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  چکیده
تعاملی و آموزش مبتنـی بـر رسـانه غیرتعـاملی بـر       تأثیر آموزش مبتنی بر رسانه ف از پژوهش حاضر، مقایسههد

آزمون  پس -آزمون  باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آموزان می هاي یادگیري دانشسبک
 1392نمایی شهرسـتان بابـل در سـال    آموزان مقطع راه باشد. جامعه آماري شامل تمامی دانشبا گروه کنترل می

اي انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم  مرحله به روش تصادفی چند ،آموزان نفر از دانش 160باشد. می
تختـه هوشـمند و   ، ActivInspireافزار آموزشـی   هاي تعاملی شامل نرم آموزش با رسانه ،شدند. گروه آزمایش

تحت آمـوزش غیرتعـاملی مدرسـه بودنـد و      ردند، در حالی که گروه کنترلهاي آموزشی دریافت ک پاورپوینت
بـراي   بـود.  )Kolb( نامه سبک یـادگیري کلـب   پرسش ،. ابزار پژوهشآموزش رسانه تعاملی را دریافت نکردند

 آزمون، نمرات نتایج نشان داد که در مرحله پسکوواریانس استفاده شد. تحلیل ها از آزمون تجزیه و تحلیل داده
هاي گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طـور معنـاداري افـزایش یافتـه      هاي یادگیري در آزمودنی سبک

هـاي   هاي تعاملی تأثیر بیشتري بر نوع سبک است. در مجموع، نتایج حاکی از آن بود که آموزش مبتنی بر رسانه
هـاي   در مقایسـه بـا آمـوزش مبتنـی بـر رسـانه      آموزان  یابنده دانش کننده و انطباق جذب ،واگرا ،یادگیري همگرا
  غیرتعاملی دارد.
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  مقدمه

 هیـ بق از شتریب ریاخي هاسال در چه آن. شوندیم رندگانیادگی انیم در تفاوت موجبی مختلف عوامل
ي هـا سـبک  تنـوع  ،کرده جلب خود به رای آموزش متخصصان وی پژوهش شناسان روان نظر ،عوامل

 عنـوان  بـه تـوان   مـی  راي ریادگیـ  سـبک  ).Seif, Hoseiny Largani & 2001 ( اسـت  1یـادگیري 
 کـرد  فیـ تعر دهـد  یمـ  حیتـرج  گـر یدي هـا روش بـه  را آن خودي ریادگی در رندهیادگی کهی روش

(Seif, 2000) . سـبک یـادگیري    شـامل ود دارد کـه  یادگیري وج سبک نوع چهار 2کلببه اعتقاد
ي ریادگیـ  وهیشـ  دو از همگـرا ي ریادگیـ  سـبک  .اسـت  6کننـده  جـذب  و 5انطبـاقی  ،4واگرا ،3همگرا
 در ،يریادگیـ  سـبک  نیـ اي دارا افـراد . شـود  یم لیتشک فعالي گر شیآزما وی انتزاعي ساز مفهوم

 از واگـرا ي ریادگیـ  سـبک  .ندهسـت  کارآمـد  هـا  هیـ نظر و هـا شـه یاندي برای عمل استفاده موارد افتنی
ي هاتیموقع ،يریادگی سبک نیاي دارا افراد. شود یم حاصل تأملی مشاهده وی نیع تجربه بیترک
 عمـل  تـا  اسـت  کردن مشاهده هاتیموقع به نسبت آنان کردیرو. نندیب یم مختلفي ایزوا از رای نیع

 لیتشـک  تـأملی  هدهمشـا  وی انتزاعـ ي سـاز  مفهـوم  بیـ ترک از کننـده  جـذب ي ریادگیـ  سبک. کردن
 بـه  آن لیتبـد  و گسـترده  اطالعـات  درك و کسـب  در ،يریادگیـ  سـبک  نیاي دارا افراد. شود یم

 تجربهي ریادگی وهیش دو اجتماع ازانطباقی  يریادگی سبک .هستندی منطق و قیدق خالصه،ی صورت
 اول دسـت  تجـارب  ،يریادگیـ  سـبک  نیـ اي دارا افـراد . شـود یم جادیا فعالي گر شیآزما وی نیع
   ).Seif, 2010( برندیم لذت زیانگ چالش اعمال با شدن ریدرگاز  و نقشهي اجرا و آموزند یم

رود، اسـتفاده   هاي یادگیري فراگیران به کار می هایی که امروزه براي بهبود سبک از جمله روش
ي هـا شرو نفـک یال جـزء  تواننـد  یمـ ی کیالکتروني هايورآ فنهاي الکترونیکی است.  آوري از فن

 کـه  درس کـالس  در تحـوالت  مهـم  عناصـر  عنـوان  بـه  و باشـند  یـی  گرا سـاخت  اساس  بري ریادگی
 ,.Gardner et al)و همکـاران   گـاردنر . کننـد  فـه یوظ انجام ،است تحول و رییتغ محل نیتر یاتیح

انـد.  ردهک بحث ویژه آموزش ايرشته میان واحدهاي در کمکی آوري نف از استفاده درباره (2003
 درسـی  موضوعات به مربوط افزارهاي نرم و ايرسانه چند ابزارهاي ترکیب از هاییمثال ارایه با نهاآ

                                                   
1. Learning Styles 
2. Kolb 
3. Convergent  
4. Divergent  
5. Assimilative 
6. Accommodative 
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 در هـا نآ ترکیـب  چگـونگی  نمـایش  و تـدریس  روش بهبـود  بـراي  اي شبکه هاي فعالیت چنین هم و

