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1 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

 رهيافتي نو در مديريت آموزشي  پژوهشي–علمي  يفصلنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت

  90 پاييز – 3ي شماره– دومسال 
  1-24صص 

  تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش
  2 و معصومه اسمعيلي صيقلدهي1∗يمهرداد گودرزوند چگين

 26/6/90 :رش تاريخ پذي    24/2/90: تاريخ دريافت

  چكيده 
هايي كه يكي از حوزه. كندهاي گوناگون بازي ميها، نقش اساسي در حوزه    امروزه فناوري داده
هدف ازپژوهش، بررسي  .ي آموزش استها، دچار تحول اساسي شده، حوزهبا ورود فناوري داده

ي مشخص مدارس به گونهها بر اثربخشي آموزش در مراكز آموزشي و تاثير بكارگيري فناوري داده
 پژوهش براي ارزيابي اثربخشي آموزش از در اين.  است88 - 89مقطع دبيرستان در سال تحصيلي 

. روش پژوهش توصيفي و تحليلي و از نوع پيمايشي است. الگوي كرك پاتريك استفاده شده است
انه در كالس اين پژوهش در پي سنجش ميزان اثربخشي آموزشي است كه به كاربرد عوامل فناور

ي آماري پژوهش ياد شده، تمامي معلمان مدارس متوسطه شهر رشت جامعه. درس بستگي دارد
 بوده اند، بنابراين، 1400كه كل افراد جامعه در اين پژوهش با توجه به اين. بوده اند) 2و1ناحيه (

ها، پرسشنامه هابزار گردآوري داد.  نفرتعيين شد357ي محدود، حجم نمونه از راه فرمول جامعه
 گويه و 24ها داراي هاي مربوط به فناوري دادهپرسش. بود كه از دو بخش تشكيل شده است

.  گويه بوده است كه از مقياس دسته بندي طيف ليكرت استفاده شده است16اثربخشي آموزش 
قرار ي جمعي از متخصصان و استادان گروه علوم تربيتي مورد تاييد هاي به وسيلهروايي پرسش

به . ها با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ مورد سنجش و تاييد قرار گرفتپايايي پرسش. گرفت
ها مورد سنجش ها با استفاده از تحليل واريانس و آزمون دانكن، فرضيهمنظور تجزيه و تحليل داده

ل به موقع شام(ها ميان سطوح ابعاد فناوري دادهنتايج پژوهش نشان مي دهند كه . قرار گرفت
بودن، مربوط بودن، دقيق بودن، كافي بودن، واقعي بودن، سرعت انتقال، دقت يادگيري و كاهش 

  .با اثربخشي آموزشي تفاوت معني داري وجود دارد) هزينه ها
  .فناوري، داده ها، اثربخشي، آموزش، مدارس: هاي كليديواژه

                                                 
 . دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت-1
 . كارشناس ارشد مديريت دولتي ، گرايش منابع انساني-2
 goodarzvand@iaurasht.ac.ir:  مقاله مسئوليهنويسند - ∗
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2 تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

  مقدمه 
ها و دنياي شتابندگي تاريخ ي فناوري نوين داده    دنياي قرن بيست و يكم در واقع دنياي استيال

هاي سامانه. به لحاظ تغييرات و تكثرات شتاب آميز علمي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي خواهد بود
اي خود را از آموزشي در يك جامعه و در پي آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود همچون جزيره

ي جهاني جدا بداند االت گسترده بين المللي در دهكدهديگر نهادهاي اجتماعي، ملي و فعل و انفع
(Aali,2002,6) .ها و ارتباطات وري دادهافن)ICT (اي براي ذخيره سازي، پردازش و وسيله  

 Paseban(باشد  ميرسانه هاست كه به صورت الكترونيكي و مبتني بر تعدادي دادهيهيارا
Razavi,2009,1.( 

هاي نظام هاي ترين دغدغههاي آموزشي از مهمآموزش و اثربخشي نظامي كيفيت     امروزه مسئله
در كشور ما ايران . باشدآموزشي و دست اندركاران و تصميم سازان امر توسعه در هر كشوري مي

اي كه دولت ها، طي به گونه. اين مسئله به داليل عديده اي از نگراني مضاعفي برخوردار شده است
. هاي جاري آموزش و پرورش را بپردازنداند حتي هزينهختي توانستهي گذشته به سيك دهه

ي مدون و با تغيير در ها و ارتباطات اين ادعا و بلكه توان را دارد كه طي يك برنامهفناوري داده
هاي ها بكاهد و كيفيت را افزايش دهد و محصوالت نظامهاي آموزش از هزينهساختار و روش

ي جامعه هماهنگ و منطبق نمايد و در جهت كاربردي نمودن آموزش گام آموزشي را با نياز ها
 (Salehi Amiri, R.& Heidarizadeh,2007,111 ).بردارد 

    فناوري داده ها به عنوان رويكردي نوين، در نقش مكمل نظام آموزشي، بهبود كيفيت تدريس، 
خودكار، كوتاه كردن زمان هاي تدريس، فراهم ساختن آموزش مستمر و تنوع بخشيدن به شيوه

ي تحصيل، توجه به استعدادهاي فردي، انفرادي كردن آموزش و مقابله با آموزش، كوتاه كردن دوره
  . (Maleki,2009,1) كندمشكالت آموزش جمعي عمل مي

    فناوري داده ها پارادايمي است كه در تغيير و تحول در آموزش و پرورش نقش اساسي و 
اي تكرار هاي انجام امور آموزشي به شيوهاين پارادايم براي تعيين روش. داردپايداري داشته و 

 (Bazaz jazayerim,2005,3 ).رود شونده و پيشرونده بكار مي
ي دوران ها شاخص قدرت اند؛ برخالف گذشته كه تمايز ميان جوامع بر چهار شاخصهامروز داده    

استوار بود، امروزه آنچـه كـه كشـوري را )  نيروي انسانيسرمايه، ماشين آالت، مواد اوليه و(صنعتي 
ي سوم و شروع قرن گيرد، آغاز هزارهدهد و يا به كار ميدر سطح اول، دو يا سـوم جهان قرار مي

 .(Montazer,2002,103)بيست و يكم، تبلور حقيقي حضور كشورهاي پيشرفته داده هاست
امكان برقراري سريع   و پيشرفته،گوناگون ارتباطي يهاداشتن فناوري داده  اختيار امروزه با در

     ،كجا كه باشند هر افراد در.  استپذير شده امكانارتباط و تبادل سريع داده ها بيش ازپيش
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3 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

ترين  بيش- گمان اما بي ،زمينه اي دريافت كنند هر را در  مورد نياز خوديهاتوانند آخرين دادهمي
 & Asnafi(ت هاي آموزشي بوده اس محيط ارتباطي بر داده هايهاي تاثير پديدآمدن فناوري

Hamidi,2007,1(. 
. تري به تحوالت جهان در عصر داده ها و دانايي داده استشتاب بيش، هاپيدايش فناوري داده    

اما امروزه ، هاي نظامي آغاز و سپس به مراكز دانشگاهي كشيده شداگر چه اين پديده ابتدا از محيط
 به دو دهه است كه نزديكاينك .  زندگي جوامع را تحت تأثير قرار داده استگوناگونهاي عرصه 

ي تعليم و تربيت پا نهاده و نظام هاي آموزشي و محيط هاي تحصيلي را فناوري داده ها در عرصه
 مقداراگر چه به . نظام آموزشي كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست. نيز به چالش كشيده است

ش بكار گرفته شده است، اما ر آموزش و پروگوناگونهاي بخشبسيار اندكي از اين فناوري در 
هاي آموزشي خود سامانهاكنون زمان آن رسيده است كه ما نيز همپاي ديگر كشورهاي جهان در 

ه تغيير اساسي ايجاد كنيم تا هم از اين قافله شتابان عقب نمانيم و هم از مزاياي عصر داده ها بهر
  (Kiasi,2007,77). گيريم

