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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر چندرسانهای در آموزش محیطزیست در مقایسه با آموزشهای سنتی
برای آموزش محیطزیست به دانشآموزان دبستانی انجام شد .روش تحقیق در این پژوهش از نوع شبه
آزمایشی و به شیوه پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بوده است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ
دانشآموزان دبستانی شهر رامهرمز بود .نمونۀ آماری با روش تصادفی  11دانشآموز در قالب  3گروه (0
گروه مداخله و  0گروه شاهد) انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محققساخته است که بعد
از تعیین روایی و محاسبه پایایی آن ( )1/31اجرا گردید .دادهها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل
کوواریانس تجزیهوتحلیل گردید .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها نشان میدهد که سطح معناداری
برای متغیر دانش ،نگرش و رفتار طرفدار محیطزیستی کوچکتر از  /11بهدستآمده است .درنتیجه فرضیات
پژوهش مبنی براثربخشی آموزش چندرسانهای در آموزش محیطزیست تائید میگردد؛ بنابراین با توجه به
تأثیرات قابلمالحظه کاربرد چندرسانهای در آمـوزش محیطزیست ،میتوان بـه سـمت اسـتفاده گسـترده از
ایـن فنآوری در امر آموزش محیطزیست کودکان حرکت کرد.

واژههای کلیدی :آموزش سنتی ،آموزش محیطزیست ،چندرسانهای آموزشی

 .0استادیار ،گروه آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری آموزش محیطزیست ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانSahar_rashidi86@yahoo.com .
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مقدمه
برای تحقق پایداری در توسعه و حفﻆ محیطزیست ،مـا به اخالق زیستمحیطی نیازمندیم.
اخالقی که ارتباطات پیچیده و در حال تغییـر بـین انسـان و طبیعـت را شناسـایی کرده و با
حساسیت بـه آن پاسـخ دهـد (مـایور فـدریکو .)0239 ،بهمنظور پدیـدار شـدن چنـین
اخالقـی ،بـازنگری در روشها و نظامهای آموزشی ضروری اسـت .دولتها و
سیاستگذاران میتوانند متولی ایجاد تغییرات و روشهای جدید در توسعه باشند و این امر
ممکن است سبب بهبـود اوضاع جهـان شـود .امـا ایـن روشها فقـط راهحلهایی کوتاهمدت
هستند مگر اینکه آموزش جدیدی به جوانـان در جهان داده شود و این امر به ایجاد ارتباطی
بـین دانـش آموزان و معلمین ،مدارس و اجتمـاع و نظـام آموزشـی و کل جامعه نیاز خواهد
داشت (محمودی و ویسی.)0291 ،
در این راستا نظامهای آموزشوپرورش کشـورهای مختلـف جهـان رویکردهـای
متفـاوتی را جهت همنوایی با جامعه جهـانی در بعـد آموزشهای محیطزیستی اتخـاذ
کـردهانـد .بـدیهی اسـت ،اثربخشی این آموزشها در بین گروههایی که در آستانه
جامعهپذیری بوده و آمادگی بیشتری بـرای پذیرش و فراگیری دارند ،از اولویت و اهمیت
بیشتری برخوردار است.
چشمانداز  31ساله ،نقشهی جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر
این مفهوم اساسی تأکیددارند که با مدارس سنتی نمیتوان دانشآموختگان را برای زندگی
فردا آماده کرد و برای رسیدن به اینکه دانشآموختگانی دانا و توانا و متعهد در عرصههای
داخلی و بینالمللی داشته باشیم نهتنها نیازمند تحول در تمامی عرصههای تعلیم و تربیت
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96
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هستیم ،بلکه مفهوم مدرسه نیز نیازمند بازتعریف و تحول اساسی است (حاجیبابایی.)0290 ،
