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Abstract
The research seeks to find out whether there is a
difference in the level of learning and reminder
from training to multimedia classroom
technology, classroom, reverse, and classroom
classes in elementary sixth science. The research
method is quasi-experimental. The sampling
method was a cluster sampling, so that at first,
several areas of Karaj district 3 were randomly
selected and then a school in that area was
selected randomly. The statistical population of
the study includes all 8304 elementary school
students in the sixth grade of boys' elementary
schools in the academic year of 1996-96 in the
3rd district of Karaj. The research tool was a
researcher-made multi-test, whose validity was
confirmed by the outstanding Kishiyur
professors and its reliability was 0.81 by
Cronbach's alpha method. Data was analyzed
using descriptive and inferential statistics using
SPSS version 20 software. The results showed
that reverse learning method has a positive effect
on students 'learning and learning, and other
methods of classroom teaching, multimedia
class, and traditional classes do not affect
students' learning and learning.
Keywords: Traditional teaching, Laboratory
training,
Reverse
learning,
Multimedia
education.
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مقدمه

ریوههای نوین آموزش که همگام با تکنولوژی هسرتند،

عصر امروز که عصر ارتباطرا اسر  ،نیازمنرد نیروهرای

نمونهای از آنهاس .

کره در عامیره ،حضروری فیرال

امررروزه اسررتفاده از روشهررای سررنتی ترردریس در

دارته و قادر به تحلیل ،نقد ،خلق اطالعرا و دانرد در

مدارس با انتقاد مواعره ررده و سریی ررده اسر

کره

حل مسائل علمی ،سیاسی ،اقتصرادی ،اعتمراعی و فنری

بهعای آنها از روشهای دیگری اسرتفاده ررود .ازعملره

خود بارند؛ بنابراین عهر تربیر و پررورش نیروهرای

انتقادهای وارده به ریوة سنتی ،این اس که روشهرای

متفکر و خالق ،نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیکری

سرنتی ،از دانردآمروزان و دانشررجویان مریخواهنرد تررا

همانند رایانه و  ...عه یادگیری هسرتی  .برهطرورکلی،

سؤالهایی را عوا دهند یا مسرائلی را حرل کننرد کره

یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری گفته مریررود

هرگررز دوبرراره بررا آنهررا روبررهرو ن واهنررد رررد .از آنرران

کرره در محرریك ررربکه برره وقرروع مرریپیونرردد ( Jamali

میخواهند بدون اتکا به هیچ نوع ابزار یا منبیی با زمانی

 )tazekand, Fathi vajarga & Arefi, 2017و در آن

محدود و ررایطی که در زندگی واقیی فرد وعود نردارد،

مجموعررهای از فنرراوری چندرسررانهای ،فرارسررانهای و

کارهایی را انجام دهد که بههیچوعه در زنردگی بررای او

ارتباطا از راه دور به خدم گرفتره مریررود و نروعی

فایدهای ندارد ()Seif, 2009؛ بنابراین در دهههای اخیر،

یادگیری اس که در محیك اینترن صور مریگیررد و

لزوم تجدید نظر در روش های سنتی تدریس و اسرتفاده

با بهرهگیری از فناوری ربکه ،تسهیل میرود ( Razavi,

از روشهای نوین و فیال یرادگیری دانردآموزمحرور ،از

.)2007

سرروی سیسررت هررای آموزررری احسرراس رررده اسرر

متفکر و خالقری اسر

عالوه بر ابزار و وسایل کمکآموزری عه آمروزش،
روشها و تکنیرکهرای آموزرری در عهر یرادگیری و
یادداری ،اهمی

بسیار براییی دارنرد .یرادگیری عبرار

(.)Zanganeh & Khodamoradi, 2017
امررروزه روشهررای ترردریس بررر پایررة فیالی ر هررای
دانرردآمرروزان پایررهگررذاری مرریرررود و برراه بررودن و

از تغییر نسبتاً پایدار در احساس ،تفکر و رفتار فررد

تشررریکمسرراعی در امررر یررادگیری از نیازهررای اساسرری

که بر اساس تجربره ،ایجراد ررده باررد و یرادداری بره

داند آموزان به رمار میرود .آموزشهایی که با تفکرر و

مینای توانرایی حفرو و نگهرداری و برازخروانی تجرار

تحقیق همراه رود و یادگیرنده را برا مطرالبی کره بایرد

اس

پیشین اس  .درنتیجه ،یک تحریک ،تجربره یرا پاسر ی

بداند ،درگیر کند ،درنهای

منجرر بره یرادگیری عمیرق

که اثری از خود باقی میگرذارد و مریتروان بررای

میررود و آمروزش هرایی کره بره تفکرر ،تلنگرر نزنرد و

تیدیل پاسخ یا تجربه به آینده از آن استفاده کررد .نیراز

یادگیری را تحریک نکند ،یادگیرنده را بره کوترهبینری و

امروز عوامع به دارتن نیروهای خالق و کارآمد ،ایجرا

سطحینگری سوق میدهد .برای اینکه تصورا  ،دقیق و

میکند که در نظام آمروزش کشرورها ،تحرویتی مببر

مفاهی  ،رورن بارد ،داندآمروزان بایرد ر صراً تجربره

درزمینة آموزش و ریوههای آن صور گیرد تا با بهبرود

کنند ،اریاء را دسر کراری کننرد و روابرك را مسرتقیماً

تحریرک

درک کنند .آنچره از دیردگاه و مطالیرا پووهشرگران و

اس

کیفی

فرایند تدریس و یادگیری بتوان سرب

انگیزش و پیشرف

تحصیلی آنان گردیرد ( Joshaghan

صاح نظران تیلی و تربی

استنباط می رود ،این اس

 .)nejad & Bagheri, 2018در نهراد آمروزشوپررورش

که بهرهگیری از روشها یا الگوهای تردریس برا مفراهی

کشورهای پیشرفتة عهان ،تحویتی پا به پرای پیشررف

فیال ،برتر و پویا در اثرب شی آموزش ،ایجراد انگیرزه در

تکنولرروژی صررور گرفترره اسرر کرره روی آوردن برره

فرراگیران و راگرردان بررای آمادگی بره مطالیرة بیشتر،

مقایسة میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش به شیوة کالس فناوری چندرسانهای 040 / ...

