
 

 دانشگاه فرهنگیان 

 فصلنامۀ علمی تخصصی

 پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 0011دورۀ سوم، شماره سوم، پاییز 

ای و ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر آموزش چندرسانه

 آموزان در درس مطالعات اجتماعیدانش
 0 شیرین پورقاز                                                                    1/3/0911ارسال:   

 1 عبدالجالل توماج                                                             11/1/0011پذیرش: 

 

 چکیده
ی ای بر پیشرفت تحصیلهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ترکیبی و چندرسانه

آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با سه گروه )دو گروه آزمایش و یک دانش

آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی آزمون و پسگروه گواه( با طرح پیش

 ای بودصورت خوشهگیری بهقال بود. روش نمونهآموزان مقطع ابتدایی شهرستان آقدانش

نفر  61آموزان دوره دوم به تعداد قال دانشآموزان شهرستان آقصورت که از بین دانشبدین

صورت همگن ازنظر معدل و نمره ریاضی در سه عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و بهبه

ی ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شدندگروه )دو گروه آزمایش و یک گروه گواه( تقسیم 

گویه است؛ که پایایی پرسشنامه با استفاده از  08( با 0110پیشرفت تحصیلی فام تیلور )

به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد و روایی آن نیز  80/1آلفای کرونباخ 

از  گرفت. پسبه کمک استادان و متخصصان حوزه علوم تربیتی مورد بررسی و تائید قرار 

در  16نسخه  spssافزار آمده از نرمدستهای بهوتحلیل دادهها جهت تجزیهآوری دادهجمع

دو قسمت تحلیل توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و تحلیل استنباطی )کولموگروف 

های پژوهش نشان داد که آموزش ترکیبی و اسمیرنف و کواریانس( استفاده شد. یافته

(. p<11/1آموزان دارد )ی تأثیر مثبت و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانشاچندرسانه
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ای سبب پیشرفت تحصیلی توان بیان کرد که آموزش ترکیبی و چندرسانهبنابراین می

 گردد.آموزان میدانش

ات آموزان، مطالعای، پیشرفت تحصیلی، دانشآموزش ترکیبی، چندرسانه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

آوری اطالعات و ارتباطات تحوالت شگرفی را در های فنهای اخیر پیشرفتدر دهه

آوری (. فن1: 0919های آموزشی جهان ایجاد کرده است )هاشمی و همکاران، نظام

عنوان ابزاری توانمند در خدمت بشر قرارگرفته و همه امور را در اطالعات، امروزه به

(. 81: 0916زاده و غفاری، کشورهای جهان تحت تأثیر قرار داده است )نقیاکثر 

آوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه، عمق و وسعت دادن به یادگیری پایدار فن

ی گویساختن آن، رفع خستگی و کسالت فراگیران و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخ

(. با توجه تأثیرات بسیاری 008: 0910ها نقش مؤثری دارد )شریعتمداری، به پرسش

آموزان دارد نظام آموزشی آوری اطالعات و ارتباطات بر فرایند یادگیری دانشکه فن

آوری اطالعات و ارتباطات در جهت بهبود فرایند آموزش ها بر آن شدند تا از فنکشور

کمک آن (. تا به 019: 1100، 1آموزان استفاده نمایند )لئو و نئوو یادگیری دانش

آموزانشان و به طبع آن ارتقای سطح علمی بتوانند در جهت پیشرفت تحصیلی دانش

 (.933: 1100، 2شان گردند )آلویتس هیومانیالمللی جامعهجامعه و پیشرفت بین

آوری اطالعات و ارتباط آموزش های آموزش مبتنی بر فنیکی از روش

 مطالب تبادل برای از رایانه گیریرهبه از است عبارت ایای است. چندرسانهچندرسانه

 به که و پویانمایی متحرک و ثابت تصویرهای صداها، ها،متن از ایمجموعه راه از

دهد می را ارتباط و تعامل اجازه یادگیرنده یا کاربر به ابزارهایی و هارابط وجود

گانه در پنج(. در این روش فراگیر ضمن برخورداری از حواس 01: 1110، 3)عطاران

 کندامر یادگیری فرصت تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط را پیدا می

