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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش ریاضی با استفاده از تخته های هوشمند بر یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری
دانش آموزان پایه ی ششم انجام می شود .این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ناحیه دو کرمانشاه در سال تحصیلی  8936-8931است .روش
نمونه گیری خوشه ای است که به صورت هدفمند از نمونه ی در دسترس انجام شد .حجم نمونه  93دانش آموز که با گمارش
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .گروه آزمایش شامل  85نفر و گروه کنترل نیز شامل  85نفر بودند.
آزمودنی های گروه آزمایش طی 83جلسه در معرض آموزش با استفاده از تخته هوشمند قرار گرفتند  .جهت سنجش مؤلفه
نقش تخته هوشمند بر یادگیری و یادداری از پیش آزمون و پس آزمون معلم ساخته استفاده گردید و برای سنجش میزان شوق
به یادگیری دانش آموزان ،پرسش نامه  1گویه ای  Hoyleو همکاران استفاده شد و به کمک نرم افزار  spss22مورد تجزیه
وتحلیل قرارگرفت .در مرحله نهایی داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف  -اسمیرنف متغیرها مورد
تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که تخته هوشمند بر یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری مؤثر است.
واژگان کلیدی :آموزش ریاضی ،پایه ششم ،تخته هوشمند ،یادگیری و یادداری ،شوق یادگیری

 .8استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران،
نویسنده مسئولfrnkmosavi@yahoo.com ،
 .2کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه
بر خالف شرایط موجود در مدارس سنتی  ،فن آوری اطالعات و ارتباطات در بسیاری از مدارس به عنوان بخش
ضروری در فرآیند یاددهی – یادگیری تبدیل شده است و تحولی عظیم را درکلیه مراحل آموزشی ایجاد نموده است  .در
مجموع می توان گفت که در دنیای پرسرعت امروزی  ،روشهای سنتی آموزش  ،کند و ناکارآمد هستند و نمی توانند
مفاهیم جدید علمی و آموزشی را با قدرت کافی و هیجان که نیاز نسل های امروزی دانش آموزان می باشند را برآورده
سازند  .همچنین معلم قادر به بازبینی بهتر عملکرد دانش آموز و تغییر فنون متناسب برای آموزش خواهد بود .امروزه روش
های سنتی یاددهی و یادگیری جوابگوی نیازهای فراگیران نیست  ،چون با به کارگیری روشهای سنتی  ،دست یابی به
مهارت حل مسئله  ،به کارگیری اطالعات  ،مشارکت  ،همکاری و تفاهم با یکدیگر میسر نیست  ،بنابراین فراگیران لذت
ناشی از علم را نمی فهمند ومدرسه برایشان خسته کننده است و یکی از راه های حل برخورد با چنین مشکالتی پیاده کردن
شیوه های جدید در آموزش است (نیاز آذری و حسینی  .)8938 ،با ظهور و توسعه فن آوری اطالعات روند تحوالت
جهانی ،با شتاب بیشتری با محوریت عنصر اطالعات در حال گسترش است  .این امر از محیط های نظامی آغاز و به محیط
های دانشگاهی و مدنی منتقل شده است  .بیشتر از دو دهه است که نظام فن آوری اطالعات  ،نظام آموزشی و محیط
تحصیلی را در بر گرفته است  .در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان
در ارتباط با فن آوری اطالعات و ایجاد آمادگی برای ورود به جامعه ی اطالعاتی و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش و
استفاده بهینه از این دریای بیکران و افزایش تولید دانش از مدارس هوشمند به جای مدارس سنتی بهره برداری شده است
( محرابی .)8933 ،
در این راستا کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و از سال  8919به تاسیس مدارس هوشمند پرداخته و در این راستا سند
راهبردی مدارس هوشمند به درخواست سازمان آموزش و پرورش استان تهران توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انجام شده
است  .در این سند در تعریف مدارس هوشمند آمده است که مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی  ،با موجودیتی فیزیکی و
حقیقی ( نه مجازی ) که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید  .در این گونه مدارس  ،دانش آموزان متناسب
با استعدادها و عالیق خود به یادگیری می پردازند توجه به باور کردن تمامی استعدادها ی بالقوه دانش آموزان در تمامی فعالیت
های آموزشی و فوق برنامه در این مدارس به چشم می خورد  ،هم چنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان وجود نخواهد داشت .بکر 8331 8بیان کرده است که ورود فن آوری اطالعات به مدارس منجر به یادگیری بهتر
می شود اغلب محققان معتقدند این تحول منجر به تغییر یادگیری معلم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود  .در این میان
معلمان باید در معرض تحوالت آموزشی قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت های فن آوری جدید کسب نمایند ( محرابی ،
 .) 8933دانشآموزانی که رویکرد سطحی دارند ،طوطیوار حفظ میکنند و هدف آنها حفظ مطالب برای بازپدیدآوری است
نه برای درک و فهم آنها .دانشآموزانی که رویکرد عمیق دارند نه تنها بین مطالبی که میخوانند ارتباط برقرار میکنند ،بلکه
بین مطالب جدید و مطالبی که قبالً یادگرفتهاند ،و نیز بین این مطالب و تجربههای شخصی در زندگی روزمره هم ارتباط برقرار
میکنند .رویکردهای متفاوت مطالعه ،سبب سطوح متفاوت از یادگیری میشوند .و هر سطحی از یادگیری دستاورد خاص خود
برای فراگیرنده دارد .بنابراین رویکردهای مطالعه میتواند به نتایج و اهداف یادگیری ارتباط داشته باشد .کمالی محمدزاده،
شکری کهی و عسگری ( ) 8931در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی تکالیف الکترونیکی در یادگیری و یادداری درس ریاضی
نشان دادند فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر موثر بودن تکالیف الکترونیکی بر افزایش یادگیری و یادداری را نسبت به تکالیف مداد
– کاغذی تایید کرد .فتحی و همکاران ( )8939در پژوهشی تحت عنوان طراحی و تولید درس افزار ریاضی دوم ابتدایی و بررسی
تاثیر آن بر پیشرفت درسی و خالقیت فراگیران به نتایجی دست یافتند که نشان می دهد درس افزار مورد نظر بر افزایش پیشرفت
درسی و مهمترین ویژگی های خالقیت یعنی اصالت ،سیالی ،انعطاف پذیری و بسط موثر بوده است .زبرجدیان و نیلی احمد
آبادی ( )8939در مطالعه با عنوان «مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشه های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساختگرایی

Becker

1

___________________________________________________________ نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از ...

با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز( دریافتند که در داخل گروه ها ،بین نمرات پیش
آزمون و پس آزمون هر گروه در  2آزمون دانش و یادگیری معنادار تفاوت معنی دار بوده است .یعنی هر دو روش آموزشی
در ارتقای دانش و یادگیری معنی دار دانش آموزان مؤثر بوده است .همچنین اختالف میانگین نمرات پس آزمون تی مستقل
دانش و یادگیری معنی دار گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود ولی آزمون آماری تفاوت معنی داری را در سطح دانش
نشان نداد ،این اختالف میانگین ها تنها در بعد یادگیری معنی دار ،از نظر آماری معنی دار بود .پس روش آموزش نقشه های
مفهومی در مواردی که نیاز به یادگیری عمیق و سطح باال از مطالب درسی وجوددارد ،توصیه می گردد .اشلی دنیسون)2383( 8
در مطالعهای تحت عنوان "بررسی سبکهای یادگیری (مدل کلب ) دانش آموزان در دوره آموزش زبان آنالین و دوره آموزشی
چهره به چهره " به نتایج زیر رسیدند :تفاوت معنی داری بین سبکهای یادگیری در محیط یادگیری آنالین در مقایسه با محیط
یادگیری چهره به چهره نشان داده نشد .زبان آموزان در دوره آنالین اغلب دارای سبک همگرا و واگرا بودند .زبان آموزان در
محیط یادگیری چهره به چهره سبک همگرا را بیشتر ترجیح میدادند .از اینرو در این پژوهش به دنبال این هستیم که فناوری های
هوشمند مانند تخته هوشمند چه تاثیری بر میزان یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر
کرمانشاه دارد؟ بر همین اساس نتایج این پژوهش می تواند روشن سازد که آیا هوشمند سازی مدارس(تخته هوشمند) بر سبک
های یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان می تواند مؤثر باشد؟ همچنین پس از اثبات تاثیر هوشمند سازی بر
یادگیری ،یاد داری و شوق یادگیری دانش آموزان  ،از شیوه های مطلوب و دلخواه دانش آموزان در امر آموزش استفاده شود.
نتایج این تحقیق می تواند در اختیار آموزش و پرورش کشور  ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد ،تا آن ها گامی مؤثر
جهت توسعه و گسترش سیستم های الکترونیکی و تجهیز هوشمند سازی(تخته هوشمند) مراکز بردارند و یادگیری عمیق را در
دانش آموزان ایجاد کنند .لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که آیا کالس های مجهز به تخته
هوشمند در درس ریاضی بر میزان یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری تأثیر داشته باشد؟ در این راستا فرضیه های زیر مورد
آزمون واقع خواهد شد.
فرضیه های پژوهش
 -8استفاده از کالس های مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم مؤثر است .
 -2استفاده از کالس های مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادداری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم مؤثر است .
 -9استفاده از کالس های مجهز به تخته هوشمند بر میزان شوق یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم مؤثر است
.
روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری ،یادداری و
شوق یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرمانشاه انجام گردید .این تحقیق از نوع نیمه
آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس
آزمون است .این طرح با افزودن پیش آزمون به طرح قبلی شکل می گیرد .در این طرح پس از انتخاب تصادفی آمودنی ها و
جایگزینی تصادفی درگروه های مختلف و قبل از اجرای متغیر مستقل ،آزمودنی ها در هردو گروه با پیش آزمون اندازه گیری
می شوند .جامعه ی آماری مورد پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پایه ی ششم دوره ی ابتدایی مدارس ناحیه دو شهر
کرمانشاه به تعداد  9121نفر تشکیل داده است .برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد ،به این
