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 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه.∗

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس. ∗∗

و،گرايـي سـازنده،نـاگوني ماننـد سـاختارگرايي در منابع فارسـي بـه اشـكال گو Constructivismواژه.1  سـاخت

و سازاگرايي ترجمه شده است گرايي به جهت مفهومي كامـل تـر بـه نظـر ولي از نظر محققان واژه سازنده.سازگرايي

.رسد مي
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و دانايي از دير و ملل بوده است،بازدانش و جوي اقوام از. پيوسته مورد جست اما امروزه در نخستين دهه
مي راهبردي براي موفقيت فرد،يعامل دانش،هزاره سوم ميالدي و جامعه به شمار  تنها منبعيورود سازمان

تو. است كه ارزش آن در كاربرد آن است و و مصرف آن محور توسعه انساني،از اين رو ساختن دانش  ليد
و جامعه دانش . محور قرار گرفته است-توسعه پايدار

 در بسياري از كشورهاي درسيريزي برنامه به عنوان يكي از مباحث اصلي رايانهآموزش از طريق
و سرمايهاسجهان شناخته شده و ارزيابي آن هاي فراوريگذات اني در زمينة ابعاد گوناگون طراحي، اجرا

ارايانهاز ويژگيهاي برتر آموزش به كمك.)1،2001دبرا(شود انجام مي ا، طالعات، سرعت در مكان پردازش
و بخشي، يادگيري تنوع پاسخگويي، مي ايجاد زمينه گروهي نا هاي تفكر را كهتوان پردازان نظرتئوريازم برد

و نقد قرار گرفته است .)2،1994ريوز(و كارشناسان مورد بررسي

اساس. استشده مورد توجه واقع، در سالهاي اخير،گرايي سازنده از نظرگاه رايانهآموزش به كمك
برآمو و ساخت دانش زش عبارت از ايجاد فرصتهاي باز بهاي فراگيران در توليد ان طوري كه فراگيراست،

وبتوانند در يك مح ،گرايي سازندهرويكرددر. هاي جديد بپردازند به آفرينش انديشه گروهييط فردي
و گرد به عنوان ابزار رايانه ف سازماندهي اطالعات استفاده شده،آوري  به نمايش،اند راگيران آموخته آنچه را

1. Deborah                     2.  Reeves 
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آوريت خود را از طريق فرآيند گرددر اين بخش، يادگيرنده در حكم جستجوگر فعال، اطالعا. گذارد مي
و روزآمد مي .كند اطالعاتِِ جديد، اصالح

گيري حافظه در سه بعد در ديدگاه شناختي شامل مراحل شكل رايانهاساس آموزش به كمك
و،گذاريرمز و سازمان دادني،معنادار به اصولي ماننديدر مرحله رمزگذار. است بازيابي نگهداري  تكرار

و شدهجه اطالعات تو پس به اصولي مانند تداخل پيشبازيابيو در مرحله نگهداري و گستر توجه گستر
و تكرار الزم ارائهي ياديارها،در هر بخش برنامه. شده است و سازمان دادن اطالعات معنادار، شده ي

.شودميرعايت

1B\O� ��"� 

سه،رايانهآموزش بر پايه در اين. است1رايانهزش به كمك آمو،اول بخش.است اساسي بخششامل
مي، مربيكيمانند رايانهبخش،  ،و روش كار بر اساس تمرينكند مطالب جديد را با فراگيران تمرين

و پاسخ بر، دومبخش. استپرسش ، بازيهاييساز نمونهنندو شامل روشهايي ما2رايانهاساس يادگيري
و پردازش اطالعات آموزشي است كه3 به عنوان ابزار همه كارهرايانه بخش، سومين. است، حل مسئله
).80،ص1368عصاره،(رديگمي قرار افزار نرماريمورد نظر در اختيها برنامهاجراي 

اينظر، قبل از اينكه يك نظريه تدريس باشدگرايي سازنده و يادگيري استيه ارنست. براي فهميدن
مسيري است كه در تدوين آن گرايي سازندهةاصلي انديش يكي از تبيين كنندگان) 1989(4فون گالسر فيلد

 نظريهكهمدعي است) 1989( گالسر فيلد. گرددميبر،1710 در سال5ويكوكه به گيامباتيستا كندميرا طي 
: وار است استريز بر دو پايه اساسيگرايي سازنده

.شودمي ساخته با تفكر يادگيرندهو بلكه فعاالنه،شودمين منفعالنه دريافت،دانش.1

به كندميتفكر فرآيندي انطباقي است كه به يادگيرنده كمك.2 جهان تجربي خويشيده سامانتا
. اقدام كند

اساس. گرايي ساخته شده است با توجه به ديدگاههاي رفتاررايانهآموزش به كمكيها برنامه اولين
و آموزشهايي بر اساسئة ارا،آموزش در اين ديدگاه و استفاده از روش تكرار و تمرين براييا شاخهخطي

. استآموزشهاي بيشتر

برافزار نرم و هاي گوناگوني بازيهاي. ساخته شده استگرايي سازندهاساس رويكردهاي شناختي
و لوگو،آموزشي .ندهاي موجودافزار نرم از جمله6 محيطهاي اكتشافي

1. Computer aided instruction                            2. Computer based learning 
3. Computer as all-purpose instrument              4. Ernest Von Glasesfeld 
5. Giambattista Vico                                          6. Logo 
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و موقعيت ويژه است در آموزش رياضيات داراي جايگگرايي سازندهرويكرد  قبل از گرايي سازنده. اه
و يادگيري استة باشد، نظريي آموزشةاينكه يك نظري ه فراگيران رويكردي براي توصيف اينك. دانستن

