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 چکیده 

در دروس  یلیو عملکرد تحص یشرفتپ یزهبر انگ یآموزش چند رسانه ا یرتاث یپژوهش بررس ینهدف از ا

 های¬باشد. روش پژوهش ازنوع  طرح یدانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل م یعلوم تجرب

 پژوهش یآزمون و پس آزمون است. جامعه آمار یشاست.و با استفاده از روش پ یشبه تجرب یتجرب

می باشد  98-1397ال تحصیلی حاضر کلیه دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل در س

 ین. ابزار مورد استفاده در ا یباشدنفر در گروه کنترل م 20و  یشنفر در گروه آزما 20.نمونه آماری شامل

است  یا یهگو 20 یلیو عملکرد تحص یا یهگو 29هرمنس  یشرفتپ یزهانگ یپژوهش شامل،   پرسشنامه

 یکرونباخ همسان یبا استفاده از فرمول آلفا یابی،بارشده است . و به منظور اعت یمتنظ یکرتل یفکه با ط

 یانگین،فراوانی،انحراف)میفیداده ها از آمارتوص یلبه دست آمد.درتحل76/0پرسشنامه  یدرون

مورد سنجش قرار  یانسو کنترل با استفاده از آزمون کوار یشآزما یتفاوت گروه ها ی(وآماراستباطیارمع

نمره  5.50به میزان   یشآزما آزمونیشگروه پ یشرفتپ یزهگروهها در ارتقاء انگ ینب یانگینگرفت.م

نمره بیشتر از  2.70. به میزان یلیآزمون کنترل بود و در مولفه عملکرد تحصبیشتر از میانگین گروه پس

 میانگین گروه پس آزمون کنترل بود.

 یدر دروس علوم تجرب یلی،تحص و عملکرد یشرفت،پ یزهآموزش چند رسانه، انگواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 ها و ارائة دروس به صورت الکترونیکی در آموزش و پرورش انقالبی در زمینة تدریس، عملکرد تحصیلی وایورود چندرسانه

ست: تلفیق اهای نوین مزایایی به همراه داشتهاست. به کارگیری فناوریروشهای نوین مشارکت دانش آموزان ایجاد کرده 

ودگردانی یک ظرفیت، یا خ (1994) ردان را افزایش می دهد. بنا به تعریف لیتلخودگ  فناوری اطالعات در آموزش یادگیری

فرایند  گیری و عمل مستقل است. ظرفیت خودگردانی هم درتوان بالقوه حاصل از اندیشه مستقل، تفکر انتقادی، تصمیم

-ههدای در سانهی چندرشیوه در این راستا، آموزش بهشود. یادگیری و هم در انتقال یادگیری به زمینه های دیگر استفاده می

 ع صنعتی بار جوامای دای را در آموزش ایجاد کرده است و باعث شد که امروزه آموزش چندرسانهفت فزایندههای اخیر پیشر

سؤوالن و وجه مکمک انقالب الکترونیکی پیشرفت بسیار نماید، همچنین اختراع رایانه و رشد فزاینده ی آن موجب جلب ت

ک سبک یه عنوان ای یافته و بگسترش فزاینده ایچندرسانه برنامه ریزان آموزشی گردیده است. در کشورهای غربی آموزش

ه سوی این را ب آموزشی پذیرفته شده است، ضمن اینکه مشکالت زندگی امروزی و فشارهای ناشی از ازیاد جمعیت انسان ها

 ها به یکهانشگاد ای برای بسیاری ازی چندرسانهنوع از آموزش ها سوق داده است. از این رو آموزش و یادگیری به شیوه

آمده و رورت درضای به صورت یک ی آموزش چندرسانهموضوع اصلی قابل بحث تبدیل شده است. بنابراین پرداختن به مقوله

موزش با آ تاخیر در پرداختن به این ضرورت زیان آور خواهد بود بر همین اساس فناوری آموزشی و همراه ساختن آن

 س و رشته یگان به درهای آموزشی اعم از نگرش مثبت یادگیرندساخته که بسیاری از آرمانای را فراهم ای، زمینهچندرسانه

تر ، قابل تحققهاختهی سریع بازخورد از آموتحصیلی همچنین یادگیری مستقل، آموزش و یادگیری مشارکتی و ارزیابی و ارائه

 (.1382کند )احمدی، جلوه می

 دو، این تحقق. باشد ارپاید یادگیری این ثانیا و شود یادگیری به منجر اوال: که است موثر آموزشی تربیت، و تعلیم امر در "

-حس است داده شانن تجربه. باشد می اول دست و مستقیم تجارب از گیری بهره و فراگیر گانه پنج حواس از استفاده مستلزم

 شده، ذکر زمینه این رد متفاوتی ارقام گوناگون، منابع در چه اگر. ندارند یکسان و مساوی نقش انسان یادگیری در مختلف های

 بردن باال رورشپ و آموزش در"(. 34 ،ص1382 احدیان،) "است شده داده بینایی حس به سهم بیشترین ها،آن تمامی در اما

