
  
  
  
  
  

ــرم ــرد    ن ــر اســاس رویک ــدایی ب ــوزش ریاضــی ابت ــزار آم اف
   و سنجش میزان اثر بخشی آن1گرایی سازنده

 
∗   هدکتر مصطفی شیخ زاد 
∗∗   دکتر محمود مهرمحمدی

  

  چکیده
مقاله تولید هدف . استگرایی  رایانه از دیدگاه سازنده دیدگاه آموزش به کمک بارۀ این مقاله در

 شیوۀ را به افزار نرم و میزان اثربخشی است گرایی سازنده اساس دیدگاه افزار آموزش ریاضی بر نرم
  . بررسی قرار داده استدمایش و گواه در دوره ابتدایی مورنیمه تجربی با گروه آز

. است 1383-1384 استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی آموزان دانش آماری تحقیق شامل ۀجامع  
 نمونه برای محج. استارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه نمونه آماری شامل دو کالس چه

آموزان در هر دو گروه  دانش. آموز است دانش 36برابر با  و برای گروه گواه 34رابر با گروه آزمایش ب
ی و در گروه گواه از آموزش معمول کالسی افزار نرمدر گروه آزمایش از آموزش . اند شدههمسان 

و از چک  آموزان دانشآزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی  آزمون و پس از پیش .استفاده شده است
  .ه استشدمیزان  پیشرفت فرآیند تدریس استفاده  یریگ   برای اندازهلیست مشاهده

                                                 
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه. ∗

∗∗    دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. 
 سـاخت و    ،گرایـی    سـازنده  ،نـاگونی ماننـد سـاختارگرایی      در منابع فارسی بـه اشـکال گو        Constructivismواژه   .1

گرایی به جهت مفهومی کامـل تـر بـه نظـر       ولی از نظر محققان واژه سازنده    .سازگرایی و سازاگرایی ترجمه شده است     
  .رسد می
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 فعالیتهای  دادن و انجامگرایی سازنده افزار نرم آموزش میاندهد که   نشان میuنتایج تحلیل آزمون 
 و میزان پاسخ گرایی سازنده افزار نرم میان آموزش و همچنین ) = p<0/01 ، 265/3-z( گروهی
در ( معنادارتفاوت )  = p<0/05 ، 518/2-z(  به سئواالت مراحل باالی حیطه شناختیآموزان دانش

  . وجود دارد)گروه آزمایش نسبت به گروه گواه

                   انگیزهاعث افزایش  بگرایی سازنده افزار نرم مشخص کرد که آموزش از طریق tنتایج آزمون 
)p<0/01 ،318/3t =  (و مهارت حل و طرح مسئله )p<0/01 ،124/2t = (فراگیران نسبت به در 

دهد  گروه آزمایش و گروه گواه نشان میآزمون در  همچنین پس. شود میی ا رایانهروش تدریس غیر
  در سطح )66/2( ز مقدار بحرانی جدولدر گروه آزمایش بیشتر ا) 136/3( مشاهده شده tکه مقدار 

 پیشرفت یی بر ارتقاا رایانهبنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای . است%  1آلفای 
ای استفاده  رایانه نسبت به آموزشهای معمول مدارس که از آموزشهای غیر ،آموزان دانشتحصیلی 

  .کنند، دارد می
  

  . ریاضی ابتداییافزار نرم، فعالیتهای بیانگر، حل مسئله، افزار نرم ی،گرای سازنده: ها کلید واژه

   مقدمه
اما امروزه در نخستین دهه از .  پیوسته مورد جست و جوی اقوام و ملل بوده است،بازدانش و دانایی از دیر
 تنها منبعی ورود  سازمان و جامعه به شمار می راهبردی برای موفقیت فرد، یعامل دانش ،هزاره سوم میالدی

 لید و مصرف آن محور توسعه انسانی،از این رو ساختن دانش و تو. است که ارزش آن در کاربرد آن است
 .  محور قرار گرفته است-توسعه پایدار و جامعه دانش

 در بسیاری از کشورهای  درسیریزی برنامه به عنوان یکی از مباحث اصلی رایانهآموزش از طریق 
انی در زمینۀ ابعاد گوناگون طراحی، اجرا و ارزیابی آن های فراوریگذا ت و سرمایهاسجهان شناخته شده 

طالعات، سرعت در مکان پردازش ا، ارایانهاز ویژگیهای برتر آموزش به کمک . )2001، 1دبرا(شود  انجام می
پردازان  نظرتئوریاز  م برد کهتوان نا های تفکر را می ایجاد زمینه  گروهی و بخشی، یادگیری تنوع پاسخگویی،

   .)1994، 2ریوز( و کارشناسان مورد بررسی و نقد قرار گرفته است
اساس .  استشده مورد توجه واقع ، در سالهای اخیر،گرایی سازنده از نظرگاه رایانهآموزش به کمک 

ان  طوری که فراگیراست، بهای فراگیران در تولید و ساخت دانش زش عبارت از ایجاد فرصتهای باز برآمو
 ،گرایی سازندهرویکرد در . های جدید بپردازند  به آفرینش اندیشه گروهییط فردی وبتوانند در یک مح

  به نمایش،اند راگیران آموخته آنچه را ف سازماندهی اطالعات استفاده شده،آوری و گرد به عنوان ابزار رایانه

                                                 
1. Deborah                     2.  Reeves 
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آوری  ت خود را از طریق فرآیند گرددر این بخش، یادگیرنده در حکم جستجوگر فعال، اطالعا. گذارد می
  .کند اطالعاتِِ جدید، اصالح و روزآمد می

گیری حافظه در سه بعد  در دیدگاه شناختی شامل مراحل شکل رایانهاساس آموزش به کمک 
 تکرار و سازمان دادن ی،معنادار به اصولی مانند یدر مرحله رمزگذار. است بازیابی نگهداری و ،گذاریرمز

