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 ایران تهران، ،برنامه ریزی درسي گروه تربیتي، علوم و روانشناسي دانشكده جنوب، تهران واحد اسالمي، آزاد دانشگاه
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 زهرا طالب

 ایران تهران، ،برنامه ریزی درسي گروه تربیتي، علوم و روانشناسي دانشكده جنوب، تهران واحد ي،اسالم آزاد دانشگاه

 

 

 
 چکیده

 در نویني رویكرد عنوان به را الكترونیكي یادگیری ها،داده فناوری از پرورش و آموزش تاثیرپذیری

 به محتوا طراحي و آموزش، هایسبک مستقل، یادگیری هایفرصت که است ساخته مطرح یادگیری

 سوم پارسي واژگان یادگیری افزایشبه  پژوهش این رو، این از. است آورده فراهم را گوناگون هایشیوه

پرداخته است. این پژوهش دارای یک جامعه آماری شامل  انكي الیتنر جعبه افزار نرم توسط دبستان

 روش گیری، نمونه روش. باشدمي 49-49 تحصیلي سال تهران استان دبستان سوم دوره آموزان دانش

 .باشدمي دختر آموز دانش( نفر 92 مجموع) نفره 02 کالس دو شامل که باشدمي ایخوشه تصادفي

فراهم آورده است. استفاده از  ساخته محقق آزمون اعتبار صدم پنج و هشتادبا مقدار  کرونباخ آلفای

تامین شده است. داده  آزمون سواالت يروایپرسش های موجود دبستان و نظر آموزگاران سوم دبستان 

 از حاکي نتایج کههای بدست آمده از آزمون های گرفته شده با روش تي تست مورد ارزیابي قرار گرفتند 

 .باشدمي ها فرضیه تایید

 

 یادگیری، نرم افزار انكي، واژگان پارسي.واژگان كلیدی: 
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 مقدمه

ای گسترده فناوری آموزشي، این واژه عموما برای استفاده از فناوری در یادگیری، با حیطه های فناوری یادگیری وهمراه با واژه

رود. آن هم چنین از شد، به کار مياستفاده مي 0492تر از آموزش مبتني بر کامپیوتر یا آموزش به کمک که در دهه ی 

باشد. در واقع ي بر وب برمیگردند، گسترده تر ميیا آموزش بر خط که معموال به یادگیری مبتن 0های یادگیری بر خطواژه

شود. در عرصه گیرد، ولي به هیچ وجه به آن محدود نميهرچند یادگیری الكترونیكي از فناوری شبكه گسترده جهاني بهره مي

ه دور، بازآموزی، آموزش الكترونیكي، عالوه بر آموزش بر مبنای وب، آموزش غیرحضوری، آموزش از راه دور، تعلیم و تربیت از را

های سیار استفاده توانند مطرح شوند. الزم به ذکر است در مواردی ک فناوریخودآموزی و آموزش بر مبنای رایانه نیز مي

 رایج تر است.  0شوند، استفاده از واژه ی یادگیری سیارمي

تواند در پذیر مناسب است، اما هم چنین مياگرچه یادگیری الكترونیكي ماهیتا برای یادگیری از راه دور و یادگیری انعطاف 

 شود نیز به کار رود. به طور رایج استفاده مي 9، جایي که واژه یادگیری ترکیبي3ارتباط با تدریس چهره به چهره

ل ضروری است. این امر، اصوالً با تغییر بنیادی فعا و نوینهای های تفكر و یادگیری، از طریق روشامروزه آموزش مهارت

 شود. های آموزش و یادگیری در مراکز آموزشي میسر ميشرو

ها، در آموزش و یادگیری ایهای جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته به آن، به خصوص چند رسانهکاربرد صحیح فناوری

 کنند. اهمیت بسزایي دارد و به بهبود فرایند یاددهي و یادگیری کمک مي

های درس در کشورهای پیشرفته باعث شده است که رابطه معلم و شاگرد یا متعامل به کالسای از آموزش دو سویه نفوذ گونه

از اساس دگرگون شود و معلمان به جای ایفای نقش یک معلم کامالً آگاه، در نقش یک راهنما ظاهر شوند. در این وضعیت، 

راهنمایي معلم و با توجه به نقاط ضعف و قوت  کنند بلكه مشتاقانه بادانش پژوه دیگر به صورت یک گیرنده منفعل عمل نمي

توان مسئولیت بیشتر یا کمتری از معلم کنند البته بسته به شرایط سني و ذهني فراگیر ميخویش مسیر یادگیری را تعیین مي

او در مرحله خواست. بدین ترتیب کامپیوتر با طرح پیشنهادی در هر مرحله از تعلیم، فراگیر را به مرحله بعدی یا حتي توقف 

