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چکيده
هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات و پازل با روش سخنرانی در پیشرفت تحصیلی درس
مبانی علم رایانه پایه سوم ریاضی دانشآموزان متوسطه ناحیه یك شهر ارومیه بود .طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیشآزمون -پس-
آزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری دانشآموزان دختر پایه سوم ریاضی متوسطه ناحیه  1شهر ارومیه در سال تحصیلی -49
 1141بودند که از این میان تعداد  ۲۵دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
(گروه فناوری اطالعات وپازل) و گروه کنترل (گروه سخنرانی) جایگزین شدند و برنامههای آموزشی توسط پژوهشگر اجرا گردید و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از طریق نمره نیمسال اول به عنوان پیشآزمون و نمره نیمسال دوم به عنوان پسآزمون مورد
سنجش قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی مقایسههای زوجی برونفرنی
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که روش تدریس فناوری اطالعات و پازل در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
همچنین آموزش به شیوه پازل نسبت به فناوری اطالعات تأثیر بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد و آموزش به
شیوه فناوری اطالعات نسبت به سخنرانی تأثیر بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
کليدواژهها :روش تدریس فناوری اطالعات ،روش تدریس پازل ،روش تدریس سخنرانی ،پیشرفت تحصیلی.
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مقدمه
یکی از مشغلههای اصلی بشریت در تمام دوران ،توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است،
قسمت اعظم این وظیفه در ابتدا توسط خانواده انجام میشد و همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار وظیفه تعلیم و تربیت به
نهاد آموزش و پرورش محول شده است .امروزه بر اثر پیشرفت روزافزون علوم و فنّاوری و یافتههای نوین روانشناسی تعلیم و
تربیت ،مفهوم آموزش و پرورش دگرگون شده و دامنه گسترش آن نیز افزایش یافته است (خدیوی ،اقدسی و صمدیان.)1141 ،
یکی از مسائل مهم در آموزش و پرورش ،مسﺌله پیشرفت تحصیلی 1دانشآموزان است .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،یکی از
شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش و پرورش میباشد که با هدف کمك به زمینههای گوناگون اعم از ابعاد شناختی ،عاطفی و
شخصیتی ،به منظور رشد و تعالی افراد به کار میرود (جمالی ،نوروزی و طهماسبی .)114۵ ،پیشرفت تحصیلی به جلوهای (نمایی)
از جایگاه تحصیلی دانشآموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمرهای برای یك دوره ،میانگین نمرات در دورهای مربوط
به یك موضوع یا میانگین نمرات دورههای مختلف باشد (ورزدار.)1111 ،
در این میان یکی از مشکالت عمده نظام آموزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،استفاده افراطی معلمان از روش تدریس
غیرفعال و سنتی است و هدف اساسی آموزش و تدریس نیز انتقال معلومات از ذهن معلم به شاگرد تلقی میشود .در نتیجه،
خالقیت و ابتکار ،رشد احساسات و عواطف و پرورش نگرشها و ارزشها در دانشآموزان مورد توجه قرار نمیگیرد .بنابراین از جمله
عواملی که ممکن است منشأ مشکالت رفتاری و انضباطی در کالس درس باشد ،نحوه تدریس معلم است (عبیری ،صادقی،
خسروجاوید و افقی.)1141 ،
به طوری که در روش های سنتی تدریس ،معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و مطالب را به طور شفاهی در کالس بیان
میکند و دانشآموزان بدون نقشی فعال فقط باید به صحبتهای او گوش دهند و مطالب مورد نظر را حفظ کنند .در چنین
شرایطی ،پیشرفت تحصیلی و رشد فکری دانشآموزان تحت تأثیرات نامطلوب این شرایط قرار میگیرد .به همین دلیل امروزه
موضوع روشهای آموزشی فعال و یادگیرندگان فعال جایگاه ویژهای در مباحث تربیتی پیدا کرده است (کرامتی.)1119 ،
استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات ،بخشی از حرکت به سوی استفاده بهتر از تکنولوژی آموزشی در مدارس نوین است
(هگینز .)۵001 ،۵امروزه ،کاربردهای رایانه در آموزش مبانی رایانه جایگاه منحصر به فردی یافته است .فنآوری اطالعات و ارتباطات
میتواند مبانی کامپیوتر را در دانشآموزان جالبتر ،صحیحتر و مناسبتر سازد ،امکان بیشتری بـرای مشاهده ،بحث و تجزیه و
تحلیل فراهم آورد ،فرصتهای بیشتری را برای برقراری ارتباط و همکاری مهیا سازد و تأثیر مثبتی روی تدریس و یادگیری درس

