
بر میزان یادگیري و یادداري درس لوحه نویسی فارسیايرسانهثیر چندأت

1خجسته غمین

2داریوش نوروزي

21/8/90پذیرش:تاریخ 13/4/91تاریخ وصول:

چکیده
یـزان یـادگیري و یــادداري درس   اي بــر مرسـانه چنـد تــأثیر«بــه منظـور بررسـی  پـژوهش حاضـر   

آموزان : کلیه دانشزست ااعه آماري این پژوهش عبارتانجام گرفت. جام» فارسینویسیلوحه
ز بـین  انـد و ا مشـغول بـه تحصـیل بـوده    89-90حصیلی پایه اول ابتدایی شهر تهران که در سال ت

گیـري تصـادفی چنـد    نمونـه صورت تصادفی انتخـاب و سـپس  ه ي یک بجامعه مذکور به منطقه
نفـر در گـروه   20نفر در گروه آزمـایش و  20نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 40اي مرحله

، طـرح  مایشی و طرح پژوهشی مورد اسـتفاده آزهشب،د. روش انجام این پژوهشکنترل قرارگرفتن
بـا اسـتفاده از آزمـون محقـق     انپس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابتدا محققـ –پیش آزمون

نویسی آزمایش به آموزش لوحهگروهآزمون به عمل آورد؛ سپس درگروه پیشساخته از هر دو
اي، پرداخته و در گـروه  رسانهته مبتنی براصول طراحی چنداي محقق ساخرسانهبا استفاده از چند

همان لوحه مورد نظر را با روش سنتی تدریس کرد. در پایـان از هـر دو گـروه پـس     کنترل معلم

gkhojasteh@yahoo.com(نویسنده مسئول)کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشی-1

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی-2

mailto:gkhojasteh@yahoo.com


91تابستان، هشتم، سال چهارمشناسی تربیتی شماره بیست و روانفصلنامه120

شناسـی، افـزایش یـادداري    سـمت بـر افـزایش یـادگیري    نتایج پژوهش دال آزمون به عمل آمد. 
تشـخیص  دسـت، افـزایش یـادگیري   مهارت هماهنگی چشـم و افزایش یادگیريشناسی،سمت

ییـد  أاي را بـر یـادگیري ت  رسانهچندتأثیراست و در نهایت در مقایسه با گروه کنترلشکل لوحه
ایش همـاهنگی چشـم ودسـت، افـز    افـزایش یـادداري  هـا، در حالی کـه آزمـون فرضـیه   کند؛می

یید أاي بر یادداري ترسانهچندتأثیر س این اساکند. بر یید نمیأرا تتشخیص شکل لوحهیادداري
ثر باشند اما لزوماًؤنویسی فارسی مدرس لوحهتوانند بر یادگیريها میايرسانهاین چندبنابرنشد.

ي ندارند.تأثیریادداري آن در دراز مدت بر

.شناسیهاي سمتنویسی فارسی، مهارتي، لوحهچندرسانهاري،یادگیري، یادد:واژگان کلیدي

هقدمم
ارتباطات، کاربرد آن نیز در آمـوزش توسـعه   افزون فناوري اطالعات وهاي روزهمپاي پیشرفت

یادگیري، به سـبب  -دهیدر فرایند یاد1هاايرسانهچنداستفاده از فناوري آموزشی ویافته است. 
هـاي درس،  آمد در فرایند آموزش و یادگیري کالسکاری به عنوان ابزاري هاین قابلیتدارا بود

رین تمـ ،گانه براي ایجـاد یـادگیري  عبارتند از: استفاده از حواس چندهامرسوم است. این قابلیت
ایجـاد تعامـل بـین کـاربر و     ،بیشتر براي رسیدن به حد تسلط، تسهیل مشارکت بین یادگیرندگان

ايرسـانه هـاي یـادگیري چنـد   ن جهت است که توجه بـه طراحـی محـیط   ایموضوع آموزش. از 
یافته است.  اياهمیت فزاینده

یافتـه شـروع شـده    سـت در کشـورهاي توسـعه   هـا سالايرسانهتحقیق پیرامون موضوع چند
هاي آموزشی خود را در سراسر دنیا بسیاري از طرح درسسسات تحقیقاتی و آموزشی ؤاست. م

اي در قـالبی  ي آموزشـی رایانـه  هـا امـروزه بسـیاري از برنامـه   انـد. کردهايرسانهچندهمعطوف ب
گیرنـد. آمـوزش بـا کمـک رایانـه بـا قابلیـت        ها مـورد اسـتفاده قـرار مـی    ايرسانهموسوم به چند

اي ین حس همزمان را در فرایند تجربهرسانه همزمان استفاده کرده، چنداي که از چندرسانهچند

1. Multimedia
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ي مختلف، محـیط  هاگیرد. از این رو می تواند براي افراد متفاوت با ویژگیحسی به کار میدنچ
توانـد از  ي اگر به خوبی طراحی شده باشد مـی ارسانهري را ایجاد کند. محیط چندمطلوب یادگی

قـع  گذاري دوگانه، فرایند بازخوانی را تسهیل و تقویت کند؛ در فراخوانی دانش به موطریق رمز
حل مناسب بـا اسـتفاده از دانـش موجـود کمـک کنـد      نموده و در سرعت عمل و ارائه راهعمل 

، محققان را برآن آموزشاندانش1یادآوريرشد چشمگیر در میزان یادگیري و ).1377(عالمی،
دست به مطالعه و پژوهش بیشـتر  ايرسانهگذاري این چندثیرأتا در مورد نحوه عملکرد و تداشته

نند.بز
د و در سلسـله مراتـب   یـ آي زبـان بـه حسـاب مـی    هـا ترین شکلزبان نوشتاري یکی از مهم

در زبـان  گیـرد. یکـی از اشـکاالتی کـه غالبـاً     میي زبانی، بعد از سایر اشکال زبان قرارهاتوانایی
پایه، نوشـتن،  ي تحصیلیهاد در زمینه نوشتن با دست است. در میان مهارتیآنوشتاري پدید می

اينویسـی در آغـاز ترسـیم نوشـتاري از اهمیـت ویـژه      ترین مهارت است. آموزش لوحهملموس
، ، عبارت اسـت از: تمهیـدات  ن آموزشآموزان کالس اول ابتدایی برخوداراست و ایبراي دانش

