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 چکیده

افزارهاي آموزشی با روش تدریس سنتی بریادگیري  تأثیر به کارگیري نرم سهی، مقاهدف اصلی پژوهش حاضر

این پژوهش که از نوع شبه  در. باشد ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان قائمشهر می درس

فجر و سما شماره (مدارس کالس از  ، دوروش تصادفی ساده ، بهکالس چهارم ابتدایی 56آزمایشی است از میان 

نمونه به  گروه. عنوان نمونه انتخاب شدند اند به مشغول به تحصیل بوده ها آنآموز در  دانش 6که جمعا  پسرانه) 1

شبه آزمایشی با طرح  ، روشتقسیم شدند و جهت دستیابی به هدف پژوهش کنترلدو گروه آزمایش و 

تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از  يبرا. آزمایش و کنترل اتخاذ گردید گروهزمون بین دو آ پس-آزمون پیش

آزمون دو  میانگین نمرات پیش سهیمقا. هاي مستقل استفاده شد گروه t آزمونآزمون از  آزمون و پس نمرات پیش

ع آزمایش در پیش مستقل نشان داد بین دو گروه قبل از شرو يها گروه t آزمونگروه آزمایش و کنترل با 

میانگین نمرات  سهیمقا. داري وجود ندارد تفاوت معنی شدهبینی  هاي الزم براي آموزش مباحث پیش دانسته

داد که بین عملکرد دو گروه آزمایشو کنترل از نظر  نشانهاي مستقل  گروه t آزمونآزمون بین دو گروه با  پس

، افزار آمورشی آموزانی که به وسیله نرم عملکرد دانش کهنشان داد  جینتا. داري وجود دارد آماري تفاوت معنی

اند در آزمون پیشرفت تحصیلی  سنتی آموزش دیده وهیشآموزانی که به  اند در مقایسه با دانش دیده آموزش

 .اي بهتر بوده است مالحظه طور قابل ریاضی به

 مقدمه

، این رویکرد .یادگیري معطوف کرده است ، بهريتوجه خود را از تد ، نقطهدنیاي آموزش و پرورش امروز

هاي  تحقق هدف الزمه. دهد هاي آموزشی قرار می ها و خطمشی استی، سها محور و پایه همه برنامه رایریادگی

هاي غنی در  آوري وري از تمام امکانات و فن آوري اطالعاتی، بهره به دانش گسترده فن ، باتوجهچنین رویکردي

 ).1381دانا،رئیس (است دسترس 

کرده است براي  میتنظدرسی   برنامهموضوعات درسی را که در شکل  ، معلمهاي تدریس سنتی در موقعیت

زمان شخصی که از قبل تعیین  مدتشود و تا  در یک زمان مشخص تشکیل می ، کالسدهد کالس شرح می

روش سنتی موضوع درس  در. ثابت استچهره و تقریبا  به هاي تدریس از نوع چهره روش. کند شده ادامه پیدا می

طور یکسان به همه کالس ارایه  ، بهقبال آن را تعیین کرده است یدرساي که کتاب  از طرف معلم باتوجه به برنامه

و دستوردهی بعدي هم  فی، تکلدهند اند به توضیحات معلم گوش می نشسته سرهمکه پشت  شاگردان. شود می

آموز هم روشن نیست و یادگیري بر  آموزش براي خود دانش  جهینتغایی و  هدف. شود می نیمعاز طرف معلم 

خاطر معلم و کسب  يارضاآموز  اصلی اجراي تکلیف از طرف دانش علت. باشد آموز متکی نمی احساس نیاز دانش

مطالب در  ، آنبه نظر نویسندگان کهاین روش محتواي برنامه غالبا شامل مطالبی است  در. خوب است  نمره

هایی کمتر احتمال دارد  با چنین روش اما ).1381نیساري، (بود آموز سودمند خواهد  دانش  ندهیآزندگی 

هایی که آموزش و پرورش براي بهبود  تفاسیر و با تمامی تالش نیاتمام  با. آموزان رخ دهد یادگیري در دانش

آموزان در این درس مطلوب  وضعیت آموزش ریاضی و نمرات دانش ، بازداده است انجامها  وضعیت آموزشی درس
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هاي پرورشی آموزش ریاضی که داشتن تفکر خالق و منطقی است، برآورده  نبوده است و از طرف دیگر هدف

