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Background and Objectives: This study aimed at comparing the effect of the electronic content with the NeoNeo multimedia model and the researcher-made multimedia model on student teachers’ learning in smart
board training. To produce multimedia electronic content, various models have been proposed, such as the
software development life cycle model and the design and production model of Neo and Neo educational
multimedia with a constructivist approach.
Methods: The statistical population was 310 students of Farhangian University, Alzahra Campus of Zanjan.
Using purposive sampling, 110 students were selected as the sample. Randomly, 55 people were placed in the
form of 2 classes in the experimental group of the Neo-Neo model; and 55 people were placed in the form of 2
classes in the experimental group of the designed multimedia model. The research type is applied and a quasiexperimental method with a post-test design has been used. The research instrument was a researcher-made
test. The validity was confirmed by the technology experts. To determine the reliability, split-half method was
used and a reliability coefficient of 82% was obtained. The training was conducted in two experimental groups
of 4 sessions of 90 minutes, and then a post-test was performed. Descriptive statistics and inferential statistics
(Independent samples t-test) were used to test the hypothesis. Kolmogorov Smirnov test was used to determine
the normal distribution of the data, Also, SPSS 22 software was used to analyze the results.
Findings: Dispersion and central indices were used to evaluate descriptive statistics. The average and standard
deviation of student teachers’ learning who have been trained using electronic content with Neo and Neo
multimedia production model was 8.05±2.26 and the average and standard deviation of student teachers’
learning trained according to the researcher-made multimedia production model was 11.14±1.91. Based on the
results of Kolmogorov Smirnov test, the variance was equal and the normality of the data distribution was
confirmed. The reliability coefficient was 0.95 and the significance level of the mean comparison test (0.000)
was lower than the default value (0.05); so the null hypothesis (equality of the average learning rate of studentteachers who have been trained using electronic content based on the Neo and Neo multimedia production
model with student-teachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was
rejected and the opposite assumption (inequality of the average learning rate of student-teachers who have
been trained using electronic content based on the Neo and Neo multimedia production model with studentteachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was accepted. Also, the value
of t = 7.73 was obtained.
Conclusion: The results showed that there is a significant difference between the amount of learning of teacherstudents trained with Neo and Neo multimedia production model and teacher-students who has been trained
with the multimedia production model. The amount of teacher-students’ learning who have been trained by
produced electronic content on the basis of researcher-made multimedia model has increased. Therefore, the
researcher-made model can reduce the existing shortcomings and limitations. It is suggested to use researchermade multimedia model in teaching unfamiliar content, direct tutorials and training to novice audiences.
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نئو و نئو با الگوی چند رسرانهای محقق سراخته بر یادگیری دانشر و مملمان در آموزش برد هوشرمند صرورف گرفته اسرت
برای تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای ،الگوهای مختلفی ارائه شده است که الگوی چرخه حیاف توسمه نرمافزار و
الگوی طراحی و تولید چندرسانهای آموزشی نئو و نئو با رویکرد سازندهگرایی میباشد
روشها :جاممه آماری  310نفر دانشر و مملمان دانشرگاه فرهنگیان پردیا الزهراز زن ان بود که به روش نمونهگیری
هدفمند تمداد  110نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شرردند به صررورف تیررادفی تمداد  55نفر در قالب  2کالس در
گروه آزمایشرری الگوی نئو و نئو و  55نفر در قالب  2کالس در گروه آزمایشرری الگوی چندرسررانهای طراحی شررده قرار
گرفتند نوع تحقیق بر اسراس هد کاربردی و بر اسراس روش شربه آزمایشری با طرح پا آزمون میباشرد ابزار پژوهش،
آزمون محقق سررراخته بود و جهت روایی از دیدگاه متخیررریررران فناوری و برای تمیین پایایی از روش دو نیمه کردن
اسرتفاده گردید که ضرریب پایایی آن  %82به دسرت آمد آموزش در دو گروه آزمایشری  4جلسره  90دقیقهای اجرا و بمد
از آن پا آزمون به عمل آمد در آمار توصریفی از میانگین و انحرا ممیار و در آمار اسرتنباطی از آزمون  Tمستقل برای
بررسرری فرضرریه اسررتفاده شررد برای تمیین نرمال بودن توزی دادهها از آزمون کولموگرو اسررمیرنا اسررتفاده گردید،
همچنین جهت ت زیه و تحلیل نتایج از نرمافزار  SPSS22استفاده شد
یافتهها :برای بررسرری آمار توصرریفی از شررراخ های پراکندگی و مرکزی اسرررتفاده گردید میانگین و انحرا ممیار
یادگیری دانشر و مملمانی که با اسرتفاده از محتوای الکترونیکی با الگوی تولید چندرسرانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند
برابر  8/05±2/26و میانگین و انحرا ممیار یادگیری دانشر و مملمانی که بر اسراس الگوی تولید چندرسرانهای محقق
سراخته آموزش دیدهاند برابر  11/14±1/91بدسرت آمد بر اسراس نتایج بدسرت آمده از آزمون کولموگرو اسرمیرنا
برابری واریانا ها برقرار بود و نرمال بودن توزی دادهها تيیید گردید ضررریب اطمینان  0/95و س ر م ممناداری آزمون
مقایسررره میانگینها ( )0/000شرررد که از مقدار پیش فر ( )0/05کمتر بود ،لذا فر صرررفر (برابری میانگین میزان
یادگیری دانش ر و مملمانی که با اسررتفاده از محتوای الکترونیکی براسرراس الگوی تولید چندرسررانهای نئو و نئو آموزش
دیدهاند با دانشر و مملمانی که بر اسراس الگوی تولید چندرسرانهای محقق سراخته آموزش دیده اند) ،رد و فر مقابل
(عدم برابری میانگین میزان یادگیری دانشر ر و مملمانی که با اسرررتفاده از محتوای الکترونیکی براسررراس الگوی تولید
چندرسرانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند با دانشر و مملمانی که بر اسراس الگوی تولید چندرسرانهای محقق سراخته آموزش
دیدهاند )،پذیرفته شد همچنین مقدار t=7/73بدست آمد
نتيجهگيری :نتایج نشرران داد بین میزان یادگیری دانش ر و مملمانی که براسرراس الگوی تولید چندرسررانهای نئو و نئو
آموزش دیدهاند با دانشرر ومملمانی که بر اسررراس الگوی تولید چندرسرررانهای محقق سررراخته آموزش دیدهاند ،تفاوف
ممنراداری وجود دارد و میزان یرادگیری دانشررر و مملمرانی کره از محتوای الکترونیکی تولیرد شرررده بر اسررراس الگوی
چندرسرررانهای محقق سررراخته آموزش دیدهاند ،بیشرررتر اسرررت بنابراین الگوی محقق سررراخته میتواند کاسرررتیها و
محدودیتهای موجود را بکاهد پیشررنهاد میشررود در آموزش محتواهای ناآشررنا ،آموزشهای مسررتقیم و آموزش به
مخاطبان تازه کار ،الگوی چند رسانهای محقق ساخته استفاده شود

