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 زقفزه

هاا  باا   های حاکم بر آنهای آموزشی و فعالیتنظام
توجه به پیشرفت جواما،  هواوا د تخاش وغ ترییار و     

اند  به این خبب  وظیفاه و مئالولیت مع ام    تدتحوّل بو
تار شادد اخاتی تینار     امروز نئبت به گذشاشه خاینین  

های آموزشی خیشی  جامعه و افارات آن  توان با  وغنوی
با توجاه باه   [ی 9] خوی یک تحوّل شنرف خوق تات ا به

نقش واهویشای کاه کاا  مع واان  وی تاناش آماوزان       
ئیر تد یس  کوشرین وت مجووع بر جامعه تا ت باید ت  م

خطا  ا تاششه باشید وت  اصل  خطایی نشواناد ت  مئایر   
وظیفاه   پس]2[یامکان بروز بیابد  یاتگیری تانش آموزان 

های ع وی خیئشم آموزشی و مع وان  تیها انشقال واقعیت
ی باید چنونه اندیشیدن و چنونه آموخشن  ا به [3]نیئت 

ز وظاای  مهام   بیاابراین یکای ا   [ی4] بیاموزندشاگرتان 
خیئشم آموزشی توجه باه نحاود آماوزغ یاتگیرنادگان     

الن اخت   شددبیان  تعا ی  مشفاوتی از آموزغ باشدمی
(  آموزغ  ا  وند حل مئل ه 2115 2نقل از  ائو) 9گانیه
نامد که هدف از آن تئهیل یاتگیری فراگیر اخاتی او  می

تاناد کاه باا ات ااا تادابیر      مع م  ا مئلول آموزغ می
باه   [ی5] کیاد موزشی و مدیریشی  نقش خوت  ا ایفا مای آ

بیانی تینر  نقش مع م به توزی، و انشقال صِرف اطالعات 
شوتی نقش مع ام  تئاهیل فراییاد یااتگیری     محدوت نوی

یکی از عوامل مهم ت  ا ائه میاخب اطالعاات  [ی 6] اخت
هاای  گیاری از  خاانه  و تئهیل فراییاد یااتگیری  بهارد   

یاد تاد یس اخاتی کاا برت وخاایل و      آموزشی ت  فرای
های آموزشی از تیربااز و شااید از زماان شاروع      خانه

ها ت  جوام، بشری مرخوم و مشداول باوتد  اولین آموزغ
تصاو  نواوت کاه ت  آن از     توانمیو کوشر آموزشی  ا 

کییدد فرایید یاتتهی یااتگیری  های تئهیلوخی ه یا  خانه
 ازجو اه این موضوع   به تلیل اهویت [ی7] اخشفاتد نشوت

های انواع وخایل و  خانهوظای  مهم مع م این اخت که 
هاا  ا بداناد و از   آموزشی  ا بشیاخد  نحود کاا برت آن 

ها ت  کیفیت یاتگیری آگاد باشدی اخاشفاتد  میزان تأثیر آن
هاا و  ها ت  تد یس  صرفاً بارای اخاشفاتد از آن  از  خانه

                                                           
1 - Ellen Gagne 
2 - Rao 

 عاالود به [ی8] اختبدون هیچ قصد و هدفی  مو تترتید 
باه تلیال ت    باید به این امر توجه تاشات کاه اماروزد    

 ای یانه اجدید تعام ی  هاییفیاو تخشرس قرا  گرفشن 
طرفه و شکل فرایید یاتتهی یاتگیری کامالً از حالت یک
 شااددخااا  انشقااال اطالعااات از مع اام بااه شاااگرتان 

یم توان گفت فن او ی های نوظهو  خیوای تع ا میاختی
فاان آو ی اطالعااات وتربیاات  ا مشحااول کاارتد انااد و

امروزد واخطه یاتگیری وعیصر مهم آماوزغ  وا تباطات 
وجاوت ایان   . ]1[خیئشم های یاتتهی ویاتگیری اخات  و

های یااتگیری  ی ت س محیطهاکالسها ت  نوع فیاو ی
 هاا آنی قرن ت با دیمنکید که بیش از فعالی  ا ایجات می
 یام ا ا مدنظر تاشاشه و آ زو کارتد   هاآنصحبت کرتد  

کاه   اهویت ت  این شارایط ایان اخات    حائزنکشه [ی 91]
تواناد  یی نوای تیهابهجدید  یها خانهو  عرضه امکانات

آییدد مطولن و خوب  ا باه ا مراان بیااو ت     خوتخوتبه
ت  پرو غ نیاروی کا آماد و فعاال     گامبهگامب که باید 

یان هادف توجاه باه      خیدن باه ا  میظو بهی [5] یمبکوش
اخات ضارو ی    شادد مطرحکه ت  این زمییه  هایییهنظر
 مااز توگانااه و نظریااه یاااتگیری  ییااهنظری نوایاادیماا

چیاد  اخت که بر نقاش   هایییهنظر ازجو هی اچید خانه
 یاندتاششه یدتأکت  آموزغ و یاتگیری  هایا خانه
نظریاات شایاخت    ازجو اه   3ی  مز توگاناه نظریه 

پارتازغ اطالعاات تأکیاد تا ت و باه     گراخت کاه بار   
شاوتی ایان نظریاه اخاشد ل     النوهای حافظه مربوط می

هاای  کید که اطالعات از طریق تو کانال مجزا )کانالمی
شاوت و هار کاناال    تیدا ی و شییدا ی( پارتازغ مای  

تواند ت  یک واحد زمانی مش ص  تعدات محادوتی  می
از  آمادد خات تبهی نشیجه [ی19]کید اطالعات  ا پرتازغ 

کیاد  یااتگیری   های مبشیی بر این نظریه بیان میپژوهش
گیارت کاه اطالعاات    هینامی به بهشرین وجه صو ت می

توخاط تو کاناال  باا یکادینر ا تبااط       آمادد تخات به
هواهینی بیششری تاششه باشاید و بشوانیاد باین ایان تو      
تعامل برقرا  خازندی شاید بشوان گفت بر هواین اخااس   

ضیح کالمی هوراد باا شاکل و نواوتا   باه     اخت که تو

                                                           
3 - Dual coding theory 
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 [ی21]کید یاتگیری و یاتآو ی مطالب  کوک بیششری می
ی کاه از یاک   اتوگانهبر اخاس نظریه پایویو  اطالعات 

آید  پرتازغ و به تو صو ت تیادا ی  پدیدد حاصل می
بیابراین یکای  [ی 93]شوند و کالمی ت  حافظه اخیرد می
ریه آن اخت که باید نقش از کا برتهای آموزشی این نظ

قرا  گیرتی این چا چوب  مو تتوجهتصاویر ت  شیاخت 
کید که ت  طراحی ماوات آموزشای  از   نظری پیشیهات می

 [ی 94] شوتموات تیدا ی اخشفاتد 
  فرض بر 9ایی شیاخشی یاتگیری چید خانهت  نظریه

این اخت که خیئشم پرتازغ اطالعات انئان تو کاناال  
-تصاویری و شاییدا ی  -ازغ تیادا ی مجزا برای پارت 

کالمی تا ت که ت  هر کاناال ظرفیات محادوتی بارای     
پرتازغ وجوت تا تی یاتگیری فعال مئش زم اجرای یاک  

های شیاخشی  هایی ت  ا تباط با پرتازغخ ئ ه هواهینی
( نیاز  وناد   2119) 2ی ماایر [59]ت  طول یاتگیری اخت 

ها یاد  خانهچیی یاتگیری شیاخشی ت  یری نظریهکا گبه
ی 9کیاد    ا  بر اخااس خاه ماالس اخاخای طارح مای      

ی شایاخشی یااتگیری   یری؛ اصولی کاه از نظریاه  پذفهم
یری؛ اصاولی  باو پاذ ی 2اختی  گرفشهنشأتای چید خانه

ی یااتگیری  ییاه ت زمهای تجربای  که مششول بر پژوهش
بیابراین طباق  [ی 96ی اطالق پذیری ]3ی اختی اچید خانه

چیاد  مرتبط باا   یهاپژوهشیری باید اصول اصل باو پذ
باه عقیادد پارین و    شاوندی   قرا گرفشهمدنظر  هاای خانه
مزایای اصول و ( آشیا نووتن مع وان با 2116) یپوالد 
ی نوین ت  فرایید یاتتهی یاتگیری ها خانهیری از گبهرد

