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بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی(بازی بازی) برمیزان یادگیری ریاضی دانش
آموزان پایه اول ابتدایی
الهه پوروند ،1یونس وصالی مزین.2زهراظفرمند .3عباس عبدی نصیب
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. 1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر ،همدان ،ایران.
Email: Elaheh23174@gmail.com
.2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید مقصودی ،همدان ،ایران.

Email: 1393YY@gmail.com

.3دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهیدباهنر  ،همدان ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهیدمقصودی ،همدان ،ایران.
چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر نرمافزار آموزشی (بازی بازی) برمیزان یادگیری ریاضی دانشآموزان پسر پایه
اول ابتدایی ناحیهدو استان همدان بوده است .پژوهش به روش شبه آزمایشی انجام شد.جامعه آماری دانشآموزان
پسر پایه اول مقطع ابتدایی ناحیه  2همدان درسال تحصیلی 69-69مشغول به تحصیل می باشد .حجم نمونه
برای هر دو گروه آزمون و گواه  29دانشآموز می باشد  .در گروه آزمایش ،از آموزش نرم افزاری و در گروه گواه ،
از آموزش معمول کالسی استفاده شده است  .از آزمون پیشرفت تحصیلی طراحی شده استفاده گردید و پس از
تحلیل داده ها کسب شد با پیش آزمون صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که نرم افزار آموزشی (بازی بازی)
برمیزان یادگیری ریاضی دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی ناحیه دو استان همدان تاثیر مثبت دارد.
کلمات کلیدی :نرم افزار آموزشی ،ریاضی،دانش آموز

