
 

 

فناوری آموزشی در بهبود و ارتقای کیفیت  کاربستتحلیل 

 ایحرفهفنی و  هایآموزشیادگیری در  -فرآیند یاددهی

 2ثمری عیسی، 0زادهرسولبهزاد 

 آموزش و یادگیری آوریفن

 31تا  19ص ، 91تابستان ، 01شماره ، سومسال 

 19/01/91تاریخ دریافت: 

 00/19/99تاریخ پذیرش: 

 چکیده
در  رییادگیو آموزشی در بهبود و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی  آوریفنحاضر به بررسی اثر پژوهش 

روش شبه آزمایشی بود و نمونه آماری آن شامل ، پرداخته است. روش تحقیق ایحرفهفنی و  هایآموزشگاه

صادفی ت یریگنمونهوش که به دو گروه کنترل و آزمایش با ر بودندنفر از فراگیران  131و  نفر از مربیان 011

 هاییؤلفهمبه مربیان گروه آزمایش طرح ویژه آموزشی با محتوا و  . برای اجرای طرح در آغازاندشدهساده تقسیم 

ایل مواد و وس کارگیریبه، فعال تدریس هایروشاز  گیریبهره، مانند کاربرد و نحوة طراحی منظم آموزشی

ترتیب داده شد و مربیان این طرح و روش  موردنیاززشی الزم و نشست ها و جلسات توجیهی و آمو، آموزشی

دادند. بعد از پایان دوره میزان یادگیری فراگیران دو گروه آزمایش  قرار مورداستفادهرا در فرآیند آموزشی خود 

دو گروه مستقل و واریانس  برای t آزمون، آماری میانگین هایروشو کنترل بررسی و مقایسه گردیده و با 

نشان داد که میانگین یادگیری فراگیران گروه آزمایش به جهت استفاده ، مطالعه تحلیل شد. نتایج طرفهیک

 طورهب آموزشی متناسب با شرایط و محتوای آموزشی آوریفنمربوط به  هایمؤلفهاز  هاآنمربیان آموزشی 

ددهی و ندها موجب بهبود فرآیند یابیشتر از گروه کنترل بود و استفاده صحیح و مناسب این فرآی یمعنادار

 .گرددمی ایحرفهفنی و  هایآموزشدر  هاروشبا این  کنندهشرکتیادگیری فراگیران 

 یادگیری، ایحرفهفنی و ، آموزشی آوریفنتدریس، طراحی آموزشی، کلیدی:  هایواژه

  

                                                           
0. اه پیام نور آموزش از دور، دانشگ یزیربرنامه، اراستادیbehzad.52bn@gmail.com 

 ، اردبیل، ایران.استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی .3
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 مقدمه

ست. یچیده و متحول اآموزش یکی از نیازهای اساسی انسان برای رویارویی با مسائل جهان پ

ی در نظام آموزشدانش و فناوری است باید ابتدا  بر اساسای که هدف آن پیشرفت جامعه

ابی اجرا و ارزشی، آوری آموزشی یعنی طراحیباید فن این کار. برای ایجاد کندمتحول  خود

امروزه  (.0291، ربنیادی و کاربردی را به کار گیرد )رستگارپو هایپژوهش، شدهیزیربرنامه

وع نیاز به وجود تن، در آنانمندی و عالقه هاخالقیت، هاانسان، با توجه به گوناگونی جوامع

 هایفناوری چراکه. جود داردو فناوری نوین و از دانش گیریبهرهبرای یادگیری  هایروش

یجاد مدار ایرتعلیم و تربیت فراگ یبرا یبیشتر یهافرصتدر دنیای امروز توانسته است  نوین

این (. 0299، )ثمری ه استکردمنتقل  یبه یادگیر از آموزشتأکید را بر این اساس و نماید 

امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی در این زمینه داشته باشد 

 یادهندهیاریبازوی توانمند و  ایحرفهفنی و  هایآموزش در این میان(. 3111، 0)جوریچ

عه منابع توس ژهیوبهاز منابع و  یوربهرهطریق توانمندکردن نیروی کار به رشد است که از 

باعث  ،با کیفیتی باال گسترش و ارائه گردد ایحرفه. اگر آموزش فنی و انجامدمیانسانی 

 یماعو اجتاقتصادی  و توسعه و رشددر عرصه جهانی  آوریفنتوان  افزایش، رشد خالقیت

عملی و کاربردی آموزش و ارتقاء  هایجنبه(. توجه بر 0239، جامعه خواهد شد )نجفی

که فرد در فرآیند مهارت آموزشی  آوردمیآموزشی این امکان را فراهم  یوربهرهکیفیت و 

، حورایزد بهمنی) برسدحرکتی به سطوح باالی مهارت  –با نیاز شغلی در محیط روانی 

رو جدی روب ییهاچالشبا  ایحرفهو  فنی هایآموزش، کیوستیب(. از طرفی در سده 0239

 وپرورشآموزشنوآوری در ، به نیازهای زندگی در این سده توانمیشده که از آن جمله 

 یهایهمکارکاهش چیرگی دولت و افزایش ، برای همه ایحرفهآموزش فنی و ، ایحرفه

 ایحرفهفنی و  هایآموزشمربیان  جهتنیازا(. 0291، میرزامحمدی) کردجهانی اشاره 

خواهند داشت که این امر نیازمند توسعه و  هاچالشنقش بسزایی در مواجهه معنادار با این 

یفیت ارتقای ک منظوربهآموزشی  یهایآورفن عالوهبههماهنگی آنان با دانش تخصصی روز 

                                                           
1. Jurich 
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. درواقع آموزش نقش بنیادی را در توسعه است اثربخشآموزشی و یادگیری پایدار و 

 آموزشزندگی روزمره داراست. همچنین با توجه به ارکان  هایمهارتشغلی و  یهامهارت

ابسته و هاآنحیات هر موسسه آموزشی به  که( محیط و فراگیر، امکانات، محتوا، آموزشگر)

 .گرددمیعنصری هوشمند بیشتر نمایان  عنوانبهنقش نیروی انسانی ، است

دن شرایطی در جهت تسهیل یادگیری آم به وجود، یکی از مباحث مهم در امر آموزش

طلوب در تغییراتی م، که مربیان آموزشی بتوانند در مدت کوتاه ایگونهبهفراگیران است 

رفتار فراگیران به وجود آورد. بر این اساس باید از دانشی بهره جست که عالوه بر باال بودن 

یانگر ب حالدرعیناید و نم را جهت نیل به اهداف آموزش فراهم ایزمینه، کیفیت یادگیری

اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس و یاددهی باشد ، یطراحدر  نوعی روش سیستماتیک