  . ندنک می حمایت آن مثبت اثرات نهایت در و درسی برنامه
 و طرفـه  کیـ  ایـ  »1یتعـامل  ریـ غ هـاي رسـانه « شـامل ی کل دسته دو به توان یم را یآموزش هاي رسانه

ــ» 2یتعــامل هــايرســانه«  Webster's Third New Instructional)کــرد میتقســ دوطرفــه ای

Dictionary, 1969) .طـور  بـه  معلمـان از طریـق آن   که هستند ییها رسانه ،یتعامل ریغ هاي رسانه 

و  )ونیـ زیتلو و دیاسـال  متحرك، هاي لمیف مانند( هندد یم انتقال مخاطبان به را اطالعات طرفه کی
 گونـه  نیـ ا درشـوند.   مـی ي زیـ ر طـرح  )آمـوزان  دانـش ( ننـدگان یب بـه  طرفهکی اطالعات دادني برا

 بـه  پاسـخ  دری تیفعـال و  شـوند یمـ  محسـوب  اطالعـات  رنـدگان یگ تنهـا  آمـوزان  دانـش  ،هاتیموقع
 هايرسانه .شوند یم محسوب رفعالیغ رندگانیادگی جهینت در و دهندینم انجام شده ارایه اطالعات

 و رنـده یادگی انیـ م دوطرفه یآموزش تیموقع جادیا سبب که هستند ییها رسانه دوطرفه، ای یتعامل
 انـد  شـده  زيیـ ربرنامه طوري هارسانه نیا. دنشویم ی)اطالعات هايشاهراه و انهیرا مانند( آوري فن
 رنـده یادگی بـه  و کننـد ی ابی ارزش را آنان پاسخ توانند یم اغلب و دنطلبیمرا  پاسخ رندهیادگی از که

 Mayer) شوند آموزان یادگیرندگان فعال محسوب می ها دانش گونه موقعیت، در ایندهند بازخورد

& Moreno, 2003, Kharamide, 2006) .  
افزایش میـزان   هاي آموزشی باعث هاي الکترونیکی و رسانه آوري اند که فن ها نشان داده بررسی

، (Norozi et al., 2011)ن همکـارا  و نـوروزي شوند. در همـین زمینـه،    آموزان می یادگیري دانش
 در پسـر  آمـوزان دانـش  ریاضـی  درس یـادداري  و یـادگیري  میـزان  بـر  ايچندرسـانه  آمـوزش  تأثیر
 در اي درسـانه چن افـزار   نـرم  کـارگیري  بـه  کـه  داد نشـان  جینتا. را مورد بررسی قرار دادند مانده خود

 از مـؤثرتر  3اوتیسـتیک  آموزان دانش در) ذوزنقه مساحت و لوزي مساحت(ی ریاض مفاهیم آموزش
 Zareii)غریبـی  و زوارکـی  زارعـی  .باشد می) استثنایی مدارس در موجود فعلی روش( سنتی روش

Zavaraki &  Gharibi, 2001)   میـزان  بـر  اي چندرسـانه  آموزشـی  تـأثیر « عنـوان  تحـت تحقیقـی 
 .دادنـد  انجام» اراك شهر چهارم پایه ذهنی توان کم دختر آموزان دانش ریاضی یادداري و ادگیريی
 کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه آموزان شدان یادداري و یادگیري میزان که داد نشان جینتا
 از را لـب مطا کـه  آمـوزانی  دانـش نشان داد  نتایجکه  يطور به ،است یافته افزایش معناداري طور به

                                                   
1. Non Interactive Multimedia 
2. Interactive Multimedia 
3. Autistic 
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در وضـعیت بهتـري از    یـادداري  و یادگیرياز نظر  بودند کرده دریافت اي رسانه چندآموزش  طریق
 وتیـ ال .آموزانی که مطالب را از طریق آمـوزش سـنتی دریافـت کـرده بودنـد، قـرار داشـتند        دانش

)Elliot, 2010 (آمـوزش  ریتـأث  بـه » مـدارس  دري ا چندرسـانه آمـوزش  « عنـوان  تحتی پژوهش در 
 پـنجم و  سـوم  کـالس  آمـوزان  دانـش  در خوانـدن و  زبـان  علوم،ي ریادگی با شنیمیان -وب بری بتنم

 از اسـتفاده  بـا  شیآزمـا  گـروه  آمـوزان  دانـش در ایـن پـژوهش   . پرداخـت  رستانیدب هشتم وابتدایی 
 گـروه  عملکـرد  کـه  بـود  آن ازی حاک ها افتهی. دندید آموزشی سنت روش به کنترل وگروه شنیمیان

   .بود کنترل گروه عملکرد از بهتر و متوسط حد از شیب یشیآزما
آمـوزش   ريیکـارگ  بـه « عنوان با یپژوهش در (Silverman & Hines, 2009) نزیه و لورمنیس

 و هازبان یسیانگل از گروه دو رد زبان، آموزش در یسنت روش با سهیمقا در شرفتهیپ اي چندرسانه
 هـا،  زبـان  یسـ یانگل ریـ غ بـراي  اي،چندرسـانه آموزش  چه اگر که دادند نشان »هازبان یسیانگلریغ

 نیبـ  از باعـث  و بود ها زبان یسیانگل برايی مثبت اثرات داراي اما نداشت، یپ در اي افزوده ارزش
 شـکاف  لیـ تقل و اي چندرسـانه  آموزش تحت کودکان یآموزش کلمات دانش نیب شکاف رفتن

