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آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر  یاچندرسانه تأثیرهدف از انجام این پژوهش بررسی 

. روش باشدیمششم ابتدایی در درس علوم تجربی  یهیپاذهنی  توانکمیادگیری و یادداری دانش آموزان 

 یهیکلبا گروه کنترل است. جامعه آماری،  آزمونپس – آزمونشیپانجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح 

در مراکز  2949-49ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی  یهیپاذهنی  توانکمدانش آموزان دختر 

نفر از دانش  91دسترس در  یریگنمونهبا استفاده از روش  .کردندیمتحصیل  آبادخرماستثنایی شهر 

تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار  صورتبهنمونه انتخاب و  عنوانبهآموزان 

یادگیری در هر دو  آزمونشیپدر این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود.  مورداستفاده

مایش طی هشت جلسه با استفاده از گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. سپس گروه آز

آموزش  که بر اساس الگوی گانیه تهیه شده بود آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم یاچندرسانه

دو هفته بعد از اتمام دوره بر  به عمل آمد. پژوهشگر آزمون یادداری را آزمونپسدیدند. از هر دو گروه 

 سطح دو در آماری یهاروش از پژوهش یهاداده لیوتحلهیتجز برایروی دانش آموزان اجرا کرد. 

                                                   
جوی دکت     ری تژنول     و ی آموزش     ی، دانش     گاه عهم     ه طباطب     ا ی  نویس     نده مس      ول: . دانش     2

rahimnor08@gmail.com) 

 . دانشجوی دکتری فناوری اطهع رسانی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی1

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز9.

 دکتری تژنولو ی آموزشی، دانشگاه عهمه طباطبا ی. دانشجوی 9
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نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و  هاافتهیاست.  شده استفاده استنباطی و توصیفی

مند از یادگیری و یادداری بهتری بهرهوجود دارد و گروه آزمایش  یمعنادارکنترل در درس علوم تفاوت 

 شده است.

آموزشی، دانش آموزان  یاچندرسانهطراحی آموزشی، الگوی گانیه، : ین کلیدواژگا

 ذهنی توانکم

 

 مقدمه
 و فرهنگی ضرورت یک عنوانبه استثنایی وپرورشآموزش به جهان کشورهای همه امروز

 ب ه ه اآن عم ومی وپرورشآم وزش امژان ات از یتوجهقاب ل بخش و نگرندیم اجتماعی

 بیس ت (. در2934 ش هابی،  اب دییم اختصاص ویژههای آموزشی نیاز دارای آموزان دانش

 یه این اتوانش مار دان ش آم وزان دارای  روزاف زونسال گذشته آمارها حاکی از اف زایش 

 متحدهاالتیاگزارش اداره آموزش  بر اساسآموزان عادی است. خاص در مقایسه با دانش

آم وزش س نتی س ود  یهابرنامهاز  توانندینمدرصد کودکان در مدارس  11امریژا بیش از 

هاسل برینگ و شود  یمکهسی  یهاتیفعالدر  شرکتشانآنان مانع  یهایناتوانببرند، زیرا 

 م ثثردر کشورهای پیشرفته امروزی نیاز رو به رشدی برای آموزش علمی  (.1111، 2گهسر

در امریژا  1112مصوبه سال این نیاز از قانون  ذهنی وجود دارد. یتوانکمبه کودکان دارای 

. ای ن ق انون م دارس را ب ه "هیچ ک ودکی نبای د ره ا ش ود "آن بر اساسکه  شودیمناشی 

دارد ک ه دان ش  دی تأکو  کندیمکلی درسی دانش آموزان ملزم  یهامهارتافزایش سطح 

ن د را دریاف ت کن ش انیعادباید برنامه درسی مشابه همساالن  تنهانهذهنی  یتوانکمآموزان 

تارنبول، تارنبول، شانک و   ردیگتعلق  هاآنحاصل از آموزش نیز باید به  یهاشرفتیپ بلژه

 (.1119، 1اسمیت

 ذهنی توانکم آموزان دانش ویژه، آموزشی نیازهای با آموزان دانش از بزرگی بخش

 ک ه رودیم کار به آموزانیدانش با ارتباط در که است ذهنی، اصطهحی یتوانکم .هستند

                                                   
1. Hasselbring & Glaser 

2. Turnbull & Turnbull & Shank & Smith 



...ای آموزشی مبتنی بر الگوی تأثیر چندرسانه   

 

م،
دو

ل 
سا

 
ره

ما
ش

 5 ،
ن 

ستا
زم

94
 

 

84 

 ک ه ش ودیم  این به منجر محدودیت دارند. این ذهنی عملژرد در اساسی یهاتیمحدود

، 1، گوس ژس2س اریداکیبگی رد   ی اد دی ر را درس ی مطال   ذهن ی ت وانکم آم وزدانش

 ش ناخته 9کن دآموز یادگیرن دگان عنوانب ه اغل   آم وزان دان ش ای ن(. 1113، 9دایرکتور

دارای  ازآنجاک هکمتر قادرند که مفاهیم و اص ول اساس ی را درن نماین د و  هاآن اندشده

(. دان ش آم وزان 2934، چندان قادر به تعمیم مفاهیم ذهنی نیس تند  اف روز،اندیفیضعبینشی 

ک ه ب رای آم وزش  ش وندیمو به موفقیت نا ل  رندیگیمذهنی تنها در صورتی یاد  توانکم

 ه ایژگیومناس  استفاده شده باشد. توجه به این  یهایناورف، تجهیزات و هاروشاز  هاآن

ذهنی بر اساس گزارش تحقیقاتی سازمان یونس ژو و  توانکمآمار گروه  نظر گرفتنو با در 

درص د از دان ش آم وزان مدرس ه رو را ش امل  5/1مختلف آموزشی ک ه ح دود  مثسسات

، 5ترتت ر  دی نمایم آش ژارتر ای ن گ روه را  وپرورشآموزش، لزوم توجه به مسا ل شودیم

1119.) 