 .1مقدمه
گالیله میگوید :اصول ریاضیات الفبای زبانی است که خداوند جهان را ،با آن نوشته است و بدون کمک آنها درک یک
کلمه هم غیر ممکن است و انسان بیهوده در راهروهای تاریک و پر پیچ و خم سرگردان است.
ریاضی یکی از بزرگترین میراث بشریت میباشد .ایجاد و ابداع آن از نظمی فکری همانند ادبیات و موسیقی که از افتخارات
بشر است ،پیروی میکند .امروزه هر یک از گرایشهای علوم را مورد توجه قرار دهیم ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر
و دخالت ریاضی را میبینیم.
ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانشآموزان و طبعاً پیشرفت
علمی کشور نقش مهمی دارد .همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ،سایر علوم و کاربردهایی در زندگی
علمی آیندهی دانشآموز است .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ،برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در
زندگی و سایر علوم از قبیل :هنر ،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و ...باید مدّ نظر قرار گیرد .بین رشتههای علمی ،که بشر در
طول هزاران سال به وجود آورده ،ریاضی جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را اشغال کرده است.
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امروزه تکنولوژی آموزشی این توانایی را دارد که انقالبی اساسی در آموزش و پرورش ایجادکند .این تکنولوژی ،متشکل
از انواع ابزارها و برنامه های الکترونیکی است که به ارائه موادیادگیری کمک ،و از فرآیند یادگیری حمایت می کند تا از
این طریق منجر به دستیابی به اهداف یادگیری شود و می توان آموزش با کمک رایانه  ،سیستم یک پارچه  ،ویدیو و
وایت بوردهای هوشمندتعاملی را جز آن دانست) .(Cheung & Slavin, 2011نرم افزار ،برنامه ای است,که به نظام
های خبرپردازی ،فرصت پردازش اطالعات را داده تا سخت افزارها بتوانند دستوری را انجام دهند( Afzalnia,2008).
 .2بیان مسئله
اولین دوره آموزش و تربیت برای هر انسانی به طور رسمی ،آموزش ابتدایی است .بعد از آموزشهایی که فرد در محیط
خانواده فرا میگیرد ،آموزشهای رسمی به عنوان آموزش دوره عمومی شروع میشود.
از آنجا که پیشرفت روز افزون آموزشهای دروس مختلف ،در دوره ابتدایی کودکان را با جهان و پدیدههای آن آشنا
میسازند .آموزش ریاضی در دوره ابتدایی یکی از این دروس است .صنعت و تکنولوژی در جهان پهناور رو به افزایش است.
نیاز و ضرورت و جایگاه ریاضیات ابتدایی بیشتر احساس میگردد .آموزش ابتدایی ،در شکلگیری مفاهیم ریاضی نقشی
اساسی دارد .آموزش سنتی ریاضی ابتدایی جوابگوی نیازهای دانشآموزان امروز نخواهد بود .تغییر و دگرگونی در
برنامههای دوره ابتدایی و کتب ریاضی و همچنین تغییر اساسی روشهای تدریس در دوره ابتدایی نقش به سزایی در
آموزش و فراگیری مفاهیم ریاضی دارد.
یکی از عواملی که در فرایندهای یاد گیری و در نتیجه در وضعیت آموزش ریاضی دردورهی ابتدایی تاثیر میگذارد،
روشهای یاددهی و یادگیری این درس است .امروزه سرعت رشد علم هر ثانیه افزایش مییابد ،به همین جهت ،روشهای
آموزشی متاثر از همین رشد و تحول تکنولوژی ،همچنین تغییر سالیق ،نیاز ها و انتظارات دانشآموزان تغییر
میکند .بنابراین در عصر امروز یک معلم باید روشهای آموختن و تجربه کردن را به دانشآموزان یاد دهد نه اینکه به انتقال
اطالعات و روابط بین خود و آنها بپردازد .پس باید روشهای نوین و جدیدی بر این اساس پایهگذاری شود .ریاضیات،
علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ،یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی ،تصوّراتی از اشیا هستند که ترجمان آنها به همان
صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست .انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار و در نتیجه
آموزش و یادگیری آن را سخت کرده است ،به طوری که روشهای آموزشی خاصی را میطلبد .روشهای آموزشی در ابتدا
