
 

 

 در چارچوب استانداردشدهای آموزشی چندرسانه تأثیر بررسی

به  نگرش بر میزان یادگیری و هاایچند رسانهنظریه شناختی 

 آموزان مراکز آموزش از راه دوردرس ریاضی دانش

 2روح اله خدابنده لو، 1مرتضی فراهانی

 آموزش و یادگیری فناوری

 75تا  95ص ، 59تابستان ، 7شماره ، سال دوم

 12/62/50تاریخ دریافت: 

 69/60/59تاریخ پذیرش: 
 چکیده

 ست.ا یادگیری داشته -ای در فرایند یاددهیای تأثیرات سازندهچندرسانه یفنّاورهای نوینی چون فناوری

ای ای تولیدشده در چارچوب نظریه شناختی چندرسانهی اثربخشی چندرسانهپژوهش حاضر مقایسه هدف

آموزان بوده است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی که با نگرش به درس ریاضی دانشبر یادگیری و ، مایر

 آموزانشدان کلیه پژوهش این آماری جامعه آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است.پس -آزمونطرح پیش

 از. است، دارند قرار اراک شهر وپرورشآموزش 3 ناحیه در که دور راه از آموزش مراکز متوسطه اول مقطع

 از پس مرکز دو بین از نفر 06 و گردید انتخاب تصادفی طوربه دور راه از آموزش مرکز 3 مذکور جامعه بین

 مرسوم هایآموزش تحت کنترل گروه. گرفتند قرار کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی طوربه همتاسازی

 اول ولفص یادگیری به ساختهمحقق ایچندرسانه وسیلهبه آزمایش گروه و دور راه از آموزش مراکز رایج و

اف مبتنی بر اهد ساختهمحققآوری اطالعات آزمون ابزار جمع .پرداختند متوسطه اول پایه ریاضیات دوم و

نگرش به درس ریاضی نیز توسط  بود. 99/6ریاضی پایه هفتم متوسطه با میزان پایایی  3و  1آموزشی فصل 

به  90/6گیری شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ آن اندازه ی نگرش ریاضی آیکنپرسشنامه

س نگرش به در در آزمون یادگیری و ده از تحلیل کوواریانس یک متغیرینتایج به دست آم .دست آمد

دهد یک یم نشان ی پژوهشکنترل بود. نتیجهریاضی حاکی از برتری معنادار گروه آزمایش در مقابل گروه 

معمول  هایتواند در مقایسه با شیوهمی هاایچند رسانهی شناختی ای تولیدشده در چارچوب نظریهچندرسانه

 آموزان اثرگذارتر باشد.در مراکز آموزش از راه دور بر یادگیری و نگرش دانش

 ینظریه شناختی و یادگیر، نگرش به درس ریاضی، ای استانداردشدهچندرسانه کلیدی: هایواژه
                                                           

1. شهرستان فراهان، ایران.استان مرکزی وپرورشآموزشتکنولوژی آموزشی، آموزگار  ،کارشناسی ارشد ، 

morteza.farahani@ymail.com 

 r.bandelou@squ.edu.com .. استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان3
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 مقدمه

رفی را تغییرات شگ، ی مختلف زندگی بشرهانهیزمروند رو به رشد و پرشتاب تحوالت در 

ی آوری فکر او موجب شده است. استفاده روزافزون از فنگسترهی زندگی و عرصهدر 

ی آموزش و حوزهتر در مهمو از همه  هاحوزهارتباطات و اطالعات تحولی عظیم در تمام 

در قالب استفاده از  1هاایچند رسانه. با پیدایش رایانه بر استقبال از دهدیمیادگیری را نوید 

در  هاآنچشمگیری به وجود آمد و باعث گشت تا تأثیرات  ریتأثافزارهای آموزشی نرم

یسون گر)یادگیری موردتوجه قرار گیرد  –ویژه در فرایندهای یاددهی ی آموزشی بههانظام

چند حقیقت  در (.1290، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، 3662، 3و اندرسون

. باشندیمهمچون خواندن حائز اهمیت ، عنوان مهارتی اساسیبه، 31در قرن  هاایرسانه

 وسوسمت به این هاپژوهشکه  دهدیمدر این حوزه نشان  شدهانجاممروری بر مطالعات 

موردبررسی قرار دهند.  هاایچند رسانهکه فرایند یادگیری و یادداری را از طریق  اندرفته

و  یادگیری، باعث تقویت انگیزه هاایچند رسانه( نشان داد که 3665) 2مثال جانسونعنوانبه

 بر پیشرفت هاایچند رسانه ریتأثهمچنین  .شودیمآموزان یادداری مطالب در بین دانش

 (.3619، 0آموزان امری پذیرفته شده است )پاکدامن و زائریانتحصیلی دانش

 شدهچاپجای اینکه کتاب را به مطالب ماهیت خواندن را تغییر داده و به هاایچند رسانه

چند . در اندکردهآموزش را پویا و متحرک ، با ایجاد روشی جدید، خطی محدود کند

 هانآارتباطاتی هستند که خواننده با استفاده از  یمعنادارکلمات عالوه بر انتقال  هاایرسانه

. این ندکمتن را بسط و گسترش داده و اطالعات بیشتری در رابطه با موضوع کسب  تواندیم

قی و ویدیو موسی، تصویر، بلکه با اضافه کردن صدا، تنها از طریق اضافه کردن متنکار نه

 (.1292، شاه جعفری) ردیگیمصورت 

با  تصویری –های صوتی ی مختلفی از فناوریهاگونهآوری ای به جمعی چندرسانهواژه

تلفیقی از دو یا چند شکل رسانه است که برنامه  ایچندرسانه هدف ارتباط اشاره دارد.

                                                           

1. multi media 

2. Garrison, D. R & Anderson, T. 

3. Johnson 

4. Pakdaman, M., & Zareian, G. 
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ای آموزشی یعنی برقراری ( و یک پیام چندرسانه1293، )عطاران کندیمآموزشی را عرضه 

(. اگر یک 3669، 1)مایر شودیمگیری از کلمه و تصویر که منجر به یادگیری تباط با بهرهار

آموزشی و بدون رعایت  هایایچند رسانهتوجه به اصول خاص طراحی ای بیچندرسانه

ای آموزشی تولید شود و برای یک چندرسانه شدهمشخصاستانداردهای جهانی 

درواقع  ،ویدیو و صوت را در بر بگیرد، انیمیشن، گرافیک، ای صرفاً یک سری متنچندرسانه

(. 1295، زادهو عوض زارعی زوارکی)چیزی شبیه یک تبلیغ تلویزیونی بیشتر نخواهد بود 

 شدهفیتعری استانداردهاای عالوه بر معیارها و رو باید در طراحی و تولید چندرسانهازاین

 مام جدی داشت.ی یادگیری اهتهاهینظرکارگیری اصول در به

 پردازاننظریه .استکاربردی در این زمینه نظریه شناختی یادگیری  یهاهیاز نظریکی 

 د.عامل اصلی در توضیح یادگیری هستن، شناختی معتقدند که فرایندهای ذهنی یادگیرنده

و  دبریمبه کار ، واسطه آن اطالعات را مورد پردازش قرار دادهی که یادگیرنده بهاقهیطر

