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تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری و 
آموزان دختر سال سوم راهنمایی نسبت به نگرش دانش

 درس مذکور
 

  *2 پورسعید موسویو 1 نرگس یوسفی کنجدر

 اراک، اراک، ایران. کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه .1

 . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اراک، اراک، ایران. )نویسنده مسئول(2

 دهیچک
 دختر آموزاندانش نگرش و یادگیری میزان بر جغرافیا آموزشی فیلم پخش زمان تأثیربررسی  پژوهش حاضر به منظور

آزمون، شبه تجربی و طرح مورد استفاده پیشپژوهش روش  .انجام شده است مذکور درس به نسبت راهنمایی سوم سال
مدارس دولتی شهرستان  راهنمایی سوم سال دختر انآموزشامل دانشه پژوهش آزمون با گروه گواه است. جامعپس

 ؛که به طور تصادفی در چهار گروه اندمدرسه بودهاز دو آموزان شنفر از دان 110 پژوهش نیز شاملنمونه  بوده و  مالیر
بدون نمایش )نفر(  31) گروه گواهنیز نفر( و  26از تدریس ) نفر(، بعد 26) نفر(، ضمن 27) نمایش فیلم آموزشی قبل

گیری مورد استفاده های اندازهابزار انتخاب شد. دوم و سومهای بخش ،جغرافی کتاب هایبخش از .اندشدهتقسیم  (فیلم
و نیز پرسشنامه  بخش 5سؤال در  32محتوای فیلم، حاوی آزمون هم ارز بر مبنای آزمون و پسدر پژوهش شامل؛ پیش
)پرسشنامۀ نگرش(  آزمونپیش ، قبل از شروع مداخله از هر چهار گروهسؤال بوده است.  20نگرش به درس حاوی 

ه کمک ب هادادهشد.  گرفته )پرسشنامۀ نگرش( آزمونبه شیوه فوق؛ پس نیز جلسه آموزش 10و پس از پایان  گرفته شد
 یافته،تعمیم خطی های)مدل استنباطی هاینیز آزمون )میانگین، انحراف استاندارد( و توصیفیهای آماری شاخص

کارگیری به زمان ها نشان داد کهیافته تحلیلنتایج  .شدند ( تجزیه و تحلیل، آنوا و مانوای چندگانههامقایسه هایآزمون
 داشته است. آموزانتأثیر بیشتری بر یادگیری و نگرش دانش ،ضمن تدریسجغرافیا در  فیلم آموزشی
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 مقدمه  
 مفاهیم انتقال در اساسی رکن عنوان به آموزش امروزه 

 گسترش و است یافته گوناگونی هاي شکل فراگیران به

 مناسب افزارهاي نرم و افزارها سخت دسترسی به روزافزون

 پیش را جدیدي افق اي، چندرسانه شیوه به آموزش براي

 رسد می نظر به .است آموزشی نهاده مراکز و ها دانشگاه روي

 از برخی تحقق به آموزش، براي امکانات این از استفاده که

 نام آن از کیفیت آموزش هاي مالك عنوان به که هایی آرمان

 محوري [. از سویی دیگر معلم1کند] می کمک شود، می برده
 و علوم کردن ملموس براي آموزشی ابزار از استفاده عدم و

 .است اندیشمندان انتقاد مورد آموزشی متمرکز ساختارهاي
 وج پیشرو، تربیت و تعلیم علماي شده باعث انتقادها این

 .[2کنند ] ایجاد آموزشی نظامهاي بازسازي براي را مناسبی
 تحول سند در آموزشی فیلم و هارسانه به توجه جایگاه

 زا یکی. است ايشایسته جایگاه پرورش و آموزش بنیادین
 ینا است، شده توجه آن به خوبی به سند در که رویکردهایی

 تابک کنار در آموزشی، فیلم جمله از دیگر هايرسانه که است
 .[3است ] کرده پیدا رسمیت آموزشی بستۀ در و درسی

 تواند می درس کالس در عمومی هايرسانه انواع از استفاده
 داشته آموزاندانش درسی اطالعات حفظ بر مثبتی تاثیر
 در فیلم کردن وارد که است آن از حاکی امر این باشد،

 ویژگی، به باتوجه .[4است ] مهم درس کالس هايمحیط
 وزارت آموزشی فناوري دفتر فیلم، اهمیت و نقش و مزایا

 تنوع و تحصیلی افت کاهش منظور به پرورش و آموزش
 یعلم امکانات آوردن فراهم با آموزشی، هايشیوه به بخشیدن

 اتموضوع براساس که را آموزشی فیلمهاي پیشرفته، فنی و
 و قرارداده هاآموزشگاه اختیار در شده تولید و تهیه درسی
 در تصویري، طرح یا رشد طرح عنوان تحت را طرحی

 اجرا به تحصیلی راهنمایی دوره جمله از تحصیلی هايدوره
 تجهیز براي طرف یک از ساله هر که آنجا از. است گذاشته
 يزیاد اعتبارات طرح نیازاین مورد فناوري و وسایل به مدارس

 آموزشی هاي طرح از بسیاري دیگر طرف از و شودمی صرف
 محیط خاص هايموقعیت و شرایط تحت شده، توصیه

 شودمی روبرو گوناگون نتایج با آن اجراي نحوه و آموزشی
 بررسی دمور تحصیلی پیشرفت بر هافیلم این تاثیر است الزم
 [.5] گیرد قرار  جانبه همه

 اییمجموعه آن در که است هنري و اثرگذار ايفیلم رسانه
 لقاب گوناگون هايجنبه از و یابد می تجلی دیگر هنرهاي از

 موضوع که آموزشی فیلم با ارتباط در آنچه اما. اعتناست
      است، رشد تربیتی و علمی آموزشی، هايفیلم جشنوارۀ

 ۀپیچید مفاهیم تواندمی فیلم که است این گفت، توانمی

                                                           
1 modality effect 

 اهدهمش قابل و ارائه قابل عینی صورت به را تربیتی و ذهنی
 هب که فیلم چارچوب در مفاهیم یافتن عینیت همین. کند

 طریق از مفاهیم دریافت گیرد،می صورت تجسمی صورت
 ارترماندگ را آن اثر ضمنا و تسهیل یادگیرنده توسط را فیلم

 در باید که است این بر اعتقاد دلیل همین به. کرد خواهد
ستهشای نحو به تربیت جریان در و یادگیري -یاددهی فرایند

