارلو ،پارك ،مورنو ،  لي( انجامد مي فراگيري تحصيل و بهبود به بينايي ادراك مستقيم

  )1379 رخشان،

ات را با سرعت و امكانات يادگيرنده با فرض وجود تعامالت بين كاربر و برنامه كامپيوتري تكنيك هاي چند رسانه اي انتقال اطالع

آموزش چند حسي را كه در وضعيت دانش آموزان نارسا خوان داراي اختالالت درك بصري و يا  ،پيوتراستفاده از كام. سازد ميسر مي

فوق زار بامكان جمع آوري ،مرتب سازي و دسترسي سريع اطالعات يك ا كامپيوتر به دليل. امكان پذير مي سازد شنوايي خيلي موثر است

متحرك ساز  رسانه اي حاوي اطالعات تركيب شده توسط تصاوير،برنامه هاي چند. گيري كمك مي كنديادالعاده اي است كه به آموزش و

به  يادگيرنده ،. ط دانش آموزان را سهولت مي بخشد، فيلم ها و نيز پايگاه داده ها است كه درك روابط بين مفاهيم توس )انيميشن ها( ها

  .را دارد جاري ذكرشدهامكان كنترل موفقيت هاي  ، ها با چندرسانه اي وظايف انجامو زيادعلت تمرين 

استفاده از كامپيوتر . امكان تامين سرعت فردي كار و ايجاد روش هاي فردي يادگيري است ، ويژگي مهم برنامه هاي چند رسانه اي

اين اميد را مي  اي ويژگي هاي روش هاي چند رسانه.ر كار فردي مي تواند باز خورد مطلوب را در سراسر فرايند يادگيري فراهم كندد

به نظر مي رسد كه همبستگي زيادي بين . دهند كه اين روش ها بتوانند در آموزش شيمي به دانش آموزان نارسا خوان موثر باشند

  .ز دانش آموزان و امكانات فراهم شده توسط روش هاي چند رسانه اي وجود داردنيازهاي  ويژه اين گروه ا

در رويكردهاي آموزشي جديد تالش مي شود تا دانش آموزان در يك فضاي كالسي مناسب،به طور فيزيكي و هوشمندانه 

فعاليت هاي اوشگري،كشف مفاهيم و انجام اساس فعاليت هاي تعاملي دانش آموزان با مواد آموزشي بر ك.باموادآموزشي تعامل داشته باشد

  )1388بدريان، .(ذهني و عملي استوار است
  

  :روش تحقيق

  .مطالعه مزبور،جستجوي روش هاي موثر آموزش به دانش آموزان نارسا خوان در يادگيري شيمي مي باشد
  

  :سوال تحقيق

بينايي به چه   – كيادراروشهاي  ،دانش آموزان نارسا خوانه براي يادگيري بهتر درس شيمي درمسئله اصلي تحقيق اين است ك

  كارايي داشته باشد؟مي تواند ميزان 
  

  :جمع آوري اطالعات

 و )شوند مي ارايه شنيداري صورت به كلمات كه زماني ه خصوصب( ج شناختياو هكارهاي را از استفاده در نارساخوان آموزان دانش

 بروز باعث رمزگرداني نارسايي احتماالً). 2006،  راوه و   چف ؛ 2000، فراسر ،پرات مارتين(دارند  مشكل واژگان همچنين بازشناسي

 دانش آموزان خواندن در مشكالتي نيز  رمزگرداني آواشناسي نقايص سو ديگر از،   مي شود خواندن يادگيري اوليه درمراحل نارساخواني

  )  2003 ،الوسون ،  بورلينگيم ، بيگلر ،هاوس( كند ايجاد مي نارساخوان

 مواجه طريق از ،ارتباطات و اطالعات وريافن .است نوشتاري طريق متون از آن، از بيرون يا مدرسه در كودكان يادگيري طوركلي، به

 پردازش به وضعيت اين به دستيابي .مي كند فراهم يادگيري آنها تسهيل براي بي شماري امكانات ، چندوجهي متون با كودكان ي

 .)2008،  پرفيتي ورهوون، ؛ 2008 ،  ، پاكر ادواردز ،  هريسون ؛ 2000 ،  تر چاس زاده، يعقوب ، گوا(دارد ازني درك متن هنگام شناختي

تحت عنوان استفاده از تكنولوژي هاي اطالعات در تدريس شيمي به دانش كه در هلند 18اوستيپ و گولنسكا -نسكايدرمطالعه كام