(. با تمام 3669، 3ی ذهنی خود را تغییر دهد )اسمیت و رایانساختارهاو  هاشهیاند تواندیم

مروری عمیق بر نتایج ، (3663) 2به عقیده هده هاایچند رسانهاین تفاسیر در خصوص اهمیت 

بر  هاتهافبرخی ی، مثالعنوان. بهدهدیمی ضدونقیضی را نشان هاافتهی شدهانجام هایپژوهش

ند چتأکید دارند و برخی دیگر تغییر چندانی بین استفاده از  هاایچند رسانهم اهمیت عد

که برخی دیگر از سنتی قائل نیستند. درحالی هایروشدر آموزش و سایر  هاایرسانه

در امر یادگیری و آموزش قائل هستند.  هاایچند رسانهنقش بسیار با اهمیتی به  هاپژوهش

 پاقرصپروطرفداران ، نشان داد که در یک سر آن توانیمصورت یک طیف این نتایج را به

( پیشنهاد 3663و در سر دیگر مخالفان سرسخت وجود خواهند داشت. بر همین اساس هده )

بیشتری در این حوزه به اجرا درآید تا  هایپژوهشداده است که ضروری است مطالعات و 

چند  ریتأث ی متناقض پیرامونهاافتهاین ی علت شود. طور کامل نشان دادهاثربخشی این شیوه به

ی ضعیف ساختاری هایطراحدر  توانیماثربخشی آموزش را  آموزشی بر هایایرسانه

                                                           

1. Mayer, R. E. 

2 Smit, P. L, & Ragan, T. J. 

3. Hede, A. 
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 ای ازلحاظ ساختار فنی و شکلی بسیار قویکه چندرسانه بساچه ای جستجو کرد.چندرسانه

در  اندتوینمگونه که باید و دارای ابعاد ارتباطی تعاملی و ارتباطی باالیی است اما آن

یادگیری نقشی داشته باشد و قدرت رقابت حتی با  –اثربخشی و کارایی فرایند یاددهی 

ارگیری کبه ریتأثین پژوهش چگونگی اصلی در ا سؤال .نیستسنتی را نیز دارا  هایروش

با  ای و مقایسه آندر تولید یک چندرسانه هاایچند رسانهنظریه شناختی  اصول کاربردی

بر متغیرهای یادگیری و نگرش به درس ، ی ارائه آموزش در مراکز آموزش از راه دورهاوهیش

 ریاضی است.

ر مشاهده کرد که اکث توانیم هاایرسانهچند پیرامون  شدهانجام هایپژوهشبا مراجعه به 

 هایشروآموزشی در برابر  هایایچند رسانه ریتأثدر ایران به بررسی  شدهانجام هایپژوهش

 هایژوهشپ ونگرش و ...پرداخته شده است ، یادداری، تدریس بر متغیرهایی مانند یادگیری

ی مرتبط مانند آموزش از راه دور ی آموزشهاستمیسدر  هاایچند رسانهی سهیمقاپیرامون 

، (1297)عطاران و بشیری  هایپژوهشبه  توانیمطور مثال . بهاندگرفتهبسیار اندک انجام 

پوراحمدعلی و ، (1295امیری )، (1256ی )عابد وسعیدی ، زمانی، (1299ی )بیغر

 ها بهپژوهش( اشاره نمود که در این 1296ذاکری ) ( و1299)قشمی ، (1252) پورموسوی

زان های تدریس سنتی بر میای در مقایسه با روشآموزش به شیوه چندرسانه برتری ریتأث

ای یی که پیرامون مقایسه دو چندرسانههاپژوهش از یادگیری و یادداری تأکید شده است.

 3661) 3( لویس و مایلز1295، فضلینقل از  3666) 1ی مندلهاپژوهشبه  توانیم شدهانجام

 هایایچند رسانهبرتری  هاآن( اشاره نمود که در 1293( و ابراهیمی )1299، رنجبـرنقل از 

که توسط  پژوهشی در ی به اثبات رسیده است.رتعاملیغ هایایچند رسانهتعاملی در مقایسه با 

رعایت اصول طراحی آموزشی بر بار شناختی موضوعات  ریتأثمحبوبی و همکاران با عنوان 

 نشان داد که رعایت جینتا، ای انجام شده استی یادگیری چندرسانههاطیمحدر یادگیری 

طراحی آموزشی ون مرین بائر وکستر بر کاهش بار شناختی گروه آزمایش  گانه 10اصول 

، محبوبی) .دهدیمی دارد و بار شناختی بیرونی را کاهش معنادار ریتأثنسبت به گروه گواه 

                                                           

1. Mendell 

2. Lewis & Miles 
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 زادهزارعنقل از  3663) 1( انگر لید و ترسی بورن1251، و فیضی فردانش، یسرمد، زارع

آوری اطالعات و ارتباطات به گیری از فنکه بهره کنندیم( در گزارش خود بیان 1290

 مثبتی دارد. ریتأث هاآنآموزان و بر خود کارآمدی پیشرفت تحصیلی دانش

و  هاپروژهها تا وظایف و نقش از تمرین»خود با عنوان  پژوهش( در 3666) 3کلمنتس

قش به بررسی ن «فرد رایانه برای آموزش ریاضیات نوآورانه و ابتکاریمنحصربه مسائل

های وی نشان داد که فناوری پژوهشمحتوای الکترونیکی ریاضیات پرداخته است. نتایج 

بر فهم  تأکید، ه جزءاتصال کل ب، باال بردن استقالل، سریع بازخورد ارائهای در چندرسانه

پیدا  ی گوناگون وهاحلراهآموزان در اندیشیدن به ی به دانشاانهیرای هایسازهیشبمسئله با 

 هایاوریفنکه استفاده از  دهدیم. مطالعات دیگر نشان کندیمحل کمک کردن بهترین راه

ازجمله  .(3662، 2)دامنز انجامدیمنوین در آموزش سنتی به افزایش اثربخشی یادگیری 

را در فرایند  هایاچند رسانه( اشاره کرد که استفاده از 3667) 0نئو و نئو پژوهشبه  توانیم

ه ی عملی و تداوم دار نسبت بانهیگزو آن را  کندیمآموزان مثبت ارزیابی یادگیری دانش

ای چندرسانه ریتأث( بر روی 3665) 9ماندرناک نیهمچن .داندیمکالس درس سنتی 

ای را در همالحظدر کالس درس اینترنتی به مطالعه پرداخته است و شواهد قابل ساختهمحقق

ه مجموعه از مطالعات ک کی .کندیمبر امر یادگیری و یادداری ارائه  هاایچند رسانه ریتأث

ی که اجهینت به اثر تقسیم توجه مرتبط بودند.، اندآمدهتوسط مایر و همکاران او به اجرا در 

 ی بدونهاشکلکه شامل متن مجزا و  هایآموزشز این مطالعات به دست آمد این بود که ا

، ضیحاتیی دارند که با داشتن توهاشکلاثربخشی کمتری را نسبت به ، توضیحات هستند

 (.1250مهربان و ساریخانی ، )زارع کنندیمطور واضح متن و شکل را به یکدیگر مرتبط به

ارتباطی و تجهیز  یهایفنّاور( با توجه به رشد سریع 1295به عقیده معظمی گودرزی )

