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 دوری و راحتی حس. گیرد می شکل ذهن در پذیری انعطاف و جذابیت حس آگاه ناخود شود می الکترونیکی آموزش از حرف وقتی
. است کرده ایجاد شاغل افراد حتی و آموزان ابتدایی دانش  در را آنالین آموزش انگیزه بیشترین آمد و رفت های دغدغه و ازشلوغی

 الزم های استراتژی معلمان و مربیان آیا دانند؟ می را الکترونیکی های کالس در حضور برای الزم های مهارت افراد همه واقعا آیا اما
 کرد؟ برگذار را آنالین جلسات و ها کالس سنتی، سبک همان به باید آیا اند؟ فراگرفته را آنالین تدریس برای

ابتدایی  استان   آموزان مقطع دانش شود می باعث که مواردی  الکترونیکی و آنالین  آموزش مزایای و ها ویژگی مقاله در

 خواهیم می اکنون. دادیم قرار بررسی مورد اتحصیلی دست پیدا کنید رو به موفقیت  کنند پیدا سوق آنالین آموزش سمت بهسمنان

 چه دارند؟  آنالینامتحانی الکترونیک و   جلسات در حضور آمادگی افراد همه آیا که دهیم پاسخ مهم پرسش این به مقاله درانتهای

 شوند؟ کارگرفته به باید آنالین تدریس و آنالین الکترونیک  آموزش در موفقیت برای هایی استراتژی
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 مقدمه

مطالعات نشاااان می دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون ترثیرگذار بر یادگیری و پیشااارفت تحصااایلی یاد 

، شناخت و تحلیل مناسب انگیزش فراگیران گیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه، مهم تری را ایفا می نماید. لذا

شی فعالیت های یاددهی و یادگیری اهمیت زیادی دارد و ورود فن آوری اطالعات و ارتباطات  برای کارآیی و اثربخ

به عرصااه آموزش و پرورش یکی از مهمترین ارمنانهای دنیای اطالعاتی اساات. در این پژوهش به بررساای تاثیر 

جاد انگیزه دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد. روش پژوهش حاضر مروری و ابزار گردآوری آموزش الکترونیکی بر ای

پژوهشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش -اطالعات منابع دست اول، پژوهش های معتبر و مقاله های علمی

 موزان ابتدایی شده است.الکترونیکی به عنوان یک شیوه آموزشی یادگیرنده محور، باعث ایجاد انگیزه در دانش آ

 روش پژوهش

روش پژوهش، نیمه آزمایشاای با گروه کتابخانه ای اساات. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع 

صیلی  سال تح سمنان که در  ستان  شهر شکیل می ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ابتدایی  صیل بودند، ت شنول به تح داد. روش م

العه در این پژوهش دانش آموزان گیری در دسااترس بود. نمونه موردمطگیری در پژوهش حاضاار از نون نمونهنمونه

 مقطع ابتدایی  ابتدایی بود است. 

 عوامل تاثیر گذار در موفقیت آموزش الکترونیک و موفقیت دانش آموزان ابتدایی استان سمنان

 رفتار کنید "واقعی"با یک دوره آنالین مانند یک دوره 

توجه الزم را به آموزش آنالین نمی کنند و  وقتی نوبت به کالس های الکترونیکی و آنالینمی رساااد، برخی افراد

چون در مکان آموزش حضور ندارند به مانند یک دوره واقعی و آموزش آفالین رفتار نمی کنند و این بزرگترین قدم 

آن ها برای شکست و عدم موفقیت است. برای رسیدن به یک نتیجه ایده آل شما باید نظم و ترتیب خود را داشته 

. پس باید مصمم در مورد دوره هایی که ثبت نام کرده "من می خواهم روی این موضون کار کنم"، باشید و بگویید

اید برنامه ریزی کنید. اگرچه می توانید زمان مطالعه در طول هفته را تنییر دهید که این ویژگی انعطاف پذیری در 

 (۱۳۹۹)میر حسینی،  سیدحمزه ، دازید.آموزش آنالین می باشد، اما نباید آن را به طور نامحدود به تعویق بین