كشورهايي كه قادر . اي هستندي دادهترين عامل توليد در فرآيند شكل گيري جامعهها، مهم    داده
هاي برگرفته از شرايط محيطي نوين به انطباق با تغييرات سريع در جهان و مجهز شدن به ويژگي

هاي شاياني هاي نوين برخوردارند، موفقيتهستند و نيز از قابليت دسترسي، توليد و استفاده از داده
اينترنت براي « ، »رايانه براي همه « شعار . را بويژه در قرن بيست و يكم به خود اختصاص داده اند

در حال حاضر، توجه بسياري از نهادهاي عالقه مند به تبديل شدن » دولت الكترونيك « و » همه 
با توجه ). Bayir & Keser,2009 335(خته است اي را به خود معطوف سابه يك جامعه داده

به مطالب مطرح شده اين سوال مطرح مي شود كه آيا بكارگيري فناوري داده ها بر اثربخشي 
آموزشي آموزش و پرورش تاثير دارد؟ پژوهش حاضر نيز با درك اهميت و ضرورت پژوهش كه 

رفته و هدف آن بررسي بكارگيري اكنون فناوري داده ها در اثربخشي آموزش ايفا مي كند شكل گ
  .فناوري داده ها در اثربخشي آموزش، در آموزش و پرورش است

  
  ي پژوهشپيشينه

    نياز روزافزون مردم به آموزش، ضرورت حفظ ارتباط ميان آموزش و كار، كمبود آموزشگران 
فه و با هاي نوين مقرون به صرشود؛ وجود نظامي زيادي كه صرف آموزش ميمتخصص، بودجه

ي اي را زير پوشش داشته باشد و به گونههاي اقتصادي گسترهكيفيت را كه افزون بر اين، جنبه
فنـاوري داده ها . بخشدهمزمان شمار زيادي از فراگيران را مورد آموزش قرار دهد را ضرورت مي

هاي مناسب در زماندهد تا افزون بر پاسخگويي به نيازهـاي ياد شده، به فراگيران اين امكان را مي
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4 تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

هاي گوناگون مورد در سنجش اثربخشي سازمان، بخش. (Farhadi,2002)به يادگيري بپردازند 
توليد، در روش مبتني بر ) درونداد(ي آغاز در روش مبتني بر هدف به نقطه. گيردتوجه قرار مي

بع به بخش مصرف سازمان و در روش مبتني بر تامين منا) فرايند(هاي دروني فرايند به فعاليت
  ).Behrangi & Tabatabaie,2009,8(شود سازمان تو جه مي) بخش ورودي(

ي اطالع رساني و وب در در پژوهش خود با عنوان تعيين نقش شبكه) 2007(    موحد محمدي 
 پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي نتيجه گرفت كه استفاده از اينترنت - هاي آموزشيفعاليت

گيري، بهبود فعاليت هاي درسي، بهبود كيفيت پژوهش، افزايش عالقه به يادگيري و در تسهيل ياد
  . (Asadi & Karimi,2007,278)دسترسي سريع به داده ها موثر بوده است 

ها و ارتباطات در نظام آموزشي بمنظور ارتقاي     در بسياري از كشورها بكارگيري فناوري داده
ها و ارتباطات فناوري داده.  مورد توجه خاصي قرار گرفته است يادگيري- هاي ياددهيكيفيت روش

آورد كه از اين راه كيفيت آمورش و پرورش ارتقا يافته، دانش چهارچوب و يا ساختاري را بوجود مي
توانند با استفاده از اين فناوري به منابع يادگيري وسيعي دست يابند، انگيزه آموزان و معلمان مي
د     فزايش دهند و شكلهاي مختلف يادگيري را مورد استفاده قرار دهنيادگيري خود را ا

.(Rahmani & Movahedinia&Salimi,2006,5) 
. هاي درس شده استها، منبع تحوالتي اساسي در كالس    تغييرات مهم ناشي از فناوري داده

را قادر ساخته است تا توان در اين واقعيت دانست كه فناوري، دانش آموزان ترين آن ها را ميمهم
ي آنان براي ها خارج از كالس دسترسي پيدا كنند و اين مسئله موجب افزايش انگيزهبه داده

يادگيري بر اساس « هاي آموزشي، مفهوم سنتي ها با تغيير شيوهفناوري داده. فراگيري شده است
ها، ه گيري از فناوري دادهبا بهر.هدايت كرده است » يادگيري خالق و پويا « را به سوي » حافظه 

ها و مواد آموزشي يابند و دادهمعلمان به سهولت به منابع جديد آموزشي مورد نياز خود دست مي
 &Nourozi & Zandi(د كننتر تهيه ميتر و سريعكالس خود را آسان

Mousamadani,2008,16.(   
ها براي آن. كنندارس بازي ميها نقش هاي گوناگوني را در مدرايانه) 1991 (1    از نظر بكر

هايي براي دانش آموزان در چنين، در ايجاد فرصتي مطالب دشوار و همتدريس و تسهيل مطالعه
اي كنند و ابزارهايي سودمند براي اجراي تكاليف مدرسهي استفاده از فناوري كمك ميزمينه

  .(Sheikhzadeh & Mehrmohammadi,2004)هستند 
هايي مانند يونسكو و با هاي مدارس به اينترنت، سازمانت ايجاد و اتصال شبكه    ضرورت و اهمي

. نك جهاني را بر آن داشته است تا براي ايجاد شبكه آموزشي جهاني، بودجه كالني در نظر بگيرند

                                                 
1 - Becker 
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هر چند ميزان بازدهي اين كار نامشخص است، اما بدون ترديد در سطوح دبيرستان و دانشگاه 
از مدرسه تا (ها بر نظام آموزشي ما به هر حال، بررسي نقش فناوري داده. اهد بودبسيار باال خو

  .موضوعي قابل تأمل است) دانشگاه
  

  ها در آموزش و پرورش فناوري دادهياهداف توسعه
ها در نظام آموزشي كشور ما اهميت برنامه ريزي بلند  فناوري دادهكنونيبا توجه به وضيت     

ها در نظام رسمي آموزش و  فناوري دادهي جامع توسعهيردي و رسالت برنامهمدت، اهداف راهب
  .توان چنين توصيف كردپرورش را مي

ها داخل فضاي رسمي  دانش آموزان از فناوري دادهيكاهش مستمر فاصله بين استفاده - الف 
زان مصرف  و پيش گرفتن ميكنوني دگرگوني كامل وضعيت ،آموزشي و خارج از آن و در نهايت

  .اي و اطالع رسانيآموزشي، داخل فضاي رسمي از ساير مواد مصرفي محصوالت رايانه
 رفع كامل بحران مقبوليت نظام رسمي آموزش و ،تحويل مستمر و در نهايت: سالت ر- ب

    جاري ايه تبديل بحران جهتها در هاي فناوري دادهپرورش كشور با استفاده از توانمندي
ري از ي تغيير در فرآيند ياد دهي، يادگراه همه جانبه از يشي و تربيتي به توسعههاي آموزنظام
 :جمله

 درسي و تجهيزات نرم افزاري و هايباهاي آموزشي، كت تغيير محيط علمي آموزشي، اعم از بسته- 
  سخت افزاري آموزش

   تغيير نقش و رفتارهاي آموزشي ياد دهندگان- 
 (Kiasi,2007,77). ي يادگيرندگان بويژه در امر يادگيري جمعي تغيير نقش و رفتارهاي آموزش- 
  

  ها و ارتباطاتكاربرد فناوري داده
ها  آن فعاليتسويدر يك .  استگستردهبسيار  هافناوري داده  كاربردهاي آموزشييدامنه    

يرات  ديگر آن، تغيسويهاي سنتي قرار دارد و در  روشي بر پايهتربيشاست كه  بسيار محدود
در  1 از معلمان از وايت برد تعامليبرخي مثال، رايب .دنگيررويكردهاي تدريس قرار مي اساسي در

