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  10/10/90تاريخ پذيرش:   28/3/90تاريخ وصول: 

  چكيده
اي و سخنراني بر ميـزان   ده از روش آموزش چندرسانهتأثير استفا«هدف از اين پژوهش، بررسي 

آمـوزان مراكـز آمـوزش از راه دور     پيشرفت تحصيلي(انگيزش دروني و بيروني) دانـش  انگيزش
بـين  بوده است. فرض اصلي پژوهش بر اين باور متكي است كـه   »)3شهر تهران در درس عربي(

(دروني و  نگيزش پيشرفت تحصيليتأثير بكارگيري روش آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر ا
آموزان دختر پايه سوم رشته علـوم انسـاني مراكـز آمـوزش از راه      ) دانش3بيروني) درس عربي(

اين پژوهش بـه لحـاظ ماهيـت،     تفاوت وجود دارد. 1388-89دور شهر تهران در سال تحصيلي 
زمايشـي قـرار   هـاي آ  هاي آن از نوع كاربردي اسـت و در زمـره طـرح    موضوع، اهداف و فرضيه

آمـوزان دختـر پايـه سـوم رشـته علـوم انسـاني مراكـز          دارد. جامعه آماري پژوهش را كليه دانش
مشغول به تحصيل بودند، تشكيل  1388-89آموزش از راه دور شهر تهران كه در سال تحصيلي 

اي  اي چند مرحلـه  دادند. جهت انتخاب نمونه مورد نظر، از روش نمونه گيري تصادفي خوشه مي
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نفـره   15بود كه به صـورت تصـادفي بـه دو گـروه      نفر 30استفاده شده است. حجم نمونه جمعا ً
اي و گـروه ديگـر بـا روش آمـوزش      تقسيم شدند، سپس يك گروه با روش آموزش چندرسانه

) 2) و (1سخنراني آموزش ديدند. با انجام پيش آزمون مشخص شد كه بين دو گروه آزمـايش ( 
) تفـاوت معنـي داري وجـود نـدارد. سـپس      3ت تحصـيلي درس عربـي(  در ميزان انگيزش پيشرف

 )1991انگيزش پيشرفت تحصيلي(انگيزش دروني و بيروني) دو گروه به واسـطه آزمـون ورلنـد(   
 به كمك نرم افزار هاي حاصله با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد اندازه گيري و داده

SPSS18 و Excell ار گرفت. نتايج پژوهش نشانگر آن بوده است كه مورد تجزيه و تحليل قر
انگيزش پيشرفت تحصيلي اين دو گروه تفـاوت معنـي داري وجـود نداشـت. پـس از      بين ميزان 

مشاهده عدم تفاوت بين ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي در دو گروه آزمودني، ميزان انگيـزش  
سـتقل و تفـاوت در ميـزان خـرده     م tبـا اسـتفاده از آزمـون    دو گروه آزمودني،  دروني و بيروني

 هــاي آزمــون انگيــزش پيشــرفت تحصــيلي بــا اســتفاده از تحليــل واريــانس چنــد متغيــره  مقيــاس
)Manova محاسبه و مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله حاكي از آن بود كه بين دو گروه (

قياس انگيـزش  خرده م2داري وجود نداشت، اما در ميزان  در ميزان انگيزش دروني تفاوت معني
داري وجـود   (پيشرفت) و انگيـزش درونـي بـراي فهميـدن تفـاوت معنـي       دروني براي انجام كار

داشت، در حالي كه بين دو گروه در ميزان مقياس انگيزش دروني براي تجربه تحريك تفـاوت  
خـرده مقيـاس آن،    2داري مشاهده نشد. همچنين بين دو گروه در ميزان انگيزش بيروني و  معني
يم بيروني و انگيزش دروني شده تفاوت معني داري مشاهده نشد، اين در حالي بود كـه بـين   تنظ

سازي شـده و سـازه    خرده مقياس ديگر انگيزش بيروني يعني، تنظيم همانند 2دو گروه در ميزان 
  بي انگيزگي تفاوت معني داري وجود داشت.

شرفت تحصيلي، مراكز آمـوزش  اي، روش سخنراني، انگيزش پي رسانه روش چند :واژگان كليدي
  .راه دور، درس عربياز 

 



  
 121                        اي و سخنراني بر ... تأثير استفاده از روش آموزش چندرسانه

  مقدمه
هـاي زمـاني و مكـاني غلبـه      توانيم بر محدوديت هاي ارتباطي نوين مي امروز با استفاده از فناوري

هاي آموزشـي نـويني همچـون نظـام آمـوزش از راه       جهت تحقّق اين آرمان انساني، نظامنماييم. 
آمـوزش آسـان، همـه جـا و همـه      « كه پرچمدار رسالت خطيـر اند،  پا به عرصه وجود نهاده1دور 
). فراگيران مراكـز آمـوزش ازراه دور در ايـران    1385 (صالح مقدم و همكاران، باشند مي »وقت

هايي از قبيل بازماندگي از تحصيل، تجارب شكسـت تحصـيلي قبلـي، اشـتغال بـه       واجد مشخصه
ايش انگيـزش پيشـرفت تحصـيلي در آنـان     كار همزمان با تحصيل و غيره هستند؛ از ايـن رو افـز  

هـاي مـؤثر در ايـن زمينـه      رسـد يكـي از راه   ها كمك نمايد. بـه نظـر مـي    تواند به موفقيت آن مي
  .هاي آموزشي باشد اي هاي آموزشي نوين از جمله چندرسانه استفاده از روش

  بيان مسأله
م)، اين شـيوه از   1800دهه همزمان با پيدايش اين نظام آموزشي در اقصي نقاط جهان (از اوايل 

اقـدام بـه ارائـه     1383آموزش با عمركمتر از سه دهه در كشور عزيزمان ايران از سـال تحصـيلي   
). 1.ص1377 (محمدي شـهناز،  به افراد عالقمند به ادامه تحصيل نموده است آموزش از راه دور

هـا   ن سـن بـاال، سـال   دارا بودد؛ هاي خاص يادگيرندگان آموزش از راه دور مانن اگر چه ويژگي
هـاي   نمايـد كـه ايـن نظـام آموزشـي از روش      ايجـاب مـي   و غيره دوري از روند آموزش رسمي

موضوع آموزشـي  ادگيرندگان راه دور كه مرتبط با هاي ي اي متناسب با نيازها و ويژگي آموزشي
 (بـه ويـژه روش آمـوزش    هـاي آمـوزش سـنتّي    نيز باشد استفاده نمايد، اما درحـال حاضـر روش  

سخنراني) روش مرجح اين نظام آموزشي در مقطع آموزش متوسطه كشور ايران اسـت. ايـن در   
  ديـداري   -2(كتاب محـور هاي چهارگانه  حالي است كه نظام آموزش از راه دور، مبتني بر روش

  

                                                 
1. Distance education  
2. Book -based  
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) در اكثــر كشــورهاي جهــان، ســبب پيــدايش رويكردهــاي نــوين 2شــبكه محــور -1و شــنيداري
هـاي   اساس، روش ). بر اين2008، 4(زيا و كايا شده است 3تعاملي آموزش آموزشي حول محور

هـاي از راه دور مفيـد و    امروز ديگر براي آموزش ي آموزش مانند روش آموزش سخنراني،سنتّ
ايجـاد يـادگيري مـؤثر، عميـق و كارآمـد و نيـز       . )2007، 5(ابوبيكر و مدينسـاه  باشد نميكارآمد 