1. academic achievement
2. Higgins
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مبانی کامپیوتر بگذارد (کرمی .)1111 ،به طوری که در تحقیق در تحقیقی مونکی )۵004( 1بیان نمود که بهرهگیری از روشهای
آموزش مجازی سرعتی دو چندان یافته است و معتقد بود که ایجاد فضای الزم برای تجربه جهان طبیعت و کارکردهای هر بخش
آن ،مطمﺌناً اثربخشی بسیار بهتری در مقایسه با ارائه تصاویر مجازی خواهد داشت .ویتینگ )۵002( ۵در تحقیقی به بررسی تأثیر
کامپیوتر بر روی احساس عضوی از جامعه کالس بودن پرداخت .نتایج بیان کننده این مطلب بود که استفاده از کامپیوتر در کالس
درس دارای تأثیرات مثبت روی دانشآموزان و موفقیت تحصیلی آنها میشود .همچنین در پژوهشی دیگر نجفی ( )111۲نشان داد
که دانشآموزان کالس سوم که درس ریاضیات را با روش آموزش با کامپیوتر یاد میگیرند ،از دانشآموزانی که در درس ریاضیات در
کالسهای سنتی شرکت میکنند ،دارای پیشرفت تحصیلی و اشتیاق بیشتری هستند.
یکی دیگر از روش های نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار دارد ،روش پازل میباشد .این روش برای
اولین بار در سال  1490توسط آرنسون 1به منظور توسعه مهارتهای کار گروهی فراگیران ابداع گردید .این روش میتواند باعث
تقویت یادگیری ،بهبود انگیزه فراگیران و لذت بردن آنان ار تجارب یادگیری گردد (آرنسون و یتس .)1411 ،9در زمینه پازل برخی
از صاحبنظران عقیده دارند که دانشآموزان قوی به اندازه شاگردان ضعیف از روشهای یادگیری مشارکتی (پازل) سود میبرند؛ زیرا
آنها به سبب موفقیتهایشان از سوی گروه ،مورد تشویق قرار گرفته ،نحوه آموزش دادن را فرا میگیرند ،روحیه آنها تقویت شده و
اعتماد به نفس پیدا میکنند (هاردن.)۵001 ،۲
فیشر و شچر )۵009( 2در تحقیقی یادگیری مشارکتی (روش پازل) را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار داده و
به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان آموزش دیده به این روش در مقایسه با گروه گواه ،نمرات بهتری کسب کردهاند .وینستون
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( )۵00۵در پژوهشی که با عنوان تأثیرات یادگیری مشارکتی روی پیشرفت و نگرش دانشآموزان پایه پنجم در فرهنگهای مختلف
ایاالت متحده آمریکا انجام داد ،به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی (روش تدریس پازل) تأثیر مثبتی بر روی نگرشهای
دانش آموزان نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی آنان در این درس میگذارد .همچنین در تحقیقی که توسط بهرنگی و
آقایاری ( )1140با عنوان تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایه پنجم به
انجام رسید .نتایج حاکی از تفاوت بارز در پیشرفت دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل و افزایش یادگیری دانشآموزان و
پیشرفت تحصیلی آن ها در الگوی جیگ ساو بود.
بنابراین مروری بر متون نشان میدهد که در مورد تأثیرات روش سخنرانی و روشهای فناوری اطالعات و پازل بر بسیاری از
پیامدهای فراگیران مطالعاتی ،صورت گرفته و حتی این روشها با یکدیگر مقایسه شدهاند ،اما در مرور وسیع متون ،مطالهای یافت
1. Monky
2. Wighting
3. Aronson
4. Yates
5. Harden
6. Fischer & Shachar
7. Winston
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نشد که در آن تأثی ر سه روش تدریس مبنتی بر وب ،پازل و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی مبانی کامپییوتر مورد مقایسه قرار گرفته
باشد .بنابراین این ضرورت احساس میشود که تأثیر این روشهای آموزشی بر ادراك فراگیران از محیطهای آموزشی مورد مقایسه
قرار گیرد .بنابراین با توجه به مطالب یادشده این سؤال مطرح می شود که آیا استفاده از روش روش تدریس مبتنی بر فناوری
اطالعات و آموزش پازل در مقایسه با روش آموزش سنتی سخنرانی تأثیر بهتری بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی درس در درس
مبانی علم رایانه پایه سوم ریاضی دانشآموزان دختر متوسطه ناحیه  1شهرستان ارومیه دارد؟