اولیه تحصیل تا مراحل  سطحآموزان از  واقع درس ریاضی ازجمله دروسی است که همواره دانش در. شود نمی

آموزان در  دهد که اکثریت ریزش دانش سطه از رویارویی با آن مشکل داشته و آمار نشان میباالي آموزش متو

ترین هدف آموزش ریاضی  مهم) 1381( ایپولجورج  دگاهید از. امتحانات پایانی اختصاص به درس ریاضی دارد

این  به. باال ببرند کند که سطح توانایی اندیشیدن را در شاگردان خود اندیشیدن است و به معلمان توصیه می

توان با  نمی گرید. تر شده است تر و پیچیده امروز نسبت به گذشته سنگین معلمجهت وظیفه و مسؤولیت 

 )1382شعبانی،(داد و افراد آن را به سوي یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق  جامعههاي سنتی  روش

از نقص  مشکالت و کمبودهاي ناشی ، رفعگیريمحققان همواره به دنبال یافتن پاسخی براي پرکردن خألهاي یاد

کننده و  ، خستهاند که تمرینات روزمره هایی بوده به دنبال راه آنها. اند در فرآیند تدریس و یادگیري بوده

آموزان  که دانش صورتی ، بهآموزان تغییر دهند دانش يبرابخش  آور را به تجربیات یادگیري تعاملی و لذت کسالت

 ، دربه این تفاسیر باتوجه. )1،7991،241تورنتن ("را درك کنند یاضیرالزم و مفاهیم عمیق مبانی اسامی و 

 ي، براکنند آموزان را جلب می دانش  عالقههستند که  ییها ، آناداره کالس يبراها  واقع مؤثرترین روش

دهند،  کنند و تکالیف چالش برانگیز در محدوده توانایی شاگردان ارایه می زیادي ایجاد می  زهیانگیادگرفتن 

شده است تا عالقه و انگیزه  ، باعثکارگیري تکنولوژي آموزشی در سطح مدارس به. )2،1387 نیاسالو(

تر و  یادگیري سریعاین امر  ، کهخود را در یادگیري درگیر کنند ها آنآموزان به یادگیري بیشتر شده و  دانش

از کاربرد ابزار و  ، فراترآموزشی يتکنولوژهمکاران نیز معتقدند  و 4براون . )3،2008 یچیر(دارد بهتر را دربر 

باید  البته. )831مجیدي،(دانست کل فرآیند  یابیارزو  ، اجراتوان آن را روش منظم طراحی وسایل است و می

افزار و برنامه کاربردي اینترنت محدود  این را هم درنظر داشت که تکنولوژي آموزشی تنها به استفاده از نرم

 )5،2002لوونتال (شود  افزار نیز مربوط می گردد بلکه به سخت نمی

به دنبال  دی، باشود می حسآوري  هاي نوین تدریس باتوجه به پیشرفت روزافزون علم و فن امروزه نیاز به روش

از  استفاده. یادگیري سوق داد يسووار به  آموزان را از حفظ طوطی هاي تدریسی بود تا بتوان دانش روش

هاي فعال  روش. کند آموزان و معلمان می دانش بههایی است که کمک شایانی  هاي فعال تدریس از روش روش

این  در. انگیزند آموزان را در زمینه نیازهاي عمومی وي برمی دانش یذهنهایی هستند که فعالیت  تدریس روش

آموزان در آنان  شرایط گوناگون باید یادگیري را از طریق ترغیب و تحریک دانش کردنها عالوه برفراهم  روش

 اکهچرهاي تربیتی و آموزشی را متناسب با کانون رغبت و عالقه کودکان منتقل نمود  ایجاد نمود و تمام پیام

سرچشمه  آناندهد مگر اینکه از میل درونی و رغبت طبیعی  اصوال هیچ تغییري در رفتار یادگیرنده رخ نمی

 ).3831،6کریمی،("گرفته باشد

1. Thornton 
2. Slavin  
3. Richey  
4. Brown  
5. Lowenthal  
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ي طراحی ها و راهبردها از سوي دیگر امروزه توصیه صاحبنظران مسائل تربیتی و آموزشی آن است که رهیافت

آموز و دانشجو را تولید کننده و سازنده علم بارآورد و نه  هاي درسی طوري صورت گیرد که بتواند دانش برنامه

این معنا  ، بهمطرح شده"استکمتر بیشتر "همین راستا در آغاز قرن حاضر شعار در. صرف آن  کننده افتیدر