آمـوزان راه دور همـواره مـورد توجـه معلّمـان راه دور       نشحفظ، ايجاد و افزايش انگيزش در دا
تواند بـه موفقيـت تحصـيلي يادگيرنـدگان راه دور كمـك       بوده و بسيار حائز اهميت است و مي

. مشكلي كه در اين جا به عنوان يك چالش اساسي جهت نيل بـه اهـداف مـذكور مطـرح     نمايد
هـا بـراي حـل     يكي از بهترين راه حل .ستهاي سنتّي آموزشي ا شود، ناتواني ابزارها و روش مي

  باشد.  ها مي اي هاي نوين و فعال آموزشي همچون چندرسانه گيري از روش اين مشكل، بهره

  اهداف و فرضيات
 اي و سـخنراني بـر   هدف كلي اين پژوهش بررسـي تـأثير بكـارگيري روش آمـوزش چندرسـانه     

آمـوزان مراكـز    ) دانـش 3ربـي( درس ع(انگيـزش درونـي و بيرونـي)     انگيزش پيشرفت تحصيلي
هـاي   ترتيب فرضيهبوده است. بدين  1388-89آموزش از راه دور شهر تهران، در سال تحصيلي 

  عبارتند از: پژوهش
انگيـزش پيشـرفت   «اي و سـخنراني بـر    رسـانه  بين تأثير بكـارگيري روش آمـوزش چنـد    -1

راه  اني مراكز آمـوزش از ) دانش آموزان دختر پايه سوم رشته علوم انس3درس عربي( »تحصيلي
  تفاوت وجود دارد. 1388-89دور شهر تهران در سال تحصيلي 

                                                 
1. audio-visual  
2. Internet - based  
3. Intractive education  
4. Ziya  & kaya  
5. AbuBaker  & Maidinsah  
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 »انگيـزش درونـي  « بين تأثير بكارگيري روش آمـوزش چنـد رسـانه اي و سـخنراني بـر      -2
) دانش آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انسـاني مراكـز آمـوزش ازراه دور شـهر     3درس عربي(

  تفاوت وجود دارد. 1388-89سال تحصيلي  تهران در
انگيزش درونـي بـراي   « اي و سخنراني بر رسانهين تأثير بكارگيري روش آموزش چند ب -3
راه  ) دانش آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انسـاني مراكـز آمـوزش از   3درس عربي( »فهميدن

  تفاوت وجود دارد. 1388-89دور شهر تهران در سال تحصيلي 
انگيزش درونـي بـراي   « اي و سخنراني بر رسانهموزش چند ين تأثير بكارگيري روش آب -4

 آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از ) دانش3درس عربي( »تجربه تحريك
  تفاوت وجود دارد. 1388-89راه دور شهر تهران در سال تحصيلي 

رونـي بـراي   انگيزش د« اي و سخنراني بر بين تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانه -5
) دانش آموزان دخترپايه سـوم رشـته علـوم انسـاني مراكـز      3درس عربي( »انجام كار ( پيشرفت)

  تفاوت وجود دارد. 1388-89راه دور شهر تهران در سال تحصيلي  آموزش از
درس  »انگيزش بيروني«اي و سخنراني بر  بين تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانه -6
پايه سوم رشته علوم انساني مراكز آمـوزش ازراه دور شـهر تهـران     دخترآموزان  ) دانش3( عربي

  تفاوت وجود دارد. 1388-89در سال تحصيلي 
تنظـيم هماننـد سـازي    « اي و سخنراني بر بين تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانه -7
دور ) دانش آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انسـاني مراكـز آمـوزش ازراه    3درس عربي(» شده

  تفاوت وجود دارد. 1388-89شهر تهران در سال تحصيلي 
 »تنظـيم درونـي شـده   «اي و سخنراني بـر   ن تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانهيب -8

راه دور شـهر   ) دانش آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انساني مراكز آمـوزش از 3( درس عربي
  تفاوت وجود دارد. 1388-89تهران در سال تحصيلي 
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درس » تنظـيم بيرونـي  « اي و سخنراني بـر  بين تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانه -9
راه دور شـهر تهـران    پايه سوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از آموزان دختر ) دانش3( عربي

  تفاوت وجود دارد. 1388-89در سال تحصيلي 
درس  »بـي انگيزگـي  «بر  اي و سخنراني ن تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانهبي -10
) دانش آموزان دخترپايه سوم رشته علوم انساني مراكز آمـوزش ازراه دور شـهر تهـران    3( عربي

  تفاوت وجود دارد. 1388-89در سال تحصيلي 
استفاده  1در اين پژوهش از آزمون انگيزش پيشرفت تحصيلي ورلندها  جهت بررسي فرضيه

، 1991در سـال(  2توسط ورلند، پليتر، بليس و بريـر مقياس انگيزش پيشرفت تحصيلي  شده است.
) تهيـه و  1985( 3) بـر مبنـاي نظريـه خـود مختـاري دسـي و ريـان       14ص .1379 به نقل از باقري،

خرده مقياس اسـت.   7ساخته شده است. اين مقياس، شامل دو بخش انگيزش دروني و بيروني با 
انگيزش دروني « ،»4ني براي فهميدنانگيزش درو«سطح  3در اين مقياس، انگيزش دروني شامل 

 4شـامل   7و انگيزش بيروني» 6انگيزش دروني براي انجام كار(پيشرفت)« ،»5براي تجربه تحريك
 و نهايتـاً سـازه  » 10تنظيم درون فكنـي شـده  « ،»9تنظيم بيروني« ،»8تنظيم همانند سازي شده«سطح: 

خـرده مقيـاس هـا پرداختـه شـده      باشد، كه در ادامه به شرح هر يـك از ايـن    مي» 11انگيزگي بي«
  است.

                                                 
1. Vallarand  
2. Pelletier,Blaise & Brair 
3. Deci & Ryan 
4. Intrinsic motivation to know 
5. Intrinsic motivation to experience stimulation 
6. Intrinsic motivation to accomplish things 
7. Extrinsic motivation 
8. Introjected  Regulation 
9. Extrinsic Regulation 
10. Identified Regulation  
11. Amotivational 
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نشانگر اين واقعيت اسـت كـه انجـام يـك كـار بـه خـاطر         انگيزش دروني براي فهميدن : -
خشنودي و رضايتي است كه فرد هنگام يادگيري، كشف يا تالش براي فهم چيزهـاي جديـد را   

  ). 15ص .1379 (باقري، كند تجربه مي
ن نوع انگيـزش درونـي، فـرد بـه خـاطر تجربـه       در اي انگيزش دروني براي تجربه تحريك: -

انجـام   به 4و تجارب زيبايي شناختي 3، هيجان2، سرگرمي1؛ لذت حسياحساسات تحريكي مانند
  (همان منبع).  پردازد كار مي
اين سطح از انگيزش درونـي، بـر فراينـد عمـل      انگيزش دروني براي انجام كار(پيشرفت): -

كند، بـه ايـن علّـت كـه از ايـن عمـل        در فعاليت شركت مي ورزد. به عبارت ديگر فرد تأكيد مي
كند. افرادي كه داراي اين نوع انگيزش هستند، شخصـاً بـراي انجـام ايـن كـار       احساس لذت مي

خـرده   4شـوند و   خرده مقياس مربوط به انگيزش درونـي مـي   3(همان منبع). اين  كنند تالش مي
  باشند.  يزش بيروني ميمقياسي كه در زير بيان شده است، مربوط به انگ

شود كه فرد آن را ارزشمند تلقـي   به انسجام رفتاري اطالق مي تنظيم همانند سازي شده : -
كنـد كـه آن رفتـار را توسـط خـودش انتخـاب نمـوده اسـت. ايـن سـطح از            كند و تصور مي مي