 .[3گرفت ] بهره فیلم از اي
 به یدبا گیرد، صورت فیلم طریق از یادگیري اینکه براي

 آنرا چگونه به کندمی مشاهده آموز دانش آنچه از تغییر
نظریه پردازان بار شناختی [. 6کرد ] تمرکز کندمی مشاهده

این موضوع نمودند که دانش در زمان زمان زیادي را صرف 
ارائه به یادگیرنده به چه صورت عرضه شود و زمانی که 

 هايیادگیرندگان اطالعات را کسب می کنند در چه فرایند
باید درگیر شوند. در نظریه بار شناختی، بار شناختی به بار 
وارد شده بر حافظه کاري در هنگام پردازش اطالعات براي 

دارد. هرگونه آموزش و طراحی آموزشی بدون  یادگیري اشاره
آگاهی از اصول بار شناختی اثر بخش نخواد بود. سه نوع بار 
شناختی از جمله درونی، بیرونی و مطلوب وجود دارد. بار 
شناختی درونی به پیچیدگی محتواي ارائه شده مربوط است، 

 گردد. بار شناختیبار شناختی بیرونی به نحوۀ ارائه بر می
هاي موجود یادگیرنده اشاره دارد.اثر لوب نیز به طرحوارهمط

که در نظریه بار شناختی مطرح شده است به این  1مودالیتی
امر اشاره دارد که چنانچه هر دو قسمت حافظه کاري ) حلقه 
دیداري و شنیداري( مورد استفاده قرار بگیرد ظرفیت 

و رمز  بیشتري از حافظه ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت
گردانی و بازیابی اطالعات با سهولت بیشتري انجام خواهد 
شد. لذا مواد آموزشی که به شکل ترکیبی، از ارائه هاي 

کنند کارآمدتر از موادي دیداري و شنیداري استفاده می
        ي حسی استفادههستند که تنها از یکی از این مجراها

تلفیقی مطالب به صورت نمایند. در برخی از موارد ارائه می
گردد. زیرا تلفیق ذهنی این شکل و متن مانع از بار اضافی می

 کند وموارد بار شناختی اضافه ایی را بر حافظه تحمیل می
بار شناختی اضافی به دلیل اینکه نیاز به تلفیق ذهنی 

یابد. بنابراین با توجه به مطالب اطالعات نیست کاهش می
ونی باید مدیریت شود، بار شناختی ذکر شده بار شناختی در

بیرونی کاهش و بار شناختی مطلوب افزایش یابد تا بتوانیم 
به آموزش اثر بخش براي یادگیرندگان دست یابیم.به منظور 

 توان از این اصول استفاده کرد:کاهش بار شناختی بیرونی می
ه آموزند ک( اصل به هم پیوستگی: مردم زمانی بهتر می1 

 ی خارج شوند.مواد اضاف
آموزند که ( اصل عالمت دهی: مردم زمانی بهتر می2 
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مواد ضروري برجسته هستند مثال استفاده از عالئم و اشارات 
براي جلب توجه یادگیرنده روش مفیدي براي کاهش بار 

 شناختی بیرونی است.
آموزند که ( اصل مجاورت فضایی: مردم زمانی بهتر می3 

 روي یک صفحه هستند. کلمات و صفحات نزدیک هم
( اصل مجاورت زمانی: مردم زمانی که کلمات و تصاویر 4 

 آموزند.شوند بهتر میهمزمان ارائه می
آموزند که هر دو ( اصل مودالیتی: مردم زمانی بهتر می5 

حلقه دیداري و شنیداري حافظه کاري فعال شود. از طرق 
بار شناختی توان ارائه مطالب درسی از ساده به پیچیده می

درونی را مدیریت کرده و با کمک به یادگیرندگان براي 
کاربست مطالب درسی و ارائه مثالهاي متنوع براي یادگیرنده 

وان تتا انتقال یادگیري به سایر شرایط امکان پذیر گردد می
 [.7بار شناختی مطلوب را افزایش داد ]

ر ایی، یادگیري بدر نظریه شناختی یادگیري چند رسانه
اساس سه مفروضه شکل گرفته است. بر اساس مفروضۀ کانال 
دوگانه، حافظه حسی و حافظه فعال به دو کانال جدا گانه 

اند: حافظه حسی به اصوات شنیداري و در نهایت تقسیم شده
هاي کالمی و حافظه فعال به تصاویر دیداري و سرانجام ارائه
عی بر آن است پردازد. در این راستا سهاي تصویري میارائه

که بین دیدگاه وجوه حسی که از آن براي ایجاد دوکانال در 
هاي ارائه، که از آن سمت چپ حافظه فعال و دیدگاه شیوه

براي ایجاد دو کانال در سمت راست حافظه فعال استفاده 
شده، حالت تعادل به وجود آید. طبق مفروضه ظرفیت 

اند پردازش تومحدود، میزان اطالعات که حافظه فعال می
کند، محدود است، در نتیجه تعداد محدودي از تصاویر در 

شود و کانال شنیداري کانال دیداري حافظه فعال نگهداري می
حافظه فعال نیز قادر به نگهداري تعداد محدودي صوت است. 
در راستاي پردازش فعال، انسانها به منظور ایجاد بازنمایی 

ف خود، در فرایند ذهنی و منسجم از تجارب محیط اطرا
پردازش شناختی، نقش فعال دارند. دقت، سازماندهی 
اطالعات ورودي و تلفیق اطالعات ورودي با دانش موجود، از 

شوند. یادگیري جمله فرایندهاي شناختی فعال محسوب می
دهد که فراگیر فرایندهاي شناختی را فعال هنگامی روي می

ین فرایندها فراگیران در دریافت مطالب موردي به کار بندد. ا
 [.8کنند ]را براي درك هرچه بهتر مطالب ورودي کمک می

 و موضوعات در متنوع آموزشی هاي رسانه از استفاده
 تجارب دهی شکل موجب گوناگون هاي یادگیري ماده

 و شوق انگیزه ایجاد آن، به نزدیک یا اول دست یادگیري

                                                           
1 Attitude 
2 Cognitive 
3 Affective 
4 Behavior 

 آموزش زمان در جویی صرفه آن، تداوم به کمک و یادگیري

 یادگیري گیري شکل بهتر، و تفهیم ارتباط آسانتر برقراري و

[. نقش و جایگاه 9گردد ] می پایدارتر و تر عمیق تر، سریع
نیز در عملکرد تحصیلی دانش آموزان، همواره مورد  1نگرش

شناسان حوزه آموزش و پرورش بوده است. به زعم توجه روان
عصبی سازمان یافته  نگرش، حالت آمادگی ذهنی و آلپورت