یکی از ساااده ترین راه ها برای اطمینان از ادامه کار این اساات که به یاد داشااته باشااید که برای شاارکت در دوره 

آنالین هزینه می کنید، دقیقا همانطور که برای دوره های آفالین انجام می دهید. اگر به خود و هزینه و زمانی که 

ائل هساااتید باید با کالس های آنالین به همان روشااای که در یک کالس حضاااوری رفتار می میگذارید ارزش ق
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کردید، عمل کنید یا حتی برخی اوقات بهتر از آن نیز رفتار کنید. این یک شرون صحیح و یک استراتژی درست در 

 (۱۳۹۹)شعبانی آموزش مدیریت کالس الکترونیکی است.

 مسئولیت پذیری را افزایش دهید 

تدایی پروژه ها و اهد تدای دوره تعیین کنید. همانطور که در کالس های الکترونیکی در مقاطع  اب اف خود را در اب

ستید، در دوره های آنالین نیز حس  سئول می دان تکالیف عملی یا تئوری را انجام می دادید و خود را در قبال آن م

سازماندهی و ابتکا سئولیت پذیری خود را باال ببرید. با  ر عمل، از نرم افزار های جدید برای انجام پروژه ها و ارائه م

 های خود در کالس استفاده کنید.

برای زمان انجام پروژه ها و آزمون های آنالین برنامه ریزی کنید. در گروه های گفتگو تیم هایی برای انجام پروژه 

توانید برنامه ریزی کنید و محدودیت های گروهی ایجاد کنید. مطمئن باشااید در فضااای آموزش آنالین بهتر می 

 (۱۳۹۹)میر حسینی، سید حمزه زمان ندارید. به این ترتیب می توانید بیشترین بهره را از کالس آنالین خود ببرید

 مدیریت زمان را تمرین کنید

سهای آنالین شرکت در کال صی، اغلب یکی از بزرگترین جذابیت های  شخ  انعطاف پذیری در ایجاد برنامه های 

 است. اگر مهارت کافی در مدیریت زمان نداشته باشید، این آزادی عمل به ضرر شماست!

اگرچه نحوه مدیریت زمان، به برنامه، ساابک یادگیری و شااخصاایت شااما هم بسااتگی دارد، اما در اینجا چند نکته 

)میر حسینی،  نیم:ارزشمند برای کمک به شما در تمرین و بهبود مهارت های مدیریت زمان را خدمتتان عرض می ک

 (۱۳۹۹سید حمزه 

برنامه ریزی ماهانه: در ابتدای ترم و یا دوره های آموزش آنالین به برنامه درسااای نگاه کنید و تکالیف اصااالی را 

یادداشت کنید. آنها را در تقویمی که مرتبا بررسی می کنید عالمت گذاری کنید تا بدانید که در هفته های آینده چه 

سمات مختلف را نیز در تکالیفی در انتظ شرکت در مرا ساعت های تفریحات و  ست. در همان ابتدا تاریخ و  شما ا ار 

 تقویم مشخص کنید تا به صورت دقیق زمان های اوقات فراغت و زمان مطالعه را از هم تفکیک کنید.

هفته برای مطالعه، برنامه ریزی هفتگی: یک برنامه هفتگی ایجاد کنید و از آن پیروی کنید، ساااعات خاصاای را هر 

انجام تکالیف، بازبینی فایل ضاابش شااده کالس )در صااورت نیاز( و شاارکت در گروه های گفتگو تعیین کنید. برای 

)شاااعبانی، حسااان انجام برنامه های هفتگی و ماهانه خود می توانید یادآوری هایی را نیز برای خود تنظیم کنید.

۱۳۹۹) 
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اختصاص دهید. مثال هنگام انجام تکالیف خود، سعی کنید زمان را تنظیم تنظیم تایمر: برای هر کار زمان مشخصی 

 کنید و براساس تایمر پیش بروید.

پرسش و پاسخ کلیدی: در طول کالس های آموزش آنالین، به صورت دوره ای نحوه عملکرد خود را بررسی کنید. 