، دیـداري و  هـت همـاهنگی و گسـترش حافظـه ادراکـی     جايي سـازنده هـا و کوشـش هـا تالش
ي الزم جهـت  هـا ضالت کوچک و بزرگ دست کودکان براي آمادگی و داشتن پـیش زمینـه  ع

مرحلـه  بخـش مبتـدیان بـه    و رسیدن رضـایت »خط نویسی«پیچیده کسب صحیح و ساده مهارت 
فارسـی در  نویسـی ). آمـوزش درس لوحـه  5ص،1384(صفارپور،فراگیري مهارت زبانی نوشتن

، منحنـی و  ش حـروف الفبـا بـا رسـم خطـوط مسـتقیم      مـوز ، قبل از آنظام آموزشی رسمی کشور
شود،که درکتاب بنویسیم فارسی اول دبستان تمریناتی درایـن زمینـه داده شـده    میشکسته شروع

است.
عنـوان نقصـی در ایـن زمینـه تلقـی      ي هندسـی واحد،بـه   هـا بـرداري از شـکل  ناتوانی نسـخه 

کنند یا بخشـی را بـه   میغلط، بخشی را حذفبرداري بهشود. بعضی کودکان در هنگام مدلمی
بـزرگ،  را بـیش از حـد کوچـک یـا بـیش از حـد      هـا افزایند. امکـان دارد برخـی شـکل   آن می

1. Remembering
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جهت صـحیح نوشـتن   ترین خطا نزد گروهی از کودکان کالس اول،برداري کنند. متداولنسخه
(مـثالً آیده پایین خط مبنا میت. حروفی که باندازه نادرست حروف اسو(ابتدا به انتها)حروف

ي طـوالنی  هـا شـوند. اسـتفاده از تمـرین   ي نادرسـت نوشـته مـی   ها...)، اغلب در اندازهي،ق،ن،
عاملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی کودکـان عـالوه بـر مشـکالتی کـه در شـکل       

اشکالی که از روي تختـه نوشـته   دادن به حروف دارند، با رعایت نکردن فاصله رو به رو هستند.
شـوند. شـماري از کودکـان در بـه     ي نا منظم به روي کاغذ آورده مـی هاشود، اغلب با فاصلهمی

آورنـد، از  میه خاطر نخاطر آوردن چگونه نوشتن برخی اشکال با مشکل مواجه هستند و چون ب
بـراي  ، غالبـاً کودکـان . معلمـان مـدارس و والـدین   )1381(نادرتبـار، نویسـند مـی چپ به راست

ي سنتی رایج به شکل تکـرار و  هاگیرند. شیوهي منسوخ کمک میهامشکالت آنها از روشحل
فاصـله در  تناسـب  ،نویسـی شناسی، هـم انـدازه  تفاده از گچ و تخته براي درك سمتتمرین و اس

دسـتیابی  نیسـت؛ بـراي حـل ایـن مشـکل و     انآمـوز گوي نیاز دانـش نویسی، پاسخآموزش لوحه
هـاي  آوريفـن تـوان از ، مینویسی در کالسجربه صحیحی از مهارت پیچیده لوحهکودکان به ت

ي آموزشی بهره گرفت.هاايرسانهجدید به ویژه چند
ي هـا گیري از ابزارهاي متنوع و گوناگون آموزشی، همراه کردن آمـوزش بـا فنـاوري   بهره

، ارزشیابی مسـتمر و بـه جـا نیـز     تعدد، مرور، تمرین و تکرار کافیمي هامناسب، استفاده از رسانه
تـر را فـراهم کنـد    ر موجبـات یـادگیري و یادسـپاري قـوي    تواند با به کارگیري حـواس بیشـت  می

فهـم مطلـب در  اي ایـن اسـت کـه    رسانهجالب توجه در یادگیري چندنکته.)1388،رئیس دانا(
ي چنـد هـا داري میـان داده ند ارتبـاط معنـی  توانمین گیرد که فراگیرانهایت هنگامی صورت می

ایـن امـر در   وجهـی را بـه هـم ربـط دهنـد.     ي چنـد هـا حسی به وجود آورند و از این طریق نمـاد 
تــر و ي ممکــن ســاخته و ســبب یــادگیري عمیــقیــادگیري قــواي ذهنــی بیشــتري را در یــادگیر

). سپس یک تفـاوت مهـم دیگـر    1997، 1(رادوانسکی و زاکسشودمیتري از این طریق پایدار
ص،1388نیـا، (افضـل ادآوري از این طریق یـادگیري باشـد  تواند کیفیت یادگیري و میزان یمی

1. Radvansky & Zacks
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سـازد تـا   ثري باشـد، چـون معلـم را قـادر مـی     ؤمـ توانـد رسـانه آموزشـی    اي میرسانهچند).155
، ویـدئو و تصـویر ارائـه    1یشـن انیم،ي مختلف از طریـق صـدا، مـتن   هااطالعات را به وسیله رسانه
ي مختلـف، محـیط هیجـان انگیـزي را بـراي یـادگیري و آمـوزش        هانماید. ترکیبی از این رسانه

اي، جهـت تکمیـل   رسـانه ، چنـد مجدد اطالعات دریافت شده، فراهم می نماید. به عبارت دیگـر 
کـردن فـرد،   دهاي معلم براي جلب توجه، افزایش یادداري، ارتقـا درك مطلـب و متقاعـ   تالش

).1994، 2(لیندسترومنمایداي را فراهم مییلهوس
اسـتفاده از  :عبـارت اسـت از  ايرسانه) معتقدند واژه چند1999(5و راسل4، مولندا3یکنها

گـردد.  یـی برمـی  صدا وتصاویر ثابت ویـدئو ،هارسانه، متن،گرافیکرایانه که مرکب از چندین
ایی کمـک مناسـبی   پایـه اول ابتـد  آمـوزان بیشـتر در یـادگیري دانـش   ، استفاده از حواس بنابراین

مطـرح شـده اسـت    6ايرسانهنظریه شناختی یادگیري چنديي اساسی دربارهکند. سه فرضیهمی
که عبارتند از:

را جداگانـه  ها مطالب شنیداري و دیـداري :طبق این فرضیه انسان) مفروضه کانال دوگانه1
ند. اگر چه فراگیران در صورت برخوردار بودن از منابع شـناختی الزم  دهمورد پردازش قرار می

