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Abstract 

The purpose of this study, the effectiveness of training by multimedia made by Wyeth Kpty 

on academic achievement and motivation of school students in math was the city of 

Damghan. The population of 40 people and the research that was done, a class as the control 

group (the traditional and conventional trained) and another class as the experimental group 

(software ironing poly-trained) were also to measure basic information about the components 

of mathematics students in math test on students' self-made. The data collection tool was a 

researcher made test of academic achievement and increase students' motivation to study the 

standard questionnaire Harter (1981) was used. For analysis, descriptive and inferential 

statistical methods for testing the normal distribution of data Kolmogorov Asmynrvf Mann-

Whitney test for the comparison of two independent samples in the variable test results were 

analyzed by software spss18. The results of this study showed that increasing the academic 

achievement of students using multimedia (software ironing poly) trained more than those in 

the conventional (traditional) learning Dydhandv Nyzafzaysh motivated students trained with 

tools Otto made education compared to students who traditionally trained more and 

Cronbach's alpha test over 78 self-made / obtained and the assumption of 95% was confirmed 

in this study. 
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تاثیر چند رسانه ای طراحی شده توسط کپتی ویت در پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش 

 آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس ریاضی

 

 1* فاطمه خادم

 دانشگاه پیام نور واحد ری سازمان اموزش و پرورش 1

 دانشگاه پیام نور واحد ری سازمان اموزش و پرورش* نویسنده مسئول: 
 

 

  40/43/1041 تاریخ پذیرش مقاله:         43/43/1041 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، اثر بخشی آموزش بوسیله چند رسانه ای ساخته شده توسط کپتی ویت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش 
نفر و روش این پژوهش چنین بودکه، یک کالس به عنوان  04آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس ریاضی شهر دامغان بود. جامعه آماری 

ی و متداول آموزش دیدند( و کالس دیگر به عنوان گروه آزمایش )با نرمافزار اتو پلی آموزش می دیدند( در گروه کنترل )که به روش سنت
نظر گرفته شد همچنین جهت سنجش اطالعات اولیه دانش آموزان در درس ریاضی در مورد مولفه کتاب ریاضی ازآزمون محقق ساخته بر 

ت در خصوص پیشرفت تحصیلی آزمون محقق ساخته بوده و همچنین برای بررسی روی دانش آموزان اجرا شد. ابزارگردآوری اطالعا
( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی 1991افزایش انگیزه دانش اموزان از پرسشنامه استاندارد هارتر)

ن ویتنی جهت مقایسه میانگین دو نمونه مستقل در متغیر آزمون کلموگروف اسمینروف جهت تست توزیع نرمال بودن داده ها وآزمون ما
تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ، افزایش پیشرفت تحصیلی دانش  spss18نتایج آزمون ،بوسیله نرم افزار 
هایی است که به روش متداول )سنتی( آموزش  ای )استفاده از نرم افزار اتو پلی( آموزش دیدند، بیشتر از آن آموزانی که به روش چندرسانه

اندو نیزافزایش انگیزه ی دانش آموزان آموزش دیده با ابزار آموزشی اتو پلی در مقایسه با دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش  دیده
 ان در این پژوهش تائید شد.درصد اطمین99/ بدست آمد و فرض محقق با 89دیدند بیشتر است و آلفای کرونباخ آزمون محقق ساخته باالی 

 

 

 ریاضی، انگیزه، پیشرفت تحصیلی، ابزار آموزشی کپتی ویت، چندرسانه ای واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

دانشی مدرن برای جمع  1(ICTفناوری اطالعات و ارتباطات )
ردازش انواع اطالعات پآوری، ذخیره سازی، تبادل، اداره کردن و 

( توانایی خلق شغل، توسعه دسترسی (ICTبا سرعت باال است. 
به خدمات اساسی و توسعه تبادل اطالعات بین مردم یک جامعه 

 از نیازهای آموزشی که امروزه مورد بحث است،دارد. و جهان را 

پیشرفت  به توجه تدریس است که  با نوین نیاز به روشهای
حس می شود. از جمله این روش ها  آوری فن و علم روزافزون

 ه از تکنولوژی های نوین در آموزش است. در واقع، بهاستفاد

 باعث شده تا مدارس، سطح در آموزشی تکنولوژی کارگیری

کنند . به عبارتی،  درگیر یادگیری در را خود دانش آموزان
فراگیرنده با به کارگیری فناوری های جدید از جمله برنامه های 