حل رند،يگميچگونه ياد چ كنندميچگونه مسئله  نظريه. كنندميگونه جهان پيرامون خود را دركو
كه استي، مبتنگرايي سازنده و مفاهيم مورد مطالعه در يك رشته علمي بر اين سودانش آموزان دانشياز

در كالس گرا سازندهيك معلم. شودمي بلكه با مشاركت فعاالنه آنان ساخته،شودمينمنفعالنه دريافت 
و  و ساختن دانش ترغيب معناداررا به يادگيري آموزان دانش،دار جهترياضي با طرح پرسشهاي متنوع

مقدر. كند مي بگرايي سازندهةاله كوشش شده است تا ارتباط نظري اين  رايانه كمكهو يادگيري رياضيات
.مورد بررسي قرار گيرد

 خواندن مطالبدريبخشليتسه،آنها براي تدريس. كنندميدر مدارس بازي نقشهاي گوناگونها انهيرا
و همچني فن در زمينآموزان دانش در ايجاد فرصتهايي براينسنگين و كندمي كمكيوراه استفاده از

.)1،1991بكر(هستند براي اجراي تكاليف مدرسه سودمنديابزارهاي

فنگوناگونيها رشتهدريا انهيراهاي افزار نرماستفاده از و دانش بشري از قدمتيا علوم، حدود در وري
سييا انهيرايها برنامهنينخست. است سال برخوردار 40 و با توجه به روشهاي با استفاده از ستمهاي گفتگو

وش از آن،يپ.اسكينري تدوين يافتييرفتارگرابا كمك روشهاييسينو برنامهخطي   از مراجع تصويري
 نشدههنوز ابداع” ويندوز”و” داس” هاي عاملتمو سيسشدميناستفادهيا انهيرايها برنامهگرافيكي در

روآموزشي لوگو،يا انهيرايهاافزار نرمبرنامه در مجموعه.ندبود دسبات از يك تورات براي اجراي
.)2،2001نلسون( نموديماستفادهيا انهيرا

و ارتباطاتادر عصر فن سو نظام،وري اطالعات و بازهاي آموزشي از يك سازي برنامه به باز انديشي
و،و از سوي ديگر"يا انهيراتسلط بر سواد"درسي براي  محيط يادگيري براييسازيغن تجديد حيات
و منابع يادگيربرقراري تعام رو.، الزام دارنديل ميان يادگيرنده در،از اين سنتي تدريس هايوهيش بازنگري

باو جايگزيني آن بر هايوهيشها ااين مهارته. هاي شناختي ضرورت دارداي تجهيز يادگيرنده به مهارتنو
،بروور( اند مداومو دستيابي به كيفيت در يادگيرييا انهيراايهتفاده از منابع عرضه شده در محيطالزمه اس

اِستوتُ.ا.ژ،دوژونج،.ليودب.اي ).1383،.ژ.و،و

و گسترش ديدگاههاي نوين رايانهروند يادگيري بر اساس  كمك شايان درسيريزي برنامه نيز به تبيين
و، آموزشهاي گروهيئةو به اراكردهتوجهي . كرده استتوليد دانش در آن توجه ويژه يادگيري فعال
كه به آنها سازدميروهروب را با تجاربي آموزان دانشهاي آموزشي ويژه، افزار نرمئة با اراگرايي سازندهمكتب

فراگيران با فعاليتهاي مشتمل بر اهداف باز. سازدمييا اختراع مجدد مفاهيم را ممكن فرصت اكتشاف 
و عميق كمكبسيها را در هدايت به سوي ادراكو آنها شوندميرو روبه ، براي مثال.كندمييار پيچيده

1. Becker                           2. Nelson 
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. كنندمي براي توسعه يادگيري استفاده،يا انهيرا در محيط مجازي1"جهان كوچك" از برنامه آموزان دانش
از) 1993(2پرتاپ و توسعه بخشيدافزار نرمبعضي .هاي جهان كوچك را طراحي

 مانند روشهايو روشهاي گوناگونل برنامه درسيئيكي از مسادرحكميمشكالت آموزش رياض
و ايجاد محيط يادگيري فعال از محورهاي اساسي اين آموزش تلقي و حل مسئله .شوندمياكتشاف

فنيريگ بهره و زانير برنامهرياضي مورد توجه آموزشي، سالها در تدريسياوراز ازيريگ بهره درسي بوده
م و ميزان در حكمانند جعبه رياضي مواد آموزشي يريبه كارگ يكي از راهبردهاي اصلي شناخته شده است
دزادهخيش(است درصد30 در حدود،معلمان از آن فنبه منظور رايانهوريافن). ست انتشار، در وريا كاربرد

ب و در محيطهايي ماننده در آموزش رياضي ي بازيها،كوچك، جهان شدهيسازهيشبيفضاهاكار رفته
و اكتشافي داراي .است بااليييريپذ انعطافآموزشي

2��\ #:	lP ,�/ 

.دشومي افزايش فعاليتهاي گروهي سبب گرايي سازنده افزار نرم.1

.دشوميافزايش انگيزه در فراگيران نسبت به درس سبب گرايي سازنده افزار نرم.2

طسبب گرايي سازنده افزار نرم.3 و .دشوميرح مسئله افزايش مهارت حل مسئله

.دشومي افزايش سطح يادگيري شناختي در فراگيران سبب گرايي سازنده افزار نرم.4

افگرايي سازنده افزار نرم.5 . موثر استآموزان دانش تحصيليتايش پيشرفز در

A"3.; �	
 

و چك ليست مشاهده تدريسآزمونپسو آزمونشيپآوري اطالعات از گردبراي در،پيشرفت تحصيلي
و گواه استفادهه .شده استو نتايج مقايسه شدهر دو گروه آزمايش

