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نگرش سنجی تکنولوژی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گتوند (خوزستان) در
درس علوم تجربی در سال تحصیلی 7931-7931
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،نگرش سنجی تکنولوژی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت
تحصیلی در درس علوم تجربی ،دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گتوند درسال
تحصیلی  1051 - 1058می باشد .روش انجام این تحقیق توصیفی  -همبستگی ،وجامعه
آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گتوند می باشد .از کل جامعه آماری به
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای به تعداد  239نفر طبق جدول نمونه گیری
مورگان انتخاب گردیده و جهت گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به کاربرد
تکنولوژی در آموزش یاکووز(شامل  02سوال) ویژه معلمان تهیه و نیز معدل دانش آموزان به
عنوان معیاری برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنها ثبت گردید .درتجزیه وتحلیل داده ها از نرم
افزار آماری  Spssاستفاده شد .نتایج تحلیل داده های تحقیق حاکی از آن بود که عواملی چون
دانسته های معلم درمورد مزایای کاربرد تکنولوژی آموزشی  ،تصورات معلم در مورد کاربرد
تکنولوژی آموزشی و پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان تاثیرگذار است.
کلید واژهها :تکنولوژی آموزشی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان.

تاریخ دریافت مقاله - 58/8/2 :تاریخ پذیرش مقاله58/8/10 :
دکترای تخصصی شیمی ،دانشکده علوم پایه،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
manoochehriel@yahoo.com
0
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس فاطمه الزهرا-اهواز
دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس فاطمه الزهرا-اهواز
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مقدمه
امروزه ازآموزش به مثابه فرآیندمنظم یادمی شودکه به موجب آن ،اطالعات ،مهارت ها و نگرش
های دانش آموزان تقویت شده وگسترش می یابد .دراین فرآیند ،به تولید وگسوترش اطالعوات
ومهارت ها ت وجه می شود به عالوه ،الزمه تدریس شناخت فراگیران ،با توجوه بوه تفواوت هوای
فردی ،مهمتر ازآن آشنایی باروش هوای یواددهی -یوادگیری کارآمود اسوت(سیدصوالح1053 ،
).آموزش از هر جنبه و در هر مرحله ای که باشد الزمه اش تاثیر بخشیدن در فراگیر است .ایون
تأثیر البته میتواند با توجه به موضوع مورد نظر و حیطوه موورد عمول متفواوت باشود ....برخوی
مواقع ایجاب می نماید که برای تسهیل آموزش ،مطالب به صورت طبیعی و زنده بوه فراگیوران
آموخته شود .همچنین اگر نمایش بعضی فعالیت ها و روش هوا بوه طوور طبیعوی امکوان پوذیر
نباشد و یا از نظر بعد زمان و مکان دارای محدودیت هایی باشد ،مورجح اسوت کوه نمونوه هوا و
شواهد آن در معرض دید فراگیران قرار گیرد .همین طور برای اطالع رسوانی سوریع و تعلویم و
تربیت گروه های بزرگتر الزم است که اطالعات مورد نیاز از راه هوای گونواگون و بوا اسوتفاده از
حواس مختلف و رسانه های ارتباط جمعی رادیو ،تلویزیوون ،فویلم ،اسوالید ،نمایشوگاه ،متوون
چاپی مثل روزنامه و ...به آنها منتقل شود .به عالوه استفاده کردن از امکانات مذکور برای پویش
آگاهی دادن به آموزشگران نیز ثمربخش خواهد بود .آموزش دادن و فعال کردن حواس مختلف
جهت تحقق بهتر امر یادگیری مستلزم به کارگیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی می باشود.
(شمسایی .)1082 ،هدف هر آموزشی یادگیری است .انسان درطول تواریخ هموواره بایوادگیری
سروکارداشته است به جرات می توان گفت یکی ازصفات اصلی انسوان،توانایی یوادگیری اوموی
باشد (نوروزی و رضوی .)1059 ،نظریات متعددی در مورد یوادگیری کودکوان وجوود دارد اموا
درتمام نظریه ها توجه به تفاوت های فردی کودکان مورد تاکید قرار گرفته است و باید به ایون
نکته اشاره نمود که همه کودکان نمی توانند به یک روش یاد بگیرند .دربرناموه درسوی سونتی،
