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های آموزشی ایچندرسانهکارگیری  به یادگیری را متحول ساخته است. از جمله این فناوری ها -ترش فناوری های جدید، فرایند یاددهیگس

های آموزشی بر میزان رشد مهارت های  اجتماعی دانش آموزان ایچندرسانهدر فرایند تعلیم وتربیت است. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی 

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد.  گرفت.انجام 

برای جمع نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 45گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعدادبود. به روش نمونه1395سال تحصیلی 

های  های اجتماعی ماتسون استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخصمون استاندارد مقیاس مهارت ها از آزآوری داده

میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه نتایج نشان داد  آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .   انحراف معیار و میانگین و

برای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول ای آموزشیهایچندرسانهآزمایش که از تدریس

های همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل  در خرده مقیاس(. p=0.001آموزش دیده بودند در پس آزمون، بیشتر بود)

اجتماعی، مهارت دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، مهارت دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا، های اجتماعی)مهارت رفتارهای مناسب مهارت

(.  با توجه به تأثیر p<0/05مهارت دوری از برتری طلبی و مهارت ایجاد ارتباط مناسب با همساالن(، تفاوت معنی دار آماری یافت شد)

های جتماعی دانش آموزان؛ استفاده از این روشبه منظور افزایش میزان مهارتهای اهای آموزشی بر افزایش رشد مهارترسانه ای چندمثبت

 اجتماعی دانش آموزان، پیشنهاد می گردد.
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 مقدمه. 1

و ارائه دروس به صررورت الکترونیکی در آموزش وپرورش انقالبی در زمینه تدریس و  در حال حاضررر ورود چند رسررانه ای ها

بدیروش عا مانی، سرررعیدی،  جاد کرده اسرررت )ز نه ای  از چ(. واژه 1390های نوین مشرررارکت دانش آموزان ای ندرسرررا

ات اجازه پیشررروی، ند رسررانه کیفیت آموزش باال رود و این امکانچمیالدی به بعد مطرح  و تالش شررد با ترکیب 1950سررال

ی این روش به (. زیربنا1394دهد)زارع، سرراریخانی، بابایی،تعادل، آفرینندگی وارتباط بهتر کاربر و نرم افزار را به آسررانی می

شناختی شناختگردد، که با ظهور فناوریبرمی نظریه پردازش  ستفاده زیادی قرار گرفت.  گرایی های نوین کامپیوتری مورد ا

به عنوان بخشرری از جنبش شررناختی معاصررر به علت عدم رضررایت از تعلیم وتربیت سررنتی شررکل گرفته اسررت)کرمی  

عات در انسررران از دو کانال (. در نظریه پردازش شرررناختی فرر بر این اسرررت که سررریسرررتم پردازش اطال1394وعطاران،

نال کا یک از این  یداری/ کالمی( برخوردار اسرررت.هر یداری/ تصرررویری وشرررن نه)پردازش د گا یت محدودی جدا ها از ظرف

 (.2003برخوردارهستند)مایر،

 گیری از رایانه برای تبادل مطالب از طریق مجموعه ای ازعبارت اسرررت از بهرهرسرررانه ای چند( 2001به گفته هافسرررتدتر )

 ،یادگیرنده اجازه ناوبری باکاربر  بهها و ابزارهایی ها، صرررداها، تصرررویرهای ثابت ومتحرا وپویانمایی، که به وجود راب متن

رسانه ای، قدرتی است که رایانه برای دسترسی  چند(. مشخصه اصلی1393دهد)مرادی، شریفی درآمدی،تعامل و ارتباط را می

های ارتباطی تعاملی رایانه ند رسانه ای مجموعه ای ازنظامچمی بخشد؛ به عبارت دیگر،  های گوناگون اطالعات به مابه شکل

 (.1383پردازد)عطاران،های متنی، گرافیکی و شنیداری اطالعات میاست که به خلق، انتقال وبازیابی، شبکه

دار زمانی رخ می دهد که یادگیرنده ها آن است که یادگیری معنی دار رخ دهد ویادگیری معنی ند رسانه ایچهدف از کاربرد 

ندگانه اطالعات، به مطالب ارائه شده معنا دهد)پالس، جان، مایر چبتواند از طریق ساخت یک تصویر ذهنی منسجم از منابع 

های مختلف درسررری با کیفیات ندرسرررانه ای را ارتقاا یادگیری از موقعیتچ( نیز اهداف آموزش 2001) (.گابیل2003ولونر،

آموزانی که در سررطوح مختلف از توانایی هسررتند، فراهم آوردن امکانات تکرار بدون برای دانش فراهم کردن فرصررت متفاوت،

(. مایر از 1392ها ویادگیری می داند)عبداللهی وهمکاران،خسرررتگی و بازداری سرررایر دانش آموزان با هدف تقویت مهارت

صوالت آموصاحب شی نظران حوزه تعلیم وتربیت در طراحی مح صل را چز سانه ای هفت ا به عنوان نکات کلیدی برمی ندر

 شمارد:

 ندرسانه ای: یادگیری بیشتر فراگیران از تصاویر وکلمات در مقایسه با کلمات صرفچ اصل .1

 اصل مجاورت زمانی: ارائه هم زمان کلمات وتصاویر .2

 : ارائه کلمات وتصاویر مرتب  در مجاورت یکدیگر اصل مجاورت فضایی .3

 : به حداقل رساندن کلمات وتصاویر غیرضروری انسجاماصل  .4

 ارائه کلمات وتصاویر در قالب انیمیشن گفتاری به جای انیمیشن نوشتاری : گونگی وجه حسیچاصل  .5

 : ارائه کلمات در قالب انیمیشن گفتاری صرف به جای انیمیشن گفتاری ومتن نوشتاری اصل افزونگی .6
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ندرسانه ای بر فراگیران کم معلومات در مقایسه با فراگیرانی که از معلومات باالیی چاصل تفاوت های فردی: تأثیر بیشتر  .7

 (.1392برخوردارند)صالحی زاده واسدی،

 ندرسانه ای مطرح شده است که عبارتند از:چبر همین اساس سه فرضیه اساسی درباره نظریه شناختی یادگیری 

برای پردازش اطالعاتی که به شکل مواد دیداری وشنیداری ارائه شده، : مطابق این فرضیه انسان ها  فرضیه کانال دوگانه .1

 کانال های جداگانه و مجزایی را در اختیار دارند.