اين .روشهاي آموزش چند رسانه اي نتايج بهتري در يادگيري شيمي براي آنها داردكه استفاده از  دادنشان ،انجام شده  آموزان نارسا خوان
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از دانش شيمي براساس فرض هاي در رابطه با يك جزء  و به مراحليانجام شده  2005تا  2002تحقيق در سه دبيرستان در طي سالهاي 

  .تقسيم شد 1موجود در جدول 
  

  و وسايل كمك آموزشي بكار رفته براي موفقيت  آنهامي ،روش هاي آموزش چند رسانه اي موضوع شي: 1جدول 

  روشهاي آموزشي و وسايل كمك آموزشي  اجزاي دانش شيمي  شماره

  كاربرد دستورالعمل هاي فيلم ها -الف  آزمايشات شيمي  1

  كاربرد دستورالعمل هاي چاپي - ب

  فرمول ها و نامگذاري تركيبات غير آلي،  2

  عادالت واكنش هاي شيمياييم

  استفاده از بازي هاي كامپيوتري -الف

  استفاده از بازي هاي تخته آموزشي - ب
  

كالس ها به دو گروه تقسيم شدند كه در آنها يكي از دو روش آموزش .دانش آموز در هر مرحله از تحقيق شركت كردند 400بيش از 

و ديگري روش ب را به  1ها روش چند رسانه اي منصوب به روش الف در جدول يك سري از كالس .موزشي به كار رفتآ و وسايل كمك

براي دانش آموزان نارسا خوان مد نظر بايد به طور ويژه  1وب به الف در جدول هاي منصبه طور نظري فرض شد كه روش . كار گرفتند

  .قرار گيرد

هدف مرحله اول مطالعه تاثير دستورالعمل هاي فيلم و دستورالعمل هاي چاپي بر درستي آزمايشات شيمي انجام شده توسط دانش 

  .آموزان نارسا خوان و سطح دانش بدست آمده توسط آنها بود

) نوشته شده (منابع كتبي بي ميلي براي خواندن و مشكالت در خواندن باعث مي شوند كه دانش آموزان نارسا خوان قادر نباشند 

دستور العمل چاپي نيز ممكن است براي عملكرد صحيح آزمايش شيمي و براي بيان مشاهدات و نتايج . علمي را به طور موثر به كار ببرند

نش آموزان به علت مشكالت ويژه دانش آموزان نارسا خوان كار آمد نباشد ولي به علت امكان مكرر نمايش آزمايش روي صفحه كامپيوتر،دا

در اين مطالعه ،گروهي كه . آنها را بطور كارآمدتروبه روشي مطمئن تر انجام داده ، بنابراين دانش جديد رابهتر كسب مي كنند

دانش آموز بدون نارسا خواني بود در حاليكه گروهي كه  203دانش آموز نارسا خوان و  43دستورالعمل فيلم را به كار مي برد شامل 

  .دانش آموز بدون نارسا خواني بود 192دانش آموز نارسا خوان و  46پي را استفاده مي كرد داراي دستورالعمل چا

نتايج اين مطالعه نشان داد كه هم دانش آموزان نارسا خوان و هم دانش آموزان بدون نارساخواني با استفاده از دستورالعمل فيلم 

  .،ضمن انجام آزمايش هاي شيمي ،نتايج بهتري را از دانش آموزاني بدست آوردند كه با دستورالمل هاي چاپي كار مي كردند

 -ولي براي دانش .بيشتر از تعداد پاسخ هاي گروه ب است% 16عداد پاسخ هاي درست توسط دانش آموزان نارسا خوان در گروه الف ت

  .است% 8آموزان بدون نارسا خواني تفاوت فقط 

به طرز معني داري  از دستورالعمل فيلم به آموزش دانش آموزان نارسا خوانچنانچه از داده هاي بدست آمده نتيجه مي شود استفاده 

اعمال در طي آزمايشات شيمي معلم .بدون نارسا خواني هستندبدست آمده توسط دانش آموزان نها نزديك به نتايج آكمك كرده و نتايج 

ظهار از داده هاي بدست آمده مي توان ا. مورد تجزيه و تحليل قرار داد،قبال ساخته شده  كه دانش آموزان را با استفاده از كارت مشاهده

  . داشت كه استفاده از دستورالعمل فيلم درستي بيشتر آزمايشها ي شيمي را توسط دانش آموزان نارسا خوان نشان داد

وكامپيوتري جهت ايجاد مهارتهاي فرمول )تخته اي(ردي هاي شيمي ب هدف دومين مرحله از مطالعه ،تجزبه و تحليل تاثير بازي

 نام گذاري تخصصي ،براي اين نوع فراگيران. ارسا خوان بودنركيبات غيرآلي توسط دانش آموزان ونامگذاري ت ه هانويسي،واكنش ،معادل

