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مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای
مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانشآموزان
مریم فالحی ,1متین قاسمی سامنی  ,2محمدحسن امیرتیموری
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه
ای مبتنی بر رویکرد شناختی برمیزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر ،در درس تعلیمات
اجتماعی پایه ی هشتم انجام گرفت.روش پژوهش ،شبه آزمایشی و ازنظر هدف ،از نوع کاربردی
بود .جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر تهران که در سال تحصیلی -49
3141مشغول به تحصیل بودند،تشکیل میدادند و نمونه ،شامل 13نفر از دانش آموزان دختر پایه
هشتم مدرسه غیردولتی سنا بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت
تصادفی ،در دو گروه آزمایشی  3و گروه آزمایشی  ،2قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش شامل 1
آزمون محقق ساخته و همچنین  2نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته که یکی از آنها مبتنی بر
رویکردرفتاری و دیگری مبتنی بر رویکرد شناختی بود ،بودند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون tمستقل ،انجام گرفت .نتایج نشان داد که میان آموزش
چندرسانه ای مبتنی بر رویکردرفتاری و چندرسانه ای مبتنی بررویکرد شناختی ،تفاوت معناداری
وجود دارد و آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی در مقایسه با آموزش چندرسانه ای
مبتنی بر رویکرد رفتاری،بر میزان یادگیری ویادداری دانش آموزان دختردر درس تعلیمات
اجتماعی،تاثیر بیشتری دارد.

کلید واژه ها :آموزش ،چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری ،چندرسانه ای مبتنی
بر رویکرد شناختی ،یادگیری ،یادداری.

 . 1کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی(.Falahi.maryam8@gmail.com ،نویسنده مسیول).

 .2دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی. matin_ghasemi69@yahoo.com،
 .1استادیار دانشگاه عالمه طالطبائی. MHrima@gmail.com ،
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مقدمه
امررروزه وهررور تکنولرروژی هررای الکترونیکرری نرروین ماننررد کررام یوتر ،3چندرسررانه ای 2هررا،
فرارسرررانه ای 1هرررا ،رشرررد و توسرررعه ی فنررراوری اطالعرررات و ارتباطرررات 9و  ...تغییررررات
وسرریو و سررریعی را در دنیررا برره وجررود آورده انررد کرره نظررام آموزشرری ایررران نیررز از ایررن
تغییرررات در امرران نمانررده اسررت ( امیرتیمرروری  .) 3143 ،یکرری از مهررم ترررین فنرراوری
هرررای آموزشررری جدیرررد در کشرررورمان ،ورود چندرسرررانه ای هرررای آموزشررری در قالر ر
دروس مختلررب برره بررازار مرری باشررد .واژه ی چندرسررانه ای از سررال  3493برره بعررد م ررر
گردیررد و تررالش شررد بررا ترکی ر

چنرردین رسررانه ،کیفیررت آمرروزش ،بررا رود ( هینرری ، 9

 ) 3441و ایررن امکانررات ،اجررازه ی پیشررروی ،تعامررل ،آفریننرردگی و ارتبرراا بهتررر کرراربر
و نرررم افررزار را مرری داد ( هافسررتتر .) 3446 ،6چندرسررانه ای برره آن دسررته از نرررم افزارهررای
کام یوتری گفتره مری شرود کره در آن تلفیقری از مرتن یرا نوشرته ،صردا ،تصرویرهای ثابرت
یررا متحرررر ،طراحرری هررای ثابررت و یررا متحرررر دو بعرردی و یررا سرره بعردی و جلرروه هررای
تصرررویری ،بررره کرررار گرفتررره شرررده انرررد ( امیرتیمررروری .) 3131 ،بنرررابراین ،یر ر

پیرررام

چندرسررانه ای آموزشرری عبررارت اسررت از ارتبرراا ،بررا اسررتفاده از کلمررات و تصرراویری کرره
منجر به اشاعه ی یادگیری شود ( مایر ،7ترجمه ی موسوی.) 3139 ،

برنامرره هررای کررام یوتری چندرسررانه ای در دو شررکل چندرسررانه ای تعرراملی 3و چندرسررانه
ای غیرر تعرراملی ،4مرری تواننررد تولیررد شروند .در برنامرره هررای چندرسررانه ای تعرراملی ،برنامرره
نررویس ،کرراربر را قررادر مرری سررازد بررا کررام یوتر ارتبرراا دو طرفرره و متقابررل برقرررار کنررد،
در حررالی کرره در چندرسررانه ای هررای غیررر تعرراملی ،کرراربر در برخررورد بررا کررام یوتر عمرردتا
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غیررر فعررال برروده و پ یرنررده ی صرررف اطالعررات ارائرره شررده اسررت ( احمرردی و بی ر

زاده

 .) 3133 ،منررردل ،2333 ( 3بررره نقرررل از ف رررلی ) 3134 ،برررا بررسررری تررراثیر چندرسرررانه ای
تعرراملی بررر پیشرررفت تحصرریلی دانررش آمرروزان در درس ریاضرری ،برره ایررن نتیجرره رسررید کرره
دانررش آمرروزانی کرره از چندرسررانه ای تعرراملی برره جررای چندرسررانه ای غیرتعرراملی اسررتفاده
کردنررد ،در فراینررد یررادگیری فعررالتر بودنررد و یررادگیری بهتررری نیررز داشررتند .لررویس و
مررایلز ،2333 ( 2برره نقررل از رنجبررر ،) 3133 ،پژوهشرری را تحررت عنرروان ترراثیر اسررتفاده از
فنرراوری در یررادگیری دانررش آمرروزان ،انجررام دادنررد و برره ایررن نتیجره رسرریدند کرره اسررتفاده
از چندرسانه ای تعاملی باعر

مری شرود کره دانرش آمروزان بسریار فعرال بروده و نسربت بره

یادگیری خود مسئول باشند و در نتیجه یادگیری بهتری را تجربه نمایند.
مهررم ترررین مزیررت چندرسررانه ای نسرربت برره اشررکال دیگررر آمرروزش ،انع رراف پ ر یری در
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ارائرره ی اطالعررات و دسررتیابی سررریو آن در فررراهم آوردن بررازخورد اسررت .هرردف اصررلی
در برره کررارگیری چندرسررانه ای ایررن اسررت کرره برره یررادگیری دانررش آمرروزان کم ر

مرری

کنرد و سررواد آنهررا را برا مرری برررد و دانرش آمرروزان از چندرسررانه ای لر ت مرری برنررد و از
ایررن رو مررواد یررادگیری چندرسررانه ای را برره کررار مرری گیرنررد( براترری .) 3139 ،از جملرره
مزیررت هررای بکررارگیری چندرسررانه ای در کررالس درس را میترروان ( میلهرریم:) 3446 ،1
برا برردن انگیررزه ی دانرش آمروزان برررای مشرارکت ،ترکیر

مهررارت هرای مختلرب م ررل

خوانرردن ،گرروش دادن ،نوشررتن و صررحبت کررردن ،افررزایش مهررارت هررای همکرراری،
تعامررل درسررت تررر دانررش آمرروزان و معلررم ،تجزیرره و تحلیررل بهتررر منررابو ،بررا بررردن تفکررر
دانررش آمرروزان در حررل مسرراله ،تغییررر دادن نقررش معلررم از گوینررده ی صرررف برره نقررش
تسررهیل گررری یررادگیری و اسررتفاده از سررب

