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 بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان پسر چهارم دبستان
 

 faride_nasiri@ymail.com، ، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشینصیری ، دبستان شهید قزوهی شهرستان سمنان فریده

، د مدیریت آموزشیکارشناسی ارش ،خیرخواهان، دبستان شهید قزوهی شهرستان سمنان سمانه
kheirkhahan61@gmail.com 

 mahboobeh.chatri@yahoo.com،، کارشناسی شیمی محضچتری، دبستان شهید قزوهی شهرستان سمنان محبوبه

 چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر استفاده از فناوری اطالعات برعملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان پسر چهارم دبستان 

نفر از آن ها با روش تصادفی  06بوده که 49-49آن کلیه دانش آموزان پسر چهارم دبستان شهرسمنان در سال  است.جامعه آماری

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در گروه آزمایش -چند مرحله ای انتخاب شدند.پژوهش از نوع شبه آزمایشی پیش آزمون

د. آزمون های استفاده شده در پژوهش از روایی محتوایی و صوری تدریس با فناوری نوین و در گروه کنترل بدون آن انجام ش

مستقل تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین یادگیری Tو آزمون   spss22برخوردار است.داده ها با 78/6وضریب پایایی

های اطالعات بر عملکرد آنها  دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشته و استفاده از فناوری

 اثر دارد.

 عملکرد ،فناوری اطالعات، یادگیری، کلید واژه ها : حل مسئله

 

 مقدمه:

جهت ، طالعاتیاشبکه جهانی ن ر شدـگیافرت واـتباطت واراـطالعناوری اف آوریکم توسعه شگفتو بیست ن قری یژگیهااز و

ن ارائه مکاو امعرفی در یک جهت ناوری از ین فامی باشد .نقش ب وـمطلن  اـطمینابا  ت یه خدمادر اراکیفیت و یش سرعت افزا

د  وـموجی  دهاـینآه  فرـبن  یگر سرعت بخشیدی دسوو از ست ده انبور نها قابل تصوای آجران ـیاز  ایش ـه  پـوین  کـنت  خدما

 (9974صالحی و حاجی زاده ، ت.)ـسده  اکرا ی پیدـتجل

اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطالعات، دچار امروزه فناوری اطالعات، نقش 

ع ـق.در واند ار داده اتحت تأثیر قررا تربیت و تعلیم ی هامنظااره هموناوری فزه حوت تحوالتحول اساسی شده، حوزه آموزش است. 

ناوری فت سایه تحوال، در کهد کرره شازه ای اتای ظرفیتهاده از تفاسابه ان  تربیت میتوو تعلیم و پیشری هامنظای شاخصهااز 

صل این از اکه را تربیت و تعلیم ی هامنظاد و یابی نموه ارزندزاـسو  مثبت ی مراباید ی را ین نقش تأثیرپذیراست .بنابره اشدد یجاا

 (9946عنایتی و همکاران ،نست.)ا داپسگر، واتبعیت نمیکنند

ده از ستفا.است اتغییر ل حادر ز    ـنیی  گیرداـیو  یس ردـد  تـینآتغییرند . فرل حادر نش به سرعت ت و داعاطالوز، امری انیادر د

ی و در  گیردیای شانسهاش گسترزش، موآد منجر به توسعه کیفیت ـنای توـمارس همانند مدیریت مدت ، طالعاآوری افن 

ابی  ـت  یـسسبب  دد ـنای  توـمزش  موت در آتباطات و ارطالعاآوری ان فده از ستفااتأکید بر د . وـشزش  وـمدن  آوـبس  ترـسد

 (960، 0696در جهان امروزی شود .)آدیمی و اواللیه، مؤثر د عملکرای برز نیارد موی هارتمهاو نش ، داهـب

رن مع مداجوه هنددل  تشکیای زــجاز ای ــه یکــت بــساته ــنسااهی توــکوتن اــمزی ــطت در اــتباطت واراــطالعفناوری ا

ت و طالعاناوری افدن، درك کرب حساو نوشتن ن، دـناخوازات وـه مـها بروـکشری از بسیادر که ای گونه د،  به تبدیل شو
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ورش و پرزش و موی آهسته مرکزاز بخشی ان به عنوت تباطات و ارطالعاناوری اه فـاهیم پایـمفو ا ـهمهارت تسلط بر ت وتباطاار

 (9977قرار گرفته است.)دانیل، بیتا، به نقل از غفاری توجه  رد مع مواین جواتعلیم  وتربیت  