 عنـوان  بای قیتحق) Meelissen & Drent, 2008( درنت و سنیمل .شد آنها یعموم واژگان دانش
 شـکل  بـه » ییابتـدا  آمـوزان  دانـش ی اضـ یر شـرفت یپ و زشیـ انگ نگـرش،  بر وتریکامپ کاربرد ریتأث«

 از معنـادارتر ی لیتحصـ  شـرفت یپ در شیآزمـا  گـروه  نمـره  داد نشان آنان جینتا .دادند انجامی گروه
 نداشـته  وجـود  نگـرش  و زشیـ انگ لحـاظ  از گـروه  دو نیبي معنادار تفاوتی ول ،بوده کنترل گروه
 افـزار  نـرم  اثربخشـی  بررسـی « عنـوان  بای قیتحق )(Yavari et al., 2006 همکاران وي اور. یاست

 ایـن  نتـایج . دادنـد  انجـام » نارسـا  حسـاب  آمـوزان  دانش ریاضیات یادگیري یار برحساب آموزشی

 شـمارش،  یـادگیري  در دهشـ  طراحـی  آموزشی کمک افزار  نرم کارگیري به که داد نشان پژوهش

   .دارد مثبت تأثیر ریاضیات یادگیري در ویژه اختالل دچار آموزان دانش در تفریق و جمع
 قیـ طر از هـا، بچـه  واژگـان  ريیادگیـ  بـه  مـک ک« عنـوان  با یپژوهش در ),Aist 2002( ستیآ

 ومسـ  و دوم هیـ پا آمـوز  دانـش  144 روي بر سال، کی مدت به که» وتریکامپ کمک به یبلندخوان
 تفاوت دوم هیپا در کنترل و شیآزما هاي گروه جینتا نیب که وجودي با دارد یم انیب د،یگرد اجرا
 نسبت بودند، دهید آموزش وتریکامپ کمک با که یسوم هیپا آموزان دانش ؛اما ،نشد دهید دار یمعن
 هدیـ د آموزش فردي، شکل به که یگروه به نسبت یحت و یمعمول هايکالس در که یگروه به

 وي احمـد . بودنـد  برخـوردار  معنـاداري  برتـري  از مطلـب  درك و واژگـان  رهیـ ذخ نظر از ،بودند
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ی تعـامل ي ا رسـانه  چند آموزشی اثربخش سهیمقا«به  ,Ahmadi & Shahsavani) (1999شاهسونی 

» ییابتـدا  چهـارم ی تجربـ  علوم درسي ریادگو ی دقت سرعت، شیافزا بر) لمیف( یتعامل ریغ رسانه و
 تفاوت یرتعاملیغ و یتعامل اي رسانه چند آموزش نیب از آن بود که یحاک پژوهش جینتا. دپرداختن

 اي رسـانه  چنـد  بـا  سـه یمقا در یتعـامل  اي رسـانه  چنـد  آمـوزش  ؛یعبـارت  به .دارد وجود داري یمعن

 زیـ ن ريیادگی دقت و سرعت مؤلفه دو در امر نیا و دارد شتریب ریتأث ريیادگی زانیم بر یرتعاملیغ
) در پژوهشی دریافتند Jannesare Vatan et al., 2013نثاري وطن و همکاران ( ت. جاناس دقصا

اي مبتنـی بـر رایانـه باعـث افـزایش سـطح و میـزان یـادگیري در          هاي آموزشی چندرسانه که محیط
   شود. آموزان دختر پایه دوم متوسطه می دانش

هاي الکتریکی از  آوري چنین گفت که فن توان بندي مبانی نظري و پژوهشی ارایه شده، می در جمع
شـوند.   آمـوزان مـی   هاي تعاملی باعث افزایش میزان یادگیري دروس مختلف در دانش جمله؛ رسانه

هـاي تعـاملی و غیرتعـاملی بـر      اما، از آنجا که پژوهشی به طور مستقیم به بررسی افتراقی نقش رسانه
آموزان نپرداختـه اسـت و    یابنده دانش انطباق کننده و هاي یادگیري همگرا، واگرا، جذب نوع سبک

آموزان کشور مـا بـه خـوبی برجسـته      هاي یادگیري دانش ها بر نوع سبک اهمیت آموزش این رسانه
ي هـا  رسـانه  استفاده از آیا که گویی به این پرسش است نشده است، پژوهش حاضر، در صدد پاسخ

  اثرات متفاوتی دارند؟یی راهنما دوره آموزان دانشي ریادگي یها سبک نوع بری تعامل ریغ وی تعامل
  در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت:

 نـوع  بـر تعـاملی   تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بـر رسـانه غیـر    .1
 متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش يهمگراي ریادگی سبک

 نـوع  بـر  تعـاملی  تنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بـر رسـانه غیـر   تأثیر استفاده از آموزش مب .2
 متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش يگراواي ریادگی سبک

 نـوع  بـر  تعـاملی  تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بـر رسـانه غیـر    .3
 وت است.متفا ییراهنما دوره آموزان دانش کننده جذبي ریادگی سبک

 نـوع  بـر  تعـاملی  تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بـر رسـانه غیـر    .4
 متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش یابنده انطباقي ریادگی سبک
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  روش  

آزمون بـا گـروه کنتـرل بـوده      آزمون و پس  با طرح پیش ،روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی
بـه  بوده است.  1392آموزان مقطع راهنمایی شهر بابل در سال  عه آماري شامل کلیه دانشاست. جام