مدارس میتواند و باید نقش اساسی و مهمی را در آموزش محیطزیست به دانشآموزان و
باال بردن آگاهیهای محیطزیستی آنان به عهده گیرند (میبودی و همکاران.)0292 ،
همزمان با پیشرفتهای تکنولوژی لزوم استفاده از فرصتها آن در آموزشهای
محیطزیستی بیشتر از پیش احساس میگردد .پیشرفتهای چشمگیری کـه در حـوزه
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آمـوزش صـورت گرفتـه مـدیون فنآوریهای نـوین اطالعاتی و ارتباطی است (کوز،0
 .)3101فنآوری اطالعـات و ارتباطات در آمـوزش و یادگیری ،آموزش سنتی را تا حد
زیادی تحت تأثیر قرار داده و دنیای جدیدی در عرصه یـادگیری به وجود آورده است.
کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات میتواند ،فرصتهای مناسب را برای دستیابی به
اهداف برنامههای آموزشی بهطور مستقل متحول کند (فلورین و هگرتی ،3ترجمه زارعی
زوارکی و جعفرخانی.)0291 ،
محوریترین نکته قابلبحث این است که چندرسانهای تحولی بزرگ در فنآوری
اطالعات و ارتباطات است (مرادی ،درآمدی و زوارکی .)0293 ،چند رسانهایها به علت
کاربردهای گستردهای که پیداکردهاند و میزان تأثیری که روی مخاطب میگذارند،
موردتوجه بسیار هستند .به گفته هافستر ،چندرسانهای عبارت است از بهرهگیری از رایانه
برای تبادل مطالب از طریق مجموعهای از متنها ،صداها ،تصویرهای ثابت و متحرک و
پویانمایی که به وجود رابطها و ابزارهایی به کاربر ،یا یادگیرنده اجازه ناوبری ،تعامل و
ارتباط را میدهد (هفستتر 3110 ،2نقل از امیرتیموری.)0291 ،
مهمترین مزیت چندرسانهای نسبت به اشکال دیگر آموزش ،انعطافپذیری در ارائه
اطالعات و دستیابی سریع آن در فراهم آوردن بازخورد است .هدف اصلی از کاربرد
چندرسانهای کمک به یادگیری دانشآموزان و ارتقای سواد آنهاست (زارعی زوارکی و
غریبی .)0290 ،چندرسانهای با فراهم آوردن فرصتهای مناسب یادگیری ،کاربران را به
تعامل دعوت میکند .یادگیرندگان میتوانند ،در زمان و مکان مناسب بر اساس سرعت
یادگیری خود از چندرسانهای مطلب بیاموزند (غرهخانی و همکاران.)0299 ،
تأثیرپذیر کودکان داشتهاند دارای سودمندیهای بسیاری در فرآیند رشد کودک هستند
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نرمافزارهای چندرسانهای آموزشی ازجمله رسانههایی هستند که بیشترین نفوذ را بر ذهن

1. Köse
2. Florin & Hegherti
3. Hafstetter
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(شاهطالبی و قپانچی)0293 ،؛ زیرا چند رسانهایها به خـاطر کـاربرد حـواس مختلـف
یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهند (گلن.)3113 ،0
تعدادی از مطالعههای صـورت مطالعات و پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است
دانشآموزانی که از چندرسانهای در درسهایشان استفادهشده بود رضایت و انگیزه باالتری
داشتند( .استلیونرو وایزنر ،3111 ،3یاروبرو .)3110 ،2شاهطالبی و قپانچی ( )0293تأثیر
آموزشهای شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشتساله شهر اصفهان (با
تأکید بر نرمافزارهای چندرسانهای) را بررسی کردهاند .یافتـههای پژوهش نشـان داد ،بـین
نمـرات پیشآزمون و پسآزمون شرکتکنندگان در کلیه ابعاد ،آموزش تفاوت وجود دارد.
همچنین ،نتایج حـاکی از آن بـود کـه تأثیر آموزشهای شهروندی مبتنی بر نرمافزار
چندرسـانهای بر گـروه پسـران بیشـتر از دختـران بوده است ،ایـن آمـوزشهـا بیشترین تأثیر
را در بعد حفﻆ محیطزیست و کمترین تأثیر را در بعد آموزههای دینی و مذهبی داشته است.