یش افزی را اگیردیاو یس رکیفیت تدت، اــتباطت و اراــطالعده از فناوری اتفاــساه ــکد دارد وــجع واــجمان ــیا

 (0696کفاش و همکاران،هد)دمی

و ش ـنداعه  ـتوسآن در  أثیر ـش  تـنقو  ت ـسی درس  ااـهس الـکدر  مل تغییر اعواز یکی ت تباطات و اراـطالعفناوری ا   

، 9974سلیمانپور و همکاران، ت.) ــساذیر ــناپرنکای ارــمار ــر حاضــعصی در گیرداــر یــمدر اریع ــتسو هیل ــتسد اــیجا

78) 

یند افره در کنندم اساسی و تعیین ر گایگی دسواز حل مسئله میباشد. ی هارت مهای یاضی  توسعه زش رموآمهم اف هدیکی از ا 

ح ایده یا نظری است که می تواند به معنی  طرزی ست . حدسیه ساه امنطقی توسط حل کنندی هاحدس حل مسئله ساخت 

 (9470درست باشد.)بل ،

؛  نهای آگیرربکاو دهی مانزسا؛  نشیداخایر و ذلیه اد اوبسیج موو شامل : جلب ه ای تنیددر هم  یند افررا ( حل مسئله 9491پولیا)

د تجزیه مجدر آن؛ کمکی یا  ساختاای جزدن اضافه کرامرتبط تکمیل مسئله با جدید، مطالب و شنا آعناصر دآوری به یاو تشخیص 

 آن ها می داند.ترکیب آن و مسئله به عناصر 

ره متوسطه در درس مطالعات ( در بررسی تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو0690آدیمی)

 .اجتماعی  به این نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر تأثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی در این درس ندارد

ـناوری  امپیوتر فـک کـبه  کمزش موآسی تأثیر ربیرستانی به برزان دموآنشدابین ( در پژوهش خود در 0696اوسو و همکاران )

که با ل کنتروه رـگن وـمآزس ـپه رـه  نمـکن داد  اـختند. نتایج  نشدایستشناسی پری درس زگیردابر یت تباطات و اراـطالعا

رت صوی گیردیش یاافزامایش نیز وه آزگردر د ـر  چنـهد . وـمایش بوه آزگرن موآزپسه نمراز یدند بهتر زش دموآسنتی ی هاروش

 به پیش آزمون گرفته بودند. ی نسبترـبهته  رـنمد  خون موآزپس در نها د و آپذیرفته بو

( به بررسی نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات در بهبود فر آیند یادگیری در مدارس ابتدایی و متوسطه 0696سانجرا  و گنجالز)

پرداخته و نشان دادند که گسترش فن آوری اطالعات در آموزش، به نفع فرآیند آموزش و یادگیری است و سهم فن آوری اطالعات 

بهبود فر آیند تدریس و یادگیری در مدارس باالست و فن آوری به عنوان نوآوری محسوب می شود و برای رسیدن به باالترین در 

سطح فناوری اطالعات یک مدرسه، نه تنها به نوسازی ابزار تکنولوژیکی؛بلکه به ایجاد تغییر در مدلهای تدریس و هم چنین نقش 

 معلم نیاز است.

رد موزان را موآنش  ی داگیردتسهیل یازش و مودر آشی زموآک ـایل کمـساد و وموده از ستفا( ا9470ن)وسالمرك و تحقیق کال

حی منظم اهمچنین بر طرو ست  ن   انشازان را موداده آنش ی داگیرداــیش یازــفدر اا ــنهآأثیر ــتار داده و رــی قــسربر

 ده است.تأکید کرزش موآ

آوری ا فن ده از ستفاان ازـمین  اـمیداری  یـه  معنـبط،  راطهـع  متوسـمقطد در ش خوهوپژ( در 9946ستاری و محمدی )

 د.ـع  یافتنـن  مقطـیزان  اوـمآش ـندایلی  ـت  تحصـموفقیت و  اـتباطت و  اراـطالع

ت در تباطات و ارطالعاا آوریفن را در ارتباط با تاثیر کاربرد یی ابتدن دوره امعلماه یدگا( در پژوهشی، د9974ضامنی وکاردان )   

ت ـتثبیش،  رـر  نگـتغییآوری در  ن ـن  فـید  ابررکان، ناه آیدگااز دیافتند که و درند قرار دادسی ربررد یاضی موی درس رگیردیا

