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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
بر میزان 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 1343-49مشغول به تحصیل بودند،تشکیل میدادند و نمونه ،شامل 33نفر 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  1و گروه
آزمایشی  ،2قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش شامل  3آزمون 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 ،چندرساااانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری ،چندرساااانه ای مبتنی بر رویکرد شاااناختی ،یادگیری،
یادداری.
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مقدمه
امااروزه وهااور تکنولااوژی هااای الکترونیکاای نااوین ماننااد کااام یوتر ،1چندرسااانه ای 2هااا ،فرارسااانه ای 3هااا ،رشااد و توسااعه ی
فناااوری اطالعااات و ارتباطااات 9و  ...تغییاارات وساایس و سااریعی را در دنیااا بااه وجااود آورده انااد کااه نظااام آموزشاای ایااران نیااز
از ایااان تغییااارات در اماااان نماناااده اسااات امیرتیماااوری  .) 1343 ،یکااای از مهااام تااارین فنااااوری هاااای آموزشااای جدیاااد در
کشااورمان ،ورود چندرسااانه ای هااای آموزشاای در قالاال دروس مختلاای بااه بااازار ماای باشااد .واژه ی چندرسااانه ای از سااال
 1493بااه بعااد مگاارد گردیااد و تااالش شااد بااا ترکیاال چناادین رسااانه ،کیفیاات آمااوزش ،بااا رود هیناای  ) 1443 ، 9و ایاان
امکاناااات ،اجاااازه ی پیشاااروی ،تعامااال ،آفریننااادگی و ارتباااا بهتااار کااااربر و نااارم افااازار را مااای داد هافساااتتر.) 1449 ،9
چندرسااانه ای باااه آن دساااته از نااارم افزارهاااای کااام یوتری گفتاااه مااای شاااود کاااه در آن تلفیقاای از ماااتن یاااا نوشاااته ،صااادا،
تصااویرهای ثاباات یااا متحاار  ،طراحاای هااای ثاباات و یااا متحاار

دو بعاادی و یااا سااه بعاادی و جلااوه هااای تصااویری ،بااه کااار

گرفتااه شااده انااد امیرتیمااوری .) 1383 ،بنااابراین ،یااا پیااام چندرسااانه ای آموزشاای عبااارت اساات از ارتبااا  ،بااا اسااتفاده از
کلمات و تصاویری که منجر به اشاعه ی یادگیری شود مایر ،7ترجمه ی موسوی.) 1389 ،
برنامااه هااای کااام یوتری چندرسااانه ای در دو شااکل چندرسااانه ای تعاااملی 8و چندرسااانه ای غیاار تعاااملی ،4ماای تواننااد تولیااد
شااوند .در برنامااه هااای چندرسااانه ای تعاااملی ،برنامااه نااویس ،کاااربر را قااادر ماای سااازد بااا کااام یوتر ارتبااا دو طرفااه و متقاباال
برقاارار کنااد ،در حااالی کااه در چندرسااانه ای هااای غیاار تعاااملی ،کاااربر در برخااورد بااا کااام یوتر عماادتا غیاار فعااال بااوده و
پذیرنااده ی صاارف اطالعااات ارائااه شااده اساات احماادی و بیاا

زاده  .) 1381 ،مناادل
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 ،2333بااه نقاال از ف االی1384 ،

) بااا بررساای تاااثیر چندرسااانه ای تعاااملی باار پیشاارفت تحصاایلی دانااش آمااوزان در درس ریاضاای ،بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه
دانااش آمااوزانی کااه از چندرسااانه ای تعاااملی بااه جااای چندرسااانه ای غیرتعاااملی اسااتفاده کردنااد ،در فراینااد یااادگیری فعااالتر
بودنااد و یااادگیری بهتااری نیااز داشااتند .لااویس و مااایلز
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 ،2331بااه نقاال از رنجباار ،) 1388 ،پژوهشاای را تحاات عنااوان تاااثیر