پیشرف تحصریلی ،تیامرل بهترر و بیشرتر رراگردان برا

درنتیجه ،آنان را کمترر خسرته و بریحوصرله مریکنرد

اسررتاد و میلر  ،بررای رفررتن درعررة مطلررو پرسشررگری

(.)Shabani, 2017

راگرد ،حتی ایجاد روحیه برای میلمان را در پی خواهد
دار (.)Afkaneh, 2009

چرخشررری) ( Flipped classroom & Inverted,

روشهای نروین آمروزش زیرادی برر اسراس اهردا
م تلف در راستای بازدهیهای یادگیری و تربیتی خاص
رکل گرفته اس

روش نوین دیگر آموزش ،کرالس میکروس (وارونره،
 )Reverseاس  .کرالس میکروس یکری از رویکردهرایی
که در سالهای اخیر برهخصروص از سرال ،200۲

اس

که به طور اقتضایی و در موقیی هرای

نگاه مت صصان و متصردیان آمروزش و یرادگیری را بره

میتوانند به کار گرفته روند .ازعمله روشهرای

خود میطو کررده اسر  .در ایرن روش ،عرای خانره و

آموزش نوین میتوان به آزمایشگاه مردارس ارراره کررد

مدرسه عوض میرود ،داندآمروز در منرزل ،فریل هرای

که واحد عملیاتی نظام آموزری اس و با پررورش تفکرر

آموزری را میبیند و در مدرسه ،تکرالیف خرود را انجرام

خالق ،تربی افرادی کاورگر ،آفریننرده ،نروآور و مولرد،

میدهد؛ لذا آموزش مستقی از فضرای آمروزش گروهری

نقد مهمی در ررکوفایی خالقیر دانردآمروزان دارد.

به فضای آموزش ر صی ،منتقل و فضای گروهری تبردیل

آزمایشررگاه علرروم مدرسرره عررایی اسرر کرره در آن

به محیك آموزری پویا میرود ( Bergman, & Samos,

مهار های عملری از طریرق مجموعرهای از آزمرایدهرا

 .)2016در کالس میکروس بره ایرن دلیرل کره قبرل از

آموزش داده میررود ( .)Arzani, 2016صراح نظرران

تدریس ،محتوا در اختیار دانرد آمروز قررار مریگیررد و

آموزش علوم ،انجرام آزمراید و فیالیر هرای عملری را

بیشترین فرآیند یرادگیری در خانره صرور مریگیررد،

ضروری ترین ب د برنامة درسی علوم تجربی میداننرد.

داندآموز خودراهبر میرود .از محاسن بارز ایرن روش،

با انجام آزماید ،انگیزه ،خالقی  ،نوآوری و پرسدگری

انفرادی ردن آموزش اس و داندآمروز ،زمران خرود را

در داندآموزان ،بیدار و رکوفا میرود .آزماید میمویً

عه یادگیری مدیری مریکنرد .یکری دیگرر از وعروه

یادگیری

که یادگیری در سطوح

مناس

در آزمایشگاه انجام میرود و میتواند کیفی

را افزاید دهد و یک عامل بسیار برانگیزاننده در فیالی
آموزری برای ارضای حس کنجکراوی و تقویر

اهمی

کالس میکوس این اس

دانررد ،درک و فهرر و تررا حرردی کرراربرد در خانرره و

نیرروی

تجزیهوتحلیل ،قضاو و خلق یا ترکی در مدرسه اتفاق

اکتشا و اختراع و پرورش تفکر انتقادی فراگیران بارد

میافتد .ازعمله مزایای دیگر این روش تدریس ،میتوان

( .)Safavi, 2003از دیگررر مزایررای روش آزمایشررگاهی

به محریكهرای انیطرا پرذیر ،انرواع حرای یرادگیری،

میتروان گفر کره چرون یرادگیری از طریرق تجرار

اختصاص زمان کالس به بررسی عمیرقترر موضروعا و

مستقی حاصل رده اس  ،یادگیری ،باثبا تر و مؤثرتر

خلق فرص های یرادگیری ننریترر ،فیرال و مشرارکتی

یافتن به هد های

بودن روش ،امکان دسترسی به سطوح بایی یرادگیری و

آموزری ،روش آزماید کردن را نیز یاد مریگیرنرد؛ در

ایجاد بستر مناس تیرامال گروهری بررای یرادگیری و

میرود؛ حس

( Kia Hosseini

خواهد بود .راگردان عالوه بر دس

راگردان ،انگیزة مطالیه و تحقیق تقوی

کنجکاوی راگردان ارضا میرود و اعتمادبرهنفرس آنران

انیطا با ررایك یادگیرندگان دانسر
.)& et al, 2016

افزاید پیدا میکند و نیروی اکتشا  ،اخترراع و تفکرر

عالوه بر روشهای ذکررده ،کالس مبتنی بر فناوری

مریررود؛ ایرن روش،

چندرسانهای ،یکی دیگر از روشهای نوین آموزش اس .

