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ه پنجم مشمول و يآموزان پاات دانشياضير يليتحصسه عملکرد يمقا

 با کنترل هوش، در شهر اهواز رشد، يريرمشمول طرح تصويغ
 

 ين سپاسيحس

 زادهيدا... مهرعلي
 منيژه دهخدا

 دهيچك
رمشمول يه پنجم مشمول و غيآموزان پا ات دانشياضير يليسه عملکرد تحصيق مقاين تحقيهدف ا

طرح رشد در  يموزگاران مجرآ نگرش يهر اهواز بود. بررسرشد با کنترل هوش در ش يريطرح تصو
ل ين پژوهش را تشکيگر ايات هدف دياضير يليدر عملکرد تحص ياضير يلم آموزشير فينه تأثيزم

 گروه گواه، ،0n=036شيآزما )گروه، ش و گواهيدوگروه آزما آموز پسر و دختر در دانش 190داد.

011=0n) طرح رشد  ياز کل آموزگاران مرد و زن مجر ن،يمچنه دند.يانتخاب گرد يبطور تصادف
(011=n) ياضيآزمون ر (0ق را ين تحقيا يابزارها به عمل آمد. ينظرسنج يلم آموزشير فيدرباره تأث 
ل يتشک يسنج اس نگرشيمق (1 ون،يآزمون هوش ر (3 هماهنگ، يضايآزمون ر (0 مسال اول،يان نيپا

 ياضين عملکرد رينشان داد که بق يتحق يها افتهي قرار گرفت. يه مورد بررسيفرض 9ق ين تحقيدر ا داد.
 ها نشان داد سهير مقايسا .شود نميمشاهده  يدار يرمشمول طرح تفاوت معنيآموزان مشمول و غ دانش

 ياضيدر درس ر ير گروهها عملکرد بهتريسه با سايدختر مشمول طرح در مقا انآموز    که فقط دانش
 ت مؤثريريز مديمعلمان زن و ن يت شغليزه و رضايدار را بتوان به انگ يمعن ن تفاوتيد ايشا .داشتند

ن سابقه کار و نگرش ينشان داد که ب يسنج نگرش يها افتهيمدارس دخترانه مشمول طرح نسبت داد. 
الت و يزان تحصين ميب وجود دارد. يدار يرابطه معکوس و معن يلم آموزشير فيموزگاران درباره تأثآ

آموزان  ات دانشياضير يليدر عملکرد تحص يلم آموزشير فيزگاران و نگرش آنان به تأثت آمويجنس
 يلم آموزشير فيزات و نگرش آموزگاران درباره تأثين امکانات و تجهيب مشاهده نشد. يدار يرابطه معن

ش يشود که سازمان آموزش و پرورش به منظور افزا  يشنهاد مين پيبنابرا د.يرابطه مثبت مشاهده گرد
 ق قرار دهد.يدق ينيد را مورد بازبيس جدين روش تدريرشد اهداف ا يريطرح تصو ييکارا

 

 اتياضي، آزمون ريريتصو  يها رسانه ،يلي، عملکرد تحصيلم آموزشيف : واژگان ديکل
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 مقدمه
 ياجتماع يزندگ يادهاياز بن يکيآموزش 

ات و وجه يخصوصن يانسان و از مهمتر  

ن يبه هم دات است.گر موجويز او با ديتما

خلقت همراه انسان  يل آموزش از ابتدايدل

 ير تکامليموزش در سآوجود داشته است. 

شکل  يطيط محيازها و شرايخود بر اساس ن

ن که يگر، عالوه بر ايان ديبه بگرفته است. 

رات ييرات بوده خود از تغييآموزش منشأ تغ

 ز متأثر گشته است.ين يطيمح

رشد روزافزون ستم به واسطه يدر قرن ب

 يشرفت علوم و فنون، نظامهايت و پيجمع

ن يبا مشکالت مختلف از جمله تأم يآموزش

ن کردن ابزار يگزيت معلم، جايو تربنه يهز

اصالح  يکهنه با ابزار نو چگونگ يآموزش

اند. در  ه شد  نها مواجهيس و جز ايت تدريفيک

 يآموزش يها      ت، استفاده از رسانهين وضعيا

ه با همواج يبرا يدا کردن راه حلير پبه منظو

مراه با ه د.ين مشکالت مطرح گرديا

و توجه به  يآموزش يتکنولوژ يريگ شکل

مطمئن  يها به عنوان ابزارها ت رسانهياهم

د يباعث گرد يل به اهداف آموزشيجهت ن

ش از يب يها در نظام آموزش رسانه يريبه کارگ

 رد.يش مورد توجه قرار گيپ

به عنوان  ينائيحس بگاه يشناخت جا

ل يو تشک يريادگين عامل در ادراک و يمهمتر

 يحس ياف شبکه ارتباطيک سوم کل الي

 61و اختصاص  ينائين باآور يها توسط رشته

 ينائيانسان توسط قوه ب يهايريادگيدرصد 

 يريتصو يها د استفاده از رسانهيباعث گرد

ن يرد. هم چنيشتر قرار گيد بيمورد توجه و تأک

ت يت کننده از اهميحما ينظر يبانطرح م

چون  يتوسط دانشمندان يريادگير در يتصو

ره موجب شد ي( و غ0363) 0هي، گان0ابندور

ت يبه اهم يتوجه دست اندرکاران نظام آموزش

دئو يون و ويزير تلوينظ يريتصو يها رسانه

 معطوف گردد.

در عرصه  يون آموزشيزيآغاز کار تلو

باشد  يم 0901الکا سيت در آمريم و تربيتعل

 - 0961 يآن به سالها يو اوج شکوفائ

 يتيل اهميون به دليزيگردد. تلو يبر م 0911

تسهيلي م دارد و يکه در ملموس کردن مفاه

ايجاد  يريادگي - ياددهيند يفراکه در 

از  يعيه حجم وسيامکان ارا کند، مي

 ،آورد ياطالعات را در زمان کوتاه فراهم م

با  يدر محافل آموزش رياخ يها در دههلذا 

 استقبال روبرو شده است.

                                                 
1.  Bandura 

2.  Gagne 
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 ييتهايفعال 0311ز از سال يدر کشور ما ن

آغاز  يون آموزشيزينه استفاده از تلويدر زم

 اخير يآن به سالها ييشد و اوج شکوفا

با اهتمام دفتر  د.دگر يبرم (تاکنون 0361)

وابسته به وزارت آموزش  يآموزش يتکنولوژ

فشرده  وحهايللم و يو پرورش ساخت ف

در سطوح مختلف  يآموزش يريتصو -يصوت

ن دفتر مطالعات يد. ايآغاز گرد يليتحص

 "طرح رشد"خود را تحت عنوان  يپژوهش

کشور به  يه استانهايدر کل يشيبه طور آزما

 مرحله اجرا در آورد.

