
 

 

 ستانیدر کودکان دب ستیزطیمحی آموزشی بر آموزش اچندرسانه ریتأث

 2رشیدی سحر، 1مریم الریجانی

 آموزش و یادگیری آوریفن

 91تا  30ص ، 91تابستان ، 01شماره ، سومسال 

 09/11/91تاریخ دریافت: 

 01/19/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده
تی ی سنهاآموزشر مقایسه با د ستیزطیمحای در آموزش چندرسانه ریتأثبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

روش تحقیق در این پژوهش از نوع شبه  آموزان دبستانی انجام شد.به دانش ستیزطیمحبرای آموزش 

جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ . تبا گروه کنترل بوده اس آزمونپسو  آزمونشیپآزمایشی و به شیوه 

 0گروه ) 3آموز در قالب دانش 11 تصادفیروش  . نمونۀ آماری بابودآموزان دبستانی شهر رامهرمز دانش

عد است که ب ساختهمحقق نامهآوری اطالعات پرسشگروه شاهد( انتخاب شدند. ابزار جمع 0گروه مداخله و 

ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل ( اجرا گردید. داده31/1از تعیین روایی و محاسبه پایایی آن )

ی عنادارمدهد که سطح ها نشان میاز آزمون فرضیه آمدهدستبهگردید. نتایج  لیلوتحهیتجز انسیکووار

فرضیات  جهیدرنت .است آمدهدستبه/ 11از  ترکوچکی زیستمحیطنگرش و رفتار طرفدار ، دانش برای متغیر

توجه به ا بنابراین ب؛ گرددتائید می ستیزطیمحای در آموزش ی آموزش چندرسانهاثربخشبرپژوهش مبنی 

رده از بـه سـمت اسـتفاده گسـت توانیم، ستیزطیدر آمـوزش مح ایچندرسانهمالحظه کاربرد تأثیرات قابل

 حرکت کرد.کودکان  ستیزطیدر امر آموزش مح آوریفنایـن 

 ای آموزشیچندرسانه ،ستیزطیمحآموزش سنتی، آموزش : کلیدی یهاواژه

  

                                                           
 ، ایران.نتهرا ،، دانشگاه پیام نورزیستیطمحگروه آموزش  ،استادیار .0
 Sahar_rashidi86@yahoo.com ، ایران.تهران ،دانشگاه پیام نور زیست،یطمحدانشجوی دکتری آموزش  .3

mailto:Sahar_rashidi86@yahoo.com
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 مقدمه

مندیم. زنیا یطیمحستیق زخالاا به ـم، ستیزطیمححفظ و  توسعهاری در حقق پایدتای بر

با ده و ایی کرـشناسرا ت ـطبیعن و اـنساین ـر بـتغییل حاه و در پیچیدت تباطاارخالقی که ا

ین ـچنن دـشار دـپدیمنظور به .(0239، یکوردـفر ایوـم) دـهدخ ـپاسآن ه ـحساسیت ب

ها و دولتت. ـسوری ای ضرشزموآ یهاو نظام هاروشی در نگرزاـب، یـخالقا

مر این و اتوسعه باشند در جدید  هایروشات و تغییرد یجاانند متولی اتومی گذاراناستیس

مدت کوتاه ییهاحلراهط ـفق هاروشن ـیاا ـمد. اوـشن اـجهع ضاد اووـست سبب بهباممکن 

تباطی د اریجااه مر باین د و اشون داده جهان در اـنابه جوی جدیدزش موآینکه اهستند مگر 

هد اخوز کل جامعه نیاو ی ـشزموم آاـنظع و اـجتمارس و امد، معلمینزان و موآ شـنداین ـب

 .(0291، )محمودی و ویسیشت دا

وپرورش کشـورهای مختلـف جهـان رویکردهـای آموزش هاینظامدر این راستا 

اتخـاذ  یزیستمحیط هایآموزشمتفـاوتی را جهت همنوایی با جامعه جهـانی در بعـد 

هایی که در آستانه ها در بین گروهاثربخشی این آموزش، انـد. بـدیهی اسـتکـرده

میت از اولویت و اه، بیشتری بـرای پذیرش و فراگیری دارند یپذیری بوده و آمادگجامعه

 .بیشتری برخوردار است

ر ب وپرورشآموزشی جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین نقشه، ساله 31 اندازچشم

دگی آموختگان را برای زنتوان دانشکه با مدارس سنتی نمی ددارندیتأکاین مفهوم اساسی 

های آموختگانی دانا و توانا و متعهد در عرصهو برای رسیدن به اینکه دانش کردفردا آماده 

