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essential individual skills for living in modern societies. For this reason, mathematics is seen as a major
discipline in education. One of the problems in the field of education today is the decrease in students'
interest in learning, especially in subjects such as mathematics. Despite its wide range of applications,
mathematics and mathematical thinking are considered as complex around the world, and teaching
mathematics is often a difficult task. Many students avoid mathematics or show their true ability in
mathematics less than usual, so the study of factors affecting the learning of mathematics in recent
decades has attracted the attention of many experts and educators. Due to the lack of studies in our
country Iran and the importance of educational materials and their effects, making a comparison
between traditional teaching method and the method based on the use of technology and teaching aids
was necessary to examine its impact on improving the learning of math students in high school.
Therefore, the main hypothesis of this study is based on the principle that the use of teaching aids is
effective in learning mathematics better.
Methods: For this purpose, a study with a quantitative approach, using quasi-experimental method and
pre-test-post-test design with a control group was used. The statistical population includes all high school
students in Mahdi Shahr city from Semnan province .Thrity-three female students in grade 12 whose
field of study was mathematics were selected and assigned randomly into two experimental and
controlled groups. Data collection was done using a teacher-made achievement test with validity and
reliability considerations. After validation of the intervention protocol, the training program was
performed on the experimental group in 12 sessions of 2 hours per week using teaching aids.
Findings: Multivariate and univariate analysis of covariance (MANCOVA & ANCOVA) were used to
analyze the data. The results showed that teaching mathematics with the help of teaching aids and using
information technology had a significant effect on students' learning rate. The groups were almost
identical before applying the independent variable, but after the experimental period, there was a
significant difference between their scores which could be related to the teaching method (p<0.05). The
squared value of the obtained ETA shows that 71% of the variance of the dependent variable is derived
from the independent variable. Supplementary studies showed that at the level of individual courses, the
difference related to the topics of conic sections and circles is significant (p < 0.01). This means that the
post-test scores of conical and circular sections in the experimental group were significantly higher than
the control group, which indicates the positive effect of the intervention program. Also, according to the
ETA squared scores, it can be said that in the test of conical sections 29% and in the test of circle 66% of
the changes are due to the effect of the teaching program with the help of teaching aids and information
technology.
Conclusions: Overall, the findings showed that teaching with the help of ICTs can improve the learning
process and achievement in mathematics by facilitating the transfer of lessons, improving the learning
process and its sustainability, enhancing learning motivation, improving the grades and problem-solving
skills. This program can be used as a useful and effective intervention for improving the learning of
mathematics.
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مدرن محسيو میشيود ب همیندلیل ،ریاضيیات ب عنوان یك رشيت اصيلی در آموزش و پرورش دیده میشيود یکی از
معضيالت امروز در عرصي آموزش و پرورش ،كاهش عالق دانشآموزان ب یادگیری ،ب ویژه در دروسيی وون ریاضيی اسيت
ب رغم حوزههای وسيی كاربرد آن ،ریاضيی و تفکر وابسيت ب ریاضيیات ،در سيراسر دنیا امری بررن تلیی میشود و تدریس
آن هم معموالً كار سيتتی ب شيمار میرود بسيیاری از دانشآموزان از ریاضيیات ااتنا میكنند یا قابلیت و توانایی واقعی
خود را در ریاضيی كمتر از حد معمول نشيان میدهند؛ لذا مطالع عوامل مؤثر در یادگیری ریاضيی در ده های اخیر مورد
توا بسيیاری از صياح نظران و متتصيصيان آموزش قرار گرفت اسيت با توا ب كمبود مطالعات در كشيورمان ایران و
اهمیّت مواد آموزشيی و اثرات آن ،میایسي روش تدریس سينتی و مبتنی بر اسيتفاده از فناوری و وسيایل كمكآموزشيی،
ضيرورت داشيت تا میزان تأثیر آن را در بهبود یادگیری درس ریاضيی دانشآموزان دوره دوم متوسيط مورد بررسيی قرار
دهیم بدینمنظور فرضيی اصيلی این مطالع بر این اصيل اسيتوار اسيت ك اسيتفاده از وسيایل كمكآموزشيی در یادگیری
بهتر درس ریاضیات مؤثر است
روشها :بدینمنظور از مطالع ای با رویکرد كمّی ،ب روش شييب تجربی و طرح پیشآزمون ييييي پسآزمون با گروه گواه
اسيتفاده شيد؛ اامع آماری شيامل تمامی دانشآموزان دوره دوم متوسيط شيهرسيتان مهدیشيهر از اسيتان سيمنان هسيتند
آزمودنیها  33نفر از دانشآموزان دختر پای دوازدهم رشيت ریاضيی هسيتند ك از طریق نمون گیری دردسيترس انتتا
شييده و با انتسييا تصييادفی در دو گروه آزمایشييی و گواه قرار گرفتند گردآوری دادهها با اسييتفاده از آزمون پیشييرفت
تحصييیلی معلمسيياخت با مالحظات تأمین روایی و پایایی ،انجام شييد برنام آموزش بعد از رواسييازی پروتکل مداخل  ،با
استفاده از وسایل كمکی در  12الس 2ساعت ب صورت هفتگی بر روی گروه آزمایش اارا شد
یافتهها :برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل كواریانس وندمتریری (مانکوا) و تكمتریری (آنکوا) اسييتفاده شييد نتای
نشان داد ك تدریس ریاضی با كمك وسایل كمكآموزشی و استفاده از فناوری اطالعات ،در میزان فراگیری دانشآموزان
ب طور معناداری مؤثر اسيت گروهها قبل از اعمال متریر مسيتیل ،تیریباً همسيان بودند؛ اما بعد از طی دوره آزمایش بین
نمراتشيييان تفاوت معنادار دیده شيييد ك میتوان آن را ب روش آموزش مربوط دانسيييت ) (P>0.05میدار مجذور اتای
ب دسيتآمده نشيان میدهد ك  71درصيد از واریانس متریر وابسيت از متریر مسيتیل ناشيی شيدهاسيت بررسيیهای تکمیلی
نشيان داد ك در سيط تكتك دروس ،تفاوت مربوط ب مباحث میاط متروطی ،و دایره ،معنادار اسيت ) )P>0.01بدین
معنا ك نمرات پسآزمون میاط متروطی و دایره در گروه آزمایش ب طور معناداری باالتر از گروه گواه بوده ك حاكی از
تيأثیر مثبيت برنيامي ميداخلي اسيييت همتنین بيا تواي بي نمرات مجيذور اتيا ،میتوان گفيت كي در آزمون میياط متروطی
29درصيد و در آزمون دایره 66درصيد ترییرات ،ناشيی از تأثیر برنام تدریس ب كمك وسيایل كمكآموزشيی و فناوری
اطالعات است
نتيجهگيری :در مجموع ،یافت ها نشان داد ك آموزش ب كمك وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات میتواند از طریق
سهولت انتیال مطال درسی ،تسهیل اریان یادگیری و پایداری آموخت ها ،افزایش انگیزه یادگیری ،افزایش نمرات و
بهبود مهارت حل مسأ ل باعث پیشرفت در یادگیری و موفییت در این درس گردد ك میتوان از این برنام ب عنوان یك
مداخل مفید و كارآمد برای بهبود یادگیری درس ریاضی استفاده كرد