ن که تحقق اهداف يبا توجه به ا

لم در يازمند ابزار است و رسانه فين يآموزش

 يريبه کارگ ،آموزش قرار دارد ه ابزاررزم

 -ياددهيند يدر فرا يآموزش يلمهايف

 دا کرده است.يپ يت فراوانياهم يريادگي

ون يزيتلور يشرفته نظيپ فناوريهايورود 

وتر در عرضه آموزش مستلزم انجام يو کامپ

و در نظر  يقي، مطالعات تطبيقات تجربيتحق

وابط ضر کشورها و يگرفتن تجارب سا

ن يبد باشد. يجامعه م يزشو ار يفرهنگ

شده است  يمنظور در پژوهش حاضر سع

 يت بخشيفيو ک يآموزش يبه بازده يابيدست

ر يتأث يبا بررس يريادگي -ياددهيند يبه فرا

بر عملکرد  )طرح رشد( ياضير يلم آموزشيف

مورد  يجم ابتدائه پنيآموزان پا دانش يليتحص

 رد.يقرار گ يبررس

 يدر طراح ن کهين با توجه به ايهمچن

ل يو وسا رازاب يريادگي -ياددهيند يفرا منظم

د و يآ يآن به شمار م ياصل ياز اجزا يکي

ستم و بهرور کردن آن به ين سياستفاده از ا

ازمند است، يات سازنده معلمان نيابتکار نظر

ان يتوان نقش معلم را به عنوان مجر ينم

ل يبه دللذا  ده گرفت.يها ناد رسانه ياصل

ان يکه آموزگاران به عنوان مجر يت نقشياهم

بازخورد ه يادر ار يآموزش يها رسانه ياصل

ن يا، دارند "طرح رشد" يان اصليبه مجر

که  يريرا نسبت به تأثق نگرش آنان يتحق

ند يدر بهبود و اصالح فرا يآموزش يها رسانه

قرار  يز مورد بررسيدارد ن يريادگي -ياددهي

 .ه استداد
 

 قينه تحقيشيپ
در  يريتصو يها ه با نقش رسانهدر رابط

 ياديقات زيتحق يريگادي -ياددهيند يفرا

از  يبه برخ انجيکه در ا انجام گرفته است،

 آنها اشاره خواهد شد.

( 0311ان )ي( و برکج0313) يمحمد

 را بر يون آموزشيزياثرات برنامه تلو

مورد مطالعه  ييآموزان مدارس راهنما دانش

درصد از  39 يددر مطالعه محم قرار دادند.
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را در  يونيزيتلو يها آموزان برنامه دانش

 خود مؤثر دانستند. از نظر دانش يريادگي

ن درس از نظر يمناسبتر ق،يآموزان مورد تحق 

حرفه و فن  يريق رسانه تصوياز طر يريادگي

 يا مطالعهبود. در  ياضين درس ريو دشوارتر

( در مرکز 0369) طباطبائيان و يکه روستائ

ز آمو دانش 611 يبر رو يآموزش يبايارزش

دختر و پسر با هدف سنجش نظرات آنان 

انجام دادند،  يون آموزشيزينسبت به تلو

که در مدرسه  يآموزان ج نشان داد دانشينتا

سه با يدند در مقايد يرا م يآموزش يها برنامه

که برنامه را در خانه مشاهده  يآموزان دانش

به نسبت  يتر کردند، نظرات مثبت يم

 .داشتند يريو تصو يصوت يها برنامه

سه ( اثر 0361) يتيآ يشيدر مطالعه آزما

 يليشرفت تحصيس مختلف در پيروش تدر

سه يمورد مقا ييآموزان مدارس راهنما دانش

نشان داد که  يق ويج تحقيقرار گرفت. نتا

 يدار يس تفاوت معنين سه روش تدريب

س يق تدريکه از تلف يوجود دارد و روش

ل يتشک ياستفاده از رسانه آموزشو معلم 

س يتدر ير روشهاينسبت به سا ه بودشد

 تر بود. موفق

لم ير فيتأث يدر پژوهش ( 0330) يزدچي

دو  يليرا بر عملکرد تحص ياضيآموزش ر

سوم و پنجم  يها  هيآموزان پا گروه از دانش

س مختلف مورد يبا دو روش تدر يابتدائ

س توسط يدر گروه اول تدر قرار داد. يسربر

س يدوم تدر هو در گرو يمعلم به روش سنت

انجام  يم آموزشليتوسط معلم همراه با ف

ها نشان داد که عملکرد  افتهيج ينتا گرفت.

که آموزش را از معلم  يگروه يليتحص

کردند  يافت ميدر يلم آموزشيهمراه با ف

س معلم يکه از تدر يآموزان نسبت به دانش

 شتر بود.ي، بکردند ياستفاده م ييبه تنها

 0نيلو کو سندرواج مطالعات ينتا

(، بورک و 0939) 0يهامل و بات (،0939)

داد که در اکثر موارد  نشان( 0939) 3هاريت

فليم و ق ياز طر يريادگين يب يتفاوت چندان

 يارشد يادگيري با روش سنتي وجود ندارد.

و همکاران  1گوني (،0999) 1(، نوال0360)

(، و کپل و 0999) 6(، پاترا و راث0996)

ج يدر مطالعات خود به نتا (0111) 6سيکورت

 .افتنديدست  يمشابه

 

 قيتحق يها هيفرض

 و پنج  يه اصليک فرضيق ين تحقيدر ا
 

                                                 
1.  Anderos & Colin 
2.  Hammel & Batty 
3.  Burke & Harriet 
4.  Nola 
5.  Jeung 
6.  Patra & Rath 
7.  Capple & Cortis 
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ر مورد آزمون قرار يبه قرار ز يه فرعيفرض

 گرفت.

در  رشد،آموزان مشمول طرح  دانش -0

مشمول طرح رشد، ريآموزان غ دانشبا  سهيمقا

در  يباالتر يليعملکرد تحص ،با کنترل هوش

 ات دارند.ياضيدرس ر

آموزان پسر مشمول طرح رشد  دانش -0

رمشمول يآموزان پسر غ سه با دانشيدر مقا

 يليطرح رشد، با کنترل هوش، عملکرد تحص

 ات دارند.ياضيدر درس ر يباالتر

آموزان دختر مشمول طرح  دانش -3

آموزان دختر  سه با دانشيرشد در مقا

طرح رشد، با کنترل هوش،  رمشموليغ

ات ياضيدر درس ر يباالتر يليعملکرد تحص

 دارند.