ربیت های تعلیم و تنیازمند تحول در تمامی عرصه تنهانهالمللی داشته باشیم داخلی و بین

 .(0290، اباییب)حاجی و تحول اساسی است فیبازتعربلکه مفهوم مدرسه نیز نیازمند ، هستیم

آموزان و به دانش ستیزطیمحتواند و باید نقش اساسی و مهمی را در آموزش مدارس می

 (.0292، و همکاران یبودیمی آنان به عهده گیرند )زیستمحیطهای باال بردن آگاهی

های ها آن در آموزشهای تکنولوژی لزوم استفاده از فرصتشرفتپی با زمانهم

 حـوزه رد کـه چشمگیری هایپیشرفتگردد. ی بیشتر از پیش احساس میزیستمحیط
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، 0کوز) است و ارتباطی نـوین اطالعاتی یهایآورفن مـدیونگرفتـه  صـورت آمـوزش

 حد تا را سنتی آموزش، یرییادگ و آمـوزش درو ارتباطات  اطالعـات آوریفن(. 3101

 .است آورده عرصه یـادگیری به وجود در جدیدی دنیای داده و قرار تأثیر تحت زیادی

ی به ابیدستهای مناسب را برای فرصت، توانداطالعات و ارتباطات می آوریفنکاربرد 

 ترجمه زارعی، 3هگرتی و فلورین) کندمستقل متحول  طوربههای آموزشی اهداف برنامه

 (.0291، یو جعفرخانزوارکی 

 وریآفنای تحولی بزرگ در این است که چندرسانه بحثقابلترین نکته محوری

به علت  هایاچند رسانه(. 0293، درآمدی و زوارکی، اطالعات و ارتباطات است )مرادی

، گذارندی که روی مخاطب میریتأثو میزان  اندداکردهیپای که های گستردهکاربرد

ی از رایانه ریگبهرهای عبارت است از چندرسانه، بسیار هستند. به گفته هافستر وجهموردت

 و متحرکهای ثابت و تصویر، صداها، هاای از متنبرای تبادل مطالب از طریق مجموعه

عامل و ت، یا یادگیرنده اجازه ناوبری، ها و ابزارهایی به کاربررابط وجود که به پویانمایی

 (.0291، امیرتیموری نقل از 3110، 2هفستتر) هددارتباط را می

 رائهای در ریپذانعطاف، ای نسبت به اشکال دیگر آموزشمزیت چندرسانه ترینمهم

آوردن بازخورد است. هدف اصلی از کاربرد  فراهماطالعات و دستیابی سریع آن در 

عی زوارکی و زار) هاستان و ارتقای سواد آنآموزدانشای کمک به یادگیری چندرسانه

کاربران را به ، های مناسب یادگیریآوردن فرصتای با فراهم چندرسانه (.0290، غریبی

در زمان و مکان مناسب بر اساس سرعت ، توانندکند. یادگیرندگان میتعامل دعوت می

 (.0299، خانی و همکارانغره) بیاموزندای مطلب یادگیری خود از چندرسانه

هایی هستند که بیشترین نفوذ را بر ذهن ای آموزشی ازجمله رسانههافزارهای چندرساننرم

ستند ههای بسیاری در فرآیند رشد کودک سودمندی یاند داراتأثیرپذیر کودکان داشته

                                                           
1. Köse 
2. Florin & Hegherti 
3. Hafstetter 
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 خـاطر کـاربرد حـواس مختلـف به هایاچند رسانهزیرا ؛ (0293، طالبی و قپانچی)شاه

 (.3113، 0دهند )گلنقرار می ریتأثتحت یادگیری را 

است  گرفته حاکی از آن صورتصـورت مطالعات و پژوهش  یهاتعدادی از مطالعه

االتری ببود رضایت و انگیزه  شدهاستفادههایشان ای در درسی که از چندرسانهآموزاندانش

تأثیر  (0293و قپانچی )طالبی شاه (.3110، 2یاروبرو، 3111، 3و وایزنراستلیونرداشتند. )

اصفهان )با  ساله شهرشهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت یهاآموزش

 بـین ،نشـان داد پژوهش یها. یافتـهاندهکرد( را بررسی ایچندرسانه یافزارهابر نرم تأکید

دارد.  دوجو تفاوت آموزش، ابعاد کنندگان در کلیهآزمون شرکتپس و آزمونشینمـرات پ

زار افنرم بر مبتنی شهروندی هایآموزش ـود کـه تأثیراز آن ب حـاکی نتایج، همچنین

 تأثیر رینهـا بیشتآمـوزش ایـن، بوده است دختـران از پسـران بیشـتر گـروه بر ایچندرسـانه

