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 چکيده 

،  تدریس  کیفیت  بهبود  ،د نوین در نقش مکمل نظام آموزشیفناوری اطالعات به عنوان یک رویکر 

راهم ساختن  ف،  فناوری چند رسانه ای  انتقال دانش با استفاده از،  به شیوه های تدریس  بخشیدن  تنوع

العمر و آموزش همیشه در دسترس  ر،آموزش مستمر و خودکا کوتاه نمودن زمان  ،  آموزش مادام 

انفرادی کردن آموزش و مقابله با   دی،فر  استعدادهای  به  توجه  ،تحصیل  دوره  کردن  کوتاه  ،آموزش

  محور،   تفکر  و  محور  مسئله  تربیت  و  تعلیم  ویژگی مهمترین  .مشکالت آموزش جمعی عمل می کند

  کننده   تسهیل  اطالعات  فناوریکه    است  او  خود  وسیله  به  دانش  ساختن  و آموز  دانش  ساختن  فعال

  پیشرفت   در  اطالعات  وریافن  نقش  بررسی  پژوهش  این  انجام  از   هدف  .است  محور  مسئله  یادگیری

  ای   نمونه  جفت  t  آزمونپژوهش از    برای آزمون فرضیات  . است  ابتدایی  پایه  آموزان  دانش  تحصیلی

مشخص شد که میانگین دروس دانش    تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت وو  استفاده شد

وری اطالعات بیشتر از میانگین  فنافنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار    استفاده از    بعد ازآموزان  

  حد   تا  نوین  های  فناوری  از  استفاده  شیوه سنتی بود و  همان دانش آموزان هنگام آموزش بهدروس  

ل چند رسانه ای ضمن تعمیق  وسای  بطوری کهبود    تأثیرگذار  آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت  بر  زیادی

و به    دادهبخشیدن به امر یادگیری، انگیزه و عالقه و میل رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش  

به عالوه امکانی را فراهم    نموده؛ تر  دلیل تنوع و جاذبه خاصی که به همراه دارد آموزش را لذت بخش  

وزشی کمتر مورد بهره  مدارس و مراکز آم که بسیاری از این امکانات و وسایل که هم اینک می آورد

بسیاری از    در امر آموزش به کار گرفته شوند و به  به صورت مستمر و موثر  دهندمی  برداری قرار

آموزش  و    پیدا کنندجنبه عملی  یادگیری و چه در مراحل یادگیری    –مفاهیم چه در فرایند یاددهی  

 . به طور مستمر صورت گیردون محدودیت زمان و مکان و  بد

 . یت آموزشکیف  ،پیشرفت تحصیلی  ،فناوری های نوین آموزشی  ،آموزش نوین  :واژگان کليدي
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 2محسن توده رنجبر،  1فاطمه عراقی

 . پیام نور تهران، دانشگاه  روانشناسی عمومیکارشناس ارشد  1
 .دانشگاه خوارزمی تهران  کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 فاطمه عراقی

 ابتدایی مقطعفناوري اطالعات در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان  تأثير

 

 10/02/1401:  تاریخ دریافت

 08/04/1401:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
ب علمی، فنی و کاربردی  ابعاد  و دانش در تمام  تولید اطالعات  اشتراک گذاری آن ها در سطوح مختلف  ا  امروزه  به  هدف 

ع انسانی می باشد. فراهم شدن  هینه پتانسیل های فناورانه و منابریت بول زا و بینشی مثبت در عرصه مدیسازمان، فرآیندی تح

ارگیری آن ها برای توسعه فعالیت های ه های کاری نیروهای سازمان و بکامکان دسترسی بالفاصله و بالواسطه به اطالعات حوز

هاى    پیشرفت  از جمله مزیت هایی است که عاید تولیدکنندگان و کاربران اطالعات می شود.  اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و...

منطقه اى و بین المللى و به ویژه اینترنت،    اخیر در صنعت رایانه و اطالع رسانى و ظهور شبکه هاى اطالع رسانى محلى، ملى، 

  ان، برنامه ریزان و مدیران و مجریان برنامه هاى آموزشى چندرسانه اى ها، فناورى ارتباطى و روش هاى جدید را پیش روى طراح

حتى منازل، روابط ساده معلمى و شاگردى را  قرار داده است. نفوذ فناورى اطالعاتى به مراکز آموزشى )از مدارس تا دانشگاه ها( و

 (. 1380باهنر، ) به طور کلى دگرگون ساخته است

 

 بيان مسأله

دنیای صد سال پیش مقایسه کنیم، با پیشرفت های خیره کننده ای در علوم، بازرگانی، خدمات پزشکی،  اگر جهان امروز را با  

ارتباطات و زمینه های بیشمار دیگر رو به رو می شویم. اما اگر به مدارس، در هر کجای دنیا سر بزنیم، با شگفتی، بین کالس درس  

دانش آموزان در ردیف های پشت سر هم نشسته، مداد و کاغذ در دست،    صد سال پیش با امروز تفاوت چندانی احساس نمی کنیم. 

هر چه معلم پای تخته سیاه می گوید و می نویسد با شتاب یادداشت می کنند که آنها را به حافظه سپرده تا در زمان امتحان به  

ست اما کم یا بیش آموزش و پرورش و  سرعت پس دهند. در حالیکه به واسطه پیشرفت علوم و فنون بسیاری از امور تغییر کرده ا

 شیوه ی یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان همان طور دست نخورده باقی مانده است. در کشورما نیز اکنون به تدریج الزام 

های عصر دانش و اطالعات و ضرورت هم گام شدن با تحوالت و دستاوردهای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد  

تصمیم های اخیر دولت در زمینه ی سرمایه گذاری برای گسترش فناوری اطالعات در کشور است. لذا منشوری برای هدایت   آن،

، )دانشور  ودامر اصالحات در آموزش و پرورش کشور تدوین شده که تأکید بر کاربرد فناوری اطالعات از ارکان آن به شمار می ر

1400 .) 

وری اطالعات در پیشرفت و اصالح نظام آموزشی کشور است. بنابراین با نظر به این مطالب  فنا مطالب فوق موید نقش حساس  

وری اطالعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقطع ابتدایی وده تا به بررسی نقش و تأثیر فنامحقق در این تحقیق سعی نم

 .بپردازد

 

 اهميت موضوع 
فناوری اطالعات بخش جدایی ناپذیر در دنیای امروز است. این فناوری تمام جوانب زندگی انسان از جمله کار، آموزش و 

توسط افراد باعث    …تحصیل را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از این فناوری در قالب رایانه، تلفن همراه و  

امروزه فناوری اطالعات در بخش آموزش و    .آوری اطالعات شده استباط، کسب مهارت و جمعتغییر در شیوه زندگی، برقراری ارت

پرورش نیز بسیار کارساز بوده است، بدین صورت که بسیاری از مدارس سیستم آموزشی خود را بر پایه فناوری اطالعات با هدف  

کند که منجر به صورت ساختاری در سطح آموزش عمل می  درک بهتر دانش آموزان از مفاهیم بنا نهاده اند. در واقع این فناوری

فناوری اطالعات در عصر    .شودبه بهبود کیفیت در فرآیندهای یادگیری، تسهیل دسترسی به منابع و همچنین ارتباط موثر می

ندرسانه ای ها و استفاده  حاضر امکان تولید و تکثیر دانش را با هزینه و زمان کمتر فراهم ساخته است. چنانکه امروزه استفاده از چ

از راه دور شناخته می شوند که با احتساب و  ابزار برای فراهم ساختن آموزش های  اینترنت به عنوان بهترین  از شبکه جهانی 

 . (همان منبع) مقایسه بین هزینه های آموزش های حضوری بسیار ارزانتر تمام می شود

ها و  ها، تکالیفا به سمت استفاده از فناوری اطالعات برای ارائه آزمون در حال حاضر بسیاری از مدارس نیز دانش آموزان ر

