تأثير ميزان شناخت و كاربست فناوري آموزشي توسط معلمان در
بهبود كيفيت فرایند یادگيري دانشآموزان
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چكيده :پژوهش حاضر به بررسي ميزان شناخت معلمان از فناوري آموزشي و كاربست آن در فرایند یادگيري دانش آموزان با رویكررد
نگرش سيستمي و حل مسأ له در درس علوم تجربي دوره ابتدایي پرداخته است .در این تحقيق از دو روش تحقيق توصيفي (پيمایشي) به
منظور سنجش ميزان شناخت و آگاهي معلمان از فناوري آموزشي و كاربست آن در فرایند یاددهي و یادگيري (با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته) و روش نيمه تجربي از نوع طرح د وگروهي با پيش آزمون و پس آزمون ،به منظور كاربرد طرح آموزش ویژه استفاده شرده
است .آزمودنيهاي طرح شامل معلمان و دانشآموزان پایه چهارم دوره ابتدایي شهر اردبيل بودهاند و نتایج تحليل دادهها حراكي از آن
است كه ميزان شناخت و استفاده معلمان از فناوري آموزشي در حد كم و متوسط بوده و بين شناخت و كاربست فناوري از سوي معلمان و
هم چنين وجود مواد و وسایل آموزشي با استفاده از آنها از سوي معلمان رابطه معني داري وجود داشته است .همچنين به كارگيري مواد
و رسانه هاي آموزشي ،استفاده از طراحي منظم آموزشي و ارزشيابي صحيح و اصولي از سوي معلمان در فرایند تدریس ،موجب افرزایش
یادگيري دانشآموزان ميشود.

كلمات كليدي :فناوري آموزشي ،يادگيري ،آموزش

 - 1مقدمه
تحقق توسعه و جامعه مبتني بر دانش بيش از هر مؤلفههاي
وابسته به آموزش با كيفيت است .شواهد حاكي از آن اسهت
كه يكي از عوامل مؤثر در ارتقاء كيفيهت فراينهد يهادگيري،
استفاده صحيح ،مؤثر و كارآمد فناوريههاي آمهوزش اسهت
[1و .]2شههنا ت و كاربسههت فنههاوري آموزشههي از آن روي
اهميت دارد كه از طريق تسهيل يهادگيري دانهشآمهوزان و
هههچ ينههير كارآمههد و اثههرب ش نمههودن فراينههد يههاددهي-
يههادگيري معامههان بههه بهبههود كيفيههت فراينههد يههادگيري
ميانجامد [3و .]4نگاهي به سهير تحهو فنهاوري آموزشهي
نشان ميدهد كه اير رشته از دانش داراي سه جنبه يا سهه
بُعد است[:]5
جنبه او بر كهاربرد رسهانهها (وسهايل سهمعي و بيهري و
استهفاده از آن در امهر آمهوزش و يادگهيري تهأكهيد دارد و
تاریخ دریافت مقاله  ، 88/8/7تاریخ تصویب نهایي 88/11/11
 1دانشررجوي دكتررري آمرروزش عررالي ،دانشههكده عاههوم تربيتههي و
روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي( ،نويسنده مسئو ،
e_samari@sbu.ac.ir
پست الكترونيكي:
 2عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

ميتوان آن را بُعد س تافزاري نيز ناميد .جنبه دوم ،فراگرد
يا روشهاي طراحي نرمافزار يا مواد آموزشي اسهت كهه بهه
يههادگيري بهتههر منجههر ميشههود .از ايههر ديههدگاه فنههاوري
آموزشههي ،مجموعههه روشههها و فراگردهههايي اسههت كههه در
طراحي ،اجرا و ارزشيابي آموزشي به كهار گرفتهه ميشهود و
در واقههب بهها ي ه نگههرش سيسههتمي بههه تجزيههه و تحايههل
برنامه هاي آموزشي پردا ته و پس از يافتر مشكالت و عال
آنها براي رفب و موانب و حل معضالت راه حل ارائه ميدههد.
بُعد سوم هر دو رويكرد او و دوم را شامل ميشود؛ زيهرا بها
به كارگيري به جا و به موقب روشها و وسايل ،در مجموع و
با هماهنگي ميتواند حهل مشهكالت آموزشهي را بهه دنبها
داشته باشد .جميهز بهراون در توصهيو رويكهرد ا يهر بيهان
ميدارد كه فنهاوري آموزشهي عبهارت اسهت از روش مهن چ
طراحي ،اجرا و ارزيابي كهل فراينهد تهدريس و يهادگيري بها
استفاده از هدفههاي ب يهوو و بهرهگيهري از يافتهههاي
پهههوهش در روانشناس هي و ارتبههاا انسههاني (ب هه كههارگيري
تركيبههي از منههابب انسههاني و ايرانسههاني بههه من ههور ايجههاد
يادگيري مؤثرتر ،پايدارتر و عميقتر [.]6
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برداشههتههها و رويكردهههاي متفههاوتي در يههوو كههاربرد
فناوريهاي نوير در ن ام آموزشي ارائه گرديده است كه در
ي

راهنمهها و هههدايت كننههده ،تسهههيل كننههده و ابههزاري بههراي
طراحي و توليد ارائه نمود.