 مانن  د: وپرورشآم  وزش یح وزهب ا مش  ژهت زی  ادی در  وپرورشآم  وزش یه انظام

 فراگی ران، یه ایژگ یو و آموزش ی مس ا ل ب ا آش نا و تیباص هح معلم ان کمب ود

 ،ه اآن تهی ه و طراح ی در هنری علمی یهاتیجذاب فقدان و درسی کت  یهاتیمحدود

 آم وزش، یراص ولیغ ارا  ه ج هیدرنت و آموزش ی طراح ی الگوهای با معلمان آشنایی عدم

 وج وه س ایر انگاش تن نادی ده و ش ناختی جنب ه ب ه مح دود یهایریادگی بر افراطی تأکید

نظ ام  (.1121، 2 مازم ان و یوزلو  ل هس تند مواج ه گ رید مس  له و مش ژل ه اده و معرفت ی

نبوده و نیازمند توجه ج دی در ای ن  مستثناکودکان استثنایی نیز از این امر  وپرورشآموزش

و زود  رن دیگیم ذهنی مطال   درس ی را دی ر ی اد  توانکمکودکان  ازآنجاکهزمینه است. 

با توجه ب ه الگوه ای طراح ی آموزش ی و ارا  ه  توانیم، این مشژهت را کنندیمفراموش 

 ب ه درس ارا  ه اه داف، فهمقاب ل و ص ریح بی ان. کرد برطرفاصولی آموزش تا حدودی 

                                                   
1. Saridaki 

2. Gouscos 

3. Directore 

4. slow learners 

5. Tretter 

6. Mazman & Usluel 
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 در ش اگرد ب ودن فعال ،هاآموختهایجاد فرصت تمرین و انتقال  منظم، و افتهیساختار شژل

 اف زایش ض من آم وزان دانش قبلی دانش با جدید مطال  داشتن ارتباط و آموزش جریان

 وجود و شودیم هاآن یادگیری و یادداری افزایش باعث آموزش، ارا ه و تدریس کیفیت

 ح د ب ه را موج ود وض عیت تواندیم باشد، داشته را عناصر این تمام که آموزشی الگویی

 (.2933بیرمی پور و لیاقت دار،برساند   مطلوب

ب ه ای ن دان ش  توان دیم بنابراین توجه به الگوهای طراحی آموزشی در طراحی دروس 

 س ری ی ک از ک ه زی را اس ت علم یک آموزشی هم طراحی آموزان کمک بسیاری نماید.

 اس ت متمرکز اطهعات از بروندادهایی و دروندادها بر و کندیم استفاده هاروش و هاهینظر

 اس ت ارتب اط در ط راح یهاییتوانا و ذوق خهقیت با خاطرکه این به است. هنر یک هم و

 از طراح ان و مربی ان ک ه اس ت روشی آموزشی طراحی گریدعبارتبه .(1112پیسژوریچ، 

پاتریس یا،   کنن دیم  اس تفاده آن از یادگیرن دگان نیازه ای به پاسخ جهت دسترس در منابع

 نق ل ب ه ،1115کل ر   و گ هس ویگ ر، گانی ه، گفت ه به بنا .(4111، 2از ساهین نقل به 1115

 برخ وردار آموزش ی طراح ی اص ول دان ش از ک ه گری آموزش یا معلم هر( 2933 سیف،

 طراح ی بن ابراین اس ت. من د به ره رن دگانیادگی ب ه کم ک ب رای یترعیوس بینش از باشد

 تغیی رات ب ه نی ل ب رای آموزش ی مطلوب یهاروش ینیبشیپ یا تجویز توانیم را آموزشی

 ترجم ه همژ اران، و لش ین  دانس ت ش اگردان عواط ف و ه امهارت ،هادانش در موردنظر

 یریادگی  ک ردن فعال و فرد یریادگی به کمک آموزشی طراحی از هدف .(2939فردانش،

 چه دهد، روی که ییهرجا در است آموزش ویژگی هدف این و است آن از پشتیبانی و او

 بزرگس االن از گروه ی در مدرس ه، ی ک از کهس ی در ،آم وزدانش یک و معلم یک بین

 داش ته م دنظر یخوبب ه را مطل   ای ن بای د مربیان بنابراین .کار محیط یک در یا ،مندعهقه

 اس ت. آموزش ی طراحی هنر از استفاده یادگیرندگان به دانش انتقال روش بهترین که باشند

 نیازه ای و درس ی برنام ه ب ین ت ا اس ت ای ن ب ر تهشش ان همیش ه یاحرف ه مربی ان جهیدرنت

 قابل مثثر آموزشی طراحی واسطهبه تعادل این و بیاورند به وجود تعادل نوعی رندگانیادگی

 .است حصول

                                                   
1. Sahin 
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تجهی ز دان ش آم وزان ب ه  نظام آموزشی توجه ب ه ای ن مس ا ل و یفهیوظ نیترعمدهلذا 

ت دریس اس ت. ب ه خ اطر اینژ ه تعل یم و  م ثثرمناس  و  یهاروشدانش روز با استفاده از 

با طرز تلقی گذش ته  توانینمتربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد، هرگز 

نگریس ت. تح ول عل م و فن اوری،  ه اآنآم وزان و تربی ت کهنه به دان ش  یهایریسوگو 

 یه  انظامآموزش  ی را انژارناپ  ذیر ک  رده اس  ت.  یه  اتیفعالض  رورت تح  ول در فراین  د 

موج ود،  یدهی چیپآموزشی امروزی، باید نیروه ایی را تربی ت کنن د ک ه در درن دنی ای 

، 2باس ولکنن د  ت ار توانمند و در مدیریت و رهبری آن خ هق و مبتژ ر باش ند و منطق ی رف

1113.) 