 دارد.أثیر ــی تــیاضل درس راــفعی گیرداــت یــنهایل و قدرت خالقیت و در تدالــسرت ااـمه،  یـسدرب  ـمطالاری  دـپایو  
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یس رتدو روش  ی ـشزموی  آهاارفزم  اکمک نرران به به همکازش موآمقایسه ف هشی با هدوپژدر (نیز 9974صفاریان و همکاران )

ی هاارفزنتیجه رسیدند که استفاده از نرم این ابه ؛ ندم دادنجاایی ابتدامقطع رم پایه چهادر یاضی که ی درس رگیردسنتی بر یا

 پیشرفت تحصیلی بهتر باشند .ن موای در آزل مالحظهـقابر  وـطه سبب شدای سانهرشی چندزموآ

ه زــنگیایش ازــفت در ااــتباطت و اراــطالعآوری ان ــفد برراــأثیر کــت( نیز موید 9974نتایج پژوهش دایی زاده و همکاران)

رفت ـپیشع وـمجمو در   یـسات  دررـیش  نمازـف،  ایـهشوه پژـحیروت ـتقویی،  پرسش گررت اــمهءا ــتق، اریلیــتحص

ل و رشته های دـپسر با  معو ختر زان دموآنشدابین اری در ثرگذاین د .امقطع متوسطه بوم سول سازان موآنشدایلی ـتحص

 مختلف یکسان بوده است.

آموزان لذا پژوهشگران در پژوهش حاضر، مقطع ابتدایی  و درس ریاضی را به دلیل اهمیت و نقش پایه ای آن در یادگیری دانش 

استفاده از فناوری نوین بر روند حل مسئله دانش آموزان پسرچهارم دبستان تاثیر انتخاب کردند و بر آن شدند تا دریابند که آیا 

 دارد؟

 روش پژوهش

ی آماری این پژوهش را آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعهآزمون و پسنیمه  آزمایشی  از نوع پیشیک مطالعه  پژوهش، ین ا

نفر از آن ها به  06اند که تعداد تشکیل داده 49 -49آموزان پسر چهارم دبستان شهرستان سمنان در سال تحصیلی ی دانشکلیه

ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا  جهت اطمینان از همگن بودن گیری تصادفی چند مرحلهروش نمونه

.و راهبردهای حل مسئله در مدت سه ماه با استفاده از فناوری نوین به گروه آزمایش و بدون عمل آمدآزمون بهدو گروه پیش

ها جمع آوری از هر دو گروه پس آزمونی گرفته و دادهاستفاده از آن به گروه کنترل آموزش داده شد.پس از انجام آموزش،مجدداً 

ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.آزمون مورد استفاده در این پژوهش از روایی محتوایی و صوری برخوردار بوده و دارای ضریب 

 /. یوده است.78پایایی آلفای کرونباخ 

 ها   تجزیه و تحلیل داده

 مستقل استفاده شد.  tاستفاده و جهت مقایسه نمرات دو گروه از آزمون spss22ها از داده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل

 گروه
 تعداد

N 

 میانگین

Mean 

 انحراف معیار

Std. Deviation 

خطای استاندارد 

 میانگین

Std. Error Mean 

 گواه پیش آزمون
96 19/9 898/9 999/6 

 009/6 009/9 18/9 96 آزمایش

 گواه پس آزمون
96 48/9 916/9 001/6 

 908/6 846/9 98/0 96 آزمایش

 های مربوط به دو گروهآماره

 

 آزمون  tبرابری میانگین ها  آزمون لوین

معیار  آماره معیار   آماره خطای استاندارد  میانگین  فاصله اطمینان 95%
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f 

تصمیم 

برابری 

 واریانس ها

. 

 
t 

 

درجه 

 آزادی

 
 

تصمیم 

برابری 

 میانگین

 

 اختالفات

 
 

 اختالفات

 

 
 

 باال پایین

 پیش آزمون

با فرض برابری 

 واریانس ها
199/9 601/6 -.678 17 164/6 099/6 919/6 986/6- 498/6 

با فرض نا برابری 

 واریانس ها
  -.678 016/18 164/6 099/6 919/6 986/6 - 498/6 

 پس آزمون

با فرض برابری 

 واریانس ها
790/9 979/6 -9.907 17 660/6 966/9- 909/6 090/0- 117/6- 

با فرض نا برابری 

 واریانس ها
  -9.907 148/11 660/6 966/9- 909/6 090/0- 118/6- 

 آزمون جدول  tمستقل  

دست به  tدرصد مقدار41آزمون تحلیل شد. به این ترتیب با سطح اطمینان ابتدا جهت تعیین همسان بودن دو گروه، نمرات پیش

باشد که بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت می 164/6و سطح معناداری   17با درجه آزادی  -78/6 آمده 

 معناداری وجود ندارد و دو گروه تقریباً همگن هستند.

