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تاثیر غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسهی شادی بر پیشرفت
تحصیلی و مهارت حلمسئله دانشآموزان پایهی اول در درس ریاضی
زهرا رفیعی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر غنی سازی محیط یادگیری از طریق به کار گیری اپلیکیشن مدرسهی شادی بر پیشرفت
تحصی لی و مهارت حل مسئله در دانش آموزان پایه اول دبستان منطقه باغبهادران انجام گرفت .جامعهی آماری این تحقیق
شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبستان شهرستان باغبهادران در سال تحصیلی  79- 79می باشند .جهت انتخاب
نمونهی مورد مطالعه از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .این پژوهش بر روی نمونهای متشکل از 45نفر
از دانشآموزان(  09نفر گروه آزمایش و  09نفر گروه گواه) صورت گرفتهاست .جهت دست یافتن به اهداف پژوهش از روش
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و با گروههای آزمایش و کنترل استفاده شد .گروه آزم ایش در معرض آموزش به
کمک اپلیکیشن «مدرسهی شادی» به مدت  02جلسه قرار گرفت .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،آزمون معلم ساخته
به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از پیشآزمون ،پیشرفت تحصیلی و
توانایی حل مسئله در دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت .پس از اجرای پژوهش تغییرات ایجاد شده در مهارت حل مسئله و
پیشرفت تحصیلی به کمک پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پیشآزمون و
پس آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد .پس از تعدیل میانگین ،نمرات ریاضی نشان داد ،گروه آزمایش که به وسیلهی
اپلیکیشن آموزش دیده بودند ،در مقایسه با گروه کنترل که با آموزش معمول روبه روبودند پیشرفت بیشتری را نشان میدادند.
هم چنین افزایش توانایی حل مسئله در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به چشم میخورد .می توان نتیجه
گرفت؛ به کارگیری اپلیکیشنهای قابل نصب بر تبلت و تلفن همراه میتواند پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله را در
دانش آموزان پایه اول دبستان در درس ریاضی تحت تاثیر قرار دهد.