کنند. با واگذاری ارزشیابي کار فراگیر به کامپیوتر، معلم اکنون بیشتر شبیه تكنولوژیست آموزشي عمل فعلي محدود مي

های درسي های آموزشي، بیشتر به تولید و تدوین برنامهای ویژه تهیه برنامهافزارهای چند رسانهکنند که با استفاده از نرممي

تواند حواس گوناگون را همزمان در ای ميآموزش به کمک رایانه با قابلیت چند رسانه(. 0399ف و بیرانوند، )صیپردازد خود مي

( 0334)عالمي، های متفاوت، محیط مطلوب یادگیری ایجاد نماید فرآیند تجربة چند حسي به کار گیرد و برای افراد با ویژگي

و تصویری وبه وسیله حس بینایي انجام خواهد شد. در صورتي که تنها درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری  39بطوریكه 

درصد، بویایي و  6گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایي درصد یادگیری از طریق حس شنوایي وسایل صوتي انجام مي03

)دلف عچرش، نمایند مي درصد در حافظه یادگیری تأثیر دارند و فرآیند یادگیری کامل را متأثر و اثر بخش 3چشایي هر کدام 

توان دهد. در مجموع ميها ميها امكان برقراری تعامل و دادن بازخورد به عملكردهای کاربر را به آنایچند رسانه(. 0394

های یادگیری ای در آموزش برای تشویق مهارتافزارهای چندرسانهنتیجه گرفت که این نكته مورد اجماع نسبي است که نرم

ای، مجالي برای فراگیران فراهم ساخته است، تا فعاالنه دانش به وجود قابلیت فوق متني فضای شبكه»ستقل و بلندمدت و م

 (. 0390)عطاران، آورند 

با ، یفناور شرفتیهوشمند برده است. با پ لیهای موبايها و گوش انهیبه را اهیتخته س یآموزش را از رو، یتكنولوژ شرفتیپ
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 لیجهت تسه یاریهای بسشوند. امروزه، برنامهبهتر برخوردار مي تیفیاز آموزش با ک یشتریب رندگانیادگیکمتر  اریبس نهیهز

بر  يهای مبتنها برنامهترین آناز معروف يكیاند که و ساخته شده يطراح لیموبا ندهای هوشميگوش یآموزش برا ندیفرآ

جهت استفاده در  يكیالكترون یمحتوا دیو تول يپژوهش، قصد طراح نیباشد. در امي تنریمعروف به جعبه ال "حافظه شیافزا"

باشد. از مي دبستانسوم  يزبان پارس واژگان یریادگی شیجهت افزا فنیو آ دیعامل اندرو ستمیس یهای هوشمند دارايگوش

 یهوشمند دارا لیهای موبايگوش لهیباشد به وسيبرخط م ریغ یریادگیپژوهش حاضر که از نوع  يكیالكترون یریادگیرو،  نیا

 . ردیگانجام مي فنیآ ای دیعامل اندرو ستمیس

به طور  تنریشده توسط نرم افزار جعبه ال دیتول یاستفاده از محتوا ایشود که آمطرح مي قیتحق نیدر ا يسوال اصل نیا حال

در حوزه  یتجربه نظر ر؟یخ ای باشددانش آموزان است موفق مي یریادگیهدف مدرسه که همانا  نیدر کمک به اول ياساس

 يدر نمونه مورد بررس كردیرو نیکاربرد ا يعمل جی؟ و نتادیگشاما مي یبه رو كردیور نیدرباره کاربرد ا یچه چشم انداز يجهان

 ما چگونه است؟

 ورود تجربه رسيبر به الكترونیكي محتوای تولید و طراحي زمینه در نظری ادبیات بر مروری ارائه بر افزون تحقیق این اهداف

 محتوای تولید و طراحي کاربرد همچنین،. پردازدمي نیز ایران پرورش و آموزش به الكترونیكي محتوای تولید و طراحي

 محتوای تولید و طراحي پژوهش، این مهم هاینوآوری. دهدمي قرار تحقیق و بررسي مورد را آمورزش در الكترونیكي

 این مهم دیگر نوآوری از ابتدایي دوره در الیتنر جعبه افزار نرم از استفاده که باشدمي ارسيپ واژگان یادگیری جهت الكترونیكي

 .رودمي بشمار نیز پژوهش
 

 روش تحقیق
 زمینه این در را خود نظر که شودمي خواسته پارسي آموزگاران از نفر 9 از پارسي کتاب محتوای با آزمون سواالت روایي برای

