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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی
درس ریاضی و میزان خالقیت دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی -98
 1397انجام گرفته است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها شبه
آزمایشی میباشد .جامعه آماری ،متشکل از کلیه دانشآموزان دختر مدارس دولتی پایه پنجم ابتدایی
شهرستان سنندج  2935نفر میباشد که از میان آنان  60نفر به عنوان نمونه  30نفر در گروه گواه و 30
نفر در گروه آزمایش با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در گروه آزمایش ،از آموزش
نرم افزاری میشا و کوشا به مدت دو ماه و در گروه گواه از آموزش معمول کالسی استفاده شد .برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه خالقیت دکتر عابدی ( )1372و همچنین آزمون پیشرفت تحصیلی معلم
ساخته (پیشآزمون-پسآزمون) استفاده گردید .دادهها با روش تحلیل کواریانس با استفاده از نرمافزار
 SPSSتجزیه و تحلیل گردیدند .یافتههای به دست آمده ،نشان داد که بین میانگین نمرات پیشرفت
تحصیلی و خالقیت دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد .بنابراین میتوان
گفت :استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر میزان خالقیت (قابلیت سیالی ،بسط ،ابتکار و
انعطافپذیری و همچنین بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان در سطح معناداری کمتر از
 0/05تأثیر مثبت دارد .در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که استفاده از نرمافزار
آموزشی میشا و کوشا نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشآموزان دارد.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of using Misha and Kusha's
educational software on academic achievement in mathematics and the level of
creativity of fifth grade elementary school girls in Sanandaj in the academic year
1397-98. This research is applied in terms of purpose and quasi-experimental in
terms of data collection method. The statistical population consists of all female
students of fifth grade public schools in Sanandaj, 2935 people, of which 60 people
were selected as a sample of 30 people in the control group and 30 people in the
experimental group by available sampling method. In the experimental group,
Misha and Kusha software training was used for two months and in the control
group, the usual class training was used. Dr. Abedi's creativity questionnaire
(1993) as well as the teacher's academic achievement test (pre-test-post-test) were
used to collect information. Data were analyzed using univariate analysis of
covariance using SPSS software. The findings show that there is a significant
difference between the mean scores of academic achievement and creativity of
students in the experimental and control groups. Therefore, it can be said that the
use of Misha and Kusha's educational software on the level of creativity) Fluency,
Expansion, Originality& Flexibility) and also on the academic progress of
students' mathematics lessons at a significant level of less than 0.05 It is positive.
In general, the results of the present study show that the use of Misha and Kusha's
educational software plays an important role in students' academic achievement
and creativity.
Keyword: Misha and Kusha's educational software, academic achievement,
creativity, student
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مقدمه
امروزه توصیه صاحب نظران مسائل تربیتی و آموزشی آن است که راهبردهای طراحی برنامههای درسی
طوری صورت گیرد که بتواند دانشآموز را تولیدکننده و سازنده علم بارآورد و بتواند آموخته های خود را
در موقعیت جدید و واقعی به کار برد (احدیان .)1382 ،معلم برای افزایش سطح انگیزش دانشآموزان
نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی ،باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و
کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانشآموزان به موفقیت و پیشرفت تحصیلی دست
یابند (سیف .)1393 ،پیشرفت تحصیلی محصول نهایی فرآیند یادگیری فعال است که باکمک آموزش و
فعالیت های تربیتی انجام میگیرد(گول و شهزاد .)2015 ،1پرکردن ذهن از اطالعات ،دیگر جوابگوی
نیازهای تربیتی نسل حاض ر و آینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح فراگیران نیاز است تا آن ها آزادانه،
خالقانه و نقادانه به طور علمی بیاندیشند (شعبانی .)1391 ،خالقیت به صراحت به عنوان نتیجه مطلوب
برنامه های درسی ملی در سراسر جهان ذکر شده است .دراسترالیا ،چندین سال است که روی توسعه
متفکران با اعتماد به نفس ،انتقادی و خالق تمرکز شده است (لوکاس .)2016 ،2خالقیت همان تمایل و
ذوق به ایجادگری است که در همه افراد و در همه سنین به طور بالقوه وجود دارد و با محیط اجتماعی-
فرهنگی پیوستگی مستقیم و نزدیکی دارد ،شرایط مناسبی الزم است تا این تمایل طبیعی به خود
شکوفایی ،به تحقق بپیوندد (وایس و فراری .)2015 ،3خالقیت هنری است نهفته ،در اعماق وجود انسان
که با تالش فرد و آموزش دیگران شکوفا میشود (هنریکسن ،4میشرا و فیسر .)2016 ،5هنسی6و
آمابیل )1989(7میگویند :تحقیقات ما نشان داده است ،عوامل اجتماعی و محیطی نقش اصلی را در کار
خالق ایفا می کنند .ما دریافتیم ،بین انگیزه های شخصی و خالقیت ارتباط بسیار قوی وجود دارد که
قسمت زیادی از این گرایش را محیط اجتماعی یا حداقل جنبه های خاصی از محیط تعیین می
کنند(کاپلن.)2019 ،8
باتوجه به تحقیقات متعددی که در مورد استفاده از رایانه ها و نرمافزار های چندرسانه ای در امر تدریس
و خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام یافته است ،میتوان گفت :نرمافزار های آموزشی وقتی
در کنار روش سنتی تدریس و در کالس درس مورد استفاده قرار میگیرند ،احتماالً نتایج یادگیری را بهبود