واژههای کلیدی :غنی سازی محیط یادگیری ،اپلیکیشن ،مهارت حل مسئله ،پیشرفت تحصیلی
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 .4مقدمه
امروزه از آموزش و پرورش انتظار میرود ،زمینه را برای یادگیریفعال و مشارکتی دانشآموزان فراهم آورد .برای محقق شدن
چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر در رویههای سابق است .شیوههای آموزش قدیمی به طور قطع ،پاسخگوی نیازهای
آموزشی عصر جدید نیست .بنابراین یکی از تالشهای سازمانهای آموزشی با ید در ارتباط با استفاده از ابزارهای فناوری
اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامهی درسی باشد(نیازآذری .) 0131 ،همزمان با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش ،روشهای تدریس و یادگیری متحول شدهاست که این امر سبب ایجاد و افزایش انگیزه و عالقه در دانشآموزان نسبت
به فرایند یادگیری گردیدهاست  .در آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ترغیب فراگیران به مشارکت در فرایند
یاددهی -یادگیری ،از طریق فعال کردن آنها در مسیر آموزش صورت میگیرد که مشارکت دادن و فعال کردن دانشآموزان،
افزایش انگیزه و رشد آنها و ارتقا در طراحی و ارائهی مطالب را در پیدارد (افضلنیا.) 0139 ،
الزم به ذکر است ،یکی از تغییراتی که به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در رویههای پیشین ایجاد کردهاست؛ فراهم
کردن شرایطی است که در آن فراگیر به تولید دانش میپردازد و این تمایز بزرگی بین آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر
فناوری است .به طور کلی نقش دانشآموز ،در محیطیادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،دستخوش تغییر میشود
و در این فرا یند دانشآموزان فعاالنه درگیر فرایند آموزش هستند و به تولید دانش میپردازند (آرمیتاژ و لری .) 0221 ، 0
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،یکی از اهداف به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،ا یجاد انگیزه در دانشآموزان
است و با توجه به آنکه انگیزشتحصیلی ،ی ک صفت شناختی است و به عوامل فردی مانند نگرشها و آگاهیهای فرد نسبت به
توانمندیهایش بستگی دارد ،لذا بهبود توانا ییهای فراگیران با توجه به تفاوتهای فردی و سبکهای یادگیری نیز از اهداف
تلفیق فناوری است(کاوسیان و همکاران.) 0139 ،
تحقیقات متعددی راجع به اهمیت نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در داخل و خارج از کشور انجام شده است
که همگی نشان دهندهی اهمیت این مولفه در یادگیری است(سیامپا  ،0205 : 0دارکسن  ،0209 : 1تریفونو .) 0209 :5
لذا اهمیت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری مشهود است .با در نظر گرفتن ا ین مسئله که توانایی در به
کارگیری مهارتهایی مانند :حلمسئله ،استدالل و تفکر ،عالوه بر آنکه از اهداف اصلی آموزش ریاضی است و بهکارگیری این
مهارتها ،از جمله ارکان اساسی در زندگی فردی و جمعی نیز میباشد ،اهمیت آموزش ریاضی مشخص میشود  .بنابراین باال
بردن سطح نمرات دانش آموزان در این درس که همان پیشرفتتحصیلی است از جایگاه ویژهای برخوردار است .علیرغم
اهمیت تمام دورههای تحصیلی ،از آنجا که دورهی ابتدایی زیربنا و پایهی شخصیت علمی دانشآموزان است و زمینه ساز
انگیزش مثبت یا منفی در آنان نسبت به دروس ،به ویژه ریاضی است ،باید با روشی نوین عالقهمندی به این درس و آموزش را
به ویژه در ا ین دورهیتحصیلی و در این درس خاص ایجاد کرد .یکی از روشهای نوین آموزشی استفاده از ابزارهای فناوری
اطالعات و ارتباطات همچون نرمافزارهای چندرسانهای و اپلیکیشنهای کاربردی است .استفاده از این روش در درس ریاضی،
باعث عالقهمندی دانشآموزان به این درس میشود ،چرا که در این روش ،تدریس ،همراه با تصاو یر زیباست و از طرفی چون
دانشآموز در یادگیری نقش دارد؛ باعث عالقه و تعمیق مفاهیم در ذهن وی میشود (ضامنی و کاردان .) 0137 ،به کار گیری
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فناوری اطالعات و ارتباط ات در یادگیری ،در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد(نوروزی ،ضامنی و اشرفزاده ،0171 :
عسکری و خاقانیزاده ،0133 :ویلیسی و کلدر )،0209 :4
با توجه به آنچه دربارهی کارکردهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش گفتهشد ،نرمافزارهای آموزشی ،ابزار
مفیدی برای ایجاد و تقویت مهارتهای ریاضی مانند :درکمفهومی و حلمسئله در فراگیران هستند ،زیرا تعاملی که فراگیر با
نرمافزارهای آموزشی ایجاد میکند ،عالوه بر آنکه تقویت این مهارتها را در او تسریع میکند ،آموزش خالقانه را برای
فراگیران فراهم میکند (نوروزی و ضامنی و شرف زاده.) 0171 ،
باید توجه داشت که وجود ویژگیهایی نظیر ارائهی جذاب محتوا و تعامل فراگیر با درس ،در نرمافزارهای آموزشی سبب شده
است تا دانشآموزان به آنها به عنوان یک منبع مهم یادگیری بنگرند و با هدف باال بردن سطح نمرات خود از آنها بهره ببر ند.
لذا نرمافزارهای آموزشی ،با هدف کیفیتبخشی به فرایند یاددهی -یادگیری ،دانشآموزان را در راستای فراگیری عمیق مفاهیم
