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Abstract  Article Info 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the impact of instructional 

courseware produced on the basis of the MMS design model on the amount of learning 

and retention of the Hediehae Asemani of female primary school students . 

Methods: The quasi-experimental research method and the pre-test, post-test, and 

research were implemented with the control group, the four-group Solomon method. 

The study population consisted of all sixth grade girl students in Tehran, in the academic 

year of 2019, who were randomly selected from a school. Sixty students of the sixth 

grade were selected as the sample research and assigned to four groups. Experimental 

group was exposured to an independent variable based on the MMS model and was 

trained in 6 educational sessions. In the control group, the pattern of the traditional 

teaching method (lecture) was used to train the subjects. The researcher used a 

researcher-made test with 15 questions. The research findings were analyzed by 

repeated measures, repeated variance analysis, one-way analysis of variance and 

Tukey's post hoc test  . 

Results: The results of the research showed that the courseware produced on the basis 

of MMS design model has an impact on cognitive, attitude and skillful level learning, 

as well as on cognitive, attitude and skillful retention of students . 

Conclusions: Courseware produced on the basis of the educational design model of 

MMS model affects the level of students' learning and retention of the validity and 

effectiveness that is necessary for use in teaching Hedieahae Asemani lesson. 

 Keywords: Courseware, 
MMS model, Learning, 

Retention. 
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 ده کی چ

و    یریادگی  زانی**  بر مMMS  یآموزش  یطراح  یالگو  یشده بر مبنا   دیتول  یافزار آموزشدرس   ریتأث  یپژوهش حاضر با هدف بررس  : مقدمه

 انجام گرفته است. ییششم ابتدا هپای دختر  آموزان¬ دانش  یآسمان یهاه یدرس هد ی ادداری

سولومون اجرا شده است. جامعه مورد    یچهارگروه  وهیآزمون با گروه کنترل، به شو پس   آزمونش یآزمایشی با طرح پروش پژوهش شبه   ها: روش

منطقه دو    ،یامرحله   یاخوشه   یریگبودند که با روش نمونه   97-98  یلیششم شهر تهران در سال تحص   هی آموزان دختر پامطالعه شامل تمام دانش 

انتخاب و در چهار گروه، گمارش  ششم به عنوان نمونه پژوهش    ه یآموز پادانش   60و تعداد    آموزش و پرورش انتخاب و سپس دو مدرسه انتخاب 

روش    ی. در گروه کنترل الگودندیآموزش د  ،یجلسه آموزش  6در    MMS  یمستقل بر اساس الگو  ریدر معرض متغ  یشیشدند، گروه آزما  یتصادف

 است.سؤال استفاده کرده  15ساخته با  محقق  یریادگیبه کار گرفته شد. پژوهشگر از آزمون  هایآزمودن آموزش ( جهت یمرسوم )سخنران سیتدر

  ی ریادگی  زانیبر م  MMS  ی آموزش  ی طراح  ی الگو  یبر مبنا  دشدهیتول  ی افزار آموزشکه درس   دهدیحاصل از پژوهش نشان م  جینتاها:  یافته

 دارد.  ریآموزان تأثدانش  یو مهارت ینگرش ،یشناخت  یادداری زانیبر م زیو ن یو مهارت ینگرش ،یشناخت

  ی آموزان از اثربخشدانش  یادداریو    یریادگی  زانیمؤثر بر م  MMS  ی آموزش  یطراح  ی الگو  یبر مبنا  دشدهیتول  یافزار آموزشدرس گیری:  نتیجه 

 برخوردار است. یآسمان  یهاهی الزم جهت استفاده در آموزش درس هد

 

 ی ادداری ،یریادگی، MMS  یافزار، الگودرس  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
آن جامعه ای پیشرررفت و تعالی های هر جامعهاز جمله آرمان

و داشرررتن شرررهروندانی متفکر و خ.  اسرررت. به عبار  دیگر 
، فرهنگی، اجتماعی و های اقتصرادیشرر  پیشررفت در زمینهپیش

سریاسری، وجود افرادی اندیشرمند و فرهیخته اسرت که این خود 
پس بره جرت  منو  بره وجود تعلیم و تربیتی فعرال و پویراسرررت.  

و صررحی   توان گفت هر پیشرررفتی در جامعه، از نمام کارآمدمی
گیرد و این مهم بره عوامرل آموزش و پرورش جوامع نشرررأ  می

هرای نوین و فعرال آموزشررری روش  کرارگیریمتعرددی از جملره بره

در بین ابداعا  بشرر دو تا از "نویسرد:کانت می[. 1بسرتگی دارد  
داری یا حکومت و هنر تعلیم و تتر اسرت  هنر مملکبقیه مشرکل

 .هاسررتملت و مما  حیا  مسررأله تربیت، مقوله[.  2تربیت  
 به و اجتماع آموزش محیط در و آغاز در خانواده آن شرررالود 

 تربیت موضروع صرفت،فرشرته موجود این کودك، رسرد.میاکمال  

 تربیت .باشردمی امر متولیان و والدین دسرت در خدا از و امانتی

گنجینه کشرر  و نهفته بذرهای شررکوفایی و باروری معنای به
 و نمو معنای رشررد، به تربیت اسررت. انسرران وجود پنهان ایه

 کمال، و حق سرروی به هدایت رو این از اسررت. دادنپرورش

 عمل و اخ.  و تزکیه نفس و تشرخی  در بلوغ حد به رسراندن

 رفته کار به مجید قرآن در که باشرندمی تربیتی مفاهیم جمله از

اهمیرت تربیرت دینی در نمرام اسررر.می و توجره وافر   [.3اسرررت  
انردرکراران تعلیم و تربیرت بره آن، قطعرا از جملره عوامرل دسرررت

