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 مقدمه
 اطالعـات و فنّاوري روز با دستاوردهاي جديدي در كاربردهاي هاي اخير هر در دهه

 هـاي هريـك از كشـور . رو هسـتيم در حوزة آموزش و پژوهش روبه ) فاوا ( ارتباطات
 ) فـاوا ( اطالعـات و ارتباطـات فنّـاوري مراحل متفاوتي از تركيب اينك، در جهان، هم

 درحالي كه بحث ؛ ستند دركارهاي جاري خود، از جمله درفرايند يا دهي ـ يادگيري ه
 آمـوزش از راه دور، يـادگيري الكترونيكـي و : روي ارزش حقيقي رويكردهايي چـون

 به شـدت ) يادگيري چهره به چهره آموزش و ( برابر رويكرد سنتي دانشگاه مجازي در
 اطالعـات و فنّـاوري گيرد، شايد اين موضوع براي همگـان روشـن باشـد كـه باال مي

 ـ هاي ياددهي يار بااليي براي ايجاد تغييرات اساسي در روش ارتباطات داراي توان بس
 هـاي مجـازي در جوامـع فضا ة به موازات توسع ). ۵۷ : ۲۰۰۰ جكسون، ( يادگيري است

 اطالعـات فنّـاوري گيري از امكانات بهره ة جوامع در حال رشد نيز در انديش ، يشرفته پ
 سـخت افـزاري و اي بـه فـراهم آوردن امكانـات ويژه فضـاهاي مجـازي و شـبكه ه ب

 جمله نيـاز بـه تعلـيم و تربيـت بيشـتر، از الزامات اجتماعي . اند افزاري اقدام كرده نرم
 مـدرن در ايـن كشـورها ضـرورت ايـن كـار را ة شـهروندي در جامعـ انفجار دانش،

 . دوچندان كرده است
 بيني مشاركت دانشجويان پيش و » فاوا « كارگيري ه كه رويكرد ب دهد تجربه نشان مي

 يادگيري پيدايش اين مسئوليت را كه از آموزش سنتي بـه سـمت ـ آيند ياددهي در فر
 ابراهيم زاده، ( كند نوين گام برداريم تسهيل مي فنّاوري گيري از آموزش مجازي با بهره

 هـاي براي تحقق اين امر ضرورت مطالعه درخصـوص شناسـايي روش ). ۱۳۳ : ۱۳۸۶
 هاي فـردي و نيازهـاي گرفتن تفاوت نظر الوصول و با در سهل ثر و ؤ يادگيري پايدار، م

 نوركه متولي پاسخگويي به تقاضاي فراوان جمعيت ويژه در دانشگاه پيام دانشجويان به
 . نمايد ضروري مي ، هاي مختلف علمي است پژوهان در حوزه دانشجويي و دانش

 مروري بر مباني نظري
 ة هاي متنوع ارائ ش با روش هاي جديدتر عالقه به كسب دان اوري در تمام دنيا ورود فنّ

 هاي هاي كشور در دانشگاه » وب « امروزه آموزش مبتني بر . دانش را ترغيب كرده است
 مـدارس هوشـمند جهشـي در يـادگيري مجـازي ايجـاد . پيشرفته قابل دستيابي است

 اي مدرسـه مكاتبـه : مؤسساتي از قبيـل ، جديد هاي فنّاوري حتي قبل از ورود . اند كرده
 كنـگ و هاي آزاد سري النكا و هنگ دانشگاه ، آزاد ملي در هندوستان ة رس نيوزيلند، مد

 دانشگاه آزاد گاندي در هندوستان تعلـيم و تربيتـي بـا كيفيـت بـاال، قابـل انعطـاف و
 صورت ها به اين دانشگاه . ) ۱۳۸۱ عطاران، ( هزينه را براي فراگيران فراهم كرده بودند كم

