
 

 

 اضیری مسئله حل و مفهوم درک بر آموزشی ایچندرسانه تأثیر

 انآموزدانش

 3مهدوی نسب یوسف، 2مقامی یدرضاحم، 4اکبری احمدسرایی حسین

 فناوری آموزش و یادگیری

 14تا  10، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 10/44/79تاریخ دریافت: 

 41/21/77تاریخ پذیرش: 
 چکیده

 نجمپ پایه انآموزدانش ریاضی مسئله حل و مفهوم درك بر آموزشی ایچندرسانه تأثیر هدف این پژوهش

 .ودبو دو گروه آزمایش و کنترل  آزمونپسو  آزمونپیشآزمایشی با  شبهاز نوع  مورداستفادهروش  .بود

 تحصیل به مشغول 79-77 تحصیلی سال در که قرچك شهرستان پنجم پایه پسر آموزاندانش پژوهش جامعه

( 02) کنترل گروه دو تصادفی در صورتبه انآموزدانش از نفر 82 انتخاب شده به تعداد یهانمونه و اندبوده

یك کیف الکترون افزارنرماز  ایچندرسانهبرای آموزش  پژوهش ابزار .شدند داده قرار نفر( 02) آزمایش نفر و

 ،محقق ساخته بود سؤاالتریاضی که  مسئله حل و مکانی و زمانی(، مفهوم )فضایی درك آریا و برای

 دیدگاه به توجه با آن روایی و بود 901/2 کرونباخ آلفای طریق از آزمون این اعتبار قرار گرفت. مورداستفاده

 یهاادهدتحلیل  تجزیه و .بود بیست تا صفر بین آزمون این نمره. گرفت قرار ییدتأ مورد متخصصان

ر انحراف معیار و د، میانگین یهاشاخصآمار توصیفی از  هایروشبا استفاده از  در پژوهش شدهیگردآور

یانگین بین م دهدیمپژوهش نشان  ییجهنت استفاده شد. تحلیل کوواریانس بخش آمار استنباطی از روش

اوت تف ریاضی مسئله حل و مفهوم آزمایش در متغیر وابسته دركو  دو گروه کنترل آزمونپسنمرات 

مؤثر بوده  ریاضی مسئله حل و مفهوم اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته درك ینچنهممعناداری وجود دارد و 

درك ، درك بهتر مفاهیم ریاضی )درك فضایی بر آموزشی یاچندرسانه مؤثر نقش مؤید مطلب است. این

 .پایه پنجم بوده است انآموزدانش انی( و حل مسائل ریاضیمکانی و درك زم

 ریاضی، مفهوم درکمسئله،  حل، آموزشی ایچندرسانه: كلیدی یهاواژه

                                                           

4. استان تهران، شهرستان یهاشهرستانآموزش وپرورش  آموزشی / آموزگار ارشد، تکنولوژی کارشناسی 

 hakbari.135554@gmail.comقرچك، ایران. 

 تهران، ایران.، عالمه طباطبایی تربیتی، دانشگاه استادیار، گروه علوم .1

 ، کرج، ایران.خوارزمی تربیتی، دانشگاه استادیار، گروه علوم .0
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 مقدمه
 ،زیادی به وجود آمده است التآموزان تحوامروزه در نحوه فراگیری دروس مختلف دانش

آموزشی  ،و بهتر مطالب درسی ترسریعتا برای یادگیری  آن هستند در پی هاآن کهیطوربه

بر  ایعدهرا برگزینند. البته  کارآمدتریجدید و  هایروش آمدهدستبه اطالعاتو حفظ 

 هایسانهربه مدد وجود  آموزاندانشاین باورند که این تحول بنیادی در چگونگی یادگیری 

لمان و معاستفاده صرف از طریق  یجابه آموزاندانش، آموزشی شکل گرفت که باعث شد

وزشی آم. استفاده از این نوع وسایل آورندرویآموزشی  هایافزارنرمکتب درسی به برخی 

ك ی اساس بر هامجموعهاین نوع  کهنیا شرطبهالبته  جلوروبه، قدمی است ایچندرسانه

وسط ت شوندمیمحتوای درسی که عرضه  کهنیاباشند. ضمن  شدهطراحیآموزش استاندارد 

 هایآموزش کارگیریبه (.1241، اکگیواردن و ) کارشناسان خبره تهیه و آماده شوند

 ان به یادگیریآموزدانشو انگیزه  عالقهدر سطح مدارس باعث شده است تا  ایچندرسانه

ریع و مر یادگیری سا درگیر کنند که این درك و مفهوم مسئلهخود را در  هاآنبیشتر شده و 

بین  ان و همچنینآموزدانش؛ افزایش تعامل بین افزارهانرمردارد. یکی از مزایای بهتر را در ب

 موردتوجه شدتبههای اخیر مربی و یادگیرنده است. این همان هدفی است که سال

های درك و مفهوم مسئله هایروشبا عناوینی چون  وپرورشآموزش اندرکاراندست

 ،دهه اخیر از دو بعد فنی و امکان دسترسی. رشد تکنولوژی در چند بوده است درسی

با وجود شك و تردیدهای اولیه در مورد نقش  اندشدهی دالیلی هستند که باعث ازجمله

راگیرتر و تکنولوژی ف رودیمهر چه زمان به جلوتر ، کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی

 (.4071، ه و گویاشدن این تردیدها باشد )حیدری قزلج رنگکمجهان شاهد ، شودیم

سیعی و طوربهاهمیت استفاده از فناوری برای تقویت یادگیری ریاضی در حال حاضر 

ترویج استفاده از ، ( در استرالیا4772ریاضی ) درسیی برنامهشناخته شده است. در سیاست 

 ان و گسترش فهم آنان از مفاهیم ریاضی شروعآموزدانشتکنولوژی برای تقویت یادگیری 

لف و ی مختهاالتیادر بیانیه برنامه درسی دولت و ، . معنی این اسناد سیاست ملیگردید

تشویق به استفاده از ، که در حال حاضر این دستور کندیمخالصه در مطالبی بازتاب 
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(. 1248، 4)بننیسون و گاس کندیمی دیجیتال را در ریاضیات دوره متوسطه مجاز هایفناور

ی گوناگون و از آن جمله در آموزش هاعرصهتحولی عظیم در ، هاانهیرااستفاده از ظهور 

 ی نوینی کرده است.مرحلهی که آموزش را وارد اگونهبه، اندآوردهپدید 

 وپرورشآموزش اندرکاراندستهای عملکرد ضعیف در درس ریاضی یکی از دغدغه

که  دهدیملوم تیمز نشان ریاضی و ع المللیبین یمطالعهاز سومین  آمدهدستبهنتایج اسـت. 

ری تفاوت چشمگی توسعهدرحالآموزشی کشور حتی در مقایسه با کشورهای  یبروندادها

ر د کنندهشرکتان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین کشورهای آموزدانشدارد. نمرات 

 ینمرهتیمز متوسط  یمطالعهکه در  ایگونهبه( بوده است. 428تر )نییپامطالعه بسیار 

ان در درك آموزدانش، بسـیاری از سـطوح تحصـیلی در بود. 171 کنندهشرکتکشورهای 

آموزان عالوه بر داشـتن اطالعـات کافی راجع به موضوع راهبردی عملی مفاهیم ریاضی 

 ترینمهمدریافـت کـه ( 1244) محمود .باید به راهبردهای خودتنظیمی مجهز باشند، مربوطه

در درك و فهـم مسـئله اسـت. او  هاآنناتوانی ، ن در مسائل ریاضیاآموزدانشمشـکالت 

سـؤال از  آنچهاند که در درك و فهم آموزان تصدیق کردهدانش %79که تقریباً  کندمیبیان 

آموزان به راهبردهای الزم برای پاسخ دادن به سؤال مشکل دارند. دانش، خواهدمی هاآن

 (.4071، همکارانحسنی و ) کنندنمیچندان توجهی 

 آموزاندانشی فکر نظم وی ذهنی هاییتوانا جادیای اضیر درس مهم اهداف ازی کی

 فهم و درك قدرتی توسعه از است عبارتی اضیر آموزشی اصل منظور پس. است

 جادیا وی منطق تفکر و استدالل روش آوردن به وجود وی عقل تفکر پرورش، استدالل

 حسابهب رانیفراگ دری اضیر آموزش اهداف گرید ازی پرورتیخالق وی فکری هانشیآفر

ای مناسب برای تقویت حوزه، به دلیل ماهیت و ساختار خاص آن ریاضی .دیآیم

ح مسئله است که از ملزومات رو ط حل مسئله، سازی هیحد س، دادن میچون تعم هاییمهارت

از اهداف طراحی  خالقیت بایدبروز خالقیت و پرورش آن است؛ بنابراین پرورش 

 های اصلی آموزشاز مؤلفه در ریاضی باید یکی درك مفهوماین حوزه باشد.  هایفعالیت

                                                           