به منظور تبدیل  چراکه. "بدهسازي و تولید دانش را افزایش  مفهوم روشها را کمتر منتقل کن و بیشتر  دانش"که

معنی که فراگیرنده  نیبد. آموز نقش فعالی را در فرآیند یادگیري ایفا نماید دانش است ، الزمدانایی به توانایی

تواند  می دریافت اطالعات به کتاب درسی و سخنرانی معلم اکتفا نماید چراکه از این طریق کمتر يبرانبایستی 

که انقالب برزگی در تدریس و یادگیري  یعامل. هاي جدید و واقعی به کار گیرد هاي خود را در موقعیت آموخته

سال  4تاریخچه کاربرد رایانه در آموزش به  .باشد از رایانه در امر تدریس و یادگیري می ، استفادهپا کرده است به

شود  می اطالق 2محور یا آموزش رایانه  و 1 انهیرا کمکگردد و معموال به آن آموزش به  قبل برمی

برخی کشورها اشاره نمود که در زمینه پیشرفت در به کارگیري  يها تالشاین زمینه باید به  در. )1382احدیان،(

ابتدا منابع و وسایل هرچه بیشتر  ها آن. هاي وافري نمودند رایانه در آموزش چه در مدرسه و چه در خانه تالش

طور مساوي در  کمک کردند تا این وسایل به ، مدارسدر مدرسه قرار داده و در درجه دوم آموزان دانشدر اختیار 

طور  به ، کامپتوترهاآموزان مدارس دولتی تعدادي از دانش يبرا. آموزان ضعیف هم قرار بگیرد اختیار دانش

در  1994در سال  .پیشرفت شایانی در تدارك دسترسی به اینترنت پیدا کردندمشخصی افزایش یافت و مدارس 

 افتی شیافزا% 39به  3002و این ارتباط در سال  داشتند 3خط هاي آموزشی یک ارتباط روي  کالس% 3آمریکا 

 ). 2005 ،4جونز پارساد و (

، که حاوي صوت يا رسانهافزارهاي چند  تواند مطالب خود را در قالب نرم می ، معلمدر واقع با استفاده از رایانه

افزارهاي  آموزان به نمایش بگذارد و با استفاده از رایانه و نرم آموزش به دانش ي، براباشند و گرافیک می ریتصو

روانشناسی   وزهحهاي تجربی در  افتهی. کند ایی حس بینایی و شنوایی را در یادگیري درگیر می چند رسانه

درصد از طریق حس  31درصد یادگیري انسان از طریق کاربرد حس بینایی، 57حکایت از آن دارد که حدود 

 .پذیرد شنوایی صورت می

1. CAI:Computer Assisted Instruction  
2. CBI:Computer Based Instruction  
3. Onlin  
4. Parsad and Jones  

و یادگیري  سیتدرها براي  از بهترین روش اي را یکی افزارهاي چند رسانه از رایانه و نرم ، استفادهتوان لذا می

 .آموزان دانست دانش

در مورد استفاده از  ییاستثنااي آموزش و پرورش  نظرات حرفه نقطه رامونی، پ1987در تحقیقی که در سال 

طور مسلم در  و مدیران به ؛ معلمانشد انجامآموزان استثنایی در کالیفرنیا  هاي آموزشی دانش تکنولوژي در برنامه

درصد از  4داشتند و فواید تکنولوژي که به وسیله حداقل  توافقها باهم  مورد اثرات مثبت رایانه و سایر تکنولوژي

 :ه بودند در این موارد ذکر شده استمعلمان و مدیران شناسایی شد
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آموزش براي هر  شدنفردي  ، امکانآموزان گام دانش به پیشرفت گام ، امکانایجاد بازخورد فوري و بالواسطه

زمان درگیري  شی، افزانسبت به مدرسه اقیاشت شی، افزاآموزان دانش  پندارهخود  ، بهبودآموز توسط رایانه دانش

شدن امکان  ، فراهمآموزان عملکرد تحصیلی، افزایش سرعت یادگیري دانش ، بهبودآموز براي انجام وظیفه دانش

عنوان یک وسیله  را به انهی، رااول  دهیفا سه. آموز در جاي دیگر هرگز با آن مواجه نشده بود مطالبی که دانش

دي بهبود خود پنداره و افزایش اشتیاق نسبت به مدرسه را جزو تاي بع دو. قرار داده بودند توجهآموزشی مورد 

