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  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

  67- 87 ـ صفحات 1391 تابستانـ  چهارمسال دوم ـ شماره 

  
 و خودکارآمدي بر ها اي چندرسانه از استفاده تأثیر پایداري و اثربخشی

  ریاضی درس تحصیلی انگیزش
  

  1* عشرت زمانی بی بی

  **محمد سعیدي

  ***علی سعیدي

  چکیده
 و خودکارآمـدي  میـزان  بـر  ارتباطـات  و اطالعـات  وريآ فـن  از اسـتفاده تـأثیر   بررسـی  هدف با، حاضر شپژوه

 .گرفـت  انجـام  ایـذه  شهرسـتان  دولتی هاي دبیرستان اول سال دختر آموزان شدان ریاضی درس تحصیلی انگیزش
 روش ابـ  دولتـی،  هاي ستاندبیر اول پایه آموزان دانش از نفر 40 پژوهش این در .بود آزمایشی شبه ،پژوهش روش
 .گرفتند قرار آزمایش و کنترل گروه دو در تصادفی روش به و شدند انتخاب اي چندمرحله اي خوشه گیري نمونه
 نامـه  پرسـش  و نظـامی  و رشـوارز  رالـف  و جروسلم ماتیاس کارآمديخودنامه  پرسش اطالعات، گردآوري ابزار

 گـروه  .شـد  اسـتفاده  آزمـایش  و کنتـرل  گـروه  دو در گیـري پی و آزمون پس آزمون، پیش جهت ولرند، انگیزشی
 روش بـه  را ریاضی درس کنترل گروه و اي چندرسانه و الکترونیکی صورت به را ریاضی درس هفته 9، آزمایش

 آزمـون  تحصـیلی  انگیـزش  و خودکارآمـدي  میـزان  نظـر  از گـروه  دو هـر  آموزش، از پس .دیدند آموزش سنتی
 گیري اندازه از استفاده با تحقیق نتایج تحلیل و تجزیه .آمد عمل به آموزش از بعد ماه دو در مجدد آزمون .شدند
 در آزمایشـی  گـروه  تحصـیلی  انگیـزش  و خودکارآمدي در معناداري تفاوت آموزش از پس که داد نشان مکرر
 را ودخـ  برتـري  آمـوزش  از پـس  مـاه  دو از بعـد  آزمـایش  گروه .) ≤ 001/0P(ایجاد شد  کنترل گروه با مقایسه
 انگیـزش  و خودکارآمـدي  بـر  هـا  اي رسانه چند از استفاده مثبتتأثیر  بیانگر پژوهش، نتایج ،بنابراین .کردند حفظ

  .بود تحصیلی
  کلیدي واژگان

  آوري اطالعات و ارتباطات ، فنانگیزش ،ریاضی درس ها، اي رسانه چند ،ریاضی کارآمديخود

                                                      
  bzamani@edu.ui.ac.ir  دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان* 

  said.saidy@gmail.com  ریزي آموزشی کارشناس ارشد برنامه** 
   amm.saedi@gmail.com کارشناس ارشد ریاضی*** 

  محمد سعیدي :نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه

  4/6/1391 : تاریخ پذیرش مقاله  10/3/1391:  تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

 شـناختی  روان ابعـاد  بـه  توجـه  ها، پدیده از گیري بهره در شرب توجه مورد مهممسایل  از یکی امروزه
 )2002( 1پینتـریچ  و لنینبرینـک  .اسـت  خودکارآمـدي  مهـم،  ابعـاد  این از یکی طور همین. است آن

 و عملکـرد  از باالیی سطح که کنند می کمک فرد به که دانند می عواملی جمله از را خودکارآمدي
 پیشـرفت  و اضـطراب  و نگـرش  در اي کننـده  تعیـین  نقـش  ونیدر عوامل این .دهد بروز را پیشرفت
 دلیـل  بـه  آمـدي رخودکا بـه  مربوط هاي قضاوت .کنند می ایفا آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی

 درونـی  انگیـزش  .اسـت  برخـوردار  خاصی اهمیت از دارد، درونی انگیزش رشد در که مهمی نقش
 صـورت  در هـم  و شـود  ایجـاد  فـرد  در عیارهام این به یابی دست براي تمایل که کند می رشد وقتی
 هـاي  تـالش  موجـب  درونـی  عالقه این کند، پیدا دست مثبت خودسنجی به فرد نتیجه، به یابی دست
 از یکـی  .)1388 کـدیور، ( شـود  مـی  محیطـی  هـاي  پـاداش  حضـور  بـدون  و مـدت  طـوالنی  در فرد

 ریاضـی  خودکارآمدي اورهايب هستند، آن روي بر تحقیق پی در شناسان روان امروزه که باورهایی
 اســت تحصــیلی عملکــرد و رشــته انتخــاب در کارآمــدي هــاي نگــرش قــدرت معــرف کــه اســت

  ).2،2000زیمرمن(
 در را دقـت  و پشـتکار  الگـوبرداري،  که داد نشان خود هاي تحلیل از استفاده با )2003( 3شانک

تـأثیر   نحـو  بـدین  و دشـو  می کودکان خودکارآمدي ءارتقا موجب و دهد می افزایش تفریق لیمسا
 میـزان  به نسبت که هایی بازخورد که داد نشان ها بعد او .دارد آنان ریاضی مهارت سطح بر مستقیمی

 افزایش را ابتدایی مدارس کودکان خودکارآمدي انتظارات شوند، می ارایه قبلی عملکرد در تالش
 در .شـود  مـی  تفریق لیسام عملکرد در مهارت افزایش عامل خودکارآمدي، افزایش این و دهد می

 و برخودکارآمدي تري قوي اثر توانایی، به نسبت بازخورد هیارا که دریافت او بعدي، هاي آزمایش
 چنـین  را ریاضـیات  خودکارآمـدي  )2004( 4بتز و هاکت ).2003 شانک، ( دارد تحصیلی عملکرد
 بـراي  او توانـایی  به نسبت را فرد اطمینان که خاص اي هألمس یا موقعیت از ارزیابی :کنند می تعریف
 افـزایش  بـراي ، عمـل  در .دهـد  مـی  نشـان  ریاضی لهأمس یا تکلیف یک آمیز موفقیت اجراي یا انجام

 جملـه  آن از انـد،  گنجانـده  را خاصـی  راهبـرد  آمـوز  کم کودکان برنامه در خودکارآمدي باورهاي

                                                      
1. Linen Brink &Pentrich 
2. Zimmerman 
3. Hachett  
4. Betx  
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 حـل  راهبردهـاي  از یـري گ سرمشـق  عملـی،  تمرین با آسان تبحري هاي گام در ها مثال دادن سازمان

 رابطـه  ییـد أت ضـمن  )2003( 1کـالینز  .بـازخورد  و اجتمـاعی  مقایسه خودپایی، گذاري، هدف له،أمس
 در که آموزانی دانش دریافت توانایی عامل کنترل از پس و آموزان دانش عملکرد با ریاضی توانایی
  ).2001 جان، و پروین( کنند می حل را بیشتري لیمسا دارند قرار خودکارآمدي از باالتري سطح

. انگیزشـی و شـناختی اشـاره کـرد     بـه عوامـل   ،تـوان  مـی  ،عوامل مؤثر بر پیشـرفت ریاضـی   از جمله
انـد   آمـوزان اشـاره نمـوده    شناسان و مربیان از دیر باز به نقش انگیزش در موفقیت و یادگیري دانش روان

همـواره   ،آمـوزان  ي یـادگیري دانـش  و نقش آن در یادگیري و فرآینـدها ) 2002لنینبرینک و پینتریچ، (
  ).2003، 2شانک( اصلی معلمان مدارس و استادان دانشگاه بوده است  نگرانی