رائه موادآموزشررری دینی در تأثیرگذار در عرصررره تربیت دینی و ا
اسرت که این مواد باید در مقاطع گوناگون اسرت. انتمار طبیعی آن

ز قبیل قو  متن و تناسرا آن با که از شررایط مناسرا اصرورتی
مقطع سررنی و تحصرریلی و پاسررخگو بودن به نیازهای دینی و 

، نقش اسراسری در تقویت های تدریس مناسرا برخوردار باشردشریوه
آموزان داشرته باشرد و آنان را به احکام عملی باورهای دینی دانش

های درسرری دینی اگر کتاب  [.4و رفتارهای اخ.قی پایبند نماید  
های آموزشرری و اصررول روانشررناسرری تهیه و اسررا با فناوریمتن

تواند ع.وه بر افزایش اط.عا ، نگرش کودك تدوین شروند، می
[. به 5را نیز تغییر دهند و باورها و تربیت دینی را عمق بخشررند  

های آسرمانی الزم اسرت اشراره منمور طراحی آموزشری درس هدیه

الگو   بره  )(Model)ای  سرررپس (Designing، طراحی   و 

داشرته باشریم.  )Instructional designطراحی آموزشری )
( عبار   1993وبسرتر )   -معنای لغوی الگو در فرهنگ لغت مریام

  Andrews اسرت.ای برای تقلید و تحریک تعری  شردهاز نمونه
( الگو را به عنوان یک نمام ذهنی که دقت 1995)  Goodsonو  

  Gustafsonکنند. توصرری  میقابل توجهی در شررناخت دارد،  

ارائره ذهنی Branch   (1997و در  الگوهرا  بیران کردنرد کره   )
ها واقعیت سازیکنند. الگوها برای سادهها به ما کمک میواقعیت

هرای مختل  الگو، برازنمود جنبره [.6گیرد  مورد اسرررتفراده قرار می
سرررازی کمرک یرک نمریره اسرررت. الگو بره درك مطلرا و نمریره

ای دهی و تبیین مجموعهسرازمانکند و ابزاری سرودمند برای  می
طراحی در لغت به معنای اختراع  [.7از اط.عا  و دانش اسررت  

کردن، اندیشریدن یا تنمیم یک نمریه ذهنی، ترسریم، سراختن و 
کارگیری دادن یا بهختصرا نویس یک نقشره، اکردن پیشآماده

منابع برای رسریدن به یک هدف و سررانجام تهیه یک نقشررکاری 
طراحی  .اسرررتبرای حصرررول آناه از پیش تعیین شرررده، آمده

های توان بر اسررراس تعاری  فو ، تهیه نقشرررهآموزشررری را می
های آموزشررری مشرررخ  در مورد چگونگی دسرررتیابی به هدف

برای دسرتیابی به یک سرلسرله  تعری  کرد به عبار  دیگر، هرگاه
هرای آموزشررری هرا بره عنوان هردفهرا، عواط ، مهرار از دانش
هرای آموزشررری، قبرل از تحقق  هرا و روشای از فعرالیرتمجموعره

بینی و تنمیم گردد، در واقع طراحی آموزشرری انجام آموزش پیش
بینی توان تجویز یا پیشاست. بنابراین طراحی آموزشی را میشده

موزشررری برای نیرل بره تغییرا  موردنمر در هرای مطلوب آروش
[. طراحی 8عواط  شررراگردان دانسرررت    هرا وهرا، مهرار دانش

ای از رشررته آموزشرری به عنوان یک حوزه علمی که زیرمجموعه
های مناسررا برای  کوشررد فرصررتفناوری آموزشرری اسررت، می

رب دهرد و برا ایجراد تجرا  یرادگیری را در اختیرار یرادگیرنردگران قرار
یرادگیری معنرادار، زمینره ایجراد یرادگیری اثربخش را بره وجود آورد 

تواند بدون در دسرت داشرتن طرحی همان طور که معمار نمی [.7 
کند، معلمان نیز  اندیشرریده، سرراختمانی را به اسررلوبی اصررولی بنا

توانند  بدون در اختیارداشررتن طرح آموزش علمی و اصررولی، نمی
الگوی طراحی آموزشری را نیز [.  9د  تدریس اثربخش داشرته باشرن

توان نوعی بازنمایی فرآیند طراحی آموزشری دانسرت که در آن می
عناصرر اصرلی یا مراحل طراحی آموزشری و روابط بین آنها نشران 

شررناسرری حاکم بر دیدگاه فلسررفی و روان [.10اسررت  داده شررده
دیردگراه   1980هرای آموزشررری ترا اواخر دهره  مبراحرط طراحی نمرام

شرررناسررری رفتارگرا و به دنبال آن یویسرررتی و مکتا روانپوزیت
می.دی و در طی دهه   1980گرا بود. ولی در اواخر دهه شررناخت

بره عرصررره   1990 رویکرد جردیردی در طراحی آموزشررری پرا 
نامنرد گرا میهای طراحی گذارد که آن را رویکرد سررراختفعرالیرت

لگوهای در چهار دهر گذشرته، در زمینر طراحی آموزشری، ا  [.11 
 اسرررت کره هرکردام بر یکی از رویکردهرای متعرددی ارائره شرررده
اند. یکی از گرایی مبتنی بودهگرایی و سراختنرفتارگرایی، شرناخت