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=398868&_kw=%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=398869&_kw=%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%DA%A9%D9%BE%D8%AA%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=3093&_kw=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=39545&_kw=%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=25998&_kw=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
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نرم افزار آموزشی در محور یادگیری قرار می گیرد و با محیط 
خود تعامل پیدا می کند. برنامه های نرم افزاری آموزشی غالبا 
به وسیله معلمان و تیم های هماهنگ کننده در مدرسه و با 

وابط و معیارهای خاص نرم افزارهای آموزشی استفاده از ض
کنترل می شوند. بنابراین می توان گفت که نرم افزارهای 
آموزشی به عنوان ابزارهای نوین، توانایی بالقوه شایانی برای 
تغییر آموزش و یادگیری دارند و می توان کیفیت یاددهی و 

قاء داد یادگیری را در نظام های آموزشی با کاربرد درست آنها ارت
و اکانر معتقدند نرم افزارهای  4در این خصوص اسکری .[1]

چندرسانه ای با فراهم کردن شرایط برای به کارگیری همزمان 
دو حس شنیداری و دیداری، جذاب و متنوع ساختن فضای 

در آموزش دروس و می گردند . یادگیری، باعث تسریع یادگیری
یات جایگاه خاصی یادگیری مطالب به دانش آموزان، علم ریاض

 به آموز دانش که صورتی در است شیرینی علم دارد. ریاضیات

 جزئی ریاضیات کند. امروزه حل را مسائل دار معنی شکل

 برای ریاضی است. مدرسان درسی برنامه از ناپذیر تفکیک

 می نظر در را ملموس و انتزاعی دو ماهیت ریاضیات مفهوم

به  کمتر و بوده توجه مرکز در انتزاعی ماهیت امروزه که گیرند
 این به توجه شود. عدم می پرداخته ریاضی محسوس ماهیت

 مقاطع در ریاضی موفقیت تدریس عدم عوامل جمله از نکته

 .[4]باشد می مختلف تحصیلی
 کالسهایی باتوجه به آنچه مطرح گردید و با توجه به اینکه در 

 بودن یکنواخت دلیل به شود می تدریس سنتی روش به که

 دانش نیاز نشدن آورده بر عالقگی و بی همچنین و کالسها

 .شوند می خسته کالس از معلم هم و آموز دانش هم آموزان
 آموز دانش که کرد طراحی ای گونه به را تدریس فرایند باید لذا

 توانست خواهد آنگاه شود، مسئله حل و فعالیت انجام درگیر

 حل راه و کند بحث آن مورد در و بگیرد یاد خوبی به را مفاهیم

 مفاهیم به نسبت تری عمیق درك صورت این در [3]دهد ارائه

 متنوع روش های از بجا و درست کند. استفاده می پیدا ریاضی
 کمک ریاضی مسائل بهتر درك به قطعاً تدریس ریاضی در

اثر بخشی آموزش بر این اساس، شایسته است  .کرد خواهد
ساخته شده توسط کپتی ویت بر پیشرفت بوسیله چند رسانه ای 

تحصیلی و انگیزه دانش آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس 
 همین در مقایسه با روش سنتی مورد بررسی قرار گیرد.درریاضی

 قالب در ها ای از چندرسانه استقبال بر رایانه پیدایش با راستا

 وردآ وجود به چشمگیری تأثیر آموزشی افزارهای نرم از استفاده

 در ویژه به آموزشی های نظام در آنها تأثیرات تا گشت و باعث

 رویکردهای و گیرد قرار مورد توجه یادگیری و یاددهی فرایند

 چندرسانه. [0]نماید اساسی تغییرات دستخوش را یادگیری سنتی

 انیمیشن، صدا، گرافیک، متن، از ترکیبی هر آموزشی ای

 سایر یا رایانه طریق از که است و ویدیوئی متحرك تصویرهای

مهم  .[9]گیرد می قرار کاربر اختیار در الکترونیکی، تجهیزات
ترین مزیت چند رسانه ای نسبت به اشکال دیگر آموزش، 
انعطاف پذیری در ارائه اطالعات و دست یابی سریع آن در 
فراهم آوردن بازخورد است. هدف اصلی از کاربرد چندرسانه ای، 

 ش آموزان و ارتقای سواد آنهاست .کمک به یادگیری دان
و  عالقه همچنین استفاده از این نوع آموزش باعث می شود تا

