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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به کمک رایانه بر بهبود نگرش
ریاضی دانش آموزان دختر پایه نهم است .روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح
پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش شامل همۀ
دانشآموزان دختر پایۀ نهم شهر هشتگرد در سال تحصیلی  4951-59است که شمار آنها
به روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند و  59نفر آنان در
گروه آزمایش و  59نفر در گروه گواه قرار گرفته اند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه نگرش
ریاضی آیکن ( )4515تجدید نظر شده از سوی یوشاو ( )5552بوده است .در پژوهش
زکی ( ،)4959ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  5/14به دست آمده و در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ آن  5/19به دست آمده است .نخست از گروه آزمایش و
گواه پیشآزمون نگرش سنج ریاضی به عمل آمده ،پس از آن متغیر آزمایشی ( آموزش
ریاضی به کمک رایانه) طی  42جلسه برای گروه آزمایشی اجرا شده و سپس برای دو
گروه پسآزمون اجرا شده است .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش ریاضی به
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 1414نفر بوده است .نمونه پژوهش متشکل از  95دانش آموز پایه نهم تحصیلی است که

کمک رایانه سبب بهبود نگرش دانش آموزان پایه نهم به درس ریاضی شده است .بنابراین
نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان آموزش ریاضی به کمک رایانه و نگرش

کلید واژگان :آموزش ریاضی به کمک رایانه ،نگرش ریاضی ،دانش آموزان پایه نهم
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دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
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مقدمه
پژوهشگران همواره در پی یافتن راهکارهایی برای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس
ریاضی بوده اند و عوامل متعدد را نیز یافته اند که در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی تاثیر گذارند.
یافتههای پژوهشهای متعدد نشان داده اند که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نه تنها از
ساختارهای دانشی تأثیر میپذیرد ،بلکه به عوامل انگیزشی مانند باورها ،نگرشها و ارزشها نیز
مربوط میشود (بَست .)5551 ،4از جمله عواملی که به فقدان موفقیت دانش آموزان در درس
ریاضی منجر میشود ،نگرش منفی به درس ریاضی است (فنما .)5559 ،5مطالعات نشان داده است
که دانش آموزانی که نگرش مثبت نسبت به مواد درسی خاص دارند ،تمایل به فعالیت مناسب در
آن درس از خود نشان میدهند .درس ریاضی یکی از دروسی است که اکثر دانش آموزان نگرش
تعاریفی متفاوت از آن شده است .در حوزۀ روانشناسی و تعلیم و تربیت ،نگرش دربرگیرندۀ ابعاد
شناختی ،ارزشی ،عاطفی و کنشی است .بعد شناختی به داشتن باورها یا عقاید آگاهانه اشاره دارد.
بعد ارزشی به مثبت یا منفی بودن جهتگیری ،بعد عاطفی به زمینههای هیجانی و احساسی فرد
نسبت به موضوع مورد نظر اشاره دارد و بعد کنشی بر جهتگیری برای انجام دادن یک رفتار ویژه
تاکید میورزد (ربر و ربر .)5554 ،9مطالعات نشان داده اند که دانشآموزانی که نگرش مثبت نسبت
به مواد درسی خاص دارند ،تمایل به فعالیت مناسب در آن درس از خود نشان میدهند و کسانی
که به مواد درسی نگرش مثبتی ندارند واکنشی مناسب نسبت به آن درس از خود نشان نمی دهند.
مطالعه در زمینه نگرش به ریاضی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ریاضی با پژوهشهای
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مثبتی نسبت به یادگیری آن ندارند .نگرش از سازههایی است که با توجه به زمینه مورد استفادۀ آن،

