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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي

 1396 تابستان،دهمشماره،سال سوم

و ميزان استفئبين نگرش به فناوري آموزشي ويدي بررسي رابطه اده وپروژكتور

و بويراحمد  ازآن از منظر معلمان استان كهگيلويه

2محمدحسين ابتكاري،1سيروس احمدي

 چكيده
داراي كاركردهـاي متعـددي، وپروژكتور به دليل فع ال نمـودن حـواس مختلـفئآموزشي ويد فناوري

 بررسـي،ّ است اما ميزان استفاده از آن در بين معل مان در سطح مطلـوبي نيسـت. هـدف پـژوهش حاضـر 
و شناختيـ نگرش بهـ احساسي پيمايشي،پروژكتور است. روش تحقيقويدئوآموزشي فناوريَ معل مان
كه،َ معل مان سه شهر ياسوج،ي آماريو جامعه و گچساران است از 304دهدشت نفر بـه عنـوان نمونـه

و با استفاده از روش نمونه 56 متيا طبقهيتصادفيريگ مدرسه غير وابسته انتخاب شدند. جهت سنجش
پروژكتور اسـتفاده ويـدئو گويان خواسته شد پاسخ دهند آيا در سال تحصيلي جاري از دستگاه از پاسخ
به كرده و جهت سنجش نگرش ي محقق ساخته استفاده گرديد پروژكتور از پرسشنامهويدئواند يا خير؟

و به روش آلفا كرانباخ تعيين،اي كه به روش اعتبار سازه برتعيين اعتبار هاي اساس يافته پايايي گرديد.
از،توصيفي و فقـط ويـدئو ميزان اسـتفاده َ درصـد معل مـان از ايـن1/39پروژكتور در حـد پـاييني اسـت

پروژكتـور ويـدئو نگـرش شـناختي بـه،اند. آزمون رگرسيون لجستيك نشـان داد دستگاه استفاده كرده
از رابطه و قـادر اسـت پروژكتويـدئوي معناداري با نسبت شانس اسـتفاده را واريـانسآن15/0ور دارد

از تبيين نمايد. نتيجه آموزشـي فنـاوري گيري مقاله حاضر ايـن اسـت كـه در راسـتاي افـزايش اسـتفاده
،نگرش شـناختي آنـان،آموزشي به ويژه فناوريَ ابتدا نگرش معل مان به اين،پروژكتور الزم استويدئو

 تغيير يابد.

ّ معل مان.،روژكتورپويدئو،نگرش:ها كليدواژه

 ايران.، دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه ياسوج1
و علوم انساني، گروه علوم اجتماعي، دكتراي جامعه شناسي2 نويسـنده، ايـران، دانشگاه ياسوج، دانشكده ادبيات

 mh.ebtekari@yahoo.com، مسئول
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 مقدمه

دليهاي آموزش فناوري مـ،آمـوزانـل فع ال كـردن حـواس مختلـف دانـش يـ بـه شـونديباعـث

بيفراگ بيران با سرعت و عملكـرد بهتـر و احسـاس رضـايشـتر بياموزنـد دريشـتريت از حضـور

ويليم( كالس درس داشته باشند ا).1،2002بارنز كن دليـ بـه طر،ليـن قيـ توجـه بـه آمـوزش از

و نظـاميل كمك آموزشيوسا ي شـرفتهيپيهـا بـه صـورت گسـترده مـورد توجـه قـرار گرفتـه

و پرورش بيميسع،آموزش نـد آمـوزشيدر فرآيهـاي آموزشـ اوريشـتر از فنـيكنند هر چـه

و نقش آن طريريادگيـويبـر سـخنرانيمبتنيرا در كنار آموزش سنت استفاده ،ييق شـنوا يـ از

شـنيداري متحـركـ هاي آموزشي كه در رديف وسايل ديـداري وريت بخشند. يكي از فنايتقو

مي طبقه آموزشي قادر است فناورياين).1380، اميرتيموري( پروژكتور استويدئو،شود بندي

بر،افزارهاي ديجيتال لپ تاپ يا ساير سخت، از طريق اتص ال به كامپيوتر روي تصاوير يا فيلم را

ويژگـي اساسـي ايـن).2،1996ويـزر( يا پرده نمايش بگذارداي بزرگ مانند يك ديوار صفحه

اين است كـه،آموزشي كه به طور گسترده مورد استقبال موسسات آموزشي قرار گرفته فناوري

مي،براي تمام دروس قابل استفاده است. با استفاده از اين فناوري آموزشي توانـد از طريـقّ معلم

و غيره،تصاوير،اساليد وو مباحث را در كنار شيوه مطالب،فيلم ي سنتي سـخنراني ارائـه دهـد

ا فرآيند يادگيري دانش بهچه ران اگريآموزان را ارتقاء بخشد. در يهـاي آموزشـ فناوريتوجه

و پرورش هزينه مدت و وزارت آموزش و هاست مورد توجه قرار گرفته ه  ـ هـاي سـنگيني در تهي

در فنـاوري امـا ميـزان اسـتفاده از هاي آموزشـي انجـام داده اسـت فناوريتامين هـاي آموزشـي

،و آتشــكي؛ ثمـر 1388،يآبـادي؛ علــ1382، جعفرنـژاد( سـتينيس در سـطح مطلــوبيتـدر 

ب)1388 ميشتر ترجيّو معل مان ييبر شنوايمبتنيريادگيويسخنرانيسنتيها دهند از روشيح

ا و پرورش به عنوان بزريبرا،تين وضعياستفاده كنند. كشورين سازمان آموزشيگترآموزش

و پرورش در هر جامعهيادهيپد ويتواند به وظـايميدر صورت،نگران كننده است.آموزش ف

هريريادگيوياددهينديابد كه فرآيخود دستيها رسالت ب را د. بـا يـ شـتر ثمـربخش نمايچه