پرسش و پاسخ به این سواالت در برنامه و از خود بپرسید: چقدر زمان را به خواندن دوره و تکالیف اختصاص دهم؟ 

شتید پیش می  نظم فردی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. گاهی اوقات اتفاقات و کارهایی که انتظار انجام آن را ندا

آید لذا برای انجام آن ها نیز باید وقت اضااافی داشااته باشااید. بنابراین برنامه ریزی یکی از اصااول بساایار مهم در 

 وزش آنالین استموفقیت آم

 فضای مطالعه منظم ایجاد کنید

یک محیش آموزشاای برای مطالعه ایجاد کنید. فضااایی که با آرامش و تمرکز بتوانید مطالعه کنید و تکالیف را انجام 

ست.  شاپ، مهم نی شه ای در کافی  شد، کتابخانه یا غرفه، گو شپزخانه با شما میز آ ضای مطالعه  سیف، دهید. ف (

مهم این اساات که تعیین کنید چه نون محیطی برای شااما مناسااب تر و باعث آرامش و افزایش (.۱۴۰۰اکبر،علی

شما می گردد، باید آزمایش کنید در  شف اینکه چه محیطی باعث افزایش بهره وری  شود. برای ک شما می  تمرکز 

 کجا احساس راحتی و تمرکز بیشتری دارید؟

که در آنجا اینترنت پرساارعت وجود دارد، به هی  (۱۳۹۹حساان،  )شااعبانی،هر کجا را انتخاب کردید، مطمئن شااوید

سیار تلخی خواهد  سرعت اینترنت کم تجربه کنید زیرا تجربه ب ضعیف و  وجه یک دوره آنالین را با برقراری ارتباط 

 بود.

در  فراهم کردن یک محیش منظم و با آرامش نیز به شااما کمک می کند تا نظم فردی را رعایت کنید. همانطور که

له  قا فاوت آموزش آنالین و آموزش آفالین"م جاد نظم فردی یکی از ارکان اصااالی در آموزش  "ت یان کردیم ای ب

سیدن به اهدافتان کمک  شما در جهت ر ستن دقیق برنامه های درسی، کتاب ها و تکالیف، به  شد. دان آنالین می با

 ی گردد.می کند و باعث نتیجه بهتر و حس خوب در پایان دوره برای شما م

 هنگام تنظیم فضای مطالعه خود، اطمینان حاصل کنید: 

 اتصال اینترنت پرسرعت داشته باشید.

 کتابها، مطالب و نرم افزارهای مورد نیاز دوره را داشته باشید.

 هدفون برای گوش دادن در کالس و شرکت در بحث ها و گفتگو های عمومی را داشته باشید
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 چگونه بهتر یاد می گیرید؟

عه خود را تعیین کردید، در مورد زمان و چگونگی انجام آن فکر و برنامه ریزی  هنگامی که مکان آموزش و مطال

اکبر )ساایف ، علیکنید. اگر فرد سااحرخیزی هسااتید، برنامه ریزی و زمان آموزش آنالین را در صاابح انجام دهید. 

مطالعه را به بعد از شام موکول کنید و اگر درگیر اگر فردی هستید که تا نیمه های شب بیدار می مانید زمان (۱۴۰۰

ستراحت فرزندانتان به مطالعه و یادگیری  ست در اوقات خواب و ا شما سئولیت فرزندان بر عهده  ستید و م خانواده ه

شما کمک  شتر از هر زمان دیگری به برنامه ریزی  ست که انعطاف پذیری آموزش آنالین بی آنالین بپردازید. اینجا

  می کند. 