صورت که از بین سه ناحیه آموزش و پرورش ،ناحیه دوم به عنوان نمونه انتخاب شد .در این راستا 93 ،دانش آموز پایه ی ششم
از دو مدرسه ابتدایی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند :گروه آزمایش با استفاده از تخته ی هوشمند و گروه کنترل با استفاده از
شیوه های رایج ،آموزش دیدند .روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای ( واحد مدرسه )
است .جهت بررسی اثربخشی تخته هوشمند از جلسات مداخله در  83جلسه  15دقیقه ای در طول دو ماه تحصیلی استفاده شد و
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در قبل و بعد از جلسات از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون یادگیری و یادداری ریاضی و شوق یادگیری صورت گرفت و
ابزار یادگیری میزان رشد آموخته های دانش آموزان که حاصل تفاوت نمرات آن ها در پیش آزمون و پس آزمون بود حاصل
شد .به منظور تعیین میزان یادداری دانش آموزان بعد از گذشت چهار هفته از اجرای پس آزمون ،آزمونی از محتوای مواد تدریس
شده به عمل آمد تا میزان یادداری دانش آموزان از آنچه در زمان اجرای طرح یاد گرفته اند سنجیده شود .بنابراین میزان یادداری
دانش آموزان در این پژوهش حاصل تفاوت نمرات دانش آموزان در پس آزمون و آزمون یادداری است و ابزار اندازه گیری
شوق یادگیری نمره ای بود که آزمودنی از پرسشنامه شوق به یادگیری  )8331( Hoyleبدست می آمد .نحوه اجراء این مطالعه
به این شکل است که ابتدا دانش آموزان نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش شامل  85دانش آموز
و گروه کنترل نیز شامل  85نفر بود .این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود .روش
نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند ،بدین ترتیب که از بین مدارس دخترانه و پسرانه دو مدرسه با جنسیت مختلط
که شامل  93دانش آموز پایه ششم به روش در دسترس انتخاب شده ،آن ها بر اساس متغیر مستقل مرتبط با تحقیق به دو گروه
تقسیم شدند (گروه آزمایش و گواه) .گروه آزمایش در طی  83جلسه از کالس هوشمند در آموزش درس ریاضی استفاده کردند
 .بعد از پایان جلسات گروه آزمایش و گواه از نظر یادگیری ،یاددری و شوق یادگیری در درس ریاضی مورد مقایسه قرار گرفتند.
این طرح از دو گروه تشکیل شده است که هر دو گروه دوبار مورد اندازه گیری قرار می گیرند .اندازه گیری اول با اجرای یک
پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون انجام می گیرد و بعد از یک ماه آزمون ها گرفته می شود .در این پژوهش به
منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واوریانس استفاده
گردید .محقق پس از اخذ مجوز از مسئوالن  ،مستقیما به گروه نمونه ای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مراجعه و
پرسش نامه ی مذکور را بر روی آنان اجراکرده است  .سپس شمارش پرسش نامه ها دستی و در پایان به کمک بسته ی نرم
افزاری  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش
یافته های پژوهش با توجه به اهداف پژوهش و در راستای فرضهای آماری در دو قسمت تهیه شده است .در بخش
توصیفی ،دادهها در جداولی تنظیم و شاخصهای توصیفی مانند آمارههایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد هر یک از گروه
های آزمودنی ،در هر گروه بیان و بررسی میشود .سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل دادهها و استفاده از روش آماری
مانند آزمون تحلیل کوواریانس به بررسی فرضیههای تحقیق پیش رو پرداخته شد .تعداد نمونههای معتبر برای انجام تحلیلهای
الزم برابر  85نفر در گروه آزمایش و  85نفر نیز در گروه روش کنترل از دانشآموزان پایهی ششم دورهی ابتدایی مدارس ناحیه
دو شهر کرمانشاه بودهاند.
الف)توصیف داده ها
جدول  .8توزیع فراوانی گروه دانشآموزان
گروه