  (همان منبع).  ترين نوع انگيزش بيروني به خود مختاري است انگيزش، نزديك
به عبارتي ديگر، اين نوع تنظيم به داليل درونـي   درون فكني شده (تنظيم تزريقي): تنظيم -

اند. تنظيم تزريقـي، فراينـدي اسـت     هاي بيروني كند كه ناشي از دروني سازي وابستگي اشاره مي
شود و فرد از آن بـراي انجـام يـا     كه از طريق يك درخواست بيروني به يك بازنمايي تبديل مي

  (همان منبع).  كند مال و رفتار خود استفاده ميعدم انجام اع
منظور از تنظيم بيروني همان انگيزش بيروني است. تنظـيم بيرونـي عبـارت     تنظيم بيروني: -

است از انجام كاري به خاطر كسب پيامدهاي مثبت يـا اجتنـاب از پيامـدهاي منفـي. بـه عبـارتي       

                                                 
1. Sensory pleasure  
2. Fun  
3. Excitement  
4. Aesthetic experiences  
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ي بيرونـي اشـاره دارد كـه ممكـن اسـت      ها ها يا پاداش ديگر اين سطح از انگيزش به محدوديت
  ). 16ص .1379 (باقري، رفتار را تنظيم كنند

انگيزش دروني و بيروني يك سازه  بر ) معتقدند، عالوه1985( 1دسي و ريان انگيزگي: بي -
انگيزه، بين عمل و نتايج  انگيزگي. افراد بي ديگر انگيزشي نيز وجود دارد، كه عبارت است از بي

  بينند (همان منبع).  نمياي  عمل رابطه

  مروري بر پيشينه پژوهش
نشـان داده اسـت، دانشـجوياني    ) 2007( 2روا، پانتون، ويگن و بيكـر هاي حاصله از پژوهش  يافته

كه به شيوه آموزش الكترونيكي آموزش ديده بودند، نسبت به دانشجوياني كه با روش سـنتّي و  
يروني باالتري برخوردار بودند. در اين تحقيق، آموزش ديده بودند از انگيزش دروني و ب تلفيقي

هاي انگيزش دروني و بيروني دانشجويان نيز مورد بررسي قرار گرفـت.   تفاوت بين خرده مقياس
نتايج حاكي از آن بود كه دانشجوياني كه به شيوه آموزش الكترونيكي آموزش ديده بودنـد، از  

كار بيشتري برخوردار بودنـد. اگرچـه در    انگيزش دروني براي فهميدن، تجربه تحريك و انجام
داري  هاي انگيزش بيروني و نيز بي انگيزگي بين گروهاي آزمايشـي تفـاوت معنـي    خرده مقياس

مشــاهده نشــد، اّمــا دانشــجويان گــروه مشــغول بــه تحصــيل در هــر دو گــروه آموزش(ســنتّي و   
ونـي برخـوردار بودنـد.    هاي انگيـزش در  الكترونيكي) از ميزان انگيزش باالتري در خرده مقياس

هـاي آموزشـي    اي نشان از قابليت بسـيار بـاالي چندرسـانه    ) 2006( 3كلر نتايج مطالعات همچنين
جهت انتقال اطالعات فصول مختلف يك كتاب داستان ديجيتـالي و سـاختار نمايشـي آن و نيـز     

عبـدل حميـد    نتـايج پـژوهش   برانگيختن انگيـزش يادگيرنـدگان ضـمن آمـوزش داشـته اسـت.      
نتـايج  . ر تـدريس و يـادگيري مـؤثر بـوده اسـت     اي در ام نشان داده است كه چندرسانه )2005(4

                                                 
1. Deci & Ryan  
2. Rovi & Ponton &Wightin & Bake  
3. Keller  
4. Abdul Hamid  
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) نشان داده است يادگيرندگان ضعيف، عملكـرد بهتـري بـا اسـتفاده از     2004(1توكمنمطالعات 
انگيزش را يكـي از عوامـل مهـم در     نيز) 2003(  2دانيگان اند. برنامه آموزش از راه دوري داشته

) حـاكي از آن بـود كـه،    2001(3سـنكاران هـاي   است. يافتـه دانشجويان راه دور دانسته يادگيري 
گروهي كه با روش آموزش مبتني بر وب آموزش ديده و از راهبردهاي يادگيري عميق استفاده 

تــري نســبت بــه گروهــي كــه بــا روش آمــوزش ســخنراني و از  نمــوده بودنــد، از عملكــرد قــوي
 نيـز  )2000( 4مارشـال هاي  يافتهاده كرده بودند برخوردار بودند. راهبردهاي يادگيري عميق استف

ها از ديگـر مـواد آموزشـي     نشانگر آن بوده است كه سيدي آموزشي جهت ارائه برخي آموزش
اند كه رشد سطح انگيزشي بـاال   نموده ) نيز بيان1994(5تر خواهد بود. ثرلكلد و برزوسكا مناسب

ــودتنظيمي ــهؤ، از م6و خ ــرور  لف ــاي ض ــاطر    ه ــايت خ ــين رض ــت و همچن ــرفت و موفقي ي پيش
 ). 53(ص يادگيرندگان راه دور از شيوه آموزش از راه دور است

  تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
باشـد كـه معلّـم، بـه      اي مـي  آموزشـي  تحقيـق، منظـور روش  در اين  :7اي چند رسانهروش آموزش 
محقـق، اطالعـات و محتـواي    ط آموزشـي توليـد شـده توسـ     اي چندرسـانه گيـري از   واسطه بهره

آمـوزان دختــر پايــه سـوم رشــته علــوم انسـاني مركــز آمــوزش از راه دور     آموزشـي را بــه دانــش 
  از نرم افزارهايي مانند؛اي  ارائه نموده است. محقق در توليد اين چند رسانه »راه فاطمه« دولتي غير

  
  
  
 

                                                 
1. Tucman  
2. Dunigan  
3. Sankaran 
4. Marshal  
5. Threlkeld & Brzoska 
6. Self- discipline 
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  جهت ويرايش تصاوير
MACROMEDIA FLASH 8.0,ADOBE 

FIREWORKSCS3 
ADOBE PHOTOSHOP CS3 

 SONY SOUND FOORGE 9.0  جهت ويرايش تصاوير

 SONY SOUND FOORGE 9.0  جهت ضبط و ويرايش صدا
ACTION SCRIPT 2.0 

 SONY SOUND FOORGE 9.0  جهت نوشتن اسكريپت هاي برنامه
ACTION SCRIPT 2.0 

هاي جانبي (مانند باز شدن  جهت انجام برخي فعاليت
و  NITRO 5/5  درسي و غيره) استفاده كرد. قواعد برنامه  WORD 2007 

در اين تحقيق، منظور روشي است كه معلم، درس را به صورت كالمي به  روش سخنراني:
آموزان در كالس، شنونده محض صحبت هاي معلـم بودنـد و    و دانشداد  ائه مييادگيرندگان ار

  .گيري داشتنددرگيري و مشاركت بسيار اندكي در فرايند آموزش و ياد
راه دور در اين تحقيق، مركز آمـوزش   منظور از مركز آموزش از مركز آموزش از راه دور:

كه با اخـذ مجوزهـاي   ، شهر تهران است) 4در منطقه (» راه فاطمه« غير دولتي دخترانه راه دور از
 اي اتبـه و اين نوع آمـوزش را بـه صـورت مك    راه دور اقدام نمودهاز  الزم نسبت به ارائه آموزش