هاای فیای و اننیزشای    یرخااخت زو نیز فراهم نواوتن  
ی آموزشای  ها خانهاتد میاخب از تواند به میزان اخشفیم

باه هواین    [ی 97] ی ت س میجر شاوت هاکالسنوین ت  
ی مارتبط  گرفشهانجامی هاپژوهشاتامه  نشایج  میظو  ت 

 یگرتتیمبا موضوع پژوهش حاضر ا ائه 
فیاو ی  یت زمییه( 9311) نشیجه پژوهشی که طالشی

 نیاز  اطالعات و ا تباطات ت  مدا س مشوخطه انجام تات
که فیاو ی اطالعات و ا تباطات بر  کرت تأییداین امر  ا 

رخشان نقش مثبت بهبوت فرایید یاتگیری تانش آموزان تبی

                                                           
1 - Multimedia learning 
2 - Mayer 

 تا تیم اظها ( 9389ابراهیوی ) [ی 98تا ی تا ت ]و معیی

 یالنوهاا ت   آموزشای  یها خانه مهم نقش به تبیران که
 هئشید  واق  یاتگیری-یاتتهی کیفیت افزایش و تد یس

 -تیادا ی  خصوصااً  ها خانه از هاآن یاخشفاتد میزان اما
 و خایوین [ی 91] هئت محدوتی بئیا  خطح ت  شییدا ی

 مارو   از بعاد  (2118ژئاو   و چانگ از   نقل2115) بیالو

 اند کرتد گزا غ اخیر هایخال ت  شددانجام هایپژوهش

 آموزان  تانش تحصی ی پیشرفت افزایش ت  فیاو ی ا زغ

 و خوتشاان  باه  نئابت  آماوزان  تانش هاینرغن بهبوت
 اخاتی  یاتگیری محیط ت  ترییر ایجات و یاتگیری یت با د

که ت  آن   گرتتمیاشا د   هاییپژوهشت  اتامه به نشایج 
موجوت بر خر  اد اخاشفاتد   هایچالشبه بر خی موان، و 
اخات   شددپرتاخشه هاایچید  خانه ومیاخب از فیاو ی  

هت   ف، و ج توانمیت این موان، اخت که زیرا با شیاخ
( ت  2116) 3توتر و تیناران  [ی21اقدام کرت ] هاآنبهبوت 

پژوهش خوت ت  مو ت شیاخایی عوامل مؤثر بر اخاشفاتد  
عامل  6ای  های نوین ت  مدا س آموزغ حرفهاز  خانه

ها ت  مدا س مؤثر تانئشید که  ا بر اخشفاتد از این  خانه
 گرایاناه  خااخشن اند از  خبک تد یس  تاین عوامل عبا

مع م  توایل به هوکا ی  توایل به ترییر  کوبوت فیااو ی  
 نفاس اطالعات و ا تباطات  کوبوت وقت و عدم اعشواتبه

 4توپرکئاکی  [ی29هاای ناوین ]  آو یت  اخشفاتد از فان 
باه  نشایج پژوهش  ماذکو    تأیید اخشای  ت ( نیز 2116)

ین موان، موجوت ت  ت فیق فاوا تراین نشیجه  خید که مهم
اند از  موان، ماتی  کوبوت ا ائه خادمات فیای و   عبا ت

کوبوت آموزغ کا کیان مد خه ت با د فاوا  کوبوت تعدات 
ها  اطالعات قادیوی یاا کیاد باوتن  وناد ا ائاه        ایانه

افزا هاای آموزشای    نرم اطالعات به خیئشم فاوا  کوبوت
 [ی22، اننیزشای مع واان ]  بر ترییر و موانمقاومت ت  برا

به بر خای   2119تا  9118های ( بین خال2112) 5پرخ ر
کا گیری اییشرنت ت  مدا س پرتاخشه اخاتی ت   موان، به

هاایی  حال پژوهش وی برخی از مشکالت و موان، و  اد
شادد  کییدگان فیاو ی  ایانه مطرحکه از تیدگاد هواهیگ

                                                           
3 - Totter & et al 
4 - Toprexkei 
5 - Pressler 
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باوتن برناماه   گیر بوتن  غیر میعطا   شوت  وقتمیا ائه

زمانی  تأمین اعشبا  ناکاافی  تخشرخای باه اییشرنات باا      
خرعت کم  حجم زیات اطالعات  پششیبانی فیای ناکاافی   

 9زیان و تیناران   [ی32] ها و مئائل اخالقای تعدات  ایانه
هاای  ( ت  پژوهش خوت با عیاوان تاأثیر فیااو ی   2114)

هاای مادیریت مادا س    اطالعات و ا تباطات بر شایود 
ها  ا موا ت ایل بیاان  معایب و وت این فیاو ی هوشوید 

های باا ی اتا ی   های زمانی  هزییهکیید  محدوتیتمی
پذیرغ پایین و ننرغ میفی  حوایت از برخی کا کیاان  
و مع وان آموزغ ندیدد  خوءاخشفاتد از بعضی امکاناات  

های اطالعات و ا تباطات و مشکالت مربوط باه  فیاو ی
هااای افشاه [ی ی24] ات بااه مادا س ا ائاه تشاوا  تجهیاز   

 2که توخط بیینیو س تح ی ی فراآمدد از پژوهش تختبه
تهد که مع وان توایل زیاتی شدد نشان می( انجام2111)

خازی و ت فیق فاوا ت  آموزغ تا ند ولی ت  به یکپا چه
شاوا ی  وبارو هئاشیدی    این  اد با مشکالت و موان، بی
نفاس  عادم   ن اعشواتبهموان، اص ی و عودد شامل نداشش

طاو ک ی   صالحیت و عدم تخشرخی به میاب، بوتندی باه 
تهیاد کاه   های مذکو  نشان مینشایج حاصل از پژوهش

های مادیریشی ت  نحاود نظاا ت و ا زشایابی از     ضع 
آموزشای  عو کرت مع وان  فقدان و کوبوت وخایل کواک 

ت  مدا س ابشدایی  افازایش تعادات شااگرتان و حجام     
ت خای  کوباوت فضاا و امکاناات  فقادان       هاای کشاب
 یزی ت خی و مبشیی بر اهداف مشا ص  ننارغ   برنامه

ها و تانش ها  ضع  مها تمیفی تبیران نئبت به  خانه
نیروی انئانی  عدم اعشوات به ثورب شی ماوات و وخاایل   
آموزشی ت  کالس ت س  عدم تیاخاب تعادات ماوات و    

وت وقاات وخااایل آموزشاای بااا تعاادات فراگیااران  کوباا
یافشاه باه کاالس ت س باا توجاه باه حجام        اخشصاص

هاای عو ای  زم و   های ت خای  کوباوت مهاا ت   کشاب
های آموزشی ضون خدمت برای تبیاران  تاراکم   کالس

ها و باو هاا  ننرغ با ی تانش آموزان ت  کالس ت س 
هاای  گیاری از  خاانه  و نیز جوّ خازمانی  از موان، بهارد 

 وناد  یاتگیری به شاوا  مای   یاتتهی آموزشی ت  فرایید

                                                           
1 - Zain & et al 
2 - Bingimlas 

 [ی 25]
ها  برخی از عوامل ماؤثر  بر اخاس نشایج این پژوهش

هاا ت  فراییاد یااتتهی یااتگیری     بر اخاشفاتد از  خاانه  
اند از  خبک تد یس خاخشن گرایانه مع م  توایال  عبا ت

به هوکا ی  توایل به ترییر  کوبوت فیاو ی اطالعاات و  
نفس ت  اخاشفاتد  واتبها تباطات  کوبوت وقت و عدم اعش

 پیش آموزشی هایهای نوینی هوچیین  تو دآو یاز فن

 کا برت به نئبت مع وان ت  اننیزد افزایش باعث خدمت از

شاوتی افازون بار ایان  افازایش      می های آموزشی خانه
آگاهی مع وان نئبت به تأثیر اخشفاتد از وخایل آموزشی 

نیزد مع وان ت  بر یاتگیری تانش آموزان و ت  افزایش ان
 اخشفاتد از این وخایل تأثیر مثبت تا تی
هاای آموزشای ت    بدین ترتیب  اخاشفاتد از  خاانه  

فرایید تد یس یک امر مشداول و مئشور اخت که تیها باه  
باا   توانایی و امکانات موجوت ت  هر زمان بئاشنی تا تی 

هاای آموزشای ت    گیری از  خاانه توجه به اهویت بهرد
یاتگیری  زم اخات تاا از طریاق انجاام      فرایید یاتتهی