  اس ام.  جردیردترین الگوهرای ارائره شرررده در این زمینره، الگوی ام.
(MMS  )گرایی قرار دارد و اسررت که در زمر  الگوهای سرراختن

میارام، جی مرایلی،   ارائره دهنردگران آن ام.نرام آن برگرفتره از نرام  
شررد. این الگو هفت   ارائه  2006ل که در سررا  اسررت  دی اسررمیت

ای برا یکردیگر در ارتبرا  انرد.  مرحلره دارد کره همرر آنهرا بره طور ویژه
جایگاه ارزشریابی اسرت که در وسرط قرار   نکتر مهم در این الگو،

وزشری، پس از کند. طراح آمدارد و بر تمام مراحل الگو نمار  می
آورد و به مرحلر هر مرحله، ارزشیابی به عمل می  تعیین فعالیتهای
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رود. ارائره دهنردگران این الگو، ارزشررریرابی را در مرکز قرار بعرد می
این که هر مرحلره انجرام شرررد، دوباره بازنگری و   اند تا بعرد ازداده

مطرح کننردگان این الگو، تحت این فرض کار تجردیدنمر شرررود. 
که طراح آموزشررری اسرررتفاده کننده از این الگو، قبل از  کنندمی

باشد یا حداقل استفاده باید در زمینه طراحی آموزشی تجربه داشته
این الگو باشرد.  هایی در زمینه فرایند طراحی آموزشری دیدهآموزش

از هر مرحله   دهد تا در مواقع ضروریمجرب اجازه می  به طراحان
ای الگو، شرکل دایره .را شرروع کنند راز الگو که الزم دانسرتند، کا

تفاو  که الگوی  الگوی موریسررون و کما اسررت، با این  شرربیه
تعیین   هرایکننرده  ام.ام.اس احراطره برا  الگو  بیرونی نردارد. این 

مراحل تهیر  شررود. پس از تحلیل یادگیرنده،شررروع می هاهدف
از  یا ابزار آموزشری قرار دارند و بعد راهبرد آموزشری، انتخاب روش

یرادگیری، تهیرر   چهرار مرحلره، مراحرل طراحی و تهیرر محیط  این
 آید. این مراحل به طورمرحلر اجرا می طرح ارزشریابی و در نهایت

انرد ای از طریق ارزیرابی مراحرل گونراگون، برا هم در تعرامرلویژه
 14.] 

 

  

 MMSشمای الگوی  .1نمودار

 

های سراده و چه پیایده، در طول تاریخ، فناوری چه در شرکل
اسرت. روشن است که جریان تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرارداده

این ترأثیر هموار نبوده و از پسرررتی و بلنردی زیرادی برخوردار بوده  
فناوری عبار  اسرت از کاربرد نمامدار مفاهیم علوم [. 13اسرت  

[. فناوری 14رفتاری و فیزیکی و علوم دیگر برای حل مشک.   
هرا و عوامرل متعردد از  ای از فنراورین مجموعرهتواموزشررری را میآ

قبیل تدریس، یادگیری و مدیریت دانست که برای حل مشک.  
فناوری اط.عا  و ارتباطا   [.14شروند  گرفته میکارآموزشری به

سرازی، پردازش و ارائه اط.عا  اسرت که ای برای ذخیرهوسریله
 [.15باشرد  تعدادی رسرانه می  صرور  الکترونیکی و مبتنی بر به

فنراوری   یرا   techneاز     technologyواژه  هنر  معنرای  بره 
کارگیری این واژه، زمان اسرتادی و پسروند سراخته شرده اسرت. از به

گذرد و شرراید بتوان نخسررتین کاربرد رسررمی آن را از درازی نمی
کنند و بسرریار خا  معنا میگرفت. برخی آن را قرن نوزدهم پی

داننرد و  ها میا در محصررروال  فنراوری برتر ماننرد رایانهنمودش ر
سررازی، در همه برخی دیگر نیز مانند اسررکینر با دیدگاه شرررطی

جویند. لذا فناوری به معنای رفتارهای انسرررانی نوعی فناوری می
کاربرد علوم و معارف بشرری در زندگی کار برده   دانش مربو  به

 & Informationفناوری اط.عا  و ارتباطا    [.16شرود  می

Communication Technology (ICT)   اجررزای بررر 
ای و اسرتفاده آموزشری از ها، ابزارهای رایانهدهنده رسرانهتشرکیل

ا   فناوری اط.عا  و ارتباط ای داللت دارد. کاربردسریسرتم رایانه
در آموزش، محیط آموزش را به سررروی مجازی شررردن سرررو  

دهد و ارتباطا  میان افراد در جهت آموزش و گسترش دانش می
[. 17سرررازد.  پذیر میای فزاینرده از طریق رایانه امکانرا به گونه
مشرتمل بر سره مرحله اسرت: یکی دریافت   Learningیادگیری  

گرفتن وم جایاط.عا  از طریق حواس مانند چشررم و گوش، د
اط.عا  در ذهن، پس از پردازش و وصررل شرردن آن به شرربکه 

کارگیری اط.عا  وارده در اط.عاتی انسرران و سرروم توانایی به
صرررور  ضررررور . انواع یرادگیری شرررامرل: یرادگیری ع.متی، 

شرود یادگیری محرك و پاسرخ، زنجیره سرازی و تداعی ک.می می
تره مراحرل اسرررت.  یرادگیری و حرافمره مسرررتلزم یرک رشررر  .[18 

ارزشیابی و 

 اصالح

 

