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Background and Objectives: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of
using the electronic content of mathematics course on self-Regulatory learning and academic
achievement of students studying at the 9th grade.
Methods: The method used in this study was semi-experimental, using pre-test and post-test
with a control group. Moreover, the statistical population of this study was comprised of the
students studying at Parvin Etesami school of Aligudarz city in the academic year of 20182019. The sample size included 40 students who were selected by available sampling method
from the third grade of junior high school. 20 people were selected as the experimental group
and 20 people were selected as the control group. The experimental group was exposed to
ten one-hour sessions of electronic teaching of the course of mathematics. Before conducting
this study and after the end of the group teaching sessions, the Beaufort self-regulation
questionnaire and the researcher-made questionnaire were administered on the students to
determine the score of academic achievement in mathematics.
Findings: The results showed that as compared to the students in the control group who did
not receive this program, teaching the experimental group that received this program by using
the electronic content had a significant impact leading to an increase in the self-regulation
learning and academic achievement of the students in the experimental group in the course
of mathematics (F=14/114, P<0.01). In other words, after adjusting the pre-test scores, the
factor had a significant effect on the items being tested between the two groups. Therefore,
it can be concluded that using electronic content is effective on the cognitive self-regulation
of the students at 9th grade. The effect of using the electronic content on cognitive selfregulation was 27.6 percent.
Conclusions: The students received appropriate feedback in this teaching method and
benefitting from optimal approaches, they used the time they needed for the process of
learning mathematics. On the other hand, paying attention to various audio, video, graphics
and animation, and multimedia software potentials stimulates multiple senses at the same
time, enabling students to perceive the math content in a more attractive, varied and
comprehensive way as well as increasing their educational motivation in order to learn and
understand mathematics more appropriately. The use of self-regulation technique in the
context of multimedia tools strengthens data processing, facilitates the timely and
appropriate application of these tools, enhances perceptual processes, simplifies cognitive
situations, facilitates the problem-solving programs, increases self-regulation and the feeling
of self-sufficiency, and enhances the amount of concentration and consciousness; or in other
words, it causes a higher self-regulation in the process of learning. The conditions that are
created in the path of teaching and learning and also in a long period of time are almost
constant and generally stable.
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مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی
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خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نهم بود.
روشها :این تحقیق از نوع نیمه آزمایش ی پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل و جامعه مورد نظر ،دانشآموزان س ال
س وم دوره اول متوس هه (نهم) دبیرس تان دولتی پروین اعتص امی ش هرس تان الیگودرز بود که در س ال 97-96به تحص ی
مش وول بودند .حجم نمونه  ۴۰ندر بود که به روش نمونهگیری در دس ترس از بین کالسهای س ال س وم متوس هه اول
انتخاب ش دند 2۰.ندر بهعنوان گروه آزمایش و  2۰ندر بهعنوان گروه کنترل تعیین ش دند .گروه آزمایش در ده جلس ه یک
س اعته مورد آموزش الکترونیک درس ریاض ی قرار گرفتند.پیش از اجرای پژوهش و با اتمام برنامه های آموزش گروهی،
پرس ش تامه خودتنظیمی بوفارد و پرس ش نامه محققس اخته برای تعیین نمره پیش رفت تحص یلی در درس ریاض ی بر روی
شرکت کنندگان انجام گردید.
یافتهها :نتایج نش ان داد که آموزش با اس تداده از محتوای الکترونیکی بر روی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت
کردهاند ،در مقایس ه با دانشآموزان گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکردهاند ،تأثیر معنیداری داش ت بهطوریکه
موجب افزایش یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در گروه آزمایش شد (.)F= 1۴/11۴ ،P<0/01
ب هعب ار دیگر ،پس از تع دی نمرهه ای پیش آزمون ،ع ام بین آزمودنیه ای دو گروه اثر معن اداری داش ت .بن ابراین،
میتوان نتیجه گرفت ،بهکارگیری محتوای الکترونیکی بر خودتنظیمی ش ناختی دانشآموزان پایه نهم مؤثر اس ت .میزان
اثر بهکارگیری محتوای الکترونیکی بر خودتنظیمی شناختی 27/6درصد بود.
نتیجهگیری :در این رویکرد آموزشی ،دانش آموزان بازخورد مناسبی اخذ کرده و با راهکارهای مهلوب ،از وقت مورد نظر
برای فرایند یادگیری درس ریاضی بهره می بردند .توجه به پتانسیلهای متعدد صوتی ،تصویری ،طراحی و انیمیشن،
نرمافزارهای چند رسانه ای ،بهور همزمان چندین حس را تحریک کرده ،باعث می شود که دانشآموزان بتوانند مهالب
را جذابتر ،با تنوع بیشتر و جامع تر درک کرده و موجب افزایش انگیزش تحصیلی آنان ،به منظور فراگیری و فهم مناسبتر
شود .استداده از تکنیک خودتنظیمی در چارچوب ابزارهای چندرسانهای ،فرایندهای پردازش اطالعا را تقویت می کند
کاربرد بموقع و مناسب این ابزارها ،موجب وسعت بخشیدن به فرایندهای درکی ،آسان سازی موقعیتهای شناختی ،روان
شدن برنامه های ح مسأله ،افزایش خودانگیختگی ،احساس خودکارآمدی و گسترش میزان تمرکز و هشیاری ،یا به
عبارتی باعث ایجاد خودتنظیمی باال در فرایند یادگیری می شود .شرایط بوجود آمده در مسیر آموزش و یادگیری و نیز
در زمانی طوالنی تقریبا ثابت و عموما پایدار می باشد.