تغییـر  ابـل پـردازش باشـند    قادر خواهند بود که این اطالعات را به نحـوي کـه در کانـال دیگـر ق    
کند.می

توانند هـر بـار در   رضیه میزان اطالعاتی که افراد میطبق این ف: 7مفروضه ظرفیت محدود)2
بـه بررسـی   1994در سـال  9و چنـد لـر  8دازش کنند محـدود اسـت. سـوئلر   ها پرهر یک از کانال

شناختی درونی به ر حین یادگیري مبادرت کردند. بارتمایزهاي موجود بین منابع شناختی افراد د

1. Animation
2. Lindstrom
3. Heinich, R.
4. Molenda, M.,
5. Russel, J.
6. Multimedia cognitive- learning theory
7. limited capacity
8. Sweller, J.
9. Chandler, P.
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هـاي  میزان دشواري مطالب ارائه شده بسـتگی دارد بـار شـناختی بیرونـی بـه شـیوه طراحـی پیـام        
).1994،آموزشی بستگی دارد (سوئلروچندلر

هنـی و منسـجم از   ي ذهـا هـا بـه منظـور ایجـاد بازنمـایی     : انسـان 1پردازش فعـال ) مفروضه3
سـازماندهی  ،دقـت نقـش فعـال دارنـد.   ،در فرایند پردازش شناختیخود،تجارب محیط اطراف
فراینـدهاي شـناختی فعـال    از جمله،فیق اطالعات ورودي با دانش موجوداطالعات ورودي و تل

) 1بایـد در نظـر گرفتـه شـود:    هـا ايرسـانه ار مهم در طراحی چندشود. دو مورد بسیمحسوب می
، باید فراگیر را در چگونگی ترسیم ) پیام2راي ساختاري منسجم باشند.مطالب ارائه شده، باید دا

آمـوز  دانش).58ص،1384، ترجمه موسوي،2،2001(مایرو ایجاد چنین ساختاري هدایت کند
یی کوتـاه  هـا توان مطالب را به قسـمت میهابراي کمک به آنداند.داند که نمیمیکالس اول ن

تـوان  آشنا بیشتر توجـه کننـد یـا مـی    ب ناخواست که بر مطالهادار تقسیم کرد و از آنولی معنی
ز ااياگـر مجموعـه  تر برایشـان فـراهم کـرد.   آشناتر و نادر مورد مطالب مشکلتکالیف بیشتري
بـه مـواردي   ،انـد دیـده ه فقط بعضی از آنها را قبالًآموز کالس اول داده شود کتصاویر به دانش

).186ص،1386(کدیور، اندیاد گرفتهپردازند که قبالًمی
مطـرح شـده اسـت در ذیـل     »ايرسـانه یـادگیري چنـد  «راحی مبتنی بر پـروژه هفت اصل ط

آید: می
ازکلمات صرف است.تصاویر بهترفراگیران از کلمات ویادگیري: 3ايرسانهاصل چند)1

بـه ایجـاد   دهـد تـا  ت را در اختیـار فراگیـران قـرار مـی    ارائه همزمان تصاویر و کلمات این فرصـ 
الگوهاي ذهنی کالمی و تصویري و برقراري ارتباط بین آنها بپردازند.

1. active processing
2. Mayer
3. Multimedia principle



125اي بر میزان یادگیري و یادداري درس لوحه نویسی فارسی تأثیر چند رسانه

تـر خواهـد بـود کـه     یادگیري فراگیران از کلمات وتصاویر هنگـامی به : 1اصل مجاورت)2
کاغذ یا رایانه ظاهر شوند. زیـرا الزم نیسـت فراگیـران    اورت یکدیگر بر روي صفحه نها در مجآ

شناختی خود استفاده کنند.از منابعبراي کاوش تصاویر و کلمات مرتبط،
ارائه همزمـان کلمـات وتصـاویر منجـر بـه یـادگیري بهتـر        :2اصل چگونگی وجه حسی)3

ختیـار  ااین فرصـت را در  ،هاي مرتبط انیمشن و گفتاربخشارائه همزمان،فراگیران خواهد شد.
ور همزمـان در  بـه طـ  ارائـه شـده را   ي ذهنی کلمات و تصـاویر هانماییدهد تا بازفراگیر قرار می

مـی و دیـداري   ي کالهـا نمـایی ر نتیجه ارتباط ذهنـی بـین ایـن بـاز    دارد و دحافظه فعال خود نگه
و آموزان اول ابتدایی ارائه همزمان کلمات و تصاویر پـردازش اطالعـات،  در دانشبرقرار سازد.

کند.تر میرا آساندرك مطالب
یـادگیري  ضروري منجر بـه  کلمات،تصاویر واصوات اضافی وغیرحذف: 3اصل انسجام)4

بهتر فراگیران خواهد شد.
مـتن  بهتر از انیمیشن و)اصل چگونگی وجه حسی: یادگیري فراگیران از انیمیشن وگفتار5

قالـب متـون   درايرسـانه ی کـه کلمـات موجـود در یـک پیـام چنـد      یعنی هنگامنوشتاري است.
.بودران را به مراتب بهتر خواهد یادگیري فراگی.شوندگفتاري ارائه می

یـادگیري فراگیـران از انیمیشـن وگفتـار بهتـر از انیمیشـن،گفتار ومـتن        :4اصل افزونگـی )6
کانـال  وند،شـ ر هر دو به صورت دیداري ارائـه مـی  هنگامی که کلمات و تصاویاست.نوشتاري 

شناختی خواهد شد.دیداري دچار اضافه بار
اصول طراحی بر فراگیران کم معلومات وفراگیرانـی کـه   تأثیر: 5هاي فردياصل تفاوت)7

ال یا توانایی فضایی پـایین  بااز فراگیرانی با سطح معلوماتبیشترتوانایی فضایی باال برخوردارند،
).218ص،1384، ترجمه موسوي،2001(مایر،باشدمی

1. contiguity principle
2. Modality principle
3. Coherence principle
4. redundancy principle
5. individual differences principle
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پیشینه پژوهش
دهـد. بـا   حل را براي تدریس سنتی ارائه میاي، بهترین راهرسانهعا کرد که چند) اد1995(1تواي

دارد تر، هر فراگیري این فرصت رااجازه دادن به فراگیران براي تحقیق و یادگیري هر چه سریع
اي بـراي اهـداف   رسـانه استفاده از مواد درسـی چنـد  تا با پتانسیل کامل خود مطلب را یاد بگیرد.