های الکترونیکی که به  ها را به خواندن کتابدهند. همچنین معلمان آن همچنین الکترونیکی کردن کالس درس خود سوق می

کنند. این پیشرفت نقش مهمی را در یمطالعه کرد، تشویق م …توان در هر مکان اعم از یک کافه، مسافرت، در خانه و  راحتی می
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فناوری اطالعات نه تنها از    . های کمتر به معنی قطع کمتر درختان هستندمحافظت از محیط زیست داشته است زیرا چاپ کتاب

خشد و توانایی بالقوه حمایت از برنامه درسی رسمی مدارس برخورداراست، بلکه می تواند تجربه و فهم برنامه درسی را نیز ارتقا ب

 . (1400دانشور، ) حتی تفکر و یادگیری به شیوه های جدید را نیز گسترش بدهد 

  

 نگاهی به رابطه فناوري اطالعات با آموزش
ارتباطات و اطالعات، اساسی ترین شاخص های توسعه دانایی محور هستند. در این بین آموزش با تکمیل ضلع سوم یک   -

 دانایی محوری ایفا خواهد کرد. مثلت نقش موثر خود را در توسعه 

توسعه اطالعاتی به عنوان یکی از اهداف کلیدی در جوامع اطالعاتی وقتی حاصل می شود که همه افراد در شرایط زمانی   -

 و مکانی مختلف قادر به دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود باشند. 

ها و خالقیت های جدید در امر آموزش شده اند که    بسیاری از ابزارها و امکانات فناوری اطالعات موجب ایجاد تکنیک -

 در نوع خود می توانند نقش مکمل آموزش های کالسیک را داشته باشند. 

دانش پذیران  ست و با صرفه جویی ایجاد در وقت،  فناوری اطالعات باعث افزایش سطح کمی وکیفی امور آموزشی شده ا -

 .   (1400رادمان، ) یادگیری آنها را تسهیل می بخشدضمن جلوگیری از هدر رفتن سرمایه سازمان، 

  
   فناوري اطالعات و دانش آموزانرابطه  

 ارگیری فناوری اطالعات در زندگی تحصیلی، اجتماعی و شخصی یادگیری مهارت های بک  -

 بهره گیری از فناوری اطالعات در کالس درس -

 بهره گیری از فناوری اطالعات برای انجام تکالیف درسی در خانه   -

 استفاده از پست الکترونیکی برای ارتباط با معلم، مدرسه و ...  -

 اطالع از وضعیت تحصیلی خود و تقویم آموزشی مدرسه، ثبت نام و انتخاب واحد های درسی، انجام کارهای اداری و ...  -

 . آموزی، کسب اطالعات و انجام پژوهش خود اطالعات برایبهره گیری از فناوری  -

  
 فناوري اطالعات و معلمان، کارکنان و ... رابطه  

 ، زندگی حرفه ای، اجتماعی و خصوصی در سه سطح مقدماتی، میانی و عالی ای بکارگیری اطالعات در تدریسهمهارت -

ان و اولیای آنان به منظور بررسی وظایف و  استفاده از امکانات فناوری اطالعات در ارائه درس ها، ارتباط با دانش آموز -

 تکالیف محول شده  

ارتباط با تشکیالت و سازمان آموزش و پرورش برای تبادل اطالعات در زمینه های برنامه درسی، امور اداری و آموزشی،  -

 دریافت خدمات اداری، رفاهی، بازرگانی و... 

 . اطالعات و انجام پژوهش و ...بهره گیری از فناوری اطالعات برای خود آموزی، کسب  -

 

 فناوري اطالعات و والدین دانش آموزان رابطه  

 تبادل اطالعات و نظریات درباره وضعیت تحصیلی فرزندانشان -

 کسب اطالع درباره مقررات آموزشی و برنامه های درسی، انجام امور اداری و آموزشی که بر عهده والدین گذاشته است. -

 فناوری اطالعات برای خود آموزی ، کسب اطالعات و ... بهره گیری از  -

  
    فناوري اطالعات در مدرسه و کالس درس

 انجام امور اداری و آموزشی در ارتباط با منطقه آموزش و پرورش و سایر مدارس داخل و خارج کشور  -

 ارائه خدمات به معلمان و دانش آموزان تبادل اطالعات بین آنها  -
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 ی بر اطالعات و اجرای طرح  نمبتمدیریت مدرسه  -

 .  ارائه خدمات آموزشی و برنامه درسی با استفاده از فناوری اطالعات و نیز اجرای بخشی از طرح ))مدرسه هوشمند(( -

  
 هاي فناوري اطالعات در آموزش و پرورشمزیت 

در این بخش به کمک مسئوالن آمده است و   فناوری اطالعات استمهمترین قسمت مدارس بخش مدیریتی آن مجموعه  

کند. این سیستم قادر است تمام فرآیندهای موجود ا تعریف میر سیستم مدیریتیها یک برای منظم و دقیق انجام گرفتن فعالیت

بندی و برنامه ریزی  حفظ مدارکات، جدول زمان،  آموزان  در یک مدرسه از جمله مدیریت هزینه، گزارش پیشرفت و عملکرد دانش

  های مزیت  در ادامه به بررسی  .شودهای ارتباطی میرا به صورت خودکار انجام دهد و همچنین باعث اطالع رسانی فوری از طریق راه

 (. 1400دانشور، می پردازیم ) پرورش و آموزش در  اطالعات فناوری
 

 قابليت دسترسی آموزش براي همه دانش آموزان  -

های سنتی تدریس داده است؛ طوری که دانش آموزان در هر مکانی که حضور  های مجازی جای خود را به روش  امروزه کالس

های درسی خود شرکت کنند. این فناوری  توانند با استفاده از رایانه شخصی و اتصال اینترنت در تمامی کالسدارند به راحتی می

ه و مکانی که دوست دارند به تحصیل ساوجبالغ سانی در هر زمان که مایل بودند، در  ها کمک می کند تا به آهمچنین به آن 

 .بپردازند

ها نیز تالش  در حال حاضر شبکه جهانی وب آموزش را برای دانشجویان در سراسر جهان قابل دسترسی کرده است. دانشگاه

توانند بدون نیاز به تشکیل کالس فیزیکی،  بنابراین استادان میهای خود را به صورت آنالین ارائه دهند.  کنند تا تمام برنامهمی

هایی را که زمانی فقط در  توانند دانشهای خود را در سراسر جهان به اشتراک بگذارند. در نتیجه دانشجویان بیشتری میدانش

 .چند منطقه قابل دسترسی بود را کسب کنند
 

 دسترسی آسان به تحقيقات و اطالعات -

ها  ل دانشجویان برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز خود مجبور بودن با مراجعه به کتابخانه و گذراندن ساعتها قبسال

ها می توانند با  وقت در آنجا، به جستجو مطالب بپردازند. اما در دنیای مدرن امروز، با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، آن

دسترسی  .ود با صرفه جویی در زمان به جدیدترین و مناسب ترین اطالعات دست یابنداستفاده از وسایل الکترونیکی شخصی خ

ها را به سمت تحقیق و آسان به اطالعات مانع از در دسترس نبودن منابع علمی الزم برای دانشجویان می شود و همچنین آن 

 .مطالعه ی بیشتر سوق می دهد

 

 آسان کردن مطالعات گروهی و تکاليف -

های گروهی که به تبع آن با نظرات سپردند، بحثمعلمان در یک کالس سنتی کار گروهی را به دانش آموزان میهنگامی که  

آوردند. حال در سایه فناوری  شوند، آشفتگی و سردرگمی را در کالس به وجود میمختلف هر کدام از دانش آموزان تشکیل می

های گروهی اجتماعی با اشتراک گذاشتن نظرات خود و  دی یا شرکت در رسانههای کاربراطالعات با استفاده از ابزارها و برنامه

 .انجام تکالیف، به شکل کاملی می توانند با هم همکاری داشته باشند 
 

 بهبود ارتباطات -

مدارس  ترین کاربردهای فناوری در دنیای امروز آسان کردن ارتباطات بیشتر از گذشته است. برقراری ارتباط در  یکی از اصلی

