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 چکیده

 ذائقه امروزه فرزاندانمان، اطراف در مختلف های رسانه تعدد و تنوع دلیل به این موضوع واقفیم که به طور حتم همه ما به

 های روش و ها ابزار از استفاده و آموزش در آوری فن از استفاده جز ای چاره آنان به یادگیری برای و کرده تغییر آنها یادگیری

آموز و تأثیر آن بر پیشرفت  ای آموزش حساب هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه د.رندا وجود ای جندرسانه بر یمبتن تدریس

تحصیلی عملیات جمع و ضرب است. این مطالعة نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. 

 های دبیرستان آموزان دانش قران علومیی ناتوان در یادگیری آموز دختر پایة سوم ابتدا دانش 101نمونة پژوهش شامل 

به   (n=15)و کنترل  (n=15)گیری تمام شمار انتخاب و در دو گروه آزمایش است که از طریق نمونهزاهدان  شهرستان

تداول م باروش کنترل آموز وگروه ای حساب چندرسانه با آزمایش جلسه گروه 11صورت تصادفی جایگزین شدند. به مدت 

نتایج تحلیل  مت بود. ها برای متغیر پیشرفت تحصیلی )جمع، ضرب( آزمون ایران کی آوری داده آموزش دیدند. ابزار جمع

آموز در مقایسه با روش آموزش متداول در پیشرفت تحصیلی  ای آموزشی حساب کوواریانس نشان داد که استفاده از چندرسانه

است؛ اما در پیشرفت تحصیلی ضرب تفاوت معناداری بین دو گروه  دگیری ریاضی مؤثر بودهآموزان دختر با ناتوانی یا دانش جمع

آموز در  ای حساب توان نتیجه گرفت که چندرسانه دست آمده از این پژوهش می های به است. با توجه به یافته مشاهده نشده

 .مؤثر استهدان زا شهرستان های دبیرستان آموزان دانش قران علومبهبود ناتوانی یادگیری 
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