یلی ای در سطوح مختلف تحصاستفاده بهینه از فناوری چندرسانه، تدریجی مدارس به رایانه

                                                           

1. Unger eider &Tracy burns 
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ی امر -ی بسیار گسترده آنهاییکاراهای خاص و با توجه ویژگی-های درس و در کالس

ند چارزیابی و کنترل کیفیت  عدم توجه به عنصر، مچنین. هرسدیمضروری به نظر 

منظور هی بهایپژوهشازپیش و انجام نکته دیگری است که ضرورت توجه بیش، هاایرسانه

 . این امر در کشور ما از اهمیت بیشتریکندیماستانداردسازی استفاده از این ابزار را ممکن 

ا افزارهاهمیت و جامعی برای تشخیص نرم برخوردار خواهد شد چراکه در ایران شاخص با

افزارهایی با کیفیت و فاقد کیفیت و استاندارد وجود ندارد. البته اشاره به این نکته و سخت

مانند جشنواره رشد  ایی چندرسانههاجشنوارههای اخیر در ضروری است که در طی سال

، شدهمشخص هاایرسانهچند که برگزار شد چندین معیار و شاخص کلی برای ارزشیابی 

، زائرورشی )ک کنندیمی فنی و نه آموزشی آن توجه هاجنبهکه بیشتر این معیارها به درحالی

چند ( که این امر خود ضرورت توجه و به وجود آوردن یک استاندارد جامع برای 1297

یدا پی ارزشیابی گسترش هاشاخصاخیر  هایسالدر  البته .کندیمرا مشخص  هاایرسانه

ه سازی مورد تأکید قرار گرفتویژه در بعد آزمونبه هاایچند رسانهی تعاملی هاجنبهکرده و 

 است.

 اندکردهذکر  هایاچند رسانهخاصی را برای  مسائلآموزشی  هایایچند رسانهناظران 

و  یاهرحرفیغنویسی برنامه، آموزش ضعیف، کفایت فنیبه عدم توانیم هاآنکه ازجمله 

چند ی هیپا( یادگیری بر 1297) زائرکورشی ، ناکافی بودن اسناد اشاره کرد. در این خصوص

ری . به گزارش وی مروکندیمپسند قلمداد عنوان یک سیستم آموزشی عامهرا به هاایرسانه

ناسب آموزشی م یهایاچند رسانهکه بیشتر  دهدیمبر ادبیات حوزه پژوهشی مربوطه نشان 

عداد آموزشی از قبیل ت مسائلبرای آموزش نیستند. امروزه با افزایش مشکالت و استفاده 

های نوین استفاده از فناوری، ی آموزشیهانهیهزافزایش ، کمبود معلمان، آموزاندانش

گذاران آموزشی موردتوجه خاص مجریان و سیاست هایایچند رسانهآموزشی باألخص 

ه ی هستند کارسانهی هانظامآموزشی ازجمله  هایایرسانهچند  آموزشی قرار گرفته است.

گار ی یادگیری سازهاسبکی با انواع راحتبه توانندیم شانیحسبا توجه به ماهیت چند 

اما  ،در حال افزایش است روزروزبهی آموزشی هایارسانهبه همین دلیل تولید چند ، باشند

د واقع مفی تواندیمکه رسانه به همان اندازه که ی که نباید از آن غافل شد این است انکته
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در صورت در نظر گرفتن استانداردها و اصول طراحی و  تواندیمشود به همان اندازه نیز 

ی زیادی به بار آورده و کارایی و اثربخشی چندانی نداشته هانهیهز هاایچند رسانهتولید 

ی تجاری آن هاهجنبی به اچندرسانهفزارهای اامروزه بیشتر تولیدکنندگان نرم متأسفانهباشد. 

اشاره کرد  باید بدان آنچه از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. هاآنو تولیدات  کنندیم توجه

الوه و کارآمد ع مؤثرای آموزشی افزار چندرسانهاین است که برای طراحی و تولید یک نرم

را  هانآنظران یی هستیم که صاحبهامشخصهنیازمند استانداردها و ، بر ابتکار و نوآوری

و استانداردهای  هامشخصه میتوانیممطرح است که آیا  سؤال. حال این انددادهتوسعه 

و  مؤثری اچندرسانهافزار بتوان یک نرم هاآنوسیله به کار بندیم که به چنانموردنظر را آن

موزش ای در آکارگیری چندرسانههوجود فوایدی که در ب با کارآمد طراحی و تولید کنیم.

ش آموز، وجود دارد اما در صورتی این فناوری از طراحی آموزشی مناسبی برخوردار نباشد

 (.1251، دیناروند) اثربخش نخواهد بود.

ه دو ب شودیمآموزشی ارائه  هایایچند رسانهیی که برای تولید هامشخصهاستانداردها و 

. استانداردهای فنی بیشتر به امور شوندیمدسته استانداردهای فنی و آموزشی تقسیم 

طوری ، ایانهافزارهای چندرسنرم فیتألبندی و چگونگی بسته، نویسیبرنامه، افزاری نظیرنرم

 خود اجرا بودن و غیره مربوط، ی محتوای آموزشیهالیفا، باشد سازگار هاانهیراکه با انواع 

بر رعایت استانداردهای فنی لزوم  عالوه اما ؛(1295، زادهزارعی زوارکی و عوض) شوندیم

راهگشای  تواندیمآموزشی  هایایچند رسانهو اصول طراحی و تولید  هاهینظرتوجه به 

ی آموزشی و تربیتی این رسانه نوین گردد. ازجمله هایینارسابسیاری از مشکالت ناشی از 

اصل  5که بر  است 1ایموجود در این زمینه نظریه شناختی یادگیری چندرسانهی هاهینظر

 .رددگیماشاره  هاآنبه  وارخالصهاستوار است. سه فرضیه مهم در این نظریه وجود دارد که 

: فرضیه کانال دوگانه قائل به این است که 3رمزگردانی دوگانه ای 2کانال دوگانه هیفرض

 هایانالک، شودیمطالعاتی که به شکل مواد دیداری و شنیداری ارائه ها برای پردازش اانسان

                                                           

1. Cognitive theory of multimedia learning 

2. Dual- channel assumption 

3. Dual coding 
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جداگانه و مجزایی در اختیار دارند. هرچند که اطالعات از طریق یک کانال وارد سیستم 

در  ها برای پردازشفراگیران ممکن است قادر به تبدیل بازنمایی، شودیماطالعات انسان 

ن است متن روی صفحه نمایشگر ابتدا در کانال دیداری ممک، کانال دیگر باشند. برای مثال

اما یک خواننده خوب ، کنندیمها آن را مشاهده پردازش شود؛ به دلیل اینکه ابتدا چشم

صورت ذهنی به صداهایی تبدیل کند که در کانال شنیداری ممکن است بتواند تصاویر را به

: فرضیه ظرفیت محدود حاکی از این است که میزان 1ظرفیت محدود هیفرض پردازش شوند.