حضوری دشوار بود، امروزه  آموزان توسط معلمان در مواقع غیردر گذشته پیگیری کردن تکالیف دانش  .نیز بسیار حائز اهمیت است

فناوری اطالعات این امر را از هر جایی امکان پذیر کرده است. ابزارهایی با کاربردهای متنوع وجود دارند که معلمان    با استفاده از

توانند از وضعیت و برآیند  آن عملکرد و پیشرفت دانش آموزان را پیگیری و ارزیابی می کنند. والدین نیز میو مسئوالن توسط  

 .تحصیلی فرزندانشان در هر زمان مطلع شوند
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از این فناوری می از برنامهمعلمان با استفاده  ارائه توانند در هر سطح  وتی و  های صهای آموزشی تدریس خود را در قالب 

توانند اوقات  ها همچنین میایی برای درک بهتر و یادگیری آسانتر دانش آموزان بهبود بخشند. آنتصویری مفید و سرگرم کننده 

توانند دانش آموزان نیز به راحتی می.هایی که دچار ضعف هستند فراهم کنندهای بیشتری را برای دانش آموزان در مبحث و تکالیف

 .ی خود را در مدت زمان کوتاهی با معلمان در میان بگذارد و نتیجه ی سریع تری را دریافت کنندهاسواالت و تکالیف

 

 هاکمک به تهيه گزارش -

بی  زیرا با ارزیا  .های ماهانه نیاز استبرای تجزیه و تحلیل رشد و بهره وری در هر تشکیالتی، به مدیریت در ارائه ی گزارش 

ها به صورت  های مجموعه گرفت. به دست آوردن این گزارش تصمیمات را در جهت پیشرفت همه ی بخش ها می توان بهترین  آن 

توان زحمت را در چند ساعت به راحتی میز فناوری اطالعات چنین کارهای پردستی در مدت زمان کوتاه دشوار است. با استفاده ا

صورت که با اضافه کردن های قدیمی نیز نجات داده است. بدینروش این فناوری معلمان را از ثبت سوابق دانشجویی به    .انجام داد

شود. این روش درصد خطا کمتری  آنالیز میو ذخیرهسوابق دانشجویان به صورت خودکار    ها به سیستم بانک اطالعاتی مدارس،داده

 .ها را بگیردین تصمیمهای درسی بهترهای تدریس و برنامهها می تواند در مورد شیوهدارد و مدرسه با تحلیل آن

 

 اطالعات  برفناوري   مبتنی   یادگيري  و   آموزش انواع

 :عبارتنداز روشها این است شده درنظرگرفته شیوه چهار اطالعات،  فناوری  بر مبتنی یادگیری و آموزش برای

 

 یادگيري   خود .1

 : باشد می زیر عنصر  سه نیز و افزار نرم  و رایانه یک شامل آموزشی محیط حالت، دراین

 ای چند رسانه منابع انتقال -

 ازمواد آموزشی جویی مشاوره -

 آزمون  نتایج مجموعه -

  از   ای  مجموعه  یا(  Offline)  ناپیوسته  ،(Online)  پیوسته  صورت  به  تواند  می  آموزشی  افزار   نرم  خودیادگیری،  درک  برای

  شده   تشکیل  کنترل  قابل  آموزشی  ازمواد  که  شود  می  ارائه  فشرده  هایه  لوح  طریق  از  افزار  نرم  ناپیوسته،  درحالت.  شود  تهیه  دو  این

  مواد   موثر  تحویل  سوم،  حالت  در  . شود  می  متصل  آموزشی  شبکه  یا  اطالعاتی  پایگاه   یک به  یادگیرنده  رایانه  پیوسته،  درحالت.  است

  وب   ازطریق  توانند می  ضمیمه  عنوان  به   فشرده   های ه  لوح.  باشد  ناپیوسته  صورت  به هم   و  پیوسته  صورت  به هم  تواند   می   آموزشی

 . شوند ارائه اینترنتی سایتهای

  پاسخ  مجموعه  و  بیشتر  توضیحات  یعنی.  کند   کسب  مشاوره  آموزشی  مواد  از  تواند   می  آموزد  می  تنهایی   به  که  ای  یادگیرنده

  دانش  کسب  به  دارد  اختیار  در   که  منابعی   از  استفاده  با  باید  فرد  یادگیری،  نوع این  در.  شوند   ادغام  آموزشی  مواد با باید  صحیح  های

 صورت  در.  ببیند  را  نظام   واکنش  بالفاصله  و  دهد   پاسخ  قراردارند  اطالعاتی   های  پایگاه   در  که  سواالتی  از  ای  مجموعه  به  و  بپردازد

  یک  وجود  یادگیری،  نوع  این  در  پس.  دهد   می  نشان  واکنش  سریع   خیلی  ای  رایانه  نظام  یادگیرنده،  آزمون  نتایج  بودن  بد   یا  خوب

 .  باشد می  ضروری روزآمد منابع کسب جهت اینترنت بر مبتنی ارتباط

 

 دور  ازراه یادگيري .2

  برای   یادگیرندگان،  درخواست  درصورت  و  کند  می  کنترل  را  یادگیرنده  چند  یا  یک  دور،  ازراه  یاددهنده  یک  حالت،  دراین

 : باشند  می شرح این به یادگیری نوع این دهنده عناصرتشکیل.  شود می فعال آنها از حمایت

 یاددهنده  یک به اتصال -

 دوردست  دانشجوی چند یا  بریک نظارت -

 یادگیرندگان  درخواست به پاسخ -
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 یادگیرندگان  های پایانه روی آموزشی مواد ساختن بندی دسته قابل  -

 ج یازنتا ای مجموعه -

  نیز  او  خود  و  دارد  وجود  نظام  دراین  یاددهنده   عنوان  به  نفر  یک  که  است  این  در  گیرییادخود  با  دور  راه  از  یادگیری  تفاوت

  هایی   نمونه  . نماید  ارائه  را  الزم   پاسخ  آنها   به  بتواند  تا   سدبشنا  خوبی  به  را  یادگیرندگان  نیازهای  است  الزم  است،  آموزش  نیازمند

 کاربران   شنیداری  - دیداری  ارتباط   برقراری امکان  آنها .  باشد  می  ای  شبکه  نشست  یا   کنفرانس  ویدئو  های  نظام  یادگیری،  نوع  ازاین

  درارتباط  هم   با   میتوانند  نیز  الکترونیکی  پست  ازطریق  افراد.  میسازد  فراهم   باهم   را  آنها   نیاز  مورد  مدارک  گذاشتن  اشتراک  به   و

 .  باشند

 

 مجازي   کالس .3

  نوع این در  .هستند درارتباط هم   با متفاوت  مکانهای در ولی  همزمان صورت به یادگیرنده  چند  و  معلم یک  مجازی، درکالس

 انتخاب را اضافی منابع معلم میکند، صحبت دانشجویان با  معلم  هستند، مرتبط هم  به ارتباطی ابزارهای  طریق از مکانها  یادگیری،

  کالس   یک   درک  برای.  کند  می   مدیریت  را  دانشجویان  تعامالت  و   کند   می  ارسال  دانشجویان  برای  را  اضافی   منابع  این   کند،   می

 است   ممکن  بسیاری  کاربران  که  چرا.  باشد  چندردیفه  ساختار  برمبنای  باید  اطالعاتی   فناوری  بر  مبتنی  آموزشی  محیط  یک  مجازی،

 .  باشد مستقلی افزار نرم و افزار سخت باید  اطالعاتی، فناوری بر مبتنی یادگیری  نظام و  کنند  کار  مختلفی های پایانه در

 

 گروهی  یادگيري .4

  به   یادگیرندگان.  کند  نمی  مدیریت  خاصی   فرد  را  جریان  کل  که  تفاوت   این  با   است  مجازی  کالس   مشابه   یادگیری  نوع  این