گردد که از تجربه به دست آمده و بر پاسخ فرد تعریف می
هایی که این پاسخ به آنها نسبت به همه موضوعات و موقعیت

گذارد. نگرش شود، تاثیري جهت دهنده و پویا میمربوط می
است. مولفه  4و رفتاري 3، عاطفی2داراي سه بعد شناختی

 هاي، عاطفی به هیجانشناختی به فکر و تفسیرهاي خاص
مثبت یا منفی و مولفه رفتاري به نحوه خاصی از کنش فرد، 

 ها اهمین[. دلیل اینکه تا این حد مساله نگرش10اشاره دارد]
ها با رفتار فرد مرتبط هستند و بدان دارد این است که نگرش

ها از یک سو با سمت و سو و جهت می دهند. پس نگرش
ن ما و از سوي دیگر با برداشت ذهنی ها و تجارب پیشیآموخته

ما در مورد موضوع نگرش مرتبط است و در هر صورت، 
ها، ها، سازمانواکنش مثبت و منفی ما را به اشیا، موقعیت

[.   نتایج تحقیقات انجام شده 11انگیزند]مفاهیم و افراد بر می
لی فیلم را تاثیر ک دهد کهدرباره فیلم آموزشی نشان می

 ا تکرار بخشی از آن و توضیحات معلم افزایش دادتوان بمی
اگر قبل از ارائه کالمی یا نوشتاري درس، مطالب به  [.12]

طور تصویري ارائه گردند یادگیري مفهومی بیشتر و سریعتر 
هاي آموزشی در تحقق اهداف مشاهده فیلم[. 13]خواهد بود 

 "اي با عنوان[ مقاله15پیرسون] [.14] آموزشی موثر است
هاي آموزشی براي هاي یادگیري و فیلمکاربرد قواعد تئوري

با هدف بهبود مهارت  "یادگیري مهارت مشاهده کردن
مشاهده در پرستاران انجام داده تا آنها هم به دقت بتوانند 

ها را مشاهده کنند و هم اینکه بتوانند هاي بیرونی یا نشانهداده
این مشاهدات قضاوت و بحث کنند. نتیجه پژوهش  بر اساس

نشان داد که عالوه بر تأثیر فیلم آموزشی بر یادگیري مهارت 
مشاهده در پرستاران، تأثیر فیلم آموزشی براي آموزش 

ها با آموزش از طریق مشاهده مستقیم یکسان است و مهارت
هاي هاي یادگیري در تولید فیلمخواستار کاربرد نظریه

تلوزیون آموزشی بسیاري از کمبودهاي مدارس  ی شد.آموزش
آموزان کند و همچنین باعث افزایش عالقه دانشرا جبران می

نگامی که قرار است دانش [.16] گرددبه موضوعات درسی می
اي را یاد بگیرند، نمایش مجدد فیلم آموزان مطالب پیچیده

مهارتهاي آموزشی آثار مثبتی بر فیلم[. 17] اثر بخش است
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فیلم باعث حفظ عالقه [. 18] آموزان داردهاي تحصیلی دانش 
شود و آنان را در یادگیري خود آموزان میو مشارکت دانش
در اکثر موارد تفاوت چندانی بین [. 19] کندکفا و مستقل می

یادگیري از طریق فیلم و یادگیري با روش سنتی وجود ندارد 
یابد که معلم افزایش میتاثیر کلی فیلم زمانی  [.22و21و20]

ابتدا فیلم را به خوبی به یادگیرندگان معرفی کند و در صورت 
[. 23] لزوم تمام یا بخشی از آن را چندین بار نمایش دهد

ا هتأثیر فیلم"[ در پژوهشی تحت عنوان 24هالس، لوید و شو]
 "بر تفکر دانش آموزان در مورد هولوکاست جنگ جهانی دوم

ها در مورد هولوکاست به عنوان فاده از فیلمبه بررسی اثر است
بخشی از مطالعۀ تاریخ جهان بر دانش و درك دانش آموزان 
پرداختند. این پژوهش نشان داد که استفادۀ دقیق از فیلم در 

هاي کالس درس تاریخ، در دانش و درك دانش آزموش
[ پژوهشی را به 25آموزان تأثیر گذار است. سایمنسون ]

هاي تاریخی صامت بر اکتساب نقش فیلممنظوربررسی 
 به لمفی از استفاده نتایج نشان دادحقایق تاریخی انجام دادند.

تسهیل یادگیري، و تأکید بر مفاهیم  ، گفتگو و بحث ترویج
ها در کالس درس منجر آموخته شده از کتابها یا سخنرانی

[ 27آیتی ]در تحقیقات انجام شده در ایران نیز  [26شود ]
اثر نوارهاي ویدیویی آموزش درس "اي با عنوان قالهطی م

، "آموزانریاضی )کتاب فیلم( در پیشرفت تحصیلی دانش
ترکیب فیلم همراه معلم را مؤثرتر از تدریس معلم به تنهایی 

آموزان دختر و بیان داشت که دانش [28]تمدنی  یافته است.
د نپسري که از فیلم رنگی در درس علوم استفاده کرده بود

[ در پژوهش خود با 29محمدي]نتایج بهتري کسب کردند 
هاي تربیتی بر انگیزه تحصیلی دختران تأثیر فیلم"عنوان 

-دبیرستانی و هنرستانی شیراز با هدف بررسی تأثیرات فیلم

هاي تربیتی بر انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و مقاومت دختران 
افت ری، د"دبیرستانی و هنرستانی در برابر مشکالت تحصیل

هاي تربیتی و افزایش انگیزه پیشرفت بین مشاهدۀ فیلم
تحصیلی دختران دبیرستانی و هنرستانی رابطه وجود دارد و 

هاي تربیتی سبب افزایش مقاومت دختران اینکه مشاهدۀ فیلم
 دبیرستانی و هنرستانی در برابر مشکالت تحصیل می گردد.

