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 چکیده

بر  ریما آموزش یشپاصل  تیبا رعا ياآموزش به کمک چندرسانه یرتأث یبررس باهدفپژوهش  نیا
دهم متوسطه شهرستان نقده با روش  هیآموزان پادانش یشناسستیدرس ز يریادگی زانیم شیافزا
         در سال بود کهآموزان پسر دانش هیپژوهش شامل کل يصورت گرفته است. جامعه آمار یشیآزماشبه

 صورتبهنفر انتخاب شدند و  75 ياخوشه يریگبا روش نمونه درس را انتخاب کرده بودند؛ نیا 95-1394
 يشدند. ابزار گردآور میو گروه کنترل تقس» الف و ب« شیآزما ينفره شامل، گروها 25به سه گروه  یتصادف

مورد  شانیو اعمال اصالحات ا مان مربوطه با معلدو جلس یآزمون ط ییها، آزمون محقق ساخته بود؛ رواهداد
 86/0 ییایپا بیکه ضر ییباز آزماو روش  73/0 ییایکرونباخ که پا يبا روش آلفا ییایقرار گرفت و پا دییتأ

با » الف« شیآزما از سه گروه به عمل آمد سپس گروه آزمونشیبه دست آمد، انجام شد. در ابتدا پ
چهار  یمذکور ط میبدون مفاه يابا چندرسانه» ب« شیماآز و گروه آموزش یشپ میمفاه يحاو ياچندرسانه

 یمحقق ساخته تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل با روش سنت ياافزار چندرسانهجلسه با استفاده از نرم
 لیآزمون به عمل آمد. آزمون تحلاز هر سه گروه پس زیآموزش ن انیکردند؛ در پا افتیآموزش را در

از آن بود که آموزش  یحاک یطورکلبه جیاست و نتا شدهاستفادهپژوهش  هیآزمون فرض منظوربه انسیکووار
آموزان شده است؛ لذا، دانش يریادگیموجب بهبود  ر،یما آموزش یشپاصل  تیبا رعا ياچندرسانه قیاز طر

                                                   
 ول:ؤمس سندهینو( یدانشگاه خوارزم ،یآموزش يارشد، تکنولوژ یکارشناس .1

afarahmadi92@yahoo.com( 
 مدرس تیدانشگاه ترب ،گروه علوم تربیتی ار،یدانش .2
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در  ریما آموزش یشپاصل  تیبا رعا ياچندرسانه قیمثبت آموزش از طر یرتأث انگریپژوهش حاضر ب یجنتا
 آموزان بود.دانش یشناسستیدرس ز يریادگی شیافزا

 ،یشناسستیدرس ز ،یآموزش ياچندرسانه ر،یما آموزش یشپاصل : يواژگان کلید
 رستانیآموزان دبدانش

 

 مقدمه

هاي انتقال مفاهیم، دستاوردهاي نوین و نتایج یکی از کانال عنوانبهآموزش 
هاي علمی، توانسته است گامی واال در راستاي یادگیري و ارتقاي عملکرد فعالیت

اي از سال ). واژه چندرسانه1386 و حسینی، زادهطالبیادگیرندگان در جامعه علمی بردارد(
د که با ترکیب چندین رسانه، کیفیت میالدي به بعد مطرح شد و تالش بر این بو 1950

امکان پیشرفت، تعامل، خالقیت و تعامل  هاياچند رسانه). 1993 ،1آموزش ارتقا یابد(هنیچ
اطالعات در  ارائهبا  هاايرسانه چند ).1996، 2کند(هافسترافزار را فراهم میبهتر کاربر و نرم

تمامی حواس یادگیرندگان را در ویدیو و  3ی، تصویر، پویانمایداص گوناگون يهاقالب
باعث جذب  ،سویکآموزشی از  هايايرسانه چندگیرند. کار می فرآیند آموزش به

آورد، تداوم یادگیرنده شده و از سوي دیگر با امکانات متنوعی که براي وي فراهم می
 هايياچند رسانه. از سویی میزان اثربخشی )1393رضوي، (کنندیادگیري او را تضمین می

اي که چندرسانه افزارنرمیک سري استانداردها و اصول علمی است؛  یرتأثآموزشی تحت 
؛ بنابراین براي گرددیمبر پایه اصول علمی و پژوهشی قوي باشند به یادگیري بهتر منجر 

ها توجه نمود از پژوهش آمدهدستبههاي آموزشی باید به مالك هايياچند رسانهتولید 
 هاياچند رسانهیت این اصول باعث صرف هزینه فراوان و کاهش کیفیت زیرا عدم رعا

اي آموزشی، چندرسانه ینهدرزمهاي جدید ). یکی از حوزه2008، 4گردد(کالركمی
 اصول طراحی آموزشی مایر است. یريکارگبه

