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Abstract 

This study the effectiveness of learning-teaching strategies (with an emphasis on ICT) on 
the educational performance of students in the field of geography of Farhangian University 
of Guilan. This study was administered based on the quasi-experimental method with pre-
test post-test, follow-up and control group design. The study population consisted of all 
students of geography who studied at the Farhangian University of Guilan in the academic 
year of 2017-2018. To conduct the research, 20 subjects were selected through a census 
sampling from the research population and randomly divided into two experimental and 
control groups. The experimental group participated in 12 sessions of 90 minutes using ICT 
tools for two lessons (world geography and geotourism with emphasis on Iran); But the 
control group received their training in the past procedure (the traditional method of reading 
and speaking). Data were analyzed by repeated measures analysis of variance. The results 
showed that ICT-based learning-teaching strategies had a significant effect on the world 
geography and geotourism in general on the educational performance of students and its 
effects persist over time (P <0.0001). Therefore, it is recommended that ICT be used as a 
powerful tool for improving the quality and efficiency of education at universities. 
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 فناوری ICTبر  با تأکید یاددهی -یادگیری راهبردهای اثربخشی

 جغرافیای رشتة آموزشی دانشجومعلمان عملکرد بر ارتباطات و اطالعات

 گیان گیالنفرهن دانشگاه

 4، سجاد رضائی3مجید یاسوری، 2موسوی اله سید ولی ،1پور میاندهی پری موسی

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه گیالن، ایران. 1
 شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، ایران گروه روان دانشیار،. 2

 انشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، دانشگاه گیالن، ایراناستاد، گروه حغرافیا، د. 3

 گیالن، دانشگاه گیالن، ایران شناسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه استادیار، گروه روان. 4

 (13/60/1933: ؛ تاریخ پذیرش11/11/1931: تاریخ دریافت)

 چکیده

 تأثشرگیذاری  یکیی از بشتیتری    شکبی زندگی انسان نقش اساسی داد، مختلف هایحوزه در ،(ICT)اطالعات و ارتباطات  چه فناوریاگر

بیا   ییاددهی  -ییادگشری  راهبردهای دف پژوهش حاضر، تعشش  اثربختیبر ای  اساس، ه. است بوده آموزشی هایبر محشط هاای  فناوری
آزمایتیی بیا طیر      ای  پژوهش شیشو  شیبه  . گشالن بود فرهنگشان دانتگاه جغرافشای رشتة دانتجویان آموزشی عملکرد بر ICT بر تأکشد
 30-39جامعة پژوهش دانتجویان رشتة جغرافشا بودند که در سیال تحییشلی    .اجرا شد آزمون و پشگشری با گروه کنترلپس -آزمون پشش

شمار از مشان جامعیة  ها به روش تمامدنیآزمو نفر از 16برای اجرای پژوهش تعداد . در دانتگاه فرهنگشان گشالن متغول به تحیشل بودند

ای با اسیتفاده از  دقشقه 36جلسه  11گروه آزمایش طی . پژوهش انتخاب و به طور تیادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند

هیای گیروه   د؛ اما آزمیودنی شرکت کردن (ایران بر تاکشد با ژئوتوریسی   و جهان جغرافشای دانش)در جلسات آموزشی دو درس  ICTابزارهای 

تحلشیل  هیا از روش آمیاری   بیرای تحلشیل داده  . دریافت کردند( روش سنّتی کتابخوانی و سخنرانی)کنترل آموزش خود را به روال گذشته 

ای جهان بر نمرات درس جغرافش ICTیاددهی مبتنی بر  -نتایج نتان داد راهبردهای یادگشری . های مکرر استفاده شدگشریواریانس اندازه

داری داشته است و آثار آن در طیول زمیان مانیدگار باقشمانیده اسیت      و ژئوتوریس  و به طورکلی بر عملکرد آموزشی دانتجویان تأثشر معنا
(6661/6P< .)، در  نشرومند برای ارتقای کشفشیت و کیارایی آمیوزش    فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری شودپشتنهاد می بنابرای

 .کار گرفته شود به هاگاهدانت

 .ارتباطات و اطالعات فناوری، آموزشی یاددهی، عملکرد -یادگشری راهبردهای :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود و و مفید قلمداد میپذیرفته شده  در زندگی مدرن امروز( ICT) اطالعات و ارتباطات فناوری

یکی از (. 4931منوچهری، ) های زندگی شده است دگرگونی واضح در بسیاری از جنبه موجب

های شیوه ،دهشدچار تحول و دگرگونی وسیعی فناوری اطالعات ورود  ةهایی که به واسطعرصه

سنتی را نشانه رفته  پرورش و انقالبی شکل گرفته که آموزش ،ر واقعد. یادگیری است آموزش و

محیط مراکز آموزشی، در  ورود فناوری اطالعات و ارتباطات (.4931، میرسعیدی و یعقوبی) است

کرده است  تبدیل و تعاملیسنتی و بسته به محیطی باز وضعیت از  یادگیری و آموزش را

 (. 1003، 4کیریدم)

ضمن  های الکترونیکی است کهبرنامه فناوری اطالعات و ارتباطات؛ متشکل از انواع ابزارها و

دستیابی و به این ترتیب، کند می یتاز فرایند یادگیری حماو محتوای یادگیری، مواد  ارائةبه کمک 

ویدئو و  ،9سیستم یکپارچه، 1کمک رایانهه آموزش ب. کندرا تسهیل می به اهداف یادگیری

 (.4931احمدآبادی، زبرجدیان و نیلی)بخشی از این فناوری است  ،بردهای هوشمند تعاملیوایت

ها را یادگیری دانشگاه -اددهیآموزش ماهیت فرایند ی ةهای ارتباطی جدید به عرصفناوری ورود

کرده ها را متنوع های آموزش حضوری در دانشگاهها نه تنها شیوهاین فناوری. است تغییر داده

ای یادگیری ههای فیزیکی توسعه داده و محیطبه خارج از کالس ، بلکه مرزهای آن رااست

ری که در برخی از انواع آن، ؛ به طو(1044، 1پیرایر و وان پتگم) وجود آورده است جدیدی را به

هستند و محتوای  جدا از یکدیگر (یا هر دو) از نظر زمان و مکانآموزش دهنده و یادگیرنده 

غیره به  های مجازی وای جدید، ویدیو کنفرانس و کالساینترنت، منابع رسانه آموزشی از طریق

 یری فردی و گروهی با کمکهای یادگشود و دانشجو برای انجام دادن فعالیتدانشجو ارائه می

                                                           
1. Demirci, 

2. Computers Assised Insructions 

3. ILS: Integrated Learning Sysem 

4  . Peeraer & Van Petegem 
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الستالو و ) کندو سایر افراد ارتباط برقرار می هایای با مدرس، همکالسامکانات ارتباط رایانه

 (.1002، 4پلتوال

های آموزشی های یادگیری حکایت از تأثیر زیاد کاربرد فناوری اطالعات در محیطمرور نظریه

یادگیری و اثربخشی آن  -یند یاددهی ادر فر ICTی گیربه اهمیت بهره دارد و بسیاری از تحقیقات

اهمیت طرح این  (.1004 ،9الورز و الیس؛ 1000 ،1آکپان و آندری)اند  کردهدر بهبود یادگیری اشاره 

همة مدارس باید به منابع و  14موضوع از آنجاست که بر اساس سناریوی مدارس آینده، در قرن 

سازی و مدیریت اطالعات و دانش مجهز شوند ذخیره ابزارهای فناوری برای تولید، انتشار،

 ارتباطات نفس تأثیرپذیری از فناوری اطالعات و ،بدین ترتیب (.4931زاده،  سعیدی وحسینقلی)

 تحول و را باید امری مثبت و سازنده در (غیرهآموزش مجازی، آموزش آنالین و مانند با عناوینی)

را در مقاطع گوناگون با مشخصات یادشده نظام آموزشی  و های آموزشی ارزیابی کردن شیوهیتکو

 (.4933شکاری، )کار گرفت به تحصیلی

ارتباطات از سه طریق بر آموزش تأثیر  فناوری اطالعات و نشان داد( 1002) کوزما مطالعة

نمرات باال در دروس و یادگیری  مانندآموز دانشمربوط به  هایخروجی. 4: گذاردمی

معلم و  مربوط به هایخروجی. 1 یافته؛ برای ورود به یک اقتصاد توسعه ضروری هایمهارت

 زمینةدر  آنان دانش توسعةاز فناوری، استفاده  در معلمان هایمهارت توسعةکالس درس مانند 

 ،های دیگرخروجی. 9تدریس؛  ةدربار آنان هایدیدگاه توسعة و جدید آموزشی رویکردهای

آموزش از . به آموزش بزرگساالن جامعه اعضای دسترسی و رسمدا در نوآوری افزایشمانند 

های سنتی رواج  که در کالس)عملی  و نظریجدایی بین مسائل پایان ، سبب ICTطریق 

های آموزش ،گیرندکنند، یاد میکار می طور که صورتی که فراگیران همان شود؛ به، می(داشت

 دکننیشتر با زندگی واقعی فراگیران مرتبط میها را بتر کرده و آموزشرا کمتر و خالصهنظری 
                                                           
1  . Alestalo  & Peltola 

2  . Akpan & Andre 

3. Loveless & Ellis 
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دهد بیش از آنکه گوش  اجازه میفناوری اطالعات و ارتباطات به فراگیرنده . (1044، 4میکر)

 ICTگیری از جمله دالیل اصلی بهره از (.1044میکر، ) بگردد و پیدا کندکند و بیاموزد، 

مکان، بدون تبعیض، با کیفیت  مان، در هرآموزش برای همه، در هر زیعنی ) های آموزشی آنمزیت

 به به عبارت دیگر،. است( مدت و یادگیری مداوم کم، همراه با یادسپاری طوالنی ةهزین و باال

