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چکیده

انگیزه  بر  پروژه محور  ساختن گرایی  رویکرد  با  چندرسانه ای  تأثیر  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
است.  نیمه تجربی  پژوهش  روش  است.  انجام گرفته  رشته کامپیوتر  دوم  پایه  هنرجویان  پیشرفت 
و  و حرفه ای  فنی  رشته کامپیوتر شاخه  در  هنرستان  دوم  پایه  پسر  دانش آموزان  را  پژوهش  جامعه 
کاردانش شهرستان بیرجند تشکیل می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه آزمایش و گواه )کالس( 
25 نفره به عنوان گروه نمونه و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گروه آزمایش با استفاده 
از شیوه چندرسانه ای و گروه گواه با روش سنتی آموزش دیده اند. بدین منظور از پرسشنامه انگیزه 
پیشرفت هرمنس استفاده شد. انگیزه پیشرفت با استفاده از پرسشنامه قبل از شروع پژوهش به عنوان 
پیش آزمون و در پایان پژوهش به عنوان پس آزمون سنجش شد. پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر نیز 
با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب اعتبار آن پس از حذف 3 پرسش، 73% به دست آمده 
است. داده ها از طریق آمار استنباطی )تحلیل کواریانس یک راهه( تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که تأثیر آموزش با استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور بر انگیزه پیشرفت 

هنرجویان بیشتر از روش های سنتی است.
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مقدمه

تکنولوژی چندرسانه ای، با استفاده و اتصال امکانات شناخته شده ای مانند چاپ، کامپیوتر، وسایل 
صوتی و تصویری به جستجوگر امکان می دهد که از میان انبوه اطالعات موجود، تنها آنچه را که مایل 
است ببیند، بخواند و بشنود. سرآغاز چندرسانه ای را می توان 1994 دانست؛ زیرا در این سال پیوندی 
میان ارتباطات چندرسانه ای در حوزه های بسیاری، از جمله تلویزیون کابلی دوطرفه به وجود آمد و 
با تحقق چندرسانه ای شکل های بیان اطالعات متنوع شد و رسانه ها شکل دوسویه به خود گرفت. 
سیستم های چندرسانه ای به شکلی منسجم، مرجعی از موضوع های گوناگون است که کاربر می تواند 
ساده و سریع آنها را بیابد. تفاوت چندرسانه ای با سایر مرجع ها قابلیت آن در ارائه صدا و تصاویر 
ثابت و متحرک همراه متن است. یکی از کاربردهای اصلی سیستم چندرسانه ای در امر آموزش و 

پرورش است )فراهانی، 1378:358(.

چندرسانه ای ها بدون تردید چندبعدی و چندوجهی هستند و توانایی زیادی برای درگیرساختن 
بنابراین،  است.  شده  معلوم  چندرسانه ای  طراحی  مزایای  مدت هاست که  دارند.  استفاده کنندگان 
این است که چندرسانه ای ها دیجیتال شده اند و  آن  برای چیست؟ دلیل  آنها  بر سر  این همه بحث 
این امر بدان معناست که اسالیدهای ساده یا نوارهای صدا و شاید با اضافه کردن چند تکه فیلم از 
اینجا و آنجا جای خود را به تجاربی منطبق با نیازهای فردی با فناوری پیچیده، همراه متن، صدا، 
تصویر، نقاشی متحرک و قطعات ویدیویی که روی نمایشگر رایانه ارائه می شود، داده است )ذوفن، 

.)216  :1383

است.  گسترده  و  بسیارعظیم  غیردیجیتال  چندرسانه ای های  بر  دیجیتالی  فناوری  تأثیر 
چندرسانه ای های دیجیتالی، این امکان را برای یادگیرنده فراهم کرده اند تا بتواند با ترکیبی از صدا و 
تصاویر، کنترل صدا و بنا به نیازهای خود از محتوا استفاده کند. متخصصان آموزشی فرصت های 
درگیرساختن دانش آموزان را با این صراحت در یادگیری و مشکل گشایی، از مزایای بسیارجذاب 
چندرسانه ای ها می دانند )ذوفن، 1383: 216(. در رده های عالی تعلیم و تربیت، دو هدف توسعه 
دوره  تجربه  ماهیت  تغییر  به وسیله  دانش آموز  یادگیری  افزایش  از چندرسانه ای شامل:  استفاده  و 