آیکن )4524(1آغاز شد  .یافتههای پژوهشهای یاد شده نشان داد که نگرش به درس ریاضی سازهای
مشتمل بر چند بعد شامل لذت بردن از درگیر شدن در تکالیف ریاضی چه در تجارب تحصیلی و
یادگیری این درس و میزان ترس از مواجهه با موقعیتهایی است که مستلزم به کارگیری دانش
ریاضی هستند (اقتباس از آیکن .)5555 ،به عبارت دیگر ،به عقیده آیکن ،هنگامی فرد نسبت به
درس ریاضی نگرش مثبتی پیدا میکند که هنگام درگیر شدن با تکالیف آن  ،از آن لذت ببرد و این
احساس هنگامی رخ می دهد که ارزش و اهمیتش برای او مشخص باشد و انگیزه ای برای
1. Bassette
2. Fennema
3. Reber, A.S. & Reber, E.S.
4. Aiken
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چه در زندگی روزمره ،باورهای فرد درباره ارزش و اهمیت ریاضی ،انگیزش فرد نسبت به
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فراگیری آن در فرد وجود داشته باشد .در نتیجه فرد با مواجهه با موقعیتهایی که مستلزم یادگیری
دانش مورد نظر باشد ،از آن واهمه نخواهد داشت.
پس از آیکن محققان بسیار مؤلفههای بهبود نگرش افراد به درس ریاضی را مورد مطالعه
قرارداده اند .زن و دی مارتینو )5551( 4معتقدند از آنجا که نگرش مؤلفههای گوناگونی دارد ،لذا
نگرش به درس ریاضی سازه ای پیچیده است که شامل احساسات افراد ،باورها و رفتارهای افراد
نسبت به درس ریاضی میشود که هر کدام جنبههایی مثبت و منفی دارند .ایگلی 5و همکاران
( )4555نگرش را عبارت از یک تمایل روانشناسانه میدانند که بر ارزشگذاری یک ماهیت خاص
با درجه ای از مطلوبیت یا فقدان مطلوبیت داللت میکند .به نظر وی ارزشگذاریهای شناختی،
رفتاری و عاطفی هستند که مؤلفه نگرش را میسازند.
منزلۀ ساختاری پیچیده توجه کرده اند .این پیچیدگی هم با اتفاق نظر نداشتن دربارۀ تعریف نگرش
و هم مؤلفههای تشکیل دهنده آن مرتبط است .در اکثر پژوهشهای انجام شده با محوریت نگرش
ریاضی ،تعریفی که از نگرش در آنها مشترک یا شاید بیشتر از آن به مثابه پایۀ مؤلفههای نگرش
اشاره شده بود ،تعریف آیکن ( )5555است .آیکن نگرش نسبت به درس ریاضی را اینگونه
تعریف میکند :نگرش نسبت به ریاضی عبارت است از تمایالتی مانند لذت بردن از درگیر شدن
در فعالیتهای ریاضی ،انگیزش یادگیری درس ریاضی ،اهمیت دادن به فراگیری ریاضی و ترس از
عوامل گوناگونی که همراه با این درس پدیدار میشوند و با توجه به مواجهه مثبت یا منفی نسبت
به موضوعی مشخص ،وضعیتی معین در فرد ایجاد میشود .در روانشناسی ،لذت را یک ساز و کار
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همانطور که گفته شد محققان و آموزشگران ریاضی دربارۀ نگرش به درس ریاضی ،همواره به

بازخورد 9مثبت توصیف میکنند که موجودات زنده را در آینده به باز آفرینی شرایطی که
لذتبخش یافتهاند ،ترغیب میکند .بر اساس این نظریه ،به همین ترتیب موجودات زنده برای
اذعان کرد که لذت بردن امری است که میتوان آن را با همراه کردن محرکهای خوشایند در یک
زمینه تولید نمود و افزایش داد .فرآیند انگیزش نیز به نیروهای پیچیده ،سائقها ،نیازها ،شرایط
تنشزا یا سازوکارهای دیگری گفته میشود که فعالیت فرد را برای تحقﻖ بخشیدن به هدفهایش
آغاز میکند و به آن تداوم میبخشدو انگیزش ریاضی ،شامل گرایش و تمایل افراد برای یادگیری
1. Zan & Di Martino
2. Eagly
3. Feedback mechanism
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اجتناب از شرایطی که در گذشته موجب رنج شده است نیز انگیخته میشوند .در نتیجه میتوان