اسااتفاده از فناااوری در یااادگیری دانااش آمااوزان ،انجااام دادنااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه اسااتفاده از چندرسااانه ای تعاااملی
باعث مای شاود کاه داناش آماوزان بسایار فعاال باوده و نسابت باه یاادگیری خاود مسائول باشاند و در نتیجاه یاادگیری بهتاری را
تجربه نمایند.
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مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...
مهاام تاارین مزیاات چندرسااانه ای نساابت بااه اشااکال دیگاار آمااوزش ،انعگاااف پااذیری در ارائااه ی اطالعااات و دسااتیابی سااریس
آن در فااراهم آوردن بااازخورد اساات .هاادف اصاالی در بااه کااارگیری چندرسااانه ای ایاان اساات کااه بااه یااادگیری دانااش
آمااوزان کمااا م ای کنااد و سااواد آنهااا را بااا ماای باارد و دانااش آمااوزان از چندرسااانه ای لااذت ماای برنااد و از ایاان رو مااواد
یااادگیری چندرسااانه ای را بااه کااار ماای گیرنااد براتاای .) 1389 ،از جملااه مزیاات هااای بکااارگیری چندرسااانه ای در کااالس
درس را میتااوان میلهاایم :) 1449 ،1بااا بااردن انگیاازه ی دانااش آمااوزان باارای مشااارکت ،ترکیاال مهااارت هااای مختلاای م اال
خواناادن ،گااوش دادن ،نوشااتن و صااحبت کااردن ،افاازایش مهااارت هااای همکاااری ،تعاماال درساات تاار دانااش آمااوزان و معلاام،
تجزیااه و تحلیاال بهتاار منااابس ،بااا بااردن تفکاار دانااش آمااوزان در حاال مساااله ،تغییاار دادن نقااش معلاام از گوینااده ی صاارف بااه
نقااش تسااهیل گااری یااادگیری و اسااتفاده از ساابا هااای مختلاای در یاااددهی ،یااادگیری نااام باارد  .در بااین چندرسااانه ای هااا،
چندرساااانه ای تعااااملی ،اثااار بیشاااتری در یاااادگیری دارد .بناااا باااه گفتاااه ی کاااالر  2و ماااایر  ،) 2338چهاااار عامااال در
چندرسااانه ای هااا ،منجاار بااه رویکاارد عمیااق یااادگیری ماای شااود انگیاازه ی دروناای ،فعالیاات یادگیرنااده ،سااازماندهی بهینااه ی
دانش و تعامل اجتماعی.
ح ااور رایانااه در جهااان ،یکاای از مهاام تاارین عااواملی اساات کااه در بااه وجااود آوردن و ساارعت بخشاایدن بااه تغییاارات امااروزی
نقااش داشااته اساات .تغییاارات بااه وجااود آمااده در تمااامی ابعاااد زناادگی انسااان واااهر شااده اساات کااه یکاای از مهاام تاارین ایاان
ابعاااد ،بعااد آمااوزش و یااادگیری اساات امیرتیمااوری .) 1343 ،کیمباال یااادگیری 3را بااهعنااوان تغییاارات نساابتاا پایاادار در
عملکاارد و عملکاارد بااالقوه آدماای تعریاای ماای کنااد کااه در اثاار تجربااه کساال ماای شااود و نماای تااوان آن را بااه حالاات هااای
مااوقتی باادن م اال آنچااه کااه باار اثاار بیماااری ،خسااتگی ،یااا مصاارف داروهااا پدیااد ماای آیااد ،نساابت داد تقاایپااور .)1343،باارای
کمااا بااه یااادگیری انسااان هااا بایااد از آمااوزش 9اسااتفاده کاارد کااه هاادف هاار آموزشاای ،یااادگیری اساات .آمااوزش ،هرگونااه
فعالیاات یااا تاادبیر از پاایش طااردریاازی شاادهای اساات کااه هاادف آن آسااان کااردن یااادگیری باارای یادگیرناادگان اساات .ایاان
فعالیاات در محیگاای مشااخو و بااا هاادفهای آموزشاای معااین صااورت ماایگیاارد نااوروزی و رضااوی .)1343 ،آمااوزش بااه
شاکل گیاری سااختارها و عملکاارد فعاال یادگیرناده کمااا مای کناد و ایاان امار منجار بااه یاادگیری آنهاا ماای شاود .هادف هاار
آموزشاای تنهااا بااه یااادگیری معگااوف نماای شااود بلکااه یااادداری 9نیااز از دیگاار اهااداف آمااوزش ماای باشااد شااعبانی.) 1341 ،
منظور از یاادداری ایان اسات کاه اطالعااتی کاه وارد حافظاه ی فعاال شاده اناد ،بعاد از ارتباا باا اطالعاات یااد گرفتاه شاده ی
قبلاای ،بااه حافظااه ی درازماادت انتقااال یابنااد .ایاان اطالعااات بااه صااورت مااواد سااازمان یافتااه در ماای آینااد و باارای ماادت هااای
طااو نی در آنجااا باااقی ماای مانناد .ایاان اطالعااات در صااورت لاازوم ،بااه حافظااه ی کوتاااه ماادت بازگشاات ماای نماینااد و شااخو
باار اساااس آنهااا پاس ا ماای دهااد ساایی .) 1349 ،در فرآینااد یااادگیری ،دو عاماال توجااه بااه عملکاارد و بازنمااایی آن عملکاارد
در حافظااه بلندماادت کااه بااه آن مرحلااه بااه یادسا اری یااادداری) ماایگوینااد بساایار مهاام و ضااروری هسااتند .بازنمااایی اعمااال بااه
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دو صااورت تجساامی تصااور پدیاادههااا در نهاان) و کالماای صااورت ماایپااذیرد .بازنماااییهااا و تماارین و تکاارار در ایاان زمینااه
باارای نگهااداری مگالاال در حافظااه و اسااتفاده بعاادی از آنهااا نقااش بساایار ارزناادهای دارنااد شااعبانی .)1341 ،آنچااه کااه مهاام
مای باشااد ایاان اساات کااه در هاار آموزشاای باارای رساایدن بااه نتااایج مااورد نظرمااان ،بایااد قباال از آمااوزش ،بااه طراحاای ب ااردازیم
صابریان و سالمی.) 1383 ،
1

تحقیقات در زمینه ی چندرسانه ای های آموزشی  ،چندرسانه 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 امیرتیموری1343 ،
) .با توجه 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 مختلی ،روز به روز در حال افزایش است ،ضرورت تعیین معیارهای مناسل و جهت
گیری های اصولی در ارتبا با طراحی ،بیش از بیش ضرورت دارد عوض زاده .) 1389 ،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 مناسل چندرسانه ای های آموزشی در یادگیری و یادداری را ،مساله ی طراحی
آموزشی دانست شاه جعفری .) 1389 ،از طرفی ،سوالی که مگرد می شود این است که از میان الگوهای مختلی طراحی آموزشی،
کدامیا

در

یادگیری

و

یادداری

موثر

آموزان،

دانش

مناسل

تر

هستند.

رویکرد رفتاری : 2رویکرد رفتاری ،در نیمه ی ابتدایی قرن  23میالدی ،یکی از تاثیرگذارترین قگل های روانشناسی جهان بوده
اساات .رفتارگرایان ،یادگیری را بر اساااس تئوری محر
محر

 -پاس ا

3

 ) S - Rتفساایر نموده و معتقد بودند که واکنش انسااان ،تابس

های محیگی بوده و با تغییر در آن ها می توان رف تار های مورد نظر را به وجود آورد یا تغییر داد اساااکینر. ) 1499 ،

روان شنا سی محر

 -پا س  ،با محر

های محیگی ،پا س هایی که این محر

ها فرا می خوانند و پاداش ها و تنبیه هایی که به

دنبال این پا س ها می آیند سر و کار دارد سیی .) 1387 ،در دیدگاه رفتاری ،ان سان منفعل بوده و حالت ما شینی دارد که فرمان
آن در کنترل عوامل محیگی است .رویکرد رفتاری ،محرکات محیگی را عامل اصلی در وهور و بروز رفتار و یادگیری ،قلمداد می
کند .این رویکرد ،برای نقش فعال انساااان ها در امر آموزش و یادگیری ،ارزشااای قائل نمی شاااود فردانش .) 1377 ،گرچه این
رویکرد در مورد کسااال عادت ها بحث می کنند ا ما تو جه چندانی به چگونگی نگهداری و یادآوری این عادت ها ندارند.
فراموشی ،به عدم استفاده از یا پاس در طول زمان ن سبت داده می شود و با استفاده از تمرین و مرور ،آمادگی شاگرد برای ارائه
ی پاس ا  ،حفم می شااود .توافق هایی وجود دارد که رویکرد رفتار در توضاایب مناساال نحوه ی کساال مهارت های سااگب با یا
مهارت هایی که نیازمند پردازش عمیق باشد ،موفق نبوده است آندرسون.) 1449 ،9
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رویکرد شناختی : 1از اوایل دهه ی  ،1423دریافتند که محدودیت هایی در رویکرد رفتاری در در