. اب دییمطراحی مناس  برای ارا  ه آم وزش توس ط معل م تحق ق  یهیسااین هدف در 

فراین دی مه م، در تژنول و ی آموزش ی مط رح اس  ت.  عنوانب هام روزه طراح ی آموزش ی 

و  م ثثرترم واد آموزش ی  ش ودیم طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است و باعث 

ش ده و  یدهس ازمان ص ورتبهباشند. از طریق طراحی آموزشی اثربخش، محتوا  کارآمدتر

 بریگز و گانیه الگوی در .(2941.  زارعی زوارکی، شودیممرت  برای یادگیرندگان ارا ه 

 و شوندیم یبندمیتقس یادگیری یهاتیقابل دسته 5 در هاآموزش همه دهندهلیتشژ اجزای

 ض روری بیرون ی و درون ی شرایط از دودسته وجود ،گانهپنج یهاتیقابل از یک هر برای

 آموزش ی رویدادهای بیرونی و درونی شرایط تبعبه هاتیقابل از یک هر تحقق است. برای

 (1 توج هجل ( 2 .اس ت مرحل ه 4 ش امل آموزشی رویدادهای این که کنندیم پیشنهاد را

 آموزشی مواد ارا ه (9 گذشته یهایریادگی فراخوانی (9 آموزشی اهداف از ساختن آگاه

 ص حت ب ا ارتب اط در ب ازخورد ارا  ه (3 عملژ رد آزم ون (2 ی ادگیری راهنم ای ارا ه (5

 و گانی ه  یریادگی  انتق ال و ی ادآوری تس هیل و ترغی   (4 عملژ رد ارزی ابی (3 عملژرد

 .(2939،یآبادیعل ترجمه همژاران؛

 و اس ت جدی د عص ر یه ایژگ یو از آم وزش یهاوهیدر ش  از سویی دیگر نوآوری

 ام ری ش اید ذهنی توانکم کودکان آموزش خصوصبه ،هانهیزم تمام در رایانه از استفاده

 آم وزان دان ش یهیکل برای ارتباطات و اطهعات فناوری .گرددیم محسوب ریناپذاجتناب

                                                   
1. Basole 
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 ب ه مس تقل طورب ه که تربیتی برنامه از تلفیقی عنصر یک باید ویژه، آموزشی نیازهای دارای

 و زوارک ی زارع ی ترجمه ،1113 لدیه و اسپاروهانباشد   ،شودیم مربوط آموزان دانش

 ک ه رایان ه از استفاده است. کارفراموش بسیار ذهنی توانکم کودن (.2941 والیتی، الهه

 بسیار کودکان این برای آن کاربرد و نیاز یک است، آموزش از دیگر بویی و رنگ حامل

 هم ین در .دی نمایم  یریجلوگ کنندهخسته و آورمهل تژرارهای از چراکه است سودمند

 یافزاره انرم از اس تفاده قال   در ه ایاچن د رس انه از اس تقبال ب ر رایان ه پیدایش با راستا

 یه انظام در ه اآن ت أثیرات ت ا گش ته باع ث و آورد وج ود به چشمگیری تأثیر آموزشی

 س نتی رویژرده ای و گیرد قرار موردتوجه یادگیری و یاددهی فرایند در ژهیوبه آموزشی

 زارع ی ترجم ه ،1119اندرسون، و  گریسون نماید اساسی تغییرات دستخوش را یادگیری

ک ه  یاگس ترده یکاربرده اب ه عل ت  ه ایاچن د رس انه (.2939موح د، صفایی و زوارکی

بس  یار هس  تند  موردتوج  ه گذارن  دیم  ک  ه روی مخاط     یریت  أثو می  زان  ان  دداکردهیپ

 یارس انهنظ ام  ازجملهآموزشی  یهایاچند رسانه درواقع(. 2942 شیرمحمدی و دیگران، 

ی ادگیری  یهاس بکبا انواع  یراحتبه توانندیم شانیچند حسهستند که با توجه به ماهیت 

ن د ب ه نمای با شژل های گوناگون تعامل، یادگیری آسان و پایداری را فراهم سازگارشده و

ها را ب ه ها و تمرینع جبرانی می توان برخی از فعالیتگونه ای که در مراکز یادگیری از نو

 زارع ی  ای طراحی کرد ک ه برخ ی از مش ژهت آموزش ی ای ن اف راد را ک اهش دادگونه

 (.2935زوارکی، و عوض زاده، 

 کش ورهای وپرورشآم وزش در درس ی برنام ه نیت ریادی بن از یژ یاز ط رف دیگ ر 

 دربرگیرن ده ،هایریادگی همه یادگیری کلید منزلهبه که است تجربی علوم درس مختلف،

 جه ت آموزان دانش برای سنتی شیوه به هاآن یادگیری که است مختلف اصول و مفاهیم

 یه اروش از استفاده با را هاآن باید و داشت نخواهد سودی هیچ امروز دنیای در زندگی

 موج ود یهادهی ا می ان رواب ط کش ف و درس س اختار درن طرفب ه کارآمد آموزشی

 اس ت اهمی ت دارای آنچ ه تجربی، علوم ازجمله دروس یادگیری فرایند کرد. در هدایت

 نظ ام آموزان دانش اکثر است. یادگیری درسی مطال  معنادار یادگیری و شناخت کس 

 و س طحی گون اگون مق اطع در تجرب ی عل وم ژهیوب ه مختل ف دروس در م ا آموزش ی
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 هادهی ا می ان رواب ط درن و معنادار یادگیری به قادر هاآن که یاگونهبه بوده، واریطوط

 نیستند.

درس علوم به  خصوصبهتعلیم و تربیت در تمامی دروس  نظرانصاح در حال حاضر، 

درس علوم به لحاظ در برگرفتن  کهییازآنجا. کنندیمایجاد یادگیری معنادار تأکید  یدهیا

مفاهیم و اصول مختلف و همچنین به دلیل ارتباط نزدی ک مباح ث آن ب ا زن دگی روزم ره 

، کن دیمکمک شایان توجهی  هاآنمحیط زندگی به  یهادهیپدیادگیرندگان، در شناخت 

لذا یادگیری این درس به شیوه سنتی ب رای دان ش آم وزان ب رای زن دگی در دنی ای ام روز 

ک ه بای د  کنن دیم توص یه  پردازانهی نظرح ل ای ن مش ژل،  منظورب هسودمند نخواهد بود. 

درن س اختار درس و  منظورب هآموزش ی کارآم د  یهاروشیادگیرندگان را با استفاده از 

موجود در درس هدایت کرد تا بت وان ح ل مس ا ل ناش ناخته در  یهادهیاکشف روابط بین 

و عل وم  درس در مناس   ت دریس و طراحی عدم به توجه بابنابراین آینده را کس  کنند. 

