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مقايسه عملکرد تحصيلي رياضيات دانشآموزان پايه پنجم مشمول و
غيرمشمول طرح تصويري رشد ،با کنترل هوش ،در شهر اهواز


حسين سپاسي

يدا ...مهرعليزاده

منيژه دهخدا
چكيده
هدف اين تحقيق مقايسه عملکرد تحصيلي رياضيات دانشآموزان پايه پنجم مشمول و غيرمشمول
طرح تصويري رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود .بررسي نگرش آموزگاران مجري طرح رشد در
زمينه تأثير فيلم آموزشي رياضي در عملکرد تحصيلي رياضيات هدف ديگر اين پژوهش را تشکيل
داد 190.دانشآموز پسر و دختر در دوگروه آزمايش و گواه (گروه ،آزمايش ،n0=036گروه گواه،
 )n0=011بطور تصادفي انتخاب گرديدند .همچنين ،از کل آموزگاران مرد و زن مجري طرح رشد
( )n=011درباره تأثير فيلم آموزشي نظرسنجي به عمل آمد .ابزارهاي اين تحقيق را  )0آزمون رياضي
پايان نيمسال اول )0 ،آزمون رياضي هماهنگ )3 ،آزمون هوش ريون )1 ،مقياس نگرشسنجي تشکيل
داد .در اين تحقيق  9فرضيه مورد بررسي قرار گرفت .يافتههاي تحقيق نشان داد که بين عملکرد رياضي
دانشآموزان مشمول و غيرمشمول طرح تفاوت معنيداري مشاهده نميشود .ساير مقايسهها نشان داد
که فقط دانشآموزان دختر مشمول طرح در مقايسه با ساير گروهها عملکرد بهتري در درس رياضي
داشتند .شايد اين تفاوت معنيدار را بتوان به انگيزه و رضايت شغلي معلمان زن و نيز مديريت مؤثر
مدارس دخترانه مشمول طرح نسبت داد .يافتههاي نگرشسنجي نشان داد که بين سابقه کار و نگرش
آموزگاران درباره تأثير فيلم آموزشي رابطه معکوس و معنيداري وجود دارد .بين ميزان تحصيالت و
جنسيت آموزگاران و نگرش آنان به تأثير فيلم آموزشي در عملکرد تحصيلي رياضيات دانشآموزان
رابطه معنيداري مشاهده نشد .بين امکانات و تجهيزات و نگرش آموزگاران درباره تأثير فيلم آموزشي
رابطه مثبت مشاهده گرديد .بنابراين پيشنهاد ميشود که سازمان آموزش و پرورش به منظور افزايش
کارايي طرح تصويري رشد اهداف اين روش تدريس جديد را مورد بازبيني دقيق قرار دهد.

کليد واژگان :فيلم آموزشي ،عملکرد تحصيلي ،رسانههاي تصويري ،آزمون رياضيات
 عضو هيأت علمي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 کارشناس ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
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مقدمه

شناخت جايگاه حس بينائي به عنوان

آموزش يکي از بنيادهاي زندگي اجتماعي

مهمترين عامل در ادراک و يادگيري و تشکيل

انسان و از مهمترين خصوصيات و وجه

يک سوم کل الياف شبکه ارتباطي حسي

تمايز او با ديگر موجودات است .به همين

توسط رشتههاي آوران بينائي و اختصاص 61

دليل آموزش از ابتداي خلقت همراه انسان

درصد يادگيريهاي انسان توسط قوه بينائي

وجود داشته است .آموزش در سير تکاملي

باعث گرديد استفاده از رسانههاي تصويري

خود بر اساس نيازها و شرايط محيطي شکل

مورد توجه و تأکيد بيشتر قرار گيرد .هم چنين

گرفته است .به بيان ديگر ،عالوه بر اين که

طرح مباني نظري حمايت کننده از اهميت

آموزش منشأ تغييرات بوده خود از تغييرات

تصوير در يادگيري توسط دانشمنداني چون

محيطي نيز متأثر گشته است.

0

0

بندورا  ،گانيه ( )0363و غيره موجب شد

در قرن بيستم به واسطه رشد روزافزون

توجه دست اندرکاران نظام آموزشي به اهميت

جمعيت و پيشرفت علوم و فنون ،نظامهاي

رسانههاي تصويري نظير تلويزيون و ويدئو

آموزشي با مشکالت مختلف از جمله تأمين

معطوف گردد.

هزينه و تربيت معلم ،جايگزين کردن ابزار

آغاز کار تلويزيون آموزشي در عرصه

آموزشي کهنه با ابزار نو چگونگي اصالح

تعليم و تربيت در آمريکا سال 0901ميباشد

کيفيت تدريس و جز اينها مواجه شدهاند .در

و اوج شکوفائي آن به سالهاي - 0961

اين وضعيت ،استفاده از رسانههاي آموزشي
به منظور پيدا کردن راه حلي براي مواجهه با
اين مشکالت مطرح گرديد .همراه با
شکلگيري تکنولوژي آموزشي و توجه به
اهميت رسانهها به عنوان ابزارهاي مطمئن
جهت نيل به اهداف آموزشي باعث گرديد
به کارگيري رسانهها در نظام آموزشي بيش از
پيش مورد توجه قرار گيرد.

 0911بر ميگردد .تلويزيون به دليل اهميتي
که در ملموس کردن مفاهيم دارد و تسهيلي
که در فرايند ياددهي -يادگيري ايجاد
ميکند ،امکان ارايه حجم وسيعي از
اطالعات را در زمان کوتاه فراهم ميآورد،
لذا در دهههاي اخير در محافل آموزشي با
استقبال روبرو شده است.
1. Bandura
2. Gagne
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تحصيلي دانشآموزان پايه پنجم ابتدائي مورد
بررسي قرار گيرد.