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 ،مگرد شد شعاری نژاد .) 1382 ،توجه نکردن رفتارگرایان به آنچه در نهن می گذرد و تاکید بر
رفتار قابل مشاهده ،سوال هایی را مگرد 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،
 .) 1449رویکرد شناختی  ،رفتار را وسیله یا سرنخی برای استنبا یا استنتاج پدیده های شناختی یا آنچه در نهن انسان می گذرد،
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 اصلی پژوهش های شناخت گرایان است شعبانی .) 1382 ،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.) 1377 ،
از 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 .) 1479 ،از اواخر دهه ی  1473بود که علم شناخت ،تاثیر خود را بر طراحی آموزشی گذاشت شعبانی،
).
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در رابگااه بااا کاااربرد اصااول رویکردهااای رفتاااری و شااناختی در آمااوزش و یااادگیری ،پااژوهش هااایی صااورت گرفتااه اساات.
فااردانش  ،) 1377در پژوهشاای بااا عنااوان طراحاای آموزشاای از منظاار رویکردهااای رفتااارگرایی ،شااناخت گرایاای و ساااخت
گرایاای ،رویکردهااای شااناخت گرایاای و ساااخت گرایاای را ،رویکردهااایی یادگیرنااده محااور دانساات کااه الگوهااای مناساابی
باارای طراحاای آموزشاای هسااتند و در یااادگیری دانااش آمااوزان نساابت بااه رویکاارد رفتااارگرایی تاااثیر بیشااتری دارنااد .همچنااین
به این نتیجاه دسات یافات کاه رویکارد سااخت گرایای ،مناسال تارین رویکارد  ،بارای تغییار نگارش داناش آماوزان مای باشاد.
مهرمحمااادی و شاااعبانی ورکااای  ) 1377در تحقیقااای تحااات عناااوان جایگااااه رویکردهاااای یااااددهی  -یاااادگیری مکاتااال
رفتااارگرایی ،شااناخت گرایاای و انسااان گرایاای در نظااام آموزشاای ،بااه ایاان نتااایج رساایدند کااه ایاان مکاتاال از نظاار تااوالی
فعالیاات معلاام  -شاااگرد ،نقااش و نحااوه ی ارتبااا معلاام و شاااگرد در فراینااد یاااددهی  -یااادگیری بااا هاام تفاااوت دارنااد .هاار
مکتبای ناااور بار اهااداف ویاژه ای اساات  .بنااابراین کاربسات ایاان رویکردهاا در نظااام آموزشای بایااد بااا نظار بااه اهادافی کااه ایاان
رویکردهااا باارای آنااان تعبیااه شاادند ،انجااام پااذیرد .دیوانگاااهی  ،)1382تحقیقاای را پیرامااون اثربخشاای الگوهااای یاااددهی-
یاااادگیری انجاااام داد و دریافااات کاااه مناسااالتااارین الگوهاااای یااااددهی -یاااادگیری در حیگاااه شاااناختی قااارار دارناااد.
ناااعمی  ،)1382در حیگااه آمااوزش هناار ،دریافاات کااه مناساالتاارین الگوهااای یاااددهی -یااادگیری باارای دانااشجویااان تاارم
اول ،پیااروی از اصااول شااناختی اساات . .ابراهیماای  )1382در پژوهشاای تحاات عنااوان مقایسااه اثربخشاای تاا ثیر رسااانههااای
تعاااملی و غیرتعاااملی باار ساارعت و دقاات یااادگیری ریاضاای دانااشآمااوزان دختاار سااال اول راهنمااایی بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه
رسانه تعاملی در مقایسه با رسانه غیرتعاملی ،در افزایش سرعت و دقت یادگیری ،اثر بیشتری دارد.

.Cognitive Approach
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کاارام لینگلاار ) 1443 1نیااز ،سااه دیاادگاه رفتااارگرایی ،شااناخت گرایاای و ساااختن گرایاای را بااه طااور همزمااان مااورد بررساای
قاارار داده اساات .او بااه ایاان نتااایج دساات یافاات کااه در آمااوزش و پاارورش نااوین ،دیاادگاه ساااختن گرایاای نساابت بااه دیاادگاه
شااناخت گرایاای و رفتااارگرایی ،و دیاادگاه شااناخت گرایاای نساابت بااه دیاادگاه رفت اارگرایی برتااری دارد .امااا بااا ایاان وجااود ،
یااا دوره ی آموزشاای کااه بتوانااد ایاان سااه روش را بااه صااورت تلفیقاای در آمااوزش و پاارورش بااه کااار باارد ،بهتاارین نتیجااه
را خواهااد داد .مناادل ، 2333 2بااه نقاال از ف االی  ) 1384 ،بااا بررساای تاا ثیر چندرسااانهای تعاااملی بااا محوریاات رویکاارد
شااناختی ،باار پیشاارفت تحصاایلی دانااشآمااوزان در درس ریاضاای  ،بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه دانااشآمااوزانی کااه از چندرسااانه-
ای تعاااملی بااا محوریاات رویکاارد شااناختی بااه جااای چندرسااانهای غیرتعاااملی بااا محوریاات رویکاارد رفتاااری اسااتفاده کردنااد،
در فراینااد یااادگیری فعااالتر بودنااد و یااادگیری بهتااری نیااز داشااتند  .لااویس و مااایلز ، 2331 3بااه نقاال از رنجباار ، ) 1388 ،
پژوهشاای را تحاات عنااوان تاا ثیر اسااتفاده از فناااوری در یااادگیری دانااشآمااوزان ،انجااام دادنااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه
اساتفاده از چندرساانهای تعااملی باعاث مایشاود کاه داناش آمااوزان بسایار فعاال باوده و نسابت باه یاادگیری خاود مسائول باشااند
و در نتیجااه یااادگیری بهتااری را تجربااه نماینااد .ارماارود )1449 9در پژوهشاای بااه بررساای روش آمااوزش بااه کمااا رایانااه
پرداخاات و بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه آمااوزش از طریااق رایانااه هاام باعااث افاازایش یااادگیری یادگیرناادگان ماایشااود و هاام در
آنان نگرش م بتتری نسبت به فعالیتهای آموزشگاهی ایجاد میکند.
9