آموزان پسر مشمول طرح رشد  دانش -1

مشمول طرح  دخترآموزان  سه با دانشيدر مقا

 يليعملکرد تحص با کنترل هوش،رشد، 

 ات دارند.ياضيدر درس ر يباالتر

وه يآموزان و ش دانشت ين جنسيب -1

لم يدم استفاده از فا عي)استفاده  يآموزش

طرح رشد(، با کنترل هوش، در  يآموزش

آموزان در درس  دانش يليعملکرد تحص

 وجود دارد. ير تعامليات تأثياضير
 

الت آموزگاران يزان تحصين ميب -6

طرح رشد و نگرش آنان نسبت به  يمجر

 يريادگيدر بهبود  ياضيلم آموزش رير فيتأث

س يرآموزان و تد به دانش يزه بخشيو انگ

 آموزگاران رابطه مثبت وجود دارد.

زان سابقه کار آموزگاران ين ميب -6

طرح رشد و نگرش آنان نسبت به  يمجر

 يريادگيدر بهبود  ياضيلم آموزش رير فيتأث

س يآموزان و تدر به دانش يزه بخشيو انگ

 آموزگاران رابطه مثبت وجود دارد.

لم يزات فيزان امکانات و تجهين ميب -3

طرح  ينگرش آموزگاران مجرو  يآموزش

لم ير فيرشد و نگرش آنان نسبت به تأث

زه يو انگ يريادگيدر بهبود  ياضيآموزش ر

س آموزگاران يآموزان و تدر به دانش يبخش

 رابطه مثبت وجود دارد.

طرح  يت آموزگاران مجرين جنسيب -9

لم ير فيرشد و نگرش آنان نسبت به تأث

زه ينگو ا يريادگيدر بهبود  ياضيآموزش ر

س آموزگاران يآموزان و تدر به دانش يبخش

 رابطه مثبت وجود دارد.
 

 :قيتحق يشناس روش

 آموزان دانش يجامعه آمار
 011آموزان  دانش هيکل ش:يگروه آزما

 يآموزشگاه نواح 11از  يکالس پنجم ابتدائ

لم يچهارگانه آموزش و پرورش اهواز که از ف

ات استفاده ياضيرس يتدر يبرا يآموزش
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ده ينام "طرح رشد"ان يکردند و مجر يم

آموزان گروه  دانش يجامعه آمار ,شدند يم

 ل داد.يش را تشکيآزما

 130آموزان  ه دانشيکل گروه گواه:

 يه آموزشگاههاياز بق يکالس پنجم ابتدائ

چهارگانه آموزش و پرورش اهواز که  ينواح

 يجامعه آمار مشمول طرح رشد نبودند،

 .نددل دايتشک گروه گواه را

 

 آموزگاران يجامعه آمار

 ينواح يه پنجم ابتدائيه آموزگاران پايکل

 يچهارگانه آموزش و پرورش اهواز که مجر

آموزگاران  يجامعه آمار شد بودند،رطرح 

 ل داد.يمشمول طرح رشد را تشک
 

 يريگ وش نمونهر

 يتصادف يريگ با استفاده از روش نمونه

ر يح زق به شرين تحقيا يها ، نمونهيا مرحله

 انتخاب شدند:

ش: از مدارس مشمول طرح يگروه آزما

چهارگانه آموزش و پرورش  يرشد در نواح

چهار مدرسه )دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه 

دخترانه( و از هر مدرسه سه کالس به طور 

آموز پسر  دانش 000د. يانتخاب گرد يتصادف

 گروه  يها آموز دختر نمونه دانش 006و 
 

 .ندداد ليش را تشکيآزما

رمشمول طرح يگروه گواه: از مدارس غ

چهارگانه آموزش و پرورش  يرشد در نواح

دو وه مشابه ابتدا چهار مدرسه )يز به شين

مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه( و از هر 

ده يبرگز يمدرسه سه کالس به طور تصادف

آموز  دانش 000آموزان پسر و  دانش 030شد. 

 .ندل داديه را تشکگروه گوا يها دختر نمونه

 

 قيتحق يابزارها

 ير برايز يق از ابزارهاين تحقيدر ا

 د:يها استفاده گرد داده يگردآور

نمرات  :يليشاخص عملکرد تحص -0

آموزان  ات دانشياضيان نوبت اول درس ريپا

رمشمول طرح رشد به عنوان يمشمول و غ

 مورد استفاده قرار گرفت. يليعملکرد تحص

ن ابزار يا :هماهنگات ياضيرآزمون  -0

ات مدارس ياضيتوسط معلمان سرگروه ر

آموزش و پرورش  چهارگانه ينواح يابتدائ

 يهاهکه سر گرو يساخته شد. هماهنگ

االت با اهداف و سر فصل ؤن سيات بياضير

د يات برقرار کردند و مورد تأئياضيدرس ر

ز قرار گرفت، يسازمان ن يکارشناسان ابتدائ

د قرار داد. يمورد تأئ راآزمون  يياعتبار محتوا

ن نمرات آزمون يب يهمبستگ ن،يعالوه بر ا
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ات هماهنگ با نمرات شاخص ياضير

آموزان نشان داد که  دانش يليعملکرد تحص

ز ين يخوب يمالکآزمون هماهنگ از اعتبار 

بدست آمد  r= 30/1 مقدار برخوردار است.

ب يدار بود. از ضر يمعن P<10/1که در سطح 

محاسبه ثبات  يکرونباخ برا يآلفا يهمبستگ

آزمون استفاده شد. مقدار آلفا برابر  ييايو پا

دار  يمعن P<11/1بود که در سطح  39/1

 ييج بازآزماين، نتايبر ا عالوه د.يگزارش گرد

 ين پرسشنامه در فاصله چهار هفته از اجرايا

 يهائينفر از آزمودن 13 در موردآن که  ياصل

د انجام که در مرحله اول شرکت داشتن

در سطح  r=33/1نشان داد که  گرفت،

10/1>P استدار  يمعن.   

 يهاسيآزمون هوش: از آزمون ماتر -3

مخصوص که ( يون رنگيشرونده )ريپ

ساله است استفاده شد.  1/00تا  1/6کودکان 

ن يو اعتبار( ا يائي)پا يروان سنج يهايژگيو

ز يآم تيآزمون در مطالعات مختلف موفق

ان يشکرکن و نجار گزارش شده است.

ت ين ابزار را به تربيو اعتبار ا يائي( پا0363)

و  ييالق يگزارش کردند. شهن 31/1و  31/1

 r=60/1ن آزمون را يا يائي( پا0361ان )ينجار

ن ي( اعتبار ا0361) يافشار محاسبه کردند.