 1383-1384 در سال تحصيلي، استان آذربايجان غربيآموزان دانشجامعه آماري اين پژوهش شامل
. مفهوم هندسه در رياضيات پايه چهارم پرداخته استئة ساخته شده به اراافزار نرم. است

شهر. استكالس از مدارس ابتدايي شهر اروميه با جنسيت دختر نمونه آماري اين تحقيق شامل دو
هاي تدوين نمونه با توجه به جدولمحج. استاز شهرهاي استان آذربايجان غربييا نمونه در حكماروميه 

باهچنانچ.انجام گرفته است)3،1988كوهن(شده  با،05/0 مقدار آلفا برابر و مقدار30/0حجم اثر برابر
با آزمتوان با، باشد80/0ون آماري برابر . نفر خواهد بود34 تعداد نمونه براي هر گروه برابر

1.Micro World يا. استاز زندگي فراگيراي شده سازي شبيهجهان كوچك محيط و مانند خريد از فروشگاه

وداري بچه .3... در خانه Cohen 2. Papert
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و آزمايش از گرو دو. اند شدهگوناگون همسانيها جنبهه گواه  فوق ديپلم دبستانآموزگاران هر
متآموزان دانش.س هستنديسابقه تدر سال14اي12 دارايوآموزش ابتدايي وسط هر دو مدرسه از طبقه
.استو عوامل گوناگوني مانند سطح سواد والدين در هر دو گروه تقريباً همسان اند شدهشهر انتخاب 

و آموزان دانشيهوش بهره  قبل از اجراي آموزشها، به وسيله آزمون هوش ريونِ رنگي كودكان كنترل شده
و گروه نفر36گروه گواه آموزان دانش. است95و در گروه گواه93گروه آزمايشيهوش بهرهنيانگيم

. هستند نفر34آزمايش

همآموزان دانش خط، موضوعات خطوط عمود بر هاي موازي، مثلث خط عمود منصف بر يك خط،
و متوازي االضالع را قائم الزاويه، ذوزنقه  جلسه از كتاب رياضي پايه چهارم آموزش13طي، مستطيل

.انددهيد

مآموزان دانش سنجش پيشرفت تحصيلي براي،آزمونپسو آزمونشيپ از ،شاهدهو از چك ليست
 براي،از چك ليست مشاهده تدريس. پيشرفت فرآيند تدريس استفاده شده استميزانيريگ اندازه براي

و سطوح يادگيري،به تدريسيمند عالقه،سنجش ميزان همكاري گروهي و طرح مسئله  توانايي حل
پنآموزان دانششناختي 20چك ليستيها مقولهتعداد. شده استليكرت استفادهيانهيگزج در طيف

. استمورد

و محتوايي، آزمون پيشرفت تحصيلي براي. استشده بررسي سئوال40با از نظر روايي صوري
 كارشناسان، معلمان، آن را در اختيار اساتيد علوم تربيتي،روايي صوري آزمون پيشرفت تحصيلي سنجش

و تاييد قرار شدهشي پايه چهارم استان آذربايجان غربي قرار دادهگروه آزماي . گرفته استو مورد بررسي
 پايه آموز دانش50روي به طور آزمايشي،و ضريب تشخيصسئواالت آزمون براي تعيين سطح دشواري

و ضريب تشخيص،. است شدهپنجم ابتدايي اجرا وردم56تعداد سئواالت پيش از تعيين سطح دشواري
و پس از آن از. مورد رسيده است40به،بوده كهو سئوا%30سئواالتي كه قدرت تشخيص آنها كمتر التي

از%40ازترنييپاآنها درجه دشواري   سئواالت ابزار پيشرفت تحصيلي. شده است حذف،بوده%60و باالتر
هاي داراي همبستگي باالو سئوال دو فرم متفاوت اجرا شده روي يك گروه نمونه در1براي تعيين پايايي

)80( .اند شده پذيرفته%

، معلمان ابتدايي، تعيين روايي صوري در اختيار اساتيد علوم تربيتييبرا،چك ليستيها مقوله
و تاييد و معلمان راهنما قرار گرفته براي سنجش ضريب پايايي. استشدهكارشناسان گروههاي آموزشي

 ساختار،در اين بخش. استشده استفاده)دو نفر مشاهده گر در يك كالس(ه چك ليست از روش مشاهد
:شودميئه ارا، آموزشي رياضي كه در اين تحقيق توليد شده استافزار نرمو ويژگيهاي

آن:2صفحه آغازين.1 و نويسنده و به عنوان اولين صفحه پردازدمي اين صفحه به معرفي نام برنامه
ب .گرددميئهامه ارارنقبل از صفحه اصلي

1. Reliability                             2. Splash Screen 
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درئشامل موضوعات اراصفحهنيا: صفحه اصلي.2 الزم به معلمان،يهاهيتوصو افزار نرمه شده
 كنندموضوع مورد نظر را انتخاب توانندمي در اين صفحه آموزان دانش.استو كاربران برنامه آموزان دانش

هم: شاملافزار نرم در اينه شدهئاراموضوعات.و به كار در زمينه مورد نظر بپردازند خط،خطوط عمود بر
و متوازي االضالعهاي موازي، مثلث قائم الزاويه، عمود منصف بر يك خط، خط . است ذوزنقه، مستطيل