 و هـا  اي چندرسانه از استفاده ریاضی خودکارآمدي و انگیزه ایجاد در مهم عوامل از دیگر یکی
 قابل میزان به ،مدارس در رایانه از استفاده .تاس ریاضی آموزش در ارتباطات و اطالعات وريآ فن

 وريآ فـن بـه کـارگیري    و مـؤثر  کـاربرد  واسـطه ه بـ  .دهـد  مـی  افـزایش  را فراگیـران   انگیزه توجهی
 نیـز  معلمان و داده بروز تر سریع را خود هاي قابلیت و ها توانایی آموزان دانش ارتباطات، و اطالعات

 محصـل  خانـه  در جبورنـد م کـه  آمـوزانی  دانـش  با ارتباط و ارزیابی هاي روش خالقانه، آموزش در
آوري اطالعـات و ارتباطـات    فن .شوند می برخوردار بیشتري انتخاب حق از بخوانند، درس و باشند
 بـه  فراگیران ورود و انگیزه افزایش وسیله هب :کند تقویت راه چندین از را آموزش کیفیت ،تواند می

آوري  فـن  مربـی  تربیـت  ءاارتقـ  و اي پایـه  هـاي  مهـارت  کسـب  در تسـهیل  وسـیله  هبـ  اشـتغال،  صحنه
 بـرود،  کـار  هبـ  صـحیح  طـور  هبـ  وقتـی  کـه  است دهنده انتقال ابزاري چنین هم اطالعات و ارتباطات،

آوري  فـن  فراگیـري  بـراي  انگیـزه  .دهـد  ءارتقـا  محور آموز دانش محیط یک در را ابتکار تواند می
 و صـدا  مـتن،  کـه  اي رسـانه  نـد چ افزارهاي نرم و تلویزیون و،یوید قبیل از هایی اطالعات و ارتباطات

 آموز دانش که جو مبارزه و معتبر مضمونی ایجاد براي توانند می اند، کرده ادغام را متحرك تصاویر
 رادیـویی،  ارتبـاطی  و متقابـل  امـواج  چنـین  هـم  .بروند کار هب دهد، می دخالت آموزش یندآفر در را

 بـراي  اجـرا،  هـاي  سـنت  و رسوم دیگر و کمدي هاي نمایش نامه، نمایش ها، ترانه صوتی، هاي افکت
 .رونـد  مـی  کـار  هبـ  دروس ارایـه  در آنهـا  شـدن  درگیـر  و دادن گـوش  به آموزان دانش کردن وادار
 اینترنت به اتصال با اي شبکه کامپیوترهاي  آوري اطالعات و ارتباطات، فن نوع هر از بهتر طور همین

                                                      
1. Collins  
2. Shank 
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آوري اطالعـات و   فـن  دیگـر  تعامـل  و هـا  سـانه ر تـوانگري  ادغـام  بـا  را فراگیـران  انگیـزه  ،توانند می

 دهنـد  افـزایش  جهـان،  وقـایع  در مشـارکت  و واقعـی  جهـان  بـه  اتصـال  فرصت ایجاد با ها ارتباطات
 اقتضـایی  خودکـاري،  سـرعت،  تنـوع،  ظرفیـت،  ،کـامپیوتر  دیگـر  هاي ویژگی از .)1385 فتاحیان،(

 اهمیـت  یـادگیري   و آمـوزش  در کـه  باشـد  می اعتبار و وضوح پذیري، تمرکز پذیري، تعامل بودن،
 تعـاملی،  یـادگیري   تـر،  سـریع  و بهتـر  آمـوزش  معلـم،  نقش تغییر سبب ها ویژگی این ،دارند فراوانی

 آمـوزان  دانـش  در نفـس  بـه  اعتماد و خودکارآمدي احساس و زمان حذف و یادگیري  خودگردانی
 بـاور  تغییـر ، ریاضـی  آمـوزش  رد رایانـه  و آموزشـی  افزارهـاي  نـرم  از اسـتفاده  فوایـد  از یکی  .است
 لـذت  افزایش آن،  نتیجه که است ریاضی درس به نسبت و خود هاي توانایی به نسبت آموزان دانش

 بـه  نسـبت  ،کننـد  مـی  اسـتفاده  تکنولوژي از که آموزانی دانش .است ریاضی یادگیري براي انگیزه و
 در خـود  هـاي  توانـایی  بـه  نسبت تري مثبت نگرش داراي کنند، نمی استفاده آن از که آموزانی دانش
 ایجـاد  بـه  ،تـوان  مـی  اي چندرسـانه  مزایـاي  از ).1385 سرشـتی،  و گویـا ( هستند ریاضی لیمسا حل

 و شـاگرد  با ارتباط براي زمان افزودن مفید، غیر هاي فعالیت حذف زمان، در جویی صرفه خالقیت،
 فعـال  یـادگیري  یـادگیري،  اوتمتفـ  هـاي  سـبک  شناسایی متنوع، هاي قالب در مطالب هیارا مباحثه،
 ینـد آفر کنتـرل  ضـمن  فراگیـر  ویـژه  سـرعت  بـا  متناسـب  یادگیري تکرار، امکان  ورد،خباز با همراه

 ترکیـب  کـاربر،  بـا  دوسـویه  رابطـه  و تعامـل  برقـراري  هـا،  فعالیـت  در مشـارکت  تسـهیل   یـادگیري، 
 عملکـرد  نحـوه  دندا نشـان  کـردن،  صـحبت  و دادن گوش نوشتن، خواندن، مثل زبانی هاي مهارت
 تناسـب  .)1382 ذاکـري،  و 1386 رضـوي، ( کرد اشاره غیرانتزاعی مفاهیم آموزش  ها، پدیده برخی

 هـاي  رقابـت  از دوره بـ  و برانگیزاننده یادگیري محیط ایجاد گیرندگان، یاد هاي دينتوانم با آموزش
 آمـوزش  دیگـر  هـاي  یـت مز از ،هـا  برنامـه  نمـودن  مراتبی سلسله و )2000 همکاران، و 1هال( ناسالم
 نـه  را هـا  اي رسـانه  چنـد  از استفاده ،اي گسترده سیربر در ).1386 جعفري، و قمرانی( است اي رایانه
 از اسـتفاده  کـه  داشـته  اذعـان  بلکـه  کـرده  ارزیـابی  مثبـت  ،ویژه آموزش و معمولی تدریس در تنها
 محـیط  در سـاله  9-12 ویـژه  آمـوزان  دانـش  .اسـت  ثرؤمـ  نیـز  آموزش تیآ هاي آمد پی بر آوري فن

 هـاي  نوشـته  .دیدند آموزش نوشتاري مهارت بر کیدأت با یادگیري مهارت ارتقاي براي اي رسانه چند
 کـه  شـد  معلـوم  نیـز  گروه این معلم با مصاحبه در .است داشته توجهی قابل پیشرفت آزمایش گروه

                                                      
1. Hall 
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 ایـن  مثبـت  پیامـدهاي  ثباعـ  آنـان  انگیـزه  رفـتن  باال و یادگیري فعالیت با آموزان دانش درگیرشدن

  .است شده پژوهش
 بتوانـد  بیشـتر  کـه  روشـی  باشـد؛  انگیـرش  عامـل  یـک  توانـد  مـی  معلـم  تـدریس  روش ،بنابراین