1. Erden & Akgul 

2. Bennison & Goos 
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بیان  ریاضی یادگیریدرك مفهوم در ریاضی که با عبارت  .در نظر گرفته شود ریاضی

ز اای برانگیز در آموزش ریاضی است. عدهپیچیده و چالش یکی از موضوعات، شودمی

ها و مفاهیم ریاضی را ناشی از خلق ایده، (1249، 1دنب؛ 1241، 4نكی)ارو نظرانصاحب

 ل مسئلهحهای جدید را شده به شیوههای شناختهکردن ایـدهدانند و ترکیبها میترکیب ایده

( معتقد است حل مسئله نقشی حیاتی در تفکر ریاضی 1244گیرند. اروینك )در نظر می

های ریاضی پیشبرد و خلق نظریه، سازی برای توسعهسیه زمینه را برای حد پیشرفته دارد و

تـعریف یك مفهوم جدید ارزشمند ریاضی با استفاده از مفاهیم  گیریشکل کند. اوفراهم می

 .داندحل مسئله می هایفعالیتقبلی را مثالی از 

تقویت  آمـوزشی در جـهتهای برای بهبود سیستم، حل مسئله هبـاردربعضی از مطالعات 

ئل های خالقانه در حل مساحلتوانایی خالق یادگیرندگان و افزایش توانایی آنان در ارائه راه

داند نـیز تـوجه به مسائل فرهنگی را ضـروری مـیو  ددارن تأکید معلمان آمـوزش بر ، ریاضی

، سئلهو توسعه حل م رسد که بهترین شرایط برای بهبودو در پژوهش خود به این نتیجه می

 .شودهای افراد ضمانت میای است که بـا تعامل و تبادل ایـدهیافتهایجاد فرهنگ توسعه

ست؛ ا یافته ای و دانشگاهی انجامحل مسئله در سطوح مدرسه نهیهای متعددی در زمپژوهش

 از ابعاد و دهد کـه هنوز بسیارینشان مـی هابررسی، گرفتههای انجاماما باوجود پژوهش

نـاشناخته اسـت. سهم کشور مـا در  نظرانصاحبهای آمـوزشی بـرای وجوه آن در محیط

طرح مسئله در ریاضی  از ها ابعادیو اکثر این پژوهش است رنگ بودهکم، هاایـن پژوهش

 ضیحل مسئله ریادرك و مفهوم و را اساس کار قـرار داده اسـت؛ ولی ارتـباط و تحلیل آن با 

های متعدد در این زمینه ضروری به نظر انجام پژوهش نیکمتر مدنظر بـوده است؛ بنابرا

ای مستقل در ذهن افراد نیست که بتوان آن را رسد. باید توجه داشت که حل مسئله مقولهمی

افراد در  خالقانه ریاضی هایفعالیتازجمله بافت فرهنگی که  عوامل مختلف به بدون تـوجه

های شرایط مختلف و در جوامع و بافت باید در، بررسی کرد. درواقع، رفتهآن شکل گ

 مختلف بررسی شود.

                                                           

1. Ervink 

2. Biden 
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آموزشی را بر درك مفاهیم ریاضی که  یاچندرسانه ریتأثاین پژوهش بر آن است که 

ایه ان پآموزدانشدرك مکانی و درك زمانی بوده و حل مسئله ریاضی ، شامل درك فضایی

اویر ثابت و تص، آریا که در آن از متن الکترونیكکیف  افزارنرماز  پنجم ابتدایی بسنجد و

 و خود سنجی یادوره یهاآزمونفیلم آموزشی و انواع ، کتاب ورق زن، متحرك )انیمیشن(

 استفاده شده است. غیرهو 

 و پویانمایی، صدا، گرافیك، تلفیق متن هرگونه، آموزشی یهارسانه چند منظور از

 (.4098، )رضوی شودیم الکترونیك منتقل ابزار ریسا یا و رایانه با که است ویدیو

 -را ابزاری اثربخش در فرایند تدریس یاچندرسانه یهابرنامهمطالعاتی وجود دارد که 

 توجهیلقابها دارای اثربخشی آموزشی  یاچندرسانهکه  اندکردهو اثبات  دانندیمیادگیری 

، ترعیرسیادگیری را ، کنندیمها توجه و عالقه یادگیرندگان را جلب  یاچندرسانههستند. 

ان قرار را در اختیار یادگیرندگ یایقیحقعینی و ، تجارب واقعی، کنندیمو پایدارتر  مؤثرتر

شان دیگر ن یهاپژوهش نیهمچن نیست. پذیرامکاندیگر  یهاراهاز  هاآنکه کسب  دهندیم

ان موزآدانشبه درك مطلب و یادداری  تواندیمها  یاچندرسانهکه آموزش مبتنی بر  اندداده

 (.4072، موسی رمضانیکند )کمك 

در دوره ابتدایی هاشمیان نژاد  مورداستفادهآموزشی  یهارسانهالزم برای  یهایژگیو

جاد ت: ایاس برشمردهآموزشی در مقطع ابتدایی  یهارسانهزیر را برای  یهایژگیو( 4090)

ن بارز کودکان ای یهایژگیو: یکی از موردنظر یرسانهبه  نسبت انآموزدانشگرایش در 

که خودشان بتوانند با آن کار کنند.  اندییهارسانهفعالیت جویی است. لذا طالب ، دوره

را انتخاب کرد تا از این طریق فرآیند ارتباط را از حالت  هاآن نیترسادهباید  جهتبدین

 تبدیل نماید. دوسویهبه جریانی ، خارج کرده طرفهیك

 ارتباط بین اعداد و عملیات، های مهم و اساسی برای درك شمارشاز جنبه یاضیدرك ر

 استهای ریاضی دیگر ای مهم برای مهارتزمینهساده است. این مهارت پیش ریاضی

 (.4091، حسینی)
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این باورند که آشنا شدن با انواع اشتباهات  ( بر4798) 1نیفونگ و هولتن، (4799) 4نیومن

حل  فرآیند تواندمی، آموزان در حل مسائل کالمی و پیدا کردن دالیل این اشتباهاتدانش

تحقیقات خود به این نتیجه  ( در1227) 0کلمنتس تسهیل بخشد. هاآنمسائل کالمی را در 

نایی در حل مسائل کالمی دو نوع خطای نحوی و مع، آموزاندست یافت که معموالً دانش

 افتدمی مستقیم مسئله اتفاق خطایی است که به دلیل ترجمه، خطای نحویشوند؛ مرتکب می

 آموز از متن و زبان مسئله است.و خطای معنایی نتیجه کافی نبودن درك دانش

( 1221کند. سالمن )فرق می، آموزان در سنین مختلفخطاهای انجام شده توسط دانش

( 1244) 1آموزان سال اول و دوم دبیرستان و فاجمیداگبابر روی انواع خطاهای دانش با مطالعه

ای ی مشترك دست یافتند که بیشتر خطاهبر روی دانشجویان به این نتیجه در مطالعات خود

 شوند.بندی میخطاهای نحوی و معنایی تقسیم یدودستهبه ، این دو گروه

مهم اشتباهات اساسی و  یدودستهآموزان را به ( اشتباهات دانش4799همچنین نیومن )

گیج شدن در  پرتی وحواس، دقتیبی ازجملهبندی کرد. او اشتباهاتی اشتباهات سهوی تقسیم

داند و اشتباهات مربوط به نداشتن دانش ریاضی الزم اشتباهات سهوی می ازجملهمسئله را 

 کند.برای حل مسئله را اشتباه اساسی معرفی می

کنند ( بیان می1248) 1( در تحقیقات خود به نقل از اشالك1241نو )درا و کامیتنجی

این خطاها عملیات اشتباهی در محاسبات  ازجملهکه خطاهای محاسباتی انواع زیادی دارند؛ 

های شانسی و خطاهای ناشی از پاسخ، های نابجاتشخیص، های نامناسبجایگزینی، عددی

های نامناسب توان گفت که آموزش استراتژییم به مسئله هستند.دقتی و عدم توجه کافی بی

آموزان در حل مسائل شود که دانشهای آموزشی قبلی باعث میتوسط معلمان در دوره

حیحی و چون آموزش ص باشندفقط دنبال یافتن اعداد و کلمات کلیدی درون مسئله ، کالمی

 ریاضی را بدون یعملگرها، انددیدهی فهمیدن و شناختن مسائل کالمی ریاضی ندرباره

                                                           

1. Newman 

2. Nifong & Holten 

3. Clements 

4. Fajmidagba 

5. Ashlock 
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کار بردن یعنی نداشتن شناخت کافی در به؛ برندکار میشناخت بر روی اعداد درون مسئله به

 آموزان در حل مسائل کالمی است.یکی دیگر از علل اساسی خطاهای دانش، نوع عملگر

واع خطاهای های اخیر تحقیقات زیادی توسط آموزشگران و محققان در مورد انسال در

آموزان و چگونگی کم کردن این خطاها در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده که دانش

 .( اشاره کرد1241، 4)رادتز توان به تحقیقاتمی ازجمله

موارد  شامل این، گیرندمی نشئترادتز بیان داشت اشتباهاتی که از پردازش اطالعات 

، های کاربردیمهارت، کافی در مفهومعدم داشتن دانش ، باشند: مشکالت زبانیمی

 استفاده از روش نامناسب برای حل مسئله. جهیدرنتهای نادرست و ارتباط

برای  موردنیاز( در مورد داشتن دانش 1241وردی )تحقیقات حق جدیدترینهمچنین 

ی هفتم و آموزان پایهدهد که بین انواع خطاهای انجام شده در دانشنشان می، حل مسئله

ای برای حل مسائل کالمی رابطه موردنیازارتباطی و محاسباتی( ، ادراکی، های )زبانیشدان

 وجود دارد.