مقدّمه
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بی نیاز از آموزش و یادگیری نیست.
آموزش و یادگیری خود بخشی از زندگی انسانها را تشکی میدهند
لذا دیگر نمیتوان با طرز تلقی گذشته به امر آموزش نگریست و
روشهای سنتی تدریس وسیلة مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای
فراگیران در جامعه پیشرفتة امروز نمیباشد .نیاز به دگرگونی و تحول
در ساختار آموزش و نظام آموزشی کامال محسوس است .یکی از ابتکارا
جدید در برنامة درسی کشورهای پیشرفته ،استداده از فنآوری اطالعا
در آموزش محتوای کتابهای درسی علیالخصوص علوم پایه میباشد.
این رویکرد ،یادگیری فعال را محور و پایه همه برنامهها ،سیاستها و
خط مشیهای آموزشی قرار میدهد .الزمه تحقق هدفهای چنین
رویکردی ،با توجه به دانش گسترده فنآوری اطالعا  ،بهرهوری از تمام

امکانا نوین ،غنی در دسترس است [ ]1و [ .]2نقش یادگیری در همه
صحنههای زندگی ما نمایان است .یادگیری نه تنها در آموختن مهار
خاص مهالب درسی ،بلکه در رشد هیجانی ،تعام اجتماعی و حتی رشد
شخصیت نیز دخالت دارد .مثال یاد می گیریم از چه بترسیم ،همه چیز
را دوست بداریم ،چگونه مؤدبانه رفتار کنیم ،چگونه صمیمیت نشان
دهیم و جز اینها [ .]3یادگیری یکی از مهمترین زمینهها در
روانشناسی و در عین حال یکی از مشک ترین مداهیم برای تعریف
کردن است [ .]۴روانشناسان ،عوام فردی و محیهی بسیاری را در
یادگیری مؤثر میدانند .این عوام متنوع هستند و عبارتند از :آمادگی،
هدف ،انگیزش ،توجه ،پاداش و تقویت ،تنبیه و اضهراب ،تجربیا قبلی،
موقعیت یادگیری ،فعالیت یادگیرنده ،محرک یادگیری و روش تدریس
[ .]5-7افزایش انگیزههای مثبت و درونی و برنامه خودتنظیمی ،خود
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مدیریتی ،خودارزیابی ،خودکنترلی ،بخش قاب توجهی از نقصهای بیش
فعالی و پرخاشگری کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیشفعالی را
کنترل کرده و بهبود میبخشد .همچنین برخی تحقیقا  ]9 ,8[ ،نشان
دادند که افزایش خودتنظیمی اثر قاب توجهی بر خودکارآمدی و انگیزه
تحصیلی دانش آموزان دارد.
براساس نظر زیمرمن و پونز [ ]1۰راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
زیرمجموعههایی دارند که عبارتند از )1 :خودتنظیمی رفتاری )2
خودتنظیمی انگیزشی  )3خودتنظیمی شناختی و  )۴خودتنظیمی
فراشناختی .خودتنظیمی رفتاری به استدادة بهینه از منابع گوناگون
اطالق میشود که یادگیری را افزایش میدهد .چهارمحور کلی را که
یادگیرندگان میتوانند به خودتنظیمی برسند ،عبارتند از :شناخت،
انگیزش ،رفتار و محیط .حوزه شناختی شام راهبردهای شناختی
مختلدی است که به یادگیرندگان برای بهخاطرآوردن ،فهمیدن ،استدالل
