
 

 

 

 تأثیر فیلم های آموزشی بر یادگیری اصطالحات جغرافیایی

 2زاده بهادرانرضاحمید رضا  ،1ایراندخت رکنی

 

 چکیده

ــتر و یادگیری بهتر دانش   ــی بر یادگیری بیشـ ــر با هدف تاثیر فیلم های آموزشـ پژوهش حاضـ

آموزش و پرورش شهر تهران  9آموزان ابتدایی، با دو روش نیمه تجربی و مقایسه ای در منطقه 

انجام شد که طی آن آزمودنی ها به ترتیب با دو روش نمایشی )با  54-1059در سال تحصیلی 

از فیلم (و روش توضیحی)بااستفاده از تصاویر( مورد آموزش قرار گرفتند. نمرات آنان با استفاده 

ــتفـاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته   اسـ

های پژوهش نشـان می دهد میانگین نمرات آزمون یادگیری بیشتر بین مرحله ی پیش آزمون  

فزایش یافته و روند تغییر میانگین نمرات، بین پیش آزمون و پس آزمون یادگیری وپس آزمون ا

بهتراندکی افزایش داشـته که نشـانگر تاثیر بیشتر آموزش جغرافیا با استفاده ازفیلم دریادگیری   

بیشتر نسبت به یادگیری بهتر دانش آموزان است. همچنین روند افزایش میانگین نمرات آزمون 

ــهیل یادگیری، معنادارتر   ماندگاری در ی ــتر، حاکی از تس ــبت به یادگیری بیش ادگیری بهتر نس

 شدن آن و فراهم آوردن یادآوری دقیق تر از طریق آموزش فیلم بود.

 فیلم آموزشی، یادگیری، یادگیری بهتر، یادگیری بیشتر، اصطالحات جغرافیایی. کلید واژه ها:

 

  

                                                      
 علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکزکارشناسی ارشد 1 

iranrokni@yahoo.com 
یتی،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران دانشکده روانشناسی وعلوم ترباستادیار  علوم تربیتی،دکترای تخصصی 2 

 مرکز
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 مقدمه و بیان مسأله

انشــگاه هایل ومینه ســوتااز جمله نخســتین مراکزی بودند که به تولید د 1513دراوایل دهه ی 

نهضت آموزش دیداری رو به  1520تا  1514فیلم آموزشی پرداختند. پس از آن طی سال های 

پیشـرفت های فنی درزمینه فیلم و ضبط صدا صورت گرفت که   1503رشـد نهاد و در دهه ی  

ــد وآموز    ــبـب شـ ــت آموزش دیـداری را سـ ــترش نهضـ ــکل -ش دیداریگسـ ــنیداری شـ شـ

(. باگســترده شــدن حضــور کامپیوترها درآموزش، کاربرد کامپیوتر 22،ص1085گرفت)رضــوی،

 (.1082توسعه یافت)چوبینه، 1553درجغرافیا دردهه ی 

فناوری آموزشـی همگام با دیگر فناوری های مورد اسـتفاده در زندگی بشــر، در مسیر تحوالت   

ه اسـت. بشر همواره می اندیشد تا بازده های فعالیت های  گوناگون دچار دگرگونی و تغییر شـد 

خود را به سطح مطلوب برساند. در حوزه فعالیت های آموزشی نیز این امر مصداق دارد چرا که 

دغدغه متخصـصـان آموزشی، افزایش بازده های آموزشی است. فناوری آموزشی با به کارگیری   

بیتی، از روش های موجود در حوزه ی طراحی پایه های روانشـناسـی یادگیری و روانشناسی تر  

آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل، ایجاد یک برنامه آموزشی است که می تواند نظریه 

 (.119، ص 1052های مختلف را به کار بست و کارآیی و اثربخشی هر یک را آموخت)رضوی، 

موزشــی مبتنی بر نظریه های ( در چند دهه ی گذشــته، رویکردهای آ2332) 1به گفته لیتجان

رفتارگرایی به سـازنده گرایی تغییر یافته اند. با تکیه بر مبانی و اصـول رویکرد سازنده گرایی ما   

ــتفاده از فناوری   ــبکه با اس انتظار داریم یادگیرندگان در فرآیند آموزش و یادگیری مبتنی بر ش

، ص 1051اشند )زنگنه، های موجود فعال بوده و در سـاخت دانش خویش مشـارکت داشــته ب  

( برای استفاده 1555(. برخی از مهمترین یافته های پژوهش که  توسـط کاکس و دیگران ) 61

معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات شـناخته شده است، جذاب تر وآسان تر کردن درس ها،  

ای بخش بر تفریحی و متنوع ساختن آموزش، باال بردن انگیزه دانش آموزان و ایجاد محیط لذت

(. طراحی، تولید و بهره برداری از آن در 153، ص 1052معلمان و دانش آموزان اسـت)رضوی،  

                                                      
1  -Littejohn 
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نظام های آموزش رسـمی و غیر رسـمی با اسـتقبال مواجه شـده است. اثربخش بودن )تصاویر     

ــاحب   متحرک( در فرآینـد تدریس و یادگیری هیچ وقت مورد انکار نبوده و امروزه، همه ی صـ

حققـان دربـاره مؤثر بودن آن اتفـاق نظر دارنـد، و هر چه زمان می گذرد کارآیی آن     نظران و م

نمایان می شـود و حتی در آموزش برخی از موضـوعات به اسـتفاده از فیلم آموزشی تأکید می    

ــود )عباس خانی،  (. از آن جایی که وظیفه معلم ایجاد انگیزه در دانش آموزان 10، ص 1088ش

ــت نـه تـدریس، فیلم ه   ــی به این امر کمک می کنند. به گفته کریمی )اسـ ( 1050ای آموزشـ

مهمترین مزیت برنامه های چند رسـانه ای، ایجاد انگیزه ی یادگیری در یادگیرندگان است. در  

 تأکید شده است . بنابراین طبق تعریفی یادگیری بهترو  یادگیری بیشتتر این پژوهش روی 

ــی ) ــتر دارد، 1085که طوسـ ــت یاد ( از یادگیری بیشـ دانش آموزان برای مطالبی که قرار اسـ

ــتری انجام    ــند و برای یادگیری آن فعالیت بیش ــته باش بگیرند، باید رغبت و تمایل الزم را داش

ــان می افزاید و طبق تعریف امامی زاده    دهنـد کـه این امر به ارتقاء حجم و پایداری یادگیریشـ

ــب 1051) ــتفاده از راهبردهای مناس ــطح باالی مطالعه و درک کامل  (  یادگیری بهتر، اس و س

اصـول اسـاسـی موضـوع مورد مطالعه است. در این صورت فراگیر می تواند مطالب به ظاهر بی     

ــی، مطلب را   ــاس ــول اس ارتباط و جدید را با یکدیگر و با اطالعات قبلی پیوند دهد. تأکید بر اص

ری ایط برای تسهیل یادگیقابل فهم می کند در نتیجه یادگیری برای فراگیر معنادار شـده و شر 

بهتر و معنادارتر و یادآوری دقیق تر فراهم می شــود. پژوهش ها نشــان داده اند، آموزش مبتنی 

ــانه ای می تواند به درک مطلب و یادداری دانش آموزان کمک کند. در واقع چند   بر چنـد رسـ

هیت چند رســـانه ای های آموزشـــی از جمله نظام های رســـانه ای هســـتند که با توجه به ما

حسـیشـان، به راحتی با انواع سـبک های یادگیری یادگیرندگان سازگار می شوند براین اساس    

کاربرد رایانه در ارائه ی اطالعات از جمله در حوزه آموزش درایجادانگیزه برای یادگیری بیشتر ، 

بتدایی ا بهتر و ماندگارتر، تاثیر گذار اســت. به ویژه با توجه به مشــکالتی که در بیشــتر مدارس

برای بـازدیـدهـای علمی و بردن دانش آموزان بـه مکان های مختلف وجود دارد از جمله نبود     

ســرویس حمل و نقل مناســب، نگرانی اولیای دانش آموزان و مســئولیت ســنگینی که به عهده 

اولیای مدرسـه اسـت. همچنین با توجه به مزایای فیلم های آموزشی و نتایجی که محققین در   
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به دسـت آورده اند به نظر می رسد که یک فیلم آموزشی مناسب می تواند جایگزین   این رابطه

 مطلوبی برای مشکالت ذکر شده باشد.