در درس ریاضی یاری میکنند که این امر کارکرد دیگری از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،یعنی غنیسازی محیط
یادگیری را روشن میسازد(سعیدی.) 0137 ،
غنیسازی محیط یادگیری ،از طریق به کار گیری نرمافزارها و اپلیکیشنهای قابل نصب بر روی تبلت ،آموزش و پرورش را در
بر طرف کردن عمده ترین معضالت آموزشی خود که نگرانی دانشآموزان ،اولیا آنها و مربیان آموزش و پرورش در بهبود و
ارتقای مهارت حل مسئله دانشآموزان در درس ریاضی است ،یاری میدهد  .با توجه به اهدافی که غنیسازی محیطیادگیری
دنبال میکند و شامل بهبود سطح یادگیری ،کیفیتبخشی به فرایند یاددهی -یادگیری و عمقبخشی به آموختهها است؛ اشاره
به این مسئله ضروری به نظر میرسد که در فرایند غنیسازی محیطیادگیری ،محتوای کتب درسی تغییر نمیکند  .در واقع
آنچه تغییر خواهدکرد ،محیطیادگیری است و هدف از این تغییر ،آن است تا با استفاده از روشهای فعال و مبتنی بر مشارکت
فراگیران ،ضمن اصالح فرایند آموزش ،یادگیری عمیق و مفهومی در دانشآموزان ایجاد شود(نویدی.) 0170 ،
از آنجایی که اپلیکیشنها و نرمافزارهای آموزشی رویکردی مشابه با آنچه در فرایند غنیسازی محیطیادگیری مدنظر است؛
دنبال میکنند ،و بدون تغییر در محتوای کتابهای درسی ،سعی در اصالح فرایند آموزش و فعال کردن دانشآموز در فرایند
یاددهی -یادگیری دارند ،کاربرد اینگونه ابزارها در فرایند یادگیری گامی در جهت غنی کردن محیطیادگیری است لذا با
گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه تبلت و تلفنهمراه و اپلیکیشنها از یک سو و و از سوی دیگر عالقه و
رغبت دانشآموزان برای استفاده از اینگونه ابزار ،به دالیلی همچون قابل حمل بودن و قابلیت استفاده از آنها در هر زمان و
هر مکان باعث شدهاست تا این فناوریها به ابزار مناسبی در راستای غنیسازی محیطیادگیری تبدیل شوند .تمایل کاربران در
به کارگیری اپلیکیشنهای کاربردی در درس ریاضی که امکان نصب بر روی تبلت را دارند ،عالوه بر آنکه فراگیران را زمان
بیشتری به یادگیری مشغول میکنند ،با فراهمسازی امکان تکرار محتوای آموزش ،توسط فراگیر در چندین نوبت ،زمینه را
برای افزایش سطح نمرات دانشآموزان ایجاد میکنند.
از این رو شرکتهای ز یادی با هدف تولید اپلیکیشنهای مفید آموزشی در درس ریاضی دست به فعالیت زدهاند و تولیدات
فراوانی در چند سال گذشته در این زمینه وارد بازار شدهاست؛ که قابلیت نصب بر روی ابزارهای سیار نظیر تبلت و تلفن همراه
را دارند .یکی از اپلیکیشنهای ساختهشده با ا ین هدف ،اپلیکیشن کاربردی«مدرسهی شادی» است که قابلیت نصب روی تبلت
را دارد و با هدف آموزش درس ریاضی توسط شرکت«رویا نرمافزار» ،ارائهدهندهی نرمافزارهای تلفنهای هوشمند ،در سال
0171تولید شده و در اختیار مدارس قرار گرفتهاست .و یکی از برنامههای کاربردی برای آموزش ریاضی است که به صورت
رایگان میتواند در اختیار کاربران قرار گیرد .این اپلیکیشن با دارا بودن گرافیک جذاب ،استفاده از چندرسانهایها ،به روز
رسانی تمرینات موجود در برنامه با هر بار اتصال به اینترنت ،ارائهی بازخوردهای متناسب با سن فراگیر ،کارنامهی عملکرد و
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...توانستهاست به آموزش مفاهیم دشوار ریاضی کمک نماید و بر انگیزهی دانش آموزان برای یادگیری ریاضی مفید واقع شود .در
مورد تاثیر اپلیکیشنها بر یادگیری ،ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تحقیقات اندکی صورت گرفته است.
لذا مسئلهی اصلی در پژوهش حاضر ،بررسی این نکته است که آ یا استفاده از اپلیکیشن« مدرسهی شادی»در تدریس ریاضی
میتواند محیط یادگیری را غنی سازد و بر مهارت حل مسئله دانشآموزان تاثیرگذار باشد .که برای رسیدن به این هدف
فرضیههای زیر مطرح میشود:
- 0آیا غنیسازی محیط یادگیری با استفاده از اپلیکیشن «مدرسهی شادی» بر مهارت حلمسئله دانش آموزان پایه اول دبستان
تاثیر دارد؟ 0
 - 0استفاده از اپلیکیشن «مدرسهی شادی» بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در یادگیری اعداد در پایه اول دبستان تاثیر دارد.
.3روش:
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و در قلمرو پژوهشهای نیمه تجربی( نیمه آزمایشی ) و با طرح پیشآزمون  -پس -
آزمون و گروه کنترل و آزمایش است که دو کالس از یک دبستان به عنوان گروه کنترل و گروه آزمایش انتخاب شدند .و
محقق در انتخاب نمونه آزادی عمل ندارد.
جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر اول ابتدایی در دبستانهای شهرستان باغبهادران که در سال تحصیلی  79- 79در
مدارس دولتی مشغول به تحصیل می باشد .حجم جامعهی آماری برابر با  5940نفر است .نمونه شامل  45نفر از دانشآموزان
کالس اول است که در دو گروه  09نفری قرار دارند به منظور نمونهگیری از روش خوشهای استفاده شدهاست .شایان ذکر است
نمونهی انتخاب شده از نظر سطح فرهنگی و تحصیالت والدین تقریبا مشابه و هم گن بودند بنابراین این دو متغیر از فهرست
متغیرهای مداخله گر حذف شدند .ابزارهای الزم برای پژوهش عبارتاند از:آزمون معلمساختهی 02سوالی که با توجه به