کردن و ح مسائ کمک میکنند .بخش عمدهای از این بعد ،متمرکز
بر راهبردهای یادگیری است که یادگیرندگان در زمینههای علمی ،درک
مهلب ،سخنرانی ،یادداشت برداری ،ح مسائ ریاضی و نوشتن مقاال
استداده میکنند .عالوه بر این ،تحقیقاتی که بر راهبردهای فراشناختی
متمرکز شدهاند شام راهبردهای برنامهریزی ،نظار وکنترل بر
شناخت خود است .یکی دیگر از روشهای مؤثر در فرآیند تدریس،
استداده از تکنولوژی آموزشی کامپیوتر میباشد .با گذشت زمان و اختراع
وسای پیشرفته آموزشی و گسترش علوم و فنون ،کار آموزش علم از
روش سنتی خارج شده و وسای کمک آموزشی که تا چند سال اخیر به
تخته ،گچ ،اورهد ،پروژکتور ،اسالید ناطق ،رادیو و فیلم خالصه میشد
چند سالی است که به کامپیوتر هم بهعنوان یکی از وسای کمک
آموزشی موثر ،توجه شده است .فعالیت های مربوط به کاربرد رایانه
عبارتند از:
 -1استداده از  CDو نرم افزار آموزشی.
 -2پژوهش در سایتها و وبالگ در مورد موضوع مورد نظر دروس
مختلف.
از تمامی مراح تدریس تنها چیزی که این فعالیتها را استمرار
میبخشد و آن را پایدار نگه میدارد ،سه اص مهم میباشد که بر هر
معلمی الزم است از آنها آگاهی داشته باشد:
 -1اطالع از اصول روانشناسی.
 -2معلوما کافی در رشته مورد تدریس.
 -3مهار علمی و تجربه کافی.
روشهای تدریس فعال ،خالقیت و تواناییهای دانشآموزان را در
زمینههای مختلف باال میبرد و معلم بهعنوان مهمترین عام تشکی
دهنده محیط آموزشی ،اثربخشی خود را به اثبا میرساند.
آخرین اقدام آموزشی معلم ،ارشیابی و تعیین میزان موفقیت برای
دانشآموزان است .روشهای مختلف ارزشیابی از جمله نمرهگذاری
میتوانند تأثیرا مختلدی بر پیشرفت و عملکرد یادگیرندگان داشته
باشند .روش نمرهگذاری معلم گاهی تأثیرا مثبت بر یادگیرندگان

میگذارد و گاهی نیز این تأثیر مندی است .برای دانشآموزانی که معموال
نمرا باالیی میگیرند ،نقش تقویت کننده مثبت را ایدا میکنند .عالوه
بر پیامد مثبت ،نمرا باال میتوانند پیامدهای مندی نیز داشته باشند
[.]11
راهبردهای یادگیری خودتنظیم نوعی از یادگیری است که در آن
دانشآموزان به جای این که برای کسب دانش و مهار ها بر معلمان،
والدین و همساالن خود تکیه کنند .شخصا کوششهای خود را شروع و
هدایت میکنند و بهعبار دیگر ،خودتنظیمی به مشارکت فعال
یادگیرنده از نظر رفتاری ،انگیزشی ،شناختی ،فراشناختی در فرایند
یادگیری جهت ارتقای یادگیری اطالق میشود [.]12
مهالعه حاضر بهعنوان یک تحقیق عملی و نیمه آزمایشی به دنبال
بهکارگیری محتوای الکترونیکی و بررسی ثأثیر آن در خودتنظیمی و
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی میباشد که نتایج حاص میتواند در
زمینه کاربرد محتوای الکترونیکی در درس ریاضی راهگشا باشد.

روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقا کاربردی و در قلمروی پژوهشهای نیمه
آزمایشی پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری این
پژوهش ،دانشآموزان سال سوم دوره اول متوسهه (نهم) دبیرستان
دولتی پروین اعتصامی شهر الیگودرز در سال  97-96بودند .از نمونه در
دسترس استداده شده است ۴۰ .ندر دانشآموز کالس نهم این مدرسه
به شک تصادفی به دو گروه  2۰ندره کنترل و آزمایش دستهبندی شدند.
معیارهای ورود و خروج آزمودنیها شام :
معیارهای ورود
 -1مشوول به تحصی بودن در سال سوم دوره اول متوسهه (نهم)
دبیرستان دولتی پروین اعتصامی شهر الیگودرز در سال 97-96
 -2رضایت و آمادگی شرکت در جلسا مداخله
 -3نمره معادل پیشرفت تحصیلی در پرسشنامه محققساخته پیشرفت
تحصیلی
 -۴نمره معادل خودتنظیمی در پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد
معیارهای خروج
 -1انصراف شرکتکنندگان از شرکت در دوره ،قب از تکمی جلسا
 -2ایجاد اختالل در فرآیند آموزش
 -3غیبت بیش از سه جلسه در فرایند آموزش
 -۴شرکت همزمان در برنامه آموزشی دیگر

ابزارها
الف– پرسشنامه سنجش ریاضی :پرسشنامه با توجه به اهداف و
سرفص درس ریاضیا سال سوم دوره اول متوسهه (نهم) توسط
پژوهشگر و معلم مربوطه ساخته شد و مورد تأیید پنج ندر از دبیران
ریاضی و دبیر سرگروه ریاضیا دبیرستان انتخاب شده برای نمونه قرار
گرفت .برای تعیین روایی پیشآزمون ،پسآزمون پیشرفت تحصیلی
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ریاضی از روش روایی محتوایی استداده شد .بدین منظور ،تعداد 15
سؤال تهیه شده برای پیشآزمون در اختیار چهار دبیر ریاضی قرار گرفت
و از آنها خواسته شد تا با توجه به هدفهای آموزشی ،آنها را بررسی
کنند .این دبیران بر میزان مناسب بودن سؤالها صحه گذاشتند .برای
سنجش پایایی سؤالها عالوه بر نظرخواهی از دبیران از آلدای کرونباخ
برای محاسبة پایایی آزمون استداده شد که پایایی ک پرسشنامه ۰/82
بود.
ب– پرسشنامة خودتنظیمی یادگیری بوفارد :این پرسشنامه حاوی 1۴
سؤال است که توسط بوفارد و همکاران ( )1995طراحی و توسط کدیور
( )138۰هنجاریابی شده است .ضریب پایایی کلی پرسشنامه براساس
آلدای کرانباخ  ۰/71بهدست آمده است .پایایی خرده مقیاس راهبردهای
شناختی  ۰/7۰و خرده مقیاس فراشناختی  ۰/68گزارش شده است.
پایایی آزمون فوق در پژوهشی که در سال ( )1388توسط غالمی انجام
گرفت  ۰/63گزارش شده است .همچنین پایایی آزمون فوق در پژوهشی
که توسط نیکدل ( )1385و عربزاده ( )1387انجام گرفته ،بهترتیب
 ۰/67و  ۰/69گزارش شده است .برای تعیین سازه آن ،نتایج عاملی نشان
داد که ضریب همبستگی بین سؤالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو
عام تشکی شده است .بار ارزشی مربوط به عام ها در حد قاب قبول
بوده و این ابزار قادر است  ۰/52واریانس خودتنظیمی را تبیین نماید.
روایی سازه آن در حد مهلوب بوده است [.]13
پژوهشگر نیز برای تعیین میزان رواییآزمون از تحلی عاملی استداده
کرده است که نتایج نشاندهنده همبستگی مهلوب بین سؤالهای
پرسشنامه بوده و برای سنجش میزان خودتنظیمی (فرآیندهای
شناختی و فراشناختی) مناسب است.
ج– نرمافزار آموزشی :برای تهیه نرمافزار آموزشی پس از پیگیریهای
متعدد ،پیشنهاد شد که از نرمافزار تولید شده توسط دفتر سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی که توسط افراد خبره تهیه شده و روایی و
پایایی آن مشخص شده است ،استداده شود .این توضیح ضروری است که
نرمافزارهای تهیه شده توسط این سازمان ،مهابق با آخرین توییرا
کتابهای درسی تهیه شده و از نظر محتوایی (صحت ،دقت و روز آمد
بودن) و نیز از نظر فنی (کیدیت صدا ،تصویر و اصول فنی) مورد تأیید
صاحبنظران و متخصصان مربوطه است .این نرمافزار روی رایانه نصب
میشود و دارای متن کتاب درسی ،تمرینهای اضافه بر تمرینا کتاب
درسی ،صدا و تصویر متحرک برای توضیح مداهیم ریاضی و همچنین
طرح مسائ است .روند ارائه مسائ از ساده به مشک بود .نرمافزار جنبة
تعاملی داشته ،به دانشآموزان بازخورد الزم را پس از جواب به تمرینا
میداد.