1- Gull & Shehzad
2- Lucas
3- Wyse & Ferrari
4- Henriksen
5- Mishra & Fisser
6- Henessy
7- Amabile
8- Kaplan
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خواهند بخشید .به طور مثال در گذشته مفاهیم ریاضی به صورت سنتی با استفاده از نمونه های انتزاعی
و کلمات ،تدریس می شد .با رشد تکنولوژی رایانه درسال های اخیر ،استفاده از نرمافزار توانسته است ،با
استفاده از شبیه سازی مفاهیم ریاضی ،بسیاری از مفاهیم مهم ریاضی را به طور واضح تر و آسان تر برای
دانشآموزان دوره ابتدایی قابل درك کند (کبریتچی و هیرومی .)2010 ،1به کارگیری نرمافزار های
آموزشی که در حد توانایی فهم دانش آموزان ،طراحی شده باشند و قدرت مانور و تحلیل شاگرد را در طرح
و حل مسائل باال ببرند و همچنین به فراگیرنده امکان کنترل و بازخورد هم زمان بدهند و یادگیری فعال
ریاضی را برای دانش آموزان تسهیل کنند ،موجب پیشرفت تحصیلی و یادگیری به همراه بینش برای
دانشآموزان خواهد بود(ساعدی و سعدی پور .)1396 ،امروزه فناوری به یکی از منابع قدرتمند یادگیری
تبدیل شده است .تکامل در استفاده از فناوری در فرآیند آموزش و یادگیری با جهش و مرزهایی رو به
رشد است .تعداد زیادی نرمافزار ریاضی برای کمک به آموزش و یادگیری ایجاد شده است (کورکوران،2
چونگ ،3کیم 4و همکاران .)2018 ،در حال حاضر از رایانه ها و فن آوری های مرتبط در بسیاری از
مدارس در سراسر جهان استفاده می گردد(الگا پیلی و مرال آکسا .)2013 ،5کاربردی ترین جنبه
نرمافزارهای آموزشی برای یادگیری ،سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است .فراگیرنده با به
کارگیری برنامه های نرمافزار آموزشی در محور یادگیری قرار می گیرد و با محیط خود تعامل پیدا میکند
(سزا و لوجان .)2018 ،6بر اساس نظریات سازنده گرایان ،توانمندی های دانشآموزان و رشد آنها و تأثیر
گذاری محتوای آموزشی بر مدل رشد ذهنی 7آنان و رشد انتزاع و ساخت مفاهیم و خلق معنا در ذهن
یادگیرنده به دست خود و به شیوه مشارکتی نسبت به تعیین هدف های آموزشی از پیش تعیین شده
توسط معلم و به کارگیری نظام تشویق و تنبیه در اولویت است .این رویکرد در سطوح آموزش عالی با
تلفیق فناوری و آموزش چهره به چهره به دو صورت همزمان و غیر همزمان به کار گرفته میشود
(کریستنسن .)2016 ،8نرمافزارهای آموزشی توابع و اهداف متنوعی دارند که طیف گسترده ای از موضوع
را در بر می گیرند و یک محیط کشف-یادگیری را برای کاربر فراهم می کنند (ساندر و آزتکین.)2016 ،9
در سال  1386پس از سه سال اجرای آزمایشی برای اجرای طرح راهبردی یادگیری الکترونیک در
مدارس ،سال  1390وزارت آموزش و پرورش در اغلب شهر های بزرگ ایران مراکز آموزشی را تبدیل به
1- Kebritchi & Hirumi
2- Corcoran
3- Cheung
4- Kim
5-Olga Pilly&Meral Aksu
6- Cieza & Lujan
7- Mental development
8- Kristensen
9- Şandır& Aztekin
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مدارس الکترونیک (هوشمند) کرد (عطاران .)1390 ،مدارس الکترونیک ،دانشآموز محور است و بین
دانش آموز و معلم همکاری متقابل وجود دارد و تأکید ساختاری در این مدارس بیش از یادگیری سنتی ،بر
تفکر انتقادی میباشد .برای داشتن یک مدرسه با رویکرد آموزش الکترونیک ،فرهنگ مدارس بایستی از
حافظه محوری به تفکر و خالقیت تغییر یابد (عباسی ،شرعیات و سرباز حسینی .)1397 ،استفاده از
تجهیزات و امکانات پیشرفته تر ،امکان ارائه اطالعات و دانش را با کیفیت بهتر و باالتر فراهم میسازد و
کیفیت ارائه دوره ی آموزشی را به باالترین سطح خود میرساند (کریم زادگان مقدم ،طالبان و وحدت،
 .)1396امروزه ثابت شده که برای یادگیری کیفی و عمیق ،استفاده توأم از سه الگوی شنیداری ،دیداری
و حسی-حرکتی درکالس ضرورت دارد و تحقیقات نشان داده درگیر کردن یادگیرنده به شیوه های
مختلف میتواند منجر به اثر بخشی در رویکرد های آموزشی و تدریس گردد .می توان گفت :که آموزش
مبتنی بر ابزار های الکترونیکی در مدارس ،فضایی نو همراه با دسترسی به منابع فراوان را برای دانش-
آموزان فراهم می کند که در این نوع مراکز آموزشی می توانند عالیق و نیازهای خود را کشف نمایند
(عباسی ،شرعیات و سربازحسینی .)1397 ،با توجه به تحقیقات متعددی که در مورد استفاده از رایانه و
نرمافزارهای آموزشی در تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام گرفته است ،میتوان گفت:
نرم افزار های آموزشی ،نتایج یادگیری را بهبود می بخشند .در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره می
شود.
مؤمنی مهموئی ،پاکدامن و الری( )1391در پژوهشی با عنوان "بررسی اثربخشی نرمافزار آموزشی ویکی
و نیکی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و خالقیت دانشآموزان" به این نتایج دست یافتند که به
کارگیری نرمافزار آموزشی ویکی و نیکی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و خالقیت دانشآموزان و
مؤلفه های آن تأثیر مثبت دارد .مؤمنی مهموئی ،پاکدامن و دادمهر( )1392پژوهشی با عنوان "بررسی
اثربخشی نرم افزار آموزشی میشا و کوشا بر انگیزه پپیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی
دانشآموزان" انجام دادند ،نتایج این پژوهش نشان داد که نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر انگیزه
پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بیرجند
تأثیر مثبت دارد .بقنی باجگیران( )1392در پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر به کارگیری نرمافزارهای
آموزشی برخالقیت دانشآموزان ابتدایی منطقه  5تهران" به این نتایج دست یافت که به کارگیری نرم-
افزارهای آموزشی بر خالقیت و خرده مقیاس های آن ( بسط و گسترش ،سیالی ،ابتکار و انعطاف پذیری)
در دانش آموزان تأثیر مثبت دارد .پژوهشی که رجبی خوزانی ،دریکوندی و رضاییان( )1394با عنوان"
تأثیر دوره های آموزشی فن آوری اطالعات و ارتباطات بر روی خالقیت کارآموزان فنی و حرفه ای شهر
اصفهان" انجام دادند ،نتایج پژوهش در نمره کل خالقیت (مجموع خرده آزمون ها) معنادار بود و نشان
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داد که دوره های آموزشی فن آوری اطالعات و ارتباطات بر روی خالقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه ای
شهر اصفهان تأثیری مثبت داشته است .عباسی ،شرعیات و سرباز حسینی ( )1397در پژوهشی با عنوان
" مقایسه ی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر خالقیت ،گرایش تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان رشته علوم تجربی" نشان دادند که بین میانگین نمرات مؤلفه های خالقیت دانشآموزان
مدارس دارای آموزش الکترونیک نسبت به دانشآموزان مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود داشت
و در بین میانگین نمرات مؤلفه های تفکر انتقادی دانشآموزان مدارس الکترونیک نسبت به دانشآموزان
مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ولی بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در دو نوع
مدرسه ،تفاوت معنادار آماری وجود داشت .باقری امره ای و فالح ( )1397در پژوهشی با عنوان "بررسی
تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو
ساری" نشان دادند که استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر خود هوشیار شناختی ،اعتماد شناختی و خود
آگاهی شناختی تأثیر مثبت دارد .رضایی راد و ناصری ( )1399در پژوهشی باعنوان "بررسی اثربخشی
آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودکارآمدی ،خودکنترلی ،خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان"به این نتایج دست یافتند که آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خودکارآمدی ،خودکنترلی،
خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد .در پژوهشی که ریژاپست ،1مارتین 2و
دنیلز )2010(3انجام دادند ،نشان داد که آموزش به کمک فن آوری چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مؤثر است چون آموزش به کمک ابزار چند رسانه ای موجب پردازش سریع اطالعات،
سرعت یادگیری و افزایش سطح شناخت در فراگیران می شود و زمینه را برای پیشرفت تحصیلی آنان
فراهم می کند .پاول )2011(4در یک پژوهش موردی به مطالعه تأثیر طرح های آموزش الکترونیکی در
مدارس متوسطه نیوزلند پرداخت و به این نتیجه دست یافت که با وجود آموزش الکترونیکی یادگیری و
ابتکار عمل دانش آموزان که به این روش آموزش می بینند ،نسبت به مناطق دیگر بیشتر و پایدارتر است.
پژوهشی که توسط بیسن )2014(5در مورد بررسی استفاده از محتوای درسی توییتر درنرم-افزارهای تلفن
همراه ،برای اهداف آموزشی انجام گرفت؛ نتایج نشان داد که دانش آموزان به استفاده از محتوای آموزشی
توییتر شامل انواع اسالیدها ،ویدئوها و تصاویر آموزشی در بستر تلفن همراه عالقه نشان دادند و امکان
دنبال کردن و اشتراك گذاشتن محتوا در توییتر ،آن هم در محیط نرمافزاری یک تلفن همراه ،باعث
افزایش ارتباط دانشآموزان و معلم و همین طور میان دانشآموزان می گردد و این بررسی منجر به تأیید
1- Ritzhaupt
2- Martin
3- Daniels
4- Powell
5- Bicen
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اثربخشی چند رسانه های آموزشی در بهبود آموزش و باال رفتن سطح مؤثر یادگیری میگردد.
یانگ )2015(1در پژوهشی با عنوان "مدیر عامل های مجازی :یک رویکرد ترکیبی از بازی های
دیجیتالی برای تقویت تفکر در مرتبه باالتر و پیشرفت تحصیلی در بین دانشآموزان دبیرستانی حرفه ای
" نشان داد که استفاده از رویکرد ترکیبی در بهبود هر سه مهارت تفکر مرتبه باالتر از جمله تفکر خالق،
تفکر انتقادی و حل مسئله موفقیت آمیز بوده است .چو ،2لی ،3جو 4و همکاران ( )2018درپژوهشی
باعنوان " بررسی تأثیر استفاده از دستگاه های الکترونیکی سیار بر انگیزه دانشآموزان در یادگیری زبان"
نشان دادند که استفاده از دستگاه های الکترونیکی سیار ،دانشآموزان را برای یادگیری زبان ترغیب
نموده و انگیزه آنان را برای یادگیری زبان افزایش می دهد .حال با توجه به مبانی نظری و تحقیقات
انجام شده در این زمینه تحقیق حاضر بر آن است که به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 -1آیا استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان تأثیر
مثبت دارد؟
 -2آیا استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر میزان خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری
تفکر) دانشآموزان تأثیر مثبت دارد؟
روش شناسی
جامعه آماري و نمونه گیري

