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  چکیده
و  يریادگیبر  هايامتحرك در چند رسانه یوجود عامل آموزش ریتأث یپژوهش حاضر باهدف بررس

 ییآموزان دختر سال سوم راهنمادانش هیشامل کل يآموزان صورت گرفته است. جامعه آماردانش يادداری
آموزان انتخاب نفر از دانش 60سترس در د يریگشهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه 6 هیناح 4منطقه 

با طرح  یشیشدند. روش پژوهش شبه آزما میتقس شیبه دو گروه کنترل و آزما یصورت تصادفو به
آموزان هر دو گروه دانش يآموزش بر رو يآزمون با گروه کنترل بوده است. قبل از اجراپس -آزمونشیپ
 یجلسه آموزش 4 یط شیگروه آزما وزش،منظور ارائه آماجرا شد. به یآموزش يمربوط به محتوا آزمونشیپ

مستقل  ریدوراز متغو گروه کنترل به دندیمحقق ساخته آموزش د یبر عامل آموزش یمبتن ياچندرسانه قیاز طر
 يریادگیبه عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  يادداریو  يریادگیآزمون پس ان،ینگاه داشته شد. در پا

ها پژوهش از داده لیوتحلهیتجز يبود. برا يریادگیبا آزمون  يمواز يادداریمحقق ساخته و پرسشنامه 
) انسی(کووار ی) و استنباطاریانحراف استاندارد، انحراف مع ن،یانگی(م یفیتوص يآمار يهاشاخص
 يامتحرك در چندرسانه یبود که عامل آموزش نیاز ا یآمده حاکدستبه جینتا یطورکلشده است. بهاستفاده
نقش مؤثر  انگریپژوهش ب نیا جینتا ن،یآموزان شده است؛ بنابرادر دانش يادداریو  يریادگی شیافزاباعث 

  آموزان بود.دانش يادداریو  يریادگی شیمتحرك در افزا یبر عامل آموزش یمبتن ياچندرسانه

  .يادداری ،يریادگیمتحرك،  یعامل آموزش ،ياچندرسانه ،یکیالکترون يریادگی: يواژگان کلید

                                                   
 سندهی(نو یئدانشگاه عالمه طباطبا ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،یآموزش يکارشناس ارشد تکنولوژ .1

 .)esmaeili_z_b@yahoo.com :ولؤمس
 .یئدانشگاه عالمه طباطبا دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه تکنولوژي آموزشی، اریدانش .2
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  مقدمه
گریسون ( سازندمیاین ابزارها هستند که ما را  ،ازآنپسو  سازیممیما ابزارهایمان را 

کنونی  مشخصات دنیاي). 9 ص 1384 موحد،صفایی و  زوارکی آندرسون، ترجمه زارعیو
 .گیردمیمختلف علمی و صنعتی صورت  هايزمینهسریعی است که در  هايدگرگونی

یادگیري بشري است امروزه با ورود  هايحوزه ترینمهمنیز، که از  وپرورشآموزش
نیازها در این  تریناساسیآموزش از  چراکه نیست، دورنوین، از این تحوالت  هايفناوري

  تحوالت است.
اصلی و اساسی تمامی  ارتباط محور درواقعاست.  پذیرامکانآموزش بر پایه ارتباط 

 ارتباط بدون حضور رسانه ممکن نیست، گیريشکل ازآنجاکه .تعامالت آموزشی است
مان از متن و تصویر و أآموزشی که تو. است ضروريبنابراین حضور رسانه براي آموزش 

  .گیردمیقرار  هاايرسانه چنددر حوزه  کندمیدر راستاي یادگیري استفاده  پویانماییصدا و 
که به گسترش  باشندمینوین  دستاوردهاي، یکی از ايچندرسانه هايفناوري درواقع

عرصه  عالوه بر اندتوانستهو در این زمینه  اندکردهدانش در عرصه اطالعات کمک فراوانی 
 ثر واقع شود.ؤم نیز وتربیتتعلیمتبلیغات و ارتباطات جمعی و اطالعاتی در عرصه 

کنند که اگر افراد در امر یادگیري خود، درگیر باشند میمحققان آموزشی یادآوري  
آموزند و هرچه بیشتر حواس یادگیرنده در کسب اطالعات به کار گرفته شود یعنی بهتر می

هاي یابد؛ بنابراین، اگر فناوريکل فرد درگیر باشد میزان یادگیري نیز افزایش می
اختیار یادگیرندگان قرار دهند، را در  حسی چنداي تجارب صحیح و تعاملی چندرسانه

 ذوفن،( کنندتوانند به معلمان در بهبود کیفیت و گیرایی و جذابیت آموزش کمک می
1386.(  
رعایت شود، تا  خوبیبه ايچندرسانهدر این راستا باید معیارها و اصول طراحی و تولید  

تا ساخت  مندهرهباز مزایا و محاسن این دستاورد  بهترچهرا هر  آموزاندانشبتوان 
 وسیلهبدینو  و عالقه بیشتري به یادگیري مباحث و اصول درسی بپردازد باانگیزه آموزاندانش

 د.یآ دست به اثربخشیادگیري معنادار در پیروي از یادگیري 
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 به کمک رایانه، آموزش. شودمی برداريبهرهمختلفی در آموزش  هايشیوهرایانه به 
از کاربرد رایانه در فرایند  هایینمونه ،آموزش متکی بر رایانه آموزش با مدیریت رایانه و

متکی بر  آموزشی ). در نظام1392 رضوي، نوروزي و( روندمی شمار به یادگیري –یاددهی 
آموزشی در نظام رایانه  هايپیامطراحی  .شودمیرایانه براي ارائه آموزش استفاده  رایانه از