چنین این روش آموزشی سبب تسهیل مشارکت برای (. هم01: 0981احمدی، )مال

ر پذیایجاد ارتباط بین مفاهیم و تسهیل تکرار درس برای استفاده مجدد و انعطاف

، 0نماید )سنبرای فراگیران فراهم می ی یادگیری غیرمستقیم رابودن آن زمینه

1118 :130.) 
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شکل نمایش، یادگیری  سه به را ایچندرسانه از ( استفاده1119) 0فاسیازر

 تواندمی داند. در شیوه نمایش معلممی پذیرمشارکتی و یادگیری انفرادی زیر امکان

 حالت این در .بگیرد کمک مطالب شنیداری- دیداری عرضه برای ایچندرسانه از

در شیوه  .بود خواهد شنیداری -های دیداریرسانه نوین و پیشرفته شکل ایچندرسانه

، 2کنند )کاوهمی گروهی فعالیت گونه به آموزاندانش کههنگامی مشارکتی یادگیری

و در  کندمی آسان را گروه اعضای بین روابط ای،چندرسانه از استفاده (،13: 1101

 یادگیری به مستقل و انفرادی صورتبه توانندمی یادگیرندگان انفرادیشیوه یادگیری 

 کالس در هاایاز چند رسانه استفاده هایمزیت (. ازجمله1119بپردازند )فاسیازر، 

 مختلف هایترکیب مهارت رکت،مشا برای آموزاندانش انگیزه بردن باال توان بهمی را

 همکاری، تعامل مهارت افزایش کردن، صحبت و نوشتن دادن، گوش خواندن، مثل

 آموزاندانش تفکر بردن باال منابع، بهتر وتحلیلتجزیه معلم، و آموزاندانش تردرست

 یادگیری، گرتسهیل نقش به صرف گوینده از معلم نقش تغییر دادن مسئله، در حل

 اشاره کرد )احمدی، فالم و یادگیری و یاددهی در متفاوت هایاز سبک استفاده

 (.0911میرزاخانی، 

نظر دریسکول  های نوین آموزشی است طبقآموزش ترکیبی یکی دیگر از روش

عبارت از  مختلف تعریف 0 مختلف اهداف با ترکیبی مطابق یادگیری (011: 1101)

 ترکیب .1آموزشی، اهداف به دستیابی برای وب بر مبتنی فناوری هایروش ترکیب .0

با فناوری  یادگیری بروندادهای یبهینه تولید برای پداگوژی انواع رویکردهای

 آموزش با آموزشی فناوری از شکل هر . ترکیب9آموزشی،  فناوری بدون یا آموزشی

 به وجود برای واقعی شغل با وظایف آموزشی فناوری ترکیب .0چهره به چهره و 

(. 919: 1101، 3کار است )داو و مایر و یادگیری بین هماهنگ تأثیر یک آوردن

آموزش ترکیبی، تلفیق متفکرانه آموزش حضوری و مجازی است. اصل اساسی این 

رویکرد این است که ارتباطات شفاهی حضوری و ارتباطات نوشتاری مجازی را به طرز 

ها در درون یک تجربه که نقاط قوت هر یک از آنطوریمناسبی تلفیق نماید، به
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نه و اهداف موردنظر آموزشی، ترکیب شوند )سوما و یادگیری اکتشافی مناسب با زمی