هـاي متفـاوتی نظیـر بررسـی پیشـینه مطالعـات شـبه آزمایشـی          منظور بـرآورد حجـم نمونـه از شـیوه    
)Samadi, 2008 و جدول استاندارد کرجسی و مورگان ((Krejcie & Morgan, 1970)  استفاده

جهت انتخاب نمونـه، از   نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. 160شد و مجموعاً 
اي استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا شـهر بابـل را بـه چهـار      مرحله گیري تصادفی چند روش نمونه

شرقی و غربی) تقسیم و از هـر منطقـه یـک مدرسـه راهنمـایی و       ،جنوبی ،منطقه جغرافیایی (شمالی
مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب شدند. سـپس،   2مدرسه دخترانه و  2مدرسه ( مجموعاً چهار
به صورت تصـادفی انتخـاب   نفره)،  20(در دو گروه کنترل و آزمایش آموز  دانش 40از هر مدرسه 

    گردیدند.
هاي یادگیري استفاده شـد. ایـن مقیـاس    آوري اطالعات از مقیاس سبک در این پژوهش براي جمع

هاي یادگیري فردي ساخته شـد. ایـن مقیـاس داراي     براي سنجش سبک 1971لب در سال توسط ک
هـاي  عامل تشکیل شده است و هر عامل نوعی توانایی مرتبط بـا سـبک   چهارگویه است که از  12

هاي ایـن مقیـاس پاسـخ دهـد. بـراي      دقیقه به گویه 15تواند، در سنجد. آزمودنی مییادگیري را می
(کـامالً موافـق) در نظـر گرفتـه شـده       4(کامالً مخـالف) تـا    1گویه، پیوستاري از  پاسخ دادن به هر

و  3آزمایشـگري فعـال   ،2مشـاهده تـأملی   ،1چهار عامل ایـن مقیـاس عبارتنـد از: تجربـه عینـی      است.
محور عمودي بـراي تشـخیص    ،سازي انتزاعی از تجربه عینی . از تفریق مفهوم4سازي انتزاعی مفهوم
محـور افقـی بـراي تشـخیص      ،ي و از تفریق آزمایشگري فعـال از مشـاهده تـأملی   هاي یادگیرسبک
 - سـازي انتزاعـی   گیرد. هر چه شخص نمره بیشتري در بخش مفهـوم هاي یادگیري شکل میسبک

تر است. این ویژگـی افـرادي    تر و انتزاعی دهد که فرد تجزیه و تحلیلیتجربه عینی بیاورد، نشان می
و فنی، علوم پایه و زبان انگلیسی توانایی بیشتري دارند. نمره کم یا منفی،  است که در رشته ریاضی

نگر و اجتمـاعی بـوده و در    دهد که فرد کلی تجربه عینی، نشان می -سازي انتزاعی  در بخش مفهوم

                                                   
1. Concrete Experience 
2. Reflective Observation 
3. Active Experimentation 
4. Abstract Conceptualization 
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هـایی کـه در آن    شناسی، علوم سیاسی، علوم انسانی و در کل زمینـه  هایی مانند پرستاري، روان رشته

 تـر اسـت   و ریاضـی موفـق   هـاي محاسـباتی   تا اشیاء، فرمـول  در ارتباط هستندفرد و اجتماع  بیشتر با
(Hoseiny Largani & Seif, 2001)     ــن ــط ویلکاکس ــون توس ــن آزم ــوایی ای ــی محت . روای

Willcoxson, 1985)      مورد بررسی قرار گرفت. این بررسـی نشـان داد کـه آزمـون داراي روایـی (
هاي یادگیري مناسب است. ویلکاکسن اعتبـار آزمـون را بـا     ي سبکگیر خوبی است و براي اندازه

آمـوز مـورد بررسـی قـرار داد، کـه حـاکی از        دانش 187استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بر روي 
کـه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي       آموزان بود، به طوري اعتبار قابل قبول این آزمون در بین دانش

بـه   82/0و تجربـه عینـی    81/0، مشاهده تأملی 83/0زي انتزاعی سا ، مفهوم81/0گري فعال آزمایش
 چهـار یی ایـ پا ،)Seif, Hoseiny Largani & 2001( لرگانی و سیف ینیحس ،نیچن هم دست آمد.

 ،72/0 فعالي شگریآزماهاي یادگیري را به وسیله ضریب آلفاي کرونباخ براي  عامل مقیاس سبک
 تمـامی  بـراي به دسـت آورنـد.    68/0ی نیع تجربهو  64/0 لیتأم مشاهده ،76/0ی انتزاعي ساز مفهوم
. )Kayes, 2005( اسـت  شـده  گـزارش  91/0 تـا  78/0 نیبـ  باالیی روایی نامه پرسش این هايعامل

ــا اســتفاده از ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي عوامــل    پایــایی ایــن پرسشــنامه در پــژوهش حاضــر ب
 77/0، 81/0، 89/0ملی و تجربه عینی به ترتیـب  سازي انتزاعی، مشاهده تأ مفهوم آزمایشگري فعال،

سازي انتزاعـی و آزمایشـگري    شایان ذکر است که از مجموع دو عامل مفهوم دست آمد. به 90/0و 
؛ سـبک یـادگیري   تـأملی  مشـاهده فعال؛ سبک یادگیري همگرا، از مجموع دو عامل تجربه عینی و 

کننـده و از   ؛ سبک یادگیري جذبتأملی هدهمشاسازي انتزاعی و  واگرا، از مجموع دو عامل مفهوم
  شوند.  گري فعال؛ سبک یادگیري انطباقی تشکیل می مجموع دو عامل تجربه عینی و مشاهده

