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 چکيده

یادگیری جدول ضرب  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در

 گروه آزمایش و کنترل بود. پژوهش حاضر آزمایشی با دوروش . ه استبود 1318آموزان پایه سوم در سال دانش

آموزان پایه سوم ابتدایی نفر از دانش 32نمونه آماری تحقیق شامل و  الر  منطقهجامعه آماری شامل تمامی مدارس 

یک مدرسه،  8از میان و  مدرسه 8 الرمدرسه منطقه  74از بین ای گیری تصادفی خوشهروش نمونه با. بوده است

به صورت نفر(  32آموزان کالس )به تعداد دانش. گردیدبه صورت تصادفی انتخاب  سو در این مدرسه یک کال مدرسه

سازی دو گروه برای همگن .شدندتقسیم  نفره( 12) و گروه گواه نفره( 12گروه  0) آزمایش به دو گروهتصادفی 

برای  ،ه آزمایش. از یک گرودر نظر گرفته شد آموزان قوی، متوسط، ضعیفآزمایش و یک گروه گواه معیار دانش

آزمون آزمون و پسی پیشآموزش با ساختن اسالید و یک گروه آزمایش برای آموزش با بازی بینگو در دو مرحله

و گروه  یشجلسه آموزش از هر دو گروه آزما 12بعد از داده شد،  آموزش هاآنبه جلسه  12استفاده شد. در مدت 

ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس ل دادهبرای تجزیه و تحلی .گرفته شدکنترل پس آزمون 

یادگیری جدول ضرب  برساخت اسالید و  استفاده از روش بازی بینگوها نشان داد یافتهشد.  استفادهآنکوا( 

در یادگیری جدول ضرب و بینگو  روش ساخت اسالید تفاوتی میان نیست و آموزان پایه سوم اثربخشدانش

 وجود ندارد.وزان پایه سوم آمدانش

 .جدول ضرب، یادگیری اسالید، بازی بینگو، :يديکل واژگان
 

 

 

یادگيري  مقایسه تأثير آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازي بينگو در

  شهر الر آموزان پایه سومدول ضرب دانشج

 9، اميرحسين اکتسابی2*، علی سعيدي1سيد برزو جماليان زاده
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 مقدمه

امروزه رشد جوامع فرهنگی در گرو همگرایی و تعامل، گفتگو و تبادل دانش و اطالعات و فرهنگ بشری است؛ و نهاد آموزشی 

کار ها، آرا و افبستر مناسب فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشهترین نقش و وظیفه را در این مسیر به عهده دارد، یعنی اگر مهم

های دوسویه کسب اطالعات و دانش هدایت گردد و نقش ی اطالعات به روشمهیا شود، فضای آموزشی به جای انتقال یک طرفه

ی مساعدی ات شوند، زمینهآموزان خود خالق دانش و اطالعیادگیری متمرکز شود و دانش –معلمان بر تسهیل فرایند یاددهی 

(. پس با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحوالت ناشی از 1383برای رشد توسعه و تعالی کشور فراهم خواهد شد )عطاران، 

اندرکاران ترین راهبردهای دستتواند یکی از مهمفناوری اطالعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت هوشمندانه آن می

د یادگیری استفاده شو -باشد و به عنوان فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرایند یاددهیآموزش در کشور 

ا تر رتر در زمان کوتاهی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و بادوام. پیشرفت علم و گسترش دامنه(1387)عبادی، 

تر و عهای مناسب جهت یادگیری سریصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوهسازد؛ بنابراین یکی از وظایف متخناپذیر میاجتناب

باشد. همچنین یادگیرندگان عالوه بر یادگیری مطالب آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش میدانش بهتر

یوه برقراری ارتباط با دیگران و ادراک شود، در محیط مدرسه به یادگیری شها تدریس میو معلوماتی که به صورت رسمی به آن

 (. 1311محرابی، ) پردازندها میهای آندیدگاه

اندرکاران تعلیم و تربیت دنیا ناچار ی پنجم قرن جاری تحوالتی در آموزش و پرورش در جهان روی داد که دستدهه در

های جدید تدریس تجدیدنظر کنند و از روش های تدریس ریاضیات به ویژه در مقطع پیش از دبستان و دبستانشدند در روش

هایی مبتنی بر انتقال دانش ریاضی به وسیله روش -1باشند: های معمول در تدریس ریاضیات به این شرح میبهره گیرند. روش

یاضیات های جدید تدریس رهای آموزش درس ریاضیات هستند یا روشآموزان محور فعالیتها دانشهایی که در آنروش -0 ،معلم

 (. 1341خواه، ابتدایی )عزت

هایی بگذرد تا از جهت سطحی و عمقی گسترش یابد. در آموز شود باید از صافیی ذهن دانشبرای آنکه یک مفهوم ملکه

توان تحت عناوین مراحل مجسم، نیمه مجسم، شفاهی، کنترل درک مفهوم، رفع اشتباه می بسیاری از موارد مراحل ارائه درس را

است. در بدو امر با وسایلی که از قبل تهیه  یی مجسم عمدتاً کار با وسایل کمک آموزشکارگیری درس ذکر کرد. در مرحلهو به

هایی جالب رسم شکل با شودی نیمه مجسم سعی می. در مرحلهنددهیک موضوع را به صورت عینی و محسوس آموزش می شده

ی قبل نتایجی حاصل و نیمه مجسم با گفتار آموزگار توانمند در دو مرحله ی مجسم. دو مرحلهندو جذاب مطلب را تفهیم کن

وز آمدهد. بررسی موضوع در کتاب و واداشتن دانشی شفاهی را تشکیل میها همراه با ادای توضیحاتی مرحلهشود که ذکر آنمی

ی رفع اشتباه و ادآوری اشتباهات او در مرحلهآموز و یا یی کنترل درک مفهوم و باالخره تأیید کار دانشبه حل تمرینات مرحله

 (.1381، و همکارانکارگیری درس است )بهروش به

 طور عمقیآموزان بهباشد. در صورتی که دانشترین مفاهیم درسی در پایه سوم ابتدایی مفهوم جدول ضرب مییکی از مهم

