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 فناوری ارتباطات و اطالعات ویژهبهتأثیر تجهیزات آموزشی 

 ای فراگیراندر ایجاد انگیزه بر

  / مجتبی بهرامی / اعظم السادات رحیمی آزاده سادات رحیمی
 

 دهکیچ
پژوهش حاضر با هد  بررسی تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران انجام 

آن شامل  یپیمایشی استفاده شد و جامعه آمار -شده است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی

در مقطع تحصیلی ابتدایی در  91-92 تحصیلیه در سال کآن شامل کلیه معلمانی بود  یجامعه آمار

سااالت  .نفر مرد بودند 137 ونفر زن  513شهرستان فالورجان به تدریس اشتغال داشتند که شامل 

و اطالعات  ارتباطات ویژه فناوریاصلی این تحقیق دیدگاه معلمان را درباره تأثیر تجهیزات آموزشی به

بررسی نمود. ابزار تحقیق،  آموزاندانشیادگیری  –در ایجاد انگیزه برای فراگیران در فرایند یاددهی

ای لیکرت تنظیم شد. ضریب اعتبار درجه 5بر اساس مقیاس  پرسش 36پرسشنامه محقق ساخته شامل 

 سشنامه توسطپر روایی آمد. دستبه 90/0آلفای کرونباخ  ضریب کارگیریبهپرسشنامه با 

های این پژوهش از بسته وتحلیل دادهتجزیه منظوربهنظران و مدرسین دانشگاه تأیید شد. صاحب

 معیار( انحرا  میانگین و فراوانی، درصد) توصیفیافزار آماری در علوم اجتماعی در دو سطح آمار نرم

 آمد. عمل بهاستفاده تک متغیره، آزمون فرید منو تحلیل چند متغیری(  t آزمونو استنباطی )

 .انگیزه، فراگیران، مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات :هاکلیدواژه
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  مدیر مدرسه، فوق دییلم آموزش ابتدایی 
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 مقدمه
توجهی از افراد انسانی را کودکان تشکیل داده و با توجه به اینکه آنان از ای بخش قابلدر هر جامعه

های راهنمایی د، روشباشنپذیر و شکننده میبرخوردارند و همچنین بسیار آسیب لطافت روحی باالیی

و هدایت آنان نیز از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است. تحوالت سریع اجتماعی و فرهنگی در 

که رشد و شکوفایی علمی و صنعتی  هراندازهجوامع امروز بر پیچیدگی روابط انسانی تأثیرگذار بوده و 

گردد. در این شرایط تر مییتر و تخصصشود نوع مشکالت فردی و اجتماعی نیز پیچیدهبیشتر می

ای روشن را آینده های دقیق،بینیهای علمی فراوان و پیشترند که همواره با تالشکشورهایی موفق

اندرکاران تعلیم و تربیت تر دستنمایند. در این میان آشنایی هر چه بیشبرای فرزندان خود ترسیم می

ها و تکنیک هانظریه روانی و همچنین – و تحوالت روحی ها با دنیای کودکان، نیازها، تغییرو خانواده

ویژه در روانشناسی و مشاوره بسیار ماثر و مفید است و باید آوردهای علمی جدید بهدست کاربست و

 (11: 1381حسین نژاد، ) قرار گیرد. موردتوجه

مکنون و  یر هر معدناند؛ اما طال و نقره دشده ریها به معادن طال و نقره تعبانسان ات،یدر روا 

 طوربهطال و نقره را ابتدا کشف و سیس، استخراج کند. در جامعه  نیو ا دیایب یکس دیاست، با دهیپوش

یمورد استقبال قرار م شتریهستند، ب بااستعدادتر نیرینسبت به سا هانهیزم یکه در برخ یافراد ،یعیطب

از جامعه انتظار  توانینم ،یارتباطات اجتماع لذا در .شوندیافراد مورد غفلت واقع م هیو بق رندیگ

 دیاست. با یضرور یانتظار، بجا و حت نیمعادن را کشف کند؛ اما در خانواده، ا نیداشت که تمام ا

 یو برا میشیندیمعادن ب نیبه ا دیکه با میما هست نیاما هستند و  یکه فرزندان، معادن خانوادگ میبدان

آنکه به  ی. برامیوجود آن معادن طال و نقره را باور داشته باش دیبا اول یول م؛یکن یزیرآن برنامه

را  هاآنو  میاموزیدر مورد کودکان ب دیبهره را ببرند، با تیخود نها یاز زندگ میفرزندانمان کمک کن

 یدانش و درک نیو خود را درک کنند. ا اموزندیکه در مورد خود ب میکمک کن زین هاآنو به  میدرک کن

کمک کند معنا و جهت  هاآنشود و به  یرومندیبه ابزار ن لیتبد تواندیم آورند،یبه دست م هاآنکه 

موضوع  نیبنده در انتخاب ا لیاز دال یکیها را داشته باشند. انتخاب نیو بهتر ابندیخود را ب یزندگ

و  ابندید را بخو یمعنا و جهت زندگ میکمک کن آموزاندانشمطلب است که به  نیهم زین قیتحق یراب