ذهن ی ک ه مطال    ت وانکمو با توجه به ویژگی دان ش آم وزان  باالی افت تحصیلی زانیم

 الگوی طراحی آموزشی این از استفاده کنندیمو زود فراموش  رندیگیمدرسی را دیر یاد 

 .منجر گردد توسط یادگیرندگان درس این یادگیری و یادداری فرایند بهبود به تواندیم

 را (یاچندرسانه  یاانهیرا آموزشی یافزارهانرم از استفاده تأثیر شدهانجام یهاپژوهش

 مه دوی، و خس روی پوش نه، ؛1121 ،2الی وتعل وم   درس یادداری و یادگیری افزایش در

 می  ر و اف  روز یاری  اری، و 2442 ،1ک  وی م  کش  مارش   و ریاض  ی مف  اهیم بهب  ود ،(2941

 و ت ادال -اورتگاداون   نشانگان با کودکان در اعداد شمارش و یادگیری ،(2934 محمدی،

 نگ رش بهب ود و ویژه زهایانی با آموزان دانش پیشرفت و یادگیری ،(1112 ،9آریزا – گومز

 یه امهارت اف زایش ،(2443 ،9ک اچه– س یونمثبت   نفسعزت و یادگیری به نسبت آنان

 زوارکی زارعی مرادی، ،1121 ،5پنینگتون  سمیاوت طیف با آموزان دانش اجتماعی و علمی

                                                   
1. Elliot 

2. McCoy 

3. Ortega-Tudela & Gomez-Ariza 

4. Sivin-Kachala 

5. Pennington 
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 داری آم وزان دان ش در ک ردن یبندطبقه یهامهارت افزایش ،(2949 درآمدی، شریفی و

 .اندکرده دییتأ( 1121 ،2یاوز ارحان و عبداهلل عادل  یریادگی ناتوانی

 روش ب  ا را عل وم درس ک ه یآم وزاندانش کردن  د گ زارش (2935عط اران   و کرم ی

 روش ب ا ک ه آموزانیدانش با مقایسه در اندگرفته یاد درس کهس در یاچندرسانه ساخت

رعای ت  و خلخالی ،پور مانیسل .اندداشته یترقیعم و بهتر یادگیری ،انددهید آموزش سنتی

 یآورف  نب  ر  مبتن  ی ت  دریس روش ک  ه دریافتن  د خ  ود ( در پ  ژوهش2934  ف  هح کنن  ده

 اس ت. م ثثر تجرب ی عل وم درس در آموزان پایدار دانش یادگیری بر ارتباطات و اطهعات

 یآورف  ن ب ر مبتن ی ت  دریس در روش پای دار ی ادگیری می زان ک  ه ش د مش خ  همچن ین

( در پژوهشی با عن وان 2941  نیحسدهقانزاده،  از روش تدریس سنتی است. بیشتر یاانهیرا

الگوی طراحی آموزشی رایگل و  و گانی ه ب ا هم دیگر و ب ا ش یوه  یاثربخشبررسی میزان 

به این نت ایج دس ت یاف ت ک ه الگ وی گانی ه و  وفنحرفهمرسوم یادگیری و یادداری درس 

 نیهمچن  بیش تری دارد. ت أثیررایگلو  نسبت به روش سنتی بر میزان ی ادگیری و ی ادداری 

زارع ی میزان یادگیری و یادداری دارند.  بر یژسان و مشابهی تأثیرالگوی گانیه و رایگلو  

آموزشی بر یادگیری و  یاچندرسانه تأثیر"( پژوهشی تحت عنوان 2942زوارکی و غریبی  

چه ارم  یهی پاذهن ی آم وزش پ ذیر  ت وانکمیادداری مف اهیم ریاض ی در دان ش آم وزان 

از ای ن  آمدهس تدبهبا استفاده از روش پژوهشی ش به آزمایش ی انج ام داد. نت ایج  "ابتدایی

را نشان داد که مطال  را از طریق  یآموزاندانشپژوهش، برتری میزان یادگیری و یادداری 

( 2941  یآبادیعلبرزگر و  آموزشی همراه با آموزش مرسوم دریافت کردند. یاچندرسانه

م دل طراح ی آموزش ی گانی ه و بریگ ز ب ر ی ادگیری و  ت أثیربررس ی »پژوهشی با عنوان در

یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان سوم راهنمایی ش هر 

الگ وی گانی ه در طراح ی آموزش ی درس عل وم  یریکارگب هاهر به این نتیجه رسیدند ک ه 

 ازنظ رام ا  ش ودیم تجربی در مقایسه با شیوه مرس وم باع ث اف زایش ی ادگیری و ی ادداری 

 انگیزش پیشرفت بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

                                                   
1. Adel Abdulla & Erhan Yavuz 
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ی با عن وان آم وزش عل وم مبتن ی ب ر وب ب را ( در پژوهش خود1119 2النگ و استیلی

عل وم از طری ق اینترن ت پرداختن د و گ زارش  تأثیر آموزشدانش آموزان ناشنوا به بررسی 

زی منج ر ب ه اف زایش توان ایی درن و فه م آم وزش مج ا یهاوهیش کردند که اس تفاده از 

در  .ش ودیم ی ادگیری  وهیو ش بیشتر دانش آموزان از زم ان  یمندتیرضاخواندن و سطح 

دیجیت  ال در ی  ادگیری اف  راد دارای  یهارس  انه ت  أثیر( 1112 1پ  ژوهش ب  یچمن و آلت  ی

ی بهین ه از طراحی آموزشی مناس  برای استفادهنارساخوانی بررسی و لزوم توجه به فرایند 

 کید قرار گرفته است.أها مورد تاین فناوری

آموزش مبتنی بر وب/انیمیشن بر یادگیری درس  تأثیر( در پژوهشی که به 1121 9الیوت

 عملژ ردعلوم، زبان، خواندن و درن مطل  دانش آموزان پرداخ ت. نت ایج نش ان داد ک ه 

( در پژوهش ی ب ا 1121 9متوسط و بهتر از گروه گواه ب ود. ف وچز ازحدشیبگروه آزمایش 

 مبتهب هترکیبی ع دد در دان ش آم وزان  یهامهارتعنوان اثرات آموزش مبتنی بر رایانه بر 

ترکیب ی  یه امهارتب ر ارتق ای  ه اآموزشاختهل خواندن و ریاضی گزارش کرد که این 

 ت أثیر( در پژوهشی ب ا عن وان بررس ی 1121و همژاران   5دارد. تی سی کاین ن و تأثیرجمع 

 یه اطیمحگانی ه ب ر انگی زش، ی ادگیری و ی ادداری یادگیرن دگان در  گان هنهروی دادهای 

