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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش و بازدههای
یادگیری سطح باال در دوره اول متوسطه ،در درس علوم انجام گرفت .روش پژوهش شبه تجربی با طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه هفتم که
در سال تحصیلی  1259-50مشغول به تحصیل بودند .روش نمونهگیری خوشهای تصادفی ساده ،حجم نمونه
به تعداد  99نفر ( 35نفر در گروه آزمایش و  35نفر در گروه کنترل) بود .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه
انگیزش تحصیلی هارتر و آزمون محققساخته بازدههای یادگیری سطح باال استفاده شد .گروه آزمایش با
استفاده از نرمافزار پاورپوینت ،محتوای درسی را بهصورت دیجیتال تولید کردند .گروه کنترل به شیوه متداول
و سخنرانی آموزش دیدند .در تجزیهوتحلیل پژوهش ،از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف
معیار ،جدول و نمودار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس ،آزمون لون و کولموگروف اسمیرنوف) استفاده
شد .نتایج نشان داد در فرضیه اصلی اول یعنی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر
انگیزش آنها ( )p=6/06تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در انگیزش (درونی و بیرونی) وجود
ندارد .در فرضیه اصلی دوم یعنی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر بازدههای
یادگیری سطح باالی آن¬ها ( )p<6/69تفاوت معناداری بین بازدههای یادگیری سطح باال در دو گروه
آزمایش و گواه نشان داد .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که درگیر کردن یادگیرندگان در تولید محتوای
الکترونیکی باعث افزایش بازدههای یادگیری سطح باالی آنها میشود.

واژههای کلیدی :انگیزش ،بازدههای یادگیری سطح باال ،تولید محتوای الکترونیکی

  .1استادیار ،گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایرانAkbar856@gmail.com .
 .3کارشناسی ارشد ،تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
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مقدمه
با توجه به حرکت جامعه به سمت دانایی محوری ،مشارکت دانش و تحول در محورها و
مفاهیم بنیادین زندگی ،تحول در امر اطالعات ،رشد علم و فناوری ،افزایش تقاضا برای
آموزشهای متنوع و قابلانعطاف ،نظامهای آموزشی ناچار باید به سمت آموزشهای
الکترونیکی جهت ارتقا بخشیدن به فرآیند یاددهی-یادگیری حرکت کنند (عباسی و بادله،
.)1259
حرکت نظامهای آموزشی به سمت الکترونیکی شدن به دلیل عدم پاسخگویی آموزش
سنتی تدریس به نیازهای نظام آموزشی است که نمیتواند دانشآموزان را برای دنیای متحول
فردا که «دهکده جهانی» نامگرفته آماده کند؛ اما امروزه ،با ورود همین فناوریها ازجمله
وبها (وب  ،3وب  )2این امکان فراهمشده تا خود دانشآموزان به تولید محتوای
الکترونیکی بپردازند .در این راستا محتوای الکترونیکی بهعنوان یکی از ارکان اساسی
برنامهریزی درسی از جایگاه مهمی برخوردار است .آموزش الکترونیکی ،از شناختهشدهترین
محیط های یادگیری و آموزش در عصر اطالعات با فراهم کردن محتوای آموزشی غنی و
بهسازی فرآیند یادگیری بهمنظور یادگیری معنادار ،پایدار ،فردی ،مداوم ،افزایش توانایی
حل مسئله ،انعطافپذیری و قابلیت دسترسی ،در توسعهی نظامهای آموزشی جوامع نقش
بسزایی ایفا میکند (چانگ و چن 3665 ،1نقل از جعفری ثانی ،امین خندقی و کاظمیقرهچه،
.)1253
محتوای الکترونیکی یکی از بنیانهای اساسی سیستمهای آموزشی نوین و از
دستاوردهای آموزش الکترونیکی است .ازاینرو ،تحقق اهداف یادگیری و آموزشی بر
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مبنای تهیه و تولید محتوای مناسب و کارآمد با بهرهگیری از مؤلفههای آموزشی و
کمکآموزشی بهمنظور عمق بخشیدن به فرآیند یاددهی-یادگیری و بهعنوان یکی از ارکان
اساسی برنامه درسی و بستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار است .در
یک نگاه کلی ،محتوای الکترونیکی ،به مجموعه مستنداتی اطالق میشود که شکلدهنده
1. Chang & Chen

2

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط ...

تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده است و با قابلیت تبدیل به قالبهای الکترونیکی ،بازنمایی و
ارائه میشود (جعفری ثانی و همکاران.)1253 ،
در نظامهای آموزشی کسب تجارب دستاول ،ساخت دانش توسط خود یادگیرندگان،
ایجاد یادگیری معنادار ،رشد و توسعه بازدههای یادگیری سطح باال ،افزایش انگیزش بهمنظور
دستیابی به کیفیت آموزش ،از اهداف مهم و اساسی تلقی میشود و زمانی این اهداف تحقق
پیدا میکنند که از رویکردهای معلم محوری فاصله بگیریم و شرایطی را فراهم بیاوریم که
یادگیرندگان در امر یادگیری ،نقش فعال داشته باشند.
اهمیت انگیزش تا جایی است که از آن بهعنوان کلید تأثیرگذار آموزشی یاد میکنند و
همهی معلمان هم بر این امر توافق دارند که عامل مهم و حساس در یادگیری ،انگیزش است
زیرا قلب همهی یادگیریهاست .امروزه ،انگیزش و ایجاد آن در یادگیرندگان بهعنوان عامل
تحرک و جهت دهنده به فعالیتهای یادگیرندگان شناختهشده و بهعنوان قدرت ذاتی که
باعث میشود یادگیرندگان تمایل به یادگیری پیدا کنند تعریف شده است (کلر و وارن،1
 3666نقل از باکانلی و ساهینکایا.)3611 ،3
هنگامیکه در سیستم آموزشی مشکالتی همچون افت تحصیلی رخ میدهد از انگیزش
بهعنوان یکی از علل مهم آن یاد میکنند به این دلیل که نقش مهم و مؤثری در یادگیری و
موفقیت دانشآموزان دارد (ایمز 1556 ،2نقل از لئو ،اولمانسون و هرتون .)3611 ،0انگیزش
مهمترین مؤلفه در یادگیری است؛ چگونگی و چرایی یادگیری یادگیرندگان به انگیزش
آنها ارتباط دارد.
انگیزش شامل انگیزش اولیه و ثانویه ،انگیزش اجتماعی ،انگیزش پیشرفت ،انگیزش
بررسی انگیزش درونی و بیرونی دانشآموزان بود .انگیزش درونی از طریق شاخصهایی
چون لذت بردن از کالسها ،خواندنیها و عالقه درونی نسبت به مواد درسی مشخص
1. Keller, L., & Warren, A.
2. Bacanli, H,. & Sahinkaya, O.
3. Ames, B.
4. Liu, M., Olmanson, G., & Horton, L.
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میشود .انگیزش درونی به مواد درسی ،بهطور خاص در نظامهای آموزشی مهم است چراکه
عالقهی دانشآموزان نقش عمدهای در تعیین اندازه و جهت مطالعات مداوم آنها بازی
می کند .انگیزش بیرونی عبارت است از انگیزشی که از عوامل خارج از فرد سرچشمه
میگیرد؛ رفتاری که بهوسیله پاداش یا اجرای تنبیه بهوسیله نیروهای بیرونی تعیین میشود .در این
نوع انگیزش رضایت یا عدم رضایت بهصورت اهمیت ثانویه موردنظر است (جویس ،ویل و
کالهون ،3660 ،1ترجمه بهرنگی.)1290 ،