تحلیل 

 یادگیرنده

 و محیط
تعیین اهداف 

 یادگیری

تهیه راهبرد 

 آموزشی

طراحی و 

تهیه محیط 

 یادگیری

انتخاب روش  اجرا

و ابزار 

 آموزشی

تهیه طرح 

 ارزیابی
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ای کره در طی آن ارائره موضررروع مورد یرادگیری بره وقوع مرحلره
معروف اسررت. رمزگردانی نخسررتین  "رمزگردانی"پیوندد به  می

مرحلره اسرررت. در نتیجره رمزگردانی، برخی اط.عرا  در نمرام 
 "ذخیره سرررازی یرا انردوزش"گردد. بنرابراین  حرافمره ذخیره می

اسرت. در  "بازیابی"مرحله   دومین مرحله اسرت. سرومین و آخرین
گرفته این مرحله اط.عا  ذخیره شرده در سریسرتم حافمه بازپس

را Retention  "یادداری"[. 19شرود  شرده یا بیرون کشریده می
برنرد. بحرط از یرادداری و یرادآوری  بره کرار می  "حرافمره"معرادل برا  

های شرود. در نمریهشرناسری خبرپردازی مطرح میبیشرتر در روان
زی فرآینردهرای یرادگیری، بره یرادسرررپراری و یرادآوری در خبرپردا

گیرند. بر اساس این نمریه ارتبا  با یکدیگر مورد مطالعه قرار می
هرای محیطی مراننرد نور، صررردا، حرار  و غیره بره  ابتردا محرك

وسریله حواس انسران مانند بینایی، شرنوایی، المسره، و ... از محیط 
حافمه حسرری انباشررته  شرروند. برای مدتی کوتاه دردریافت می

ها توجه نماییم آنها را درك شرروند. اگر چناناه به این محركمی
کنیم. بخشررری از این اط.عرا  بر اثر توجره مرا بره صرررور  می

آیند الگوهای تصرویر ذهنی و صرداها و معانی به صرور  رمز درمی
 15شرروند. این اط.عا  برای مد  مد  میو وارد حافمه کوتاه

شوند. بخشی از این اط.عا  ر این حافمه ذخیره میثانیه د  30تا  
کننرد و بره حرافمره درازمرد  برا اط.عرا  قبلی ارتبرا  برقرار می

شروند. شروند و بقیه آنها با اط.عا  جدید جانشرین میمنتقل می
یافته اط.عا  جدید به حافمه درازمد  به صرور  مواد سرازمان

ا پرایران عمر در آنجرا هرای طوالنی حتی ترآینرد کره برای مرد درمی
[. در یرک دیرد کلی بر اسررراس نترایج مطرالعرا  20مراننرد  براقی می

افزار آموزشری مبتنی تهیه و تولید درستوان گفت انجام شرده می
کمتر مورد توجه بوده اسررت و میزان اثربخشرری چنین بر فناوری  

هایی، هنوز در میدان مطالعا  تجربی به خوبی مشرخ  آموزش
ذا سرؤال اسراسری این پژوهش این اسرت که درس نگردیده اسرت. ل

آموزان های آسررمانی دانشافزار آموزشرری فناورانه در درس هدیه
تواند در ارتقاء سررط  دختر پایه شررشررم ابتدایی تا چه اندازه می

 آموزان مؤثر باشد؟دانشیادگیری و یادداری 
 

 روش بررسی 

 و آزمونپیش آزمایشری دارایطرح شربه از پژوهش این در
 حذف برای اسررت که اسررتفاده شررده کنترل گروه با آزمونپس

 خدشره ایجاد و عدم فراگیران کردن در حسراس آزمونپیش تأثیر

اسرتفاده  سرولومون گروهی  چهار طرح از پژوهش، درونی روایی در
 دسرته چهار به طور تصرادفی به گروه افراد که ترتیااینبه شرد.

 چندین تا سرازدمی قادر را پژوهشرگرطرح   این شردند. تقسریم

 .دهد ارائه بیشرتر با اعتبار هاییداده و آورد عمل به آماری تحلیل
آموزان دختر پرایره آماری این پژوهش شرررامرل کلیره دانش جامعه

اسرت.   97-98 شرهر تهران در سرال تحصریلی 2شرشرم منطقه  
نفر از دو ک.س اسرت که به شریوه  60های آماری شرامل  نمونه
اند. بدین منمور در ای تصرادفی انتخاب شرده خوشره  گیریهنمون

ابتدا لیسررتی از مدارس دخترانه دارای پایه شررشررم ابتدایی تحت 
پوشرررش آموزش و پرورش منطقره دو تهران تهیره و در ادامره در 
بین لیسرت موجود، دو مدرسره به شرکل تصرادفی انتخاب و از هر 

حجم نمونره    ابتردا مردرسررره یرک ک.س انتخراب گردیرده اسرررت.
های منتخا نامتناسا بوده پس از اجرای پیش آزمون، به ک.س

ها، تعدادی از افراد بسرریار سررازی گروهمنمور همگن و همسرران
گروه  به  4ضرعی  یا بسریار قوی هر گروه حذف و در نهایت در 

های روش .شردند تصرادفی گمارش  منمور اجرای عملی پژوهش
ای و میردانی  ه دو دسرررتره کترابخرانرههرای پژوهش برگردآوری داده

ها مربو  به ادبیا  شرود. در خصرو  گردآوری دادهتقسریم می
ای و جهرت هرای کترابخرانرهموضررروع و پیشرررینره پژوهش از روش

هرای پژوهش از روش  هرا برای بررسررری سرررؤالآوری دادهجمع
 از تغییرا  متغیر وابسرته گیریاندازه برای میدانی اسرتفاده شرد.