ساز در پايين توانندمي در صورت نياز آموزان دانش مت راست باال از برنامه يا عالمت ضربدر موجود در
ش عالوندخارج  براي اجراي1مت منهاي موجود در سمت راست باال به صورت كوچك شده يا برنامه را با

و حل تمرين دنباليها برنامه .كنندجانبي مثل برنامه طراحي

بعد از صفحه اصلي كه شامل عناوين اصلي موضوعات برنامه: صفحه داخلي موضوعات برنامه.3
. وارد شودشمورد نظريهانهيزم همةبه تواندمي، كاربراست

 شده در مدلئهالت هر صفحه مبتني بر مراحل اراسئوا. استر موضوع شامل تعدادي سئواله
و طرح،ايجاد انگيزه، پيش سازمان دهنده:و شامل بخشهاياستپيشنهادي رساله  بيان اهداف درس

و و فعاليتهاي آموزشي، فهم و فعاليتها به صورت سئوال، اجراي هدفها موضوع فعاليت، تبديل اهداف
و ارايه  و توليد دانش و تكميلييها برنامهكاربرد .استترميمي

و بيان هدفهاي درس جديد  در آموزان دانش. است سئوال اول شامل ايجاد انگيزه، ارزشيابي تشخيصي
پا دهنديم شده پاسخئهگروه به سئواالت ارا  سئواالتئةهدف از ارا. شودمي شده يادداشتئهسخهاي اراو

درستيناسخهاي دقيق از طرف فراگيرانپئةفوق، ارا  نسبت به آموزان دانش، بلكه هدف ايجاد توجه
و ايجاد تفكر در آنها .ستهدفهاي درس

كه رودميو انتظار شوندميدهيپرس سئوالي از آنها با روش،درسازنيشيپيها دادهدر سئوال دوم
 ايجاد زمينه الزم در فراگيران براي تحقق هدفهاي سئواالت فوقئةهدف از ارا. به آنها پاسخ دهندفراگيران

بهبه، استدهنده سازمانپيش . گذشته خود مرتبط نماينديها افتهيطوري كه فراگيران اطالعات جديد را
ت و فراگيران انواع خطهايي را كه در سالشددوين در برنامه، قسمت خاصي با عنوان برنامه طراحي هايه

.كنندميحي گذشته آموخته اند، طرا

اي، مثاليبرا. است فوق افزار نرمخطوط عمود بر هم به عنوان بخشي از ، بخشن هدف سئوال سوم
. دهدمي را به مطالب جديد ارتباط آموزان دانشو اطالعات قبلي است ارزشيابي تشخيصي بوده

و پنج به مفهوم سازي خطوط عمود بر هم آموزان دانش از.پردازندمي در سئوال چهار در سئوال چهارم
و   به قرار دادن آدمكها كننده سرگرم در جريان يك فعاليت آموزان دانشيك محيط شبيه سازي استفاده شده

.پردازندميروي خطوط عمود بر هم

1. Minimize 
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در4سئوال:1شكل  آموزش رياضيافزار نرم موضوع خطوط عمود بر هم

و سئوال سئواالت مربو13و11،12در سئواالت با استفاده از محيط سه بعديياسهيمقاط به مسابقه
.رديپذميانجام 

در سئوال. شده استسئوال از فراگيران پرسيدههمو تعداديئة، يك فيلم تصويري ارا14در سئوال
بر. كه به حل تمرينات كتابي بپردازندشودميآموزان خواسته از دانشاست كه سئوال آخر 15  خطوط عمود

.شودمياجرا است كه در دو جلسه كتاب رياضي پايه چهارم52تا50 صفحاتبارةهم در

در:2كلش  آموزش رياضيافزار نرمصفحه اصلي تمرينات خط عمود بر هم
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نشانها افتهيو پردازدميگروهي فعاليتهاي بر افزايش گرايي سازنده افزار نرمفرضيه يك به بررسي تاثير
دركهدهند مي ميزان. ده استكرتشكيل گروه در كالس بيشتر از گروه گواه فعاليتنةيزم گروه آزمايش

و همكاري،همكاري گروهي در گروه آزمايش و گروه آزمايش همفكري  نسبت به گروه گواه باال بوده
خافزار نرمبيشتري را در كار با ا از .ستود نشان داده

كه فرصت داده شده به اعضاي گروه در گروه آزمايش نسبت دهدمي نتايج مربوط به سئوال سه نشان
 گروهين ثبت نظرات گروهها در فعاليتهايسئوال چهار به بررسي ميزا. به گروه گواه بسيار باال بوده است

روه آزمايش بيشتر از گروه گواه به ثبت ديدگاههاگآموزان دانشكه دهدمي نتايج اين سئوال نشان.پردازد مي
كه گروهها در گروه آزمايش با اعضايدندهميسئوال پنج نشانيها افتهي. اند پرداختهفعاليتهاي گروهيو 

و سپس با اعضاي گروههاي ديگر به تبادل اطالعات  ازدان پرداختهگروه و ميزان نتايج گروه آزمايش بيشتر
درانيم گروهها نشانگر باال بودن سطح رقابتانيمهمچنين بررسي ميزان رقابت.استگروه گواه  گروهها

و ميزان موفقيت در كار گروه آزمايش با توجه به اهميت شاخصهاي زما  به سئوال هفت.بوده استني
گآموزان دانش كه دهدمينتايج نشان. پردازدمي با معلم آموزان دانشبررسي ميزان همكاري واه بيشتر گروه

و فعاليت دارند سئوالهاي هشت تا يازده چك ليست به بررسي.از گروه آزمايش از معلم انتظار همكاري
بررسي سئوالهاي مربوط.پردازدمي بر افزايش انگيزه در فراگيران نسبت به درس گرايي سازنده افزار نرمتاثير 