گیاری مع واان از   های مشعدت  ابعات م ش   بهردپژوهش
ی قارا  گیارت تاا از    مو تبر خهای آموزشی انواع  خانه

این طریق تصویری  وشن از میزان شایاخت و کاا برت   
های آموزشی توخط مع واان ت  فراییاد یااتتهی     خانه

و نیاز    ش   تد یسویژد ت  مراحل م طو بهیاتگیری و 
ماو ت   ها خانهیری از گبهردموان، پیش  وی مع وان ت  

 شیاخایی قرا  گیرتی
با توجه به موا ت ماذکو   هادف پاژوهش حاضار     
بر خی میزان  اهداف  مراحل و موان، اخاشفاتد مع واان   

های آموزشی ت  فراییاد یااتتهی   تو د ابشدایی از  خانه
هاای  فرضیهپژوهش  باشدی با توجه به هدفیاتگیری می
 گرتتیزیر مطرح می

 
یپژمهشیهایفرضاه

 هاا  خاانه فرضیه اول  بین نحود آشیایی مع واان باا   
 تفاوت وجوت تا تی

هاای  فرضیه توم  بین میزان اخشفاتد مع وان  از  خانه
 آموزشی تفاوت وجوت تا تی 

هاای  فرضیه خوم  بین هدف اخشفاتد مع وان از  خانه
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 ا تی آموزشی تفاوت وجوت ت
 هاا  خانهفرضیه چها م  بین میزان اخشفاتد مع وان از 
 ت  هر یک از مراحل تد یس تفاوت وجوت تا تی
ی ها خانهفرضیه پیجم  بین موان، اخشفاتد مع وان از 

 آموزشی تفاوت وجوت تا تی 

 
یرمشیپژمهش

و  9کاا برتی  پژوهشای  هادف   ازنظر حاضر پژوهش
 3یاابی ییاه زم ناوع  از 2توصایفی  پژوهشی  وغ  ازلحاظ
اجرای پژوهش  پس از مطالعه و بر خای   میظو بهاختی 

پژوهشانر بارای    پیشییه پژوهشی و میاب، ع وی مارتبط  
مصاحبه تدوین ابزا  گرتآو ی اطالعات )پرخشیامه(  به 

هاای تکیولاوژی   با تعداتی از مش صصان و اخاتید  ششه
 یاازی ت خاای پرتاخااتی پااس از  آموزشاای و برنامااه

تقیق و کئب نظر مش صصان  از نشایج ایان  های بر خی
مصاحبه ت  تهیه و تدوین پرخشایامه پاژوهش اخاشفاتد    

  اصالح  حذف و پرخشیامه پس از اجرای آزمایشی یشد
   انجام گرفتی هاهیگواضافه برخی از 

  گیاری نووناه   وغ و نووناه  بارآو ت  آما ی  جامعه
جامعه آماا ی پاژوهش حاضار  ا ک یاه مع واان تو د      

هاای  یبر خا تاتندی طباق  یم دایی شهر تهران تشکیلابش
  تعدات کل مع وان تو د ابشدایی شهر تهاران  آمددعولبه

باوت کاه از ایان تعادات       97149ت  این خال تحصی ی 
 ا مع واان مارت تشاکیل     2592 ا مع وان زن و  95421

 تاتندییم
 از آماا ی پاژوهش حاضار    نوونه حجم تعیین جهت

بار ایان اخااس  باا لحااظ        شدی تداخشفا کوکران فرمول
نووتن تعدات کل مع وان تو د ابشادایی شاهر تهاران ت     

باه  نفر  376یاز مو تنفرمول کوکران  حجم نوونه آما ی 
  وغ از اخاشفاتد  با پژوهش این آما ی آمدی نوونه تخت

 شدی انش اب یاچیدمرح ه یاخوشه یری تصاتفیگنوونه

 جامعاه  فمعار  یوناه نو گرتآو ی برای که ترتیبینابه

 جیاوب   شاوال   محدوتد پیج به شهر تهران ابشدا آما ی 

                                                           
1 - applied 
2 - descriptive 
3 - survey 

 هر از تصاتفی طو به آنناد شدی تقئیم غرب و شرق مرکز 

( انش اب و 97  93  99  5  2میطقه )میاطق  یک محدوتد
تصاتفی از مجووعه مدا س هر یک از میاطق  صو تبه

قه  میش ب  بر اخاس فهرخت مدا س موجوت ت  هر میط
 هار  مع وان بین از مد خه ابشدایی برگزیدد و خرانجام 91

 تصااتفی  صاو ت باه  مع ام  91 میش ب  مدا س از یک

 نفار  511 تعادات  یطو ک به بدین ترتیب  شدندی انش اب

شادندی   گرفشاه  نظر ت  پژوهش اولیه آما ی نوونه عیوانبه
 بازگشات  عادم  از افات ناشای   مئال ه  باه  توجه با البشه

 از تعاداتی  باوتن  نااقص  هوچیاین  و هاا پرخشایامه 

 یهاپرخشیامهاخاس  بر آما ی وتح یلیهتجز  هاپرخشیامه
 .گرفت انجام اولیه آما ی نوونه نفر از 318 از آمددتختبه
 

یپژمهش  ب  رهای
بر خی میازان  اهاداف     میظو بهت  پژوهش حاضر  

های آموزشی ت  فراییاد  مراحل و موان، اخشفاتد از  خانه
ی یاتگیری  مشیاخب با ماهیت موضاوع  اهاداف و   یاتته

ابازا    عیوانبه وغ پژوهش  از پرخشیامه محقق خاخشه 
تهیه و تادوین   میظو بهگرتآو ی اطالعات اخشفاتد شدی 

ابزا  گرتآو ی اطالعات  پژوهشنر ابشدا پیشییه پژوهشی 
آموزشای   و میاب، ع وی موجاوت ت  حاوزد تکیولاوژی    

ی یاتتهی یاتگیری  ا ها خانهو و فیون تد یس  ها وغ
ی آنناد از طریق گفشناو باا   قرا تاتی و مطالعه مو تبر خ

ی تکیولاوژی آموزشای و   ها ششهتعداتی از مش صصان 
ایان   نظاران صااحب هاای  یدگادتیزی ت خی  با  برنامه

ابشادا  ز آشیا شدی بر اخاس اطالعات حاصال   ها نییطهح
  نظر گرفشه شاد  ی آموزشی تها خانهی از بیدطبقهیک 

طبقه قرا   7ی ت  طو ک بهی آموزشی ها خانهکه ت  آن 
  ی تیادا ی ها خانه -2ی نوششا ی  ها خانه -9گرفشید 

 -5ی جدیاد   هاا  خاانه  -4ی شاییدا ی   هاا  خانه -3
 -7ی  و بعاد خاه ی هاا  خاانه  -6ی تااب ویی   ها خانه
ی محقاق خااخشه   اپرخشایامه خپس  یی موقعیشیها خانه
 5ب ش و تا ای خؤا تی ت  مقیاس لیکرت  5ل بر مششو
خی ی کم به خی ی زیات( تدوین شد که ت  زیر ) یات جه

ب ش اول  .پرتازیمیمی این پرخشیامه هاب شبه معرفی 
پرخشااایامه شاااامل اطالعاااات جوعیااات شااایاخشی 
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شامل جیئیت  خطح تحصیالت  خاابقه  تهیدگان )پاخخ

ای مارتبط باا   خدمت و  ششه تحصی ی( و نیز گویاه ها  
خؤال اول پژوهش مبیی بر نحود آشایایی مع واان تو د   

های آموزشای باوتی ت    ابشدایی با هر یک از انواع  خانه
ب ش توم پرخشیامه گویه هاای مارتبط باا خاؤال توم     
پژوهش مبیی بر میزان اخشفاتد مع واان تو د ابشادایی از   

 دتی آموزشی ت  فرایید یاتتهی یاتگیری قرا  تاها خانه
شدی ب ش خوم پرخشیامه نیز شامل گویه های مرتبط باا  
خؤال خوم پژوهش مبیی بر اهداف اخشفاتد مع وان تو د 

های آموزشی ت  فرایید یاتتهی یاتگیری ابشدایی از  خانه
بوتی  ب ش چها م پرخشیامه شامل گویه های مرتبط باا  
خؤال چها م پژوهش مبیی بر میزان اخشفاتد مع وان تو د 

