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  چکیده

 کیـ زیفیانتزاعمتنوع در یادگیري مفاهیم  یآموزشيها رسانهاستفاده از  تأثیراز پژوهش حاضر، بررسی  هدف

آمـاري پـژوهش    جامعۀ. دانشگاهی استة پیشدور کیزیفی ـ اضیرۀرشت کیمکانک ـیزیفژهیوحالت جامد 

ـال یندر  کهدهند  کیل میبوستان و گلستان رباط کریم تش ۀدانشگاهی منطق پیش ةآموزان دختر دور را دانش  مس

از  کـه آمـوز بـود    نفر دانش 60آماري پژوهش شامل  ۀنمون.بودند لیتحصمشغول  89- 90یلیتحصدوم سال 

به طـور مسـاوي در دو گـروه آزمـایش و کنتـرل      گیري در دسترس انتخاب و در طرح آزمایشی، طریق نمونه

ید، اسـال (یآموزشـ يها رسانهتدریس خود از انواع آموزانی بودند که در  گروه آزمایش دانش. جاي داده شدند

ـالی کـه گـروه کنتـرل      تفاده کردند؛اس...)اي وسازي رایانهفیلم، آزمایشگاه مجازي، شبیه يریادگیـ يبـرا در ح

ـا از  براي گردآوري داده. استفاده نمودند سیتدرو معمول  یسنتوهیشحالت جامد از  کیزیفیانتزاعمیمفاه ه

ـ انگو  نگـرش سـنجش   يبـرا استانداردشـده   ۀپرسشـنام  کیساخته و محقق یلیتحصشرفتیپیک آزمون   زهی

هـا از  بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   . برخوردار بودند یمناسبو اعتبار  ییرواشده از ساخته يابزارها. استفاده شد

آمـوزان   ت دانـش نمرا نیانگیمنیبدهد که هاي پژوهش نشان مییافته. آمار توصیفی و استنباطی بهره برده شد

وجود ندارد، امـا میـانگین    يداریمعنتفاوت ) پس آزمون(یلیتحصشرفتیپدر آزمون  کنترلو  شیآزماگروه 

با وجـود   کهگفت  توانیمو  داشتداري با گروه کنترل  نمرات نگرش و انگیزش گروه آزمایش، تفاوت معنی

آنان به طـور   زشیانگآموزان، نگرش و  دانش یلیتحصشرفتیپدر  یآموزشيها رسانهنداشتن استفاده از  تأثیر
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  مقدمه

ـ بنمهم و  يها شاخهاز  یکیکیزیفعلم  ـ علـوم   يادی همـواره منشـاء    کـه اسـت   یتجرب

و  یشناسـ  سـت یز، یمیشـ از جملـه   یتجربعلوم  يها شاخهریسايبراياریبسخدمات 

مختلـف   يهـا  حـوزه ، نه تنها در کیزیفشده در علم ذکرنیقوان. بوده است یشناس نیزم

زیـ نيشـهروند روزانـه هـر    یزنـدگ در  بلکه، رندیگیمعلوم و فنون مورد استفاده قرار 

در  کیـ زیفعلـم   ادیـ زتیاهم. کردرا به وضوح مشاهده نیقواننیايریکارگ بهتوانیم

روزانه سـبب شـده اسـت تـا      يها تیفعالدر  يبشرو حل مسائل مختلف  ییگشا مشکل

 کارشناسو متوسطه، ذهن هر  یعمومآموزش  يها دورهدر  ژهیوآموزش اثربخش آن به 

  .کندآموزش علوم را به خود مشغول 

متوسـطه سـبب    ةدور کیـ زیفیدرسۀبرنامو دشوار در  یانتزاعمیمفاهیبرخوجود 

همـراه   ییهـا  چالشآموزان با  معلمان و دانش يبراآنها  يریادگیشده است تا آموزش و 

و آمـوزش   یآموزشـ يزیر برنامهکارشناسانيها تیفعالبخش اعظم  کهيطوربه  شود؛

آمـدن بـر    قیفـا يبـرا یآموزشـ دیجدها و فنون  استفاده از ابزارها، روش ۀعلوم، متوج

ـ برانگ چـالش میمفاهيریادگیلیتسهو  يریادگیی ـ اددهیفراینددر  موجود مشکالت زی

  .آموزان بوده است دانش از ناحیۀ

، يریادگیـ مختلـف آمـوزش و    يهـا  حـوزه اطالعات و ارتباطات به  فنّاوريبا ورود 

. شـده اسـت   جـاد یاکیـ زیفژهیـ وبه  یتجربعلوم  یآموزشيها برنامهدر  یمیعظتحول 

 یحسـ دسـتگاه   کیتحرعالوه بر  کهسازدیمرا فراهم  یطیشراهاوريفنّانیااستفاده از 

ـ ، حرکـت ، رنـگ، صـدا و   ریتصـاو قیـ طرآموزان از  دانش و  یانتزاعـ میمفـاه يریادگی

.کندیملیتسهآموزان  دانش يبرارا  زیانگرب چالش

ـ یتربعلـوم   نینـو يهـا  افتهیۀیپابر  ، یشـکوه و  1386، یشـعبان ؛ 1380، فیسـ (یت

ـ -یاددهیفرایندکی، )1387 ـ بااثـربخش   يریادگی آمـوزان را   دانـش  یذهنـ اقیاشـت دی

دانـش،   ۀفعاالن دیتولاطالعات به سمت  ةرندیگآنان از نقش منفعل  تیهداو با  زدیبرانگ

. را در آنان فـراهم سـازد   زهیانگعالقه و  شیافزاآنان، موجبات  یلیتحصشرفتیپضمن 

اطالعـات و ارتباطـات،    يهافنّاورياز انواع  يریگبهرهتواند با می کیزیفمعلم  ،نیبنابرا

و  زشیانگدرس را جبران نموده و عالوه بر  کالسموجود در  یآموزشمواد  يهایکاست
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  . اهتمام ورزد کیزیفآموزان، به آموزش اثربخش علم  دانش ۀعالقشیافزا