)فریزر1، 2006(.  است  تدریس  و اصالح محیط  بهبود  و  آموزشی 

ساختن گرایی و رویکرد پروژه محوری )PBL2( در آموزش 

حل  شرایط  متنِی  ویژگی های  فاقد  فعالیت های کالسی،  که  معتقدند   )1989( همکاران  و  برون3 

1. Fraser
2. Project Based Learning
3. Brown
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مشکل در زندگی واقعی است؛ بنابراین این امر باعث تضعیف توانایی دانش آموزان در انتقال و به 
کارگیری اطالعاتشان از محیط مدرسه به دنیای خارج از آن می شود. یادگیری پروژه محور ترکیبی از 
اهداف سنتی و اشیا به همراه محیط یادگیری صحیح است. منطق اولیه برای استفاده از فعالیت های 
معتبر به عنوان مدلی برای فعالیت های یادگیری مناسب درک، افزایش یافته است که راه حل آن نیز 
توسعه از طریق نرم افزار و دانش در زمینه علوم مرتبط می باشد. به عبارت دیگر PBL مولد محیط 
آموزشی  روش   PBL  .)2009 همکاران،  و  )دونینگ1  می کند  فراهم  را  فراشناخت  توسعه  برای 
سیستماتیکی است که در آن دانش آموزان را با یک فرایند پژوهشی گسترده، با یادگیری دانش ها و 
مهارت ها درگیر می کنند. ساختار این فرایند درباره سؤاالت پیچیده، حقیقی و همین طور فراورده ها 
و تکالیف به دقت  طراحی شده، بنا شده است )محبوبه فهندژ، 1384(. کلیجر و همکاران )1981( 

بر چهار ویژگی عمده از آموزش مبتنی بر پروژه توجه کرده اند:

1. تفکر و یادگیری با مسئولیت خود؛ 

گاهی از مسئولیت های اجتماعی؛  2. آ

3. فکر و عمل از دیدگاه علمی، اما در یک کاربرد عملی؛

4. فرایند مربوط به هر گروه و تولید محصول با عملکرد حرفه ای.

ضمن اینکه مورگان )1983( سه مدل کلی برای آموزش های مبتنی بر پروژه در نظر گرفته است:

1. تمرین محور: هدف از این پروژه، آن است که دانش آموزان دانش و تکنیک الزم درباره موضوع 
یک مسئله علمی را که به آن آشنایی دارند، به دست آورند. این مدل سنتی ترین آموزش مبتنی بر پروژه 

بوده است؛ به طوری که تمرینات پروژه ای، از نوع پروژه معلم محور می باشد.

2. موقعیت محور: در این نوع از کارهای پروژه ای که اهداف آن گسترده تر و دامنه وسیع تری دارد، 
پروژه بیشتر میان رشته ای و در طبیعت بوده و اغلب به دنیای واقعی مسائل مربوط است و هدف آن 
شامل توسعه توانائی حل مسئله و افزایش ظرفیت برای کار مستقل است. اغلب دوره ها به صورت 

سنتی آموزش داده شده و به صورت موازی با دوره های پروژه مطالعه می شوند. 

3. پروژه محور: این اصطالح نشان دهنده کل فلسفه برنامه درسی مورد مطالعه است. پروژه ایی 
که دانش آموزان با آن، شکل دهی به آموزش های اساسی مدرسه ای خود را کامل می کنند؛ در حالی که 
راه  از  مطالعه  مورد  موضوع  مواد  می باشند،  پروژه  الزم  موضوعات  تکمیل کننده  تنها  آموزش ها 
اول در تضاد است.  با مدل  این مدل  بنابراین می توان گفت که  تعیین می شود.  پروژه  موضوعات 