سوال شناختی  5سوال ) شامل    15ساخته دارای متخص  آزمون
مهارتی( با روش نمره گذاری صفر و   سوال 5،    نگرشی  سوال 5،  

 باشد.می spssافزار تحلیل شد. نرم یک استفاده
 
 هایافته

 بررسی سؤاال  پژوهش 
 سؤال اول: 

  بر  افزار تولید شده «» درس  اساس   بر   آموزش   تأثیر  میزان 
 است؟  چگونه  آموزاندانش شناختی یادگیری

واریانس   تحلیل  هدیه  دوراههنتایج  نمرا  درس  های برای 
آزمون یش پاینکه در معرض   بر اساسآسمانی نمونه این پژوهش 

و    اندبوده مشاهده    1ی متغیر مستقل در جدول  بندمقولهیا خیر 
شود. یم

 آسمانی هایی هدیهشناخت یریادگبرای ی هدوراه نتایج تحلیل واریانس  .1جدول

 داریمعنی fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 0.439 0.609 0.600 1 0.600 آزمون پیش

 0.001 24.41 24.06 1 24.06 مداخله 

 0.796 0.068 0.067 1 0.067 اثر تعاملی 

   0.986 56 55.20 خطا

    60 760.00 کل

    59 79.93 اص.ح کل 
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شود بین حضور یا عدم  یممشاهده    1که در جدول    گونههمان
 آموزش   )روش   ی متغیر مستقلبند  مقولهآزمون با  یشپحضور در  

 باشد. ینماثر تعاملی معنادار   سنتی(  روش و افزاردرس با
جدول    براساس ی  2نتایج  بین    ی شناخت   یریادگتفاو  

آماری   لحاظ  ازگروه    4آسمانی در این    هایدرس هدیه   آزمونپس
( که بیانگر این  309/0معنادار است و با توجه مقدار مجذور ایتا )

یر شرایط  تأثدرصد از واریانس متغیر وابسته تحت     31یباً  تقراست  
 یر سایر عوامل است. ثتأدرصد از تغییرا  آن تحت    69آزمایش و   

 سؤال دوم: 
تولید شده «» درس  اساس  بر  آموزش   تأثیر  میزان   بر  افزار 
 است؟   چگونه آموزاندانش  نگرشی یادگیری

واریانس   تحلیل  هدیه  دوراههنتایج  نمرا  درس  های برای 
آزمون یش پاینکه در معرض   بر اساسآسمانی نمونه این پژوهش 

و    اندبوده مشاهده    3ی متغیر مستقل در جدول  بندمقولهیا خیر 
 شود. یم

شود بین حضور یا عدم  یممشاهده    3که در جدول  گونههمان
در   با  یشپحضور  تعاملی بند  مقولهآزمون  اثر  مستقل  متغیر  ی 

 باشد. ینممعنادار 
اساس جدول  بر  ی  4نتایج  بین    ینگرش  یریادگتفاو  

آماری   لحاظ  ازگروه    4آسمانی در این    هایدرس هدیه   آزمونپس
( که بیانگر این  289/0معنادار است و با توجه مقدار مجذور ایتا )

یر شرایط  تأثدرصد از واریانس متغیر وابسته تحت     29یباً   تقراست  
 یر سایر عوامل است. تأثدرصد از تغییرا  آن تحت    71آزمایش و   

 سؤال سوم: 
تأثیر درس  براساس  آموزش  میزان  شده»  تولید    بر   «  افزار 

 است؟   چگونه آموزاندانش  مهارتی یادگیری
واریانس   تحلیل  هدیه  دوراههنتایج  نمرا  درس  های برای 
آزمون یش پاینکه در معرض   بر اساسآسمانی نمونه این پژوهش 

و    اندبوده مشاهده    5ی متغیر مستقل در جدول  بندمقولهیا خیر 
 شود. یم

 آسمانی هایدرس هدیه آزمونپس یشناخت یریادگراهه برای مقایسه ینتایج تحلیل واریانس یک .2جدول 

 اندازه اثر  داریمعنی fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 0.309 0.001 8.36 8.24 3 24.73 گروه 

    1.25 56 70.26 خطا

     60 547.00 کل

     59 93.25 اص.ح کل 

 آسمانی هایهدیه ینگرش یریادگبرای ی دوراههنتایج تحلیل واریانس  .3جدول

 داری معنی fآماره  میانگین مجذورا   درجه آزادی  مجموع مجذورا   منبع

 0.682 0.17 0.267 1 0.267 آزمون پیش

 0.001 24.43 38.400 1 38.400 مداخله 

 0.838 0.042 0.067 1 0.067 اثر تعاملی 

   1.57 56 88.00 خطا

    60 482.00 کل

    59 126.73 اص.ح کل 

 آسمانی هایدرس هدیه آزمونپس ینگرش یریادگراهه برای مقایسه ینتایج تحلیل واریانس یک .4جدول

 اندازه اثر  داریمعنی fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 0.289 0.001 8.21 12.91 3 38.73 گروه 

    1.57 56 88.00 خطا

     60 482.00 کل

     59 126.73 اص.ح کل 

 آسمانی  هایهدیه  یمهارت یریادگبرای ی دوراههنتایج تحلیل واریانس  .5جدول

 داریمعنی fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 0.731 0.120 0.150 1 0.150 آزمون پیش

 0.001 18.18 22.81 1 22.81 مداخله 

 0.909 0.013 0.017 1 0.017 اثر تعاملی 

   1.25 56 70.26 خطا

    60 547.00 کل

    59 93.25 اص.ح کل 
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شود بین حضور یا عدم  یممشاهده    5که در جدول    گونههمان
در   با  یشپحضور  تعاملی بند  مقولهآزمون  اثر  مستقل  متغیر  ی 