نوروزی و همکاران ( )3100پژوهشی تحت عنوان تأثیر آموزش چندرسانهای بر میزان
یادگیری و یاد داری درس ریاضی دانشآموزان درخودمانده پایه پنجم ابتدایی نتایج
بهدستآمده نشان داد که با بهکارگیری نرمافزار چندرسانهای در آموزش مفاهیم ریاضی در
دانشآموزان اوتیستیک مؤثرتر از روش سنتی است.
ضامنی و همکاران ( )0293به بررسی تأثیر استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای در درس
جامعهشناسی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شهرستان جویبار پرداختهاند یافتهها نشان داد
که آموزش با استفاده از نرمافزارهـای چندرسـانهای بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر
است ،اما در مق ایسه با شیوه سنتی تـدریس اگرچـه در بهبـود فرآینـد یـادگیری مـؤثرتر از
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شیوه سنتی بوده ولی این تفـاوت معنـادار تشـخیص داده نشـده اسـت .از طرفـی آمـوزش بـا
اسـتفاده از نرمافزار چندرسانهای در مقایسه با شیوه سنتی تدریس ،به میزان بیشتری بر یاد
داری دانشآموزان تأثیر داشته است.

1. Glenn
2. Astleiner & Wiesner.
3. Yarbrough
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ستاری و محمدی ( )0291در پژوهش خود در مقطـع متوسـطه ،رابطـه معناداری میـان
میـزان استفاده از فنآوری اطالعـات و ارتباطـات و موفقیـت تحصـیلی دانـشآمـوزان ایـن
مقطـع یافتنـد .صــفاریان و همکاران ( )0299نیز در پژوهشی باهدف مقایسه آموزش به
کمک نرمافزارهای آموزشـی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی که در پایه
چهارم مقطع ابتدایی انجام دادند؛ به این نتیجـه رسیدند که استفاده از نرمافزارهای آموزشی
چندرسانهای سبب شده تا دانشآموزان بهطور قابلمالحظهای در آزمون پیشرفت تحصیلی
بهتر باشند.
سیلورمن و هینز )3119( 0در پژوهشی با عنوان «بهکارگیری آمـوزش چندرسانهای
پیشرفته در مقایسه با روش سنتی در آموزش زبان ،در دو گروه از انگلیسیزبانها و غیر
انگلیسیزبانها» نشان دادند که اگرچه آموزش چندرسانهای ،بـرای غیـر انگلیسیزبانها،
ارزشافزودهای در پی نداشت ،اما دارای اثرات مثبتی برای انگلیسیزبانها بود و باعـث از
بـین رفتن شکاف بین دانش کلمات آموزشی کودکان تحت آموزش چندرسانهای و تقلیـل
شـکاف دانش واژگان عمومی آنها شد.

بهطورکلی نکاتی که بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در مورداستفاده از
چندرسانهای استنباط میشود ،عبارتاند از :افـزایش سـطح عالقـه و انگیزه ،افـزایش سـطح
درک و فهـم فراگیران ،افزایش قابلیت و توانایی حافظه (لودویگ 3و همکاران.)3111 ،
با توجه به مطالب ارائهشده و باوجود قابلیتها و امکاناتی کـه فنآوریهای جدیـد
اطالعـاتی و ارتباطی دارند ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش مبتنـی بـر مبـانی
نـوین آموزشـی بـا بهرهگیری از چندرسانهای های آموزشی در آموزش محیطزیست به
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 استفاده از چندرسانهای های آموزشی در مقایسه با آموزشهای سنتی در آموزش دانشمحیطزیستی تأثیر مثبت دارد.
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دانشآموزان دبستانی در مقایسه آموزش به شیوه سنتی است.

1. Silverman & Hines
2. Ludwig
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 استفاده از چندرسانهای های آموزشی در مقایسه با آموزشهای سنتی در بهبود نگرشمحیطزیستی تأثیر مثبت دارد.
 استفاده از چندرسانهای های آموزشی در مقایسه با آموزشهای سنتی در بهبود رفتارمحیطزیستی تأثیر مثبت دارد.