های آموزشی، (. این شیوه از یادگیری شامل تلفیق روش118: 1100، 1رینولد

زمان و زمان و غیر همهای اطالعاتی و آموزشی، یادگیری همها، تجارب، مؤلفهرسانه

 (.09: 1111، 2یادگیری خودآهنگ و خودمحور است )باغلین

 تر،آسان درسی مطالب مفاهیم و انتقال با نوین آموزشی روشآموزش ترکیبی 

 انتقال برای امروزه که است فیلم و تصویر متن، صدا، با همراه ترجذاب و ترگسترده

شود )لوپز و می استفاده ایگسترده صورتبه نوجوانی و کودکی در سنین مفاهیم

های متوسط، دیدگاه هزینه یادگیرنده محوری، -(. یاد دهنده810: 1100، 3رودریگوئز

 گیری از انسان و امکانات، استفاده از مکان وکیفیت گرا، کیفیت باالی یادگیری، بهره

های آموزش پذیری در آموزش از ویژگیشده و انعطافآموزی کنترلزمان مناسب، خود

(. یادگیری ترکیبی برای حل مؤثر مسائل و مشکالت 61: 0916ترکیبی است )نجفی، 

 فقطنه آموزش، (. این نوع0: 1101رود )اسپیناث، ک روش مناسب به کار میبا ی

شود، بلکه به و همچنین بر خط می حضوری آموزش هایضعفنقطه کاهش سبب

، 0کند )بونک و گراهامجویی در زمان یادگیری کمک میها و صرفهکاهش هزینه

ی ترکیبی در ری شیوهگیکار(. به113: 1100، 1؛ لیلی، عاشور و سپهرم19: 1110

های آموزشی مندی از ابزار و محیطتری را در بهرهآموزش، آزادی عمل و بینش وسیع

(. از سوی دیگر، 11: 1110، 6دهد )کریمیدر اختیار کارشناسان آموزش قرار می

ی حاضر، توجه مدرسان و اهمیت و ضرورت خالقیت و فرآیند روبه رشد آن در دوره

حلیل و بررسی خالقیت از دید آموزشی جلب کرده است )عمادی، پژوهشگران را به ت

0913 :113.) 
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های آموزشی مطلوب متناسب با شترین مزایای استفاده از رویکی از مهم

، 1کوپمان، بکس و بیجارد(آموزان است محتوای آموزشی پیشرفت تحصیلی دانش

ر ری تدریس شده دهای فک(. پیشرفت تحصیلی به نتایج عملکرد در حوزه06: 1100

ه نیاز رفاترین پیشعنوان شاخص آموزش فکری مهممدرسه، دانشگاه و دانشکده به

(. چن، پیشرفت تحصیلی را 1: 1101، 2فردی و اجتماعی اشاره دارد. )اسپیناث

 هایاولویت از یکی تحصیلی عملکرد تحصیلی فراگیران تعریف نموده است. پیشرفت

: 1109 ،9)سپهریان شودمی محسوب وپرورشزشآمو است؛ که هدف مدارس اصلی

 باید خود آموزشی اهداف به مؤسسه یک یا معلم و آموز،دانش یک که آنچه (. به810

 (.610: 0913خورشیدی و همکاران، )رسولی دارد یابد، اشاره دست

ی نظریه .داد اسناد توضیح ینظریه از استفاده با توانرا می تحصیلی پیشرفت

 مورد در آموزباورهای دانش بین یرابطه که است انگیزه از شناختی تئوری یک اسناد

 تحصیلی پیشرفت بر باورها این که هاییراه و کندمی بیان را شکست یا موفقیت علت

یوسفی و (کند می مطرح را گذاردمی اثر خود پنداره موفقیت و انتظار آموز،دانش

 گیریاندازه مختلفی هایبا روش را تحصیلی پیشرفت (. معموال18ً: 1101، 4همکاران

 آموزشی هایاز دوره یک هر در پیشرفت میزان به توانمی هاازجمله آن که کنندمی

 تحصیلی سالیانه، معدل آموزشی، هایدوره مجموعه حاصله در پیشرفت مجزا، طوربه

هان و جرجبی نسب،نمود. )ثنایی اشاره ... و آموزشی برنامه یک تحصیلی معدل

 در حوزه که موضوعاتی است از یکی تحصیلی (. پیشرفت106: 1109، 5صفری

 که چهارچوبی دارد، زیادی اهمیت هر کشوری دانشگاهی سیستم و عالی آموزش

 را تحت ملت یا کشور یک آینده تواندمی شودمی ترسیم پیشرفت تحصیلی برای

و  داشته اثر یادگیری در که جهت(. ازاین096: 0980دهد )بیابانگرد،  قرار تأثیر
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: 1110، 1کافمن (دهد می قرار تحت تأثیر را تحصیلی پیشرفت آموزشگاهی، یادگیری

001 .) 

