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مقاله پژوهشی

تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر جو انگیزشی درک شده و
بهزیستی ذهنی دانشجویان
The Effect of Educational Multimedia Based on ASSURE's Model On
Perceived Motivational Atmosphere And Student's Mental Well-Being
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر جو انگیزشی درک شده و
بهزیستی ذهنی دانشجویان میباشد.
روش :روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است .جامعة آماری کلیه دانشجویان
کارشناسی رشته مدیریت عمومی دانشگاه پیامنور آران و بیدگل در سال  79-79میباشند که  96نفر از آنها به روش
نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه  36نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش
 8جلسه  1ساعته با استفاده از محیط چندرسانهای آموزش دیدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جو انگیزشی درک
شده سرمد ( )1376و بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ( )2662میباشد.
یافتهها :یافتههای پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس نشان داد چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر
جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی دانشجویان تأثیر دارد .چندرسانها ی آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر
مؤلفههای جو انگیزشی درک شده (پیگیری پیشرفت توسط فراگیران ،ارتقا یادگیری توسط مدرس ،پیگیری مقایسه
توسط فراگیران ،نگرانی در مورد اشتباهات و تمایل به مقایسه فراگیران توسط مدرس) و مؤلفههای بهزیستی ذهنی
(بهزیستی روانشناختی ،اجتماعی و هیجانی) دانشجویان تأثیر دارد.
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر چندرسانه ای آموزشی بر جو انگیزش درک شده و بهزیستی ذهنی در دانشجویان،
میتوان از چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور در جهت آموزش به یادگیرندگان در دروس و مقاطع تحصیلی
دیگر استفاده کرد.
کلید واژهها :چندرسانهای آموزشی ،الگوی آشور ،جو انگیزشی درک شده ،بهزیستی ذهنی ،دانشجویان.
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 .1مقدمه
از انگیزه بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی نام برده میباشد .گفته میشود در
صورت فقدان انگیزه در امر یادگیری غنیترین و بهترین برنامههای کارآموزی و آموزشی مثمرثمر
نخواهد بود .انگیزش بهعنوان عامل توجیهکننده تقویتکنندههای رفتار ،جهتگیری هدفهای رفتاری
و همچنین تعیینکنندههای میزان صرف زمان در فعالیتهای مختلف و یک متغیر تأثیرگذار در
پیشرفت تحصیلی دانشجویان محسوب میشود (برد .)2669 ،1جو انگیزشی نیز از متغیرهای اثرگذار
بر انگیزش درونی دانشجویان و محیطهای یادگیری آنان است .خلق جوّ انگیزشی مناسب میتواند
ادراک ،انگیزش و رفتار فراگیران را تحت تأثیر قرار دهد (گوتیرز 2و همکاران .)2616 ،در راستای
فعالیتهای آموزشی ،عالیق و انگیزهها ،مبحثی بسیار مهم در فرایند یاددهی-یادگیری است همچنین
باید در طراحی برای یادگیری ،انگیزه را بهعنوان علت و دلیل رفتار برگزینیم و آن را بهعنوان هدف
پژوهشی و نوعی پیشنیاز برای فعالیتهای تربیتی بدانیم (غفوری آثار و همکاران .)1371 ،جو
انگیزشی به درک فراگیر از شیوهها ،ساختارها و انتظارات بر میگردد که رشد هدفگرایی خاص را از
طریق انتقال بین شیوههای انگیزشی تکلیف گرا و خود گرا جهت میدهد (کاشانی .)1379 ،جو مدرسه
با فراهم کردن شرایط الزم برای ارتباط با دیگران ،استقالل و رقابت مثبت به دانش آموزان کمک
میکند تا احساس تعلق بیشتری به مدرسه و فعالیت آن داشته باشند (وانگ و اسکیل 2613 ،به نقل
از شیخاالسالمی و کریمیان پور .)1379 ،چندرسانهای آموزشی به دلیل استفاده از مجراهای ارتباطی
متنوع مانند متن ،گفتار ،تصویر ،موسیقی ،حرکت و  ...سبب جذابیت بیشتر برنامهها و افزایش انگیزه
در فراگیران میشود (امیرتیموری.)1379 ،
مدرسه یکی از حوزههای مهمی است که رشد مادامالعمر ،تجربیات زندگی بهینه و بهزیستی عمومی
را تسهیل میکند (النگ و هوبنر 2612 ،به نقل از قنبریطلب و همکاران .)1379 ،پژوهشهای
متعددی تأثیر جو روانی -اجتماعی کالس درس را بر پیشرفت تحصیلی و کارکرد بهزیستی عاطفی و
شناختی دانش آموزان نشان داده است (اسچنک و همکاران 2619 ،به نقل از ویسکرمی و همکاران،
 .)1378بهزیستی ذهنی بهعنوان مفهومی کلی و یکی از مفاهیم مرتبط با روانشناسی مثبت و حاصل
ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی میباشد (عالیپور و همکاران .)1379 ،بهزیستی ذهنی
به افراد کمک میکند تا نگاه متفاوتی به زندگی داشته باشند (فوی )2619 ،3به ارزیابیهای افراد با
توجه به ویژگیهای فردی و تجاربشان از خوب بودن زندگی خویش بهزیستی ذهنی گفته میشود که
مؤلفههای ارزیابی شناختی ،اجتماعی و هیجانی را دربرمیگیرد (دوما 2و همکاران .)2619 ،گنزالس
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کاراسکو 1و همکاران ( )2619اظهار میکنند افرادی که دارای بهزیستی ذهنی باال هستند ،هیجانهای
مثبت بیشتری را تجربه کردهاند و از اتفاقات پیرامون خودارزیابیهای مثبتی ارائه میدهند .همچنین
این افراد قادرند احساس تسلط باالتری بر شرایط داشته باشند و رضایت بیشتری از زندگی را تجربه
میکنند؛ اما در مقابل افرادی که بهزیستی ذهنی پایین را تجربه میکنند ،رویدادها و موقعیتهای