روش
پژوهش حاضر ازنظر ماهیت کاربردی و به دلیل آنکه تمامی متغیرهای مداخلهگر در اختیار
پژوهشگر نبوده است ،ازنظر روش نیمه تجربی و از نوع طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه
کنترل است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشآموزان دبستانی شهر رامهرمز در سال
تحصیلی  93-92است .نمونهگیری با توجه بـه روش پـژوهش ،از میـان مدارسـی کـه مجهـز
بـه امکانـات فنآوری اطالعات بودند ،انجام شد .بدین ترتیب که پس از شناسایی مدارس
مذکور لیست آنها تهیـه و بهصورت تصادفی ساده ،دو مدرسه از بین آنها انتخاب و در هر
مدرسه دو دبستان بـه روش تصادفی ساده بهعنوان گروه کنترل و گروه گواه انتخاب شدند.
پس از مشخص شدن کـالسهـای گروه آزمایش و گروه گواه ،پیشآزمون سنجش
دانش ،نگرش و رفتار طرفدار محیطزیستی از هـردو گـروه بـه عمـل آمـد .سپس مباحث
موردنظر برای تدریس مشخص و با آموزشگر مربوطه هماهنگ گردید که این مباحث را با
استفاده از چندرسانهای آموزشی تـدریس کنند .از آموزشگر درخواسـت گردیـد ،در
کـالس دیگر نیز همین مباحث را با روش سنتی تدریس کنند .پس از پایان تدریس مباحث
که چهار هفته (هشت جلسه) به طول انجامید ،پسآزمون با سؤالهای یکسـان ،از گـروههـا
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بـه عمـل آمد .فنآوری استفادهشده در ایـن پـژوهش ،سـیدیهـای آموزشی چندرسـانهای
و اسـالیدهای مـرتبط بـا موضـوع محیطزیست بـود .ابـزار گـردآوری دادههـای پیشآزمون
و پسآزمون ،پرسشنامه بوده است در بخش دانش از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که
در طیف صحیح و غلط طراحیشده بود در بخش نگرش از پرسشنامه نگرش سنجش
کودکان ( ،)NEPاستفاده گردیده است (منولی ،جانسون و دانلپ .)3113 ،0طیف سنجش
1. Manoli, Johnson, & Dunlap
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لیکرت است .در بخش رفتار نیز از  01پرسش که تلفیقی از پرسشنامههای کایزر ،ولفینگ و
فهرر ( )0999و صالحی ( )3100است استفاده گردیده است طیف سنجش در بعد رفتار نیز
لیکرت است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق بررسی متخصصین انجام گردید
و مطابق با نظر آنان اصالحیههای الزم انجام گردید همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه و معادل  /31ارزیابی گردید که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است.
دادهها از طریق نرمافزار  SPSSویرایش  09و به کمک آمار توصیفی و استنباطی
تجزیهوتحلیل گردید .سطح معنیداری  %1در نظر گرفته شد.

یافتهها
نتایج بررسی توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروهای آزمایش و کنترل در ارتباط با
متغیرهای پژوهش در جدول  0آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات به تفکیک گروه آزمایش و كنترل
مرحله
متغیر