 حاضر پژوهش آماری جامعه. باشدمي صدم 99 که است شده تعیین کرونباخ آلفای ضریب محاسبه با نیز نآ اعتبار. کنند بیان

 تشكیل 49-49 سال در تهران استان کهریزک پرورش و آموزش عادی مدارس ابتدایي سوم پایة دختر آموزان دانشتمامي را

 گانه سه نواحي میان از که ترتیب این به شود؛مي استفاده ایخوشه تصادفي گیری نمونه روش از نمونه انتخاب برای .دهندمي

 انتخاب تصادفي صورت به مدرسه یک باز ناحیه، این ابتدایي مدارس بین از آنگاه شد، خواهد انتخاب تصادفي طور به ناحیه یک

 ایگونه به پردازدمي بتدایيا سوم پارسي واژگان یادگیری جهت الكترونیكي محتوای تولید و طراحي به ابتدا پژوهشگر. گرددمي

 ها نمونه همه که انتخابي گروه به شده تولید محتوای سپس،. باشدمي متن و تصویر صدا، دارای شده تولید محتوای این که

 گروه به افزار نرم با کار ی طریقه. شودمي داده نصب جهت باشندمي آگاه آن استفاده از و باشندمي هوشمند هایگوشي دارای

 با نتایج و شودمي گرفته آزمون هاآن از پنج هفته در افزار نرم از آزمایش گروه استفاده از پس. شودمي داده توضیح مایشآز

  .باشدمي سوال 02 شامل ساخته محقق آزمون که باشید داشته توجه. شودمي سنجیده گواه گروه

 

  یافته ها
 آمار توصیفی یادگیری

توان مشاهده نمود که میانگین نمره پیش آزمون دو گروه گواه و آزمایش به نسبت برابر مي 0و  0های و شكل 0از جدول 

توان گفت که این دو گروه مناسب برای سنجش روش پیشنهادی باشند و تفاوت فاحشي بین دو گروه نیست به طوریكه ميمي

باشد و میانگین گروه گواه در مي 99. 00مایش باشند. در نمونه مورد تحقیق محقق میانگین گروه آزآموزش و روش سنتي مي

بینیم تفاوت باشد و تفاوت میانگین را ميمي 29/2 <0است که  29/2ها باشد که اختالف میانگین آنمي 99. 00آزمون 

 میانگین معنادار نیست. 
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شود که در ل صحبت ميدر مورد واریانس )مجذور انحراف معیار( که از میزان گسترش و پراکندگي اعداد نسبت به معد

شود اعداد های دوره دبستان چون تعداد اعداد به سمت زیاد است و هم چنین دانش آموز ضعیف هم در کالس پیدا ميآزمون

 شود. بیشتر از یک زیاد مي

کنند. ولي به هر صورت دو گروه انتخاب شده همگن هستند و میانگین و انحراف معیارهای نزدیک به هم این مساله را ثابت مي

 باشد. ( بیشتر مي3. 06( از میانگین نمرات پس آزمون گروه گواه )9. 03میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش )

 باشد بنابراین توزیع نرمال وجود دارد. مي -0و  0، چون چولیگي بین 0با توجه به جدول 

 
 : نمرات بدست آمده0جدول  

 02 04 09 03 06 09 09 03 00 00 02 4 9 3 6 9 9 3 0 0 دانش آموز

نمره پیش آزمون 

 گروه آزمایش
00 00 00 00 02 02 03 00 00 03 00 03 02 02 02 00 00 02 03 00 

 02 04 09 03 06 09 09 03 00 00 02 4 9 3 6 9 9 3 0 0 دانش آموز

نمره پس آزمون 

 گروه آزمایش
09 06 09 09 09 09 03 06 06 09 06 09 09 03 03 06 03 60  09 06 

 02 04 09 03 06 09 09 03 00 00 02 4 9 3 6 9 9 3 0 0 دانش آموز

نمره پیش آزمون 

 گروه گواه
00 02 00 00 03 00 00 03 03 00 02 03 03 00 02 00 00 00 00 00 

 02 04 09 03 06 09 09 03 00 00 02 4 9 3 6 9 9 3 0 0 دانش آموز

نمره پس آزمون 

 گروه گواه
03 03 09 06 40  04 02 06 04 03 06 02 06 02 06 04 03 09 09 09 

 

 آزمون و پس آزمون شینمره واژگان در پ يفیهای توصشاخص: 0جدول 

 

 چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه كمینه تعداد

99. 00 03 02 02 نمره پیش آزمون گروه آزمایش  0 .003  2 .243-  

39. 06 09 09 02 نمره پس آزمون گروه آزمایش  0 .260  2 .0409  

99. 00 03 02 02 نمره پیش آزمون گروه گواه  0 .203  2 .0969  

9. 03 02 06 02 نمره پس آزمون گروه گواه  0 .92  2 .0906  
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 : میانگین نمرات پیش آزمون برای دو گروه آزمایش و گواه0شكل 