روش اجرای برنامه آموزشی
جلسه اول :دانشآموزان با رایانه و نحوة کار با نرمافزارها آشنا شدند.

دانش آموزان هر دو گروه در طول 1۰جلسه و هدتهای دو بار آموزشهای
سه فص از کتاب (خط و معادلههای خهی ،عبار های گویا و حجم و
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مساحت) ریاضی را به دو شیوه گوناگون دریافت کردند بدین صور که
گروه آزمایش ،آموزشها را از طریق نرمافزار و گروه کنترل به روش سنتی
آموزش دیدند.
جلسه دوم :بیان کاربرد خط در هندسه و هنر ،آموزش رابهه بین زمان
و مسافت ،آموزش معادله خط و فعالیت خانگی (انجام تمرینا کالسی
در عرض هدته).
جلسه سوم :پیدا کردن شیب خط و عرض از مبدأ ،شیب خط چیست و
مح برخورد خط با محور (انجام تمرینا کالسی در عرض هدته).
جلسه چهارم :آموزش دستگاههای معادلههای خهی ،ارائه شک های
مختلف نرمافزار به دانشآموزان و مح برخورد خط در دستگاه مختصا
(انجام تمرینا کالسی در عرض هدته).
جلسه پنجم :عبار های گویا ،معرفی عبار های گویا و ساده کردن آن،
کسری که صور و مخرج آن چند جملهای باشد (انجام تمرینا کالسی
در عرض هدته).
جلسه ششم :محاسبا عبار های گویا ،ضرب و تقسیم عبار های گویا،
ساده کردن عبار های مرکب (انجام تمرینا کالسی در عرض هدته).
جلسه هدتم :تقسیم چند جملهایها ،تقسیم یک جملهای بر یک
جملهای ،تقسیم چند جملهای بر یک جملهای ،تقسیم چند جملهای بر
چند جملهای (انجام تکالیف کالسی در عرض هدته).
جلسه هشتم :حجم و مساحت کره ،نمونههایی از حجمهای کروی با
فیلم ،دستور محاسبه حجم کره و مساحت کره (انجام تمرینا کالسی
در عرض هدته).
جلسه نهم :توضیح هرم و مخلوط با شک و روش محاسبه حجم هرم و
مخروط.
جلسه دهم :سهح و حجم و تمرین موارد گذشته ،ارائه مثالهای بیشتر،
انهباق دروس با زندگی و پس آزمون عملکرد تحصیلی از دانشآموزان
دو گروه بهعم آمد.

