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  روش و آموزشی افزارهاي نرم کمک به تأثیرآموزش مقایسه

  ریاضی درس یادگیري بر سنتی تدریس
  1* صفاریان سعید

 **فالح وحید
 ***میرحسینی حمزه سید

   
  چکیده
 درس یـادگیري  بر سنتی تدریس روش با آموزشی افزارهاي نرم کارگیري به تأثیر مقایسه ،حاضر پژوهش یاصل هدف
 از اسـت  آزمایشـی  شبه  نوع از که پژوهش نیا در .باشد یم قائمشهر شهرستان پسرانه ابتدایی مقطع چهارم پایه ریاضی

 60 جمعاً که پسرانه )1 شماره سما و فجر( مدارس از کالس دو ساده، تصادفی روش به ،ییابتدا چهارم کالس 65 انیم
 کنتـرل  و شیآزمـا  گروه دو به نمونه گروه.دشدن انتخاب نمونه عنوان به اند بوده لیتحص به مشغول آنها در آموز دانش
 گـروه  دو نیبـ  آزمـون  پـس  -آزمون شیپ طرح با یشیآزما شبه روش ،پژوهش هدف به یابیدست جهت و شدند میتقس
 آزمـون  از آزمون پس و آزمون شیپ  نمرات از حاصل اطالعات لیتحل و هیتجز يبرا .دیگرد اتخاذ کنترل و شیآزما

t  آزمون با کنترل و شیآزما گروه دو آزمون شیپ نمرات نیانگیم سهیمقا .شد استفاده مستقل يها گروه t  يهـا  گروه 
 شـده  ینـ یب شیپ  مباحث آموزش يبرا الزم يها دانسته  شیپ در شیآزما شروع از قبل گروه دو نیبـ داد نشان مستقل
 نشـان  مسـتقل  يهـا  گـروه   t آزمون با دوگروه نیب آزمون پس نمرات نیانگیم سهیمقا .ندارد وجود يدار یمعن تفاوت
 کـه  داد نشـان  جینتـا  .دارد وجـود  يدار یمعنـ  تفـاوت  يآمـار  نظـر  از کنتـرل  و شیآزما گروه دو عملکرد نیب که داد

 وهیشـ  بـه  کـه  یآمـوزان  دانـش   بـا  سـه یمقا در اند دهید آموزش ،یآموزش افزار نرم لهیوس به که یآموزان دانش عملکرد
  .است بوده بهتر يا مالحظه قابل طور به یاضیر یلیتحص شرفتیپ آزمون در اند دهید آموزش یسنت
  

  کلیدي واژگان
  ریاضی درس یادگیري سنتی، تدریس روش آموزشی، افزار نرم

                                                      
  snhrm3000@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري  * 

  vahidfallah20@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمی واحد سارياستادیار ** 
 hamzeh_mir_hosseinei@yahoo.com  کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري*** 

 سید حمزه میرحسینی : ول یا طرف مکاتبهؤنویسنده مس

  15/10/1389 :تاریخ پذیرش مقاله  18/8/1389 :تاریخ دریافت مقاله
  

 
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 زمستان /دوم شماره  / سال اول /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فنفصلنامه / 22

 
  

  مقدمه
 .اسـت  کـرده  معطـوف  یادگیري به ،تدریس از را خود توجه نقطه امروز، پرورش و آموزش دنیاي
 قـرار  آموزشـی  هـاي  مشـی  خـط  و ها سیاست ها، برنامه همه پایه و محور را یادگیري رویکرد، این
، اطالعـاتی  وريآ فـن  گسـترده  دانش به توجه با رویکردي، چنین هاي هدف تحقق الزمه .دهد می
  .)1381 ،دانا رئیس( است دسترس در غنی هاي وريآ فن و امکانات تمام از وري بهره
 میتنظـ  یدرسـ  ي برنامـه  شکل در که را یدرس موضوعات معلم ،یسنت سیتدر يها تیموقع در
 مـدت  تـا  و شـود  یمـ  لیتشک مشخص زمان کی در کالس دهد، یم شرح کالس يبرا است کرده
 و چهـره  بـه  چهره نوع از سیتدر يها روش .کند یم دایپ ادامه شده نییتع قبل از ی کهمشخص زمان
 یدرس کتاب که يا برنامه به توجه با معلم طرف از درس موضوع یسنت روش در .است ثابت باًیتقر
 هم سر پشت که شاگردان .شود یم ارایه کالس همه به کسانی طور به است، کرده نییتع را آن قبالً
 نیمعـ  معلـم  طـرف  از هم يبعد یدستورده و فیتکل دهند، یم گوش معلم حاتیتوض به اند نشسته
 بـر  يریادگیـ  و سـت ین روشـن  هـم  آمـوز  دانش خود يبرا آموزش ي جهینت و ییغا هدف .شود یم

 يارضـا  آمـوز  دانـش  طرف از فیتکل ياجرا یاصل علت .باشد ینم یمتک آموز دانش ازین احساس
 کـه  اسـت  یمطالب شامل غالباً برنامه يمحتوا روش نیا در .است خوب ي نمره کسب و معلم خاطر
 ،يسـار ین( بـود  خواهـد  سـودمند  آمـوز  دانـش  ي نـده یآ یزنـدگ  در مطالب آن سندگان،ینو نظر به