گستر توجه  گستر و پس  به اصولی مانند تداخل پیشبازیابی و در مرحله نگهداری و شدهجه اطالعات تو
ی و سازمان دادن اطالعات معنادار ، شده و تکرار الزم ارائهی یادیارها،در هر بخش برنامه. شده است

  .شود میرعایت 

  بیان مسئله 
در این . است 1رایانهزش به کمک  آمو،اول بخش .است اساسی بخششامل سه  ،رایانهآموزش بر پایه 

 ، و روش کار بر اساس تمرینکند  مطالب جدید را با فراگیران تمرین می، مربیکیمانند  رایانهبخش، 
، بازیهای یساز نمونهنند  و شامل روشهایی ما2رایانهاساس   یادگیری بر، دومبخش. استپرسش و پاسخ 

است که  3 به عنوان ابزار همه کارهرایانه بخش، سومین. است، حل مسئله و پردازش اطالعات آموزشی
  ).80،ص1368عصاره، ( ردیگ می قرار افزار نرمار یمورد نظر در اخت یها برنامهاجرای 

ارنست . برای فهمیدن و یادگیری است یه اینظر ، قبل از اینکه یک نظریه تدریس باشدگرایی سازنده
مسیری  است که در تدوین آن گرایی سازنده ۀاصلی اندیش یکی از تبیین کنندگان) 1989( 4فون گالسر فیلد

 نظریه  کهمدعی است) 1989( گالسر فیلد. گردد میبر ،1710 در سال 5ویکوکه به گیامباتیستا کند میرا طی 
  : وار است استری ز بر دو پایه اساسیگرایی سازنده
  .شود می ساخته با تفکر یادگیرندهو  بلکه فعاالنه ،شود مین منفعالنه دریافت ،دانش .1
جهان تجربی خویش  یده سامانتا به  کند میتفکر فرآیندی انطباقی است که به یادگیرنده کمک  .2

 .  اقدام کند

اساس . گرایی ساخته شده است با توجه به دیدگاههای رفتاررایانهآموزش به کمک  یها برنامه  اولین 
برای  یا شاخهخطی و  تمرین و استفاده از روش تکرار و  آموزشهایی بر اساسئۀ ارا،آموزش در این دیدگاه

  . استآموزشهای بیشتر
بازیهای .  ساخته شده استگرایی سازندهاساس رویکردهای شناختی و  های گوناگونی برافزار نرم
  .ندهای موجودافزار نرم از جمله 6 محیطهای اکتشافی و لوگو،آموزشی

                                                 
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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 قبل از گرایی سازنده. اه و موقعیت ویژه است در آموزش ریاضیات دارای جایگگرایی سازندهرویکرد 
ه فراگیران رویکردی برای توصیف اینک.  دانستن و یادگیری استۀ باشد، نظریی آموزشۀاینکه یک نظری

 نظریه. کنند میگونه جهان پیرامون خود را درک و چ کنند میچگونه مسئله حل  رند،یگ میچگونه یاد 
آموزان  دانش یاز سودانش و مفاهیم مورد مطالعه در یک رشته علمی  بر این که  استی، مبتنگرایی سازنده

در کالس  گرا سازندهیک معلم . شود می بلکه با مشارکت فعاالنه آنان ساخته ،شود مینمنفعالنه دریافت 
 و ساختن دانش ترغیب معناداررا به یادگیری آموزان  دانش ،دار جهتریاضی با طرح پرسشهای متنوع و 

 رایانه کمک ه و یادگیری ریاضیات بگرایی سازنده ۀاله کوشش شده است تا ارتباط نظری این مقدر. کند می
  .مورد بررسی قرار گیرد

 خواندن مطالبدر  یبخش لیتسه ،آنها برای تدریس. کنند میدر مدارس بازی  نقشهای گوناگون ها انهیرا
و  کند می کمک یوراه استفاده از فن در زمینآموزان دانش در ایجاد فرصتهایی برای نسنگین و همچنی

   .)1991 ،1بکر(هستند  برای اجرای تکالیف مدرسه  سودمندیابزارهای
حدود در وری و دانش بشری از قدمتی ا علوم، فنگوناگون یها رشتهدر  یا انهیراهای افزار نرماستفاده از 

ستمهای گفتگو و با توجه به روشهای با استفاده از سی یا انهی رایها برنامه نینخست. است سال برخوردار 40
 از مراجع تصویری و ش از آن،ی پ .اسکینری تدوین یافت ییرفتارگرابا کمک روشهای  یسینو برنامهخطی 

 نشدههنوز ابداع ” ویندوز”و ” داس” های عاملتمو سیس شد میناستفاده  یا انهی رایها برنامهگرافیکی در 
تورات  برای اجرای دسبات از یک روآموزشی لوگو، یا انهیرای هاافزار نرمبرنامه در مجموعه . ندبود
 .)2001، 2نلسون( نمودیماستفاده  یا انهیرا

سازی برنامه به باز اندیشی و بازهای آموزشی از یک سو  نظام،وری اطالعات و ارتباطاتادر عصر فن
محیط یادگیری برای  یساز یغن تجدید حیات و ، و از سوی دیگر"یا انهیراتسلط بر سواد "درسی برای 
سنتی تدریس  های وهیش بازنگری در ،از این رو. ، الزام دارندیل میان یادگیرنده و منابع یادگیربرقراری تعام

 ااین مهارته. های شناختی ضرورت داردای تجهیز یادگیرنده به مهارتنو بر های وهیشها با و جایگزینی آن
 ،بروور( اند مداومو دستیابی به کیفیت در یادگیری  یا انهیراای هتفاده از منابع عرضه شده در محیطالزمه اس

.ا . ژ،دوژونج ،.لیودب .ای   ).1383،. ژ . و، و اِستوتُ
 کمک شایان  درسیریزی برنامه نیز به تبیین و گسترش دیدگاههای نوین رایانهروند یادگیری بر اساس 

. کرده استتولید دانش در آن توجه ویژه  یادگیری فعال و ، آموزشهای گروهیئۀ و به اراکردهتوجهی 
که به آنها  سازد می رو هروب را با تجاربی آموزان دانشهای آموزشی ویژه، افزار نرم ئۀ با اراگرایی سازندهمکتب 