 باشد.  ینممعنادار 
 ی مهرارت  یریادگتفراو  بین یر  6نترایج جردول    بر اسررراس

 لحراظ  ازگروه    4آسرررمرانی در این    هرایدرس هردیره  آزمونپس
( کره 246/0آمراری معنرادار اسرررت و برا توجره مقردار مجرذور ایترا )

درصرد از واریانس متغیر وابسرته تحت  25یباً  تقربیانگر این اسرت  
یر سرایر تأثدرصرد از تغییرا  آن تحت  75یر شررایط آزمایش و  تأث

 عوامل است.
 سؤال چهارم:

درس  « براساس  آموزش  تأثیر  بر  میزان   » شده  تولید  افزار 
 آموزان چگونه است؟ دانش یادداری شناختی

 مکرر استفاده گیری  اندازه از آزمون  برای بررسری این سرؤال
 نرمال  فرض  بررسی  منمور  ها به  داده  تحلیل  نجاماز ا  پیش گردید.
آز  بودن  یافتهها   که  شد  ستفادها  سمیرون ا  کولموگروف  موناز 
 فرض  منمور  به.  ستا  برقرار  بودن  نرمال  فرض  ندداد  نشان

آز  نیز  یانسهاوار  یکسانی  نتایج  که  گردید  ستفادها  لوین  موناز 
و نترایج   گردید  برقرار  یانسهاوار  یکسانی  فرضو    نبود  دارمعنی

آزمون کرویرت موچلی بیرانگر برقراری فرض کرویرت مراتریس 
کواریانس بود که با قبول پیش فرض کرویت، می توان  -واریانس

 بررسی کرد.  F اثرا   درون گروهی را با آزمون 
نشران مری   7هرا در جردول  نتایج آزمون اثرر برین آزمودنی

دار معنرا  شرناختی  دهد که اثر برین گروهری در میرزان یرادداری
( ، بره η= 0/252   p = 0/005 , F = 9/45 ,اسرت )

 بررا آمرروزش روش )عبررارتی بررین دو گررروه آزمررایش و کنترررل 
 شرررناختی در نمررررا  یرررادداری (سرررنتی روش و افرررزاردرس

تفراو  معنرراداری وجرود دارد. ایررن تفراو  برره گونره ای اسررت 
آزمررودنی هررای گررروه  شررناختی کرره میررانگین نمرررا  یررادداری

برره طررور معنرراداری  (افررزاردرس بررا مرروزشآ روش)آزمررایش
آزمررودنی هررای  شررناختی بیشررتر از میررانگین نمرررا  یررادداری

و برا توجره بره   باشردمی  (سرنتی  روش  برا  آموزش)گروه کنترل  
تحررت  شررناختی یررادداری ییرررا درصررد از تغ 25مجررذور اتررا 

 آموزش بوده است.روش  یرثأت
 سؤال پنجم:

  « براساس  آموزش  تأثیر  بر  درسمیزان   » شده  تولید  افزار 
 آموزان چگونه است؟ یادداری نگرشی دانش

 مکرر استفاده گیری  اندازه از آزمون  برای بررسری این سرؤال
 نرمال  فرض  بررسی  منمور  ها به  داده  تحلیل  نجاماز ا  گردید. پیش

آز  بودن  یافتهها   که  شد  ستفادها  سمیرون ا  کولموگروف  موناز 
 فرض  منمور  به.  ستا  برقرار  بودن  نرمال  فرض  ندداد  نشان

آز  نیز  یانسهاوار  یکسانی  نتایج  که  گردید  ستفادها  لوین  موناز 
و نترایج   گردید  برقرار  یانسهاوار  یکسانی  فرضو    نبود  دارمعنی

آزمون کرویرت موچلی بیرانگر برقراری فرض کرویرت مراتریس 
کواریانس بود که با قبول پیش فرض کرویت، می توان  -واریانس
 بررسی کرد.  F گروهی را با آزمون  دروناثرا   

نشرران می دهد  8نتایج آزمون اثر بین آزمودنی ها در جدول 
 ,معنادار اسررت )  شررناختی  که اثر بین گروهی در میزان یادداری

η= 0/549   p = 0/001 , F = 34/04 به عبارتی بین دو ، )
 (سنتی  روش  و  افزاردرس  با  آموزش  روش)گروه آزمایش و کنترل  

تفراو  معنراداری وجود دارد. این   شرررنراختی  در نمرا  یرادداری
 شرررناختی تفاو  به گونه ای اسرررت که میانگین نمرا  یادداری

بره طور   (افزاردرس  برا آموزش  روش)  آزمودنی هرای گروه آزمرایش
آزمودنی های   شناختی  معناداری بیشتر از میانگین نمرا  یادداری

و برا توجره بره   براشررردمی  (سرررنتی  روش  برا  آموزش)گروه کنترل  
  یرثأتحرت ت شرررنراختی  یادداری  ییرا درصرررد از تغ 55مجرذور اتا 

 آموزش بوده است.روش 

 آسمانی هایدرس هدیه آزمونپس یمهارت یریادگراهه برای مقایسه ینتایج تحلیل واریانس یک .6جدول 

 اندازه اثر  داریمعنی fآماره  مجذورات میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 0.246 0.001 6.106 7.66 3 22.98 گروه 

    1.25 56 70.26 خطا

     60 547.00 کل

     59 93.25 اص.ح کل 

   کنترل  مایش، آز گروهدر  شناختی یادداری یگروه  اثرا   درون نتایج آزمون  .7جدول

 توان آزمون مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجموع مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 11/321 1 11/321 گروه 
45/9 005/0 252/0 843/0 