كنند، در حالي كه استفاده مي نمايش دادن محتوا و نظريات در مباحث كالسي به روش سنتي
طراحي و هايي كه خودشان نمايشنامه  دانش آموزان براي نشان دادن تادهندمعلمان ديگر اجازه مي

 موثرترين  كهدندهمطالعات نشان مي .استفاده كنند اند، در كالس از اين وسيلهفيلمبرداري كرده

                                                 
1 - interactive whiteboard  
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6 تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

هاي نرم افزاري، فهم و فكر دانش آموز را به آن است كه معلم و برنامه ) (ITهافناوري داده كاربرد
 با استفاده از وايت تمامي دانش آموزان در بحث كالسي  شركتراهكشاند و اين كار از چالش مي

اگر  .گيردنفره صورت مي آموزان با رايانه به صورت فردي و گروههاي دو برد تعاملي و يا كار دانش
 ها داشتههايي مبتني بر فناوري دادهسازماندهي دانش آموزان را بر مبناي فعاليت معلم مهارت
 وازات هم موثر باشدتواند به ميآموزان مشگاه كارايي كالسي و فردي دانباشد، آن

.(Ghaffari,2009,2)   
ي كاربرد نرم افزارهاي آموزشي انجام گرفت،  در آمريكا در زمينه1994 پژوهشي كه در سال - 

 فناوري آموزشي اثرات مثبت و قابل مالحظه اي بر كاركرد و - هاي زير را در بر داشت الفنتيجه
هاي ي سطوح تحصيلي در كالس در همههاي درسي وي موضوعي دانش آموزان در كليهبازده

  .درس دانش آموزان داشته است
  .ي تحصيلي خود مؤثر بوده است كاربرد فناوري آموزشي در اميدواري فراگيران نسبت به آينده- ب
ي     تعداد دانش آموزان، كارايي طراحي آموزشي، تأثير نقش و كاركردهاي آموزگار، نحوه- پ

ها و كيفيت درك فراگيران به كاربرد عوامل فناورانه ن اثر بخشي آموختهبندي فراگيران، ميزاگروه
  .در سر كالس درس بستگي داشته است

تري را در امر شود و همكاري بيشآموز محوري ميي رويكرد دانش فناوري سبب توسعه- ت
  .شودتر بين معلم و دانش آموز ميچنين، باعث تعامل بيشهم. كنديادگيري ايجاب مي

شوند بلكه براي نتيجه دادن به  تغييرات ايجاد شده در طي يك دوره به يكباره احساس نمي- ث
  .استمرار در كاربرد فناوري در فرايند آموزش يادگيري نيازمندند

ها و مفاهيم مشكل و پيچيده اي ي آموزش مهارت تصويرهاي ويديويي تعاملي، بويژه در صحنه- ج
  .اند و اثراتي مثبت بر اين نوع يادگيري دارندي اهميتكه به صورت مجرد هستند، دارا

 براي كارهاي تيمي و گروهي در on-line استفاده از امكانات ارتباط از راه دور به صورت - چ
  .هاي تحصيلي موجب افزايش كار گروهي استسرتاسر كشور نشان داد،كاربرد فناوري در مهارت

كنند، همكاري، همياري و مشاركت اي استفاده ميرايانههاي  فراگيران، در شرايطي كه از شبكه- ح
  .(Farzad,2005,3)تري در مورد يادگيري با يكديگر دارند بيش

  
  :ها عبارت است ازفناوري داده يهاي ناشي از توسعهمزايا و فرصت

 تتربي - 3.  كيفيت بخشي به آموزش و پرورش- 2.تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر - 1
     كاهش- 5. هادسترسي آسان به منابع داده - 4. زاييكار آفرين و كمك به اشتغالنيروهاي 

بازآموزي  - 7.  اداري و نظام آموزشييسامانهروز آمد نمودن  -  6. هاي آموزشي در بلند مدتههزين
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7 90 پاييز، 3يرهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال دوم، شماره  پژوهشي–ي علمي فصلنامه

. هاي درسي تالش و نوآوري در برنامه،ايجاد انگيزه - 8. معلمان و افزايش مهارت شغل و دانش آنان
استفاده از  - 10. هاي دانش آموزان و خدمات آموزش و پرورشكاهش فاصله بين توانمندي - 9

    (Maleki,2009,2).تجارب بين المللي
 : توان در موارد زير دانست    از ديگر مزاياي فناوري رامي

 آن، ها و انتقال فوريمحاسبه و پردازش سريع داده :افزايش سرعت انتقال يادگيري و بازدهي    
 و  داده ها امكان جستفناوري. دهدزمان انجام كار را كاهش و در نتيجه بهره وري را افزايش مي
  . كندجو و دستيابي سريع به داده ها را براي دانش آموزان فراهم مي

و ثابت را براي دانش آموزان تامين و تضمين  ها دقتي باال دادهفناوري :افزايش دقت يادگيري    
  . است تر از انسانهاي پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر به مراتب بيشر انواع فعاليتد. كندمي
 داده ها و بكارگيري آن ديگر لزومي به فناوري يبا توسعه: ها فيزيكي مخازن دادهيكاهش اندازه    

 در توانبه راحتي مي. هاي درسي و كمك درسي وجود نداردحمل و نگهداري حجم زيادي از كتاب
مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسالمي قم، .  چندين كتاب را ذخيره نموديهاهر ديسك فشرده داده

  . از جمله مراكزي است كه به انجام اين وظيفه مشغول است
ها شفافيت در انجام كارها  دادهفناورياستفاده از  :اي معلمانجلوگيري از اعمال نظرهاي سليقه    

      اين مزيت كليدي منجر به رفع. كندبسياري اعمال نظرها را حذف ميدهد و را افزايش مي
  .گرددهاي استاني از طرف دانش آموزان ميتقلب

ها و مراجعات دانش ها بسياري از استعالم دادهفناوريبه كمك  :ايجاد امكان كار تمام وقت    
  . گيردودكار انجام ميهاي كامپيوتري و به صورت خ شبكهراهآموزان و اولياي آنان از 

مخابرات، تلفن، تله كنفرانس،   ،ايجاد امكان همكاري از راه دور براي معلمان و دانش آموزان    
هايي از كاربردهاي  و غيره نمونهEDI هاي همكاري مشترك،امانه س،چنينويدئو كنفرانس و هم

  . ندا داده ها در اين زمينهفناوري
 افزايش سرعت كه باعث انجام بويژه باال،با توجه به موارد : و پرورشهاي آموزش كاهش هزينه    

 ،يابد و در نتيجهشود و انجام كار تمام وقت، بهره وري سيستم افزايش ميتر ميتعداد كار بيش
 گرددو دانش آموزان مي) آموزش و پرورش(ها براي دولت باعث كاهش مقدار زيادي از هزينه

)Ibid, 1.(  
  

  ش فناوري داده ها در آموزشتاثير و نق
هـاي اخيـر در      طـي دهـه    (IT)ي درسي فناوري داده ها      ي برنامه     بررسي ادبيات يا متون توسعه    

 در هنگ كنگ تغيير از مطالعات كامپيوتر        ITي درسي   دهد كه هدف از برنامه    هنگ كنگ نشان مي   
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8 تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

ي  در گذشـته، نقـش برنامـه       .هاسـت ي دانش مربوط به رويكردهاي پـردازش داده       به ايجاد و توسعه   
در .  بـود ITي فرصتي مناسب به دانش آموزان در يـادگيري و شـناخت ابزارهـاي            ، ارايه  ITدرسي  

متشكل از    تر   است كه بيش   (IT)حال حاضر، نقش آن تجهيز دانش آموزان به مهارت سواد داده ها             
هـا بـا    مناسب در پـردازش داده    دانش مورد نياز در پردازش داده ها، توانايي يادگيري و رويكردهاي            

