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Abstract  Article Info 

Introduction: Technology is fast growing and educational multimedia is a kind of 

technology nowadays used as a tool for education. Some of the most important 

advantages of using educational multimedia is to raise the student's motivation for 

participation, collaboration skills, problem-solving skills, and facilitate the 

achievement of the goal. The aim of the current study was to investigate the impact of 

educational multimedia on problem solving strategies and academic goal-orientation 

of student. 

Methods: The research method was experimental with pretest - posttest design and a 

control group. The statistical population was composed all undergraduate students of 

Payame Noor University of Aran and Bidgol in the year 2017-2018, 60 of them were 

selected by available sampling method as sample and were randomly assigned to 

experimental and control groups (n=30). The experimental group trained 8 sessions of 

1 hour in a multimedia environment. The research tools include Cassidy and Lang 

problem solving strategies (2002) and academic goal-orientation of Buffard&et al 

(1998) questionnaire. 

Results: The findings of the study using a multivariate analysis of covariance 

(MANCOVA) showed that educational multimedia influences the problem-solving 

strategies and academic goal-orientation of students (P<0.001). Educational 

multimedia influences the components of problem-solving strategies (failure to 

resolve the issue, avoidance problem, avoiding, creative, confidence, trends) and the 

components of academic goal-orientation (mastery of purpose, performance and 

avoidance of failure). (P<0.001). 

Conclusion: The results of the study showed that educational multimedia influences 

the problem-solving strategies and and enhances the problem-solving skills and 

facilitates the achievement of the goal. This new method of educational multimedia 

can be used to educate learners in other courses and academic grades. 

 Keywords: Educational 

multimedia, Problem 

solving strategies, 
Academic goal-orientation, 

Student. 
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 جویانیی تحصیلی دانشگرا هدفو حل مسئله  یراهبردها ی آموزشی برا چندرسانهتأثیر 
 

 8، ابوالفضل باغبانی7، محمدمهتری آرانی*6 ، حسین ستوده آرانی5مریم رجبیان ده زیره
 

 رانیتهران، تهران، ا ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یآموزش یتکنولوژگروه  1
 رانینور، ا امیدانشگاه پ ت،یریمدگروه  2
 رانینور، ا امیدانشگاه پ ت،یریگروه مد 3

 رانینور، ا امیدانشگاه پ 4
 
 
 

 
 hosseinsotudeh73@gmail.com. ایمیل: رانینور، ا امیدانشگاه پ ت،یریگروه مد ، یستوده آران نیحسمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

 یبرا یعنوان ابزار است امروزه به یاز تکنولوژ یکه نوع ی آموزشیا چندرسانهو  است شرفتیپ  به سرعت رو به یتکنولوژ :مقدمه

 ،یهمکار و مشارکت یبرا شجویاندان زهیباال بردن انگآموزشی  یا استفاده از چندرسانه یها تیازجمله مز. شود یآموزش استفاده م

 ی آموزشی برا چندرسانهتأثیر  پژوهش حاضر باهدف بررسی است. به هدف یابیدست لیتسهو  حل مسئله یها مهارتارتقای 

 است. گرفته انجامیی تحصیلی دانشجویان گرا هدفو حل مسئله  یراهبردها

 انیدانشجو هیی آماری شامل کل جامعه. استگروه کنترل  با آزمون پس – آزمون شیبا طرح پ یشیروش پژوهش آزما ها: روش

ی در ریگ نمونهبه روش  ها آننفر از  60که  باشند یم 96-97در سال  دگلینور آران و ب امیدانشگاه پمدیریت عمومی رشته  یکارشناس

ساعته در محیط  1جلسه  8نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش  30 نمونه انتخاب شدند و در دو گروه عنوان بهدسترس 

یی تحصیلی گرا هدف( و 2002. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای حل مسئله کسیدی و النگ )آموزش دیدند یا چندرسانه

 .باشد یم( 1998بوفارد و همکاران )

یی گرا هدفو حل مسئله  یراهبردها ی آموزشی برا چندرسانهون کوواریانس نشان داد ی پژوهش با استفاده از آزمها افتهی :ها یافته

ی راهبردهای حل مسئله )درماندگی، کنترل، اجتناب، ها مؤلفهی آموزشی بر ا چندرسانه(. P<001/0تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد )

عملکرد و پرهیز از شکست( دانشجویان تأثیر دارد یی تحصیلی )تسلط هدف، گرا هدفی ها مؤلفهخالقیت، اعتماد، گرایش( و 

(001/0>P.) 

یی در دانشجویان تأثیر دارد و باعث گرا هدفراهبردهای حل مسئله و  ی آموزشی برا چندرسانهنتایج پژوهش نشان داد  :یریگ جهینت

آموزشی در جهت آموزش به ی ا چندرسانهاز  توان یم . از اینشود یمافزایش مهارت حل مسئله و تسهیل دستیابی به هدف 

 یادگیرندگان در دروس و مقاطع تحصیلی دیگر استفاده کرد.

 یی تحصیلی، دانشجویانگرا هدفی آموزشی، راهبردهای حل مسئله، ا چندرسانه :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 تیاهم یریادگیهزاره سوم که به  یها سازمان فیدر تعر

و مداوم آموختن،  یدر امر فرد ری، نقش فراگدهند یم یفراوان
. شود یمطرح م یآموزش یها سازمان یعنوان رکن اساس به

فراوان  یبا اطالعات نظر یافراد ،یمتداول آموزش یها روش
در  عهمسائل جام نیتر که از حل کوچک دهد یجامعه م لیتحو

در  یآموزش سنت یها روش قت،ی. در حقباشند یعاجز م ندهیآ
انتقال  ریرا به فراگ میاز اطالعات و مفاه یها مخلوط دانشگاه

 یو سازمانده یبند تیاولو ل،یوتحل هیز، اما آنان را در تجدهد یم
و حل مسئله است و منجر  یکه الزمه تفکر انتقاد دیدانش جد

، به حال خود شود یمعنادار م ومؤثر، مستقل  یریادگیبه 
 ،یتیترب پردازان هیباشد که نظر لیدل نیبه هم دی. شاگذارند یم

خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر  یها از پژوهش یاریبس
اند روند روبه رشد و پرشتاب  معنادار متمرکز کرده یها یریادگی

را در  یرات شگرفییبشر تغ یمختلف زندگ یها نهیتحوالت در زم
 شیموجب شده است. افزا فرادفکر ا ی و گستره یعرصه زندگ

 میعظ یاطالعات و ارتباطات تحول یروزافزون استفاده از فناور
 دینو یریادگیزه آموزش و تر حو ها و از همه مهم را در تمام حوزه

امروزه در نحوه فراگیری دروس مختلف دانش آموزان،  .دهد یم
در پی آنند  ها آن که یطور بهتحوالت زیادی به وجود آمده است، 

و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ  تر عیسرتا برای یادگیری 
ی جدید و کارآمدتری را برگزینند. ها روش آمده دست بهاطالعات 

ی جدید، تحول ها روشی بر این باورند که با استفاده از این ا عده
. دیآ یمبنیادی در چگونگی یادگیری دانش آموزان به وجود 

ی آموزشی ا چندرسانهاست و  شرفتیپ  به رو سرعت بهتکنولوژی 
ابزاری برای آموزش  عنوان بهکه نوعی از تکنولوژی است امروزه 

 (.1) شود یماستفاده 
ی در رساندن پیام به یادگیرندگان در هر ا چندرسانهتوانایی 

مکانی و زمانی پتانسیل الزم را برای ایجاد تغییرات مؤثر در 
بر استقبال از  انهیرا شیدایپ (.2) کند یمبرنامه آموزشی فراهم 

 ریتأث یآموزش یافزارها در قالب استفاده از نرم ها یا چند رسانه
ها در  آن راتیگشت تا تأث به وجود آورد و باعثرا  یریچشمگ

موردتوجه  یریادگی-یاددهی ندیدر فرا ژهیو به یآموزش یها نظام
اطالعات و ارتباطات در  ی. الزمه گسترش فناورردیقرار گ

 یها و نظام یآموزش یها یا استفاده از چندرسانه وزش،آم
 300ها به قبل از  یا چندرسانه شیدایپ خیاست. تار یا چندرسانه

 یآتش برا ییاز روشنا ها ینیکه چ ی. زمانگردد یبرم شیسال پ
 یصدا بیپرده و ترک یها بر رو عروسک رخ میانداختن ن هیسا
. کاربرد واژه کردند ی، استفاده مها هیسا نیبا ا ندهیگو

به  مانو از آن ز گردد یبرم 1950حداقل به سال  یا چندرسانه
اال بردن ب یرسانه برا نیچند بیترک یبرا ییها بعد، تالش

ی ها از دیرباز ا چندرسانه(. 3)ها صورت گرفت  آموزش تیفیک

. آموزگاری را در نظر اند قرارگرفتهمعلمان  مورداستفادهتاکنون 
بگیرید که به همراه توضیحات شفاهی خود از اشیای طبیعی و 

. این روش که از کند یمیی بر روی تابلو استفاده ها نوشته
ی دور کاربرد داشته و تاکنون نیز ادامه دارد، از چند ها گذشته
ی مختلف که به حواس متفاوت مربوط هستند بهره ها رسانه

ی ها به همین تعریف و اجزا محدود ا چندرسانه(. اما 4) برد یم
ی که حاوی ا انهیرای را شامل یک برنامه ا چندرسانه، شوند ینم

ی دیگر همچون ها رسانهیکی از  کم دستنوشتار به همراه 
ی، موسیقی، ویدئو، عکس، عیرطبیغصداهای طبیعی و 

باال  تیفیباکی ها کیگرافیی و انمایپوی، بعد سهی ها کیگراف
و  ییانمایصدا، پو ک،یاز متن، گراف یبیهر ترک (.5) دانند یم

 زاتیتجه ریسا ای وتریکامپ قیکه از طر ییدئویو ریتصاو
 دهینام یا چندرسانه رد،یگ یکاربر قرار م اریدر اخت یکیالکترون

 (.4) شود یم
 یها یو فناور نترنتیا یشیافزا تیباال و ماه امکانات

منظور  بهدانشجویان ها را برای  امکان استفاده از آن یا چندرسانه
کرده است. در حال  شتریب یو منابع پژوهش میبه مفاه یدسترس