                                                   
1. Henich 
2. Hofsteter 
3. Animation 
4. Clark 
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کند یعامل بیان م اي را در هفتهاي چندرسانهمایر اصول طراحی آموزشی در محیط
 اند از:که عبارت

ه از اي: کاربرد کلمات و تصاویر در کنار هم بهتر از استفاداصل چندرسانه -1
 است؛ ییتنهابهکلمات 

 ها استفاده شود؛اصل همایندي: کلمات همراه با تصاویر مرتبط با آن -2

 یانماییپو و بیان شفاهی بهتر از یانماییپوهاي حسی: دانش آموزان از اصل کانال -3
 ؛یرندگو متن یادمی 

و را به کار ها را یا با شنیداري توصیف کنید یا با متن؛ هر داصل کاستن: دیداري -4
 نبرید؛

تواند به اصل انسجام: افزودن دیداري، شنیداري و متن جذاب ولی نامربوط می -5
 یادگیري آسیب وارد کند؛

 فاده کنید؛ هاي مجازي استاي و مربی: از شیوه محاورهسازيیشخصاصل  -6

 یشپ: دشواري محتواي دروس را از طریق يبندبخشو  آموزش یشپاصل  -7
مدیریت  ترکوچکبندي کردن به اجزاء مفاهیم کلیدي و بخش آموزش

در طراحی  آموزش یشپ). پژوهش حاضر به کاربرد اصل 2005کنید(مایر، 
 پردازد.اي میآموزشی از طریق چندرسانه

 هايیطمحدر  2اصول طراحی آموزشی مایر، یکی از 1آموزش یشپاصل 
هاي مفاهیم براي نام و ویژگی آموزش یشپاي است. این اصل بیانگر این است که، چندرسانه

توانند قبل از مشاهده یک آموزان میکلیدي در یک درس فراهم شود. براي مثال، دانش
را دریافت کنند  یآموزش یشپمنظومه شمسی،  هايیارهسپویانمایی در مورد نحوه گردش 

منظومه شمسی مانند عطاره، زحل، زهره، زمین و... را یاد  هايیارهسکه در آن نام و ترتیب 
ي دهم دوره دوم دبیرستان قبل از پرداختن به موضوع شناسی پایهبگیرند. یا در درس زیست

م هاي جنسی، تقسیدر مورد سلول آموزش یشپ، 3نحوه انتقال وراثت از طریق دي ان اي
                                                   
1. Pretraining Principle 
2. Mayer, R.E 
3. DNA 
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گردد. همچنین قبل از مشاهده یک فیلم در مورد اینکه  ارائهسلولی، کروموزوم و ساختار آن 
را دریافت نمایند که  یآموزش یشپتوانند کند، فراگیران میسیستم گوارش چگونه عمل می

هاي باال و پایین مري و هاي مهم بدن مانند مري، ناي، حلق، دریچهدر آن نام و مکان اندام
 دهد. ا آموزش میمعده ر

شود که در آن تالش براي پردازش مواد در شرایطی آشکار می آموزش یشپاصل 
اصلی درس ممکن است نظام شناختی یادگیرنده را دچار رکود کند در شرایطی که شامل 

ها قبل از موضوع اصلی شود، اگر بعضی از پردازشمی ناآشناموضوعات یا مواد پیچیده و 
خواهد بود. براي مثال فراگیران، زمانی که یک پویانمایی بیانی در مورد صورت بگیرد مفید 

بینند، نیازمند ایجاد یک الگوي علت و معلولی هستند چگونگی کارکرد سیستم گوارش می
شود همچنین هاي دیگر میکه چگونه تغییر در یک بخش سیستم سبب ایجاد تغییر در بخش

دهد. با اطمینان از اینکه تم چه عملی انجام میالزم است درك کنند که هر بخش از سیس
توانیم به یادگیرنده کمک کنیم داند، میهاي هر بخش را مییادگیرنده از قبل نام و ویژگی

).  یادگیرندگانی که با محتواي آموزشی 2005تا زنجیره علت و معلولی را درك کند(مایر، 
 یشپدانند ممکن است نیازمند ي را میها مفاهیم کلیدآشنا هستند و از قبل نام و ویژگی

تواند به مبتدیان کمک کند تا پردازش محتواي پیچیده را با نباشند. اما این اصل می آموزش
، مدیریت کنند. بنابراین، دلیل اصلی ارائهدر زمان  یازموردنکاهش دادن مقدار پردازش اصلی 

یع و کاهش پردازش اصلی این است که این اصل با مدیریت، توز آموزش یشپبراي اصل 
کند(مایر، نماید و به یادگیري کمک مییادگیرنده، از بار شناختی اضافی جلوگیري می

و  کردن بافکرتالش مرتبط  میزانعبارت است از  شناختی بار). 2002، 1متیاس و وتزل
بالقوه با سایر فرایندهاي  صورتبه ... هنگامی کهادراك، حافظه، زبان ومانند استدالل 

