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چکیده 
امروزه نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس امری غیر قابل انکار 

اسـت. پیشـرفت های روزافزون بشـر در دسـتیابی به تکنولوژی مدرن ازیک سـو و نیازهای پیچیدۀ 

انسـان ازسـوی دیگر، باعـث می شـود تـا در روش های سـنتی تعلیـم و تربیت بیش از هـر زمان دیگر 

تجدیدنظر کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان 

در درس ریاضـی پایـۀ دوم ابتدایـی در چهارچـوب طرحی نیمه آزمایشـی با پیش آزمـون و پس آزمون 

انجام شده است. این پژوهش از نوع میدانی است و جامعۀ آماری آن شامل همۀ دانش آموزان پایۀ 

دوم ابتدایی شهرسـتان مالرد )2500 نفر( اسـت که با روش نمونه گیری غیراحتمالی، دو کالس 

25 نفـری )از هـر مدرسـه یـک کالس( به عنـوان نمونـۀ در دسـترس انتخـاب، و به طورتصادفـی در 

دو گروه آزمایش و گواه شـمارش شـدند. این دو گروه وضعیت آموزشـی )معلم، محتوای درسـی، 

امکانات آموزشی( یکسان در درس ریاضی داشتند و به مدت چهار ماه آموزش دیدند، با این تفاوت 

که دانش آموزان گروه آزمایش برای انجام تکالیف درسی خود از کیف الکترونیکی استفاده کردند 
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و دانش آمـوزان گـروِه گـواه تکالیـف درسـی خـود را با شـیوۀ مرسـوم انجـام دادند. مقایسـۀ میانگین 

نمـرات دو گـروه در پس آزمـون ریاضـی کـه بـا اسـتفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شـد نشـان 

داد انجـام دادن تکالیـف الکترونیکـی در مقایسـه بـا شـیوۀ سـنتی، تفـاوت معنـاداری را در عملکرد 

دانش آموزان در درس ریاضی به وجود آورده است. 

کلیدواژه ها: تکالیف الکترونیکی، عملکرد ریاضی، دانش آموزان ابتدایی.

مقدمه 
در قدیم، ریاضیات را بیشتر دانش بررسی کمیت ها و ساختارها و فضا و دگرگونی تعریف 
می کردند. امروزه ریاضی را دانشی می دانند که با استدالل منطقی از اصول و تعریف ها به 
نتایج دقیق و جدید می رسد. با اینکه ریاضیات جزو علوم طبیعی نیست، ولی ساختارهای 
ویـژۀ ریاضـی  بیشـتر از دانش هـای طبیعـی به ویژه فیزیک سرچشـمه می گیـرد و در فضایی 
جـدا از طبیعـت و محض گونـه گسـترش پیـدا می کنـد، به  طوری کـه علوم طبیعـی برای حل 
مسـائل خود به ریاضی باز می گردند تا جوابشـان را با آن مقایسـه و بررسـی کنند. مشـکل 
اصلی دانش آموزان در درس ریاضی به حل مسائل مربوط است. درواقع، می توانیم بگوییم 
دانش آمـوزان توانایـی یـا مهـارت حـل مسـئله را ندارند. یکـی از دالیل ایـن ناتوانی، فقدان 
طراحـی بـرای آمـوزش مهـارت حل مسـئله به دانش آموزان بوده اسـت یـا به عبارتی معلمان 
به آن ها یاد نداده اند که چگونه مسـئله را حل کنند. هرگاه دانش آموزان با مسـئله ای روبه رو 
شده و از حل آن عاجز مانده اند معلمان تنها به بیان راه حل یا پاسخ مسئله اکتفا کرده اند و 
نگاه های پرسشگر، کنجکاو و متحیر دانش آموزان با این پرسش باقی مانده است: معلم ما 
چگونه توانست مسئله را حل کند؟ راه حل مسئله چگونه به فکر او رسید؟ چرا ما نتوانستیم 
راه حـل مسـئله را کشـف کنیـم؟ در بسـیاری از مواقـع معلمانـی که سـعی کرده انـد به طریقی 
حل مسـئله را به دانش آموزان خود یاد دهند، راه را اشـتباه رفته اند و آموزش های نادرسـت 
داده انـد. باتوجه بـه نقـش آمـوزش در زندگـی افـراد از رایج ترین مشـکالت موجـود در نظام 
آموزشـی رشـد کم پیشـرفت تحصیلـی دانش آموزان در تمـام دوره های تحصیلـی در درس 