 بـه  ITدر اين راستا، دولت هنگ كنگ در پاسخ بـه تقاضـاي اجتمـاعي بـراي     .  استITاستفاده از  
مــضامين و پارامترهــاي جــالبي اشــاره نمــود و ادغــام الگوهــاي آموزشــي را در اولويــت قــرار داد                

)(Cheung Kong,2008.   
ها و ين المللي يونسكو در بررسي مشكالت ارتباطات، يكي از نقشي نظرات كميسيون ب    بر پايه

ها ها در جامعه، موضوع آموزش و پرورش است، يعني انتقال دادهوظايف فناوري ارتباطات و داده
چنين، انتقال ها، همالزم براي رشد و پرورش افكار، ساخت و پرورش شخصيت و فراگيري مهارت

الزم بمنظور كمك به فراگيران در شناخت، درك و قدرداني از يكديگر ي هاي متنوع و گستردهپيام
  ).Aali,2002,7(و اتحاد در تعهدات اجتماعي 

توان به تحرك رواني، احساس يگانگي، استدالل و اي كه از راه آن مي    از جمله وسايل عمده
تواند نقشي مهم ميها اعتماد به نفس رسيد، آموزش و پرورش است و در اين مورد فناوري داده

ي وسائل ها در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته، بويژه در زمينهرشد فناوري داده. داشته باشد
  . شوندهاي تازه اي در آموزش و پرورش ميارتباط جمعي موجب فرصت

  .ها و آموزش روابط روشن و متقابلي وجود دارندكه، بين فناوري داده    نخست اين
هاي تخصصي موجب ي آن ها در طبقه بنديهاي بسيار زياد و مجموعه اين كه، وجود داده    دوم

  . ي قابل مالحظه اي به دانش و كاربرد آن دسترسي يابندشده تا افراد به گونه
هاي آموزشي     سوم اين كه، تسهيالت پخش راديويي در بسياري از كشورها موجب تدوين برنامه

  . اندهاي آموزشي رسمي مكمل دروس مدرسه يا دانشگاه شدهبرنامهخالق گرديده و برخي 
شود تا كيفيت آموزش ها، بويژه وسايل ارتباطات راه دور موجب مي    چهارم اين كه، فناوري داده

تواند به آموزش كودكاني بپردازد ها ميفناوري داده. از راه ابزار تصويري و صوتي در مدرسه باال رود
هاي مديدي است كه در مناطق روستايي فراموش شده اند  دسترسي ندارند و مدتكه به مدرسه

)Ibid,1-2.(  
    كاربرد فناوري به عنوان نوآوري آموزشي به غني سازي محيط يادگيري، درگيرسازي فعاالنه 
دانش آموزان، تسهيل رويكردهاي فراشناختي، يادگيري تعاملي و مشاركت جويانه و غني سازي 

. كندهاي تدريس سنتي مانند سخنراني را برطرف ميكند و معايب روشادگيري كمك ميمنابع ي
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 هاي زماني و مكاني را از بين ببرد و آموزش را همگاني تر كندتواند محدوديتفناوري مي
(Hosseinikhah,2008,169).  

دازيم و اصوأل چگونه آموزد كه چگونه به تغيير سازمان بپر    فناوري داده ها و ارتباطات به ما مي
در ارتباط با محيط و رقابت با ساير سازمان ها نوآوري بيافرينيم تا بتوانيم در تقابل با سازمان هاي 

  ). (Levin & Wadmany,2008,69 نوين ،اقدامي هوشمندانه داشته باشيم
  

  پيش نيازهايي براي ورود فناوري داده ها در آموزش مدارس
اي و  ها به مدارس و راه اندازي نظام آموزشي نوين، عوامل زير عوامل پايه            ه    براي ورود فناوري داد   
اي كامل با هاي مخابراتي كارآمد و نظام شبكهكه زير ساختروند، ضمن اين زمينه اجرايي بشمار مي   

  : ي محلي مناسب نيز بايد فراهم شده باشدهاي وب و شبكههاي مناسب و خدمات دهندهكابل
اي كـه بـراي هـر دانـش آمـوز قابـل             بـه گونـه   ) سخت افزار و نرم افزار    (اراس به رايانه        تجهيز مد 

اي چنين، كالس ها بايد به وسايل چنـد رسـانه         ها، و هم  دسترسي باشد، برقراري ارتباط ميان كالس     
اي به طور كامل استفاده كنند، فـراهم نمـودن امكانـات            مجهز شود تا كاربران بتوانند از نظام شبكه       

هاي جديد؛ بـراي رسـيدن   وزشي براي مدارس، حصول اطمينان از تسلط كامل معلمان به فناوري     آم
به اين هدف، ايجاد فرهنگ استفاده از امكانات ديجيتالي بايد جزء جدائي ناپذير آموزش مربيان قرار      
   گيرد، نيروي انساني ماهر كه پشتيباني كننده داده هـا آموزشـي در زمينـه طراحـي و تـدوين سـر                     

ها، و ارزيابي فراگيـران  اي از سئوالها و مطالب آموزشي، تدوين بانك داده هاي حاوي مجموعه   فصل
اي باشد و همچنين تجهيز كننده فضاي مناسب براي پايگاه اطالع           و نيز ارائه كننده خدمات مشاوره     

 .(Farhadi,2002,144)رساني به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 
به تحليل برخي از مطالعات در مقياس وسيع فناوري آموزشي پرداخت و به  ) 2001 ( 1    اسكاتر

هاي سرشار از فناوري، اثرات مثبتي را روي موفقيت و اين نتيجه رسيد كه دانش آموزان در محيط
افزون بر اين، پژوهش او . را تجربه كردند) خود دركي ( يك پيشرفت ثابت و پايدار در خود پنداره 

ي گروهي و مشترك به عنوان ابزاري براي هاي شبكه شدهكامپيوتر كه به آموزش و فناوريكاربرد 
  . (Pollard,2005, 145-146) دهدكند را مورد حمايت قرار ميتدريس تفكر بهتر كمك مي

  
  
  
 

                                                 
1 - Schater 
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10 تاثير بكارگيري فناوري داده ها بر اثر بخشي آموزش

  هاي آموزش و پرورشكاهش هزينه
شود و انجام كار تر مي كار بيش افزايش سرعت كه باعث انجام تعدادويژه بباالبا توجه به موارد     

ها براي  باعث كاهش مقدار زيادي از هزينه،يابد و در نتيجه افزايش ميامانهتمام وقت، بهره وري س
  ).Ibid, 1( گرددو دانش آموزان مي) آموزش و پرورش(دولت 

  
   در آموزشداده هايتاثير و نقش فناوري 

هـاي اخيـر در    طي دهـه (IT) هايداده درسي فناوري ي برنامهيبررسي ادبيات يا متون توسعه      
 در هنگ كنگ تغيير از مطالعات كامپيوتر        IT درسي   يدهد كه هدف از برنامه    هنگ كنگ نشان مي   

 ي، نقـش برنامـه    در گذشـته   .سـت هاداده دانش مربوط به رويكردهاي پـردازش        يبه ايجاد و توسعه   
 ، ولـي   بـود  ITان در يادگيري و شناخت ابزارهاي        فرصتي مناسب به دانش آموز     يهي ، ارا  ITدرسي  

متـشكل    تـر بيش است كه (IT)ي هايداده نقش آن تجهيز دانش آموزان به مهارت سواد       هم اكنون، 
 با داده ها توانايي يادگيري و رويكردهاي مناسب در پردازش  و هادادهاز دانش مورد نياز در پردازش       

 بـه   ITت هنگ كنگ در پاسخ بـه تقاضـاي اجتمـاعي بـراي              در اين راستا دول   .  است ITاستفاده از   
 درمــضامين و پارامترهــاي جــالبي اشــاره نمــود و ادغــام الگوهــاي آموزشــي را در اولويــت قــرار دا