هادسون
1

پکیاستو ) 2003(
2

یانتزاعـ سـخت و   میمفـاه وجود  کهمعتقدند ) 2003(

در سـطح   کیـ زیفیدرسـ ۀبرنام ياجراو  یطراحسبب شده است تا در  کیزیفدر علم 

  : ازنداعبارت کهشودمطرح  زیبرانگمدارس، سه بحث چالش 

  ،کیزیفعلم  يریادگیيبراآموزان  دانش نییپاةزیانگ. 1

بـا   یدرسـ يهـا  کتـاب شـده در  طـرح  یعلمـ يها هینظرو  میمفاهیهماهنگعدم . 2

  ،يریگادیيها تجربه

  .در مدارس کیزیفیدرسۀبرنامياجرانامناسب  يها وهیش. 3

هـا و   برخوردار بوده و موضـوع  يادیزاریبساز رشد  کیزیف، علم ریاخۀدر چند ده

يمحتـوا بـودن   ایـ پوشـرط  . اضافه شـده اسـت   يبشردانش  نیابه  يدیجديها هینظر

و  کیـ زیفمختلف علم  يها طهیحآموزان با  دانش ییآشنايبراتا  کندیمجابیایآموزش

يمحتـوا در  نینوبه طرح مباحث  يا ژهیوروزانه، توجه  یزندگمتعدد آن در  يکاربردها

  . کردیدرسيهاکتابو  یآموزش

گرکا
3

راییمورو  
4

ۀبرنامـ شده در مباحث طرح ادیزبه علت وسعت  معتقدند) 2002(

مطالب مورد  کهودشیم، اغلب مالحظه یدرسيها کتابو حجم محدود  کیزیفیدرس

ـ ادر . شـوند یمهئاراشده و نسبتاً محدود به صورت خالصه یدرسيها کتابنظر در   نی

از  کـه شـوند یملیتبدییها کتابچهمانند دارند، به  هیاليساختارکهها کتابنیاحالت، 

ـ ادر . با هم دارنـد  یاندکیعرضو  یطولاند و ارتباط  شده لیتشکیکوچکيها قطعه نی

ـ ارايطـور یکـ یزیفيهامدلو  نیقوان، ها هینظرهاکتاب آمـوزان   دانـش  کـه انـد   شـده  هئ

ـ نو اصالً چه  آمده است گریدۀینظراز پس  هینظرکیچرا  دانندینم ـ ابـه   يازی  کـار نی

 يریتصـو بـه   تواننـد ینم، کیزیفمیمفاهقطعات مجزا از  ةبا مشاهد ،نیبنابرا. بوده است

ـ انگکـاهش سـبب   یعیوسـ امر به طور  نیا. ابندیدست  کیزیفاز علم  جیراجامع و   ةزی

  .در مقاطع باالتر شده است لیتحصۀو ادام کیزیفمطالعه علم  يبراآموزان  دانش
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3. Greca
4. Moreira
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بـا   یدرسـ يهـا کتـاب طرح شـده در   یعلميها هینظرو  میمفاهیهماهنگدر رابطه با 

، اوسبورنيریادگیيها تجربه
1

نزیکولو  
2

وزان قادر هسـتند  آم دانش ایآ«: ندیگویم) 2001(

؟ »برنـد  کـار خـود بـه    ۀروزان یزندگرا در  یعلمةشدآموخته يها هینظرو  نیقوان، میمفاه

تنهـا عامـل مهـم     يریادگیيمحتوانه چندان دور،  يهاسالدر «: کنندیمسپس اضافه  ناآن

يریادگیـ تیـ موقعبه  دیبا، عالوه بر محتوا، ریاخيهاسال؛ اما در شدیمیتلقيریادگیدر 

لوتیپا. »کرديا ژهیوتوجه  زین
3
و بالت 

4
يریادگیـ شـناخت و   کهمعتقد است  زین) 2006(

افتهیتیموقعدیبا
5
 يریادگیـ و  دهـد یمـ در آن شـناخت رخ   کـه يا نهیزم،نیبنابرا. باشند 

ـ نظربرگرفتـه از   ینـوع امر بـه   نیا. برخوردار است ییسزاب تیاهم، از ردیگیمصورت  ۀی

یاجتمـاع ـ  یفرهنگـ یـی گرا ساختن
6

یگوتسـک یو
7

بـر   طیمحـ و  نـه یزمتـأثیر و ) 1978(

و چنـد   یتعـامل يسـاز  هیشـب يافزارهـا  نـرم ژهیـ وبـه   یآموزشيها رسانه. است يریادگی

اطالعـات و فـراهم سـاختن زمینـه و      فنّـاوري نینـو يها افتهیاز  يریگ بهرهبا  هايا رسانه

ـ فعالزنـدگی و  علـوم را در  ادگیري جذاب، آثار مثبت یـادگیري  محیط ی  ۀروزانـ يهـا  تی

راثو(گذارندیمشینماآموزان به  دانش
8

کانوِيو  2005، 
9
  ،1997.(  

در رابطه با اثربخش بودن آمـوزش   کشوردر داخل و خارج از  يمتعدديها پژوهش

اطالعـات و ارتباطـات انجـام     فنّـاوري يریکارگ بهبا  یدرسيها موضوعریساو  کیزیف

 ةآمـوزش فیزیـک دور   ةژیـ ویتعـامل يافزار نرمضمن تهیه ) 1382(يریشب. گرفته است

آموزان مـورد بررسـی   شناختی و عاطفی دانش يرفتاريها هدفآن را بر  تأثیرمتوسطه، 

باعـث پیشـرفت    يا انـه یرايهـا يا رسـانه نتیجه گرفت که استفاده از چند  يو. قرار داد

ـ ا. ش آنان نداردي بر انگیزش و نگرتأثیرشود اما آموزان می تحصیلی دانش پـژوهش   نی

ـ فراینـد اي در استفاده از چندرسانه تأثیریکی از بارزترین  را تعامـل   يریادگیـ ی ـ اددهی

                                                                                                                              
1. Osborn
2. Collins
3. Pilot
4. Bulte
5. Situated learning
6. Socio Cultural Perspective
7. Vygotsky
8. Rao
9. Conway



47    ...یآموزشي ها رسانهاستفاده از  ریثأتی بررس 

ـ ادر  کـه دانـد و معتقـد اسـت    آموزان با یکـدیگر و بـا معلـم مـی     دانش ادیز روش،  نی

  .کنندیمشرکتيریادگیطور فعاالنه در  آموزان به دانش

انیبدر
1

اطالعات و ارتباطـات بـر سـطح سـواد      فنّاوريأثیرتیبررسضمن ) 2008(

ـ اسـتفاده از   کـه متوسطه، معتقـد اسـت    ةآموزان دور دانش یمیش یآموزشـ طیمحـ کی