شد و اوج شکوفايي آن به سالهاي اخير

همچنين با توجه به اين که در طراحي

( 0361تاکنون) برميگردد .با اهتمام دفتر

منظم فرايند ياددهي -يادگيري ابزار و وسايل

تکنولوژي آموزشي وابسته به وزارت آموزش

يکي از اجزاي اصلي آن به شمار ميآيد و

و پرورش ساخت فيلم و لوحهاي فشرده
صوتي -تصويري آموزشي در سطوح مختلف
تحصيلي آغاز گرديد .اين دفتر مطالعات
پژوهشي خود را تحت عنوان "طرح رشد"
به طور آزمايشي در کليه استانهاي کشور به
مرحله اجرا در آورد.

استفاده از اين سيستم و بهرور کردن آن به
ابتکار نظريات سازنده معلمان نيازمند است،
نميتوان نقش معلم را به عنوان مجريان
اصلي رسانهها ناديده گرفت .لذا به دليل
اهميت نقشي که آموزگاران به عنوان مجريان
اصلي رسانههاي آموزشي در ارايه بازخورد
به مجريان اصلي "طرح رشد" دارند ،اين

با توجه به اين که تحقق اهداف

تحقيق نگرش آنان را نسبت به تأثيري که

آموزشي نيازمند ابزار است و رسانه فيلم در

رسانههاي آموزشي در بهبود و اصالح فرايند

زمره ابزار آموزش قرار دارد ،به کارگيري

ياددهي -يادگيري دارد نيز مورد بررسي قرار

فيلمهاي آموزشي در فرايند ياددهي-

داده است.

يادگيري اهميت فراواني پيدا کرده است.
ورود فناوريهاي پيشرفته نظير تلويزيون

پيشينه تحقيق

و کامپيوتر در عرضه آموزش مستلزم انجام

در رابطه با نقش رسانههاي تصويري در

تحقيقات تجربي ،مطالعات تطبيقي و در نظر

فرايند ياددهي -يادگيري تحقيقات زيادي

گرفتن تجارب ساير کشورها و ضوابط

انجام گرفته است ،که در اينجا به برخي از

فرهنگي و ارزشي جامعه ميباشد .بدين

آنها اشاره خواهد شد.

منظور در پژوهش حاضر سعي شده است

محمدي ( )0313و برکجيان ()0311

دستيابي به بازدهي آموزشي و کيفيت بخشي

اثرات برنامه تلويزيون آموزشي را بر

به فرايند ياددهي -يادگيري با بررسي تأثير

دانشآموزان مدارس راهنمايي مورد مطالعه

فيلم آموزشي رياضي (طرح رشد) بر عملکرد

قرار دادند .در مطالعه محمدي  39درصد از
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دانشآموزان برنامههاي تلويزيوني را در

ابتدائي با دو روش تدريس مختلف مورد

يادگيري خود مؤثر دانستند .از نظر دانش

بررسي قرار داد .در گروه اول تدريس توسط

آموزان مورد تحقيق ،مناسبترين درس از نظر

معلم به روش سنتي و در گروه دوم تدريس

يادگيري از طريق رسانه تصويري حرفه و فن

توسط معلم همراه با فيلم آموزشي انجام

و دشوارترين درس رياضي بود .در مطالعهاي

گرفت .نتايج يافتهها نشان داد که عملکرد

که روستائيان و طباطبائي ( )0369در مرکز

تحصيلي گروهي که آموزش را از معلم

ارزشيابي آموزشي بر روي  611دانشآموز

همراه با فيلم آموزشي دريافت ميکردند

دختر و پسر با هدف سنجش نظرات آنان

نسبت به دانشآموزاني که از تدريس معلم

نسبت به تلويزيون آموزشي انجام دادند،

به تنهايي استفاده ميکردند ،بيشتر بود.
0

نتايج نشان داد دانشآموزاني که در مدرسه

نتايج مطالعات اندروس و کولين

برنامههاي آموزشي را ميديدند در مقايسه با

( ،)0939هامل و باتي ،)0939( 0بورک و

دانشآموزاني که برنامه را در خانه مشاهده

هاريت )0939( 3نشان داد که در اکثر موارد

ميکردند ،نظرات مثبتتري نسبت به

تفاوت چنداني بين يادگيري از طريق فليم و

برنامههاي صوتي و تصويري داشتند.

يادگيري با روش سنتي وجود ندارد .ارشدي

در مطالعه آزمايشي آيتي ( )0361اثر سه

( ،)0360نوال ،)0999( 1يونگ 1و همکاران

روش تدريس مختلف در پيشرفت تحصيلي

( ،)0996پاترا و راث ،)0999( 6و کپل و

دانشآموزان مدارس راهنمايي مورد مقايسه

کورتيس )0111( 6در مطالعات خود به نتايج

قرار گرفت .نتايج تحقيق وي نشان داد که

مشابهي دست يافتند.

بين سه روش تدريس تفاوت معنيداري
وجود دارد و روشي که از تلفيق تدريس
معلم و استفاده از رسانه آموزشي تشکيل

فرضيههاي تحقيق
در اين تحقيق يک فرضيه اصلي و پنج

شده بود نسبت به ساير روشهاي تدريس
موفقتر بود.
يزدچي ( )0330در پژوهشي تأثير فيلم
آموزش رياضي را بر عملکرد تحصيلي دو
گروه از دانشآموزان پايههاي سوم و پنجم

Anderos & Colin
Hammel & Batty
Burke & Harriet
Nola
Jeung
Patra & Rath
Capple & Cortis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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فرضيه فرعي به قرار زير مورد آزمون قرار

تأثير فيلم آموزش رياضي در بهبود يادگيري

گرفت.

و انگيزه بخشي به دانشآموزان و تدريس

 -0دانشآموزان مشمول طرح رشد ،در

آموزگاران رابطه مثبت وجود دارد.