ــتان ) ( فیلم در کالس درس می تواند بر بافت کامالً تأثیر بگذارد و از 16،ص1052به گفته گلس

ناخت کافی از رسانه بافت کالس نیز متأثر گردد. لذا در صـورتی که آموزگاران و مدرســان با ش 

 -فیلم آموزشـی در کالس بهره برند، ارتباط آنها تسهیل می شود و موفقیت در فرآیند یاددهی  

یادگیری به شـکل چشـم گیری به تعمیق می رسد. پژوهشگران در تحقیقات خود در پیرامون   

افیلم ندلذدانش آموزان به موارد زیر دست پیدا کرد یادگیری بهتراستفاده از فیلم آموزشی در 

ــایل   ــی باعث فهم مفاهیم انتزاعی، افزایش فهمیدن دانش آموزان در برخورد با مس های آموزش

ــویر، تأثیر در فرآیند یادگیری،   ــیله صــدا و تص اجتماعی، درک مطلب از طریق پیام فیلم به وس

ــرفت و انگیزه ی دانش آموزان، ارتقای آگاهی و کارآیی و افزایش دانش   وتأثیرگذاری روی پیش

ــرفت اهداف یاددهی ر یادگیری، تأثیر مثبت ب-اطالعات درباره فرهنگ های بیگانه، تأثیر در پیش

روی نگرش و عملکرد دانش آموزان نسـبت به شیوه سنتی، پیدا کردن انگیزه بیشتر در فعالیت  

ــارکتی، افزایش توانایی دانش آموزان در کاربرد تجزیه و  های اجتماعی، بهبود فعالیت های مشـ

یل و تفسیر، خالقیت دانش آموزان، درک عمیق پیام فیلم، تأثیر در پیشرفت تحصیلی و هم تحل

چنین تأثیر مثبت در بهبود تدریس معلم، سرعت بخشیدن به یادگیری دانش آموزان و پایدارتر 

ــی،   ــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ــت در این زمینه  1085بودن آن )س ــایان ذکر اس (.ش

( پژوهشی را با عنوان تحلیل محتوای فیلم 1089ام شده است از جمله:براتی )تحقیقاتی نیز انج

های آموزشـــی انجام داد. یافته های او در این پژوهش بیانگر این اســـت که محتوای فیلم های 

( پژوهش 1080آموزشـی بر آمادگی دانش آموزان در فرآیند یادگیری تأثیرگذار است. صباغی ) 

ــی بر مفاهیم علوم ابتدایی انجام داد. یافته هایی که او  دیگری را تحت عنوان تأثیر فیلم آموزشـ

ــدها مطالعه ای بود که وقتی معلم از فیلم  ــت پیدا کرد حاکی از صـ در این پژوهش به آن دسـ

ــتفاده می کند دانش آموزان بهتر مفاهیم علوم را درک   ــی برای آموزش مفاهیم علوم اس آموزش

یادگیری باید به نقش معلم، فعالیت  -هد در جریان یاددهی می کنند. برآورد آماری نشان می د
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گروهی و تعامل دانش آموزان با یکدیگر توجه بیشتری شود تا بتوان از فیلم آموزشی در کالس 

( در دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا روی فیلم های آموزشــی 2335)1درس اســتفاده کرد. واندارمیر

ــی با نف 933تحقیقاتی انجام داد. او تعداد  ر را انتخاب کرد و برای نیمی از آنها فیلم های آموزش

موضـوع نقشـه ها، رودخانه ها، مارها و سولفور وترکیبات آن را نمایش داد و آن ها را با گروهی   

که بدون فیلم آموزش دیده بودند مقایســـه کرد و نتیجه گرفت که یادگیری گروه آموزش دیده 

( در نتایج 2336و دیگران ) 2ردار بوده است. دانسانگ ژانگبا فیلم از ثبات و دقت بیشتری برخو

تحقیقات گسترده ای که در مورد تأثیر آموزش به کمک ابزارهای کمک آموزشی ویدئویی انجام 

داده دریـافـت ویـدئوهـا به دانش آموزان این امکان را می دهند که پدیده ها و حقایق را همان     

ــاهده  ــورت متحرک تجربه کنند و طور که در واقعیت وجود دارند، مشـ کنند و آن ها را به صـ

 (.03،ص1052صحنه به صحنه به ذهن بسپارند )پورشعبانی، 

پژوهشگران در تحقیقات خود پیرامون استفاده از فیلم آموزشی در یادگیری بهتر دانش آموزان 

م دادن ( نتیجه گرفت که انجا1556نیز به نتایج جالب توجه ای دست یافتند.از جمله ماداسیرو)

تکلیف با اسـتفاده از فیلم آموزشـی و راه های پاسخ گویی نه تنها سبب کمک به دانش آموزان   

می شـود بلکه باعث شوق، انگیزه و پیشرفت آنان نیز می گردد. او با پیش آزمون و پس آزمونی  

ــالید   151که روی  ــرفت دانش آموزانی که از فیلم و اس دانش آموز انجام داد نتیجه گرفت پیش

 استفاده کرده اند از کالس های کنترل بیشتر بود.