زندگی خود را ناخوشایند و منفی ارزیابی میکنند .با توجه به موارد عنوانشده میتوان گفت رسانهای
که حامل پیامهای آموزشی است میتواند با هیجانهای مثبتی همراه باشد که از طریق ارزیابیای
افراد با توجه به ویژگیهای فردی و تجربهای که از این تعامل رقم میخورد کمک شایانی به بهزیستی
ذهنی در حین گذر از این تجربه داشته باشند.
پژوهشها نشان میدهد روشهای آموزشی سنتی در پارهای موارد تا حدودی ناکارآمد هستند و
قدرت کافی برای تبیین و انتقال مطالب و مفاهیم جدید را به فراگیران ندارند و دانشجویان را به
یادگیرندگانی منفعل تبدیل کردهاند لذا بهرهگیری از فناوریهای نوینی که در دسترس قرار دارند
میتوانند راهگشا باشند (سپهریان و سعادتمند .)1372 ،موضوعات مورد آموزش را میتوان با استفاده
از صوت ،تصاویر ،ویدئو و پویانمایی به شیوهای نو به دانشجویان ارائه کرد (احمدلو.)1379 ،
چندرسانهای عبارت است از استفاده از رسانههای مختلف مانند متن ،طراحی ،گرافیک ،عکس ،صدا،
ویدئو ،انیمیشن در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام که در مقابل برنامههای صرفاً متنی بهکار
میرود (انوری .)1379 ،چندرسانهای یک برنامه تعاملی برای ارائه اطالعات به یادگیرندگان است که
ترکیبی از انواع رسانههای مختلف مانند متن ،تصاویر و صدا است ،در محیط یادگیری چندرسانهای،
مدرس نقش مهمی در هدایت ،حمایت از پیشرفتها و درک مطلب دانشجویان از محتوا دارد این بدان
معنی است که نقشی فراتر از ارائه صرف اطالعات به دانشجو دارد (ویار نر و سونیا.)2618 ،2
از قابلیتهای چندرسانهایها میتوان به درگیر کردن حواس چندگانه برای ایجاد یادگیری ،تمرین
بیشتر برای رسیدن به حد تسلط ،تسهیل مشارکت یادگیرندگان ،ایجاد تعامل بین کاربر و موضوع
آموزش اشاره کرد ،ازاینجهت توجه به طراحی محیط یادگیری چندرسانهای اهمیت فزایندهای یافته
است (مأل .)1379 ،از دیگر مزایای چندرسانهای حفظ و استمرار توجه فراگیر به مطالب درسی در
طول زمان تدریس میباشد .ازاینرو ارائه نرمافزارهای چندرسانهای به مدرس کمک میکند که از ارائه
طرحها ،شکلها ،رنگها بهخوبی بهرهگیری نماید و توجه فراگیر را به جریان کالس جلب نماید (گهواره
بند.)1379 ،
برای آموزش مؤثر گذر از طراحی دقیق اجتنابناپذیر است .طراحی آموزشی اثربخش ،نیز در گروه
تدبر و تفکر در فعالیتهای آموزشی است .آموزش و یادگیری مؤثر ،بدون بهرهگیری از طراحی آموزشی
محقق نخواهد شد و اتالف سرمایه را در نظامهای آموزشی بههمراه خواهد داشت (زارعی زوارکی،
1. Gonzalez-Carrasco&Et al
2. Wienerro&sonaya
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 .)1371در این تحقیق چندرسانهای آموزشی براساس الگوی طراحی آموزشی آشور تهیه شده است.
الگوی آشور در یکپارچهسازی رسانهها و تکنولوژی ارجح است .این الگو عالوهبر اینکه بهخوبی
سازمانیافته است ،بهعنوان یک استراتژی و ایده در طراحی و ارزیابی آموزش به مدرس کمک میکند
(اسد 1و همکاران .)2612 ،الگو آشور یک الگوی یادگیرنده محور است .با وجودی که خیلی از الگوهای
طراحی آموزشی از فناوری برای فعالیتهای آموزشی استفاده میکنند ،بااینحال مدل آشور
(تجزیهوتحلیل یادگیرندگان ،بیان استانداردها و اهداف ،انتخاب راهبردها ،رسانه و مواد ،بهکارگیری
تکنولوژی ،مشارکت یادگیرنده ،ارزیابی و تجدیدنظر) در خط مقدم قرار دارد (کراکیس 2و همکاران،
 .)2619این الگو برای یکپارچهسازی و ادغام نظریههای فناوری آموزش و پژوهش در عمل بسیار
مناسب است و مدرسان را قادر میکند تا فعالیتهای آموزشی خود را بهطور مؤثری طرحریزی کنند.
مراحل این الگو ،میزان انگیزه و یادگیری دانشجویان را افزایش میدهد .انگیزش موتور یادگیری است
و میتواند میزان یادگیری دانشجویان را به حداکثر برساند .بین انگیزش و یادگیری رابطهای دوسویه
برقرار است (دریکوندی و خزائی.)1371 ،
چندرسانهای های آموزشی میتوانند برنامههای سازمانیافتهای از تجارب یادگیری را برای افراد یا
گروهها فراهم آورند که در آنها تأکید ویژهای بر یادگیری از طریق حواس مختلف صورت میگیرد
(طهماسبیفرد و عبادی .)1379 ،چندرسانهای میتواند با ترکیب عناصر مختلف متن ،تصویر،
انیمیشن ،صدا و نیز بهرهگیری از اصول عملی ،امکان شکلدهی تجارب یادگیری دسته اول ،ایجاد
انگیزه یادگیری ،بهزیستی ذهنی ،صرفهجویی در وقت و ایجاد یادگیری سریعتر ،عمیق و پایدارتر را
فراهم کند (مت بی 3و همکاران.)2619 ،
نتایج پژوهش تقیپور و همکاران ( )1379با عنوان تأثیر چندرسانهای آموزش محیطزیست بر
میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی فراگیران پایه سوم ابتدایی نشان داد که یادگیری و
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با استفاده از چندرسانهای محیط زیستی ،آموزشدیده
بودند بیشتر از دانشآموزانی بود که با روش متداول در مدرسه آموزشدیده بودند .همچنین مطالعهی
طهماسبی فرد و عبادی ( )1379نشان میدهد که نرمافزار چندرسانهای علوم تجربی محقق ساختهی
آنها موجب افزایش انگیزش تحصیلی و یادگیری فراگیران پایه هشتم گردیده است .همچنین آموزش
از طریق این چندرسانهای بر انگیزش درونی و بیرونی آنها تأثیر مثبت داشته است .پژوهش جنگی
زهی شستان و همکاران ( )1379نیز حاکی از آن است که استفاده از چندرسانهای آموزشی بر
یادگیری ،انگیزه و مشارکت فراگیران کمتوان ذهنی در درس ریاضی تأثیرگذار است .صالحی نژاد و
همکاران ( )1379پژوهشی با عنوان اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار چندرسانهای ساخت