دادن های فوق دلیلی بر رخدهد که کمبود هر یك از دانشتحقیقات و مطالعات وی نشان می 

 اشتباهات در حل مسائل کالمی است.

زیادی در  مشکالتنیز یا دانشجویان  یآموزان دبیرستانتحقیقات دیگر نشان داد که دانش

محاسبات ر دآنان مربوط به عملکرد ضعیف بیشتر ل کالمی دارند و چنین مشکالتی ئحل مسا

کی از ی، آموزان و دانشجویانبه عبارت بهتر ضعف دانش محاسباتی در دانش، است ریاضی

 (.1244، در حل مسائل کالمی است )فاجمیداگبا هاآندالیل اصلی اشتباهات 

ی این ( درباره1240) 1ی هاوسون( به مطالعه4074زاده )پور و کریمیاندر تحقیق رفیع

ت؛ اس شدهاشارهگیرند را نادیده می میعقل سلآموزان در حل مسائل ریاضی مورد که دانش

در حل مسائل کالمی یکی از عوامل رخداد اشتباهات  عقل سلیمکار نبردن و مشخص شده به

( اعالم کردند 4070نو )تندرا و کامیجی نیهمچن .استمسائل  گونهاینآموزان در حل دانش

بندی خطاها در حل مسائل کالمی ممکن که یك چارچوب نظری مناسب برای فهم و طبقه

                                                           

1. Radatz 

2. Hawson 



31 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

معتقدند که مشخص  هاآناست اطالعات ما را از چگونگی حل آن مسائل افزایش دهد. 

موزشی و ارزیابی فرآیند آ کارگیریبهتواند به انتخاب و کردن و تجزیه و تحلیل خطاها می

الت است برای رویارویی با مشک مؤثری و دیمفحل مسئله راهبردی  وهیش .صحیح منجر شود

فرایندی رفتاری تعریف شده است و به شکل واضح یا شناختی انواع  صورتبهموقعیتی که 

و  ثرترینمؤانتخاب  و احتمال دهدیمرا نشان  آفرینمشکلیت موقعبه مؤثربالقوه  یهاپاسخ

 .(4794، دروزیال و گلد فرید) مختلف افزایش دهد هایحلراهپاسخ را از میان  بهترین

 یبرا مؤثر یو راهبردها طیشرا»( در پژوهشی تحت عنوان 4078همکاران )حسینی و 

 یخالق دوره کارشناس انیدانشجو دگاهیاز د یاضیخالقانه در حل مسائل ر هایحلراهارائه 

ر ارائه ب مؤثرشناسایی شرایط و راهبردهای ، هدف اصلی پژوهش پرداختند. «یاضیرشته ر

آموزشی از دیدگاه دانشجویان  یهاطیمحخالقانه در حل مسائل ریاضی در  هایحلراه

رایط و ش یهامقولهکه برای  دهدیمخالق دوره کارشناسی رشته ریاضی است. نتایج نشان 

را در ارائه  هاآنحاصل شده است که چگونگی تأثیر  ییهامقوله ریز، مؤثربردهای راه

 .کنندیمخالقانه در حل مسائل ریاضی تبیین  هایحلراه

آموزشی ریاضی  افزارنرمنقش »( در پژوهشی تحت عنوان 4071همکاران )سعادت و 

د ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهی توانکم انآموزدانشدنیای تاتی در پیشرفت ریاضی 

و  آزمونپسو  آزمونشیپپژوهش شبه آزمایشی با اجرای  پرداختند. «صیاد شیرازی تهران

پایه اول مجتمع آموزشی دخترانه شهید صیاد شیرازی شهر تهران  آموزدانش 80جامعه آماری 

ر ان هآموزدانشاز ، هر سه گروه آزمایشی آزمونپسنشان داد نمرات ریاضیات  نتایج .بود

 .سه گروه گواه بیشتر است

آموزشی و ارائه یك  یهاایچندرسانهروند طراحی »( در پژوهشی با عنوان 4071براتی )

، هاایهچندرساناهمیت موضوع  با بیان« گراییساختالگوی پیشنهادی بر اساس رویکرد 

قرار داده و سعی نموده است  موردانتقاد هاایچندرسانهتوجه صرف به مبانی فنی را در این 

و برای آن الگویی ارائه دهد.  موردبررسیرا  هاایچندرسانهتا مراحل طراحی آموزشی تولید 

 مانند یاچندرسانه یهاطیمحانسانی طراحی  یهارساختیزدر الگوی پیشنهادی وی توجه به 
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، تعامل ،خالقیت فراگیران، نقش معلم، یادگیری هایفعالیتو  هاكیتکن، ساخت مناسب

 قرار گرفته است. موردنظرانگیزش و یادگیری مشارکتی 

در استفاده از فناوری  یامطالعه»( در پژوهش خود با عنوان 1247همکاران ) و 4کئونگ

 ییهایفناورمعلمان از  یاستفادهدالیل عدم « اطالعات و ارتباطات در آموزش ریاضیات

دلیل  8برای این موضوع  هاآن. انددادهقرار  موردبررسیاضی را در آموزش ری تاپلپنظیر 

 ؛ فناورانه یهاپروژهکمبود زمان کافی در برنامه مدارس برای استفاده از  (4: اندکردهارائه 

پشتیبانی فنی ناکافی برای  (0نه؛ فناورا یهاپروژهآموزشی ناکافی معلمان برای  یهافرصت (1

  ؛هابرنامهفناوری در ارتقاء  کارگیریبههایی راه یدربارهدانش  کمبود (1؛ هاپروژهاین 

عدم ( 8مختلف ابزار فناورانه در یك درس واحد و  یاستفاده یسازکپارچهیمشکل در  (1

 دستیابی به مواد آموزشی الزم. منظوربهان آموزدانشدسترسی به منابع در منزل برای 

های افزارنرمو ارزیابی  گراساختوان طراحی در پژوهشی با عن (1249) 1دویسالومون

نده به ارائه و بررسی دیدگاه یادگیری ساز، آموزشی تعاملی: رویکردی مبتنی بر حل مسئله

های آموزشی تعاملی خوب پرداخته است. او در افزارنرماجرا و ارزشیابی ، گرا برای طراحی

اختن های مبتنی بر نظریه سافزارنرمرا برای  ییهایژگیوطراحی و توسعه  عنوانبهبخش دوم 

اید مبتنی بر نظریه ساختارگرا ب افزارنرم، خاص طوربهگرایی ارائه داده است. به اعتقاد او 

، ای در مدارس( در پژوهشی تحت عنوان چندرسانه1249) وتیال دارای شرایطی خاص باشد.

آموزان خواندن در دانش، زبان، انیمیشن با یادگیری علوم -به تأثیر آموزش مبتنی بر وب

ان گروه آزمایش با استفاده از آموزدانشکالس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت. 