ر فیلم بر [ در پژوهش خود با هدف بررسی تأثی30پروا ]بی
 هاي بلند مدتیادگیري بزرگساالن شرکت کننده در کالس

)کارشناسی ارشد( سازمان مدیریت دولتی، بعد از بررسی 
نتایج پژوهش بیان داشت که بین میزان یادگیري، سرعت 
یادگیري و پایداري یادگیري در فراگیرانی که از طریق فیلم 

 زوه آموزشآموزش دیدند نسبت به فراگیرانی که از طریق ج
دیدند تفاوت معنی داري وجود ندارد، ولی بین میزان رغبت 
فراگیران در یادگیري مطالب ارائه شده در دو گروه مذکور 
تفاوت معنی داري وجود داشت که به نفع گروهی بود که با 

[ در 31فیلم آموزش دیدند. در تحقیق دیگري خدامرادي ]
-به کمک رسانه مطالعۀ تأثیر آموزش"پژوهش خود با عنوان 

)نوارهاي ویدیویی درسی یا  دیداري -هاي آموزشی شنیداري
( بر یادگیري درس زبان "رشد"طرح آموزش تصویري 

انگلیسی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر 
، تأثیر استفاده از نوارهاي ویدیویی درسی "روانسر) کرمانشاه(

.   وح نشان دادرا در تسریع آموزش و تسهیل یادگیري به وض
آموزش تصویري به صورت اجراي معلم محور بر پیشرفت 

[ نیز 32] [. کشاورز5] تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است
ها در آموزش درس نقش رسانه "در پژوهش خود با عنوان 

 با هدف "فوتبال رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور
فوتبال به منظور ها در آموزش درس عملی بررسی نقش رسانه

کاهش ساعات حضور دانشجویان در کالسهاي عملی با حفظ 
هاي انجام شده بود. با اجراي آموزش درس کیفیت کالس
گروه از طریق آموزش حضوري و آموزش از  2فوتبال روي 

طریق فیلم در پایان دوره به نتایج یکسانی رسید و بیان داشت 
ش از طریق فیلم که بین استفاده از آموزش حضوري و آموز

تفاوت معنی داري نیست و فیلم آموزشی به جاي آموزش 
حضوري بدون ایجاد افت کیفیت و با کاهش ساعات حضور 

[ 33] تواند استفاده شود. سپاسی، مهرعلی زاده و دهخدامی
مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات  "در پژوهش خود با عنوان

طرح تصویري  دانش آموزان پایۀ پنجم مشمول و غیر مشمول
یافتند که استفاده از  "رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز

فیلم آموزشی طرح رشد براي درس ریاضی روي گروه دختر 
 [ نشان داد که34موثر است . در تحقیق دیگري خندان دل ]

یژه هاي وآموزان پسري که فیلم با جلوهمیانگین نمرات دانش
اند دون جلوۀ ویژه دیدهآموزانی که فیلم باند و دانشدیده

 آموزان دختريتفاوتی نداشته است. اما میانگین نمرات دانش
هاي ویژه دیدند نسبت به دخترانی که که فیلم داراي جلوه

 [35] فردانش هاي ویژه دیدند بیشتر بود. . فیلم بدون جلوه
کند که تکرار نیز با اشاره به نتایج تحقیقات گذشته بیان می

اي فیلم یا بخشی از آن در افزایش یادگیري تاثیر و ارائه محتو
دي بنجمعاو بر این باور است که . همچنین داشته است زیادي

و خالصه کردن محتویات تمام یا بخشی از فیلم می تواند به 
ن به کاربرد باشد هرچند از نظر اوعنوان تکرار نکات مهم موثر 

 در مثبتی یرهاي ویژه براي جلب توجه شاگردان هیچ تاثجلوه
و  مختلف هايروش به فیلم از نداشته است. معلمانیادگیري 

 عالوه .کنندمی استفاده درتدریس گوناگونی هدفهاي با
 در. است متفاوت نیز فیلم از استفاده نحوه استفاده، برموارد
 دراین. شودمی استفاده گروهی آموزش براي موارد برخی

 هب یادگیرندگان از گروهی براي را فیلم مربی یا معلم صورت
 در فیلم از دارد قصد معلم که هنگامی. گذارندمی نمایش
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 تواندمی کند استفاده گروهی آموزش شیوه به خود تدریس
 هب نظریه درباره بحث و مفاهیم تشریح از بعد یا قبل را آن

 یبخش روي بیشتر تاکید براي همچنین .[36] بگذارد نمایش
 بار چندین را فیلم از خاصی قسمتهاي توانمی محتوا از

 .داد نمایش

 موزشیآ فیلم زمینه در کنون تا که تحقیقاتی به توجه با
 رنگ، تأثیر جمله از مختلفی عوامل و گرفته صورت

 و صدا بودن همراه محتوا، ارائۀ تکرار ویژه، تأثیرجلوهاي
 بر را خوانا هاينوشته بردن بکار موسیقی و وجود تصویر،

زمان ارائه فیلم  اندداده قرار برسی مورد مختلف متغیرهاي
 تحقیق این چیزي است که کمتر به آن اشاره شده است. در

 ضمن تدریس، از قبل)به ضرورت توجه به زمان ارائه فیلم 
 بر اثر آن تا پرداخته شده است( تدریس از بعد و تدریس

 شود.  مشاهده یادگیري و نگرش نسبت به درس

 های پژوهشسوال
نگرش  یادگیري و میزان آموزشی بر فیلم زمان پخش

 نسبت به درسسال سوم راهنمایی  دختر آموزان دانش

 چه تاثیري دارد؟ جغرافیا

 روش پژوهش
پژوهش از نوع کاربردي و روش اجراي آن شبه تجربی 

باشد. طرح مورد استفاده پیش آزمون، پس آزمون با گروه می
آموزان دختر پایۀ آماري پژوهش کلیۀ دانش گواه است. جامعۀ

در 1392-93باشد که در سال تحصیلی سوم راهنمایی می
مدارس دولتی شهرستان مالیر مشغول به تحصیل بودند. بر 
اساس آمار دریافتی از کارشناسان آموزش راهنمایی و آمار و 

مدرسۀ  25بودجۀ ادارۀ آموزش و پرورش، در این سال 
دخترانه در شهرستان مالیر مشغول فعالیت راهنمایی دولتی 

نفر  2500آموزان دختر دورۀ راهنمایی بودند. تعداد کل دانش
نفر آنها در پایۀ سوم راهنمایی به تحصیل اشتغال  1100که 

داشتند. شرط اساسی انتخاب نمونه وجود چهار کالس پایۀ 
سوم راهنمایی در یک مدرسه بود که به دلیل عدم وجود چهار 

س در یک مدرسه، از یک مدرسه) حاج حسن فراهانی( کال
سه کالس به عنوان گروه آزمایش و از مدرسه دیگر) فخریه( 
یک کالس به عنوان گروه گواه انتخاب شدند، سپس به 
تصادف در چهار گروه نمایش فیلم قبل، ضمن؛ و بعد از 
تدریس و گروه گواه) به روش سنتی بدون نمایش فیلم( 

نفر،  27ونۀ انتخابی این پژوهش در گروه اول تقسیم شدند. نم
نفر و  31نفر و گروه چهارم 26نفر، گروه سوم 26گروه دوم 
محقق  هاينفر بودند. داده ها از طریق آزمون 110در مجموع

 5سوال در  32ساخته و هم ارز بر مبناي محتواي فیلم با 

غلط، کوتاه پاسخ  -اي، جاي خالی، صحیحبخش )چهار گزینه
 لند پاسخ(  و پرسشنامۀ نگرش به درس بدست آمد:و ب

هاي دوم و سوم جغرافیاي سال پیش آزمون از بخش -1
هاي قبلی دانش سوم راهنمایی به منظور ارزشیابی آموخته

 آموزان و یکسان سازي آنها مورد استفاده قرار گرفت. 
آزمون پایانی که در انتهاي آموزش از کل محتواي  -2

هاي دوم و سوم جغرافیاي سال سوم ارائه شده ) بخش
 راهنمایی( به عمل آمد.