فراگیران با فعالیتهای مشتمل بر اهداف باز . سازد مییا اختراع مجدد مفاهیم را ممکن فرصت اکتشاف 
 ، برای مثال.کند مییار پیچیده و عمیق کمک  بسیها را در هدایت به سوی ادراکو آنها شوند می رو روبه

                                                 
1. Becker                           2. Nelson 
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. کنند می برای توسعه یادگیری استفاده ،یا انهیرا در محیط مجازی 1"جهان کوچک" از برنامه آموزان دانش
  .های جهان کوچک را طراحی و توسعه بخشیدافزار نرمبعضی از ) 1993( 2پرتاپ

 مانند روشهای و روشهای گوناگونل برنامه درسی ئیکی از مسادرحکم  یمشکالت آموزش ریاض
 .شوند میاکتشاف و حل مسئله و ایجاد محیط یادگیری فعال از محورهای اساسی این آموزش تلقی 

از  یریگ بهره درسی بوده و زانیر برنامهریاضی مورد توجه  آموزشی، سالها در تدریس یاوراز فن یریگ بهره
 یریبه کارگ یکی از راهبردهای اصلی شناخته شده است و میزان در حکمانند جعبه ریاضی مواد آموزشی م
وری ا کاربرد فنبه منظور رایانهوری افن). ست انتشار، در دزاده خیش(است  درصد 30 در حدود ،معلمان از آن

ی  بازیها،کوچک، جهان شده یساز هیشب یفضاهاکار رفته و در محیطهایی مانند ه در آموزش ریاضی ب
 .است باالیی یریپذ انعطافآموزشی و اکتشافی دارای 

  های پژوهش سئوال
  .دشو می افزایش فعالیتهای گروهی سبب گرایی سازنده افزار نرم .1
 .دشو میافزایش انگیزه در فراگیران نسبت به درس  سبب گرایی سازنده افزار نرم .2

 .دشو میرح مسئله  افزایش مهارت حل مسئله و طسبب گرایی سازنده افزار نرم .3

 .دشو می افزایش سطح یادگیری شناختی در فراگیران سبب گرایی سازنده افزار نرم .4

 . موثر استآموزان دانش تحصیلی تایش پیشرفز در افگرایی سازنده افزار نرم .5

  روش تحقیق
 در ،پیشرفت تحصیلی و چک لیست مشاهده تدریسآزمون  پسو آزمون  شیپآوری اطالعات از گردبرای 

  .شده است و نتایج مقایسه شدهر دو گروه آزمایش و گواه استفاده ه
 1383- 1384 در سال تحصیلی ، استان آذربایجان غربیآموزان دانشجامعه آماری این پژوهش شامل 

  . مفهوم هندسه در ریاضیات پایه چهارم پرداخته استئۀ ساخته شده به اراافزار نرم. است
شهر . استکالس از مدارس ابتدایی شهر ارومیه با جنسیت دختر نمونه آماری این تحقیق شامل دو 

های تدوین  نمونه با توجه به جدولمحج. استاز شهرهای استان آذربایجان غربی  یا نمونه در حکمارومیه 
 و مقدار 30/0حجم اثر برابر با  ،05/0 مقدار آلفا برابر با هچنانچ .انجام گرفته است )1988 ،3کوهن(شده 
  . نفر خواهد بود34 تعداد نمونه برای هر گروه برابر با ، باشد80/0ون آماری برابر با  آزمتوان

                                                 
1 .Micro World  مانند خرید از فروشگاه و یا . استاز زندگی فراگیر ای  شده سازی شبیهجهان کوچک محیط
                      Cohen                2. Papert .3...                                                                     در خانه  وداری بچه
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 فوق دیپلم دبستانآموزگاران هر دو . اند شدهگوناگون همسان  یها جنبهه گواه و آزمایش از گرو
وسط  هر دو مدرسه از طبقه متآموزان دانش. س هستندیسابقه تدر سال 14 ای 12 دارای  وآموزش ابتدایی
 .استو عوامل گوناگونی مانند سطح سواد والدین در هر دو گروه تقریباً همسان  اند شدهشهر انتخاب 

 قبل از اجرای آموزشها، به وسیله آزمون هوش ریونِ رنگی کودکان کنترل شده و آموزان دانش یهوش بهره
و گروه نفر  36گروه گواه   آموزان دانش. است 95 و در گروه گواه 93گروه آزمایش  یهوش بهره نیانگیم

  . هستند نفر 34آزمایش 
های موازی، مثلث  خط عمود منصف بر یک خط، خط، موضوعات خطوط عمود بر همآموزان دانش

 جلسه از کتاب ریاضی پایه چهارم آموزش 13طی ، مستطیل و متوازی االضالع را قائم الزاویه، ذوزنقه
  .اند دهید

  ،شاهده و از چک لیست مآموزان دانش سنجش پیشرفت تحصیلی  برای،آزمون پسو آزمون  شیپ از 
 برای ،از چک لیست مشاهده تدریس.  پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده استمیزان یریگ اندازه برای

 توانایی حل و طرح مسئله و سطوح یادگیری ،به تدریس یمند عالقه ،سنجش میزان همکاری گروهی
 20چک لیست  یها مقولهتعداد . شده استلیکرت استفاده  یا نهیگزج  در طیف پنآموزان دانششناختی 

  .  استمورد 
برای . استشده  بررسی  سئوال40با   از نظر روایی صوری و محتوایی، آزمون پیشرفت تحصیلی

 کارشناسان ، معلمان، آن را در اختیار اساتید علوم تربیتی،روایی صوری آزمون پیشرفت تحصیلی سنجش
. گرفته است و مورد بررسی و تایید قرار  شدهشی پایه چهارم استان آذربایجان غربی قرار دادهگروه آزمای

