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چکیده
امروزه نقش و اهمیت تکنولوژی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس امری غیر قابلانکار است .پیشرفتهای روزافزون
بشر در دستیابی به تکنولوژی مدرن ازیکسو و نیازهای پیچیدۀ انسان ازسویدیگر ،باعث میشود تا در روشهای سنتی تعلیم
و تربیت بیش از هر زمان دیگر تجدیدنظر کنیم .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش
آموزان در درس ریاضی پایۀ دوم ابتدایی در چهارچوب طرحی نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون انجام شده است .این
پژوهش از نوع میدانی است و جامعۀ آماری آن شامل همۀ دانشآموزان پایۀ دوم ابتدایی شهرستان مالرد ( 2500نفر) است که
با روش نمونهگیری غیراحتمالی ،دو کالس  25نفری (از هر مدرسه یک کالس) بهعنوان نمونۀ در دسترس انتخاب ،و
بهطورتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه شمارش شدند .این دو گروه وضعیت آموزشی (معلم ،محتوای درسی ،امکانات
آموزشی) یکسان در درس ریاضی داشتند و بهمدت چهار ماه آموزش دیدند ،با این تفاوت که دانشآموزان گروه آزمایش برای
انجام تکالیف درسی خود از کیف الکترونیکی استفاده کردند و دانشآموزان گروهِ گواه تکالیف درسی خود را با شیوۀ مرسوم
انجام دادند .مقایسۀ میانگین نمرات دو گروه در پسآزمون ریاضی که با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد نشان داد
انجامدادن تکالیف الکترونیکی در مقایسه با شیوۀ سنتی ،تفاوت معناداری را در عملکرد دانشآموزان در درس ریاضی به وجود
آورده است.
کلیدواژهها :تکالیف الکترونیکی ،عملکرد ریاضی ،دانشآموزان ابتدایی.

 .1دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 .2کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 .3کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 .4کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

رایانامهzohre.soori@yahoo.com :

57
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مقدمه

در قدیم ،ریاضیات را بیشتر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی تعریف میکردند .امروزه
ریاضی را دانشی میدانند که با استدالل منطقی از اصول و تعریفها به نتایج دقیق و جدید میرسد .با اینکه
ریاضیات جزو علوم طبیعی نیست ،ولی ساختارهای ویژۀ ریاضی بیشتر از دانشهای طبیعی بهویژه فیزیک
سرچشمه میگیرد و در فضایی جدا از طبیعت و محضگونه گسترش پیدا میکند ،بهطوریکه علوم طبیعی
برای حل مسائل خود به ریاضی باز میگردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند .مشکل اصلی دانش
آموزان در درس ریاضی به حل مسائل مربوط است .درواقع ،میتوانیم بگوییم دانشآموزان توانایی یا مهارت
حل مسئله را ندارند .یکی از دالیل این ناتوانی ،فقدان طراحی برای آموزش مهارت حل مسئله به دانشآموزان
بوده است یا بهعبارتی معلمان به آنها یاد ندادهاند که چگونه مسئله را حل کنند .هرگاه دانشآموزان با مسئلهای
روبهرو شده و از حل آن عاجز ماندهاند معلمان تنها به بیان راهحل یا پاسخ مسئله اکتفا کردهاند و نگاههای
پرسشگر ،کنجکاو و متحیر دانشآموزان با این پرسش باقی مانده است :معلم ما چگونه توانست مسئله را حل
کند؟ راهحل مسئله چگونه به فکر او رسید؟ چرا ما نتوانستیم راهحل مسئله را کشف کنیم؟ در بسیاری از
مواقع معلمانی که سعی کردهاند بهطریقی حل مسئله را به دانشآموزان خود یاد دهند ،راه را اشتباه رفتهاند و
