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ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در  های چند رسانه بررسی کارایی روش استفاده از محیط

 مبحث الکتروشیمی و مقایسه آن با روش رایج

 3، فاطمه نقی زاده2، زهرا نیکنام1علیرضا کرمی
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ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مبحث الکتروشیمی  ند رسانههای چ هدف از انجام این پژوهش بررسی کارایی روش استفاده از محیط 

باشد.  و مقایسه آن با روش رایج است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می

دانش آموز بصورت نمونه در  48باشد که  می 22-22ی تهران در سال تحصیل 8جامعه آماری دانش آموزان سال اول دبیرستان دخترانه منطقه 

ها یک آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود و سواالت آن با توجه به جدول هدف محتوا از  دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

نفر از دبیران مجرب شیمی بررسی شد.  1مبحث الکتروشیمی شیمی پیش دانشگاهی انتخاب شدند روایی ابزار، به روش روایی محتوایی با نظر 

سواالت آزمون با استفاده از تعیین ضریب دشواری، ضریب تمیزو آلفای کرونباخ مورد تحلیل قرار گرفت و سواالت نامناسب حذف شدند و در 

فی در قالب دو گروه کنترل و بدست آمد. در ابتدا دانش آموزان هر کالس بصورت تصاد 212/1سوال باقی ماند. پایایی ابزار نهایی  12نهایت 

ها با استفاده از معدل سال قبل انجام شد. گروه کنترل با روش رایج و گروه آزمایش با روش  آزمایش تقسیم بندی شدند و همسان سازی آن

پیش آزمون پس آزمون های آموزشی( آموزش دیدند قبل و بعد از آموزش از هر دو گروه  ای )انیمیشن و فیلم های چند رسانه استفاده از محیط

مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان  SPSSو با نرم افزار  tپیشرفت تحصیلی اخذ شد. نمرات دانش آموزان با استفاده از آزمون لوین و آزمون 

 ای باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش های چند رسانه (  محیطp=1011درصد ) 21داد که در سطح اطمینان 

 شود.  الکتروشیمی می

 ای های چند رسانه الکتروشیمی ، آموزش ، محیط :کلمات کلیدی
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