 راه را انتخاب کنند. نیبهتر

ها راه نیاز ا یکیجذب فرزندانمان به سمت دانش وجود دارد که  یبرا یگوناگون یهاراه 

 یبرقرار ییو توانا یریپذقدرت تحول لیاطالعات و ارتباطات به دل یاست. فناور یاستفاده از فناور
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است.  خورداردر انتقال دانش بر یه باشد، از نقش مهمآموزان داشتبا دانش تواندیه مک ایارتباط پو

. آوردیآموزان فراهم ممعلم و دانش یرا برا یقیتلف یبرنامه درس کیاز  یریگان بهرهکام هکنیا ازجمله

را فراهم  یانهیند، زمکآموزان القاء را به دانش ینیه بخواهد دانش معکاز آن شیب ،ینوع برنامه درس نیا

و  یفرد یهاآموزان و گسترش تجربهدانش یفرد یهاتیقابل ییوفاکان شکآن ام قیطره از ک کندیم

 .ابدییم شیها افزامستقل آن

جذب  یراحتمعلم، آن مطالب را به یاز سو یصورت کالمدانش به یارائه قیکودکان از طر 

 یدرس را برا یمعن هاآن که دهدیرخ م یطور فعاالنه زمانبه یریادگیبلکه  رند؛یگینم ادیو  کنندینم

 (95: 1387 ف،یوگر) کنند. یسازمفهومخودشان 

خالقانه  یهایهمکار یبرا یالهیعنوان وسبه تواندیم نیاطالعات و ارتباطات همچن یفناور 

 یهاتیشخص ای سندگانیکودکان و هنرمندان، نو نیب ی. همکارردیقرار گ مورداستفادهدر فواصل دور 

تفکر  یتوسعهجاد و یمنجر به ا تواندیم رد،یگیانجام م یکیاستفاده از پست الکترون با یلتخی –داستان

اطالعات و ارتباطات جهت  یاز فناور یریگبهره یهاکه راه کندیم انیها، بنمونه لیقب نیخالق شود. ا

 .شودیم هاتیفعال شتریب یاثربخش شیباعث افزا یمشارکت یریادگیاست.  ادیز یلیخ تیخالق یتوسعه

 یفناور ژهیوبه یآموزش زاتیتجه ریثتأ یپژوهش به بررس نیدر ا لیدل نی( به هم118-119همان، )

در  یادیز قاتیتحق نهیزم نی. البته در امیاپرداخته رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیارتباطات و اطالعات در ا

 است. انیمتوسطه و دانشجو موزانآدانشدر مورد  ترشیو مقاله انجام شده است که ب نامهانیغالب پا

 بیان مسئله
شود و تا پایان زندگی ادامه دارد اگر چه میزان، نوع و درجه آن یادگیری حداقل از هنگام تولد آغاز می

اسالم و قرآن به یادگیری و دانستن اهمیت داده  اندازهبهکند. همچنین در هیچ مکتب و مذهبی فرق می

ای که بعد از نام خداوند بخشنده کند که اولین کلمهبیشتر نمود پیدا می ازآنجانشده است. این اهمیت 

نیز در اولین سوره  ؛ واست« بخوان»به معنای « اقراء»گردد کلمه مهربان بر قلب پیامبر اعظم نازل می

د حتی در سوره قلم به خو و (4علق/ «)الذی علم بالقلم»شود وسیله قلم یاد مینازل شده، از آموختن به

 شود و اصوالً بعثت انبیاء بر محور دانایی و یادگیری استوار است.قلم قسم یاد می

ن آموختن گاه به خانواده و یاست و ا یریادگیش در حال یخو یانسان در تمام دوران زندگ 

امروز،  یمختلف اجتماع هاینظام انیاز م شود.سیرده می هاسازمان نهادها، از یبه برخ یو زمان اجتماع
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ه کگردد محسوب می یبشر ابداعات ترینپیچیده و نیتربزرگاز  وپرورش به حقنظام آموزش

 (1385، یصاف) ن سهم را در آموختن بر عهده دارد.یشتریب

یک کشور است.  آموزاندانشترقی و تعالی تمام کشورها و جوامع در گرو تعلیم و تربیت  

کند. البته تا ه و کشور و بلکه جهان تغییر میبر اساس تربیت مناسب و مطلوب، سرنوشت یک جامع

های ترقی و توسعه وپرورش، قوی و استوار و از محتویات پربار برخوردار نباشد، راههای آموزشپایه

همگان است  موردتوافقهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... گشوده نخواهد شد. این اصل در زمینه

. هنجارها، مشاغل، گرددیبرمها آن« یادگیری» یچگونگمیزان و  که تفاوت میان آدمیان به تفاوت در

 ساننیبد ؛ واست« یادگیری»وخوهای مختلف، همه و همه در گرو ها، خلقها، بینشها، ارزشمهارت

 (.1386فریار و درخشان، ) .ابدییبازمتوان گفت که انسان، انسانیت خود را به مدد یادگیری می

 میتعل جهیدرنتوجود داشته است،  ینظر و عمل شکاف نیب شهیور ما همکش تیو ترب میدر تعل 

برخوردار  یفیک ییکار آاز  نیبرخوردار نبوده است. همچن یکاف یکیارچگیما از انسجام و  تیو ترب

که در آن امر  رونیازااست  یاست. صور یو ابزار یسطح یتا حدود یصور رفتههمیرو رایز ست،ین