 نیـ ا تمـام  با .دهد رخ آموزان دانش در يریادگی دارد احتمال کمتر ییها روش نیچن با اما ).1381
 انجـام  هـا  درس یآموزشـ  تیوضـع  بهبود يبرا پرورش و آموزش که ییها تالش یتمام با و ریتفاس
 و است نبوده مطلوب درس نیا در آموزان دانش نمرات و یاضیر آموزش تیوضع باز است، داده
 اسـت،  یمنطقـ  و خـالق  تفکـر  داشـتن  کـه  یاضـ یر آمـوزش  یپرورشـ  يهـا  هـدف  گرید طرف از

 سـطح  از آمـوزان  دانش همواره که است یدروس جمله از یاضیر درس واقع در .شود ینم برآورده
 دهد یم نشان آمار و داشته مشکل آن با ییارویرو از متوسطه آموزش يباال مراحل تا لیتحص هیاول
 دگاهیـ د از .دارد یاضـ یر درس  بـه  اختصـاص  یانیپا امتحانات در آموزان دانش زشیر تیاکثر که

 کنـد  یمـ  هیتوص معلمان به و است دنیشیاند  یاضیر آموزش هدف نیتر مهم )1380( ایپول جورج
 معلـم  لیتؤومسـ  و وظیفـه  جهـت  ایـن  به .ببرند باال خود شاگردان در را دنیشیاند ییتوانا سطح که
 جامعـه  سـنتی  هاي روش با توان نمی دیگر .است شده تر پیچیده و تر سنگین گذشته به نسبت امروز
   .)1382 شعبانی،( داد سوق پیشرفته و پیچیده تحول یک سوي به را آن افراد و
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 و مشـکالت  رفـع  ،يریادگیـ  يخألهـا  کـردن  پـر  يبـرا  یپاسخ افتنی دنبال به همواره محققان"

 انـد  بـوده  ییهـا  راه دنبـال  به آنها .اند بوده يریادگی و سیتدر ندیفرآ در نقص از یناش يکمبودها
 يبرا بخش لذت و یتعامل يریادگی اتیتجرب به را آور کسالت و کننده خسته روزمره، ناتیتمر که
 یاضیر قیعم میمفاه و الزم و یاساس یمبان آموزان دانش  که یصورت به دهند، رییتغ آموزان دانش
 يبـرا  هـا  روش نیمـؤثرتر  واقـع  در تفاسـیر،  این به توجه اب ).142 ،1،1997تورنتن( "کنند درك را
 ي زهیانگ گرفتن ادی يبرا کنند، یم جلب را آموزان دانش ي عالقه که هستند ییآنها کالس، هادار
 دهنـد،  مـی  ارایـه  شـاگردان  توانـایی  محـدوده  در برانگیـز  چـالش  تکـالیف  و کنند می ایجاد يادیز
 و عالقه تا است شده باعث مدارس، سطح در یآموزش يتکنولوژ يریکارگ هب ).1378 ،2نیاسالو(
 امـر  نیـ ا کـه  کننـد،  ریدرگ يریادگی در را خود آنها و شده شتریب يریادگی به آموزان دانش زهیانگ
 تکنولـوژى معتقدنـد   زین همکاران و 4براون .)2008 ،3ریچی( دارد بر در را بهتر و تر عیسر يریادگی

 ارزیـابى  و اجرا طراحی، منظم روش را آن توان میو  است وسایل و ابزار کاربرد از فراتر آموزشى،
 تنها یآموزش يتکنولوژ که داشت نظر در هم را نیا دیبا البته .)1380 مجیدي،( دانست فرآیند کل
 مربـوط  زیـ ن افـزار  سخت به بلکه گردد ینم محدود نترنتیا يکاربرد برنامه و افزار نرم از استفاده به
  .)2010 ،5ونتاللو( شود یم

 حـس  وريآ فن و علم افزون روز پیشرفت به توجه با تدریس نوین هاي روش به نیاز امروزه"  
 سوي به وار طوطی حفظ از را آموزان دانش بتوان تا بود تدریسی هاي روش دنبال به باید ،شود می

 بـه  شـایانی  کمـک  کـه  است هایی روش از تدریس فعال هاي روش از استفاده .داد سوق یادگیري
 ذهنـی  فعالیـت  کـه  هسـتند  هـایی  روش تـدریس  فعـال  هـاي  روش .کند می معلمان و آموزان دانش
 کـردن  فـراهم  بـر  عـالوه  ها روش این در .انگیزندبرمی وي عمومی نیازهاي زمینه در را آموز دانش
 و نمـود  ایجـاد  آنان در آموزان دانش تحریک و ترغیب طریق از را یادگیري باید گوناگون شرایط
 چراکـه  نمـود  منتقـل  کودکـان  عالقـه  و رغبت کانون با متناسب را آموزشی و تربیتی هاي پیام تمام
 آنـان  طبیعی بترغ و درونی میل از اینکه مگر دهد نمی رخ یادگیرنده رفتار در تغییري هیچ اصوالً

  .)60 ،1383 ،کریمی( "باشد گرفته سرچشمه

                                                      
1. Thornton 
2. Slavin 
3. Richey 
4. Brown 
5. Lowenthal 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 زمستان /دوم شماره  / سال اول /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فنفصلنامه / 24

 
 و هـا  رهیافـت  کـه  اسـت  آن آموزشی و تربیتی مسائل صاحبنظران توصیه امروزه دیگر سوي از