1 Milliken & Barnes 
2 Weiser 



و ميزان استفاده ازآن از منظر بررسي رابطه  83...ي بين نگرش به فناوري آموزشي ويدئوپروژكتور

/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

ا طريريادگيـ درصد75نكه حدوديتوجه به وينخاقـا(رديـگيق مشـاهده صـورت مـ يـ از زاده

و پرورش به حـدي اسـت اهميت به كارگيري فناوري).1388،يشكراله هاي نوين در آموزش

 فرآينـد ارتقاي كيفيت« نيز17بند سند تحول بنيادين بر آن تأكيد شده است. در هدف8كه در 

و تكيه بر استفاده هوشمندانه از فنـاوري و تربيت با تأكيد تمـورد تأكيـد اسـ»هـاي نـوين تعليم

).81: 1395،و همكارانييطال(

اييدر تب ازيل چندانيّ كه چرا معل مان تمانين ،س ندارنـديدر تـدريآموزشـ فنـاوري به اسـتفاده

ز)،1،2000وياميت(يهاي آموزش فناوريل مهمي همچون كمبوديدال آمـوزان اد دانـش يـ تراكم

و(يهـاي آموزشـيفنـاورّو تسلط معل مـان بـهييعدم آشنا)،1999،تاكريو( در كالس كونـدا

مد)2،2000بروكس انـد. مورد توجه قـرار گرفتـه)1998،و همكاران3ايگباريا(ت مدرسهيريو

آنّ اما همچنين پيوند نزديكي بين نگرش معل مان به فناوري و ميـزان اسـتفاده از هـا هاي آموزشي

و واكريپ( در تدريس وجود دارد در معلمـان نسـبت هاي مثبـت ايجاد نگرش).4،2005نسوپاپ

ــاربرد آن در  و ك ــعه و توس ــي ــوژي آموزش ــه تكنول ــدب ــاددهي فرآين ــثـ ي ــادگيري از مباح ي

و همكاران( برانگيز مطالعات تربيتي معاصر است چالش هاي منفي نگرش).100: 1395،سعيدي

و محتواي آن براي،موجب پنهان ماندن ماهيت،هاي نوين آموزشيو ناصواب از فناوري فلسفه

و پرورش كشور ما شده است بسياري از دست و همكـاران( اندركاران آموزش : 1390،ذاكري

160.(

،هـا كـنش،اءياشـ،هـادهيـا،نسبت به موضـوعاتيا منفيمثبتيابيعبارت است از ارز،نگرش

و گروه و همكارانيكاس(ها اشخاص بر)203: 2011،ن كيـ،يك عنصـر شـناختيكه مشتمل

و هـوروو(5اسـت. آلپـورتيك عنصر رفتاريويعنصر احساس : 2002،تزيبـه نقـل از بـوردنز

پ)158 و راكد آمادگي است كـه بـه،معتقد بود،نگرشيشگامان بررسياز نگرش حالت ذهني

و وضعيت وسيله تجربه شكل مي و روي پاسخ فرد به اشياء ،هايي كـه بـا آن مـرتبط اسـت گيرد

1 Tiamiyu 
2 Kunda & Brooks 
3 Igbaria 
4 Peansupap & Walker 
5 Allport 
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آبر.گذارد تأثير مي ها تأثيرات پويايي بر روي پاسخ افـراد نگرش)1935( لپورتاساس مباحث

و موقعيت،به اشياء و رفتار مـا مربـوط مـي افراد و به طور مستقيم به اعمال ريشـوند. تـاث ها دارند

بد نگرش و رفتـار بسـته بـه موضـوعد اما رابطهينمايميهيها بر رفتار در نگاه اول بـا،ي نگـرش

آيش بـايفـ).2000،ويفـاز( اسـت مواجهياديزيهايدگيچيپ و در چـارچوب) 1975(1زنيـن

ن3تين،عنصر ماقبل هر رفتاري،معتقدند2يه عمل منطقينظر وس،تي است. خود ي نگـرشلهيبه

ا(يذهنيو هنجارها) فرد از رفتاريابيارز( به رفتار دياعتقاد فرد به گران مهم از او انتظارين كه

مييتع)ن دارنديمعيا عدم انجام رفتاريانجام  از دو عامـل اعتقـادات،شود. نگـرش بـه رفتـارين

پ(يرفتار پيارزشـ(جينتايابيو ارز)انجام رفتاريامدهاياعتقادات نسبت به امـدها دادهيكـه بـه

مي)شوديم و باالخره ناشي اعتقاد فـرد بـه(ياز اعتقادات هنجاريناش،يذهنيهنجارها،شود.

هريا دين كه شيك از معوهيگران مهم از او انتظار دارد به تيـي تبعزهيـو انگ)عمل كنـدينيي

پيونـد نزديكـي بـين،يعمـل منطقـياست. طبق الگو)با انتظارات مردمييل فرد به همنوايتما(

و وانـك(و رفتار وجود دارد)ج ارزشيبه عنوان حاصل جمع انتظار ضربدر نتا( نگرش ، بـوهنر

اي).209: 1382 وت آزمـون شـده يـ هـا بـا موفق جنبـهياريه در بسـيـن نظرمفروضات انـد. شـپرد

مطالعـه87جينتـايآورل بـا جمـعيـك فرا تحليدر)913: 2001،ديبه نقل از مانست( همكاران

و رفتار برابر بـا نشان دادند رابطه،را به كار برده بودنديه عمل منطقيمجزا كه نظر 53ي نگرش

م يل كمـك آموزشـيّ نگرش معل مـان نسـبت بـه وسـا،باحث مطرح شدهدرصد بود. با استناد به

ايم  به طوري كه:،رگذار باشديتاث،لين وسايتواند بر رفتار استفاده از

و الريجاني و ارتباطـات در آمـوزش به بررسي پتانسـيل)1396( توكل هـاي فنـاوري اطالعـات

دب دانش يا رستانيآموزان ها نشان دادند كـه نگـرش برخـي فتههاي دخترانه شهر تهران پرداختند.