به منظور سنجش نگرش دانش آموزان به درس  -3
جغرافیا از پرسشنامۀ نگرش به درس استفاده شد و در ابتدا و 
انتهاي دوره از هر چهار گروه نظر خواهی به عمل آمد. این 

( 17و  15سؤال آن ) 2سؤال است که 20پرسشنامه داراي 
 5شود. این آزمون در مقیاس کوس نمره گذاري میمع

اي ) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، و خیلی کم( درجه
 باشد.می

روایی ابزارها از نظر صوري و محتوایی توسط جمعی از 
معلمان و اساتید صاحب نظر مورد بررسی قرار گرفت و پس 
 از اصالحات پیشنهادي تایید شد. همچنین پایایی با استفاده

بدست آمد. پایایی پرسشنامه  83/0از روش آلفاي کرونباخ 
نگرش به درس نیز در پژوهش حاضر و با استفاده از نرم افزار 

spss  85/0.گزارش شد 
در این طرح از چهار گروه به طور مجزا استفاده شد. افراد 

آموزان دختر سوم مورد مطالعه در این پژوهش دانش
راهنمایی بودند. از بخشهاي کتاب جغرافیاي سال سوم 
راهنمایی بخشهاي دوم و سوم شامل هفت درس به دلیل 
انجام پژوهش در نیمه اول سال تحصیلی انتخاب شد. این 

جلسه به دانش آموزان ارائه شد ) ناهمواریها  10دروس طی 
و چهارم،  در جلسات اول و دوم، کوهستانها در جلسات سوم

زمین ناآرام در جلسۀ پنجم، عملکرد آبها برروي زمین در 
جلسۀ ششم، رودها در جلسات هفتم و هشتم، تغییر چهرۀ 

ها و هاي اقیانوسزمین توسط آبها در جلسۀ نهم و ویژگی
دریاها در جلسۀ دهم(. فیلم آموزشی جغرافیا که محتواي آن 

ی سوم راهنمایبر اساس سر فصل کتاب درسی جغرافیاي پایه 
 برنامه و پژوهش سازمان پرورش، و آموزش وزارتتوسط 

 يهارسانه و مواد دیتول ف،یتأل معاونت ،یآموزش يزیر
بود، در هرجلسه  شده نیتدو و هیته 1391سال در یآموزش

تدریس، توسط معلم در گروه اول قبل، در گروه دوم ضمن، 
در گروه سوم بعد از تدریس براي دانش آموزان گروه آزمایش 
پخش شد.  فیلم براي هر سه گروه مشابه بود و در گروه 
چهارم به روش سنتی بدون پخش فیلم آموزشی؛ درس ارائه 

ر چهارگروه مورد شد. سپس تفاوتها یا چگونگی تغییرات د
بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تغییرات، قبل از آموزش،
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آزمون و پرسشنامۀ نگرش براي هر چهار گروه اجرا شد. پیش 
ها به صورت فوق الذکر در معرض پس از اجراي آنها گروه

آموزش قرار گرفتند. در انتهاي تعداد جلسات مورد 
رش در هر چهار جلسه(، پس آزمون و پرسشنامۀ نگ10نظر)

گروه اجرا و سپس از طریق مقایسۀ چهار گروه، فرضیۀ اصلی 
 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
ها از روش آمار توصیفی براي تجزیه و تحلیل داده

)میانگین، انحراف استاندارد( و آمار استنباطی)مدلهاي خطی 
اي همقایسهتعمیم یافته )تحلیل اندازه گیري مکرر(، آزمون 

وابسته یا زوجی، تحلیل  tشفه(، آزمون  روش)  انهچند گ
واریانس )آنوا ( و تحلیل واریانس چند متغیري ) مانوا( با 

 استفاده شد. Spss استفاده از نرم افزار

 هایافته
 فرضیه اصلی

 هايفرضیه پژوهش حاضر  عبارت است از این که زمان
 و يریادگی زانیم بر ی جغرافیاآموزش لمیف پخش مختلف
 ییراهنما سوم سال دختر آموزاننشدا درس به نسبت نگرش

 .دارد ریتاث ریمال شهرستان
 ، میانگین پس آزمون در گروه1هاي جدول مطابق داده 

( نسبت به پخش فیلم 72/11پخش فیلم ضمن تدریس )
( بیشتر 82/9( و بعد از تدریس )75/9آموزشی قبل از تدریس)

 بود.

 های آزمایشی و گروه گواه.های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در گروه. داده1جدول 
 متغیر
 

 انحراف استاندارد پس آزمون میانگین پس آزمون انحراف استاندارد پیش آزمون میانگین پیش آزمون تعداد
 گروه

 

 69/2 75/9 06/2 27/8 27 پخش فیلم آموزشی جغرافیا قبل از تدریسگروه 

 97/2 72/11 98/0 15/6 26 گروه پخش فیلم آموزشی جغرافیا ضمن تدریس
 03/3 82/9 20/1 61/4 26 گروه پخش فیلم آموزشی جغرافیا بعد از تدریس

 96/3 95/8 50/2 70/4 31 گروه گواه

 های پخش فیلم قبل، ضمن و بعد از   تدریس.های پیش آزمون و پس آزمون در گروههای چندگانه بین میانگینهای تعقیبی مقایسه. آزمون2جدول
 متغیر
 

