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 كيدهچ

آزمـون بـا گـروه گـواه صـورت گرفـت. جامعـه آمـاري          آزمون و پس مطالعه حاضر به روش تجربي و استفاده از طرح پيش
مشغول به تحصيل 1395سال  تحقيق شامل كليه دانش آموزان دختر پايه سوم دوره متوسطه دوم ابتدايي كرمانشاه بود كه در

نفر گروه گواه) بود كه از روش نمونه گيري خوشه 27فرگروه آزمايش ون27نفر دانش آموز ( 54بودند. نمونه آماري شامل
 خـودتنظيمي  ) و2004اي چند مرحله اي اسـتفاده شـد. ابـزار پـژوهش شـامل پرسشـنامه هـوش فرهنگي(آنـگ وهمكـاران،         

(MSLQ) يـك  اي  اي، هفتـه  دقيقه 60جلسه  15ي در طول آن هابود. برنامه آموزش چندرس )1990گروت (پينتريچ و دي
كه در طي اين مدت، گروه گواه برنامه عادي روزانـه   جلسه به مدت چهار ماه بر روي گروه آزمايشي اجرا گرديد، در حالي

بر روي  ي)، مجددأ آزمون هوش فرهنگي وخود تنظيميآن هاكرد. پس از اجراي برنامه آموزشي (چندرس خود را دنبال مي
ي بـر هـوش فرهنگـي    آن هـا انس نشـان داد كـه برنامـه آمـوزش چندرسـ     هر دو گروه اجـرا گرديـد. نتـايج تحليـل كوواريـ     

). نتايج اين پژوهش در راسـتاي  >001/0Pطور معناداري مؤثر بوده است ( آموزان، در گروه آزمايش به وخودتنظيمي دانش
 ي در هـوش فرهنگـي وخـودتنظيمي   آن هـا هـاي مشـابه انجـام شـده، بيـانگر نقـش مثبـت اسـتفاده از چندرسـ          ساير پـژوهش 

 .آموزان بود دانش
 .، دانش آموزان، خودتنظيميچندسانه اي هاي آموزشي، هوش فرهنگي واژگان كليدي:

 
  مقدمه

كارايي آموزش و پرورش نه تنها در گرو غناي برنامه ها و روش هاي آموزشي وآمار فارغ التحصيالن با معلومات 
 آن هاساختن استعدادهاي  شكوفا آموزان وشناختي دانش  باالست، بلكه از آن مهم تر در گرو شناخت ابعاد گوناگون روان

است؛ دانش آموزاني كه در وهله نخست به خويشتن اعتماد داشته باشند و با پذيرفتن ارزش وجودي خويش، قدرت 
به نقل از 1393بهرنگي وهمكاران،(ببرند لذت  آن هاپذيرش ديگران را بيابند و از لحاظ ايجاد روابط سالم با 
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از سوي ديگر، همزمان با پيشرفت تكنولوژي آموزشي لزوم استفاده از فرصت هاي زندگي هر روز از قبل  ).2002خديور،
فن آوري اطالعات وارتباطات تنها به عنوان يك ابزار تدريس يا به عنوان يكي از موضوعات درسي  مهم تر شده است و

اطالعات وارتباطات در حال تغيير شكل و دگرگون  اما چيزي كه مسلم است اين است كه فن آوريگردد. محسوب نمي 
2F).در حال حاضر ورود چند رسانه اي ها1388سازي نظام آموزش وپرورش است(زارعي زواركي وجعفرخاني،

و ارائه  1
دروس به صورت الكترونيكي در آموزش وپرورش انقالبي در زمينه تدريس وروش هاي نوين مشاركت دانش آموزان 

ميالدي به بعد مطرح وتالش شد با تركيب 1950). واژه چندرسانه اي ازسال1390ماني وهمكاران(ايجاد كرده است (ز
چندين رسانه كيفيت آموزش باالرود و اين امكانات اجازه پيشروي، تعامل، آفرينندگي و ارتباط بهتر كاربر و نرم افزار را به 

آموزشي از جمله نظام رسانه اي هستند كه با توجه  ). درواقع چندرسانه اي هاي1390(احمدي وهمكاران آساني مي دهد
به ماهيت چند حسي شان مي توانند به راحتي با انواع سبك هاي يادگيري سازگار شده و با شكل هاي گوناگون 

. پژوهش ها نشان داده اند )1387، ترجمه يار زنجاني2،2006(شارپ قادرندتعامل، يادگيري آسان و پايداري را فراهم نمايند
،ويپ 2009، 3كپل(كند ه آموزش مبتني بر چندرسانه اي مي تواند به درك مطلب و يادداري دانش آموزان كمك ك

معلم محور) ارائه بازخورد (سنتي ) .افزون بر اين مزاياي آموزش هاي مبتني بر رسانه در مقايسه با آموزش هاي 4،2008وآنتا
فرايند انفرادي كردن آموزش، افزايش دامنه توجه وانگيزش  فوري پرهيز از قضاوت هاي ذهني و سوگرايانه، تسهيل