(Cheung Kong,2008) .  
ها و ي نظرات كميسيون بين المللي يونسكو در بررسي مشكالت ارتباطات، يكي از نقشبر پايه    

 هايداده  يعني انتقال، در جامعه، موضوع آموزش و پرورش استهادادهاطات و وظايف فناوري ارتب
چنين انتقال ها، همالزم براي رشد و پرورش افكار، ساخت و پرورش شخصيت و فراگيري مهارت

ي الزم بمنظور كمك به فراگيران در شناخت، درك و قدرداني از يكديگر هاي متنوع و گستردهپيام
  ).Aali,2002,7(دات اجتماعي و اتحاد در تعه

توان به تحرك رواني، احساس يگانگي، استدالل و  آن ميراهاي كه از ل عمدهياز جمله وسا    
    تواند نقش ميهايدادهاعتماد به نفس رسيد، آموزش و پرورش است و در اين مورد فناوري 

 در ويژهفته و توسعه نيافته، ب در كشورهاي توسعه ياهايدادهرشد فناوري . اي داشته باشدعمده
  . شونداي در آموزش و پرورش ميهاي تازهل ارتباط جمعي موجب فرصتيي وسازمينه

  . و آموزش روابط روشن و متقابلي وجود دارندهايدادهكه بين فناوري  اين    نخست
خصصي موجب هاي تها در طبقه بندي آني بسيار زياد و مجموعههايدادهدوم اين كه وجود     

  . اي به دانش و كاربرد آن دسترسي يابند قابل مالحظهيگونهشده تا افراد به 
هاي آموزشي سوم اين كه تسهيالت پخش راديويي در بسياري از كشورها موجب تدوين برنامه    

  . اندهاي آموزشي رسمي مكمل دروس مدرسه يا دانشگاه شده برنامهبرخيخالق گرديده و 
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 راهشود تا كيفيت آموزش از  وسايل ارتباطات راه دور موجب ميبويژه، هاداده فناوري چهارم،    
تواند به آموزش كودكاني بپردازد كه به  ميهادادهفناوري . ابزار تصويري و صوتي در مدرسه باال رود

 اندهاي مديدي است كه در مناطق روستايي فراموش شدهمدرسه دسترسي ندارند و مدت
)Ibid,1-2.(  

استفاده از فناوري به عنوان نوآوري آموزشي به غني سازي محيط يادگيري، درگيرسازي فعاالنه     
دانش آموزان، تسهيل رويكردهاي فراشناختي، يادگيري تعاملي و مشاركت جويانه و غني سازي 

. دكنهاي تدريس سنتي مانند سخنراني را برطرف ميكند و معايب روشمنابع يادگيري كمك مي
 تر كندهاي زماني و مكاني را از بين ببرد و آموزش را همگانيتواند محدوديتفناوري مي

)169،2008،Hosseinikhah.(  
چگونه به تغيير سازمان بپردازيم و اصوأل چگونه در كه آموزد  و ارتباطات به ما ميهادادهفناوري     

 هاي نوين،افرينيم تا بتوانيم در تقابل با سازمانها نوآوري بيارتباط با محيط و رقابت با ساير سازمان
  ).(Levin & Wadmany,2008,69 اقدامي هوشمندانه داشته باشيم

  
   در آموزش مدارسداده هاپيش نيازهايي براي ورود فناوري 

اي  پايه  ، عوامل زير عوامل   نوين به مدارس و راه اندازي نظام آموزشي         داده ها براي ورود فناوري        
اي هاي مخـابراتي كارآمـد و نظـام شـبكه         كه زيرساخت روند، ضمن اين   اجرايي بشمار مي   يمينهو ز 

 محلي مناسب نيز بايـد فـراهم شـده          يهاي وب و شبكه   هاي مناسب و خدمات دهنده    كامل با كابل  
  : باشد
قابـل  اي كـه بـراي هـر دانـش آمـوز            بـه گونـه   ) سخت افزار و نرم افزار    (تجهيز مداراس به رايانه         

اي مجهز  ها بايد به وسايل چند رسانه      كالس اين كه  و   هادسترسي باشد، برقراري ارتباط ميان كالس     
 كامـل اسـتفاده كننـد، فـراهم نمـودن امكانـات             يگونـه اي به   شود تا كاربران بتوانند از نظام شبكه      

راي رسيدن به   ؛ ب نوينهاي  آموزشي براي مدارس، حصول اطمينان از تسلط كامل معلمان به فناوري          
ي ناپذير آموزش مربيان قـرار  ي جدابخشاين هدف، ايجاد فرهنگ استفاده از امكانات ديجيتالي بايد      

 طراحـي و تـدوين      ي آموزشي در زمينـه    داده هاي  يگيرد، نيروي انساني ماهر كه پشتيباني كننده      
ا و ارزيابي فراگيـران   هاي از سئوال  ي حاوي مجموعه  ادادهها و مطالب آموزشي، تدوين بانك       سرفصل
 فضاي مناسب براي پايگـاه      ي تجهيز كننده  ،چنيناي باشد و هم    خدمات مشاوره  يه كننده يو نيز ارا  

 .(Farhadi,2002,144)اطالع رساني به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 
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ت و به به تحليل برخي از مطالعات در مقياس وسيع فناوري آموزشي پرداخ ) 2001 ( 1اسكاتر    
 موفقيت و يك بر مثبت يهاي سرشار از فناوري، اثراتاين نتيجه رسيد كه دانش آموزان در محيط

كاربرد  او پژوهش بر اين، افزون. را تجربه كردند) خود دركي(پيشرفت ثابت و پايدار در خود پنداره 
ي گروهي و مشترك به عنوان ابزاري براي تدريس  شبكه شدههايفناوري كه به آموزش و رايانه

  ).Pollard,2005,145-146( دهدكند را مورد حمايت قرار ميتفكر بهتر كمك مي
  

  ارزيابي اثربخشي آموزش با استفاده از الگوي كرك پاتريك
  2كرك پاتريك  الگوي

  : ند از شود كه عبارتدر اين الگو چهار سطح براي ارزشيابي آموزش پيشنهاد مي    
منظور از واكنش ميزان واكنشي است كه فراگيران به تمامي عوامل موثر : 3واكنش: سطح نخست    

واكنش، چگونگي احساس شركت كنندگان را . دهند آموزش، از خود نشان مييدر اجراي يك دوره
ركت  دريافت نظرات شدر پيها اين پيمايش.  كند  آموزش، اندازه گيري مييدر مورد برنامه
 درسي، تكاليف درسي، مواد و تجهيزات آموزشي، كالس يا يبه آموزش، برنامه: كنندگان، نسبت

  . است ...  وهاي آموزشيوسايل و محتواي دوره
ها، تكنيك ها و حقايقي  فراگيري مهارتمقداريادگيري عبارت از تعيين : 4يادگيري: سطح دوم    

توان از گان آموخته و براي آنان روشن شده است و مي آموزشي، به شركت كنندياست كه در دوره
  .ها پي برد از شركت در دوره هاي آموزشي، به آنپسهاي پيشين، ضمن و راه آموزش

منظور از رفتار، چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت كنندگان : 5رفتار: سطح سوم    
 ارزيـابي در    يشود و آن را مي تـوان بـا ادامـه          ي م بدست آمده در اثر شركت در دوره هاي آموزشي        

 : زيرااين سطح نسبت به سطوح پيشين بسيار چالش برانگيز است. كردمحيط واقعي كار روشن 
  . نخست، شركت كنندگان بايد فرصتي را بر تغيير در رفتار شان بدست آورند-
 .ي كردتوان پيش بين واقعي نمييگونه دوم، زمان تغيير در رفتار را به - 
تواند بر تغيير كردن يا نكردن رفتار در حين كار تاثير داشته  سوم، جو سازماني است كه مي- 
 .  باشد

