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مطلوبوموجودتيوضعيبررس،پژوهشنيا هدف :چكيده
 در يآموزش يوژتكنول رشتة ارشد يكارشناس يدرس ةبرنام فرآيند
 يابزارها و ها رسانه از استفاده س،يتدر هاي روش ةنيزم سه

 نيا روش .است يكيالكترون آموزش يراهبردها و يآموزش
 پژوهش اين آماري ةجامع و است يشيمايپ يفيتوص ،پژوهش

 تكنولوژي ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان شامل نفر ۲۹۰
 تهران معلم تربيت و طباطبايي عالمه اراك، هاي دانشگاه آموزشي

 ژيتكنولو رشتة كارشناسي مقطع آخر ترم دانشجويان همچنين و
 تربيت و طباطبايي عالمه اراك، اصفهان، هاي دانشگاه آموزشي

 تصادفي صورت به نمونه عنوان به نفر ۱۵۰آنها بين از .بودند معلم
 ،پژوهش اين اجراي براي .شد خابانت حجم با متناسب اي طبقه

 و موجود وضعيت بررسي عنوان با ساخته محقق پرسشنامه
 حيطه سه در آموزشي ژيتكنولو رشتة درسي ةبرنام مطلوب

 نوين راهبردهاي و ها رسانه و ابزارها تدريس، هاي روش(
 سئوال ۴۸ داراي )الكترونيكي آموزش فنون جمله از آموزشي

 وضعيت بخش دو در ليكرت اي رجهد پنج نوع از پاسخ بسته
 ضريب از استفاده با پرسشنامه پايايي .شد تهيه مطلوب و وجود
 با و spss با ها داده .گرديد برآورد درصد%۹۶ كرانباخ آلفاي
 روش در .ندشد تحليل استنباطي و توصيفي وشر دو از هاستفاد

 ،Tstd از استنباطي روش در و ها ميانگين محاسبه از توصيفي
 جينتا .شد استفاده توكي تعقيبي آزمون و راهه چند يانسوار

 رشتة ارشد كارشناسي درسي ةبرنام كه داد نشان پژوهش
 عمل فيضع نهزمي سه اين در كلي طور به آموزشي ژيتكنولو
 اين يدرس برنامة در تغيير و بهبود خواستار ياندانشجو و كند مي

 رشتة يدرس برنامة ،ها يافته اساس بر همچنين .هستند رشته
 راه از آموزش راهبردهاي از استفاده ةزمين در آموزشي ژيتكنولو
   .هاست زمينه ساير از تر ضعيف بسيار ،الكترونيكي آموزش و دور

  

Abstract: The aim of this study is 
investigating present and desirable 
situations of curriculum of instructional 
technology (M.A) from viewpoints of 
students in Isfahan, Arak, Allame 
Tabatabaee and  Tehran Tarbiat Moalem 
University.  The research questions are in 
three fields: collaborative teaching 
methods, technical equipment and new 
educational technology.   
The study uses a descriptive analytical 
method. The statistical population includes 
graduate bachelor students in their final 
term and postgraduate students of 
instructional technology in the university of 
instructional technology in Isfahan, Arak, 
Allame Tabatabaee and Tehran Tarbiat 
Moalem University. The sample of 
research includes 150 graduate and 
postgraduate students that were chosen by 
ranked random sampling. The measuring 
instrument was a researcher-made 
questionnaire, which involved 48 close-
ended questions in two sections of 
investigating present and desirable 
situations with consistent reliability of 
%96. SPSS was used for data analyzing. 
Data were analyzed by tstd and annova and 
tokey. The  findings indicate that the 
average of current situation of curriculum 
of instructional technology (M.A) is less 
than the medium level in three fields from 
the viewpoints of responders and in the 
desirable situation of curriculum of 
instructional technology (m.a) is more than 
the medium level in three fields from the 
viewpoint of responders. 
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  مقدمه
 استفاده ،)ديتول( هيته  ،يطراح عمل و نظر از ستا عبارت يآموزش يتكنولوژ

 مند هعالق مند نظام مجموعه اي يريادگي منابع و ها فرآيند يابيارزش و تيريمد ،)كاربرد (
 ؛دهد مي انجام شكل نيمؤثرتر به را يتئور اساس بر يريادگي كه هايي روش و فنون به
 دانش ةبدن عنوان به كه است شنهادهايييپ و اصول آن، بعد ترين عيوس در يتئور اما

 به را ما كه هستند هايي تيفعال و عملكردها از اي همجموع ها فرآيند .كنند مي عمل
 مواد ها، ستميس و كنند مي يبانيپشت را يريادگي منابع و رسانند مي يخاص جينتا

 يريادگي ياجرا هم ،يآموزش يتكنولوژ هدف .دارند بر در را ها طيمح و يآموزش
 و اصول ،يآموزش يتكنولوژ كه گفت توان مي .يريادگي بر ريتأث هم و است

 كار به يريادگي و آموزش فرآيند تيفيك يارتقا و ليتسه يبرا كه است ييراهبردها
 ،ها روش و ها رسانه تكنولوژي كتاب در )١٩٧٧( همكاران و براون جميز .رود مي