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه ی دانشآموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی مدارس دولتی
شهرستان سنندج در سال تحصیلی  1397-98است که تعداد آنها  2935نفر میباشد .از آنجایی که روش
پژوهش شبه آزمایشی میباشد ،لذا با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس دو مدرسه (از هر مدرسه
یک کالس  30نفره پایه پنجم ابتدایی) انتخاب شدند ،مراحل اجرای پژوهش و شیوه تدریس برای عوامل
مدرسه تشریح گردید و پس از موافقت مدارس یک کالس  30نفره به عنوان گروه آزمایش و یک کالس
 30نفره به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

1- Yang
2- Cho
3- Lee
4- Joo

119

بررسی اثربخشی نرمافزار آموزشی ...

درخشان و همکاران

ابزار گردآوري اطالعات
 -1نرمافزار آموزشی میشا و کوشا :ازجمله نرمافزارهای آموزشی ارائه شده توسط انتشارات داده پردازان
ویرا پارسیان ،مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و
پرورش میباشد .این نرمافزار با دارا بودن ویژگی هایی از قبیل :آموزش کلیه دروس به صورت چند-
رسانه ای ،آموزش مفاهیم ریاضی با انیمیشن ،حل تمرین ها در قالب بازی توسط دانشآموز و تصحیح
آن به وسیله نرمافزار ،نظر معلمان و دانشآموزان را به خود جلب کرده است.
 -2آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی :سؤال های این آزمون با توجه به فصل چهارم کتاب درسی
ریاضی"تقارن و چندضلعی ها"بر اساس هدف های رفتاری تعیین شده برای این فصل در قالب  11سؤال
 20نمره ای تدوین گردید .پژوهشگر پس از طرح پرسش های آزمون ،برای کسب نظر و ارزیابی روایی
آن ها ،ابتدا پرسش های طراحی شده را به رؤیت آموزگاران پایه پنجم و سرگروه آموزشی پایه پنجم
ابتدایی شهر سنندج رساند و آن گاه تغییرات الزم را بنا بر تشخیص به عمل آورد .همچنین به منظور
تعیین پایایی آزمون معلم ساخته ،ازروش کودر ریچاردسون استفاده گردید .ضریب دشواری سؤاالت نیز
محاسبه گردید.
 -3پرسشنامه خالقیت دکترعابدی :آزمون سنجش خالقیت بر اساس نظریه تورنس درباره خالقیت به
وسیله عابدی در سال  1372در تهران ساخته شد 60 ،سؤال سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون
سیالی(سؤال های  1تا  ،)22بسط(سؤال های  23تا  ،)33ابتکار(سؤال های 34تا  )49و انعطاف پذیری
(سؤالهای 50تا  )60تشکیل شده است .نمره صفر برای خالقیت پایین ،نمره یک برای خالقیت متوسط و
نمره دو برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است .دامنه نمره کل خالقیت هر آزمودنی بین 0و120
میباشد.
طرح پژوهش
این پژوهش ،از نظر روش شبه آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است .در این پژوهش متغیر مستقل
نرمافزار آموزشی میشا و کوشا پایه پنجم و متغیر های وابسته پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و خالقیت
(سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری تفکر) دانشآموزان در نظر گرفته شده است .همچنین پژوهش
حاضر با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل نابرابر انجام شده است .در این طرح سه
مرحله قابل ذکر است-1 :اجرای پیشآزمون (اندازه گیری متغیر وابسته) پس از انتخاب و گمارش
آزمودنی ها به گروه آزمایش و گواه  -2اعمال مداخله ای آزمایشی روی گروه آزمایش  -3اجرای
پسآزمون (اندازه گیری متغیر وابسته).
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جدول شماره ( :)1طرح آزمایشی
Table 1:
Experimental design
گروه ها Groups