انجام دادن د، نش ان  یسازشنیمیانیادگیرنده محور در دوره آموزش  یاچندرسانهیادگیری 

ر میزان ی ادگیری الگوی طراحی گانیه نسبت به روش تدریس سنتی ب یریکارگبهدادند که 

( در پژوهش ی ب ا عن وان 1121و همژ اران   2بیش تری دارد. لینژس ن زن گ تأثیرو یادداری 

نش  ان دادن  د ک  ه ی  ادگیری « ی  ادگیری الژترونیژ  ی یه  اطیمحارزی  ابی ی  ادگیری در »

از یادگیری الژترونیژ ی  مثثرتربا استفاده از اصول آموزشی گانیه  شدهیطراحالژترونیژی 

 .به روش سنتی است شدهیطراح

 

                                                   
1. Lang & Steely 

2. Beachman,Alty 

3. Elliot 

4. Fuchs 

5. Tse- kian Neo 

6. Lingxian Zhang 
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 وشر
ک اربردی اس ت ک ه در آن از ط رح ش به آزمایش ی  یه اپژوهش ازجمل هپژوهش حاض ر 

ذهنی است  توانکماستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر 

اس تثنایی ش  هر  یهاآموزش گاه در 2949-49ک ه در پای ه شش م ابت دایی در س  ال تحص یلی 

مش  غول ب  ه تحص  یل بودن  د. ب  ا توج  ه ب  ه حج  م بس  یار ان  دن جامع  ه، از طری  ق  آب  ادخرم

ذهن ی مرک ز اس تثنایی تربی ت  ت وانکمنف ر از دان ش آم وزان  91در دس ترس،  یریگنمونه

( قرار نفر 25و آزمایش   نفر( 25کنترل   دو گروهتصادفی در  صورتبهانتخاب و  آبادخرم

 طراح ی الگ وی ب ر مبتن ی یاچندرس انه کم ک ب ه آم وزش پ ژوهش، این در داده شدند.

 تحص یلی،ی پای ه. بودن د وابسته متغیر یادگیری، یادداری،. بود مستقل متغیر گانیه، آموزشی

 تق ویمی، سن. بودند کنترل متغیر معلم، و درسی یدهما تحصیل، عقلی، محل سن جنسیت،

 یابزاره ا .بودن د گرمداخل ه متغی ر وال دین، اقتص ادی وض عیت و تحصیهت والدین میزان

ی ادگیری  آزم ون پ ژوهش، اول یفرض یه م ورد در ه اداده ب رای گ ردآوری مورداستفاده

 یهاس ثال. ب ود لس ثا 11 دارای آزم ون این. بود ساخته محقق( آزمونپس و آزمونشیپ 

 م ورد در ه اداده گ ردآوری ب رای آزم ون .ب ود یان هیچندگز ص ورتبه ی ادگیری آزمون

 آزم ونی از یادداری آزمون برای. بود محقق ساخته یادداری آزمون پژوهش، دوم یفرضیه

 هاسثال تعداد ،هاسثال نوع ازلحاظ آزمون یادداری اما شد، استفاده یادگیری آزمون از غیر

 مش ابه یادداری آزمون یهایژگیو. است آزمون یادگیری با موازی ،هاآن دشواری سطح و

اولیه توسط محقق ان، ب رای بررس ی روای ی  یهاآزمونپس از تهیه  .بود یادگیری آزمون با

دریاف ت نظ رات معل م و وی رایش  معلم قرار داده ش د. پ س از در اختیارها سثالمحتوایی، 

 آزمون مشخ  شد. برای هر روا هایالسثنهایی، تعداد 

 محاس  بهآلف ای کرونب ا   روش اس  تفاده ب ا پ ژوهش ای  ن در آزم ون ی ادگیری پای ایی 

 آزم ون /. و پای ایی31 آلف ای کرونب ا  آزمون یادگیری با اس تفاده از روش پایایی .گردید

 لیژرت ی ص ورتبه پرسش نامه ی ک یهان هیگز کهیدرصورتمحاسبه گردید.  /.32 یادداری

 ص حیح آلف ای کرونب ا  باشد استفاده از روش( یانهیدوگز  یک و صفر یا( یانهیچندگز 

، آزم ون مورداس تفاده در ای ن پ ژوهش پرسش نامه ک ه گفت ه ش د طورهم انل ذا  .باش دیم
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 ش دهیطراح  یانهیچندگز صورتبه هاالسثکه  باشدیمیادگیری و یادداری محقق ساخته 

 است و به همین دلیل از روش پایایی آلفای کرونبا  استفاده شد.

 و آزم ایش گ روه دو ه ر در ی ادگیری آزم ونشیپبدین گونه بود که ابت دا  شیوه اجرا

 توس ط انف رادی ص ورتبه بای د آزمون دو این یهاسثال. شد اجرا توسط پژوهشگر کنترل

 توس ط ه اآن انتخ ابی یهاپاس خ و ش دیم  خوانده آموزان دانش تکتکبرای  پژوهشگر

 دو ه ر در ت دریس اص لی ک ار بع د، یمرحله در. شدیم نوشته یا و زده عهمت پژوهشگر

 از اس تفاده ین هیدرزم پژوهش گر و ب ود ک هس معل م یهعه د ب ه کنترل، و گروه آزمایش

 ت دریس، ن وع این برای الزم یسازوکارها سایر و آزمایش گروه در آموزشی یاچندرسانه

 ب ه کام ل طورب هرا  خ ود درس معلم ابتدا که صورت این به. داشت عهده بر اصلی را نقش

 عنوانب ه آموزش ی یاچندرس انه از آزم ایش، گ روه در س پس دادیم  ارا  ه آموزان دانش

 گ روه کنت رل در ک هیدرح ال. دی گردیم  اس تفاده ش دهداده آم وزش مفهوم برای تمرینی

 ی ادگیری توس ط آزم ونپس مرحل ه بع دی، در. ش دیم  انج ام مرسوم صورتبه هانیتمر

پژوهشگر پس از گذش ت دو هفت ه از انجام شد.  آموزان دانش تکتک روی بر پژوهشگر

 ب  ه آخ  ر یمرحل  ه در س  پسپای  ان دوره، اق  دام ب  ه برگ  زاری آزم  ون ی  ادداری نم  ود. 