یادگیرندگان به عنوان یک کل ومجموعه در معرض آموزش های یکسان قرار موی گیرنود و بوه
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تفاوت های فردی آنان کمترتوجه می شودواین خود انگیزه آنها را کاهش موی دهود (ریسوت و
هور.)1555 ،1
تکنولوژی آموزشی به معنای اعم چیز تازه ای نیست و قدمت آن را می توان همزمان بوا قودمت
تعلیم و تربیت دانست .اما تکنولوژی آموزشی به معنای خاص آن شاید کمتر از یک قورن اسوت
که مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت غربی قرار گرفتوه اسوت .متخصصوان تعلویم و تربیوت
معتقدند که توسعه داخلی تکنولوژی آموزشوی و ابزارهوای آموزشوی بعود از سوال هوای 1833
میالدی شروع شد و از این تاریخ بود که مواد و وسایل آموزشی یکی پس از دیگری ابداع شدند
و در امر آموزش مورد استفاده قورار گرفتنود .در سوال  1533در آمریکوا اصوطالحاتی از قبیول
وسایل دیداری ،شنیداری و وسایل کمک آموزشی وارد جریان آموزش و پرورش شود .و تقریبوا
در حدود سال  1593به بعد روانشناسان استفاده از روشهای مختلف ارائه دانش یعنی استفاده
از تکنولوژی آموزشی را به عنوان یک تکنیک یا روش در امر آموزش فراگیران مطرح کردند اموا
همچنان استفاده از ابزارهای آموزشوی شودیداً موورد توجوه قورار داشوت(احودیان  ،رمضوانی و
محمدی  .)1018 ،امروزه هر وقت در مسائل تعلیم و تربیوت بحثوی از تکنولووژی آموزشوی بوه
میان میآید منظور مجموعه روش ها و دستورالعمل هایی است کوه بوا اسوتفاده از یافتوه هوای
علمی برای حل مسا ئل آموزشی اعم از طرح ،اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشوی بوه کوار
گرفته می شود .تعریف مورد توافق صاحب نظران تکنولوژی آموزشی و ارتباطات آمریکا چنوین
بیان کرده است  :تکنولوژی آموزشی عبارتست از نظریه و عمل طراحی ،تهیه(تولیود) ،اسوتفاده
(کاربرد) ،مدیریت و ارزشیابی فرایند ها و منابع یادگیری (بارخودا و رحیموی ،)1052 ،از دیگور
سو امروزه شاهد هسوتیم  ،نقوش فنواوری آموزشوی در تودریس بوه دلیول اسوتفاده از فنواوری
اطالعات و ارتباطات اهمیت زیادی یافته است .همچنین ،معلمان و دانش آموزان بوا اسوتفاده از
برنامه های کاربردی مختلف اعم از آموزش از راه دور ،اینترنت و  ...مزیت تکنولوژی آموزشوی را
می بینند(.الزار )2319 ،2از اینرو ،بسیاری از سیستم های آموزشی از  1ICTاستفاده می کننود
Rist, R. & Hewer
Lazar
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که معتقدند استفاده از آن منافع بسیاری برای دانش آموزان و توانمند سازی معلموان و دانوش
آموزان در زمینه افزایش یادگیری و کسب مهارت های قرن بیست و یکوم دارد .بوه طوور کلوی
اعتقاد بر این است که فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبورای دانوش آمووزان ،یوک محویط
جدید آموزش و یادگیری فراهم موی آورد کوه تعواملی تور و جوذاب تور اسوت)جوان.)2318،2
هم چنین تلفیق فناو ری هوای الکترونیکوی در فرآینود آمووزش و یوادگیری  ،اموری ضوروری و
اجتناب ناپذیر است؛ زیرا فراگیران باید بیاموزند چگونه در اجتماعی که رسانه های الکترونیکوی
آن بطور مداوم آنها را با فرهنگ ها و ا رزش هایی متفاوت از فرهنگ و ارزش های بوومی روبورو
می سازد ،زندگی کنند و به کار مشغول شوند(.کلیک.)2312 ،0
پیش از این پژوهش های بسیاری در رابطوه بوا تکنولووژی آموزشوی و تواثیر آن بور یوادگیری ،
انگیزش و عملکرد دانش آموزان انجام شده که از آن جمله می توان به موردی همچون بررسی
تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط ذاکری مقودم و چنود تون از
همکاران در تربت حیدریه اشاره نمود که نتایج حاکی از تاثیر مستقیم تکنولووژی آموزشوی بور
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود (.ذاکری مقدم  ،زنگنه ابراهیمی وقائمی ،)1051 ،همچنین
در مورد تأثیر و اهمیت تکنولوژی آموزشی در زمینه های گوناگون آموزشی میتوان به تحقیقی
که در سال  1550در آمریکا در زمینه کاربرد تکنولوژی های آموزشی انجام گرفت اشواره کورد.