لویس (بودند  مدرسهآخر مربوط به اثرات تکنولوژي روي عملکرد   دهیفاچهار  ؛ وفواید مؤثر محسوب کرده بودند

 ).1994 و همکاران،

ایی در امر تدریس انجام  افزارهاي چند رسانه ها و نرم باتوجه به تحقیقات متعددي که در مورد استفاده از رایانه

تدریس و در کالس درس مورد استفاده  یسنتافزارهاي آموزشی وقتی در کنار روش  توان گفت نرم یافته است می

عالوه در زمینه حل مشکل یادگیري و حل مسائل و  به. بخشند گیرند نتایج یادگیري را بهبود می قرار می

 ی، بازدهسرعت آموزش و یادگیري و تکرار مطالب می، تنظمتعدد يها مثال  ارائهدلیل  ، بههاي فردي تفاوت

آموزان و همچنین بین  تعامل بین دانش شی، افزاافزارها دیگر از مزایاي این نرم یکی .بسیار خوبی خواهند داشت

آموزش و  اندرکاران دستهاي اخیر به شدت مورد توجه  همان هدفی است که سال نیا. مربی و یادگیرنده است

هاي عصر کنونی در جهت  تالش .)831،54خزاعی،( استهاي فعال یادگیري بوده  ورش با عناوینی چون روشپر

بخش مهمی از  ، امروزهکند که مسأله را بازگو می نیاهاي نوین و فعال تدریس در امر آموزش  به کارگیري روش

ها باعث به چالش کشیده شدن  يا از چند رسانه استفاده. است افتهیها تخصیص  اي هر کالس به چند رسانه

ها تا آنجا است که امروزه توافق عمومی در مورد  این ابزار و روش تیاهم. شود می کالسها و موفقیت در  درس

 .)  2004 ،1جانسون آیزنبرگ و (دارد آموزان باید در کار با کامپیوتر مهارت داشته باشند وجود  دانش همهاینکه 

 :توان موارد زیر را بیان کرد اي می چند رسانه افزارهاي از فواید این نرم

 .برند ها باال می آموزان را براي مشارکت در فعالیت ها انگیزه دانش اي چند رسانه-1

 .کنند ها دالیلی واقعی را براي خواندن و نوشتن و اصالح ارتباط ایجاد می اي چند رسانه-2

هاي  آموزان کالس و درس هاي جدید به دانش قالبکنند تا در  ها به معلمان کمک می اي چند رسانه-3

 .خود توجه کنند

ها نقش معلم را از سخنران و محوریت کالس درس به نقش تسهیل کننده یادگیري  اي چند رسانه-4

 .آورند وجود می آموز محور را به هاي درس دانش ها کالس دهند و آن تغییر می

هاي متفاوت یادگیري و هوش را در کالس  که سبک دهند ها به معلمان اجازه می اي چند رسانه-5

 ).2،2002 يچر(بشناسند 
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است که چند نمونه  گرفتههاي دیگري در داخل و خارج از کشور انجام  ، پژوهشدر زمینه پژوهش انجام شده

افزار آموزش ریاضی  اثربخشی نرم خصوص در) 3831(زاده  پژوهش شیخ جهینت: گیرد مورد بررسی قرار می

اي بر ارتقاي پیشرفت تحصیلی  هاي رایانه دهنده تأثیر آموزش گرایی نشان ابتدایی براساس رویکرد سازنده

 .باشد مدارس می معمولهاي  آموزان نسبت به آموزش دانش

آموزان در مقایسه با  نشدا يریادگیافزار کمک آموزشی در افزایش  داد که استفاده از نرم نشان) 1383( يگلزار

آموزان در  ها نیز در افزایش یادگیري دانش سازه از دست استفاده. است ، اثرگذارترروش تدریس سنتی به تنهایی

 .است ، مؤثرترمقایسه با روش سنتی به تنهایی

دبیرستان و بررسی تأثیر آن  سومافزار کمک آموزشی فیزیکسال  با عنوان تهیه نرم یپژوهش) 1382( يریشب

کامپیوتر موجب افزایش یادگیري  کهنشان داد  جینتا. آموزان انجام داد هاي شناختی و عاطفی دانش برجنبه

هاي مورد انتظار از معلم در کالس  از نقش برخی گردد تا گردد و همچنین موجب می آموزان می فیزیک دانش