 (.0232، احدیان) است( فناوری آموزشی نامیده 0993) 0چنین دانشی را بروان

پایه  عنوانبه رفتارگرایی دادن قرار به اخیر هایسال تا آموزشی هایسیستم تکنولوژی

 مقدم خط ییشناخت گرا حاضر حال در اما، دادمی نشان تمایل آموزشی یطراح عمدة

 کار در که کشاندمی جهتی به را آموزشی طراحان و دهدمی کیلتش را طراحی آموزشی

تغییرات سریع  .(0299، عارفی و همکاران) کنند اعمال آموزشی یدر طراح را شناخت خود

تحوالت وسیع شده و هدف آن بهبود  یادگیری موجب -تکنولوژی در فرآیند یاددهی

جدید با فراهم آوردن  هایتکنولوژی، بوده استنظام آموزش کیفیت آموزشی در 

 به بهبود نظام آموزشیفراگیران ی صمناسب در جهت استعدادها و عالیق شخ یهافرصت

آوری آموزشی همین بس که (. در اهمیت فن3113، 3کنند )بایلر و ریتچیکمک شایانی می

ری آموزشی آونماید. فنمؤثرتر و همراه با بازدهی بیشتر را فراهم می، ترمکان یادگیری سادها

ر هایی استفاده نماید تا دو شیوه هاروشکند که چگونه یاد بدهد و از چه به معلم کمک می

( 0290. به اعتقاد محمدی و جعفری )(0299، ثمری) آورد به وجودیادگیرنده تغییر مفید 

قاء ارت هایحوزهدر  توانمییادگیری را -آموزشی در امر یاددهی آوریفن تأثیر رینتعمده

، ترامعجیادگیری بیشتر و  هایفرصتایجاد ، تغییر ساختار آموزش، معلمان هایتوانایی

                                                           
1. Brown 
2. Baylor & Ritchie 
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 . پیوسته گر و محرم زادهکردمشاهده ، تدریس هایشیوهارتقاء کیفیت آموزش و بهبود 

 اندبرشمردهرا  وپرورشآموزشآموزشی در  آوریفنه کاربرد ( نیز محورهای عمد0291)

 آوریفنان در زمینه آموزدانشتوجه به ارتقاء و افزایش توانایی  هاآنهمه  رأسکه در 

وزش آموزشی برای تغییر ساختار آم آوریفنبهینه از  یریگبهره، آن یریکارگبهآموزشی و 

 دگیری بهتر قرار دارد.یا هایفرصتو استفاده از آن برای ایجاد 

 در گرفته صورت مطالعات، شد ذکر آموزشی آوریفن برای که محاسنی تمام رغمبه

 نسبتاً کشور ایحرفهآموزشی فنی و  هایدورهو نقش آن در  آموزشی آوریفن راستای

 که طورهمانبرخوردار است.  خاصی اهمیت از چنین پژوهشی انجام لذا است ناچیز

آموزشی  هایبرنامهساختاری و نبود  مشکالت کندمی ( بیان0290) ارانهمکنیازآذری و 

 و انسانی شماریب منابع ضمن اتالف، کشور ایحرفهآموزشی فنی و  هایدوره در نوین

 در نیز را هادورهآموزشی این  نظام هایآرمان و اهداف از انحراف موجبات بعضاً، مالی

، یبعد آموزش در بلکه مالی بعد در فقطنه باشد که هرچقدر هااتالف است. این پی داشته

 و برداشته دست گذشته هایشیوه از تا در امر آموزش باشد ایانگیزهباید  زمانی و انسانی

 هایدورهعملکرد  اصالح رویکرد برای ترینمهم شاید .آورد یرو جدیدی هایروش به

آموزشی در امر  آوریفن به آن توجه اثربخشی سطح ارتقای و ایحرفهآموزش فنی و 

که نیازمند  ایحرفهفنی و  هایآموزشدر  توانمیاما چگونه  ؛یادگیری باشد-فرایند یاددهی

، یاددهی فرآیندهای، سیستماتیک و رسمی هایآموزشمتفاوت با  آوریفنروش و 

ستفاده و ا هایشیوهفنون و ، هاروشبه دنبال  بایستی مسلماً. دادرا بهبود و ارتقاء  یادگیری

راهبردهای جدید تدریس و ارزشیابی و طراحی ، کاربرد تکنولوژی و فناوری آموزشی

بود و آموزشی در به آوریفنبررسی اثر در این راستا پژوهش حاضر به دنبال  .بودآموزشی 

 نظورمبهو  ایحرفهفنی و  هایآموزشگاهدر  یریادگیو ارتقای کیفیت فرایند یاددهی 

 ذیل انجام گرفته است: التسؤاپاسخگویی به 

 ،فعال تدریس توسط مربیان در فرآیند یاددهی و یادگیری هایروشاز استفاده  آیا .0

 ؟شودمیافزایش یادگیری فراگیران را سبب 
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یادگیری باعث  -دهیدیا ندیدر فرآآموزشی توسط مربیان  آوریفن کارگیریبه آیا .3

 ؟گرددمیافزایش یادگیری فراگـیران 

ادگیری ی-طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی اآی .2

 ؟شودمیموجب افزایش یادگیری فراگیران 

ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آموزشی و محتوای دوره باعث  آیا .1

 ؟گرددمیافزایش یادگیری فراگیران 

 مفهومی مترقی و تکامل یافته، آموزشیآوری امروزه اصطالح فن: شناخت فناوری آموزشی

ریزان و معلمان در راه بهبود امر تدریس و وصول نتایج بهتر از مواد پیش برنامه هامدتاست. 

 آوریفنگرفتند. آموزشی و وسایل آموزشی با مفهوم سمعی و بصری آن کمک می

ی کل فرآیند اجرا و ارزیاب، آموزشی از دیدگاه براون عبارت است از روش منظم طراحی

ش در های پژوهگیری از یافتهبخصوص و بهره هایهدفتدریس و یادگیری با استفاده از 

ر )احدیان تپایدارتر و عمیق، ایجاد یادگیری مؤثرتر منظوربهو ارتباط انسانی  شناسیروان

آموزشی یک رشته  آوریفن، 0999المعارف تعلیم و تربیت ضمیمه منتشره (. در دائره0232

(: جنبه 0291، ز دانش و حرفه معرفی شده است که دارای سه جنبه یا بعد است )فردانشا

های جدید )معموالً وسایل سمعی و بصری جدید( و استفاده از آن در امر اول بر رسانه

فراگرد  ،افزاری نیز نامید جنبه دومتوان آن را بُعد سختآموزش و یادگیری تأکید دارد و می

. از این شودافزار یا مواد آموزشی است که به یادگیری بهتر منجر میی نرمطراح هایروشیا 

اجرا و ، و فراگردهایی است که در طراحی هاروشدیدگاه تکنولوژی آموزشی مجموعه 

 لیوتحلهیجزتبا یک نگرش سیستمی به  درواقعشود و ارزشیابی آموزشی به کار گرفته می

برای رفع و موانع و حل  هاآنیافتن مشکالت و علل  های آموزشی پرداخته و پس ازبرنامه

 دهد.ارائه می حلراهمعضالت 

 موقعهببجا و  کارگیریبهشود زیرا با دیدگاه سوم هر دو رویکرد اول و دوم را شامل می

تواند حل مشکالت آموزشی را به دنبال داشته و با هماهنگی می درمجموع، و وسایل هاروش

د از جنبه سوم در صورت بروز مشکلی در یک نظام آموزشی اعم از باشد. با این رخدا

کوچک یا بزرگ و همچنین در صورت نیاز به آموزش در یک محیط خاص نظریه 
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. در این نظریه به استفاده از وسایل پردازدمیشناختی به تبیین مشکل  شناسیروان