آموزشهای نادرست دادهاند .باتوجهبه نقش آموزش در زندگی افراد از رایجترین مشکالت موجود در نظام
آموزشی رشد کم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در تمام دورههای تحصیلی در درس ریاضی است (پرویزیان
و کاظمی.)1384 ،
در سالهای اخیر ،رایانه با سرعتی چشمگیر به حیطۀ آموزش راه یافته است .این سرعت مدیون طبیعت
پویای این فناوری است و به همین دلیل ،معلمان و مسئوالن آموزشوپرورش همواره باید از تحوالت و
پیشرفت در این زمینه آگاهی کامل داشته باشند .انقالبی فناورانه بهطورقطع در آموزشوپرورش در شرف وقوع
است .این انقالب نهتنها بر دانستههای ما و اصوالً بر علم تأثیر خواهد گذاشت ،بلکه بر نحوۀ زندگیکردن ما
نیز اثر خواهد گذاشت (ذوفن .)1392 ،شواهد زیادی دربارۀ تأثیر فناوری آموزشی 1و آموزش چندرسانهای
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بر افزایش یادگیری وجود دارد .درحقیقت ،تکنولوژی آموزشْ فناوری اطالعات را به طرق مختلف برای
تسهیل یادگیری به کار می برد ،بهطوریکه جایگزین روشهای سنتی شود یا در کنار روشهای سنتی به کار
گرفته شود .در این وضعیت مسئلۀ اصلی استفاده از کیفها و بستههای الکترونیکی آموزشوپرورش در مقایسه
با روشهای سنتی در عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی است .تکالیف الکترونیکی باتوجهبه
روشهای نوین آموزشی طراحی و ساخته شدهاند .با استفاده از تکالیف بستهها و کیفهای الکترونیکی ،فرایند
1. educational technology
2. multimedia instruction
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یاددهی و یادگیری تسریع ،تعمیق و گسترده خواهد شد ،انحصار زمان و مکان یاددهی و یادگیری شکسته و
امکان ارتباط آموزشی معلم و دانش آموز در خارج از ساعات مدرسه و همچنین روزهای تعطیل حاصل می
شود که این امر از اهداف برنامۀ درسی ملی است (قورچیان .)1391 ،اکثر صاحب نظران امر تعلیم و تربیت
بر این باورند که آموزش ابتدایی زیربنای آموزش یک جامعه است و معلمان ابتدایی این زیربنا را میسازند،
بنابراین ،سرآغاز تحول در نظام آموزشی آشنا ساختن آنان با شیوههای نو در تدریس و متحولکردن روشهای
کهنۀ آموزش است .از مقایسۀ تعریفهای آموزش و یادگیری با یکدیگر میتوان نتیجه گرفت که اینها دو
فرایند مستقلاند .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
نامرتبطاند؛ درواقع ،این دو به هم وابستهاند .یادگیری هدف است و آموزش وسیلۀ رسیدن به این هدف ،اما
آموزش به یادگیری نمیانجامد .آموزش فعالیتی است که ازسوی معلم به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان
انجام میشود ،ولی یادگیری فعالیتی است که ازسوی یادگیرنده انجام میشود (دیدارلو و همکاران.)1393 ،
براساس نظریۀ سلسلهمراتب یادگیری گانیه 1،یادگیریهای مختلف ،سلسلهمراتبی را تشکیل میدهند که در آن
هر یادگیری ،پیشنیاز یادگیری مراتب باالتر از خود است .این سلسلهمراتب از ساده به پیچیده است و هشت
طبقه دارد.1 :یادگیری عالمتی؛  .2یادگیری محرک ،پاسخ؛  .3یادگیری زنجیرهای؛  .4یادگیریکالمی (تداعی
کالمی)؛  .5یادگیری تمیزدادن محرک؛  .6یادگیری مفهوم؛  .7یادگیری اصل (قانون)؛  .8یادگیری حلمسئله
(Error! Reference source not found.رئیسی .)1390 ،عوامل مؤثر بر یادگیری عبارتاند 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