روش پژوهش
این پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .در این پژوهش ،جامعه آماری دانشآموزان دختر پایه
سوم ریاضی متوسطه ناحیه  1شهر ارومیه در سال تحصیلی  1141-49که در این مدارس ثبتنام کردهاند بودند که مطابق گزارش
اداره آمار آموزش و پرورش شهر ارومیه به طور تخمینی تعداد آنها برابر با  ۲9۵نفر است .از جامعه مورد مطالعه تعداد ۲۵
دانشآموز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یك گروه کنترل گمارده شدند .برای انتخاب نمونهها از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا از بین ناحیه  1شهر ارومیه سه مدرسه دوره متوسطه به تصادف
انتخاب شده و سپس از مدارس انتخاب شده سه کالس ریاضی -فیزیك به طور تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت .بعد
به دانش آموزان هر کالس از هر مدرسه روش های تدریس مختلف آموزش داده شد .به نحوی که آزمودنیهای گروه آزمایش1
(روش تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات) ،آزمودنیهای گروه آزمایش ( ۵روش تدریس مبتنی بر پازل) و آزمودنیهای گروه  1به
عنوان گروه کنترل (روش تدریس سخنرانی) قرار گرفتند.
ابزارهاي پژوهش
نمره پيشرفت تحصيلي

در این پژوهش نمره پیشرفت تحصیلی بر اساس نمره نیمسال اول و دوم تحصیلی مورد محاسبه قرار گرفت.
روش تدريس مبتني بر سخنراني (گروه کنترل)

در این روش از بیان شفاهی استفاده میشود و معلم کم و بیش بدون وقفه در کالس صحبت میکند و دانشآموزان گوش می دهند
و یادداشت بر میدارند و مطالب را نقطه به نقطه بیان میکند.
روش تدريس مبتني بر پازل

دانش آموزان در یك کالس مبانی علم رایانه به گروههای  1الی  9نفری تقسیم میشوند .گروهها به صورت (الف)( ،ب)( ،ج)،
(د)...نامگذاری می شوند .سرانجام ،هر دانشآموز به گروه خود باز میگردد و سعی میکند تا گزارش کامالً منظمی را به گروه خود
ارائه میدهد .موقعیت به طور ویژهای سازمان دهی شده است .برای هر عضو ،تنها راه دستیابی به اطالعات نفران دیگر گوش دادن
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دقیق به گزارشی است که هر فرد ارائه میدهد.بنابراین ،اگر هر دانشآموز همکالسی خود را دوست نداشته باشد یا با او سازگار
نداشته باشد نمیتواند در آزمونی که پیش رو دارد موفق شود .برای افزایش احتمال صحت هر گزارش ،دانشآموزان بالفاصله آن را
به گروه خود باز نمیگردانند ،بلکه الزم است هر یك از این گروهها با افراد عضو گروه دیگ که وظیفه ی مطالعه بخش مشترك را به
عهده دارند ،گروه جدیدی تشکیل دهند.
روش تدريس مبتني بر فناوري اطالعات