مقايسه با دانشآموزان غيرمشمول طرح رشد،

 -6بين ميزان سابقه کار آموزگاران

با کنترل هوش ،عملکرد تحصيلي باالتري در

مجري طرح رشد و نگرش آنان نسبت به

درس رياضيات دارند.

تأثير فيلم آموزش رياضي در بهبود يادگيري

 -0دانشآموزان پسر مشمول طرح رشد
در مقايسه با دانشآموزان پسر غيرمشمول
طرح رشد ،با کنترل هوش ،عملکرد تحصيلي
باالتري در درس رياضيات دارند.

و انگيزه بخشي به دانشآموزان و تدريس
آموزگاران رابطه مثبت وجود دارد.
 -3بين ميزان امکانات و تجهيزات فيلم
آموزشي و نگرش آموزگاران مجري طرح

 -3دانشآموزان دختر مشمول طرح

رشد و نگرش آنان نسبت به تأثير فيلم

رشد در مقايسه با دانشآموزان دختر

آموزش رياضي در بهبود يادگيري و انگيزه

غيرمشمول طرح رشد ،با کنترل هوش،

بخشي به دانشآموزان و تدريس آموزگاران

عملکرد تحصيلي باالتري در درس رياضيات

رابطه مثبت وجود دارد.

دارند.

 -9بين جنسيت آموزگاران مجري طرح

 -1دانشآموزان پسر مشمول طرح رشد

رشد و نگرش آنان نسبت به تأثير فيلم

در مقايسه با دانشآموزان دختر مشمول طرح

آموزش رياضي در بهبود يادگيري و انگيزه

رشد ،با کنترل هوش ،عملکرد تحصيلي

بخشي به دانشآموزان و تدريس آموزگاران

باالتري در درس رياضيات دارند.

رابطه مثبت وجود دارد.

 -1بين جنسيت دانشآموزان و شيوه
آموزشي (استفاده يا عدم استفاده از فيلم

روششناسي تحقيق:

آموزشي طرح رشد) ،با کنترل هوش ،در

جامعه آماري دانشآموزان

عملکرد تحصيلي دانشآموزان در درس
رياضيات تأثير تعاملي وجود دارد.

گروه آزمايش :کليه دانشآموزان 011
کالس پنجم ابتدائي از  11آموزشگاه نواحي

 -6بين ميزان تحصيالت آموزگاران

چهارگانه آموزش و پرورش اهواز که از فيلم

مجري طرح رشد و نگرش آنان نسبت به

آموزشي براي تدريس رياضيات استفاده
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ميکردند و مجريان "طرح رشد" ناميده
ميشدند ,جامعه آماري دانشآموزان گروه
آزمايش را تشکيل داد.

آزمايش را تشکيل دادند.
گروه گواه :از مدارس غيرمشمول طرح
رشد در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش

گروه گواه :کليه دانشآموزان 130

نيز به شيوه مشابه ابتدا چهار مدرسه (دو

کالس پنجم ابتدائي از بقيه آموزشگاههاي

مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه) و از هر

نواحي چهارگانه آموزش و پرورش اهواز که

مدرسه سه کالس به طور تصادفي برگزيده

مشمول طرح رشد نبودند ،جامعه آماري

شد 030 .دانشآموزان پسر و  000دانشآموز

گروه گواه را تشکيل دادند.

دختر نمونههاي گروه گواه را تشکيل دادند.

جامعه آماري آموزگاران
کليه آموزگاران پايه پنجم ابتدائي نواحي
چهارگانه آموزش و پرورش اهواز که مجري
طرح رشد بودند ،جامعه آماري آموزگاران
مشمول طرح رشد را تشکيل داد.

ابزارهاي تحقيق
در اين تحقيق از ابزارهاي زير براي
گردآوري دادهها استفاده گرديد:
 -0شاخص عملکرد تحصيلي :نمرات
پايان نوبت اول درس رياضيات دانشآموزان
مشمول و غيرمشمول طرح رشد به عنوان

روش نمونهگيري

عملکرد تحصيلي مورد استفاده قرار گرفت.

با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي

 -0آزمون رياضيات هماهنگ :اين ابزار

مرحلهاي ،نمونههاي اين تحقيق به شرح زير

توسط معلمان سرگروه رياضيات مدارس

انتخاب شدند:

ابتدائي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش

گروه آزمايش :از مدارس مشمول طرح

ساخته شد .هماهنگي که سر گروههاي

رشد در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش

رياضيات بين سؤاالت با اهداف و سر فصل

چهار مدرسه (دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه

درس رياضيات برقرار کردند و مورد تأئيد

دخترانه) و از هر مدرسه سه کالس به طور

کارشناسان ابتدائي سازمان نيز قرار گرفت،

تصادفي انتخاب گرديد 000 .دانشآموز پسر

اعتبار محتوايي آزمون را مورد تأئيد قرار داد.

و  006دانشآموز دختر نمونههاي گروه

عالوه بر اين ،همبستگي بين نمرات آزمون
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رياضيات هماهنگ با نمرات شاخص

( )0363پايائي و اعتبار اين ابزار را به تربيت

عملکرد تحصيلي دانشآموزان نشان داد که

 1/31و  1/31گزارش کردند .شهني ييالق و

آزمون هماهنگ از اعتبار مالکي خوبي نيز

نجاريان ( )0361پايائي اين آزمون را r=1/60

برخوردار است .مقدار  r= 1/30بدست آمد

محاسبه کردند .افشاري ( )0361اعتبار اين

که در سطح  P>1/10معنيدار بود .از ضريب

آزمون را با مقايسه ضرايب همبستگي

همبستگي آلفاي کرونباخ براي محاسبه ثبات

آزمونهاي کالسي و عملي بينه و وکسلر مورد

و پايايي آزمون استفاده شد .مقدار آلفا برابر

مطالعه قرار داد .ضريب اعتبار اين آزمون از

 1/39بود که در سطح  P>1/11معنيدار

 1/11تا  1/61گزارش شده است.
 -1پرسشنامه نگرش آموزگاران مجري

گزارش گرديد .عالوه بر اين ،نتايج بازآزمايي

از يک ابزار محقق ساخته براي

اين پرسشنامه در فاصله چهار هفته از اجراي

طرح

اصلي آن که در مورد  13نفر از آزمودنيهائي

اندازهگيري نگرش آموزگاران مجري طرح

که در مرحله اول شرکت داشتند انجام

استفاده شد .پس از مراحل ساخت و

گرفت ،نشان داد که  r=1/33در سطح

اعتباريابي (تحليل عوامل) اين پرسشنامه ،از

 P>1/10معنيدار است.