هاي رفـع اشـكال، هـدايت و     (ارسال كتب و سيدي براي دانش آموزان)، تشكيل محدود كالس
از راه دور دخترانه فعال مركز فعال آموزش  48. اين مركز از بين نمود مشاوره آموزشي ارائه مي

  شهر تهران، به طور تصادفي انتخاب شده بود.در سطح 
آموزان  آموز در اين تحقيق، به دانش دانش ز راه دور:فراگير يا دانش آموزان مراكز آموزش ا

 1388-89) را در نيمسال اول سال تحصيلي 3درس عربي (دختر پايه سوم رشته علوم انساني كه 
 »راه فاطمـه «هاي نيمه حضوري مركز آموزش از راه دور  در كالس انتخاب واحد نموده بودند و

كردنـد، اطـالق    ن صـورت گرفـت شـركت مـي    هايي كه از جانب محقـق و مسـئولي   با هماهنگي
  شود. مي

مؤلفـه   7هـا در   اي اسـت كـه آزمـودني    نمـره منظور در اين جـا   :تحصيلي انگيزش پيشرفت
) در 16ص .1379 ، به نقل از بـاقري، 1991( مقياس انگيزش پيشرفت تحصيلي ورلند و همكاران
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خـرده   7آودرند. اين  هفته دوم اجراي آموزش از پس آزمون انگيزش پيشرفت تحصيلي بدست
  مقياس عبارت بودند از:

 -9 -2( ال شـماره ؤسـ  4انگيزش دروني براي فهميدن شـامل   انگيزش دروني براي فهميدن:
  ).16ص .1379 (باقري، شد مي )23 -16

ال ؤسـ  3براي تجربـه تحريـك شـامل     انگيزش دروني براي تجربه تحريك: انگيزش دروني
 نبع).(همان م شد مي )25 -11 -4( شماره

ال ؤسـ  3انگيزش دروني بـراي انجـام كـار شـامل      انگيزش دروني براي انجام كار(پيشرفت):
  (همان منبع). شد مي )27-20 -6( شماره

 )24 -17- 10- 3( ال شمارهؤس 4تنظيم همانند سازي شده شامل  تنظيم همانند سازي شده:
 ).17ص .1379 (باقري، شد مي

 شـد  مـي  )28 -21 -14 -7ال شـماره ( ؤسـ  4شـامل   تنظيم درونـي شـده   تنظيم دروني شده:
 (همان منبع).

 (همان منبع). شد مي )22 -15 -8 -1ال شماره (ؤس 4تنظيم بيروني شامل  تنظيم بيروني:
  (همان منبع). شد مي )26 -19 -12 -5( ال شمارهؤس 4بي انگيزگي شامل  بي انگيزگي:

  روش اجراي تحقيق
شـي حقيقـي و بـه لحـاظ هـدف، در زمـره طـرح هـاي         پژوهش حاضـر از نـوع تحقيقـات آزماي   

هاي آزمايشي موجود، طرح پـيش آزمـون    در اين پژوهش از ميان طرح گيرد. كاربردي قرار مي
  .پس آزمون مورد استفاده قرار گرفته است –

  هاي مورد بررسي به دو گروه تقسيم شده اند: از اين رو نمونه
اي  بـا اسـتفاده از روش آمـوزش چندرسـانه     آموزاني كـه  گروه آزمايش اول: شامل دانش-1

  آموزش ديدند.
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آمـوزاني كـه بـا اسـتفاده از روش آمـوزش سـخنراني        گروه آزمـايش دوم: شـامل دانـش   -2
  آموزش ديدند.

  ها آزمودني
آموزان دختر پايه سوم رشته علوم انساني مراكز آمـوزش از   جامعه آماري پژوهش را كليه دانش

دادنـد.   مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مـي  1388-89ل تحصيلي راه دور شهر تهران كه در سا
اي  مرحلـه  اي چنـد  جهت انتخاب نمونه هـاي مـورد نظـر از روش نمونـه گيـري تصـادفي خوشـه       

استفاده شده است. به اين ترتيب كه از بـين مراكـز آمـوزش از راه دور دخترانـه فعـال در سـطح       
مركز موجود در ايـن   4انتخاب و سپس از بينآموزش و پرورش به تصادف  4شهر تهران، منطقه

به تصادف انتخاب و پـس از آن، از بـين    »راه فاطمه« »مركز آموزش از راه دور دخترانه« منطقه،
نفـر انتخـاب    30كالس موجود با حجـم نمونـه جمعـاً     2هاي پايه سوم رشته علوم انساني، كالس

سـپس يـك گـروه در معـرض      ندنفره جايگزين شـد  15شده و به صورت تصادفي در دو گروه 
اي) و گروه ديگر در معرض سطح ديگـري از   (روش آموزش چندرسانه سطح اول متغير مستقل

(روش آموزش سخنراني) قرار گرفـت. متغيرهـاي وابسـته ايـن پـژوهش، انگيـزش        متغير مستقل
  ) مورد اندازه گيري قرار گرفت.1991( پيشرفت تحصيلي بود كه به وسيله آزمون ورلند

پايه و رشته تحصيلي، موضوع مورد آموزش، معلّم، نـوع مركـز در ايـن پـژوهش      ،سيتجن
  متغيرهايي بودند كه كنترل شدند. 

 ابزار گردآوري اطالعات

   استفاده شده است. در اين پژوهش از آزمون انگيزش پيشرفت تحصيلي ورلند

  روايي و پايايي
يـزش پيشـرفت تحصـيلي ورلنـد از دو     ) براي بررسي روايي مقياس انگ1379در پژوهش باقري (
 7استفاده گرديد. جهت برآورد روايي سـازه آزمـون، بـين     2و روايي افتراقي 1روش روايي سازه

                                                 
1. Construct validity 
2. Discriminant validity 
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و معلوم گشت كه انگيـزش درونـي   خرده مقياس بدست آمده از همبستگي پيرسون استفاده شد 
. از سوي ديگـر عامـل   ) شده دارد56/0براي فهميدن بيشترين همبستگي را با تنظيم همانند سازي

)كه اين عامـل در نظريـه   -8/0( بي انگيزگي و تنظيم بيروني هم كمترين همبستگي را دارا بودند
براي بـرآورد پايـايي ايـن    ). 1379 (باقري، ستداراخودمختاري نيز كمترين ميزان همبستگي را 

همچنـين در  . داسـتفاده نمـو   2و همساني درونـي  1) از دو روش باز آزمايي1379( آزمون، باقري
و انگيزش  75/0هاي انگيزش دروني  حاضر، ضريب آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس پژوهش
  بدست آمده است. 79/0انگيزگي و بي 73/0بيروني 

  روش اجراي پژوهش
، در هر يـك  )3(در اولين جلسه از آموزش قبل از آغاز آموزش محتواي درس اول كتاب عربي

آمـوزان   معلم به اجراي پيش آزمون پرداخت. دانـش دو گروه،  هاي تشكيل شده براي ساز كال
آزمون پاسخ دهند. معلّـم برنامـه زمـاني و     دقيقه به سؤاالت پيش 20موظف بودند در مدت زمان 

آزمايشـي  ساعت از اجراي  2خود را در سه هفته متوالي به فاصله  درس از پيش تعيين شده طرح
هفته متوالي  3خنراني نيز به برگزاري سه جلسه در طول براي گروه س اي و براي گروه چندرسانه

اقدام نمود. در پايان جلسات آموزش از هر دو گروه آزمودني، پـس آزمـون انگيـزش پيشـرفت     
هـاي حاصـله از ايـن آزمـون بـا اسـتفاده از آزمـون تحليـل          تحصيلي گرفته شـد. در نهايـت داده  