مولفه های حل مسئله ( تعریف و بازشناسی مسئله و موقعیت ،ارائهی راهحلهای م تعدد برای حل مسئله ،ارزیابی راهحل،
انتخاب بهترین راهحل ،اجرای راهحل و ارزیابی آن) و نیز آزمون  02سوالی معلم ساختهی پیشرفت تحصیلی.
به منظور بررسی روایی آزمون از روش محتوایی استفاده شد .الفای کرونباخ پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی و مهارت حلمسئله
را به ترتیب ./35 .و ./39نشان می دهد .هم چنین قبل از انجام پژوهش پیش مطالعهای بر روی نمونه توسط پژوهشگر انجام
شدهاست که برای این منظور از روش مصاحبه استفاده شدهاست .در این مطالعهی مقدماتی با طرح سواالتی میزان استفادهی
دانشآموزان و اولیا آنها از فناوری و زمینهه ای استفاده از آن و نوع فناوری که استفاده میشود؛ مورد بررسی قرار گرفت.
برای آموزش از اپلیکیشن "مدرسهی شادی" که توسط شرکت "رویا پردازان" طراحی و ساختهشده بود؛ استفاده شد .این
اپلیکیشن قابلیت نصب بر روی تبلت و تلفن همراه را دارد .در این اپلیکیشن که برای آموزش مفاهیم اساسی ریاضی هم چون
شناخت اعداد طراحی شده بود ،چالش هایی که هر فرد ممکن است با ورود به اجتماع با آن برخورد کند(کار با دستگاه
خودپرداز ،شناخت اسکناس و )...به او آموزش داده میشد .ارائه ی محتوا در این اپلیکیشن جذاب و متنوع بود و از رنگهای
گرم و ت صاویر متحرک بهره برده بود .از طرفی تمرینات متنوعی در اپلیکیشن وجود داشت که با هر بار اتصال به اینترنت به روز
رسانی می شد.اپلیکیشن با رویکرد تعاملی طراحی شده بود و به فراگیر بازخوردهای متناسب و به موقع ارائه میکرد.
در ابتدا پیشآزمون پیشرفت تحصیلی و مهارت حلمسئله از دو گروه آزمایش و کنترل گرفتهشد.
در مرحله بعد اپلیکیشن بر روی تبلتهای دانشآموزان نصب شد و نحوهی کار و بخشهای متعدد آن توسط پژوهشگر نمایش
داده شد .مبحث شناخت اعداد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پژوهش حاضر در آن مورد بررسی قرار گرفته بود در هر
دو گروه آزمایش و کنترل توسط محقق که سابقهی 02سال تدریس در پایهی اول را داشت ،به کمک روشهای فعال یکسان
تدریس شد .تمرینات ترمیمی مربوط به "مبحث شناخت اعداد" که توسط محقق طراحی شده بود در فواصل مشخص در
اختیار دو گروه قرار میگرفت سپس گروهآزمایش به مدت  02هفته تمرین بر روی این مبحث را در کالس ادامه دادند و از
آنجا که ادامهی این روند در کالس امکان پذیر نبود این فعالیت را به مدت  02هفته نیز در منزل انجام داند و با توجه به آنکه
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اپلیکیشن دارای کارنامه بود ،هر یک از اولیا با تصویر برداری از کارنامهی فعا لیت فرزندش در طی یک هفته ،آن را از طریق
"تلگرام" برای محقق ارسال می نمودند .پس از اتمام دورهی کار با اپلیکیشن ،پسآزمون حلمسئله و پیشرفت تحصیلی در دو
گروه برگزار شد
در توصیف و تحلیل داده های مربوط به پژوهش در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون
لوین و آزمون شاپرو – ویلکز (به ترتیب آزمون تجانس واریانسها و پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیرهای وابسته در
سطوح مختلف عامل ) و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده از آزمون تحلیل کواریانس واریانس استفاده شده است.
یافتهها:
همانطور که گفته شد پژوهش بر روی دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد و متغیرهای پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله
در دو نوبت اندازه گیری شدند .تا بر اساس مقادیر به دست آمده بتوان بر روی اثر بخشی غنیسازی محیط یادگیری به کمک
اپلیکیشن مدرسهی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله داوری نمود.
در پژوهش حاضر یافتهها به دو صورت توصیفی و استنباطی ارائه میشوند .همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست
آمده در بین گروههای مورد مطالعه از آزمون تحلیل کواریانس واریانس استفاده شده است .یافتههای حاصل از پژوهش عالوه
بر آن که حاصل از بررسی های انجام گرفته بر روی نمرات آزمون معلم ساخته مهارت حل مسئله است؛ منعکس کنندهی نتایج
حاصل از گزارههای استخراج شده از مصاحبههایی است که پژوهشگر با دانشآموزان انجام دادهاست .بنابراین در این قسمت به
منظور عینیت بخشی به وضعیت هر گروه از شاخصهای مرکزی و پراکندگی استناد میشود .در این تحقیق همراه با آزمون لوین
و آزمون شاپرو – ویلکز (به ترتیب آزمون تجانس واریانس ها و پیش فرض طبیعی بودن توزیع متغیرهای وابسته در سطوح
مختلف عامل ) ذکر گردید .همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده در بین گروههای مورد مطالعه از آزمون
تحلیل کواریانس واریانس استفاده شده است  .حداقل سطح معنیداری در آزمون فرضهای تحقیق حاضر  2 /24در نظر گرفته
شد.
پیش فرض های تحلیل کوواریانس
توزیع صفت در گروه ها نرمال باشد :به منظور بررسی این مفروضه از آزمون شاپرو – ویلکز تک گروهی استفاده شد.
جدول :1- 1نتایج آزمون نرمال بودن توز یع در پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت و مهارت حل مسئله در گروه
کنترل