در هر کانال و در یک زمان واحد پردازش کنند محدودند.  توانندیم هاانساناطالعاتی که 

می فراگیرنده تنها قادر است مقدار ک، شودیمانیمیشن نمایش داده  زمانی که یک تصویر یا

: فرضیه 2ی کند. فرضیه پردازش فعالواحد نگهداراز تصاویر را در حافظه فعال خود درآن

ها در پردازش شناختی برای ایجاد یک بازنمایی پردازش فعال قائل به این است که انسان

. این پردازش شوندیمصورت فعال درگیر به، فهم از تجارب خودذهنی منسجم و قابل

ازی سارچهیکپ، واردشدهاطالعات  دهیسازمان، شناختی فعال عبارت است از: توجه کردن

ها طور خالصه انساندانش دیگر )دانش قبلی فراگیرنده(. به با واردشدهاطالعات 

. این اندایهای چندرسانهنمایش بهکه به دنبال معنا و مفهوم بخشیدن  اندفعالپردازشگرانی 

عنوان ها بهعنوان پردازشگران فعال با برداشت معمول از انسانها بهبرداشت از انسان

زشگرانی منفعل که به دنبال افزودن اطالعات زیاد به حافظه خود تا حد امکان هستند در پردا

آموزشی  هایایچند رسانهاصل در طراحی  5(. بر اساس این نظریه 3661، تضاد است )مایر

 :گرددیماختصار معرفی اصل آن به 7باید موردتوجه قرار گیرد که 

 ،ای: بر اساس این اصل زمانی که کلمات و تصاویر در کنار هم عرضه شونداصل چندرسانه 

 هانآهای ذهنی تصویری و کالمی و نیز ایجاد ارتباط میان آموزان فرصت ساختن مدلدانش

. اصل مجاورت مکانی: بر اساس این اصل اگر کلمات و تصاویری که آورندیمرا به دست 

 ،ر روی صفحه مانیتور نزدیک یکدیگر یا در کنار هم به نمایش درآیندباهم مرتبط هستند ب

ی فعال خود حافظهدر  هاآناحتمال زیادی هست که فراگیران قادر به نگهداری هر دور 

                                                           

1. Limited - capacity assumption 

2. Active processing assumption 
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 ای مربوطواحد باشند. اصل مجاورت زمانی: بر اساس این اصل وقتی عناصر چندرسانهدرآن

مباحث درسی را در ذهن خود ، تواندیمفراگیر بهتر ، شوند ارائه زمانهمصورت به هم به

آموزان زمانی خوب یاد پردازش کند. اصل پیوستگی یا انسجام: بر اساس این اصل دانش

مانی که مانند ز، که از گنجانده شدن مواد درسی نامربوط و نامرتبط جلوگیری شود رندیگیم

ویر و یا صوت و متن نامربوط و ای جالب و گیرا باشد ولی کلمات و تصاعرضه چندرسانه

ن مواد . ایکندیمکه این امر بر فرایند یادگیری لطمه وارد  گرددیمغیرضروری در آن عرضه 

منابع شناختی را در حافظه فعال به چالش کشیده و توجه و آگاهی را  توانندیمدرسی نامرتبط 

چند ن اصل در های حسی: بر اساس ایاز مواد درسی مهم منحرف کنند. اصل کانال

آموزشی مواد درسی باید طوری طراحی شوند که هر دو کانال پردازشگر  هایایرسانه

زمانی که  ،کنندیعنی کانال پردازش دیداری و کانال پردازش شنیداری را درگیر ، یادگیرنده

ی ل دیدارظرفیت کانا، انیمیشن و متن ارائهشود یا  ارائهصورت دیداری تصویر و کلمه هر دو به

ل در کانا تواندیمشود  ارائهصورت شنیداری جای متن به. زمانی که کلمه بهشودیمپر 

 ،شنیداری پردازش شود. اصل افزونگی: یادگیری فراگیران از انیمیشن و گفتار بهتر از انیمیشن

، شوند صورت دیداری ارائهکلمات و تصاویر هر دو به کههنگامی گفتار و متن نوشتاری است.

راحی اصول ط ریتأثی فردی: هاتفاوتبار شناختی خواهد شد. اصل کانال دیداری دچار اضافه

بیشتر از فراگیرانی  ،بر فراگیران کم معلومات و فراگیرانی که توانایی فضایی باالیی برخوردارند

ای آموزشی . الزم به ذکر است چندرسانهاستبا سطح معلومات باال یا توانایی فضایی پایین 

وایی ی فنی و محتاستانداردهااین نظریه و شاخصه و  مطابق با پژوهشگرتوسط  دشدهیولت

 آموزشی تهیه شده است. هایایچند رسانهارزشیابی 

د: دست پیدا کن شدهاشارهبه اهداف  حاضر بر آن است پژوهششده با توجه به موارد عنوان

 آموزشی ایچندرسانه ازکننده استفاده آموزاندانش بین در ریاضی درس یادگیری -1

 به نگرش -3 .دور راه از آموزش مراکز در شاغل به تحصیل آموزاندانش و ساختهمحقق

 و ساختهمحقق آموزشی ایچندرسانه ازکننده استفاده آموزاندانش بین در ریاضیدرس 

 .دور راه از آموزش مراکز در آموزان شاغل به تحصیلدانش
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 سشپر جایبه است بهتراست  آزمایشی شبه نوع از پژوهش روش اینکه به توجه با

 نظر در رحاض پژوهش برای زیر فرضیه دو منظور همین بهشود و  استفاده فرضیه از یپژوهش

 :شد گرفته

 :اند ازعبارت پژوهش یهاهیفرض

 تولیدی ایچندرسانه از که دور راه از آموزش مراکز آموزاندانش ریاضی درس یادگیری( 1

 استفاده دور راه از آموزش مراکز در آموزشارائه  معمول هایروش از که آموزانیدانش و

 .است معنادار تفاوت دارای، کنندیم

 یتولید ایچندرسانه از که دور راه از آموزش مراکز آموزاندانش ریاضی درس به نگرش (3

 استفاده دور راه از آموزش مراکز در آموزشارائه  معمول هایروش از که آموزانیدانش و

 است. معنادار تفاوت دارای، کنندیم

 روش

ن و آزموپس –آزمون از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش پژوهشروش مورداستفاده در این 

نه باید به گونه تصادفی انتخاب و به گو هاگروه کنترل است. در این طرح دو گروه آزمودنی

 (.1295، زادهحسنشوند )تصادفی در دو گروه جایگزین 

آموزان پسر پایه اول متوسطه مدارس دولتی شهر اراک ی پژوهش را کلیه دانشجامعه

 یریگنمونه روش از ناخواسته متغیرهای تأثیر رساندن حداقل به دهد. برایتشکیل می

 دنبال به و مرکز 3 دور راه از آموزش مراکز بین از اساس این بر. شد استفاده ساده تصادفی

بر  سازی که همتا از پس مذکور نمونه حجم. گردید انتخاب تصادفی طوربه کالس 3 آن

الزم به ذکر است که در مراکز . رسید نفر 06 آموزان صورت گرفت بهمبنای سن دانش

ها هستند که به هر التعلیمگروه اول الزم، آموز وجود داردآموزش از راه دور دو گروه دانش