مقدّمه
آینده هر اامع ای ب كیفیّت و كارآیی آموزش و پرورش آن كشور
بستگی دارد از اینروی هرو كارآیی و بهرهدهی برنام های آموزشی
مؤثر ،برتر و مفیدتر باشند؛ اامع فردا سالمت و سعادت بیشتری خواهد
یافت [ ]1خلق یك نظام آموزشيی ك قابلیت تربیت افراد برای زیستن

در اهانی متریر را داشت باشد از اولویتهای اامع مدرن است بنابراین
اای تعج نیست ك بسیاری از نظامهای آموزشی قصد دارند
فناوریهای نوین آموزشی ) (New Educational Technologiesرا در
فرآیند تدریس و یادگیری ب كارگیرند تا یك نظام آموزشی پیشرفت و
ب تب آن ملتی پیشرفت تربیت نمایند [ ]2از مهمترین شاخص های
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توسع در یك كشور ،كیفیت و كمّیت برونداد ) (Outputنظام آموزشی
است ك آن هم ب وگونگی نظام انتیال اطالعات برنام ریزی شده
آموزشی ب فراگیران و نیز بهبود فرآیند یاددهی ي یادگیری بستگی دارد
امروزه این امر را فناوری آموزشی ب مثاب پیشرفت ترین نظام انتیال
دانست ها ب یادگیرندگان ،در نظام آموزشی برعهده دارد []3
پیشرفت در حوزه علم و فنآوری ،بر روشهای تدریس و یادگیری نیز
تأثیر میگذارند؛ ب طوری ك نتای ابداعات فنآوری ،نسل ادیدی از
ابزارهای آموزشی طراحیشده را برای كمك ب دانشآموزان در یادگیری
روش غیرسنتی آشکار میسازند [ ]4فناوری اطالعات و ارتباطات
نیرویی است ك بسیاری از انب های زندگی را ترییر میدهد []5
گنجاندن آموزش فناوری در ادول برنام درسی تاریتت ای كوتاه دارد
بعضی از كشورهای آسیایی امروزه ب نوعی فناوری آموزشی را در
مجموع برنام های درسی مدارس خود لحاظ كردهاند []2
فنآوری اطالعات و ارتباطات تأثیر قابلتواهی در یادگیری دارد ك
شامل ترییر نیش فراگیران و معلمان ،مشاركت بیشتر دانشآموزان،
همساالن و افزایش استفاده از مناب خارج از متون درسی و رشد و بهبود
مهارتهای طراحی و ارائ مطال میباشد [ ]6در حال حاضر رسان های
آموزشی ازئی تفکیكناپذیر از فرایند آموزش یادگیری هستند []7
رسان آموزشی ب كلی امکاناتی اطالق میشود ك میتوانند شرایطی در
كالس ایجاد نمایند ك تحت آن شرایط ،شاگردان قادرند ،اطالعات ،رفتار
و مهارتهای ادیدی را با درك كامل ب دست آورند [ ]8پژوهشها
نشان دادهاند ك آموزش مبتنی بر وندرسان میتواند ب درك مطل و
یادداری دانشآموزان كمك كند [10ي ]9مهمترین مزیت وندرسان ای
نسبت ب شکلهای دیگر آموزش ،انعطافپذیری در ارائ مطال و
دستیابی سری ب اطالعات و فراهمسازی بازخورد است []11
بهرهگیری از فناوریهای روز در كالسهای درس ،این امکان را ب
فراگیران می دهد ك با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند و احساس
رضایت بیشتری از حضور در كالس داشت باشند []12
در فرآیند یادگیری ،میتوان از وسیل كمكآموزشی ب عنوان مکمل،
تیویتكننده و حمایتكننده آموزش استفاده كرد [ ]13توا فراگیر را
ال و در یادآوری اطالعات مهم ب او كمك كرد عالوه بر این با روشن
كردن ارتباط میان مفاهیم و اهداف ،یادگیری برای فراگیر سادهتر
میشود و در محدوده زمانی كم ،مطال بیشتری ب فراگیر منتیل
میشود []14

اهمیت ریاضی و والش های مربوط ب تدریس و یادگیری آن
دانش و مهارت در ریاضیات ب عنوان یکی از مهارتهای فردی بسیار
ضروری برای زندگی ،در اوام مدرن محسو میشود [16ي ]15ب
همین دلیل ،ریاضیات ب عنوان یك رشت اصلی در آموزش و پرورش
دوره ابتدایی ،متوسط و دورههای باالتر دیده میشود [ ]17یکی از
معضالت امروز در عرص آموزش و پرورش ،كمبود عالق دانشآموزان ب
یادگیری ،ب ویژه در دروسی وون ریاضی است ب رغم حوزههای وسی
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كاربرد آن ،ریاضی و تفکر وابست ب ریاضیات ،در سراسر دنیا امری بررن
تلیی میشود و تدریس آن هم معموالً كار ستتی ب شمار میرود []4
بسیاری از دانشآموزان از ریاضیات ااتنا میكنند یا قابلیت و توانایی
واقعی خود را در ریاضی كمتر از حد معمول نشان میدهند؛ لذا مطالع
عوامل مؤثر در یادگیری ریاضی در ده های اخیر مورد توا بسیاری از
صاح نظران و متتصصان آموزش قرار گرفت است
هدف اصلی آموزش ریاضیات ب دانشآموزان ،زمین سازی برای ایجاد و
تیویت توانمندی خوداتکایی در حلكردن مشکالت پیشرو است
بنابراین ،موادآموزشی مناس  ،برای توسع مهارتهای حل مسأل
دانشآموزان ضروری است [ ]18از نظر اورج پولیا )،(George Polia
مهمترین هدف آموزش ریاضیات اندیشیدن است و ب معلمان سفارش
می كند ك سط توانایی اندیشیدن را در شاگردان خود باال ببرند
بنابراین وظیف و مسئولیت معلمان امروزی نسبت ب گذشت ستتتر
شده است؛ دیگر نمیتوان با روشهای سنتی دانشآموزان را ب سوی
تحول پیشرفت سوق داد []19
در  50سال اخیر انبشهای اصالحات آموزشی در اهان ،ب ویژه در
آمریکا در خصوص آموزش ریاضی واود داشت است محییان همواره ب
دنبال یافتن پاستی برای پركردن خألهای یادگیری ،رف مشکالت و
كمبودهای ناشی از نیص در فرآیند تدریس و یادگیری بودهاند آنها ب
دنبال راههایی بودهاند ك تمرینات روزمره ،خست كننده و كسالتآور را
ب تجربیات یادگیری تعاملی و لذتبتش برای دانشآموزان ترییر دهند؛
طوریك مبانی اساسی و مفاهیم عمیق ریاضی را درك نمایند [ ]20از
عوامل مهم در ارائ مناس اطالعات و تسهیل فرآیند یادگیری،
بهرهگیری از رسان های آموزشی در فرآیند تدریس است [ ]21شیوع
استفاده از وندرسان ای در فعالیتهای گوناگون ب ویژه آموزش ،مدیون
قابلیتها و تواناییهای براست فناوری رایان است [ ]22این بستر ،ب
ما كمك میكند فرصتهای ادیدی برای آموزش مؤثرتر خلق كنیم
[]23
یافت های پژوهشی در مورد بررسی علل كاهش عالق اكثر دانشآموزان
دبیرستان ب درس ریاضیات و ارائ راهکارهای مفید برای كمك ب ایجاد
عالق در آنها نشان میدهند ك مؤلف هایی وون :استفاده معلمان از
روشهای تدریس سنتی و عدم آگاهی از روشهای تدریس نوین ،فعال
و برانگیزاننده ،عدم استفاده از رسان های نوین و عدم ب كارگیری
روشهای مفید در اهت ایجاد محیطی صمیمی و روحی مشاركتی در
فراگیران ،توسط دبیران ریاضی موا بیعالقگی دانشآموزان متوسط
ب درس ریاضی شده است [ ]24تركی رویکردهای ادید آموزشی و
فناوریهای آموزشی میتواند آموزش ریاضیات را با نیازهای دانشآموزان
در قرن بیست و یکم سازگارتر كند [ ]25دانشآموزان از طریق نرمافزار
آموزشی ،راهبردهای یادگیری فعالتری را در ارتباط با مفاهیم ریاضی
در زندگی روزمره تجرب میكنند [ ]26وشماندازهای تحیییاتی آینده،
آموزش ریاضی با استفاده از ربات را پیشبینی میكنند لذا پیشنهاد
میشود ك مطالعات مداخل ای دقیقتری ب منظور بررسی بیشتر تركی
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آموزش رباتیك و ریاضیات انجام شود [ ]27ك اگر یادگیری با استفاده
صحی از وسایل ارتباطی ب عمل آید ،میزان یادگیری افراد را تا %75
افزایش میدهد []28