 نـوع . کند ایجاد یادگیري براي بیشتري انگیزش تواند می ،کندب عاطفی لیمسا درگیر را آموز دانش
 در .باشـد  مـؤثر  بیشـتر  تـالش  و کار به آموزان دانش انگیزش افزایش در تواند می نیز کالس ساختار
 امـا  .کرد خواهند غرور احساس دارند، باال توانایی که آموزانی دانش رقابتی، ساختار با کالس یک
 بـا  کـالس  در .یابـد  مـی  کـاهش  انگیـزش  میـزان  است، کم آنها توانایی که آموزانی دانش مورد در

 افتـد،  مـی  اتفـاق  بسـیار  تـالش  از پـس  کـه  هـایی  شکسـت  حتـی  شکست، اثرات غیررقابتی، ساختار
 قـرار  تأکیـد  مـورد  را انفـرادي  یـادگیري  هـا،  کـالس  گونـه  ایـن  در زیـرا  نیسـت،  گر ویران چنان آن
 ).1373 برالین، و گیج( آید می پدید خودکوشی از بهبودي خود ترتیب این به .دهند می

 و درس نـات تمری کـالس،  معلـم  مطالـب،  هیـ ارا طریـق  از و بیـرون  از کـه  فشاري و روانی بار
 احسـاس  و انگیـزه  کـاهش  هـاي  راه از یکـی  نیـز  ،شـود  مـی  ایجـاد  آموزان دانش مندي توان احساس
 از کـاربر  حافظـه  بـر  فشار اثر بر بیرونی شناختی بار .است ریاضی درس در آموزان دانش در ناتوانی

 مـواد  هیارا و دهی سازمان طراحی، شیوه کیف و کم با و شود می ایجاد درسی مطالب هیارا نحوه راه
 هیـ ارا روش خـاطر  بـه  صـرفاً  بیرونـی  شناختی بار ؛دیگر عبارت به .دارد ارتباط موزشیآ محتواي و

 غیـر  و اضـافی  شـناختی  بـار  کـه  ایـن  بر عالوه اي چندرسانه .آید می وجود به یادگیرنده به اطالعات
 مـتن  صـورت  دو هبـ  عمـدتاً  کـه  یادگیري مواد و محتوا فیزیکی تلفیق با ،کند می حذف را ضروري

 البا را فعال حافظه ییآکار گیرد، می انجام )نمودار و شکل عکس،( تصویر و )گفتاري و نوشتاري(
 آزوبـل  عقیده  به .شود می فراهم پیشین اطالعات و جدید دانش پیوستن با دار معنا یادگیري و برد می

 قیسـا  و انگیـزش  طحسـ  شـود  ایجاد آموز دانش در یادگیري و درسی موفقیت احساس که هنگامی
   ).1384 شعبانی،( رسد می ممکن حداقل به بازیابی مشکل نهایت در و رود می باالتر هم او شناختی

ــایج ــا کــه دهــد مــی نشــان تحقیقــات نت  مجمــوع، در ارتباطــات و اطالعــات وريآ فــن ورود ب
 نقـش  حالـت  یـن ا در .باشند قبل از تر مطمئن و پذیرتر چالش بارآورتر، توانند می گیرندگان آموزش
 احسـاس  و یابـد  مـی  تغییـر  یـادگیري  فرآینـد  بـر  نـاظر  مـدیر  یک به علمی مطالب منبع یک از مربیان

 ).1373 نسب، سلیمانی( شود می بیشتر آموزان دانش در نفس به اعتماد و خودکارآمدي
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 ،یـادگیري  بـه  آموزان دانش عالقه فقدان پرورش، و آموزش عرصه در امروز معضالت جمله از

 نشـان  کشـورها  سـایر  و ایـران  در گرفتـه  انجـام  تحقیقـات  .اسـت  ریاضـی  چون دروسی در ویژه به
، ادعـا  ایـن  شـاهد  .دارنـد  بسیاري هاي ضعف و گریزانند ریاضی درس از آموزان دانش که دنده می

 ضـعف  کـه  دریافتنـد  محققـان  ایـن  .اسـت  )1998( همکـاران  و منوچهري و )1986( 1لستر گزارش
 لهأمسـ  حـل  در آنهـا  ضـعف  بـا  دانشـگاه  تا ابتدایی از ریاضی آموزش سطوح ههم در یادگیرندگان

 سـوم  و دوم هـاي  پایـه  در آمـوزان  دانـش  ضـعیف  بسـیار  هـاي  رتبه نیز کشور داخل در .دارد ارتباط
 تحصیلی سال در آن تکرار و )1373-74( »علوم و ریاضیات المللی بین مطالعه سومین در« راهنمایی

 عدم این ).1377 کیامنش،( است ایرانی آموزان دانش ریاضی عملکرد فضع بر شاهدي 78-1377
 تـرین  مهـم  :اسـت  شـده  داده نسـبت  گونـاگونی  عوامـل  بـه  ریاضـی  درس در آموزان دانش موفقیت

 خـود  ریاضـی  هاي دانسته کارگیري به در فراگیران توانایی عدم ریاضی، درس در موجود مشکالت
 راهبردهـاي  و هـا  استداللارایه  در ضعف ،مسأله حل و ريیادگی -یاددهی مختلف هاي موقعیت در

 ریاضـی  پیشـرفت  جـدي  مشـکالت  جمله از یادگیري هاي اختالل و غلط هاي پنداشت ته،خخودسا
 قبیـل  از ریاضـی  آموزش متخصصان مطالعات این ).1381 الهدي، علم( آیند می حساب به فراگیران

 پـی  در آنـان  .بپردازنـد  پدیـده  ایـن  شناسی آسیب هب کرد وادار را )2000( 3مونتاگو ،)1998( 2چاي
 اکتسـاب  بـر  عـالوه  ریاضی، لیمسا حل در موفقیت الزمه که دریافتند زمینه این در مطالعاتی انجام
 و مشـارکت  و تعامـل  بـردن  بـاال  و خودکارآمـدي  راهبردهاي به بودن مجهز ریاضی، مفاهیم اصول
 و ریاضـی  آموزش در ارتباطات و اطالعات وريآ نف نقش زمینه این در .است آموزان دانش انگیزه

   .است بدیل بی نقشی آموزان دانش انگیزه ایجاد و خودکارآمدي
 آمـوزان،  دانـش  از گـروه  دو عملکـرد  تفاوت پایداري )2004( همکاران و 4استیونس مطالعه در
 داده سـبت ن آنهـا  ریاضـی  خودکارآمدي سطح در معنادار تفاوت به توانایی، عامل کنترل رغم علی
 بـه  نسبت نیرومندتري احساس آموزان دانش در ها اي چندرسانه بر مبتنی آموزش کاربرد .است شده

 آمـوزان  دانـش  بـراي  مدرسـه  در کامپیوتر دادن قرار که آن ضمن کند، می ایجاد مدرسه در موفقیت
 خود تحقیق در ،)2001( همکاران و 5گز .شود می آنها در نفس به اعتماد و نفس عزت رشد به منجر

                                                      
1. Lester 
2  . Chi 
3. Montagu 
4. Stevens 
5. Goos   
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 ،آوري فـن  طریـق  از شده تقویت ریاضی هاي کالس در مشارکتی تحقیق و اکتشاف ارتقاء عنوان با

 نتـایج  .دهـد  مـی  قرار بررسی مورد را مشارکتی و گروهی کارهاي تسهیل برايآوري  فن از استفاده
 آن ايهـ  فعالیـت  و دهـد  مـی  جدیـد  شکل درس، کالس هاي تعامل به فاوا دهد می نشان وي تحقیق
   .کشد می چالش به اند کرده ادغام شان درس کالس در راآوري  فن که را معلمانی از دسته

 و نگـرش  بـر  کـامپیوتر  کمـک  بـا  ریاضـی  آمـوزش « عنوان با خود تحقیق در )1385( آور مژده
 اسـتفاده  که یافت دست نتیجه این به ،»ریاضی دوم سال دختر انآموز دانش ریاضی درس یادگیري