ریاضی است )پرویزیان و کاظمی، 1384(.
در سـال های اخیـر، رایانـه بـا سـرعتی چشـمگیر بـه حیطۀ آمـوزش راه یافته اسـت. این 
سـرعت مدیـون طبیعـت پویـای ایـن فنـاوری اسـت و به همین دلیـل، معلمان و مسـئوالن 
آموزش وپـرورش همـواره بایـد از تحـوالت و پیشـرفت در ایـن زمینـه آگاهـی کامـل داشـته 
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باشند. انقالبی فناورانه به طورقطع در آموزش و پرورش در شرف وقوع است. این انقالب 
نه تنها بر دانسـته های ما و اصواًل بر علم تأثیر خواهد گذاشـت، بلکه بر نحوۀ زندگی کردن 
ما نیز اثر خواهد گذاشـت )ذوفن، 1392(. شـواهد زیادی دربارۀ تأثیر فناوری آموزشـی1 
و آمـوزش چندرسـانه ای2 بـر افزایـش یادگیری وجـود دارد. درحقیقت، تکنولـوژی آموزْش 
فنـاوری اطالعـات را بـه طـرق مختلـف برای تسـهیل یادگیری بـه کار می بـرد، به طوری که 
جایگزیـن روش هـای سـنتی شـود یـا در کنـار روش هـای سـنتی بـه کار گرفته شـود. در این 
وضعیـت مسـئلۀ اصلـی اسـتفاده از کیف هـا و بسـته های الکترونیکـی آموزش وپـرورش در 
مقایسـه بـا روش هـای سـنتی در عملکـرد تحصیلـی دانش آمـوزان در درس ریاضـی اسـت. 
تکالیف الکترونیکی باتوجه به روش های نوین آموزشی طراحی و ساخته شده اند. با استفاده 
از تکالیـف بسـته ها و کیف هـای الکترونیکـی، فراینـد یاددهی و یادگیری تسـریع، تعمیق و 
گسـترده خواهـد شـد، انحصـار زمـان و مکان یاددهی و یادگیری شکسـته و امـکان ارتباط 
آموزشی معلم و دانش آموز در خارج از ساعات مدرسه و همچنین روزهای تعطیل حاصل 
می شـود که این امر از اهداف برنامۀ درسـی ملی اسـت )قورچیان، 1391(. اکثر صاحب 
نظـران امـر تعلیـم و تربیـت بر ایـن باورند که آمـوزش ابتدایی زیربنای آمـوزش یک جامعه 
اسـت و معلمان ابتدایی این زیربنا را می سـازند، بنابراین، سـرآغاز تحول در نظام آموزشـی 
آشنا ساختن آنان با شیوه های نو در تدریس و متحول کردن روش های کهنۀ آموزش است. 
از مقایسـۀ تعریف هـای آمـوزش و یادگیـری بـا یکدیگـر می تـوان نتیجه گرفت کـه این ها دو 
فرایند مستقل اند. یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است، اما آموزش مستلزم فعالیت 
متقابل حداقل دو نفر )یک معلم و یک یادگیرنده( است. البته معنی این سخن آن نیست که 
یادگیری و آموزش دو فرایند نامرتبط اند؛ درواقع، این دو به هم وابسته اند. یادگیری هدف 
اسـت و آموزش وسـیلۀ رسـیدن به این هدف، اما آموزش به یادگیری نمی انجامد. آموزش 
فعالیتی است که ازسوی معلم به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می شود، ولی 
یادگیری فعالیتی اسـت که ازسـوی یادگیرنده انجام می شود )دیدارلو و همکاران، 1393(. 
براسـاس نظریـۀ سلسـله  مراتب یادگیـری گانیـه،3 یادگیری هـای مختلـف، سلسـله مراتبی را 
تشـکیل می دهند که در آن هر یادگیری، پیش نیاز یادگیری مراتب باالتر از خود اسـت. این 
سلسله مراتب از ساده به پیچیده است و هشت طبقه دارد: 1.یادگیری عالمتی؛ 2. یادگیری 

1. educational technology 2. multimedia instruction 3. Gagne, R.
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محـرک، پاسـخ؛ 3. یادگیـری زنجیـره ای؛ 4. یادگیری کالمی )تداعی کالمـی(؛ 5. یادگیری 
تمیـزدادن محـرک؛ 6. یادگیـری مفهوم؛ 7. یادگیری اصل )قانون(؛ 8. یادگیری حل مسـئله 
 )رئیسی، 1390(. عوامل مؤثر بر یادگیری عبارت اند از: داشتن انگیزه و هدف )شعبانی، 
1394(؛ تجربیات گذشته؛ فعالیت یادگیرنده؛ تشویق و تنبیه؛، موقعیت و محیط یادگیری؛ 
روش تدریس معلم و تمرین و تکرار  )هاشمیان،1389(. گانیه عالوه بر طبقه بندی هشتگانۀ 
انـواع یادگیـری، بازده هـای یادگیری را نیز به پنج طبقه تقسـیم کرده اسـت: 1. مهارت  های 
ذهنی )تمیزدادن، مفهوم آموزشی، یادگیری قانون و یادگیری قاعده های سطح باالتر(؛ 2. 
راهبردهـای شـناختی؛ 3. اطالعـات کالمی؛ 4.مهارت های حرکتی؛ 5. نگرش ها )سـیف، 

.)1392
طبق نظریه های روان شناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت، آموزش نمی تواند منحصرًا 
بـه روش هـای ذهنـی و به صـورت گفتـاری انجـام شـود. پیـاژه1 می گویـد: بـه دانش آمـوزان 
بایـد اجـازه داده شـود تـا بیشـترین فعالیـت را شـخصًا انجـام دهنـد و بـا دراختیارگذاشـتن 
وسـایل مادی، فعالیت های آن ها به سـمت رشـد شـناختی سوق داده شود. در حوزۀ ریاضی 
و منطـق کـودکان فقـط از چیزهایـی کـه خـود کشـف می کننـد درک واقعـی پیـدا می کننـد 

)حاجی اسحاق، 1392(.
گرچه تکنولوژی واژۀ نسبتًا جدیدی است، کاربرد مفهومش شاید همزاد تاریخ دانش 
بشـری باشـد. بشـر از ابتدایی  تریـن مراحـل زندگـی خـود، هرگاه بـه پدیده  ای پـی می برد، یا 
رابطـۀ بیـن دو یـا چنـد عامل را شناسـایی می کرد، برای حل مشـکالت زندگـی خود از این 
دانش اسـتفاده می کرد. درواقع، هرجا سـخن از ترجمه و تبدیل علوم محض و یافته  های 
علـوم نظـری بـه علـوم کاربـردی و تجویـزی بـه میـان آیـد، همانـا از تکنولوژی بحث شـده 
اسـت. نخسـتین بار در دهۀ 1950 میالدی، تکنولوژی آموزشـی به عنوان رشـته ای مسـتقل 
و ناوابسـته به رشـته های آموزشـی پدیدار گشـت )فردانش، 1394(. واژۀ media )ابزارها 
یا وسـایل( جمع کلمۀ medium )وسـیله یا واسـطه( اسـت، اصطالحی که به طورگسـترده 
به معنای »درمیان بودن« با »در وسـط  قرارداشـتن« اسـت. »وسـیله« یا »واسـطه« تلویحًا به 
وسـط یا میان دو نهایت یا دو نقطه اشـاره می کند. بنابراین، می توان گفت رسـانه یا وسـیله 
ابزاری واسطه ای بین استفاده کنندۀ اطالعات و خوِد اطالعات است که به تولید، دریافت، 