( هم موضوع استفاده از فیلم آموزشی در تدریس و یادگیری را مورد پژوهش قرار 2330)2کک 

داد. یافته های به دست آمده حاکی از اثربخش بودن شیوه ی آموزش و تأثیر مثبت آن بر روی 

ــیوه ــازمان پژوهش و برنامه  انگیزه، نگرش و عملکرد دانش آموزان نســبت به ش ــنتی بود )س س

( لذا در این پژوهش هدف کلی عبارت است از بررسی فیلم های 1085ریزی درسـی آموزشـی،   

آموزشـــی و تأثیر آنها بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی و اهداف جزیی، تأثیر اســـتفاده از فیلم 

                                                      
1 - Vandermier 

2 -  Dansang Jang 
2  - Cook 



بهادران رضازاده رضا حمید و رکنی جغرافیایی       ایراندخت اصطالحات یادگیری بر آموزشی های فیلم تأثیر  

           83 
 

 

یی توسط دانش آموزان های آموزشـی بر یادگیری بیشـتر و یادگیری بهتر اصـطالحات جغرافیا   

است. سؤال کلی که دراین پژوهش مطرح شده این است که آیا فیلم های آموزشی بر یادگیری 

دانش آموزان تأثیر دارد؟ و سـؤاالت جزیی مطرح شده عبارت است از آیا فیلم های آموزشی بر  

 یادگیری بیشتر و یادگیری بهتر اصطالحات جغرافیایی تأثیر دارد؟

 روش تحقیق

پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه پنج شهر تهران که  عه آماریجام

 مشغول به تحصیل هستند تشکیل می دهند. 1054-1059در سال تحصیلی 

خوشـه ای و مرحله ای انجام شـده است. به این    در این پژوهش به صـورت  روش نمونه گیری

ی )یک مدرسـه دخترانه و یک پســرانه( به  ، مدرسـه ی دولت 2صـورت که از بین مدارس منطقه 

تصادف انتخاب گردید و از هر مدرسه دو کالس از پایه چهارم به عنوان گروه آزمایش و گواه به 

 نفر برای انجام پژوهش در نظر گرفته شد. 123تعداد 

با توجه به این که ابزار اندازه گیری در این تحقیق آزمون می باشــد، ســعی شــده که از انواع   

االت باز پاسخ و بسته پاسخ به علت فهمیدن پژوهشگر، از درک مطالب، توسط دانش آموزان سؤ

 استفاده شود.

تحقیق حاضـر به روش شـبه آزمایشی و مقایسه ای می باشد. هدف    چگونگی انجام پژوهش:

ــتفاده از فیلم های آموزشــی بر روند یادگیری درس جغرافیا در   از این تحقیق بررســی تأثیر اس

دبسـتان بود. این هدف با به کارگیری روش پیش آزمون و پس آزمون   آموزان پایه چهارمدانش 

محقق شد. به منظور اجرای این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی استفاده شد که بر اساس 

ــطالحـات جغرافیـایی روی دانش آموزان یک کالس )گروه آزمایش( با توجه به    آن آموزش اصـ

جرا درآمد و همان موضـوع به شیوه توضیحی بر روی دانش آموزان  فیلم آموزشـی مناسـب به ا  

کالس دیگر )گروه گواه( تدریس شـد و سـپس میزان تأثیر آموزش به صورت فیلم اندازه گیری   

ــورت گرفت.   ــد. به این ترتیب که بعد از پیش آزمون، آموزش در چند نوبت و چند مرحله ص ش
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)تستی، چهارجوابی و...( انجام گرفت و بعد از دو سـپس پس آزمون با اسـتفاده از انواع سؤاالت   

هفته مجدداً آزمون ماندگاری به عمل آمد. در این پژوهش متغیرهایی مانند: ســن، جنس، دما، 

به دست آمده حاکی از آن است که: فیلم های آموزشی  نتایجنور و شرایط نشستن کنترل شد. 

. به یادگیری بهتر دانش آموزان داشته است جغرافیا در یادگیری بیشـتر، تأثیر فراوانتری نسبت 

ــتند که از این تعداد   123در این پژوهش  ــرکت داش  63نفر دختر و  63نفر از دانش آموزان ش

ــر بودند. از گروه دختران  ــی و  03نفر پس نفر در گروه کنترل و از گروه  03نفر در گروه آزمایش

 کنترل قرار گرفتند. نفر در گروه 03نفر در گروه آزمایشی و  03پسران نیز 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 در این بخش تحقیق، یافته های توصیفی و استنباطی به تفکیک بررسی می شوند.

