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 هاآن یسطح باال یادگیری هایو بازده یزشبر انگ

 2روش یمیاکرم سل، 1راد یمؤمن اکبر

 آموزش و یادگیری یفناور

 32تا  1ص ، 59 تابستان، 7شماره ، دومسال 

 11/60/50تاریخ دریافت: 

 36/62/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 هایبازدهو  یزشانگ بر آموزانتوسط دانش یدشدهتول یکیالکترون یمحتوا یرتأث یپژوهش با هدف بررس ینا

رح با ط یدر درس علوم انجام گرفت. روش پژوهش شبه تجرب، سطح باال در دوره اول متوسطه یادگیری
تم که هف یهدختر پا انآموزدانش یهشامل کل یآزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آمارپس-آزمونیشپ

مونه حجم ن، ساده یتصادف ایخوشه یریگبودند. روش نمونه یلمشغول به تحص 1259-50 یلیدر سال تحص
 پرسشنامه از هاداده یگردآورنفر در گروه کنترل( بود. جهت  35و  یشنفر در گروه آزما 35نفر ) 99به تعداد 
با  شیسطح باال استفاده شد. گروه آزما یادگیری هایبازده ساختهمحققهارتر و آزمون  یلیتحص انگیزش

متداول  یوهه شکردند. گروه کنترل ب یدتول یجیتالد صورتبهرا  یدرس یمحتوا، ینتپاورپو افزارنرماستفاده از 
انحراف  ،یانگینم، درصد، ی)فراوان یفیاز آمار توص، پژوهش وتحلیلیه. در تجزیدندآموزش د یو سخنران

استفاده  (یرنوفآزمون لون و کولموگروف اسم، یانسکووار یل)تحل یو نمودار( و آمار استنباط ولجد، یارمع
ان بر آموزدانش توسط یدشدهتول یکیالکترون یمحتوا یرتأث یعنیاول  یاصل یهنشان داد در فرض یجشد. نتا

د ( وجویرونیو ب ونی)در یزشدر انگ یشگروه گواه و آزما ینبمعناداری ( تفاوت =06/6p) هاآن یزشانگ
 هایبازدهر ان بآموزدانشتوسط  یدشدهتول یکیالکترون یمحتوا یرتأث یعنیدوم  یاصل یهندارد. در فرض

سطح باال در دو گروه  یادگیری هایبازده ینبمعناداری ( تفاوت >69/6p) ها¬آن یسطح باال یادگیری
 یمحتوا یدولدر ت یادگیرندگانکردن  یرکه درگ تگرف یجهنت توانیم طورکلیبهو گواه نشان داد.  یشآزما

 .شودمی هاآن یسطح باال یادگیری هایبازده یشباعث افزا یکیالکترون

   یکیالکترون یمحتوا یدتول، سطح باال یادگیری هایبازده، یزشانگ کلیدی: یهاواژه

                                                           

.1  همدان، ایران.یناس یدانشگاه بوعل ،یآموزش یگروه تکنولوژ ،یاراستاد ، Akbar856@gmail.com 

 ، همدان، ایران.یناس یدانشگاه بوعل ،یآموزش یتکنولوژ ،ارشد یکارشناس. 3

 مدان است.تکنولوژی آموزشی( دانشگاه بوعلی سینا ه) یتیتربنامه کارشناسی ارشد رشته علوم یانپامقاله حاضر برگرفته از 



2 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

 مقدمه

مشارکت دانش و تحول در محورها و ، با توجه به حرکت جامعه به سمت دانایی محوری

 افزایش تقاضا برای، رشد علم و فناوری، تحول در امر اطالعات، مفاهیم بنیادین زندگی

های های آموزشی ناچار باید به سمت آموزشنظام، انعطافهای متنوع و قابلآموزش

، بادله و عباسی) یادگیری حرکت کنند-ارتقا بخشیدن به فرآیند یاددهیالکترونیکی جهت 

1259.) 

موزش گویی آهای آموزشی به سمت الکترونیکی شدن به دلیل عدم پاسخحرکت نظام

تحول ان را برای دنیای مآموزدانشتواند نظام آموزشی است که نمی سنتی تدریس به نیازهای

ها ازجمله با ورود همین فناوری، اما امروزه آماده کند؛ هگرفتنام« جهانی دهکده»فردا که 

آموزان به تولید محتوای تا خود دانش شدهفراهم( این امکان 2وب ، 3ها )وب وب

ان اساسی یکی از ارک عنوانبهالکترونیکی بپردازند. در این راستا محتوای الکترونیکی 

ترین شدهاز شناخته، ریزی درسی از جایگاه مهمی برخوردار است. آموزش الکترونیکیبرنامه

های یادگیری و آموزش در عصر اطالعات با فراهم کردن محتوای آموزشی غنی و محیط

نایی توا افزایش، مداوم، فردی، پایدار، یادگیری معنادار منظوربهبهسازی فرآیند یادگیری 

 های آموزشی جوامع نقشی نظامدر توسعه، پذیری و قابلیت دسترسیانعطاف، حل مسئله

، چهقرهکاظمی و خندقی امین، ثانی یجعفرنقل از  3665، 1چن و چانگ)کند ایفا می بسزایی

1253.) 

های آموزشی نوین و از های اساسی سیستممحتوای الکترونیکی یکی از بنیان

تحقق اهداف یادگیری و آموزشی بر ، روالکترونیکی است. ازاین دستاوردهای آموزش

های آموزشی و گیری از مؤلفهمبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد با بهره

ی از ارکان یک عنوانبهیادگیری و -عمق بخشیدن به فرآیند یاددهی منظوربه آموزشیکمک

ر د نیکی از جایگاه مهمی برخوردار است.اساسی برنامه درسی و بستر تحقق آموزش الکترو

دهنده کلشود که شبه مجموعه مستنداتی اطالق می، محتوای الکترونیکی، یک نگاه کلی

                                                           

1. Chang & Chen 
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بازنمایی و ، یهای الکترونیکتعامل بین یادگیرنده و یاددهنده است و با قابلیت تبدیل به قالب

 (.1253، شود )جعفری ثانی و همکارانارائه می

 ،ساخت دانش توسط خود یادگیرندگان، اولآموزشی کسب تجارب دست هایدر نظام

 منظوربه افزایش انگیزش، های یادگیری سطح باالرشد و توسعه بازده، ایجاد یادگیری معنادار

ق شود و زمانی این اهداف تحقاز اهداف مهم و اساسی تلقی می، دستیابی به کیفیت آموزش

معلم محوری فاصله بگیریم و شرایطی را فراهم بیاوریم که کنند که از رویکردهای پیدا می

