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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فنااوری مموزیای
با یادگیری دانشمموزان یهر المرد است .روش پژوهش از نظر هدف و ماهیت ،کاربردی و از نظار گاردموری
دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه مماری تحقیق ،یامل کلیه معلمان یاهر المارد کاه در ساال

تحصیلی  5961 -69در مدارس این یهر مشغول به تدریس بودهاند ،میباید .در این پژوهش با اساتفاده از روش
دادههاای پاژوهش باا اساتفاده از دو
نمونهگیری طبقهای ،نمونههاای ممااری باه تعاداد  511نفار انتاااش یادند .
ناماههاا ماورد تیییاد محققاان و
پرسشنامه محقق ساخته جمعموری گردید .روایای صاوری و محتاوایی پرساش 
متاصصان قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها از طریق محاسبه ضریب ملفای کرونباا بارای پرساشناماه نگارش
معلمان نسبت به کاربرد فنموری و محتوای الکترونیکی  0/195و پرسشنامه یاادگیری  0/605بارمورد گردیاد.
دادههای حاصل ،با استفاده از ممار توصیفی ،مزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج نشان داد که بین نگرش به استفاده از محتوای الکترونیکی و فنااوری مموزیای باا یاادگیری داناشمماوزان
همچنین ،یافتهها نشان داد که محتوای الکترونیکی و رسانه مموزیی باه روز
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
و کارممااد ،انگیاازه و تساالا معلمااان در بااهکااارگیری رسااانههااای مموزیاای بایااد ایجاااد انگیاازه یااادگیری در
دانشمموزان منان میگردد.
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مقدمه

جهان امروز ،جهانی با تحوالت یظایم اسات و تصاور میناده ،بادون حمایات فنااوری اطالیاات و
ارتباطات امری غیرممکن به نظر میمید .در سالهاای اخیار ،یااهد انقاالش اطالیاات و ارتباطاات
بوده ایم ،به طوری که در اثر تحوالت ،قرن جااری باه ناام فنااوری اطالیاات و ارتباطاات باه ثبات
رسیده است .در سرتاسر جهان ،فناوری اطالیات در حال ایجاد انقالبی نوین است که ظرفیتهاای
تازه و چشمگیری در محدوده دانش بشری ایجاد نموده و ابزارهایی به وجود مورده که ماهیت کار
و زندگی را دستخوش تغییر ساخته و تحوالت گستردهای در تمام یرصههای مموزیی ،اجتمایی
و اقتصادی بشریت به دنبال دایاته اسات ( .)Niazazari et al., 2012در دنیاای اماروز ،نظاامهاای
سنتی در تمام زمینهها برای حیات خود با چالشهای جادی مواجاه یادهاناد .اماروزه ،تماام تاالش
سیاست گذاران بر من است تاا بتوانناد خاود را باا اماوای تغییارات باه خصاوه در یرصاه فنااوری
اطالیات هماهنگ نمایند ( .)Emami et al., 2009با بررسی مماار و اطالیاات موجاود در ماورد
میزان گسترش فناوری اطالیات در مموزش و پارورش کشاورهای جهاان ،مشاای ماییاود کاه
بسیاری از کشورها ،از جمله کشاورهای توساعه یافتاه و در حاال توساعه ،بارای تجهیاز مادارس باا
امکانات گوناگونی همچون رایانه و اینترنت ،برنامههای جامعی مدون یده است .اباداع روشهاای
جدید مموزیی ،بهرهگیری از رایانه در کالسهای درس ،بهرهگیاری از نارمافزارهاای مموزیای و
چندرسانهای ،5ظهور مموزش محتوای الکترونیکی 1و غیره ،از پیامدهای نوین بهکاارگیری فنااوری
اطالیات و ارتباطات در امر مموزش بوده است (.)Nowroozi et al., 2008
اطالیات و دانش باه ساریت در حاال تغییار هساتند .فرمیناد تادریس و یاادگیری نیاز همانناد
مدیریت مدارس ،در حال تغییر است .استفاده از فناوری مموزیی و محتوای الکترونیکی مایتواناد
منجر به توسعه کیفیت مموزش ،گسترش یانسهای یادگیری و در دساترس باودن مماوزش یاود.
تیکید بر استفاده از فناوری مموزیی میتواند منجر به دستیابی باه داناش و مهاارتهاای ماورد نیااز
بارای یملکارد مارثر در جهاان اماروز یاود ) .(Adeyemi & Olaleye, 2010اگار فراگیاران در
یادگیری درگیر بایند ،بهتر میمموزند و هر چه بیشتر حواس یادگیرنده در کسب اطالیات به کاار
گرفته مییود .بنابراین ،اگر فناوری در اختیار یادگیرندگان قرار گیرد ،میتواند به بهباود کیفیات و

1. Multimedia
2. Electronic content
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جذابیت مموزش کمک کرده و در امر تدریس مرثر بایند .برخی گرایشات مهم وجود دارناد کاه
چهره تعلیم و تربیت را ده تاا بیسات ساال میناده تغییار خواهناد داد کاه بعنای از منهاا باه حناور
تکنولاویی در ممااوزش ایااره دارد و از منهااا ماایتاوان ضاارورت کااربرد تکنولااویی مموزیاای را
دریافاات ) .(Ahadian & Aghazadeh, 1999امااروزه ،گسااترش اسااتفاده از ممااوزشهااای
الکترونیکی و استفاده از رسانه در مموزش ،یکی از راههای برون رفت از مموزش سانتی باه سامت
مموزش مدرن است و همین یامل هر روز بار نیااز گساترده مراکاز مموزیای باه اساتفاده از رساانه
مموزیی میافزاید .همراه با پیادایش فنااوریهاا یی کاه قادرت و قابلیات منهاا هار لحظاه افازایش
مییابد ،محیاهای یادگیری 5نیز با قدرت بیسابقهای پایدار مییوند .در این نظامها و محایاهاای