و  ازیعمدتاً اخذ نمره و امت یریادگیاست و هد  از  یبر محفوظات متک یریادگی – یاددهیمهم 

 وندیپ رانیفراگ یذات قیعال ازها،یها با نآنکه محتوا و روش یاست برا یکسب مدرک است. سطح

که  دهدی( نشان مTimss) مزی. گزارش پژوهش تستیهمراه ن ییو نوجو تیندارد و با خالق یکاف

و هفتم را حائز  یکشور رتبه س 40حدود  نیدر ب یاضیر میدر آزمون مفاه رانیمدارس ا آموزاندانش

 یصورتبه رایدارد، ز یوپرورش ما جنبه ابزار. باالخره آموزشستین یکه رتبه قابل قبول اندشده

 نیا شهیهم رانیا دیجد تیو ترب میاست. بر تعل یشغل تیو امن یکسب منزلت اجتماع لهیوس ،یافراط

شده  یریگبهره ،یدولت نیسنگ یکار در بوروکراس یمنحصراً برا باًید آمده است که از آن تقرانتقاد وار

استعدادها و پرورش  ییسیرده شده، توسعه و شکوفا یبه دست فراموش انیم نیکه در ا یزیاست. چ

د باش ییایوپرورش پوآموزش ظامهر ن یهاتیسرلوحه فعال دیکه با یدر افراد است، امر هاتیخالق

 (.1388پاک سرشت، )

و تدریس،  آموزشی هایرغم گسترش دامنه علوم تربیتی و توسعه آن در بخش فناوریعلی 

رغم دریافت کند. اکثر معلمان بههای موجود در مدارس، از دیدگاه سنتی پیروی میروش یعمده

آموزشی  هایمعلم و برخی دورههای تربیتهای روش تدریس در دورههایی در زمینهآموزش

بنابراین، بازده آموزش ؛ ورزندیادگیری پیشینیان تأکید می -های یاددهیمدت، هم چنان بر شیوهکوتاه
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ها، در غالب ساال آموزاندانشارائه اطالعاتی فهرست بندی شده به  رازیغبهدر بیشتر موارد چیزی 

ی حاصل شده، چیزی جز یابی به میزان بازده آموزشها نیست و تنها شیوه دستجزوات و تمرین

یادگیری مورد استفاده در  -الگوهای تدریس و راهبردهای یاددهی»باشد. های ناقص نمیارزشیابی

مدارس کشور ما به سبب عدم انعطا  و تأکید بیش از اندازه بر معلم محوری، فرصت هرگونه ابداع و 

 (12: 1381)دانشگر، «ستاند.آموز میخالقیت را از معلم و دانش

یادگیری صورت گرفته،  -هایی که در جهت بهبود کیفیت فرایند یاددهیبا وجود تالش 

و شواهد غیرقابل انکار در جامعه وجود دارد که حکایت از وجود مشکالت یا  های آشکارواقعیت

باشد. وجود مسائلی مانند افت تحصیلی، ترک تحصیل، یادگیری می-هایی در جریان یاددهیآسیب

 -در جریان یاددهی وجود آسیب نشان از و... همه اجتماعی هایبزهکاری التحصیالن،بیکاری فارغ

ویژه فناوری تجهیزات آموزشی به تأثیر درباره معلمان دیدگاه یادگیری است. لذا، مسئله اصلی پژوهش،

 باشد.یم آموزاندانشیادگیری  –در ایجاد انگیزه برای فراگیران در فرایند یاددهی ارتباطات و اطالعات

( را 1382ها پژوهش سبحانی نیا )آن ازجملهدر این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که  

گذرد، اعم از رفتار مردم، توان نام برد. در بسیاری از کشورها این اعتقاد است که آنچه در جامعه میمی

 وپرورش است.ها با یکدیگر و ... ناشی از کیفیت آموزشتعامالت آن

نهد و اگر درست عمل کند عامل ای است که کودک در آن گام میخستین جامعهمدرسه، ن 

کنند، شود. کودکان و نوجوانان در مدرسه زندگی میهای زندگی محسوب میمهمی در پرورش مهارت

های زندگی اجتماعی کودکان در محیط مدرسه فراهم شوند. اولین تجربهگیرند و ساخته مییاد می

ها، باورها و بازخوردهای آنان نسبت به زندگی در فرضهای ذهنی، پیشاز برداشت شود و بسیاریمی

 گیرد.مدرسه و در کالس درس، مورد آزمون، سنجش و تجربه قرار می
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 –یاددهی در فرایند برای فراگیران اطالعات در ایجاد انگیزه و فناوری ارتباطات تأثیر

 یادگیری
 یحوزه، ینولوژکت یایاز مزا یحوزه برخوردار ترینن و ضروریید، بهتریبدون ترد 

ل، یخوبی از آن در تسهجهان سوم به یشورهاکثر کتقریباً ا هاستساله کاست  وپرورشآموزش

ن منظور، یا یبرا ینولوژککنند. تاستفاده می یسازی آموزشو فعال یریادگیت یق، تثبیع و تعمیتسر

ند ک کمکه به معلمان کن ندارد یجز ا ی، هدفیآموزش ینولوژکشود. تده میینام یآموزش ینولوژکت

ه در کند ک کمک، آموزاندانشو به  را داشته باشند یآموزش ین اثربخشیشترین زمان، بیمترکدر 