عملری در رراگردان تقویر

فیالی های آموزری را برای فراگیران ،عال و ریرین و

این نوع یادگیری به استفاده از تکنولوژی آموزری اراره
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دارد .در کررالس درس ،میلمرران از رسررانههررای سررنگین
آموزری اع از رایانههای عمومی ،ر صی ،سریدیهرا،
دیسک هرا ،سرای هرای اینترنر  ،ایمیرل و حتری نرانو
فناوری در فرایند یاددهی استفاده میکنند ترا یرادگیری
را تسهیل کنند و موعبا ارتقاء سطح علمری فراگیرران
را فراه آورند؛ بهعبارتی «هر ترکیبی از متن ،گرافیرک،
صدا ،انیمیشن و تصاویر ویدئویی که از طریرق کرامویوتر
یررا سررایر تجهیررزا الکترونیکرری در اختیررار کرراربر قرررار
مریگیرررد ،چندرسررانهای نامیرده مرریرررود» ( Mayer,
 .)2003این روش ،بازدهی تحصیلی و فیالیر آموزرری
آنرران و عملکرررد و ترردریس و رفتررار کالسرری میلمرران را
بهبود میب شد ،زیرا کره برید از  57درصرد یرادگیری
داند آموزان از طریق حواس بینرایی حاصرل مری ررود.
آموزش با این ریوه ،به میلمان و راگردانی که از لحرا
زمان و مکان و یا هرر دو از یکردیگر عردا هسرتند ،ایرن
امکان را میدهد تا از طریق نررم افرزار مردیری دروس،
منابع چندرسانهای و مانند آن ،باه ارتباط برقرار کننرد
و محتوای درس را دریاف نمایند و برا همردیگر تبرادل
اطالعا و انتقال میلوما کنند .یکری دیگرر از مزایرای
استفاده از چندرسرانهای ،توعره بره تفراو هرای فرردی
اس ؛ زیرا هر فراگیر نسب به خودش و برنامه ،مقایسره
میرود و فرص کافی برای انجام امور را دارد؛ همچنین
یک روش فیال و نوین آموزش اس که با قابلی هرایی
همچون بهکارگیری چند حس در فرایند آموزش ،درگیر
ساختن یادگیرنده و منیطف ساختن محریك یرادگیری،
برره ررریوة مررؤثری بررر روی مهررار هررای اعتمرراعی
داندآموزان ،اثرگذار اس .
مه ترین مزی چندرسانه ای نسب به ارکال دیگر
آموزش ،انیطرا پرذیری در ارائرة اطالعرا و دسرتیابی
سریع آن در فراه کردن بازخورد اس  .هرد اصرلی از
به کار گرفتن چندرسانهایها این اس که بره یرادگیری
داندآموزان کمک کند و سواد آنها را بای ببرد ( Chang
 .)& Chen, 1995رایانرره و چندرسررانهای ،ب ررد
گرانبهایی از فناوری ،بررای کودکران اسر کره منرابع

م تلفی از اطالعا را از قبیل مرتن ،صردا و تصرویر را
بهصور ه زمان و یکسان در کنار ه ارائه میدهرد و
باعث کس تجربه و عامل محرکی برای دانردآمروزان
اس تا بتوانند مهار های ارتبراطی و کالمری خرود را
ررررد دهنررد و بهبررود ب شررند .مه ر ترررین مزی ر
چندرسررانهای نسررب برره ارررکال دیگررر آمرروزش،
انیطا پذیری در عرصة اطالعا و دسرتیابی سرریع آن
به فراه کردن بازخورد اس  .هد اصلی از بهکارگیری
چندرسرانهای ایرن اسر کره بره یادگیرنردگان عهر
یرادگیری و یرادداری کمرک کنرد ( Chang & Chen,
 .)1995آموزش فناوری چندرسانه ،فرص های مناسبی
برای یادگیرندگان فراه میآورد تا انگیزة یادگیری خود
را افزاید دهند و در موقیی های یادگیری چالدآمیرز
به فیالی بوردازند و به حرل مسرائل پیچیرده مشرغول
روند (.)Razavi, 2007
در پووهشی که تح عنروان «ترثثیر چندرسرانهای
آموزری بر یادگیری و یادداری مفاهی ریاضی در داند
آموزان» انجام رد ،نتایج بهدسر آمرده ،نشران داد کره
میزان یادگیری و یادداری دانردآمروزان ،زمرانی برایتر
اس که مطال را از طریق چندرسانهای آموزری همراه
برا آمروزش مرسروم دریافر کننرد (.)Gharibi, 2009
پووهدها نشان داده اس که آموزش برا رریوة نروین و
فیال و برا اسرتفاده از گرروههرای مباحبره و مشرارکتی،
پیشرف تحصیلی فراگیران را بهبود مریب شرد یزدیران
پور و یوسرفی و حقرانی ( & Yazdian Poor & Yusefi
 ،)Haghani, 2010الکسراندر و ونرووک ( & Alexande
 ،)Venook, 2012افندی و زاترون ( Afandi & Zaton,
 ،)2007فیشرر و رراچر (،)Fisher & Shacher, 2004
استوار و همکاران ( )Astovar & et al, 2014افرزون برر
آن ،این روش باعث افزاید انگیزه و پیشررف تحصریلی
مریررود الکسراندر و نرووک ( Alexande & Venook,
 ،)2012اسرتوار و همکراران (.)Astovar & et al, 2014
در پووهدهای قبلی که انجام رده اس  ،به این نتیجره
رسیدند کره روشهرای نروین و فیرال نسرب بره روش
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آموزش سنتی ،تثثیر بیشتری بر یادگیری دانردآمروزان
دارد اسرالمیان و همکراران (،)eslamian & et al, 2013
عوزانی ( .)Jozani, 2013پووهشی با هد بررسی تثثیر
دو نوع روش تدریس سرنتی و چندرسرانهای برر میرزان
یادگیری و یادداری درس ریاضری سرال پرنج ابتردایی
داندآموزان درخودمانده انجام ررد کره تحقیرق از نروع
کاربردی و روش انجرام آن ،نیمره تجربری برود .پرس از
ررد کره
تحلیل دادهها با استفاده از آزمرون  Tمشر
به کارگیری نرم افرزار چندرسرانهای در آمروزش مفراهی
ریاضرری در دانرردآمرروزان اوتیسررتیک ،مررؤثرتر از روش
سرنتی اسر نروروزی و همکراران ( Noruzi & et al,
 .)2011پووهشی با هد مقایسة تثثیر آموزش هورمند
و روش سنتی بر یادگیری و یادداری درس ریاضری پایرة
سوم ابتدایی رهرستان یزد که از نوع ربهآزمایشی برود،
انجام رد و نترایج نشران دادنرد کره میرزان یرادگیری و
یادداری گروهی که از طریق هورمند ،آموزش دیدهانرد،
در مقایسه با گروه سنتی ،به طور قابرل مالحظرهای بهترر
بروده اسر  ،نوریران و طالر زاده ( Nurian & Taleb
 .)Zadeh, 2013پووهشرری بررهمنظررور مقایسررة تررثثیر
روشهای تدریس آزمایشگاهی و حل مسر له برر میرزان
یادگیری و نگرش داندآموزان نسرب بره یرادگیری در
درس علرروم تجربرری پایررة پررنج ابترردایی در رهرسررتان
ریروان به ریوة مطالیة نیمهآزمایشی انجام ررد؛ نترایج
پووهد نشران داد کره روش تردریس آزمایشرگاهی برر
میزان یرادگیری درس علروم دانردآمروزان پایرة پرنج
ابتدایی رهرستان ریروان به میزان  1۲درصد ،مؤثرتر از
روش تدریس حل مس له اسر زارعری (.)Zarei, 2001
پووهشی با هد بررسی تثثیر کراربرد دسر سرازههرای
آزمایشررگاهی بررر کیفیرر آمرروزش فیزیررک برره روش
ربهآزمایشی از نوع طرح چهار گروهی سرولومون انجرام
رد؛ نتایج نشران داد کره اسرتفاده از دسر سرازههرا در
یادگیری و سطح کاربرد در مبحث رکسر نرور نسرب
به روش سنتی مؤثرتر اس سریدی و همکراران ( Seidi
 .)& ey al, 2012پووهشی با هد بررسی کاربرد و اثرر