 پایه آموز دانش 50روی  به طور آزمایشی ، و ضریب تشخیصسئواالت آزمون برای تعیین سطح دشواری
ورد  م56تعداد سئواالت پیش از تعیین سطح دشواری و ضریب تشخیص، . است شدهپنجم ابتدایی اجرا 
التی که و سئوا% 30سئواالتی که قدرت تشخیص آنها کمتر از .  مورد رسیده است40 به ،بوده و پس از آن

 سئواالت ابزار پیشرفت تحصیلی. شده است حذف ،بوده% 60و باالتر از % 40 از تر نییپاآنها  درجه دشواری 
های دارای همبستگی باال   و سئوال دو فرم متفاوت اجرا شده روی یک گروه نمونه در1برای تعیین پایایی

  .اند شده پذیرفته % ) 80(
 ، معلمان ابتدایی، تعیین روایی صوری در اختیار اساتید علوم تربیتییبرا ،چک لیست یها مقوله 

برای سنجش ضریب پایایی .  استشدهکارشناسان گروههای آموزشی و معلمان راهنما قرار گرفته و تایید 
 ساختار  ،در این بخش.  استشده استفاده )دو نفر مشاهده گر در یک کالس(ه چک لیست از روش مشاهد

  :شود می ئه ارا، آموزشی ریاضی که در این تحقیق تولید شده استافزار نرمو ویژگیهای 
و به عنوان اولین صفحه  پردازد می این صفحه به معرفی نام برنامه و نویسنده آن: 2صفحه آغازین .1

 .گردد می ئهامه ارارنقبل از صفحه اصلی ب

                                                 
1. Reliability                             2. Splash Screen 
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الزم به معلمان،  یها هیتوص و افزار نرمه شده در ئشامل موضوعات اراصفحه ن یا:  صفحه اصلی .2
 کنندموضوع مورد نظر را انتخاب توانند  می در این صفحه آموزان دانش .است و کاربران برنامه آموزان دانش

 خط ،خطوط عمود بر هم:  شاملافزار نرم در این ه شدهئاراموضوعات . و به کار در زمینه مورد نظر بپردازند
. است ذوزنقه، مستطیل و متوازی االضالعهای موازی، مثلث قائم الزاویه، عمود منصف بر یک خط، خط

مت راست باال از برنامه  یا عالمت ضربدر موجود در ساز در پایین توانند می در صورت نیاز آموزان دانش
 برای اجرای 1مت منهای موجود در سمت راست باال به صورت کوچک شده یا برنامه را با عالوندخارج ش
  .کنندجانبی مثل برنامه طراحی و حل تمرین دنبال  یها برنامه
بعد از صفحه اصلی که شامل عناوین اصلی موضوعات برنامه : صفحه داخلی موضوعات برنامه .3
  . وارد شودشمورد نظر یها نهیزم همۀبه  تواند می ، کاربراست
 شده در مدل ئهالت هر صفحه مبتنی بر مراحل اراسئوا. استر موضوع شامل تعدادی سئوال ه

 بیان اهداف درس و طرح ،ایجاد انگیزه، پیش سازمان دهنده:  و شامل بخشهایاستپیشنهادی رساله 
موضوع فعالیت، تبدیل اهداف و فعالیتها به صورت سئوال، اجرای هدفها و فعالیتهای آموزشی، فهم و 

  .استترمیمی و تکمیلی  یها برنامهکاربرد و تولید دانش و ارایه 
 در آموزان دانش. است سئوال اول شامل ایجاد انگیزه، ارزشیابی تشخیصی و بیان هدفهای درس جدید 

 سئواالت ئۀهدف از ارا. شود می شده یادداشت ئهسخهای اراو پا دهندیم  شده پاسخئهگروه به سئواالت ارا
 نسبت به آموزان دانش، بلکه هدف ایجاد توجه در ستیناسخهای دقیق از طرف فراگیران  پئۀفوق، ارا

  .ستهدفهای درس و ایجاد تفکر در آنها
که رود  میو انتظار  شوند میده یپرس سئوالی از آنها با روش ،درس ازنی شیپ یها دادهدر سئوال دوم 

 ایجاد زمینه الزم در فراگیران برای تحقق هدفهای  سئواالت فوقئۀهدف از ارا.  به آنها پاسخ دهندفراگیران
. گذشته خود مرتبط نمایند یها افتهیطوری که فراگیران اطالعات جدید را به به ، استدهنده  سازمانپیش 

های ه و فراگیران انواع خطهایی را که در سالشددوین در برنامه، قسمت خاصی با عنوان برنامه طراحی ت
 .کنند میحی گذشته آموخته اند، طرا

،  بخشن هدف سئوال سوم ای، مثالیبرا. است فوق افزار نرمخطوط عمود بر هم به عنوان بخشی از 
. دهد می را به مطالب جدید ارتباط آموزان دانشو اطالعات قبلی است ارزشیابی تشخیصی بوده 

در سئوال چهارم از  .پردازند می در سئوال چهار و پنج  به مفهوم سازی خطوط عمود بر هم آموزان دانش
 به قرار دادن آدمکها کننده سرگرم در جریان یک فعالیت آموزان دانشیک محیط شبیه سازی استفاده شده و 

 .پردازند میروی خطوط عمود بر هم 

 

 

                                                 
1. Minimize 
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   آموزش ریاضیافزار نرم موضوع خطوط عمود بر هم در 4سئوال : 1شکل  
  

با استفاده از محیط سه بعدی  یا سهیمقاط به مسابقه و سئوال  سئواالت مربو13 و 12، 11در سئواالت 
  .ردیپذ میانجام 

در سئوال . شده استسئوال از فراگیران پرسیده هم  و تعدادی ئۀ، یک فیلم تصویری ارا14در سئوال 
 خطوط عمود بر. که به حل تمرینات کتابی بپردازندشود  میآموزان خواسته   از دانشاست که سئوال آخر 15

  .شود میاجرا است که در دو جلسه   کتاب ریاضی پایه چهارم 52 تا 50  صفحاتبارۀهم در
 

  

 

 

 

 

 

 

   آموزش ریاضیافزار نرمصفحه اصلی تمرینات خط عمود بر هم در : 2کلش
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  نتایج و بحث
   نتایج توصیفی پژوهشخالصۀ: بخش اول