 تولید را دانشجو و آموز دانش بتواند که گیرد صورت طوري درسی هاي برنامه طراحی راهبردهاي
 حاضـر  قرن آغاز در راستا همین در .آن صرف ي کننده دریافت نه و آورد بار علم سازنده و کننده
 روش بیشـتر  و کـن  منتقـل  کمتـر  را ها دانش" که معنا این به ،شده مطرح "است بیشتر کمتر" شعار
 اسـت  الزم ،توانـایی  بـه  دانایی تبدیل منظور به که چرا ."بده افزایش را دانش تولید و سازي مفهوم
 بـراي  نبایسـتی  نـده فراگیر کـه  معنی بدین .نماید ایفا یادگیري یندرآف در را فعالی نقش آموز دانش
 توانـد  می کمتر طریق این از چراکه نماید اکتفا معلم سخنرانی و درسی کتاب به اطالعات دریافت
 در بزرگـی  انقـالب  کـه  عـاملی  .گیـرد  کار هب واقعی و جدید هاي موقعیت در را خود هاي آموخته
 .باشـد  مـی  یـادگیري  و تـدریس  امـر  در رایانـه  از اسـتفاده  ،اسـت  کـرده  پـا  بـه  یادگیري و تدریس
 کمـک  بـه  آمـوزش  آن به معموالً و گردد یم بر قبل سال 40 به آموزش در انهیرا کاربرد خچهیتار
 يهـا  تالش به دیبا نهیزم نیا در ).1382 ان،یاحد( شود یم اطالق 2محور انهیرا آموزش ای و 1انهیرا
 و مدرسـه  در چه آموزش در انهیرا يریکارگ هب در شرفتیپ نهیزم در که نمود اشاره کشورها یبرخ
 وزانآم دانش اختیار در شتریب چه هر لیوسا و منابع ابتدا آنها .نمودند وافري هاي تالش خانه در چه
 اختیار در يمساو طور به لیوسا نیا تا کردند کمک مدارس دوم، درجه در و داده قرار مدرسه در

 بـه  وترهـا یکامپ ،یدولت مدارس آموزان دانش از يتعداد يبرا .ردیبگ قرار هم فیضع آموزان دانش
 .کردنـد دایپ نترنتیا به یدسترس تدارك در یانیشا شرفتیپ مدارس و افتی شیافزا یمشخص طور
 در ارتبـاط  نیا و داشتند 3خط روي ارتباط کی یآموزش يها کالس %3 در آمریکا 1994 سال در
  .)2005 ،4جونز و پارساد( افتی شیافزا %93 به 2003 سال
 يا چندرسـانه  يافزارها نرم  قالب در را خود مطالب دتوان یم معلم انه،یرا از استفاده با واقع در
و  بگـذارد  شینما به آموزان دانش به آموزش يبرا باشند، یم کیگراف و ریتصو صوت، يحاو که
 ریـ درگ يریادگیـ  در را ییشـنوا  و یینـا یب حـس  یـی ا چندرسـانه  يافزارهـا  نرم و انهیرا از استفاده با
 درصــد 75 حــدود کــه دارد آن از تیــحکا یروانشناســ ي حــوزه در یتجربــ يهــا افتــهی .کنــد یمــ
 .ردیپـذ  یمـ  صورت ییشنوا حس قیطر از درصد 13 ،یینایب حس کاربرد قیطر از انسان يریادگی

                                                      
1.CAI: Computer Assisted Instruction 
2. CBI: Computer Based Instruction 
3. Online 
4. Parsad and Jones 
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 سیتدر يبرا ها روش نیبهتر از یکی را يا چندرسانه يافزارها نرم و انهیرا از استفاده توان، یم لذا
    .دانست آموزان دانش يریادگی و

 ییاسـتثنا  پـرورش  و آموزش يها يا حرفه نظرات نقطه رامونیپ ،1987 سال در که یقیتحق در
 انجـام  ایـ فرنیکال در ییاسـتثنا  آمـوزان  دانـش  یآموزش يها برنامه در يتکنولوژ از استفاده مورد در
 توافـق  هـم  بـا  هـا  يتکنولوژ ریسا و انهیرا مثبت اثرات مورد در مسلم طور به رانیمد و معلمان شد؛
 بودنـد  شـده  ییشناسا رانیمد و معلمان از درصد 40 حداقل لهیوس به که يتکنولوژ دیفوا و داشتند
   :است شده ذکر موارد این در
 شـدن  يفـرد  امکـان  ،آمـوزان  دانـش  گام به گام شرفتیپ امکان ،بالواسطه و يفور بازخورد جادیا

 اقیاشـت  شیافـزا  ،آمـوزان  دانـش  ي پنـداره  خـود  بهبود ،رایانه توسط آموز دانش هر يبرا آموزش
 ی،لیتحصـ  عملکـرد  بهبـود  ،فـه یوظ انجام يبرا آموز دانش يریدرگ زمان شیافزا ،مدرسه به نسبت
 گـر ید يجـا  در آموز دانش که یمطالب امکان شدن فراهم ،آموزان دانش يریادگی سرعت شیافزا
 توجـه  مـورد  یآموزشـ  لهیوس کی عنوان به را انهیرا اول، ي دهیفا سه .بود نشده مواجه آن با هرگز
 دیـ فوا جـزو  را مدرسـه  بـه  نسـبت  اقیاشت شیافزا و پنداره خود بهبود يبعد يدوتا .بودند داده قرار
 مدرسـه  عملکرد يرو يتکنولوژ اثرات به مربوط آخر ي دهیفا چهار و بودند؛ کرده محسوب ثرؤم