محروم از  یمدرسهتوان گفت ، میجهتنیازارند، یاد بگی یآسانبهن مطالب را یشترین زمان، بیمترک

ای است محروم از قت، مدرسهیجانبه از آن، در حقست و همهدر یاستفادهو  «یآموزش ینولوژکت»

ان و ید علوم گوناگون، محروم از ارتباط با جهان و جهانیهای جد، ارتباط با پژوهشیات علمیح

 .ازیموردن یهاشرفتیسرانجام، محروم از پ

 ار ماثر است. مواد ویس بسیت تدریفکیمناسب در  یزات آموزشیه فضا و تجهکست ین کیش 

تر به دن سهلیرس یبرا هاآنس از یه معلم در جریان تدرکهستند  یزاتی، منابع و تجهیل آموزشیوسا

ر، اجسام مجسم یها، تصاوها، مدلکند، مانند: جداول، نمودارها، چارتاستفاده می یهای آموزشهد 

های ترمینالحساب، ، ماشینیهای آموزش، تلق شفا ، ماشینیمیمه مجسم، مواد نقاشی و ترسیو ن

 ره.یون و غیزیو و تلویهای رادانه، برنامهیرا

الس، کسیاه ت نامطلوب تختهیفکی، یافکت مناسب و کمیز و نی، نداشتن مآموزاندانشثرت ک 

الس و کبودن  یربهداشتیابان، غیهای مشر  به خ، پنجرهیکهای سرد و تار، کالسیافکعدم نور 

 –یاددهیند یت فرایفکیگر، یشگاه و صدها مسئله دیانه، آزماتابخانه، نمازخک، ین بازینداشتن زم

مدارس  یکیزیف یسد: فضاینوی( م1388، یبه نقل از مهرمحمد) 1دهد. ادموندزاهش میکرا  یریادگی

ن عامل یت ایباشد. اهم یتوجهی و غفلت سازماناز بی کیاز هرگونه شواهد ملموس حا ید عاریبا

سته کش یمدت طوالن یای براپنجره یشهیش، مثالً اینکه یاهدن شویه وجود چنکجهت است بدین

ن یه شاهد اکاست  یسانک یت برایانگاری و عدم مسئولتفاوتی، سهلام بییشده باشد و ... واحد پ

ه کباشد  یریادگیو  یاوکنجک کز و محرید از هر لحاظ نشاط انگیالس درس باکت هستند. یوضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Edmunds 
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دارد. مهندس معمار ساختمان  یر و معلم بستگیت مدیت خالقعمدتاً به قدر یالسکن یش چنیآرا

ساختمان آشنا باشد تا بتواند ساختمان مساعد و  یو روانشناس یریادگیرشد،  ید با روانشناسیمدرسه با

ه کباشد  ید طوریط مدرسه و کالس بایت و شرایند. موقعک یطراح یریادگیآموزش و  یمناسب برا

 د.از بودن در آن لذت ببر کودک

از  یکیم، متأسفانه یدر هر سه سطح هست یرانتفاعیه شاهد رشد مدارس غکالبته امروزه  

نه، یجویی در هزصرفه یه اغلب براکمدرسه است  یکیزیف ین مدارس، فضایهای مهم انارسائی

الس و ک عنوانبههای نامناسب با اتاق یمیهایی فرسوده و قدن مدارس اغلب از ساختمانین ایماسس

خود،  ؛ کهکنندمطابقت دارند، استفاده می یآموزش یفضاها یمتر با استانداردهاکه ک کوچکهای طحیا

 گردد.یم یو پرورش یآموزش ینهیزمدر  یالتکباعث بروز مش

م نقش ماثر دارند یم مفاهیمناسب در انتقال و تفه یل آموزشیدهد که وساقات نشان مییتحق 

 از: اندعبارت هاآن نیترمهمه ک

شوند یسبب م جهیدرنتکنند و م فراهم مییر و ساختن مفاهکتف یاساس قابل لمس را برا -1

 متوسل شوند. یم انتزاعیمتر به مفاهکشاگردان 

 یرا به موضوع آموزش هاآنشوند و توجه شاگردان می یریادگیجاد عالقه در امر یسبب ا -2

 سازند.معطو  می

ت یموجب فعال جهیدرنتدهند و ن قرار میار شاگردایرا در اخت یقیو حق یتجارب واقع -3

 شوند.می یشتریب

 (.1381، یشعبانکنند )تر و بهتر منتقل میرا سریع یمعنا و مفهوم آموزش -4

 یریادگی – یاددهیند یاطالعات و فرا یفناور
از  آموزاندانش هایانباشتن ذهن معلم یفهیوظوپرورش، به آموزش یدر نگرش سنت 

با  یدانش و اطالعات جهان یرهیذخر درست هم باشد، کن نوع تفیاگر ا یحت اطالعات و دانش بود.