 فرض  یه تأیی  د ی  ا رد یعن  ی یریگج  هینتو  ه  اآزمون از حاص  له یه  اداده لیوتحلهی  تجز

 .خودپرداخت یشدهارا ه

 

 نتایج

از ای ن پ ژوهش از روش  حاص ل یه اداده لیوتحلهی تجزب رای  ه اداده یآورجمعپس از 

که شامل جداول میانگین و انح راف  توصیفی آمار آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

 یو ب را. باش دیم در دو گروه آزمایش و کنترل  آزمونپسو  آزمونشیپمعیار به تفژیک 

آم اری  تفاوت معنادار میان دو گروه در میزان ی ادگیری و ی ادداری از روش لیوتحلهیتجز

 تحلیل کوواریانس استفاده شد.
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 ، یادگیری و یادداری به تفکیک گروهآزمونشیپآماری نمرات  فیتوص .1جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه هاگروهتوصیف آماری 

 آزمونشیپنمرات 

 

 25 45/1 51/9 کنترل

 25 25/9 15/5 آزمایش

 نمرات آزمون یادگیری

 

 25 31/1 21/29 کنترل

 25 55/9 21/23 آزمایش

 نمرات آزمون یادداری

 

 25 15/1 95/22 کنترل

 25 91/9 51/25 آزمایش

 

پ ژوهش از آزم ون آم اری تحلی ل کوواری انس ت ک متغی ری  یهاهیفرضبرای بررسی 

مه م  یه افرضشیپقبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس باید برخی از  استفاده شد.

ممژ ن اس ت نت ایج  هامفروض هرعایت نژردن ای ن  چراکه این آزمون آماری بررسی شود،

اس تفاده از تحلی ل کوواری انس عب ارت  یه افرضشیپ پژوهش را با سوگیری همراه کند.

همگ ن ب ودن  -خط ا یه اانسیواربراب ری  -هادادههستند از: نرمال بودن توزیع پراکندگی 

خطوط رگرسیون، این سه مفروضه قبل از تحلیل کوواری انس ب رای ای ن پ ژوهش بررس ی 

شد. خوشبختانه هر سه مفروض ه تحلی ل کوواری انس برق رار ب ود. یعن ی اس تفاده از تحلی ل 

 این پژوهش مناس  بود. یهادادهکوواریانس برای تحلیل 

آموزش  ی مبتن  ی ب  ر الگ  وی گانی  ه ب  ر  یاچندرس  انه یریکارگب  ه: فرض  یه اول پ  ژوهش

 .باشدیم مثثرتجربی  ذهنی در درس علوم توانکمیادگیری دانش آموزان 
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نمرات یادگیری دانش آموزان پس از تعدیل  آزمونپستحلیل کوواریانس  جینتا .2جدول 

 آزمونشیپ

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

 13/1 21/2 11/3 2 11/3 آزمونشیپ

متغیر گروه )

 مستقل(
51/24 2 51/24 35/3 119/1 

  31/2 12 11/241 خطا

   14 29999 کل

 

در نم رات  ه اگروهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس ب رای بررس ی تف اوت  1در جدول 

 ج    دولاز  آمدهدس    تبهی    ادگیری آورده ش    ده اس    ت. ب    ا توج    ه ب    ه نت    ایج 

 15/1>p،2=df،35/3=F)  از روی نت  ایج  آزم  ونشیپزم  انی ک  ه اث  ر  ش  ودیم  نش  ان داده

 درص د 45بین گروه کنت رل و آزم ایش در س طح معن اداری  تفاوت یادگیری حذف شود،

اداری در آزمون یادگیری تف اوت معن  هاگروه، بین نمرات نیبنابرا .باشدیماطمینان معنادار 

بن ابراین اس تفاده از  .گرددیمفرض خهف آن تأیید  ود وشوجود دارد و فرض صفر رد می

 ت وانکمآموزشی مبتنی بر الگوی گانیه باعث افزایش یادگیری دانش آموزان  یاچندرسانه

 .شودیمذهنی 

آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه ب ر می زان  یاچندرسانه یریکارگبه: فرضیه دوم پژوهش

 .باشدیم مثثرذهنی در درس علوم  توانکمیادداری دانش آموزان 

در نم رات  ه اگروهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس ب رای بررس ی تف اوت  9در جدول 

، p<15/1ج   دول  از  آمدهدس   تبهی  ادداری آورده ش   ده اس   ت. ب   ا توج   ه ب   ه نت   ایج 

2=df،11/9=F)  از روی نتایج ی ادداری ح ذف  آزمونشیپزمانی که اثر  شودیمنشان داده

اطمین ان معن ادار  درص د 45بین گروه کنترل و آزم ایش در س طح معن اداری  تفاوت شود،

در آزم ون ی ادداری تف اوت معن اداری وج ود دارد و  هاگروه، بین نمرات نیبنابرا .باشدیم

 یاچندرس انهبنابراین اس تفاده از  .گرددیمو فرض خهف آن تأیید  شودفرض صفر رد می

ذهن ی  ت وانکمآموزشی مبتن ی ب ر الگ وی گانی ه باع ث اف زایش ی ادداری دان ش آم وزان 

 .شودیم
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نمرات یادداری دانش آموزان پس از تعدیل  آزمونپستحلیل کوواریانس  جینتا .3جدول 

 آزمونشیپ

مجموووووووووع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجووووووه 

 آزادی

میووووووووانگین 

 مجذورات

سوووووووطح  Fمقدار 

 معناداری

 12/1 51/2 21/4 2 21/4 آزمونشیپ

متغیووور گوووروه )

 مستقل(

13/19 2 13/19 11/9 19/1 

 91/5  12 21/291 خطا

  14 21351 کل

 

 گیریو نتیجه بحث
 ک  ه ب  ا یآم  وزاندانشپ  ژوهش، می  زان ی  ادگیری و ی  ادداری  یهاهیفرض  ب  رای بررس  ی 

با میزان ی ادگیری و گانیه آموزش دیدند، در مقایسه آموزشی مبتنی بر الگوی  یاچندرسانه

دیدن د، بررس ی ش د. نت ایج  یادداری دانش آموزان که ب ه روش س نتی و مت داول آم وزش

