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بررسی اثر بخشی آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان در نمره درس ریاضی و مقایسه آن در مدارس دخترانه و پسرانه شهر ری
هنده مجدی ، 1حورا رجبی کیا سری  ، 2حنانه دربانی  ، 3مهدیه دربانی
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 1مدیر پژوهش سرای رازی شهر  1ری (نویسنده مسئول)
 2مدیر دبیرستان بانو عفت آهنگری منطقه  1شهرری
 3دانش آموز عضو انجمن پژوهش پژوهش سرای ناحیه  1شهرری
 4دانش آموز عضو انجمن پژوهش پژوهش سرای ناحیه  1شهرری

چکیده
هدف پژوهش حاضر  ،بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
در نمره درس ریاضی و مقایسه آن در مدارس دخترانه و پسرانه شهر ری در سال  1400-1401بوده است .جامعه آماری
شا مل دانش آموزانی که آموزش الکترونیکی داشتند و دانش آموزانی که بصورت حضوری و تلفیقی در کالسهای درس حضور
داشتند.حجم نمونه  200نفر است 100.نفر نمونه برای دانش آموزان الکترونیکی و همین تعداد برای دانش آموزان آموزش
حضوری که بطور تصادفی از میان دانش آموزان منطقه  1ری انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری پرسشنامه انگیزش پیشرفت
هرمنس ( )1970و محاسبه نمرات ریاضی پایان ترم بوده است.نتایج نشان داد  fمشاهده در سطح 0/05تفاوت معنا داری بین
پس آزمون نمرات انگیزش پیشرفت دو گروه دانش آموزان یادگیری الکترونیکی و غیر الکترونیکی وجود دارد t .مشاهده شده
در سطح 0/05نشان میدهد بین میانگین نمرات درس ریاضی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان یادگیری الکترونیکی و دانش
آموزان غیر الکترونیکی تفاوت معنا داری وجود دارد f ،مشاهده شده در سطح 0/05بیانگر تفاوت معنا داری بین نمرات پس
آزمون انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر و پسر یادگیری الکترونیکی و غیر الکترونیکی ناحیه  1شهر ری است.
واژههای کلیدی :آموزش الکترونیکی ،آموزش غیر الکترونیکی ،پیشرفت انگیزشی ،مقطع متوسطه دوم
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مقدمه :
امروزه مهمترین دغدغه نظام آموزشی کشورایجاد بستری مناسب جهت رشد و بالندگی ذهنیت دانش آموزان در سیستم های بروز
و اطالعاتی محور می باشد در سیستم آموزشی نوین به مدرسه ای نیازمندیم که با بهره گیری از فناوری ارتباطات امکان یادگیری
به روز از متدهای جدید را فراهم کند و در قالب یک زیر ساخت توانمندبرای تعلیم و آموز حرفه ای دانش آموزان و دانشجویان
تالش نماید.
از سال  2020که بیماری واگیر داری به نام کرونا وارد جهان شد و جهان را فراگیر کرد امکان تدریس حضوری از میدان خارج
شد و تدریس مجازی جایگزین آن شد ،نمایی از تدریس که کمتر در جهان یا حداقل در ایران دیده شده بود و پس از ورود کرونا
بیشتر و بیشتر نمایان شد .استفاده از اینترنت و فضای مجازی به عنوان ابزار جدید آموزشی گسترش یافته است،که فرصتهای
یادگیری را افزایش داده و پتانسیلهای پیشرفته را در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار می دهد.مخصوصا با به وجود آمدن
شرایط جدید که بر تمامی کشورها حاکم شده است،موجب شده اوایل ،تدریس های مجازی پر دغدغه و پر حاشیه بود از اتصاالت
اینترنت و مجهز نبودن مدارس به فناوری جدید بگیرید تا آگاهی نداشتن کادر مدرسه و دانش آموزان و ...
معلمان نیز نقش موثری در از بین بردن تدریس های کسل کننده دارند و می توانند آموزش های سنتی را با آموزش های نوین