                                                 
1 - Schater 
2 - Kirkpatrick 
3 - Reaction 
4 - Learning 
5-Behavior  
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 مستقيم به يگونههايي است كه به منظور از نتايج ميزان تحقق هدف: 1نتايج : سطح چهارم    
دي از نتايج، از قبيل  شواه، است و در آندشواراندازه گيري اين سطح بسيار . سازمان ارتباط دارد

 د شو، افزايش كيفيت توليدات، سود و فروش بررسي ميهاها، دوباره كاريكاهش هزينه
 .( Farhadi, 2008, 2-4)   

 رايانه ها  كاربردهاي تجربي، مبني بر قابليت فناوري در تغيير آموزش و يادگيري، نشانه    با وجود
 يزم برخوردار نيست و مدرسان نيز تمايلي به استفادههاي درسي، محدود و از جايگاه الدر كالس

 يگونه، دريافت كه مدرسان به  )2001(  آمريكا يدر اياالت متحده2بي كر .  ندارندفناوريمؤثر از 
          ي در كالس درسارايانههاي كنند و اغلب به استفاده از بازي استفاده ميرايانهنامنظم از 

 درصد از 8/81شان، دريافتند كه بيش از طي مطالعه) 2002( 4يي الند  الگان و، 3بيهان. پردازندمي
 احتمالبه اين امر، . كردند استفاده نميرايانهمدرسان تحت بررسي، بمنظور آموزش و يادگيري از 

  .Teo,2009, 302-303) ( اطمينان و پيشرفت شغلي است نبود يواسطهه  بزياد،
هاي تدريس  برنامهياوري، بسياري از نهادهاي آموزشي تدوين كنندههاي سريع در فنپيشرفت    

 نياز به فناوري در كرد كهبتيز خاطرنشان .  سوق دادفناوري را به انطباق با نوآوري هاي 21قرن 
 تغيير رويكرد برخي از دليلترين  يادگيري و تدريس، مهميهاي آموزشي، بويژه در حوزهمحيط
 -  مهم در ترغيب اثربخشي هر دو فرآيند يادگيرييفناوري، نقش. تهاي آموزشي اسسازمان

  . دكنآموزشي و پروسه هاي اداري ايفا مي
   هاي دانش آموزان را درتوانمندي تدريس، افزايش -  در فرآيند يادگيريفناورياستفاده از     

     بهينه ازيهاي درسي، استفادهتر برنامههاي نوشتن، يادگيري مشترك، ادغام بيشحوزه
هاي يادگيري، برقراري روابط متقابل با مدرسان، روابط اجتماعي هدفمندتر و گسترش استراتژي

  .(Gulbahar,2007,944)  تعداد يادگيرندگان جهاني، به همراه دارد
ل، به توصيف نقش يتر مسا درك بيشربمنظو6بوهان و اگبورن  ،5كارشناسان استي ليني دو    

 مطالب آموزشي ي و توسعهايرايانههاي سازي از روشات ماهيت معلمان در مدل در تغييرپژوهش
هاي علمي و ، نوآوري در كالسايرايانه ابزارهاي كاربردهاي موثر در عاملدر شناسايي . پرداختند

هاي برنامه ريزي  معلم به اجراي فعاليت8 درسي، ي ادغام اين ابزارها در برنامهروشنيز نشان دادن 
 مناسب را براي فعاليت معلمان در راستاي يمطالب آموزشي بكار رفته، بستر .شده پرداختند

                                                 
1-Results  
2 - Becker 
3-Bayhan  
4 - Olgan &Yelland 
5-Stylianidou 
6 - Boohan and Ogborn 
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-648,(استفاده از ابزارها و سوق دادن دانش آموزان به سمت يادگيري الكترونيك، مهيا ساختند 
6492008، Jong( .  

 اجرا به 2009ل  كه در هنگ كنگ در ساهادادهاهداف برنامه ريزي درسي براساس فناوري     
هاي  سامانهاي از دانش، مفاهيم ضروري و پرورش دانش آموزاني با مجموعه-1: عبارتند از،درآمد
ها به تفكر خالق له و ترغيب آنئهاي ارتباطي و حل مس تجهيز دانش آموزان به مهارت- 2.ايرايانه

 و هاداده فناوري ير اشاعه تبديل دانش آموزان به كاربران خالق، موثر و توانمند د– 3.و منتقدانه
 ايجاد بستري مناسب براي برقراري روابط دو سويه - 4.فراهم نمودن بستري مناسب براي يادگيري

هاي  مبتني بر دانش و پرورش ارزشي در جامعههادادهميان دانش آموزان و آشنايي با فناوري 
عنوان ه و پرورش، بكه، آموزش ييبنابراين، از آنجا(Cheung Kong,2008,131). مثبت

 نوين هاي و فناوري، لذا استفاده از ابزارهارودبشمار ميبسترساز توسعه و پيشرفت هر كشوري 
، نقش محوري در تحول برنامه ريزي درسي و مديريت آموزشي ايفا ايدادههاي همانند فن آوري

هاي كارآ و اثربخش را، سامانهتواند، حركت بسوي استفاده از  ميباال پژوهشرو، از اين. دكنمي
  . تحرك ببخشد

  
  پژوهش هايپرسش

 ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوت اثرهاداده آيا سطوح به موقع بودن - 1
 ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوت اثرداده ها آيا سطوح مربوط بودن - 2
 ؟داردتي بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش  متفاوياثرها داده آيا سطوح دقيق بودن - 3
 ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوت اثرهاداده آيا سطوح واقعي بودن - 4
 ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوت اثرهاداده آيا سطوح كافي بودن - 5
 آموزشي آموزش و پرورش  بر اثربخشيي متفاوت آيا سطوح سرعت انتقال يادگيري اثر- 6
  ؟دارد

  ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوت آيا سطوح دقت يادگيري اثر- 7
  ؟دارد بر اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش ي متفاوتها اثر آيا سطوح كاهش هزينه- 8

  
  پژوهشروش شناسي 

 هايپژوهش يت و در زمره از نوع توصيفي و تحليلي و از نوع پيمايشي بوده اسپژوهشروش     
تحليل ( ها، از آمار توصيفي و آمار استنباطيجهت تجزيه و تحليل داده. گيردكاربردي قرار مي

  . استفاده شده است...) واريانس، آزمون دانكن و
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بوده ) 2و1ناحيه( شهرستان رشت ي دخترانهيتمامي معلمان مدارس متوسطه ،ي آماري    جامعه
كه تعداد كل با توجه به اين. گيري از نوع نمونه گيري غير تصادفي ساده بوده استروش نمونه . اند

 محدود ي براي تعيين حجم نمونه از فرمول جامعه،باشند بنابراين نفر مي1400 افراد جامعه
 هاداده ابزار گردآوري. ها از روش ميداني استفاده شده استجهت گردآوري داده. استفاده شده است

براي . ي جهت تعيين روايي استفاده شده استاي از روش روايي محتو ومه بوده استپرسشنا
 از گروهيهاي اوليه در اختيار كه پرسشنامه از روايي بااليي برخودار باشد، پرسشنامهاطمينان از اين

  وكاستي ها مورد مطالعه و رفع يمتخصصان و استادان قرار گرفته و پس از توزيع محدود در نمونه
 ها  پرسشنباخ، پايايي وبا استفاده از ضريب آلفاي كر. انجام اصالحات الزم مورد تاييد قرار گرفت

 صدم و 84، هادادهآوري  فنهايپرسشنباخ براي وضريب آلفاي كرمقدار مورد تاييد قرار گرفت كه 
  . صدم تعيين گرديد97اثربخشي، 

  
  هايافته

د كه نده نشان ميپژوهش بدست آمده در اين هايدادهل  از تجزيه و تحليبدست آمدهنتايج     
به كافي بودن  ترين ميانگين مربوط به متغيربه موقع بودن و كم ترين ميانگين مربوط به متغيربيش

  وها، دقيق بودن متغيرهاي افزايش سرعت، مربوط بودن، واقعي بودن، كاهش هزينهسپساست و 
  ).1جدول  (ترين ميانگين برخوردار هستند تا كمترينبيش ش دقت، به ترتيب ازيافزا
  