باري است که در قالب اطالعات  ،شناختی بار دیگرعبارتبه ؛کندشناختی تداخل پیدا می
نگهداري  حافظه درپردازش دیگر  يهفعال در کنار اطالعات آماد يهبه حافظ واردشده

ها وانایی، تیبار شناختاگر معلمی مطالب آموزشی را بدون توجه به  ).2003، 2شود(سولرمی
 تنهانهها دشوار باشد، هاي شاگردان انتخاب کند و مطالب آموزشی براي آنو قابلیت

                                                   
1. Mayer, Mathias & Wetzell 
2. Sweller 
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هاي آموزشی دلسرد و آید، بلکه شاگردان نسبت به فعالیتیادگیري مطلوب به وجود نمی
 تنهانهآنان را منعکس کند،  يهادانسته یشپعالقه خواهند شد و اگر مطالب جدید بی

هاي آموزشی توجه نخواهند داشت، بلکه زمانی که باید براي پرورش عالیتشاگردان به ف
هاي جدید صرف شود، به هدر خواهد رفت؛ در صورت وجود حالت نخست، معلم توانایی

نیاز بپردازد و در صورت وجود باید قبل از شروع تدریس درس جدید، به ترمیم مفاهیم پیش
جهشی انجام دهد؛ یعنی باید آن دسته از  رتصوبهحالت دوم، وي باید عمل تدریس را 

اي دانند، در تدریس نادیده بگیرد و تدریس را از نقطههاي اجرایی را که شاگردان میهدف
اي آموزشی با رعایت ). طراحی و تولید چندرسانه1393دانند(شعبانی، آغاز کند که آنان نمی

به  تنهانهیري توجه دارد و به حالت نخست در فرایند آموزش و یادگ آموزش یشپاصل 
، بلکه تمام مفاهیم و اطالعات مبحث درسی را در پردازدیمنیاز فراگیران ترمیم مفاهیم پیش

دهد.  منطق نظري دیگر پشتیبان این اصل، نظریه رمز دوگانه اختیار شاگردان قرار می
دیداري و شنیداري  شدهارائهکند براي پردازش مواد اي که بیان می) است. ایده1986پاییور(
 یبار شناختگردد و از هاي مجزایی وجود دارد و با رعایت آن یادگیري تسهیل میکانال

 ).1394شود(سیف، کاسته می
زمانی که معلم در کالس درس با جدیت تمام مشغول تدریس و بیان مطالب درسی 

شویم ز سخنان ایشان را متوجه نمیکنیم اما باز بسیاري اهستند و ما با دقت به ایشان توجه می
شویم ایشان برند که تا معناي آن را از کتاب یا دوستان جویا میهمچنین مفاهیمی به کار می

اند. بنابراین مسأله اساسی این تحقیق از آن مبحث خارج شدند و به مطلبی دیگر وارد گشته
با  هاآني، عدم آشنایی آموزان در حین یادگیراین است که یکی از مشکالت اساسی دانش

شناسی سرشار از مفاهیم جدید باشد و درس زیستدر محتواي آموزشی می شدهارائهمفاهیم 
در این درس آشنایی با  یژهوبهآموزان و متنوع است؛ لذا رویکرد آموزشی مهم براي دانش

وزان قوي حق آمدانش اندازهبهآموزان ضعیف نیز است؛ همچنین دانش شدهارائهتمام مفاهیم 
تواند می آموزش یشپاي با رعایت اصل گیري از فناوري چندرسانهیادگیري دارند؛ بهره

توان با می درواقعهاي شیوه آموزش سنتی را برطرف کند. بسیاري از مشکالت و ضعف
بر پایه  یافتهسازمان هايياچند رسانهفراهم نمودن امکانات، تجهیزات و طراحی و تولید 
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هاي الزم براي بهبود یادگیري و هاي جدید آموزش و یادگیري، فرصتا و پژوهشهنظریه
در این  شدهانجامهاي آموزان را فراهم کرد. در ادامه چند نمونه از پژوهشارتقاء این دانش

 شود.  زمینه بیان می
یک بخش  هاآن) انجام شد. 2002هایی که توسط مایر، متیاس و وتزل(در پژوهش

ا در را ساختند که در آن یادگیرندگان تصویري از سیستم ترمز ر یآموزش شیپکوتاه 
شده و فراگیران  يگذارنامهاي مختلف آن کردند که بخشمشاهده می یشنماصفحه

ه کنند. هاي آن را مشاهدتوانستند بر روي هر بخش کلیک کرده و نام آن بخش و ویژگیمی
اندازه  را دریافت کردند متوسط آموزش یشپه طی سه مطالعه، یادگیرندگانی که این شیو