 نقش فعال داشته باشند.، یادگیرندگان در امر یادگیری

نند و ککلید تأثیرگذار آموزشی یاد می عنوانبهاهمیت انگیزش تا جایی است که از آن 

ت زش اسانگی، ی معلمان هم بر این امر توافق دارند که عامل مهم و حساس در یادگیریهمه

عامل  عنوانبهانگیزش و ایجاد آن در یادگیرندگان ، هاست. امروزهی یادگیریزیرا قلب همه

که  قدرت ذاتی عنوانبهو  شدهشناختههای یادگیرندگان تحرک و جهت دهنده به فعالیت

، 1وارن و لرک)شود یادگیرندگان تمایل به یادگیری پیدا کنند تعریف شده است باعث می

 (.3611، 3ینکایاساه وی باکانلاز  نقل 3666

یزش دهد از انگسیستم آموزشی مشکالتی همچون افت تحصیلی رخ می که درهنگامی

کنند به این دلیل که نقش مهم و مؤثری در یادگیری و می یادیکی از علل مهم آن  عنوانبه

انگیزش  (.3611، 0هرتون و اولمانسون، نقل از لئو 1556، 2ایمز)دارد ان آموزدانشموفقیت 

ترین مؤلفه در یادگیری است؛ چگونگی و چرایی یادگیری یادگیرندگان به انگیزش مهم

 ارتباط دارد. هاآن

انگیزش  ،انگیزش پیشرفت، انگیزش اجتماعی، انگیزش شامل انگیزش اولیه و ثانویه

هدف  ،انگیزش هوشیار و ناهشیار و انگیزش درونی و بیرونی است. در این پژوهش، پیچیده

ایی هان بود. انگیزش درونی از طریق شاخصآموزدانشبررسی انگیزش درونی و بیرونی 

ها و عالقه درونی نسبت به مواد درسی مشخص خواندنی، هاچون لذت بردن از کالس

                                                           

1. Keller, L., & Warren, A. 

2. Bacanli, H,. & Sahinkaya, O. 

3. Ames, B. 

4. Liu, M., Olmanson, G., & Horton, L. 
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 چراکههای آموزشی مهم است خاص در نظام طوربه، شود. انگیزش درونی به مواد درسیمی

بازی  هاآنای در تعیین اندازه و جهت مطالعات مداوم عمده ان نقشآموزدانشی عالقه

کند. انگیزش بیرونی عبارت است از انگیزشی که از عوامل خارج از فرد سرچشمه می

شود. در این نیروهای بیرونی تعیین می وسیلهبهوسیله پاداش یا اجرای تنبیه رفتاری که بهگیرد؛ می

 و ویل، جویس)است  موردنظراهمیت ثانویه  صورتبهنوع انگیزش رضایت یا عدم رضایت 

 (.1290، بهرنگی ترجمه، 3660، 1کالهون

، کارایی ،تسهیل یادگیری مفهومی منظوربه، این نوع از انگیزش )درونی(، دیگرعبارتبه

، 0ریو، 1550، 2کوردوا و لپر، 1551، 3دسی)لذت بردن از حضور در مدرسه و پشتکار است 

ویژه انگیزش به، ها انگیزشطبق گزارش(. 3361، 9الفرینیر و والرند، گیلتنقل از  3660

رآیند رسد یادگیرندگان لذت بردن از فکننده است و به نظر میدرونی در یادگیرندگان نگران

 چندلر)اند و این امر تبدیل به یک مشکل واقعی اجتماعی شده است یادگیری را از دست داده

 (.3669، 7اینگر و کارپوس، لپر نقل از 1597، 0کانل و

خود  نوبهبههای یادگیری بازده، یادگیری-عالوه بر اهمیت انگیزش در فرآیند یاددهی

 ،نقد و انتقاد محتوای درسی، های نوخلق ایده، وتحلیلتجزیهنقش مهمی در ایجاد توانایی 

آموزان با موضوعات درسی و به دنبال آن ایجاد یادگیری عمیق و درگیری ذهن دانش

 دارد. آموزاندانشپایدارتر از سوی 

 مراتب اهدافهایی است که در سلسهبازده، های یادگیری در این پژوهشمنظور از بازده

زشیابی ترکیب و ار، شناختی بنجامین بلوم به آن اشاره شده است و شامل سه سطح تحلیل

ظار ای( هستند که انتاظهاراتی )بیانیه، های یادگیری سطح باالیک نگاه؛ بازده است. در

، 9نمو و گوسلینگ)آموزش باشند  ان قادر به نشان دادن آن در پایان دورهآموزدانشرود می

                                                           

1. Goyce, B., Weil, M., & Calhoun, A. 

2. Deci, A. 

3. Gordova, F., & Lepper, K. 

4. Reeve, S. 

5. Gillet, N., Vallerand, R. J., & Lafrenière, M. A. K. 

6. Chandler, H., & Connell, E. 

7. Lepper, R. M., Corpus, H. G., & Iyengar, S. S. 

8. Gosling, E., & Moon, A. 
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 ،های یادگیری سطح باالبه دلیل اهمیت بازده (.3669، 1رایان و هایلند، یکندنقل از  3661

ی سطح های یادگیرسعی در پرورش بازده، آموزشی بایستی عالوه بر ایجاد انگیزشهای نظام

هایی که از سوی معلم آموزش، در مدارس شدهدهیدباال در یادگیرندگان را داشته باشند. 

نقل  1552) 3لین های یادگیری پایین دارد. در این زمینهگیرد تمرکز روی بازدهصورت می

بیان کرد که آموزش بیشتر تمرکز بر موضوعات درسی با سطوح پایین  (1259، رضویاز 

اندازه کافی بر روی یادگیری مفهومی و تفکر عالی تمرکز ندارد. بسیاری از دارد و به 

بر این باورند که بسیاری از دروس ما چه در سطح ابتدایی و چه در ، منتقدین نظام آموزشی

دگیری سطح پایین طراحی شده است و تأکید های یابازده بر اساسسطح دانشگاهی 

بر محفوظات بدون درگیر شدن ذهن با مطالب و موضوعات مشکل بسیاری از  ازحدبیش

 دروس است.

