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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی اثر فنآوری آموزشی در بهبود و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری در
آموزشگاههای فنی و حرفهای پرداخته است .روش تحقیق ،روش شبه آزمایشی بود و نمونه آماری آن شامل
 011نفر از مربیان و  131نفر از فراگیران بودند که به دو گروه کنترل و آزمایش با روش نمونهگیری تصادفی
ساده تقسیم شدهاند .برای اجرای طرح در آغاز به مربیان گروه آزمایش طرح ویژه آموزشی با محتوا و مؤلفههایی
مانند کاربرد و نحوة طراحی منظم آموزشی ،بهرهگیری از روشهای فعال تدریس ،بهکارگیری مواد و وسایل
آموزشی ،نشست ها و جلسات توجیهی و آموزشی الزم و موردنیاز ترتیب داده شد و مربیان این طرح و روش
را در فرآیند آموزشی خود مورداستفاده قرار دادند .بعد از پایان دوره میزان یادگیری فراگیران دو گروه آزمایش
و کنترل بررسی و مقایسه گردیده و با روشهای آماری میانگین ،آزمون  tبرای دو گروه مستقل و واریانس
یکطرفه تحلیل شد .نتایج مطالعه ،نشان داد که میانگین یادگیری فراگیران گروه آزمایش به جهت استفاده
مربیان آموزشی آنها از مؤلفههای مربوط به فنآوری آموزشی متناسب با شرایط و محتوای آموزشی بهطور
معناداری بیشتر از گروه کنترل بود و استفاده صحیح و مناسب این فرآیندها موجب بهبود فرآیند یاددهی و
یادگیری فراگیران شرکتکننده با این روشها در آموزشهای فنی و حرفهای میگردد.

واژههای کلیدی :تدریس ،طراحی آموزشی ،فنآوری آموزشی ،فنی و حرفهای ،یادگیری

 .0استادیار ،برنامهریزی آموزش از دور ،دانشگاه پیام نور behzad.52bn@gmail.com
 .3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه
آموزش یکی از نیازهای اساسی انسان برای رویارویی با مسائل جهان پیچیده و متحول است.
جامعهای که هدف آن پیشرفت بر اساس دانش و فناوری است باید ابتدا در نظام آموزشی
خود متحول ایجاد کند .برای این کار باید فنآوری آموزشی یعنی طراحی ،اجرا و ارزشیابی
برنامهریزیشده ،پژوهشهای بنیادی و کاربردی را به کار گیرد (رستگارپور .)0291 ،امروزه
با توجه به گوناگونی جوامع ،انسانها ،خالقیتها و عالقهمندی در آنان ،نیاز به وجود تنوع
روشهای یادگیری برای بهرهگیری از دانش و فناوری نوین وجود دارد .چراکه فناوریهای
نوین در دنیای امروز توانسته است فرصتهای بیشتری برای تعلیم و تربیت فراگیرمدار ایجاد
نماید و بر این اساس تأکید را از آموزش به یادگیری منتقل کرده است (ثمری .)0299 ،این
امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی در این زمینه داشته باشد
(جوریچ .)3111 ،0در این میان آموزشهای فنی و حرفهای بازوی توانمند و یاریدهندهای
است که از طریق توانمندکردن نیروی کار به رشد بهرهوری از منابع و بهویژه توسعه منابع
انسانی میانجامد .اگر آموزش فنی و حرفهای با کیفیتی باال گسترش و ارائه گردد ،باعث
رشد خالقیت ،افزایش توان فنآوری در عرصه جهانی و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
جامعه خواهد شد (نجفی .)0239 ،توجه بر جنبههای عملی و کاربردی آموزش و ارتقاء
کیفیت و بهرهوری آموزشی این امکان را فراهم میآورد که فرد در فرآیند مهارت آموزشی
با نیاز شغلی در محیط روانی – حرکتی به سطوح باالی مهارت برسد (حورایزد بهمنی،
 .)0239از طرفی در سده بیستویک ،آموزشهای فنی و حرفهای با چالشهایی جدی روبرو
شده که از آن جمله میتوان به نیازهای زندگی در این سده ،نوآوری در آموزشوپرورش
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حرفهای ،آموزش فنی و حرفهای برای همه ،کاهش چیرگی دولت و افزایش همکاریهای
جهانی اشاره کرد (میرزامحمدی .)0291 ،ازاینجهت مربیان آموزشهای فنی و حرفهای
نقش بسزایی در مواجهه معنادار با این چالشها خواهند داشت که این امر نیازمند توسعه و
هماهنگی آنان با دانش تخصصی روز بهعالوه فنآوریهای آموزشی بهمنظور ارتقای کیفیت
1. Jurich
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آموزشی و یادگیری پایدار و اثربخش است .درواقع آموزش نقش بنیادی را در توسعه
مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی روزمره داراست .همچنین با توجه به ارکان آموزش
(آموزشگر ،محتوا ،امکانات ،محیط و فراگیر) که حیات هر موسسه آموزشی به آنها وابسته
است ،نقش نیروی انسانی بهعنوان عنصری هوشمند بیشتر نمایان میگردد.
یکی از مباحث مهم در امر آموزش ،به وجود آمدن شرایطی در جهت تسهیل یادگیری
فراگیران است بهگونهای که مربیان آموزشی بتوانند در مدت کوتاه ،تغییراتی مطلوب در
رفتار فراگیران به وجود آورد .بر این اساس باید از دانشی بهره جست که عالوه بر باال بودن
کیفیت یادگیری ،زمینهای را جهت نیل به اهداف آموزش فراهم نماید و درعینحال بیانگر
نوعی روش سیستماتیک در طراحی ،اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس و یاددهی باشد
چنین دانشی را بروان )0993( 0فناوری آموزشی نامیده است (احدیان.)0232 ،
تکنولوژی سیستمهای آموزشی تا سالهای اخیر به قرار دادن رفتارگرایی بهعنوان پایه
عمدة طراحی آموزشی تمایل نشان میداد ،اما در حال حاضر شناخت گرایی خط مقدم
طراحی آموزشی را تشکیل میدهد و طراحان آموزشی را به جهتی میکشاند که در کار
خود شناخت را در طراحی آموزشی اعمال کنند (عارفی و همکاران .)0299 ،تغییرات سریع
تکنولوژی در فرآیند یاددهی -یادگیری موجب تحوالت وسیع شده و هدف آن بهبود
کیفیت آموزشی در نظام آموزش بوده است ،تکنولوژیهای جدید با فراهم آوردن
فرصتهای مناسب در جهت استعدادها و عالیق شخصی فراگیران به بهبود نظام آموزشی
کمک شایانی میکنند (بایلر و ریتچی .)3113 ،3در اهمیت فنآوری آموزشی همین بس که
امکان یادگیری سادهتر ،مؤثرتر و همراه با بازدهی بیشتر را فراهم مینماید .فنآوری آموزشی
یادگیرنده تغییر مفید به وجود آورد (ثمری .)0299 ،به اعتقاد محمدی و جعفری ()0290
عمدهترین تأثیر فنآوری آموزشی در امر یاددهی-یادگیری را میتوان در حوزههای ارتقاء
تواناییهای معلمان ،تغییر ساختار آموزش ،ایجاد فرصتهای یادگیری بیشتر و جامعتر،
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به معلم کمک میکند که چگونه یاد بدهد و از چه روشها و شیوههایی استفاده نماید تا در