و ارتباطات یك محیط آموزشی غنی با انواع شکل ارائ و پیکربندی در
معرض یادگیرنده قرار میدهد [ ]30در این مطالع مبتنی بر نظری
ساختوسازگرایی فرضی های پژوهش صورتبندی شده و طرح مداخل
تنظیم و اارایی شده است

مبانی نظری پژوهش
در شیوههای ادید آموزش سعی میكنند ك یادگیرنده خود ب نحوی
در تولید مفاهیم شركت داشت باشد و پیام آن برای معلمان این است
ك نزدیكترین روش را ب یادگیری فعال انتتا نمایند [ ]29ساختو
سازگرایی یکی از رویکردهای ایجاد یادگیری فعال یا ب دستآوردن
فعاالن دانش اطالعات و مفاهیم است ك معموالً نیش فعالی برای
یادگیرنده درنظر میگیرد و دانشآموز ب اای آنک فیط بشنود ،بتواند
و ب حل تمرینهای كامالً تکراری و عادی بپردازد؛ باید بحث و گفتگو،
تحییق و طراحی كند ساختوسازگرایان اغل تأكید دارند ك دانش و
مفاهیم باید ب صورت ااتماعی و همراه با دیگران بنا شود و نمیتوان
آن را ب صورت انفرادی بنیان نهاد از دیگر مشتص های این دیدگاه،
یادگیری خالق و خلق مفاهیم دانشها است ساختوسازگرایان
میگویند ك كافی نیست یادگیرنده در موض فعال قرار گیرد ،بلک
معلم نیز باید او را هدایت كند دلیل ب كارگیری نظری ساختگرایی بر
این است ك ما دائماً در استجوی روشهای یاددهی و یادگیری هستیم
پیاژه ) (Piajetاز بنیانگذاران این نظری و ویگوتسکی ) )Vygotskiاز
كسانی است ك ساختگرایی از تفکرات او متأثر است؛ ب طوریك در
نظری شناختی آنان فرض بر این است ك یادگیرنده در اریان یادگیری
فعال است و دانش را خود میسازد []30
وسعت انب های علمی ساختوسازگرایی و طراحی آموزشی میتواند
رویکرد بسیار مناسبی را برای توسع آموزش فراهم آورد مریل )(Meril
میگوید ساختوسازگرایی میان رو میتواند منطق نظری مناسبی
ب منظور توسع محیطهای یادگیری قابلدسترس برای تمامی
یادگیرندگان فراهم آورد از امل این محیطها میتوان ب محیطهای
فرارسان ای ك ب یادگیرنده امکان كنترل بیشتر محیط را میدهد اشاره
كرد [ ]31یادگیری در اینجا ،تركیبی از اهداف سنتی و اشیا ب همراه
محیط یادگیری صحی است .منطق اولی برای استفاده از فعالیتهای
معتبر ب عنوان مدلی برای فعالیتهای یادگیری مناس درك ،افزایش
یافت است ك توسع از طریق نرمافزار و دانش در زمین علوم مرتبط
میباشد .ب عبارت دیگر یادگیری با كمك فناوری مولد محیط برای
توسع فراشناخت را فراهم میكند [ ]32مورگان ) (Morganس مدل
كلی تمرینمحور ،موقعیتمحور و پروژه محور را برای آموزشهای
مبتنی بر پروژه معرفی نمودهاست در مدل پروژهمحور ،دانشآموزان با
استفاده از پروژههایی ب شکلدهی و پرورش آموزشهای اساسی
مدرس ای خود میپردازند و آموزشهای ارائ شده تنها تکمیلكننده
موضوعات مورد نیاز پروژه هستند مواد موضوع مورد مطالع  ،همسو با
موضوعات پروژه تعیین میشود .امروزه آموزش مبتنی بر پروژه با
فناوریاطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار میگیرد .فناوریاطالعات