  .برآورده شود"باهم آموز"دهنده آموزشتبدیل از  و) دانایی در صحنه ، نهازجمله نقش راهنمایی در حاشیه( نینو

1. Eisenberg G Johnson  
2. Cherry  

افزار در  هاي موردنیاز براي آموزش و تجزیه و تحلیل آن در مهندسی نرم بازي زین) 2011(همکاران هاینی و 

 .رتري روش نوین بر روش سنتی بودکارشان حاکی از ب سطح آموزش عالی را مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج

 ، دراي شدن مشق و تمرین برعملکرد ریاضی را مورد مطالعه قرار دادند رایانه ریتأث) 1991(گربر سن و  کریستن

آموز  نفر دانش 3آموز معمولی و  نفر دانش 3این مطالعه  در. کردند آموزان با رایانه کار می این تحقیق تمام دانش

شش دقیقه در  ي؛ براگروه 2از  یکی ، در)عملکرد ریاضی ییتوانانسبت به میانگین و سطح زیر ( يریادگیباناتوانی 

مشق  ، وگونه هاي بازي مشق ، برنامههاي نوشتاري وضعیت آموزش از راه مشق سه ؛ درروز 31هرروز و براي 

آموزانی  آزمون نوشتاري بهتراز دانش ، عملکردآموز بدون ناتوانی دانش يبرا. کردند ، مشارکتکلید صفحهبرروي 

تفاوتی بین  ، وبهتریداشت وضعبود که در مشق استاندار شرکت کرده بودند و برنامه تمرین از برنامه بازي 

   .عملکرد صفحه کلید و آزمون شفاهی مشاهده نشد

 :در این تحقیق نیز محققان درصد پاسخ به سؤاالت اصلی و ویژه زیر هستند

آموزان پایه چهارم ابتدایی بااستفاده از آموزش به  بین یادگیري درس ریاضی دانش ایآ: سؤال اصلی

 افزار در مقایسه با روش سنتی تفاوت وجود دارد؟ کمک نرم

 سؤاالت ویژه

 تفاوت وجود دارد؟ یسنتافزار آموزشی باروش  بین یادگیري درس زاویه بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ .1
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 سنتی تفاوت وجود دارد؟ باروشافزار آموزشی  بین یادگیري درس ضرب بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ .2

 تفاوت وجود دارد؟ یسنتافزار آموزشی باروش  بین یادگیري درس تقسیم بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ .3

 تفاوت وجود دارد؟ یسنتوزشی باروش افزار آم بین یادگیري درس کسر بااستفاده از آموزش به کم نرم ایآ .4

سنتی تفاوت وجود  باروشافزار آموزشی  یادگیري درس مساحت بااستفاده از آموزش به کمک نرم نیابیآ .5

 دارد؟

 روش

هاي  کالس هی، کلپژوهش نیاآماري  جامعه. این پژوهش باتوجه به موضوع و هدف آن از نوع شبه آزمایشی است

روش تصادفی ساده  به. باشند می 1388-1389 یلیتحصچهارم ابتدایی پسرانه شهرستان قائمشهر در سال   هیپا

عنوان گروه کنترل  عنوان گروه آزمایش و یک کالس به کالس به کیدو کالس از مدارس پسرانه انتخاب و سپس 

دروس ریاضی را تدریس کرده  م، معلدر کالس گروه کنترل به همان شیوه سنتی .مورد مطالعه قرار گرفته است

، به ذکر است که الزم. اند افزار آموزشی میشا و کوشا آموزش دیده آموزان بااستفاده از نرم آزمایش دانش گروهو در 

که مطابق با  ی، علوم، فارسریاضی يها درس ي، حاوایی افزاري است چند رسانه افزار آموزشی میشا و کوشا نرم نرم

توان به این موارد  افزار در درس ریاضی می نرم نیاهاي  ویژگی از. باشد هاي درسی می آخرین تغییرات کتاب

هاي  اي، آموزش ریاضی توسط معلم مطابق باآخرین تغییرات کتاب به صورت چند رسانه آموزش: اشاهر کرد

آموز و تصحیح آن به  ها توسط دانش تمرین ، حلهاي ریاضی جهت حل مسأله مرحله به مرحله یی، راهنمادرسی

 ، بهافزار بدون نیاز به نصب از نرم ، استفادههاي متنوع افزار، فضاي آموزشی جذاب به همراه انیمیشن نرم  لهیوس