1. Brown
2. Baylor & Ritchie
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ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود شیوههای تدریس ،مشاهده کرد .پیوسته گر و محرم زاده
( )0291نیز محورهای عمده کاربرد فنآوری آموزشی در آموزشوپرورش را برشمردهاند
که در رأس همه آنها توجه به ارتقاء و افزایش توانایی دانشآموزان در زمینه فنآوری
آموزشی و بهکارگیری آن ،بهرهگیری بهینه از فنآوری آموزشی برای تغییر ساختار آموزش
و استفاده از آن برای ایجاد فرصتهای یادگیری بهتر قرار دارد.
بهرغم تمام محاسنی که برای فنآوری آموزشی ذکر شد ،مطالعات صورت گرفته در
راستای فنآوری آموزشی و نقش آن در دورههای آموزشی فنی و حرفهای کشور نسبتاً
ناچیز است لذا انجام چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است .همانطور که
نیازآذری و همکاران ( )0290بیان میکند مشکالت ساختاری و نبود برنامههای آموزشی
نوین در دورههای آموزشی فنی و حرفهای کشور ،ضمن اتالف منابع بیشمار انسانی و
مالی ،بعضاً موجبات انحراف از اهداف و آرمانهای نظام آموزشی این دورهها را نیز در
پی داشته است .این اتالفها هرچقدر که باشد نهفقط در بعد مالی بلکه در بعد آموزشی،
انسانی و زمانی باید انگیزهای باشد تا در امر آموزش از شیوههای گذشته دست برداشته و
به روشهای جدیدی روی آورد .شاید مهمترین رویکرد برای اصالح عملکرد دورههای
آموزش فنی و حرفهای و ارتقای سطح اثربخشی آن توجه به فنآوری آموزشی در امر
فرایند یاددهی-یادگیری باشد؛ اما چگونه میتوان در آموزشهای فنی و حرفهای که نیازمند
روش و فنآوری متفاوت با آموزشهای سیستماتیک و رسمی ،فرآیندهای یاددهی،
یادگیری را بهبود و ارتقاء داد .مسلماً بایستی به دنبال روشها ،فنون و شیوههای استفاده و
کاربرد تکنولوژی و فناوری آموزشی ،راهبردهای جدید تدریس و ارزشیابی و طراحی
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96
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آموزشی بود .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر فنآوری آموزشی در بهبود و
ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری در آموزشگاههای فنی و حرفهای و بهمنظور
پاسخگویی به سؤاالت ذیل انجام گرفته است:
 .0آیا استفاده از روشهای فعال تدریس توسط مربیان در فرآیند یاددهی و یادگیری،
افزایش یادگیری فراگیران را سبب میشود؟
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 .3آیا بهکارگیری فنآوری آموزشی توسط مربیان در فرآیند یاددهی -یادگیری باعث
افزایش یادگیری فراگـیران میگردد؟
 .2آیا طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی-یادگیری
موجب افزایش یادگیری فراگیران میشود؟
 .1آیا ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آموزشی و محتوای دوره باعث
افزایش یادگیری فراگیران میگردد؟
شناخت فناوری آموزشی :امروزه اصطالح فنآوری آموزشی ،مفهومی مترقی و تکامل یافته
است .مدتها پیش برنامهریزان و معلمان در راه بهبود امر تدریس و وصول نتایج بهتر از مواد
آموزشی و وسایل آموزشی با مفهوم سمعی و بصری آن کمک میگرفتند .فنآوری
آموزشی از دیدگاه براون عبارت است از روش منظم طراحی ،اجرا و ارزیابی کل فرآیند
تدریس و یادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص و بهرهگیری از یافتههای پژوهش در
روانشناسی و ارتباط انسانی بهمنظور ایجاد یادگیری مؤثرتر ،پایدارتر و عمیقتر (احدیان
 .)0232در دائرهالمعارف تعلیم و تربیت ضمیمه منتشره  ،0999فنآوری آموزشی یک رشته
ا ز دانش و حرفه معرفی شده است که دارای سه جنبه یا بعد است (فردانش :)0291 ،جنبه
اول بر رسانه های جدید (معموالً وسایل سمعی و بصری جدید) و استفاده از آن در امر
آموزش و یادگیری تأکید دارد و میتوان آن را بُعد سختافزاری نیز نامید جنبه دوم ،فراگرد
یا روشهای طراحی نرمافزار یا مواد آموزشی است که به یادگیری بهتر منجر میشود .از این
دیدگاه تکنولوژی آموزشی مجموعه روشها و فراگردهایی است که در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی آموزشی به کار گرفته میشود و درواقع با یک نگرش سیستمی به تجزیهوتحلیل
معضالت راهحل ارائه میدهد.
دیدگاه سوم هر دو رویکرد اول و دوم را شامل میشود زیرا با بهکارگیری بجا و بهموقع
روشها و وسایل ،درمجموع و با هماهنگی میتواند حل مشکالت آموزشی را به دنبال داشته
باشد .با این رخدا د از جنبه سوم در صورت بروز مشکلی در یک نظام آموزشی اعم از
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برنامههای آموزشی پرداخته و پس از یافتن مشکالت و علل آنها برای رفع و موانع و حل