 یشپدند که دست آوردند و در آزمون یادگیري بهتر از یادگیرندگانی عمل کررا به 9/0اثر 
 را دریافت نکردند.  آموزش

) انجام شد، کارورزان 2002، (1در پژوهشی دیگر که توسط پوالك، چندلر و سولر
هاي ایمنی اي در مورد انجام آزمونچندرسانه هیلوسبهي آموزش مهندسی برق در یک دوره

همه اجزاي  آموزش یشپدر وسایل الکتریکی شرکت کردند. در این تحقیق به گروه بدون 
 یشپنشان داده شد و گروه داراي  کردندیمکار  باهمبرقی که در یک سیستم الکتریکی 

مشاهده کردند. در دو آزمایش جداگانه،  ییتنهابهچگونگی عملکرد هر جزء را  آموزش
انتقال عملکرد بهتري داشتند و نمره  آموزش یشپاز گروه بدون  آموزش یشپگروه داراي 

) در پژوهشی با عنوان 1999مایر و همکاران(را به دست آوردند.  1از  تربزرگاندازه اثر 
به این نتیجه دست  تیکاهش بار شناخ یلهوسبهاي آموزشی افزایش یادگیري در چندرسانه

اي، نسبت به روش ارائه به با توجه به اصول چندرسانه شدهیطراحاي یافتند که چندرسانه
؛  همچنین بیان کردند که، این شودآموزان میشیوه مرسوم موجب یادگیري بیشتر در دانش

 .است مؤثرآموزان مبتدي هاي پیچیده و داراي مفاهیم متعدد و دانشاصل براي درس
) با عنوان بررسی 1394هاي دیگري نیز توسط زارع، مهربان و ساریخانی(پژوهش

اي آموزشی بر میزان یادگیري و انگیزه پیشرفت در درس استفاده از چندرسانه یرتأث
میزان یادگیري دانشجویانی که درس  فیزیولوژي انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که

                                                   
1. Pollock, Chandler & Sweller 
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بودند نسبت به دانشجویانی که  یدهدآموزشاي آموزشی، فیزیولوژي را به شیوه چندرسانه
بودند، بیشتر است؛ میزان انگیزه پیشرفت  یدهدآموزشسنتی  صورتبهدرس فیزیولوژي را 

 دانشجویان در دو گروه ازلحاظ آماري تفاوت معناداري با یکدیگر نداشت. 
آموزشی  افزارنرم یرتأث). در تحقیقی با عنوان 1393شاکري، پاشا، جمشیدي و سیفی(

بر یادگیري و یادداري درس عربی سال اول متوسطه(دوره دوم) پسرانه آمل در سال تحصیلی 
افزار آزمایشی  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، کاربرد نرمبا روش شبه 93-1392

 . گرددیماي موجب افزایش یادگیري و یادداري درس عربی آموزش چندرسانه
اي بر ) در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش چندرسانه1391ی و غریبی(زارعی زوارک

ذهنی پایۀ چهارم شهر اراك  توانکمآموزان دختر میزان یادگیري و یادداري ریاضی دانش
اي آموزشی آموزانی که مطالب را از طریق چندرسانهبرتري میزان یادگیري و یادداري دانش

 . دریافت کرده بودند، نشان دادند
) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که، 1386انی (جعفرخزارعی زوارکی و 

ذهنی  توانکمآموزان اي به افزایش قدرت یادداري در دانشیادگیري با کمک چندرسانه
اي آموزشی بر یادگیري و چندرسانه یرتأث) پژوهشی با عنوان 1388. غریبی (انجامدیم

ذهنی پایه چهارم ابتدایی انجام داد. نتایج  توانکمآموزان یادداري مفاهیم ریاضی در دانش
اي دریافت آموزانی بود که مطالب را از طرق چندرسانهحاکی از برتري میزان یادگیري دانش

 کرده بودند. 
و  موضوعات یادگیري تریشدر این است که در ب این پژوهشاهمیت انجام 

نادیده  آموزش پیشاصل اي، هاي یادگیري چندرسانهدر محیط هاي صورت گرفتهآموزش
هاي طراحان محیط . الزم استگیردنمیاست. لذا، یادگیري بهینه صورت  شدهگرفته

که از تحمیل بار اضافه به  کارگیرندبهاي، اصولی را براي طراحی یادگیري چندرسانه
هاي مطالعات انجام شده از محدودیت. و یادگیري را تسهیل نماید کنده جلوگیري یادگیرند

اي، همایندي، انسجام هاي چندرسانهبیشتر تحقیقات مربوط به اصلاین است که  درگذشته
بسیار کمتر توجه شده است همچنین تحقیقات صورت  آموزش پیشو... است و به اصل 

فنی خوب  ریاضی و  در مورد موضوعاتیشتر باي هاي چندرسانهبا آموزش گرفته
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 توانمیکه آیا شود می سؤالاین  شدنمطرحاین نکته باعث ارتباط دارند. لذا  شدهتعریف
شناسی به براي آموزش مفاهیم زیست ايهاي چندرسانهدر آموزشرا  آموزش پیشاصل 