تعداد

درصد

درصد تجمعی

آزمایش

85

% 53/3

% 53/3

کنترل

85

% 53/3

833

جمع

93

833

جدول  8اطالعات جمعیت شناختی نمونههای مورد مطالعه به تفکیک گروه نشان میدهد که تعداد  85نفر یعنی معادل 53
درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش و تعداد  85نفر یعنی معادل  53درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه
کنترل بودهاند.
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بهطور کلی روشهایی را که بهوسیله آنها میتوان اطالعات جمعآوری شده را پردازش کرده و خالصه نمود ،آمار
توصیفی مینامند .یافتههای توصیفی این پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری در دو
گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون میباشد که در جدول  2ارائه شده است.
جدول .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نوبت آزمون

یادگیری

کنترل
میان

آزمایش
انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گین

یادداری
شوق
یادگیری

پیشآزمون

9/13

3/512

9/51

3/562

پسآزمون

9/19

3/859

1/93

3/318

پیشآزمون

9/12

3/132

9/53

3/199

پسآزمون

9/15

3/698

1/13

3/582

پیشآزمون

2/15

3/552

2/11

3/128

پسآزمون

2/36

3/696

1/39

3/315

بر اساس نتایج جدول  ،2میانگین یادگیری در دانشآموزان در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،بهترتیب
برابر  9/13و  9/19است .در حالیکه این مقادیر در گروه آزمایش بهترتیب برابر با  9/51و  1/93میباشد .نتایج بیانگر این است
که یادگیری در گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چشمگیری داشته است .در صورتی که یادگیری گروه
کنترل ،تغییر محسوسی نداشته است.
میانگین یادداری در دانشآموزان در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،بهترتیب برابر با  9/12و  9/15است.
در حالیکه این مقادیر در گروه آزمایش بهترتیب برابر با  9/53و  1/13میباشد .نتایج بیانگر این است که یادداری در دانشآموزان
در گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش بیشتری داشته است .در صورتی که یادداری گروه کنترل ،تغییر
محسوسی نداشته است.
میانگین شوق یادگیری دانشآموزان در گروه کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،بهترتیب برابر با  2/15و 2/36
است .در حالیکه این مقادیر در گروه آزمایش بهترتیب برابر با  2/11و  1/39میباشد .نتایج بیانگر این است که شوق یادگیری
در دانشآموزان در گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش بیشتری داشته است .در صورتی که شوق یادگیری
در دانشآموزان گروه کنترل ،تغییر محسوسی نداشته است.
ب ) تحلیل داده ها
پس از توصیف متغیرها و پاسخهای بهدست آمده از نمونه آماری در این بخش بهمنظور تحلیل یافتهها ،صحت و سقم
فرضیات از نظر آماری ،به بررسی فرضیههای مطرح شده و آزمونهای آماری انجام شده در پژوهش ،پرداخته میشود .جهت
بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل کواریانس استفاده شده است .برای به کارگیری تحلیل کواریانس ،پیشفرضهای مورد نیاز
آن مورد بررسی قرار میگیرد.
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آزمون نرمالسازی دادهها
جدول .9آزمون نرمال بودن کلموگروف  -اسمیرنف
متغیر
یادگیری