  ).1994 ،همکاران و سیلو( بودند
 در ایی چندرسانه افزارهاي نرم و ها رایانه از استفاده مورد در که متعددي تحقیقات به توجه با"
 سـنتی  روش کنـار  در وقتـی  آموزشـی  افزارهـاي  نـرم  گفـت  تـوان  مـی  است یافته انجام تدریس امر

 بـه  .بخشـند  مـی  بهبـود  را یـادگیري  نتـایج  گیرنـد  می قرار استفاده مورد درس کالس در و تدریس
 هـاي  مثـال  ي ارائه دلیل به فردي، هاي تفاوت و مسائل حل و یادگیري مشکل حل زمینه در عالوه
 .داشـت  خواهنـد  خـوبی  بسـیار  بـازدهی  مطالـب،  تکرار و یادگیري و آموزش سرعت تنظیم متعدد،
 و مربـی  بـین  همچنـین  و آمـوزان  دانـش  بـین  تعامـل  افـزایش  افزارها، نرم این مزایاي از دیگر یکی

 انـدرکاران  دسـت  توجـه  مـورد  شدت به اخیر هاي سال که است هدفی همان این .است یادگیرنده
 ).45 ،1380 ،یخزاعـ ( "اسـت  بـوده  یـادگیري  فعال هاي روش  چون عناوینی با پرورش و آموزش
 این آموزش امر در تدریس فعال و نوین هاي روش کارگیري هب جهت در کنونی عصر هاي تالش
 یافتـه  تخصـیص  هـا  اي چندرسـانه  بـه  کالس هر از مهمی بخش امروزه کندکه، می بازگو را لهأمس
 کـالس  در موفقیـت  و هـا  درس شـدن  کشـیده  چـالش  بـه  باعـث  ها اي چندرسانه از استفاده .است
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 همـه  اینکـه  مـورد  در عمـومی  توافـق  امـروزه  که است آنجا تا ها روش و ابزار این اهمیت .شود می
 ،1جانسـون  و آیزنبـرگ ( دارد وجـود  باشـند  داشـته  مهـارت  کـامپیوتر  بـا  کار در باید آموزان دانش
2004(.    
  :کرد بیان را زیر موارد نتوا یم يا چندرسانه يافزارها نرم نیا دیفوا از

   .برند یم باال ها تیفعال در مشارکت يبرا را آموزان دانش زهیانگ ها يا رسانه چند -1
   .کنند یم جادیا ارتباط اصالح و نوشتن و خواندن يبرا را یواقع یلیدال ها يا رسانه چند -2
 و کالس آموزان دانش به دیجد يها قالب در تا کنند یم کمک معلمان به ها يا رسانه چند -3

  .کنند توجه خود يها درس
 کننـده  لیتسـه  نقـش  بـه  درس کـالس  تیمحور و سخنران از را معلم نقش ها يا رسانه چند -4

  .آورند یم وجود به را محور آموز دانش درس يها کالس آنها و دهند یم رییتغ يریادگی
 در را هـوش  و يریادگیـ  متفـاوت  يها سبک که دهند یم اجازه معلمان به ها يا رسانه چند -5

 .)2002 ،2يچر( بشناسند کالس
 گرفتـه  انجـام  ازکشـور  خـارج  و داخـل  در يگرید يها پژوهش شده، انجام پژوهش نهیزم در 
 خصـوص  در )1383( زاده شـیخ  ژوهش پ نتیجـه  :گیـرد  مـی  قـرار  بررسی مورد نمونه چند که است

 ثیرأتـ  دهنـده  نشـان  گرایـی  سـازنده  رویکـرد  اسـاس  بـر  یابتدای ریاضی آموزش افزار نرم اثربخشی
 معمـول  هـاي  آمـوزش  بـه  نسـبت  آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارتقاي بر اي رایانه هاي آموزش
  .باشد می مدارس
 یــادگیري افــزایش در آموزشــی کمــک افــزار نــرم از اســتفاده کــه داد نشــان )1383( لــزاريگ
 هـا  سازه دست از استفاده .است اثرگذارتر ،تنهایی به سنتی تدریس روش با یسهمقا در آموزان دانش
  .است مؤثرتر ،تنهایی به سنتی تدریس روش با یسهمقا در آموزان دانش یادگیري افزایش در نیز

 و دبیرسـتان  سـوم  سال فیزیک شیآموز کمک افزار نرم تهیه عنوان با پژوهشی )1382( شبیري
 کـه  داد نشـان  نتـایج  .داد انجـام  آمـوزان  دانـش  عـاطفی  و شـناختی  هـاي  جنبـه  بـر  آن ثیرأت بررسی
 تـا  گـردد  می موجب همچنین و گردد می آموزان دانش کفیزی یادگیري افزایش موجب کامپیوتر

                                                      
1. Eisenberg & Johnson  
2. Cherry 
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 نـه  حاشـیه،  در راهنمـایی  نقـش  جملـه  از( نـوین  کـالس  در معلم از انتظار مورد هاي نقش از برخی
  .شود آوردهبر "آموز هم با" به دهنده آموزش از تبدیل و )صحنه در دانایی