 را هـا فنّاوري ثير مثبت أ سسات، ت ؤ هاي اين م موفقيت تجارب و ، شدند مجازي اداره مي
الگـوي تعلـيم و ن آنا و طور همزمان اثبات كرد جوامع بزرگ به براي موفقيت افراد و



 ۸۵ ... اطالعات فنّاوري استفاده از مقايسة تأثير
 زمـاني كـالس ة وقـت در داخـل محـدود تمام ة عالوه، مطالع ه ب ؛ تربيت را تغيير دادند
 اهند آزادانـه خو اما براي تعدادي كه مي كمي قابل دستيابي است، ة درس فقط براي عد

 مكان دلخواهشان ياد بگيرند، اكنون اين فرصت ايجـاد شـده مطالعه كنند و در زمان و
 هاي مجازي، تعلـيم و ها و دانشگاه تكنيك هاي آزاد، پلي رشد مدارس و دانشگاه . است

 كالس درس واقعـي از جملـه ة هاي عمد الين، وجود محدوديت آن اي و تربيت مكاتبه
 ضـرورت پاسـخگويي بـه ة دهنـد و مكاني همـه و همـه نشـان هاي زماني محدوديت

 چرا كه فضاي مجازي، سهولت يادگيري و ؛ تقاضاي مردم براي يادگيري مجازي است
 اي و شـبكه مجازي يادگيري . سازد انتخاب دلخواهانه در هر زمان و مكان را فراهم مي

 روضات ايـن ال و ترديد قرار داده و مف ؤ محصور آموزش سنتي را در معرض س ي فضا
 و معلم در مقام ناقل مقتدر در ي كالم، متن خط ي ثبات و پايدار ة بار محدود در ي فضا

 تعلـيم و تربيـت ي برا ي امكانات ، اين اساس بر . ) همان ( معرض چالش واقع شده است
 و است جريان غالب تعليم و تربيت معاصر تر از و خودانگيخته تر ايجاد شده كه متنوع

 مبتني بر كنتـرل ي محيط ، فضاي مجازي . شود خابي پذيرفته مي با نظارت شخصي و انت
 دهند و شاگردان بـه نحـو مفاهيم قطعيت خود را از دست مي كند، ي خود فرد ايجاد م

 كـه شـود ي ايجـاد مـ ي فضـاي ، ترتيـب ين بد ؛ ورزند فعال در توليد دانش مشاركت مي
 معـاني مشـاركت بلكـه فعاالنـه در خلـق ، دهنـد ي را شـرح نمـ ي فراگيران صرفاً معان

 شـود و بـه جـاي دانـش رسـمي بـر كسـب ي و بر ساختن معنـي تأكيـد مـ ورزند ي م
 آيد كه در اين نكته اجماع نسـبي وجـود به نظر مي . شود كيد مي أ هاي اساسي ت مهارت

 هــاي اطالعـات و ارتباطـات و لــوازم آن در تعلـيم و تربيــت اوري دارد كـه ورود فنّـ
 . كند قل را تشويق مي يادگيري بلندمدت و مست ي ها مهارت

 بـه نقـل از ۲ ماينز و ۱ شده در اين حوزه از جمله پژوهش لويس هاي انجام پژوهش
 موقـع يـادگيري از فـاوا، دانشـجويان در يادگيري مبتني بـر نشان داد كه در ۳ كول اس

 حـاكي از آن ۴ امرود ة مطالع ). ۲۰۰۳ كول، اس ( كردند هاي فراشناختي استفاده مي راهبرد
 اطالعـات و ارتباطـات هـم پيشـرفت تحصـيلي فنّـاوري ش به كمـك است كه آموز

 هـاي نگـرش مثبـت نسـبت بـه فعاليـت ن هم درآنا دهد و يادگيرندگان را افزايش مي
 درپـژوهش خـود ۶ و اولسـن ۵ منيـزو ). ۱۳۸۴ سركارآراني، ( كنند آموزشگاهي ايجاد مي