چهار عامل آن براي بررسي نگرش

 -3آزمون هوش :از آزمون ماتريسهاي

آموزگاران درباره کارآئي طرح رشد استفاده

پيشرونده (ريون رنگي) که مخصوص

گرديد .از سه روش دو نيمه کردن ،بازآزمائي

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

و آلفاي کرونباخ براي محاسبه پايائي سؤاالت

ويژگيهاي روان سنجي (پايائي و اعتبار) اين

پرسشنامه استفاده گرديد .جدول  0ضرايب

آزمون در مطالعات مختلف موفقيتآميز

پايائي پرسشنامه را با روشهاي مختلف نشان

گزارش شده است .شکرکن و نجاريان

ميدهد.

جدول  .0ضرايب پايائي پرسشنامه نگرش آموزگاران
روش

ضرايب

سطح معنيدار

تعداد

باز آزمائي

1/30

p>1/10

13

دو نيمه کردن

1/93

p>1/10

036

آلفاي کرونباخ

1/91

p>1/10

036
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جدول  .0ضرايب اعتبار پرسشنامه نگرش آموزگاران
عامل

ضرايب اعتبار

سطح معنيدار

تعداد

تأثير فيلم در يادگيري

1/30

p>1/110

036

تأثير فيلم در ايجاد انگيزه

1/63

p>1/110

036

اشکاالت و وسائل جانبي فيلم

1/16

p>1/10

036

تأثير فيلم در تدريس

1/3

p>1/1110

036

عالوه بر تحليل عوامل که بر روي مادههاي

گروه آزمايش در مقايسه با دانشآموزان گروه

پرسشنامه انجام گرفت ،از محاسبه ضريب

گواه عملکرد تحصيلي باالتري در رياضيات

همبستگي بين نمره مادههاي پرسشنامه و يک

دارند ،از آزمون  Fدر تحليل واريانس و

پرسشنامه  1مادهاي به عنوان ضريب اعتبار

تحليل کواريانس با کنترل هوش آزمودنيها

سازهاي پرسشنامه استفاده شد .اين ضريب

استفاده شد .جدول  3نتايج اين تحليل و

اعتبار  r=1/30محاسبه گرديد که در سطح

جدول  1دادههاي توصيفي مربوط به اين

 1/10معنيدار بود .عالوه بر اين ،جدول 0

فرضيه را نشان ميدهد

ضرايب اعتبار مقياسهاي فرعي پرسشنامه

نتايج جدول  3نشان ميدهد که  Fحاصل از

نگرش آموزگاران را نشان ميدهد.

کواريانس با کنترل هوش برابر  96/31و F
حاصل از تحليل واريانس معادل  0/93است.

يافتههاي تحقيق

 Fحاصل از تحليل کواريانس تأثير

در اين قسمت ابتدا يافتههاي تحقيق

معنيداري در سطح  P>1/1110بر امتحان

مربوط به فرضيههاي تحقيق گزارش ميشود.

رياضي دارد که نشان ميدهد با حذف اثر

سپس براي اطالع خواننده و برقراري

متغير هوش ،تفاوت مشاهده شده در تحليل

هماهنگي ،دادههاي توصيفي مربوط به

واريانس

هوشي

يافتههاي هر فرضيه بدنبال آن خواهد آمد.

دانشآموزان در گروههاي آزمايش و گواه

در آزمون اين فرضيه که دانشآموزان

ناشي

از

تفاوتهاي

نيست F .حاصل از تحليل واريانس نشان
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جدول  .3نتايج تحليل واريانس و کواريانس باا کنتارل هاوش ،روي نمارههااي عملکارد آزمودنيهااي
آزمايش و گواه
منبع تغييرات

SS

DF

MS

F

P

هوش

0963/06

0

0963/06

96/31

1/1110

گروه

61/31

0

61/31

0/93

NS

خطا

9931/00

133

01/33

کل

91106/03

191

جدول  .1دادههاي توصيفي آزمودنيهاي گروه آزمايش و گواه در امتحان درس رياضيات هماهنگ
متغير

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

گروه آزمايش

03/01

11/31

036

گروه گواه

00/69

11/11

011

ميدهد که بين عملکرد تحصيلي دانشآموزان

امتحان رياضي هماهنگ ،با کنترل نمره هوش

گروههاي آزمايش و گواه در امتحان

آنها ،تفاوت وجود دارد .نتايج آمارهاي

رياضيات هماهنگ ،با کنترل هوش آنها،

توصيفي را ميتوان در جدول  6مشاهده کرد.

تفاوت معنيداري وجود ندارد .جدول شماره

نتايج جدول  1نشان ميدهد که مقدار F

 1تفاوت ميانگين آنها را با برتري

حاصل از تحليل کواريانس با کنترل هوش

دانشآموزان گروه آزمايشي با معدل 03/01

برابر با  33/31است که در سطح P>1/1110

نشان ميدهد ،اما بر اساس نتايج تحليل

معنيدار است و  Fحاصل از تحليل واريانس

واريانس معنيداري تفاوت ميانگينها تأييد

برابر  1/66است که در سطح P>1/11

نشد.