 .است تهداش مذهبی و دینی هایبعد آموزه در را تأثیر کمترین و زیستمحیط بعد حفظ در را

ای بر میزان آموزش چندرسانه ریتأثعنوان  وهشی تحت( پژ3100و همکاران ) نوروزی 

پایه پنجم ابتدایی نتایج  درخودماندهان آموزدانش ی درس ریاضیدار ادیادگیری و ی

ر ای در آموزش مفاهیم ریاضی دافزار چندرسانهی نرمریکارگبهنشان داد که با  آمدهدستبه

 .استاز روش سنتی  مؤثرتران اوتیستیک آموزدانش

رس ای در دافزارهای چندرسانهتأثیر استفاده از نرم( به بررسی 0293کاران )ضامنی و هم

ها نشان داد افتهاند یپرداخته ان شهرستان جویبارآموزدانششناسی بر پیشرفت تحصیلی جامعه

آموزان مؤثر تحصیلی دانش شرفتیای بر پافزارهـای چندرسـانهکه آموزش با استفاده از نرم

ایسه با شیوه سنتی تـدریس اگرچـه در بهبـود فرآینـد یـادگیری مـؤثرتر از اما در مق، است

شیوه سنتی بوده ولی این تفـاوت معنـادار تشـخیص داده نشـده اسـت. از طرفـی آمـوزش بـا 

 ادی ری بربه میزان بیشت، ای در مقایسه با شیوه سنتی تدریسافزار چندرسانهاسـتفاده از نرم

 .تأثیر داشته است آموزاندانش یدار

                                                           
1. Glenn 
2. Astleiner   & Wiesner. 
3. Yarbrough 
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ی میـان معناداررابطـه ، ( در پژوهش خود در مقطـع متوسـطه0291ستاری و محمدی )

ن ایـن آمـوزااطالعـات و ارتباطـات و موفقیـت تحصـیلی دانـش آوریفنمیـزان استفاده از 

در پژوهشی باهدف مقایسه آموزش به  زی( ن0299صــفاریان و همکاران ) .مقطـع یافتنـد

ایه که در پ افزارهای آموزشـی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضیک نرمکم

موزشی افزارهای آچهارم مقطع ابتدایی انجام دادند؛ به این نتیجـه رسیدند که استفاده از نرم

ی در آزمون پیشرفت تحصیل یامالحظهطور قابلآموزان بهتا دانش ای سبب شدهچندرسانه

 .بهتر باشند

 یاآمـوزش چندرسانه یریکارگبه»در پژوهشی با عنوان ( 3119) 0هینز من وسیلور

 ریو غ هازبانیسیدر دو گروه از انگل، پیشرفته در مقایسه با روش سنتی در آموزش زبان

، هازبانیسیبـرای غیـر انگل، یانشان دادند که اگرچه آموزش چندرسانه« هازبانیسیانگل

عـث از بود و با هازبانیسیاما دارای اثرات مثبتی برای انگل، اشتدر پی ند یاافزودهارزش

و تقلیـل  یابـین رفتن شکاف بین دانش کلمات آموزشی کودکان تحت آموزش چندرسانه

 .شد هاآنشـکاف دانش واژگان عمومی 

صورت گرفته در مورداستفاده از  یهاپژوهشنکاتی که بر اساس  یطورکلبه

سـطح  افـزایش، زهیاند از: افـزایش سـطح عالقـه و انگعبارت، شودیط ماستنبا یاچندرسانه

 (.3111، همکاران و 3لودویگ)افزایش قابلیت و توانایی حافظه ، درک و فهـم فراگیران

 جدیـد یهایآورفن کـه امکاناتیو  هاتیقابل باوجود و شدهارائه مطالب به توجه با

 مبـانی ـرب مبتنـیآموزش  ریتأث بررسی، حاضرز پژوهش ا هدف، دارند و ارتباطی اطالعـاتی

 به ستیزطیمح آموزشای های آموزشی در گیری از چندرسانهبـا بهره آموزشـی نـوین

 ان دبستانی در مقایسه آموزش به شیوه سنتی است.آموزدانش

 ی پژوهش عبارتند از:هاهیفرض

ی سنتی در آموزش دانش هاموزشآای های آموزشی در مقایسه با استفاده از چندرسانه -

 مثبت دارد. ریتأث یزیستمحیط

                                                           
1. Silverman & Hines 
2. Ludwig 
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ی سنتی در بهبود نگرش هاآموزشای های آموزشی در مقایسه با استفاده از چندرسانه -