نقشة ذهنی بر مهارتهای شناختی درس علوم در فراگیران دختر پایة هشتم انجام دادند .نتایج تحقیق
1. Asad
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3. Mtebe
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نشان داد ،فراگیرانی که بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار ساخت نقشة ذهنی را آموزش دیدند ،نمرة
باالتری در مهارتهای شناختی کل و همچنین در کلیة سطوح مهارتهای شناختی بهویژه مهارتهای
(یادآوری ،فهمیدن ،کاربستن ،تحلیل) کسب کردند.
1
تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور همچون پژوهش نورول حسنا و علی فیانی ( )2617با
عنوان تدوین چندرسانهای برای بهبود انگیزه یادگیری فراگیران در مطالعه ریاضیات اقتصاد نشان داد
که استفاده از چندرسانهای میتواند انگیزه یادگیری فراگیران را برای مطالعه ریاضیات اقتصاد بهبود
بخشد .اثرات فناوری در آموزش ریاضی نیز نشان میدهد فناوری بر موفقیت ،انگیزش و نگرش
یادگیرندگان تأثیر مثبتی دارد (هیگنز 2و همکاران .)2617 ،پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین
سبکهای شناختی ،انگیزش پیشرفت و موفقیت تحصیلی با استفاده از راهبردهای آموزشی
چندرسانهای و آموزش سنتی توسط شارما و رنجان )2618( 3صورت گرفت نتایج نشان داد که رابطه
مثبت و معنیداری بین متغیرهای سبکهای شناختی ،انگیزش پیشرفت و موفقیت تحصیلی با استفاده
از راهبردهای چندرسانهای وجود دارد .در ارتباط با اثرات کاربرد چندرسانهای برای استفاده از کتابخانه
در آموزش انگیزش یادگیری و رضایت از یادگیری پژوهش یو 2و همکاران ( )2618حاکی از آن است
که ارتباط معنیداری بین کاربرد چندرسانهای برای آموزش استفاده از کتابخانه و انگیزه یادگیری و
رضایت از یادگیری وجود دارد و بین انگیزه یادگیری و رضایت از یادگیری نیز رابطه معنیداری وجود
دارد.
با توجه به مطالعات و پیشینههای مذکور ،توجه به بعد عاطفی و انگیزشی نظام آموزشی و ایجاد
نگرش مثبت و افزایش انگیزه در یادگیرندگان نسبت به فرایند یادگیری از سوی بسیاری از مراکز
آموزشی دنیا نادیده گرفته شده است و ایجاد دانش ،توانایی و بهبود ذهنی و در کل تقویت بعد شناختی
در فراگیران هدف بوده است ،این در حالی است که جو و موقعیت یادگیری را نمیتوان جدای از
موقعیت آموزشی در نظر گرفت ،درواقع انگیزش و عالقه فراگیران نسبت به محیط یادگیری و موضوع
آموزش ،مدرس و هر آنچه به فرایند یادگیری مربوط میشود بهطور معنیداری مستقیماً بر عملکرد
یادگیرندگان تأثیر میگذارد .پس نظام آموزشی باید به دنبال راهکارهای مؤثری برای تحریک انگیزه
و عالقه یادگیرندگان در فرایند یادگیری باشد (هومن و ویگل)2666 ،1؛ بنابراین باید به پژوهش در
راستای متغیرهای تأثیرگذاری همچون جو انگیزشی و بهزیستی ذهنی پرداخته شود .نرمافزارهای
آموزشی و چندرسانهای ها در تسهیل امر یادگیری و پیشبرد اهداف آموزشی نقش پررنگی ایفا کردهاند،
اما بعد طراحی آموزشی و انتخاب الگوی مناسب ،در مؤثر بودن آنها امری ضروری است؛ بنابراین،
1. Nurul Hasana & Alifiani
2. Higgins
3. Sharma & ranjan
4. Yu
5. Homan & Wigel
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انتخاب الگوی مناسب برای ادغام فناوریهای نوین در آموزش با توجه به نوع محتوا ،مخاطبان و
زمینهی مورداستفاده امری حیاتی است ،بهعبارتدیگر میتوان گفت الگوی طراحی آموزشی ،عناصر
مختلف طراحی آموزشی را باهم ادغام میکند و بهصورت یکپارچه عمل میکند .مروری بر پژوهشهای
صورت گرفته نشان میدهد از ظرفیتهای الگوی آشور در پیادهسازی آموزش و بخصوص آموزش عالی
کمتر استفاده شده است .پژوهش پیش رو از یک چندرسانهای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی به
نام آشور بهره گرفته است .مدرسان و اساتید مراکز آموزش عالی با استفاده از این الگو میتوانند با
اطمینان بیشتر آموزشی اثربخش را برای مخاطبان خود تدارک ببینند .نکته اتکا این الگو ضرورت
بهرهگیری از رسانههای آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری میباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی آشور بر بهزیستی ذهنی و جو انگیزشی
درک شده در دانشجویان پیام نور است.
 .2روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل استفادهشده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور آران و بیدگل در مقطع
کارشناسی در رشته مدیریت عمومی میباشند که در سال تحصیلی  79-79مشغول به تحصیل بودند
و از بین آنها  96نفر با روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند و به روش تصادفی
در دو گروه آزمایش ( 36نفر) و کنترل ( 36نفر) جایگزین شدند .در این پژوهش ابتدا پیشآزمون جو
انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی در دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد .گروه آزمایش در طی
هشت جلسه بهمدت  1ساعت مباحث مبانی سازمان و مدیریت با استفاده از فناوری چندرسانهای
آموزشی و با کاربرد الگوی آشور از طریق نرمافزار کپتیویت ساختهشده بود را آموختند و در گروه
کنترل همان موضوعات درسی اما بدون استفاده از فناوری چندرسانهای آموزشی و بهصورت سنتی
آموزش داده شد و در پایان پسآزمون جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی بر روی آزمودنیها
اجرا شد و دادهها گردآوری و تجزیهوتحلیل شد .جدول  1گامها مباحث با استفاده از چندرسانهای
آموزشی محقق ساخته را نشان میدهد.
جدول  :1گامهای الگوی آشور برای درس مبانی سازمان و مدیریت