بازيهاي  ،كالسقسمتي از .استبطور كيفي و كمي مشكل تر ه ي واكنش هاي شيميايي فرمول هاي مولكولي و خواندن و نوشتن معادل

بازنگري و تمرين  ،به كار گيري بازي هاي كامپيوتري.استفاده كردند)ه ايتخت(و قسمت ديگر از بازي هاي برديكامپيوتري را به كار بردند

فردي  كارگيري آنها بهو ،آسان تركرده را شيمي يادسپاري بازي هاي كامپيوتري . يك مهارت را به يك روش جالبي ممكن مي سازد

آمد اين به منظور بررسي دانش كار. شودمي ان آمد توسط دانش آموزان نارسا خوكه منجربه يادگيري كار سازي كار را ميسر مي سازد

اده كننده فگروه است. آزمايشي انجام شد ،دانش آموزان در نامگذاري ،فرمول هاي ساختاري و مولكولي ،با استفاده از واكنش هاي شيميايي

بردي ي هاي زبااستفاده كننده از ا خواني و گروهدانش آموز بدون نارس 181دانش آموز نارسا خوان و  46از بازي هاي كامپيوتري شامل 

  .بود نارسا خواني بدوندانش آموز 155و  دانش آموز نارسا خوان 41شامل ) تخته اي(
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آنچه از داده ها بدست آمد اين است كه كاربرد بازي هاي كامپيوتري براي دانش آموزان نارسا خوان و هم بدون نارسا خواني نتايج 

اين ،اين بنابر. ردي بودبهتر از نتيجه بدست آمده با استفاده از بازي هاي ب% 12آموزان نارسا خوان  نتيجه دانش. هتري ارائه مي دهدب

دانش آموزان نارسا خوان با استفاده از بازي هاي . است%3 ينارسا خوان بدون ولي تفاوت براي دانش آموزان.وسيله آموزشي كار آمدتر است

بودند كه منجر به تسلط بهتر  يآنها قادر به تكرار همان عمليات. بدون نارسا خواني بدست آوردندكامپيوتري نتايج بهتري از دانش آموزان 

. درگيري و فعاليت شناختي شدند منجر به شان به علت ويژگي سرگرم كننده اين بازي ها. ،سرعت خوب كار و فردي سازي آن مي شود

  .ري مشابه بودبعد از استفاده از بازي هاي كامپيوت موفقيت هر دو گروه
    

  :نتيجه گيري

موزان نارسا خوان بوده و به روش هاي يوترها وقتي بطور صحيح استفاده مي شوند مي توانند وسيله مفيدي براي كار با دانش آپكام

 رو ش هاي سنتي براي اين دانش آموزان رضايت بخش نيستند و فقط مسايل و مشكالت موجود را شدت مي.سنتي آموزش كمك كنند

  .شخص مي شود در نظر نمي گيردبا تفكر غير كالمي م هاي ذهني افرادي را كه دروش هاي سنتي مشخصه ويژه فراين. شندبخ

  :چند رسانه اي با روش هاي موثر آموزش دانش آموزان نارسا خوان 

  .داعي مي كننديك تصوير مناسبي را  از مفهوم در ذهن دانش آموز ايجاد كرده و آن را از لحاظ ديداري شنيداري ت -

  .ميسر مي سازند ،زنگري مكرر مهارت ها و دانش كسب شده رابا -

  .حفظ كنندتوجه را در فرايند يادگيري  وتمركز -

  .ارائه مي دهند جذابدانش را به يك روش جالب و   -

  .عالقه و انگيزه را براي يادگيري بر مي انگيزند -

  .سبب كاهش هزينه هاي انجام آزمايش مي شوند -

  .مشكالت مديريت و اجرا كم مي شود -

  .محيط كار ايمن شده ونياز به وسايل ودستگاه هاي ويژه كاهش مي يابد -

دانش آموزان نارسا مشخصه ويژه آموزش با به كار گيري چند رسانه اي ،بهسازي فرايند هاي ذهني متنوعي را ميسر مي سازد كه 

نتايج خوبي توسط دانش آموزان نارسا خوان با مطالعات نشان دادند كه مخصوصا .نداشته ولي براي يادگيري شيمي ضروري است خوان

 نامگذاري تركيب استفاده از آموزش از طريق فيلم براي انجام آزمايش هاي شيمي و بازي هاي كامپيوتري آموزشي براي تحكيم فرمول ها،

ي كنند كه روش هاي چند رسانه اي به يادگيري شيمي به دانش نتايج بدست آمده اين واقعيت را تاييد م. بدست مي آيندهاي شيميايي 

  .خوان به خوبي كمك مي كنند -آموزان نارسا
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