 35/1 28 04/38 خطا

 کنترل   مایش، آز گروهدر  شناختی یادداری یاثرا   درون گروه  نتایج آزمون  .8جدول

 توان آزمون مجذور اتا سطح معناداری F مجذورات میانگین مجموع  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 10/36 1 10/36 گروه 
04/34 001/0 549/0 999/0 

 06/1 28 68/29 خطا
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 سؤال ششم: 
بر اساس » درس آموزش  تأثیر  بر  میزان  تولید شده «  افزار 

 آموزان چگونه است؟ یادداری مهارتی دانش
  مکرر استفاده  گیری  اندازه  از آزمون  این سؤالبرای بررسی  

 نرمال  فرض  بررسی  منمور  ها به داده  تحلیل  نجاماز ا  پیش گردید.
آز  بودن   یافتهها   که  شد  ستفادها  سمیرون ا  کولموگروف  موناز 
  فرض  منمور   به .  ستا   برقرار  بودن  نرمال  فرض  ند داد  نشان

آز  نیز   یانسها وار  یکسانی   نتایج  که   گردید  ستفادها  لوین  مون از 
گردید و نتایج   برقرار  یانسهاوار  یکسانی  فرضو    نبود  دار  معنی

ماتریس   کرویت  فرض  برقراری  بیانگر  موچلی  کرویت  آزمون 
توان  کواریانس بود که با قبول پیش فرض کرویت، می -واریانس

 بررسی کرد.    F اثرا   درون گروهی را با آزمون 
نشان می دهد که    9نتایج آزمون اثر بین آزمودنی ها در جدول

 =η ,معنادار است )  شناختی  گروهی در میزان یادداریاثر بین  

0/442    p = 0/001 , F = 22/31  به عبارتی بین دو گروه ، )
در   (سنتی  روش  و  افزاردرس  با  آموزش  روش  ) آزمایش و کنترل  

تفاو  معناداری وجود دارد. این تفاو  به    شناختی  نمرا  یادداری
های  آزمودنی  ناختیش  ای است که میانگین نمرا  یادداریگونه 

به طور معناداری بیشتر   (افزاردرس  با آموزش روش)گروه آزمایش
یادداری نمرا   میانگین  کنترل  آزمودنی  شناختی  از  گروه  های 

درصد    44و با توجه به مجذور اتا    می باشد  (سنتی  روش  با  آموزش)
آموزش بوده است. روش  یرثأتحت ت شناختی یادداری ییرا از تغ

   کنترل  مایش، آز گروهدر  شناختی یادداری یاثرا  درون گروه  نتایج آزمون .9جدول

 توان آزمون مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجموع مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 51/23 1 51/23 گروه 
21/22 001/0 442/0 995/0 

 05/1 28 64/29 خطا

 بحث 
با هدف   تأثیر درساین پژوهش  تولید  بررسی  افزار آموزشی 

بر میزان یادگیری    MMS شده بر مبنای الگوی طراحی آموزشی 
آموزان دختر پایه ششم  های آسمانی دانشو یادداری درس هدیه 

است. گرفته  انجام  مورد    ابتدایی  را  سؤال  پژوهش حاضر، شش 
افزار آموزشی درس تأثیر  دهد که سه سؤال اول به  بررسی قرار می 
های شناختی، نگرشی و مهارتی  در حیطه   یادگیریتولید شده بر  

به جداول  آموزان میدانش  با توجه  بررسی  ،  6تا    1پردازد.  نتایج 
های اول، دوم و سوم نشان داد که میانگین گروه آزمایش سؤال

با لحاظ کردن محدودیت بوده است،  از گروه کنترل  های بیشتر 
می آموزشی  تواپژوهش  طراحی  از  استفاده  که  گرفت  نتیجه  ن 

آموزان مؤثر بوده است.  مبتنی بر فناوری در افزایش یادگیری دانش 
ازاین یافته  نتایج حاصل  با یافته در مجموع  های  های پژوهشها 

[  درتاج 23[  اللهی 22اردبیلی  [  سعیدی 21[  صالحی  9  تلخابی
و    Majaباشد.  [  همسو می 25پورمند  [   24نژاد  [  طوفانی 17 

[ در پژوهشی که بر روی دانشجویانی که از  26  (2015همکاران )
چند رسانه ای های آموزشی با کیفیت باال استفاده می کردند به  
یادداری   و  دانش  کسا  دانشجویان  این  که  رسیدند  نتیجه  این 

دارند.   بررسی  Urtel  (2015  )27بهتری  عنوان  با  پژوهشی   ]
آموزش از راه دور و آموزش سنتی  های  ملکرد تحصیلی بین دورهع

داری در انجام داد. نتایج نشان داد که به لحاظ آماری تفاو  معنی
دوره بین  پاسخ  میزان  و  دوره  پایان  ارزیابی  و  نهایی  های  نمره 

و   تجزیه  بع.وه  دارد.  آموزش سنتی وجود  و  دور  راه  از  آموزش 
می  نشان  نمرتحلیل  که  اول دهد  سال  دانشجویان  عملکرد    ه 

ارائه دوره بین  های آموزش از راه دور و آموزش سنتی  دانشکده 
[ پژوهشی  Thiagarajan  (2016  )17داری داشت.  تفاو  معنی 

های آن.ین جمعی )موك( و یادگیری الکترونیکی  با عنوان دوره

یافته  داد.  انجام  عالی  آموزش  از  در  استفاده  که  داد  نشان  ها 
ری الکترونیکی منجر به درگیری تحصیلی و تعامل در بین یادگی