 یادگیری   نوع  این  نیاز  مورد  عناصر.  پردازند  می  یادگیری  به  هم  با  و  کنند  دیدارمی  باهم  مختلف  مکانهای  از  اما  همزمان  صورت

  آید،   وجود  به  باید   ای  بسیارگسترده  سطح  در  ارتباط  گروهی،   یادگیری  برای.  بود  مجازی  درکالس  که  است  مواردی  همان  مشابه

 .  بپردازد اطالعات تبادل به  گروه افراد سایر با  باید  یادگیرنده هر زیرا

  به   اقدام  زمان   هر  و   جا  هر  از  بتوانند  باید   یادگیرندگان  یعنی .  دهد  ارتقا  را  آموزش  کیفیت  باید  الکترونیکی  آموزشی  محیط

  رشد   باعث   فراگیری،  سرعت  بر  گذاشتن  تاثیر   و   آموزشی  محتوای  با   یادگیرنده   تعامل   که  است  این  دیگر   مساله.  کنند  فراگیری

  می   او  های   انگیزه  افزایش  باعث  که  کند   می   هماهنگ  خود  فردی  تقاضاهای   با   را  یادگیری  جریان  یادگیرنده،.  شود  می   یادگیرنده

  های   دوره   کند،  بازبینی  و  تولید   را  ها  ابرداده  و  آموزشی  محتوای  بتواند  باید  اطالعاتی  فناوری  بر  مبتنی  آموزشی  نظام  یک  .شود

 نفش   عنوان  به  و  نماید  تولید  بازیابی  وکارهای  ساز  طریق  از  را   آموزشی  دوره  مختلف  قسمتهای  کند،  کنترل  و  ارائه  را  آموزشی

 . گرداند  فراهم را آن با  یادگیرندگان  مشاوره زمینه و  کند انتخاب را آموزشی منابع   کتابخانه،

 مورد  منابع از ای مجموعه به شبکه؛ بر مبتنی یادگیری محیط خصوص به و الکترونیکی یادگیری محیط در ما ترتیب این به

 یادگیری  مدیریت   کار  که یاددهنده یک  و ارتباطی  ابزارهای باشند؛ شده گردآوری و  انتخاب منابع  این که جایی  یادگیرندگان؛ نیاز

 (. 1400رادمان، ) نیازمندیم بگیرد برعهده را

 

 : است  شده  تغييرات  این  دچار  اي شبکه  یادگيري  هاي  محيط  در  معلمان  نقش

 . پردازند  می منابع مدیریت و یادگیرندگان  راهنمایی به اطالعات ارائه و سخنرانی جای به معلمان -

 . کنند  می هدایت پاسخ یافتن برای را یادگیرندگان  دهند پاسخ  سؤاالت به که آن جای به معلمان -

 .پردازند  می آموزان دانش برای یادگیری تجارب طراحی به کنند تهیه را محتوا صرفا   که آن جای به معلمان -

 خود  که   کنند   می  تشویق  را  یادگیرندگان   و   بینند می تدارک  آموزان  دانش   برای  را   کار  چارچوب  و   اصلی   ساختار   معلمان -

 .کنند کنترل را یادگیری فرآیند

 . کنند می  تأکید  ها دیدگاه  مهمترین بر  و دهند  می ارائه را موضوع یک متفاوت  های  اندازه چشم معلمان -

 . کنند  می رهبری را آموزش و همکاری  یکدیگر  با  گروهی  صورت به کنند، تدریس تنهایی   به که آن جای به معلمان -
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 . دهند  می  انجام را کار این آموزان دانش  مشارکت با   باشند داشته کنترل تدریس محیط  بر شخصا  آنکه جای به معلمان -

 . دهند می نشان بیشتری حساسیت آموزان دانش یادگیری های سبک به معلمان -

 

 :است شده  تغييرات  این   دستخوش  الکترونيکی  یادگيري   هاي  محيط  در  آموزان  دانش   نقش

 . پردازند می  دانش  ساخت به  و اند فعال  و باشند   دانش پذیرای و منفعل که آن جای به آموزان دانش -

 . پردازند  می  پیچیده های مسئله حل به حقایق و اطالعات کردن حفظ جای به آموزان دانش -

 .کنند می  مالحظه گوناگون  اندازهای چشم  از را موضوعات آموزان دانش -

 . پردازند  می وجو جست به مناسب های  پاسخ یافتن برای و کنند  می  بررسی را خود سؤاالت آموزان دانش -

  کنترل   و  هدایت  مسئولیت  مشارکتی  های  فعالیت  دادن  انجام  با  و   کنند  می  کار  یکدیگر  با  گروهی  صورت  به  آموزان  دانش -

 . شوند می  دار عهده  را خود یادگیری

 .است ارتباط در آنان ای حرفه زندگی با که دهند   انجام هایی   فعالیت  کوشند می آموزان دانش -

 . کنند تنظیم را یادگیری سرعت زمان خودشان و باشند خودانگیخته و خودکار  مستقل، کوشند می آموزان دانش -

 . گیرند کار به را خود دانش کوشند  می  بیندیشند، امتحان گذراندن به که آن جای به آموزان دانش -

 یادگیری  اساس  این  بر  کوشند  می   و   پردازند  می  خود  برای  مناسب  یادگیری  راهبردهای  وجوی  جست  به  آموزان  دانش -

 .کنند بهینه را خود

 

 اهداف و فرضيه هاي تحقيق 
 شهرستان «  (ابتدایی  پایه)  آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت  در  اطالعات  وریافن  نقش»  بررسی  پژوهش  این  انجام  از  هدف 

 .است ساوجبالغ
 رضیه اصلی این پژوهش:   ف

 است.  تأثیرگذار( ابتدایی پایه) آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر  زیادی حد تا نوین فناوری هایاستفاده از  -

 فرعی:  فرضیات

بنظر می رسد در سیستم آموزش و پرورش کشور، فن آوریهای نوین به عنوان وسایل کمک آموزشی کمتر مورد استفاده  -

 قرار گرفته اند. 

 بنظر می رسد میزان استفاده دانش آموزان از فن آوریهای نوین به عنوان وسایل کمک آموزشی در حد پایین می باشد.  -

دانش آموزان )گروه آزمایش و گروه کنترل( تفاوت معنی داری   ارزشیابی بین استفاده از فن آوریهای نوین و میانگین   -

 وجود دارد.

ظ سخت افزار و چه از لحاظ آموزش و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان و  بستر سازی الزم چه از لحا  بنظر می رسد -

 خانواده ها و معلمان صورت نگرفته است.

بنظر می رسد معلمان و برنامه ریزان آموزش و پرورش تا حد کمی با فن آوریهای نوین به عنوان ابزار کمک آموزشی   -

 آشنایی دارند. 

 

 نوع تحقيق  
پژوهش حاضر از   .(1400ماهیت و روش تقسیم بندی می شود )حافظ نیا،    براساس دو مبنا یعنی هدف وتحقیقات علمی  

   .نظر نوع و هدف کاربردی در آموزش و پرورش می باشد

د و رابطه ای منطقی بین کار پژوهش و  رمنظور از پژوهش کاربردی روشی است که برای مسئله ای اجتماعی انجام می پذی

 (1390می گیرد )ساروخانی، اربرد دستاوردها نیز قرار ندیشه که و در نتیجه محقق در اجامعه پدید آمد
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 روش تحقيق 

روش تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی، در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شود.  

