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ABSTRACTArticle Info

Objective: The purpose of this study is to prioritizing for new educational technolo-
.gies for use in the educational system of one of the military universities of the Iran
 Methods: In the present study, new educational technologies have been divided into
 two dimensions of new educational methods and tools and have been studied. The
 statistical population of this study included all faculty members of the Faculty of
 Humanities and Management and Economics of Tarbiat Modares University. The
 present study is descriptive in terms of data collection method in the qualitative part
of the research and descriptive in the quantitative part; Accordingly, a standard ques-
 tionnaire was prepared to collect data from experts and conducted in a structured
 interview. Finally, after reaching theoretical saturation in the answers, twenty-eight
 interviews were used to analyze the data. SPSS software was used to describe the
 data and comparative analysis was used to prioritize the components. PSS software
was used to describe the data and comparative-analogical analysis was used to pri-
 .oritize the components
Results: According to the research results, in prioritizing new educational technolo-
 gies, finally, metacognitive, hybrid, multimedia, inverse, contingent, tris and film
tools of strip slide, internet, e-book and library, smart board and computer, Respec-
.tively, obtained the highest score and were given priority
 Conclusion: In general, it can be said that the use of selected methods, which are
 generally active methods among learners, will lead to deeper and more sustainable
 learning, and the use of selected smart and electronic tools are essential for the
.growth of education in this university
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اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی 
)مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران(
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از  یکی  آموزشی  در سیستم  کاربست  برای  آموزشی  نوین  فناوری های  اولویت بندی  با هدف  پژوهش حاضر  هدف: 
دانشگاه های نظامی ایران اجرا شده است. 

روش پژوهش: در پژوهش حاضر، فناوری های نوین آموزشی به دو بعد روش ها و ابزارهای نوین آموزشی تقسیم 
شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی 
و مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری داده ها در بخش کیفی پژوهش، 
توصیفی-دلفی و در بخش کمی، توصیفی-پیمایشی است؛ بر این اساس، پرسشنامه استاندارد برای  گرد آوری داده ها از 
خبرگان، تهیه و به صورت مصاحبه ساختاریافته اجرا شد. درنهایت پس از رسیدن به اشباع نظری در پاسخ ها، از 28  مصاحبه  
برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. برای توصیف داده ها از نرم افزار SPSS و برای اولویت بندی مؤلفه ها از روش تحلیل 

تطبیقی-مقایسه ای بهره گرفته شد.
آموزش شناختی-  درنهایت روش های  آموزشی،  نوین  فناوری های  اولویت بندی  در  پژوهش،  نتایج  یافته ها: مطابق 
فراشناختی، ترکیبی، چندرسانه ای، معکوس، اقتضایی، تریز و ابزارهای فیلم استریپ- اسالید، اینترنت، کتاب و کتابخانه 

الکترونیک، برد هوشمند و رایانه، به ترتیب باالترین امتیاز را کسب کرده و در اولویت قرار گرفتند.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت استفاده از روش های انتخاب شده که عموماً روش هایی فعال بین فراگیران هستند، 
باعث یادگیری عمیق تر و پایدارتر خواهد شد، و استفاده از ابزارهای هوشمند و الکترونیکی منتخب نیز برای رشد آموزش 

در این دانشگاه ضروری هستند.

کلیدواژه ها: فناوری های نوین آموزشی، روش های نوین آموزشی، ابزارهای نوین آموزشی، نظام آموزشی.

استناد: قاسمیان صاحبی علی، کردحیدری راحیل، گلی حسن، ابراهیمی مهدی )1400( : اولویت  بندی فناوری های نوین آموزشی برای 
کاربست در سیستم آموزشی )مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران( نامه آموزش عالی 14 )54(، صفحه134-115. 
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مقدمه
نوآوری همواره منبع پیشرفت و آسایش بشر بوده و با ارائه راه های جدید سبب تسهیل در انجام امور شده است. در جهان امروز، 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری، موجب تحوالت بزرگی در مناسبات 
حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقالب اطالعات یاد می شود )بیگدلی1، 2013(. فناوری اطالعات2 
به عنوان یک رویکرد نوین، در نقش مکمل نظام آموزشی، بهبود کیفیت آموزش، تنوع بخشیدن به شیوه های تدریس، انتقال 
دانش با استفاده از فناوری چندرسانه ای، کوتاه کردن زمان آموزش، انفرادی کردن آموزش و غیره عمل می کند )رنجبری و 
صیف، 1395(. مسلماً یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت هر جامعه، بخش آموزش وپرورش آن جامعه است و تجربه نشان داده 
که چگونگی وضعیت آموزش وپرورش در کشورهای مختلف، در مسیر رشد یا انحطاط هر کشور در طول حیات تاریخی آن، 
تأثیرگذار است. در عصر فناوری های جدید، تبادل اطالعات و فعالیت های آموزشی به منزله یک سرمایه ملی و در حکم پشتوانه ای 
برای نیل به هدف های برنامه های توسعه و نهایتاً استقالل و خودکفایی کشورها محسوب می شود )یزدانی و همکاران، 139۶(.

با توسعه و پیشرفت فناوری های نوین در کشورهای مختلف، پاسخگویی با شیوه های سنتی، دیگر جوابگوی انسان ها در 
زمینه انتقال سریع اطالعات نیست و نیاز به شیوه های جدیدتر به شدت احساس می شود، زیرا حجم باالی اطالعات علمی و 
انفجار اطالعات، روش های سنتی آموزش را به چالش کشیده و مسئوالن تعلیم وتربیت را ناگزیر به طراحی سیستم آموزشی 
و روش های تدریس برمبنای فناوری های جدید آموزشی کرده است )رنجبری و صیف، 1395(. در این میان انتظار می رود 
استادان و اعضای هیئت  علمی دانشگاه ها ضمن استفاده درست از فناوری اطالعات و ارتباطات بتوانند از منابع و اطالعات 
عرضه شده توسط این فناوری ها بهره مند شده و از آن به عنوان فرصتی جدید و جذاب در جهت رفع نیازها و مهارت های 
آموزشی دانشجویان بهره ببرند )فرز و همکاران3، 2018(. مؤثرترین روش ها برای یادگیری عمیق و پایدار، ادغام تکنولوژی 
و فناوری اطالعات با روش های نوین آموزش اس��ت. اس��تادان دانش��گاه ها باید در فعالیت های آموزشی به این باور برسند 
که وظیفه آنها در فرایند آموزشی، تنها انتقال واقعیت های علمی نیست، بلکه با استفاده از فناوری های نوین آموزشی باید 
موقعیت های یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن را به دانشجویان بیاموزند. الگوهای جدید تدریس ابزار کار تلقی 
می شوند و هراندازه که با روش های متفاوت آشنا باشیم ابزارهای متعددی را در اختیار خواهیم داشت و با این ابزارها می توان 
محتوا و مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختیار فراگیران قرار داد. آموزش زمانی می تواند پویایی خود را حفظ 

کند که به سمت ابداعات و نوآوری ها و استفاده از روش های نوین آموزش پیش رود )گوپتا و جاین4، 201۷(.
با توجه به گس��ترش و توس��عه روزافزون فناوری های آموزشی و ورود این فناوری ها به عرصه سیستم های آموزشی 
در دانش��گاه ها و در کشورهای پیشرفته، اس��تفاده نکردن از این فناوری ها سبب به وجود آمدن شکاف هایي به نام شکاف 

