
ری و آموزشی بر میزان یادگی ایچندرسانهبررسی تأثیر استفاده از 

 انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی

 1محمد زارع

 2جواد مهربان

 3راحله ساریخانی

 31/2/3291تاریخ پذیرش:  32/9/3292تاریخ وصول: 

 چکیده
رفت آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیش ایچندرسانههدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از 

در درس فیزیولوژی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی 

در  گیرینهنموانتخاب نمونه از روش  منظوربه دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند.

در این پژوهش  نفره حضور داشتند. 34نفر بود که در دو کالس  14نه حجم نمو داستفاده شد. تعدادسترس 

در این پژوهش شامل  مورداستفادهبا گروه کنترل استفاده شد. ابزار  آزمونپس-آزمونپیشاز طرح 

یادگیری  آزمونپس و ؛/94یادگیری  آزمونپیش کرونباخ)دارای پایایی  ساختهیادگیری محقق هایآزمون

 ی اینهایافته بود. هرمانسو پرسشنامه انگیزه پیشرفت ( 12/4با پایایی )محقق ساخته ایچندرسانه، (/.11

زشی، آمو ایچندرسانه شیوهدرس فیزیولوژی را به  ان یادگیری دانشجویانی کهمیز -3پژوهش نشان داد که 

ودند، بیشتر ب دیدهآموزشسنتی  صورتبهدرس فیزیولوژی را بودند نسبت به دانشجویانی که  دیدهآموزش

ا بآماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. ازلحاظدر دو گروه  میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان -3است. 

وه آموزشی که استفاده از این شی رسدمیی دانشجویان، به نظر گیرآموزشی بر یاد ایچندرسانهتوجه به تأثیر 

 است. علوم پزشکی مفید هایدانشگاهدر

                                                           
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مالیر، ایران. )نویسنده  .3

 mohammadzare123@yahoo.comمسئول(:

. رانی،اتهران ونخبگان، جوان پژوهشگران باشگاه ،تهران مرکزواحد ،یآزاداسالم دانشگاه. 3

piruzm@yahoo.com 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مالیر، ایران.  .2

sarikhanir@yahoo.com 
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 یادگیری، درس فیزیولوژیآموزشی،  ایچندرسانهانگیزه پیشرفت، : واژگان کلیدی

 مقدمه

 گوناگونی هایروشرکن اساسی در انتقال مفاهیم به فراگیران  عنوانبهامروزه آموزش 

آموزش  مناسب برای افزارهاینرمو  افزارهاسختو گسترش روزافزون دسترسی به  پیداکرده

و مراکز آموزشی نهاده است. به  هادانشگاه، افق جدیدی را پیش روی ایچندرسانهبه شیوۀ 

ه ک هاییآرمانکه استفاده از این امکانات برای آموزش، به تحقق برخی از  رسدمینظر 

اقانی و خری عسگ) کندمی، کمک شودمی بردهنامکیفیت آموزش از آن  هایمالک عنوانبه

 (.3211زاده، 

انتقال مفاهیم، دستاوردهای جدید علوم و نتایج  هایراهیکی از  عنوانبهآموزش 

علمی، توانسته گامی واال در راستای یادگیری و ارتقای عملکرد یادگیرندگان در  هایتالش

آموزش به شیوه  هایمشیخطجامعه علمی داشته باشد. با توجه به اینکه اهداف و 

اهداف  به این یابیدستاست، لذا  شدهارائهتدوین و  هادانشگاهتوسط بعضی  ایچندرسانه

و  زادهطالببسیار ضروری است )آموزشی  هایبرنامهمیزان موفقیت این  گیریاندازهو 

میالدی به بعد مطرح و تالش شد با ترکیب  3994از سال  3ایچندرسانه . واژه(3211حسینی، 

و این امکانات اجازه پیشروی، تعامل،  (3992، 3)هنیچ چندین رسانه، کیفیت آموزش باال رود

 .(3991، 2)هافستر دهدمی آسانیبهرا  افزارنرمو آفرینندگی و ارتباط بهتر کاربر 

یری یادگ هایمحیطجدید در تعلیم و تربیت، طراحی  هایفناوریبا ظهور و گسترش 

ر، اادگیری معنادبهبود ی باهدف، هامحیط. در این اندیافته ایفزایندهاهمیت  ایچندرسانه