آن نوع مدارسی که ما »ای با عنوان هم در مقاله (1259، رضوینقل از  3662) 2آلنکار

مدارس امروز تنها بر »د: گویکند و میمشکالت مدارس امروز را یادآوری می« نیاز داریم

 یعنی همان سطوح پایین حیطه شناختی تأکید دارند های دانش و فهمیدنروی مهارت

 «اندتعلیم و تربیت تهی از ارزش ازنظرها ذاتاً دارای ارزش نیستند و که این مهارتدرحالی

نند کمی (. مدارس بر انتقال و کسب دانش تأکید1259، رضوینقل از  1295، )وکیلی و امینی

 دهد.ان را پرورش میآموزدانشی خالق هایی دارند که قوهو توجه کمی بر فنون و راهبرد

 شوندهای نو ندارند و برای این کار ترغیب نیز نمیان فرصت کافی برای بیان ایدهآموزدانش

نگیزش و ا، (هایاچند رسانههای متعددی به بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی )پژوهش

( در پژوهش خود نشان داد آموزش 1259اند ازجمله: شوشتریان )های یادگیری پرداختهبازده

نیلی ، دار دارد. والیتیمعناای بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت و چندرسانه

( دریافتند استفاده از 1259) پورشریفی درآمدی و سعدی، زارعی زوارکی، احمدآبادی

و  یادداری، شناختی باعث افزایش یادگیری نظریه بار بر اساسای آموزشی چندرسانه

                                                           

1. Kennedy, D., Hyland, A., & Ryan, N. 

2. Linn, S. 

3. Alnkar 
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 که یافتدست( به این نتیجه 1250شود. حسینی )ان میآموزدانشانگیزش پیشرفت تحصیلی 

های طراحی شده مبتنی بر اصول مایر باعث بهبود عملکرد یادگیری و انگیزش ایرسانه چند

( دریافتند میزان 1250ان و ساریخانی )مهرب، شود. زارعتحصیلی در یادگیرندگان می

، ای آموزش دیده بودندیادگیری دانشجویانی که درس فیزیولوژی را به شیوه چندرسانه

 است؛ ها را دریافت کرده بودند بیشترسنتی این آموزش صورتبهنسبت به دانشجویانی که 

آماری تفاوت معناداری با  ازلحاظی پیشرفت دانشجویان در دو گروه اما میزان انگیزه

( نشان داد الگوی طراحی آموزشی مریل 1252) نژادیکدیگر نداشت. نتایج پژوهش خاک

 آموزان تأثیر مثبتای آموزشی درس کار و فناوری در یادگیری دانشدر طراحی چندرسانه

 وشای مریل و تدریس به رها )تدریس با استفاده از چندرسانهیک از روشدارد؛ اما هیچ

 ،سخنرانی( برتری معناداری نسبت به هم در افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی ندارد. زمانی

بر میزان  هاایچند رسانه( در پژوهش خود نشان دادند استفاده از 1251سعیدی و سعیدی )

آموزان دوره اول متوسطه در درس ریاضی تأثیر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در دانش

 که ارتباط یافتدست( در پژوهش خود به این نتیجه 1256دارد. اسکندری ) دارمعنامثبت و 

ادداری ی، و تأثیر آن بر یادگیری هاایچند رسانهمعناداری بین روش پیش آموزش از طریق 

( نشان داد بین 1256و انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد. نتایج پژوهش موسی رمضانی )

اما در  ،ی وجود نداردمعنادارتفاوت ، آزمایش و گواهانگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه 

خودکارآمدی و ، های اضطراب امتحانزمینه خودتنظیمی بین دو گروه در خرده مقیاس

( 1295) نژادداری بین دو گروه وجود دارد. پژوهش کریممعناگیری هدف تفاوت جهت

وش تدریس فراشناخت در همراه با ر هاایچند رسانهحاکی از آن بود که آموزش از طریق 

 ،مقایسه با روش تدریس سنتی بر نگرش به درس و انگیزش پیشرفت مؤثر بوده است. کارنسیا

ر ها منجسازیهای ویدئویی و شبیهدر پژوهشی نشان دادند بازی (3617) 1پرامونگ و میاباب

رتر ب تولید انگیزش و تجربه یادگیری، ان به سطح مطلوب کسب دانشآموزدانشبه هدایت 

به این نتیجه دست یافتند که رویکرد )روش(  (3610) 3پراباوا و هافترینی، شود. ستیاوانمی

                                                           

1. Carenys, J., Moyab, S., & Perramon, J. 

2. Setiawan, W., Hafitriani, S., & Prabawa, H. W. 
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های یادگیری باعث بهبود بازده هاایچند رسانهماز مبتنی بر  یادگیری علمی با استفاده از بازی

یادگیری و افزایش درک  چنین بهبود کیفیتدرصد و هم 99آموزان به میزان دانش

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند ( 3619) 1وایزهارت و وستون، شود. کاپلرآموزان میدانش

واند تکه بررسی فاصله و تأثیر آن بر یادگیری سطح باال یک استراتژی قوی و مفید؛ که می

 و یادگیری سطح باال و عملکرد دانشجویان را در آزمون نهایی بهبود ببخشد. فضلیجان

رکیبی ای تعاملی با تهای آموزشی چندرسانهبه این نتیجه دست یافتند برنامه (3619) 3ماسودا

 د.ورآمشارکتی اثر مثبت در یادگیری تنفس سلولی را به ارمغان می های یادگیریاز روش

( در پژوهش خود نشان دادند رابطه معناداری بین استفاده از 3611اولمانسون و هرتون )، لئو

ان وجود دارد. آموزدانش، ای و سطح انگیزش و دانشچندرسانه های یادگیری غنیمحیط

ی ی درونی و بیرون( به این نتایج دست یافتند که انگیزه3611الفرینیری و والرند )، گیلت

( سال پایین است و انگیزش در این سنین پایین و کم و ثابت و 13تا  5آموزان سنین )دانش

 پایدار است.

و  ادراک، ایبه این نتیجه رسیدند که انجام یک پروژه چندرسانه (3616) 2نئو کیان و نئو

 و انگیزش دهدگرا تحت تأثیر قرار میهای یادگیری سازندهاحساس دانشجویان را در محیط

ای در محیط یادگیری نقش مهمی در احساس به سمت توسعه یک پروژه چندرسانه

ی ااز طریق یک پروژه چندرسانهگرا دارد و مشخص کردن یک موقعیت صحیح کار سازنده

رآیند در فتر شدن یادگیرندگان و فعال باعث با انگیزه، گرایادگیری سازنده در محیط

نشان داد  (3660) 0نونامیگر و بریگز، ژو، سون یادگیری است. نتایج پژوهش دونگ

یادگیری که ویدئو تعاملی برایشان ارائه شده بود در مقایسه با  هایآموزان در محیطدانش

آموزانی که ویدئو غیرتعاملی دریافت کرده بودند و گروهی که در محیط سنتی قرار دانش

                                                           

1. Kapler, V. I., Weston, T., & Wiseheart, M. 

2. Fazzlijan, M., & Masooda, M. 

3. Neo, M., & Kianneo, T. 

4. Dong son, Z., Zhou, L., Briggs, O. R., & Nunamaker, J. F. J. 
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-توجهی باعث بهبود عملکرد یادگیری )سطوح باالی یادگیری( و رضایتقابل طوربهداشتند 