دسترس  قابل یتالیجیصورت د به یپژوهش میمفاه شتریحاضر، ب
از محتوا و  دانشجویاندرک  ،یاور(. استفاده از فن6هستند )

حل  ،یلیمانند استدالل تحل ییها نهیها در زم توسعه مهارت
(. 7خواهد داد ) شیاطالعات و تفکر خالق را افزا یابیمسائل، ارز

 یازجمله طراح یآموزش نینو یها وهیگسترش استفاده از ش
را  ییها تیموقع انهیبر را یمبتن یا هچندرسان یریادگی یها طیمح

به حل  یطور مؤثرتر به رندگانیادگیفراهم کرده است که در آن، 
نقش  توانند ی(. تنها راهی که دانش آموزان م8بپردازند )مسئله 
داشته باشند این است که سازگاری صحیح با هر  یا سازنده

واقع،  در. وضعیتی را یاد بگیرند و مسائل روزانه را حل کنند
عملکرد دانش آموزان در حل مشکالتشان بستگی به اتخاذ انواع 

 ییادگیر .(9آنان دارد ) ی حل مسئله یها و راهبردها سبک
 ،ییادگیر یوابسته است و ارتقا یدانش آموزان به عوامل زیاد

مؤثر در  یاز راهبردها یحاصل توقعات و انتظارات است. یک
 یبرا یفرد ی تجربه ی نهیفراهم کردن زم ،یمدیریت یادگیر
تأثیر ی آموزشی ا چندرسانهاستفاده از  (.10) استدانش آموزان 

حل  یها ایجاد مهارتجویان، دانش یدر پیشرفت تحصیل یبسزای
ها خواهد داشت. افزایش میزان  مسئله و بهبود عملکرد آن

قرارداد که  یگوناگون مورد برس یاز منظرها توان یرا م ییادگیر
ها و  بهبود عملکرد آن به ایجاد نگرش مثبت، انتو یازجمله م
 یها بین روش در (.11) مهارت حل مسئله یادکردارتقای 

فعال بسیار  یها استفاده از روش ،یادگیری و فراگیری مطالب
مفید و مؤثر است. یادگیری به روش حل مسئله یکی از 

فعال یادگیری است که اندیشمندان مختلف در مورد  یها روش
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یادگیری فعال در مقایسه  یها اند. روش آن سخن فراوان گفته
 (.12-13یادگیری دارد ) دراثر بیشتری  رفعالیغ یها با روش

هرچند استفاده از راهبردهای حل مسئله پیچیده است اما در 
واقع  ت. درکار یادگیری و آموزش بسیار مؤثر و برانگیزنده اس

پژوهش علمی که در  یها جریان حل مسئله اساساً از روش
 ندگان. یادگیرردیگ یت مأنش روند یکسب دانش به کار م

که چه  دانند یو م پردازند یطور فعال به یادگیری م راهبردی به
که چه وقت  دانند یتر از آن م و شاید مهم فهمند یوقت م

حل  راه کوشند یم شوند یبا مشکل روبرو م که یوقت ،فهمند ینم
آن را بیابند. برای آنان مطالعه کردن یک فرایند نظامدار است 

حل (. 14) باشد یخودشان م رلکه به میزان زیاد تحت کنت
مسئله یک مفهوم کلیدی است که متناسب با تغییرات دنیای 

ی افراد را در برابر تغییرات ریپذ تیمسئولکنونی شایستگی ویژه و 
با  زیآم تیموفق(. حل مسئله فرایند تعامل 15) دهد یمقرار  مدنظر

و  آمده شیپروزمره نبوده و گاهی  طور بهوقایعی است که اغلب 
 فبرطرمنظور  مسئله به (. حل16توان تغییر محیط را دارد )

برخوردار است  باالیی همیتاز ا یا و حرفه ندگیز مسائل دنکر
با را  دخو به طمربو مسائل ندابتو که ستا زمال دیفر هر ایبرو 

حل مسئله به  یراهبردها (.17راهبردی منظم و دقیق حل کند )
افراد به  یابیکه رفع موانع و دست شود یاطالق م یندیفرا

 (.18) دینما یم لیرا تسه شانیها خواسته
مؤثر در حال حاضر بدون استفاده از  یریادگیو  آموزش

اطالعات و ارتباطات و  یبر فناور یمبتن یها کیتکن
با  یآموزش طیمح کیاست. در  رممکنیغ یتالیجید یها ینوآور

 یاز ابزارها یکی ی آموزشیا چندرسانه شرفته،یپ یتکنولوژ
 تیتا صالح کند یکمک م دیه به اساتکاست  یقدرتمند

کمک کنند تا به دانشجویان دهند و به  شیافزا را شان یا حرفه
 ن،ی(. عالوه بر ا19خود برسند ) یلیو تحص یاهداف آموزش

و منابع  یاز رسانه اجتماع یبیترک دیجد یها یا چندرسانه
به اهداف  دنیرس یبرا دانشجویانباز است که به  یآموزش

همه  یبرا تیفیباک یتا آموزش کند یدانشگاه کمک م یاصل
 یا دسترس باشد. استفاده از عناصر چندرسانه قابلدانشجویان 

 یریگ دانش آموزان و جهت شرفتیبر پ یعنادارمثبت و م ریتأث
هر فرایند ارتباطی . (20) عملکرد و اجتناب( دارد تسلط،هدف )
فرایندهای ارتباطی آموزشی در پی اهدافی خاص شکل  ازجمله

ی آموزشی حاصل و ها هدفی آموزشی، ها تیموقع. در رندیگ یم
 صورت بهیادگیری هستند که -نتیجه نهایی کار یاددهی

عامل  ها هدفارهایی باید در یادگیرندگان شکل بگیرند. این رفت
در انتخاب  ازجملهی در کل جریان ارتباطی و ا کننده نییتع

ی مناسب ا چندرسانه بیترت نیا بهی مناسب هستند. ا چندرسانه
ی آموزشی ها تیفعالاست که با اهداف آموزشی، محتوا و 

طور خاص،  به(. 21منطبق و سازگار باشد ) شده انتخاب
 یریگ جهت یداشتند برا لیتما شیدر گروه آزمادانشجویان 

 وپرورش آموزش. رندیبهره گ یبر تکنولوژ یهدف از آموزش مبتن
مکانی با مفاهیم سازمانی است که در آن آموزش و تمرین 

که در آن متقاضیان و  ردیگ یممشارکتی و آموزش مراقبت انجام 
تا واکنشی یکپارچه به  کنند یممتخصصان علمی همکاری 

، جوامع و به یک سیستم ها خانوادهنیازهای دانشجویان، 
ازجمله  (.22ی پایه کمک کنند )ها آموزشبرای  صرفه به مقرون

 نیو محققان ا پردازان هیکه توجه نظر ییکردهایرو نیروزآمدتر
 شرفتی( هدف پیاجتماع -ی)شناخت کردیحوزه را جلب نموده رو

 ینقش ییگرا هدف و هدف مفهومر آن (، که د23-25است )
است که  یازجمله مسائل یدارند. داشتن هدف در زندگ یمحور

 یاری تیبه موفق یابیاهداف و دست شبردیفرد را در پ تواند یم
که در  لیتحص طهیتنها در ح هدف بهتر نه یریگ . جهتدینما

 یمثبت راتییباعث تغ تواند یم زیندانشجویان  یشخص یزندگ
قشر از جامعه اثرگذار  نیا یآت یدر عملکردها بلکه گردد

و ... مهم و  یخانوادگ یزندگ ،یشغل ندهیدر آ تواند یو م باشد یم
است که در پس  یا زهیانگ نییتب ییگرا (. هدف26باشد ) یضرور

 اری،مد فهد قعوا (. در27) شود یبه آن مقصد دنبال م دنیرس
 تفسیرو  دیفر پاسخ چگونگی ایبر هنیذ بچورچا نوعی

 .(28) باشد یم فهد به ستیابید یطاشر

ی ها در کالس ا چندرسانهی استفاده از ها تیمز ازجمله
انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ترکیب  باال بردنشامل 
ی مختلف مثل خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت ها مهارت

-کردن، افزایش مهارت همکاری، تعامل بهتر یاددهنده
تفکر دانشجویان  باال بردنبهتر منابع،  لیوتحل هیتجزیادگیرنده، 

 در حل مسئله، تسهیل دستیابی به هدف، تغییر دادن نقش
یاددهنده از گوش دهنده صرف به نقش تسهیل گر یادگیری، 

 (.29یادگیری نام برد )-ی متفاوت در یاددهیها سبکاستفاده از 
Esmaelzadeh  و همکاران پژوهشی با عنوان اثربخشی

ی فلسفه برای کودک بر حل مسئله دانش آموزان پایه ا چندرسانه
 یپژوهش نشان داد که اجرا یها افتهششم ابتدایی انجام دادند. ی

آن  یها کودک بر حل مسئله و مؤلفه یفلسفه برا یا چندرسانه
( در شخصی کنترل و اجتناب – شی)اعتماد به حل مسائل، گرا

پژوهشی  Khedri Lilos(. 1) اثرگذار است ییدانش آموزان ابتدا
محقق ساخته بر  یآموزش یا استفاده از چندرسانه ریتأثبا عنوان 

ششم  هیآموزان دختر پا حل مسئله دانش -یشناخت ییتوانا
 یها یا پژوهش نشان داد که چندرسانه جینتا یی انجام داد.ابتدا

 ،یزیر برنامه ،یریگ می)حافظه، تصم یشناخت ییبر توانا یآموزش
و  یاز )کنترل مهار ری( به غیشناخت یریپذ و انعطاف داریتوجه پا

( و حل مسئله )اعتماد به حل مسائل، سبک یشناخت اجتماع
 ششم هی( دانش آموزان دختر پایرل شخصتاجتناب و کن-شیگرا

در آموزش استفاده  یعنوان ابزار ها به از آن توان یمؤثر است و م
 یاثربخش سهیمقاوان پژوهشی با عن Hashemi(. 30) کرد

در  یده خود نظم یریادگیبر  یرتعاملیو غ یتعامل یا چندرسانه
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 نیا جنتای ی انجام دادند.نور مرکز ممسن امیدانشگاه پ انیدانشجو
 یریادگی یراهبردها نیب یپژوهش نشان داد که تفاوت معنادار