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،1زمستان 1399

مقدمه
ظهور تکنولوژیهای الکترونیکی نوین مانند کامپیوتر ،چندرسانهایها،
فرارسانهایها ،رشد و توسمهی فناوری اطالعاف و ارتباطاف تغییراف
وسی و سریمی را در دنیا به وجود آوردهاند که نظام آموزشی ایران نیز
از این تغییراف در امان نمانده است[ ]1استفاده از فناوری آموزشی و
محتوای الکترونیکی میتواند من ر به توسمه کیفیت آموزش ،گسترش
فرصتهای یادگیری و در دسترس بودن آموزش شود تاکید بر استفاده
از فناوری آموزشی میتواند من ر به دستیابی به دانش و مهارفهای
مورد نیاز برای عملکرد مورر در جهان امروز شود[ ]2برای دریافت کامل
و صحیم یک مفهوم ،بکارگیری یکی از حواس پنچگانه انسان تنها
می تواند درصدی از یادگیری را پوشش دهد ،اما اگر در این فرایند از
سایر حواس نیز بهره الزم برده شود ،میزان یادگیری افزایش چشمگیری
خواهد داشت
بر همین مبنا ،تکنولوژیستهای آموزشی میکوشند رسانههایی را تولید
نمایند که حواس بیشتری را درگیر یادگیری نماید تای وان
چندرسانهای را اینگونه تمریا میکند که چندرسانهای ترکیب متن،
تیویر ،صدا ،انیمیشن و ویدئو است[ ]3محتوای الکترونیکی با ادغام
چندرسانهای توسمه یافته است ،اجزایی مانند متن ،صوف ،تیویر،
انیمیشن برای حیول اطمینان از درک بهتر علم و دانش به مخاطبان
ارائه میگردد[ ]4محتوای الکترونیکی در حقیقت همان محتوای
دی یت الی است که به غلط «الکترونیکی» می لم شده است ،به عبارتی
محتوای الکترونیکی الزاما دی یتالی و بر مبنای  0و  1نیست و میتواند
در قالب میکرو فیلم و یا نوارکاست باشد اما محتوای دی یتالی حتی
اگر در فضای وب و اینترنت هم قرار نگیرد و در قالب یک  CDنیز منتشر
شده باشد ،چون به اطالعاف  0و  1تبدیل شده است ،محتوای دی یتالی
نامیده میشود[]5
امروزه ،گسترش استفاده از آموزشهای الکترونیکی ,یکی از راههای برون
رفت از آموزش سنتی به سمت آموزش مدرن است و همین عامل هر
روز بر نیاز گسترده مراکز آموزشی به استفاده از رسانه آموزشی میافزاید
همراه با پیدایش فناوریهایی که قدرف و قابلیت آنها هر لحظه افزایش
مییابد ،محیطهای یادگیری نیز با قدرف بیسابقهای پایدار میشوند
درمحیطهای یادگیری باز وسایل الکترونیکی و منابمی فراهم میشوند
تا مخاطبان به کمک آنها مشکل خود را دریابند[ ]6فناوری اطالعاف و
ارتباطاف ،تحوالف شگرفی را در تمام زوایای زندگی فردی و جممی
ای ادکرده است ،به طوری که در تملیم و تربیت باعث تولد و رشد
یادگیری الکترونیکی ،مدرسه م ازی و هوشمندسازی شده است[]7
آموزشهای الکترونیکی ،در مدارس ایران به سرعت در حال گسترش
است ،کیفیت یادگیری ،نرخ نگهداری یادگیرندگان و رضایتمندی آنها
مهم و ضروری است؛ باید به ویژگیهای خاص این شیوه آموزش توجه
شود یکی از اصول فرایندهای یادگیری الکترونیکی ،یادگیری مستقل
است که الزمه آن تربیت یادگیرنده مستقل است[ ]8و این کار در سایه
آموزش الکترونیکی و الکترونیکی شدن محتوا امکانپذیر است.
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همانگونه که در طراحیهای صنمتی از الگوهای طراحی ،در خیاطی از
الگوهای دوخت ،در ساختمانسازی از نقشه ،در آموزش از طراحی
آموزشی استفاده میشود ،در طراحی نرمافزارها و تولید محتوای
الکترونیکی نیز قبل از هر اقدام عملی باید الگو و مدل مورد نیاز ،طراحی