ها حاکی از آن بود که عملکرد گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافت و گروهانیمیشن 

 متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود. ازحدبیشگروه آزمایشی 

 مقابل در ایچندرسانه دی سی اثر بررسی و مطالعه به پژوهش خود در، (1248) 0شانا

 یاثربخش میزان و پرداخت چهارم کالس کودکان آموزش در سنتی درسی یهاکتاب

                                                           

1. Keong 

2. Solomonidou 

3. Shana 
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 رب مبتنی سنتی تدریس روش با مقایسه در ایچندرسانه هایآموزش در را تکنولوژی

داده  اننش نتایج هاداده تحلیل و تجزیه از پس. داده بود قرار موردبررسی چاپی یهاکتاب

 از گروه دو بین اما نداشت وجود معناداری تفاوت گروه دو بین علوم واحد در که است

داده  نشان هایافته همچنین. داشت وجود معناداری تفاوت اسالمی مطالعات آموزاندانش

 .دبرنمی بیشتری لذت یادگیری یتجربه از معلمان به نسبت انآموزدانش که است

کودکانی که مشکالت  یهایژگیواست. به همین خاطر  فردمنحصربهی آموزدانشهر 

رند و مشترکی نیز دا یهایژگیوبا این همه این کودکان  با هم متفاوت است.، ریاضی دارند

ابتال به اختالل اضطراب ریاضی است. بیشتر کودکان در حل مسائل ریاضی با ، آن

هستند. انتزاعی بودن مسائل و عدم عینیت الزم برای  روروبهشناختی زیادی  یهایدشوار

برای حل مسائل به تحلیل و استدالل بپردازند.  توانندینمکودکان دردسر زاست. لذا 

راهبردهایی نظیر اقدام  و عینی کردن مسائل ریاضی و حلراهبا ارائه  راهبردهای حل مسئله

برای  ییهادادهچه ، چیست اینکه مسئلهتدوین جدول و روشن کردن ، شکل کشیدن، کردن

این مسائل را از دشواری و انتزاعی بودن ، مجهوالتی را باید به دست آوریم ما دارد و چه

 .آوردیدرماولیه 

 آموزشی بر درك مفهوم و حل یاچندرسانه ریتأثدر همین راستا هدف اصلی این تحقیق 

ان پسر پایه پنجم ابتدایی در شهرستان قرچك است که برای رسیدن آموزدانشمسئله ریاضی 

 زیر مطرح شدند: یهاهیفرضبه این هدف 

 ان تأثیر معنادار دارد.آموزدانشفضایی  بر درك مفهوم ریاضی یای آموزشچندرسانه -4

 .دارد معنادار ان تأثیرآموزدانشمکانی  بر درك مفهوم ریاضی یای آموزشچندرسانه -1

 دارد. معنادار ان تأثیرآموزدانشزمانی  بر درك مفهوم ریاضی یای آموزشچندرسانه -0

 ان تأثیر معنادار دارد.آموزدانشبر حل مسئله  ریاضی یای آموزشچندرسانه -1

 روش 

ون آزمآزمون و پسآزمایشی از نوع پیش شبه، روش ازنظرو هدف کاربردی  ازنظرپژوهش 

آزمون هر دو گروه متغیر وابسته )درك مفهوم و حل در مرحله پیش با گروه کنترل است.
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ی( را ای آموزشسپس گروه آزمایش متغیر مستقل )چندرسانه، کنندیممسئله( را دریافت 

آزمون مجدداً متغیر وابسته )درك مفهوم و حل مسئله( در هر . در مرحله پسکندیمدریافت 

 .شودیمدو گروه اجرا 

آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچك در پژوهش شامل کلیه دانش جامعه آماری این

پسر در پایه پنجم ابتدایی است  آموزدانش 82. حجم نمونه شامل است 79-77سال تحصیلی 

در گروه کنترل قرار دارند. برای انتخاب  هاآننفر  02در گروه آزمایش و  هاآننفر  02که 

و از آن دو کالس به تصادف  مدرسه یك، قرچك نمونه از بین مدارس ابتدایی شهرستان

مشخص شدند و ، های ورود بودندآموز پایه پنجم که واجد مالكدانش 82انتخاب گردید. 

های ورود با توجه به به تصادف در دو گروه )آزمایش و کنترل( جایگزین شدند. مالك

 مانزهمآموزان عبارت بودند از نداشتن اختالل روانی و عدم دریافت بررسی پرونده دانش

کنندگان برای شرکت مداخالت دیگر بود و مالك خروج نیز شامل عدم رضایت شرکت

 در پژوهش بود.

توسط هر دو گروه  درك مفهوم و حل مسئله ریاضی )آزمون( نامهپرسش، در ابتدا

جلسه  41به مدت  شیگروه آزما بعدازآن(. آزمونپیشگردید ) لیو کنترل تکم شیآزما

 کیف الکترونیك یاچندرسانه افزارنرمای آموزشی )چندرسانهتحت آموزش  یاقهیدق 82

هم با استفاده از روش سنتی توسط معلم مربوطه آموزش کنترل  هو گرو گرفتندقرار  آریا(

 )آزمون درك مفهوم و حل مسئله ریاضی( نامه مذکورپرسش، جلسات انی. پس از پادیدند

 (.آزمونپسگردید ) لیو کنترل تکم شیبار دوم توسط هر دو گروه آزما یبرا

 ای کیف الکترونیک آریابرنامه آموزش چندرسانه .1جدول 

 توضیحات جلسه

 جلسه اول

ول: ی. تدریس فصل ااچندرسانه افزارمعارفه و آشـنایی با اعضـای گروه و ارائه توضـیحاتی در خصـوص نرم    

ــیعددنو ــیعددنو یادآوری، الگوها و یس ــبات و یس ــتفاده از  محاس عددی: )در گروه آزمایش تدریس با اس

ــانه افزارنرم ــورت   یاچندرس ــط محقق ص به  و در گروه کنترل تدریس ردیگیمکیف الکترونیك آریا توس

 روش سنتی توسط معلم مربوطه(.
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 توضیحات جلسه

جلسه 

 دوم

ــتفاده از      تـدریس مبحـث معرفی   ــانه افزارنرممیلیـارد: )در گروه آزمـایش تـدریس بـا اسـ کیف  یاچندرسـ

ــورت  ــط محقق صـ ــط معلم  ردیگیمالکترونیك آریا توسـ ــنتی توسـ و در گروه کنترل تدریس به روش سـ

 مربوطه(.

جلسه 

 سوم

 یاچندرسانه افزارنرممرکب: )در گروه آزمایش تدریس با استفاده از  عددهای تفریق و تدریس مبحث جمع

لم و در گروه کنترل تدریس به روش سنتی توسط مع ردیگیمکیف الکترونیك آریا توسـط محقق صـورت   

 مربوطه(.

جلسه 

 چهارم

 حل یلمنمایش ف بدون خود دفتر در یا کالسی تختۀ روی را ییهامسئله، آموزانتدریس مبحث الگوها: دانش

 شتباها را هاآن یا و داشتند اشکال مسـئله  چند یك یا حل در آموزاندانش که شـد یم متوجه معلم اگر. کردند

 به و فیلم آموزشی مجسم طریق از را هامسـئله آن ، آموزاندانش تا کردیم فراهم را یانهیزم، بودند کرده حل

ونیك آریا کیف الکتر یاچندرسانه افزارنرم)در گروه آزمایش تدریس با استفاده از  .کنند حل صحیح شکل

 و در گروه کنترل تدریس به روش سنتی توسط معلم مربوطه(. ردیگیمتوسط محقق صورت 

جلسه 

 پنجم

 یاچندرسانهواحد: )در گروه آزمایش تدریس با استفاده از  از تربزرگ کسرهای، تدریس فصـل دوم: کسـر  

لم و در گروه کنترل تدریس به روش سنتی توسط مع ردیگیمکیف الکترونیك آریا توسـط محقق صـورت   

 مربوطه(.

جلسه 

 ششم

ــتفــاده از  عــددهــای تفریق و تــدریس مبحــث جمع  افزارنرممخلوط: )در گروه آزمــایش تــدریس بــا اسـ

نتی و در گروه کنترل تدریس به روش س ردیگیمکیف الکترونیك آریا توسط محقق صورت  یاچندرسـانه 

 توسط معلم مربوطه(.

جلسه 

 هفتم

ــرب  ــتفاده از  تـدریس مبحث ضـ ــرها: )در گروه آزمایش تدریس با اسـ ــانه افزارنرمکسـ کیف  یاچندرسـ

ــورت  ــط محقق صـ ــط معلم  ردیگیمالکترونیك آریا توسـ ــنتی توسـ و در گروه کنترل تدریس به روش سـ

 مربوطه(.

جلسه 

 هشتم

ــیم  ــتفاده از  تـدریس مبحث تقسـ ــرها: )در گروه آزمایش تدریس با اسـ ــانه افزارنرمکسـ کیف  یاچندرسـ

ــورت  ــط محقق صـ ــط معلم  ردیگیمالکترونیك آریا توسـ ــنتی توسـ و در گروه کنترل تدریس به روش سـ

 مربوطه(.

 جلسه نهم

ــتفاده از    ــبت: )در گروه آزمایش تدریس با اس ــوم: مبحث نس ــل س ــانه افزارنرمتدریس فص یف ک یاچندرس

ــورت  ــط محقق صـ ــط معلم  ردیگیمالکترونیك آریا توسـ ــنتی توسـ و در گروه کنترل تدریس به روش سـ

 مربوطه(.