سال آموزان بزرگگروه دوم دانش های حضوری را ندارند وصیل در دورهدلیل امکان تح

 آزمایش گروه عنوانبه تصادفی طوربه سال سن دارند. گروهی 19هستند که باالی 

 کنترل گروه عنوانبه گروه دیگر و( ساختهمحقق ایچندرسانه از کنندهاستفاده)

 است ذکر به گمارده شدند. الزم( دور راه مراکز در جاری هایروش از کنندهاستفاده)
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 روهگ یک کمک به را متوسطه اول پایه ریاضی هایمجموعه و نما و اعداد بخش پژوهشگر

 کارشناس کی و ریاضیات دبیر یک( پژوهشگر) آموزشی تکنولوژیست از متشکل تولیدی

 رعایت با، آموزشی ایچندرسانه یک صورتبه ماه 2 مدت در کامپیوتر افزارنرم

 تولید و تهیه آموزشی هایایچند رسانه طراحی ی گانه 9 اصول، گانه 17 استانداردهای

 .نمود

ابتدا از هر دو گروه آزمون پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس ریاضی به عمل آمد که 

 ایچندرسانه از استفاده طرز بعد مرحله شرح آن در جداول مربوط ارائه شده است. در

 26افراد هر دو گروه گفته شد تا در مدت  شد. به داده آموزش آزمایش به گروه آموزشی

که شامل مواد آموزشی جهت مخاطبان مراکز آموزش از راه )روز مباحث درسی تهیه شده 

 برای گروه آزمایش( را مطالعه ساختهمحققای تولیدی دور برای گروه کنترل و چندرسانه

نه گوبه گونه ایست که مخاطبان این اه دور. ویژگی آموزش در مراکز آموزش از رکنند

صورت ای( را بههای چندرسانهدیها و سیکتاب، از قبیل جزوات)ها مواد آموزشی آموزش

 باشند. هرها میکنند و در موعد مقررشده موظف به گذراندن آزمونخودخوان مطالعه می

 روز مطالعه 26د و در مدت ی تنظیمی خوبرنامه طبق را هامجموعه و اعداد مبحث گروه دو

ی نهایی درصد از نمره 96عنوان به داوطلبان یادآوری گردید که نتایج آزمون به. کردند

 شیوه به کنترل گروه و( 1 گروه) تولیدی ایچندرسانه توسط آزمایش ترم است. گروهپایان

 آزمون ماه یک از بعد. مشغول شدند آموزش به( 3 گروه) دور راه از آموزش مراکز جاری

 .آمد عمل به گروه دو هر از آزمون نگرش به درس ریاضی و ریاضی درس

ه فصل با توجه ب، وسیله نمرات آزمون درس ریاضی معلم ساختهبه پژوهشاین  یادگیری در

 10سؤال این آزمون  30های کتاب ریاضی پایه هفتم متوسطه تهیه و از میان اعداد و مجموعه

سؤال صحیح غلط انتخاب  2ای و گزینه 0سؤال  0پاسخ تشریحی و سؤال از نوع  7سؤال که 

 گیری ازنظر دبیران ریاضی مورد تأیید قرار گرفت. برایبا بهره گردید و روایی محتوایی آزمون

فاده شد ریچاردسون استسنجش مقدار پایایی سؤاالت نیز عالوه بر تأیید دبیران از روش کودر 

 از ریاضی به نسبت آموزاندانش نگرش سنجش منظورهب به دست آمد. 99/6که پایایی 

 اظهارنظر یا گویه 30 شامل مقیاس این. شد استفاده( 1571) ایکن ریاضی به نگرش یپرسشنامه
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 اهمیت ،انگیزش، بردن لذت هایمؤلفه در را آموزاندانش نظر که است ریاضی درس به نسبت

 اختهس لیکرت بندیدرجه روش با مقیاس این. دهدمی قرار موردسنجش نگرانی و ترس و دادن

 آمده دست به 76/6 آن کرونباخ آلفای ضریب( 1299) خدادادنژاد پژوهش در. است شده

 ذکر 52/6 را پرسشنامه این کرونباخ آلفای ضریب( 1290) طاهری و سیف، رضویه و است

 آمد. دست به 99/6 آن کرونباخ آلفای ضریب پژوهش این در، اندکرده

و  نما، ای تولیدی مباحث اعدادچندرسانه منبع ای آموزشی تولیدشده:چندرسانه

افزار ای از نرمساخت این چندرسانه در .استی هفتم متوسطه هیپای ریاضی هامجموعه

، 2فلش، 3از نرم افراهای دیگری مانند ماکرو مدیا زمانهماستفاده شده است و  1الیناستوری

 در این کاررفتهبهی هارسانهنیز استفاده شده است.  9افزار اسکرین رکوردرو نرم 0فتوشاپ

 .ستای صوتی( هاافکتموسیقی و ، انیمیشن و صوت )گفتار، فیلم، ای متنچندرسانه

 ه است:ی زیر توجه و تأکید شدهاشاخصهای از منظر بعد فنی به برای تولید این چندرسانه

 بیان مشخصات( 1 اند از:عبارت راهنما و فنی(، نصب) افزارمشخصات عمومی نرم

 نندهتولیدک با تماس امکان و آموزشگاه نام، محصول عنوان، پدیدآورندگان/  پدیدآورنده

 و افزارسخت، شدهگرفته بکار منابع، افزارنرم مخاطب( 3 ما. درباره بخش یا و ابتدا در

 طراحی در( 2 است؟ گردیده مشخص تولیدی افزارنرم اجرای جهت موردنیاز افزارهاینرم

 از تواندب رایانه با کار زمینه در توانائی و اطالعات حداقل با مخاطب که شده سعی افزاردرس

 به توجه، موردنیاز افزارهاینرم یا و فونت نصب و خودکار اجرای) کند. استفاده افزارنرم

 در افزارنرم مختلف هایبخش از استفاده راهنمای و نصب راهنمای( 0؛ (نصب زمانمدت

 اجزاء از استفاده جهت فنی لحاظ به( 9 طراحی شده است. نرم امکانات از بهتر استفاده جهت

، هالینک به رفتن، صفحات ارتباط)ندارد؟  وجود خاصی مشکل افزارنرم مختلف هایبخش و

 .(صدا و فیلم پخش

                                                           

1. story line 

2. macro media 

3. flash 

4. fotoshope 

5. screen recorder 
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 نوشتاری فونت برای مناسب رنگ، اندازه، نوع( 1 اند از:عبارت کاربر واسطمشخصات 

 متحرک و ثابت تصاویر کیفیت( 3 است؟ شده استفاده افزاردرس مختلف هایقسمت

 و نمت) گفتار، موسیقی به مربوط صداهای و( فایل حجم و رنگ، انداز، وضوح، روشنی)