از پروژه های دانش آموزمحور هستند. اجزای پروژه و گرایش پروژه نوعی 

1.  Dowing
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ساخت چندرسانه ای بر مبنای نظریه ساخت گرایی

روانشناسان ساخت و سازگرا درباره شناخت اعتقاد دارند كه افراد از طریق ساختن یاد می گیرند؛ 
به سادگی می فهمند.  را  آورند، اطالعات تهیه شده  به وجود  را  اگر دانش آموزان خودشان اطالعات 
برای خلق دانش متمركز می شود. ساخت و  به مثابه مركزی  بر فعالیت ذهن  ساخت و سازگرایی 
سازگرایی نظریه یادگیری است كه چگونگی تولید دانش به وسیله یادگیرندگان را توصیف می كند. در 
این نظریه یادگیرندگان كسانی هستند كه فعاالنه درگیر تولید معنی هستند. در تدریس مبتنی بر این 
نظریه، به دنبال این هستیم كه دانش آموزان می توانند چه چیزی را تجزیه و تحلیل و بررسی كنند، یا 
با هم به مشاركت بپردازند، در عقاید هم سهیم شوند، بسازند و تولید كنند. همه چیز به آنچه آنها 
می دانند استوار است، نه به آنچه حقایق، مهارت ها و فرایندها به آنها القا می كنند. برای اینكه این 
عمل به شکل مؤثرتری انجام شود، معلمان باید هم یادگیرنده و هم پژوهشگر باشند تا برای آگاهی 
بیشتر از محیط و شركت كنندگان در موقعیت های خاص تدریس، تالش كنند. آنان باید فعالیت های 
خود را طوری تنظیم كنند كه دانش آموزان را در یادگیری شركت دهند و از ساخت گرایی به مثابه 
افزایش  در حال  آموزش  در  به روش های ساخت گرایی  در حال حاضر، عالقه  بگیرند.  بهره  منبع 
و طراحی  و سازگرایی  توسعه جنبه های علمی ساخت   .)28 و همکاران، 1383:  است )عطاران 
آموزشی می تواند رویکرد بسیارمناسبی را برای توسعه آموزش فراهم آورد. مریل می گوید: »ساخت 
قابل دسترس  یادگیری  محیط های  توسعه  برای  مناسبی  نظری  منطق  می تواند  میانه رو  سازگرایی  و 
برای تمامی یادگیرندگان فراهم آورد؛ از جمله این محیط ها میتوان به محیط های »فرارسانه ای« كه به 
یادگیرنده امکان كنترل بیشتر محیط را می دهد و دارای فرایندی غیرخطی است، اشاره كرد )سایمیو 

و كاراگیورگی، 1385(.  

انگیزه پیشرفت 

یکی دیگر از نیازهایی که پژوهش های زیادی درباره اش انجام شده، نیاز به پیشرفت یا انگیزه پیشرفت 
است. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان داده است که افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت 
زیادی دارند. بعضی افراد دارای انگیزه بسیاری هستند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود و 
برای کسب موفقیت سخت می کوشند. دیگران انگیزه چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از 
ترس شکست، آماده خطرکردن برای کسب موفقیت نیستند )سیف، 1380: 344(. انگیزه پیشرفت 
عبارت است از میل و عالقه فرد به انجام دادن یک کار، سامان دادن و سازمان دادن به محیط مادی 
و اجتماعی خود، فائق آمدن بر موانع، از دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش 

زیاد برای انجام بهتر کارها )ساعتچی، 1380: 2(. 
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هم  اگر شکست  موفق شوند،  می خواهند  به طور جدی  و  دارند  پیشرفت  انگیزه  دانش آموزانی که 
پیشرفت در دانش آموز  به  نیاز  تا سرانجام موفق شوند.  را دو چندان می کنند  بخورند تالش خود 
به معنای میل او به انجام دادن خوب کارها متناسب با معیارهای برتر و کارآمد است. این نیاز اگر 
وجود داشته باشد، فرد را برای رسیدن به موفقیت باانگیزه می کند. افرادی که از انگیزه پیشرفت 
زیادی برخوردارند، معمواًل تالش های خود را برای دستیابی به اهداف واال و عالی به کار می گیرند، 
یا کوشش های خود را برای نیل به ترازهایی از برتری جویی که خود وضع کرده اند به کار می بندند. در 
این زمینه، گیج و برالینر انگیزه پیشرفت را به صورت میل یا عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در 

یک فعالیت خاص تعریف کرده اند )سیف، 1380: 345(.

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه 

با ورود فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی به عرصه آموزش، فرایند یاددهی و یادگیری تغییر 
کرده و به ایجاد محیط های جدید یادگیری و جدیدترین روش های یادگیری، یعنی روش یادگیری 
الکترونیکی منجر شده است و آن را به ابزار تعلیمی مهمی تبدیل کرده است )اکبری و همکاران، 
1391؛ چن، 2009(. در عصر حاضر، از روش های آموزش و یادگیری الکترونیکی پیشرفته ترین و 
جدیدترین روش های آموزشی یاد می شود که از انواع فناوری های پیشرفته بهره می گیرد )رضایی راد، 
1391(. ورود این فناوری ها به عرصه آموزش و یادگیری موجب تحول بنیادی در روش های سنتی 
یادگیری شده و نیاز به تغییر در امر یادگیری با استفاده  از روش های جدیدتر، کارآمدتر و مؤثرتر را 

موجب شده است )موسوی و همکاران، 1390(.