اي کـه  رسـانه ند شـده اسـت. مـواد درسـی چند    ي آموزشی حاضر، یک روهاآموزشی در محیط
نماید.یادگیري فراگیران را تسهیل میکند،سانه را در محیط رایانه ترکیب میبیش از یک ر

برخی مطالعات، پیشـنهاد شـده کـه آمـوزش مبتنـی بـر رایانـه، مـی توانـد درك و فهـم           در
.)2000، 2(کیم و لیوزان را از مواد درسی افزایش دهدآمنشدا

،ايرسـانه ش با ورود تکنولـوژي چنـد  کننده آموزمعتقدند که نقش تغییر)2004(3نئو و نئو
ي درسـی آموزشـی،   هـا شوند و برنامهمبادله میثرتري ؤقابل انکار است. اطالعات به شکل مغیر

بنـابراین  ي تعـاملی را تلفیـق کننـد.   هـا اي و خصیصهرسانهکنند تا عناصر پایه چندتکامل پیدا می
شود. با تلفیـق فنـاوري   آموزان و معلمان خلق میمحیط تدریس و یادگیري بهتري را براي دانش

یک کار قدرتمند را تولید کرد کـه بتوانـد نیازهـاي قـرن     اي با آموزش، بهتر می توان رسانهچند
را برآورده سازد. 4بیست و یکم و جامعه مبتنی بر فناوري اطالعات

را مثبـت و آمـوزان در فراینـد یـادگیري دانـش   ايرسـانه )استفاده از چنـد 2007(5تئو و نئو
دانند.به کالس درس سنتی میدار نسبتعملی و تداومايو گزینهکنندکننده مطرح میامیدوار

اي گرافیکـی بـر فرآینـد پـیش     رسـانه چنـد تـأثیر از با تحلیلی که)2009(و همکاران6لورنز
ايرســانهاســت معتقــد اســت کــه اســتفاده از چندآمــوزان دوره ابتــدایی داشــته نوشــتاري دانــش

دارد.آموزان دبستانی در بري دانشگرافیکی مزایایی درافزایش مهارت نوشتن برا

1. Tway
2. Kim & Lee
3. Neo & Neo
4. Information Technology
5. Theoh & Neo
6 .Lorenz
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تواننـد بـه عنـوان یـک ابـزار فنـاوري       مـی ايرسـانه چند)2009و همکاران(1هاکان توزون
آمـوزان در یـادگیري   یادگیري رسمی براي پشـتیبانی دانـش  ي هااطالعات و ارتباطات در محیط

استفاده شوند.،ثرؤم
خـوبی بـا   توانند بهآموزان میدانش) گزارش کردند که 2009(2جرج پالیلونیس و فیالك

شـود یـادگیري پیچیـده را از یـادگیري در     ایندهایی سازگار شوند که باعـث مـی  تکنولوژي و فر
کالس درس سنتی متفاوت نماید.

اي محقق ساخته در کالس اینترنتـی بـه مطالعـه    رسانهچندتأثیربر روي )2009(3ماندرناك
اي خـوب طراحـی شـده    رسـانه اي وجود دارد که منـابع چنـد  هپرداخته است. شواهد قابل مالحظ

توانند نتایج یادگیري را افزایش دهند.می
اسـتفاده از مـواد درسـی    القـول بودنـد کـه   متفـق )2010(4محمد، مانیندي و گوین داسامی

بخشـد و همچنـین   ءآمـوزش را ارتقـا  اي می توانـد سـبک، تکنیـک، روش و کیفیـت     رسانهچند
.ادگیري فعال، افزایش دهدتواند انگیزه را براي یادگیري و محیط یمی

ي آموزشی کامپیوتري شده را بر هماهنگی چشـم و  هاثیر برنامهأ) ت2010و همکاران (5پون
آموزانی که مشکل نارسا نویسی دارنـد، بررسـی  ادراك بصري و بهبود دست خط دانشدست،

ي هاردند تواناییآموزانی که از برنامه کامپیوتري استفاده ککردند. در پژوهش انجام شده دانش
ثیري در افزایش همـاهنگی چشـم و   أشان افزایش یافت و زمان نوشتاري آنها کم شد. اما تبصري

دست و خوشنویسی آنها نداشت.
کیـد  أي تـدریس و یـادگیري ت  هـا هـا در موقعیـت  اياسـتفاده از چندرسـانه  )1383(رضوي

ینـد  تواند باعث تسـهیل فرا ي مختلف میهاوهاي به شیکند. استفاده از نرم افزارهاي چندرسانهمی
ي یادگیري شود.  هاتر شدن محیطیادگیري و یادداري و نیز غنی

1 .Hakan Tuzan
2. George-Palilonis & Filak
3. Mandernach
4. Mohamad; Muninday & Govindasamy
5. Poon
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) نتیجه گرفتند به کـارگیري رسـانه مناسـب الگوهـاي تـدریس بـه       1387(بهرنگی و اسدي
هاي امروز صورت هماهنگ و مناسب در طراحی تدریس هر درس در پاسخ نوین به بازماندگی

.جهان آموزش است
ــین ــی (ام ــایی یمین ــارت 1388الرعای ــادگیري مه ــی ی ــه بررس ــک  ) ب ــه کم ــاي هندســی ب ه

دگیري ثر بـودن یـا  ؤافزارهاي هندسـه پویـا در دوره راهنمـایی تحصـیلی پرداختـه اسـت و مـ       نرم
یید کرد.أهاي متداول تافزارهاي هندسه پویا، نسبت به کالسهاي هندسی با کمک نرممهارت

هشاهداف پژو
آمـوزان پایـه   نویسی فارسی دانشبر میزان یادگیري درس لوحهايرسانهثیر کاربرد چندأمطالعه ت

اول ابتدایی.
آمـوزان  ی دانشنویسی فارسبر میزان یادداري درس لوحهايرسانهثیر کاربرد چندأمطالعه ت

پایه اول ابتدایی.