و حجـم هـاآنتدريس منفي است. فرآيندمعلمان نسبت به استفاده از فناوري در  كمبـود وقـت

و،عدم كـاربرد فنـاوري در تـدريس،ها زياد كتاب و رابطـه عـاطفي معلـم از بـين رفـتن حـريم

آن،آموزان عدم تمركز ذهني دانش،آموز دانش ،د كندسازي تـدريس رون،دشواري استفاده از

1 Fishbein, M. Ajzen 
2 Reasoned Action Theory 
3 Intention 



و ميزان استفاده ازآن از منظر بررسي رابطه  85...ي بين نگرش به فناوري آموزشي ويدئوپروژكتور

/ سال / شماره سوم  1396 تابستان دهم

دانسـتند. جمله عوامل مهم مخالفت نسبت به استفاده از فنـاوري آموزشـي در تـدريس مـي را از

و همكاران بـه ايـن،معلم شهر اراك انجـام دادنـد 242در تحقيقي كه بر روي)1395( سعيدي

و پـيش،نتيجه رسيدند كه نگرش معلمان به كـاربرد  ي هـاي كـاربرد تكنولـوژ بايسـت تصـورات

و همكـاران و با رضايت شغلي آنان در ارتباط اسـت. عبـدالوهابي )1395( آموزشي مثبت است

ي شهر اهواز پرداختند. نتـايج هاي دخترانه به بررسي موانع استقرار مدارس هوشمند در دبيرستان

و يادگيري ،هـاي توسـعه فنـاوري اطالعـات كمبود زيرسـاخت،نشان داد ضعف محيط ياددهي

در،مدرسه ضعف مديريت كمبود مهارت معلمان از مهمترين عوامل بازدارنده كاربسـت رايانـه

و همكاران از 400با انجـام تحقيقـي بـر روي)1394( مدارس از نظر معلمان است. سراجي نفـر

و مديران مدارس هوشمند شهر همدان به اين نتايج دست يافتنـد كـه پـنج عامـل نيـروي  معلمان

و مديريتي بـه عنـوان موانـع هوشمندسـازي مـدار،افزاريمنر،افزاري سخت، انساني سفرهنگي

و ذوالقدري معلـم كرجـي 300در تحقيقـي كـه بـر روي)1394( نقش اساسي دارند. منصوري

هـاي آموزشـي به اين نتيجه رسيدند كه نگرش معلمان به استفاده از كاربرد فناوري،انجام دادند

و و بين محل خدمت سابقه تدريس رابطه معنادار مشاهده گرديد. نتـايج در تدريس مثبت است

و همكاران هـاي آموزشـي را تأييـد نيز نگرش مثبت معلمان بـه فنـاوري)1390( تحقيق ذاكري

دب 360با مطالعه)1389(و جعفرنژاديكرد. ستار ،ران مقطـع متوسـطه اسـتان مازنـدران يـ نفر از

آميران به وسايدبينگرش منف،نشان دادند يكـي از عوامـل مـوثر بـر عـدم بـه،يوزشـل كمك

سويل كمك آموزشيوسايريكارگ مياز بـا بررسـي)1388(و آتشكيباشد. ثمريَ معل مان

دريآموزشـيَ زان شناخت معل مـان كـالس چهـارم ابتـدايي اردبيـل از فنـاوريم و كاربسـت آن

و كاربست فناوريب،نشان دادند،يريادگينديفرآ سوين شناخت و همچنَ معلماياز ن وجـودين

و وسا آنيل آموزشيمواد سو با استفاده از وجـود دارد. عمـادييَ معل مان رابطه معناداريها از

مـان علـوم تجربـي سـال اول راهنمـايي نفـر از معل 130در پژوهشي بـرروي)1386(و همكاران

از رابطه،همدان نشان دادند و اسـتفاده ت ي آموزشـي هـا فنـاوريـي معناداري بين ميـزان خالقي

و جنسيت آنان سابقه،وجود دارد. به عالوه ي تدريس معل مان از رابطه،َ ي معنـاداري بـا اسـتفاده
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ازيبـه بررسـ،در هنـديدر پژوهشـ)2012(1هاي آموزشي ندارد. بهـاال فناوري موانـع اسـتفاده

ايتوسط معلمان پرداخت. نتـايله كمك آموزشيكوسيرايانه به عنوان   بـرن پـژوهش كـهيـج

و معلمان آن انجام شد نشان داديمديرو يكي از موانع عمده اسـتفاده،معلمانيها نگرش،ران

هـاي امـارات در دانشـگاهيدر پژوهشـ)2011(2ياسـت. السـمارياز رايانه توسط معلمان هند

و مشــخص فقــدان برنامــه،هــانيتعــداد كــم تكنســ،نشــان داديمتحــده عربــ فقــدان،ي روشــن

و ناكافيناآماده بودن دانشجو،هانيبه روز نبودن تكنس،سبمنايها آموزش ،ليبـودن وسـايان

ازيمهمتر مـيهـا در كـالس فنـاورين موانع اسـتفاده مـوثر و همكـاران3باشـند. ارتمـريدرس

ــدييدر مقطــع ابتــداييكــاياز معلمــان آمريگروهــيبــررويدر پژوهشــ)1999( ،نشــان دادن

و زمانيمحدود و نگرش به رايانهموانع،ت منابع و اعتقادات از،يموانـع درونـ،بيروني اسـتفاده

 رايانه توسط معلمان هستند.

،فرسـتندهيپـنج عنصـر اساسـينـد ارتبـاطيدر هـر فرآ)1990(4السـولياساس مدل ارتباط بر

ايوس،اميپ،رندهيگ و بازخورد وجود دارند. در انطباق ،نـد آمـوزشيبـا فرآين مـدل ارتبـاط يـ له

پفرستند گ،اميه پيمعلم است. پ دانـش،اميرنده اسـت.يكتـاب درسـيمحتـوا،اميـ آمـوز اسـت.