کاربردها، مزایا و معایب خاص خود را دارند و پژوهشگر  ها در برگیرنده روشهای مختلفی هستند که    هر کدام از این دسته بندی

باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده است )خاکی،  

1390) 

این نوع پژوهش توصیف پیمایشی استفاده می شود زیرا هدف از انجام    -در پژوهش حاضر دو روش اسنادی )کتابخانه ای(  

عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت با یک موضع است در این تحقیق پژوهشگر سعی می نماید آنچه را که هست بدون  

تصرف و استنتاج ذهنی گزارش دهد. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود در بررسی می کند و به   هیچگونه دخالت یا دخل و 

ند تا  وضعیت می پردازد هدف نهایی از پژوهش فوق جنبه کاربردی آن است چرا که محقق تالش می کنظامدار    توصیف منظم و 

فلذا از آنجایی که  ن به اهداف تحقق دسترسی پیدا کند.  رها و نتایج مناسب کاربردی جهت رسیداکبا توسل به داده ها به راه

 ساوجبالغ فت تحصیلی دانش آموزان )پایه ابتدایی( شهرستان  وری اطالعات در پیشرضر قصد دارد تا به بررسی نقش فناتحقیق حا

وری اطالعات در امر موده و جهت استفاده بهینه از فنابنابراین قصد دارد عوامل موثر را در بررسی موضوع فوق بررسی نبپردازد  

ماهیت پژوهش این    به  با توجه  توضیح و یق نماید و با این  مسئوالن آموزش و پرورش ارائه طر  کمک آموزشی، به برنامه ریزان و 

 پژوهش های پیمایشی جای می گیرد.ء تحقیق جز

 

 جامعه آماري 

می  الغ تشکیل  ساوجبدخترانه و پسرانه آموزش و پرورش  ابتدایی  جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان و معلمان مدارس  

نفر در مدارس غیر دولتی در   2523نفر آن در مدارس دولتی و   29491هزار و چهارده نفر می باشند که تعداد 32دهد که جمعا 

نفر آموزگار در بخش   955مدرسه غیر دولتی می باشد مشغول به تحصیل می باشند و  24مدرسه دولتی و  114مدرسه که  138

  32014کالس درس به آموزش    1125تی مشغول به کار می باشند که در مجموع در  آموزگار در بخش غیر دول  170دولتی و  

 دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان پرداخته اند.

 

 نمونه و روش نمونه گيري
 از  که  باشد  می   نفر  380  ساوجبالغ  منطقه  نفری  32014  آموزی  دانش  جامعه  برای  کوکران  فرمول  از  استفاده   با  نمونه  حجم

  - صادفی  تنمونه گیری در این پژوهش بصورت    روش  .است  گردیده  انتخاب  باال  آموزی  دانش  جمعیت  با  دخترانه  و  پسرانه  مدارس

مدرسه از آموزش و   شهر و تعداد کالسهای هر  ابتداییلیست کلیه مدارس    ،برای سهولت در جمع آوری اطالعات  طبقه ای است.

معلم  و  به تفکیک جنسیت و دانش آموز    ابتدایی پرورش منطقه دریافت و گزینش تصادفی در مورد آنها بعمل آمد. تعداد مدارس  

 آمده است.  1و کالس در جدول 

 معلم و کالس  و  به تفکيک جنسيت و دانش آموز  ابتداییتعداد مدارس  -  1جدول 

 

 

  

 

 

 

طور تصادفی از بین مدارسی که دارای تعداد دانش آموز  بمدرسه دخترانه    51مدرسه پسرانه و    54در این پژوهش از میان  

 پایه تحصیلی را داشتند بطور تصادفی انتخاب شدند.  6که رسه یکی پسرانه و دیگری دخترانه بیشتری بودند دو مد

 مدرسه کالس معلم  دانش آموز گروه مدرسه

 51 462 462 13386 دخترانه 

 54 488 488 14257 پسرانه 

 33 175 175 4371 مختلط روستایی

 138 1125 1125 32014 جمع 
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 اطالعات آوري جمع روشهاي و ابزار
 ابزار و روشهای جمع آوری اطالعات در این پژوهش به دو طریق زیر صورت گرفته است: 

برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث نظری تحقیق، جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و بررسی اسنادی اقدام   -1

گردید. بدین صورت که با مطالعه متون، مقاالت، کتب و منابع مربوط به عنوان تحقیق، اطالعات مورد نیاز با استفاده از 

 . روش فیش برداری جمع آوری گردید  

ی اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تست پیشرفت تحصیلی استاندارد متناسب با مقطع تحصیلی برای جمع آور  -2

 استفاده شده است. 

 

 تحصيلی پيشرفت پرسشنامه  پایایی  و  روایی 
 آن   از  روایی   اهمیت.  کند  گیری  اندازه  را  موردنظر  ویژگی  و  خصیصه  بتواند  گیری  اندازه  وسیله  که  است  آن  روایی  از  مقصود

(.  1401 دیگران، و  سرمد)سازد  ناروا و ارزش بی را علمی پژوهش هر  تواند می   ناکافی  و نامناسب های گیری اندازه که است جهت

 جمله  از  متخصصین  نظر  از  آن  طی  و  استفاده   تحصیلی  پیشرفت   پرسشنامه  روایی  تعیین  برای  محتوایی  روایی  و  و  صوری  روایی  از

 .است شده گرفته  بهره پژوهش این زمینه  این در متخصصین  و اساتید

  نتایج .  بدهیم  افراد  از  واحدی  گروه  به  و   بار  چندین  کوتاه   زمانی   فاصله  یک   در  را  گیری  اندازه  ابزار  که  است  آن  پایایی   از  مقصود

  صفر بین معموال  آن اندازه. کنیم  می استفاده  پایایی ضریب نام  به شاخصی از پایایی گیری اندازه برای.  باشد   هم  به نزدیک حاصله

(.  1401  دیگران،  و  سرمد)است  کامل  پایایی  معرف   یک  پایایی   ضریب  و   پایایی  عدم  معرف  صفر  پایایی  ضریب.  کند  می   تغییر  یک  تا

  داده   از  استفاده  با   سپس  و   کرد   انتخاب  اولیه  نمونه  یک   ،(1392)  محسنی  تحصیلی،   پیشرفت  پرسشنامه  پایایی  تعیین  منظور  به

 از .  شد  محاسبه  کرونباخ  الفای  ضریب  میزان  اس  اس  پی  اس  آماری  افزار  نرم  کمک  به  و  ها  پرسشنامه  این  از  آمده  دست  به  های

  بزرگتر   و   آمد   بدست  76/0  برابرspss.ver.20   افزار  نرم  در   دانش  مدیریت  متغیر  برای  کرونباخ   آلفای  آمده   بدست   مقدار  که  آنجایی

 .شود می   تایید پرسشنامه  پایای باشد،  می 7/0 مقدار از

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها 
محقق داده های به دست آمده را پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق تست مورد استفاده با استفاده از 

تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این راستا جهت تجزیه وتحلیل اطالعات به روش زیر اقدام   دمور  spss.ver.20نرم افزار آماری  

 گردید: 

 جدول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی پاسخگویان   -

 آزمودنی ها   ارزشیابیجداول توزیع فراوانی برای  -

 نباخ برای بررسی پایایی تست تحقیق ضریب آلفای کرو -

 پارامتری( جهت بررسی رابطه بین فرضیات تحقیق مستقل )برای دو گروه  tآزمون  -

  می  استفاده  جامعه  یک  از  میانگین  دو  بررسی  برای  آزمون  ایناستفاده شده است ؛    ای  نمونه  جفت  t  آزموندر این پژوهش از  

هر درس در هر پایه در     نمرات  میانگین  مقایسه  ای  نمونه  جفت  آزمون  رد.  گویند  می  زوجی  t  یا  ای  نمونه  جفت  t  آن  به  که  شود

ارزشیابی ترم اول با  میانگین نمرات همان درس در همان پایه در پایان ترم دوم مورد مقایسه قرار گرفت . در ترم اول معلمین هر  

ه  پایه  به روش سنتی  به آموزش مشغول بودند در ترم دوم با تجهیز مدرسه به امکانات و هوشمند سازی کالس ها و دسترسی ب

ی کالس و آموزش دانش آموزان پرداختند و تمهیدات الزم  رامکانات چند رسانه ای  و دیدن آموزش در این خصوص اقدام به برگزا

 مقایسه  هم   با  آزمون  دو  این  میانگین   ای  نمونه  جفت   تست  t  در  و نیز در خصوص دسترسی دانش آموزان در این راستا فراهم گردید  

بودند  با اختالف میانگین ارزشیابی در  آموزش دیده  در ترم اول  که به روش سنتی  هرپایه   نگین  در این پژوهش اختالف میا .شد  

. از آنجایی که در دوره ابتدایی  شددو ترم تحصیلی بررسی    طی  بودندکه با استفاده از فناوری های نوین آموزش دیده    ترم دوم  

برای مقایسه نمرات کمی صورت   tارزشیابی دانش آموزان بصورت کیفی و توصیفی  در دروس مختلف صورت می گیرد و آزمون  
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و بدین منظور   به معیار عددی تبدیل شدند نیاز به تالش  ؛ قابل قبول؛  ؛ خوبخیلی خوب:  می گیرد بازه های ارزشیابی توصیفی

ر تحقیق فوق برای بررسی  دترم برای هر درس گرفته شد و با مالک نمره دهی تصحیح گردید.  هر  ن مداد کاغذی در پایان  آزمو

که روایی آن قبال  در پژوهش    شده است؛استفاده  تحت عنوان ارزشیابی مداد کاغذی    ی از تست پیشرفت تحصیلی استاندارد  روای

  های مشابه مورد سنجش قرار گرفته است.