 يب همبستگيسه ضرايآزمون را با مقا

نه و وکسلر مورد يب يو عمل يکالس يآزمونها

ن آزمون از يب اعتبار ايالعه قرار داد. ضرمط

 گزارش شده است. 61/1تا  11/1

 يپرسشنامه نگرش آموزگاران مجر -1

 يک ابزار محقق ساخته براياز   طرح

طرح  ينگرش آموزگاران مجر يريگ اندازه

استفاده شد. پس از مراحل ساخت و 

ن پرسشنامه، از يل عوامل( اي)تحل يابي اعتبار

نگرش  يبررس يبراچهار عامل آن 

طرح رشد استفاده  يآموزگاران درباره کارآئ

 يمه کردن، بازآزمائيد. از سه روش دو نيگرد

االت ؤس يائيمحاسبه پا يکرونباخ برا يو آلفا

 بيضرا 0د. جدول يپرسشنامه استفاده گرد

مختلف نشان  يپرسشنامه را با روشها يائيپا

  .دهد يم
 

 نگرش آموزگاران پرسشنامه يائيب پايضرا .0جدول 

 تعداد دار يسطح معن بيضرا روش

 p 13<10/1 30/1 يباز آزمائ

 p 036<10/1 93/1 مه کردنيدو ن

 p 036<10/1 91/1 کرونباخ يآلفا
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 ب اعتبار پرسشنامه نگرش آموزگارانيضرا .0جدول 

 تعداد دار يسطح معن ب اعتباريضرا عامل

 p 036<110/1 30/1 يريادگيدر لم ير فيتأث

 p 036<110/1 63/1 زهيجاد انگيا لم درير فيتأث

 p 036<10/1 16/1 لميف ياشکاالت و وسائل جانب

 p 036<1110/1 3/1 سيلم در تدرير فيتأث

 

هاي  عالوه بر تحليل عوامل که بر روي ماده

پرسشنامه انجام گرفت، از محاسبه ضريب 

هاي پرسشنامه و يک  همبستگي بين نمره ماده

اي به عنوان ضريب اعتبار  ماده 1پرسشنامه 

اي پرسشنامه استفاده شد. اين ضريب  سازه

گرديد که در سطح  محاسبه r=30/1اعتبار 

 0دار بود. عالوه بر اين، جدول  معني 10/1

مقياسهاي فرعي پرسشنامه  ضرايب اعتبار

 دهد. نگرش آموزگاران را نشان مي
 

 قيتحق يها افتهي

ق يتحق يها افتهين قسمت ابتدا يدر ا

 .شود يم گزارشق يتحق يها هيمربوط به فرض

 ياطالع خواننده و برقرار يسپس برا

مربوط به  يفيتوص يها داده ،يهماهنگ

 ه بدنبال آن خواهد آمد.يهر فرض يها افتهي

 آموزان ه که دانشين فرضيدر آزمون ا
 

آموزان گروه  سه با دانشيش در مقايگروه آزما

ات ياضيدر ر يباالتر يليگواه عملکرد تحص

انس و يل واريدر تحل Fدارند، از آزمون 

ها يانس با کنترل هوش آزمودنيوارکل يتحل

ل و ين تحليج اينتا 3استفاده شد. جدول 

ن يمربوط به ا يفيتوص يها داده 1جدول 

 دهد يه را نشان ميفرض

حاصل از  Fدهد که  نشان مي 3نتايج جدول 

 Fو  31/96کواريانس با کنترل هوش برابر 

 .است 93/0حاصل از تحليل واريانس معادل 

F  حاصل از تحليل کواريانس تأثير

بر امتحان  P<1110/1داري در سطح  معني

دهد با حذف اثر  رياضي دارد که نشان مي

متغير هوش، تفاوت مشاهده شده در تحليل 

واريانس ناشي از تفاوتهاي هوشي 

آموزان در گروههاي آزمايش و گواه  دانش

حاصل از تحليل واريانس نشان  Fنيست. 
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 يهاا يعملکارد آزمودن هااي   هنمار  يکنتارل هاوش، رو  و کواريانس باا  انس يل واريج تحلي. نتا3دول ج

 ش و گواهيآزما

 SS DF MS F P راتييمنبع تغ

 1110/1 31/96 06/0963 0 06/0963 هوش

 NS 93/0 31/61 0 31/61 گروه

   33/01 133 00/9931 خطا

    191 03/91106 کل

 

 ات هماهنگياضيش و گواه در امتحان درس ريگروه آزما يهايآزمودن يفيتوص يها . داده1جدول 

 تعداد اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 036 31/11 01/03 شيگروه آزما

 011 11/11 69/00 ه گروه گوا

 

آموزان  که بين عملکرد تحصيلي دانش دهد مي

گروههاي آزمايش و گواه در امتحان 

ياضيات هماهنگ، با کنترل هوش آنها، ر

داري وجود ندارد. جدول شماره  تفاوت معني

تفاوت ميانگين آنها را با برتري  1

 01/03آموزان گروه آزمايشي با معدل  دانش

دهد، اما بر اساس نتايج تحليل    نشان مي

داري تفاوت ميانگينها تأييد  واريانس معني

 نشد.

ن يزمون امربوط به آ يها افتهي 1جدول 

ن عملکرد يدهد که ب يه را نشان ميفرض

ش و گواه در يآزما يپسران گروهها يليتحص

با کنترل نمره هوش هماهنگ،  ياضيامتحان ر

 يج آمارهايآنها، تفاوت وجود دارد. نتا

 شاهده کرد.م 6توان در جدول  يرا م يفيتوص

 Fکه مقدار  دهد مينشان  1نتايج جدول 

با کنترل هوش  حاصل از تحليل کواريانس

 P<1110/1که در سطح است  31/33 بابرابر 

 حاصل از تحليل واريانس Fدار است و  معني

 P<11/1است که در سطح  66/1برابر 

 دهند که دار نيست. اين نتايج نشان مي معني

با حذف اثر متغير هوش، تفاوت مشاهده 

شده در تحليل واريانس از تفاوتهاي هوشي 

 گروههاي آزمايش وآموزان پسر در  دانش
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 يگروهها يهايانس با کنترل هوش نمرات عملکرد آزمودنيوارکانس و يل واريج تحلي. نتا1جدول 

 هماهنگ ياضيش و گواه در امتحان ريآزما

 SS DF MS F P راتييمنبع تغ

 1110/1 31/33 90/0161 0 90/0161 هوش

 NS 166/1 031/0 0 031/0 گروه

   63/06 011 16/9601 خطا

    010 60/11360 کل

 

 ات هماهنگياضيش و گواه در امتحان ريآزما يها گروه يهايآزمودن يفيتوص يها ج دادهي. نتا6جدول 

 تعداد اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 000 316/1 60/00 شيگروه آزما

 030 96/1 13/00 گروه گواه

 

داري بودن  شود. عدم معني گواه ناشي نمي

هد که بين عملکرد د نشان مي Fمقدار 

آموزان پسر دو گروه در  دانش يليتحص

وجود  يدار يامتحان هماهنگ تفاوت معن

ار ين و انحراف معيانگيم 6ندارد. جدول 

ش و گواه در يماآز يآموزان گروهها دانش

دهد. در  يهماهنگ را نشان م ياضيامتحان ر

دار گزارش  ين تفاوت معنيانس ايل واريتحل

 نشد.