 در آن وتحلیـل  تجزیـه  و آمـوزش  بـراي  نیـاز  مـورد  هـاي  بـازي  نیـز  )2011( همکاران و هاینی
 از حـاکی  کارشـان  نتـایج  و دادنـد  قـرار  ارزیابی مورد را عالی آموزش سطح در افزار نرم مهندسی
  .بود سنتی روش بر نوین روش برتري
 مـورد  را یاضـ یر عملکـرد  بـر  نیتمـر  و مشق شدن يا انهیرا ریتأث )1990( گربر و سن ستنیکر
 نفـر  30 مطالعه نیا در .کردند می کار انهیرا با آموزان دانش تمام تحقیق نیا در دادند، قرار مطالعه
 ییتوانا ریز سطح و نیانگیم به نسبت( يریادگی یناتوان با آموز دانش نفر 30 و یمعمول آموز دانش

 ســه در ؛روز 13 يبــرا و روز هــر در قــهیدق شــش يبــرا ؛گــروه دو از یکــی در، )یاضــیر عملکــرد
 صـفحه  يرو بـر  مشـق  و ،گونـه  يبـاز  يهـا  مشق برنامه ،ينوشتار يها مشق راه از آموزش تیوضع
 از بهتــر ينوشــتار آزمــون عملکــرد ،ینــاتوان بــدون آمــوز دانــش يبــرا .کردنــد مشــارکت د،یــکل

 وضـع  يبـاز  برنامـه  از نیتمـر  برنامه و بودند کرده شرکت استاندارد مشق در که بود یآموزان دانش
  .نشد مشاهده یشفاه آزمون و دیکل صفحه عملکرد نیب یتفاوت و داشت، يبهتر
  :هستند زیر ویژه و اصلی سؤاالت به پاسخ درصدد محققان نیز تحقیق این در

 ازآمـوزش  اسـتفاده  با ییابتدا چهارم هیپا آموزان دانش یاضیر درس يریادگی بین ایآ :سؤال اصلی
  دارد؟ وجود تفاوت یسنت روش با مقایسه در افزار نرم کمک به

  ویژه سؤاالت
 سـنتی  روش با یآموزش افزار نرم  کمک به آموزش از استفاده با هیزاو درس یادگیري بین ایآ .1

  دارد؟ وجود تفاوت
 روش بـا  یآموزشـ  افـزار  نـرم   کمـک  بـه  آمـوزش  از استفاده با ضرب درس یادگیري بین ایآ .2

  دارد؟ وجود تفاوت سنتی
 سنتی روش با یآموزش افزار نرم  کمک به آموزش از استفاده با تقسیم درس یادگیري بین ایآ .3

  دارد؟ وجود تفاوت
 سـنتی  روش با یآموزش افزار نرم  کمک به آموزش از استفاده با کسر درس یادگیري بین ایآ .4

  دارد؟ وجود تفاوت
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 روش بـا  یآموزشـ  افـزار  نرم  کمک به آموزش از استفاده با  مساحت درس یادگیري بین ایآ .5

  دارد؟ وجود تفاوت سنتی

   روش

 نیـ ا يآمـار  جامعـه  .اسـت  آزمایشـی  شـبه  نـوع  از آن دفهـ  و موضـوع  بـه  توجـه  بـا  پـژوهش  نیا
  یلیتحصــ ســال در قائمشــهر شهرســتان پســرانه ییابتــدا چهــارم ي هیــپا يهــا کــالس هیــکلپژوهش،

 کیـ  سـپس  و انتخـاب  پسرانه مدارس از کالس دو ساده یتصادف روش به .دنباش یم 1389-1388
 .اسـت  گرفتـه قرار مطالعه مورد کنترل گروه عنوان به کالس کی و شیآزما گروه عنوان به کالس
 گـروه  در و کـرده  تـدریس  را ریاضـی  دروس معلـم  سـنتی،  شـیوه  همان به کنترل گروه کالس در

 ذکـر  به الزم .اند دیده آموزش کوشا و میشا آموزشی افزار نرم از استفاده با آموزان دانش آزمایش
 هـاي  درس يحـاو  ،یـی ا چندرسـانه  اسـت  يافـزار  نـرم  کوشـا  و شـا یم آموزشـی  افزار نرم که، است
 نیـ ا يها یژگیو از .باشد می یدرس يها کتاب راتییتغ نیآخر با مطابق که یفارس علوم، ،یاضیر
 ،يا رسـانه  چنـد  صـورت  بـه  آمـوزش  :کـرد  اشاره موارد این به توان یم یاضیر درس در افزار نرم

 مرحله به مرحله ییراهنما ،یدرس يها کتاب راتییتغ نیآخر با مطابق معلم توسط یاضیر آموزش
 افزار، نرم ي لهیوس به آن حیتصح و آموز دانش توسط ها نیتمر حل ،یاضیر يها لهأمس حل جهت
 بـه  نصـب،  بـه  ازیـ ن بـدون  افـزار  نرم از استفاده متنوع، يها شنیمیان همراه به جذاب یآموزش يفضا
  .افزار نرم از استفاده يراهنما همراه