 یمیشـ بر رشد سواد  يادیزتأثیرتواندیم، یآموزشيها رسانهشده با  يسازیغنيمجاز

  .آموزان داشته باشد دانش

مشـارکتی بـه کمـک رایانـه را در      دکتراي خود آمـوزش  ۀدر رسال) 1386(فرهادیان 

و  یطراحـ يبـرا جدید  يالگوهاۀضمن ارائ يو. قرار داد یبررسآموزش ریاضی مورد 

، اسـتفاده  یاضـ یرآموزش  يبراافزار یادگیري مشارکتی  ساخت محتواي الکترونیکی نرم

آمـوزان   در دانـش  لهئمسـ مهارت حـل   تیتقوو  یلیتحصشرفتیپاز این روش را براي 

  .داندیماثربخش 

در آمـوزش   يا چندرسانهيافزارها نرماستفاده از  تأثیردر پژوهشی ) 1385(مژده آور 

در مقایسـه بـا روش تـدریس     وهیشـ نیاکهافتیدرقرار داد و  یبررسرا مورد  یاضیر

ــه  کمــکســنتی و معمــول در مــدارس، ضــمن  ــب  ۀ، عالقــیاضــیریمفهــوميریادگی

  .دهدیمشیافزاآموزان به درس ریاضی را  دانش

سنتی را بر پیشـرفت   ةافزار آموزشی و شیوآموزش به کمک نرم تأثیر) 1382(ذاکري 

نتایج پژوهش وي بر ایـن  . آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار داد تحصیلی دانش

افـزار آمـوزش   آموزانی که با اسـتفاده از نـرم   امر داللت دارد که پیشرفت تحصیلی دانش

او در فرضـیات  . بینندسنتی آموزش می ةآموزانی است که به شیو بینند، بیشتر از دانشمی

، دو )لیـ تحلو  هیـ تجزدانش، درك، کـاربرد،   بیترتبه (یشناختفرعی خود چهار سطح 

آمـوزان   شود که در تمام سطوح ذکر شده، دانـش گروه را با هم مقایسه کرد و متذکر می

  .اندتهگروه آزمایش، عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل داش

اطالعـات و   فنّـاوري اثـربخش بـودن اسـتفاده از     یبررسـ يبرايادیزيها پژوهش

ـ انگ، نگـرش و  یلیتحصشرفتیپارتباطات در   کشـور آمـوزان در خـارج از    دانـش  زشی

                                                                                                                              
1. Badrian
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اصـلی   مشکالتیکی از  کهشودیممتذکریپژوهشدر ) 1997(کانوِي . گرفته استصورت 

ـ تغها با نگ نبودن آنقرن بیست و یکم، هماهمریکا در مدارس ا . اسـت  فنّـاوري عیسـر راتیی

آمـوزش علـوم در مـدارس     يها وهیشدیبابراي داشتن مدارسی موفق  کهشودیممتذکريو

وي . ابـد یشیافـزا علم و دانـش   ۀآموزان در عرص دانش يمداخودکارزانیمدگرگون شود تا 

ـ باننـد،  را حفـظ ک  یعلمـ آمـوزان مطالـب    کند به جاي اینکه دانـش پیشنهاد می ـا   دی کمـک ب

. رندیبگادیرا  یعلممیمفاههاي چندگانه، از هوش يریگ بهرهو با  یآموزشيها رسانه

درسـی از طریـق    يهـا  برنامهاطالعات و ارتباطات با  فنّاوريدر پژوهشی با عنوان تلفیق 

تد از سوياي رسانهچند ةطراحی پروژ
1
کمـک کید بر این بود کـه بـا   أت) 1997(و همکاران  

ـ تاکمطالعه،  نیادر . کردتر  توان محیط یادگیري را غنیمی یآموزشيها رسانه شـده اسـت    دی

هاي چندگانـه بـراي بسـط تفکـر، مهـارت حـل مسـئله، درگیـر کـردن          توان از هوشمی که

ـارکتی      نیهمچن، انجام پژوهش و يکاوشگرآموز در  دانش جلب نظـر آنـان در یـادگیري مش

دهـد  آموز زمانی رخ مـی کنند که بهترین یادگیري دانشادعا میاین پژوهشگران . کرداستفاده 

 فنّـاوري کنیم که گویند ما باور میاي را خودش تولید کرده باشد و میکه محصول چندرسانه

ی براي تجدید ساختار نیست و جانشینی بـراي ایجـاد یـک    داروی اطالعات و ارتباطات نوش

ـاي  توان با کمک رایانـه و محـیط  می رود، امامحیط واقعی یادگیري به شمار نمی ـاز ه ، يمج

آموز از آنها به عنوان پایگـاهی بـراي تمـرین، پـژوهش و      دانش کهرا فراهم ساخت  یطیشرا

آمـوز فعاالنـه در سـاخت دانـش      در این صورت است که دانش. کنداستفاده  يریادگیعیتسر

بـه طـور خلّـاق بـراي      هـا  و مـوزه  ها شرکتدر مدارس، منازل،  فنّاوريکند و از شرکت می

  .کندیادگیري استفاده می تیفیکافزایش 

کنستانتینوس
2

سیپاپادورو  
3

ویـدئوي   ةهاي بالقو موردي ظرفیت ۀمطالع کیدر ) 2004(

ـیته مـورد بررسـی قـرار دادنـد       أیادگیري فیزیک بـا ت  فراینددیجیتالی را در  . کیـد بـر الکتریس

مفهـومی   فراینـد ۀموجب توسـع  فنّاورياده از استف  کهدهدیمآنان نشان  یپژوهشيها افتهی

  .کندرا تقویت می يکاوشگرهاي  شود و فعالیتفیزیک می

                                                                                                                              

1. Ted
2. Constantinous
3. Papadouris
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اذعـان   تـوان یمـ کشـور گرفته در داخل و خارج از انجام يها پژوهشيبند جمعدر 

اطالعـات و   فنّـاوري بارز  يهاییتواناتواندیميا رسانهچند يابزارهااستفاده از  کهکرد

 لیتسهعالوه بر  هافنّاورينیا. دهد شینماآشکارادرس به طور  کالسدر  ارتباطات را

ـ انگآمـوزان، نگـرش و    دانش یلیتحصشرفتیپبه  کمکو  يریادگیفرایندعیتسرو   زهی

آمـوزش و   فراینديرو شیپمشکالتحل  يبراتوانندیمقرار داده و  تأثیرآنان را تحت 

رنـد یگمـورد اسـتفاده قـرار     یانتزاعـ و  دشـوار  میمفـاه يریادگیـ نیهمچنـ و  يریادگی