همه افراد با یک روش و متد خاص یاد نمی گیرند، بنابراین باید در این مورد تحقیق کنید که چه نون متد آموزشاای 

شود. شکل ممکن می  سن و مطالعه ای باعث افزایش میزان یادگیری و درک مفاهیم جدید به بهترین  شعبانی، ح (

 نید.می توانید از استراتژی های مربوط به مطالعه استفاده ک(۱۳۹۹

شی و گوش دادن به آن ها بهتر مطالب را  شای فیلم ها و ویدئو های آموز به طور مثال، اگر فردی هستید که با تما

درک می کنید، می توانید آموزش های ویدئویی را بررساای و از آن ها نوت برداری کنید. حتما سااعی کنید در حین 

شت ک شده را یاددا شای فیلم مطالب و نکات مهم گفته  شما را چندین برابر افزایش تما نید این کار میزان یادگیری 

 می دهد

 در بحث ها و گفتگوهای جلسات آنالین شرکت کنید

برای کمک به درک بهتر مطالب دوره و تعامل با همکالسی های خود، در قسمت گفتگو ها نظرات خود را بنویسید 

سوال شدید با میکروفن  سمتی را متوجه ن سواالت  و یا اگر حین آموزش ق خود را مطرح کنید. حتی درباره نظرات و 

همکالساای های خود نظر دهید و در بحث ها و گفتگو های جمعی شاارکت کنید این کار باعث رفع ابهام و تثبیت 

 (۱۴۰۰اکبر، )سیف، علیمطالب آموزشی خواهد شد.

ایجاد کرده و آموزش و یادگیری  فناوری اطالعات و ارتباطات، انقالبی در تجارت، صنعت، خدمات و روابش اجتماعی

را نیز دسااتخوش تحوالت عمیق و بنیادی نموده اساات. با توجه به آمار موجود در زمینه ی شااکساات یادگیری 

سد. با توجه به این  ضروری به نظر می ر سی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی  الکترونیکی، ارزیابی کیفیت و برر

در ایران به مرحله اجرا درآمده و به دالیل گوناگون از جمله نبود  ۱۴۰۰سال  که طرح آزمایشی مدارس هوشمند، از

افزاری، عدم تساالش کافی بر مبانی فناوری اطالعات، های مناسااب، کمبود تجهیزات و امکانات سااختزیرساااخت

بر نگرش  صااورت بهینه مورد اسااتفاده قرار نگرفته اساات و این امر ترثیر نامناساابیامکانات و فناوری موجود به

سیف، علیدانش ست.) شته ا ستفاده از فناوری اطالعات دا سبت به ا ستا هدف پژوهش ۱۴۰۰اکبر،آموزان ن (در این را
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ستفاده از  ست تا با ا شمند ا ضر، ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دانش آموزان در مدارس هو حا

ای فراهم شود که در گونهاندرکاران امر آموزش بهریزان و دستنتایج حاصل از پژوهش، اطالعات الزم برای برنامه

آموزان نساابت به اسااتفاده از بازنگری طرح مدارس هوشاامند و بهبود عملکرد آن جهت ایجاد نگرش مثبت دانش

فناوری اطالعات و ارتباطات، گامی در جهت برطرف نمودن نواقص و مشااکالت احتمالی در این مساایر برداشااته 

  شود

 

دروس ابتدایی به صورت  .است کنترل گروه  پژوهش، نیمه آزمایشی و از نون طرح پیش آزمون و پس آزمون با ین
 الکترونیکی و آنالین  در استان سمنان

مقطع ابتدایی استان سمنان  آموزاندانش تمام پژوهش این آماری یجامعه گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

،شرکت وردی مقطع ابتدایی استان سمنانهای که در کالس سمنانی شهر ی دوم متوسطهورودی سال اول دوره
که بیشاترین شارکت کننده را مقطع ابتدایی ی مدارس، های آمادگی در همهاند. به دلیل عدم تشاکیل کالسکرده

مقطع آموزان صادفی ساده از بین دانشصورت تنفر به 30ی پژوهش صورت هدفمند انتخاب گردید. نمونهداشت به
سمنان  ستان  شد و بهابتدایی ا سه گروهانتخاب  صادفی در  شدند. آموزش 10طور ت شته  به  Aها به گروه نفره گما

طور تصادفی ارائه شد. به صورت الکترونیکی به C گروه و سنتی صورت به   Bصورت تلفیقی با مدل مارتین، گروه
آموزان از آزمون معلم سااااخته که با ها و سااانجش میزان یادگیری دانشآوری دادهدر پژوهش حاضااار برای جمع

ضریب پایایی آزمون با آلفای کرونباخ  ست. تو  شده ا ستفاده  شده بود ا سؤاالت  تهیه   76/0تنییراتی اندک در 
 تعیین گردید.