با مفاهیم سروکار  ،استاین درس از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار  ازآنجاکه؟ کار برد
محتواي  عنوانبهرا  شناسی دبیرستانزیستهمین خاطر، محقق در این پژوهش درس  . بهدارد

طراحی  يه. در این مقاله، نحواست و آزمایش انتخاب کردهکنترل مورد آموزش به گروه 
ی شناسمفاهیم درس زیستو تأثیر آن بر یادگیري  مایر آموزش پیشاصل  بر اساسآموزش 

 .است شدهارائهدبیرستان 
آموزش از طریق  یرتأثبررسی ، هدف از پژوهش حاضر، ذکرشدهبا توجه تحقیقات 

شناسی مایر بر میزان یادگیري درس زیست آموزش یشپاي با رعایت اصل چندرسانه
 است. آموزان پایه دهم دوره دوم دبیرستان شهرستان نقدهدانش

 روش
است.  شدهانجامآزمایشی هاي کاربردي و با روش شبهپژوهش ازجملهپژوهش حاضر 

ي دهم دوره دوم متوسطه است که آموزان پسر پایهجامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش
باشند. مطابق با آمار در مدارس شهرستان نقده مشغول به تحصیل می 1394-95در سال 
ي دهم دوره آموزان پایهدانش شهرستان، تعداد کل وپرورشآموزشاز طرف  شدهگزارش

نفر تعیین شد و با روش  75نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  93دوم دبیرستان 
هاي انتخاب گردید. بدین ترتیب که ابتدا لیست دبیرستان يادومرحلهاي گیري خوشهنمونه

تصادفی از  ورطبهدوره دوم متوسطه شهرستان نقده استخراج و در مرحله بعد یک مدرسه 
بین لیست انتخاب شد. در این پژوهش از بین دو مدرسه دوره دوم دبیرستان، مدرسه امام 

نفره شامل،  25تصادفی به سه گروه  صورتبهآموزان خمینی(ره) انتخاب گردید و دانش
 و گروه کنترل تقسیم شدند.» ب«، آزمایش»الف«گروه آزمایش

کوتاه پاسخ  سؤال 15این آزمون شامل ساخته بود، ها؛ آزمون محقق ابزار گردآوري داده
شناسی بود که آموزان از مطالب درس زیستسنجش میزان یادگیري دانش يبراو تشریحی 

 73/0لحاظ شد. پایایی آزمون با دو روش آلفاي کرونباخ که پایایی  5/1تا  1 سؤالنمره هر 
به شد. براي تعیین روایی به دست آمد، محاس 86/0و روش بازآزمایی که ضریب پایایی 
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آزمون از روایی صوري و منطقی استفاده گردید. به این صورت که پژوهشگر با توجه به 
مبانی نظري تحقیق و نظر معلمان مربوطه اصالحات الزم را در دو جلسه اعمال نموده و مورد 

 آزمون استفاده شد. آزمون و پسدر پیش شدهیینتعایشان قرار گرفت. آزمون  یدتائ

پژوهشگر که  موردنظراي چندرسانه کهیناتوجه به  اي: باطراحی و تولید چندرسانه
گردد موجود  یآموزش یشپشناسی باشد و شامل مفاهیم مناسب براي آموزش درس زیست

ز مشکالت یکی ا ازآنجاکهاي نمود. نبود؛ پژوهشگر اقدام به طراحی و تولید چندرسانه
آموزان در حین تدریس معلم، عدم آشنایی با کل مفاهیم درس جدید است؛ دانش

 شدهیطراحطوري  افزارنرماند و اي به این مهم توجه نمودهپژوهشگران در طراحی چندرسانه
آموزان قبل از شروع درس با گردد. دانشآموزان میدانش یازموردناست که شامل مفاهیم 

اي مفاهیم را پیش از چندرسانه کهيطوربهشوند آن درس آشنا می یازردنموتمام مفاهیم 
آموزان قبل از ورود به بحث دهد. براي مثال، دانشآموزش می هاآنآموزش درس جدید به 

شامل تعریف و  یآموزش یشپ، یادگیرندگان "چه موادي در چه غذاهایی وجود دارد؟"
کربن(قندها، گلوکز و فروکتوز، الکتوز و  هايهاي مفاهیمی از قبیل هیدراتویژگی

 کنند.ها) را دریافت میها، کلسترل، پروتئیناي(نشاسته، چربیساکارز)، فیبرهاي تغذیه
آزمون به آموزان پیشاي از همه دانشاز تدوین سناریو و طراحی و تولید چندرسانه پس