Reference source not found.

!(Errorهاشمیان .)1389،گانیه عالوهبر

طبقهبندی هشتگانۀ انواع یادگیری ،بازدههای یادگیری را نیز به پنج طبقه تقسیم کرده است .1 :مهارتهای
ذهنی (تمیزدادن ،مفهوم آموزشی ،یادگیری قانون و یادگیری قاعدههای سطح باالتر)؛  .2راهبردهای شناختی؛
 .3اطالعات کالمی؛ .4مهارتهای حرکتی؛  .5نگرشها (سیف.)1392 ،
طبق نظریههای روانشناسان و صاحبنظران تعلیموتربیت ،آموزش نمیتواند منحصراً به روشهای ذهنی
و بهصورت گفتاری انجام شود .پیاژه 2میگوید :به دانشآموزان باید اجازه داده شود تا بیشترین فعالیت را
شخصاً انجام دهند و با دراختیارگذاشتن وسایل مادی ،فعالیتهای آنها بهسمت رشد شناختی سوق داده شود.
در حوزۀ ریاضی و منطق کودکان فقط از چیزهایی که خود کشف میکنند درک واقعی پیدا میکنند (حاجی
اسحاق.)1392 ،
1. Gagne, R.
2. Piaget, J.
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گرچه تکنولوژی واژۀ نسبتاً جدیدی است ،کاربرد مفهومش شاید همزاد تاریخ دانش بشری باشد .بشر از
ابتداییترین مراحل زندگی خود ،هرگاه به پدیدهای پی میبرد ،یا رابطۀ بین دو یا چند عامل را شناسایی می
کرد ،برای حل مشکالت زندگی خود از این دانش استفاده میکرد .درواقع ،هرجا سخن از ترجمه و تبدیل
علوم محض و یافتههای علوم نظری به علوم کاربردی و تجویزی به میان آید ،همانا از تکنولوژی بحث شده
است .نخستین بار در دهۀ  1950میالدی ،تکنولوژی آموزشی بهعنوان رشتهای مستقل و ناوابسته به رشتههای
آموزشی پدیدار گشت (فردانش .)1394 ،واژۀ ( mediaابزارها یا وسایل) جمع کلمۀ ( mediumوسیله یا
واسطه) است ،اصطالحی که بهطورگسترده بهمعنای «درمیانبودن» با «در وسط قرارداشتن» است« .وسیله» یا
«واسطه» تلویحاً به وسط یا میان دو نهایت یا دو نقطه اشاره میکند .بنابراین ،میتوان گفت رسانه یا وسیله
ابزاری واسطهای بین استفادهکنندۀ اطالعات و خودِ اطالعات است که به تولید ،دریافت ،جمعآوری ،دستکاری
یا پخش اطالعات میپردازد؛ برای مثال ،فناوری اطالعاتی را چنین تعریف میکنند :کوششی صریح ،مبتکرانه
و حسابشده برای تولید ،گزینش ،اقتباس و وفقدادن ،و کاربرد ابزار برای انجام یک کار و یا حل مشکل
موجود (امیرتیموری .)1392 ،دربارۀ رسانههای آموزشی طبقهبندیها وتقسیمبندیهای مختلف ارائه شده است
که در اینجا به نمونههایی از آنها اشاره میشود :احدیان ( ،)1393در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی،
رسانههای آموزشی چنین تقسیمبندی میکند:
 .1رسانههای آموزشی غیرنورتاب :تابلوهای آموزشی ،مواد آموزشی سهبعدی (الگوها ،ماکتها ،برشها
و ،)...چارتها ،پوسترها و نمودارها؛
 .2رسانههای آموزشی نورتاب ساکن :فیلم استریپ و اسالید؛
 .3رسانههای آموزشی نورتاب متحرک :فیلمهای متحرک ،تلویزیون ،تجهیزات ویدئویی و تلویزیون
مداربسته.
رسانههای جدید نظیر چندرسانهها ،فرارسانهها و انواع آموزشهای مبتنیبر شبکه (اینترنت) ضمن داشتن
امتیازات رسانههای قدیمیتر ،امتیازات فراوان دیگری نیز دارند .توسعۀ نرمافزاری و سختافزاری به ما این
اجازه را داده است که رسانههای آموزشی با کیفیت مناسب و با کارایی باالتری را تولید کنیم .بهوجودآمدن
کامپیوترها و پیشرفت جهان در تکنولوژی اطالعات در زمینۀ آموزش و یادگیری ،بهخصوص در زمینۀ تولید
رسانههای آموزشی ارتباطات نوید دگرگونی و تغییراتی اساسی به ما میدهد (گریسون و اندرسون.)1392 ،
پال ستلر 1،تاریخشناس مشهور فناوری آموزشی ،میگوید :کلمۀ فناوری که در التین بهمعنای یافتن یا
ساختن است ،برخالف تصور اکثر افراد ،الزاماً تنها به استفاده از ماشینآالت اطالق نمیشود ،بلکه به هر هنر
1. Saettler, P.
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و مهارت عملی که از دانش علمی استفاده میکند گفته میشود (بهنقل از ذوفن .)1392 ،سیلورمن 1دو مفهوم
از فناوری آموزشی ارائه کرده است:
 .1فناوری آموزشی نسبی است ،هم بر روشها تکیه میکند و هم بر ابزارها.
 .2فناوری آموزشی ساختاری است که بر تجزیهوتحلیل مسائل آموزشی ،تولید و انتخاب ابزارهای
ارزشیابی ،و وسایل تولید ،ازنظر رسیدن به بازدههای مطلوب آموزشی تأکید دارد.
نرمافزار آموزشی به نرمافزاری گفته میشود که در فرایند یاددهی یادگیری آموزشدهنده و آموزشگیرنده
تا حدممکن یاری رساند .باتوجهبه تعریف فوق مخاطبان اینگونه نرمافزارها دو دستۀ آموزشدهنده و آموزش
گیرنده خواهند بود و برهمیناساس میتوان نرمافزارهای آموزشی را (با درنظرگرفتن کاربری آن در
آموزشوپرورش) دستهبندی و تعریف کرد .این محتوای الکترونیکی مورد استفاده آموزشوپرورش قرار می
گیرد .انواع محتوای الکترونیکی که در آموزشوپرورش مورد استفاده قرار میگیرد:
 درسافزارهای خودآموز؛

 نرمافزارهای کمکآموزشی(مکمل آموزش یا نرمافزارهای همراه کتاب)؛
 نرمافزارهای ابزار معلم (راهنما معلم)؛

 نرمافزارهای دایرهالمعارف و فرهنگ (دانشنامه)؛
 بازی و سرگرمیهای آموزشی؛
 کتابهای الکترونیکی؛
 تکلیف الکترونیکی؛

 شبکههای آموزشی وبسایتها؛
 وبالگها آموزشی؛

 نرمافزارهای آزمونساز؛
 نرمافزارهای شبیهساز کارگاه یا آزمایشگاه؛
 اجزای آموزشی (عسگری.)1392 ،