همبيني ميتهوان آنهها را در  4دسهته ارتبهاا دهنهده،
جدول  1برداشتها و رویكردهاي چهارگانه در زمينه كاربرد فناوري نوین در مدارس
برداشتها و

اهداف

رویكردها
ارتباا دهنده

 برقراري ارتباا ميان اطالعات ،معاچ و دانشآموز -كاهش محدوديتهاي زماني و مكاني

راهنما و هدايت
كننده

 دسترسي آسان به منابب جديد آموزشي -دستيابي به مواد آموزشي با كيفيت باالتر از پيش

تسهيل كننده

 افزايش كيفيت يادگيري در دانش آموز سادهسازي مفاهيچ -تسهيل ارتباا ميان مفاهيچ معاچ و دانشآموز

ابزار طراحي و
توليد

 ايجاد مواد آموزشي تعاماي -ايجاد مواد آموزشي با كيفيت باال

به ن ر ميآيد كه در اير نكته اجماع نسبي وجهود دارد كهه
ورود فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و لوازم آن در تعايچ و
تربيت ،مهارتهاي يادگيري باند مدت و مستقل را تشهويق
ميكند [.]7
يههاووز 1در تحقيقههي در زمينههه تيههورات معامههان در مههورد
كاربرد فناوريهاي جديد آموزشي ،پنج عامهل را در جامعهه
معامان تركيه به دست آورده بودكه به ترتيب عبارت بودنهد
از :عههدم كهههاربرد ابههزار فنهههاوري در آمهههوزش (، %15/21
بهرهگيري از فناوري در آموزش ( ، %13/55تأثيرات فناوري
در آمههوزش ( ، %12/67يگههونگي بهرهگيههري از ابزارهههاي
تكنولههوكيكي ( ، %11/14و ارزيههابي ابزارهههاي تكنولههوكيكي
( . %7/67اير عوامهل در مجمهوع  %66/64واريهانس كهل را
تبيير ميكردند [.]8
166هه بههر
دربههاره تههأثير امكانههات و تجهيههزات آموزشههي مدرسه
پيشههرفت تحيههياي دانشآمههوزان در سهها  1585بههراون و
همك هاران وي در يكههي از ايههاالت آمريكهها پهوهشههي انجههام
دادهانهد كههه در آن پيشهرفت تحيههياي دانشآمههوزان در دو
مدرسه مورد مقايسه قرار گرفته است .يكهي از آن مهدار ،
مهدرن بها وسهايهل و تجههيزات كهافي و مدرسهه ديهگر بها
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سا تمان قديمي و منابب اندك بهوده اسهت .نمونهه آمهاري
شامل  286نفر از دانشآموزان كال هاي يههارم و ششهچ،
معامان اير كال ها و نيز مديران مدار بودند .نتايج ايهر
پهههوهش نشههان داد كههه دانشآمههوزان مدرسههه مههدرن در
واندن ،نوشتر ،رياضي و عاهوم نمرهههايي بسهيار بهاالتري
نسبت به همكالسيهاي ود در مدرسهه قهديمي داشهتند.
ضمناً دانشآموزان مدرسهه مهدرن داراي مشهكالت اصهولي
كمتر ،حضور بهتر و بيماري كمتر نسبت به مدرسهه مشهابه
قديمي داشتند [.]5
تحقيق كالرك و سالمون 2استفاده از مواد و وسهايل كمه
آموزشي در آموزش و تسهيل يادگيري دانشآموزان را مورد
بررسههي قههرار داده و تههأثير آنههها در افههزايش يههادگيري
دانشآموزان را نشان داده است و همچنير بر طراحي من چ
آموزش تأكيد كرده است [.]16
گزارش رياست جمهوري اياالت متحده بهه ارائهه  5مهورد از
كاربرد موفقيتآميز فناوري در كال در پردا تهه اسهت
كه بر ي از نتايج آن عبارتند از :پيشرفت نمهرات امتحهاني،
كاهش ميزان مردودي ،كاهش ايبت دانشآموزان از كال
در  ،كاهش ترك تحيياي ،افزايش ميزان فارغالتحيهياي،
رشد همهه جانبهه انگيهزه و رشهد ميهزان كاريهابي .در ايهر
گزارش تحقيقي  85درصد پاسخدهندگان معتقد بودهاند كه
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مدار كامالً مجهز به فناوري ،داراي مزيتي عمهده نسهبت
به مدار فاقد فناوري كافي هستند 74 .درصد نيز معتقهد

يافتههاي پهوهشهاي موسوي پور و كريمهي جشهني ثابهت
ميكند كه موانب اصاي استفاده از تجهيزات مدرسه عبارتند

بودهاند كه فناوري اثري مثبهت بهر آمهوزش واههد داشهت
[.]11
در پهوهشي كه توسط فياسل و بارنز در زمينه بهرهگيري از
فناوريهاي جديد در فرايندياددهي  -يادگيري انجام شهده،
تأكيد ويهه بر فناوريهاي يادگيري مانند بازيهاي آموزشهي،
شبيهسازيها و يند رسانهايها شده است [.]12
نتيجه تحقيق مشتاقي الرگاني و همكاران نشان ميدهد كه
معامههان شههاال در هنرسههتانههها بههه دليههل بهرهگيههري از
تكنولوكيهاي جديد در آموزش از جماه كامپيوتر و اينترنت
و ساير تجهيزات آزمايشگاهي در رشتههايي مانند شهيمي و

از :تراكچ دانشآموز در كال هاي در  ،حجچ زياد مبالهب
درسي ،نگهرش منفهي مهديران و معامهان ،فقهدان دانهش و
اطالعات كاربران ،كمبهود امكانهات و تجهيهزات و فضهاهاي
نامناسب آموزشي [16و.]17
نگاهي به پيشينه پهوهشي حاكي از آن است كه شناسايي و
به كارگيري فناوري آموزشي در كشور ما حهداكثر از جنبهه
او و آن ههچ در بعضههي محافهل اجرايههي مسهئو تعاههيچ و
تربيههت وجههود دارد و ايههر عاههچ جديههد م يوص هاً از ن ههر
كاربردي هنوز ناشنا ته است[ .]18ههچ ينهير مبالعهات و
تحقيقات انجام شده بيشهتر بهه صهورت ن رسهنجي بهوده و

برق و  ...بر اهميت فناوري و مزايا و تسهيالتي كهه فنهاوري
در آموزش ايجاد كرده آگاهترند .از اير رو نگرش آنها نسبت
سبه فناوري در آموزش در مقايسه با معامان دبيرستان كهه
تنها به تدريس درو تئوري و آن هچ به روشهاي سهنتي
مثل س نراني ميپردازند و از ابزارهاي فنهاوري در آمهوزش
استفاده ينداني به عمل نميآورند ،به شكل معناداري بهتهر
است [.]13
نتههايج تحقيههق معتمههدي نشههان ميدهههد كههه يههادگيري
دانشههجويان نيههز در كههال هههايي كههه از وسههايل آموزشههي
استفاده شده است ،افزايش يافته است .اير تحقيق تنهها بهر