 در را خود آنها و شده بیشتر یادگیری به دانش آموزان انگیزه

 در را بهتر و تر سریع امر یادگیری این که کنند، درگیر یادگیری

 باعث یکسو از ها ای چندرسانه کاربرد . به عبارتی،[6]دارد بر

 که متنوعی امکانات با دیگر سویی از و یادگیرنده شده، جذب

می  تضمین را یادگیری تداوم آورد، می فراهم یادگیرنده برای
 .[8]کند

، ریاضی فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش در واقع، کاربرد
 در که چرا .گردد می درس به آموزان دانش باعث عالقه مندی

 از و گیرد صورت می زیبا تصاویر با همراه تدریس روش، این

 و عالقه دارد، باعث نقش یادگیری در آموز دانش چون طرفی
شاهد این مدعا، پژوهش  .[9]گردد وی می یادگیری تعمیق
 آموزش در کامپیوتر از استفاده آور است  که نشان داد مژده

 افزایش موجب سنتی تدریس روش با مقایسه ریاضی در

. با این حال رضوی  معتقد شود می آموزان دانش یادگیری
 در و نباشد اصولی ای چندرسانه های برنامه طراحی اگراست، 

 صحت یادگیرندگان، رشد چون سطح عواملی به ها آن تهیه

 توجه آنها نظایر و مناسب های واژه از استفاده علمی، محتوای

  .[9]داشت آن از باال کارایی و بخشی اثر انتظار نمی توان نشود،
هدف بزرگ با توجه به آنچه ذکر گردید و با نظر به اینکه، 

ریاضیات، تقویت فکر کودك می باشد و هر چه زودتر حاصل 
و از سویی،  شود، احتمال موفقیت او در زندگی آینده بیشتر است.

استفاده از فناوری های جدید دارای قابلیت های فراوانی برای 
د ویژگی های مثبتی است از تدریس و یادگیری می باشد و واج

جمله فناوری های جدید مانند نرم افزارهای آموزش چندر سانه 
ای در پیشرفت تحصیلی و انگیزه ریاضی می تواند مفاهیم 
انتزاعی ریاضی را برای دانش آموزان ملموس و عینی سازد. در 
میان این نرم افزارها، نرم افزار کپتی ویت، به دلیل قابلیت باالو 

در این پژوهش مورد استفاده قرار  ،[14]های خاص آن ویژگی
 گرفته است.  از آنجا که، پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش

بر درس ریاضی درشهرستان دامغان   (3کپتی ویت) ای چندرسانه
صورت نگرفته ،  لذا، هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این  سوال 

اثر بخشی آموزش بوسیله چند رسانه ای ساخته شده  است که
توسط کپتی ویت بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش آموزان 

  شهرستان دامغان معنادار است یا خیر؟ مقطع سوم
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 پیشینه داخلی پژوهش

 ریتأثهدف بررسی  با [11](1390) ملکی و مرادی پژوهش
آموزان  ای برانگیزش تحصیلی دانش آموزشی رایانه  یها یباز

 داد کهسوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی نشان  پسر مقطع
 در مفهومای آموزشی ریاضی  های رایانه استفاده از بازی

باعث افزایش انگیزش تحصیلی  میو تقسجمع،تفریق،ضرب 
 شود. ریاضی می  دانش آموزان با ناتوانی یادگیری

بر اساس نتایج پژوهشی با [ 14]( 1393نوروزی و همکاران )
 یادگیری بر آموزشی افزار نرم یریکارگ به ریتأث عنوان : بررسی

 ساختن رویکرد با) پنجم پایه آموزان دانش ریاضی درس فعال
 پیشرفت بر آموزشی افزار نرم یریکارگ به که دادند نشان (گرایی

 درس در آموزان دانش فعال یادگیری انگیزه افزایش و تحصیلی
 در آموزان دانش خالقانه یادگیری بر ولی بوده، موثر ریاضی
 .است نداشته یریتأث ریاضی درس

در پژوهشی با عنوان بررسی  [13](1393محمدرضا راسخ )
 وای آموزشی مفهوم عدد، جمع  رسانه چند دیتول وطراحی 

ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی با  شرفتیپ بروتاثیرآن  قیتفر
نشان بیان کرده که نتایج   رازیش شهراختالل یادگیری ناحیه سه 