جدول توصيفي متغيرها - 1جدول   
 متغيرها واريانس انحراف معيار ميانگين بيشينه كمينه تعداد

به موقع  13,076 3,61609 14,9496 20,00 4,00 357
 بودن

مربوط  13,019 3,60814 13,7283 20,00 3,00 357
 بودن

 دقيق بودن 3,664 1,91416 7,0672 10,00 2,00 357

واقعي  7,374 2,71549 10,6078 18,00 3,00 357
 بودن

 كافي بودن 3,662 1,91358 7,0336 10,00 2,00 357
افزايش  12,269 3,50269 14,4342 20,00 3,00 357

 سرعت
افزايش  3,733 1,93220 7,0504 10,00 2,00 357

 دقت
اهش ك 2,893 1,70096 7,2303 10,00 2,00 357

 هزينه ها
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SigASYmP(مورد پذيرش يا رد فرض صفر، بايد مقدار  گيري دربراي نتيجه     − (
)Valuep ) سطح معني دار (05/0شود را با  ارايه ميSPSSرا كه در خروجي )  مقدارp يا −−

     صورت رد  و در غير اينپذيريم فرض صفر را مي05/0 ،تر از آن باشد بزرگاگر. مقايسه كنيم
  . كنيممي

  
  ي نخستنتايج آزمون فرضيه

 طرفه بين متغير به موقع بودن و اثربخشي جدول تحليل واريانس يك- 2جدول
Sig. آزموني آماره  

F 
ميانگين 
 مجذورات

 اثربخشي مجموع مجذورات  آزادييدرجه

 بين گروهها 1341,471 2 670,736 13,522 0,000
 با گروهها 2678,674 54 49,605  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 با اثربخشي آموزشي آموزش و ها داده به موقع بودن گوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح با توجه به آزمون .  معني دار وجود دارديپرورش تفاوت

 مقدارتفاوت وجود دارد و در سطح باالي به موقع بودن )  باال وين، متوسطيپا(به موقع بودن 
  .اثربخشي باالست

  
   دومينتايج آزمون فرضيه

 طرفه بين متغير مرتبط بودن و اثربخشي جدول تحليل واريانس يك- 3جدول
Sig. آزمون ي آمارF  ميانگين

ذوراتمج  
ي درجه

 آزادي
مجموع 

 مجذورات
 اثربخشي

 بين گروهها 1693,349 2 846,675 19,650 0,000
هابا گروه 2326,796 54 43,089    
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 با اثربخشي آموزشي آموزش و هادادهتبط بودن  مرگوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح .  وجود داردي معني دارپرورش تفاوت
تفاوت وجود دارد و در سطح باالي مرتبط بودن ميزان اثربخشي )  باال وين، متوسطيپا(مرتبط بودن 

  .باالست
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   سومينتايج آزمون فرضيه
 طرفه بين متغير دقيق بودن و اثربخشيجدول تحليل واريانس يك -4جدول

Sig. آزمون يآماره 
F 

ميانگين 
 مجذورات

ي درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 اثربخشي

 بين گروهها 1169,357 2 584,678 11,075 0,000
 با گروهها 2850,789 54 52,792  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0 بوده و اين مقدار كمتر از sig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 با اثربخشي آموزشي آموزش و هاداده دقيق بودن گوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح .  وجود داردي معني دارپرورش تفاوت
د دارد و در سطح باالي دقيق بودن ميزان اثربخشي تفاوت وجو)  باال وين، متوسطيپا(دقيق بودن 

  .باالست
  

   چهارمينتايج آزمون فرضيه
 طرفه بين متغير واقعي بودن و اثربخشي جدول تحليل واريانس يك- 5جدول

Sig. آزمون ي آماره
F 

ميانگين 
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 اثربخشي

روههابين گ 1268,883 2 634,441 12,452 0,000  
هابا گروه 2751,263 54 50,949    
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 با اثربخشي آموزشي آموزش و هاداده واقعي بودن گوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح با .  معني دار وجود دارديپرورش تفاوت
تفاوت وجود دارد و در سطح باالي واقعي بودن ميزان اثربخشي )  باال وين، متوسطيپا(واقعي بودن 

  .باالست
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   پنجمينتايج آزمون فرضيه
  جدول تحليل واريانس يكطرفه بين متغير كافي بودن و اثربخشي- 6جدول

Sig. ن آزموي هآمار
F 

ميانگين 
 مجذورات

 يهدرج
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 اثربخشي

 بين گروهها 1819,985 2 909,992 12,335 0,000
 با گروهها 2200,161 54 40,744  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 با اثربخشي آموزشي آموزش و هاداده كافي بودن گوناگونطوح توان گفت كه بين سشده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح .  معني دار وجود دارديپرورش تفاوت
تفاوت وجود دارد و در سطح باالي كافي بودن ميزان اثربخشي )  باال وين، متوسطيپا(كافي بودن 

  .باالست
  

   ششمينتايج آزمون فرضيه
  جدول تحليل واريانس يكطرفه بين سرعت انتقال يادگيري و اثربخشي-7جدول

Sig. آزمون يآماره 
F 

ميانگين 
 مجذورات

ي درجه
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 اثربخشي

 بين گروهها 1916,181 2 958,090 54,590 0,000
 با گروهها 2103,965 54 38,962  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000 مقدار جا كهاز آن    
0
H رد 

 سرعت انتقال يادگيري با اثربخشي آموزشي آموزش و گوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح .  معني دار وجود دارديپرورش تفاوت

 مقدارتفاوت وجود دارد و در سطح باالي سرعت انتقال )  باال وين، متوسطيپا(سرعت انتقال
  .اثربخشي باالست
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   هفتمينتايج آزمون فرضيه
  جدول تحليل واريانس يكطرفه بين سرعت دقت يادگيري و اثربخشي- 8جدول

Sig. آزمون ي آماره
F 

ميانگين 
 مجذورات

 يدرجه
 آزادي

 اثربخشي مجموع مجذورات

 بين گروهها 1538,288 2 769,144 16,735 0,000
 با گروهها 2481,858 54 45,960  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000جا كه مقدار از آن    
0
H رد 

 دقت يادگيري با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش گوناگونتوان گفت كه بين سطوح شده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح دقت .  وجود دارد معني داريتفاوت

 اثربخشي مقدارتفاوت وجود دارد و در سطح باالي دقيق بودن ) ين، متوسط، بااليپا(يادگيري 
  .باالست

  
   هشتمينتايج آزمون فرضيه

  جدول تحليل واريانس يكطرفه بين متغير كاهش هزينه و اثربخشي- 9جدول
Sig. ماره آزمونآ F  مجموع  درجه آزادي ميانگين مجذورات

 مجذورات
 اثربخشي

 بين گروه ها 878,956 2 439,478 7,555 0,000
 با گروه ها 3141,189 54 58,170  
 جمع 4020,145 56   

 فرض ، است لذاα=05/0تر از  بوده و اين مقدار كمsig=0/000از آنجا كه مقدار     
0
H رد 

ها با اثربخشي آموزشي آموزش و پرورش  كاهش هزينهگوناگونه بين سطوح توان گفت كشده و مي
با توجه به آزمون دانكن مشاهده شده است كه بين سه سطح كاهش .  وجود داردي معني دارتفاوت

 اثربخشي مقدارها تفاوت وجود دارد و در سطح باالي كاهش هزينه) ين، متوسط، بااليپا(ها هزينه
  .باالست
ترين تاثير بر اثربخشي برخوردار  آزمون فريدمن نشان داد كه متغير بازدهي از بيش،يتنها    در 
  . متغير به موقع بودن كمترين اثر را بر اثربخشي داشته است،چنينهم. است
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  نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهاي مستقل-10جدول
  كاهش
  ها هزينه