35

فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 53

درس ریاضی است (نائلی .)4919 ،آیکن اهمیت دادن را که یکی از مؤلفههای نگرش ریاضی
تعریف کرده است ،شامل باورها و عقاید فرد میداند که در رفتار وی بروز میکنند و سبب
میشوند که فرد برای یک موضوع اهمیتی ویژه قائل شود .همچنین او معتقد است که مؤلفه ترس
از درس ریاضی شامل واکنشهای فرد در مقابل ترس از شکست و ترس از احساس ناخوشایندی
است که پس از عدم درک مفاهیم ریاضی به دانش آموز دست میدهد.
از آنجا که نگرش یکی از عوامل مهم در یادگیری درس ریاضی به شمار می رود ،پژوهشگران
در پژوهشهای خود در زمینه ریاضی همواره در پی یافتن راهکارهایی برای افزایش و ایجاد نگرش
مثبت نسبت به این درس بوده اند و انواع روش تدریس را با هدف ایجاد عالقه و نگرش مثبت
نسبت به این درس سنجیده و به این نتیجه دست یافته اند که یکی از روشهای یاددهی -یادگیری
یادگیری به کمک رایانه است .با توجه به اینکه امروزه دانش آموزان به ویژه در سنین بعد از
دبستان ،عالقه ای چشمگیر به استفاده از فناوریهای رایانه ای پیدا کرده اند ،با کمک رایانه میتوان
نگرشی مثبت به یادگیری این درس ایجاد نمود (روچل 4و همکاران .)5545 ،استفاده از فـنـاوری
در تـدریـس ریاضی در دهـههـای اخیـر به طور چشـمـگیـری به منزلۀ شایستگیهای فناوری در
تدریس و یادگیری ریاضی ،افزایش یافته و در جهان در حال گسترش است .رابطه میان فناوری و
آموزش ریاضی دارای تاریخی طوالنی است .سالهاست که بسیاریاز رایانهها و ماشینحسابها به
شیوههای گوناگون ،یادگیری ریاضی را آسان کردهاند .همچنین فناوری ،دسترسیهای گوناگون به
ریاضی و ایدههای ریاضی را در محیطهای دیگر فراهم میکنند (ذاکری .)4915 ،آموزش ریاضی به
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درس ریاضی که با گسترش روز افزون فناوریهای جدید نقش پر رنگتری پیدا کرده است،

کمک رایانه زمانی انجام میگیرد که از رایانه برای تدریس اصول ریاضی استفاده شود و به
دانشآموزان اجازه داده شود که پدیده های ریاضی را شبیهسازی کنند و آنها را جهت دهند
میدهد ،بلکه نتایج این محاسبات را میتواند به صورت عینی نمایش دهد .این امر به مغز مستعد
امکان میدهد که از نتایج نمایش داده شده بهطور مجسم و دیداری ،برای دیدن ارتباطات مفهومی
استفاده کند .یادگیری ریاضی به کمک رایانه نـقشی اساسی در آمـوزش این درس ایفا میکند.
همچنین محیط تعاملی یادگیری به وسیلۀ رایانه کاربرد تکمیل کننده ای است در راستای تدریس
سنتی در کالسهایی که در آنها از گچ و تخته استفاده میشود .تحقیقات نشان میدهد که یادگیری
1. Roschelle
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(مژدهآور .)4919 ،نرمافزار رایانهای نه تنها محاسبات حسابی و دست ورزیهای نمادی را انجام
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ریاضی به وسیلۀ رایانه تأثیری مثبت بر کارایی و نگرش مثبت فراگیران میگذارد .همچنین یادگیری
ریاضی به کمک رایانه به دانش آموزان کمک میکند تا هم مهارتهای تولیدکننده و هم دریافتکننده
خود را توسعه بخشند (بایراک و بایرام.)5545 ،4
آمﻮزش ﺑه ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧه و ارتبﺎط آن ﺑﺎ عﻮامل اﻧگیزشی
در دنیای پرشتاب کنونی ،استفاده از روشهای آموزشی سنتی ،ناکارآمد و کند هستند و قدرت
کافی برای انتقال مطالب و مفاهیم جدید را به فراگیران ندارند .لذا الزم است از ابزارهایی که
فناوریهای نوین در اختیار ما قرار میدهند بهره بگیریم .یکی از این فناوریها ،رایانه است که موجب
پیشرفتهای بسیار در عرصه آموزش و یادگیری شده است .در این زمینه میتوان با بهرهگیری از
ابزارها و روشهای رایانه ای ،ضمن افزایش سرعت یادگیری ،شرایط یادگیری را برایاستعدادها و
فناوریهای مربوط به آن چنان گسترش یابند که دنیای پیرامونانسان را بسازند ،کامالً منطقی خواهد
بود که آموزشهای رایانهای و مجازی قابل توجه یادگیرندگان امروزی قرار گیرند (اقتباس از روچل
و همکاران .)5545 ،استفاده از رایانه در آموزش از روشهایی است که به بهبود اجرای فرآیندهای
آموزشی کمک میکند و همچنین ویژگی انگیزشی استفاده از رایانه به طور گسترده مورد توجه قرار
میگیرد (والیتی و موسی رمضانی .)4915،سنکبیل و ویتور )5549( 5در پژوهشی با عنوان "تاثیرات
فناوری بر کیفیت آموزش" به این نتیجه دست یافتند که استفاده از رایانه در آموزش ،بیش از آنکه
عاملی برای درک بهتر شود ،عاملی برای ایجاد انگیزش مثبت در یادگیری شده است .رایانهها در
موقعیتهای آموزشی بهمنزلۀ وسیلهای برای کمک به ایجاد و بهبود انگیزش ،تطابﻖ یادگیری با
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سلیقههای گوناگون فراهم آورد (نوروزی و همکاران .)4911،از این رو ،هنگامیکه رایانه و