جلسه( انتخاب  3جلسه(، ) 2جلسه(، ) 5) 1کتاب مقطع ابتدایی جلسه از  10محتوای ارائه شده در  روش اجرا:

ساعته  4به روش تلفیقی با مدل مارتین ارائه گردید در اولین دیدار چهره به چهره  Aها به گروه شده بود. آموزش

شده و یک حس اتحاد بین دانشدانش شنا   10 این برای گروهی ایمیل  وجود آمد.آموزان بهآموزان با تکنولوژی آ

 گروه تمامی به دادمی اجازه آموزاندانش و معلم به گروهی  فتمان ایجاد گردید. ایمیلگ و ارتباط ایبر معلم و نفر
 و کامپیوتر به همگی آموزاندانش. شااد تشااریح کردن چت و ایمیل با کار نحوه. بزنند ایمیل انتخابی اعضااای یا

سی خانگی اینترنت ستر شتند د سه ده. دا سه هر درس بود حضوری غیر صورت به بعدی جل صورت محتوای  جل به 
به  یه شاااده بود و معلم آن را  عه کرد. دانشنفر ارساااال می 10الکترونیکی ته یافتی را مطال آموزان محتوای در

آموزان دیگر در ارتباط بودند و گویی به سؤاالت پایان هر درس از طریق ایمیل با معلم و دانشکردند. برای پاسخمی
سائل  شکل بحث و گفتگوی دو یا چند نفره مطرح میرا د دروس ابتداییم ضی و به  کردند ر طی فرایند گفتمان ریا

داد. معلم به و بعد از نقد و ارزیابی نظرات دیگران، خود فرد تفکراتش را شاافاف کرده و راه حل خود را سااازمان می
شارکت شت و امتیازاتی درهای فردی دانشتعداد م گرفت. نقش معلم در نظر می آموزان و ارتباطات نظارت کامل دا
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ی پیشااارفت فراگیران، دادن ها، نظارت مداوم به نحوهاین گروه ایجاد فرصااات یادگیری، جهت دادن به فعالیت
های گروهی و ها بود. در طی بحثدهی بحثآموزان و در صاااورت نیاز کنترل و جهتبازخورد به موقع به دانش

عنوان سااازمان دهنده و تسااهیل کننده داد و بهآموزان قرار نمیدانش های همزمان، معلم پاسااخ را در اختیارچت
آموز های نهایی بر عهده معلم بود و نقش دانشحلها و تریید راهبندی بحثکرد. در انتها جمعها عمل میبحث

آموزان نشزمان بود. در واقع هم معلم و هم داهای گروهی و چت هممطالعه مباحث دریافتی، شرکت فعال در بحث
ته دانش ند. هر هف عال بود ند ف چت همدر این فرای یک  کت آموزان در  با معلم شااار ته  یا دو سااااع یک  مان  ز

 چند از معلم چت زمان از مؤثر اساااتفاده برای. کردمی درگیر ساااؤاالتی طرح با را آموزاندانش معلم  کردند.می
آموزی نیاز به زمان کرد. اگر دانشدا میص ترتیب به را کدام هر سپس. کنند آماده را هاجواب خواستمی آموزدانش

توانست با سایرین صحبت کند. به رساند و معلم میبه معلم و سایرین منظورش را می»...« بیشتری داشت با تایپ 
نتهای گرفتند. در اآموزان برای شرکت در چت و آماده بودن امتیاز میآموز دیگر. دانشعنوان مثال با تایپ نام دانش

شد و از طرف معلم بازخورد داده ها به معلم ارسال میشد. بالفاصله پاسخزمان چت، ارزشیابی یک سؤالی اجرا می
های های گروهی مسائل از طریق ایمیل، چتجلسه به این شکل اجرا گردید)ارسال مطالب، بحث 10شد. همه می
سخ به معلم و دریافت بازهم سال پا شیابی، ار سه دوازدهم بهزمان و ارز سنتی( در خورد(. جل صورت چهره به چهره)