و ابزارهاه روشيكل،لهيوس ازييها مهاآناست كه معلم پياستفاده ويكند تا ام را منتقـل كنـد.

و عملكرد دانـش،بازخورد،باالخره و پـرورش پاسخ آمـوز اسـت. كاركردهـاي مهـم آمـوزش

و نـوآور ييـتغ،ياجتمـاعينيگزيجا،يكنترل اجتماع،انتقال فرهنگ،يريپذ همچون جامعه ير

ميزمان)384: 5،2011كندال( گيمحقق پ رندهيشود كه يام را به خوبيپ،آموز دانشيعنياميي

هـاي از فنـاوري،افت كرده باشد. اين امر تـا حـدود زيـادي مسـتلزم اسـتفاده مناسـب معلـميدر

 تا؛راساين است. در6يآموزش

1 Bhalla 
2 El Semary 
3 Ertmer 
4 Laswell 
5 Kendal 
6 Instructional Technology 
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ً مثال( هاي آموزشي فناوريّ سئوال اساسي پژوهش حاضر اين است كه آيا بين نگرش معل مان به

از)پروژكتورويدئو ي معناداري وجود دارد؟ رابطههاآنو استفاده

 مدل مفهومي پژوهش.1مدل

 روش پژوهش

پ،روش مورد نظر جهت انجام پژوهش حاضـر مـانّمعل،يي آمـار . جامعـه اسـت شـييمايروش

و گچساران در سال تحصيلي،اسوجييدر شهرهايمتوسطه نظر است كـه 1393-94دهدشت

و بويراحمد بر و پرورش استان كهگيلويه آن،اساس گزارش اداره كل آموزش نفر 1300تعداد

و 302، درگچساران نفر 350( است تع).نفر در ياسوج 642نفر در دهدشت ين انـدازهييجهت

ن ي نمونـه اسـتفاده گرديـد كـه انـدازه)1970(و مورگـانيكرجسـيريـگ مونهنمونه از جدول

از روش،قيـ تحقيهـا نفـر اسـت. جهـت انتخـاب نمونـه 297،فـوقيي آمار متناسب با جامعه

آنيا طبقهيتصادفيريگ نمونه و طي در26( مدرسه متوسطه نظري56استفاده گرديد مدرسـه

و20،ياسوج كـه داراي حـداقل يـك دسـتگاه)درسـه در دهدشـتم10مدرسه در گچساران

با،پروژكتور بودندويدئو و در( نفر معلـم واجـد شـرايط 304انتخاب كـه تمايـل بـه مشـاركت

ازو اطالعات مورد نيـاز جمـع،مصاحبه)تحقيق داشتند آوري گرديـد. جهـت سـنجش اسـتفاده

شدويدئوآموزشي فناوري س،َ پروژكتور از معل مان پرسيده ال تحصيلي جاري در فرآينـد آيا در

َ هـاي معل مـان در سـطح سـنجش ايد؟ پاسخ پروژكتور استفاده كردهويدئوتان از دستگاه تدريس

 ـ گذاري گرديد. اعتبار اين آيتم وابسته بـه نظـرات داوران متخصص نمره)0خير=1بلي=( اسمي

و جهت تعيـين پا ي در فاصـلهّ درصـد از معل مـان10روي آن از روش بـازآزمون بـرييايـ است

است.92/0استفاده شده است كه ضريب توافق،ي اول زماني دو هفته تا يك ماه پس از مراجعه

استفاده از
رويدئوپروژكتو

 نگرش
 احساسي

 شناختي
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و داراي پرسشـنامه،پروژكتورويـدئو ابزار تحقيق جهت سنجش نگرش بـه ق سـاخته 12ّـي محق

و احساسي است كه هـر بعـد دربرگيرنده،آيتم است. اين پرسشنامه 6داراي،ي دو بعد شناختي

)1تا بسيار مخـالف=5از بسيار موافق=(اي اي پنج درجه رتبه،ها آيتم است. سطح سنجش آيتم

 فنـاوري است. فرآيند اجراي آن بـه ايـن صـورت بـود كـه پـس از ذكـر توضـيحاتي در مـورد

شد از پاسخ،پروژكتورويدئوآموزشي آموزشي را چگونـه ارزيـابي فناورياين،گويان پرسيده

بـا،تاييـدييل عـامل يـ اي به روش تحل تعيين اعتبار اين پرسشنامه از اعتبار سازهكنيد؟ جهت مي

مـنعكس شـده اسـت.1چرخش واريماكس استفاده شد كه نتايج آن در جدول شـماره شـماره 

معنـاداري،گيـري اسـت. بـه عـالوه است كه بيانگر كفايـت نمونـه)929/0( برابر KMO مقدار

م)>000/0P( آزمون بارتلت در،دهد بين متغيرها همبستگي وجـود دارد.تحليـل عـامليينشان

منجـر بـه اسـتخراج دو عامـل،نهايت با حذف يك آيتم از بعد شناختي به دليل عدم بار عـاملي

گرديد كه برحسب ميـزان بـار عـاملي)آيتم5با(و نگرش شناختي)آيتم6با( نگرش احساسي

بر در جدول شماره يك تنظيم شده ن اند. 5/70،هـاي اسـتخراج شـده قادرنـد عامـل،تايجاساس

به درصد واريانس سازه پروژكتور را تبيين نمايند. جهت تعيين ويدئويآموزش فناوريي نگرش

به روش آلفـا كرونبـاخيدرونياز همسان ها، پايايي اين پرسشنامه با توجه به سطح سنجش آيتم