 جـو، و جسـت در محيط آموزشي، دانشـجويان را در » فاوا « نشان دادند كه استفاده از
 ، ۷ كـوران ( سازد صورت كار عملي توانا مي آنها به ة تحليل اطالعات و ارائ گردآوري و
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 دانشـجو » فاوا « كه يادگيري به كمك نيز نشان داد ) ۲۰۰۲ ( ۱ كوزما ة مطالع ). ۲۳ : ۲۰۰۲
 ة مطالعـ . كنـد را وادار به استفاده از راهبردهاي جديد براي انجـام تكـاليف درس مـي

 دهد فضاي سنتي آمـوزش بـه فضـاي آمـوزش مجـازي ايران نشان مي دانشگاه سنتي
 هـاي هاي حضوري دانشگاهي و كـالس انتقال يافته است و تفاوتي ميان فضاي كالس

 همچنين نتـايج ؛ ) ۱۳۸۴ قائدي، ( اطالعات وجود ندارد فنّاوري گيري از مجازي با بهره
 باعـث بهتـر شـدن » فاوا « از نيز نشان داد كه استفاده ۲ » ر شاخت « دست آمده از مطالعة ه ب

 د شـو يادگيري و ايجاد نگـرش مثبـت بـه يـادگيري و فهـم بهترمطالـب انتزاعـي مـي
 ). ۲۰۰۲ ، ۳ روسو (

 در فنّـاوري كارگيري مناسـب چنـين ه ضرورت ب ، يافته با توجه به مطالعات انجام
 كـه اسـتفادة شايسـته از ايـن طـوري ه ب ؛ شود دانشگاه پيام نورهرچه بيشتر احساس مي

 ها فراهم سـازد و پرورش استعداد ها و براي گسترش ظرفيت تواند زمينه را مي نّاوري ف
 بـه همـين منظـور، . د شـو يـادگيري ـ امر يادهي باعث پويايي و بالندگي فراگيران در

 اطالعات و ارتباطـات در پيشـرفت فنّاوري به بررسي تأثير استفاده از ، پژوهش حاضر
 . پردازد نور واحد آستارا مي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام

 هاي تحقيق اهداف و فرضيه
 ارتباطات اطالعات و فنّاوري ثير استفاده از أ ت ة بررسي مقايس ، هدف اصلي اين تحقيق

 تحصيلي ة و  روش سنتي بر ميزان پيشرفت تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي و انگيز
 هاي زير مطرح فرضيه كه براي رسيدن به اين هدف ، است نور دانشجويان دانشگاه پيام

 : شدند
 آموزش در مقايسه با روش سنتي و اطالعات و ارتباطات در فنّاوري استفاده از . ۱

 ؛ شود معمول موجب افزايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي
 اطالعات و ارتباطات درآموزش در مقايسه با روش سنتي و فنّاوري استفاده از . ۲

 ؛ شود شجويان مي معمول موجب افزايش يادگيري خودتنظيمي دان
 آموزش در مقايسه با روش سنتي و اطالعات و ارتباطات در فنّاوري استفاده از . ۳

 . شود معمول موجب افزايش انگيزش تحصيلي دانشجويان مي

 روش تحقيق
 دوگـروه كنتـرل و پـس آزمـون بـا ـ يك مطالعه از نوع پيش آزمـون ، پژوهش حاضر

 دانشجويان ترم سوم در دو سال ة لي شامل ك ، جامعة آماري اين پژوهش . است آزمايش
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 اسـت هاي موجود دانشگاه پيام نورآستارا در رشته ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ و ۱۳۸۵ - ۸۶ تحصيلي

 عنوان گـروه كنتـرل انتخـاب شـدند كه به ۸۵ - ۸۶ كه تعداد اين دانشجويان درسال
 نفر ۱۷۰ يعني كل دانشجويان ترم سوم و در سال بعد نيز تعداد ند؛ نفر بود ۱۵۰ حدود