تکلیف یکی از ابزارهای ارزشیابی مستمر در فرایند آموزشی است (رستگارپور و عبدالهی .)1389 ،هدف
از ارائۀ تکالیف الکترونیکی در ابعاد مختلف نگرشی ،مهارتی و دانشی ،برانگیختن حس کنجکاوی و تقویت
مهارتهای یادگیری مستقل و تثبیت میزان آموختهها و اهداف دیگر است .محتوای الکترونیکی تکالیف
مورداستفاده در آموزشوپرورش طبق اهداف آموزشی تدوین میشود که مطابق با سند تحول بنیادین و سند

1. Silverman, R.

فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ----------------------------------------------------------------------------------

برنامۀ ملی و تغییرات جدید کتب درسی است .محتوای الکترونیکی مشخصاتی دارد که میزان اعتبار آن را
نشان میدهد .این مشخصات شامل تقویت میزان پاسخدهی صحیح ،سیر منطقی مفاهیم ،وجود اطالعات
غیرکالمی و نگهداری پاسخ دانشآموزان است که میتوانند در ارزیابی و ارزشیابی معلم از روند پیشرفت کار
دانشآموز مؤثر باشند (قورچیان .)1391 ،یکی از اثرات مثبت تکلیف الکترونیکی پیشرفت و یادگیری سریع
است و مزایایی دارد ،همچون بهخاطرسپردن بهتر دانش ،درک بیشتر ،تفکر انتقادی بهتر ،تشکیل مفاهیم،
پردازش اطالعات ،تقویت و غنیسازی برنامه .همچنین ،اثرات بلندمدت تحصیلی نیز دارد ،که مواردی است
مانند اشتیاق به یادگیری در اوقات فراغت ،بهبود طرز تفکر دربارۀ مدرسه ،عادت به مطالعه و مهارتآموزی.
در این میان ،اثرات غیرتحصیلی هم وجود دارد که میتواند در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار باشد
که شامل مواردی مانند خود راهبری 1،خودانضباطی 2و قدردانی بیشتر اولیا از مدرسه و شرکت در فعالیتهای
مدرسه است (حوریزاد.)1393 ،
پژوهشهای متعددی در زمینۀ تکالیف الکترونیکی انجام شده که نشاندهنده توجه پژوهشگران به کاربرد
تکالیف بوده است .احمدیپور ( )1390در پژوهش خود به بررسی تأثیر استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای
محققساخته بر میزان یادگیری درس علوم پایۀ دوم پسرانه شهر تهران پرداخته است که نتایج نشان میدهد
بین نمرات دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد .مهتدی جعفری ( )1392به بررسی اثر تکالیف درسی بر
میزان یادگیری در آموزش الکترونیک پرداخته است و نتایج نشان میدهد وجود محدودیت زمانی در انجام و
ارسال تکالیف بر انجام تکالیف تأثیر مثبت دارد .شمسی ( )1391به بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر
یادگیری و یادسپاری درس ریاضی پرداخته و نتایج نشان میدهد که آموزش الکترونیکی بر یادسپاری درس
ریاضی تأثیر مثبت دارد .عسگری ( )1392به بررسی تأثیر کاربرد نرمافزارهای آموزشی بر یادگیری و یادسپاری
درس ریاضی ابتدایی پرداخته است و نتایج نشان میدهد بین میزان یادگیری دانشآموزان کالس ششم ابتدایی
که در درس ریاضی از روش چندرسانهای آموزش دیدهاند نسبت به روش سنتی تفاوت معناداری وجود دارد.
ابرر )2003( 3در تولید یک برنامۀ آموزش ریاضی به رابطۀ سبکهای شناختی و پیشرفت دانشآموزان در این
برنامه اشاره کرده و پیشرفت دانشآموزان را در گروهی که محتوای برنامه همخوان با سبک شناختی آنها
بوده بهطرز معناداری باال اعالم میکند .ناتس و نیل )2006( 4درنتیجۀ تحقیق خود با عنوان «افکار عمیق ،آیا
تکالیف آنالین اجباری به دانشآموزان کمک میکند که یادگیری سطحی را کنار گذارند؟» بیان میکند فراگیران
خود نوع یادگیری را انتخاب میکنند که سطحی یا عمیق باشد ،ولی معلم آنالین میتواند به انتخاب دانشآموز
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نفوذ کند و احتمال اینکه دانشآموز راهبردِ یادگیری عمیق را انتخاب کند افزایش دهد .جرج پالیلونیس و
فیالک )2009( 1دربارۀ یادگیری ترکیبی در کالس ارتباطات بصری ،انعکاسهای دانشآموزان به یک درس
چندرسانهای تحقیق کردهاند .پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال و چشمانداز رسانۀ درحالگسترش،
بهطورچشمگیری تدریس و یادگیری را تغییر میدهند .در بین این تغییرات ،ظهور وسایل یادگیری و تدریس
چندرسانهای ،برنامههای اینترنتی و کالسهای ترکیبیاند که دریافت محتوای دیجیتال و سنتی را ترکیب می
کنند .نتایج نشان میدهد که الگوی ترکیبی بههیچوجه به درس سنتی برحسب تعهد و تعلق تفاوتی نداشت.
این اطالعات نشان دادند که دانشآموزان در قسمتهای ترکیبی ،عمدتاً در زمینۀ پیشرفت فردی ،تکنولوژی و
واکنشهای اساسی ،نسبت به همتایان سنتی خـــود مثبتتر بودهاند .یافتهها نشان میدهد که دانشآموزان می