 یــادگیري افــزایش موجــب ســنتی تــدریس روش بــا مقایســه در ریاضــی آمــوزش در وترکــامپی از
 سنتی آموزش با مقایسه در ریاضی آموزش در کامپیوتر از استفاده ،چنین هم .شود می انآموز دانش

 پژوهشـی  )1383( جـواهري  .شـود  می درس به نسبت انآموز دانش در مثبت نگرش افزایش موجب
 هندسـه  فراگیري کیفیت بهبود در پاورپوینت کامپیوتري افزارهاي نرم از هاستفاد تأثیر« عنوان تحت
 بـا  فراگیرهـا  انگیـزش  و بـازدهی  کـه  دهـد  مـی  نشـان  آمـده  دست به نتیجه .است داده انجام» فضایی
 اثـر  بررسـی « عنـوان  تحـت  تحقیقـی ) 1385( صـدرارحامی  .اسـت  شـده  تقویت افزار نرم از استفاده

 نگـرش  و انگیـزش  تحصیلی، پیشرفت بر هیلی ون نظریه مبناي بر سههند آموزشنوین  رویکردهاي
 انآمـوز  دانـش  تحصیلی پیشرفت بین معنادار تفاوت تحقیق نتایج که است داده انجام» انآموز دانش

 را سـنتی  روش و هیلـی  ون نظریـه  مبنـاي  بر تدریس روش در انآموز دانش انگیزش و نگرش نیز و
   .دهد می نشان

 آموزشـی  افـزار  نـرم  وسـیله  بـه  که آمورانی دانش عملکرد داد نشان )1382( ريذاک تحقیق نتایج
 پیشـرفت  آزمـون  در انـد  دیده آموزش سنتی شیوه به که انیآموز دانش با مقایسه در اند دیده آموزش
 و معلـم  تعامـل  و انگیـزه  افـزایش  باعـث  چنین هم و است بوده بهتر اي مالحظه قابل طور به تحصیلی

   .است دهش انآموز دانش
 نوجـوان  800 روي بـر  کالیفرنیـا  دانشـگاه  از (2008) همکـاران  و 1ایتـو  توسـط  که پژوهشی در

 ابزارهــاي از اســتفاده بررســی بــه انجامیــد، طــول بــه ســاعت 5000 حــدود و شــد انجــام دبیرســتانی
 و اجتمـاعی  هاي شبکه حاضر حال در که رسیدند نتیجه این به آنها .شد پرداخته جدید اي چندرسانه

 ابزارهـاي  عنـوان  بـه  همراه، هاي تلفن و مکانیکی ابزارهاي و آنالین هاي بازي ویی،یوید هاي سایت
 و هسـتند  مسـتقل  هویـت  و استقالل به رسیدن پی در امروز جوانان هستند؛ جوانان فرهنگ در ثابت

                                                      
1. Ito  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1391 تابستان/ مچهارشماره /  دومسال  /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فصلنامه فن/ 74

 
 اجتمـاعی  هنجارهـاي  بـا  تـا  آورده وجـود  بـه  جوانـان  بـراي  را جدیدي هاي فرصت دیجیتالی جهان

  .کنند کشف را خود عالقه مورد چیزهاي و درآمیزند
 آمـوزش  وزارت از )1389، پور سلیمان از نقل به ، 2010( جاسچیک توسط فراتحلیل گزارش یک

 ارایـه  »سـنتی  روش بـا  الکترونیکـی  آمـوزش  تـأثیر  مقایسـه « عنـوان  تحت متحده، ایاالت پرورش و
 تحصیلی مختلف سطوح در ،2008 تا 1996 هاي سال پژوهشی هاي یافته شامل گزارش این .گردید

 هـاي  یافتـه  .شد می شامل را آنالین روش به آموزش با ارتباط در تجربی مطالعه 1000 از بیش و بود
ــادگیري در آمــوزان دانــش کــه اســت آن از حــاکی فراتحلیــل ایــن ــا ی ــه نســبت آنالیــن روش ب  ب
 حـاکی  چنـان  هم نتایج. داشتند ريبهت عملکرد بودند دیده آموزش سنتی روش به که انیآموز دانش

 به الکترونیکی آموزش( ترکیبی آموزش از بیشتر تنهایی به الکترونیکی آموزش تأثیر که بود آن از
 چنـد  اسـاس  بـر  کـرد،  بیـان  گزارشـی  طـی  )2005( 1ویلمز .باشد می )چهره به چهره آموزش همراه
  .میزان یادگیري افراد داشته است و انگیزه بر مثبتی اثر رایانه از استفاده شده انجام تحقیق

 بـر  آموزشـی هـاي   اي چندرسـانه  از اسـتفاده تـأثیر   بررسـی  تحقیـق،  این اصلی هدفدر همین راستا 
 دبیرسـتان  اول سـال  در ریاضـی  درس یادگیري در آنان تحصیلی انگیزش و ریاضی خودکارآمدي

 :شدند حمطر زیر يها فرضیه ،هدف این به رسیدن براي که است ایذه شهرستان در
 موجـب  معمـول  و یسـنت  روش با سهیمقا در یاضیر آموزش در ها اي چندرسانه از استفاده .1

 .شود یم انآموز دانش در آن پایداري و خودکارآمدي شیافزا
 موجـب  معمـول  و یسـنت  روش با سهیمقا در یاضیر آموزش در ها اي چندرسانه از استفاده .2

  .شود یم انآموز دانش در آن پایداري و یلیتحص انگیزش شیافزا

  روش 

 محقق چون .است )آزمایشی شبه( تجربی هاي پژوهش قلمر در و کاربردي تحقیقات نوع از، تحقیق
 شـده  ریزي برنامه قبل از مدارس درس هاي کالس و ندارد کامل آزادي نظر مورد نمونه انتخاب در

 بـه  نسـبت  درس ایـن  رد انآمـوز  دانش تحصیلی افت و بوده ریاضی دبیر پژوهشگر چنین هم .بودند
 یـادگیري  در پـایینی  انگیـزه  انآمـوز  دانـش جـایی کـه    از آن وکـرده   مشـاهده  بیشتررا  دروس سایر

 شـامل  پـژوهش،  نیـ ا يآمـار  جامعـه  .شـد  انتخاب آزمایشی شبه روش دلیل، این به ،داشتند ریاضی

                                                      
1. Willemes 
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 در 1388-89 یلیتحصـ  سـال  در کـه بـود   یدولتـ  يهـا  رسـتان یبد اول سـال  دختـر  آمـوز  دانش 450

 گیـري  نمونـه  روش بـه  کـه  بـود  نفـر  40 شامل آماري نمونه .بودند لیتحص به مشغول ذهیا شهرستان
 انتخـاب  شیآزمـا  گـروه  عنـوان  بـه  نفر 20 و کنترل گروه عنوان به نفر 20 اي، مرحله چند اي خوشه
 دو تند،داشدختر  اول سال انآموز دانش که هایی دبیرستان فهرست از ا ابتد که صورت بدین .شدند

 بـه  دبیرسـتان  دو از کـالس  یـک  بعـد،  مرحله در سپس، و شد انتخاب تصادفی صورت به دبیرستان
 انآمـوز  دانـش  و آزمـایش  گـروه  در دبیرسـتان  یـک  انآمـوز  دانش .شدند انتخاب تصادفی صورت
نمونه مورد نظر از نظـر سـطح فرهنگـی و سـطح سـواد       .گرفتند قرار کنترل گروه در دیگر دبیرستان