کوچک یا بزرگ و همچنین در صورت نیاز به آموزش در یک محیط خاص نظریه
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روانشناسی شناختی به تبیین مشکل میپردازد .در این نظریه به استفاده از وسایل
کمکآموزشی در ضمن تدریس تأکید شده است .چون این کار باعث درگیر شدن همزمان
حس بینایی و شنوایی میگردد و وقتی در فرآیند یادگیری از حواس چندگانه استفاده گردد
باعث پردازش عمیق اطالعات در حافظه بلندمدت افراد میشود (سیف.)0291 ،
بر اساس این تعریف عمل یاددادن و یادگرفتن بدون اتخاذ راه و روش ممکن نمیشود.
عمل یاددادن روشها و شیوههایی را میطلبد .امروزه در جهان وظیفه مربی و معلم تنها انتقال
اطالعات محض نیست .معلمان باید مجموعهای از رسانهها را تهیه نمایند تا فراگیران بتوانند با
انواع تجربهها مواجه شوند و با نشان دادن واکنشهای خالق در برابر موقعیتها در امر آموزش
و یادگیری پیشرفت حاصل کنند .نتایج تحقیقات نشان میدهد که در یک انسان متعارف،
حدوداً  31درصد از یادگیری از طریق حس بینایی 02 ،درصد از طریق حس شنوایی  6درصد
المسه 2 ،درصد بویایی و  2درصد نیز توسط حس چشایی صورت میگیرد (ثمری.)0239 ،
بااینحال در بسیاری از موارد معلمان بجای حس بینایی بر کاربرد  %02شنوایی تأکید دارند.
مطالعات نشان میدهند که بهرهگیری از تکنولوژیهای روز (مثل رایانه و شبکه جهانی)
در کالسهای درس این امکان را به دانشآموزان میدهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر
بیاموزند (گومز )3111 ،0و احساس رضایت بی شتر از حضور در کالس درس داشته باشند.
علیایحال مشاهده میشود که هنگام ورود تکنولوژیهای جدید به عرصه تعلیم و تربیت،
مقاومتهایی از سوی اشخاص ،بهویژه معلمان و مدیران به عمل میآید .تحقیقات نشان
میدهند که معلمان معموالً نگرشی مثبت نسبت به تکنولوژیهای نو ندارند و از مواجهه با
آن دچار هراس میشوند (مشتاقی الرگانی و همکاران.)0293 ،
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در کشور ما با توجه به دیدگاههای مختلف ،هنوز تکنولوژی آموزشی حداقل بهصورت
عملی در محافل برنامه ریزی آموزشی با تعریف دوم که شامل بخش اهداف آموزشی و
ارزشیابی که به فراگردها و روشهای طراحی توجه دارد ،مطرح نیست .شناسایی و
بهکارگیری تکنولوژی آموزشی در کشور ما حداکثر از جنبه اول و آنهم در بعضی محافل
1. Mehmet
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اجرایی مسئول تعلیم و تربیت وجود دارد و این علم جدید مخصوصاً ازنظر کاربردی هنوز
ناشناخته است (فردانش.)0299 ،
نقش فنآوری در یادگیری :یادگیری تنها به آنچه در کالس درس انجام میگیرد محدود
نمیشود .بهرهگیری از فنآوری بهمنظور گسترش و رشد آموزش به هجوم سیلآسای منافع
بیشمار برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد .فناوری محیط یادگیری را کاربردی و
جذاب میکند .هوارد گارنرر میگوید چون درک انسانها از جهان متفاوت است ،کودکان
را باید با روشهای گوناگون آموزش داد .وی بر این باور است که مدرسه را باید سرشار از
کارآموزی ،پروژه و فناوری کرد تا در آن صورت هر دانشآموز ،خود را با نظام آموزش
مذکور سازگار کند (گیتس .)0999 ،0بهطورکلی میتوان گفت فنآوریهای نوین آموزشی
با تغییر شیوههای آموزشی ،مفهوم سنتی یادگیری بر اساس حافظه را بهسوی یادگیری خالق
و پویا هدایت کرده است (جاریانی.)0291 ،
با بهرهگیری از فنآوریهای نوین ،معلمان به سهولت به منابع جدید آموزشی موردنیاز
خود به دست مییابند و اطالعات و مواد آموزشی کالس خود را آسانتر و سریعتر تهیه
میکنند .همچنین ،انتظار می رود که فناوری اطالعات بتواند مواد آموزشی از قبیل متون،
تصاویر ،اصوات و سایر موارد مشابه را با کیفیتی باالتر از قبل در اختیار معلمان قرار دهد.
انتظار دیگر ،نقش تسهیلکننده فناوری اطالعات است ،یعنی بتوان با بهکارگیری فناوری
اطالعات ،کیفیت یادگیری دانشآموزان را افزایش داد .این کار باید با برقراری ارتباطی
فعال میان مدیر دروس ،معلمان و دانشآموزان صورت بگیرد ،بهطوریکه این روش ارتباطی
بهصورت عادتی مناسب دربیاید .همچنین ،فناوری اطالعات را میتوان بهعنوان ابزاری برای
(الولس 3112 ،3نقل از نوروزی.)0293 ،
امروزه دیگر ،روشهای سنتی جوابگوی نیازهای فراگیران نیست .زیرا بهکارگیری این
روشها ،دستیابی به مهارت حل مسئله بهکارگیری اطالعات ،مشارکت و همکاری و تفاهم

سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

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

1. Gömleksiz
2. Lovells
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با یکدیگر میسر نیست .درنتیجه فراگیران لذت ناشی از علم را نمیفهمند و مدرسه برایشان
خستهکننده و ناخوشایند است .یکی از راهحلهای برخورد با چنین مشکالتی پیاده کردن
شیوههای جدید در آموزش و تدریس است .بنابراین تالش مربیان و معلمان برای آموزش
آنان با بهرهگیری از روشها و رسانههای آموزشی دوره گذشته بینتیجه خواهد بود یا چندان
ثمرهای به همراه نخواهد داشت .بنابراین معلمان باید درباره تکنولوژی و رسانههای نوین
آموزشی ،سبکهای یادگیری و تسهیل فرآیند یادگیری با تعامل فراگیران ،هم خوب بدانند
و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند (تیلستون.)3111 ،0
شاید این موضوع برای همگان روشن باشد که فناوری اطالعات و ارتباطات دارای توان
بسیار باالیی برای ایجاد تغییرات اساسی در روشهای یاددهی -یادگیری است (شتزر و
وارسچیر .)3111 ،3بهموازات توسعه فضاهای مجازی در جوامع پیشرفته ،جوامع در حال رشد
نیز در اندیشه بهرهگیری از امکانات فناوری اطالعات بهویژه فضاهای مجازی و شبکهای به
فراهم آوردن امکانات سختافزاری و نرمافزاری اقدام کردهاند .الزامات اجتماعی ازجمله
نیاز به تعلیم و تربیت بیشتر ،انفجار دانش ،شهروندی در جامعه مدرن در این کشورها
ضرورت این کار را دوچندان کرده است (عطاران.)0290 ،
در مورد کاربرد عملی فنآوری آموزشی ،کمبود تحقیقات واقعی همواره دامنگیر هرگونه
بحثی دراینباره بوده است .نشریه هفته آموزش در ایاالتمتحده گزارش اهمیت تکنولوژی را
پیرامون کاربرد تکنولوژی در مدارس تمام  011ایالت آمریکا منتشر کرد؛ «دانشمندان هنوز هم
باید به بررسی کامل کاربرد فزاینده تکنولوژی آموزشی بپردازند تا دانشآموزان را قادر کنند
کنترل یادگیری خود را به دستگیرند» (کنت ،مکنرینی.)0999 ،2
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میکره )3101( 1در پژوهشی تحت عنوان نقش فنآوری آموزشی در فرایند یاددهی-
یادگیری به این نتیجه رسیده است که صرفنظر از تمام محدودیتهای بهدستآمده از
پژوهش ،فنآوری اطالعات و ارتباطات به نفع سیستم آموزشوپرورش و با ارائه آموزشی با
1. Tilston
2. Shetzer & Warschauer
3. Kent, mc Neryney
4. Miker
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کیفیت در ترازی سازنده است .ایکلمن ،گریک و کپ )3103( 0در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که عملکرد گروه آزمایشی ،یعنی گروهی که مفاهیم ریاضی را از طریق
کامپیوتر فراگرفتهاند بهطور متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی
فراگرفتهاند بود.
کالرک و سالمون )0996( 3در تحقیقات مختلف در زمینه تکنولوژی آموزشی یادآور
شدهاند که در مقایسه رسانهها و تفاوتهای شاگران ،بهترین روشها و رسانهها برای شاگران
با توانایی باال ،روشها و رسانههای نامنظم و برای شاگران با توانایی پایین روشها و
رسانههای منظم است .در پژوهشی که توسط فیلسل و بارنز 2در زمینه بهرهگیری از
فناوریهای جدید در فرآیند یاددهی  -یادگیری انجام شده ،تأکید ویژه بر استفاده از
فناوریهای یادگیری مانند بازیهای آموزشی ،شبیهسازیها و چند رسانهایها شده است
(نوروزی و همکاران .)0293 ،نتیجه تحقیق مشتاقی الرگانی ( )0293نیز نشان میدهد که
معلمان شاغل در هنرستانها به دلیل بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید در آموزش ازجمله
کامپیوتر و اینترنت و سایر تجهیزات آزمایشگاهی در رشتههایی مانند شیمی و برق و غیره بر
اهمیت تکنولوژی و مزایا و تسهیالتی که تکنولوژی در آموزش ایجاد کرده آگاهترند.
ازاینرو نگرش آنها نسبت به تکنولوژی در آموزش در مقایسه با معلمان دبیرستان که تنها
به تدریس دروس تئوری و آنهم به روشهای سنتی مثل سخنرانی میپردازند و از ابزارهای
تکنولوژی در آموزش استفاده چندانی به عمل نمیآورند ،بهطور معنادار بهتر است.
کالرک )0991( 1ورود فنآوری و وسایل ارتباطی را در مباحث آموزشی حتمی و
اجتنابناپذیر میداند؛ اما باید توجه داشت که میزان استفاده از فناوریها و تجهیزات به
از این آموزشها بهبود خواهد یافت.