روش آموزش میکوس بر یادگیری فیالی های درس کار
و فناوری پایة هشت به روش ربهآزمایشری انجرام ررد؛
نتایج پووهد نشان داد که پووهشری برا هرد مقایسرة
تثثیر آموزش به روش کرالس میکروس و روش تردریس
متداول بر یادگیری داندآموزان پایة پرنج ابتردایی در
درس ریاضرری برره روش ررربهآزمایشرری پرریدآزمررون و
پسآزمون انجام گرف و یافتههای حاصل نشان داد کره
روش تدریس کالس میکوس نسرب بره روش تردریس
متداول ،تثثیر بیشتری برر یرادگیری دارد کیاحسرینی و
دوستی ( .)Kia Hosseyni & Dusti, 2015پووهشی برا
هررد بررسرری تررثثیر آمرروزش چندرسررانهای بررر میررزان
یادگیری علوم داندآموزان دختر پایة پنج ابتردایی بره
روش تحقیق ترکیبی از نوع طرح تودرتو که دربردارنردة
هر دو نوع دادههای کمی و کیفی اس  ،انجام ررد و برا
حضررور خررود در کررالس درس برره مشرراهدة رفتررار
داندآموزان پید از آموزش و همچنین عکرسالیمرل و
رفتار آنان هنگام استفاده از چندرسرانهایهرا پرداخر و
یافتهها نشران داد کره میرزان یرادگیری دانردآمروزان،
هنگامیکه با روش چندرسانهای آموزش میبینند ،بسیار
بیشتر از آموزش سنتی اس ؛ بنابراین پیشنهاد میررود
کررره در تررردریس و یرررادگیری درس علررروم از روش
چندرسانهای استفاده رود علی انی (.)Alikhani, 2014
پووهشی برا هرد بررسری ترثثیر اسرتفاده از نررمافرزار
چندرسانهای بر میزان یرادگیری و یرادداری درس علروم
راهنمایی انجام رد که پس از اعررای تردریس و متغیرر
مستقل ،پسآزمون یرادگیری و پرسآزمرون یرادداری و
تحلیل دادهها با آمار توصیفی و استنباطی نشان داد کره
بین آزمون یادگیری و یادداری به روش چندرسانهای برا
روش سررنتی ،تفرراو مینرراداری وعررود دارد ررریرزادی
( .)Shirzadi, 2013پووهشرری بررا هررد بررسرری تررثثیر
چندرسانه ای آموزری برر یرادگیری و یرادداری سراختار
دسررتوری (گرامررر) زبرران انگلیسرری توسررك نرررمافررزار
محققساخته بررای آمروزش گرامرر و بررسری در گرروه
آزماید ،به ریوة نمونهگیری خوره ای چندمرحلره ای و
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گروه آزمراید و گرروه گرواه و تحلیرل دادههرا برا آمرار
توصیفی و استنباطی انجام ررد کره عامیرة آمراری آن،
داندآموزان دختر پایة اول مقطع راهنمایی رهر تهرران
بودند و نتایج پووهد ،نشان دهندة افرزاید یرادگیری و
یررادداری سرراختار دسررتوری در سررطح  0/07در گررروه
استفادهکننده از چندرسرانهای آموزرری ،در مقایسره برا
گررروه کنترررل بررود کرره ایررن یافتررههررا درنهای ر  ،تررثثیر
چندرسررانهای را بررر یررادگیری و یررادداری گرامررر زبرران
انگلیسی تثییرد مریکنرد اسردی و اقبرادی ( & Asadi
.)Eghbadi, 2012
با توعه به اهمی روش ها و تکنیکهای آموزری در
میزان یادگیری و یادداری داندآموزان ،این پووهد برر
آن اس که میزان یادگیری و یادداری حاصل از آموزش
به طریق سنتی ،کرالس فنراوری چندرسرانهای ،کرالس
آزمایشگاهی ،کالس میکروس و کرالس سرنتی در درس
علوم پایة رش ابتدایی را دریابد و بررسی کند.
روش
روش پووهد حاضر در زمرره پرووهدهرای کراربردی
بوده که ماهی آن از نوع روشهای کمی اس  .در ایرن
پووهد از روش ربهآزمایشی برا طررح گرروه کنتررل و
آزماید همراه با پیدآزمون و پسآزمون استفاده ررده
اس  ،زیرا امکان کنتررل و دسرتکاری متغیرهرا برهطرور
کامل وعود ندار  .عامیة آماری پووهد ،ررامل کلیره
داند آموزان مقطع ابتدایی به تیداد  830۲نفرر در پایرة
رش دبستان های پسرانه در سرال تحصریلی  97-96در
ناحیه  3رهر کرج اس .
روش نمونهگیری ،خورهای چندمرحلهای بوده اس
بدین صور که ابتدا برای انت ا نمونه مورد مطالیه در
این پووهد ،از مناطق چندگانة کرج ناحیره  3بره قیرد
قرعه بهصور تصادفی انت ا ررد و در مرحلره بیرد از
بین مدارس ناحیه  3از طریق قرعهکشی دبستان پسرانه
رهید نامجو ناحیه سه کرج بهصرور تصرادفی انت را
رده اس  ،سوس از این دبستان از بین کالسهای پایره