آموزان د به دانشمتعد هایشیوهمختلف و  1حسی مجرای مطالب درسی از طریق ترکیب

ازش به مجرای شنیداری و دیداری پرد. مجرای حسی(3443، 9)مورینو و مایر شوندمیارائه 

                                                           
1. Multimedia 

2. Henich 

3. Hofsteter 

4. Modality 

5. Moreno & Mayer 
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کالرک و ) یریتصوی و کالمو شیوه ارائه درس در قالب  (3991، 3اطالعات )بادیلی

 اشاره دارد. (3993، 3پایوی

 شامل: باال بردن انگیزه توانمیدر کالس را  هایاچندرسانهاستفاده از  هایمزیت ازجمله

خواندن، گوش دادن، نوشتن  مختلف مثل هایمهارتآموزان برای مشارکت، ترکیب دانش

 یلوتحلتجزیهآموزان و معلم، ش مهارت همکاری، تعامل بهتر دانشکردن، افزایو صحبت

ینده صرف معلم از گوله، تغییر دادن نقش آموزان در حل مسأبع، باال بردن تفکر دانشبهتر منا

 ، نام برد.یریمتفاوت در یاددهی یادگ هایسبکگر یادگیری، استفاده از به نقش تسهیل

 -اددهیی، مبحثی بسیار مهم در فرایند هاانگیزهآموزشی، عالیق و  هایفعالیتدر راستای 

آموزان بدون ایجاد انگیزه برای رسیدن به تالش معلمان و دانش چراکهاست؛ یادگیری 

خواهد بود. به این مطلب باید توجه داشت که در طراحی برای یادگیری،  ثمربییادگیری، 

 هدف پژوهشی و نوعی عنوانبهو آن را  برگزینیمعلت و دلیل رفتار  عنوانبهانگیزه را 

 (.3294)سیف، تربیتی بدانیم  هایفعالیتبرای  نیازپیش

 زیر اشاره هایپژوهشبه  توانمیاست،  شدهانجامکه در این زمینه  هاییپژوهش ازجمله

هائی که در ، در مورد ارائه(3293) 2الرکین و سیمون به نقلِ کالیوگامطالعات تطبیقی  کرد؛

آموزشی  هایارائه ندوانتمیکه تصاویر  اندبودهقالب متن و تصویر صورت گرفتند، بیانگر آن 

 علتاینهباطالعات بیشتری هستند، بلکه  دربردارندۀ هاآنکه  علتاینبهکارآمدی باشند، نه 

ارند ختی، اثربخشی بیشتری دشنا ازلحاظکه  کنندمیمرتب  ایگونهبهاین اطالعات را  که

 .(3293)کالیوگا، 

 ایچندرسانهافزایش یادگیری در  "، در پژوهشی با عنوان (3999)  1مایر و همکاران

 شدهطراحی ایچندرسانهند که یافتدستبه این نتیجه  "کاهش بار شناختی وسیلهبهآموزشی 

، نسبت به روش ارائه به شیوۀ مرسوم موجب یادگیری بیشتر در ایچندرسانهبا توجه به اصول 

 .شودمیان آموزدانش

                                                           
1. Baddeley 

2. Clark & Paivio 

3. Kalyuga 

4. Mayer et al 
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بین دو روش  ایمقایسهیک مطالعه »در پژوهشی با عنوان  (3441)خیاط و کشتکار 

دانشجویان  پزشکیدندانو روش مرسوم در درس پیش بالینی  ایچندرسانهآموزشی 

وجود  داریعنامند که بین دو گروه کنترل و آزمایش، تفاوت یافتدستبه این نتیجه « لیسانس

ت فبودند، پیشر دیدهآموزش ایچندرسانه دارد، به این معنا که گروه آزمایش که به شیوه

 .در یادگیری داشتند توجهیقابل

سط تو ایچندرسانه، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ساخت (3219) کرمی و عطاران

ند یافتدستپنجم(، به این نتیجه  یپایهدر درس علوم ) هاآنآموزان در میزان یادگیری دانش