توانند بهخوبی با تکنولوژی و فرایندهایی سازگار شوند که باعث میشود یادگیری پیچیده را از یادگیری در
کالس درس سنتی متفاوت نماید .برایان )2011(2در نتیجۀ تحقیق خود که به بررسی اثر فعالیتهای آنالین
انگیزشی در آموزش الکترونیکی پرداخته نشان میدهد که انگیزۀ فراگیران نقش مهمی در درگیرشدن آنها با
یادگیری ایفا میکند .این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا تکالیف الکترونیکی در مقایسه با
سایر روشهای تدریس ریاضی در بهبود عملکرد دانشآموزان تأثیرگذار است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف ،یک پژوهش کاربردی است که به بررسی اثر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد
دانشآموزان پایۀ دوم دبستان در درس ریاضی پرداخته است و برای این منظور از یک طرح نیمهآزمایشی
دوگروهی با پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل دانشآموزان سال دوم
ابتدایی مدارس دخترانۀ شهرستان مالرد با تعداد  90کالس و  2500دانش آموز است .نمونۀ آماری این پژوهش
دو کالس دوم ابتدایی مدارس دخترانه شهرستان مالرد با تعداد  25دانشآموز در هر کالس ،در شهرستان
مالردند .یکی از این کالسها بهطورتصادفی بهعنوان گروه گواه و دیگری بهعنوان گروه آزمایش تعیین شد.
برای پیشبینی همکارینکردن معلمان و مدیران اکثر مدارس دولتی شهرستان مالرد و نبود امکانات آموزشی
و رسانهای در اجرای پژوهش از نمونهگیری غیراحتمالی از نوعِ دردسترس استفاده شد.
این پژوهش طرحی نیمهآزمایشی است که در آن از دو گروه آزمایش و گواه (دو گروه دانشآموز کالس
دوم ابتدایی) استفاده شده است .برای هردو گروه در مدت شش ماه طبق بودجهبندی کالسی و ساالنه ،چهار
فصل از کتاب ریاضی پایۀ دوم تدریس شد و قبل از اعمال متغیر مستقل ،دانشآموزان هر دو گروه با پیش
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آزمون ارزیابی شدند .در هر دو کالس با روش تدریس و آموزش یکسان محتوای موردنظر که چهار فصل
ابتدای کتاب ریاضی بوده است ،تدریس شد .تنها تفاوت این دو گروه در فعالیتهای مربوط به تکالیف
الکترونیکی است که دانشآموزان گروه آزمایش آنها را انجام دادهاند .فعالیتهای دانشآموزان در زمان آموزش
با ابزارهای مختلفی سنجیده شد و نتایج هردو کالس در پسآزمون با هم مقایسه و بررسی شد .باتوجهبه اینکه
در این پژوهش ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشآموزان در دو سطح کیفی و کمی انجام میشود ،در سطح
کیفی از ابزار مشاهده ،مقیاس درجهبندی ،کارت چکلیست رفتاری معلـمساخته طبق اهـداف شناختی ،عاطفی
و روانـی و حرکتی درس ریاضـی و در سطح کمی از آزمون محققساخته عملکرد تحصیلی استفاده شده
است .آزمونهای محققساخته  10سؤال دارد که طبق اهداف آموزشی طراحی شده است.
این آزمونها پس از تدریس هر فصل از کتاب ریاضی دوم ابتدایی برگزار شد .آزمـونهای عملکردی و
تکوینی معلـمساخته در فاصلۀ زمانـی موردنظـر برگزار گردید و در پوشۀ کار دانشآموز قرار گرفت و همچنین
از کتابخانۀ الکترونیکی آریا 1که به سفارش آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران در سال  1392تهیه و
توزیع شده است نیز استفاده شد .میزان پیشرفت تحصیلی و یادگیری در درس ریاضی به کمک کامپیوتر و
نرمافزارهای موردتایید آموزشوپرورش (کتابخانۀ الکترونیکی آریا) سنجش و ارزیابی شد .در این پژوهش
آزمونها طبق جدول اهداف رفتاری مربوط به چهار فصل اول کتاب ریاضی طراحی و اجرا گردیده است .در
فرایند تدریس و یادگیری فراگیران ارزیابی بهوسیلۀ کامپیوتر و ابزارهای کیفی انجام شد ،ولی درمورد
آزمونهای نهایی ،بهوسیلۀ آزمونهای محققساخته سنجش انجام گردید .آزمونهای عملکردی و تکوینی
معلمساخته برای هر فصل از کتاب ریاضی است .انتظارات آموزشی از این آزمونها طبق اهداف رفتاری و
آموزشی ارزیابی شده است که مربوط به چهار فصل اول کتاب ریاضی دوم است.
ابزار سنجش عملکرد فراگیران در درس ریاضی بهصورت آزمون تراکمی یا پایانی معلمساخته طراحی شده
است .روایی 2پیشآزمون و پسآزمون محققساخته با استفاده از روش روایی صوری 3و روایی محتوایی 4و
اعتبار 5آن نیز با روش بازآزمایی 6تعیین شده است .در تعیین روایی آزمونها با استفاده از روشهای روایی
صوری و محتوایی ،محتوای آزمونها ازنظر اهداف آموزشی مطابق با انتظارات آموزشی در اختیار چند
متخصص (معلم ،کارشناس تکنولوژی و مقطع ابتدایی ،مدرس ضمن خدمت) آموزشوپرورش قرار گرفت.