 زمانمهرگیر شدن است. چون این کار باعث د شده دیتأکدر ضمن تدریس  یآموزشکمک

و وقتی در فرآیند یادگیری از حواس چندگانه استفاده گردد  گرددمیحس بینایی و شنوایی 

 (.0291، سیف) شودمیافراد  بلندمدتباعث پردازش عمیق اطالعات در حافظه 

ود. شاین تعریف عمل یاددادن و یادگرفتن بدون اتخاذ راه و روش ممکن نمی بر اساس

طلبد. امروزه در جهان وظیفه مربی و معلم تنها انتقال هایی را میو شیوه هاشروعمل یاددادن 

ا ها را تهیه نمایند تا فراگیران بتوانند بای از رسانهاطالعات محض نیست. معلمان باید مجموعه

 در امر آموزش هاتیموقعخالق در برابر  یهاواکنشها مواجه شوند و با نشان دادن انواع تجربه

، ارفدهد که در یک انسان متعدگیری پیشرفت حاصل کنند. نتایج تحقیقات نشان میو یا

درصد  6درصد از طریق حس شنوایی  02، درصد از یادگیری از طریق حس بینایی 31حدوداً 

. (0239، گیرد )ثمریدرصد نیز توسط حس چشایی صورت می 2درصد بویایی و  2، المسه

 شنوایی تأکید دارند. %02علمان بجای حس بینایی بر کاربرد در بسیاری از موارد م حالنیباا

 روز )مثل رایانه و شبکه جهانی( یهایتکنولوژگیری از دهند که بهرهمطالعات نشان می

دهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر آموزان میدرس این امکان را به دانش یهاکالسدر 

شتر از حضور در کالس درس داشته باشند. ( و احساس رضایت بی3111، 0گومزبیاموزند )

 ،جدید به عرصه تعلیم و تربیت یهایتکنولوژشود که هنگام ورود مشاهده می حالیایعل

آید. تحقیقات نشان معلمان و مدیران به عمل می ژهیوبه، از سوی اشخاص هاییمقاومت

ه با ندارند و از مواجهنو  یهایتکنولوژدهند که معلمان معموالً نگرشی مثبت نسبت به می

 .(0293، شوند )مشتاقی الرگانی و همکارانآن دچار هراس می

 صورتبههنوز تکنولوژی آموزشی حداقل ، مختلف یهادگاهیددر کشور ما با توجه به 

ریزی آموزشی با تعریف دوم که شامل بخش اهداف آموزشی و عملی در محافل برنامه

مطرح نیست. شناسایی و ، طراحی توجه دارد ایهروشارزشیابی که به فراگردها و 

حافل در بعضی م همآنتکنولوژی آموزشی در کشور ما حداکثر از جنبه اول و  کارگیریبه

                                                           
1. Mehmet 
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نوز کاربردی ه ازنظراجرایی مسئول تعلیم و تربیت وجود دارد و این علم جدید مخصوصاً 

 (.0299، ناشناخته است )فردانش

ود گیرد محدیری تنها به آنچه در کالس درس انجام مییادگ آوری در یادگیری:نقش فن

منافع  یآسالیسگسترش و رشد آموزش به هجوم  منظوربهآوری گیری از فنشود. بهرهنمی

برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. فناوری محیط یادگیری را کاربردی و  شماریب

 کودکان، از جهان متفاوت است اهانسانگوید چون درک می گارنرر کند. هواردجذاب می

گوناگون آموزش داد. وی بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از  هایروشرا باید با 

خود را با نظام آموزش ، آموزدانشپروژه و فناوری کرد تا در آن صورت هر ، کارآموزی

نوین آموزشی  هایآوریفنتوان گفت می طورکلیبه (.0999، 0مذکور سازگار کند )گیتس

ادگیری خالق ی سویبهحافظه را  بر اساسمفهوم سنتی یادگیری ، های آموزشیبا تغییر شیوه

 (.0291، و پویا هدایت کرده است )جاریانی

معلمان به سهولت به منابع جدید آموزشی موردنیاز ، نوین هایآوریفنگیری از با بهره

ه تر تهیتر و سریعکالس خود را آسان یابند و اطالعات و مواد آموزشیخود به دست می

 ،رود که فناوری اطالعات بتواند مواد آموزشی از قبیل متونانتظار می، کنند. همچنینمی

اصوات و سایر موارد مشابه را با کیفیتی باالتر از قبل در اختیار معلمان قرار دهد. ، تصاویر

فناوری  یریکارگبهنی بتوان با یع، کننده فناوری اطالعات استنقش تسهیل، انتظار دیگر

آموزان را افزایش داد. این کار باید با برقراری ارتباطی کیفیت یادگیری دانش، اطالعات

ی این روش ارتباط کهطوریبه، آموزان صورت بگیردمعلمان و دانش، فعال میان مدیر دروس

برای  ابزاری عنوانبهتوان فناوری اطالعات را می، . همچنیندربیایدعادتی مناسب  صورتبه

آموزان و معلمان قرار داد ایجاد مواد آموزشی تعاملی و با کیفیت باال در اختیار دانش

 .(0293، نوروزی نقل از 3112، 3)الولس

این  یریکارگبهسنتی جوابگوی نیازهای فراگیران نیست. زیرا  هایروش، امروزه دیگر

 مشارکت و همکاری و تفاهم، اطالعات یریکارگبه مسئلهدستیابی به مهارت حل ، هاروش

                                                           
1. Gömleksiz 
2. Lovells 
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ه برایشان فهمند و مدرسفراگیران لذت ناشی از علم را نمی درنتیجهبا یکدیگر میسر نیست. 