1. Bigdeli
2. Information technology
3. Ferrés et al.
4. Gupta & Jain
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دیجیتالي1، شکاف فناوري 2و شکاف دانایی3 میان کشورهاي جهان می شود )یزدانی و همکاران، 139۶(. از آنجایی که امروزه 
فناوری آموزشي محور همه فعالیت هاي انجام شده در مراکز آموزشي قرارگرفته است و نیز تربیت نیروی انسانی متخصص 
و کارآزموده، تولید دانش، دانش پژوهی و عرضه خدمات تخصصی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرد، 
میزان کاربرد فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات هم از جهت ایجاد فرصت های طالیی جدید و هم ازنظر چالش های 
ایجادکننده قابل مطالعه است و شناخت، کاربرد و نحوه جذب و به کارگیری فناوری های آموزشي نوین به وسیله استادان 

همگام با پیاده شدن نظام جدید آموزشي4 ضروري است )قندالی و همکاران، 139۶(.
کشور ما نیز لزوم استفاده از فناوری های نوین آموزشی را درک کرده و پژوهش ها و پروژه های متعددی در این زمینه 
در حال بررسی است، اما هنوز تا حد زیادی به مرحله اجرا نرسیده و می توان گفت که سیستم آموزشی ما از نوع سنتی است. 
شاید یکی از مهم ترین مسائل در استفاده نکردن از فناوری های نوین، شناخت نداشتن دقیق از این فناوری ها و نحوه استفاده 
از آنهاست )عشرت آبادی و همکاران، 1392(؛ که اهمیت پرداختن به فناوری های نوین در امر آموزش را مطرح می سازد. در 
زمینه فناوری های نوین آموزشی 5و موضوع های مرتبط با آن پژوهش های متعددی صورت گرفته است؛ اما خأل اولویت بندی 
این فناوری ها بر اساس معیارهای مختلف برای انتخاب آسان تر، همچنین نبود پژوهشی که روش ها و ابزارها را به صورت 
جامع و در کنار هم بررسی کند، حس می شود؛ که این پژوهش با شناسایی خألهای بیان شده سعی در پر کردن آنها دارد.

این دانش��گاه نظامی نیز که رس��الت پرورش افسران و نیروهای توانمند را دارد، برای جا نماندن از فناوری های روز و 
حرکت در جهت پیشرفت و آموزش بهینه و با کیفیت باالتر افسران خود نیازمند به کارگیری فناوری های نوین آموزشی در 
سیستم دانشگاهی خود است که الزمه آن آشنایی با فناوری های نوین و سپس شناخت فناوری های بهینه و کاراتر برای 
سیستم دانشگاهی خود مطابق معیارهای موردنظر است؛ از این رو، در پژوهش حاضر به اولویت بندی تعدادی از فناوری های 
نوین آموزشی در دو دسته روش ها و ابزارها بر اساس میزان کارایی برای این دانشگاه با توجه به معیارهای موردنظر دانشگاه 
شامل آداب فرهنگی، مباحث اعتقادی، ارزش های انقالبی و صرفه اقتصادی خواهیم پرداخت. درواقع، هدف اصلی از اجرای 
این پژوهش دستیابی به پاسخ این پرسش است که کدام فناوری ها )روش ها و ابزارها(، با توجه به معیارهای این دانشگاه، 

برای به کارگیری در سیستم آموزشی این دانشگاه نظامی کاراتر هستند و اولویت دارند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با توجه به تشریح مسئله و شکاف های موجود در بخش قبل، در این بخش توضیح مختصر مبانی نظری مربوط به متغیرهای 

کلیدی و معیارهای سنجش موردنظر در این پژوهش ارائه شده است.
1. Digital gap
2. Technology gap
3. Knowledge gap
4. New rducational system
5. Educational new technologies
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فناوری های نوین آموزشی
فناوری، به معنای لغوی، دانش و فن انجام کارها با اس��تفاده از دانش و اطالعات علمی اس��ت. می توان گفت که فناوری 
کاربرد دانش بشری است؛ و امری پویاست و همان قدر که از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد خود به نوعی فرهنگ ساز است 
)رئیس دانا، 139۶(. فناوری و تکنولوژی مترادف یکدیگر هستند و معنای واحدی را می رسانند. تکنولوژی مرکب از دو واژه 
»تکنیک« و »لوژی« است که تکنیک به معنای نحوه اجرای ماهرانه هر کار و لوژی پسوندی به معنای دانش است. مجموع 
این دو واژه دانش چگونگی اجرای ماهرانه هر کاری را می رساند؛ بنابراین تکنولوژی در هر رشته علمی یا هر کاری عبارت 
اس��ت از: دانش حاصل از تجربیات و تحقیقات کاربردی برای دست یابی به چگونگی اجرای امور موضوعه آن علم به طور 
ماهرانه )رضایی، 1394(. در دیدگاه س��نتی، فناوري دس��تگاه و ابزاري برای گسترش قدرت هاي فیزیکي و احساسي تلقي 
مي شود؛ اما دیدگاه جدید فناوري را وسیله اي باالتر از ابزارهاي کمکي، براي رسیدن به هدف و فعالیتي انساني و پلي بین 
استعداد   و قدرت می داند؛ بنابراین فناوری برابر است با: فناوری = تجهیزات1 + مهارت2 + دانش3. مفهوم فناوری در طی قرن 
بیستم مدام دستخوش تغییر بوده است. حاصل این تغییر و تحول، ارائه طبقه های متعدد از فناوری بوده است )میخایلیشین 

و همکاران4، 2015(.
جیمز براون و همکاران او در کتاب »تکنولوژی، رسانه ها و روش ها« )198۷(، فناوری آموزشی را چنین تعریف کرده اند: 
اتخاذ بهترین ترکیب از عوامل موجود در فرایندهای تدریس و یادگیری و فرایندهای مدیریت آموزشی، گسترش و استفاده از 
سودمندترین رسانه های صوتی و تصویری برای پیاده کردن بهترین ترکیب ها در تعلیم وتربیت، استفاده از سخت افزار به عنوان 
وسایل کمکی تدریس و استفاده از نرم افزار به عنوان وسایل کمکی یادگیری )الل و پائول5، 2018(. یکی از دالیل استفاده 
از فناوری های نوین آموزشی در فرایند تدریس، نقش حواس در یادگیری است. تحقیقات نشان داده است که قسمت اعظم 
یادگیری انسان که 8۷ درصد هست حاصل دو حس بینایی و شنوایی است و چون در فناوری های نوین آموزشی از هر دو 
حس شنوایی و بینایی استفاده می شود، یادگیری عمیق تری در دانشجویان انجام می پذیرد )یاوری و همکاران، 1395(. یکی از 
مصادیق فناوری که شاید بیشتر از همه می تواند روی جهان بینی مردم تأثیرگذار باشد فناوری آموزشی است؛ چراکه اواًل، تأثیر 
این فناوری از دوران فراگیری آغاز می شود؛ و دوم اینکه مستقیماً با هدف آموزش و تربیت شهروندان به کار گرفته می شود؛ 
درحالی که مصادیق دیگر فناوری همچون وسایل ارتباطات، مستقیماً با آموزش افراد سروکار ندارند )سعادتی و همکاران، 
1394(. فناوری های نوین آموزشی به دو بخش عمده: روش های نوین آموزشی و ابزارهای نوین آموزشی تقسیم می شوند؛ 
درواقع این دو جزء مکمل یکدیگر و در تعامل  هستند و بدون یکی از آنها فناوری آموزشی کامل نخواهد بود )کیبارتیت۶، 2010(. 