امروزه، یادگیری الکترونیکی دارای فواید و مزایای فراوانی است كه مهم ترین آنها عبارت اند از:

1. انگیزه و عالقه 2. اولویت شناسی در انتخاب رشته علمی 3. فهم محوری  4. نوشتن و نگهداری 
مطالب آموزشی 5. استمرار و تداوم 6. بررسی و شناخت دیدگاه ها 7. پرسشگری )آتشك، 1386(.

دارد  عهده  به  فراگیران  زندگی  در  روزافزونی  و  اساسی  نقش  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
هدایت کند  یادگیری  نوآورانه  محیط های  سمت  به  را  آموزشی  تغییرات  تا  دارد  را  قابلیت  این  و 
و  اطالعات  فناوری  همراه  به  آموزشی  فعالیت های  نوآورانه  اشکال  و همکاران، 2009(.  )فراری 
ارتباطات رویکردهای دانش آموزمحور، کارگروهی و یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی  بر پژوهش، 
همچنین یادگیری از طریق کار، حل مسئله و خالقیت را تشویق می کند )ِردکر و همکاران، 2009(. 
فناوری های موجود و در حال توسعه به معلمان در ایجاد فعالیت های یادگیری مؤثر کمک می کند 
)ُکنل، 2010( و از یادگیری تجربی، افزایش انگیزه و مشارکت یادگیرنده حمایت می کنند )جانسون 

و همکاران، 2011(. 



فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   86

طبق نظر جنسون1، یادگیری تعاملی انتزاعی که استفاده از انواع رسانه، صفحه های فشرده، اینترنت، 
یادگیری از راه دور یا واقعیت مجازی را شامل می شود، نیازمند استفاده از انواع حافظه و اندکی 
انگیزش طبیعی است. در صورتی که روش های سنتی آموزش، هزینه های بسیاری همراه دارد و برای 
فعالیت های  انجام دادن  برای  باید  دانش آموزان  بیشتری است. همچنین  انگیزش  نیازمند  مؤثربودن 

سنتی یادگیری که برای آنان معنی دار نیست تالش کنند )نیلسون، 1384 : 21(.

پیشینه پژوهش 

بر  ابتدایی  ریاضی  آموزش  نرم افزار  که  دریافتند  پژوهشی  طی   )1383( مهرمحمدی  و  شیخ زاده 
اساس رویکرد نظریه ساخت و سازگرایی، نسبت به روش تدریس غیررایانه ای باعث افزایش انگیزه 
و مهارت حل مسئله در فراگیران می شود. حیدری و همکاران )1389( نیز به مقایسه تأثیر تدریس 
زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته و 
می گویند که تدریس زبان انگلیسی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی در انگیزه دانش آموزان برای 
»تأثیر   عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1392( دادمهر  است. همچنین  بوده  مؤثر  انگلیسی  زبان  یادگیری 
استفاده از »نرم افزار آموزشی میشا و کوشا« بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس 
علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند« به تأثیر مثبت استفاده از نرم افزار چندرسانه ای بر 

این دو مؤلفه در گروه آزمایش دست یافته است. 

لیو و روتلج در پژوهشی که به سال 1997 روی تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی با ریسک زیاد 
با استفاده از پروژه های چندرسانه ای انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان نسبت به 
گروه گواه، انگیزه آنها افزایش یافته و بیشتر وقت خود را صرف کار در این پروژه ها  می کنند. در 
پژوهش دیگری که المخالفی2 )2006( با عنوان »تأثیر یادگیری زبان به کمک رایانه بر پیشرفت و 
انگیزش دانش آموزان دبستانی در درس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در امارات متحده عربی« 
انجام داده است، نتایج نشان داد که گروه آزمایش انگیزه بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی نسبت 
به گروه کنترل داشتند. عالوه بر اینها، کالرک )2008( نیز در پژوهشی که درباره رسانه های جدید و 
فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی )شامل رایانه و نرم افزار آموزشی ( بر انگیزش انجام داده است، نتیجه 
تحقیقات و مطالعاتش حاکی از آن است که معلمان انگیزش بیشتری برای تدریس دارند و این امر 

باعث توانمندشدن آنان در امر تعلیم و تربیت می شود.

1. jensson
2. Almekhlafi



87تأثیرچندرسانهایپروژهمحور...