رار گرفت. به مستقل مورد بررسی ق tآزمون دو گروه با آزمون جهت بررسی فرضیه پژوهش، پس از وارد کردن مداخله، نمرات پس

باشد که بیانگر تفاوت معناداری بین دو می 660/6و سطح معناداری  -907/9برابر  tدرصد مقدار  41این ترتیب با سطح اطمینان 

استفاده از فناوری نوین درصد فرضیه اصلی پژوهش را مبنی بر موثرتر بودن  41دست آمده  با اطمینان  باشد. لذا  نتایج بهگروه می

 کند .تایید مییری دانش آموزان پسر چهارم دبستان در حل مسئله را  بر یادگ

 

 گیریبحث و نتیجه

می باشد . اثر استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد حل مسئله دانش آموزان پسر چهارم دبستان هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 

داری بین یادگیری دو گروه آزمایش و کنترل در حل مسئله دست آمده در این پژوهش حاکی ازآن است که تفاوت معنینتایج به

وجود داشته و گروهی که با استفاده از فناوری اطالعات این مفهوم را فرا گرفته بودند نسبت به گروهی که بدون استفاده از  این 

 دهد . ایید قرار میابزارآموزش دیده بودند، عملکرد بسیار بهتری را داشتندواین نتیجه فرضیه پژوهش ما را مورد ت

با وجودی که در بررسی پیشینه پژوهش موردی که عیناً مشابه پژوهش حاضر بوده باشد، یافت نشد، اما؛ موارد متعددی از پژوهشها 

در ارتباط با تأثیر فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، یادگیری و پیشرفت و موفقیت تحصیلی وجود دارد که با نتایج پژوهش 

 ر هم خوانی دارد.حاض

دایی ، ( 9974(، ضامنی وکاردان )9946(،ستاری و محمدی )9470ن )سالمورك و کالهای نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

(،  9974غالمی کیادهی ) (،  9974صفاریان وهمکاران ) (،  0696سانجرا  و گنجالز) (9980ن)ناسخیا( ، 9974زاده و همکاران)

 مغایرت داشته و هم راستا نمی باشد .(  0690آدیمی )  و( 0696اوسو  و همکاران) تایج  پژوهشباشد و با نهم سو می
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های انجام شده ، استفاده از فناوری نوین  با توجه به این که یادگیری این مفهوم بسیار اهمیت داشته و با توجه به نتایج پژوهش

ای افزایش دهد، بنابراین ، می بایست به صورت قابل مالحظهرد آنان را بهآموزان را را برطرف کرده و عملکتواند مشکالت دانشمی

طور علمی و با برنامه ریزی دقیق و مدونی به سمت استفاده گسترده از این فن آوری در امر آموزش حرکت کرد و معلمین در 

 ی اصلی کار خود قرار دهند.های خود این روش تدریس را سرلوحهآموزش

 پیشنهادات

آن جایی که این پژوهش در حجم و نمونه ی کوچکی  انجام شده است ، پیشنهاد می شود این پژوهش در قالب گروه های از 

 بزرگتر و با حجم نمونه بیشتر صورت پذیرد.

 از آن جایی که تمامی آزمودنی ها در این مطالعه از جمعیت پسران انتخاب شدند، پیشنهاد می شود که  در  پژوهش  دیگر تاثیر

 این متغیر در دختران چهارم دبستان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به این که در پژوهش حاضر تنها میزان یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی مورد توجه قرار گرفته بود، پیشنهاد می  

ری مباحث سایر کتب نیز  مورد بررسی شود به منظور بررسی تاثیر این متغیر در یادگیری دانش آموزان، اثر این متغیر  در یادگی

 قرار گیرد .

با توجه به تاثیر فناوری نوین و اهمیت آن در دنیای امروزی پیشنهاد می شود موانع استفاده از آن در مدارس مورد بررسی و 

 پژوهش قرار گیرد .
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