 سازيشبیهو  تکرار و تمرین، معلم خصوصی هوشمند، از تنوع باالیی برخوردار است.
  .گذاردمیاست که نظام متکی بر رایانه به نمایش  هایینمونه

 فردمنحصربه هايجذابیتو  ايرایانهفناوري جدید  پرشتاب هايپیشرفتامروزه به اثر 
یادگیري  هايمحیطخاص نوجوانان طراحی و تولید طور بهرایانه براي کلیه افراد و 

  است. پیداکردهپذیرش و مقبولیت  ايچندرسانه
در حال حاضر ایجاد و خلق یک تجربه یادگیري الکترونیکی منوط به وجود تعهد عمیق  

وان این بتآن  واسطۀبهاست که  هاییراهمتفاوت این رسانه و  هايویژگینسبت به شناخت 
این یادگیري  درواقع .قرارداد مورداستفادهرسانه را به بهترین وجه در جهت انتقال یادگیري 

در  ايچندرسانه هايفناورياز  ايمجموعهو پیوندد میدر محیط شبکه و اینترنت به وقوع 
 موحد،صفایی و  زوارکی آندرسون، ترجمه زارعیگریسون و( روندمیایجاد آن به کار 

1384.(  
مقدماتی و یا دریافت آن از سوي کاربر با داشتن اطالعات  در یادگیري مبتنی بر رایانه، 

خالقانه به کسب  هايفعالیتبینش و بصیرت و  ،مسئلهحل  رایانه از طریق آزمایش و خطا،
آموزشی مربوط به  افزارهاينرم .آیدمیتجارب جدید و سطوح باالتري از یادگیري نائل 

مرسوم  هايبرنامهآموزشی و  هايبازيطراحی مهندسی و صنعتی،  ،سازيمتحرك نقاشی،
  ).1386امیرتیموري، ( اندجملهاز این  سازيشبیهبه 

 چندالزمه گسترش تکنولوژي اطالعات و ارتباطات در آموزش استفاده از  درواقع
البته تنها دسترسی به کامپیوتر و  است و ايچندرسانه هايسیستمآموزشی و  هايايرسانه
کافی نیست بلکه باید در این  آموزاندانشثر ؤم در مدارس براي یادگیري هاايرسانه چند

تا  تولیدشدهطراحی و  ايحرفه ايگونهبه آموزاندانشیادگیري  هايفعالیتمنابع  ،هازمینه
ارکان توسعه کشور  ترینمهمیکی از  عنوانبهاگر آموزش را  الزم را ایجاد کند. اثربخشی
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در ها ايرسانه چند پراهمیتبه نقش  انیمتومیبدانیم پس در این صورت  هازمینه همۀدر 
 وپرورشآموزشدر  هاايرسانه چندگفت ورود  توانمی پیشبرد اهداف توسعه پی ببریم.

مطالعات  ایجاد کرده است. آموزاندانشتدریس و عملکرد تحصیلی درزمینۀ انقالبی را 
آموزشی تحت یکسري از اصول و استاندارهاي  هاايرسانه اگرچندحاکی از آن است که 

 نیازهاي تأثیرگذاریک ماده آموزشی  عنوانبه توانندمی ،علمی طراحی و تولید شوند
  را برطرف سازند. آموزاندانشیادگیري 

متنوع و گوناگون و  هايمحركاز  سرشاربا فراهم کردن محیط غنی و  هاايرسانه چند
 مسئلهو حل  ترعمیقو  مؤثرتربه یادگیري  تواندمی آموزدانشبرقراري تعامل و ارتباط با 

 20آن است که افراد تنها  دهندمییادگیري را افزایش  هاايرسانه چندعلت اینکه  بینجامد.
 بینندمینچه را که آدرصد  50و  شنوندمیدرصد آنچه را که  30و  بینندمیدرصد آنچه را که 

همزمان انجام دهند  شنوندمیو  بینندمینچه را که آاگر  آنکهحال ،گیرندمی یاد شنوندمیو 
با فراهم کردن تجارب پویا باعث  هاايرسانه یابد. چندمیدرصد افزایش  80یادگیري آنان به 

نیز در مقاله  1) و البته وو1383(رضوي،  گردندمیپایه  هايمهارتافزایش سرعت یادگیري 
عوامل و مسائل در  با استفاده از عوامل آموزشی: ايچندرسانهیادگیري  هايمحیططراحی 

  این امر اذعان داشته است. به 2009 سال
ه به هستند که با توج ايرسانه هاينظام ازجملهآموزشی  هايايرسانه چند درواقع 

با  ویادگیري سازگار شوند  هايسبکبا انواع  راحتیبه توانندمی شانحسیماهیت چند 
ترجمه  گوناگون تعامل یادگیري آسان و پایدار را فراهم کنند (شارپ، يهاشکل

 ،آموزش دیگرنسبت به اشکال  ايچندرسانهمزیت  ترینمهم" ).1378 بارزنجانی،
و  بازخورد است اطالعات و دستیابی سریع آن در فراهم کردن عرصه در پذیريانعطاف

سواد  واین است که به یادگیري یادگیرندگان کمک کند  ايچندرسانه کارگیريبههدف از 
  ).284 ، ص1392رضوي، نوروزي و ("آنان را باال ببرد 

آموزشی، پژوهش درباره  هايايرسانه چند حوزةیکی از قلمروهاي جدید پژوهشی در 
. در این راستا گراستنمایشاثرات مفید وجود عامل آموزشی متحرك بر روي صفحه 

                                                   
1. woo 
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استفاده از عامل آموزشی متحرك به افزایش عالقه و انگیزه یادگیري هر چه بهتر با  توانمی
 چند درزمینۀیکی از قلمروهاي جدید  همچنین  مباحث درسی براي کاربران پرداخت.