باید حالت کاربردی داشته باشند تا دانشآموزان دورهی ابتدایی بتوانند توانایی الزم برای درک آنها را در خود ایجاد
نمایند(صحرایی.)1331 ،
در کشور ما ،در اکثر مدارس ،روشهای سنّتی برای یاددهی و یادگیری ریاضی به کار میروند و برخی از این روشها ،از
پایه اشکاالتی دارند بخصوص اگر از دورهی ابتدایی مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت میتوانند در آینده مشکالت
جبرانناپذیری برای دانشآموزان ایجاد نمایند ،چون بخش عمدهای از وضعیت نامطلوب و مشکالت آموزش ریاضی ،به
دورهی ابتدایی برمیگردد .در این دوره از روشهای مناسب و جدید آموزش مفاهیم ریاضیات استفاده نمیشود و
دانشآموزان از همان ابتدا با روشهای غلط آموزش میبینند که نتیجهی آن درک نکردن درست مفاهیم ریاضی است.
اگر دیر زمانی نه چندان دور شاید دو نسل بیشتر ،کودکان با الک دولک و یه قل دو قل ساعت فراغت خود را پر میکردند
البته از این بازیها لذت هم می برند حاال یکی از کارهای همیشگی پدر و مادر رفتن به ویدئو کلوپ هاست که انواع
بازی های رایانه ای را برای فرزندان خود بخرند.این پدیده جدید دانش بشری که تقریبا درهمه شئون زندگی انسان راه یافته
است ،همچون دیگر ساختههای دست بشر دو رو دارد که یک روی آن استفاده صحیح درکارها وکمک به رشد وسعادت بشر
است وروی دیگرآن استفاده غلط است که معموال جز در موارد علمیو شغلی از آن استفاده میشود.بازی های رایانه ای
بیشتر از همه ،کودکان و نوجوانان را شیفته خود میکند .پیشرفت کیفی این بازیها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته و
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بازار اسباب بازی و لوازم صوتی – تصویری را به تسخیر خود در آورده است .این بازیها که دارای تصاویر دوبعدی ،موسیقی
و  ...است تا  05درصد با تصاویر واقعی انطباق دارد .چیزی که اخیرا بر تعداد طرفداران این بازیها افزوده ،قیمت مناسب
آنها برای مصرف کننده است .عالوه بر این چون کودک و نوجوان خود اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه با سایر
شخصیتهای بازی درگیر ماجراهایی میشود که طراح آن برای او تدارک دیده است .این نوع بازی برایش بسیار جذاب است.
این بازی ها با استفاده از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج ،دنیایی از هیجان را برای کودکان که شیفته جنب و جوش
هستند ،ارزانی می دارد و همین جذبه ،روح و جسم آنان را مطیع خود ساخته و به عالمی از تخیالت میبرد .تا جایی که
کودک خود را قهرمان اصلی ماجرا میپندارد.با این حال مشاهد ه می شود که روشهای سنتی تدریس ریاضی با وجود
تجربه سالیان متمادی نتوانسته است وظیفه خطیر یادگیری و آموزش برای عموم دانش آموزان و به خصوص کسانی را که
به نوعی دچار مشکل در یادگیری هستند به نحو مطلوبی انجام دهد محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن
خألهای یادگیری ،رفع مشکالت و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بوده اند
آنها به دنبال راه هایی بوده اند که تمرینات روزمره ،خسته کننده و کسالت آور را به تجربیات یادگیری تعاملی و لذ ت
بخش برای دانش آموزان تغییر دهند ،به صورتی که دانش آموزان مبانی اساسی و الزم و مفاهیم عمیق ریاضی را درک
کنند .مخصوصا دانش اموزان پایه اول که برای اولین بار با مباحث ریاضی اشنا میشوند وهمانند افرادی هستند که یه
سرزمینی ناشناخته سفرکرده ودر پی یادگیری زبان انان هستند.
بازی رایانهای را میتوان منبع یادگ یری و نیز سرگرمی به شمار آورد و کودکان از این راه راهبردهای تعمیم یافته ای را به
منظور یادگیری برای یادگیری به دستاوردند بازی رایانهای باعث بهبود تجسم فضایی و افزایش مهارت انتزاعی ذهنی
آزمودنیها میشود بازیهای اموزشی رایانهای به دلیل انعطاف پذیری دردسترسی به انواع برنامهها خودپویایی محتوای غنی