 نسبت به گروه گواه،ه درس در گروه آزمايشبآموزان دانشكه ميزان عالقه دهدمي دو نشان به فرضيه
و نتايج اين سئوال نشانآموزان دانشهمچنين ميزان كنجكاوي. استزيادتر  در سئوال نهم بررسي شده

 از آموزان دانشپرسش.دندهمي گروه آزمايش بيشتر از گروه گواه كنجكاوي نشان آموزان دانشكه دهد مي
شاي نتايج سئوال. است به فرآيند تدريس آموزان دانشمنديههاي عالقخصكديگر به عنوان يكي ديگر از

 از يكديگر سئوال، هنگام تدريس،روه آزمايش بيشتر از گروه گواهگآموزان دانشكه دهدميفوق نشان 
و آن نشان دهنده باال بودن پردازدمي از معلم آموزان دانشسئوال يازده به بررسي ميزان پرسش. پرسند مي
. است از معلم در گروه آزمايش نسبت به گروه گواهآموزان دانشان سئوال ميز

و طرح مسئله در گرايي سازنده افزار نرم فرضيه سه به بررسي تاثير  آموزان دانش بر افزايش مهارت حل
 گواه به سئوال در گروه آزمايش نسبت به گروهآموزان دانشكه ميزان توجهدندهمينشانها افتهي.پردازد مي
كه دهدمينتايج تحقيق نشان. پردازدمي آموزان دانش فرضيه از طرفئة سئوال سيزده به بررسي ارااستباال

كه گروه دهدمينشانهاهميزان آزمون فرضي. است گروه آزمايش بيشتر از گروه گواهيهاهميزان فرضي
گيري وال پانزده به بررسي ميزان نتيجهسئ. استمندهعالقهاهآزمايش بيشتر از گروه گواه به آزمودن فرضي

 گروه آزمايش بيشتر آموزان دانشكهدندهميمشاهده نشانيهاهو يافت پردازدمي از حل مسئله آموزان دانش
از. اند گيري از حل مسئله پرداخته نتيجهاز گروه گواه به ميزان طرح مسئله در گروه آزمايش خيلي بيشتر

و خيلي كم برابر هاي گزينهوري كه در گروه آزمايشطبه، استگروه گواه   خيلي زياد، زياد، متوسط، كم
با1و3و4و4و1با .است3و10و0و0و0و در گروه گواه برابر
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 بر افزايش سطح يادگيري شناختي در فراگيران گرايي سازنده افزار نرم به بررسي تاثير3فرضيه
م17سئوال. پردازد مي  نشانها يافتهو پردازدمي به سئواالت ادراكي آموزان دانشيزان پاسخ به بررسي
 كه هر دهدمينتايج سئوال هيجده نشان. استها باالتر از گروه گواه دهند كه گروه آزمايش در جمع رتبه مي

تر از گروه ميزان توانايي گروه گواه باال، امادو گروه در زمينه پاسخ به سئواالت كاربردي در درجه باال بوده
و آموزان دانشبررسيِ ميزان پاسخ. استآزمايش   كه ميزان دهدميتحليل نشان به سئواالت تجزيه

و تحليل در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه بيشتر آموزان دانشدهي پاسخ . است به سئوالهاي تجزيه
و آن نشانگر به آخرين مرحله حيطه شناختي بلوم نيز در سئواآموزان دانشميزان پاسخ ل بيست بررسي شده

.است در هر دو گروه آموزان دانشبرابر بودن تعداد پاسخهاي

و نگرش آزمونپسو آزمون پيشآزمون پيشرفت تحصيلي به صورت  به سنجش ميزان دانش، توانش
در اين قسمت خالصه اي از نتايج توصيفي مربوط به سئواالت پيشرفت. پرداخته استآموزان دانش
و گواه ارايلتحص :شودميئةي در دو گروه آزمايش

با، مربوط به گروه آزمايشآزمون پيش در آموزان دانشميانگين نمره.1 و در گروه گواه برابر0588/3 برابر
دو. است)41/0( هر دو گروهانيمو اين نشانگر پايين بودن اختالف در است4722/3 با ميانگين اختالف

و6/14 با ميانگين، آزمونپسگروه در  با3/12 در گروه آزمايش الزم به ذكر. است4/2 در گروه گواه برابر
.است20است كه مقياس نمرات از عدد 

.است، باال)09266/10(در مقايسه با گروه گواه)59180/9( گروه آزمايش،آزمونپسواريانس.2

و حداكثر نمرات.3 19و5 برابر با گواهو در گروه20و8با گروه آزمايش برابر در آزمونپسحداقل
.استو اين نشانگر باال بودن سطح پيشرفت تحصيلي در گروه آزمايش بوده است

�	� # � :1$"�� 	 a.� 1"��� �_�]%�� ,�"� #:	lP ,�: 

1"����:��� 
���� ����� �����o] �:	�� ,�/�"2�=� #����� ����'.