 یها یا چند رسانه سیکه از روش تدر یرانیخود نظم ده فراگ
که با استفاده از روش  یرانیاستفاده کرده بودند با فراگ یتعامل
. اند، وجود دارد گرفته ادی یرتعاملیغ یها یا چند رسانه سیتدر

با  سهیدر مقا یتعامل یا کمک چندرسانه اآموزش ب ن؛یبنابرا
خود نظم  زانیبر م یرتعاملیغ یا به روش چندرسانه سیتدر
نشان  یآمار یها یبررس جینتا نیدارد. همچن شتریب ریتأث یده

 یا با چندرسانه سهیدر مقا یتعامل یا داد آموزش چندرسانه
(. 31) دارد شتریب ریتأث یادداریو  یریادگی زانیبر م یرتعاملیغ

Salari  و همکاران در پژوهشی با عنوان تأثیر الگوی طراحی
ی بر میزان بارشناختی بیرونی و مهارت حل ا مؤلفهآموزشی چهار 

 حیاطر یدرس فیزیک به این نتیجه رسید که الگو مسئله در
 وهگر نیوبیر شناختی ربا انمیز کاهش بر یا مؤلفه رچها شیزموآ

. همچنین دارد یدار یمعن تأثیر اهگو وهگر به نسبت مایشآز
 وهگردر  مسئله حل رتمها انمیز یشافزا یدار یمعن ها افتهی

پژوهشی  Shi(. 32) داد ننشا لکنتر وهگر به نسبترا  مایشآز
ی در یادگیری واژگان برای ا چندرسانهبا عنوان کاربرد فناوری 

که از طریق  دانشجویان مهندسی انجام داد. نتایج نشان داد
در  شود و گرفته ادی تر عیسر تواند یمی، دانش ا چندرسانهفناوری 
 Ghanizadeh(. 33) ماند یمدانش آموزان باقی  بلندمدتحافظه 
 یها در کالس یا استفاده از چندرسانه ریبا عنوان تأث یپژوهش

دانش آموزان  یریگ زبان و جهت شرفتیزبان دوره متوسطه بر پ
آزمون نشان داد که استفاده از عناصر  پس جیانجام داد. نتا

دانش آموزان و  شرفتیبر پ یمثبت و معنادار ریتأث یا چندرسانه
طور خاص،  دارد. بهعملکرد و اجتناب(  تسلط،) هدف یریگ جهت

 یریگ جهت یداشتند برا لیتما شیدانشجویان در گروه آزما
(. 20) رندیبهره گ یبر تکنولوژ یهدف از آموزش مبتن

Bahrami&Vaziri Yazdi  پژوهشی با عنوان طراحی و تولید
ی حل مسئله و ها مهارتی بر ا چندرسانهی آموزش ها برنامه

تأثیر آن بر سالمت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در 
ی آموزشی ها برنامهکرمانشاه انجام داد. نتایج نشان داد که 

ی حل مسئله بر سالمت روان دانش ها مهارتی برای ا چندرسانه
ی حل ها مهارتی بر ا چندرسانهو اثرات  گذارد یمآموزان تأثیر 

پایدار خواهد بود  نسبتاًدر طول زمان مسئله و سالمت روان 
(34.) Zheng یا چندرسانه ریبا عنوان تأث یپژوهش و همکاران 

بر چند قاعده  یو حل مسئله مبتن یخودکارآمد ،یبر بارشناخت
با  رندگانیادگیپژوهش نشان داد که  یها افتهیانجام دادند. 

کاهش  قیحل مسئله را از طر ،یا انجام کار در چندرسانه
پژوهش  نی. اکنند یم لیتسه یو بهبود خودکارآمد یرشناختبا

و  یا که بر چندرسانه دهد یرا نشان م یخودکارآمد یانجینقش م
و Zheng (.35) دارد یدار یمعن ریتأث رندگانیادگیحل مسئله 

همکاران پژوهشی با عنوان تأثیر تأخیر در روند حل مسئله در 

ی تعاملی انجام دادند. نتایج نشان داد که ا چندرسانهیادگیری 
ی تعاملی ا چندرسانهیادگیرندگان با توانایی پایین فضایی در 

 (.36هماهنگ شده بهبودی را در روند حل مسئله نشان دادند )
ی مبتنی بر الگوی طراحی ا چندرسانهدر این پژوهش از 

دا، مولن چ،ینیآشور توسط ه یالگو .شود یماستفاده  آشورآموزشی 
 یاصطالحات ی ارائه شده است. آشور سرواژه نویراسل و اسنمالد

. دهند یم لیالگو را تشک نیا یها مؤلفه ایاست که مراحل 
آن  یگذار نام نیا لیاست. دل« دادن نانیاطم»واژه  نیمعادل ا

 یآشور معتقدند، با استفاده از الگو یاست که طراحان الگو
 نیحاصل کرد. ا نانیآموزش اطم یاز اثربخش توان یم رمذکو

آموزش را  یالزم برا یها تا گام کند یالگو به افراد کمک م
الزم را اتخاذ کنند.  ریها تداب گام نیاز ا کیهر  یو برا ییشناسا

 یو به نحو شود یمحدود نم یآشور به آموزش موضوع خاص
 سیتدر ربتوانند د و اساتید  شده است که معلمان و اصالح نیتدو

 بخش نانیاطم یالگو ای« آشور یالگو» (.37آن استفاده کنند ) از
است که در کشور ما کمتر  یآموزش یطراح یاز الگوها یکی

با  توانند یالگو م نیبا استفاده از ااساتید شده است.  شناخته
 یآموزش طینسبت به مخاطبان، موضوع و مح یکاف نانیاطم

در واقع  .نندیاثربخش را تدارک بب یکنند و آموزش دایشناخت پ
آموزش  یو اجرا یطراح یبرا یعمل یراهنما یآشور نوع یالگو

 یها از رسانه یریگ الگو ضرورت بهره نیا یاست. بعد اصل
تنها  الگو را نه نیاست. ا سیآموزش و تدر ندیدر فرا یآموزش

ی و در آموزش عموم یموضوعات درس سیتدر یبرا توان یم
و  یصنعتو  یتجار یها طیمح یبه کار برد، بلکه برا تخصصی

 . استفاده است قابل زین یانسان یروهاین تیترب
ی آموزشی در دروس مختلف ما باید ا چندرسانهبرای ساخت 

یکی از الگوهای طراحی آموزشی را مبنای کار قرار دهیم،  
ی قبلی در این است ها پژوهشتفاوت این پژوهش در مقایسه با 

ی قبلی از الگوی طراحی آموزشی ها پژوهشاز  کی  چیهکه 
ی آموزشی خود استفاده نکردند و از ا چندرسانهاشور برای 

 چراالگوهای طراحی آموزشی دیگری چون گانیه استفاده کردند، 
الگوی طراحی آموزشی مدنظر در این پژوهش زیربنا، مراحل  که

گانیه  و از الگوی تر سختو اجرایش نسبت به الگوی گانیه 
ی قبلی ها پژوهشاست. تفاوت دیگر این پژوهش با  تر یکاربرد

ی قبلی در سطح مدارس، در دروس ها پژوهشاین است که 
مقطع ابتدایی و بر روی جامعه آماری دانش آموزان با استفاده از 

ی حل ها مهارتالگوی طراحی دیگر انجام شده است و متغیر 
ت، اما پژوهش حاضر در اس گرفته قرار موردتوجهمسئله بیشتر 

سطح دانشگاه و بر روی جامعه آماری دانشجویان انجام شده 
است و  متغیر راهبردهای حل مسئله و نه مهارت های حل 

ی ها پژوهشاست. همچنین در  گرفته قرار موردتوجهمسئله 
ی آن ها مؤلفهیی تحصیلی و گرا هدفقبلی متغیر دوم 

ی حل مسئله ها مهارته ی قرار نگرفته است. پرسشنامموردبررس
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با پرسشنامه راهبردهای حل مسئله  کامالًی قبلی ها پژوهشدر 
 ها دادهدر پژوهش حاضر متفاوت است. در واقع ابزار گردآوری 

 باهم، روایی و پایایی و ...( ها مؤلفه، سؤال، تعداد سؤالنیز )طراح 
 متفاوت هستند.

به ترغیبب   توان یمدستاوردهای پژوهش حاضر  نیتر مهماز 
ی ا چندرسبانه  مخصوصاًی نوین و ها یفناوراساتید در استفاده از 

های آموزش در تقویت حل مسئله و تسهیل دسترسی به هبدف  
ی ریکبارگ  بهمزایای آن  نیتر مهمدر دانشجویان اشاره کرد که از 

چندین حس و درگیبری ببا مطالبب آموزشبی اسبت. همچنبین       
ی آموزشی با اسبتفاده  ا رسانهچندپژوهشی بر روی تأثیر  حال تابه

الگببو طراحببی آموزشببی اشببور در سببطح دانشببگاه و بببر روی  از
یبی تحصبیلی  صبورت    گرا هبدف متغیرهای راهبرد حل مسئله و 
نقش مهمی در یادگیری و  تواند یمنگرفته است و استفاده از آن 

آموزش داشته باشد، بنابراین نیاز است تا پژوهش حاضبر انجبام   
 شود.

ی ا چندرسبانه ی ریکبارگ  ببه دنبال آن است تا با  پژوهشگر به
 شبده  سباخته  آشورآموزشی که بر اساس الگوی طراحی آموزشی 

ی آموزشبی مبتنبی ببر الگبوی     ا چندرسانهاست، به بررسی تأثیر 
یبی  گرا هبدف بر راهبردهای حل مسبئله و   شورطراحی آموزشی ا
بنابراین هدف پبژوهش حاضبر بررسبی تبأثیر      تحصیلی بپردازد.

ببر   شبور ی آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی اا رسانهچند
یبی در دانشبجویان پیبام نبور     گرا هدفراهبردهای حل مسئله و 

 است.
 فرضیه پژوهش حاضر عبارتند از:

ی آموزشی بر راهبردهای حل مسئله ا چندرسانهاستفاده از -
 در دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.

یی تحصیلی در گرا هدفی آموزشی بر ا چندرسانهاستفاده از -
 دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.