دانشآموزان ،امکان یادگیری تجربی ،ارائه مطالب واقعی ،افزایش پیشرفت ،فراهم کردن راههای
ارتباطی ،ضمیمه کردن تمرینها و بازخورد ،فراهم کردن پروژههای فردی و گروهی ،چاپ کار
پژوهشهای بسیار تحت عنوان آموزش ریاضی به کمک رایانه و تاثیر آن بر عوامل گوناگون
انگیزشی و آموزشی صورت پذیرفته است .امینیفر ،صالح صدقپور و زاده دباغ ( )4954در
پژوهشی با عنوان "تاثیر بازی رایانه ای بر انگیزه و پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی"،
دریافتند که روش تدریس مبتنی بر بازی رایانه ای بر انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش آموزان تاثیر
1. Bayrak & Bayram
2. Senkbeil & Wittwer
3. Arikan & Khezerlou
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مثبت می گذارد .همچنین صالح صدقپور و غالمرضایی ( )4955در پژوهشی با عنوان "نقش بازی
رایانه ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش دانستههای زبان
و ریاضی دانش آموزان" ،به این نتیجه دست یافتند که با استفاده از بازیهای رایانه ای آموزش
ریاضی میتوان ،موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی دانش آموزان گردید.
زمانی و سعیدی ( )4954در تحقیﻖ خود تحت عنوان "اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از
چندرسانهایها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی" دریافتند که تدریس از طریﻖ
چند رسانهایها بر خودکار آمدی دانش آموزان و همچنین انگیزۀ آنها برای یادگیری درس ریاضی
موثر بوده است.
دو ویته ،هلرمنز و روگ )5549( 4در پژوهشی با عنوان "اثر بخشی یادگیری به کمک رایانه بر
درس ریاضی تاثیر گذار است ،به طوری که آنها با عالقۀ بیشتر به یادگیری این درس میپردازند.
بیتوران )5545( 5در پژوهشی با عنوان "اثر بخشی آموزش به کمک رایانه بر موفقیت و نگرش
دانش آموزان نسبت به درس ریاضی" ،دریافت که دانش آموزانی که با کمک رایانه آموزش دیده
بودند ،نسبت به دانش آموزانی که به روش معمول در مدارس آموزش دیدند ،موفقیت بیشتری در
درس ریاضی کسب کرده اند و نگرشی مثبتتر به یادگیری این درس دارند .همچنین ویلیامز

9

( )5549پژوهشی انجام داد با عنوان "تاثیر آموزش با کمک رایانه بر موفقیت دانش آموزان دارای
اختالالت عاطفی و رفتاری در درس ریاضی" که نتایج نشان داد که دانش آموزان دارای اختالالت
عاطفی و رفتاری که در برابر یادگیری ریاضیات مقاومت از خود نشان می دادند ،به وسیله رایانه به
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پیشرفت ریاضی" دریافتند که استفاده از رایانه در آموزش ریاضی بر پیشرفت دانش آموزان در

یادگیری ریاضیات پرداختند و عالقۀ بیشتری به یادگیری درس ریاضی با رایانه پیدا کردند و
پیشرفت آنها در یادگیری ریاضی بیشتر شد.
نه تنها دانش آموزان با کمک رایانه مفاهیم پیشرفتۀ ریاضی را بهتر درک می کنند ،بلکه دانشآموزان
عالقه بیشتری برای یادگیری ریاضی با این روش از خود نشان میدهند.
با توجه به ارتباط میان نگرش نسبت به درس ریاضی و عملکرد (موفقیت یا عدم موفقیت)
دانش آموزان در درس ریاضی و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ آموزش به کمک
1. De Witte, Haelermans & Rogge
2. Bayturan
3. Williams
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رایانه که نشان دهندۀ ارتباط مثبت و معنادار میان آموزش به کمک رایانه و بهبود عوامل انگیزشی
است ،محقﻖ در پژوهش حاضر ،از یادگیری به کمک رایانه به عنوان یک روش و ابزار یادگیری-
یاددهی درس ریاضی بهره گرفته است و هدف اصلی این پژوهش ،سنجش اثر یادگیری به کمک
رایانه بر نگرش ریاضی دانش آموزان پایۀ نهم دورۀ متوسطۀ شهر هشتگرد است.
هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر
پایه نهم دورۀ متوسطۀ شهر هشتگرد است.
فرضیههﺎی فرعی پژوهش
 .4آموزش به کمک رایانه بر لذت بردن دانش آموزان دختر پایه نهم از درس ریاضی تأثیر
میگذارد.
تأثیر میگذارد.
 .9آموزش به کمک رایانه بر اهمیت دادن دانش آموزان دختر پایه نهم به درس ریاضی تأثیر
میگذارد.
 .1آموزش به کمک رایانه بر کاهش ترس و نگرانی دانش آموزان دختر پایه نهم نسبت به درس
ریاضی تأثیر میگذارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اینکه تاثیر متغیر مستقل(یادگیری به کمک رایانه) را بر متغیر وابسته
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 .5آموزش به کمک رایانه بر انگیزش مثبت دانش آموزان دختر پایه نهم نسبت به درس ریاضی