 .افزار همراه راهنماي استفاده از نرم

وه آزمایش و دو گر نیبآزمون  پس-آزمون شبه آزمایشی باطرح پیش ، روشجهت دستیابی به هدف پژوهش

، زاویه(شده بینی  در مباحث پیش آموزان دانشهاي  دانسته شی، پآزمون از پیش بااستفاده. کنترل اتخاذ گردید

، این صورت که قبل از انجام آزمایش ، بهآموزش مورد سنجش قرار گرفت يبرا) ، کسر، مساحتمیضرب، تقس

روه آزمایش براي دریافت اطالعات از میزان تفاوت کنترل و گ گروهآموزان  هاي مشترکی بین دانش سؤال ابتدا

 2سؤال داشت و در جمع شامل  51آموزان و سطح یادگیري بین دو گروه توزیع گردید که  میانگین نمرات دانش

، ، ضربدرس زاویه(بود سپس با به پایان رسیدن هر درسی که براي انجام آزمایش مشخص شده  .نمره بود

میزان  ، تاگردید عیتوزآموزان دو گروه  مشترکی از درس موردنظر بین دانش سؤاالت، )و کسر ، مساحتتقسیم

سؤال بود  51آزمون نیز شامل  پس امتحاناتهرکدام از  ، درضمنتفاوت میانگین نمرات دو گروه مشخص گردد

بندي نتایج به  پایان با جمع در. بندي شده بودند نمره داشت و سؤاالت از آسان به دشوار دسته 2که در مجموع 

افزار آموزشی یا عدم تأثیرگذاري آن  نتیجه کلی از تأثیرگذاري نرم کی، دست آمده از پنج فصل مورد آزمایش

ها از نمونه  به اینکه سؤاالت آزمون ، باتوجهبحث روایی ابزار باید گفت در. دست آمد بهآموزان  بریادگیري دانش

آموزش و  وزارتریزي  و این کتاب تألیف سازمان پژوهش و برنامهباشد  کتاب ریاضی چهارم ابتدایی می سؤاالت
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چندین آموزگار باتجربه در  بهباشد و باتوجه به اینکه نمونه سؤاالت براي حصول اطمینان از روایی آن  پرورش می

گرفت توان نتیجه  ی، مسؤاالت را تأیید نمودند ها آناین رشته و کارشناسان آموزش و پرورش نشان داده شده و 

همچنین در این پژوهش براي بررسی پایانی آزمون از روش  .سؤاالت از روایی محتوایی و صوري برخوردارند

دست  آزمون به براي سؤاالت پس 938/0آزمون و  براي سؤاالت پیش 894/0 ییایپابازآزمایی استفاده گردید و 

 .آمد

کار به  روش. یافت ادامه 1389ماه  ردیبهشتشروع شد و تا آخر ا 1389اجراي تحقیق از هفته سوم فروردین 

در طی  سپس. آموزش قرار گرفتند تحتطی دو جلسه معلمان ریاضی  ؛ ابتدااول  هفتهاین صورت بود که در 

باحضور معلم کالس برگزار شد و در جلسه بعد معلم  کاملافزار در یک زنگ  اجراي نرم  جلسهیک هفته اولین 

 در. افزار میشا و کوشا به پایان رساند و در جلسه سوم امتحان ضرب به عمل آمد درس ضرب را بااستفاده از نرم

آموزان آموزش داد و در جلسه بعد در همان هفته  افزار به دانش تقسیم را بااستفاده از نرم درسبعدي معلم   هفته

و  ، کسرزاویه دروسهاي بعدي نیز این کار در خصوص  هفته در. آموزان امتحان ارزشیابی گرفته شد انشاز د

ها حضور داشته و در صورت  ذکر است که در تمامی این مدت محقق شخصا در کالس به الزم. مساحت انجام شد

 .هاي الزم را ارایه داده است نیاز کمک

آمار توصیفی شامل  :ها مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودند از یل دادههاي آماري که براي تجزیه و تحل روش

 افزار هاي مستقل که به کمک نرم گروه t آزمونو میانگین نمرات و آمار استنباطی شامل  ، درصدمحاسبه فراوانی

SPSS انجام شده است. 