هدف پژوهش 

با رویکرد  با رایانه«  از نرم افزار چندرسانه ای »طراح امور گرافیکی  از پژوهش تأثیر استفاده  هدف 
است. هنرستان  هنرجویان  پیشرفت  انگیزه  میزان  بر  پروژه محور  ساختگرایی 

فرضیه  پژوهش

استفاده از نرم افزار چندرسانه ای »طراح امور گرافیکی با رایانه« با رویکرد ساختن گرایی پروژه محور 
بر میزان انگیزه پیشرفت هنرجویان تأثیر مثبت دارد.

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ 
روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های شبه آزمایشی است.  

جامعه آماری 

جامعه آماری در این پژوهش کلیه هنرجویان پسر سال دوم رشته کامپیوتر در شاخه فنی و حرفه ای 
و کاردانش شهرستان بیرجند به تعداد 200 نفر در سال تحصیلی 93-92 بوده است. 

نمونه آماری و روش نمونه گیری

برای نمونه گیری در این پژوهش، از شیوه نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ضمن اینکه جامعه 
سال  در  بیرجند  شهرستان  کامپیوتر  رشته  هنرستان  دوم  پایه  پسر  کلیه هنرجویان  شامل  آماری، 
تحصیلی 93-92 بوده که از بین این مدارس یک هنرستان و در این هنرستان دو کالس به 
صورت هدفمند انتخاب شده اند. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر 25 و برای گروه گواه نیز 
برابر با 25 هنرجو بود، که معمواًل برا اساس پیشنهاد پژوهش های شبه آزمایشی حداقل 15 نفر 
برای هریک از گروه ها )دالور، 1386( انتخاب شده است. برای تدریس نیز از هنرآموزان رشته 
کامپیوتر که سابقه تدریس این درس را داشتند استفاده شد. به طوری که، در دو کالس به دو شیوه 
سنتی و چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور اقدام به تدریس کردند. ضمن اینکه متغیر معدل نیز در 
این پژوهش از طریق همتاسازی کنترل شد. جدول 11 توزیع مقایسه دو گروه را برحسب متغیر 

همتاکننده نشان می دهد:
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جدول  1-1: توزیع مقایسه دو گروه برحسب متغییر همتاکننده

مقایسه دو گروه بر حسب متغیر همتاکننده )معدل(

انحراف معیارمیانگین معدل کالستعدادگروه

2510.091.57کنترل

2510.471.69آزمایش

ابزار گردآوری

بدین منظور از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد که یکی از رایج ترین پرسش نامه های 
و  نظری  دانش  برمبنای   )1977( هرمنس  است.  پیشرفت  به  نیاز  سنجش  برای  کاغذی،  و  مداد 
به  نیاز  به موضوع  مربوط  پژوهش های  پیشینه  بررسی  با  و  پیشرفت  به  نیاز  درباره  تجربی موجود 
پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است. پرسشنامه اولیه دارای 29 سؤال بود که بر مبنای ده ِویژگی 
که متمایزکننده افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه 
شده است. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه ِویژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد از افراد 
انگیزش پیشرفت پاییِن حاصل از پژوهش های قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سؤال ها برگزیده 

است:

1. میزان زیاد آرزوگرایی؛

2. انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال؛

3. مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط

4. تمایل به تالش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام؛

5. ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به سرعت روی می دهند؛

6. آینده نگری؛

7. توجه به مالک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو؛

8. بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار؛

9. کاری را به خوبی انجام دادن؛

10. رفتار ریسک کردن پایین.



89تأثیرچندرسانهایپروژهمحور...

هرمنس این ده ِویژگی را بر مبنای پژوهش های قبلی به دست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما 
برای انتخاب سؤاالت برگزید. پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سؤاالت و محاسبه همبستگی 
یک سؤاالت با کل آزمون 29 سؤال به عنوان پرسش نامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. الزم به 
ذکر است که پس از تحلیل سؤاالت هیچ سؤال معناداری درباره ویژگی دهم در پرسش نامه نهایی 

وارد نشده است؛ بنابراین پرسش نامه نهایی تنها براساس 9 ویژگی ساخته شده است. 

سؤاالت پرسش نامه به صورت جمالت ناتمام بیان شده و به دنبال هرجمله چند گزینه داده شده 
به  نوشته شد.  4 گزینه  پرسش نامه،  هر 29 سؤال  برای  ارزش سؤاالت  یکسان سازی  برای  است. 
گزینه ها برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد، نمره داده می شود.