گروه
آزمایشExperimental

گروه کنترل
Control

پسآزمون

اجرای آزمایش

پیشآزمون

Post-test

Run the test

Pre-test

T₂

X

T₁

T₂

-

T₁

روش اجراي پژوهش
از دانشآموزان گروه کنترل و آزمایش بدون ارائه هیچ نوع آموزشی ،آزمون خالقیت دکتر عابدی و آزمون
پیشرفت تحصیلی درس ریاضی به عنوان پیشآزمون گرفته شد .سپس مداخله آزمایشی (آموزش با
نرمافزار آموزشی میشا و کوشا) به مدت دو ماه انجام گرفت .در این پژوهش فصل چهارم کتاب درسی
ریاضی پایه پنجم ابتدایی"تقارن و چند ضلعی ها" در گروه آزمایش با استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و
کوشا به مدت دو ماه ،هفته ای سه جلسه و هر جلسه  45دقیقه توسط معلم کالس تدریس شد .برای گروه
کنترل نیز فصل چهارم کتاب به مدت دو ماه ،هفته ای سه جلسه و هر جلسه  45دقیقه با روش تدریس
سنتی و بدون استفاده از نرمافزار آموزشی توسط معلم کالس تدریس شد .پس از اتمام دوره آزمایشی،
آزمون خالقیت دکتر عابدی و آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی به عنوان پسآزمون روی هر دو
گروه اجرا شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر دادههای جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و به
کمک نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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جدول شماره ( :)2توصیف آماری
Table 2
Statistical description

پسآزمون

پیشآزمون

Post-test

Pre-test

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

Variable

Group

Number

Mean

S.D

Mean

S.D

30

26.66

4.037

31.20

4.809

30

26.96

3.908

27.30

4.698

30

11.66

2.122

16.53

3.224

قابلیت روانی یا
سیالی تفکر
Fluency

آزمایش
Experimental

کنترل
Control

آزمایش
قابلیت بسط تفکر

Experimental

Expansion

کنترل
Control

قابلیت ابتکار یا
اصالت تفکر
Originality

قابلیت انعطاف
پذیری تفکر
Flexibility

آزمایش
Experimental

کنترل
Control

آزمایش
Experimental

کنترل
Control

آزمایش
خالقیت در کل

Experimental

Creativity

کنترل
Control

پیشرفت تحصیلی
Academic
Achievement

آزمایش
Experimental

کنترل
Control

30

12.13

3.002

12.58

2.975

30

20.13

4.006

23.90

4.163

30

18.80

3.507

18.83

4.102

30

14.70

3.29

15.83

3.59

30

14.76

3.56

13.66

4.130

30

72.70

9.277

83.100

13.238

30

72.96

8.372

73.83

9.086

30

11.94

2.376

17.03

1.224

30

11.86

2.181

13.78

2.329

همان طور که یافته های جدول ( )2نشان می دهد ،میانگین نمره کلی پیشرفت تحصیلی و خالقیت و
خرده مقیاس های آن بعد از مداخله در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به دانشآموزان گروه کنترل رشد
بیشتری داشته است.
بررسی سؤاالت پژوهش
سؤال اول پژوهش:
 -1آیا استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد؟
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جهت پاسخ به سؤال اول پژوهشی از تحلیل کواریانس تک متغیره ( )ANCOVAاستفاده شده است .در
این تحلیل ،میانگین پسآزمون گروه آزمایش با میانگین پسآزمون گروه کنترل مقایسه شده و نمرات
پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی (کوواریت) بکار رفته است .بنابراین الزم است ،پیش فرض های مورد
نیاز جهت کاربرد این آزمون آماری بررسی گردد .یکی از پیش فرض های انجام تحلیل کواریانس نرمال
بودن گروه ها است .برای سنجیدن نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیده است
که نتایج آن در جدول شماره ( )3مشاهده می شود.
جدول شماره ( :)3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Table3
Kolmogorov-Smirnov test

متغیر

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

variable

Kolmogorov-Smirnov test

Sig

0.114

0.052

پیشرفت تحصیلی
Academic Achievement

باتوجه به نتایج جدول ( )3چون که مقدار آزمون کلموگروف-اسمیرنوف غیر معنی دار شد(سطح معناداری
باالتر از  .)0.05بنابراین ،مفروضه نرمال بودن نمرات رعایت شده است .برای بررسی همگنی واریانس ها
از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول  4مشاهده می شود.
جدول شماره ( :)4همگنی واریانس ها بر اساس آزمون لوین
Table4
Homogeneity of variances based on Levin test