 آموزشای در کالس درس آموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانهدانشکه 

و  دگیری بهتراند، یادیده آموزشآموزانی که با روش سنتی اند در مقایسه با دانشدیده

 .اندتری داشتهعمیق

وزشی در درمان آم ایچندرسانه، در پژوهشی با عنوان تأثیر (3219) ملکیان و آخوندی

، به این 11-18آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی امالء دانش اختالل

آموزان ی دانشامالآموزشی در درمان اختالل  ایچندرسانهاستفاده از  کهند یافتدستنتیجه 

 .ویژه مؤثر است

بر میزان  ایچندرسانه، در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش (3294) نوروزی و همکاران

، به این نتیجه رسیدند که درخودماندهآموزان پسر و یادداری درس ریاضی دانش ادگیریی

 ستیکآموزان اوتدر آموزش مفاهیم ریاضی در دانش ایافزارچندرسانهنرم کارگیریبه

 .استمؤثرتر از روش سنتی 

 -هجا -آموزش به شیوه حرف»، در پژوهشی با عنوان (3294) زاده و همکارانمهدی

زان پایه آموتأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش دیجیتال و یهایاچندرسانه کلمه با کمک

به روش  نسبت ایچندرسانهآموزش به کمک  کهند یافتدست، به این نتیجه «اول ابتدایی

وانی و خخوانی، سریعصحیح یمؤلفهآموزان در سه ، بر عملکرد توانایی خواندن دانشرایج

 .بوده است تأثیرگذارترواژگان  افزایش ذخیره

و سخنرانی بر  ایچندرسانهتأثیر آموزش »با عنوان  پژوهشی ،(3294) رمضانی موسی

یج انجام داده است. نتا« آموزان از راه دوردانش خودتنظیمیانگیزش پیشرفت تحصیلی و 
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وجود  داریامعنبین انگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت این پژوهش نشان داد که 

آن بود که بین دو گروه، در  ، نتایج حاکی ازخودتنظیمیدرزمینۀ. همچنین ندارد

ن بی داریمعناهدف، تفاوت  گیریجهتاضطراب امتحان، خودکارآمدی و  هایمقیاسخرده

 .دو گروه وجود دارد

بر  ایچندرسانهتأثیر آموزش "، در پژوهشی با عنوان (3293) زارعی زوارکی و غریبی

 کاراذهنی پایۀ چهارم شهر  توانکمآموزان دختر یادداری ریاضی دانشان یادگیری و میز

 ایچندرسانهکه مطالب را از طریق  آموزانیدانشبرتری میزان یادگیری و یادداری  "

 .یافت کرده بودند، نشان دادندی درآموزش

بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوه »، در پژوهشی با عنوان (3292) زارع

 ایندرسانهچکه  یافتدستبه این نتیجه  «مبتنی بر الگوی طراحی آموزش مریل ایچندرسانه

 کندمیراهم ف هاآزمودنیبار شناختی کمتری را نسبت به شیوه ارائه مرسوم برای  ،شدهطراحی

 .شودمیتسهیل  ایچندرسانه و درنتیجه یادگیری به شیوه

ر ب آموزشی و روش سنتی ایچندرسانهاز  پژوهش، بررسی تأثیر استفادهاز این هدف 

میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان رشته هوشبری در درس فیزیولوژی بود. 

 پژوهش عبارت هستند از: هایفرضیه

 اینهچندرسابین میزان یادگیری درس فیزیولوژی در دانشجویانی که به شیوه  -3

اوت ، تفانددیدهآموزشو میزان یادگیری دانشجویانی که به شیوه مرسوم  انددیدهآموزش

 وجود دارد. داریمعنا

و  انددیدهآموزش ایچندرسانهکه به شیوه  بین میزان انگیزه پیشرفت دانشجویانی -3

 وجود دارد. داریمعنا، تفاوت انددیدهآموزشدانشجویانی که به شیوه مرسوم 

 پژوهش روش

 با گروه آزمونپس -آزمونپیشآزمایشی با طرح شبه هایپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