گام اول تحلیل
ویژگیهای
یادگیرندگان

درون داد :تحلیل ویژگیهای یادگیرندگانی که با مباحث درس مبانی سازمان و مدیریت آشنا نیستند.
برون داد :یادگیرندگانی که پس از طی دوره آموزشی قادر خواهند بود در آزمون مباحث درس مبانی
سازمان و مدیریت موفق شوند.
ویژگیهای عمومی :الف :دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی با محدوده سنی ( 17-22سنخیت
ازنظر سن و سطح سواد)
ب :ویژگی خاص یادگیرندگان :آشنایی مقدمانی فراگیران با مدیریت سازمانی و رفتاری بهعنوان دانش
و مهارتهای پیشنیاز برای یادگیری مطلب جدید ،نگرش مخاطبان دربارة موضوع آموزشی و میزان
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آشنایی آنان با درس جدید ،آشنایی با چگونگی بهرهگیری از رسانه ،عالقه به یادگیری این مبحث با
استفاده از چندرسانهای
ج :سبکهای یادگیری :برای توجه به سبکهای یادگیری مختلف از روش تلفیقی مثل روشهای دیداری
و شنیداری با استفاده از تجهیزات و چندرسانهای و  ...برای آموزش استفاده گردید یعنی هم از فعالیت
مدرس در کالس و هم از امکانات چندرسانهای بهره گرفته شد.

گام دوم بیان
هدفهای آموزشی

گام سوم انتخاب
روشها ،رسانهها و
مواد آموزشی

گام چهارم
بهکارگیری رسانهها
و مواد آموزشی

گام پنجم مشارکت
یادگیرندگان

گام ششم ارزشیابی
و بازنگری آموزشی

هدف کلی
آشنایی دانشجویان با مبانی سازمان و مدیریت
اهداف عملکردی
از دانشجویان انتظار میرود در آزمون کتبی بدون کمک استاد برنامهریزی در مدیریت ،انواع برنامهریزی
رسمی و غیررسمی و فرآیند برنامهریزی (بیانیه مأموریت ،اهداف ،برنامهها و اجرا) نحوه سازماندهی در
مدیریت ،فرایند سازماندهی ،واحدها و ساختارهای سازمانی ،تعریف هماهنگی در مدیریت و انواع
هماهنگی (عمودی ،افقی و مورب) ،تعریف رهبری ،نظریات رهبری (رفتاری ،موقعیتی و اقتضائی و نظریه
جایگزینهای رهبری) ،تعریف کنترل ،فرایند کنترل ،انواع کنترل (آیندهنگر یا پیشگیرانه ،همزمان،
گذشتهنگر) و ابزارهای کنترل ،تعریف خالقیت ،مراحل خالقیت ،انواع خالقیت (فردی و گروهی) ،ویژگی
مدیران خالق و موانع خالقیت (فردی و اجتماعی) ،نظریههای کالسیک ،نظریه مدیریت علمی ،نظریه
مدیریت اداری ،نظریه مدیریت بوروکراتیک و نظریات نئوکالسیک ،تعریف ارتباطات ،انواع ارتباط
(غیرکالمی و کالمی) ،فرایند ارتباطات ،ارتباط رسمی و غیررسمی ،موانع ارتباطات و روشهای حذف
موانع ارتباطی را توضیح دهند.
 .1روش سخنرانی :مدرس به تدریس در طی جلسات پرداخت و نکات کلیدی را به روی تختهسیاه
یادداشت کرد .در این میان فرصت طرح پرسش مناسب برای درگیر کردن دانشجویان در مبحث آموزشی
برای رسیدن به هدف توسط مدرس اجرا شد.
 .2ارائه آموزش با چندرسانهای :برای دسترسی راحتتر از نرمافزار دو خروجی با فرمتهای مختلف که
قابلیت استفاده با تلفن همراه و رایانه داشته باشند در اختیار دانشجویان قرار گرفت (در این روش
آموزش ،دانشجویان مطلب را با دقت باالتری دنبال میکردند چراکه امکان نمایش محتوا با دفعات زیاد
و متناسب با نیاز دانشجو در اختیار او قرار میگرفت)
 .3انتخاب رسانهها :مدرس ،سی دی آموزشی ،رایانه ،فیلم
 .2انتخاب مواد آموزشی در دسترس :کتاب ،تخته و ماژیک
بررسی چندرسانهای تولیدشده
آمادهساز ی محیط آموزشی :استفاده از یک رایانه در کالس درس و اطمینان از اینک مشکلی در اراده
نرمافزار وجود ندارد.
آمادهسازی مخاطبان :قبل از شروع آموزش باید فراگیران را برای آموزش آماده کنیم .آنها را از چگونگی
آموزش ،زمان آموزش ،نحوه ارزشیابی و ...مطلع سازیم و در آنها انگیزه و روحیه نشاط ایجاد کنیم تا
کامالً برای شروع آموزش آماده شوند.
در این مرحله یادگیرندگان با استفاده از نرمافزار به یادگیری میپردازند تا خطاها و اشتباهاتشان تصحیح
شود برای این کار بعد از هر جلسه و رجوع به نرمافزار مربوطه اشکاالت خود را سر کالس مطرح
میکردند در این راستا خطا و اشتباهاتشان تصحیح شد.
ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان :آزمون کتبی شامل سؤاالت چندگزینهای و تشریحی از محتوای آموزشی
ارزشیابی فرایند آموزشی :به هنگام آموزش مشکالتی مانند قطع برق اتفاق افتاد که در دفعات بعدی
تمهیدات الزم صورت گرفت.
در پایان آموزش بعد از ارزشیابی و شناخت مشکالت و کاستیها موجود در آموزش بعدی باید اقدام به
اصالح و بازبینی کل فرایند آموزش کنیم.
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 .1-2ابزارهای پژوهش