نتایج و بحث
فرضیههای اصلی تحقیق شام موارد ذی میباشد:
فرضیه یک :استداده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری
خودتنظیمی شناختی مؤثر است.
فرضیه دو :استداده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری
خودتنظیمی فرا شناختی مؤثر است.
فرضیه سه :استداده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر پیشرفت
تحصیلی مؤثر است.
روش آماری برای مدروضههای اساسی ،تحلی کوواریانس (،)ANCOVA
است .جدول  1بهترتیب شاخصهای آماری خود تنظیمی شناختی،
فراشناختی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی را نشان میدهد.
از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمالیتی متویرهای پژوهش
استداده شد (جدول  .)2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف نشان داد که
مؤلدهها در پیشآزمون و پسآزمون نمرا آزمون ریاضی ،خودتنظیمی
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شناختی و خودتنظیمی فراشناختی بهصور
(.)p <۰/۰5
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نرمال توزیع شدهاند

Variables
Cognition
SelfRegulation
Meta Cognition
Self-Regulation

Education
achievement

جدول  :5بررسی همگنی واریانس خودتنظیمی شناختی ،خودتنظیمی فراشناخت و
آزمون پیشرفت تحصیلی
Table 5: Analysis of variance homogeneity of cognitive self-regulation, metacognitive self-regulation, and test of academic achievement
Sig
Df2
Df1
F
.216
38
1
1.582

جدول  :1شاخصهای توصیدی
Table 1: Descriptive indicators
Test
Groups
Pre test
Control
Post test
group
Pre test
Experimental
Post test
group
Pre test
Control
Post test
group
Pre test
Experimental
Post test
group
Pre test
Control
Post test
group
Pre test
Experimental
Post test
group
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SD
2.96
3.14
3.86
3.01
77.2
3.73
2.45
2.50
2.87
2.57
1.54
1.26

Mean
25.92
26.32
26.00
28.15
24.93
25.05
24.76
25.98
16.16
16.75
16.73
18.49

492.2

1

38

.123

000.0

1

38

.990

باتوجه به مقدارهای  Fبهدست آمده برای خودتنظیمی شناختی،
خودتنظیمی فراشناخت و آزمون پیشرفت تحصیلی به ترتیب (،)1.582
( )2,۴92و ( )۰,۰۰۰و احتمال معناداری آن که از  ۰/۰5بزرگتر است،
مدروضه همسانی واریانسها تأیید میشود.

جدول  :2آزمون کلموگروف اسمیرنوف

جدول  :6نتایج آزمونهای اثرهای بین متویرها

Groups

Table 2: Kolmogorov-Smirnov test
Pre test

Post test

Sig

0.65

0.77

Table 6: Results of tests of effects among variables
F
Df
Mean of square

همگنی واریانسها
جهت بررسی این مدروضه از آزمون لوین استداده شد (جدول  .)3در
بررسی همگنی ک آزمون این مقدار  F=۰/231دارای سهح معناداری
 ۰/67۴بود که باالتر از سهح قاب قبول برای رد فرض صدر است .لذا
واریانس گروهها تداو قاب مالحظهای باهم ندارند و مدروضه همگنی
واریانس برقرار است.

Sig

Pre-test effect

277.384

1

127.61

.000

Mutual action

4.516

1

2.07

.158

Error

78.25

36

Pre-test effect

277.384

1

Mutual action

4.51

1

Error

78.25

36

127.61

.000

2.07

.158

Pre-test effect

277.384

1

127.61

.000

Mutual action

4.51

1

2.07

.158

Error

78.25

36

جدول  :3نتایج آزمون لوین
F
0.23

Df1
1

Table 3: Results of Levin test
Df2
38

Sig
0.67

همگنی ضرایب رگرسیون
جهت بررسی این مدروضه  Fمربوط به اثر متقاب متویر مستق و پیش
آزمون بررسی شد که مقدار آن  ۰/3۴1با سهح معناداری ۰/561
محاسبه شد که به لحاظ آماری معنادار نمیباشد (جدول  .)۴به این معنا
که ضرایب رگرسیون در گروههای مختلف تداو معناداری نداشته و
همگونی آنها مورد تأیید است.
جدول  :۴همگنی ضرایب رگرسیون
Table 4: Homogeneity of regression coefficients
Mean of
Mean of
F
Do
 square (preSource
square
)test
115.09
40.36
1
40.36
Pre test
0.54
0.18
1
0.18
Experimental
groups
0.34
0.11
1
0.11
Interaction
effect
3
36
9.90
Error

Sig
0.001
0.451
0.561

ابتدا همگنی واریانس در دو گروه محاسبه شد .سپس مدروضههای
تحلی کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت .همگنی واریانسها را در
جدول  5میتوانیم ببینیم.

