تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت امال نویسی دانشآموزان
مبتنی بر اصول طراحی
فروزان ضرابیان ،1حسن رستگارپور ، 2بهمن زندی ، 3محمدرضا سرمدی 4و مهران فرج اللهی

5

چکیده :هدف از انجام این تحقیق ،بررسی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت امالنویسی دانش آموزان مقطع سوم دبستان
مبتنی بر اصول طراحی آموزشی میباشد .این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام پذیرفته است .جامعه و نمونه آماری این پژوهش
شامل  22نفر دانش آموز دختر پایه سوم دبستان مدرسه شهید مهدوی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران میباشند .روش
نمونهگیری در این پژوهش ،تصادفی ساده بوده است .نمونهها به دو گروه مساوی تقسیم و گروه آزمایش درس امال را با تأکید اصلی بر
استفاده از برنامه تحت شبکه (محقق ساخته) به مدت سه ماه دریافت نمودند .گروه گواه نیز با استفاده از روشهای سنتی مورد آموزش
قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده با استفاده از میانگین و آزمون آماری  tگروههای مستقل ،نشان داد که بین استفاده
از برنامه یادگیری الکترونیکی تحت شبکه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم دبستان در درس امال و مؤلفههای وابسته به آن
شامل مهارتهای دیداری ،شنیداری و حرکتی در امالنویسی ارتباط معنیداری وجود دارد .همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در درس امال با استفاده از روش آموزش تحت شبکه و روش سنتی تفاوت معنیداری قابل مشاهده است .به عالوه بین قابلیتهای پیش
نیاز در درس امال شامل مهارتهای دیداری ،شنیداری و حرکتی در پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری مشاهده گردید.
نتایج در خصوص تفاضل نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش در امال فارسی تفاوت معنیداری نشان داد.

کلمات کلیدی :یادگیري الکترونیکی ،دانش آموزان سوم دبستان ،مهارت امال نویسی ،اصول طراحی آموزشی

 -1مقدمه
با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاات ،ابزارهاا و روشهااي

دسترسی ساده و آسان یادگیرندگان باه مناابآ آموزشای در

یادگیري دگرگون شدهاند .این تحوالت در جهتی اسا هاه

هر هجا و هر زمان حتی در مناطق محروم و دور از دسترس

هر فرد در هر زماان و هار مکاان بتواناد باا امکاناات داود

به محیط هاي یادگیري را با ایجااد مادارس داانری فاراه

مشغول یادگیري شود .در راساتاي تحاوالت در ساالهااي

نموده اس و بدین وسیله موجب برقراري عادال آموزشای

ادیاار آمااوزش و یااادگیري الکترونیکاای از اهمی ا باااالیی

گردیده اس ].[9

بردوردار گردیده اس .

استفاده از این محیطهاي چناد رساانهاي باا امکاان انتلاال
اطالعات به صورت صوت ،تصویر ،متن ،نلاشی و با اساتفاده
از اصااول طراحاای وب موجااب ایجاااد عالقااه و انریاازه در
یادگیرندگان گردیده اس  .انعطافپذیري در طراحی محتوا،
تعاملی بودن ،استفاده از مشاره گروهی ،انفرادي ساادتن
آمااوزش و یااادگیري مسااتل از دیراار مزایاااي اسااتفاده از
یادگیري الکترونیکی اس هه با فراه آوردن تصااویر زیباا،
گرافیک و صداي جذاب ،انریزه یاادگیري باراي مطاطاب را
چندین برابر نموده اس  .همچنین با استفاده از این وسایله،
معل تنها منبآ انتلال دانش نبوده ،بلکه نلاش وي تساهی
امر آموزش میباشد .بر همین اساس بسایاري از نااامهااي

در همین راستا ظهور شبکههاي گسترده جهانی یا اینترنا
و دادلاای یااا اینتران ا تغییاارات شااررفی در اماار تعلاای و
تربی جهان ایجاد هرده اس  .شبکه مبتنی بر وب ،اماکان
تاریخ دریافت مقاله ، 88/07/24تاریخ تصویب نهایی 88/11/05
 9دانشجوی دکتری ،برنامه ریزي آماوزش از راه دور ،دانشاکده علاوم
انسانی ،دانشراه پیام نور ،تهران (نویسنده مسئول)،
FZARABIAN@YAHOO.COM
پس الکترونیکی:
 2استادیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه تربی معل  ،تهران
 8دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه پیام نور ،تهران
 4دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه پیام نور ،تهران
 5دانشیار ،دانشکده علوم انسانی ،دانشراه پیام نور ،تهران
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آموزشی در دهههاي ادیر سعی هردهاناد باا ورود و هااربرد
این تکنولوژي جدید ،یادگیري را باا همتارین زماان بهباود
بطشند ] .[2درهشور ما نیز همرام باا انلاالب آموزشای در
جهان به مثابه یک ضرورت ناامهاي آموزشای ،باازبینی در
برنامههاي یادگیري و طراحی برنامههاي مناسب جه یااد
گیري الکترونیکی یکی از محورهاي اساسی تغییر و نوآوري
در صحنه تعلی و تربی اس  .مطاابق مااده  58بناد "ي"
الیحه برنامه چهارم توسعه ،بهره گیري از فناوري در تدوین
و اجراي برنامه درسی و آموزشی هلیه سطوح مدارس هشور
توصیه شده اس ] .[8از آنجا هه زبان رسمی هشور ما زبان
فارسی اس و مطابق اص پانزده قانون اساسی جمهاوري
اسالمی ایران ،این زبان به عنوان زبان رسمی هشاور در امار
آموزش در مدارس مورد استفاده قرار میگیرد ،توجه به آن
در همه ملاطآ تحصایلی و از هماه مها تار دوره آماوزش
پاایش دبسااتانی و دبسااتانی ضااروري اس ا ] .[4در بااین
مهارتهاي زبانی ،نوشاتن ،از مهاارتهااي اساسای اسا و
نرااارش هلمااات بااه صااورت نادرس ا بااه معااانی متفاااوت
میانجامد؛ بنابراین توجه به اماالي صاحیک هلماات جها
حفظ این زبان از ضروریات اس ] .[5به عالوه با توجه باه
این هه آموزش امال در ملااطآ ابتادایی پایاه گاذار اماال در
سالهاي بعادي اسا  ،نیازمناد طراحای برناماه یاادگیري
الکترونیکی مناسب ،بر اساس اصول و اساتانداردهاي برناماه
یادگیري الکترونیکی می باشی  .عوام و عناصر متعددي بر
یادگیري تح وب هودهان تأثیر میگاذارد .در ایان میاان
طراحی مناسب محتوا ،و استفاده از اصول و عناصار زیباایی
شنادتی از جمله استفاده مناسب از قل و فون  ،استفاده از
جلااوههاااي صااوتی ،بصااري و عکااا از راهکارهاااي جااذب
مطاطب اس هه از اهمی بسزایی بردوردار میباشد.
همچنااین دانااشآمااوزان هنرااام نوشااتن امااال بایااد داراي
قابلی هایی به شرح زیر به عناوان عناصار پایش نیااز اماال
نویسی باشند:
 -9دانش آموزان باید بتوانند صداهایی را هه به وسیله معل
در قالب هلمات و جمالت بر زبان جااري مایشاود ،داوب
بشنوند ،هلمهها را دقیق تشطیص دهند و آن را درک هنند.
ادراک هلمه با حافاه شنیداري مرتبط اس .