هـاي دهـد آيـتم اسـت كـه نشـان مـي93/0استفاده گرديد كه ضريب آلفاي كل مقياس برابر بـا 

 اند. از همساني دروني مطلوبي برخوردار بوده،پرسشنامه
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به.1جدول و پايايي پرسشنامه نگرش  پروژكتورويدئوآموزشي فناوريبررسي اعتبار

ضريب آلفا

 كرانباخ
تبيوار نييانس

 شده
مقدار

ژهيو

هاعامل

پروژكتور را ويـــدئوآموزشــي فنــاوري

كنيد؟مييابيچگونه ارز
 احساسي شناختي

اسيكل مق
بار

يعامل

بار

يعامل

93/0

60 6/6

823/0
بــه درس را بيشــترآمــوزاندانــشعالقــه

كندمي

812/0
ارتقـــاءآمـــوزاندانـــشانگيـــزش را در

دهدمي

782/0
كـاهشآموزاندانشحواس پرتي را در

دهدمي

756/0
و دا تـرنش آموز را دوسـتانهّ ارتباط معلم

كندمي

754/0
ــرآمــوزاندانــششــوندمــيباعــث كمت

خسته شوند

677/0 كندميفضاي كالس را شادتر

5/10 2/1

828/0
م را در ــ توانـــايي تجس آمـــوزاندانـــش ـ

دهدميافزايش

816/0
ي عملـــيهـــامهـــارتباعـــث ارتقـــاي

شودميآموزاندانش

780/0
ــد ــان را جــامعفرآين تــرّ تــدريس معل م

كندمي

764/0
را بهبـــودآمـــوزاندانـــشيـــادگيري

بخشدمي

682/0
ــه ــت درزمين ــاز خالقي ــشس ــوزاندان آم

شودمي

:KMO=929/0ميزان =66درجه آزادي=47/2كاي اسكوئر=آزمون بارتلت 000/0سطح معناداري
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 هاي پژوهش يافته
 توصيفي هاي يافته
 ارايه شده است.2ي در جدول شماره،هاي توصيفي تحقيق فتهيا

از.2جدول و استفاده و درصدي متغيرهاي جمعي تي  پروژكتورويدئو توزيع فراواني

درصدفراوانيهامقولهتعدادمتغير

 304 جنسيت
1649/53مرد
1401/46زن

 304 مدرك تحصيلي

و فوق ديپلم 56/1ديپلم
2008/65كارشناسي

982/32كارشناسي ارشد
13/0دكتري

 304 قوميت
2665/87لر

163/5ترك
193/6فارس

 304 شهر
1503/49ياسوج
7023دهدشت
847/27گچساران

 304 نوع درس

461/15رياضي
222/7شناسيزيست

43/1آمار
266/8فيزيك

445/14ادبيات فارسي
31آمادگي دفاعي
159/4علوم اجتماعي
62فلسفه منطق
93تاريخ
249/7شيمي

252/8زبان انگليسي
43/1زمين شناسي

103/3يشناسروان
93جغرافيا
189/5عربي

و زندگي 312/10دين
27/0اقتصاد
31كامپيوتر
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2ادامه جدول

درصدفراوانيهامقولهتعدادمتغير

 304 گروه درسي
1294/42علوم پايه
1756/57علوم انساني

 304 پروژكتورويدئواستفاده از
1191/39بلي
1859/60خير

 استنباطي هاي يافته

بهي جهت بررسي رابطه و نيـز كنتـرل پروژكتور ويدئوآموزشي فناورينگرش و استفاده از آن

زن( جنسيت،سن، ثر متغيرهاي جمعي تي سنوات شغليا كارشناسـي/( مـدرك تحصـيلي)،مـرد/

و باالتر و)دهدشـت،گچسـاران،ياسـوج( محل خـدمت)،لر/غيرلر( قوميت)،كارشناسي ارشد

از آزمون رگرسيون لجستيك بـه روش همزمـان اسـتفاده)علوم انساني/ علوم پايه( گروه درسي

 منعكس شده است.3در جدول شماره2و مدل1ل گرديد كه در قالب مد

و احساسي وارد شده،1در قالب مدل شماره نگـرش،1اند. در مدل شماره ابتدا نگرش شناختي

ــا پــيش رابطــه)Sig،2/14=Wald،249/0=B=000/0( شــناختي ــاداري ب ازي معن بينــي اســتفاده

، Sig،284/0=Wald=594/0( دارد امــا نگــرش احساســيپروژكتــور ويــدئوفنـاوري آموزشــي 

024/0=B(ازي معناداري با پيش رابطه  پروژكتور ندارد. ويدئوبيني استفاده

،2اند. در مـدل شـماره متغيرهاي جمعي تي نيز وارد مدل شده،عالوه بر نگرش،2مدل شماره در

از رابطه)Sig،6/10=Wald،225/0=B=001/0( نگرش شناختي  يـدئووي معناداري با اسـتفاده

و طي آن به ازاي يك واحد افزايش در نگرش شناختي پروژكتور اسـتفاده1نسبت شانس،دارد

 يابد. برابر افزايشمي25/1تا پروژكتور ويدئواز 

، Sig=002/0( متغيــر مــدرك تحصــيلي، در بــين متغيرهــاي جمعي تــي،1اســاس مــدل شــماره بـر

4/9=Wald ،851/0=B(از به طور معناداري قادر به پيش و پروژكتورويـدئو بيني اسـتفاده اسـت

و باالتر از،طي آن به ازاي تغيير مدرك از كارشناسي به كارشناسي ارشد نسبت شانس اسـتفاده

،Sig=018/0( اشـتغال در شـهر ياسـوج،يابد. به عالوه برابر افزايشمي34/2تا پروژكتورويدئو

1 Exp (B) 
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6/5=Wald،795/0=B(ازي معناداري با استفاد نيز رابطه دارد اما جهـت ايـن پروژكتورويدئوه