  ".است بوده پراهمیت مسائل از همواره تدریس و یادگیری کیفیت

 تحصیلی یشرفتپ و موفقیت. است آموزشی نظام هر هایدغدغه ترینمهم از تحصیل امر در موفقیت عدم یا موفقیت یمسئله

 نظام بنابراین. تاس فردی رفع نیازهای به توجه و یابیهدف یزمینه در آموزشی نظام موفقیت یدهنده نشان جامعه هر در

 و بیشترین اراید مختلف های دوره در آن دانشجویان تحصیلی پیشرفت که دانست موفق و کارآمد توانمی زمانی را آموزشی

 پیشرفت انشجویان،د هایخانواده و دانشگاه آموزشی مسئوالن استادان، هاینگرانی ترینمهم جمله از. باشد رقم باالترین

 (.1390تمنایی و همکاران، ) است دانشجویان تحصیلی افت از جلوگیری و تحصیلی

 از تحقیقاتی تاس شده گزارش آموزش امر در درس به نگرش و یادگیری بر هاای چندرسانه تاثیر مورد در متناقضی دالیل

 فعال  هایوشر و آموزش جدید رویکرد با هاایچندرسانه که زمانی اندداده نشان( 1386) باقری و( 1388)گیشکی جمله

 هاایچندرسانه ریقط از تنها آموزش که است زمانی از بیشتر نگرش و یادگیری بر هاایچندرسانه تاثیر باشد همراه تدریس

 تاثیر آیا که است نای پژوهش این یمسئله بنابراین. است ایچندرسانه تحقیق این اصلی هایمولفه از یکی. پذیردمی صورت

لوم در دروس ع  بر  دیدگاه های مولفه های تحصیلی و انگیزه  پیشرفت و عملکرد تحصیلی ایچندرسانه یشیوه به آموزش

 است؟ موثر تجربیدانش آموزان پسر دروره متوسطه شهرستان بابل 

 :یقاهداف تحق
 آموزان دانش جربیت علوم دروس در پیشرفت انگیزه ارتقاء در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه آموزش بررسی- .1

  بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره

 آموزان انشد تجربی علوم دروس در تحصیلی عملکرد ارتقاء در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه آموزش بررسی .2

 بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره



 

  

 

 پیشینه پژوهش

ریاضی دانش آموزان دختر تاثیر آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش و یادگیری درس "( نیز در پژوهش 1396آور)مژده

از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با روش تدریس سنتی موجب این نتیجه دست یافت که استفاده ، به"سال دوم ریاضی

از رایانه در آموزش ریاضی در مقایسه با آموزش سنتی موجب شود. همچنین، استفاده افزایش یادگیری دانش آموزان می

( نشان داد عملکرد دانش آمورانی 1396شود. نتایج تحقیق ذاکری )در دانش آموزان نسبت به درس می افزایش نگرش مثبت

اند، در آزمون آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند، در مقایسه با دانشکه به وسیله نرم افزار آموزشی آموزش دیده

ر آموزش تأثی مقایسة" عنوان با خود تحقیق در( 1391) شمیقاست. ای بهتر بوده پیشرفت تحصیلی به طور قابل مالحظه

مبتنی بر رایانه و آموزش سنتی بر میزان یادگیری دانش آموزان کالس های چندپایه در درس ریاضی منطقة انگوران زنجان در 

تحصیلی در گروه دریافت که میزان تاثیر آموزش مبتنی بر رایانه بر دقت یادگیری ، یادداری و پیشرفت  91سال تحصیلی 

ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم چند رسانه "( پژوهشی با عنوان 1392آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. غریبی )

انجام داد و   92-1391ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پایه چهارم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 

کند و به نحو چشمگیری در یادگیری کودکان ها ی تعاملی دانش آموزان را فعال میایند رسانهاز چدریافت که استفاده 

ها و مسائل منحصربه فرد ها و وظایف تا نقش پروژهاز تمرین"(، در تحقیق خود با عنوان 2014کلمنتس )استثنایی مؤثر است. 

است. نتایج تحقیق قش محتوای الکترونیکی در ریاضیات پرداخته، به بررسی ن"رایانه برای آموزش ریاضیات نوآورانه و ابتکاری

ای در ارائه بازخورد سریع، باال بردن استقالل، اتصال کل به جز، تأکید بر فهم مسأله با های چند رسانهوی نشان داد که فناوری

ردن بهترین راه حل کمک می کند. در آموز در اندیشیدن به راه حل های گوناگون و پیداکای به دانشهای رایانهشبیه سازی

های فراشناختی می تواند مدیریت خالل کار با رایانه، دانش آموز بر فرایند یادگیری خویش نظارت داشته، و با آگاهی از مهارت

ن طلبی( را برای رسیدراهبردهای انگیزشی و شناختی را به دست گیرد و از منابع بیرونی )زمان، تعامل با دیگران و کمک