آزمایش

1/16

3/16

کنترل

1/16

0/92

آزمایش

3/11

3/01

کنترل

1/33

3/01

آزمایش

06/19

0/26

کنترل

06/61

0/32

آزمایش

36/33

1/11

کنترل

01/61

0/11

پیشآزمون
رفتار طرفدار

آزمایش

22/01

1/13

کنترل

22/01

1/21

محیطزیست
پسآزمون

آزمایش

13/10

1/96

کنترل

22/09

1/21

پیشآزمون
دانش محیطزیستی
پسآزمون
پیشآزمون
نگرش محیطزیستی
پسآزمون
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طبق دادههای جدول  0میانگین دانش محیطزیستی در گروه کنترل و آزمایش در مرحله
پیشآزمون برابر  1/16است و این نشان از همسانی دانش در دو گروه مورد آزمایش است.
همچنین انحراف معیار برای گروه آزمایش  3/16و برای گروه کنترل  0/92است.
میانگین دانش در گروه آزمایش در پسآزمون برابر  3/11و میزان انحراف معیار برابر
 3/01است .میانگین دانش در گروه کنترل  1/33و میزان انحراف معیار برابر  3/01است.
میانگین نگرش محیطزیستی در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر  06/19و میزان
انحراف معیار برابر  0/26است میانگین نگرش محیطزیستی در گروه کنترل در پسآزمون
 06/61و میزان انحراف معیار  0/32است .اختالف میانگین در دو گروه آزمایش و کنترل در
مرحله پیشآزمون اندک است و این نشان از همسانی نگرش محیطزیستی قبل از مداخله در
گروههای موردمطالعه است.
میانگین نگرش محیطزیستی در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون برابر  36/33و میزان
انحراف معیار برابر  1/11است میانگین نگرش محیطزیستی در گروه کنترل در پسآزمون
 01/61و میزان انحراف معیار  0/11است.
میانگین رفتار طرفدار محیطزیستی در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر 22/01
و میزان انحراف معیار برابر  1/13است میانگین رفتار طرفدار محیطزیستی در گروه کنترل
در پسآزمون  22/01و میزان انحراف معیار  1/21است .اختالف میانگین در دو گروه
آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون اندک است و این نشان از همسانی رفتار طرفدار
محیطزیستی قبل از مداخله در گروههای موردمطالعه است.
میانگین رفتار طرفدار محیطزیستی در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون برابر 13/10
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96
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و میزان انحراف معیار برابر  1/96است میانگین رفتار طرفدار محیطزیستی در گروه کنترل
در پسآزمون  22/09و میزان انحراف معیار  1/21است.
جدول  .2نتایج تحلیل كوواریانس اثر چندرسانهای آموزشی در آموزش دانش محیطزیستی
ذورات
تغییرات
مجموع مج
منبع

درجه آزادیمیانگین مجذورات

 Fسطح معناداری

آزمون
099/23
پیش

0

099/23

1/110 219/91

گروه21
/39

0

21/39

1/110 13/91

تأثیر چندرسانهای آموزشی بر آموزش محیطزیست در کودکان دبستانی
درجه آزادیمیانگین مجذورات

ذورات
تغییرات
مجموع مج
منبع
خطا39
/63
1939
کل

13

 Fسطح معناداری

1/60

11

یافتههای جدول  3که نشان میدهد ،سطح معناداری برای متغیر گروه کوچکتر از /11
بهدستآمده ،مشخص میگردد که فرض صفر رد و فرض پژوهش تائید میگردد ،یعنی،
میانگین نمرات دانش محیطزیستی در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل
است .با توجه به یافتههای بهدستآمده ،فرض صفر آزمون رد و فرضیه پژوهش تائید میشود
درنتیجه آموزش مبتنی بر چندرسانهای آموزشی بر دانش محیطزیستی دانشآموزان تأثیر
معنادار دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل كوواریانس اثر چندرسانهای آموزشی در بهبود نگرشهای محیطزیستی
درجه آزادیمیانگین مجذورات

مجذورات
مجموعتغییرات
منبع

Fسطح معناداری

آزمون
پیش36/13

0

36/13

1/110 03/69

گروه09
/31

0

09/31

1/110 03/02

خطا31
/13

13

0/11

3101
کل

11

یافتههای جدول  ،2با توجه به نتایج جدول  1که نشان میدهد ،سطح معناداری برای متغیر
گروه کوچکتر از  /11بهدستآمده ،مشخص میگردد که فرض صفر رد و فرض پژوهش
تائید میگردد ،یعنی ،میانگین نمرات نگرش محیطزیستی در گروه آزمایش بهطور معناداری
بیشتر از گروه کنترل است .با توجه به یافتههای بهدستآمده ،فرض صفر آزمون رد و فرضیه
دانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل كوواریانس اثر چندرسانهای آموزشی در بهبود رفتارهای طرفدار محیطزیستی
مجذورات
مجموعتغییرات
منبع