بهعبارتدیگر ،این نوع از انگیزش (درونی) ،بهمنظور تسهیل یادگیری مفهومی ،کارایی،
لذت بردن از حضور در مدرسه و پشتکار است (دسی ،1551 ،3کوردوا و لپر ،1550 ،2ریو،0
 3660نقل از گیلت ،والرند و الفرینیر .)3613 ،9طبق گزارشها انگیزش ،بهویژه انگیزش
درونی در یادگیرندگان نگرانکننده است و به نظر میرسد یادگیرندگان لذت بردن از فرآیند
یادگیری را از دست دادهاند و این امر تبدیل به یک مشکل واقعی اجتماعی شده است (چندلر
و کانل 1597 ،0نقل از لپر ،کارپوس و اینگر.)3669 ،7
عالوه بر اهمیت انگیزش در فرآیند یاددهی-یادگیری ،بازدههای یادگیری بهنوبه خود
نقش مهمی در ایجاد توانایی تجزیهوتحلیل ،خلق ایدههای نو ،نقد و انتقاد محتوای درسی،
درگیری ذهن دانشآموزان با موضوعات درسی و به دنبال آن ایجاد یادگیری عمیق و
پایدارتر از سوی دانشآموزان دارد.
منظور از بازدههای یادگیری در این پژوهش ،بازدههایی است که در سلسهمراتب اهداف
شناختی بنجامین بلوم به آن اشاره شده است و شامل سه سطح تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی
است .در یک نگاه؛ بازدههای یادگیری سطح باال ،اظهاراتی (بیانیهای) هستند که انتظار
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میرود دانشآموزان قادر به نشان دادن آن در پایان دوره آموزش باشند (گوسلینگ و مون،9
1. Goyce, B., Weil, M., & Calhoun, A.
2. Deci, A.
3. Gordova, F., & Lepper, K.
4. Reeve, S.
5. Gillet, N., Vallerand, R. J., & Lafrenière, M. A. K.
6. Chandler, H., & Connell, E.
7. Lepper, R. M., Corpus, H. G., & Iyengar, S. S.
8. Gosling, E., & Moon, A.
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 3661نقل از کندی ،هایلند و رایان .)3669 ،1به دلیل اهمیت بازدههای یادگیری سطح باال،
نظامهای آموزشی بایستی عالوه بر ایجاد انگیزش ،سعی در پرورش بازدههای یادگیری سطح
باال در یادگیرندگان را داشته باشند .دیدهشده در مدارس ،آموزشهایی که از سوی معلم
صورت میگیرد تمرکز روی بازدههای یادگیری پایین دارد .در این زمینه لین 1552( 3نقل
از رضوی )1259 ،بیان کرد که آموزش بیشتر تمرکز بر موضوعات درسی با سطوح پایین
دارد و به اندازه کافی بر روی یادگیری مفهومی و تفکر عالی تمرکز ندارد .بسیاری از
منتقدین نظام آموزشی ،بر این باورند که بسیاری از دروس ما چه در سطح ابتدایی و چه در
سطح دانشگاهی بر اساس بازدههای یادگیری سطح پایین طراحی شده است و تأکید
بیشازحد بر محفوظات بدون درگیر شدن ذهن با مطالب و موضوعات مشکل بسیاری از
دروس است.
آلنکار 3662( 2نقل از رضوی )1259 ،هم در مقالهای با عنوان «آن نوع مدارسی که ما
نیاز داریم» مشکالت مدارس امروز را یادآوری میکند و میگوید« :مدارس امروز تنها بر
روی مهارتهای دانش و فهمیدن یعنی همان سطوح پایین حیطه شناختی تأکید دارند
درحالیکه این مهارتها ذاتاً دارای ارزش نیستند و ازنظر تعلیم و تربیت تهی از ارزشاند»
(وکیلی و امینی 1295 ،نقل از رضوی .)1259 ،مدارس بر انتقال و کسب دانش تأکید میکنند
و توجه کمی بر فنون و راهبردهایی دارند که قوهی خالق دانشآموزان را پرورش میدهد.
دانشآموزان فرصت کافی برای بیان ایدههای نو ندارند و برای این کار ترغیب نیز نمیشوند
پژوهشهای متعددی به بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی (چند رسانهایها) ،انگیزش و
بازدههای یادگیری پرداختهاند ازجمله :شوشتریان ( )1259در پژوهش خود نشان داد آموزش
احمدآبادی ،زارعی زوارکی ،شریفی درآمدی و سعدیپور ( )1259دریافتند استفاده از
چندرسانهای آموزشی بر اساس نظریه بار شناختی باعث افزایش یادگیری ،یادداری و
1. Kennedy, D., Hyland, A., & Ryan, N.
2. Linn, S.
3. Alnkar
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انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود .حسینی ( )1250به این نتیجه دستیافت که
چند رسانهایهای طراحی شده مبتنی بر اصول مایر باعث بهبود عملکرد یادگیری و انگیزش
تحصیلی در یادگیرندگان میشود .زارع ،مهربان و ساریخانی ( )1250دریافتند میزان
یادگیری دانشجویانی که درس فیزیولوژی را به شیوه چندرسانهای آموزش دیده بودند،
نسبت به دانشجویانی که بهصورت سنتی این آموزشها را دریافت کرده بودند بیشتر است؛
اما میزان انگیزهی پیشرفت دانشجویان در دو گروه ازلحاظ آماری تفاوت معناداری با
یکدیگر نداشت .نتایج پژوهش خاکنژاد ( )1252نشان داد الگوی طراحی آموزشی مریل
در طراحی چندرسانهای آموزشی درس کار و فناوری در یادگیری دانشآموزان تأثیر مثبت
دارد؛ اما هیچیک از روشها (تدریس با استفاده از چندرسانهای مریل و تدریس به روش
سخنرانی) برتری معناداری نسبت به هم در افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی ندارد .زمانی،
سعیدی و سعیدی ( )1251در پژوهش خود نشان دادند استفاده از چند رسانهایها بر میزان
خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در دانشآموزان دوره اول متوسطه در درس ریاضی تأثیر
مثبت و معنادار دارد .اسکندری ( )1256در پژوهش خود به این نتیجه دستیافت که ارتباط
معناداری بین روش پیش آموزش از طریق چند رسانهایها و تأثیر آن بر یادگیری ،یادداری
و انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد .نتایج پژوهش موسی رمضانی ( )1256نشان داد بین
انگیزش پیشرفت تحصیلی دو گروه آزمایش و گواه ،تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما در
زمینه خودتنظیمی بین دو گروه در خرده مقیاسهای اضطراب امتحان ،خودکارآمدی و
جهتگیری هدف تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد .پژوهش کریمنژاد ()1295
حاکی از آن بود که آموزش از طریق چند رسانهایها همراه با روش تدریس فراشناخت در
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مقایسه با روش تدریس سنتی بر نگرش به درس و انگیزش پیشرفت مؤثر بوده است .کارنسیا،
میاباب و پرامونگ )3617( 1در پژوهشی نشان دادند بازیهای ویدئویی و شبیهسازیها منجر
به هدایت دانشآموزان به سطح مطلوب کسب دانش ،تولید انگیزش و تجربه یادگیری برتر
میشود .ستیاوان ،هافترینی و پراباوا )3610( 3به این نتیجه دست یافتند که رویکرد (روش)
1. Carenys, J., Moyab, S., & Perramon, J.
2. Setiawan, W., Hafitriani, S., & Prabawa, H. W.
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یادگیری علمی با استفاده از بازی ماز مبتنی بر چند رسانهایها باعث بهبود بازدههای یادگیری
دانشآموزان به میزان  99درصد و همچنین بهبود کیفیت یادگیری و افزایش درک
دانشآموزان میشود .کاپلر ،وستون و وایزهارت )3619( 1در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که بررسی فاصله و تأثیر آن بر یادگیری سطح باال یک استراتژی قوی و مفید؛ که میتواند
یادگیری سطح باال و عملکرد دانشجویان را در آزمون نهایی بهبود ببخشد .فضلیجان و
ماسودا )3619( 3به این نتیجه دست یافتند برنامههای آموزشی چندرسانهای تعاملی با ترکیبی
از روشهای یادگیری مشارکتی اثر مثبت در یادگیری تنفس سلولی را به ارمغان میآورد.
لئو ،اولمانسون و هرتون ( )3611در پژوهش خود نشان دادند رابطه معناداری بین استفاده از
محیطهای یادگیری غنی چندرسانهای و سطح انگیزش و دانش ،دانشآموزان وجود دارد.
گیلت ،الفرینیری و والرند ( )3611به این نتایج دست یافتند که انگیزهی درونی و بیرونی
دانشآموزان سنین ( 5تا  ) 13سال پایین است و انگیزش در این سنین پایین و کم و ثابت و
پایدار است.
نئو و کیان نئو )3616( 2به این نتیجه رسیدند که انجام یک پروژه چندرسانهای ،ادراک و
احساس دانشجویان را در محیطهای یادگیری سازندهگرا تحت تأثیر قرار میدهد و انگیزش
نقش مهمی در احساس به سمت توسعه یک پروژه چندرسانهای در محیط یادگیری
سازندهگرا دارد و مشخص کردن یک موقعیت صحیح کار از طریق یک پروژه چندرسانهای
در محیط یادگیری سازندهگرا ،باعث با انگیزه و فعالتر شدن یادگیرندگان در فرآیند
یادگیری است .نتایج پژوهش دونگ سون ،ژو ،بریگز و نونامیگر )3660( 0نشان داد
دانشآموزان در محیطهای یادگیری که ویدئو تعاملی برایشان ارائه شده بود در مقایسه با

