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ABSTRACT
Background and objective: Educational planning, as a principle of health edu-
cation, is both economical and the priorities of WHO and the regional com-
munity health policymakers. The purpose of this study was to compare the 
effectiveness of two training methods, namely, multimedia-based training vs. 
opportunistic training, on nutritional knowledge, attitude, and behavior of pri-
mary-school students.
Methods: This was a semi-experiential research conducted on two groups of 
84 students, selected randomly from two primary schools in Jajrood County, 
District 8 of Tehran. Training intervention was then made into the first group 
using an opportunistic method by the teacher, and in the second group us-
ing multimedia package. Three nutritional variables of target students, namely, 
knowledge, attitude, and behavior were measured using researcher-designed 
questionnaires filled out by the students in three stages: before, immediately 
after, and three months after training. The results were analyzed using inde-
pendent-T and repeated-measure tests, and SPSS16 statistical software.
Results: Before intervention, no significant differences were observed between 
the two groups in terms of nutritional knowledge, attitude, or behavior (p=0.93, 
p=0.52, and p=0.67 respectively). After intervention, knowledge scores in both 
groups increased significantly (p<0.001). However, the attitude and behavior 
scores for the two groups increased differently: p<0.001 for the opportunistic 
training group while p<0.17 and p<0.04 for the multimedia training group.
Conclusion: It seems that in some occasions, opportunistic training is more ac-
cessible, less costly, and more effective than multimedia training. It is therefore 
advised that teachers make optimum use of numerous opportunities during 
teacher-student contact times to improve the students’ knowledge, attitudes 
and behavior in health-related subjects such as nutrition, with minimum costs.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Educational effectiveness, Opportunistic training, Multimedia-based 
training, Nutritional behavior, Primary school students, Jajrood. 
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اثربخشى آموزش

مقايسه اثربخشى دو شيوه آموزشى لحظه اى و چندرسانه اى 
بر رفتار تغذيه اى دانش آموزان ابتدايى

چكيده
زمينه و هدف: برنامه ريزى آموزشى، به عنوان اركان آموزش بهداشت، به صرفه بوده و جزء اولويت هاى 
مقايسه  پژوهش،  اين  هدف  است.  جامعه  بهداشت  منطقه اى  سياستگذاران  و  بهداشت  جهانى  سازمان 
تأثير دو روش آموزشي «لحظه اى» و «چندرسانه اى» در ارتقاء آگاهى، نگرش و رفتار تغذيه اى كودكان 

دبستانى است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك  مطالعه نيمه تجربى است. پژوهش در دو گروه 84 نفري از دانش آموزان 
8-11 ساله بخش جاجرود منطقه 8 تهران به صورت تصادفي از دو دبستان انتخاب و تحت آموزش 
قرار گرفتند انجام شد. مداخله آموزشى  در گروه اّول به شيوه آموزش لحظه اى  توسط معلّم و در گروه 
دّوم با استفاده از بسته آموزشى چندرسانه اى  صورت گرفت. متغيرهاى موردنظر (سطح آگاهى، نگرش 
و رفتار تغذيه اى) در سه مرحله (قبل، بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله) توسط پرسشنامه محقق ساخته، 
با تكرارى  اندازه هاى  آزمون  و  تى مستقل  آمارى  آزمون هاى  از  استفاده  با  داده ها  و  شد  اندازه گيرى 

SPSS16م مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

يافته ها: قبل از مداخله، بين دو گروه لحظه اى  و چندرسانه اى تفاوت معنادارى در ميانگين نمرات آگاهى، 
نگرش و رفتار تغذيه اى ديده نمى شد (p=0/93 و p=0/52 و p=0/67). پس از مداخله آموزشى، نمرات 
افزايش آگاهى در هر دو گروه به طور معنادار افزايش يافت (p>0/001) درحالى كه نمرات بهبود نگرش 