نشان  ها افته یو پردازد میگروهی فعالیتهای  بر افزایش گرایی سازنده افزار نرمفرضیه یک به بررسی تاثیر 
میزان . ده استکرتشکیل گروه در کالس بیشتر از گروه گواه فعالیت نۀ یزم گروه آزمایش در کهدهند  می

 نسبت به گروه گواه باال بوده و گروه آزمایش همفکری و همکاری ،همکاری گروهی در گروه آزمایش
 .ستود نشان داده ا از خافزار نرمبیشتری را در کار با 

که فرصت داده شده به اعضای گروه در گروه آزمایش نسبت  دهد می نتایج مربوط به سئوال سه نشان
 گروهی ن ثبت نظرات گروهها در فعالیتهایسئوال چهار به بررسی میزا. به گروه گواه بسیار باال بوده است

روه آزمایش بیشتر از گروه گواه به ثبت دیدگاهها  گآموزان دانشکه  دهد می نتایج این سئوال نشان .پردازد می
که گروهها در گروه آزمایش با اعضای  دنده میسئوال پنج نشان  یها افتهی. اند پرداختهفعالیتهای گروهی و 

و میزان نتایج گروه آزمایش بیشتر از  دان پرداختهگروه و سپس با اعضای گروههای دیگر به تبادل اطالعات 
 گروهها در انیم گروهها نشانگر باال بودن سطح رقابت انی مهمچنین بررسی میزان رقابت .استگروه گواه 

 به سئوال هفت .بوده استنی و میزان موفقیت در کار گروه آزمایش با توجه به اهمیت شاخصهای زما
واه بیشتر  گروه گآموزان دانش که دهد مینتایج نشان . پردازد می با معلم آموزان دانشبررسی میزان همکاری 

سئوالهای هشت تا یازده چک لیست به بررسی  .از گروه آزمایش از معلم انتظار همکاری و فعالیت دارند
بررسی سئوالهای مربوط  .پردازد می بر افزایش انگیزه در فراگیران نسبت به درس گرایی سازنده افزار نرمتاثیر 

 نسبت به گروه گواه ،ه درس در گروه آزمایش بآموزان دانشکه میزان عالقه  دهد می دو نشان به فرضیه
  در سئوال نهم بررسی شده و نتایج این سئوال نشانآموزان دانشهمچنین میزان کنجکاوی . استزیادتر 

 از آموزان دانشپرسش  .دنده می گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه کنجکاوی نشان آموزان دانشکه  دهد می
نتایج سئوال . است به فرآیند تدریس آموزان دانشمندی  ههای عالقخصکدیگر به عنوان یکی دیگر از شای

 از یکدیگر سئوال  ، هنگام تدریس،روه آزمایش بیشتر از گروه گواه گآموزان دانشکه  دهد میفوق نشان 
و آن نشان دهنده باال بودن  پردازد می از معلم آموزان دانشسئوال یازده به بررسی میزان پرسش . پرسند می
 . است از معلم در گروه آزمایش نسبت به گروه گواهآموزان دانشان سئوال میز

 آموزان دانش بر افزایش مهارت حل و طرح مسئله در گرایی سازنده افزار نرم فرضیه سه به بررسی تاثیر 
 گواه  به سئوال در گروه آزمایش نسبت به گروهآموزان دانشکه میزان توجه  دنده مینشان  ها افتهی .پردازد می

که  دهد مینتایج تحقیق نشان . پردازد می آموزان دانش فرضیه از طرف ئۀ سئوال سیزده به بررسی ارااستباال 
که گروه  دهد مینشان  ها همیزان آزمون فرضی. است گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه یها همیزان فرضی

گیری  وال پانزده به بررسی میزان نتیجهسئ. استمند  هعالق ها هآزمایش بیشتر از گروه گواه به آزمودن فرضی
 گروه آزمایش بیشتر آموزان دانشکه  دنده میمشاهده نشان  یها هو یافت پردازد می از حل مسئله آموزان دانش

میزان طرح مسئله در گروه آزمایش خیلی بیشتر از . اند گیری از حل مسئله پرداخته  نتیجهاز گروه گواه به
 خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم برابر های گزینهوری که در گروه آزمایش طبه ، استگروه گواه 

 .است 3 و 10و 0و 0و 0 و در گروه گواه برابر با  1 و 3و 4و 4و 1با 
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 بر افزایش سطح یادگیری شناختی در فراگیران گرایی سازنده افزار نرم  به بررسی تاثیر3فرضیه 
 نشان ها یافته و پردازد می به سئواالت ادراکی آموزان دانشیزان پاسخ  به بررسی م17سئوال . پردازد می
 که هر دهد مینتایج سئوال هیجده نشان  . استها باالتر از گروه گواه دهند که گروه آزمایش در جمع رتبه می

تر از گروه  میزان توانایی گروه گواه باال، امادو گروه در زمینه پاسخ به سئواالت کاربردی در درجه باال بوده
 که میزان دهد میتحلیل نشان  به سئواالت تجزیه و آموزان دانشبررسیِ میزان پاسخ . استآزمایش 

. است به سئوالهای تجزیه و تحلیل در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر آموزان دانشدهی پاسخ
ل بیست بررسی شده و آن نشانگر  به آخرین مرحله حیطه شناختی بلوم نیز در سئواآموزان دانشمیزان پاسخ 

 .است در هر دو گروه آموزان دانشبرابر بودن تعداد پاسخهای 

 به سنجش میزان دانش، توانش و نگرش آزمون پس و آزمون پیشآزمون پیشرفت تحصیلی به صورت 
در این قسمت خالصه ای از نتایج توصیفی مربوط به سئواالت پیشرفت .  پرداخته استآموزان دانش
  :شود می ئۀی در دو گروه آزمایش و گواه ارایلتحص

 و در گروه گواه برابر 0588/3 برابر با ، مربوط به گروه آزمایشآزمون پیش در آموزان دانشمیانگین نمره . 1
میانگین اختالف دو . است) 41/0(  هر دو گروهانیم و این نشانگر پایین بودن اختالف در است 4722/3 با 