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود اثرپیشآزمون بر پسآزمون
معنادار است چون سهح معناداری آن کمتر از  ۰/۰5است .پس از
کنترل و حذف اثر آن از پسآزمون اثر معناداری در نتیجه دارد .مقدار
کنش متقاب معنادار نیست و سهح معناداری آن بیشتر از  ۰/۰5است
بنابراین شیب خط رگرسیون در دو گروه یکسان است.
پس از خارج کردن اثر پیشآزمون به روش تحلی کواریانس تأثیر
مداخله در گروه آزمایش بهصور معنیداری دیده شد )P=0.001
= 37 13/9۴3و  .)F1بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین میانگین نمره
خودتنظیمی شناختی گروه آزمایش و گواه در پسآزمون از نظر آماری
تداو معنیداری وجود دارد (جدول  .)7لذا فرضیه یک مبنی بر اثر
بهکارگیری محتوای الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم شناختی تأیید
شد .پس از خارج کردن اثر پیشآزمون به روش تحلی کواریانس تأثیر
مداخله در گروه آزمایش بهصور معنیداری دیده شد (= P=0.001
 375/535و  .)F1بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین میانگین نمره
خودتنظیمی فراشناختی گروه آزمایش و گواه در پسآزمون از نظر آماری
تداو معنیداری وجود دارد.
لذا فرضیه دو مبنی بر اثر بهکارگیری محتوای الکترونیکی بر یادگیری
خودتنظیم فراشناختی تأیید میشود .پس از خارج کردن اثر پیشآزمون
به روش تحلی کواریانس تأثیر مداخله در گروه آزمایش بهصور
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معنیداری دیده میشود ( 37= 39.151 P=0.001و  .)F1بنابراین
میتوان نتیجه گرفت بین میانگین نمره آزمون پیشرفت تحصیلی گروه
آزمایش و گواه در پسآزمون از نظر آماری تداو معنیداری وجود دارد.
لذا فرضیه سه مبنی بر اثر بهکارگیری محتوای الکترونیکی برپیشرفت
تحصیلی ریاضی تأیید میشود.
جدول  :7نتایج آزمون اثر بین آزمودنیها
Table 7: Results of test effects among the variables
SOURCES
CHANGE
PRE-TEST
EFFECT
MUTUAL
ACTION
ERROR
PRE-TEST
EFFECT
MUTUAL
ACTION
ERROR
PRE-TEST
EFFECT
MUTUAL
ACTION
ERROR