 به( 2 قبول است.در حد قابل( فایل وضوح و حجم، قدرت، بلندی) صوتی هایجلوه و( فیلم

 تصفحا در شنیداری و( تصاویر، متن، هادکمه) دیداری عناصر کاربردی و ساده چیدمان

، عنوان، ورودی اصلی صفحات) است صحیح نقشه داری افزارنرم (0 است. شده توجه

 صفحات در مخاطب موقعیت آدرس و ما درباره، راهنما فرعی صفحات دروس، فهرست

 (.صفحه هر در هانشانه و عالئم، هاآیکن صحیح کاربرد و دروس

 شده ادهاستف متحرک تصویر و( گوینده صدای، موسیقی) صدا کنترل و نمایش امکان

 و صدا از شده طی و زمان کل نمایش، جلو و عقب، وصل و قطع) افزار وجود دارد.در نرم

 جاری(. صفحه و درس کل و تعداد صفحات تصویر

 نمودن اضافه یا کم امکان و سؤاالت بانک( 1 اند از:عبارت ارزشیابی و آزمونمشخصات 

 ادهد نمایش و انتخاب تصادفی صورتبه سؤاالت آیا دارد. وجود سؤاالت بانک به سؤال

 شوند.می

طبق با من، هاایچند رسانهای در قالب نظریه شناختی الزم به ذکر است که این چندرسانه

تولید  گانههفدهی استانداردهاگیری از ی و با بهرهاچندرسانهطراحی شناختی  گانهپنجاصول 

 یهاشاخصهآموزشی تولید شده است. همچنین در بعد محتوا  هایایچند رسانهو طراحی 

 قرار گرفته است: مدنظرای زیر در تولید چندرسانه

 علمی صحت دارای نوشتاری محتوای( 1 اند از:عبارت محتوای علمی صحتمشخصات 

 رعایت( کلمات تایپ، نگارشی ادبیات) نگارش آیین( هامتن) نوشتاری محتوای در( 3 است.

 مخاطب و محتوا با منطبق هاچارت و نمودارها، (متحرک و ثابت) تصاویر( 2 است. گردیده

 است. شده انتخاب( تحصیلی دوره و سن)

 هایهدف تواندمی شده ارائه آموزشی محتوا حجم( 1 اند از:عبارت محتوا پوششمشخصات 

در نظر  زمان -( 3 دهد.می پوشش را شده انتخاب موضوع یا سرفصل هر به مربوط آموزشی

 .است مناسب بخش هر محتوای حجم آموزش برای شدهگرفته
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 هترب تعمیق و تفهیم جهت درسی کتاب محتوای عالوه بر مکمل آموزشی هایمحتوا از

 است. گردیده استفاده مطالب

 یادگیری - یاددهی فرآیند در شدهگرفته بکار ( تعامل1 اند از:عبارت طراحیمشخصات 

( موزشآ فرآیند در مخاطب شرکت و پویشگری و کشف-تفکر -ترغیب - مسئله طرح)

 و تعامل، مخاطب، محتوا خدمت در شدهگرفته بکار گرافیکی طراحی( 3 است. مناسب

 است. نوشتار و متن جایگزین

 میزان چه تا آموزش حین در( شدهحل هایتمرین و هامثال) یادگیری تحکیم هایفعالیت

 کند.می کمک محتوا بهتر تفهیم به

 اشکال رفع برای شده انجام ارزشیابی به الزم بازخورد( 1 اند از:عبارت ارزشیابیمشخصات 

 ات دشواری سطح و ارزشیابی سؤاالت صحت و تنوع و تعداد( 3 است. شده داده مخاطب به

 است. مناسب میزان چه

، انگینمی، فروانی)های آمار توصیفی های پژوهش از شاخصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

 ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.و جهت آزمون استنباطی فرضیه (انحراف معیار

 هایافته

 گروه آزمون یادگیری در دوآزمون و پسو انحراف استاندارد پیش میانگین. 1جدول 

 آزمونپس آزمونپیش

خطای انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

خطای انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 متغیر گروه تعداد میانگین

 ایکاربران چندرسانه 36 05/9 920/3 906/6 66/39 170/0 559/6
 پیشرفت

 36 95/9 090/2 703/6 07/10 910/0 131/1 تحصیلی
آموزش از  کاربران

 راه دور
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 آزمون نگرش به درس ریاضی دو گروهآزمون و پس. میانگین و انحراف استاندارد پیش2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش

خطای انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

خطای انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 متغیر گروه تعداد میانگین

099/3 526/11 93/50 936/3 259/12 70/70 36 
کاربران 

نگرش به  ایچندرسانه

 درس ریاضی
710/2 059/19 96/76 236/0 099/17 02/07 36 

کاربران آموزش 

 از راه دور

و گروه کنترل در  دهد میانگین گروه آزمایشنشان می 1طور که جدول همان

و  (920/3و انحراف استاندارد ) (95/9و ) (05/9آزمون پیشرفت تحصیلی به ترتیب )پیش

آزمون به اما میانگین پیشرفت تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل در پس است؛ (090/2)

 بوده است. (910/0)و  (170/0)و انحراف معیار  (07/10)و  (66/39ترتیب )

آزمون دهد میانگین گروه آزمایش و کنترل در پیشنشان می 3طور که جدول همان

 (099/17و ) (259/12)و انحراف معیار  (02/07و )( 70/70) س ریاضی به ترتیبنگرش به در

مون به آزریاضی دو گروه آزمایش و کنترل در پس میانگین نگرش به درس اما بوده است؛

 بوده است. (059/19)و  (526/11( و انحراف معیار )96/76)و  (75/52)ترتیب 

ی آزمون یادگیری درس ریاضبرای بررسی تفاوت پس . نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری3جدول 

 در دو گروه

یمعنادارسطح  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع  

آزمون پیشرفت پیش گروه

 تحصیلی

 خطا

929/93  

099/105  

190/001  

1 

1 

26 

929/93  

099/105  

760/10  

022/9  

102/16  

- 

30 6/6  

2 66/6  

- 

666/19339 کل  20  - - 

آزمون پیشرفت شود پس از تعدیل نمرات پیشمشاهده می 2طور که در جدول همان

گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنادار وجود  آموزانتحصیلی بین اثر دو گروه دانش

ذیرفته پ پژوهشگربنابراین فرض صفر رد و فرضیه  ؛( 1.30F)(  = 022/9و  = sig 630/6)دارد. 
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ی در نادارمعطور آزمون یادگیری درس ریاضی بهنا که میانگین نمرات پسشود به این معمی

شود پس از مشاهده می 0طور که در جدول گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. همان

آموزان گروه بین اثر دو گروه دانش آزمون نگرش به درس ریاضیتعدیل نمرات پیش

. به ( 1F).(30  =139/56 و  = 660/6sig)وجود دارد.  معنادارآزمایش و گروه کنترل تفاوت 

طور معناداری در گروه نگرش به درس ریاضی به آزمونکه میانگین نمرات پس معنااین 

 آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

اضی نگرش به درس ری آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس4جدول 

 دو گروه

یمعنادارسطح  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع  

آزمون پیشرفت پیش گروه

 تحصیلی

 خطا

725/977  

350/3902  

009/1590  

1 

1 

26 

725/977  

350/3902  

105/09  

909/9  

209/25  

- 

660/6  

666/6  

- 

666/306036 کل  20  - - 

ها نشان داد که بین نمرات یادگیری درس ریاضی نتایج حاصل از تحلیل داده

که  آموزانیاند با دانشآموزش دیده ساختهمحققای ی چندرسانهوسیلهآموزانی که بهدانش

بنابراین آموزش  ی وجود دارد؛معنادارتفاوت ، انددر سیستم آموزش از راه دور آموزش دیده