ها در میزان اطالعاتی که می توانند در هرکانال و در یک : این فرضیه حاکی از آن است که انسان فرضیه ظرفیت محدود .2

 زمان  واحد پردازش کنند، محدودیت دارند.

بر اسرراس فرضرریه پردازش فعال انسرران ها در پردازش شررناختی برای ایجادیک بازنمایی ذهنی   : فرضرریه پردازش فعال .3

منسررجم و فهم پریر از تجارب خود به صررورت فعاالنه درگیر می شرروند. این پردازش شررناختی فعال شررامل: توجه، 

 (.2008، لی یادگیرنده می باشند)ونگ لینگه سازی اطالعات با دانش قبچسازماندهی اطالعات وارد شده و یکپار

توجهی قرار گرفته است و فق  زمانی به های اجتماعی به عنوان جزئی از دروس مدرسه ای  همیشه مورد بیمتأسفانه مهارت

األ وجود باشد، نشان دهند. احتمشود که دانش آموزان از خود رفتاری نامناسب، مغایر آنچه مورد نظر اولیا میاین مهم توجه می

هایی که از دیدگاه معلمان با ارزش است وعدم چنین وضعیتی مربوط می شود به تأکید بیش از اندازه بر آموزش محدود مهارت

های اجتماعی از طرف آموزگاران، گویی که این امر جزئی از مسئولیت آنها نمی احساس مسئولیت  در آموزش مهارت

دهدکه عدم آموزش مهارت های اجتماعی در دانش آموزان، مشکالت ها نشان می (. پژوهش1384باشد)جمشیدی، سیف نراقی،

یادگیری را تشدیدکرده ومانع پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان می شود وتأثیر منفی بر کارکرد تحصیلی آنان دارند 

عی نیز سبب شکوفایی رشد (. رفتار اجتماعی پایه واساس زندگی فرد را تشکیل می دهد و رشد اجتما2011)فالینگروهالینگر،

عقالنی فرد می شود، منظور از رشد اجتماعی، تکامل فرد در رواب  اجتماعی است که فرد بتواند با فراد جامعه اش هماهنگ 

( مهارت های 1391( .اشالنت ومک فال به نقل از یوسف زاده، معروفی و انصاری)2007وسازگار باشد)وایت،کوئینگ واسشیل،

از فرایندهای مرکبی تعریف می کنند که فرد را قادر می سازد به گونه ای رفتار کند که دیگران او را با  اجتماعی را عبارت

های اجتماعی دارای ابعاد ومؤلفه های مختلفی هستند. بررسی ها نشان داده است که جو کفایت تلقی می کنند. مهارت

های جو اجتماعی مدرسه وجود ندارد)کوهن بعاد ومؤلفهاجتماعی مدرسه یک اصطالح جتری است وفهرست استانداردی از ا

های ( معتقدند مهارت های اجتماعی کارکردهای مختلفی دارند،برخی از مهارت2004 (. انگلبرگ واسجوبرگ،2009ومک کاب،

کنند، برخی دیگر یافته های بین فردی را بهبود می بخشند و برخی دیگر مانع از دست اجتماعی، رشد اجتماعی را تسهیل می

های مناسبی را برای یادگیرندگان دادن تقویت های جاری می شوند.در مطالعه ای نشان داده شد جندرسانه ای ها فرصت

الش انگیز به فعالیت پرداخته چهای یادگیری فراهم می آورند وبا باال بردن انگیزش یادگیری، آنها را قادر می سازند در موقعیت

فته ( در یا1393(. مرادی، شریفی درآمدی)2012، یده وهمکاری با دیگران مشغول شوند )واینر واینگرسولچو به حل مسائل پی

ای بر هایشان که بر روی دانش آموزان پایه دوم مقطع راهنمایی تهران انجام دادند نشان دادند که برنامه آموزش چندرسانه
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ها مؤثر بوده طور معناداری در تمامی مؤلفهآموزان دختر ناشنوا، در گروه آزمایش بههای اجتماعی دانشرشد مهارت

)گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی، دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، دوری ماعی است.همچنین، در پنج مؤلفه مهارت اجت

میانگین گروه آزمایش بیشتر همساالن( برتری طلبی و ایجاد ارتباط مناسب با از پرخاشگری و جنگ و دعوا با دیگران، دوری از 

ن  بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد ( با عنوا1393های پژوهش  محمدجانی وصفرنواده)از گروه کنترل بود. یافته

های اجتماعی آموزان دوره ابتداییحاکی از آن بود که استفاده از اینترنت موجب افزایش رشد مهارتهای اجتماعی دانشمهارت

به دیگران، های احترام گراشتن مهارتاستفاده از اینترنت موجب افزایش  چنین، نتایج نشان داد کهشود. همآموزان میدانش

 .های گروهی شده استیابی و مشارکت در فعالیتپریری، دوستمسؤولیت

آوری وابسته به آن و تأثیر تعامالت اجتماعی ، به این نتیجه ( در پژوهشی تحت عنوان رایانه و فن2001وهمکاران)آفنسو 

ها نیاز آنجا که رایانه برخی به برخی از آموزش رسیدند که رایانه وفن آوری  وابسته به آن تعامالت اجتماعی را تسهیل کند. از

دارد، فرصت هایی را برای مداخله ونفوذ دیگران فراهم می آورد که تعامالت اجتماعی در طی این مداخالت اتفاق می افتد. 