( باهدف بررسی تأثیر یادگیری 0919در پژوهشی که احمدی و نخستین روحی )

د به این آموزان انجام دادنتلفیقی، سنتی و الکترونیکی بر یادگیری درس ریاضی دانش

ی یادگیری تلفیقی در یادگیری درس ریاضی نسبت به دو رسیدند که شیوه نتیجه

 2شیوه سنتی و الکترونیکی مؤثرتر بوده است. در پژوهشی دیگری که دراسکول

تواند ادراک ( انجام داد به این نتیجه رسید که افزودن تعامل بر خط می1101)

ها از حمایت معلم رداری آنآموزان و لذت برخوهای اجتماعی دانشیادگیری و ارتباط

 را تقویت کند.

چندرسانه آموزش تأثیر عنوان با (0910غریبی ) و زوارکی در پژوهشی که زارعی

 چهارم پایۀ ذهنی تواندختر کم آموزاندانش ریاضی یادداری و یادگیری میزان بر ای

 مطالب که آموزانیدانش یادداری و یادگیری میزان انجام داد به این نتیجه رسید که

بودند بیشتر است. در پژوهش دیگری  کرده آموزشی دریافت ایچندرسانه طریق از را

های محیط یادگیری فراشناختی و ( عنوان ویژگی0910که چالمه و لطیفیان )

ش آموزان از دانپیشرفت تحصیلی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هر چه دانش

و هر چه بیشتر از راهبردهای فراشناختی نظیر  فراشناختی بیشتری برخوردار باشند

ریزی، مدیری اطالعات و ارزیابی فرآیند یادگیری بیشتر استفاده راهبردهای برنامه

 کنند میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر خواهد بود.

 ( باهدف بررسی1100) 3بیانی و آقابراتیدر پژوهشی که نوروزی، احمدزاده

 آموزاندانش ریاضی درس یادداری و یادگیری میزان بر ایدرسانهچن آموزش تأثیر

 افزارنرم کارگیریبه که رسیدند نتیجه این به پسر درخودمانده انجام دادند

 روش مؤثرتر از اوتستیک آموزاندانش در ریاضی مفاهیم آموزش در ایچندرسانه

( با عنوان فراتحلیل رابطه 1100) 0باشد. همچنین در پژوهشی که عرفانیمی سنتی

                                                           
0  - Kauffman 
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راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی پرداخت به این نتیجه 

رسید که استفاده از راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه 

مستقیم دارد و همچنین آموزش راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی 

 مثبت دارند.فراگیران تأثیر 

تحصیلی  پیشرفت مانند توان بیان کرد که متغیریبا توجه به مطالب فوق می

از  نوع هر و شوند منجر هاآن بهبود به باید آموزش انواع که هستند متغیرهایی جز

نظام  در را خود جای تواندمی شود منجر متغیر دو این کیفیت افزایش به که آموزشی

 به توجه با و راستا همین کند. در طی را خود رشد به رو روند و کند پیدا آموزشی

 سال اخیر چند در که فناوری تغییرات و نظام آموزشی کشورها در آموزش تحول در

 تحصیلی در درس ریاضی پیشرفت اهمیت به توجه با طرفی از و است داده رخ

آموزش ترکیبی و  بررسی تأثیر پژوهش در اصلی هدف ایران، آموزاندانش

 آموزان در درس ریاضی است بنابراینای بر پیشرفت تحصیلی دانشچندرسانه

 شد: تدوین صورت این به پژوهش هایفرضیه

 آموزان در درس ریاضی تأثیر دارد.آموزش ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانش -0

 آموزان در درس ریاضی تأثیر دارد.ای بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزش چندرسانه -1

 پژوهشروش 

آزمون با سه گروه آزمون و پسروش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش

)دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل( است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 

از  ایگیری خوشهقال است که با روش نمونهآموزان مقطع ابتدایی شهرستان آقدانش

 قال انتخاب شد وی شهرستان آقطور تصادفهای استان گلستان بهبین شهرستان

ی هاقیدقرعه یکی از مدارس ابتدایی شهرستان انتخاب شد سپس از بین پایهبه

ه از آموزان آن، آن دستطور تصادفی انتخاب شد و از بین دانشتحصیلی پایه ششم به

آموزانی که دارای نمره خوب و خیلی خوب در درس مطالعات اجتماعی و انضباط دانش

 61عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند که درنهایت یلی خوب داشتند بهخوب و خ