یا از الگوهای آماده استفاده کرد [ ]9الگو را بازنمایی یک به یک
موقمیتی واقمی به شکلی که وجود دارد یا باید وجود داشته باشد ،تمریا
می کند از آن ایی که تولید محتوای الکترونیکی در شکل کامل به
صورف نرمافزار چندرسانهای ارائه میشود و بنا به تمریا نرمافزار که آن
را م موعهای از دستورالمملهای دقیق و مرحله به مرحله میداند که
هد خاصی را دنبال میکند[ ،]10میتوان از الگوهای تولید نرمافزار
بویژه الگوهای تولید چندرسانهای استفاده کرد الگوها ،به درک م لب
و نظریه سازی کمک میکنند و ابزاری سودمند برای سازماندهی و
تمیین م موعهای از اطالعاف و دانش هستند الگوها به درک م لب و
نظریه سازی کمک میکنند و ابزاری سودمند برای سازماندهی و تمیین
م موعههایی از اطالعاف و دانش هستند[ ]11الگو را میتوان نوعی
بازنمایی فرایند طراحی آموزشی دانست که در آن عناصر اصلی یا مراحل
طراحی آموزشی و روابط بین آنها نشان داده شده است[ ]11برای تولید
چندرسانهای ،الگوهای متمددی وجود دارد که میتوان[،]12،13،14
الگوی چرخه حیاف توسمه نرمافزار ( )SDLCرا نام برد[ ]15الگوی
طراحی و تولید چندرسانهای آموزشی نئو و نئو یک الگوی  6مرحلهای
با رویکرد سازندهگرایی میباشد سازنده گرایی یک پارادایم یادگیری
است که بر فرایندهایی که مخاطبان در هنگام تمامل با محیط ای اد
میکنند ،ساختارهای ذهنی خود را تشکیل میدهند[ ]16این الگو به
توسمه فرآیند یادگیری با استفاده از رابط کاربر چندرسانهای میپردازد
هر یک از اعضای تیم سازنده بر اساس این الگو مسئول تولید بخشی از
برنامههای کاربردی خواهند بود در شکل  1مراحل مختلا این الگو
نشان داده شده است:
الگوی طراحی و تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای آموزشی محقق
ساخته ،دارای 6مرحله میباشد مرحله اول «طراحی» نام داشته و شامل
مواردی از قبیل نیاز سن ی ،تدوین اهدا  ،طراحی آموزشی ،طراحی
تمامل ،تدوین استوریبورد و روش ارزشیابی میباشد مرحله دوم «تولید
رسانه» را در بر دارد و به ساخت عناصر چندرسانهای و اشیاز آموزشی
می پردازد مرحله سوم «تولید رابط کاربری» بوده و به طور کلی طراحی
و تولید رابط کاربر گرافیکی را شامل میشود مرحله چهارم «آزمایش و
ارزشیابی» نام دارد که تمام تستهای نرمافزار از بمد فنی و آموزشی در
این مرحله اجرا میشود جم آوری بازخوردها و اصالح و رف ممایب
احتمالی در این مرحله صورف خواهد گرفت مرحله پن م تحت عنوان
«افزونههای اختیاری» بیان شده و ورود به این مرحله اختیاری میباشد
و الگو طوری طراحی شده که تولید کنندگان بدون ورود به این مرحله
نیز بتوانند محیول کاملی ارائه دهند اما استفاده از برنامههای این
مرحله به کامل شدن محتوا کمک خواهد کرد مباحث امنیت برنامه
تولید شده ،امکان ویرایش ،قرار دادن بازی و سرگرمی ،اجرای تستهای
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مراحل الگو باز گردانده میشود تا اصالحاف الزم صورف گیرد این الگو
در یک حالت کلی و در شش مرحله تفکیکی نمایش داده شده است در
 مراحل کلی و مراحل تفکیک شده را مشاهد میکنید کامل2 شکل
، توجه به مسائل طراحی آموزشی، توجه به تمام جزئیاف،بودن مراحل
 شیوههای انتشار و، استانداردهای تولید محتوا،رویکردههای آموزشی
سایر موارد از ویژگیهای این الگو میباشد