 .1پرسشنامه جو انگیزش درک شده :پرسشنامه جو انگیزشی درک شده توسط سرمد ()1376
طراحیشده است .این مقیاس دارای  17گویه و  1مؤلفه میباشد که با یک مقیاس لیکرت پنجدرجهای
(کامالً مخالف تا کامالً موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا  1است .کامالً مخالف امتیاز  ،1مخالف
 ،2ممتنع  ،3موافق  2و کامالً موافق  1میباشد .حداقل امتیاز ممکن  17و حداکثر  71خواهد بود.
این پرسشنامه شامل مؤلفه پیگیری پیشرفت توسط دانشآموزان ،مؤلفه ارتقای یادگیری توسط استاد،
مؤلفه پیگیری مقایسه توسط فراگیران ،مؤلفه نگرانی در مورد اشتباهات و مؤلفه تمایل به مقایسه
یادگیرندگان توسط مدرس میباشد .در پژوهش سلطانی عربشاهی و همکاران ( )1372روایی
پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است و پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ باالی  6/96بهدست آمده است درنتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است .در
پژوهش حاضر ،جهت بررسی پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای نمره کل
پرسشنامه  6/87به دست آمد.
 .2پرسشنامه بهزیستی ذهنی :این پرسشنامه توسط کی یز و همکاران در سال  2662طراحی شده
است .این پرسشنامه از سه بعد بهزیستی هیجانی  12سؤال ،بهزیستی روانشناختی  18سؤال و
بهزیستی اجتماعی  11سؤال تشکیلشده است .این پرسشنامه توسط گلستانی بخت روی  19آزمودنی
اجرا و اعتبار یابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را /98؛ و مقیاسهای فرعی آن
را که شامل بهزیستی هیجانی  ./99بهزیستی روانشناختی /92؛ و بهزیستی اجتماعی  ./99گزارش
کرده است .در این پرسشنامه ضریب همسانی درونی براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه /86؛
و برای مقیاسهای فرعی آن بهترتیب گفتهشده /86 ،./ 89؛ و  ./91را گزارش داده است .تمناییفر و
معتقدیفر ( )1372ضریب همسانی درونی براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه /93؛ و برای
مقیاسهای فرعی آن بهترتیب  ،./96،./ 21و  ./91بهدستآمده است .در پژوهش حاضر ،جهت بررسی
پایایی این ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای نمره کل پرسشنامه  6/79بهدست
آمد.
 .3یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار
و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد .برای توصیف و تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSS 23استفاده گردید.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمودنی در متغیر جو انگیزشی
درک شده
عضویت گروهی
نوع آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

متغیر وابسته
نمره کل
پیگیری پیشرفت
توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط
مدرس
پیگیری مقایسه توسط
فراگیران
نگرانی در مورد
اشتباهات
تمایل به مقایسه
فراگیران توسط مدرس
نمره کل
پیگیری پیشرفت
توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط
مدرس
پیگیری مقایسه توسط
فراگیران
نگرانی در مورد
اشتباهات
تمایل به مقایسه
فراگیران توسط مدرس

آزمایش

کنترل

M
99/39

SD
1/27

M
99/73

SD
2/97

کجی

کشیدگی

-6/22

-6/69

19/73

1/89

11/89

1/81

-6/21

-6/91

19/79

2/26

19/89

2/99

-6/26

-6/38

13/19

1/72

12/96

1/28

-6/83

6/16

11/16

2/21

11/76

1/98

-6/13

6/87

13/86

2/27

13/96

1/79

6/12

6/16

83/16

9/17

99/73

2/92

-6/61

-6/32

18/16

2/61

19/16

2/16

-6/29

-6/12

18/96

2/26

19/29

2/16

-6/23

-6/69

12/96

2/69

12/86

1/92

-6/97

6/31

19/93

2/28

11/83

1/81

6/27

-6/68

11/69

2/22

13/73

2/19

6/91

-6/16

جدول ( )2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه را در متغیر جو
انگیزشی درک شده را در دو مرحلة اندازهگیری نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون
این متغیر در گروه آزمایش بهترتیب  99/39و  1/27و در گروه کنترل بهترتیب  99/73و  2/97بود.
میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه آزمایش بهترتیب  83/16و  9/17و در گروه
کنترل بهترتیب  99/73و  2/92بود.
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمودنی در متغیر
بهزیستی ذهنی
عضویت گروهی
نوع آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