آموزان  ه که دانشيفرضن يا يدر بررس

آزمون  سه با دانشيش در مقايدختر گروه آزما

در  يباالتر يليدختر گروه گواه عملکرد تحص

ات هماهنگ دارند، از ياضيامتحان درس ر

ل يانس و تحليل واريدر تحل Fآزمون 

انس با کنترل نمره هوش استفاده شد. يوارک

 3ه و جدول ين فرضيل ايج تحلينتا 6جدول 

گروه را نشان ن دو يا يفيار توصج آمينتا

 دهد. مي

دهد که  نشان مي 6بررسي نتايج جدول 

F  حاصل از تحليل کواريانس، با کنترل

حاصل از تحليل  Fو  66/31هوش، برابر 

است. هر دو نسبت در  00/1واريانس معادل 

ها نشان  دارند. اين داده معني 11/1سطح آلفا 

 تفاوت با حذف اثر متغير هوش، که دهند  مي
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ش و يآزما يآموزان دختر گروهها عملکرد دانش يها انس نمرهيوارکانس و يل واريتحل جي. نتا6جدول 

 گواه

 SS DF MS F P راتييمنبع تغ

66/663 هوش  0 66/663  66/31  1110/1  

11/31 گروه  0 11/31  00/1  11/1  

06/1693 خطا  011 0916   

16/11063 کل  016    

 

 ش و گواهيآزما يآموزان دختر گروهها دانش يها ار نمرهيانحراف مع ن ويانگي. م3جدول 

 تعداد اريف معاانحر نيانگيم ريمتغ

 006 30/1 60/01 شيدختر آزما

 000 13/1 31/03 گواه دختر

 

مشاهده شده در تحليل واريانس، ناشي از 

آموزان دختر گروههاي  تفاوتهاي هوشي دانش

اين، نتايج  آزمايش و گواه نيست. عالوه بر

 يلين عملکرد تحصيدهد که ب ينشان م

ش و گواه يآزما يآموزان دختر گروهها دانش

ات هماهنگ تفاوت ياضيدر امتحان ر

ز تفاوت ين 3وجود دارد. جدول  يدار يمعن

نشان  و گواه راش يآزما هاينها گروهيانگيم

 دهد. يم

 يليکرد تحصلعم يگريه ديدر فرض
 

آموزان دختر و پسر  عملکرد دانش يها ، با کنترل هوش، نمرهو کواريانس انسيل واري. تحل9جدول  

 رياضي هماهنگ امتحانش در يگروه آزما

 SS DF MS F P راتييمنبع تغ

 1110/1 030/30 0931/0063 0 093/0063 هوش

 1110/1 66/01 00/111 0 00/111 گروه

   69/01 031 30/3660 خطا

    036 13/16196 کل
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 شيآموزان، دختر و پسر گروه آزما ار دانشين و انحراف معيانگيم .01جدول 

 تعداد اريانحراف مع نيانگيم آموزان دانش

 000 36/1 60/00 شيپسر، آزما

 006 30/1 60/01 شيدختر، آزما

 

آموزان دختر و پسر گروه آزمايش در  دانش
امتحان رياضيات هماهنگ مورد بررسي قرار 

حليل اين فرضيه و نتايج ت 9گرفت. جدول 

نتايج مربوط به اين فرضيه را  01جدول 

 9نتايج بدست آمده از جدول  دهد. نشان مي

دهد که در ارتباط با جنسيت  نشان مي
حاصل از تحليل  Fآموزان، مقدار  دانش

 Fو  30/30هوش، برابر کواريانس، با کنترل 
 66/31انس معادل يوار حاصل از تحليل 

 P<1110/1طح است. هر دو نسبت در س
اثر دهند با حذف  دارند که نشان مي معني

ج، تفاوت مشاهده شده در يهوش بر نتا
 يهوش ياز تفاوتها يانس، ناشيل واريتحل

ش يآموزان دختر و پسر گروه آزما دانش

ن يدهد که ب يج نشان مين، نتايست. همچنين
آموزان پسر و دختر  دانش يليعملکرد تحص

ات هماهنگ ياضير ش در امتحانيگروه آزما

 01وجود دارد. جدول  يدار يتفاوت معن

نها را به نفع دختران گروه يانگيتفاوت م

 دهد. ينشان م 60/01ش با معدل يآزما
 يانس دو عامليل واريک تحليدر 

آموزان دختر و پسر  عملکرد دانش يها نمره
گر يد يکيش و گواه در قالب يآزما يگروهها

قرار  يق مورد بررسيتحق يها هياز فرض
و  يل استنباطيج تحلينتا 00گرفت. جدول 

ه را ين فرضيا يفيج آمار توصينتا 00جدول 
 دهد. ينشان م

 

ش يآژما يآموزان دختر و پسر گروهها عملکرد دانش يها انس نمرهيوارکانس و يل واري. تحل00جدول 

 ات هماهنگياضيو گواه در امتحان ر

 SS DF MS F P راتييمنبع تغ

 1110/1 931/003 13/0019 0 13/0019 هوش

 NS 06/0 09/31 0 09/31 ت گروهيجنس
   31/03 136 90/0361 خطا

    133 03/91106 کل
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 و گواه يشيآزما يآموزان دختر و پسر گروهها دانش يها ار نمرهين و انحراف معيانگي. م00جدول 

 تعداد اريانحراف مع نيانگيم گروه تيجنس

 دختر
 006 30/0 60/01 شيآزما

 000 13/1 01/03 گواه

 پسر
 000 30/1 61/00 شيآزما

 030 96/1 13/00 گواه

 