 ،را آموزشي تكنولوژي و دانند مي آنها كاربرد و ابزار از فراتر را آموزشي تكنولوژي
 جهت در عوامل اين ةمجموع كه دانند مي نسانيغيرا و انساني منابع از تركيبي

 :١٣٧٦ ،احديان از نقل به( شوند مي گرفته كار به پايدارتر و تر عميق ،ترمؤثر يادگيري
 اين به توجه .محصول نه است فرآيند آموزشي تكنولوژي كه داشت توجه بايد ).٣٦

 هاي يفنّاور اب مدرن آموزشي عمل و ها نظريه تلفيق و ادغام شامل آموزشي فرآيند
 3رابلير از نقل به )۱۹۹۴( 2مافولتو اعتقاد به ).1۱۹۹۰ستلر( است پيشرفته آموزشي نوين

 يك بلكه نيست ها ابزار و ها ماشين از مجموعه يك تكنولوژي ،نيز )۲۰۰۰( 4ادوارد و
 و ها فرآيند از تركيبي آموزشي تكنولوژي ،زمينه اين به توجه با .است عمل روش
 )۳۸ :۱۳۸۶( نژاد ماليي و جمعه امام .است آموزشي مسايل و نيازها به توجه با ابزارها

 قيتلف بر يمبتن يدرس برنامة مجدد يطراح در يدرس انريز برنامه كه اند هگفت
 كه باشند مهم سئوال نيا يپاسخگو ديبا يارتباط - ياطالعات نينو يها يفنّاور

 يدرس برنامة عناصر با را يتباطار -  ياطالعات نينو يها يفنّاور توان مي چگونه
 )١٣٨١( ستهاآر كرد؟ قيتلف )يابيارزش ،يريادگي - ياددهي يها روش ،محتوا ،هدف(

 و اورهد و آموزشي روش تنها ،درس كالس و سخنراني ديگر كه كند مي بيان
   .نيستند آموزشي كمك ابزار تنها شفاف هاي طلق

                                                                                                                                      
1. Settler 
2. Muffaletto 
3. Roblyer 
4. Edwards 



  
  
 

125  ...  درسي كارشناسي ارشدةبررسي وضعيت موجود و مطلوب برنام
 

 تصويب ١٣٥٣ سال در آموزشي يتكنولوژ ةرشت ارشد كارشناسي مقطع اندازي راه
 ،تربيتي علوم و معلم تربيت كارشناسي دوره دروس در سال اين از قبل گرچه .شد

 يا ،آموزشي مواد كاربرد و توليد ،آموزشي تكنولوژي مقدمات هاي عنوان با دروسي
 هيچ نمسئوال ولي ،بود شده گنجانده پرورش و آموزش در جمعي ارتباط وسايل نقش
   ).٢٢ :١٣٨٣ ،آبادي علي( بودند نكرده برخورد مسئله اين با جدي طور به گاه

 يفنّاور عصر با شدن همگام آموزش، شرفتيپ راه بهترين كه گفت توان مي
 انيب به .است ديجد يراهبردها و ها روش نيا از استفاده و ارتباطات و اطالعات

 عيسر راتييتغ انيجر در ديبا ها دانشگاه و ها دانشكده )٢٠٠٠( همكاران و آر ١ديويد
 كه رنديپذ مي ندهيفزا طور به انيدانشجو ،عالوه به ،بمانند اطالعات يتكنولوژ كاربرد

   .كند قيتلف يدرس برنامة با و ببرد كار به كالس در را يتكنولوژ دانشكده،
 و واجارگاه اعتقاد به .است فراگير و جامعه نيازهاي از اي هآين ،درسي هاي برنامه
 در عالي آموزش مؤسسات و دانشگاه در درسي هاي برنامه نيز )۳ :۱۳۸۶( شفيعي
 ساكتي و پارسا اعتقاد به .كنند مي ايفا را كليدي نقش مؤسسات اين شكست يا توفيق

   .است يادگيري براي طرحي يدرس برنامة ،)۱۴۸ :۱۳۸۴(
 )۱۳۸۲( بازرگان و مشايخ از نقل به هرمن و كافمن سازماني عنصر ۵ اساس بر اگر

 پيامد ،برونداد ،فرايند ،درونداد شامل يدرس برنامة ،كنيم توجه يدرس برنامة ساختار به
 ابزارهاي ،تدريس هاي روش ،شامل كه يندهاآفر بر ،پژوهش اين در .است محصول و

 به كه شد داده تشخيص ضرورت اين ،است آموزشي راهبردهاي و استفاده مورد
 يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع در حوزه سه اين به مربوط مسائل بررسي

 نيز مطلوب و موجود وضع .شود پرداخته آموزشي ژيتكنولو رشتة ارشد كارشناسي
 با آموزشي راهبردهاي و استفاده مورد ابزارهاي ،تدريس هاي روش ةحوز سه در

 و اساتيد نظر از استفاده و مختلف منابع در مطالعه با كه هايي شاخص از استفاده
 وضع( قسمتي دو اي هپرسشنام به ،آمد دست هب آموزشي ژيتكنولو رشتة متخصصان