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آموز بهدانش

برای سنجش درگیری  1( توسط ریو و تسنگ1100درگیری تحصیلی در سال )

                                                           
0 - Reeve & Tseng 
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مؤلفه  0سؤال و  11تحصیلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 

باشد روایی پرسشنامه توسط کارشناسان شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملیت می

شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از حوزه آموزش و روان

انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از 

که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. شیوه به دست آمد  36/1آلفای کرونباخ 

باشد که بسیار امتیاز می 3صورت است که هر سؤال دارای گذاری پرسشنامه بدیننمره

را دارد. پرسشنامه دارای نمره معکوس  0و بسیار مخالفم امتیاز  3موافقم امتیاز 

آید و مجموع ت میباشد. با جمع کردن نمره هر یک از سؤاالت نمره هر بعد به دسنمی

 باشد.ها نمره کل درگیری تحصیلی میها همه گویهنمره

گویه است؛ پایایی و  08( با 0110) 1پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام تیلور 

( مورد بررسی 0913روایی پرسشنامه در پژوهش رمضانی، خمسان و راستگومقدم )

و روایی پرسشنامه آن از  11/1قرار گرفت که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

طریق روایی محتوایی توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. در 

به دست آمد  80/1پژوهش حاضر هم پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد و روایی آن نیز به کمک استادان و متخصصان 

گذاری پرسشنامه تربیتی مورد بررسی و تائید قرار گرفت. شیوه نمرهحوزه علوم 

؛ تا 1؛ کم، نمره 0های هیچ، نمره ای است که مقولهدرجه 1صورت طیف لیکرت به

سؤال منفی روش  00گیرد و در می 1و خیلی زیاد، نمره  0؛ زیاد، نمره 9حدی، نمره 

و حداقل  101تیاز قابل کسب باشد که درنهایت حداکثر امگذاری برعکس مینمره

 باشد.می 08امتیاز 

آموز را به سه گروه دانش 61صورت است که تعداد روش اجرای پژوهش بدین

آزمون پیشرفت تحصیلی گرفته شد ها پیشمساوی و همسان تقسیم شدند و از آن

ای و معمول درس های ترکیبی، چندرسانهها به یکی از روشسپس هریک از گروه

 8طی  91تا  19کشاورزی در ایران از صفحه  9ت اجتماعی پایه ششم فصل مطالعا

 جلسه آموزش داده شد.

 

                                                           
0 - Pham & Taylor 
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 : شرح آموزش جلسات0جدول 

 آموزش معمول آموزش ترکیبی ایآموزش چندرسانه محتوا جلسه

 اول

عوامل طبیعی 

)خاک، 

 وهوا و آب(آب

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر، 

های ها، انیمیشنکلیپ

 آماده

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 دوم

عوامل انسانی 

)سرمایه، مواد، 

نیروی کار و 

 ابزار و وسایل(

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر و 

ی ادوات کشاورزی هافیلم

 و ...ا

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 سوم

محصوالت 

کشاورزی 

 زراعی

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر و 

های محل عرضه فیلم

 محصوالت

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 چهارم

محصوالت 

کشاورزی 

 جالیزی

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر و 

های منتخب از محل فیلم

عرضه محصوالت جالیزی 

 جهت معرفی

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 پنجم

محصوالت 

کشاورزی 

 ایگلخانه

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر، 

شده های تهیهکلیپ

افزار مووی توسط نرم

 هامیکر، انیمیشن

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 ششم
محصوالت 

 کشاورزی باغی

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر و 

های آموزشی از فیلم

 باغات و باغبانان

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -
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 هفتم

ی تهیه هنحو

محصوالت و 

استفاده 

 از آنصحیح 

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر، 

های ها، انیمیشنکلیپ

 آماده

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

 بندیجمع هشتم

 PDFبرد هوشمند، سند 

کتاب درسی، تصاویر، 

های ها، انیمیشنکلیپ

افزار جامع از آماده و نرم

 Autoافزار فصل )نرم

play) 