رش سه کالس به قید قرعه انت را و مرورد آزمراید
قرار گرفتند که کالس اول به تیداد  33نفر و کالس دوم
به تیداد  3۲نفر و کالس سوم به تیداد  37نفر بودند که
عمیاً  101نفر ردند و از آمرار ایرن  3کرالس 18 ،نفرر
به طور تصادفی در گروه گواه (کنترل) و سره کرالس 18
نفره دیگر نیز بهطور تصرادفی بره رریوة قرعرهکشری در
گروه آزماید تقسی بندی ردند .در پایان ،تیداد  7۲نفر
از  101نفر ،در دو گروه آزماید و گرواه (کنتررل) قررار
گرفتند.
در روش اعرا ،ابتردا از ( 7۲نفرر)  3گرروه آزمراید،
پید آزمون گرفته رد ،سوس سه روش تدریس به مد
 5علسه بر روی هر  3گروه آزماید ،اعرا رد .در علسه
اول امرررواج لررررزهای ،سررررع آنررران ،انرررواع آنررران و
ویوگی هایشان آموزش داده رد در علسه دوم ساختمان
درونی زمرین ،ییرههرای درونری زمرین از نظرر ترکیر
ریمیایی و حال مواد آموزش داده رد در علسا سره،
چهار و پنج هر یک از ییههای پوسته ،گورته و هسته
به تفکیک مورد کنکاش و بررسی قرار گرفتند .در علسه
رش به رابطرة برین امرواج لررزهای و ییرههرای زمرین
پرداخته رد و در علسه هفت (آخر) به عمع کلی درس
سفر به اعماق زمین پرداخته رد .پس از اتمرام علسرا
تدریس ،از  3گروه آزماید ،پسآزمون گرفته رد.
ابرررزار پرررووهد از نررروع آزمرررونهرررای چندگزینرررهای
(چهارگزینهای) رامل  ۲0سؤال مربروط بره درس علروم
اس ر کرره  10سررؤال اول مربرروط برره مباحررث گذرررته
(آموزش به روش سرنتی) و سره آزمرون محقرقسراختة
دیگر ( ،)T1،T2،T3هرکدام بهطور عداگانه مشرتمل برر
 10سؤال اس  .روند استانداردسازی آزمون با استفاده از
ضری درواری و تمیز انجام گرف که بهطور میرانگین،
ضری درواری و تمیز آزمون بره ترتیر  0/73و 0/85
اس  .بره عهر تییرین روایری آزمرون ،سرؤای بره ۲
آموزگار برتر رش که در مدارس م تلرف و در منراطق
متفاو تدریس میکردند و در این زمینره صراح نظرر
بودند ،ارائه رد و پس از بررسی آنان و انجرام اصرالحا
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یزم ،تثیید گردید؛ همچنین پایرایی آن برا روش آلفرای
کرونباخ  0/81به دس آمد؛ سوس تمرامی اطالعرا برا
استفاده از نرمافزار آماری  SPSS20در دو ب د توصریفی
و اسررتنباطی (تحلیررل واریررانس انرردازههررای مکرررر)
تجزیهوتحلیل رد.
یافتههای پژوهش

رررده اس ر ؛ همچنررین در ایررن عرردول ،نتررایج آزمررون
کالموگرو -اسمیرنف ( )K-S Zبرای بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرها در گروهها گزارش رده اس  .با توعه بره
این عدول آمارة  Zآزمون کالموگرو  -اسمیرنف بررای
تمامی متغیرها مینریدار نیسر ؛ لرذا مریتروان نتیجره
گرف که توزیع این متغیرها نرمال اس .