 در این مرحله قرار داده،دقیق و مرحلهای نرمافزار برره شکل استاندارد
 مرحله «انتشار» میباشد در این مرحله،شده است مرحله ششم
 نگهداری و ارائه نسخههای توسمه یافته و، پشتیبانی، فروش،بازاریابی
 دوران بازنشستگی نرمافزار و حوادث غیر قابل پیشبینی،بهبودیافته
 مورد توجه قرار میگیرد بازخورد،است که موجب اب ال قرارداد میشود
الزم پا از انتشار محیول نهایی صورف گرفته شده و نتایج آن به تمام
Reflection
Presentation
Authoring

Conceptualization
Problem identification
Group formation
Students form
teams and
choose a group
leader

Brainstorming
occurs as
students identify
the problem and
develop multiple
solutions

The
storyboarding
process occurs
as students
translate their
ideas into
sketches and
visuals. Media
acquisition
occurs.

Members of the
team digitally
create the
application
according to the
storyboard and
add the
necessary
interactive
elements

The final
application is
presented to
the class for
feedback

Students determine their own learning goals and their learning paths to achieve these goals

 الگوی طراحی و تولید چندرسانهای آموزشی نئو و نئو:1 شکل
Fig. 1: Neo & Neo educational multimedia design and production model
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Step 1: Design

Needs analysis

Marketing

Feasibility

Compilation of goals

User attributes

Instructional design

Obtaining permission

Manpower, budget and time

Goals

Educational attributes

Taking orders

Technology and equipment

Phase

Psychology attributes

Contract

Licenses and legal issues

Objectives

Social attributes

Determine the approach

Principles & standardization

Interaction

Presentation

Tools

Behaviorism

Mayer’s principles

Type of interaction

Offline

Hardware

Cognitivism

SCORM

Level of interaction

Online

Software

Constructivism

Tin can

Interaction times

Hybrid

Connectivism

Principles of message design

Media content formulation

Text and sound

Main content

Picture, movie and animation

Supplementary content

Navigation design

Storyboard design

User interface flowchart

Learning objects

Determine the manufacture group

Practice presentation

Evaluation programs

Tasks table

Instructional evaluation

Runtime table

Program evaluation

Step 2

Step 2: Media production
Text

Sound

Picture

Video

Electronic tests and other things

Animation

Simulation and virtual activities

Step 3
Step 3: Graphical user interface production

Run navigation flowcharts

Run storyboard

Program titles

Contents (main and secondary)

Builders

Implementing interactive infrastructure

Create types help

Implementation of presentation sections

How to perform user interface
Autorun

Control the links

Installation

Step 4

Virtual space link control

Programming
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Step 4: Testing and evaluation

Show and testing run

Feedback

In-organizational initial evaluation

Quality control and re-editing

Editing and initial modification

Collect reflection of specific user

Initial release

Reform

Modify and final editing

Step 5

Step 6

Step 5: Optional plugins
Optional plugins

Open source

Perform software tests

Game & entertainment

Ability to edit & reproduction

Security & locking

Step 6

Pre-alpha

Alpha

Beta

RC

Final

Step 6: Publish
Earn permission to publish

Re-marketing

Software development life cycle

Final release

Keeping
activities

Offline / Online / Hybrid

Provide improved versions

Pay attention to the retirement of the software

Start new version

Troubleshooting / Debug / Support / Development / Provide warranty /Force majeure