راین اساس به ریاضی را حل کرده و از دریافت پاسخ لذت ببرند. توانند مسائل پیچیدبه راحتی می یندهبه این مفهوم پی ببرند در آ

 مشخصتا  گرددو با آموزش به روش اسالید مقایسه  شودنوع بازی برای آموزش ضرب استفاده  یکاز سعی شده در این پژوهش 

 است.تأثیرگذارتر روش کدام  شود

 

 پيشينه پژوهش
دیداری )نوارهای ویدئویی درسی  -های آموزشی شنیداری کمک رسانه تأثیر آموزش بهپژوهشی در زمینه  (1381) خدامرادی

 آموزان پسر پایه اول دبیرستان در شهر روانسر )کرمانشاه(یا طرح آموزش تصویری رشد( بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش

ی استفاده از نوارهای ویدیویی درس بین اثر تدریس دبیر متخصص بدونانجام داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 

زان پسر آموو تأثیر آموزش دبیر غیرمتخصص به همراه استفاده از نوارهای ویدیویی درسی بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش

بر  یبین اثر تدریس دبیر متخصص بدون استفاده از نوارهای ویدئویی درس دار وجود نداشته است.پایه اول دبیرستان تفاوت معنی

آموزانی که به وسیله دبیر متخصص به همراه استفاده داری وجود نداشته است. یادگیری دانشیادگیری درس مذکور تفاوت معنی
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آموزانی بوده است که به وسیله دبیر غیرمتخصص به همراه اند، بیشتر از یادگیری دانشاز نوارهای ویدئویی درسی آموزش دیده

 اند. ی درسی، آموزش دیدهاستفاده از نوارهای ویدئوی

بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه در مقایسه با روش سنتی بر یادگیری »( پژوهشی با عنوان 1381فاضلیان و سعادتمند )

آموزان به دو گروه انجام دادند. در این تحقیق که به روش شبه تجربی انجام شد دانش« زبان انگلیسی سال اول متوسطه دوم

ا و هتفاوت معنادار میان گروه یدهندهه تقسیم شدند و پیش آزمونی از هر دو گروه به عمل آمده که نتایج آن نشانآزمایش و گوا

 به سود گروه آزمایش بود. در این تحقیق تأثیر مثبت آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درس زبان انگلیسی مشخص گردید.

افزار کمک آموزشی فیزیک سوم متوسطه دوم و بررسی تأثیر گیری از نرمهبهر»( پژوهشی با عنوان 1380شبیری و عطاران )

های آزمایش و کنترل، انجام دادند. نتایج مقایسه پس آزمون در گروه «آموزان در کالسآن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش

راد گروه آزمایش در پس آزمون، نمرات باالتری سطح بودند؛ اما افافراد دو گروه تقریباً از نظر علمی هم کهیننشان داد با وجود ا

گیری از رایانه در کالس درس، معنادار بود. نتیجه گرفتند که بهره 21/2کردند و اختالف میانگین دو گروه نیز در سطح کسب 

 شود.آموزان میموجب افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

یک الگوی پیشنهادی بر اساس رویکرد  ارائههای آموزشی و ایروند طراحی چند رسانه» ( پژوهشی با عنوان1383) براتی

های یادگیری به شاگرد های جدید در محیطفناوری کارگیریبه کند که:انجام شد. محقق در این پژوهش مطرح می «گراییساخت

ترده ای گساست. چند رسانه تأملهای آموزشی قابل ایکند تا بتواند مشکل خود را در یابد. در این میان نقش چند رسانهمی کمک

لت جه صرف به مبانی فنی و غفیتنباید به معیارهای خاص توجه داشت.  هاآنگیرند، اما برای تولید ها را در بر میوسیعی از فعالیت

وری قرار نگیرد. الگوی پیشنهادی در این پژوهش به در نهایت مورد بهره هاآنهای ه است که قابلیتشداز مبانی دیگر موجب 

های یادگیری، نقش معلم، خالقیت ها و فعالیتساخت مناسب، تکنیک مانندای های چند رسانهانسانی طراحی محیط هایزیرساخت

 .ه استفراگیران، تعامل، انگیزش و یادگیری مشارکتی توجه داشت

سازنده گرایی و میزان  یکردافزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رونرم»( پژوهشی با عنوان 1383زاده )محمدی و شیخرمه

افزار سازنده گرایی باعث افزایش انگیزه و مهارت آموزش از طریق نرم نتایج پژوهش آنها نشان داد کهانجام دادند. « اثربخشی آن

شود. همچنین پس آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه ای میگیران نسبت به روش تدریس غیر رایانهحل و طرح مسئله در فرا

های معمول مدارس که از آموزان، نسبت به آموزشهای کامپیوتری بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشدهد که از آموزشنشان می

 کنند، برتری دارد. های غیر کامپیوتری استفاده میآموزش

بررسی میزان استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات »( پژوهشی با عنوان 1388ر طهماسبی و تاجور )پو

ها نشان داد که میزان استفاده معلمان از فناوری اطالعات انجام دادند. یافته «و ارتباطات در مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

های اینترنتی، تلویزیون و ویدئو پروژکتور در مدارس از حد متوسط به زشی، اینترنت و سرویسآمو یافزارهاشامل کامپیوتر و نرم

 پایین است.