. هدف طراحان چندرسانه اي، كاهش فعاليت هاي غيرضروري )1388زارعي زاواركي وهمكاران،(باشد يادگيرندگان مي 
در فرايند يادگيري و افزايش ميزان صرف كوشش هاي ذهني براي پردازش مواد يادگيري است(پالس 

كته جالب در آموزش چند رسانه اي اين است كه فهم مطالب در نهايت هنگامي صورت مي گيرد كه .ن)5،2014وهمكاران
فراگيران مي توانند ارتباط معني داري ميان داده هاي چند حسي به وجود آورند و از اين طريق نمادهاي چند وجهي را به 

محور چندرسانه  -باتوجه به رويكرد فراگير ).1391نوروزيغمين وبه نقل از 6،1997اكسس(رادوانسكي و هم ربط دهند
اي ها، آن دسته از طرح هاي چندرسانه اي كه باشيوه عملكرد ذهن بشري سازگارند مؤثرتر ازطرح هايي عمل مي كنند كه 
باشيوه عملكرد ذهن بشري سازگاري ندارند.به همين دليل، تحقيق در مورد تأثير چندرسانه اي ها بر مفاهيم مختلف درسي 

(صفري  تواند به توليد چندرسانه اي هاي مؤثرتر و بهبود روش هاي آموزشي بينجامد آموزشي مييطه و ح
 ). 1395وهمكاران،

 در اخيرآ كه است7 فرهنگي هوش متغير فرهنگي و فردي تفاوت هاي با تطابق در گذار تاثير متغيرهاي جمله از

 اين زيادي در جستجوي محققين كرده است. جلب خود به را پژوهشگران توجه اجتماعي و فردي سازگاري حوزه

 اين و مي كنند عمل ديگران از موفق تر و موثر متفاوت موقعيت هاي فرهنگي در افراد برخي چرا كه هستند موضوع

از  وآنگ ايرلي به وسيله بار نخستين براي فرهنگي هوش مفهوم مي كنند. تلقي مهم زمينه هاي مختلف، در را موضوع
 رفتاري پاسخ هاي و ارائه فرهنگي درتعامالت جديد الگوهاي يادگيري قابليت را آن كار لندن و كسب سهمدر محققان

). هوش فرهنگي درك ظاهر و باطن افراد از نظر فكري 2007 همكاران، 8،آنگ(كرده اند  تعريف الگوها اين به صحيح
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سرمايه  آن ها روي كرده وتفاوت ها را درك همچنين چارچوب و زباني را در اختيار ما مي گذارد كه است. وعملي 
 ).9،2007(پلوم را تحمل كرده يا ناديده بگيريم آن هاگذاري كنيم نه اينكه 

فردي كه داراي هوش فرهنگي باالست توانايي يادگيري در محيط فرهنگي جديد را دارد و از رويارويي با فرهنگ هاي  
، هوش فرهنگي متشكل از ابعاد استراتژي ،  ارلي وآنگهوش از ديدگاه با توجه به ابعاد چندگانه . جديد لذت مي برد

). استراتژي 1389ابزري وهمكاران،(است دانش ، انگيزش و رفتار مي باشد كه مرتبط با موقعيت هاي فرهنگي متفاوت 
يل و تغيير حين برخورد وتعد مفروضات درهوش فرهنگي شامل تدوين استراتژي پيش از برخورد ميان فرهنگي، بررسي 

نقشه هاي ذهني در صورت متفاوت بودن تجارب واقعي از انتظارات پيشين است. اين بعد، تفكر فعال در مورد افراد 
مفروضات وتفكر محدود فرهنگي جلوگيري مي كند و  وموقعيت هاي فرهنگي مختلف را ارتقاء مي دهد، از خشكي ،

تمايل دارند روابط بين فرهنگي موفقي را تجربه  آن هاي كند. بنابراين افراد را به سمت باز آفريني استراتژي ها هدايت م
3F(ايماي وگلفند نمايند

دانش هوش فرهنگي، شامل آگاهي ظاهري در مورد سيستم هاي حاصل از تجارب فردي و  ).1،2007
 صادي درشامل آگاهي ظاهري در مورد سيستم هاي اجتماعي، قانوني واقت ين بعد،اآموزشي را منعكس مي كند. 

 تقليد مشاهده وفرهنگ هاي مختلف وخرده فرهنگ هاست. همچنين شامل دانش رويه اي است كه مي تواند از طريق 
4F(آنگ انجام گيرد

5Fو همكاران ، كورم2،2007

).بعد انگيزش هوش فرهنگي بيانگر عالقه فرد به آزمودن فرهنگ هاي 3،2008
شامل ارزش دروني افراد براي تعامالت چند فرهنگي و اعتماد به  ديگر وتعامل با افرادي از فرهنگ هاي مختلف است و

نائيشي وعباسعلي (كند نفسي است كه به فرد اجازه مي دهد در موقعيت هاي فرهنگي مختلف به صورت اثربخش عمل 
 وشامل باشد).  باالخره بعد رفتاري شامل گستره وسيعي از رفتارهاي قابل انعطاف در موقعيت هاي خاص مي 2007زاده،