(نگرش نسبت به درس ریاضی) میسنجد ،در دسته بندی تحقیقات در علوم رفتاری از لحاظ روش
تحقیﻖ جزء پژوهشهای آزمایشی است و طرح آن از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی پیشآزمون و
جﺎمعه ،ﻧﻤﻮﻧه و روش ﻧﻤﻮﻧهگیری
جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ دانش آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ متوسطه اول (پایۀ نهم)
شهر هشتگرد در سال تحصیلی  4951-59بوده که عدۀ آنها  1414نفر بوده است .نمونهگیری به
روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است .در مرحله اول از میان دبیرستانهای
متوسطه اول دخترانه شهر هشتگرد یک دبیرستان به تصادف انتخاب ،سپس دو کالس از میان 9
کالس به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است .در مرحله آخر از میان دو گروه ،یک گروه 59
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نفری به طور تصادفی به گروه آزمایش و یک گروه  59نفری به گروه گواه گمارده شدند .آموزش
در گروه گواه به شیوه سنتی و در گروه آزمایشی به کمک رایانه انجام شده است.
اﺑزار پژوهش
به منظور سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضی از پرسشنامۀ نگرش به ریاضی ایکن
( )4524تجدید نظر شده از سوی یوشاو )5552( 4استفاده شده است .این مقیاس شامل  51گویه
یا اظهار نظر نسبت به درس ریاضی است که نظر دانش آموزان را در مؤلفههای لذت بردن،
انگیزش ،اهمیت دادن و ترس و نگرانی مورد سنجش قرار میدهد .این مقیاس با روش درجهبندی
لیکرت ساخته شده است .پایایی کل مقیاس  5/55بوده که در روش آزمون مجدد  5/51محاسبه
شده است (آیکن و گروث مارنت . )5549،5در پژوهش زکی ( ،)4959ضریب آلفای کرونباخ این
است .فردائی بنام و فرزاد ( )4954ابزار آیکن را در ایران هنجاریابی و اعتباریابی کرده اند .شواهد
مربوط به بررسی اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج ریاضی «آیکن » (که برای تعیین روایی از سه
رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد تحلیل چندگروهی استفاده شده
است) ،مطلوبیت ویژگیهای روانسنجی این ابزار را تأیید و استفاده از آن را به عنوان ابزاری مناسب
برای سنجش میزان نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضی پیشنهاد میکند.
روش اجرا
پس از نمونه گیری ،پیش آزمون از هر دو کالس به عمل آمد .در گروه آزمایشی 42جلسه یک
و نیم ساعته ،آموزش به کمک رایانه و هفته ای دو جلسه صورت گرفت .آموزش به کمک رایانه
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پرسشنامه  5/14به دست آمده و در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ آن  5/19به دست آمده

در گروه آزمایشی با استفاده از نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی (نرم افزاری شامل تدریس
مباحث کتاب درسی ریاضی نهم با انیمیشن) ،پاورپوینت و نرم افزار بازی رایانه ای برای حل
نرمافزار آموزش درس ریاضی پایه نهم روی تخته هوشمند به دانش آموزان ارائه می کرد ،سپس با
نرمافزار حل تمرین و بازیهای رایانه ای (مربوط به تمرینهای کتاب) به حل و تمرین فعالیتهای
کتاب میپرداخت .دانش آموزان در این روش فعاالنه در فعالیت یاددهی  -یادگیری مشارکت
میکردند و معلم در نقش راهنما به راهنمایی آنها میپرداخت .در گروه کنترل آموزش همان
موضوعات و مسائل ،با زمان یکسان به شیوه رایج تدریس شد .پس از اتمام دوره آموزش از هر دو
1. Yushau
2. Groth-Marnat
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تمرینها ی مربوط به مبحث درس صورت گرفت .به این صورت که ابتدا معلم درس جدید را با
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گروه پسآزمون به عمل آمد .سرانجام ،دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل
کواریانس ) (ANCOVAتجزیه و تحلیل شدند.
ﻧتﺎﯾج
جدول  :5میانگین و انحراف معیار نمرات بهبود نگرش و مؤلفه های نگرش در گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون
مؤلفههای نگرش