تلفیق بدهند.این کار به غیر از ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان باعث آسان شدن یادگیری و آسانی در تدریس معلمان نیز می
شود.
یکی از روش هایی که از قدیم رواج داشته برای ایجاد خالقیت و هیجان در درس هنگام تدریس و درک بهتر مفاهیم بازی با
درس ها بوده است که در ریاضی این امر پر رنگ تر می تواند باشد.
و در این دوره ی عصر تکنولوژی که میل دانش آموزان بیشتر به سمت بازی های الکترونیکی هست می تواند کمک بزرگی به این
امر کند.
پس ما باید در کشور بستری الکترونیکی با تلفیقی از الکترونیکی و سنتی را رواج دهیم و با کمک آن دو درس و یادگیری را برای
عموم دانش آموزان جذاب تر و برای معلمان آسان تر کنیم.
این بستر نیاز به زیر ساخت هایی دارد که تا قبل از کرونا این روند به کندی پیش می رفت اما بعد از کرونا این بستر را محققان ما
وسیع تر و سرعتش را در پیشرفت آن بیشتر کردند.
به اعتقاد وید ( ) 1996فرایند یدگیری در صورتی که با دقت طراحی شود ،امکان کسب دانش را از برقراری ارتباط موثر میان
اطالعات مختلف فرلهم می سازد.ویلیامز(1)2005یکی از ابعاد آموزش از راه دور را به صورت رسانه های اطالعاتی یا الکترونیکی
معرفی میکند.استفاده از سیستم رایا نه ای و به صورت الکترونیکی در فرایند یادگیری یکی از ابزتارهای مورد استفاده در آموزش از
راه دور می باشد .بر همین اساس یادگیری الکترونیکی به استفاده از فناوری های اینترنت برمی گردد که امکانات گستده ای را
برای افزایش دانش و سطح یادگیری ارائه می دهد.
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با توجه ب ه مشکالت پیش آمده برای دنیای کنونی و درگیری همه گیربا موضوع کرونا نیاز به استفاده از فضای الکترونیکی نا خود
آگاه همگان را بسوی خود کشیده بنابراین بیش از هر رسانه آموزش الکترونیک می تواند موانع و محدودیتهای زمان و مکان را در
آموزش و یادگیری کاهش دهد؛بنا برا ین دایم در حال گسترش و پیشرفت است.ولی سواالتی مطرح است که آیا روش آموزش
الکترونیکی میتواند جایگزین مناسبی برای آموزش در فضای واقعی باشد .آیا می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذا
باشد.بنا براین می توان گفت هدف اصلی پژوهش حاضر می تواند همین باشد.
ما باید مدارسمان را به سمت مدارس هوشمند سوق بدهیم.مدارس هوشمند مدارسی هستند که روند اجرای کلیه فرایند ها
اعم از  :نظارت،مدیریت،یادگیری،ارزشیابی و  ...بصورت الکترونیکی یا هوشمند باشد و برگه و کاغذ از زمینه تحصیل به طور کل
حذف شود که این امر کمک بزرگی هم به محیط زیست می کند.
نوع نگرش افراد نسبت به تحصیل و مدرسه نقش بسیار مؤثری در انتخاب هدف دارد ،می توان گفت یکی از عوامل مؤثر در
حضور دانش آموزان در مدرسه نگرش آنان به مدرسه است (برازنده و زارعی . )1399 ،نوع نگرش دانش آموزان به 2مدرسه می
تواند تأثیر زیادی بر فعالیت های یادگیری داشته باشد (خجسته مهر ،عباسپور ،کرایی و کوچکی .)1391 ،مک کوچ و سیگل
( )2003نگرش به مدرسه را عواطف3 ،احساس و عالقه دانش آموزان به محیط آموزشی تعریف کردند .نگرش نسبت به مدرسه
به نگرش یا تمایل کلی مثبت یا منفی نسبت به مدرسه و یادگیری مدرسه اشاره دارد .بررسی تحقیقات نشان می دهد که
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه است (مو و همکاران. )2020 ،
نگرش ها بر شکل دهی و شکل دادن به رفتارها ،برانگیختن ،ارضای نیازها و جهت گیری گرایش ها تأثیر جدی دارند .به همین
دلیل مطالعه آنها بخش عمده ای از علم روانشناسی اجتماعی را به خود اختصاص داده است .نگرش مثبت نسبت به مدرسه
