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  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

  1389 پاییزسال اول ـ شماره اول ـ 

  
در یادگیري  1تأثیر کاربرد فن آوري اطالعات و ارتباطات

  درس ریاضی
  

 2* فرشیده ضامنی
  ** سحر کاردان

  
  چکیده

در یــادگیري درس ریاضــی و ارائــه فــن آوري اطالعــات و ارتباطــات ایــن پــژوهش بــا هــدف بررســی بــه کــارگیري 
روش پژوهش، پیمایشـی  . انجام شد 1387-88راهکارهایی جهت توسعه آن در شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 

. نفـر بـود   171و جامعه آماري آن متشکل از کلیه معلمان ریاضی شاغل به تدریس در شهرستان محمودآبـاد بـه تعـداد    
ها بـا   داده. نفر تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند 88ی و مورگان متناسب با جدول کرجس ،حجم نمونه

. تحلیـل شـد   tبسته پاسخ، جمع آوري و اطالعات حاصـل بـا اسـتفاده از آزمـون      ي محقق ساخته ي استفاده از پرسشنامه
ي مطالـب درسـی، مهـارت    در تغییر نگرش، تثبیـت و پایـدار   فن آوري اطالعات و ارتباطاتنتایج نشان داد که کاربرد 

  .استدالل و قدرت خالقیت و در نهایت یادگیري فعال درس ریاضی تأثیر دارد
  

  واژگان کلیدي
  ، درس ریاضی، یادگیريآوري اطالعات و ارتباطات فن
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  مقدمه

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطالعاتی مشهور است آغاز شده کـه زنـدگی بشـر،    
پیشـرفت هـاي فـن آوري    . آن، آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت تـأثیر قـرار داده اسـت   مناسبات 

منجـر بــه تحـوالتی در صــالحیت هـا و شایســتگی هـاي مــورد نیـاز و متناســب بـا دنیــاي متغیـر فعلــی در        
ــد از تفکــر انتقــادي،    . آمــوزان گشــته اســت  دانــش صــالحیت هــایی کــه امــروزه مطــرح هســتند عبارتن

  ).1382قورچیان، (ی، حل مسأله و تصمیم گیري هاي عموم صالحیت
دانش آمـوزان   امروزه از آموزش و پرورش انتظار می رود تا موجبات یادگیري فعال و مشارکتی بین

شـیوه هـاي   . براي محقق شدن چنین رویکردي به ناچار نیاز به تغییر رویه هاي سابق اسـت . را فراهم آورد
آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛ بنابراین یکی از تالش هـاي   آموزش قدیمی مسلماً پاسخگوي نیازهاي

و کـاربرد آن در برنامـه درسـی     فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   آموزشی باید در ارتباط با  هاي سازمان
کـه   داردفن آوري اطالعات و ارتباطات تـأثیر قابـل تـوجهی در امـر یـادگیري      ). 1383نیازآذري، (باشد 

ن و معلمان، مشارکت بیشتر دانش آموزان با همساالن، افـزایش اسـتفاده از منـابع    شامل تغییر نقش فراگیرا
بـه  ). 1387افضل نیـا،  (خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت هاي طراحی و ارائه مطالب می باشد 

طور کلی نقش دانش آموز در محیط یادگیري مبتنی بر فن آوري اطالعات و ارتباطات دستخوش تغییـر  
آوري  فـن ). 2003،  1آرمیتاژ(پردازند  دد و در این فرآیند دانش آموزان فعالند و به تولید دانش میمی گر

اطالعات و ارتباطـات در ایجـاد انگیـزه، عمـق و وسـعت دادن بـه یـادگیري و پایـدار سـاختن آن و رفـع           
ي خستگی و کسالت دانش آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسـخگویی بـه پرسـش هـا نقـش مـؤثر      

هـا، قواعـد و ابـزار و     فن آوري ارتباطـات و اطالعـات مجموعـه اي از روش   ). 1386امیرتیموري، (دارد 
تجهیزات جهـت شناسـایی، جمـع آوري، ذخیـره، تولیـد و توزیـع، سـازماندهی، بـاز تولیـد و نگـه داري           

و بـراي  در نظام آموزشی از یـک سـ   فن آوري اطالعات و ارتباطات). 1380نواب زاده، (اطالعات است 
بازاندیشی و بازسازي برنامه درسی و سواد رایانه اي و از سوي دیگر براي تجدیـد حیـات و غنـی سـازي     

یکی از ). 1383سراج، ( می باشدمحیط یادگیري و برقراري تعامل براي یادگیرنده و منابع یادگیري الزم 
ماده کردن بهتر نسل فعلـی  در کالس درس آآوري  فناین شایع ترین دالیل ذکر شده براي به کارگیري 

دانش آموزان براي ورود به محیط جدید یادگیري جهت پاسخگویی بـه نیازهـاي آمـوزش و بـه تبـع آن      

                                                      
1. Armitage 
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هـاي آموزشـی،    بـا روش سـنتی و وقـت گیـر بـودن ایـن روش      . نیازهاي شغلی در بازار کار آینـده اسـت  

به آماده سازي دانـش آمـوزان    همچنین عدم برخورداري از اطالعات به روز، معلمان به طور صحیح قادر
در آمـوزش   فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   لـذا اسـتفاده از   . براي یک محیط کـاري ایـده آل نیسـتند   

تواند پایه و اساسی به عنوان یک بازوي رقابتی در یک بازار کار در حـال جهـانی    هاي درسی می کالس
بتواند وارد بازار جهـانی، سیاسـی و آموزشـی شـود     شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی 