1. Piaget, J.
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جمع آوری، دستکاری یا پخش اطالعات می پردازد؛ برای مثال، فناوری اطالعاتی را چنین 
تعریـف می کننـد: کوششـی صریـح، مبتکرانه و حساب شـده بـرای تولید، گزینـش، اقتباس 
و وفـق دادن، و کاربـرد ابـزار بـرای انجـام یـک کار و یـا حل مشـکل موجـود )امیرتیموری، 
1392(. دربارۀ رسانه های آموزشی طبقه بندی ها وتقسیم بندی های مختلف ارائه شده است 
که در این جا به نمونه هایی از آن ها اشـاره می شـود: احدیان )1393(، در کتاب مقدمات 

تکنولوژی آموزشی، رسانه های آموزشی چنین تقسیم بندی می کند:
1. رسـانه های آموزشـی غیرنورتـاب: تابلوهـای آموزشـی، مـواد آموزشـی سـه بعدی )الگوهـا، 

ماکت ها، برش ها و...(، چارت ها، پوسترها و نمودارها؛
کن: فیلم استریپ و اسالید؛ 2. رسانه های آموزشی نورتاب سا

3. رسـانه های آموزشـی نورتـاب متحـرک: فیلم هـای متحـرک، تلویزیون، تجهیـزات ویدئویی و 
تلویزیون مداربسته.

رسـانه های جدیـد نظیـر چندرسـانه ها، فرارسـانه ها و انـواع آموزش های مبتنی بر شـبکه 
)اینترنت( ضمن داشتن امتیازات رسانه های قدیمی تر، امتیازات فراوان دیگری نیز دارند. 
توسـعۀ نرم افزاری و سـخت افزاری به ما این اجازه را داده اسـت که رسـانه های آموزشـی با 
کیفیـت مناسـب و بـا کارایـی باالتـری را تولید کنیـم. به وجودآمدن کامپیوترها و پیشـرفت 
جهـان در تکنولـوژی اطالعـات در زمینـۀ آمـوزش و یادگیـری، به خصـوص در زمینـۀ تولید 
رسـانه های آموزشـی ارتباطات نوید دگرگونی و تغییراتی اساسـی به ما می دهد )گریسـون و 

اندرسون، 1392(.
پال سـتلر،1 تاریخ شـناس مشهور فناوری آموزشـی، می گوید: کلمۀ فناوری که در التین 
به معنـای یافتـن یـا سـاختن اسـت، برخـالف تصـور اکثـر افـراد، الزامـًا تنهـا به اسـتفاده از 
ماشـین آالت اطالق نمی شـود، بلکه به هر هنر و مهارت عملی که از دانش علمی اسـتفاده 
می کند گفته می شـود )به نقل از ذوفن، 1392(. سـیلورمن2 دو مفهوم از فناوری آموزشـی 

ارائه کرده است:
1. فناوری آموزشی نسبی است، هم بر روش ها تکیه می کند و هم بر ابزارها.

2. فنـاوری آموزشـی سـاختاری اسـت کـه بـر تجزیه وتحلیـل مسـائل آموزشـی، تولید و 
انتخاب ابزارهای ارزشیابی، و وسایل تولید، ازنظر رسیدن به بازده های مطلوب آموزشی 

1. Saettler, P. 2. Silverman, R.
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تأکید دارد. 
نرم افزار آموزشی به نرم افزاری گفته می شود که در فرایند یاددهی یادگیری آموزش دهنده 
و آموزش گیرنـده تـا حدممکـن یـاری رسـاند. باتوجه بـه تعریـف فـوق مخاطبـان این گونـه 
نرم افزارهـا دو دسـتۀ آموزش دهنـده و آموزش گیرنـده خواهند بود و برهمین اسـاس می توان 
نرم افزارهـای آموزشـی را )بـا درنظرگرفتـن کاربـری آن در آموزش وپـرورش( دسـته بندی و 
تعریـف کـرد. این محتوای الکترونیکی مورد اسـتفاده آموزش وپـرورش قرار می گیرد. انواع 

محتوای الکترونیکی که در آموزش وپرورش مورد استفاده قرار می گیرد:
- درس افزارهای خودآموز؛

- نرم  افزارهای کمک آموزشی)مکمل آموزش یا نرم افزارهای همراه کتاب(؛
- نرم افزارهای ابزار معلم )راهنما معلم(؛