 مثبت دارد. ریتأث یزیستمحیط

ی سنتی در بهبود رفتار هاآموزشای های آموزشی در مقایسه با استفاده از چندرسانه -

 بت دارد.مث ریتأث یزیستمحیط

 روش

یار گر در اختماهیت کاربردی و به دلیل آنکه تمامی متغیرهای مداخله ازنظرپژوهش حاضر 

روش نیمه تجربی و از نوع طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه  ازنظر، نبوده است پژوهشگر

آموزان دبستانی شهر رامهرمز در سال جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش کنترل است.

از میـان مدارسـی کـه مجهـز ، گیری با توجه بـه روش پـژوهشنمونه است. 93-92صیلی تح

انجام شد. بدین ترتیب که پس از شناسایی مدارس ، اطالعات بودند آوریفنبـه امکانـات 

ر انتخاب و در ه هاآندو مدرسه از بین ، صورت تصادفی سادهتهیـه و به هاآنمذکور لیست 

 عنوان گروه کنترل و گروه گواه انتخاب شدند.بـه روش تصادفی ساده به دبستانمدرسه دو 

سنجش  آزمونپیش، هـای گروه آزمایش و گروه گواهپس از مشخص شدن کـالس

 سپس مباحث. از هـردو گـروه بـه عمـل آمـد یزیستمحیطنگرش و رفتار طرفدار ، دانش

هنگ گردید که این مباحث را با مربوطه هما آموزشگرموردنظر برای تدریس مشخص و با 

در ، درخواسـت گردیـدآموزشگر . از کنندتـدریس ای آموزشی چندرسانهاستفاده از 

احث . پس از پایان تدریس مبکنندهمین مباحث را با روش سنتی تدریس  نیز کـالس دیگر

هـا هاز گـرو، های یکسـانبا سؤال آزمونپس، طول انجامید هشت جلسه( به)که چهار هفته 

 ایهـای آموزشی چندرسـانهدیسـی، شده در ایـن پـژوهشاستفاده آوریفنبـه عمـل آمد. 

آزمون هـای پیشبـود. ابـزار گـردآوری داده ستیزطیمح و اسـالیدهای مـرتبط بـا موضـوع

شد که  استفاده ساختهمحققپرسشنامه بوده است در بخش دانش از پرسشنامه ، آزمونو پس

از پرسشنامه نگرش سنجش نگرش بود در بخش  شدهیطراحصحیح و غلط  در طیف

(. طیف سنجش 3113، 0و دانلپ نسونجا، استفاده گردیده است )منولی، (NEPکودکان )

                                                           
1. Manoli, Johnson, & Dunlap 
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 و نگیولف، زریکا هایپرسشنامه از یقیتلفپرسش که  01. در بخش رفتار نیز از استلیکرت 

دیده است طیف سنجش در بعد رفتار نیز استفاده گر است( 3100صالحی ) و (0999) فهرر

صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق بررسی متخصصین انجام گردید  روایی .استلیکرت 

ی الزم انجام گردید همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای هاهیاصالح نظر آنانو مطابق با 

 .تاسناسب پرسشنامه / ارزیابی گردید که حاکی از پایایی م31کرونباخ محاسبه و معادل 

و به کمک آمار توصیفی و استنباطی  09ویرایش  SPSSافزار ها از طریق نرمداده

 در نظر گرفته شد. %1داری گردید. سطح معنی لیوتحلهیتجز

 هاافتهی

 ابگروهای آزمایش و کنترل در ارتباط  آزمونپسو  آزمونشیپنتایج بررسی توصیفی 

 مده است.آ 0پژوهش در جدول  یرهایمتغ

 . میانگین و انحراف معیار نمرات به تفکیک گروه آزمایش و كنترل1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

یزیستمحیطدانش   

آزمونشیپ  
16/1 آزمایش  16/3  

16/1 کنترل  92/0  

آزمونپس  
11/3 آزمایش  01/3  

33/1 کنترل  01/3  

یزیستمحیطنگرش   

آزمونشیپ  
19/06 آزمایش  26/0  

61/06 کنترل  32/0  

آزمونپس  
33/36 آزمایش  11/1  

61/01 کنترل  11/0  

رفتار طرفدار 

ستیزطیمح  

آزمونشیپ  
01/22 آزمایش  13/1  

01/22 کنترل  21/1  

آزمونپس  
10/13 آزمایش  96/1  

09/22 کنترل  21/1  
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نترل و آزمایش در مرحله ی در گروه کزیستمحیطمیانگین دانش  0 جدولی هادادهطبق 