جلسه 

 دهم

ــبتتدریس مبحث  ــتفاده از   یهانس ــاوی: )در گروه آزمایش تدریس با اس ــانه افزارنرممس کیف  یاچندرس

ــورت  ــط محقق صـ ــط معلم  ردیگیمالکترونیك آریا توسـ ــنتی توسـ و در گروه کنترل تدریس به روش سـ

 مربوطه(.

جلسه 

 یازدهم

ونیك آریا کیف الکتر یاچندرسانه افزارنرمتدریس مبحث تناسـب: )در گروه آزمایش تدریس با استفاده از  

 و در گروه کنترل تدریس به روش سنتی توسط معلم مربوطه(. ردیگیمتوسط محقق صورت 
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 توضیحات جلسه

جلسه 

 دوازدهم

تعاملی به عمل آمد آزمون ، شده از گروه آزمایش در خصـوص موارد آموزش داده تدریس مبحث درصـد:  

)در گروه آزمایش تدریس با  .ای حاضــر اســتفاده از آزمون تعاملی اســتچندرســانه یهایژگیکه یکی از و

ــتفاده از  ــانه افزارنرماس ــورت   یاچندرس ــط محقق ص نترل و در گروه ک ردیگیمکیف الکترونیك آریا توس

ــط معلم مربوطه(  ــنتی توس ــه از هر دو گروه  و ؛تدریس به روش س ــاخته ب آزمونپسدر پایان جلس ه محقق س

 .دیآیمعمل 

مقاالت و در پژوهش فوق جهت نگارش تئوری و ادبیات پژوهش عالوه بر کتب از 

سازی ادبیات داخلی و خارجی نیز استفاده شده است. همچنین جهت غنی یهانامهپایان

اینترنتی و منابع معتبر داخلی و خارجی های پژوهش و افزایش اعتبار آن از مجالت و سایت

 بهره گرفته شده است.

 استآزمون معلم ساخته  نیا درك مفهوم و حل مسئله ریاضی: )آزمون( نامهپرسش

قرار گرفت. آزمون  مورداستفاده آزمونپسو  آزمونپیش عنوانبهکه  (سؤال 11)شامل 

 -زمانی، نمره 1 -مکانی، نمره 1 -ی )شامل درك مفاهیم فضاییاضیر ۀدارای تعدادی مسئل

 4079ابتدایی سال پنجم  یۀپا یاضیمطابق با محتوای کتاب ر نمره( 1 -نمره و حل مسئله 1

 دگاهیآن با توجه به د ییبود و روا 901/2 آلفای کرونباخ قیآزمون از طر نیبود. اعتبار ا

 بود. ستیصفر تا ب نیآزمون ب نیقرار گرفت. نمرة ا دییتأمتخصصان مورد 

و جهت آزمون استنباطی ، آمار توصیفی ها از روشدر این تحقیق برای تحلیل داده

 SPSSافزار نرم لهیوسبه، رهیچند متغ انسیاروهای پژوهش از آزمون تحلیل کوفرضیه

 استفاده شده است.

 هایافته

 یفیوصت دو بخش ابتدا اطالعات حاصل در، پژوهش حاضر یهاداده لیو تحل هیتجز منظوربه

 یهاصابتدا شاخ، یفیتوص بخش آماردر  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط

منظور هب یاستنباط آماردر بخش  محاسبه شد. قیتحق یاساس یرهایمربوط به متغ یآمار

در جداول  جیاستفاده شد که نتا رهیچند متغ انسیواروک لیاز تحل قیحقت یهاهیآزمون فرض

 شده است. جداگانه آورده
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های جمعیت شناختی گروه ویژگی 1آموزان )جدول های جمعیت شناختی دانشویژگی

 دهد(.نمونه را نشان می

 آموزان به تفکیک گروههای دانش. ویژگی2جدول 

 متغیر
 کنترل آزمایش

 درصد تعداد درصد تعداد

 12 02 12 02 پسر جنسیت

 سن
 08 44 18 9 سال 44

 81 47 91 11 سال 41

 تحصیالت پدر

 90 11 92 14 دیپلم و زیر دیپلم

 48 1 12 8 لیسانس

 44 0 42 0 لیسانس به باال

 تحصیالت مادر

 90 11 72 19 دیپلم و زیر دیپلم

 42 0 8 1 لیسانس

 9 1 1 4 لیسانس به باال

 طوربه اند ومشارکت داشته قیتحق نیا در نفر 82 درمجموع، نتایج مندرج بر اساس

 و شیگروه آزما عنوانبه درصد( 12) نفر 02 تعداد اند.داده شده یگروه جادو در  یمساو

 اند.بوده کنترلگروه  عنوانبههم  درصد( 12) نفر 02 تعداد

در دو  رهایغاز مت كیهر  اریو انحراف مع نیانگیمربوط به م یفیتوص جینتادر این بخش 

 ارائه شده است. آزمونو پسآزمون در مرحله پیش، گروه آزمایش و کنترل

 . آمار توصیفی درک مفهوم و حل مسئله ریاضی3جدول 

 هایمؤلفه هاآزمودنی
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

 آزمایش
 درك مفهوم فضایی

02 22/0 8199/2 02 91/0 0211/2 

 1770/2 21/0 02 8211/2 99/1 02 کنترل

 آزمایش
 درك مفهوم مکانی

02 11/1 1117/2 02 71/0 0011/2 

 1184/2 71/1 02 0987/2 92/1 02 کنترل

 آزمایش
 درك مفهوم زمانی

02 79/1 8994/2 02 71/0 1890/2 

 8274/2 91/1 02 8791/2 21/0 02 کنترل
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 هایمؤلفه هاآزمودنی
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

 آزمایش
 حل مسئله

02 11/1 1411/2 02 29/1 1701/2 

 1419/2 11/1 02 1111/2 81/1 02 کنترل

 آزمایش
 کل

02 71/42 1111/4 02 81/41 7000/2 

 9001/2 02/44 02 0141/4 02/44 02 کنترل

در مرحله  موردمطالعه یهاگروه، دهدینشان م 0که مندرجات جدول  گونههمان

راف استاندارد و انح نیانگیم چراکهاند. نداشته گریکدیبا  یریگچشم یهاتفاوت آزمونشیپ

 نیا، یشیآزما یهاآزمون گروهدر مرحله پس یول، بوده است كینزد به هم باًیتقر، هاگروه

 هاروهگو انحراف استاندارد  نیانگیم کهنحویبه اندشده مواجه یشتریب انسیبا وار هاتیکم

 کرده است. دایپ رییتغ

، ژوهشپ نیا یهاداده لیو تحل هیتجز یبراهای تحقیق(: آمار استنباطی )آزمون فرضیه

نترل اثر ک منظوربهآزمون  نیا از استفاده شده است. رهیچند متغ انسیواروک لیاز روش تحل

، دیبا رهیمتغ چند انسیواروک لیاستفاده از آزمون تحل یبرا شود؛یاستفاده م آزمونشیپ

 ینهمگ فرضشیپ، هافرضپیش ترینمهم ازآنجاکهمحقق شود؛  فرضپیش سهحداقل 

 ایتعارف م یهمبستگ فرضشیخطا و پ انسیوار یهمگن فرضشیپ، انسیواروک سیماتر

ه هر پرداخته شده و جداول مربوط ب فرضپیش نیا یدر ادامه به بررس، است بارتلت تیکرو

 .شودیم ارائه فرضشیپ

 یاضیبر درك مفهوم و حل مسئله ر یاضیر یای آموزشچندرسانهفرضیه اصلی: 

 آموزان مؤثر است.دانش

 درک مفهوم و حل مسئله -انسیکووار سیماتر یهمگن فرضپیش یآزمون ام باکس برا. 4جدول 

 (Pداری )سطح معنی Fآماره  درجه آزادی دوم درجه آزادی اول ام باکس متغیر

 درك مفهوم

 و حل مسئله
199/49 42 198/8720 104/4 411/2 
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که  ونهگهماناستفاده شد؛  انسیکووار سیماتر یهمگن یبررس یاز آزمون ام باکس برا

همگن است؛  موردمطالعه ریمتغ نیموجود ب یهمبستگ، دهدینشان م 1 جدول مندرجات

 ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر p >21/2آزمون در سطح  نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه

 محقق شده است. انسیکووار سیماتری همگن فرضشیپ نیبنابرا

 درک مفهوم و حل مسئله –خطا  انسیوار یهمگن یآزمون لوین برا. 5جدول 

 (Pداری )سطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  متغیر

 480/2 09 4 212/1 درك مفهوم فضایی

 129/2 09 4 119/2 درك مفهوم مکانی

 919/2 09 4 219/2 درك مفهوم زمانی

 298/2 09 4 429/0 حل مسئله

خطا استفاده شد. مندرجات  انسیوار یکسانیمفروضه  یاز آزمون لوین جهت بررس

 یهادر گروه درك مفهوم و حل مسئله ریاضی انسیکه وار دهدیم نشان 1 جدول

، موردمطالعه ریدر متغ، آزمون نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه، است همگن موردمطالعه

 زیطا نخ انسیوار یهمگن فرضشیپ نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر p >21/2در سطح 

 محقق شده است.