 ها یافته

آگاهی از  يبرامشترکی بین دو گروه  ، آزمونتحقیق به) افزار آموزشی نرم(مستقل ابتدا و قبل از ورود متغیر 

 1نتیجه آن به شرح جدول  ، کهآموزان در درس ریاضی صورت گرفته است میزان اختالف سطح اطالعاتی دانش

  :باشد می

 آزمون گروه آزمایش و کنترل مقایسه پیش t هاي آزمون آماره: 1جدول  

  

جدول  t از 85و درجه آزادي )= a 605/0( درصد  59در سطح اطمینان )t م=52/0(شده محاسبه  t چون

آزمون گروه کنترل و  پیش نمراتشود که بین  نتیجه گرفته می نی، بنابرااست تر کوچک)t ب=000/2( یبحران
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پس از .باشد هاي کنترل و تحقیق می گروه بودناز همتا  خود حاکی ، کهداري وجود ندارد آزمایش تفاوت معنی

هاي مربوط به  میانگین کههاي درس ریاضی از هردو گروه برگزار شده است  ورود متغیر مستقل مجددا آزمون

 .ارایه شده است 2هاي آزمایش و کنترل در جدول  گروه

و مساحب به دو روش سنتی و استفاده از  ، کسرمی، ضرب، تقسهاي میانگین آزمون درس زاویه آماره :2جدول 

و  ، کسرشود میانگین نمره یادگیري آموزش درس زاویه، تقسیم مالحظه می 2طورکه در جدول  همان افزار نرم

یادگیري درس ضرب به دو روش  نمرهمیانگین  اما. افزار بیشتراز نمره به روش سنتی است مساحت به روش نرم

  .افزار و سنتی تفاوت زیادي ندارند نرم

  

افزار آموزشی با آموزش  بین یادگیري درس زاویه بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: سؤال ویژه اول

  به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

 افزاري درس زاویه بااستفاده از روش سنتی و روش نرم t هاي آزمون آماره: 3جدول 
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جدول  t از 85و درجه آزادي )= a 05/0(درصد 59در سطح اطمینان )t م=741/0(شده محاسبه  t چون

افزاري  سنتی و نرم روششود که بین استفاده از  نتیجه گرفته می نی، بنابرااست تر کوچک )t ب=000/2( یبحران

افزار آموزشی بریادگیري درس زاویه  عبارت دیگر نرم به. در آموزش درس زاویه تفاوت معناداري وجود ندارد

 .تأثیرگذار نبوده است

باآموزش  یافزار آموزش بین یادگیري درس ضرب بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: دومسؤال ویژه 

  به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

  افزاري درس ضرب بااستفاده از روش سنتی و روش نرم t هاي آزمون آماره: 4 جدول

  

جدول  t از 85و درجه آزادي  )= a 05/0(صد در 59در سطح اطمینان )t م=015/0( شدهمحاسبه  t چون

سنتی و  روششود که بین استفاده از  نتیجه گرفته می نی، بنابرااست تر کوچک )t ب=000/2(  یبحران

افزار آموزشی بریادگیري درس  عبارت دیگر نرم به. افزاري در آموزش درس ضرب تفاوت معناداري وجود ندارد نرم

 .ضرب تأثیرگذار نبوده است

افزار آموزشی با  بین یادگیري درس تقسیم بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: سؤال ویژه سوم

  آموزش به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

  افزاري درس تقسیم بااستفاده از روشض سنتی و روش نرم t هاي آزمون آماره: 5جدول 

  

جدول  t از 85و درجه آزادي ) = a 01/0( درصد 99در سطح اطمینان )t م=127/3( (شدمحاسبه  t چون

افزاري  سنتی و نرم روششود که بین استفاده از  نتیجه گرفته می نی، بنابرااست تر بزرگ  )t ب=000/2( یبحران
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عبارت دیگر نرم افزار آموزشی بریادگیري درس تقسیم  به. در آموزش درس تقسیم تفاوت معناداري وجود دارد

 .تأثیرگذار بوده است

 یافزار آموزش بین یادگیري درس کسر بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: چهارمسؤال ویژه 

  باآموزش به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

 افزاري درس کسر بااستفاده از روش سنتی و روش نرم t هاي آزمون آماره: 6جدول 

  

جدولی  t از 85و درجه آزادي )= a 05/0( درصد 59سطح اطمینان ) t م=951/3( در  شدهمحاسبه  t چون

افزاري در  سنتی و نرم روششود که بین استفاده از  نتجه گرفته می نی، بنابرااست تر بزرگ) t ب=660/2( یبحران