 نیبـ  آزمـون  پـس  - آزمـون  شیپ طرح با یشیآزما شبه روش پژوهش، هدف به یابیدست جهت
 آموزان دانش يها دانسته شیپ آزمون، شیپ از استفاده با .دیگرد اتخاذ کنترل و شیآزما گروه دو
 قـرار  سنجش مورد آموزش يبرا )مساحت کسر، م،یتقس ضرب، ه،یزاو( شده ینیب شیپ مباحث در

 گروه آموزان دانش نیب  یمشترک يها لؤاس ابتدا ش،یآزما انجام از قبل که صورت نیا به گرفت،
 و آمـوزان  دانـش  نمـرات  نیانگیـ م تفاوت زانیم از اطالعات افتیدر يبرا شیآزما گروه و کنترل
 .بـود  نمـره  20 شـامل   جمـع  در و داشـت  سـؤال  15 کـه  دیگرد عیتوز گروه دو نیب يریادگی سطح
 ضـرب،  ه،یزاو  درس( بود شده مشخص شیآزما انجام يبرا که یدرس هر دنیرس انیپا به با سپس
 عیـ توز گـروه  دو آمـوزان  دانش نیب نظر مورد درس از یمشترک سؤاالت ،)کسر و مساحت م،یتقس
امتحانـات   از کـدام  هـر  ضمن در گردد، مشخص  گروه دو نمرات نیانگیم تفاوت زانیم تا د،یگرد
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 دشـوار  بـه  آسـان  از سـؤاالت  و داشـت  نمـره   20 مجموع در که بود سؤال 15 شاملنیز  آزمون پس
 یک آزمایش، مورد فصل پنج از آمده دسته ب نتایج بندي جمع با پایان در .بودند شده يبند دسته
 هبـ  آمـوزان  دانش یادگیري بر آن يتأثیرگذار عدم یا آموزشی افزار نرم يتأثیرگذار از کلی نتیجه
 االتؤسـ  نمونـه  از هـا  آزمون االتؤس نکهیا به توجه با گفت، دیبا ابزار ییروا بحث در .دمآ دست
 وزارت ریـزي  برنامـه  و وهـش پژ سازمان فیلأت کتاب نیا و باشد یم ییابتدا چهارم یاضیر کتاب
 بـه  آن ییروا از نانیاطم حصول يبرا االتؤس نمونه نکهیا به توجه با و باشد یم پرورش و آموزش
 آنهـا  و شـده  داده نشـان  پـرورش  و آمـوزش  کارشناسـان  و رشـته  نیادر  تجربه با آموزگار نیچند
 .برخوردارنـد  صوري و محتوایی ییروا از االتؤس گرفت جهینت توان یم  ،نمودند دییأت را التاؤس

 پایـایی  و گردیـد  اسـتفاده  اییبازآزمـ  روش از آزمـون  ییایپا بررسی يبرا پژوهش نیا در نیهمچن
  .آمد دست به آزمون پس سؤاالت براي 938/0 و آزمون پیش سؤاالت براي 894/0

 ادامـه  1389 مـاه  بهشـت یاردآخـر   تـا  و شـد  شـروع  1389 نیفرورد ومس هفته از اجراي تحقیق
 تحـت  ریاضـی  انمـ معل جلسـه  دو طیابتدا  اول؛ ي هفته در که بود صورت این به کار روش .افتی

 کامـل  زنـگ  یک در افزار نرم اجراي ي جلسه اولینطی یک هفته   در سپس .ندگرفت قرار آموزش
 و میشـا  افزار نرم از استفاده با را ضرب درس معلم بعد جلسه در و شد برگزار کالس معلم حضور با

 درس معلـم  بعـدي  ي هفتـه  در .مـد آ عمـل  بـه  ضـرب  امتحان سوم جلسه در و درسان پایان به کوشا
  از هفتـه همـان   در بعـد  جلسـه  در و داد  آمـوزش  آمـوزان  دانـش  به افزار نرم از استفاده با را تقسیم
هـاي بعـدي نیـز ایـن کـار در خصـوص دروس        در هفتـه  .شد گرفته ارزشیابی امتحان آموزان دانش

 در شخصـاً  محقـق  مـدت  ایـن  تمـامی  در کـه  اسـت  ذکـر  به الزم. زاویه، کسر و مساحت انجام شد
  .است داده ارایههاي الزم را  کمک نیاز صورت در و داشته حضور ها کالس

 :از بودنـد  عبارت گرفت قرار استفاده مورد ها داده تحلیل و تجزیه براي که آماري هاي روش 
  آزمـون  شـامل  اسـتنباطی  آمـار  و نمـرات  میـانگین   و درصـد  فراوانـی،  محاسبه شامل توصیفی آمار

t افزار نرم کمک بهکه  مستقل هاي گروه SPSS  است شدهانجام.  