 و بیشتر سرعت کمتر، هزینة با فرد حیات طول در های فراگیر آموزش ارائة امکان ICT کمک

همچنین، (. 4933قاسمی، )شود  می راهمف فرد های توانایی و نیازها با متناسب تر مطلوب کیفیت

نتایج مطالعات . های ارتباطی و فرایندی داردفناوری اطالعات آثار قوی بر انگیزه، رفتار، مهارت

کنند، به دلیل اند زمانی که فراگیران از کامپیوتر، اینترنت و تابلوی هوشمند استفاده مینشان داده

تر عمل  ریک حواس دیداری و شنیداری، با انگیزهسطح باالیی از دخالت توجه، تمرکز، و تح

تری از مطلب دست می کنند و توجه بیشتری به محتوای درسی پیدا کرده و به تشخیص قویمی

های بیشتر برای یادگیری خالق، عالوه بر این استفاده از فناوری اطالعات موجبات فرصت. یابند

ها و نیازهای فردی، افزایش توجه ویژه به تفاوت پذیری الزم برای مکان و زمان یادگیری وانعطاف

هایی مانند تفکر ها و ویژگیتر به یادگیری مشارکتی، توسعه نگرشانگیزه، دسترسی گسترده

ماچین، مک ) کندالعمر، امکان تجزیه و تحلیل، و ارزیابی بیشتر را فراهم می انتقادی، یادگیری مادام

 (.1002، 1نلی و سیلویا

آموزش و یادگیری و  مثبت فراوانی در فناوری اطالعات آثار ،ماهیت علم جغرافیابا توجه به 

در جریان آموزش و یادگیری درس  آثار فناوری اطالعاتبرخی از مهمترین . توسعة آن دارد

 هایمهارت آموزان، افزایشدانش پرسشگری وکنجکاوی روحیة عبارت است از افزایش جغرافیا

پیچیدة  مفاهیم یادگیری آموزان بهدانش مندکردنجغرافیا، عالقه در آماری فضایی و تحلیل

 و زلزله، آتشفشان زمانبر، مانند و های نادر پدیده از بسیاری آسان معلم، تفهیم توسط جغرافیایی

 در بیشتر همکاری و آموزش و تعامل در جریان جغرافیایی های داده اعتبار فرسایش، افزایش

                                                           
1. Miker 

2. Machin, McNally & Silva 
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و اسدی  زادهصالحی در این زمینه،(. 4931نیازآذری و همکاران، )وزان آمدانش و بین معلم کالس

در مقایسه با گروه  ایشپیشرفت تحصیلی و افزایش یادداری در گروه آزم نشان دادند( 4931)

ای را بر فرایند آموزش درس جغرافیا چندرسانه مثبت و در نهایت، تأثیر افزایش یافته استکنترل 

بر روی یادگیری و آموزش درس جغرافیا ناوری اطالعات ف نشان داد( 4931) منوچهری .کردتأیید 

در پژوهشی نشان ( 4931)آبادی  خسروی و علی .تأثیر مثبت داردآموزان  از دیدگاه معلمان و دانش

آموزانی که با استفاده از روش آموزش به کمک کامپیوتر و روش همیاری  عملکرد دانشدادند 

ای نمرات  در مطالعه( 1043) 4فِرارو .بود روش سخنرانی موثرتر و بهتراز  ه بودند،آموزش دید

های ایتالیایی را اندازه گرفت و به این نتیجه رسید که استفاده از فناوری آثار  درس ریاضی آزمودنی

ای که مطالعه( 1042) 1فکر و رزدی قوی .قوی و مثبتی بر نمرات درس ریاضی آنان داشته است

با  ICTبه این نتیجه رسیدند که تلفیق فناوری بر یاددهی و یادگیری انجام دادند،  پیرامون اثربخشی

های درسی توسعه یافته برای  های درسی تاثیر زیادی بر معلمان و شاگردان دارد و برنامه برنامه

 .معلمان یک نقش کلیدی در افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان خواهد داشت

و اینترنت فناوری فراگیران به  با دسترسیرسد ت یادشده، به نظر میبا توجه به نتایج مطالعا

 (جهانی و غیربومی و به تبع آن تأثیرپذیری از فرهنگ)گوناگون کسب اطالعات  هایروش

کارکردهای نوینی را متناسب با روح  نظام آموزشی ناگزیر است که طی آن ،وجود آمدهه موقعیتی ب

 های به همین دلیل نظام (.1040، 9ری، رحیمی و جابری مقدمشکا)د زمانه برای خویش برگزین

 در ارتباطات و اطالعات  فناوری از استفاده جهت در را ای فزاینده فشار جهان، سراسر در آموزشی

 مستثنا قاعده این از هم ایران های دانشگاه در این زمینه، نظر به اینکه .کنندمی تجربه عالی آموزش

 و کنند برگزار را مرتبط هایدوره دارند عالی ایران وظیفه آموزش و رش،پرو و نیستند، آموزش

ها، این فناوری ازکاربرد کامل آگاهی با نیز ها آن تا مدرسان بدهند و معلمان به را الزم هایآگاهی

                                                           
1. Ferraro 

2. Ghavifekr & Rosdy 

3. Shekari, Rahimi & Jaberei moghadam 
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 گیرند؛ مخصوصاً در دانشگاه فرهنگیان که تقویت کار به یادگیری -یاددهی در فرایند ها را آن

های آن است و مأموریت مهم برنامه ترین مهم از دانش تولید نیز و مهارتی و ایحرفه هایآموزش

 و مدرسان دانش و توانمندی این دانشگاه، تربیت معلم برای بدنة آموزش و پرورش است، افزایش

از اهمیت  دانشگاه در الکترونیکی آموزش ابزارهای از استفاده راستای گسترش در دانشجویان

  .برخوردار استدوچندانی 

 دانشجویانهای مختلف در بین گروهفناوری اطالعات  به کارگیری اثربخشی و شناخت میزان

ریزی برای ریزان آموزش عالی در برنامهن و برنامهوالئهایی باشد که به مسحلتواند یکی از راهمی

ریزان به برنامه ،آن حاصل ازهای آوری اطالعات و بازخورد کند و با جمعمیکمک  ICTاستفاده از 

و به تبع آن منعکس خواهد کرد یری گها را در فرایند یاددهی و یادکشف کمبودها و ضعف امکان

عالوه برآن این کار . ارائه خواهد داددر آموزش عالی  ICTاستفاده مؤثرتر از برای  را راهکارهایی

کند کمک می تلفیقی و کترونیکیال هایکالس برگزاری کیفیت افزایش در موثر راهکارهای ارائة به

 در دانشگاه اهداف راستای در هاییایده و ارائة مجازی تعاملی های محیط در یادگیری و اثربخشی

 هایفناوری و همچنین، بررسی اثربخشی به کارگیری ابزارها .دهدجغرافیا را افزایش می آموزش

جغرافیا،  آموزش در کترونیکیال محتوای توسعة و تولید جغرافیا، طراحی، آموزش در نوین

 هایایده ایجاد و پژوهشی -امور آموزشی در اطالعات فناوری امکانات از استفاده فرهنگ گسترش

های جغرافیا، از دیگر مزیت آموزش در دانشگاه هایظرفیت شناسایی منظور به خالقانه و جدید

 یی به این پرسش است که آیابا توجه به مطالب یادشده، پژوهش حاضربه دنبال پاسخگو. آن است

 رشتة دانشجویان آموزشی بر عملکرد ICTبر  یاددهی با تأکید -یادگیری برنامة مداخلة راهبردهای

 اثربخش است؟  فرهنگیان دانشگاه جغرافیای

 شناسی پژوهش  روش

 – آزمون با طرح پیش)تجربی  باتوجه به موضوع و هدف این پژوهش، مطالعة حاضر به روش نیمه

جامعة مورد مطالعه دانشجویان رشتة جغرافیا  .انجام شده است (پیگیریآزمون و مرحلة  پس

در دانشگاه فرهنگیان گیالن تحصیل  32-31بودند که در سال تحصیلی ( 4939ورودی سال )
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تمامی )شمار  گیری تمامها به روش نمونهنفر از آزمودنی 10برای اجرای پژوهش تعداد . کردند می

از میان جامعة پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ( موزش جغرافیادانشجویان آ

های آزمون اجرا شد و نام آزمودنی برای این کار ابتدا پیش. آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند

ها به صورت تصادفی و یک در سپس، آزمودنی. پژوهش به ترتیب نمرات حاصله فهرست شد

ها به دو گروه یادشده، پس از تفکیک آزمودنی. کنترل جایابی شدند میان در دو گروه آزمایش و

جلسه به  41محتوای آموزشی مورد نظر با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات طی 

از ( کتابخوانی و سخنرانی)دانشجویان گروه آزمایش ارائه شد، اما گروه کنترل به روش سنتی 

پژوهشگر با استفاده از ابزارهایی مانند به همین منظور، . اده کردندمطالب مدرس این دوره استف

افزارهای تحت وب و کاربرد  های آموزشی، نرمانیمیشنهای اینترنتی مرتبط، پاورپوینت، سایت

 و جهان دانش جغرافیای)و پخش فیلم به آموزش دو درس جغرافیا پروژکتور و تجهیزات سمعی 

در میان دانشجویان گروه آزمایش پرداخت، اما گروه گواه آموزش  (نایرا بر تأکید با ژئوتوریسم

همچنین، برای آنکه . دریافت کردند( روش سنتی کتابخوانی و سخنرانی)خود را به روال گذشته 

یاددهی در استاد و دانشجو به وجود  -های آموزشی و فرایندهای یادگیریدرک مشترکی از هدف