هررای مختلررب در یرراددهی ،یررادگیری نررام

برررد  .در بررین چندرسررانه ای هررا ،چندرسررانه ای تعرراملی ،اثررر بیشررتری در یررادگیری دارد.
بنررا برره گفترره ی کررالرر 9و مررایر (  ،) 2333چهررار عامررل در چندرسررانه ای هررا ،منجررر برره
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رویکرررد عمیررق یررادگیری مرری شررود انگیررزه ی درونرری ،فعالیررت یادگیرنررده ،سررازماندهی
بهینه ی دانش و تعامل اجتماعی.
ح ررور رایانرره در جهرران ،یکرری از مهررم ترررین عررواملی اسررت کرره در برره وجررود آوردن و
سرررعت بخشرریدن برره تغییرررات امررروزی نقررش داشررته اسررت .تغییرررات برره وجررود آمررده در
تمررامی ابعرراد زنرردگی انسرران ورراهر شررده اسررت کرره یکرری از مهررم ترررین ایررن ابعرراد ،بعررد
آمررروزش و یرررادگیری اسرررت ( امیرتیمررروری .) 3143 ،کیمبرررل یرررادگیری 3را برررهعنررروان
تغییرررات نسرربتای پایرردار در عملکرررد و عملکرررد بررالقوه آدمرری تعریررب مرری کنررد کرره در اثررر
تجربه کس

می شرود و نمری تروان آن را بره حالرت هرای مروقتی بردن م رل آنچره کره برر

اثررر بیمرراری ،خسررتگی ،یررا مصرررف داروهررا پدیررد مرری آیررد ،نسرربت داد (تقرریپررور.)3143،
برررای کمرر

برره یررادگیری انسرران هررا بایررد از آمرروزش 2اسررتفاده کرررد کرره هرردف هررر

آموزشرری ،یررادگیری اسررت .آمرروزش ،هرگونرره فعالیررت یررا ترردبیر از پرریش طررر ریررزی
شررده ای اسررت کرره هرردف آن آسرران کررردن یررادگیری برررای یادگیرنرردگان اسررت .ایررن
فعالیررت در محی رری مشررخ

و بررا هرردفهای آموزشرری معررین صررورت مرریگیرررد( نرروروزی

و رضرروی .) 3141 ،آمرروزش برره شررکل گیررری سرراختارها و عملکرررد فعررال یادگیرنررده
کم

می کند و ا ین امر منجرر بره یرادگیری آنهرا مری شرود .هردف هرر آموزشری تنهرا بره

یررادگیری مع رروف نمرری شررود بلکرره یررادداری 1نیررز از دیگررر اهررداف آمرروزش مرری باشررد (
شررعبانی .) 3143 ،منظررور از یررادداری ایررن اسررت کرره اطالعرراتی کرره وارد حافظرره ی فعررال
شررده انررد ،بعررد از ارتبرراا بررا اطالعررات یرراد گرفترره شررده ی قبلرری ،برره حافظرره ی درازمرردت
انتقررال یابنررد .ایررن اطالعررات برره صررورت مررواد سررازمان یافترره در مرری آینررد و برررای مرردت
هررای طررو نی در آنجررا برراقی مرری ماننررد .ایررن اطالعررات در صررورت لررزوم ،برره حافظرره ی
کوترراه مرردت بازگشررت مرری نماینررد و شررخ

بررر اسرراس آنهررا پاس ر مرری دهررد ( سرریب،

 .) 3149در فرآینرررد یرررادگیری ،دو عامرررل توجررره بررره عملکررررد و بازنمرررایی آن
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عملکرررد در حافظرره بلندمرردت کرره برره آن مرحلرره برره یادسرر اری (یررادداری) مرری-
گوینررد بسرریار مهررم و ضررروری هسررتند .بازنمررایی اعمررال برره دو صررورت تجسررمی
(تصررور پدیرردههررا در نهررن) و کالمرری صررورت مرریپ ر یرد .بازنمرراییهررا و تمرررین و
تکرررار در ایررن زمینرره برررای نگهررداری م ال ر

در حافظرره و اسررتفاده بعرردی از آنهررا

نقررش بسرریار ارزنرردهای دارنررد ( شررعبانی .)3143 ،آنچرره کرره مهررم مرری باشررد ایررن اسررت
کرره در هررر آموزشرری برررای رسرریدن برره نتررایج مررورد نظرمرران ،بایررد قبررل از آمرروزش ،برره
طراحی ب ردازیم ( صابریان و سالمی.) 3131 ،
تحقیقات در زمینه ی چندرسانه ای های آموزشی ،3چندرسانه ای هایی که با هدف آموزش
و یادگیری ساخته می شوند ،حاکی از این است که اثربخشی هر نوع چندرسانه ای به
چگونگی طراحی پیام آموزشی محتوایی در آن ،بستگی دارد ( امیرتیموری .) 3143 ،با توجه
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به این که در کشورمان تولید چندرسانه ای های آموزشی از رشد فزاینده ای برخوردار است
و تعداد این چندرسانه ای ها در زمینه های درسی و در پایه های تحصیلی مختلب ،روز به
روز در حال افزایش است ،ضرورت تعیین معیارهای مناس

و جهت گیری های اصولی در

ارتباا با طراحی ،بیش از بیش ضرورت دارد ( عوض زاده .) 3139 ،بررسی ها در مورد
کاربرد چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری ،این نکته را می رساند که برای آموزش از
طریق چندرسانه ای ،باید از الگوی طراحی آموزش مناسبی پیروی نماییم .بنابراین می توان
یکی از علل تاثیر مناس

چندرسانه ای های آموزشی در یادگیری و یادداری را ،مساله ی

طراحی آموزشی دانست ( شاه جعفری .) 3139 ،از طرفی ،سوالی که م ر می شود این است
که از میان الگوهای مختلب طراحی آموزشی ،کدامی
آموزان ،مناس

در یادگیری و یادداری موثر دانش

تر هستند.

رویکرد رفتاری : 2رویکرد رفتاری ،در نیمه ی ابتدایی قرن  23میالدی ،یکی از
تاثیرگ ارترین ق

های روانشناسی جهان بوده است .رفتارگرایان ،یادگیری را بر اساس

.Instructional Multimedia
. Behavioral Approach

1
2
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تئوری محرر  -پاس  ) S - R ( 3تفسیر نموده و معتقد بودند که واکنش انسان ،تابو محرر
های محی ی بوده و با تغییر در آنها می توان رفتارهای مورد نظر را به وجود آورد یا تغییر داد
( اسکینر . ) 3499 ،روانشناسی محرر  -پاس  ،با محرر های محی ی ،پاس هایی که این
محرر ها فرا می خوانند و پاداش ها و تنبیه هایی که به دنبال این پاس ها می آیند سر و کار
دارد( سیب .) 3137 ،در دیدگاه رفتاری ،انسان منفعل بوده و حالت ماشینی دارد که فرمان
آن در کنترل عوامل محی ی است .رویکرد رفتاری ،محرکات محی ی را عامل اصلی در وهور
و بروز رفتار و یادگیری ،قلمداد می کند .این رویکرد ،برای نقش فعال انسان ها در امر آموزش
و یادگیری ،ارزشی قائل نمی شود( فردانش .) 3177 ،گرچه این رویکرد در مورد کس
عادت ها بح