نتايج كاربردي ارائه ندادهاند .بهه همهير جههت در مهدار ،
برنامهريزيهاي اصي در امر آمهوزش و فراينهد يهاددهي و
يادگيري و تجهيز مراكز يادگيري مشاهده نميشود .لهاا بها
توجه به معضالت موجود در ن ام آموزشي و كاهش كيفيت
آموزشي بايد تحقيقات م تافي در مورد هر يه از ابعهاد و
ماهيهت و محتهواي فنههاوري آموزشهي صهورت گيههرد تها بهها
زمينهيابي و بررسهي مسهائل و مشهكالت آموزشهي ،الگهوي
مناسب طراحي ،اجهرا و ارزشهيابي برنامهههاي آموزشهي بهه
صورت كاربردي ارائه گردد .اير تحقيق گام كويكي در اير
زمينه است كه با توجه به اهميت محتوايي اير رشهته و بهه

ابراز و وسايل محهدود شهده اسهت .در ب شهي ديگهر نتهايج
تحقيق نشان ميدهد كه بسياري از معامان با مفاهيچ كامل
فناوري آموزشي آشنايي ندارنهد و روشههاي سهاده سهنتي
معاچ مدار و موضوع مدار را به عات اجراي آسان آنهها ،بهه
كهار ميگيرنهد .عهدم وجههود امكانهات فيزيكهي و تجهيههزات
آموزشي سبب عدم استفاده از فناوري آموزشي شده است و
بسياري از معامان عهدم تببيهق حجهچ محتهوي بها ميهزان
تدريس هفتگي در ها را مانعي در راه اسهتفاده از فنهاوري
آموزشي ميدانند [.]14
تحقيق ناس يان نيز نشان داده كه آگاهي معامهان عاهوم از
تأثير مثبت بهه كهارگيري وسهايل آزمايشهگاهي بهه هنگهام
تدريس و سهلالوصو بهودن وسهايل بهراي معاهچ عاهوم از
عوامل مشوق در به كهارگيري وسهايل آزمايشهگاهي توسهط
معاچ عاوم هستند [.]15

صورت كاربردي صورت گرفته است تا بتواند نقش كهاربرد و
تأ ثير شنا ت و آگاهي معامان از مفاهيچ ،ماهيهت و كهاربرد
فناوري آموزشي در فراينهد يهاددهي -يهادگيري و تهاثير آن
برميزان پيشرفت تحيياي دانشآموزان را مش ص سازد.
 -2روش شناسي تحقيق
 2-1سؤاالت و فرضيه هاي تحقيق

-1
-2
-3
-4

ميزان شنا ت معامان از فناوري آموزشي يه انهدازه
است؟
ميزان استفاده معامان از فناوري آموزشي يهه انهدازه
است؟
معامهههان نسهههبت بهههه فنهههاوري آموزشهههي يگونهههه
ميانديشند؟
از ن هر معامهان يگونهه فنهاوري آموزشهي بهه بهبهود
كيفيت فرايند يادگيري دانش آموزان ميانجامد؟
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 -5بير ميزان شنا ت معامان از فناوري آموزشي و كار
بسهت آن در فراينههد يههادگيري دانهش آمههوزان راببههه
-6

-7

-8
-5

معنيداري وجود دارد.
بههير وجههود مههواد و وسههايل آموزشههي در مههدار و
استفاده از آن در فرايند يادگيري دانش آموزان راببهه
معنيداري وجود دارد.
بههه كههارگيري مههواد و رسههانههاي آموزشههي از سههوي
معامان موجب افزايش ميزان يهادگيري دانشآمهوزان
ميشود.
طراحي من چ آموزشي و بكارگيري آن توسط معامان
موجب افزايش يادگيري دانشآموزان ميشود.
كاربست ارزشيابي صهحيح و اصهولي توسهط معامهان

 2-4ابزار جمعآوري داده ها

4

با توجه به هدف و فرضيههاي تحقيق از ابزارههاي م تافهي
همچون پرسشنامه محقق سا ته (بهراي معامهان و طهرح
آمهوزش ويهههه و آزمهون پيشههرفت تحيهياي معاههچ سهها ته
استفاده شده است .پرسشنامه ماكور شامل  12سؤا يند
گزينهاي براي سنجش ميزان آگهاهي و شهنا ت معامهان از
فناوري آموزشي و  14سؤا جهت سنجش ميزان كاربسهت
معامان از فناوري آموزشي با مقيا ليكرت پنج گزينهه اي
بوده است .در عهير حها از سهؤاالت بهاز پاسهخ نيهز بهراي
دريافت اطالعات تكمياي استفاده شد .با اسهتفاده از آلفهاي
كرونباخ ميزان همبستگي سؤاالت پرسشنامه  r = 6/74بهه
دست آمده كه از پايايي قابل قبولي بر وردار ميباشد.

موجب افزايش يادگيري دانشآموزان ميشود.
 2-2روش تحقيق

بها توجههه بهه ماهيههت و ههدف موضههوع از دو روش تحقيههق
توصيفي (پيمايشي به من هور سهنجش ميهزان شهنا ت و
آگاهي معامان از فناوري آموزشي و كاربسهت آن در فراينهد
يادد هي و يادگيري (سؤاالت و فرضيههاي  1الي  6تحقيق
و از روش نيمه تجربي از نوع طرح دوگروهي با پيش آزمون
و پس آزمون به من هور بررسهي تهأثير كهاربرد رويكردههاي
فناوري در ب شي از آموزش عاوم تجربي دوره ابتدايي پايهه
يهارم ،استفاده شده است (فرضيههاي  7الي . 5
 2-3آزمودنيها

3

آزمودنيههاي ايهر پههوهش ،معامهان و دانشآمهوزان پايهه
يهههارم دوره ابتههدايي نههواحي يه و دو شهرسههتان اردبيههل
بودهاند كه در ب ش او به روش تيادفي ساده  166نفهر از
معامان انت اب گرديدند تا ميزان آگاهي و مههارت آنهان در
استفاده از فناوري آموزشي مورد اندازهگيري قرار گيهرد .در
ب ش نيمه تجربي  266دانش آموز (از هركال  16نفر بهه
صورت تيادفي برگزيده شده و نمرات پيش آزمون و پهس
آزمون آنها مورد محاسهبه قهرار گرفهت و معامهان ايهر 26
كههال براسهها ميههزان همكههاري آنههها در اجههراي طههرح و
امكانات و تجهيزات آموزشي به دو گروه كنتر و آزمايشهي
ت ييص داده شدند.