محیط  سرتاسرراهنما در  عنوانبهآموزشی وجود شخصیت و عامل آموزشی  هايايرسانه
عالقه به استفاده از این عامل آموزشی رو به افزایش است که اخیرًا  ايچندرسانهیادگیري 

به افزایش  نوین در آموزش سنتی، هايفناوريمطالعات بیانگر آن است که استفاده از و  است
  ).4 ص ،1390 سعیديعابدي و  نقل از زمانی، به 2003(دامنز،  انجامدمییادگیري  اثربخشی

آموزشی  ايچندرسانهنظر به اینکه در کشورهاي امروزي و از آن جمله در ایران تولید 
مختلف  هايپایهدر  هاايرسانه چنداست و استفاده از  برخورداراز رشد به خصوصی 

و  است توجهقابلدر راستاي یادگیري ها آنکردن  ترغنیتحصیلی در حال گسترش است 
است که براي تسهیل  ايگونهتحرك یک شخصیت واقعیت در این زمینه عامل آموزشی م

آموزشی یا مهارت  برنامۀآموزشی حاوي  افزارهاينرمو در  شدهطراحیو افزایش یادگیري 
  .رودمیآموزشی به کار 

افق آموزشی برخوردار  توسعۀدر جهت  ايالعادهفوقیادگیري الکترونیکی از ظرفیت  
اقدام کرد. عامل آموزشی  هاايرسانه چندکردن حوزه  ترغنیاست و در این راستا باید به 

 مورداستفادهتحقیقات در  " موضوعی نوظهور در این عرصه مطرح است. عنوانبهمتحرك 
این ابزارها  از موردبیست سال دارد. دو  از بیش ايگذشته، ايچندرسانهیادگیري  از ابزار

ادیسوپ، (اسچرودر و  "امل آموزشیهوشمند و عو هايسیستمخصوصیتدریس: عبارتنداز
  ).43 ص 2012
عظیمی در حمایت از یادگیري هستند  بالقوهداراي نیروي  آموزشی متحرك هايعامل 

،  2009 وو،( دارا باشندکالس واقعی  یک محیط یادگیري، سازيشبیه هايقابلیت چراکه
اعضاي  عنوانبه، چون عامل آموزشی متحرك دهدمینشان  هاپژوهش هايیافته ).202 ص

که نیاز هایی محیطبا یادگیرندگان در  هاآن، شودمیگرفته  نظر در هاانساناجتماعی مشابه به 
نتایج  متحرك آموزشی عاملبنابراین  .اندتعاملثراست در ؤبه ارتباطات و تعامالت م

 آموزشی، هايعامل درواقع همان).( کندمییادگیري گروهی تولید افزایش در  تريقطعی
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و راهنماي  شوندمیظاهر  نمایشصفحهدر  دهندهارائه عنوانبهکه  اندواقعی کاراکترهاي
  ).28 ص، 1201، (کلربوت و هیدیک اندايچندرسانهمحیط یادگیري  سرتاسرکاربر در 

 درارائه آموزش شبیه به تدریس معلم  براي متحرك آموزشی عاملاستفاده از یک 
 تواندنمیدرس است اما یک عامل آموزشی متحرك، مشابه یک معلم واقعی نیست،  کالس

تا  شدهواقعیک سیستم یادگیري  است که در وجود داشته باشد، بنابراین نیاز تنهاییبه
تحقیقات نشان " .)204 ص، 2009(وو،  کندآموزشی فراهم  اندازيراهپشتیبانی را براي 

محیط یادگیري  در هانقشکه عوامل آموزشی داراي توانایی براي نمایش بسیاري از  دهدمی
 .سازيتست ،سازيمدل، گريمربی، بنديچارچوب، دادن شرحهستند مانند  ايچندرسانه

(اسچرودر و  دارندیا یک مربی را  دهندهآموزشعوامل آموزشی اغلب نقش یک  حالبااین
 ايچندرسانهآموزشی در محیط یادگیري  فاده از عواملاست " ).43 ص 2012 ،2ادیسوپ

را  چهرهبهتعامالت انسانی چهره  چراکه شودمیمنجر به پذیرش بیشتر یادگیرندگان 
  .)53 ص ،1389 باغی،(قره "کندمی سازيشبیه

گرفته  نظر در عامل آموزشی متحرك براي گسترش یک سیستم آموزش هوشمند امروزه
بیانگر آن است که وجود احساسات عامل  هایافته .)2012 ،(اسچرودر و ادیسوپ شودمی

 باشد آموزاندانشانگیزه و یادگیري  سازيبهینه در استفادهقابل تواندمیآموزشی متحرك 
 .)2007 ،3بیلور، شن و پالس (کیم،

آموزشی در  عامل سازيپیادهاز زمان و منابع به طراحی و  توجهیقابلمقدار  ،کهدرحالی
 مبتنی بر هايسیستم آوريفناخیر در  هايپیشرفت، شودمیداخل محیط یادگیري سپري 

  است. ترکردههصرفو مقرون به  تردسترسقابلرایانه استفاده از عامل آموزشی را براي مربیان 
یادگیري علوم از طریق  "عنوان با) 2005( 4از سویی پژوهش دانسورث و اتیکسون

در محیط یادگیري مبتنی بر رایانه زمانی مطالب  آموزدانشبیانگر آن است که  " ياچندرسانه
تصویر نیز وجود  که در آن همراه متون ارائه شده بر روي صفحه نمایشگر گیردمیرا بهتر یاد 