  ).1385عزیزي، (
یکی از معضالت امروز در عرصه ي آموزش و پرورش، فقدان عالقه ي دانش آموزان بـه یـادگیري   

علـی رغـم اهمیـت تمـامی دوره هـاي تحصـیلی، از آن جـا کـه         . به ویژه در دروسی چون ریاضـی اسـت  
آموزان و زمینه ساز ایجاد نگرش مثبـت یـا    دانش خت شخصیت علمیي ابتدایی زیر بنا و پایه ي سا دوره

منفی در آنان نسبت به دروس، به ویژه درس ریاضی است باید با روشی نوین عالقه مندي به این درس و 
هـاي نـوین    یکـی از روش . آموزش را به ویژه در این پایه تحصـیلی و در ایـن درس خـاص ایجـاد کـرد     

کـاربرد ایـن روش در درس ریاضـی باعـث     . اسـت  ي اطالعـات و ارتباطـات  فن آورآموزشی استفاده از 
چرا که در این روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا صـورت  . گردد میعالقمندي دانش آموزان به درس 

گیرد و از طرفـی چـون دانـش آمـوز در یـادگیري نقـش دارد؛ باعـث عالقـه و تعمیـق یـادگیري وي            می
تقاد محققان بخش اعظم یادگیري و به خاطر سپاري از طریق بینایی صـورت  از آن جا که به اع. گردد می
ابزاري جهت درگیـر سـاختن حـس بینـایی و      فن آوري اطالعات و ارتباطاتگیرد و باز از آن جا که  می

فـن آوري اطالعـات   هم چنـین  . گردد میشنوایی فراگیر است؛ موجب تعمیق یادگیري در دانش آموزان 
جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدالل و خالقیت دانـش آمـوزان مـی افزایـد و      ابزاري و ارتباطات

بنابراین عدم توجه بـه آن تبعـاتی را بـراي آمـوزش و     . گردد میموجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی 
 پرورش کشور و کیفیت خروجی هاي آن به عنوان یک شهروند جهانی که در آینـده اي نـه چنـدان دور   

در بـر خواهـد داشـت و بـه یقـین       صاد، تجارت و فرهنگ به هم پیوسـته جهـانی فعالیـت کنـد؛    باید در اقت
. نماي آن، عقب ماندگی کشور در دنیاي رقابت و در عرصه ي بین المللی در بلند مدت خواهـد بـود  دور

پایـدار کشـور خواهـد     ي ینـد توسـعه  آبه جهت آن که دوره ي ابتدایی و کیفیـت آن نقـش مهمـی در فر   
باید در آموزش دروس بـه ویـژه در سـال هـاي نخسـت آمـوزش        آوري اطالعات و ارتباطات فنداشت؛ 

  .رسمی مورد استفاده قرار بگیرد
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در آموزش و پـرورش زمینـه سـاز ایجـاد انگیـزه، یـادگیري،        فن آوري اطالعات و ارتباطاتکاربرد 

. نکـار ناپـذیر اسـت   بنابراین کـاربرد آن در آمـوزش و پـرورش یـک ضـرورت ا     . تجربه و نوآوري است
تجارب کشورهایی چون اندونزي، آمریکا و آلمان بیانگر برنامه ریزي دولت این کشورها براي توسـعه و  

 2001دولـت انـدونزي از سـال    . اسـت  فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   اجراي برنامـه درسـی مبتنـی بـر     
در آموزش و پـرورش تـدوین و    فن آوري اطالعات و ارتباطاتاي پنج ساله براي توسعه و اجراي  برنامه

بـه عنـوان ابـزاري بـراي      فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   طراحی کرده است و بر مبنـاي آن اسـتفاده از   
. هـا ضـروري تشـخیص داده شـده اسـت      یادگیري در برنامه درسی مراکز آموزشی، مـدارس و دانشـگاه  

ري اختصـاص داده و در ایـن   ي خـود را بـه موضـوع فـن آو     دولت امریکا هم مهم ترین سر فصل توسعه
راستا گسترش بزرگراه هاي اطالعاتی و ارتباطی را مهـم تـرین رکـن تحقـق ایـن موضـوع دانسـته اسـت         

ــرات وســیعی را هــم از بعــد     ). 2004یونســکو، ( ــراي همــه، تغیی ــا شــعار اینترنــت ب ــت آلمــان هــم ب دول
و یکـی از اهـداف ایـن    هاي مخابراتی و هم از بعد فرهنگ سازي عمـومی آغـاز کـرده اسـت      زیرساخت

همـین طـور دولـت فرانسـه،     . مـیالدي بـوده اسـت    2002کشور اتصال مدارس به اینترنـت تـا پایـان سـال     
هاي بلند مدتی را براي دستیابی به فن آوري اطالعات بـا   سنگاپور و کشورهاي حوزه خلیج فارس برنامه

بنابراین موضـوع  . ترونیکی دبی استگذاري عظیم آغاز کردند که نمونه اي از آن پروژه شهر الک سرمایه
ي  آوري اطالعات و حرکت به سمت تحقق آن ضرورتی اجتناب ناپذیر و اصلی ترین راهبـرد توسـعه   فن

ي اطالعاتی فاصله زیـادي بـا کشـورهاي توسـعه یافتـه       کشور ایران در زمینه توسعه. کشورها خواهد بود
مقایسـه   مـی باشـد  نیـز حـائز رتبـه پـایین تـري       داشته و حتی در قیاس با برخی کشورهاي در حال توسـعه 