در دو گروه به ترتيب p<0/001 و p>0/17 و بهبود رفتار به ترتيبp<0/001 و p>0/04 بود.
نتيجه گيرى: به نظر مى رسد در بعضى شرايط، آموزش لحظه اى    در دسترس تر، كم هزينه تر و درعين حال 
اثربخش تر از آموزش چندرسانه اى باشد؛ و مى توان از فرصت هاى بى شمارى كه در طول سال تحصيلى 

در اختيار معلمان قراردارد با حداقل هزينه استفاده بهينه كرد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

دانش آموزان  تغذيه اى،  رفتار  آموزش  چندرسانه اى،  لحظه اى ،  آموزش  آموزشى،  اثربخشى  كليدواژه ها: 
ابتدايى، جاجرود.

و  لحظه اى  آموزشى  شيوه  دو  اثربخشى  مقايسه  ف.  غفرانى پور  م،  طاووسى  ش،  شاه محمدى  استناد:   
چندرسانه اى بر رفتار تغذيه اى دانش آموزان ابتدايى. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت.پاييز 

1393؛2(3):185-179.
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مقدمه 
دوران كودكى و نوجوانى با تغييرات رشد قابل توجه همراه است. 
دريافت ناكافى و نامتناسب از همه گروه هاى مواد غذايى در اين 
سنين مى تواند موجب بروز بيمارى هاى متعدد شود. اين وضعيت 
بر سالمت و عادات غذايى دوران بزرگ سالى فرد نوجوان نيز تأثير 
مى گذارد (1). برنامه ريزى آموزشى يكى از اركان آموزش سالمت 
است و ضمن مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادى، جزء يكى 
از اولويت هاى سازمان جهانى بهداشت (ساجب) و سياست گذاران 
است  بديهى   .(2) مى گردد  محسوب  منطقه  در  جامعه  بهداشت 
روش  انتخاب  نيازمند  آموزش    زمينه  در  صحيح  برنامه ريزى  كه 
مناسب است (3). امروزه روش هاى آموزشي متعددي با ميزان هاي 
تأثير متفاوت و با وضعيت هاى مختلف در حوزه سالمت به كار 
آموزش  روش  دو  به  مى توان  روش ها  اين  بين  از  مى شوند.  گرفته 
لحظه اي و آموزش توسط بسته چندرسانه اى اشاره نمود. در روش 
مناسب  فرصت هاى  از  بهره گيرى  كار  اساس  لحظه اى ،  آموزش 
 .(4) است  بهداشت  آموزش  زمينه  در  فعاليت هايى  چارچوب  در 
كلرك و همكاران آموزش فرصت جويانه را به عنوان روشى مؤثر 
بيماران  بسترى  واحد  يك  در  پرستاران  به  آموزش  ارائه  براى 
و  مطالعه  استيل   .(5) قراردادند  مورداستفاده  نوجوانان  روانى  حاد 
دهان  بهداشت  مورد  در  بهداشتى  توصيه هاى  داد  نشان  همكاران 
و دندان كه توسط كادر كمكى داروخانه ها به مراجعين در هنگام 
تحويل دارو و خريد مسواك، خميردندان و ... داده مى شود، تأثير 
بهداشت  رعايت  زمينه  در  مراجعين  آگاهى  افزايش  در  زيادى 
آموزش  روش  به كارگيرى  جهت  لذا  است.  داشته  دندان  و  دهان 
فرصت هاى  از  مى شود  توصيه  دقيق  برنامه ريزى  با  فرصت جويانه 
مناسب فراهم شده در اماكن مختلف مانند داروخانه ها، كلينيك ها، 
مطالعات  ديگر،  سوى  از   .(6) شود  استفاده  غيره  و  بيمارستان ها 
زيادى نيز در زمينه استفاده از بسته هاى چندرسانه اى در آموزش 
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  همكاران  و  كمپل  است.  شده  انجام 
رفتار  در  تغيير  ايجاد  براى  به تنهايى  فشرده  لوح  يك  از  استفاده 
روى  بر  باربرا  توسط  كه  مطالعه اى   .(7) نيست  كافى  تغذيه اى 