های آموزشی ت  مراحل م ش   تد یس ی از  خانهابشدای
ب ش پیجم پرخشیامه شامل گویاه هاای    یتت نهابوت و 

گیاری  مرتبط با خؤال پیجم پژوهش مبیی بر موان، بهارد 
هاای آموزشای ت  فراییاد    مع وان تو د ابشدایی از  خانه

یاتتهی یااتگیری باوتی بارای تعیاین  وایای خاؤا ت       
شوایی اخاشفاتد شادی بادین    پرخشیامه از  وغ  وایی مح

میظاو   پرخشاایامه ت  اخشیااا  چهاا  نفاار از اخاااتید و   
هااای تکیولااوژی آموزشاای و  نظااران  شااشهصاااحب

 یزی ت خی قرا  گرفت و پس از ت یافت نظارات  برنامه
های آنان  پرخشیامه ماذکو  مو تباازننری و   و پیشیهات

اصالح قرا  گرفت و ت نهایت ازلحاظ  وایی محشاوایی  
آناان  خایدی  جهات تعیاین پایاایی خاؤا ت        أییدتبه 

آلفااای کرونبااا ( ) پرخشاایامه از  وغ پایااایی ت وناای
اخشفاتد شدی بادین ترتیاب کاه پاس از تادوین ابازا        

و باا   9صو ت آزمایشیگیری  پرخشیامه مذکو  بهاندازد
نفار از   25مد خاه ت  اخشیاا     5حضو  پژوهشانر ت   

ت که ضریب آلفاای  مع وان قرا  گرفتی  زم به اکر اخ
برآو ت شدی پس از انجاام   %65کرونبا  پرخشیامه اولیه 

اصالحات بر  وی پرخشیامه مذکو   ضریب آلفاا بارای   
محاخابه   %87کل پرخشیامه مجدتاً بر خی و میازان آن  

آمدد حاکی از آن باوت کاه   تختگرتیدی ضریب آلفای به
 [ی26پرخشیامه از پایایی قابل قبولی برخو تا  اخت ]

 

                                                           
1 - pilot 

یهایافته
های پژوهش با اخشفاتد از   فرضیههاتاتدبرای تح یل 

ی فریدمن و کوکران مو ت آزمون پا امشر یرغی هاآزمون
های غیر پا امشریک هینامی باه کاا    قرا  گرفتی آزمون

 وند که بهیجا  بوتن توزی، مع وم نبوتد  مشریرهاا باا   می
نیاازی   گیری شدد باشید ومقیاس اخوی یا ترتیبی اندازد
بر خی فرضیه اول  میظو بهبه مفروضات مشعدت نباشدی   

هاا تفااوت وجاوت    بین نحود آشیایی مع وان با  خانه "
ی مع وان ت   ابطه هاپاخختوزی، ت صد فراوانی  "تا تی

ی آموزشی باه هواراد نشیجاه    ها خانه با نحود آشیایی با
 ی ا ائه شدد اخت  9آزمون کوکران ت  جدول 

نشان می تهد کاه مع واان    9ل از جدول نشایج حاص
ت صد و اخاشفاتد از   17ت  تو د های تانشناهی حدوت 

ی هاااتو دو ت  ت صااد  15مطالعااه و تجربااه ش صاای 
ی آموزشای  ها خانهبا  ت صد 11آموزغ ضون خدمت 

 آمادد تختبهی به تلیل اییکه خطح معیاتا ی اندشددآشیا 
(111, P<./55/98=X2) باشاد  مای  ت صد 5تر از کوچک

شوت و بین  نحود آشیایی مع واان باا    فرضیه صفر  ت می
  ها تفاوت وجوت تا تی خانه
باین   "بر خی فرضیه توم پژوهش مبیی بر  میظو به

هاای آموزشای تفااوت    میزان اخشفاتد مع وان  از  خاانه 
 برحئبی مع وان هاپاخختوزی، فراوانی  "وجوت تا تی 

موزشای باه هواراد نشاایج     ی آها خانهمیزان اخشفاتد از 
آزماون   شادد اخاتی   ا ائاه  2جدول آزمون فریدمن ت  

خواهیاد نظارات   فریدمن زمانی کا برت تا ت که شوا می
یک گرود  ا ت  چید زمییه مو تبر خی قرا  تهیاد و بار   
اخاس نظرات افرات این گرود  اولویت هرکدام از ماوا ت  

یااتا   تا  )یاا گرایشاات مع  بیدی معیای  ا بر اخاس  تبه
 افرات به هرکدام از مشریرها( مش ص نوایید

و  =chi-scuare 15/814 نشیجه این آزمون باا مقاادا    
 111/1) 15/1ت صد اطوییان یعیی خطاای   15ت  خطح 

(sig=  با توجه به اییکه میزان خطا بیششر  معیی تا  اختی
تا ی اخت  فرض صفر  ت و این نشااننر  از خطح معیی

ی میاااننین ک زو  از  تبااهآن اخاات کااه حااداقل یاا
 تا ی با هم تا ندیمشریرهای مئشقل تفاوت معیی
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 ی آموزشیها خانهآزمون کوکران ت  خصوص نحود آشیایی مع وان با  نشایجتوصیفی و  هایشاخصی 9جدول 
 یزعناد رسطحی درجهیآز دی آززن یکنکر   درصف فر م  م هارسا ه حنهیآشنایمیبای

 2/17 387 دمرهید  شگاهم

 6/11 369 دمرهیضمنیخفزت 111/1 2 55/98

 7/15 389 زطالعهیمیتجربهیشخصم

 
 ت  خصوص میزان اخشفاتد مع وان از  خانه های آموزشی نشایج آزمون فریدمن ی2 جدول

یزا   ی ستفاده
 رسا ه

ی

 زاا گانیرتبهیها
کاییدمیزحاسبهی

یشفه
یزا   یخطاید ریسطحیزعنمیدرجهیآز دی

 52/5 تاری نش

15/814 6 111/1 15/1 

 59/3 دیف ری

 81/4 شناف ری

 69/9 جفیف

 72/3 تابلنیم

 27/4 یبعفسه

 28/4 زنقعاتم

 

باه   هاا  تباه بیششرین میااننین   2طبق جدول شوا د 
(  4581شییدا ی )(  5552ی نوششا ی )ها خانهترتیب به 
(  72/3تااب ویی ) (  27/4) یبعاد خاه (  28/4موقعیشی )
ی هاا  خانهبه  ها تبه( و کوشرین میاننین 59/3تیدا ی )
بارای بر خای فرضایه خاوم      ی( تع ق تا ت69/9جدید )

بااین هاادف اخااشفاتد مع وااان از  "پااژوهش مبیاای باار 
 توزی، فراوانای "های آموزشی تفاوت وجوت تا تی  خانه
ی هاا  خاانه هدف اخشفاتد از  برحئبی مع وان هاپاخخ

 3آموزشی به هوراد نشیجه آزماون کاوکران ت  جادول    
 اختی شددا ائه

 

 های آموزشی هدف اخشفاتد از  خانهآزمون کوکران ت  خصوص  نشایجتوصیفی و  هایشاخصی 3جدول 
 یزعناد رسطحی درجهیآز دی آززن یکنکر   درصف فر م  م هف ی ستفادهی زیرسا هیآزنزشم

 111/1 4 48/4 5/17 388 می ف  یشیعالقهیتنجهجلب

 7/18 313 کارگارییحن سیدیف رییییشناف ریبه

 1/16 386 ییزفهنمیدرسسازساده

 1/51 213 گرفتنی زتاازی ستفادهی زیرسا هیدریفرمی رزشاابم

 
مراحل  های آموزشی ت  هریک ازهای توصیفی و نشایج آزمون کوکران ت  خصوص میزان اخشفاتد از  خانهی شاخص4جدول 

 تد یس
 یزعناد رسطحی درجهیآز دی آززن یکنکر   درصف فر م  م زر حویتفریس

 111/1 4 71/51 911 318 شرمعیکالس

 17 386 هف یتیمیجذب

 9/11 314  ر ئهیزحتن 

 1/19 366 یبنفجم 

 9/13 379  ر ئهیتکلاف
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تهد که حادوت  یمنشایج حاصل از جدول فوق نشان 
و افزایش عالقه و  توجهج باز مع وان برای  ت صد 18
شییدا ی تاناش آماوزان از   –یری حواس تیدا یکا گبه

کییدی نشایج هوچیین نشان یمی آموزشی اخشفاتد ها خانه
ت صاد از مع واان تو د ابشادایی     17تهد که حدوت یم