به   ها یچندضلعآن است که آموزش مفهوم عدد ،  ی دهنده
روش چند رسانه ای بر رشد و پیشرفت دانش آموزان دارای 

 .اختالل یادگیری تأثیر بسیار مالحظه ای دارد
 

 پژوهشپیشینه خارجی 

انجام شده بود، مشخص شد  0هاگتوندر پژوهشی که توسط 
 44اند  دانش آموزانی که درس جبر را با تبلت خود مطالعه کرده

درصد نمرات بهتری نسبت به آنانی که از کتاب درسی استفاده 
 اند. ، کسب کردهکردند یم

بر پیشرفت ( کپتی ویت) ای چندرسانه آموزش بین تأثیر
آموزان مقطع سوم ابتدائی در درس  دانش تحصیلی و انگیزه

 تفاوت وجود دارد. ریاضی  شهر دامغان
 

 روش اجرای پژوهش
نظر روش  از هدف آن از نوع کاربردی و به توجه پژوهش با این
 با دو گروه  پس آزمون و آزمون پیش با کهبود  آزمایشی شبه

با استفاده از پیش آزمون، پیش  انجام شد.  آزمایشی و گروه گواه
آموخته های هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. سپس دو 
سوم از کتاب ریاضی مقطع ی سوم برای گروه گواه به صورت 

( کپتی ویت) ای  چندرسانهسنتی و برای گروه آزمایش با روش 
 ،تناسب یادگیری مفاهیم پژوهش اهداف به توجه با تدریس شد.

 آموزش اعشاری تفریق و جمع مخلوط، یادگیری اعداد یادگیری

شد.  گرفته آزمون پس گروه دو هر از.بعد از آموزش، شد داده

در  وافزایش انگیزه تحصیلی پیشرفت سطح میانگین تفاوت
برآورد شد. پس از  ریاضی درس در گروه دو مفاهیم یاد شده در

 دوماه مجدد،  پس آزمون یادسپاری از نمونه ها گرفته شد.
 

 جامعه پژوهش
جامعه آماری حوزه تعمیم نتایج و یافته های پژوهش است، از 
این روی جامعه آماری در بر دارنده کلیه افراد مورد بررسی است 

-که پژوهشگر از میان آنان واحدهای نمونه خود را گزینش می

 کند.

جامعه آماری کل دانش آموزان پسر  مقطع ی سوم دبستان 
-1044است که  در سال تحصیلی  شهید بهشتی شهر دامغان

 هست. 04مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها    1041
 

 نمونه و روش نمونه گیری: 
با توجه به اینکه این پژوهش مطالعه موردی بوده و فقط دانش 

شهر دامغان را مورد بررسی قرار می دهد و چون  1اموزان ناحیه 
افراد جامعه را به تمامی افراد جامعه در دسترس هستند تمامی 

 04عنوان حجم نمونه مورد بررسی در نظر میگیریم.حجم نمونه 
نفر برای  44نفر برای کالس مدرن و 44نفر میباشد که شامل 

 کالس سنتی را تشکیل می دهد.
 

   بزار گرد آوری اطالعات:ا

جهت گرد آوری اطالعات برای مولفه پیشرفت تحصیلی ازپیش 
پس آزمون استفاده کردیم که آزمون ها به صورت مداد  -آزمون

نمره ای بود. البته   44سوال با بارم کل  14کاغذی و حاوی  –
برای مفاهیم چند ضلعی ها و مفهوم کسرها آزمونهای جداگانه 

دانش آموزان از  برگزار شد. و همچنین برای مولفه انگیزه
 ( استفاده کردیم.1991)9پرسشنامه استاندارد انگیزش هارتر

 

 ها:  روش تحلیل داده

با توجه به اطالعات بدست آمده و بعد از استفاده از آزمون  
کولوموگروف اسمیرنوف از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان 
حاصل شد و سپس با توجه به تفاوت نمرات پیش آزمون و پس 

گروه های مستقل و نرم  tزمون برای هر دو گروه  ، از آزمون آ
برای تجزیه و تحلیل نمرات استفاده گردید . به این  spssافزار 

منظور میزان میانگین، مجموع مجذورات انحراف نمرات از 
 tمیانگین برای دو گروه محاسبه شده و با استفاده از فرمول 