های برخورد با چنین مشکالتی پیاده کردن حلکننده و ناخوشایند است. یکی از راهخسته

و معلمان برای آموزش  بنابراین تالش مربیان .های جدید در آموزش و تدریس استشیوه

ان نتیجه خواهد بود یا چندهای آموزشی دوره گذشته بیو رسانه هاروشگیری از آنان با بهره

وین های نای به همراه نخواهد داشت. بنابراین معلمان باید درباره تکنولوژی و رسانهثمره

خوب بدانند  هم ،یادگیری و تسهیل فرآیند یادگیری با تعامل فراگیران هایسبک، آموزشی

 (.3111، 0و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند )تیلستون

وان دارای ت و ارتباطاتشاید این موضوع برای همگان روشن باشد که فناوری اطالعات 

تزر و ش)یادگیری است  -یاددهی هایروشبسیار باالیی برای ایجاد تغییرات اساسی در 

جوامع در حال رشد ، یشرفتهپ مجازی در جوامع فضاهایتوسعه  موازاتبه (.3111، 3وارسچیر

به  ایهشبکفضاهای مجازی و  ویژهبهگیری از امکانات فناوری اطالعات نیز در اندیشه بهره

ازجمله الزامات اجتماعی  .اندکردهاقدام  افزارینرمو  افزاریسختفراهم آوردن امکانات 

شهروندی در جامعه مدرن در این کشورها  ،انفجار دانش، نیاز به تعلیم و تربیت بیشتر

 .(0290، عطاران) استکرده  دوچندانضرورت این کار را 

ونه هرگ گیردامنکمبود تحقیقات واقعی همواره ، آموزشی آوریفندر مورد کاربرد عملی 

را  گزارش اهمیت تکنولوژی متحدهایاالتبوده است. نشریه هفته آموزش در  بارهدراینبحثی 

دانشمندان هنوز هم »ایالت آمریکا منتشر کرد؛  011کاربرد تکنولوژی در مدارس تمام  پیرامون

 کنندا قادر آموزان رتکنولوژی آموزشی بپردازند تا دانش ندهیفزاباید به بررسی کامل کاربرد 

 (.0999، 2نینریمک، )کنت «رندیگدستکنترل یادگیری خود را به 

-آموزشی در فرایند یاددهی آوریفنوان نقش ( در پژوهشی تحت عن3101) 1میکره

از  هآمددستبه یهاتیمحدوداز تمام  نظرصرفبه این نتیجه رسیده است که  یادگیری

زشی با آمو ارائهو با  وپرورشآموزشاطالعات و ارتباطات به نفع سیستم  آوریفن، پژوهش

                                                           
1. Tilston 
2. Shetzer & Warschauer 
3. Kent, mc Neryney 
4. Miker 
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وهش خود به این ( در پژ3103) 0گریک و کپ، کیفیت در ترازی سازنده است. ایکلمن

یعنی گروهی که مفاهیم ریاضی را از طریق ، نتیجه رسیدند که عملکرد گروه آزمایشی

متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی  طوربه اندفراگرفتهکامپیوتر 

 بود. اندفراگرفته

ر و( در تحقیقات مختلف در زمینه تکنولوژی آموزشی یادآ0996) 3کالرک و سالمون

ران ها برای شاگو رسانه هاروشبهترین ، های شاگرانها و تفاوتکه در مقایسه رسانه اندشده

و  اهروشهای نامنظم و برای شاگران با توانایی پایین و رسانه هاروش، با توانایی باال

گیری از در زمینه بهره 2های منظم است. در پژوهشی که توسط فیلسل و بارنزرسانه

تأکید ویژه بر استفاده از ، یادگیری انجام شده - یاددهی ندیفرآای جدید در هفناوری

ها شده است ایرسانه و چندها سازیشبیه، آموزشی هایبازیهای یادگیری مانند فناوری

 که دهدیم( نیز نشان 0293مشتاقی الرگانی ) . نتیجه تحقیق(0293، )نوروزی و همکاران

 لهازجمجدید در آموزش  یهایتکنولوژاز  گیریبهرهبه دلیل  هاهنرستانمعلمان شاغل در 

بر غیره  وهایی مانند شیمی و برق کامپیوتر و اینترنت و سایر تجهیزات آزمایشگاهی در رشته

. رندتآگاهاهمیت تکنولوژی و مزایا و تسهیالتی که تکنولوژی در آموزش ایجاد کرده 

ر آموزش در مقایسه با معلمان دبیرستان که تنها نسبت به تکنولوژی د هاآننگرش  رونیازا

 پردازند و از ابزارهایسنتی مثل سخنرانی می هایروشبه  همآنبه تدریس دروس تئوری و 

 معنادار بهتر است. طوربه، آورندتکنولوژی در آموزش استفاده چندانی به عمل نمی

 حتمی و آموزشی مباحث را درارتباطی  وسایل و آوریفن( ورود 0991) 1کالرک

 تجهیزات به و هایفناور از استفاده میزان که داشت توجه باید اما؛ داندمی ریناپذاجتناب

 کیفیت استفاده مثبت نگرش صورت در و دارد بستگی ابزار این به و معلمان کاربران نگرش

 .یافت خواهد بهبود هاآموزش این از

                                                           
1. Eicklmann, Gerick & Koop 
2. Clark & Salomon 
3. Pilsell & Barnes. 
4. Clark 
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بیانگر این است که موانع  (0239شنی )ج یمیو کر( 0263های موسوی پور )نتایج یافته

آموز در از: تراکم دانش اندعبارتاصلی عدم استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی 

فقدان دانش و ، نگرش منفی مدیران و معلمان، حجم زیاد مطالب درسی، های درسکالس

تحقیق  ینامکانات و تجهیزات و فضاهای نامناسب آموزشی. همچن کمبود، اطالعات کاربران

 آوریفنکه از  ییهادر کالسیادگیری دانشجویان نیز  که دهدیم( نشان 0233معتمدی )

ن افزایش یافته است. در بخشی دیگر نتایج ای، مناسب )وسایل آموزشی( استفاده شده است

دارند. آوری آموزشی آشنایی نکه بسیاری از معلمان با مفاهیم کامل فن شدهدادهتحقیق نشان 

جود امکانات فیزیکی و تجهیزات آموزشی سبب عدم استفاده از تکنولوژی آموزشی عدم و

را  هارسدشده است و بسیاری از معلمان عدم تطبیق حجم محتوی با میزان تدریس هفتگی 

 دانند.مانع در راه استفاده از تکنولوژی آموزشی می

آموزشی  یآورفن کارگیریبهنگاهی به پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که ضرورت 

ندانی آن اهمیت چ و بهکاربردی هنوز ناشناخته است  ازنظردر کشور ما حداکثر از جنبه اول 

 صورتبه. مطالعات و تحقیقات انجام شده بیشتر (0291، داده نشده است )رمی زفسکی

 هایآموزشگاهاند. به همین جهت در مدارس و نظرسنجی بوده و نتایج کاربردی ارائه نداده

خاص در امر آموزش و فرآیند یاددهی و یادگیری و تجهیز  هاییریزیبرنامه، ایحرفهنی و ف

شود. لذا با توجه به معضالت موجود در نظام آموزشی و کاهش مراکز یادگیری مشاهده نمی

کیفیت آموزشی بایستی تحقیقات مختلفی در مورد هر یک از ابعاد و ماهیت و محتوای 

، یابی و بررسی مسائل و مشکالت آموزشیگیرد تا اینکه با زمینه آموزشی صورت آوریفن

دد. کاربردی ارائه گر صورتبههای آموزشی اجرا و ارزشیابی برنامه، الگوی مناسب طراحی

این تحقیق بر این اساس شکل گرفت که ابعاد محتوایی این رشته با بررسی کاربردی و 

در  هایآورفنفرهنگ استفاده از این ، بیانآزمایشی در عمل شکل بگیرد و ضمن تشویق مر

مان از شناخت و آگاهی معل تأثیرترویج پیدا کندو همچنین بتواند نقش کاربرد و  آموزش

 زانیبر من آ تأثیریادگیری و  –ماهیت و کاربرد فناوری آموزشی در فرآیند یاددهی ، مفاهیم