 مورد مطالعه كه ة كل نمون ها به عنوان گروه آزمايش و در ترم سوم و در همان رشته از
 ايـن افـراد از لحـاظ برخـي . نفر انتخاب شـدند ۳۲۰ حدود ، ند آماري بود ة كل جامع

 . ميزان درآمد والدين تقريباً يكسان بودند هوشي، سطح تحصيالت و ة متغيرها مثل بهر
 تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي گروه ة ، ميزان انگيز انتخاب افراد مورد مطالعه پس از

 در ترم سوم دانشگاه مشغول تحصيل بودنـد بـا ۱۳۸۵ - ۸۶ كنترل كه در سال تحصيلي
 ) MSLQ ( راهبردهـاي انگيـزش بـراي يـادگيري ة استفاده از دو پرسشنامة استانداردشد

 ارگرفـت پونز مورد سنجش قر الكز و آزمون راهبردهاي يادگيري خودگران زيمرمن و
 از همان روش سنتي و معمول درآمـوزش خواسته شد صرفاً استادان از ، و در اين ترم

 اطالعـات فنّـاوري بهره بگيرند و بحثي از طرح يادگيري با برخـورداري از امكانـات
 محاسبه ن در پايان ترم نيز براي سنجش ميزان پيشرفت تحصيلي معدل آنا . نشد مطرح

 ها كه بـه عنـوان گـروه هاي ديگر همان رشته ورودي در سال بعد و در ترم سوم . د ش
 اطالعات و ارتباطات كـه فنّاوري مندي اين گروه از ند، طرح بهره شد آزمايش انتخاب

 از اينترنـت بـراي ارتبـاط آناليـن، اسـتادان دانشجويان و ة استفاد « در اين طرح شامل
 ي مـرتبط بـا دروس افزارهاي آموزش و نرم ) cd ( سي دي استفاده از پست الكترونيكي،

 . د شـ ء پس از توجيه آنها اجرا » است هاي دانشگاه پيام نور شده متناسب با ويژگي ارائه
 از الزامـات ورود بـه دنيـاي واقع جـزو مراحـل آغـازين و اين امكانات و ابزارها در

 ثر ؤ يادگيري بدون محدوديت زمـاني و مكـاني مـ تواند در و مي است دانشگاه مجازي
 يـك تـرم و بعـد از پايـان تـرم معـدل تحصـيلي اجراي طـرح در پس از . واقع شود

 ميزان انگيزة تحصـيلي و يـادگيري ة منظور مطالع همچنين به . د ش دانشجويان محاسبه
 فنّـاوري ميزان استفاده از ة سياه خودتنظيمي اين دانشجويان از دو پرسشنامة يادشده و

 . اطالعات استفاده شد
 دست ه با استفاده از روش بازآزمايي ب ۰ / ۷۶ و ۰ / ۸۳ به ترتيب ، ها اعتبار اين آزمون

 مرحلة بعد نمـرات ايـن دوگـروه از دانشـجويان از لحـاظ معـدل تحصـيلي، در . آمد
 نمـرات ايـن دو ة مقايسـ بـراي . يادگيري خودتنظيمي و انگيزة تحصيلي مقايسه شدند

 . د ش استيودنت استفاده t روش آماري گروه از

 ها يافته
 از . بودنـد درصد پسـر ۴۸ درصد دختر و ۵۲ نشجوي مورد مطالعه، دا ۳۲۰ مجموع از

 ة گزينـ درصـد ۳۵ هـاي آموزشـي مورد ميزان استفاده از سايت اين تعداد دانشجو، در
درصـد دانشـجويان ۲۴ همچنـين ؛ انـد كـرده زياد را انتخاب ة درصد گزين ۲۸ اصالً و
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 در . كننـد خود ارتباط آموزشي برقرار مي استادان كه از طريق اينترنت با اند كرده اظهار
 ۲۱ اصـالً و ة درصـد گزينـ ۴۰ نيـز استادان مورد تدوين مطالب الكترونيكي به كمك