یادداری

شوق یادگیری

نوبت آزمون

آماره

سطح معناداری

پیشآزمون

3/198

3/111

پسآزمون

3/113

3/523

پیشآزمون

3/125

3/181

پسآزمون

3/536

3/692

پسآزمون

3/181

3/229

پسآزمون

3/622

3/515

با توجه به نتایج فوق ،چون سطح معناداری آزمون برای همه متغیرها از  3/35بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر آزمون
کلموگروف  -اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای موردبررسی پذیرفته میشود.
آزمون برابری واریانس
پیشفرض دیگری که به بررسی آن پرداخته میشود ،برابری واریانس است .جهت بررسی برابری واریانس از آزمون لون
استفاده شده است .جدول  1-1نتایج آزمون لون برای متغیرهای پژوهش در مرحله پسآزمون را مورد بررسی قرار میدهد .الزم
به ذکر است که استنباط در مورد کلیه آزمونهای پژوهش ،بر اساس سطح معناداری بهدست آمده از آزمون در سطح اطمینان 35
درصد است.
جدول .1نتایج آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس متغیرهای مورد بررسی در دو گروه
درجه آزادی

متغیر

آماره F

یادگیری

3/355

8

یادداری

3/113

8

21

شوق یادگیری

3/111

8

21

8

درجه آزادی 2

سطح معناداری

21

3/693
3/118
3/113

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که آزمون لون برای متغیرهای پژوهش معنادار نبوده است .چون سطح معناداری
آزمونها بیشتر از  3/35است ،فرض صفر آزمون مبنی بر برابری واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون است
پذیرفته میشود.
آزمون فرضیهها
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به فرضیه اول ،از تحلیـل کوواریـانس یـک متغیـری آنکوا استفاده شد .در این تحلیل،
میانگین پسآزمون گروه آزمایشی با میانگین گروه کنترل ،مقایسـه شـده و نمـرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی به کار
گرفته شدند .همچنین رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسـیون الزم است که نتایج آن نیز گزارش شده است.
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جدول .5نتایج تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون
منبع

درجه

مجموع مجذورات

تعامل گروه و

آزادی

65/111

پیشآزمون یادگیری

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

92/112

9/526

3/928

2

همانطور که در جدول  ،5مشاهده میشود ،سطح معناداری تعامل بین گروه و پیشآزمون یادگیری بزرگتر از  3/35است
و معنادار نمیباشد .بهعبارت دیگر دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند.

متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

یادگیری

گروه

813/251

8

813/251

1/256

3/322

3/21

3/128

توان آماری

جدول .6نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت یادگیری در دو گروه آزمایش و کنترل

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرهها پیشآزمون یادگیری ،بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری برابر با  .)3/322بنابراین فرض صفر آزمون رد میشود و فرض محقق تأیید میشود.
این موضوع حاکی از آن است که با در نظر گرفتن نمرهها پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی ،تفاوت یادگیری در دانشآموزان
دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است .بنابراین تخته هوشمند بر یادگیری دانشآموزان مؤثر است و فرضیه اول پژوهش پذیرفته
میشود .براساس نتایج حاصل 21 ،درصد کل واریانس یا تفاوت در یادگیری ،مربوط به استفاده از تخته هوشمند بوده است.
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به فرضیه دوم ،از تحلیـل کوواریـانس یـک متغیـری آنکوا استفاده شد .در این تحلیل،
میانگین پسآزمون گروه آزمایشی با میانگین گروه کنترل ،مقایسـه شـده و نمـرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی به کار
گرفته شدند .همچنین رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسـیون الزم است که نتایج آن نیز گزارش شده است.
جدول .1نتایج تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون
منبع
تعامل گروه و پیشآزمون یادداری