لذت بردن
انگیزش
اهمیت دادن

نگرش کلی

پیش آزمون
میانگین

میانگین

انحراف معیار

5/25
5/19

آزمایش

41/51

5/9

41/99

گواه

41/21

5/92

41/95

آزمایش

41

5/55

55/15

5/12

گواه

41/51

5/51

42/12

4/19

آزمایش

41/51

5/19

55/25

5/22

گواه

41

4/59

41/12

4/52

آزمایش

54/11

5/14

41/21

5/9

گواه

54/21

5/11

54/15

5/41

آزمایش

19/59

2/55

11/55

9/15

گواه

19/11

1/95

19/11

9/11

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود میانگین نمرات حاصل از پیش آزمون در گروه
آزمایش و گواه تفاوت چندانی ندارد ،اما در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختالف معنادار
وجود دارد .همچنین بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه تفاوت معنادار وجود ندارد و
حتی در بعضی از مؤلفههای نگرش نمرات پس آزمون گروه گواه دچار افت شده است اما در گروه
آزمایش پس از اجرای متغیر مستقل (آموزش به کمک رایانه ) میان معدل نمرات پیش آزمون و
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ترس و نگرانی

گروه

پس آزمون
انحراف معیار

پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر نگرش کلی نسبت به ریاضی در گروه
آزمایش (دانش آموزانی که با کمک رایانه آموزش دیده بودند) پس از اجرای متغیر مستقل نسبت
پیش از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت رعایت فرضهای آن ،از آزمون
لوین استفاده شد .بر اساس این آزمون هیچ تفاوت معناداری بین میانگینهای دو گروه کنترل و
آزمایش پیش از شروع آزمایش نبوده است و شرط همگنی واریانسها) p=0/482>0/05و
 ( F=1/318برقرار بود .پیش فرضهای دیگر شامل طبیعی بودن توزیع نمرات ،پایا بودن متغیر
همپراش ،همگونی شیب رگرسیون و خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل بررسی
شدند و همگی برقرار بود.
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فرضیه اصلی :آموزش به کمک رایانه بر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به درس ریاضی
تأثیر میگذارد.
جدول  :5خروجی اصلی تحلیل کواریانس نمرات آزمون نگرش ریاضی در گروه کنترل و گواه
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معناداری

مربع ایتا

عرض از مبدا

4911/959

5

211/429

421/255

5/555

5/119

پیش آزمون

4599/559

4

4599/559

559/115

5/555

5/129

تاثیر متغیر مستقل

414/455

4

414/455

99/14

5/559

5/141

خطا

452/499

11

1/411

کل

512191/555

95

همانطور که در جدول شماره 5مشاهده می شود () F(1-48) =33/81 p=0/000<0/05
محاسبه شده برای نمرات نگرش درس ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت
ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگهداشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.
بنابراین دانش آموزان گروه آزمایش نگرشی مثبت تر از گروه کنترل نسبت به درس ریاضی داشتند.
میتوان بیان کرد که گروه آزمایش با آموزش دیدن به کمک رایانه نگرششان نسبت به ریاضی بهبود
یافت ،بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید میشود.
فرضیۀ اول :آموزش به کمک رایانه بر لذت بردن دانش آموزان دختر از درس ریاضی تأثیر
میگذارد.
جدول  :5خروجی اصلی تحلیل کواریانس نمرات لذت بردن در گروه کنترل و گواه
عرض از مبدا

555/529

5

441/994

14/225

5/555

5/215

پیش آزمون

549/595

4

549/595

11/551

5/555

5/259

تاثیر متغیر مستقل

51/445

4

51/445

1/115

5/559

5/491

خطا

455/455

11

5/115

کل

42221/555

95

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده می شود () F(1-48) =8/772 p=0/005<0/05
محاسبه شده برای نمرات مؤلفۀ لذت بردن در دو گروه آزمایش و کنترل پس از ثابت نگه داشتن
اثر پیش آزمون معنادار است .در نتیجه بین میانگین نمرات پس آزمون لذت بردن در دو گروه
آزمایش و کنترل با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.بنابراین میزان
لذتبردن دانش آموزان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود و میتوان بیان کرد که گروه
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منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معناداری