شاخص هاي رشد و پتانسیل فن آوري اطالعات در میان کشورهاي مختلف بیان گر است که ایران پـس  
نکته هشـدار دهنـده در ایـن میـان شـکاف      . از کشورهایی چون کلمبیا، ونزوئال، ترکیه و تایلند قرار دارد

لحاظ سطح فن آوري و میـزان حضـور در شـبکه اینترنـت     فاحش میان ایران و کشورهاي گروه هشت به 
در سال هاي اخیر نقش و اهمیت ویـژه اي در آمـوزش و پـرورش     فن آوري اطالعات و ارتباطات. است

  ).1381حاجی کتابی، (یافته است زیرا اساس مزیت رقابتی در عصر حاضر را تشکیل می دهد 
آمـوزش و پـرورش کمـک بـه پیشـبرد کیفیـت        در فن آوري اطالعات و ارتباطاتاز دالیل کاربرد 

افزارهـاي   که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیري با استفاده از نرم می باشدآموزش 
افزارهـا   ایـن نـرم  . چند رسانه اي که متن، صدا و تصاویر متحرك را ادغام می کنند، صـورت مـی پـذیرد   

ا دخالت دادن دانش آموز در فرآیند آمـوزش، موجبـات تسـهیل    توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و ب می
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فراگیري مهارت هاي پایه و مفاهیمی که زیر بناي مهارت هاي فکري درجه بـاالتر و خالقیـت هسـتند را    

بیشترین کاربرد اولیه رایانه براي آمـوزش، تسـلط بـر مهـارت هـا از طریـق تقویـت و تکـرار         . ایجاد کنند
  .می باشددوره ابتدایی محتواي درس به ویژه در 

در آمـوزش ریاضـی دو سـؤال عمـده وجـود       فن آوري اطالعات و ارتباطاتاما در ارتباط با کاربرد 
و دستاوردهاي آن در  فن آوري اطالعات و ارتباطاتاول این سؤال که چرا به دنبال بهره گیري از . دارد

یژگـی هـاي یـک نـرم افـزار آموزشـی       مشکالت سر راه استفاده از و اینکه آموزش ریاضی هستیم و دوم
 فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   در پاسخ به سـؤال اول بایـد گفـت اسـتفاده از     . مناسب و موفق چیست

شـود تغییـرات اعمـال     و سبب مـی  گردد میموجب یادگیري از طریق دریافت و بازخورد سریع از رایانه 
و فرصــت فرضــیه ســازي و بررســی  شــده بالفاصــله بــر خروجــی نمــایش داده شــده، در نمایشــگر ظــاهر

هـاي بـه دسـت آمـده      هاي ساخته شده براي دانش آموزان فراهم گردد، ضمن آنکه صحت پاسخ فرضیه
براي یک مسأله توسط رایانه به راحتی آشکار و درستی فرضیه هاي سـاخته شـده توسـط دانـش آمـوزان      

جنبـه هـاي نهفتـه اشـکال ریاضـی را       فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   . مورد بررسی قرار خواهد گرفت
رایانـه  . کند و دانش آمـوزان را بـه سـمت کـاربرد صـحیح احکـام ریاضـی هـدایت مـی کنـد           آشکار می

بالفاصله تغییرات را روي خروجی نمـایش داده و بـا کنـار هـم قـرار دادن نتـایج متعـدد حاصـل شـده از          
به طوري کـه ذهنیـت   . یسر می سازدآوري اطالعات و ارتباطات درك و کشف الگوهاي ریاضی را م فن

به طور محسوسی قابـل اعتمـادتر    فن آوري اطالعات و ارتباطاتاستقرایی به وجود آمده از به کارگیري 
کــار بــا تصــاویر پویــا، بــه تصــویر کشــیدن ایــده هــا و تصــورات ذهنــی . مــی باشــداز انــواع مشــابه خــود 

تر و بهتر از موضـوع بـه ویـژه در ریاضـیات     آموزان جهت بررسی آنها توأم با داشتن درك درست  دانش
با کمک رایانه ها به راحتی امکان پذیر است چرا که با استفاده از ایـن روش، جمـع و تفریـق، کمتـري و     

هاي مشابه به راحتی شبیه سازي شده و رایانه با انجام محاسبات الزم براي هر مرحله بـه   بیشتري و فعالیت
  .شود دانش آموز متوجه هدف اصلی درس می حذف حاشیه غیر ضروري پرداخته و
در جامعه آموزشی کشور و در امـر   فن آوري اطالعات و ارتباطاتدر پاسخ به سؤال دوم باید گفت 

در برنامـه درسـی بـه     فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  تلفیق . تدریس از موارد فرهنگ سازي نشده است
ست اندرکاران آموزشی بوده اسـت؛ چـرا کـه در    ویژه درس ریاضی همواره یکی از دغدغه هاي رایج د

در درس ریاضی، افرادي که به تولید محتـواي آموزشـی و    فن آوري اطالعات و ارتباطاتگیري از  بهره
افزارهاي کمک درسی پرداخته اند از سواد موضوعی کافی در زمینه روان شناسی تربیتی در آمـوزش   نرم
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بنابراین نرم افزارهاي تولید شده همان سـبک و سـیاق انتقـال    ریاضی و مباحث فراشناخت بی اطالع بوده 