هـاي   ميانگين نمـره . تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و SPSS18 كوواريانس به كمك نرم افزار
 2و  1هـا در دو گـروه آزمـايش     پيش آزمون و پس آزمون انگيزش پيشرفت تحصيلي آزمودني

  ) ارائه شده است. 2در جدول (
  
  
  

                                                 
1. Test- retest 
2. internal consistency 
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  ها يافته
آمـوزاني كـه بـا روش آمـوزش      دانـش بررسي فرضيه اول: بين ميزان انگيزش پيشرفت تحصـيلي  

آمـوزش   سـخنراني  موزاني كه با روش آمـوزش آ دانشنسبت به  ،اند آموزش ديده اي چندرسانه
  تفاوت وجود دارد.اند  ديده

  ميانگين دو گروه در نمرات انگيزش پيشرفت تحصيلي. 3 جدول
 :انگيزش پيشرفت تحصيليمتغير وابسته 

Fمقدار  سطح معناداري درجه آزادي مجذورات  ميانگين مجموع مجذورات   رديف  منبع واريانس

067/0 63/3 
 1  ها تفاوت بين گروه 35/73  00/1 35/73

 2 خطا  95/544 00/27 18/20

 3 كل 87/11585 00/29

اي از نتـايج آزمـون كوواريـانس در رابطـه بـا فرضـيه اول پـژوهش         ) خالصـه 3در جدول(
 گزارش شده است. در اين جـدول مجمـوع مجـذورات، درجـه آزادي، ميـانگين مجـذورات و      

كه قبالً نيز ذكر شد چنـان كـه سـطح     همانطور شده گزارش شده است. اسبهمح )F )63/3 مقدار
)كـوچكتر باشـد،   α=05/0( داري بدست آمده آزمون از سطح خطاي مورد نظر پژوهشـگر  معني

بينـيم كـه سـطح     شود. اما در اين آزمـون مـي   گيري مي نتيجه ها جود اختالف معني دار بين دادهو
. بـر  )α >)067/0(p= 05/0( تـر اسـت   ي مورد نظر بـزرگ داري بدست آمده از سطح خطا معني

آمـوزاني   دانشبين ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي  توان گفت كه % مي95اين اساس با اطمينان 
 آموزاني كه با روش آموزش دانشنسبت به  ،اند آموزش ديده اي كه با روش آموزش چندرسانه

داري بين  پس از آن كه تفاوت معنيدارد. داري وجود نتفاوت معني اند  آموزش ديده سخنراني
ميانگين دو گروه آزمودني در نمرات انگيزش پيشرفت تحصيلي مشاهده نشد، براي بررسي ايـن  

هاي آزمون انگيـزش پيشـرفت    كه كدام يك از دو نوع انگيزش دروني و بيروني و خرده مقياس
  چنـد  ل و تحليـل واريـانس  مستق tبه كمك آزمون  نقش بيشتري در نتيجه داشته است، تحصيلي

  ميزان تفاوت موجود محاسبه شد و نتايج حاصله مورد بررسي قرار گرفته است. متغيره 
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كـه بـا   آموزاني  ) دانش3عربي(درس  و مقايسه ميزان انگيزش درونيابتدا به منظور بررسي 
 آمـوزاني كـه بـا روش آمـوزش     دانشنسبت به  بودندآموزش ديده  اي روش آموزش چندرسانه

هـاي   هاي مستقل استفاده شد. يكـي از مفروضـه   گروه t، از آزمون بودند ديده آموزشسخنراني 
 1از آزمون لـوين  tها است، از اين رو قبل از انجام آزمون  برابري واريانس گروهt بنيادي آزمون 

 ها در متغير مورد نظر استفاده شده اسـت. نتـايج در  به منظور بررسي شرط برابري واريانس گروه
  ) آمده است.4جدول (

  ها در انگيزش دروني بررسي برابري واريانس گروه. 4جدول
  سطح معناداري  درجه آزادي fآماره   متغير

  115/0  28  64/2  انگيزش دروني

شـود، فـرض صـفر آزمـون لـوين مبنـي بـر برابـري          ) مشاهده مي4جدول( همانگونه كه در
، از ايـن رو ادامـه رونـد تحليـل امكـان      p ،64/2= (F<05/0( شـود  ها پذيرفته مي واريانس گروه

اي  نشان داده است بين دو گروه كـه بـه روش سـخنراني و چندرسـانه      tپذير است. نتايج آزمون
 -p ،616/0<05/0( دار وجـود نـدارد   اند در ميزان انگيـزش درونـي تفـاوت معنـي     آموزش ديده

=)28(t ) آمده است.5). نتايج در جدول (  

  نمرات انگيزش دروني و گروه چندرسانه اي و سخنراني درگين دمقايسه ميان. 5جدول 

  ميانگين  تعداد  گروه  متغير
انحراف 
  معيار

 t آماره
  درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

انگيزش 
  دروني

  64/6  58  15  اي چندرسانه آموزش
616/0-  28  543/0  

  38/4  26/59  15  آموزش سخنراني

ين تأثير بكارگيري روش آموزش چند رسانه اي و سـخنراني  ب بررسي فرضيه دوم پژوهش:
آموزان دختر پايه سوم رشته علوم انساني مراكز آموزش  ) دانش3( دروني درس عربي بر انگيزش

  تفاوت وجود دارد. 1388-89سال تحصيلي  از راه دور شهر تهران در

                                                 
1. levene's test 
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ده از تحليـل واريـانس   تر تفاوت دو گروه در انگيزش دروني با استفا به منظور بررسي دقيق
هاي انگيزش دروني نيز با استفاده از آزمون تحليـل   چند متغيره تفاوت دو گروه در خرده مقياس

) قابـل مشـاهده اسـت. در    6( واريانس چند متغيره، مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت و در جـدول   
بـراي هـر   هاي انگيزش دروني، به تفكيـك   ) اطالعات توصيفي مربوط به خرده مقياس6جدول(

  اي آمده است. دو گروه آموزش به روش سخنراني و آموزش به روش چندرسانه

  هاي انگيزش دروني به تفكيك در هر دو گروه مقياس اطالعات توصيفي مربوط به خرده .6 جدول
انحراف   ميانگين  حداقل  حداكثر N مقياس انگيزش دروني خرده  روش آموزش

  استاندارد

  روش سخنراني

براي انجام  انگيزش دروني
  73/2  93/16  8  21  15  كار/پيشرفت

  84/2  4/25  22  28  15  انگيزش دروني براي فهميدن
  63/3  66/15  13  21  15انگيزش دروني براي تجربه كردن

انگيزش دروني براي انجام 
  35/1  46/18  15  20  15  كار/پيشرفت

 روش چندرسانه
  اي

  80/1  46/23  20  27  15  انگيزش دروني براي فهميدن
  82/2  33/17  11  20  15انگيزش دروني براي تجربه كردن

) نشـان داده شـده اسـت، هـم گروهـي كـه بـه روش سـخنراني         6همانگونه كه در جـدول( 
انـد از ميـان خـرده     اي آمـوزش ديـده   انـد و هـم گروهـي كـه بـه روش چندرسـانه       آموزش ديده

هـاي انگيـزش درونـي     ه مقياسهاي انگيزش دروني بيشترين ميانگين را به ترتيب در خرد مقياس
كـردن كسـب    براي فهميدن، انگيزش دروني براي انجـام كـار و انگيـزش درونـي بـراي تجربـه      

هـاي   مقيـاس  خـرده به منظور بررسي و مقايسـه ميـزان تفـاوت دو گـروه آزمـودني در       اند. كرده
 يشانگيزش دروني نيز از آزمـون تحليـل واريـانس چنـدمتغيره اسـتفاده شـده اسـت. يكـي از پـ         