در  (I-Jتفاوت میانگینها)
 پیش آزمون

خطاي انحراف استاندارد 
 در پیش آزمون

سطح معنی 
 داري

 (I-Jا)تفاوت میانگینه
 در پس آزمون

خطاي انحراف استاندارد 
 در پس آزمون

سطح معنی 
 داري

 هاگروه

گروه قبل از 
 تدریس

ضمن 
 تدریس

*12393/2 50594/0 001/0 96189/1- 88956/0 189/0 

بعد از 
 تدریس

*66239/3 50594/0 001/0 06766/0- 88956/0 000/1 

گروه ضمن 
 تدریس

قبل از 
 تدریس

*12393/2- 50594/0 001/0 96189/1 88956/0 189/0 

بعد از 
 تدریس

*53846/1 51069/0 033/0 89423/1 89791/0 223/0 

گروه بعد از 
 تدریس

قبل از 
 تدریس

*66239/3- 50594/0 000/0 06766/0 88956/0 000/1 

ضمن 
 تدریس

*053846/1- 51069/0 033/0 89423/1- 89791/0 223/0 

 معنی دار است. 05/0*تفاوت میانگین در سطح 

 
ها در پیش ، تفاوت میانگین2هاي جدولمطابق داده

معنی دار  05/0آزمون در هر سه گروه آزمایشی در سطح 
ها در پس آزمون در هرسه است، در صورتی که تفاوت میانگین

 گروه آزمایشی معنی دار نیست. 
ها در پیش ، تفاوت میانگین3هاي جدول مطابق داده

 آزمایشی پخش فیلم قبل وهاي آزمون بین گروه گواه و گروه

معنی دار است، و این تفاوت  05/0ضمن تدریس در سطح 
بین گروه گواه و گروه پخش فیلم بعد از تدریس معنی دار 

ها در پس آزمون بین گروه گواه و گروه نیست. تفاوت میانگین
اي هپخش فیلم ضمن تدریس معنی دار است و بین میانگین

و دو گروه پخش فیلم قبل  پس آزمون گروه بدون پخش فیلم
 و بعد از تدریس معنی دار نیست.
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 های آزمایشی و گروه گواه.های پیش آزمون و پس آزمون در گروههای چندگانه بین میانگینهای تعقیبی مقایسه. آزمون3جدول
 هاتفاوت میانگین متغییر

(i-j) 
 در پیش آزمون

استاندارد در خطاي انحراف 
 پیش آزمون

سطح معنی 
 داري

 هاتفاوت میانگین
(i-j) 

 در پس آزمون

خطاي انحراف استاندارد 
 در پس آزمون

  سطح معنی داري
 هاگروه

گروه 
 گواه

قبل از 
 تدریس

*57616/3- 48470/0 000/0 80765/0- 85223/0 826/0 

ضمن 
 تدریس

*45223/1- 48966/0 037/0 *76954/2- 86094/0 019/0 

بعد از 
 تدریس

08623/0 48966/0 999/0 87531/0- 86094/0 793/0 

 معنی دار است. 05/0* تفاوت میانگین در سطح 

ها در پیش ، تفاوت میانگین3هاي جدول مطابق داده
هاي آزمایشی پخش فیلم قبل و آزمون بین گروه گواه و گروه

معنی دار است، و این تفاوت  05/0ضمن تدریس در سطح 
 بین گروه گواه و گروه پخش فیلم بعد از تدریس معنی دار 

ها در پس آزمون بین گروه گواه و گروه نیست. تفاوت میانگین
اي هین میانگینپخش فیلم ضمن تدریس معنی دار است و ب

پس آزمون گروه بدون پخش فیلم و دو گروه پخش فیلم قبل 
 و بعد از تدریس معنی دار نیست.

 های آزمایشی و گروه گواه.. مقایسه نگرش نسبت به درس جغرافیا پیش و پس از پخش فیلم در گروه4جدول 
 متغیر
 تعداد 

میانگین نگرش 
 فیلمپیش از پخش 

انحراف استاندارد نگرش 
 پیش از پخش فیلم

میانگین نگرش 
 پس از پخش فیلم

انحراف استاندارد نگرش 
 پس از پخش فیلم

 t آزمون
درجه 
 آزادي

سطح معنی 
 داري

 گروه
گروه پخش فیلم 
آموزشی قبل از 

 تدریس
27 81/76 44/9 77/64 50/10 14/7 26 000/0 

گروه پخش فیلم 
آموزشی ضمن 

 تدریس
26 88/71 53/10 07/75 99/11 430/2- 25 023/0 

گروه پخش فیلم 
آموزشی بعد از 

 تدریس
26 61/66 04/12 69/65 85/8 364/0 25 719/0 

 131/0 30 -0553/1 00/14 67/61 85/12 35/59 31 گروه گواه

 ، بین میانگین نمرات نگرش به4هاي جدول مطابق داده
-درس جغرافیا در پیش و پس از پخش فیلم آموزشی در گروه

، =14/7t= ،26dfهاي پخش فیلم قبل از تدریس )
000/0p=( و ضمن تدریس )43/2-t= ،25df= ،023/0p= )

تفاوت معنی داري وجود داشت و در گروه پخش فیلم بعد از 
( بین میانگین نمرات =364/0t= ،25df= ،719/0p) تدریس 

در پیش و پس از پخش فیلم آموزشی تفاوت نگرش به درس 
 معنی دار نبود.

 های آزمایشی و گواه.های چندگانه بین نگرش نسبت به درس جغرافیا پیش و پس از پخش فیلم در گروههای تعقیبی مقایسه. آزمون5جدول
 متغیرها

 
(در I-Jها)تفاوت میانگین

نگرش پیش از پخش 
 فیلم

خطاي انحراف استاندارد 
در نگرش پیش از پخش 

 فیلم

سطح معنی 
 داري

(در I-Jها)تفاوت میانگین
 نگرش پس از پخش فیلم

خطاي انحراف 
استاندارد در نگرش 
 پس از پخش فیلم

سطح معنی 
 داري

 هاگروه

گروه 
 گواه

قبل از 
 تدریس

*45995/17- 99048/2 000/0 10036/3- 05844/3 795/0 

ضمن 
 تدریس

*52978/12- 02106/3 001/0 *39950/13- 08972/3 001/0 

بعد از 
 تدریس

26055/7- 02106/3 130/0 01489/4- 08972/3 671/0 

 معنی دار است. 05/0*تفاوت میانگین در سطح 
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در  05/0ها در سطح، تفاوت میانگین5مطابق با جدول  
شی هاي آزماینگرش پیش از پخش فیلم بین گروه گواه و گروه

پخش فیلم آموزشی قبل و ضمن تدریس معنی دار است، و 
 با گروه پخش فیلم بعد از تدریس معنی دار نیست.  