عالوه بر آن مدرسان ریاضی و کارشناسان مباحث تربیتی و آموزشی نیز از سـواد  . دانش را ادامه می دهد
  .نرم افزاري کافی جهت طراحی بهینه نرم افزارهاي منطبق با استانداردهاي رایج بی بهره بوده اند

در  فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  گفت که به کارگیري روش فعال مبتنی بر  شاید به جرأت بتوان
تدریس ریاضی، هنوز عمومیت الزم را نیافته است و رفتارگرایی و تدریس به شکل سنتی، بـه خصـوص   
از سوي معلمانی که به دالیل مختلف از جمله عادت کردن به شیوه ي امتحان شـده ي گذشـته، تـرس از    

مشکالت کمبـود وقـت و تـرجیح معلـم محـوري و روش سـخنرانی بـر روش فعـال         ریسک در تدریس، 
از . تدریس، کمبود وسایل و نرم افزارهاي الزم و مفید و نداشـتن اسـتانداردهاي الزم، هنـوز رایـج اسـت     

طرفی تولید نرم افزارهاي آموزشـی ریاضـیات از سـوي شـرکت هـاي نـرم افـزاري و گـروه هـاي بـدون           
ــر مــوارد ــدریس هســتند  مــروج روش صــالحیت در اکث ــدگان  . هــاي ســنتی ت ــد کنن در حــالی کــه تولی

بودن سواد موضوعی ریاضـی از سـواد و مهـارت الزم در زمینـه      افزارهاي آموزشی باید عالوه بر دارا نرم
  ).1383سراج، (تلفیق این دو نیز بهره مند باشند 

هش حاضـر ارتبـاط داشـته باشـد     علی رغم تالش براي پیدا کردن پیشینه هایی که به طور دقیق با پژو
با این حال به نظر می رسد بتوان موارد زیر را تا حـدي بـا بررسـی مـورد نظـر      . مقصود حاصل نشده است

  .مربوط دانست
 فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   جهت تأثیر کـاربرد  ) 2002( 1پژوهشی توسط هاریسون و همکاران

آمـوزش را عمیـق تـر و اثـربخش تـر       و ارتباطـات فن آوري اطالعـات  در آموزش انجام و معلوم شد که 
، بـه نقـل از شـریفی،    2002(در پژوهشـی کـه توسـط یانـگ جـی      . گـردد  میکرده و سبب بروز خالقیت 

بـر چگـونگی یـادگیري انجـام شـد، مشـخص        فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  در ارتباط با تأثیر ) 1386
  .دهد بر فراگیر، یادگیري را افزایش می به دلیل تمرکز فن آوري اطالعات و ارتباطاتگردید که 

هاي یـادگیري   در برنامه فن آوري اطالعات و ارتباطاتدر ارتباط با نقش ) 2001( 2هیروساتو و تینی
 فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   پذیر در مـدارس پژوهشـی انجـام دادنـد و معلـوم گشـت کـه         انعطاف
پذیر باشد و بر این اساس چالش اصلی دولت هـا را   تواند منابعی براي معلمان جهت یادگیري انعطاف می

ي کـاربرد و تقویــت   گـذاري بــه ویـژه در حــوزه   هــاي بخـش آمــوزش و سـرمایه   حمایـت از اسـتراتژي  

                                                      
1. Harrison et al. 
2. Hirosato and Tiene 
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و آموزش معلمـان جهـت اسـتفاده از آن در کـالس درس کشـورهاي در       آوري اطالعات و ارتباطات فن

  .اند حال توسعه بیان کرده
هـاي   در دبیرستان فن آوري اطالعات و ارتباطات با عنوان نتایج کاربردپژوهشی ) 1383(حج فروش 

در دروس  فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   شهر تهران انجـام داد کـه هـدف آن بررسـی نقـش کـاربرد       
فـن آوري   نتـایج نشـان داد کـه اسـتفاده از    . ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زبان انگلیسـی بـود  

  .تعمیق محتواي آموزش و یادگیري دروس فوق نقش بسزایی دارد در اطالعات و ارتباطات
آمـوزش ریاضـی ابتـدایی بـر اسـاس       افـزار  اي با عنوان نـرم  در مقاله) 1383(دي حمشیخ زاده و مهرم

کــه میــان نــرم افــزار مزبــور و  اظهــار داشــتند ،رویکــرد ســازنده گرایــی و ســنجش میــزان اثــر بخشــی آن
) تجزیه و تحلیل، ترکیـب و ارزشـیابی  (پاسخگویی دانش آموزان به سؤاالت سطوح باالي حیطه شناختی 

  .تفاوت معنادار است و اینکه استفاده از این نرم افزار باعث افزایش انگیزه و مهارت حل مسأله می گردد
انگیـزه یــادگیري را افــزایش داده و   تباطــاتآوري اطالعـات و ار  فــن) 1381( کتـابی  از نظـر حــاجی 

کند که تعادل جدیـدي بـین    کند و به موجب آن پیشنهاد می تر می تر و خالق فرآیند یادگیري را آسان
فـن آوري  آمـوز محـور بـراي تـدوین فرآینـد یـادگیري برقـرار شـود و          هاي معلم محـور و دانـش   روش

حـل هـاي جدیـد جهـت مقابلـه بـا        فرآیند یادگیري راه ي ابزار حمایتی در به منزله اطالعات و ارتباطات
  .چالش هاي آموزش و پرورش جدي گرفته شود

به طور خالصه بازنگري ادبیات و پیشینه نشان داد که جهانی شدن، چالش هاي جدیـدي را فـرا روي   
ز جوامع قرار داده است که مستلزم انطباق محتواي آموزشـی در پاسـخ بـه خواسـته هـاي ملـی و جهـانی ا       