 تمام هک دوار باشدیتواند امنمی یچ معلمیه هکش است یافزا به آوری روچنان سرعت شگفت

 آموزاندانشا حداقل یانتقال دهد و  آموزاندانشجامع به  طوربهموضوع را  یکاطالعات مربوط به 

د دانش یها، اطالعات و تولاطالعات، انتشار داده ینند. فناورکن اطالعات را جذب توانند تمام آنمی

توانند نقش خود را از معادل می یان آموزشیها، متولن فناورییکند. با استفاده از اسر میید را میجد
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سب کر دهند و در ییآموز تغان دانشیصحنه به مشاوران و راهنما یبودن با ناطقان اطالعات بر رو

ل آن به یل اطالعات و تبدیافت و تحلیو در یوجوگرجست یبرا ازیموردنهای و توانایی هامهارت

 دهند. یاریرا  آموزاندانشدانش، 

و  های همزمانتوان از فعالیتشرفته مییارتباطات و اطالعات پ یبا استفاده از فناور 

 یابزارها لهیوسبهه ک یهای زمان واقعه منطقتوان بزمان میهای هممند شد. از فعالیترهمزمان بهرهیغ

ه کرد کاشاره  یهای گروهها و مباحثهشود، آزمونپخش می هاتیساو وب  یری، تصویشی، نمایصوت

ز یرهمزمان نیت غینه فعالیدهند. در زما مشابه رخ مییمتفاوت  یانکزمان، اما با م یکدر  یهمگ

اند، ها قابل استفادهها و مکانه در تمام زمانک یواد آموزشو م یریا تصوی یصوت یوهایتوان از آرشمی

 نام برد.

ترین است. اصلی آمدهعملبهشور کن یها و آموزش در چنده درباره رایانهکای در مطالعه 

و  یدر استفاده از فناور معلم الس درس، مهارتکاطالعات در  یکننده استفاده از فناورتعیین عامل

 بوده است. یت به فناورنگرش مثبت او نسب

 1روش گردآوری اطالعات

پژوهش حاضر به توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع  کهییازآنجا 

شده است از آوریهای جمعوتحلیل و تفسیر دادهمستلزم تجزیه کهییازآنجاو  2پرداخته است توصیفی

با توجه به  چراکهاین پژوهش است  یشی بهترین روش موجود برایمایق پیاست. تحق 3نوع پیمایشی

طور توان بهه نمیکاست  یهای بزرگف از طریق جمعیتیتوص یها براآوری دادهموضوع مستلزم جمع

رد. تحقیق توصیفی نوعی روش تحقیق است که در آن محقق به توضیح کرا مشاهده  هاآنم یمستق

 کهییازآنجاپردازد می موردعالقهضوع سیستماتیک، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات مورد نظر یا مو

به شده همچنین بر اساس چگونگی ای مبانی نظری گردآوریدر پژوهش حاضر با روش کتابخانه

. در قراردادتوان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات توصیفی می ازیموردنهای آمدن داده دست

ها مورد ونه بودن کیفیت و کمیت دادهتحقیقات توصیفی بدون توجه به علل قضایا و رویدادها فقط چگ

ها و اطالعات اقدام گردیده است. روش باشد. سیس با روش پیمایشی برای گردآوری دادهنظر می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Data collection method 

2. Descriptive 

3. Survey research 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیا در باطات و اطالعاتارت یفناور ژهیوبه یآموزش زاتیتجه ریتأث ـــــــــــــ 41

است این تکنیک در مطالعات علوم  شدهیآورجمعهای و تفسیر داده لیوتحلهیتجزپیمایشی مستلزم 

 (1386ن، پاشا شریفی و همکارا) اجتماعی کاربرد فراوان دارد.

در پژوهش حاضر ابتدا معلمان مدارس ابتدایی در دو طبقه تفکیک گردیده و سیس به نسبت  

حجم هر طبقه تعدادی برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول 

اسب با ای متنصورت تصادفی طبقهگیری بهنفر برآورد گردید. روش نمونه 242گیری کوکران نمونه

 حجم انتخاب شد.

 98ها پرسشنامه بازگشت شد که نرخ بازگشت پرسشنامه 236الزم به ذکر است که تعداد  

 درصد بوده است.

ای با مراجعه به منابع موجود مرتبط داخلی و آوری اطالعات در بخش اول کتابخانهجمع 

ت در تحقیقات پیمایشی آوری اطالعاترین وسیله جمعرایج کهییازآنجاصورت گرفت و  خارجی

آوری اطالعات در بخش دوم از پرسشنامه باشد لذا در پژوهش حاضر نیز برای جمعپرسشنامه می

 آوری گردید.دستی اطالعات جمع صورتبهمحقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه 

 گیریابزار اندازه
بررسی  منظوربهبوده است.  ن پژوهش پرسشنامهیدر ا یریگکه ذکر شد ابزار اندازه طورهمان 

دیدگاه معلمان درباره دیدگاه معلمان را درباره تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات در ایجاد انگیزه برای 

دوره ابتدایی شهرستان فالورجان، توسط محقق  آموزاندانشیادگیری  –در فرایند یاددهی فراگیران

م یه و تنظیباشد در تهزات و امکانات آموزشی میه شامل ویژگی فضا، تجهیکم شد یای تنظپرسشنامه

 کرتیلدرجه  5اس یدارند و بر اساس مق یید راهنما و مشاور نقش بسزاین پرسشنامه نظرات اساتیا

 د.یم گردیف( تنظیار ضعیف، بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیبس)

های جمعیت پرسشنامه مذکور در دو بخش تهیه شد، بخش اول به اطالعاتی راجع به ویژگی 

 است. هیگو 8شناختی پاسخگویان اختصاص دارد و بخش دوم شامل 
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 گیریروایی و پایایی ابزار اندازه

 روایی پرسشنامه
در این پژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و صوری و روایی سازه استفاده شد.  