هـاي   همـین منظـور بـه عنـوان متغیـر      ین تقریباً مشابه بوده و تفـاوت زیـادي بـا هـم نداشـتند، بـه      والد
 آزمـون  پـیش  نمـرات  :شـامل  شـد،  کنترل آنها اثر که گر مداخله متغیرهاي. گر حذف شدند مداخله
 و اسـتفاده  کوواریـانس  تحلیـل  از آنها اثر کنترل براي که بودند تحصیلی انگیزش و مديآخودکار
 يتـأثیر  هـا  فرضـیه  معنـاداري  بر کدام هیچ شده منظور گر مداخله متغیرهاي میان از که شد مشخص
 متغیرهـاي  عنـوان  بـه  قبـل  سـال  معـدل  و هوشـی  بهـره  متغیرهـاي  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم .نداشتند
 از نشـان  و بـوده  05/0 از بیشـتر  واریـانس  تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  نیـز  پژوهش در دیگر کننده مداخله
  .شدند کنترل ها متغیر این اثر و بوده گروه دو بین در متغیر دو ودنب مساوي

 یـک  کـه  آمـوزان،  دانـش  خودکارآمـدي نامه  پرسش :پژوهش عبارت بودند از برايابزارهاي الزم 
 تهیـه  را آن )1385 رجبـی،  از نقـل  بـه  ،1995( شـوارزر  و جروسلم نظامی،بود که  سؤالی ده مقیاس
 یافتـه   تقلیـل  مـاده  ده به بعدي هاي نظر تجدید در که بوده ماده بیست ملشا نامه پرسش این .اند کرده
 کامالً هاي گزینه شامل و بوده لیکرت مقیاس در آزمون ).1996 شوارزر، و جروسلم نظامی،( است

 را نمـره  5 تا 1 از ترتیب به که باشد می مخالفم، کامالً و مخالفم کمی ندارم، نظري موافقم، موافقم،
 ایـن  .بود خواهد 50 حداکثر و 10 شوندگان آزمودن توسط شده کسب نمره حداقل .یردگ برمی در

 و افسـردگی  بـا  و مثبـت  همبسـتگی  بینـی  خـوش  و نفـس  عزت با و بود مناسب روایی داراي آزمون
 تحلیـل  روش ازایـن آزمـون،    سـازه  روایـی  تعیـین  بـراي  کدیور. اشتد منفی همبستگی ،اضطراب

 هـاي  پرسـش  همـه  ارزشـی  بـار  و شـده  تشکیل عامل دو از سنجش ابزار .است کرده استفاده عاملی
 مطلـوب  حـد  درنامه  پرسش االتؤس میان تفکیکی ضریب .بود قبول قابل حد در ها عامل به مربوط
 امینـی  و )1385( رجبـی  .دهد تشخیص را خودکارآمدي واریانس 45/0 است قادر ابزار این و بوده

 .آوردنـد  دسـت  بـه  77/0 و 80/0ترتیب  به کرونباخ آلفاي از استفاده با را نامه پرسش پایایی )1381(
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 هـم  خودکارآمـدي نامـه   پایـایی پرسـش   .هاسـت  آزمودنی واقعی هاي نمره بینی پیش به قادر بنابراین
   .شد برآورد 70/0 کرونباخ آلفاي از استفاده با پژوهشگر توسط
 ایـن  .شـد  اسـتفاده  ولرنـد  نگیـزش انامـه   پرسـش  از، انآمـوز  دانـش  تحصـیلی  انگیزش سنجش براي

 مخـالفم،  مخالفم، نسبتاً مخالفم، کامالً( لیکرت طیف هفت با پاسخ بسته الؤس 28 شاملنامه  پرسش
 (1) نمره ترین کمنامه  پرسش این در .بود )موافقم کامالً موافقم، بسیار موافقم، مخالفم، نه موافقم نه
 (1379) باقري چنین هم .شد داده موافقم کامالً گزینه به (7) نمره بیشترین و مخالفم کامالً گزینه به

 روش بـه  پایـایی  ضـریب  .اسـت  نمـوده  ییـد أت ،عاملی تحلیل روش به را نامه پرسش این سازه روایی
 ،73/0 بیرونـی  انگیـزش  ،78/0 درونـی  انگیـزش  بـراي  ترتیـب  به )کرونباخ يآلفا( درونی سانی هم
نامـه   پرسش کل نمره پژوهش این در .است شده گزارش75/0نامه  پرسش کل و ،72/0 انگیزشی بی
  . است شده گرفته نظر در

غییـرات کتـاب درسـی بـود،     ت آخـرین  بـا  مطـابق افزار آموزشی درس ریاضی که  براي آموزش، نرم
 اضافه هاي تمرین درسی، کتاب متن داراي افزار نرم این .شد می نصب رایانه روي برکه  داستفاده ش

 لیمسـا  سـپس  .بـود  ابتـدا  در مفاهیم توضیح براي متحرك تصویر و صدا رسی،د کتاب تمرینات بر
 بـه  و داشـته  تعـاملی  جنبه افزار نرم .کرد می مطرح را تر مشکل لیمسا ترتیب همین به ورا ارایه  ساده
 اجـرا  بـه  مرحلـه  سـه  در مطالعـه  .داد مـی  تمرینـات  بـه  جواب از پس را الزم بازخورد انآموز دانش
 دبیـر  از تحقیـق،  نتـایج  در انمحققـ  شخصی نظر و مداخله از جلوگیري براي اول لهمرح در :درآمد
 نظـر،  مـورد  طـرح  بـا  آزمایش گروه ریاضی درس دبیر آشنایی جهت که شد گرفته کمک ریاضی
 دبیـر  بـه  ،بود شده تهیه اي چندرسانه افزارهاي نرم قالب در الکترونیکی صورت به که درس محتواي
   .شد داده افزار نرم از استفاده براي الزم هاي راهنمایی و شد داده آموزش

 اجـرا  بـه  از قبـل  .شـدند  آشـنا  افزارهـا  نـرم  بـا  کـار  نحـوه  و کامپیوتر با انآموز ، دانشدوم مرحله در
 عمـل  بـه  انآمـوز  دانـش  از تحصـیلی  انگیـزش  و خودکارآمدي هاي آزمون پیش آموزش، گذاشتن

 اسـت  ذکـر  بـه  الزم .نمودند دریافت را نظر مورد هاي وزشآم هفته 9، گروه دو انآموز دانش .آمد
 بـه  آزمـایش،  گـروه  .شـد  تـدریس  گـروه  دو هـر  براي ریاضی کتاب از فصل، دو مدت این در که

 را آمـوزش  معمول و سنتی روش به کنترل گروه و دیدند آموزش ریاضی آموزشی افزار نرم کمک
 کـالس  در نخستین هاي هفته در پژوهشگر طرح، اجراي از یافتن اطمینان منظور به .نمودند دریافت
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 آزمــون و انگیــزش آزمــون آمــوزش، یــافتن پایـان  از پــس .داشــت حضــور آزمایشــی گـروه  درس

   .درآمد اجرا به کنترل و آزمایش گروه روي خودکارآمدي
 هـاي  اي چندرسـانه  کمـک  بـه  آمـوزش تـأثیر   تـداوم  بررسی جهت پیگیري آزمون، سوم مرحله در

 فراهـانی،  و عریضـی ( شـد  تعیـین  مـاه  دو پیگیـري  مطالعه براي زمان مدت .درآمد رااج به آموزشی
 بـر  ریاضـی،  تحصیلی انگیزش و خودکارآمدي آزمون شده، تعیین زمان مدت پایان از پس ).1384
   .درآمد اجرا به گروه دو هر روي

و در سـطح آمـار   ها، در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحـراف معیـار    در توصیف و تحلیل داده
  .استفاده شدگیري مکرر  اندازهاستنباطی از تحلیل واریانس با 