پژوهشهای مرتبط
در امر تدریس و یادگیری ،انتتا مناس

ابزارهای آموزشی و كیفیت

تدریس معلمان برای دانشآموزان اهمیت بسزایی دارد [ ]33استفاده از
فناوری الکترونیکی در آموزش درس ریاضیات ب عنوان یکی از مهمترین
و مؤ ثرترین راهبردها و سازوكارها در طراحی ابزارهای الکترونیکی و
كارهای معادل ،ابزارهای بالیوه آموزشی و پرورشی ،و همتنین تسهیل
نیشهای معلمی و ارتیای كیفیت محتوای آموزشی ب شمار میرود ب -
ندرت میتوان موضوع و فعالیتی را پیدا كرد ك در اارای بهین آن،
فناوری آموزشی از اهمیت و ضرورت برخوردار نباشد ب نظر میرسد
استفاده از فناوری الکترونیکی ،میتواند زمین های الزم برای ورود و
درگیرشدن دانشآموزان در فعالیتهای اصیل خارج از مدرس را در
میایس با تمركز برای استفاده گسترده از محتوای آموزشی فراهم نماید
[]34
محییان در پژوهشهای خود ب این نتیج رسیدهاند ك استفاده از
آموزشهای رایان ای ) (CAIب عنوان یك مکمل برنام درسی در بهبود
مهارتهای ریاضی ،از امل تسلط بر واقعیت ریاضی اثرگذار است []35
نتیج برخی از مطالعات ،تأثیر استفاده از آیپد ) (iPadب عنوان مکمل
آموزش ریاضی را برای كمك ب دانشآموزان در درك مفهوم تأیید
كردهاست [ ]36امروزه ب طور فزایندهای ،سیستمهای یادگیری مبتنی
بر رایان توسط مربیان برای تسهیل یادگیری استفاده میشود ارزیابی
وندین سیستم یادگیری ریاضی نشان میدهد ك بهرهگیری از
ظرفیتهای الکترونیکی ،سهم قابل تواهی در پیشرفت وشمگیر
دانشآموزان دارد [ ]37با استفاده از یك كارآزمایی كنترل تصادفی،
متوا میشویم دانشآموزانی ك استیمس ) (ST Mathرا بازی
میكنند ،نسبت ب همتایان گروه گواه خود ،دارای اعتیادات ریاضی
باالتری هستند و استیمس از طریق اعتیادات خود عمل میكند تا
تأثیر مثبتی در پیشرفت داشت باشد تأثیر استیمس در خودباوری
دانشآموزانی ك نمرات پیشرفت ریاضی كمتری دارند ،قویترین است
[ .]38یافت های براست توریو ) )Torioدر تحیییش ب صورت كلی ب
شرح زیر است :دانشآموزان بعد از استفاده از وسایل آموزشی از مهارت
مورد انتظار فراتر رفت اند دانشآموزان درا وهار ب رغم عملکرد ضعیف
خود در پیشآزمون ،معنای مفاهیم را درك میكنند دانشآموزان در
حل مشکالتی از قبیل استفاده از ابر ،الگوریتم تیسیم و ترسیم یا مدل-
سازی ،از راهکارهای متنوعی استفاده كردهاند و نتای پیشآزمون و
پسآزمون نشان داد؛ استفاده از مواد آموزشی ب عنوان ابزاری برای حل
مسأل  ،از  7/5درصد ب  20/9درصد رسید []18
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محییان در پژوهش خود از یك طرح پای وندگان برای آزمایش تأثیر
آموزش دستکاریشده بر محیط و عملکرد حل مسأل دانشآموزان
دبیرستانی در زمین ریاضیات استفاده كردند تحلیل دادهها نشان داد
ك دانشآموزان ب سرعت مهارتهای حل مسأل را ب دست آوردند این
مهارتها را در طی یك دوره 2ماه حفظ كردند و ب قال حل مسأل
كاغذ و مداد انتیال دادند []39
كاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در ترییر نگرش ،تثبیت و پایداری
مطال درسی ،مهارت استدالل و قدرت خالقیت و درنهایت یادگیری
فعال درس ریاضی تأثیر دارد []6؛ در حوزه استفاده از فناوری آموزشی
در ایران ،محییان گزارش دادهاند ك عملکرد دانشآموزان گروه آزمایش
ك هندس را با كمك نرمافزار ائوابرا ) (GeoGebraفراگرفت بودند،
ب طور قابل مالحظ ای بهتر از عملکرد دانشآموزانی است ك ب شیوه
سنتی آموزش دیده بودند [ ]40همتنین ریکس و همکاران (Ricks et
) alنتای مثبت و معناداری در استفاده از فناوری بر آموزش درس ابر
یافتند و میانگین اندازه اثر در مداخالت با تمركز بر توسع درك
مفهومی ،تیریباً دو برابر میانگین اندازه اثر در مداخالت با تمركز بر
توسع درك روی ای بود [ ]41وینگوم ) (Wingeomیکی از نرمافزارهای
رایان ای در ریاضیات پویا برای مبحث هندس است ك توسط معلم
استفاده میشود و تحیییات نشان داده نتای یادگیری دانشآموزانی ك
با استفاده از نرمافزار وینگوم آموزش داده میشوند باالتر از كسانی است
ك بدون استفاده از آن آموزش داده میشوند [ ]42یافت ها نشان
میدهد ك توانایی تجسم دانشآموز در مسأل هندس پس از یادگیری
مبتنی بر پروژه با استفاده از نرمافزار پویا بهتر میشود و پاسخ
دانشآموزان از پیادهسازی یادگیری مبتنی بر پروژه با استفاده از نرمافزار
پویا مثبت است [ .]43براساس مطالعات میدانی ،بین میانگین نمرات
دانشآموزانی ك از رسان ادو فلش ) (Adobe Flash mediaاستفاده
میكنند و كسانی ك استفاده نمیكنند ،تفاوت قابل تواهی واود دارد
ب عبارت دیگر ،یادگیری مبتنی بر رسان ادو فلش میتواند ب طور
مؤثری تواناییهای استدالل دانشآموزان را در مفاهیم هندسی بهبود
بتشد [ .]44همتنین مدلهای تعاملی تعلیمی ك با كمك مکع ها،
لول ها و اشیای هندس متروطی ب عنوان ابزاری برای یادگیری هندس
طراحی و ایجاد شدهاند ،ابزارهای موفیی برای مدلسازی هندس س -
بعدی و یادگیری مباحث مربوط بودهاند [ ]45براساس مطالعات انجام
شده ،پیشنهاد شده است ك معلمان باید با استفاده از ابزارهای فناوری
مانند اینترنت ،تلویزیون و فیلم ،رویکردهای اتنومتمتیك (ethno-
) mathematicsرا در آموزش و یادگیری هندس ب عنوان مواد ،مناب و
زمین یادگیری در نظر بگیرند [ ]46همتنین در مطالع ای ك در آن
مزیت طرح درسهای مبتنی بر موبایل بر پای حل مسأل مشاركتی
( )Collaborative Problem Solvingفرهنگ محور بومی ،با آموزش موارد
درسی انجام شد و ارزیابی درس هندس دانشآموزان از طریق فراهم
نمودن شیوه یادگیری دیگری برای این درس با از میان برداشتن موان
زمان و فضای یادگیری از طریق یادگیری با استفاده از موبایل صورت
گرفت؛ نتای پژوهش نشان داد ك تركی نمودن فرهنگ