در سطح معنی  tگروههای مستقل و مقایسه آن با عدد جدول 
  .% فرض صفر تاییدگردید99داری 
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 الف(بخش آمارتوصیفی
 در میزان پیشرفت تحصیلی ریاضی گروه گواه و آزمایش آزمون پیش نمرات توصیفی : شاخص1جدول شماره 

 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه

 4.011 1.939 14.34 44 آزمایش

 4.90 4.036 14.04 44 گواه

 
 زمایش وگواهآآزمون تی جهت بررسی نمرات پیش ازمون دو گروه  :4جدول 

 سطح معناداری t درجه ازادی تفاوت خطای معیارها تفاوت میانگین شاخص اماری

 4.99 -4.108 39 -1.09 4.990 پیش ازمون

 
 پیش آزموننشان می دهد میانگین نمرات  1همانطور که جدول 

-14،34در میزان پیشرفت تحصیلی در ریاضیات)دو گروه 
 یک سطح قرار دارد در "تقریبا( 14،04

 که است داده ( نشان0-3) در جدول tزمون آنتایج حاصل از 

 پیشرفت تحصیلی ریاضیات در آزمون پیش نمرات میانگین بین

 نداشت. وجود معناداری تفاوت گروه دو

اثربخشی آموزش بوسیله چند رسانه  ینببررسی فرضیه اصلی: 
پیشرفت بر  یسنت آموزش ای ساخته شده توسط کپتی ویت و

 وجود دارد. تفاوت یاضی،درس ر تحصیلی و انگیزه در

 
 دو گروه آزمایش و گواه میزان پیشرفت تحصیلی ریاضی در نمرات آزمون پس توصیفی مارآ : شاخص3جدول شماره 

 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه

 4.446 4.94 19.84 44 آزمایش

 4.099 4.43 13.49 44 گواه

 
 در دو گروه  یاضیدرس ر پیشرفت تحصیلی در یزاننمرات م زمونآبرای پس  t: تحلیل ازمون 0جدول شماره 

 سطح معناداری T درجه آزادی تفاوت خطای معیارها تفاوت میانگین شاخص اماری

 4.444 11.491 39 4.94 9.694 زمونآپس 

 
کرد که بین  هدهمی توان مشا 0و  3 ول شمارهابا توجه به جد   

 نمرات پس آزمونو  دو گروه تفاوت وجود دارد.نمرات میانگین 
 به نسبت آزمایش، گروه اتریاضیمیزان پیشرفت تحصیلی 

 نظر از تفاوت این و گواه بیشتر است گروه، نمرات میانگین

 سطح دراصلی پژوهش  فرضیه . لذا،می باشد معنادار آماری

  مورد تأیید قرار گرفت. 444/4  معناداری
 در پیش آزمونمیانگین نمرات که  نشان می دهد  9جدول 

در مؤلفه انگیزه در 994/0و گروه گواه  394/0آزمایش  گروه
 یک سطح قرار دارد. در تقریباریاضیات 

 

 در مؤلفه انگیزه گروه گواه و گروه آزمایش آزمون پیش نمرات توصیفی های شاخص : 9جدول شماره 
 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

 انگیزه
 4.49 1.136 0.394 44 آزمایش

 4.38 1.669 0.994 44 گواه

 
 چند ضلعی ها در مؤلفه یادگیری گروه گواه و آزمایش آزمون پیش نمرات توصیفی شاخص :6جدول شماره 

 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

مفهوم یادگیری 
 چند ضلعی ها

 4.48 1.43 3.94 44 آزمایش

 4.43 1.496 3.94 44 گواه
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 مفهوم کسرها  مؤلفه یادگیری گروه گواه و آزمایش آزمون پیش نمرات توصیفی شاخص :8جدول شماره 
 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

مفهوم یادگیری 
 کسرها

 4.19 4.94 0.09 44 آزمایش

 4.43 1.494 0.49 44 گواه

 

دو  پیش آزمونمیانگین نمرات که  نشان می دهد 6جدول 
در مؤلفه یادگیری مفهوم  3،94و گروه گواه  3،94آزمایش گروه

 یک سطح قرار دارد. در تقریباچند ضلعی ها در ریاضیات 

دو گروه  پیش آزمونمیانگین نمرات که  نشان می دهد 8جدول 
یک  در تقریبادر مؤلفه یادگیری مفهوم کسرها در ریاضیات 

تفاوت نمرات  بیشتر و معنادار لذا، جهت بررسی  سطح قرار دارد
 .پیش آزمون دو گروه از آزمون تی استفاده شد 