 و شد تبديل كم خيلي تا زياد خيلي از درجه ۵ داراي )مطلوب وضع و موجود
 سه در موجود شرايط امتيازدهي به شده تعيين هاي شاخص اساس بر دانشجويان

 مطلوب وضع رد دارند انتظار كه آنچه و موجود وضع بررسي براي شده ذكر ةحوز
 :۱۳۸۸( خادمي و حقيقيپور از نقل به )۱۳۷۲( پور ميركمالي اعتقاد به .پرداختند باشد،
   .هستند عالي آموزش مؤسسات ارزيابي منبع بهترين آموختگان دانش نيز )۱۳۲

                                                                                                                                      
1. David, R 
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 اين يدرس برنامة ةزمين در اصالحات و كارراه ةاراي به بتوان شايد وسيله اين به
 موجود وضعيت بررسي ،حاضر پژوهش هدف ،شد بيان كه نهگو همان .پرداخت رشته

 از استفاده لحاظ از آموزشي تكنولوژي ارشد كارشناسي ةرشت يدرس برنامة مطلوب و
   .است آموزشي نوين راهبردهاي و انهفنّاور ابزارهاي ،مشاركتي تدريس هاي روش
  
  پژوهش تسئواال

 يتكنولوژ ةرشت ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا .1
  دارد؟ وجود تفاوت ،يمشاركت سيتدر هاي روش ةزمين در يآموزش
 يتكنولوژ ةرشت ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا .2
 ،وترهايكامپ ،هوشمند هاي تخته مانند( انهفنّاور يابزارها ةزمين در يآموزش

 دارد؟ وجود تفاوت ،) ...زرويژوااليو
 يتكنولوژ ةرشت ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا .3
 و يكيالكترون يريادگي جمله از( يآموزش ديجد يراهبردها ةزمين در يآموزش
 دارد؟ وجود تفاوت ،)يمجاز هاي آموزش

  
  پژوهش انجام روش
  تحقيق نوع
   .است پيمايشي توصيفي نوع از تحقيق اين

  نمونه حجم و يآمار جامعة
 آموزشي ژيتكنولو رشتة ارشد كارشناسي دانشجويان ،پژوهش اين يآمار جامعة

 دانشجويان همچنين و تهران معلم تربيت و طباطبايي عالمه ،اراك هاي دانشگاه
 عالمه ،اراك ،اصفهان هاي دانشگاه آموزشي ژيتكنولو رشتة آخر ترم كارشناسي
 ارشد كارشناسي ويانجانشد تعداد كه آنجا از .نددبو تهران معلم تربيت و طباطبايي

 دانشجويان از پژوهش شدن تر جامع براي ،بود نفر ۳۵ كشور آموزشي تكنولوژي رشتة
 هبالقو صورت به آنها كه دليل اين به نيز آموزشي ژيتكنولو رشتة آخر ترم كارشناسي
 ۲۹۰ شامل يآمار جامعة .شد استفاده ،شوند مي محسوب ارشد كارشناسي دانشجوي

 مجموع .شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر ۱۵۰ آنها بين از كه بود جوياندانش از نفر
 از و شد داده شركت پژوهش اين در ارشد كارشناسي مقطع دانشجويان نفر ۳۵

   .ندشد داده شركت نفر ۱۱۵ نيز كارشناسي آخر ترم دانشجويان
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  گيري نمونه روش
   .شد انجام حجم با متناسب اي هطبق تصادفي صورت به يگير هنمون روش
  يگير هانداز ابزار
 با پرسشنامه اين .شد استفاده ساخته محقق ةپرسشنام از پژوهش اين اجراي براي
 .بود آموزشي ژيتكنولو رشتة يدرس برنامة مطلوب و موجود وضعيت بررسي عنوان

 از آموزشي نوين راهبردهاي و ها رسانه و ابزارها ،تدريس هاي روش( حيطه سه در و
  .شد تهيه )الكترونيكي آموزش فنون جمله

 دو در ليكرت اي هدرج پنج نوع از پاسخ بسته سئوال ۴۸ داراي پرسشنامه اين
 از را خود درك دهندگان پاسخ مقياس اين در .است مطلوب و موجود وضعيت بخش
 نمره ها پاسخ اين به سپس و كردند بيان )كم خيلي تا زياد خيلي از( مختلف هاي مقوله
 عمليات از استفاده با بتوان تا شدند تبديل اي هفاصل مقياس به آنها و شده داده عددي
   .كرد تحليل را آنها ،آماري
  
   گيري اندازه روش و ابزارها 2روايي و 1پايايي
 تعيين منظور به .شد برآورد %۹۶ 3كرانباخ آلفاي ضريب از استفاده با پرسشنامه پايايي
 ساير و مشاور و راهنما اساتيد اختيار در پرسشنامه نيز محتوايي و صوري روايي
 آنان نظرات دريافت از بعد و گرفت قرار اصفهان دانشگاه تربيتي علوم دانشكده اساتيد

   .شد انجام آن در ضروري اصالحات
  

  ها داده تحليل و تجزيه روش
 تحليل و تجزيه براي .شدند تحليل و تجزيه استنباطي و توصيفي صورت دو به ها داده
 تحليل استنباطي و توصيفي سطح دو در ها داده .شد استفاده spss افزار نرم از ها داده