 25» ب«نفر، آزمایش  25» الف«تصادفی در سه گروه آزمایش  صورتبهعمل آمد، سپس 
ها آموزش آغاز شد و طی چهار نفر قرار گرفتند. بعد از مشخص شدن گروه 25نفر و کنترل 

اي که شامل مفاهیم با استفاده از چندرسانه» الف«جلسه در دو هفته متوالی گروه آزمایش 
 یشپاي بدون مفاهیم با استفاده از همان چندرسانه» ب«بود، گروه آزمایش  یآموزش یشپ

اي) درس چندرسانه افزارنرمو گروه کنترل با روش رایج سنتی(بدون استفاده از  یشیآزما
آزمون به عمل آمد ها، از هر سه گروه پسشناسی را دریافت کردند. بعد از آموزشزیست

از  آمدهدستبهشناسی مشخص شود. نتایج آموزان از درس زیستتا میزان یادگیري دانش
 .گرددیمدر ادامه بررسی آموزش سه گروه 
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 نتایج
و گروه » الف، ب«آزمایش  يهاگروهي پژوهش، توصیف نمرات قبل از بررسی فرضیه
 است.  شدهیانب 1کنترل در جدول شماره 

 هاي آموزشیهاي آماري گروه. ویژگی1جدول 
حجم  گروه   

 نمونه
حداقل  حداکثر نمره

 نمره
 انحراف معیار میانگین

آزمایش الف، با  آزمونپیش
 آموزش یشپ

25 9 3 34/5 72/2 

آزمایش ب، 
 یشپبدون 

 آموزش

25 6 3 65/4 35/2 

کنترل بدون 
 ايچندرسانه

25 6 4 71/4 22/1 

آزمایش الف، با  آزمونپس
 آموزش یشپ

25 20 18 12/19 33/1 

آزمایش ب، 
 یشپبدون 

 آموزش

25 20 14 33/16 53/2 

کنترل بدون 
 ايچندرسانه

25 18 10 51/14 64/2 

آزمون نسبت شود، نمرات هر سه گروه در پسه میمالحظ 1در جدول شماره  کهچنان
است و این نتیجه در گروه آزمایشی الف، که با روش  یداکردهپآزمون افزایش به پیش

تحت آموزش قرار گرفتند بیشتر است  یآموزش یشپاي همراه با مفاهیم چندرسانه
آزمون آن ) و  میانگین پس34/5آزمون (گروه آزمایش الف، میانگین پیش کهيطوربه
)، میانگین آموزش یشپاي بدون مفاهیم )، گروه آزمایش ب(روش چندرسانه12/19(

)، 71/4آزمون()؛ و گروه کنترل میانگین پیش33/16آزمون () و پس65/4آزمون(پیش
توان به این توصیف دست می 1) است. بر اساس نتایج مندرج در جدول 51/14آزمون(پس

موجب بهبود یادگیري  آموزش یشپاي همراه با مفاهیم زد که، آموزش با روش چندرسانه
ي پژوهش آموزان دبیرستانی شده است. براي تحلیل آماري فرضیهششناسی داندرس زیست
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مفروضات روش تحلیل کوواریانس است ابتدا  شدهیبررسکه با آزمون تحلیل کوواریانس 
 بررسی شد. 

 -با آزمون کلموگروف فرضیشپاین اول، طبیعی بودن توزیع نمرات:  فرضیشپ
 .شده استارائه 2در جدول مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن  1اسمیرنوف

 
 هااسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده -. آزمون کلموگروف2جدول

 K-S P- Value حجم نمونه گروه   

آزمایش الف، با  آزمونپیش
 آموزشپیش

25 953/ 298/ 

آزمایش ب، بدون 
 آموزشپیش

25 836/ 194/ 

کنترل بدون 
 ايچندرسانه

25 948/ 176/ 

آزمایش الف، با  آزمونپس
 آموزشپیش

25 231/1 463/ 

آزمایش ب، بدون 
 آموزشپیش

25 894/ 144/ 

کنترل بدون 
 ايچندرسانه

25 886/ 265/ 

 
 95دهد که در سطح اطمینان ، نشان می2ها در جدول شمارهنتایج بررسی داده

آزمون ش)، نمرات متغیر وابسته(میزان یادگیري) در سه گروه مستقل در پی=05/0αدرصد(
 05/0الذکر از فوق در آزمون Pمقدارهاي  چراکهآزمون داراي توزیع نرمال هستند، و پس
 ست.استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس برقرار ا فرضپیشاست. لذا اولین  تربزرگ

ها براي بررسی برابري واریانس 2آزمون لون ها:دوم، همگونی واریانس فرضیشپ
 است. شدهدادهنشان  3در جدول استفاده شد که نتایج 

 

                                                   
1. Kolmogorov-Smirnov 
2. Levene 
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 ها . آزمون لون جهت بررسی برابري واریانس3جدول
 سطح معناداري df1 df2 آزمون لون گروه