که بر اساس نظریة بنجامین بلوم به صورت )وای آموزشی آید، ضمن تهیه طرح درس از محت

های مشخص تدریس مطالب هر جلسه بر اساس طرح درس( های رفتاری نوشته شده بودهدف

  4همچنین، قبل از شروع هر یک از جلسات آموزشی، طبق نظریة دیوید آزوبل. شد

. ی و یادگیری ارایه شدبرای ایجاد تسهیل در روند یادده( یآموزش یها دهنده سازمان شیپ)

 به که را مبحثی تا آیدمی تدریس مقدمة در که است کلی مفهومی یا مطلب «دهندهسازمان پیش»

 مفاهیم ارتباط برای ایپایه و کند مربوط درس همان پیشین مباحث با شودمی داده دانشجویان ارائه

  .شود بررسی می ئیجز به کلی از مطالب معموالً الگو، این در. شود پیشین با جدید

همچنین، پس از گذشت یک دورة دوماهه . آزمون، نمرات دو گروه مقایسه شد پس از اجرای پس

                                                           

1.  David Azube 
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آزمون در میان دو گروه اجرایی شد و بر اساس نتایج ای از پسآزمون، فرم همتاشده از انجام پس

 .ها پایداری اثر متغیر مستقل بررسی شد آن
 

  جهان جغرافیای ارتباطات و سنتي درس و اطالعات فناوری  ICTمراحل اجرايي روش. 1جدول 

 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای 

 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی  رسانه آزمون پیش جلسات

 جلسة اول
معرفی و ارائة 

 تکلیف

رایانه و 

دیتاپروژکتور، 

 اینترنت،

تختة 

 هوشمند

 با در ارتباط جغرافیا رشتة بت در دانشجومعلمانو رغ ایجاد انگیزه

پاسخ،  پرسش و با( کشورها و ها و قاره جهان جغرافیای آشنایی ضرورت

 درس اساسی های پرسش به پاسخگویی برای ها سایت  وب معرفی

 ها قاره کنونی سیاسی و انسانی و طبیعی های پراکندگی ویژگی با آشنایی

 فرایند و منابع جلسة دوم
انه و رای

 اینترنت

 Google Earthآسیا؛ دانشجویان از طریق  قارة های ویژگی با آشنایی

 .زمین مشخص کنند کرة در قاره را مکان

جلسة 

 سوم

گذاری  به اشتراک

 محتوا

Google 

Earth 
Google map 

 اسالید

بحث 

 گروهی

ایران؛  همسایگان با آسیایی و آشنایی کشورهای برخی با آشنایی

 برخی مکان ، Google Earthطریق صورت کارگاهی از دانشجویان به

موقعیت  Google map طریق مشخص کرده از زمین کرة در را کشورها

مشخص و برای یکدیگر توضیح داده و با یکدیگر به  را ایران کشور

 .وگو پرداختند بحث و گفت

جلسة 

 چهارم
 فرایند منابع

Google 

Earth 
 و رایانه

 اینترنت

 ، Google Earthطریق آفریقا؛ دانشجویان از قارة های ویژگی با آشنایی

 به جداگانه های گروه در. دادند نشان زمین کرة در را آفریقا قارة مکان

 .پرداختند درس اساسی های پرسش به پاسخگویی

  جلسة

 پنجم

 گذاری اشتراک به

 محتوا

Google map 
 اسالید

بحث 

 گروهی

 ،Google Earth طریق ویان ازافریقا؛ دانشج کشورهای برخی با آشنایی

 در را جنوبی آفریقای و مصر، لیبی، ماداگاسکار، مراکش کشورهای مکان

 .دادند و با هم به اشتراک گذاشتند نشان زمین کرة

جلسة 

 ششم
 فرایند و منابع

 -رایانه

 اینترنت

تخته 

 هوشمند

 ،Google Earth طریق اروپا؛ دانشجویان از قارة های ویژگی با آشنایی

 .دهند نشان زمین کرة در اروپا قارة کانم
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 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای 

 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی  رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 

 هفتم

گردآوری مطالب 

 صورت خالقانه به

اسالید و 

 اینترت

 تهیة پمفلنت

 طبیعی، انسانی، های یان ویژگیاروپا؛ دانشجو کشورهای برخی با آشنایی

انگلستان، آلمان، فرانسه، سوئیس، سوئد، اسپانیا، هلند، فالند،  کشورهای

داده و در رایانه  نشان زمین کرة در را ،Google Earth طریق موناکو از

 .های این کشورها طراحی کنند پمفلنت  در مورد ویژگی

جلسة 

 هشتم
 فرایند منابع

رایانه و 

 اینترنت

 م آموزشیفیل

 ،Google Earth طریق آمریکا؛ دانشجویان از قارة های ویژگی با آشنایی

 .دهند نشان زمین کرة در را آمریکا قارة مکان

 جلسة نهم
 مطالب گردآوری

 خالقانه صورت به

Google 
Earth 
 و اسالید

 اینترت

 پمفلنت تهیة

 از ؛ دانشجویان(جنوبی و شمالی)آمریکایی  کشورهای برخی با آشنایی

 شمالی،مرکزی آمریکای کشورهای برخی ،مکانGoogle Earth طریق

های  دربارة ویژگیپمفلنت  و در رایانه داده نشان زمین درکرة را وجنوبی

 .کنند طراحی این کشورها

جلسة 

 دهم
 فرایند منابع

Google 

Earth 
 و رایانه

 اینترنت

 کشورهای با شناییآ – اقیانوسیه و استرالیا های قاره های ویژگی با آشنایی

 و استرالیا قارة مکان ،Google Earth طریق اقیانوسیه؛ دانشجویان از

 .دهد نشان زمین کرة در را آن کشورهای

جلسة 

 یازدهم

استفاده خالقانه از 

 تجهیزات فناوری

 ...و

 اسالید

گردش علمی 

 مجازی

 های ایستگاه و آشنایی با جنوب آشنایی قطب قارة های ویژگی با آشنایی

 مکان ،Google map طریق جنوب؛ دانشجویان از قطب در تحقیقاتی

 رازآمیز دنیای به مجازی کند، همچنین، سفری را مشخص ها ایستگاه

 .جنوب از طریق رایانه انجام دادند قطب

جلسة 

 دوازدهم
 گیری نتیجه

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

ها  گروه بحث دربارة کلیات قاره ها و کشورهای جهان و با تشکیل

کردن آن در تختة  و یاداشت Google Earthموقعیت کشورها را در 

 .هوشمند و تهیة بهترین پمفلنت

جلسة 

 سیزدهم
 ....اجرای آزمون  - آزمون یادگیری

جلسة 

 چهاردهم
 ماه بعد از آزمون یادگیری 9 - آزمون یادداری
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 روش اجرای سنتی

 روش اجرای سنتی رسانه آزمون پیش جلسات

 سة اولجل
معرفی و ارائة 

 تکلیف
 سخنرانی

 با در ارتباط جغرافیا رشتة و رغبت در دانشجومعلمان ایجاد انگیزه

 پرسش و با( کشورها و ها و قاره جهان جغرافیای آشنایی ضرورت

 درس اساسی سؤاالت به پاسخگویی برای ها سایت  وب پاسخ، معرفی

 ها قاره کنونی سیاسی و انسانی و طبیعی های پراکندگی ویژگی با آشنایی-

 سخنرانی فرایند و منابع جلسة دوم
آسیا دانشجویان در مورد ویژگیهای قاره آسیا  قاره ویژگیهای با آشنایی

 .در کالس انفرادی صحبت می کنند

جلسة 

 سوم

گذاری  به اشتراک

 محتوا

بحث 

 گروهی

ایران؛  همسایگان با آسیایی و آشنایی کشورهای برخی با آشنایی

 برخی صورت گروهی با استفاده از کتاب و جزوه، مکان جویان بهدانش

مشخص و برای برای  را ایران و موقعیت کشور زمین کرة در را کشورها

 .وگو پرداختند یکدیگر توضیح داده و با یکدیگر به بحث و گفت

جلسة 

 چهارم
 سخنرانی فرایند منابع

 یحاتی دربارة مکانتوض آفریقا؛ دانشجویان، قارة های ویژگی با آشنایی

 به به پاسخگویی جداگانه های گروه در. دادند زمین کرة در را آفریقا قارة

 .پرداختند درس اساسی های پرسش

 جلسة

 پنجم

 گذاری اشتراک به

 محتوا
 سخنرانی

آفریقا؛ دانشجویان با استفاده از نقشه در  کشورهای برخی با آشنایی

 آفریقای و سکار، مراکشمصر، لیبی، ماداگا کشورهای مکان کالس،

 .دادندو با هم به اشتراک گذاشتند نشان کرة زمین در را جنوبی

جلسة 

 ششم
 سخنرانی فرایند و منابع

 در اروپا قارة مکان اروپا؛ از دانشجویان دربارة قارة های ویژگی با آشنایی

 .پرسش و پاسخ انجام شد زمین کرة

جلسة 

 هفتم
 سخنرانی گردآوری مطالب

اروپا؛ دانشجویان باتوجه به کتاب و جزوه  کشورهای برخی اب آشنایی

انگلستان، آلمان، فرانسه،  کشورهای طبیعی، انسانی، های دربارة وبژگی

توضیحاتی  زمین کرة در سوئیس، سوئد، اسپانیا، هلند، فالند و موناکو را

 .دادند

جلسة 

 هشتم
 سخنرانی فرایند منابع

 در را آمریکا قارة مکان ؛ دانشجویان،آمریکا قارة های ویژگی با آشنایی

 .دادند نشان نقشه

 سخنرانی مطالب گردآوری جلسة نهم

 ؛ دانشجویان از(جنوبی و شمالی)آمریکایی کشورهای برخی با آشنایی

نقشه  در را جنوبی و شمالی، مرکزی آمریکای کشورهای برخی مکان

 .ها توضیحاتی دادند های آن داده و در مورد ویژگی نشان
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 روش اجرای سنتی