ها در متغيرهاي مورد نظر اسـت.   هاي بنيادين انجام تحليل واريانس، برابري واريانس گروه فرض
به منظور بررسي شرط برابـري واريـانس    رو پيش از انجام تحليل واريانس از آزمون لوين از اين
  ) آمده است.7ها استفاده شده است. نتايج در جدول( گروه



  
 135                        اي و سخنراني بر ... تأثير استفاده از روش آموزش چندرسانه

  هاي انگيزش دروني (آزمون لوين) ها در خرده مقياس روهبررسي برابري واريانس گ. 7جدول 
  سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي  Fآماره   متغير

  002/0  28  1  86/11  انگيزش دروني براي انجام كار/پيشرفت
  736/0  28  1  116/0  انگيزش دروني براي فهميدن

  731/0  28  1  121/0  انگيزش دروني براي تجربه تحريك

) نتايج آزمون لوين نشان داده است، فرض صفر اين آزمون مبني بـر   7ه كه در جدول (همانگون
) p ،116/0 =F<05/0ها در خرده مقياس انگيزش دروني براي فهميـدن (  برابري واريانس گروه

شود . اَثر اصلي گروه از  ) پذيرفته ميp ،121/0 =F<05/0و انگيزش دروني براي تجربه كردن (
= 05/0 39/8( مورد بررسي قرار گرفت و معني داري آن تأييـد شـد   1يلكطريق المبداي و

هـا حـداقل در    داري بين ميـانگين گـروه   دهد تفاوت معني ) كه نشان ميF، 508/0=w) 1و 28(
  ) نشان داده شده است.8ها وجود دارد. نتايج در جدول( يكي از خرده مقياس

  هاي انگيزش دروني (تحليل واريانس چند متغيره) ها در خرده مقياس بررسي تفاوت گروه. 8جدول 

نوع سوم مجموع   ها خرده مقياس  منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
  معناداري

انگيزش دروني براي   
  009/0  80/7  800/58  1  800/58  انجام كار/پيشرفت

هاي  مقياس خرده
  انگيزش دروني

زش دروني براي انگي
  007/0  41/8  033/28  1  033/28  فهميدن

انگيزش دروني براي   
  696/0  155/0  2/1  1  2/1  تجربه تحريك

و  اي رسـانه بكـارگيري روش آمـوزش (چنـد     تـأثير بـين   پـژوهش:   5-4-3بررسي فرضـيه 
) 3( تجربــه تحريــك، انجــام كــار درس عربــي  ، فهميــدنســخنراني) بــر انگيــزش درونــي بــراي 

دختر پايه سوم رشته علوم انساني مراكـز آمـوزش از راه دور شـهر تهـران در سـال      وزان آم دانش
 تفاوت وجود دارد. 1388-89تحصيلي 

                                                 
1. Wilk‘s lambda  
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، p>05/0( نتــايج نشــان داده اســت در خــرده مقيــاس انگيــزش درونــي بــراي انجــام كــار  
80/7=F)05/0) و انگيزش دروني براي فهميدن<p ،41/8 =F   بين دو گروه آمـوزش بـه روش (

دار وجود دارد، اما بين اين دو گـروه در   اي تفاوت معني سخنراني و آموزش به روش چندرسانه
دار وجود ندارد. بررسـي   ) تفاوت معنيp ،155/0 =F<05/0( انگيزش دروني براي تجربه كردن

داري بـيش از   گروه آموزش به روش سخنراني به طور معنـي   ، ها نشان داده است تفاوت ميانگين
-46/23= 94/1اي انگيـزش درونـي بـراي فهميـدن دارنـد (      وزش بـه روش چندرسـانه  گروه آمـ 

4/25=MD  اي بـه طـور    ). اين نتايج همچنين نشان داده است گروه آموزش بـه روش چندرسـانه
معناداري بيش از گروه آموزش بـه روش سـخنراني از انگيـزش درونـي بـراي پيشـرفت دركـار        

  ).MD=46/18-66/15= 8/2برخوردار هستند (
كـه بـا     آمـوزاني  دانـش ) 3( عربـي درس  انگيـزش بيرونـي    ميزانبه منظور بررسي و مقايسه 

 كـه بـا روش آمـوزش     آموزاني دانشنسبت به   ، بودندآموزش ديده  اي رسانهروش آموزش چند
هاي مستقل استفاده شد. همانطور كه قبالً نيز  گروه tاز آزمون  بودند نيز،آموزش ديده  سخنراني
ها است، از اين رو قبـل از   برابري واريانس گروه tهاي بنيادي آزمون  د، يكي از مفروضهگفته ش

هـا در متغيـر مـورد     از آزمون لوين به منظور بررسي شرط برابري واريانس گـروه  tانجام آزمون 
  آمده است.  9نظر استفاده شده است. نتايج در جدول

  زش بيرونيها در انگي بررسي برابري واريانس گروه. 9جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي fآماره   متغير

  113/0  28  67/2  انگيزش بيروني

شـود، فـرض صـفر آزمـون لـوين مبنـي بـر برابـري          مشاهده مـي  9 همانگونه كه در جدول
پذير  از اين رو ادامه روند تحليل امكان  )، p ،67/2 =F<05/0( شود ها پذيرفته مي واريانس گروه

اي  نشـان داده اسـت بـين دو گـروه كـه بـه روش سـخنراني و چنـد رسـانه          tاست. نتايج آزمـون  
). p ، 34/1- =)28(t<05/0( دار وجود ندارد انگيزش بيروني تفاوت معني  اند در ميزان ديده آموزش

  آمده است. 10نتايج در جدول
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  دو گروه در نمرات انگيزش بيروني  مقايسه ميانگين. 10جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي t آماره  انحراف معيار  نميانگي  تعداد  گروه  متغير

انگيزش 
  دروني

آموزش 
  34/6  6/81  15  چندرسانه اي

34/1-  28  181/0  
آموزش 
  18/11  06/86  15  سخنراني

و  اي رســانهبكــارگيري روش آمــوزش (چنــد  تــأثيربــين  بررســي فرضــيه ششــم پــژوهش:
دختر پايه سـوم رشـته علـوم انسـاني     وزان آم دانش) 3( سخنراني) بر انگيزش بيروني درس عربي

 تفاوت وجود دارد. 1388-89مراكز آموزش از راه دور شهر تهران درسال تحصيلي 

تر تفاوت دو گروه در انگيزش بيروني با استفاده از تحليـل واريـانس    به منظور بررسي دقيق
قرار گرفته اسـت  هاي انگيزش دروني مورد بررسي  چند متغيره تفاوت دو گروه در خرده مقياس

  قابل مشاهده است.  11و در جدول 

  هاي انگيزش بيروني به تفكيك در هر دو گروه اطالعات توصيفي مربوط به خرده مقياس. 11جدول 
  روش آموزش

خرده مقياس انگيزش 
  ميانگين  حداكثر  حداقل N  بيروني

انحراف 
  استاندارد

  روش سخنراني

  45/3  33/8  14  4  15  بي انگيزگي
  31/2  93/24  28  21  15  همانندسازيتنظيم 

  42/2  80/23  28  18  15  تنظيم بيروني شده
  44/2  53/24  27  20  15  تنظيم دروني شده
  29/7  46/17  28  6  15  بي انگيزگي

  اي روش چندرسانه
  32/3  06/22  27  15  15  تنظيم همانندسازي
  29/4  86/21  28  13  15  تنظيم بيروني شده
 02/2  66/24  28  19  15 تنظيم دروني شده