هـا،  نحوه اجراي پژوهش به این ترتیب بود که پـس از همـاهنگی بـا مسـؤوالن ذیـربط و آزمـودنی      
رسـانه تعـاملی در اختیـار    هاي یادگیري کلـب یـک هفتـه قبـل از آمـوزش مبتنـی بـر         مقیاس سبک

هاي گروه آزمایش (گروهی که تحت آموزش رسانه تعاملی قرار گرفتند) و گروه کنتـرل  آزمودنی
(گروهی که تحت آموزش سنتی مدرسه بودند و آموزش رسانه تعـاملی را دریافـت نکردنـد) قـرار     

 ،ActivInspir یآموزشـ  افزار نرم( یتعاملي ها رسانه از استفاده با آموزش ،شیآزما گروهداده شد. 
. (این امکانات در اختیار مدارس بـود)  کردند افتیدر معلمانتوسط ) 2نتیپاورپو و 1هوشمند تخته
هـاي متحـرك،    هـاي غیرتعـاملی (ماننـد فـیلم     آموزش را از طریـق رسـانه   کنترل گروه کهی حال در

                                                   
1. Intelligent Board 
2. PowerPoint  
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ــد.    ــت کردن ــون) دریاف ــس و تلویزی ــاملی عک ــرم، در روش تع ــزار  ن ــه داراي  ActivInspire اف ک

 ،هاي مورد استفاده براي سـاخت محتـواي آموزشـی از قبیـل تصـویر      نمونه ،یعنی ؛هاي آماده لماژو
اي  تختـه  ،تختـه هوشـمند  چنـین،   هم مورد استفاده قرار گرفت. باشد انیمیشن می ومتن ، ویوید ،صدا

عـالوه بـر آن   . کند آموزان پر می جاي کتاب درسی را در کالس براي دانشکه در اصطالح علمی 
هـاي مختلـف    هاي الکترونیکی به صورت جلوه متنکه صورت شد به این  نیز استفاده پاورپوینتاز 

 ،آمـوزش  اتمـام  از بعـد  هفتـه  چهـار سپس،  توان نمایش داد. و صدا می ، اشکالها رنگ ،ها با فونت
  .شد اجرا گروه دو هر در آزمون پس

هـا، پـیش از   به منظور جلـب همکـاري آزمـودنی    شایان ذکر است که براي رعایت اصول اخالقی و
تا آنجا کـه در نتـایج پـژوهش تأثیرگـذار      اجراي آزمون اطالعاتی درباره موضوع و هدف پژوهش

که اطالعـات آنهـا بـه     ها، در مورد اینپس از جلب اطمینان آزمودنی ها داده شد. نباشد به آزمودنی
ار نخواهد گرفت و آنها مختـار هسـتند کـه در    هیچ عنوان به صورت فردي مورد تجزیه و تحلیل قر

افـراد وارد نمونـه    ،توانند از پژوهش خارج گردنـد  کنند و هر زمان که خواستند می پژوهش شرکت
  پژوهش شدند. 

کوواریانس اسـتفاده شـده   تحلیل آزمون و  16نسخه  SPSSافزار   ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده 
  در نظر گرفته شد. 05/0هاي آماري،  داري در آزمون سطح معنیاست. 

  ها یافته

آمـوزان   هـاي یـادگیري دانـش   هاي مربوط به سـبک میانگین و انحراف استاندارد نمره ،1در جدول 
  آزمون ارایه شده است.  آزمون و پس  گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش
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هاي  آزمون در گروه آزمون و پس  ه پیشهاي یادگیري مربوط ب . میانگین و انحراف استاندارد سبک1جدول 

  آزمایش و کنترل

  آزمون پس  آزمون  پیش  گروه  شاخص
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  سبک یادگیري همگرا
  881/1  21/43  568/2  30/39  آزمایش
  253/3  15/35  850/4  53/36  کنترل

  سبک یادگیري واگرا
  446/1  69/44  894/2  14/38  آزمایش
  291/6  16/37  009/4  55/38  کنترل

  858/1  30/44  684/2  25/38  آزمایش  کننده سبک یادگیري جذب
  274/4  90/33  608/4  67/38  کنترل

  017/2  93/43  662/2  05/38  آزمایش  یابنده سبک یادگیري انطباق
  324/4  80/34  464/4  71/38  کنترل

  
آزمون مربوط به چهار سبک  آزمون و پس  هاي پیشد نمره، میانگین و انحراف استاندار1در جدول 

هـاي آزمـایش و کنتـرل    آمـوزان گـروه   یابنده دانـش  کننده و انطباق یادگیري؛ همگرا، واگرا، جذب
آزمـون، میـانگین نمـرات      شود که در مرحلـه پـیش  مشاهده می ،1نشان داده شده است. طبق جدول 

هاي آزمایش و کنترل اختالف بسیار اندکی بـا یکـدیگر دارنـد. امـا، در     هاي یادگیري گروهسبک
هاي یادگیري گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه  آزمون میانگین نمرات سبک مرحله پس

  کنترل بوده است. 
 ربـ تعـاملی   تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بر رسـانه غیـر   فرضیه اول:

  متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش يهمگراي ریادگی سبک نوع
ارایه شـده   2جدول به منظور بررسی فرضیه فوق، از تحلیل کوواریانس استفاده شد که شرح آن در 

  . است
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هاي  تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمره سبک یادگیري همگراي گروهنتایج . خالصه 2 جدول