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار دیدگاه اجتماعی-شناختی است که در پیشرفت تحصیلی نقش مؤثری دارد (دی ایدرا ،1384 6
به نقل از خجسته مهر ،عباسپور ،کرایی و کوچکی .)1391
دانشآموزان زمانی در کالس احساس راحتی و امنیت خواهند کرد که احساس کنند میتوانند در کالس درس فعال باشند و در
تصمیمگیری شرکت کنند (گالووی و ادواردز  ،2015 ،به نقل از روی جلد  . )1398بر اساس نظریه شناختی6-اجتماعی ،محیط
بر رفتار و پیشرفت تحصیلی افراد تأثیر می گذارد .محیط کالس نقش مهمی در عملکرد تحصیلی ،روانی و رفتاری دانش آموزان
دارد  (Kaperminck, Leadbetter, Amuzo Blot 2001, Underman, & Migley, 1997).محیط یادگیری،
زمینه فیزیکی یا مجازی است که یادگیری در آن صورت می گیرد .نهضت استفاده بیشتر از یادگیری مجازی در سراسر جهان
آغاز شده است و روز به روز فراگیرتر می شود .آموزش الکترونیکی یکی از آموزش های از راه دور است .این اصطالح برای اولین
بار توسط  Cross 6ابداع شد .دلیل اصلی آن مزایای فراوان آموزش مجازی یا الکترونیکی است ،از جمله تعمیم پذیری و هزینه
های کمتر این نوع آموزش که تنها نیمی از هزینه آموزش سنتی را تشکیل می دهد .از سوی دیگر ،تعداد زیادی از افرادی که
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می توانند به صورت  24ساعته و در  7روز هفته از این آموزش ها استفاده کنند و نبود جایگزین برای این امر به ویژه برای
تدریس تعداد زیادی معلم در سطح کشور ،مطالبات بسیاری را مطرح کرده است .در مورد مسئوالن آموزش و پرورش است.
موضوع مدارس مجازی با وجود عمر کوتاهش ،جایگاه خوبی در ساختار آموزش و پرورش دنیا پیدا کرده است .استفاده از شبکه
های اجتماعی مجازی جزء الینفک زندگی است و بر تمامی ابعاد زندگی دانش آموزان از جمله سطح تحصیلی و عملکرد
تحصیلی آنها تاثیر مستقیم دارد .اما استفاده از این شبکه ها ارتباط با دوستان را تسهیل می کند .اما با کاهش زمان مطالعه
فراگیران ،روند آموزشی آنها را مختل می کند ،اما شبکه های اجتماعی تنها اثرات منفی ندارند و با استفاده از آنها در فرآیند
آموزشی یا درمانی می توان از آنها در جهت اهداف آموزشی استفاده بهینه کرد. .
مایر ( )2005یادگیری الکترونیکی را یادگی7ری فعال و هوشمند می داند .عالوه بر تحول آموزش و یادگیری در گسترش آن،
نقش اساسی در تعمیق و تثبیت آن خواهد داشت .به عبارت دیگر ،آموزش الکترونیکی مجموعه ای از فعالیت های آموزشی
است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی شامل صدا ،تصویر و رایانه انجام می شود (کوپر . )2004
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شاغلین آموزش الکترونیکی باید سیاست ها و برنامه هایی را به گونه ای تنظیم کنند که یادگیرندگان دیدگاه مثبتی نسبت به
آموزش الکترونیکی داشته باشند .در زمینه آموزش الکترونیکی ،مشارکت در تجارت الکترونیک و تجربه الکترونیکی ،نگرش های
متنوعی را نسبت به آنها ایجاد می کند که بسته به کیفیت تجربه ،مثبت و منفی است .به عنوان مثال ،فراگیرانی که آمادگی
ورود به حوزه آموزش الکترونیکی را دارند ،اما به آن دسترسی دارند ،تجربیات خوبی دارند که به طور اجتناب ناپذیری می تواند
بر فرصت هایی که در آینده خواهند داشت ،تأثیر منفی بگذارد (عزیزی . )1396 ،این رویکرد یکی از موضوعات 9حیاتی در دوره
های آموزش الکترونیکی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد (شاه بیگی و نظری. )1390 ،