های معمول آموزش از راه دور در مقایسه با روش ای تولیدیهریاضی در قالب چندرسان

 تر است.اثربخش

 گیریبحث و نتیجه

تی ی شناخای تولید شده در چارچوب نظریهنتایج پژوهش حاضر نشان داد یک چندرسانه

سه تواند در مقایمی، که بر اصول و استانداردهای طراحی آموزشی استوار است ایچندرسانه

بر یادگیری و نگرش به ، مانند آموزش از راه دور های آموزش فردی شدهشبا دیگر رو

تری بر جای گذارد. نتایج این پژوهش با نتایج دیگر آموزان اثر مطلوبدرس دانش

آموزشی بر یادگیری مطلوب  هایایچند رسانهانجام شده پیرامون تأثیرات  هایپژوهش



75 

 ... استانداردشده در چارچوب یآموزش یاچندرسانه یرتأث یبررس 

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

 

، (1295)امیری ، (1256)سعیدی و ذوالفقار ، زمانی، عطاران و بشیری هایپژوهشازجمله 

، (1250زارع و همکاران )، (1295)معظمی گودرزی ، (1296)ذاکری ، (1299)قشمی 

( و همچنین نتایج 1251محبوبی و همکاران )، (1252) پورپوراحمدعلی و موسوی

 نئونئو و ، (3661) 1گوس، (3666)کلمنتس ، (3663)انگرلید و ترسی بورن  هایپژوهش

دیگر کاربست عبارتبه ( همخوانی دارد.3661) ( و لویس و مایلز3665) ماندرناک، (3667)

تواند در فرایند یادگیری و همچنین ای میی شناختی در طراحی و تولید چندرسانهنظریه

  تری بر جای گذارد.یادداری مطالب درسی اثر مطلوب

فعالیت  ،تجربیات یادگیری چند حسی طورکلی شاملکه به هاایچند رسانهاستفاده از 

قابل ، آموزدریافت بازخورد مناسب و فوری توسط دانش، آموز در امر یادگیریدانش

 قابلیت تکرار برنامه در هر زمان افزایش تمرکز و توجه در، بینی بودن محیط یادگیریپیش

ها مهاین برناآموزان و مخاطبان تواند در افزایش یادگیری دانشمی ،محیط یادگیری است

ند چتأمل تر این است که در بین خود این ی قابلها باشد اما نکتهاثرگذارتر از دیگر روش

اختی را در ی شنویژه نظریههای دیگری مانند کاربست نظریه بهتوان مؤلفهنیز می هاایرسانه

 رد.یت کطراحی و تولیدشان جهت باال بردن سطح و میزان یادگیری و یادداری مطالب رعا

ای تولید شده در کننده از چندرسانهی تفاوت ایجادشده در گروه استفادهدلیل عمده

ی ارائه، توان در درگیر کردن چند حس در یک زمانی شناختی را میچارچوب نظریه

ی به با موضوع یاددار هاپژوهش و هماهنگی بین متن و تصویر و صدا دانست. محتوای کمتر

ند که علت فراموشی و تداخل اطالعات عدم یادگیری اصولی و پایدار ااین نتیجه رسیده

  (.1250، زارع و همکاران) است.

آموز و درگیری او با مسئله یکی از رویکردهای مهم در یادگیری با ثبات فعالیت دانش

د. گیرموردتوجه قرار می هاایچند رسانهوسیله شود که در آموزش بهو مطلوب تلقی می

ان آموزاین امکان را برای دانش، چند حس زمانهمکارگیری با به هاایچند رسانه ازآنجاکه

تر دریافت کرده و این امر موجب باال بردن انگیزه و نگرش کنند که مطالب را کاملفراهم می

                                                           

1. Goos 
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ت که ای این استوجه در یادگیری چندرسانهشود. نکته جالبدر یادگیری بیشتر می هاآن

یان توانند ارتباط معناداری مگیرد که فراگیران میفهم مطالب درنهایت هنگامی صورت می

های چند حسی به وجود آورند و از این طریق نمادهای چندوجهی را به هم ربط دهند. داده

ری و سبب یادگی کندوای ذهنی بیشتری را در یادگیری ممکن میاین امر در یادگیری ق

 شود. تر و پایدارتری میعمیق

ژوهش های این پو با توجه به یافته هاایچند رسانهی شناختی با توجه به اصول نظریه

یق باال رفتن انگیزه مخاطب و ایجاد ارتباط معنادار و عم، توان گفت که فعالیت یادگیرندهمی

مراتب ی شناختی تولید شده بهای که با توجه به اصول و معیارهای نظریهچندرسانهدر یک 

فیت و های گرافیکی با کیعلیرغم داشتن جلوه ای است کهباالتر و اثرگذارتر از چندرسانه

شده ی پژوهش به آن اشارهگونه که در پیشینهحتی کاربست وجه تعاملی در آن است. همان

 در امر آموزش را نشان هاایچند رسانهات انجام شده موفقیت کاربرد بااینکه اکثر مطالع

تدریس  در هاایچند رسانهولی این نکته شایسته یادآوری است که میزان موفقیت ، دهندمی

های فشرده چراکه در مراکز آموزش از راه دور نیز لوح به چگونگی تهیه آن نیز بستگی دارد.

ها های ارائه مواد آموزشی در این نظاموند در کنار دیگر شیوهشای نامیده میکه چندرسانه

وزشی. شایسته ای آمباشند تا یک چندرسانههای آموزشی میگردند و بیشتر شبیه فیلمارائه می

با  ،در مقاطع مختلف تحصیلی، در موضوعات دیگر درسی، دستی ازاینهایپژوهشاست 

با  هاایچند رسانهساالن و همچنین تلفیق بزرگ در آموزش، هر دو جنس مذکر و مؤنث

های نوین تدریس و بررسی تأثیرات آن در مراکز آموزش از راه دور نیز انجام گیرد. روش

وپرورش گذاران آموزشسیاست، معلمان، تواند برای مدیراننتایج این پژوهش می

 آموزشی مفید واقع شود. هایایچند رسانهتولیدکنندگان ، آموزاندانش

 منابع

ایداری دقت و پ، بر سرعت یرتعاملیغتعاملی و  یهارسانه ریتأثمقایسه (. 1293ز. )، ابراهیمی
کارشناسی  نامهپایان. شهر تهران 17ان دختر پایه پنجم منطقه آموزدانشیادگیری 

 دانشگاه عالمه طباطبایی.، ارشد
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ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و بررسی تولید چندرسانه(. 1295) .ف، امیری

توان ذهنی شهر اراک در سال آموزان کمآن بر میزان یادگیری و یادداری دانش ریتأث
 دانشگاه اراک.، نامه کارشناسی ارشد. پایان95-99تحصیلی 

موز و اثربخشی آن ای حساب آ(. تولید چندرسانه1252) .س، پورا. و موسوی، پوراحمدعلی

ی یادگیری آموزان دختر با ناتوانبر پیشرفت تحصیلی عملیات تقسیم و تفریق دانش

 .27-39، (2)2، ی یادگیریهاییناتوانامجله عربی. 