 روش اجرای سنتی رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 
 دهم

 فرایند منابع
 

 سخنرانی

 کشورهای با آشنایی – اقیانوسیه و استرالیا قارة های ویژگی با آشنایی
 نقشه در را آن کشورهای و استرالیا قارة مکان اقیانوسیه؛ دانشجویان

 .دادند نشان

جلسة 
 یازدهم

 خنرانیس مطالب گردآوری
 های ایستگاه وآشنایی با جنوب آشنایی قطب قارة های ویژگی با آشنایی

جنوب؛ دانشجویان به صورت کارگاهی با همدیگر  قطب در تحقیقاتی
 .وگو کردند دربارة آن بحث و گفت

جلسة 
 دوازدهم

 سخنرانی گیری نتیجه
ها  ها و کشورهای جهان و با تشکیل گروه بحث دربارة کلیات قاره

 .ها پرسش و پاسخ انجام شد یت کشورها دربارة آنموقع
جلسة 
 سیزدهم

 ....اجرای آزمون - آزمون یادگیری

جلسة 
 چهاردهم

 (ماه بعد از آزمون یادگیری 9)....آزمون اجرای - آزمون یادگیری

 
وش اجرای رانژئوتوريسم با تأکید بر اي ارتباطات و سنتي درس و اطالعات فناوری  ICTمراحل اجرايي روش. 2جدول 

ICT ارتباطات و اطالعات فناوری 

 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی

 ارتباطات و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 
 اول

معرفی و ارائة 
 تکلیف

رایانه و 
 دیتاپروژکتور،

 اینترنت،
 تختة هوشمند

دانشجومعلمان رشتة جغرافیا در ارتباط کلیات ایجاد انگیزه و رغبت در 
 با (ایران در گردشگری توریسم، تاریخچة ژئو ماهیت، مفاهیم، قلمرو)

های  ها برای پاسخگویی به پرسش سایت پاسخ، معرفی وب و پرسش
 اساسی درس

 جهان و کشور گردشگری های پتانسیل و کلیاتی از آشنایی با توریسم

جلسة 
 دوم

 فرایند و منابع
 رایانه و اینترنت
 تختة هوشمند

 

 در فراغت اوقات گذران خانوارو درآمد نقش) ژئوتوریسم در مؤثر عوامل
 و ها خانواده درآمد ؛ دانشجویان به شناسایی(و توریسم گردشگری رشد

 به خانوار هزینة اختصاصی جدول فراغت ترسیم اوقات گذران نوع
 .خانوار پرداختند سبد در فراغت اوقات

 جلسة
 سوم

به 
گذاری  اشتراک

 محتوا
 بحث گروهی

 ها و زیرساخت نقل و حمل و ارتباطات نقش)توریسم  در مؤثر عوامل
 نقش ؛ دانشجویان به بررسی(و توریسم گردشگری در رشد ای منطقه

 در توریسم گردشگری و رشد در ها و زیرساخت و نقل ارتباطات، حمل
صورت کارگاهی با  هزندگی خود پرداختند و مطالب خود را ب منطقة

 .وگو پرداختند یکدیگر به بحث و گفت
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 جلسات

 ارتباطات  و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 
 چهارم

 فرایند منابع
 اینترنت و رایانه

 اسالید، فیلم

 عمدة گردشگری طبیعی مناطق (گردی، فرهنگی طبیعت) انواع گردشگری

 گردشگری دادند؛ دانشجویان مناطق نمایش با پاورپوینت رانو فرهنگی ای
 نمایش فیلم عکس قالب خود را در منطقة زندگی و فرهنگی طبیعی

 .دادند

 جلسة
 پنجم

 به
 گذاری اشتراک

 محتوا

 رایانة اینترنت
 بحث گروهی

؛ (درمانی و ورزشی، علمی و تفریحی)ها  جاذبه اساس بر گردشگری
را با  ایران و جهان و درمانی علمی ردشگریگ عمدة دانشجویان مناطق

 فیلم عکس قالب در را خود زندگی منطقة گردشگری و انواع پاورپوینت
 .دادند نمایش

جلسة 
 ششم

 فرایند و منابع
 رایانه اینترنت
 تخته هوشمند

؛ دانشجویان (گردشگری رشد و گذاری سرمایه) گردشگری اقتصاد
 در گذاری وسرمایه پاورپوینت با در ایران جهانگردی عمدة بازارهای

 عکس قالب در را خود زندگی منطقة زندگی منطقة در بخش گردشگری
 .دادند نمایش فیلم

جلسة 
 هفتم

گردآوری 
مطالب 

صورت  به
 خالقانه

 اسالید و اینترت

Excel 
 تختة هوشمند

؛ (گردشگری رشد و فضایی درآمد و اشتغال) گردشگری اقتصاد
 پاورپوینت با ایران در را اشتغالزایی و درآمد رب توریسم دانشجویان تأثیر

 متفاوت های سال در گردشگری درآمدهای ای مقایسه جدول همراه تهیة
را انجام  زندگی منطقة در درآمد و اشتغال موردی بررسی و ایران در

 .دادند

جلسة 
 هشتم

 فرایند منابع

 رایانه و اینترنت
های  شبکه

اجتماعی 
 اینستاگرام

؛ (گردشگری های مکان بر گردشگری اقتصادی اثرات)ری گردشگ اثرات
 ها  سایت از را مختلف کشورهای در گردشگری مقررات دانشجویان انواع

 کشور بر داخلی توریسم دادند و تأثیر ارائه گزارشی آوری در قالب جمع
 .دادند نمایش پاورپوینت با را زندگی منطقة و

جلسة 
 نهم

 گردآوری
 مطالب

 صورت به
 نهخالقا

 اینترت و اسالید
 پمفلنت تهیة

؛ (میزبان جامعة بر گردشگری فرهنگی اثرات)گردشگری  اثرات
 میراثهای  کنوانسیون دانشجویان با طراحی پمفلنت در کامپیوتر، انواع

 و مثبت وجو و با اثرات جست ها سایت از را فرهنگی توریسم و جهانی
گزارشی به صورت  با را زندگی منطقة و کشور در فرهنگی توریسم منفی

 .دادند اسالید ارائه

جلسة 
 دهم

 فرایند منابع

 
 اینترنت و رایانه

تختة هوشمند 
 اسالید

 

و  میزبان جامعه بر گردشگری و منفی مثبت اثرات)گردشگری  آثار
 منفی و مثبت و اثرات گردشگری محیطی زیست اثرات (مهمان
 و وجو کرده، جست ها سایت از زندگی را منطقه و در کشور گردشگری

 .دادند ارائه گزارشی با
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 جلسات

 ارتباطات  و اطالعات فناوری  ICTروش اجرای آموزشی رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 
 یازدهم

استفادة 
خالقانه از 
تجهیزات 

 ...و فناوری

گردش علمی 
 مجازی

و ژتوتوریسم  زیست با یک سفر مجازی به یکی از شهرهای کشور محیط
و  شهری در نواحی ژئوتوریسم رشد برای ریزی رنامهو ب نگری آینده

 .ایران را بررسی کردند روستایی

جلسة 
 دوازدهم

 محیط زیست گیری نتیجه
در یک سفر یکروزه به آستارا و پارک وحش لوندویل و استفاده از تاالب 

استیل آستارا به عنوان یک منبع اقتصادی گردشگری و پارک جنگلی 
 .یک گزارش علمیداران تالش تهیة  سیاه

 ةجلس
 سیزدهم

آزمون 
 یادگیری

 ....اجرای آزمون  -

 ةجلس
 چهاردهم

 ماه بعد از آزمون یادگیری 9 - آزمون یادداری

 روش اجرای سنتی
 روش اجرای سنتی رسانه آزمون پیش جلسات

جلسة 
 اول

معرفی و ارائة 
 تکلیف

 سخنرانی

 کلیات در ارتباط یاجغراف رشتة دانشجومعلمان در و رغبت ایجاد انگیزه
 با (ایران در گردشگری توریسم، تاریخچة ژئو مفاهیم، قلمرو ماهیت،)

 های به پرسش پاسخگویی برای ها سایت  وب معرفی پاسخ، و پرسش
 درس اساسی

 و کشور جهان گردشگریهای  پتانسیل و با توریسم از آشنایی کلیاتی

جلسة 
 دوم

 سخنرانی فرایند و منابع

 فراغت اوقات گذران خانوار و درآمد نقش) ژئوتوریسم در مؤثر عوامل
 ها خانواده درآمد ؛ دانشجویان به شناسایی(و توریسم گردشگری رشد در
 فراغت اوقات به خانوار هزینة جدول فراغت ترسیم اوقات گذران نوع و

 .خانوار پرداختند سبد در

جلسة 
 سوم

به 
گذاری  اشتراک

 محتوا
 بحث گروهی

 و نقل و حمل و ارتباطات نقش)ژئوتوریسم  در ؤثرم دربارة عوامل
؛ دانشجویان به (وتوریسم گردشگری در رشد ای منطقه ها زیرساخت

گردشگری و  در ها و زیرساخت و نقل ارتباطات، حمل نقش بررسی
زندگی خود پرداختند و  منطقة در توریسم رشد در ها زیرساخت بررسی

دیگر بیان کردند و با یکدیگر صورت کارگاهی برای یک مطالب خود را به
 .وگو پرداختند به بحث و گفت

جلسة 
 چهارم

 سخنرانی فرایند منابع
 مناطق (گردی، فرهنگی طبیعت)ها  جاذبه براساس دربارة انواع گردشگری

 گردشگری و فرهنگی ایران را دانشجویان مناطق طبیعی عمدة گردشگری
 .وضیح دادندخود را تیتروار ت منطقه زندگی و فرهنگی طبیعی
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 روش اجرای سنتی