3 ويتنيوماني يا آزمون2 مستقليت در مورد امكان استفاده از آزمون1 اسميرنوف–آزمون كولموگروف

و از آزمون يو استفاده است بودن جامعه نابهنجار به مفهوم، باشدمعناداراگر اين آزمون. كار مي رودهب
آز.شد مستقل در دو گروه استفاده خواهديت، از آزمون نباشد معنادار آزمونةاگر نتيج.شود مي مون نتيجه

نها داده كه توزيع دهدمي نشان5-2 اسميرنوف در جدول-كولموگروف   از آزمون غيردو بايستيبهنجار
ي معناداردر سطح)33/2( بيشتر از مقدار جدول)-265/3(ويمقدار زي آزمون. كرد استفادهويپارامتريك

و فرضية فرضي، بنابراين.است01/0 وجيوي آزمون معنادار. شودمي تحقيق پذيرفتهة صفر رد ودـ به مفهوم

1 Kolomogrov-Smirov Z          2. Independent- samples  t Test       3. U Mann-Whitney  
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1 خالصه نتايج فرضيه-1 جدول

765/1  اسميرنوف-كولموگروف

004/0 )دو دامنه(ي معنادار

ويمن ويتني 21

265/3- زِدمقدار

001/0 )دو دامنه(ي معنادار

گروهي در فرآيند تدريس فعاليتهاي دادنو انجام گرايي سازندهاي رايانه آموزشهاي ميان معنادارارتباط
از، استفاده از يادگيري مشاركتي)1994( ريوز پژوهشبقط. است و پرورش در حالبخشي  فرآيند آموزش

ازنةيزمدر) 1381(ي اين پژوهش با نتايج پژوهش شيخي فينيها يافته. رشد است  تشكيل گروههاي كمتر
و تبادل نظر با اعض5 و همچنين ايجاد ارتباط چشمي . اي گروه همخواني دارد نفر

فن سازندهبه بررسي ويژگيهاي يك كالس) 2001(1 فرگوسن واگرايي مبتني بر استفاده از  رايانهوري
انيم به ايجاد ارتباط گروهي گرايي سازنده كه كالس دهندميي اين تحقيق نشانها يافته. پرداخته است

او ميزانكنديم كمك آموزان دانش مي فعاليت گروهي را  الليموو،رهي كاينن ليپونن،.دهد فزايش
در)2001(2هاكاراينن و بحث هدايت شده در مدرسه مجازي به نتايجي بارة نيز تحليل زمينه هاي همكاري

 هيچ تفاوتيگروههاي دو يا سه نفر كه استفاده از اندهآنها دريافت. اند قيق دست يافتهمشابه با اين تح
بمعنادار گ شركتانيم كه ميزان تعامل در دهندميي تحقيق نشانها يافته.ردآو وجود نميه را روهي كنندگان

و همه شركت ام بسيار باال بوده .اند كانات مدرسه مجازي استفاده نمودهكنندگان از

1"���U:��� 
���� ����� ����� ���"���� 
� ,�"���� ��"c�� #����� ab�� ����'.

ت2 شمارهةفرضي  بر ميزان افزايش انگيزه در فراگيران نسبت به درس گرايي سازنده افزار نرماثير به بررسي
با-ي در آزمون كولموگرافمعنادارميزان. پردازد مي و نشان125/0 اسميرنف برابر  كه داده است بوده

ه شده مشاهديتمقدار. كرد در گروههاي مستقل استفادهيت از آزموندو بايبهنجار استها دادهتوزيع
%99اين نتيجه با فاصله اطمينان. است%1در سطح آلفاي)861/2( بيشتر از مقدار بحراني جدول)318/3(

رد استهمخواني داشته)347/1تا% 115( دو ميانگينانيمبراي اختالف و فرض شودميو فرضيه صفر
و گواهآزمونپس ميانگينانيمتحقيق مبني بر اختالف مقدار. گيردمي مورد تاييد قرار در گروه آزمايش

 كه آموزش از كندمي مشخصيتنتايج آزمون. شودمي پذيرفته004/0ي اين آزمون در سطح آلفاي معنادار
درسبب گرايي سازنده افزار نرمطريق و عالقه اي رايانه فراگيران نسبت به روش تدريس غير افزايش انگيزه
.شود مي

1. Ferguseon                                        2. Hakkarainen 
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2 خالصه نتايج فرضيه-2ل جدو

777/1  اسميرونوف-كولموگروف

125/0 )دو دامنه(ي معنادار

318/3  مستقليت

004/0  دو دامنه(ي معنادار

 درجه آزادي 19

و جان،بر اساس نظرات پين ب)2004(1كربت ي را در معناداركارگيري سئواالت شبيه ساز، تفاوته،
اي رايانهي اين پژوهش كه آموزشها يافتهو با كردهيش نسبت به گروه گواه ايجاد ميزان انگيزش گروه آزما

نينخستدر) 2002(2همچنين هيرومي.ست، همسوشودمي باال بردن رغبت در فراگيران سبب گرايي سازنده
دريو آن را به عنوان رويدادكنديممرحله آموزش از ايجاد انگيزه در فراگيران گفتگو مراحل همة مهم

ماساسي  در مذكوريها يافته.دآوريبه حساب  ايجاد انگيزه از طريق پرسشنةيزم با نتايج اين پژوهش
يا دانش درازآموزان از معلم و ايجاد كنجكاوي . انطباق داردآموزان دانش يكديگر

1"���F:��� ����� 
���� �����o][
�/� #����� 
�1B\O� d�_ 	 @L ����'.