درجه آزادیمیانگین مجذورات

سطح معناداری
F

آزمون
پیش00/90

0

00/90

1/1129/60

گروه1
/33

0

1/33

1/1121/19
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درجه آزادیمیانگین مجذورات

مجذورات
مجموعتغییرات
منبع
خطا19
/31
211
کل

13

سطح معناداری
F

0/31

11

با توجه به نتایج جدول  1که نشان میدهد ،سطح معناداری برای متغیر گروه کوچکتر
از  /11بهدستآمده ،مشخص میگردد که فرض صفر رد و فرض پژوهش تائید میگردد،
یعنی ،میانگین نمرات رفتار محیطزیستی در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه
کنترل است .با توجه به یافتههای بهدستآمده ،فرض صفر آزمون رد و فرضیه پژوهش تائید
میشود درنتیجه آموزش مبتنی بر چندرسانهای آموزشی بر رفتار محیطزیستی دانشآموزان
تأثیر معنادار دارد.

بحث و نتیجهگیری
فنآوریهای نوین در دنیای کنونی ،این توانـایی رادارند کـه فرآینـد آمـوزش و یادگیری
مـؤثر آموزشی را تسهیل کنند (کرکود و پرایز .)3111 ،0فنآوری اطالعات و ارتباطات
میتواند ،از مشارکتهای بـینالمللـی در آمـوزش و توسـعه حرفـهای آمـوزش حمایـت
کنـد (زمانی و کریمی .)0296 ،بر این اساس ،متخصصان آموزش بر این باورنـد کـه
الگوهـای یـادگیری سـنتی نمیتواند ،پاسخگوی نیازها و چالشهایی باشند که براثر
فنآوریهای جدیـد و پرسرعت پدیـد آمدهاند .فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی ابزار
موردنیاز برای رویارویی با چالشهـای آموزشـی را در اختیار افراد قرار میدهند
در حال حاضر تکنولوژیهای جدید واردشده در حوزه آموزش ،گستره از روشهای
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

یادگیری و مهارت آموزشی مؤثر بـر زنـدگی فراگیـران را ایجـاد کرده اسـت
چندرسانهای میتواند رسـانه آموزشـی مـؤثری باشـد ،چـون معلـم را قـادر مـیکند تـا
اطالعات را بهوسیله رسانههای مختلف از طریـق صـدا ،مـتن ،انیمیشـن ،ویـدئو و تصـویر
ارائـه کند .ترکیبی از این رسانههای مختلـف ،محـیط هیجانانگیزی را بـرای یـادگیری و
آمـوزش مجدد اطالعات دریافت شده ،فراهم میکند .بهعبارتدیگر ،چندرسانهای ،جهـت
1. Kirkwood & Price