در عصر جهـانی سـازي، مسـائل    ). 1382سلسبیلی، (است  فن آوري اطالعات و ارتباطاتطریق گسترش 
در حال ظهور و چالش هاي جدید چون پیشرفت و گسترش توسعه آموزشی فراتر از مرزها، آمـوزش بـا   

ننـد  در اقتصاد دانش محور در کشورهاي در حال توسـعه فراوا  فن آوري اطالعات و ارتباطاتکیفیت، و 
هـاي آموزشـی و درسـی،     ویژگی خاص عصر اطالعات و نیاز به کـارآیی در برنامـه   .)2000هیروساتو، (

گسترش منابع آموزشی و لزوم انعطاف پذیر شدن موضوعات درسی با استفاده از این فن آوري منجر بـه  
  ).1385شریفی، (شده است  فن آوري اطالعات و ارتباطاتافزایش توجه به 
آموزش و پرورشی که متناسب با نیازهاي فرد و جامعـه باشـد بـیش از پـیش احسـاس       امروزه اهمیت

شود زیرا دنیایی که با شبکه اطالعاتی پیوند خورده است متقاضی نیرویی است کـه بدانـد چگونـه از     می
آوري به عنوان ابزاري براي افزایش بهره وري و خالقیت و یادگیري استفاده و چالش هـاي بـر آمـده     فن
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از آن جا که تمرکـز بـر تکنولـوژي در تمـام مـدارس و کـالس هـا        . ی از جهانی شدن را کاهش دهدناش

بنابر آنچه مطرح شد کـاربرد  . مطرح است، معلمان باید بدانند که چگونه آن ها را در تدریس به کار برند
بـه همـین دلیـل تحقیـق     . در آموزش و پرورش ضرورتی انکارناپذیر است آوري اطالعات و ارتباطات فن

در یادگیري درس ریاضی توجه داشـته و محقـق در    فن آوري اطالعات و ارتباطاتفوق بر تأثیر کاربرد 
  :ارتباط با آن سؤاالتی به شرح زیر را مطرح ساخته است

دانش آموزان نسبت بـه درس ریاضـی   بر تغییر نگرش  فن آوري اطالعات و ارتباطاتآیا کاربرد  -1
  مؤثر است؟

بر تثبیت و پایداري مطالب درس ریاضـی نـزد دانـش     فن آوري اطالعات و ارتباطاتآیا کاربرد  -2
  آموزان مؤثر است؟

بر مهارت اسـتدالل دانـش آمـوزان در درس ریاضـی      فن آوري اطالعات و ارتباطاتآیا کاربرد  -3
  مؤثر است؟

بر قـدرت خالقیـت دانـش آمـوزان در درس ریاضـی       اطالعات و ارتباطات فن آوريآیا کاربرد  -4
  مؤثر است؟

بـر یـادگیري فعـال دانـش آمـوزان در درس ریاضـی        فن آوري اطالعات و ارتباطـات آیا کاربرد  -5
  مؤثر است؟

  روش

آزمـودنی هـاي پـژوهش    . روش این پژوهش توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجـام گرفتـه اسـت   
بـه کـار اشـتغال     1387-88مدارس ابتدایی شهرستان محمودآباد بودنـد کـه در نیمسـال دوم     کلیه معلمان

نفر تعیین شد که به روش تصـادفی سـاده انتخـاب     88نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، . داشتند
 24براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه ي محقق ساخته استفاده شده است که حـاوي  . شدند
ؤال بسته پاسخ در زمینـه ي پـنج متغیـر مـورد مطالعـه بـود، شـامل تغییـر نگـرش، اسـتدالل، خالقیـت و            س

که در طیف پنج گزینه اي لیکرت بـا سـطوح پاسـخ    ) سؤال 4با ( و تثبیت ) سؤال 5هر کدام با (یادگیري 
خصـوص تـأثیر    در این پرسشنامه دیدگاه معلمان در. طراحی شده بود) کم خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی(
که در این تحقیق به معناي اخص استفاده از ابزار و فنـون ارتبـاطی چـون    ( آوري اطالعات و ارتباطات فن

بر تثبیت و پایداري مطالب درسی، مهارت اسـتدالل، یـادگیري فعـال، قـدرت خالقیـت،      ) کامپیوتر است
  .ده استتغییر نگرش و در نهایت یادگیري در معناي کلی آن، مورد بررسی واقع ش
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در تنظیم و ساخت پرسش هاي پرسشنامه از ادبیات، مبانی نظري و مطالعات متعدد داخلی و خـارجی  

براي سنجش روایی صـوري و محتـوایی   . بهره گرفته شده است فن آوري اطالعات و ارتباطاتمرتبط با 
ه و بـراي  از نظرات اصالحی تعدادي از اساتید و متخصصـان حـوزه آمـوزش و پـرورش اسـتفاده گردیـد      

نفر از معلمان به مورد اجرا گذاشـته   20تعیین پایایی پرسشنامه به صورت مقدماتی در نمونه اي متشکل از 
ي هـا  دادهدر تحلیـل  . بـه دسـت آمـد    a =74/0شد و ضریب پایایی، بـر اسـاس آزمـون آلفـاي کرونبـاخ      

همچنـین  . اسـتفاده شـده اسـت   هاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار  پژوهش حاضر از روش
  .بهره گرفته شده است t در آزمون فرضیه ها از روش آمار استنباطی آزمون