 سئلهدرک مفهوم و حل مبر ه گرو ریمتغ یاثر اصل یبرای ریچند متغ انسیکووار لیآزمون تحل جینتا. 6جدول 

 (Pداری )سطح معنی Fآماره  ارزش نام آزمون

 222/2 199/92 972/2 پیالیی اثر

 222/2 199/92 442/2 ویلکز المبدای

 222/2 199/92 218/9 هتلینگ اثر

 222/2 199/92 218/9 روی ریشه نیتربزرگ

 تیها قابلهمه آزمون یداریسطوح معن شودیمالحظه م 8 جدول در طور کههمان

نشان  جینتا نی. اشمارندیرا مجاز م (واکمان) یریچند متغ انسیواروک و لیاستفاده از تحل

. (p >224/2) وجود دارد داریوابسته تفاوت معن ریمتغ ازنظردو گروه  نیکه ب دهدیم
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اثر ، (442/2المبدای ویلکز )، (972/2برای اثر پیالیی ) شدهگزارش Fنمره  کهنحویبه

 .است( 218/9ترین ریشه روی )( و بزرگ218/9هتلینك )

 دو گروه نیتفاوت ب نییبا هدف تع رهیچند متغ انسیکووار لیتحل جینتا. 7جدول 

منبع 

 پراکندگی
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fآماره 

 سطح

 (Pداری )معنی
 اتا

 گروه

 104/2 222/2 191/19 722/1 4 722/1 درك مفهوم فضایی

 802/2 222/2 814/81 128/7 4 128/7 درك مفهوم مکانی

 189/2 222/2 022/00 118/44 4 118/44 درك مفهوم زمانی

 904/2 222/2 191/499 211/11 4 211/11 حل مسئله

آزمون در مرحله پسای آموزشی چندرسانه، شودیمشاهده م 9طور که در جدول همان

 نیبنابرا ،داری داردآموزان پسر پایه پنجم اثر معنیدرك مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش بر

 بودبه آزمون باعثدر مرحله پسای آموزشی چندرسانهگرفت که  جهینت نیچن توانیم

آموزان پسر پایه پنجم فضایی و زمانی( و حل مسئله ریاضی دانش، درك مفهوم )مکانی

 گردید. دییتأبنابراین فرضیه اصلی  شده است. کنترل گروه نسبت به (شیگروه آزما)

ان مؤثر آموزدانش ییمفهوم فضادرك بر  یاضیر یای آموزشچندرسانه (4فرضیه فرعی 

 است.
 مفهوم فضایی –خطا  انسیوار یهمگن یآزمون لوین برا. 8جدول 

داری )سطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  متغیر P) 

212/1 درك مفهوم فضایی  4 09 480/2  

خطا استفاده شد. مندرجات  انسیوار یکسانیمفروضه  یاز آزمون لوین جهت بررس

 همگن موردمطالعه یهادر گروهمفهوم فضایی مناسب  انسیکه وار دهدیم نشان 9جدول 

 p >21/2در سطح ، موردمطالعه ریدر متغ، آزمون نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه، است

 ه است.محقق شد زیخطا ن انسیوار یهمگن فرضشیپ نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر
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 مفهوم فضایی –دو گروه  نیتفاوت ب نییبا هدف تع انسیکووار لیتحل جینتا. 9جدول 

منبع 

 پراکندگی
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fآماره 

داری معنی سطح

(P) 
 اتا

 104/2 222/2 191/19 722/1 4 722/1 درك مفهوم فضایی گروه

آزمون در مرحله پسای آموزشی چندرسانه، شودیمشاهده م 7طور که در جدول همان

اثر  آموزان پسر پایه پنجمدرك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم فضایی ) بر

رحله در مای آموزشی چندرسانهگرفت که  جهینت نیچن توانیم نیبنابرا، داری داردمعنی

 آموزاندرك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم فضایی ) بهبود آزمون باعثپس

 دییتأ 4یه فرعی بنابراین فرض شده است. کنترل گروه نسبت به (شیگروه آزماپسر پایه پنجم )

 گردید.

ان مؤثر آموزدانش مکانیمفهوم درك بر  یاضیر یای آموزشچندرسانه( 1فرضیه فرعی 

 است.
 مفهوم مکانی –خطا  انسیوار یهمگن یآزمون لوین برا .11جدول 

 (Pداری )سطح معنی درجه آزادی دوم اولدرجه آزادی  Fآماره  متغیر

 129/2 09 4 119/2 درك مفهوم مکانی

خطا استفاده شد. مندرجات  انسیوار یکسانیمفروضه  یاز آزمون لوین جهت بررس

 همگن موردمطالعه یهادر گروهمفهوم مکانی مناسب  انسیکه وار دهدیم نشان 42جدول 

 p >21/2در سطح ، موردمطالعه ریدر متغ، آزمون نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه، است

 ه است.محقق شد زیخطا ن انسیوار یهمگن فرضشیپ نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر

 مفهوم مکانی –دو گروه  نیتفاوت ب نییبا هدف تع انسیکووار لیتحل جینتا .11جدول 

منبع 

 پراکندگی
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fآماره 

سطح 

 (Pداری )معنی
 اتا

 802/2 222/2 814/81 128/7 4 128/7 درك مفهوم مکانی گروه
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 آزمون بردر مرحله پسای آموزشی چندرسانه، شودیمشاهده م 44طور که در جدول همان

داری عنیم آموزان پسر پایه پنجم اثردرك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم مکانی )

 ون باعثآزمدر مرحله پسای آموزشی چندرسانهگرفت که  جهینت نیچن توانیم نیبنابرا، دارد

گروه آموزان پسر پایه پنجم )درك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم مکانی ) بهبود

 گردید. دییتأ 1بنابراین فرضیه فرعی  شده است. کنترل گروه نسبت به (شیآزما

ان مؤثر آموزدانش زمانیمفهوم  درك بر یاضیر یای آموزشچندرسانه (0فرعی  فرضیه

 است.
 مفهوم مکانی –خطا  انسیوار یهمگن یآزمون لوین برا .12جدول 

 (Pداری )سطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  متغیر

 919/2 09 4 219/2 درك مفهوم زمانی

خطا استفاده شد. مندرجات  انسیوار یکسانیمفروضه  یاز آزمون لوین جهت بررس

 همگن موردمطالعه یهادر گروهمفهوم زمانی مناسب  انسیکه وار دهدیم نشان 41جدول 

 p >21/2در سطح ، موردمطالعه ریدر متغ، آزمون نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه، است

 ه است.محقق شد زیخطا ن انسیوار یهمگن فرضشیپ نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر

 مفهوم زمانی –دو گروه  نیتفاوت ب نییبا هدف تع انسیکووار لیتحل جینتا. 13جدول 

منبع 

 پراکندگی
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fآماره 

 سطح

 (Pداری )معنی
 اتا

 189/2 222/2 022/00 118/44 4 118/44 درك مفهوم زمانی گروه

 آزمون بردر مرحله پسای آموزشی چندرسانه، شودیمشاهده م 40طور که در جدول همان

داری آموزان پسر پایه پنجم اثر معنیدرك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم زمانی )

 ون باعثآزمدر مرحله پسای آموزشی چندرسانهگرفت که  جهینت نیچن توانیم نیبنابرا، دارد

روه گآموزان پسر پایه پنجم )درك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهمفهوم زمانی ) بهبود

 گردید. دییتأ 0بنابراین فرضیه فرعی  شده است. کنترل گروه نسبت به (شیآزما

  



42 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 .ان مؤثر استآموزدانش حل مسئله ریاضیبر  یاضیر یای آموزشچندرسانه (1فرضیه فرعی 

 حل مسئله –خطا  انسیوار یهمگن یبرا آزمون لوین. 14جدول 

 (Pداری )سطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره  متغیر

 298/2 09 4 429/0 حل مسئله

خطا استفاده شد. مندرجات  انسیوار یکسانیمفروضه  یاز آزمون لوین جهت بررس

 همگن موردمطالعه یهادر گروهحل مسئله مناسب  انسیکه وار دهدیم نشان 41جدول 

 p >21/2در سطح ، موردمطالعه ریدر متغ، آزمون نیمربوط به ا شدهمشاهده F چراکه، است

 ه است.محقق شد زیخطا ن انسیوار یهمگن فرضشیپ نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یآمار ازنظر