نتایج این تحقیق نشان داد:
الف) تکنولوژی آموزشی اثرات مثبت و قابل مالحظه ای بر کارکرد و بازده دانش آموزان در کلیه
موضوعات درسی و در همه سطوح تحصیلی در کالس های درس دانش آموزان داشته است.
ب) کاربرد تکنولوژی آموزشی در امیدواری فراگیران نسبت به آینده تحصیلی خود مووثر بووده
است.
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پ) تعداد دانش آموزان  ،کارایی طراحی آموزشی  ،تواثیر نقوش و کارکردهوای آموزگوار ،نحووه
گروه بندی فراگیران  ،میزان اثر بخشی آموخته ها و کیفیت درک فراگیران بوه کواربرد عوامول
فناورانه در سر کالس درس بستگی داشته است.
ت) فناوری سبب توسعه رویکرد دانش آموز محوری موی شوود و همکواری بیشوتری را در امور
یادگیری ایجاب می کند.
ث) تغییرات ایجاد شده در طی یک دوره به یکباره احساس نمیشوند؛ بلکه  ،برای نتیجوه دادن
به استمرار در کاربرد تکنولوژی در فرایند آموزش-یادگیری نیازمندند.
ج) کاربرد تکنولوژی در مهارت های تحصیلی موجوب افوزایش کوار گروهوی اسوت( .دینارونود،
)1051
باقریان فر و همکارانش در تحقیقی دیگر نشان دادنود کوه هوشمندسوازی مودارس بور
تمامی ابعاد کیفیت یادگیری تأثیر مثبت و معناداری دارد( .باقریانفر ،آذربو ،جعفوری ،بهزادیوان
نژاد ،دانشی جو)1056 ،
1
عباسی نیز در پژوهش خود متذکر می شوود ،اسوتفاده از بردهوای هوشومند  ،بعنووان
نمونه ای از کاربردهای تکنولوژی آموزشی می تواند نوید بخش یوک آمووزش موؤثر ،یوادگیری
پایدار ،تدریس لذت بخش ،محیط جذاب و در نهایت توسعه انسانی پایدار با عملکرد بهینه شده
در زندگی شخصی ،اجتماعی و اهداف سازمانی در حوزه شغلی باشد (.عباسی ،عباسوی ()1050
 ،تاثیر فناوری اطالعات و تکنولوژی آموزشی بر بهبوود یوادگیری و پیشورفت تحصویلی عنووان
تحقیقی بود که توسط کهنسال نودهی و رضایی انجام گرفت و در آن به لزوم آموزش و فناوری
اطالعات و تکنولوژی آموزشی در زمینه آموزش و یادگیری تصریح نمودند (.کهنسال نوودهی و
رضایی )1059 ،در سال  ،1056شریفی اسدی در مقاله بررسوی تواثیر تکنولووژی آموزشوی بور
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،خاطر نشان نمود که تنها راه رسویدن بوه دانوش آمووز
محوری و استفاده از استعداد بالقوه دانش آموزان در امر تحقیق و پژوهش ،اسوتفاده از فنواوری
های نوین و بسته های آموزشی در فرایند های آموزشی است(.شریفی اسدی ملفوه ،)1056 ،در
Smart board
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پژوهشی که طهماسبی فرد و همکارش به مطالعه تاثیر چندرسانه ا ی ها برانگیوزش تحصویلی
ویادگیری دانش آموزان دردرس علوم تجربی پرداخته بودند نشان دادند ،آموزش علوم تجربوی
از طریق چند رسانه ای طراحی شده بر انگیزش درونی و بیرونی تاثیر مثبوت دارد (.حمیدرضوا
طهماسبی فرد ،سیدحسین عبادی)1051 ،
براساس آن چه گذشت و با عنایت به لزوم یادگیری مانودگار و پایودار مفواهیم ،اصوول،
اهداف ،واژگان ،محتوا ،روش علمی و حول مسواله کوه موورد توجوه درس علووم تجربوی اسوت
همچنین ،با توجه به نقش و اهمیت بکارگیری تکنولوژی آموزشی این پوژوهش در صودد اسوت
که به نگرش سنجی تکنولوژی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانوش آمووزان
دختر پایه ششم شهرستان گتوند(خوزستان) دراین درس بپردازد.
بیان مسئله
برونر معتقد است که یادگیری معنی دار در صورتی امکان پذیر است که آموزش هر مطلب ابتدا
به صورت عملی شروع شود .پس از آنکوه فراگیوران در ایون جنبوه از یوادگیری ،مهوارت کوافی
بدست آوردند ،باید مرحله تصویر یعنی استفاده از تصاویر و خود دیودارها بورای مجسوم کوردن
مفاهیم درسی آغاز شود و سرانجام به مرحله آموزش نظری و یا به قول برونر بوه آمووزش از راه
نمادها و سمبل ها پرداخته شود(.ذاکری مقدم ،زنگنه ابراهیمی و قایمی)1059 ،
عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطالعاتی لقب گرفتوه
است ،طبیعی است که اطالعات ،دانش و آگاهی به عنوان اساسی ترین دا رایی ها بورای انسوان
ها و جوامع بشری به حساب آید .رشود و گسوزش فنواوری اطالعوات و ارتباطوات (  ) ICTدر
جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را به عنوان مهمتورین شواخص
توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند  ،و معتقدند کوه عصور حاضور،
دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آن را فناوری اطالعوات برعهوده خواهود داشوت .ویژگوی
مهمی که پدیده فناوری اطالعات از آن برخوردار است این اسوت کوه باعوث موی شوود ارتبواط
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انسان با انسان و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابدو از آن جا که تحوالت جنبه
های مختلف زندگی جوامع بشری با سرعتی شگفت
انگیز در حال توسعه و تغییرند و این تحووالت دانوش هوای جدیودی را مطورح موی سوازد کوه
نیازهای جدیدی را نیز برای انسان ها در برمی گیرد ،بنابراین آموزش باید با سورعت و کیفیوت
بیشتر انجام شود(.موسوی)1052 ،
به کارگیری تکنولوژی آموزشی به طورصحیح و اصولی باعث ارتقا هدف هوای آموزشوی
از نظر کمی و کیفی می شود و استفاده از چند رسانه ای ها می تواند معلمان را در انجوام ایون
امر یاری کند .ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشوی هوم از لحواظ رسوانه ای ،موواد و وسوایل
آموزشی و هم از نظر مدیریت و نظارت ،مسلم به نظر می رسد .جهت رشد خالقیت و رشد همه
جانبه ی دانش آموزان ،استفاده از مواد و رسانه های آموزشوی ،بکوارگیری روش هوای مناسوب
آموزش ،تاکید بر فعالیت های هدفمند یادگیری و توجه به بهره گیری کامل از حواس بیشوتری
الزم و ضروری است .از دیگر سو ،تحوالت سریع ناشی از کاربرد فناوری اعم از فنواوری موواد و
فناوری اطالعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی ،اقتصاد ،سیاسوی و
مدنی جوامع بوجود می آورد .اینترنوت یکوی ازفنواوری هوایی اسوت کوه اموروزه در تکنولووژی
آموزشی می تواند نقشی بسزا داشته باشد چنانچه در پژوهشی کوه اخیورا منتشور شوده اسوت
نشان داد که اینترنت می تواند تغییرات بسیار و پایداری را در مناطق شناختی مغز ایجادکنود ،
که ممکن است منعکس کننوده تغییورات در مغوز باشود و بور افوزایش تمرکوز و توجوه فورد ،
فرآیندهای حافظه و تعامالت اجتماعی تأثیر بگذارد .عالوه بر این  ،دنیوای آنالیون اکنوون یوک
منبع منحصر به فرد بزرگ و پیوسته در دسترس جهت کسب حقایق و اطالعات اسوت ،کوه بوا
یک کلیک می توان به آن دست یافت (فریتس ،1استینر ،2اسمیت.)2315 ،0
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امروزه گرچه در بسیاری از مدارس ما شرایط آموزشوی بور اسواس نظریوه هوای جدیود
یادگیری مهیا نیست اما باید توجه نمود که افزایش سطح آگاهی دانش آموزان ،شرایط جامعه و
اصرار بر روش های قدیمی و سنتی تدریس کارا و مناسب نیست .چنانچه معلمان از تکنولووژی
در کار خود بهره نگیرند به نتایج مطلوب و رضایت بخشی نخواهند رسید .جهت گذار از کوالس
های سنتی و تغییر در نظام آموزشی ،علم تکنولوژی باید به معلمان آموزش داده شود .ممکون
است تعدادی از معلمان مدارس گمان کنند که استفاده دانشآموزان از تکنولوژیهای اطالعوات
و ارتباطات نوعی وقت تلف کردن است ،در حالی که رابورت وایوت 1معتقود اسوت کوه سواعات
زیادی را که دانش آموزان صرف کار با تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات می کنند نموی تووان
به هیچ وجه تلف شده تلقی نمود( .نوروزی،والیتی ،و وحدانی ،به نقل از لی .)1056 ، 2از اینرو،
با توجه به نقش و تاثیر تکنولوژی بر تعمیق یادگیری دانش آموزان و نقشی کوه در شوکوفایی و
رشد و پرورش اذهان دانش آموزان در تحصیل دارد ،ما را بر آن داشت کوه بوه نگورش سونجی
تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایوه ششوم شهرسوتان گتونود در
درس علوم تجربی بپردازد ،چرا که تغییر در عقاید و نگرش های معلمان و مسئوالن باید مقودم
بر تغییر روش ها و برنامه ها باشد .از دالیل انتخاب ایون درس اهمیوت آمووزش آن موی باشود.
دلیل دیگر ،وجود برخی مفاهیم انتزاعی یا محتواهوایی اسوت کوه اسوتفاده از تکنولووژی هوای