1. Eicklmann, Gerick & Koop
2. Clark & Salomon
3. Pilsell & Barnes.
4. Clark
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نتایج یافتههای موسوی پور ( )0263و کریمی جشنی ( )0239بیانگر این است که موانع
اصلی عدم استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی عبارتاند از :تراکم دانشآموز در
کالسهای درس ،حجم زیاد مطالب درسی ،نگرش منفی مدیران و معلمان ،فقدان دانش و
اطالعات کاربران ،کمبود امکانات و تجهیزات و فضاهای نامناسب آموزشی .همچنین تحقیق
معتمدی ( )0233نشان میدهد که یادگیری دانشجویان نیز در کالسهایی که از فنآوری
مناسب (وسایل آموزشی) استفاده شده است ،افزایش یافته است .در بخشی دیگر نتایج این
تحقیق نشان دادهشده که بسیاری از معلمان با مفاهیم کامل فنآوری آموزشی آشنایی ندارند.
عدم وجود امکانات فیزیکی و تجهیزات آموزشی سبب عدم استفاده از تکنولوژی آموزشی
شده است و بسیاری از معلمان عدم تطبیق حجم محتوی با میزان تدریس هفتگی درسها را
مانع در راه استفاده از تکنولوژی آموزشی میدانند.
نگاهی به پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که ضرورت بهکارگیری فنآوری آموزشی
در کشور ما حداکثر از جنبه اول ازنظر کاربردی هنوز ناشناخته است و به آن اهمیت چندانی
داده نشده است (رمی زفسکی .)0291 ،مطالعات و تحقیقات انجام شده بیشتر بهصورت
نظرسنجی بوده و نتایج کاربردی ارائه ندادهاند .به همین جهت در مدارس و آموزشگاههای
فنی و حرفهای ،برنامهریزیهایی خاص در امر آموزش و فرآیند یاددهی و یادگیری و تجهیز
مراکز یادگیری مشاهده نمیشود .لذا با توجه به معضالت موجود در نظام آموزشی و کاهش
کیفیت آموزشی بایستی تحقیقات مختلفی در مورد هر یک از ابعاد و ماهیت و محتوای
فنآوری آموزشی صورت گیرد تا اینکه با زمینهیابی و بررسی مسائل و مشکالت آموزشی،
الگوی مناسب طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامههای آموزشی بهصورت کاربردی ارائه گردد.
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96
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این تحقیق بر این اساس شکل گرفت که ابعاد محتوایی این رشته با بررسی کاربردی و
آزمایشی در عمل شکل بگیرد و ضمن تشویق مربیان ،فرهنگ استفاده از این فنآوریها در
آموزش ترویج پیدا کندو همچنین بتواند نقش کاربرد و تأثیر شناخت و آگاهی معلمان از
مفاهیم ،ماهیت و کاربرد فناوری آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیری و تأثیر آن بر میزان
پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را مشخص کند.
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روش
در این پژوهش بهمنظور بررسی فرضیههای ارائه شده از روش تحقیق نیمه آزمایشی 0از نوع
دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است .بر این اساس پس از توضیح اهداف و جلب
مشارکت و همکاری مربیان آموزشی که در گروه آزمایش قرار گرفتند در آغاز یک دوره
توجیهی در مورد مؤلفههای فنآوری آموزشی ازجمله نحوه طراحی منظم آموزشی،
روشهای نوین تدریس ،بهکارگیری مواد و وسایل آموزشی و انواع و اصول ارزشیابی
پیشبینی و برگزار شد و توجیه الزم صورت گرفت و به گروه کنترل هیچ توضیحی در مورد
این مؤلفهها ارائه نشد و به آنان از این فعالیت آموزشی اطالعی داده نشد .در مرحله دوم با
بهکارگیری این طرح از سوی مربیان در طی یک دوره  11ساعته و پس از پایان دوره ،میزان
یادگیری فراگیران دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس نتایج آزمونهایی که از سوی مربیان
به عمل آمد مقایسه شد و از این طریق میزان تأثیر هر یک از متغیرهای موردمطالعه در افزایش
یادگیری فراگیران مشخص گردید .همچنین بهمنظور سنجش نحوه درست بهرهگیری مربیان
از مؤلفههای مذکور در طرح آموزشی ،سیاههای در قالب پرسشنامه برای اندازهگیری آنها
که مشتمل بر مشخصات فردی ،میزان استفاده از مواد و وسایل آموزشی و نوع آن ،روشهای
فعال تدریس و نوع ارزشیابی و سؤاالتی در مورد وضعیت موجود مواد و وسایل موزشی در
آموزشگاهها نیز طراحی گردید .این پرسشنامه شامل  13سؤال بود که نمره هر سؤال بهصورت
طیف لیکرت و در مقیاس کامالً مخالفم و کامالً موافقم طراحی شد .جهت برآورد روایی
ابزار محققساخته ،سؤاالت پرسشنامه به چند نفر از متخصصین مربوطه نشان دادهشده و طبق
نظر آنها در برخی از سؤاالت پرسشنامه بازنگری شد و تغییراتی اعمال گردید .در رابطه با
نیز به جهت اجرای مناسب ابعاد مختلف تکنولوژی آموزشی ،روشهای نوین تدریس و
ارزشیابی در فرآیند یادهی-یادگیری و استفاده از این روشها استفاده گردید .مدل اجرای
طرح نیمه آزمایشی در زیر ارائه شده است.
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 R x * o1گروه آزمایشی
o2
 Rگروه کنترل