در نگرش پس از پخش  05/0ها در سطح تفاوت میانگین 
یتدریس معنفیلم بین گروه گواه و گروه پخش فیلم ضمن 

هاي پخش فیلم قبل و بعد از تدریس معنیدار است، و با گروه
 دار نیست.

 
 

 . تحلیل اندازه گیری مکرر جهت نگرش پیش و پس از پخش فیلم.1نمودار

 گیریبحث و نتیجه
بررسی از  استفاده تأثیر بررسی هدف حاضر با پژوهش

 برمیزان یادگیري و جغرافیا پخش فیلم آموزشی زمانتأثیر 
سال سوم راهنمایی  آموزان دختردانشنگرش نسبت به درس 

با  .انجام گرفت1392-93شهرستان مالیر در سال تحصیلی
ها، در هر سه گروه پخش توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

یلم قبل، ضمن و بعد از تدریس در میزان یادگیري سیر ف
ها با نتایج برخی از محققان صعودي مشاهده شد. این یافته

[؛ 14[؛ بال ]13[؛ گروپر ]12باشد )هوبان ]همسو می
[؛ هالس و همکاران 18[؛ کیت و همکاران ]17ولنسکی ]

[؛ 28[ ؛ تمدنی ]26[؛ پارادو و مورگان ]23[؛ دیویس ]24]
[؛ سپاسی و 5[؛ نجفی ]31[ ؛ خدامرادي ]29ي ]محمد

[. در گروه 35[ و فردانش ]34دل ][؛ خندان33همکاران ]
پخش فیلم ضمن تدریس نسبت به دو گروه دیگر افزایش 

فت توان گبیشتري به چشم خورد. با توجه به نتیجه فوق می
-شود دانشاز آنجا که نمایش فیلم قبل از تدریس سبب می

م کلیدي و اصلی فیلم را به خاطر بسپارند و آنها آموزان مفاهی
هاي خود به هنگام بحث، مقایسه کنند و همچنین را با اندیشه

یم شود که مفاهبحث و گفتگو پس از نمایش فیلم سبب می
در ذهن یادگیرندگان بهتر شکل گیرد، دانش آموزان در این 

 گروه عملکرد خوبی در یادگیري داشتند.

ان آموزفیلم را ضمن تدریس براي دانشهنگامی که معلم 
آموزان به کند همزمان با ارائه درس و هدایت دانشپخش می

ا هایی از فیلم رتواند قسمتبحث و گفتگو دربارۀ موضوع می
بیند تجزیه دوباره پخش کند و از آنها بخواهد که آنچه را می

و تحلیل کنند. امکان تکرار تمام یا بخشی از فیلم در این 
شود تأثیر فیلم بر یادگیري و یادداري یوه خود باعث میش

دانش آموزان افزایش یابد؛ و زمانی که فیلم بعد از تدریس 
شود همانند یک مورد یا مثال براي مطالب درسی پخش می

ر کند که بتوانند بهترود که به دانش آموزان کمک میبکار می
ار خود را به کهاي به تجزیه و تحلیل فیلم بپردازند وآموخته

آموزان مباحث طرح شدۀ معلم را ببرند. در این صورت دانش
کنند و این امر سبب تحکیم یادگیري در فیلم جستجو می

ه شود بشود. زمانی که فیلم بعد از تدریس پخش میآنان می
کند و باعث آموزان را براي مشاهده آماده مینوعی معلم دانش

درك کنند که خود باعث تأثیر  شود آنها فرایند مشاهده رامی
شود. با استناد به مفروضه آموزان میگذاري بر یادگیري دانش

ر ایی و اثکانال دوگانه نظریه شناختی یادگیري چند رسانه
آموزان با مشاهده مودالیتی در نظریه بار شناختی چون دانش

فیلم اطالعات را به دو شکل دیداري و شنیداري در حافظه 
ها اطالعاتی که قابل کنند و طبق این نظریهمیخود ذخیره 

 نگرش پس از اجرا نگرش پیش از اجرا
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رمزگردانی به هر دو صورت تصویري و کالمی هستند آسانتر 
 شده، از آنجاییکه فیلم آموزشی طراحیشوند، و آموخته می

 براي مرسوم ارائه شیوه به نسبت را کمتري شناختی بار

لذا هر سه گروه آموزشی با [. 37] کند می فراهم  ها آزمودنی
 مشاهده فیلم یادگیري شان افزایش یافته است.

وزان آماز آنجائیکه فیلم تجارب یادگیري خاص براي دانش
کند و همچنین به کارگیري دو حس دیداري و فراهم می

شود و بر اساس نظریۀ شنیداري سبب درك و فهم بهتر می
دهد که مواد واقعیت مدار که یادگیري آسانتر زمانی رخ می

یداري بیشترین نزدیکی و اشتراك را با واقعیت شن –دیداري
داشته باشند به دلیل نزدیکی محتواي فیلم جغرافیا به 

ز اند نیآموزانی که قبل از تدریس فیلم دیدهواقعیت، دانش
شان افزایش یافته است. اما در مقایسه با دو شیوۀ یادگیري

ه یدیگر از رشد کمتري برخوردار بوده است که بنا به اصول ته
تدوین شده  1و کاربرد فیلم آموزشی که توسط هوبان و اورمر

اي ه[ و در نظر گرفتن آنها سبب افزایش اثربخشی فیلم38]
شود از جمله متغیرهاي آموزشی و اصل رهبري آموزشی می

هاي بکار رفته توسط معلم و همچنین نحوۀ معلم، که روش
ار ثر گذاستفاده از فیلم توسط وي را در اثر بخشی فیلم ا

استفاده از فیلم) پخش  زمانتوان گفت که این داند؛ میمی
فیلم قبل از تدریس( در مقایسه با دو زمان دیگر) پخش فیلم 

موزان آضمن و بعد از تدریس( تأثیر کمتري بر یادگیري دانش
داشته است. همچنین با استناد به مفروضه پردازش فعال 

دن فراگیر با دقت کر ایینظریه شناختی یادگیري چند رسانه
ط تواند مطالب مرتببه کلمات و تصاویر ارائه شده در فیلم می

را انتخاب کند سپس ارتباطی ساختاري بین مطالب ارائه شده 
هاي از ایجاد کند و در ادامه بین مطالب ورودي و قسمت

دانش گذشته خود ارتباط برقرار کرده و آنها را تلفیق کند. در 
یادگیري فعال صورت گیرد، سیستم پردازش واقع براي اینکه 

طلبد. بنابراین اطالعات، پردازش شناختی هماهنگی را می
توان گفت در گروه آزمایشی که ضمن تدریس فیلم را می

مشاهده کردند، توضیحات همزمان درس توسط معلم باعث 
آموزان و همچنین کمک بیشتر به آنان در دقت بیشتر دانش

اطالعات شده است. از طرف دیگر با سازماندهی و تلفیق 
استناد به نظریه بار شناختی، معلم با پخش فیلم ضمن 

تواند با بکار گیري اصل عالمت دهی و جلب توجه تدریس می
یادگیرندگان باعث کاهش بار شناختی بیرونی آنان شود. 