ی آموزشای  هاا  خاانه ی مفهاوم ت س از  خازخاتدبرای 
 59حادوت  پاخاخ مع واان     کییدی بار مبیاای  یماخشفاتد 

ت صد باا هادف کئاب امشیااز ت  فارم ا زشایابی  از       
هوچیین به تلیل اییکاه خاطح   کییدی یماخشفاتد  ها خانه

 5کوشار از   (P<./48/4=X2 ,111) آمددتختبهمعیاتا ی 
ی هاا  خانهتفاوت بین اهداف اخشفاتد از  باشدمیت صد 

دا  نشیجاه گرفاتی بار اخااس مقا      تاوان میآموزشی  ا 
 باهادف بیششر مع وان تو د ابشدایی  آمددتختبهفراوانی 

و افزایش عالقاه تاناش    توجهج بیری حواس  کا گبه
 کییدییمی آموزشی اخشفاتد ها خانهآموزان از 

باین   "بار  چها م پژوهش مبیی  فرضیهبرای تح یل 
ت  هر یاک از مراحال    ها خانهمیزان اخشفاتد مع وان از 
توزیا، ت صاد فراوانای     "تا تی تد یس تفاوت وجاوت 

هاای  ی مع وان برحئب میزان اخشفاتد از  خاانه هاپاخخ
آموزشی ت  هریک از مراحل تد یس باه هواراد نشیجاه    

 آو تد شدد اختی 4آزمون کوکران ت  جدول 
تهد کاه بایش از   یمنشان  4نشایج حاصل از جدول 

ی آموزشای  ها خانهت صد مع وان تو د ابشدایی از  911

به تلیال اییکاه   کییدی یماخشفاتد  شروع کالسایید ت  فر
 ت  آزمااون کااوکران آمااددتخااتبااهخااطح معیاااتا ی 

(111 , P<./71/51=X2) باشاد میت صد  5از  ترکوچک 
ت  هر  ها خانهبین میزان اخشفاتد از نشیجه گرفت  توانمی

 وجوت تا تی تفاوت یک از مراحل تد یس 
باین  "یای بار   نشایج تح یل فرضیه پیجم پاژوهش مب 

هاای آموزشای تفااوت    موان، اخشفاتد مع وان از  خاانه 
ی هاپاخختوزی، ت صد فراوانی  صو تبه "وجوت تا تی

ی آموزشی باه  ها خانهمع وان برحئب موان، اخشفاتد از 
 ا ائه شدد اختی 5هوراد نشیجه آزمون کوکران ت  جدول 

تهاد کاه   یما نشایج حاصل از جادول فاوق نشاان    
ی آموزشی توخاط  ها خانهعدم اخشفاتد از بیششرین ع ل 

(  محدوتیت %88) ها خانهمع وان تو د ابشدایی  کوبوت 
(  کوبااوت مشصاادی تکیولااوژی  %85خاااعت ت خاای )

( و آشیا %65(  تخشرخی تشوا  به  خانه )%73)آموزشی 
باشدی هوچیین یم( %62نبوتن به نحود اخشفاتد از  خانه )
آمادد ت  آزماون   تخات هبه تلیل اییکه خطح معیاتا ی ب

ت صاد   5تار از  کوچاک   (P<./5/6=X2 ,111)کوکران 
توان نشیجاه گرفات باین موانا، اخاشفاتد از      باشد میمی

های آموزشی تفوات وجوت تا ت و مع وان به تلیل  خانه
ی آموزشای ت   هاا  خاانه های نظام آموزشای از  یکاخش

 کییدیینوفرایید یاتتهی یاتگیری اخشفاتد 

 
 های آموزشیموان، اخشفاتد از  خانه برحئبی مع وان هاپاخخآزمون کوکران ت  خصوص  نشایجتوصیفی و  هایشاخص ی5جدول 

 درصف فر م  م ییآزنزشمهارسا هزن   ی ستفادهی زی
آززن ی
 کنکر  

درجهی
 آز دی

سطحی
 زعناد ری

 8/85 349 زحفمدیتیساعتیدرسم

5/6 8 111/1 

 9/65 251 زشمییآزنهارسا هدسترسمیدشن ریبهی

 2/88 359 هارسا هکمبندی

 5/31 957 ییآزنزشمهارسا هعفمی عتقادیشخصمیبهی ثربخشمی

 7/69 246 ییآزنزشمهارسا هآشنای بند یبهی حنهی ستفادهی زی

 4/42 961  گرشیزنفمیهمکار  

 3/43 972 عفمی گرشیزثبتیزفیر

 9/73 219 کمبندیزتصفییتکننلنژییآزنزشم

 3/24 17 درجی شف ی زتاازی ستفادهی زیرسا هیدریفرمی رزشاابم
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یمی تاجهیگاریبحثی
های مربوط به میزان  اهاداف   با توجه به تح یل تاتد

مراحاال و مواناا، اخااشفاتد مع وااان تو د ابشاادایی از   
های آموزشی ت  فرایید یااتتهی یااتگیری  نشاایج     خانه

 ژوهش حاصل شد پ هایفرضیهزیر بر اخاس 
 هاا  خاانه بین نحود آشیایی مع وان باا    مل:یفرضاهی

 تفاوت وجوت تا تی

بین نحاود  تهد که نشایج حاصل از پژوهش نشان می
مع واان   تفاوت وجاوت تا تی   ها خانهآشیایی مع وان با 

هاای آموزشای و مطالعاه و تجرباه     طریق تو د بیششر از
بار اخااس    دیانهای آموزشی آشیا شددش صی با  خانه

  ت  تو د تحصایالت تانشاناهی    آمادد تخات باه نشایج 
ی تیادا ی   هاا  خاانه بیششرین میزان آشیایی مع وان باا  

شییدا ی و نوششا ی و کوشرین میزان آشایایی آناان باا    
ی جدید صاو ت گرفشاه   ها خانهی و بعدخهی ها خانه

ی آماوزغ ضاون خادمت  بیشاشرین     هاتو داختی ت  
ی هاا  خانهی نوششا ی  ها خانهوان با میزان آشیایی مع 

میزان آشایایی   ینو کوشری شییدا ی ها خانهتیدا ی و 
ی جدیاد صاو ت   ها خانهی و بعدخهی ها خانهآنان با 

که بیششرین میزان آشیایی مع وان با یت حالگرفشه اختی 
ی آموزشی از طریق مطالعه و تجربه ش صی  به ها خانه

ی ماوقعیشی و  هاا  خانهشا ی و ی نوشها خانهترتیب به 
ی ها خانهی تاب ویی و ها خانهکوشرین میزان آشیایی به 

 یافشه اختیاخشصاصجدید 
تهد که بیششرین بدین ترتیب  نشایج پژوهش نشان می

میزان آشیایی مع وان چه ت  تو د آموزغ ضون خدمت 
هاای  و چه از طریق مطالعه و تجربه فارتی  باه  خاانه   

یافشه اختی بیشاشرین میازان آشایایی    صنوششا ی اخشصا
هاای نوشاشا ی و ماوقعیشی  از طریاق     مع وان با  خاانه 

مطالعه و تجربه فرتی صاو ت گرفشاه اخاتی کوشارین     
های های آموزشی ت  تو دمیزان آشیایی مع وان با  خانه

های ضون خدمت و مطالعاه و تجرباه   تانشناهی  تو د
اخاتی   یافشاه هاای جدیاد اخشصااص   ش صی به  خانه

هاای  هوچیین  کوشرین میزان آشیایی مع واان باا  خاانه   
های ضون خادمت صاو ت پذیرفشاه    آموزشی ت  تو د
( 2118و ژئاو )  ها با نشایج پژوهش چانگاختی این یافشه

 (  شایرکوند 9386) هوچیاین  احوادی   یباشدهوئو می
( نیز یکای از  9311) (   حیوی توخت و تینران9388)

های آموزشای  ا  مع وان با  خانهعوامل مهم ت  آشیایی 
هاای آماوزغ ضاون    و دویاژد ت های آموزشی باه تو د

 [21و  28 ,27 ,21] تانیدخدمت می
های پژوهش حاضار  کوشارین میازان    بر اخاس یافشه

هاای  هاای آموزشای ت  تو د  آشیایی مع وان باا  خاانه  
های جدید هئتی بدیهی اخت آموزشی  مربوط به  خانه

هاا و  شاب  وزافزون اخاشفاتد از  خاانه  که با توخعه و ش
های نوین ت  جوام،  نظام آموزشای و مع واان   آو یفن