 .1نرمافزار کتابخانۀ الکترونیکی آریا نرمافزاری آموزشی و تمرینی درس ریاضی دوم ابتدایی است.
2. validity
3. face validity
4. content validity
5. reliability
6. test retest
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نظرات این افراد بهصورت کیفی ثبت شد و از نتایج بهدستآمده از نظرات متخصصان میتوان نتیجه گرفت
که آزمون روایی مناسب دارد.
برای تعیین اعتبار با روش بازآزمایی ،آزمون دو بار در گروه آزمودنی به تعداد  25نفر تحت شرایط یکسان
با فاصلۀ زمانی دو هفته اجرا شد.
یافتهها
در جدول 1نتایج بهدستآمده در دو آزمون بررسی و مقایسه شد و همبستگی ضرایب در بررسی کل آزمون
موردنظر برابر با  r=0/76است که نمایانگر قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار است.

جدول  .1نتایج بهدستآمدۀ دوآزمون دربررسی و مقایسه برای تعیین اعتبار
مقیاس اندازهگیری

گروه

جمع

میانگین
3/12

خیلیخوب

خوب

قابلقبول

نیاز به تالش

نمرات

فراوانی

14

8

3

0

25

آزمون اول

درصد

56/0

32/0

12/0

0.0

100

نمرات

فراوانی

16

5

4

0

25

آزمون دوم

درصد

64/0

20/0

16/0

0.0

3/48

100

در این پژوهش باتوجهبه متغیرها و روشهای اندازهگیری تحلیل اطالعات در هردو سطح توصیفی و
استنباطی صورت گرفته است .برای مقایسۀ عملکرد دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون از روش
کالموگروفـ اسمیرنوف و برای ارزیابی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با حذف اثر پیشآزمون از روش
تحلیل کوواریانس استفاده شده است .در سطح آمار توصیفی از نمودار و جدول توصیفی برای نمایشدادن
اطالعات (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) استفاده شده است.
جدول  .2توزیع نمرات دانشآموزان درعملکرد درس ریاضی دردو گروه گواه وآزمایش
گروه
نمرات پیشآزمون

مقیاس اندازهگیری
فراوانی

جمع

خیلی خوب

خوب

قابلقبول

نیاز به تالش

9

9

5

2

25

میانگین
3/0
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گروه گواه

درصد

36/0

36/0

20/0

8/0

100

نمرات پسآزمون

فراوانی

8

12

3

2

25

گروه گواه

درصد

32/0

48/0

12/0

8/0

100

نمرات پیشآزمون

فراوانی

12

7

3

3

25

گروه آزمایش

درصد

48/0

28/0

12/0

12/0

100

نمرات پسآزمون

فراوانی

16

5

4

0

25

گروه آزمایش

درصد

64/0

20/0

16/0

0/0

100

3/04
3/12
3/48

مقایسۀ میانگینهای نمرات پیش و پسآزمونِ گروههای گواه و آزمایش دانشآموزان در عملکرد درس
ریاضی موجود در جدول  2نشان میدهد که عملکرد دانشآموزان گروه گواه در نمرات پیشآزمون یا قبل از
استفادۀ تکالیف الکترونیکی ،در حد خوب ( )3/0بوده است .درحالیکه نمرات همین گروه در نمرات
پسآزمون ،با حدود نیمواحد افزایش ،به  3/4رسیده است .در گروه آزمایش مقایسۀ میانگین دو گروه پیش و
پسآزمون حاکی از این است که میانگین عملکرد دانشآموزان پیشآزمون ( )3/12با  0/36و پس از استفادۀ
تکالیف الکترونیکی به  3/48و به حد خیلیخوب بسیار نزدیک شده است .باتوجهبه این یافتههای توصیفی،
میتوان گفت که استفاده از تکالیف الکترونیکی میتواند بر عملکرد در درس ریاضی دانشآموزان تأثیر مثبتی
داشته باشد.
جدول :3توزیع آمارههای توصیفی عملکرد درس ریاضی دردوگروه گواه وآزمایش
گروه