یادگیری باز ،وسایل الکترونیکی و منابعی فراهم مییوند ،تا یاگرد به کماک منهاا و تاالش خاود
بتواند موقعیت مشکل خود را دریابد .در چنین محیاهایی فرد از قبل مشای میکند که چاه چیاز
را یاد بگیرد و از چه منابعی استفاده کند ) .)Miller, 2005فناوریهای جدید اطالیاتی و ارتبااطی
به دلیل قابلیتها و ویژگیهایی که دارند ،مهمترین نقش خود را در تسهیل و مسانسازی یادگیری
ایفا میکنند (.)Rahmani et al., 2006
در مموزش الکترونیکی ،برخالف مموزش سنتی ،محوریت بر خودمموزی داناشمماوز اساتوار
است و در واقع ،دانشمموز محور میباید .روش تدریس مبتنی بار فنااوری اطالیاات و ارتباطاات
بااه معلاام و دانااشممااوز کمااک ماایکنااد تااا در اتااااو یااک روش یادگیرنااده محااور فعالیاات
کنند ) .(Hadjerrouit, 2010فناوریها و روشهای قدیمی ،دیگر نمیتوانند جواشگوی نیازهای
فرمیند یادگیری بایند و در نتیجه ،باید روشهای جدید مموزیی جایگزین روشهای سنتی یوند.
این امر ،مسروالن و متولیان امر مموزش و پرورش را بر من میدارد که به اثرباشی ایان فنااوریهاا
گیریها و برناماهریازیهاای مموزیای ایان مسایله را ماد نظار قارار دهناد

واقف یوند و در تصمیم
).(Fazilian, 2004
در زمینه اهمیت مواد و رساانههاای مموزیای در فرمیناد مماوزش و یاادگیری داناشمماوزان،
تحقیقات فراوانی انجام گرفته است و به مفید و مرثر بودن اینگونه رسانههاا تیکیاد یاده اسات .باا
ارایه مواد و رسانه جدید مموزیی تحقیقاتی نیز بر کارمماد باودن منهاا صاورت گرفتاه اسات .ایان
تحقیقات بالفاصله پس از اختراع و تولید و ساخته یدن رسانههای مورد نظر و بهکارگیری منهاا در
1. Learning environments
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محیاهای مموزیی یکل گرفت و در من نقش رسانههای جدید مموزیی باا مماوزشهاای سانتی
مورد مقایسه قرار گرفت ،به گونهای که در بعنی از این تحقیقات تفاوت معناداری بین مموزش باا
استفاده از این رساانههاای جدیاد مموزیای باا روشهاای سانتی و معماول ،نشاان داده یاده اسات
(.)Fardanesh, 2005
دریاکوال و همکاران ) )Derykulu et al., 2012در پژوهشای باه بررسای پایشبینای موفقیات
دانشمموزان با روش تدریس فناوری اطالیات و ارتباطات همراه با سبکهاای ماتلاف یاادگیری
در دروس ابتدایی در ترکیه ،پرداختند .تجزیه و تحلیل مماری حاکی از رابطاه مثبات باین پیشارفت
تحصیلی و روش تدریس با فناوری اطالیات و ارتباطات بود.
بابنگ -مندوه ( )Buabeng-Andoh, 2012در پژوهشای یوامال مارثر بار اساتفاده معلماان از
فناوری اطالیات و ارتباطات مموزش کشور غنا را مورد بررسی قرار داد .وی باه ایان نتیجاه رساید
که یلیرغم سرمایهگذاریهایی که در ساختار فنااوری اطالیاات و ارتباطاات و ابزارهاای پیشارفت
تحصیلی برای اصالح مموزش یده است ،اما ،باهکاارگیری فنااوری اطالیاات و ارتباطاات در امار
مموزش و یادگیری محدود میباید .همچنین ،یواملی از قبیل سطح مگاهی و دانش معلم ،مدرساه
و سیستم حاکم بر من موجب یدم استفاده از فناوری اطالیات و ارتباطات در تدریس مییاود .در
پژوهشی تحات یناوان «چندرساانهای در مادارس» ،باه تایثیر مماوزش مبتنای بار وش -انیمیشان باا
یادگیری یلاوم ،زباان ،خوانادن و درط مطلاب در داناشمماوزان دبیرساتان پرداختاه یاد .گاروه
مزمایشی با استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی مموزش دیدند .یافتهها حاکی از من باود
که یملکرد گروه مزمایشی بیش از حد متوسا و بهتر از یملکرد گروه گواه بود ).(Elliot, 2010
الماالفی ( )Almekhlafi, 2006نیز به بررسی تیثیر یادگیری زبان به کمک رایانه بر پیشارفت
تحصیلی و انگیزش دانشمموزان دبستانی در درس زبان انگلیسی به ینوان زبان خارجی در اماارات
متحده یربی پرداخت .در این تحقیق ،دانشمموزان در دو گروه مزمایش و کنترل قرار گرفتند کاه
گروه کنترل بدون استفاده از رایانه و گروه مزمایش با استفاده از رایانه به یاادگیری زباان انگلیسای
پرداختند .نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معنادار میان این دو گروه و به سود گروه مزماایش باوده
است.
نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که بین سواد فناوری اطالیات و ارتباطات باا پیشارفت تحصایلی
دانشمموزان پایه پنجم یهر تهران رابطاه مثبات و معناادار وجاود دارد .باه یباارتی ،هار چاه ساواد
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فناوری اطالیات و ارتباطات معلمان بیشتر باید ،پیشرفت تحصایلی داناشمماوزان بیشاتر ماییاود
) .(Shariatmadari & Aghajani, 2015بررسی تیثیر نارمافازار بار یاادگیری و یاادداری دروس
کار و فناوری و یلوم تجربی دانشمموزان پایه یشم ابتادایی یهرساتان ناور نیاز حااکی از تفااوت
معنیداری بین مموزش از طریق نرمافزار و مموزش به روش سانتی باود ( .)Roody, 2013بررسای
اثرباشی نرمافزار مموزیی درس یلوم تجربی بر یادگیری و یادداری داناشمماوزان کاالس پانجم
ابتدایی ناحیه یک ساری نشان داد کاه اساتفاده از نارمافازار مموزیای موجاب افازایش یاادگیری و
یادداری در دانشمموزان مییود؛ اماا ،در تایثیر نارمافازار بار یاادگیری و یاادداری باین دختاران و
پسران تفاوت معناداری مالحظه نشده است (.)Homaee, 2013
صالح ( )Saleh, 2013در بررسی یوامل مرتبا باا پاذیرش سیساتمهاای مماوزش الکترونیاک
معلمان پایه یشم ابتدایی یهرستان گرگان ،به این نتیجه رسید که مهارتهاای فنااوری اطالیاات و
انگیزش دارای رابطه مثبت و معنادار و اضطراش و نگرانی از بهکارگیری این سیستمها رابطاه منفای
و معنیداری با پذیرش سیستمهای مموزش الکترونیک دارد.
ستاری و همکاران ( )Sattari et al., 2012در تحقیقی به بررسی رابطه میزان مینایی و کاربرد
فنااوری اطالیااات و ارتباطااات بااا پیشاارفت تحصاایلی دانااشممااوزان مقطااع متوسااطه یااهر هااریس
پرداختند .تجزیه و تحلیل دادههای جماع موری یاده نشاان داد کاه باین میازان میانایی باا فنااوری
اطالیات و ارتباطات و استفاده از من با پیشرفت تحصیلی دانشمموزان همبستگی وجود دارد.
نتایج پژوهشهای انجام یده ،رابطاه معناادار باین نگارش معلماان نسابت باه کااربرد فنااوریهاای
مموزیی و پیشرفت تحصیلی داناشمماوزان را نشاان مایدهاد .باا توجاه باه ماوارد مطارح یاده و
همچنین ،ضرورت تحقیق موضوع مورد بررسی ،پژوهشگر به دنبال پاسخ این سارال اسات کاه میاا