آزمایش

متغیر وابسته
بهزیستی ذهنی
بهزیستی هیجانی
بهزیستی اجتماعی
بهزیستی
روانشناختی
بهزیستی ذهنی
بهزیستی هیجانی
بهزیستی اجتماعی
بهزیستی
روانشناختی

کنترل

کجی

کشیدگی
-6/21
-6/12
6/91

M
172/26
26/26
88/96

SD
19/99
9/13
7/72

M
187/16
37/83
89/63

SD
21/99
8/28
7/37

6/22
6/39
6/73

93/36

8/13

92/93

8/19

6/93

6/26

263/83
72/39
22/89

19/81
7/82
9/26

187/89
89/99
37/29

21/91
16/61
8/21

-6/21
6/11
6/79

-6/32
-6/19
1/16

99/96

8/31

93/93

8/69

6/28

-6/12

جدول ( )3میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه را در متغیر بهزیستی
ذهنی و مؤلفههای آن را در دو مرحلة اندازهگیری نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار در میانگین
و انحراف معیار در پیشآزمون این متغیر در گروه آزمایش بهترتیب  172/26و  19/99و در گروه
کنترل  187/16و  21/99بود .میانگین و انحراف معیار در پسآزمون این متغیر در گروه آزمایش
بهترتیب  263/83و  19/81و در گروه کنترل بهترتیب  187/89و  21/91بود.
فرضیه اصلی اول پژوهش :استفاده از چندرسانهای آموزشی بر جو انگیزشی درک شده در دانشجویان پیام
نور تأثیر دارد.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه متغیر جو انگیزشی درک شده بین دو گروه
منبع تغییرات
پیشآزمون
گروه
خطا
کل

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

1212/32
23/72
197/19
312617/66

1
1
13
96

F
398/73
93/23

سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آزمون

6/661
6/661

6/89
6/18

1/66
1/66

با توجه به نتایج جدول ( ،)F=93/23 P<6/61( )2پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین
گروه آزمایش و کنترل در متغیر جو انگیزشی درک شده معنیدار است؛ با در نظر گرفتن
محدودیتهای پژوهش میتوان نتیجه گرفت چندرسانهای آموزشی مبتنی بر آشور بر جو انگیزشی
درک شده دانشجویان تأثیر دارد .با توجه بهاندازه اثر 18 ،درصد از تغییرات متغیر جو انگیزشی درک
شده توسط چندرسانهای آموزشی مبتنی بر آشور تبیین میشد.
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فرضیه اصلی دوم پژوهش :استفاده از چندرسانهای آموزشی بر بهزیستی ذهنی در دانشجویان پیام نور تأثیر
دارد.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای مقایسه متغیر بهزیستی ذهنی بین دو گروه
منبع

مجموع

درجه

تغییرات

مجذورات

آزادی

پیشآزمون
گروه
خطا
کل

26228/76
1361/98
191/71
2327881/66

1
1
13
96

F
1769/77
123/19

توان

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

آزمون

6/661
6/661

6/79
6/97

1/66
1/66

با توجه به نتایج جدول ( )1و پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل
در متغیر بهزیستی ذهنی معنیدار است؛ با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش میتوان نتیجه
گرفت چندرسانهای آموزشی مبتنی بر آشور بر بهزیستی ذهنی دانشجویان تأثیر دارد .با توجه بهاندازه
اثر 97 ،درصد از تغییرات متغیر بهزیستی ذهنی توسط آموزش مبتنی بر آشور تبیین میشد.
فرضیۀ فرعی اول :چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آموزشی آشور بر مؤلفههای جو انگیزشی
درک شده دانشجویان پیام نور آران و بیدگل تأثیر دارد.
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متغیر وابسته

شریفاتی و همکاران

توان آماری
1/66
1/66
1/66
1/66
1/66
6/73
6/77
6/77
1/66

میزان تأثیر
6/97
6/89
6/82
6/86
6/81
6/17
6/32
6/29
6/39

معناداری
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661

F
267/23
391/26
223/21
222/11
236/62
12/91
21/99
17/28
36/86
16/68

درجه آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

مجموع
مجذورات
192/21
223/72
118/97
181/97
212/79
16/38
11/28
7/21
21/91
7/22

پیگیری پیشرفت توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط مدرس
پیگیری مقایسه توسط فراگیران
نگرانی در مورد اشتباهات
تمایل به مقایسه فراگیران توسط
مدرس
پیگیری پیشرفت توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط مدرس
پیگیری مقایسه توسط فراگیران
نگرانی در مورد اشتباهات
تمایل به مقایسه فراگیران توسط
مدرس
پیگیری پیشرفت توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط مدرس
پیگیری مقایسه توسط فراگیران

نگرانی در مورد اشتباهات

6/662

23/92
31/79
21/88
22/22
27/13

6/19

13
13
13
13
13

19819/66
19929/66
13199/66
19193/66

6/89

جدول  :6نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در مؤلفههای جو انگیزشی درک شده

منبع تغییرات

پیشآزمون

عضویت گروهی

خطا

کل

96
96
96
96

12722/66

تمایل به مقایسه فراگیران توسط
مدرس
پیگیری پیشرفت توسط فراگیران
ارتقا یادگیری توسط مدرس
پیگیری مقایسه توسط فراگیران
نگرانی در مورد اشتباهات
تمایل به مقایسه فراگیران توسط
مدرس
96
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نتایج جدول ( )9نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در مؤلفة پیگیری پیشرفت
توسط فراگیران ،در مؤلفة ارتقا یادگیری توسط مدرس ،در مؤلفة پیگیری مقایسه توسط فراگیران ،در
مؤلفة نگرانی در مورد اشتباهات ،در مؤلفة تمایل به مقایسة فراگیران توسط مدرس ،تفاوت معنیداری
بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگینهای
تعدیلشده و با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش میتوان گفت چندرسانهای آموزشی مبتنی بر
آشور بر مؤلفههای جو انگیزشی درک شده دانشجویان تأثیر دارد.
فرضیۀ فرعی دوم :چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی آموزشی آشور بر مؤلفههای بهزیستی ذهنی
دانشجویان پیام نور آران و بیدگل مؤثر است.
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مجموع مجذورات