1. Kapler, V. I., Weston, T., & Wiseheart, M.
2. Fazzlijan, M., & Masooda, M.
3. Neo, M., & Kianneo, T.
4. Dong son, Z., Zhou, L., Briggs, O. R., & Nunamaker, J. F. J.
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داشتند بهطور قابلتوجهی باعث بهبود عملکرد یادگیری (سطوح باالی یادگیری) و رضایت-
مندیشان از این محیطها شد .زیون )3662( 1به این نتیجه دستیافت که عملکرد
دانشآموزان بهطورکلی در طبقهبندی شناختی پایینتر (فهم و دانش) خوب است اما عملکرد
آنها در حیطه شناختی باالتر (تحلیل و ترکیب) ضعیف است و بهطور قابلمالحظهای وقتی
دانشآموزان از طریق فرا رسانهایها آموزش ببینند عملکرد بهتری در بازدههای یادگیری
سطح باال به دست میآورند .ککنن و مونتا )3663( 3در پژوهشی خاطرنشان کردند استفاده
از واحدهای آموزش الکترونیکی تعاملی با دقت طراحی شده میتواند بازدههای یادگیری
سطح باال دانشآموزان را پرورش دهد .پژوهش بلوم )1590( 2در ارتباط با اهداف یادگیری
و سؤاالت آزمون دانشآموزان نشان داد بیش از  96درصد از سؤالهای آزمون موردنیاز
دانشآموزان ،مربوط به بازدههای یادگیری سطح پایین یا دانش است .با توجه به پژوهشهای
صورت گرفته در ارتباط با موضوع و اهمیت درس علوم ،باید برای آموزش آن محیطی را
فراهم کرد که عالوه بر اینکه برای یادگیری هیجانانگیز باشد شامل برنامه غنی باشد تا
یادگیرندگان را به چالش فکری بکشاند .به همین منظور انتخاب روش تدریس مناسب که
بتواند هم باعث یادگیری ،ایجاد انگیزش و باال بردن بازدههای یادگیری در دانشآموزان
شده و هم معلم بهوسیلهی آن بتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را کنترل کند از اهمیت
زیادی برخوردار است .یکی از روشهای نوین که به نظر میرسد در این زمینه نقش عمدهای
داشته باشد استفاده از چند رسانهایها در امر آموزش است .چند رسانهایها ترکیبی تعاملی
شده متن ،صدا ،تصویر ،فیلم ،انیمیشن (پویانمایی) و شبیهسازیهای کامپیوتری است که با
هدف خاصی بهمنظور انتقال مؤثر پیامهای آموزشی با استفاده از نرمافزارهای ویژه تولید و
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95
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توسط سختافزارهای مناسب به مخاطبان ارائه میگردد (عباسی و بادله.)1259 ،
بنابراین ،روش آموزش چندرسانهای بهعنوان یک روش فعال و نوین آموزشی با قابلیتها
و مزایایی که برای یادگیرندگان و معلمان دارد میتواند به شیوهی مؤثرتری نسبت به
1. Zywon, S. M.
2. Kekkonen, M. S., & Moneta, G. B.
3. Bloom, B. S.
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روشهای آموزش سنتی (همچون روش آموزش سخنرانی) روی انگیزش و بازدههای
یادگیری دانشآموزان تأثیرگذار باشد .با وجود پژوهشهای متعدد در زمینه استفاده از چند
رسانهایها در ارتباط با انگیزش دانشآموزان ،در داخل کشور به بررسی محتوایی که خود
دانشآموزان بهصورت گروهی تولید کنند و بر انگیزش و بازدههای یادگیری سطح باال
آنها مؤثر باشد پرداخته نشده است.
بنابراین دانشآموزان گروه آزمایش در این پژوهش ،با توجه به الگوی نئو نئو (این الگو
شامل تشکیل گروه ،شناسایی مسئله ،مفهومسازی پروژه ،نوشتن پروژه ،نمایش و بازخورد
است) بهصورت گروهی با استفاده از نرمافزار پاورپوینت محتوای درسی را بهصورت
دیجیتال تولید کردند.
با توجه به این امر که تولید محتوای الکترونیکی در راستای فعالیتهای آموزشی و
یادگیری کالس درس توسط دانشآموزان میتواند بر انگیزش و بازدههای یادگیری سطح
باال آنها مؤثر باشد ،این پژوهش قصد دارد به این مسئله بپردازد زمانی که دانشآموزان
خودشان محتوای الکترونیکی را در راستای موضوعات درسی تولید میکنند ،میتواند
انگیزش و بازدههای یادگیری سطح باال آنها را افزایش دهد؟ بهعبارتدیگر ،در این راستا
سؤالی که پژوهشگر در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است این است که آیا با
بهکارگیری چندرسانهای آموزشی در مدارس و کالس درس و تولید آن توسط دانشآموزان
میتوان انگیزش و بازدههای یادگیری سطح باالی آنها را افزایش داد؟
فرضیههای اصلی عبارتاند از:
-1محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان برانگیزش آنها تأثیر دارد.
تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی عبارتاند از:
-1محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش درونی تأثیر دارد.
-3محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش بیرونی تأثیر دارد.
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 -3محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر بازدههای یادگیری سطح باال آنها

-2محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح تجزیهوتحلیل آنها تأثیر دارد.
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-0محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ترکیب آنها تأثیر دارد.
-9محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ارزشیابی آنها تأثیر دارد.