در این روش بعد وارد شدن کالس و سالم و احوالپرسی کرده و در صورتیکه آن روز مناسبت خاصی داشته باشد پیرامون آن موضوع
به تناسب اهمیتش صحبت کردیم یا اگر موضوعی (مثل امتحان ساعت قبل) در کالس وجود دارد که همه یا اکثراً در حال صحبت
پیرامون آن هستند چند لحظه به صحبتهای آنها گوش فرا میدهیم و بعد از حضور و غیاب دقت کوتاهی به وضعیت جسمی و
روحی فراگیران نموده و با دیدن تکالیف ،و مروری بر درس قبل به سراغ درس جدید میرویم .در ضمن با صحبتهایی پیرامون
درس جدید و موارد استفاده آن انگیزش دانشآموزان را برای فراگیری درس جدید بیشتر ارائه میکنم .ارائه درس از طریق نرم افزار
 Multi Media Builderکه یك نرمافزار تولید محتوا میباشد و دیتا پروژکتور انجام شد.
پس انجام هماهنگیهای الزم و اخذ مجو ز از شواری تحقیات آموزش و پروش استان آذربایجان غربی ،نسبت به انتخاب مدارس به
صورت تصادفی اقدام شد .پس از انتخاب کالسها ،نسبت به توجیه دانشآموزان در مورد اهداف پژوهش ،نسبت به ترغیب آنها
جهت شرکت در دور آموزشی مورد نظر اقدامات الزم صورت گرفت .در روز اجرای پژوهش در ابتدا گروه سخنرانی به روش سنتی
در یك کالس نسبتاً بزرگ با نور کافی حضور پیدا کردند .در ابتدا پیش آزمون (نمره پیشرفت تحصیلی) به دست آمد ،سپس ارائه
درس به روش سخنرانی سنتی صورت گرفت .تالش شد تا با ارائه اهداف ،طرح سؤال ،آوردن مثال و جمعبندی و خالصه کردن
مطالب بر تمرکز و توجه دانشآموزان افزوده شود .به واسطه هماهنگی نمایندگان هر دو گروه بالفاصله پس از اتمام کالس اول گروه
پازل وارد کالس شده و گروه سخنرانی کالس را ترك کردند .پس از به دست آوردن نمره معدل نیمسال اول برای گروه پازل ،این
گروه به گروه هایی تقسیم شده و روش اجرای پازل بر روی این گروه اجرا شد و سپس در پایان پس ازمون (نمره نیمسال دوم ) از
این گروه نیز به عمل آمد .همچنین بعد از این گروه نیز دانشآموزان گروه مبتنی بر فناوری اطالعات نیز مانند گروههای دیگر ابتدا
پیش آزمون (معدل نیمسال اول) به عمل آمده و بعد روش تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات بر روی این گروه اجرا شده و در
نهایت پسآزمون (معدل نیمسال دوم) از این گروه صورت گرفت .گروه کنترل هیچ روش تدریسی را دریافت نکردند.
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی ،تحلیل کواریانس و برای مقایسه گروه ها از آزمون تعقیبی مقایسههای
زوجی برونفرنی استفاده شد.
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يافتهها
یافتههای جمعیتشناختی نشان میدهد که باالترین میانگین سن دانشآموزان مربوط به گروه تدریس مبتنی بر سخنرانی با
میانگین  19/02است و کمترین میانگین مربوط به تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات با میانگین  12/۲1است .همچنین در سه
گروه تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات ،پازل ،سخنرانی تعداد دو فرزند بیشتر است .به عبارتی در هر سه گروه به میزان زیادی دو
فرزند را دارا هستند .از سویی دانشآموزان شرکت کننده در  1گروه به میزان زیادی تحت تکفل پدر و مادر خود هستند .همچنین
در گروه پازل  19نفر از تعداد شرکت کنندگان مادر از اینترنت استفاده میکردند و بعد از این گروه گروه کنترل بود و در نهایت در
گ روه تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات فقط دو نفر از مادران شرکت کننده از اینترنت استفاده میکردند .از طرفی در گروه پازل
 11نفر از تعداد شرکتکنندگان پدر از اینترنت استفاده میکردند و بعد از این گروه گروه کنترل بود که تعداد  11نفر از پدران از
اینترنت استفاده میکردند.
در جدول  1شاخصهای توصیفی گروههای آزمایش و کنترل در متغیر پیشرفت تحصیلی نشان داده شده است.
جدول :1آماره هاي توصيفي متغير پيشرفت تحصيلي
گروه
فناوری اطالعات