14

 2-5روش تجزيه و تحليل دادهها

پرسشنامههاي سنجش ميزان دانش و اطالعهات معامهان از
فنههاوري آموزشههي و ميههزان كاربسههت آن بهها همههاهنگي
كارشناسي تحقيقات استان در نهواحي  1و  2بهير معامهان
توزيب گرديد و توسط پرسشهگران جمهبآوري گرديدنهد .در
ب ش نيمه تجربي (طهرح آمهوزش ويههه ابتهدا بها تحايهل
محتواي يند در از عاهوم تجربهي پايهه يههارم ابتهدايي،
يهههاريوب طههرح آمههاده گرديههد و دو گههروه از معامههان بههه
تيادف انت اب شدند 16 .نفهر از معامهان بهه عنهوان گهروه
آزمايش براي اجراي طرح و  16نفر به عنوان گهروه كنتهر
انت اب شدند .معامان گروه آزمايش در مورد اجهراي طهرح
كامالً توسط تكنولوكيستهاي آموزشي توجيه شدند .قبل از
اجراي طرح از دانشآموزان هر دو گروه ي پيش آزمون بهه
عمل آمد و نمرات آنان يادداشت گرديد و آموزش مبتني بهر
طرح ويهه در كال در به مدت  2ماه ارائهه شهد كهه در
طو اجراي طرح فر آور آموزشهي نيهز در ا تيهار معامهان
آزمايش بود تا راهنماييهاي الزم را ارائهه نماينهد .در پايهان
ي پس آزمون از همان گروه از دانشآموزان كهه در پهيش
تسههت شههركت كههرده بودنههد انجههام گرفههت و نمههرات آنههها
جمبآوري و با استفاده از روشهاي آماري فراواني ،آزمهون t
اسههتيودنت ،همبسههتگي و آزمههون ههي دو مههورد تحايههل و
بررسي قرار گرفت و ميانگيرهاي دو گروه مستقل آزمهايش
و كنتر مورد مقايسه قهرار گرفهت .بها توجهه بهه ايهر كهه
متغيرهاي پرسشنامه نيز به صورت رتبهاي (باال -متوسهط-
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تأثير ميزان شنا ت و كاربست فناوري آموزشي توسط معامان در بهبود كيفيت فرايند يادگيري دانشآموزان

پايير به ترتيب از  3 - 1امتيازبندي شده بودنهد از آزمهون
همبستگي اسپيرمر استفاده شد.

ميههزان اطالعههات و آگههاهي معامههان بيشههتر در حههد كههچ و
متوسط بوده است (جدو . 2
جدول  2ميزان شناخت معلمان از فناوري آموزشي

 -3نتايج

پاسخها

 3-1نتايج بخش توصيفي

فوقديپاچ و  43درصد ليسهانس بهوده و اكثريهت يعنهي 52
درصد باالتر از  16سا سابقه تدريس داشتهاند.

است :براي بررسي ميزان شنا ت معامان از مفاهيچ فناوري
آموزشههي تعههداد  12سههؤا يهارگزينهههاي در ارتبههاا بهها
مؤلفههههايي از جماههه هههدف و شههنا ت فنههاوري آموزشههي،
طراحي آموزشي و مراحل انجام آن ،طبقهبنهدي حيبهههاي
آموزشي ،رسانههاي آموزشي نورتاب و ايرنورتاب ،بستههاي
آموزشي ،طرح و ميزان بر ورداري آنهها از مهارتههاي الزم
در طيو ليكرت ،سنجيده شد و نتايج حاكي از آن است كهه

فراواني

34

35

31

166

درصد

%34

%35

%31

166

تعداد

بررسي تحييالت معامان پاسخدهنده و سابقه تدريس آنهها
نشان ميدهد كه حدود  21درصد در حد ديپاچ 36 ،درصد

ميزان شناخت معلمان از فناوري آموزشي چهه انهدازه

كم

متوسط

زیاد

جمع

نمره  =1-4كم  =5-8 ،متوسط و  =1-12زیاد ميباشد
ميزان استفاده معلمان از فناوري آموزشي چه انهدازه

است :نتايج بررسي ارائه شده در جدو  3حاكي از آن است
كه اكثرمعامان در حد متوسط و كچ از ازمؤلفهههاي مربهوا
به فناوري آموزش در فراينهد يهاددهي و يهادگيري اسهتفاده
ميكنند .بررسي تفضهياي نشهان مهيدههد كهه معامهان از
روش هاي فعا تدريس بيشتر و از ارزشهيابي تش ييهي در
تدريس كمتر استفاده نمودهاند.

جدول  3بررسي ميزان كاربست فناوري آموزشي از سوي معلمان
پاسخها

ميزان استفاده معلمان از:

زیاد وخيلي زیاد

كم و خيلي كم

متوسط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

اشياء حقيقي و واقعي در تدريس

27

27

62

62

11

11

مواد و وسايل آموزشي متحرك مانند فياچهاي آموزشي

27

27

52

52

21

21

وسايل نمايشي مانند تاباوهاي الكترونيكي

27

27

25

25

48

48

وسايل ديداري مانند تاويزيون ،ويدئو

25

25

36

36

35

35

وسايل و رسانههاي آموزشي اير نورتاب و بستههاي آموزشي

11

11

38

38

51

51

طراحي روش آموزش

21

21

46

46

33

33

ارزشيابي تش ييي در تدريس

36

36

27

27

53

53

روشهاي فعا تدريس (بحث و گفتگو ،حل مسأله و...