 حل مسئله –دو گروه  نیتفاوت ب نییبا هدف تع انسیکووار لیتحل جینتا. 15جدول 

منبع 

 پراکندگی

متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fآماره 

داری معنی سطح

(P) 
 اتا

 904/2 222/2 191/499 211/11 4 211/11 حل مسئله گروه

 آزمون بردر مرحله پسای آموزشی چندرسانه، شودیمشاهده م 41طور که در جدول همان

داری آموزان پسر پایه پنجم اثر معنیدرك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهحل مسئله )

 ون باعثآزمدر مرحله پسای آموزشی چندرسانهگرفت که  جهینت نیچن توانیم نیبنابرا، دارد

روه گآموزان پسر پایه پنجم )درك مفهوم و حل مسئله ریاضی( دانش مؤلفهحل مسئله ) بهبود

 گردید. دییتأ 1بنابراین فرضیه فرعی  شده است. کنترل گروه نسبت به (شیآزما

 رییگجهینتبحث و 
ین مؤثرتر، آموزش ریاضیات به خاطر ماهیت انتزاعی و ذهنی که دارد، از میان مواد آموزشی

 سازی ذهنیآماده. ابزار در گسترش و پرورش ساختارهای منطقی و فرایندهای ذهنی است

ایجاد پرورش ، مفاهیم ساده و اساسی ریاضی مقدماتیآموزان برای درك برخی از دانش

ازی برای سزمینه، نظم فکری و درست اندیشیدن از طریق آشنایی با مفاهیم منطقی ریاضی

ق و متفر های مختلف ومنظم کردن دانسته، استفاده از مفاهیم ریاضی در زندگی روزانه
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و  ها و محاسبات سادهادن فعالیتآموزان در انجام دباال بردن توان دانش، هاآنبازسازی 

 ها وپرورش قوای ذهنی و هماهنگی بین این قوا از طریق باال بردن توانایی، شفاهی ریاضی

گسترش مفاهیم زبانی و خزانه لغات و فرهنگ لغات ریاضی کودکان و ، های قبلیدانسته

 رمنظوبهفید نیازهای الزم و مفراهم آوردن پیش، این فرهنگ در زندگی روزانه کاربرد

موزش ترین اهداف آبخشیدن به آموزش ریاضی در آینده تحصیلی کودکان از اصیل سرعت

 شود.محسوب می ریاضی

تواند به درك مطلب و ای میاند که آموزش مبتنی بر چندرسانهها نشان دادهپژوهش

در قالبی  ایهای آموزش رایانهامروزه بسیاری از برنامه. ان کمك کندآموزدانش یادداری

 گیرند. آموزش با کمك رایانه با قابلیتقرار می مورداستفادهها ایرسانه مرسوم به چند

توان این شیوه می گیرد. ازدر فرایند تجربه به کار می زمانهمای که چند حس را چندرسانه

محیط مطلوب یادگیری را ایجاد کرد. محیط ، های مختلفافراد متفاوت با ویژگی برای

رایند ف، تواند از طریق رمزگذاری دوگانهمی، طراحی شده باشد خوبیبهاگر  ایرسانهچند

مل سرعت ع و درعمل نموده  موقعبهدر فراخوانی دانش ، تسهیل و تقویت کند بازخوانی را

 .مناسب با استفاده از دانش موجود کمك کند حلراهو ارائه 

آموزشی بر درك مفهوم و حل مسئله ای چندرسانهمطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 

، پژوهش نیا یهاداده لیو تحل هیتجز یگردید. برا آموزان پسر پایه پنجم انجامریاضی دانش

لی و های حاصل از فرضیه اصیافته .گردیداستفاده  چند متغیره انسیواروک لیاز روش تحل

 ریمتغ آزمونپس لهمرح و کنترل در شیهای آزماگروه نیاست که ب نیا انگریب، فرعی آن

 مؤثر نقش مؤید مطلب . اینداری وجود داردیتفاوت معن درك مفهوم و حل مسئلهوابسته 

درك مکانی و درك ، درك بهتر مفاهیم ریاضی )درك فضایی بر آموزشی یاچندرسانه

 .بوده است مدرسه در فراگیران زمانی( و حل مسائل ریاضی

شده  أثیرتدالیلی که باعث بروز این برخی از ، کرد انیب نیتوان چنیم افتهی نیا نییدر تب

 خطاها فعالیت آموزشی و ینیبازب، تجربیات یادگیری چند حسی در امر آموزشاز:  اندعبارت

 مردر ا آموزدانشفعالیت ، تنظیم محتوای آموزشی از ساده به مشکل، آموزدانشتوسط 

 ایشاضطراب در حین آموزش و افزکاهش ، بودن محیط یادگیری بینیپیشقابل ، یادگیری
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، یدریافت بازخورد مناسب و فور، آموزدانشدر  نفساعتمادبهو حس  گیریتصمیمتوانایی 

 امرهایی از شرمندگی ناشی از انج، افزایش تمرکز و توجه، قابلیت تکرار برنامه در هر زمان

 هایا یافتهاین پژوهش بگرفتن اشتباه در محیط یادگیری و ایجاد محیط امن و انفرادی. نتایج 

چانگ و همکاران ، (1249الیوت )، (1249) 1سالومونیدو، (1247و همکاران ) 4کئونگ

( و 1229(؛ سیگافوس و همکاران )1229مك کوی و هرمانسن )، (1248) 0شانا، (1248)

، (4070هادیان و همکاران )، (1242و خان ) (1242( و چنگ و یی )1227)همکاران  و راینر

 .استهمسو  (4071سعادت و همکاران )، (4078همکاران )حسینی و 

زان آموباشند و دانشمعلمان نقش فعالی را در فرآیند آموزش دارا می، در آموزش سنتی

های جدید شوند. با توجه به نظریهشنونده و منفعل در کالس درس حاضر می عنوانبه

به  پردازند. آموزشبه ساختن دانش می یادگیرندگان خود، گرایییادگیری مانند سازنده

ای از یادگیرنده محور است. در تولید چندرسانه، ای برخالف آموزش سنتیشیوه چندرسانه

 آنکهالحشود. ان میآموزدانشتصاویر متحرك استفاده شده که باعث افزایش یادگیری در 

نده آن در حافظه هستند آموزان ذخیره کناطالعات و دانش دهندهانتقالدر روش سنتی معلم 

فعال  واسطهبهای چندرسانه کهیدرصورتباشند؛ وار میو این همان یادگیری طوطی

 کنند.دار کمك میآموزان در فرآیند یادگیری معنیدانش داشتننگه

با قدرت مانورهای متفاوت و ، های آموزشیایدر استفاده از چندرسانه، آموزدانش

 سطح یادگیری او را برد و همین مسئلهقدرت انتخاب او را باال میزیادی روبرو است که 

های متنوع و با فراهم آوردن محیط غنی و سرشار از محرك، ایدهد. چندرسانهافزایش می

اهیم ریاضی و تر مفو عمیق مؤثرترتواند به یادگیری می، گوناگون و برقراری تعامل با کاربر

 ورتصبههای نوین در نظام آموزشی باید گیری از فناوریهحل مسائل بینجامد. امروزه بهر

 بتوانند، آموزان عادی و ویژهاعم از دانش، آموزانتا تمامی دانش درآید مندنظامیك جریان 

ای ها برایای که در ساخت چندرسانهدر کنار یکدیگر به یادگیری بپردازند. نکته

                                                           

1. Keong 

2. Solomonidou 

3. Shana 
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آموزان در یادگیری های دانشتوجه به ویژگیاین است که ، آموزان باید توجه شوددانش

 لحاظ گردد.

ای آموزشی در آموزش مشخص گردید که چندرسانه های پژوهشبا توجه به یافته

 های نوین آموزش و آموزشیبوده است. لذا با گسترش فناوری ان مؤثرآموزدانشریاضی به 

 و جذاب است. زیرا این ان بسیار مفیدآموزدانشهای آموزشی برای افزارنرم بر پایه

اده های آمهای بالقوه خویش نیاز ضروری به ارائه محركان برای بهبود تواناییآموزدانش

 ها و ارائه بازخوردهایبا به وجود آوردن این محرك، های آموزشیافزارنرمفوری دارند.  و

 گیریرهبه منظوربهآموزان دارد. لذا های دانشسریع نقش اساسی در بهبود توانایی

رد کارب های الزم در زمینه چگونگیشود آموزشپیشنهاد می، آموزان از این امکاناتدانش

 ان داده شود.آموزدانشها در امر آموزش به مربیان و معلمان و والدین این این فناوری

 های نوین آموزش را درزمینه کاربرد فناوری وپرورشآموزش مسئوالنهمچنین 

 فراهم سازند. وپرورشآموزش

 طراحی و تولید دروس، وپرورش ایرانسازمان آموزش، تحقیق حاضر یهاافتهیاساس بر 

را در اولویت قرار دهد و شرایط و بسترهای الزم را  یاافزار چندرسانهنرم صورتبهریاضی 

 .زمینه فراهم سازد نیدر ا

 منابع
مجله تدریس.  یربنایزورها سنگ (. با4074) .محمدرضا، فاطمه و فدایی، احمد پور مبارکه

 .48-14، (0)17، رشد آموزش ریاضی

آموزشی حساب آموز و  ایچندرسانه تولید (.4070) .سعید، امیر و موسوی پور، یاحمدعل

با ناتوانی  ان دخترآموزدانشاثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب 

 .91-89(، 49)42، مطالعات تربیتی روانشناسییادگیری ریاضی. 