ي پژوهشهافرضیه
ي اصلیهافرضیه
نسـبت بـه روش سـنتی در    ايرسـانه چندنویسی از طریقیادگیري درس لوحهان میزبین -1
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.پایهآموزاندانش

نسـبت بـه روش سـنتی در    ايرسـانه چنـد یاداري درس لوحه نویسی از طریقمیزان بین -2
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.پایهآموزاندانش

ي فرعیهارضیهف
نسـبت بـه روش سـنتی    ايرسـانه یادگیري مهارت سمت شناسی از طریق چندمیزان بین -1

اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.آموزاندانشدر 
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نسبت به روش سنتی در ايرسانهیادداري مهارت سمت شناسی از طریق چندمیزان بین -2
معنادار وجود دارد.اول ابتدایی تفاوتآموزاندانش

نسـبت بـه   ايرسـانه چنـد دسـت از طریـق  مهارت هماهنگی چشم ویادگیريمیزان بین -3
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.آموزاندانشروش سنتی در 

نسـبت بـه   ايرسـانه چنـد مهارت هماهنگی چشـم ودسـت از طریـق   بین میزان یادداري-4
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.نآموزادانشروش سنتی در

نسبت به روش سنتی در ايرسانهچندیادگیري تشخیص شکل لوحه از طریقمیزان بین -5
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.آموزاندانش

نسبت به روش سـنتی در  ايرسانهچندیادداري تشخیص شکل لوحه از طریقبین میزان-6
اول ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد.زانآمودانش

روش پژوهش
از آن استفاده شـده  باشد و طرحی کهآزمایشی میحاضر یک تحقیق تجربی از نوع شبهپژوهش

است.1آزمون با گروه کنترلآزمون و پساست، طرح پیش

آماريجامعه
مقطـع ابتـدایی منـاطق    لآموزان پایه اوکلیه دانش:ست ازجامعه آماري پژوهش حاضر عبارت ا

.اندمدارس ابتدایی ثبت نام کردهدر89-90که در سال تحصیلی انه شهر تهرانگ22

گیريحجم نمونه وروش نمونه
به عنوان منطقـه  1ساده منطقه ايگانه شهر تهران به طور تصادفی چند مرحله22از بین این مناطق

باشـد،  مایشـی مـی  آزپـژوهش کـه از نـوع شـبه    توجه بـه نـوع   نمونه تحقیق انتخاب شده است. با 
پذیر نبود، و لـذا نمونـه انتخـاب    حصل در این مقطع امکانمآموزاندسترسی و کنترل همه دانش

مـی باشـد. از میـان منـاطق    ايمناسب و مجهز به سـایت رایانـه  شده از مدارس دولتی با امکانات

1. Pretest- posttest control group design
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ب شده اسـت، در بـین مـدارس    انتخاايبه طور تصادفی چند مرحله1گانه شهر تهران، منطقه 22
ب شـد.  انتخـا ايمرحلـه مدرسه ابتدایی به طور تصادفی چنـد موجود در این منطقه، یک ابتدایی

گـروه کنتـرل و   در دو،باشـد آمـوز مـی  دانش40که شامل موجوداول تحصیلی،دو کالس پایه
هـا در این طـرح، آزمـودنی  ست.آموز ادانش20ند. هر گروه مشتمل بر اآزمایش جایگزین شده

ي آزمـایش و کنتـرل جـایگزین    هـا به روش تصـادفی انتخـاب و بـه صـورت تصـادفی در گـروه      
اند.شده

ابزار پژوهش
گیـري از معیارهـاي برنامـه آمـوزش     هچـک لیسـتی توسـط پژوهشـگر و بـا بهـر      در این پژوهش 

(اهـداف  لفـه ؤم6ر برگیرنـده کـه د الؤسـ 17نتیجه آن، چک لیستی شاملنویسی تهیه شد.لوحه
براسـاس  هـا دهـی بـه ایـن معیـار    نمـره .شامل چند معیار بـود هالفهؤو هر یک از مجزیی تحقیق)

براي خیلی زیاد) انجام گرفت.5ا خیلی کم تبراي 1(1هاي طیف لیکرتبنديدرجه5مقیاس 

2روایی

و دقیـق و همـه جانبـه متغیرهـاي     اول به مطالعه وسـیع  جهت روایی چک لیست آزمون در مرحله
ابعـاد مربـوط بـه حـوزه یـادداري و یـادگیري درادبیـات مـدون و         پژوهش پرداخته شد و به همه 

ها به رفـع ابهامـات و تناسـب    الؤاست. همچنین پژوهشگر با طرح سي پژوهش توجه شده پیشینه
ي چـک لیسـت آزمـون    هـا اصـالح پرسـش  مرحلـه دوم بـه  اسـت. در ها با متغیرها پرداختـه الؤس

در مرحله سوم از نظر سایر اساتید اند.االت حذف و اضافه شدهؤاست و برخی از سپرداخته شده
و متخصصین حوزه تعلیم وتربیت بهره برده و نقاط مشترك نظرات ایشان در ویرایش و تصحیح 

اي میـان عـده  هااست. در مرحله چهارم چک لیست آزموناعمال گردیدههاچک لیست آزمون
از معلمان توزیع و از ایشان نظر خواهی شد.  

1. Likert
2. validity
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1یییاپا

گیري آزمون در پـژوهش  یایی واعتبار و تشخیص دقت اندازهجهت سنجش پادر تحقیق حاضر، 
آوري ابتدایی قرار گرفت. پس از جمعآموز اولنفر دانش20هر آزمون در اختیار تعداد حاضر،

ضریب اعتبار از روش محاسبه آلفاي ،SPSSافزار آمار کمک نرمها و استخراج نتایج، بانآزمو
و 82/0آزمون یادگیري عـدد  ، پس73/0آزمون عدد حاصلبدست آمد که براي پیش2کرونباخ

دارد و هانشان از پایایی باالي این آزمونهابدست آمد. این رقم78/0آزمون یادداري عدد پس
دهد.دقت آن را نشان می

ه اجرا شیو
از دو کـالس اول ابتـدایی   انابتـدا محققـ  ،ي انتخـاب شـده  ي الزم بـا مدرسـه  هابعد از هماهنگی

آزمون به عمل آورد و سپس یک کالس را به عنوان گروه گواه و کالس دیگر را پیشموجود،
نویسـی بـه روش سـنتی   آمـوزش لوحـه  ،در گـروه گـواه  .آزمایش مشخص نمودبه عنوان گروه

دستگاه رایانـه در  تدریس شد و در گروه آزمایش یکتخته) سخنرانی وگچ وروشاستفاده از(
دري مختلـف مفـاهیم   هـا تعاملی که شـامل بخـش  ايرسانهآموز با استفاده از چندبرابر هر دانش