می کنند اما توجه چندانی به چگونگی نگهداری و یادآوری این عادت ها

ندارند .فراموشی ،به عدم استفاده از ی

پاس در طول زمان نسبت داده می شود و با استفاده

از تمرین و مرور ،آمادگی شاگرد برای ارائه ی پاس  ،حفظ می شود .توافق هایی وجود دارد
که رویکرد رفتار در توضیح مناس نحوه ی کس مهارت های س ح با یا مهارت هایی که
نیازمند پردازش عمیق باشد ،موفق نبوده است ( آندرسون.) 3449 ،2
رویکرد شناختی : 3از اوایل دهه ی  ،3423دریافتند که محدودیت هایی در رویکرد رفتاری
در درر یادگیری افراد وجود دارد که در سال های میانی قرن  ،23با تحو ت پیش آمده در
عرصه ی علم و پیشرفت های حوزه ی علوم شناختی ،زمزمه هایی علیه این رویکرد و به چالش
کشیدن آن ،م ر شد ( شعاری نژاد .) 3132 ،توجه نکردن رفتارگرایان به آنچه در نهن می
گ رد و تاکید بر رفتار قابل مشاهده ،سوال هایی را م ر می کرد که بع ی از مهم ترین آنها
عبارت بودند از :فرایندی که به تغییر رفتار منجر می شود ،در کجا رخ می دهد؟ دانش آموز
در کجای این دیدگاه قرار دارد؟ رفتارهایی که بروز نمی کنند ،کجا می روند؟ ( آندرسون،
 .) 3449رویکرد شناختی ،رفتار را وسیله یا سرنخی برای استنباا یا استنتاج پدیده های شناختی
یا آنچه در نهن انسان می گ رد ،می داند  .از این رو ،یادگیری را تغییرات حاصل در
فرایندهای درونی نهنی می دانند نه ایجاد تغییر در رفتار آشکار  .در نتیجه ،شناخت ،موضوع
1

.Stimulus Response Theory
.Anderson
3
.Cognitive Approach
2
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اصلی پژوهش های شناخت گرایان است ( شعبانی .) 3132 ،از نکات مورد توجه شناخت
گرایان ،توجه آنان به نقش یادگیرنده در یادگیری است .آنها یادگیرندگان را پردازش
کنندگان فعال اطالعات ،تلقی می کنند .یادگیرندگانی که نه تنها تحت تاثیر محیط قرار نمی
گیرند بلکه ،فعا نه انتخاب می کنند و واکنش های متعددی از خود نشان می دهند ( فردانش،
 .) 3177از دیدگاه شناختی ،تدریس هنگامی انجام می گیرد که فراگیر ،فعا نه در یادگیری
شرکت کرده و از قدرت تفکر خود ،حداک ر استفاده را بکند ( گانیه .) 3476 ،از اواخر دهه
ی  3473بود که علم شناخت ،تاثیر خود را بر طراحی آموزشی گ اشت( شعبانی.) 3139 ،
در راب رره بررا کرراربرد اصررول رویکردهررای رفترراری و شررناختی در آمرروزش و یررادگیری،
پررژوهش هررایی صررورت گرفترره اسررت .فررردانش (  ،) 3177در پژوهشرری بررا عنرروان طراحرری
آموزشررری از منظرررر رویکردهرررای رفترررارگرایی ،شرررناخت گرایررری و سررراخت گرایررری،

33

رویکردهرررای شرررناخت گرایررری و سررراخت گرایررری را ،رویکردهرررایی یادگیرنرررده محررور
دانسررت کرره الگوهررای مناسرربی برررای طراحرری آموزشرری هسررتند و در یررادگیری دانررش
آمرروزان نسرربت برره رویکرررد رفتررارگرایی ترراثیر بیشررتری دارنررد .همچنررین برره ایررن نتیجرره
دسررت یافررت کرره رویکرررد سرراخت گرایرری ،مناس ر

ترررین رویکرررد  ،برررای تغییررر نگرررش

دانررش آمرروزان مرری باشررد .مهرمحمرردی و شررعبانی ورکرری (  ) 3177در تحقیقرری تحررت
عنرروان جایگرراه رویکردهررای یرراددهی  -یررادگیری مکات ر

رفتررارگرایی ،شررناخت گرایرری

و انسان گرایری در نظرام آموزشری ،بره ایرن نترایج رسریدند کره ایرن مکاتر

از نظرر تروالی

فعالیررت معلررم  -شرراگرد ،نقررش و نحرروه ی ارتبرراا معلررم و شرراگرد در فراینررد یرراددهی -
یررادگیری بررا هررم تف ر اوت دارنررد .هررر مکتبرری نرراور بررر اهررداف ویررژه ای اسررت  .بنررابراین
کاربسررت ایررن رویکردهررا در نظررام آموزشرری بایررد بررا نظررر برره اهرردافی کرره ایررن رویکردهررا
بررررای آنررران تعبیررره شررردند ،انجرررام پررر یرد .دیوانگررراهی( ،)3132تحقیقررری را پیرامرررون
اثربخشرری الگوهررای یرراددهی-یررادگیری انجررام داد و دریافررت کرره مناس ر ترررین الگوهررای
یرراددهی -یررادگیری در حی رره شررناختی قرررار دارنررد .نرراعمی( ،)3132در حی رره آمرروزش
هنررر ،دریافررت کرره مناس ر ترررین الگوهررای یرراددهی -یررادگیری برررای دانررشجویرران ترررم
اول ،پیررروی از اصررول شررناختی اسرررت . .ابراهیمرری( )3132در پژوهشرری تحررت عنررروان

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...

مقایسرره اثربخشرری تررسثیر رسررانههررای تعرراملی و غیرتعرراملی بررر سرررعت و دقررت یررادگیری
ریاضرری دانررش آمرروزان دختررر سررال اول راهنمررایی برره ایررن نتیجرره رسررید کرره رسررانه تعرراملی
در مقایسرره بررا رسررانه غیرتعرراملی ،در افررزایش سرررعت و دقررت یررادگیری ،اثررر بیشررتری
دارد.
کررررام لینگلرررر ) 3443 ( 3نیرررز ،سررره دیررردگاه رفترررارگرایی ،شرررناخت گرایررری و سررراختن
گرایرری را برره طررور همزمرران مررورد بررسرری قرررار داده اسررت .او برره ایررن نتررایج دسررت یافررت
کرره در آمرروزش و پرررورش نرروین ،دیرردگاه سرراختن گرایرری نسرربت برره دیرردگاه شررناخت
گرایرری و رفتررارگرایی ،و دیرردگاه شررناخت گرایرری نسرربت برره دیرردگاه رفترارگرایی برتررری
دارد .امررا بررا ایررن وجررود  ،یرر