آموزشی احتماال به درک بیشتر و بهتر دانش آموزان کمک بسیاری می توانود داشوته باشود .از
دیگر سونتایج حاصل از این پژوهش می تواند به دیگر دروس نیز تعمیم داده شود.
اهداف تحقیق
اهداف کلی
نگرش سنجی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصویلی دانوش آمووزان در
درس علوم تجربی دختر پایه ششم شهرستان گتوند.
Robert white
Lee
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اهداف ویژه
 - 1بررسی تاثیر دانستههای معلم در مورد مزایوای کواربرد تکنولووژی آموزشوی بور پیشورفت
تحصیلی.
 - 2بررسی تاثیر تصورات معلم در مورد کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی.
 - 0بررسی تاثیر پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی.
 -0ارائه پیشنهاد و راهکار جهت بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی .
فرضیه ها
 -1دانسته های معلم در مورد مزایای کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشورفت تحصویلی دانوش
آموزان در درس علوم تجربی تاثیر دارد.
 -2تصورات معلم در مورد کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشورفت تحصویلی دانوش آمووزان در
درس علوم تجربی تأثیر دارد.
 - 0پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانوش آمووزان در درس
علوم تجربی تاثیر دارد.
تعریف متغیر ها
تعریف نظری
-1تکنولوژی آموزشی :تکنولوژی آموزشی عبارت اسوت از روش سیسوتماتیک طراحوی ،اجورا و
ارزشیابی کل فرایند یادگیری و تدریس برحسب اهداف معین و بر اسواس تحقیقوات در زمینوه
یادگیری و ارتباطات انسانی و به کارگیری منابع انسانی و غیر انسانی بوه منظوور فوراهم آوردن
یادگیری و آموزش مووثرتر ،پایودارتر ،و عمیوق تور (احودیان  ،رمضوانی و محمودی کمیسویون
تکنولوژی آموزشی آمریکا) یا بعبارتی دیگر ،تکنولوژی آموزشی شامل استفاده منظم از دانش به
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منظور بهبود یادگیری  ،آموزش و /یا عملکرد اسوت(اسوپکتور .)2319 ،1همچنوین فنواوری یوا
تکنولوژی آموزشی به استفاده از ابزارها  ،فناوری ها  ،فرآیندها  ،رویه ها  ،منابع و استراتژی هوا
برای بهبوود تجربیوات یوادگیری در انوواع یوادگیری هوا اعوم از :یوادگیری رسومی  ،یوادگیری
غیررسمی  ،یادگیری غیر رسمی  ،یادگیری مادام العمر  ،یادگیری در صورت تقاضوا و  ...اشواره
دارد(هانگ ،2اسپکتور 0و یانگ )2315 ،0اطالق می شود.
 -2پیشرفت تحصیلی :مقدار دستیابی دانش آموز به هدف های تربیتوی کوه معمووال در حیطوه
شناختی و در یک موضوع درسی خاص اسوت (.وایزرموا9؛ جوورز ،)1012 ، 6بوه طوورکلی ایون
اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است ،به طوری که بتوان آن ها را در مقولوه
کلی عوامل مربوط به تفاوت های فردی و عوامل مربوط به مدرسوه و نظوام آمووزش و پورورش
مورد مطالعه قرار داد (سولیمن نجهد 1و سهران.)2332 ،8
تعریف عملیاتی
 - 1تکنولوژی آموزشی :در این تحقیق تکنولوژی آموزشی شامل انواع متعوددی از رسوانههوایی
که ارائه متن  ،صدا  ،تصاویر  ،انیمیشن  ،ویدیو و ...می نماینود و شوامل برناموه هوای کواربردی
فناوری و فرایندهایی از قبیل فرایند صوتی و یا نوار ویودئویی ،تلویزیوون ،یوادگیری مبتنوی بور
کامپیوتر ،یادگیری مبتنی بر وب و  ...می باشد.
 - 2پیشرفت تحصیلی :عبارت است از معدل نمرات دانش آموزان در درس علووم تجربوی پایوه
ششم.
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جامعه آماری
کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان گتوند که تعداد آنها در سوال تحصویلی
 1051_1058تقریبا  000نفر برآورد شده است.
نمونه آماری
بر َاساس جدول مورگان (نادری و سیف نراقی  )1053 ،تعداد  239نمونه آمواری بورآورد شوده
است.
روش نمونه گیری
در این تحقیق شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای است.
محققین به صورت تصادفی  5کالس را انتخاب میکننود کوه مجمووع تعوداد دانوش آمووزان 5
کالس 239 ،نفر می باشد.