ميانگين

تعداد

انحراف استاندارد

پیش آزمون

11 /۲1

14

1 /1۲

پس آزمون

14 /10

14

1 /۵1

14 /11

۵0

۵0

۵0

پیش آزمون

19 /1۵

11

1 /0۲

پس آزمون

11/۵2

11

1 /1۲

پیش آزمون
گروه پازل

گروه سخنرانی (کنترل)

پس آزمون

0/99
0 /01

مندرجات این جدول نشان میدهد که گروههای مورد مطالعه در پیشآزمون از نظر شاخصهای آماری تفاوت چشمگیری با
یکدیگر ندارند و دست کم از نظر واریانسهای موجود ،تفاوت قابل توجهی بین گروهها وجود ندارد .هر چند این نتیجهگیری بدون
پشتوانه آماری بیان میشود .به طوری که میانگین پیشآزمون پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش فناوری اطالعات ،گروه آزمایش
پازل و گروه کنترل به ترتیب  14/11 ،11/۲1و  19/1۵است .همچنین نگاهی به مندرجات این جدول نشان میدهد که در گروه-
های آزمایشی ،بعد از آموزش متغیرهای مستقل موجب بروز تغییرات فاحش در شاخص متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی شده است.
از طرفی گروه کنترل که در معرض مداخله آموزشی قرار نگرفته است ،تغییر قابل توجهی در متغیر وابسته مشاهده نمیشود .به
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طوری که در مرحله پسآزمون و در گروه های آموزش فناوری اطالعات ،گروه پازل و کنترل میانگین پیشرفت تحصیلی به ترتیب
 ۵0 ،14/10و  11/۵2شده است.
از سویی برای اینکه آیا روشهای تدریس (مبتنی بر فناوری اطالعات ،پازل ) در پیشرفت تحصیلی درس مبانی علم رایانه دانش-
آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه تأثیر دارد ،از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایج در جدول  ۵درج شده است.
جدول  :2تحليل کواريانس اثرات روش تدريس فناوري اطالعات ،پازل بر پيشرفت تحصيلي
گروه

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

گروه

9۵92/4۲

۵

9۵92/4۲

خطا

902۵/11

91

902۵/11

کل

191۵۵9/01

۲۵

پیشرفت تحصیلی

F

سطح معناداري

۵2/19

0/ 001

قبل از آزمون تحلیل کواریانس ،جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل کواریانس آزمونهای باکس ،کرویت موچلی و لون به عمل
آمد .بر اساس نتایج آزمون باکس که برای هیچ یك از متغیرها معنیدار نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای کواریانس به درستی
رعایت شده است .بر اساس آزمون کرویت موچلی که در هیچ یك از متغیرها معنیدار نبوده است ،فرض برابری واریانسهای درون
آزمودنی ها رعایت شده است و بر اساس آزمون لون و عدم معناداری برای هیچ یك از متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بین
گروهی رعایت شده است.
مندرجات جدول  ۵نشان میدهد که آموزش تدریس فناوری اطالعات و پازل به صورت ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تأثیر دارد (.)P=0/001 ،F=۵2/19
همچنین برای بررسی اینکه کدام یك از گروهها تأثیر بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی داشتهاند و نیز اینکه تفاوت بین کدام
یك از گروهها معنیدار است از آزمون مقایسهای زوجی بونفرونی استفاده شد که نتایج در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  :3نتايج مقايسههاي زوجي بونفروني گروههاي آموزشي
گروه j