روش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف آن از نوع روشهای شبه تجربی از طرح
پیشآزمون -پسآزمون ،با گروه کنترل استفاده شده است .جامعه آماری موردمطالعه در
این پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دوره اول متوسطه استان همدان (که تعداد مدارس در
منطقه یک 26 ،مدرسه و تعداد دانشآموزان شامل  1921نفر و در منطقه دو 21 ،مدرسه با
 3600نفر دانشآموز) که در سال تحصیلی  1259-50مشغول به تحصیل بودند .در این
پژوهش با استفاده از نمونهگیری خوشهای مرحلهای تصادفی ،دو کالس انتخاب و بهصورت
تصادفی دانشآموز ان در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند (در ابتدا با توجه به
پراکندگی بیشازحد جامعه دانشآموزی موردپژوهش ،دو کالس که هرکدام  35نفر بودند
انتخاب شدند؛ سپس یک کالس در گروه آزمایش و یک کالس در گروه کنترل قرار داده
شد) .در این پژوهش از ابزارهای زیر جهت جمعآوری دادهها استفاده شده است:
الف :پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر :پرسشنامه انگیزش هارتر شامل  22سؤال
استاندارد است که انگیزش را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یکقطب آن انگیزش
درونی و قطب دیگر ،انگیزش بیرونی را میسنجد .در این پژوهش جهت اندازهگیری
انگیزش تحصیلی ،از پرسشنامه  22سؤالی استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر (،)1596-1591
بر اساس مقیاس لیکرت (هیچوقت1 ،؛ بهندرت3 ،؛ گاهی اوقات2 ،؛ اکثر اوقات0 ،؛ تقریباً
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همیشه )9 ،استفاده شده است .روایی پیشبین اصالحشده هارتر از طریق همبستگی معنادار
بین انگیزش درونی ،با گزارشهای معلم از انگیزش درونی تأییدشده و همچنین بین انگیزش
درونی و بیرونی و نیز پاره مقیاسهای آنها و دو شاخص عینی پیشرفت تحصیلی ازجمله
نمرههای درسی و نمرههای پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معنادار به دست آمده است .هارتر،
همچنین ضرایب پایایی مقیاسها را با استفاده از فرمول  36ریچاردسون بین  6/90تا  6/90و
ضرایب بازآزمایی در یک نمونه طی دوره نهماهه از  6/09تا  6/02و در نمونه دیگری به
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مدت پنج ماه بین  6/99تا  6/70گزارش کرده است .روایی پرسشنامهها از طریق روایی
محتوایی و بر اساس دیدگاه متخصصان و برای پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ،از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که توسط ظهیری و رجبی ( ،)1299با استفاده از نرمافزار
 6/50 ،SPSSگزارش شده است .چون میزان ضریب آلفای کرونباخ باالتر از حد استاندارد
( )6/79به دست آمده ،نشانگر پایایی باالی ابزار هست .روایی و پایایی این آزمون در سال
( ،)1299توسط محمود بحرانی طی پژوهشی با عنوان «بررسی پایایی و روایی مقیاس انگیزش
تحصیلی هارتر» برای دانشآموزان ایرانی مورد تأیید واقع شده است.
ب :آزمون محققساخته بازدههای یادگیری سطح باال :که شامل  11سؤال تشریحی در رابطه
با کتاب علوم پایه هفتم متوسطه بود .این آزمون در پیشآزمون و پسآزمون ،میزان بازدههای
یادگیری سطح باالی دانشآموزان را در قبل و بعد از اجرای آموزش موردسنجش قرار داده
است .روایی آزمون محققساخته به تأیید استاد راهنما ،معلمین با سابقه در درس علوم رسیده
است .برای پایایی این آزمون از ضریب کاپای کوهن استفاده شده است .شاخص کاپا تنها
برای متغیرهایی مورداستفاده قرار میگیرد که همسطح سنجش آنها یکی باشد و هم تعداد
طبقات آنها با یکدیگر برابر باشد .مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن معروف است بین
صفر تا یک نوسان دارد .هر چه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیکتر باشد نشان میدهد
که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد؛ اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر
نزدیکتر باشد ،در آن صورت شاهد توافق کمتر بین دو رتبه دهنده هستیم .قبل از اجرا
بهطور رسمی ،طی دو جلسه نرمافزار پاورپوینت به دانشآموزان گروه آزمایش آموزش داده
شد و به مدت  9هفته ،هفتهای یک روز دانشآموزانی که گروهبندی شده بودند با استفاده
همان روش متداول و سخنرانی آموزش دیدند .سرانجام بعد از اتمام  9هفته با استفاده از
پسآزمون بهمنظور جلوگیری از هرگونه خطا در پژوهش در طی دو جلسه میزان انگیزش و
بازدههای یادگیری سطح باال گروههای آزمایش و کنترل سنجیده شد و نتایج آن مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار
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از نرمافزار پاورپوینت محتوای درسی را بهصورت دیجیتال تولید کردند؛ اما گروه کنترل به

توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،جدول ،نمودار و در قسمت آمار
11

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

استنباطی؛ از تحلیل کوواریانس ،آزمون لون و کولموگروف -اسمیرنوف و از آزمون تی
استفاده شد.

یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش ،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته
است؛ که در ادامه به آن پرداخته شده است و قبل از فرضیه آزمایی ،صحت برقراری
پیشفرضهای مربوط به همگنی واریانسها ،همگنی شیب رگرسیون و نرمال بودن بررسی
شد.
فرضیه اصلی اول :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش آنها تأثیر
دارد.
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش
مجموع

درجه

میانگین

ضریب

شاخص

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

انگیزش

1/07

1

1/07

11/09

گروه

6/69

1

6/69

مقدار خطا

0/05

99

6/13

جمع

719/76

99

منبع تغییر

6/76

معناداری
6/661
6/06

مجذور
اتا

آزمون لوین
F

Sig

6/17
6/61

6/69

6/70

با توجه به جدول ،نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون ( 6=/61ضریب اتا 99( =6/76 ،P=6/06 ،و  F )1برای انگیزش معنادار نیست.
درنتیجه تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در انگیزش وجود ندارد و میتوان بیان
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95
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کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش آنها تأثیرگذار نیست.
فرضیه اصلی دوم :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر بازدههای یادگیری
سطح باال آنها تأثیر دارد.
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جدول  .2نتایج آزمون  tمقایسه بازدههای یادگیری سطح باال در دو گروه آزمایش و گواه
انحراف

درجه

آماره

استاندارد

آزادی

t

Ρ

90

-3/79

6/669

منبع

آماره

فراوانی

میانگین

بازدههای یادگیری

آزمایش

35

-9/30

2/76

سطح باال

گواه

35

-2/11

1/56

نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که  tمحاسبهشده در سطح ( )P<6/69تفاوت
معنیداری بین بازدههای یادگیری سطح باال در دو گروه آزمایش و گواه نشان میدهد .بر
این اساس میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر
بازدههای یادگیری سطح باال آنها تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش درونی
آنها تأثیر دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش درونی
شاخص
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

ضریب

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

مجذور

آزمون لوین

اتا

F

Sig

انگیزش درونی

1/27

1

1/27

0/00

6/61

6/16

6/662

6/59

گروه

6/37

1

6/37

1/21

6/39

6/63

مقدار خطا

11/25

99

6/36

جمع

759/69

99

با توجه به جدول نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون ( 6=/63ضریب اتا 99( =1/21 ،P =6/39 ،و  )F1برای انگیزش درونی معنادار
انگیزش درونی آنها تأثیرگذار نیست.
فرضیه فرعی دوم :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش بیرونی
آنها تأثیر دارد.

سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

نیست .درنتیجه میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش بیرونی
شاخص
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

ضریب

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

آزمون لوین

مجذور
اتا

F

Sig

انگیزش بیرونی

1/77

1

1/77

12/60

6/661

6/15

6/19

6/00

گروه

6/61

1

6/61

6/13

6/73

6/663

مقدار خطا

7/09

99

جمع

000/62

99

با توجه به جدول ،نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون ( 6=/663ضریب اتا 99(=6/13 ،P =6/73 ،و  (F(1برای انگیزش بیرونی معنادار
نیست .درنتیجه تفاوت معناداری بین گروه گواه آزمایش در انگیزش بیرونی وجود ندارد و
میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش بیرونی
آنها تأثیرگذار نیست.
فرضیه فرعی سوم :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح تجزیهوتحلیل
آنها تأثیر دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در تجزیهوتحلیل
شاخص
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

ضریب

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

اتا

F

Sig

تجزیهوتحلیل

0/73

1

0/73

1/90

6/19

6/62

3/29

6/13

گروه

0/39

1

0/39

3/00

6/13

6/60

مقدار خطا

106/59

99

3/90

جمع

309/91

99
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با توجه به جدول ،نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون ( 6=/60ضریب اتا 99(=3/00 ،P =6/13 ،و  )F )1برای سطح تجزیهوتحلیل
معنادار نیست .درنتیجه تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح تجزیهوتحلیل
وجود ندارد و میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر
سطح تجزیهوتحلیل آنها تأثیرگذار نیست.
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معناداری

مجذور

آزمون لوین
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فرضیه فرعی چهارم :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ترکیب
آنها تأثیر دارد.
جدول  .6نتایج آزمون  tمقایسه سطح ترکیب در دو گروه آزمایش و گواه
منبع
سطح ترکیب

آماره

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

35

-6/09

6/20

گواه

35

-6/29

6/39

درجه آزادی

آمارهt

ρ

90

-1/00

6/16

نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که  tمحاسبهشده در سطح ( )P>6/69تفاوت
معنیداری بین سطح ترکیب در دو گروه آزمایش و گواه نشان نمیدهد .بر این اساس
میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ترکیب
آنها تأثیر ندارد.
فرضیه فرعی پنجم :محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ارزشیابی
آنها تأثیر دارد.
جدول  .7نتایج آزمون  tمقایسه سطح ارزشیابی در دو گروه آزمایش و گواه
منبع
سطح ارزشیابی