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه با توجه به ویژگی های  نه گانه که سؤاالت براساس آنها تهیه شده است، انجام 
می گیرد. بعضی از سؤاالت به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در 
سؤاالت شماره 1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 20، 23، 27، 28، 29 به الف 1، به ب 2، به جیم 
3، و دال 4 و در سؤاالت شماره 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 21، 22، 24، 
25، 26، به الف 4، به ب 3، به جیم 2 و دال 1 داده می شود و دامنه تغییرات از 29 تا 116 است. 

تفسیر آزمون

نمره کل یعنی نمرهای که از مجموع سؤاالت به دست می آید؛ اگر باال )باالتر از میانگین( باشد، 
نشانگر انگیزه پیشرفت زیاد و نمرات پایین )پایین تر از میانگین( بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در 
دارای  پیشرفت  انگیزه  اندازه گیری  در  افرادی که  می دهد  نشان  تحقیقات  طور کلی  به  است.  فرد 
باالتری  از پشتکار و جدیت  پایین تری دارند،  افرادی که نمره  با  بیشتری هستند، در مقایسه  نمره 

)فرانکن1، 1990(.  برخوردارند  بهتری  از عملکرد  آزمون ها  در  و  برخوردارند 

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس2

هرمنس )1970( برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه 
رفتارهای  با  را  سؤال  هر  همبستگی  ضریب  او  همچنین  استفاده کرد.  می داد،  تشکیل  پیشرفت 
پیشرفت گرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سؤاالت پرسش نامه در دامنه ای از 0/30تا 0/57 
است. عالوه بر این، در یک مطالعه هرمنس به وجود ضریب همبستگی بین این پرسش نامه و آزمون 

اندریافت موضوع )TAT3( اشاره کرده است.
1. franken
2. Hermans
3. Thematic Apperception Test
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هرمنس در سال 1970 برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای 
کرونباخ1 استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه به میزان 0/84 به دست آمد. با 
استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددًا به کارآموزان 
راهنما  استادان  را  آزمون  روایی  حاضر،  پژوهش  در  آمد.  دست  پایایی0/84به  ضریب  شد.  داده 
آلفای  با روش  نیز در پژوهش حاضر  پایایی پرسشنامه هرمنس  تأیید کرده اند. همچنین  و مشاور 

کرونباخ محاسبه شد که ضریب اعتبار آن پس از حذف 3 پرسش 73% به دست آمده است. 

شیوه اجرا

در این پژوهش به دلیل بررسی تأثیر نرم افزار چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور بر انگیزه هنرجویان 
رشته کامپیوتر به طراحی، پیاده سازی و ساخت یک درس افزار2 چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور 
در درس طراح امور گرافیکی با رایانه سال دوم هنرستان در رشته کامپیوتر اقدام شد؛ برای ساخت 
این چندرسانه ای از نرم افزار Swish، captivate و Flash استفاده شده؛ ضمن اینکه این درس افزار 
پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با کد 612/4، از سال 
1392 به عنوان نرم افزار کمک آموزشی به همراه کتاب درسی برای استفاده هنرجویان و هنرآموزان 
محترم رشته کامپیوتر توزیع می شده است. در این مرحله، هنرجویان گروه کنترل و آزمایش با یک 
پیش آزمون از پرسش نامه هرمنس سنجش می شوند و سپس چندرسانه ای ساخته شده روی هنرجویان 
امور  طراح  مباحث  ماه   4 میزان  به  و  دقیقه  و هرجلسه 90  در مجموع 48 جلسه  آزمایش  گروه 
گرافیکی با رایانه را آموزش دیدند و گروه گواه نیز در همین مدت با روش تدریس سنتی آموزش 
دیده اند. بعد از اجرا هر دو گروه گواه و آزمایش با پس آزمون سنجش شدند تا مشخص شود که آیا 

نرم افزار ساخته شده باعث افزایش انگیزه پیشرفت گروه آزمایش شده است.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

انحراف  )میانگین،  توصیفی  آمار  روش  بر  عالوه  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  پژوهش  این  در 
استاندارد( از روش های آمار استنباطی )تحلیل کواریانس( با میزان خطای 0.05نیز استفاده شده 

است.