آتایال ) (Atayalبا یادگیری مبتنی بر موبایل بر پای حل مسأل مشاركتی
( ،)CPSتأ ثیر مثبت معناداری بر یادگیری درس هندس در دانشآموزان
بومی دارد [ ]47محییان مکزیکی یك برنام واقعیت افزوده را برای
دانشآموزان طراحی كردهاند تا اصول اولی هندس را تمرین كنند و یك
برنام مشاب ك شامل اهداف یادگیری یکسان و محتوای مستیر در یك
محیط یادگیری مبتنی بر و برای بررسی تأثیر نوع فناوری بر انگیزش
است ،نتای ب دست آمده نشان داده است دانشآموزانی ك از محیطهای
آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده استفاده میكنند؛ نمره باالتری در
میایس با آزمون پسآزمون ،نسبت ب افرادی ك از برنام تحت و
استفاده میكنند ،دارند و محیط یادگیری واقعیت افزوده در میایس با
محیط یادگیری تحت و در مدارس دولتی ،برای یادگیری مؤثرتر بود
یافت های تحییق نشان میدهد فناوری واقعیت افزوده میتواند ب عنوان
یك محیط یادگیری مؤثر برای كمك ب دانشآموزان در استفاده از اصول
اولی هندس مورد بهرهبرداری قرار گیرد []48
لذا با توا ب كمبود مطالعات در كشورمان ایران و اهمیّت مواد آموزشی
و اثرات آن ،میایس روش تدریس سنتی و مبتنی بر استفاده از فناوری
و وسایل كمكآموزشی ،ضروری ب نظر میرسد تا میزان تأثیر آن را در
بهبود یادگیری درس ریاضی دانشآموزان دوره دوم متوسط بررسی
نماید در نهایت ،یافت های پژوهش میتواند ب دبیران ،مدیران،
كارشناسان و دست اندركاران حوزه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش
كمك كند بدینمنظور فرضی اصلی این مطالع بر این اصل استوار است
ك استفاده از وسایل كمكآموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
مؤثر است ب عبارت دیگر ،میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی ك در
كالسهایشان از مواد و وسایل آموزشی در امر تدریس استفاده میشود
در میایس با دست دیگری از دانشآموزان ك در آموزش از این امکانات
استفاده نمیكنند ،بیشتر است

روش تحقيق
توصیف روش پژوهش :پژوهش حاضر با توا ب ماهیت موضوع ،روش
گردآوری دادهها و طرح پژوهش ك درصدد میایس تأثیر استفاده از
وسایل كمكآموزشی و تدریس سنتی در محیط واقعی مدارس است ،در
قلمروی پژوهشهای شب تجربی قرار میگیرد ك با استفاده از طرح
پیشآزمون ي پسآزمون با گروه گواه انجام شده است
اامع آماری و نمون  :شامل تمامی دانشآموزان دوره دوم متوسط
شهرستان مهدیشهر از استان سمنان است آزمودنیها  33نفر از
دانشآموزان دختر پای دوازدهم رشت ریاضی هستند ك از طریق
نمون گیری دردسترس انتتا

شده و با انتسا تصادفی در دو گروه

آزمایشی و گواه قرارگرفتند البت قابلذكر است ك شهرستان مذكور
دارای  10دبیرستان دوره دوم متوسط است ك همکار نویسنده اول
میال در دو دبیرستان دختران آن مشرول ب تدریس است و یك كالس
از هر دبیرستان ،ب صورت تصادفی ب عنوان كالس آزمایش و گواه در نظر
گرفت شدهاند.
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انتتا محتوا :برای این منظور ابتدا از بین پای و رشت های تحصیلی
دبیرستانهای دوره دوم موردنظر ،یك پای و رشت انتتا شد (پای
دوازدهم رشت ریاضی) ،از مجموع دروس ریاضی آن رشت یك درس
ب صورت تصادفی برگزیده شد (هندس  )3و از بین موضوعات مطرح شده
در آن درس ،با توا ب محدوده زمانی اارا ك س ماه اول سال تحصیلی
است ،وهار مبحث اول كتا (ماتریس ،دترمینان ،میاط متروطی و
دایره) برای اارای برنام های آموزشی انتتا شد.
ابزار و فنون گردآوری دادهها :محتوای مورد استفاده در این پژوهش،
كتا هندس  3پای دوازدهم ریاضی و برای هركدام از مباحث ب شرح
ذیل است:
مبحث ماتریس :برای تدریس این مبحث ابتدا از یك تابلوی وایتبرد
) (Whiteboardو تعدادی آهنرباهای همشکل ب تعداد مساوی برای
نشاندادن سطر و ستونها استفاده شد تا با مفهوم كلی ماتریس و اازای
آن آشنا شوند و سپس از فیلمهای آموزشی مربوط ك با استفاده از
دیتاپروژكتور ) (Data projectorكالس ب نمایش درآمد ،برای یادگیری
بیی مطال ؛ در ادام نرمافزار متل ) (MATLABك پردازش اطالعات را
ب كمك ماتریسها انجام میدهد ب دانشآموزان معرفی شد ك زیبایی
و راحتی كار با این نرم افزار باعث ایجاد ذوق فراوانی در دانشآموزان
گردید
مبحث دترمینان :برای تدریس این مبحث نیز عالوه بر فیلم آموزشی،
نرمافزار میپل ) (Mapleو ماشینحسا مهندسیالجبرا (Algebra
) Engineering Calculatorي كاملترین ماشین مهندسی اهان ي ك
بسیار راحت دترمینان میگیرد و عملیاتهای متتلف از امل فراخوان
ماتریس ،ضر ماتریس در ماتریس ،وارون ماتریس و محاسب ضر
عدد در ماتریس را انجام میدهد معرفی شدند
میاط متروطی و دایره :برای تدریس این مبحث ابتدا از متروطهای
دستساخت دانشآموزان از كاغذ و خمیر بازی ،ك الس قبل نحوه
ساخت آن دركالس تشری شده بود استفاده گردید و ب كمك تیغ
) (cutterو برشهایی در اهات متتلف شکلی ك نشاندهنده فصل
مشترك صفح و متروط بود ب طور واض توسط خود فراگیران تشری
و آموخت شد ك یکی از این برشها نشاندهنده دایره بود از فیلم
آموزشی هم اهت تکمیل فرآیند یادگیری و تثبیت آن استفاده شد
روند اارا :ب منظور الوگیری از غیرطبیعی و تصنعیشدن اریان
پژوهش ،دانشآموزان شركتكننده در طرح ،ب طور مستییم در اریان
اهداف پژوهش قرار نگرفتند و بدینوسیل اثرات واكنشی این پدیده
كنترل گردید همتنین انتتا محیطهای واقعی كالس ب صورت
طبیعی برای مطالع و عدمترییر در وضعیت دانشآموزان حساسیت
خاصی را در آنها نسبت ب آزمایش و موضوع مورد مطالع ایجاد نکرد
در صورت مجاورت مکانی آزمودنیها ،تبادل اطالعات میان آنها رخ
میدهد ك با بودن فاصل مکانی مناس بین مدارس این امکان نیز
تیریباً از بین رفت و نیز ،احتمال ایجاد رنجش اخالقی و تضعیف روحی
فراگیران گروه گواه تا حد ممکن كاهش یافت []49