و توانایی پاسخگویی به نیازهای فراگیران بسیار موردتوجه نظامهای اموزشی قرارگرفته است(رشیدفرد ,بدر؛ ایوب رشیدفرد؛
عبدالقادر مربوطی و حسن نعمتی.)13۳0 ،
فناوری رایانه ای و در کنار آن محیط های مجازی یکی از مهم ترین نوآوری ها در سیستم اموزشی است .در این محیط ها
هر فردی می تواند بدون حضور فیزیکی کسب تجربه کند و به دور از نگرانی و اضطراب نتایج کار خود را ببیند.موشواره
های سه بعدی که برای این منظور طراحی شده ان،موجب می شود کاربر بتواند آزادانه در محیط حرکت نموده و کنترل
ب هتری بر اشیا و موجودیت های سه بعدی داشته باشد.کاهش هزینه و زمان و در نهایت سرعت بخشی به کارهاشرایط
مناسبی را برای بهره مندی از یادگیری مجازی فراهم ساخته است.در آموزش ویژه نیز میتوان به خوبی از مزایای این گونه
محیط ها برای یادگیری ببهتر سود برد.هر دانش آموز در قالب یک شخصیت در محیط موجودیت می یابدکه به وسیله آن
از دیگران متمایز میشود و دیگران می توانند به کمک این شخصیت با او ارتباط برقرار کنند.در نتیجه یادگیرنده نقش فعال
تری در تعریف اهداف یادگیری پیدا کرده و یادگیری خود را تنظیم می کند.
ظرفیت های محیط مجازی در آموزش ویژه رایانه امکان بر عهده گرفتن مسئولیت یادگیری را برای دانشآموزان فراهم
آورده است .رایانه ب امکان تکرارهای سرگرم کننده موضوعات و افزایش تدریجی سطح آموزش ،برای دانشآموزان ویژه پر
انگیزه نموده است .روایت ،تصاویر،کلمات و پویانمایی می تواند در ترکیب با یکدیگر با روش های تعاملی ساختاری مفهومی
مناسب با سطح درک یادگیرنده و عالیق او فراهم سازد(بالمیرز)1۳۳۳ ،
نرم افزار تعاملی ارتباط فعالی در یادگیری با یادگیرنده ایجاد می کند و به کاربر تجربه کنترل فرآیند یادگیری را انتقال می
دهد.این موقعیت برای افراد ناتوان و دارای مشکل یادگیری بسیار مهم است .در واقع تمام یادگیرندگان با سرعت مناسب
خو د یاد می گیرند.آن ها می تواند بارها و بارها اشتباه کنند ،بدون اینکه باعث ناراحتی دیگران شوند و رایانه از ارائه مجدد
تمرین خسته نخواهد شد و یا اینکه به دلیل کندی عمل یا درشت نویسی بی صبر نمی شود.
درس ریاضی هم می توان با انواع نرم افزار آموزش ریاضی ،به فراگیری دانش آموزان درکسب مهارت های ریاضی و ایجاد
درک مفهومی مهار تهای حل مسأله کمک کرد ،چرا که آنان در تعامل با نر مافزار ،بهبود قابل توجهی را در استدالل
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ریاضی کسب می نمایند باتوجه به مسائل مطرح شده به کارگیری صحیح نرم افزارهایی که در حد توانایی فهم دانش
آموزان و بر اساس تجارب حاصل از تدریس ،طراحی شده باشند و قدرت مانور و تحلیل شاگرد را در طرح و حل مسایل
باال ببرند و هم چنین به فراگیرنده امکان کنترل و بازخورد هم زمان بدهند و یادگیری فعال ریاضی را برای دانش آموزان
تسهیل کنند ،می تواند تا حدود زیادی مشکل تدریس معلمان راکم تر و یادگیری به همراه بینش را برای دانش آموزان
ساده تر کند  .براین اساس در این پژوهش سعی بر آن است ،تا تأثیر نرم افزار آموزشی (بازی بازی)درس ریاضی دانش
آموزان پایه پنجم مورد بررسی قرار گیرد.
.3اهداف پژوهش
 -1-3بررسی تاثیر نرم افزار (بازی بازی) در یادگیری مهارت های های اولیه ریاضی پایه اول ابتدایی.
 -2-3بررسی تاثیر نرم افزار اموزشی در افزایش یادگیری مهارت درس ریاضی اول ابتدایی.
 -3-3بررسییی تییاثیر نییرم افییزار آموزشییی در مباحییث ریاضییی اول ابتییدایی همچونت(شییناخت اعییداد،یادگیری
شمارش،جمع،تفریق وارزش مکانی) .
.4فرضیههای پژوهش
 -1-4به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری شناخت اعداد دانش آموزان تاثیر دارد.
 -2- 4به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری شمارش دانش آموزان تاثیر دارد.
 -3-4به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری جمع دانش