و پس آزمون به تفکیک  . اطالعات توصیفی نمرات دانش آموزان در مرحله پیش آزمون1جدول

 جنسیت و گروه آزمایشی و کنترل

 ف معیارانحرا میانگین گروه جنسیت مرحله آزمون

 1.13 8.43 آزمایشی دختر پیش آزمون

 1.15 8.90 کنترل  

 1.64 8.67 آزمایشی پسر 

 1.16 8.40 کنترل  

 1.32 7.75 آزمایشی دختر پس آزمون بیشتر

 1.54 6.65 کنترل  

 1.18 8.5 آزمایشی پسر 

 1.59 7.36 کنترل  

 1.10 9.13 آزمایشی دختر پس آزمون بهتر

 1.50 8.53 کنترل  

 62. 9.57 آزمایشی پسر 

 1.45 8.23 کنترل  

 1.28 7.93 آزمایشی دختر ماندگاری

 1.37 6.67 کنترل  

 1.15 8.63 آزمایشی پسر 

 1.89 7 کنترل  
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، در گروه دختران، پس آزمون یادگیری بهتر، میانگین باالتری 1بـا توجـه بـه اطالعـات جدول     

بیشتر دارد؛ و در آزمون ماندگاری کاهش میانگین دیده نسبت به میانگین پس آزمون یادگیری 

 می شود.

در گروه پســران نیز پس آزمون یادگیری بهتر، میانگین باالتری نســبت به میانگین پس آزمون 

ــود ولی این کاهش  ــتر دارد؛ و در آزمون ماندگاری کاهش میانگین دیده می شـ یادگیری بیشـ

 اندک است. 

 

اصــطالحات جغرافیایی تأثیر یادگیری بیشتتتر ای آموزشــی بر ســؤال اول پژوهش: آیا فیلم ه

 دارد؟

 اصطالحات جغرافیایی تأثیر دارد.یادگیری بیشتر فرضیه پژوهش: فیلم های آموزشی بر 

 

 . جدول بررسی همگنی ماتریس کوواریانس توسط آزمون باکس2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی یکم F آزمون باکس

12460 2434 6 100883.321 34396 

    *P<0.05 

ه با توجآزمون باکس یکی از مفروضـات مهم تحلیل واریانس اسـت که می بایست رعایت شود.   

به جدول فوق، مفروضه ی همگنی ماتریس کوواریانس توسط آزمون باکس سنجیده شده است. 

ــت؛ با درجات آزادی  2434آن  Fو مقدار  12460مقدار این آزمون  که  100883.321 و 6اسـ

ست و ماتریس کوواریانس قرار دارد. بنابراین این مفروضـه برقرار ا  3439بیشـتر از سـطح آلفای   

 همگن است.
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 . تحلیل واریانس بین گروه های آزمایشی و کنترل0جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

مجذورات 

 درجه سوم

درجه 

 آزادی

مربع 

 میانگین
F 

سطح 

معنی 

 داری

ضریب 

 اتا

درون 

 گروهی
22515.025 1 22515.025 7784.338* 343339 3458 

 3419 343339 *21.036 60.844 1 60.844 گروه

    2.892 118 341.297 خطا

        *P<0.05 

ــی و کنترل از نظر میانگین نمرات تفاوت معنی داری  با توجه به جدول فوق بین گروه آزمایشـ

 3439اســـت که در ســـطح آلفا کمتر از  1ادی با درجه آز 21430برابر با   Fوجود دارد. مقدار 

معنی دار است. بنابراین می توان گفت میانگین یادگیری بیشتر بین سه مرحله ی پیش آزمون 

ــت؛ یعنی نمرات از هر مرحله به مرحله ی   و پس آزمون و مـاندگاری از نظر آماری متفاوت اسـ

 فاوت را مشاهده کرد.قبل تغییر کرده اند. حال می توان در جدول ذیل میزان این ت

 . میانگین های تعدیل شده در سه مرحله4جدول

 خطای معیار میانگین مراحل تأثیر فیلم

 118. 5499 پیش آزمون

 133. 846 پس آزمون بیشتر

 134. 5496 ماندگاری

 

با توجه به جدول فوق، میانگین های تعدیل شــده در ســـه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون  

 .5496و    846،   5499است با:  و ماندگاری به ترتیب برابریادگیری بیشتر 
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مقدار خطای معیار برای سـه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون یادگیری بیشتر و ماندگاری به  

 .  3410و    3410،    34118ترتیب برابر است با: 

ــده، میانگین یادگیری در مرحله ی پس آزمون بی  ــتربـا توجه به میانگین های تعدیل شـ از  شـ

مرحله ی پیش آزمون شده، در مرحله ی ماندگاری کاهش داشته است. بنابراین بیشترین تاثیر 

، تفاوت دو به دو این ســه مرحله 9تا مرحله ی پس آزمون بوده اســت. حال می توان در جدول 

 را مشاهده کرد که نمرات بین کدام مراحل تغییر معنادار داشته اند.