پیشرفت تحصیلی
مهارت حل مسئله

گروه ها

شاپرو – ویلکز

سطح معناداری

پیش آزمو ن

/704

/090

پس آزمون

/792

/902

پیش آزمو ن

/792

/902

پس آزمون

/790

/919

همانگونه که در جدول  5- 5آمده است سطح معناداری این آماره بزرگتر از  /24است این به معنای آن است که توزیع متغیربا
توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد ،پس توزیع صفت نرمال است
جدول  :5- 1نتایج آزمون نرمال بودن توزیع در پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت و مهارت حل مسئله در گروه
آزمایش
پیشرفت

گروه ها

شاپرو – ویلکز

سطح معناداری

پیش آزمو ن

/379

/293

پس آزمون

/792

/902
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مهارت حل مسئله

پیش آزمون

/751

/502

پس آزمون

/379

/293

همانگونه که در جدول  4- 5آمده است سطح معناداری این آماره بزرگتر از  /24است این به م عنای آن است که توزیع متغیربا
توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد ،پس توزیع صفت نرمال است
همگنی واریانس خطاهای متغیرهای وابسته در گروه ها :جهت بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد.
جدول  :6- 1آزمون لوین (همگنی واریانس خطاها) در گروه ها
آماره f
لوین

سطح
معناداری

درجه آزادی درجه
آزادی 0
0

پیشرفت

/240

0

40

/300

مهارت حل مسئله

0 /19

0

40

/053

براساس نتایج جدول (  ) 9- 5آماره  Fدر سطح  P≥ /24معنی دار نبوده  .بنابراین میان واریانس خطاهای دو گروه
تفاوت معناداری وجود نداردو شرط همگنی واریانس خطاها برقرار است.
جدول  : 7- 1پیش فرض برابری شیب رگرسیون در گروه کنترل در پیشرفت و مهارت حل مسئله
F
سطح معنی
شاخص های اماری
داری

مولفه ها
پیشرفت

/004

/118

مهارت حل مسئله

0 /01

/049

براساس نتایج جدول (  F ) 9- 5مشاهده شده در سطح  P ≥/24معنی دار نبوده است  .بنابر این پیش فرض برابری شیب
رگرسیون رعایت شده است
جدول  : 8- 1پیش فرض برابری شیب رگرسیون در گروه آ؛زمایش در پیشرفت و مهارت حل مسئله
شاخص های اماری
مولفه ها

F

سطح
داری

پیشرفت

/347

/190

مهارت حل مسئله

/493

/590

معنی

براساس نتایج جدول (  F ) 3- 5مشاهده شده در سطح  P ≥/24معنی دار نبوده است  .بنابر این پیش فرض برابری شیب
رگرسیون رعایت شده است
فرضیهی اول :استفاده از اپلیکیشن «مدرسهی شادی» بر مهارتهای حلمسئله دانش آموزان پایه اول دبستان تاثیر دارد.
جدول  : 3- 1مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون حل مسئله در دو گروه (کنترل وآزمایش )
گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل

9 /33

0 /72

9 /95

0 /90

آزمایش

4 /39

0 /29

3 /22

0 /09
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براساس نتایج جدول (  ) 1- 5میانگین نمره حل مسئله در گروه کنترل در پیش آزمون  9 /33با انحراف معیار  0 /72 ±در
پس آزمون  9 /95بانحراف معیار  0 /90 ±بوده است  .میانگین نمره حل مسئله در گروه آزمایش در پیش آزمون  4 /39با
انحراف معیار  0 /29 ±و در پس آزمون  3 /22با انحراف معیار  0 /09±بوده است .