متغیر

آزمون لوین

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

variable

Levin test

df 1

df 2

Sig

0.467

1

58

0.497

پیشرفت تحصیلی
Academic Achievement

با توجه به جدول ( )4نتایج مربوط به بررسی همسانی واریانس گروه ها از طریق آزمون لوین نشان
میدهد که سطوح معناداری آزمون لوین برای متغیر وابسته باالتر از  0.05میباشد( .)P=0.497بنابراین
داده های این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کواریانس را دارا می باشند و می توان تفاوت های دو گروه
را در متغیر وابسته مورد بررسی قرار داد.
همانطور که اشاره شد جهت بررسی تأثیر نرمافزار آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از آزمون
آماری تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شده است که نتایج آن در جدول  5مشاهده می شود.
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جدول شماره ( :)5خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره
Table3
Summary of one variable covariance analysis test results
F
سطح معناداری
درجه آزادی میانگین مجذورات

منبع اثر

مجموع مجذورات

Source

Sum of squares

df

Mean of squares

157.12

1

157.12

191.17

57

3.36

گروه
Group

خطا
Error

46.71

اندازه اثر

نتیجه

Sig

Efect size

Result

0.000

0.46

رد فرضیه
صفر

باتوجه به نتایج جدول ( )5چون که مقدار آزمون آماری  Fدر دانشآموزان  46.71و سطح معناداری
نیزکمتر از  )P=0.000( 0.05میباشد ،پس می توان نتیجه گرفت اختالف میانگینها در بین دو گروه
آزمایش و کنترل معنی دار میباشد و از طرفی با توجه به اینکه معیار قضاوت ضریب تعیین تعدیل شده
سه مقدار  0.33 ،0.19و  0.67به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته شده است (مرادی،
 )1395و اندازه اثر نیز در این معادله  0.46است .بنابراین با توجه به اندازه اثر ،با تکیه بر مداخله می
توان 46درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرد ،در واقع آموزش با نرمافزار آموزشی میشا و کوشا،
 46درصد بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .لذا فرضیه اول پژوهش تأیید می گردد.
سؤال دوم پژوهش:
 -2آیا استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری تفکر)
دانشآموزان تأثیر مثبت دارد؟
جهت پاسخ به سؤال دوم پژوهشی از تحلیل کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شده است
بنابراین الزم است ،پیش فرض های مورد نیاز جهت کاربرد این آزمون آماری بررسی گردد .یکی از پیش
فرض های انجام تحلیل کواریانس نرمال بودن گروه ها است .برای سنجیدن نرمال بودن از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده گردیده است که نتایج آن در جدول شماره ( )6مشاهده می شود.
جدول شماره ( :)6آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
Table 6
Kolmogorov-Smirnov test

متغیر

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداری

variable

Kolmogorov-Smirnov test

Sig

0.149

0.421

0.415

0.332

0.114

0.491

0.099

0.203

سیالی
Fluency

بسط
Expansion

ابتکار
Originality

انعطاف پذیری
Flexibility
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باتوجه به نتایج جدول ( )6چون که مقدار آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای کلیه متغیرها غیر معنی دار
شد( سطح معناداری باالتر از  .)0.05بنابراین ،مفروضه نرمال بودن نمرات رعایت شده است .برای بررسی
همگ نی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول  7مشاهده می شود.
جدول شماره ( :)7همگنی واریانس ها بر اساس آزمون لوین
Table7
Homogeneity of variances based on Levin test

متغیر

آزمون لوین

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

variable

Levin test

df 1

df 2

Sig

0.024

1

58

0.878

0.599

1

58

0.442

1.51

1

58

0.224

0.254

1

58

0.616

سیالی
Fluency

بسط
Expansion

ابتکار
Originality

انعطاف پذیری
Flexibility

با توجه به جدول ( )7نتایج مربوط به بررسی همسانی واریانس گروه ها از طریق آزمون لوین نشان
میدهد که سطوح معناداری آزمون لوین برای همه متغیر های وابسته باالتر از  0.05میباشد .بنابراین
داده های این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کواریانس را دارا می باشند و می توان تفاوت های دو گروه
را در متغیر های وابسته مورد بررسی قرار داد.
همانطور که اشاره شد جهت بررسی تأثیر نرمافزار آموزشی بر خالقیت (سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف -
پذیری تفکر) دانش آموزان از آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است که نتایج آن
در جدول  8مشاهده می شود.
جدول شماره ( :)8خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون مؤلفه های خالقیت دو گروه
Table 8
Summary of the results of multivariate covariance analysis to investigate the post-test differences between the two
groups' creativity components
F
اندازه اثر
سطح
میانگین مجذورات
درجه
مجموع مجذورات
متغیر
منبع اثر
Source