بر میزان یادگیری و یادداری  یاافزار چندرسانهبررسی نقش نرم»( در پژوهشی با عنوان 1388ظاهری و رضایی راد )

به این نتیجه دست یافتند که  «تدایی ناحیه یک شهر ساریی چهارم کالس ابآموزان دختر در دروس علوم تجربی پایهدانش

 آموزان دختر در دروس علوم پایه چهارم ابتدایی تأثیر دارد. در افزایش یادگیری و یادداری دانش یاافزار چندرسانهاستفاده از نرم

آموزان مدارس شهر ن توسط دانشهای نویکارگیری فناوریتأثیر عوامل اجتماعی بر به»( در پژوهشی با عنوان 1381عباسی )

آموزان دختر در مدارس آموزان پسر بیشتر از دانشافزارهای آموزشی در میان دانش، نشان دادند که میزان استفاده از نرم«ساری

 مقطعآموزان افزارهای آموزشی بین دانشباشد. همچنین نشان دادند که تفاوت معناداری در میزان استفاده از نرمشهر ساری می

 و مقطع متوسطه وجود ندارد. دانشگاهییشپ

نوار و گروه کنترل بر نگرش -اثرات نمایش فیلم، اسالید»( یک تحقیق آزمایشی را در خصوص 1184)و همکاران  1سیمونسن

ایش ه با نمانجام داده نتایج نشان داده است که در مقایسه با گروه کنترل، دو گروه دیگر ک« آموزان نسبت به افراد معلولدانش

 نگرش آنان داشته است. اند، تأثیر مثبت بیشتری برنوار آموزش دیده-فیلم و اسالید 

                                                           
1. Simonsen  
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تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از وسایل کمک آموزشی مستلزم تالش زیادی  ( در0220) 0کالرک وکاالهان 

 .ن وسایل را در تدریس بکار گیرنداست و بسیاری از معلمان حاضر نیستند به خودشان زحمت بدهند تا ای

افزارهای آموزشی در آموزش و ارزیابی درس فیزیک در کاربرد نرم»( در پژوهشی تحت عنوان 0212) و همکاران 3مورارو

های مستمری فرایندهای یاددهی و یادگیری را افزایش افزارهای تعاملی از طریق فیدبکنشان داد که کاربرد این نرم« هادبیرستان

 دهند.یم

ارزیابی کیفیت واحدهای آموزشی الکترونیکی در مقابل واحدهای »( پژوهشی تحت عنوان 0217) و همکاران 7محمدزاده

آموزان دادند. نتایج نشان داد واحدهای الکترونیکی آموزشی در رشد اجتماعی و شناختی و کیفیت یادگیری دانش «سنتی انجام

 مؤثر هستند.

افزارهای مهندسی و انتظارات معلمان از این نظر معلمان درباره نرم»( پژوهشی تحت عنوان 0211) 1ساندیر و آزدکین

و به این نتایج دست یافتند که  افزار مختلف هندسه یا یکدیگر مقایسه شدندانجام دادند. در این پژوهش سه نرم «افزارهانرم

ه کند و سطح کالسی هندسآموزان در درس هندسه کمک میشافزارها به افزایش نگرش و پیشرفت تحصیلی دانیادگیری این نرم

افزار این است که به زبان بومی کشور ترین ویژگی این نرمرود. عالوه بر این معلمان اظهار کردند که مهمافزارها باال میبا این نرم

 د.ها آسان باشخودشان باشد و گرافیک باالیی داشته باشند و کامل باشند و استفاده از آن

های مدرن درسی معلمان قرن افزارهای فناوری اطالعات در کالسدر جست و جوی نرم»( پژوهشی تحت عنوان 0211) 1چتا

ها همانند )مرورگرها، موتورهای جستجو و اینترنتی( را در افزارهای پردازش دادهکه معلمان نرم نتایج نشان دادانجام دادند.  «01

ش ها، گرافیک، دیجیتال صوتی و ویرایهای گسترده ارائه دهنده پایگاه دادهافزارهای )صفحهد اما نرمبرنتدریسشان به خوبی بکار می

ن کند که معلمان باید چگونگی استفاده از ایهای درسشان به کار ببرند و توصیه میتوانند در کالسویدیو دیجیتالی( را هنوز نمی

 وری آموزش را افزایش خواهند داد.از این طریق بهره هاافزارهای مدرن را فرا بگیرند، زیرا آننرم

 

  بازي بينگوروش 
کند و بازیکنان این اعداد تصادفی را با است که داور اعدادی را به صورت تصادفی اعالم می بر شانس بازی مبتنی یک بینگو

ها بر روی کاغذ یا مقوا چاپ ممکن است ماتریسدهند. چاپ شده است مطابقت می 1×1 هایماتریس بر روی تریشاعدادی که پ

 ها به محض آنکه اولینشده باشند و یا به صورت الکترونیکی نمایش داده شده و مجازاً کارت خوانده شوند. در بسیاری از نسخه

ایر را فریاد بزند تا س« بینگو!»یابد. معموالً برنده باید واژه مینفر به نقش )طرح( مشخصی از اعداد تصادفی رسید، بازی خاتمه 

پردازد تا صحت برد او را تصدیق کند. در اش باخبر کند. سپس داور به بررسی کارت فریادزن میبازیکنان و داور را از برد احتمالی

شود. در این نسخه از بینگو، بازیکنان برای به یابد و دور جدیدی از بازی شروع میصورت تصدیق، جایزه به برنده اختصاص می

های دیگری از بازی هم وجود دارند که با برانگیختن شور و هیجان مشارکت کنند. نسخهدست آوردن جایزه با یکدیگر رقابت می

تاکنون، این بازی به اشکال متنوعی تکامل یافته و قوانین قمار  1101دهند. از زمان اختراع بینگو در سال بازیکنان را افزایش می

توان برای بازی انتخاب کرد. در برخی شماری را میهای بیانجام بازی را قانونمند کرده است. تقریباً نقشدر هر حوزه قضایی، نحوه 

ازی هایی از ببایست کل کارت را پر کرد. حتی نسخههای بازی تنها الزم است یک عدد را مطابقت داد و در برخی دیگر میاز نسخه

ترین معمول شود.اند جایزه داده میاند و یا به هیچ نقشی نرسیدهابقت ندادههم هست که به بازیکنانی که هیچ عددی را مط

ستون عمودی دارند. هر  1ردیف افقی و  1خانه در  01های بینگو قطعات مسطحی از مقوا یا کاغذ یکبار مصرف هستند که کارت

، B ،I  ستون کارت از چپ به راست با حروف 1شود. استفاده می 41تا  1در بازی معمولی از اعداد  خانه حاوی یک عدد است.