متغیر وابسته

درجه

هیجانی
روانشناختی
اجتماعی
هیجانی
روانشناختی
اجتماعی
هیجانی
روانشناختی
اجتماعی
هیجانی
روانشناختی

اجتماعی

آزادی

2272/92
2111/81
2169/28
133/28
123/16
99/29
368/12
211/32
281/92
161628/66
278916/66
218231/66

معناداری
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661
6/661

F
222/91
768/13
282/99
23/99
112/29
12/92

شریفاتی و همکاران

توان
آماری
1/66
1/66
1/66
6/77
1/66
6/79

میزان
تأثیر
6/87
6/72
6/87
6/36
6/99
6/21

جدول  :7نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه در مؤلفههای بهزیستی ذهنی
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منبع تغییرات

پیشآزمون

عضویت گروهی

خطا

کل

1
1
1
1
1
1
11
11
11
96
96
96
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نتایج جدول ( )9نشان میدهد که بعد از کنترل اثرات پیشآزمون ،در مؤلفة بهزیستی هیجانی
تفاوت معنیداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت .با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و
میانگینهای تعدیلشده و با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش میتوان گفت چندرسانهای آموزشی
مبتنی آشور بر مؤلفههای بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر چندرسانهای آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی
دانشجویان است.
نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد چندرسانهای آموزشی مبتنی بر آشور بر جو انگیزشی درک
شده و بهزیستی ذهنی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت عمومی تأثیر داشته است .نتایج
فرضیه اصلی پژوهش با پژوهش تقیپور و همکاران ( ،)1379صالحینژاد و همکاران (،)1379
طهماسبیفر و عبادی ( ،)1379صالحینژاد و همکاران ( ،)1379جنگیزهی شستان و همکاران
( ،)1379هادیلو ( ،)1371امیر تیموری ( ،)1372نورول حسنا و همکاران ( ،)2617هیگنز و همکاران
( ،)2617شارما و رنجان ( ،)2618یو و همکاران ( ،)2618شی ( ،)2619مت بی و همکاران (،)2619
لی و همکاران ( )2612همسو میباشد .در تبیین فرضیه اصلی پژوهش میتوان گفت در اولین مرحله
از الگو یعنی تجزیهوتحلیل فراگیران ،یادگیرندگان باید شناخته شوند که این کار از طریق تحلیل
یادگیرندگان صورت میگیرد .در تبیین یافتهها میتوان گفت این مرحله درک اهمیت فعال بودن
یادگیرنده در جریان آموزش و یادگیری را نشان میدهد .مشارکت یادگیرندگان امکان بازخورد را برای
یادگیرنده برای بررسی صحتوسقم فعالیت و درک میزان یادگیری خود فراهم میکند .از طریق الگوی
آشور میتوان یادگیرنده را به فعالیت واداشت ،در مباحث درسی از مشارکتشان استفاده کرد و بر
میزان یادگیری و انگیزش آنها افزود .ششمین گام از الگوی آشور یعنی ارزشیابی و بازنگری آموزشی
میتوان گفت ،بعد از تدریس موضوعات موردنظر ،ارزشیابی اثربخشی انجام میگیرد .الگوی آشور به
سبب داشتن مرحله ارزشیابی میتواند در افزایش انگیزش و یادگیری و سطح انگیزش یادگیرندگان
مثمر ثمر باشد و باعث افزایش موارد عنوانشده شود .نتایج پژوهش صالحی نژاد و همکاران (،)1379
صالحی نژاد و همکاران ( ،)1379شارما و رنجان ( ،)2618شی ( ،)2619لی و همکاران ()2612
نشاندهنده تأثیر چندرسانهای آموزشی بر بهزیستی ذهنی و مهارتهای شناختی میباشد .یادگیری
فعال مستلزم بهکارگیری مجموعهای هماهنگ از فرایندهای شناختی در طول یادگیری است .هر
یادگیری که به دنبال تحریکهای حسی ایجاد میشود مستلزم ایجاد عملکردها و فعالیتهای ذهنی
است که در مغز صورت میگیرد ،لذا از چندرسانهای بهعنوان فناوری در جهت یادگیری استفاده
میشود که بر ذهن تأثیر میگذارد (رستگارپور و همکاران.)1387 ،
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شریفاتی و همکاران