تفاوت ميانگين ها

خطاي معيار

سطح معناداري

گروه i

پازل

فناوری اطالعات

1 /44

0 /94

0/ 001

پازل

سخنرانی (کنترل)

0 / 92

0 /91

0 / 001

سخنرانی (کنترل)

سخنرانی (کنترل)

1 / 92

0 /11

0/ 001
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بر حسب دادههای جدول  1بین دو شیوه پازل و آموزش به شیوه فناوری اطالعات تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به تفاوت
میانگینها میتوان گفت که شیوه پازل ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را نسبت به شیوه فناوری اطالعات بیشتر افزایش میدهد .از
سوی دیگر آموزش به شیوه پازل نسبت به سخنرانی تأثیر بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .همچنین بین دو
روش فناوری اطالعات و سخنرانی تفاوت معناداری وجود دارد که با توجه به تفاوت میانگین میتوان گفت که آموزش به شیوه
فناوری اطالعات تأثیر بیشتری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
بحث و نتيجه گيري
یافته اول پژوهش نشان داد که بین نمره پیشآزمون و پس آزمون آزمودنیها در گروه فناوری اطالعات تفاوت معنادار وجود دارد و
روش تدریس فناوری اطالعات در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده و تغییر محسوسی ایجاد کرده است .به عبارتی روش
تدریس مبتنی بر فناوری اطالعات باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مبانی علم رایانه در دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه
میشود .این یافته با نتایج پژوهشهای مونکی ( ،)۵004ویتینگ ( ،)۵002ویبرگ )۵001( 1و منتظری ( )111۲همسو است که
معتقدند کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .هر چند که نتایج پژوهش
آدیمی )۵01۵( ۵و اوسو ،مونی ،اپپیح و ویلموت )۵010( 1با یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای ذکر شده همسو نیست .آدیمی
( )۵01۵در بررسی تأثیر آموزش به کمك کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه در ارتباط با دروس به این
نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر به عنوان یکی از اشکال اصلی فنآوری اطالعات و ارتباطات تأثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی
ندارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که در نظام مبتنی بر فناوری اطالعات و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی باید از تعامل شاگرد،
معلم و محتوای آموزشی سخن گفت تا بتوان از نتایج آن اطمینان حاصل کرد ،چرا که مهمترین اصل در آموزش الکترونیکی مبتنی
بر فناوری اطالعات تعامل است .در واقع تعامل شاگرد ،معلم ،محتوای آموزشی به همراه ابزارهای چند رسانهای در این نوع مدارس
باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود (حبیبی .)1111 ،همچنین روش تدریس به شیوه مبتنی بر فناوری اطالعات در
دانش آموزان به علت انگیزه ،عالقه ،جذابیت کار با کامپیوتر و رسانههای چند بعدی به خصوص فضای مجازی تدریس دروس
عملکرد و تالش بیشتری از خود نشان میدهد؛ به همین سبب دانشآموزان از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند (چانسی،
.)۵001
در جهت همسویی با تحقیق حاضر نجفی ( )111۲گزارش کرد که دانشآموزان کالس سوم که درس ریاضیات را با روش
آموزش با کامپیوتر یاد میگیرند ،از دانشآموزانی که در درس ریاضیات در کالسهای سنتی شرکت میکنند ،دارای پیشرفت و
اشتیاق بیشتری هستند و نتایج کار سیف ( )111۵نی ز علت پیشرفت تحصیلی را در کار با کامپیوتر و مبتنی بر وب در مقایسه با
1. Wiburg
2. Adeyemi
3. Owusu, Monney, Appiah & Wilmot