که عملکرد  یافتدستبه این نتیجه  (6236) 1ها شد. زیونمحیطشان از این مندی

رد تر )فهم و دانش( خوب است اما عملکشناختی پایین بندیطبقهدر  طورکلیبهان آموزدانش

ای وقتی ظهمالحقابل طوربهدر حیطه شناختی باالتر )تحلیل و ترکیب( ضعیف است و  هاآن

ری های یادگیبهتری در بازده ها آموزش ببینند عملکردایرسانه ان از طریق فراآموزدانش

( در پژوهشی خاطرنشان کردند استفاده 3663) 3مونتا و آورند. ککننسطح باال به دست می

ری های یادگیتواند بازدهاز واحدهای آموزش الکترونیکی تعاملی با دقت طراحی شده می

هداف یادگیری در ارتباط با ا (1590) 2دهد. پژوهش بلومآموزان را پرورش سطح باال دانش

های آزمون موردنیاز درصد از سؤال 96ان نشان داد بیش از آموزدانشو سؤاالت آزمون 

ای هیا دانش است. با توجه به پژوهش های یادگیری سطح پایینمربوط به بازده، انآموزدانش

باید برای آموزش آن محیطی را ، صورت گرفته در ارتباط با موضوع و اهمیت درس علوم

د تا باشد شامل برنامه غنی باش انگیزهیجانکه برای یادگیری کرد که عالوه بر این فراهم

یادگیرندگان را به چالش فکری بکشاند. به همین منظور انتخاب روش تدریس مناسب که 

ان آموزدانشهای یادگیری در ایجاد انگیزش و باال بردن بازده، بتواند هم باعث یادگیری

از اهمیت  ان را کنترل کندآموزدانشی آن بتواند پیشرفت تحصیلی وسیلهبهشده و هم معلم 

ی ارسد در این زمینه نقش عمدههای نوین که به نظر میزیادی برخوردار است. یکی از روش

املی ترکیبی تع هاایچند رسانهدر امر آموزش است.  هاایچند رسانهداشته باشد استفاده از 

است که با  های کامپیوتریسازینمایی( و شبیهانیمیشن )پویا، فیلم، تصویر، صدا، شده متن

لید و های ویژه توافزاربا استفاده از نرمهای آموزشی انتقال مؤثر پیام منظوربههدف خاصی 

 (.1259، بادله و عباسی)گردد ئه میطبان اراهای مناسب به مخاافزارتوسط سخت

ها یک روش فعال و نوین آموزشی با قابلیت عنوانبهای روش آموزش چندرسانه، بنابراین

ه ی مؤثرتری نسبت بتواند به شیوهو مزایایی که برای یادگیرندگان و معلمان دارد می

                                                           

1. Zywon, S. M. 

2. Kekkonen, M. S., & Moneta, G. B. 

3. Bloom, B. S. 
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های های آموزش سنتی )همچون روش آموزش سخنرانی( روی انگیزش و بازدهروش

ند چد در زمینه استفاده از های متعدآموزان تأثیرگذار باشد. با وجود پژوهشیادگیری دانش

در داخل کشور به بررسی محتوایی که خود ، آموزاندر ارتباط با انگیزش دانش هاایرسانه

ال های یادگیری سطح باکنند و بر انگیزش و بازدهصورت گروهی تولید آموزان بهدانش

 مؤثر باشد پرداخته نشده است. هاآن

و با توجه به الگوی نئو نئو )این الگ، این پژوهش ان گروه آزمایش درآموزدانشبنابراین 

ازخورد نمایش و ب، نوشتن پروژه، سازی پروژهمفهوم، شناسایی مسئله، شامل تشکیل گروه

 رتصوبهافزار پاورپوینت محتوای درسی را گروهی با استفاده از نرم صورتبهاست( 

 دیجیتال تولید کردند.

وزشی و های آمی الکترونیکی در راستای فعالیتبا توجه به این امر که تولید محتوا

های یادگیری سطح تواند بر انگیزش و بازدهآموزان مییادگیری کالس درس توسط دانش

وزان آمکه دانش این پژوهش قصد دارد به این مسئله بپردازد زمانی، مؤثر باشد هاآنباال 

واند تمی، کنندلید میخودشان محتوای الکترونیکی را در راستای موضوعات درسی تو

استا در این ر، دیگرعبارترا افزایش دهد؟ به هاآنهای یادگیری سطح باال انگیزش و بازده

گویی به آن است این است که آیا با گر در این پژوهش به دنبال پاسخسؤالی که پژوهش

ان موزآدانشای آموزشی در مدارس و کالس درس و تولید آن توسط کارگیری چندرسانهبه

 را افزایش داد؟ هاآنهای یادگیری سطح باالی توان انگیزش و بازدهمی

 اند از:عبارت های اصلیفرضیه

 .تأثیر دارد هاآنان برانگیزش آموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -1

 هاآن االهای یادگیری سطح بان بر بازدهآموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی  -3

 تأثیر دارد.

 اند از:های فرعی عبارتفرضیه

 ان بر انگیزش درونی تأثیر دارد.آموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -1

 .ان بر انگیزش بیرونی تأثیر داردآموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -3

 تأثیر دارد. هاآنوتحلیل ان بر سطح تجزیهآموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -2
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 أثیر دارد.ت هاآنان بر سطح ترکیب آموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -0

 أثیر دارد.ت هاآنان بر سطح ارزشیابی آموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی -9

 روش

شبه تجربی از طرح های پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن از نوع روش

ر د موردمطالعهبا گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری ، آزمونپس -آزمونپیش

ان دوره اول متوسطه استان همدان )که تعداد مدارس در آموزدانششامل کلیه ، این پژوهش

مدرسه با  21، نفر و در منطقه دو 1921شامل  انآموزدانشمدرسه و تعداد  26، منطقه یک

مشغول به تحصیل بودند. در این  1259-50آموز( که در سال تحصیلی نفر دانش 3600

 صورتهبدو کالس انتخاب و ، ای تصادفیای مرحلهگیری خوشهپژوهش با استفاده از نمونه

ان در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند )در ابتدا با توجه به آموزدانشتصادفی 

نفر بودند  35دو کالس که هرکدام ، موردپژوهشآموزی دانش ازحد جامعهپراکندگی بیش

انتخاب شدند؛ سپس یک کالس در گروه آزمایش و یک کالس در گروه کنترل قرار داده 

 ستفاده شده است:ها اآوری دادهدر این پژوهش از ابزارهای زیر جهت جمع شد(.