                                                   
1. Heidig & Clarebout 
2. Schroeder & Adesope 
3. Kim, Baylor, Shen & PALS 
4. Dunsworth and Atkinson 
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 نیز متحرك آموزشی یک عامل تصویري از حضور نقالی با عالوه بر این، تلفیق .داشته باشد
بر روي صفحه تنهایی به متن یا را بیشتر از زمانی که روایت آموزاندانش است ممکن

  به پردازش عمیق اطالعات تشویق کند. شودمینمایشگر ظاهر 

صورت عاطفی صورت شفاهی و با استفاده از گفتار و یا بهتوانند بهاین مأموران می
 حفظ نمایند (اتکینسون، ها و نگاه، توجه یادگیرنده را در طول آموزشاستفاده از ژست

برداري از این پتانسیل منظور توسعه و بهرهبه ). عامل در یک سیستم آموزش هوشمند2002
  ).2006 ،1گیولز و هاك( بیشتر، وجود دارد

جانسون، ریکل و ( هایی شبیه به واقعیت هستندهاي انیمیشنعوامل آموزشی شخصیت
کنند. عوامل بر کامپیوتر را تسهیل می هاي مبتنیکه یادگیري در محیط )2000 لستر،

منظور آموزشی از طریق راهبردهاي آموزشی بر تعامالت اجتماعی بین یادگیرنده و عامل به
کنند. عوامل آموزشی باشخصیت انسانی ارتباط طبیعی و اجتماعی تسهیل یادگیري تأکید می

هاي مهم عوامل آموزشی کنند. بنابراین یکی از ویژگیبیشتري با یادگیرنده برقرار می
طورکلی، عامل آموزشی از ترکیب چند پذیر آن است. به گونه و واقعیت شخصیت انسان

هاي تجربی کند. پژوهشعامل، همچون تصویر، انیمیشن، پیام، صدا و تعامل استفاده می
ي تواند تأثیر عمیقی بر نتایج یادگیراند که تصویر رابط یعنی سیماي عامل، میاثبات کرده

هاي کاربردي همراه ) و کاربران برنامه2009بیلر و کیم، ( ویژه نتایج انگیزشی داشته باشدبه
اند و در این ) و درگیر کننده داشته1995 2کننده (تاکوچی و نایتوبا عوامل، آموزشی سرگرم

کنند و همچنین اشتباهات کمتري مرتکب ها زمان بیشتري را صرف یادگیري میبرنامه
  شوند.می

، ) با عنوان تأثیر جنسیت عامل آموزشی متحرك بر یادگیري1393( پژوهش عابدي
یري، سازي عامل یادگیري و انگیزه یادگیري درس علوم بیانگر آن است که یادگتسهیل

- انشدهایی که عامل آموزشی با سازي عامل یادگیري در گروهانگیزه یادگیري و تسهیل
  جنس تأثیرگذار بود.هاي غیر همیشتر از گروهجنس بوده است بآموزان هم

                                                   
1. Gulz and Haake 
2. Takeuchi & Naito 
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تحت عنوان اثرات تربیتی عامل جنسیت در  )2015( 1نتیجه پژوهش اسچرودر و ادسوپ
یک محیط یادگیري در دسترس، همسو با پژوهش حاضر است. مطالعات نشان داد که 

 دگیري منجرمنظور تسهیل یاآوري اطالعات در استفاده از عوامل آموزشی بهپیشرفت در فن
  به افزایش یادگیري شده است.

 و با عنوان اثر یک عامل آموزشی، علوم رسمی آموزش) 2013( 2پژوهش لن و دیگران
پرورش در رفتارهاي یادگیري و خودکارآمدي صورت گرفت. در این پژوهش مربی مایک، 

 متحرك براي آموزش کامپیوتر است. شواهد اولیه براي اثربخشی آموزشی یک عامل
دهد. مطالعه یک، نشان داد که وجود توسط مایک نشان می آموزش علوم رسمی کامپیوتر

کاهش  نویسی و یادگیري نادرست راهاي برنامهدرصد بار پذیرش، چالش 20مربی مایک 
دهد، اما تأثیر تجمعی عامل بر نگرش، آگاهی و دانش فراتر، محدود بود. در مطالعه دو، می

داده شد که استفاده از شور و شوق و بازخورد نظارتی منجر به افزایش از مربی مایک نشان 
 شود.خودکارآمدي می

) با عنوان عامل آموزشی صورت گرفت. محققان 2013(3پژوهش ویلیتساینس و روسل
آموزشی در اندکه عوامل، ادعا کرده2011 -2005ها ادبیات عامل آموزشی در طول سال

سازي واقعی، پرداختن به نیازهاي نند سازگاري، شبیهخدمت انواع اهداف آموزشی ما
آموزان، پرورش مشارکت، انگیزه، مسئولیت و بهبود یادگیري و فرهنگی اجتماعی زبان

است. نتایج تجربی حمایت از این ادعا مختلف هستند، و اغلب  کاره بودنعملکرد و همه
طور قیقات فرهنگی اجتماعی بهتح آموزشی دروجود اینکه، عاملنتایج متناقض است. بااین

  اي محبوب است بررسی ادبیات عامل آموزشی به اثر کمتر این عامل اذعان دارد.فزاینده
عنوان ) با عنوان تأثیر عوامل رابط آموزشی به2012(4پژوهش تجربی، ییلماز وکاکماك

 مدل اجتماعی بر موفقیت یادگیرنده، نگرش و یادداري صورت گرفت. این مطالعه به
هاي مختلف در موفقیت یادگیرنده، نگرش و اثرات عوامل آموزشی با ویژگی بررسی،