 جلسات جلسات جلسات جلسات

 جلسة
 پنجم

 به
 گذاری اشتراک

 محتوا
 سخنرانی

 و ورزشی، علمی و تفریحی)ها  جاذبه اساس بر گردشگری دربارة انواع
 و جهان درمانی و علمی گردشگری عمدة دانشجویان مناطق (درمانی

 .با توجه به کتاب و جزوه توضیح دادند ایران

جلسة 
 ششم

 سخنرانی فرایند و منابع

؛ دانشجویان (گردشگری رشد و گذاری سرمایه) گردشگری دربارة اقتصاد
با توجه به اطالعات خود و کتاب  در ایران جهانگردی عمدة بازارهای

ارزیابی  را خود زندگی منطقة زندگی منطقة در آن بازتاب توضیح داده و
 .کردند

جلسة 
 هفتم

گردآوری 
 مطالب

 نرانیسخ
؛ (گردشگری رشد و فضایی درآمد و اشتغال) گردشگری دربارة اقتصاد

 منطقة در ایران در را اشتغالزایی و درآمد بر توریسم دانشجویان تأثیر
 .به صورت پرسش و پاسخ توضیح دادند زندگی

جلسة 
 هشتم

 سخنرانی فرایند منابع
 ایه مکان بر گردشگری اقتصادی اثرات)گردشگری  دربارة اثرات

به  زندگی منطقة و کشور بر داخلی توریسم ؛ دانشجویان تأثیر(گردشگری
 خود را به صور ت کارگاهی مورد بررسی قرار دادند

جلسة 
 نهم

 گردآوری
 مطالب

 سخنرانی
؛ (میزبان جامعة بر گردشگری فرهنگی اثرات)گردشگری  دربارة آثار

 و مثبت اثرات دانشجویان با توجه به مطالب عنوان شده در کتاب و جزوه
 .تیتروار عنوان کردند زندگی منطقة و کشور در فرهنگی توریسم منفی

جلسة 
 دهم

 فرایند منابع
 

 سخنرانی

میزبان  جامعة بر گردشگری و منفی مثبت اثرات)گردشگری  دربارة اثرات
 و مثبت و اثرات گردشگری محیطی زیست ؛ دانشجویان اثرات(و مهمان

زندگی به صورت پرسش و پاسخ  نطقةم و کشور در گردشگری منفی
 .توضیح دادند

جلسة 
 یازدهم

 گردآوری
 مطالب

 سخنرانی
 رشد برای ریزی و برنامه نگری ژتوتوریسم و آینده و زیست دربارة محیط
 ایران را نظراتی را بیان نمودند وروستایی شهری در نواحی ژئوتوریسم

جلسة 
 دوازدهم

 محیط زیست گیری نتیجه
وزه به آستارا و پارک وحش لوندویل و استفاده از تاالب در یک سفر یکر

استیل آستارا به عنوان یک منبع اقتصادی گردشگری و پارک جنگلی سیاه 
 .داران تالش تهیة یک گزارش علمی

جلسة 
 سیزدهم

آزمون 
 یادگیری

 ....اجرای آزمون -

جلسة 
 چهاردهم

 (یادگیری ماه بعد از آزمون 9)....آزمون اجرای - آزمون یادداری
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 ساختة سنجش عملکرد آموزشی درس جغرافیا آزمون معلم

برای بررسی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر یک از دو درس دانش جغرافیای جهان و 

. استفاده شد( با مالک مطلق)ساخته  از یک آزمون معلم (ایران بر تأکید با) ژئوتوریسمجغرافیای 

. ظر پنج نفر از استادان گروه جغرافیا تأیید یا تصحیح شدبا توجه به نها  آزمون 4روایی صوری

آزمون و  آزمون، پس های این دو درس در سه مرحلة پیش که قرار بود پرسشنجا آ ازعالوه برآن، 

های  بنابراین، میزان دشواری پرسش. پیگیری اجرا شوند، باید دارای سطح دشواری یکسانی باشند

ای درجه داور متخصص گروه جغرافیا در طیف لیکرت پنج شده برای این دروس توسط پنج طرح

سپس، . قضاوت شد( 4)و خیلی آسان ( 1)، آسان (9)، متوسط (1)، دشوار (2)خیلی دشوار 

افزار اکسل محاسبه شد و آنگاه در  ها از طریق نرم شده به میزان سختی پرسش میانگین امتیازات داده

آزمون و پیگیری  آزمون، پس در سه دسته پیش( مشابهبا درجة سختی )های هر درس  پایان پرسش

پرسشاختصاص داده شدند؛ به طوری  سختی میزان که مرحلة سه در دو این آزمون،  پیشهای

اندازة ضریب پایایی به روش همسانی . دار نداشته باشدآزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنا پس

گزارش  31/0یق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ ای از طر های چندگزینه درونی برای این پرسش

 که شد تهیه ژئوتوریسم جغرافیای و جهان جغرافیای درس آموزشی برآن، پکیج عالوه . شد

 شده تهیه فرهنگیان دانشگاه مصوب سرفصل به توجه با پژوهشگر توسط که پکیج این محتوای

. است ایران بر تأکید اب ژئوتوریسم و جهان جغرافیای درس دو محتوای تدریس شامل است،

های محتوای این دروس با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات شامل اسالیدهای پاورپوینت، فیلم

افزارهای تحت وب و کاربرد پروژکتور و تجهیزات سمعی و  های آموزشی و نرمآموزشی، انیمیشن

 . بصری به دانشجویان گروه آزمایش آموزش داده شد

 های پژوهشیافته

های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد را برای شاخص 9جدول 
                                                           
1. Face validity 
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همچنین، . دهدآزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسهای آزمایش و کنترل در سه مرحلة پیشگروه

بودن توزیع متغیرهای  اسمیرنوف برای بررسی نرمال –، نتایج آزمون کلموگروف9در جدول 

 .ها آمده استآزمون و پیگیری به تفکیک گروهآزمون، پسپژوهش در پیش
 

 (=11n) کنترل و( =11n) شيآزما گروه کیتفک به پژوهش یرهایمتغ يفیتوصهای  شاخص. 3جدول 

 سطح معناداری آمارة آزمون انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

ژئوتوریسم با تأکید 

 بر ایران

 آزمون پیش
 43/0 14/0 33/1 20/11 آزمایش

 10/0 42/0 11/1 10/11 کنترل

 آزمون پس
 /10 43/0 24/2 10/11 آزمایش

 10/0 42/0 33/1 10/12 کنترل

 پیگیری
 03/0 11/0 12/1 10/24 آزمایش

 10/0 43/0 11/2 30/92 کنترل

 جغرافیای جهان

 آزمون پیش
 10/0 41/0 20/2 20/92 آزمایش

 10/0 43/0 94/1 10/12 کنترل

 آزمون پس
 03/0 90/0 21/2 10/12 آزمایش

 10/0 42/0 41/9 10/11 کنترل

 پیگیری
 10/0 43/0 33/9 10/22 آزمایش

 10/0 41/0 32/1 20/13 کنترل

 4عملکرد آموزشی

 (مجموع دو درس)

 آزمون پیش
 10/0 42/0 31/1 20/11 آزمایش

 10/0 43/0 12/9 30/19 کنترل

 آزمون پس
 /10 14/0 01/2 90/11 یشآزما

 10/0 14/0 31/4 12/12 کنترل

 پیگیری
 42/0 11/0 32/1 90/29 آزمایش

 10/0 43/0 44/1 42/13 کنترل

                                                           

های  گروه در( جغرافیای جهان و ژئوتوریسم با تأکید بر ایران)های دو درس  موزشی، متوسط دادهنظور از عملکرد آم. 4

 .است( آزمون و پیگیری آزمون، پس پیش)آزمایش و کنترل در هر یک از مراحل اجرای آزمون 
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اسمیرنوف برای همةمتغیرهای پژوهش در  –کلموگروف ونزمآ Z ةآمار ،9با توجه به جدول 

های  همچنین، یافته. غیرها نرمال استبنابراین، توزیع مت. دار نیست دو گروه آزمایش و کنترل معنا

آزمون در دروس  آزمون تا پس از پیش آزمایشهای  میانگین گروه دهد نشان می 9جدول 

آزمون تا مرحلة  ژئوتوریسم با تأکید بر ایران و جغرافیای جهان افزایش یافته و از مرحلة پس

 .شود پیگیری نیز این افزایش دیده می

بر  یاددهی با تأکید -یادگیری ژوهش مبنی بر اینکه راهبردهایهدف کلی این پبرای بررسی 

ICT به عبارتی، . اثربخش است فرهنگیان دانشگاه جغرافیای رشتة دانشجویان آموزشی ر عملکردب

 درس بر عملکرد آموزشی ارتباطات و اطالعات فناوری بر یاددهی با تأکید -یادگیری  راهبردهای

 فرهنگیان دانشگاه جغرافیای رشتة دانشجویان جغرافیای جهان و درس ایران بر تأکید ژئوتوریسم با

آزمودنی وجود داشت که زمان  در پژوهش حاضر یک عامل درون. اثربخش است گیالن استان

آزمون و پیگیری بود و یک عامل  آزمون، پس گیری متغیرهای پژوهش در سه مرحلة پیش اندازه

. بود( های آزمایش و کنترل گروه)ویت گروهی آزمودنی وجود داشت که عبارت از عض بین

در این بخش از نتایج آزمون تحلیل . است 4بین آزمودنی - بنابراین، طرح مورد استفاده طرح درون

نتایج آزمون موچلی  1در جدول . شودها ارائه میهای مکرر برای گروه گیری واریانس با اندازه