81

تأثیر چندرسانهای آموزشی بر آموزش محیطزیست در کودکان دبستانی

تکمیـل تالشهای معلم برای جلبتوجه ،افزایش یاد داری ،ارتقـا درک مطلـب و متقاعـد
کـردن فـرد ،وسیلهای را فراهم میکند (لیندستروم.)0991 ،0
نتایج پژوهش حاضر نشان داد تأثیر چندرسانهای آموزشی در آموزش محیطزیست در
مقایسه با شیوههای سنتی آموزش محیطزیست از اثربخشی بیشتری برخوردار هستند.
موارد متعددی از پژوهشها در ارتبـاط بـا تأثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش ،یادگیری و پیشـرفت و موفقیـت تحصـیلی وجـود دارد که با نتایج پژوهش حاضر
همخوانی دارد .ازجمله ،میتوان ،از پژوهشهای :شاهطالبی و قپانچی ( )0293ضامنی و
همکاران ( )0293حیدری و همکاران ( )0299و سلیمانپور و همکاران ( )0299که بهطور
مسـتقیم بـر تـأثیر کـاربرد فنآوری اطالعـات و ارتباطـات در افـزایش یـادگیری دروس
خـاص در مقـاطع مختلـف تحصیلی اشاره دارند ،نام برد .همچنین ،میتوان ،به نتایج
پژوهشهای سـتاری و محمـدی ( )0291داییزاده و همکــاران ( )0299و نجفــی ()0293
اشــاره کــرد کــه کــاربرد فنآوری اطالعــات و ارتباطات را در پیشرفت و موفقیـت
تحصـیلی مـؤثر مـیداننـد .درواقع یکـی از الزامـات پیشـرفت تحصیلی نیز ،افزایش میزان
یادگیری است.
بنابراین با توجه به تأثیرات قابلمالحظه کاربرد فنآوری اطالعـات و ارتباطـات در
آمـوزش و نقش آن در افزایش یادگیری و درنتیجه پیشرفت تحصیلی که در اکثـر پژوهشها
بران تأکید شده ،میبایست بهطور علمی و با برنامهریـزی دقیـق و مـدونی بـه سـمت اسـتفاده
گسـترده از ایـن فنآوری در امر آموزش محیطزیست و تسهیل این فرآیند حرکت کرد.
اولین گام در توسعه بهرهمندی از چندرسانهای ها در آموزش محیطزیست تولید چندرسانهای
جهت توسعه آموزشهای زیستمحیطی در کودکان و دانشآموزان فراهم گردد.
عالوه بر محدودیتهای عمومی و کلی که برای هر پژوهش وجود دارد،
محدودیتهای زیر بر نتیجۀ تحقیق و قابلیت تعمیمپذیری یافتههای پژوهشی تأثیرگذار
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های مناسب با مخاطبین مختلف و در موضوعات مختلف زیستمحیطی است و زمینه به

1. Lindstrom
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خواهد بود ،لذا با ذکر محدودیتهای پژوهشی انتظار میرود که اوالً در پژوهشهای آتی
مدنظر قرار گیرد و ثانیاً قضاوت در مورد این پژوهش با در نظر داشتن این محدودیتها
صورت پذیرد.

 این پژوهش به لحاظ مکانی محدود به دانشآموزان رامهرمزی بوده است. محدود شدن آزمودنیها به جنس دختر بوده است لذا پیشنهاد میگردد پژوهش در مورددانشآموزان پسر نیز تکرار گردد.
 متغیرهای موردبررسی در این پژوهش ،دانش ،نگرش و رفتار طرفدار محیطزیست بودهاست که توصیه میشود متغیرهای دیگر ازجمله اخالق و انگیزه نیز موردبررسی قرار گیرد.

منابع
امیر تیموری ،محمدعلی .)0291( .طراحی پیامهای آموزشی .تهران :سمت.
حاجی بابایی ،حمیدرضا .)0290( .ویژگیهای «مدرسهای که دوست دارم*» با توجه به سند
تحول بنیادین در آموزشوپرورش .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.31-10 ،)13(00 ،
حیدری ،غالمحسین ،مدانلو؛ یاسمن نیاز آذری ،مرضیه و جعفری گلوچه ،عبداهلل.)0299( .
مقایسه تدریس زبان انگلیسی با نرمافزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان .فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.001-012 ،)0(0 ،
ستاری ،صدرالدین و محمدی ،پروین .)0291( .بررسی رابطه میزان استفاده از فنآوری

اطالعات و موفقیت آموزشی دانشآموزان قطع متوسطه .فنآوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی.96-90 ،)1(0 ،
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سلیمان پور ،جواد ،خلخالی ،علی و رعایت کننده فالح ،لیال .)0299( .تأثیر روش تدریس
مبتنی بر فنآوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی
سال سوم راهنمایی .فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.92-33 ،)3(0 ،
شاه طالبی ،بدری و قپانچی ،اکرم .)0293( .تأثیر آموزشهای شهروندی برافزایش آگاهی
شهروندی کودکان هشتساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرمافزارهای چندرسانهای)
فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.011-039 ،)2(2 ،