مجموع

درجه

میانگین

آماره

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

12/651

2

28/921

3/651

3/181

همانطور که در جدول  ،1مشاهده میشود ،سطح معناداری تعامل بین گروه و پیشآزمون یادداری بزرگتر از  3/35است
و معنادار نمیباشد .بهعبارت دیگر دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند.
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یادداری

گروه

متغیر

منبع تغییرات

215/692

8

مجموع مجذورات

درجه آزادی

215/692

1/981

3/399

3/25

3/631

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

جدول .1نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت یادداری در دو گروه آزمایش و کنترل

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرهها پیشآزمون یادداری ،بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری برابر با  .)3/399بنابراین فرض صفر آزمون رد میشود و فرض محقق تأیید میشود.
این موضوع حاکی از آن است که با در نظر گرفتن نمرهها پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی ،تفاوت یادداری در دانشآموزان
دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است .بنابراین تخته هوشمند بر یادداری دانشآموزان مؤثر است و فرضیه دوم پژوهش پذیرفته
میشود .براساس نتایج حاصل 25 ،درصد کل واریانس یا تفاوت در یادداری ،مربوط به استفاده از تخته هوشمند بوده است.
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به فرضیه سوم ،از تحلیـل کوواریـانس یـک متغیـری آنکوا استفاده شد .در این تحلیل،
میانگین پسآزمون گروه آزمایشی با میانگین گروه کنترل ،مقایسـه شـده و نمـرههای پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی به کار
گرفته شدند .همچنین رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسـیون الزم است که نتایج آن نیز گزارش شده است.
جدول .3نتایج تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون
منبع
تعامل گروه و پیشآزمون شوق یادگیری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

81/331

2

1/359

آماره F

سطح معناداری

3/381

3/581

همانطور که در جدول  ،3مشاهده میشود ،سطح معناداری تعامل بین گروه و پیشآزمون شوق یادگیری بزرگتر از 3/35
است و معنادار نمیباشد .بهعبارت دیگر دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند.
جدول .83نتایج تحلیل کواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت شوق یادگیری در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
شوق
یادگیری