  ).1389، ياسفندآبادو شمس  انیبدرپور،  لیاسماع، کبودوند(

فیزیک در آموزش  یآموزشيها رسانهاستفاده از  تأثیرپژوهش در صدد است تا  نیا

ـ ) 2(کیـ زیفیدرسـ کتـاب یانتزاعـ میمفاهاز  یکیکهرا حالت جامد  یدانشـگاه  شیپ

تأثیر، یبررسنیادر . قرار دهد یبررس، مورد شودیمسوب مح) کیزیف-یاضیررشته (

هـا  آن تـأثیر نیهمچنآموزان و  دانش یلیتحصشرفتیپو  يریادگیبر  یآموزشيها رسانه

. مورد مطالعه قرار گرفته است کیزیفآموزان نسبت به علم  و نگرش دانش زهیانگبر

  پژوهشروش

یشیآزمامهینپژوهش از نوع  نیا
1
. اسـت نابرابر انجام گرفتـه   کنترلگروه  ةویشاست و با  

ـ متغدر معـرض   آنکهقبل و بعد از  کهنابرابر مشتمل بر دو گروه است  کنترلطرح گروه   ری

ـ ا). 1385دالور، (رنـد یگیمقرار  سهیمقا، مورد رندیبگمستقل قرار  طـرح   ۀطـرح مشـاب   نی

بـه   هایآزمودنطرح  نیادر  کهتفاوت  نیااست، با  کنترلآزمون با گروه آزمون و پسشیپ

. شـد در دسترس اسـتفاده   يریگ نمونهةویشاز  بلکهاز جامعه انتخاب نشدند  یتصادفطور 

بوسـتان   ۀمنطقـ یدانشگاه شیپةآموزان دور نفر از دانش 217پژوهش را  نیايآمارۀجامع

یلیتحصـ دوم سـال   مسـال ینآمـوزان در   دانش ۀهم. دهندیملیتشکو گلستان رباط کریم 

  . بودند لیتحصمشغول به  یدولتيعاددر مدارس  89- 90

نفـر   30و  شیآزمـا کالسنفر در  30(آموزان دختر  نفر از دانش 60،پژوهش نیادر 

  . مطالعه انتخاب شدند يبرا) درس کالس(خود یعیطبطیمحدر ) گواه کالسدر 

                                                                                                                              

1. Quasi Experimental Design
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يهـا  رسـانه حالت جامـد، از انـواع    کیزیفمیمفاهآموزش  يبرادر پژوهش حاضر، 

اسـتفاده بـه عمـل    ...)اي واسالید، فیلم، آزمایشگاه مجازي، شبیه سازي رایانه(یآموزش

مورد استفاده قرار  اریبسدوره  نیاياجراو  یطراحدر  کهبود  يگریدمنبع  نترنتیا. آمد

 نترنـت یاتیسـا اطالعات الزم، از  يگردآورانجام پژوهش و  يبراآموزان  دانش. گرفت

  .  کردندمدرسه استفاده 

ـ ارابعـد از  . استفاده شد اهیسحالت جامد، از گچ و تخته  کیزیفیسنتدر آموزش   هئ

ـ بقو  خوانـد یمبلند  يصدارا با  کتابآموزان بخش مورد نظر از  از دانش یکیدرس،   ۀی

را در مـورد   یحاتیتوضـ ، معلـم  یروخـوان بعد از اتمام . دادندیمآموزان گوش فرا  دانش

بپرسند و معلـم   شوندینممتوجه  کهرا  ییجاآزاد بودند هر  آموزان و دانش دادیمدرس 

معلـم بـه    از سويدندیرسیمبه نظر مهم  کهیمطالب. دادیمحیتوضمبهم را دوباره  يجا

سـه   يا هفتـه آموزان  دانش. کردندیميبردارادداشتیآموزان  و دانش شدیمگفته  یآرام

طـرح   نیاياجرامدت زمان . تندداش شرکتکیزیفدرس  کالسدر  يا قهیدق90جلسه 

  . دیکشروز طول  30حدود  یشیآزما

ـ ا: یلیتحصـ شرفتیپيها آزمون.1 ـ اسـتفاده در   يبـرا هـا   آزمـون  نی و  آزمـون  شیپ

ـ ارزيبـرا ياریـ معشـدند و   هیتهآزمون  پس شـرفت یپو  یقبلـ يهـا  دانسـته زانیـ میابی

. شـوند یمـ قل محسوب مست ریمتغياجراآموزان در مراحل قبل و بعد از  دانش یلیتحص

ــداد   ــون تع ــر آزم ــؤال28در ه ــهیچهارگزس ــان يا ن ــده از همس ــیگنجش ــؤاالت  ۀن س

 اسـتادان نفر از  3باآنهاییروا. شدانتخاب  کشوراستانداردشده سازمان سنجش آموزش 

ییروا. قرار گرفت یبررسمورد  کیزیفۀبا سابق رانیدبنفر از  6دانشگاه و  کیزیفگروه 

  .برخوردار بود يباالاز اعتبار  کهشدنییتع84/0آزمون  ةساز

ی از مــدارس کــدر یا را شــده، آنهــیطراحــيهــا آزمــونبــراي تعیــین میــزان پایــایی 

و سـپس بـا    قـرار دادیـم  آمـوزان   نفري دانش 20یک گروه  در قالبی منطقه دانشگاه شیپ

ه دست آمـده  ب کرونباخيآلفاکهییآنجااز . شدیبررسها  آن ییایپاروش همسانی درونی 

  . شده از پایایی کافی برخوردار بودندهیتهيها آزمونکهشدبود، مشخص  79/0برابر 

شـده   لیتشـک هیگو22پرسشنامه از  نیا: زهیانگدر  رییتغسنج و  نگرش ۀپرسشنام.2

ـ انگدر  رییـ تغسـنج و   نگـرش  يهـا  پرسشـنامه ، از هـا  هیگوۀیتهيبرا. بود و نگـرش   زهی
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یدالگت(
1

کول، 
2

سـتر یآلو  
3

نیـ گالنیهمچنـ و  2003، 
4

يرازیشـ ، تعصـب  
5

کمنیبـر ، 
6

 ،

افـت یدراز  يریجلـوگ يبـرا البتـه   ؛اسـتفاده شـد   يا نهیگز4کرتیلبه صورت ) 2009

ـ یگزآمـوزان،   دانـش  ۀکاران محافظهيها جواب در ایـن  . شـد حـذف  ) متوسـط (سـوم   ۀن