افزايش 
  دقت

افزايش 
  سرعت

كافي 
  بودن

واقعي 
  بودن

دقيق 
  بودن

مربوط 
  بودن

به موقع 
  بودن

  متغير

ميانگين   44/8  54/7  51/3  55/6  37/3  96/7  59/3  55/3
  رتبه

 
  بحث و نتيجه گيري

 بسياري يبه وسيله، با مطالعات انجام شده پژوهش اين هايه از آزمون فرضيبدست آمدهنتايج     
، لوين و وادماني )2008(گ ، چيونگ لن)2007(ر ، گلبها)2005(از صاحب نظران از جمله پوالرد 

  . مطابقت دارد) 2009( و تيو )2008(
 است و 76/3ميانگين مربوط به بعد به موقع بودنمقدار كه  ، باتوجه به ايني نخستدر فرضيه     

سياست گذاران آموزشي شود كه  قرار دارد، با بررسي هاي انجام گرفته پيشنهاد ميتوسطدر حد م
 الزم هاي دانش آموزان و معلمان اين سطح مقطع، اقدامنياز مورد هايداده به به روز رساني نسبت

امكانات استفاده از تجهيزات الكترونيكي آموزشي، رايانه مخصوص دانش آموزان و  .انجام دهندرا 
   .دسترسي به اينترنت را در مدارس توسعه دهند

 ابزارهاي سخت كاربرد.  است47/3 به بعد مرتبط بودن ميانگين مربوط  مقدار دوم،يدر فرضيه   
يد دانشمندان و كارشناسان آموزشي بوده يافزاري و نرم افزاري جهت ارتقاء يادگيري همواره مورد تا

 پژوهشبا  .باشد اما از نكات موثر يادگيري مرتبط بودن ابزارهاي آموزشي با شرايط درس مي،است
 به توسطاين ارتباط در سطح م )هاي شهر رشتدبيرستان(  مشخص يانجام گرفته در محدوده

متوليان آموزشي تجهيزات كمك درسي ديجتالي  :گردد پيشنهاد مي،شود لذاين ديده مييپا
 دانش نياز اينترنتي مورد هاي داده.متناسب با دروس را در اختيار دانش آموزان و معلمان قرار دهند

 شود گمراه كننده است، لذا پيشنهاد ميگه گاهار پراكنده و آموزان با توجه به محتوي درسي بسي
  . هاي علمي در سطح اينترنت بپردازند دانش نامهيمتوليان آموزشي به توسعه

 قرار توسطو در حد م  است55/3 ميانگين مربوط به بعد دقيق بودنمقدار  سوم، يدر فرضيه    
  .  ستهادادهه موقع بودن و ذيربط بودن، دقيق بودن  به همراه بهادادهيكي از اركان فناوري  .دارد

   و فيلتر نشده در اينترنت قرار دارد و  ) درست و نادرست(  بسيار زياد هاي    هم اكنون داده
 در برخي مواقع دانش آموزان را هادادهگي ، پراكندگونه كه در مبحث به موقع بودن مطرح شدهمان

هاي  كانالراه دانش آموزان و معلمان از نياز مورد داده هايگردد  پيشنهاد مي،د لذاكنگمراه مي
يد آموزش يهاي علمي مورد تاهاي علمي شده و انجمنهاي مشخص و يا دانش نامهرسمي و سايت

  .ن قرار گيرداو پرورش در اختيار دانش آموزان و معلم
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 قرار توسطو در حد م  است60/3ميانگين مربوط به بعد واقعي بودنمقدار  چهارم، يدر فرضيه    
هاي رسمي و  كانالراه دانش آموزان و معلمان از نياز مورد هايدادهگردد  پيشنهاد مي،لذا. دارد

  .ن قرار گيرداسايت هاي مشخص در اختيار دانش آموزان و معلم
ده در نتايج بدست آم . است54/3 ميانگين مربوط به بعد كافي بودنمقدار  چهارم، يدر فرضيه    

موزشي آن  در اثر بخشي آموزشي براي دانش آموزان و مسئوالهاداده نشان داد نفوذ فناوري پژوهش
 يد سياست گذارن آموزشي شرايطشو پيشنهاد مي،لذا .قرار داردتوسط كافي نيست و در حد م

   فناوري راههاي درسي از  دسترسي متوليان آموزش مدارس جهت برنامه ريزيبرايمناسب را 
هاي ياد دهنده هاي سازمان آموزش يكي از اركانروشتصميم گيري در نوع و  . فراهم آورندهاداده
 كاربرد مرتبط با فناوري و هايداده مشخص شد به سبب كمبود انجام گرفتهبا بررسي هاي . است

كانات د امشو پيشنهاد مي،لذااست مرتبط ناهاي آموزشي نيز تا حدودي محدود از آن تصميم گيري
 اينترنت  وهاي آموزشي، تجهيزات كمك آموزشي ديجيتاليرايانه(تري اعم از سخت افزاري بيش

در اختيار دانش آموزان ) نرم افزارهاي كمك آموزشي مرتبط با هر درس ( و نرم افزاري ) پرسرعت 
  .قرار گيرد

 پژوهشنتايج . است63/3ميانگين مربوط به بعد سرعت انتقال يادگيريمقدار  ششم، يدر فرضيه    
، اما بايد توجه است توسط مداده هاينشان داد سرعت انتقال يادگيري با استفاده از ابزار  فناوري 

 عدم كفايت داراي شرايط با وجودبزارهاي مورد استفاده  كه ا نشان داده استپژوهشداشت همين 
يز دانش الزم را جهت استفاده از گان ن، آموزش دهندين حالبا ااستاندارد آموزشي نيز نمي باشند و 

 پژوهشگران و دانشمندان پژوهش نتايج  كهذكر اين نكته الزم است .ابزار آموزشي نوين ندارند
هاي  آموزشي اثبات نموده است استفاده از ابزار ديجتالي باعث افزايش سطح آگاهييحوزه

توليان امر آموزش به موازات م: گردد پيشنهاد مي،شود لذا ميگوناگون راههايدانشپذيران از 
هاي الزم را  نيز به متصديان آموزشي جهت  ابزارهاي آموزشي و كمك آموزشي، آموزشيتوسعه

  .دنه نمايياستفاده از ابزار هاي آموزشي جديد ارا
 است، و در 52/3در فرضيه هفتم، باتوجه به اينكه ميزان ميانگين مربوط به بعد دقت ياد گيري 

 قرار دارد لذا به منظور افزايش دقت يادگيري پيشنهاد مي شود متوليان يبه وسيله حد م
  . سياستگذاريهاي آموزشي ميزان نفوذ فناوريهاي جديد را در سطح آموزشي توسعه دهند 

 ، است65/3ميانگين مربوط به بعد كاهش هزينه ها مقدار كه  هشتم، باتوجه به اينيدر فرضيه
 توانسته است توسطي به صورت مداده هاشان داد استفاده از فناوري  نپژوهش از بدست آمدهنتايج 

 ذكر اين نكته الزم است طي همين بررسي مشخص گرديد ابزارهاي .هاي آموزشي بكاهداز هزينه
و  الزم آموزشي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري به صورت استاندارد و كامل در مدارس وجود ندارد
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وره هاي الزم را جهت استفاده از اين ابزار نيز به صورت كامل نگذرانده تمامي متوليان آموزشي د
ضمن : گردد مورد بررسي قرار گرفته پيشنهاد ميي جهت افزايش اين بازدهي در حوزه، لذا.اند

 هاداده بررسي اثر بخشي فناوري يزمينه تري درهاي علمي بيش بررسيداده ها فناوري يتوسعه
هاي گروهي و غير حضوري  آموزش كهها داشته باشند، بايد يادآور شدهزينههاي كاهش در حوزه

     گسترده از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار يهم اكنون در سطح
ها و ساير عوامل مرتبط با ها در كاهش هزينهگيرد كه نشان از تاثير گذاري اين نوع آموزشمي
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