معنيدار نيست .اين نتايج نشان ميدهند که
جدول  1يافتههاي مربوط به آزمون اين

با حذف اثر متغير هوش ،تفاوت مشاهده

فرضيه را نشان ميدهد که بين عملکرد

شده در تحليل واريانس از تفاوتهاي هوشي

تحصيلي پسران گروههاي آزمايش و گواه در

دانشآموزان پسر در گروههاي آزمايش و
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جدول  .1نتايج تحليل واريانس و کواريانس با کنترل هوش نمرات عملکرد آزمودنيهاي گروههاي
آزمايش و گواه در امتحان رياضي هماهنگ
منبع تغييرات

SS

DF

MS

F

P

هوش

0161/90

0

0161/90

33/31

1/1110

گروه

0/031

0

0/031

1/166

NS

خطا

9601/16

011

06/63

کل

11360/60

010

جدول  .6نتايج دادههاي توصيفي آزمودنيهاي گروههاي آزمايش و گواه در امتحان رياضيات هماهنگ
متغير

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

گروه آزمايش

00/60

1/316

000

گروه گواه

00/13

1/96

030

گواه ناشي نميشود .عدم معنيداري بودن

امتحان درس رياضيات هماهنگ دارند ،از

مقدار  Fنشان ميدهد که بين عملکرد

آزمون  Fدر تحليل واريانس و تحليل

تحصيلي دانشآموزان پسر دو گروه در

کواريانس با کنترل نمره هوش استفاده شد.

امتحان هماهنگ تفاوت معنيداري وجود

جدول  6نتايج تحليل اين فرضيه و جدول 3

ندارد .جدول  6ميانگين و انحراف معيار

نتايج آمار توصيفي اين دو گروه را نشان

دانشآموزان گروههاي آزمايش و گواه در

ميدهد.

امتحان رياضي هماهنگ را نشان ميدهد .در

بررسي نتايج جدول  6نشان ميدهد که

تحليل واريانس اين تفاوت معنيدار گزارش

 Fحاصل از تحليل کواريانس ،با کنترل

نشد.

هوش ،برابر  31/66و  Fحاصل از تحليل
در بررسي اين فرضيه که دانشآموزان

واريانس معادل  1/00است .هر دو نسبت در

دختر گروه آزمايش در مقايسه با دانشآزمون

سطح آلفا  1/11معنيدارند .اين دادهها نشان

دختر گروه گواه عملکرد تحصيلي باالتري در

ميدهند که با حذف اثر متغير هوش ،تفاوت
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جدول  .6نتايج تحليل واريانس و کواريانس نمرههاي عملکرد دانشآموزان دختر گروههاي آزمايش و
گواه
منبع تغييرات

SS

DF

MS

F

P

هوش

663/66

0

663/66

31/66

1/1110

گروه

31/11

0

31/11

1/00

1/11

خطا

1693/06

011

0916

کل

11063/16

016

جدول  .3ميانگين و انحراف معيار نمرههاي دانشآموزان دختر گروههاي آزمايش و گواه
متغير

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

دختر آزمايش

01/60

1/30

006

دختر گواه

03/31

1/13

000

مشاهده شده در تحليل واريانس ،ناشي از

در امتحان رياضيات هماهنگ تفاوت

تفاوتهاي هوشي دانشآموزان دختر گروههاي

معنيداري وجود دارد .جدول  3نيز تفاوت

آزمايش و گواه نيست .عالوه بر اين ،نتايج

ميانگينها گروههاي آزمايش و گواه را نشان

نشان ميدهد که بين عملکرد تحصيلي

ميدهد.

دانشآموزان دختر گروههاي آزمايش و گواه

در فرضيه ديگري عملکرد تحصيلي

جدول  .9تحليل واريانس و کواريانس ،با کنترل هوش ،نمرههاي عملکرد دانشآموزان دختر و پسر
گروه آزمايش در امتحان هماهنگ رياضي
منبع تغييرات

SS

DF

MS

F

P

هوش

0063/093

0

0063/0931

30/030

1/1110

گروه

111/00

0

111/00

01/66

1/1110

خطا

3660/30

031

01/69

کل

16196/13

036
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جدول  .01ميانگين و انحراف معيار دانشآموزان ،دختر و پسر گروه آزمايش
دانشآموزان

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

پسر ،آزمايش

00/60

1/36

000

دختر ،آزمايش

01/60

1/30

006

دانشآموزان دختر و پسر گروه آزمايش در

نيست .همچنين ،نتايج نشان ميدهد که بين

امتحان رياضيات هماهنگ مورد بررسي قرار

عملکرد تحصيلي دانشآموزان پسر و دختر

گرفت .جدول  9نتايج تحليل اين فرضيه و

گروه آزمايش در امتحان رياضيات هماهنگ

جدول  01نتايج مربوط به اين فرضيه را

تفاوت معنيداري وجود دارد .جدول 01

نشان ميدهد .نتايج بدست آمده از جدول 9

تفاوت ميانگينها را به نفع دختران گروه

نشان ميدهد که در ارتباط با جنسيت

آزمايش با معدل  01/60نشان ميدهد.

دانشآموزان ،مقدار  Fحاصل از تحليل

در يک تحليل واريانس دو عاملي

کواريانس ،با کنترل هوش ،برابر  30/30و F

نمرههاي عملکرد دانشآموزان دختر و پسر

حاصل از تحليل واريانس معادل 31/66

گروههاي آزمايش و گواه در قالب يکي ديگر

است .هر دو نسبت در سطح P>1/1110

از فرضيههاي تحقيق مورد بررسي قرار

معنيدارند که نشان ميدهند با حذف اثر

گرفت .جدول  00نتايج تحليل استنباطي و

هوش بر نتايج ،تفاوت مشاهده شده در

جدول  00نتايج آمار توصيفي اين فرضيه را

تحليل واريانس ،ناشي از تفاوتهاي هوشي

نشان ميدهد.