تمایز یادگیری با یادگیری  بررسی (.4070) .ندا، غالمعلی و نخستین روحی، احمدی

 یمجلهالکترونیکی و یادگیری سنتی )چهره به چهره( در آموزش ریاضی. 
 .18-9(، 1)0، روانشناسی مدرسه
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ی بر عملکرد ریاض ایچندرسانه افزارنرمآموزش از طریق  ریتأث بررسی (.4074) .علی، باوی

(، 11)9 ،نو در روانشناسی یهاافتهیان پسر حساب پریش شهرستان تهران. آموزدانش

11-87. 

 یالگو كیو ارائه  یآموزش یهاایچندرسانه یروند طراح .(4071). سید عباس، براتی
 دانشگاه شهید چمران. : انتشاراتاهواز. گراییساخت کردیبر اساس رو یشنهادیپ

 در( CD) یتعاملهای  یاچندرسانهبررسی تأثیر آموزشی به کمك  .(4072) .میترا، جهرمی
داری یادگیری و یاد دقت، افزایش سرعت بر( )فیلم یرتعاملیغ یرسانهمقایسه با 

 عالمه طباطبایی. دانشگاه نشدهچاپ نامهپایان. درس علوم پایه اول دبیرستان

 تهران: ناقوس. .ایچندرسانه یهاستمیساصول  .(4074) .سید ساالر، حسینی غنچه

ارائه  یبرا مؤثر یو راهبردها طیشرا .(4078) .عبدالمجید، اورنگیاحمد و ، حسینی

خالق دوره  انیدانشجو دگاهیاز د یاضیخالقانه در حل مسائل ر هایحلراه

 .(7)0، آموزشی یهاینوآور فصلنامه ی.اضیرشته ر یکارشناس

های ریاضیات پویا با برنامه درسی افزارنرم(. تلفیق 4074زهرا. )، گویا رضا و، حیدری قزلجه

صلنامه فان. آموزدانش حل مسئله یهایتوانمندریاضی حسابان دبیرستان جهت بهبود 
 .90، (11)8، مطالعات برنامه درسی

 اهواز: دانشگاه شهید چمران. .مباحث نوین در فناوری آموزشی .(4098) .عباس، رضوی

بر میزان  ایچندرسانهتأثیر آموزش  .(4074) .فرزانه، غریبی، اسماعیل، زارعی زوارکی

پایۀ چهارم شهر  ذهنی توانکمدختر  انآموزدانشیادگیری و یادداری ریاضی 

 .4-47 (،1)1، افراد استثنایی یشناسروانفصلنامه  ،اراك

آموزشی ریاضی دنیای تاتی  افزارنرمنقش (. 4071. )نیمحمدحس، اطرشی و اهللروح، سعادت

 یهازبانفصلنامه پژوهش در . ذهنی توانکمان آموزدانشدر پیشرفت ریاضی 
 .14، خارجی

 .آموزشی یاچندرسانهتدوین استانداردهایی برای ارزشیابی  .(4091) .طاهره، شاه جعفری

 تهران. معلمتیترب دانشگاه :نشدهچاپ نامهپایان
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 سنفعزتبر حل مسئله و  یآموزش تفکر انتقاد یاثربخش یبررس(. 4098م. )، یشهاب
دانشگاه  ارشد یکارشناس نامهپایان. ان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاللهآموزدانش

 .یدانشکده علوم انسان، النیگ

 . تهران: آفتاب مهر.وپرورشآموزشیادگیری الکترونیکی در  .(4097) .میرح، عبادی

. تهران: موسسه فرهنگی ایچندرسانههای افزارنرمساخت  اصول .(4072) .محمد، عمادی

 هنری دیباگران تهران.

ی رشد مجله، (. موضوعات مطالعاتی در آموزش ریاضی ایران4098) .سهیال، غالم آزاد
وزارت ، یآموزشکمك. دفتر انتشارات 19-00. 97، آموزش ریاضی

 درسی. یزیربرنامه. سازمان پژوهش و وپرورشآموزش

 شرفتیپ ینیبشیپالگوی (. 4072آذر. )، الهه و حضری، مسعود؛ حجازی، غالمعلی لواسانی

، 41 ،مجله روانشناسی، و تالش رییادگی کردهاییرو، شرفتیپ نقش اهداف: یاضیر

480-491. 

ان در میزان آموزدانشتوسط  یاچندرسانهبررسی تأثیر ساخت  .(4070) .زهره، کفاشی
شهر  48پنجم دبستان مدارس دخترانه منطقه  یهیپادر درس علوم  هاآنیادگیری 

 تهران. معلمتیترب دانشگاه :نشدهچاپ نامهپایان. تهران

 تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران. .ایچندرسانه یهاستمیس .(4071) .نیحس، کی نژاد

 .(4074) .آوات، هاشم و فیضی، نشافرد، محمدرضا، سرمدی، حسین، زارع، طاهر، محبوبی

تأثیر رعایت اصول طراحی آموزشی بر بار شناختی موضوعات یادگیری در 

 ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. ایچندرسانهیادگیری  یهاطیمح
0(8،) 18-17. 

بر  یاانهیرا(. تأثیر بازی 4071حسین. )، بهرام؛ زاده دباغ، صالح صدق پور ، الهه،محسنی

 .491-499(، 0)8، فناوری آموزشیان. آموزدانشانگیزه و پیشرفت ریاضی 

(. 4078) .عبداله، مرضیه؛ جعفری گلوچه، یاسمن؛ نیازآذری، ؛ مدانلونیحسغالم، مرسلی

حثه با استفاده از روش مبا اتیاضیاز ر قیفهم عم جادیبرای ا یتمیالگور وهیش كی

 .12-14(، 4)9، ارتباطات در علوم تربیتیی اطالعات و آورفنفصلنامه ی. درس
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 بر دختران حل مسئله یهامهارت(. بررسی میزان اثربخشی آموزش 4097). فریده، مشعل پور

-419(، 9)0، مجله مطالعات زنانکشور در اردوهای تابستانی.  نوجوان مناطق محروم

417. 

شی در درمان اختالل امالء آموز ایچندرسانهتأثیر . (4071) .آذر، آخوندی، فرامرز ملکیان،

فصلنامه . 98-99تحصیلی  ان ویژه یادگیری شهر کرمانشاه در سالآموزدانش
 .411-481(، 4)8، ی تازه در علوم تربیتیهاشهیاند

و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت  ایچندرسانهتأثیر آموزش . (4072) .سونیا، موسی رمضانی

نشریۀ علمی پژوهشی فناوری . دوران از راه آموزدانش یمیخودتنظتحصیلی و 
 .19-11(، 4)8، آموزشی

 آموزشی افزار نرم تاثیر (.4074) .مجتبی، محبوبه و الری، حسین؛ پاکدامن، مهموئی یمؤمن

صلنامه ف. ریاضی درس تحصیلی پیشرفت و خالقیت میزان بر «نیکی و ویکی»
 .410-419(، 1)0، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیت یآورفن

استفاده از فناوری اطالعات بر آموزش ریاضی و مقایسه آن با روش  (.4097) .رحیم، میزرایی
 دانشکده ریاضی و کامپیوتر، کرمان، کارشناسی ارشد نامهپایان. سنتی

 (.4071) .حسین، افشار و کشاورزمریم ، باقر؛ وکیلی نژاد، فاطمه؛ غباری بناب، نصرتی

اص. ان با اختالل یادگیری خآموزدانشآموزش مستقیم بر عملکرد ریاضی  اثربخشی

 .411-429(، 1)1، یادگیری یهایمجله ناتوان

تأثیر آموزش . (4072) .نجمی، آقا براتی، احمد، بیانی احمدزاده، داریوش، نوروزی

ان پسر آموزدانشدرس ریاضی  بر میزان یادگیری و یادداری ایچندرسانه

 .11-10 (،4)1، شناسی افراد استثناییفصلنامه روان، درخودمانده

درك  یابیارز(. 4070سید ابراهیم. )، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، رضا؛ نصر، هادیان

، فناوری آموزشفصلنامه ی. از مفهوم حد به کمك نقشه مفهوم یاضیر انیدانشجو

9(1 ،)117-189. 
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