نتایج فرضیه فرعی اول پژوهش نیز نشان داد چندرسانهای آموزشی بر مؤلفههای جو انگیزشی
درک شده (پیگیری پیشرفت توسط فراگیران ،ارتقا یادگیری توسط مدرس ،پیگیری مقایسه توسط
فراگیران ،نگرانی در مورد اشتباهات ،تمایل به مقایسه فراگیران توسط مدرس) در دانشجویان مقطع
کارشناسی رشته مدیریت عمومی تأثیر داشته است نتایج این پژوهش با پژوهش تقیپور و همکاران
( ،)1379طهماسبی فر و عبادی ( ،)1379جنگی زهی شستان و همکاران ( ،)1379هادیلو (،)1371
امیر تیموری ( ،)1372نورول حسنا و همکاران ( ،)2617هیگنز و همکاران ( ،)2617شارما و رنجان
( ،)2618یو و همکاران ( ،)2618مت بی و همکاران ( )2619همسو میباشد .در تبیین این فرضیه
میتوان گفت پژوهشها نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی فراگیرانی که به روش چندرسانهای
آموزش دیدند ،بیشتر از روش متداول (سنتی) است (عساکره  .)1379نتایج پژوهش عبدالمحمدی
( )1379نشان داد در میزان پیشرفت تحصیلی و یاد داری گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود
دارد بهطوریکه بهکارگیری نرمافزار چندرسانهای در آموزش مفاهیم مطالعات اجتماعی در
دانشآموزان پایه پنجم مؤثرتر از روش سنتی بوده است .در زمینه مؤلفه ارتقاء یادگیری توسط مدرس
میتوان گفت ویژگیهای نرمافزارهای چندرسانهای که سبب افزایش یادگیری میشوند عبارتند از:
کنترل فرایند یادگیری توسط فراگیر و درنتیجه کاهش خطا و اشتباهات ،سازگار بودن با سبکهای
مختلف یادگیری (زارعی زوارکی و جعفرخانی ،)1388 ،ایجاد انگیزه در یادگیرندگان ،امکان مرور
مجدد ،استفاده از حواس بیشتر برای یادگیری و درنتیجه مقایسه هر فراگیر براساس پیشرفت و سرعت
یادگیری خودش و مقایسه فراگیران با یکدیگر براساس ارزشیابی مدرسان (عسگری و خاقانی زاده،
 ،)1388تعاملی بودن (امیر تیموری )1387 ،و مؤثر بودن در افزایش میزان تمرکز ،توجه ،قدرت تخیل،
خالقیت ،انگیزه و عملکرد فراگیران (تمجید تاش1376 ،؛ کناتی و ژائو2662 ،1؛ کیم و همکاران،2
2667؛ کتامو و سومینن.)2616 ،3
نتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد چندرسانهای آموزشی بر مؤلفههای بهزیستی ذهنی
(بهزیستی روانشناختی ،بهزیستی اجتماعی و بهزیستی هیجانی) در دانشجویان مقطع کارشناسی
رشته مدیریت عمومی تأثیر داشته است ( .)P>6/661نتایج فرضیه فرعی دوم پژوهش با پژوهش
صالحی نژاد و همکاران ( ،)1379صالحینژاد و همکاران ( ،)1379شارما و رنجان ( ،)2618شی
( ،)2619لی و همکاران ( )2612همسو میباشد .در تبیین فرضیه فرعی دوم میتوان گفت که از
آموزش مبتنی بر نرمافزار میتوان برای ارتقای عملکردهای شناختی ازجمله سرعت پردازش اطالعات
دانشآموزان استفاده کرد (صالحینژاد و همکاران  .)1379نتایج این تحقیق نشان داد ،فراگیرانی که
بستة آموزشی مبتنی بر نرمافزار ساخت نقشة ذهنی را آموزش دیدند ،نمرة باالتری در مهارتهای
شناختی کل و همچنین در کلیة سطوح مهارتهای شناختی بهویژه مهارتهای (یادآوری ،فهمیدن،
1. Conati & Zhao
2. Kim
3. Ketamo & Suominen
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کاربستن ،تحلیل) کسب کردند .در زمینه مؤلفه بهزیستی اجتماعی میتوان گفت نتایج پژوهش مرادی
و زارعی زوارکی ( )1371نشان داد که در دانشآموزان  9تا  11ساله دارای اختالل یادگیری ،آموزش
رفتارهای اجتماعی به کمک نرمافزار چندرسانهای بهطور معناداری عزتنفس آنها را افزایش داده
است.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد چندرسانهای آموزشی بر جو انگیزشی درک شده و
بهزیستی ذ هنی دانشجویان تأثیر دارد و باعث افزایش جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی در
دانشجویان میشود .آموزش امروز ،نیازمند روشهای نوینی است که بتواند مطالب را در حداقل زمان
و با بیشترین تأثیرگذاری به یادگیرنده تعلیم دهد (حسینی و اکبرآبادی .)1371 ،امروزه ،پژوهشها بر
فناوریهای نوین یادگیری و مقدار تأثیرگذاری آنها بر یادگیری متمرکزشده است (جانسون 1و
همکاران)2619 ،؛ اما استفاده از الگوی آشور با توجه به متغیر بودن فناوریها در محیطهای یادگیری
و تأکید این الگو بر استفاده از رسانهها در امر یادگیری کمتر موردتوجه قرارگرفته است؛ بنابراین از
مزیتهای استفاده چندرسانهای ها در کالس باال بردن انگیزه فراگیران برای مشارکت ،فردی کردن
آموزش و یادگیری ،تمرکز بیشتر بر یادگیرنده ،افزایش مهارت ذهنی و بهزیستی ذهنی ،تعامل
یادگیرنده با یادگیرنده و یادگیرنده با محتوا ،احساس خودکارآمدی و باالرفتن خودپنداره مثبت ،تحقق
اهداف باالی شناختی و ...میباشد .مهمترین محدودیت پژوهش حاضر آشنایی محدود اساتید و
دانشجویان با نحوه استفاده از فناوریهای نوین در کالس درس است ،همچنین محدود بودن جامعه
آماری به دانشجویان مقطع کارشناسی ،استفاده صرف از پرسشنامه و عدم استفاده از دیگر روشهای
گردآوری دادهها مثل مشاهده و مصاحبه از دیگر محدودیتهای این پژوهش میباشد .به اساتید و
مدرسان پیشنهاد میشود با کاربرد ابزار و فناوریهای نوین آشنا شوند تا ضمن تلفیق فناوریهای
نوین با روشهای سنتی تدریس موجبات ایجاد برابری شرایط آموزشی را در مناطق مختلف به وجود
آورند .جهت بهبود جو انگیزشی و بهزیستی ذهنی ،ابتدا اصول و مفاهیم را به دانشجویان و فراگیران
آموزش دهند و سپس همراه با روش سنتی و بهعنوان مکمل از چندرسانهای آموزشی برای مهارتهای
عملی و کاربردی استفاده کنند .پیشنهاد میشود در طراحی چندرسانهای آموزشی به سه عامل دانش
قبلی و تس لط یادگیرنده ،طراحی و نوع ارائه محتوا ،دشواری و میزان تعامل عناصر تشکیلدهنده
محتوای آموزشی توجه شود.

1. Johnson
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