 -2هلمات را دوب تشاطیص دهناد  تصاویر هلماات و
حروف را مجس هنند  هلمه صحیک را در ذهان مجسا
سازند هه باا حافااه شانیداري و حافااه دیاداري ترتیاب
مرتبط اس .
 -8آنها را درس بنویسند  نوشتن صحیک حروف سازنده
هلمه  بازنویسی هلمه و توالی مناسب آن هه باا حافااه
حرهتی مرتبط اس

].[4

بدین مناور ایان تحلیاق باا هادف بررسای تاأثیر برناماه
یااادگیري الکترونیکاای امااالي فارساای مبتناای باار اصااول و
استانداردهاي طراحی آموزشی ،بر مهارت امال نویسی دانش
آموزان ملطآ سوم دبستان انجام پذیرفته اس .
تحلیلات و پژوهشهاي متعدد نشان دهنده اهمی استفاده
از برنامههاي یاادگیري الکترونیکای در پیشارف

تحصایلی

دانش آموزان میباشد هاه در زیار باه آناان اشااره گردیاده
اس :
هیالري 9و روزو 2با بررسی تأثیر اینترن و شبکه اینترن بر
یادگیري درس زبان انرلیسی باه ایان نتیجاه رسایدند هاه
دانااش آمااوزان بااا بهااره گیااري از ایاان امکانااات ،پیشاارف
تحصیلی بیشتري به دس

آورده و این ابزارها مهاارتهااي

زبان انرلیسی دانشآموزان را بهبود بطشایده اسا ] 6و.[7
داله

8

با استفاده از یک روش نیماه تجربای در یاک تارم

تحصیلی با همک اینترن  ،زبان انرلیسی را به دانشآموزان
آموزش داد و در پایان با مشاهده نمرات امتحانات این درس
به این نتیجه رسید هه ایان ابازار باعاف افازایش یاادگیري
دانااش آمااوزان و همکاااري و مشاااره گروهاای و رشااد
مهارتهاي زبانی دصوصاً تلفظ صحیک هلمات میشود ].[3
اسکار 4تحلیلای در دصاوت تاأثیر هاامریوتر و شابکه ،بار
مهارت نوشتن زبان انجام داد و باه ایان نتیجاه رساید هاه
برنامه هاي هامریوتري و شبکه موجب رشد مهاارت نوشاتن
در دانااشآمااوزآن ماایگااردد .چااان هاناا

5

اسااتفاده از

شبکههاي اینترنتای را در یاادگیري مکالماه ،درک مطلاب،
نوشتن ،نحوه بیان و سادتارهاي گرامري زبان مثب ارزیابی
نمااوده اسا ] .[1تیمااو ی تلفیااق برنامااه درساای زبااان و
هامریوتر را موجب بهبود نرارش داناشآماوزان نساب

983
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باه

تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

تمرین نوشتن و هجی هردن بیان نموده اسا ] .[91هاارن

دانشراههاا و آماوزش و پارورش ماورد تأییاد قارار گرفتاه،

را در رشد مهارت تلفظ مه میداناد ].[99

اسااتفاده گردیااده اساا  .همچنااین بااه مناااور ساانجش

بدین مناور این تحلیق با اهداف زیر صورت پذیرفته اس .

مهارتهاي پیش نیاز در درس امال شام مهاارت دیاداري،

 )9آیا بین اساتفاده از برناماه یاادگیري الکترونیکای تحا

شانیداري ،حرهتاای بااا اساتفاده از نااارات هااار شناسااان و

شبکه امال فارسی و مهارت امال نویسی دانشآماوزان ملطاآ

استفاده از تمرینهاي هتابهاي همک آموزشی مورد تأییاد

سوم دبستان ارتباط معنیداري وجود دارد؟

وزارت آموزش و پرورش آزمونی هتبی شام  81سااال باه

هاربرد اینترن

تحصایلی داناشآماوزان ملطاآ ساوم

شرح زیر طراحی گردیاد 91 :سااال جها آزماون مهاارت

 )2آیا بین پیشارف

دبستان در درس امال با استفاده از روش آموزشی مبتنی بار

دیاداري شاام آزماون تشاطیص شاک صاحیک حااروف و

شبکه و روش آموزش سنتی تفاوت معنیداري وجود دارد؟

هلمات ،مجس سادتن تصویر حروف و هلمات و بازشناسای

 )8آیا بین مهارتهاي پیش نیاز در درس امال شام مهارت

هلمات هه با حافظ دیداري و حافظ دیداري ترتیب مارتبط

دیااداري ،شاانیداري ،حرهتاای دانااشآمااوزان ملطااآ سااوم

بود 91 .ساال جه

سنجش مهارت حرهتی شام نوشاتن

دبسااتان بااا اسااتفاده از آمااوزش مبتناای باار شاابکه و روش

شک صحیک حروف سازنده هلمه ،بازنویسی هلماه و تاوالی

آموزش سنتی تفاوت معنیداري وجود دارد؟

مناسب آن هه با حافظ حرهتی مرتبط بود و 91ساال جه
سنجش مهارت شنیداري با استفاده از رایانه و آزمون هتبای

 -2روش تحقیق

شام تشطیص صداهایی هه در قالب هلمات و جماالت ادا

 1-2جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری

میشود و ادراک هلمه هه با حافظ شنیداري مارتبط باود و

جامعه آماري در ایان پاژوهش ،هلیاه داناشآماوزان ددتار

در نهای

ملطآ سوم دبستان شهید مهادوي منطلاه یاک آماوزش و

تحصیلی دانشآموزان ،با استفاده از ناارات هاار شناساان و

پرورش شهر تهران شام  62نفر میباشند .نمونه و جامعاه
آماري برابر اس  .در این پژوهش با توجه به این هاه داناش

جه

سانجش مهاارت اماال نویسای و پیشارف

معلمان مربوطه آزمونی با استفاده از محتواي هتاب بطوانی
و بنویسی سوم دبستان طراحی گردید.
باه دسا

آوردن روایای آزماونهاا از روایای محتاوا

آموزان با آزمون ورودي قباول شادهاناد و از ناار وضاعی

جه

تحصاایلی و دااانوادگی و شاارایط دیراار حاادوداً یکسااان

استفاده گردیده اس  .بدین صورت هه این آزمونهاا باه91

میباشاند ،از روش نموناه گیاري تصاادفی سااده اساتفاده

نفر از متطصصان و استادان زبان فارسی ارا ه شده و پاا از

گردیده اس  .بدین صورت هاه داناشآماوزان باه دو گاروه

تأیید آنان مورد استفاده قرار گرف .