شیوه جمع آوری داده ها
محققین برای تعیین میزان کاربرد تکنولوژی آموزشی از شویوه پرسوش ناموه اسوتفاده
میکنند .پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش می باشود کوه توسوط
یاکووز در سال  2339طراحی شده است .این پرسش نامه دارای  02سووال موی باشود کوه 11
سوال مربوط به فرضیه اول  12سوال مربوط به فرضیه دوم و  5سوال مربوط بوه فرضویه سووم
می باشد .که این پرسشنامه توسط معلمان پایه ششم  5کالسی که به صورت تصوادفی انتخواب
شده بودند تکمیل می گردد .محققین برای تعیین نمره پیشرفت تحصیلی معدل نمورات دانوش
آموزان را جمعآوری میکنند و برای تحلیل داده ها میانگین معدل نمرات دانش آموزان کوالس
را با نمره پرسش نامه معلمان آنان بررسی می کنند.
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روایی و پایایی پرسش نامه
در پژوهش مشتاقی الرگانی و همکاران ( ،)1081براساس نتایج بدسوت آموده ،ضورایب
همبستگی هر یک از سوال های فرم فارسی مقیواس نگورش نسوبت بوه کواربرد تکنولووژی در
آموزش با نمره کل مقیاس در معلمان مقطع متوسطه اصفهان مطلوب بودند .این یافته حاکی از
آن است که سوال های مقیاس از هماهنگی الزم برخوردار هستند .همچنین ضورایب همسوانی
درونی مقیاس با به کارگیری از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی در کل نمونه ،دارای قابلیوت
اعتبار و پایایی رضایت بخشی هستند (ضریب آلفا .)3/80 ،دامنه ضرایب همبستگی هور یوک از
سواالت با نمره کل مقیاس از  3/28تا  3/61متغیر و در سطح  P>3/31معنادار بود .این یافتوه
ها با تحقیقات یاووز ( )2339که اعتبار مقیاس را  3/81به دست آورده بود ،نزدیک است .نتوایج
به دست آمده از ضرایب اعتبار مقیاس به سوال آیا مقیاس از اعتبوار مناسوب برخووردار اسوت،
پاسخ می دهد .در واقع می توان نتیجه گرفت که مقیاس فوق از همسانی درونوی بوا توجوه بوه
ماده های آن برخوردار است.
به منظور تعیین روایی سازه و شناسایی عوامل موجود در گویوه هوای مقیواس از روش
تحلیل عاملی استفاده شد .با توجه به نتایج جدول شماره  1شرایط الزم تحلیول عواملی وجوود
دارد و می توان از این روش استفاده کرد.
جدول  .1نتایج آزمونهای کفایت حجم نمونه گیری برای انجام دادن تحلیل عاملی
آزمون کفایت حجم نمونه کایزر ،مایر ،اوکلین