 آزمون آزمون در مرحله پس  رل پس از کنترل نمرات پیشآزمایش و کنت

مجموع   منابع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  داري معنی

اندازه 
  اثر

  -  000/0  464/39  429/2545  7  000/17818  پذیرش مدل
  30/0 000/0  506/64  506/64  3  667/4160  زمان قبل و بعد از آموزش

  33/0 000/0  358/44 358/44  1 333/8583  نترلگروه آزمایش و ک
زمان قبل و بعد از آموزش * 
  29/0 000/0  222/26  222/26  3 000/5074  گروه آزمایش و کنترل

  
دهد که میانگین نمرات سـبک یـادگیري همگـراي     ، نشان می2نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

انـد   آزمون تفـاوت معنـادار داشـته     ت پیشگروه آزمایش و گروه کنترل پس از کنترل میانگین نمرا
)358/44  =F  000/0و  =P       بنابراین، با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده، فرضـیه اول تحقیـق تأییـد .(

توان چنین نتیجه گرفت که میزان تأثیر استفاده از آموزش مبتنـی بـر رسـانه تعـاملی و      شود و می می
، به ییراهنما دوره آموزان دانش يهمگراي ریادگی سبک نوع برتعاملی  آموزش مبتنی بر رسانه غیر

  طور معناداري متفاوت است. 
 بـر تعـاملی   تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بر رسـانه غیـر   فرضیه دوم:

  متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش يگراواي ریادگی سبک نوع
هاي  ریانس جهت مقایسه میانگین نمره سبک یادگیري واگراي گروهکوواتحلیل . خالصه نتایج 3 جدول

 آزمون آزمون در مرحله پس  آزمایش و کنترل پس از کنترل نمرات پیش

مجموع   منابع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  داري معنی

اندازه 
  اثر

  -  000/0  940/220  846/132  7  929/923  پذیرش مدل
  10/0 000/0  817/113  341/152  3  093/291  و بعد از آموزش زمان قبل

  22/0 002/0  554/309 127/186  1 382/558  گروه آزمایش و کنترل
زمان قبل و بعد از آموزش * 
  16/0 000/0  368/205  483/123  3 448/370  گروه آزمایش و کنترل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  69/… آموزان دانش یادگیري هاي سبک نوع بر تعاملی غیر و تعاملی نهرسا تأثیر مقایسه

 
ت سـبک یـادگیري واگـراي    دهد که میانگین نمـرا  ، نشان می3نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

انـد   آزمون تفـاوت معنـادار داشـته     گروه آزمایش و گروه کنترل پس از کنترل میانگین نمرات پیش
)554/309  =F  002/0و =P      بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمـده، فرضـیه دوم تحقیـق تأییـد .(

بتنی بر رسانه تعاملی و آمـوزش  توان چنین نتیجه گرفت که تأثیر استفاده از آموزش مشود و می می
بـه طـور    ییراهنمـا  دوره آمـوزان  دانـش  يگـرا واي ریادگیـ  سبک نوع برتعاملی  مبتنی بر رسانه غیر

  معناداري متفاوت است. 
 بـر  تعـاملی  تأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بر رسـانه غیـر   فرضیه سوم:

  متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان انشد کننده جذبي ریادگی سبک نوع
هاي  کننده گروه تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمره سبک یادگیري جذبنتایج . خالصه 4 جدول

 آزمون آزمون در مرحله پس  آزمایش و کنترل پس از کنترل نمرات پیش

مجموع   منابع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  داري معنی

اندازه 
  اثر

  -  000/0  994/54  899/98  7  293/692  پذیرش مدل
  26/0 000/0  613/13  480/24  3  480/24  قبل و بعد از آموزش
  31/0 000/0  488/66 570/119  1 710/348  گروه آزمایش و کنترل
  قبل و بعد از آموزش * 
  30/0 000/0  294/57  034/103  3 103/309  گروه آزمایش و کنترل

  
ــادگیري   ، نشــان مــی4تحلیــل کوواریــانس در جــدول  نتــایج دهــد کــه میــانگین نمــرات ســبک ی
آزمون تفاوت معنادار   کننده گروه آزمایش و گروه کنترل پس از کنترل میانگین نمرات پیش جذب
). بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه سوم تحقیـق  P=  000/0و  F=  488/66اند ( داشته

توان چنین نتیجه گرفت که تأثیر استفاده از آمـوزش مبتنـی بـر رسـانه تعـاملی و      شود و میتأیید می
 ییراهنما دوره آموزان دانشکننده  جذبي ریادگی سبک نوع برتعاملی  آموزش مبتنی بر رسانه غیر

  به طور معناداري متفاوت است. 
 بـر  تعـاملی  آموزش مبتنی بر رسانه غیرتأثیر استفاده از آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و  فرضیه چهارم:

  متفاوت است. ییراهنما دوره آموزان دانش یابنده انطباقي ریادگی سبک نوع
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هاي  یابنده گروه کوواریانس جهت مقایسه میانگین نمره سبک یادگیري انطباقتحلیل . خالصه نتایج 5 جدول

 ونآزم آزمون در مرحله پس آزمایش و کنترل پس از کنترل نمرات پیش

مجموع   منابع تغییرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  داري معنی

اندازه 
  اثر

  -  000/0  909/90  322/1771  7  254/12399  پذیرش مدل
  39/0 000/0  647/72  485/1415  3  485/1415  قبل و بعد از آموزش
  28/0 000/0  183/102 982/1990  1 947/5972  گروه آزمایش و کنترل

  بعد از آموزش *  قبل و
  32/0 000/0  723/85  274/1670  3 821/5010  گروه آزمایش و کنترل