با توجه به آنچه در مورد دو رویکرد رفتاری و شناختی گفته شد ،چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری را 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 9را 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 ،بیشتر به بعد سخت افزاری
آن تاکید شده است و توجه اندکی به طراحی آموزشی و بعد کیفیت آن داشته اند

شاه جعفری . ) 1389 ،با توجه به مسائلی

مانند اینکه چندرسانه ای های موجود در بازار ،فاقد کیفیت آموزشی زم هستند و از سازماندهی و طراحی آموزشی مناسبی
برخوردار نمی باشند و با توجه به اهمیت طراحی آموزشی در رسیدن به نتایج مگلوب یادگیری و نظر به این که یادداری و یادگیری
از هدف های بسیار مهم برنامه های آموزشی می باشند و دستیابی به این هدف ها ،بدون یا الگوی طراحی آموزشی مناسل
امکان پذیر نیست ،از آن رو برآنیم تا با بررسی دو رویکرد رفتاری و شناختی در طراحی چندرسانه ای های آموزشی ،مناسل
ترین رویکرد ،در یادگیری و یادداری موثر دانش آموزان را انتخاب کرده و تا حدی مشکالت موجود در این زمینه را رفس نماییم.
هدف از پژوهش حاضر  ،مقایسه ی تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری با چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی
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. Mendel
. Lewis & Miles
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.Multimedia - based behavioral approach
6
. Multimedia - based cognitive approach
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بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر ،در درس تعلیمات اجتماعی پایه ی هشتم می باشد .در این راستا ،فرضیه های
عبارتند

پژوهش

:

از

 ) 1بین 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 یادداری درس تعلیمات اجتماعی از طریق چندرساااانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری نسااابت به چندرساااانه ای مبتنی بر
رویکرد شناختی در دانش آموزان دختر پایه ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد.
روش اجرای پژوهش
ایااان پاااژوهش از لحااااو ماهیااات موضاااوع  ،اهاااداف و فرضااایه هاااای آن و باااه دلیااال اساااتفاده از آن در زمیناااه ی آماااوزش و
یااادگیری  ،از نااوع کاااربردی اساات  .در ایاان پااژوهش  ،از روش پااژوهش شاابه آزمایشاای اسااتفاده شااد .پااژوهش حاضاار از
نااوع تحقیقااات کماای محسااوب ماای شااود و چااون هاادف ایاان پااژوهش ،مقایسااه ی دو شااکل مختلاای از یااا متغیاار بااود،
بنابراین از طرد پیش آزمون – پس آزمون زیر استفاده شد.
جدول شماره ی  . 2طرد آزمایشی دو گروه پیش آزمون – پس آزمون با گروه های آزمایشی
آزمون

پس آزمون

متغیر مستقل

یادداری

پیش

تعداد

گروه ها

آزمون

T3

T2

X1

T1

19

T3

T2

X2

T1

19

گروه آزمایشی 1
گروه آزمایشی 2

جامعااه ی آماااری ایاان پااژوهش را  ،کلیااه ی دانااش آمااوزان دختاار پایااه ی هشااتم شااهر تهااران کااه در سااال تحصاایلی 1343-49
مشااغول بااه تحصاایل بودنااد ،تشااکیل ماای دادنااد .نمونااه ی آماااری ایاان پااژوهش ،شااامل  33نفاار از دانااش آمااوزان دختاار پایااه ی
هشااتم مدرسااه ی غیاار دولتاای ساانا بودنااد کااه بااا روش نمونااه گیااری در دسااترس انتخاااب شاادند و بااه صااورت تصااادفی ،در دو
گااروه آزمایشاای اول و گاااروه آزمایشاای دوم ،هااار گااروه باااه تعااداد  19نفاار ،قااارار گرفتنااد .در اجااارای ایاان پاااژوهش ،از
ابزارهااای پاایش آزمااون یااادگیری ،پااس آزمااون یااادگیری ،آزمااون یااادداری و  2ناارم افاازار چندرسااانه ای ،اسااتفاده شااد کااه
همگاای محقااق ساااخته بودنااد .در اسااتخراج و انتخاااب پاایش آزمااون و پااس آزمااون هااا ،از نظریااات کارشناسااان آمااوزش
تعلیمااات اجتماااعی جهاات دسااتیابی بااه روایاای محتااوایی اسااتفاده شااد کااه همااین اماار روایاای محتااوایی بااا یی را منجاار گردیااد.
باارای پایاایی نیااز از روش کااودر ریچاردسااون اسااتفاده شااد و پایااایی آزمااون هااا بااا ضااریل  %79تاییااد گردیدنااد .پاایش آزمااون
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ایاان پااژوهش ،شااامل  23سااوال ،مربااو بااه فصاال  3قااانون و جوانااان ) و فصاال  9عصاار ارتباطااات ) کتاااب تعلیمااات
اجتماااعی پایااه ی هشااتم بااود .هرکاادام از ایاان فصااول ،دارای  2بخااش بودنااد .بخااش آساایل هااای اجتماااعی و پیشااگیری از
آنهااا ،و بخااش قااوه ی ق ااائیه ،مربااو بااه فصاال  3و بخااش ارتبااا و رسااانه ،و رسااانه هااا در زناادگی مااا ،مربااو بااه فصاال .9
هرکاادام از ایاان بخااش هااا 9 ،سااوال بااه خااود اختصاااو داده بودنااد کااه در مجمااوع  23 ،سااوال ماای شااد .پااس آزمااون
یااادگیری ،هماننااد و مااوازی بااا پاایش آزمااون یااادگیری تهیااه شااد و آزمااون یااادداری نیااز ،از نظاار تعااداد ،مفاااهیم و سااگود
یااادگیری ،دقیقااا بااا سااوا ت پااس آزمااون ،مااوازی بااود .سااوا ت ایاان آزمااون هااا از نااوع صااحیب  -غلااط و چهارگزینااه ای
بودنااد .نمااره دهاای سااوا ت باار اساااس نماارات ،از صاافر تااا یااا بااود  .نمااره ی صاافر بیااانگر جااواب اشااتباه و نمااره ی یااا
بیااانگر جااواب صااحیب بااود .در توضاایب  2ناارم افاازار چندرسااانه ای محقااق ساااخته بایااد گفاات کااه ایاان دو ناارم افاازار ،دارای
تصاااویر ثاباات و متحاار