آموزش همان موضااوعات به صااورت ساانتی و  Bنفره  10کالس اجرا شااد و پس آزمون به عمل آمد. در گروه
شد.که نقش معلم القا کننده و ارائه دهنده مطالب بود. معلم بعد از توضیحات درس و  12سخنرانی در  سه ارائه  جل
سخ های نمونهحل مثال شیابی، به پا سائل مختلف و ارز ، Cنفره  10آموزان بازخورد می داد و گروه های دانشو م

دریافت کردند تا خود در منزل  CDدر یک جلسااه حضااوری فقش محتوای الکترونیکی معلم ساااخته را به صااورت
ن شایوه، فرد محوری و خود گرفت. ایمباحث را از طریق این نرم افزار فرا بگیرند. این محتوا همه مباحث را دربرمی

ضیح مطالب، ذکر مثال و  10ای در ی آموزش برنامهشیوهراهبری بود و تمام محتوای درس به شامل تو قاب که 
دروس حل مساائله نمونه، ارزشاایابی و ارائه بازخورد فوری و ارزشاایابی پایانی بود طراحی شااد. این محتوا را دو نفر 

زشی و با استفاده از الگوهای طراحی مختلف از جمله رایگلوت، مریل و گانیه به کمک یک تکنولوژیست آموابتدایی 
شده را تریید کردند. دانش ضی محتوای طراحی  ساتید تکنولوژی و ریا صورت طراحی کردند و دو نفر از ا آموزان در 

پس از مطالعه یک آموزان کرد. دانشکردند و معلم پاسخ سؤال را ارسال میداشتن سؤال به کمک ایمیل، مطرح می
گرفتند. بعد هایشان را به معلم ایمیل کرده و بازخورد میموضون و پاسخ به سؤاالت ارزشیابی پایان هر درس، پاسخ

( و نرم 1آزمون برای هرسه گروه اجرا گردید. نتایج به کمک آمار توصیفی)جدولاز اتمام مدت مقرر یک ماهه، پس

 ه)زوج( و تحلیل واریانس یک راهه بررسی شد.وابست هایونهنم برای  tاز طریق آزمون SPSSافزار 

 نتایج

( بود. در بین افراد شاارکت کننده 25/0)و 40/14آموزان شاارکت کننده میانگین)و انحراف معیار( ساانی دانش
ی کنندگان در آزمون ورودی این دبیرستان نمرهی شرکتبود. همه 7/14و باالترین سن  1/14ترین سن پایین

ی پیش ت نام کرده بودند. در مرحلهثب دروس ابتدایی های آمادگی  الزم را کسااب کرده و برای شاارکت در کالس
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صورت معناداری آزمون تفاوت معناداری بین میانگین شد اما این تفاوت در پس آزمون به  شاهده ن سه گروه م های 
 3و1به نفع روش یادگیری تلفیقی بود)جدول 

 پس آزمون-. نمرات پیش آزمون 1جدول

 N M SD روش آزمون نمرات

 پیش آزمون

A)527/0 5/3 10 )تلفیقی 

B)516/0 6/3 10 )سنتی 

C)516/0 4/3 10 )الکترونیکی 

 508/0 5/3 30 کل

 پس آزمون

A)032/1 2/7 10 )تلفیقی 

B)875/0 1/6 10 )سنتی 

C)737/0 9/4 10 )الکترونیکی 

 284/1 06/6 30 کل

  

شان می 1جدول  شی به تفکیک گروهآزمون آزمون و پسآموزان در پیشدهد که میانگین نمرات دانشن های آزمای
های آزمایشاای با های مشاااهده شااده در پیش آزمون و پس آزمون هر یک از گروهبا یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت

 .گرفت قرار سنجش مورد( زوج)وابسته هاینمونه برای  tآزمون

  