. استو این نشان از همسانی دانش در دو گروه مورد آزمایش  است 16/1برابر  آزمونشیپ

 .است 92/0و برای گروه کنترل  16/3همچنین انحراف معیار برای گروه آزمایش 

و میزان انحراف معیار برابر  11/3برابر  آزمونپسمیانگین دانش در گروه آزمایش در 

 .است 01/3و میزان انحراف معیار برابر  33/1 کنترل. میانگین دانش در گروه ستا 01/3

و میزان  19/06 برابر آزمونشیپی در گروه آزمایش در مرحله زیستمحیطمیانگین نگرش 

 آزمونپسی در گروه کنترل در زیستمحیطمیانگین نگرش  است 26/0 برابرانحراف معیار 

. اختالف میانگین در دو گروه آزمایش و کنترل در است 32/0و میزان انحراف معیار  61/06

ه در ی قبل از مداخلزیستمحیطو این نشان از همسانی نگرش  استاندک  آزمونشیپمرحله 

 .است موردمطالعههای گروه

و میزان  33/36 برابر آزمونپسی در گروه آزمایش در مرحله زیستمحیطمیانگین نگرش 

 آزمونپسی در گروه کنترل در زیستمحیطمیانگین نگرش  است 11/1انحراف معیار برابر 

 .است 11/0 معیارمیزان انحراف  و 61/01

 01/22 ابربر آزمونشیپی در گروه آزمایش در مرحله زیستمحیطمیانگین رفتار طرفدار 

رل ی در گروه کنتزیستمحیطمیانگین رفتار طرفدار  است 13/1 برابرو میزان انحراف معیار 

. اختالف میانگین در دو گروه است 21/1و میزان انحراف معیار  01/22 آزمونپسر د

و این نشان از همسانی رفتار طرفدار  استاندک  آزمونشیپآزمایش و کنترل در مرحله 

 .است موردمطالعههای ی قبل از مداخله در گروهزیستمحیط

 10/13 ربراب آزمونپسرحله ی در گروه آزمایش در مزیستمحیطمیانگین رفتار طرفدار 

رل ی در گروه کنتزیستمحیطمیانگین رفتار طرفدار  است 96/1میزان انحراف معیار برابر  و

 .است 21/1 معیارمیزان انحراف  و 09/22 آزمونپسدر 

 یزیستمحیطای آموزشی در آموزش دانش اثر چندرسانه انسیكووار. نتایج تحلیل 2جدول 

ذوراتمجموع مج منبع تغییرات مجذوراتمیانگین  درجه آزادی   F  یمعنادارسطح  

آزمونشیپ  23/099  0 23/099  91/219  110/1  

39/21 گروه  0 39/21  91/13  110/1  
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ذوراتمجموع مج منبع تغییرات مجذوراتمیانگین  درجه آزادی   F  یمعنادارسطح  

63/39 خطا  13 60/1  
 

 11 1939 کل

/ 11از  ترکوچکی برای متغیر گروه معنادارسطح ، دهدکه نشان می 3 جدولهای یافته

، عنیی، گرددد که فرض صفر رد و فرض پژوهش تائید میگردمشخص می، آمدهدستبه

نترل ی بیشتر از گروه کمعنادار طوربهی در گروه آزمایش زیستمحیطنمرات دانش  میانگین

شود فرض صفر آزمون رد و فرضیه پژوهش تائید می، آمدهدستبههای است. با توجه به یافته

 ریتأثن اآموزدانشی زیستمحیطدانش  رای آموزشی بآموزش مبتنی بر چندرسانه جهیدرنت

 دارد. معنادار

 یزیستمحیطهای ای آموزشی در بهبود نگرشاثر چندرسانه انسیكووار. نتایج تحلیل 3جدول 

مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات  F  یمعنادارسطح  

آزمونشیپ  13/36  0 13/36  69/03  110/1  

31/09 گروه  0 31/90  02/03  110/1  

13/31 خطا  13 11/0  
 

 11 3101 کل

ی برای متغیر معنادارسطح ، دهدکه نشان می 1 جدولبا توجه به نتایج ، 2 جدولهای یافته

که فرض صفر رد و فرض پژوهش  گرددیممشخص ، آمدهدستبه/ 11از  ترکوچکگروه 

ی معنادار طوربهگروه آزمایش  ی درزیستمحیطنمرات نگرش  میانگین، یعنی، گرددتائید می

د و فرضیه فرض صفر آزمون ر، آمدهدستبههای بیشتر از گروه کنترل است. با توجه به یافته