ری موارد کافی و مناسب آورد که مقیاس شامل یک سروایی محتوایی این اطمینان را به وجود می

نظران قرار گرفت و پس از است. برای این منظور پرسشنامه در اختیار تعدادی از متخصصین و صاحب

انجام اصالحات پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سااالت 

زه گیری شده است و روایی سازه آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی است که برای آن اندا

نیز برای رسیدن به این پرسش که ابزار مورد استفاده آیا توان استفاده از مفهوم را دارا هست یا خیر 

جدول شود. روایی سازه پرسشنامه مذکور از طریق تحلیل عامل محاسبه گردید که نتایج در استفاده می

 ( آمده است.1)

 پایایی -
استفاده شده  1تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب الفای کرونباخ ظورمنبهدر این پژوهش  

 به دست آمد. 82/0است. شاخص پایایی کل مقیاس در این تحقیق 

 هاآوری دادهروش اجرا و جمع
ای بر اساس اهدا  و سااالت د و پرسشنامهیم گردیه و تنظیق تهیهای تحقابتدا فرضیه 

، نمونه یو اعتبار آن تأیید شد. پس از آن بر اساس جامعه آمار ییم شد و روایه و تنظیپژوهش ته

رسمی و یا آزاد در استخدام  طوربهه تعداد معلمانی که یته ید و برایمحاسبه گرد یآمار

بودند  91-92وپرورش و در مقطع تحصیلی ابتدایی در شهرستان فالورجان در سال تحصیلی آموزش

آوردن اطالعات فوق، تعداد  به دستحبت گردید و پس از وپرورش ناحیه فالورجان صبا آموزش

پرسشنامه  191تعداد پرسشنامه مربوط به مردان و  51ه تعداد کع شد ین معلمان توزیب پرسشنامه 242

وتحلیل بندی و تجزیهمربوطه طبقه یهاپاسخها، ل پرسشنامهکآوری مربوط به زنان است پس از جمع

 اطالعات انجام گرفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Coronbachs alpha coefficient 
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 هالیل دادهروش تح

وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، بررسی و تجزیه منظوربهدر پژوهش حاضر  

 میانگین و انحرا  معیار و آمار استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:

میانگین ) یکم: از این آزمون برای مقایسه میانگین متغیرهای تحلیل واریانس چند متغیری 

جنس، سن، ) یشناختگروه با عوامل جمعیت  2یا بیشتر از  2ها( در بین ان به مالفهنظرات پاسخگوی

 مدرک تحصیلی و ...( استفاده شده است.

میانگین نظرات ها )بررسی و مقایسه میانگین منظوربه: در این پژوهش تی تک متغیره 

 است.از این آزمون استفاده شده  3ها( با میانگین فرضی پاسخگویان به مالفه

 ها پژوهشیافته

 های مربوط به تحلیل عاملیافته-1
جهت اصالح پرسشنامه و بررسی روایی سازه پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا پژوهشگر به  

مطالعه گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و با توجه به رویکردهای مختلف به ارائه چارچوب پیشنهادی 

یشنهادی ارائه شده از فناوری، تجهیزات و امکانات در این زمینه اقدام نموده است. چارچوب پ

های آموزشی، شیوه ارزشیابی تشکیل یافته است. در ادامه تحلیل عامل مربوط به هر یک از قسمت

 مختلف و چارچوب پیشنهادی و نهایی آورده شده است.

 ( تحلیل عوامل، فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی1جدول )

 بار عاملی KMOاندازه  نات آموزشیفضا، تجهیزات و امکا ساال

 309/0 933/0 تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله 1

وجود فضای فیزیکی مناسب برای مطالعه، آزمایش و  2

 امتحان

 877/0 

-دانشوجود مراکز مشاوره برای هدایت و راهنمایی  3

 آموزان

 867/0 

 855/0  کیفیت فضای فیزیکی مدرسه و کالس درس 4

 918/0  وجود فناوری در مدرسه جهت تفهیم مطالب درسی 5
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 891/0  های آموزشی متناسب با محتوای دروسوجود بسته 6

 869/0  آموزاندانشتناسب بین فضای کالس و تعداد  7

غنی بودن محیط آموزشی و مدرسه در خصوص  8

دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش 

 ابتدایی

 843/0 

 

ویژه تجهیزات و امکانات آموزشی به ( بیشترین ضریب عاملی در بعد1جدول )های بر اساس یافته 

و کمترین ضریب عاملی مربوط به  918/0با بار عاملی  «5شماره » یهیگوفناوری اطالعات مربوط به 

گیری برابر هدر باب کفایت نمون KMOبوده است مقدار  309/0با بار عاملی  «1شماره » یهیگو

های بر روی چنین بارهای عاملی هر یک از زیر مالفهبوده که مقدار باال و قابل قبولی است. هم 933/0

 باشد.می 3/0بعد فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی همه باالتر از 

 های توصیفی تحقیقیافته
های مربوط به سیس دادههای جمعیت شناختی پرسشنامه و با استفاده از آمار توصیفی ابتدا داده