  ها یافته

 1، میانگین و انحـراف معیـار ابعـاد پنجگانـه یـادگیري بـه شـرح جـدول         ها دادهبه منظور بررسی توصیفی 
  .باشد می

  نتایج آمار توصیفی مربوط به ابعاد پنجگانه یادگیري: 1جدول 

  فعال یادگیري  خالقیت  استدالل  تثبیت  نگرش  
  88  88  88  88  88  فراوانی
  94/16  83/15  48/16  76/14  00/18  میانگین

  451/2  170/3  804/2  414/1  279/2  انحراف استاندارد
  

فـن آوري اطالعـات و    دهد که میانگین نگرش پاسخگویان در خصوص تأثیر نتیجه جدول نشان می
، قـدرت اسـتدالل   76/14، تثبیـت و پایـداري مطالـب درسـی     18بر تغییر نگرش دانش آمـوزان   ارتباطات

می باشد و بیشترین میـانگین مربـوط بـه تغییـر نگـرش و       94/16و یادگیري فعال  83/15، خالقیت 48/16
  .کمترین مربوط به تثبیت و پایداري مطالب درسی بوده است
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بر تغییر نگـرش دانـش آمـوزان نسـبت بـه       ري اطالعات و ارتباطاتفن آوآیا کاربرد  :اولسؤال ویژه 

  درس ریاضی مؤثر است؟
  تحقیق در خصوص سؤال اول t خالصه محاسبات نتایج آزمون: 2جدول 

  t سطح معناداري   درجه آزادي
  )دوطرفه(

تفاوت 
  میانگین

  %95سطح معناداري 
  بیشترین  کمترین

  48/8  52/7  000/8  000/0  87  925/32  نگرش
  

بـا توجـه بـه     .و سطح معناداري در جدول مبین تفاوت بین میـانگین هاسـت  ) t )925/32 نتایج آزمون
  درصـد مـی تـوان گفـت کـه      95اینکه میانگین محاسبه شده از میانگین مقیاس بزرگتر اسـت بـا اطمینـان    

  .در تغییر نگرش دانش آموزان مؤثر است آوري اطالعات و ارتباطات فنبه کارگیري 
بر تثبیت و پایداري مطالـب درس ریاضـی    فن آوري اطالعات و ارتباطاتآیا کاربرد  :دوم سؤال ویژه

  نزد دانش آموزان مؤثر است؟
  تحقیق در خصوص سؤال دوم t خالصه محاسبات نتایج آزمون: 3جدول 

  t سطح معناداري   درجه آزادي
  )دوطرفه(

تفاوت 
  میانگین

  %95سطح معناداري 
  بیشترین  کمترین

  06/5  46/4  761/4  000/0  87  584/31  تثبیت
  

بـا توجـه بـه     .و سطح معناداري در جدول بیانگر تفاوت بین میانگین هاسـت ) t )584/31 نتایج آزمون
درصـد مـی تـوان گفـت کـه       95اینکه میانگین محاسبه شده از میانگین مقیاس بزرگتر اسـت بـا اطمینـان    

در تثبیت و پایداري مطالب درسـی نـزد دانـش آمـوزان مـؤثر       ارتباطاتفن آوري اطالعات و استفاده از 
  .است

بـر مهـارت اسـتدالل دانـش آمـوزان در       فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  آیا کاربرد  :سومسؤال ویژه 
  درس ریاضی مؤثر است؟

  تحقیق در خصوص سؤال سوم t خالصه محاسبات نتایج آزمون: 4جدول 

  t سطح معناداري   درجه آزادي
  )دوطرفه(

تفاوت 
  میانگین

  %95سطح معناداري 
  بیشترین  کمترین

  07/7  88/5  477/6  000/0  87  671/21  استدالل
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چـون   .و سطح معناداري در جدول نشان دهنده تفاوت بین میـانگین هاسـت  ) t )671/21 نتایج آزمون

 درصد می توان گفـت کـه اسـتفاده از    95میانگین محاسبه شده از میانگین مقیاس بزرگتر است با اطمینان 
  .در مهارت استدالل دانش آموزان مؤثر است فن آوري اطالعات و ارتباطات

بـر قـدرت خالقیـت دانـش آمـوزان در       فن آوري اطالعات و ارتباطـات آیا کاربرد  :چهارمسؤال ویژه 
  ی مؤثر است؟درس ریاض

  تحقیق در خصوص سؤال چهارم t خالصه محاسبات نتایج آزمون: 5جدول 

  t سطح معناداري   درجه آزادي
  )دوطرفه(

تفاوت 
  میانگین

  %95سطح معناداري 
  بیشترین  کمترین

  50/6  16/5  830/5  000/0  87  249/17  خالقیت
  

چون میـانگین  . و سطح معناداري در جدول مبین تفاوت بین میانگین هاست) t )249/17نتایج آزمون 
درصـد مـی تـوان بیـان کـرد کـه اسـتفاده از         95محاسبه شده بزرگتر از میانگین مقیاس است بـا اطمینـان   

  .در خالقیت دانش آموزان مؤثر است آوري اطالعات و ارتباطات فن
بر یادگیري فعال دانش آمـوزان در درس   اطالعات و ارتباطات فن آوريآیا کاربرد  :پنجمسؤال ویژه 