ی زیستحیطمای آموزشی بر نگرش آموزش مبتنی بر چندرسانه جهیدرنتشود پژوهش تائید می

 دارد. معنادار ریتأثان آموزدانش

 یستزیمحیطای آموزشی در بهبود رفتارهای طرفدار ثر چندرسانها انسیكووار. نتایج تحلیل 4جدول 

مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات  F  یمعنادارسطح  

آزمونشیپ  90/00  0 90/00  60/9  112/1  

33/1 گروه  0 33/1  19/1  112/1  
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مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات  F  یمعنادارسطح  

31/19 خطا  13 31/0  
 

 11 211 کل

 رتکوچکی برای متغیر گروه معنادارسطح ، دهدمی که نشان 1 جدولبا توجه به نتایج 

، رددگکه فرض صفر رد و فرض پژوهش تائید می گرددیممشخص ، آمدهدستبه/ 11از 

تر از گروه ی بیشمعنادار طوربهی در گروه آزمایش زیستمحیطنمرات رفتار  میانگین، یعنی

تائید  آزمون رد و فرضیه پژوهشفرض صفر ، آمدهدستبههای کنترل است. با توجه به یافته

ان آموزانشدی زیستمحیطرفتار ای آموزشی بر آموزش مبتنی بر چندرسانه جهیدرنتشود می

 دارد. معنادار ریتأث

 گیرینتیجه و بحث

 یریادگیو  آمـوزش فرآینـد کـهرادارند  توانـایی این، کنونی دنیای در نوین یهایآورفن

 ارتباطات و اطالعات آوریفن. (3111، 0کرکود و پرایز) کنند تسهیل را آموزشی مـؤثر

 حمایـت آمـوزش ایحرفـه توسـعه و آمـوزش در المللـیبـین هایمشارکت از، تواندمی

 کـه باورنـد این بر آموزش متخصصان، اساس این بر (.0296، زمانی و کریمی) کنـد

براثر  که باشند هاییچالش و نیازها پاسخگوی، تواندنمی سـنتی یـادگیری الگوهـای

 ابزار ارتباطی و اطالعاتی یهایآور. فناندپدیـد آمدهو پرسرعت  جدیـد یهایآورفن

 دهندمی قرار افراد اختیار در را آموزشـی هـایچالش با رویارویی برای ازیموردن

 هایروشگستره از ، آموزش حوزه درواردشده  جدید هایتکنولوژیحاضر  حال در

 اسـت هکرد ایجـاد را فراگیـران زنـدگی بـر مؤثر آموزشی مهارت و یرییادگ

 ـات کندچـون معلـم را قـادر مـی، رسـانه آموزشـی مـؤثری باشـد تواندیای مچندرسانه

یر ویـدئو و تصـو، انیمیشـن، مـتن، های مختلف از طریـق صـدارسانه لهیوساطالعات را به

ری و را بـرای یـادگی یزیانگجانیمحـیط ه، های مختلـفرسانه. ترکیبی از این کندارائـه 

 جهـت، یاچندرسانه، گریدعبارت. بهکندفراهم می، آمـوزش مجدد اطالعات دریافت شده

                                                           
1. Kirkwood & Price 
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ارتقـا درک مطلـب و متقاعـد ، یدار ادیافزایش ، توجههای معلم برای جلبتکمیـل تالش

 (.0991، 0ندستروم)لی کندای را فراهم میوسیله، کـردن فـرد

در  ستیزطیمحای آموزشی در آموزش چندرسانه ریتأثنتایج پژوهش حاضر نشان داد 

 ستند.ه راز اثربخشی بیشتری برخوردا ستیزطیمحهای سنتی آموزش مقایسه با شیوه

اطالعات و ارتباطات در  آوریفن در ارتبـاط بـا تأثیر هاپژوهشوارد متعددی از م

پیشـرفت و موفقیـت تحصـیلی وجـود دارد که با نتایج پژوهش حاضر  یادگیری و، آموزش

 ضامنی و (0293و قپانچی )طالبی شاه: هایاز پژوهش، توانیم، همخوانی دارد. ازجمله

طور ( که به0299( و سلیمانپور و همکاران )0299حیدری و همکاران )( 0293) همکاران

عـات و ارتباطـات در افـزایش یـادگیری دروس اطال آوریفنمسـتقیم بـر تـأثیر کـاربرد 

به نتایج ، توانیم، نام برد. همچنین، خـاص در مقـاطع مختلـف تحصیلی اشاره دارند

( 0293( و نجفــی )0299و همکــاران ) زادهییدا( 0291های سـتاری و محمـدی )پژوهش

در پیشرفت و موفقیـت  اطالعــات و ارتباطات را آوریفناشــاره کــرد کــه کــاربرد 

زایش میزان اف، داننـد. درواقع یکـی از الزامـات پیشـرفت تحصیلی نیزتحصـیلی مـؤثر مـی

 یادگیری است.