 افزارهاي آموزشي مورد ميزان استفاده از نرم در اند و ه كرد انتخاب زياد را ة درصد گزين
 . اند انتخاب كرده زياد را ة درصد گزين ۴۵ اصالً و ة درصد گزين ۱۹

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان و سنتي در » فاوا « تأثيرآموزش ة به مقايس ) ۱ ( ل جدو
 ) α = ۰ / ۰۵ ( سـطح در . محاسـبه شـد t داري آزمـون ا توجه به معنـ با . پرداخته است

 توان نتيجه گرفت كه ميانگين پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه از طريـق آمـوزش مي
 ة رشـت تنهـا در اسـت؛ روش سـنتي اند به مراتـب بيشـتر از به يادگيري پرداخته » فاوا «

 . دار نيست ا شناسي اين تفاوت معن روان

 پيشرفت تحصيلي تأثير آموزش فاوا و آموزش سنتي در ة براي مقايس t آزمون ) ۱ ( جدول
 دانشجويان

ة رشت
 انحراف ميانگين گروه تحصيلي

 t استاندارد
 ة درج

 آزادي
 سطح

 داري معني

 رياضي
 ندگان از يادگير

 ۵ / ۴۳ ۱۴ / ۶۷ طريق فاوا
۳۹ / ۲ ۴۸ ۰۰۱ / ۰ 

 ۲ / ۷۴ ۱۲ / ۱۳ آموزش سنتي

 حسابداري
 يادگيرندگان از

 ۶ / ۵۴ ۱۵ / ۱۱ طريق فاوا
۰۱ / ۳ ۶۷ ۰۴ / ۰ 

 ۳ / ۴۷ ۱۲ / ۷۴ آموزش سنتي

 مديريت
 بازرگاني

 يادگيرندگان از
 ۰ / ۰۱ ۶۴ ۲ / ۷۹ ۶ / ۲۳ ۱۵ / ۰۴ طريق فاوا

 ۳ / ۸۷ ۱۳ / ۱۱ آموزش سنتي

 شناسي روان
 يادگيرندگان از

 ۵ / ۹۴ ۱۴ / ۹۷ طريق فاوا
۲۳ / ۱ ۵۶ ۱۲ / ۰ 

 ۵ / ۷۲ ۱۴ / ۰۷ آموزش سنتي

 علوم تربيتي
 يادگيرندگان از

 ۰ / ۰۲ ۶۶ ۲ / ۱۲ ۵ / ۲۳ ۱۴ / ۱۵ طريق فاوا
 ۳ / ۳۷ ۱۲ / ۰۴ آموزش سنتي

 يادگيري روش سنتي در ميزان تأثير آموزش از طريق فاوا و ة به مقايس ) ۲ ( جدول
محاسبه شده درسطح t آنجا كه مقدار از . است انشجويان پرداخته خودتنظيمي د
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) ۰۵ / ۰ = α ( توان نتيجه گرفت كه ميانگين يادگيري خودتنظيمي مي است، دار معني 

 بيشتر از ؛ اند بين دانشجوياني كه از طريق روش فاوا به يادگيري پرداخته در
 . اند ي سنتي آموزش ديده ها دانشجوياني است كه از طريق روش

 يادگيري روش آموزشي فاوا سنتي در براي مقايسه تأثير استفاده از t آزمون ) ۲ ( جدول
 تنظيمي دانشجويان خود