0

کرونا موجبات تغییر شگرفی در سیستم آموزشی فراهم ساخت ،که تغییری در زندگی جهانیان در عصر دیجیتال گردید .ابزار
این تغییرات در تعلیمات نظری و عملی بصورت واضح جاری و ساری است
اهمیت و ضرورت پژوهش :

تحوالت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه اخیر  ،جهان را با یک بی ثباتی به تعبیر جدید و نیاز همه گیر به بازآموزی
و یادگیری مواجه ساخته است
روش های سنتی آموزش  ،دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست
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به طور کلی هدف اموزش الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان  ،رایگان و جستجوپذیر در دوره های درسی و ایجاد
فضای اموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سازی شیوه های ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق
تر و جدی تر است .در چنین فضای اموزشی بر خالف آموزش سنتی  ،افراد به اندازه توانایی خود از موضوعات بهره مند می
گردند ( .فرهادی )84
می دانیم که یکی از اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت ،افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان
است .استفاده از فناوری های نوین آموزشی و بهره گیری از آنها در مراکز آموزشی ،هرچند که نمی تواند یگانه ابزار مقابله با
تهدیدها و رهایی از امواج خروشان تغییرات پرشتاب جامعه بشری باشد ،اما به موسسات نوید می دهد که با استفاده مستمر از
این فناوری ،حداقل یک گام جلوتر از رقبای خود حرکت کنند .
اگر این پژوهش عملی شود و در سراسر کشور و یا حتی سراسر جهان به ثمر برسد ما می توانیم رشد چشمگیری را در تمام
قشر ها مشاهده کنیم البته اگر تمام بستر ها به خوبی و کامل و بدون کاستی انجام شود تا هیچ گونه سوء استفاده ای در این
راه اتفاق نیوفتد.
و اگر چنین پژوهش هایی که در دنیا انجام می شود فراموش شود،معلوم نیست در چندین سال آینده با چه مشکالتی برخورد
می کنیم،چون اگر پیش از کرونا مسئولین به مقاالت توجه بیشتری داشتند قطعا در زمان شیوع کرونا و قادر نبودن به تدریس
حضوری بسترهای آماده و بدون نقص تری تحویل جامعه ی آموزشی می دادند.
شاید کرونا تلنگری برای توجه هرچه بیشتر به مقاله های این حوضه بوده باشد و کمک بزرگی به نسل های آینده ی نه چندان
دور کند نه تدریس سنتی به تنهایی کفایت می کند و نه تدریس الکترونیکی بلکه این دو در کنار هم دیگر می توانند
بستر مناسب و کاملی برای ایجاد انگیزه و درک و فهم بهتر دانش آموزان و دانشجویان فراهم کند.
فرضیه های پژوهش:

آموزش یادگیری الکترونیکی بر افزایش پیشرفت انگیزش دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه  1شهر ری تاثیر دارد.
آموزش یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت نمرات ریاضی دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه شهر ری
ارتباط معنا داری دارد.
اهداف پژوهش :
اهداف کلی :تعیین اثر بخشی آموزش الکتر ونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت انگیزش و نمره درس ریاضی دانش آموزان
و مقایسه آن در مدارس دخترانه و پسرانه شهرری
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اهداف جزیی:
 تعیین اثر بخشی آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر نمره درس ریاضی دانش آموزان و مقایسه آن در مدارس دخترانهو پسرانه شهرری
 تعیین اثر بخشی آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی بر پیشرفت انگیزش دانش آوزان در مدارس دخترانه و پسرانه شهرری
روش پژوهش :
د .
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش انجام ش

حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری شامل دانش آموزانی که آموزش الکترونیکی داشتند و دانش آموزانی که بصورت حضوری و تلفیقی در کالسهای
درس حضور داشتند.حجم نمونه  200نفر است 100.نفر نمونه برای دانش آموزان الکترونیکی و همین تعداد برای دانش آموزان
آموزش غیر حضوری که بطور تصادفی از میان دانش آموزان متوسطه دوم منطقه 1شهر ری انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس ( )1970و محاسبه نمرات ریاضی پایان ترم بوده است.برای تعیین حجم نمونه پس از
انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس با استفاده از فرمول کوهن  ،جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر و
پسر متوسطه دوم ناحیه  1شهر ری شامل میشود.که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش و ابزار گرد آوری:

در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از دو روش زیراستفاده شده است:
 مطالعات کتابخانهای :مطالعه کتب ،مجالت و مقاالت به محقق کمک میکند تا چارچوب نظری خود را شکل دهد .در اینتحقیق نیز محقق با بررسی و مراجعه به اسناد و مدارک در کتابخانهها و سایتهای مختلف به جمعآوری ادبیات و پیشینههای
تحقیق پرداخته است.
 مطالعات میدانی :جهت جمعآوری دادهها وجوابگویی به سؤاالت پژوهش ازروش میدانی استفاده شده است .به این ترتیب کهپرسشنامهها در بین نمونههای آماری توزیع و جمع آوری گردید .سپس پرسشنامهها کدگذاری شده و دادهها وارد نرم افزارهای
 SPSSشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت الزم به ذکر هست که در بخش میدانی پژوهش حاضر  ،به دلیل شیوع ویروس
کرونا  ،اطالعات از طریق پرسشنامه آنالین جمع آوری گردید.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت -
پرسشنامه انگیزه پیشرفت  A.M.Tهرمنس ،یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت
است .هرمنس ( ) 1970برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به
موضوع نیاز به پیشرفت  ،این پرسشنامه را ساخته است.پرسشنامه اولیه دارای  29سوال بود که برمبنای ده ویژگی که متمایز
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کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید .هرمنس برای تهیه مواد
پرسشنامه  ،نه ویژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد انگیزه پیشرفت پایین حاصل از پژوهشهای قبلی را به عنوان مبنا
برای انتخاب سوالها برگزید .هرمنس ( ) 1970برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه
پیشرفت تشکیل می داد ،استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده
است .ضرایب به ترتیب سواالت پرسشنامه در دامنه ای از  0/30تا  0/57می باشد .عالوه بر این در یک مطالعه هرمنس بوجود
ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع ) TATاشاره دارد.هرمنس در سال  1970برای محاسبه پایایی
آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از( روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به
میزان  0/84بدست آمد .با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کار آموزان
داده شد .ضریب پایایی بدست آمده  0/84بدست آمد .احمدی و همکاران ( )2009ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای
کرونباخ را به میزان  0/75گزارش کردند.روایی نیز در پژوهش آنان  0/63گزارش شد.
پیشرفت یا افت در درس ریاضیبرای سنجش پیشرفت یا افت در درس ریاضی از روش مشاهده اسناد و مدارک مربوط به معدل ریاضی دانش آموزانی که از
ابتدای مهر در فضای واقعی کالس بودند و آموزش غیر الکترونیکی دیده بودند.ودر سال تحصیلی  1400-1401مشغول به
تحصیل بودند و همچنین به همین تعداد معدل درس ریاضی مربوط به دانش آموزانی که آموزش الکترونیکی دیده بودند
استفاده شد.

یافته ها :
فرضیه اول :آموزش یادگیری الکترونیکی بر افزایش پیشرفت انگیزش دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه  1شهر ری تاثیر
دارد.
جدول ()1مقادیر وانحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون تاثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت انگیزیش دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه  1ری

آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

شاخص های آماری

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش(یادگیری الکترونیکی )

72/18

23/65

68/43

21/4

گروه کنترل (یادگیری غیر الکترونیکی)

73/34

38/56

/247

33/52
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طبق جدول شماره  1نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین گروه آزمایش درپس آزمون بزرگتر از میانگین گروه کنترل می
باشد.با توجه به جدول شماره  2تفاوت معنا داری بین پس آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل وجود دارد می توان گفت
یادگیری حضوری و غیر الکترونیکی نسبت به یادگیری الکترونیکی تاثیر بشتری بر پیشرفت انگیزش دارد.