1. Equipment
2. Skill
3. Knowledge
4. Mykhaylishyn et al.
5. Lal & Paul
6. Kybartaite
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چون هدف از اجرای پژوهش، اولویت بندی فناوری هاست و نه معرفی آنها، بنابراین وارد حوزه معرفی فناوری ها نخواهیم شد.
روش های نوین آموزش

روش مجموعه راه هایی است که انسان را به کشف مجهوالت هدایت می کند. روش های آموزشی به دو نوع نوین و سنتی 
تقسیم می شوند. در روش های نوین آموزشی، فراگیر و عالیق و توانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد و مدرس تالش 
می کند تا توانایی فراگیران را تقویت کند. مدرس هنگام تدریس از امکانات آموزشی زیادی استفاده می کند و یادگیری مؤثر 
را از طریق تمرین ها و فعالیت های متنوع به عهده  فراگیران می گذارد و آنان را در تحقق هدف ها و یادگیری مفاهیم درس 
دخالت می دهد. مدرس، راهنما و هدایت کننده ای است که پابه پای فراگیر مسیر آموزشی را طی می کند و به او کمک می کند 
ت��ا درس را به ط��ور عمیق و از روی عالقه یاد بگیرد )فروزان فر و همکاران، 1394(. تعدادی از فواید روش های آموزش��ی 
نوین نسبت به انواع سنتی آن عبارت است از: 1- دانشجومحور )تأکید بر کشفیات دانشجو(؛ 2- آموزش به روش اکتشافی؛ 
3- تولید و ساخت دانش جدید بر اساس نیازهای عالئق و در ارتباط با مسائل واقعی زندگی؛ 4- در نظر گرفتن قضاوت های 

فردی؛ 5- انعطاف پذیر و پویا بودن؛ و غیره )عشرت آبادی و همکاران، 1393(.
ابزارهای نوین آموزشی

ابزارهای آموزشی به مجموعه ای از تصاویر، متون، فیلم ها، صداها، انیمیشن ها و شبیه سازی های مختلف اطالق می شود 
که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از محتوای درسی به صورت نوین است. در هسته این محتواها، طراحی و سناریوی 
آموزش��ی خاصی قرار دارد که به صورت چندرس��انه ای، هوشمند و تعاملی به برقراری رابطه قوی تر و مؤثرتری با فراگیران 
کمک می کند )مایوروا و همکاران1، 2018(. ابزار آموزشي را از نظر نقشي که در فرایند آموزش ایفا می کند می توان به دو 
دس��ته تقسیم کرد: ابزار آموزشي معیاري و ابزار آموزشي تس��هیل کننده )اورتگا-ناواس2، 201۷(. ابزارهای معیاري، ابزاری 
هستند که از فراگیر خواسته می شود براي نشان دادن کارایي آموخته هایشان آنها را شرح دهند، تفسیر کنند، دوباره بسازند یا 
مشخص کنند؛ به عبارت دیگر این دسته از ابزارها، جزئي از معیارهاي یادگیري هستند و در هدف های فعالیت های آموزشي 
نیز آورده ش��ده اند؛ مانند اکثر ابزارهاي آموزشي در رش��ته های فني و حرفه ای و اتومبیل در آموزش رانندگي؛ اما ابزارهای 
تس��هیل کننده، چنین ویژگی هایی ندارند یعني جزئي از معیارهاي موردنظر فعالیت های آموزشي نیستند؛ به عبارت دیگر از 
شاگردان خواسته نمی شود که آنها را شرح دهند، دوباره بسازند و غیره؛ بلکه تنها نقش این ابزار کمک به شاگرد براي درک 

بهتر مطلب یا اطالع بیشتر از موضوع، پدیده و فعالیت موردنظر است )همان(.
معیارهای پژوهش3

به منظور بررسی و انتخاب بهترین فناوری های آموزشی، برای انتخاب معیارهای سنجش و ارزش گذاری معیارها، با توجه 
به بعد نظامی، اعتقادی و انقالبی که در دانشگاه موردنظر پژوهش، فراتر از دانشگاه های دیگر به عنوان ارزش های بنیادین 

1. Mayorova et al.
2. Ortega-Navas
3. Research criteria
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لحاظ می شود، در جذب بهترین فناوری های آموزشی روز و بر اساس ارزش ها و پتانسیل های مالی آن، از طریق همفکری 
و مشورت با استادان این دانشگاه، 4 مؤلفه )ارزش ها و رسوم فرهنگی کشور، مباحث اعتقادی و مذهبی، ارزش های انقالبی، 
صرفه اقتصادی( برای سنجش و انتخاب فناوری های پیشنهادی در نظر گرفته شده است. در ادامه، هدف و تعاریفی که این 

پژوهش از هریک از این 4 مؤلفه در نظر دارد تشریح شده است.
1. ارزش ها و رسوم فرهنگی1 کشور: ازجمله ارزش های فرهنگی که در این پژوهش موردنظر بود و بر اساس 
آنها سنجش انطباق فرهنگی توسط اعضای نمونه انجام شد شامل: ارزش های خانوادگی، جمع گرایي و ارزش هاي مدرن 
تنوع طلبی است. همچنین روش هایی که کاماًل دانشجومحور هستند با توجه به فرهنگی که در بین جوانان کشور وجود دارد 

که برای یادگیری نیاز به کنترل دارند، کارایی الزم را نخواهد داشت و با فرهنگ کشورمان منطبق نیستند.
2. مباحث اعتقادی و مذهبی2: این مباحث همان گونه که از نامشان پیداست از جنبه دین به فناوری ها می نگرند. 
در این پژوهش بیشتر فناوری های آنالین و مجازی و رسانه هایی مثل شبکه اجتماعی و ماهواره در این بعد مشکل دارند. در 
این مؤلفه شاخص هایی مثل اخالق، لذت طلبی، انحرافات فکری و رفتاری، رعایت حقوق و حریم شخصی دیگران، اسراف 

و اتالف منابع و غیره موردنظر این پژوهش است.
3. ارزش های انقالبی3: به گزارش خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری تس��نیم، حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در طول سال های گذشته بخش اعظمی از بیانات خود پیرامون مسئله انقالب اسالمی را به 
بررسی و تبیین»ارزش های انقالب اسالمی« اختصاص داده اند.  فتح قله های دانش، کرامت انسان، سعی برای ایجاد برادری 
و برابری، نفی وابستگی به بیگانگان، ایمان، استقالل سیاسی و اقتصادی و  فرهنگی، آزادی فکر و غیره  ازجمله ارزش های 
انقالب اسالمی هستند که مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ و تقویت آن تأکید کرده اند و در این پژوهش به عنوان ارزش های 

انقالبی مدنظر قرار دارند.
4. صرفه اقتصادی4: این مؤلفه بعد مالی فناوری ها را در نظر می گیرد و درواقع در این بعد، هدف مقایسه هزینه و 
فایده اقتصادی به کارگیری فناوری و میزان کارایی و اثربخشی آن است. به طور کلی، تحلیل هزینه-فایده دو مقصود دارد: اول: 
تعیین اینکه سرمایه گذاری/ تصمیم بی عیب هست یا نه )توجیه/ امکان پذیری(؛ دوم: برای تعیین مبنایی برای مقایسه که شامل 
مقایسه هزینه هر روش در برابر فایده های انتظاری کل است تا دیده شود که آیا فایده ها بر هزینه ها برتری دارد و به چه مقدار.