 .ده استهای پژوهش گزارش ش برای بررسی کرویت متغیر
 

 آزمون موچلي متغیرهای وابسته جينتا. 4جدول 

 مجذورخی موچلی W متغیر
درجة 

 آزادی
 سطح معناداری

اپسیلون گرین 

 گیسر-هاوس

اپسیلون 

 فلت-هاین

 4 32/0 19/0 1 20/0 32/0 ژئوتوریسم باتأکید بر ایران

 4 39/0 21/0 1 13/4 31/0 جغرافیای جهان

 عملکرد آموزشی کل

 (درسمجموع دو )
32/0 11/0 1 23/0 32/0 4 

                                                           
1. Within- Between Subject Analysis of  Variance 
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، (32/0)موچلی برای متغیرهای ژئوتوریسم با تأکید بر ایران  W، آمارة 1بر اساس جدول 

این یافته . باشد معنادار نمی 02/0در سطح ( 32/0)و عملکرد آموزشی کل ( 31/0)جغرافیای جهان 

فرض  بنابراین، پیش. استها در بین سطوح متغیر وابسته همگن  دهد واریانس تفاوت نشان می

 . شود کرویت رعایت می
 

 ها در متغیرهای پژوهش نتايج آزمون تحلیل واريانس برای بررسي تفاوت گروه. 5جدول 

اثر تعامل مراحل و گروه برای متغیر   Fنشان داده شده است، میزان 2همان طور که در جدول 

و عملکرد آموزشی  39/33، جغرافیای جهان برابر با 40/411ژئوتوریسم با تأکید بر ایران برابر با 

 دهد این یافته نشان می. دار است معنا 0004/0است که همگی در سطح  12/421کل برابر با 

های آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای ژئوتوریسم با تأکید بر ایران، جغرافیای جهان و  گروه

تفاوت معنادار آزمون و پیگیری با یکدیگر  آزمون، پس عملکرد آموزشی کل در سه مرحلة پیش

با ( کنندة راهبردهای یادگیری یاددهی بودند که دریافت)برای بررسی تفاوت گروه آزمایش . دارند

 منابع تغییرات متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
 Fآمارة 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 ژئوتوریسم

 ایرانبا تأکید بر 

 4 131/0 0004/0 29/23 01/1312 4 01/1312 ها گروه

 4 311/0 0004/0 12/113 11/1111 4 11/1111 مراحل

تعامل مراحل 

 با گروه
21/4200 4 21/4200 40/411 0004/0 319/0 4 

 جغرافیای جهان

 4 329/0 0004/0 21/449 11/9120 4 11/9120 ها گروه

 4 340/0 0004/0 13/431 20/1111 4 20/1111 مراحل

تعامل مراحل 

 با گروه
10/4133 4 10/4133 39/33 0004/0 311/0 4 

 عملکرد

 آموزشی کل

 4 339/0 0004/0 32/1220 11/21000 4 11/21000 ها گروه

 4 314/0 0004/0 03/133 94/1111 4 94/1111 مراحل

تعامل مراحل 

 با گروه
24/4131 4 24/4131 12/421 0004/0 331/0 4 
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آزمون،  گروه کنترل در متغیرهای پژوهش، میانگین گروه آزمایش و کنترل  در سه مرحلة پیش

نتایج مقایسة میانگین گروه آزمایش و کنترل  در  2در جدول .  آزمون و پیگیری محاسبه شد پس

 .آزمون و پیگیری گزارش شده است آزمون، پس سه مرحلة پیش
 

آزمون و پیگیری در متغیرهای  آزمون، پس ای آزمايش و کنترل در سه مرحلة پیشه نتايج مقايسة میانگین گروه. 4جدول 

 پژوهش

تفاوت میانگین گروه آزمایش با  (با تأکید بر ایران) در متغیر ژئوتوریسم 1با توجه به جدول 

معنادار است ( -90/2)و پیگیری ( -22/42)آزمون  ، پس(-92/44)آزمون  گواه در مرحلة پیش

(0004/0P< .) ،به صورت معناداری بیشتر از مایش در این سه مرحله میانگین گروه آزدر نتیجه

همچنین، در متغیر جغرافیای جهان تفاوت میانگین گروه آزمایش با . میانگین گروه کنترل است

معنادار است ( -10/2)و پیگیری ( -20/42)آزمون  ، پس(-40/44)آزمون  گواه در مرحلة پیش

(0004/0P< .) ،آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل  پس میانگین گروه آزمایش دردر نتیجه

داری بیشتر از میانگین  آزمون و پیگیری به صورت معنا و میانگین گروه آزمایش در مراحل پس

 –راهبردهای یادگیری توان گفت  های پژوهش می بنابراین، با توجه به یافته. گروه کنترل است

تأثیر  ICTرافیای دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر یاددهی بر عملکرد آموزشی دانشجویان رشتة جغ

 .معناداری داشته است

 سطح معناداری خطای برآورد استاندارد ها تفاوت میانگین مرحله متغیرها

ژئوتوریسم 

با تأکید بر 

 ایران

 0004/0 11/4 -92/44 آزمون آزمون از پیش پس

 0004/0 40/4 -22/42 آزمون پیگیری از پیش

 001/0 13/4 -90/2 آزمون از پیگیری پس

جغرافیای 

 جهان

 0004/0 13/4 -40/44 آزمون آزمون از پیش پس

 0004/0 11/4 -20/42 آزمون پیگیری از پیش

 003/0 21/4 -10/2 آزمون از پیگیری پس

عملکرد 

 آموزشی

 0004/0 42/4 -11/44 آزمون آزمون از پیش پس

 0004/0 312/0 -21/42 آزمون پیگیری از پیش

 004/0 41/4 -92/2 آزمون از پیگیری پس
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های  متغیرهای وابستة گروه 9تا  4های معنادار در نمودارهای  برای بررسی بیشتر این تفاوت

با توجه به  .آزمون و پیگیری نشان داده شده است آزمون، پس آزمایش و کنترل در سه مرحلة پیش

توان گفت مداخلة آموزشی در مطالعة حاضر بر بهبود نمرات درس  های پژوهش، می یافته

، جغرافیای جهان و نمرة کل عملکرد دانشجویان رشتة جغرافیا دانشگاه با تأکید بر ایران ژئوتوریسم

فرهنگیان اثر مثبت و معناداری داشته و این اثر در مرحلة پیگیری نیز حفظ و ارتقا یافته است 

 (.9و  1، 4های  شکل)
8.  

 
های آزمايش و گواه در سه مرحلة  گروه با تأکید بر ايران نمودار مقايسة میانگین نمرات درس ژئوتوريسم. 1شکل 

 آزمون و پیگیری آزمون، پس پیش

 

 
آزمون،  های آزمايش و گواه در سه مرحلة پیش نمودار مقايسة میانگین نمرات درس جفرافیای جهان گروه. 2شکل 

 آزمون و پیگیری پس
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های  نمودار مقايسة میانگین نمرات کل عملکرد دو درس جغرافیای جهان و ژئوتوريسم با تأکید بر ايران برای گروه. 3کل ش

 آزمون و پیگیری آزمون، پس آزمايش و گواه در سه مرحلة پیش

 گیری بحث و نتیجه

 آموزشی ردبر عملک ICT بر یاددهی با تأکید -یادگیری بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبردهای

این یافته بدین معنا است که هرچه . اثربخش است فرهنگیان دانشگاه جغرافیای رشتة دانشجویان

 (ICTمبتنی بر )یاددهی  -فرهنگیان از راهبردهای یادگیری دانشگاه جغرافیای رشتة دانشجویان

های صفری،  این یافته با پژوهش .تری خواهند داشت بیشتر استفاده کنند، عملکرد آموزشی مطلوب

ستاری و محمدی  ،(4934)و همکاران  قاییب، (4939)، رحمتی (4932) طاهری و پور قاسمی 

، (4933)گزافی، یونسی و عزیزیان ، کرمی (4933) زاده و غزنوینحسیزاده، ، دائی(4930)

گامبویا و ، (1041) 1ترکی -آل، (1042)و همکاران  4گلوساک ،(4939)، اکبری (4932)خسروانی 

، بویوگوزتورک و دریاکولو، (1040) 1، کلیک مان، حسن و سعید حسین(1044) 9سوآزا-گارسیا

                                                           
1. Glu_sac 

2. Al-Turki 

3. Gamboa, Garcia-Suaza 

4. Kilicman, Hassan  & Said Husain 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6225
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=77377
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 1، احمد و ایوزپیکولی، و (1002)9ویلمز ، (1003) 1انییوسف و داحم، بن(1040) 4ازکینار

 .همخوانی دارد( 1004)

شدت مورد توجه  اهمیت جغرافیا به دلیل توصیف جهان پیرامون انسان است که این مسئله به

های جغرافیا وجود تصاویر و اشکال ترسیمی و گرافیکی متنوع در یکی از ویژگی. است شاگردان

موضوعی این علم، از نظر های  آموزشی آن است که در کنار ویژگی غیر اغلب منابع آموزشی و

 استفاده از اینترنت را به( 1000)کارتر . کند بصری نیز خواننده و یادگیرنده را به مطالعه ترغیب می

درسی جغرافیا مورد نظر قرار داد و به این نتیجه دست یافت که های  عنوان ابزار آموزشی در دوره

گونه  ماهر شوند، اینترنت به یهای آموزش آموزان در کاربرد فناوری ن و دانشاگر استادا

 کار برده شود  تواند به آموزش جغرافیا میهای  عنوان ابزار آموزشی در دوره آمیزی به موفقیت

 باعث یاددهی -در راهبردهای یادگیری  استفاده از این فناوری. (4931زاده و اسدی،  صالحی)

ابزار  این .شود می دانشجویانباعث افزایش میل به فراگیری در  ،همچنین ،ادگیریاعتالی میزان ی

کالس را  شدن کالس از حالت خشک و سنتی شده و رغبت به یادگیری و حضور در باعث خارج

 وریامبتنی بر فن و تدریس ها کالس (.4933زاده و غزنوی،  زاده، حسین دائی) دهد افزایش می

جای  خود را انتخاب و دنبال کند و به تا یادگیری مورد نیاز کنند ا قادر می، یادگیرنده راطالعات

(. 1009، 2هال مندل) شودمی فراهم یادگیری در زمان و مکان خاص، یادگیری در زمان مناسب

 است این آموزشی نظام یک در اطالعات تأثیر فناوری ها برایترین تبیین مستدل از بنابراین، یکی

 به و کنندمی تسهیل را درسی برنامة کردن انفرادی و فرایند کاربران یادگیری ها این فناوری که

اسالمی، مهاجران و نامی، )کنند  تعیین را خودشان یادگیری دهند سرعتمی اجازه یادگیرندگان

4939.) 