جدول شماره ()2نتایج تحلیل کوواریانس آموزش الکترونیکی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه  1ری

شاخص های آماری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

سطح معنا داری

گروه

17031/14

1

0/01

 Fمشاهده شده در سطح  0/05تفاوت معنا داری را بین نمرات پس آزمون انگیزه پیشرفت در دو گروه از دانش آموزان یادگیری
و آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی نشان می دهد.بنا براین می توان گفت یادگیری الکترونیکی برگروه کنترل هم تاثر
داشته است.
فرضیه دوم:
آموزش یادگیری الکترونیکی برپیشرفت نمرات ریاضی دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه شهر ری
ارتباط معنا داری دارد.
جدول ()3آموزش یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه  1شهر ری تحت آموزش الکترونیکی و غیر الکترونیکی

شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

df

t

سطح معنا داری

یادگیری الکترونیکی

11/68

2/34

298

4/59

0/001

یادگیری غیر الکترونیکی

14/34

4/12

نتایج بدست آمده در جدول  3بیان میکند tمشاهده شدهدر سطح 0/05تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات درس
ریاضی دانش آموزان یاد گیری حضوری ( غیر الکترونیکی) نشان میدهد .همچنین بررسی میانگین معدل نمره ریاضی مدارس
دخترانه و پسرانه نشان می دهد پیشرفت درس ریاضی دختران بیشتر از پسران در حضوری و غیر الکترونیکی و پسران در
الکترونیکی بیشتر است.
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بحث و نتیجه گیری:
امروزه با پیشرفت علوم الکترونیک و توسعه آن در اکثر کشورها نظام آموزش عالی ،آموزش و پرورش همگی به سمت توسعه
آموزش الکترونیک گام برمیدارند کشور های زیادی در این مسیر پیشرفتهایی را به دست آورده اند و به موفقیت های زیادی
هم دست پیدا کرده اند دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،آموزش و پرورش در توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور در این چند
سال اخیر پیشگام بوده و هرروزه روشهای جدیدی به آنها اضافه می شود به منظور تاثیر این نوع آموزش است و در این دوسال
اخیر با ورود کرونا و همه گیری آن در تمامی کشورها این امر تشدید یافت،پژوهش حاضر نیز به اهمیت این موضوع پرداخته
است تا ببیند این آموزش تاثیر گذار بوده یا نه ،یا چقدر موفقیت آمیز بوده است.
یافته های کلی در پژوهش حاضر بر آن است که آموزش الکترونیکی چندان موفقیتی برای دانش آموزان به ارمغان نیاورده ،به
عبارت دیگر می توان گفت انگیزش پیشرفتی هم حاصل نشده ،پس می توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی تاثیر عمیقی بر
آموزش ندارد میتوان در کنار آموزش واقعی همراهی کند ولی به خودی خود و تنهایی نمی تواند عامل موفقیت باشد.
البته می توان گفت در کنار یادگیری واقعی و استقالل در مطالعه و یادگیری ،همراه شدن تصویر و صدا که نوع آموزش مجازی
و الکترونیکی موجب می شود که یادگیری عمیق تر شود با همراهی هم تاثیر گذار باشد.البته طبق تحقیقات
بالویی()1377چگینی()1377بی پروا()1380بیرچال(،)2000سیگر( )2001نیز نشان داده که استفاده از فناوری اطالعات و
استفاده از فضای الکترونیکی در آموزش موجب یادگیری بهتر می شود ،البته باز هم در تحقیقات دیگری آموزش الکترونیکی
باعث اعتماد به نفس و یادگیری موثر شده است .یافته ها در خصوص آموزش یادگیری الکترونیکی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر ری تفاوت معنا داری را نشان میدهد،که با بررسی میانگین معدل درس ریاضی دختران در آموزش غیر
الکترونیکی و پسران در فضای آموزش الکترونیکی عملکرد تحصیلی بهتری را نسبت به هم نشان میدهند.

پیشنهادات:
پیشنهاد می گردد همین پژوهش برای تمامی گروها ی درسی نیز انجام گردد.
_همین پژوهش برای مقاطع دیگر آموزشی هم انجام گردد _.با توجه به اینکه مکان آموزشی ما در ری بود پیشنهاد میشود در
تمامی استانها ی کشور نیز اجرا گردد.

محدودیت پژوهش :
با توجه به وجود کرونا محدودیتهایی روبرو بودیم که مجبور شدیم از دانش آموزان در دیجی فرم نمونه تست انگیزش را بگیریم.
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