افزار  سه سؤال بعدی به تأثیر درس  همانین  .  شوددانشجویان می 
های شناختی، نگرشی و  در حیطه  یادداریآموزشی تولید شده بر  

و   9و  8، 7پرداخته است. با توجه به جداول آموزان مهارتی دانش
سؤال بررسی  پنجنتایج  چهارم،  که  های  داد  نشان  ششم  و  م 

ن  توامی  میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است،
نتیجه گرفت که استفاده از طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری در 

دانش یادداری  است.افزایش  بوده  مؤثر  نتایج   آموزان  در مجموع 
یافته ازاین  پژوهشحاصل  با  قدیمیها  تلخابی  28مقدم  های    ]

وال9  کماسی  27یتی  [   اکملی  29[   کاظمی  30[   و   ]31 ]
آموزش با  توان گفت که ها میدر تبیین این یافته باشد.همسو می

ا از  به دالدرس   نیاستفاده  ب  یلیافزار    ، یطراح   به نحو  شتریکه 
شده   جادیا یگردد، اثربخشیافزار بر مدرس یریکارگساخت، و به 

ساز در فرآیند تدریس افزارهای شبیهنقش نرم   است.داشته  یرا در پ
است.   توجه  قابل  به طور معناداری  یادگیری  [. حرکت در  22و 

جهت آموزش مبتنی بر فناوری، آموزش مجازی و گسترش تولید  
ای، به عنوان دو حوزه کاری وسیع  افزارهای چندرسانه و کاربرد نرم 

ک حرکت  جهت  این  در  باید  پرورش  و  آموزش  که  لذا  است  ند. 
به عنوان  می فناوری  بر  نوین مبتنی  رویکردهای  توان گفت که 

قابلیت با  آموزشی  فعال  و  نوین  روش  هماون یک  هایی 
کارگیری چند حس در فرآیند آموزش، درگیرساختن یادگیرنده،  به 

منعط  ساختن محیط یادگیری، توجه به نیازهای خا  کودکان 
ویژه، نیازهای  یادگی با  انگیزه  یادگیری افزایش  ارائه محیط  ری، 
بخش و بدون تهدید و تمسخر، تسهیل مشارکت  برانگیزاننده، لذ  

آموزان، برقراری ارتبا  با یکدیگر و عامل خانه، مدرسه  میان دانش 
نمونه  جامعه  ظرفیتو  از  در ای  فناوری  مناسا  و  فراوان  های 
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است   این32آموزش  در  است  الزم  متغیرهای   [.  به  پژوهش 
آموزان، میزان ع.قه به مطالعه و  ی چون هوش دانش تأثیرگذار

های الزم  و نیز کمبود رایانه و فناوری  ها در یادگیریانگیزش آن 
هایی در پژوهش اشاره کرد که سبا محدودیت  در مرحله اجرا  

افزار آموزشی نیازمند تخص  مهار  شود. تهیه و تولید درسمی
است بهتر است که از  و هزینه باالست و از توان یک نفر خارج  

یک گروه کمک گرفت. به منمور بهبود آموزش و ارتقاء کیفیت  
های سنتی آموزش تجدیدنمر،  آموزان باید در روشیادگیری دانش

ابداع   آموزشی،  طراحی  به  توجه  و  گیرد  تغییر صور   و  بازبینی 
های نوین و رویکردها و فناوری  MMSالگوهای آموزشی مانند  

افزایش میزان  از مهمت  تواند می رین راهکارهای تخصصی جهت 
دانش  یادداری  و  یادگیری  شود. سطوح  گرفته  نمر  در    آموزان 

تکنولوژی   متخصصان  معلمان،  به  الگو  این  از  استفاده  بنابراین 
ریزان آموزشی و درسی در تهیه و تولید محتوای  آموزشی و برنامه

می  توصیه  میالکترونیکی  پایان  در  به  شود.  ع.قه    میزانتوان 
ها در یادگیری و متغیرهای تأثیر فراگیران به مطالعه، انگیزش آن 

های الزم  گذار همزمان با اجرای پژوهش، کمبود رایانه و فناوری
استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار گردآوری    در مرحله اجرا،

افزار ر اط.عا  و داشتن تخص  و مهار  باال در ساخت درس 
آن   تجمیع  عنوان  که  به  ر  است  ممکن  غیر  نفر  یک  در 

 های پژوهش اشاره کرد. محدودیت

 گیرینتیجه
فت که  توان نتیجه گرهای این پژوهش میبا توجه به یافته

به طور معناداری   افزار آموزشی مبتنی بر فناوریتهیه و تولید درس 

دانش  یادداری  و  یادگیری  میزان  است.  در  تأثیرگذار  امید  آموزان 
دست  پژوهش،  این  نتایج  را  است  تربیت  و  تعلیم  امور  اندرکاران 

ترغیا کند تا از الگوهای نوین طراحی آموزشی به صور  هدفمند 
برنامه  شده  و  ارتقاریزی  دانش   ءجهت  آموزش  آموزان  سط  

 استفاده کنند.
 

 سپاسگزاری 
راهنمررا دانررم از اسررتاد محترررم بررر خررود واجررا مرری

پررور و اسرراتید محترررم مشرراور آقررای دکتررر بهمررن سررعیدی
آقایرران دکتررر محمدرضررا سرررمدی و دکتررر مهررران فرررج 
اللهرری کرره مرررا در انجررام ایررن پررژوهش یرراری نمودنررد، 
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