آموزان تاثیر دارد.

-4 -4ﺑه کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری تفریق دانش آموزان تاثیر دارد.
-5 -4به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری ارزش مکانی اعداد

دانش آموزان تاثیر دارد.

 .5سواالت پژوهش
-1-5آیا به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری شناخت اعداد دانش آموزان تاثیر دارد ؟
-2-5آیا به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری شمارش دانشآموزان تاثیر دارد؟
-3-5آیا به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری جمع دانش آموزان تاثیر دارد؟
-4-5آیا ﺑه کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری تفریق دانش آموزان تاثیر دارد؟
-5-5آیا به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده در یادگیری ارزش مکانی اعداد دانش آموزان تاثیر دارد؟

 .6روش پژوهش
این پژوهش با توجه به موضوع و هدف آن از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش ازمون وپس از آزمون با گروه کنترل بوده
است .است .جامعه آماری این پژوهش ،دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی ناحیه  2شهرستان همدان درسال تحصیلی
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 ۳0-۳1که به روش تصادفی  05نفر از انها به عنوان نمونه انتخاب شدند.در کالس گروه کنترل به همان شیوه معمولی
وهمیشگی  ،معلم دروس ریاضی را تدریس کرده و در گروه آزمایش دانش آموزان با استفاده از نرم افزار آموزشی
(بازی بازی) آموزش دیده اند .متغیر مستقل به کارگیری شده نرم افزار آموزشی (بازی بازی)است که دربیست وششمین
جشنواره فرهنگیان موفق به کسب رتبه سوم کشوری گردید ،در هفتمین نمایشگاه بین المللی دستاورد های پژوهشی از
سوی دانشگاه فرهنگیان رونمایی گردید.
متغیرهای وابسته یادگیری(شناخت اعداد ،شمارش،جمع،تفریق وارزش مکانی اعداد) وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پسر اول ابتدایی در درس ریاضی میباشد .بررسی تاثیر نرم افزار توسط ازمون معلم ساخته صورت گرفت .روایی آزمون
معلم ساخته ی در چندین نوبت با اعمال نظر حدود 0/88به دست امد.
 .7پیشینه پژوهش
مؤمنی مهموئی ،پاکدامن ،الری در درمقاله ای با عنوان بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی (ویکی و نیکی) بر میزان خالقیت و
پیشرفت تحصیلی درس ریاضی که بر روی دانش آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند به روش شبه
آزمایشی انجام شدو,جامعه اماری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی  13۳2-13۳1که در مدارس
دولتی شهرستان بیرجند مشغول به تحصیل بودند صورت گرفت وبا استفاده از آزمون سنجش خالقیت عابدی و آزمون
پیشرفت تحصیلی محقق ساخته) پیش آزمون و پس آزمون(وتحلیل داده هابا استفاده از روش کواریانس نشان داد،که نرم
افزار آموزشی ویکی ونیکی بر میزان خالقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم مقطع
ابتدایی تأثیر مثبت دارد.
یاوری) )1330در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی نرم افزار ( حساب یار) بر یادگیری ریاضیات دانش آموزان حساب
نارسا به این نتایج دست یافت .که به کار گیری نرم افزار کمک آموزشی طراحی شده در یادگیری شمارش ،جمع و
تفریق ،دردانش آموزان دچار اختالل ویژه ،در یادگیری ریاضیات تأثیر مثبت دارد.
صفی یاری ) )1333درپژوهشی تحت عنوان(نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان
کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی تهران)به این نتایج دست یافت که نمرات ریاضیات پس
آزمون هرسه گروه آزمایشی ،از دانش آموزان هرسه گروه گواه بیشتر است ونتیجه گیری کرد که استفاده از نرم افزارها و
فن آوری روز می تواند در یادگیری بهتر کودکان کم توان ذهنی اثربخشی الزم را داشته باشد .
صفاریان ()133۳در پژوهشی تحت عنوان(مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر
یادگیری درس ریاضی)این نتیجه رسید که عملکرد دانش آموزانی که به وسیله نرم افزار آموزشی ،آموزش دیده اند ،
درمقایسه با دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده اند ،در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی به طور قابل مالحظه
ای بهتر بوده است.
سیوین -کاچاال ( ، (1668بوسیله فرا تحلیل  216بررسی انجام شده در طی سالهای 1661-1660تاثیرتکنولوژی رایانه بر
یادگیری و پیشرفت را ارزیابی وگزارش کردکه اوال دانش آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه در محیط غنی تکنولوژی،
پیشرفت زیادی در دوران پیش دبستانی تا سطوح باالتر نشان می دهند و ثانیا نگرش دان ش آموزان نسبت به یادگیری
و عزت نفس مثبت می شود.با وجود این ،او تصدیق کرد که سطح اثر بخشی تکنولوژی آموزشی تحت تاثیر گروه ویژه
دانش آموز،طرح نرم افزاری ،نقش معلم و میزان دستیابی دانش آموز به تکنولوژی است.
بحث پژوهش