عادات  مورد  در  كودكان  آموزش  در  مجازى  رسانه هاى  از  استفاده 
صحيح غذا خوردن انجام شد، تأثير قابل توجهى در درك كودكان 
وعده هاى  و  غذايى  مواد  گروه هاى  از  متناسب  استفاده  اهميت  از 

غذايى متعادل و متنوع را به كودكان آموزش ايجاد نمود (8).
بسته  آموزشى  تأثير  مقايسه  پژوهش  اين  انجام  از  هدف 
روشى  عنوان  به  فرصت جويانه  آموزش  روش  با  چند رسانه اى 

سهل الوصول در خصوص رفتارهاى تغذيه اى است.

مواد و روش ها
(بدون  بعد  و  قبل  نوع  از  نيمه تجربى  مطالعه  يك  پژوهش،  اين 
گروه شاهد) بود. در اين پژوهش، تأثير دو شيوه آموزشي (آموزش 
فرصت جويانه و چندرسانه اى)  بر آگاهى، نگرش و رفتار در زمينه 
در  پژوهش  گرفت.  قرار  مقايسه  مورد  تغذيه اي  سالم  رفتارهاي 
منطقه جاجرود انجام شد كه در آن تنها دو مدرسه ابتدايى پسرانه 
وجود داشت. به طور تصادفى در يك مدرسه آموزش فرصت جويانه 
مدرسه  هر  در  شد؛  انجام  چندرسانه اى  آموزش  ديگر  مدرسه  در  و 
دو كالس از پايه سوم و دو كالس از پايه چهارم انتخاب گرديدند. 
حجم نمونه با استناد به مطالعه صفارى و همكاران (9) و با استفاده 

از فرمول پوكاك و احتساب 10٪ ريزش، 84 نفر محاسبه شد.
ابتدا شيوه پژوهش براى اولياء مدارس، والدين و دانش آموزان 
توضيح داده شد. بعد از امضاي فرم رضايت نامه توسط والدين در 
شد.  تكميل  دانش آموزان  توسط  پرسشنامه  اوليا،  انجمن  جلسه 
تحصيل  و  مطالعه  در  شركت  به  تمايل  مطالعه  به  ورود  شرايط 
در پايه سوم يا چهارم در مدارس منتخب و معيار خروج تمايل 
نداشتن يا جابجايى در طول مطالعه بود. پرسشنامه در سه مرحله 
قبل، بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشى توسط واحدهاى 

پژوهش تكميل گرديد.
پس از تطبيق متغيرهاى مؤثر بين دو گروه، برنامه آموزشى 
به  برنامه ها)  بين  زمانى  فواصل  احتساب  (با  هفته  دو  مدت  به 
(آموزش  اول  گروه  در  در آمد.  اجرا  به  مدرسه  دو  براى  تفكيك 
فرصت جويانه) در فاصله زمانى موردنظر در فرصت  مناسب (هر 
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فرصت حدود پنج دقيقه )، معّلمان در مورد گروه هاى مواد غذايى 
متناسب با محتواى بسته آموزشى چندرسانه اى، به جهت يكسان 
بودن محتواى آموزش در هر دو گروه، صحبت نمودند و در گروه 
تيزر   8 حاوى  آموزشى  بسته  نيز  چندرسانه اى)  (آموزش  دوم 
آموزشى مجموعًا به مدت 12 دقيقه در سالن اجتماعات به صورت 
جداگانه در هر كالس توسط اولياء مدرسه و با حضور پژوهشگران 

در دو نوبت به فاصله 5 روز نمايش داده 
در  نمونه ها  همسان سازى  از  پس  شد. 
آموزشى  روش  با  مداخله  مدرسه،  يك 
چندرسانه اى و در مدرسه ديگر با روش 