سؤال  22گیزش هارتر شامل الف: پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر: پرسشنامه ان

 قطب آن انگیزشسنجد که یکهای دوقطبی میاستاندارد است که انگیزش را با سؤال

گیری سنجد. در این پژوهش جهت اندازهانگیزش بیرونی را می، درونی و قطب دیگر

، (1596-1591سؤالی استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ) 22از پرسشنامه ، انگیزش تحصیلی

؛ تقریباً 0، ؛ اکثر اوقات2، ؛ گاهی اوقات3، ندرت؛ به1، وقتمقیاس لیکرت )هیچ سبر اسا

دار عنامشده هارتر از طریق همبستگی بین اصالح( استفاده شده است. روایی پیش9، همیشه

انگیزش  و همچنین بین دشدهییتأهای معلم از انگیزش درونی با گزارش، بین انگیزش درونی

و دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی ازجمله  هاآنهای درونی و بیرونی و نیز پاره مقیاس

 ،همبستگی معنادار به دست آمده است. هارتر، های پیشرفت تحصیلیهای درسی و نمرهنمره

و  90/6تا  90/6ریچاردسون بین  36ها را با استفاده از فرمول همچنین ضرایب پایایی مقیاس

و در نمونه دیگری به  02/6تا  09/6از  ماههنهضرایب بازآزمایی در یک نمونه طی دوره 
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ها از طریق روایی گزارش کرده است. روایی پرسشنامه 70/6تا  99/6مدت پنج ماه بین 

از ، ی هارترانگیزش تحصیل دیدگاه متخصصان و برای پایایی پرسشنامه بر اساسمحتوایی و 

افزار با استفاده از نرم، (1299که توسط ظهیری و رجبی ) رونباخ استفاده شد؛روش آلفای ک

SPSS ،50/6  گزارش شده است. چون میزان ضریب آلفای کرونباخ باالتر از حد استاندارد

نشانگر پایایی باالی ابزار هست. روایی و پایایی این آزمون در سال ، ( به دست آمده79/6)

ش بررسی پایایی و روایی مقیاس انگیز»توسط محمود بحرانی طی پژوهشی با عنوان ، (1299)

 ان ایرانی مورد تأیید واقع شده است.آموزدانشبرای « تحصیلی هارتر

سؤال تشریحی در رابطه  11های یادگیری سطح باال: که شامل بازده ساختهمحققب: آزمون  

های بازده میزان، آزمونآزمون و پسزمون در پیشبا کتاب علوم پایه هفتم متوسطه بود. این آ

ان را در قبل و بعد از اجرای آموزش موردسنجش قرار داده آموزدانشیادگیری سطح باالی 

ده معلمین با سابقه در درس علوم رسی، به تأیید استاد راهنما ساختهمحققاست. روایی آزمون 

ا استفاده شده است. شاخص کاپا تنه است. برای پایایی این آزمون از ضریب کاپای کوهن

عداد یکی باشد و هم ت هاآنسطح سنجش گیرد که همبرای متغیرهایی مورداستفاده قرار می

با یکدیگر برابر باشد. مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن معروف است بین  هاآنطبقات 

هد دباشد نشان می ترصفر تا یک نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیک

ر که مقدار کاپا به عدد صف اما زمانی که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد؛

تر بین دو رتبه دهنده هستیم. قبل از اجرا در آن صورت شاهد توافق کم، تر باشدنزدیک

اده دان گروه آزمایش آموزش آموزدانشپاورپوینت به  افزارنرمطی دو جلسه ، طور رسمیبه

اده شده بودند با استف یبندگروهآموزانی که ای یک روز دانشهفته، هفته 9شد و به مدت 

کنترل به  اما گروه دیجیتال تولید کردند؛ صورتبهافزار پاورپوینت محتوای درسی را از نرم

هفته با استفاده از  9همان روش متداول و سخنرانی آموزش دیدند. سرانجام بعد از اتمام 

جلوگیری از هرگونه خطا در پژوهش در طی دو جلسه میزان انگیزش و  منظوربهآزمون پس

های آزمایش و کنترل سنجیده شد و نتایج آن مورد های یادگیری سطح باال گروهبازده

مار های آهای پژوهش از شاخصوتحلیل دادهتجزیه منظوربهوتحلیل قرار گرفت. تجزیه

نمودار و در قسمت آمار ، جدول، انحراف معیار، میانگین ،درصد، توصیفی نظیر فراوانی
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اسمیرنوف و از آزمون تی  -آزمون لون و کولموگروف، استنباطی؛ از تحلیل کوواریانس

 استفاده شد.

 هایافته

ه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت، ها در این پژوهشوتحلیل دادهتجزیه

صحت برقراری ، پرداخته شده است و قبل از فرضیه آزمایی که در ادامه به آن است؛

ررسی ببودن و نرمال شیب رگرسیون  همگنی، هامربوط به همگنی واریانس هایفرضپیش

 شد.

تأثیر  هاآن ان بر انگیزشآموزدانشالکترونیکی تولیدشده توسط  محتوای: فرضیه اصلی اول

 دارد.

 دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش. نتایج تحلیل کوواریانس 1 جدول

 شاخص

 منبع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

 ضریب

F 
 معناداری

مجذور 

 اتا

 آزمون لوین

F Sig 
 17/6 661/6 09/11 07/1 1 07/1 انگیزش

69/6 70/6 
 69/6 1 69/6 گروه

 13/6 99 05/0 مقدار خطا 61/6 06/6 76/6

  99 76/719 جمع

و  ونآزمشیپنتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در ، با توجه به جدول

. ستیندار معنابرای انگیزش  F( 1و  99= )06/6P= ،76/6، اتا بیضر 6/=61)آزمون پس

یان توان بداری بین گروه گواه و آزمایش در انگیزش وجود ندارد و میمعناتفاوت  جهیدرنت

 نیست. یرگذارتأث هاآنان بر انگیزش آموزدانشتوسط  دشدهیتولکرد که محتوای الکترونیکی 

ای یادگیری هان بر بازدهآموزدانشمحتوای الکترونیکی تولیدشده توسط : فرضیه اصلی دوم

 تأثیر دارد. هاآنسطح باال 
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 باال در دو گروه آزمایش و گواههای یادگیری سطح مقایسه بازده t. نتایج آزمون 2جدول 

 میانگین فراوانی آماره منبع
انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی

 آماره

t 
Ρ 

یادگیری  هایبازده

 سطح باال

 76/2 -30/9 35 آزمایش
90 79/3- 669/6 

 56/1 -11/2 35 گواه

تفاوت  (>69/6P)در سطح  شدهمحاسبه t که دهدنتایج حاصل از جدول نشان می

بر  دهد.های یادگیری سطح باال در دو گروه آزمایش و گواه نشان میداری بین بازدهمعنی

ان بر موزآدانشتوسط  دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی این اساس می

 تأثیر دارد. هاآنهای یادگیری سطح باال بازده

درونی  ان بر انگیزشآموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی : فرضیه فرعی اول

 .تأثیر دارد هاآن

 نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش درونی .3جدول 

 شاخص

 منبع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 ضریب

F 
 معناداری

مجذور 

 اتا

 آزمون لوین

F Sig 

 59/6 662/6 16/6 61/6 00/0 27/1 1 27/1 انگیزش درونی

   63/6 39/6 21/1 37/6 1 37/6 گروه

      36/6 99 25/11 مقدار خطا

       99 69/759 جمع

و  مونآزشیپو گواه در  با توجه به جدول نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش

 معناداربرای انگیزش درونی ( 1F و 99= )P ،21/1= 39/6، اتا بیضر 6/=63)آزمون پس

ان بر آموزدانش توسط دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی می درنتیجه. ستین

 نیست. تأثیرگذار هاآنانگیزش درونی 

بیرونی  ان بر انگیزشآموزدانشمحتوای الکترونیکی تولیدشده توسط : فرضیه فرعی دوم

 تأثیر دارد. هاآن
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 نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش بیرونی .4جدول 

 شاخص

 منبع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 ضریب

F 
 معناداری

 مجذور

 اتا

 آزمون لوین

F Sig 

 00/6 19/6 15/6 661/6 60/12 77/1 1 77/1 انگیزش بیرونی

   663/6 73/6 13/6 61/6 1 61/6 گروه

       99 09/7 مقدار خطا

       99 62/000 جمع

زمون و آنتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیش، با توجه به جدول

دار برای انگیزش بیرونی معنا )F)1و  P ،13/6(=99= 73/6، اتا بیضر 6/=663) آزمونپس

تفاوت معناداری بین گروه گواه آزمایش در انگیزش بیرونی وجود ندارد و  درنتیجه. ستین

 یرونیبیزش ان بر انگآموزدانشتوسط  دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی می

 تأثیرگذار نیست. هاآن

وتحلیل جزیهان بر سطح تآموزدانشتوسط  دشدهیتولمحتوای الکترونیکی : فرضیه فرعی سوم

 دارد. ریتأث هاآن

 وتحلیلنتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در تجزیه .5جدول 

 شاخص

 منبع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 ضریب

F 
 معناداری

مجذور 

 اتا

 آزمون لوین

F Sig 

 13/6 29/3 62/6 19/6 90/1 73/0 1 73/0 لوتحلیتجزیه

   60/6 13/6 00/3 39/0 1 39/0 گروه

      90/3 99 59/106 مقدار خطا

       99 91/309 جمع

زمون و آنتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیش، با توجه به جدول

وتحلیل ح تجزیهبرای سط (F( 1و  99=)P ،00/3= 13/6، اتا بیضر 6/=60) آزمونپس

وتحلیل تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح تجزیه جهیدرنت. ستیندار معنا

آموزان بر توسط دانش دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی وجود ندارد و می

 نیست. تأثیرگذار هاآنوتحلیل سطح تجزیه
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ترکیب  ان بر سطحآموزدانشمحتوای الکترونیکی تولیدشده توسط : فرضیه فرعی چهارم

 تأثیر دارد. هاآن

 مقایسه سطح ترکیب در دو گروه آزمایش و گواه t نتایج آزمون .6جدول  

 t ρ آماره درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین فراوانی آماره منبع

 سطح ترکیب
 20/6 -09/6 35 آزمایش

90 00/1- 16/6 
 39/6 -29/6 35 گواه

تفاوت  (P<69/6)در سطح  شدهمحاسبه tکه  دهدنتایج حاصل از جدول نشان می

دهد. بر این اساس ینمداری بین سطح ترکیب در دو گروه آزمایش و گواه نشان معنی

ترکیب طح بر سآموزان توسط دانش دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی می

 تأثیر ندارد.ها آن

ح ارزشیابی ان بر سطآموزدانشمحتوای الکترونیکی تولیدشده توسط  :فرضیه فرعی پنجم

 تأثیر دارد. هاآن

 مقایسه سطح ارزشیابی در دو گروه آزمایش و گواه tنتایج آزمون  .7جدول 

 t Ρ آماره درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین فراوانی آماره منبع

 سطح ارزشیابی
 07/6 -19/6 35 آزمایش

90 95/6 99/6 
 01/6 -13/6 35 گواه

تفاوت  (P<69/6)در سطح  شدهمحاسبه tکه  دهدنتایج حاصل از جدول نشان می

دهد. بر این اساس داری بین سطح ارزشیابی در دو گروه آزمایش و گواه نشان نمیمعنی

ح ارزشیابی آموزان بر سطتوسط دانش دشدهیتولتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی می

 تأثیر ندارد. هاآن
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 گیریبحث و نتیجه

کند شواهد برای شرایط بیان می (3619، همکاران و کاپلرنقل از  3669) 1مایر اگرچه

ت این است که توان گرفگیری که میدرک نیستند و بهترین نتیجهخوبی قابلانگیزشی به

( 3613) 3چنین جیالکجانهای عادی هستند و هماز درستر ای جذابهای چندرسانهدرس

 وجودااینبشود. منجر به یادگیری سطوح باالتر می هاایچند رسانهکند استفاده از اظهار می

ها موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت و با استفاده از در این پژوهش هرکدام از فرضیه

تایج به ن آمده تبیین خواهد شد. با توجه به ی پژوهش نتایج به دستمبانی نظری و پیشینه

ان بر آموزدانشدست آمده برای فرضیه اول پژوهش )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط 

داری بین انگیزش در دو گروه آزمایش و گواه وجود معناتأثیر دارد( تفاوت  هاآنانگیزش 

، ( والیتی1259شوشتریان )ی همچون پژوهشگراننداشت. نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش 

( 1250( حسینی )1259) پورشریفی درآمدی و سعدی، زارعی زوارکی، نیلی احمدآبادی

( 3617میاباب و پرامونک )، ( کارنیسا1251سعیدی و سعیدی )، ( زمانی1256اسکندری )

ن ( ناهمخوا3616( و درنهایت نتایج پژوهش نئو و کیان نئو )3611اولمانسون و هارتون )، لئو

مهربان و ، های پژوهش افرادی مانند زارعپژوهش حاضر با یافته، است. از طرف دیگر

الفرینیر و والرند ، ( گیلت1256( موسی رمضانی )1252) نژاد( خاک1250ساریخانی )

، توان به مواردی همچون حجم کم نمونه( همخوان است. از دالیل رد این فرضیه می3611)

عدم دقیق بودن پرسشنامه در نشان ، های انگیزشاز آزمون انآموزدانشعدم درک درست 

گر روی عوامل محتوایی و موقعیتی که عدم مطالعه دقیق پژوهش، دادن میزان واقعی انگیزش

محدود بودن ابزار گردآوری پژوهش حاضر به ، گذاردان اثر میآموزدانشبر روی رفتار 

 اشاره کرد. مصاحبه و مشاهده و عدم استفاده از ساختهمحققپرسشنامه و آزمون 

های ازدهان بر بآموزدانشدر فرضیه دوم پژوهش )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط 