- نرم افزارهای دایره المعارف و فرهنگ )دانشنامه(؛
- بازی و سرگرمی های آموزشی؛ 

- کتاب های الکترونیکی؛
- تکلیف الکترونیکی؛

- شبکه های آموزشی وب سایت ها؛
- وبالگ ها آموزشی؛

- نرم افزارهای آزمون ساز؛
- نرم افزارهای شبیه ساز کارگاه یا آزمایشگاه؛

- اجزای آموزشی )عسگری، 1392(.
تکلیـف یکـی از ابزارهـای ارزشـیابی مسـتمر در فرایند آموزشـی اسـت )رسـتگارپور و 
عبدالهی، 1389(. هدف از ارائۀ تکالیف الکترونیکی در ابعاد مختلف  نگرشـی، مهارتی 
و دانشـی، برانگیختـن حـس کنجـکاوی و تقویـت مهارت هـای یادگیـری مسـتقل و تثبیت 
میـزان آموخته هـا و اهـداف دیگـر  اسـت. محتـوای الکترونیکـی تکالیـف مورداسـتفاده در 
آموزش وپـرورش طبـق اهـداف آموزشـی تدوین می شـود که مطابق با سـند تحول بنیادین و 
سـند برنامـۀ ملـی و تغییـرات جدید کتب درسـی اسـت. محتوای الکترونیکی مشـخصاتی 
دارد که میزان اعتبار آن را نشـان می دهد. این مشـخصات شـامل تقویت میزان پاسـخ دهی 
صحیح، سـیر منطقی مفاهیم، وجود اطالعات غیرکالمی و نگه داری پاسـخ دانش آموزان 
است که می توانند در ارزیابی و ارزشیابی معلم از روند پیشرفت کار دانش آموز مؤثر باشند 
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)قورچیـان، 1391(. یکـی از اثرات مثبت تکلیف الکترونیکی پیشـرفت و یادگیری سـریع 
است و مزایایی دارد، همچون به خاطرسپردن بهتر دانش، درک بیشتر، تفکر انتقادی بهتر، 
تشکیل مفاهیم، پردازش اطالعات، تقویت و غنی سازی برنامه. همچنین، اثرات بلندمدت 
تحصیلی نیز دارد، که مواردی است مانند اشتیاق به یادگیری در اوقات فراغت، بهبود طرز 
تفکر دربارۀ مدرسـه، عادت به مطالعه و مهارت آموزی. در این میان، اثرات غیرتحصیلی 
هـم وجـود دارد کـه می تواند در پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار باشـد که شـامل 
مواردی مانند خود راهبری،1 خودانضباطی2 و قدردانی بیشتر اولیا از مدرسه و شرکت در 

فعالیت های مدرسه است )حوری زاد، 1393(.
پژوهش هـای متعـددی در زمینـۀ تکالیف الکترونیکی انجام شـده که نشـان دهنده توجه 
پژوهشگران به کاربرد تکالیف بوده است. احمدی پور )1390( در پژوهش خود به بررسی 
تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان یادگیری درس علوم پایۀ 
دوم پسـرانه شـهر تهران پرداخته اسـت که نتایج نشـان می دهد بین نمرات دو گروه تفاوت 
معنـی داری وجـود دارد. مهتـدی جعفـری )1392( به بررسـی اثر تکالیف درسـی بر میزان 
یادگیـری در آمـوزش الکترونیـک پرداختـه اسـت و نتایـج نشـان می دهد وجـود محدودیت 
زمانی در انجام و ارسـال تکالیف بر انجام تکالیف تأثیر مثبت دارد. شمسـی )1391( به 
بررسـی تأثیـر آمـوزش الکترونیکـی بر یادگیری و یادسـپاری درس ریاضـی پرداخته و نتایج 
نشان می دهد که آموزش الکترونیکی بر یادسپاری درس ریاضی تأثیر مثبت دارد. عسگری 
)1392( بـه بررسـی تأثیـر کاربـرد نرم افزارهـای آموزشـی بـر یادگیـری و یادسـپاری درس 
ریاضی ابتدایی پرداخته است و نتایج نشان می دهد بین میزان یادگیری دانش آموزان کالس 
ششـم ابتدایی که در درس ریاضی از روش چندرسـانه  ای آموزش دیده اند نسـبت به روش 
سـنتی تفـاوت معنـاداری وجود دارد. ابـرر3 )2003( در تولید یک برنامۀ آموزش ریاضی به 
رابطۀ سـبک های شـناختی و پیشـرفت دانش آموزان در این برنامه اشـاره کرده و پیشـرفت 
دانش آموزان را در گروهی که محتوای برنامه هم خوان با سـبک شـناختی آن ها بوده به طرز 
معنـاداری بـاال اعـالم می کند. ناتس و نیـل4 )2006( درنتیجۀ تحقیق خود با عنوان »افکار 
عمیـق، آیـا تکالیـف آنالیـن اجبـاری به دانش آمـوزان کمک می کند که یادگیری سـطحی را 
کنـار گذارنـد؟« بیـان می کنـد فراگیـران خود نـوع یادگیری را انتخاب می کنند که سـطحی 

1.self guidance 2.self discipline 3. Oberer 4. Notess & Neal
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یـا عمیـق باشـد، ولی معلم آنالین می تواند به انتخـاب دانش آموز نفوذ کند و احتمال اینکه 
دانش آمـوز راهبـرِد یادگیـری عمیق را انتخاب کند افزایش دهد. جرج پالیلونیس و فیالک1 
)2009( دربـارۀ یادگیـری ترکیبـی در کالس ارتباطـات بصـری، انعکاس هـای دانش آموزان 
به یک درس چندرسـانه ای تحقیق کرده اند. پیشـرفت در تکنولوژی دیجیتال و چشـم انداز 
رسانۀ درحال گسترش، به طورچشمگیری تدریس و یادگیری را تغییر می دهند. در بین این 
تغییرات، ظهور وسایل یادگیری و تدریس چندرسانه ای، برنامه های اینترنتی و کالس های 
ترکیبی انـد کـه دریافـت محتـوای دیجیتال و سـنتی را ترکیب می کنند. نتایج نشـان می دهد 
که الگوی ترکیبی به هیچ وجه به درس سـنتی برحسـب تعهد و تعلق تفاوتی نداشـت. این 
اطالعات نشـان دادند که دانش آموزان در قسـمت های ترکیبی، عمدتًا در زمینۀ پیشـرفت 
فردی، تکنولوژی و واکنش های اساسی، نسبت به همتایان سنتی خــــود مثبت تر بوده اند. 
یافته ها نشان می دهد که دانش آموزان می توانند به خوبی با تکنولوژی و فرایندهایی سازگار 
شـوند کـه باعـث می شـود یادگیری پیچیـده را از یادگیـری در کالس درس سـنتی متفاوت 
نماید. برایان2)2011( در نتیجۀ تحقیق خود که به بررسی اثر فعالیت های آنالین انگیزشی 
در آموزش الکترونیکی پرداخته نشان می دهد که انگیزۀ فراگیران نقش مهمی در درگیرشدن 
آن ها با یادگیری ایفا می کند. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا تکالیف 
الکترونیکی در مقایسـه با سـایر روش های تدریس ریاضی در بهبود عملکرد دانش آموزان 