دوره ی آموزشرری کرره بتوانررد ایررن سرره روش را برره

صررورت تلفیقرری در آمرروزش و پرررورش برره کررار برررد ،بهترررین نتیجرره را خواهررد داد.
منرردل ، 2333 ( 2برره نقررل از ف ررلی  ) 3134 ،بررا بررسرری تررسثیر چندرسررانهای تعرراملی بررا
محوریررت رویکرررد شررناختی ،بررر پیشرررفت تحصرریلی دانررشآمرروزان در درس ریاضرری  ،برره
ایررن نتیجرره رسررید کرره دانررشآمرروزانی کرره از چندرسررانهای تعرراملی بررا محوریررت رویکرررد
شررناختی بررره جررای چندرسرررانهای غیرتعرراملی برررا محوریررت رویکررررد رفترراری اسرررتفاده
کردنررد ،در فراینررد یررادگیری فعررالتر بودنررد و یررادگیری بهتررری نیررز داشررتند  .لررویس و
مررایلز ، 2333 ( 1برره نقررل از رنجبررر  ، ) 3133 ،پژوهشرری را تحررت عنرروان تررسثیر اسررتفاده از
فناوری در یرادگیری دانرش آمروزان ،انجرام دادنرد و بره ایرن نتیجره رسریدند کره اسرتفاده از
چندرسررانهای تعرراملی باع ر

مرریشررود کرره دانررشآمرروزان بسرریار فعررال برروده و نسرربت برره

یرررادگیری خرررود مسرررئول باشرررند و در نتیجررره یرررادگیری بهترررری را تجربررره نماینرررد.
ارمرررود ) 3449(9در پژوهشرری برره بررسرری روش آمرروزش برره کم ر

رایانرره پرداخررت و برره

ایرررن نتیجررره رسرررید کررره آمررروزش از طریرررق رایانررره هرررم باعررر

افرررزایش یرررادگیری

1

.Kramlinger
. Mendel
3
. Lewis & Miles
4
.Armored
2
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یادگیرنرردگان مرریشررود و هررم در آنرران نگرررش م بررتتررری نسرربت برره فعالیررتهررای
آموزشگاهی ایجاد میکند.

با توجه به آنچه در مورد دو رویکرد رفتاری و شناختی گفته شد ،چندرسانه ای مبتنی بر
رویکرد رفتاری 3را می توان ،چندرسانه ای دانست که از برخی جهات  ،مانند عدم توجه به
تقش فعال یادگیرنده در جریان آموزش و یادگیری ،شبیه به چندرسانه ای غیر تعاملی است و
چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی 2را نیز با نظر به نقش فعال یادگیرنده در جریان آموزش
و یادگیری ،شبیه به چندرسانه ای تعاملی دانست.
تاریخچه ی چندرسانه ای در کشور ما نشان می دهد که متاسفانه در انتقال این فناوری بسیار
مهم و حیاتی ،بیشررتر به بعد سررخت افزاری آن تاکید شررده اسررت و توجه اندکی به طراحی
آموزشرری و بعد کیفیت آن داشررته اند

89

( شرراه جعفری . ) 3139 ،با توجه به مسررائلی مانند

اینکه چندرسانه ای های موجود در بازار ،فاقد کیفیت آموزشی زم هستند و از سازماندهی
و طراحی آموزشرری مناسرربی برخوردار نمی باشررند و با توجه به اهمیت طراحی آموزشرری در
رسرریدن به نتایج م لوب یادگیری و نظر به این که یادداری و یادگیری از هدف های بسرریار
مهم برنامه های آموزشری می باشرند و دستیابی به این هدف ها ،بدون ی
آموزشرری مناسرر

الگوی طراحی

امکان پ یر نیسرررت ،از آن رو برآنیم تا با بررسررری دو رویکرد رفتاری و

شررناختی در طراحی چندرسررانه ای های آموزشرری ،مناس ر

ترین رویکرد ،در یادگیری و

یادداری موثر دانش آموزان را انتخاب کرده و تا حدی مشکالت موجود در این زمینه را رفو
نماییم .هدف از پژوهش حاضررر  ،مقایسرره ی تاثیر آموزش چندرسررانه ای مبتنی بر رویکرد
رفتاری با چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان
دختر ،در درس تعلیمات اجتماعی پایه ی هشتم می باشد .در این راستا ،فرضیه های پژوهش
عبارتند از :

.Multimedia - based behavioral approach

1

. Multimedia - based cognitive approach

2

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...

 )3بین میزان یادگیری درس تعلیمات اجتماعی از طریق چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری
نسبت به چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی در دانش آموزان دختر پایه ی هشتم ،تفاوت
معنادار وجود دارد.
 ) 2بین میزان یرادداری درس تعلیمرات اجتمرراعی از طریق چنرردرسرررانره ای مبتنی بر رویکرد
رفتاری نسررربت به چندرسرررانه ای مبتنی بر رویکرد شرررناختی در دانش آموزان دختر پایه ی
هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد.

روش اجرای پژوهش
ایررن پررژوهش از لحررات ماهیررت موضرروع  ،اهررداف و فرضرریه هررای آن و برره دلیررل اسررتفاده
از آن در زمینرره ی آمرروزش و یررادگیری  ،از نرروع کرراربردی اسررت  .در ایررن پررژوهش  ،از
روش پررژوهش شرربه آزمایشرری اسررتفاده شررد .پررژوهش حاضررر از نرروع تحقیقررات کمرری
محسرروب مرری شررود و چررون هرردف ایررن پررژوهش ،مقایسرره ی دو شررکل مختلررب از ی ر
متغیر بود ،بنابراین از طر پیش آزمون – پس آزمون زیر استفاده شد.
جدول شماره ی  . 2طر آزمایشی دو گروه پیش آزمون – پس آزمون با گروه های آزمایشی
آزمون

پس

متغیر

پیش

یادداری

آزمون

مستقل

آزمون

T3

T2

X1

T1

39

T3

T2

X2

T1

39

تعداد

گروه ها

گروه
آزمایشی 3
گروه
آزمایشی 2
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جامعرره ی آمرراری ایررن پررژوهش را  ،کلیرره ی دانررش آمرروزان دختررر پایرره ی هشررتم شررهر
تهررران کرره در سررال تحصرریلی  3141-49مشررغول برره تحصرریل بودنررد ،تشررکیل مرری دادنررد.
نمونرره ی آمرراری ایررن پررژوهش ،شررامل  13نفررر از دانررش آمرروزان دختررر پایرره ی هشررتم
مدرسه ی غیر دولتری سرنا بودنرد کره برا روش نمونره گیرری در دسرترس انتخراب شردند و
برره صررورت تصررادفی ،در دو گررروه آزمایشرری اول و گررروه آزمایشرری دوم ،هررر گررروه برره
تعرررداد  39نفرررر ،قررررار گرفتنرررد .در اجررررای ایرررن پرررژوهش ،از ابزارهرررای پررریش آزمرررون
یرررادگیری ،پرررس آزمرررون یرررادگیری ،آزمرررون یرررادداری و  2نررررم افرررزار چندرسرررانه ای،
اسررتفاده شررد کرره همگرری محقررق سرراخته بودنررد .در اسررتخراج و انتخرراب پرریش آزمررون و
پررس آزمررون هررا ،از نظریررات کارشناسرران آمرروزش تعلیمررات اجتمرراعی جهررت دسررتیابی برره
روایرری محترروایی اسررتفاده شررد کرره همررین امررر روایرری محترروایی بررا یی را منجررر گردیررد.
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برررای پایررایی نیررز از روش کررودر ریچاردسررون اسررتفاده شررد و پایررایی آزمررون هررا بررا
ضررری

 %79تاییررد گردیدنررد .پرریش آزمررون ایررن پررژوهش ،شررامل  23سرروال ،مربرروا برره