 حاکي 00يج بدست آمده از جدول نتا

و آن است که در رابطه با تعامل جنسيت از 

انس با کنترل يحاصل از کوار Fگروه، مقدار 

ل يحاصل از تحل Fو  93/003هوش معادل 

صل حا Fاست. مقدار  06/0انس معادل يوار

دهد که با حذف اثر  يانس نشان ميوارکاز 

ج، تفاوت مشاهده شده در ير هوش بر نتايمتغ

هوش،  ياز تفاوتها يانس، ناشيل واريتحل

ش يآزما يآموزان دختر و پسر گروهها دانش

ل يتحل F يدار يست.عدم معنيو گواه ن

دهد با کنترل هوش  يانس نشان ميوار

ر يت و گروه تأثيها، تعامل جنسيآزمودن

آموزان  ات دانشياضيبر نمره ر يدار يمعن

 ، 00ندارد. گرچه، با توجه به جدول 

ن يمعدل را ب نيش باالتريدختران گروه آزما

هار چکدام از چيه يهمه گروهها دارند، ول

ش، دختر گواه، پسر يگروه )دختر گروه آزما

 پسر گروه گواه( تفاوت  ،شيگروه آزما
 

 داري با يکديگر ندارند. معني

و  رابطه بين ميزان تحصيالت آموزگاران

نگرش آنان نسبت به فيلم آموزشي رياضي 

آموزان،  در بهبود عملکرد تحصيلي دانش

آموزان و تأثير فيلم  انگيزه بخشي به دانش

آموزشي در تدريس در فرضيه ديگري مورد 

بررسي قرار گرفت. ضرايب همبستگي بين 

د ميزان تحصيالت آموزگاران و بهبود عملکر

آموزان، انگيزه بخشي به  تحصيلي دانش

آموزان و تأثير فيلم آموزشي در تدريس  دانش

، بدست 06/1 و 06/1، 09/1به ترتيب برابر 

دار نبودند.  معني P<11/1آمده که در سطح 

نتايج آزمون اين فرضيه را نشان  03جدول 

 دهد. مي

عالوه بر اين، رابطه بين سابقه کار 

ها نسبت به تأثير فيلم آموزگاران و نگرش آن 

 آموزشي رياضي در بهبود عملکرد تحصيلي

 دانش آموزان آموزان، انگيزه بخشي به دانش
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. رابطه بين ميزان تحصيالت، سابقه کار، امکانات و نگرش آموزگاران باا عوامال تاأثير فايلم     03جدول 

 آموزشي

 متغيرها
تأثير فيلم در بهبود 

 يادگيري

تأثير فيلم در ايجاد 

 زهانگي

تأثير فيلم در 

 تدريس

 06/1 06/1 09/1 ميزان تحصيالت

 31/1- 11/1- 19/1 سابقه کار

 10/1 63/1 69/1 امکانات

110/1>P 

ز مورد يس نيدر تدر يلم آموزشير فيو تأث

ن يب يب همبستگيقرار گرفت. ضرا يبررس

سابقه کار آموزگاران و نگرش آنها نسبت به 

زه ي، انگيليتحص بهبود عملکرد يرهايمتغ

س به يدر تدر يلم آموزشير فيو تأث يبخش

گزارش  -19/1و  -11/1، -31/1ب يترت

و در سطح  يمنف بين ضرايد. همه ايگرد

110/1>P گر، با يان ديدارند. به ب يمعن

ش سابقه کار آموزگاران نگرش آنان در يافزا

زه يجاد انگي، ايليبهبود عملکرد تحص

لم ين دارد فکه امکا يريو تأث يريادگي

افته يس داشته باشد کاهش يدر تدر يآموزش

ها در  رين متغين ايب يب همبستگيضر است.

 نشان داده شده است. 03جدول 

لم يزات فين امکانات و تجهيرابطه ب

ر يو نگرش آموزگاران نسبت به تأث يآموزش

و  يليدر بهبود عملکرد تحص يلم آموزشيف

س يآموزان و تدر به دانش يزه بخشيانگ

گر يه ديآموزگاران موضوع آزمون فرض

ن امکانات و يب يب همبستگيق بود. ضرايتحق

و نگرش آموزگاران  يلم آموزشيزات فيتجه

در بهبود  يلم آموزشير فينسبت به تأث

، 10/1آموزان برابر  دانش يليعملکرد تحص

آموزان  به دانش يزه بخشيلم در انگير فيتأث

س معادل يدر تدر يلم آموزشير فيو تأث 63/1

ب در سطح ين ضرايبدست آمد. تمام ا 69/1

، هر يگريان ديدارند. به ب يمعن 110/1احتمال 

لم يزات فيچه استفاده از امکانات و تجه

ابد، نگرش آموزگاران يش يافزا يزشآمو

شرفت يدر پ ياضير ير آموزشينسبت به تأث

تر  س مثبتيزه و تدريجاد انگي، ايريادگي

و  يهمبستگ بيضر 03شود. جدول  يم

 ه را نشانين فرضياز ا يدار  يسطح معن

 دهد. يم

در پايان، اين فرضيه که بين جنسيت 

 آموزگاران و نگرش آنان نسبت به تأثير فيلم
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 . نگرش آموزگاران نسبت به تأثير فيلم در يادگيري، انگيزه بخشي و تدريس01جدول 

 داري سطح معني Fمقدار  تأثير عوامل

 NS           060/1 063/0 آموزان دانش در بهبود يادگيري

 NS       31031/1 30/1 آموزان در انگيزه بخشي به دانش

 NS          601/1 011/1 در بهبود تدريس آموزش

 

آموزشي رياضي در بهبود يادگيري، انگيزه 

آموزان و بهبود تدريس  بخشي به دانش

داري وجود دارد مورد آزمون  تفاوت معني

نتايج حاصل از اين  01فت. جدول قرار گر

 دهد. فرضيه را نشان مي

دهد که بين  نشان مي 01نتايج جدول 

جنسيت آموزگاران و نگرش آنها نسبت به 

تأثير فيلم آموزشي رياضي در بهبود يادگيري 

آموزان و همچنين در  و ايجاد انگيزه به دانش

داري  بهبود تدريس آموزش تفاوت معني

 .وجود ندارد

 

 گيري نتيجه بحث و
نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق نشان 

داد عملکرد تحصيلي آزمودنيها بر اساس 

گروه آموزشي )استفاده يا عدم استفاده از 

دار  فيلم( در آزمون رياضي هماهنگ معني

پور  هاي شهرام نيست. اين نتايج با يافته

و همکاران  0( و مور0931) 0(، هوبان0360)

نتايج اين مطالعات ( هماهنگي دارد. 0966)