تأثیرگذار است؟

روش پژوهش
پژوهـش حاضـر براسـاس هـدف، یـک پژوهش کاربردی اسـت که به بررسـی اثـر تکالیف 
الکترونیکـی بـر عملکـرد دانش آمـوزان پایـۀ دوم دبسـتان در درس ریاضی پرداخته اسـت و 
بـرای ایـن منظـور از یـک طرح نیمه آزمایشـی دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون اسـتفاده 
شـد. جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهـش شـامل دانش آمـوزان سـال دوم ابتدایی مـدارس دخترانۀ 
شهرستان مالرد با تعداد 90 کالس و 2500 دانش آموز است. نمونۀ آماری این پژوهش 
دو کالس دوم ابتدایـی مـدارس دخترانـه شهرسـتان مـالرد بـا تعـداد 25 دانش آمـوز در هر 
کالس، در شهرسـتان مالردنـد. یکـی از ایـن کالس ها به طورتصادفی به عنـوان گروه گواه و 

1. George-Palilonis & Filak  2. Brian, L.
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دیگری به عنوان گروه آزمایش تعیین شد. برای پیش بینی همکاری نکردن معلمان و مدیران 
اکثر مدارس دولتی شهرستان مالرد و نبود امکانات آموزشی و رسانه ای در اجرای پژوهش 

از نمونه گیری غیراحتمالی از نوِع دردسترس استفاده شد.
این پژوهش طرحی نیمه آزمایشـی اسـت که در آن از دو گروه آزمایش و گواه )دو گروه 
دانش آموز کالس دوم ابتدایی( اسـتفاده شـده اسـت. برای هردو گروه در مدت شـش ماه 
طبـق بودجه بنـدی کالسـی و سـاالنه، چهار فصـل از کتاب ریاضی پایۀ دوم تدریس شـد و 
قبـل از اعمـال متغیـر مسـتقل، دانش آمـوزان هر دو گـروه با پیش آزمون ارزیابی شـدند. در 
هر دو کالس با روش تدریس و آموزش یکسـان محتوای موردنظر که چهار فصل ابتدای 
کتاب ریاضی بوده است، تدریس شد. تنها تفاوت این دو گروه در فعالیت های مربوط به 
تکالیف الکترونیکی است که دانش آموزان گروه آزمایش آن ها را انجام داده اند. فعالیت های 
دانش آمـوزان در زمـان آمـوزش با ابزارهای مختلفی سـنجیده شـد و نتایج هردو کالس در 
پس آزمون با هم مقایسـه و بررسـی شـد. باتوجه به اینکه در این پژوهش ارزشـیابی عملکرد 
تحصیلـی دانش آمـوزان در دو سـطح کیفـی و کمی انجام می شـود، در سـطح کیفـی از ابزار 
مشاهده، مقیاس درجه بندی، کارت چک لیست رفتاری معلـم ساخته طبق اهـداف شناختی، 
عاطفی و روانـی و حرکتی درس ریاضـی و در سطح کمی از آزمون محقق ساخته عملکرد 
تحصیلـی اسـتفاده شـده اسـت. آزمون هـای محقق سـاخته 10 سـؤال دارد که طبـق اهداف 

آموزشی طراحی شده است.
ایـن آزمون هـا پـس از تدریـس هـر فصـل از کتـاب ریاضـی دوم ابتدایـی برگزار شـد. 
آزمــون های عملکردی و تکوینی معلــم ساخته در فاصلۀ زمانــی موردنظــر برگزار گردید 
و در پوشـۀ کار دانش آمـوز قـرار گرفـت و همچنیـن از کتابخانـۀ الکترونیکـی آریـا1 کـه بـه 
سـفارش آموزش وپرورش شهرسـتان های اسـتان تهران در سال 1392 تهیه و توزیع شده 
اسـت نیـز اسـتفاده شـد. میـزان پیشـرفت تحصیلـی و یادگیـری در درس ریاضی به کمک 
کامپیوتر و نرم افزارهای موردتایید آموزش وپرورش ) کتابخانۀ الکترونیکی آریا ( سنجش 
و ارزیابی شد. در این پژوهش آزمون ها طبق جدول اهداف رفتاری مربوط به چهار فصل 
اول کتـاب ریاضـی طراحـی و اجـرا گردیده اسـت. در فرایند تدریـس و یادگیری فراگیران 
ارزیابـی به وسـیلۀ کامپیوتـر و ابزارهـای کیفی انجام شـد، ولی درمـورد آزمون های نهایی، 

1. نرم افزار کتابخانۀ الکترونیکی آریا نرم افزاری آموزشی و تمرینی درس ریاضی دوم ابتدایی است.
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به وسـیلۀ آزمون های محقق سـاخته سـنجش انجام گردید. آزمون های عملکردی و تکوینی 
معلم سـاخته بـرای هـر فصـل از کتـاب ریاضی اسـت. انتظارات آموزشـی از این آزمون ها 
طبق اهداف رفتاری و آموزشـی ارزیابی شـده اسـت که مربوط به چهار فصل اول کتاب 