برنام مداخل ب لحاظ روایی محتوایی توسط متتصصان بررسی شد ب
این منظور ،فهرستوارسی مرتبط با اهداف آموزشی و فعالیتهای
مربوط در اختیار س متتصص قرار گرفت مطابق الگوی تعیین روایی
محتوایی الوش  ،اهداف آموزشی ب صورت طیف لیکرت ( )Likertبا س
گزین «ضروری»« ،مفید ولی غیرضروری» و «غیرضروری» ارزیابی شد
پس از انجام تعدیلهای الزم ،میانگین روایی محتوا نشانگر وضعیت
مناس پروتکل تدوینشده بود فرایند آموزش ب این صورت بود ك ب
مدت س ماه ،هرماه  4الس و هر الس ب مدت  90دقیی و با استفاده
از محتوای آموزشی كتا هندس پای دوازدهم ریاضی ،با تمرینها و
تکالیف مناس برای دانشآموزان انجام شد .دبیر مربوط  ،كتا
آموزشی ،سرفصل درس تدریس شده و تعداد السات تدریس در هر دو
كالس یکسان بود گروه آزمایش درس را با كمك وسایل كمك آموزشی
و فناوری اطالعات و گروه گواه درس را با روش سنتی و معمول
فراگرفتند برای میایس دو روش سنتی تدریس و تدریس با استفاده از
وسایل كمكآموزشی از آزمون معلمساخت استفاده شد پسآزمون از
مباحث ماتریس ،دترمینان ،میاط متروطی و دایره كتا هندس
دوازدهم ریاضی برگزار گردید.خالص محتوای السات موردنظر در
ادول  1آمده است.

نتایج و بحث
تحلیل دادههای ام آوری شده مربوط ب متریرهای مورد بررسی ،در
دو بتش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد در ادام ابتدا شاخصهای
آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متریرهای اصلی
پژوهش در دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحل پیشآزمون و
پسآزمون ،برای نمره آزمونهای ماتریس ،دترمینان ،میاط متروطی و
دایره در ادول  2آمده است در بتش آمار استنباطی هم از آزمون
تحلیلكواریانس وندمتریری ( )MANCOVAو آزمون تحلیلكواریانس
تكمتریری ( )ANCOVAو آزمون باكس ) (Box Testو آزمون لون
) (Leveneʾs testاستفاده شد با توا ب ادول  ،2میانگین نمرات گروه
آزمایش در تمامی متریرها پس از برنام مداخل استفاده از وسایل
كمكآموزشی و فناوری اطالعات در پسآزمون ،در میایس با گروه گواه،
افزایش داشت است ب منظور تعیین اثر گروه بر اندازه پسآزمون و
بررسی میزان تأثیر تدریس ،پس از حذف اثر پیشآزمون بر نمرات پس-
آزمون ،از آزمون تحلیل كواریانس تكمتریری و وندمتریری استفاده
شد پیش از استفاده از تحلیل كوواریانس وندمتریری ،ابتدا مفروض -
های آزمون امباكس ( )M Box’sبرای تعیین همگنی ماتریسهای
كوواریانس و آزمون لون برای تعیین همگنی واریانسهای خطا آزمون و
تایید شد
نتای آزمون شاپیرو ي ویلك ( )Shapiro-Wilk testنشان داد ك توزی
نمرات مؤلف های متریر وابست شامل مباحث ماتریس ،دترمینان ،میاط
متروطی و دایره كتا هندس  ،از حالت نرمال انحراف قابل تواهی
ندارد (.)P<0.05
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ادول  :1خالص محتوای دوره آموزشی برای گروه آزمایش
Table 1: Summary of course content for the experimental group

الس

مباحث آموزشی

)(Meeting

اول

First

)(Educational Topics

ي آشنایی با ماتریس و اعمال روی آن از قبیل (ام و ضر یك عدد در ماتریس) و خواص مهم آن
Introduction to the matrix and its applications such as (addition and multiplication of a number in the matrix) and its
important properties

ي آشنایی با ضر ماتریس در ماتریس و خواص ضر آن

دوم و سوم
Second & third

وهارم

Fourth

Introduction to Matrix Multiplication in the Matrix and its Multiplication Properties

ي تعیین میزان یادگیری دانشآموزان /اارای پس آزمون از مطال ارائ شده
Determining the amount of student learning / post-test performance of the presented material

پنجم تا هفتم
Fifth to seventh

ي آشنایی با مفهوم ماتریس وارون و دترمینان

Introduction to the concept of the Inverse Matrix and

Determinant

ي نحوه حل دستگاه های دو معادل دو مجهولی با استفاده از ماتریس وارون
How to solve two equilibrium equations using inverse matrices

ي آشنایی با كاربردهای دترمینان

Understanding the applications of
determinant

ي آشنایی با دستور ساروس برای محاسب دترمینان ماتریس های 3×3
Familiarity with the Saros command to calculate the determinants of 3 * 3 matrices

ي تعیین میزان یادگیری دانشآموزان /اارای پس آزمون از مطال ارائ شده

هشتم

Determining the amount of student learning / post-test performance of the presented material

Eighth

نهم تا یازدهم
Ninth to eleven

ي آشنایی با میاط متروطی

Introduction to conic

sections

ي آشنایی با دایره ،معادل آن و تبدیل معادل ضمنی دایره ب استاندارد
Introduction to ircle, its equation and conversion of circle Implicit to standard

ي تعیین وضعیت دایره و خط /دایره و دایره

ظ Determin ing the state of the circle and line and circle and

circle

ي تعیین میزان یادگیری دانشآموزان /اارای پس آزمون از مطال ارائ شده

دوازدهم

Determining the amount of student learning / post-test performance of the presented material

Twelfth

ادول :2آمارههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون یادگیری ریاضی بین گروههای آزمایش و گواه
Table 2: Descriptive statistics of the pretest and posttest of learning mathematics between the experimental and control groups
Pretest
Post-test
Group
Variable
Number
SD
M
SD
M
1.32

7.77

1.12

3.67

13

Matrix

1.13

7.65

1.16

4.31

13

Determinant

1.39

7.77

1.10

3.92

13

Conic sections

1.26

8.08

1.08

3.88

13

Circle

1.80

6.69

1.13

3.15

13

Matrix

1.56

6.81

1.21

3.50

13

Determinant

1.47

6.19

.88

3.42

13

Conic sections

1.44

6.26

1.44

3.73

13

Circle

آزمون تحلیل كوواریانس میتواند اثرات پیشآزمون را كنترل كند یکی
از شروط اارای تحلیل كوواریانس ،واود همبستگی بین نمرات
پیشآزمون (متریر كمکی) و پسآزمون (متریر وابست ) است تحلیل
همبستگی نشان داد ك بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون هم
مؤلف های متریر وابست رابط مثبت معنیدار واود دارد ) .(P<0.05یکی
دیگر از مفروض های اصلی تحلیل كوواریانس ،مفروض همگنی شی
رگرسیون نمرات در دو گروه بود ك مورد بررسی قرار گرفت بر این
اساس ،خطوط میزان و اهت شی رگرسیون نمرات پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه مشاب و بین متریر وابست و كمکی (همپراش)
آن رابط خطی برقرار بود آزمون اثرات بینآزمودنی ك در آن پسآزمون
ب عنوان متریر وابست و اثر تعاملی متریر مستیل (گروه) پیشآزمون
ب عنوان منب اثر در نظر گرفت میشود ،همگنی شی خطوط رگرسیون
نمرات در دو گروه را مورد تأیید قرار داد ( )P<0.05بر پای نتای آزمون

The
experiment

Control

لون ،واریانس خطای متریر وابست در دو گروه گواه و آزمایشی یکسان
بوده و تفاوت قابل مالحظ ای نداشت ()P<0.05
ادول  :3نتای آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس خطای گروهها در متریر
وابست
Sig.