. ی منفـی بودنـد  داراي بار عـاطف  هیگو6بار عاطفی مثبت و  يداراهیگو16پرسشنامه،  

 1االت داراي بار منفـی از  ؤو س 1به  4داراي بار عاطفی مثبت از  يها الؤسدهی به  نمره

هـر فـرد از    ةنمـر . متغیـر بـود   88تا  22نمرات این مقیاس بین  ۀدامن. انجام گرفت 4به 

  ).1382، يریشب(دست آمد ه مختلف ب يها هیگوجمع زدن نمرات 

يروپرسشنامه بـر  . هم ارز استفاده شد يها فرماز روش ابزار  نیاییایپانییتعيبرا

هـا بـه    از فـرم  یکـ یابتـدا  . به اجرا در آمـد  یدانشگاه شیپةدورآموزان  نفر از دانش 20

ـ نگـر یدهفته، فرم هـم ارز   کیآموزان داده شد و بعد از  دانش ـ اختدر  زی آنـان قـرار    اری

رسونیپیهمبستگبیضرسپس از فرمول . گرفت
7

نمرات دانـش   یهمبستگنییتعيبرا

  .دست آمده ب 87/0پرسشنامه حدود  نیايبراییایپابیضر. آموزان استفاده شد

يصورییروانییتعيبرا
8

و علـوم  ) نفر 3(آزمون، از نظر متخصصان آموزش علوم  

سازه ییروانییتعيبرا. استفاده به عمل آمد) نفر 3(یشناسروانو  یتیترب
9

، بـا اسـتفاده   

نیـی تع93/0آزمـون   ةسـاز ییرواهم ارز،  يها آزموناز  یکیآموزان در  انشاز نمرات د

  .اعتبار باال بود ةدهند نشان کهشد

آمـوزان داده   دوره بـه دانـش   يانتهـا در  يگریددر ابتدا و  ۀپرسشناميها فرماز  یکی

بـر نگـرش    یآموزشـ يهـا  رسـانه اثر استفاده از  یبررسیاصل، هدف فرایندنیادر . شد

  . بود کیزیفدرس  ۀمطالعيبراآنهاةزیانگو  کیزیفآموزان نسبت به علم دانش

میانگین و انحراف معیـار   ۀها از آمار توصیفی شامل محاسب براي تجزیه و تحلیل داده

                                                                                                                              
1. Dalgety 
2. Coll
3. Alister
4. Glynn
5. Taasoobshirazi
6. Brickman
7. Pearson Coefficient Correlation
8. Face Validity
9. Construct Validity
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مطالعه، در بخش آمـار اسـتنباطی از    نیاهاي مستقل در  دلیل وجود گروه به. استفاده شد

هـاي  گروه tر بودن تفاوت بین دو گروه، از آزمون بررسی معنادا يبراو  انسیوارلیتحل

  . مستقل استفاده به عمل آمد

  ها افتهی

، بـر پیشـرفت   کیزیفیانتزاعمیمفاهآموزش  يبرایآموزشيها رسانهيریکارگ بهآیا  .1

  مثبت دارد؟ تأثیرآموزان  تحصیلی دانش

 شیآزمـا وه آزمون دو گر و پس آزمون شیپنمرات  یفیتوص، اطالعات )1(در جدول

  .دیکنیمرا مالحظه  کنترلو 

  کنترلو  اطالعات توصیفی نمرات پیش آزمون دو گروه آزمایش )1(جدول

  نیانگیم  تعداد  گروه  آزمون

انحراف 

  اریمع

  انسیوار

اختالف 

  نیانگیم

tمقدار

درجه 

  يآزاد

تفاوت 

انحراف 

اریمع

 شیپ

  آزمون

3072/5113/3693/9  شیآزماگروه 

54/0  62/0  58  464/0  

26/6577/3798/12  30  کنترلگروه 

پس 

  آزمون

3039/23948/2692/8  شیآزماگروه 

8/0  04/1  58  464/0  

59/22181/3120/10  30  کنترلگروه 

  

نمـرات بـه دسـت آمـده      نیانگیمۀ، مقایسشودیمدهید)1(در جدول کهطور  همان

حالت جامد  کیزیفمیمفاهمربوط به  يها هدانست شیپنشان داد، با اینکه دو گروه از نظر 

و میـانگین پـس    59/22آزمون گروه کنترل برابـر  میانگین پس اماهم سطح بودند،  باًیتقر

ـ براي آزمون معنادار بودن اخـتالف  . بود 43/23آزمون گروه آزمایش برابر   نیانگیـ منیب

  . شدمستقل استفاده  يها گروه tو پس آزمون از آزمون آزمون شیپنمرات 

معنـادار بـودن تفـاوت     یبررسـ يبرامستقل  يهاگروهtآزمون  جینتا)2(در جدول 

  .آورده شده است کنترلو  شیآزمادو گروه  يبراآزمون  نمرات پس نیانگیم
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نمرات پس  نیانگیممعنادار بودن تفاوت  یبررسهاي مستقل براي  گروه tنتایج آزمون )2(جدول

  کنترلو شیآزمادو گروه  يبراآزمون 

  نمرات پس آزمون یژگیو

  دو گروه يبرا

 tمقدار 

  محاسبه شده

 tمقدار

  جدول

ۀ درج

  آزادي

سطح

  داري معنی

تفاوت 

  میانگین

با فرض برابر بودن 

  ها واریانس
04/167/158319/0  799/0

با فرض برابر نبودن 

  ها واریانس
09/1  67/1  58  317/0  799/0  

است که  04/1دست آمده برابر ه ب  t، مقدارشودیمدهید)2(در جدول  کهطور  همان

معنادار  انگریب، )است α=05/0داري  از سطح معنی تر بزرگکه (3/0يداریمعنبا سطح 

 95با  ،نیبنابرا. است کنترلو  شیآزماآزمون دو گروه نمرات پس نیانگیمنبودن تفاوت 

شـرفت یپدر  يتـأثیر یآموزشـ يهـا  رسـانه اسـتفاده از   کهگفت  توانیمنانیاطمدرصد 

  .حالت جامد ندارد کیزیفیانتزاعمیمفاهدركآموزان و  دانش یلیتحص

آمـوزان نسـبت بـه     نگرش دانـش  رییتغموجب  یآموزشيها رسانهيریکارگ بهآیا .2

  شود؟ می کیزیفعلم 

 کنترلو  شیآزمادو گروه  نیبیسنج نگرشيها آزمونمربوط به  یفیتوصاطالعات 

  .آورده شده است )3(در جدول 

  کنترلو  شیآزمادو گروه  نیبیسنجنگرش  يها آزموناز  یفیتوصاطالعات  )3(جدول 

  نیانگیم  تعداد  گروه  ها آزمون
انحراف 

  اریمع
  انسیوار

اختالف 

  نیانگیم
Tمقدار  

ۀدرج

  يآزاد

تفاوت 

انحراف 

اریمع

 شیپ

  آزمون

گروه 

  شیآزما
3027/7603/1470/196

73/0  19/0  58  13/1  

7716/1506/230  30  کنترلگروه 

  پس آزمون

گروه 

  شیآزما
3086/8600/1116/121

89/9  77/2  58  16/0  

97/7616/1153/259  30  کنترلگروه 
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آزمـون و  میـانگین نمـرات پـیش    ۀ، مقایسـ شودیمدهید)3(در جدول  کهطور  همان