ة رشت
 انحراف ميانگين گروه تحصيلي

 t استاندارد
 ة درج

 آزادي
 سطح

 داري معني

 رياضي
 يادگيرندگان از

 ۲۲ / ۲۸ ۹۲ / ۲۳ طريق فاوا
۵۸ / ۳ ۴۷ ۰۰۱ / ۰ 

 ۱۶ / ۱۷ ۷۱ / ۱۲ ش سنتي آموز

 حسابداري
 يادگيرندگان از

 ۲۱ / ۶۸ ۸۷ / ۱۳ طريق فاوا
۱۴ / ۳ ۶۶ ۰۰۱ / ۰ 

 ۱۵ / ۸۹ ۶۷ / ۱۸ آموزش سنتي

 مديريت
 بازرگاني

 يادگيرندگان از
 ۰ / ۰۰۱ ۶۴ ۳ / ۲۳ ۲۲ / ۱۴ ۸۹ / ۵۷ طريق فاوا

 ۲۱ / ۷۳ ۸۸ / ۴۵ آموزش سنتي

 شناسي روان
 يادگيرندگان از

 ۲۱ / ۷۳ ۸۸ / ۴۵ طريق فاوا
۱۹ / ۳ ۵۵ ۰۰۱ / ۰ 

 ۱۵ / ۹۵ ۶۹ / ۱۴ آموزش سنتي

 علوم تربيتي
 يادگيرندگان از

 ۰ / ۰۰۱ ۶۳ ۳ / ۶۷ ۲۲ / ۳۴ ۹۳ / ۱۴ طريق فاوا
 ۱۶ / ۲۰ ۷۱ / ۵۷ آموزش سنتي

 انگيـزش روش سنتي در ميزان تأثير آموزش از طريق فاوا و ة به مقايس ) ۳ ( جدول
 شـده در محاسـبه t قـدار توجـه بـه اينكـه م بـا . اسـت تحصيلي دانشـجويان پرداختـه

) ۰۵ / ۰ = α ( بـين توان گفت كـه ميـانگين انگيـزش تحصـيلي در مي ، است دار معني 
 به مراتـب بـاالتر از دانشـجوياني ، اند دانشجوياني كه ازطريق روش فاوا آموزش ديده

. اند هاي سنتي آموزش ديده طريق روش است كه از
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 انگيزش سنتي در روش آموزش فاوا و تأثير استفاده از ة يس براي مقا t آزمون ) ۳ ( جدول

 تحصيلي دانشجويان
 ة رشت

 انحراف ميانگين گروه تحصيلي
 ة درج t استاندارد

 آزادي
 سطح

 داري معني

 رياضي
 يادگيرندگان از

 ۲۹ / ۷۳ ۱۴۷ / ۵ طريق فاوا
۲۴ / ۸ ۴۵ ۰۰۱ / ۰ 

 ۲۰ / ۴۷ ۹۸ / ۲ آموزش سنتي

 حسابداري
 يادگيرندگان از

 ۲۸ / ۲۳ ۱۳۶ / ۴ ق فاوا طري
۱۲ / ۸ ۶۳ ۰۰۱ / ۰ 

 ۱۹ / ۲۸ ۸۳ / ۲ آموزش سنتي

 مديريت
 بازرگاني

 يادگيرندگان از
 ۰ / ۰۰۱ ۶۵ ۹ / ۲۵ ۳۰ / ۳۲ ۱۵۲ / ۸ طريق فاوا

 ۲۱ / ۲۷ ۱۰۱ / ۲ آموزش سنتي

 شناسي روان
 يادگيرندگان از

 ۲۹ / ۱۲ ۱۴۳ / ۳ طريق فاوا
۲۰ / ۸ ۵۶ ۰۱ / ۰ 

 ۲۱ / ۱۱ ۱۱۱ / ۱ آموزش سنتي

 تي علوم تربي
 يادگيرندگان از

 ۰ / ۰۰۱ ۶۲ ۹ / ۸۱ ۳۰ / ۲۸ ۱۵۱ / ۴ طريق فاوا
 ۲۰ / ۲۴ ۹۵ / ۵ آموزش سنتي

 گيري نتيجه
 هـاي هاي نوين در دنياي امروز كـه توانسـته اسـت، فرصـت با توجه به نقش فنّاوري