های این ابزا هاا آشایا شادد و از ایان     نیز باید باقاب یت
تار و  ها ت  جهت ایجات یاتگیری ماؤثرتر  عویاق  قاب یت

 پایدا تر اخشفاتد نواییدی
ای هبین میزان اخشفاتد مع وان  از  خانه دمم:فرضاهی

  آموزشی تفاوت وجوت تا تی
تهد که میازان  های حاصل از پژوهش نشان مییافشه

هااای نوشااشا ی  شااییدا ی  اخاشفاتد مع وااان از  خااانه 
اماا   ؛بیششر اخات بعدی  تاب ویی و تیدا ی موقعیشی  خه

باشادی  های جدید کوشر میمیزان اخشفاتد مع وان از  خانه
مع وااان از  باار ایاان اخاااس  بیشااشرین میاازان اخااشفاتد

ی نوشاشا ی و کوشارین   هاا  خانهی آموزشی به ها خانه
ی جدیاد اخشصااص تا تی   هاا  خاانه میزان اخشفاتد باه  

های پژوهش حاضر ت   ابطه باا میازان اخاشفاتد از    یافشه
( هاا  خانهی نوششا ی )بیششرین میزان اخشفاتد از ها خانه

( با اه خانهکوشرین میزان اخشفاتد از ) یدجدی ها خانهو 
 ( و خادامراتی 9389) ی محود هاشویهاپژوهشنشایج 

هاای ایان   اما یافشاه [ی 39و  31]؛( هو وانی تا ت9389)
( 9389) یوای ابراهپژوهش با نشایج حاصال از پاژوهش   

تبیران از  هو وانی ندا تی ت  پژوهش وی  میزان اخشفاتد
بئایا    شاییدا ی  -تیادا ی  هایخصوصاً  خانه ها خانه

 .[91] شدد اختبیمحدوت ا زیا

ی هاا  خاانه کاه پاس از    این اخت تهیددنشاننشایج 
ی هاا  خاانه نوششا ی  بیششرین میزان اخشفاتد مع وان از 

ی شییدا ی اخشصاص تا تی اگرچاه  ها خانهآموزشی به 
به تجربه مع وم شدد اخت کاه خاهم حاس شایوایی ت      
یاتگیری انئان ت  ت جاه توم اهویات و پاس از حاس     
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تا ت اما ترتیدی نیئت که ب اش مهوای از    بییایی قرا 

 [ی32]اخت ی ما با یکدینر از  اد شییدن هاا تباط

نشایج پژوهش حاضر هوچیین بیااننر آن اخات کاه    
ی آموزشی باه  ها خانهکوشرین میزان اخشفاتد مع وان از 

هاا باا نشاایج    ی جدید اخشصاص تا تی این یافشهها خانه
 یتوپرکئااک ( 2116تااوتر )ی هاااپااژوهشحاصاال از 

خاابزد ( و 9319جااوانورت )(  2111پرخاا ر )(  2116)
 [33,34 ,23 ,22 ,29]( هو وانی تا تی 9319)

های بین هدف اخشفاتد مع وان از  خانه سنم:یفرضاه
 آموزشی تفاوت وجوت تا تی 

ی آموزشی توخط ها خانهبیششرین اهداف اخشفاتد از 
 ی یری حاواس تیادا  کاا گ باه مع وان به ترتیب شامل  

ی مفهوم خازخاتدو افزایش عالقه   توجهج بشییدا ی  
ت س و گرفشن امشیاز اخشفاتد از  خانه ت  فرم ا زشایابی  

باا هادف    هاا  خاانه شوتی بیششرین میزان اخشفاتد از یم
ی شییدا ی ها خانهیری حواس م ش   مربوط به کا گبه

ی جدیاد  هاا  خاانه و نوششا ی و کوشرین آن مربوط به 
باا هادف    هاا  خاانه ی بیششرین میزان اخشفاتد از باشدیم

ی هاا  خاانه و افازایش عالقاه مرباوط باه      توجاه ج ب
ی شییدا ی و کوشرین آن مربوط باه  ها خانهنوششا ی و 

باشادی هوچیاین  بیشاشرین میازان     یما ی جدید ها خانه
ی مفااهیم ت خای   خااز خاتد باهدف ها خانهاخشفاتد از 
ماوقعیشی و شاییدا ی و    ی نوشاشا ی  ها خانهمربوط به 

 باشدییمی جدید ها خانهکوشرین آن مربوط به 

های پژوهش حاضر با نشاایج پاژوهش تییای و    یافشه
( هو اوانی تا تی  2116  نقال از آلبرییای   2119 فت )

نشایج پژوهش تییی و  فت نشان تات که فعالیت ت  [ی 35]
صاو ت  هایی که به لحااظ طراحای فیااو ی باه    محیط

هاای مثبات   اند  امکان تخشیابی به هدفشددییمیاخبی غ
زیاتی ازجو ه  بهبوت النوهای تعامل اجشواعی  ترییر ت  

تر  افزایش اننیازد و  های تد یس  تد یس اثرب شخبک
 آموزان  ا ت  پی تا تیعالقه و بهبوت یاتگیری تانش

تهاد بیشاشرین   یمکه نشایج پژوهش نشان  طو هوان
ی آموزشای توخاط مع واان    هاه خاناهداف اخشفاتد از 

شوتی یمیری از حواس تیدا ی شییدا ی گبهردمربوط به 
یری حواس م ش   تانش آماوزان  کا گبهمع وان جهت 

ی نوشاشا ی و  هاا  خاانه به هینام یااتگیری  بیشاشر از   
ی نوششا ی  ها خانه ازآنجاکهکییدی یمشییدا ی اخشفاتد 
د  بیاابراین  باشای یما ی تیادا ی  ها خانهخوت نوعی از 

مع وان نیز با توجه به اهویت و نقش این تو حس  بیششر 
ی نوششا ی و شاییدا ی ت  فراییاد یااتتهی    ها خانهاز 

یری حاواس م ش ا  تاناش    کا گبهیاتگیری و با هدف 
 [ی 36نوایید ]یمآموزان اخشفاتد 

تهاد کاه پاس از هادف     هوچیین  نشایج نشاان مای  
زان  بیششرین میزان کا گیری حواس م ش   تانش آموبه

و افازایش عالقاه    توجهج ب باهدف ها خانهاخشفاتد از 
گیرتی بار اخااس نظریاه یااتگیری شایاخشی      صو ت می

اجشواعی بیدو ا  یاتگیری از  اد مشاهدد طی مراحل یاا  
گیرت  مرح ه توجاه  مرح اه باه    فراییدهایی صو ت می

 زشییاتخپا ی یا یاتتا ی  مرح ه بازآفرییی  مرح ه اننی
 [ی 37]

بیاااننر آن اخاات کااه مع وااان  اغ ااب از هااا یافشااه
توجاه و  میظو  ج اب های نوششا ی و شییدا ی به خانه

افزایش عالقه تانش آموزان به موضوع ت خای اخاشفاتد   
های آموزشای  کیید و کوشرین میزان اخشفاتد از  خانهمی

های جدیاد  توجه و افزایش عالقه به  خانهبا هدف ج ب
های جدید ا تی این ت  حالی اخت که  خانهاخشصاص ت

ای و هاای چید خاانه  ازجو ه  ایانه با توجه باه قاب یات  
توجه فرتی جهت ج بتعام ی بوتن از ویژگی میحصربه

ی بادیهی  [35] و افزایش عالقه تانش آموزان برخو تا ند
تواند تخشیابی باه  ها میآو یاخت که اخشفاتد از این فن

زایش عالقاه تاناش آماوزان باه     توجه و افا هدف ج ب
تار محقاق   موضوع و محشوای ت خی  ا به شک ی میاخب

 نوایدی
تهاد کاه مع واان بارای     یما شایج هوچیاین نشاان   ن
هاای نوشاشا ی    خاازی مفااهیم  بیشاشر از  خاانه    خاتد

ین تار مهام کییدی یکی از یمموقعیشی و شییدا ی اخشفاتد 
[ی 38]ت اخا  9های انئان یاتگیری مفهاوم انواع یاتگیری

تهاد  مع واان بارای    طاو  کاه نشاایج نشاان مای     هوان
هاای نوشاشا ی    خاازی مفااهیم  بیشاشر از  خاانه    خاتد

                                                           
1 - Concept learning 
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هاای  موقعیشی و شییدا ی اخشفاتد نووتد و کوشر از  خانه
نواییادی باا توجاه باه     جدید ت  این جهت اخشفاتد مای 