جتماعی انجام های رسانه ای برای تدریس مهارت های ا( مطالعه ای با عنوان تأثیر استفاده از فناوری2012واینرو اینگرسول)

ها و محی  های واقعیت مجازی می تواند در بهبود ایداده اند.آن ها در این پژوهش نشان داده اند  که استفاده ازچند رسانه

( نیزگسترش انتقال رفتار در دانش آموز 2002های اجتماعی وارتباطی دانش آموزان مؤثر باشد.مطالعات کامپ)وتوسعه مهارت

ی وزبانی باال به وسیله آموزش چندرسانه ای ازطریق برنامه نرم افزار چندرسانه ای نشان داد . مطالعات و افزایش مهارت کالم

 های آموزشی بر بهبود وتوسعه مهارت های اجتماعی دانش آموزان می باشد.( نیز حاکی از اثربخشی رسانه2010چنگ وی)

ال رفتار در دانش آموزان ناتوان از طریق برنامه نرم افزار ( در پژوهش خود با عنوان گسررترش انتق2000امسرری کنا وبراگ ) 

ساخته درنهایت باعث عالقه وانگیزه دانش آموزان در آموزش وحتی عدم غیبت آنان چ شی محقق  سانه ای، نرم افزارآموز ند ر

سالوین ) ست. مطالعات ا شیوة گروهی آموزش می بینند1992شده ا شان می دهد دانش آموزانی که به  ، از حیث نوع ( نیز ن

دوستی، برخوردهای دوستانه و رفتارهای مطلوب اجتماعی نسبت به دانش آموزان گروه شاهد از وضعیت بهتری برخوردارند و 

( نیز حاکی  از 2003ها و احترام به دیگران دارند. مطالعات پارسرررونز ومیجل)تمایل بیشرررتری به احترام گراشرررتن به ارزش

ساافزایش مهارت سیله های اجتماعی  س  آلخالیف)چده به و شی دارد. در تحقیقی که تو سانه ای های آموز (،  بر 2008ند ر

ند چند رسانه ای و آموزشچنفره به منظور تعیین اثربخشی آموزش سنتی، آموزش  سنتی در کنار تدریس  15روی سه گروه 

سه با هم انجام گرفت. نتایج تحقیق تفاوت معنی داری را بین  سانه ای در مقای شان نداد. به عبارت ر سوم ن گروه اول و گروه 

ند رسانه ای به یادگیری پرداخته بودند، چدیگر، گروه موردآزمایش به روش سنتی در مقایسه گروهی که به روش استفاده از 

ستفاده از چتفاوت  سنتی و روش ا شتند؛ اما نتایج گروهی که از هر دو روش تدریس؛ یعنی روش   ندچندانی در یادگیری ندا

سته بودند، سانه ای بهره ج شان داد، از  40ر شینه ن صه؛ بازنگری پی شان دادند. به طور خال شرفت را در یادگیری ن صد پی در

ها به ارائه مطالب در قالب تصرراویر وکلمات، نوشررتار وفیلم ویا صرردا به عبارتی به انتقال پیام تو مان ند رسررانه ایچکهآنجایی

ند چون از طریق چفیت شناختی دانش آموزان برای پردازش اطالعات به کار گرفته شود. گردند کل ظرپردازند، موجب میمی

ضر از زوایای صورت می پریرد. انجام تحقیق حا شود. بنابراین تعامل به مراتب بهتر  سی چ حس پیام دریافت می  ند قابل برر
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ببرد، به سیاستگزاران و برنامه ریزان آموزشی تواند دانش موجود در این زمینه را گامی به پیش است: نتایج تحقیق حاضر می

سند  سی، تدوین کنندگان  ساند، دفتر تألیف کتب در سب به کارگیری فاوا در آموزش مدد ر ستراتژی های منا برای تدوین ا

ی را مندی از فناوری نوین آموزشتوسعه فناوری در آموزش، در انجام وظایفشان یاری رساند. دانش آموزان امکان ومهارت بهره

های آموزشررری به انتقال مفاهیم علمی و ند رسرررانه ایچهای خود با اسرررتفاده از توانند در کالسپیدا کنند ومعلمان نیز می

د رسررانه ای طراحی کنند تاکارایی روش چنمهارت های اجتماعی بپردازند.براین اسرراس، پژوهشررگران قصررد دارند نرم افزار 

های اجتماعی ناشرری از آن را به بوته آزمایش بگرارند. در ر دهند و تحول مهارتندرسررانه ای را مورد بررسرری قراچآموزش 

 فرضیه تحقیق مطرح می شود. 5راستای این مطالعه، 

رسررانه ای های آموزشرری بر رشررد مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسررب چند های اجتماعی با روش آموزش مهارت .1

 روه کنترل مؤثر است.اجتماعی دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گ

ش .2 شد مؤلفه چند آموزش مهارت های اجتماعی با رو شی بر ر سانه ای های آموز  دوری از رفتارهای غیر اجتماعیر

 دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است.

ی و جنگ با دوری از پرخاشررگرهای آموزشرری بر رشررد مؤلفه ایرسررانه چندهای اجتماعی با روش آموزش مهارت .3

 در دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است. دیگران

شد مؤلفه چند های اجتماعی با روش آموزش مهارت .4 شی بر ر سانه ای های آموز در دانش دوری از برتری طلبی ر

 آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است.

ایجاد ارتباط مناسب با همساالن های آموزشی بر رشد مؤلفه رسانه ایچند آموزش مهارت های اجتماعی با روش  .5

 در دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است.

 طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری . 2

د. این پس آزمون و گروه کنترل می باشرر -باتوجه به ماهیت موضرروع،پژوهش حاضرررازنوع شرربه تجربی با طرح پیش آزمون

های اجتماعی  در درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی محدود کرد. تا پژوهش دامنه کار خود را به علت بحث مهارت

ستقل  سانه ایچتأثیر متغیر م سته مهارتند ر شی را بر متغیر واب شامل کلیه های آموز سنجد. جامعه آماری  های اجتماعی ب

سر پایه پنجم مقطع  صیلی دانش آموزان پ سال تح سرپل ذهاب در  ستان  شهر نفر بودندکه به  816، به تعداد 1395ابتدایی 

مدرسرره شررهید علی  1کالس از  2صررورت خوشرره ای چند مرحله ای کل مدارس پسرررانه دوره ابتدایی و در بین این مدارس

نفر 20نفرگروه آزمایش و25نفر دانش آموز پسرر پایه پنجم ابتدایی) 45اشررف سرلیمانی انتخاب شردند. نمونه آماری شرامل 

کالس پایه پنجم بود و  2جایگزین شدند. الزم به توضیح است این مدرسه فق  دارای 2گروه کنترل(  به صورت تصادفی در 

سیم افراد  20نفری و  25انتخاب تعداد دانش آموزان به کالس  سیم بندی آموزش و پرورش بوده و معلم در تق نفری طبق تق

ست. ه شته ا شی ندا سانهنق ستقل چند ر شی در زمینه مهارت هایایر دو گروه همزمان وقبل از دخالت متغیر م های آموز

اجتماعی مورد پیش آزمون قرار گرفتند.در این پژوهش فرایند یادگیری را که مشرراهده آن به طور مسررتقیم امکان پریر نمی 
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توان متغیر مداخله گر این مطالعه به حساب آورد. د را میدهباشد وتأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می

دهند. در این از آنجا که متغیرهای تعدیل کننده جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را تحت تأثیر قرار می

کننده اعتبار یک  ند کنترل تمام عوامل تهدیدچتوان به عنوان متغیر تعدیل کننده محسررروب کرد. هرمطالعه هوش را می

پژوهش در علوم اجتماعی وتربیتی مشکل است ولی اقداماتی نظیر عامل آزمون، احتمال انتشار یا تقلید عمل گروه آزمایش و 

ست. برای گروه آزمایش از آموزش نرم  های آموزشیند رسانه ایچ گروه کنترل  برای حرف متغیرهای مزاحم به عمل آمده ا

و برای گروه کنترل توسرر  معلم مطالعات اجتماعی، آموزش مربوطه به روش متداول)سررنتی(،  افزارآموزشرری محقق سرراخته

شد وطول مدت اجرای پژوهش حدود  8طی شروع  شد. پژوهش از آبان ماه  سه تدریس  شید ودر هر هفته  3جل ماه طول ک

 جلسه دانش آموزان تحت آموزش قرار گرفتند.1

 ابزار پژوهش. 3

های اجتماعی دانش آموزان، از فهرسرررت بررسررری ارزیابی مهارت های اجتماعی کودکان ماتسرررون مهارتبه منظور ارزیابی 

سنجش مهارت ( که1983وهمکاران) ستفاده گردید. 18تا  4های اجتماعی افراد برای  ست ا سشنامه ساله تدوین گردیده ا پر

های داده شررده به این پرسررش آن را حرف کرده اند. پاسرر  6پرسررش برای دانش آموز دارد که خیر و یوسررفی  62ماتسررون 

( نمره گراری شررده  ) همیشرره 5( تا  هرگز ) 1درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ای از  5شرراخص  مقیاس بر اسرراس 

سفی وخیر، ست) یو سنجد:سئوال56 (.  این مقاس1381ا سب که  رفتارهای . مهارت1 ی عوامل زیر را می  های اجتماعی منا

اجتماعی مناسب،  از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن، به کاربردن نام دیگران با احترام و اشتیاق به تعامل 

رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک کاری، . رفتارهای غیر اجتماعی شررامل 2گیرد. با دیگران به طریقی مفید ومؤثر را در برمی

صداهای ناهنجار وناراحت کننده و زیرقول زدن  هستند.  شی، 3خرده گرفتن بر دیگران،  ایجاد  شگری و رفتارهای تکان . پرخا

د. شونبازی، دعوا ومرافعه راه انداختن، قلدری وکتک کاری میدندگی ولجشامل رفتارهایی مانند به آسانی عصبانی شدن، یک

یز وخود چ. برتری واطمینان زیاد به خود، شامل رفتارهایی در مورد خودنازیدن وبه دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه 4

های دیگر اسررت)رضررایی، هچهمسرراالن، تنهایی حسررادت، دوسررتی وبازی با ب با . رابطه5را برتر از دیگران دیدن هسررتند. 

 (.1390حافظی،

از ثبات روان سنجی، پایایی باالی بازآزمایی و روایی افتراقی  ماتسون ه مقیاس مهارت های اجتماعیتحقیقات نشان داده اند ک

های اجتماعی در ایران مقیاس مهارت(.1983، ماتسون، روتاتوری وهلسل،1988قابل قبولی برخوردار است)ماتسون والندیک،

شیراز مورد بررسی قرارداده اند که روایی آن مطلوب ومناسب نفر دانش آموز پسر ودختر  562( بر روی 1381را یوسفی وخیر)

گزارش شده است. همچنین در پژوهش  86/0و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تصنیف برای کل مقیاس

رح زیر به دست های مهارت اجتماعی به ش(  پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس1390رضایی وحافظی)

، برتری طلبی  a =94/0پرخاشگری ورفتار تکانشی ،  a=90/0، رفتارهای غیر اجتماعی a=97/0آمد:مهارت اجتماعی مناسب

.در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده  ، a =97/0، رابطه با همساالن a=94/0واطمینان زیاد به خود داشتن
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برآورد گردید. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار باالیی  884/0بار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ اعت

برخوردار می باشد.در پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون مهارت های اجتماعی اجرا شد. داده ها با استفاده از آماره های 

 ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.spss21 انس به کمک نرم افزارتوصیفی )میانگین وانحراف معیار( و آزمون های تحلیل کواری