شکل  : 3- 1مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون حل مسئله در دو گروه( کنترل وآزمایش )
با توجه به نمودار و جدول مقایسهی میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پس آزمون حل مسئله در دو گروه گواه و
آزمایش ،میتوان اذعان داشت مداخالت آموزشی(غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسهی شادی) ،توانسته
است بر مهارت حل مسئله دانشآموزان موثر واقع شود.
شکل  :5- 1غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه شادی بر مهارت حل مسئله دانش اموزان تاثیر
دارد
جدول  :44- 1نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه روی میانگین نمرات پس آزمون مهارت حل مسئله در دو گروه(
کنترل و آزمایش با کنترل پیش آزمون
منبع تغییرات
پیشآزمون
گروه

مجموع
مجذورات
005 /074
17 /009

درجه آزادی

F

0
0

35 /74
09/32

سطح معناداری
P
/904
/220
/154
/220

مجذور اتا

توان آماری
0 /22
/777

همان طور که در جـدول  00- 5نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون ،بین آزمودنی ها در گروههای کنترل و آزمایش از
لحاظ نمره مهارت حل مسئله تفاوت معنی داری وجود دارد  . ) F=09/32 p=/220میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  /154میباشد،
یعنی 15درصد تفاوتهای فردی در نمرات پیشرفت مربوط به غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه
شادی میباشد .بنابراین فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد .
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فرضیه دوم - 0 :استفاده از اپلیکیشن «مدرسهی شادی» بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در یادگیری اعداد در پایه اول
دبستان تاثیر دارد.
جدول  : 4- 1مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی در دو
گروه( کنترل وآزمایش
پیش آزمون

گروه
کنترل
آزمایش

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9 /04
9 /03

0 /04
0 /42

9 /50
3 /39

0 /25
0 /71

براساس نتایج جدول (  ) 0- 5میانگین نمره پیشرفت در گروه کنترل در پیش آزمون  9 /04با انحراف معیار  0 /04 ±در
پس آزمون  9 /50بانحراف معیار  0 /25 ±بوده است  .میانگین نمره پیشرفت در گروه آزمایش در پیش آزمون  9 /03با
انحراف معیار  0 /42 ±و در پس آزمون  3 /39با انحراف معیار  0 /71 ±بوده است.

شکل  : 4- 1مقایسه میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی در دو گروه( کنترل
وآزمایش(
جدول  :1- 1نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه روی میانگین نمرات پس آزمون پیشرفت در دو گروه (کنترل و
آزمایش با کنترل پیش آزمون
مجموع