 .کندپیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را مشخص 
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 روش

از نوع  0ارائه شده از روش تحقیق نیمه آزمایشی هایفرضیهبررسی  منظوربهوهش پژ نیدر ا

دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. بر این اساس پس از توضیح اهداف و جلب 

ه در آغاز یک دور قرار گرفتندآزمایش  مشارکت و همکاری مربیان آموزشی که در گروه

، نحوه طراحی منظم آموزشی ازجملهآموزشی  یآورفن هایمؤلفهتوجیهی در مورد 

مواد و وسایل آموزشی و انواع و اصول ارزشیابی  کارگیریبه، نوین تدریس هایروش

و برگزار شد و توجیه الزم صورت گرفت و به گروه کنترل هیچ توضیحی در مورد  ینیبشیپ

اده نشد. در مرحله دوم با ارائه نشد و به آنان از این فعالیت آموزشی اطالعی د هامؤلفهاین 

میزان ، ساعته و پس از پایان دوره 11این طرح از سوی مربیان در طی یک دوره  یریکارگبه

ی مربیان که از سو هاییآزمونیادگیری فراگیران دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس نتایج 

افزایش  در ردمطالعهموهر یک از متغیرهای  تأثیربه عمل آمد مقایسه شد و از این طریق میزان 

مربیان  ریگیبهرهسنجش نحوه درست  منظوربهیادگیری فراگیران مشخص گردید. همچنین 

 هانآ گیریاندازهدر قالب پرسشنامه برای  ایسیاهه، مذکور در طرح آموزشی هایمؤلفهاز 

 ایهشرو، از مواد و وسایل آموزشی و نوع آن استفادهمیزان ، که مشتمل بر مشخصات فردی

در مورد وضعیت موجود مواد و وسایل موزشی در  سؤاالتیفعال تدریس و نوع ارزشیابی و 

 صورتبه سؤالبود که نمره هر  سؤال 13نیز طراحی گردید. این پرسشنامه شامل  هاآموزشگاه

موافقم طراحی شد. جهت برآورد روایی  کامالًمخالفم و  کامالًطیف لیکرت و در مقیاس 

و طبق  شدههدادپرسشنامه به چند نفر از متخصصین مربوطه نشان  سؤاالت، تهساخمحققابزار 

رابطه با  در پرسشنامه بازنگری شد و تغییراتی اعمال گردید. سؤاالتدر برخی از  هاآننظر 

از روش مشاهده  .برآورد گردید %39پایایی پرسشنامه میزان آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

نوین تدریس و  هایروش، ناسب ابعاد مختلف تکنولوژی آموزشینیز به جهت اجرای م

 استفاده گردید. مدل اجرای هاروشیادگیری و استفاده از این -ارزشیابی در فرآیند یادهی

 طرح نیمه آزمایشی در زیر ارائه شده است.

                                                           
1. semi experimental 
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کنترل گروه
آزمایشی گروه

 

 هاآنو فراگیران ( یررسمیغرسمی و ) آموزشیجامعه آماری پژوهش حاضر را مربیان 

نفر و تعداد فرا  101. تعداد مربیان آموزشی دهندمی تشکیل 93در استان اردبیل طی سال 

تصادفی ساده از نواحی  گیرینمونهنفرمی باشد. با استفاده از روش  1931 هاآنگیران 

 دتعدا نفر فراگیر برای گروه آزمایش و 331و  نفر مربی 33تصادفی  صورتبهمختلف استان 

تخاب مختلف ان هایرشتهگروه کنترل در  عنوانبهنفر فراگیر نیز  331مربی آموزشی و  33

تا از  تصادفی صورت گرفت صورتبهشدند. به جهت آزمایشی بودن تحقیق انتخاب نمونه 

 مزاحم انجام گیرد. متغیرهایبه جهت کنترل برخی  هانمونهعمل همتا سازی ، این طریق

 هایدادهو خالصه کردن  بندیطبقه منظوربهو  هادهدا وتحلیلتجزیهجهت 

برای  دوبعدیو جداول  درصد، مانند فراوانی) توصیفیآماری  هایروشاز  شدهآوریجمع

به  هموردمطالع هایفرضیهجهت آزمودن ) و استنباطی( هادادهکردن  بندیطبقهتوصیف و 

تحلیل ، دو گروه مستقل رایب tجهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از روش آماری 

 spssری کامپیوت افزارنرمبا استفاده از  هاداده( استفاده گردید. تحلیل طرفهکی انسیوار

 گرفت. صورت

 پژوهش از قرار زیر است: هایفرضیه

افزایش  ،فعال تدریس توسط مربیان در فرآیند یاددهی و یادگیری هایروشاز استفاده  -

 .شودیمیادگیری فراگیران را سبب 

 یادگیری باعث افزایش -دهیدیا ندیدر فرآآموزشی توسط مربیان  آوریفن کارگیریبه -

 .گرددمییادگیری فراگـیران 

ی موجب یادگیر-طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی -

 .شودمیافزایش یادگیری فراگیران 

موزشی و محتوای دوره باعث افزایش ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آ -

 .گرددمییادگیری فراگیران 
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 هایافته

فعال تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری افزایش  هایروش: استفاده از اولفرضیه 

 شودمییادگیری فراگیران را سبب 

 مقدارکه  دهدمی نشان 0در جدول  طرفهکیاز آزمون تحلیل واریانس  آمدهدستبهنتایج 

F شدهحاسبهم (93/2= F )11/1سطح  در  =α گرددمی. بنابراین فرض صفر رد است معنادار 

وجود  فعال تفاوت هایروشدر استفاده از  موردمطالعهنتیجه گرفت بین سه گروه  توانمیو 

بیانی که این تفاوت بیشتر در بین مر دهدمیتعقیبی توکی نشان  آزمون 3دارد. با توجه به جدول 

 اندهردکسخنرانی در کالس استفاده  -ترکیبی از روش تدریس بحث گروهی تصوربهکه 

 ییتنهاهبنسبت به مربیان که  هاآنمیزان یادگیری فراگیران  کهیطوربه گروه آزمایش(.) است

 افزایش داشته است. اندکردهاز روش بحث گروهی یا سخنرانی استفاده 

 تدریس در افزایش میزان یادگیری هایروش جهت مقایسه طرفهیک یانسوار. تحلیل 1جدول 

 معنادارسطح  F مقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرمنبع 

 39/0619 3 16/2399 بین گروهی
93/2 13/1 

 26/109 010 23/19999 گروهیدرون

    012 92/93393 کل

 . آزمون توكی2جدول 

 معنادارسطح  استاندارد خطای تفاوت میانگین تدریس هایروش

 بحث گروهی

 سخنرانی

 سخنرانی بحث گروهی

11/6 

 