رنگاای  ،گفتااار  ،موزیااا و نوشااتار بودنااد کااه یکاای از آنهااا مبتناای باار اصااول طراحاای آموزشاای

رویکاارد رفتاااری و دیگااری مبتناای باار اصااول طراحاای آموزشاای رویکاارد شااناختی بااود .در تهیااه و ساااخت ناارم افزارهااای
چندرسااانه ای در ایاان پااژوهش ،اطالعااات موجااود در کتاااب هااای مربااو بااه اصااول طراحاای چندرسااانه ای هااا ،کتاااب هااای
مربااو بااه اصااول طراحاای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری و رویکاارد شااناختی و نظریااات اسااتاد راهنمااا اعمااال گردیااد .در ایاان
راسااتا دو ناارم افاازار چندرسااانه ای فصاال  3و  9کتاااب تعلیمااات اجتماااعی پایااه ی هشااتم ،توسااط محقااق ،بااا اسااتفاده از ناارم
افاازار مااولتی ماادیا بیلاادر ،طراحاای ،تهیااه و تولیااد شااد .چندرسااانهای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری ،باادین صااورت طراحاای شااده
بااود کااه در ابتاادای اسااالید ،اهااداف آموزشاای جزئاای بااه دانااشآمااوزان نشااان داده ماایشااد .س ا س آنهااا بااه اسااالید بعاادی
هاادایت ماایشاادند .ایاان چندرسااانهای شااامل اسااالیدهای اصاالی و اسااالیدهای فرعاای بااود .در اسااالید اصاالی ،راجاال محتااوای
درس توضاایحاتی مفصاال در غالاال نوشااتار بااه همااراه تصااویر و صااوت بااه دانااشآمااوزان ارائااه ماایشااد .ساا س ساا الی
چندگزینااهای ماارتبط بااه مگلاال ارائااه شااده مگاارد ماایگردیااد .اگاار دانااشآمااوز بااه س ا ال ،پاس ا درساات ماایداد ،بااه اسااالید
اصاالی بعاادی هاادایت ماایشااد و ماایتوانساات مگلاال جدیاادی را فراگیاارد امااا اگاار پاسااخش بااه س ا ال اشااتباه بااود ،بااه اسااالید
فرعی هادایت میشاد تاا آماوزش ترمیمای دریافات کناد .سا س مجاددا باه هماان اساالید ساوال مایرفات و در صاورت درسات
پاس ا دادن بااه ادامااه مساایر آموزشاای ماایپرداخاات .در انتهااای تمااامی اسااالیدهای اصاالی نیااز ،ماارور و جمااسبناادی مگالاال بااه
همااراه س ا ا ت نهایی چهارگزینااهای) وجااود داشاات .در ایاان چندرسااانهای دانااشآمااوزان کااامال منفعاال بودنااد .چندرسااانه-
ای مبتناای باار رویکاارد شااناختی باادین صااورت طراحاای شااده بااود کااه در ابتاادای اسااالید یااا هاادف بساایار کلاای بااه دانااش-
آمااوزان نشااان داده ماایشااد .باارخالف چندرسااانهای رفتاااری ،تمااام اسااالیدها ،اسااالیدهای اصاالی بودنااد و اسااالید فرعاای
وجااود نداشاات .هاار مگلاال بااا یااا ساا ال چااالش برانگیااز تشااریحی شااروع ماایشااد .در کنااار آن ساا ال چناادین لینااا از
سایتهاای معتبار و مختلای علمای ،قارار داشات کاه داناشآماوزان مای توانساتند باه آنجاا رفتاه و اطالعاات بسایاری راجال آن
س ال کسل کنناد .مگالال باه صاورت کلیادواژه باه هماراه تصااویر و صاوت ارائاه مایشادند .ایان خاود داناشآماوزان بودناد
کااه بااا اسااتفاده از لیناااهااا بااه کس ال اطالعااات ماایپرداختنااد .آنهااا در ادامااه دادن بااه آمااوزش کااامال آزاد بودنااد و شاار
ورور بااه اسااالید بعاادی ،پاس ا درساات دادن بااه س ا ال نبااود .در ایاان چندرسااانهای ،دانااشآمااوزان کااامال فعااال بودنااد .جهاات
اجاارای پااژوهش قباال از انجااام آزمااایش ،برنامااه ریاازی هااای زم از لحاااو فااراهم کااردن تجهیاازات و امکانااات مااورد نیاااز
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آزمااایش و آماااده سااازی محاایط انجااام گرفاات .جهاات آمااادگی فراگیااران باارای چگااونگی اسااتفاده از رایانااه و ساای دی ،بااه
آنااان آمااوزش داده شااد تااا در حااین اجاارای آزمااایش هاام وقاات زیااادی تلاای نشااود و هاام در هنگااام اجاارا ،اضااگراب
فراگیااران کاااهش یابااد .در هاار دو گااروه آزمایشاای  1و  ،2یااا پاایش آزمااون یکسااان اجاارا شااد و پااس از اطمینااان از هاام
سااان بااودن دو گااروه ،در گااروه آزمایشاای  ، 1بااه روش یااادگیری چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری و در گااروه
آزمایشای  ، 2باه شاایوه ی یاادگیری چندرسااانه ای مبتنای بار رویکاارد شاناختی ،تاادریس شاد .باه دلیاال کاافی بااودن تعاداد رایانااه
هااا ،بااه هریااا از افااراد گااروه آزمایشاای  1و گااروه آزمایشاای  ،2یااا رایانااه اختصاااو داده شااد .اجاارای ناارم افزارهااای
چندرسااانه ای در دو گااروه آزمایشاای  1و  ،2توسااط یکاای از دبیااران پایااه ی هشااتم صااورت گرفاات .ایشااان طاای یااا جلسااه
ی تااوجیهی ،ضاامن آشاانایی بااا دو ناارم افاازار چندرسااانه ای در جریااان پااژوهش و نحااوه ی انجااام کااار ،قاارار گرفتنااد .بااه دلیاال
خودآمااوز بااودن ناارم افاازار هااا ،ماادت زمااانی جهاات اتمااام آمااوزش در نظاار گرفتااه نشااد .آمااوزش طاای دو جلسااه صااورت
گرفاات .در پایااان هاار جلسااه ،پااس از اتمااام آمااوزش ،یااا آزمااون یااادگیری تعلیمااات اجتماااعی یکسااان در هاار دو گااروه
اجاارا شااد .پااس از گذشاات  3هفتااه از اجاارای آمااوزش ،باادون دادن اطااالع قبلاای بااه دانااش آمااوزان ،یااا آزمااون یااادداری
تعلیمات اجتماعی موازی با سوا ت پس آزمون نیز در هر دو گروه اجرا شد.
یافته ها
ایاان قساامت از پااژوهش را ماای تااوان بااه دو بخااش تقساایم نمااود .در بخااش اول بااه توصاایی نمونااه ی آماااری و داده هااای خااام
حاصاال از متغیرهااای پااژوهش ،پرداختااه شااده اساات .باادین صااورت کااه بااا شاااخو هااای توصاایفی میااانگین ،انحااراف معیااار،
حااداقل و حااداک ر نماارات ) کلیااه ی داده هااا خالصااه ،تفساایر و گاازارش شااده انااد و در بخااش بعااد ،بااه آزمااودن فرضاایه هااای
پاااژوهش و یافتاااه هاااای حاصااال از آن  ،پرداختاااه شاااده اسااات .جهااات بررسااای فرضااایه ی اول پاااژوهش ،از آزماااون تحلیااال
کوواریااانس