N ،G و O شود. معموالً گستره اعدادی که بر روی است و به صورت خودکار پر می« آزاد»شوند. معموالً خانه وسطی گذاری مینام

، 32تا  11داد حاوی اع I است، ستون 11تا  1فقط حاوی اعداد  B شوند: ستونآیند توسط هر ستون محدود و مقید میکارت می

                                                           
2. Callaghan & Clarke  

3. Moraru 

4. Mohammadzadeh 

5. Şandır & Aztekin 

6. Cheta 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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های با این تفاصیل تعداد کارت .41تا  11حاوی اعداد  O و ستون 12تا  71حاوی اعداد  G ، ستون71تا  31حاوی اعداد  N ستون

 محتمل بینگو از قرار زیر است:
 P(15,5) × P(15,5) × P(15,4) × P(15,5) × P(15,5) = 552, 446, 474, 061, 128, 648, 601, 600, 000 

خانه را پر کند بی آنکه برنده شود  11تواند ه کسی است که یک ردیف، ستون، یا قطر را پر کند. یک بازیکن حداکثر میبرند

)بدون احتساب خانه آزاد(. برای آنکه چنین وضعیتی رخ دهد، باید تنها یک خانه خالی در هر ستون و هر ردیف و حداقل یک 

 ثالً مشابه شکل زیر:خانه خالی در هر قطر قرار گرفته باشد. م

 

O G N I B 

● ●  ● ● 

● ● ●  ● 

 ●  ● ● 

●  ● ● ● 

● ● ● ●  

 

تواند به برد بینجامد. مثالً در شکل های خاص دیگری نیز میها عالوه بر خطوط مستقیم، پر کردن نقشدر برخی از نسخه

در نظر گرفت. در نوع دیگری از بازی، پر کردن  «تمبر پستی» توانمیپرشده واقع در گوشه باال سمت راست را  0در  0باال، مربع 

و  B های ستونه خانهکه بایستی هم L انجامند از جمله نقششود. چندین نقش دیگر هم به برد میچهار گوشه به برد منجر می

است که باید « سیاههمه»های معمول و ردیف باال یا پایین. از دیگر نقش O های ستونردیف باال یا پایین را پر کرد و یا همه خانه

 آزاد را پر کرد. خانه و نیز خانه 07هر 

 

 روش اسالید

ارتباط و افزایش اثربخشی ارتباط در اختیار ما قرار داده است.  مهارت ارتباطیبرای بهبود دنیای امروز، ابزارهای زیادی را 

های ها، جلسات تجاری و دورهامروزه به صورت فراگیر در سخنرانینمایش اسالید و اسالیدسازی از جمله ابزارهایی است که 

توان یافت که در آن از اسالید، به عنوان ابزار اصلی یا ابزار کمکی ی رسمی را میگیرد. کمتر جلسهآموزشی مورد استفاده قرار می

وانمند ت مهارت ارائهبتواند ادعا کند که در  در برقراری ارتباط استفاده نشود و بعید است که کسی، بدون تسلط بر اسالیدسازی،

افزار پاورپوینت عرضه شده توسط ماند، نرهایی که برای نمایش اسالید تولید و عرضه شدهافزارها و سرویساست. از میان انواع نرم

ت فراگیر بودن استفاده از پاورپوینت، به این معنا نیس شرکت مایکروسافت، بیش از سایر رقبا مورد اقبال عموم قرار گرفته است. اما 

  بریم.شناسیم، به درستی به کار میهایی را که میشناسیم و یا حتی قابلیتهای آن را میی ظرفیتکه ما همه

ها تیدقترین بیتوان گفت موارد زیر از جمله رایجاما می؛ توان فهرستی بلندباال تنظیم کردهای اسالیدها میدر مورد ضعف

 در اسالیدسازی هستند:

 هاتراکم بیش از حد نوشته در اسالید -

 پایین کنتراستهای نامناسب یا هایی با رنگاستفاده از متن -

 (معرفی چند فونت مناسبهای نامناسب برای اسالیدسازی )استفاده از فونت -

 روند نامناسب در تقدم و تأخر اسالیدها -

 طراحی نکردن روند داستانی -

 محتوای غیرمفید و غیرجذاب -

 اصول متقاعدسازیتوجهی به بی -

 توجهی به مخاطب در طراحی اسالیدهاو بی مخاطب شناسیضعف در  -

 تعداد خیلی کم یا خیلی زیاد اسالیدها -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8/
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8/
https://motamem.org/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7/
https://motamem.org/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7/
https://motamem.org/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA/
https://motamem.org/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA/
https://motamem.org/اصول-متقاعدسازی-اقناع-مخاطب-کاربرد/
https://motamem.org/اصول-متقاعدسازی-اقناع-مخاطب-کاربرد/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
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 ایر تکراری و کلیشهاستفاده از تصاوی -

 توانند کارکردهای زیادی داشته باشند. از جمله اینکه:اسالیدها در صورتی که دقیق و هوشمندانه طراحی شوند می -

 تر تبدیل کنند.تر و شادی جلسات را به فضایی اثربخشتوانند فضای خسته کنندهمی -

ی کاال و خدمت را به مشتری بالقوه کنندهعرضه ها و نگرشتوانند در جلسات معرفی محصول و خدمات، دیدگاهمی -

نران های سخفرض، مخاطب نسبت به پذیرش حرفمنتقل کنند. این مسئله خصوصاً با توجه به اینکه به صورت پیش

 کند.اهمیت باالیی پیدا می موضع مقاومتی دارد،

 ها مورد استفادهبندی آموختههتر و طبقهآموزان، به عنوان روشی برای یادگیری بتوانند توسط دانشجویان و دانشمی -

 قرار بگیرند.