ریاضی دوم است.
ابـزار سـنجش عملکـرد فراگیـران در درس ریاضـی به صـورت آزمون تراکمـی یا پایانی 
معلم ساخته طراحی شده است. روایی1 پیش آزمون و پس آزمون محقق ساخته با استفاده از 
روش روایی صوری2 و روایی محتوایی3 و اعتبار4 آن نیز با روش بازآزمایی5 تعیین شـده 
است. در تعیین روایی آزمون ها با استفاده از روش های روایی صوری و محتوایی، محتوای 
آزمون هـا ازنظـر اهـداف آموزشـی مطابـق بـا انتظارات آموزشـی در اختیـار چند متخصص 
)معلـم، کارشـناس تکنولـوژی و مقطـع ابتدایی، مـدرس ضمن خدمـت( آموزش وپرورش 
قرار گرفت. نظرات این افراد به صورت کیفی ثبت شـد و از نتایج به دسـت آمده از نظرات 

متخصصان می توان نتیجه گرفت که آزمون روایی مناسب دارد.
برای تعیین اعتبار با روش باز آزمایی، آزمون دو بار در گروه آزمودنی به تعداد 25 نفر 

تحت شرایط یکسان با فاصلۀ زمانی دو هفته اجرا شد.

یافته ها
در جدول1 نتایج به دسـت آمده در دو آزمون بررسـی و مقایسـه شـد و همبسـتگی ضرایب 
در بررسـی کل آزمون موردنظر برابر با r=0/76 اسـت که نمایانگر قابلیت اعتماد )پایایی( 

ابزار است.
جدول 1. نتایج به دست آمدۀ دوآزمون دربررسی و مقایسه برای تعیین اعتبار

گروه
مقیاس اندازه گیری

میانگینجمع
نیاز به تالشقابل قبولخوبخیلی خوب

نمرات

آزمون اول

1483025فراوانی
3/12

56/032/012/00.0100درصد

1. validity  2. face validity 3. content validity
4. reliability 5. test retest



یاضی  |  75 تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ر

نمرات

آزمون دوم

1654025فراوانی
3/48

64/020/016/00.0100درصد

در ایـن پژوهـش باتوجه بـه متغیرهـا و روش هـای اندازه گیـری تحلیـل اطالعـات 
در هـردو سـطح توصیفـی و اسـتنباطی صـورت گرفتـه اسـت. بـرای مقایسـۀ عملکـرد 
دو گـروه آزمایـش و گـواه در پیش آزمـون از روش کالموگروف ـــ اسـمیرنوف و بـرای 
ارزیابـی اثـر متغیـر مسـتقل بـر متغیـر وابسـته بـا حذف اثـر پیش آزمـون از روش تحلیل 
کوواریانس اسـتفاده شـده اسـت. در سـطح آمار توصیفی از نمودار و جدول توصیفی 
بـرای نمایـش دادن اطالعـات )فراوانـی، درصـد، میانگیـن و انحـراف معیـار( اسـتفاده 

شده است. 
جدول 2. توزیع نمرات دانش آموزان درعملکرد درس ریاضی دردو گروه گواه وآزمایش

گروه
مقیاس اندازه گیری

میانگینجمع
نیاز به تالشقابل قبولخوبخیلی خوب

نمرات پیش آزمون

گروه گواه

995225فراوانی
3/0

36/036/020/08/0100درصد

نمرات پس آزمون

گروه گواه

8123225فراوانی
3/04

32/048/012/08/0100درصد

نمرات پیش آزمون

گروه آزمایش

1273325فراوانی
3/12

48/028/012/012/0100درصد

نمرات پس آزمون

گروه آزمایش

1654025فراوانی
3/48

64/020/016/00/0100درصد

مقایسۀ میانگین های نمرات پیش و پس آزموِن گروه های گواه و آزمایش دانش آموزان 
در عملکـرد درس ریاضـی موجـود در جدول 2 نشـان می دهد کـه عملکرد دانش آموزان 
گروه گواه در نمرات پیش آزمون یا قبل از اسـتفادۀ تکالیف الکترونیکی، در حد خوب 
)3/0( بـوده اسـت. درحالی کـه نمـرات همیـن گـروه در نمـرات پس آزمـون، بـا حـدود 
نیم واحـد افزایـش، بـه 3/4 رسـیده اسـت. در گـروه آزمایش مقایسـۀ میانگیـن دو گروه 
پیـش و پس آزمـون حاکـی از ایـن اسـت کـه میانگیـن عملکـرد دانش آمـوزان پیش آزمـون 
)3/12( با 0/36 و پس از استفادۀ تکالیف الکترونیکی به 3/48 و به حد خیلی خوب 
بسـیار نزدیک شـده اسـت. باتوجه به این یافته های توصیفی، می توان گفت که اسـتفاده 
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از تکالیـف الکترونیکـی می توانـد بـر عملکرد در درس ریاضی دانش آمـوزان تأثیر مثبتی 
داشته باشد.