 روش اجرای پژوهش. 4

 رسانه ای آموزشی محقق ساخته ندچ . خالصه برنامه آموزش1جدول

 هدف  جلسه

صوص نرم افزار  جلسه اول ضیحاتی در خ سیب های روانی مربوط به ندچتو سائل مربوط به مهارت اجتماعی و آ سانه ای وم ر

 آن و گرفتن پیش آزمون مهارت های اجتماعیعدم رشد 

صر  جلسه دوم ستفاده از عنا سه اول با ا سب اجتماعی)در جل شان ندچمعرفی کردن رفتار های منا سانه ای به دانش آموزان ن ر

مؤدب بودن، به برخوردنمایندو صفاتی مانند گونهچ رفتارهایی نامناسب است و هچ رفتارهایی مناسب وهچداده شد

شتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و مؤثرکاربردن  سالیدهای  نام دیگران با احترام و ا شن و ا در قالب انیمی

 کوتاه ارائه شد.

آشررناکردن دانش آموزان  با رفتارهای غیراجتماعی) به دانش آموز یادداده شررد به بزرگترها احترام بگرارند، به پدر  جلسه سوم

رضرورسخت نگیرند، به همنوعان خود کمک کنند، برای سالمتی بیماران دعاکنند، ومادر خود در خریدن وسایل غی

 از دیگران عیبجویی نکنند.   همیشه در سالم دادن به بزرگ ترها پیش قدم باشند.

 آشرررناکردن دانش آموزان با رفتارهای غیر اجتماعی) به دانش آموزان آموزش داده شرررد که نباید زباله ها را روی هارمچجلسه 

صبوری و اهمیت و ارزش آن در  شویند و  صابون ب صورت خود را با آب و ست و زمین بیندازند، قبل وبعد از غرا د

 زندگی شرح داده شد. 

شند ، به دیگران   جلسه پنجم سرد با شد که در انجام کارها نباید عجله کنند ، خون سه به دانش آموزان آموزش داده  در این جل

دادن تکالیف به یکدیگر کمک کنند، دعوا نکنند ودر مقابل بدی های دیگران  با منطق  احترام بگرارند، در انجام

 برخورد کنند.

شن به دانش  جلسه ششم سالید وانیمی سه در قالب جند ا شنا کردن دانش آموزان با رفتار دوری از خود برتر بینی)در این جل آ

سبت به دیگران حس خودبرتربینی  شد که ن صاویری عواقب غرور آموزان آموزش داده  شند و درقالب ت شته با ندا

وتکبر به دانش آموزان آموزش داده شررد و اینکه انسرران در هرجایگاهی که باشررد می تواند ضررمن حف  جایگاه 

 برتربینی آموزش داده شد.-وانسانیت خود با دیگران برابر باشد و عواقب خود

دوسررتانشرران رابطه برقرارکنند وزنگ تفریح با یکدیگر بازی کنند واز آشررنا کردن دانش آموزان با اینکه جگونه با  جلسه هفتم

 حسادت پرهیز کنند.

 پس آزمون مهارت های اجتماعی برگزارگردید  جلسه هشتم
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 یافته های پژوهش. 5

 . نتایج آزمون پیش آزمون وپس آزمون متغیرها2جدول شماره

 شاخص های آماری متغیرها
 پس آزمون پیش آزمون

 آزمایش کنترل آزمایش کنترل

 

 گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی

 67/15 25/14 77/12 67/13 میانگین

 26/3 65/3 79/4 57/3 انحراف معیار

 25 20 25 20 تعداد

 

 دوری از رفتارهای غیر اجتماعی

 43/3 19/3 3 10/3 میانگین

 291/0 339/0 411/0 337/0 انحراف معیار

 32 32 32 20 تعداد

 

 دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا با دیگران

 52/6 08/4 51/4 90/4 میانگین

 375/0 49/1 58/1 62/1 انحراف معیار

 25 20 25 20 تعداد

 

 دوری از برتری طلبی

75/12 65/13 میانگین  23/14 66/15  

76/4 55/3 انحراف معیار  63/3 25/3  

 25 20 25 20 تعداد

 

 با همساالنایجاد ارتباط مناسب 

49/4 88/4 میانگین  05/4 49/6  

55/1 59/1 انحراف معیار  46/1 370/0  

 32 32 32 32 تعداد

های اجتماعی افزایش داشته است. دهد نمره دانش آموزان گروه آزمایشی در پس آزمون رشد مهارت. نشان می2جدول شماره

شی یعنی  صل عمل آزمای شده معنادار بوده و حا شرفت ایجاد  شبنابراین می توان گفت پی شی  ندچبرنامه آموز سانه ای آموز ر

 .(p=0.001بوده است

ستفاده از آزمون  سته با ا شود، که فرر نرمال بودن متغیر واب سی  ضات آنالیز برر ست مفرو در انجام آزمون کوواریانس الزم ا

 اسمیرنوف تأیید شود. –کلموگروف 
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 : آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش3جدول

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

آماره 

 کولموگروف
 داری سطح معنی

 200/0 098/0 17/3 65/13 45 پیش آزمون مهارت اجتماعی

 081/0 108/0 79/2 53/15 45 پس آزمون مهارت اجتماعی

 0.072 0.112 3.58 14.21 45 گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی

 071/0 160/0 91/4 96/18 45 دوری از رفتارهای غیر اجتماعی

 061/0 136/0 24/7 81/19 45 دوری از پرخاشگری با دیگران

 154/0 207/0 57/3 33/13 45 دوری از برتری طلبی

 200/0 095/0 38/4 68/12 45 ایجاد ارتباط مناسب با همساالن

 

شد. بنابراین فرر مبنی  05/0ها، سطح معناداری تمامی داده های به دست آمده از آزمون ها بیشتر از با توجه به داده می با

های پژوهش دارای توزیع نرمال هسرررتند و لرا دادهگیرد. داده ها در مورد تمامی داده ها مورد تأیید قرار میبر نرمال بودن 