مورد نظر است (آموزش ترسیم شکل لوحه مشاهده جهت نوشتن لوحه از ابتدا تـا انتهـا   صفحات
ده شکل لوحه با توجه به هم اندازه نویسی و رعایت فاصله در ترسیم شکل لوحـه در یـک   مشاه

گفتـار ترسـیم شـکل لوحـه بوسـیله مـوس توسـط        خط نسبت به خط زمینه با استفاده از انیمیشـن 
نویسـی آمـوزش داده   لوحهنیاز یادگیرنده در هر مرحله)و با قابلیت تکرارپذیري براساس کاربر

تـدریس در هـر دو کـالس، توسـط     استفاده شـد. 3بیلدرمولتی مدیااین برنامه ازبراي تولیدشد.
س آزمـون بـه   از هر دو گروه پها(که معلم پایه اول است) انجام شد. بعد از اتمام آموزشمحقق

آزمون یادداري گرفته شد.،ن زمان الزم با نظر استاد راهنماسپري شدعمل آمد و سپس بعد از

1. Reliability
2. Cronbach's alpha
3. Multimedia Builder
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مقایسـه دومیـانگین   آزمـون هاي تجزیه و تحلیل کوواریانس رعایت نشده است ازمفروضهچون 
ی استفاده شد.انحرافنمراتمستقل

هاپژوهش و تحلیل دادهيهایافته
ي اصلی پژوهشهافرضیه

)1فرضیه اصلی (
ــدازآمــوزش-1 ــزایشايرســانهطریــق چن ــادگیري درس لوحــهباعــث اف فارســی درنویســیی

شود.میي اول ابتدایی پایهآموزاندانش
زانآمومستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان یادگیري دانشtآزمون .1جدول
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67/3-38001/050/13-891/0351/067/3هاواریانسیکسانی

67/3-55/34001/050/13-67/3نیستندیکسانهاواریانس

باشـد و چـون   معنـادار مـی  351/0در سـطح  891/0ن ی، نتیجه آزمون لو1جه به جدول با تو
هـا از ردیـف   و تحلیـل داده باشـد بایـد بـراي تجزیـه     می05/0مقدار سطح معناداري کوچکتر از 

در 38و درجـه آزادي  -67/3محاسبه شده برابـر بـا   tها استفاده شود. به مقدار واریانسیکسانی 
تفاوت معنـاداري وجـود   آموزانباشد. یعنی بین میزان یادگیري دانشدار میمعنا>05/0Pسطح 

شود.دارد. بنابراین فرض صفر تأیید نمی

)2فرضیه اصلی (
نویسـی فارســی در  داري درس لوحـه میـزان یــاد باعــث افـزایش  محقـق سـاخته   ايچندرسـانه -2

شود.ي اول ابتدایی میپایهآموزاندانش



133اي بر میزان یادگیري و یادداري درس لوحه نویسی فارسی تأثیر چند رسانه

آموزانداري دانشیادمستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان tن آزمو.2جدول
مستقلtدو گروه نیآزمون لو
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69/1-3816/030/4-75/0785/053/2هاواریانسیکسانیداريیاد
69/1-43/3716/030/4-53/2نیستندکسانیهاواریانس

باشـد و چـون   معنـادار مـی  785/0در سـطح  75/0ن ی، نتیجه آزمون لـو 2با توجه به جدول 
هـا از ردیـف   و تحلیـل داده باشـد بایـد بـراي تجزیـه    مـی 05/0مقدار سطح معناداري بزرگتـر از  

در 38و درجـه آزادي  -53/2بـا  محاسـبه شـده برابـر   tها استفاده شود. مقـدار  واریانسیکسانی
نویسـی فارسـی   داري درس لوحـه یـاد باشـد. یعنـی بـین میـزان     دار میتفاوت معنا>05/0Pسطح 
محقق ساخته) و ايچندرسانه(آموزش بادر دو گروه آزمایشپایه ي اول ابتدایی آموزاندانش
شود.تأیید میدارد. بنابراین فرض صفرتفاوت معناداري وجود ن(روش سنتی)کنترل

)1فرضیه فرعی (
را افـزایش  آمـوزان دانـش شناسـی مهـارت سـمت  محقق ساخته میزان یادگیري ايچندرسانه-1

دهد.می
شناسیه تفاوت میزان یادگیري مهارت سمتمستقل در مورد مقایسtآزمون .3جدول
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سمت شناسی

87/1-38001/050/6-34/4044/047/3هاواریانسیکسانی
87/1-91/30002/050/6-47/3نیستندیکسانهاواریانس
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باشـد و چـون   ر مـی معنـادا 044/0در سـطح  34/4ن ی، نتیجه آزمون لـو 3با توجه به جدول 
هـا از ردیـف   دهباشد باید بـراي تجزیـه و تحلیـل دا   می05/0تر از مقدار سطح معناداري کوچک

و درجـه آزادي  -47/3محاسـبه شـده برابـر بـا     tنیستنداستفاده کرد. به مقدار ها یکسانواریانس
شناسـی  عنـی بـین میـزان یـادگیري مهـارت سـمت      باشـد. ی دار مـی معنا>05/0Pدر سطح 91/30

ايچندرسـانه شـود.  ارد. بنابراین فـرض صـفر تأییـد نمـی    تفاوت معناداري وجود دآموزاندانش
افـزایش  بـه طـور معنـاداري    را آمـوزان دانـش شناسیمهارت سمتمحقق ساخته میزان یادگیري 

دهد.می

)2فرضیه فرعی (
را افـزایش  آمـوزان شدانـ شناسـی مهـارت سـمت  داريمحقق ساخته میزان یـاد ايچندرسانه-2

دهد.می
شناسیه تفاوت میزان یادداري مهارت سمتمستقل در مورد مقایسtآزمون .4جدول

مستقلtدو گروه نیآزمون لو
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555/0-380001/050/2-07/1307/050/4هاواریانسیکسانی

555/0-03/340001/050/2-50/4نیستندیکسانهاواریانس

باشـد و چـون   معنـادار مـی  307/0در سـطح  07/1ن ی، نتیجه آزمون لـو 4با توجه به جدول
هـا از ردیـف   و تحلیـل داده باشـد بایـد بـراي تجزیـه     می05/0تر از مقدار سطح معناداري بزرگ