جدول3: توزیع آماره های توصیفی عملکرد درس ریاضی دردوگروه گواه وآزمایش

انحراف معیارواریانسمیانگینبیشترین نمرهکمترین نمرهگروه

1204/1517/254/16پیش آزمون گواه

61916/09/753/12پس آزمون گواه

42016/1617/224/15پیش آزمون آزمایش

112017/646/322/51پس آزمون آزمایش

آمار هـای توصیفـی در جـدول 3 مشـاهده می شـود، مقایسـۀ میانگین هـای گـروه گـواه 
نشـان می دهـد کـه در پس آزمـون، 0/6 افزایش بیش از پیش آزمون )15/4( داشـته اسـت. 
همچنیـن در گـروه آزمایـش پس از اسـتفادۀ تکالیف الکترونیکـی میانگین نمرات عملکرد 
درس ریاضی گروه پس آزمون با یک و نیم نمره افزایش به 17/64 رسـیده اسـت. مقایسـۀ 
واریانس و انحراف معیار گروه ها حاکی از پراکندگی نمرات در نمرات پس آزمون به نسبت 
نمرات پیش آزمون، در هر دو گروه گواه و آزمایش، است. همچنین در گروه آزمایش اگرچه 
بیشـترین نمـره در هـردو گـروه پیـش و پس آزمون 20 اسـت، کمترین نمره پس از اسـتفادۀ 

تکالیف الکترونیکی با 7 نمره افزایش به 11 رسیده است.
جدول4 . بررسی نرمال بودن مقایسۀ عملکرد دو گروه آزمایش و گواه درپیش آزمون

سطح معنی داریکالموگروف ـ اسمیرنوفتفاوت منفیتفاوت مثبتتفاوت مطلقنام آزمون

0/400/4240/994-0/1200/120کالموگروف ـ اسمیرنوف

سـطح معنـاداری )sig= 0/994( در آزمـون کالموگـروف ـ اسـمیرنوف، کـه در جدول 4 
آورده شـده، نشـان می دهـد کـه میزان عملکـرد در درس ریاضی در گروه گـواه و آزمایش و 

البته در نمرات پیش آزمون، تفاوتی ندارد.
جدول 5.  نتایج تحلیل کوواریانس گروه های گواه و آزمایش در نمرات پس آزمون باتوجه به استفاده از تکالیف 

الکترونیکی

سطح معناداریمیزانFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

33/620133/6204/1830/046پس آزمون
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14145/620114145/6201760/1350/000پیش آزمون

--385/760488/037خطا

---14565/00050کل

همان طورکه از نتایج یافته های جدول 5 برمی آید، نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن 
است که پس از استفاده از تکالیف الکترونیکی )متغیر کنترل(، مقدار  F متغیر پس آزمون، 
سـطح معناداری )sig= 0/046( را نشـان می دهد که فرضیۀ پژوهش مبنی بر تأثیر اسـتفاده 
از تکالیـف الکترونیکـی بـر نمرات ریاضی تأیید می شـود. به عبارتـی، می توان گفت که پس 
از استفاده از تکالیف الکترونیکی میانگیِن نمرات پس آزمون )17/64( دانش آموزان گروه 
آزمایـش در عملکـرد درس ریاضـی، بیـش از یک و نیـم نمره از میانگیِن نمـرات پس آزمون 
)16/0( دانش آمـوزان گـروه گـواه در همـان درس بیشـتر اسـت و آزمـون تفـاوت میانگیـن 
گروه های گواه و آزمون در نمرات پس آزمون، تفاوت میانگین این نمرات را نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری
براسـاس آمار توصیفی، در این پژوهش، بر روی پنجاه نفر از دانش آموزان دختر پایۀ دوم 
ابتدایی شهرسـتان مالرد در دو گروه آزمایش و گواه پژوهش شـد.  نمرات پیش آزمون دو 
گـروه آزمایـش و گـواه تقریبـًا در یـک سـطح و به این شـکل بود که در گروه گـواه، تعداد 9 
نفر در مقیاس خیلی خوب، 9 نفر خوب، 5 نفر قابل قبول و 3 نفر نیز در مقیاس نیازمند 
بـه تـالش اندازه گیـری شـدند و در گـروه آزمایـش، 12 نفـر در مقیاس خیلی خـوب، 7 نفر 
خوب، 3 نفر قابل قبول و 3 نفر نیز در مقیاس نیازمند به تالش طبقه بندی شدند و در یک 
جمع بندی از دو گروه، کمتر از 30 درصد از افراد در سطوح قابل قبول و نیازمند به تالش 
رتبه بنـدی شـدند. پـس از اجرای پژوهش، نتایج آمـاری حاکی از تغییرات قابل مالحظه در 
سـطوح ارزشـیابی دانش آموزان بود. نمرات پس آزمون گروه گواه نشـان می داد که 8 نفر در 
مقیاس خیلی خوب، 12 نفر خوب، 3 نفر قابل قبول و 2 نفر هم در سطح نیازمند به تالش 
قرار گرفتند. با وجود اینکه در گروه گواه،10 درصد از سطوح قابل قبول و نیازمند به تالش 
کاسته شده بود، شیب نمرات به سمت مقیاس خوب بود و در سطوح میانی تجمیع شده 
بودند. این در حالی بود که در گروه آزمایش، 16 نفر در مقیاس خیلی خوب، 5 نفر خوب، 
4 نفـر قابل قبـول رتبه بنـدی شـده و در سـطح نیازمنـد به تـالش، فردی قـرار نگرفته بود که 
البته شیب نمرات به سمت مقیاس خیلی خوب و با عدد قابل توجه 64 درصد قرار گرفت. 
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نتایـج نشـان داد کـه فرضیـۀ ایـن پژوهش تأیید شـده و با اسـتفاده از تکالیـف الکترونیکی 
درکالس درس در مقایسـه با روش های سـنتی می توان آموزش مؤثرتری داشـت. شـواهد 
زیادی دربارۀ تأثیر فناوری اطالعات و آموزش چندرسانه ای بر افزایش و تسهیل یادگیری 
وجود دارد. می توان این نتیجه را با نتایج پژوهش های مهتدی جعفری )1392(، عسگری 
)1392(، ابرر )2003(، ناتس و نیل )2006(، جرج پالیلونیس و فیالک )2009(، برحسب 
ضـرورت پژوهش هـای مختلفـی در زمینۀ اسـتفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در مقایسـه 
با روش های سـنتی در محیط های آموزشـی انجام داده اند همسـو دانسـت. تعدادی از این 
تحقیقات انجام شـده مشـخصًا به بررسـی تأثیر تکالیف الکترونیکی در عملکرد تحصیلی 
 Notess & Neal, ،1391 ،دانش آموزان پرداخته اسـت )مهتدی جعفری، 1392، شمسـی
2006( و تعدادی نیز در سطح وسیع تر نقش عوامل مرتبط با فناوری در آموزش مدرسه ای 