 
 دو گروه ازمایش وگواهمؤلفه های زمون آآزمون تی جهت بررسی نمرات پیش  : 9 جدول

 سطح معناداری df t تفاوت خطای معیارها تفاوت میانگین ماریآشاخص 

 4.664 -4.003 39 4.09 -4.44 افزایش انگیزه

 4.010 -4.949 39 4.36 -4.34 مفهوم چند ضلعی هایادگیری 

 4.199 1.339 39 4.49 4.04 یادگیری مفهوم کسرها

      

 بخش ب( آمار استنباطی: 
حاکی از آن  tنتایج حاصل از ازمون چنانچه مشاهده می کنیم 

پیشرفت  آزمون پیش مؤلفه های نمرات میانگین بین که است

یادگیری ، تحصیلی ریاضیات )یادگیری مفهوم چند ضلعی ها
 ندارد. وجود معناداری تفاوت گروه دومفهوم کسرها( در 

 
 در مؤلفه افزایش انگیزه  گروه گواه و آزمایش آزمون پس نمرات توصیفی شاخص :  9جدول شماره 

 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

 افزایش انگیزه
 4.19 4.69 8.94 44 آزمایش

 4.46 1.16 9.14 44 گواه

 

 در یادگیری مفهوم چند ضلعی ها گروه گواه و آزمایش آزمون پس نمرات توصیفی : شاخص  14جدول شماره 
 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

مفهوم چند یادگیری 
 ضلعی ها

 4.19 4.68 9.69 44 آزمایش

 4.49 1.13 3.99 44 گواه

 
 در یادگیری مفهوم چند ضلعی ها  گروه گواه و آزمایش آزمون پس نمرات توصیفی های : شاخصه  11جدول شماره 

 معیار خطای میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه مؤلفه ها

 مفهوم کسرهایادگیری 
 4.11 4.91 9.99 44 آزمایش

 4.16 4.81 0.14 44 گواه

 
 زمون دو گروه ازمایش وگواهآ پس:آزمون تی جهت بررسی نمرات  14 جدول

 سطح معناداری df T تفاوت خطای معیارها تفاوت میانگین ماریآشاخص 

 4.444 8.931 39 4.34 4.04 افزایش انگیزه

 4.444 6.499 39 4.49 1.94 مفهوم چند ضلعی هایادگیری 

 4.444 8.364 39 4.19 1.09 یادگیری مفهوم کسرها
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 نتیجه گیری:
کرد که  هدهمشامی توان  14، 11، 14، 9با توجه به جدول شماره 

نمرات پس و  دو گروه تفاوت وجود دارد.نمرات بین میانگین 
مفهوم چند ضلعی  )یادگیری اتریاضیمؤلفه های یادگیری  آزمون

 به نسبت آزمایش، گروه افزایش انگیزه(و  مفهوم کسرها، ها

 آماری نظر از تفاوت این و گواه بیشتر است گروه، نمرات میانگین

عی پژوهش مبنی بر اینکه های فر فرضیه لذا،. می باشد معنادار
)بین میزان تاثیر روش چند رسانه ای )کپتی ویت( و روش آموزش 

افزایش و  مفهوم کسرها، مفهوم چند ضلعی ها سنتی بر یادگیری
انگیزه در ریاضیات مقطع پنجم ابتدایی تفاوت معناداری وجود 

، یادگیری  =.4.444sig)افزایش انگیزه  معناداری سطح دردارد( 
و یادگیری مفهوم کسرها  =.4.444sigمفهوم چند ضلعی ها 

4.444sig.=)  .آزمایش  گروه به عبارتی، مورد تأیید قرار گرفت
که در معرض روش آموزش چندرسانه ای با استفاده از نرم افزار )

)که در معرض روش  بودند( نسبت به گروه گواه کپتی ویت
داده  آزمون نشان در پس بهتری عملکرد آموزش  سنتی بودند(

پیشرفت تحصیلی ریاضیات دانش اند. بنابراین می توان گفت که 
آموزانی که به روش چندرسانه ای )استفاده از نرم افزار کپتی ویت( 

، مفهوم چند ضلعی ها آموزش دیدند در زیر مؤلفه های یادگیری
روش افزایش انگیزه بیشتر از آنهایی است که به و  مفهوم کسرها

 متداول )سنتی( آموزش دیده اند.
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