هـم گروهـي كـه بـه روش سـخنراني       نشـان داده شـده اسـت،    11 همانگونه كه در جـدول 
انـد، از ميـان خـرده     اي آمـوزش ديـده   اند و هـم گروهـي كـه بـه روش چندرسـانه      آموزش ديده
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هاي انگيزش بيروني، بيشترين ميانگين را در تنظيم همانندسازي و كم ترين ميانگين را در  مقياس
  اند.  يزگي كسب كردهبي انگ

هـاي انگيـزش    تفاوت دو گروه آزمودني در خرده مقيـاس   ميزانبه منظور بررسي و مقايسه 
بيروني نيز از تحليل واريانس چندگانـه اسـتفاده شـده اسـت. همانگونـه كـه ذكـر شـد، يكـي از          

قبـل از  از اين رو  .ها است هاي بنيادي تحليل واريانس چندگانه، همگني واريانس گروه مفروضه
ها با استفاده از آزمون لوين مورد بررسي قرار گرفت. نتـايج   انجام تحليل، برابري واريانس گروه

  آمده است. 12اين آزمون در جدول 

  هاي انگيزش بيروني (آزمون لوين) ها در خرده مقياس بررسي برابري واريانس گروه. 12جدول 
  ناداريسطح مع  2درجه آزادي   1درجه آزادي  Fآماره   متغير

  123/0  28  1  53/2  تنظيم دروني شده
  121/0  28  1  56/2  تنظيم بيروني شده
  221/0  28  1  56/1  تنظيم همانندسازي

  003/0  28  1  22/10  بي انگيزگي

فـرض    ، نشان داده شده است نتايج آزمون لوين نشان داده است 12 همانگونه كه در جدول
شـده   هـا در خـرده مقيـاس تنظـيم درونـي      روهصفر آزمون لـوين مبنـي بـر برابـري واريـانس گـ      

)05/0>p ،53/2 =F) تنظيم بيروني شده ،(05/0>p ،56/2 =F)05/0) و تنظيم همانندسازي>p ،
56/1 =Fها در اين دو خرده مقياس با هم برابـر   شود. بدين معني كه واريانس گروه ) پذيرفته مي

شـود. بـدين معنـي كـه      ن رد مـي فرض صفر آزمـون لـوي   انگيزگي است، اما در خرده مقياس بي
). در اينجـا نيـز   p ،22/10 =F>05/0ها در اين خرده مقياس با هـم برابـر نيسـت (    واريانس گروه

ها با هم برابر هسـتند و از سـوي    توان مدعي بود از آنجايي كه در پژوهش حاضر حجم گروه مي
نيـز بـا هـم همگـن      هـا  مقياس، واريانس گـروه  ديگر از مجموع چهار خرده مقياس در سه خرده

ي روند تحليـل بالمـانع باشـد. اثـر اصـلي گـروه از طريـق         رسد ادامه هستند، از اين رو به نظر مي
 05/0 54/6) =28( ييـد قـرار گرفـت   أالمبداي ويلك مورد بررسي و معني داري آن مورد ت
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ها حداقل در يكـي از   ين گروهداري بين ميانگ دهد تفاوت معني ) كه نشان ميF ;488/0=w) 1و
  نشان داده شده است.  13 ها وجود دارد. نتايج در جدول مقياس خرده

  هاي انگيزش بيروني (تحليل واريانس چند متغيره) مقياس ها در خرده بررسي تفاوت گروه. 13جدول

  منبع تغييرات
خرده 
  ها مقياس

نوع سوم مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  مجذورات

ر مقدا
F 

سطح 
  معناداري

هاي  خرده مقياس
  انگيزش بيروني

تنظيم دروني 
  شده

133/0  1  133/0  26/0  872/0  

تنظيم بيروني 
  شده

033/28  1  033/28  308/2  140/0  

تنظيم 
  همانندسازي

63/61  1  63/61  508/7  011/0  

  000/0  18/19  63/625  1  63/625  بي انگيزگي

و  اي رسـانه بكـارگيري روش آمـوزش (چنـد     ثيرتأبين  پژوهش: 10-9-8-7بررسي فرضيه 
) 3( تنظـيم بيرونـي درس عربـي     ، تنظـيم درونـي شـده     ، سخنراني) بر تنظـيم هماننـد سـازي شـده    

دختر پايه سوم رشته علوم انساني مراكـز آمـوزش از راه دور شـهر تهـران در سـال      آموزان  دانش
 تفاوت وجود دارد. 1388-89تحصيلي 

ــايج نشــان داده اســت   ــاس تنظــيم همانندســازي ( نت ) و p ،508/7 =F>05/0در خــرده مقي
بين دو گروه آموزش به روش سخنراني و آموزش بـه روش   )p ،18/19 =F>05/0انگيزگي( بي

، p<05/0شـده (  دار وجود دارد. اما بين اين دو گروه در تنظيم بيروني اي تفاوت معني چندرسانه
308/2 =F05/0شده ( ) و تنظيم دروني>p ،026/0 =F( دار وجود نـدارد. بررسـي    تفاوت معني

ها نشان داده است گروه آموزش به روش سخنراني به طـور معنـي داري بـيش از     تفاوت ميانگين
 را دارا هســتند» تنظــيم همانندســازي«انگيــزش بيرونــي  اي، گــروه آمــوزش بــه روش چندرســانه

)87/2 =06/22-93/24=MD ــين نشــان داده اســت در ــايج همچن ــن نت ــاس ). اي ــي« خــرده مقي  ب
اي بـه طـور معنـي داري بـيش از گـروه       ميانگين گـروه آمـوزش بـه روش چندرسـانه     »انگيزگي

  ).MD=46/17-33/8= 13/9آموزش به روش سخنراني بوده است (
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  نتايج و بحث
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير استفاده از روش آموزش چندرسانه اي و سخنراني بر انگيـزش  

آموزان دختر پايه سوم رشته علوم انساني مركز آموزش از راه  ) دانش3(پيشرفت تحصيلي عربي 
در شهر تهران بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين نمـرات   »راه فاطمه«دور غيردولتي 

ــي   ــاوت معن ــده عــدم تف ــان كنن ــايج حاصــل، بي ــزش پيشــرفت تحصــيلي    نت ــزان انگي ــين مي دار ب
اي آمـوزش ديـده بودنـد، نسـبت بـه       ش آمـوزش چندرسـانه  آموزاني كه بـا اسـتفاده از رو   دانش
آموزاني بود كه با روش آموزش سخنراني آموزش ديده بودند، بود. بر اين اساس فرضـيه   دانش

 اول پژوهش رد شد. نتايج بدست آمده از آزمودن اين فرضيه با نتايج بدسـت آمـده از پـژوهش   
 پـانتون،  ا نتايج حاصـله از تحقيقـات روا،  باشد. همچنين نتايج حاصله ب ) همسو مي2004توكمن(

)، 2001( )، سـنكاران 2004( )، تـوكمن 2005( )، عبدل حميد2006)،كلر( 2007ويگن و بيكر (
  ) در تضاد است. 2000( مارشال

پس از رد شدن فرضيه اول پژوهش، انگيزش دروني و بيرونـي دو گـروه آزمـودني مـورد     
ــايج آزمــون   ــرار گرفتنت ــه روش ســخنراني و  نشــان د tبررســي ق ــين دو گــروه كــه ب اده اســت ب

دار  اند، در ميزان انگيزش دروني و بيروني به طور كلي تفاوت معني اي آموزش ديده چندرسانه
وجود ندارد. لذا فرضيه دوم و ششم پژوهش رد شد. نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر با نتايج 