  ریاضی مؤثر است؟
  تحقیق در خصوص سؤال پنجم t خالصه محاسبات نتایج آزمون: 6جدول 

  t سطح معناداري   درجه آزادي
  )دوطرفه(

تفاوت 
  میانگین

  %95سطح معناداري 
  بیشترین  کمترین

  46/7  42/6  943/6  000/0  87  572/26  فعال یادگیري
  

چـون  . و سـطح معنـاداري در جـدول بیـانگر تفـاوت بـین میـانگین هاسـت        )  t  )572/26نتایج آزمون
درصـد مـی تـوان اظهـار نمـود کـه        95میانگین محاسبه شده از میانگین مقیاس بزرگتر اسـت بـا اطمینـان    

  .در یادگیري فعال درس ریاضی مؤثر است فن آوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 
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  بحث و نتیجه گیري

در تغییـر نگـرش    فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   از نتایج سؤال شماره یک مشـخص شـد کـه کـاربرد     
 یافتـه مـوردي کـه بـا ایـن      ،در پیشینه هاي قابل دسترسـی . آموزان نسبت به درس ریاضی مؤثر است دانش

در عرصه ي آمـوزش و پـرورش    از آنجا که یکی از معضالت امروزاما . قابل مقایسه باشد به دست نیامد
فقدان عالقه ي دانش آموزان به یادگیري برخی دروس از جمله ریاضی اسـت و از آن جـا کـه هـر نـوع      
نگرشی چه مثبت و چه منفی در این زمینه به ویژه در پایه هاي نخست سال تحصیلی نقشـی تعیـین کننـده    

بـه مـرور ایـام دارد و در صـورت      گیري ساختار ذهنی دانـش آمـوزان و تثبیـت ایـن نگـرش هـا       در شکل
دار شدن نگرش ها تغییر آن بسیار دشوار چه بسـا غیـر ممکـن خواهـد بـود، الزم اسـت در سـازمان         ریشه

آموزش و پرورش که متولی و پرچمدار پیشرفت در عرصه هاي مختلف است، تحـوالتی اساسـی نسـبت    
ورت پـذیرد و بـا اسـتفاده از    به تغییر نگرش دانش آموزان در خصوص درس پایـه اي چـون ریاضـی صـ    

 .وري اطالعات و ارتباطات عالقه الزم به ایـن دروس در فراگیـران ایجـاد گـردد    آ هاي مبتنی بر فن روش
توانـد   در آموزش ریاضی مـی  فن آوري اطالعات و ارتباطاتنتیجه تحقیق فوق هم نشان داد که کاربرد 

  .این تغییر نگرش را ایجاد کند
در تثبیـت و پایـداري مطالـب     فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  نتایج سؤال دوم نشان داد که کاربرد 
) 2003(، هاریسـون  )1383(این یافته با پژوهش حج فـروش   .درسی ریاضی نزد دانش آموزان مؤثر است

اسـتفاده  بـا  . تواند آموزش را عمیق تر سازد همسو اسـت  می فن آوري اطالعات و ارتباطاتکه نشان داد 
به دلیل اینکه تدریس همراه با ارائه تصاویر زیبـا صـورت مـی گیـرد و      فن آوري اطالعات و ارتباطاتاز 

پایداري مطالب درسی بـه مراتـب    ،خود دانش آموز در یادگیري نقش دارد و به عبارتی مشتاق آن است
شـنوایی را درگیـر و    حـس بینـایی و   فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   بیشتر از شیوه سنتی است چرا کـه  

ابزاري جهت تفکر و عمل ارائـه مـی کنـد، بنـابراین بـه کـار گیـري آن در آمـوزش ریاضـی کلیـد حـل            
  .مشکالت یادگیري است

در مهـارت اسـتدالل    فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات   نتایج سؤال سوم نشان داد کـه بـه کـارگیري    
آموز به فردي با قدرت تصـمیم گیـري    تبدیل دانش ،هدف از آموزش. ریاضی دانش آموزان مؤثر است

تربیت شهروندي که توان انطبـاق یـافتن   . باال و حل کننده خالق مشکالت و داراي قدرت استدالل است
افزون بر این با توجه به رقابت غیر قابـل اجتنـاب جهـانی، هـر      .را داشته باشد 21با فراپیچیدگی هاي قرن 

تغییـر دهـد کـه تمـامی شـهروندان بتواننـد از عهـده         کشوري ناچار است نظـام آمـوزش خـود را طـوري    
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هاي بر آمده از جهانی شدن برآیند و این زمـانی محقـق مـی گـردد کـه آنـان از قـدرت تجزیـه و          چالش

دنیایی که بـا شـبکه هـاي اطالعـاتی بـه هـم پیونـد خـورده انـد           .تحلیل، تفکر و استدالل برخوردار باشند
ه از فـن آوري بـه عنـوان ابـزاري بـراي افـزایش بهـره وري        متقاضی نیروي کلی است کـه بفهمـد چگونـ   

فـن آوري  استفاده کند چنین مهارتی، مهـارت اسـتدالل بـر مبنـاي اطالعـات اسـت کـه بـه مـدد کـاربرد           
  .در آموزش محقق می گردد اطالعات و ارتباطات

در  اتفـن آوري اطالعـات و ارتباطـ   در ارتباط با سؤال چهارم نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه کـاربرد      
 دهـد  کـه نشـان مـی   ) 2003(ایـن یافتـه بـا نتـایج پـژوهش هاریسـون        .خالقیت دانش آموزان مؤثر اسـت 

شود همسو اسـت و از آنجـا کـه خالقیـت نقشـی       باعث بروز خالقیت می آوري اطالعات و ارتباطات فن
و  فـن آوري اطالعـات  اساسی در کشف راه حل هاي جدید براي مسـائل و تولیـد عقایـد جدیـد دارد و     