در  اطالعـات و ارتباطـات آوریفنمالحظه کاربرد بنابراین با توجه به تأثیرات قابل

 هاپژوهش ـردر اکث که پیشرفت تحصیلی جهیآمـوزش و نقش آن در افزایش یادگیری و درنت

فاده ریـزی دقیـق و مـدونی بـه سـمت اسـتطور علمی و با برنامهبایست بهمی، شده تأکیدبران 

 رد.حرکت ک و تسهیل این فرآیند زیستمحیط در امر آموزش آوریفنگسـترده از ایـن 

 یاانهندرسچتولید  زیستمحیطها در آموزش  یاچندرسانهاز  مندیبهرهگام در توسعه  اولین

ه و زمینه ب است محیطیزیستهای مناسب با مخاطبین مختلف و در موضوعات مختلف 

 ان فراهم گردد.آموزدانشدر کودکان و  محیطیزیست یهاآموزشجهت توسعه 

، دارد وجود پژوهش هر برای که کلی و عمومی هایمحدودیت بر عالوه

 تأثیرگذار پژوهشی یهاافتهی پذیریتعمیم قابلیت و تحقیق نتیجۀ بر زیر یهامحدودیت

                                                           
1. Lindstrom 
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 آتی یهاپژوهش در اوالً که رودیم انتظار پژوهشی یهاتیمحدود ذکر با لذا، خواهد بود

 هاتیمحدود این داشتن نظر در با پژوهش این مورد در قضاوت ثانیاً و قرار گیرد مدنظر

 .پذیرد صورت

 رمزی بوده است.ان رامهآموزدانشاین پژوهش به لحاظ مکانی محدود به  -

 پژوهش در مورد گرددیمبه جنس دختر بوده است لذا پیشنهاد  هایآزمودنمحدود شدن  -

 ان پسر نیز تکرار گردد.آموزدانش

بوده  زیستمحیطنگرش و رفتار طرفدار ، دانش، در این پژوهش موردبررسیمتغیرهای  -

 رار گیرد.ق موردبررسی اخالق و انگیزه نیز ازجملهمتغیرهای دیگر  شودیماست که توصیه 

 منابع

 سمت. . تهران:های آموزشیطراحی پیام(. 0291) .محمدعلی، یموریت ریام

توجه به سند  با« که دوست دارم* یامدرسه» یهایژگیو .(0290) .حمیدرضا، حاجی بابایی

 .31-10(، 13)00 ،آموزشی یهاینوآورفصلنامه  .وپرورشآموزشتحول بنیادین در 

 (.0299عبداهلل. )، ی گلوچهجعفرمرضیه و ، یآذر ازین اسمنمدانلو؛ ی، نیحسغالم، حیدری

حصیلی آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت ت افزارنرمتدریس زبان انگلیسی با  مقایسه

 .001-012، (0)0، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی آوریفنان. آموزدانش

 آوریفنرابطه میزان استفاده از  ررسیب (.0291پروین. )، محمدی و صدرالدین، ستاری

اطالعات و  آوریفنان قطع متوسطه. آموزدانشاطالعات و موفقیت آموزشی 
 .96-90، (1)0، ارتباطات در علوم تربیتی

روش تدریس  ریتأث(. 0299لیال. )، علی و رعایت کننده فالح، خلخالی، جواد، پور مانیسل

در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی اطالعات و ارتباطات  آوریفنمبتنی بر 

 .92-33، (3)0، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی آوریفنسال سوم راهنمایی. 

آگاهی  شیبرافزاشهروندی  یهاآموزشتأثیر (. 0293) .اکرم، قپانچی و بدری، شاه طالبی

 (ایانهرسافزارهای چندبر نرم تأکیدشهر اصفهان )با  سالههشتشهروندی کودکان 

 .011-039(، 2)2، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی آوریفنفصلنامه 
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( بر ICT(. بررسی نقش )0299محمدرضا. )، بابک و غزنوی، حسین زاده، حسین، زادهییدا

 ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیان دوره متوسط. آموزدانشعملکرد تحصیلی 

(1)1 ،90-93. 