نمـرات دو گـروه در    نیانگیـ مکـه دهـد یمـ نشان  کنترلو  شیآزماآزمون دو گروه پس

. شـود ینمـ دهیدآنهانیبيمعناداربرابر است و اختالف  باًیتقریسنج نگرشآزمون پیش

تفـاوت   کـه شودیمدو گروه مشاهده  یسنج نگرشآزمون  نمرات پس نیانگیمیبررسبا 

 01/0داري  تفاوت میانگین دو گروه با سطح معنـی . آنها وجود دارد نیبيا مالحظهقابل 

  . است 89/9برابر 

و  شیآزمـا آزمـون دو گـروه    نمرات پس نیانگیمبودن تفاوت  داریمعنیبررسيبرا

يبـرا مسـتقل   يهاگروهtآزمون  جینتا. مستقل استفاده شد يها گروهt، از آزمون کنترل

در  کنتـرل و  شیآزمادو گروه  یسنج نگرشنمرات  نیانگیممعنادار بودن تفاوت  یبررس

  .ه شده استآورد )4(جدول 

نمرات  نیانگیممعنادار بودن تفاوت  یبررسهاي مستقل براي  گروه tنتایج آزمون )4(جدول 

  کنترلو  شیآزمادو گروه  یسنجنگرش 

  و آزمون شیپنمرات  یژگیو

  دو گروه يبراپس آزمون 

  tمقدار 

  درجه

  آزادي

  سطح

  داري معنی

اختالف 

  میانگین

  آزمونشیپ

 با فرض برابر بودن

  ها واریانس
201/05884/073/0

با فرض برابر 

  ها نبودن واریانس
201/058  84/073/0

  آزمونپس

با فرض برابر بودن 

  ها واریانس
48/258  008/089/9

با فرض برابر 

  ها نبودن واریانس
77/258  006/089/9

سـطح  بدسـت آمـده بـراي      t، چون مقدارشودیمدهید)4(در جدول  کهطور  همان

بیشـتر  ) 67/1(جـدول    tبه دست آمده است و مقـدار آن از  77/2مقدار01/0يداریمعن

تفـاوت   کنتـرل و  شیآزمـا سنج هـردو گـروه    هاي پس آزمون نگرشاست، بین میانگین

ـ کـه کردادعا  توانیمنانیاطمدرصد  99با  ،نیبنابرا. وجود دارد يداریمعن نگـرش   نیب

امـر   نیا. وجود دارد يمعنادارتفاوت  کیزیفبطه با علم در را کنترلو  شیآزمادو گروه 
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بـر   یآموزشيها رسانهمثبت استفاده از  تأثیریعنیپژوهش  ۀیفرضکهاست  نیایمعنبه 

  . قرار گرفته است تأییدمورد  کیزیفآموزان نسبت به علم  نگرش دانش

وزان بـراي  آمـ  دانـش  ةموجب باال رفـتن انگیـز   یآموزشيها رسانهيریکارگ بهآیا  .3

شود؟ می کیزیفۀمطالع

ـ انگسـنجش   يهـا  آزمـون مربوط بـه   یفیتوصاطالعات  دوگـروه نیبـ یدرونـ زشی

  .دیکنیممالحظه  )5(را در جدول  کنترلو  شیآزما

  کنترلو  شیآزمادو گروه  نیبیدرونزشیانگسنجش  يها آزموناز  یفیتوصاطالعات  )5(جدول 

  نیانگیم  تعداد  گروه  ها آزمون

انحراف

  اریمع

  انسیوار

اختالف 

  نیانگیم

tمقدار  

ۀدرج

  يآزاد

تفاوت 

انحراف 

اریمع

 شیپ

  آزمون

گروه 

  شیآزما
3070/10426/1447/203

15/3  80/0  58  88/1  

55/10114/1644/260  30  کنترلگروه 

پس 

  آزمون

گروه 

  شیآزما
3039/10900/1161/202

91/8  28/2  58  92/4  

48/10092/1552/253  30  کنترلگروه 

آزمـون و   میـانگین نمـرات پـیش    ۀ، مقایسـ شودیمدهید)5(در جدول  کهطور  همان

دهد نشان می کنترلو  شیآزماآموزان دو گروه آزمون سنجش انگیزش درونی دانش پس

ـ ماما تفـاوت   شودینمدهیدآزمون شیپنمرات  نیبيداریمعنتفاوت  که نمـرات   نیانگی

تفـاوت   کـه اسـت   91/8دو گروه مورد مطالعه برابر  یدرونزشیگانآزمون سنجش پس

  . شودیماي محسوب قابل مالحظه

و  شیآزمـا آزمـون دو گـروه    نمرات پس نیانگیمبودن تفاوت  داریمعنیبررسيبرا

هاي مسـتقل بـراي    گروه tنتایج آزمون . مستقل استفاده شد يها گروهt، از آزمون کنترل

 کنتـرل و  شیآزمادو گروه  زشیانگنمرات سنجش  نیانگیمفاوت معنادار بودن ت یبررس

  .آورده شده است )6(در جدول 
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نمرات  نیانگیممعنادار بودن تفاوت  یبررسهاي مستقل براي  گروه tنتایج آزمون )6(جدول 