آموزش فرصت جويانه اجرا شد.
پرسشنامه  سنجش  ابزار 
مشخصات  بر  مشتمل  محقق ساخته اى 
جمعيت شناختى (9 سؤال)، آگاهى (16 
طراحى  بسته  سؤال  صورت  به  سؤال) 
گزينه  و   1 نمره  غلط  گزينه  به  شد. 
نمره  صحيح  گزينه  و   2 نمره  نمى دانم 
با  نگرش  سؤال  دوازده  گرفت.  تعلق   3
طيف ليكرت 5 گزينه اى (كامًال موافقم، 

موافقم، نه موافق و نه مخالف، مخالفم، كامًال مخالفم) طراحى شد. 
9 سؤال رفتار با طيف نمره گذارى 1 تا 4 صحيح ترين و باالترين 

امتياز تعلق گرفت.
براى بررسى روايى علمى ابزار از روش روايى صورى، روايى 
روايى  نسبت  ميانگـين  شد.  استفاده  خبرگان  پانل  و  محتوايى 
ميانگين  نيز  و   0/87 با  برابر  پرسشنامه  كل  براى  محاسبه شده 
صورى  روايى  در  همچنين  بود.   0/85 با  برابر  روايى  شاخص 
با  نيز  پرسشنامه  علمى  پايايى  شد.  محاسبه   2/78 تأثير  امتياز 
و  پيرسون) 0/80  همبستگى  بازآزمون (ضريب  آزمون-  روش 

محاسبه همبستگى درونى آلفاى كرونباخ 0/82 تعيين گرديد.

يافته ها
بين ميانگين آگاهى، نگرش و رفتار  جدول 1 نشان مى دهد كه 
دو گروه موردمطالعه قبل از مداخله اختالف معنادار وجود ندارد و 
نظر  از  گروه  دو  بين  مداخله  از  بعد  ولى  بودند.  همسان  گروه  دو 
هر سه متغير آگاهى، نگرش و رفتار تفاوت معنادار مشاهده شد 

.(p=0/001)

جدول 2 نشان داد كه سه ماه بعد از مداخله آموزشى ميانگين 
نمرات آگاهى گروه اّول 17/3٪ افزايش يافته بود؛ با استفاده از 
تكرارى  اندازه هاى  زمانى  بازه هاى  در  متغير  اين  آمارى،  آزمون 
نمرات  ميانگين   .(p<0/001) داد  نشان  را  معنادار  اختالف 
و  داشت  افزايش  فرصت  جويانه ٪8/4  آموزش  گروه  در  نگرش 
معنادار  اختالف  تكرارى  اندازه هاى  آمارى  آزمون  از  استفاده  با 
گروه  اين  در  رفتار  نمرات  ميانگين   .(p<0/001) داد نشان  را 
اندازه هاى  آمارى  آزمون  از  استفاده  با  داشت؛  افزايش   ٪28/6
تكرارى، تغييرات اين متغير در بازه هاى زمانى اختالف معنادار را 

.(p<0/001) نشان داد

جدول 1. مقايسه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاى اصلى مطالعه در بازه هاى زمانى قبل، 
بالفاصله بعد و سه ماه بعد از مداخله در هر دو گروه– آزمون تى 

سه ماه بعد بالفاصله بعد قبل از مداخله
متغيرها

گروه دّوم گروه اّول گروه دّوم گروه اّول گروه دّوم گروه اّول
89/3 94/6 88/6 98/3 77/3 77/3 درصد ميانگين

آگاهى
0/21 0/13 0/21 0/39 0/20 0/23 انحراف معيار

<0/001 <0/001 0/93 *p-value

83 90 82/6 89/6 80 81/2 درصد ميانگين
نگرش

0/60 0/39 0/59 0/34 0/53 0/54 انحراف معيار
<0/001 <0/001 0/52 *p-value

65/7 79 67 79/2 51 50/4 درصد ميانگين
رفتار

0/40 0/34 0/37 0/33 0/38 0/42 انحراف معيار

<0/001 <0/001 0/67 *p-value

p>0/05*       
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جدول 2.  مقايسه تفاوت ميانگين نمرات آگاهى، نگرش و رفتار در  
گروه اّول (آموزش فرصت جويانه) بين فواصل زمانى مطالعه *