جامعه آماری پژوهش حاضر را مربیان آموزشی (رسمی و غیررسمی) و فراگیران آنها
در استان اردبیل طی سال  93تشکیل میدهند .تعداد مربیان آموزشی  101نفر و تعداد فرا
گیران آنها  1931نفرمی باشد .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از نواحی
مختلف استان بهصورت تصادفی  33نفر مربی و  331نفر فراگیر برای گروه آزمایش و تعداد
 33مربی آموزشی و  331نفر فراگیر نیز بهعنوان گروه کنترل در رشتههای مختلف انتخاب
شدند .به جهت آزمایشی بودن تحقیق انتخاب نمونه بهصورت تصادفی صورت گرفت تا از
این طریق ،عمل همتا سازی نمونهها به جهت کنترل برخی متغیرهای مزاحم انجام گیرد.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها و بهمنظور طبقهبندی و خالصه کردن دادههای
جمعآوریشده از روشهای آماری توصیفی (مانند فراوانی ،درصد و جداول دوبعدی برای
توصیف و طبقهبندی کردن دادهها) و استنباطی (جهت آزمودن فرضیههای موردمطالعه به
جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از روش آماری  tبرای دو گروه مستقل ،تحلیل
واریانس یکطرفه) استفاده گردید .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار کامپیوتری spss

صورت گرفت.
فرضیههای پژوهش از قرار زیر است:
 استفاده از روشهای فعال تدریس توسط مربیان در فرآیند یاددهی و یادگیری ،افزایشیادگیری فراگیران را سبب میشود.
 بهکارگیری فنآوری آموزشی توسط مربیان در فرآیند یاددهی -یادگیری باعث افزایشسال سوم ،شماره  ،01بهار 96
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یادگیری فراگـیران میگردد.
 طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی-یادگیری موجبافزایش یادگیری فراگیران میشود.
 ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آموزشی و محتوای دوره باعث افزایشیادگیری فراگیران میگردد.
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یافتهها
فرضیه اول :استفاده از روشهای فعال تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری افزایش
یادگیری فراگیران را سبب میشود
نتایج بهدستآمده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول  0نشان میدهد که مقدار
 Fمحاسبهشده ( )F =2/93در سطح  α = 1/11معنادار است .بنابراین فرض صفر رد میگردد
و میتوان نتیجه گرفت بین سه گروه موردمطالعه در استفاده از روشهای فعال تفاوت وجود
دارد .با توجه به جدول  3آزمون تعقیبی توکی نشان میدهد که این تفاوت بیشتر در بین مربیانی
که بهصورت ترکیبی از روش تدریس بحث گروهی -سخنرانی در کالس استفاده کردهاند
است (گروه آزمایش) .بهطوریکه میزان یادگیری فراگیران آنها نسبت به مربیان که بهتنهایی
از روش بحث گروهی یا سخنرانی استفاده کردهاند افزایش داشته است.
جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه روشهای تدریس در افزایش میزان یادگیری
منبع متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

2399/16

3

0619/39

درونگروهی

19999/23

010

109/26

کل

93393/92

012

مقدار F

سطح معنادار

2/93

1/13

جدول  .2آزمون توكی
روشهای تدریس

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معنادار

بحث گروهی

6/11

1/03

1/32

سخنرانی
سخنرانی

1/11

1/93

1/10

بحث گروهی
سخنرانی بحث گروهی

*00/19

*1/03

1/19

بحث گروهی

1/11

1/03

1/23

سخنرانی بحث گروهی
سخنرانی

6/11

1/93

1/19
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سخنرانی بحث گروهی

*00/19

1/03

1/10
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فرضیه دوم :بهکارگیری فنآوری آموزشی مناسب توسط مربیان در فرآیند یاددهی-
یادگیری باعث افزایش یادگیری فراگیران میگردد.
نتایج آزمون  tطبق جدول  2نشان میدهد تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
بهکارگیری فنآوری آموزشی مناسب توسط مربیان در سطح  α = 1/110معنادار است؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت میانگین نمرات فراگیران گروه آزمایش در اثر استفاده از
فنآوریهای استفاده شده با توجه به شرایط فراگیران و محتوای آموزشی نسبت به گروه
کنترل بیشتر است.
جدول  .3آزمون  tبرای مقایسه دو گروه كنترل و آزمایش در بهكارگیری فنآوری آموزشی مناسب و
میزان یادگیری فراگیران
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