فصررل  ( 1قررانون و جوانرران ) و فصررل  ( 9عصررر ارتباطررات ) کترراب تعلیمررات اجتمرراعی
پایرره ی هشررتم بررود .هرکرردام از ایررن فصررول ،دارای  2بخررش بودنررد .بخررش آسرری

هررای

اجتمرراعی و پیشررگیری از آنهررا ،و بخررش قرروه ی ق ررائیه ،مربرروا برره فصررل  1و بخررش
ارتبرراا و رسررانه ،و رسررانه هررا در زنرردگی مررا ،مربرروا برره فصررل  .9هرکرردام از ایررن بخررش
هررا 9 ،سرروال برره خررود اختصرراو داده بودنررد کرره در مجمرروع  23 ،سرروال مرری شررد .پررس
آزمررون یررادگیری ،هماننررد و مرروازی بررا پرریش آزمررون یررادگیری تهیرره شررد و آزمررون
یادداری نیرز ،از نظرر تعرداد ،مفراهیم و سر و یرادگیری ،دقیقرا برا سروا ت پرس آزمرون،
مرروازی بررود .سرروا ت ایررن آزمررون هررا از نرروع صررحیح  -غلررط و چهارگزینرره ای بودنررد.
نمررره دهرری سرروا ت بررر اسرراس نمرررات ،از صررفر تررا یرر
جررواب اشررتباه و نمررره ی یرر

بررود  .نمررره ی صررفر بیررانگر

بیررانگر جررواب صررحیح بررود .در توضرریح  2نرررم افررزار

چندرسررانه ای محقررق سرراخته بایررد گفررت کرره ایررن دو نرررم افررزار ،دارای تصرراویر ثابررت و
متحرررر رنگرری  ،گفتررار  ،موزی ر

و نوشررتار بودنررد کرره یکرری از آنهررا مبتنرری بررر اصررول

طراحرری آموزشرری رویکرررد رفترراری و دیگررری مبتنرری بررر اصررول طراحرری آموزشرری
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رویکرررد شررناختی بررود .در تهیرره و سرراخت نرررم افزارهررای چندرسررانه ای در ایررن پررژوهش،
اطالعررات موجررود در کترراب هررای مربرروا برره اصررول طراحرری چندرسررانه ای هررا ،کترراب
هررای مربرروا برره اصررول طراحرری مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری و رویکرررد شررناختی و
نظریررات اسررتاد راهنمررا اعمررال گردیررد .در ایررن راسررتا دو نرررم افررزار چندرسررانه ای فصررل 1
و  9کترراب تعلیمررات اجتمرراعی پایرره ی هشررتم ،توسررط محقررق ،بررا اسررتفاده از نرررم افررزار
مولتی مردیا بیلردر ،طراحری ،تهیره و تولیرد شرد .چندرسرانهای مبتنری برر رویکررد رفتراری،
برردین صررورت طراحرری شررده بررود کرره در ابترردای اسررالید ،اهررداف آموزشرری جزئرری برره
دانررشآمرروزان نشرران داده مرریشررد .سر س آنهررا برره اسررالید بعرردی هرردایت مرریشردند .ایررن
چندرسررانه ای شررامل اسررالیدهای اصررلی و اسررالیدهای فرعرری بررود .در اسررالید اصررلی،
راج ر

محترروای درس توضرریحاتی مفصررل در غال ر

نوشررتار برره همررراه تصررویر و صرروت

به دانرشآمروزان ارائره مریشرد .سر س سریالی چندگزینرهای مررتبط بره م لر

ارائره شرده

م ررر مرریگردیررد .اگررر دانررشآمرروز برره سرریال ،پاسر درسررت مرریداد ،برره اسررالید اصررلی
بعرردی هرردایت مرریشررد و مرری توانسررت م ل ر

جدیرردی را فراگیرررد امررا اگررر پاسررخش برره

سرریال اشررتباه بررود ،برره اسررالید فرعرری هرردایت میشررد تررا آمرروزش ترمیمرری دریافررت کنررد.
س ر س مجررددا برره همرران اسررالید سرروال مرریرفررت و در صررورت درسررت پاس ر دادن برره
ادامرره مسرریر آموزشرری مرریپرداخررت .در انتهررای تمررامی اسررالیدهای اصررلی نیررز ،مرررور و
جمرروبنرردی م الرر

برره همررراه سرریا ت نهایی(چهارگزینررهای) وجررود داشررت .در ایررن

چندرسررانهای دانررشآمرروزان کررامال منفعررل بودنررد .چندرسررانهای مبتنرری بررر رویکرررد
شناختی بدین صرورت طراحری شرده برود کره در ابتردای اسرالید یر

هردف بسریار کلری

برره دانررشآمرروزان نشرران داده مرریشررد .برررخالف چندرسررانهای رفترراری ،تمررام اسررالیدها،
اسررالیدهای اصررلی بودنررد و اسررالید فرعرری وجررود نداشررت .هررر م لرر

بررا یرر

چررالش برانگیررز تشررریحی شررروع مرریشررد .در کنررار آن سرریال چنرردین لین ر

سرریال
از سررایت-

های معتبر و مختلب علمری ،قررار داشرت کره دانرشآمروزان مریتوانسرتند بره آنجرا رفتره و
اطالعررات بسرریاری راجرر

آن سرریال کسرر

کننررد .م الرر

برره صررورت کلیرردواژه برره

همراه تصاویر و صوت ارائره مریشردند .ایرن خرود دانرشآمروزان بودنرد کره برا اسرتفاده از
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لین

هرا بره کسر

اطالعرات مریپرداختنرد .آنهرا در ادامره دادن بره آمروزش کرامال آزاد

بودنرر د و شرررا ورور برره اسررالید بعرردی ،پاسرر درسررت دادن برره سرریال نبررود .در ایررن
چندرسررانهای ،دانررشآمرروزان کررامال فعررال بودنررد .جهررت اجرررای پررژوهش قبررل از انجررام
آزمررایش ،برنامرره ریررزی هررای زم از لحررات فررراهم کررردن تجهیررزات و امکانررات مررورد
نیرراز آزمررایش و آمرراده سررازی محرریط انجررام گرفررت .جهررت آمررادگی فراگیررران برررای
چگررونگی اسررتفاده از رایانرره و سرری دی ،برره آنرران آمرروزش داده شررد تررا در حررین اجرررای
آزمررایش هررم وقررت زیررادی تلررب نشررود و هررم در هنگررام اجرررا ،اضرر راب فراگیررران
کرراهش یابررد .در هررر دو گررروه آزمایشرری  3و  ،2ی ر

پرریش آزمررون یکسرران اجرررا شررد و

پررس از اطمینرران از هررم سرران بررودن دو گررروه ،در گررروه آزمایشرری  ،3برره روش یررادگیری
چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری و در گررروه آزمایشرری  ،2برره شرریوه ی یررادگیری
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چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد شررناختی ،ترردریس شررد .برره دلیررل کررافی بررودن تعررداد
رایانرره هررا ،برره هریرر

از افررراد گررروه آزمایشرری  3و گررروه آزمایشرری  ،2یرر

رایانرره

اختصرراو داده شررد .اجرررای نرررم افزارهررای چندرسررانه ای در دو گررروه آزمایشرری  3و
 ، 2توسررط یکرری از دبیررران پایرره ی هشررتم صررورت گرفررت .ایشرران طرری یرر

جلسرره ی

ترروجیهی ،ضررمن آشررنایی بررا دو نرررم افررزار چندرسررانه ای در جریرران پررژوهش و نحرروه ی
انجررام کررار ،قرررار گرفتنررد .برره دلیررل خودآمرروز بررودن نرررم افررزار هررا ،مرردت زمررانی جهررت
اتمررام آمرروزش در نظررر گرفترره نشررد .آمرروزش طرری دو جلسرره صررورت گرفررت .در پایرران
هررر جلسرره ،پررس از اتمررام آمرروزش ،ی ر

آزمررون یررادگیری تعلیمررات اجتمرراعی یکسرران

در هررر دو گررروه اجرررا شررد .پررس از گ شررت  1هفترره از اجرررای آمرروزش ،برردون دادن
اطررالع قبلرری برره دانررش آمرروزان ،یرر

آزمررون یررادداری تعلیمررات اجتمرراعی مرروازی بررا

سوا ت پس آزمون نیز در هر دو گروه اجرا شد.