مساوي شام  89نفر گروه آزمایش و  89نفر گاروه هنتارل
تلسی شدند .عل انتطاب این دبستان به دلی مجهز بودن
به سای

هامریوتر و شبکه و آشنایی دانشآموزان در هار باا

 2-3روش اجرا

ایاان تحلیااق بااه ماادت یااک تاارم تحصاایلی ( 8ماااه) روي
دانشآموزان ملطآ سوم دبستان اجرا شد .بادین شاک هاه

رایانه میباشد.

پا از انتطابات آزمودنیهاا ،پژوهشارر باا هماک معلا در
 2-2ابزار تحقیق

اواسط فروردین ،آزمونی به مناور تعیین وضعی

در این پژوهش جه دس یابی به اهداف تحلیق ،در گاروه

درس امال و مهارتهاي پیش نیاز هر دو گروه دانشآماوزان

آزمایشی از برنامه یاادگیري الکترونیکای تحا شابکه هاه

با استفاده از محتواي هتاب فارسی و تمرینهاي آن و منابآ

توسط محلق طراحی گردیده و توسط  96نفر از متطصصان

همک آموزشای ماورد تأییاد وزارت آماوزش و پارورش باه

تکنولااوژي آموزشاای ،برنامااه درساای و زبااان شناساای در

صورت پیش آزمون به عم آورد .سرا دانشآموزان گاروه
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تحصایلی
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آزمایش با توجه به آشنایی با هامریوتر و با راهنماایی معلا

همچنین در طراحی برنامه از اصول و استانداردهاي طراحی

از برنامه یادگیري الکترونیکی تحا شابکه محلاق ساادته

محتوا ،روشهاي یااددهی یاادگیري ،روشهااي ارزشایابی،

آموزش امال در هار جلساه اساتفاده نمودناد .داناش

اصول و استانداردهاي زیبایی شنادتی و روشهااي جاذب

آموزان گروه گواه به صاورت سانتی آماوزش دیدناد .نحاوه

مطاطب هه برگرفته از نتایج تحلیلات محلق باا اساتفاده از

طراحی این برناماه و شارایط اساتفاده از آن باه شارح زیار

مصاحبه با متطصصان طراحی در دفتر تکنولاوژي آموزشای

میباشد:

وزارت آموزش و پرورش و مطالعاات هتابطاناهاي مایباشاد

جه

ابتدا دانشآموزان با راهنماایی معلا پشا

هامریوترهااي

استفاده گردیده اس :

دود قرار گرفته و با استفاده از برنامه تح شبکه دادلی به
برنامه مورد نار دسترسی داشتند و هر یک از طریق شابکه

اصول و استانداردهای طراحی محتوا

با ه در ارتباط بودند .در شروع هر جلسه تمارینهاایی در

مالک  -9محتوا باید توان دس یابی به هدفهاي آموزشای

رشد مهارت دیاداري ،شانیداري،

را داشته باشد ] .[92بدین مناور در طراحای برناماه اماال،

حرهتاای در امااالي فارساای بااا اسااتفاده از هلمااات و لغااات

محتوا باید در راستاي تحلق اهداف آموزشای تعیاین شاده

درسهاي قبا و درس جدیاد ،توساط سیسات باه داناش

وزارت آموزش و پرورش ،مبنی بر ایجااد تواناایی یاادگیري

یاادگیري درس اماالي

صحیک صورت نوشتاري هلمهها و جملههاي زبان فارسای و

آن جلسه ،تمرینهایی در قالب بازيهاي تعاملی مبتنی بار

تشطیص اشکاالت امالیی دانشآماوزان و رفاآ آناان باشاد.

رویکردهاي هلی و تحلیلی نوشتن در قالب هلمه و جمله باا

همچنین برنامه باید جه

تلوی مهارتهاي دق و تمرهز

استفاده از روشهاي امالي تصویري ،غلط گروهای ،تساتی،

دانااشآمااوزان ،تلوی ا حافاااه دیااداري ترتیااب و حافاااه

در قالب پازل ،ماز ،جدول به صورت فردي و یا گروهای باه

دیداري تک تاک حاروف در مهاارت امالنویسای و تلویا

آنان ارا ه مایشاد .اساتفاده از راهبردهااي ارزشایابی چناد

مهارتهاي شنیداري در مهارت امالي فارسی شام حافاه

گزینهاي ،صحیک  -غلط ،جورهردنی ،هشیدنی ،انادادتنی و

شنیداري و تمیز شنیداري و تلوی مهارتهاي حرهتای در

امال در قالب جمله و متن از راهبردهااي ارزشایابی در ایان

مهارت امال فارسی دانشآموزان ملطاآ دبساتان باه عناوان

برنامه بود .به عاالوه باا راهنماایی معلا و توساط سیسات

مهارت پیش نیاز در امال باشد.

دودهار ،براساس اشکاالت امالیی هر یک از دانشآموزان باه

مالک  -2هلیه عناصر برنامه اع از اهداف ،محتوا ،روشها و

آنان تمرینهاي دات توسط سیست ارا ه مایشاد .در هار

 . . .باید با ه همطوانی و هماهنری داشته باشد.

جلسه به هر یک از داناشآماوزان هارناماهاي باا تأهیاد بار

مالک  -8طراحی برنامه باید باه گوناهاي باشاد هاه حجا

اشکاالت امالیی توسط سیست ارا ه میشد .والادین نیاز در

هافی از محتوا ،براي دس یاابی باه هار هادف آموزشای را

قالب بازي آموزشی جه

آموزان ارا ه میگردید .سرا جه

هر جلسه از وضعی

تحصایلی فرزندشاان از طریاق ایمیا

تدارک ببیند.