 االتئوس از كدام هر سپس و شد محاسبه ها گويه به ها پاسخ ميانگين ابتدا در كه شدند
 تعقيبي آزمون و راهه چند واريانس و مستقل و وابسته T از استفاده با پرسشنامه اصلي
   .ندشد تحليل و تجزيه ،توكي
  

                                                                                                                                      
1. Reliability  
2. Validity 
3. Coronbach Alpha Coefficient 
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 ها يافته
  توصيفي هاي يافته
 رشتة ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا :پژوهش ١ سؤال
  دارد؟ وجود تفاوت ،يمشاركت سيتدر هاي روش زمينه در يآموزش يوژتكنول

 ةگوي به مربوط ها پاسخ ةنمر نيانگيم نيشتريب ،موجود وضع در ها افتهي براساس
 مربوط نيانگيم نيكمتر و )۳۲/۳( ميانگين با ")يسخنران( يسنت يها روش از استفاده"
 روش هاي كارگاه يبرگزار در يآموزش يژتكنولو انيدانشجو از استفاده" گويه به

   .است )۸۹/۱( نيانگيم با "سيتدر
 استاد تعامل" به مربوط ها پاسخ ةنمر نيانگيم نيشتريب ،مطلوب وضع در همچنين

 از استفاده" به مربوط نيانگيم نيكمتر و )۶۰/۴( ميانگين با "كالس در دانشجو با
   .است )۴۸/۳( ميانگين با ")يسخنران( يسنت هاي روش

 ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا :پژوهش ۲ سؤال
 ،هوشمند هاي تخته مانند( انهفنّاور يابزارها ةزمين در يآموزش يوژتكنول رشتة
 دارد؟ وجود تفاوت ،) ...زرويژوااليو ،وترهايكامپ

 مربوط ها پاسخ نمره نيانگيم نيشتريب موجود وضع در پژوهش هاي افتهي براساس
 با "يلمبرداريف و لميف چاپ و ظهور ،يعكاس ليوسا به دانشكده بودن مجهز" به
 "سيتدر در هوشمند تخته از استفاده" به مربوط نيانگيم نيكمتر و )۴۰/۲( نيانگيم
   .باشد مي )۷۸/۱( انگينمي با

 ها پاسخ ةنمر نيانگيم نيشتريب كه دهد مي نشان مطلوب وضع به مربوط هاي افتهي
 "يلمبرداريف و لميف چاپ و ظهور ،يعكاس ليوسا به دانشكده شدن مجهز" به مربوط

 با "ها نمودار و ريتصاو از استفاده" به مربوط نيانگيم نيكمتر و )۵۳/۴( نيانگيم با
   .است )۱۸/۴( ميانگين

 ارشد يكارشناس يدرس برنامة مطلوب و موجود وضع بين آيا :پژوهش ۳ سئوال
 يريادگي جمله از( يآموزش ديجد يراهبردها ةزمين در يآموزش يوژتكنول رشتة

  دارد؟ وجود تفاوت ،)يمجاز هاي آموزش و يكيالكترون
 به مربوط ها پاسخ ةنمر نيانگيم نيشتريب كه دهد مي نشان موجود وضع جينتا

 و )۱۸/۲( نيانگيم با "سيتدر در نتيپاورپو مانند هايي فزارا نرم از دياسات استفاده"
 ميانگين با "يمجاز يفضا در كار يبرا انيدانشجو قيتشو" به مربوط نيانگيم نيكمتر

   .است )۷۶/۱(
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 به مربوط ها پاسخ ةنمر نيانگيم نيشتريب كه دهد مي نشان مطلوب وضع در ها افتهي
 "يمجاز آموزش و كيالكترون يدرس برنامة كيالكترون هاي آموزش با دياسات ييشناآ"
 با "يمجاز يفضا در سيتدر ئهارا" به مربوط ،نيانگيم نيكمتر و )۵۱/۴( نيانگيم با

   .است )۱۹/۴( ميانگين
  

  استنباطي هاي يافته
   تدريس روش موجود وضعيت ةنمر ميانگين ةمقايس )۱( جدول

 t   معيار خطاي معيارانحراف  يانگينم پژوهشي مؤلفه
  -٩٩/١٦  /٠٤٠ /٤٨١ ٣١/٢ تدريس روش

  
 سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،)١( جدول هاي يافته براساس 

 در تدريس هاي روش از استفاده ميزان ،براين بنا است؛ كوچكتر درصد ٥ خطاي
   .است تر نپايي متوسط سطح از دانشجويان نظر از موجود وضعيت

  
   تدريس روش مطلوب وضعيت ةنمر ميانگين ةمقايس )۲( جدول

 t   معيار خطاي معيارانحراف ميانگين پژوهشي مؤلفه
  ۷۳/۳۰  /۰۴۱ /۴۹۴ ۲۷/۴ تدريس روش
  

 سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،)٢( جدول هاي يافته براساس
 هاي روش از هاستفاد به دانشجويان نگرش ،براين بنا است؛ بزرگتر درصد ١ خطاي
   .است مثبت مشاركتي تدريس