های جدیاد ازجو اه  ایاناه ت  ا ائاه     های  خانهقاب یت
یم ت  قالب مشن  صاوت  تصاویر  فای م     مطالب و مفاه

از  تاوان مای هاا  انیویشن و نیز ویژگی تعام ی این  خانه
خازی مفاهیم ت خی بهرد ها ت  جهت آموزغ و خاتدآن

 گرفتی
 هاا  خانهبین میزان اخشفاتد مع وان از  چهارم:یفرضاه

 ت  هر یک از مراحل تد یس تفاوت وجوت تا تی
تهد که ت  هوه یمان های حاصل از پژوهش نشیافشه

مراحل تد یس )شروع کالس  هدایت و جاذب  ا ائاه   
ی و ا ائه تک ی ( کوشرین میزان اخاشفاتد  بیدجو،محشوا  

ی جدید اخاتی ت  شاروع   ها خانهمربوط به  ها خانهاز 
  مربوط ها خانهکالس  بیششرین میزان اخشفاتد مع وان از 

اخات کاه   ایان ت  حاالی    ی شییدا ی اختیها خانهبه 
ی نوششا ی ت  بقیاه مراحال تاد یس بیشاشرین     ها خانه

 ازنظار به تلیل آنکه پژوهش حاضار   اندتاششهکا برت  ا 
ی آموزشای ت  مراحال   ها خانهبر خی میزان اخشفاتد از 

آیاد  یمبه شوا   فرتمیحصربهم ش   تد یس  پژوهشی 
ی مشاابه  هاپژوهشتهد که یمو بر خی پژوهشنر نشان 

انجام ننرفشه اخت  بیابراین امکان مقایئه  ششهت گذبا آن 
ی هاا پاژوهش چها م پژوهش باا   فرضیهنشایج مربوط به 

ی  نشایج حاصل از بئط طو ک بهمشابه وجوت ندا ت  اما 
ت  مراحال   ها خانهاطالعات مربوط به اخشفاتد از انواع 

تهاد کاه؛ ت  شاروع کاالس     یمم ش   تد یس نشان 
به ترتیب  شدداخشفاتدآموزشی  یها خانهت س  بیششرین 

ی شییدا ی مربوط به توضیح مع م  ت  ها خانهت  گرود 
یاد یا وایت برت  ت  گرود خت شهی تاب ویی ها خانهگرود 
ی هاا  خاانه ی تیدا ی پوخشر و نقشه  ت  گرود ها خانه

ی ماوقعیشی  هاا  خاانه نوششا ی کشب ت خی و ت  گرود 
ه هادایت و جاذب   وخایل آزمایشناهی اختی ت  مرح 

 شادد اخاشفاتد ی آموزشی ها خانهتانش آموزان بیششرین 
به ترتیب ت  گرود نوششا ی مربوط به کشاب ت خای  ت    

یاد یا وایت برت  ت  گرود خت شهی تاب ویی  ها خانهگرود 
ی شییدا ی و موقعیشی  توضیح مع ام و وخاایل   ها خانه

آزمایشناهی اخاتی ت  مرح اه ا ائاه محشاوای ت خای      

باه ترتیاب ت     شادد اخشفاتدی آموزشی ها خانهبیششرین 
ی نوششا ی مربوط باه کشاب ت خای  ت     ها خانهگرود 
ی شییدا ی  مربوط به توضایح مع ام  ت    ها خانهگرود 
یاد یا وایت برت خت شهی تاب ویی مربوط به ها خانهگرود 

ی ماوقعیشی وخاایل آزمایشاناهی    هاا  خانهو ت  گرود 
ی هاا  خاانه ی مطالب  بیششرین بیدو،جاختی ت  مرح ه 

ی هاا  خاانه باه ترتیاب ت  گارود     شدداخشفاتدآموزشی 
 یاد یاا وایات بارت  ت  گارود    خا ت شهتاب ویی مربوط به 

ی هاا  خانهی شییدا ی  توضیح مع م و ت  گرود ها خانه
باشیدی ت  مرح ه ا ائه تک ی   یمنوششا ی  کشب ت خی 

ت  گاارود  شااددداخااشفاتی آموزشاای  خااانهبیشااشرین 
ی نوششا ی مربوط به کشب ت خای و ت  گارود   ها خانه
یاد یاا وایات بارت    خا ت شاه ی تاب ویی مربوط به ها خانه

 باشدییم
ی ها خانهبین موان، اخشفاتد مع وان از  پنجم:یفرضاه

 آموزشی تفاوت وجوت تا تی
ی آموزشای  هاا  خاانه بیششرین ع ل عدم اخشفاتد از 

دایی به ترتیب مربوط باه کوباوت   توخط مع وان تو د ابش
  محدوتیت خااعت ت خای  کوباوت مشصادی     ها خانه

تکیولوژی آموزشی  تخشرخی تشوا  باه  خاانه و آشایا    
ترین موانا،  باشدی مهمیمنبوتن به نحود اخشفاتد از  خانه 

 اند از  های نوششا ی به ترتیب عبا تاخشفاتد از  خانه
ترین های مهممحدوتیت خاعت ت خی و کوبوت  خانه

اناد  های تیدا ی به ترتیب عبا تموان، اخشفاتد از  خانه
از  کوبوت  خانه ت  مد خه  محدوتیت خاعت ت خای و  

تارین موانا، اخاشفاتد از    تخشرخی تشوا  به  خانهی مهام 
اناد از  کوباوت  خاانه ت     های شاییدا ی عباا ت   خانه

مد خه؛ محدوتیت خااعت ت خای و کوباوت مشصادی     
های ترین موان، اخشفاتد از  خانهآموزشیی مهمتکیولوژی 

اند از  کوبوت  خانه ت  مد خه  آشیا نبوتن جدید عبا ت
هاا و کوباوت مشصادی    با نحود صحیح اخشفاتد از  خانه

های ترین موان، اخشفاتد از  خانهتکیولوژی آموزشیی مهم
اند از  کوبوت  خاانه و کوباوت مشصادی    تاب ویی عبا ت
هاای  ترین موان، اخشفاتد از  خاانه شیی مهمفیّاو ی آموز

اند از  کوبوت  خانه و کوباوت مشصادی   بعدی عبا تخه
های ترین موان، اخشفاتد از  خانهتکیولوژی آموزشیی مهم
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اند از  محدوتیت خاعت ت خی  کوباوت  موقعیشی عبا ت

ها و کوبوت مشصدی تکیولوژی آموزشی ت  اخشفاتد  خانه
 ییاز وخایل آزمایشناه

 های شایرکوند ها با نشایج حاصل از پژوهشاین یافشه
(  9319)   خاابزد]31[(9311) محواادی(  ع اای9388)

 (  توتر و تیناران 2114) (  زین و تینران2112) پرخ ر
( 2111) ( و بیینااایو س2116) (  توپرکئاااکی2116)

های ها  ضع طو ک ی ت  این پژوهشهو وانی تا تی به
و ا زشیابی از عو کرت مع وان  مدیریشی ت  نحود نظا ت 

آموزشاای ت  ماادا س فقاادان و کوبااوت وخااایل کوااک
هاای  ابشدایی  افزایش تعادات شااگرتان و حجام کشااب    

 یزی ت خی ت خی  کوبوت فضا و امکانات  فقدان برنامه
و مبشیی بر اهداف مش ص  ننرغ میفی تبیران نئبت به 

عادم  ها و تانش نیروی انئاانی   ها  ضع  مها ت خانه
اعشوات به ثورب شی موات و وخایل آموزشای ت  کاالس   
ت س  عدم تیاخب تعدات ماوات و وخاایل آموزشای باا     

یافشاه باه کاالس    تعدات فراگیران  کوبوت وقت اخشصاص
هاای ت خای  کوباوت    ت س با توجه باه حجام کشااب   

هاای آموزشای ضاون    های عو ی  زم و کالسمها ت
ش آماوزان ت   خدمت برای تبیاران  تاراکم باا ی تانا    

 ها و باو هاکالس ت س  ننرغ
هاای  گیری از  خانهو نیز جوّ خازمانی  از موان، بهرد

 اندیآموزشی ت  فرایید یاتتهی یاتگیری به شوا  آمدد
تارین موانا،   تهد کاه عوادد  نشایج پژوهش نشان می