پردازد. مطالعه در چهار آوري میآموزان مدرسه ابتدایی در دروس علوم و فنیادداري دانش
                                                   
1. Schroeder & Adesope 
2. Lane, Cahill, Foutz, Auerbach, Noren, Lussenhop, Swartout 
3. Veletsianos and Russell 
4. Yilmaz and Çakmak 
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افزارهاي آموزشی انجام شد. در این مطالعه با کالس مختلف از یک مدرسه ابتدایی با نرم
آزمون گروه کنترل انجام شد. براي پنج هفته متوالی آزمون و پسبا پیشتوجه به مدل تجربی 

شده شده براي این تحقیق استفادهافزار طراحیآموزش براي دانش آموزان گروه کنترل از نرم
 آموزان پایه دو راهنمایی در درس علوم و تکنولوژي زمانیاست. نتایج نشان داد که دانش

یه به انسان قرار گرفتند در پیشرفت تحصیلی، یادداري و که در معرض عامل آموزشی شب
  ها کسب کردند.نگرش نتایج بهتري نسبت به دیگر گروه

اساس  ) با عنوان اثر تجسم در آموزش کامپیوتر بر2012(1پژوهش تجربی مایر و داپرا 
هاي اجتماعی عامل مانند، هاي متحرك آموزشی صورت گرفت و چگونگی تأثیر نشانهعامل

اي، یادگیري را رکات و اشارات، حاالت صورت، نگاه چشم، و جنبش در چندرسانهح
دقیقه ارائه روایت در مورد  4آموزان به مشاهده موردبررسی قرارداد. بدین منظور دانش

آموزشی متحرك ایستاده نمایش با عاملهاي خورشیدي در صفحهچگونگی کارکرد سلول
اثر عامل انسانی، حرکات شبیه انسان،  1تند. آزمایش اسالید در سه آزمایش پرداخ 11در 

بیان صورت، نگاه چشم، و حرکت بدن نسبت به زمانی که عامل نیست، سنجیده شد. در 
که با صداي انسان صحبت کرد نه صداي ماشینی سنجیده شد. اثر عامل هنگامی 2آزمایش 

هاي اجتماعی شان داد نشانهو دو سنجیده شد. نتایج ن ، اثر تلفیق آزمایش یک3در آزمایش 
تر در یادگیري، و درنتیجه حاصل اي منجر به پردازش شناختی عمیقدر یک پیام چندرسانه

  شود.دارتر مییادگیري معنی
آموزش علوم در مدارس ابتدایی: آیا یک ) با عنوان 2011( 2پژوهش بارك و دوري

آموزش علوم با مفاهیم  ،اغلب صورت گرفت. از هزاران تصویر است؟ ارزشمندتر پویانمایی
 هايبرنامه. توسعه جاوا، فلش، و دیگر شودنمیی است که دیده یا لمس یانتزاعی و فرآیندها

براي جذاب نشان  ايپیچیده پویا نماییبه معلمان و مربیان اجازه ارائه  مبتنی بر وبکاربردي 
 آموزاندانشدر یادگیري  پویانمایی. هدف بررسی اثر فیلم دهدمیعلمی را  هايپدیدهدادن 

 آزمایشگروه  آموزاندانش تقسیم شدند. آزمایش دو گروه کنترل و دانش آموزاناست. 
در هفته  باریکتکمیلی حداقل  هايفعالیتمتحرك و  هايفیلمبا استفاده از  کهدرحالیعلوم 

                                                   
1. Mayer and DaPra 
2. Barak and Dori 
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درسی و تصاویر  هاياباز کتگروه کنترل تنها  آموزانبراي دانشقرار گرفتند.  موردمطالعه
با حمایت از استفاده  پویانمایینشان داد که فیلم  هایافته. شودمیم استفاده وبراي یادگیري عل

 تفکرهاي هايمهارت تواند ازمییادگیري،  هايروشمتنوع آموزش و راهبردهاي از 
 تواندیم پویانماییهمچنین نشان داد که  هایافتهحمایت کند.  آموزاندانشمختلف در 

 کنندهدلگرمکنجکاوي علمی، کسب زبان علمی، و ترویج تفکر علمی را باال ببرد. این نتایج 
بصري و  هايقابلیتبا استفاده از هر دو  آموزاندانشبا این واقعیت نسبت داد که  توانمیرا 

  اند.بهتري را تجربه کردهیادگیري  پویانمایی،در فیلم  شدهساختهشنیداري کالمی 
ورا: اثرات عامل ئیادگیري زبان اسپانیایی با ل ) با عنوان2011(1پژوهش دِاُدوریدویو

بر  آموزشی متحركهدف از این مطالعه، بررسی اثر یک عامل صورت گرفت.  آموزشی
 آموزانزبانیادگیري واژگان به زبان اسپانیایی بود. عالوه بر این، مطالعه واکنش و نگرش 

. گیردمی قرار موردبررسیمبتنی بر وب  هايمحیطدر  شیآموز عاملنسبت به حضور 
در این مطالعه بودند  نامثبتدر دو کالس اسپانیایی ترم چهارم که  دانشجو 47 درمجموع

شرکت کردند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، آزمون واژگان و 
خیر)، و پرسشنامه تجربه یادگیري أت با آزمونپسبالفاصله و  آزمونپسواژگان ( آزمونپس

 هايگروهبین  داريمعنیتفاوت  یفی نشان داد کهک هايداده وتحلیلتجزیهشد.  آوريجمع
هاي وتحلیل دادهتجزیهنیست.  ،با توجه به نتایج یادگیري لغات عملکرد آزمایشکنترل و 

هاي یادگیري زبانهاي شده در محیطهاي تعبیهکیفی ترجیحات یادگیرندگان به ویژگی
  مبتنی بر وب را نشان داد.