ی راهبردهای ها مؤلفهی آموزشی بر ا چندرسانهاستفاده از -
 حل مسئله در دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.

یی گرا هدفی ها مؤلفهی آموزشی بر ا چندرسانهاستفاده از -
 تحصیلی در دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.

 ها روش
-در پژوهش حاضر از روش آزمایشی و طبرح پبیش آزمبون   

پس آزمون با گروه کنترل اسبتفاده شبده اسبت. جامعبه آمباری      
پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیبام نبور آران و   

 باشبند  یمب بیدگل در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت عمومی 
و از ببین  مشغول به تحصیل بودند  96-97که در سال تحصیلی 

نمونبه   عنبوان  ببه ی در دسبترس  ریگ نمونهنفر با روش  60 ها آن
نفر( و  30انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش )

زمبانی و   ازنظبر نفر( جایگزین شدند. ایبن پبژوهش    30کنترل )
و در دانشبگاه آران و بیبدگل انجبام شبده     1397مکانی در سال 

و  شیسطح )آزمبا  2 یدارا یشیآزما ریپژوهش متغ نیدر ا است.
و اعتببار   یتبوان آزمبون آمبار    شیافبزا  یکنترل( است که ببرا 

نفبر   30( و )شینفر گروه آزما 30) جویاننفر از دانش 60 ی،رونیب
 ۀعنبوان نمونب   ببه  ترسدر دسب  یریگ گروه کنترل( با روش نمونه

صبورت   ها به پژوهش انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه، نمونه
 اند. گرفته قرارکنترل  و  شیدر دو گروه آزما یتصادف

ی مبتنی بر ا چندرسانهدر پژوهش حاضر آموزش به کمک 
متغیر مستقل و راهبردهای حل مسئله و  عنوان بهالگوی اشور 

ی الگو. باشند یممتغیرهای وابسته  عنوان بهیی تحصیلی گرا هدف
 الگویکه  آنجا شش مرحله یا گام دارد. از طراحی آموزشی اشور

اساتید اشور یک الگوی نظام مند است،  طراحی آموزشی
ی ا چندرسانهو ساخت  از این الگو برای طراحی توانند یم

یادگیری برای آموزش موضوعات  یها طیو ایجاد مح آموزشی
. مراحل الگو شامل تحلیل یادگیرنده، بیان درسی استفاده کنند

ی ریکارگ بهی آموزشی، انتخاب رسانه، مواد و روش، ها هدف
 ، مشارکت یادگیرنده و ارزشیابی و بازنگری است. ها رسانه

 اجرا و مراحل کار
ی آموزشی  بر اساس ا چندرسانهدر این پژوهش فناوری 

کپتیویت  افزار نرمالگوی طراحی آموزشی اشور و با استفاده از 
ی ها رسانهشده از ی آموزشی ساخته ا چندرسانهساخته شد.  در 

مختلف چون متن، طراحی، گرافیک، عکس، صدا، ویدئو، 
دانشجویان به  انیمیشن و ... استفاده شد. پس از انتخاب نمونه،

 آزمون شیپدو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. در ابتدا 
یی در دو گروه آزمایش و گرا هدفراهبردهای حل مسئله و 

یس در هر دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. کار اصلی تدر
کنترل بر عهده استاد در کالس بود و پژوهشگر در زمینه 

ی آموزشی در گروه آزمایش و سایر ا چندرسانهاستفاده 
سازوکارهای الزم برای این نوع تدریس، نقش اصلی را برعهده 

کامل به  طور بهداشت. به این صورت که ابتدا استاد درس خود را 
ی ا چندرسانه، سپس در گروه آزمایش، از داد یمدانشجویان ارائه 

تمرینی برای مفهوم آموزش داده شده استفاده  عنوان بهآموزشی 
مرسوم  صورت به ها نیتمردر گروه کنترل  که یدرحال. دیگرد یم

 1. گروه آزمایش در طی هشت جلسه به مدت شد یمانجام 
جلسه اول: )درس مبانی سازمان و مدیریت  موضوعاتساعت 

ی، جلسه دوم: سازماندهی،  جلسه سوم: هماهنگی،  زیر برنامه
جلسه چهارم: رهبری، جلسه پنجم: کنترل، جلسه ششم: خالقیت 
و نوآوری، جلسه هفتم: نظریه های مدیریت، جلسه هشتم: 

ی آموزشی از طریق ا چندرسانهارتباطات( که با استفاده از فناوری 
موختند، فناوری  جدید کپتیویت ساخته شده بود را آ افزار نرم

مکمل توسط اساتید برای گروه  عنوان بهی آموزشی ا چندرسانه
آزمایش استفاده شد و در گروه کنترل همان موضوعات درسی با 

ی آموزشی و ا چندرسانهالگوی اشور اما بدون استفاده از فناوری 
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 آزمون پسسنتی آموزش داده شد و در پایان  صورت به
اجرا شد  ها یآزمودنیی بر روی گرا هدفو راهبردهای حل مسئله 

خالصه مباحث  1شد. جدول  لیوتحل هیتجزگردآوری و  ها دادهو 

با استفاده از چندرسانه ای آموزشی محقق ساخته را نشان می 
دهد.

 ی آموزشی محقق ساختها چندرسانه. خالصه مباحث درس مبانی سازمان و مدیریت با استفاده از 1جدول 

 مباحث جلسه

 اول
ی رسمی و زیر برنامهی در مدیریت، انواع زیر برنامهی آموزشی و مسائل مربوط به ا چندرسانه، ارائه توضیحاتی در مورد  نحوه استفاده از آزمون شیپگرفتن 

 شده ساختهی ا چندرسانهو اجرا(  در قالب  ها برنامهی )بیانیه مأموریت، اهداف، زیر برنامهی و فرآیند ررسمیغ

 دوم
ی ا چندرسانهارائه توضیحاتی در رابطه با مسائل مربوط به نحوه سازماندهی در مدیریت، فرایند سازماندهی، واحدها و ساختارهای سازمانی در قالب 

  شده ساخته

 شده ساختهی ا چندرسانهالب ارائه توضیحاتی در رابطه با مسائل مربوط به تعریف هماهنگی در مدیریت و انواع هماهنگی )عمودی، افقی و مورب( در ق سوم

 چهارم
ی رهبری( در قالب ها نیگزیجاارائه توضیحاتی در رابطه با  مسائل مربوط به تعریف رهبری، نظریات رهبری )رفتاری، موقعیتی و اقتضائی و نظریه 

 شده ساختهی ا چندرسانه

 پنجم
( و ابزارهای کنترل در نگر گذشتهیا پیشگیرانه، همزمان،  نگر ندهیآترل،  انواع کنترل )مربوط به تعریف کنترل، فرایند کن با مسائلارائه توضیحاتی در رابطه 

 شده ساختهی ا چندرسانهقالب 

 ششم
مسائل مربوط به تعریف خالقیت، مراحل خالقیت، انواع خالقیت )فردی و گروهی(، ویژگی مدیران خالق و موانع خالقیت  در رابطه با یحاتیارائه توض

 شده ساخته یا در قالب چندرسانه )فردی و اجتماعی(

 هفتم
ی کالسیک، نظریه مدیریت علمی، نظریه مدیریت اداری، نظریه مدیریت بروکراتیک و نظریات ها هینظرمسائل مربوط به در رابطه با  یحاتیارائه توض

 شده ساخته یا در قالب چندرسانهنئوکالسیک 

 هشتم
، موانع یررسمیغی و کالمی(، فرایند ارتباطات، ارتباط رسمی و رکالمیغتعریف ارتباطات، انواع ارتباط ) مسائل مربوط به در رابطه با یحاتیارائه توض

 آزمون پسو گرفتن   شده ساخته یا در قالب چندرسانهی حذف موانع ارتباطی ها روشارتباطات و 

 ابزارهای پژوهش
ی اطالعات شامل دو پرسشنامه ریگ اندازهابزارهای 

یی گرا هدفو  &Long Cassidyراهبردهای حل مسئله

 .باشد یمو همکاران  Bufard یلیتحص
 راهبردهای حل مسئله ( پرسشنامهالف

  &LongCassidy  توسط مسئله حل راهبردهای پرسشنامه
 24 دارای مقیاس این (.38) است شده ساخته 2002 سال در

 این از هرکدام به آزمودنی و سنجد یم عامل 6 که است گویه
 به و 1 نمره بلی پاسخ به ،دهد یم خیر با بلی پاسخ ها گویه
 پرسشنامه این یها مؤلفه .ردیگ یم تعلق صفر نمره خیر پاسخ
 یها تیموقع در ناتوانی و یاوری یب )احساس درماندگی شامل
 شیوه درونی(، -بیرونی کنترل )بعد کنترل شیوه (،زا مسئله

 اعتماد شیوه متنوع(، یها حل راه برای یزیر برنامه) خالقیت
به توانایی فردی برای حل مشکل(. شیوه اجتناب )رد  )اعتماد

( و شیوه گرایش )تمایل ها آنی مقابله با جا بهشدن از مشکالت 
که شیوه خالقیت، اعتماد و  باشد یمبه مقابله و حل مشکالت( 

ی سازنده و درماندگی، شیوه کنترل و اجتناب ها وهیشگرایش را 
از این دو شیوه شامل  . هر یکنامند یمی غیر سازنده ها وهیشرا 
میزان استفاده از راهبردهای  :8تا  0 گویه است. نمره بین 12

: میزان 16تا  8، نمره بین باشد یمدر حد پایینی  مسئلهحل 
و  باشد یمدر حد متوسطی  مسئلهاستفاده از راهبردهای حل 

در  مسئله: میزان استفاده از راهبردهای حل  16نمره باالتر از 
روایی Karimi & Tahery. در پژوهشباشد یمحد باالیی 

 شده دییتأپرسشنامه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه 

پایایی پرسشنامه از روش Karimi & Taheryاست. در پژوهش
 (.18است ) آمده دست به 70/0آلفای کرونباخ باالی 

 یی تحصیلیگرا هدف ( پرسشنامهب

 1998و همکاران در سال  Bufardاین مقیاس توسط 
گویه است و با یک  20است. این پرسشنامه دارای  شده  نیتدو