  ها یافته

 از یـک  هـر  .درآمـد  اجـرا  بـه  کنتـرل  و آزمـایش  گروه دو روي بر پژوهش شد، بیان که طور همان
 و خودکارآمـدي  آزمون براساس )پیگیري آزمون و آزمون پس آزمون، پیش( نوبت سه در ها گروه

 اثربخشـی  مـورد  در بتوان آمده دست به هاي اندازه براساس تا ،شدند گیري اندازه لیتحصی انگیزش
 بـه  بخشـی  عینیـت  بـراي  قسـمت  ایـن  در رو ایـن  از .نمـود  داوري ها اي چندرسانه کمک به آموزش
  .شود می استناد پراکندگی و مرکزي هاي شاخص به ها گروه از یک هر وضعیت

 موجـب  معمول و یسنت روش با سهیمقا در یاضیر آموزش در ها يا چندرسانه از استفاده: اول فرضیه
   .شود یم انآموز دانش در آن پایداري و خودکارآمدي شیافزا

آزمون و  آزمون، پس هاي آزمایش و کنترل در پیش میانگین و انحراف معیار خودکارآمدي گروه .1جدول 
 پیگیريآزمون 

  موقعیت 
  گروه

  ريپیگی آزمون  آزمون پس  آزمون پیش
  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین

  20/4  54/43  92/3  60/45  53/5  67/36  آزمایش
  24/4  45/38  28/5  40/39  38/4  45/38  کنترل

  
 3 در کنترل و آزمایش هاي گروه در را خودکارآمدي معیار انحراف و میانگین، 1 جدول
 نمرات بین ،دهد می نشان جدول نتایج .دهد می نشان پیگیري و آزمون پس آزمون، پیش موقعیت
  .)آزمایش گروه نفع به( دارد وجود تفاوت کنترل و آزمایش گروه پیگیري و آزمون پس
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آزمون و پیگیري خودکارآمدي  آزمون، پس هاي پیش گیري مکرر نمره نتایج تحلیل واریانس با اندازه .2 جدول

 گروه آزمایش و کنترل

  ريشاخص آما
  منبع تغییرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  001/0  09/14  700/326  1  700/326  آموزش اثر
  -  -  171/23  38  500/880  خطا

  001/0  05/10  31/165  1  31/165  آزمون تکرار
 با آموزش تعامل

  001/0  49/11  11/189  1  11/189  آزمون تکرار

  -  -  44/16  38  07/625  خطا
  

 برابر ها آزمودنی میان Fمقدار ،دهد می نشان ها داده شود، می مشاهده 2 جدول در که طور همان
 خودکارآمـدي  یادگیري در کنترل و آزمایش گروه دو میان تفاوت ،دهد می نشان که است 09/14
 رد آزمـایش  گروه نمره که شود می مشخص 1 جدول به توجه با .است معنادار >001/0P سطح در

 بـا  برابـر  Fمقدار با تکرار اثر .است شده کنترل گروه از بیشتر آموزش از بعد خودکارآمدي آزمون
 نمـرات  کـه  شـود  مـی  مشـخص  1 جـدول  بـه  توجه با .است معنادار >001/0P سطح در که 05/10
 اثـر  .اسـت  بـاالتر  آزمـون  پـیش  نمـرات  از کلی طور به آزمایشی گروه پیگیري آزمون و آزمون پس

 معنـادار  >001/0P سـطح  در کـه  اسـت  49/11 بـا  برابـر  Fمقدار با )آزمون تکرار آموزش( تعاملی
 تغییـرات  انـد  توانسـته  آموزشـی  مـداخالت  و آزمـون  مرحلـه  سـه  اجـراي  میان تعامل یعنی .باشد می

  .نمایند ایجاد ریاضی درس خودکارآمدي یادگیري در معنادار
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  هاي دو گروه در سه آزمون میانگینمقایسه تفاوت . 1نمودار 
  
 نشـان  را کنتـرل  گـروه  بـا  مقایسـه  در آزمـایش  گـروه  در آزمون پس تفاوت خوبی به، 1 نمودار در
 یکسـان  تقریبـاً  آزمـون  پیش در ولی است، شده حفظ تفاوت این نیز پیگیري آزمون در که دهد می
  .باشند می

 موجـب  معمول و یسنت روش با سهیمقا در یاضیر آموزش در ها اي چندرسانه از استفاده :دوم فرضیه
   .شود یم انآموز دانش در آن پایداري و یلیتحص انگیزش شیافزا
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آزمون،  هاي آزمایش و کنترل در پیش میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی ریاضی گروه .3جدول 

  پیگیريآزمون آزمون و  پس

  موقعیت
  گروه

  یريپیگ آزمون  آزمون پس  آزمون پیش
  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین

  58/3  85/145  56/4  05/146  26/3  20/113  آزمایش
  15/4  35/116  31/3  6/115  19/4  05/113  کنترل

  
 کنترل و آزمایش هاي گروه در تحصیلی انگیزش معیار انحراف و میانگین 3 جدول اطالعات

 در کنترلی و آزمایشی هاي گروه میانگین .دهد می نشان پیگیري و آزمون پس آزمون، پیش در را
 بارز تفاوت گروه دو آزمون پس نمرات میان اما .ندارند چندانی تفاوت آزمون پس و آزمون پیش

 نمرات میانگین مقایسه این بر عالوه .است آزمایشی گروه نفع به تفاوت این که شود می مشاهده
 ها اي چندرسانه کمک به آموزش اثر که است این از حاکی نیز پیگیري همطالع در گروه دو این

  .است بوده پایدار
 آن نتایج که شد استفاده مکرر گیري اندازه روش از گروه دو هاي تفاوت معناداري بررسی منظور به
  .است آمده 4 جدول در

زش و تکرار آزمون در انگیزش گیري مکرر براي بررسی اثر آمو نتایج تحلیل واریانس با اندازه. 4جدول 
  تحصیلی ریاضی گروه آزمایش و کنترل

  شاخص آماري
  منبع تغییرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  0001/0  21/27  13/594  1  13/594  آموزش اثر
  -  -  04/764  38  04/764  خطا

  001/0  67/42  07/480  1  07/480  آزمون تکرار
  001/0  32/18  8/370  1  8/370  تکرار با وزشآم تعامل

  -  -  44/13  38  9/546  خطا
  

 دهـد  مـی  نشـان  کـه  اسـت  21/27 برابـر  هـا  آزمودنی میان Fمقدار دهد، می نشان 4 جدول هاي داده
 >001/0P سـطح  در ریاضـی  درس تحصـیلی  انگیـزش  در کنترل و آزمایش گروه دو میان تفاوت
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 انگیـزش  آزمـون  در آزمـایش  گـروه  نمـره  کـه  شـود  می شخصم 3 جدول به توجه با .است معنادار

 در کـه  67/42 با برابر Fمقدار با تکرار اثر .است شده کنترل گروه از بیشتر آموزش از بعد تحصیلی
 طور به آزمایشی گروه پیگیري آزمون و آزمون پس نمراتچنین  هم .است معنادار >001/0P سطح
 32/18 با برابر Fمقدار با )آزمون تکرار آموزش( تعاملی ثرا .است باالتر آزمون پیش نمرات از کلی
 و آزمـون  مرحلـه  سـه  اجـراي  میـان  تعامـل  ،یعنـی  ؛باشـد  مـی  معنـادار  >001/0P سطح در که است

  .نمایند ایجاد ریاضی درس یادگیري انگیزش در معنادار تغییرات ،است توانسته آموزشی مداخالت
 از پیگیـري  مطالعـه  و آزمـون  پـس  و آزمـون  پـیش  در گروه دو هاي میانگین تفاوت بررسی منظور به