93/99

01/91

کنترل

36/96

31/92

t

درجه آزادی

سطح معناداری

1/10

013

1/110

فرضیه سوم :طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن توسط مربیان در فرآیند یادهی-
یادگیری باعث افزایش یادگیری فراگیران میگردد.
با بررسی نتایج مقایسه گروهها در این مؤلفه (جدول  ،)1نتایج آزمون tنشان میدهد
تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در سطح  α = 1/110معنادار بوده و میتوان نتیجه گرفت
میانگین نمرات فراگیران گروه آزمایش در اثر طراحی منظم آموزشی و بکار گیری آن در
فرآیند یاددهی – یادگیری نسبت به گروه کنترل بیشتر است.
جدول  .4آزمون  tبرای مقایسه دو گروه آزمایش و كنترل در طراحی آموزشی توسط مربیان و افزایش
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

یادگیری فراگیران
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

91/32

01/13

کنترل

39/61

31/03

1/96

013

1/110

فرضیه چهارم :ارزشیابی صحیح و اصولی متناسب با موقعیت آموزشی باعث افزایش یادگیری
فراگیران میگردد.
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سطح معنادار
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نتایج آزمون  tانجام شده (جدول  )1نشان میدهد تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در
سطح  α = 1/110معنادار است بنابراین میتوان گفت که میانگین نمرات فراگیران گروه
آزمایش در اثر استفاده مربیان از ارزشیابی صحیح و مناسب نسبت به گروه کنترل بیشتر است.
جدول  .5آزمون  tبرای دو گروه آزمایشی و كنترل در بکار گیری ارزشیابی صحیح و افزایش یادگیری فراگیران
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

93/13

01/36

کنترل

31/12

31/19

t

درجه آزادی

سطح معنادار

1/93

013

1/110

بحث و نتیجهگیری
در مورد هدف اول این پژوهش که به دنبال تأثیر بهکارگیری روشهای نوین در افزایش
میزان یادگیری فراگیران بود ،نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها نشان داد که میانگین نمرات
فراگیرانی که با استفاده از روش تدریس بحث گروهی و روش معمول سخنرانی آموزشی
دیدهاند با هم تفاوت معناداری ندارند ولی میانگین نمرات فراگیران که توأماً با استفاده از
روش گروهی و سخنرانی آموزش دیدهاند بهمراتب بیشتر از فراگیرانی است که تنها با استفاده
از روس تدریس بحث گروهی یا روش سخنرانی آموزش دیدهاند.
مطالعه مک کین چی و کولیک ( )0991در مورد میزان اثربخشی دو روش تدریس بحث
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
لفرانسوا ( )0999نیز نشان میدهد که مربیان که در امر یاددهی -یادگیری انعطافپذیرند و
تحصیلی دانشآموزان آنها به ترتیب بیشتر از مربیانی است که بهتنهایی از روش سخنرانی
و یا بحث گروهی استفاده میکنند که این یافته با نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر همسو
است .در تبیین این یافته میتوان گفت ازآنجاکه استفاده از روشهای نوین تدریس میتواند
به یادگیرنده کمک کند تا زنجیره علت و معلولی را درک کند ،پردازش اصلی موردنیاز در
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روش آموزش خود را متناسب با موضوع و اهداف یادگیری انتخاب میکنند میزان پیشرفت

زمان ارائه را مدیریت کنند ،از بار شناختی اضافی جلوگیری کند ،یادگیری درسهای پیچیده
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و دارای مفاهیم انتزاعی را تسهیل کند و برای فراگیران امکان پیشرفت در یادگیری را متناسب
با نیازهای آنها فراهم کند ،لذا مراکز و دورههای آموزش فنی و حرفهای میتوانند با
بهرهگیری از روشهای نوین تدریس در طراحی برنامههای آموزشی تحول ایجاد کنند و از
این طریق زمینه را برای ارتقاء کیفیت یادگیری فراهم کنند.
در مورد هدف دوم پژوهش حاضر با عنوان بررسی تأثیر بهکارگیری فنآوری آموزشی
توسط مربیان در افزایش میزان یادگیری فراگیران ،نتایج نشان میدهد میانگین نمرات فراگیران
گروه آزمایش در اثر استفاده از وسایل کمکآموزشی نسبت به گروه کنترل بیشتر است .هم
ازاینروست که تیلستون ( )3111معتقد است معلمان باید درباره فنآوری و رسانههای نوین
آموزشی هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد کنند .این یافته همچنین مباحث
نگرشی در برخورد با پدیدهها را آشکار میکند ،که مشتاقی الرگانی و همکارانش از آن با
عنوان هراس تکنولوژی 0یاد میکنند .تحقیق ثمری ( )0239و موسی پور ( )0236نیز نشان
میدهد مدارسی که ازنظر مواد و وسایل آموزشی غنیتر بوده و از آنها استفاده بهینه صورت
میگرفته است ،از سایر مدارس ،دانشآموزان آنها دارای پیشرفت تحصیلی باالیی داشتهاند.
معتمدی ( )0233نیز نشان داده است که بسیاری از معلمان و آموزگاران با مفاهیم کامل
فنآوری آموزشی آشنایی ندارند وی همچنین اشاره میکند که مربیانی که هنگام تدریس از
وسایل کمکآموزشی استفاده کردهاند در مقایسه با سایر مربیان پیشرفت تحصیلی فراگیران
آن کالس بهمراتب بیشتر از گروه کنترل است .تحقیقاتی مانند یاووز ( ،)3111سالمون ()0992
و ناسخیان ( ،)0233نیز بیانگر تأثیر مثبت بهکارگیری وسایل آموزشی و آزمایشگاهی در امر
تدریس ازنظر اینکه این مواد ،اساس قابللمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود میآورند،
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