مربع ایتا
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نگهداشتن اثر پیش آزمون معنادار است .در نتیجه بین میانگین نمرات پس آزمون نگرش درس
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آزمایش که با کمک رایانه آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که با روشهای معمول آموزش
دیده بودند لذت بیشتری از یادگیری برده اند ،بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید میشود.
فرضیه دوم :آموزش به کمک رایانه بر انگیزش دانش آموزان دختر در درس ریاضی تأثیر
میگذارد.
جدول  :5خروجی اصلی تحلیل کواریانس نمرات انگیزش در گروه کنترل و گواه
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معناداری

مربع ایتا

عرض از مبدا

551/559

5

415/511

15/51

5/555

5/212

پیش آزمون

455/519

4

455/519

55/15

5/555

5/911

تاثیر متغیر مستقل

555/111

4

555/111

91/119

5/555

5/995

خطا

429/959

11

9/114

کل

41554/555

95

محاسبه شده برای نمرات مؤلفۀ انگیزش در دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگه داشتن اثر
پیش آزمون معنادار است .در نتیجه بین میانگین نمرات پس آزمون انگیزش در دو گروه آزمایش و
کنترل با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .بنابراین میزان انگیزه
دانشآموزان در گروه آزمایش (که با کمک رایانه آموزش دیده بودند) از گروه کنترل (که با
روشهای معمول آموزش دیده بودند) در یادگیری درس ریاضی بیشتر بود و می توان بیان کرد که
گروه آزمایشی با کمک رایانه انگیزۀ بیشتری به یادگیری این درس داشتند ،بنابراین فرضیه دوم
پژوهش تایید می شود.
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود () F(1-48) =57/873 p=0/000<0/05

فرضیه سوم :آموزش به کمک رایانه بر اهمیت دادن دانش آموزان دختر به درس ریاضی
تاثیر میگذارد.
جدول  :3خروجی اصلی تحلیل کواریانس نمرات اهمیت دادن در گروه کنترل و گواه
عرض از مبدا

591/455

5

455/555

91/219

5/555

5/144

پیش آزمون

491/915

4

491/915

15/954

5/555

5/955

تاثیر متغیر مستقل

12/551

4

12/551

91/925

5/555

5/194

خطا

459/414

11

5/591

کل

41191/555

95

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده می شود () F(1-48) =38/560 p=0/000<0/05
محاسبه شده برای نمرات مؤلفۀ اهمیت دادن در دو گروه آزمایش و کنترل پس از ثابت نگه داشتن
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اثر پیش آزمون معنادار است .در نتیجه بین میانگین نمرات پس آزمون اهمیت دادن در دو گروه
آزمایش (که به کمک رایانه آموزش دیده بودند) و کنترل(که با روشهای معمول آموزش دیده
بودند) با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .از این رو میزان اهمیت دادن
دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود ،بنابراین فرضیه
سوم پژوهش تایید می شود.
فرضیه چهارم :آموزش به کمک رایانه بر ترس دانش آموزان دختر از درس ریاضی تاثیر دارد.
جدول :5خروجی اصلی تحلیل کواریانس نمرات ترس از ریاضی در گروه کنترل و گواه
عرض از مبدا