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون گواه

1

20

4/15

17/25

4/16

پسآزمون گواه

6

19

16/0

9/75

3/12

پیشآزمون آزمایش

4

20

16/16

17/22

4/15

پسآزمون آزمایش

11

20

17/64

6/32

2/51

آمارهای توصیفی در جدول  3مشاهده میشود ،مقایسۀ میانگینهای گروه گواه نشان میدهد که در
پسآزمون 0/6 ،افزایش بیش از پیش آزمون ( )15/4داشته است .همچنین در گروه آزمایش پس از استفادۀ
تکالیف الکترونیکی میانگین نمرات عملکرد درس ریاضی گروه پسآزمون با یک و نیم نمره افزایش به 17/64
رسیده است .مقایسۀ واریانس و انحرافمعیار گروهها حاکی از پراکندگی نمرات در نمرات پسآزمون به نسبت
نمرات پیشآزمون ،در هر دو گروه گواه و آزمایش ،است .همچنین در گروه آزمایش اگرچه بیشترین نمره در
هردو گروه پیش و پسآزمون  20است ،کمترین نمره پس از استفادۀ تکالیف الکترونیکی با  7نمره افزایش به
 11رسیده است.
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جدول . 4بررسی نرمالبودن مقایسۀ عملکرد دو گروه آزمایش و گواه درپیشآزمون
نام آزمون

تفاوت مطلق

تفاوت مثبت

تفاوت منفی

کالموگروفـاسمیرنوف

سطح معنیداری

اسمیرنوفکالموگروفـ

0/120

0/120

-0/40

0/424

0/994

سطح معناداری ( )sig=0/994در آزمون کالموگروفـ اسمیرنوف ،که در جدول  4آورده شده ،نشان می
دهد که میزان عملکرد در درس ریاضی در گروه گواه و آزمایش و البته در نمرات پیشآزمون ،تفاوتی ندارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس گروههای گواه و آزمایش در نمرات پسآزمون باتوجهبه استفاده از تکالیف
الکترونیکی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

میزانF

سطح معناداری

پسآزمون

33/620

1

33/620

4/183

0/046

پیشآزمون

14145/620

1

14145/620

1760/135

0/000

خطا

385/760

48

8/037

-

-

کل

14565/000

50

-

-

-

همانطورکه از نتایج یافتههای جدول  5برمیآید ،نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن است که پس از
استفاده از تکالیف الکترونیکی (متغیر کنترل) ،مقدار  Fمتغیر پسآزمون ،سطح معناداری ( )sig=0/046را
نشان میدهد که فرضیۀ پژوهش مبنیبر تأثیر استفاده از تکالیف الکترونیکی بر نمرات ریاضی تأیید میشود.
بهعبارتی ،میتوان گفت که پس از استفاده از تکالیف الکترونیکی میانگینِ نمرات پسآزمون ()17/64
دانشآموزان گروه آزمایش در عملکرد درس ریاضی ،بیش از یکونیم نمره از میانگینِ نمرات پس آزمون
( )16/0دانشآموزان گروه گواه در همان درس بیشتر است و آزمون تفاوت میانگین گروههای گواه و آزمون
در نمرات پسآزمون ،تفاوت میانگین این نمرات را نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
براساس آمار توصیفی ،در این پژوهش ،بر روی پنجاه نفر از دانشآموزان دختر پایۀ دوم ابتدایی شهرستان
مالرد در دو گروه آزمایش و گواه پژوهش شد .نمرات پیشآزمون دو گروه آزمایش و گواه تقریباً در یک
سطح و به این شکل بود که در گروه گواه ،تعداد  9نفر در مقیاس خیلیخوب 9 ،نفر خوب 5 ،نفر قابلقبول
و  3نفر نیز در مقیاس نیازمند به تالش اندازهگیری شدند و در گروه آزمایش 12 ،نفر در مقیاس خیلیخوب،
 7نفر خوب 3 ،نفر قابلقبول و  3نفر نیز در مقیاس نیازمند به تالش طبقهبندی شدند و در یک جمعبندی از
دو گروه ،کمتر از  30درصد از افراد در سطوح قابلقبول و نیازمند به تالش رتبهبندی شدند .پس از اجرای
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پژوهش ،نتایج آماری حاکی از تغییرات قابلمالحظه در سطوح ارزشیابی دانشآموزان بود .نمرات پسآزمون
گروه گواه نشان میداد که  8نفر در مقیاس خیلیخوب 12 ،نفر خوب 3 ،نفر قابلقبول و  2نفر هم در سطح
نیازمند به تالش قرار گرفتند .با وجود اینکه در گروه گواه 10،درصد از سطوح قابلقبول و نیازمند به تالش
کاسته شده بود ،شیب نمرات بهسمت مقیاس خوب بود و در سطوح میانی تجمیع شده بودند .این در حالی
بود که در گروه آزمایش 16 ،نفر در مقیاس خیلیخوب 5 ،نفر خوب 4 ،نفر قابلقبول رتبهبندی شده و در
سطح نیازمند به تالش ،فردی قرار نگرفته بود که البته شیب نمرات بهسمت مقیاس خیلیخوب و با عدد
قابلتوجه  64درصد قرار گرفت .نتایج نشان داد که فرضیۀ این پژوهش تأیید شده و با استفاده از تکالیف
الکترونیکی درکالس درس در مقایسه با روشهای سنتی میتوان آموزش مؤثرتری داشت .شواهد زیادی
دربارۀ تأثیر فناوری اطالعات و آموزش چندرسانهای بر افزایش و تسهیل یادگیری وجود دارد .میتوان این
نتیجه را با نتایج پژوهشهای مهتدی جعفری ( ،)1392عسگری ( ،)1392ابرر ( ،)2003ناتس و نیل (،)2006
جرج پالیلونیس و فیالک ( ،)2009برحسب ضرورت پژوهشهای مختلفی در زمینۀ استفاده از نرمافزارهای
الکترونیکی در مقایسه با روشهای سنتی در محیطهای آموزشی انجام دادهاند همسو دانست .تعدادی از این
تحقیقات انجامشده مشخصاً به بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی در عملکرد تحصیلی دانشآموزان پرداخته
است (مهتدی جعفری ،1392 ،شمسی )Notess & Neal, 2006 ،1391 ،و تعدادی نیز در سطح وسیعتر نقش
عوامل مرتبط با فناوری در آموزش مدرسهای (عسگریOberer, 2003; George-Palilonis & Filak, ،1392