41

41

35

35

26

26

ارزشيابي مرحاهاي در جريان آموزش (شفاهي يا كتبي

25

25

65

65

16

16

آشنايي با اهداف شنا تي ،عاطفي و رواني حركتي در انت اب
روش تدريس

23

23

23

23

48

48
166

جمب
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معلمان نسبت به فناوري آموزشي چگونه ميانديشهند:

بين ميزان شناخت معلمان از فناوري آموزشهي و كهار

نتايج مقولهبندي اير سؤا باز پاسخ حاكي از آن بهوده كهه
بيشتر معامان( 53درصد به فناوري آموزشي به عنوان يه
وسهياه و ابههزار نگههاه ميكننهد 36 .درصههد آن را بههه عنههوان
وسياهاي براي كم به يادگيري مؤثر و پايدار ميدانند13 ،
درصههد آن را راه و روش مههؤثر بههراي آمههوزش شههمرده و 4
درصد نيز بهه عنهوان صهنعت و عامهي پيشهرفته از آن يهاد
ميكنند (جدو . 4

بست آن در فرايند يادگيري دانهش آمهوزان رابههه

از نظر معلمان چگونه فناوري آموزشي به بهبود كيفيت

فرايند يادگيري دانشآموزان ميانجامهد :شهواهد بهه
دست آمده از تحايل اير سؤا باز پاسخ اشهاره بهه آن دارد
كه به ن ر معامان ،فناوري آموزشي بهه ترتيهب بها عينهي و
مامو نمودن آموزش ،آسان سازي فهچ و يادگيري مبالب
و افزايش انگيزه و عالقه دانشآموز براي يادگيري به بهبهود
كيفيت فرايند ياددهي -يادگيري مدد ميرساند (جدو . 5
جدول  4دیدگاه معلمان نسبت به فناوري آموزشي
فراواني

درصد

مقوله

53

53

وسياهاي براي كم به يادگيري مؤثر و
پايدار

36

36

راه و روش مؤثر براي آموزش

13

13

فناوري به عنوان صنعت و عامي پيشرفته

4

4

جمب

166

166

وسايل كم

آموزشي و س تافزار

جدول  5نقش فناوري آموزشي در بهبود

معنيداري وجود دارد :بهه من هور قابهل اسهتفاده كهردن
نتايج حاصل از پرسشنامهها براي آزمون آماري ،پاسخههاي
زياد و ياي زياد و كچ و ياي كچ با هچ اداهام گرديدنهد و
نسبت هر ي از آنها محاسبه شد .جهدو شهماره  6نشهان
ميدهد كه بير ميزان آگاهي و دانش معامان و اسهتفاده از
فناوري آموزشهي راببهه مثبهت و معنهيداري وجهود دارد و
شدت همبستگي در حد  r = 6/64ميباشد .يعنهي ميتهوان
گفت كه هر اندازه ميزان آگهاهي و مههارت معامهان بيشهتر
باشد به همان اندازه ميزان استفاده از فناوري آموزشهي نيهز
بيشتر واهد بود و بالعكس.
بين وجود مواد و وسايل آموزشي در مدارس و استفاده
هه
هوزان رابهه
هش آمه
هادگيري دانه
هد يه
از آن در فراينه

معنيداري وجود دارد :با توجه به مقيها بهه كهار بهرده
شده يعني اسمي (باهي -يهر و فاصهاهاي ،از آزمهون  x2و
براي بررسي راببه آنها از  Vكرامر استفاده گرديد كه نتهايج
حاصل نشان داد كه ي دو  x2محاسبه شهده ( 5/58و x2
بحراني برابهر  2/53و بها درجهه آزادي  2ميباشهد .بنهابراير
فرض صفر رد ميشود يعنهي بهير ن هرات معامهان تفهاوت
معنههيداري وجههود دارد .بهها توجههه بههه ضههريب همبسههتگي
محاسبه شده  Vكرامر كه حدود  V = 24ميباشد يعنهي در
سبح نسبتاً متوسط ،بنابراير وجود راببه بير دو متغير نيهز
تأييد ميگردد (جدو . 7
جدول  6ضریب همبستگي بين ميزان آگاهي معلمان و ميزان

كيفيت فرآیند یاددهي -یادگيري
مقوله

استفاده از فناوري آموزشي

فراواني

درصد

ميسازد

58

66

آسان سازي فهچ و يادگيري مبالب

36

37

افزايش انگيزه و عالقه دانشآموز
براي يادگيري

4

4

2

2

166

166

آموزش را عيني و مامو

_
جمب

16

سطح

تعداد

ضریب

نمونه

همبستگي

ميزان آگاهي و دانش معامان
از فرآوري آموزشي

166

** 6/64

6/661

كاربست فرآوري آموزشي در
فرايند ياددهي

166

** 6/64

6/661

نام متغيرها

نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال چهارم ،جلد  ،4شماره  ،1زمستان 1811

معني
داري
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جدول  7رابطه ميان وجود مواد و وسایل آموزش در مدارس و استفاده از آنها توسط معلمان
وجود وسایل آموزش

بلي

خير

جمع

كچ

7
%15/6

4
%7/4

11
%11/1

متوسط

31
%68/5

31
%57/4

62
%62/5

زياد

7
%15/6

15
%35/2

26
%26/3

جمب

45
%166

54
%166

55
%166

استفاده از وسایل آموزشي

  =2/13ب   =5/58 df =2م
2

 3-2نتايج بخش نيمه تجربي (آزمون فرضيههاي  7الي )9

در اير ب ش دو گروه از معامان ( 16نفر در ههر گهروه بهه
عنوان گروه آزمايش و گروه گواه با طهرح دو گروههي پهيش
آزمون و پس آزمون به روش نمونههگيري تيهادفي انت هاب
گرديدند .براي گروه آزمهايش طهرح آموزشهي ويههه تهدوير
شده در ب شي از محتواي كتاب عاوم تجربي پايهه يههارم،
ضمر توجيه فردي و گروهي در ا تيار آنهها قهرار گرفهت و
طرح موردن ر  2ماه طو كشيد .در ضمر اجراي طرح فهر
آور آموزشي نيز در كنار معامهان بهه راهنمهائيههاي الزم و
مورد نيهاز ميپردا هت و در پايهان ميهانگير نمهرات پهيش
آزمون دانشآموزان هر گروه در فرضيههاي م تاو به شرح
ذيل مورد مقايسه قرار گرفت.
به كارگيري مواد و رسانههاي آموزشي از سوي معلمان
موجب افزايش ميزان يادگيري دانشآموزان ميشهود:

جدو شماره  8نشان ميدهد كهه  tمحاسهبه شهده (5/85
بزرگتر از  tبحراني ( a = %5 = 1/56است؛ لاا با  55درصد

2

اطمينان ميتوان نتيجه گرفت كه تفهاوت معنهيداري بهير
گروه آزمايش و گروه گواه وجود دارد.
طراحي منظم آموزشي و به كارگيري آن توسط معلمان،

موجب افزايش يادگيري دانشآموزان ميشود :توجه بهه
جدو  5نشان ميدهد كه يون  tمحاسبه شده بزرگتهر از t
بحراني است با  55درصد اطمينان ميتوان نتيجه گرفت كه
بير دو گروه تفاوت معنيداري وجود دارد و فرض صهفر رد
ميشود ،يعني ميزان يادگيري دانشآمهوزان گهروه آزمهايش
نسبت به گروه كنتر افزايش يافته است.
كاربست ارزشيابي صحيح و اصولي توسط معلمان موجب

افزايش يادگيري دانشآموزان ميشود :جدو  16نشان
ميدهد كه تفاوت دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون در
 df = 58و آلفاي  6/65معنيدار است .يعني گروههي كهه از
ارزشيابي صهحيح و مناسهب و بهه موقهب اسهتفاده كردهانهد
ميزان يادگيري دانشآموزان آنها افزايش يافته است.

جدول  8اثر به كارگيري مواد و وسایل كمك آموزشي بر افزایش ميزان یادگيري دانشآموزان
دادهها

تعداد

ميانگين

درجه آزادي

 tمحاسبه شده

سطح معنيداري

گروه آزمايش

166

18/26

158

5/85

* /661

گروه گواه

166

14/25

144

5/85

* /661

نمونه

گروهها
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جدول  1اثر طراحي منظم آموزشي و به كار گيري آن بر ميزان یادگيري دانشآموزان
دادهها

تعداد

ميانگين

درجه آزادي

 tمحاسبه شده

سطح معنيداري

گروه آزمايش

166

17/17

158

8/42

* /661

گروه گواه

166

13/37

162

8/42

* /661

نمونه

گروهها

جدول  11اثر كاربرد ارزشيابي صحيح و اصولي پيشرفت تحصيلي بر ميزان یادگيري دانشآموزان
دادهها

تعداد نمونه

ميانگين

درجه آزادي

 tمحاسبه شده

سطح معنيداري

گروه آزمايش

166

17/42

58

4/62

* /661

گروه گواه

166

14/66

81

4/62

* /661

گروهها

 -4نتيجه گيري
امههروزه روشهههاي سههنتي يههاددهي و يههادگيري جوابگههوي
نيازهاي فراگيهران نيسهت؛ زيهرا بههكارگيري ايهر روشهها،
دستيابي به مههارت حهل مسهأله بهه كهارگيري اطالعهات،
مشاركت و همكاري و تفاهچ بها يكهديگر ميسهر نيسهت .در
نتيجه فراگيران لات ناشي از عاهچ را نميفهمنهد و مدرسهه
برايشان ستهكننده و نا وشايند است .يكي از راهحلههاي
بر ورد با ينير مشكالتي پياده كردن شيوههاي جديهد در
آموزش و تدريس است.
نتايج پاسخ به سؤاالت پهوهشي نشان مهيدههد كهه ميهزان
اطالعات و آگاهي معامان بيشتر در حد كچ و متوسط بهوده
و اكثرمعامان در حد متوسط وكچ از مؤلفهههاي مربهوا بهه
فنههاوري آمههوزش در فراينههد يههاددهي و يههادگيري اسههتفاده
ميكنند و ديدگاه اكثريت آنها به فناوري آموزشي به عنهوان
وسياه و ابزار بوده است كه از طريق عيني و مامو نمودن
آموزش ،آسهان سهازي فههچ و يهادگيري مبالهب و افهزايش
انگيزه و عالقه دانشآموز براي يادگيري بهه بهبهود كيفيهت
فرايند يادگيري دانش آموزان كم مينمايد كه اير امر بها
يافتههههههاي يههاووز ،سههالمون و ناسهه يان همسوسههت [،8
16و.]15
نتايج آزمون فرضيه او و دوم نشان ميدهد كه بير دانهش
و آگاهي معامان از فناوري آموزشهي و بهير وجهود وسهايل
آموزشي با كاربست فنهاوري آموزشهي از سهوي معامهان در
فرايند ياددهي و ميزان افزايش يادگيري دانشآموزان راببه
مثبت و معني داري وجود دارد .با توجه به اير كه  Vكرامر

18

محاسبه شده در سبح نسهبتاً متوسهط بهوده اسهت ،وجهود
راببههه بههير آن دو تقويههت ميگههردد .نتههايج تحقيقههات
تياستون ،5مشتاقي الرگاني و همكاران و معتمدي نيز مويد
اير امهر اسهت[14 ،13و .]15از ايهر روسهت كهه تياسهتون
معتقد است معامان بايد درباره فنهاوري و رسهانههاي نهوير
آموزشي هچ هوب بداننهد و ههچ بها نگرشهي مثبهت بها آن
بر ورد كنند [ .]15اير يافته هچ ينير مباحث نگرشهي در
بر ورد با پديدهها را آشكار ميسازد ،كه مشتاقي الرگاني و
همكارانش از آن با عنوان هرا تكنولهوكي 6يهاد مهيكننهد
[ .]13تحقيق ثمري و موسي پور نيز نشان ميدهد مدارسي
كه از ن ر مهواد و وسهايل آموزشهي انيتهر بهوده و از آنهها
اسههتفاده بهينههه صههورت گرفتههه اسههت ،از سههاير مههدار ،
دانشآمههوزان آنههها پيشههرفت تحيههياي بههاالتري داشههتهاند
[16و .]26معتمهدي نيههز نشهان داده اسههت كهه بسههياري از
معامهان و آموزگههاران بهها مفهاهيچ كامههل فنهاوري آموزشههي
آشنايي ندارند [.]14
نتهايج منههدرد در جههدو  8مؤيههد ايههر امههر اسههت كههه بههه
كارگيري مواد و رسانههاي آموزشي از سوي معامان موجب
افزايش ميهزان يهادگيري دانشآمهوزان ميشهود .از ايهر رو
معامههان بايههد مجموعهههاي از رسههانهها را تهيههه نماينههد تهها
دانشآموزان بتوانند با انواع تجربهها مواجه شوند و با نشهان
دادن واكنشهاي الق در برابر موقعيتها در امر آموزش و
يادگيري پيشرفت حاصهل كننهد .تحقيقهاتي ماننهد يهاووز،
سهالمون ،ثمههري و ناسه يان ،نيههز بيههانگر تهأثير مثبههت بهه
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كارگيري وسايل آموزشهي و آزمايشهگاهي در امهر تهدريس
ميباشههد [17 ،15 ،8و .]26ايههر گونههه مههواد ،اسهها قابههل