Table3: Levene's Test of Equality of Error Variances
Variable
F
Df1
Df2

.260

24

1

1.333

Matrix

.141

24

1

2.322

Determinant

.208

24

1

1.672

Conic sections

.604

24

1

.276

Circle

همانطور ك در ادول  3دیده میشود در آزمون لون ،سط معناداری
ب دست آمده برای تمامی مباحث ،بزرگتر از آلفای  0/05است؛ بنابراین
واریانس خطای متریر وابست در بین گروهها یکسان است

كيوان صالحي ،سيده محبوبه سيدعليان

نتای

K.Salehi, S.M. Seyed Alian
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آزمون باكس برای بررسی پیشفرض برابری ماتریسهای

ادول  :4آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اثرات بین گروهی متریرهای وابست
Table 4: Test of variance analysis to examine the inter-group effects of
dependent variables

كواریانس مشاهدهشده متریر وابست در بین گروههای آزمایشی و گواه
()P<0.05؛ بنابراین تفاوت بین ماتریس واریانسيكواریانس مشاهدهشده

Sig.

F

Mean
Square

Df

برای انجام تحلیل كواریانس وندمتریری برقرار است نتای نشاندهنده

.01

.607

1.779

.088

1

.088

برقراری مفروض آزمون است ،لذا میتوان از این آزمون برای بررسی

.29

.010

8.092

6.733

1

6.733

سؤال پژوهش ،یعنی تأثیر استفاده از وسایل كمكآموزشی بر بهبود

Conic
Sections

.66

.000

38.978

8.928

1

8.928

Circle

Group

متریر وابست در گروهها ،معنادار نیست و شرط همگنی این ماتریسها

.09

.197

1.779

.846

1

.846

Matrix
Determi
nant

Source

نشان میدهد ك میدار سط معناداری بیشتر از سط آلفا است

Partial
Eta
Squared

Type III
Sum of
Squares

Depend
ent
Variable

یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دوره دوم متوسط  ،استفاده كرد
نتای
پیالیی

تحلیل كوواریانس وندمتریری با استفاده از ارزشهای اثر
)( (Pillais Traceمحافظ كاران ترین)

و

ویلکسالمبدا

)( (Wilks' lambdaرای ترین) برای هر پیشآزمون و گروه ب دست آمد
با توا ب معناداری ) )P<0.05اثرات پیالیی و ویلکسالمبدا برای متریر
مستیل (گروه) ،عمل آزمایشی بر متریرهای وابست  ،اثر معناداری داشت
است ب عبارت دیگر ،یافت های مبتنی بر تحلیلكواریانس وندمتریری
نشان داد ك با حذف اثرات پیشآزمون ب عنوان متریر كمکی (همگام
یا همپراش) {𝐹(4,17) = 10.583, 𝜌 = 0.0001, ƞ2𝜌 = 0.713} ،نمره
پسآزمون درس ریاضی گروه آزمایشی از گروه گواه ب طور معناداری
بیشتر است؛ درنتیج فرضی پژوهشی مبنی بر اینك آموزش با استفاده
از وسایل كمكآموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس
ریاضی مؤثر است ،تأیید میشود براساس این یافت ها معلوم میشود ك
تفاوتهای مواود بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در گروه
آزمایشی تنها حاصل خطا نیست و این یافت  ،تأثیر عمل آزمایشی را
تأیید میكند
میدار مجذور اتای ب دستآمده برای اثر گروه برابر با  0/713است ك

این نتای با استفاده از تحلیل كواریانسهای تكمتریری نیز پیگیری
شد پس از اطمینان از همگنی واریانس گروهها با استفاده از آزمون لون،
تحلیل كواریانس تكمتریری نشان داد در سط تكتك دروس ،تفاوت
مربوط ب مباحث میاط متروطی{𝐹(1,20) = 8.092, 𝜌 = 0.01, ،
} ƞ𝜌2 = 0.29و دایره{𝐹(1,20) = 38.987, 𝜌 = 0.0001, ƞ2𝜌 = ،
} 0.66معنادار است بدینمعنا ك نمرات پسآزمون میاط متروطی و
دایره در گروه آزمایش ب طور معناداری باالتر از نمرات پسآزمون گروه
گواه بوده ك حاكی از تأثیر مثبت برنام مداخل است همتنین با توا
ب نمرات مجذور اتا ،میتوان گفت ك در آزمون میاط متروطی 29
درصد و در آزمون دایره  66درصد ترییرات ،ناشی از تأثیر برنام تدریس
ب كمك وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات است
همانطورك نمودار  1نشان میدهد میانگین نمرات گروه آزمایش در
تمامی متریرها پس از مداخل استفاده از وسایل كمكآموزشی و فناوری
اطالعات در پسآزمون ،در میایس با گروه گواه ،افزایش داشت است و
در مباحث میاط متروطی و دایره افزایش ب طور وشمگیری قابل
مالحظ است

نشان میدهد  71درصد از واریانس متریر وابست (پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان گروه آزمایشی در درس ریاضی) از متریر مستیل (استفاده

Educational Aids

Control

از وسایل كمكآموزشی) ناشی شده است ب عبارت دیگر ،نتای از
اثرگذاری مثبت استفاده از وسایل كمكآموزشی بر بهبود پیشرفت

8.08

7.77

تحصیلی حکایت مینماید؛ ب گون ای ك پیشرفت تحصیلی گروه
آزمایشی ب طور معناداری افزایش یافت است نمرات میانگین تعدیلشده

6.19

6.26

7.65

7.77

6.81

6.69

نشان میدهد؛ افرادی ك با استفاده از وسایل كمكآموزشی ،آموزش
داده شدهاند ،در مجموع از پیشرفت تحصیلی بهتری در درس ریاضی
برخوردار شده و آموزش مبتنی بر وسایل كمكآموزشی باعث افزایش
معنادار نمرات و یادگیری آنها در درس ریاضی نسبت ب افرادی ك در
آموزششان از وسایل كمكآموزشی استفاده نشده بود ،شده است
درنتیج فرضی تحییق ،تأیید میشود با واود معنادار بودن اثر عمل
آزمایشی ،نمیتوان از روی نتای تحلیل كوواریانس وندمتریری اثر عمل
آزمایشی بر هر متریر(سطوح متریر وابست ) را ب طور تفکیکی بررسی
كرد ب منظور بررسی تك متریره اثر عمل آزمایشی ،تحلیل اثرات بین
آزمودنی مورد استفاده قرار میگیرد

Circle

Conic sections

Determinant

Matrix

نمودار  :1ترییرات میانگین در گروههای آزمایش و گواه
Fig. 1: Significant changes in the experimental and control groups