  ها افتهی

 يبرا گروه دو نیب یمشترک آزمون ،تحقیق به )آموزشی افزار نرم(مستقل  متغیر ورود از قبل و ابتدا
  که است، رفتهـــگ صورت ریاضی درس در آموزان دانش یاطالعات سطح اختالف زانیم از یآگاه
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  :باشد یم 1 جدول شرح به آن جهینت 

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

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد

 -85858/1 09191/1 73699/0 -38333/0 605/0 58 - 520/0  آزمون پیش

  
 t از 58 آزادي درجه و )α=605/0( درصد 95 اطمینان سطح در )tم =52/0( شده محاسبه t چون
 نمرات بین که شود می گرفته نتیجه بنابراین است، کوچکتر )tب=000/2( بحرانی جدول
 بودن همتا از حاکی خود که ،ندارد وجود داري معنی تفاوت آزمایش و کنترل گروه آزمون پیش
  .باشد می تحقیق و کنترل هاي گروه
 که است شده برگزار گروه دو هر از ریاضی درس هاي آزمون مجدداً مستقل متغیر ورود از پس

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

 از استفاده و یسنت روش دو به مساحت و م،کسریتقس ضرب، ه،یزاو درس آزمون نیانگیم يها آماره :2 جدول
  افزار نرم

 معیار خطاي میانگین معیار انحراف میانگین تعداد گروه 

 ضرب درس
 42548/0 33046/2 7500/16 30 آزمایش
 34585/0 89428/1 7417/16 30 کنترل

 تقسیم درس
 21053/0 15311/1 6583/17 30 آزمایش
 41913/0 29569/2 1917/16 30 کنترل

 زاویه درس
 40452/0 21567/2 9333/17 30 آزمایش

 39079/0 14047/2 5167/17 30 کنترل

 کسر درس
 21184/0 16029/1 9167/18 30 آزمایش

 25725/0 40902/1 6000/17 30 کنترل

 مساحت درس
 26390/0 44546/1 8667/17 30 آزمایش

 39093/0 14122/2 1917/16 30 کنترل
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 زاویــه، درس آمــوزش یــادگیري نمــره میــانگین  شــود مــی مالحظــه 2 جــدول در کــه طــور همــان

 نمـره  میـانگین  امـا  .اسـت  سـنتی  روش بـه  نمـره  از بیشـتر  افزار نرم روش به  مساحت و تقسیم،کسر
  .ندارند زیادي تفاوت سنتی و افزار نرم روش دو به ضرب درس یادگیري

 بـا  یآموزشـ  افزار نرم  کمک به آموزش از استفاده با هیزاو درس یادگیري بین ایآ :اول ویژه سؤال
  دارد؟ وجود تفاوت سنتی روش کمک به آموزش

  افزاري نرم روش و سنتی روش از استفاده با زاویه درس t آزمون هاي آماره :3 جدول    

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد

 -70922/0 54255/1 56246/0 41667/0 462/0 58 741/0  زاویه درس

  
 t از 58 آزادي درجـه  و )α=05/0( درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در )tم =741/0( شده محاسبه t چون
 روش از اسـتفاده  بین که شود می گرفته نتیجه بنابراین است، کوچکتر )tب=000/2(  بحرانی جدول
 افـزار  نرم دیگر عبارت به .ندارد وجود معناداري تفاوت زاویه درس درآموزش افزاري نرم و سنتی

  .است نبوده گذار تأثیر زاویه درس یادگیري بر آموزشی
  یآموزشـ  افـزار  نرم  کمک به آموزش از  استفاده با ضرب درس یادگیري بین ایآ :دوم ویژه سؤال

  دارد؟ وجود تفاوت سنتی روش کمک به آموزش با
  افزاري نرم روش و سنتی روش از استفاده با ضرب درس t آزمون هاي آماره :4 جدول

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد

988/0 58 15/0  ضرب درس  00833/0  54831/0  10590/1 08923/1- 

  
 t از 58 آزادي درجـه  و )α=05/0( درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در )tم =015/0( شده محاسبه t چون
 روش از اسـتفاده  بـین  که شود می گرفته نتیجه بنابراین است، کوچکتر )tب=000/2( بحرانی جدول
 افزار نرم دیگر عبارت به .ندارد وجود معناداري تفاوت ضرب درس آموزش در افزاري نرم و سنتی

  .است نبوده گذار تأثیر ضرب درس یادگیري بر آموزشی
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 با یآموزش افزار نرم  کمک به آموزش از استفاده با تقسیم درس یادگیري بین ایآ :سوم ویژه سؤال

   ؟ دارد وجود تفاوت سنتی روش کمک به آموزش
  افزاري نرم روش و سنتی روش از استفاده با میتقس درس t آزمون هاي آماره :5  جدول

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد

 52779/0 40555/2 46904/0 46667/1 003/0 58 127/3  تقسیم درس

  
 t از 58 آزادي درجـه  و )α=01/0( درصـد  99 اطمینـان  سـطح  در )tم =127/3( شده محاسبه t چون
 روش از اسـتفاده  بـین  کـه  شـود  می گرفته نتیجه بنابراین است، بزرگتر )tب=000/2( بحرانی جدول
 افزار نرم دیگر عبارت به .دارد وجود معناداري تفاوت تقسیم درس آموزش در افزاري نرم و سنتی

  .است بوده تأثیرگذار تقسیم درس يیادگیر بر آموزشی
 یآموزشـ  افـزار  نرم  کمک به آموزش از استفاده با کسر درس یادگیري بین ایآ :چهارم ویژه سؤال

   ؟ دارد وجود تفاوت سنتی روش کمک به آموزش با
  افزاري نرم روش و سنتی روش از استفاده با کسر درس t آزمون هاي آماره :6 جدول

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد

 64960/0 98373/1 33325/0 31667/1 000/0 58 951/3  کسر درس

  
 t از 58 آزادي درجـه  و )α=05/0( درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در )tم =951/3( شده محاسبه t چون
 روش از اسـتفاده  بـین  کـه  شـود  گرفته مـی  نتیجه بنابراین است، بزرگتر )tب=660/2( بحرانی جدول
 افـزار  نـرم  دیگر عبارت به .دارد وجود معناداري تفاوت کسر درس آموزش در افزاري نرم و سنتی