هاي آموزشی از طریق سازي نقششبیه") با عنوان 2006پژوهش تجربی بیلر و کیم (
صورت گرفت. این مطالعه، نشان دهندة طراحی و روایی تجربی سه نقش  "عوامل آموزشی

انشگاه و در مجزاي عامل آموزشی (کارشناس، انگیزه دهنده، و مربی) براي دانشجویان د
بود. نتایج نشان  2هاي هوشمند چندگانهمحیط پژوهشی مبتنی بر عامل آموزش مشارکتی مربی

آموز نسبت به العمل نشان دادن دانشمنظور عکسهاي این عامل، فقط بهدادند که نقش
اند، منجر به ایجاد تغییرات شدهطور که طراحیشود، بلکه هماناهداف موردنظر، ادراك نمی

                                                   
1. Theodoridou 
2. Multiple Intelligent Mentors Instructing Collaboratively (MIMIC) 
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شوند. خصوصًا اینکه، عامل کارشناسانه منجر به ها نیز میدار در یادگیري و انگیزة آنعنیم
آمدي، و عامل افزایش دستیابی اطالعاتی و عامل انگیزه دهنده منجر به افزایش خودکار

  .گونه منجر به بهتر شدن یادگیري و انگیزه شدمربی

  روش
بر  هاايرسانه چندثیر وجود عامل آموزشی متحرك در أت باهدفپژوهش حاضر 

در  عامل آموزشی متحرك -1 فرضیات: صورت گرفت. آموزاندانشیادداري  یادگیري،
 در چند عامل آموزشی متحرك -2 ثیر دارد.أت آموزاندانشبر یادگیري  هاايچند رسانه

 ازجملهاین پژوهش از نوع کاربردي و  ثیر دارد.أت آموزاندانشبر یادداري  هاايرسانه
گویند میآزمایشی  هايطرحشبه آزمایشی به  هايطرح درواقع است آزمایشی شبه هايطرح

اساس  گونه بر ابتدا عامل آموزشی مربی که در آن نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد.
از ولید شد. سپس طراحی و ت poser افزارهاي طراحی عامل آموزشی متحرك با نرممؤلفه

شهر  6ناحیه  4 منطقه هايکالسدختر  آموزاندانشمیان جامعه آماري پژوهش که کلیه 
با بررسی امکانات و تجهیزات مدارس به سیستم و  بودند، 92-93در سال تحصیلی تهران 

  نمونه در دسترس انتخاب شد. عنوانبه نبوت مرکز آموزشی اي،رایانهتجهیزات 
حجم  ندانتخاب شد کالس 7از میان  تصادفبهکه  آموزاننفري از دانش 30 کالس 2

گروه آزمایش تصادفی در  طوربهو هر کالس  نفري این پژوهش را تشکیل دادند 60نمونه 
آموزشی مبتنی بر عامل  هايايرسانه چندآموزش از ارائه  منظورو کنترل جایگزین شدند. به

 یگروه آزمایش براي) جلسه 4متوالی ( هفتۀدو  یادگیري متحرك محقق ساخته در طی
متحرك و  عامل آموزشی مبتنی بر ايچندرسانهبا استفاده از  آزمایش استفاده شد. گروه

. آموزش قرار گرفتندمورد بدون عامل متحرك آموزشی  ايچندرسانهاز طریق  گروه کنترل
ابسته براي هر دو گروه در گیري متغیر وو اندازه بود دو گروه محتواي درس یکسان در هر

  .زمان و تحت شرایط مساوي صورت گرفتیک
 40در اجراي این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته یادگیري و یادداري استفاده شد. 

عنوان پرسشنامه یادگیري از محتواي اي محقق ساخته پس از تأیید اساتید بهسوأل چهارگزینه
منظور تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار دبیران به درسی انتخاب شد. بعد آر طراحی سوأالت
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و همچنین استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و از سوي آنان روایی پرسشنامه تأیید گردید 
منظور تعیین سطح دشواري و تمیز سوأالت، بعد از تعیین روایی ازنظر متخصصان، به

هاي نمونه) اجرا (غیر از گروه آموزاننفري دیگر از دانش 15پرسشنامه بر روي یک گروه 
سوأل مناسب تشخیص داده شدند و انتخاب گردیدند.  40گردید و در کل از میزان سوأالت، 

آزمون شد  73/0منظور پایایی از روش دونیمه کردن استفاده گردید. ضریب پایایی کل به
  تعیین پایایی کل، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. منظوربه

آزمون (از محتواي یادگیري) لحاظ گردید. پرسشنامه یادداري آزمونی موازي با پیش 
یادگیري  مربوط به آزمونپیشهر دو گروه  آموزاندانشقبل از شروع آموزش بر روي 

یادگیري محتواي آموزشی موازي  آزمونپس ،در پایان آموزش محتواي آموزشی اجرا شد.
. براي متغیر وابسته شدري سه هفته بعد از آموزش اجرا یاددا آزمونپس آزمون وپیشبا 

و براي دیگر متغیر وابسته  2و  1آزمایشی  گروه با آزمونپس – آزمونپیشیادگیري از طرح 
این متغیر بعد از  د چراکهاستفاده ش 2 و 1با گروه آزمایشی  آزمونپسیادداري، از طرح 

  .است گیرياندازهقابلارائه آموزش 

  نتایج
میانگین، انحراف استاندارد، ( هاي آماري توصیفیها از شاخصوتحلیل دادهدر تجزیه

 SPSS افزارانحراف معیار) و استنباطی ازجمله کوواریانس استفاده شد و با استفاده از نرم
  گرفت. موردمحاسبه قرار