DF

F

MEAN OF SQUARE

ETA

1

277.92

124.239

.771

1

31.189

13.94

.274

37

2.23

1

304.26

141.75

.793

1

11.881

5.53

.130

37

2.14

1

141.96

355.41

.906

1

15.638

39.15

.514

37

.39

نتیجهگیری
بهصور کلی نتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد استداده از
محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان نهم مؤثر است .نتایج برخی تحقیقا []15 ,1۴
هم اثبا میکند که نرم افزارهای چند رسانه ای جدید باعث می شوند
که یادگیرندگان در فراگیری خود ،دارای تکنیک خودتنظیمی باالیی
باشند با توجه به اینکه فراگیران ،بیشتر فعالیتهایشان را بصور فعال
اجرا می کنند و در زمینه بررسی یافته های جدید و منابع معتبر،
پیگیری باالیی دارند ،فعالیت دانشآموزان و حرکت در جهت ح مساله
یکی از راهکارهای مهم در فراگیری پایدار و مهلوب محسوب میشود
که در آموزش به کمک فناوریهای جدید مورد اقبال عمومی قرار
میگیرد .دانشآموزان در این شیوه آموزشی ،بازخورد مهلوبی دریافت
کرده ،به روشی مناسب ،از زمان الزم برای فراگیری درس ریاضی بهره
مند می شوند .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه نرمافزارهای چندرسانهای،
همزمان چندین حس را در فرد تحریک می کنند ،این فرصت را برای
دانشآموزان بوجود می آورد که قادر باشد مهالب را مناسبتر و جامعتر
دریافت کند و موجب افزایش انگیزه تحصیلی در آنان برای فراگیری
بیشتر شود .یافتههای این تحقیق با نتایج بررسیها و مهالعا گذشته
[ ]16-32که اثر آموزش بهوسیله نرمافزار آموزشی را بر پیشرفت
تحصیلی و یادگیری ریاضی و خودتنظیمی نشان دادهاند همسو است،
آموزش الکترونیکی ضمن ایجاد تنوع یادگیری و ارتقای کیدیت تدریس،
موجب یادگیری سازمانیافته در هر زمان و در هر مکان میشود .عالوه
بر این ،یادگیری خودتنظیمی را در دانشآموزان بهوجود میآورد .نگرش
مثبت نسبت به درس را در دانشآموزان افزایش داده و باعث ارتقاء عز
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ندس نیز میشود .حمزه بیگی [ ]33در نتایج پژوهش خود عنوان کرده،
تحوال جدید فناوری اطالعا و ارتباطا  ،مؤلدههای اساسی آموزش
یعنی یادگیری ،یاددهی ،برنامهریزی درسی و آموزشی و ارزشیابی را
تحت تأثیر قرار دادهاند که با استداده بهینه از آنها میتوان فرایند
آموزش را غنا بخشید و انتظار داشت که دانشآموزان مهار های الزم
برای زندگی در جامعه مبتنی بر فناوری را فرا گیرند و بهعنوان یک
شهروند این مهار ها را در زندگی بهکار ببندند .کریستن سن و گربر
(  ]36-3۴[ )Christensen & Gerberتأثیر رایانهایشدن مشق و تمرین
بر عملکرد ریاضی را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق تمام
دانشآموزان با رایانه کار میکردند .در این مهالعه  3ندر دانشآموز
معمولی و  3ندر دانشآموز با ناتوانی یادگیری (نسبت به میانگین و سهح
زیر توانایی عملکرد ریاضی) در یکی از دو گروه برای شش دقیقه در هر
روز و برای  31روز در سه وضعیت از راههای مشق نوشتاری ،برنامههای
مشق بازی گونه و مشق برروی صدحه کلید مشارکت کردند .برای
دانشآموزان بدون ناتوانی ،عملکرد آزمون نوشتاری بهتر از دانشآموزانی
بود که در آزمون مشق استاندارد شرکت کرده بودند و برنامه تمرین از
برنامه بازی وضع بهتری داشت و تداوتی بین عملکرد صدحه کلید و
آزمون شداهی مشاهده نشد .نتایج پژوهش از مایر [ ]37نیز نشان داد
که ادغام کلیپهای ویدئویی استاندارد طراحی شده توسط معلمان،
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را افزایش میدهد.
پس میتوان نتیجه گرفت که نتیجه بهدست آمده از این تحقیق با
تحقیقا زیادی همخوانی دارد .امتیاز بزرگ آموزش با کمک محتوای
الکترونیکی ،فراهم کردن امتیاز همزمان برای وجوه دیداری ،شنیداری
و حرکتی برای دانشآموزان است .درک میتوان گدت ،ارائة دروس به
صور الکترونیکی در آموزش و پرورش ،انقالبی در زمینة تدریس،
عملکرد تحصیلی و روشهای نوین مشارکت دانشآموزان ایجاد کرده
است .بهکارگیری فناوریهای نوین مزایایی به همراه داشته است :تلدیق
فناوری اطالعا در آموزش ،یادگیری خودگردان را افزایش میدهد که
خود یادگیری از فرایندهای مهم روانشناختی است و به خودکارآمدی
و توانمندسازی یادگیرنده میانجامد و باعث میشود یادگیرندگان،
خودشروع به یادگیری کنند ،بر پیشرفت یادگیری خود نظار داشته و
آن را ارزیابی کنند .استداده از فناوریها به فرد یادگیرنده این امکان را
میدهد که به جای واکنشهای مندعالنه در فرایند یادگیری ،ابتکار عم
را بهدست گیرند و باعث میشود انگیزش درونی و خودانگیختگی آنها باال
رود.
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