هااای آموزشاای کااه مع وااان بااه آن اخااشفاتد از  خااانه
تیت خااعات ت خای    اند  مربوط باه محادو  کرتداشا د

 هاها و آشیا نبوتن به نحود اخشفاتد از  خانهکوبوت  خانه
شوتی از خوی تینر  نشایج پژوهش حااکی از کوباوت   می

ت  مدا س و نیز عدم آشیایی مع وان باا نحاود    ها خانه
 ی آموزشی ت  کالس ت س اختیها خانهکا برت 

مع م باید با اخاشفاتد از عوامال م ش ا  و تاا حاد      
کان  برای موفقیت فراگیر وخایل  زم  ا فاراهم آو تی  ام

مع ام    هیوخبهی آموزشی  خواد ها خانهتهیه و انش اب 
 ا به کاا  گیارت     هاآن  خوت آموزتانشا ائه شوند و یا 

خابب   تیهاا نهخاصی تا تی یک  خانه خوب  تقتبهنیاز 
  عالقاه  توجاه و   شاوت یم خانیدن پیام به بهشرین نحو 

ی اگر تخاشو ی  کیدیمی فراگیر  ا هم کامالً ج ب دزیانن
بر اخاس آن بهشرین  توانئشیدیموجوت تاشت که مع وان 

و مؤثرترین  خانه  ا برای یاک ت س خااص انش ااب    
کاه هایچ    تانیاد یما کیید  خوب بوت  ولی هوه مع وان 

بهشرین وخای ه بارای    عیوانبه توانینووخی ه خاصی  ا 
ا  برتی بئایا ی از مع واان  باه    توام مقاصد آموزشی بک

تلیل آشیایی و یا  احشی کا  با یاک وخای ه تیهاا آن  ا    
ی این عوامل مئ واً عوامل مهوای بارای   کییدیمانش اب 

ی ریا گمیتصاو انش اب هئشید  ولی مع م باید به هیناام  
ت  ت س و آماوزغ   اخاشفاتد قابال برای انش اب  خاانه  
وجه کیدی مع وان ی تینر نیز تها وغخوت  به عوامل و 

ی  ا ائه زی برنامهصدها تصویم برای  هر وزناچا ند که 
ت وس و ا زشیابی نحود تد یس خوت بنیرندی بعضی از 
 این تصویوات مربوط باه تهیاه  انش ااب و اخاشفاتد از    

برای مؤثرتر کارتن فراییاد یااتتهی یااتگیری      ها خانه
 عامل انش اب یک  خاانه  اثاری   نیترمهم هرچیداختی 

اخت که آن  خانه ت  یاتگیری تانش آموزان تا ت  یاک  
مع م باید خایر عوامل مثل  میاخب بوتن وخی ه  کیفیات  

یی و قاب یات  کاا ا فیی  قیوت  امکان اخشفاتد  خاتگی  
انعطاف آن  ا نیز ت  نظر بنیرتی عالود بر این  باید ایان  

  تار قیتقبه عبا ت  وخایل  ا ت خت و بجا بکا  گرفتی
مشا ص و ت    یباهادف  ا  هاا  خاانه هار یاک از   باید 
 ی میاخب از فرایید تد یس بکا  گرفتی امرح ه

ی افزا هاا نارم   هاا اناه ی ا ازجو هی نوین  هایفیاو 
ی و آموزغ مبشیی بر وب و کاا برت  اچید خانهآموزشی 

ی هاا یفیااو   ازجو اه ت  فرایید یاتتهی یاتگیری  هاآن
کاه مع واان بایاد     دشونیمی محئوب اشرفشهیپمفید و 

یاک   عیوانبه ا شیاخشه و قات  باشید ت  کا  خوت  هاآن
ی پیشارفت  پاا باه کوک خوب و مؤثر اخشفاتد کیید و پا 

بروندی یک مع ام کا آماد و ناوآو      شیپبههم  هاآنآن  
ی نوین بشوانیاد  هایفیاو یی که ها ادباید مرتباً به تنبال 

کییاد  باشادی   یی تاد یس او کواک   کا ابه اثرب شی و 
یی بار خار  اد   هاتیمحدوتبدیهی اخت هووا د موان، و 

ی آموزشای  هاا  خاانه مع وان برای اخشفاتد میاخاب از  
به مع وان و برخی  هاآنم ش   وجوت تا ت که برخی از 

ی آنچه ت  این شوتیمی نظام آموزشی مربوط هایکاخشبه 
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زمییه از اهویت برخو تا  اخت شیاخایی ایان موانا، و   
 یهاختآن ائه  اهکا های میاخب جهت مرتف، نووتن ا

خاز ترییر  فشا  و کئب ازآنجاکه ترییر ننرغ  زمییه
های شوت با برگزا ی کا گادباشد  پیشیهات میمها ت می

ترییاار نناارغ  باااو  و تیاادگاد مع وااان  ا نئاابت بااه 
های آموزشی ت  فرایید یاتتهی یاتگیری اثرگذا ی  خانه
میظو  ا تقاء بییش و شایاخت  وچیین  بهبهبوت ب شیدی ه

هاای ناوین ت    مع وان نئبت به تولید و کاا برت  خاانه  
های ضون خدمت و بادو  فرایید یاتتهی یاتگیری  تو د

خدمت الزامی برای مع وان برگزا  گرتتی جهت تشاویق  
گونه ها  اینمید به اخشفاتد از  خانهمع وان کوشا و عالقه

ش ا  ماو ت تشاویق مادیران و     های م مع وان به شیود
شاوت  مئلو ن نظام آموزشی قرا  گیرنادی پیشایهات مای   

هاا ت   های ت خی برای تثبیت نقش  خاانه مؤلفان کشاب
فرایید یاتگیری  ت  ماشن ت س و یاا تکاالی  فارتی و     

هاای  های  اهیوای مع م   خانهگروهی و هوچیین کشاب
و پیشیهاتی ت س و نحود تعامال ت س   خاانه  مع ام    

وپرو غ تالغ مئلولین آموزغ فراگیر  ا مشذکر شوند و
کیید تاا ضاون ا ائاه معیا هاا و ضاوابط آموزشای از       

هاای  های حقیقی و حقوقی بارای تولیاد  خاانه   شرکت
افزا های م ش ا   زمییاه کاا برت    آموزشی مشیوع و نرم

های آموزشی توخاط مع واان  ا تئاهیل نواییادی      خانه
مع واان خاالق و تولیادات    هوچیین باید باا شیاخاایی   

ای آنان  ضاون تشاویق ایان گارود از مع واان        خانه
های توجیهی تیتولیدات آنان  ا به هوراد جزوات و خی

 ت  اخشیا  خایر مع وان قرا  تهیدی
یزناب 

 آموزشی و پرو شی های(ی مها ت9384)   حئنشعبانیی 9
 ها و فیون تد یس(ی تهران  خوتی) وغ

(تانش مع وان ت  با د پژوهش و نیاز 9312خاکی  ضای)ی 2
آنان به آموزغ پژوهشی تو فص یامه ع وای پژوهشای   

بهاا   2تو د جدیاد شاوا د   ,تانشناد شاهد خال بیئشم 
 وتابئشانی

هاای  (ی  اهیوای تاد یس ت  تانشاناد  9386) می ر  وی بری 3
 ترجوه ویدا میریی تهران  خوتی

هاای   خاانه (ی 9387خئرو )  لطفی پو شهیاز و   اوفنی 4

آموزشی برای کالس ت سی تهران  شرکت چاپ و نشر 
 های ت خی ایرانیکشاب

5. Rao, V.K. (2005).Instructional Technology. New 
Delhi: A.P.H. Publishing Corporation. 
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(ی تفکار ت باا د تحاو ت    9386محود ضا )احودی  ی 27
 ی تهران  اندیشه نویپرو غوآموزغآییدد 

(ی بر خی ع ل عدم اخشفاتد 9388) شیرکوند  عبدالرضای 28
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 حیوی توخت  غالمحئین؛  ومیانی  یونس؛ اخالمی  ی 21
(ی بر خی مشکالت 9311) محودع ی و جوانورت  ع ی
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ی بر ا(ی مقدمه9385) و اُلئون  امی اچ هرگیهان  بیی آ ی 38
اکبار خای ی تهاران     های یاتگیریی ترجوه ع ای نظریه
 تو انی

(ی بر خاای عواماال  9311) یرانخاامحواادی  یع اای 31
ی هاا  خانهو بازتا ندد اخشفاتد از وخایل و  کییددکوک
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 بایییتانشناد عالمه طباط