 

 تجزیه و تحليل داده ها  

 توزیع فراوانی جنسيت افراد  - 2جدول شماره  

 درصد فراوانی جنسیت 

 55 209 پسر

 45 171 دختر 

 100 380 جمع 

 

 . باشند  می دختر آموزان دانش نیز درصد 8/44 و پسر آموزان دانش نمونه افراد از درصد 2/55، 2طبق جدول شماره 

 توزیع فراوانی شغل پدر دانش آموزان   - 3جدول شماره  

 درصد فراوانی نوع شغل پدر 

 64/2 10 فرهنگی 

 38/22 85 آزاد 

 95/3 15 نظامی 

 4/43 165 کارگر

 47/14 55 کارمند 

 16/13 50 سایر

 100 380 جمع 

 

درصد از دانش آموزان شغل پدرشان فرهنگی و    64/2وضعیت شغل دانش آموزان نشان داده شده است.    3شماره  در جدول  

 درصد نیز نظامی بود. 95/3درصد آزاد و  38/22درصد کارگر، 43 /4. شغل پدر درصد کارمند بود 47/14

 توزیع فراوانی شغل مادر دانش آموزان  -4جدول شماره 

 درصد فراوانی نوع شغل مادر 

 2/59 225 خانه دار

 8/19 75 کارگر

 9/3 15 کارمند 

 1/2 8 فرهنگی 

 8/11 45 آزاد 

 2/3 12 سایر

 100 380 جمع 
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کارگر  درصد نیز    8/19درصد( خانه دار و    2/59مشخص است مادر بیش از نیمی از دانش آموزان )  4همانطور که در جدول  

           مشغول می باشند.؛ درصد به سایر مشاغل  2/3درصد کار آزاد دارند و حدود  8/11

 توزیع فراوانی ميزان تحصيالت پدر  دانش آموزان -5جدول شماره 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت پدر

 6/6 25 بیسواد 

 4/18 70 ابتدایی

 7/19 75 راهنمایی

 46 175 دیپلم 

 2/3 12 فوق دیپلم 

 1/6 23 لیسانس و باالتر

 100 380 جمع 

 

 7/19درصد دارای تحصیالت دیپلم و سطح تحصیالت    46بررسی وضعیت تحصیالت پدر دانش آموزان حاکی از آن است که  

 درصد دارای تحصیالت عالیه بودند.  1/6درصد نیز راهنمایی بود. همچنین 

 دانش آموزان ر تحصيالت مادتوزیع فراوانی ميزان  -6جدول شماره 

 درصد فراوانی میزان تحصیالت مادر

 9/7 30 بیسواد 

 25 95 ابتدایی

 5/39 150 راهنمایی

 25 95 دیپلم 

 5/0 2 فوق دیپلم 

 1/2 8 لیسانس و باالتر

 100 380 جمع 

 

از  25دانش آموزان دیپلم،  مادران    از    درصد25،    6طبق جدول شماره   درصد    5/39،  ابتدایی  دارای تحصیالت آنان  درصد 

 درصد هم دارای تحصیالت عالیه بودند.  1/2بود و همچنین  بیسواددرصد نیز  9/7راهنمایی و 

 

  یافته ها
استفاده شد. تمامی فرضیات پژوهش مورد    ای  نمونه  جفت  t  آزموندر این پژوهش از  برای آزمون فرضیات با توجه به اینکه  

فن  وسایل و ابزار  استفاده از  فنون و روشها و    استفاده از    بعد ازمشخص شد که میانگین دروس دانش آموزان    تایید قرار گرفت و 

شیوه سنتی بود. نتایج فرضیات به تفکیک به قرار   همان دانش آموزان هنگام آموزش بهآوری اطالعات بیشتر از میانگین دروس  

 ذیل می باشد: 

فن آوری فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار    استفاده از    بعد از  م )نوبت دوم( دانش آموزانمیانگین درس علو -

در   87/18).  ودشیوه سنتی ب  همان دانش آموزان هنگام آموزش بهمیانگین دروس  به طور معنی داری بیشتر از  اطالعات  

 (. 35/16مقابل 
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فن آوری  فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار    استفاده از    بعد از  دانش آموزانرس ریاضی )نوبت دوم(  میانگین د -

در   75/18. )شیوه سنتی بود  همان دانش آموزان هنگام آموزش بهاطالعات به طور معنی داری بیشتر از میانگین دروس  

 (. 25/17مقابل 

فن آوری  فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار    استفاده از    بعد از  دانش آموزانمیانگین درس دیکته )نوبت دوم(   -

در   78/18. )شیوه سنتی بود  همان دانش آموزان هنگام آموزش بهاطالعات به طور معنی داری بیشتر از میانگین دروس  

 (. 85/15مقابل 

فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار   استفاده از    بعد از  دانش آموزانبنویسیم )نوبت دوم(    -میانگین درس فارسی   -

.  شیوه سنتی بود  همان دانش آموزان هنگام آموزش بهفن آوری اطالعات به طور معنی داری بیشتر از میانگین دروس  

 (. 35/17در مقابل  89/18)

فن  فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار    استفاده از    بعد از  دانش آموزانیم )نوبت دوم(  بخوان  -میانگین درس فارسی  -

از میانگین دروس   بیشتر  بهآوری اطالعات به طور معنی داری  آموزان هنگام آموزش  بود  همان دانش  .  شیوه سنتی 

 (.45/17در مقابل  86/19)

 فن آوری اطالعات ی توان نتیجه گرفت که استفاده از فنون و روشها و استفاده از وسایل و ابزار  با توجه به نتایج فرضیات فوق م

 این دانش آموزان می گردد. ارزشیابی تحصیلی  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و باعث باال رفتن میانگین  

ادگیری الکترونیکی است. در چنین شرایطی با گسترش فناوری  ی به منابع متعدد و متنوع از امتیازات یسدسترو در نهایت  

گردد. دنیای اینترنت  مراکز آموزشی و علمی دنیا فراهم  اطالعات، امکان دسترسی به منابع و متون سایر کشورها، کتابخانه ها و

 و حل مشکالت الینحل و دیرینه آموزش و فرصت های جدید یادگیری است.اها دنیای تحقق روی

 

   بحث 
  یاددهی  فرایند  در  آموزشی  تکنولوژی  کارگیری  به  موانع  بررسی  هدف   با،  1400در سال  طلب  رزم  و  کیا  معینی  توسط  یپژوهش

  آماری  جامعه.  باشد  می  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  به  پژوهش.  است  شده  انجام  سرعین  شهرستان  معلمان  دیدگاه   از  یادگیری  –

  1399-1400  تحصیلی  سال  در  که  باشد   می  سرعین  شهرستان  روستایی   و  شهری  ابتدایی  مدیران  و   معلمان  کلیه  شامل   پژوهش 