درجه آزادی

F

پیشآزمون

59/194

0

07 /91

سطح معناداری
P
/193
/220

0 /22

گروه

07 /951

0

03 /75

/090

/772

منبع تغییرات

مجذورات

مجذور اتا
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همان طور که در جـدول 7- 5نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون ،بین آزمودنی ها در گروههای کنترل و آزمایش از
لحاظ نمره پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد  . ) F=03 /75 p=/220میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  /090میباشد،
یعنی 09درصد تفاوتهای فردی در نمرات پیشرفت مربوط به غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه شادی
میباشد .بنابراین فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد .
یافتههای کیفی
گزارههای استخراج شده از مصاحبههایی که با دانشآموزان یایهی اول که به کمک اپلیکیشن مدرسهی شادی آموزش دیده
بودند  ،نشان می دهد فراگیران استفاده از تلفن همراه و تبلت در آموزش و یادگیری را دوست دارند واز آن استقبال میکنند.
یکی از مولفههایی که رغبت افراد ب ه یادگیری را نشان میدهد ،تالش آنها برای تداوم یادگیری و انجام فعالیتهای مربوط به
آن در هر زمان و هر مکان است دانشآموز کد  00بیان میکند«تبلت را هر جایی میتونم ببرم» .چگونگی ارائهی محتوا فراگیر
را در دنبال کردن فرایند یادگیری ترغیب میکند .از صحبتهای دانشآموزان کالس اول چنین برداشت میشود که تصاویر
جذاب و و با رنگهای متنوع و گرم  ،انیمیشنها و تصاویر متحرک ،به آنان در آموزش کمک میکند .کد  01معتقد است«وقتی
با (مدرسهی شادی) بازی میکنم خسته نمیشم».تنوع در ارایهی محتوا از ایجاد کسالت در فراگیر جلوگیری میکند و او را در
فرایند یاددهی  -یادگیری پیش میبرد .دانشآموز می تواند پس از استفاده از تبلت مدت زمانی را که برای یادگیری سپری
میکند ،در یک بازهی زماانی دلخواه افزایش دهد .ارائهی بازخورد های متنوع و متناسب با شرایط کودک و اشتباهات او و
ارائهی آن ها با زبان کودکانه یکی از عواملی است که کودک را ترغیب می کند تا به فرایند یادگیری خود تداوم بخشد.وقتی
کودک زمان بیشتری با محیط یادگیری درگیر باشد فرصت بیشتری برای شناخت مسائل و حل آنها و درگیر شدن با
موقعیتهای چالش برانگیز خواهد داشت .کنش و واکنش با ا پلیکیشن به کودک امکان خطا در چندین نوبت را میدهد بدون
آن که متحمل زیان و خسران شود سخنان کد  1مبین این برداشت است«وقتی جواب را درست میزنم برام دست میزنه».
امکان کنش و واکنش یا اپلیکیشن و تعامل ،عامل دیگری است که فراگیر را در استفاده از اپلیکیشن ترغیب میکند .کد 7
میگوید«وقتی روی کلیدها میزنم که روز باشه ،اونا را خاموش میکنه» .وجود تمرینات متنوع و امکان تکرار آنها شرایطی را
فراهم می آورد تا فراگیر در انجام تمرینات مداومت داشته باشد.کد  9بیان میکند «هر بار سوال جدید میاره» چالشها و
موقعیتهای جدیدی که اپلیکیشن در هر نوبت و با هر کلیک برای فراگیر ایجاد می کند او را تشویق به حل مسائل جدید در
هر نوبت می کند .عالوه بر موارد گفته شده ،باید به مرتبط بودن محتوای اپلیکیشن و بازیهای آموزشی موجود در آن با
نیازهای اجتماعی اشاره کرد که عالوه بر آن که دانشآموز را نسبت به استفاده از این برنامه ترغیب میکند و از ایجاد خستگی
در آنها جلوگیری می کند ،توانایی برخورد با موقعیت را با ایجاد چالشهای متعدد برای او فراهم میکند و توانایی حل مسئله
را نیز به دانشآموز میدهد .کد «04من از حاال به بعد پولها را میشناسم» .کد «00من یاد گرفتم چطور با کارت پول کار
کنم» .بنابراین با فراهم شدن امکان آزمون و خطا در موقعیتهای مشابه با آنچه کودک در اجتماع با آن روبرو میشود و ایجاد
موقعیتهایی برای انتخاب و تصمیم گیری مهارت حل مسئله در کودک را تقویت میکند.
.5نتیجهگیری:
از آنجایی که فناوریهای نوین هم چون تبلت و تلفن همراه در عصر حاضر نقش و جایگاه ویژهای در نظام تعلیم و تربیت پیدا
کردهاند و توانستهاند تاثیرات مثبتی بر فرایند یاددهی -یادگیری داشته باشند  ،و از سوی دیگر یکی از آرمانهای سیستمهای
آموزشی  ،آماده کردن فراگیران برای برخورد با مسائل و چالش هایی است که ممکن است در آینده با آن برخورد کند؛ موضوع
اصلی این است که چگونه می توان در عصر انفجار اطالعات و فناوری ،فرایند تدریس و یادگیری را سازماندهی کرد که منجر به
یادگیری ،بهبود سطح نمرات و مهمتر از همه ارتقای اصلیترین مهارت م ورد نیاز هر فرد در هنگام حضور در اجتماع ،یعنی
مهارت تفکر و حلمسئله شد.
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با عنایت به نتایج تحلیل دادههای به دست آمده و با توجه به نتایج حاصل از مصاحبههایی که پژوهشگر با دانشآموزان انجام
دادهاست،نشان میدهد،مهارت حل مسئله دانشآموزان در درس ریاضی که به کمک اپلیکیشنهای موبایل آموزش دیدهاند در
مقایسه با دانش آموزانی که آموزش را از طریق کتاب درسی دریافت کردهاند؛ بیشتر است .میتوان گفت :درگیر کردن فراگیر
در فرایند آموزش و یادگیری ،ارائه تمرینات متناسب با شرایط و نیازهای فردی و جمعی و شرایط اجتماعی ،وجود فعالیتها و