 وتحلیل قرار گرفتند.سااالت پرسشنامه مورد تجزیه
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 های توصیفی سؤاالت پرسشنامهداده
 فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی ( توزیع فراوانی و درصد پاسخ سااالت مرتبط با2جدول )

ف
ردی

 

هیگو
 ها

ری
آما
ص 
اخ
ش

 

کم
ار 
سی
ب

 

کم
ط 
وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ر ز
سیا
ب

 

ین
نگ
میا

 

1 

مناسب محل  یهفاصل

تا  آموزاندانشزندگی 

 مدرسه

 فراوانی

 درصد

7 

3 

16 

8/6 

58 

6/24 

84 

6/35 

68 

8/28 
81/3 

2 
وجود فضای فیزیکی 
مناسب برای مطالعه، 

 آزمایش و امتحان

 فراوانی
 درصد

8 
4/3 

20 
5/8 

32 
6/13 

69 
2/29 

106 
9/44 

04/4 

3 

وجود مراکز مشاوره برای 

هدایت و راهنمایی 

 زانآمودانش

 فراوانی

 درصد

14 

9/5 

17 

2/7 

28 

9/11 

83 

2/35 

93 

4/39 
95/3 

4 
کیفیت فضای فیزیکی 

 مدرسه و کالس درس

 فراوانی

 درصد

10 

2/4 

10 

2/4 

38 

1/16 

83 

2/35 

93 

4/39 
02/4 

5 
وجود فناوری در مدرسه 

 جهت تفهیم مطالب درسی

 فراوانی

 درصد

12 

1/5 

16 

8/6 

35 

8/14 

73 

9/30 

99 

9/41 
98/3 

6 
های آموزشی وجود بسته

 متناسب با محتوای دروس
 فراوانی
 درصد

9 
8/3 

15 
4/6 

36 
3/15 

70 
7/29 

104 
1/44 

04/4 

7 
تناسب بین فضای کالس و 

 آموزاندانشتعداد 

 فراوانی

 درصد

9 

8/3 

19 

1/8 

25 

6/10 

71 

1/30 

110 

6/46 
08/4 

8 

غنی بودن محیط آموزشی 

و مدرسه در خصوص 

 دسترسی معلمان به

 فراوانی

 درصد

5 

1/2 

18 

6/7 

34 

4/14 

68 

8/28 

110 

6/46 
10/4 
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امکانات، تجهیزات و مواد 

 آموزش ابتدایی

 

( حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ در قسمت تجهیزات و 2جدول )های یافته 

زشی و مدرسه غنی بودن محیط آمو»گویه  8مربوط به ساال  10/4ویژه فناوری با امکانات آموزشی به

و کمترین میانگین نمره  «در خصوص دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش ابتدایی

بوده  «تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله»گویه  1مربوط به ساال  81/3پاسخ با 

 است.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.( مقا1شکل )سهی 

 های مرتبط با فضا، تجهیزات و امکانات آموزشیمیانگین نمره پاسخ

 

 های استنباطی تحقیقیافته
 است. پرداخته شده و به آن ساال تحقیق تنظیم تحقیق بر اساس های استنباطیاین بخش، یافته در

یادگیری -ویژه فناوری در فرآیند یاددهیبهساال: نقش عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی 

 تا چه میزان است؟

( مقایسه میانگین نمره عامل مربوط به فناوری تجهیزات و امکانات آموزشی در فرآیند 3جدول )

 3یادگیری با میانگین فرضی -یاددهی

 میانگین مالفه
انحرا  

 معیار

انحرا  از 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

هیزات و فناوری تج

 امکانات آموزشی

02/4 87/0 057/0 716/17 229 001/0 

 

( میانگین نمره نقش عامل مربوط به فناوری تجهیزات و 3های جدول )بر اساس یافته 

بوده  تربزرگجدول  tاز  محاسبه شده tباشد.می 02/4یادگیری -امکانات آموزشی در فرآیند یاددهی

 -ناوری، تجهیزات و امکانات آموزشی در فرآیند یاددهیبنابراین نقش عامل مربوط به ف؛ است

 باشد.یادگیری، بیشتر از سطح متوسط می



 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیا در باطات و اطالعاتارت یفناور ژهیوبه یآموزش زاتیتجه ریتأث ـــــــــــــ 47

 های تحقیقبحث و تفسیر یافته
ویژه فناوری اطالعات در فرایند تا چه میزان عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی به 

 یادگیری نقش دارد؟ –یاددهی 

باشد و بیانگر آن است که نظرات می 02/4دهندگان ه نظرات پاسخدهد ک( نشان می3جدول )نتایج  

باشد و پاسخگویان میزان عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی آنان از میانگین فرضی باالتر می

 اند.یادگیری را مثبت ارزیابی نموده –فناوری در فرایند یاددهی  ژهیوبه

ه بیشترین میانگین نمره پاسخ در قسمت فناوری، های این ساال بیانگر آن است کیافته 

غنی بودن محیط آموزشی و مدرسه در »گویه  8مربوط به ساال  10/4تجهیزات و امکانات آموزشی با 

و کمترین میانگین نمره پاسخ  «خصوص دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش ابتدایی

 بوده است. «تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله»گویه  1مربوط به ساال  81/3با 

 ( همخوانی دارد.1382) ایننتایج این پژوهش با نتایج پژوهش سبحانی 

( انجام گرفت دریافت که رعایت استانداردهای 1382) ایندر پژوهشی که توسط سبحانی  

ماثر در بهبود فرآیند عوامل  ازجملهویژه فناوری فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس به امکانات به

 باشد.یادگیری می –یاددهی 

( 1385) ی( و مدن1379اصفهان )وبودجه استان اما نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق: سازمان برنامه

 همخوانی ندارد.

