
تنظیم و ویرایش:

کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اردیبهشت 1399

شماره 
34

نها
ی آ

رد
ارب

 ک
ی

ها
یه 

وص
و ت

ها 
ت 

الل
 د

ائه
 ار

  و
ته

یاف
ان 

پای
ی 

هش
ژو

ی پ
ها

ح 
طر

ی 
ها

ته 
یاف

ن 
ری

مت
مه

ی 
رف

 مع
ی

برا
ی 

یه ا
شر

ن

وزارت آموزش و پرورش

گزارش نشست ارائه يافته هاي پژوهشي با عنوان :

بررسي ميزان و چگونگي بكارگيري رسانه هاي 
ديداري شنيداري و نرم افزارهاي آموزشي

 در فرآيند ياددهي- يادگيري رياضي

مجری :

دکتر فرشته زینی وند نژاد؛

ناظر :

آقای ایرج خوش خلق

 توسط دانش آموزان و معلمان در دوره دوم ابتدایي و دوره اول متوسطه
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پژوهشگاه مطالعات  آموزشِي  نوآوري  هاي  و  برنامه درسي  پژوهشكده مطالعات  پايه  علوم  پژوهشي  گروه 
با  پژوهشی  طرح  يافته های  ارائه  نشست  برگزاری  به  اقدام   98/11/  28 دوشنبه  روز  در  پرورش  و  آموزش 
عنوان»بررسی میزان و چگونگی به کارگیری رسانه های دیداری-شنیداری )فیلم،کتاب گویا( و نرم 
افزارهای آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی توسط دانش آموزان و معلمان در دوره دوم 

ابتدایی و دوره اول متوسطه؛عوامل مؤثر و روابط بین آنها« نمود.
علمی،  هیئت  اعضای  میزبان  ماه  بهمن  پايانی  روزهای  در  آموزشوپرورش  مطالعات  پژوهشگاه  جلسات  سالن 
کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، حوزه ستادی وزارت 
آموزش وپرورش، معلمان و دبیران عالقمندی بود که برای اطالع از آخرين يافته  های پژوهشی در حوزه آموزش 
و فناوری و استماع يافته های طرح پژوهشی که در سال تحصیلی 98-97 توسط  خانم دکتر زينی وندنژاد و با 

نظارت آقای خوش خلق به سرانجام رسیده بود، مشتاقانه حضور به هم رسانده بودند .

در ابتدای اين نشست علمی تخصصی  خانم دکتر زينی وندنژاد به بیان محورهای ارائه شده در اين پژوهش 
پیرامون مسئله پژوهشی، روششناسی تحقیق، بیان يافته ها و نیز پیشنهادهای پژوهشی پرداخت و در ادامه بیان 
داشت تلفیق فناوری های ديجیتال در فرآيند ياددهی و يادگیری مفاهیم درسی يک پديده جهانی است که به 

طور عمده در دانشگاه ها و مدارس به عنوان يک نوآوری مهم با هدف بهبود سیستم آموزشی توصیه میشود.
پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت اين فناوری ها در ديداريسازی برای ملموس و قابل مشاهده 
سازی مفاهیم رياضی ضروری و به دانش آموزان در فهم مفاهیم رياضی کمک می کنند اما يافته های پژوهشی 
نشان داده اند که به طورکلی تلفیق آنها در فرآيند ياددهی و يادگیری و به طور خاص در درس رياضی بسیار 

آهسته بوده است.
وی افزود اين مطالعه در سه مرحله به جمع آوری اطالعات در خصوص میزان دسترسی، استفاده، سطح مهارت 
و چگونگی استفاده از فناوری های ديجیتال شامل رسانه های ديداری- شنیداری و نرم افزارهای آموزشی توسط 
دانش آموزان و معلمان پرداخته و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاريافته با معلمان و دبیران و نیز دانش 
آموزان به استخراج عوامل مؤثر در ارتقای استفاده از اين فناوری ها اقدام نموده است و در مرحله سوم، با استفاده 
از تحلیل مسیر و بررسی روابط بین عوامل مؤثر در استفاده از اين فناوری ها، پیشنهادهايی برای ارتقای استفاده 
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گزارش نشست ارائه یافته های طرح پژوهشی با عنوان»بررسی میزان و چگونگی به کارگیری رسانه های دیداری-شنیداری و نرم افزارهای آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری ریاضی

از اين ابزارها ارائه شده است.
بیان پرسش  های مورد نظر  اين نشست علمی تخصصی حاضران به طرح ديدگاه  ها، نظرات و  ادامه   در 
پرداختند که اهم مباحث مطروحه مورد واکاوی و نقد و نظر و قرار گرفت و منطبق با نتايج پژوهش ارائه 

شده پاسخ داده شد.

اين نشست  دکتر زينی وندنژاد کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در جمع بندی 
عنوان کرد يافته های اين تحقیق کاربست هايی قابل اعتنا در تلفیق فناوری های ديجیتال در برنامه درسی و 
نیز برنامه های آموزش معلمان دارد که به صورت نتايج و پیشنهادات اين پژوهش گسترده در اختیار ذينفعان 

اعم از برنامه ريزان و دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
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گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

یكي از ماموریت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: تولید دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه یافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعیت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصمیم سازی/تصمیم گیري درباره مسایل آموزش و پرورش کشور از 
رهگذر تسهیل فرایند کاربست یافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي این ماموریت، اقدام به 
طراحی و اجرای پژوهش های مورد نیاز آموزش و پرورش کشور و انتشار یافته هاي پژوهشي 
مي نماید و کاربران نتایج پژوهش هاي آموزشی و تربیتی که تصمیم سازان/ تصمیم گیران، مجریان 
آموزش و پرورش کشور، مدیران، معلمان مدارس، والدین و سایر گروه های ذیربط هستند، بطور 
فرایند  رهگذر،  این  از  می رود  امید  و  قرارگرفته  پژوهشی  یافته های  آخرین  در جریان  مستمر 
تصمیم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار شود. از سوی دیگر، 
اشاعه یافته های پژوهشی، به منزله یكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت 
پژوهش بنیاد، فاصله بین پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشترک در مورد پدیدارهای تربیتی را 

شكل می دهد. 
هدف این نشریه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي یافته هاي پژوهش های 
بر تصمیم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  تاثیر تحقیقات  تسهیل مسیر  ، اساسی و مآالً  مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در این قالب انتشار می یابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترین پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره این نشریه و محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید. 