  کنترلو  شیآزمادو گروه  زشیانگسنجش 

و پس  آزمون شیپنمرات  یژگیو

  دو گروه يبراآزمون 

  رجه آزاديد  tمقدار 

سطح 

  داري معنی

اختالف 

  میانگین

  آزمونشیپ

با فرض برابر بودن 

  ها واریانس

11/158269/015/3  

با فرض برابر نبودن 

  ها واریانس

80/058  270/015/3  

  آزمونپس

با فرض برابر بودن 

  ها واریانس

99/158  05/091/8

با فرض برابر نبودن 

  ها واریانس

28/258  04/091/8

محاسـبه شـده بـراي سـطح       t، چون مقدارشودیمدهید)6(در جدول  کهطور  همان

بیشـتر  ) 67/1(جـدول    tبه دست آمده است و مقدار آن از 28/2مقدار04/0يداریمعن

 کنتـرل و  شیآزمـا هردو گـروه   یدرونزهیانگآزمون سنجش هاي پساست، بین میانگین

ـ کـه کـرد ادعا  توانیمنانیاطمدرصد  96با  ،نیرابناب. وجود دارد يداریمعنتفاوت  نیب

وجـود   يمعنـادار تفـاوت   کیـ زیفدرس  ۀمطالعـ  يبراکنترلو  شیآزمادو گروه  زهیانگ

شیافـزا موجـب   يا رسـانه چند  يابزارهااستفاده از  کهاست  نیایمعنامر به  نیا. دارد

  .شودیمکیزیفدرس  ۀمطالع يبراآموزان  دانش یدرونزهیانگ

  يریگ جهینت

شـرفت یپمتعـدد در   یآموزشـ يهـا  رسـانه تـأثیر پژوهش حاضـر در راسـتاي بررسـی    

انجـام   کیـ زیفدر درس  یدانشـگاه  شیپةآموزان دور ، نگرش و انگیزش دانشیلیتحص

ـ ژهیـ ویلیتحصـ شـرفت یپآزمـون   يهـا  سـؤال یطراحـ در . گرفته است و  آزمـون  شیپ

، یدانشـ ۀطـ یحدر سـه   کیـ زیفیدرسۀبرنامشده شد تا اهداف قصدآزمون، تالش  پس

ـ  خـوش و  یصدراالشـراف (یکـ یزیفسواد  ينشانگرهانیهمچنو  ینگرشو  یمهارت ، نیب
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در  یآموزشيها رسانهآموزان بر نقش  اغلب دانش کهنآبا . ردیگمورد توجه قرار ) 1387

اول  هیفرضـ داشتند، امـا   دیتاککیزیفیانتزاعدشوار و  میمفاهيریادگیعیتسرو  لیتسه

ــژ ــیوهش پ ــرفتیپیعن ــش ــتریبیلیتحص ــش ش ــوزان در درس  دان ــزیفآم ةدور کی

ـ ا. قـرار نگرفـت   تأییـد مـورد   یآموزشيها رسانهاستفاده از  قیطراز  یدانشگاه شیپ نی

، )1382(، شـبیري )1383(، گلـزاري )1385(، مژده آور)1386(فرهادیان يها افتهیبا  جهینت

در  کـه ، )1381(یجانیاسـف نیهمچنـ و ) 1386(فـروش  و حـج  یاورنگـ ، )1382(ذاکري

در افزایش یادگیري و پیشرفت تحصـیلی   یآموزشيها رسانههاي خود به نقش پژوهش

  .  دارد رتیمغااند،  آموز اشاره کردهدانش

در  یآموزشـ يهـا  رسـانه نبـودن   ایـ و اثربخش بـودن   یپژوهشيها افتهیتناقض در 

ژوهشـگران عوامـل و   از پ یبرخـ آموزان سبب شـده اسـت تـا     دانش یلیتحصشرفتیپ

بعضـی از پژوهشـگران   . قرار دهنـد  یبررسمورد  فرایندنیادر  زینرا  يگریديرهایمتغ

برخـی از   يهـا  افتـه یعلـل نـاهمخوانی    وجويجستبه ) 2001(نزیکولنظیر اسبورن و 

 یآموزشـ رسـانه علت این ناهمخوانی به نوع  کهکردنداند و مشاهده  ها پرداخته پژوهش

  .تحصیلی مرتبط است ۀ، زمان و حتی پاییدرساز آن، موضوع  استفاده ةویشو 

دو گروه،  یلیتحصشرفتیپنمرات آزمون  نیانگیمدر  اندكپژوهش، تفاوت  نیادر 

 یدانشـگاه  شیپدر مقطع  کهیآموزان دانششتریب. داشته باشد تواندیمیمختلفيها علت

ـ ادر  تیموفق. شوندیمآماده ها دانشگاهيورودآزمون  يبراهستند،  لیتحصمشغول   نی

حج فروش، (است  شتریبۀمطالعيبرايقویمحرکاز آن،  یناشيها استرسها و  آزمون

، )کیـ زیف-یاضیرۀرشت ژهیوبه (آموزان  دانش کهستیندور از انتظار  ،نیبنابرا). 1381

يریادگیـ يبـرا یمضاعف، تالش ها دانشگاهيوروديها آزمونبهتر در  ۀرتب کسبيبرا

  .داشته باشند کیزیفدرس  تر قیعمو  شتریب

ـ اکـه معتقدنـد   یآموزشـ يها رسانهطرفداران استفاده از  شیافـزا روش موجـب   نی

 آنهـا یلیتحصـ شـرفت یپقیـ طرنیاو از  شودیمشتریبۀمطالعيبراآموزان  دانش ةزیانگ

لعـه را  مطا يبراالزم  ةزیانگکنترلو  شیآزماهر دو گروه  ،مطالعه نیادر . شودمیمحقق 

ـ با. مشاهده  نشـد  یچندانتفاوت  نآنایلیتحصشرفتیپدر  ،لیدلنیهمداشتند و به   دی

ۀمطالعـ  يبـرا يقـو یمحرکـ هـا  دانشگاهيوروددر آزمون  تیموفقتوجه داشت گرچه 
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کـاربرد و  میمفـاه قیـ عمدركيبـرا یاساساست؛ اما لذت بردن از مطالعه عامل  شتریب

اسـتفاده   کـه معتقد بودند  شیآزماآموزان گروه  دانش. مختلف است يها تیموقعدر  هاآن