توانايي انجام رفتار كالمي وغير كالمي مناسب در هنگام برقراري ارتباط با افرادي از فرهنگ هاي ديگر را منعكس مي 
).محوري ترين نكته قابل بحث اين است كه چندرسانه اي هاي آموزشي با بهره گيري از 1389وهمكاران، كند (ابزري

گيري متناسبي با خصوصيات فرد مي تواند كارايي فوق العاده اي در حل حواس بيشتر و درگير ساختن در فعاليت هاي يا
 ).1391شيرمحمدي وهمكاران،(گردد مشكالت دانش آموزان محسوب 

چندرسانه اي ها به عنوان يك ابزار قوي و داراي تعامل، قابل استفاده در كالس هاي سنتي، محيط هاي وب وحتي 
ند كه مي توانند به فراگيران كمك كنند تا بتوانند از تواناييي هاي خودنظم دهي يادگيري هاي الكترونيكي به شمار مي آي

 در دهي ).خودنظم1387رحماني نيشاپوري وهمكاران،(باشند در يادگيري، بيشتر استفاده كنند وفراگيراني فعال و هدفمند 

تنظيمي در يادگيري توانايي دانش خود پردازد.  مي يادگيري فرايند در فرد به نقش كه است مقوله هايي از يادگيري
را به يادگيرندگاني  آن هاآموزان براي درك و كنترل يادگيري است كه براي موفقيت در مواد درسي بسيارمهم است و 

اثربخش و كارآمد تبديل مي كند و در اين راهبرد دانش آموزان به جاي آن كه براي كسب دانش ومهارت بر معلمان، 
وزشي تكيه كنند شخصأ كوشش هاي خود را شروع و هدايت مي كنند به عبارت ديگر، خودتنظيمي  والدين و يادگيري آم

به  مشاركت فعال يادگيرنده از نظر رفتاري، انگيزشي، شناختي و فراشناختي در فرايند يادگيري جهت بيشينه نمودن 
ختي بيشترين تأثير را بر يادگيري دانش ).فرايندهاي شناختي و فراشنا1394(غريبي، بهاري زر، يادگيري اطالق مي شود
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آموزان دارند و زمينه درگيري علمي، منبع كنترل دروني، اسنادهاي مثبت، انگيزش پيشرفت، خالقيت و سازندگي خود 
مسئوليت پذيري را در افراد فراهم كرده و حس اعتماد به نفس را در امور زندگي تقويت نموده و افراد را قادر مي سازد 

ت را شناسائي نمايند و فعاليت هاي خود را به بوته ي آزمايش و بررسي قرار دهند آزاد و مستقل عمل كنند و كه مشكال
).پژوهش هايي با موضوع ارتباط بين 1390بهترين راه حل ها را در امور مختلف ارائه دهند(يوسف زاده وهمكاران،

ان مي دهد كه داشتن واستفاده از راهبردهاي يادگيري خودنظم دهي وچندرسانه اي ها انجام شده است كه نتايج آن نش
6Fخودنظم دهمي تواند به موفقيت در محيط هاي چندرسانه اي بينجامد. واين

7F)، زيمرمن1995( 1

2،2001 .( 
يك سيستم يادگيري به كمك كامپيوتر به منظور كمك به فراگيران براي افزايش  سطح خودنظم دهي پيشنهاد كرده 

) انجام شده است. نتايج اين پژوهش 1387ه خودتنظيمي يادگيري پژوهشي است كه توسط (نيكدل،اند. بررسي ومقايس
نشان مي دهد تفاوت معني داري بين فراگيران كاربر اينترنت وفراگيران غير كاربر اينترنت در داشتن مهارت هاي يادگيري 

يادگيري خودتنظيمي بيشتري هستند(نيشاپوري خودتنظيم وجود دارد.يعني فراگيران كاربر اينترنت داراي راهبردهاي 
)حاكي از آن بود كه بين دوگروه در ميزان انگيزش دروني براي تجربه 1390). مطالعه موسي رمضاني(1387وهمكاران،

تحريك تفاوت معني دار مشاهده نشد اما درخرده مقياس خودتنظيمي بين دوگروه تفاوت معنادار مشاهده شد. دانا مزرعه 
ي به بررسي تأثير بكارگيري و تدوين چندرسانه اي هاي آموزشي بر خودتنظيمي دانشجويان پرداخت. نتايج در پژوهش

). اما درزمينه اثربخشي چندرسانه 2014پژوهش حاكي از تأثير مثبت چندرسانه اي ها برخودنظم دهي بود( دانا وهمكاران،
 اي هاي آموزشي بر هوش فرهنگي تحقيقي يافت نشد.

توجه به اين نكات ذهن محققين را به سوي انجام اين پژوهش سوق داده است. در راستاي اين مطالعه، دو بنابراين 
 فرضيه اصلي تحقيق مطرح شد. 