رابطهای بین استفاده از محتوای الکترونیکای و فنااوری مموزیای باا یاادگیری داناشمماوزان یاهر
المرد وجود دارد؟ بر این اساس ،فرضیه های پژوهش به قرار زیر است:
فرضیه اصلی پژوهش :بین نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری مموزیای
با یادگیری دانشمموزان رابطه وجود دارد.
فرضييیه و ژه اول :بااین تساالا معلمااان در خصااوه بااهکااارگیری فناااوری در تاادریس بااا یااادگیری
دانشمموزان رابطه وجود دارد.

 /32فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 291

فرضیه و ژه دوم :بین تدریس بر اساس محتوای الکترونیک با یاادگیری داناشمماوزان رابطاه وجاود
دارد.
فرضیه و ژه سوم :بین مموزش مبتنی بر وش با یادگیری دانشمموزان رابطه وجود دارد.
فرضیه و ژه چهارم :بین تنوع رسانههای مموزیی در تدریس با یادگیری داناشمماوزان رابطاه وجاود
دارد.
روش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ جمعموری دادههای مورد نیاز همبستگی مایبایاد.
قلمرو مکانی تحقیق ،مادارس یاهر المارد باوده و قلمارو زماانی تحقیاق ساال تحصایلی 5961-69
میباید .جامعه مماری پژوهش ،یامل کلیه معلمان مدارس یهر المارد باه تعاداد  145نفار باود .باا
توجه به گستردگی جامعه در این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای و با در نظار گارفتن
جنسیت ،مقطع تحصیلی ،تحصیالت و احتساش حجم نمونه از طریاق جادول کرجسای و مورگاان،
 511معلم به ینوان نمونه انتااش یدند .ویژگیهای جمعیت یناختی نمونه مورد مطالعه در جادول
 5نشان داده یده است.
جدول  .توزيع فراواني و درصدی نمونه مورد مطالعه