www.SID.ir

9

Archive of SID

با توسعه سریع تکنولوژی ،رایانه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه ما تبدیل شده است و آموزش و پرورش نیز در
این قضیه یک استثنا نیست .با توجه به گزارش های اخیر از مرکز ملی آمار آموزش و پرورش  61درصد از دانش آموزان
مدارس دسترسی به رایانه دارند کیفیت آموزش به بهره گیری مناسب و مستمر از نرم افزارهای آموزشی در کالس درس
بستگی دارد .برنامه های نرم افزاری آموزشی غالبا به وسیله معلمان و تیم های هماهنگ کننده در مدرسه و با استفاده از
ضوابط و معیارهای خاص نرم افزارهای آموزشی کنترل می شوند  .کاربردی ترین جنبه نرم افزارهای آموزشی ،یادگیری،
سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است  .فراگیرنده با به کارگیری برنامه های نرم افزارآموزشی در محور یادگیری
قرار می گیرد و با محیط خود تعامل پیدا می کند .برای انجام این پژوهش تاثیر نرم افزار را در چهار مبحث مورد بررسی
قرار دادیم وفرضیات مطرح شده را بررسی می نماییم.
دراین پژوهش با مشخص نمودن محورهایی از مباحث آموزش ریاضی پایه اول به کمک معلمان با تجربه واهداف بیان شده

در کتاب درسی تاثیر نرم افزار آموزشی بر شناخت اعداد  ،شمارش،جمع،تفریق وارزش مکانی اعداد مورد بررسی قرار
گرفت که یافته ها بدین صورت بودند.
جدول.1آمارهای پیش آزمون وپس آزمون دوگروه کنترل وآزمایش
شاخص

گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

شناخت اعداد

کنترل

29

6/9

1/61

آزمایشی

29

10

2/49

کنترل

29

6/9

1/99

آزمایشی

29

6/9

2/4

کنترل

29

6/99

1/81

آزمایشی

29

6/9

2/38

کنترل

29

6/99

1/191

آزمایشی

29

6/99

2/939

کنترل

29

6/89

1/19

آزمایشی

29

10/19

2/49

شمارش عداد
جمع اعداد
تفریق اعداد
ارزش مکانی

شایان ذکر است که مقایسه آماری پیش آزمون دو گروه کنترل و آزمایشی با اسـتفاده از آزمـون  ، tحاکی از عدم وجود
تفاوت معنادار بین گروه ها قبل از مداخله بود.
فرضیه  :1به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده بر یادگیری شناخت اعداد

ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.

جدول.2آمارهای مبحث شناخت اعداد پس ازآزمون دوگروه آزمایشی وشاهد
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گروه ها

تعداد

میانگین
شناخت اعداد

انحراف معیار

T

درجه ازادی

سطح
معناداری

شاهد

29

10/92

1/91

_2/91

23

./000

آزمایشی

29

12/98

1/1
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چون  tمحاسـبه شده (= -2/19م)tدر سطح اطمینان  69درصد ( (α=0/09و درجه آزادی  23از مقدار جدول بحرانی
(=2/096ب )tبزرگتر است بنابراین بین نمرات درس شناخت اعداد پس آزمون گروه های آزمایشی و شاهد تفاوت معناداری
وجود دارد .لذا فرضـیه صـفر رد و فرضـیه تحقیق تأیید می شود .یعنی نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری شناخت
اعداد دانـش آمـوزان مـﺆثر است.
فرضیه  :2به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده بر یادگیری شمارش اعداد درس ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.
جدول.3آمارهای مبحث شمارش اعداد پس ازآزمون دوگروه آزمایشی وشاهد
گروه ها