*19/00 

03/1 

 

03/1 

32/1 

 

10/1 

 سخنرانی

 بحث گروهی

 سخنرانی بحث گروهی

11/1 

 

*19/00 

93/1 

 

*03/1 

10/1 

 

19/1 

 بحث گروهی

 بحث گروهی سخنرانی

 سخنرانی

11/1 

 

11/6 

03/1 

 

93/1 

23/1 

 

19/1 
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 -هیددمناسب توسط مربیان در فرآیند یا آموزشی آوریفن گیریکاربه فرضیه دوم:

 .گرددمییادگیری باعث افزایش یادگیری فراگیران 

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در  دهدمینشان  2طبق جدول  t نتایج آزمون

؛ است معنادار α=  110/1 سطحمناسب توسط مربیان در  آموزشی آوریفن کارگیریبه

نتیجه گرفت میانگین نمرات فراگیران گروه آزمایش در اثر استفاده از  توانمی بنابراین

گروه  استفاده شده با توجه به شرایط فراگیران و محتوای آموزشی نسبت به هایآوریفن

 .استکنترل بیشتر 

 و آموزشی مناسب آوریفن كارگیریبهبرای مقایسه دو گروه كنترل و آزمایش در  t آزمون. 3جدول 

 زان یادگیری فراگیرانمی

 یمعنادارسطح  درجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین گروه

 91/01 99/93 آزمایش
10/1 013 110/1 

 92/31 96/36 کنترل

-طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی فرضیه سوم:

 .گرددمییادگیری باعث افزایش یادگیری فراگیران 

 دهدمی نشان t آزمون نتایج، (1)جدول  مؤلفهدر این  هاگروهبررسی نتایج مقایسه با 

نتیجه گرفت  توانمیبوده و  معنادار α=  110/1 سطحتفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در 

میانگین نمرات فراگیران گروه آزمایش در اثر طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن در 

 .استی نسبت به گروه کنترل بیشتر یادگیر –فرآیند یاددهی 

برای مقایسه دو گروه آزمایش و كنترل در طراحی آموزشی توسط مربیان و افزایش  t آزمون. 4جدول 

 یادگیری فراگیران

 معنادارسطح  درجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین گروه

 13/01 32/91 آزمایش
96/1 013 110/1 

 03/31 61/39 کنترل

ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آموزشی باعث افزایش یادگیری  چهارم:فرضیه 

 .گرددمیفراگیران 



63 

 ... کیفیت ارتقای و بهبود در آموزشی فناوری کاربست تحلیل 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
01، 

هار
ب

 
96

 

 

تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در  دهدمینشان  (1انجام شده )جدول  t آزموننتایج 

گفت که میانگین نمرات فراگیران گروه  توانمیبنابراین  است معنادار α=  110/1سطح 

 .ستااز ارزشیابی صحیح و مناسب نسبت به گروه کنترل بیشتر  اثر استفاده مربیانآزمایش در 

 برای دو گروه آزمایشی و كنترل در بکار گیری ارزشیابی صحیح و افزایش یادگیری فراگیران t آزمون. 5جدول 

 معنادارسطح  درجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین گروه

 36/01 13/93 آزمایش
93/1 013 110/1 

 19/31 12/31 کنترل

 گیرینتیجهبحث و 

 نوین در افزایش هایروش کارگیریبه تأثیردر مورد هدف اول این پژوهش که به دنبال 

انگین نمرات می داد کهنشان  هادادهاز تحلیل  آمدهدستبهنتایج ، میزان یادگیری فراگیران بود

وهی و روش معمول سخنرانی آموزشی فراگیرانی که با استفاده از روش تدریس بحث گر

تفاده از با اس توأماًی ندارند ولی میانگین نمرات فراگیران که معناداربا هم تفاوت  انددیده

 ا استفادهببیشتر از فراگیرانی است که تنها  مراتببه انددیدهروش گروهی و سخنرانی آموزش 

 .داندیدهاز روس تدریس بحث گروهی یا روش سخنرانی آموزش 

دو روش تدریس بحث  اثربخشیمورد میزان  در( 0991) کولیکمطالعه مک کین چی و 

گروهی و سخنرانی نشان داد که این روش مثل هم بودند و فقط روش بحث گروهی در 

افزایش انگیزه تحصیلی بر روش سخنرانی برتری داشته است. مطالعه انجام شده توسط 

و  دپذیرنانعطافیادگیری  -مربیان که در امر یاددهیکه  دهدمی( نیز نشان 0999) لفرانسوا

فت میزان پیشر کنندمیروش آموزش خود را متناسب با موضوع و اهداف یادگیری انتخاب 

روش سخنرانی  از تنهاییبهبه ترتیب بیشتر از مربیانی است که  هاآنان آموزدانشتحصیلی 

حاضر همسو  از پژوهش آمدهدستبهنتایج که این یافته با  کنندمیو یا بحث گروهی استفاده 

 تواندمیس نوین تدری هایروشاستفاده از  ازآنجاکهگفت  توانمیاست. در تبیین این یافته 

در  ازیردنموپردازش اصلی ، را درک کند یو معلولبه یادگیرنده کمک کند تا زنجیره علت 

پیچیده  هایدرسیادگیری ، کنداز بار شناختی اضافی جلوگیری ، را مدیریت کنند ارائهزمان 
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ب و برای فراگیران امکان پیشرفت در یادگیری را متناس کندو دارای مفاهیم انتزاعی را تسهیل 

با  توانندمی ایحرفهآموزش فنی و  هایدورهلذا مراکز و ، کندفراهم  هاآنبا نیازهای 

حول ایجاد کنند و از آموزشی ت هایبرنامهنوین تدریس در طراحی  هایروشاز  گیریبهره

 .کننداین طریق زمینه را برای ارتقاء کیفیت یادگیری فراهم 

ی آموزش آوریفن کارگیریبه تأثیردر مورد هدف دوم پژوهش حاضر با عنوان بررسی 

رات فراگیران میانگین نم دهدمینتایج نشان ، توسط مربیان در افزایش میزان یادگیری فراگیران

. هم ستانسبت به گروه کنترل بیشتر  آموزشیکمکاستفاده از وسایل  در اثرگروه آزمایش 

های نوین و رسانه آوریفن( معتقد است معلمان باید درباره 3111) تیلستونکه  روستازاین

مباحث  ینچنهمآموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند. این یافته 

که مشتاقی الرگانی و همکارانش از آن با ، کندمیا آشکار ر هاپدیدهنگرشی در برخورد با 

( نیز نشان 0236)و موسی پور ( 0239) ثمری. تحقیق کنندمییاد  0عنوان هراس تکنولوژی

استفاده بهینه صورت  هاآنتر بوده و از مواد و وسایل آموزشی غنی ازنظرمدارسی که  دهدمی