حاکی از آن است که بین میزان یادگیری و ی ادداری گ روه آزمایش ی ک ه ب ا  آمدهدستبه

مبتنی بر الگوی گانیه آموزش دیدن د در مقایس ه ب ا آم وزش س نتی و مت داول  یاچندرسانه

ل تفاوت معناداری وجود دارد. به ای ن ص ورت ک ه می زان ی ادگیری و ی ادداری گروه کنتر

ب  ر الگ  وی گانی  ه آم  وزش دیدن  د، نس  بت ب  ه  یمبتن   یاچندرس  انهک  ه ب  ا  یآم  وزاندانش

اس ت. نت ایج پ ژوهش  ت رشیبدیدن د،  که به روش سنتی و متداول آم وزش یآموزاندانش

 کننده رعایت و خلخالی ،پور مانیسل ،(2935عطاران   و کرمی یهاپژوهشحاضر با نتایج 

 و الن گ (،2941دهق انزاده  (، 2941  یآب ادیعل برزگر و (، 2933غریبی   ،(2934  فهح

، تی سی کاین ن  و و (1121  الیوت ،(1121  ، فوچز(1112  آلتی و ، بیچمن(1119  استیلی

 ( همسو می باشد.1121و همژاران   2(، لینژسن زنگ1121همژاران  

                                                   
1. Lingxian Zhang 
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 گانی ه الگ وی ب ر مبتن ی آموزش ی یاچندرس انه ک ه داد نش ان اول فرضیه نتایج تحلیل

 بیشتری تأثیر ذهنی توانکمآموزان  دانش یادگیری میزان بر مرسوم شیوه به آموزش نسبت

 عوام ل نیترمهم که گفت باید فرضیه این تبیین . درشودیم تأیید اول فرضیه بنابراین دارد.

 یهاگام در باید را آموزان دانش یادگیری بر مرسوم شیوه به نسبت گانیه الگوی اثربخشی

 توجهجل  گام از جست. معلم راهنما ارا ه و یادگیری اهداف از ساختن آگاه ،توجهجل 

 ک هنیا ب ه ب ا توج ه .ردی گیم بهره آموزان دانش انگیزش و عاطفی بعد برانگیختن جهت

 اتخ اذ ب ا بای د ،شوندیم منتقل فعال حافظه به سپس و حسی حافظه به حواس از اطهعات

 معل م همچن ین رد.ک  آم اده یادگیری محتوای دریافت برای را یادگیرندگان راهبردهایی،

 یهاه دف بای د . معل مدانن دیم  را آموزش ی اه داف آم وزان دانش که کند فرض نباید

 درون بای د ه امهارت و محت وا و کن د بی ان واضح طوربه آموزان دانش برای را آموزشی

 ایجاد طریق از منظور این برای معلم باشد، شده درن یادگیرنده پیشین دانش از چارچوبی

 یادگیری سازنهیزم آموزشی مواد ارا ه و گذشته یهایریادگی فراخوانی یهاگام بین پیوند

 یس ازفعال و ی ادگیری یسازیغن جهت یادگیری راهنمای ارا ه گام از و شودیم معنادار

 مطال  داشتن ارتباط و آموزش جریان در شاگرد بودن . فعالکندیم استفاده یادگیرندگان

 باع ث آم وزش، ارا  ه و تدریس کیفیت افزایش ضمن آموزان دانش قبلی دانش با جدید

 ،هان هیزم تم ام در رایان ه از اس تفاده همچن ین .شودیم نیز آموزان دانش یادگیری افزایش

 توانکم است زیرا کودن ریناپذاجتناب امری ذهنی توانکم کودکان آموزش خصوصبه

 آم وزش از دیگ ر بویی و رنگ حامل که رایانه از استفاده است، کارفراموش بسیار ذهنی

 تژراره ای از چراک ه اس ت سودمند بسیار کودکان این برای آن کاربرد و نیاز یک است،

 .دینمایم یریجلوگ کنندهخسته و آورمهل

 به نسبت گانیه آموزشی طراحی الگوی که داد نشان دوم فرضیه به مربوط نتایج تحلیل

 دوم فرض یه بن ابراین دارد، بیش تری ت أثیر آم وزان دان ش ی ادداری می زان ب ر مرسوم شیوه

 ه اتیقابل کس  در آموزان دانش که شودیم مشاهده بسیار امروزه .شودیم تأیید پژوهش

 عام ل نیت رمهم. خورن دیم  شژس ت باشد واقعی زندگی به انتقالقابل که ییهامهارت و

 ذهن ی ت وانکمآم وزان  دان ش ی ادداری ب ر مرس وم شیوه به نسبت گانیه الگوی اثربخشی
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 دان ش این زیرا .است یادگیری انتقال و گذشته یهایریادگی فراخوانی یهاگام به مربوط

 و دارن د ج دی مش ژهت ،ان دآموخته ق بهً که مطالبی یادآوری به و یادداری در آموزان

 آی د، حاص ل آم وزان دان ش این در مطلوبی میزان به درسی مباحث یادداری کهاین برای

 .است زمان طول در مباحث این بیشتر تمرین و تژرار نیازمند

 فرص ت ایج اد طری ق از ی ادگیری انتق ال و گذش ته یه ایریادگی  فراخوانی یهاگام

 و عمی ق ی ادگیری س ازنهیزم مختل ف یه اتیموقع در هاآموخت ه یریکارگب ه و تم رین

 تمرین مورد که است آن شوند، سپرده یاد به بهتر مطال  کهنیا برای کار پایدارند. بهترین

دانش آم وزان  دلیل افزایش یادگیری و یادداریگفت  توانیم جهیدرنت .بگیرند قرار مستمر

گروه آزمایش، در مقابل دانش آموزان گروه کنترل در ای ن پ ژوهش، اس تفاده از طراح ی 

از  آم وزش آم وزش پای دار اس ت. یربن ایزآموزشی است که  یبر الگوهاآموزشی مبتنی 

به بق ای خ ود ادام ه  تواندینم یاجامعهترین نیازهای بشر است. بدون آموزش، هیچ اساسی

با کوشش و خط ا ص ورت گی رد بلژ ه نیازمن د  تواندینمو سودمند  مثثراما آموزش  دهد؛

 طرح و برنامه است.