 قیمت اما اثربخش برای بازاریابی محتوا به کار گرفته شوند.در فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای ارزان -

 

 روش تحقيق
ه که تغیر وابستاز آن جهت که به بررسی و شناخت تأثیر یک یا چند روش تدریس بر مو این تحقیق از نظر هدف، کاربردی 

 گیرد.پردازد، در دسته تحقیقات آزمایشی قرار مییادگیری جدول ضرب است می

به  18-11که در سال تحصیلی  الرآموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی شهر جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانش

آموزان پایه سوم ابتدایی است. برای انتخاب فر از دانشن 32نمونه آماری این تحقیق شامل  دهند.تحصیل اشتغال دارند تشکیل می

یک مدرسه به الر، منطقه در  موجودمدرسه  74. به این ترتیب از میان شدای استفاده گیری تصادفی خوشهمدرسه از روش نمونه

 یساز. برای همگنردیدگبه صورت تصادفی دو گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه گواه انتخاب  شد وصورت تصادفی انتخاب 

آموزان قوی، متوسط، ضعیف بر اساس مالک توصیفی خیلی خوب )قوی(، خوب دو گروه آزمایش و یک گروه گواه معیار دانش

گروه  . برای تشکیل دوگردیدندو سپس به روش تصادفی ساده به دو گروه تقسیم دسته بندی )متوسط(، قابل قبول )ضعیف( 

. ابتدا گردیدنفره تشکیل  12نفره و یک گروه گواه  12 یشدو گروه آزما وای استفاده تصادفی خوشه گیریآزمایش از روش نمونه

سپس برای گروه اول تدریس ضرب با استفاده از بازی بینگو و  .گرفته شدیک پیش آزمون از هر دو گروه آزمایش و گروه گواه 

و گروه کنترل پس آزمون  یشجلسه آموزش از هر دو گروه آزما 12ز بعد ا .داده شدجلسه آموزش  12گروه دوم با اسالید در مدت 

 .گردیدو نتیجه با پیش آزمون مقایسه  گرفته شد

آوری اطالعات برای جمع های تحقیق استفاده شده است.داده یآورو میدانی برای جمع یادر این تحقیق از دو روش کتابخانه

پس آزمون بود. سپس نوع سؤال ضرب  02پیش آزمون شامل  وزان انجام گرفت.آمبر روی دانش پیش آزمون محقق ساختهابتدا 

گیری پس آزمون به شرح آموزان به عمل آمد. ابزارهای اندازهاز دانش )آزمون یادگیری( محقق ساخته )تکرار سؤاالت پیش آزمون(

 باشد:ذیل می

 مراحل انجام ضرب آموزش ضرب و :(قالب عبارت فارسی آشنایی با مفهوم ضرب )بیان مفهوم در -1جلسه 

 تمرین بعد هم مثال و جلسه قبل: بیان مفهوم در قالب عبارت ریاضی و تکرار -0جلسه 

 شخصیت شاگرد ممارست برای وحدت مفاهیم با جلسه قبل تمرین و تکرار -3جلسه 

 0 و 1ل ضرب شخصیت شاگرد، آموزش جدو ممارست برای وحدت مفاهیم با مرور جلسه قبل: تمرین و -7جلسه 

 7 و 3آموزش جدول ضرب  -1جلسه 

 1 و 1آموزش جدول ضرب  -1جلسه 

 8 و 4آموزش جدول ضرب  -4 جلسه

 دیدههای قبالً آموزشجدول ضرب : مروری بر1آموزش جدول ضرب  -8جلسه 

 مرور تمام جدول ضرب آموزش و -1جلسه 

 های قبلیمرور آموخته -12جلسه 
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روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی مقادیر کمینه، بیشینه، دامنه  دواز ها برای تجزیه و تحلیل داده

تک  نوفریدر آمار استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و... تغییرات، میانگین

ها، رگرسیون ساده و چندگانه پس از آزمون لوین برای تجانس، واریانسها مورد آزمون قرار گرفت و سمتغیری، نرمال بودن داده

 . دبه تناسب نوع سؤال یا فرضیه استفاده به عمل آم

 

 هایافته
اخت اسالید، س یهاهای توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه نمرات به تفکیک گروهدر این بخش به یافته

 .(1پرداخته شد. )جدول بازی بینگو و گروه کنترل 

 هاي توصيفی نمرات ارزیابی یادگيري جدول ضرب به تفکيک گروهیافته -1جدول 

 بيشينه کمينه انحراف استاندارد ميانگين مرحله گروه

 یادگیری با ساخت اسالید
 آزمونپیش

 آزمونپس

11/18 

11/18 

11/1 

17/2 

22/11 

12/11 

22/02 

12/11 

 یادگیری با بازی بینگو
 آزمونپیش

 آزمونپس

32/18 

12/11 

43/1 

00/1 

22/11 

12/11 

22/02 

22/02 

 کنترل
 آزمونپیش

 آزمونپس

11/18 

21/11 

21/1 

21/1 

22/11 

22/14 

11/18 

21/11 

 

و  11/18و  11/18آزمون گروه یادگیری با ساخت اسالید به ترتیب برابر با آزمون و پسمیانگین پیش 1 با توجه به جدول

آزمون و پیش یانگیناست. م 12/11و  32/18به ترتیب برابر با  آزمون گروه یادگیری با بازی بینگوآزمون و پسمیانگین پیش

و  11آزمون برابر با ترین نمره در بین نمرات پیشاست. کمترین و بیش 21/11و  11/18آزمون گروه کنترل به ترتیب برابر با پس

 است. 02و  12/11آزمون برابر با رات پسترین نمره در بین نمو کمترین و بیش 02

ی آموزان پایهاثربخشی آموزش جدول ضرب به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در بین دانش برای بررسی مقایسه

 های انجام تحلیل بررسی شدند.فرضپیشسوم از تحلیل کوواریانس آنکوا استفاده شد. برای انجام تحلیل کوواریانس 

ای و نسبی بودن متغیرهای همپراش و وابسته فرض ابتدایی تحلیل کوواریانس فاصله اول تحليل کوواریانس: يمفروضه

ی اول تحلیل است. به همین جهت مفروضه 4ایگذاری آزمون آورده شد، نمرات از نوع فاصلهی نمرهطور که در شیوهاست. همان

 شده است.کوواریانس حاصل

آزمون از آزمون کولموگروف و آزمون و پسهای پیشبودن توزیع 8جهت بررسی نرمال ریانس:ي دوم تحليل کووامفروضه