 بر ميزان هوش فرهنگي دانش آموزان دانش آموزان تأثير دارد.چند رسانه اي با استفاده از درس پرورشي آموزش  .1
 .بر ميزان خود نظم دهي دانش آموزان تأثير داردسانه اي چند ربا استفاده از درس پرورشي آموزش  .2
 

   روش
 .پس آزمون و گروه كنترل انجام شد -پژوهش به روش شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
 تعداد ، كه 1395جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه دوم كرمانشاه در سال تحصيلي  

 . حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش بصورت نفر مي باشد 2140طبق آمار دريافتي از مركز آموزش وپرورش آن ها
كالس به  2و از اين ناحيه يك دبيرستان انتخاب  گرديده و از اين دبيرستان   3ناحيه، ناحيه 3خوشه اي چند مرحله اي  از 

نفر مي باشد. كه به صورت  تصادفي يك كالس گروه آزمايش و كالس  27 صورت در دسترس كه هر كالس به تعداد
الزم به ذكر است مدرس هردوگروه يك  نفر گروه گواه) بود. 27نفرگروه آزمايش و 27( ديگر گروه گواه انتخاب شدند

 مدرسه مذكور مشغول به امر تعليم وتربيت بود.2نفر بود كه در
 

                                                      
1. Wine 
2. Zimmerman 



  ميزان ... طراحي و تدوين چند رسانه اي درس پرورشي و نقش آن بر                           1395 پاييز

41 

 ابزار پژوهش 
اي پژوهش و جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرها، از ابزارهاي مختلفي استفاده شده است كه براي ارزيابي متغيره

 در اين بخش به معرفي اين ابزارها و شاخص هاي روانسنجي آن ها مي پردازيم:
) 2004سوالي كه توسط آنگ و همكاران در سال ( 20: پرسشنامه هوش فرهنگي پرسشنامه هوش فرهنگي -الف

  .عامل است كه عبارت است از: استراتژي، بعد دانش، بعدانگيزشي وبعد رفتاري 4اين پرسشنامه داراي  است.طراحي شده 
مـوافقم مـي    "مخـالفم تـا كـامال    "درجـه اي و بـه صـورت (كـامال     5نمره گذاري  اين پرسشنامه براساس طيف ليكرت 

نفر از اساتيد دانشـگاهي  تاييـد    12امه توسط ) روايي صوري و محتوايي پرسشن1392باشد.در پژوهش حميدي و همكاران(
% بـه  72شد و در يك مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ مقدار پايايي پرسشنامه هوش فرهنگي 

در % بـه دسـت آمـد.    92) با اسـتفاده از آلفـاي كرونبـاخ   1389دست آمد.پايايي اين پرسشنامه در پژوهش ابزري وهمكاران(
هاي استراتژي، بعد دانشي، بعد انگيزشي، بعد رفتاري با استفاده از ضريب آلفاي وهش حاضر، ضريب پايايي خرده مقياسپژ

همچنين پايايي كل اين پرسشنامه با اسـتفاده از ضـريب آلفـاي     .% به دست آمد،83و80/0،  79/0، 81/0كرونباخ، به ترتيب 
 ب اين پرسشنامه مي باشد. كه حاكي از پايايي مناس % مي باشد81كرونباخ

پرسشنامه استاندارد راهبردهـاي انگيزشـي بـراي     :MSLQ)پرسشنامه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي(ب :
8Fگروتيادگيري كه توسط پينتريچ و دي

) تهيه و تدوين شده است. اين پرسشنامه در دو بخش راهبردهاي يادگيري 1990( 1
ياس راهبردهـاي شـناختي، راهبردهـاي فراشـناختي و مـديريت منـابع) و باورهـاي        گويه و سه زير مق 22تنظيمي (شامل خود

گيري هدفي، ارزشگذاري دروني و اضطراب گويه و چهار زير مقياس، خودكارآمدي تحصيلي، جهت 25انگيزشي (شامل 
اي يـادگيري بـا   گروت در بررسـي روايـي پرسشـنامه راهبردهـاي انگيزشـي بـر      امتحان)، تنظيم گرديده است. پينتريچ و دي
سه عامل خودكارآمدي تحصـيلي، ارزشـگذاري درونـي و    » باورهاي انگيزشي«استفاده از روش تحليل عاملي، براي مقياس 

دو عامل استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشـناختي را  » راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي«اضطراب امتحان و براي مقياس 
اني دروني اين پرسشنامه را با اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ارزيـابي و مقـدار       همس آن هابه دست آوردند. همچنين، 

 74/0و  83/0، 89/0هاي خودكارآمدي و راهبردهاي شناختي و فراشـناختي بـه ترتيـب    ضرايب پايايي را براي خرده مقياس
اي عوامل خودكارآمدي تحصيلي و )، در پژوهش هاي انجام شده در ايران بر1389گزارش كرده اند. عابديني و همكاران (

و براي كل مقياس راهبردهاي خود تنظيمـي   74/0و  75/0، 84/0راهبردهاي شناختي و فراشناختي به ترتيب ضرايب آلفاي 
). در پـژوهش حاضـر، ضـريب پايـايي خـرده      1394را گزارش كرده اند(عابـدي وهمكـاران،   79/0يادگيري، ضريب آلفاي 

ي،  راهبردهاي فراشناختي، مديريت منابع بـا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ، بـه ترتيـب        هاي راهبردهاي شناختمقياس
 . هاستبه دست آمد  كه حاكي از پايايي مناسب اين خرده مقياس  81/0و  78/0، 78/0

 
 ها يافته

فرضيه اول:  آموزش درس پرورشي با استفاده از چند رسانه اي بر ميزان هوش فرهنگي دانش آموزان 
 تأثير دارد.