 .استکنترل 

جامعه آماری این پژوهش، از کلیه دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی 

مشغول به تحصیل بودند و درس فیزیولوژی  93-92تشکیل شدکه در سال تحصیلی  همدان
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داشتند. برای انتخاب نمونه، با روش انتخاب در دسترس، دو را در طی این سال تحصیلی 

تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شد. تعداد افراد  صورتبهکالس انتخاب و 

 نفر بود. 34روه آزمایش نیز در گهمچنین و نفر  34ونه در گروه کنترل من

 دسته ابزار استفاده شد: 2در این پژوهش، از 

شامل  هاآزمونکه این  ساخته از درس فیزیولوژی رشته هوشبریمحقق هایآزمون. 3

کتاب فیزیولوژی پزشکی  2فصل  یادگیری بودکه از آزمونپسو  آزمونپیش سؤاالت

تهیه (3293کتاب اصول بیهوشی میلر )میلر،  1فصل و همچنین  (3293و همکاران،  خزاعی)

تادان توسط اس هاآنتوسط محقق و تأیید و ویرایش نهایی  هاآزمون سؤاالتشد. پس از طرح 

 سؤاالتروا، برای هر دو آزمون مشخص شد. در طرح  سؤاالتدرس مربوطه، تعداد 

، آزمون هاآزمونپایایی  گیریاندازه منظوربهعینی استفاده شد.  سؤاالت، از هاآزمون

د را گذرانده بودند، اجرا ش فیزیولوژییادگیری، روی دانشجویان رشته هوشبری که درس 

 /. به دست آمد.11یادگیری  آزمونپس و ؛/94یادگیری  آزمونپیش، پایایی درنتیجهکه 

، آن را بر مبنای هرمانسبود که  سؤال 39که شامل  3هرمانس . پرسشنامه انگیزه پیشرفت3

در سال  طمربو هایپژوهشدانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی 

ارای انگیزه افراد د متمایزکنندهاست. او برای تهیه مواد پرسشنامه، ده ویژگی  کردهتهیه 3998

مبنا  عنوانهبقبلی بوده،  هایپژوهشپیشرفت باال، از افراد دارای انگیزه پایین را که حاصل 

پرسشنامه نهایی، پس از اجرای  .(3998، هرمانس) برگزیده است هاسؤال برای انتخاب

ه ، با کل آزمون کهاسؤالو محاسبه همبستگی هر یک از  هاسؤال وتحلیلتجزیهآزمایش و 

 بود، انتخاب شد. سؤال 34شامل 

ساخته از درس فیزیولوژی برای گروه آزمایش با توجه آموزشی محقق ایچندرسانه -2

 خزاعیکتاب فیزیولوژی پزشکی ) 2فصل  شامل که محتوای آنمایر ایچندرسانهبه اصول 

بود، تهیه (3293کتاب اصول بیهوشی میلر )میلر،  1فصل و همچنین  (3293و همکاران، 

بوط کاری استاد مرباهمآموزشی و  فنّاورهایپس از تأیید روایی صوری آن توسط و  گردید

 ارائه شد. ( برای گروه آزمایش،12/4متخصص موضوع )با پایایی  عنوانبه

                                                           
1. Hermens 
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 پژوهش یهایافته

 آموزشی هایگروهآماری  هایویژگی. 1جدول 

 آموزشی هایگروه

 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی مقطع تحصیلی

 34 کارشناسی کنترل )مرسوم(

 

94 

 

94 

 344 94 34 کارشناسی (ایچندرسانهآزمایش )

 ایرسانهچندزان یادگیری درس فیزیولوژی در دانشجویانی که به شیوه یفرض اول: بین م

اوت ، تفانددیدهآموزشمرسوم  ان یادگیری دانشجویانی که به شیوهو میز انددیدهآموزش

 وجود دارد. داریمعنا

 کنترل و آزمایش در میزان یادگیری هایگروه. آمار توصیفی مقایسه 2جدول 

 انحراف معیار از میانگین انحراف معیار میانگین حجم نمونه روش آموزش

 /.149 31/2 89/9 34 کنترل )مرسوم(

 /.133 21/2 12/34 34 (ایچندرسانهآزمایش )