 آورده شده است. 0استفاده شد. نتایج آزمون در جدول  1رنوفیاسم

 آزمونپس -آزمون جهت بررسی نرمال بودن نمرات پيش رنوفيآزمون کولموگروف اسم -2جدول 

 طح معناداريس ارزش ميانگين تعداد نوع آزمون گروه

 یادگیری جدول ضرب
 01/2 21/1 33/18 32 آزمونپیش

 28/2 21/1 13/18 32 آزمونپس

 

                                                           
7. Interval Measurment 

8. Normal 

9. Sample Kolmogorov – Smirnov Test 
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ها تر است. با توجه به نتایج توزیع دادهبزرگ 21/2در آزمون کولموگروف و اسمیرنوف از  Pنشان داد که مقدارهای  0جدول 

 ت.ی دوم تحلیل کوواریانس رعایت شده اسنرمال است و مفروضه

ها است. بدین منظور برای بررسی این مفروضه از این مفروضه شامل همگنی واریانس ي سوم تحليل کوواریانس:مفروضه

 آورده شده است. 3استفاده شد. نتایج آزمون لوین در جدول  12آزمون آماری لوین

 هاي همپراش و وابستهآزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس گروه -9جدول 

 سطح معناداري F df 1 df 2 ي مقياسوه همپراش و وابستهتجانس گر

 11/2 04 0 27/2 یادگیری جدول ضرب

 

ی صفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی ( فرضیهP>21/2مشخص است و با توجه به سطح معناداری ) 3طور که در جدول همان

 های همپراش و وابسته تأیید شد.بین گروه

به بررسی خطی بودن همبستگی متغیر  Simple Scatter plotبا استفاده از  نس:مفروضه چهارم تحليل کوواریا

 همپراش و متغیر مستقل پرداخته شد.

 

 Simple Scatter plotي خطی نمودار رابطه -1نمودار 

ریباً قهای خطوط رگرسیون تبین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته ارتباط خطی وجود دارد. شیب 1با توجه به نمودار 

 ها شبیه به هم است.موازی هستند. این بدین معناست که ارتباط متغیر تصادفی کمکی و وابسته در گروه

 آموزان پایه سوم مؤثر است.استفاده از روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب دانشي اول: فرضيه

بازی بینگو از تحلیل کوواریانس آنکوا استفاده  ی سوم به روشآموزان پایهبرای بررسی اثربخشی آموزش جدول ضرب به دانش

 آزمونآزمون و پسی پیششد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با بازی بینگو و یک گروه کنترل در دو مرحله

 آمده است. 7استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس در جدول 

 

 

 

 

                                                           
10. Levene Test 
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 ي آموزشی به روش بازي بينگو رهراهه اثربخشی دوتحليل کوواریانس یک -4جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري
 اتا

توان 

 آزمون

 یادگیری ضرب

 گروه

 خطا

01/2 

12/2 

23/18 

1 

1 

14 

01/2 

12/2 

21/1 

11/2 

81/2 

-- 

11/2 

31/2 

-- 

21/2 

27/2 

-- 

24/2 

17/2 

-- 

 

 P>21/2در سطح  F=81/2و ارزش  12/2ه روش بازی بینگو با مجموع مجذورات آموزش جدول ضرب ب 7با توجه به جدول 

ای ی بازی بینگو نتوانسته بهتر از گروهی باشد که هیچ مداخلهوسیلهاثربخش نیست. این بدین معناست که آموزش جدول ضرب به

ی بر فرعی اول تحقیق مبن ه به نتایج فرضیهها صورت نگرفته است. توان آزمون کفایت حجم نمونه را تأیید کرد. با توجبرای آن

 آموزان پایه سوم تأیید نشد.اثربخشی استفاده از روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب دانش

 آموزان پایه سوم مؤثر است.استفاده از روش آموزش اسالید در یادگیری جدول ضرب دانشي دوم: فرضيه

از تحلیل کوواریانس آنکوا  یدسوم به روش ساخت اسال آموزان پایهدانش برای بررسی اثربخشی آموزش جدول ضرب به

 آزمون وی پیشاستفاده شد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با ساخت اسالید و یک گروه کنترل در دو مرحله

 آمده است. 1آزمون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس در جدول پس

 ي آموزشی به روش ساخت اسالیدراهه اثربخشی دورهکوواریانس یکتحليل  -5جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري
 اتا

توان 

 آزمون

 یادگیری ضرب

 گروه

 خطا

18/7 

21/2 

23/11 

1 

1 

14 

18/7 

21/2 

10/1 

21/7 

28/2 

-- 

21/2 

44/2 

-- 

11/2 

21/2 

-- 

78/2 

21/2 

-- 

 

در سطح  F=28/2و ارزش  21/2آموزش جدول ضرب به روش ساخت اسالید با مجموع مجذورات  1ه به جدول با توج

21/2<P ساخت اسالید نتوانسته بهتر از گروهی باشد که  یلهاثربخش نیست. این بدین معناست که آموزش جدول ضرب به وس

دوم  فرعی م نمونه را تأیید کرد. با توجه به نتایج فرضیهها صورت نگرفته است. توان آزمون کفایت حجای برای آنهیچ مداخله

 آموزان پایه سوم تأیید نشد.در یادگیری جدول ضرب دانش یدتحقیق مبنی بر اثربخشی استفاده از روش ساخت اسال

 ه سومآموزان پایتأثیر آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب دانش: سوم فرضيه

 تفاوت دارد.