و طي آن به ازاي تغيير محل خدمت از دهدشت،رابطه ،بـه ياسـوج)به عنـوان مبنـا( منفي است

با استناد بـه1برابر كاهش يابد. مدل شماره45/0تا پروژكتورويدئواستفاده از فناوري آموزشي

فن152/0قادر است،1شاخص نگلكرك را پروژكتورويـدئو اوري آموزشي واريانس استفاده از

به، تبيين اما با ورود متغيرهاي جمعي تي به مدل و  رسيده است.260/0ميزان تبيين افزايش يافته

 پروژكتور برساس رگرسيون لجستيكويدئوبيني استفاده از فناوري آموزشي پيش.3جدول

2مدل1مدل

هاي جمعيتينگرش + ويژگينگرش

ي
بب

ضري

ي
اسخطا

تاندارد

آمارهوالد

ح
سط

ي
معنادار

س
شان

ت
نسب

ي
بب

ضري

ي
خطا

استاندارد

آمارهوالد

ح
سط

ي
معنادار

س
شان

ت
نسب

ش
نگر

249/0066/02/14000/028/1225/007/06/10001/025/1**شناختي

024/0046/0284/0594/002/1046/005/093/0335/005/1احساسي

ي
ويژگ

ي
جمعيت

ي
ها

064/004/03/2127/007/1تسنوا

076/005/08/2093/093/0سن

516/028/04/3065/008/1جنسيت

851/028/04/9002/034/2**مدرك

446/040/02/1269/064/0قوميت

795/034/06/5018/045/0*ياسوج

100/038/007/0791/090/0گچساران

گروه
درسي

058/028/004/0835/094/0

7/3702/342نسبت الكليهود

112/0192/0كاكسو اسنل

ضريب تعيين
نگلكرك

152/0260/0

1 Nagelkerke 
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از، حساسيت مدل رگرسيون لجستيك پروژكتور در ويـدئو در تشخيص استفاده يا عدم اسـتفاده

بر5و4جداول  در تشـخيص عـدم1 حساسـيت مـدل،4جدول شـماره اساس ارائه شده است.

از،درصد73،پروژكتورويدئواستفاده از  و درصـد3/56،پروژكتورويدئودر تشخيص استفاده

با استناد بـه متغيـر،1درصد بوده است. به عبارت ديگر مدل شماره،4/66 حساسيت آن در كل

آموزشـي اسـتفاده فنـاوري از ايـن درصـد افـرادي كـه73پروژكتور قادر است ويدئونگرش به 

از3/56قادر است،كنند را به درستي تشخيص دهد. به عالوه نمي درصـد افـراد اسـتفاده كننـده

ــه درســتي تشــخيص دهــد. در مــدل  ــي،2آن را ب ــا ورود متغيرهــاي جمعي ت ــدل، ب  حساســيت م

از،رگرسيون لجستيك ايش يافتـه درصد افـز8/83پروژكتور به ويدئودر تشخيص عدم استفاده

درصـد كـاهش يافتـه1/52پروژكتور بـه ويـدئو است اما حساسيت مدل در تشخيص استفاده از 

،مـدرك تحصـيلي، جنسـيت،سـن،سـنوات خـدمت( متغيرهاي جمعيتي،است. به عبارت بهتر

 قادرند حساسيت مدل در تشخيص افـرادي،چه اگر)و گروه درسي،شهر محل خدمت، قوميت

از،كنند را افزايش دهند كتور استفاده نميپروژويدئوكه از اما كمكي بـه تفكيـك افـرادي كـه

 اند. نكرده،كنند آن استفاده مي

بر.4جدول 1اساس مدل تشخيص استفاده يا عدم استفاده از فناوري آموزشي

مورد انتظار

بينيدرصد پيش
صحيح

استفاده از
پروژكتورويدئو

عدم استفاده از
پروژكتورويدئو

73 50 135 پروژكتورويدئوعدم استفاده از
 مشاهده شده

3/56 62 57 پروژكتورويدئواستفاده از

4/66 بيني كلدرصد پيش

بر.5جدول 2 اساس مدل تشخيص استفاده يا عدم استفاده از فناوري آموزشي

مورد انتظار

بينيدرصد پيش
صحيح

استفاده از
ويدئوپروژكتور

عدم استفاده از
ويدئوپروژكتور

8/83 30 155 عدم استفاده از ويدئوپروژكتور
 مشاهده شده

1/52 62 57 استفاده از ويدئوپروژكتور

1/75 بيني كلدرصد پيش
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و نتيجه  گيري بحث

و تعميـق فرآينـد يـادگيري باعـث شـده ويـدئو آموزشـي فناوريكاركرد پروژكتور در تسـهيل

سن،است و پـرورش قـرار گيـرد،يسخنرانيتاستفاده از آن در كنار روش مورد توجه آمـوزش

رشد نيافته است. پژوهش،بخش اي رضايت آموزشي در ايران به گونه فناورياما استفاده از اين 

ــالش كــرده اســت  ــه،حاضــر ت ــان ب ــئله را برحســب نگــرش معل م ــن مس ــاوريَ اي آموزشــي فن

ــدئو ــه وي ــاس يافت ــر اس ــد. ب ــين نماي ــيفي تحق پروژكتور تبي ــاي توص ــقه از،ي ــتفاده ــزان اس مي

و موضوعات درسـي دارد ويدئو در حـد پـاييني،ّ پروژكتور كه قابليت كاربرد براي همه معل مان

و بخشَ درصد معل مان از اين فناوري آموزشي استفاده كرده1/39اي كه فقط به گونه،است اند

هـاي با يافته،ش حاضري پژوه اند. اين يافته از آن استفاده نكرده) درصد9/60(ها عظيمي از آن

،كـه نشـان دادنـد) 1388(و آتشـكيثمـر)،1388(يآبـاديعلـ)،1382( پژوهش جعفرنژاد

بهاي فناورياستفاده از و معل مان حيشتر ترجيَ آموزشي در مدارس ايران در سطح مطلوبي نيست