یافته ها
ایررن قسررمت از پررژوهش را مرری ترروان برره دو بخررش تقسرریم نمررود .در بخررش اول برره
توصرریب نمونرره ی آمرراری و داده هررای خررام حاصررل از متغیرهررای پررژوهش ،پرداخترره

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...

شررده اسررت .برردین صررورت کرره بررا شرراخ

هررای توصرریفی ( میررانگین ،انحررراف معیررار،

حررداقل و حررداک ر نمرررات ) کلیرره ی داده هررا خالصرره ،تفسرریر و گررزارش شررده انررد و در
بخررش بعررد ،برره آزمررودن فرضرریه هررای پررژوهش و یافترره هررای حاصررل از آن  ،پرداخترره
شررده اسررت .جهررت بررسرری فرضرریه ی اول پررژوهش ،از آزمررون تحلیررل کوواریررانس
(  ،) ANCOVAبرررا هررردف بررسررری مقایسررره ای میرررانگین نمررررات یرررادگیری دانرررش
آمرروزان دو گررروه اسررتفاده شررد و برررای بررسرری فرصرریه ی دوم پررژوهش ،از آزمررون t
مستقل ،استفاده گردید.
الب ) یافته های توصیفی
جدول شماره ی  . 1فراوانی شرکت کنندگان به تفکی

گروه

گروه

فراوانی

درصد

گروه آزمایشی 3

39

93

گروه آزمایشی 2

39

93

بررا توجرره برره اطالعررات ارائرره شررده در جرردول شررماره ی  ،1از مجمرروع  13آزمررودنی39 ،
نفررر در گررروه آزمایشرری  ( 3گررروه چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری ) و  39نفررر
در گروه آزمایشی  ( 2گروه چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی ) قرار گرفتند.
توصرریب داده هررا  :پررس از آن کرره پرریش آزمررون یررادگیری برررای هررر دو گررروه آزمایشرری
اجرررا شررد ،نتررایج کس ر
است.

شررده ،برره صررورت توصرریفی در جرردول شررماره ی  ،9ارائرره شررده
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جدول شماره ی  . 9نمرات پیش آزمون هر دو گروه در پیش آزمون یادگیری
شاخ

تعداد

میانگین

گروه ها
گروه

انحراف

حداقل

حداک ر

استاندارد
39

7/71

3/92

9 /9

33/9

آزمایشی
3
گروه

39

7/61

2/33

2 /9

31/9

آزمایشی
2

88

طبرررق جررردول شرررماره ی  ،9در پررریش آزمرررون یرررادگیری ،میرررانگین گرررروه آزمایشررری ،3
 7/71برررا انحرررراف اسرررتاندارد  3/92و میرررانگین گرررروه آزمایشررری  7/61 ،2برررا انحرررراف
استاندارد  2/33می باشد .
پررس از آنکرره پررس آزمررون یررادگیری برررای هررر دو گررروه آزمایشرری اجرررا شررد ،نتررایج
کس

شده به صورت توصیفی در جدول شماره ی  ،9ارائه شده است .
جدول شماره ی  . 9نمرات پس آزمون هر دو گروه در آزمون یادگیری

شاخ

تعداد

میانگین

گروه ها
گروه

انحراف

حداقل

حداک ر

استاندارد
39

4/ 3

2/36

9/ 9

39/9

آزمایشی 3
گروه
آزمایشی 2

39

37/31

2/92

32

23
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طبررق جرردول شررماره ی  ، 9در پررس آزمررون یررادگیری ،میررانگین گررروه آزمایشرری 4/3 ،3
بررا انحررراف اسررتاندارد  2/36و میررانگین گررروه آزمایشرری  37/31 ،2بررا انحررراف اسررتاندارد
 2/92می باشد.
پس از آنکه پرس آزمرون یرادداری بررای هرر دو گرروه آزمایشری اجررا شرد ،نترایج کسر
شده به صورت توصیفی در جدول شماره ی  ،6ارائه شده است.
جدول شماره ی  . 6نمرات پس آزمون هر دو گروه در آزمون یادداری
شاخ

تعداد

میانگین

گروه ها
گروه

انحراف

حداقل

حداک ر

استاندارد
39

3/39

2/74

2

32

آزمایشی

88

3
گروه

39

37/36

3/93

39/9

23

آزمایشی
2

طبررق جرردول شررماره ی  ،6در پررس آزمررون یررادداری ،میررانگین گررروه آزمایشرری 3/39 ،3
بررا انحررراف اسررتاندارد  2/74و میررانگین گررروه آزمایشرری  37/36 ،2بررا انحررراف اسررتاندارد
 3/93می باشد.
ب ) تحلیل استنباطی داده ها
فرضرریه ی اول :بررین میررزان یررادگیری درس تعلیمررات اجتمرراعی از طریررق چندرسررانه ای
مبتنری برر رویکررد رفترراری نسربت بره چندرسرانه ای مبتنرری برر رویکررد شرناختی در دانررش
آموزان دختر پایه ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد.
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با توجره بره ایرن کره پریش از اجررای طرر آزمایشری از پریش آزمرون اسرتفاده شرد ،بررای
بررسرری ایررن فرضرریه ،برره منظررور حر ف اثررر پرریش آزمررون ،از تحلیررل کوواریررانس اسررتفاده
شد .نتایج تحلیل کوواریانس ،در جدول شماره ی  ،7ارائه گردیده است.
جدول شماره ی  . 7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه ی پس آزمون دو گروه  ،با کنترل اثر
پیش آزمون
منابو تغییر
پیش آزمون
بین گروهی
درون