 )2009; Brian, 2011را بررسی کردهاند .بهطورکلی در تبیین نتایج بهدستآمده ،استفادۀ هدفمند از کیفها
و بستههای الکترونیکی در کالسهای درس میتواند جایگزین روشهای سنتی گردد و یا در کنار روشهای
سنتی به کار گرفته شود و مزایای فراوانی دارد ،از جمله بهخاطرسپردن بهتر دانش ،درک بیشتر ،تفکر انتقادی
بهتر ،تشکیل مفاهیم ،پردازش اطالعات ،تقویت و غنیسازی برنامه درسی .امروزه میزان آشنایی فراگیران و
اولیا و حتی معلمان با فناوری الکترونیکی رو به افزایش است .توجه به نرمافزارها و برنامههای آموزش
الکترونیکی میتواند در زمینۀ بهرهمندی مفید از زمان ،هزینه ،پیشرفت تحصیلی ،حجم کاری معلم ،عالقۀ
دانشآموزان ،محتوای تدریس و سایر عناصر تأثیرگذار باشد.
باتوجهبه پژوهش انجامشده و نتایج بهدستآمده میتوان این پیشنهادها را مطرح کرد:
-

استفاده از بستههای الکترونیکی در کنار تدریس و آموزش معلمان در مدارس هوشمند جزو اصلی

فرایند آموزش و یادگیری قرار گیرد.
-

بستههای الکترونیکی میتواند بهعنوان طرحهای آموزشی گروههای تکنولوژی و آموزشی از آن

استفاده کرد.
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-

باتوجهبه اهمیت عناوین سند تحول بنیادین و هوشمندسازی مدارس ،آموزش و آگاهی معلمان در

زمینۀ استفاده از بستههای الکترونیکی با آموزشهای ضمنخدمت برنامهریزی شود.
-

اولیا در زمینۀ استفاده از منابع الکترونیکی در تمرین و تکرار بهخصوص در زمینۀ درس ریاضی در

مدارس آموزش ببینند.
-

باتوجهبه تغییرات کتابهای درسی و تألیفشدگیِ دوبارۀ آنها در چندسالۀ اخیر و تغییر روشهای

تدریس بهخصوص در درس ریاضی میتوان با استفاده از تمرینات الکترونیکی در منزل ،فراگیر با روش
صحیح و هوشمند به تمرین و تکرار بپردازد.
-

طرح طراحی بستههای الکترونیکی تکالیف ریاضی توسط معلمان در جشنواره های تولید محتوای

الکترونیکی
-

طراحی سایت آموزشی برای دانلود تمرینهای الکترونیکی ریاضی و یا ارتقای برخط تمرینات

الکترونیکی ریاضی برای معلمان و فراگیران برای بهروزبودن منابع الکترونیکی مورداستفاده در مدارس
-

داشتن بانک نرمافزار تمرینات الکترونیکی ریاضی در کارشناسی تکنولوژی آموزشی آموزشوپرورش.
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