موافقم(  کامالًمخالفم تا  کامالًی )از ا درجه پنجمقیاس لیکرت 
، نه موافق نه 2، مخالف 1مخالفم امتیاز  کامالًکه به  باشد یم

 20. دارای شود یمداده  5موافقم  کامالًو  4، موافقم 3مخالف 
ی ریگ جهت 18، 14، 12، 9، 5، 2که گویه های  باشد یمویه گ

 16، 13، 11، 8، 7، 4، 1گویه(، گویه های  6هدف تسلط )
، 17، 15، 10، 6، 3گویه( و گویه های  7ی عملکرد )ریگ جهت

گیرد. گویه( را اندازه می 7ی پرهیز از شکست )ریگ جهت 20، 19
 20 نمره بین بود.خواهد  100و حداکثر  20حداقل امتیاز ممکن 

، باشد یمیی تحصیلی افراد در حد پایینی گرا هدف: میزان 34تا 
یی تحصیلی افراد در حد گرا هدف: میزان 67 تا 34نمره بین 
یی گرا هدف: میزان 67و نمره باالتر از  باشد یممتوسطی 

 Dehghani . در پژوهشباشد یمتحصیلی افراد در حد باالیی 

Nazhvani&Zarepour ی پرسشنامه توسط اساتید ویروا 
 Dehghaniمتخصصان این حوزه تأیید شده است. در پژوهش 

Nazhvani&Zarepour  پایایی پرسشنامه از روش آلفای
 (.39-40) دست آمده است 70/0کرونباخ باالی 

 ها افتهی
ی پژوهش در ها هیفرضها و آزمون داده لیوتحل هیتجزبرای 

و در سطح استنباطی  معیارسطح توصیفی از میانگین و انحراف 
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 لیوتحل هیتجزبرای توصیف و از تحلیل کوواریانس استفاده شد. 
 استفاده گردید.  SPSS 23افزار  نرماز  ها داده

 آزمون شیپمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  3و  2جدول 
دو گروه آزمایش و کنترل در دو متغیر راهبردهای  آزمون پسو 

 .دهد یمیی تحصیلی را نشان گرا هدفحل مسئله و 

و  آزمون شیپ( میانگین و انحراف معیار نمرات 2جدول )
متغیر راهبردهای حل مسئله را در دو  دو گروه در آزمون پس

. میانگین و انحراف معیار در دهد یمی نشان ریگ اندازهمرحلۀ 
 00/7به ترتیب  حل مسئله سازنده در گروه آزمایش آزمون شیپ

بود. میانگین و  32/3و  63/7و در گروه کنترل به ترتیب  95/3و 
این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  آزمون پسانحراف معیار در 

بود.  88/2و  43/7و در گروه کنترل به ترتیب  39/2و  83/10
حل مسئله غیر سازنده  آزمون شیپمیانگین و انحراف معیار در 

و در گروه کنترل به  71/3و  73/5یش به ترتیب در گروه آزما
 آزمون پسبود. میانگین و انحراف معیار در  06/2و  16/6ترتیب 

و در گروه  33/1و  90/2این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب 
بود. 79/1و  93/5کنترل به ترتیب 

 آزمودنی در متغیر راهبردهای حل مسئلهگروه  دو آزمون پسو  آزمون شیپمیانگین و انحراف معیار نمرات . 2جدول 

 کنترل آزمایش عضویت گروهی

 M SD M SD متغیر وابسته نوع آزمون

 آزمونپیش

 32/3 63/7 95/3 00/7 سازنده

 26/1 43/2 20/1 86/2 خالقیت

 47/1 43/2 56/1 13/2 اعتماد

 38/1 76/2 41/1 00/2 گرایش

 06/2 16/6 71/3 73/5 غیر سازنده

 25/0 93/1 20/0 40/1 درماندگی

 54/0 86/1 47/0 83/1 کنترل

 02/1 36/2 89/0 50/2 اجتناب

 آزمونپس

 88/2 43/7 39/2 83/10 سازنده

 30/1 53/2 50/0 86/3 خالقیت

 10/1 50/2 21/1 36/3 اعتماد

 19/1 40/2 10/1 60/3 گرایش

 79/1 93/5 33/1 90/2 غیر سازنده

 10/1 86/1 20/0 63/0 درماندگی

 72/0 83/1 25/0 83/0 کنترل

 89/0 23/2 99/0 43/1 اجتناب

 یی تحصیلیگرا هدفگروه آزمودنی در متغیر  دو آزمون پسو  آزمون شیپمیانگین و انحراف معیار نمرات  .3جدول

 کنترل آزمایش عضویت گروهی

 M SD M SD متغیر وابسته نوع آزمون

 آزمونپیش

 68/6 56/80 44/6 93/81 نمره کل

 85/2 36/26 81/3 63/26 تسلط هدف

 79/3 00/29 78/3 96/28 عملکرد

 92/3 20/25 49/3 33/26 پرهیز از شکست

 آزمونپس

 52/7 56/81 38/6 20/89 نمره کل

 19/3 66/26 75/3 10/29 تسلط هدف

 17/4 06/29 57/3 36/31 عملکرد

 33/4 83/25 66/3 73/28 پرهیز از شکست

و  آزمون شیپ( میانگین و انحراف معیار نمرات 3جدول )
یی تحصیلی را در دو گرا هدفمتغیر  دو گروه در آزمون پس

. میانگین و انحراف معیار در دهد یمی نشان ریگ اندازهمرحلۀ 
 44/6و  93/81این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  آزمون شیپ

بود. میانگین و  68/6و  56/80و در گروه کنترل به ترتیب 
این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  آزمون پسانحراف معیار در 

 بود. 52/7و  56/81و در گروه کنترل به ترتیب  38/6و  20/89

ی ا چندرسانهفرضیه اصلی اول پژوهش: استفاده از 

آموزشی بر راهبردهای حل مسئله در دانشجویان پیام نور 

 .دارد ریتأث

قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده از تحلیل 
مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از  کوواریانس چند متغیری،

ی نرمال  مفروضهشد بررسی  رنوفیاسم-آزمون کولموگروف
وه با سطح معناداری ی وابسته در دو گررهایمتغبودن در 
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ی آزمون لوین  نتیجه (.p>05/0تأیید شد )  05/0از  تر بزرگ
های خطا با سطح  ی همگنی واریانس جهت بررسی مفروضه

آزمون  (.p>05/0تأیید شد ) 05/0از  تر بزرگی دار یمعن
متغیر وابسته با  2واریانس برای بررسی شیب رگرسیون در هر 

ی  نتیجه (.p>05/0تأیید شد ) 05/0ی بیشتر از دار یمعنسطح 
ی برابری ماتریس  آزمون ام باکس جهت بررسی مفروضه

 054/0ی دار یمعنکوواریانس، این فرضیه با سطح -واریانس
بین دو گروه آزمایش و  سهیمقابرای  (.p>05/0تأیید شد )

که بین دو گروه با  دهد یمکنترل در متغیرهای وابسته نشان 

ی وجود دارد دار یمعنالف اخت 001/0ی دار یمعنسطح 
(01/0>p).   بر   شوری آموزشی مبتنی بر اا چندرسانهیعنی اثر

بوده است. بر اساس نتایج  دار یمعنمتغیر وابسته  2ترکیب خطی 
آزمون اثر المبداویلکز بین دو گروه آزمایش و کنترل در ترکیب 
خطی دو متغیر راهبردهای سازنده و غیرسازنده  اختالف 

 ,<F , 01/0(45/2)=17/6وجود داشت ) یدار یمعن

p78/0=Wilks Lambda.) 
نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه  4جدول 

.دهد یمراهبردهای حل مسئله بین دو گروه را نشان 

 بین دو گروه هراهبردهای حل مسئل برای مقایسه متغیر نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری .4جدول

 توان آزمون اندازه اثر یدار یمعنسطح  F درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییرات

 آزمون شیپ
 00/1 36/0 001/0 71/30 1 88/168 سازنده

 00/1 70/0 001/0 62/127 1 18/171 غیرسازنده

 گروه
 89/0 10/0 008/0 65/6 1 48/35 سازنده

 00/1 48/0 001/0 52/49 1 42/66 غیرسازنده

 خطا
     53 38/291 سازنده

     53 08/71 غیرسازنده

 کل
     60 00/3993 سازنده

     60 00/1561 غیرسازنده

آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر راهبرد از تعدیل نمرات پیش پس (،01/0P< 65/6=F) (4با توجه به نتایج جدول )
بود که میانگین گروه آزمایش بیشتر از  31/6و در گروه کنترل  32/8ۀ این متغیر در گروه آزمایش شد لیتعدمیانگین  است؛ دار یمعنسازنده 

در بهبود راهبرد سازنده  شوری آموزش مبتنی بر اا چندرسانهنتیجه گرفت  توان یمی پژوهش ها تیمحدودگروه کنترل بود با در نظر گرفتن 
تبیین  آشوری آموزشی مبتنی بر ا چندرسانهدرصد از تغییرات متغیر راهبرد سازنده توسط  10اثر،  اندازه بهدانشجویان مؤثر بوده است. با توجه 

وت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر راهبرد آزمون، تفا(، پس از تعدیل نمرات پیش01/0P< 52/49=Fبا توجه به نتایج جدول ) .شد یم
بود که میانگین گروه آزمایش کمتر  79/5و در گروه کنترل  04/3ۀ این متغیر در گروه آزمایش شد لیتعدمیانگین  است؛ دار یمعنغیر سازنده 

در بهبود راهبرد غیر  شورشی مبتنی بر ای آموزا چندرسانهنتیجه گرفت  توان یمی پژوهش ها تیمحدوداز گروه کنترل بود با در نظر گرفتن 
ی آموزشی مبتنی بر ا چندرسانه درصد از تغییرات متغیر راهبرد غیر سازنده توسط 48اثر،  اندازه بهدانشجویان مؤثر بوده است. با توجه  سازنده

 .شد یمتبیین  شورا
 تحصیلی در دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.یی گرا هدف ی آموزشی برا چندرسانهفرضیه اصلی دوم پژوهش: استفاده از 

 .دهد یمیی تحصیلی بین دو گروه را نشان گرا هدفنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه  متغیر  5جدول 

 یی تحصیلی بین دو گروهگرا هدف برای مقایسه متغیر نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری .5جدول

 توان آزمون اندازه اثر یدار یمعنسطح  F درجه آزادی مجموع مجذورات راتییتغمنبع 

 00/1 63/0 001/0 06/91 1 83/1747 آزمون شیپ

 99/0 22/0 001/0 40/19 1 47/372 گروه

     53 24/1017 خطا

     60 00/441115 کل

(، پس از 01/0P< 40/19=F( )5با توجه به نتایج جدول )
آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات پیشتعدیل 
ۀ شد لیتعدمیانگین  است؛ دار یمعنیی تحصیلی گرا هدفمتغیر 

بود  13/82و در گروه کنترل  63/88این متغیر در گروه آزمایش 
که میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود با در نظر 

نتیجه گرفت  توان یمی پژوهش ها تیمحدودگرفتن 
یی گرا هدفدر بهبود  شوری آموزشی مبتنی بر الگوی اا چندرسانه

 22اثر،  اندازه بهتحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است. با توجه 

ی ا چندرسانهیی تحصیلی توسط گرا هدفدرصد از تغییرات متغیر 
 .شد یمتبیین  شورآموزشی مبتنی بر ا

ی ا انهچندرسفرضیه فرعی اول پژوهش: استفاده از 

ی راهبردهای حل مسئله در ها مؤلفهآموزشی بر 

 دانشجویان پیام نور تأثیر دارد.