  براساس  مدیر  و   معلم   نفر  105  بین   از  و   شد   انجام   منظم تصادفی   گیری  نمونه  براساس  گیری  نمونه  روش.  بودند  تدریس   به  مشغول

  نتایج .  شد  توزیع  شاد  مجازی  فضای  در  دیجیتال  صورت  به  پرسشنامه  لینک  و  شده  انتخاب  نمونه  عنوان  به  نفر  86  مورگان  جدول

  رابطه   مدارس  در  آموزشی  تکنولوژی   گیری  کار  به  عدم  و  انسانی  نیروی  ضعف  و  کمبود  بین  که  دهد  می  نشان  تحلیل  از  حاصل

 آموزش   حین  در  آموزشی  تکنولوژی  کارگیری  به  عدم  و  مدارس  در  درسی  ریزی  برنامه  چگونگی  بین.  دارد  وجود  داری  معنی  و  مثبت

  تدریس  فرایند  در تکنولوژی از گیری  بهره  عدم  و  مدرسه مادی  منابع و  امکانات  کمبود  بین. دارد وجود  داری معنی   و مثبت رابطه

 تکنولوژی  از  گیری  بهره   عدم  و  آموزشی  تکنولوژی  به  نسبت  معلمان   منفی   نگرش  بین .  دارد  وجود  داری  معنی   و  مثبت  رابطه

به    عدم   و  معلمان   عملکرد   ارزشیابی   نحوه  بین  و  دارد  وجود  داری  معنی  و  مثبت  رابطه  یادگیری  و   یاددهی   فرایند  در  آموزشی

 .دارد وجود داری معنی رابطه یادگیری  و یاددهی  فرایند در آموزشی تکنولوژی کارگیری

انجام   متوسطه  دبیران  تدریس  بهبود  در  اطالعات  فناوری  نقش  بررسیبا  هدف    1400در سال    خرد    نعیمیای توسط    مقاله

 ابزاری  عنوان  به  آن  از  استفاده  «زندگی  مختلف  ابعاد  در  آن  نفوذ  و  اطالعاتی  مدرن  هایفناوری  و   نوین  هایتکنولوژی   ظهور  با.  شد

  آماده   و  و  آموزش  لزوم  یادگیری  - یاددهی  فرایند  در  معلم   کلیدی  نقش .  است  ناپذیر  اجتناب  دروس  تمام  در  یادگیری  تسهیل  برای

 را   تدریس   امر  در  آن  کارگیری  به  و  کارآمد   ابزار  شناسایی   و  سنجش  ،موجود  هایتکنولوژی   تنوع  با  مواجهه  جهت  معلمان  سازی

 کارگیری   به  را  آموزشی  فناوری  توانمی  بنابراین.  بود  خواهد  فراوان  هایپیچیدگی  دارای  خود  امر  این  که.  سازدمی  انکار  غیرقابل

 تعلیم  جهت  شدن  آماده  برای.  کرد  تلقی  آموزش  عملکرد  بهبود  جهت  فناورانه  فرایندهای  و  منابع  مدیریت  و  خلق  جهت  فناوری

 شناخت  و  تعمیم  با  بتوانند  تا,  باشند  داشته  درسی  کتب  مطالب  و  مضامین  به  نسبت  ایگسترده   عمیق  درک  باید  خود  «معلمان

  تکنولوژی   با   همراه  تعلیم   عبارتی  به.  یابند  دست  تکنولوژی  همراه  به  آموزش  معنی  به  که  آنچه  به  تکنولوژی  آموزشی  کاربرد  و  محتوا
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  که  باشد  باره  این  در  تعمق  حال  در  همزمان  طور  به  باید   کندمی  فکر  خاص  مفاهیم  درباره  معلم  که  مادامی   که  است  معنی  این  به

  پژوهش   این  در   کند  بیان  تکنولوژی  ابزار  از  استفاده   با  آموزانش  دانش  برای  فهمی  قابل  شکل  به  را  درسی  مفاهیم  تواندمی  چطور

  مهم   این  بهتر  هرچی  تحقق  جهت  در   را  معلمان  نقش  آموزش  در  تکنولوژی  از  استفاده   دستاوردهای  برشمردن  با   است  شده  سعی

 . نمایند بررسی

 شیمی  یادگیری  در  آموزشی  تکنولوژی  و  اطّالعات   فنّاوری  از  استفاده  عنوان  تحت  پژوهشی  1399  سال   در  خدایی   و  احمدی

 از استفاده  بنابراین. شودمی احساس پیش   از بیش  دور  راه از آموزش به  نیاز  کرونا مانند  حسّاسی  های بیماری عصر  در: دادند انجام

 درس   برای  ویژه   به .  است  مطالعاتی  دروس  یادگیری  و   تدریس  برای  مستحکم  مکمّلی   و   نوینروشی  ارتباطات  و   اطّالعات   فنّاوری

( الکترونیکی)  مجازی  آموزش.  باشدمی  دشوار  مفاهیم   درک  جهت  در  بزرگ  گامی  متنوّع  هایافزار نرم   از  گیریبهره  که  شیمی  انتزاعی

  هدف   با  مقاله  این  در.  کند می  فراهم  را  جهان  آموزش  یعرصه   در  آموزشی  نوین  اصول  با  مطابق  شیمی  یادگیری  هایروش   ترینبروز

  همراه  به شیمی  درس در  آموزشی افزارهاینرم معرفی   و  الکترونیکی آموزش و  ارتباطات و  اطّالعات  فنّاوری به  مربوط مطالب  مرور

  از  هایی   نمونه آوردن  با   و   است  شده   انجام  پژوهش   نتایج   و  پیشینه  ادبیات،   مضمون  تحلیل  روش با  که  ها آن  معایب   و   اهداف   و   مزایا

  اطّالعاتی   هایپایگاه  در  جستجو  مطالعه،  مورد  روش.  شد  پرداخت  شیمی  آموزش  در  هاآن  آموزشی  کاربردهای  به  پژوهشی  آثار

 بهبود   برای  پیشنهادهایی  ارائه  به  نیز  پایان  در  و  باشدمی  شیمی  آموزش  با  مرتبط  های  نامه  پایان  و  کتب  مقاالت،  بررسی  و  فارسی

 .است شده پرداخته الکترونیکی آموزش

 گرافیکی   طراحی  یادگیری  نتایج   بر   آنالین  یادگیری  تأثیرپژوهشی تحت عنوان    2022در سال    کانگ و همکارانش   میونگ

  جدید   هایمدل  و  هاروش  و  شودمی  دیده  سریع  بسیار  آموزش  حوزه  در  فناوری  توسعهانجام دادند.  هنرستان    در   آموزان  دانش

  دنیای  در رقابت  توانایی  و کیفیت  با  انسانی نیروی تولید در آموزش دنیای در رقابت برای که است کرده تولید را بسیاری یادگیری

  به   دولت،  گرفت،  قرار COVID-19  گیری  همه  تاثیر  تحت  جهان  که  آنجایی  از  حال،  این  با  کار.  شودمی  استفاده  جهان  یا  صنعتی

-COVID  گسترش  زنجیره  شکستن  هدف  با   آنالین  یادگیری  های  روش  از  ای  مدرسه  هر  که  کرد  پیشنهاد  آموزش،  زمینه  در  ویژه

 طراحی   موضوعات  در  آموزاندانش  یادگیری  نتایج  بر  آنالین  یادگیری  آیا   ببینیم  که  است  این  تحقیق  این  از  هدف . کند   استفاده  19

 محور  پروژه   یادگیری  مدل   با   آنالین   یادگیری  روش  که   داد  نشان  نتایج .  خیر  یا  دارد  تأثیر  SMK Eklesia Jailolo  در  گرافیک

(PjBL )است( سخنرانی) متعارف  یادگیری مدل با  آنالین یادگیری از باالتر (Mewengkang etal, 2022). 