                                                      
1.  Pint rich, P.R., & Dugout, E.V 
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انحراف استاندارد) نمره هاي گروه آزمايش وگروه كنترل در زير (ميانگين مشاهده مي شود، 1همان گونه كه در جدول
انحراف  با 03/83پيش آزمون)  (آزمايش فرهنگي آورده شده است. نمره كل هوش فرهنگي در گروه  هاي هوششاخص 

 )1است(جدول 05/28باانحراف معيار  33/93ايش برابركه اين نمره در پس آزمون گروه آزم 91/20معيار
 در آن هاي حيطه و هوش فرهنگي شاخص هاي نمره استاندارد انحراف و ميانگين :1 شماره جدول

 كنترل و آزمايش گروه هاي
ابعاد هوش فرهنگي                          

 مرحله
 كنترل گروه آزمايش گروه

 استاندارد انحراف گينميان استاندارد انحراف ميانگين 

 74/5 30/21 44/5 07/22 پيش آزمون استراتژي

 72/6 41/22 12/7 07/23 پس آزمون

 بعد دانش
 

 

 07/4 23/19 15/5 86/20 پيش آزمون

 34/5 03/20 30/7 24/22 پس آزمون

 
 بعدانگيزش
 

 22/5 46/19 67/5 21/20 پيش آزمون

 03/7 34/22 16/8 26/25 پس آزمون

 فتاربعدر
 

 

 63/4 63/18 65/4 89/19 پيش آزمون

 98/4 54/21 47/5 76/22 پس آزمون

شاخص كلي  هوش 
 فرهنگي

 66/19 62/78 91/20 03/83 پيش آزمون

 07/24 62/86 05/28 33/93 پس آزمون

بررسي براي بررسي پيش فرض هاي مانكووا، ابتدا همگني شيب پيش آزمون ها با پس آزمون ها محاسبه شد، براي 
تآثير مداخله بر نمره شاخص هوش فرهنگي از آزمون تحليل كوواريانس تك متغيره استفاده شد. نتايج نشان داد كه 

نتايج در  ) تفاوت معني دار وجود دارد.> 05/0P(مي باشد كه در سطح  94/1  در اين آزمون براي گروه ها   Fمقدار
 ارائه مي شود. 2جدول

آزمون  شاخص هوش فرهنگي  ي شيب رگرسيوني متغير گروه و پيشبررسي همگن :2 شماره جدول
 گروه آزمايش وكنترل با كنترل پيش آزمون

مجموع  منبع تغييرات
 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي
 مجذورات

 سطح معناداري Fنسبت 

 001/0 02/56 30/498 1 30/498 آزمون پيش
 17/0 94/1 26/17 1 26/17 گروه

 68/0 16/0 50/1 1 50/1 مونآز تعامل گروه و پيش

   89/8 26 25/231 خطا

    30 25868 كل
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، > 05/0Pمحاسبه شده ( Fنتايج آزمون همگني ضرايب رگرسيون هوش فرهنگي آورده شده است. چون  2در جدول 
16/0 F < ه همگني ها از فرضي باشد، پس داده دار نمي معني 05/0آزمون در سطح كمتر از  ) براي تعامل گروه و پيش 

 توان تحليل كوواريانس را اجرا نمود. كند . بنابراين مي هاي رگرسيوني پشتيباني مي شيب 
تحليل كوواريانس تك متغيري در متن مانكووا بر روي ميانگين هاي حيطه هاي : 3شماره  جدول

 نهوش فرهنگي در پس آزمو
منبع 

 تغييرات
مجموع 
 مجذورات

ميانگين  آزادي درجه
 مجذورات

F اتا مجذور معناداري حسط 

 681/0 001/0 93/59 70/516 1 70/516 استراتژي

 452/0 001/0 53/39 977/1067 1 977/1067 بعد دانش

 382/0 001/0 48/52 876/918 1 876/918 بعد انگيزش
 343/0 001/0 43/50 816/923 1 816/923 بعد رفتار

، بعد )=53/39F() و بعد دانش=93/59Fاتژي(كه در زير مقياس استرنشان داد  3بررسي نتايج جدول
) ، بين دو گروه آزمايش وكنترل تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين =43/50F() و بعد رفتار=48/52Fانگيزش(

بررسي مجذور اتا نشان داد كه آموزش درس پرورشي با استفاده از چندرسانه اي بيشترين تأثير را به ترتيب  بر استراتژي 
 %) داشته است.343%)، بعد رفتار(382%)، بعد انگيزش(452بعد دانش ()، 681/0(
 

بر ميزان خود تنظيمي فعاليت گروهي دانش چند رسانه اي با استفاده از درس پرورشي آموزش فرضيه دوم: 
 آموزان تأثير دارد.