الزم به ذکر .  است4/2 در گروه گواه برابر با 3/12 در گروه آزمایش و 6/14 با میانگین، آزمون پسگروه در 
 .است 20است که مقیاس نمرات از عدد 

 .است، باال )09266/10(در مقایسه با گروه گواه) 59180/9(  گروه آزمایش،آزمون پسواریانس . 2

 19 و 5 برابر با گواه و در گروه 20 و 8با گروه آزمایش برابر  در آزمون پسحداقل و حداکثر نمرات . 3
 .است و این نشانگر باال بودن سطح پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش بوده است

  های پژوهش گیری استنباطی فرضیه بحث و نتیجه: بخش دوم
 .شود می افزایش فعالیتهای گروهی  سببگرایی سازنده افزار نرم: 1فرضیه 

 3 ویتنیومانی یا آزمون 2 مستقلیت در مورد امکان استفاده از آزمون 1 اسمیرنوف–آزمون کولموگروف 
 و از آزمون یو استفاده است بودن جامعه نابهنجار به مفهوم ، باشدمعناداراگر این آزمون . کار می روده ب

مون نتیجه آز. شد مستقل در دو گروه استفاده خواهد یت، از آزمون نباشد معنادار آزمون ۀاگر نتیج .شود می
 از آزمون غیر د و بایستیبهنجار ن ها داده که توزیع دهد می نشان 5- 2 اسمیرنوف در جدول - کولموگروف 

ی معناداردر سطح ) 33/2( بیشتر از مقدار جدول ) -265/3(و یمقدار زی آزمون . کرد استفاده ویپارامتریک 
  ود ـ به مفهوم وجیوی آزمون معنادار. شود می تحقیق پذیرفته ۀ صفر رد و فرضیۀ فرضی، بنابراین.است 01/0

                                                 
1 Kolomogrov-Smirov Z          2. Independent- samples  t Test       3. U Mann-Whitney  
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  1 خالصه نتایج فرضیه - 1 جدول
765/1   اسمیرنوف-کولموگروف 
004/0 )دو دامنه(ی معنادار   
ویمن ویتنی  21  

265/3-   زِدمقدار  
001/0 )دو دامنه(ی معنادار   

گروهی در فرآیند تدریس فعالیتهای دادن  و انجام گرایی سازنده ای رایانه آموزشهای میان معنادارارتباط 
 فرآیند آموزش و پرورش در حالبخشی از ، استفاده از یادگیری مشارکتی )1994( ریوز پژوهش بقط. است

 تشکیل گروههای کمتر از نۀیزمدر ) 1381( ی این پژوهش با نتایج پژوهش شیخی فینیها یافته. رشد است
  . ای گروه همخوانی دارد نفر و همچنین ایجاد ارتباط چشمی و تبادل نظر با اعض5

 رایانهوری و اگرایی مبتنی بر استفاده از فن سازندهبه بررسی ویژگیهای یک کالس ) 2001( 1 فرگوسن
 انیم به ایجاد ارتباط گروهی گرایی سازنده که کالس دهند میی این تحقیق نشان ها یافته. پرداخته است

 اللیموو ،رهی کاینن لیپونن، .دهد فزایش می فعالیت گروهی را ا و میزانکند یم کمک آموزان دانش
تحلیل زمینه های همکاری و بحث هدایت شده در مدرسه مجازی به نتایجی بارۀ نیز در )2001( 2هاکاراینن

 هیچ تفاوت یگروههای دو یا سه نفر که استفاده از اند هآنها دریافت. اند قیق دست یافتهمشابه با این تح
روهی کنندگان گ  شرکتانیم که میزان تعامل در دهند میی تحقیق نشان ها یافته .ردآو وجود نمیه  را بمعنادار

  .اند کانات مدرسه مجازی استفاده نمودهکنندگان از ام بسیار باال بوده و همه شرکت

 .شود می  باعث افزایش انگیزه یادگیری در فراگیران گرایی سازنده افزار نرم: 2فرضیه 

 بر میزان افزایش انگیزه در فراگیران نسبت به درس گرایی سازنده افزار نرماثیر  به بررسی ت2 شماره ۀفرضی
 که داده است بوده و نشان 125/0 اسمیرنف برابر با -ی در آزمون کولموگرافمعنادارمیزان . پردازد می

ه شده  مشاهدیتمقدار . کرد در گروههای مستقل استفاده یت از آزمون د و بایبهنجار است ها دادهتوزیع 
% 99این نتیجه با فاصله اطمینان . است% 1در سطح آلفای  ) 861/2( بیشتر از مقدار بحرانی جدول) 318/3(

 و فرض شود می و فرضیه صفر رد  استهمخوانی داشته) 347/1تا % 115( دو میانگین انیمبرای اختالف 
مقدار . گیرد می مورد تایید قرار  در گروه آزمایش و گواهآزمون پس میانگین انیمتحقیق مبنی بر اختالف 

 که آموزش از کند می مشخص یتنتایج آزمون . شود می پذیرفته 004/0ی این آزمون در سطح آلفای معنادار
 ای رایانه فراگیران نسبت به روش تدریس غیر افزایش انگیزه و عالقه درسبب گرایی سازنده افزار نرمطریق 

  .شود می

                                                 
1. Ferguseon                                        2. Hakkarainen 
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  2 خالصه نتایج فرضیه -2ل جدو
777/1  اسمیرونوف-کولموگروف  
125/0 )دو دامنه(ی معنادار   
318/3    مستقلیت 

004/0   دو دامنه(ی معنادار 
 درجه آزادی  19

ی را در معنادارکارگیری سئواالت شبیه ساز، تفاوت ه ، ب)2004 (1کربت و جان ،بر اساس نظرات پین
 ای رایانهی این پژوهش که آموزش ها یافته و با کردهیش نسبت به گروه گواه ایجاد میزان انگیزش گروه آزما