 کنترل و آزمایش در میزان یادگیری هایگروه. آزمون آماری 3جدول 

 هامیانگینآزمون برابری      هاواریانسآزمون لون برابری 
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443/4 911/4 193/9- 21 443/4 41/9- 

با فرض  داریمعناسطح 

 هاواریانسبرابری نا
- - 192/9- 21 443/4 

41/9- 

 

 911/4در قسمت آزمون لون که برابر با  2در جدول  شدهداریدادهمعناا توجه به سطح ب

درصد، فرض  99است، با اطمینان  49/4و مقایسه آن با میزان خطای مجاز که برابر با  است
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ر اول از ، باید سطهامیانگین. جهت آزمون فرض برابری شودمیپذیرفته  هاواریانسبرابری 

و  است 43/4 کمتر ازکه  شدهداده ریدامعناجدول فوق را تفسیر کرد؛ با توجه به سطح 

؛ یعنی شودمیصفر رد درصد، فرض  99، با اطمینان 49/4مقایسه آن با میزان خطای مجاز 

 ایچندرسانهبین میزان یادگیری درس فیزیولوژی، در دانشجویانی که به شیوه 

تفاوت  آماری، ازلحاظ، انددیدهآموزشو دانشجویانی که به روش مرسوم  انددیدهآموزش

که  شودمیمشاهده  3در جدول  شدهدادهی هامیانگینوجود دارد. لذا با توجه به  داریمعنا

، در یادگیری درس فیزیولوژی تأثیر بیشتری نسبت به روش ایچندرسانهشیوه آموزش 

 آموزش مرسوم دارد.

آموزش  ایچندرسانهپیشرفت دانشجویانی که به شیوه  فرض دوم: بین میزان انگیزه

، تفاوت ندادیدهآموزشپیشرفت در دانشجویانی که به شیوه مرسوم  اند و میزان انگیزهدیده

 وجود دارد. داریمعنا

 کنترل و آزمایش در میزان انگیزه پیشرفت هایگروه. آمار توصیفی مقایسه 4جدول 

 انحراف معیار از میانگین انحراف معیار میانگین حجم نمونه روش آموزش

 41/3 13/9 419/4 34 مرسوم )کنترل(

 33/3 34/33 98/1 34 )آزمایش( ایچندرسانه

 کنترل و آزمایش در میزان انگیزه پیشرفت هایگروه. آزمون آماری 5جدول 

 هامیانگینآزمون برابری                                                   هاواریانسآزمون لون برای برابری 

با فرض  داریمعناسطح 
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191/1 431/4 931/3- 21 413/4 94/1- 

با فرض  داریمعناسطح 

 هاواریانسنابرابری 
- - 191/3- 21 419/4 94/1- 

 کوچکتر ازدر قسمت آزمون لون که  9در جدول  شدهداده داریمعنابا توجه به سطح 

درصد،  99است، با اطمینان  49/4و مقایسه آن با میزان خطای مجاز که برابر با  است 49/4
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طر دوم باید س هامیانگین. لذا جهت آزمون فرض برابری شودمیرد  هاواریانسفرض برابری 

در جدول آزمون آماری  شدهداده داریمعنااز جدول فوق را تفسیر کرد. با توجه به سطح 

است و مقایسه آن با میزان خطای مجاز  49/4 بزرگترکه  هامیانگیندر بخش آزمون برابری 

در  یعنی بین میزان انگیزه پیشرفت؛شودمیدرصد، فرض صفر پذیرفته  99، با اطمینان 49/4

، انددیدهموزشآو دانشجویانی که به روش مرسوم  ایچندرسانهدانشجویانی که به شیوه 

 وجود ندارد. داریمعناآماری، تفاوت  ازلحاظ

 گیرینتیجهبحث و 

 ایدرسانهچنفرض اول: بین میزان یادگیری درس فیزیولوژی، در دانشجویانی که به شیوه 

ود وج داریمعنا، تفاوت انددیدهآموزشمرسوم  صورتبهو دانشجویانی که  انددیدهآموزش

، ایرسانهچنددارد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان یادگیری دانشجویانی که به شیوه 