تعداد

میانگین
شمارش

انحراف معیار

T

درجه ازادی

سطح
معناداری

شاهد

29

10/48

1/91

_9/29

23

./000

آزمایشی

29

13

1/1

چون  tمحاسـبه شده (= -9/29م)tدر سطح اطمینان  69درصد ( (α=0/09و درجه آزادی  23از مقدار جدول بحرانی
(=2/096ب )tبزرگتر است بنابراین بنابراین بین نمرات درس شمارش پس آزمون گروه های آزمایشی و شاهد تفاوت
معناداری وجود دارد .لذا فرضـیه صـفر رد و فرضـیه تحقیق تأیید می شود .یعنی نرم افزارهای آموزشی بازی بازی در
ارتقاء یادگیری شمارش دانـش آمـوزان مـﺆثر است.
فرضیه  :3به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده بر یادگیری جمع اعداد درس ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.
جدول.4آمارهای مبحث جمع پس ازآزمون دوگروه آزمایشی وشاهد
گروه ها

تعداد

میانگین جمع
اعداد

انحراف معیار

T

درجه ازادی

سطح
معناداری

شاهد

29

10/94

1/98

_3/918

23

./000

آزمایشی

29

12/92

1/62

چون  tمحاسـبه شده (= -3/918م)tدر سطح اطمینان  69درصد ( (α=0/09و درجه آزادی  23از مقدار جدول بحرانی
(=2/096ب )tبزرگتر است بنابراین بین نمرات درس جمع اعداد پس آزمون گروه های آزمایشی و شاهد تفاوت معناداری
وجود دارد .لذا فرضـیه صـفر رد و فرضـیه تحقیق تأیید می شود .یعنی نرم افزارهای آموزشی بازی بازی در ارتقاء
یادگیری جمع اعداد دانـش آمـوزان مـﺆثر است.
جدول.0آمارهای مبحث تفریق پس ازآزمون دوگروه آزمایشی وشاهد
گروه ها

تعداد

میانگین تفریق

انحراف معیار

T

درجه ازادی

سطح
معناداری

شاهد

29

10/12

1/14

_4/063

23

./000

آزمایشی

29

12/12

1/12

فرضیه  :4به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده بر یادگیری تفریق اعداد درس ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.
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چون  tمحاسـبه شده (= -4/063م)tدر سطح اطمینان  69درصد ( (α=0/09و درجه آزادی  23از مقدار جدول بحرانی
(=2/096ب ) tبزرگتر است بنابراین بین نمرات درس تفریق اعداد پس آزمون گروه های آزمایشی و شاهد تفاوت معناداری
وجود دارد .لذا فرضـیه صـفر رد و فرضـیه تحقیق تأیید می شود .یعنی نرم افزارهای آموزشی بازی بازی در ارتقاء
یادگیری تفریق اعداد دانـش آمـوزان مـﺆثر است.
فرضیه  :9به کارگیری نرم افزارآموزشی طراحی شده بر یادگیری ارزش مکانی اعداد درس ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.
جدول.1آمارهای مبحث ارزش مکانی اعداد پس ازآزمون دوگروه آزمایشی وشاهد
گروه ها