(. یادگیری خودتنظیم به فرد یادگیرنده فرصت تفکر و ارزیابی منطقی از 2010مند شود)نیامی و لیونن، اهداف آموزشی بهرهبه

های کند و این مسأله در یادگیریکار و پیشرفت تحصیلی را می دهد و به وی در تصمیم گیری برای ادامه یادگیری کمک می

دهند .مطالعات دیگر نشان می (2015)کی استاد وجود ندارد، اهمیتی دو چندان دارد. دامنزبرخط و الکترونیکی که حضور فیزی

انجامد: از جمله تغییرات ایجاد شده در افزایش اثربخشی یادگیری میهای نوین در آموزش سنتی، به از فناوریکه استفاده 

نش آموزان، افزایش مشارکت و تعامل، و همچنین باال رفتن های سنتی تلفیق شده با فناوری می توان از تغییر نگرش داآموزش

 اعتماد به نفس دانش آموزان یاد کرد

 روش تحقیق 
و  یشگروه آزما یعنیشدند ) یگزیندر دو گروه جا یانتخاب و به گونه تصادف یپژوهش دو گروه از آزمونها به گونه تصادف یندر ا

هر دو  یش،گروه آزما ی( بر رویا یقهدق 45در ده جلسه  یمستقل )آموزش چند رسانه ا یرمتغ یگروه کنترل( قبل از اجرا

مستقل و ارائه آموزش چند  یرمتغ یقرار گرفتند. سپس بعد از اجرا یریمورد اندازه گ یسنت یادگیریآزمون تست  یشگروه با پ

 قرار گرفتند. یریمورد اندازه گ( دوباره هر دو گروه با پس آزمون یا یقهدق 45جلسه  10به مدت  یرسانه ا

 

 جامعه آماری
که در   بابل شهرستان سطح پسرانه مدارس مقطع متوسطه آموزان دانش در این  پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه

 د نفر به بوده اند.384مشغول به تحصیل با تعدا  98-97سال تحصیلی 

 نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
 شدند شرکت انتخاب کالس دو مدرسه شاهد از که صورت بدین باشدمی ساده تصادفی گیری نمونه گیری، نمونه شیوه

 یک آماری، یجامعه میان از آماری ینمونه انتخاب برای. بود پسرانه مدارس آموزان دانش نفر 40 شامل پژوهش این کنندگان



 

  

 

 شده گرفته نظر در گواه گروه عنوان به نفر 20 تعداد به دیگر کالس یک و آزمایشی گروه عنوان به نفر 20 تعداد به کالس

 .است

 روش اجرای تحقیق 
پیشرفت و سنجش عملکرد در دو کالس به  در این تحقیق بعد از مشخص شدن گروه آزمایش و گروه کنترل ابتدا آزمون انگیزه

ای صورت ر روی گروه کنترل هیچ مداخلهاجرا درآمد و داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند، الزم به ذکر است که ب

ای در هفته دو جلسه مورد دقیقه ای  دقیقه 30جلسه و هر جلسه یک ساعت و  10نگرفت اما بر روی گروه آزمایش به مدت 

 آزمایش قرار گرفتند .

ابتدا به همراه  در گروه آزمایش آغاز شد. در ای رسانه چند سپس، یک هفته بعد از اجرای پیش آزمون، اجرای روش آموزش

ای را پیرامون دروس علوم تجربی  برگزار شد  این جلسه اول با بحث و ارائه آموزان گروه آزمایش جلسهمعلم با دانش

 های الزم درباره آموزش های چند رسانه ای و روش آموزش  خاتمه یافت. آموزش

هفته و  6اختصاص داده بود. این آموزش به مدت  دقیقه به خود 75درس علوم گروه آزمایش در برنامه هفتگی در دو روز 

 جلسه به طول انجامید.  10حدود 

 ابزار  گردآوری داده ها
برای گردآوری اطالعات این پژوهش از چندین ابزار از جمله روش کتابخانه ای و میدانی و اینترنتی استفاده شده است که با 

 استفاده قرار خواهد گرفت:توجه به متغیرهای پژوهش پرسش نامه های زیر مورد 

 ی انگیزه پیشرفت هرمنس:پرسشنامه

در پژوهش حاضر روایی آزمون توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفته است.و پایایی آن در این پژوهش با استفاده 

 آزمون با درونی نظر از سواالت که دهد می نشان و باشد می قبول قابل که. آمد بدست ۰٫۹۰از روش آلفای کرونباخ ،

 .دارند داری معنا همبستگی

 قرار استفاده مورد گروه دو میان دوره انتهای و ابتدا در   پیشرفت انگیزه به مربوط هایداده گردآوری جهت پرسشنامه این

 . شد استفاده ،(1970)هرمنس پیشرفت انگیزه یپرسشنامه از حاضر پژوهش در. گرفت

 آزمون عملکرد تحصیلی:

 است کرده تهیه ۱۹۹۹ سال در که است تیلور و فام های پژوهش از اقتباسی آموزان دانش تحصیلی عملکرد سنجش پرسشنامه

 عملکرد سوال، 20 با است قادر تحصیلی عملکرد آزمون.است شده یابی اعتبار ایران جامعه برای تحصیلی عملکرد حوزه در و

 .نماید گیری اندازه را تحصیلی

 ها:تحلیل دادهروش تجزیه و 
جهت توصیف اطالعات داده ها در این فصل مجموعه ای از عملیات حساب را در مورد آنها بکار می بریم. برای تجزیه و تحلیل 

پژوهش، نیازمند سامان دهی  یها یهمندرج در فرض غیرهایو تبیین داده ها و تشخیص معنی دار بودن روابط و تفاوت بین مت

از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. تفاوت گروه های آزمایش و کنترل  همین اساس. بر می باشیمداده ها 

 SPSS  بوسیله کامپیوتر و با استفاده از نرم افزاربا استفاده از آزمون کواریانس مورد سنجش قرار گرفت و تمامی این مراحل 

 .انجام گرفته است

 فاسمیرنو -نتایج آزمون کلموگروف-1جدول 

 -آماره  شاخص های توزیع نرمال تعداد متغیرها
z 

سطح 

 (sigمعناداری)

نتیجه 

انحراف  میانگین آزمون

 معیار

توزیع  685/0 228/0 44/0 175/3 40 پیشرفت انگیزه

 نرمال



 

  

 

 

معنادار نیست،  05/0در سطح  z هایاینکه مقادیر به دست آمده برای آمارهدهد با توجه به همانطور که جدول فوق نشان می

های باشند. بنابراین جهت آزمون فرضیهتحصیلی دارای توزیع نرمال می پیشرفت، عملکرد گیریم که متغیرهای انگیزهنتیجه می

 کنیم.  های پارامتریک استفاده میمرتبط با متغیرهای فوق از آزمون

 

 

 پیشرفت انگیزهمیزان  -2جدول شماره 

 انگیزهمیزان 

 پیشرفت

 جمع گروه

آزمون پیش

 کنترل

آزمون پس

 کنترل

آزمون پیش

 آزمایش

آزمون پس

 آزمایش

 60 4 10 32 14 پایین

 495 67 123 132 173 متوسط

 335 139 78 71 47 باال

 890 210 211 235 234 جمع

پیشرفت آزمودنیهای کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون بر اساس سه  انگیزه میزان -2با توجه به جدول شماره 

می  16تا  8(تنظیم گردید. طیف سنجش تشخیص از 16تا 14( و باال )نمره 11-13(، متوسط)نمره 8-10طبقه پایین )نمره 

مودار تفاوت مهارت تشخیص دو گروه توان در نبندی شدند.و میهای زیر بر اساس امتیازات بدست آمده دستهباشد. گروه

 آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نمود.

 

 

 
 پیشرفت انگیزه میزانمیزان -1نمودار شماره 

 تحصیلی عملکرد ارتقاءمیزان -3جدول شماره 

 ارتقاء میزان

 تحصیلی عملکرد

 جمع گروه

آزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیش

0

10

20

30

40

50

60

70

80

پایی  ن متوسط باال

ل پیشنآزموننکنتر

ل پسنآزموننکنتر

پیشنآزموننازمایش

پسنآزموننآزمایش

توزیع  548/0 798/0 35/0 254/4 40 تحصیلی عملکرد

 نرمال



 

  

 

 آزمایش آزمایش کنترل کنترل

 207 3 63 68 73 پایین

 369 42 116 95 116 متوسط

 316 164 33 73 46 باال

 892 209 212 236 235 جمع

 

تحصیلی آزمودنی های کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون بر  عملکرد ارتقاء میزان -3با توجه به جدول شماره 

تا 9(تنظیم گردید. طیف سنجش مقایسه از 14 -18( و باال )نمره 12-15(، متوسط)نمره 9-11اساس سه طبقه پایین)نمره 

توان در نمودار تفاوت مهارت بندی شدند.و میهای زیر بر اساس امتیازات بدست آمده دستهدر نظر گرفته شده است. گروه 18

 نمود. مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل را در پیش آزمون و پس آزمون مشاهده

 

 

 
 تحصیلی عملکرد ارتقاء میزان-2نمودار شماره

 

 (های تحلیلیافتهی) تجزیه و تحلیل استنباطی اطالعات بر اساس فرضیه های تحقیق

 :فرضیه های اصلی 

 دانش تجربی علوم دروس در پیشرفت انگیزه ارتقاء در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه فرضیه اول: آموزش

 .دارد تاثیربیشتری بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره آموزان
 

آزمون آزمون کنترل و پسدر دو گروه پیش پیشرفت انگیزه ارتقاءمربوط به مقایسه میانگین -4جدول شماره 

 کنترل
  

 