اند. دارای پیشرفت تحصیلی باالیی داشته هاآنان آموزدانش، از سایر مدارس، گرفته استمی

نیز نشان داده است که بسیاری از معلمان و آموزگاران با مفاهیم کامل  (0233) معتمدی

که مربیانی که هنگام تدریس از  کندمیآوری آموزشی آشنایی ندارند وی همچنین اشاره فن

راگیران یر مربیان پیشرفت تحصیلی فدر مقایسه با سا اندکردهاستفاده  آموزشیکمکوسایل 

 (0992) سالمون، (3111) یاووز . تحقیقاتی ماننداستبیشتر از گروه کنترل  مراتببهآن کالس 

ر امر وسایل آموزشی و آزمایشگاهی د کارگیریبهنیز بیانگر تأثیر مثبت ، (0233) ناسخیانو 

، آورندر و ایجاد مفاهیم به وجود میرا برای تفک لمسیقابلاساس ، مواد اینکه این ازنظرتدریس 

ی در نوین اطالعاتی با سرعت چشمگیر هایآوریفنگفت  توانمی. در تبیین این یافته است

دغدغه اصلی و محل رقابت فزاینده ، هاآنبر  تأکیدحال گسترش است و پدیده آموزشی با 

وسایل و  لزوم استفاده از بیشتر مدارس دنیا قرار گرفته است. در برنامه اصالحی نظام آموزشی

ز مدارس تجهی، . برای انجام این مهمرسدمیتجهیزات آموزشی مدرن و پیشرفته ضروری به نظر 

                                                           
1. technology phobia 
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تدریس حتمی  هایروشو تغییر  هاهدفو بازنگری در  آموزشیکمکبا رایانه و وسایل 

از  فاده صرفاست؛ چراکه به وجود آمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع با ادامه است

 نیست. تأمینسنتی نظام آموزشی قابل  هایروش

که میانگین نمرات  دهدمینشان  آمدهدستبهدر مورد هدف سوم این پژوهش نتایج 

روه آن توسط مربیان گ کارگیریبهطراحی منظم آموزشی و  در اثرفراگیران گروه آزمایش 

 .استکنترل بیشتر 

از ابعاد مهم تکنولوژی آموزشی محسوب  طراحی منظم آموزشی در تدریس که یکی

برخوردار است با توجه به این مهم رویکردهای جدید  ایویژهگردد که از اهمیت می

 خود کار که در کشاندمی جهتی به را آموزشی یادگیری نیز طراحان–یاددهی  فرآیندهای

 (0299، عارفی و همکاران) کنند اعمال آموزشی در طراحیرا  شناخت

طراحی منظم آموزش و رویکرد سیستمی فرآیند خطی نیست  (0296) زفسکیمی ر ازنظر

است و هر یک از اجزاء آن باید طراحی شود تا نیازهای  دارنظام ایدورهبلکه یک فرآیند 

که معلمان کمتر  دهدمی( نیز نشان 0239) نژادجمشید  تحقیقات .کندسایر اجزاء را برآورده 

این نوع طرح درس نیز فاقد هدف  کنند واستفاده می از طراحی آموزشی )طرح درس(

های طرح درس است و مطابق اصول تهیه طرح درس نبوده ارزشیابی و سایر مؤلفه، رفتاری

رفتاری و ارائه آن در قبل از آموزش  هایهدفو علمی نیست و این در حالی است که تدوین 

 .گرددمیباعث ارتقاء کیفیت یادگیری در کالس درس 

این پژوهش نشان داد که میانگین نمرات فراگیران گروه  هایدادهچنین تحلیل هم

روه کنترل بیشتر از گ مراتببهآزمایش در اثر استفاده مربیان از ارزشیابی صحیح و مناسب 

دهد که ارزشیابی معلمان از نشان می نیز (0231). تحقیق فروزان (فرضیه چهارم) است

. مطالعه فروزان و است هاآنل مؤثری در پیشرفت تحصیلی آموزان عامهای دانشآموخته

ضرورت کاربرد انواع ، که با نتایج حاصل از این فرضیه تطابق دارد (0239) نژادجمشید 

 هانآآموزان را عامل مؤثری در پیشرفت تحصیلی های دانشارزشیابی معلمان از آموخته

امر آگاهی ندارند و در مواردی هم که  نیا ازکامل  طوربهکه معلمان  کنندیمدانسته و بیان 

 یهاوهیشو  هاروشاز کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده است. استفاده از  کنندیماز آن استفاده 
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 در جهت بهبود عملکرد سیستم آموزش مؤثرای وسیله عنوانبه، ارزشیابی مناسب و اصولی

، )مایر مختلف هایپژوهش یهاافتهیآموزان است. از سوی دیگر و پیشرفت تحصیلی دانش

( نیز 3102، 2( و )دانکن و کاتور3113، 3چندلر و سولر، )پوالک، (3113، 0متیاس و وتزل

، دی)فر هایابیارزشو استفاده از انواع  یبخشتنوعآموزشی در  آوریفنکه  دهدیمنشان 

بی انجام شده در یامقایسه نتایج ارزش، نتایج ارزشیابی وتحلیلتجزیه، خودارزشیابی(، گروهی

ان یادگیرندگ یهاییتواناارزشیابی متناسب با  هایروشمختلف و استفاده از  یهازمان

 کاربرد زیادی دارد.

ی طراح، های آموزشیمطالعات انجام شده و این مطالعه که به نقش کاربرد مواد و رسانه

موزش آ هایروشز ا گیریبهرهمنظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی توسط مربیان و 

الزم است مربیان با مدرک تحصیلی ، کنندیمدر افزایش میزان یادگیری اشاره  1ترکیبی

 شود. مربیان آموزشی در موقع تدریس بکار گرفته یاحرفهفنی و  یهادر آموزشگاهباالتر 

تسهیل یادگیری و پردازش عمیق اطالعات در فراگیران  منظوربهآموزشی  آوریفناز 

 -ف )دیداریحسی مختل یهاتیظرفشناختی استفاده از  یهاهینظرطبق  چراکهه کنند. استفاد

نظام  رندگانیگمیتصم. گرددیمباعث یادگیری عمیق اطالعات  زمانهم طوربه( شنیداری

 هایروشهای الزم را در معلمان از طریق آمادگی، آموزشی ضمن ترغیب و تشویق مربیان

ابعاد و کاربرد ، آنان در زمینه مفاهیم یاحرفه یهامهارتتوسعه  منظوربهضمن خدمت 

های آموزشی و انواع و رسانه، فناوری آموزشی )طراحی آموزشی و مراحل مختلف آن

و  مربیان فعال تیدرنهاو  ایجاد نمایند (یادگیری و تدریس هایروشارزشیابی و  هایروش

یق مورد تشو کنندیمدریس استفاده و الگوهای مختلف و نوین ت هاروشکه از  مندعالقه

 ترغیب گردند. هااز آنقرار گیرند تا سایر مربیان نیز به استفاده 

  