میررانگین و انحرررا اسررتاندارد نمرررا پرریدآزمررون-
پسآزمون متغیرهای پووهد گروهها در عردول  1ارائره
جدول  .0شاخصهای توصیفي نمرات پیشآزمون -پسآزمون در گروهها ()n=64
متغیر

وضعیت

پیدآزمون
یادگیری
پسآزمون

پیدآزمون
یادداری
پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

K-S Z

p

کالس چندرسانهای

12/70

2/22

0/60

0/87

کالس آزمایشگاهی

11/85

2/۲1

0/51

0/68

کالس میکوس

12/31

1/55

0/55

0/75

کالس سنتی

11/81

1/95

0/51

0/68

کالس چندرسانهای

13/21

2/13

0/63

0/81

کالس آزمایشگاهی

13/۲3

2/57

0/82

0/70

کالس میکوس

17/62

2/21

0/69

0/52

کالس سنتی

12/3۲

2/03

0/71

0/97

کالس چندرسانهای

10/62

2/18

0/78

0/88

کالس آزمایشگاهی

10/57

2/38

0/80

0/7۲

کالس میکوس

11/85

1/36

0/87

0/۲6

کالس سنتی

10/81

2/05

0/61

0/87

کالس چندرسانهای

11/21

2/16

0/83

0/۲8

کالس آزمایشگاهی

11/93

2/79

0/68

0/53

کالس میکوس

1۲/۲3

1/58

0/70

0/96

کالس سنتی

11/18

1/57

0/75

0/89

برای مقایسة میزان یادگیری حاصرل از آمروزش بره
ریوة کالس فناوری چندرسانه ای ،کالس آزمایشگاهی و
کررالس میکرروس و سررنتی در درس علرروم پای رة رش ر
ابتدایی از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده رد .نتایج
آزمون بررسی همگنی رری رگرسریون پریدآزمرون و
پسآزمون یرادگیری در گرروههرا ،نشران داد کره رری
رگرسرریون در هررر چهررار گررروه ،برابررر اس ر (،P<0/07
 .)F3/76=0/۲8نتایج آزمون لوین بررای بررسری همگنری

واریانس متغیر وابسته در گروهها نشان داد که واریرانس
یادگیری در گروهها برابر اسر (.)F3/60=0/37 ،P<0/07
نتایج آزمون تحلیرل واریرانس یرک راهره بررای بررسری
همگنی گروه ها در پید آزمون یرادگیری نشران داد کره
گررروههررا در پ ریدآزمررون ایررن متغیررر همگررن هسررتند
( .)F3/60=0/۲0،P<0/07نترایج آزمرون تحلیرل واریرانس
یکراهه برای بررسی خطری برودن رابطرة پریدآزمرون
یادگیری با پسآزمون آن نشان داد که این رابطه ،خطی
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اس ( .)F=90/86 ،P>0/001آمرارة  Fنیرخطری برودن
نیز مینیدار نبود که نشرانگر خطری برودن رابطره برین
پیدآزمرون برا پرسآزمرون یرادگیری اسر (،P<0/07

 .)F=90/86در عرردول  ،2نتررایج تحلیررل کوواریررانس
تکمتغیری برای بررسی تفاو گروه هرا در پرسآزمرون
یادگیری با کنترل پیدآزمون گزارش رده اس .

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسي تفاوت گروهها در یادگیری
مجموع

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

p

اندازه اثر

پیدآزمون

228/02

1

228/02

1۲8/6۲

0/001

0/51

عضوی گروهی

58/05

3

26/02

16/96

0/001

0/۲6

خطا

90/70

79

1/73

منبع

مجذورات

با توعه به عدول  ،2آمارة  Fیادگیری در پسآزمون
( )16/96اس که در سطح  0/001مینیدار اس و این
نشان میدهرد کره برین گرروههرا در یرادگیری ،تفراو
مینیدار وعود دارد .اندازة اثر  0/۲6نیز نشران مریدهرد
که این تفاو در عامیه بزرگ اسر  .یزم بره ذکرر کره
اس که مقدار  0/01به عنوان اندازه اثرر کوچرک0/0۲ ،
متوسك و  0/1بهعنوان اندازه اثر برزرگ در نظرر گرفتره

مرریرررود ( .)Huberty, 2002آمررارة  Fپرریدآزمررون
یررادگیری نیررز ( )1۲8/6۲اسرر کرره در سررطح 0/001
مینیدار اس ؛ یینی پیدآزمرون ،ترثثیر مینریداری برر
نمرا پسآزمون دارد .برای بررسی تفراو گرروههرا در
پسآزمون یادگیری ،نتایج مقایسههای زوعی در عردول
 3گزارش رده اس .

جدول  .3مقایسة زوجي گروهها در پسآزمون یادگیری
تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

کالس آزمایشگاهی ()13/66

-0/59

0/۲۲

0/۲7

کالس میکوس ()17/۲7

-2/75

0/۲3

0/001

کالس سنتی ()12/63

0/2۲

0/۲۲

1

کالس آزمایشگاهی ()13/66

کالس میکوس ()17/۲7
کالس سنتی ()12/63

-1/58
1/03

0/۲3
0/۲3

0/001
0/12

کالس میکوس ()17/۲7

کالس سنتی ()12/63

2/82

0/۲۲

0/001

گروه

کالس چندرسانهای ()12/85

گروه

با توعه به عدول  3در متغیر یرادگیری میرانگین گرروه
کالس میکوس ( )17/۲7بهصور مینریداری بیشرتر از
میانگین کالس های چندرسانهای ( ،)12/85آزمایشگاهی
( )13/66و سررنتی ( )12/63اس ر ؛ همچنررین میررانگین
کالس های چندرسانه ای ،آزمایشگاهی و سرنتی ،تفراو
مینیداری با یکدیگر ندارد .برا توعره بره ایرن یافترههرا
میتوان گف که کالس میکوس ،تثثیر مببتی بر افزاید

سطح معنيداری

یادگیری داندآموزان دارد ،اما ترثثیر سرایر روشهرا برر
یادگیری داندآموزان مینیدار نیس .
برای مقایسة میزان یرادداری حاصرل از آمروزش بره
ریوة کالس فناوری چندرسانه ای ،کالس آزمایشگاهی و
کررالس میکرروس و سررنتی در درس علرروم پای رة رش ر
ابتدایی از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده رد .نتایج
آزمون بررسی همگنی رری رگرسریون پریدآزمرون و
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پسآزمون یرادداری در گرروههرا ،نشران داد کره رری
رگرسرریون در هررر چهررار گررروه ،برابررر اس ر (،P<0/07
 .)F3/76=1/13نتایج آزمون لوین بررای بررسری همگنری
واریانس متغیر وابسته در گروهها نشان داد که واریرانس
یادداری در گروهها ،برابرر اسر (.)F3/60=0/51،P<0/07
نتایج آزمون تحلیرل واریرانس یرک راهره بررای بررسری
همگنی گروه ها در پید آزمون یرادداری ،نشران داد کره
گررروههررا در پ ریدآزمررون ایررن متغیررر همگررن هسررتند
( .)F3/60=1/28 ،P<0/07نتایج آزمرون تحلیرل واریرانس