 الگوی طراحی و تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای آموزشی:2 شکل
Fig. 2: Design and production model of electronic content of the educational multimedia

 ارائه1 یادگیری در زمینه آموزشهای الکترونیکی به شرح جدول
مینمایند
 سبک ممماری یادگیری:1 جدول
Table 1: Learning architecture style
Architecture

Comment

Interaction

You received

Information
acquisition

Down

Grammar

Reinforce
response

Medium

Guided
discovery

Making
knowledge

Top

Used in
Educational
information goals
such as advertising for
new recruitment
Training process goals
such as software skills
Educational goals of
functional strategies
such as problem
solving

 (کالرک) روش آموزش دستوری راClark همان ور که مشاهده میشود
برای آموزش نرمافزار مناسب میداند همچنین آموزش گام به گام یا
آموزش برنامهای برای این گونه سیستمها کارایی بهتری خواهد داشت

برای استفاده و کاربرد رسانهها ممیارهایی وجود دارد که برخی از این
 ان باق با، توانایی تبادل پیام،ممیارها عبارتند از همخوانی باهد ها
 کیفیت خوب، فمالسازی مخاطبان، ممتبر بودن،ویژگیهای مخاطبان
] رسانهها و ت هیزاف17[ راحتی استفاده وتوجیه اقتیادی،فنی و هنری
آموزشی مثل بردهای هوشمند به دلیل تسهیل و گسترش فراوان و
برخورداری از ممیارهای مذکور و از سوی دیگر قابلیت ان باق هر دو
الگوی مذکور برای آموزش محتوا و مهارفهای نظری و عملی در دو
 از محتوای الکترونیکی به،بخش سخت افزاری و نرمافزاری برد هوشمند
صورف تلفیقی براساس دو الگوی م رح شده استفاده گردید مسئله
اصلی در این پژوهش این است که الگوی نئو و نئو که یک الگوی
 جهت تولید محتوای الکترونیکی در آموزش نرمافزار،سازندهگرایی است
 با محتوای الکترونیکی که با،که توسط یادگیرندگان ساخته شده است
 توسط محقق تولید شده با این تفاوف،الگوی چندرسانهای محقق ساخته
 مقایسهای،که این الگو بیشتر از رویکرد آموزش مستقیم استفاده میکند
] سه سبک ممماری18[ را در میزان یادگیری دانش ویان ان ام دهد
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بحث دیگری که باید به آن پرداخته شود ،مبحث یادگیری است در
رویکرد شناختی یادگیری عالوه بر تغییر در رفتار ،شامل تغییر در
رفتارهای ذهنی نیز میشود از نظر طرفداران مکتب گشتالت ،که
دیدگاه شناختگرایانه دارند ،یادگیری عبارف است از کسب بینشهای
جدید یا تغییر در بینشهای گذشته سازندهگرایان نیز بر خلق ممنای
شخیی در یادگیری تيکید میکنند و ممتقدند که یادگیرنده باید بتواند
در فرآیند اکتشا و حل مسئله ممنای مورد نظر را بسازد Gagné
(گانیه) یادگیری را توانایی در تغییر رفتار به شرطی که به عمل
(عملکرد) تبدیل شود میداند [ ]11ضرورف و اهمیت پژوهش بدان
سبب است که استفاده از این الگو موجب تسهیل فرآیند تولید محتوا،
استاندارد سازی فنی و محتوایی ،و تيریر بر ارتقای یادگیری خواهد شد
[ ]19در پژوهشی به تمیین تيریر محتوای الکترونیکی و تدریا به
روش کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی پرداخته و نتایج
پژوهش نشان داده استفاده از محتوای الکترونیکی و تدریا به روش
کارگاهی در افزایش یادگیری و یادداری درس ریاضی دانشآموزان پایة
سوم ابتدایی مؤرر است و موجب افزایش س م یادگیری و یادداری
دانشآموزان میشود یافتههای [ ]20در پژوهشی با عنوان مقایسه
چندرسانهایهای آموزشی و تدریا به روش سنتی بر میزان یادگیری
و یادداری در درس فیزیک دانشآموزان دبیرستانی ،نشان دادند که
میزان یادگیری و یادداری در دانشآموزانی که به روش استفاده از
چندرسانهای آموزش دیدهاند ،تفاوف ممنیداری با دانشآموزانی که به
روش سنتی آموزش دیدهاند دارد و آنهایی که به روش استفاده از
چندرسانهای آموزش دیدهاند ،موفقتر هستند [ ]21پژوهشی تحت
عنوان "چندرسانهای انگیزشی :بررسی انگیزش و یادگیری دانشآموزان
هنگام استفاده از چندرسانهای در محیط یادگیری غنیشده" ان ام
دادهاند تحلیل دادهها نشان داد که یادگیری و انگیزش دانشآموزان
بهطور ممناداری از پیشآزمون افزایش مییابد همچنین راب ه مثبتی
بین نمره انگیزش و یادگیری آنها دیده شد پژوهشی توسط [ ]22با
عنوان "استفاده از چندرسانهای جهت بهتر شدن یادگیری فراگیران در
درس مقدماف زیستشناسی" ان ام دادهاند و به این نتی ه رسیده که
دانشآموزان استقبال فراوانی از چندرسانهایها نسبت به کالس درس
سنتی داشتهاند و از لحاظ یادگیری تفاوف ممنیداری بین دو گروه
مشاهده شده است [ ]23در پژوهش خود با عنوان "آیا مناب
چندرسانهای در آموزش علوم زندگی کاربرد دارند؟" نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که زمانی که چندرسانهایها بهعنوان جایگزین برای
کاربرد آزمایشگاهی استفاده میشود ،دستاوردهای یادگیری در آزمون
پایان سال بهبود چشمگیری میبخشد [ ]24پژوهشی با هد "تيریر
استفاده از چندرسانهای در پیشرفت تحییلی دانش ویان در دانشگاه
ملک سمود" ان ام داده است [ ]25در پژوهشی با عنروان ارتقا س م
انگیزش پیشرفت دروس زبان انگلیسی و عربری با استفاده از روش
آموزش چند رسانهای بود نتایج تحقیق نشان داد بین دو گروه آزمایش
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و کنترل در پا آزمون تفاوف ممنیدار یافت شد بین گروهها از لحاظ
انگیزش درونی در خرده مقیاسهای ان ام کار و فهمیدن ،تنظیم
همانندی سازی و بیانگیزگی از خرده مقیاس انگیزش پیشرفت ،تفاوف
ممنیدار یافت شد ولی این تفاوفها در خرده مقیاس انگیزش درونی
ممنیدار نشد با توجه به ارتباط مثبت ممنیدار بین متغیرهای مورد
بررسی روش آموزش چندرسانهای به منظور ارتقای انگیزش پیشرفت
پیشنهاد شد []26
در پژوهشی با عنوان بررسی تاریر الگوی طراحی آموزشی چهارمولفهای
بر میزان بارشناختی بیرونی و یادگیری موضوعهای پیچیده و [ ]27در
پژوهشی با عنوان تاریر الگوی طراحی آموزشی ( Merrill’s ADDIEمریل
و ا دی دی آی ای) بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانش ویان
دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد که بکارگیری الگوی آموزشری بر
میزان یادگیرری در گروه آزمایش نسبت بره گروه کنترل افزایش
ممناداری داشته است