سه ماه بعدبالفاصله بعدقبل از مداخلهبازه زمانى

درصد ميانگين متغير
(انحراف معيار)

درصد ميانگين 
(انحراف معيار)

درصد ميانگين 
(انحراف معيار)

p

0/001>(0/13)94/6(0/39) 98/3(0/23) 77/3آگاهى
0/001>(0/39) 90(0/34)89/6(0/54) 81/2نگرش
0/001>(0/34) 79(0/33)79/2(0/42) 50/4رفتار

     * بر اساس آزمون اندازه هاى تكرارى

دّوم  گروه  آگاهى  نمرات  آموزشى  مداخله  از  بعد  ماه  سه 
آمارى  آزمون  از  استفاده  با  و   (3 (جدول  يافت  افزايش   ٪12
اندازه هاى تكرارى اختالف معنادار، اين متغير در بازه هاى زمانى 
اين  در  نگرش  نمرات  ميانگين   .(p<0/001) داد  نشان  را 
و  بود  يافته  افزايش  آموزشى، ٪3  مداخله  از  پس  ماه  سه  گروه، 
در  تكرارى  اندازه هاى  آزمون  از  استفاده  با  متغير  اين  تغييرات 
بازه هاى زمانى اختالف معنا دار نشان نداد (p=0/17). با استفاده 
 14/7 افزايش  عليرغم  تكرارى،  اندازه هاى  آمارى  آزمون  از 
درصدى ميانگين نمرات رفتار بعد از سه ماه اختالف معنادار در 

.(p=0/15) بازه هاى زمانى نشان نداد

جدول 3. مقايسه تفاوت ميانگين نمرات آگاهى، نگرش و رفتار در 
گروه دّوم (آموزش چندرسانه اى) بين فواصل زمانى مطالعه *

سه ماه بعدبالفاصله بعدقبل از مداخلهبازه زمانى

درصد ميانگين متغير
(انحراف معيار)

درصد ميانگين 
(انحراف معيار)

درصد ميانگين 
(انحراف معيار)

p

0/001>(0/21)89/3(0/21) 88/6(0/20) 77/3آگاهى
0/17(0/60) 83(0/59)82/6(0/53) 80نگرش
0/04(0/40) 65/7(0/37)67(0/38) 51رفتار

     * بر اساس آزمون اندازه هاى تكرارى

ميانگين نمرات آگاهى، نگرش و رفتار گروه اّول در مرحله 
معنادار  تفاوت  بعد  ماه  سه  و  بالفاصله  مراحل  با  مداخله  از  قبل 
در  دّوم  گروه  آگاهى  نمرات  ميانگين   .(p<0/001) داشت 
مرحله قبل از مداخله با بالفاصله و سه ماه بعد، با سطح معنادارى 

(p<0/001) و ميانگين رفتار، فقط در مرحله قبل با بالفاصله 
بعد از مداخله با (p<0/001) تفاوت معنادار را نشان مى دهد. 

در بقيه موارد تفاوت معنادار مشاهده نشد (جدول 4).