یکراهه برای بررسی خطری برودن رابطرة پریدآزمرون
یادداری با پسآزمون آن نشان داد که این رابطه ،خطری
اس ( .)F=11۲/19 ،P>0/001آمارة  Fنیرخطی برودن
نیز مینیدار نبود که نشرانگر خطری برودن رابطره برین
پید آزمرون برا پرسآزمرون یرادداری اسر (،P<0/07
 .)F=0/73در عررردول  ،۲نترررایج تحلیرررل کوواریرررانس
تکمتغیری برای بررسی تفاو گروه هرا در پرسآزمرون
یادداری با کنترل پیدآزمون ،گزارش رده اس .

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسي تفاوت گروهها در یادداری
مجموع

درجة آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

p

اندازه اثر

پیدآزمون

185/۲2

1

185/۲2

1۲1/99

0/001

0/51

عضوی گروهی

70/78

3

16/86

12/55

0/001

0/39

خطا

55/85

79

1/32

منبع

مجذورات

با توعه به عدول  ،۲آمارة  Fیادداری در پسآزمرون،
( )12/55اس که در سطح  0/001مینیدار اس و این
نشان می دهرد کره برین گرروههرا در یرادداری ،تفراو
مینیدار وعود دارد .اندازه اثر  0/39نیز نشان مریدهرد
کرره ایررن تفرراو در عامیرره بررزرگ اسرر  .آمررارة F

پیدآزمون یادداری نیز ( )1۲1/99اسر کره در سرطح
 0/001مینرریدار اسرر ؛ یینرری پرریدآزمررون ،تررثثیر
مینیداری بر نمرا پسآزمون دارد .برای بررسی تفاو
گروهها در پسآزمون یادداری ،نتایج مقایسههای زوعری
در عدول  7گزارش رده اس .

جدول  .1مقایسة زوجي گروهها در پسآزمون یادداری
گروه

کالس چندرسانهای ()11/77

کالس آزمایشگاهی ()12/16
کالس میکوس ()13/69

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

کالس آزمایشگاهی ()12/16

-0/61

0/۲0

0/83

کالس میکوس ()13/69

-2/13

0/۲1

0/001

کالس سنتی ()11/36

0/19

0/۲0

1

کالس میکوس ()13/69

-1/72

0/۲1

0/003

کالس سنتی ()11/36

0/80

0/۲0

0/31

کالس سنتی ()11/36

2/32

0/۲1

0/001

گروه

با توعه بره عردول  7در متغیرر یرادداری ،میرانگین
گروه کرالس میکروس ( )13/39برهصرور مینریداری
بیشتر از میرانگین کرالسهرای چندرسرانهای (،)11/77

سطح معنيداری

آزمایشگاهی ( )12/16و سنتی ( )11/36اس ؛ همچنین
میانگین کالس های چندرسانهای ،آزمایشگاهی و سرنتی
تفاو میناداری با یکدیگر ندارد .با توعه به این یافتههرا
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می توان گف که کالس میکوس تثثیر مببتی بر افزاید
یادداری داندآموزان دارد؛ امرا ترثثیر سرایر روشهرا برر
یادداری داندآموزان مینادار نیس .
بحث و نتیجهگیری
روشهای نوین تدریس باعرث پویرایی دانردآمروزان در
فیالی های کالسی ،افزاید انگیزة آنران بره یرادگیری و
یادداری مطال آموزری ،درگیر رردن آنران در فراینرد
آموزش ،کنجکاوی و کاورگری ،افزاید ثبا و پایرداری
یررادگیری و افررزاید انیطررا پررذیری محرریك عهرر
فیالی های فردی و گروهی میرود .در روشهای نروین
و فیال آموزش ،آنچه داند آموزان انجام میدهند ،سب
یادگیری میرود .یادگیرنده بر اثر تثثیر خود بر محیك و
واکند فیال در برابر محیك ،به پیشرف دس مرییابرد
رسولی و همکاران (.)Rasuli & et al, 2015
یافته های پووهد نشان داد که روشهرای آمروزش
کالس آزمایشگاهی و چندرسانهای و سنتی بر یرادگیری
و یررادداری دانرردآمرروزان تررثثیر مینرراداری نرردارد؛
بدینمینیکه روشهرای آمروزش کرالس چندرسرانهای،
کالس آزمایشگاهی و سنتی ،تثثیر بر میرزان یرادگیری و
یادداری دانرد آمروزان ندارنرد .یافترة حاصرل برا نترایج
پرووهدهرای رسرولی و همکراران ( Rasuli & et al,
 ،)2015ثنراگو و همکراران ( )Sanago & et al, 2015و
ملکی و رسرتگارپور ()Maleki & Rastgar Poor, 2015
ه سو اس  .یکی از علل عدم تثثیر این روشها بر میزان
یادگیری و یادداری داند آموزان ،می توانرد تثثیرگرذاری
عواملی مانند محیك فیزیکی کالس ،انگیزة داندآمروزان
برره موضرروع درسرری و وضرریی عسررمانی و روانرری
داند آموزان در هنگام تدریس بردین روشهرا باررد؛ از
طرفی ،مسلماً با یک دورة زمانی نسبتاً کوتراه نمریتروان
همررة ایررن عوامررل (محرریك فیزیکرری کررالس ،انگیررزة
داندآموزان ،وضیی عسمانی و روانی داندآمروزان) را
ایجاد ،تغییر یا خنبی کرد؛ بنا بر مشاهدا پووهشگر در
عریان اعرای پووهد با توعه به تفراو میرانگینهرای