دات هر یک هه مدرسه برایشان فاراه هارده باود مطلاآ

مالک  -4استاندارد صح و دق محتوا.

میشدند .همچنین هر  2جلسه یاک باار داناش آماوزان باا

 -محتوا باید دقیق و صحیک و عمیق ،متناساب باا ساطک و

همک قل و هاغذ به نرارش امال میپردادتند .در پایان هار

گروه سنی یادگیرندگان ،داراي اعتبار بوده و سودمند باشد.

جلسه تکالیفی جه مشاره گروهی از طریق شبکه باراي

 -زبان استفاده شده در بیان محتاوا علمای باوده و مناساب

انجام در منزل و ارسال به معل از طریق ایمیا و اینترنا

دانشآموزان باشد.

ارا ه می شد .دانشآموزان از طریق شبکه با معل و دیراران
دانشآموزان تعام داشتند.
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تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

 -جمالت استفاده شده در نرارش امال طوالنی نباشد ،حتی

 -باید سازماندهی و ترتیببندي محتاواي درس باه شاکلی

الملدور از جملههااي هوتااه اساتفاده شاده و پااراگرافهاا

مناسب براي درس مربوطه و هاربر مورد استفاده قرار گیرد.

مطتصر باشد.

مالک  -7محتوا باید انعطاف پذیر ،تعاملی باشد.

 -روش گاویش گویناده از لحااو قواعاد دساتوري صاحیک

مالک  -3محتوا باید قابلی به روزرسانی داشته باشد.

باشد.

مالک  -1محتوا باید در سطوح متفاوت ،از ساده به مشاک
هماهنری با توان دانشآموزان طراحی گردد.

 -محتوا ،باید قواعد و قوانین مربوط به دساتور زباان ،آیاین

جه

نرااارش و امااالي ص احیک هلمااات ،اصااول نشااانهگااذاري و

مالک  -91محتوا اع از تصاویر ،فیل و پویانمایی ،مغایر باا

ویرایش را رعای نماید ].[98

فرهن

مالک  -5استانداردهاي سازمان و جامعی محتوا.

بزرگان شعر و ادب فارسی و شطصی هاي اسالمی مناساب

 -واحدهاي درسی محتوا به شک منطلی سازماندهی شاده

میباشد ].[94

باشد.

مالک  -99زمان در نار گرفته شده براي اتمام دروس بایاد

 -عنوان درسی با عناوان درس و طاول مادت آن متناساب

با وسع محتواي آن مناسب باشد.

بوده و از هفای الزم بردوردار باشد.

مالک  -92منابآ مورد استفاده در محتاوا مناساب و هاافی

 -محتوا به وضوح به فه یادگیرنده همک هند.

براي موضوع باشد.

 -محتوا به اندازه هافی مطالب را پوشش دهد.

 -تنوع مناسبی از منابآ وجود داشته باشد تا همطاوانی باا

 -محتوا از نار همّی به طور هاافی و باه شاک مناساب در

عالقه ،توانایی و سبک یادگیري فرد مشاهده شود.

طول درس توضیک شده باشد ].[92

 -منابآ به روز ،دقیق و مرتبط باا محتاوا ماورد ناار درس

مالک  -6سازماندهی محتوا.

باشد.

 -در سازماندهی محتوا باید اصول توالی ،استمرار ،وحادت و

مالک -98محتوا مطابق استاندارد اسکورم تهیه شود .محتوا

وسع رعای شود.
 -الزم اس

دینی و ملی نباشد .مطصوصاً استفاده از عکاهااي

باید پایادار ،داراي قابلیا

بین ارا اه محتاوا و مهاارتهااي پایش نیااز از

اساتفاده مکارر ،قابلیا حما ،

قابلی اجرا و قابلی دسترسی باشد.

جمله امالي دوم و مهارت دیداري و شنیداري و حرهتی در

مالک  -94صفحه آرایی محتوا.

امال پیوستری وجود داشته باشد.

 -آیکون ها و هلیدهاي راهنما به ملدار هافی اساتفاده شاده

 -محتوا در صورت داشتن فصول متعدد باید باه واحادهاي

باشد.

آموزشی تلسی شود و طول هر واحد آموزشای  9/5تاا 2/5

 -فون هاي استفاده شده قاب مشاهده در هماه محایطهاا

صفحه هتاب بیشتر نباشد .اگر از لحاو محتاوایی درس ها

باشد .در برنامه آموزش امال از فون هااي متناساب باا سان

حج باشاد ،تلسای آن باه واحادهاي درسای امکاانپاذیر

هودک هه دواندن آن آسان اس استفاده گردد .اساتفاده از

نطواهد بود ].[94

فون هاي تاریک روي زمیناه روشان و ساایز نسابتاً بازر

 -الزم اس

مناسب هودهان اس  .بر اساس یافتهها ،در طراحای برناماه

ابتداي هر فص هدف نوشته شود.

هتااب و هاودک و آماوزش اساتفاده گردیاده

 -در صورت داشتن فصول متعادد بایاد ابتاداي هار فصا

امال ،از فون

ملدمه و چکیده باشد.

اس .

 -مطالب به شکلی سازمان یافتهاند هاه داناشآماوز بتواناد

 -تأهید و برجسته سازي براي مطالب مها صاورت گرفتاه

ارتباط بین قسم هاي مطتلف محتواهاي درس را تشطیص

باشد.

دهد.
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 -اندازه نوشتهها و صفحهها و تیترها باه صاورت مطلاوب و

 -روش یاددهی -یادگیري در دوره ابتادایی بایاد بار فعاال

معلولی آمده باشد.

بودن یادگیرنده تأهید داشته باشد.

 -انیمیشن و دیاگرام و جدول و اشکال به طاور مناساب در

روش یاددهی -یادگیري در دوره ابتادایی بایاد زمیناه هاار

محتوا قرار گرفته باشد.

گروهی و با ه بودن را فراه نماید؛ بنابراین الزم اسا در

 -رن هاا باه شاک مااثر اساتفاده شاده و از اصاول روان

وب سای

شناسی رن ها پیاروي نمایاد .در وب ساای آماوزش اماال

طراحی گردد .همچنین از اناواع روشهااي آماوزش اماالي

براي هودهان از رن هاي شاد استفاده شود .رنا

روشان و

امال ،هار گروهی و اتاا بحاف و گفتراو و چا

گروهی استفاده شود.