جدول 4. مقايسه امتيازات متغيرهاى اصلى در سه مرحله 
(دو به دو) در دو گروه *

p تفاوت 
ميانگين

p تفاوت 
ميانگين مراحل متغيرها

گروه فرصت جويانه گروه چندرسانه اى

>0/001 -0/63 >0/001 -0/34 قبل از مداخله با 
مرحله بالفاصله بعد

0/001<آگاهي -0/52 >0/001 -0/36 قبل از مداخله با سه 
ماه بعد

0/017 0/10 0/56 -0/02 مرحله بالفاصله بعد 
با سه ماه بعد

>0/001 -0/45 0/14 -0/12 قبل از مداخله با 
مرحله بالفاصله بعد

0/001<نگرش -0/47 0/08 -0/14 قبل از مداخله با سه 
ماه بعد

0/72 -0/01 0/79 -0/02 مرحله بالفاصله بعد 
با سه ماه بعد

>0/001 -0/65 0/004 -0/13 قبل از مداخله با 
مرحله بالفاصله بعد

0/001<رفتار -0/64 0/15 -0/08 قبل از مداخله با سه 
ماه بعد

0/8 0/01 0/34 0/05 مرحله بالفاصله بعد 
با سه ماه بعد

     *بررسي با آزمون مقاسيه جفتى1 

بحث 
در اين پژوهش تأثير دو شيوه آموزشى فرصت جويانه و چندرسانه اى 
پسر  دانش آموزان  تغذيه اى  رفتارهاى  و  نگرش  آگاهى،  روى  بر 
ابتدايى سنجيده شد. بر اساس يافته ها متغيرهاى جمعيت شناختى 
دو گروه همسان بودند. بين ميانگين امتيازات آگاهى، نگرش و 
رفتار واحدهاى پژوهش قبل از مطالعه نيز اختالف معنادار مشاهده 

نشد و همسان بودند.
نسبتًا  گروه  دو  هر  در  مداخله  از  قبل  دانش آموزان  آگاهى 
خوب بود؛ عّلت آن احتماالً مربوط به درج مطالبى در مورد تغذيه 
و گروه هاى مواد غذايى در كتاب علوم پايه سوم و چهارم ابتدايى 
است. نتايج حاكى از تأثير مثبت برنامه آموزشى بر ميزان آگاهى 

1.  pairwise comparison test
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در هر دو گروه است، ولى آگاهى در گروه آموزش فرصت جويانه 
تأثير  نشان دهنده  كه  يافت  افزايش  چندرسانه اى  گروه  از  بيشتر 
چشمگير اين شيوه است. در مطالعاتى كه توسط كالرك و فرگوسن 
(5) و كالينز و همكاران (10) انجام شد، آموزش فرصت جويانه 
به عنوان روشى مؤثر در ارائه مطالب آموزشى معرفى شده است. 
موئيرا و خانگ به نتايج مطلوبى در زمينه استفاده از فرصت ها و 
ارائه آموزش فرصت جويانه به بيماران ديابتى در افزايش آگاهى 
و بهبود روند درمانى آنان دست يافتند(11)؛ نتايج اين مطالعات 
با مطالعه حاضر همسو است. ميانگين نگرش قبل از مداخله در 
هر دو گروه باال بود؛ اما به نظر مى رسد براى رسيدن به يك رفتار 

صحيح اين ميزان آگاهى و نگرش كفايت نمى كند. 
قابل توجه  افزايش  فرصت جويانه  آموزش  گروه  در  نگرش 
داشت؛ كه به نظر مى رسد ايجاد ارتباط مؤثر و دوستانه معّلمان 
است.  بوده  ايشان  نگرش  بهبود  در  مؤثر  عوامل  از  فراگيران  با 
ممكن است معنادار نبودن تغيير نگرش در گروه دّوم به اين دليل 
باشد كه تغيير نگرش تنها با تماشاى يك بسته آموزشى در مدت 
آموزشى  بسته  و  كاربر  بين  هم  تعاملى  كه  كوتاه،  بسيار  زمان 
برقرار نمى شود، تقريبًا امكان ناپذير است. بر اساس نتايج مطالعه، 
آموزش  گروه  در  رفتار  امتياز  ميانگين  افزايش  مداخله  از  بعد 
نتايج  اين  كه  مى شود؛  گزارش  چشمگير  به طور  فرصت جويانه 
مى كند.  تأييد  را  فرصت جويانه  آموزش  شيوه  بيشتر  تأثيرگذارى 
مطالعه گرابوش نيز نشان مى دهد آموزش فرصت جويانه موجب 
ارتقاء عملكرد مادران داراى كودك مبتال به اسهال و استفراغ و 
بهبود حال كودكانشان شده كه تأييدى بر تأثير چشمگير آموزش 