واریانس از تحلیل کو برای بررسی تفاوت اثربخشی آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب

آنکوا استفاده شد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با ساختن اسالید و یک گروه آزمایش برای آموزش با بازی 

 آمده است. 1 آزمون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس در جدولآزمون و پسپیش یبینگو در دو مرحله

 ي آموزشی یادگيري جدول ضرب راهه تفاوت اثربخشی دورهتحليل کوواریانس یک -6جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري
 اتا

توان 

 آزمون

 یادگیری ضرب

 گروه

 خطا

20/7 

83/2 

72/14 

1 

1 

14 

20/7 

83/2 

20/1 

10/3 

81/2 

-- 

21/2 

38/2 

-- 

18/2 

21/2 

-- 

71/2 

13/2 

-- 
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با ساخت اسالید و بازی بینگو برای یادگیری جدول ضرب با مجموع مجذورات  یآموزش یبین دو دوره 1با توجه به جدول 

این بدین معناست که هر دو روش آموزش جدول ضرب تفاوت معناداری وجود ندارد.  P>21/2در سطح  F=81/2و ارزش  83/2

آموزان پایه سوم اثربخش بوده است. توان آزمون کفایت حجم نمونه را تأیید کرد. با توجه به نتایج به یک میزان بر یادگیری دانش

دول ضرب دگیری جتحقیق مبنی بر تفاوت اثربخشی آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در یا فرعی سومی فرضیه

 ی سوم تأیید نشد.آموزان پایهدانش

 

 نتيجه گيريبحث و 

 آموزان پایه سوم مؤثر است.استفاده از روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب دانشي اول: فرضيه

وا استفاده کی سوم به روش بازی بینگو از تحلیل کوواریانس آنآموزان پایهبرای بررسی اثربخشی آموزش جدول ضرب به دانش

 آزمونآزمون و پسی پیشکنترل در دو مرحله شد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با بازی بینگو و یک گروه

در سطح  F=81/2و ارزش  12/2آموزش جدول ضرب به روش بازی بینگو با مجموع مجذورات  1استفاده شد. با توجه به جدول 

21/2<P ی بازی بینگو نتوانسته بهتر از گروهی باشد که هیچ وسیلهن معناست که آموزش جدول ضرب بهاثربخش نیست. این بدی

مبنی  اول تحقیق ها صورت نگرفته است. توان آزمون کفایت حجم نمونه را تأیید کرد. با توجه به نتایج فرضیهای برای آنمداخله

های ژوهشنتایج این پژوهش با پ آموزان پایه سوم تأیید نشد.رب دانشبر اثربخشی استفاده از روش بازی بینگو در یادگیری جدول ض

( 0220) کالرک وکاهاالهان ، (1184)و همکاران سیمونسن ، (1388پور طهماسبی و تاجور )(، 1383) براتی(، 1381) خدامرادی

 باشد.همسو می( 0211چتا )و 

 آموزان پایه سوم مؤثر است.ل ضرب دانشاستفاده از روش آموزش اسالید در یادگیری جدوي دوم: فرضيه

از تحلیل کوواریانس آنکوا  یدسوم به روش ساخت اسال آموزان پایهبرای بررسی اثربخشی آموزش جدول ضرب به دانش

 آزمون وی پیشاستفاده شد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با ساخت اسالید و یک گروه کنترل در دو مرحله

و ارزش  21/2آموزش جدول ضرب به روش ساخت اسالید با مجموع مجذورات  1مون استفاده شد. با توجه به جدول آزپس

28/2=F  21/2در سطح<P ساخت اسالید نتوانسته بهتر از  یلهاثربخش نیست. این بدین معناست که آموزش جدول ضرب به وس

ت. توان آزمون کفایت حجم نمونه را تأیید کرد. با توجه به نتایج ها صورت نگرفته اسای برای آنگروهی باشد که هیچ مداخله

 د.آموزان پایه سوم تأیید نشدر یادگیری جدول ضرب دانش یددوم تحقیق مبنی بر اثربخشی استفاده از روش ساخت اسال فرضیه

 ،(1383زاده )حمدی و شیخمرمه، (1380شبیری و عطاران )، (1381فاضلیان و سعادتمند )های نتایج این پژوهش با پژوهش

 باشد.همسو می (0217)و همکاران  محمدزادهو  (0212)و همکاران  مورارو، (1381عباسی )، (1388ظاهری و رضایی راد )

 را خود بهترین تالش تا کوشندمی منطقی به طور معلمان توان گفت که اگرچههای این پژوهش چنین میدر تبیین یافته

 به ویژه و های آموزشیرسانه اصولی کاربرد اهمیت به را معلمان نظر تواندمی تحقیق حاضر نتایج اما هند،د انجام آموزش راه در

 به تواندمی دانشگاه توسط معلمان پاورپوینت اسالیدهای از استفاده اصول یا بازنگری مطالعه نماید. جلب تدریس در پاورپوینت

 همچنین کند. کمک باشند، هاآن اهداف تدریس راستای در و مناسب محتوای و ساختار دارای اسالیدهایی که طراحی در هاآن

در  معلمان عملکرد ارتقاء در تواندمی پاورپوینت آموزشی مانند ابزارهای و هارسانه از استفاده اصول ی آموزشیهادوره برگزاری

 از بسیاری در پاورپوینت موزان مؤثر باشد. اسالیدهایآدر ارتقای یادگیری دانش نیز و کالس شرایط بهبود و هارسانه این کاربرد

منفی  نگرش ایجاد زمینه امر همین گیرد.نمی قرار مورد استفاده مدرسان توسط صحیح اصول با مطابق و صورت مناسب به موارد

آموزان گرش منفی دانشن که دارد ضرورت نکته این به توجه این، با وجود است. نموده فراهم آموزان رادانش در را آن به نسبت

 توجه با دادند. قرار انتقاد مورد مدرسان را استفاده شیوه هاآن بلکه شد،نمی مربوط خود فناوری به تحقیق این در کنندهشرکت

یری یادگ میزان و انگیزه نیز و مدرس به آموزان نسبتنگرش دانش تواندمی آموزشی هایرسانه و ابزارها از شیوه استفاده کهینا به

 و اصول خود، استفاده مورد های آموزشیرسانه هدفمند انتخاب ضمن تا شودمی دهد، پیشنهاد قرار تأثیر تحت را هاآن

 دهند. قرار مالحظه را مورد پاورپوینت اسالیدهای جمله، از و ابزارها این استانداردهای کاربرد