فرصتی را فراهم می آورد تا دانـش آمـوزان بـه خـود نظمـی و اسـتقالل برسـند و داراي تفکـر          ارتباطات
وسیع، حق انتخاب، تصمیم گیري و داراي اندیشه اي سیال گشته و از راه حل هاي سنتی و متداول پرهیز 

بنـابراین   ،دنـد به کشف راه حل هاي جدید متناسب با مشکالت جدید بـر آمـده از ایـن عصـر نائـل گر      و
  .کاربرد آن در آموزش جهت ایجاد خالقیت در دانش آموزان ضروري به نظر می رسد

ــه     ــان داد ک ــایج نش ــنجم نت ــؤال پ ــا س ــاط ب ــات در ارتب ــات و ارتباط ــن آوري اطالع ــادگیري ف   در ی
  و) 2001(، هیروســاتو )2002(نتــایج ایــن یافتــه بــا تحقیــق یانــگ جــی . درس ریاضــی مــؤثر اســت فعــال

. بر یادگیري مؤثر است، همسو اسـت  فن آوري اطالعات و ارتباطاتمبنی بر آنکه ) 1381(ابی حاجی کت
موجب می گردد تا دانش آموزان در جریان آموزش بـر انگیختـه شـوند،     آوري اطالعات و ارتباطات فن

شـود و یـادگیري را بـراي آنـان جـذاب و       چرا که در جریان یادگیري نقشی به عهده آنـان گذاشـته مـی   
  .نگیزه ي فعالیت را در آن ها بیدار می کند، بنابر این باید در آموزش مورد توجه واقع شودا

فن آوري اطالعات و ارتباطات پارادایمی است که توانسته است تغییرات فراوانـی در نحـوه زنـدگی    
اده بشر به وجود آورد و یکی از زمینه هایی که سهم عمـده اي از ایـن تغییـرات را بـه خـود اختصـاص د      

بـا ایجـاد تغییـرات بنیـادین در      فن آوري اطالعـات و ارتباطـات   یادگیري مبتنی بر. یادگیري است ،است
تواند ناکارآمدي هاي فضاي آموزش را مرتفع و دگرگـونی هـاي اساسـی در آمـوزش      مفاهیم سنتی می

د قـدرت  تقویت حافظه، عالقه منـدي بـه یـادگیري، سـرعت انتقـال و پایـداري وتعمیـق یـادگیري، ایجـا         
استدالل و خالقیت و باالخره در تغییر نگرش دانش آموزان و ایجـاد نگـرش مثبـت در آنـان بـه ویـژه در       
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فـن آوري  رود کـه کـاربرد    بنابراین از سیستم آموزش و پرورش انتظار مـی . درس ریاضی به وجود آورد

  .دهد را در آموزش دروس به ویژه در درس ریاضی مورد توجه قرار اطالعات و ارتباطات
به کارگیري فن آوري اطالعـات و ارتباطـات    ي هاي تحقیق پیشنهاداتی جهت توسعه با توجه به یافته

  :شود در امر یادگیري ارائه می
فـن آوري  ضـرورت و شـیوه هـاي بـه کـارگیري       ،اهتمام به فرهنگ سـازي در خصـوص مفهـوم    -1

ضی بـه دلیـل تـأثیري کـه بـر      در برنامه درسی مدارس به ویژه در درس ریا اطالعات و ارتباطات
ــادگیري         ــت و ی ــتدالل، خالقی ــدرت اس ــی، ق ــب درس ــداري مطال ــت و پای ــرش، تثبی ــر نگ تغیی

  .آموزان دارد دانش
فـن آوري اطالعـات و   ي دانـش و تحـول در نگـرش معلمـان ریاضـی نسـبت بـه کـاربرد          توسعه -2

  .از طریق برگزاري دوره هاي آموزشی با کیفیت ارتباطات
ایجاد نگـرش مثبـت در زمینـه ي طراحـی و کـاربرد فـن آوري هـاي آموزشـی          سازي و فرهنگ -3

  .توسط معلمان به ویژه در درس ریاضی
طراحی، نیازسنجی، زمینه سازي و اطالع رسانی، پردازش و اشاعه ي  در رابطه بااي  سسهؤایجاد م -4

  .در سطح ابتدایی فن آوري اطالعات و ارتباطات
سی و آمـوزش هـا بـه ویـژه درس ریاضـی بـراي اسـتفاده از شـبکه هـاي          ایجاد زمینه در برنامه در -5

  .ارتباطی و رسانه هاي الکترونیکی
ایجاد تغییرات الزم در برنامه درسی مدارس از جمله دروس ریاضی متناسب بـا نیازهـا و توقعـات     -6

  .جامعه امروز
در مـدارس دوره   فن آوري اطالعـات و ارتباطـات  ریزي جهت گسترش  سرمایه گذاري و برنامه -7

  .ابتدایی
  .فن آوري اطالعات و ارتباطاتتقویت زیرساخت هاي آموزش نیروي انسانی در ارتباط با  -8
حمایت و تشویق از افراد متخصص و ماهر با سواد موضوعی ریاضی جهت تولیـد نـرم افزارهـاي     -9

  .آموزش مرتبط با آموزش ریاضی
ــرم    -10 ــت و تشــویق متخصصــان جهــت طراحــی ن ــت الزم جهــت  حمای ــه از جامعی ــایی ک افزاره

  .دهی موضوعات درسی ریاضی برخوردار باشند پوشش
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