آماره

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

35

-6/19

6/07

گواه

35

-6/13

6/01

درجه آزادی

آمارهt

Ρ

90

6/95

6/99

نتایج حاصل از جدول نشان میدهد که  tمحاسبهشده در سطح ( )P>6/69تفاوت
معنیداری بین سطح ارزشیابی در دو گروه آزمایش و گواه نشان نمیدهد .بر این اساس
آنها تأثیر ندارد.
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میتوان بیان کرد که محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح ارزشیابی
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بحث و نتیجهگیری
اگرچه مایر 3669( 1نقل از کاپلر و همکاران )3619 ،بیان میکند شواهد برای شرایط
انگیزشی بهخوبی قابلدرک نیستند و بهترین نتیجهگیری که میتوان گرفت این است که
درسهای چندرسانهای جذابتر از درسهای عادی هستند و همچنین جیالکجان)3613( 3
اظهار میکند استفاده از چند رسانهایها منجر به یادگیری سطوح باالتر میشود .بااینوجود
در این پژوهش هرکدام از فرضیهها موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت و با استفاده از
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش نتایج به دست آمده تبیین خواهد شد .با توجه به نتایج به
دست آمده برای فرضیه اول پژوهش (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر
انگیزش آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین انگیزش در دو گروه آزمایش و گواه وجود
نداشت .نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش پژوهشگرانی همچون شوشتریان ( )1259والیتی،
نیلی احمدآبادی ،زارعی زوارکی ،شریفی درآمدی و سعدیپور ( )1259حسینی ()1250
اسکندری ( )1256زمانی ،سعیدی و سعیدی ( )1251کارنیسا ،میاباب و پرامونک ()3617
لئو ،اولمانسون و هارتون ( )3611و درنهایت نتایج پژوهش نئو و کیان نئو ( )3616ناهمخوان
است .از طرف دیگر ،پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش افرادی مانند زارع ،مهربان و
ساریخانی ( )1250خاکنژاد ( )1252موسی رمضانی ( )1256گیلت ،الفرینیر و والرند
( )3611همخوان است .از دالیل رد این فرضیه میتوان به مواردی همچون حجم کم نمونه،
عدم درک درست دانشآموزان از آزمونهای انگیزش ،عدم دقیق بودن پرسشنامه در نشان
دادن میزان واقعی انگیزش ،عدم مطالعه دقیق پژوهشگر روی عوامل محتوایی و موقعیتی که
بر روی رفتار دانشآموزان اثر میگذارد ،محدود بودن ابزار گردآوری پژوهش حاضر به
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

پرسشنامه و آزمون محققساخته و عدم استفاده از مصاحبه و مشاهده اشاره کرد.
در فرضیه دوم پژوهش (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر بازدههای
یادگیری آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین بازدههای یادگیری در دو گروه آزمایش و
گواه بهطورکلی وجود داشت؛ بنابراین فرضیه دوم در این پژوهش بر بازدههای یادگیری سطح
1. Mayer, H.
2. Gilakjani, A. P.
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باالی دانشآموزان تأییدشده و میتوان با قاطعیت گفت تولید محتوای الکترونیکی توسط خود
دانشآموزان میتواند بازدههای یادگیری آنها را افزایش داده و برای آنها مفید و مؤثر باشد.
از دالیل تأیید شدن این فرضیه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :جذابیت کالسهای درس
برای دانشآموزان با استفاده از چند رسانهایها در مقایسه با کالسهای خشک و بیروح ،فعال
بودن دانشآموزان در امر یادگیری ،درگیر کردن یادگیرندگان با موضوعات درسی ،استفاده
از رویکرد سازندهگرایی در کالس درس ،انجام دادن فعالیتهای کالسی با دیگر دوستان که
همهی این موارد میتواند در تأیید شدن فرضیه موردنظر دخیل باشد.
از طرفی هم نتایج فرضیه حاضر با یافتههای پژوهش ستیاوان ،هافترینی و پراباوا ()3610
کاپلر ،وستون و وایزهارت ( )3619فضلیجان ،ماسودا ( )3619دونگ سون ،ژو ،بریگز و
نونامیکر ( )3660ککنن و مونتا ( )3663زیون ( )3662همخوان است.
در فرضیه فرعی اول (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر انگیزش
درونی آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در انگیزش درونی
وجود نداشت .این فرضیه با نتایج پژوهشگرانی همچون گیلت ،الفرینیرو والرند ()3611
همخوان است .از دالیل رد این فرضیه میتوان موارد زیر را ذکر کرد :بیانگیزگی خود
دانشآموزان در انجام کار گروهی ،انگیزش مانند هوش بهراحتی قابلمشاهده نیست و برای
پی بردن به انگیزش باید از نمودهای دیگر آنکه شامل (رفتار آشکار ،فیزیولوژی ،گزارش
شخصی) استفاده کنیم ،شرایط اجرای آزمایشی ،کوتاه بودن مدتزمان اجرای طرح ،فطری
و درونی بودن انگیزش .در فرضیه فرعی دوم (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط
دانشآموزان بر انگیزش بیرونی آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین انگیزش بیرونی در
تأثیر متغیرهایی همچون عوامل شخصی ،سن ،بافت مدرسه ،عدم آزادی و استقالل به
دانشآموز ان از سوی معلم برای به چالش کشیدن مطالب درسی؛ زیرا انگیزش تا حدودی
تحت تأثیر به چالش کشیدن مطالب ،استقالل و خودمختاری از سوی دانشآموزان است.
تأثیر پذیرفتن انگیزش از عواملی چون توانایی عقالنی و احساس ارزشمندی.
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گروه گواه و آزمایش وجود نداشت .دالیلی که میتوان برای رد این فرضیه ذکر کرد شامل:
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در فرضیه فرعی سوم (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح
تجزیهوتحلیل آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح
تجزیهوتحلیل وجود نداشت .این فرضیه با پژوهش زیون ( )3662و بلوم ( )1590همخوان
است .از دالیل رد این فرضیه میتوان به نکات زیر اشاره کرد تأکید معلم روی سطوح پایین
یادگیری (دانش ،درک و فهم) ،عدم تمرکز روی بازدههای یادگیری سطح باال ،عدم تناسب
محتوا با بازدههای یادگیری سطح باال ،عدم آمادگی دانشآموزان برای سطوح باالی
یادگیری ،عملکرد ضعیف دانشآموزان در طبقهبندی حیطه شناختی باال ،طرح کردن
سؤاالت آزمونها بر اساس سطوح پایین یادگیری از سوی معلمان ،عدم درخواست معلمان
از دانشآموزان تا مطالب تدریس شده را تجزیهوتحلیل کنند و سؤالهای بحثانگیز مطرح
کنند .عمومیترین و معمولترین اهداف آموزشی مدارس ،کسب دانش و یادآوری است و
غالباً ارزشیابی موفقیتهای تحصیلی یادگیرندگان بر اساس بازگفتن یک سری محفوظات
صورت میگیرد.
در فرضیه فرعی چهارم (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح
ترکیب آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح ترکیب وجود
نداشت .این فرضیه با پژوهش زیون ( )3662بلوم ( )1590همخوان است .دالیل رد این فرضیه
شامل :تأکید بیشتر معلمان روی راهبردهای آموزشی مستقیم (سخنرانی ،پرسش و پاسخ،
تدریس صریح شفاهی) و عدم استفاده از راهبردهای آموزشی دیگر یا آموزش غیرمستقیم
(اکتشاف ،بارش مغزی ،تصمیمگیری ،حل مسئله و ،)...عدم توجه به کیفیت یادگیری و
ارزش قائل شدن به کمیت یادگیری .بسیاری از دانشآموزان توانایی ترکیب مطالب و ارائهی
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

