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  ابتدایی چهارم پایه آموزاندانش ریاضی نمرات بر ها ایچندرسانه تأثیر
 

 فالح فریده

 هاسًذراى داًطگاُ درسی ریشی بزًاهِ ارضذ کارضٌاسی

 

 چکیده

ضذى ٍ اًفجار اطالعات است. در ایي عصز، بیص اس ّز چیزش بایزذ بزز هحصزَک ٍ کزارکزد ًمزام  هَسضزی        عصز جذیذ عصز جْاًی

ِ تززیي هقزاط  تحصزیلی    ى ضک در ًمام  هَسش ٍ پزٍرش رسوی ّز کطَری هقطز  ابتزذایی اس هْزن   ضَد. بذٍ تأکیذ  حسزا   بز

کٌزذ کزِ ٍسزای  ٍ هزَاد     ، ایجزا  هزی  ّا  ىّای هٌاسب با ّای درسی ٍ اًتخا  رٍش یذ. لذا با تَجِ بِ هحتَای پزبار بزًاهِ هی

ِ   ٍرد کِ کیفیت ٍ کویت یادگیزی داًص بِ ٍجَدفزاّن گزدد ٍ چٌاى ضزایطی را  هَردًیاس هَسضی هطلَ  ٍ  - هزَساى در سهیٌز

 هزَساى،  درس ریاضزی داًزص   بز ًوززات ّا ایباضذ. ّذف اصلی پژٍّص حاضز، بزرسی ًقص چٌذرساًِ  هیش هَفقیتّای هختلف 

س اس داًزص ی  هزاری ایزي تحقیزا ضزاه  دٍ کزال     باضذ. ایي پژٍّص اس ًَع ضبِ  سهایطی است ٍ جاهعِپایِ چْارم ابتذایی هی

 97-96ّا( کِ در سزاک تحصزیلی   )رٍش چٌذرساًِ ای غیزاًتفاعیی چْارم اس هذرسِ دٍلتی )رٍش سٌتی( ٍ هذرسِ  هَساى پایِ

. ایزي پزژٍّص   ضزذُ اسزت  ایستا استفادُ  ّای گزٍُدٌّذ. رٍش تحقیا ضبِ  سهایطی اس ًَع هطغَک بِ تحصی  بَدًذ تطکی  هی

ًفز گزٍُ کٌتززک( اًتخزا  ضزذًذ. جْزت دسزت      36) ًفز گزٍُ  سهایص( ٍ 36 هَساى )ًفز اس داًص 66ای هتطک  اس بز رٍی ًوًَِ

ِ    سهَى، با گزٍُ سهایطی ٍ پسیابی بِ اّذاف پژٍّص رٍش ضبِ کزار گزفتزِ ضزذ. گززٍُ  سهزایص در      ّای  سهایطزی ٍ کٌتززک بز

 ٍری اطالعات در ایي پژٍّص،  سهَى هعلن سزاتتِ  جلسِ قزار گزفت. ابشار گزد81ای بِ هذت هعزض  هَسش بِ کوک چٌذرساًِ

هسزتق    t سهزَى    سهَى درس ریاضی اسدرس ریاضی،  سهَى َّش ریَى است. بزای تجشیِ تحلی  اطالعات حاص  اس ًوزات پس

ای  هزَسش  ًِّای چٌذرسزا هسق  در بزرسی با تَجِ بِ ایي ًتایج گزٍُ  سهایص کِ با استفادُ اس بزًاهtِاستفادُ ضذ. ًتایج  سهَى 

دیذُ بَدًذ در هقایسِ با گزٍُ کٌتزک )با رٍش  هَسش سٌتی ٍ هعوَک( تاثیزچٌذاًی ًذاضتِ است یعٌی تفاٍت هعٌزی داری بزیي   
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