 ،) ANCOVAبااا هاادف بررساای مقایسااه ای میااانگین نماارات یااادگیری دانااش آمااوزان دو گااروه اسااتفاده شااد

و برای بررسی فرصیه ی دوم پژوهش ،از آزمون  tمستقل ،استفاده گردید.
الی ) یافته های توصیفی
جدول شماره ی  . 3فراوانی شرکت کنندگان به تفکیا گروه
گروه

فراوانی

درصد

گروه آزمایشی 1

19

93

گروه آزمایشی 2

19

93
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بااا توجااه بااه اطالعااات ارائااه شااده در جاادول شااماره ی  ،)3از مجمااوع  33آزمااودنی 19 ،نفاار در گااروه آزمایشاای  1گااروه
چندرساااانه ای مبتنااای بااار رویکااارد رفتااااری ) و  19نفااار در گاااروه آزمایشااای  2گاااروه چندرساااانه ای مبتنااای بااار رویکااارد
شناختی ) قرار گرفتند.
توصاایی داده هااا  :پااس از آن کااه پاایش آزمااون یااادگیری باارای هاار دو گااروه آزمایشاای اجاارا شااد ،نتااایج کساال شااده ،بااه
صورت توصیفی در جدول شماره ی  ،)9ارائه شده است.
جدول شماره ی  . 9نمرات پیش آزمون هر دو گروه در پیش آزمون یادگیری
شاخو گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداک ر

گروه آزمایشی 1

19

7/73

1/92

9 /9

11/9

گروه آزمایشی 2

19

7/93

2/81

2 /9

13/9

طبااق جاادول شااماره ی  ،)9در پاایش آزمااون یااادگیری ،میااانگین گااروه آزمایشاای  7/73 ،1بااا انحااراف اسااتاندارد  1/92و
میانگین گروه آزمایشی  7/93 ،2با انحراف استاندارد  2/81می باشد .
پااس از آنکااه پااس آزمااون یااادگیری باارای هاار دو گااروه آزمایشاای اجاارا شااد ،نتااایج کساال شااده بااه صااورت توصاایفی در
جدول شماره ی  ، )9ارائه شده است .
جدول شماره ی  . 9نمرات پس آزمون هر دو گروه در آزمون یادگیری
شاخو گروه

تعداد

میانگین

ها
گروه آزمایشی

انحراف

حداقل

حداک ر

استاندارد
19

4 /1

2/39

9 /9

19/9

1
گروه آزمایشی
2

19

17/33

2/92

12

23
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طبااق جاادول شااماره ی  ، )9در پااس آزمااون یااادگیری ،میااانگین گااروه آزمایشاای  4/1 ،1بااا انحااراف اسااتاندارد  2/39و
میانگین گروه آزمایشی  17/33 ،2با انحراف استاندارد  2/92می باشد.
پااس از آنکااه پااس آزمااون یااادداری باارای هاار دو گااروه آزمایشاای اجاارا شااد ،نتااایج کساال شااده بااه صااورت توصاایفی در
جدول شماره ی  ،9ارائه شده است.
جدول شماره ی  . 9نمرات پس آزمون هر دو گروه در آزمون یادداری
شاخو گروه

تعداد

میانگین

ها
گروه آزمایشی

انحراف

حداقل

حداک ر

استاندارد
19

8/19

2/74

2

12

1
گروه آزمایشی

19

17/39

1/91

19/9

23

2

طبااق جاادول شااماره ی  ،)9در پااس آزمااون یااادداری ،میااانگین گااروه آزمایشاای  8/19 ،1بااا انحااراف اسااتاندارد  2/74و
میانگین گروه آزمایشی  17/39 ،2با انحراف استاندارد  1/91می باشد.
ب ) تحلیل استنباطی داده ها
فرضاایه ی اول :بااین میاازان یااادگیری درس تعلیمااات اجتماااعی از طریااق چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری نساابت بااه
چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی در دانش آموزان دختر پایه ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد.
با توجه باه ایان کاه پایش از اجارای طارد آزمایشای از پایش آزماون اساتفاده شاد ،بارای بررسای ایان فرضایه ،باه منظاور حاذف
اثاار پاایش آزمااون ،از تحلیاال کوواریااانس اسااتفاده شااد .نتااایج تحلیاال کوواریااانس ،در جاادول شااماره ی  ،7ارائااه گردیااده
است.
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جدول شماره ی  . 7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه ی پس آزمون دو گروه  ،با کنترل اثر پیش آزمون
منابس تغییر