 انحراف معیار تعداد میانگین 

 4.450 20 42.96 آزمون کنترلپیش - پیشرفت انگیزه ارتقاء
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20
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80

پایی  ن متوسط باال

ل پیشنآزموننکنتر

ل پسنآزموننکنتر

پیشنآزموننازمایش

پسنآزموننآزمایش



 

  

 

 3.809 20 43.40 آزمون کنترلپس - پیشرفت انگیزه ارتقاء

اختالف  

 میانگین

مقدار آزمون 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
(Sig) 

 آزمون کنترلپیش - پیشرفت انگیزه ارتقاء

 آزمون کنترلپس - پیشرفت انگیزه ارتقاء

0.44- 1.430- 39 0.154 

 

( و درجه Sig=0.154) 05/0با قبول خطای بیش از  ،d.f=39 آزادی( و با توجه به درجه 1.430) tبر طبق مقدار آزمون 

تفاوت پیشرفت  انگیزه ارتقاءت ازنظر برخورداری افراد از یتوان نتیجه گرفت بین این دو موقعمی 95/0اطمینان کمتر از 

 .نمی شودکه نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و رد  وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی یمعنادار

 

آزمون کنترل و پیش در دو گروه پیشرفت انگیزه ارتقاءمربوط به مقایسه میانگین  -5جدول شماره 

 آزمون آزمایشپیش

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

آزمون پیش پیشرفت انگیزه ارتقاء

 کنترل

20 42.95 4.440 

آزمون پیش

 آزمایش

20 43.23 4.267 

 مستقل tآزمون  آزمون لون 

 آزمون پیشرفت انگیزه ارتقاء

F 

 معناداری
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه

 آزادی

 معناداری
sig 

اختالف 

 میانگین

 -0.28 0.498 39 -0.678 0.499 0.458 واریانس برابر

42.90 -0.680   واریانس نابرابر

3 

0.497 0.28- 

 

و  t( میزان آزمون sig =0.499درصد است ) 5از داری آن بیش و سطح معنی0.458با توجه به اینکه آزمون لون برابر با 

 محاسبه شده است. معناداری آن بر اساس واریانس برابر

( و درجه Sig =0.498) 05/0ش از ی، با قبول خطای بd.f=39 آزادی( و با توجه به درجه 0.678) tبر طبق مقدار آزمون  

وجود ندارد. یعنی  یتفاوت معنادارپیشرفت  انگیزه ارتقاءازنظر توان نتیجه گرفت بین این دو گروه می 95/0اطمینان کمتر از 

 .نمی شودفرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و رد 

 

  



 

  

 

آزمون کنترل و پس در دو گروه پیشرفت انگیزه ارتقاء: مربوط به مقایسه میانگین میزان  -6جدول شماره  -1

 آزمایش آزمونپس

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 انگیزه ارتقاء

 پیشرفت

آزمون پس

 کنترل

20 43.37 3.800 

آزمون پس

 آزمایش

20 48.87 3.905 

 مستقل tآزمون  آزمون لون 

 انگیزه ارتقاء

 پیشرفت

 آزمون

F 

معنادار

 ی
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه

 آزادی

 معناداری
sig 

اختالف 

 میانگین

14.97 0.697 0.152 واریانس برابر

5- 

39 0.0 5.50- 

14.94   واریانس نابرابر

9- 

41.75

4 

0.00 5.50- 

و  t( میزان آزمون Sig=0.697درصد است ) 5داری آن بیش از سطح معنی و0.152 با توجه به اینکه آزمون لون برابر با

 معناداری آن بر اساس واریانس برابر محاسبه شده است.

ش از یو درجه اطمینان ب 01/0، با قبول خطای کمتر از d.f=39 آزادی( و با توجه به درجه 14.975) tبر طبق مقدار آزمون  

وجود دارد. یعنی  یتفاوت معنادار پیشرفت انگیزه ارتقاءن یانگیزان میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه ازنظر ممی 99/0

 کنیم.و رد میتوانیم بپذیریم فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی

 انگیزه ارتقاءو میانگین  43.37کنترل آزمون گروه پس پیشرفت انگیزه ارتقاء بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین 

 آزمایش به میزان  آزمونپیش گروه پیشرفت انگیزه ارتقاءاست. بنابراین میانگین  48.87آزمون آزمایش گروه پس پیشرفت

 بود. آزمون کنترلین گروه پسنمره بیشتر از میانگ 5.50

 تجربی علوم دروس در تحصیلی عملکرد ارتقاء در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه آموزش -فرضیه دوم

 .دارد تاثیربیشتری بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره آموزان دانش

در دو گروه پیش آزمون کنترل و پس  تحصیلی عملکرد ارتقاءمربوط به مقایسه میانگین  -7جدول شماره 

 آزمون کنترل
 

 انحراف معیار تعداد میانگین 

 2.299 20 12.73 پیش آزمون کنترل - تحصیلی عملکرد

 2.466 20 12.98 پس آزمون کنترل - تحصیلی عملکرد

اختالف  

 میانگین

درجه  tمقدار آزمون 

 آزادی

سطح 

 معناداری
(Sig) 