 که در ادامه آمده، باید از آزمون هایی پارامتریک استفاده شود. spssهای برای تحلیل

 ا با استفاده از تحلیل کوواریانستحلیل فرضیه ه. 6

سانه ای ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتفرضیه اول:  - های آموزشی بر رشد مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب ر

 مقایسه با گروه کنترل مؤثر است. اجتماعی دانش آموزان گروه آموزش در

 : نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه اول4جدول 

مجموع  منبع تغیرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 000/0 917/39 818/117 1 818/117 پیش آزمون

 000/0 027/49 705/144 2 411/289 معدل *گروه 

   952/2 57 239/168 خطا

    60 000/15153 کل

.با تعدیل نمرات پیش آزمون و با استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس آزمون فرضیه اول اثر معنادار 4باتوجه به جدول شماره

گیرد.به مورد تأیید قرار می (F: 027/49( و )Sig:000/0با سطح معناداری)  رسانه ای ندچکاربرد روش تدریس آموزش 

ها)کنترل و آزمایش( در ها حرف شود، تفاوت بین گروهاز روی نتایج مربوط به گروهعبارتی دیگر زمانی که اثر پیش آزمون 

آموزش مهارت های اجتماعی با درصد می توان گفت که  95درصد معنادار می باشد. بنابراین با اطمینان  95سطح معناداری 



 انش آموزاندنه ای های آموزشی بر میزان رشد مهارت های اجتماعی اثربخشی  چند رسا ----------------------------------------

 

10 
 
 سال دوم•

 5شماره •

 1395زمستان •
 

های آموزشی بر رشد مؤلفه گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه  رسانه ای ندچ روش

 .(p<0/05)با گروه کنترل مؤثر است

دوری از رفتارهای غیر های آموزشرری بر رشررد مؤلفه رسررانه ای ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتفرضیییه دوم:  -

 دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است. اجتماعی

 : نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه دوم5جدول 

مجموع  منبع تغیرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 009/0 298/7 303/11 1 303/11 پیش آزمون

 000/0 859/431 828/668 2 656/1337 معدل *گروه 

   549/1 57 277/88 خطا

    60 000/23010 کل

 

های آموزشی رسانه ای  ندچو تحلیل کوواریانس آزمون فرضیه دوم اثر معنادار کاربرد روش تدریس  5با توجه به نتایج جدل 

آزمون از روی گیرد. به عبارتی دیگر زمانی که اثر پیش مورد تأیید قرار می (:859/431F( و ):000/0Sig) با سرررطح معناداری

درصررد معنادار می باشررد.  95ها)کنترل و آزمایش( در سررطح معناداری ها حرف شررود، تفاوت بین گروهنتایج مربوط به گروه

های آموزشرری بر رشررد رسررانه ای  ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتتوان گفت کهدرصررد می 95بنابراین با اطمینان 

 (.p<0/05)دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است عیدوری از رفتارهای غیر اجتمامؤلفه 

دوری از پرخاشگری و جنگ آموزش مهارت های اجتماعی با روش جندرسانه ای های آموزشی بر رشد مؤلفه فرضیه سوم:  -

 در دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است. و دعوا با دیگران

 نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه سوم: 6جدول 

مجموع  منبع تغیرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 000/0 678/24 755/93 1 755/93 پیش آزمون

 000/0 618/379 217/1442 2 433/2884 معدل *گروه 

   799/3 57 550/216 خطا

    60 000/26663 کل
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با رسررانه ای ندچ و تحلیل کوواریانس آزمون فرضرریه سرروم اثر معنادار کاربرد روش تدریس آموزش 6جدل با توجه به نتایج 

گیرد. به عبارتی دیگر زمانی که اثر پیش آزمون از روی مورد تأیید قرار می (:F 618/379( و ):000/0Sig سرررطح معناداری)

درصررد معنادار می باشررد.  95ها)کنترل و آزمایش( در سررطح معناداری ها حرف شررود، تفاوت بین گروهنتایج مربوط به گروه

های آموزشرری بر رشررد رسررانه ای ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتدرصررد می توان گفت که  95بنابراین با اطمینان 

فه  با دیگرانمؤل نگ و دعوا  خاشرررگری و ج با گروه کنترل مؤثر  دوری از پر قایسررره  در دانش آموزان گروه آموزش در م

 (.p<0/05)است

در دوری از برتری طلبی های آموزشی بر رشد مؤلفه  رسانه ای ندچ های اجتماعی با روشآموزش مهارتفرضیه چهارم:  -

 دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر است.

 کوواریانس فرضیه چهارم: نتایج تحلیل 7جدول 

مجموع  منبع تغیرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 000/0 592/1475 667/10666 1 667/10666 پیش آزمون

 000/0 490/46 067/336 1 067/336 معدل *گروه 

   229/7 58 267/419 خطا

    60 000/11422 کل

آموزشی با  رسانه ای ندچ و تحلیل کوواریانس آزمون فرضیه چهارم اثر معنادار کاربرد روش تدریس 7با توجه به نتایج جدل 

گیرد. به عبارتی دیگر زمانی که اثر پیش آزمون از روی نتایج مورد تأیید قرار می (:F 490/46( و ):000/0Sig) سطح معناداری

درصد معنادار می باشد. بنابراین با  95آزمایش( در سطح معناداری ها)کنترل و ها حرف شود، تفاوت بین گروهمربوط به گروه

سانه ای ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتتوان گفت که درصد می 95اطمینان  دوری از های آموزشی بر رشد مؤلفه ر

 .(.p<0/05)در دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر استبرتری طلبی 

ضیه پنجم:  - ایجاد ارتباط مناسرب با های آموزشری بر رشرد مؤلفه رسرانه ای ندچ های اجتماعی با روشآموزش مهارتفر

 ر مقایسه با گروه کنترل مؤثر است.در دانش آموزان گروه آموزش دهمساالن 
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 : نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه پنجم8جدول 

مجموع  منبع تغیرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 0.003 212/37 296/109 1 296/109 پیش آزمون

 0.001 278/47 057/130 2 115/251 معدل *گروه 

   774/3 57 042/155 خطا

    60 000/14885 کل

با سررطح  رسررانه ای ندچ و تحلیل کوواریانس آزمون فرضرریه پنجم اثر معنادار کاربرد روش تدریس 8با توجه به نتایج جدل 

ید قرار می (:F 278/47( و ):0010/0Sig) معناداری تأی تایج مورد  به عبارتی دیگر زمانی که اثر پیش آزمون از روی ن گیرد. 