کتاب درسی، 

سخنرانی، برد 

هوشمند، 

ها، فعالیت کلیپ

 گروهی

 –کتاب درسی

 -ماژیک -وایت

 دفتر –سخنرانی 

 خودکار -

کننده در پژوهش آموزان شرکتپس از پایان جلسات آموزشی از تمامی دانش

هایی که در حال حاضر دارند پرسشنامه خواسته شد که برای بار دوم با توجه به دیدگاه

ها از وتحلیل دادهها جهت تجزیهآوری دادهپیشرفت تحصیلی را پر کنند. پس از جمع

در بخش تحلیل توصیفی )واریانس، انحراف  16نسخه  spssافزار تحلیل آماری نرم

 معیار، چولگی و کشیدگی( و استنباطی )تحلیل کواریانس یک متغیره( استفاده شد.

 هایافته

 دهد.آموزان را نشان میهای توصیفی دانشجدول زیر شاخص
 آموزانهای توصیفی دانش: شاخص1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شاخص

 نمره درس مطالعات
 01 06 خوب

 61 10 خیلی خوب

 انضباط
 00 0 خوب

 81 96 خیلی خوب

آموزانی که در درس توان بیان کرد که تعداد دانشمی 1با توجه به جدول 

مطالعات اجتماعی نمره خیلی خوب گرفتند و دارای انضباط خیلی خوب بودند بیشتر 

 آموزان است.از سایر دانش

واریانس، انحراف استاندارد، چولگی و های توصیفی متغیرها شامل شاخص

 شود.اند که برای بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده میشدهکشیدگی ارائه
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص9جدول 

 متغیر
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی واریانس

 آزمونپیش

 خودپنداره

 11/1 -81/1 36/1 83/1 معمول

 -11/1 -00/1 01/0 16/0 ایچندرسانه

 -18/1 -98/1 68/1 81/1 ترکیبی

 آزمونپس

 خودپنداره

 -06/0 -13/1 11/0 10/0 معمول

 -61/1 11/1 81/1 81/1 ایچندرسانه

 -11/0 10/1 13/0 01/0 ترکیبی

کمتر باشد  01و  9که قدر مطلق چولگی و کشیدگی به ترتیب از درصورتی

قدر مطلق چولگی و کشیدگی  9با توجه به جدول باشند؛ بنابراین ها نرمال میداده

 باشد که نشان از نرمال بودن متغیرها دارد.می 9و  0متغیرها به ترتیب کمتر از 

آموزان ای بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزش به روش چندرسانهفرضیه اول: 

 تأثیر معناداری دارد.
 های خطا: آزمون لون جهت برابری واریانس0جدول 

F  سطح معناداری 2درجه آزادی  0آزادی درجه 

31/1 9 36 11/1 

است  11/1تر از کوچک Fکه سطح معناداری آماره ازآنجایی 0با توجه به جدول 

د ها تفاوت وجوها برابر نبوده و بین آنبنابراین باید گفت که واریانس خطای گروه

داری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تأثیر جداگانه هر دارد.جدول زیر معنی

 دهد.متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می
 های تدریس: آزمون اثرات بین روش1جدول 

 عمنب
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

معنادار

 ی

مدل 

 شدهاصالح
10/9610 9 69/0111 16/0166 11/1 

 0 36/9811163 رهگیری
36/981116

3 

13/019618

1 
11/1 
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( Sig ،11/111=F=11/1های آموزش )تأثیر جداگانه روش 1با توجه به جدول 

 لحاظ آماری،باشد یعنی به داری میآموزان معنیبر نمره پیشرفت تحصیلی دانش

 باشد.های آموزش متفاوت میمیانگین نمره پیشرفت تحصیلی در بین روش

 
 ای و معمولهای آموزش چندرسانه: تخمین میانگین نمرات یادگیری در روش0نمودار 

خط روش آزمون و طول پارهنمره پیشرفت تحصیلی پس 0با توجه به نمودار 

ن تواآموزش معمول است بنابراین می وشای بیشتر و بلندتر از رآموزش چندرسانه

های روش

 آموزش
80/9131 0 80/9131 60/9019 11/1 

آزمون/پسپیش

 آزمون
91/091 0 91/091 10/003 11/1 

آزمون/پسپیش

آزمون 

های روش

 آموزش

33/081 0 33/081 11/111 11/1 

   10/1 36 11/31 خطا

    81 61/9818100 جمع

    31 19/9639 کل صحیح
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آموزش معمول تأثیر بیشتری  ای نسبت به روشآموزش چندرسانه بیان کرد که روش