حاکي از آن است که بين عملکرد تحصيلي 

مند از فيلم آموزش رياضي  آموزان بهره دانش

لم يمند از ف هبهرناآموزان  در مقايسه با دانش 

 ( تفاوت وجود ندارد وي)روش سنت يآموزش

، ياضير يلم آموزشيانگر آن است که در فيب

 يليشرفت تحصيدر پ يعامل مثبت

ر يد بتوان عدم تأثيباشد. شا ينمآموزان  دانش

 يتيچون نارضا يرا به عوامل ياضيلم ريف

لم دانست که در يت فيفيمعلمان از محتوا و ک

آموزان موفق  جلب توجه دراز مدت دانش

ن عدم پرداختن به حل ينبوده است. همچن

آموزان در  مسأله، عدم جلب مشارکت دانش

، عدم فراهم کردن فرصت يريادگيت يفعال

آموزان به واسطه سرعت  دانش يبرا يکاف

 يفرد يت تفاوتهايس و عدم رعاياد تدريز

                                                 
1.  Hoban 

2.  Moore 
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توان از جمله عوامل عدم  يموزان را مآ دانش

در بهبود  ياضيلم آموزش رير فيت تأثيموفق

آموزان به آنها  دانش يزه بخشيانگ ،يريادگي

ن مشکالت يروز ابرسد  يبه نظر م .دانست

 يبرا يکاف زهيموجب شده که آموزگاران انگ

را لم يف يبه کار گرفتن مؤثر رسانه آموزش

آموزان نداشته  به دانش ياضيس ريتدر يبرا

فراهم ت طرح يعدم موفق موجباتباشند و 

 .آمده باشد

ن دختران دو گروه يکه ب يا سهيدر مقا

ج آزمون يرفت، نتايش و گواه انجام پذيآزما

دختران  يلين عملکرد تحصينشان داد که ب

وجود دارد.  يدار يروه اختالف معنن دو گيا

و  (0363) ينشاهسو يها افتهيج با ين نتايا

دارد. با توجه به  ي( همخوان0330) يزدچي

لم ين استنباط کرد که فيتوان چن يج مين نتايا

بر عملکرد  يعامل مثبت ياضيآموزش ر

 .است بودهآموزان دختر   دانش يليتحص

 يهايآزمودن ياضيکه عملکرد ر يهنگام

سه  يش مورد مقايآزما يگروهها و پسر خترد

ن يج  نشان داد که بيل نتاي, تحل قرار گرفت

و عملکرد  آموزان دختر عملکرد دانش

ان يآموزان پسر تفاوت وجود دارد. به ب دانش

ند در بود هآموزان دختر توانست گر دانشيد

از  يشتريآموزان پسر استفاده ب سه با دانشيمقا

ببرند. در  ياضيس ريلم آموزش و تدريف

جه صرف نظر از مشکالت ين نتين اييتب

مدارس دخترانه و پسرانه مشمول طرح رشد, 

ت مدارس يريمد يها وهيرسد ش يبه نظر م

 يبانيرش و پشتيشتر به پذيش بيدخترانه گرا

داشته باشد که  يآموزش يها  رسانه يياز اجرا

ت طرح رشد در يدر موفق يخود عامل مهم

بت به مدارس پسرانه مدارس دخترانه نس

ن که آموزگاران يل اين, به دليباشد. همچن يم

ن معاش نداشته يم در تأميت مستقيزن مسئول

فا ينه نقش مکمل را اين زميبلکه در ا

نش شغل دوم يند, مجبور به گزينما يم

 يت شغليستند, لذا با آرامش و رضاين

ن عامل يبه کار خود اشتغال دارند. ا يشتريب

س و به يت تدريفيتواند در ک يماحتماالً 

گذار  ريها در امر آموزش تأث رسانه يريکارگ

 باشد.

ت و گروه بر عملکرد يجنس ير تعامليتأث

د ييآموزان, با کنترل هوش, تأ ات دانشياضير

 يزدچيمطالعات  يها افتهيبا  يافتهن ينشد. ا

ت و يجنس ير تعامليد تأثييبر تأ ي( مبن0330)

آموزان  دانش يليگروه بر عملکرد تحص

ر ين که تأثيباشد. با توجه به ا يهمسو نم

 يليت و گروه بر عملکرد تحصيتعامل جنس

ر يد, الزم است که تأثيد نگردييآموزان تأ دانش
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به طور  يليهر عامل بر عملکرد تحص

 رد.يقرار گ يجداگانه مورد بررس

ن مطالعه نگرش ياز ا يگريدر بخش د

ت يفيک نهيطرح رشد در زم يآموزگاران مجر

مورد سنجش  ياضيلم آموزش رير فيو تأث

قرار گرفت و نقطه نظرات آنان در ارتباط با 

سابقه خدمت و  ،زاتيوجود امکانات و تجه

ابعاد  در ياضيلم آموزش رير فيت و تأثيجنس

س مورد يو تدر يزه بخشي, انگيريادگي

ج نشان داد که يقرار گرفت. نتا يبررس

نسبت تر  نگرش مثبت موجبالت باال يتحص

الت يهم چنان که تحص شود، ميبه رسانه ن

در نگرش و  يز به عنوان عامل منفيتر ن نييپا

افته ينموده است. نها عمل  رش رسانهيپذ

ق يج تحقي( با نتا0311مطالعات برکچبان )

 .دارد يحاضر هماهنگ

زان سابقه کار ين ميکه رابطه ب يهنگام

طرح رشد و نگرش آنان  يآموزگاران مجر

در بهبود  ياضيلم آموزش رير فيتأثبه 

آموزان و  به دانش يزه بخشي, انگيريادگي

رابطه  ،ديگرد يس آموزگاران بررسيتدر

مذکور  يرهاين متغيب يدار و معکوس يمعن

ن يين تبيتوان چن ين رابطه را ميا بدست آمد.

رسد آموزگاران جوان با  يکرد که به نظر م

 يزشن آموينو يس از روشهايسابقه کم تدر

 يشغل يزههايند و از انگنک يشتر استقبال ميب

ن, آموزگاران با يهمچن برخوردارند. يباالتر

ل کمبود تجربه و عدم يسابقه کمتر, به دل

 يها وهيها و ش الزم, از رسانه يشغل يمهارتها

 يساز يل و غنيبه منظور تکم ين آموزشينو

 .ندينما يشتر استقبال ميس بيتدر يها وهيش

د آموزگاران با سابقه باال در امر احتمال دار

 ،ل تجارب فراوان در آموزشيس, به دليتدر

از فليم آموزش رياضي کيفيت باالتري 

طرح رشد  يآموزش يلمهايفطلبند که  مي

 .فاقد آن است

 طرح ياز نقطه نظر آموزگاران مجر

رسد وجود امکانات و  يرشد, به نظر م

در استفاده  يدر مدرسه نقش مهم زاتيتجه

 يريادگيدر جهت بهبود  يآموزش يلمهايز فا

 يها وهيآموزان و ش دانش يزه بخشيو انگ

کنند و ضمانت  يفا ميس آموزگاران ايتدر

طرح رشد منوط به بهبود امکانات و  ياجرائ

ق با ين تحقيج ايباشد. نتا يزات مدرسه ميتجه

همخواني  (0999) ثر پاترا وج مطالعات ينتا

(, 0996ان )يقيصدهاي  با يافته ولي ندارد

 ي( همخوان0363) ي( و باطن0363) ينظر

 دارد. 

که نگرش آموزگاران  يان, هنگاميدر پا

 ياضيلم آموزش رير فيزن و مرد نسبت به تأث
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به  يزه بخشي, انگيريادگيدر بهبود 