  
   موجود وضعيت در مدرن هاي ابزار از استفاده ةنمر ميانگين ةمقايس )۳( جدول

 t   معيار خطاي معيارانحراف ميانگين پژوهش مؤلفه
  -۹۰/۱۵  /۰۵۲ /۶۲۸ ۱۶/۲ مدرن هاي ابزار

  
 سطح در جدول بحراني مقدار از هشد مشاهده t ،)٣( جدول هاي يافته براساس

 وضعيت در مدرن هاي ابزار از استفاده ميزان ،بنابراين است؛ كوچكتر درصد ٥ خطاي
   .است تر پايين متوسط سطح از دانشجويان نظر از موجود
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   مطلوب وضعيت در مدرن هاي ابزار از استفاده ةنمر ميانگين ةمقايس )۴( جدول
t   معيار خطاي معيارانحراف ميانگين پژوهش مؤلفه

  ۷۰/۳۷  /۰۴۱۱ /۴۹۲ ۳۴/۴ مدرن هاي ابزار
  

 سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،)٤( جدول هاي يافته براساس
 مدرن هاي ابزار از هاستفاد به دانشجويان نگرش ابراينبن ،است بزرگتر درصد ١ خطاي
   .است مثبت
 

 هاي آموزش جمله از آموزشي نوين يراهبردها ةنمر ميانگين ةمقايس )۵( جدول
  موجود وضعيت در الكترونيكي

 t   معيار خطاي  معيارانحراف ميانگين پژوهش مؤلفه
  -۲۱/۲۲  /۰۴۹ /۵۸۷ ۹۰/۱ الكترونيكآموزش دهايراهبر

  
 سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،)٥( جدول هاي يافته براساس

 آموزش راهبردهاي از استفاده ميزان ،اينبر بنا است؛ كوچكتر درصد ٥ خطاي
   .است تر پايين متوسط سطح از دانشجويان نظر از موجود وضعيت در الكترونيك

  
   مطلوب وضعيت در آموزشي نوين راهبردهاي رةنم ميانگين ةمقايس )۶( جدول

 t   معيار خطاي  معيارانحراف ميانگين پژوهش مؤلفه
  ۷۸/۲۸  /۰۴۵ /۵۴۷ ۳۱/۴ الكترونيكآموزش دهايراهبر

  
 سطح در جدول بحراني مقدار از شده مشاهده t ،)٦( جدول هاي يافته براساس

 راهبردهاي از هاستفاد به دانشجويان نگرش ابراين،بن است؛ بزرگتر درصد ١ خطاي
   .است مثبت الكترونيك آموزش

  
  موزشيآ وژيتكنول رشتة يدرس برنامة موجود وضعيت ةنمر ميانگين ةمقايس )۷( جدول

   معيار انحراف ميانگين پژوهش هاي مؤلفه
  /۴۸۱ ۳۱/۲  تدريس روش
  /۶۲۸ ۱۶/۲ مدرن هاي ابزار

  /۵۸۷ ۹۰/۱ الكترونيكآموزش راهبردهاي
/001 = sig ۰۹/۳۶ = F ۷۰/۷۲ = t2  
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 است؛ دار يمعن p ≤/01 سطح در شده مشاهده F ،)۷( جدول هاي يافته براساس
 هاي زمينه در يآموزش تكنولوژي ةرشت يدرس برنامة موجود وضعيت بين ،بنابراين
 برنامة .دارد وجود تفاوت مدرن هاي ابزار و آموزشي نوين راهبردهاي ،تدريس روش
 و دور راه از آموزش راهبردهاي از استفاده ةزمين در آموزشي ژيتكنولو رشتة يدرس

   .است ديگر هاي زمينه از تر ضعيف بسيار ،الكترونيكي آموزش
  
  آموزشي وژيتكنول رشتة يدرس برنامة مطلوب وضعيت ةنمر ميانگين ةمقايس )۸( لجدو

/176= sig ۷۵/۱ = F ۵۴/۳ = t2 
 ،نيست دار معني p ≤/05 سطح در شده هدهمشا f ،)۸( جدول هاي يافته براساس

 هاي زمينه در يآموزش تكنولوژي ةرشت يدرس برنامة مطلوب وضعيت بين ،بنابراين
   .ندارد وجود يتفاوت مدرن هاي ابزار و الكترونيك آموزش راهبردهاي ،تدريس روش

  
 هاي ابزار و الكترونيك آموزش دهايراهبر تدريس، روش ميانگين مقايسة )۹( جدول

  مطلوب و موجود وضعيت در مدرن
 t P   مطلوب موجود پژوهش هاي مؤلفه

  معيار انحراف   ميانگين معيارانحراف ميانگين
  /٠٠١  ٥٢/٣٠  ٤٩٤/ ٢٧/٤ ٤٨١/ ٣١/٢ تدريس روش
  /٠٠١  ٧٤/٣١  /٤٩٢ ٣٤/٤ /٦٢٨ ١٦/٢ مدرن هاي ابزار

  /٠٠١  ٤٥/٣٤  /٥٤٧ ٣١/٤ /٤٩٤ ٩٠/١ آموزشينوين راهبردهاي
  
 ،براين بنا است؛ دار معني p≤/05 سطح در شده مشاهده t ،)٩( جدول اساس بر
 وجود داري معني تفاوت ،مطلوب و موجود وضعيت دو در فوق هاي شاخص بين
   .دارد