انجام دادند که دربرگیرنده    آموزش  در  مدرن  تکنولوژی  تاثیر مطالعه ای تحت عنوان:    2018در سال  راجا و ناگاسوبرامانی  

  ها   تمدن  مادر  این.  باشد  خداوند  موهبت  بزرگترین  شاید   زندگی  هدیه  از  بعد .  است  خداوند  هدیه  فناوریمطالب فوق می باشد.  

 شک   بدون  است  گذاشته  تأثیر  زندگی  مختلف  های  جنبه  بر.  است   داده  تغییر  را  ما  زندگی  روش  فناوری  مطمئنا   علوم  و  هنر  .است

 همچنین  تکنولوژی  لطف  به  خودکارکرد،   توان  می   را  دستی   کار  چندین.  کند  می  ایفا   زندگی   از  ای  حوزه  هر  در  مهمی   نقش   فناوری

 تغییر   زندگی  فناوری،  از  استفاده  لطف  به.  داد  انجام  بیشتر  بازدهی  و  سهولت  با  توان  می  را  حیاتی  و  پیچیده  فرآیندهای  از  بسیاری

 نمی  را  مدارس  در  فناوری  اهمیت .  است  کرده  ایجاد  آموزش  عرصه   در  تحولی  فناوری  .است  کرده  تغییر  شدن  بهتر  برای  و  کرده

  شده   تر  آسان  آموزان  دانش   برای  آن  کسب  و   معلمان  برای  دانش  انتقال  آموزش،  در  رایانه  ظهور  با   حقیقت،  در .  گرفت   نادیده   توان

 Raja &  Nagasubramani, 2018)  شود  تر  بخش  لذت  یادگیری  و  آموزش  فرآیند  که  است  شده   باعث  فناوری  از  استفاده.است

)  . 
 

 نتيجه گيري
در آموزش این امکان را فراهم می کند که یادگیری نه فقط با حس شنوایی بلکه حواس بینایی    فناوریاستفاده از  قابلیت  

داخله ه از ابزارها و وسائل صوتی و تصویری در فرآیند یاددهی و یادگیری مدانسان را به شکل گسترده و همه جانبه ای با استفا

ل چند رسانه  درصد افزایش می یابد. وسای  75تا    دهد که میزان یادگیری از طریق سمعی و بصری  دهند. مطالعات نیز نشان می

ای ضمن تعمیق بخشیدن به امر یادگیری، انگیزه و عالقه و میل رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش می دهد و به دلیل  

ند به عالوه امکانی را فراهم خواهد ساخت که بسیاری از این  می کتر  تنوع و جاذبه خاصی که به همراه دارد آموزش را لذت بخش  
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امکانات و وسایل که هم اینک در مدارس و مراکز آموزشی کمتر مورد بهره برداری قرار می گیرند به صورت مستمر و موثر در امر 

آموزش است. از کارکرد موثر و    ندکراطالعات در آموزش کاربردی    از دیگر فوائد به کارگیری فناوری  آموزش به کار گرفته شوند.

یادگیری و چه در مراحل یادگیری    –ی در آموزش، عملی نمودن بسیاری از مفاهیم چه در فرایند یاددهی  رکارآمد توسعه و فناو

می باشد. از دیگر دستاوردهای فناوری اطالعات در آموزش، تحقق آموزش مادام العمر می باشد یعنی آموزش بدون محدودیت  

 ساعته در هفت روز هفته.  24مکان و به عبارتی آموزش  زمان و

 

 راهکارها و  ها و توصيهها  محدودیت

   هامحدودیت  

 افزایش هزینه های اولیه نسبتا  باال   -1

 محدودیت دسترسی همگان، اعم از دانش آموزان و دانشجویان در بهره برداری و دسترسی به رایانه و خدمات جانبی آن   -2

 محدودیت اعمال مدیریت و نظارت بر منابع آموزشی و هدایت نظام یافته آن ها   -3

 محروم ماندن فراگیران در بهره مندی از روابط اخالقی و تربیتی بین معلمان و دانش آموزان و استادن و دانشجویان   -4

 کم بودن پهنای ماند در ارسال چند رسانه مطالب آموزشی  -5

 

 : راهکارها  و  ها  توصيه

 .  شد مایوس  ناموفق و ضعیف نتایج از راه آغازین مراحل  در نباید -1

 صورت   این   غیر  در  که.  شود  لحاظ  مدارس  در   آنها  از  مراقبت  و   نگهداری  پشتوانه  و   اقدامات  باید   افزار  سخت  تهیه  از  پس  -2

 .  شد خواهند  دیجیتالی عظیم گورستان مدارس

 راه   پیگیری  و  راهبردی  های   برنامه  طراحی  مناسب  افزارهاینرم   تهیه  مسئول  اجرایی  مدیران  افزار  سخت  تهیه  از  پس   -3

 .  باشند می  مدارس سایت اندازی

 .  ها  قدم   اولین در اصولی و بنیادی شیوه به معلمان توجیه و آموزش -4

 . طرح بقای تضمین جهت در مسئوالن مستمر پیگیری -5

  محروم  ها   رایانه  از  استفاده  در  را  آموزان  دانش  افزاری  سخت  های  هزینه  و  خرابی  مورد  در  نگرانی  علت  به  نباید   مدیران    -6

 .  داشت نخواهیم عایدی  هنگفت های هزینه صرف با  صورت این در که کنند

  ها  مهارت  یادگیری  و  باشند   همخوان  ها   رایانه  از  استفاده  با   که   باشد   طوری  ارزشیابی  و  اجرا  های   شیوه  و  درس  محتوای  -7

 .  باشد محسوس فراگیر،  زندگی و ارزشیابی در

 .  گیرد قرار  اولیه های اولویت در متخصص و مجرب افراد نظر زیر رایانه از استفاده آموزش باید  مدارس در -8

 .شوند تشویق الکترونیکی محتوای  و علم  تولید به  باید آموزان دانش  و دبیران -9
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 مراجع منابع و  
  بر   تأکید  با  شیمی   یادگیری  در  آموزشی  تکنولوژی  و  اطّالعات  فنّاوری  از  استفاده  ؛  علیرضا  خدایی،  یاور،  احمدی، [1]

 . 30  تا  5  صفحه   ،1399  زمستان  شیمی،  آموزش  در  پژوهش  شیمی،  پرکاربرد  افزارهای  نرم  و  هاوبگاه 

  36  صفحه  ، 45 شماره ، 1380 بهار رسانه، نشریه توسعه، برای ارتباطی ریزی برنامه و گذاری سیاست ناصر، باهنر، [2]

 45  تا

 . وهشتم  بیست  چاپ  سمت،  انتشارات  تهران،  انسانی،  علوم  در  تحقیق  روش  بر  ایمقدمه   ،1400  محمدرضا،  ،  نیاحافظ  [3]

 . نهم  چاپ  بازتاب،  انتشارات  نویسی،نامه پایان   به  رویکردی  با  تحقیق  روش  ،1390  غالمرضا،  خاکی، [4]

 . یکم  و  بیست  چاپ  تهران،  فیروزه،  انتشارات  جمعی،  ارتباطات  مبانی  ،1396  محمد،  سید  دادگران، [5]

  چاپ   تبریز،  قلم،   آزادی  انتشارات  آبریز،صبوری   علی  ویراستار  تربیت،  و  تعلیم   و  اطالعات   فناوری  ،1400  زهرا،  دانشور، [6]

 . اول

 . اول  چاپ  جالیز،  انتشارات  یادگیری، –  یاددهی  فرایند  در  اطالعات  فناوری  ،1400  افسانه،  رادمان، [7]

  علوم   پژوهشگاه  انتشارات  ،(2  جلد)  فنون  و   ها  بینش:  اجتماعی  علوم  در  تحقیق  های روش  ،1390  باقر،  ساروخانی، [8]

 .نهم   چاپ  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی

  تهران،   آگه،  انتشارات  رفتاری،  علوم  در  تحقیق  های  روش  ،1401  الهه؛  حجازی،  عباس،  بازرگان،  سرمد،  زهره،  سرمد، [9]
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