 آموزش درو نقش آن  یاچندرسانه(. 0299فاطمه. )، ل و جعفرخانیاسماعی، زارعی زوارکی

 .21-33 ،99-99 ،استثنایی تیترب ونشریه تعلیم ویژه. 

بر میزان  یاچندرسانهآموزشی  ریتأث(. 0290) فرزانه.، اسماعیل و غریبی، زارعی زوارکی

 شهرذهنی پایه چهارم  دخترکم تـوان آموزاندانشریاضی  یدار ادیو  یریادگی

 .10-32(، 3)1، افراد استثنایی شناسیروانفصلنامه . اراک

نوین و رویکردهای  هایمهارت(. 0296) .مهدی، ی عشرت زمانی و کریمیبیب، زمانی

، (032)39 ،گزارش کامپیوتر )ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران(، کارآموزی معلم

36-33. 

به  آموزش ریتأث(. مقایسه 0299. )زهحم دیس، وحید و میرحسینی، فالح، سعید، صفاریان

فصلنامه آموزشی و روش سنتی در یادگیری درس ریاضی.  یافزارهانرمکمک 

 .26-30(، 3)0، تربیتی علوم در اطالعات و ارتباطات آوریفن

 .(0291) .ورهمنص، جویباری و پور قنبر، مجتبی، راد ییرضا، عباس، نسیمی، فرشیده، ضامنی

حصیلی بر پیشرفت ت یشناسجامعهای در درس افزارهای چندرسانهمتأثیر استفاده از نر

طالعات و ارتباطات در علوم ا آوریفنفصلنامه ، آموزان شهرستان جویباردانش
 .33-11(، 3)3ی، تربیت

اطالعات و ارتباطات در  آوریفن(. تأثیر کاربرد 0299سحر. )، کاردان و فرشیده، ضامنی

 ،یتیترب علومدر  ارتباطات واطالعات  آوریفنه فصلنامیادگیری درس ریاضی. 

0(0،) 32-29. 

رایانه  آوریفن(. استفاده از 0299) معصومه.، معصومیان و غالمعلی، احمد؛ افروز، قره خانی

 ،نشریه تعلیم و تربیت استثنایی. درخودماندهو آموزش کودکان  بخشیتوانبرای 

011، 12-13. 
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 ویژه. آموزشی نیازهای و ارتباطات و اطالعات (. فناوری0290. )جان ،هگرتی، لنی  ،فلورین

 .آوای نور :تهران .فاطمه جعفرخانی واسماعیل زارعی زوارکی ترجمه 

ترجمه حسن پویـان. تهـران: انتشـارات  .(. آموزش برای آینـده پایـدار0239مایور فدریکو )

 .ستیزطیمحسـازمان حفاظـت 

رهیافتی در  ستیزطیمحترویج و آموزش  .(0291) .هادی، ویسی و حسین، محمودی

 .61-13(، 9)3، عــلـــوم محـــیـــطی .ستیزطیمححفاظت اصولی از 

 ریتأث(. 0293) .اسماعیل، زارعی زوارکی و پرویز، شریفی درآمدی، رحیم، مرادی

توان ذهنی پایه آموزان کمهای اجتماعی دانشای آموزشی بر رشد مهارتچندرسانه

 ،اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی آوریفنفصلنامه  .دایی شهر تهرانپنجم ابت

1(0 ،)1-33. 

آیا نوع  .(0293) .سحر، رشیدی و اشرف السادات، عنایتی، بابک، امیدوار، حسین، یبودیم

، ؟کندیمان ابتدایی تفاوت ایجاد آموزدانشی زیستمحیط یهایآگاهمدرسه در 

 .09 – 00 (،1)0، پایدار یتوسعهو  ستیزطیمحآموزش  یفصلنامه

ان آموزدانشتحصیلی  شرفتیپاطالعات بر  آوریفن تأثیر .(0293) .حسین، نجفی

 .92-93، (2)6، پیک نور. 91-0291های شهر اردبیل در سال دبیرستان

تأثیر آموزش  (.0291) نجمی.، آقابراتی و احمد، احمدزاده بیانی، داریوش، نوروزی

پسر  آموزاندانشدرس ریاضی  یدار ادیمیزان یادگیری و  بر یاچندرسانه

 .10-32 (،0)1، افراد استثنایی شناسیروانفصلنامه  .درخودمانده
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