  .شد استفاده نمودار ترسیم

  
 گیري  بحث و نتیجه

 بـراي  بیشـتري  هـاي  فرصـت  ،اسـت  توانسـته  که امروز دنیاي در نوین هاي وريآ فن نقش به توجه با
 اصـلی  موضوع کند، منتقل یادگیري به موزشآ از را کیدأت و کند ایجاد مدار فراگیر تربیت و تعلیم
 در را پایـدار  و ثرؤمـ  یـادگیري  تکنولـوژي،  و دانـش  انفجار عصر در ،توان می چگونه که است این

 بـوده  خودکارآمـد  یادگیري در و شوند خودانگیخته بتوانند که کرد ایجاد اي گونه به انآموز دانش
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 کـاربرد  مثـل  )تعاملی( فعال هاي محیط در که دانست دبای زمینه این در .باشند داشته باالیی انگیزه و

 سـخن  بـه  .شـود  مـی  منجـر  ذهـن  در محتـوا  بازسازي به آموزش، در ارتباطات و اطالعات وريآ فن
 خـود  هـاي  توانـایی  بـه  نسبت فرد ،شود می باعث و انگیزد برمی یادگیرنده در را اي تازه رفتار دیگر،
 پـژوهش  جینتـا  .شـود  مـی  انآمـوز  دانـش  یـادگیري  انگیزه تنرف باال سبب و کند پیدا بیشتري اعتقاد
 دبودنـ  دهید آموزش ها اي چندرسانه کمک با که یانآموز دانش خودکارآمدي که داد نشان حاضر

 ایـن  بـر  عـالوه . بودنـد  دهیـ د آموزش یسنت روش به که بود یانآموز دانش از يتر مطلوب سطح در
 خـود  هـاي  مهـارت  و انگیـزه،  بـر  شـده  ایجـاد تـأثیر   کـه  داد نشـان  گیري پی مطالعه از حاصل نتایج

 ،)1384( شبیري مطالعه). 2جدول ( است داشته ادامه نیز زمان طول در آزمایشی گروه بر کارآمدي
) 2007( 1و هـردي، الیـک و زو  ) 1389(امنی و کـاردان  ض ،)1383( گلزاري تحقیق نتایج چنین هم

 و تحصـیلی  پیشـرفت  بـر  آموزشـی  افزارهـاي  رمنـ  کمـک  بـه  یادگیري که کنند می ییدأتموضوع را 
 کـه  نمـود  روشـن  را نکتـه  ایـن  پـژوهش  ایـن  چنـین  هـم  .داردتـأثیر   انآمـوز  دانـش  نفـس  به اعتماد
 ایـن  نتـایج  .شود می انآموز دانش تعامل افزایش موجب آموزشی کمک افزارهاي نرم از گیري بهره

 )1986( 5رونالـد  و لهـرر  و )1999( 4ژین و )2004 ( 3مونقان و )2005( 2کریسان تحقیقات با تحقیق
 بـازخورد  تـدریس  روش این در انآموز دانش که گفت توان می فوق نتایج تبیین در .است خوان هم

   .نمایند می استفاده ریاضی درس یادگیري براي الزم زمان از مطلوب نحو به و کرده دریافت مناسب
هـا نقـش مثبتـی در انگیـزه تحصـیلی       اي هرسان که آموزش به کمک چندنشان داد ها  تحلیل داده

، )1385(، صدرارحامی )1383(جواهري  ،)1382( امامینتایج تحقیقات . کند آموزان ایفا می دانش
تـوان   در همین راسـتا مـی  . نیز این فرضیه را مورد تأیید قرار دادند) 2005(و ویلمز ) 1390(پریشانی 

 بیشـتري  سـرعت  بـا  یادگیري که گردد سبب ،تواند یم رایانه با کار به انآموز دانش عالقهگفت که 
 و سـازي  شـبیه  اسـت،  یادگیرنـده  انگیـزه  یـادگیري،  اصـلی  محـور  کـه  جا آن از نیز و گیرد صورت
 .ایـد من ایجـاد  فراگیـران  بـراي  را هـایی  موفقیت کنجکاوي، حس ایجاد با ،تواند می رایانه از استفاده

 آموزشـی آوري  فـن  طریـق  از یـادگیري  باشـد،  خـوب  آموزشـی  طراحی که زمانی دیگر، عبارت به
 هـاي  قابلیـت  از گیـري  بهـره  علـت  بـه  دیگـر،  سـوي  از .یابـد  مـی  افـزایش  یـادگیري  و یابد می بهبود

                                                      
1. Hurday, Luck & Zu         
2. Crisan  
3. Monaghan  
4. Xin 
5. Lehrer & Randle 
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 را حـس  چنـد  زمـان  هـم  اي چندرسـانه  افزارهـاي  نرم پویانمایی، و گرافیک تصویر، صدا، گوناگون

 تـر،  جـذاب  را مطالـب  بتواننـد  کـه  کنـد  مـی  ایجـاد  انآمـوز  دانش براي را امکان این و گرفته کار به
 بیشـتر  یـادگیري  بـراي  یادگیرنـده  در انگیـزه  بـردن  بـاال  سـبب  و کننـد  دریافـت  تر کامل و تر متنوع
 پـردازش  ینـدهاي آفر اي چندرسـانه  هـاي  برنامـه  در خودکارآمـدي  راهبردهـاي  از استفاده .شود می

 هـاي  ینـد آفر گسـترش  سـبب  زمـان،  طول در راهبردها از بهینه استفاده و بخشیده بهبود را اطالعات
 خودانگیزشــی، ،مســأله حــل ینــدهايآفر تســهیل شــناختی، هــاي مهــارت انتقــال تســهیل ادراکــی،

 خـود  عبـارتی  بـه  یـا  دقـت  و توجـه  ازدیـاد  و تعمـیم  و شـناختی  ینـدهاي آفر اکتسـاب  و خودکفایی
 در آمـوزش  طول در شده ادایج اثر این شود، می یادگیري یندآفر در یادگیرندگان نمودن گر تنظیم
 یـادگیري  درآموز  دانش چون طرفی از .است مقاوم فراموشی مقابل در و ثابت تقریباً نیز زمان طول
 اعظـم  بخـش  محققـان  اعتقـاد  بـه  که جا آن از .دگرد می یادگیري تعمیق و عالقه باعث دارد؛ نقش

 و اطالعـات  آوري فن که جا آن از باز و گیرد می صورت بینایی طریق از خاطرسپاري به و یادگیري
 یـادگیري  تعمیق موجب ،است فراگیر شنوایی و بینایی حس ساختن درگیر جهت ابزاري ارتباطات

 بوده عمل و تفکر جهت ابزاري ارتباطات و اطالعات آوري فن چنین هم .دگرد می انآموز دانش در
 کیفـی  آموزش به دسترسی توسعه موجب و افزاید می انآموز دانش خالقیت و استدالل قدرت بر و

 و خسـتگی  رفـع  و آن سـاختن  پایـدار  و یـادگیري  بـه  دادن وسعت و عمق انگیزه، ایجاد در و گشته
 ایـن  و دارد مؤثري نقش ها پرسش به گویی پاسخ جهت ذهنی مهارت ایجاد و انآموز دانش کسالت

 ،توانـد  یم ژوهشپ این نتایج .شود می انآموز دانش خودکارآمدي افزایش و نفس عزت موجب امر
 بـا  تـا  شـود  واقـع  مفیـد  آموزشـی  النسـؤو م و مدیران پرورش، و آموزش ریزان برنامه معلمان، براي

 هـاي  تکنولوژیسـت  جایگـاه  و آموزشی تکنولوژي مفقوده حلقه به ها آوري فن مثبت نقش شناسایی
 هـا  آوري فـن  فیقتل بلندمدت و کوتاه هاي  ریزي برنامه در و کنند توجه بیشتري آموزش در آموزشی