یافته های پژوهش

در این قسمت برخی از شاخص های مرکزی و پراکندگی مؤلفه ها بررسی شده است که نتایج در 
می شود:  ارائه  جدول 1-2 

1. Cronbach
2. Courseware
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جدول 2-1: شاخص های توصیفی گروه آزمایش و کنترل

انحراف معیارمیانگینتعداد مولفه هاگروه

آزمایش
2582.486.05613انگیزه پیش از آزمون

2590.12005.34104انگیزه پس از آزمون

كنترل

2582.24007.76896انگیزه پیش از آزمون

2582.32008.70689انگیزه پس از آزمون

براساس اطالعات جدول 2-1، میانگین پس از آزمون گروه آزمایش و کنترل نسبت به پیش از 
آزمون همین گروه بیشتر است. در این پژوهش برای بررسی اثر نرم افزار چندرسانه ای »طراح امور 
گرافیکی با رایانه« بر افزایش میزان انگیزه هنرجویان از دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. متغیر 
تصادفی کمکی در این پژوهش، پیش از آزمون و متغیر وابسته، پس از آزمون است و با استفاده از 
تحلیل کواریانس یک راهه تأثیر نرم افزار چندرسانه ای بر انگیزه هنرجویان بررسی شده است. قبل از 
اعمال تحلیل کواریانس روی اطالعات، الزم است ابتدا پیشفرض های استفاده از تحلیل کواریانس 

آزمون شود. نتایج حاصل به شکل زیر است:

1( نرمالبودن توزیع دادهها

در این قسمت نرمال بودن توزیع داد ه ها با استفاده از روش کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شده 
است:

جدول 3-1: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

p-value درجه آزادی آماره مؤلفه

0.942 50 0.530 پیش از آزمون

0.966 50 0.497 پس از آزمون

براساس اطالعات جدول 3-1 مقدار p-value به دست آمده در دو گروه پیش و پس از آزمون 
از سطح خطای 0.05 بیشتر است، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد توزیع داده ها نرمال است.

2( آزمون همگنی واریانس ها:

در این قسمت، همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون لون بررسی شده است:
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جدول 4-1 آزمون لون برای بررسی تساوی واریانس خطای دو گروه

سطح معنی داریدرجه آزادی دومدرجه آزادی اولآماره آزمونمؤلفه

1.283148.263پیش از آزمون

3.891480.051پس از آزمون

در  کنترل  و  آزمایش  گروه  بین  در  حاصل   p-value مقدار   1-4 جدول  نتایج  اساس  بر 
مراحل پیش از آزمون و پس از آزمون از سطح خطای 0.05 بیشتر است، لذا در سطح اطمینان 
95 درصد بین واریانس ها همگنی وجود دارد. پس از اطمینان از برقراری پیش فرض های الزم، 
آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفته است که نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 6-1 و جدول 

 7-1 ارائه شده است.

جدول 5-1: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر نرم افزار چندرسانه ای بر انگیزه هنرجویان

اندازه اثر سطح معنی  داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
)مجذور اتا(

پیش  آزمون
139.8271139.8272.780.102.056

748.8441748.84414.887.000.241گروه

جدول 6-1 نمرات میانگین تعدیل شده انگیزه برحسب گروه

خطای استانداردمیانگینگروه

90.0911.419آزمایش

82.3491.419کنترل

با توجه به نتایج جدول  6-1 مقدار آماره آزمون برابر با 14.88 و سطح معنی داری تقریبًا برابر با 
0.0005 برای نمرات پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر نمرات پیش 
آزمون است؛ بدین معنا که آماره F معنی دار است؛ به عبارتی در سطح اطمینان 95درصد نرم افزارهای 
چندرسانه ای بر انگیزه دانش آموزان موثر بوده است. نتایج مجذور اتا نشان داده است که متغیر گروه 
صرفًا 0.241 از تغییرات متغیر وابسته انگیزه را تبیین می کند. نمرات میانگین تعدیل شده در جدول 



93تأثیرچندرسانهایپروژهمحور...

 7-1 نیز نشان می دهند که میزان انگیزه هنرجویان پسر سال دوم رشته کامپیوتر در شاخه فنی و 
حرفه ای و کاردانش پس از استفاده از نرم افزار چندرسانه ای افزایش یافته است. بنابراین، فرضیه فوق 

در سطح اطمینان 95 درصد تأیید می شود. 