  
  

   معيار انحراف ميانگين پژوهش هاي مؤلفه
  /۴۹۲ ۳۴/۴ مدرن هاي ابزار

  /۵۴۷ ۳۱/۴ الكترونيكآموزش راهبردهاي
  /۴۹۴ ۲۷/۴ تدريس روش
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 و الكترونيك آموزش دهايراهبر تدريس، روش ميانگين مقايسه )١٠( جدول
  دانشگاه برحسب دانشجويان نظر از موجود وضعيت در مدرن هاي ابزار

 هاي مؤلفه
  پژوهش

 F P   اصفهان عالمه اراك معلمتربيت
انحرافميانگين

 معيار
انحرافميانگين

 معيار
 انحرافميانگين

   معيار
 انحرافميانگين

 معيار
/٦٣/٥٠٠١ /٤٣٧  ٠٨/٢  /٤٧٢ ٥/٢ /٤٦٦ ٥١/٢ /٤٣٧ ٣٤/٢  تدريس روش
/٦٤/١١٨١ /٧٥٥  ١٨/٢  /٥٥٧ ٠٢/٢ /٦٣٣ ٣٠/٢ /٥٥٢ ٢٠/٢ مدرن هاي ابزار

نوين راهبردهاي
  آموزشي

١٤/٢٠٩٧ /٨٢٠  ٨٦/١  /٤١٣ ٧٧/١ /٦٤٩ ٠١/٢ /٢٧٤ ١١/٢/

  
 در تـدريس  روش خصوص در شده مشاهده F كه دهد مي نشان )١٠( جدول نتايج

 دانشـگاه  برحسـب  دانشـجويان  نظـرات  بـين  ،بـراين  بنا است؛ دار معني p≤/05 سطح
   .دارد وجود ريدا معني تفاوت
  

 هاي ابزار و الكترونيك آموزش دهايراهبر تدريس، روش ميانگين ةمقايس )١١( جدول
  دانشگاه برحسب دانشجويان نظر از مطلوب وضعيت در مدرن

 هاي مؤلفه
  پژوهش

 f P  اصفهان عالمه اراك معلمتربيت
انحرافميانگين

 معيار
انحرافميانگين

 معيار
 انحرافميانگين

   يارمع
 انحرافميانگين

 معيار
/٤٠٣/٧٥١ /٣٩٧  ٢٥/٤  /٦١٣ ٢٣/٤ /٤٦١ ٢٧/٤ /٢٧٠ ٣٨/٤ تدريس روش
/١٦/٣٠٢٧ /٤٨٢  ٤٢/٤  /٤٨٢ ٤٢/٤ /٥٤٧ ١٦/٤ /١٩٤ ٤٥/٤ مدرن هاي ابزار

نوين راهبردهاي
  آموزشي

٧٠٩/٥٤٨ /٤٥٣  ٣٦/٤  /٦٦٢ ٣٠/٤ /٥٣٨ ٢٤/٤ /٢٠٩ ٤٥/٤/

  
 مدرن هاي ابزار خصوص در شده مشاهده F كه دهد مي نشان )١١( جدول نتايج

 دانشگاه برحسب دانشجويان نظرات بين ،براين بنا است؛ دار معني p≤/05 سطح در
   .دارد وجود داري معني تفاوت
  

 دانشجويان نظر از تدريس روش ةنمر ميانگين اختالف زوجي ةمقايس )١٢( جدول
  دانشگاه برحسب

   يدار معني سطح   ميانگيناختالف  دانشگاه
 طباطباييعالمه اراك

  اصفهان 
٢٦٨/- 
٤٣٢/  

٠٢٤/  
٠٠١/  
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 عالمه دانشگاه با اراك دانشگاه دانشجويان نظرات بين ،)١٢( جدول نتايج اساس بر
 روش ميانگين ديگر عبارت به ؛دارد وجود تفاوت اصفهان دانشگاه و طباطبايي
 دانشگاه از بيشتر و طباطبايي مهعال دانشگاه از كمتر اراك دانشجويان نظر از تدريس
   .است اصفهان

  
 دانشجويان نظر از تدريس روش ةنمر ميانگين اختالف زوجي ةمقايس )١٣( جدول

  دانشگاه برحسب
   يدار معنيسطح   ميانگيناختالف دانشگاه

 /٠٤١ -/٢٦١ طباطباييعالمه اراك
  

 دانشگاه با اراك گاهدانش دانشجويان نظرات بين كه دهد مي نشان )١٣( جدول نتايج
 تأكيد اراك دانشگاه دانشجويان ديگر، عبارت به ؛دارد وجود تفاوت طباطبايي عالمه

   .داشتند مشاركتي تدريس هاي روش از استفاده بر بيشتري
 ةرشت ارشد كارشناسي يدرس برنامة در مشاركتي فضاي پژوهش، نتايج اساس بر

 را استفاده بيشترين سنتي هاي روش و تاس كم بسيار موجود وضع در آموزشي تكنولوژي
 حاكم آموزشي تكنولوژي ةرشت ارشد كارشناسي يدرس برنامة در سنتي فضاي يعني ؛دارد