                                                           
1. Mayer, Mathias & Wetzell 
2. Pollock, Chandler & Sweller 
3. Duncan & Cator 
4. blended learning 
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 منابع

 تهران: دانشگاه پیام نور. .بر تکنولوژی آموزشی یامقدمه(. 0232) .محمد، احدیان

شهر  یهادانشگاه. وضعیت (0293)رضا ، مهدی؛ همایی، ؛ سبحانی نژادحمیدرضا، آراسته

در  یزیرو برنامهفصلنامه پژوهش ، از دیدگاه دانشجویان شدنیجهانتهران در عصر 

 .66-13، (1)01، آموزش عالی

(. مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت 0291) .سوری، مهرانگیز؛ محرم زاده، پیوسته گر

 آورینففصلنامه ، ان کاربر اینترنت و غیر کاربر اینترنتآموزدانشتحصیلی 

 .011 -020، (2)6 ،در علوم تربیتی اطالعات

روش  و و ارتباطاتاطالعات  یاز فناوراستفاده  ریتأث. بررسی مقایسه (0299) .عیسی، ثمری

یلی دانشجویان و انگیزه تحص یمیخودتنظیادگیری ، سنتی بر میزان پیشرفت تحصیلی

 .92-92، (1)3، مجله نامه آموزش عالی، دانشگاه پیام نور

میزان شناخت و آگاهی معلمان دوره ابتدایی  ریتأث(. 0299) .محمد، کآتش ؛عیسی، ثمری

یری یادگ-آموزشی و کاربست آن در بهبود کیفیت فرآیند یاددهی  آوریفناز 

 .033-001، (3)1، آموزش آوریفنمجله ان آموزدانش

ارزیابی دروندادهای نظام آموزش ابتدایی و رابطه آن با ارتقاء کیفیت . (0239) .عیسی، ثمری
 دانشگاه تهران. ارشد یکارشناسنامه پایان، بروندادهای این نظام

بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی . (0290) .عیسی، ثمری
 .استان اردبیل وپرورشآموزشپروژه مطالعاتی سازمان ، یادگیری

نوین آموزش و ارزشیابی علوم تجربی  یهاوهیش ریتأثبررسی (. 0239) .مهرداد، جمشید نژاد
 نامهانیپاخالصه گزارش چهل طرح و ، انآموزدانشدوره ابتدایی در میزان یادگیری 

 .آموزشی هاینوآوریموسسه پژوهشی برنامه درسی و 

علمی  یهاآموزشن آموزش متوسط کاردانش بستر تکوی(. 0239) .بهمن، حوریزاد
 .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نامهپایان، کاربردی
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راهبردهای توسعه تکنولوژی اطالعات و . (0291) .نیدا، حسن؛ عبدالهی، رستگارپور

 .دانش مردم :تهران، ارتباطات

 (.0291)، ترجمه هاشم فردانش، آموزشی هاینظامطراحی (. 0993) .ای. جی، رمی زفسکی

 سمت. :تهران

 رویکرد با یادگیری هایمحیط و آموزشی . طراحی(0290) .اسماعیل، زارعی زوارکی 

 شناسیروان فصلنامه، زمینه این در نوین مدلی ارائه و پیشین هایمدلبر  نقدی تلفیقی:

 .19 -39، (31) 9، تربیتی

ی . ارزشیاب(0296) .اهللعزت، مصطفی؛ نادری، محمدرضا؛ عسکریان، تقی؛ بهرنگی، زوار

و  آذربایجان شرقی یهااستانپیام نور  هایدانشگاهکیفیت خدمات مراکز آموزشی 

 91-63، (1)02، در آموزش عالی ریزیو برنامهفصلنامه پژوهش ، غربی

. یادگیری و آموزشی شناسیروانپرورشی نوین:  شناسیروان(. 0291) .اکبرعلی، سیف

 آگاه. :تهران

 و نظری . دانش(0299) .رحیم، ؛ نادریشوکور، اجارگاهومحبوبه؛ فتحی ، عارفی

 ابتدایی دوره معلمان یه یادگیری:ازنظر ابتدایی دوره معلمان یاحرفه یهامهارت

 .13-20، (21)9، آموزشی یهاینوآور فصلنامه، همدان شهر

موسسه  :تهران، فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت، شدنجهانی (.0290) .محمد، عطاران

 .ب مهرفرهنگی آفتا

 .تهران: سمت .مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. 0299) .هاشم، فردانش

بررسی میزان آشنایی و کاربرد موارد و وسایل تکنولوژی (. 0231) .محمدعلی، فروزان
 نامهپایان، وفنحرفهآموزشی در امر آموزشی توسط معلمان دروس علوم و 

 .معلمتربیتکارشناسی ارشد دانشگاه 

تحلیلی از وضعیت موجود و مطلوب فضاها و تجهیزات آموزش (. 0239) .جابر ،کریمی جشنی

ناسی نامه کارشپایان، های برنامه دوم توسعهمتوسطه استان فارس با توجه به شاخص

 .دانشگاه اصفهان شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، اصفهان، نشدهچاپارشد 
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(. اعتباریابی فرم فارسی 0293) .حمید، یانرضای ؛سمیرا، قربانی ؛سعید، مشتاقی الرگانی

هر در آموزش میان معلمان مقطع متوسطه ش مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی

 .36 - 013، (36)3، آموزشی یهاینوآور، اصفهان

مهارت و ، دانش، سازمانی یهایژگیو(. رابطه 0290) .سکینه، مهدی؛ جعفری، محمدی

 آوریفن کارگیریبهآنان در  نفساعتمادبهبا احساس نگرش معلمان مقطع دبیرستان 

 .023 - 016، (0)1، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، آموزشی

 .مدرسه :تهران، معلمتربیت و رییدگیا اددهیی ندیفرا بازاندیشی .(0239) .محمود، مهرمحمدی

ای علوم در هبررسی میزان استفاده از آزمایشگاه(. 0236) .سیدعبدالحسین، موسوی پور

، هراندانشگاه ت، نشدهچاپنامه کارشناسی ارشد . پایانشهرستان قم هایدبیرستان

 دانشکده علوم تربیتی.

(. بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی 0291) .محمدحسن، زا محمدیرمی

 39 -63، (1)0، نوین تربیتی دانشگاه الزهراء یهاشهیاندفصلنامه ، یاحرفهو 

نی و ف المللیبینسمپوزیوم ، (. معرفی نظام جدید آموزش متوسط0239) .محمدعلی، فینج

 تهران. یاحرفه
در فرآیند یاددهی  کاربرد فناوری اطالعات هایروش بندیرتبه .(0293) .معصومه، نوروزی

 .21 – 9، (36)3، آموزشی یهاینوآورفصلنامه ، یادگیری

 تهران:، هاهینظرو  تجارب، مفاهیم، وسعه دانشگاهیت ریزیبرنامه. (0293) .محمد، یمنی

 دانشگاه شهید بهشتی.
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