3/196

آزمون کرویت بارتلت و تقریب کای اسکوئر

2519/051

درجه آزادی

530

سطح معناداری

3/333

پنج عامل استخراج شده در مجموع  %61/19از واریانس کل مقیاس را تشکیل می دهند و هر
پنج عامل نقش اساسی در تبیین این واریانس دارند .این یافته به سوال این که آیا مقیاس یوک
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مقیاس چند بعدی است پاسخ می دهد که پنج عامل با درصد نزدیک به هم کل واریوانس آن را
نشان می دهند.
روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی_همبستگی می باشد و تجزیوه و تحلیول داده هوا بوه روش ضوریب
همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری  spssانجام گردید.
پیشرفت تحصیلی

تصورات معلم در

پیش بایست های

مورد کاربرد

کاربرد تکنولوژی

تکنولوژی آموزشی
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کالس

دانسته های معلم درمورد
کاربرد تکنولوژی آموزشی

(میانگین معدل
دانش آموزان
کالس)

آزمون فرضیه ها
فرضیه اول تحقیق :دانسته های معلم درمورد مزایای کاربرد تکنولووژی آموزشوی بور پیشورفت
تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تاثیردارد.
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با توجه به داده های آماری بدست آمده  ،ضریب همبستگی پیرسون برابر با 30185می باشود و
از آنجایی که سطح معنی داری برابر با  30311و از  3039کمتر است  ،بنابر این می تووان بیوان
کرد که دانسته های معلم درمورد مزایای تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
در درس علوم تجربی تاثیرگذار است  ،لذا فرضیه اول تایید می شود.
فرضیه دوم تحقیق :تصورات معلم درمورد کواربرد تکنولووژی آموزشوی بور پیشورفت تحصویلی
دانش آموزان تاثیر دارد.
داده های آماری نشان داد که  ،ضریب همبستگی پیرسون برابر با 30819می باشد و از آنجوایی
که سطح معنی داری برابر با  30332و از  3039کمتر است  ،بنابر این می تووان بیوان کورد کوه
تصورات معلم درمورد کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصویلی دانوش آمووزان در درس
علوم تجربی تاثیرگذار است  ،لذا فرضیه دوم تایید می شود.
فرضیه سوم تحقیق  :پیش بایست های کاربردتکنولوژی آموزشی بر پیشورفت تحصویلی دانوش
آموزان در درس علوم تجربی تاثیر دارد.
در بررسی فرضیه ی سوم داده های آماری بیانگر  ،ضریب همبستگی پیرسون برابر بوا 30881
بود و از آنجایی که سطح معنی داری برابر با  30331و از  3039کمتر است  ،بنابر این می تووان
بیان کرد که پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در
درس علوم تجربی تاثیرگذار است  ،لذا فرضیه سوم تایید می شود.
نتیجه گیری
یافته های فرضیه اول نشان داد بین دانسوته هوای معلوم در موورد مزایوای کواربرد تکنولووژی
آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربوی ،رابطوه ی معنواداری برقورار
است .در تبیین این یافته می توان گفت افزایش دانسوته هوای معلوم در موورد مزایوای کواربرد
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تکنولوژی آموزشی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی خواهد
شد .نتیجه این تحقیق با تحقیق ذاکری مقدم و همکاران ()1059؛ کهنسال نودهی و همکارش
( )1059و ستاری ( )1085همخوانی دارد .با توجه به اینکه تکنولوژی آموزشی نقش عموده ای
در جهت ایجاد توانایی بالقوه در جهت بهبود فرآیند یواددهی -یوادگیری دارد ،بوه مسوئوالن و
مدیران مدارس پیشنهاد می شود به دقت ،مزایوای کواربرد تکنولووژی در آمووزش ماننود ارائوه
شیوه های جدید در آموزش ،افزایش کیفیت آموزش ،افزایش کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری
را مورد بررسی قرار دهند و با آموزش نحوه استفاده صحیح از تکنولوژی آموزشوی بوه معلموان،
دانش آموزان و افرادی که با این تجهیزات تکنولوژی ارتباط مستقیم دارنود و کسوب مهوارت در
این زمینه نهایت بهره مندی را از تجهیزات تکنولوژیک ببرند.