 گون اگونی یه اروش با تا بژوشند خود یهایطراح در باید آموزشی طراحان بنابراین

 یه اپردازش ب ه منج ر درگی ری، ای ن تا کنند درگیر آموزشی محتوای با را یادگیرندگان

 ب ه را جدی د مطال   توان دیم یادگیرنده ترقیعم و بیشتر پردازش با .شود ترقیعم و بیشتر

 .دهد ر  معناداری یادگیری ساخته، مرتبط خود پیشین دانش

ب ودن  یاچندرس انهاز سوی دیگر عهوه بر استفاده از الگوهای طراحی آموزشی، خود 

 یافزاره  انرم .ش  ودیم  محت  وای ی  ادگیری نی  ز باع  ث اف  زایش انگی  زه و ی  ادگیری بیش  تر 

 تجرب ه ک اربر ب ه و کنن دیم  ایجاد آموزاندانش با یادگیری در فعالی ارتباط ،یاچندرسانه

 ی ادگیری مش ژهت دارای اف راد برای موقعیت این. دهدیم انتقال را یادگیری فرایند کنترل

 تص ویر، روای ت، چون عناصری با توانندیم مجازی یهاطیمح و کامپیوتر. است مهم بسیار

 مفه ومی س اختار تع املی یه اروش ب ا یژ دیگر ب ا ترکی   در ییانم ایپو و صدا کلمات،

 ت وانکم آم وزان دان ش درواق ع. سازند فراهم او عهیق و یادگیرنده درن سطح با مناسبی

 از رایان ه اینژ ه ب دون کنن د خط ا بارها توانندیم و آموزندیم خود مناس  سرعت ذهنی با
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 .شود خسته تمرین مجدد ارا ه

 

 منابع
 آموزشی نیازهای و ارتباطات و اطهعات فناوری (.1113  .یسانی هیلد، و آنی اسپاروهان،
 انتشارات: تهران(. 2941  .والیتی الهه و زوارکی زارعی اسماعیل ترجمه. ویژه

 آوای نور.

 .ناییثاس کودکان وپرورشآموزش و یشناختروان بر یامقدمه (.2932غهمعلی   افروز،
 .تهران دانشگاه : انتشاراتتهران

 دانشگاه انتشارات: تهران. گام آهسته کودکان وپرورشآموزش(. 2934.  غهمعلی افروز،

 .تهران

 و گانیه آموزشی طراحی مدل تأثیر بررسی (.2941  ، خدیجه.یآبادیعلبرزگر، راضیه و 

مجله علوم تجربی.  درس تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادداری و بر یادگیری بریگز
 .92-19(، 1 21، درسی یزیربرنامهپژوهش در 

کیفیت تدریس درس ریاضی  (. بررسی2933بیرمی پور، علی و لیاقت دار، محمد جواد.  

ارا ه راهژارهایی برای بهبود عملژرد  منظوربهپایه چهارم دبستان شهر اصفهان 

 (.9 11، تعلیم و تربیتفصلنامه تیمز،  یالمللنیبدانش آموزان در آزمون 

مجازی:  (. آموزش علوم به شیوه2941مهدوی، مریم.  و  اکبریعلپوشنه، کامبیز؛ خسروی، 

، فصلنامه روانشناسی افراد استثناییآموزان نارساخوان. یک مطالعه موردی با دانش

2 22 ،)44-222. 

 معماری (.2941 . مریم ایزی، و یمحمدعل نژاد، رستمی و زوارکی، اسماعیل زارعی

 اصول بر اساس ویژه آموزشی نیازهای با دانشجویان برای عالی آموزش مجدد

 .299-229(:2 2افراد استثنایی،  روانشناسی .یادگیری برای جهانی طراحی
 و آموزشی یهایاچند رسانه(. 2935.  ایرج زاده، عوض و اسماعیل زوارکی، زارعی

 .11-22 (:9 11 ،آموزشی تژنولو ی رشد ماهنامه. یادگیری و یاددهی فرایند
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بر میزان  یاچندرسانهآموزشی  تأثیر(. 2942  زارعی زوارکی، اسماعیل و غریبی، فرزانه.

شهر ذهنی پایه چهارم  توانکمو یادداری ریاضی دانش آموزان دختر یریادگی

 (.1 5، افراد استثنایی یشناسروان فصلنامه. اران

یادگیری با رویژرد  یهاطیمح(. طراحی آموزشی و 2941  لیاسماعزارعی زوارکی، 

فصلنامه پیشین و ارا ه مدلی نوین در این زمینه.  یهامدلتلفیقی: نقدی بر 
 .93-13(، 3 19، روانشناسی تربیتی

روش تدریس  تأثیر(. 2934، جواد؛ خلخالی، علی و رعایت کننده فهح، لیلی.  پور مانیسل

مبتنی بر فناوری اطهعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار در درس علوم 

(، 2 1، اطهعات و ارتباطات در علوم تربیتی یآورفنتجربی سال سوم راهنمایی. 

33-49. 

 آموزش و یادگیری روانشناسی نوین پرورشی روانشناسی. (2933  .اکبریعل سیف،
 دوران. تشاراتان: تهران .(ششم ویرایش 

 سمت. ن:تهرا .تدریس فنون و هاروش آموزشی تهای مهار(. 2932  حسن. شعبانی،

 چاپ .آنان آموزش یوهیش و استثنایی کودکان جامع بررسی (.2934ن.  محس شهابی،

 .یزیربرنامه و پژوهش و آموزش موسسه انتشارات ن:تهرا .اول

بر  یامقدمه(. 2941  زرگری، حامد.؛ چهاردولی، مصطفی و یمحمدمهدشیرمحمدی، 
 . همدان: نشر دانشجو.یاچندرسانه

توسط دانش آموزان  یاچندرسانه(. بررسی ساخت 2935کرمی، زهره و عطاران، محمد.  

فصلنامه مطالعات برنامه در درس علوم تجربی پایه پنجم.  هاآندر میزان یادگیری 
 .31-55(، 2 1،درسی

 ،آموزشی طراحی اصول (.2445دبلیو.   والتر ویگر، و جی لسلی بریگز،. میلز رابرت گانیه،

 دانا.: تهران. چهارم ویرایش (،2939  یآبادیعل خدیجه ترجمه
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 سمت. :تهران فردانش. هاشم یترجمه ،آموزشی
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