مبهابق نتهايج حاصهل از مبالعههه ،لهزوم توجهه بهه فنههاوري
آموزشي در بُعد محتواي عماي و استفاده از يافتههاي جديد

لمسي را براي تفكر و ايجاد مفهاهيچ بهه وجهود ميآورنهد و
نتايج تحقيقات نشان ميدهد كهه در يه انسهان متعهارف،
حدوداً  75درصهد از يهادگيري از طريهق حهس بينهايي13 ،
درصد از طريق حهس شهنوايي  6درصهد المسهه 3 ،درصهد
بويايي و  3درصد نيز توسط حس يشايي صهورت ميگيهرد
[.]21
در راببه با استفاده از طراحي من چ آموزشي در تدريس كه
يكي از ابعاد مهچ تكنولهوكي آموزشهي محسهوب ميگهردد،
نتايج نشان داد كه اسهتفاده از طراحهي مهن چ آموزشهي در
تههدريس از سههوي معامههان موجههب افههزايش يههادگيري

جهههت اسههتفاده معام هان و ترايههب و تشههويق آنههها در ب هه
كارگيري مفهاهيچ آن ،عهالوه بهر انجهام تحقيقهات وسهيب و
كاربردي ،نيازمند تغيير نگرش مسهئولير و دسهتاندركاران
آموزش كشور نسهبت بهه اهميهت و ضهرورت كهاربرد ابعهاد
م تاو فناوري آموزشي با بهره گيري از اصو عامهي ايهر
رشته است كه شايسته است بها فهراهچ سهازي آمهوزشهها،
كتب و نشريات ،كنفرانسها و ساير روشههاي آموزشهي بهه
افزايش شنا ت معامان از فناوري آموزشي همت گماشت و
از سوي ديگر با فراهچ سازي زيرسا تهاي موجود از من ر
انساني ،مالي ،كالبهدي و اطالعهاتي (تجهيهز از ن هر سه ت

دانشآموزان ميگهردد (فرضهيه يههارم  .در واقهب طراحهي
آموزشي ،پهيش بينهي روشهها و انت هاب و ترتيهب مهواد و
وسايل آموزشي در شرايط او به من ور رسيدن به نتهايج
يههادگيري مههؤثر اسههت .رمههي زفسههكي [ ،]18معتقههد اسههت
طراحي من چ آموزش و رويكهرد سيسهتمي ،فراينهد بهي
نيست؛ باكه ي فرايند دوري ن هامدار اسهت و ههر يه از
اجزاي آن بايد طراحي شود تا نيازهاي ساير اجزا را بهرآورده
سازد .تحقيقات جمشيد نهاد و بدريان نيز نشهان مهيدهنهد
كه معامان كمتر از طراحي آموزشي (طهرح در اسهتفاده
مي كنند و اير نوع طهرح در نيهز فاقهد ههدف رفتهاري،

افزاري و نرم افزاري امكان كاربسهت فنهاوري آموزشهي در
تمامي اركان آموزشي فراهچ نمود [25و .]26همچنهير ايهر
نتايج ما را به اير نكته رهنمون ميسهازد كهه بها توجهه بهه
نقش كهاربرد مهواد و رسهانههاي آموزشهي ،طراحهي مهن چ
آموزشي و ارزشيابي صحيح و اصولي توسط معاچ در افزايش
ميزان يادگيري دانشآموزان و توجه به اير موضوع كه هنوز
هچ در عير فناوري ،دانايي محهوري و عيهر هرد ،فنهاوري
آموزشههي از بعههد محتههوايي ناشههنا ته اسههت و بههه بعههد
س تافزاري هچ زياد توجه نشده است ،الزم اسهت تيهميچ
گيرندگان ن ام آموزشي ضمر تجهيز مهدار بهه امكانهات

ارزشيابي و ساير مؤلفههاي طرح در است و مبابق اصو
تهيه طرح در نبوده و عامي نيست [22و.]23
استفاده از روشها و شيوههاي ارزشيابي مناسهب و اصهولي،
وسياهاي مؤثر در جهت بهبود عماكهرد سيسهتچ آمهوزش و
پيشرفت تحيياي دانشآموزان است .نتهايج آزمهون فرضهيه
پنجچ در اير راببه نشان ميدهد كهه تفهاوت دور گهروه در
كاربست ارزشيابي صحيح و اصولي توسط معامان معنهيدار
است و استفاده از آن توسط گروه آزمهايش موجهب افهزايش
يادگيري دانشآموزان ميشود .مبالعه فروزان و جمشيدنهاد
كه با نتايج حاصل از اير فرضيه تبابق دارد ،ضرورت كاربرد
انواع ارزشيابي معامان از آمو تههاي دانشآمهوزان را عامهل
مؤثري در پيشرفت تحيياي آنها دانسته و بيان ميكند كهه
معامان دوره ابتدايي به طور كامل ازاير امر آگاهي ندارند و
در مواردي هچ كه از آن استفاده ميكنند كارشان از كيفيت
مباوبي بر وردار نبوده است [22و.]24