با-ي آزمون كولموگروفمعنادارمقدار و نشان125/0 اسميرنوف در اين فرضيه برابر  كه داده است بوده
 مشاهده شدهيتمقدار. شود در گروههاي مستقل استفادهيت از آزموندو بايبهنجار استها دادهتوزيع

رد%5در سطح آلفاي)064/2( از مقدار بحراني جدول)124/2(  شودميبزرگتر است، بنابراين فرضيه صفر
و آزمايشدر)844/0تا0700/0(دو ميانگينانيمضيه تحقيق مبني بر اختالفو فر  نتايج گروه گواه

و طرحاي رايانههاي آموزشانيم كه دهدمي نشان3نتايج فرضيه. شودميپذيرفته و افزايش مهارت حل
. وجود داردمعناداريمسئله ارتباط

3 خالصه نتايج فرضيه-3 جدول

177/1 روف كولموگ –  اسميرونوف

125/0 )دو دامنه(ي معنادار

124/2  مستقليت

044/0 )دو دامنه(ي معنادار

 درجه آزادي 24

1. Pane, Corbett & John                                    2. Hirumi 
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و طرح مسئله، موازي با گرايي سازنده افزار نرم تاثير زمينةنتايج اين پژوهش در  در افزايش توانايي حل
كه) 1381(شيخي. است) 2002(و هيرومي) 2001(، فرگوسن)1381(ي شيخي فينيها يافته معتقد است

اس مبتني بر مشكلگرايي سازندهتلقي يادگيري در ديدگاه  فنمي) 2001(فرگوسن.تگشايي ورياگويد كه
ميآموزان دانشهاي اطالعات، توانايي و بر اساس طرح جاسپر، را در حل مسئله توسعه ي آموزان دانشبخشد

و حوادثِ حل مسا راميروهل پيچيده در موقعيتهاي جهان واقعي روبئكه با ماجراها شوند، مطالب درسي
در. عبارت از توليد دانش است) 2002(مرحله چهارم تدريس بر اساس نظرات هيرومي. آموزند بهتر مي

و مهارتهاي خود اقدام آموزان دانش،اين مرحله و گروهي به توليد دانش . كنندمي به صورت فردي

1"���H:��� 
���� ����� ����� o] ���"���� 
� ��K�%' ,�"���� e) #����� ����'.

با-ي آزمون كولموگروف معنادارمقدار و نشان015/0 اسميرنوف برابر ها دادهكه توزيع داده است بوده
ن باويمقدار زي آزمون.دكر استفادهوي از آزموندو بايستيبهنجار 65/1ارو از مقداست-518/2 برابر

 به سئواالت آموزان دانش كه ميزان پاسخ دادهنتايج نشان. تر است بيش05/0ي معنادارجدول در سطح
 معناداراين به مفهوم. استمراحل باالي حيطه شناختي در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه بيشتر بوده

.است رايانه در برابر آموزشهاي بدون گرايي سازندهاي رايانهبودن آموزش

و تريش كهاه نشان داد)2001(1دال و فعاليتهاي آموزان دانش،گرايي سازندههاي افزار نرمند  را با تجارب
و ادراككننديمروهداراي اهداف باز روب و اختراع مجدد مفاهيم و عميقو فرصت اكتشاف  بسيار پيچيده

كهها يافتهو اين كند را ممكن مي  افزايش سطح يادگيري سبب گرايي ازندهـس افزاررمـن با نتايج اين تحقيق
 در فرآيندديبا كه طرح سئوالهاكرددر تحقيق خود بررسي) 1381( شيخي. است، مرتبط شودميشناختي

و، تحليل، را به مراحل باالي حيطه شناختي يعني كاربردآموزان دانشتدريس طوري باشد كه  تركيب
كهها يافتهاينوكندارزشيابي تشويق  به آموزان دانشي ارتقاسبب گرايي سازنده افزار نرم با نتايج اين تحقيق

و جان،همچنين پين.، انطباق داردشودميمراحل باالي حيطه شناختي  افزار نرمدر طراحي) 2004( كربت
كهاه نشان داد،خود ساخته و ارتقا هاي پوياي شبيهافزار نرمئة اراانيمند گيران ارتباط سطح شناختي فرايساز

 كه از گرايي سازنده افزار نرمئة اراانيم معنادارياين امر با نتايج اين تحقيق كه ارتباط. وجود داردمعنادار
و توجه به سطوح باالي شناختي .شودمي مشاهده معنادار، ارتباط استقابليتهاي حل مسئله

4خالصه نتايج فرضيه-4 جدول

569/1 –كولموگروف ف اسميرونو

015/0 )دو دامنه(ي معنادار

500/36 ويمن ويتني

518/2- زِدمقدار

012/0 )دو دامنه(ي معنادار

1. Dale & Trish 
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و گواه در فرضيپسو آزمون پيش، وابستهتيخالصه آزمون:5جدول 5 شمارهةآزمون گروههاي آزمايش

)دو دامنه(ي معنادار درجه آزادي تي گروههاي تحقيق

-36/22 گروه آزمايش 33 000/0

-117/15 گروه گواه 35 000/0

1"���V:��� ����� 
���� ���"P 
� �����7#��� �B"*.; 7� �!�� ������.

پس آموزان گروه آزمايش در پيش ميزان پيشرفت تحصيلي دانشة به مقايس، وابستهيتآزمون و آزمون آزمون
%1در سـطح آلفـاي)750/2( ار بحراني جـدول بيشتر از مقد)-36/22( مشاهده شدهيتمقدار. پردازد مي

و فـرض تحقيـق مبنـي بـر اخـتالف است، بنابراين فرضيه صفر رد مي و ميـانگين پـيشانيـمشود آزمـون
 سـبباي بنـابراين روش تـدريس رايانـه. گيـرد مورد تاييد قرار مـي)-56/11( آزمون در گروه آزمايش پس

پس انگين پيشمية همچنين مقايس. است شدهپيشرفت تحصيلي و مي آزمون دهـد آزمون در گروه گواه نشان
در سطح آلفاي)750/2( در گروه گواه بيشتر از مقدار بحراني جدول)-117/15( مشاهده شدهيتكه مقدار 