83

گروهی
کررل اصررال

مجمررررررررررروع درجرررررررررره میرررررررررررانگین

F

مج ورات

آزادی

مج ورات

33/49

91/91

3

91/91

313/13

973/19

3

973/19

43/1

27

1/69

631/36

24

سرر ح معنرری
داری
3/332
3/333

شده

همانگونرره کرره اطالعررات جرردول شررماره ی  7نشرران مرری دهررد ،بررین دو گررروه آزمایشرری بررا
درجررره آزادی  3و  ،27مقررردار  f = 313/13مررری باشرررد و بنرررابراین میتررروان فرضررریه ی
پرررژوهش مبنررری برررر اینکررره برررین میرررزان یرررادگیری درس تعلیمرررات اجتمررراعی از طریرررق
چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری نسرربت برره چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد
شررناختی در دانررش آمرروزان دختررر پایرره ی هشررتم ،تفرراوت معنررادار وجررود دارد ،را تاییررد
کرد.
) ) F ( 27,1 ) = 131/38 , P < 0/001 Partial n2 = o/83
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فرضیه ی دوم  :بین میزان یادداری درس تعلیمات اجتماعی از طریق چندرسانه ای مبتنی بر
رویکرد رفتاری نسبت به چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی در دانش آموزان دختر پایه
ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه ،به مقایسه ی یادداری دو گروه آزمایشی پرداخته و میانگین دو گروه
را مورد مقایسه قرار دادیم  .بدین منظور از آزمون  tمستقل استفاده گردید که نتایج آن در
جدول شماره ی  ، 3خالصه گردیده است.
جدول شماره ی  . 3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه ی یادداری دو گروه آزمایش
T

انحراف

گروه
میانگین

استاندار

درجه

س ح

آزادی

معنی
داری

گروه
آزمایشی 3

3/39

2/74

گروه

37/36

3/93

33/33

88

23
3/3333

آزمایشی 2

بررا توجرره برره اطالعررات جرردول شررماره ی  3و بررا در نظررر گرررفتن مقرردار محاسرربه شررده (
 ) T = 33/33بررا درجرره ی آزادی  23از مقرردار  Tجرردول (  ) 2/761بزرگتررر اسررت،
مرری ترروان گفررت کرره بررا اطمینرران  44درصررد میرران دو گررروه آزمایشرری در یرراددار  ،تفرراوت
معنررادار وجررود دارد  .بنررابراین فرررض پررژوهش مبنرری بررر اینکرره بررین میررزان یررادداری درس
تعلیمرررات اجتمررراعی از طریرررق چندرسرررانه ای مبتنررری برررر رویکررررد رفتررراری نسررربت بررره
چندرسررانه ای م بتنرری بررر رویکرررد شررناختی در دانررش آمرروزان دختررر پایرره ی هشررتم،
تفاوت معنادار وجود دارد ،را می توان تایید کرد.
) ) P = 0/0001 , T = 11/01 , df = 28
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همچنررین بررا توجرره برره داده هررای جرردول شررماره ی  ( 9نمرررات پررس آزمررون هررر دو گررروه
در آزمررون یررادگیری ) و داده هررای جرردول شررماره ی  ( 6نمرررات پررس آزمررون هررر دو
گرررروه در آزمرررون یرررادداری ) ،مررری تررروان گفرررت آمررروزش چندرسرررانه ای مبتنررری برررر
رویکرررد شررناختی در مقایسرره بررا آمرروزش چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری ،بررر
میررزان یررادگیری و یررادداری دانررش آمرروزان دختررر در درس تعلیمررات اجتمرراعی پایرره ی
هشتم ،تاثیر بیشتری دارد.

محدودیتهای پژوهش
با توجه بره عردم همکراری مردارس در اجررای طرر پرژوهش ،محققرین برا توجره بره تنهرا مدرسره-
ای که در اختیار داشتند ،مجبور به استفاده از نمونهگیری در دسترس شدند.
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برره دلیررل اینکرره در ایررن پررژوهش هرردف ،بررسرری دو شررکل مختلررب از ی ر

متغیررر بررود و هررردو

گررروه در معرررض متغیررر مسررتقل قرررار گرفتنررد  ،بنررابراین پررژوهش فاقررد گررروه کنترررل و دارای دو
گروه آزمایشی بود.

بحث و نتیجه گیری
یافته های ایرن پرژوهش نشران داد کره کره میران آمروزش چندرسرانه ای مبتنری برر رویکررد
رفترراری و چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد شررناختی ،تفرراوت معنرراداری وجررود دارد .برره
عبررارتی ،آمرروزش چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد شررناختی در مقایسرره بررا آمرروزش
چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری ،بررر میررزان یررادگیری و یررادداری دانررش آمرروزان
دخترررر در درس تعلیمرررات اجتمررراعی پایررره ی هشرررتم ،تررراثیر بیشرررتری دارد .چنررران چررره
چندرسررانه ای مبتنرری بررر رویکرررد رفترراری را از جهرراتی ماننررد عرردم توجرره برره نقررش فعررال
یادگیرنرررده  ،شررربیه بررره چندرسرررانه ای غیرتعررراملی و چندرسرررانه ای مبتنررری برررر رویکررررد
شررناختی را از لحررات توجرره برره نقررش فعررال یادگیرنررده شرربیه برره چندرسررانه ای تعرراملی
برردانیم ،در نتیجرره ،نتررایج ایررن پررژوهش ،پررژوهش صررورت گرفترره توسررط منرردل ( ) 2333
بررا عنرروان بررسرری ترراثیر چندرسررانه ای تعرراملی بررر پیشرررفت تحصرریلی دانررش آمرروزان در

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...

درس ریاضری ،کرره بره ایررن نتیجره رسررید ،دانررش آمروزانی کرره از چندرسرانه ای تعرراملی برره
جررای چندرسررانه ای غیرتعرراملی اسررتفاده کردنررد ،در فراینررد یررادگیری فعررالتر بودنررد و
یررادگیری بهتررری نیررز داشررتند و پررژوهش لررویس و مررایلز (  ،) 2333تحررت عنرروان ترراثیر
اسررتفاده از فنرراوری در یررادگیری دانررش آمرروزان ،کرره برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره اسررتفاده
مررری شرررود کررره دانرررش آمررروزان بسررریار فعرررال بررروده و

از چندرسرررانه ای تعررراملی باعرر

یررادگیری بهتررری را تجربرره نماینررد را تاییررد مرری نمایررد و بررا پررژوهش ارمرررود ( )3449کرره
به بررسری روش آمروزش بره کمر
از طریررق رایانرره هررم باعرر

رایانره پرداخرت و بره ایرن نتیجره رسرید کره آمروزش

افررزایش یررادگیری یادگیرنرردگان مرریشررود و هررم در آنرران

نگرررش م بررتتررری نسرربت برره فعالیررتهررای آموزشررگاهی ایجرراد مرریکنررد ،همسررویی دارد.
همچنررین نتررایج ایررن پررژوهش ،بررا پررژوهش فررردانش(  ،) 3177بررا عنرروان طراحرری آموزشرری
از منظررر رویکردهررای رفتررارگرایی ،شررناخت گرایرری و سرراخت گرایرری ،کرره رویکرررد
شرررناخت گرایررری را رویکرررردی یادگیرنرررده محرررور دانسرررت کررره در یرررادگیری دانرررش
آمرروزان نسرربت برره رویکرررد رفتررارگرایی ترراثیر بیشررتری دارد و پررژوهش مهرمحمرردی و
شرررعبانی ورکررری (  ) 3177تحرررت عنررروان جایگررراه رویکردهرررای یررراددهی  -یرررادگیری
مکاترر

رفتررارگرایی ،شررناخت گرایرری و انسرران گرایرری در نظررام آموزشرری کرره برره ایررن