                                                           
1. Deryakulu, Buyukozturk & Ozcinar 

2. Ben Youssef & Dahmani 

3. Willemes 

4. Piccoli, Ahmad & Ives 

5. Mendenhall 
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نیاز  ای، محیط آموزشی مورد افزارهای چندرسانه نرم کارگیری توان گفت به از سوی دیگر، می

آموزان را در یک محیط مجازی قرار کند و دانشن را برای انتقال مفاهیم درسی مهیا میمعلما

و به یادگیری  کرده،توانند مفاهیم مختلف را تجربه آموزان میدانش هادر این محیط. دهدمی

برخورداری از اطالعات به دلیل  آموزش مبتنی بر فناوریبه طور کلی، . دست یابند تریعمیق

 بازخورد فوری از طریق پرسش و پاسخ؛ باالبردن انگیزه و قدرت حافظه؛ و ایجاد تعامل تقابلیّ

امکان  سازی؛ تصاویر متحرک و شبیه نمودار، عکس، صوت، ترسیم نمایی بیشتر از طریق واقع

سبب تأثیرگذاری بیشتر  کنترل کیفیت مطالب آموزشی قبل از آغاز آموزشو بیشتر تکنترل و نظار

در پژوهش حاضر استفاده از (. 4931زمانی، )شود  کرد آموزشی آنان مین و بهبود عملبر دانشجویا

اسالید، پاورپوینت، پروژکتور و فیلم در آموزش محتوای دو درس مانند )های اطالعات فناوری

دستیابی به یادگیری فعال و به دالیلی که ذکر شد،  (با تأکید بر ایران ژئوتوریسمجغرافیای جهان و 

را در فرایند یادگیری یاددهی فراهم کرد و موجبات عملکرد بهتر دانشجویان را فراهم کرد  لمستق

  .که در نهایت، به افزایش عملکرد آموزشی و پیشرفت دانشجویان منجر شد

 درس بر عملکرد آموزشی ICT بر یاددهی با تأکید یادگیری نتایج نشان داد راهبردهای

 فرهنگیان دانشگاه جغرافیای رشتة دانشجویان جغرافیای جهان درس و ایران بر ژئوتوریسم با تأکید

 دانشگاه جغرافیای رشتة این یافته بدین معناست که هرچه دانشجویان .اثربخش است گیالن استان

بیشتر استفاده کنند، عملکرد ( مبتنی بر فناوری اطالعات)فرهنگیان از راهبردهای یادگیری یاددهی 

نتایج این  .و جغرافیای جهان خواهند داشت جغرافیای ژئوتوریسمتری در دو درس  مطلوب

مبنی ( 1003) کیریدم، (4931)زاده و اسدی صالحی، (4931)منوچهری پژوهش  پژوهش با نتایج

 .، همخوانی داردیادگیری درس جغرافیا درناوری اطالعات و ارتباطات مثبت ف بر تأثیرگذاری

و  عاشوری، (4932)زبرجدیان و نیلی اجمدآبادی  جملههای مشابه از  نتایج پژوهش ،همچنین

 ،(4933)ضامنی و کاردان  ،(4933) کننده فالح رعایت و خلخالی ،سلیمانپور، (4931) همکاران
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، مارکمن و بارو ،(1040) 1الیوت ،(1040)همکاارن  و 4اوسو ،(4933) میرحسینی و فالح ،صفاریان

مانند ، (4931) نشین خوش، و (4931)و یعقوبی  یدیمیرسع، (1003) 1گکون چوآن ،(1003) 9روز

در یادگیری و آموزش دروس فناوری اطالعات و ارتباطات را  پژوهش حاضر تأثیرگذاری مثبت

 .دادنشان شناسی و ریاضی زیست ،انگلیسی س زبانومختلف از جمله در

د تأکید قرار گرفته گوناگون مور های یند یاددهی و یادگیری به روشادر فر ICT ةتوانایی بالقو

وری اطالعات و ارتباطات ایادگیری فن وانایی یاددهی وکرد تبرای مثال گادفری بیان . است

اندازهای چندگانه از  روزرسانی چشم به ةاجاز های یادگیری را تقویت کرده، به یادگیرندگان محیط

یادگیری را  ةچیدساخت دانش در قلمروهای پی، پذیری دهد، انعطاف های پیچیده را می پدیده

  (.1040و همکاران،  2سانگ) دهدقرار می های فردی را مورد توجه خاص تسریع و تفاوت

گیری از  آن ارتباط تنگاتنگی با بهره جغرافیا یکی از دروسی است که آموزش و یادگیری

گر، ن جامع دید سیستمی و مانند)خصوصیات بارز علم جغرافیا  دارد، فناوری اطالعات و ارتباطات

های زمانی ها، تغییرات مداوم در بازهفضایی پدیده ها و تشابهات یا همان پراکندگیتأکید بر تفاوت

محیط طبیعی و اجتماعی  به دلیل ارتباط متقابل اجزای (های مختلف جغرافیاییدر محیط متفاوت و

و  موجب شده رانگرانه  ریزی مطلوب و آینده برای برنامهآن را و درک این ارتباطات، رسالت 

می و آموزش و یادگیری آن ایفا این علم  ةدر توسع را فناوری اطالعات و ارتباطات نقش پررنگی

 (.4931منوچهری، ) کند

یا آموز  شود که دانش فعال زمانی حاصل می یادگیری توان ذکر کرد کهدر تبیین این یافته می

حرف  تا بخواند، گوش دهد، ببیند، ،ردغنی به لحاظ یادگیری قرار گی در محیط و موقعیتیدانشجو 

زمینه، فناوری اطالعات و در این . دهد بزند، تکمیل کند، تفکر عمیق انجام دهد، بنویسد و پاسخ

                                                           
1. Owusu 

2. Elliot 

3. Barrow, Markman & Rouse 

4. Chuan Kung   

5. Sang 
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عنوان  بهجویان در آن دانش که( 1001، 4مارشال)کند  میغنی را فراهم  محیطیارتباطات 

 و به دلیل درگیری طیف( کردن نوشتن، بحث)متنوع هستند  هایی یادگیرندگان مشغول فعالیت

تجزیه و تحلیل، یعنی )و یادگیری  ها به مراحل باالتر تفکر آندانشجویان، تری از حواس  وسیع

فناوری اطالعات و ارتباطات به (. 1049، 1جانی و لئونگگیلک)یابند  دست می( ترکیب ارزیابی و

عامالت گوناگون که باعث ایجاد یک راه ت دلیل داشتن تعامل پویا، مقدار زیادی از اطالعات را از

را برای فراگیران  های زیادی فرصت ،همچنین. دهد میارائه شود،  محیط اکتشافی برای فراگیران می

مطابق با  ،اساس نیازهای خود یاد بگیرند بپردازند و مطالبی را بر کند تا به کشف و یافتن فراهم می

زوارکی،  زارعی)کنند  بازیابی اضافی را العاتاط نیاز خود دازةخود پیش بروند و به ان سرعت

4931.) 

با )درس جغرافیای جهان و ژئوتوریسم در  ICTکاربرد  به هنگامعالوه بر همة موارد یادشده، 

در  دانشجوچون  ،و از طرفی گیرد، تدریس همراه با تصاویر زیبا صورت می(تأکید بر ایران

از آنجا که به اعتقاد محققان  .شودیادگیری وی میو تعمیق  مندییادگیری نقش دارد؛ باعث عالق

از آنجا که همچنین، . گیرد می خاطرسپاری از طریق بینایی صورت بخش اعظم یادگیری و به

است؛  انشنوایی فراگیر حس بینایی و کردندرگیر برایوری اطالعات و ارتباطات ابزاری افن

اثربخشی  (.4933ضامنی و کاردان، ) شودمی جویانموجب تعمیق یادگیری در دانشاستفاده از آن 

دالیلی از جمله؛ استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری، تمرین بیشتر برای  به ICTگیری از بهره

بین  برای ایجاد ارتباط دانشجویان، کمک به جویانحد تسلط، تسهیل مشارکت میان دانش رسیدن به

، تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل، هاندرس جغرافیای ژئوتوریسم و جغرافیای ج مفاهیم

پذیربودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان، برقراری  دوستانه، انعطاف محیط یادگیری کردن فراهم

تأثیر زیادی در عملکرد باعث شده این فناوری ، (4930 رضوی،)دوسویه با کاربر ة تعامل و رابط

 .تحصیلی این دانشجویان داشته باشد

                                                           
1. Marshall 

2. Gilakjani & Leong 
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دانشجویان های پژوهش حاضر عبارت است از انجام پژوهش صرفاً بر روی  محدودیتبرخی 

به دانشگاه  پژوهش ةمحدودبودن دامنهای پژوهش،  دهی یافته رشتة جغرافیا و عدم امکان در تعمیم

انجام پژوهش ، های آموزشی دیگر تعمیم به مراکز و سازمان و عدم امکان فرهنگیان استان گیالن

آزمایش و اجرای برنامه در مدت زمان و ی کوچک و محدودبودن تعداد فراگیران ا روی نمونه

 .جنسیتی بودن فراگیران و در ارتباط بودن گروه گواه با گروه آزمایش محدود، تک

 دانشجویان آموزشی برعملکرد ICT بر یاددهی با تأکید یادگیری راهبردهایبا توجه به اینکه 