ومن،استفاده كنندييبر شنوايمبتنيريادگيويسخنرانيسنتيها از روش،دهنديم طبق اسـت

ميها آن  كند. را تأييد

و معناداري بـين نگـرش شـناختي بـه رابطه،هاي استنباطي تحقيق بر اساس يافته  فنـاوريي مثبت

و اســتفاده از آن وجــود دارد امــا بــين نگــرش احساســي بــه ويــدئوآموزشــي  فنــاوريپروژكتور

و كاربرد آن رابطهويدئوآموزشي هـاي يافتـه بر اساسشود.ي معناداري مشاهده نمي پروژكتور

آموزشـي فنـاوريَ به ازاي يـك واحـد افـزايش در نگـرش شـناختي معل مـان نسـبت بـه،تحقيق

تا،پروژكتورويدئو مبني بـر،ي تحقيق يابد. اين يافته برابر افزايشمي28/1شانس استفاده از آن

ا ويـدئو بـه)شـناختي(ي معنـادار بـين نگـرش وجود رابطه و اسـتفاده آنپروژكتور بـه لحـاظ،ز

و جعفرنـژاد،تجربي َ كـه بـا بررسـي معل مـان متوسـطه اسـتان)1389( با نتـايج پـژوهش سـتاري

به،مازندران نشان دادند يكي از عوامل عدم استفاده،هاي آموزشي فناوريَ نگرش منفي معل مان

يكـه بـا بررسـ)1388(و آتشـكينتايج پـژوهش ثمـر،آموزشي استهاي فناوريمعلمان از 

بـ رابطه،نشان دادند،ليَ عل مان شهر اردبم و كاربسـت فن اوريي معنـاداري ياز سـويَـن شـناخت

،َ هـاي معل مـان نگـرش،در هنـد كـه نشـان داد)2012( نتايج پـژوهش بهـاال،َ معل مان وجود دارد
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و باالخره رابطه و همكـاران،ي معناداري با ميزان استفاده از كامپيوتر دارد  نتايج پـژوهش ارتمـر

و نگرش،در آمريكا كه نشان دادند)1999( مهمتـرين مـانع،َ هاي معل مان به كـامپيوتر اعتقادات

وسيدروني عدم استفاده از كامپيوتر به عنوان  منطبـق،در تدريس اسـتيله كمك آموزشيك

و آن مي بوده وي تحقيق حاضر با استناد به نظريـه رفتـار معقـول فـيش كند. يافته ها را تاييد بـاين

و نگـرش مثبـت بـه رابطه،كه معتقدند) 1975( يزنآ و رفتار وجـود دارد ي نزديكي بين نگرش

مي،يك موضوع بيانگر اين مطلب است كه در راسـتاي،كند احتمال انجام آن موضوع را بيشتر

در فناوريافزايش استفاده از  َ هاي آموزشي توسط معل مان به عنوان يكي از مسائل مهم يادگيري

و پرورش ايراننظام آمو هـاي آموزشـي فنـاوريَ ابتدا نگرش معل مان نسـبت بـه الزم است،زش

كه،نگرش شناختي آنان ويژه به هاي آموزشي باعـث فناوريَ تغيير يابد. اگر معل مان توجيه شوند

يريادگيـت يـ تقو،ديجديارائه محتوا،ان روشن اهدافيب،ازهاينشيپيادآوري،ش توجهيافزا

بهيتقو،ي بازخورد ارائه،آموزان به پاسخ واداشتن دانش،يت بصراييبا ارائه جز ويادسـپاريت

، 2004، تـوپر(َو خودكارآمـدي خـود معل مـانييش توانايافزا،عملكرديابيارز،انتقال مطالب

و اندرسونيمن از زمينـه،شـوندمي)2007،نگر هـاي آموزشـي فنـاوري هـاي الزم بـراي اسـتفاده

و و پرورش ايران متحول خواهد فراهم خواهد آمد و يادگيري در نظام آموزش فرآيند ياددهي

 شد.

و شـهر محـل خـدمت تـاثير،هـاي تحقيـق يافته بر اساس  متغيرهـاي جمعي تـي مـدرك تحصـيلي

بـه،پروژكتور دارند. با تغيير مدرك تحصيلي از كارشناسيويدئومعناداري بر شانس استفاده از

ي يابـد. ايـن يافتـه برابـر افـزايش مـي3/2پروژكتور تـا ويدئوه از كارشناسي ارشد شانس استفاد

و قابل توجيه است زيرا با ارتقاي مدرك تحصيلي از كارشناسـي بـه كارشناسـي،تحقيق منطقي

و نگرش توانايي)و باالتر( ارشد هاي شـناختي آنـان بـه اثربخشـيَ هاي شخصي معل مان از يكسو

سويدئوآموزشي فناوري آن ارتقـاء مـي،وي ديگـر پروژكتور از و زمينـه بـراي اسـتفاده از يابـد

سـنوات،ي معنـادار بـين متغيرهـاي جنسـيت عـدم وجـود رابطـه،شود. نكته قابل توجه بيشتر مي

ــدمت ــي،خ ــروه درس و گ ــن ــاني( س ــوم انس و عل ــه ــوم پاي از)عل ــتفاده ــانس اس ــبت ش ــا نس ب

برويدئو و مـرد،اين اساس پروژكتور است. ،ّل مـان بـا سـنوات خـدمت متفـاوتمع،ّ معل مـان زن
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و معل مان شاغل در حوزه ّ معل مان با سنين متفاوت و علوم انسانيّ به لحاظ استفاده،هاي علوم پايه

 پروژكتور وضعيت مشابهي دارند. ويدئوآموزشي فناورياز 

مي،هاي تحقيق حاضر در راستاي يافته  گردد: پيشنهاد

ــالس.1 ــتفاده از ك ــژه اس ــاي وي ــدمت ه ــمن خ ــوهي ض و نح ــوزش ــراي آم از ب ــتفاده ي اس

و پايهن تمامي رشتهاپروژكتور در كالس درس براي معلمويدئو و دروس مورد توجـه ها ها

 قرار گيرد.