   .هستند مشاركتي تدريس هاي روش از استفاده خواستار دانشجويان ،بنابراين است؛
 اين از بهينه استفاده فنّاورانه ابزارهاي و وسايل به ها دانشكده تجهيز وجود با همچنين 

 .است هداستفا بدون ولي مجهز آموزشي ةمنظر ديگر، عبارت به ؛آيد نمي عمل به ابزارها
 در هستند هوشمند تخته مانند فنّاورانه ابزارهاي از استفاده خواهان دانشجويان همچنين
   .ندارند مثبتي نگرش پروژكتورها مثل سنتي ابزارهاي از استفاده به نسبت كه حالي

 ةرشت يدرس برنامة در آموزشي نوين راهبردهاي از كه است اين بيانگر ۷ جدول
 بيشترين كه مشاركتي تدريس هاي روش حتي و شود نمي استفاده آموزشي تكنولوژي
 يدرس برنامة در ضعيفي جايگاه يعني ؛دارد فاصله فرضي ميانگين با ،دارند را ميانگين

   .دارند آموزشي وژيتكنول رشتة ارشد كارشناسي
 تكنولوژي ةرشت يدرس برنامة مطلوب وضعيت بين ۸ جدول اساس بر همچنين

 مدرن هاي ابزار و الكترونيك آموزش راهبردهاي تدريس، روش هاي زمينه در يآموزش
 در مورد سه هر اجراي شديد نياز و مثبت نگرش ةدهند نشان كه ندارد وجود تفاوت
   .است دانشجويان ازنظر شيآموز وژيتكنول رشتة ارشد كارشناسي يدرس برنامة
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 اصفهان، هاي دانشگاه بين كه است مسئله اين بيانگر نيز ۱۳ تا ۱۱ جداول هاي يافته
 دار معني تفاوت ،مقوله سه اين از استفاده ةزمين در نيز معلم تربيت و طباطبايي عالمه اراك،
 براي مناسب و فنّاورانه تجهيزات لحاظ از اصفهان دانشگاه كه معنا بدين ؛دارد وجود
 بررسي مورد هاي دانشگاه ساير با مقايسه در بهتري وضعيت در آموزشي ژيتكنولو رشتة
 در متخصص انساني نيروي از برخورداري لحاظ از معلم تربيت دانشگاه همچنين .دارد

 مشاركتي جديد هاي روش كاربرد لحاظ از نيز اراك دانشگاه و دارد قرار بهتري وضعيت
 .كند مي عمل بررسي مورد هاي دانشگاه ساير از تر فعال فنّاورانه هاي هكارگا و تدريس در

 ساير با مقايسه در طباطبايي عالمه دانشگاه كه بود اين از حاكي همچنين ها يافته
   .برد مي سر به تري ضعيف وضعيت در حاضر پژوهش هاي دانشگاه

  
   گيري نتيجه
 راهبردهاي و انهفنّاور بزارهايا ،تدريس هاي روش كاربرد بررسي ،پژوهش اين هدف
 .است بوده آموزشي تكنولوژي رشتة ارشد كارشناسي يدرس برنامة در آموزشي نوين
 كارشناسي يدرس برنامة ،مقوله سه اين كاربرد لحاظ از كه داد نشان پژوهش اين نتايج
 كارشناسي يدرس برنامة در بازنگري به و است ضعيف آموزشي تكنولوژي رشتة ارشد
 نشان پژوهش اين از حاصل نتايج همچنين .رسد مي نظر به الزمي امر رشته اين ارشد
 ها يفنّاور از استفاده خواستار و بوده ناراضي تدريس هاي روش از دانشجويان كه داد
 كاربرد مورد در .هستند خود درسي هاي سرفصل در نظر تجديد و آموزش فرآيند در

 بيشتر ،آموزش در يفنّاور كاربرد كه دارد اعتقاد زني )۱۹۹۵( فوستر انهفنّاور هاي رسانه
 با آشنايي و ها رسانه و ابزارها و كامپيوترها كارگيري به براي دانشجويان تمرين از

 كه كند مي هارائ تلفيقي و جامع اي هبرنام  آموزشي تكنولوژي و ،آنهاست انهفنّاور فنون
 دانش متنوع انهفنّاور وسايل و زشيآمو هاي فرآيند درباره دهد مي اجازه دانشجويان به

 كه اند هكرد بيان چنين اين نيز )۲۰۰۰( ادوارد و رابلير .گيرند كار به را آن و كنند كسب
 با .است عمل روش يك بلكه ،نيست ها ابزار و ها ماشين از مجموعه يك ،تكنولوژي

 نيازها به توجه اب ابزارها و ها فرآيند از تركيبي آموزشي تكنولوژي ،زمينه اين به توجه
 اين هاي يافته نيز همكاران و آر .ديويد و آرسته همچنين .است آموزشي لمسائ و