به علت اهمیت موضوع، در ادامه به برخی از پژوهش های داخلی و خارجی که در این زمینه اجرا ش��ده اس��ت، اش��اره 
می شود. الحریری و الحطامی5 در سال )201۷( پژوهشی با موضوع تأثیر استفاده دانشجویان از تکنولوژی بر موفقیت های 
یادگیری آنها در دانشگاه دمام را اجرا کردند و نتیجه گرفتند که بین استفاده دانشجویان از فناوري و دستاوردهاي آنها در 
1. cultural values
2. Religious topics
3. Revolutionary values
4. Economic cost
5. Al-Hariri & Al-Hattami
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دانشگاه رابطه وجود دارد و استفاده مستقیم از فناوری نسبت به استفاده غیرمستقیم موجب افزایش در پیشرفت تحصیلی 
می ش��ود. میخایلیشین و همکاران در س��ال )2015(، فناوری های نوین آموزشی در دانشگاه های کشور اوکراین را بررسی 
کردند و دریافتند که استفاده از تکنولوژی آموزشی به طور معنی داری در کیفیت آموزش متخصصان، کمک به غنی سازی و 
ارتقای دانش و مهارت ها، اثرات توسعه سطح کیفی، بهبود روند آموزش و انتقال آن به فناوری های جدید پیشرفته در مرحله 
کنونی در فرایند یادگیری کمک می کند. الل و پائول در سال )2018(، پژوهشی با موضوع نتایج به کارگیری فناوری های 
جدید آموزش��ی در آموزش عالی هند را به انجام رس��اندند و نتیجه گرفتند که دانشجویان با استفاده از اینترنت می توانند با 
همتایان خود و هیئت علمی به شیوه ای مؤثرتر ارتباط برقرار کنند. اینترنت برای دانشجویان به ایجاد تصویر بهتر ایده ها 
و چش��م اندازهای ش��غلی پیشرفته منجر می شود. همچنین مشارکت قابل توجه در اس��تفاده از اینترنت در بهبود یادگیری 
نیز کمک می کند. امان زاده و نعمان اف در س��ال )1393( با بررس��ی تأثیر آموزش مبتنی بر فناوري هاي نوین آموزش��ی بر 
مهارت هاي زندگی دانشجویان، نتیجه گرفتند که آموزش مبتنی بر مبانی فناوری هاي نوین آموزشی )آموزش مبتنی بر وب، 
رایانه و یادگیري سیار( بر مهارت هاي زندگی دانشجویان تأثیر معنی داري دارد. همچنین جنسیت تفاوتی در این تأثیر ایجاد 
نمی کند. شاه محمدی و همکاران )1390( نقش فناوری اطالعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی را بررسی کردند و 
دریافتند که فناوری اطالعات در طراحی و برنامه ریزی، اجرا، یادگیری و ارزشیابی آموزشی نقش مؤثری دارد و دانشگاه علوم 
انتظامی باید در این زمینه با برنامه ریزی بستر مناسبی را برای به کارگیری فناوری اطالعات در آموزش فراهم سازد. دانشگاه 
علوم انتظامی مي تواند با تشکیل گروه های کاري متخصص امور آموزش و فناوري اطالعات موجبات شکوفایي آموزش را 
با به کارگیری مؤثر فناوري اطالعات فراهم سازند. خانی )1394( میزان به کارگیری فناوری های نوین آموزشی در تدریس و 
اثربخشی آنها را بررسی کرد و دریافت که فناوری های آموزش آنالین بهترین روش و ابزار آموزشی هستند، زیرا بیشترین 
همبستگی و تأثیر را بر اثربخشی آموزش داشتند. بین استفاده از فناوری نوین و اثربخشی آموزش رابطه مستقیم وجود دارد.
مالحظه می ش��ود که اگرچه در مورد انواع مختلف فناوری های نوین آموزشی در داخل و خارج از کشور پژوهش هایی 
انجام گرفته اس��ت، اما در هیچ کدام از آنها فناوری ها در دو بخش روش ها و ابزارها در کنار هم و به صورت جامع بررس��ی 
نش��ده و در پژوهش های پیش��ین اولویت بندی بین فناوری های آموزشی انجام نگرفته اس��ت؛ از این رو، در پژوهش حاضر 
همان طور که در س��طور گذش��ته اشاره شد، قصد بر این اس��ت که از جنبه های آداب فرهنگی، مباحث اعتقادی و مذهبی، 
ارزش های انقالبی و صرفه اقتصادی که معیارهای موردنظر این دانشگاه نظامی بوده اند، بین 23 روش آموزشی )آموزش 
تریز1، آموزش موک2، آموزش س��یار3، آموزش اقتضایی4، آموزش از طریق اینترنت اش��یاء5، یادگیری معکوس۶، آموزش از 

1. Teoriya Resheniya Izobrototelshikh Zadatch
2. Massive Open Online Course
3. M-learning
4. Contingency education
5. Internet of things
6. Fliped learning
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طریق هوش مصنوعی1، روش شبیه سازی2، آموزش مجازی3، روش شناختی و فراشناختی4، آموزش چندرسانه ای5، یادگیری 
ترکیبی۶، روش ساخت گرایی۷، روش جیگ ساو، آموزش از راه دور، آموزش اعضای تیم، گروه های حل مسئله، روش طوفان 
فکری8، روش یادگیری در حد تسلط9، یادگیری پروژه محور، آموزش اکتشافی10، آموزش بدیعه پردازی11، آموزش سازنده12( 
و 13 ابزار آموزشی13 )رسانه های آموزشی، رایانش ابری14، شبکه اجتماعی15، اینترنت، سیستم مدیریت یادگیری1۶، کتاب و 
کتابخانه الکترونیکی، کاغذ الکترونیکی، خودکار الکترونیکی، رایانه، فیلم استریپ و اسالید، برد هوشمند1۷، ویدئوکنفرانس 
و وب کنفرانس، دیسک ها و ابزارهای ذخیره سازی فشرده(، به طور جداگانه و بر اساس نظرات خبرگان اولویت بندی صورت 

گیرد؛ بر این اساس، در پژوهش حاضر پرسش های پژوهشی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
پرسش اصلی: اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی )روش ها و ابزارها(، بر اساس معیارهای فرهنگی، مذهبی، 

انقالبی و اقتصادی چگونه است؟
پرس��ش فرعی 1: اولویت بندی روش های نوین آموزش��ی، بر اساس معیارهای فرهنگی، مذهبی، انقالبی و اقتصادی 

چگونه است؟
پرسش فرعی 2: اولویت بندی ابزارهای نوین آموزشی، بر اساس معیارهای فرهنگی، مذهبی، انقالبی و اقتصادی چگونه است؟