قبل از آزمون فرضیه پژوهشی با استفاده از تحلیل 
مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از  کوواریانس چند متغیری،

این آزمون برای هر  شد وبررسی  رنوفیاسم-آزمون کولموگروف
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ی در ریگ اندازهدر هر دو مرحلۀ  مسئلهی حل راهبردهامؤلفه  6
تأیید شد. مفروضۀ  05/0از  تر بزرگی دار یمعندو گروه با سطح 

لوین بررسی شد و  fبا استفاده از آزمون  ها انسیوارهمگنی 
 در ها انسیوارنتایج این آزمون نشان داد که مفروضۀ همگنی 

راهبرد مهار گری  رازیغ بهی راهبردهای حل مسئله ها مؤلفههمۀ 
از  تر بزرگی دار یمعن( با سطح 025/0ی دار یمعن)با سطح 

تأیید شد. با توجه به اینکه حجم دو گروه برابر است عدم  05/0
رد این مفروضه مانعی را در استفاده از تحلیل کوواریانس ایجاد 

ی واریانس کوواریانس نیز با ها سیماتر. مفروضۀ برابری کند ینم
آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح  استفاده از

مفروضۀ شیب رگرسیون نیز با  تأیید شد. 08/0ی دار یمعن
مؤلفه با  6استفاده از آزمون واریانس بررسی شد و برای هر 

بر اساس نتایج تأیید شد.  05/0از  تر بزرگی دار یمعنسطح 
رکیب آزمون اثر المبداویلکز بین دو گروه آزمایش و کنترل در ت

ی وجود دار یمعنی راهبردهای حل مسئله اختالف ها مؤلفهخطی 
 (F , 01/0>, p24/0=Wilks Lambda(47/6)=21/24داشت )

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند  7و  6جدول 
متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمودنی در 

 .دهد یمی راهبردهای حل مسئله را نشان ها مؤلفه
که تفباوت ببین دو گبروه در     دهد یم( نشان 6نتایج جدول )

اسبت.   دار یمعنب مؤلفه راهبردهای حل مسئله   6 حداقل یکی از
مؤلفه راهبردهبای حبل مسبئله، در دو     6یعنی اثر ترکیب خطی 

اسبت.  دار یمعنب  001/0ی دار یمعنب ببا سبطح    موردمطالعهگروه 

 ی راهبردهای حل مسئلهها مؤلفهدر  گروه آزمودنی ی کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دوها زمونآ. نتایج 6جدول

 ضریب ایتا Sig خطا DF فرضیه F DF ارزش منابع

 75/0 001/0 47 6 21/24 75/0 اثر پیالیی

 75/0 001/0 47 6 21/24 24/0 البدای ویلکز

 75/0 001/0 47 6 21/24 09/3 اثر هوتلینگ

 75/0 001/0 47 6 21/24 09/3 ریشه روی نیتر بزرگ

 ی راهبردهای حل مسئلهها مؤلفهدر  نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه .7جدول

 توان آماری تأثیرمیزان  معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییرات

 آزمون شیپ

 00/1 70/0 001/0 19/125 1 42/39 یدرماندگ

 96/0 21/0 001/0 52/14 1 55/8 کنترل

 99/0 32/0 001/0 45/24 1 85/14 اجتناب

 67/0 10/0 018/0 01/6 1 70/4 خالقیت

 00/1 43/0 001/0 33/39 1 25/26 اعتماد

 00/1 38/0 001/0 95/32 1 57/25 گرایش

 عضویت گروهی

 99/0 26/0 001/0 12/19 1 02/6 درماندگی

 98/0 25/0 001/0 89/17 1 53/10 کنترل

 87/0 16/0 001/0 16/10 1 17/6 اجتناب

 99/0 27/0 002/0 89/19 1 53/15 خالقیت

 99/0 29/0 001/0 46/21 1 32/14 اعتماد

 00/1 51/0 001/0 51/54 1 31/42 گرایش

 خطا

     52 37/16 درماندگی

     52 61/30 کنترل

     52 59/31 اجتناب

     52 62/40 خالقیت

     52 70/34 اعتماد

     52 36/40 گرایش

 کل

     60 00/181 درماندگی

     60 00/168 کنترل

     60 00/276 اجتناب

     60 00/698 خالقیت

     60 00/606 اعتماد

     60 00/638 گرایش

که بعد از کنترل اثرات  دهد یم( نشان 7نتایج جدول )

(، P ،12/19 =F< 01/0) ، در مؤلفه درماندگی باآزمون شیپ
 (، در مؤلفه اجتناب باP ،89/17 =F< 01/0) مؤلفه کنترل با

(01/0 >P ،16/10 =Fمؤلفه خالقیت با ،) (01/0 >P ،89/19 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                            10 / 16

https://edcbmj.ir/article-1-2049-fa.html


 انیدانشجو یلیتحص ییگرا حل مسئله و هدف یبر راهبردها یآموزش یا چندرسانه ریتأث

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.3 227 

=Fمؤلفه اعتماد با ،) (01/0 >P ،46/21 =Fمؤلفه گرایش با ،) 

(01/0 >P ،51/54 =F تفاوت ،)ی بین دو گروه دار یمعن

آزمایش و کنترل وجود داشت. در مؤلفه درماندگی میانگین 
گروه  شده لیتعدمیانگین  ( و86/0گروه آزمایش ) شده لیتعد

گروه آزمایش  شده لیتعد(، مؤلفۀ کنترل میانگین 63/1کنترل )
(، مؤلفه اجتناب 84/1ۀ گروه کنترل )شد لیتعدمیانگین  ( و81/0)

 شده لیتعدمیانگین  ( و44/1ۀ گروه آزمایش )شد لیتعدمیانگین 
ۀ گروه شد لیتعد(، مؤلفه خالقیت میانگین 22/2گروه کنترل )

 (،57/2ۀ گروه کنترل )شد لیتعدمیانگین  ( و82/3آزمایش )
 ( و53/3گروه آزمایش ) شده لیتعدن مؤلفه اعتماد میانگی

( و مؤلفه گرایش میانگین 33/2گروه کنترل ) شده لیتعدمیانگین 
گروه  شده لیتعدمیانگین  ( و03/4گروه آزمایش ) شده لیتعد

( بود. که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و 97/1کنترل )
ی ها تیمحدودو با در نظر گرفتن  شده لیتعدی ها نیانگیم

در  شوری آموزشی مبتنی بر اا چندرسانه گفت توان یمهش پژو
 بهبود راهبردهای حل مسئله دانشجویان مؤثر بوده است.

ی ا چندرسانهفرضیه فرعی دوم پژوهش: استفاده از 

یی تحصیلی در دانشجویان گرا هدفی ها مؤلفهآموزشی بر 

 پیام نور تأثیر دارد.

قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده از تحلیل 
کوواریانس چند متغیری،  مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از 

این آزمون برای هر  شد وبررسی  رنوفیاسم-کولموگروفآزمون 

ی در دو ریگ اندازهیی تحصیلی در هر دو مرحلۀ گرا هدفمؤلفۀ  3
شد. مفروضۀ  تأیید 05/0از  تر بزرگی دار یمعنگروه با سطح 

لوین بررسی شد و  fبا استفاده از آزمون  ها انسیوارهمگنی 
 3در  ها انسیوارنتایج این آزمون نشان داد که مفروضۀ همگنی 

ی هدف تسلط و پرهیز از ریگ جهتی عملکرد، ریگ جهتمؤلفۀ  
تأیید شد. مفروضۀ  05/0از  تر بزرگی دار یمعنشکست با سطح 

س کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ی واریانها سیماتربرابری 
تأیید  28/0ی دار یمعنام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح 

شد.  مفروضۀ شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس 
از  تر بزرگی دار یمعنمؤلفه با سطح  3بررسی شد و برای هر 

بر اساس نتایج آزمون اثر المبداویلکز بین دو تأیید شد.  05/0
یی گرا هدفی ها مؤلفهگروه آزمایش و کنترل در ترکیب خطی 

 , F(53/3)=96/18ی وجود داشت )دار یمعنتحصیلی اختالف 

01/0>, p48/0=Wilks Lambda) 
نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند  9و  8جدول 

چند متغیری برای مقایسه ی کوواریانس ها آزمونمتغیری نتایج 
یی گرا هدفی ها مؤلفهدر  گروه آزمودنی میانگین نمرات دو

 .دهد یمتحصیلی را نشان 
که تفاوت بین دو گروه در  دهد یم( نشان 8نتایج جدول )
است.  دار یمعنیی تحصیلی گرا هدف مؤلفه 3 حداقل در یکی از

یی تحصیلی، در دو گروه گرا هدفمؤلفه  3یعنی اثر ترکیب خطی 
است. دار یمعن 001/0ی دار یمعنبا سطح  موردمطالعه