  .است بوده کسرتأثیرگذار درس یادگیري بر آموزشی
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 افـزار  نـرم   کمـک  بـه  آمـوزش  از اسـتفاده  بـا   مسـاحت  درس یـادگیري  بـین  ایآ :پنجم ویژه سؤال

  دارد؟ وجود تفاوت سنتی روش کمک به آموزش با یآموزش

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

 شاخص
 آماري

t  
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد
 درس
 73085/0 61915/2 47167/0 67500/1 001/0 58 551/3  مساحت

  
 t از 58 آزادي درجـه  و )α=01/0( درصـد  99 اطمینـان  سـطح  در )tم =551/3( شده محاسبه t چون
 روش از اسـتفاده  بـین  کـه  شـود  گرفته مـی  نتیجه بنابراین است، بزرگتر )tب=660/2( بحرانی جدول
 دیگـر  عبـارت  بـه  .دارد وجـود  معنـاداري  تفـاوت  مسـاحت  درس آمـوزش  در افـزاري  نرم و سنتی
  .است بوده گذار تأثیر مساحت درس یادگیري بر آموزشی افزار نرم

 در افـزار  نـرم  کمـک  بـه  آمـوزش  از اسـتفاده  با یاضیر درس يریادگی بین ایآ :تحقیق یاصل سؤال
  دارد؟ وجود تفاوت یسنت روش کمک به آموزش با مقایسه
  افزاري نرم و سنتی روش از استفاده با ریاضی درس t آزمون هاي آماره :8  جدول

 شاخص
 آماري

t 
 

 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

 تفاوت
 ها میانگین

 خطاي تفاوت
هامعیار  

 95/0 اطمینان سطح

 باالیی حد پایینی حد
 کل نمره

 43453/0 51880/1 27084/0 97667/0 001/0 58 606/3  ریاضی

  
 t از 58 آزادي درجه و )α=01/0( درصد 99 اطمینان سطح در )tم =606/3( شده محاسبه t چون
 روش از استفاده بین که شود گرفته می نتیجه بنابراین است، بزرگتر )tب=660/2( یبحران جدول
 افزار نرم دیگر عبارت به .دارد وجود معناداري تفاوت ریاضی درس آموزش در افزاري نرم و سنتی

  .است بوده تأثیرگذار ریاضی درس یادگیري بر آموزشی
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 گیري نتیجه و بحث

 بر سنتی تدریس روش و آموزشی افزارهاي نرم کمک به آموزش تأثیر مقایسه حاضر، پژوهش در
 از استفاده که داد نشان پژوهش این نتایج .گرفت قرار بررسی مورد ریاضی درس یادگیري
 مساحت و کسر تقسیم، دروس در و است نبوده مؤثر ضرب و زاویه دروس در آموزشی افزار نرم
 آموزشی افزارهاي نرم از استفاده که داشت آن از حکایت ها، یافته نتایج درمجموع .است بوده مؤثر
 زاده خیش پژوهش نتیجه با یافته این .است بودهاز روش سنتی  مؤثرتر ریاضی درس یادگیري بر
   .دارد همخوانی )1382( شبیري ،)1383(گلزاري ،)1383(

 نقش تواند یم یآموزش افزار نرم است، دهیرس انجام به کنون تا که قاتیتحق از ياریبس به بنا
آموزان انتظار داشت  توان از دانش زیرا نمی .باشد داشته آموزان دانش يریادگی در يا کننده نییتع

شود و به علت به  ابزار و وسایل نوین آموزشی به کار گرفته نمیدر آن هایی که  در کالس
در . د، به سطح باالي یادگیري دست یابندنهاي سنتی تدریس محیط خشکی دار کارگیري روش
خواهند ماند زیرا که نیازهاي یادگیري آنان عالقه به درس  آموزان بی هایی دانش چنین کالس

  .باشد آموز می آوري براي معلم و دانش مرتفع نشده و محیط کسالت
 يافزارهـا  نـرم  از اسـتفاده  آمـوزش،  اصـول  و علـم  پیشرفت با که نمود برداشت چنین توان می
 و داده نشـان  پـرورش  و آمـوزش  در سـنتی  هـاي  سیستم به نسبت را تري مطلوب تأثیرات یآموزش
 دلیـل  بـه  یآموزشـ  يافزارهـا  نـرم  ارزش .اسـت  داده اختصـاص  خـود  به را بیشتري موفقیت درصد
 و بگیرند یاد نوشتار با را انتزاعی اصول توانند می آموزان دانش ،است شیوه چندین به دانش عرضه
 درك بـراي  را فرصتی  تنوع، این .کنند مشاهده ویدئو یا پویانمایی وسیله به را اصول همان کاربرد
 در را يریادگیـ  سـطح  بتـوان  تـا  کـاربرد  به و دیشیاند را يریتداب دیبا پس کند، می  فراهم تر عمیق
 و نیولؤمسـ  تمـام  يهمکـار  بـا  مگـر  شود ینم یعمل کار نیا و رساند خود حد نیباالتر به مدارس
  .داد سوق رشد يسو به را يریادگی و سیتدر امر بتوان تا مربوطه يها سازمان
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