فرصت جويانه بر عملكرد افراد است (12).
عليرغم وجود مطالعات متعددى كه حاكى از تأثير باالى شيوه 
آموزشى چندرسانه اى است، در مطالعه حاضر نتايج چنين گزارشى 
گروه  بودن  متفاوت  دليل  به  نتيجه  اين  شايد  نمى دهد.  نشان  را 
ناكارآمد  آموزشى،  بسته  جذابيت  ميزان  نمايش،  دفعات  سنى، 
بودن بسته آموزشى فوق و عوامل اثرگذار ديگر، كه نقش بسزايى 

در ايجاد و تغيير نگرش و رفتار تغذيه اى دارند، باشد.
مؤثر  نقش  تينا پا (14)  و  همكاران (13)  و  غفارى  مطالعات 

تغذيه  رفتار  بهبود  و  نگرش  شكل دهى  آگاهى،  ارتقاء  در  معّلمان 
را به اثبات رساندند؛ ازجمله نتايج اين مطالعات با نتايج حاصل از 
پژوهش حاضر، كه حاكى از بهره گيرى از وجود سهل الوصول معّلمان 
و تأثير قابل توجه معّلمان در انتقال مطالب آموزشى است، با استفاده 

از فرصت هاى مناسب و به طور اقتضايى همسو مى باشد (13-14).
مبنى  همكاران (15)  و  لين  مطالعه  با  حاضر  پژوهش  نتايج 
بر اينكه ارتقاء رفتار دانش آموزان هنوز نياز به برنامه ريزى هاى 
آموزشى دارد و درگير نمودن معّلمان در اين امر ضرورى به نظر 

مى رسد تأييدى بر پژوهش حاضر است.
اين مطالعه نظير ديگر مطالعات خالى از محدوديت نبود. يكى 
از محدوديت هاى اين مطالعه مذكر بودن تمام افراد موردمطالعه 
بنابراين،  داد.  تعميم  افراد  همه  به  را  آن  نتايج  نمى توان  لذا  بود. 
دو  هر  در  مداخله  اين  تأثير  آينده  مطالعات  در  مى شود  پيشنهاد 
جنس سنجيده شود. از محدوديت هاى ديگر مطالعه حاضر مى توان 
به نداشتن گروه كنترل اشاره كرد. پيشنهاد مى شود در پژوهش هاى 

آتى اين محدوديت ها در نظر گرفته شود.
آموزش  شيوه  جذابيت  و  كارايى  عليرغم  نتيجه گيرى: 
چندرسانه اى كه در بسيارى از مطالعات به اثبات رسيدهاست، به 
نظر مى رسد كه در بعضى زمينه ها و شرايط آموزشى، شيوه آموزش 
فرصت جويانه در دسترس تر، كم هزينه تر و درعين حال اثربخش تر 
از شيوه منظم و هزينه بر آموزش چندرسانه اى باشد. فرصت هاى 
بى شمارى در طول سال تحصيلى در اختيار معلمان قرارداد كه با 
حداقل بودجه، تداركات، يا برنامه ريزى گسترده مى توان از آن ها 
استفاده بهينه نموده و با به كارگيرى روش آموزش فرصت جويانه 

در راستاى تحقق اهداف آموزشى گام هاى مؤثرى برداشت.

سپاسگزارى
همكارى  مطالعه  اين  انجام  در  كه  افرادى  تمامى  از  وسيله  بدين 
شهداى  پسرانه  مدارس  محترم  معّلمان  و  اولياء  ويژه  به  نمودند 
مى گردد.  قدردانى  و  تشكر  تهران   8 منطقه  شهريار  استاد  و  غزه 
اين مطالعه در قالب پايان نامه و حمايت دانشگاه تربيت مدرس 

انجام گرفته است.
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