روش های آموزری ،به نظر میرسد که آموزش به رریوة
کالس چندرسانه ای و کالس آزمایشگاهی ،امکان ایجراد
تثثیر مبب بر یادگیری و یادداری داندآمروزان داررته
بارد.
همچنین یافتههای پرووهد نشران داد کره آمروزش
کالس میکوس برر یرادگیری و یرادداری دانردآمروزان،
تررثثیر مینرراداری دارد؛ برردین مینرری کرره روش آمرروزش
کررالس میکرروس ،باع رث افررزاید یررادگیری و یررادداری
داندآموزان میگردد؛ از طرفری ،انیطرا پرذیری برایی
ایررن روش ،اعرررای آن را بررا حررداقل امکانررا  ،ممکررن
میسازد گلزاری عطراران (.)Golzari & Attaran, 2016
این یافته با نتایج پرووهد هرای کیاحسرینی و دوسرتی
( )Kia Hosseini & Dusti, 2015و گلرزاری و عطراران
( )Golzari & Attaren, 2016ه سرو اسر  .ایرن روش
ترردریس نیررز ماننررد سررایر روشهررا برره طرررح درس،
برنامهریزی و تییین اهدا درس نیراز دارد و پرسازآن،
مه ترین ب د ،آمادهسازی فایلهای ویدئویی مورد نیاز
برای قسم های م تلف درس اس  .در کالس میکوس،
یررادگیری دانرردآمرروزان در کررالس و خررارج از کررالس
صور میگیرد .داندآموزان در کالس با قرار گرفتن در
گروههای همساین و در خانه با دیدن ویدئوهای مربروط
به درس ،آموزش میبینند برگمن و سرمز میتقدنرد کره
حتماً نیاز نیس که تمام فیل های مورد استفاده در ایرن
روش آموزری ،طراحی و ساختة میل بارد و میتوان از
فیل های آمادة مرتبك ه استفاده کرد .تحقیقا نشران
داده اس ر کرره ف ریل هررای آموزررری بررا رعای ر تمررام
استانداردهرای آموزرری در کرالس میکروس برا صردای
میل  ،تثثیر ویوهای در ایجراد انگیرزة یرادگیری خرارج از
کررالس درس دارد ،رررریفی و کرمررری ( & Sharifi
.)Karami, 2015
آموزش میکوس از دو ب رد اصرلی تشرکیل ررده
اس  :یادگیری تیاملی و ارتباطی داخل کرالس و تیلری
به کمک رایانه خارج از کالس درس؛ بنابراین آموزش در
کالس میکوس ،ترکیبی از الگوی سنتی و مردرن اسر
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که هر دو الگو نقد مهمری در تحقرق هرد یرادگیری
دارنررد تررراویس ( .)Teravis, 2014کررالس میکرروس از
قانون همه یا هیچ تبیی نمیکند .مدرس مریتوانرد برا
مرور زمان و با روشهای متفراو  ،کرالس را بره رریوة
میکوس اداره کند .گاه ممکن اس به این نتیجره برسرد
که برای دستیابی به نترایج بهترر ،از ایرن روش فقرك در
موقیی ها و مباحث خراص آموزرری اسرتفاده کنرد .در
روش کالس میکوس ،میل میتواند قبل از ررروع تررم،
فایلهای آموزرری مربوطره را تهیره کنرد و در روز اول
کالس ،آنها را در اختیار دانشجویان قررار دهرد و از آنهرا
ب واهد قبل از رروع هر کالسی ،فایرلهرای مربوطره را
مطالیه کنند و با آمادگی قبلی در کالس حاضر رروند و
تکالیف ارائهرده توسك استاد را در کالس انجرام دهنرد
که سب ایجاد تیامل بیشتر بین اسرتاد و دانردآمروز و
داندآموزان با یکدیگر میرود ثناگو (.)Sanago, 2014
پررووهد حاضررر هماننررد هررر پررووهد دیگررر بررا
محدودی هایی مانند استفاده از تنهرا یکری از ابزارهرای
تحقیررق ،پرسشررنامه و عرردم اسررتفاده از سررایر ابزارهررا و
محرردودی هررای عغرافیررایی و دورة تحصرریلی و هزینررة
بررایی تهیررة وسررایل آزمایشررگاهی ،چندرسررانهای و
کمک آموزرری و محردود برودن پرووهد بره عنسری
پسران مواعه بود؛ بنابراین پیشنهاد میرود که پرووهد
حاضررر در سررایر منرراطق عغرافیررایی و در دورههررای
تحصیلی م تلف عملیاتی رود تا قدر تیمری یافترههرا
افزاید یابد به طورکلی بر اسراس یافترههرای حاصرل از
پووهد ،پیشرنهاد مریررود کره ترتیبری داده ررود ترا
روشها بهصور ترکیبی اسرتفاده ررود؛ بررای ترنیر
میلمان به استفاده از روشهای تدریس نوین ،بره دلیرل
زحم استفاده از آن ،بهتر اس کره نترایج یافترههرای
پووهدهای آنان از طریق برورور ،کاتالوگ یا ...به آنران
و سررایر همکرراران اطررالعرسررانی رررود؛ برررای اولیررای
داندآموزان در علسا م تلف ،اطالع رسانی ررود کره
در ریوههای نوین آموزری ،نقد میل از انتقرالدهنردة
داند ،به راهنما و تسهیلگر آموزری تغییر یافته اسر

و این داندآموزان هستند که از طریق راهنمایی بهموقع
میل کارآزموده ،به ساخ داند خود میپردازند.
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