روش پژوهش
نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و چون پژوهش حاضر به روش ترکیبی اجرا شده است، بنابراین از لحاظ روش 
گردآوری داده ها در بخش کیفی، پژوهش توصیفی و از نوع دلفی بوده است و در بخش کمی پژوهش توصیفی-پیمایشی 
است که با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. در این پژوهش 23 روش نوین آموزشی18 و 
1. Artificial intelligence (AI)
2. Simulation method
3. Virtual education
4. Cognitive and metacognitive education
5. Multimedia teaching
6. Blended learning
7. Constructivism education
8. Brain storming
9. Mastery learning
10. Exploration instruction
11. Innovative teaching method
12. Maker education
13. Educational tools
14. Cloud computing
15. Social networks
16. Learning management systems
17. Interactive whiteboard
18. Educational new methods
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13 ابزار آموزشی، لحاظ شد و مورد تحلیل قرار گرفته است. مبنای انتخاب نیز این بود که روش موردنظر برای کشور ما نوین 
بوده  یا هنوز در کشور ما استفاده گسترده و عام در حوزه آموزش پیدا نکرده باشد. برای سنجش و اولویت بندی مؤلفه های 
مورد بررسی در پژوهش، از 4 معیار شامل آداب فرهنگی، مباحث مذهبی و اعتقادی، ارزش های انقالبی و صرفه اقتصادی 
که با اس��تفاده از روش دلفی و مطابق نظر اعضای هیئت علمی و خبرگان دانش��گاه نظامی موردنظر در پژوهش، انتخاب 
ش��ده اس��ت. درجه اهمیت هریک از آنها از ارزش کل )100( تعیین ش��ده که برای تعیین این ضرایب نیز از روش دلفی و 
نظرات خبرگان این دانشگاه استفاده شده است. درجه اهمیت برای معیار فرهنگی )20(، مذهبی )30(، انقالبی )30( و صرفه 
اقتصادی )20( تعیین شده است. یکی از دانشگاه های نظامی ایران به عنوان مورد مطالعه پژوهش حاضر است و جامعه آماری 
بخش میدانی این پژوهش را، همه اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس 
تشکیل می دهند. حجم جامعه آماری برابر با 120 نفر بوده است که پس از نمونه گیری به روش گلوله برفی و مصاحبه با 
28 خبره پاسخ ها به اشباع نظری رسیدند و داده های آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور توصیف داده های حاصل 
از پیمایش از نرم افزار SPSS و به منظور تحلیل داده های حاصل از پژوهش، با استفاده از روش تحلیل تطبیقی-مقایسه ای، 
به اولویت بندی و ش��رح کیفی هریک از جدول ها و فناوری ها پرداخته ش��ده است. در مورد ابزار گردآوری داده ها قابل ذکر 
است که با توجه به ترکیبی بودن پژوهش، داده های کیفی این پژوهش، از روش دلفی و بر اساس نظرات خبرگان این حوزه 
در دانشگاه نظامی موردنظر این پژوهش، برای تعیین معیارهای سنجش و درجه اهمیت آنها استفاده شد؛ و داده های کمی 
پژوهش از طریق مصاحبه ساختاریافته با خبرگان در جامعه آماری پژوهش گردآوری شده است؛ به این صورت که پرسشنامه 
با پرسش های مرتبط به مؤلفه های پژوهش و بر اساس معیارهای مورد نظر، برای دریافت نظرات خبرگان توسط محقق 
تهیه شده و با شناخت اولیه و هماهنگی با اعضای نمونه، مصاحبه حضوری ساختاریافته انجام گرفت و هریک از روش ها و 
ابزارها برای مصاحبه شوندگان، تشریح و پاسخ ها توسط محقق گردآوری شد )با توجه به اینکه مصاحبه انجام گرفته در این 
پژوهش از طریق پر کردن پرسشنامه به صورت حضوری بوده و داده ها به صورت تعداد موافقت و کمی تحلیل می شوند، آن 
را به عنوان روش کمی در بخش روش پژوهش بیان کردیم(. پرسشنامه تهیه شده برای این مصاحبه محقق ساخته است و با 
مشورت استادان و خبرگان تهیه شده و از لحاظ روایی مورد تأیید قرار گرفته است که شامل 41 سؤال )گویه( برای سنجش 
فناوری ها بر اساس معیارهای بیان شده و با استفاده از مقیاس اندازه گیری ترستون به همراه  8سؤال جمعیت شناختی بوده 
است. همچنین پایایی ابزار اندازه گیری با روش آلفای کرونباخ سنجیده شده و مورد تأیید قرار گرفته است. مقیاس اندازه گیری 
ابزار پژوهش بر اساس مقیاس ترستون است که در این پرسشنامه این مقیاس ها شامل: تطابق فرهنگی، مذهبی و اعتقادی، 
ارزش های انقالبی و صرفه اقتصادی است. در مقیاس ترستون از پاسخ دهنده خواسته می شود تا مواردی را که با آنها موافق 
است، عالمت بزند. امتیازها در این مقیاس بر اساس تعداد موافقت سنجیده می شود. چارچوب مفهومی پژوهش در شکل 

)1( به اختصار بیان شده است.
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شکل )۱( چارچوب مفهومی پژوهش

 تعداد پرسش های مربوط به هر متغیر و آلفای کرونباخ ابزار اندازه گیری پژوهش در جدول )1( توضیح داده شده است.

جدول )۱( چارچوب پرسش های مصاحبه

شماره گویهآلفای کرونباختعداد گویهشاخصمؤلفه

فناوری های نوین آموزشی
۲۶روش های آموزشی

۰/۸۱۲
۱-۲۶

۴۱-۱۵۲۷ابزارهای آموزشی

از آنجا که میانگین ضرایب به دست آمده آلفای کرونباخ، برای مؤلفه های مصاحبه پژوهش بیشتر از 0/۷ است؛ بنابراین 
می توان گفت که ابزار پژوهش از قابلیت اعتماد یا به عبارت دیگر از پایایی الزم و مطلوب برخوردار است.

یافته های پژوهش
نتایج آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به مصاحبه پژوهش، در خصوص جنسیت، سن و غیره در جدول )2( ارائه شده 

است.



نامه آموزش عالی، سال 14، شماره 54، ص. 115- 140.

132

جدول )۲( مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها

فراوانی )درصد(شاخص

جنسیت
زن                                                                                مرد

۸۴/۶                                                                           ۱۵/۴

سن
۳۰-۲۰               ۴۰-۳۱                  ۵۰-۴۱                باالی ۵۰

۵۳/۸                   ۳۲/۴                     ۱۳/۸                     ۰

مرتبه علمی
مربی                 استادیار                دانشیار                      استادتمام

۵۰/۳                           ۳۹/۷                      ۱۰                      ۰

سابقه تدریس
 کمتر از۱۰        ۱۰-۲۰                     ۲۱-۳۰               بیش از۳۱

۱۸                      ۳۶                           ۳۶                 ۱۰

آشنایی با آداب فرهنگی کشور
خیلی کم           کم             متوسط             زیاد            خیلی زیاد

۳۹/۵                ۴۶/۵               ۱۴                 ۰                  ۰

آشنایی با مباحث مذهبی
خیلی کم           کم             متوسط             زیاد            خیلی زیاد

۷۰/۵                ۲۹/۵               ۰                 ۰                  ۰

آشنایی با ارزش های انقالبی کشور
خیلی کم           کم             متوسط             زیاد            خیلی زیاد

۶۳/۳                ۳۶/۷               ۰                 ۰                  ۰

 
همان طور که در جدول )2( نش��ان داده ش��ده است، 84/۶ از اعضای نمونه در پژوهش حاضر مرد بوده و سن و تجربه 
تدریس باالیی داشته اند؛ همچنین 50 درصد از اعضای نمونه دارای مرتبه علمی استادی بوده اند و تمامی افراد آشنایی باالیی 