درصد معنادار می باشد. بنابراین با  95ها)کنترل و آزمایش( در سطح معناداری ها حرف شود، تفاوت بین گروهمربوط به گروه

صد می توان گفت که  95اطمینان  سانه ای ندچهای اجتماعی با روش آموزش مهارتدر شد مؤلفه ر شی بر ر ایجاد های آموز

 (.p<0/05)ستدر دانش آموزان گروه آموزش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر اارتباط مناسب با همساالن

 نتیجه گیری. 7

ها ذاتی نبوده و فرد می تواند، به طرق های اجتماعی افراد در ارتباطات میان فردی او نقش بسرررزایی دارند. این مهارتمهارت

تواند، خود را به مختلفی این مهارت ها را کسررب کند. به اعتقاد بسرریاری از پژوهشررگران، دنیای مجازی در عصررر امروزی می

صفرنواده،عنوان  سب مهارت های اجتماعی معرفی کند)محمدجانی، شی برای ک سفانه مهارت1393رو های اجتماعی به (. متأ

شود که دانش توجهی قرار گرفته است و فق  زمانی به این مهم توجه میعنوان جزئی از دروس مدرسه ای  همیشه مورد بی

سب، مغایر آنچه مورد نظر او ضعیتی مربوط می لیا میآموزان از خود رفتاری نامنا شان دهند. احتماأل وجود چنین و شد، ن با

سئولیت  در شود به تأکید بیش از اندازه بر آموزش محدود مهارت ساس م ست وعدم اح هایی که از دیدگاه معلمان با ارزش ا

شرریدی، سرریف های اجتماعی از طرف آموزگاران، گویی که این امر جزئی از مسررئولیت آنها نمی باشررد)جمآموزش مهارت

سانه ای1384نراقی، ستفاده از فناوری چندر ست که ا شان داده ا ها، توانایی دانش آموزان را در برقراری ارتباطات (. مطالعات ن

اجتماعی با بیان صحبت ها واحساسات قابل درا افزایش داده است. بنابراین همگام با افزایش تقاضا برای کاربرد رسانه های 

بیت رایانه وابزارهای آموزشررری از جایگاه ویژه ای دراین حوزه مطالعاتی برخوردارشرررده اند)اشررررفی آموزشررری در تعلیم وتر

سایر پژوهش1392ومنجزی، ضر و ست آمده ازمطالعه حا ستفاده (. بانگاهی به نتایج به د هامی توان این گونه تبیین کردکه ا

ماعی دانش آموزان دارد وموجب برقراری رواب  های آموزشررری تأثیر معناداری بر رشرررد مهارت های اجتازچندرسرررانه ای

شت که  ست. اما باید توجه دا صری فعال وپویا تبدیل نموده ا شود. ودانش آموزان را به عن سازنده در اجتماع می  وتعامالتی 

 خت.بایستی فرهنگ صحیح استفاده از این فن آوری را نهادینه کرد وبستر مناسبی را برای استفاده مناسب از آن مهیا سا
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(،محمدجانی 1393بر این اسررراس، نتایج پژوهش حاضرررر همسرررو و متناسرررب بایافته های مرادی وشرررریفی درآمدی )

( ، امسی کنا وبراگ 2010(،چنگ وی)2002( ،کامپ)2012( ، واینرو اینگرسول)2001( ،آفنسو وهمکاران)1393وصفرنواده)

 ( می باشد. 2008(،آلخالیف)2003(،پارسونز ومیجل)1992( ، اسالوین )2000)

( در پژوهشرری  تحت عنوان رایانه وفن آوری وابسررته به آن و تأثیر تعامالت اجتماعی ، به این نتیجه 2001آفنسررو وهمکاران)

رسرریدند که رایانه وفن آوری  وابسررته به آن تعامالت اجتماعی را تسررهیل کند. از آنجا که رایانه برخی به برخی از آموزش ها 

را برای مداخله ونفوذ دیگران فراهم می آورد که تعامالت اجتماعی در طی این مداخالت اتفاق می نیاز دارد، فرصرررت هایی 

( نیز نشان می دهد دانش آموزانی که به شیوة گروهی آموزش می بینند، از حیث نوع دوستی، 1992افتد. مطالعات اسالوین )

سبت به دانش آمو ستانه و رفتارهای مطلوب اجتماعی ن ضعیت بهتری برخوردارند و تمایل برخوردهای دو شاهد از و زان گروه 

( در یافته هایشرران که بر 1393بیشررتری به احترام گراشررتن به ارزش ها و احترام به دیگران دارند. مرادی،شررریفی درآمدی)

های شد مهارتای بر رروی دانش آموزان پایه دوم مقطع راهنمایی تهران انجام دادند نشان دادند که برنامه آموزش چندرسانه

ها مؤثر بوده اسررت.همچنین، در پنج طور معناداری در تمامی مؤلفهآموزان دختر ناشررنوا، در گروه آزمایش بهاجتماعی دانش

)گرایش به رفتارهای مناسب اجتماعی، دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، دوری از پرخاشگری و جنگ مؤلفه مهارت اجتماعی 

سب با همساالن(  و دعوا با دیگران، دوری از میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. برتری طلبی و ایجاد ارتباط منا