 مدار ايجاد كند و تأكيد را از آموزش بـه يـادگيري بيشتري براي تعليم و تربيت فراگير
 تـوان ضـمن موضوع اصلي اين است كه چگونه و با چه رويكردهايي مـي منتقل كند،

 كـه يادگيري خودتنظيمي سوي ايجاد يادگيري پايدار و مؤثر در دانشجويان، آنان را به
 كننده تقويت و به پيشـرفت فعاليت فرد در تعامل با امكانات و ابزارهاي تسهيل در آن

 د و از محصور شدن در مكان و زمان ، كشان شود منتهي مي تحصيلي مناسب و مطلوبي
 با توجه به اين مطلـب، ايـن . كرد هدايت پويا و منعطف به يادگيري و محدود خاص
 مندي از ابزارها و امكانـات فنّـاوري اطالعـات و در راستاي بررسي تأثير بهره ، تحقيق

 انگيـزة تحصـيلي و يـادگيري خـودتنظيمي دانشـجويان ، بر پيشرفت ) فاوا ( ارتباطات
 . نورصورت گرفته است نشگاه پيام دا

 آمـوزش » فاوا « كه از طريق روش دهد دانشجوياني نتايج پژوهش حاضر، نشان مي
 تري نسبت دانشجوياني هستند كه از طريـق مطلوب داراي پيشرفت تحصيلي اند، ديده

، نيز اين موضوع را كه » وبرا « مطالعة . اند هاي معمول و سنتي به يادگيري پرداخته روش
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 ، موجب پردازش سريع اطالعات، سرعت يادگيري و افـزايش » فاوا « آموزش به كمك

 شود و زمينه را بـراي پيشـرفت تحصـيلي آنـان فـراهم سطع شناختي در فراگيران مي
 يافته توسط امرود نيز ايـن همچنين پژوهش انجام ). ۲۰۰۲ وبرا، ( كند سازد، تأييد مي مي

 ك فنّاوري اطالعـات و ارتباطـات پيشـرفت كند كه آموزش به كم موضوع را تأييد مي
 دهد و از طـرف ديگـر، در يادگيرنـدگان نگـرش تحصيلي يادگيرندگان را افزايش مي

 همچنـين ). ۱۳۸۴ سركارآراني، ( كند هاي آموزشگاهي ايجاد مي مثبتي نسبت به فعاليت
 براساس نتيجة بررسي فرضية ديگر اين امر كه آموزش به كمك فنّـاوري اطالعـات و

 گذارد و يادگيرنده تباطات بر روند خودتنظيمي يادگيري در بين دانشجويان تأثير مي ار
 به نقل از » ماينز « و » لويس « پژوهش . شود سازد، تأييد مي را نسبت به يادگيري فعال مي

 » فاوا « دهد كه در يادگيري مبتني بر نيز كه با اين نتيجه همسو است نشان مي » كول اس «
 كـه ايـن طـوري بـه . يادگيري از خودتنظيمي بااليي برخوردارنـد دانشجويان نسبت به

 دهند و همواره در جست و جـوي يادگيرندگان اكثر كارهاي خود را  فعاالنه انجام مي
 فعاليت دانشجو و درگيري با مسـئلة ). ۲۰۰۳ كول، اس ( اطالعات و منابع جديد هستند

 شود كـه در آمـوزش لقي مي هاي مهم در يادگيري با ثبات و مطلوب ت يكي از رويكرد
 . مورد توجه قرارگرفته است

 و روش سـنتي در انگيـزش » فـاوا « بررسي و مقايسة ميزان تأثير آموزش از طريق
 دست هاي اين تحقيق بوده است كه نتايج به تحصيلي دانشجويان يكي ديگر از فرضيه