را متوجه  یریزی آموزشهای برنامهترین ضعف( در پژوهشی که انجام داد مهم1385) یمدن 

عمده  طوربهریزی آموزشی را دهای برنامهیوپرورش و تهدنظام آموزش یتاناکو ام یعوامل ساختار

 داند.وپرورش میمطلوب در نظام آموزش یسازمانفرهنگمربوط به فضا و 

در افت  %30تا  %15معتقد است که عوامل آموزشی  (1379اصفهان )وبودجه استان سازمان برنامه 

های قبلی، فضای فیزیکی زشی را شامل آموزش در دورهماثر است و عوامل آمو آموزاندانشتحصیلی 

آموزشگاه، معلم و نقش آن در آموزش، امتحانات، تجهیزات آموزشی، مواد درسی، سبک مدیریت، 

 داند.می آموزاندانشارتباط معلمین با 

نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که عوامل مربوط به تجهیزات و امکانات  کهدرصورتی 

 یادگیری نقش مطلوبی داشته است. – فناوری در فرایند یاددهی ژهیوبهآموزشی 
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 های کشور.ها و شهرستانپژوهشی تحت همین عنوان در سایر استان -1

 پژوهشی تحت همین عنوان در سایر مقاطع تحصیلی. -2

 دگی، اقتصادی و ... .خانوا عوامل ازجملهیادگیری –ماثر در بر فرایند یاددهی بررسی سایر عوامل -3
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 آنان. هایمحدودیت و هامزیت مقایسه و ابتدایی مدارس موجود در ارزشیابی هایروش بررسی -5

 .آموزاندانشبررسی اثرات استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی  -6

 های اصالح آن.یادگیری و روش –بررسی موضوع تکلیف شب و تأثیر آن بر فرایند یاددهی -7

 اصالح آن. هایروش یادگیری و –بر فرایند یاددهی آموزاندانش و تنبیه تشویق بررسی اثرات -8

 ، جهت افزایش.زانآمودانشبررسی تأثیر برقراری روابط عاطفی و انسانی میان مدیر با کارکنان و  -9

 های شخصیتی معلمان و مدیران در فرایند یاددهی و یادگیری.بررسی نقش ویژگی -10
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 فهرست منابع
 قرآن کریم

دوره  آموزاندانشیادگیری  –نقش عوامل آموزشگاهی در فرایند یاددهی (. 1392بهرامی، مجتبی ) -1

کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان، نامه ، پایانابتدایی شهرستان فالورجان از دیدگاه معلمان

 دانشکده علوم تربیتی.

 وپرورشآموزشپردازی در های نظریههای تربیتی و چالشنظریه(. »1386سرشت، محمدجعفر )پاک -2

 ، تابستان.20 شماره، های آموزشینوآوری یفصلنامه ،«ایران

 آموزاندانشپذیری تربیت دینی آسیب های آموزشگاهی ماثر دربررسی زمینه(. 1381دانشگر، سعید ) -3

علوم تربیتی و  یدانشکدهکارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان،  ینامهپایان. راهنمایی شهر شیراز یدوره

 شناسی.روان

فصلنامه  ،«دوره اول دبیرستان آموزاندانشعلت شکست تحصیلی (. »1379وبودجه )سازمان برنامه -4

 .14و  13، شماره تعلیم و تربیت

معلم استان اصفهان در رابطه با عوامل نظرات مدرسان مراکز تربیت(. 1382سبحانی نیا، محمدحسین ) -5

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانجدید تدریس هایآن با تئوری یمقایسه ماثر در بهبود فرایند یاددهی و

 شناسی.تربیتی و روان دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم

، تهران: انتشارات و فنون تدریس( هاروش) پرورشیهای آموزشی و هارتم(. 1385شعبانی، حسن ) -6

 سمت.

های ضمن ، تهران: اداره کل آموزشوپرورشریزی در آموزشمدیریت و برنامه(. 1385صافی، احمد ) -7

 وپرورش.خدمت وزارت آموزش

، ژی آموزشیماهنامه تکنولو، «های جدید یاددهی و یادگیریویژگی(. »1385عصار زادگان، نرگس ) -8

 .6شماره 

 ، تبریز: انتشارات نیما.های یادگیریناتوانی(. 1386فریار، اکبر، درخشان فریدون ) -9

ریزی آموزشی مبتنی بر برنامه تهدیدهای ها وفرصت ها،ضعف ها،قوت بررسی (.1385مدنی، احمد ) -10

ارشد علوم تربیتی،  نامه کارشناسی ، پایاناستان اصفهان یمتوسطه محوری در آموزش رویکرد مدرسه

 شناسی.دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان

جمهوری اسالمی ایران و  در درسی ریزیبرنامه بررسی تطبیقی نظام(. 1381مهر محمدی، محمود ) -11

 . تهران: انتشارات به نشر.جمهوری فدرال آلمان
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