آزمون و شده در پیشهاي نمرات کسبهاي توصیفی و فراوانیحال به بررسی ویژگی
  پردازیم.آزمون در پرسشنامه یادگیري و یادداري میپس
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  آزمون پرسشنامه یادگیري و یادداريآزمون و پسهاي نمرات در پیش. فراوانی1 جدول
 گروه آزمون شاخص آماري نمرات

 آزمایش آزمونپیش میانگین 1/13

 انحراف استاندارد 8/3
 آزمونپس میانگین 7/25

  شدهتعدیلمیانگین   814/24
 انحراف استاندارد 918/6

 یادداري میانگین 33/18

 انحراف استاندارد 211/6
 کنترل آزمونپیش میانگین 35/14

 انحراف استاندارد 255/4

 آزمونپس میانگین 26/16

  شدهمیانگین تعدیل  186/16
 انحراف استاندارد 201/8

 یادداري میانگین 9/12

 انحراف استاندارد 75/5

آزمون و آزمون آزمون، پسشود که میانگین نمرات پیشمشاهده می 1با توجه به جدول 
است. همچنین  33/18و  7/25، 1/13ترتیب مقادیر  یادداري در گروه با عامل آموزشی به

 26/16، 35/14ها در گروه بدون عامل آموزشی به ترتیب مقادیر میانگین نمرات همین آزمون
  است. 9/12 و

در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و بررسی مفروضات این آزمون به بررسی 
  پردازیم.هاي پژوهشی میفرضیه

  . آزمون کالمگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن متغیر وابسته2جدول 

  متغیر
  آزمون کولموگروف اسمیرنف

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره
  118/0  60  189/1  آزمونپس

  295/0  60  978/0  آزمون یادداري
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آزمون، نمره در آزمون نمره در پیش( نرمال بودن متغیر وابسته 2با توجه به جدول 
  شود.تأیید می 5/0تر از یادداري) با سطح معناداري بزرگ

استفاده از هاي تحلیل کوواریانس به آزمون فرضیۀ اصلی پژوهش با بعد از تأیید مفروضه
  پردازیم.تحلیل کوواریانس می

بر روي یادگیري  هاايرسانه چندعامل آموزشی متحرك در  فرضیه اول پژوهش:
آموزان نفري از دانش 30منظور بررسی این فرضیه دو گروه . بهثیر داردأت آموزاندانش

منظور  آزمون یادگیريطور تصادفی انتخاب شدند. بر روي هر دو گروه پیشمدرسه به
نفر از  30 ها، اجرا شد. سپسآموزان و تأیید یکسان بودن سطوح آنسنجش سطح دانش

آموزان با نفر دیگر دانش 30آموزشی و  اي با عاملآموزان با استفاده از چندرسانهدانش
آموزشی محتواي درس را فراگرفتند. بعد از اجراي  اي بدون عاملاستفاده از چندرسانه

اي، متحرك در چندرسانه آموزشی منظور سنجش تأثیر عاملیادگیري به آزمونآموزش پس
  ها مندرج گردیده است.وتحلیل دادهبر روي هر دو گروه اجرا شد. تجزیه

  
  . آزمون لوین براي بررسی همسانی خطاي واریانس3جدول 

F داريسطح معنی  2 درجه آزادي  1 درجه آزادي  
928/0  1  58  339/0  

  
بررسی مفروضه همسانی خطاي واریانس بین دو گروه به بررسی آزمون در ابتدا براي 

مفروضه  =F 928/0 و >5/0p شود که بامشاهده می 3 پردازیم. با توجه به جدوللوین می
  شود.همسانی خطاي واریانس بین دو گروه تأیید می
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  . آزمون تحلیل واریانس براي بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه4جدول 

  شاخص آماري
  منبع

مجموع 
 مجذورات

 سطح معناداري  F  درجه آزادي

  537/0  386/0  1  52/21  گروه
  115/0  563/2  1  935/142  آزمونپیش

  515/0  429/0  1  923/23  آزمونگروه*پیش
      56  718/3122  خطا
      60  29774  کل

 
 =F 429/0 آزمون تحلیل واریانس براي بررسی ضرایب رگرسیون با 4 با توجه به جدول

  شود.تأیید می 515/0سطح معناداري  و 1 درجه آزادي و
 آزمونآزمون دو گروه با حذف اثر پیش. نتایج تحلیل کوواریانس بین پس5 جدول

شاخص  
  آماري
  منبع

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

F  سطح
  داريمعنی

  اندازه اثر

  49/0  93/0  918/2  1  92/161  آزمونپیش

  257/0  0/0  761/19  1  868/1090  گروه

        57  641/3146  خطا
        60  29774  کل

 
هاي دار عامل بین آزمودنیآزمون، اثر معنیپس از تعدیل نمرات پیش 5 با توجه به جدول

درصد،  25و متغیر مستقل با اندازه اثر  F)57 و P761/19=1 ˂1/0( گروه وجود داشت و
شده عامل آموزشی در کند. نمرات میانگین تعدیلواریانس متغیر وابسته را تبیین می

اي با عامل آموزشی متحرك کند که گروه داراي آموزش چندرسانهاي پیشنهاد میچندرسانه
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آموزشی را دریافت نکردند داراي میانگین یادگیري باالتري  نسبت به گروه کنترل که عامل
 بودند.