 آموزان دارد.بر پیشرفت تحصیلی دانش

 های خطا: آزمون لون جهت برابری واریانس6جدول 

F  سطح معناداری 2درجه آزادی  0درجه آزادی 

11/0 9 36 09/1 

است  11/1تر از کوچک Fکه سطح معناداری آماره ازآنجایی 6با توجه به جدول 

د ها تفاوت وجوها برابر نبوده و بین آنبنابراین باید گفت که واریانس خطای گروه

 دارد.

داری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تأثیر جداگانه هر جدول زیر معنی

 دهد.نشان میمتغیر مستقل بر متغیر وابسته را 
 های تدریس: آزمون اثرات بین روش3جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 11/1 91/0911 16/0111 9 68/9830 شدهمدل اصالح

 11/1 60/0101161 00/9890191 0 00/9890191 رهگیری

 11/1 61/9118 00/9091 0 00/9091 های آموزشروش

 11/1 11/101 81/111 0 81/111 آزمونآزمون/پسپیش

آزمون آزمون/پسپیش

 های آموزشروش
06/190 0 06/190 03/101 11/1 

   11/1 36 69/31 خطا

    81 31/9898036 جمع

    31 90/9100 کل صحیح

( Sig ،03/101=F=11/1های آموزش )تأثیر جداگانه روش 3با توجه به جدول 

باشد یعنی به لحاظ آماری، داری میآموزان معنیپیشرفت تحصیلی دانشبر نمره 

 باشد.های آموزش متفاوت میمیانگین نمره پیشرفت تحصیلی در بین روش
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 های آموزش ترکیبی و معمول: تخمین میانگین نمرات یادگیری در روش1نمودار 

خط روش پارهآزمون و طول نمره پیشرفت تحصیلی پس 1با توجه به نمودار 

یان توان بآموزش معمول است بنابراین می آموزش ترکیبی بیشتر و بلندتر از روش

ت آموزش معمول تأثیر بیشتری بر پیشرف آموزش ترکیبی نسبت به روش کرد که روش

 آموزان دارد.تحصیلی دانش

 گیریبحث و نتیجه

ی بهبود فرایند تحصیلای های مطلوب آموزش ترکیبی و چندرسانهبا توجه به ویژگی

آموزان ی به یادگیری دانششناختی و همچنین و پیشرفت تحصیلی در انگیزهو روان

لی ای بر پیشرفت تحصیهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ترکیبی و چندرسانه

 آموزان در درس مطالعات اجتماعی است.دانش

بر پیشرفت ای نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش آموزش چندرسانه

آموزان در درس مطالعات اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد تحصیلی دانش
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ای سبب پیشرفت تحصیلی توان بیان کرد که روش آموزش چندرسانهبنابراین می

 هایی حاصل با نتایج پژوهشگردد. یافتهآموزان در درس مطالعات اجتماعی میدانش

کنند روش آموزش ( که بیان می0911پور )پور و موسوی( و امیر1101) 0او و ووسی

آموزان ای سبب بهبود فرایند آموزش و درنتیجه پیشرفت تحصیلی دانشچندرسانه

ای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات باشد. آموزش چندرسانهگردد همسو میمی

ا کیفیت و کارایی آموزش است؛ این فناوری ابزاری نیرومند و قوی برای ارتق

خوش تغییر قرار های سنتی آموزش را دستای که شیوهگونهآموزان است بهدانش

های درس نباشد. آموزش که نیاز به حضور فیزیک در کالسطوریدهد بهمی

آموزان در عصر اطالعات ای به گسترش دانش و افزایش یادگیری دانشچندرسانه

های من خاطر محبوبیت این روش آموزشی در نظاکند به همیکمک فراوانی می

ای سرعت در حال گسترش است. از مزایای آموزش چندرسانهآموزشی جهان به

توان به استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری، تمرین بیشتر برای رسیدن به می