 تهران: ساواالن. .تحقیق در علوم رفتاری هایروش(. 1295ر. )، زادهحسن

 تهران: آییژ.. ی آموزشی برای آموزش اثربخشطراح (.1251) .ح، دیناروند

آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت  افزارنرممقایسه آموزش به کمک (. 1296. )ا، ذاکری

، نامهپایان، تهران 9ان پایه اول راهنمایی منطقه آموزدانشتحصیلی درس ریاضی 

 تهران. معلمتربیتدانشگاه 

 .وپرورشآموزشفناوری اطالعات و ارتباطات در نوآوری  ریتأثبررسی (. 1299ع. )، رنجبر

 دانشگاه آزاد اسالمی.، . ساریمنتشرنشدهکارشناسی ارشد  نامهپایان

آموزان کاربر اینترنت و مقایسه خودکارآمدی و خالقیت در دانش(. 1290ک. )، زادهزارع

 معلم.تربیتدانشگاه ، نامه کارشناسی ارشد. پایانآموزان غیر کاربردانش

 ای آموزشیاستفاده از چندرسانه ریتأثی بررس (.1250) .ر، ساریخانی . وج، هربانم، .م، زارع

طراحی شده بر اساس اصول بار شناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس 

 .09-01(، 33)0، شناختی –تحلیلی  شناسیروان فصلنامه. شناسیزیست

(. استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی 1295ا. )، زادهو عوض .ا، زارعی زوارکی

 المللی کتاب درسیاولین همایش بین، ی آموزشیاچندرسانهصورت دانشگاهی به
 دانشگاهی.

ند چاستفاده از  ریتأث(. اثربخشی و پایداری 1256احمد. )، و عابدی .ذ، سعیدی .،ب، زمانی

فصلنامه  .س عربی سال اول دبیرستانبر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی در هاایرسانه

 .33-1(، 10)0، رویکردهای نوین آموزشی
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 تهران: آگاه. .پرورشی نوین شناسیروان(. 1295) ع.، سیف

. آموزشی هایایچند رسانهتدوین استانداردهایی برای تدوین (. 1292) ط.، شاه جعفری

 معلم.دانشگاه تربیت، نامه کارشناسی ارشدپایان

 بایی.دانشگاه عالمه طباط . تهران:ی آموزشی کامپیوتریهابرنامهمبانی تولید (. 1293م. )، عطاران

آموزشی فیزیک سوم افزار کمکگیری از نرم(. بهره1297ف. )، و بشیری .م، عطاران

در کالس.  آموزانآن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش ریتأثی بررس ودبیرستان 

 .90-05، 95، تیترب وفصلنامه تعلیم 

ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم عربی چندرسانه ریتأث(. 1299ف. )، غریبی

توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهر اراک در سال آموزان کمدانش
 دانشگاه عالمه طباطبایی.، تهران، نامه کارشناسی ارشدپایان، 1299 تحصیلی

آموزشی و  یهارسانهمیزان برخورداری مدارس از وسایل و (. 1295) س.، فضلی سید محله

، ساری ،کارشناسی ارشد نامهپایان .آن توسط معلمان راهنمایی مازندران یریکارگبه

 دانشگاه آزاد اسالمی.

ان یادگیری سنتی بر میز آموزشآموزش مبتنی بر کامپیوتر و  ریتأثمقایسه (. 1299) .م، قشمی
در درس عربی منطقه انگوران زنجان در سال  هیچندپاهای آموزان کالسدانش

 دانشگاه اراک.، نامه کارشناسی ارشدپایان ،99-97تحصیلی 

آموزشی ساخت ایران بر مبنای  یهایاچند رسانهتدوین فرم (. 1297م. )، زائرکورشی 
نامه پایان، های موجود و دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشیبررسی فرم

 دانشگاه اراک.، کارشناسی ارشد

 .: مبانی نظری و عملی31یادگیری الکترونیکی در قرن (. 1559) .ت، د. و آندرسون، گریسون

 (. تهران: علوم و فنون1290) .موحداسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی  ترجمه

رعایت اصول  ریتأث (.1251) .آ، و فیضی .ه، فردانش، .م، یسرمد، .ح، زارع، .ط، محبوبی

ی یادگیری هاطیمحطراحی آموزشی بر بار شناختی موضوعات یادگیری در 

 .00-35، (0)2، ی درسی آموزش عالیبرنامهفصلنامه مطالعات  ای.چندرسانه
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 فیزیک بر ای درسدی چندرسانهمقایسه تأثیر کاربرد سی(. 1295ا. )، معظمی گودرزی

ان در دو ی دوم دبیرستپایه آموزانپیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس دانش
 دانشگاه اراک.، نامه کارشناسی ارشدپایان، روش تدریس مشارکتی و سنتی

References 
Clements, D. H. (2000). From exercises and tasks to problems and projects: 

Unique contributions of computers to innovative mathematics 

education. The Journal of Mathematical Behavior, 19(1), 9-47. 

Damoense, M. Y. (2003). Online learning: Implications for effective learning 

for higher education in South Africa. Australasian Journal of 

Educational Technology, 19(1). 

Goos, M., Galbraith, P., Renshaw, P., & Geiger, V. (2001). Promoting 

collaborative inquiry in technology enriched mathematics classrooms. 

Washington, DC, Annual meeting of the American Educational 

research association settle, What We Know and How We Know It. 

Hede, A. (2002). Integrated model of multimedia effects on learning. Journal 

of educational multimedia and hypermedia, 11(2), 177-191. 

Johnson, T. A. (2009). The Effect of closed interactive multimedia learning 

environments on student memory retention: A linear versus non-linear 

approach. University of North Florida. 

Keegan, D. J. (1998). The Foundation of Distance Education (2nd). London: 

Routledge. 

Mandernach, B. J. (2009). Effect of instructor-personalized multimedia in the 

online classroom. The International Review of Research in Open and 

Distributed Learning, 10(3), 1-19. Retrieved June 4, 2015 from 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/606/1263. 

Mayer, R. E. (2005). Multimedia Learning: Cambridge University press. 

Moreno, R., & Mayer, R. E. (2000). A learner-centered approach to 

multimedia explanations: Deriving instructional design principles from 

cognitive theory. Interactive multimedia electronic journal of 

computer-enhanced learning, 2(2), 12-20.  

Neo, T. K., & Neo, M. (2004). Classroom innovation: engaging students in 

interactive multimedia learning. Campus-Wide Information Systems, 

21(3), 118-124. 

Pakdaman, M., & Zareian, G. (2015). The effect of multimedia vocabulary 

presentation before and while reading the text on reading 

comprehension and vocabulary retention. International Journal of 

Physical and Social Sciences, 5(3), 441. 

Smit, P. L, & Ragan, T. J. (2005). Instructional design (3rd ed). Hobken, NJ: 

Sons inc.  

http://espace.library.uq.edu.au/list/?cat=quick_filter&search_keys%5Bcore_36%5D=Annual+Meeting+of+the+American+Educational+Research+Association%2C+What+We+Know+and+How+We+Know+It