متغير
مقطع

جنسیت

درصد

تحصيالت

فراواني

درصد

مقطع

فراواني

دیپلم

4

1/9

ابتدایی

56

11

91

19

متوسطه اول

45

15

فوق دیپلم

55

10/5

متوسطه دوم

91

15

لیسانس

99

19/5

زن

55

49/5

فوق لیسانس

مرد

15

10/9

و باالتر

در ایاان پااژوهش ،از دو پرسااشنامااه کاااربرد فاانموری و محتااوای الکترونیکاای توسااا معلمااان و
پرسشنامه یادگیری دانشمموزان بر اساس مقیاس لیکرت استفاده یده است.
بر اساس هر کدام از مرلفههاای تحقیاق ،ساراالت پرساشناماه نگارش معلماان نسابت باه کااربرد
فناوری و محتوای الکترونیکی در فرمیند یادگیری در ابعاد تنوع رسانههاای مموزیای در تادریس،
تاادریس باار اساااس محتااوای الکترونیااک ،ممااوزش مبتناای باار وش ،تساالا معلمااان در خصااوه

رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای … 39/

بهکارگیری فناوری در تدریس ،و نگرش معلمان نسبت به کاربرد فنااوری مموزیای تهیاه گردیاد.
پس از نظرخواهی از متاصصاان و ویارایش کلای و انتاااش ساراالتی کاه بیشاترین همااهنگی باا
مرلفههای تحقیق را دایت ،پرسشنامه نهاایی تادوین یاد .پرساشناماه نگارش معلماان نسابت باه
کاربرد فناوری و محتوای الکترونیکی و یادگیری یامل  91سرال بر اساس اهاداف تحقیاق باه ایان
یرح تدوین یده است :تنوع رسانههای مموزیی در تدریس با  4گویه ،تدریس بر اساس محتاوای
الکترونیکی با  1گویه ،مموزش مبتنی بر وش با  4گویاه ،تسالا معلماان در خصاوه باهکاارگیری
فناوری در تدریس با  1گویاه ،نگارش معلماان نسابت باه کااربرد فنااوری مموزیای باا  4گویاه و
یادگیری با  50گویه.
همچنین ،از پرسشنامه یادگیری در این پژوهش بهره گرفته یاد .در پرساشناماههاای پاژوهش از
مقیاس لیکرت (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسا ،کم و خیلیکم) استفاده گردید.
جهت تعیین روایی محتوایی و صوری پرسش نامه از متاصصان نظرخواهی گردید و پاس از تیییاد
روایی ،پرسشنامه به اجرا گذایته ید .جهت سنجش پایایی پرسشناماه ،ضاریب ملفاای کرونباا
محاسبه ید .بر این اساس ،از طریق ملفای کرونبا برای پرسشنامه نگرش معلمان نسبت به کاربرد
فاانموری و محتااوای الکترونیکاای  0/195و باارای پرسااشنامااه یااادگیری  0/605باارمورد گردیااد.
ضرایب حاصل از مزمون ملفای کرونبا نشان میدهد که سراالت پرسشنامه ،در راستای اهاداف
و موضوع پژوهش میباید.
داده های به دست ممده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار مماری  ،SPSSتجزیه و تحلیل یدند .با
استفاده از روشهای مماار استنباطی یامل مزمون همبستگی پیرساون و مزماون فریادمن ،دادههاای
به دست ممده از سراالت پرسشنامههای پژوهش تجزیه و تحلیل یده و به فرضیات تحقیاق پاساخ
داده ید.
افتهها

یافتههای توصیفی مرتبا با متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر در جدول  1ارایه یده است.
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جدول  .3نتايج توصيفي مربوط به متغيرهای پژوهش

انحراف

متغير

ميانگين

تسلا معلمان در بهکارگیری فناوری در تدریس

4/06

0/91

تدریس بر اساس محتوای الکترونیک

4/10

0/11

4

مموزش مبتنی بر وش

9/91

0/19

9

9

تنوع رسانههای مموزیی

9/90

0/15

4

4

5

نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری مموزیی

9/11

0/94

4

4

5

1

یادگیری

9/56

0/14

4

4

5

1

معيار

کمينه

بيشينه

ميانه مد
4

4

5

1

4

5

1

5

1
1

به منظور بررسی فرضیههای پژوهش ،از مزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده ید که دادههاای
مربوطه در جدول  9ممده است.
جدول  .2ضريب همبستگي بين کاربرد فناوری آموزشي و محتوای الكترونيكي توسط معلمان با يادگيری
دانشآموزان

متغيرهای مورد بررسي

ضريب همبستگي

P-value

نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری مموزیی

0/159

0/005

تسلا معلمان در بهکارگیری فنموری در تدریس و یادگیری

0/155

0/001

تدریس بر اساس محتوای الکترونیک و یادگیری

0/541

0/005

مموزش مبتنی بر وش و یادگیری

0/561

0/000

تنوع رسانه های مموزیی و یادگیری

0/119

0/000

فرضیه اصلی تحقیق :بین نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری مموزیی باا
یادگیری دانشمموزان رابطه وجود دارد.
از من جا که مقدار  P-valueدر جدول  9در رابطه باا فرضایه اصالی پاژوهش کمتار از  0/05باوده
است؛ لذا ،میتوان چنین استنباط کرد که بین نگرش معلمان نسبت باه کااربرد فنااوری مموزیای و
محتوای الکترونیکی با یادگیری دانشمموزان رابطه معناداری وجاود دارد .ضاریب همبساتگی ایان

رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای … 2 /

مرلفه مثبت و برابر  0/159میباید .این نتیجاه بادین معنای اسات کاه رابطاه باین دو متغیار مساتقیم
میباید.
فرضیه و ژه اول تحقیق :بین تسلا معلمان در بهکاارگیری فنااوری در تادریس و اساتفاده از محتاوای
الکترونیکی با یادگیری دانشمموزان رابطه وجود دارد.
از من جا که مقدار  P-valueدر جدول  9در رابطه با فرضیه اول پژوهش کمتر از  0/05بوده است؛
لذا ،می توان چناین اساتنباط کارد کاه باین تسالا معلماان در باهکاارگیری فنااوری در تادریس باا
یادگیری دانشمموزان رابطاه معنااداری وجاود دارد .ضاریب همبساتگی ایان مرلفاه مثبات و برابار
 0/155میباید .این نتیجه بدین معنی است که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید.
فرضیه و ژه دوم تحقیق :بین تدریس بر اساس محتاوای الکترونیاک و یاادگیری داناشمماوزان رابطاه
وجود دارد.
از من جا که مقادار  P-valueدر جادول  9در رابطاه باا فرضایه دوم پاژوهش کمتار از  0/05باوده
است؛ لذا ،می توان چنین استنباط کرد که بین تدریس بر اسااس محتاوای الکترونیاک باا یاادگیری
دانااشممااوزان رابطااه معناااداری وجااود دارد .ضااریب همبسااتگی ایاان مرلفااه مثباات و براباار 0/541
میباید .این نتیجه بدین معنی است که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید.
فرضیه و ژه سوم تحقیق :بین مموزش مبتنی بر وش و یادگیری دانشمموزان رابطه وجود دارد.
از من جا که مقدار  P-valueدر جادول  9در رابطاه باا فرضایه ساوم پاژوهش کمتار از  0/05باوده
است؛ لذا ،میتوان چنین استنباط کرد که بین مموزش مبتنی بر وش با یادگیری دانشمموزان رابطاه
معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی این مرلفه مثبت و برابر  0/561مایبایاد .ایان نتیجاه بادین
معنی است که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید.
فرضیه و ژه چهارم تحقیق :بین تنوع رسانههای مموزیی و تدریس و یادگیری دانشمموزان یهر المرد
رابطه معناداری وجود دارد.
از من جا که مقدار  P-valueدر جدول  9در رابطه با فرضایه چهاارم پاژوهش کمتار از  0/05باوده
است؛ لذا ،میتوان چنین استنباط کرد که بین تنوع رسانههای مموزیای و یاادگیری داناشمماوزان
رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی این مرلفه مثبت و برابار  0/119مایبایاد .ایان نتیجاه
بدین معنی اسات کاه رابطاه باین دو متغیار مساتقیم مایبایاد؛ یعنای ،انتظاار مایرود کاه تناوع در
بهکارگیری رسانههای مموزیی ،یادگیری دانشمموزان را در پی دایته باید.
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جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بين نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری آموزشي و محتوای
الكترونيكي با يادگيری دانشآموزان

متغيرها

β

مقدار ثابت

0/691

β

t

P-value

1/555

0/000

0/051

0/019

0/915

0/519

0/119

0/154

4/011

0/000

مموزش مبتنی بر وش 0/016

0/556

5/415

0/515

0/996

0/459

9/599

0/000

تسلا در بهکارگیری
فناوری
تدریس محتوای
الکترونیک
تنوع رسانههای
مموزیی

(استاندارد)

R

R2

آزمون معناداری
رگرسيون
F

14/101 0/965 0/191

P-value

0/000

با توجه به مقدار  Fو  P-valueمربوط به فرضیه اصلی تحقیق باه من کاه کمتار از  0/05مایبایاد،
میتوان نتیجه گرفات کاه رگرسایون در ساطح  0/05معناادار باوده و متغیرهاای پایشباین؛ یعنای،
مرلفههای نگارش معلماان نسابت باه کااربرد فانموری در تادریس مایتوانناد متغیار یاادگیری را
همچنین ،مقادار ضاریب همبساتگی چندگاناه برابار  0/191و ضاریب تعیاین برابار
پیشبینی کنند .
 0/965به دست ممده است که بیانگر این مطلب است که متغیر کاربرد فنموری در کل مایتوانناد
 96/5درصد از تغییرات مربوط به متغیر یاادگیری را تبیاین کنناد .تحلیال رگرسایون نشاان داد کاه
نگرش معلمان نسبت به به کارگیری محتوای الکترونیکی و فناوری مموزیی پیشبینیکنناده مثبات
یادگیری دانشمموزان است.

رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای … 22/

جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون تسلط معمان در بهکارگيری محتوای الكترونيكي و فناوری آموزشي در
تدريس و يادگيری دانشآموزان

متغيرها
تسلا در بهکارگیری فناوری
با یادگیری
تدریس بر اساس محتوای
الکترونیک با یادگیری
مموزش مبتنی بر وش
با یادگیری
تنوع رسانههای مموزیی
با یادگیری

β

β

آزمون معناداری
R

R2

رگرسيون

(استاندارد)

t

P-value

5/145

0/161

1/990

0/000

16/165 0/914 0/161

5/410

0/519

5/651

0/000

0/000 594/455 0/119 0/519

5/955

0/511

6/946

0/000

0/000 596/155 0/195 0/511

5/459

0/551

6/996

0/000

0/000 116/951 0/901 0/551

F

Pvalue

0/000

با توجه به مقدار  Fو  P-valueمربوط به فرضیه اول تحقیق که کمتار از  0/01مایبایاد ،مایتاوان
استنباط نمود که رگرسیون در سطح  0/01معناادار مایبایاد .مقادار ضاریب تعیاین نیاز حاصال از
مزمون برابر  0/914به دست ممده است و این ضاریب تعیاین نشاان از من دارد کاه  91/4درصاد از
تغییرات مربوط به یادگیری دانشمموزان بر اساس تسلا معلمان در بهکارگیری فنموری اطالیات
تبیین یده است .ضریب همبستگی حاصل از مزمون مثبت و برابر  0/161میباید .این نتیجاه بادین
معنی میباید که رابطه موجود بین این متغیرها مستقیم میباید؛ یعنی ،تسلا معلمان بهره گارفتن از
فنموری اطالیات در تدریس ،یادگیری دانشمموزان را در پای دارد .بناابراین ،رابطاه فاوق تیییاد
یده و تسلا معمان نسبت در بهکارگیری فنموری در تدریس بر یادگیری مرثر است.
با توجه به مقدار  Fو  P-valueمربوط به فرضیه دوم تحقیق که کمتار از  0/01مایبایاد ،مایتاوان
استنباط نمود که رگرسیون در سطح  0/01معناادار مایبایاد .مقادار ضاریب تعیاین نیاز حاصال از
مزمون برابر  0/119به دست ممده است و این ضاریب تعیاین نشاان از من دارد کاه  11/4درصاد از
تغییرات مربوط به یادگیری دانشمموزان بر اساس تادریس بار اسااس محتاوای الکترونیاک تبیاین
یده است .ضریب همبستگی حاصل از مزمون مثبت و برابر  0/519میباید .این نتیجه بادین معنای
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میباید که رابطه موجود باین ایان متغیرهاا مساتقیم مایبایاد؛ یعنای ،تادریس بار اسااس محتاوای
الکترونیک ،یادگیری دانشمموزان را در پی دارد .بنابراین ،رابطاه فاوق تیییاد یاده و تادریس بار
اساس محتوای الکترونیک بر یادگیری دانشمموزان مرثر است.
با توجه به مقدار  Fو  P-valueمربوط به فرضیه سوم تحقیق کاه کمتار از  0/01مایبایاد ،مایتاوان
استنباط نمود که رگرسیون در سطح  0/01معنادار میباید .مقدار ضریب تعیین نیز حاصل از مزمون
برابر  0/195به دست ممده است و این ضریب تعیین نشاان از من دارد کاه  19/5درصاد از تغییارات
مربوط به یادگیری دانشمموزان بر اساس مموزش مبتنی بر وش تبیین یده است .ضاریب همبساتگی
حاصل از مزمون مثبت و برابر  0/511میباید .این نتیجه بدین معنی میباید کاه رابطاه موجاود باین
این متغیرها مستقیم میباید؛ یعنی ،مموزش مبتنای بار وش ،یاادگیری داناشمماوزان را در پای دارد.
بنابراین رابطه فوق تییید یده و مموزش مبتنی بر وش بر یادگیری دانشمموزان مرثر است.
با توجه به مقدار  Fو  P-valueمربوط به فرضیه چهارم تحقیق که کمتر از  0/01میباید ،مایتاوان
استنباط نمود که رگرسیون در سطح  0/01معناادار مایبایاد .مقادار ضاریب تعیاین نیاز حاصال از
مزمون برابر  0/901به دست ممده است و این ضاریب تعیاین نشاان از من دارد کاه  90/1درصاد از
تغییرات مربوط به یادگیری دانشمموزان بر اسااس تناوع رساانههاای مموزیای تبیاین یاده اسات.
ضریب همبستگی حاصل از مزمون مثبت و برابر  0/551میباید .این نتیجه بدین معنی میباید کاه
رابطه موجود بین این متغیرها مستقیم میباید؛ یعنی ،تنوع در بهکاارگیری رساانههاای مموزیای در
تدریس ،یادگیری دانشمموزان را در پی دارد .بنابراین ،رابطه فوق تیییاد یاده و تناوع رساانههاای
مموزیی بر یادگیری دانشمموزان مرثر است.
برای مقایسه میانگین رتبه مرلفهها از مزمون فریدمن استفاده یده است (جدول .)9
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جدول  .1نتايج آزمون فريدمن برای مقايسه ميانگين رتبه برای عناصر محتوای الكترونيكي ،فناوری آموزشي و
يادگيری

مؤلفهها

ميانگين
رتبه

تدریس بر اساس محتوای الکترونیک

9/04

تسلا معلمان در بهکارگیری فناوری در تدریس

9/05

مموزش مبتنی بر وش

1/01

تنوع رسانههای مموزیی

5/69

تعداد

901

درجه
آزادی

9

Chisquare

504/640

Pvalue

0/000

مالحظه مییود که مقدار  P-valueکوچکتر از  0/01به دسات مماده اسات .بناابراین ،مایتاوان
نتیجه گرفت که بین میانگین رتبه متغیرهای مورد بررسای تفااوت معنااداری وجاود دارد .کمتارین
مقدار میانگین رتبه ،مربوط به تنوع رسانههای مموزیی اسات کاه  1/09باه دسات مماد و بیشاترین
مقدار میانگین رتبه نیز مربوط به تدریس بر اسااس محتاوای الکترونیاک مایبایاد کاه برابار 1/61
حاصل یده است.
بحث و نتیجهگیري