دانشآموزان دختر و پسر گروه آزمايش
جدول  .00تحليل واريانس و کواريانس نمرههاي عملکرد دانشآموزان دختر و پسر گروههاي آژمايش
و گواه در امتحان رياضيات هماهنگ
منبع تغييرات

SS

DF

MS

F

P

هوش

0019/13

0

0019/13

003/931

1/1110

جنسيت گروه

31/09

0

31/09

0/06

NS

خطا

0361/90

136

03/31

کل

91106/03

133
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جدول  .00ميانگين و انحراف معيار نمرههاي دانشآموزان دختر و پسر گروههاي آزمايشي و گواه
جنسيت
دختر
پسر

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

گروه
آزمايش

01/60

0/30

006

گواه

03/01

1/13

000

آزمايش

00/61

1/30

000

گواه

00/13

1/96

030

نتايج بدست آمده از جدول  00حاکي

معنيداري با يکديگر ندارند.

از آن است که در رابطه با تعامل جنسيت و

رابطه بين ميزان تحصيالت آموزگاران و

گروه ،مقدار  Fحاصل از کواريانس با کنترل

نگرش آنان نسبت به فيلم آموزشي رياضي

هوش معادل  003/93و  Fحاصل از تحليل

در بهبود عملکرد تحصيلي دانشآموزان،

واريانس معادل  0/06است .مقدار  Fحاصل

انگيزه بخشي به دانشآموزان و تأثير فيلم

از کواريانس نشان ميدهد که با حذف اثر

آموزشي در تدريس در فرضيه ديگري مورد

متغير هوش بر نتايج ،تفاوت مشاهده شده در

بررسي قرار گرفت .ضرايب همبستگي بين

تحليل واريانس ،ناشي از تفاوتهاي هوش،

ميزان تحصيالت آموزگاران و بهبود عملکرد

دانشآموزان دختر و پسر گروههاي آزمايش

تحصيلي دانشآموزان ،انگيزه بخشي به

و گواه نيست.عدم معنيداري  Fتحليل

دانشآموزان و تأثير فيلم آموزشي در تدريس

واريانس نشان ميدهد با کنترل هوش

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

آزمودنيها ،تعامل جنسيت و گروه تأثير

آمده که در سطح  P>1/11معنيدار نبودند.

معنيداري بر نمره رياضيات دانشآموزان

جدول  03نتايج آزمون اين فرضيه را نشان

ندارد .گرچه ،با توجه به جدول ،00

ميدهد.

دختران گروه آزمايش باالترين معدل را بين

عالوه بر اين ،رابطه بين سابقه کار

همه گروهها دارند ،ولي هيچکدام از چهار

آموزگاران و نگرش آنها نسبت به تأثير فيلم

گروه (دختر گروه آزمايش ،دختر گواه ،پسر

آموزشي رياضي در بهبود عملکرد تحصيلي

گروه آزمايش ،پسر گروه گواه) تفاوت

دانشآموزان ،انگيزه بخشي به دانش آموزان
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جدول  .03رابطه بين ميزان تحصيالت ،سابقه کار ،امکانات و نگرش آموزگاران باا عوامال تاأثير فايلم
آموزشي
تأثير فيلم در بهبود

تأثير فيلم در ايجاد

تأثير فيلم در

يادگيري

انگيزه

تدريس

ميزان تحصيالت

1/09

1/06

1/06

سابقه کار

-1/31

-1/11

1/19

متغيرها

امکانات



/10

1



/63

1



/69

1

P>1/110

و تأثير فيلم آموزشي در تدريس نيز مورد

آموزگاران موضوع آزمون فرضيه ديگر

بررسي قرار گرفت .ضرايب همبستگي بين

تحقيق بود .ضرايب همبستگي بين امکانات و

سابقه کار آموزگاران و نگرش آنها نسبت به

تجهيزات فيلم آموزشي و نگرش آموزگاران

متغيرهاي بهبود عملکرد تحصيلي ،انگيزه

نسبت به تأثير فيلم آموزشي در بهبود

بخشي و تأثير فيلم آموزشي در تدريس به

عملکرد تحصيلي دانشآموزان برابر ،1/10

ترتيب  -1/11 ،-1/31و  -1/19گزارش

تأثير فيلم در انگيزه بخشي به دانشآموزان

گرديد .همه اين ضرايب منفي و در سطح

 1/63و تأثير فيلم آموزشي در تدريس معادل

 P>1/110معنيدارند .به بيان ديگر ،با

 1/69بدست آمد .تمام اين ضرايب در سطح

افزايش سابقه کار آموزگاران نگرش آنان در

احتمال  1/110معنيدارند .به بيان ديگري ،هر

بهبود عملکرد تحصيلي ،ايجاد انگيزه

چه استفاده از امکانات و تجهيزات فيلم

يادگيري و تأثيري که امکان دارد فيلم

آموزشي افزايش يابد ،نگرش آموزگاران

آموزشي در تدريس داشته باشد کاهش يافته

نسبت به تأثير آموزشي رياضي در پيشرفت

است .ضريب همبستگي بين اين متغيرها در

يادگيري ،ايجاد انگيزه و تدريس مثبتتر

جدول  03نشان داده شده است.

ميشود .جدول  03ضريب همبستگي و

رابطه بين امکانات و تجهيزات فيلم
آموزشي و نگرش آموزگاران نسبت به تأثير

سطح معنيداري از اين فرضيه را نشان
ميدهد.