تواند با ارائه مثالهاي متنوع در هنگام پخش فیلم همچنین می
کمک کند تا انتقال یادگیري به سایر شرایط به یادگیرندگان 

امکان پذیر گردد و از این طریق بار شناختی مطلوب افزایش 
[. بنابراین پخش فیلم ضمن تدریس نسبت به زمان7یابد ]

                                                           
1 Hoban & Ormer 

 هاي دیگر یادگیري را بیشتر افزایش داده است.
 وزشآم فیلم که گروهی یافته دیگر حاکی از آن بود که در

 سیر درس به نسبت نگرش در شد، پخش تدریس از قبل
هاي برخی تحقیقات این نتیجه با یافته  .شد مشاهده نزولی

[ 29[، محمدي ]19[؛ ماهون ]16باشد )شهراي ]ناهمسو می
ولی در گروه پخش فیلم بعد از تدریس نگرش نسبت به درس 
به مقدار کمی افزایش یافت که این اختالف معنی دار نبود. 

ش بیشتري در میزان نگرش به درس در گروه ضمن افزای
[. تحت عنوان عوامل 39مشاهده شد. بر اساس آنچه شعبانی ]

مؤثر در یادگیري ذکر کرده است می توان گفت که احساس 
دهد که آموزان انگیزۀ درونی را افزایش میرضایت در دانش

شود بنابراین خود باعث افزایش نگرش نسبت به درس می
س که باعث کاهش نگرش نسبت به پخش فیلم قبل از تدری

درس در دانش آموزان شده است، تأثیر چندانی در فهمیدن 
فیلم و لذت بردن از آموختن را در دانش آموزان ایجاد نکرده 
است و به همین دلیل سبب کاهش انگیزۀ درونی در آنان و 
به تبع آن کاهش نگرش نسبت به درس شده است. ضمن 

لم در ضمن تدریس مکمل آنکه به نظر می رسد پخش فی
صحبت هاي معلم است، باعث افزایش نگرش در دانش آموزان 

 شده است.

 در گواه همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر گروه
 و ضمن فیلم پخش گروه آزمایشی دو از تر ضعیف یادگیري

 بلق فیلم پخش گروه از ولی است، کرده عمل تدریس از بعد
وهشاین یافته با نتایج برخی پژ. گرفتند یاد بیشتر تدریس از

[، 20؛ اندروس و کولین ][15] باشد )پیرسونها ناهمسو می
[و 30پروا ][؛ بی22[؛ بورك و هاریت ]21هامل و باتی ]

[ و از سوي دیگر نتایج تحقیقات سایمنسون 32کشاورز ]
[ با نتایج حاصل از پخش فیلم قبل و بعد 27[ و آیتی ]25]

باشد ولی با نتایج حاصل از پخش فیلم از تدریس ناهمسو می
رسد علت وجود تفاوتها ضمن تدریس همسو است. به نظر می

هاي آزمایشی در این پژوهش، با اشاره بین گروه گواه و گروه
هاي پژوهشی حاضر گروه گواه به این که به دلیل محدودیت

از مدرسۀ دیگري انتخاب شده است بر اساس آنچه شعبانی 
وان عوامل مؤثر در یادگیري ذکر کرده است [ تحت عن39]

توان آن را به نحوۀ تدریس معلم در این گروه نسبت داد. می
زیرا زمانی که معلم فعالیت آموزشی خود را بر اساس تجارب 
گذشتۀ شاگردان و متناسب با ساخت شناختی آنان طراحی 

نماید و مفاهیم جدید را در سطح دانش شاگردان و اجرا می
آموزان را در یادگیري و یادداري دهد، مؤفقیت دانشمیارائه 

هاي هاي ترمیمی یا فعالیتدهد. همچنین آموزشافزایش می
تواند در این امر تأثیر گذار باشد. عوامل دیگر توسط معلم می
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تأثیر گذار در یادگیري از جمله موقعیت و محیط یادگیري  
ا ۀ شاگردان ب)محیط عاطفی(، رابطۀ بین معلم و شاگرد، رابط

هم، رابطۀ والدین و نگرش والدین و مربیان در زمینۀ تربیت 
دانش آموزان، و نیز امکانات محیط آموزشی اعم از نیروي 
انسانی و تجهیزات، موضع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 
خانواده، نگرش والدین و مربیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه 

و کمیت و کیفیت آن در  تواند در افزایش میزان یادگیريمی
اي هگروه گواه اثر گذار باشد. آشنایی معلم با اصول و نظریه

یادگیري و از طرفی میل و رغبت شاگردان به آموختن از دیگر 
 تواند در این مورد دخیل باشد.عواملی است که می

ها با هرچند تحقیق حاضر نیز مانند سایر پژوهش
سه و یا انتخاب گروه هایی چون اکتفا به یک مدرمحدودیت

گواه از مدرسه دیگر همچنین انتخاب نمونه تنها از مدارس 
اما با توجه به نیاز روز افزون مراکز دخترانه روبرو بوده است 

هاي آموزشی و اجراي طرح رشد یا طرح آموزشی به رسانه
تصویري از سوي آموزش و پرورش به منظور کاهش افت 

هاي آموزشی، توجه به تحصیلی و تنوع بخشیدن به شیوه
زمان و شیوۀ پخش فیلم آموزشی در مدارس ضروري به نظر 

د فیلم اي ماننتوان گفت بکارگیري رسانهرسد. بنابراین میمی
آموزشی قبل از تدریس براي استفاده از فیلم آموزشی در 

آموزان را کالس چندان مناسب نیست زیرا هم نگرش دنش
هاي پخش به دیگر زمان کاهش می دهد و هم در کل نسبت
ري آموزان دارد و بکار گیفیلم تأثیر کمتري بر یادگیري دانش

فیلم آموزشی در ضمن تدریس به دلیل تأثیر بیشتر بر 
یادگیري و نگرش نسبت به درس دانش آموزان در نظام تعلیم 

 و تربیت از اهمیت خاصی بر خوردار خواهد بود.
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