 

  

 

 پیش آزمون کنترل - تحصیلی عملکرد

 پس آزمون کنترل - تحصیلی عملکرد

0.23- 1.855- 39 0.065 

( و درجه Sig=0.065) 05/0، با قبول خطای بیش از  d.f=39( و با توجه به درجه آزادی -1.855)  tبر طبق مقدار آزمون 

 یتفاوت معنادار تحصیلی عملکردت از نظر برخورداری افراد یتوان نتیجه گرفت بین این دو موقعمی 95/0اطمینان کمتر از 

 توانیم رد کنیم.وجود ندارد. یعنی فرضیه خنثی که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی

در دو گروه پیش آزمون کنترل و پیش  تحصیلی عملکردمربوط به مقایسه میانگین میزان  -8جدول شماره 

 آزمون آزمایش

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 2.303 12.73 20 پیش آزمون کنترل تحصیلی عملکرد

 2.725 13.18 20 پیش آزمون آزمایش

 مستقل tآزمون  آزمون لون 

 آزمون تحصیلی عملکرد

F 

معنادار

 ی
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه

 آزادی

 معناداری
sig 

اختالف 

 میانگین

 -0.46 0.057 39 -1.910 0.029 4.829 واریانس برابر

38.36 -1.892   واریانس نابرابر

0 

0.059 0.46- 

و  tمیزان آزمون ( Sig=0.029)درصد است  5و سطح معنی داری آن کمتر از  4.829با توجه به اینکه آزمون لون برابر با    

 معناداری آن بر اساس واریانس نابرابرمحاسبه شده است.

و درجه  (Sig=0.059) 05/0 ش ازی، با قبول خطای ب d.f=39و با توجه به درجه آزادی  t  (1.892-)بر طبق مقدار آزمون    

وجود ندارد. یعنی  یتفاوت معنادار تحصیلی عملکردتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر می 95/0اطمینان کمتر از 

 توانیم رد کنیم.که نشانگر عدم وجود رابطه است را پذیرفته و نمی فرضیه
 

 پسآزمون کنترل و  پسدر دو گروه  تحصیلی عملکرد: مربوط به مقایسه میانگین میزان  9جدول شماره 

 آزمون آزمایش

 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 2.303 12.73 20 پیش آزمون کنترل تحصیلی عملکرد

 2.372 15.43 20 پیش آزمون آزمایش

 مستقل tآزمون  آزمون لون 

 آزمون تحصیلی عملکرد

F 

 معناداری
sig 

مقدار 

 t آزمون

 درجه

 آزادی

معنادا

 ری
sig 

اختالف 

میانگی

 ن



 

  

 

 -2.70 0.00 39 -12.103 813 0.056 واریانس برابر

41.62 -12.082   واریانس نابرابر

3 

0.00 2.70- 

     

در دو گروه آورده شده است. گروه اول شامل  تحصیلی عملکردمستقل برای مقایسه میزان  tنتایج آزمون آماری  -9در جدول 

و  0.56با توجه به اینکه آزمون لون برابر با  اند.افراد پس آزمون کنترل و گروه دوم را افراد پس آزمون آزمایش تشکیل داده

اسبه شده و معناداری آن بر اساس واریانس برابر مح tمیزان آزمون  (Sig=0.813)درصد است  5سطح معنی داری آن بیش از 

و درجه اطمینان   01/0، با قبول خطای کمتر از d.f=39( و با توجه به درجه آزادی -12.103)  tاست. بر طبق مقدار آزمون 

وجود دارد. یعنی  یتفاوت معنادار تحصیلی عملکردن یانگیزان میتوان نتیجه گرفت بین این دو گروه از نظر ممی 99/0ش از یب

کنیم. بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین م وجود رابطه است را نمی توانیم بپذیریم و رد میفرضیه خنثی که نشانگر عد

است. بنابراین  15.43گروه پس آزمون آزمایش  تحصیلی عملکردو میانگین  12.73گروه پس آزمون کنترل  تحصیلی عملکرد

 بیشتر از میانگین گروه پس آزمون کنترل بود. نمره 2.70 گروه پس آزمون آزمایش به میزان تحصیلی عملکردمیانگین 

 بحث و نتیجه گیری 
 شود. های پژوهشی ارائه مینتایج این بخش بر اساس ترتیب فرضیه

 

 علوم دروس در پیشرفت انگیزه ارتقاء در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه تبیین فرضیه   اول: آموزش

 .دارد تاثیربیشتری بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره آموزان دانش تجربی
نتایج آزمون تی مستقل با توجه به جدول   نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ به کارگیری روش تدریس 

پیشرفت تحصیلی  انگیزه در ارتقاء ای چندرسانه تفاوت معنی داری وجود دارد و روش آموزش ای چندرسانه آموزش

باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق یزدیان پور می شود مؤثرمی یادگیری آنان با استفاده از این شیوه انجامآموزانی که دانش

آموزان پرداختند و چنین نتیجه ( که به بررسی تأثیر آموزشی الکترونیک   بر پیشرفت تحصیلی دانش1395و همکاران )

سنتی آموزش دیده بودند از اند نسبت به گروهی که به طور آموزش دیده   کالکترونیآموزانی که به روش گرفتند که با دانش

 باشد. پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار هستند هم راستا می

های تحصیلی، اثر به سزایی و چند رسانه ایدر بسیاری از موضوعات درسی و پایه   دهد یادگیری الکترونیکتحقیقان نشان می

آموزان ضعیف و (. با کاربرد این روش در کالس درس دانش2012آموزان داشته است )آنویدبازی، شبر موفقیت تحصیلی دان

( 1392( نتایج پژوهش فقیهی )2010شوند )پینتز، کنند و به درک عمیق مطالب درس نایل میقوی در کنار هم رشد می

آموزان )شامل دختر، پسر، قوی، همه دانشو چند رسانه ای در پیشرفت تحصیلی   دهد که یادگیری الکترونیکنشان می

ضعیف و متوسطه، شهری یا روستایی( تقریبا به یک نسبت سودمند است. به طور کلی تحقیقات مختلف دهه اخیر گویای آن 

 (.1393آموزان دارد )بازرگان، است که این روش، تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش

رس پیشرفت تحصیلی است و چنانچه کفایت روش تدریس از این نظر به اثبات نرسد در جامعه ایرانی اولویت اصلی در مدا

تأثیر بسیار زیاد روش تدریس معلم در آموزان درباره کاربرد آن تردید خواهند کرد. با توجه به مسلما اولیای مدرسه و دانش

تدریس فعال های است که به سمت روش آموزان و لزوم تحوالت بنیادین در امر آموزش و پرورش شایستهیادگیری دانش

حرکت نمود و به تبع آن توانایی درک عمیق و یادگیری معنادار و لذت بخش و توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر خالق را به 

یش آموزان افزایش داد و معلمان را ترغیب نمود تا از این روش به خوبی استفاده کنند. بنابراین افزاروش در دانش واسطه این

 یادگیریهای کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی از اهداف آموزش و پرورش محسوب شده و معلمان با انتخاب مناسب روش

 (1390آموزان بردارند )رسولی و زندوانیان، توانند گامی موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانشمی



 

  

 

 دانش جربیت علوم دروس در تحصیلی عملکرد قاءارت در سنتی آموزش به نسبت ای چندرسانه تبیین فرضیه   اول: آموزش

 .دارد تاثیربیشتری بابل شهرستان پسرانه متوسطه دوره آموزان

وش تدریس گیری رنتایج آزمون تی مستقل با توجه به جدول   نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ به کار

آموزانی که انشتحصیلی د عملکرد در ارتقاء ای چندرسانه آموزشتفاوت معنی داری وجود دارد و روش  ای چندرسانه آموزش

 باشد.می شود مؤثرمی یادگیری آنان با استفاده از این شیوه انجام

(،  صفاریان و  1389نتایجی که محقق در رابطه با این فرضیه بدست آورد، با نتایج تحقیقی که توسط  حیدری و دیگران ) 

(، 2010(، الیوت)2002(، چان کونچ )2002(، کرمی )2001) 2و کومیس 1(، جیمویانیس2006(، المخالفی )1389دیگران )

پور و ( انجام شده است همخوانی دارد. لیکن با تحقیقات رستگار2009(، استلزر و همکاران)2009پوبراسرت و کرکون )

 ( همخوانی ندارد.1386(، رضوی )1389یداللهی )

احدیان و ی شوند )های آموزشی چندرسانه ای، باعث افزایش سطح یادگیری فراگیران مظامگیری از حواس چندگانه در نبهره

اس ، درگیری حوای در کنار روش تدریس سنتی، باعث جذابیت، دوری از یکنواختی(. استفاده از چندرسانه1382آقازاده، 

ن تنها ی به عنوااستفاده صرف از سخنرانگردد، در صورتی که ی هر چه بیشتر مخاطب با محتوا میمختلف و تعامل سازنده

 شود. ای انتقال پیام آموزشی، خسته کننده، یکنواخت و محدود تلقی میرسانه

ر و فیلم ات، نوشتار و کلمی مطالب در قالب تصاویبه طور خالصه، بازنگری پیشینه نشان داد، از آنجا که چندرسانه ای به ارائه

 ای پردازشجویان برگردند، کل ظرفیت شناختی دانشپردازد، موجب میبه طور توامان می یا صدا به عبارتی به انتقال پیام

ت بهتر صور ه مراتببگردد. بنابراین یادداری و یادگیری اطالعات به کار گرفته شود چون از طریق چند حس پیام دریافت می

 اند وشده ی آموزشزهابزارهای نوین آموزشی وارد حوای به عنوان یکی از ی اخیر چندرسانهپذیرد و از آنجا که در دههمی

و  ر خود توجهای دهاند، مقولفرایند یاددهی و یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی را تحت شعاع قرار داده و قوت بخشیده

 تحقیق هستند.