در بسیاری از کشورها بهکارگیری فناوری اطالیات و ارتباطات در نظام مموزیی به منظور ارتقاای
کیفیت روشهای یاددهی و یادگیری ماورد توجاه خااه قارار گرفتاه اسات (Niazazari et al.,

) .2012نفیسی ( )Nafisi, 2003در پاسخ به اینکه فناوری اطالیات ،استعداد انجام چاه کارهاایی
در مموزش و پرورش را داراست ،چنین اظهار میکند که تسهیل دستیابی همگاان باه فرصاتهاای
یادگیری با کیفیت خوش و به بهای مناسب ،از میان بردایته یادن محادودیتهاای نایای از زماان
یادگیری ،طول یادگیری ،مکان یادگیری ،فاصله میان فراگیر و مناابع یاادگیری از جملاه معلام ،باه
کمک فناوری اطالیات و ارتباطات امکان ارایه مموزش فراگیر محور در طول حیات فرد با هزیناه
کمتر ،سریت بیشتر وکیفیت مطلوشتر متناسب با نیازها و تواناییهای فرد فراهم مییود.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد کاه باین اساتفاده معلماان از فنااوری مموزیای و محتاوای
الکترونیکی با یادگیری دانشمموزان رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد .بررسی نتایج نشان از من
دارد که بهکارگیری رسانههای جدید مموزیی در یادگیری مفاهیم توسا دانشمماوزان در دروس

 /21فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 291

ماتلف مارثر اسات و باا اساتفاده از ابزارهاای جدیاد هامچاون دیتااپرویکتور ،تاابلو الکترونیاک،
دانشمموزان با یرایا یادگیری در حاین مماوزش هماهناگ مایگردناد و فرصات بهارهگیاری از
محتوای مموزیی برای دانشمموزان فراهم میگردد .نتایج حاصل از این تحقیق باا نتاایج پاژوهش
یااریعتمداری و مقاجااانی ) ،(Shariatmadari & Aghajani, 2015رودی (،)Roody, 2013
ساتاری و همکااران ( ،)Sattari et al., 2012دریااکوال و همکااران )،(Derykulu et al., 2012
الیوت ( )Elliot, 2010همسو میباید .محققان در پژوهشهای همسو باه ایان نتیجاه رسایدند کاه
ابزار و رسانهها ی مموزیی یکای از لاوازم فرمیناد یاادگیری اسات و بار یماق و وساعت یاادگیری
میافزاید و به توانایی یادگیری دانشمموزان ارتقاء میباشد و باا بهارهگیاری از فنااوری مموزیای
یادگیری افزایش مییابد.
بررسی فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین تسلا معلمان در بهکارگیری فناوری در تادریس باا
یادگیری دانشمموزان رابطه معنااداری وجاود دارد .بادین معنای کاه رابطاه باین دو متغیار مساتقیم
میباید؛ یعنی ،انتظاار مایرود کاه توساعه تسالا معلماان در باهکاارگیری فانموری در تادریس،
یادگیری دانشمموزان را در پی دایته باید .بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که تسلا معلماان در
بهکارگیری رسانههای مموزیی در مموزش دروس برای دانشمموزان ایجاد انگیازه نماوده و معلام
را در مموزش این درس یاری میدهد .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج پاژوهش یاریعتمداری و
مقاجاانی ( ،)Shariatmadari & Aghajani, 2015صاالح ( ،)Saleh, 2013رودی (Roody,

) ،2013همائی ( ،)Homaee, 2013دریاکوال و همکاران ( )Derykulu et al., 2012و الماالفی
( )Almekhlafi, 2006همسو میبایاد .باه طاوری کاه وقتای در مماوزش از تکنولاویی و رساانه
استفاده میگردد و معلم با تسلا کامل به اساتفاده از ایان ابازار تکنولاویی دسات مایزناد ،طبیعتاا
فراگیر بعد از مشاهده ،مفاهیم را بهتر درط خواهد کرد ،نسبت به زمانی که در یک کاالس سانتی
فقا به گفتههای معلم گوش میدهاد .داناش ،نگارش ،و مهاارت در کااربرد فنااوری مموزیای و
محتوای الکترونیکی منجر به استفاده بهینه از من مییود و فرایند یادگیری را تسهیل میباشد.
بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان داد که بین تدریس بر اساس محتوای الکترونیاک باا یاادگیری
دانشمموزان رابطه معناداری وجود دارد .بدین معنی که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید؛ یعنای،
انتظار میرود که تدریس بر اساس محتوای الکترونیک ،یاادگیری داناشمماوزان را در پای دایاته
باید .تنوع و تعدد راههای مموزش و بهکارگیری ابزار و محتوای الکترونیک به گوناهای اسات کاه
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معلمان میتوانند فعالیتهایی را برگزینند که با نیازها ،یالیق و استعدادهای دانشمماوزان مطابقات
دایته بایند .بررسی نتایج نشان میدهد کاه اساتفاده از محتاوای الکترونیاک در مماوزش در ریاد
یادگیری دانشمموزان تیثیر دارد و استفاده از چندرسانهایها و بهرهگرفتن از محتاوای الکترونیاک
باید پویایی و فعال یدن یادگیری دانشمموزان میگردد .بهکارگیری رسانه در مموزش به توسعه
کیفیت فنی در مموزش و یادگیری فراگیران کمک مینماید .نتایج حاصل از ایان تحقیاق باا نتاایج
پاژوهش یاریعتمداری و مقاجاانی ( ،)Shariatmadari & Aghajani, 2015رودی (Roody,