 

 : میانگین نمرات پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گواه0شكل 

 %49 اطمینان سطح گرفتن نظر در با و ها واریانس برابری فرض با که آیدمي بر چنین محاسبات از آمده دست به تایجن طبق

 دبستان سوم پایه آموزان دانش یادگیری بر انكي افزار نرم اثر. دارد وجود معنادار تفاوت آزمایش و گواه گروه دو یادگیری بین

 واژگان آموزان دانش که معنا این به شودمي پذیرفته پژوهش فرضیه بنابراین( T=3. 6 ؛P<0. 001) است معنادار آزمون پس

 .دارند بیاد آموزان دانش دیگر به نسبت الیتنر جعبه افزار نرم توسط یادگیری در را بیشتری
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 گیریبحث و نتیجه
 فرضیه بنابراین پرداخته شد. انكي یتنرال جعبه افزار نرم توسط دبستان سوم پارسي واژگان یادگیری افزایشپژوهش به  این در

 به نسبت الیتنر جعبه افزار نرم توسط یادگیری در را بیشتری واژگان آموزان دانش که معنا این به شودمي پذیرفته پژوهش

 بیشتری واژگان آموزان دانش که معنا این به شودمي پذیرفته پژوهش فرضیه با توجه به نتیجه، .دارند بیاد آموزان دانش دیگر

 کهي شكری مریم فریده؛, محمدزاده کمالي .دارند بیاد آموزان دانش دیگر به نسبت الیتنر جعبه افزار نرم توسط یادگیری در را

 به که پرداختند ریاضي درس یادداری و یادگیری میزان در الكترونیكي تكالیف بخشي اثر بررسي( 0349) عسگری، اعظم و

 ها، آزمون از آمده دست به نتایج که شد انجام گواه و آزمایش گروه با آزمون پس -زمونآ پیش طرح با تجربي نیمه صورت

-مداد تكالیف به نسبت را یادداری و یادگیری افزایش بر الكترونیكي تكالیف بودن موثرتر بر مبني را پژوهش اصلي فرضیه

 .باشدمي حاضر پژوهش نتیجه با همسو که کرد تایید کاغذی

 و تهیه انكي افزار نرم برای را ها درس الكترونیكي محتوای الكترونیكي یادگیری مدون اصول اساس بر که داد دپیشنها توانمي

 .داد افزایش را یادسپاری و یادگیری مناسب زمان و کمتر هزینه صرف با بتوان تا کنند توزیع

 

 منابع
 آموزش، فناوری پژوهشي علمي نشریه. علوم درس در تحصیلي پیشرفت بر کامپیوتر کمک به آموزش تأثیر هادی، عچرش، دلف

 .0394، 39ص ،0شماره پنجم، سال

 فناوری. و علوم اطالعات. مدارس آموزشي نظام بر اطالعات فناوری تأثیر ،0399 علي بیرانوند، و حسن محمد صیف،

 .مهر آفتاب ژوهشيپ فرهنگي مؤسسه: تهران. تربیت و تعلیم و اطالعات فناوری جهانیشدن، ،0390 محمد عطاران،

 .0334، 02-00ص ،3شماره پانزدهم، دوره آموزشي؛ تكنولوژی رشد مجله آموزشي، هایایرسانه چند محمدحسین، عالمي،

 ریاضي، درس ویادداری یادگیری در الكترونیكي تكالیف اثربخشي. عسگری اعظم و کهي شكری مریم فریده؛, محمدزاده کمالي

 پایتخت پرداز ایده مدیران موسسه تهران، انساني، علوم در نوین پژوهشهای المللي بین نفرانسک اولین و ملي کنفرانس دومین

 .0349، ویرا
Increasing the Learning of the Persian Vocabularies for the Elementary Third-Grade 

Using Anki Software 

 
Abstract:  

The effect of information technology on education leads to presenting a new 

approach called electronic learning that proposes independent learning, 

teaching methods, and designing content with regard to different approaches. 

Therefore, this paper tries to improve students’ learning for Persian 

vocabularies using Anki software. The statistical society includes students 

studying in Tehran, Iran (2015-2016). The sampling method is based on 

random consisting of 40 girl students two classes of 20-student. The 

reliability are performed with standard tests in school and Cronbach's alpha. 

T-test is used to consider hypotheses so that results verifies the hypotheses. 
 

Keywords: Learning, Anki software, Persian vocabularies.  
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