 /932 73 2 073/0 آزمونپیش
 /600 73 2 811/0 آزمونپس

توان گفت واریانس باشد، می 05/0چنانچه سطح معناداري در آزمون لون بیشتر از 
، و معناداري آزمون لون 3ها از تجانس برخوردار است. با توجه به نتایج جدول شماره گروه
هاي فرض پیشبهبا توجه است.  تائیدها مورد بیشتر است، فرض برابري واریانس 05/0که از 

و قادر به بررسی  دارندي این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را ها، دادهشدهبیان
 ها در متغیر وابسته هستند.تفاوت گروه

 یشبرافزا آموزش یشپبا رعایت اصل  ايک چندرسانهآموزش به کم فرضیه پژوهش:
 است. مؤثرآموزان پایه دهم متوسطه شهرستان نقده شناسی دانشمیزان یادگیري درس زیست

 آموزان. آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی سه نوع روش تدریس بر یادگیري دانش4جدول
مجموع  گروه 

 مربعات
df  میانگین

 مربعات

F  سطح
 معناداري

آزمایش الف، با 
 آموزشپیش

 000/0 109/81 274/25079 1 274/25079 آزمونپیش
 000/0 733/43 723/3833 2 723/3833 گروه
 - - 662/42 71 277/6850 خطا
 - - - 75 000/110316 کل

آزمایش ب، 
بدون 

 آموزشپیش

 036/0 586/38 654/3412 1 654/3412 آزمونپیش
 016/0 012/21 288/614 2 288/614 گروه
 - - 010/471 71 304/5983 خطا
 - - - 75 000/56782 کل

کنترل بدون 
 ايچندرسانه

 039/0 369/14 932/54 1 932/54 آزمونپیش
 041/0 735/4 685/18 2 685/18 گروه
 - - /863 71 534/91 خطا
 - - - 75 000/28683 کل

از تعدیل نمرات  دهد که پسنشان می 4ها در جدول شمارهنتایج بررسی داده
، اختالف معناداري در میانگین نمرات )α=05/0(درصد 95آزمون، در سطح اطمینان پیش

با » الف«آزمون سه گروه آموزشی شامل؛ گروه آزمایش آزمون و پسآموزان در پیشدانش
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با استفاده از » ب«آموزش مایر، گروه آزمایش اي و رعایت اصل پیشاستفاده از چندرسانه
از  فادهاستمایر و گرو کنترل بدون  آموزش پیشاي بدون رعایت اصل چندرسانه
 05/0اي وجود دارد؛ چنانچه در جدول مشخص است سطح معناداري از چندرسانه
توان بیان کرد که میانگین نمرات سه گروه درصد می 95تر است. بنابراین با اطمینان کوچک

آماري داراي اختالف معنادار  ازلحاظآزمون یکسان نبوده و آزمون و پسآموزشی در پیش
آزمون بیشتر شده است. در ادامه این پرسش آموزان در پسمرات دانشن کهطوريبههستند 

در سه گروه آموزشی یکسان است؟ نتایج بررسی  شدهمشاهدهشود که آیا اختالف مطرح می
درصد، استفاده از آموزش  95دهد در سطح اطمینان نشان می 4ها در جدول شماره داده

(گروه آزمایش الف)، نمره میزان یادگیري مایر آموزش پیشاي با رعایت اصل چندرسانه
شناسی در مقایسه با گروه کنترل و گروه آموزش با آموزان را در درس زیستدانش

 = α 05/0(مایر افزایش داده است زیرا:  آموزش پیشبدون رعایت اصل اي چندرسانه

هاي آموزشی تصادفی در گروه طوربهآموزان دانش ازآنجاکه. سطح معناداري) =000/0<
اي با رعایت اصل روش آموزش چندرسانه تأثیرنتیجه  شدهحاصلبودند، اختالف  شدهتقسیم
توان گفت که این روش آموزشی میزان درصد می 95است. لذا با اطمینان  آموزشی پیش

 شناسی افزایش داده است.آموزان را در درس زیستیادگیري دانش

 گیريو نتیجه بحث
 هايياچند رسانهافزارها و در حال حاضر مؤسسات و مراکز مختلفی اقدام به تولید نرم

در  آنچهگیرند. کنند که با توجه به نوع آموزش، در اختیار فراگیران قرار میآموزشی می
ها هاي آموزشی نیاز به توجه ویژه دارد، اصول طراحی آموزشی آنبرنامه گونهیناتولید 

موزشی باید متناسب با اهداف و نیاز فراگیران باشد، شرایط یادگیري را براي است. طراحی آ
گانه طراحی آموزشی مایر ها تسهیل نماید و کیفیت یادگیري را ارتقاء بخشد. اصول هفتآن