82

تأثیر چندرسانهای آموزشی بر آموزش محیطزیست در کودکان دبستانی

داییزاده ،حسین ،حسین زاده ،بابک و غزنوی ،محمدرضا .)0299( .بررسی نقش ( )ICTبر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسط .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،
(.93-90 ،1)1
زارعی زوارکی ،اسماعیل و جعفرخانی ،فاطمه .)0299( .چندرسانهای و نقش آن در آموزش
ویژه .نشریه تعلیم و تربیت استثنایی.21-33 ،99-99 ،
زارعی زوارکی ،اسماعیل و غریبی ،فرزانه .)0290( .تأثیر آموزشی چندرسانهای بر میزان
یادگیری و یاد داری ریاضی دانشآموزان دخترکم تـوان ذهنی پایه چهارم شهر
اراک .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.10-32 ،)3(1 ،
زمانی ،بیبی عشرت زمانی و کریمی ،مهدی .)0296( .مهارتهای نوین و رویکردهای
کارآموزی معلم ،گزارش کامپیوتر (ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران)،)032(39 ،
.33-36
صفاریان ،سعید ،فالح ،وحید و میرحسینی ،سید حمزه .)0299( .مقایسه تأثیر آموزش به

کمک نرمافزارهای آموزشی و روش سنتی در یادگیری درس ریاضی .فصلنامه
فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.26-30 ،)3(0 ،
ضامنی ،فرشیده ،نسیمی ،عباس ،رضایی راد ،مجتبی ،قنبر پور و جویباری ،منصوره.)0291( .
تأثیر استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای در درس جامعهشناسی بر پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان شهرستان جویبار ،فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم
تربیتی.33-11 ،)3(3 ،
ضامنی ،فرشیده و کاردان ،سحر .)0299( .تأثیر کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در
.29-32 ،)0(0
قره خانی ،احمد؛ افروز ،غالمعلی و معصومیان ،معصومه .)0299( .استفاده از فنآوری رایانه
برای توانبخشی و آموزش کودکان درخودمانده .نشریه تعلیم و تربیت استثنایی،
.13-12 ،011
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یادگیری درس ریاضی .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
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فلورین ،لنی  ،هگرتی ،جان .)0290( .فناوری اطالعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه.
ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و فاطمه جعفرخانی .تهران :آوای نور.
مایور فدریکو ( .)0239آموزش برای آینـده پایـدار .ترجمه حسن پویـان .تهـران :انتشـارات
سـازمان حفاظـت محیطزیست.

محمودی ،حسین و ویسی ،هادی .)0291( .ترویج و آموزش محیطزیست رهیافتی در
حفاظت اصولی از محیطزیست .عــلـــوم محـــیـــطی.61-13 ،)9(3 ،
مرادی ،رحیم ،شریفی درآمدی ،پرویز و زارعی زوارکی ،اسماعیل .)0293( .تأثیر
چندرسانهای آموزشی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی پایه
پنجم ابتدایی شهر تهران .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
.33-1 ،)0(1
میبودی ،حسین ،امیدوار ،بابک ،عنایتی ،اشرف السادات و رشیدی ،سحر .)0293( .آیا نوع
مدرسه در آگاهیهای محیطزیستی دانشآموزان ابتدایی تفاوت ایجاد میکند؟،
فصلنامهی آموزش محیطزیست و توسعهی پایدار.09 – 00 ،)1(0 ،
نجفی ،حسین .)0293( .تأثیر فنآوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دبیرستانهای شهر اردبیل در سال  .91-0291پیک نور.92-93 ،)2(6 ،
نوروزی ،داریوش ،احمدزاده بیانی ،احمد و آقابراتی ،نجمی .)0291( .تأثیر آموزش
چندرسانهای بر میزان یادگیری و یاد داری درس ریاضی دانشآموزان پسر
درخودمانده .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.10-32 ،)0(1 ،
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