س مورد مطالعه قرار يآموزان و تدر دانش

د. يمشاهده نگرد يدار يگرفت, تفاوت معن

ن کرد که با يين تبيتوان چن يجه را مين نتيا

توجه به تفاوت آموزگاران زن و مرد در 

و...,  يشتي, نوع مشکالت معيشغل يها زهيانگ

ت آموزگاران و ين جنسيد بيرس يبه نظر م

تفاوت  ياضيلم آموزش رينگرش آنان به ف

ج يبر اساس نتاولي , مشاهده گردد يدار يمعن

د ييتفاوت مورد نظر تأ ،ه مربوطهيآزمون فرض

ن که طرح رشد يل ايبه دل يد. از طرفينگرد

صرفاَ در مدارس دخترانه موفق بوده است, 

ن نگرش و عملکرد ين وجود تفاوت بيبنابرا

د بتوان گفت يعمق است. شاتو  يقابل بررس

ا يتواند مالک عملکرد باشد و  ينگرش نم

وه يله پرسشنامه, شيبه وس يريگ اندازه

د بهتر باشد يان راستا شيباشد. در ا يکارآمد

 يبرا ي مثل مصاحبهگريد ياز روشها

 اطالعات استفاده گردد. يگردآور

ق به ين تحقيج ايبر اساس نتا ،نيبنابرا

به مسئوالن  يلم آموزشيت فيفيمنظور بهبود ک

 ياضير يآموزش هايلميکنندگان ف هيو ته

 گردد:  ير ارائه ميبه شرح ز يشنهاداتيپ

نات يها, تمردر ارائه مثال يشتري. تنوع ب0

 جاد گردد.يس ايتدر يها وهيو ش

له يآموزان به وس . مشارکت فعال دانش0

مخاطب قرار دادن و به تفکر واداشتن آنها در 

 لم جلب گردد.يف

نات يس و ارائه تمري. از سرعت در تدر3

م مطالب آموزش اجتناب يمتنوع جهت تفه

 شود.

در  يو سرگرم يلم از حالت تصنعي. ف1

 .خارج شود سيند تدريفرآ

, خوش صدا و خوشرو.  از آموزگاران 1

 .استفاده شود لميان در فيخوش ب

 يالن رشته تکنولوژيالتحص .  از فارغ6

 در مدارس يبه عنوان مدرس آموزش يآموزش

 .گيري شود بهره

شبرد يران مدارس در پيمد نگرش. 6

ر نگرش آنان ييله تغياهداف طرح رشد به وس

طي ها  انهرش رسيبه منظور درک و پذ

الزم تغيير داده شود و به  يهيتوججلسات 

ر يق و تقديو تشو يازات ماديامتمديران فعال 

 .به عمل آيد

در امر استفاده از  معلماني که. 3

ون يزيلم و تلويفمثل آموزش  يها رسانه

کنند تشويق و قدرشناسي به عمل  کوشش مي

 .آيد
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 :آيندهقات يتحق يبرا هايشنهاديپ

ون يزيمربوط به تلو يها نهيل هزي. تحل0

به  ييدئويمدار بسته, مدار باز و ضبط و

وه ين شيتر نهيهزکم د بر يمنظور انتخاب و تأک

با توجه به مشکالت توليد فيلم و ويدئو 

 .موجود

 ينه بررسي. انجام پژوهش در زم0

لم يح ساخت رسانه فيصح ياستانداردها

دگاه متخصصان علم ياساس د بر يآموزش

, روانشناسان, کارشناسان علوم ارتباطات

و تهيه کنندگان فيلمهاي و متخصصان  يتيترب

 .آموزشي

به منظور  يقي. انجام مطالعات تطب3

توسعه  يتجارب موفق کشورهاگيري از  بهره

 .يون آموزشيزيلم و تلويدر استفاده از فيافته 
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 منابع

 فارسي
ارشد  ينامه کارشناس انيپا .ون در مدارسيزياستفاده از تلو(. 0360دا )ي, شيارشد

 راز.يدانشگاه ش

در  ينديفرا يآموزش يعوامل مؤثر در کاربرد تكنولوژ(. 0363ن )ي, عالءالدياطهر

ارشد, دانشگاه عالمه  ينامه کارشناس اني. پاآموزش و پرورش شهر سبزوار يليمقاطع تحص

 .ييطباطبا

انتشارات  (. تهران:0360) يبراهن يقنمحمد :هترجم .ييآزما روان .(0966) ., آيآناستاز

 دانشگاه.

نامه  انيپا .آموزان دانش يليشرفت تحصيلم در پياثر کتاب ف(. 0361, محسن )يتيآ

 .يارشد, دانشگاه عالمه طباطبائ يکارشناس

در مدارس استان  يل آموزشيزان استفاده از وسايم يبررس .(0363, حافظ )يباطن

 .يجان شرقيقات آموزش و پرورش استان آذربايتحق يشورا .يجان شرقيآذربا

در مدارس  يون آموزشيزيدر مورد اثرات تلو يپژوهش .(0311ان, محمود )يبرکچ

 ت معلم.يقات دانشگاه تربي. تهران: مؤسسه تحقييراهنما

تهران: مرکز  .ارزشيابي برنامه سوادآموزي(. 0369) ، ا.و طباطبائي .، عروستائيان

 هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران. و سنجش برنامه تحقيقات، مطالعه

لم( بر ي)کتاب ف يدرس ييدئويو ير نوارهايتأث يبررس  .(0363سودابه ) ،ينشاهسو

ارشد, دانشگاه آزاد  ينامه کارشناس اني. پاآموزان دوره متوسطه دانش يليشرفت تحصيپ

 راسگان )اصفهان(.و, واحد خ ياسالم

. ونيش رونده ريپ يسهايماتر يزان سازگاري(. م0363, جمال )يقين و حقي, حس شکرکن

, 0361بهار و تابستان  د چمران اهواز,يدانشگاه شه يو روانشناس يتيمجله دانشكده علوم ترب

 شماره اول و دوم.
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ام يدانشگاه پ ياضيان رشته رينظارت دانشجو يبررس(. 0360) يپور, محمدعل شهرام

 ينامه کارشناس انيپا .سيآموزش تدر يها ت برنامهيجذاب يالن در رابطه با چگونگينور گ

 دانشگاه اصفهان. يتيارشد, دانشکده علوم ترب

ت در امتحان ين هوش و موفقيارتباط ب .(0361ان, بهمن )يجه و نجاريالق, منيي يشهن

مجله شهرستان اهواز.  يآموزان پسر سال اول راهنمائ درخشان دانش ياستعدادها يورود

, 0361بهار و تابستان د چمران اهواز, يدانشگاه شه يو روانشناس يتيعلوم تربدانشكده 

 شماره اول و دوم.

 زند يجعفر نجف :ترجمه .يه آموزشيو نظر يريادگيط يشرا(. 0991) .ام. ه, آريانگ

 تهران: انتشارات رشد. .(0363)

از  يلون ميزيتوسط تلو يس علوم تجربياثرات تدر يبررس(. 0313مه )ي, فهيمحمد

ارشد, دانشکده علوم  يان نامه کارشناسيپا مدارس تهران. ييآموزان دوره راهنما نظر دانش

 , دانشگاه تهران.يتيترب

ل کمك يل معلمان به استفاده از وسايعلل عدم تما يبررس(. 0363د )ي, جمشينظر

 قات آموزش و پرورش استان کرمانشاه.يتحق يشورا. يآموزش

درس  يريادگير در يطرح تصو ياجرا يبخش زان اثريم يرسب(. 0330, صفورا )يزدچي

. سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان ييسوم و پنجم دوره ابتدا يها هيدر پا ياضير

 اصفهان.
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