 نینخستدر ) 2002( 2همچنین هیرومی. ست، همسوشود می باال بردن رغبت در فراگیران سبب گرایی سازنده
مراحل همۀ  مهم در ی و آن را به عنوان رویدادکند یممرحله آموزش از ایجاد انگیزه در فراگیران گفتگو 

 ایجاد انگیزه از طریق پرسش نۀیزم با نتایج این پژوهش در  مذکوریها یافته. دآور یبه حساب ماساسی 
  . انطباق داردآموزان دانش یکدیگر و ایجاد کنجکاوی در ازآموزان از معلم یا  دانش

  

 .شود می حل و طرح مسئله  در افزایش مهارتسببگرایی  افزار سازنده نرم: 3فرضیه 

 که داده است بوده و نشان 125/0 اسمیرنوف در این فرضیه برابر با - ی آزمون کولموگروفمعنادارمقدار 
 مشاهده شده یتمقدار . شود در گروههای مستقل استفاده یت از آزمون د و بایبهنجار است ها دادهتوزیع 

 شود میبزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر رد % 5در سطح آلفای ) 064/2( از مقدار بحرانی جدول) 124/2(
 نتایج گروه گواه و آزمایش در) 844/0 تا 0700/0(دو میانگین  انیمضیه تحقیق مبنی بر اختالف و فر

 و افزایش مهارت حل و طرح ای رایانههای  آموزشانیم که دهد می نشان 3نتایج فرضیه . شود میپذیرفته 
  . وجود داردمعنادار یمسئله ارتباط

  
  3 خالصه نتایج فرضیه - 3 جدول

177/1 روف کولموگ   –   اسمیرونوف   
125/0 )دو دامنه(ی معنادار   
124/2    مستقلیت 

044/0   )دو دامنه(ی معنادار 
 درجه آزادی 24 

  
                                                 
1. Pane, Corbett & John                                    2. Hirumi 
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 در افزایش توانایی حل و طرح مسئله، موازی با گرایی سازنده افزار نرم تاثیر زمینۀنتایج این پژوهش در 
معتقد است که ) 1381(شیخی . است) 2002 (و هیرومی) 2001(، فرگوسن )1381( ی شیخی فینیها یافته

وری اگوید که فن می) 2001(فرگوسن . تگشایی اس  مبتنی بر مشکلگرایی سازندهتلقی یادگیری در دیدگاه 
ی آموزان دانشبخشد و بر اساس طرح جاسپر،   را در حل مسئله توسعه میآموزان دانشهای اطالعات، توانایی

شوند، مطالب درسی را   میرو هل پیچیده در موقعیتهای جهان واقعی روبئکه با ماجراها و حوادثِ حل مسا
در . عبارت از تولید دانش است) 2002(مرحله چهارم تدریس بر اساس نظرات هیرومی . آموزند بهتر می

 .  کنند می به صورت فردی و گروهی به تولید دانش و مهارتهای خود اقدام آموزان دانش ،این مرحله

 .شود می افزایش سطح یادگیری شناختی در فراگیران سبب گرایی سازنده افزار نرم :4فرضیه 

 ها دادهکه توزیع داده است  بوده و نشان 015/0 اسمیرنوف برابر با -ی آزمون کولموگروف معنادارمقدار 
 65/1ار   و از مقداست  -518/2 برابر با ویمقدار زی آزمون . دکر استفاده وی از آزمون د و بایستیبهنجار ن

 به سئواالت آموزان دانش که میزان پاسخ دادهنتایج نشان . تر است بیش05/0ی معنادارجدول در سطح 
 معناداراین به مفهوم  . استمراحل باالی حیطه شناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر بوده

  .است رایانه در برابر آموزشهای بدون گرایی سازنده ای رایانهبودن آموزش 
 را با تجارب و فعالیتهای آموزان دانش ،گرایی سازندههای افزار نرمند که ا ه نشان داد)2001 (1دال و تریش

 بسیار پیچیده و عمیق  و فرصت اکتشاف و اختراع مجدد مفاهیم و ادراککنند یمرو  هدارای اهداف باز روب
 افزایش سطح یادگیری سبب گرایی ازندهـس افزار رمـن با نتایج این تحقیق که ها یافته و این کند را ممکن می

 در فرآیند دی با که طرح سئوالهاکرددر تحقیق خود بررسی ) 1381( شیخی. است، مرتبط شود میشناختی 
 ترکیب و ، تحلیل، را به مراحل باالی حیطه شناختی یعنی کاربردآموزان دانشتدریس طوری باشد که 

 به آموزان دانش ی ارتقاسبب گرایی سازنده افزار نرم با نتایج این تحقیق که ها یافتهاین  وکندارزشیابی تشویق 
 افزار نرمدر طراحی ) 2004( کربت و جان ،همچنین پین. ، انطباق داردشود میمراحل باالی حیطه شناختی 

گیران ارتباط  سطح شناختی فرایساز و ارتقا های پویای شبیهافزار نرم ئۀ اراانیمند که ا ه نشان داد،خود ساخته
 که از گرایی سازنده افزار نرم ئۀ اراانیم معنادار یاین امر با نتایج این تحقیق که ارتباط . وجود داردمعنادار

  .شود می مشاهده معنادار، ارتباط استقابلیتهای حل مسئله و توجه به سطوح باالی شناختی 
  

  4خالصه نتایج فرضیه  - 4 جدول
569/1 –کولموگروف   ف اسمیرونو  
015/0 )دو دامنه(ی معنادار   
500/36 ویمن ویتنی    
518/2-   زِدمقدار  
012/0 )دو دامنه(ی معنادار   

                                                 
1. Dale & Trish 
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  5 شماره ۀآزمون گروههای آزمایش و گواه در فرضی پس و آزمون پیش ، وابستهتیخالصه آزمون  :5جدول 
)دو دامنه( ی معنادار درجه آزادی تی  گروههای تحقیق  