هاي نشان مي دهد، ميانگين (انحراف استاندارد) نمره هاي گروه آزمايش وگروه كنترل در زير شاخص  4نتايج جدول
كه اين نمره در پس آزمون گروه  66/13انحراف معيار با 56/69پيش آزمون) (آزمايش خودتنظيم در گروه  يادگيري

 )4است(جدول 37/20انحراف معيار با 74/78آزمايش برابر
 آن هاي حيطه و يادگيري خودتنظيم شاخص هاي نمره استاندارد انحراف و ميانگين:  4 شماره جدول

 كنترل و آزمايش گروه هاي در
 كنترل گروه آزمايش گروه يادگيري خودتنظيم                    مرحله ابعاد

 استاندارد انحراف ميانگين استاندارد انحراف ميانگين 
ونپيش آزم راهبردفراشناختي  91/22 06/5 52/22 62/4 

 19/5 44/17 04/7 34/20 پس آزمون
 63/4 77/22 29/5 75/22 پيش آزمون راهبرد شناختي

 10/5 63/13 15/7 23/34 پس آزمون
 13/4 63/23 31/3 90/23 پيش آزمون مديريت منابع

 39/5 47/13 18/6 17/24 پس آزمون
شاخص كلي يادگيري 

 خودتنظيم 
 38/13 92/68 66/13 56/69 پيش آزمون
 68/15 54/44 37/20 74/78 پس آزمون
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همگني شيب پيش آزمون ها با پس آزمون ها محاسبه شد، براي بررسي  هاي مانكووا، ابتدابراي بررسي پيش فرض 
ن داد كه آزمون تحليل كوواريانس تك متغيره استفاده شد. نتايج نشا خودتنظيم ازتأثير مداخله بر نمره شاخص يادگيري 

نتايج در  ) تفاوت معني دار وجود دارد.> 05/0P(باشد كه در سطح  مي 94/6  اين آزمون براي گروه ها  در Fمقدار
 ارائه مي شود. 5جدول

آزمون  شاخص يادگيري  بررسي همگني شيب رگرسيوني متغير گروه و پيش: 5 شماره جدول
 خودتنظيم گروه آزمايش وكنترل با كنترل پيش آزمون

مجموع  نبع تغييراتم
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

سطح  Fنسبت 
 معناداري

 001/0 02/56 32/397 1 32/397 آزمون پيش
 16/0 74/1 24/18 1 24/18 گروه

 65/0 15/0 58/1 1 58/1 آزمون تعامل گروه و پيش

   78/8 26 27/242 خطا

    30 25868 كل

محاسبه شده  Fرايب رگرسيون يادگيري خودتنظيم آورده شده است. چون نتايج آزمون همگني ض 5در جدول 
)05/0P < ،15/0 F < ها از فرضيه  باشد، پس داده دار نمي معني 05/0آزمون در سطح كمتر از  ) براي تعامل گروه و پيش

 توان تحليل كوواريانس را اجرا نمود. كند. بنابراين مي هاي رگرسيوني پشتيباني مي همگني شيب
 

تحليل كوواريانس تك متغيري در متن مانكووا بر روي ميانگين هاي حيطه هاي : 6شماره  جدول
 يادگيري خودتنظيم در پس آزمون

مجموع  منبع تغييرات
 مجذورات

ميانگين  آزادي درجه
 مجذورات

F اتا مجذور معناداري سطح 

 53/0 104/0 740/2 70/516 1 137.17 راهبردفراشناختي

 358/0 001/0 54/21 044/756 1 044/756 راهبردشناختي

 438/0 001/0 46/36 763/1056 1 763/1056 مديريت منايع

) بين دوگروه =F 46/36) ومديريت منابع(=54/21F( راهبردشناختيكه در زير مقياس نشان داد  6بررسي نتايج جدول
) تفـاوت معنـادار نبـود.    =740/2Fاشـناختي( آزمايش وكنترل تفاوت تفاوت معناداري وجـود داشـت. امـا در بعـد راهبـر فر     

همچنين بررسي مجذور اتا نشان داد كه آموزش درس پرورشي با استفاده از چندرسـانه اي بيشـترين تـأثير رابـه ترتيـب  بـر       
 .%) داشته است53) وراهبردفراشناختي(358/0)،راهبردشناختي(438/0مديريت منابع(
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 گيري بحث و نتيجه
طراحي و تدوين چند رسانه اي درس پرورشي و نقش آن بر ميزان هوش فرهنگي و خود نظم دهي   اين مطالعه به منظور