های یادگیری در دو گروه آزمایش و داری بین بازدهمعناتأثیر دارد( تفاوت  هاآنیادگیری 

ری سطح های یادگیبنابراین فرضیه دوم در این پژوهش بر بازده طورکلی وجود داشت؛گواه به

                                                           

1. Mayer, H. 

2. Gilakjani, A. P. 
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ود توان با قاطعیت گفت تولید محتوای الکترونیکی توسط خو می دشدهییتأان آموزدانشباالی 

 مفید و مؤثر باشد. هاآنرا افزایش داده و برای  هاآنهای یادگیری تواند بازدهان میآموزدانش

رس های دجذابیت کالستوان به موارد زیر اشاره نمود: از دالیل تأیید شدن این فرضیه می

فعال ، روحهای خشک و بیدر مقایسه با کالس هاایچند رسانهان با استفاده از آموزدانشبرای 

ستفاده ا، درگیر کردن یادگیرندگان با موضوعات درسی، ان در امر یادگیریآموزدانشبودن 

 تان کهدوسدیگر های کالسی با انجام دادن فعالیت، گرایی در کالس درساز رویکرد سازنده

 تواند در تأیید شدن فرضیه موردنظر دخیل باشد.ی این موارد میهمه

( 3610اوا )هافترینی و پراب، های پژوهش ستیاواناز طرفی هم نتایج فرضیه حاضر با یافته 

بریگز و ، ژو، ( دونگ سون3619ماسودا )، ( فضلیجان3619وستون و وایزهارت )، کاپلر

 ( همخوان است.3662( زیون )3663) مونتا و ککنن( 3660نونامیکر )

یزش آموزان بر انگفرعی اول )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانش در فرضیه

ی بین دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش درونی معنادارتأثیر دارد( تفاوت  هاآندرونی 

( 3611الفرینیرو والرند )، گرانی همچون گیلتوجود نداشت. این فرضیه با نتایج پژوهش

انگیزگی خود توان موارد زیر را ذکر کرد: بیهمخوان است. از دالیل رد این فرضیه می

 مشاهده نیست و برایقابل راحتیبهانگیزش مانند هوش ، گروهیان در انجام کار آموزدانش

گزارش ، یژفیزیولو، که شامل )رفتار آشکارپی بردن به انگیزش باید از نمودهای دیگر آن

فطری  ،زمان اجرای طرحکوتاه بودن مدت، شرایط اجرای آزمایشی، شخصی( استفاده کنیم

و درونی بودن انگیزش. در فرضیه فرعی دوم )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط 

نی در داری بین انگیزش بیرومعناتأثیر دارد( تفاوت  هاآنان بر انگیزش بیرونی آموزدانش

توان برای رد این فرضیه ذکر کرد شامل: زمایش وجود نداشت. دالیلی که میگروه گواه و آ

عدم آزادی و استقالل به ، بافت مدرسه، سن، تأثیر متغیرهایی همچون عوامل شخصی

ان از سوی معلم برای به چالش کشیدن مطالب درسی؛ زیرا انگیزش تا حدودی آموزدانش

ست. ان اآموزدانشاز سوی  خودمختاریو استقالل ، تحت تأثیر به چالش کشیدن مطالب

 تأثیر پذیرفتن انگیزش از عواملی چون توانایی عقالنی و احساس ارزشمندی.
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ر سطح ان بآموزدانشدر فرضیه فرعی سوم )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط 

داری بین گروه گواه و آزمایش در سطح معناتأثیر دارد( تفاوت  هاآن وتحلیلتجزیه

( همخوان 1590( و بلوم )3662وتحلیل وجود نداشت. این فرضیه با پژوهش زیون )تجزیه

توان به نکات زیر اشاره کرد تأکید معلم روی سطوح پایین است. از دالیل رد این فرضیه می

اسب عدم تن، های یادگیری سطح باالعدم تمرکز روی بازده، فهم( درک و، یادگیری )دانش

ان برای سطوح باالی آموزدانشعدم آمادگی ، ی یادگیری سطح باالهامحتوا با بازده

دن طرح کر، بندی حیطه شناختی باالان در طبقهآموزدانشعملکرد ضعیف ، یادگیری

عدم درخواست معلمان ، سطوح پایین یادگیری از سوی معلمان بر اساسها سؤاالت آزمون

مطرح  انگیزهای بحثیل کنند و سؤالوتحلان تا مطالب تدریس شده را تجزیهآموزدانشاز 

کسب دانش و یادآوری است و ، ترین اهداف آموزشی مدارسترین و معمولکنند. عمومی

محفوظات  بازگفتن یک سری بر اساسهای تحصیلی یادگیرندگان غالباً ارزشیابی موفقیت

 گیرد.صورت می

ر سطح ان بآموزدانشدر فرضیه فرعی چهارم )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط  

تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح ترکیب وجود  دارد( تأثیر هاآنترکیب 

( همخوان است. دالیل رد این فرضیه 1590( بلوم )3662نداشت. این فرضیه با پژوهش زیون )

، اسخپرسش و پ، شامل: تأکید بیشتر معلمان روی راهبردهای آموزشی مستقیم )سخنرانی

تدریس صریح شفاهی( و عدم استفاده از راهبردهای آموزشی دیگر یا آموزش غیرمستقیم 

و  توجه به کیفیت یادگیری عدم، و...( مسئلهحل ، گیریتصمیم، بارش مغزی، )اکتشاف

ی ائهان توانایی ترکیب مطالب و ارآموزدانشارزش قائل شدن به کمیت یادگیری. بسیاری از 

 را ندارند.ی نو و خالق یک ایده

بر سطح  انآموزدانشدر فرضیه فرعی پنجم )محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط 

ی بین گروه گواه و آزمایش در سطح ارزشیابی معنادارتأثیر دارد( تفاوت  هاآنارزشیابی 

( همخوان است. دالیل رد این 1590( و بلوم )3662نشان نداد. این فرضیه با پژوهش زیون )

ی ن به موارد زیر اشاره کرد: عدم توجه معلمان به پرورش و تقویت روحیهتوافرضیه می

 جای فراهمآموزان بهایجاد رقابت بین دانش، انآموزدانشگری در گری و پرسشپژوهش
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بدون فشار و تنش تا بتوانند آزادانه به بحث و گفتگو بپردازند. ، آزاد، محیط امن کردن یک

که امکان نقد و بررسی مطالب از سوی ور ما ازآنجاییهای آموزشی کشدر بیشتر نظام

آموزان سخت و دشوار و تا حدودی انتقاد برای دانش، آموزان و معلمان وجود ندارددانش

 پذیر نیست.امکان

زشی نیست رسانه آمو، توان گفت دلیل یادگیری بهتربا توجه به نتایج پژوهش حاضر می

و  دیگرعبارتبه شود؛حتوای یادگیری گنجانده میبلکه راهبردهای آموزشی است که در م

یادگیری بیشتر به خاطر محتوی و راهبردهای آموزشی ، شرام هایپژوهشدر تأیید نتایج 

گیری( موجود در محتوی یادگیری است نه به خاطر اکتشاف و تصمیم، حل مسئله، )خالقیت

ناوری است ترین فمهم، الکترونیکینوع استفاده از فناوری. هرچند که ما معتقدیم یادگیری 