 آموزاندانشبر روي یادداري  هاايرسانه چندعامل آموزشی متحرك در  فرضیه دوم:
. براي بررسی تفاوت در میانگین نمرات آزمون یادداري در دو گروه با عامل ثیر داردأت

آموزشی و گروه بدون عامل آموزشی ابتدا آزمون یادگیري از محتواي آموزشی اجرا شد و 
زمون یادگیري بر روي هر دو گروه سه هفته بعد از اجراي پژوهش آزمون یادداري مطابق با آ

  پردازیم.اعمال شد حال با استفاده از آزمونتی مستقل به بررسی نتایج می
 . آزمون تی مستقل6 جدول

آزمون 
لوین براي 
همسانی 

 هاواریانس
F 

سطح 
  داريمعنی

t  درجه
  آزادي

سطح 
 داريمعنی

تفاوت 
  میانگین

تفاوت 
انحراف 
 استاندارد

تفاوت سطح 
 %95 اطمینان

  پایین  باال

297/3 75/0 73/4 58 0/0 8/5 424/1 95/2 65/8 

 

شود که آزمون لوین همسانی خطاي واریانس بین دوگروه مشاهده می 6 با توجه به جدول
 دهد که در مقایسه با شرایط عدمرا تأیید کرده است. همچنین نتایج آزمونتی مستقل نشان می

) در مقابل شرایط اعمال عامل آموزشی (میانگین= 9/12 میانگین=( اعمال عامل آموزشی
 1/0( درصد 99نمره بیشتري در آزمون یادداري کسب شد. درنتیجه با سطح اطمینان  )33/18
p<58و=df 73/4 و=tداري به نفع شود که بین نمرات دو گروه تفاوت معنی) مشاهده می

  .گروه با عامل آموزشی متحرك وجود دارد

  گیريو نتیجه بحث
یان و تصــــدیق میدر نظریه که فرایند آموزش و شـــود هاي آموزشـــی جدید چنین ب

ـــایت ـــدیادگیري باید مبتنی بر عالیق، نیازها و رض ). 1391زنگنه، ( مندي یادگیرندگان باش
ها از رشـــد باالیی برخوردار بوده ايرســـانه که در کشـــور ما تولید و طراحی چندازآنجایی

ـــت ـــانه اس ـــتفاده از امکانات چندرس ه اي متکی بو کیفیت فرایند یاددهی و یادگیري با اس
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هاي آموزشــی پیشــرفته و حداقل به کمال رســیده اســت و از ســویی اثربخشــی چند فرضــیه
سانه ست، نرماير صول علمی ا ستانداردها و ا سري ا شی تحت تأثیر یک افزارهاي هاي آموز

ـــند به یادگیري مناســــبچندرســـانه ـــول علمی و پژوهشـــی قوي باش تر اي که بر پایه اص
آمده از دســـتهاي آموزشـــی باید به معیارهاي بهايرســـانهبراي تولید چند  انجامند، لذامی

ـــرف هزینهها توجه نمود چراکه عدم رعایت این اصـــول منجر بهپژوهش هاي فراوان و ص
ـــانه کاهش کیفیت چند ـــر باهدف تأثیر عاملها میايرس ـــود. پژوهش حاض آموزشـــی  ش

امل آموزشــی در ها بر یادگیري و یادداري صــورت گرفت. عوايرســانه متحرك در چند
ــیار مؤثر واقع ــدهیادگیري بس ــی هم پایدارتر و هم اند و یادگیري بهش ــیله عوامل آموزش وس

هاي متفاوتی در یادگیري الکترونیکی توانند در نقشتر شـــده اســـت. این عوامل میجذاب
توانیم بهترین عامل آموزشی را براي هر شرایط آموزشی ها میمطرح شوند. با آشنایی با آن

ها مند شویم. همچنان که در این پژوهش یافتهانتخاب کنیم و از مزایاي آن در یادگیري بهره
اي به افزایش و شــواهد حاکی از آن اســت وجود عامل آموزشــی متحرك در چندرســانه

داري در یادداري گروه کنترل و اســـت و تفاوت معنی آموزان کمک کردهیادگیري دانش
  .شده استآزمایش دیده

  

 بعمنا

هاي یادگیري و یاددهی شناسایی، انتخاب، رسانه). 1386( .امیرتیموري، محمدحسین
  . تهران: ساواالن.انتخاب، تولید و کاربرد

  .سمت :تهران .هاي جدید در آموزشفناوري کاربرد ).1386( .شهنازذوفن، 

، یست آموزشیژبراي تکنولو نیاز موردمهارت  ايرسانهسواد ). 1383( .، عباسرضوي
  .تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی مجموعه مقاالت دومین همایش فناوري آموزشی.

 ثیر استفادهأو پایداري ت اثربخشی ).1390(. احمد عابدي، و ذوالفقار سعیدي، ؛عشرت زمانی، 
فصلنامه . و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال سوم خودتنظیمیبر  هاايرسانه چنداز 

  . 4-1)، 14(6 ،رویکردهاي نوین آموزشی
  . تهران: آواي نور.)1مبانی نظري و عملی تکنولوژي آموزشی (جلد ). 1391( زنگنه، حسین.
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وپرورش کودکان استثنایی.ترجمه ). کاربرد رایانه در آموزش1387( کیشارپ، وی
  .34-31، 77و76، فصلنامه تعلیم و تربیت استثناییمنوچهرعلی بارزنجانی. 
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یتی،  و علوم ترب یدانشکده روانشناس نامه پایان .یادگیري و انگیزه یادگیري درس علوم

  دانشگاه عالمه طباطبایی.
سازي  هاي عامل آموزشی متحرك بر یادگیري، تسهیلتأثیر نقش). 1389( .باغی، شرارهقره
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