بررسی و نتیجه گیری

در زمینه فرضیه پژوهش که استفاده از نرم افزار چندرسانه ای »طراح امور گرافیکی با رایانه« با رویکرد          
ساختن گرایی پروژه محور بر میزان انگیزه هنرجویان تأثیر مثبت دارد، می توان گفت با توجه به نتایج 
به دست آمده، استفاده از چندرسانه ای آموزشی در درس طراح امور گرافیکی با رایانه باعث افزایش 
میزان انگیزه هنرجویان شده است و بین استفاده از چندرسانه ای و افزایش انگیزه در هنرجویان رابطه 

معناداری وجود دارد.

لیو و روتلج1 در پژوهشی که در سال 1997 روی تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی با ریسک 
زیاد، انجام دادند و پروژه های چندرسانه ای درباره موزه کودکان به آنها دادند؛ نتایج پژوهش آن ها 
نشان داد که دانش آموزان نسبت به گروه گواه انگیزه آنها افزایش یافته و بیشتر وقت خود را صرف 

کار در این پروژه ها می کنند.

در ایران همچنین دادمهر )1392(، با پژوهشی با عنوان »تأثیر استفاده از نرم افزار آموزشی میشا و 
کوشا بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان 
بیرجند« به تأثیر مثبت استفاده از نرم افزار چندرسانه ای بر این دو مؤلفه در گروه آزمایش دست یافت 

که با نتایج حاصل از فرضیه این پژوهش مطابقت می کند.

پیشنهادهای پژوهش

امروزه آموزش و پرورش مدرن بیش از پیش نیازمند استفاده درست و صحیح از تکنولوژی برای 
بهبودبخشیدن به آموزش هایی است که هدف اصلی آنها مهارت آموزی و انتقال تجربیات فنی به 
هنرجویان است. هنرجویانی که با ورود به بازار کار خواهند توانست با دانش فنی خود، عالوه بر 
حل معضل بیکاری، چرخه ای صنعت این کشور را بیش از پیش به حرکت در آورده و هر روز در 
مسیر خودکفایی آن گام های مؤثرتری بردارند. رایانه یک ابزار مؤثر و کاربردی در کنار آموزش های 
سنتی می تواند بر تأثیرگذاری، عمق بخشی و پایداری آموزش ها و از همه مهم تر، یادگیری هرچه 
بهتر مفاهیم و فنون به دانش آموزان در قالب نرم افزارهای چندرسانه ای، عالوه بر جذابیت و ارائه 
مناسب مطالب، بر انگیزه و عالقه آنان برای فراگیری مطالب مختلف نقش کلیدی و اساسی خود 

را ایفا کند.

1. Liu and Rutledge
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• سیاستگذاران و مسئوالن امر تعلیم و تربیت، زمینه استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای استاندارد 
و مناسب با رویکرد پروژه محور را بیش از پیش در آموزش و پرورش و به خصوص در هنرستان ها 
مؤثرتری  و  عملی تر  تخصصی، گام های  درس افزارهای  بانک  به  آنها  تجهیز  برای  و  سازند  فراهم 

بردارند.

هنرستان ها،  هنرجویان  استفاده  برای  تربیت، همچنین  و  تعلیم  امر  مسئوالن  و  • سیاست گذاران 
رویکرد پروژه محوری را برای یک الگوی مناسب در نگارش کتب تخصصی رشته کامپیوتر در سطح 

هنرستان ها و آموزش عالی مورد توجه جدی قرار دهند.

• دوره های آموزشی مناسب برای نحوه استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی وروش تولید آنها برای  
هنرآموزان با رویکرد پروژه محور فراهم شود. 

• طراحی کتب کار الکترونیکی تحت وب همراه با کتاب درسی به صورت پروژه محور که امکان 
بروزرسانی محتوا و پروژه ها را برای هنرجویان و استفاده از مباحث جدید فراهم آورد.  

• به پژوهشگران پیشنهاد می شود این مطالعه را برای مقاطع و پایه های تحصیلی دیگر نیز تکرار 
کنند.

• به پژوهشگران پیشنهاد می شود که برای افزایش تعمیم پذیری، پژوهش های بعدی روی نمونه های 
بزرگتری اجرا شود.

• به دلیل محدودیت زمانی تنها برای یک کتاب در قالب چندرسانه ای پروژه محور، طراحی آموزشی 
رویکرد  با  رشته کامپیوتر  روی کل کتب  بعدی  پژوهش های  می شود  پیشنهاد  صورت گرفت که 

انجام گیرد. پروژه محور 

هنرستان های  در  می شود  پیشنهاد  است که  انجام گرفته  دولتی  هنرستان های  در  پژوهش  این   •
شود. انجام  نیز  غیردولتی 
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