زنده توجه دانشآموزان را جلاب ماینمایاد و مادت زماان

 -روش یاااددهی -یااادگیري در دوره ابتاادایی بایااد موجااب

طاوالنی آنهااا باه دااود مشاغول ماایهناد .بااراي مثااال از

عالقه مند هردن فرد به یادگیري شود.

رن هاي صاورتی ،آبای روشان ،سابز باراي متاون شاعري

 -فعالی هاي یاددهی -یاادگیري بایاد یادگیرنادگان را باه

در یاک صافحه و بایش از 7

ترغیاب

استفاده شود .بیش از  4رنا
رن

در ه دوره استفاده نشود.

جستجوگري ،تحلی  ،ارزیابی ،مباحثاه و مشااره

نماید .بدین مناور از تمرینهایی در قالاب پاازل ،جادول و

 -در طراحی رن ها باید باین پایش زمیناه و پاا زمیناه

ماز استفاده شود.

ادتالف وجود داشته باشد؛ به گونهاي هه محتاوا و موضاوع

 -فعالی هاي یاددهی -یادگیري باید انریزش دانشآماوزان

مورد آزموش برجسته شده و به آسانی قاب مشاهده باشاد.

را براي یادگیري بیشتر افزایش دهد.

توصیه میشود هه انتطاب پا زمینه داراي وحدت رویاه و

 -راهبردهاي یاددهی -یادگیري باید به داناشآماوز امکاان

یک ناام هماهن

باشد ].[92

بازدورد سریآ را بدهد.

مالک -95اصول و استاندارد انتطاب راهبردهاي یااددهی و

 -راهبردهاي یاددهی -یادگیري باید بر تفااوتهااي فاردي

یادگیري در محیط یادگیري الکترونیکی.

دانش آموزان توجه داشته باشد.

راهبردهاااي یااااددهی -یاااادگیري در محااایط یاااادگیري

 -بیش از دو نوع روش آموزشی براي ارتلاء یادگیري به هاار

الکترونیکی باید بر اساس و اصول و استاندارد انتطاب گاردد

گرفته شود.

تا بتواند در یادگیري بهتر دانشآموزان همک نمایاد .بردای

 -در روشهاي یاددهی -یادگیري از فایل  ،صادا ،تصاویر و

از این اصول و استانداردها هه از مطالعاه مناابآ گونااگون و

انیشمین به طور مناسب استفاده گردد ].[94

مصاحبه با متطصصان به دس آمده اس عبارتند از:

مالک  -96اصول و استاندارد ارزشیابی و بازدورد در محیط

 -فعالی هاي یاددهی -یادگیري باید با اهداف برنامه درسی

یادگیري الکترونیکی.

ارتباط یابد.

از دیرر عناصر الروي طراحی برنامه یاادگیري اماال ،عنصار

 -فعالیا هاااي یاااددهی -یااادگیري بایااد بااا ویژگاایهاااي

ارزشیابی میباشد .ارزشیابی فرایناد ماداومی اسا هاه باه

یادگیرنده از جمله سن ،عال اق و توانااییهااي سابکهااي

قصد بهبود یادگیري دانشآموزان انجام میشود .اجراي ایان

گوناگون یادگیري دانش آموزان متناسب باشد.

فرایند باید متکی بر مالکها و استانداردهاي مشطص باشد.

 -فعالی هاي یاددهی -یادگیري باید موجب افزایش عالقه،

بر اساس یافتههاي تحلیق ،مها تارین اصاول ارزشایابی از

انریزه و جلب توجه دانش آموزان شود.

آمودتههاي یادگیرندگان به شرح زیر میباشد:

 -روشهاي یاددهی -یادگیري در دوره ابتدایی باید متناوع

 -میزان یادگیري یادگیرندگان باید بر اساس اهداف و نتایج

و با بازي آموزشی آمیطته باشد.

مورد انتاار ارزشیابی شود.
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تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

را داشته باشد .براي پاسخهاي غلط ،اطالعاتی درباره

 -در حین ارزشیابی ،باید فرآیناد و محصاول هار دو ماورد

درس

توجه قرار گیرد .در برنامه یادگیري امال از ارزشیابی همّای و

چرونری تصحیک پاسخها و یا تذهر براي سعی دوبااره ارا اه

هیفی (توصیفی) هر دو و مستمراً استفاده شود.

دهد.

 -ارزشیابی باید بر تکالیف گروهی و مشااره تأهیاد هناد.

 -ارزشیابی تراهمای درسهاایی را هاه یادگیرناده در آنهاا

بدین مناور در طراحای برناماه یاادگیري اماال ،عاالوه بار

عملکرد رضای بطش نداشته باشد مشطص هند.

تمرین هایی در قالب دود ارزشیابی باید از ارزشیابی توسط

 -ارزشیابی تراهمی براي مطالعه بیشاتر ،پیشانهاداتی ارا اه

ه هالسیها ه استفاده گردد .بنابراین از اناواع روشهااي

دهد

آموزش امال به صورت گروهی در هالسهاي بردط میتوان

(مااثالج جز یاااتی درباااره نتااایج یااادگیري هاار درس ،یااا

استفاده نمود.

توصیههایی به مرور یاک درس داات بار اسااس عملکارد

 -ارزشیابی به قصد ارا ه بازدورد و بهبود در یاادگیري اجارا

یادگیرنده).

شود.

 -برنامه امکان بررسی عملکرد را به دانشآموزان دهد.

 -تکالیف ارزشیابی باید چالش برانریز ،باا هیفیا و جدیاد

 -بازدورد ارا ه شده از نوع دیداري ،شنیداري یا ترهیبای از

باشد.

هر دو باشد.

 -از راهبردها و ابزارهاي متعددي باراي ارزشایابی اساتفاده

 -اگر دانش آموز به یک ساال پاسخ ندهد برنامه اجازه ورود

شود.

به ساال بعدي را بدهد.

اصول و اساتانداردهاي زیار توساط دفتار تکنولاوژي وزارت

 -برنامه دانش آموزان را تشویق هند.

آموزش و پرورش پیشنهاد گردیده اس :

 -برنامه از انشعاب براي تنای دودهار ،با ساطک ساطتی و

 -سااالت باید سه سطک آسان ،متوسط ،دشوار ساازماندهی

توالی ،طبق عملکرد دانشآموزان استفاده هند.

شده باشد.

 -بازدورد براي مدت زماانی مناساب ،روي صافحه نماایش

 -سااالت باید متنوع باشد و نبایاد باه یکای از اناواع چناد

باقی بماند.

گزینهاي ،جورهردنی ،هشیدنی؛ رهاا هردنای ،پار هردنای و

 -بازدوردها به موقآ و آموزنده و مثب باشد ].[94

تشویلی محدود باشد.