  
ــادگیري   ، نشــان مــی5نتــایج تحلیــل کوواریــانس در جــدول   دهــد کــه میــانگین نمــرات ســبک ی

آزمون تفاوت معنادار   یابنده گروه آزمایش و گروه کنترل پس از کنترل میانگین نمرات پیش انطباق
). بنابراین، با توجه به نتـایج بـه دسـت آمـده، فرضـیه چهـارم        P=000/0و  F=  183/102اند ( داشته

توان، چنین نتیجه گرفت کـه تـأثیر اسـتفاده از آمـوزش مبتنـی بـر رسـانه        شود و میتحقیق تأیید می
 دوره آمـوزان  دانش یابنده انطباقي ریادگی سبک نوع برتعاملی  تعاملی و آموزش مبتنی بر رسانه غیر

  به طور معناداري متفاوت است.  ییاراهنم

 گیري   بحث و نتیجه

 سـبک  نـوع  بـر ی تعـامل  ریـ غ وی تعـامل  رسـانه  از اسـتفاده تـأثیر   هاي فرضـیه اول، بـین   بر حسب یافته
دار وجـود   تفـاوت معنـی  یی راهنمـا  دورهگروه آزمـایش و کنتـرل    آموزان دانش يهمگراي ریادگی

هـاي تعـاملی باعـث افـزایش سـبک       وزش مبتنی بر رسانهآمتوان چنین گفت که می بنابراین،. دارد
 سـبک  نیـ اي دارا آمـوزان  دانـش  آمـوزان گـروه آزمـایش شـده اسـت.      یادگیري همگرا در دانـش 

ي ا مسـأله  بـا ی وقتـ . ندهست کارآمد ها هینظر و ها شهیاندي برای عمل استفاده موارد افتنی دري ریادگی
 راه آن بـر  را خودي ها کوشش ای کوشند یم درست لح راه افتني یبرا سرعت به شوند یم رو به رو
 (Norozi et al., 2011)نهمکارا و نوروزي پژوهش ایجنت با یافته نیا. کنند یم متمرکز واحد حل

ــی ، ــی و زوارکــی زارع ــنیمل،  (Zareii Zavaraki &  Gharibi, 2011)غریب ــت و س  درن
(Meelissen & Drent, 2008) همکاران وي اورو ی (Yavari et al., 2006) بـا  خـوانی دارد.  هم 
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ي هـا  سـبک  بـر یی سـزا  هب تأثیر ،یتعاملي ها رسانه که دیگرد مشخص، آمده به دست جینتا به توجه

 بـر  ،تواند یم آموزش دری تعاملي ها رسانه از استفاده که استی معن بدان نیا. دارند افرادي ریادگی
 حـل ي بـرا  هـا  شـه یاند و هـا  هیـ نظری عملـ  دکـاربر  در کهي افراد ،یعنی ؛همگراي ریادگي یها سبک
 بـا  کـار  بـر  را اءیاش با کاری شغلي ها تیفعال در ،اند عالقه یبی اجتماع روابط و دارندیی توانا لیمسا
 امکانـات  نیـ ا از کـه ی آموزان دانش و بگذارد تأثیر دارند ،نگر ییجزي دید و دهند یم حیترج افراد

 امکانـات  نیـ ا از کـه ي افـراد  بـه  نسـبت ي کمتـر  تـأثیر  همگـرا ي ریادگی سبک در ،نکردند استفاده
  .داشتند کردند استفاده

 سـبک  نـوع  بـر ی رتعـامل یغ وی تعـامل  رسـانه  از استفادهتأثیر  هاي فرضیه دوم، بین بر حسب یافته
 .دار وجـود دارد  تفاوت معنـی یی راهنما دورهگروه آزمایش و کنترل  آموزان دانش واگراي ریادگی

آمـوزان   هاي تعاملی باعث افزایش سبک یادگیري واگرا در دانـش  بتنی بر رسانهبنابراین، آموزش م
 برخوردارنـد  احساس و لیتخ قدرت از واگرا سبکي دارا آموزان دانش گروه آزمایش شده است.

 بـه ی فراشـناخت ی آگـاه . دندیمفی حیتفر امور وي هنري هاتیفعال در تیموفقي برا هایژگیو نیا و
 .بخشـد  یمـ  بهبود را عملکرد که دهد یمی صورت به راي ریادگی کنترل وي زیر برنامه امکان شخص

 ,Aist)سـت یآو  )Silverman & Hines, 2009( نـز یه و لورمنیسـ  پـژوهش نتـایج   بـا  جـه ینت نیا

ي افـراد  ،یعنی ؛واگراي ریادگی سبک بر آموزش درتوانست ی تعامل رسانه .داردی خوان هم، (2002
 لیمسـا  بـر  و هسـتند  دوسـت  نـوع یی هـا  انسـان  و دارنـد ي ادیـ زي ها يرنوآو و تیخالقیی توانا که

 اسـتفاده  امکانـات  نیـ ا از کـه ی آمـوزان  دانـش  و بگـذارد  تـأثیر  ،دارنـد ي ادیز لیتماي هنری فرهنگ
 کردنـد  استفاده امکانات نیا از کهي افراد به نسبتي کمتر تأثیر واگراي ریادگی سبک در ،نکردند
  .داشتند

 سـبک  نـوع  بـر ی تعـامل  ریـ غ وی تعـامل  رسانه از استفادهفرضیه سوم، بین تأثیر هاي  بر حسب یافته
دار وجـود   تفاوت معنـی یی راهنما دورهگروه آزمایش و کنترل  آموزان دانش کننده جذب يریادگی