تعداد

میانگین ارزش
مکانی اعداد

انحراف معیار

T

درجه ازادی

سطح
معناداری

شاهد

29

10/92

1/198

_9/39

23

./000

آزمایشی

29

12/98

1/191

چون  tمحاسـبه شده (= -9/39م)tدر سطح اطمینان  69درصد ( (α=0/09و درجه آزادی  23از مقدار جدول بحرانی
(=2/096ب )tبزرگتر است بنابراین بین نمرات درس ارزش مکانی اعداد پس آزمون گروه های آزمایشی و شاهد تفاوت
معناداری وجود دارد .لذا فرضـیه صـفر رد و فرضـیه تحقیق تأیید می شود .یعنی نرم افزارهای آموزشی بازی بازی در
ارتقاء یادگیری ارزش مکانی اعداد دانـش آمـوزان مـﺆثر است.
 .8نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی(بازی بازی) بریادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش اموزان
اول ابتدایی در درس ریاضی مورد بررسی قرار گرفت .در مجموع حاصل یافته ها حکایت از آن داشت که نرم افزار
آموزشی(بازی بازی) درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مقطع ابتدایی در درس ریاضی ناحیه  2شهرستان همدان
تأثیر مثبت دارد.
بنابر بسیاری از تحقیقات که تاکنون به انجام رسیده است ،نرم افزار آموزشی می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان داشته باشد .زیرا ،نمی توان  ،از دانش آموزان انتظارداشت ،در کالس هایی که در آن ابزار و
وسایل نوین آموزشی به کار گرفته نمی شود و به علت به کارگیری روش های سنتی تدریس محیط خشکی دارند ،به
سطح باالی یادگیری دست یابند.
بازی رایانه ای ونرم افزارهای جدید قادرند ،محیط یادگیری را دگرگون سازند ،آن را جذاب کنند ،سبب جذب دانش آموزان
و فراگیران به فرایند یادگیری شوند ،محرک های تقویت کننده ای به روند آموزش و یادگیری تزریق کنند تا کیفیت
آموزشی بهبود یابد وبدین صورت باعث افزایش انگیزه فراگیران نسبت به یادگیری دروس شوند.
به کارگیری نرمافزار آموزشی در محیط های یادگیری راه مناسب و الزم برای کشف و دسترسی به منابع اطالعاتی در جهت
آماده سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است .کیفیت آموزش به بهرهگیری مناسب و مستمر از نرمافزارهای آموزشی در
کالس درس بستگی دارد .برنامههای نرمافزاری آموزشی غالباً به وسیله معلمان و تیمهای هماهنگکننده در مدرسه و با
استفاده از ضوابط و معیارهای خاص نرمافزارهای آموزشی کنترل میشوند .کاربردیترین جنبه نرمافزارهای آموزشی
یادگیری ،سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است .فراگیرنده با به کارگیری برنامههای نرمافزار آموزشی پشتیبان
فرآیند یاددهی ـ یادگیری و یکی از عوامل اصلی رشد و خالقیت و تغییر رفتار فراگیر در محیط یادگیری به حساب
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میآیند .فراگیرندگان با استفاده از برنامهی نرمافزارهای آموزشی توانایی درک پدیده و تولید «تازه» را به دست خواهند
آورد .این امر ،به معنای یادگیری معنادار و تربیت شهروند برای جامعه اطالعاتی است .

نکته قابل تامل این است چون این نرم افزار آموزشی توسط دانشجو معلمان طراحی گردیده است به بیشتر ابعاد
وجودی توجه الزم را مبذول داشته است.ودر یک نتیجه کلی می توان بیان داشت بهره گیری از نرم افزارهای نوین
آموزشی میتواند گام های موثر ومفیدی را در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بردارد.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of educational
software (bazi, bazi) on learning math first-grade son was Nahyhdv the
province. Shd.jamh quasi-experimental study carried out by two male
students in first grade of primary schools in Hamedan academic year
to the school 96-95Mshghvl. The sample size for both test and control
groups is 25 students. The experimental group and the control group of
software training, general education classroom is used. The
experimental group and the control group of software training, general
education classroom is used. An achievement test design was used and
after analyzing data obtained with the test taken before the results
were That educational software (bazi, bazi) on learning first-grade
math students in grade two Hamedan province has a positive impact
area.
Keywords: Educational software, Math, student.
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