است که پژوهش حاضر  آموزش یشپبه این مهم توجه ویژه دارد؛ یکی از اصول وي، اصل 
 است. گرفتهانجامدر آن راستا 

 یشپاي با رعایت اصل آموزش از طریق چندرسانه یرتأثبررسی  باهدفپژوهش حاضر 
آموزان پایه دهم دوره دوم شناسی دانشمایر بر میزان یادگیري درس زیست آموزش
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دبیرستان شهرستان نقده انجام شد. جهت بررسی فرضیه پژوهش، میزان یادگیري 
، تحت تعلیم آموزش یشپبا رعایت اصل اي آموزانی که با روش آموزش چندرسانهدانش

اي بدون رعایت اصل آموزان روش آموزش چندرسانهقرار گرفتند با میزان یادگیري دانش
ها بیانگر این اي) مقایسه شد.  نتایج بررسی دادهو گروه کنترل(بدون چندرسانه آموزش یشپ

آموزان در سه شیوه آموزشی تفاوت معنادار است. است که، بین میزان یادگیري دانش
اي با رعایت اصل آموزانی که تحت آموزش چندرسانهکه میزان یادگیري دانش ترتیبینابه
اي بدون رعایت بت به گروه تحت آموزش با روش چندرسانهقرار گرفتند، نس آموزش یشپ

بیشتر است. لذا نتایج نشان داد که آموزش از  ياچندرسانهو گروه بدون  آموزش یشپاصل 
آموزان در یادگیري دانش یشبرافزامایر  آموزش یشپاي با رعایت اصل طریق چندرسانه

هاي مایر، متیاس و با یافتهمثبت دارد. نتایج این پژوهش  یرتأثشناسی درس زیست
 زارع، مهربان و)، 1999، مایر و همکاران()2002پوالك، چندلر و سولر، (، )2002وتزل(

)، زارعی زوارکی و 1393اکري، پاشا، جمشیدي و سیفی(ش، )1394ساریخانی(
همسو است. همگی  )1386انی (زارعی زوارکی و جعفرخاو  )1388غریبی ()، 1391غریبی(

دانند و نتایج می مؤثرآموزشی را در یادگیري فراگیران  هايياچند رسانهاز  ادهاستفمحققان 
چند ها حاکی از برتري میزان یادگیري  فراگیرانی است که مطالب را از طریق آن

لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات  اند.آموزشی دریافت کرده هاييارسانه
آموزشی با رعایت اصول طراحی آموزشی در  هايياسانهچند رمشابه، الزم است کاربرد 

توان نتیجه بندي کلی میقرار گیرد. در یک جمع موردتوجه ازپیشیشبمراکز تعلیم و تربیت 
اي استفاده از چندرسانهگونه بیان نمود که، پژوهش را با توجه به پیشینه تحقیقات گذشته این

و تا زنجیره علت د به یادگیرنده کمک کند توانمی آموزش یشپآموزشی با رعایت اصل 
را  ارائهدر زمان  یازموردنبه مبتدیان کمک کند تا پردازش اصلی معلولی را درك کند، 

از بار شناختی اضافی جلوگیري نماید و به یادگیري کمک کند، یادگیري ، مدیریت کنند
افزایش میزان انگیزه ، موجب هاي پیچیده و داراي مفاهیم متعدد را تسهیل نمایددرس

، قادر آموزش یشپاي آموزشی با رعایت اصل چندرسانه ازآنجاکهفراگیران شود.  پیشرفت
بهینه  یجهدرنتبه تسهیل یادگیري، مدیریت بار شناختی، امکان تکرار مطالب تاحدتسلط و 
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کردن آموزش و یادگیري است و براي فراگیران امکان پیشرفت در یادگیري را متناسب با 
باید با  یررسمیغآورد، مراکز و مؤسسات آموزش رسمی و ها فراهم مینیازهاي آن

اي تحول ایجاد کنند و هاي آموزشی چندرسانهگیري از این اصول در طراحی برنامهبهره
 زمینه ارتقاء کیفیت یادگیري را فراهم سازند. 

شناسی، درس زیستآموزان در یکی از مشکالت یادگیري اکثر دانش ازآنجاکهبنابراین 
آموزان حق عدم درك صحیح از کل مفاهیم یک درس خاص است همچنین همه دانش

اي با گیري از روش آموزش از طریق چندرسانه؛ بهرهرادارندیادگیري کامل و درست 
توان تواند مثمر ثمر باشد درواقع میمایر در آموزش این افراد می آموزش یشپرعایت اصل 

رعایت اصل  یژهوبهاي و رعایت اصول طراحی آموزشی صحیح چندرسانه با طراحی و تولید
آموزان فراهم ي دانش، فرصت پیشرفت و ارتقاء کیفیت یادگیري را براي همهآموزش یشپ

 .رسانی به فراگیران کشورمان برداشتدر خدمت مؤثرساخت و گامی 
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