 های تحقیقمحدویت 

. خارج بود ژوهشگرپل آنها از حوزه اختیار برنامه کالس و زمان بندی درسی از قبل تعیین شده بود و تغییر و کنتر -1

 رفت. گصورت  اگر چه تمام تالش و همکاری برای انعطاف پذیری برنامه و اختصاص وقت مناسب جهت اجرای رویکرد

نترل کعدم وجود امکانات و وسایل آموزشی متناسب با درس علوم در حوزه تحقیق امری ملموس و از حوزه  -2

 پژوهشگر خارج بود. 

ع با این سازگاری و همگام شدن سری یادگیری، امر-آموزان با این رویکرد یاددهینایی قبلی معلم و دانشعدم آش -3

 رویکرد را دشوار نمود و پژوهشگر وقت زیادی را صرف آموزش و تسهیل این فرایند نمود. 

 کوتاه بودن دوره زمانی تحقیق و محدودیت مطالب تدریس شده در طی آموزش -4

 ر محدودیتگر دچاق به یک پایه و مقطع که تعمیم نتایج به دست آمده را به پایه ها و مقاطع دیمحدود بودن تحقی -5

 سازد.می

 ووار نمود را دش آموزان با این روش   امر سازگاری و همگام شدن سریع با این روشعدم آشنایی قلبی معلم و دانش -6

 پژوهشگر وقت زیادی صرف آموزش و تسهیل این فرایند نمود. 

 هشگر خارجار پژوهای از قبل تعیین شده بود و تغییر و  کنترل آنها از حوزه اختینامه کالس و زمان بندی درسبر -7

هش ین پژوبود. اگر چه تمام تالش و همکاری برای انعطاف پذیری برنامه و اختصاص وقت مناسب جهت اجرای ا

 صورت گرفت. 

 ها:پیشنهاد

                                                        
1 . Jimoyiannis 
2 . Komis 



 

  

 

 پیشنهادات کاربردی

ای در مدارس فراهم  شود زمینه استفاده معلمان از روش یادگیری چندرسانهق پیشنهاد میهای تحقیطبق یافته -1

 گردد و اولیاء مدرسه با معلمان همکاری الزم را بنمایند.

ای و انواع روش نوین و فعال تدریس به  شود که مشخصات یادگیری چندرسانهبر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می -2

 تهیه و در مدارس نمایش داده شود.صورت یک فیلم آموزشی 

آموزان داشته باشند تا آنها عالوه بر یادگیری عمیق در معلمان با بکارگیری این روش، اهتما در رشد همه جانبه دانش -3

 زمینه مهارت اجتماعی و ارتباطی رشد نمایند.

های عملی در این زمینه گاههای فن خدمت کارآمد و برگزاری کارای و برگزاری دورههای منطقهبرگزاری همایش -4

 تواند رهگشا باشد.می

مدیران و مسئولین آموزش و پرورش مواد و وسایل آموزشی که برای تدریس به روش فعال با مشارکت فعال  -5

 آموزان مورد نیاز است را تهیه نمایند.دانش

 پیشگام هستند. های فعال تدریسبازدیدهای گروهی و مبادله تجربیات با معلمانی که در زمینه شیوه -6

 شود که با انتخاب حجم نمونه بیشتر این موضوع بررسی شود.با توجه به کم بودن حجم نمونه در این تحقیق پیشنهاد می

 پیشنهادات پژوهشی

 پیشنهادی مطالعاتی درباره ی مقایسه ی متغیرهای پژوهش در مقاطع تحصیلی دیگر نیز انجام شود. -

 صورت گیرد و فقط مختص به درس علوم نباشد.در سایر رشته ها هم پژوهش هایی  -

ها در ایشود در استفاده از چندرسانهبا توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش به معلمان و اساتید توصیه می -

 گیرد.تعامل با یک روش تدریس نوین مورد استفاده قرار می

 پیشنهاد به سایر پژوهشگران
ا بر انگیزش پیشرفت   به درس و عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه را سنجیده پژوهش حاضر تاثیر چندرسانه ای ر -

 است و پژوهش های آتی می توان اثرات چندرسانه ای را در مقاطع تحصیلی دیگر مورد بررسی قرار داد.

ی دیگر پژوهش حاضر تنها درس علوم و مختص یک درس بود ولی در پژوهش های بعدی می توان به رشته -

 پرداخت.

ای را بر انگیزه پیشرفت،   به درس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را سنجیده است پژوهش حاضر تاثیر چندرسانه -

 ای را بر تفکر حل مسئله، اضطراب، تخیل و ... را سنجید.های آتی می توان تاثیر چندرسانهولی در پژوهش
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