8

www.SID.ir

Archive of SID

کالسهای فضای کالجی( 1سنتی رودررو) ناشی از جذابیت و کوشش بیشتر دانشآموزان میداند .آموزش مبتنی بر کامپیوتر و وب
از طریق تدارك بازخورد ۵فوری ،توجه شخصی ،نمایشهای دیداری جالب دانشآموزان را برمیانگیزد تا به راههای تازهای که آموزش
سنتی از عهده آن بر نمیآید یاد بگیرند.
ویپ و چارلی )۵009( 1هم اثبات میکند که آموزش به کمك فناوریهای نوین اطالعاتی سبب میشود که فراگیران در
یادگیری از خودتنظیمی باالیی برخوردار شوند ،به دلیل اینکه فراگیران اکثر کارهای خود را فعاالنه انجام میدهند و در جستجوی
اطالعات و منابع جدید فعال هستند .فعالیت دانشآموز و درگیری با مسﺌله یکی از رویکردهای مهم در یادگیری باثبات و مطلوب
تلقی میشود که در آموزش فناورانه مورد توجه قرار میگیرد .دانشآموزان در این روش تدریس بازخورد مناسب دریافت کرده ،به
شیوهای مطلوب از زمان الزم برای یادگیری درس ریاضی استفاده میکند .از سوی دیگر ،به علت بهرهگیری از قابلیتهای گوناگون
صدا ،تصویر ،گرافیك و پویانمایی ،نرم افزارهای چندرسانهای همزمان چند حس را به کار گرفته ،این امکان را برای دانشآموزان
ایجاد میکند که بتوانند مطالب را جذابتر ،متنوعتر و کاملتر دریافت کند و سبب باال بردن انگیزه در یادگیرنده برای یادگیری
بیشتر میشود .استفاده از برنامههای چندرسانهای در مدارس هوشمند ،فرایندهای پردازش اطالعات را بهبود بخشیده ،استفاده
بهینه از راهبردها در طول زمان ،سبب گسترش فرایندهای ادراکی ،تسهیل انتقال مهارتهای شناختی ،تسهیل فرایندهای حل
مسﺌله ،خود انگیزشی ،خودکفایی و اکتساب فرایندهای شناختی و تعمیم و ازدیاد توجه و دقت ،یا به عبارتی خود تنظیمگر نمودن
یادگیرندگان در فرایند یادگیری میشود و این اثر ایجاد شده در طول آموزش در طول زمان نیز تقریباً ثابت و در مقابل فراموشی
مقاوم است و باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مدارس میشود.
یافته دوم پژوهش نشان داد که بین نمره پیشآزمون و پس آزمون آزمودنیها در گروه پازل تفاوت معنادار وجود دارد و روش
تدریس پازل در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده و تغییر محسوسی ایجاد کرده است .به عبارتی روش تدریس مبتنی بر
پازل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درس مبانی علم رایانه در دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه میشود .این یافته با نتایج
پژوهشهای (کلیك۵001 ،9؛ فیشر و شچر۵009 ،؛ بهرنگی و آقایاری 1140 ،و زارع و عارضی )1114 ،همسو است .آنچه در پی
تحقیق و بررسی در این مطالعه به چشم می خورد ،توجه به این نکته است که دنیای امروز دارای ویژگیهایی است که با گذشته
نزدیك تفاوتهای اساسی دارد .صاحبنظران معتقدند مدرسان نباید محتوا را به فراگیران یاد دهند بلکه باید به آنها یاد دهند که
چگونه محتوا را یاد بگیرند .پالمر )۵001( ۲به همین دلیل بر مشارکت دادن فراگیران در فرایند تعلیم و تربیت تأکید میشود .این
کار عمق یادگیری فراگیران را افزایش میدهد ،احساس مسﺌولیت و انگیزه آموختن را در آنها توسعه میدهد و برای یادگیری