مااالک -97اصااول طراحاای صاافحات وب جهاا جااذب

 -سااالت باید توسط سیست و به شاک تصاادفی انتطااب

مطاطبان ملطآ دبستان.

شوند.

 آنچه براي بچهها ایجااد عالقاه مایهناد و محارک بارايهه در طبیع وجود

 -شاگرد باید در انتطاب اولین ساال براي پاسخ آزاد باشاد؛

یادگیري اس  ،استفاده از اجزایی اس

یعنی همانند برگه سااالت هاغذي باید بتواند از هر هجا هه

دارند .اجزاي طبیعی مث دردا  ،آب ،بارف و حیواناات در

دواس شروع هند و بین سااالت پاسخ داده شاده و ماناده

جلب توجه و ایجاد انریزه براي یادگیري آنان در وب ساای

حره نماید.

مناسب میباشد.

 -در پایان آزمون ،نمرهاي به دانش آموزان داده شده و براي

 -اجزاي طراحی در قالب بزر

بازیابی ذدیره شود .در هنار این هار باید دالصه گزارشی از

بسیار مه اس .

عملکرد دانشآموزان و نحوه عملکرد او و تعیین نلاط قاوت

 -استفاده از شطصی هاي انیمشین بزر  ،با روح و سطنرو

و ضعف او در ادتیارش قرار گیرد.

یک راه براي نرهداري جلب توجه و عالقه هودهاان باه امار

 -بعد از پایان آزمون گزینهاي در ادتیار یادگیرنده باشد هه

یااادگیري در محاایط تحاا شاابکه اساا  .تعاادادي از

با انتطاب آن امکاان انجاام مجادد آزماون ،پاساخ اشاتباه و

معروفترین سای ها از این روش ماثر استفاده میهنند.

جه وب ساای
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 -عمق در طراحی نیز باید مورد توجه قارار گیارد .بچاههاا

 -هنرام ایجاد انیمشین ،از تصاویر و ماتنهااي داراي صادا

دوس دارند اجازه بدهند تطیالتشان در یک محایط شابیه

استفاده هنید و اجازه دهید تاا اطالعاات حاصا از ایان دو

تبدی شود .ایان عما باه وسایله ایجااد

منبآ (تصویر و صدا) با ه در حافااه ماورد پاردازش قارار

سازي به واقعی

عمق در طراحی به وقوع میپیونادد .ایان عما باه وسایله

گیرند.

استفاده از سایهها ،چش اندازها و استفاده از ساطوح اریاب،

 -در پویانمااایی هااا بایااد از سااوگیري و هلیشااه باارداري

سطوح صیللی و برا ایجاد میگردد .اغلب ایان اشاکال در

دودداري شود.

هارتونها نشان داده میشود .بدین مناور در طراحی برنامه

 -استفاده از انیمشین هاي نسبتاً بزر

امال ،باید از تصاویر هارتونهاي مورد عالقه هودهان استفاده

مناسب میباشد ].[92

براي ملطآ دبستان

شود.
 -برجسته هردن نواحی هه ماورد توجاه بایاد قارار بریارد.

 -3نتایج و بحث

نلطه نار اصلی باید برجسته شود.

در راستاي اهداف این پژوهش ،به مناور بررسی و ملایساه

 -تعاملی بودن برنامه جه هودهان (سرگرم هننده باودن).

میزان اثربطش روش آموزشی تح شابکه و روش آماوزش

یکی از مسا لی هه در طراحی وب ساای بچاههاا مها باه

سنتی در پیشرف تحصیلی درس اماالي داناش آماوزان ،از

هه اجازه بدهد هودهان باا

آزمون  tبراي دو نمونه مستل استفاده شده اسا  .باه ایان

سای از راههاي مطتلف تعام پیدا هنند .اساتفاده از باازي

صورت هه دانشآماوزان گاروه هنتارل و آزماایش در نماره

یکاای از م ااثرترین راهبردهاااي یاااددهی -یااادگیري بااراي

پیش آزمون با ه ملایسه شادند .ایان تحلیا باه منااور

هودهان میباشاد .بیشاتر وب ساای هاا باازيهاایی را بار

تعیین تفاوت اولیه وضعی امال و عناصر پیش نیاز آن میان

میگزینند هه محرک و تعاملی باشد.

 2گروه هنترل و آزمایش صورت گرفا  .پایش آزماون باه

 -استفاده از تصاویر تطیلی و شاد تا حد ممکن باعف جالاب

عم آمده در این تحلیق ،شام چهاار زیار آزماون شاام

شاادن و تعاااملی شاادن برنامااه یااادگیري بااراي هودهااان

مهارت شنیداري ،مهارت دیداري ،مهارت حرهتی و مهاارت

میگردد.

امال نویسی بود .در این مطالعه نمره هر یک از زیر آزمونهاا

شمار میرود شام اجزا ی اس

هودهاان بایاد جاذب هنناده باوده و

و نمره ه آنها در پیش آزمون محاسبه گردید و میاانرین

 -طراحی وب ساای

طراحی سای باید تجاارب لاذت بطشای را باراي هودهاان

دو گروه هنترل و آزمایش در زیر آزمونهاا و نماره ها باا

ایجاد نماید .این تعام از انیمشین ،صدا ،وید و و باازي و ...

استفاده از آزمون  tمستل مورد ملایسه قرار گرف  .جادول

اتفا میافتد.

شماره  9نشانرر نتایج این تحلی می باشد.

 -اجزاي قاب پرین  .بچهها اجازاي قابا لماا را دوسا

همان گونه هه مالحاه می گردد در پیش آزمون ،دو گاروه
هنتاارل و آزمااایش در زیاار آزمااونهاااي مهااارت دیااداري،
شنیداري ،حرهتی ،امالنویسی و ه چنین نمره ها پایش
آزمون تفاوت معنیداري وجود نداش  .به هماین دلیا  ،در
گام بعدي جه پاسخگویی به سااالت فرعی تحلیق ،نماره
گروه هنترل و آزمایش در زیر آزمونهاي فو و مهارت امال
و ه چنین نمره ه پا آزمون از آزمون  tمستل ملایسه
گردیده اس  .جادول شاماره  2نشاانرر نتاایج آزماون  tدر
ملایسه عملکرد دو گروه هنترل و آزمایش در آزمونهاي