با مباحث فرهنگی و انقالبی و مذهبی کشور دارند.
در ادامه، پرسش های پژوهش  و فرایند اولویت بندی فناوری ها بر اساس معیارهای مذکور بررسی می شود. بنابراین به 
دنبال پاسخ گویی به این پرسش خواهیم بود که: اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی )در دو بعد روش ها و ابزارها(، بر 

اساس معیارهای فرهنگی، مذهبی، انقالبی و اقتصادی چگونه است؟
در پاسخ به پرسش پژوهش، بر اساس روش تحلیل تطبیقی-مقایسه ای، به اولویت بندی 23 روش و 13 ابزار آموزشی 
بر اساس معیارهای بیان شده ، اقدام شده است. اساس روش تحلیل تطبیقی بر اولویت بندی از طریق اطالعات کیفی و بر 
اساس ویژگی های مشترک است، اما در این پژوهش با استفاده از معیارهای تعیین شده توسط خبرگان و گردآوری نظرات 
خبرگان در جامعه آماری پژوهش، تحلیل تطبیقی به صورت کمی و با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه و امتیازدهی 
متغیرها انجام گرفته و به اولویت بندی مؤلفه ها پرداخته شده است؛ لذا از طریق روش دلفی و بر اساس نظرات خبرگان در 
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دانشگاه مورد پژوهش، درجه اهمیت هر یک از این معیارها مطابق جدول )3( تعیین شد. بنابراین با داشتن درجه اهمیت 
برای هریک از معیارها، از طریق ضرایب درجه اهمیت معیارها و نمره دریافتی مؤلفه ها می توان اولویت بندی را انجام داد.

جدول )۳( درجه اهمیت معیارهای پژوهش
درجه اهمیتمعیارردیف

۲۰ارزش ها و آداب فرهنگی۱
۳۰مباحث مذهبی و اعتقادی۲
۳۰ارزش های انقالبی۳
۲۰صرفه اقتصادی۴

۱۰۰جمع

در این پژوهش با توجه به مشخص بودن درجه اهمیت هریک از معیارها، برای اولویت بندی مؤلفه ها، ابتدا نمره های 
دریافتی مؤلفه ها در هر معیار را در درجه اهمیت آن معیار ضرب کرده و سپس ارزش های به دست آمده برای هر مؤلفه در 4 معیار 
با هم جمع می شود و بزرگ ترین عدد به عنوان اولویت اول شناخته خواهد شد و بر همین اساس، تمامی مؤلفه ها اولویت بندی 
می شود. در پژوهش حاضر، فناوری آموزشی به دو بخش روش ها و ابزارها تقسیم شده و برای هر یک، بررسی و اولویت بندی 
به صورت مجزا انجام گرفته است. برای گردآوری نظرات خبرگان، با توجه به معیارهاي )فرهنگی، مذهبی، انقالبی و صرفه 
اقتصادی(، مصاحبه ساختاریافته صورت گرفت که پس از مصاحبه با 28 نفر پاسخ ها به اشباع نظری رسیدند. نمره موجود در 
جدول، بر اساس مقیاس ترستون، مربوط به تعداد خبرگانی )اعضای نمونه( است که رأی به مطابقت آن روش یا ابزار با معیار 
مورد بررسی داده اند؛ بنابراین صفر پایین ترین نمره و 28 باالترین نمره خواهد بود. نمره دریافتی از خبرگان و ارزش ایجاد شده 
برای هر روش )بدون در نظر گرفتن درجه اهمیت معیارها(، بر اساس درجه اهمیت معیارها در جدول )4( تشریح شده است. 

جدول )۴( نمره و ارزش روش های آموزشی بر اساس نظرات خبرگان و درجه اهمیت معیارها
معیار/درجه اهمیت

روش

ارزش کلاقتصادیانقالبیمذهبیفرهنگی
۲۰۳۰۳۰۲۰

آموزش تریز
۲۲۲۸۲۸۲۴نمره
۴۴۰۸۴۰۸۴۰۴۸۰۲۶۰۰ارزش

آموزش موک
۱۰۲۲۱۸۲۵نمره
۲۰۰۶۶۰۵۴۰۵۰۰۱۹۰۰ارزش

آموزش سیار
۸۲۰۱۵۲۳نمره
۱۶۰۶۰۰۴۵۰۴۶۰۱۶۷۰ارزش
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آموزش اقتضایی
۲۶۲۸۲۸۲۲نمره
۵۲۰۸۴۰۸۴۰۴۴۰۲۶۴۰ارزش