  . است کردههیهدنآنام با لذت را به أتو يریادگی، یآموزشيها رسانهاز 

چنـد مـورد از    کـه علت داشته باشـد   نیچندتواندیمو بهبود نگرش  زهیانگشیافزا

  :اند از عبارت ها آن

  ،يریادگیفرایندآموزان در  فعال بودن دانش .الف

  لم،و مع گریکدیآموزان با  تعامل مناسب دانش .ب

  ،یانتزاعدشوار و  میمفاهملموس و قابل فهم بودن  .پ

  ،»و دانستن دركيبراازین« بر اساس  یعلممیمفاهيریادگی.ت

  .میمفاهارتباط  ةریزنجحفظ  .ث

ــورگ ب
1

ــانوي )2004( ــدرا)1997(، ک ، چان
2
ــلو   ودی

3
ــ)  2008( ــش  یهمگ ــر نق ب

میمفـاه تـر  قیـ عمدركبـه   کمـک و  يریادگیـ طیمحيسازیغندر  یوزشآميها رسانه

ــ ــتاکیانتزاع ــد دی ــایدهو. دارن س
4
ــلواناتان  و س

5
ــو )  2005( ــادورنیهمچن سیپاپ

6
  ،

وینیکنستانت
7

یراتسیکو  
8

عـالوه   يا رسـانه چند  يابزارهااستفاده از  که، معتقدند )2008(

 شیافـزا کیـ زیفمیمفـاه دركمطالعه و  يبراآموزان را  دانش ةزیانگ، يریادگیلیتسهبر 

ـ ادر . کنندتا درك بهتري از مفاهیم فیزیکی پیدا  کندیمکمکنابه آن داده و راهبـرد،   نی

و حـل مسـئله،    يکاوشـگر يبـرا آنـان   قیتشوآموزان و  دانش يبراطرح مسائل جذاب 

ـ ن«کـرد یروبه صورت گام به گـام بـه   » به دانستن ازین« کردیروتا  شودیمسبب  بـه   ازی

لوتیپـا (شـود   لیتبـد » ها دانش و آموخته کاربرد
9

یبـالت و  
10

 نیـ ايهـا  افتـه ی). 2006، 

شـده در  آموختـه  میمفاهیاجتماعو  یصنعتيکاربردهاشینماتأثیرپژوهش در رابطه با 

                                                                                                                              
1 Bourg
2 Chandra
3. Lioyd
4. Sidhu
5. Selvanathan
6. Papadouris
7. Constantinou
8. Kyratsi
9. Pilot
10. Bulte
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حالـت جامـد بـا     کیـ زیفمیمفـاه بهتر  دركمطالعه و  يبراآموزان  دانش ةزیانگشیافزا

سیانیـ مویجيهـا  افتهی
1

سیکـوم و 
2

مـاهررا  نیهمچنـ و ) 2001(
3

سـتا یبارو  
4

)2008 (

  .دارد ییهمسو

مانند نمایش یک تصـویر، اجـراي    يا رسانهچند يابزارهااستفاده از انواع  شکبدون 

، یعلمـ ةدیـ پدیک آزمـایش در آزمایشـگاه یـا بـه صـورت مجـازي، نشـان دادن یـک         

  .کنندیزه نقش مهمی ایفا میهمه در ایجاد انگ... اي، نمایش فیلم وسازي رایانه شبیه

ـ تغپژوهش در رابطه با  يها افتهییبررس آمـوزان نسـبت بـه علـم      نگـرش دانـش   ریی

توانسـته اسـت بـر نگـرش      يا رسـانه چنـد   يابزارهـا اسـتفاده از   کـه نشـان داد   کیزیف

امر عالوه بـه ارتبـاط    نیا. داشته باشد يا مالحظهقابل  تأثیر، شیآزماآموزان گروه  دانش

ــ ــماهه داشــتن ب ــاوريتی ــاربردو نقــش آن در  فنّ ــهســاختنيک ــا آموخت  یعلمــيه

ـ ماهآموزان، بـه   دانش  میمفـاه يکاربردهـا ةمشـاهد . ارتبـاط دارد  زیـ نکیـ زیفعلـم   تی

آمـوزان   دانـش  يبـرا ها طهیحریساو  یاجتماع، یصنعت، یعلميها نهیزمشده در آموخته

ـ ا. دهـد یمـ قـرار   تأثیرتحت  کیزیفرا نسبت به علم  ناآنجذّاب بوده و نگرش  امـر   نی

و  يکاوشـگر فـراوان در   ۀعالقآموزان با  دانش کهدهدیمبه وضوح خود را نشان  یزمان

ـ افکـار کننـد یمـ و تـالش   شوندیمحل مسئله وارد  فرایند خـود را در قالـب    ۀنوآوران

  .گذارند شینمابه  زیبرانگ چالشیعلماالت ؤو طرح س شتریبۀمطالع، یکالسيها بحث

الورنس يها افتهیامر با  نیا
5

جـذاب، متنـوع    یطیمحبر فراهم ساختن  یمبن) 1995(

ـ تغو  يا رسـانه چند يابزارهـا قیـ طراز  یعلمـ میمفاهحیصحدركيبراو ملموس   ریی

ـ فعالآن در  يکاربردهـا و  کیـ زیفآموزان نسبت به علـم   نگرش دانش روزمـره  يهـا  تی

بورگ يها افتهینیهمچن. دارد یهمخوان
6

استفاده  کهمهم است  نکتهنیاانگریب) 2004(

تواند عالقه و اشتیاق به یادگیري را عالوه بر تغییر نگرش، می يا رسانهچند  يابزارهااز 

اسـتفاده   کهشودیمادآوریبورگ،  يها افتهیتأییدضمن  ،پژوهش حاضر. تقویت کند زین

                                                                                                                              
1. Jimoyiannis
2. Komis
3. Maherrera
4. Barista
5. Lawrence
6. Bourg
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ـ به  کمکعالوه بر  یآموزشيتکنولوژاز  و دشـوار   یانتزاعـ میمفـاه یمفهـوم يریادگی

آموزان  تا دانش شودیمآموزان داشته و سبب  دانش يمداخودکاردر  يادیزتأثیر، کیزیف

  . کنندشرکتیعلميها بحثفعاالنه در 

ياجـرا و  يریـ گ نمونهموجود در  يها تیمحدودبه علت  کهکرداذعان  دیبادر انتها 

 نیـ ايهـا  افتهیتوانینم،يآمارۀبودن جامعه و نمون کوچکنیهمچنطرح و  یشیآزما

يهـا  افتـه یهر چنـد پـژوهش حاضـر    . داد میتعميتر بزرگيآمارۀپژوهش را به جامع

و  امکانـات ، تیجنسـ است اما الزم اسـت تـا بـا در نظـر گـرفتن       کردههائاريارزشمند

 یلیتحصـ شـرفت یپدر  يا رسانهچند  يابزارهاتأثیر، یلیتحصمختلف  يها هیپانیهمچن

  .مورد مطالعه قرار داد تر عیوسیپژوهشطرح  کیرا در آموزان  دانش
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