 

 مهمون یادگیری بیشتر و ماندگاری بامراحل پیش آزمون، پس آز. مقایسه جفت جفت 9جدول

 سطح معنی داری خطای معیار تفاوت میانگین مراحل مراحل

 343339 3419 1.033* پس آزمون پیش آزمون

 343339 3419 1.042* ماندگاری 

 343339 3419 1.033* پیش آزمون پس آزمون

 3421 3416 008. ماندگاری 

 343339 3419 1.042* زمونپیش آ ماندگاری

 3421 3416 008. پس آزمون 

 

با توجه به جدول فوق، بین میانگین نمرات مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون یادگیری بیشتر 

 تفاوت معنی داری وجود دارد.

 بین مرحله ی پیش آزمون و ماندگاری تفاوت معنی داری وجود دارد.

وت معنی داری وجود ندارد. هم چنین مشـخص است  بین مرحله ی پس آزمون و ماندگاری تفا

میانگین نمرات بین مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون رو به افزایش بوده است یعنی روش به 

 کار گرفته شده در افزایش بیشتر یادگیری مؤثر بوده است.
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یر ثاصطالحات جغرافیایی دانش آموزان تأبهتر  یادگیریسـؤال دوم: آیا فیلم های آموزشی بر  

 داشته است؟

اصطالحات جغرافیایی دانش آموزان تأثیر بهتر  یادگیریفرضیه پژوهش: فیلم های آموزشی بر 

 داشته است.

 . جدول بررسی همگنی ماتریس کوواریانس توسط آزمون باکس6جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی یکم F آزمون باکس

22490 0469 6 100883.321 34331 

   *P<0.05 

با توجه به جدول فوق، مفروضــه ی همگنی ماتریس کوواریانس توســط آزمون باکس ســنجیده 

ــت. مقـدار این آزمون    ــده اسـ ــت بــا درجــات آزادی  0469آن  Fو مقــدار  22490شـ و  6اسـ

قرار دارد. بنابراین این مفروضه برقرار است و  3439که بیشـتر از سـطح آلفای    100883.321

همگن اسـت. این مفروضـه یکی از مفروضات مهم تحلیل واریانس است که   ماتریس کوواریانس 

 در این فرضیه برقرار است. 

 . تحلیل واریانس بین گروه های آزمایشی و کنترل5جدول

منبع 

 تغییرات

مجموع 

مجذورات 

 درجه سوم

درجه 

 آزادی

مربع 

 میانگین
F 

سطح 

معنی 

 داری

ضریب 

 اتا

درون 

 گروهی
25050.025 1 25050.025 9788.658* 343339 3458 

 3419 343339 *20.972 53.669 1 53.669 گروه

    2.559 118 301.972 خطا
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ــی و کنترل از نظر میانگین نمرات تفاوت معنی داری  با توجه به جدول فوق بین گروه آزمایشـ

 3439اســت که در ســطح آلفای کمتر از  1با درجه آزادی  23455برابر با   Fوجود دارد. مقدار 

معنی دار است. بنابراین می توان گفت میانگین یادگیری بهتر بین سه مرحله ی پیش آزمون و 

پس آزمون و ماندگاری از نظر آماری متفاوت است؛ یعنی نمرات از هر مرحله به مرحله ی قبل 

 تغییر کرده اند. حال می توان در جدول ذیل میزان این تفاوت را مشاهده کرد.

 

 های تعدیل شده در سه مرحله. میانگین 8جدول

 خطای معیار میانگین مراحل تأثیر فیلم

 3411 8.60 پیش آزمون

 3412 8.86 پس آزمون بهتر

 3410 7.55 ماندگاری

 

ــه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون  ــده در سـ با توجه به جدول فوق میانگین های تعدیل شـ

 .5499و   8486،  846یادگیری بهتر و ماندگاری به ترتیب برابر است با: 

ــه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون یادگیری بهتر و ماندگاری به  مقدار خطای معیار برای سـ

 .  3410و  3411،   3411ترتیب برابر است با: 

با توجه به میانگین های تعدیل شـده، میانگین یادگیری بهتر در مرحله ی پس آزمون بیشتر از  