1. On Campus
2. Feedback
3. Whipp & Chiareli
4. Kilıc
5. Palmer
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مادامالعمر آماده مینماید (دیبزی و لرنر .)۵009 ،1بنابراین ادامه فعالیت نظام آموزش و پرورش امروز با روشهای سنتی که دانش-
آموز را منفعل و مطیع بار میآورد امکانپذیر نیست .اکثر متفکران و جامعهشناسان یکی از علتهای اصلی عدم موفقیت کشورهای
جهان سوم را چند صدایی بودن جوامع کاری و نظایر آن میدانند و در مقابل ،یکی از دالیل اساسی کشورهای پیشرفته را ترغیب و
تمرین دانش آموزان به انجام کار مشارکتی و پرورش روحیه همکاری در آنان به شمار میآورند (قهار ،بوسلیکی و عالمزاده نوری،
 .)1111در واقع استفاده از روشهای متکی بر فراگیر ،دانش آموزان را برای موفقیت در کارهای گروهی برای داشتن آینده مطلوب
آماده میسازد و این امر محقق نمیگردد ،مگر اینکه دانشآموزان را از همان سالهای ابتدایی تحصیل با روشهای مشارکتی و
کارهای گروهی آشنا سازیم و زمینههایی را فراهم آوریم تا تجربههای مفید از این روشها را کسب نمایند.
همچنین در تبیین نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت :در این شیوه یادگیری احساس یکپارچگی و رقابت زیاد منجر به
تمرین و تکرار بیشتر شده و یادگیری را بهبود میبخشد .شاران )1410( ۵علت پیشرفت تحصیلی در روشهای مشارکتی را این می-
داند که یادگیری مشارکتی انگیزه درونی دانشآموزان را باال میبرد و باعث پیشرفت و موفقیت آنان میشود .اسالوین )144۲( 1علت
افزایش پیشرفت تحصیلی در روشهای تدریس مشارکتی را تأثیر اهداف گروهی میداند ،زیرا اهداف گروهی افراد را مسﺌولیتپذیرتر
میکند و رفتار همکاری آنها را تقویت مینماید و به آنها نظم و یکپارچگی میدهد .در این روش دانشآموزان به اندازهای در
مقابل پیشرفت یکدیگر احساس مسﺌولیت دارند که گویی برای پیشرفت خود تالش میکنند ،زیرا موفقیت گروه در دستیابی به
هدف مستلزم این است که هر یك از اعضا مطالب آموزشی را فراگرفته باشند .حاصل مطالعات پژوهشی بسیار ،نشانگر این امر است
که یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفرادی و یا رقابتی در افزایش موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان به همراه رشد
ادراك آنها مؤثرتر بوده است (ترابیزاده ،فتحیآذر و رحمانی )1112 ،زیرا آنها اوالً از لحاظ شناختی با تمرین شفاهی بلند صحبت
کردن فکر خود را در تقابل با آراء دیگران و مباحثه اصالح میکنند .ثانیاً دانشآموزان در فعالیتهای گروهی اغلب در سطوح باالتر
یادگیری درگیر میشوند (سطوح کاربرد ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی) ،اما در روش سنتی که عمدتاً به سطح دانش و درك پرداخته
میشود ،چنین نیست (جانسون ،جانسون و هولوبك.)۵001 ،9
معادلسازی دانش آموزان بر اساس روش تدریس فناوری اطالعات ،پازل و سخنرانی از لحاظ وضعیت اجتماعی -اقتصادی به
عنوان محدودیت میتواند مطرح شود .همچنین این پژوهش بر روی دانشآموزان دخترانه شهر ارومیه صورت گرفته است که در
تعمیم نتایج برای دانشآموزان سایر مدارس و شهرهای دیگر باید احتیاط نمود .با توجه به اینکه مدارس و کالسهای درسی به
چارچوب سنتی محدود شده است لذا عدم آشنایی دانش آموز ان با روش تدریس پازل و فناوری اطالعات مشکالتی را در اجرا به
وجود آورده است .از طرفی با توجه به اینکه روش تدریس پازل بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثرتر از روش فناوری
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اطالعات و سخنرانی است؛ لذا پیشنهاد میشود از این روش در پرورش سطوح عالی یادگیری در مقطع متوسطه به ویژه در دروس
پیچیده و انتزاعی مورد استفاده واقع شود .همچنین پژوهشهایی درباره تاثیر روش تدریس پازل و فناوری اطالعات بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان در سایر دروس نیز انجام گیرد و نتایج به دست آمده در زمینه درسهای گوناگون با هم مقایسه شود .با اجرای
طرحهای ملی تاثیر الگوی پازل و فنآوری اطالعات را بر میزان دانش مهارت و نگرش افراد در مقاطع تحصیلی مختلف بررسی کنند.
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