122/244

5

599/959

121/912

5/555

5/595

پیش آزمون

595/554

4

595/554

954/919

5/555

5/541

تاثیر متغیر مستقل

451/995

4

451/995

951/152

5/555

5/151

خطا

59/125

11

5/155

کل

45591/555

95

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود () F(1-48) =397/496 p=0/000<0/05
محاسبه شده برای نمرات مؤلفۀ ترس از درس ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل پس از ثابت
نگه داشتن اثر پیش آزمون معنادار است .در نتیجه بین میانگین نمرات پس آزمون ترس از ریاضی
در دو گروه آزمایش(که با کمک رایانه آموزش دیده بودند) و کنترل (که با روشهای معمول آموزش
دیده بودند) با ثابت نگهداشتن اثر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .از این رو میزان ترس
دانش آموزان به درس ریاضی در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود ،بنابراین فرضیه چهارم
پژوهش تایید میشود.
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میانگین مربعات
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ﻧتیجهگیری
نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که آموزش ریاضی به کمک رایانه میتواند موجب بهبود
لذت بردن ،انگیزش نسبت به درس ریاضی ،اهمیت دادن به درس ریاضی و ترس و نگرانی از
درس ریاضی در پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش معنادار است ،به طوری که آموزش ریاضی
به کمک رایانه به طور معناداری سبب افزایش لذت بردن دانش آموزان از درس ریاضی ،افزایش
انگیزش دانش آموزان نسبت به درس ریاضی ،افزایش اهمیت دادن دانش آموزان به درس ریاضی و
کاهش ترس و نگرانی دانش آموزان از درس ریاضی میگردد .همانطور که نتایج پژوهشهای
دو ویته ،هلرمنز و روگ( )5549و بیتوران ( )5545نشان دادند که استفاده از رایانه در آموزش
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ریاضی سبب ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به این درس می شود ،این پژوهش نیز
نشاندهندۀ همان نتیجه بود .همچنین همانطور که زمانی و سعیدی ( )4954صالح صدق پور و
غالمرضایی ( )4955در پژوهشهای خود دریافتند که استفاده از فناوری در ایجاد انگیزش مثبت
نسبت درس ریاضی موثر است ،پژوهش حاضر نیز نشان داد نگرش دانش آموزان نسبت به درس
ریاضی ،بهمثابه یک عامل انگیزشی ،با استفاده از یادگیری به کمک رایانه بهبود مییابد .با توجه به
نتایج پژوهشهای پیشین و نتیجۀ پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی در
درس ریاضی نه تنها از ساختارهای دانش و پردازش اطالعات ،تاثیر میپذیرد بلکه به عوامل
نگرشی از جمله لذت بردن از درس ،اهمیت داشتن درس برای دانش آموزان ،انگیزش مثبت به
درس و نداشتن ترس از درس نیز بستگی دارد .تمایل دانش آموزان به استفاده از رایانه و عالقۀ
روچل و همکاران ( )5545در پژوهش خود نشان دادند؛ این پژوهش نیز بیانگر همان نتیجه است
که استفاده از نرم افزارهای آموزشی و بازیهای رایانه ای هنگام تدریس ریاضی نه تنها آموزش و
یادگیری را لذتبخش میسازد بلکه ترس و هراسی را که دانش آموزان از یادگیری درس ریاضی
دارند کاهش میدهد .همچنین دانش آموزان به درس و جریان تدریس بیشتر اهمیت میدهند و
انگیزۀ بیشتری برای حل تمرینها و یادگیری ریاضی پیدا میکنند .استفاده از رایانه در آموزش
ریاضی نه تنها میزان دقت ،حافظه و محاسبات مورد نیاز کاربر را کاهش می دهد بلکه موضوعات
پیچیدهتر ریاضی را برای فراگیران قابل وصول میکند .روانشناسان بر این نکته تأکید دارند که
نگرش مثبت هنگامی حاصل میشود که فرد احساس خوشایندی از موضوع مورد نظر داشته باشد؛
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آنها به بازیهای رایانه ای را میتوان در جهت آموزش بهتر آنها مورد استفاده قرار داد .همانطور که

استفاده از رایانه در آموزش ریاضی ،احساس ناخوشایند همیشگی دانش آموزان را با احساس
خوشایند استفاده از رایانه همراه می کند و پس از کسب موفقیت در انجام تمرینهای مربوط به
یادگیری ریاضی برایش لذت بخش خواهد بود و ترس از شکست در او از بین می رود .سیف
( )4955توجه به ویژگیهای عاطفی دانش آموزان و پرورش عاطفههای مثبت در آنان را از وظایف
مهم آموزش و پرورش میداند ،زیرا ویژگیهای عاطفی هم در رشد شخصیت و هم در پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان نقشی بسیار مهم ایفا میکنند .نوجوانان عالقۀ بسیار به استفاده از رایانه و
ابزارهای رایانه ای نشان میدهند و از کار با آن لذت میبرند .اگر بتوانیم لذت حاصل از آن را به
درس ریاضی پیوند بدهیم ،سبب بهبود نگرش آنان به این درس میشویم .براساس یافتههای کارگر،
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روحانی و بیات ( )5545دانش آموزانی که نگرش مثبت به ریاضی داشتند ،انگیزۀ بیشتر برای
فکرکردن به ریاضی ،انجام دادن تکالیف ریاضی و متعهد شدن به کالسهای درس داشتند .از این رو
اگر استفاده از رایانه در آموزش بتواند نگرش دانش آموزان را مثبت کند و سبب تالش و انگیزه و
تعهد بیشتر نسبت به درس ریاضی شود ،میتوان عملکرد تحصیلی باالتری را از آنان انتظار داشت.
در مجموع میتوان گفت آموزش ریاضی به کمک رایانه میتواند موجب بهبود نگرش دانشآموزان
نسبت به ریاضی ،افزایش لذت بردن دانش آموزان از درس ریاضی ،افزایش انگیزش دانشآموزان
نسبت به درس ریاضی ،افزایش اهمیت دادن دانش آموزان به درس ریاضی و کاهش ترس و
نگرانی آنان از این درس شود.
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