دارند؛ چون به آنها همک میهند تجارب دود را یااد آورناد.
عکاهاي قاب پرین

و صفحههاي رنری به بچههاا اجاازه

میدهد تجربههاي به یاد ماندنی داشته باشند.
 استفاده از پویانمایی بایاد باا هادف پشاتیبانی و تلویایادگیري مورد استفاده قرار گیرد ،نه آن هه جنبه تزیینای و
فانتزي داشته باشد.
 پویانماییها باید با محتوا مرتبط باوده و صاحیک و دقیاقباشد.
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تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

جدول  1مقایسه نمره پیش آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش

آزمون

گروه هنترل

گروه آزمایش

T

درجه آزادي

سطک معنی داري

مهارت شنیداري

1/782

1/681

9/288

883

1/297

مهارت دیداري

2/732

2/776

1/684

883

1/525

مهارت حرهتی

1/815

1/824

1/443

883

1/658

مهارت امالنویسی

9/231

9/284

1/412

883

1/636

نمره ه

5/115

4/17

1/568

883

1/578

جدول  2مقایسه عملکرد دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون
آزمون

گروه هنترل

گروه آزمایش

T

درجه آزادي

سطک معنی داري

مهارت شنیداري

2/166

4/484

7/138

883

1/119

مهارت دیداري

4/961

4/747

4/751

883

1/119

مهارت حرهتی

1/465

9/924

92/618

883

1/119

مهارت امالنویسی

2/228

2/189

7/124

883

1/119

1/323

98/281

1/741

883

1/119

نمره ه

مهارت دیداري ،شنیداري ،حرهتی ،اماال و نماره ها پاا
آزمون میباشد.
همانگونه هه از نتایج جدول شاماره  2پیداسا  ،عملکارد
گروه آزمایش باه طاور معنایداري بهتار از عملکارد گاروه
هنترل اس

هه باه روش سانتی آماوزش دیادهاناد .بادین

مناور بین مهارتهاي ضروري در امال و مهارت امال نویسی
بین دو گروه هنتارل و آزماایش تفااوت معنایداري وجاود
دارد.
به مناور پاسخگویی به ساال اصلی تحلیق مبنی بار تاأثیر

تشاکی دهناده آن در هار دو گاروه هنتارل و آزماایش ،از
آزمون  tمستل استفاده گردیده هه تجزیه و تحلی هر یک
در جداول زیر توضیک داده شده اس .
جه اندازهگیري مهارتهااي دیاداري در داناشآماوزان از
تمرینهاي اندازهگیري شباه ها و تفاوتها و نوشتن شک
صحیک حروف ساازنده هلماه و تاوالی مناساب آن اساتفاده
گردیده اس  .براساس جدول شماره  8میتوان اظهار داش
هه بین تفاض میانرین نمرات پیش آزماون و پاا آزماون
گروه هنترل و آزمایش در مهارت دیداري تفاوت معناداري

آموزش شبکه بر پیشرف تحصیلی درس امال و بطاشهااي
تشکی دهنده آن در دانشآموزان و بررسی دقیقتر تفااوت
استفاده از روش آموزش مبتنی بر شابکه و آماوزش سانتی
در پیشرف

تحصیلی آنان ،بین میانرین تفاض نمره پایش

آزمون و پا آزمون درس امالي فارسی و مالفههاي
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تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

جدول  3تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در بخش گروه کنترل و آزمایش در مهارت دیداری

گروه ها

فراوانی

ملدار d

انحراف معیار

هنترل

89

2/288

9/165

آزمایش

89

8/715

9/534

df

T

sig

883

3/167

1/111

وجود دارد .و همانطاور هاه در جادول مشااهده مایشاود

اس

ملدار  tمحاسبه شده ( )3/16بزرگتر از  tبحرانای مایباشاد،

مهارت شنیداري در پا آزمون هر دو گروه مایباشاد ،اماا

عالوه بر این در سطک آلفا همتار از  1/119معنایدار اسا .

میزان افزایش در گروه آزمایش بیشتر بوده اسا  .میاانرین

هه تفاض هاي دو گروه نشان میدهاد

تفاض نمرات گروه هنترل  9/97و میانرین تفاضا نمارات

ملدار افزایش در پا آزمون هر دو گروه اتفا افتاده اسا ؛

گروه آزمایش  2/21میباشد؛ بناابراین طباق نتاایج جادول

اماا میازان افاازایش در گاروه آزماایش بیشااتر باوده اسا .

فو پیداس آموزش با همک شابکه موجاب رشاد مهاارت

میانرین تفاض نمرات گروه هنترل  2/28و میانرین تفاض

شنیداري دانشآموزان گردیده اس .

نمرات گروه آزمایش  8/71میباشاد .بناابراین طباق نتاایج

بااراي اناادازه گیااري مهااارت حرهتاای در دانااشآمااوزان ،از

الزم به توضیک اس

هه تفاض میانرینهاي دو گروه نشان دهنده افازایش

جدول فو پیداس آموزش با همک برنامه یادگیري تحا

تمرینهایی جه

شبکه امال موجب رشد مهارت دیداري دانشآموزان در اماال

بازنویسی و توالی آن و اندازهگیري حافاه حرهتی اساتفاده

گردیده اس .

گردیده اس  .نتایج حاص از جدول شماره  5نشان میدهد

جه

اندازه گیري مهاارت شانیداري از تمرینهاایی جها

نوشتن صاحیک حاروف ساازنده هلماه و

بین تفاض میانرین نمرات پیش آزمون و پا آزمون گاروه

تمیز شنیداري و آزمون حافاه شنیداري اساتفاده گردیاده

هنتارل و آزماایش در مهااارت حرهتای تفااوت معناایداري

اس .

وجود دارد .همان طور هه در جدول مشاهده میشود ملادار

با توجه به نتایج حاص از جدول شماره  4می تاوان اظهاار

 tمحاسبه شده ( )7/64بزرگتر از  tبحرانی میباشد و عاالوه

بین تفاضا میاانرین نمارات پایش آزماون و پاا

بر این در سطک آلفا همتر از  1/119معنیدار اس  .الزم باه

آزمون گروه هنترل و آزمایش در بطش مهارت شانیداري و

توضیک اس

هه تفاض هاي دو گروه نشان مایدهاد ملادار

حافاه شنیداري تفاوت معناداري وجود دارد و هماان طاور

پا آزمون هار دو گاروه افازایش یافتاه اسا ؛ اماا میازان

هه در جدول مشاهده میشود ملدار  tمحاسبه شده ()5/63

افزایش در گروه آزمایش بیشتر بوده اس  .میانرین تفاضا

بزرگتر از  tبحرانی می باشد و عالوه بار ایان در ساطک آلفاا

نمرات گروه هنترل  1/22و میاانرین تفاضا نمارات گاروه

همتر از  1/119معنیدار اس  .الزم به توضیک

آزمایاش  1/73میباشد .بنابرایان طبق نتایاج جادول فو

داش

جدول  4تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در بخش مهارت شنیداری گروه کنترل و آزمایش
گروه ها