نتررایج رسرریدند کرره ایررن مکاتر

از نظررر ترروالی فعالیررت معلررم  -شرراگرد  ،نقررش و نحرروه ی

ارتبرراا معلررم و شرراگرد در فراینررد یرراددهی  -یررادگیری بررا هررم تفرراوت دارنررد و همچنررین
پررژوهش صررورت گرفترره توسررط کرررام لینگلررر (  ) 3443کرره سرره دیرردگاه رفتررارگرایی ،
شررناخت گرایرری و سرراختن گرایرری را برره طررور همزمرران مررورد بررسرری قرررار داده اسررت و
برره ایررن نتررایج دسررت یافررت کرره در آمرروزش و پرررورش نرروین ،دیرردگاه شررناخت گرایرری
نسرربت برره دیرردگاه رفتررارگرایی برتررری دارد ،همسررویی دارد .همچنررین نتررایج پررژوهش
دیوانگرراهی( ،)3132تحقیقرری را پیرامررون اثربخشرری الگوهررای یرراددهی-یررادگیری انجررام
داد و دریافررت کرره مناس ر ترررین الگوهررای یرراددهی -یررادگیری در حی رره شررناختی قرررار
دارنررد و نرراعمی( ،)3132در حی رره آمرروزش هنررر ،دریافررت کرره مناسرر ترررین الگوهررای
یرراددهی -یررادگیری برررای دانررشجویرران ترررم اول ،پیررروی از اصررول شررناختی اسررت و
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ابراهیمرری( )3132در پژوهشرری تحررت عنرروان مقایسرره اثربخشرری تررسثیر رسررانههررای تعرراملی
و غیرتعرراملی بررر سرررعت و دقرررت یررادگیری ریاضرری دانرررشآمرروزان دختررر سرررال اول
راهنمررایی برره ایررن نتیجرره رسررید کرره رسررانه تعرراملی در مقایسرره بررا رسررانه غیرتعرراملی ،در
افزایش سرعت و دقت یادگیری ،اثر بیشتری دارد را تسیید مینماید.
امروزه ،وهور فناوری های الکترونیکی باع

شده است تا تاثیرات آنها در نظام آموزشی ،به

ویژه در فرایند یادگیری  -یاددهی ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد .امروزه با استفاده از امکانات
فنراوری جدید و با توجه به ابعاد م بت و منفی آن ،زمینه برای تغییر و تحول در حرکت نظام
آموزشرری از حالت سررنتی به سرروی آموزش نوین ،فراهم شررده اسررت  .بنابراین تالش های
بسریاری صررف رشرد و گسترش نرم افزارهای آموزشی گردیده است .آنچه مهم می باشد،
چگونگی طراحی آموزشررری این نرم افزارهای آموزشررری اسرررت .با توجه به اهمیت طراحی
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آموزشری در رسیدن به نتایج م لوب یادگیری و نتایج حاصل از تاثیر فناوری های جدید بر
آموزش و یادگیری ،باید هرچه سریعتر به بررسی فنون ،روشها ،شیوه های عملی و چگونگی
بهره گیری از طراحی آموزشررری در ابزارهررای جرردیررد آموزش ب ردازیم و بررا مقررایسررره ی
رویکردهای مختلب طراحی آموزشرری ،مناسرر

ترین رویکرد را انتخاب نماییم .با توجه به

نتایج پژوهش حاضر ،تاکید بر بکارگیری چندرسانه ای طراحی شده مبتنی بر اصول طراحی
آموزشرری رویکرد شررناختی در مقایسرره با چندرسررانه ای مبتنی بر اصررول طراحی آموزشرری
رویکرد رفتاری ،می تواند

فرصت های جدیدی را برای آموزش و پرورش در جهت نیل

به اهدافش که همان ارتقاء سرر ح یادگیری و عمق بخشرری دانش اسررت ،فراهم کند و به
دانش آموزان اجازه دهد تا یادگیری و یادداری بهتری را تجربه نمایند .از این رو به مسوولین
و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ،توصیه و پیشنهادهایی ارائه می گردد:
 اسررتفاده از اصررول طراحرری آموزشرری شررناختی در تهیرره و ترردوین چندرسررانه ای هررای
آموزشی
 استفاده از چندرسانه ای های تعاملی در کالس های درس و مدارس

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...

 برگررزاری کارگررراه هرررای آموزشررری بررررای معلمرران ،جهرررت افرررزایش مهرررارت آنررران در
استفاده از چندرسانه ای ها
 تجهیررز مرردارس برره دسررتگاه هررای سررخت افررزاری جهررت کاربسررت روش هررا ی فعررال و
نوین آموزشی از جمله چندرسانه ای
 همچنین به عالقه مندان و پژوهشگران این حوزه ،پیشنهاداتی ارائه می شود :
 اجرای پژوهش هایی در همین راب ه بر روی پسران
 اجررررای پرررژوهش هرررایی در همرررین راب ررره برررر روی پسرررران و دخترررران در درس هرررای
مختلب و مقاطو تحصیلی گوناگون
 اجرررای پررژوهش هررایی بررا عنرروان حاضررر بررر روی گررروه هررای نمونرره بررا تعررداد بیشررتر و در
مدت زمان طو نی تر
 مقایسررره ی آمررروزش چندرسرررانه ای مبتنررری برررر رویکررررد رفتررراری  ،شرررناختی و سررراختن
گرایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان
 مقایسررره ی آمررروزش چندرسرررانه ای مبتنررری برررر رویکررررد رفتررراری  ،شرررناختی و سررراختن
گرایی بر میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 اجرررای پررژوهش در راب رره بررا بکررارگیری رویکرررد تلفیقرری در طراحرری چندرسررانه هررای
آموزشی
 اجرررای پررژوهش در راب رره بررا نقررش و جایگرراه روش هررای نرروین آموزشرری در نظررام
آموزش و پرورش ایران

منابع
ابراهیمرری ،زهرررا.)3132(.مقایسرره تررسثیر رسررانههررای تعرراملی و غیررر تعرراملی بررر سرررعت،
دقررت و پایررداری یررادگیری دانررشآمرروزان دختررر پایرره پررنجم من قرره  37شررهر تهررران.
پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
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امیرتیمررروری  ،محمدحسرررن  . ) 3131 ( .رساااانه هاااای یااااددهی – یاااادگیری .
تهران  :ساوا ن .
امیرتیمرروری  ،محمدحسررن  . ) 3143 ( .طراحاای پیااا هااای آموزشاای  .تهررران :
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براترری  ،اکرررم  . ) 3139 ( .رونررد طراحرری چندرسررانه هررای آموزشرری و ارائرره ی الگرروی
پیشرررنهادی برررر اسررراس رویکررررد سررراختن گرایررری  .پایررران نامررره ی کارشناسررری ارشرررد ،
دانشگاه تربیت معلم کرج .

تقررری پرررور ،کیرررومر ( .) 3143بررسررری تسثیرمررردل طراحررری آموزشررری رایگلرررو برررر
یررادگیری و یررادداری درس علرروم تجربرری سررال دوم مرردارس راهنمررایی پسرررانه شهرسررتان
کلیبررر  .پایرران نامرره کارشناسرری ارشررد دانشررکده علرروم تربیترری و روانشناسرری .دانشررگاه
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عالمه طباطبایی.
دیوانگرراهی ،ملررور .)3132(.تاادریا اثااربرش در آمااوزش ااا ی .انتشررارات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس.

رنجبررر  ،عباسررعلی  . ) 3133 ( .بررسرری ترراثیر فنرراوری اطالعررات و ارتباطررات در نرروآوری
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