در اين مطالعه محتواي آموزشي پذيرفته است.  صورت يادگيري در دانش آموزان دختر سوم دبيرستان در شهر كرمانشاه
كردند تا تأثير متغيرمستقل روش يك كالس را با روش آموزش چند رسانه اي وكالس ديگر را با روش متداول ارائه 

 آموزش چندرسانه اي برمتغير وابسته ارتقاي هوش فرهنگي ويادگيري خودتنظيم دانش آموزان مورد مطالعه قرار گيرد.
با بررسي ميانگين  نمرات پيش آزمون آشكار شد كه پس از گذراندن دوره آموزشي و اجراي پس آزمون ومقايسه 

پيش آزمون مشخص گرديد كه ميان نمرات دو گروه گواه وآزمايش در آزمون هوش فرهنگي  نتايج آن با نتايج حاصل از
بر چند رسانه اي با استفاده از درس پرورشي درباره فرضيه اصلي اول( آموزش  و خودنظم دهي تفاوت معنادار وجود دارد.

 يقي كه به بررسي اثربخشي ميزان هوش فرهنگي دانش آموزان دانش آموزان تأثير دارد)بايد گفت تاكنون تحق
 ازهوش متفاوت چندرسانه اي هاي آموزشي بر هوش فرهنگي پرداخته باشد در ايران صورت نگرفته است .هوش فرهنگي

 -بين درتعامالت مناسب، اجتماعي و مهارت هاي باال هيجاني هوش داشتن با زيادي افراد  است. عاطفي و اجتماعي
 عمل براي فردي قابليت منظور به فرهنگي است. هوش هوش بودن پايين، آن لياص علت مي خورند كه شكست المللي

 هوش مي شود.يعني، تعريف متعددي محيط هاي يا گوناگون هاي زمينه كارايي در با فرهنگي لحاظ به كردن اداره و

 مهار و مكاناتا از فرد كه محيطي فرهنگي بين محيط در يك كه زماني مي تواند كسي چگونه مي كند بررسي فرهنگي

). محوري ترين نكته قابل بحث اين 1392كند (گل محمديان،  پيشرفت و دهد را وفق خود ندارد، شناختي آن ها ت هاي
است كه چندرسانه اي هاي آموزشي با بهره گيري از حواس بيشتر و درگير ساختن در فعاليت هاي ياگيري متناسبي با 

ده اي در حل مشكالت دانش آموزان محسوب گردد(شيرمحمدي خصوصيات فرد مي تواند كارايي فوق العا
بر ميزان خود چند رسانه اي با استفاده از درس پرورشي ).همچنين در تأييدفرضيه دوم پژوهش (آموزش 1391وهمكاران،

 پژوهش هايي با موضوع ارتباط بين خودنظم دهي ونتايج به دست آمده نظم دهي دانش آموزان تأثير دارد).
ه اي ها انجام شده است كه نتايج آن نشان مي دهد كه داشتن واستفاده از راهبردهاي يادگيري خودنظم دهمي چندرسان

واين (بايافته هايتواند به موفقيت در محيط هاي چندرسانه اي بينجامد. بر اين اساس، نتايج پژوهش حاضر همسو و متناسب 
)  2014( دانا وهمكاران، ،)1390)، موسي رمضاني(1387كاران،(نيشاپوري وهم ،)1387(نيكدل، ،)2001)، زيمرمن،1995(

). يك سيستم يادگيري به كمك كامپيوتر به منظور كمك به فراگيران 2001)، زيمرمن،1995مي باشد.به طورمثال؛واين (
 براي افزايش  سطح خودنظم دهي پيشنهاد كرده اند. بررسي و مقايسه خودتنظيمي يادگيري پژوهشي است كه توسط

 ) انجام شده است. 1387(نيكدل،
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد تفاوت معني داري بين فراگيران كاربر اينترنت وفراگيران غير كاربر اينترنت در داشتن 
مهارت هاي يادگيري خودتنظيم وجود دارد. يعني فراگيران كاربر اينترنت داراي راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بيشـتري  

) حاكي از آن بـود كـه بـين دوگـروه در ميـزان انگيـزش       1390). مطالعه موسي رمضاني(1387وري وهمكاران،هستند(نيشاپ
دروني براي تجربه تحريك تفاوت معني دار مشاهده نشد امـا درخـرده مقيـاس خـودتنظيمي بـين دوگـروه تفـاوت معنـادار         

ندرسـانه اي هـاي آموزشـي بـر خـودنظم دهـي       مشاهده شد. دانا مزرعه در پژوهشي به بررسي تأثير بكـارگيري و تـدوين چ  
به طور ).2014دانشجويان پرداخت.نتايج پژوهش حاكي از تأثير مثبت چندرسانه اي ها برخودنظم دهي بود( دانا وهمكاران،
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اسـت،   و پـرورش  آموزش نظام عاليه اهداف از وجوديشان تمام ابعاد در آموزان دانش جانبه همه تكامل كه كلي آن جا
 امر در آموزان دانش چه بيشتر هر كردن جو خودنظم آن هدف كه نماييم هاي تربيتي برنامه معطوف را خود تالش بايد