کننـده در   هاي تعاملی باعث افزایش سـبک یـادگیري جـذب    بنابراین، آموزش مبتنی بر رسانه دارد.
 درك و کسب دري ریادگی سبک نیاي دارا آموزان دانش آزمایش شده است. آموزان گروه دانش

 طـور  بـه  افـراد،  نیـ ا. هسـتند  توانای منطق و قیدق خالصه،ی صورت به آن لیتبد و گسترده اطالعات
 بـه  قـادر  ،سـبک  نیـ اي دارا آمـوزان  دانـش . ورزنـد  یمـ  دیتأکی انتزاع میمفاه و ها شهیاند بر عمده،

 وي احمـد  پـژوهش  جـه ینت بـا  جـه ینت نیـ ا. هستند آنها به دادن سازمان و اگونگوني ها داده افتیدر
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هـا نشـان داد    گونـه کـه یافتـه    همان .داردی خوان هم ,Ahmadi & Shahsavani) (1999شاهسونی 
 بـه  کـه ي افـراد  ،یعنـ ی ؛کننـده  جـذب ي ریادگیـ  سـبک  بـر  آموزش دری تعاملي ها رسانه از استفاده
 بگـذارد  تأثیر آموزند یم ها هینظري ساز ساختار ویی استقرا استدالل از و دمندن عالقهی انتزاع میمفاه
ي کمتـر  تـأثیر  کننده جذبي ریادگی سبک در ،نکردند استفاده امکانات نیا از کهی آموزان دانش و

  .داشتند کردند استفاده امکانات نیا از کهي افراد به نسبت
 سـبک  نـوع  بـر ی تعاملریغ وی تعامل رسانه از دهاستفاتأثیر  هاي فرضیه چهارم، بین بر حسب یافته

دار وجـود   تفاوت معنـی یی راهنما دورهگروه آزمایش و کنترل  آموزان دانش یابنده انطباقي ریادگی
یابنـده در   هاي تعاملی باعث افزایش سـبک یـادگیري انطبـاق    آموزش مبتنی بر رسانه بنابراین، .دارد
 دسـت  تجـارب  ازي ریادگی سبک نیاي دارا آموزان نشداآموزان گروه آزمایش شده است.  دانش
ــا. برنــد یمــ لــذت زیــانگ چــالش اعمــال بــا شــدن ریــدرگ و نقشــهي اجــرا از و آموزنــد یمــ اول  نی

 در و دهنـد  یم حیترج را محسوس امور ،بپردازندی منطقي ها لیتحل به که آن از شتریب آموزان دانش
 کـه ی اطالعـات  بـه  تـا  ؛انـد  وابسـته  آورنـد  یمـ  دسـت  بـه  گرانید از کهی اطالعات بهبیشتر  لیمسا حل

 ,Elliot)وتیـ ال پـژوهش  جـه ینت بـا  جـه ینت نیا. کنند یم کسبی تخصصي ها لیتحل راه از خودشان

 از اسـتفاده  .داردی خـوان  هـم  ,Ahmadi & Shahsavani) (1999شاهسـونی   وي احمـد  و (2010
 تجارب در کهي افراد ،یعنی ؛یابنده قانطباي ریادگی سبک بر آموزش درتوانست ی تعاملي ها رسانه
 بـه  و ندیآ یم بر خاصي ها طیمح در تقاضا عهده از و آموزند یم زیبرانگ چالش و اول دست و تازه

 امکانـات  نیا از کهی آموزان دانش و بگذارد تأثیر ،کنند یم سازگار دیجد طیشرا با را خود سرعت
 امکانـات  نیـ ا از کهي افراد به نسبتي کمتر تأثیر یابنده انطباقي ریادگی سبک در ،نکردند استفاده
  .داشتند کردند استفاده

تـوان از طریـق اسـتفاده از رسـانه تعـاملی،       با توجه به نتایج این پـژوهش، مشـخص شـد کـه مـی     
 از کیـ  چیهـ  کـه  نیـ ا بـه  توجـه  بـا آمـوزان را بهبـود و ارتقـاء بخشـید.      هاي یادگیري دانـش  سبک
 سـبک  اسـاس  بـر  را خود قوت و ضعف نقاط تواند یم فرد ،ستندین هیبق از بهتري ریادگي یها سبک

 تواننـد  یمـ  زیـ ن آموزشگران. دینما اقدام آنها تیتقو به نسبت و شناخته خود حیترج موردي ریادگی
. دهنـد  قـرار ی ابیـ ارز و سهیمقا مورد خود سیتدر سبک با را رانیفراگي ریادگی سبکي ها تفاوت
 بـرآورده  جهـت  در را انیمرب و آموزشگرانیی توانا ،تواند یم سیتدر وي ریادگی سبک ازی آگاه
 و مطلـوب ی آموزشـ ي راهبردها از استفاده امکان و داده شیافزا رانیفراگي ریادگي یازهاین نمودن
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 انــواع وي ریادگي یـ هـا  سـبک  کــهی زمـان . سـازد  فـراهم  رای آموزشــ عملکـرد  از بهتـر ی ابیـ  ارزش
 ،تواننـد  یمـ  باشـند  هماهنـگ  و سـازگار  سیتـدر  بـا ی العـات اطي ها يآور فن وی آموزشي ها رسانه
 تجـارب  و دهیـ گردی آموزشـ  موجـود ي هـا  تیـ ظرف و منـابع  زمـان،  از مـؤثر  اسـتفاده  بهبود موجب
  .دینما خلق رانیفراگ و آموزشگراني برا رای بخش لذت و بازدهپری آموزش
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