یک ایدهی نو و خالق را ندارند.
در فرضیه فرعی پنجم (محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانشآموزان بر سطح
ارزشیابی آنها تأثیر دارد) تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در سطح ارزشیابی
نشان نداد .این فرضیه با پژوهش زیون ( )3662و بلوم ( )1590همخوان است .دالیل رد این
فرضیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :عدم توجه معلمان به پرورش و تقویت روحیهی
پژوهشگری و پرسشگری در دانشآموزان ،ایجاد رقابت بین دانشآموزان بهجای فراهم
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کردن یک محیط امن ،آزاد ،بدون فشار و تنش تا بتوانند آزادانه به بحث و گفتگو بپردازند.
در بیشتر نظامهای آموزشی کشور ما ازآنجاییکه امکان نقد و بررسی مطالب از سوی
دانشآموزان و معلمان وجود ندارد ،انتقاد برای دانشآموزان سخت و دشوار و تا حدودی
امکانپذیر نیست.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت دلیل یادگیری بهتر ،رسانه آموزشی نیست
بلکه راهبردهای آموزشی است که در محتوای یادگیری گنجانده میشود؛ بهعبارتدیگر و
در تأیید نتایج پژوهشهای شرام ،یادگیری بیشتر به خاطر محتوی و راهبردهای آموزشی
(خالقیت ،حل مسئله ،اکتشاف و تصمیمگیری) موجود در محتوی یادگیری است نه به خاطر
نوع استفاده از فناوری .هرچند که ما معتقدیم یادگیری الکترونیکی ،مهمترین فناوری است
که میتواند رویکردهای تدریس و یادگیری را بهبود ببخشد؛ اما باید بدانیم اگر قرار است
بازدههای یادگیری سطح باال و ارزشمندی را به دست آوریم و انگیزش در یادگیرندگان را
افزایش دهیم باید اصول آموزش منطقی و درستی را مبنای کار قرار دهیم .در تأیید این
مطلب ،مؤمنی راد و کشمیری ( )1250در پژوهشهای خود اظهار داشتند با صرف ارائه
محتوی از طریق فناوریها و بدون در نظر گرفتن طراحی آموزشی ،نمیتوان به یک آموزش
مؤثر دستیافت .محتوای الکترونیکی بهتنهایی ،مالک آموزش موفق و رخ دادن یادگیری
محسوب نمیشود بلکه نحوهی استفاده از مطالب و ارائه آن به دانشآموزان از موارد اساسی
است که باید در امر تدریس به آن توجه کرد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود
معلمان را باید با روش ساخت چندرسانهای در کالس درس و روش یادگیری مشارکتی آشنا
کرد و اهمیت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در امر یاددهی-یادگیری را برای آنها
به کار گرفته شود و بهمنظور استفاده از مزایای تولید محتوای الکترونیکی در مدارس،
آموزشوپرورش باید امکانات و زیرساختهای الزم را در تمامی مقاطع تحصیلی فراهم کند
بهطوریکه تولید محتوا جزء الینفک کتابهای درسی باشد نه اینکه نقش مکمل را داشته
باشد .کار با رایانه و استفاده از آن را بهعنوان ابزار ،به معلمان و دانشآموزان آموزش دهند
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و نیرویهای انسانی را بهمنظور استفادهی هوشمندانه از فناوریهای نوین توانمند کند و آشنا
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کردن دانشآموزان با رایانه از همان سالهای اول تحصیلی صورت پذیرد و آموزشها
بهصورت عملی برای آنها ارائه شود.
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