در 38و درجـه آزادي  -50/42محاسبه شده برابر با tها استفاده شود. به مقدار واریانسیکسانی
آمـوزان شناسـی دانـش  عنی بین میزان یـادداري مهـارت سـمت   باشد. یدار میمعنا>05/0Pسطح 

شود.ارد. بنابراین فرض صفر تأیید نمیتفاوت معناداري وجود د
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)3فرضیه فرعی (
را آمـوزان دانـش مهارت هماهنگی چشم و دستگیريمحقق ساخته میزان یادايچندرسانه-3

دهد.افزایش می
مهارت هماهنگی چشم و دستمستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان یادگیري tآزمون .5جدول
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03/1-38028/035/2-148/0703/029/2هاواریانسیکسانی
یکسان هاواریانس

نیستند
29/2-93/37028/035/2-03/1

باشـد و چـون   معنـادار مـی  703/0در سـطح  148/0ن ی، نتیجه آزمون لو5با توجه به جدول 
هـا از ردیـف   و تحلیـل داده باشـد بایـد بـراي تجزیـه    می05/0مقدار سطح معناداري کوچکتر از 

در 38و درجـه آزادي  -29/2محاسبه شده برابـر بـا   tها استفاده شود. به مقدار واریانسیکسانی
مهـارت همـاهنگی چشـم و دسـت     گیريیـاد باشد. یعنـی بـین میـزان    دار میمعنا>05/0Pسطح 
شود.ارد. بنابراین فرض صفر تأیید نمیتفاوت معناداري وجود دآموزاندانش

)4فرضیه فرعی (
را آمـوزان دانـش مهارت هماهنگی چشم و دسـت  داريمحقق ساخته میزان یادايچندرسانه-4

دهد.میافزایش 
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ی چشم و دستمهارت هماهنگداريیادمستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان tآزمون .6جدول
مستقلtدو گروه نیآزمون لو
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68/0-3827/075/0-37/0848/0124/1هاواریانسیکسانی

68/0-78/3727/075/0-124/1نیستندیکسانیهاواریانس

باشد و چون مقدار معنادار می848/0در سطح 37/0، نتیجه آزمون لون 6با توجه به جدول 
یکسـانی  هـا از ردیـف   باشد باید بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   می05/0سطح معناداري بزرگتر از 

در سـطح  38ه آزادي و درجـ -124/1محاسبه شده برابـر بـا   tها استفاده شود. به مقدار واریانس
05/0P<مهـارت همـاهنگی چشـم و دسـت     داريیـاد باشد. یعنی بین میـزان  دار نمیتفاوت معنا

دارد. بنابراین فـرض صـفر   در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود نآموزاندانش
شود.تأیید می

)5فرضیه فرعی (
را افـزایش  آمـوزان دانـش شـکل لوحـه  گیري تشـخیص محقق ساخته میزان یادايچندرسانه-5

دهد.می
گیري تشخیص شکل لوحهیادمستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان tآزمون .7جدول
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گیري تشخیص یاد
شکل لوحه

17/1-380001/065/4-46/0502/098/3هاواریانسکسانیی
یکسانهاواریانس

17/1-04/360001/065/4-98/3نیستند
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باشـد و چـون   معنـادار مـی  502/0در سـطح  46/0ن ی، نتیجه آزمون لـو 7با توجه به جدول 
هـا از ردیـف   حلیـل داده و تباشـد بایـد بـراي تجزیـه    می05/0مقدار سطح معناداري کوچکتر از 

در 38و درجـه آزادي  -98/3محاسـبه شـده برابـر بـا     tها استفاده شود. مقـدار  واریانسیکسانی
گیري تشــخیص شــکل لوحــهیــادباشــد. یعنــی بــین میــزان دار مــیتفــاوت معنــا>05/0Pســطح 
صـفر  ارد. بنـابراین فـرض   در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود دآموزاندانش

شود.تأیید نمی

)6فرضیه فرعی (
آمـوزان را افـزایش   دانـش داري تشـخیص شـکل لوحـه   محقق ساخته میزان یـاد ايچندرسانه-6

دهد.می
داري تشخیص شکل لوحهیادمستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان tآزمون .8جدول
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69/0-38141/005/1-011/0919/0502/1هاواریانسیکسانی 
69/0-59/37141/005/1-502/1نیستندیکسان هاواریانس

باشـد و چـون   معنـادار مـی  919/0در سـطح  011/0ن ی، نتیجه آزمون لو8با توجه به جدول 
هـا از ردیـف   باشـد بایـد بـراي تجزیـه و تحلیـل داده     مـی 05/0مقدار سطح معناداري بزرگتـر از  

در 38و درجـه آزادي  -502/1محاسبه شـده برابـر بـا    tها استفاده شود. مقدار واریانسیکسانی 
ل لوحــهداري تشــخیص شــکیــادباشــد. یعنــی بــین میــزان دار نمــیتفــاوت معنــا>05/0Pســطح 
براین فـرض صـفر   آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداري وجود ندارد. بنادانش

شود.تأیید می
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گیريبحث و نتیجه
یکـی از  کاربرد فناوري در برنامه درسیامروزه در حوزه تعلیم تربیت وآموزش فراگیران ،بحث 

آموزشی براي ایجاد نگرش مثبت نسـبت  ، بهترین مقطع باشد.بر این اساسي معلمان میهاچالش
دریادگیري، دوره ابتدایی خواهد بود.هاايرسانهکاربرد فناوري آموزشی و به خصوص چندبه 

اي محقق ساخته بر یادگیري و یـادداري درس  رسانهچندتأثیرمحقق برآن است، در این پژوهش
دسـت و تشـخیص   گی چشـم و ، مهـارت همـاهن  شناسـی در سه حیطه سـمت نویسی فارسیلوحه

شکل لوحه را بررسی کند.  
بین میزان یـادگیري  ، بیانگر این است کهاصلی پژوهشنتایج به دست آمده در فرضیه اول 

شـود. زیـرا  ي وجـود دارد و فـرض صـفر تأییـد نمـی     دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنـادار 
محقـق سـاخته   اي رسـانه ق چنـد آموزانی که از طریـ نویسی فارسی در دانشیادگیري درس لوحه