آموزان پایه سوم ینگو در یادگیری جدول ضرب دانشتأثیر آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی ب: سوم فرضيه

 تفاوت دارد.
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واریانس از تحلیل کو برای بررسی تفاوت اثربخشی آموزش به روش ساختن اسالید و روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب

ش برای آموزش با بازی آنکوا استفاده شد. در این تحلیل از یک گروه آزمایش برای آموزش با ساختن اسالید و یک گروه آزمای

با ساخت اسالید و بازی  یآموزش یبین دو دوره 1آزمون استفاده شد. با توجه به جدول آزمون و پسی پیشبینگو در دو مرحله

. اشتتفاوت معناداری وجود ند P>21/2در سطح  F=81/2و ارزش  83/2بینگو برای یادگیری جدول ضرب با مجموع مجذورات 

آموزان پایه سوم اثربخش بوده است. توان که هر دو روش آموزش جدول ضرب به یک میزان بر یادگیری دانشاین بدین معناست 

تحقیق مبنی بر تفاوت اثربخشی آموزش به روش ساختن  سومی آزمون کفایت حجم نمونه را تأیید کرد. با توجه به نتایج فرضیه

 ی سوم تأیید نشد.موزان پایهآاسالید و روش بازی بینگو در یادگیری جدول ضرب دانش

 

 پيشنهادها

شود مدیران مدارس از طریق توجه به پیشنهاداتی که در با توجه به ترتیب اهمیت و اولویت متغیرهای تحقیق، پیشنهاد می

 های آموزشی را فراهم نمایند:استفاده از رسانه های موجود و تقویت میزان توجه ورفع کاستی آید موجباتمیادامه 
رش، باور های تغییر نگشود با برگزاری کارگاهباشد پیشنهاد میکه تغییر نگرش زیرساز تغییر رفتار و کسب مهارت می آنجااز  .1

 ها را بهبود ببخشد.گیری از رسانهو دیدگاه معلمان را نسبت به اثرگذاری بهره

ی ضمن هایادگیری دوره-های نوین در فرایند یاددهیبه منظور ارتقاء بینش و شناخت معلمان نسبت به تولید و کاربرد رسانه .0

 خدمت و بدو خدمت الزامی برای معلمان برگزار گردد.

های مختلف مورد تشویق مدیران و نظام ونه معلمان به شیوهگیناها، مند به استفاده از رسانهجهت تشویق معلمان کوشا و عالقه .3

 آموزشی قرار گیرند.

دانند و آن را بخش جانبی برای تدریس و برخی هنوز تکنولوژی آموزشی را فقط مختص به ابزار و تجهیزات آموزشی می .7

ها و حتی تغییر نام تکنولوژی های آموزشی و سمینارکنند برای اصالح این نگرش الزم است طی برنامهیادگیری تلقی می

 های آغازین برداشته شود.آموزشی به تکنولوژی یادگیری در این مسیر گام

ها در فرایند یادگیری در متن درس و یا تکالیف فردی و گروهی و شود مؤلفان کتاب برای تثبیت نقش رسانهپیشنهاد می .1

 نحوه تعامل درس، رسانه، معلم، فراگیر را متذکر شوند.های پیشنهادی درس و های راهنمای معلم رسانههمچنین کتاب

های حقیقی و حقوقی برای تولید مسئولین آموزش و پرورش تالش کنند تا ضمن ارائه معیارها و ضوابط آموزشی از شرکت .1

 افزارهای مختلف زمینه کاربد رسانه توسط معلمان را تسهیل نمایند.های آموزشی متنوع و نرمرسانه

های  cdها را به همراه جزوات و ها ضمن تشویق آن معلمان تولیدات آنای آنبا شناسایی معلمان خالق و تولیدات رسانه .4

 توجیهی در اختیار سایر معلمان قرار دهند.

ای تخصصی با عنوان تکنولوژی یادگیری طراحی نمایند تا با تربیت شود رشتهبه مسئولین آموزش عالی توصیه می .8

 یربنایی برداشته باشند.زها گامی اساسی و های یادگیری در ترویج فرهنگ کاربرد صحیح و علمی رسانهیستتکنولوژ

ای از پرداخت دستمزد هست که در یوهشهای پرداخت دستمزد بر اساس مهارت پرداخت بر اساس مهارت: استفاده از برنامه .1

تواند ای که او مییوهشیزان پرداخت بر مبنای مهارت فرد یا م اید،آن به جای آنکه عنوان شغلی بتواند حقوق فرد را تعیین نم

اید و های خود بیافزییتواناگردد. در این شیوه چنانچه متصدی انجام یک شغل بتواند بر میزان کاری را انجام بدهد، تعیین می

تواند حقوق ا را انجام دهد او میی وسایل و...کسب و از این طریق کارهنگهدار های دیگری نیز مثل کنترل کیفیت،مهارت

های توان برای ایجاد انگیزه در دبیران به منظور افزایش مهارت ساخت و استفاده از رسانهاین برنامه می از بیشتری دریافت نماید.

 آموزشی بهره گرفت.

های آموزشی در انتصاب، ارتقا، انهدر خلق و استفاده از رس حمایت و توجه مدیران سازمان به کارکنان دارای مهارت و تجربه باال .12

 منظور تقویت فرهنگ سازمانی حامی شایستگی کارکنان. به پرداخت مزایا،

های آموزشی مناسب جهت آگاهی دادن به دبیران ی تدریس و رسانههاروشانتخاب اساتید مجرب و آشنا با علم روز و آشنا با  .11

 های آموزشی.و مدیران مدارس در خصوص اهمیت رسانه

 افراد متخصص به عنوان متصدیان مربوطه. کارگیریو به روزبههای آموزشی تجهیز مدارس به رسانه .10
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 های آموزشی. ی مرتبط با بحث رسانههای آموزشیری کافی از برنامهگبهرهایجاد انگیزه در دبیران برای  .13

 .هاآنگیری از ق دبیران به بهرههای آموزشی موجود در مدارس و تشویاختصاص مکان مناسب و در دسترس برای رسانه .17
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