ی ماندگاری کاهش داشته است. بنابراین بیشترین تاثیر مرحله ی پیش آزمون شده، در مرحله 

ــد این آموزش از ماندگاری برخوردار  ــت. ولی به نظر می رسـ تا مرحله ی پس آزمون بوده اسـ

، تفاوت دو به دو این سـه مرحله را مشاهده کرد که نمرات  5نیسـت.  حال می توان در جدول  

 بین کدام مراحل تغییر معنادار داشته اند.
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 . مقایسه جفت جفت مراحل پیش آزمون، پس آزمون یادگیری بهتر و ماندگاری با هم5جدول

 سطح معنی داری خطای معیار تفاوت میانگین مراحل مراحل

 3415 3410 267.- پس آزمون پیش آزمون

 343339 3419 1.042* ماندگاری 

 3415 3410 267. پیش آزمون پس آزمون

 343339 3419 1.308* ماندگاری 

 343339 3419 -1.042* پیش آزمون ماندگاری

 343339 3419 -1.308* پس آزمون 

بـا توجـه به جدول فوق بین مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون بهتر تفاوت معنی داری وجود   

 ندارد.

 بین مرحله ی پیش آزمون و ماندگاری تفاوت معنی داری وجود دارد.

عنی داری وجود دارد. هم چنین مشـخص اسـت   بین مرحله ی پس آزمون و ماندگاری تفاوت م

میـانگین نمرات بین مرحلـه ی پیش آزمون و پس آزمون افزایش کمی دارد که این افزایش از   

ــده در افزایش بهتر یادگیری مؤثر بوده   ــت. یعنی روش به کار گرفته ش نظر آماری معنادار نیس

ــت. اما بی  ــت ولی این تأثیر از نظر آماری معنادار نبوده اس ن مرحله پیش آزمون و ماندگاری اس

 که زمان بیشتری گذشته یادگیری ماندگار بوده است.

 

 

   بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش با توجه به مشـاهدات محقق نسـبت به پاسخ های صحیحی که بیشتر دانش   

 مآموزان به سـؤاالت مربوط به یادگیری بیشـتر داده بودند، نشـانگر آن است که استفاده از فیل   

های آموزشـی منجر به یادگیری بیشـتر مطالب توسـط فراگیران شده و آموزش از این طریق ،    

باعث شــوق و انگیزه در دانش آموزان گردیده و به آنان کمک کرده که پدیده های طبیعی را به 

ــاهـده کننـد و بـا آموخته های قبلی خود ارتباط داده و به خوبی به ذهن     ــورت واقعی مشـ صـ
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( با موضــوع تأثیر آموزش به 2336افته با نتایجی که دانســانگ ژانگ و دیگران )بســپارند. این ی

( تحت عنوان تأثیر آموزش با فیلم آموزشی 1566کمک ابزارهای آموزشی ویدیویی و ماداسیرو )

انجام داد مطابقت دارد. همچنین پاســخ های صــحیحی که دانش آموزان به ســؤاالت مربوط به 

ــده یادگیری بهتر و آزمون ما ــانگر درک عمیق آنان از مطالب آموخته شـ ندگاری داده اند، نشـ

توسط فیلم بود که این امر تأثیر مثبتی روی انگیزه، نگرش و عملکرد آنان نیز داشت. این یافته 

( با موضوع 1085با نتایجی که پژوهشگران داخلی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )

( با موضوع استفاده 2330ر یادگیری بهتر دانش آموزان و کک )استفاده از فیلم های آموزشی د

از فیلم آموزشی در تدریس و یادگیری داشته مطابقت داشته و همچنین نتیجه مطالعات بدست 

...(  می تواند به وآمده نشـان می دهد اسـتفاده شـایسـته از نرم افزارهای کمک آموزشی )فیلم     

د. به عالوه فیلم های آموزشـــی به علت به کارگیری بهبود آموزش و افزایش یادگیری کمک کن

دو حس دیداری و شـنیداری که بیشـترین سهم را در یادگیری دانش آموزان به ویژه در مقطع   

( 141،ص1050ابتدایی  دارند، یکی از رسانه های اثربخش محسوب می شوند.به گفته تیموری)

ــب زمـانی با طول مد    ــی، تنـاسـ ــت و به گفته یکی ازویژگی هـای فیلم آموزشـ ت آموزش اسـ

ــوی) ( با توجه به اقداماتی که از طرف معلم در رابطه با روش هایی که برای 90-1085،94رضـ