-36/22 گروه آزمایش  33 000/0  

-117/15 گروه گواه  35 000/0  

  .آموزان موثر است  تحصیلی دانشتگرایی در پیشرف افزار سازنده  نرم:5فرضیه 
آزمون   آزمون و پس    آموزان گروه آزمایش در پیش       میزان پیشرفت تحصیلی دانش    ۀ به مقایس  ، وابسته یتآزمون  

%  1در سـطح آلفـای   ) 750/2( ار بحرانـی جـدول  بیشتر از مقد) - 36/22( مشاهده شده یتمقدار . پردازد  می
آزمـون و      میـانگین پـیش    انیـ مشود و فـرض تحقیـق مبنـی بـر اخـتالف               است، بنابراین فرضیه صفر رد می     

 سـبب ای    بنـابراین روش تـدریس رایانـه      . گیـرد    مورد تایید قرار مـی     )-56/11( آزمون در گروه آزمایش     پس
دهـد    آزمون در گروه گواه نشان می       آزمون و پس    انگین پیش میۀ  همچنین مقایس  . است شدهپیشرفت تحصیلی   

در سطح آلفای   ) 750/2( در گروه گواه بیشتر از مقدار بحرانی جدول       ) -117/15( مشاهده شده    یتکه مقدار   
نتـایج  ) -792/8(  میـانگین  انیـ مشود و فرض تحقیق مبنی بر اختالف          است، بنابراین فرضیه صفر رد می     % 1

  .گیرد ون در گروه گواه مورد تایید قرار میآزم آزمون و پس پیش
 مـستقل در    تـی آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه از آزمون            برای آزمون میزان معناداری میانگین پس     

در گـروه   ) 136/3( مـشاهده شـده      تـی دهد که مقـدار        نشان می  5-7نتایج جدول   . شود  دو گروه استفاده می   
و شـود     میبنابراین فرضیه صفر رد     . است% 1در سطح آلفای    ) 66/2( آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول     

 اسـت آموزان نسبت به آموزشهای عـادی         ای در پیشرفت تحصیلی دانش      این به مفهوم تاثیر آموزشهای رایانه     
گرایـی و     به بررسی کاربرد رایانه در ایجاد محیطهای یـادگیری سـازنده          ) 2003( 1افمن، گلدبرگ و میچلین   ه

 هـا   تا چه انـدازه رایانـه     "شود که     این پژوهش با این سئوال شروع می      . اند  ربیت و پیشرفت پرداخته   اثرآن بر ت  
کنـد کـه     نتـایج مـشخص مـی   ."؟کنندگرایی به معلمان کمک    توانند در ایجاد یک محیط یادگیری سازنده       می

همچنـین  . انـد  آمـوزان مـوثر بـوده    ها هـم در روشـهای تـدریس و هـم در پیـشرفت تحـصیلی دانـش                 رایانه
گرایـی بـرای       اجرای رویکردهای سازنده   ،وری باال ا محور و دارای فن    آموز  دانشمحیطهای یادگیری   "پژوهشِ

 تحـصیالت   ۀای در موقعیـت ویـژ       وری رایانـه  ابه کاربرد آمـوزش فنـ     ) 2002هیرومی،  ( "تدریس و یادگیری  
 در یـادگیری چگـونگی   ،لدهنـد کـه مـد    های حاصل از آزمون عملی نـشان مـی   داده. تکمیلی پرداخته است 

 و  اسـت  استفاده از رایانه و پیشرفت تحصیلی فراگیران موثر           مربیان مستقلِِ  تیتربوری و   ااستفاده و تلفیق فن   
 پیـشرفت تحـصیلی     سـبب گرایـی     ای سـازنده    های این پژوهش که آمـوزش رایانـه         نتایج تحقیق فوق با یافته    

  .شود، همخوانی دارد فراگیران می
  

                                                 
1. Huffman, Goldberg & Michlin 
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  5آزمون گروههای آزمایش و گواه در فرضیه شماره   مستقل پستیآزمون  خالصه :6جدول 
tدو دامنه( معناداری  درجه آزادی  مستقل(  

136/3  68 003/0  

  وآنها برای تدریس. کنند میهای گوناگونی را در مدارس بازی  نقشها رایانهنیز ) 1991( از نظر بکر
 یورامینه استفاده از فن در زآموزان دانشرصتهایی برای  در ایجاد فن و همچنیمطالب دشوار ۀمطالعتسهیل 
  .هستند ای مدرسه برای اجرای تکالیف  سودمندی ابزارهایکنند و یمکمک 

 بر توسعه پیشرفت تحصیلی و فرآیند تدریس، توجه گرایی سازنده ای رایانههای با توجه به تاثیر آموزش
 برای فرآیند تدریس ضرورت دارد که که دهند میان های پژوهش نش فرضیه. تبه چند نکته حایز اهمیت اس

با توجه به اینکه فرآیند گروهی به عنوان یکی از . شوداستفاده  گرایی سازندههای آموزشی افزار نرماز فعال 
 در افزایش یا رایانههای افزار نرم، استفاده از  است شدهدر نظر گرفته افزار نرمعوامل اثرگذار در الگوی این 

، کار گرایی سازنده غیر پوزیتویستی دیدگاه نگرشهمچنین با توجه به . شود میایی گروهی توصیه فعالیته
های دیگری نیز با توجه به الگوی این مقاله افزار نرم دیشود و با یم توصیه زی ناین زمینه گرِِروی الگوهای دی

 .شوندهای دیگر تدوین و آزمایش  ی کلیه دروس دوره ابتدایی و دورهبرا

 شده طراحی گرایی سازنده آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد افزار نرم در این مقاله، ،ه طور کلیب
 افزار نرمنتایج این پژوهش نشانگر اثربخشی . ه است مورد سنجش قرار گرفتافزار نرمو میزان اثر بخشی 

 .است آموزان دانشطراحی شده بر میزان پیشرفت تحصیلی 

  ابعنم
 گذر از ،)الکترونیکی(به سوی یادگیری بر خط ). 2001 (ژ. و، و اِستوتُ.ا. ژ،دوژونج،.یوبیلد.ای،بروور   
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