فيلم آموزشي در بهبود عملکرد تحصيلي و

در پايان ،اين فرضيه که بين جنسيت

انگيزه بخشي به دانشآموزان و تدريس

آموزگاران و نگرش آنان نسبت به تأثير فيلم
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جدول  .01نگرش آموزگاران نسبت به تأثير فيلم در يادگيري ،انگيزه بخشي و تدريس
تأثير عوامل

مقدار F

سطح معنيداري

در بهبود يادگيري دانشآموزان

0/063

1/060

NS

در انگيزه بخشي به دانشآموزان

1/30

1/31031

NS

در بهبود تدريس آموزش

1/011

1/601

NS

آموزشي رياضي در بهبود يادگيري ،انگيزه

( ،)0360هوبان )0931( 0و مور 0و همکاران

بخشي به دانشآموزان و بهبود تدريس

( )0966هماهنگي دارد .نتايج اين مطالعات

تفاوت معنيداري وجود دارد مورد آزمون

حاکي از آن است که بين عملکرد تحصيلي

قرار گرفت .جدول  01نتايج حاصل از اين

دانشآموزان بهرهمند از فيلم آموزش رياضي

فرضيه را نشان ميدهد.

در مقايسه با دانش آموزان نابهرهمند از فيلم

نتايج جدول  01نشان ميدهد که بين

آموزشي (روش سنتي) تفاوت وجود ندارد و

جنسيت آموزگاران و نگرش آنها نسبت به

بيانگر آن است که در فيلم آموزشي رياضي،

تأثير فيلم آموزشي رياضي در بهبود يادگيري

عامل

تحصيلي

و ايجاد انگيزه به دانشآموزان و همچنين در

دانشآموزان نميباشد .شايد بتوان عدم تأثير

بهبود تدريس آموزش تفاوت معنيداري

فيلم رياضي را به عواملي چون نارضايتي

وجود ندارد.

معلمان از محتوا و کيفيت فيلم دانست که در

مثبتي

در

پيشرفت

جلب توجه دراز مدت دانشآموزان موفق

بحث و نتيجهگيري
نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق نشان
داد عملکرد تحصيلي آزمودنيها بر اساس
گروه آموزشي (استفاده يا عدم استفاده از
فيلم) در آزمون رياضي هماهنگ معنيدار

نبوده است .همچنين عدم پرداختن به حل
مسأله ،عدم جلب مشارکت دانشآموزان در
فعاليت يادگيري ،عدم فراهم کردن فرصت
کافي براي دانشآموزان به واسطه سرعت
زياد تدريس و عدم رعايت تفاوتهاي فردي

نيست .اين نتايج با يافتههاي شهرامپور
1. Hoban
2. Moore
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دانشآموزان را ميتوان از جمله عوامل عدم

فيلم آموزش و تدريس رياضي ببرند .در

موفقيت تأثير فيلم آموزش رياضي در بهبود

تبيين اين نتيجه صرف نظر از مشکالت

يادگيري ،انگيزه بخشي دانشآموزان به آنها

مدارس دخترانه و پسرانه مشمول طرح رشد,

دانست .به نظر ميرسد بروز اين مشکالت

به نظر ميرسد شيوههاي مديريت مدارس

موجب شده که آموزگاران انگيزه کافي براي

دخترانه گرايش بيشتر به پذيرش و پشتيباني

به کار گرفتن مؤثر رسانه آموزشي فيلم را

از اجرايي رسانههاي آموزشي داشته باشد که

براي تدريس رياضي به دانشآموزان نداشته

خود عامل مهمي در موفقيت طرح رشد در

باشند و موجبات عدم موفقيت طرح فراهم

مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه

آمده باشد.

ميباشد .همچنين ,به دليل اين که آموزگاران

در مقايسهاي که بين دختران دو گروه

زن مسئوليت مستقيم در تأمين معاش نداشته

آزمايش و گواه انجام پذيرفت ،نتايج آزمون

بلکه در اين زمينه نقش مکمل را ايفا

نشان داد که بين عملکرد تحصيلي دختران

مينمايند ,مجبور به گزينش شغل دوم

اين دو گروه اختالف معنيداري وجود دارد.

نيستند ,لذا با آرامش و رضايت شغلي

اين نتايج با يافتههاي شاهسوني ( )0363و

بيشتري به کار خود اشتغال دارند .اين عامل

يزدچي ( )0330همخواني دارد .با توجه به

احتماالً ميتواند در کيفيت تدريس و به

اين نتايج ميتوان چنين استنباط کرد که فيلم

کارگيري رسانهها در امر آموزش تأثيرگذار

آموزش رياضي عامل مثبتي بر عملکرد

باشد.

تحصيلي دانشآموزان دختر بوده است.

تأثير تعاملي جنسيت و گروه بر عملکرد

هنگامي که عملکرد رياضي آزمودنيهاي

رياضيات دانشآموزان ,با کنترل هوش ,تأييد

دختر و پسر گروههاي آزمايش مورد مقايسه

نشد .اين يافته با يافتههاي مطالعات يزدچي

قرار گرفت ,تحليل نتايج نشان داد که بين

( )0330مبني بر تأييد تأثير تعاملي جنسيت و

عملکرد دانشآموزان دختر و عملکرد

گروه بر عملکرد تحصيلي دانشآموزان

دانشآموزان پسر تفاوت وجود دارد .به بيان

همسو نميباشد .با توجه به اين که تأثير

ديگر دانشآموزان دختر توانسته بودند در

تعامل جنسيت و گروه بر عملکرد تحصيلي

مقايسه با دانشآموزان پسر استفاده بيشتري از

دانشآموزان تأييد نگرديد ,الزم است که تأثير

مقايسه عملكرد تحصيلي رياضيات دانشآموزان پايه پنجم مشمول و ...

56

هر عامل بر عملکرد تحصيلي به طور

بيشتر استقبال ميکنند و از انگيزههاي شغلي

جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

باالتري برخوردارند .همچنين ,آموزگاران با

در بخش ديگري از اين مطالعه نگرش

سابقه کمتر ,به دليل کمبود تجربه و عدم

آموزگاران مجري طرح رشد در زمينه کيفيت

مهارتهاي شغلي الزم ,از رسانهها و شيوههاي

و تأثير فيلم آموزش رياضي مورد سنجش

نوين آموزشي به منظور تکميل و غنيسازي

قرار گرفت و نقطه نظرات آنان در ارتباط با

شيوههاي تدريس بيشتر استقبال مينمايند.