ار است اما باید بدانیم اگر قر تواند رویکردهای تدریس و یادگیری را بهبود ببخشد؛که می

دست آوریم و انگیزش در یادگیرندگان را  های یادگیری سطح باال و ارزشمندی را بهبازده

دهیم. در تأیید این افزایش دهیم باید اصول آموزش منطقی و درستی را مبنای کار قرار 

 های خود اظهار داشتند با صرف ارائه( در پژوهش1250مؤمنی راد و کشمیری )، مطلب

زش توان به یک آمونمی، ها و بدون در نظر گرفتن طراحی آموزشیمحتوی از طریق فناوری

ی مالک آموزش موفق و رخ دادن یادگیر، تنهاییبهیافت. محتوای الکترونیکی مؤثر دست

 آموزان از موارد اساسیی استفاده از مطالب و ارائه آن به دانششود بلکه نحوهب نمیمحسو

ود شاست که باید در امر تدریس به آن توجه کرد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ای در کالس درس و روش یادگیری مشارکتی آشنا معلمان را باید با روش ساخت چندرسانه

 هانآیادگیری را برای -از فناوری اطالعات و ارتباطات در امر یاددهی کرد و اهمیت استفاده

ی درسی هامشخص کرد. به این صورت که تولید محتوای الکترونیکی در چارچوب برنامه

 ،استفاده از مزایای تولید محتوای الکترونیکی در مدارس منظوربهبه کار گرفته شود و 

های الزم را در تمامی مقاطع تحصیلی فراهم کند وپرورش باید امکانات و زیرساختآموزش

ا داشته که نقش مکمل رهای درسی باشد نه اینتولید محتوا جزء الینفک کتاب کهطوریبه

 آموزان آموزش دهندبه معلمان و دانش، عنوان ابزارکار با رایانه و استفاده از آن را به باشد.

نا های نوین توانمند کند و آشهوشمندانه از فناوری یاستفاده منظوربههای انسانی را و نیروی
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ها های اول تحصیلی صورت پذیرد و آموزشآموزان با رایانه از همان سالکردن دانش

 ارائه شود. هاآنعملی برای  صورتبه

 منابع

 ،یادگیری بر هایاچند رسانه طریق از آموزش پیش تأثیر بررسی(. 1256. )ا، اسکندری

، رشدا کارشناسی نامهپایان .علوم درس در تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادداری

 .تربیتی معلو گروه، شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، طباطبایی عالمه دانشگاه

. بهرنگی محمدرضا ترجمه. تدریس الگوهای(. 3660. )ا، کالهون و. م، ویل، .ب، جویس

 .تربیت کمال: تهران(. 1290)

 یزشانگ و یادگیری میزان بر مایر اصول بر مبتنی ایچندرسانه تأثیر(. 1250. )م، حسینی

، ارشد کارشناسی نامهپایان. اجتماعی مطالعات درس در انآموزدانش تحصیلی

 .تربیتی معلو گروه، شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده، طباطبایی عالمه دانشگاه

 ریلم آموزشی طراحی الگوی بر مبتنی آموزشی ایچندرسانه تأثیر(. 1252. )ح، نژادخاک
 پایه وریفنا و کار درس در انآموزدانش تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادگیری بر

 و تربیتی علوم دانشکده، طباطبایی عالمه دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان. هفتم

 .شناسیروان

 همایش. گیردنمی شکل درسی هایبرنامه در خالقیت فرهنگ چرا(. 1259. )ع، رضوی

 .0-1، 10، بوعلی دانشگاه درسی برنامه و فرهنگ

 ای آموزشی(. بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه1250م. )، ج. و ساریخانی، مهربان، م.، زارع

، تربیتی شناسیروان فصلنامهپیشرفت در درس فیزیولوژی.  بر میزان یادگیری و انگیزه
20(11) ،196-156. 

ند چ(. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از 1251. )ع، یو سعید م.، سعیدی، ع.ب. ، زمانی

فصلنامه فناوری بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی.  هاایرسانه
 .97-07، (0)3، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی
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ای علوم بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تأثیر آموزش چندرسانه(. 1259. )م، شوشتریان

، شدنامه کارشناسی ار. پایانان پایه هشتم ناحیه سه شهر شیرازآموزدانشتحصیلی 

 .شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

، داردهااستانافزار آموزشی(: تولید محتوای الکترونیکی )نرم(. 1259ع. )، و بادله .س، عباسی

 تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران.، . چاپ دومافزارهاابزارها و نرم

افزار آموزشی(: تولید محتوای الکترونیکی )نرم(. 1259. )ع. ر، س. ا.؛ و بادله، عباسی

 تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران. چاپ دوم.، افزارهاابزارها و نرم، استانداردها

(. ارزیابی کیفیت مراحل تولید 1253. )م، چهرهو کاظمی ق م.، امین خندقی، ح.، جعفری ثانی

امه مطالعات فصلنمحتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 
 .75-71، (2)2، یگیری و ارزشیابی آموزشاندازه

با دو روش تدریس سنتی و فراشناخت  هاایچند رسانهتأثیر کاربرد (. 1295. )م، نژادکریم

. دانشگاه اراک شناسیروانبر انگیزش پیشرفت و نگرش به درس دانشجویان 

 دانشگاه اراک.، نامه کارشناسی ارشدپایان

 ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت(. تأثیر استفاده از چندرسانه1256. )س، موسی رمضانی

ان مراکز آموزش از آموزدانش 2بی تحصیلی )انگیزش درونی و بیرونی( درس عر

 .100-115، (7)31، تربیتی شناسیروانفصلنامه راه دور تهران. 

ر ب(. تأثیر استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده 1250. )س، ا. و کشمیری، مؤمنی راد

دوماهنامه علمی الگوی گانیه بر میزان یادگیری دانشجویان در درس آمار.  اساس

 .197-191، (2) 9، راهبردهای آموزش در علوم پزشکیپژوهشی 

، پورپ. و سعدی، شریفی درآمدی، ا.، زارعی زوارکی، م. ر.، نیلی احمدآبادی، ا.، والیتی

 نظریه بار شناختی بر بر اساسای آموزشی طراحی شده (. تأثیر چندرسانه1259. )ا

در درس  توان ذهنیمان کآموزدانشیادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی ، یادگیری

 .05-29، 20، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامعلوم. 
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