الزم در آمههوزش عاههوم مههورد نيههاز دوره پايههه يعنههي دوره
ابتدايي؛ آمادگيهاي الزم را در معامان از طريهق روشههاي
بدو ورود و ضمر دمت ،آموزش هايي در يهوو توجهه
به مفاهيچ ،ابعاد و كاربرد فناوري آموزشي (طراحي آموزشي
و مراحل م تاو آن ،رسانههاي آموزشي و ارزشيابي ايجهاد
نمايند [.]27
تقدير و تشكر
از آقايان هادي جعفري و بهزاد رسهو زاده و ههچ ينهير از
اعضاي محترم شوراي تحقيقات سازمان آمهوزش و پهرورش
اسهتان اردبيهل كههه در اجهراي طههرح صهميمانه همكههاري و
مساعدت داشتهاند ،كما تشكر و قدرداني به عمل ميآيد.
پي نوشت

Yavuz
Clark / Salmon

نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال چهارم  ،جلد  ،4شماره  ،1زمستان 1811

1
2

15

عيسي ثمري و همكار

در يوو نمونه آماري تمامي معامان پايه يهارم نهواحي يه و دو
شهرستان اردبيل به صورت سرشماري انت اب شدند كه به دليهل افهت
آزمودني ها تنها اطالعات  166پرسشنامه قابل استفاده بود.
ابتدا با پرسشنامه ميزان آگاهي و سپس با طرح نيمه تجربي اثر ميزان
آگاهي بر بهبود كيفيت فرايند يادگيري دانش آموزان بررسي شده
است.
5
Tileston
6
Technology Phobia

[ ]12نوروزي معيومه و همكهاران ،رتبهه بنهدي روشههاي
كاربرد فناوري اطالعات در فرايند يهاددهي يهادگيري،
فيانامه نوآوريهاي آموزشي ،سا هفتچ ،شماره ،26
 ،1387صفحههاي  5الي .34
[ ]13مشههتاقي الرگههاني سههعيد ،قربههاني سههميرا ،رضههاييان
حميد ،اعتباريابي فرم فارسي مقيا نگرش نسبت بهه

كهاربرد تكنولههوكي در آمههوزش ميهان معامههان مقبههب
مراجع

متوسبه شهر اصهفهان ،نهوآوريههاي آموزشهي ،سها

[ ]1رستگارپور حسهر ،عبهدالهي نيهدا ،راهبردههاي توسهعه
تكنولوكي اطالعات و ارتباطهات ،تههران ،دانهش مهردم،

هفتچ ،شماره  ،1387 ،26صفحههاي  167الي .621
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[ ]14معتمههدي اكبههر ،بررسههي و تههأثير عماكههرد تكنولههوكي
آموزشي بهر فراينهد يهاددهي و يهادگيري دانشهجويان
دانشگاه آزاد واحد بجنورد ،بي نا.1377 ،
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معامههان عاههوم در اسههتفاده از وسههايل آزمايشههگاهي،
تهههران ،پاياننامههه كارشناسيارشههد ،دانشههگاه تهههران،
.1372

[ ]16موسوي پور سيدعبدالحسير ،بررسي ميزان استفاده از
آزمايشگاههاي عاوم در دبيرسهتانهاي شهرسهتان قهچ،
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.1376 ،

[ ]17كريمي جشهني جهابر ،تحاياهي از وضهعيت موجهود و
مباوب فضاها و تجهيهزات آمهوزش متوسهبه اسهتان
فار بها توجهه بهه شها صهاي برنامهه دوم توسهعه.
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان.1378 ،
[ ]18رمي زفسهكي اي .جهي ،طراحهي ن امههاي آموزشهي،
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ابتدايي و راببه آن با ارتقاء كيفيهت برونهدادهاي ايهر
ن ههام ،پاياننامههه كارشناسيارشههد دانشههگاه تهههران،
.1378

[ ]21ثمههري عيسههي و همكههاران ،بررسههي نقههش و كههاربرد
تكنولههوكي آموزشههي در فراينههد يههاددهي يههادگيري،
شوراي پهوهشهي سهازمان آمهوزش و پهرورش اسهتان
اردبيل.1381 ،
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[ ]22جمشيد نهاد مهرداد ،بررسي تهأثير شهيوهههاي نهوير
آم هوزش و ارزشههيابي عاههوم تجربههي دوره ابتههدايي در
ميزان يادگيري دانش آموزان ،الصهه گهزارش يههل
طرح و پايان نامه مؤسسهه پهوهشهي برنامهه درسهي و
نوآوريهاي آموزشي.1371 ،

[ ]23بدريان عابد ،مبالعه تببيقي اسهتانداردهاي آمهوزش
عاوم تجربهي در كشهورهاي موفهق و ايهران ،سهازمان
پهوهش و برنامهريزي آموزشي.1385 ،

[ ]24فروزان محمدعاي ،بررسهي ميهزان آشهنايي و كهاربرد
مههواد و وسههايل تكنولههوكي آموزشههي در امههر آمههوزش
درو عاوم و حرفه و فر ،پاياننامه كارشناسيارشهد،

[ ]25نييري ركسانا ،تقيپور ظهير عاي ،بررسي موانهب بهه
كارگيري فناوري اطالعهات و ارتباطهات در آمهوزش و
پههرورش و ارائههه الگههو در ايههر زمينههه ،نههوآوريهههاي
آموزشي ،سا هشتچ ،شماره  ،31پاييز .1388

[ ]26آتشه محمههد ،مبهاني ن ههري و كهاربردي يههادگيري
الكترونيكي ،فيانامه پهوهش و برنامهريزي در آموزش
عالي ،سا سيزدهچ ،شماره.1386 ،43
[ ]27آتش محمد ،مهد ههاي طراحهي آمهوزش مجهازي،
دومير كنفرانس شهر الكترونيكي ،تهران ،هرداد مهاه
.1388

دانشگاه تربيت معاچ.1375 ،

نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال چهارم  ،جلد  ،4شماره  ،1زمستان 1811
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