وجود امکانات و تجهيزات ،سابقه خدمت و

احتمال دارد آموزگاران با سابقه باال در امر

جنسيت و تأثير فيلم آموزش رياضي در ابعاد

تدريس ,به دليل تجارب فراوان در آموزش،

يادگيري ,انگيزه بخشي و تدريس مورد

از فليم آموزش رياضي کيفيت باالتري

بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که

ميطلبند که فيلمهاي آموزشي طرح رشد

تحصيالت باال موجب نگرش مثبتتر نسبت

فاقد آن است.

به رسانه نميشود ،هم چنان که تحصيالت

از نقطه نظر آموزگاران مجري طرح

پايينتر نيز به عنوان عامل منفي در نگرش و

رشد ,به نظر ميرسد وجود امکانات و

پذيرش رسانهها عمل ننموده است .يافته

تجهيزات در مدرسه نقش مهمي در استفاده

مطالعات برکچبان ( )0311با نتايج تحقيق

از فيلمهاي آموزشي در جهت بهبود يادگيري

حاضر هماهنگي دارد.

و انگيزه بخشي دانشآموزان و شيوههاي

هنگامي که رابطه بين ميزان سابقه کار

تدريس آموزگاران ايفا ميکنند و ضمانت

آموزگاران مجري طرح رشد و نگرش آنان

اجرائي طرح رشد منوط به بهبود امکانات و

به تأثير فيلم آموزش رياضي در بهبود

تجهيزات مدرسه ميباشد .نتايج اين تحقيق با

يادگيري ,انگيزه بخشي به دانشآموزان و

نتايج مطالعات پاترا و رث ( )0999همخواني

تدريس آموزگاران بررسي گرديد ،رابطه

ندارد ولي با يافتههاي صديقيان (,)0996

معنيدار و معکوسي بين متغيرهاي مذکور

نظري ( )0363و باطني ( )0363همخواني

بدست آمد .اين رابطه را ميتوان چنين تبيين

دارد.

کرد که به نظر ميرسد آموزگاران جوان با

در پايان ,هنگامي که نگرش آموزگاران

سابقه کم تدريس از روشهاي نوين آموزشي

زن و مرد نسبت به تأثير فيلم آموزش رياضي

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

56

در بهبود يادگيري ,انگيزه بخشي به

 .0مشارکت فعال دانشآموزان به وسيله

دانشآموزان و تدريس مورد مطالعه قرار

مخاطب قرار دادن و به تفکر واداشتن آنها در

گرفت ,تفاوت معنيداري مشاهده نگرديد.

فيلم جلب گردد.

اين نتيجه را ميتوان چنين تبيين کرد که با

 .3از سرعت در تدريس و ارائه تمرينات

توجه به تفاوت آموزگاران زن و مرد در

متنوع جهت تفهيم مطالب آموزش اجتناب

انگيزههاي شغلي ,نوع مشکالت معيشتي و,...

شود.

به نظر ميرسيد بين جنسيت آموزگاران و
نگرش آنان به فيلم آموزش رياضي تفاوت

 .1فيلم از حالت تصنعي و سرگرمي در
فرآيند تدريس خارج شود.

معنيداري مشاهده گردد ,ولي بر اساس نتايج
آزمون فرضيه مربوطه ،تفاوت مورد نظر تأييد

 .1از آموزگاران خوشرو ,خوش صدا و
خوش بيان در فيلم استفاده شود.

نگرديد .از طرفي به دليل اين که طرح رشد

 .6از فارغالتحصيالن رشته تکنولوژي

صرفاَ در مدارس دخترانه موفق بوده است,

آموزشي به عنوان مدرس آموزشي در مدارس

بنابراين وجود تفاوت بين نگرش و عملکرد

بهرهگيري شود.

قابل بررسي و تعمق است .شايد بتوان گفت

 .6نگرش مديران مدارس در پيشبرد

نگرش نميتواند مالک عملکرد باشد و يا

اهداف طرح رشد به وسيله تغيير نگرش آنان

اندازهگيري به وسيله پرسشنامه ,شيوه

به منظور درک و پذيرش رسانهها طي

کارآمدي باشد .در اين راستا شايد بهتر باشد

جلسات توجيهي الزم تغيير داده شود و به

از روشهاي ديگري مثل مصاحبه براي

مديران فعال امتيازات مادي و تشويق و تقدير

گردآوري اطالعات استفاده گردد.

به عمل آيد.

بنابراين ،بر اساس نتايج اين تحقيق به

 .3معلماني که در امر استفاده از

منظور بهبود کيفيت فيلم آموزشي به مسئوالن

رسانههاي آموزش مثل فيلم و تلويزيون

و تهيهکنندگان فيلمهاي آموزشي رياضي

کوشش ميکنند تشويق و قدرشناسي به عمل

پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميگردد:

آيد.

 .0تنوع بيشتري در ارائه مثالها ,تمرينات
و شيوههاي تدريس ايجاد گردد.
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 .3انجام مطالعات تطبيقي به منظور

 .0تحليل هزينههاي مربوط به تلويزيون

بهرهگيري از تجارب موفق کشورهاي توسعه

مدار بسته ,مدار باز و ضبط ويدئويي به

يافته در استفاده از فيلم و تلويزيون آموزشي.

منظور انتخاب و تأکيد بر کم هزينهترين شيوه
توليد فيلم و ويدئو با توجه به مشکالت
موجود.
 .0انجام پژوهش در زمينه بررسي
استانداردهاي صحيح ساخت رسانه فيلم
آموزشي بر اساس ديدگاه متخصصان علم
ارتباطات ,روانشناسان ,کارشناسان علوم
تربيتي و متخصصان و تهيه کنندگان فيلمهاي
آموزشي.
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