، انددهدیآموزش، نسبت به میزان یادگیری دانشجویانی که به روش مرسوم انددیدهآموزش

به ) مونیسالرکین و های پژوهش ن فرض، با نتایجدر مورد ای آمدهدستبهبیشتر است. نتایج 

(؛ کرمی و عطاران 3441(؛ خیاط و همکاران )3999)مایر و همکاران، (3293لِ کالیوگا، نق

(؛ زارعی زوارکی و غریبی 3294ن )؛ نوروزی و همکارا(3219(؛ ملکیان و آخوندی )3219)

 هماهنگی دارد. (3292( و زارع )3294(؛ مهدی زاده و همکاران )3293)

ل در این گروه کنتر ر گروه آزمایش، در مقابلبیشت دلیل عمده یادگیریِ رسدمیبه نظر 

. این استآموزشی مناسب در درس فیزیولوژی  ایچندرسانهپژوهش، استفاده از 

، دارای سادگی بسیار در روش ارائه، ارائه هاآزمودنی توجهجلبعالوه بر  ایچندرسانه

 زمانکیدر  ، هماهنگی بین متن و تصویر، درگیری چند حسهاآزمودنیمحتوای کمتر به 

 است.تسهیل یادگیری  درواقعو 

 انددیدهآموزش ایچندرسانهپیشرفت دانشجویانی که به شیوه فرض دوم: بین میزان انگیزه

 داریمعنا ، تفاوتانددیدهآموزشپیشرفت در دانشجویانی که به شیوه مرسوم و میزان انگیزه

وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان انگیزه پیشرفت دانشجویانی که به شیوه 

 ازلحاظ، انددیدهآموزش، با دانشجویانی که به روش مرسوم انددیدهآموزش ایچندرسانه
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ژوهش پ ا نتایجیه، بدر مورد این فرض آمدهدستبهندارند. نتایج  آماری، تفاوت معناداری

 .است، همسو (3294) موسی رمضانی

ی آموزش ایچندرسانهکه  رفتمیدر فرضیه پژوهش بیان شد و انتظار  آنچه رغمعلی

ف پژوهش خال هایدادهبه دالیل متعدد، سبب ایجاد انگیزه در دانشجویان شود،  شدهتهیه

 ،پیشرفت در گروه آزمایشالیل معنادار نبودن میزان انگیزهآن را نشان داد. شاید یکی از د

رفتار  و بر جریان کندمیزیرا انگیزه در طول زمان تغییر  ؛کم بودن طول مدت پژوهش باشد

جلسه بوده،  2. بر همین اساس، چون طول اجرای دوره پژوهش (3449)ریو،  گذاردمیتأثیر

ین تفاوت گرچه میانگنتوانسته باعث ایجاد تغییر معنادار در میزان انگیزه دانشجویان شود؛ 

پیشرفت در گروه آزمایش، کمی بیشتر از گروه کنترل بود.  انگیزه آزمونپسو  آزمونپیش

ه پیشرفت تأثیر دارند که مسلماً با یک دورزیادی بر ایجاد و افزایش انگیزه بعالوه، عوامل

امل ع ویژهبههمه آن عوامل را ایجاد، تغییر یا خنثی کرد؛  توانمیزمانی نسبتاً کوتاه، ن

توسط پژوهشگر میسر نبود. بنا بر مشاهدات  هاآندر  کاریدستکه امکان  اجتماعی انگیزه

 رسدیمی دو گروه، به نظر هامیانگینپژوهشگر در جریان اجرای پژوهش و با توجه به تفاوت 

پیشرفت ژی، امکان ایجاد و افزایش انگیزهدر درس فیزیولو ایچندرسانهکه آموزش به شیوه 

 ایدرسانهچن، آموزش به شیوه دیگربیانبهو رشته داشته باشد. را در دانشجویان این مقطع 

مایر، برای  ایچندرسانهتقویتی مناسب و اصول  هاینقطه باوجوددرس فیزیولوژی، 

 .آوردیمیادگیری فراهم  –پیشرفت را در فرایند یاددهی  یادگیرندگان، امکان رشد انگیزه

 منابع

 زاده، محسن؛ نسیمی،؛ مصباحمحمدرضا؛ شریفی، اصغریعلشاه نظری، خزاعی، مجید؛ پور

. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی فیزیولوژی پزشکی(. 3293).، مهدیبخشنعمتعلی؛ 

 اصفهان.