روش تحقيق
نوع تحقیق بر اساس هد کاربردی و بر اساس روش شبه آزمایشی با
طرح پا آزمون میباشد ،متغیرهای مستقل ،آموزش با محتوای
الکترونیکی براساس الگوی چندرسانهای نئو و نئو و الگوی چندرسانهای
محقق ساخته و متغیر وابسته یادگیری میباشد جاممه آماری  310نفر
دانش ویان مملمان دانشگاه فرهنگیان پردیا الزهراز زن ان بود که به
روش نمونه گیری هدفمند تمداد  110نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند از این تمداد به صورف تیادفی  55نفر در قالب  2کالس در گروه
آزمایشی الگوی نئو و نئو و  55نفر در قالب  2کالس در گروه آزمایش
الگوی چند رسانهای طراحی شده قرار گرفتند ابزار پژوهش آزمون
محقق ساخته بود که دارای  20سؤال چهار گزینهای بود و جهت روایی
از دیدگاه متخییان فناوری و برای تمیین پایایی روش بکار رفته در
این پژوهش یکی از روشهای همسانی درونی یمنی روش دو نیمه کردن
آزمون بود که ضریب پایایی آن  %82به دست آمد آموزش برد هوشمند
در دو گروه آزمایشی به مدف  4جلسه  90دقیقهای اجرا و بمد از آن
پا آزمون به عمل آمد از آن ایی که گروهها در زمینه آشنایی با برد
هوشمند مت انا بودند و تقریبا هیچ گونه اطالعاتی در زمینه کار با برد
هوشمند نداشتند ،پیش آزمون به عمل نیامد و از این تمداد فقط تمداد
بسیار اندکی نام برد هوشمند را شنیده و یا آن را دیده بودند روش
اجرای پژوهش به این شکل بود که در گروه آزمایش  1به روش
سازندهگرایی بر اساس الگوی نئو و نئو ،خود دانش ویان بمد از آموزش
مقدماتی شروع به تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای کردند و آن
را در کالس به نمایش گذاشته و بازخورد الزم دریافت شد ،اما در گروه
آزمایشی  2بمد از آموزش مقدماتی ،محتوای الکترونیکی محقق ساخته
که با استفاده از الگوی طراحی شده تولید شده بود ،در اختیار دانش ویان
قرار گرفت و آموزش الزم را از طریق استفاده از  DVDمحتوای تولید
شده دریافت کردند بمد از  4جلسه آموزش ،پا آزمون با استفاده از
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آزمون محقق ساخته به عمل آمد برای تمیین نرمال بودن توزی دادهها
از آزمون کولموگرو اسمیرنا ،آمار توصیفی از میانگین ،انحرا
استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون  Tمستقل و جهت ت زیه و تحلیل
نتایج از نرم افزار  SPSS22استفاده گردید