variable

معناداری

Efect
size

Sum of squares

281.052

1

281.052

17.008

0.000

0.420

10.871

1

10.871

4.414

0.002

0.302

آزادی

Mean of squares

df

سیالی
Fluency

بسط
گروه

Expansion

Group

ابتکار
Originality

انعطاف پذیری
Flexibility

261.527
87.770

1
1

Sig

261.527
87.770

22.788
8.818

0.000
0.004

0.428
0.550
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باتوجه به نتایج جدول ( )8پس از تعدیل نمرات پیشآزمون هر یک از سطوح خالقیت ،در مؤلفه های
سیالی ( P=0.000و  ،)F=17.008بسط ( P=0.002و  ،)F=4.414ابتکار ( P=0.000و ،)F=22.788
انعطاف پذیری ( P=0.004و  )F=8.818بین اثر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
بدین ترتیب مشخص می گردد که ترکیب خطی چهار متغیر وابسته یعنی نمرات پسآزمون های مؤلفه
های سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری خالقیت پس از تعدیل تفاوت های چهار متغیر هم پراش
(پیشآزمون های سیالی ،بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری) از متغیر مستقل (آموزش با نرمافزار آموزشی
میشا و کوشا) تأثیر پذیرفته است .همچنین میزان اندازه اثر ،نشان می دهد که مدل توانسته حدود 42
درصد از تغییرات مؤلفه سیالی 30/2 ،درصد از تغییرات مؤلفه بسط 42/8 ،درصد از تغییرات مؤلفه ابتکار و
 55درصد از تغییرات مؤلفه انعطاف پذیری خالقیت را تبیین نماید=0.58( .الندای ویلکز؛ P>0.0001و
.)F=9.228
بحث و نتیجه گیري
نتایج تحلیل سؤال اول پژوهشی حاکی از اثر بخشی مثبت نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان میباشد .این یافته ها با پژوهش های رضایی راد و ناصری ()1399؛ مؤمنی
مهموئی ،پاکدامن و الری ()1391؛ مؤمنی مهموئی ،پاکدامن و دادمهر ()1392؛ عباسی ،شرعیات و سرباز
حسینی ()1397؛ چو ،لی ،جو و همکاران ( )2018و ریژاپست ،مارتین و دنیلز ( )2010مبنی بر اینکه کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات در افزایش یادگیری مؤثر هستند ،همسو میباشند .بر اساس تحقیقاتی که
تاکنون انجام گرفته ،نرمافزار آموزشی می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
داشته باشد ،به کارگیری نرمافزار آموزشی در محیط های یادگیری راه مناسب و الزم برای کشف و
دسترسی به منابع اطالعاتی درجهت آماده سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است.کاربردی ترین جنبه
نرمافزارهای آموزشی برای یادگیری ،سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است .فراگیرنده با به
کارگیری برنامه های نرمافزار آموزشی در محور یادگیری قرار می گیرد و با محیط خود تعامل پیدا میکند
(کفاشی .)1389 ،نرمافزارهای آموزشی وقتی در کنار روش سنتی تدریس و در کالس درس مورد استفاده
قرار می گیرند ،احتماالً نتایج یادگیری را بهبود خواهند بخشید .به طور مثال در گذشته مفاهیم ریاضی به
صورت سنتی با استفاده از نمونه های انتزاعی و کلمات ،تدریس می شد .با رشد تکنولوژی رایانه در سال
های اخیر ،استفاده از نرمافزار توانسته است ،با استفاده از شبیه سازی مفاهیم ریاضی بسیاری از مفاهیم
مهم ریاضی را به طور واضح تر و آسان تربرای دانشآموزان دوره ابتدایی قابل درك کند (کبریتچی و

126

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی

سال  ،13شماره  ،50تابستان  ،1399ص.ص113-132 .