و كارگاه با برگزاري كالس.2 هـاي سـنتي تـدريس نگرش معلمـان بـه روش،هاي مختلف ها

و اهميت استفاده از  بي ويدئوتغيير داده شود و پروژكتور باالخص در ن معلمان بدو خدمت

 جديد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

ــوه.3 و نح ــتفاده ــگاه اس ــجومعلمان دانش ــراي دانش ــدريس ب و ت ــار ــاي ك ــان ب ــاي فرهنگي ه

 ها آموزش داده شود.ً پروژكتور عمال در دانشگاهويدئو

و روش تدريس معلمان توسـط افـراد خبـره مـورد بررسـي فرآيندبه صورت نظارت باليني.4

ازو دبيراني كه از اين فناوري آموزشي استفاده نمي قرار گيرد و نـوع اسـتفاده كنند اهميت

و پرورش مورد توجه قرار گيرد.  آن با كمك آموزش

كنند شناسايي گردنـد دبيراني كه از اين فناوري استفاده نمي،هاي درسي با كمك سرگروه.5

 قرار گيرد. هاي توجيهي مورد بحثو داليل عدم استفاده از آن در يك كالس
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 منابع

(وانكلييكايم،جرد،بوهنر و تغ)، 1382، آنيينگرش من،ر ،تهـران،سيبنـيژه صـادق يـ ترجمه

 نشر ساواالن.

در بررسي پتانسيل«،)1396(،الريجاني مهسا،محمد،توكل و ارتباطـات هاي فناوري اطالعـات

و آموزش دانش هـاي دخترانـه دبيرستان ادغام آن در مدارس: مطالعه موردي فرآيندآموزان

.11–36صص،37شماره،هاي آموزشي پژوهش در نظام،»شهر تهران

(آتشكمحمد،يسيع،يثمر ميتاث«،)1388، و كاربست فناورير توسطيآموزشيزان شناخت

ك صـص،4)2(،آمـوزشيفنـاور،»آمـوزان دانـشيريادگينديت فرآيفيمعلمان در بهبود

101-112 .

در«)،1382(،بدالرضاع،جعفرنژاد و تـاثير آن بررسي علل عمده به كارگيري وسايل آموزشـي

و يادگيري  گـزارش طـرح،»مقطـع متوسـطه اسـتان مازنـدران آمـوزان دانشجريان ياددهي

و برنامه،تحقيق  ريزي استان مازندران. سازمان مديريت

(يشكرالهدونيفر،يمرتض،زادهيخاقان يموزشـآل كمكيو وساهانهاستفاده از رسا«)،1388،

.127-130صص،3شماره،2دوره،آموزشيمجله راهبردها،»سيدر تدر

هـاي بررسـي نگـرش معلمـان نسـبت بـه كـاربرد فنـاوري«)،1390(و ديگران،عليرضا،ذاكري

–165صـص،2شـماره،6جلد،سال ششم،فناوري آموزش،»آموزشي در فرآيند تدريس

159.

(جعفرنژادعبدالرضا،نيصدرالد،يستار ل كمكيعوامل موثر بر عدم كاربست وسا«)،1389،

جريآموزش ديريادگيـياددهيانيدر دبياز اطالعـاتيفنـاور،»ران استان مازندرانيدگاه

.21-5صص،2شماره،سال اول،يتيو ارتباطات در علوم ترب
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شناسـايي موانـع«)،1394(،عسـگري مطيـع اكبـر علـيو سـرمدي انصـار حسن،فرهاد،سراجي

،سـال يـازدهم،تربيتـييشناسـ روانفصلنامه،»روي توسعه مدارس هوشمند در همدان پيش

.159– 180صص،35شماره

در«)،1395(و ديگران،ياسين،سعيدي نگرش معلمان نسـبت بـه كـاربرد تكنولـوژي آموزشـي

و رابطه آن با رضايت شغلي در مدارس هوشـمند  ونفصـلنامه فـ،»تدريس آوري اطالعـات

.99–122صص،شماره دوم،سال هفتم،ارتباطات در علوم تربيتي

گذاري تا عمـل: هوشمندسازي مدرسه در ايران از سياست«)،1395(و ديگران، ابراهيم،ييطال

و تربيت،»مطالعه موردي چندگانه .79–105صص،127شماره،فصلنامه تعليم

بررسي موانع اسـتقرار مـدارس«)،1395(،پارساعبداهللاو ادهز مهرعلييداله،مرضيه،عبدلوهابي

و مـديران هوشمند در دبيرستان مجلـه علـوم،»هاي دخترانـه شـهر اهـواز از ديـدگاه معلمـان

.55–80صص،23سال،دوره ششم،تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز

پانت،تهران،يآموزشيمقدمات تكنولوژ)،1388(،جهيخد،يآباديعل  ام نور.يشارات دانشگاه

(شـفيق مهديو قنبريسيروس،رسول،عمادي و ميـزان«)،1386، رابطـه بـين خالقيـت دبيـران

كارگيري امكانـات آموزشـي در فرآينـد تـدريس درس علـوم تجربـي پايـه اول مـدارس به

.70-57صص،22شماره،مجله پژوهش علوم انساني،»راهنمايي شهر همدان

بررسـي نگـرش معلمـان در راسـتاي كاربسـت«)،1394(،ذوالقـدري روينپـ،وحيـد،منصوري

و ارتباطات در  صـص،30شـماره،هـاي تربيتـي پژوهش،»آموزش فرآيندفناوري اطالعات

84 –66.
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