آموزش با اینترنت اشیاء
۲۰۲۸۲۴۱۰نمره
۴۰۰۸۴۰۷۲۰۲۰۰۲۱۶۰ارزش

یادگیری معکوس
۲۲۲۸۲۸۲۸نمره
۴۴۰۸۴۰۸۴۰۵۶۰۲۶۸۰ارزش

آموزش با هوش 
مصنوعی

۱۵۲۵۲۸۹نمره
۳۰۰۷۵۰۸۴۰۱۸۰۲۰۷۰ارزش

روش شبیه سازی
۲۶۲۱۲۵۱۴نمره
۵۲۰۶۳۰۷۵۰۲۸۰۲۱۸۰ارزش

آموزش مجازی
۱۲۲۲۲۰۱۹نمره
۲۴۰۶۶۰۶۰۰۳۸۰۱۸۸۰ارزش

روش شناختی و 
فراشناختی

۲۵۲۸۲۸۲۸نمره
۵۰۰۸۴۰۸۴۰۵۶۰۲۷۴۰ارزش

آموزش چندرسانه ای
۲۸۲۸۲۸۲۳نمره
۵۶۰۸۴۰۸۴۰۴۶۰۲۷۰۰ارزش

یادگیری ترکیبی
۲۸۲۸۲۸۲۴نمره
۵۶۰۸۴۰۸۴۰۴۸۰۲۷۲۰ارزش

روش ساخت گرایی
۱۲۲۸۲۸۱۳نمره
۲۴۰۸۴۰۸۴۰۲۶۰۲۲۴۰ارزش

روش جیگ ساو
۲۱۲۸۲۸۲۴نمره
۴۲۰۸۴۰۸۴۰۴۸۰۲۵۸۰ارزش

آموزش از راه دور
۱۸۱۹۲۳۱۹نمره
۳۶۰۵۷۰۶۹۰۳۸۰۲۰۰۰ارزش

آموزش اعضای تیم
۲۱۲۸۲۸۲۴نمره
۴۲۰۸۴۰۸۴۰۴۸۰۲۵۸۰ارزش

گروه های حل مسئله
۲۲۲۸۲۸۲۲نمره
۴۴۰۸۴۰۸۴۰۴۴۰۲۵۶۰ارزش

روش طوفان فکری
۲۰۲۸۲۸۲۱نمره
۴۰۰۸۴۰۸۴۰۴۲۰۲۵۰۰ارزش

روش یادگیری در حد 
تسلط

۲۰۱۶۲۲۴نمره
۴۰۰۴۸۰۶۶۰۸۰۱۶۲۰ارزش

یادگیری پروژه محور
۱۸۲۸۲۸۱۵نمره
۳۶۰۸۴۰۸۴۰۳۰۰۲۳۴۰ارزش

آموزش اکتشافی
۱۴۲۸۲۸۱۷نمره
۲۸۰۸۴۰۸۴۰۳۴۰۲۳۰۰ارزش

آموزش بدیعه پردازی
۲۱۲۷۲۷۱۴نمره
۴۲۰۸۱۰۸۱۰۲۸۰۲۳۲۰ارزش

آموزش سازنده
۱۹۲۸۲۸۱۲نمره
۳۸۰۸۴۰۸۴۰۲۴۰۲۳۰۰ارزش
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مطابق جدول )4(، مجموع حاصل ضرب نمره دریافتی در درجه اهمیت معیارهای پژوهش، به عنوان ارزش کل برای 
هریک از روش های مورد بررسی به دست آمده است؛ که میزان اهمیت و اولویت هریک از این روش ها را بر اساس معیارهای 
مورد سنجش و از نظر خبرگان نشان می دهد. همان طور که دیده می شود، ابعاد ارزشی مذهبی و انقالبی به دلیل داشتن درجه 
اهمیت باالتر نقش تعیین کننده تری را نسبت به ابعاد دیگر در سنجش ارزش کل برای فناوری ها و اولویت بندی آنها دارند. 
همچنین نمره دریافتی از خبرگان و ارزش ایجاد شده برای هر ابزار بر اساس درجه اهمیت معیارها در جدول )5( بیان شده 

است که در ادامه تشریح می شوند. 

جدول )۵( نمره و ارزش ابزارهای آموزشی بر اساس نظرات خبرگان و درجه اهمیت معیارها

معیار/درجه اهمیت
ابزار

ارزش کلاقتصادیانقالبیمذهبیفرهنگی
۲۰۳۰۳۰۲۰

۲۳۲۳۲۲۲۵نمرهرسانه های آموزشی
۴۶۰۶۹۰۶۶۰۵۰۰۲۳۱۰ارزش

۲۳۲۸۲۵۱۶نمرهرایانش ابری
۴۶۰۸۴۰۷۵۰۳۲۰۲۳۷۰ارزش

۴۱۶۷۲۰نمرهشبکه اجتماعی
۸۰۴۸۰۲۱۰۴۰۰۱۱۷۰ارزش

۱۸۲۸۲۵۲۷نمرهاینترنت
۳۶۰۸۴۰۷۵۰۵۴۰۲۴۹۰ارزش

۲۰۲۳۲۵۲۲نمرهسیستم مدیریت یادگیری
۴۰۰۶۹۰۷۵۰۴۴۰۲۲۸۰ارزش

کتاب و کتابخانه 
الکترونیکی

۲۰۲۵۲۶۲۷نمره
۴۰۰۷۵۰۷۸۰۵۴۰۲۴۷۰ارزش

۲۴۲۵۲۶۵نمرهکاغذ الکترونیکی
۴۸۰۷۵۰۷۸۰۱۰۰۲۱۱۰ارزش

۲۴۲۴۲۷۵نمرهخودکار الکترونیکی
۴۸۰۷۲۰۸۱۰۱۰۰۲۱۱۰ارزش

۲۲۲۱۲۵۲۸نمرهرایانه
۴۴۰۶۳۰۷۵۰۵۶۰۲۳۸۰ارزش

۲۰۲۸۲۸۲۱نمرهفیلم استریپ و اسالید
۴۰۰۸۴۰۸۴۰۴۲۰۲۵۰۰ارزش

۲۶۲۸۲۸۱۲نمرهبرد هوشمند
۵۲۰۸۴۰۸۴۰۲۴۰۲۴۴۰ارزش

ویدئوکنفرانس و 
وب کنفرانس

۱۶۲۸۲۸۱۵نمره
۳۲۰۸۴۰۸۴۰۳۰۰۲۳۰۰ارزش

۲۰۱۵۱۷۲۵نمرهدیسک های ذخیره سازی
۴۰۰۴۵۰۵۱۰۵۰۰۱۸۶۰ارزش
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مطابق جدول )5(، ارزش کل برای هریک از ابزارهای مورد بررس��ی نیز به دس��ت آمده است؛ که میزان اهمیت و اولویت 
هریک از این ابزارها را بر اساس معیارهای مورد سنجش و از نظر خبرگان نشان می دهد. 

پس از محاسبه ارزش کل برای هریک از فناوری های آموزشی مورد بررسی )روش ها و ابزارها(، به مرحله آخر، یعنی 
اولویت بندی این فناوری ها بر اساس ارزش کل اقدام می شود. در این طبقه بندی، روش ها و ابزارها به ترتیب از ارزش کل 
باال به پایین اولویت بندی خواهند ش��د. با توجه به توضیحات فوق، اولویت بندی فناوری های آموزشی در جدول )۶( نشان 

داده شده است.

جدول )۶( اولویت بندی فناوری های آموزشی بر اساس امتیاز کل 
ارزش کلابزاراولویتارزش کلروشاولویت

۲۵۰۰فیلم استریپ و اسالید۲۷۴۰۱روش شناختی و فراشناختی۱
۲۴۹۰اینترنت۲۷۲۰۲یادگیری ترکیبی۲

کتاب و کتابخانه ۲۷۰۰۳آموزش چندرسانه ای۳
۲۴۷۰الکترونیکی

۲۴۴۰برد هوشمند۲۶۸۰۴یادگیری معکوس۴
۲۳۸۰رایانه۲۶۴۰۵آموزش اقتضایی۵
۲۳۷۰رایانش ابری۲۶۰۰۶آموزش تریز۶
۲۳۱۰رسانه های آموزشی۲۵۸۰۷روش جیگ ساو۷
۲۳۰۰ویدئوکنفرانس ۲۵۸۰۸آموزش اعضای تیم۸
۲۲۸۰سیستم مدیریت یادگیری۲۵۶۰۹گروه های حل مسئله۹
۲۱۱۰خودکار الکترونیکی۲۵۰۰۱۰روش طوفان فکری۱۰
۲۱۱۰کاغذ الکترونیکی۲۳۴۰۱۱یادگیری پروژه محور۱۱
۱۸۶۰دیسک های ذخیره سازی۲۳۲۰۱۲آموزش بدیعه پردازی۱۲
۱۱۷۰شبکه اجتماعی۲۳۰۰۱۳آموزش اکتشافی۱۳
۲۳۰۰آموزش سازنده۱۴
۲۲۴۰روش ساخت گرایی۱۵
۲۱۸۰روش شبیه سازی۱۶
۲۱۶۰آموزش با اینترنت اشیاء۱۷
۲۰۷۰آموزش با هوش مصنوعی۱۸
۲۰۰۰آموزش از راه دور۱۹
۱۹۰۰آموزش موک۲۰
۱۸۸۰آموزش مجازی۲۱
۱۶۷۰آموزش سیار۲۲
۱۶۲۰روش یادگیری در حد تسلط۲۳
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همان طور که در جدول )۶( نشان داده شده است، مطابق نظر خبرگان و بر اساس نمره های دریافتی و ارزش کل ایجاد 
شده برای هر روش و بر اساس داده های حاصل از مصاحبه، از مؤلفه های فرهنگی، اعتقادی، انقالبی و اقتصادی، علی رغم 
نزدیک بودن نظرات و امتیازهایی که هرکدام از روش ها دریافت کرده اند؛ اما روش های آموزش ش��ناختی و فراش��ناختی، 
یادگیری ترکیبی، آموزش چندرسانه ای، یادگیری معکوس، آموزش اقتضایی، روش آموزش تریز و روش جیگ ساو به عنوان 
روش هایی بوده اند که از بین 23 روش مورد بررسی مجموعاً باالترین امتیاز و ارزش را دریافت کرده اند. همچنین همان طور 
که در جدول )۶( بر اس��اس اولویت نش��ان داده ش��ده است، ابزارهای فیلم استریپ و اس��الید، اینترنت، کتاب و کتابخانه 
الکترونیک، برد هوشمند، رایانه و رایانش ابری، به عنوان ابزارهایی بوده اند که از بین 13 ابزار مورد بررسی مجموعاً باالترین 