هیرومی .)2010 ،1نرمافزار آموزشی میشا و کوشا نیز مفاهیم ریاضی را درقالب بازی طراحی کرده و
دانشآموز می تواند با انجام این بازی ها مفاهیم ریاضی را به راحتی درك کند .امروزه ثابت شده است که
برای یادگیری کیفی و عمیق ،استفاده تؤام از سه الگوی شنیداری ،دیداری و حسی -حرکتی در کالس
درس ضرورت دارد و تحقیقات نشان داده است که درگیرکردن یادگیرنده به شیوه های مختلف می تواند
منجر به اثربخشی در رویکردهای آموزشی و تدریس گردد (عباسی ،شرعیات و سربازحسینی.)1397 ،
نرمافزار آموزشی میشا و کوشا دانشآموز را به وسیله شیوه های مختلف (شنیداری ،دیداری و استفاده از
روش و ابزارهای نوین آموزشی) درگیر کرده و به این ترتیب موجب اثربخشی آموزش و تدریس می
گردد.
نتایج تحلیل سؤال دوم پژوهشی حاکی از اثر بخشی مثبت نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر خالقیت
(سیالی ،انعطاف پذیری ،بسط و ابتکار تفکر) دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج میباشد .این
یافته ها با نتایج پژوهش های مؤمنی مهموئی ،پاکدامن و الری ()1391؛ بقنی باجگیران ()1392؛ پاول
()2011؛ عباسی ،شرعیات و سرباز حسینی ()1397؛ رجبی خوزانی ،دریکوندی و رضاییان ( )1394و یانگ
( )2015همسو هستند .با توجه به تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته است ،می توان گفت که نرمافزار
آموزشی می تواند خالقیت دانشآموزان را افزایش دهد ،مدارس الکترونیک ،دانشآموز محور است و بین
دانش آموز و معلم همکاری متقابل وجود دارد و تأکید ساختاری در این مدارس بیش از یادگیری سنتی ،بر
تفکر انتقادی میباشد .برای داشتن یک مدرسه با رویکرد آموزش الکترونیک ،فرهنگ مدارس بایستی از
حافظه محوری به تفکر و خالقیت تغییر یابد (عباسی ،شرعیات و سرباز حسینی .)1397 ،حسینی ()1387
روش های پرورش خالقیت را شناخت تناسب محیطی ،جستجوی محیطی که برانگیزاننده باشد و ...
میداند .محیط مناسب ،برانگیزاننده و محرك اصلی خالقیت است و از آنجایی که محیط نرمافزار آموزشی
میشا و کوشا با طرح پرسش های چالش برانگیز ،یادگیری با استفاده از ابزارهای متنوع و فضای شاد و
جذاب آمیخته شده است و موجب همکاری بین دانشآموز و معلم میشود بنابراین می توان گفت :این
نرم افزار آموزشی شیوه های پرورش خالقیت را در اختیار دارد و همین امر باعث شده که استفاده از
نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر خالقیت دانشآموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته باشد .احراری،
بهفر و یوسفی ( )1384بیان می کند که آمادگی در برابر تغییر ،نیازمند داشتن ذهن خالق است ،کودکان
امروز باید بزرگساالنی خالق و مبتکر باشند ،چرا که الزم است آنان برای رویارویی با مشکالت و فائق
آمدن برآن ها خالقانه فکر کنند و عمل کنند و می دانیم که خالقیت ،ابتکار و نوآوری مرحله ای از رشد
عقل است که می تواند منجر به ساخت و ایجاد موقعیتی برای راحت تر زیستن شود .از این رو برای
1-Kebritchi & Hirumi
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خالق شدن الزم است مهارتهای تفکر خالقانه را پرورش دهیم .یکی از این مهارتها ،بدیعه پردازی
است ،در این مهارت ،فرد تالش می کند با نگاهی تازه به چیزهای آشنا بنگرد .به فرد فرصت داده می
شود ،راه های جدید برای اشیاء و ابزار ابداع کند و با دید تازه ای به چیزهای آشنا بنگرد و از آنجایی که
محیط نرم افزار آموزشی میشا و کوشا با تازگی ،کیفیت و تنوع اطالعات ارائه شده ،همراه است ،لذا می
تواند در تقویت ابتکار دانشآموزان مؤثر باشد و همین امر سبب شده است که استفاده از این نرمافزار
آموزشی بر قابلیت ابتکار دانشآموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته باشد.
انجام هر پژوهشی به طور قطع دارای محدودیت هایی در اجرای آن است .پژوهش حاضر نیز از این امر
مستثنی نبوده و دارای محدودیت هایی میباشد .محتمل است که پیشآزمون انجام شده ،آمادگی
ناخواسته ای را برای دانشآموزان به منظور شرکت در پسآزمون ایجاد کرده باشد .چون این پژوهش بر
روی یک گروه از دانشآموزان از یک منطقه خاص صورت پذیرفته ،می بایست در تعمیم نتایج به جوامع
بزرگتر احتیاط الزم در نظر گرفته شود.
با توجه به یافته های این پژوهش استفاده از نرمافزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان تأثیر مثبت دارد ،لذا به مسئوالن تعلیم و تربیت پیشنهاد می شود که مدت زمان بیشتری صرف
آموزش دانشآموزان از طریق نرمافزار مربوطه شود .با توجه به سیاست های جدید آموزش و پرورش و
افزایش مدارس هوشمند ،جهت باال بردن رشد خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان علی الخصوص
در درس ریاضی ،پیشنهاد می گردد که ضمن ارزش گذاشتن به شرکت های خصوصی استفاده از نرم-
افزار مذکور و نرمافزارهایی از این قبیل را در دستور کار خود قرار دهند تا انگیزه کافی برای تولید بیشتر
این گونه نرمافزارها در کشور مهیا گردد؛ از طریق برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان ،نحوه استفاده و
چگونگی بهره گیری از این نرمافزار به خانواده ها آموزش داده شود؛ از طریق نشست های درس -پژوهی،
معلمان استفاده کننده از نرمافزار میشا و کوشا ،چالش ها و ظرفیت های استفاده از این نرمافزار را با
همکاران در میان بگذارند .با توجه به اینکه این پژوهش بر روی دانشآموزان دختر اجرا گردید؛ برای
پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود که بر روی دانشآموزان پسر نیز اجرا شود تا نتایج بهتری کسب
شود .برای افزایش اعتبار این پژوهش ،در مقاطع مختلف تحصیلی و سایر دروس پژوهش -هایی انجام
پذیرد تا بتوان با اطمینان بیشتری از مزایا و ویژگی های نرمافزار آموزشی میشا و کوشا سخن به میان
آورد.
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