درجه آزادی

مجموع مجذورات

F

میانگین مجذورات

سگب معنی داری

پیش آزمون

93/93

1

93/93

11/49

3/332

بین گروهی

978/39

1

978/39

131/38

3/331

درون گروهی

48/3

27

3/99

کل اصالد شده

913/89

24

همانگونااه کااه اطالعااات جاادول شااماره ی  )7نشااان ماای دهااد ،بااین دو گااروه آزمایشاای بااا درجااه آزادی  1و  ،27مقاادار
 f = 131/38ماای باشااد و بنااابراین میتااوان فرضاایه ی پااژوهش مبناای باار اینکااه بااین میاازان یااادگیری درس تعلیمااات اجتماااعی
از طریااق چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری نساابت بااه چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد شااناختی در دانااش آمااوزان
دختر پایه ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد ،را تایید کرد.
) ) F ( 2,71 ) = 131/38 , P < 3/331 Partial n2 = o/83
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 بررساای این فرضاایه ،به مقایسااه ی یادداری دو گروه آزمایشاای پرداخته و میانگین دو گروه را مورد مقایسااه قرار دادیم  .بدین
منظور از آزمون  tمستقل استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره ی  ، )8خالصه گردیده است.
جدول شماره ی  . 8نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه ی یادداری دو گروه آزمایش
گروه

میانگین

انحراف

T

درجه آزادی

سگب معنی داری

استاندار

گروه آزمایشی 1

8/19

گروه آزمایشی 2

17/39

28
2/74

1/91

11/31

3/3331
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بااا توجااه بااه اطالعااات جاادول شااماره ی  )8و بااا در نظاار گاارفتن مقاادار محاساابه شااده  ) T = 11/31بااا درجااه ی آزادی
 28از مقاادار  Tجاادول  ) 2/793بزرگتاار اساات ،ماای تااوان گفاات کااه بااا اطمینااان  44درصااد میااان دو گااروه آزمایشاای در
یاااددار  ،تفاااوت معنااادار وجااود دارد  .بنااابراین فاارض پااژوهش مبناای باار اینکااه بااین میاازان یااادداری درس تعلیمااات اجتماااعی
از طریااق چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری نساابت بااه چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد شااناختی در دانااش آمااوزان
دختر پایه ی هشتم ،تفاوت معنادار وجود دارد ،را می توان تایید کرد.
) ) P = 3/3331 , T = 11/31 , df = 28
همچنااین بااا توجااه بااه داده هااای جاادول شااماره ی  )9نماارات پااس آزمااون هاار دو گااروه در آزمااون یااادگیری ) و داده هااای
جاادول شااماره ی  9نماارات پااس آزمااون هاار دو گااروه در آزمااون یااادداری ) ،ماای تااوان گفاات آمااوزش چندرسااانه ای
مبتناای باار رویکاارد شااناختی در مقایسااه بااا آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری ،باار میاازان یااادگیری و یااادداری
دانش آموزان دختر در درس تعلیمات اجتماعی پایه ی هشتم ،تاثیر بیشتری دارد.
محدودیتهای پژوهش
بااا توجااه بااه عاادم همکاااری ماادارس در اجاارای طاارد پااژوهش ،محققااین بااا توجااه بااه تنهااا مدرسااهای کااه در اختیااار داشااتند،
مجبور به استفاده از نمونهگیری در دسترس شدند.
بااه دلیاال اینکااه در ایاان پااژوهش هاادف ،بررساای دو شااکل مختلاای از یااا متغیاار بااود و هااردو گااروه در معاارض متغیاار مسااتقل
قرار گرفتند  ،بنابراین پژوهش فاقد گروه کنترل و دارای دو گروه آزمایشی بود.
بحث و نتیجه گیری
یافتااه هااای ایاان پااژوهش نشااان داد کااه کااه میااان آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری و چندرسااانه ای مبتناای باار
رویکاارد شااناختی ،تفاااوت معناااداری وجااود دارد .بااه عبااارتی ،آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد شااناختی در مقایسااه
بااا آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری ،باار میاازان یااادگیری و یااادداری دانااش آمااوزان دختاار در درس تعلیمااات
اجتماااعی پایااه ی هشااتم ،تاااثیر بیشااتری دارد .چنااان چااه چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری را از جهاااتی ماننااد عاادم
توجااه بااه نقااش فعااال یادگیرنااده  ،شاابیه بااه چندرسااانه ای غیرتعاااملی و چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد شااناختی را از لحاااو
توجااه بااه نقااش فعااال یادگیرنااده شاابیه بااه چندرسااانه ای تعاااملی باادانیم ،در نتیجااه ،نتااایج ایاان پااژوهش ،پااژوهش صااورت
گرفتااه توسااط مناادل  ) 2333بااا عنااوان بررساای تاااثیر چندرسااانه ای تعاااملی باار پیشاارفت تحصاایلی دانااش آمااوزان در درس
ریاضاای ،کااه بااه ایاان نتیجااه رسااید ،دانااش آمااوزانی کااه از چندرسااانه ای تعاااملی بااه جااای چندرسااانه ای غیرتعاااملی اسااتفاده
کردنااد ،در فراینااد یااادگیری فعااالتر بودنااد و یااادگیری بهتااری نیااز داشااتند و پااژوهش لااویس و مااایلز  ،) 2331تحاات عنااوان
تاااثیر اسااتفاده از فناااوری در یااادگیری دانااش آمااوزان ،کااه بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه اسااتفاده از چندرسااانه ای تعاااملی باعااث
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ماای شااود کااه دانااش آمااوزان بساایار فعااال بااوده و یااادگیری بهتااری را تجربااه نماینااد را تاییااد ماای نمایااد و بااا پااژوهش ارماارود
 ) 1449کااه بااه بررساای روش آمااوزش بااه کمااا رایانااه پرداخاات و بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه آمااوزش از طریااق رایانااه هاام
باعاث افاازایش یااادگیری یادگیرناادگان ماایشااود و هاام در آنااان نگاارش م بااتتااری نساابت بااه فعالیااتهااای آموزشااگاهی ایجاااد
ماایکنااد ،همسااویی دارد .همچنااین نتااایج ایاان پااژوهش ،بااا پااژوهش فااردانش  ،) 1377بااا عنااوان طراحاای آموزشاای از منظاار
رویکردهااای رفتااارگرایی ،شااناخت گرایاای و ساااخت گرایاای ،کااه رویکاارد شااناخت گرایاای را رویکااردی یادگیرنااده محااور
دانساات کااه در یااادگیری دانااش آمااوزان نساابت بااه رویکاارد رفتااارگرایی تاااثیر بیشااتری دارد و پااژوهش مهرمحماادی و
شااعبانی ورکاای  ) 1377تحاات عنااوان جایگاااه رویکردهااای یاااددهی  -یااادگیری مکاتاال رفتااارگرایی ،شااناخت گرایاای و
انسااان گرایاای در نظااام آموزشاای کااه بااه ایاان نتااایج رساایدند کااه ای ان مکاتاال از نظاار تااوالی فعالیاات معلاام  -شاااگرد  ،نقااش و
نحااوه ی ارتبااا معلاام و شاااگرد در فراینااد یاااددهی  -یااادگیری بااا هاام تفاااوت دارنااد و همچنااین پااژوهش صااورت گرفتااه
توسااط کاارام لینگلاار  ) 1443کااه سااه دیاادگاه رفتااارگرایی  ،شااناخت گرایاای و ساااختن گرایاای را بااه طااور همزمااان مااورد
بررساای قاارار داده اساات و بااه ایاان نتااایج دساات یافاات کااه در آمااوزش و پاارورش نااوین ،دیاادگاه شااناخت گرایاای نساابت بااه
دیااادگاه رفتاااارگرایی برتاااری دارد ،همساااویی دارد .همچناااین نتاااایج پاااژوهش دیوانگااااهی  ،)1382تحقیقااای را پیراماااون
اثربخشاای الگوهااای یاااددهی-یااادگیری انجااام داد و دریافاات کااه مناساالتاارین الگوهااای یاااددهی -یااادگیری در حیگااه
شااناختی قاارار دارنااد و ناااعمی  ،)1382در حیگااه آمااوزش هناار ،دریافاات کااه مناساالتاارین الگوهااای یاااددهی -یااادگیری
بااارای داناااشجویاااان تااارم اول ،پیاااروی از اصاااول شاااناختی اسااات و ابراهیمااای  )1382در پژوهشااای تحااات عناااوان مقایساااه
اثربخشاای تاا ثیر رسااانههااای تعاااملی و غیرتعاااملی باار ساارعت و دقاات یااادگیری ریاضاای دانااشآمااوزان دختاار سااال اول
راهنمااایی بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه رسااانه تعاااملی در مقایسااه بااا رسااانه غیرتعاااملی ،در افاازایش ساارعت و دقاات یااادگیری ،اثاار
بیشتری دارد را ت یید مینماید.
امروزه ،وهور فناوری های الکترونیکی باعث شااده اساات تا تاثیرات آنها در نظام آموزشاای ،به ویژه در فرایند یادگیری  -یاددهی،
بیشاااتر مورد توجه قرار گیرد .امروزه با اساااتفاده از امکانات فناوری جدید و با توجه به ابعاد م بت و منفی آن ،زمینه برای تغییر و
تحول در حرکت نظام آموزشی از حالت سنتی به سوی آموزش نوین ،فراهم شده است  .بنابراین تالش های بسیاری صرف رشد و
گسترش نرم افزارهای آموزشی گردیده است .آنچه مهم می باشد ،چگونگی طراحی آموزشی این نرم افزارهای آموزشی است .با
توجه به اهمیت طراحی آموزشااای در رسااایدن به نتایج مگلوب یادگیری و نتایج حاصااال از تاثیر فناوری های جدید بر آموزش و
یادگیری ،ب اید هرچه ساریعتر به بررسای فنون ،روشاها ،شایوه های عملی و چگونگی بهره گیری از طراحی آموزشای در ابزارهای
جدید آموزش ب ردازیم و با مقایساه ی رویکردهای مختلی طراحی آموزشای ،مناسال ترین رویکرد را انتخاب نماییم .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر ،تاکید بر بکارگیری چندرسانه ای طراحی شده مبتنی بر اصول طراحی آموزشی رویکرد شناختی در مقایسه با
چندر سانه ای مبتنی بر ا صول طراحی آموز شی رویکرد رفتاری ،می تواند