افزار آموزشی بریادگیري درس کسر تأثیرگذار  عبارت دیگر نرم به. آموزش درس کسر تفاوت معناداري وجود دارد

 .بوده است

افزار آموزشی  بین یادگیري درس مساحت بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: سؤال ویژه پنجم

  باآموزش به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

  افزاري درس مساحت بااستفاده از روش سنتی و نرم t هاي آزمون آماره: 7جدول 

  

جدول  t از 85و درجه آزادي )= a 01/0(درصد  99در سطح اطمینان ) t م=551/3(شدهمحاسبه  t چون

افزاري  سنتی و نرم روششود که بین استفاده از  نتجه گرفته می نی، بنابرااست تر بزرگ) t ب=660/2(  یبحران
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افزار آموزشی بریادگیري درس مساحت  عبارت دیگر نرم به. در آموزش درس مساحت تفاوت معناداري وجود دارد

 .تأثیرگذار بوده است

افزار در مقایسه  بین یادگیري درس ریاضی بااستفاده از آموزش به کمک نرم ایآ: سؤال اصلی تحقیق

  باآموزش به کمک روش سنتی تفاوت وجود دارد؟

 افزاري درس ریاضی بااستفاده از روش سنتی و نرم t هاي آزمون آماره: 8جدول 

  

جدول  t از 85و درجه آزادي )= a 01/0( درصد 99در سطح اطمینان ) t م=606/3(شده محاسبه  t چون

افزاري  سنتی و نرم روششود که بین استفاده از  نتیجه گرفته می نی، بنابرااست تر بزرگ) t ب=660/2(  یبحران

افزار آموزشی بریادگیري درس ریاضی  عبارت دیگر نرم به. در آموزش درس ریاضی تفاوت معناداري وجود دارد

 .تأثیرگذار بوده است

 گیري نتیجهبحث و 

افزارهاي آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیري درس  تأثیر آموزش به کمک نرم سهی، مقادر پژوهش حاضر

افزار آموزشی در دروس زاویه و  از نرم این پژوهش نشان داد که استفاده جینتا. ریاضی مورد بررسی قرار گرفت

از  تی، حکاها مجموع نتایج یافته در. بوده استمؤثر  مساحتو  ، کسرضرب مؤثر بوده است و در دروس تقسیم

 نیا. بریادگیري درس ریاضی مؤثرتر از روش سنتی بوده است یآموزشافزارهاي  آن داشت که استفاده از نرم

بنابه بسیاري از تحقیقات  .دارد یهمخوان) 1382( يری، شب)1( ي، گلزار)1383( زاده خیشیافته بانتیجه پژوهش 

آموزان داشته  اي در یادگیري دانش کننده تعیین نقشتواند  افزار آموزشی می ، نرمانجام رسیده استکه تاکنون به 

هایی که در آن ابزار و وسایل نوین آموزشی به کار  در کالس داشتآموزان انتظار  توان از دانش نمی رایز. باشد

سطح باالي یادگیري  ، بهدارندهاي سنتی تدریس محیط خشکی  کارگیري روش بهشود و به علت  گرفته نمی

 آنانعالقه به درس خواهند ماند زیرا که نیازهاي یادگیري  آموزان بی هایی دانش چنین کالس در. دست یابند

توان چنین برداشت نمود که باپیشرفت  می .باشد آموز می آوري براي معلم و دانش مرتفع نشده و محیط کسالت

هاي سنتی در  تري را نسبت به سیستم آموزشی تأثیرات مطلوب يافزارها نرماز  ، استفادهعلم و اصول آموزش

افزارهاي  نرم ارزش. آموزش و پرورش نشان داده و درصد موفقیت بیشتري را به خود اختصاص داده است
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ند توانند اصول انتزاعی را بانوشتار یاد بگیر آموزان می ، دانشعرضه دانش به چندین شیوه است لیدلآموزشی به 

تر  عمیق دركرا براي  ی، فرصتتنوع نیا. و کاربرد همان اصول را به وسیله پویانمایی یا ویدئو مشاهده کنند

باید تدابیري را اندیشید و به کاربرد تا بتوان سطح یادگیري را در مدارس به باالترین حد  ، پسکند فراهم می

هاي مربوطه تا بتوان امر تدریس و  ؤولین و سازمانشود مگر باهمکاري تمام مس خود رساند و این کار عملی نمی

 .یادگیري را به سوي رشد سوق داد
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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