(. تهران: نشر 3218. ترجمه یحیی سید محمدی )انگیزش و هیجان(. 3449) .ریو، ام. جی

 روان.
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نی بر مبت ایچندرسانه(. بررسی بار شناختی بیرونی آموزش به شیوه 3292) .زارع، محمد

کارشناسی ارشد؛ دانشگاه عالمه طباطبائی  نامهپایانمریل.  طراحی آموزشی الگوی

 .تهران

بر میزان  ایچندرسانهتأثیر آموزش  (.3293. )غریبی، فرزانه زارعی زوارکی، اسماعیل و

ذهنی پایۀ چهارم شهر اراک،  توانکمدختر  آموزانریاضی دانش یادگیری و یادداری

 .3-39، ص 9، سال دوم، شمارۀ افراد استثنایی شناسیروانفصلنامه 

 . تهران: دوران.4(. 3294) .اکبرعلیسیف، 

(. آموزش از راه دور، رهیافتی نوین در 3211) .حسینی، سید علی زاده، محسن؛طالب

 .93تا  81: ص 39. آموزشی هاینوآوری فصلنامهایران.  وپرورشآموزش

مجله . ایچندرسانه(. آموزش به شیوه 3211) .زاده، مرتضیری، علی و خاقانیعسگ
 .381تا  382، ص 1،شماره 3دوره  ،راهبردهای آموزش

امیرتیموری،  محمدحسن، ترجمه شناختی و طراحی آموزشیبار (.3293. )کالیوگا، اسالوا

 والیتی، تهران: آوای نور. رمضانی، الهه سونیا موسی

توسط  ایچندرسانه(. بررسی تأثیر ساخت 3219) .عطاران، محمد کرمی، زهره و

فصلنامه مطالعات دردرس علوم )پایه پنجم(.  هاآنیادگیری  آموزان در میزاندانش
 .99-13ص .3، سال اول، شماره برنامه درسی

وزشی در درمان اختالل امالء آم ایچندرسانهتأثیر  (.3219. )آخوندی، آذر ملکیان، فرامرز و

فصلنامه   .11-18یادگیری شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  ویژه آموزاندانش

 .319-313اول، ششم، شماره سال ،تازه در علوم تربیتی هایاندیشه

و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت  ایچندرسانهتأثیر آموزش  (.3294. )موسی رمضانی، سونیا

نشریۀ علمی پژوهشی فناوری آموزان از راه دور، دانش خودتنظیمیتحصیلی و
 .19-98ص  ، پاییز.3شمارۀ  ،1، سال ششم، جلد آموزشی

-هجا-حرف»(. آموزش به شیوه 3294) .، مریمپناهاسالم زاده، حسین؛ فیضی، فرخ ومهدی

موزان آتأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش دیجیتال و یهایارسانهچند با کمک« کلمه



 49 تابستانوششم، یسشماره  ازدهم،ی سال ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                  141 

، 2 ، سال اول، شمارهتربیتی اطالعات و ارتباطات در علوم آوریفنپایه اول ابتدایی. 

 .312تا  319ص 

 ی،ابطحداریوش  سعادت نیاکی،اسداهلل اصول بیهوشی میلر. ترجمه؛  (.3433. )میلر، پاردو

(، تهران: اندیشه 3293) راستگار فرج زادهعلی  سادات مهدوی ونسترن  کمالی،فرناز 

 رفیع.

 تأثیر آموزش (.3294. )آقا براتی، نجمی بیانی، احمد و احمدزاده نوروزی، داریوش؛

پسر آموزان ای بر میزان یادگیری و سادداری درس ریاضی دانشچندرسانه

 .32-93،ساالول. ص 1، شماره افراداستثنایی شناسیروانفصلنامه ، درخودمانده

(. تهران: مرکز 3211پرسشنامه انگیزه پیشرفت. ترجمه ابوالفضل کرمی ) (.3998. )هرمانس
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