بنـابراین  بیننـد. ه بـه شـیوه سـنتی آمـوزش مـی     آموزانی است کثرتر از دانشؤاند، مآموزش دیده
کنتـرل ناشـی از کـاربرد    گـروه آموزان در گـروه آزمـایش نسـبت بـه     تر دانشیادگیري مطلوب

عملکـرد کـه  تـوان نتیجـه گرفـت   مـی به عبـارت دیگـر   اي در امر آموزش بوده است.رسانهچند
، یش یـادگیري در سـه حیطـه سـمت شناسـی     اي بـا افـزا  رسانهزان از طریق کاربرد چندآمودانش

ي بـه دسـت   هـا یافتـه مهارت هماهنگی چشم ودست و تشخیص شکل لوحه مواجه بـوده اسـت.  
هاکـان  )،2010، مانینـدي و گـوین داسـامی (   محمدآمده در این فرضیه اصلی با نتایج تحقیقات 

) در مــورد یــادگیري ترکیبــی، 2009جــرج پــالیلونیس و فــیالك ()،2009(همکــارانتــوزون و
بهرنگی )، 1388)، امین الرعایایی یمینی (2007()و تئو و نئو 2004)، نئو و نئو (2009ماندرناك (

ي گونـاگون  هـا در این مطالعات نیز یادگیري در زمینههمسو و هماهنگ است.)1387و اسدي (
ي رایج افزایش یافته است و این بـه دلیـل  هادر مقایسه با روشايرسانهیوتر و چندکامپبا کمک 

ت. در نتیجـه یـک محـیط    آمـوز در فراینـد یـادگیري اسـ    درگیر شدن هم زمان چند حس دانش
تواند به تکرار میآموز آورد که دانشمیا براي او بوجود قابل پیش بینی ر،منسجم،ساختاریافته

ویژه بپردازد.هايمهارت
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داري یـاد در میـزان  ، بیانگر این است کهست آمده در فرضیه دوم اصلی پژوهشنتایج به د
ی درس لوحـه نویسـ  ، در هنگی چشم و دسـت و تشـخیص شـکل لوحـه    مهارت همادر دو حیطه 

ي وجـود نـدارد و   در دو گروه آزمایش و کنتـرل تفـاوت معنـادار   آموزان پایه اول ابتدایی دانش
ی کـه از  آمـوزان ري درس لوحه نویسی فارسـی در دانـش  یادداشود. بنابراینأیید میفرض صفر ت

آمـوزانی اسـت کـه بـه شـیوه      ثرتر از دانشؤ، ماندآموزش دیدهاي محقق ساختهطریق چندرسانه
داري مهارت همـاهنگی چشـم و دسـت در دوران تحـول     زیرا یادبینند، نیست. سنتی آموزش می

ي متنـوع همـراه اسـت؛    هـا ثیرپـذیري از محـیط  أي گوناگون و تهانشیبزیستی همواره با فراز و
باشـد و یـک یـا دو جلسـه آمـوزش      هارت نیازمند صرف زمان بیشـتري مـی  کسب مطلوب این م

پـون و  ي به دست آمده در این فرضیه بـا نتـایج  هایافتهداري را ایجاد نماید. ثیر معنیأتواند تنمی
باشد مغایر می،در یادداري)1383رضوي (با نتایجاما .ماهنگ است)همسو وه2010همکاران (

روي درسی غیر از درس فارسی که علت این مغایرت را می توان به انجام تحقیقات پژوهشگر بر
یید اسـت  أاین پژوهش مورد تشناسی دراي بر یادداري سمتچندرسانهتأثیرنسبت داد. همچنین 

باشد.) همسو می2009(همکاراني لورنز و هاکه با یافته
آموزان بـا افـزایش یـادگیري در حیطـه سـمت     دانشبنابراین نتایج حاصل شده از عملکرد

یـادگیري  ، تشـخیص شـکل لوحـه مواجـه بـوده اسـت.      شناسی، مهارت هماهنگی چشم ودسـت 
مراتـب  افزار آموزشـی لوحـه نویسـی بـه     ي ذکر شده به موازات کاربرد نرمهافراگیران در مقوله

یـادداري سـمت   اي بـر  رسـانه ایـن چند تـأثیر بهتر و بیشتر از روش سنتی بـوده اسـت و همچنـین    
مهـارت همـاهنگی چشـم    آموزان در حیطـه یـادداري  عملکرد دانشباشد.یید میأشناسی مورد ت

یادداري تشخیص شکل لوحه در هر دو گروه آزمـایش و کنتـرل تفـاوتی چشـمگیري     ودست و
یید است.أآموزان مورد تاي بر افزایش یادگیري دانشرسانهکاربرد چندتأثیرارد. در نهایت، ند

ي مشابه نیز دربـاره اسـتفاده از ایـن    هاپژوهششوده به نتایج این پژوهش پیشنهاد میبا توج
تواننـد بـا   و معلمـان نیـز مـی   ها و موضوعات درسی به عمل آیدراهبرد آموزشی در سایر کالس
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، کارهـاي جدیـد  ، اصـالح و تـدبیر راه  ا، ارزیابی کـاربرد آنهـ  ي جدیدهاآوريگیري از فنبهره
بازده تدریس خود را بهبود بخشند.
فعالیـت  ،تجربیـات یـادگیري چنـد حسـی    اي که شـامل رسانهبراساس نتایج استفاده از چند

بینـی  یشقابل پآموز،بازخورد مناسب و فوري توسط دانشدریافتآموز در امر یادگیري،دانش
یط ، افـزایش تمرکـز و توجـه در محـ    بودن محیط یادگیري، قابلیـت تکـرار برنامـه در هـر زمـان     

گیري معلمان پایـه اول ابتـدایی   بهرهاینیادگیري می شود. بنابریادگیري است؛ عامل افزایش در 
ت مي معتبر در درس فارسی براي افزایش یادگیري فراگیـران در آمـوزش سـ   هااياز چند رسانه

، سـمت شناسـی  یـادداري  ، تشـخیص شـکل لوحـه و    شناسی، مهـارت همـاهنگی چشـم ودسـت    
د کـه بـه دلیـل    شـو ریزان درسی پیشنهاد مـی همچنین به برنامهتواند پیشنهادي کاربردي باشد.می

، تدریس دروس در مقاطع حساسی همچون دوره ابتـدایی  ي آموزشیهاايویژگیهاي چند رسانه
ي نرم افزاري تعاملی همراه سازند.هارا با برنامه
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