 )مقایسه پیش آزمون و پس آزمون(t  . نتایج آزمون2جدول

 T df P تفاوت میانگین  

 000/0 9 -82/7 -7/3 آزمونپیش آزمون ا پس Aزوج 

 000/0 9 -0/15 -5/2 آزمونپیش آزمون ا پس Bزوج 

 000/0 9 -58/5 -5/1 آزمونپیش آزمون ا پس Cزوج 
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شان می شده بین پیش آزمون و پس آزمون هر یک ازگروهنتایج ن شاهده  سطح دهد که تفاوت م شی در  های آزمای
ست معنا 01/0 صد می 99و با اطمینان بیش از دار ا شی بهدر شت که روش آموز شده در توان اظهار دا کارگرفته 

ست. تفاوتها در یادگیری دانشهر یک از گروه شته ا شده در میانگین نمرات آموزان ترثیر مثبت دا شاهده  های م
 های آزمایشی با تحلیل واریانس یک راهه مورد آزمون قرار گرفته است.گروه

 تحلیل واریانس یک راهه. 3جدول

 F P واریانس SS df منابع تغییرات نمرات

 آزمونپیش

 694/0 37/0 100/0 2 200/0 هابین گروه

     270/0 27 300/7 هاگروه درون

       29 500/7 کل

 پس آزمون

 000/0 69/16 33/13 2 46/26 هابین گروه

     793/0 27 40/21 هاگروه درون

       29 86/47 کل

  

F های آزمایشی از لحاظ آزمون گروهدهد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات پیشمحاسبه شده نشان می
فاوت معنا 3آزمون دار نبوده ولی بین میانگین نمرات پسآماری معنا نان بیش از گروه ت با اطمی داری وجود دارد و 

آموزان ترثیرات متفاوتی داشته است. دگیری دانشهای آموزشی فوق بر یاتوان نتیجه گرفت که روشدرصد می 99
 برای اینکه بدانیم کدام روش آموزشی مؤثرتر است از آزمون مکمل توکی استفاده شده است.

 . خالصه نتایج آزمون توکی)تفاوت میانگین نمرات پس آزمون(4جدول

(Iگروه ) 

 تحقیق

(Jگروه ) 

 تحقیق

 هایتفاوت میانگین

(I-J) 
SD P 

اطمممممیممنممان)تممفمماوت % 95

 معناداری(

ین ی ین پا تر

 حد
 باالترین حد

A B )*(10/1 39814/0 027/0 1128/0 0872/2 

  C )*(30/2 39814/0 000/0 3128/1 2872/3 
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B A )*(10/1- 39814/0 027/0 0872/2- 1128/0- 

  C )*(20/1 39814/0 015/0 2128/0 1872/2 

C A )*(30/2- 39814/0 000/0 2872/3- 3128/1- 

  B )*(2000/1- 39814/0 015/0 1872/2- 2128/0- 

  

  

 دهد که:نتایج آزمون نشان می

نان با     - یانگین که گفت توانمی% 95 اطمی یک  روش با که آموزانیدانش نمرات م آموزش تلفیقی و الکترون
 اند.آموزش دیدهآموزانی است که با روش سنتی نمره بیشتر از دانش« 1/1»اند دیده

نان با      - یانگین که گفت توانمی% 99 اطمی یک  روش با که آموزانیدانش نمرات م یدهالکترون ند آموزش د ا
 اند.آموزانی است که با روش الکترونیکی آموزش دیدهنمره بیشتر از دانش« 3/2»

«  2/1»اند ا روش ساانتی آموزش دیدهب که آموزانیدانش نمرات میانگین که گفت توانمی% 95 اطمینان با     -
 اند.آموزانی است که با روش الکترونیکی آموزش دیدهنمره بیشتر از دانش

های ساانتی و الکترونیکی دهد که روش آموزشاای تلفیقی مؤثرتر از روشطور کلی نتیجه این بررساای نشااان میبه
ست، به بیان دیگر روش تلفیقی در درجه اول و روش سنتی و ا سوم الکترونیکی به ترتیب در رتبههای  های دوم و 

 گیرندقرار می

 اهداف  و نتیجه گیری

پژوهش حاضاار اثربخشاای محتوای الکترونیکی آمیخته به طنز برانگیزش و اضااطراب تریید نشااد. دالیل متعددی  

ش حاضر شناسی پژوهتوان بیان داشت؛ یکی از دالیل عدم همسویی، محدودیت روشبرای این عدم همسویی می