تمرینات چالش بر انگیز فراهم کردن امکان انتخاب و تصمیمگیری ،امکان آزمودن و خطا کردن در یک موقعیت خاص که در
شرایط واقعی وجود ندارد .سبب ایجاد و تقویت مهارت حلمسئله در فراگیران میشود .الزم به ذکر است پژوهشهای اندکی در
مورد تاثیر به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارت حلمسئله انجام شده است .از طرفی قابلیتهای فناوریهای
سیار در ارائهی محتوا و آموزش نشان میدهد ،به کارگیری درست اینگونه از ابزار در فرایند تدریس ،میتواند به بهبود آموزش
و پیشرفت چشم گیر نتایج یادگیری کمک کند .نتا یج تحلیل دادههای به دست آمده از فرضیه فوق نشان میدهد بین پیشرفت
تحصیلی درس ریاضی دانش آموزانی که به کمک اپلیکیشن آموزش دیدهاند از دانش آموزانی که درس را از طریق کتاب درسی
دریافت کردند؛ بیشتر است ....پژوهش امینیفر و صدق پور و ولی نژاد ترکمانی (  ) 0172ضامنی وکاردان(  ) 0137فابین و
تاپینگ و بارو  .) 0209(9لیو 9و دیگران(  .) 0200رضاییراد و قادروف (  ) 0171هم سو با پژوهش حاضر است در حالی که
ستاری ،نامور ،حاج نظری(  ) 0170همبستگی مستقیم و درحد ضعیفی را بین میزان استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات
و پیشرفت تحصیلی میدانند.
در تبیین نتایج فوق و با توجه به نتایج حاصل از مصاحبههایی که پژوهشگر با دانشآموزان انجام دادهاست ،میتوان گفت :ارائه
تمرینات متعدد و متنوع برای به تسلط رسیدن دانش آموز ،به روز شدن تمرینات با هر بار اتصال به اینترنت
مشارکت دادن دانشآموزان در فرایند یادگیری ،برقراری تعامل و رابطهی دوسویه بین کاربر و محتوا ،تسهیل فرایند یادگیری،
فراهم ساختن امکان به کارگیری مفاهیم در موقعیت جدید  ،مستقیم و درحد ضعیفی را بین میزان استفاده از فنآوری
اطالعات و ارتباطات و پیشرفت تحصیلی میدانند
به کارگیری فناوریهای نو در آموزش نیازمند برنامه ریزی دقیق و جمع آوری اطالعات در مورد جزئیات ،محدودیتها و مزایا و
روند اجرای طرح است که این امر نیاز به انجام پژوهشهای مستمر و پیگیری دارد .شایان ذکر است انجام پژوهشهای گسترده
در این زمینه هزینه و وقت زیادی میطلبد.
4پیشنهادات
در این پژوهش به بررسی تاثیر غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن «مدرسه شادی» بر انگیزش و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان در درس ریاضی در منطقهی باغبهادران می پردازد .برای دست یابی به نتایج بهتر در
زمینهی کاربرد فناوری در تدریس و آموزش پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
 oبررسی امکان سنجی به کار گیری ابزارهای سیار در آموزش دروس
 oبررسی امکان سنجی ارائه محتوای کامل دروس از طریق اپلیکیشنهای موبایل
 oبررسی تاثیر اپلیکیشنهای موبایل بر بهبود کیفیت دورههای ضمن خدمت
 oبررسی کیفیت اپلیکیشنهای تولید شده در درس ریاضی
 oبررسی امکان سنجی استاندارد سازی اپلیکیشنهای موجود
 oبررسی تاثیر اپلیکیشنهای موجود در درس قرآن بر انگیزهی یادگیرندگان
 oمقایسه اپلیکیشنهای تولید شده در داخل و خارج کشور
 oبررسی کیفیت اپلیکیشنهای تولید شده در داخل کشور از نظر توجه به آموزههای دینی و مهارتهای اجتماعی
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-Fabian & Topping & Barron
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-Liu
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با توجه به رشد سریع و بی سابقهی اطالعات و منابع ن الزم است در گزینش و انتخاب اطالعات هوشیاری الزم وجود
داشته باشد .با توجه به آن که پیشرفت افراد و کاهش هزینهها در هر ارکان جز اولویتها است؛ و آموزش و پرورش نیز چنین
اهدافی را دنبال میکند ،به نظر میرسد به کارگیری فناوری های سیار که آموزش در هر زمان و هر مکان را برای یکایک افراد
جامعه امکان پذیر کرده است می تواند راهی موثر برای دست یابی به این مهم برای سازمانهای آموزشی باشد .برای آنکه به
کارگیری فناوری در سیستمهای آموزشی با موفقیت همراه باشد ،پیشنهادات زیر ارائه می شود:
 معلمان نسبت به استفاده از فناوری در فرایند تدریس ترغیب شوند
 اختصاص بوجهی الزم برای به کارگیری فناوری در محیطهای آموزشی

 برنامه ریزی به کمک متخصصان و معلمان برای استفاده درست از فناوری در آموزش
 مجهز بودن مدارس به شبکه ی اینترنت برای دسترسی مداوم به جدیدترین منابع اطالعاتی
 کاهش برخی از محدودیت ها که در استفاده از ابزارهای سیار در کالس درس و برای آموزش وجود دارد.
معلمان نباید در استفاده از فناوری در فرایند یاددهی -یادگیری دچار ترس و اضطراب باشند .با توجه به آنکه معلمان
بیش از همه نسبت به محتوا ،شرایط کالس و ویژگیهای دانش آموزان آشنایی دارند؛ باید به منظور آشنایی مسئوالن ،نظرات
خود درباره ی ارائه محتوا از طریق فناوری را بی پروا بیان کنند .تحقیقات متعددی تاثیرات زیادی از فناوری را بر انگیزه و

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان می دهند ،پس معلمان نباید نسبت به استفاده از فناوری هراس داشته باشند.
 .6قدردانی
با تشکر از تمامی مسئولین اداره ی آموزش و پرورش باغبهادران که زمینه را برای انجام این پژوهش فراهم کردند.
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