 یی تحصیلیگرا هدفی ها مؤلفهدر  گروه آزمودنی ی کوواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دوها آزموننتایج  .8جدول

 ضریب ایتا Sig خطا DF فرضیه F DF ارزش منابع

 51/0 001/0 53 3 96/18 51/0 اثر پیالیی

 51/0 001/0 53 3 96/18 48/0 البدای ویلکز

 51/0 001/0 53 3 96/18 07/1 اثر هوتلینگ

 51/0 001/0 53 3 96/18 07/1 ریشه روی نیتر بزرگ

 یی تحصیلیگرا هدفی ها مؤلفهدر  برای مقایسه دو گروهنتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری  .9جدول
 توان آماری میزان تأثیر معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییرات

 آزمون شیپ

 00/1 85/0 001/0 74/325 1 13/595 تسلط هدف

 00/1 76/0 001/0 81/182 1 25/671 عملکرد

 00/1 54/0 001/0 70/64 1 63/500 پرهیز از شکست

 عضویت گروهی

 00/1 43/0 001/0 02/42 1 76/76 تسلط هدف

 99/0 28/0 001/0 91/21 1 46/80 عملکرد

 77/0 12/0 008/0 57/7 1 61/58 پرهیز از شکست

 خطا

     55 48/100 تسلط هدف

     55 94/201 عملکرد

     55 57/425 پرهیز از شکست

 کل

     60 00/47443 تسلط هدف

     60 00/55739 عملکرد

     60 00/45723 پرهیز از شکست

که بعد از کنترل اثرات  دهد یم( نشان 9نتایج جدول )

(، در P ،02/42 =F< 01/0) ، در مؤلفه تسلط باآزمون شیپ
از (، در مؤلفه پرهیز P ،91/21 =F< 01/0) مؤلفۀ عملکرد با

ی بین دو دار یمعن(، تفاوت P ،57/7 =F< 01/0) شکست با
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ی هدف ریگ جهتگروه آزمایش و کنترل وجود داشت. در مؤلفه 
میانگین  ( و02/29گروه آزمایش ) شده لیتعدتسلط میانگین 

ی عملکرد ریگ جهت(، در مؤلفه 73/26گروه کنترل ) شده لیتعد
 شده لیتعدیانگین م ( و39/31گروه آزمایش ) شده لیتعدمیانگین 

( و در مؤلفه پرهیز از شکست میانگین 04/29گروه کنترل )
گروه  شده لیتعدمیانگین  ( و28/28گروه آزمایش ) شده لیتعد

( بود. که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و 28/26کنترل )
ی ها تیمحدودو با در نظر گرفتن  شده لیتعدی ها نیانگیم

ی ها مؤلفهی آموزشی در بهبود ا انهچندرسگفت  توان یمپژوهش 
 یی تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است.گرا هدف

 بحث
بر  یآموزش یا چندرسانه ریتأث یبررسهدف پژوهش حاضر، 

جویان است. دانش یلیتحص ییگرا حل مسئله و هدف یراهبردها
پس -در  این پژوهش از روش آزمایشی و طرح پیش آزمون

آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 
شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت عمومی 

 96-97دانشگاه پیام نور آران و بیدگل در سال تحصیلی 
نفر  30آزمایش( و ) نفر گروه 30) ها آننفر از  60که  باشند یم

نمونه  عنوان بهی در دسترس ریگ نمونهگروه کنترل( با روش 
 انتخاب شدند.

 یآموزش یا چندرسانهنتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد 
 یی تحصیلی در دانشجویانگرا هدفو  حل مسئله یبر راهبردها

مقطع کارشناسی رشته مدیریت عمومی تأثیر داشته است 
(001/0>P نتایج .)  فرضیه اصلی پژوهش با پژوهش

Esmaelzadeh  ،و همکارانKhedri Lilos ،

Hashemi،Gahvarehband، Salari  ،و همکارانZare  و
، Nezameslami ،Ghanizadehهمکاران، 

Bahrami&Vaziri Yazdi ،Bardach ،Zheng  ،و همکاران

Betrancourt  وMaharg  باشد یمهمسو . 
گفت افزایش  توان یمدر تبیین فرضیه اصلی پژوهش 

 ی آموزشیا ازجمله چندرسانهی آموزش نینو یها استفاده از روش
با کاربرد آن  رندگانیادگی را فراهم کرده است که ییها تیموقع

استفاده از (. 8)بپردازند به حل مسئله  یطور مؤثرتر به توانند یم
ی توجه قابلی آموزشی جهت حل مسئله، به میزان ا چندرسانه
ی دانشجویان را افزایش داده است ها تیقابلو  ها ییتواناانگیزه، 

ی ارزیابی و ارتباط با ها روشو اساتید نیز با کاربرد آن در انتخاب 
دانشجویان از حق انتخاب بیشتری برخوردارند. کاربرد فناوری 

ی در آموزش راهبردهای حل مسئله، کیفیت آموزش ا چندرسانه
ی پایه تقویت ها مهارتکسب  را با افزایش انگیزه و تسهیل در

ابتکار عمل را  تواند یم دهنده انتقالابزاری  عنوان بهکرده است و 
در یک محیط یادگیرنده محور ارتقا دهد و همچنین برای وادار 
کردن دانشجویان به گوش دادن و مشارکت در ارائه مطالب 

استفاده شود. دانشجویان در چنین محیطی فعال هستند نه 
را حل کنند، متفکر مستقل  مسئلهتشویق شدند که  ها آنمنفعل. 

، فرصتی برای ها آنی واقعی دست یابند، برای ها پاسخباشند، به 
 ها حل راهی پیامدهای اجرای نیب شیپساختن فرضیه، تحلیل و 

و مفاهیم خود را  ها دهیا توانند یمو از این طریق  شود یمفراهم  
 (. 43بسط دهند )

 یقدرتمند یاز ابزارها یکیعنوان  بهشی ی آموزا چندرسانه
 را شان یا حرفه تیتا صالح کند یکمک م دیه به اساتکاست 

 یکمک کنند تا به اهداف آموزش دانشجویاندهند و به  شیافزا
 یها یا چندرسانه ن،ی(. عالوه بر ا19خود برسند ) یلیو تحص

باز است که به  یو منابع آموزش یاز رسانه اجتماع یبیترک ،دیجد
تحصیلی و افزایش آموزشی به اهداف  دنیرس یبرا یادگیرندگان

 ریتأث یا استفاده از عناصر چندرسانه .کنند یمباکیفیت کمک 
هدف  یریگ و جهتدانشجویان  شرفتیبر پ یمثبت و معنادار

چنانچه (. 20شته است )عملکرد و اجتناب( دا تسلط،)
پیشرفت  ،گردد هیته متناسب با هدفی آموزشی ا چندرسانه

تحصیلی، خالقیت و ابتکار، سرعت یادداری و یادگیری در 
 شود یم معنادار یریادگو منجر به ی ابدی یمدانشجویان افزایش 

(21.) 
 یا چندرسانهنتایج فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد 

کنترل،  ،یحل مسئله )درماندگ یراهبردها یها بر مؤلفه یآموزش
مقطع  در دانشجویان (شیگرا اعتماد، ت،یاجتناب، خالق

(. P<001/0کارشناسی رشته مدیریت عمومی تأثیر داشته است )
و  Esmaelzadehنتایج فرضیه فرعی اول پژوهش با پژوهش 

و  Khedri Lilos ،Gahvarehband ،Emadiهمکاران، 
 Bayat، و همکاران Zareو همکاران،  Salariهمکاران، 

Marzijarani ،Bahrami&Vaziri Yazdi،Bardach ،

Zheng  ،و همکارانBetrancourt  وMaharg  باشد یمهمسو. 
 گفت توان یمدر تبیین فرضیه فرعی اول پژوهش 

درس شامل  در کالس ی آموزشیا چندرسانهکاربرد  یها تیمز
مهارت  شیافزا، مشارکت یبرادانشجویان  زهیانگافزایش 

بهتر  لیوتحل هیتجز، یادگیرنده-یاددهنده  تعامل بهتر ،یهمکار
 لیحل مسئله، تسها و راهبردهای ه مهارتارتقای منابع، 

گر  لینقش تسهیاددهنده به دادن نقش  رییبه هدف، تغ یابیدست
 یریادگی-یاددهیمتفاوت در  یها استفاده از سبک ،یریادگی

در  یتأثیر بسزای ی آموزشیا استفاده از چندرسانه (.9)است 
 حل مسئله و بهبود عملکرد یها و مهارت یپیشرفت تحصیل

و  Esmaelzadehنتایج پژوهش  (.11داشته است ) دانشجویان
این است که کاربرد  حاکی از Khedrililosهمکاران، 

آن  یها حل مسئله و مؤلفهی ها بر مهارت ی آموزشیا چندرسانه
( در یو کنترل شخص اباجتن – شی)اعتماد به حل مسائل، گرا

 یعنوان ابزار به  از آن توان یو متأثیر داشته است  دانش آموزان
. همچنین نتایج در آموزش استفاده کرد
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و  Bahrami&Vaziri Yazdi،Bardach ،Zhengپژوهش
 ی آموزشی برا چندرسانهتأثیر کاربرد  دهنده نشانهمکاران 

ی آموزشی موجب ا چندرسانه. باشد یمی حل مسئله ها مهارت
و  شود یمافزایش توانایی برای مقابله با مشکالت و حل مسائل 

ی ها مهارتی از ریگ بهرهاین امکان از طریق ارتقا سازگاری و 
 .شود یمشناختی همچون حل مسئله برای دانشجویان فراهم 

ی آموزشی جهت حل مسئله سبب کاهش ا چندرسانهکاربرد 
که از طریق مطالعه روش نگرانی دانشجویان شده است چرا 

صحیح حل مسئله، توانستند مسائل خود را حل نمایند و چنانچه 
در حل مسئله موفق نشدند توانستند از طریق بازبینی مجدد 

، علت شکست خود را متوجه شوند، این امر سبب کاهش حل راه
در برخورد با مسائل روزمره و افزایش اعتماد و  ها آناضطراب 

ی آموزشی به  افزایش ا چندرسانه. شود یمیان گرایش در دانشجو
، توصیف عوامل مسئلهدانش در خصوص توصیف دقیق 

، توصیف عوامل مثبت، مسئلهیا منفی درگیر در  محدودکننده
 حل راهتوصیف دامنه مشکل، توصیف پیامدهای انتخاب یک 

ی موجود به حل ها حل راهارائه لیستی از  تیدرنهاو  مسئلهبرای 
با توجه به موانع  دهد یمو به آنان نشان  کند یم مسئله کمک

مسائل، دچار افسردگی نشوند و با تعدیل موانع  حل راهموجود در 
مسائل خود را حل  توانم یمو ایجاد گفتگوی درونی مثبت )من 

نمایم( تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند. همچنین کاربرد 
ی دواریامل و ی آموزشی در حل مسئله، مکانیزم کنترا چندرسانه

و سبب ایجاد انگیزه در دانشجویان  دهد یمافراد را افزایش 
ی و گزینش ریگ میتصمی آموزشی، قدرت ا چندرسانه. شود یم

و سبب  دهد یمی مطلوب را در دانشجویان بهبود ها حل راه
دانشجویان طبق مقتضیات زمان، اطالعات و  شود یم

ی خود را تعمیم دهند، نیروهای بالقوه خود را به فعل ها آموخته
برسانند و در گستره زندگی به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند. 