آزمون( در دو است. در پژوهش حاضر صرفاً به سنجش میزان اضطراب و انگیزش دانش آموزان پس از مداخله )پس

صیه میگروه آزمایش و کنترل پرداخته ست. تو شده ا ست و اثر متنیرهای مزاحم نادیده گرفت  شود برای شده ا

آزمون با آزمون آماری تحلیل پس –آزمون یشاعتماد از پیابی به نتایج علمی و قابلتر و دساااتسااانجش دقیق

ضر می سویی نتایج پژوهش حا شود. همچنین از دیگر دالیل عدم هم ستفاده  توان به محدودیت روش کوواریانس ا

گیری در دسااترس عدم قابلیت تعمیم نتایج اساات. برای های روش نمونهگیری اشاااره کرد. یکی از محدودیتنمونه

ست شنهاد مییابی به نتایج معتبد سایر روشر پی ستفاده گیری با حجم نمونههای نمونهشود که از  های متفاوت ا
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دهند طور که قبالً بیان شااد، یکی از کارکردهای طنز کاهش اضااطراب اساات. تحقیقات نشااان میشااود. همان

از خود نشااان شااوند اغلب کمتر رفتارهای اختالل آمیز آموزانی که به آموزش الکترونیکی بودن تشااویق میدانش

صور میدهند. هنگامیمی شوخها خندهکنند معلّمان آنکه فراگیران ت ست رو و  شتری به دو ستند، تمایل بی طبع ه

شتن و اعتماد به آن شان میدا ست ها از خود ن صدیان تعلیم و تربیت، این ا دهند. کاربرد نتایج این پژوهش برای مت

ضی بکه به شرفت در درس ریا سانهاید به نقش عوامل مؤثر بر تدریس بهمنظور بهبود پی شی ویژه طنز، ر های آموز

های آموزش مقطع ابتدایی را در مسااایر ایجاد عالقه به این تعاملی و تلفیق محتوای الکترونیکی توجه کرد و روش

سوق داد. یکی از راه سمنان، بهدرس  ستان  ساهای بهبود عملکرد  دانش آموزان مقطع ابتدایی ا های نهکارگیری ر

آموزشاای و محتوای الکترونیکی با محوریت موفقیت در تجارب رساامی آموزشاای روزمره بادانش علمی و مقابله با 

های متعدد بیانگر آن اساات که فراهم ساااختن های پژوهشاحساااسااات منفی نساابت به این درس اساات. یافته

تواند به کاهش اضااطراب دانش آموزان هایی برای یادگیری هم کارانه و تعدیل جو و رقابتی در مدارس میفرصاات

ششی نظام ستلزم کو سوی نظام تعلیم و تربیت جامعه در جهت ایجاد تحول کمک کند. این مهم م دار و هدفمند از 

شاااود که پیشااانهاد می .(Slavin, 1990های تدریس مقطع ابتدایی اسااات )های آموزش  و روشدر کتاب

شتر  ست تمهیدات الزم برای اثربخشی هر چه بی محتوای الکترونیکی مبتنی بر طنز لحاظ گردد. الزمه این امر آن ا

که متخّصصان، معلّمان و تمامی متصدیان آموزشی برای داشتن یک طراحی و تولید الکترونیکی موفق تعامل مفید 

شنهاد می شند. پی شته با شی دا شگران پژوهشو اثربخ سایر دروس و با گردد که در آینده پژوه حجم هایی بر روی 

های متفاوتی در مقطع ابتدایی انجام دهند. همچنین به دلیل وجود اضاااطراب  باالتر در دانش آموزان مقطع نمونه

های آینده به بررسای اثربخشای محتوای الکترونیکی  محور بر اضاطراب  در شاود که پژوهشابتدایی، توصایه می

سمنان بپردازند. همچنین ت ستان  صیه میدانش آموزان مقطع ابتدایی ا شتر فرآیند و شی هرچه بی گردد جهت اثربخ

 افزایی درس پژوهی اقدام شودتدریس الکترونیکی و آنالین از برگزاری جلسات هم
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