نتایج و بحث
در این پژوهش جهت بررسی آمار توصیفی از شاخ های پراکندگی و
مرکزی استفاده گردید (جدول )2
جدول  :2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش گروه نمونه
Table 2: Descriptive statistics of research variables of the sample
Lowest
value

The
maximum
amount

Standard
deviation

Average

Number

3

13

2.26

8 05

55

8

15

1.91

11.14

55

Variable
Student
'teachers
learning trained
by using econtent based
on neo and neo
multimedia
production
patterns
Student
'teachers
learning who
are trained
based on the
model of
multimedia
production
researcher

همانگونه که در جدول شماره ( )2مالحظه مینمایید ،میانگین و
انحرا ممیار یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از محتوای
الکترونیکی با الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند برابر
 8/05±2/26و میانگین و انحرا ممیار یادگیری دانش و مملمانی که بر
اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق ساخته آموزش دیدهاند برابر
 11/14±1/91میباشد.
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگرو اسمیرنا
(جدول  )3برابری واریانا ها برقراربوده و نرمال بودن توزی دادهها
تيیید میگردد

نتایج حاصل از فرضیه تحقیق به شرح زیر میباشد:
به منظور بررسی فرضیه تحقیق از آزمون  Tمستقل استفاده شد
فرضیه :بین میزان یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از محتوای
الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند
با دانش و مملمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق ساخته
آموزش دیدهاند ،تفاوف ممناداری وجود دارد
با توجه به ضریب اطمینان 0/95وس م ممناداری آزمون مقایسه
میانگینها ( )0/000که از مقدار پیش فر ( )0/05کمتر است ،فر
صفر (برابری میانگین میزان یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از
محتوای الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش
دیدهاند با دانش و مملمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق
ساخته آموزش دیده اند )،رد و فر مقابل (عدم برابری میانگین میزان
یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس
الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند با دانش و مملمانی
که بر اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق ساخته آموزش دیدهاند)،
پذیرفته میشود به عبارف دیگر ،میتوان چنین نتی ه گرفت :بین میزان
یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس
الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند با دانش و مملمانی
که بر اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق ساخته آموزش دیدهاند،
تفاوف وجود دارد ( ) P>0/05با توجه به میانگین یادگیری دو گروه ،و
با توجه به مقدار t=7/73بدست آمده ،مشخ میشود که میزان
یادگیری دانش و مملمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس
الگوی تولید چندرسانهای نئو و نئو آموزش دیدهاند کمتر از میزان
یادگیری دانش و مملمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانهای محقق
ساخته آموزش دیدهاند ،بدین ترتیب فرضیه پژوهش مورد تيیید قرار
میگیرد و میتوان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان  95درصد
به جاممه آماری تممیم داد (جدول )4
جدول  :4نتایج تحلیل آزمون تی
Difference
averages

Sig

Table 4: T-test results
Levene's test
Degrees
for equality
Amount
of
of variances
t
freedom
F
Sig

جدول  :3نتایج آزمون کولموگرو  -اسمیرنو
)H0: (p=0
)H0: (p≠0

Table 3: Results of the Kolmogrov-Smirnov test
Distribution of observations follows the normal
distribution
Distribution of observations does not follow the normal
distribution

Test result

Sig
value

Test
statistic

Variable

Normal
distribution

0.22

1.04

Student teachers' learning trained
by using e-content based on the
neo-multimedia production
model

Normal
distribution

0.53

0.80

Student teachers' learning who
are trained based on the model of
multimedia production
researcher

3.09

0.00

108

7.73

0.27

1.20

Statistical
index
Group
Student
'teachers
learning
trained in
the use of
electronic
content with
the neo
multimedia
production
model
Student
'teachers
learning who
are trained
based on the
model of
multimedia
production
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نتيجهگيری