مي1% و فرض تحقيق مبني بر اختالف است، بنابراين فرضيه صفر رد نتـايج)-792/8( ميـانگينانيـمشود
پس پيش و ميآزم آزمون .گيرد ون در گروه گواه مورد تاييد قرار

و گروه گواه از آزمون براي آزمون ميزان معناداري ميانگين پس  مـستقل در تـي آزمون در گروه آزمايش
مي5-7نتايج جدول. شود دو گروه استفاده مي در گـروه)136/3( مـشاهده شـده تـي دهد كه مقـدار نشان

رد. است%1در سطح آلفاي)66/2( آزمايش بيشتر از مقدار بحراني جدول  و شـودميبنابراين فرضيه صفر
 اسـت آموزان نسبت به آموزشهاي عـادي اي در پيشرفت تحصيلي دانش اين به مفهوم تاثير آموزشهاي رايانه

و ميچلينه و به بررسي كاربرد رايانه در ايجاد محيطهاي يـادگيري سـازنده) 2003(1افمن، گلدبرگ گرايـي
ت  و پيشرفت پرداخته اثرآن بر مي. اند ربيت كه اين پژوهش با اين سئوال شروع  هـا تا چه انـدازه رايانـه"شود

كنـد كـه نتايج مـشخص مـي."؟كنندگرايي به معلمان كمك توانند در ايجاد يك محيط يادگيري سازنده مي
و هـم در پيـشرفت تحـصيلي دانـش رايانه همچنـين. انـد آمـوزان مـوثر بـوده ها هم در روشـهاي تـدريس

فن آموز دانشمحيطهاي يادگيري"پژوهشِ و داراي گرايـي بـراي اجراي رويكردهاي سازنده،وري باالا محور
و يادگيري   تحـصيالتةاي در موقعيـت ويـژ وري رايانـهابه كاربرد آموزش فنـ) 2002هيرومي،("تدريس

 در يـادگيري چگـونگي،لدهنـد كـه مـد هاي حاصل از آزمون عملي نشان مـي داده. تكميلي پرداخته است
و تلفيق فن وااستفاده و پيشرفت تحصيلي فراگيران موثر مربيان مستقلِِتيتربوري و اسـت استفاده از رايانه

 پيـشرفت تحـصيلي سـبب گرايـي اي سـازنده هاي اين پژوهش كه آمـوزش رايانـه نتايج تحقيق فوق با يافته
.شود، همخواني دارد فراگيران مي

1. Huffman, Goldberg & Michlin 
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پستيآزمون خالصه:6جدول و گواه در فرضيه شماره مستقل 5آزمون گروههاي آزمايش

tدو دامنه( معناداري درجه آزادي مستقل(

136/3 68 003/0

وآنها براي تدريس. كنندميهاي گوناگوني را در مدارس بازي نقشها رايانهنيز) 1991( از نظر بكر
فنو همچنيمطالب دشوارةمطالعتسهيل زآموزان دانشرصتهايي براي در ايجاد فن در يورامينه استفاده از
ويمكمك .هستنداي مدرسه براي اجراي تكاليف سودمندي ابزارهايكنند

و فرآيند تدريس، توجه گرايي سازندهاي رايانههاي با توجه به تاثير آموزش  بر توسعه پيشرفت تحصيلي
نش فرضيه.تبه چند نكته حايز اهميت اس كه كه دهندميان هاي پژوهش  براي فرآيند تدريس ضرورت دارد

از. شوداستفاده گرايي سازندههاي آموزشي افزار نرماز فعال با توجه به اينكه فرآيند گروهي به عنوان يكي
از است شدهدر نظر گرفته افزار نرمعوامل اثرگذار در الگوي اين   در افزايشيا رايانههاي افزار نرم، استفاده

به. شودميايي گروهي توصيه فعاليته ، كار گرايي سازنده غير پوزيتويستي ديدگاه نگرشهمچنين با توجه
بايم توصيهزيناين زمينه گرِِروي الگوهاي دي و هاي ديگري نيز با توجه به الگوي اين مقاله افزار نرمديشود

و دورهبرا و آزمايشي كليه دروس دوره ابتدايي .شوندهاي ديگر تدوين

 شده طراحي گرايي سازنده آموزش رياضي ابتدايي بر اساس رويكرد افزار نرم در اين مقاله،،ه طور كليب
 افزار نرمنتايج اين پژوهش نشانگر اثربخشي.ه است مورد سنجش قرار گرفتافزار نرمو ميزان اثر بخشي

.است آموزان دانشطراحي شده بر ميزان پيشرفت تحصيلي

�%p�� 

اِستوتُ.ا.ژ،دوژونج،.يوبيلد.اي،بروور از،)الكترونيكي(به سوي يادگيري بر خط ). 2001(ژ.و،و  گذر
آ و راهبردهاي ارتباطي و بازرگان،ترجمه مشايخ.نتدريس سنتي موسسه: تهران). 1383( علي، فريده

.انتشارات آگاه

. انتشارات انزلي:روميها. آموزش رياضي در دبستان). در دست انتشار( مصطفي،شيخ زاده

شن).1381( علي اكبر،شيخي فيني : تهران. يادگيري-و داللتهاي ياددهيگرايي سازندهاسي مباني معرفت
.دانشكده علوم انساني.دانشگاه تربيت مدرس

ا پايان. يادگيري-دهي در راهبردهاي يادرايانهي نقش ررسب) 1368( عليرضا،عصاره . رشدنامه كارشناسي
.علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهرانكده دانش
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