 مختلـف  راهبردهـاي  .اسـت  دروني داراي معيارهاي و مستقل مسئول، كارآمد، انسان هايي آن پرورش تبع به و آموزش

 هسـتند. دانـش   مربـوط  هـم  مدرسـه بـه   در شايسته نحوي به تكاليف رساندن انجام توانايي به و جويي خودنظم يادگيري

 بـاور  را خـود  توانـايي  شـناخته،  را هاي خود ارزش ديگران از بيش يادگيري، امر در براي موفقيت جو خودنظم آموزان

مـورد   در داوري بـه  خـود  معيارهـاي  و به توانمندي هـا  رجوع با كنند. آن ها مي مقايسه ديگران با را كمتر خود و دارند
 راهبردها، گرفتن تفاوت نظر در قبلي، هاي دانسته بردن كار به كردن اهداف، مرتب وسيله به و پردازند مي يشانيادگير

 يادگيري خودنظم راهبردهاي از استفاده نيز يابد پژوهش ها مي بهبود و عملكردشان كنند مي كنترل و اداره را رفتارشان

متعـدد زيمـرمن    تحقيقـات  انـد.  داده نشـان  كـالس  در رفتـار  و رديادگيري، عملكـ  در مهم عامل يك عنوان به را جويي
 از و كننـد  مـي  اسـتفاده  يـادگيري  از راهبردهـاي  فعاالنـه  طور به جو خودنظم آموزان دانش ) نشان داده است كه1998(

 شگـزار  محققـان  همچنـين،  .برخوردارنـد  ندارند، جو يادگيري خودنظم كه افرادي به نسبت باالتري، پيشرفت تحصيلي
 مطلب درك رياضيات، در محاسباتي، پيشرفت مهارت هاي افزايش باعث آموزان دانش جو بودن خودنظم كه اند كرده

مـذكور،   رفتـاري  و شناختي سودمندي هاي بر مطالب مي شود عالوه روي پافشاري و باال تحصيلي و پيشرفت عملكرد و
 خودكارآمـدي افـزايش   بـه  دادن قوت وسيله به را نآموزا نگرش هاي دانش و انگيزش همچنين جو، خودنظم يادگيري

 قـرار  مـورد بررسـي   مطالعـاتي  در تحصـيلي  پيشرفت با جو يادگيري خودنظم راهبردهاي بين رابطه نيز ايران دهد.در مي

.از طرفـي مسـئله    اسـت  تحصيلي پيشرفت در مؤثري عامل جويي خودنظم كه يادگيري است آن از حاكي نتايج و گرفته
ابطه با درس پرورشي است كه متأسفانه در مدارس توسط معلمين، دانش آموزان و دست اندركاران آمـوزش و  اساسي در ر

پرورش ناديده گرفته شده است كه توجه به آن با تدريس به شيوه چند رسانه اي  و به خصوص مهارت هاي زندگي كه در 
در كـاركرد هـوش فرهنگـي و خـود نظـم دهـي       جامعه امروزي يك ضروت است مي تواند هم در پيشرفت تحصيلي و هم 

 تحقـق  صـورت  در كـه  انكارناپـذير  است مدارس ضرورتي در جويي خودنظم آموزش دانش آموزان مي شود. بنابراين،

 و مسئوليت انگيخته خود تحصيلي امور در بلكه فهميد خوبي خواهند به را درسي مطالب تنها نه آموزان دانش يافتن آن

در پايـان ذكـر ايـن نكتـه     .باشـند  داشـته  تـوجهي  قابـل  پيشـرفت  تحصيلي از نظر توانند مي و شده مند عالقه و فعال پذير،
ضروري است كه به دليل عدم امكانات و توان محدود پژوهشگر، پژوهش حاضر بـر روي دانـش آمـوزان سـال سـوم دوره      

ودن گـروه نمونـه، عـدم كنتـرل     متوسطه دوم  اجرا شده است.ازمحدوديت هاي ديگر اين مطالعـه مـي تـوان بـه كوچـك بـ      
متغيرهاي مداخله گر مانند تنش هاي تحصيلي وخانوادگي آزمودني ها در حين اجراي مداخله اشاره نمـود.همچنين دانـش   

با توجه آموزان نوجوان دختر هستند، لذا آن را تنها مي توان به جامعه نوجوانان دختر تعميم داد. در پايان بايستي اشاره نمود 
روش آموزشي چندرسانه اي  و اثربخشي آن بر هوش فرهنگي وخودنظم دهي پيشـنهاد مـي شـود پـژوهش هـاي       به اهميت

كاربردي وهدفمند براي كارايي واثربخشي روش ها و فناوري هاي جديد درآموزش درس پرورشي بـه كمـك چندرسـانه    
رسـانه اي ورسـاندن آن بـه سـطح     اي هاي آموزشي به طور پيوسته صورت گيرد. همچنين براي اجراي طـرح آمـوزش چند  

 . مطلوب تر در مدارس ، تربيت نيروي انساني متخصص ضروري به نظر مي رسد
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