را   )Oberer, 2003; George-Palilonis & Filak, 2009; Brian, 2011 )عسـگری1392، 
بررسـی کرده انـد. به طورکلـی در تبییـن نتایـج به دسـت آمده، اسـتفادۀ هدفمنـد از کیف ها و 
بسـته های الکترونیکـی در کالس هـای درس می تواند جایگزین روش های سـنتی گردد و یا 
در کنار روش های سنتی به کار گرفته شود و مزایای فراوانی دارد، از جمله به خاطرسپردن 
بهتر دانش، درک بیشـتر، تفکر انتقادی بهتر، تشـکیل مفاهیم، پردازش اطالعات، تقویت 
و غنی سازی برنامه درسی. امروزه میزان آشنایی فراگیران و اولیا و حتی معلمان با فناوری 
الکترونیکـی رو بـه افزایـش اسـت. توجـه بـه نرم افزارهـا و برنامه هـای آمـوزش الکترونیکی 
می تواند در زمینۀ بهره مندی مفید از زمان، هزینه، پیشـرفت تحصیلی، حجم کاری معلم، 

عالقۀ دانش آموزان، محتوای تدریس و سایر عناصر تأثیرگذار باشد.
باتوجه به پژوهش انجام شده و نتایج به دست آمده می توان این پیشنهادها را مطرح کرد:
- استفاده از بسته های الکترونیکی در کنار تدریس و آموزش معلمان در مدارس هوشمند 

جزو اصلی فرایند آموزش و یادگیری قرار گیرد.
- بسته های الکترونیکی می تواند به عنوان طرح های آموزشی گروه های تکنولوژی و آموزشی 

از آن استفاده کرد.
- باتوجه بـه اهمیـت عناویـن سـند تحـول بنیادیـن و هوشمندسـازی مـدارس، آمـوزش و 
آگاهی معلمان در زمینۀ استفاده از بسته های الکترونیکی با آموزش های ضمن خدمت 

برنامه ریزی شود.
- اولیا در زمینۀ استفاده از منابع الکترونیکی در تمرین و تکرار به خصوص در زمینۀ درس 
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ریاضی در مدارس آموزش ببینند.
- باتوجه بـه تغییـرات کتاب هـای درسـی و تألیف شـدگِی دوبـارۀ آن ها در چندسـالۀ اخیر و 
تغییـر روش هـای تدریـس به خصـوص در درس ریاضی می توان با اسـتفاده از تمرینات 

الکترونیکی در منزل، فراگیر با روش صحیح و هوشمند به تمرین و تکرار بپردازد.
- طرح طراحی بسـته های الکترونیکی تکالیف ریاضی توسـط معلمان در جشـنواره های 

تولید محتوای الکترونیکی
- طراحی سـایت آموزشـی برای دانلود تمرین های الکترونیکی ریاضی و یا ارتقای برخط 
تمرینات الکترونیکی ریاضی برای معلمان و فراگیران برای به روزبودن منابع الکترونیکی 

مورداستفاده در مدارس
- داشـتن بانک نرم افزار تمرینات الکترونیکی ریاضی در کارشناسـی تکنولوژی آموزشـی 

آموزش وپرورش.
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ذوفن، شهناز )1392(. کاربرد فناوری های جدید در آموزش. تهران: انتشارات سمت.

رستگارپور،حسـن؛ عبدالهـی، نیـدا )1389(. راهبردهـای توسـعه تکنولـوژی اطالعـات و 
ارتباطات. تهران: انتشارات دانش مردم.

رئیسی، زهره )1390(. روان شناسی تربیتی. اصفهان:انتشارات مانی.
سیف، علی  اکبر )1392(. روان شناسی یادگیری و تدریس. تهران: انتشارات آگاه.

شـعبانی، حسـن )1394(. مهارت هـای آموزشـی و پرورشـی)روش ها و فنـون تدریـس(. 
تهران: انتشارات سمت.

شمسی، سکوت )1391(. تأثیر آموزش الکترونیکی بر یادگیری و یادسپاری درس ریاضی. 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب.
عسگری، اکرم )1392(. تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی بر یادگیری و یادسپاری درس 
ریاضی ششم ابتدایی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی. 



یاضی  |  81 تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
فردانش، هاشم )1394(. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی.تهران: انتشارات سمت.

قورچیـان، نادرقلـی )1391(. فراینـد برنامه ریـزی تکالیـف درسـی دانش آمـوزان. تهـران: 
انتشارات مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.

در ق رن   ال ک ت رون ی ک ی   تـری )1394(. ی ادگـی ری   آندرسـون،  آر؛  گریسـون، دی. 
ب ی س ت وی ک م : م ب ان ی  ن ظری  و ع ل م ی . ترجمۀ اسماعیل زارعی زوارکی و سعید 

صفایی موحد. تهران: مؤسسه انتشاراتی علوم و فنون.
مهتدی جعفـری، سـمیه )1392(. تأثیـر تکالیـف درسـی بـر میـزان یادگیـری در آمـوزش 
الکترونیکی. پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
هاشـمیان، سـیداحمد )1389(. اصـول و مبانـی روان شناسـی تربیتـی. تهـران: انتشـارات 

تندیس.
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