امتیاز و ارزش را از خبرگان دریافت کرده اند.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تعلیم وتربیت، فناوری های آموزشی نسبت به گذشته تنوع و گستردگی بسیار 
زیادی پیدا کرده اند که باعث ایجاد تحوالت بزرگی در نظام های آموزشی شده اند و این حوزه را از ماهیت سنتی به نوین تغییر 
داده است. بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به اولویت بندی فناوری های نوین تعیین شده در دو بخش 
روش ها و ابزارهای آموزشی اقدام شده است. مطابق یافته های پژوهش، در بررسی اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی، 
روش ها و ابزارهای مورد بررسی مطابق معیارهای تعیین شده و مهم برای این دانشگاه مورد سنجش قرار گرفته و از طریق 
داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، بر اساس تمامی شاخص های موردنظر برای دانشگاه تحلیل و اولویت بندی شدند 
که درنهایت روش های آموزش ش��ناختی و فراشناختی، ترکیبی، چندرسانه ای، معکوس، اقتضایی، تریز، جیگ ساو )جدول 
۶(؛ و ابزارهای فیلم اس��تریپ و اس��الید، اینترنت، کتاب و کتابخانه الکترونیک، برد هوشمند و رایانه )جدول ۶(، به ترتیب 
باالترین امتیاز را کس��ب کرده و در اولویت قرار گرفتند و برای انتخاب و اجرا به دانش��گاه نظامی موردنظر در این پژوهش 
معرفی شده اند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های الل و پائول )2018(، رامیرز و همکاران1 )2018(، میهایلوا2 )200۷(، 
مقرب الهی )1393( و اسدی )1395( همخوانی دارد؛ اما با پژوهش امان زاده و نعمان اف )1393( که فقط روش های آموزش 
اینترنتی، سیار و رایانه ای را به عنوان بهترین روش ها و ابزارها در آموزش دانسته و بررسی کرده اند، همخوانی ندارد. نتایج به 
دست آمده نشان دهنده آن است که روش های آموزشی مسئله محور و خالقانه که فراگیران را بیشتر با مسئله درگیر و فعال 
می کند، از کمیت و کیفیت بیشتری در برترین اولویت ها برخوردار هستند و ترجیح خبرگان و استادان بر این نوع روش ها بوده 
است. به طور کلی، می توان گفت با توجه به اینکه فعالیت فراگیران و درگیری آنها باعث یادگیری بهتر، عمیق تر و پایدارتر 
خواهد شد، بنابراین روش های منتخب که عموماً روش هایی چالش برانگیز و فعال و توأم با همکاری بین فراگیران هستند، 

1. Ramirez et al.
2. Mihhailova
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روش های مناس��بی برای آموزش خواهند بود. در بین ابزارهای آموزش��ی نیز ابزارهای الکترونیکی و هوشمند که به تازگی 
وارد این حوزه ش��ده اند، دارای برترین اولویت ها هس��تند. امروزه با توجه به گسترش فناوری های جدید و رایانه ای، استفاده 
از ابزارهای نوین به یک ضرورت تبدیل شده است؛ بنابراین ابزارهای منتخب نیز برای آموزش به روز بسیار مناسب بوده و 

به درستی انتخاب شده اند.
با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر به دانشگاه مورد بررسی برای به کارگیری در سیستم آموزشی ارائه 

می شود: 
-بهره گیری از تجارب ارزنده و برنامه های موفق کشورهایی که در به کارگیری فناوری های نوین آموزشی به موفقیت و 

بهبود یادگیری دست یافته اند. 
-با توجه به اینکه هر روش مزایا و محدودیت هایی دارد و با توجه به اینکه از روش های پیشنهادی پژوهش همه در یک 
راس��تا بوده و در تضاد با هم نیس��تند، لذا پیشنهاد می شود استفاده هم زمان از چند روش مثل چندرسانه ای، ترکیبی، 
اقتضایی و معکوس در ش��رایط مختلف باالترین کارایی آموزش��ی را خواهد داش��ت. به طور مثال، می توان در روش 
ترکیبی از چندرسانه ای ها در بخش نوین و از آموزش معکوس در بخش سنتی آن بهره برد و با در نظر گرفتن شرایط 

موجود از روش اقتضایی نیز استفاده کرد. 
-تهیه و انتش��ار نش��ریات و مجالت علمی و تخصصی برای افزایش آگاهی مدرس��ان در زمینه استفاده از فناوری های 

آموزشی. 
-پیش��نهاد می شود دانش��گاه بعد از انتخاب روش های مدنظر خود از بین اولویت های پیشنهاد شده، دوره های آموزش 
تخصصی در هر روش برای مس��لط ش��دن مدرسان با آن روش های آموزشی نوین برگزار کند تا آنها بتوانند کارایی 
الزم در آموزش از طریق آن روش ها را داشته باشند و این گونه ابتدا استادان را با سیستم آموزشی جدید منطبق کند 

و سپس نظام آموزشی خود را متحول و به روز کند. 
-برنامه ریزی و قرار دادن بودجه کافی برای هوشمند کردن سیستم آموزشی و ابزارهای مورد استفاده در کالس ها.

-با توجه به نقش آموزش در موفقیت دانشگاه و درنهایت کشور، استفاده از فناوری اطالعات به عنوان یکی از اصلی ترین 
فناوری آموزش��ی نوین در ابعاد مختلف آموزش موجب افزایش اثربخش��ی و بهره وری و ارتقای کیفیت آموزش در 
دانشگاه ها می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای به کارگیری فناوری اطالعات در امور مختلف آموزش دانشگاه ها یک 

امر اساسی است. 
-برگزاری دوره های آش��نایي با نظام های آموزشي سایر کشورها در هر سال به منظور بهره گیری از آنها در جهت رشد و 

ارتقای نظام آموزشي کشورمان. 
-پیشنهاد می شود که از آموزش های تریز برای خالق و فعال کردن ذهن فراگیران استفاده شود.

-پیشنهاد می شود حداقل بخشی از کالس درس به صورت معکوس اجرا شود تا یادگیری فعال، عمیق و پایدار باشد.
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یاوری، ناصر؛ کاویانی، الهام؛ محمدی، سحر )1395(. بررسی تأثیر کاربرد رسانه های آموزشی در بهینه سازی فرایند تدریس. اولین کنفرانس بین المللی 
پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

یزدانی، آناهیتا؛ خوبانی، افسون؛ صالحی، مسلم )139۶(. نقش فناوری اطالعات در جهانی شدن نظام آموزشی با تأسی بر آموزش وپرورش کشورهای 
توسعه یافته. پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی.
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