فراوانی

ملدار d

انحراف معیار

هنترل

89

9/972

9/558

آزمایش

89

2/214

9/733

df

T

sig

883

5/638

1/111
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جدول  5تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در بخش مهارت حرکتی گروه کنترل و آزمایش
گروه ها

فراوانی

ملدار d

انحراف معیار

هنترل

89

1/227

1/556

آزمایش

89

1/731

1/762

پیداسا آماوزش بااا هماک شابکه ،موجااب رشاد مهااارت
حرهتی در امال دانش آموزان گردیده اس .
جه ا اناادازه گیااري مهااارت امالنویساای از دروس هتاااب
«بطوانی و بنویسی » متونی انتطااب گردیاده و اماال گفتاه
شده اس  .با توجاه باه نتاایج حاصا از جادول شاماره 6
میتوان اظهار داشا باین تفاضا میاانرین نمارات پایش
آزمااون و پااا آزمااون گااروه هنتاارل و آزمااایش در بطااش
امالنویسی تفاوت معناداري وجود دارد و همان طاور هاه در
جادول مشااهده مایشاود ملادار  tمحاسابه شاده ()2/78
بزرگتر از  tبحرانی میباشد و عاالوه بار ایان در ساطک آلفاا
 1/119معنیدار اس  .الزم به توضیک اس

هه تفاض هااي

دو گروه نشان میدهد ملدار افزایش در پا آزماون هار دو
گروه اتفا افتاده اس ؛ اما میزان افزایش در گروه آزماایش
بیشتر میباشد .بنابراین طبق نتاایج جادول فاو پیداسا
آمااوزش بااا همااک شاابکه موجااب افاازایش یااادگیري
دانشآموزان در مهارت امالنویسی بوده اس  .همان طور هه
در جدول شماره  7مشاهده میشود ،باین میاانرین نمارات
پیش آزمون و پا آزمون گروه هنتارل و آزماایش در ها
مهااارتهاااي امااال نیااز تفاااوت معناایداري وجااود دارد .و
همچنین ملدار  tمشاهده شده ( )3/53بزرگتار از  tبحرانای
میباشد هه در سطک آلفا همتر از  1/119معنیدار اس .
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الزم به ذهر اس هه اگرچه ملدار میانرین در هار دو گاروه
افزایش یافته اسا  ،اماا میازان افازایش در گاروه آزماایش
( )3/51بیشتر از گروه هنترل ( )4/13بوده اس .
بنابراین نتاایج یااد شاده حااهی از تفااوت معنایدار میاان
تفاض میانرین نمرات پایش آزماون و پاا آزماون در دو
گروه هنترل و آزمایش میباشد .هماان طاور هاه مشااهده
گردید ،میزان یادگیري دانشآموزان گروه آزمایش هه درس
امال را به وسیله برنامه یادگیري تح شبکه آماوزش دیاده
بودند ،بیشتر از دانشآموزان گروه هنترل اس

هه دسترسی

به هامریوتر و شبکههااي نداشاتند و تنهاا باه روش سانتی
آموزش دیده بودند .بدین ترتیب در پاسخ باه پرساشهااي
تحلیق میتوان گف بین استفاده از شبکههاي اطالعرسانی
و پیشرف

تحصیلی دانشآموزان در درس اماالي فارسای و

عناصر پیش نیاز آن رابطه معنیداري وجود دارد .همچناین
بین پیشرف

تحصیلی دانشآموزان در دو گاروه آزماایش و

هنترل تفاوتی معنیدار مشاهده میشود.
بدین ترتیب از آن جا هه نتایج نشاان داد هاه باین نمارات
پا آزمون دانشآموزان گروه هنترل و آزمایش و ه چنین
تفاض نمرات پیش آزمون و پا آزمون دو گروه در بطش
مهارت دیداري (شام مجس سادتن تصااویر و بازشناسای
هلمه) و مهارت شانیداري و تلفاظ صاحیک هلماات و درک
هلمه و مهارت حرهتی تفاوت معنی داري وجود دارد

جدول  2تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در بخش امالنویسی گروه کنترل و آزمایش
گروه ها

فراوانی

ملدار d

انحراف معیار

هنترل

89

9/855

9/994

آزمایش

89

9/722

9/846
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تأثیر برنامه یادگیري الکترونیکی بر مهارت امال نویسی ...

جدول  7تفاضل پیش آزمون از پس آزمون در کل مهارت های پیش نیاز و امالی گروه کنترل و آزمایش

گروه ها

فراوانی

ملدار d

انحراف معیار

هنترل

89

4/131

8/339

آزمایش

89

3/518

8/666
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براساااس آن ماایتااوان نتیجااه گرفاا برنامااه یااادگیري

زبان رسمی هشور ما زبان فارسی اس  ،وظیفه ماا ایرانیاان

الکترونیکی امال بر میزان یادگیري درس امال و عناصر پایش

اس

هه در حفظ و اشاعه دط و زبان فارسی در میان سایر

نیاز در آن شام مهارتهاي دیداري ،شنیداري و حرهتی .و

مل فارسی زبان بکوشی  ،بنابراین طراحی برنامه تحا وب

تحصیلی در درس امالنویسی دانشآماوزان ملطاآ

در زمینااه زبااان و ادبیااات فارساای بااا رعایاا اصااول و

پیشرف

سوم دبستان موثر بوده اس .بدین مناور طراحاان و دسا

استانداردها یکی از راهکارهاي ضروري جه دس یابی باه

اندرهاران برنامه هاي آموزشی در هشور باید اهتمام هر چاه

اهداف نامبرده میباشد.

تلفیق فناوري با برنامه درسای مادارس

بیشتر دود را جه

به مناور یادگیري هر چه بهتر در دانش آموزان قرار دهند.
 -4نتیجه گیری
از آن جا هه یافتههاي تحلیق نشان داد دانشآموزانی هاه از
برنامااه یااادگیري الکترونیکاای امااال تح ا شاابکه اسااتفاده
نمودهاند در ملایساه باا داناشآماوزانی هاه از روش سانتی
اساتفاده نمااودهاناد در درس امااال و عناصار پاایش نیاااز آن
پیشرف

تحصایلی بهتاري داشاتهاناد و اساتفاده از برناماه
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