یافته های فرضیه دوم تحقیق نشان داد بین تصورات معلم در مورد کاربرد تکنولوژی آموزشی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی رابطوه معنواداری برقورار اسوت .چنانجوه
تصورات معلم به مزایای کاربرد تکنولوژی آموزشی واقف باشد ،این امر می تواند سبب افوزایش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود .نتیجه این تحقیق با تحقیق ذاکری مقدم و همکواران
()1059؛ باقریووان فوور و همکوواران ( )1056و سووتاری ( )1085همخوووانی دارد .از ایوون رو بووه
مسئوالن و مدیران مدارس پیشنهاد می شود ،با تشکیل کنفرانس ها و دوره های ضمن خدمت
کوتاه مدت ،تصورات مثبت در مورد کاربرد تکنولوژی آموزشی در بین معلمان به وجود آورنود و
روند فرآیند یاددهی -یادگیری را از روش سنتی به روش جدید و تکنولوژیک تغییر دهند.
یافته های فرضیه سوم تحقیق نشان داد بین پیش بایست هوای کواربرد تکنولووژی آموزشوی و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی رابطه معنا داری برقرار اسوت .در تبیوین
این یافته می توان گفت افزایش پیش بایست های کواربرد تکنولووژی آموزشوی باعوث افوزایش
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود .نتیجه این تحقیق با تحقیق ذاکری مقدم و همکواران
()1059؛ شریفی اسدی ملفه ( )1056و عباسوی ( )1050همخووانی دارد .مانودی 1و همکواران
mundy
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( )2312پیش بایست های کاربرد تکنولوژی در آموزش را زمینوه هوایی موی داننود کوه دانوش
آموزان و معلمان باید از قبل در آن مهارت کسب کنند تا بتوانند به طوور صوحیح از تکنولووژی
آموزشی استفاده نمایند .آنها معتقدند اگر پیش بایست ها با توجه به استانداردهای موجود و بوه
صورت صحیح فراگرفته شوند ،شاهد اثرات مثبت بی شمار تکنولوژی در آمووزش بورای هور دو
دسته معلمان و دانش آموزان خواهیم بود .از جمله این اثورات مثبوت عبوارت انود از :فراگیوری
دانش کامپیوتر برای بهره گیری یاز اطالعات اینترنتی ،فراگیری آموزش پایه در مورد کوامپیوتر
برای دانش آموزان ،تسلط بوه زبوان خوارجی بورای بکوارگیری تسوهیالت تکنولووژی ،افوزایش
بکارگیری تکنولوژی های جدید در آمووزش معلموان ،برناموه مودون مودارس بورای بکوارگیری
تکنولوژی آموزشی در سطح کالس ها ،مورد ارزیابی قرار گرفتن توانایی به کارگیری و اسوتفاده
از ابزارهای تکنولوژی .همچنین ،بعد پیش بایسوت هوای کواربرد تکنولووژی در آمووزش موورد
تأکید صاحب نظران داخلی و خارجی بوده است.
جمع بندی نهایی نتایج تحلیل داده های این تحقیق ،حاکی از آن بود که عواملی چون دانسوته
های معلم درمورد مزایای کاربرد تکنولوژی آموزشی  ،تصورات معلم در مورد کواربرد تکنولووژی
آموزشی و پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانوش آمووزان در
درس علوم تجربی تاثیرگذار است.
برای ورود تکنولوژی آموزشی به مودارس و راهانودازی نظوام جدیود ،عوواملی از جملوه تجهیوز
مدارس به رایانه ،برقراری ارتباط میان کالس ها ،حصول اطمینان از تسولط کامول معلموان بوه
فناوری های جدید و ...جزء عوامل پایه ای و زمینه اجرایی کاربرد این فناوری در مدارس است.
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در پایان پیشنهاداتی به منظور افزایش استفاده موثر معلمان از تکنولووژی آموزشوی ارائوه موی
شود:
 .1ارتقا دانش تکنولوژی آموزشی معلمان
 .2آشنا نمو دن معلمان با مزایوای اسوتفاده از تکنولووژی آموزشوی و تواثیر آن بور پیشورفت
تحصیلی دانش آموزان
 .0فراهم نمودن امکانات و تجهیزات تکنولوژی های آموزشی در مدارس
 .0تشویق معلمانی که از تکنولوژی های آموزشی متناسب بوا اهوداف آموزشوی و محتواهوای
کتب درسی استفاده می کنند
 .9ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری از طریق تکنولوژی های اطالعاتی و آموزشی
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