هامساو
) ،2013ستاری و همکااران ( )Sattari et al., 2012و الماالفای ( )Almekhlafi, 2006
میباید .محققان در پژوهشهای هم سو به این نتیجه رسیدند کاه رساانههاای مموزیای و محتاوای
الکترونیک ،امکانات در دسترس معلمان را افزایش مایدهاد و زمیناه توساعه یاادگیری و پیشارفت
تحصیلی دانشمموزان فراهم میگردد.
بررسی فرضیه سوم تحقیق نشان داد که بین مموزش مبتنای بار وش باا یاادگیری داناشمماوزان
رابطه معناداری وجود دارد .بدین معنی که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید؛ یعنی ،انتظار مایرود
که انجام مموزش مبتنی بر وش ،یادگیری دانشمماوزان را در پای دایاته بایاد .بررسای نتاایج ایان
تحقیق نشاان داد کاه باهکاارگیری وش باه یناوان رساانه مموزیای در فرمیناد مماوزش دروس در
برانگیاتن حس کنجکاوی دانشمموزان مرثر است و باید ایجاد روحیه پرسشگاری و سارال در
وهن دانشمموزان مایگاردد .هام چناین ،اساتفاده از رساانه در مماوزش ایان درس زمیناه تحقیاق،
جستوجوگری و یادگیری را در دانشمموزان ایجاد ماینمایاد ،باه طاوری کاه داناشمماوزان باه
کسب تجربههای دست اول نایال یاوند و پاساخگاوی ساراالت متفااوت در دروس بایاند .نتاایج
حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش صاالح ( ،)Saleh, 2013رودی ( ،)Roody, 2013ساتاری و
همکااران ( ،)Sattari et al., 2012دریااکوال و همکااران ) ،(Derykulu et al., 2012الیاوت
همسو میباید .محققان به این نتیجه رسایدند
( )Elliot, 2010و الماالفی ( )Almekhlafi, 2006
که مموزش مبتنی بر وش موجب ایجاد انگیزه در فراگیاران ماییاود و زمیناه یاادگیری و پیشارفت
تحصیلی را فراهم میکند.
بررسی فرضیه چهارم تحقیق نشان داد ،بین تنوع رسانههای مموزیی با یاادگیری داناشمماوزان
رابطه معناداری وجود دارد .بدین معنی که رابطه بین دو متغیر مستقیم میباید؛ یعنی ،انتظار مایرود
که تنوع در بهکارگیری رسانههای مموزیی ،یادگیری دانشمموزان را در پی دایاته بایاد .بررسای
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نتایج این تحقیق نشان داد که بهکارگیری رسانههای مموزیی در یکل گسترده و متفاوت در ریاد
یادگیری دانشمموزان مرثر اسات و در مماوزش ،تادریس و ارزیایابی و باه صاوت کلای فرمیناد
یادگیری اثرگذار است .نتاایج حاصال از ایان تحقیاق باا نتاایج پاژوهش یاریعتمداری و مقاجاانی
( ،)Shariatmadari & Aghajani, 2015رودی ( ،)Roody, 2013هماائی (،)Homaee, 2013
دریااکوال و همکااران ( )Derykulu et al., 2012و الماالفای ( )Almekhlafi, 2006هامساو
میباید .محققان به این نتیجه رسیدند که ایجاد تنوع در بهکارگیری رساانههاای مموزیای افازایش
خالقیت دانشمموزان را در پی دارد و در افزایش یادگیری و درصد قبولی مرثر است.
با توجه به یافتاه هاای حاصال از تحقیاق حاضار ،در اداماه پیشانهادهایی جهات برناماهریازان نظاام
مموزیی ارایه میگردد:
 با توجه به نتایج تحقیق نیاز فراگیران به کساب تجرباه دسات اول و تایثیر در یاادگیری مناان،
پیشنهاد میگردد که در ضمن تدریس ،از وسایل کمک مموزیی روزمماد و جدیاد اساتفاده
یود و این وسایل به صورتی مورد استفاده قرار گیرند که داناشمماوزان بتوانناد ،باه صاورت
کامل با من درگیر بایند و در ضمن مموزش و فرمیند یادگیری از من استفاده نمایند.
کالس های مموزیای و ضامن خادمت بارای تسالا دبیاران در باهکاارگیری وساایل کماک


مموزیی برگزار یود تا دبیران بتوانند با چگونگی استفاده از رسانههای جدید مموزیای میانا
گردند و در طول فرمیند تدریس و مموزش از این رسانهها بهره بگیرند.
 بهکاارگیری رساانه هاای مموزیای باا توجاه باه محتاوای دروس و نیااز و ایاتیاق فراگیاران و
همچنین ،با تنوع مناسب همراه باید.
 زمینههای ورود فناوری اطالیاتی به مدرسه که سبب خلق زمیناههاای جدیاد اجتماایی بارای
یادگیری دانشمموزان مییود ،فراهم گردد.
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