 از گروهی و فعال تدریس های روش از استفاده اثربخش است، انفرهنگی دانشگاه جغرافیای رشتة

های اطالعاتی و ارتباطی  فناوری بر مبتنی (غیره و مسأله حل مباحثه، پاسخ، و پرسش) قبیل

شود مدیران و  عالوه بر آن پیشنهاد می. شود عملکرد آموزشی دانشجویان ارتقا یابد پیشنهاد می

 دروس مختلف های بیشتری را برای دسترسی و تدریس ا زمینهه اندرکاران آموزشی دانشگاه دست

 کمک به آموزشی محتوای و درسی مواد آموزشی فراهم کنند و تهیة فرایند در ICT از استفاده با

 فناوری از دانشجویان استفاده مهارت چون .ارتباطی صورت گیرد و اطالعاتی های فناوری

 با بنابراین، دارد، توسط دانشجویان ها فناوری این اربردک بر مستقیمی تأثیر ارتباطات، و اطالعات

 ICTزمینة  در هایی مهارت ایجاد الزم برای زمینة آموزشی، های کالس و ها کارگاه ها، دوره تشکیل

 ارتباطی در و اطالعاتی نوین های فناوری از استفاده برای دانشجویان توانایی تا شود فراهم

 به آنان ترغیب و استادان مهارت و دانش همچنین، ارتقای .یابدافزایش  آتی شغلی های موقعیت

یاددگیری و ترغیب  -یاددهی  فرایند در ارتباطات و اطالعات فناوری مناسب امکانات از استفاده

 .شود دانشجویان به استفاده از این ابزار توجیه می
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 منابع

 از دانشجویان استفاده بین رابطة بررسی. (4939)نامی، کلثوم  بهناز، و مهاجران، ،اسالمی، سمیه

 علوم های دانشکده در آنان تحصیلی عملکرد با دانشجویان ارتباطات و فناوری اطالعات

 .43-11، (1)2 ،الکترونیکی یادگیری دانشگاهی ةمجل. تهران اجتماعی دانشگاه و رفتاری

آموزان مقطع ابتدایی  تأثیر فناوری آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش(. 4939)اکبری، مصطفی 
نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة انسانی علوم تربیتی، دانشگاه  پایان. پسرانة شهرستان مالیر

 .عالمه طباطبایی تهران

 (.4934) حسین ،زاده جعفری ، ویوسف ،محمدپور ،علیرضا ،رحمانی ،داود ،رسولی ،رحیم ،قاییب

های قلبی در دانشجویان پرستاری  تأثیر آموزش مبتنی بر وب در یادگیری دیس ریتمی

 .110-113، (1)41 ،آموزش در علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ای شخصی در دورة پیش از دبستان و نقش آن  آشنایی و کاربرد رایانه(. 4932)خسروانی، مهوش 
آموزان سال اول ابتدایی آموزش و پرورش منطقة یک شهر  فت تحصیلی دانشدر پیشر

شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه  دانشکدة روان. نامة کارشناسی ارشد پایان. تهران

 . طباطبایی تهران

های  مقایسة تأثیر آموزش جغرافیا با روش(. 4931)آبادی، خدیجه  خسروی، محبوبه، و علی

پسر پایة اول )آموزان  ری و استفاده از کامپیوتر بر عملکرد آموزشی دانشسخنرانی، همیا

، (41و  44)9، های تربیتی پژوهش(. 31-34شهر تهران سال  1راهنمایی مدارس منطقة 

421-493. 

های فناوری  عرصه در هدفمند آموزش ضرورت و شدن جهانی. (4931) زهره ین،نش خوش

 .420-412، (12)3، بردراه .یآموزش

عملکرد  بر (ICT) بررسی نقش. (4933)و غزنوی، محمدرضا زاده، بابک،  حسین ،زاده، حسین یئدا

 .34-31، (1)1 ،رهبری و مدیریت آموزشی. متوسطه ةدور آموزان دانشتحصیلی 

یادداری و انتقال  ای مفاهیم علوم بر یادگیری، تأثیر استفاده از چندرسانه(. 4939) رحمتی، محمد
ادبیات و علوم  ةدانشکد، ارشد کارشناسیة نام پایان .پنجم ابتدایی ةآموزان پای یادگیری دانش

 .دانشگاه اراک ،انسانی

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=7774
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 .دانشگاه شهید چمران انتشارات: اهواز. مباحث نوین در فناوری آموزشی(. 4930) رضوی، عباس

 .19-33 ،(9)4 ،عالی آموزش .الکترونیکی ارزشیابی و سنجش(. 4931) اسماعیل زوارکی، زارعی

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با (. 4931)، محمدرضا نیلی احمدآبادی و زهره، زبرجدیان ،

چهارم ابتدایی  پایةآموزان  دانش گرایی بر یادگیری فعال درس علوم تجربی هرویکرد سازند

 .491-421، (42)2، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی .استان البرز

. درسیة برنام های فناوری اطالعات در یاددهی و یادگیری مهارت. (4931)عشرت  بی زمانی، بی

 .419-431، (4)42، کتاب

 وری اطالعات وامیزان استفاده از فن ةبررسی رابط (.4930) و محمدی، پروین ،ستاری، صدرالدین

وری اطالعات و ارتباطات در علوم افن. آموزان مقطع متوسطه موفقیت آموزشی دانش
 .34-32 ،(4)1، تربیتی

تأثیر روش تدریس مبتنی بر  (.4933) لیال، کننده فالح رعایت، و علی ،خلخالی ،جواد ،سلیمانپور

آوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم  فن

 .11-39، (1)4، وری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیافن. راهنمایی

نگاهی به نقش فناوری اطالعات و (. 4931)زاده، رضوان  و حسینقلیسعیدی سیوکی، منصوره، 

چهارمین همایش . گرایی ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری با تأکید بر رویکرد سازنده

. ، مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایرانانجمن فلسفة تعلیم و تربیت ایران

 .دانشگاه فردوسی مشهد

 یادگیری -و میزان کاربست آن در فرایند یاددهی  ICTE)) فاوای آموزشی(. 4933)شکاری، عباس 

 .21-33، (1)4 ،درسی آموزش عالی ةمطالعات برنام. ت علمیئتوسط اعضای هی

 آموزش بر ویژه نگاهی با: ای چندرسانه آموزش تأثیر .(4931) سعید دی،و اس ،زاده، مریم صالحی

 .41-43، (1)11 ،جغرافیا آموزش درش ةمجل. راهنمایی اول سال جغرافیای

 تأثیر آموزش به کمک ةمقایس(. 4933) میرحسینی، حمزه ، وفالح، وحید ،صفاریان، سعید

 وری اطالعات وافن. افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی نرم

 .14-92، (4)1، ارتباطات در علوم تربیتی

ی آموزشی و ثیر فناورأت (.4932) زهرا ،طاهری ، و مریم ،پور قاسمی ،آفرین نوش ،صفری

راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=124496
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=6225
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=77377
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، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی .دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور لرستان

3(14) ،42-9. 

 درس ریارتباطات در یادگی و اطالعات فناوری أثیرت. (4933) سحر کاردان، و ،فرشیده ی،ضامن

 .11-92، (4)4، در علوم تربیتی ارتباطات و اطالعات وریفنا .ریاضی

 ةمقایس. (4931) هوشنگطالبی،  المرضا، ومنشئی، غ ،حمدباقرکجباف، م ،مالعاشوری، ج

پیشرفت و  ةمشارکتی و سنتی بر انگیز های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری اثربخشی روش

 .12-93، (1)2، (مدیا)یادگیری الکترونیکی . شناسی پیشرفت تحصیلی درس زیست

ری و  ی ادگ ی  ر میزان ب(ICT)   اطات ب و ارت  ات اطالع  اوری ن از ف  اده ف ت ثیر اسأ ت(. 4933)  ، مریم می اس ق
 ةنام پایان . ربی ج ت  وم ل ع  در درس  ی ای م ن راه  وم س  ةای ر پ ت دخ  وزان آم ش دان  اتی واد اطالع س

  ربیت ت  اه گ ش دان ،ربیتی ت  وم ل و ع  اسی ن ش  روان  ةد ک ش دان ، وزشی آم  وژی ول ن ک د ت ارش  اسی ن ارش ک

 .تهران  م ل ع م

میزان تأثیر آموزش  ةمقایس. (4933) لیعزیزیان، علیل، و یونسی، ج ،لیرضاکرمی گزافی، ع

ش آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگر افزار آزمایشگاه شیمی به کمک نرم

 .34-33، (1)1، فناوری آموزش .آموزان دانش

آوری اطالعات و ارتباطات بر یادگیری درس جغرافیا؛ مورد  تأثیر فن(. 4931) منوچهری، سوران

-21، (4)90 رشد آموزش جغرافیا،. آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سروآباد دانش: تحقیق

13. 

 مندبر موفقیت مدارس هوش مؤثر عوامل شناسایی(. 4931) مریم یعقوبی، و ،گلنوش عیدی،میرس

 .آموزش در ارتباطات و اطالعات اوریفن شمند، نقشرس هومدا موجود وضع بررسی با

آوران آموزش  ، انجمن رهآوران آموزش مجازی ره همایش اولین مقاالت مجموعه

 .گستر دانش

 نقش یررسب(. 4931)اسماعیلی شاد، بهرنگ  و کار، شیما، شعله ،صحافی، مریم ،نیاآذری، کیومرث

 فنی آموزش سازمان در محور مهارت های آموزش ةعو ارتباطات در توس اطالعات فناوری

 .23-31، (1)9، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات فناوری. گلستان تانای اس و حرفه

Akpan, J. P., & Andre, T. (2000). Using a computer simulation before dissection to help 
student’s leamanatomy. Computers in Mathematicsand Science Teaching, 19(3), 
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