نتيجهگيری
بررسی اسناد پژوهشی نشان داد ك تاكنون در كشورمان پژوهشهای
وندانی در زمین تأثیر فناوری و وسایل آموزشی در یادگیری ریاضیات
و ب ویژه مباحث هندسی انجام نشدهاست؛ لذا در این مطالع با توا ب
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اهمیت یادگیری ریاضیات و با تأكید بر آموزش آن ،اثربتشی استفاده
از وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات در بهبود یادگیری ریاضیات
دانشآموزان دوره دوم متوسط بررسی شد یافت ها نشان داد در میایس
با تدریس سنتی ،استفاده از وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات،
تفاوت معناداری را در میزان یادگیری ریاضیات دانشآموزانی ك مبتنی
بر این وسایل آموزشدیدهاند ،ایجاد میكند این یافت ها همسو با نتای
پژوهشهای قبلی است ك بر تأثیر مثبت استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات بر یادگیری دانشآموزان دبیرستانی اذعان نموده است []50
بیشتر دانشآموزان و معلمان استفاده از وسایل كمكآموزشی را بر
سهولت انتیال مطال درسی [ ،]2تسهیل اریان یادگیری و ملموس و
پایدارساختن آموخت ها [ ،]3،6،18،37احساس رضایت بیشتر از حضور
در كالس درس [ ،]12استفاده از راهکارهای متنوع در حل مسأل [،]18
افزایش نمرات در آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی و
درسی [ ،]1،2،51دستیابی و بهبود مهارت استدالل و حل مسأل
[ ،]18،39،44و نهایتاً موفییت در درس ریاضی مؤثر دانست اند و باور
داشتند ك استفاده از آموزشهای رایان ای ،بر ترییر نگرش دانشآموزان
[ ،]6بهبود و تسلط بر مهارتهای ریاضی [ ،]35درك بهتر مفاهیم
ریاضی [ ،]18،36،41افزایش قدرت خالقیت [ ،]6سهولت و پیشرفت در
یادگیری ریاضی [ ،]37،38اعتیادات ریاضی باالتر و افزایش خودباوری
دانشآموزان [ ،]38توانایی تجسم و مدلسازی بهتر در هندس
[ ،]43،45و در نتیج عملکرد بهتر و یادگیری فعالتر
[ ]6،40،42،47،48و اذا و لذتبتش شدن درس ،مؤثرند و
دانشآموزان عالق مندند ك دبیران از این وسایل و فناوریها در تدریس
استفاده نمایند؛ لذا یکی از انب های مورد توا در بهبود یادگیری،
روش تدریس دبیر است پژوهشهای روزنشتاین و فارست (Rosenstein
) & ferestهم بر این امر تأكید دارد و روش تدریس را بر سازماندهی
مطال درسی ،استفاده از نظری های یادگیری و كاربرد فنون گوناگون
در آموزش ك مورد بحث ماست مبتنی دانست اند []20
نکت دیگری ك در میال های دیگر ،كمتر ب آن توا شده و میتواند
ازء نوآوریهای این پژوهش ب شمار آید این است ك در بحث آموزش
هندس با كمك فناوری اطالعات و وسایل كمكآموزشی با توا ب
پیشین  ،كار وندانی در ایران انجام نشدهاست و این پژوهش زمین ای
برای توا ب این امر فراهم نموده است همتنین در مدارس دولتی با
توا ب كمبود مناب مالی و نبود زیرساختهای الزم ب استفاده از
وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات توا وندانی نمیشود و در
این مطالع تالششده است با طراحی دقیق از این فرصت استفاده شده
و زمین بهرهگیری از این وسایل در كالسهای درس ریاضی برای
معلمان توای گردد
یادگیری ریاضیات ،صرفاً در كالس درس و با تالش فردی معلم ب دست
نمیآید در صورت رخدادن این امر نیز ،حداقل برای تثبیت یادگیری،
عوامل دیگری وون نیش اولیا در منزل و مدرس  ،خودباوری دانشآموز
و غیره از اهمیت ب سزایی برخوردار است محییان اشاره كردهاند ك
نیش آموزش والدین را در یادگیری فرزندان براست میكنیم و توا

میكنیم ك این امر ،ممکن است مکان مهمی برای مداخل باشد []52
از پن راهبرد مداخل ریاضی ،ابزارها و بازیهای روزمره آنالین ریاضی،
ب عنوان كمككنندهترین عامل شناخت شدند ك اولیا میتوانند در
منزل از آن بهره بگیرند [ ]53آرزوهای آموزشی والدین برای فرزندانشان
ب شدت با آرزوهای خود دانشآموزان همراه است ك ب نوب خود پیش
بینیكنندههای قدرتمندی از پیشرفت ریاضی هستند؛ هم ب طور
مستییم و هم از طریق تأثیر آنها بر روی واسط های مهمی مانند خود
درك ریاضی [ ]54همتنین یافت ها بر اهمیت بررسی تکالیف و دروس
فراگرفت شده دانشآموزان در مدرس  ،توسط مادران و پدران در خان
تأكید دارد [ .]55پژوهش حاضر ،همانند سایر پژوهشهای تجربی با
محدودیتهایی مواا بوده ،ك از آن امل میتوان ب عدم دسترسی
ب كالسهای دانشآموزان پسر دوره دوم متوسط ؛ كمبود یا نبود بعضی
از وسایل كمکی وون دسترسی آزاد ب اینترنت در كلی كالسها اشاره
كرد از اینرو در آینده ،انجام پژوهشهایی با هدف وارسی تأثیر استفاده
از وسایل كمكآموزشی و فناوری اطالعات در بهبود آموزش ،با توا ب
انس ،دروس ،دورهها و پای های تحصیلی دیگر یا پژوهش با استفاده از
دیگر طرحهای آزمایشی نظیر طرح وهارگروهی سالمون ك دقت و
قدرت تعمیمپذیری باالتری داشت و نیش عامل مشتب كننده
پیشآزمون را نیز كنترل میكند ،ضرورت مییابد
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شدند و همتنین از سركارخانمها عمادی و رحمانیان؛ همکاران عزیزم
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كيوان صیالحي عضييو هیأت علمی دانشييکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران است
ایشيان دارای دكترای تتصيصيی سينجش آموزش
بوده و در تيألیف و ترامي كتيا هيایی نظیر
 گسيتره و مبانی؛ اسيتانداردهایی:«روانسينجی
برای آزمونگیری آموزشيييی و روانشييينياختی؛
مدیریت كیفیت در آموزش عالی» همکاری داشييت اند انتشييار بیش از
، ونيدین میيالي بینالمللی، میيالي علمی در مجالت علمی داخلی100
 رسيال100  راهنمایی و مشياورت بیش از،انجام وندین طرح پژوهشيی
 در كارنام علمی ایشيان دیده میشيود،دكتری و كارشيناسيی ارشيد
عالق مندی مطالعاتی و پژوهشی ایشان در زمین هایی نظیر رویکردهای
 سيياخت و میزانكردن ابزارها و فنون گردآوری،نو در سيينجش آموزش
 نظمدهی مفهومی و نظریي پردازی در علوم، و مفهومپردازی،دادههييا
.رفتاری است
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