مشارکت نویسندگان

این پژوهش با هد مقایسه تيریر محتوای الکترونیکی تولید شده مبتنی
بر الگوی چندرسانهای نئو و نئو با الگوی چند رسانهای محققساخته بر
یادگیری دانش و مملمان در آموزش برد هوشمند صورف گرفته است
در این پژوهش با طرح فرضیه پژوهشی به بررسی وجود تفاوف ممنادار
بین یادگیری دو گروه از دانش ومملمان در ارائه محتوای الکترونیکی در
دو روش مبتنی بر الگوهای تولید شده به وسیله محقق و الگوی نئو و
نئو پرداخته شد یافتههای پژوهش حاکی از تيیید فرضیه است که میزان
یادگیری در دو روش تفاوف وجود دارد؛ زمانی که از الگوی تولید محتوای
الکترونیکی چندرسانهای محقق ساخته در آموزش برد هوشمند استفاده
می شود یادگیری بیشتر از زمانی خواهد بود که از محتوای الکترونیکی
با الگوی چندرسانهای نئو و نئو استفاده میشود ،زیرا در الگوی محقق
ساخته از آموزش مستقیم و دستوری بنا به گفته [ ]18استفاده شده
است نتایج پژوهش [ ]26،27در بکار گیری الگوی آموزشی در یادگیری
همخوانی داشته است همچنین نتایج پژوهش با یافتههای پژوهشهای
[ ]4،19،20که نشان میدهد محتوای الکترونیکی تاریر مثبتی بر
یادگیری علمی در میان دانش ویان صر نظر از جنسیت دارد،
همخوانی داشته ،اما از آن ایی که الگوی چندرسانهای نئو و نئو با رویکرد
سازندهگرایی تولید شده است ،در مواردی که دانش و مملم هیچ گونه
آشنایی با محتوای نرمافزار و سخت افزار مورد بحث ندارد ،یادگیری
نسبت به آموزش مستقیم در مدف زمان تمیین شده ،کمتر خواهد بود
لذا با توجه به اهمیت و نقش یادگیری به واس ه محتوای الکترونیکی
برای دانش و مملمان ،بسیاری از افراد به ارائه و تولید محتوا با الگو عالقه
نشان نمیدهند و به آن توجه نمیکنند ،در حالی که همواره ارائه مبتنی
بر محتوای الکترونیکی براساس الگو ،طبق نتایج بدست آمده بیانگر موفق
بودن الگوی محقق ساخته در آموزش محتوایهای فنی و جدید برای
مخاطبان است ،بنابراین استفاده از الگوی مناسب برای بکارگیری
محتوای الکترونیکی ،فرصتی را برای درک عمیق تر محتوا فراهم
میکند ،پا باید تدابیری اندیشید و به کاربرد تا بتوان س م یادگیری
در دانشگاه فرهنگیان را ارتقا بخشید این کار عملیاتی نخواهد شد مگر
با مشارکت و همکاری متخییین تکنولوژی آموزشی و تولید محتوای
الکترونیکی ،تا بتوان روشهای آموزش محتوای الکترونیکی را با ارائه
الگوهای آموزشی ارائه داد در پایان پیشنهاد میگردد در تولید محتوای
الکترونیکی با موضوعاف نرمافزاری و یا موضوعاف کامالً جدید میتوان
الگوی تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای ارائه شده در این پژوهش
را بکار برد چرا که در آموزشهای الکترونیکی مبتنی بر نرمافزار که
مخاطب نقش اصلی در تولید محتوا به صورف الکترونیکی دارد ،به دلیل
جدید بودن و عدم آشنایی اولیه با موضوع ،تولید محتوا موفقیت چندانی
نخواهد داشت ،لذا در محتواهای ناآشنا ،عدم تسلط کامل مخاطب بر
موضوع ،آموزشهای مستقیم ،آموزش به مخاطبان جدیدالورود به
دورهها و محتواهای جدید ،الگوی چند رسانهای محقق ساخته بسیار
کاربرد خواهد داشت

نویسررنده اول (خدی ه علی آبادی) نقش راهنمایی ،نظارف و هدایت را
برعهده داشرتند و نویسرنده دوم ( حامد عباسری) اجرای پژوهش ،نگارش
مقاله ،تحلیل آمار و طراحی الگو را عهدهدار بودند

تشكر و قدردانی
این پژوهش با مساعدف و همکاری دانشگاه فرهنگیان استان زن ان
ان ام شده است ،لذا از مدیریت ،مماونین ،کارشناسان و کلیه دانش ویان
این دانشگاه تشکر و قدردانی میگردد

تعارض منافع
نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که در راب ه با انتشار مقالهی ارائه
شده به طور کامل از اخالق نشر از جمله سرقت ادبی ،سوز رفتار ،جمل
دادهها و یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز نمودهاند همچنین منافمی
ت اری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائهی ارر خود
وجهی دریافت ننمودهاند .هیچگونه تمار مناف توسط نویسندگان
بیان نشده است
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