  باشد. مي) در تضاد 2007تحقيق روا،پانتون، ويگن و بيكر (
پس از بررسي و مقايسه ميانگين انگيزش دروني و بيروني هر دو گروه آزمايشـي،   همچنين

هـاي انگيـزش درونـي بـا اسـتفاده از آزمـون        مقياس ها در خرده تفاوت ميانگين نمرات آزمودني
تحليل واريانس چند متغيره مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشـان داد كـه   

) گروهـي كـه بـا روش آمـوزش چنـد      3درس عربـي(  »انگيزش دروني بـراي فهميـدن  « نگينميا
گروهـي  » انگيزش دروني براي فهميدن«) كمتر از ميانگين 46/23( اي آموزش ديده بودند رسانه

انگيـزش  « بـر ايـن اسـاس بـين    ، ) آموزش ديـده بودنـد  4/25( بود كه با روش آموزش سخنراني
دار وجود دارد، براين اساس فرضيه سـوم   آزمودني تفاوت معني دو گروه» دروني براي فهميدن



  
 141                        اي و سخنراني بر ... تأثير استفاده از روش آموزش چندرسانه

پژوهش تأييد شد. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتـايج پـژوهش روا، پـانتون، ويگـن و     
باشد. همچنين نتايج حاصله از پژوهش حاضر در زمينه بررسي و مقايسـه   ) همسو مي2007بيكر (

هـر دو گـروه آزمـودني نشـان داد، كـه       »ربه تحريـك انگيزش دروني تج« ميانگين خرده مقياس
) گروهـي كـه بـا روش آمـوزش     2( درس عربي »انگيزش دروني براي تجربه تحريك«ميانگين 
انگيـزش درونـي بـراي تجربـه     «) بيشـتر از ميـانگين   33/17( هاي آموزش ديده بودنـد ه چندرسان
فرضـيه   ه بودنـد و ) آمـوزش ديـد  66/15( با روش آمـوزش سـخنراني   گروهي بود كه» تحريك

چهارم پژوهش رد شد.  نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتايج پژوهش روا، پانتون،ويگن 
 مقايسـه ميـانگين خـرده مقيـاس    باشـد. امـا در رابطـه بـا بررسـي و       ) در تضـاد مـي  2007و بيكر (

كـه  هـر دو گـروه آزمـودني، نتـايج بدسـت آمـده نشـان داد         »انگيزش دروني براي انجـام كـار  «
ــانگين  ــراي نجــام كــار «مي ــا روش آمــوزش  2درس عربــي( »انگيــزش درونــي ب )گروهــي كــه ب
» انگيزش درونـي بـراي انجـام كـار    «) بيشتر از ميانگين 46/18( اي آموزش ديده بودند چندرسانه

لـذا فرضـيه پـنجم    ) آمـوزش ديـده بودنـد.    93/16( با روش آمـوزش سـخنراني   گروهي بود كه
ست آمده از پژوهش حاضر با نتـايج پـژوهش روا، پـانتون، ويگـن و     نتايج بد پژوهش تأييد شد.

  باشد.  ) همسو مي2007بيكر (
ه دها در خـر  در پژوهش حاضر همچنين ميزان تفاوت موجود بين ميانگين نمرات آزمودني

هاي انگيزش بيروني با استفاده از آزمـون تحليـل واريـانس چنـد متغيـره مـورد بررسـي و         مقياس
 »انگيزش بيروني تنظيم هماننـد سـازي شـده   « مراتفت. پس از بررسي ميانگين نمقايسه قرار گر

درس  »انگيزش بيروني تنظيم همانند سازي شده«ميانگين  روه آزمودني، نتايج  نشان داد كهدو گ
) كمتـر از  06/22( اي آمـوزش ديـده بودنـد    ) گروهي كه بـا روش آمـوزش چندرسـانه   3( عربي

 گروهي بود كه بـا روش آمـوزش سـخنراني   » يم همانند سازي شدهانگيزش بيروني تنظ«ميانگين 
) آموزش ديده بودند. لذا فرضيه هفـتم پـژوهش نيـز تأييـد شـد. نتـايج بدسـت آمـده از         93/24(

 باشد. در تضاد مي )2007پژوهش حاضر با نتايج پژوهش روا، پانتون، ويگن و بيكر (
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هـر   »نگيزش بيروني تنظيم دروني شـده ا« ميانگين خرده مقياس اما پس از بررسي و مقايسه
» انگيزش بيروني تنظيم دروني شده« دو گروه آزمايشي، نتايج بدست آمده نشان داد كه ميانگين

) كمتر از 66/24( اي آموزش ديده بودند )گروهي كه با روش آموزش چندرسانه3( درس عربي
) 53/24( آموزش سخنراني گروهي بود كه با روش» شده انگيزش بيروني تنظيم دروني«ميانگين 

آموزش ديده بودند. لذا فرضيه هشتم پژوهش رد شد. نتايج بدست آمـده از پـژوهش حاضـر بـا     
بررسـي و   باشد. همچنين در رابطه با مسو مي)  ه2007نتايج پژوهش روا، پانتون، ويگن و بيكر (

زمايشـي، نتـايج   هـر دو گـروه آ   »تنظـيم بيرونـي  « مقايسه ميانگين خرده مقياس انگيـزش بيرونـي  
) گروهي كه بـا  3درس عربي(» انگيزش بيروني تنظيم بيروني« بدست آمده نشان داد كه ميانگين

انگيـزش بيرونـي   «) كمتـر از ميـانگين   86/21( اي آموزش ديـده بودنـد   روش آموزش چندرسانه
) آموزش ديده بودند. بـر ايـن   80/23( با روش آموزش سخنرانيگروهي بود كه  »تنظيم بيروني

اساس فرضيه نهم پژوهش نيز رد شد. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتايج پـژوهش روا،  
باشد در انتها، پـس از بررسـي و مقايسـه ميـانگين خـرده       ) همسو مي2007پانتون، ويگن و بيكر (

 هاي انگيزش بيروني هر دو گروه آزمايشـي، نتـايج بدسـت آمـده نشـان داد كـه ميـانگين        مقياس
اي  )گروهي كه بـا روش آمـوزش چندرسـانه   3( درس عربي» انگيزگي يروني سازه بيانگيزش ب«

گروهـي بـود   » انگيزگي انگيزش بيروني سازه بي« ) بيشتر از ميانگين46/17( آموزش ديده بودند
نتـايج فرضـيه دهـم     ايـن  ) آموزش ديـده بودنـد. بـر اسـاس    33/8( كه با روش آموزش سخنراني

آمده از پژوهش حاضر با نتـايج پـژوهش روا، پـانتون، ويگـن و      پژوهش تأييد شد. نتايج بدست
 باشد. ) در تضاد مي2007بيكر (

شكي نيست كه ميزان انگيزش و عالقه باطني فرد در ميزان يادگيري و پايـداري و دوام آن  
رو، برانگيختن انگيزش يادگيرنـدگان راه دور در طـي    ). از اين1352 (پروند، تأثير بسزايي دارد

ل بـه  گـردد و نهايتـاً نيـ    د آموزش و يادگيري سبب جلب توجه آنان به مطالب آموزشي ميفراين
بر اين اساس، استفاده از اين شـيوه نـوين و   سازد را ميسر مي و نيز يادداري مؤثر مطالب يادگيري
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توانـد اُفُـق    يـادگيري نظـام آمـوزش از راه دور ايـران، مـي      –فعال آموزشـي در فراينـد يـاددهي   
  در فرايند آموزشي كشورمان تلقي گردد.جديدي 
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