   .دهند قرار نظر مد را
 سـطوح  در دیگـري  هـاي  پـژوهش  کـه  شـود  مـی  پیشـنهاد  مطالعـه،  این از حاصل نتایج اساس بر

 هـا  اي چندرسانه کمک با آموزش اثربخشی به بردن پی براي مختلف دروس در و آموزشی مختلف
 شـدن  هوشـمند  و پـرورش  و شآمـوز  در بنیـادین  تحـول  سند به توجه با و شود انجام ها رسانه ابر و

 بیشـتر  آشـنایی  بـراي  برنامـه  فـوق  هـاي  کـالس  و معلمـان  بـراي  خدمت ضمن هاي کالس مدارس،
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 پسـرانه  و دخترانـه  مـدارس  در پژوهشی است بهتر .شود برگزار رایانه با محروم مناطق انآموز دانش
  .شود مقایسه هم با گروه دو این نتایج و انجام

  منابع

 آمـوزان  دانـش  تحصـیلی  پیشـرفت  بـر  ثرؤم عمده عوامل بررسی ).1382(. لوهج حاجلو، قره امامی .1
 سـال  در آمـوزان  دانـش  و دبیـران  دیـدگاه  از انگلیسـی  زبـان  درس در شـهر  قـائم  شهرستان متوسطه
  .يسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. 1381-1382 تحصیلی

ودکارآمـدي، خـودتنظیمی و عـزت نفـس در پیشـرفت      بررسی نقـش خ ). 1381. (امینی، شهریار .2
پایـان نامـه چـاپ نشـده     . تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشـته علـوم تجربـی شـهرکرد    

 .دانشگاه تربیت معلم تهران
شـهر   هـاي  آمـوزان دبیرسـتان   یابی مقیاس انگیزش تحصیلی بین دانشرهنجا). 1379. (رباقري، ناص .3

 .ارشد، دانشگاه تربیت معلم ینامه کارشناس پایان .نتهرا
تـأثیر آمـوزش فناورانـه بـر انگیـزه      ). 1390. (عابـدي، احمـد   و سـیدابراهیم ، جعفـري  ندا، پریشانی، .4

  .16-1، )1(3، مجله مطالعات آموزش و یادگیري. آموزان شناسی دانش تحصیلی درس زیست
 کیفیـت  بهبـود  در اورپوینـت پ کـامپیوتر  افزارهاي نرم از استفاده تأثیر (1383). .جهانچهر جواهري، .5

 سـازمان  :سـنندج  ،ریاضـی  آمـوزش  کنفـرانس  هفتمـین  مقـاالت  چکیـده  .فضـایی  هندسه فراگیري
  .کردستان استان پرورش و آموزش

 پیشرفت بر سنتی شیوه و آموزشی افزارم نر کمک به آموزش تأثیر مقایسه ).1382( .اعظم ذاکري، .6
 نشـده  چـاپ  نامـه  پایان .تهران شهر 8 منطقه نماییراه اول پایه آموزان دانش ریاضی درس تحصیلی
 .تهران معلم تربیت دانشگاه

 در عمـومی  خودکارآمـدي  باورهـاي  مقیـاس  روایـی  و پایـایی  بررسـی  ).1385. (غالمرضـا  رجبی، .7
 .99 -114، )2و1(2 تربیتی، نوین هاي اندیشه مجله. دانشجویان

 .انتشارات دانشگاه اهواز: وازاه. مباحث نوین در فناوري آموزشی). 1386(رضوي، عباس  .8
رشد  .مشکالت موجود و نقش تکنولوژي: آموزش حسابان). 1385. (سرشتی، حمیده و گویا، زهرا .9

   .85آموزش ریاضی، 
 آوري فـن  بـر  مبتنـی  تـدریس  روش تـأثیر  ).1389(. لیال فالح، و علی خلخالی، و جواد پور، سلیمان .10

فصـلنامه  . علوم تجربـی سـال سـوم راهنمـایی     ر درسایجاد یادگیري پایدا اطالعات و ارتباطات در
 .93 -77، )2(1، تربیتی آوري اطالعات و ارتباطات در علوم فن
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اي از  بررسی نگرش دانش آموزان دختر نسبت به ریاضـیات و پـاره  ). 1373( .سلیمانی نسب، فریده .11

  . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. عوامل شکل دهنده به آن
 فیزیک آموزشی کمک افزارهاي نرم از گیري بهره ).1384(. و عطاران، محمد فاطمه سیده شبیري، .12

 ،فصلنامه تعلـیم و تربیـت  . زانآمو دانش تحصیلی پیشرفت در آن تأثیر بررسی و دبیرستان سوم سال
23)1( ،69-84.  

 .تسم انتشارات :تهران .)تدریس فنون و ها روش( آموزشی هاي رتامه .)1384( .حسن شعبانی، .13
 ون نظریـه  مبنـاي  بـر  هندسـه  آمـوزش  نوین رویکردهاي اثر بررسی). 1385. (هسعید صدرارحامی، .14

 و تیـران  شهرسـتان  دخترانـه  دبیرستانهاي آموزان دانش نگرش و انگیزش تحصیلی، پیشرفت بر هیلی
 آزاد دانشـگاه  تربیتـی  علـوم  دانشـکده  ارشـد،  کارشناسـی  نامه پایان .84-85 تحصیلی سال در کرون

 .اسالمی خوراسگان
 آوري اطالعات و ارتباطات در یادگیري تأثیر کاربرد فن). 1389. (ضامنی، فرشیده و کاردان، سحر .15

 .38 -23، )1(1 ،آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فصلنامه فن .درس ریاضی
 .الینیهـاي تحقیـق در روان شناسـی بـ     روش). 1384( .حجـت اهللا  فراهـانی،  حمیدرضـا، و  عریضی، .16

  .نشر دانش: تهران
  .نشر شیوه: تهران .ریاضی آموزش در نوین راهبردهاي ).1381( .حسن سید الهدي، علم  .17
 و اطالعـات  مرکـز  الکترونیکـی  مجلـه  .آمـوزش  در ICT کـاربرد  ).1385(. الـدین  حسـام  فتاحیان، .18

ــرا علمـــی مـــدارك ــتیابی قابـــل ).4(1 ن،ایـ ــایت  از دسـ -www.Irandoc.ac.ir/data/e سـ
vo14/fatahian-htm  

 یـــاددهی ینـــدآفر در آن تـــأثیرات و کـــامپیوتر .)1386( .حمیدرضـــا جعفـــري، و امیـــر قمرانـــی، .19
 آوري فـن  همـایش  دومـین  مقـاالت  مجموعه ).نیلی محمدرضا :گردآورنده(استثنایی  آموزان دانش

  .ییطباطبا عالمه دانشگاه انتشارات :تهران .آموزشی
  .سمت :تهران .دگیريروانشناسی یا ).1388( پروین کدیور، .20
 :تهـران  .علـوم  و ریاضـی  المللـی  بین مطالعه سومین در عملکرد سنجش ).1377(. علیرضا کیامنش، .21

 .تربیت و تعلیم پژوهشکده انتشارات واحد
 محقـق  افزارهـاي  نـرم  و سـازه  دسـت  آموزشـی  طراحـی  کارگیري به تأثیر ).1383( .زینب گلزاري، .22

 دو ایـن  مقایسـه  و تهـران  شـهر  دختر آموزان دانش ادگیريی بر راهنمایی دوره ریاضی درس ساخته
  .تهران معلم تربیت دانشگاه، نامه چاپ نشده پایان .سنتی تدریس روش با روش
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