است .در تبیین این یافته میتوان گفت فنآوریهای نوین اطالعاتی با سرعت چشمگیری در
حال گسترش است و پدیده آموزشی با تأکید بر آنها ،دغدغه اصلی و محل رقابت فزاینده
بیشتر مدارس دنیا قرار گرفته است .در برنامه اصالحی نظام آموزشی لزوم استفاده از وسایل و
تجهیزات آموزشی مدرن و پیشرفته ضروری به نظر میرسد .برای انجام این مهم ،تجهیز مدارس
1. technology phobia
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با رایانه و وسایل کمکآموزشی و بازنگری در هدفها و تغییر روشهای تدریس حتمی
است؛ چراکه به وجود آمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع با ادامه استفاده صرف از
روشهای سنتی نظام آموزشی قابل تأمین نیست.
در مورد هدف سوم این پژوهش نتایج بهدستآمده نشان میدهد که میانگین نمرات
فراگیران گروه آزمایش در اثر طراحی منظم آموزشی و بهکارگیری آن توسط مربیان گروه
کنترل بیشتر است.
طراحی منظم آموزشی در تدریس که یکی از ابعاد مهم تکنولوژی آموزشی محسوب
میگردد که از اهمیت ویژهای برخوردار است با توجه به این مهم رویکردهای جدید
فرآیندهای یاددهی –یادگیری نیز طراحان آموزشی را به جهتی میکشاند که در کار خود
شناخت را در طراحی آموزشی اعمال کنند (عارفی و همکاران)0299 ،
ازنظر رمی زفسکی ( )0296طراحی منظم آموزش و رویکرد سیستمی فرآیند خطی نیست
بلکه یک فرآیند دورهای نظامدار است و هر یک از اجزاء آن باید طراحی شود تا نیازهای
سایر اجزاء را برآورده کند .تحقیقات جمشید نژاد ( )0239نیز نشان میدهد که معلمان کمتر
از طراحی آموزشی (طرح درس) استفاده میکنند و این نوع طرح درس نیز فاقد هدف
رفتاری ،ارزشیابی و سایر مؤلفه های طرح درس است و مطابق اصول تهیه طرح درس نبوده
و علمی نیست و این در حالی است که تدوین هدفهای رفتاری و ارائه آن در قبل از آموزش
باعث ارتقاء کیفیت یادگیری در کالس درس میگردد.
همچنین تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که میانگین نمرات فراگیران گروه
آزمایش در اثر استفاده مربیان از ارزشیابی صحیح و مناسب بهمراتب بیشتر از گروه کنترل
آموختههای دانشآموزان عامل مؤثری در پیشرفت تحصیلی آنها است .مطالعه فروزان و
جمشید نژاد ( )0239که با نتایج حاصل از این فرضیه تطابق دارد ،ضرورت کاربرد انواع
ارزشیابی معلمان از آموختههای دانشآموزان را عامل مؤثری در پیشرفت تحصیلی آنها
دانسته و بیان میکنند که معلمان بهطور کامل از این امر آگاهی ندارند و در مواردی هم که
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است (فرضیه چهارم) .تحقیق فروزان ( )0231نیز نشان میدهد که ارزشیابی معلمان از

از آن استفاده میکنند از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده است .استفاده از روشها و شیوههای
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ارزشیابی مناسب و اصولی ،بهعنوان وسیلهای مؤثر در جهت بهبود عملکرد سیستم آموزش
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .از سوی دیگر یافتههای پژوهشهای مختلف (مایر،
متیاس و وتزل( ،)3113 ،0پوالک ،چندلر و سولر )3113 ،3و (دانکن و کاتور )3102 ،2نیز
نشان میدهد که فنآوری آموزشی در تنوعبخشی و استفاده از انواع ارزشیابیها (فردی،
گروهی ،خودارزشیابی) ،تجزیهوتحلیل نتایج ارزشیابی ،مقایسه نتایج ارزشیابی انجام شده در
زمانهای مختلف و استفاده از روشهای ارزشیابی متناسب با تواناییهای یادگیرندگان
کاربرد زیادی دارد.
مطالعات انجام شده و این مطالعه که به نقش کاربرد مواد و رسانههای آموزشی ،طراحی
منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی توسط مربیان و بهرهگیری از روشهای آموزش
ترکیبی 1در افزایش میزان یادگیری اشاره میکنند ،الزم است مربیان با مدرک تحصیلی
باالتر در آموزشگاههای فنی و حرفهای بکار گرفته شود .مربیان آموزشی در موقع تدریس
از فنآوری آموزشی بهمنظور تسهیل یادگیری و پردازش عمیق اطالعات در فراگیران
استفاده کنند .چراکه طبق نظریههای شناختی استفاده از ظرفیتهای حسی مختلف (دیداری-
شنیداری) بهطور همزمان باعث یادگیری عمیق اطالعات میگردد .تصمیمگیرندگان نظام
آموزشی ضمن ترغیب و تشویق مربیان ،آمادگیهای الزم را در معلمان از طریق روشهای
ضمن خدمت بهمنظور توسعه مهارتهای حرفهای آنان در زمینه مفاهیم ،ابعاد و کاربرد
فناوری آموزشی (طراحی آموزشی و مراحل مختلف آن ،رسانههای آموزشی و انواع و
روشهای ارزشیابی و روشهای یادگیری و تدریس) ایجاد نمایند و درنهایت مربیان فعال و
عالقهمند که از روشها و الگوهای مختلف و نوین تدریس استفاده میکنند مورد تشویق
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قرار گیرند تا سایر مربیان نیز به استفاده از آنها ترغیب گردند.

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