 هـاي يـق روش دهد، ميزان انگيزة تحصيلي در بين دانشجوياني كه از طر آمده نشان مي
 هـاي سـنتي اند به مراتب بيشتر از دانشجوياني اسـت كـه از روش آموزش ديده » فاوا «

 نيز نشان داد كـه آمـوزش بـه كمـك ۲ » بيكر « و ۱ » گوسن فر « مطالعات . اند آموزش ديده
 شود شود و باعث مي استفاده از فنّاوري اطالعات سبب افزايش انگيزه در فراگيران مي

 دهنـد و حـل مسـائل پيچيـده رغبـت بيشـتري از خـود نشـان تا يادگيرنـده درطـرح
 و مطالعـة ) ۱۹۹۸ ( ۳ همچنين نتايج مطالعـه ونگلـين ). ۲۰۰۱ و بيكر، ۲۰۰۱ فرگوسن، (
 شـود تـا يـادگيري دهد استفاده از روش فاوا باعث مـي نشان مي ) ۱۹۹۸ ( ۴ » كالدروني «

 ام دادن تكاليف درسـي دانشجويان توأم با انگيزه باشد و اعتماد به نفس آنان را در انج
 گيـري از بر اين اساس، ايجاد انگيزه و مشـوق الزم در دانشـجويان بـا بهـره . ببرد باال

 هاي يـادگيري بـا اسـتفاده از راهبردهاي يادگيري مناسب يكي ديگر از عوامل و مؤلفه
 . بايد مورد توجه باشد » فاوا «

 نّاوري اطالعات و ارتباطـات بر اساس نتايج حاصله از اين مطالعه كه استفاده از ف
 موجب افزايش ميزان پيشرفت تحصيلي، انگيزة تحصيلي و يـادگيري خـودتنظيمي در
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 هاي آمـوزش بخشي در روش منظور تنوع شود، پيشنهاد اين است كه به دانشجويان مي
 هاي دسترسي آنان در دستيابي به منابع در هر زمـان و هـر مكـاني بـا و ايجاد فرصت

 مندي بيشـتر سازي الزم براي ايجاد آمادگي الكترونيكي و بهره آنان، بستر توجه به نياز
 نور در واحدهاي مختلف به اطالعات رشتة تحصـيلي فـراهم دانشجويان دانشگاه پيام

 رسد الزم است، تحقيقاتي در زمينة يادگيري تلفيقي با توجـه شود؛ همچنين به نظر مي
 هـاي مجـازي كـه ريـزي آمـوزش برنامه عالي كشورمان و چگونگي به شرايط آموزش

 وجود آورند، بتوانند يادگيري پايدار و مؤثر با توجه به مقتضيات زماني و مكاني را به
. انجام گيرد



 ۹۳ ... اطالعات فنّاوري استفاده از مقايسة تأثير

 منابع
 سنتي به دانشگاه ر انتقال از دانشگاه آموزش از راه دو . ) ۱۳۸۶ ( عيسي ابراهيم زاده،

 سال سيزدهم، ۴۳ ة شمار لي، عا آموزش ريزي در برنامه و پژوهش ة فصلنام ، مجازي
 . ۱۱۳ - ۱۳۴ ص ۸۶ بهار اول، ة شمار

 ها، قابليت براي آموزش، فنّاوري . ) ۱۳۸۴ ( عليرضا مقدم؛ ، سركار آراني، محمد رضا
 . نشر ني ، تهران ، پرامترها و چشم اندازها

 اطالعات، فنّاوري ة درسي آموزش مجازي رشت ة ارزشيابي برنام . ) ۱۳۸۴ ( بتول قائدي،
 . تشر نشده دانشگاه تربيت معلم تهران من ة نام پايان

 سسه ؤ اطالعات و تعليم و تربيت، م فنّاوري جهاني شدن، . ) ۱۳۸۱ ( عطاران، محمد
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