( که در تحقیقشران نشران داده اند چندرسرانه ای ها 2012همچنین نتایج این یافته ها با نتایج یافته های)واینر واینگرسرول،

صت سبی را برای یادگیرندگان فراهم می آورند وبا فر سازند در موقعیت های منا باال بردن انگیزش یادگیری، آنها را قادر می 

های یادگیریچالش انگیز به فعالیت پرداخته و به حل مسائل پیجیده وهمکاری با دیگران مشغول شوند متناسب وهمسو می 

شد.بنابراین می توان گفت:  از آنجایی سانه ایبا صاویر وکلماتکه چندر صدا به ها به ارائه مطالب در قالب ت شتار وفیلم ویا  ، نو

پردازند، موجب می گردند کل ظرفیت شررناختی دانش آموزان برای پردازش اطالعات به کار عبارتی به انتقال پیام تو مان می

گرفته شود. جون از طریق جند حس پیام دریافت می شود. بنابراین تعامل به مراتب بهتر صورت می پریرد.  بنابراین  آموزش 

های ارتباطی و اجتماعی کافی را کسب کنند ها به صورت چندرسانه ای باعث می شود افراد مورد آموزش مهارت این مهارت

شیوه نوین در جهت آموزش به دانش آموزان می تواند افق جدیدی را در  ستفاده از این  ست کم نگیرند. بنابراین ا و خود را د

ر از زوایای چند قابل بررسی است: نتایج تحقیق حاضر می تواند دانش فرایند آموزشی کشورمان تلقی شود. انجام تحقیق حاض

ستراتژی شی برای تدوین ا ستگراران وبرنامه ریزان آموز سیا سب به موجود در این زمینه را گامی به پیش ببرد، به  های منا

در آموزش، در انجام  کارگیری فاوا در آموزش مدد رسرراند، دفتر تألیف کتب درسرری، تدوین کنندگان سررند توسررعه فناوری

ساند. دانش آموزان امکان ومهارت بهره شان یاری ر شی را پیدا کنند و معلمان نیز میوظایف توانند مندی از فناوری نوین آموز

های خود با استفاده از جندرسانه ای های آموزشی به انتقال مفاهیم علمی ومهارت های اجتماعی بپردازند. پژوهش در کالس

ضر، مانند  شد. با محدودیتدیگر پژوهشحا سان می با سانی که مربوط به ان شکالتی روبرو بوده که به طور های علوم ان ها وم

 خالصه برخی از آنها در زیر ارائه شده اند:
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 محدودیت های ذاتی پرسشنامه کتبی شامل برداشت های متفاوت از سئواالت  -

خودگزارش دهی به جای مطالعه واقعی ومشرراهده رفتاری ودیگر نتایج مطالعه حاضررر، به دلیل اسررتفاده از ابزارهای  -

سب تأیید اجتماعی و  شیوه های مبتنی بر ک ستفاده از  شارکت کنندگان را به ا ست م شاخص های بالینی، ممکن ا

سواس، انزواطلبی و... ترغیب کند و افراد از بروز دادن واقعیت های  اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردی، و

 خود اجتناب کنند که این نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد

 عدم همکاری کامل بعضی از آزمودنی ها با افشای بعضی از خصوصیات فردی حتی در راستای اهداف تحقیق -

 مجهز نبودن مدرسه انتخابی به رایانه به اندازه کافی -

نمونه بود که نسبت به تعمیم یافته ها به سایر شهرها از محدودیت های دیگر پژوهش حاضر، محدود بودن جامعه و  -

 و نمونه ها باید احتیاط به عمل آورد.

 پیشنهادهای کاردی. 8

های آموزشی تقاضا شود که طی جلساتی در طول سال تحصیلی از متخصصان امر آموزش و بخصوص تکنولوژیست -

 های جدید وفنون کارآمد آگاه سازند.ریها و فناوبا معلمان وسایر مسئوالن آموزشی، آن ها را از شیوه

 تجهیز مدارس مقاطع ابتدایی به تجهیزات رایانه ای و سخت افزاری -

سانه ای را در اولویت  - صورت چندر سازمان آموزش وپرورش، طراحی وتولید دروس به  ضر،  ساس نتایج تحقیق حا برا

 زد.کار خود قرار دهد وشرای  وبسترهای الزم را در این زمینه فراهم سا

 های آموزشی برگزارشود.های آموزشی برای معلمان جهت تبیین چگونگی تولید و به کارگیریچند رسانه ایکارگاه -

ستفاده می کنند، مورد آوریهای نوین و فنمعلمانی که از روش - سانه ای ا های آموزشی از جمله روش آموزش چندر

 تشویق قرار گیرند.

های جغرافیایی وفرهنگی دانش آموزان مورد مطالعه حصررریلی، موقعیتهای سرررنی، مقطع تبا توجه به محدودیت -

 ها انجام شود.ها وفرهنگها، موقعیتشود که این تحقیق  با دیگر گروهپیشنهاد می

 مالحظه های اخالقی. 9

سان و به منظور  ست و همواره ناظر بر اعمال ان ضر خدا سبحان و اعتقاد به اینکه عالم مح شت پاسبا یاری از خداوند  دا

مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشررگاه در اعتالی فرهنگ و تمدن بشررری، نویسررندگان این مقاله 

متعهد می گردندکه در این پژوهش با معرفی منابع مورد اسررتفاده، اصررل اخالق امانت داری علمی، رعایت و حق معنوی 

ست و همچنین پ شده ا شمرده  شرکت کنندگان  مؤلفین آثار محترم  ضایت کامل  صورت ژوهش با ر و راز داری کامل 

 گرفته است.
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 سپاسگزاری. 10

یه مسرررئوالن، معلمان و دانش آموزان گرامی که در جمع آوری اطالعات  ند که از کل گروه پژوهش بر خود الزم می دا

 همکاری نموده اند، تشکر و قدردانی نمایند.
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