 حد تسلط، تسهیل مشارکت برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم، تسهیل تکرار درس برای

ز پذیر بودن در مقابل نیاصرفه بودن ازنظر اقتصادی، انعطافکاربرد مجدد، مقرون و به

یادگیرندگان، برقراری تعامل و رابطه دوسویه بین کاربران و فراهم آوردن محیط 

 آموزان بهیادگیری دوستانه اشاره کرد که همه این عوامل سبب افزایش رغبت دانش

 گردد.گیری تحصیلی آنان میمشارکت در یادگیری و گسترش در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش آموزش ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی 

وان تآموزان در درس مطالعات اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد بنابراین میدانش

وزان در آمبیان کرد که روش آموزش ترکیبی سبب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

های طای، ویر و ی حاصل با نتایج پژوهشگردد. یافتهمی درس مطالعات اجتماعی

کنند روش آموزش ( که بیان می0910شیرسوار )اندیش و رزقی( و نیک1101) 1والک

آموزان به یادگیری و پیشرفت تحصیلی ترکیبی سبب افزایش انگیزه و شوق دانش

یک قدرت باشد. روش آموزش ترکیبی یادگیرنده محور است و گردد همسو میمی

دهد. در این روش آموزش دسترسی به منابع پذیری باالیی را به یادگیرنده میانعطاف

                                                           
0 - Seo & Woo 

1 - Thai, Wever & Valcke 
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ها تصاویر و ها از تمامی اطالعات از قبیل اسناد، فیلمگردد و تا آنآنالین فراهم می

افزار آزمایشگاهی به سهولت و رایگان استفاده نمایند؛ عالوه بر این زمینه ایجاد نرم

 آموزانکند تا دانشآموزان فراهم میهای آنالین را برای دانشو گفتگو کالس مجازی

هایشان حتی در محیط خانه برخوردار از تعامل اجتماعی با معلم و دیگر همکالسی

کننده و توان با تولید محتوای سرگرمباشند. در روش آموزش ترکیبی می

وی یادگیری مبتنی بر بازی سهای جالب و پرطرفدار، فرایند آموزش را بهاستراتژی

آموزان ی درونی به یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشسوق داد و موجب ایجاد انگیزه

گردید. یکی از مزایای بسیار مهم روش آموزش ترکیبی تغییر مداوم فرایند آموزشی 

 هایآن با توجه به محتوای آموزشی است بدین معنی که در این روش آموزشی از روش

آموزان، پیشینه ذهنی و محتوای آموزشی های دانشریس با توجه به ویژگیمختلف تد

شود تا میزان آموزان میشود و این منجر به درگیری تحصیلی دانشاستفاده می

آموزان به باالترین سطح ممکن رسیده و منجر به پیشرفت تحصیلی یادگیری دانش

 آموزان گردد.محسوس دانش

، ی تحصیلیهایی نظیر پایهش دیگری با محدودیتپژوهش حاضر مانند هر پژوه

های پژوهش آموزان مواجه بود. با توجه به یافتهمحتوای یک درس و جنسیت دانش

ای ترکیبی در سایر شود که نسبت به تعمیم روش آموزش چندرسانهپیشنهاد می

های تحصیلی مختلف تالش گردد همچنین در جهت پیشرفت دروس آموزشی و پایه

شناختی مؤثر در افزایش -عنوان یکی از عوامل تحصیلیآموزان بهلی دانشتحصی

یزی رآموزان برنامهی به یادگیری و بهبود فرایند یادگیری دانشنفس، انگیزهعزت

طورکلی پیشنهاد ما به پژوهشگران این است که در جهت کشف تأثیر روش گردد. به

وزان آمیلی، روانی و شناختی دانشای ترکیبی در سایر عوامل تحصآموزش چندرسانه

های آموزشی که سبب پیشرفت همت نمایند همچنین در جهت شناسایی سایر روش

 ریزی و آزمایش نمایند.شود برنامهآموزان میتحصیلی دانش
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