فر صت های جدیدی را برای آموزش و پرورش در

جهت نیل به اهدافش که همان ارتقاء سااگب یادگیری و عمق بخشاای دانش اساات ،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:

مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای...
 استفاده از اصول طراحی آموزشی شناختی در تهیه و تدوین چندرسانه ای های آموزشی
 استفاده از چندرسانه ای های تعاملی در کالس های درس و مدارس
 برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان ،جهت افزایش مهارت آنان در استفاده از چندرسانه ای ها
 تجهیز مدارس به دستگاه های سخت افزاری جهت کاربست روش ها ی فعال و نوین آموزشی از جمله چندرسانه ای
 همچنین به عالقه مندان و پژوهشگران این حوزه ،پیشنهاداتی ارائه می شود :
 اجرای پژوهش هایی در همین رابگه بر روی پسران
 اجرای پژوهش هایی در همین رابگه بر روی پسران و دختران در درس های مختلی و مقاطس تحصیلی گوناگون
 اجرای پژوهش هایی با عنوان حاضر بر روی گروه های نمونه با تعداد بیشتر و در مدت زمان طو نی تر
 مقایسااه ی آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری  ،شااناختی و ساااختن گرایاای باار میاازان یااادگیری و یااادداری
دانش آموزان
 مقایسااه ی آمااوزش چندرسااانه ای مبتناای باار رویکاارد رفتاااری  ،شااناختی و ساااختن گرایاای باار میاازان انگیاازه و پیشاارفت
تحصیلی دانش آموزان
 اجرای پژوهش در رابگه با بکارگیری رویکرد تلفیقی در طراحی چندرسانه های آموزشی
 اجرای پژوهش در رابگه با نقش و جایگاه روش های نوین آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران
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