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

15/816

8

15/816

آماره F
91/153

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

3/333

3/669

8/333

همانطور که در جدول 83مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرهها پیشآزمون شوق یادگیری ،بین دو گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معناداری برابر با  .)3/333بنابراین فرض صفر آزمون رد میشود و فرض محقق تأیید
میشود .این موضوع حاکی از آن است که با در نظر گرفتن نمرهها پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی ،تفاوت شوق یادگیری در
دانشآموزان دو گروه آزمایش و کنترل متفاوت است .بنابراین استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان شوق
یادگیری مؤثر است و فرضیه سوم پژوهش پذیرفته میشود .براساس نتایج حاصل  66درصد کل واریانس یا تفاوت در شوق
یادگیری ،مربوط به استفاده از تخته هوشمند بوده است.
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نتیجه گیری
فرضیه ( :)1استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادگیری به درس ریاضی دانشآموزان پایه ششم مؤثر
است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادگیری به درس
ریاضی دانشآموزان پایه ششم مؤثر است و لذا فرضیه اول پژوهش تأیید میشود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش کریمی
( )8913و مالکوم ( )2333همسو بود .نتایج غیرهمسویی یافت نشد.
فرضیه ( :)2استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادداری به درس ریاضی دانشآموزان پایه ششم مؤثر
است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادداری به درس
ریاضی دانشآموزان پایه ششم مؤثر است و لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود .نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش
نریمانی و همکاران ( ) 8911بود .نتایج غیر همسویی یافت نشد.
فرضیه ( :)3استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان شوق یادگیری به درس ریاضی دانشآموزان پایه ششم
مؤثر است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان شوق یادگیری به
درس ریاضی دانشآموزان پایه ششم مؤثر است و لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود .نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهش
مانند بیکر و ویگفیلد ( )8333گاتری ،ویگفیلد ،متساال و کاکس ( )8333و الئو ( )2336بود .نتایج غیر همسویی یافت نشد.
بررسی نتایج پژوهش در خصوص فرضیههای مطرح شده بیانگر آن بود که تمام فرضیههای مطرح شده در این پژوهش،
تأیید گردید .به این معنی که اثربخشی استفاده از کالسهای مجهز به تخته هوشمند بر میزان یادگیری ،یادداری و شوق یادگیری
به درس ریاضی دانشآموزان پایه ششم شهر کرمانشاه دارای اثربخشی باالیی بوده است .تخته هوشمند (وایت برد الکترونیکی)
که جایگزین مناسب وایت بردهای معمولی میباشد و با توجه به امکانات متنوعی که در اختیار کاربر قرار میدهد انتقال و ارائه
مطالب درس ریاضی را به بهترین کیفیت و در کمترین زمان ،برای دانشآموزان ممکن میسازد .معلم به صورت الکترونیکی
مسائل ریاضی را به دانشآموزان آموزش میدهد و امکان یادگیری بیشتر را برای دانشآموزان فراهم میآورد .معموالً مسائلی
که به صورت تصویری آموزش داده میشود تأثیر ماندگارتری در ذهن دانشآموزان دارد .تختههای هوشمند امکان نمایش
مطالب را بهصورت کامالً واضح و روشن برای دانشآموزان فراهم میسازد و سبب میشود که در ذهن دانشآموزان تأثیر
ماندگارتری داشته باشد .چون مطالب به صورت تصویری نمایش داده میشود سبب میشود که دانشآموزان مطالب را بهخوبی
به یاد بسپارند و یادداری آنها تقویت شود .دانشآموزان چون به صورت تصویری با مطالب سر و کار دارند .یادگیری درس
برای آنها جذابتر است و باعث میشود شوق یادگیری در آنها افزایش پیدا کند .به عبارت دیگر تخته های هوشمند این
قابلیت را دارند که بتوان به صورت الکترونیکی روی آنها نوشت و از امکانات بسیار آن سطح کالسهای آموزشی را ارتقا داد.
استفاده از این نوع برد در کالسهای درس برای مطالب ریاضی ،امکان نمایش مطالب به صورت کامالً پویا را برای دانشآموزان
فراهم مینماید .از محدودیت های این پژوهش می توان به محدود بودن پژوهش در مقطع ابتدایی و همسان نبودن دبیران از
لحاظ زمینه جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری و همچنین عدم کنترل میزان دقت و صداقت پاسخگویان و عدم امکان انتخاب
تصادفی دانش آموزان با توجه به نمونه گیری خوشه ای ،نام برد.
از پیشنهادهای پژوهش حاضر با توجه به فرضیه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
پیشنهاد برای فرضیه ( :)8پیشنهاد میشود معلمان با استفاده از تخته هوشمند از نرم افزار ها برای یادگیری مطالب به
دانشآموزان بیشتر استفاده کنند .این امر سبب میشود دانشآموزان مفاهیم درسی را بیشتر یاد بگیرند و تأثیر ماندگارتری در
ذهن آنها دارد .نرم افزار ها و شبیه سازها ذهنیت دانشآموزان در مورد دشوار و نامفهوم بودن درس را دگرگون میکند.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
پیشنهاد برای فرضیه ( :)2پیشنهاد می شود معلمان از تخته هوشمند بیشتر برای حل مسائل پیچیده استفاده کنند و جواب
مسائل را چندین بار با استفاده از این وسیله تکرار کنند .حل کردن مسائل بهصورت تصویری باعث میشود در ذهن ماندگارتر
باشد و این امر سبب میشود که جواب صحیح مسائل در حافظه بلندمدت دانشآموزان باقی بماند.
پیشنهاد برای فرضیه ( :)9پیشنهاد می شود معلمان از تخته هوشمند برای باال بردن شوق یادگیری دانش آموزان جهت
یادگیری درس ریاضی استفاده کنند.

___________________________________________________________ نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از ...
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