 آموزشي راهبردهاي و اينترنت از استفاده ضرورت بر آنها اند؛ كرده تأييد را پژوهش
 تأكيد يدرس برنامة با ها يفنّاور تلفيق و )دور راه از آموزش قبيل از( اينترنت بر مبتني
 به كه اند هرسيد نتيجه اين به خود پژوهش در نيز )۱ :۱۳۸۸( آتشك و ثمري .اند هكرد
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 ارزشيابي و آموزشي منظم طراحي از استفاده ،آموزشي هاي رسانه و مواد كارگيري
 يادگيري افزايش موجب ،تدريس فرآيند در معلمان سوي از اصولي و صحيح
 و وسايل از استفاده بودن دهكنن خسته )۱۰۳ :۱۳۸۹( مقامي .شود مي آموزان دانش

 مهارت ،آموزشي ابزارهاي با آشنايي عدم ،كافي زمان نداشتن  ،آموزشي تجهيزات
 ناكافي مهارت  ،مختلف آموزشي مواد با آشنايي عدم  ،ابزارها اين از استفاده در ناكافي

 زياد تعداد ،آنها حمل دشواري و وسايل سنگيني ،آموزشي مواد ساخت و تهيه در
 ،آموزشي مواد طراحي و تهيه بودن دشوار همچنين و درس هاي كالس در جوياندانش

 آموزشي تجهيزات و امكانات نبودن و درس كالس فيزيكي محيط بودن نامناسب 
 و ها نوآوري از يگير هبهر عدم علت را استادان درسي واحدهاي زياد حجم و ،الزم

 شفيعي و واجارگاه .داند مي مشاركتي تدريس هاي روش و آموزشي نوين راهبردهاي
 دروني كيفيت بر تأثيرگذار عوامل از را تجهيزات و سايلو از استفاده نيز )١٩ :١٣٨٦(

 براي هايي تالش بايد كه اند هداد پيشنهاد )۱۹۹۹( همكاران و 1استرادر .اند هكرد بيان
 دپيشنها همچنين و ،كند پيدا افزايش خدمت ضمن دروس در يفنّاور ادغام افزايش

 در تكنولوژي كاربرد افزايش زمينه در بايد نيز اي هگسترد تحقيقات كه دهند مي
 .شود انجام ،كار تازه معلمان براي بويژه ،مشاركت سطوح افزايش ،آموزشي هاي برنامه

 ،)١٩٩٩( آلبرايت ،)٢٠٠٧( تاالبيس هاي پژوهش با پژوهش اين هاي يافته كلي طور به
 لوين و )٢٠٠٠( بيرچال ،)٢٠٠٤( رودريگوس ،)٢٠٠٥( نروز و الشلي ،)٢٠٠٥( ويليامز

   .دارد مطابقت )٢٠٠٠(
 يدرس برنامة فرايندهاي در بازنگري و نظر تجديد ،پژوهش هاي يافته به توجه با

 و ابزارها ،مشاركتي تدريس هاي روش جمله از ،آموزشي تكنولوژي ارشد كارشناسي
 در تغيير و ارتباطات و اطالعات هاي يورفنّا ظهور به توجه با ويژهب ،نوين راهبردهاي

 تغيير به نياز ،انساني نيروي هاي صالحيت سر بر رقابت افزايش و كار بازار نيازهاي
 و تدريس جديد هاي روش از استفاده و ها سرفصل در نظر تجديد و يدرس برنامة در

 هنوز .است حياتي و ضروري امري ،مجازي هاي آموزش و اينترنت نقش به توجه
 و ابزارها از آموزشي تكنولوژي هاي گروه بخصوص و تربيتي علوم هاي دانشكده
 كارشناسي سطح در بايد كه حالي در ؛كنند مي استفاده تدريس امر در سنتي هاي روش
 كار آنها تا قرارگرفته دانشجويان اختيار در ابزارها ترين جديد با هايي آزمايشگاه ،ارشد

 مشاركتي هاي روش از استفاده منظور به فراگيري دانش و بگيرند ياد را وسايل اين با

                                                                                                                                      
1. Strudler 
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 ،ابزارها اين از نيز رشته اين تدريس در .شود گرفته كار به ها يفنّاور اين كاربرد براي
 دانشجويان و شود استفاده آموزشي جديد راهبردهاي و مشاركتي جديد هاي روش
 آموزشي هاي ايرگروهس براي آموزشي هاي كارگاه برگزاري به بتوانند رشته اين

 همچنين ها دانشگاه .كنند فراهم را آموزش كيفيت ارتقاي ،رهگذر اين از و بپردازند
 ارچ ؛بپردازند متخصص انساني نيروي جذب و جديد هاي يفنّاور از استفاده به بايد
 انتظار و بوده دكتري دوره و كارشناسي دوره بين پلي ،ارشد كارشناسي مقطع كه
 ،دهد ارائه تر تخصصي آموزشي مواد ،كارشناسي مقطع به نسبت مقطع اين كه رود مي

 آموختگان دانش و متخصصان نيز دكتري مقطع براي و كند تبديل عمل به را ها تئوري
 كه آموزشي وژيتكنول رشتة كه است بار تأسف بسيار اين و ،كند تأمين را نياز مورد
 و ها روش و ابزارها اين از استفاده دار طاليه و ها روش اين كننده هئارا بايد خود

   .كند مي عمل ضعيف بسيار ،باشد راهبردها
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