ــیحات معلم،  ــورت می گیرد مانند نمایش فیلم قبل از توضـ بهره گیری از فیلم در آموزش صـ

ــی هایی از آن، می توان      نتیجهنمـایش فیلم بعـد از آموزش معلم و تکرار تمـام فیلم یا بخشـ

گرفت که برای رســیدن به نتیجه مطلوب که یادگیری عمیق و پایداراســت، باید شــرایط زمانی 

مناسـب برای آموزش از طریق فیلم برقرار باشد.لذا چون فیلم های آموزشی توسط کارشناسان  

مجرب، متناسب با سن ونیاز فراگیران تهیه می شود و با توجه به گفته محققین که مشاهده ی 

ر فراگیران ایجاد شـوق و انگیزه می کند و  عالقه مندی آنان را نسـبت به موضوع بر می   فیلم د

انگیزد و از آنجایی که راه رسیدن به این اهداف که مشاهده ی رویدادهای طبیعی و جغرافیایی 

می شــود تدریس جغرافیا به دو بخش نظری و نمایش فیلم تقســیم شــود .  پیشتتنهاداســت  

لمان جغرافیا به استفاده از تجهیزات آموزشی و  آموزش نحوه تهیه فیلم و همچنین بر تعلیم مع
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تدوین آن تأکید گردد و دانش آموزان برای گرفتن امتیاز درسـی، ملزم به استفاده از فیلم های  

تهیه شده)سی دی های آموزشی جغرافیا(و پاسخ گویی به سواالت مطرح شده در رابطه با فیلم 

دادن اتاق نمایش در مدارس، بهره گیری از امکانات نمایشی مطلوب شـوند. همچنین اختصاص  

 پیشنهاداتوتاکید بر دروسـی که نیاز بیشـتری جهت فهم مطالب  به نمایش دارند، از جمله   

 این پژوهش می باشد.دیگر

 

 و مآخذمنابع 

 .141(. رسانه ها و محیط های آموزشی. ص 1050امیرتیموری، محمدحسن ) -

(. تحلیل محتوای فیلم های آموزشی دروس ریاضی و عربی مقطع 1089براتی، مصطفی ) -

راهنمایی تحصیلی با رویکرد انطباق با کاربردهای آموزشی نظریه های یادگیری، دانشکده 

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ــعبانی، هایده ) - ــی در فرآیند یاددهی1052پورشـ مجله یادگیری، -(. جایگاه فیلم آموزشـ

 .03آموزش ابتدایی، شماره چهار، ص 

(. کاربرد رایانه در جغرافیا. آموزش مطالعات اجتماعی شــهرســتان 1082چوبینه، مهدی ) -

 سقز.

(. اصول طراحی و تولید فیلم های آموزشی، سازمان مطالعه و 1085رضـوی، سیدعباس )  -

 .94، 90، 22تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(، ص

(. مباحث نوین در فناوری آموزشــی، اهواز، دانشــگاه شــهید 1052عباس ) رضــوی، ســید -

 .153، 119چمران اهواز، ص 

ــین )  - ــی جلد دوم، تهران،  1051زنگنـه، حسـ (. مبـانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشـ

 .61انتشارات آوای نور، ص 

(. چهل پژوهش 1085سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش )  -

 یرامون استفاده از فیلم های آموزشی در یادگیری بهتر دانش آموزان.پ
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(. آشـنایی با فیلم آموزشی، وزارت آموزش و پرورش سازمان  1088عباس خانی،روح اله ) -

 05پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معاونت فن آوری اطالعات و ارتباطات آموزشی، دوره 

 .10جشنواره رشد، ص 

تأثیر فیلم آموزشی مفاهیم علوم ابتدایی پایه پنجم بر پیشرفت (. 1080احسان ) صـباغی،  -

آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی  9تحصیلی دانش آموزان پسر منطقه 

 ارشد، مرکز آموزش و توسعه منابع انسانی.

(. فناوری در آموزش و فناوری آموزشـی، رشـد تکنولوژی آموزشی،   1050کریمی، فرهاد ) -

 .5، دوره سی و یکم، ص 9شماره ی 

(. گفتمان در کالس و فیلم آموزشی. مجله آموزش ابتدایی، شماره 1052گلستان، وحید ) -

 .16چهار، ص 

ــونیا) - ــی تاثیر به کارگیری فاوا بر کیفیت یادگیری دانش آموزان 1052مجیدی،س ())بررس

ی ارشد (( پایان نامه کارشناس51-52دختر مقطع راهنمایی شـهر تهران درسال تحصیلی  

 دانشگاه علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی.
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