ی قرار گرفتند، ا چندرسانهدانشجویانی که تحت آموزش به شیوه 
یی در زمان، مباحثه، جو صرفهتوانایی برخورد با مسائل، خالقیت، 

گیری فعال همراه با بازخورد، ی متنوع، یادها قالبارائه مطالب در 
امکان تکرار متناسب با سرعت ویژه فراگیر ضمن کنترل فرایند 

، برقراری تعادل و رابطه ها تیفعالیادگیری، تسهیل مشارکت در 
 (.43صحیح فراگرفتند ) طور بهدوسویه با کاربر را 

 یا چندرسانهنتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد 
)تسلط هدف،  یلیتحص ییگرا هدف یها بر مؤلفه یآموزش

(. P<001/0تأثیر داشته است ) از شکست( زیعملکرد و پره
، Hashemiنتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش با پژوهش 

Nezameslami ،Zamani ،و همکاران Ghanizadeh، 
Bardach  باشد یمهمسو . 

گفت نتایج  توان یمدر تبیین فرضیه فرعی دوم پژوهش 
ی ا چندرسانهنشان داد  Osman Ilhan&Oruc پژوهش

آموزشی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش را 

ی ا چندرسانهنسبت به گروه کنترل افزایش داده است. استفاده از 
ی ها واکنشی جا بهکه یادگیرنده  شود یمآموزشی باعث 

منفعالنه، نقش فعالی را در فرایند یادگیری داشته باشد و با 
آموزشی مناسب و ابتکار عمل، یادگیری هدفمند و انتخاب مواد 

و همکاران  Zamani(. نتایج پژوهش 44معناداری ایجاد شود )
 پایداری در ی آموزشیا چندرسانه از استفاده مثبت حاکی از نقش

است. فناوری  میخودتنظ یادگیری و تحصیلی عملکرد
ی آموزشی  از طریق ارائه بازخورد سریع، افزایش ا چندرسانه

، در اندیشیدن مسئله استقالل، اتصال کل به جز، تأکید بر فهم
به دانشجویان  حل راهی گوناگون و پیداکردن بهترین ها حل راهبه 

ی آموزشی، ا چندرسانه(. در خالل کار با 45) کند یمکمک 
دانشجویان بر فرایند یادگیری خود نظارت دارند، با آگاهی از 

مدیریت راهبردهای انگیزشی و  دنتوان یمی فراشناختی ها مهارت
شناختی را به دست بگیرند و از منابع بیرونی )زمان، تعامل با 

 مند بهرهدیگران و کمک طلبی( برای رسیدن به اهداف آموزشی 
 (.46شوند )

محدودیت پژوهش حاضر آشنایی محدود اساتید و  نیتر مهم
س ی نوین در کالس درها یفناوردانشجویان با نحوه استفاده از 

است، همچنین محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان مقطع 
کارشناسی، استفاده صرف از پرسشنامه و عدم استفاده از دیگر 

مثل مشاهده و مصاحبه از دیگر  ها دادهی گردآوری ها روش
. به اساتید و معلمان باشد یمی این پژوهش ها تیمحدود

ی نوین آشنا شوند تا ها یفناوربا کاربرد ابزار و  شود یمپیشنهاد 
ی سنتی تدریس موجبات برابری شرایط ها روشضمن دوری از 

آموزشی را در مناطق مختلف سبب شوند و جهت بهبود 
راهبردهای حل مسئله و تسهیل دسترسی به هدف، ابتدا اصول 
و مفاهیم را به دانشجویان و دانش آموزان آموزش دهند و سپس 

ی آموزشی ا چندرسانهکمل از م عنوان بههمراه با روش سنتی و 
پیشنهاد  ی عملی و کاربردی استفاده کنند.ها مهارتبرای 

به سه عامل دانش ی آموزشی ا چندرسانهدر طراحی  شود یم
و  یو نوع ارائه محتوا، دشوار یطراح رنده،یادگیو تسلط  یقبل
 .توجه شود یآموزش یمحتوا دهنده لیتعامل عناصر تشک زانیم

شده و  حل مهیمتنوع ن یها شده، مثال ع حلمتنو یها از مثال
حل مسائل مختلف  یبرا رندهیادگیدادن فرصت به  تیدرنها

محققان از  شود یمی بعدی پیشنهاد ها پژوهش. در استفاده شود
سایر ابزارهای سنجش مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه 
رضایت سنجی دانشجویان و اساتید استفاده کنند. میزان موفقیت 

ی آموزشی در تدریس به چگونگی تهیه و همچنین ا درسانهچن
ی بعدی از ها پژوهشموضوع درس نیز بستگی دارد. در 

ی آموزشی در دروس و مقاطع مختلف تحصیلی ا چندرسانه
استفاده شود و پژوهش در جامعه آماری دیگر همچون دانش 
آموزان انجام شود. همچنین  به پژوهش در رابطه با طراحی و 

ی آموزشی بر اساس اصول روانشناسی ا چندرسانهساخت 
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ی آموزشی برای آموزش دانش ا چندرسانهیادگیری و استفاده از 
 آموزان و دانشجویان با نیازهای ویژه پرداخته شود.

 یریگ جهینت
ی ا چندرسانهی نتایج پژوهش حاضر نشان داد طورکل به

یی تحصیلی گرا هدفو  مسئلهآموزشی بر راهبردهای حل 
شجویان تأثیر دارد و باعث افزایش مهارت حل مسئله و دان

همگام با تحول . شود یمی در دانشجویان لیتحصیی گرا هدف
 یدر دنیا یو یادده یساختار و نگرش حاکم بر فرآیند یادگیر

جوامع  یو جمع یتغییر در رفتار فرد یامروز، ایجاد شرایط برا
 یامروز یدنیادر . شود یم ریپذ امکان یبه کمک فناور یآموزش

جدید  یافزارها افزارها و سخت ، نرمها یا رشد و ظهور چند رسانه
انباشت و انفجار اطالعات،  ،یارتباط گوناگون یعنوان ابزارها به

شخص و  ازیموقع به اطالعات موردن سریع و به یسهولت دسترس
جدید  یاینترنت از طریق فناور ی تر کاربرد شبکه از همه مهم

 یها یریادگیآموزش و  یسنت یکه الگوموجب شده است 
 یها صورت فرصت به ،یدر سطوح مختلف آموزش یابتدای

تجارب آموزشی دستخوش  سطح در آمده و در قالب هم ییادگیر
و رشد  یامروزه با افزایش تکنولوژ تغییرات اساسی شود.

نوین در آموزش  یها روش یریکارگ به ،روزافزون اطالعات
، ابزار یآموزش مواد کمک انیاست. در م اجتناب رقابلیغ یامر

 یدارند. الزمه گسترش فنّاور یا ژهینقش و یا آموزش چندرسانه
 یهای ا از چندرسانه هاطالعات و ارتباطات در آموزش، استفاد

 یها تیاست. ازجمله مز یا چندرسانه یها و نظام یآموزش
بردن شامل باال  توان یها در کالس را م یا استفاده از چندرسانه

مختلف  یها مهارت بیمشارکت، ترک یدانش آموزان برا زهیانگ
 شیکردن، افزا تبمثل خواندن، گوش دادن، نوشتن و صح

، و یادگیرنده دهندهادیتعامل بهتر  ،یمهارت همکار
 لیحل مسئله، تسهی ها مهارتارتقای بهتر منابع،  لیوتحل هیتجز

 یها یفناور یینام برد. قدرت و توانا یریادگی به هدف یابیدست
کرده و  لیرا تسه یریادگی توانند یاست که م نیدر ا دیجد

را کاهش دهند،  یریادگیدهند، زمان  شیسرعت آن را افزا
کنند،  جادیا یریادگی یرا برا یتر مناسب تیو موقع طیشرا

امکان  و کنند تیتقو یو جمع یدطور فر گانه را به حواس پنج
ثابت و متحرک را در هرلحظه به  ریاستفاده از متون صدا و تصاو

تأثیر آموزشی  یا استفاده از چندرسانهبنابراین  .آورند وجود
 ،حل مسئله یها ایجاد مهارت ی،در پیشرفت تحصیل یبسزای

 داشته است. ها  آنو تسهیل دستیابی به هدف بهبود عملکرد 

 منافع تضاد
تعارضی در منافع وجود  گونه چیهبین نویسندگان مقاله 

 رد.ندا

 سهم هر نویسنده
ی نمودند و آور جمعنویسنده اول، سوم و چهارم اطالعات را 

فعالیت نمود و  نویسنده دوم در قسمت نگارش و تدوین مقاله
 کارهای آماری مقاله را انجام داد.

 منافع مالی
، هیچ باشد یممقاله مستخرج از طرح پژوهشی نویسندگان 

صورت نگرفته است و ی در تمامی مراحل پژوهش ا یمالحمایت 
 بر عهده نویسندگان مقاله بود. ها نهیهزتمامی 

 اخالقی مالحظات
مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت، دادن اطمینان به 

و دادن اختیار  شانیها پاسخمبتنی بر محرمانه بودن  ها یآزمودن
یت شد.برای خروج از پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعا
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