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the country today, is how education faces the opportunities and threats resulting from the expansion and
development of information and communication technology and accurate and principled planning for its
operation and use. In particular, given the impact of these new technologies on teaching-learning methods
and changing the role of teachers, it is necessary to provide grounds for both the Ministry of Education
to identify the wealth of the teacher community and the teachers to identify and improve their skills in
the application of new educational technologies. The role of information and communication technologies
in the learning cycle is very important. The main goal of this research compared the effect of traditional
education and ICT- based education on students’ academic enthusiasm in the eighth grade of middle school
in Javanrood.

Methods: The statistical society includes all eighth-grade students from middle schools in Javanrood in

2017-2018. The research made applied and the Simi statistical method used for achieving the goals. The
available method used for choosing the statistical samples. So, one of the schools chose which was with the
necessary facilities for performing ICT- based education, and two classes chose as control and examination
groups including 27 people by using the random method. The research tool was academic enthusiasm
questionnaire including 15 questions in cognitive, behavioral, and emotional subscales by 5 options Likert
Scale; first, a pretest was given to each class, and then the examination group educated by the ICT and
control group without them. Finally, a post- test was given to each group. The descriptive and inferential
statistics used for analyzing the data.

Findings: The most important findings show that there was a significant difference on base academic
enthusiasm among experimental and control groups. The research results showed that the ICT-based
education method has more effectiveness in comparison with the traditional education on the student’s
academic enthusiasm.
Conclusion: In summary, it can be said that ICT-based education has an effect on students' academic
achievement and increases it. It is obvious that if this method is continued regularly and continuously during
the training period, it will lead to the comprehensive growth of students, their cooperation and participation,
and their mental health. Therefore, it is suggested that this method be used, especially in classes where
there are students who are not eager to attend and work in the classroom, and by holding different courses
for teachers to teach the, the need to use ICT and male them familiar with its benefits. Various motivational
and incentive techniques can even be considered for teachers who use ICT in their teaching to take steps to
promote this method. For example, it is suggested that the most active and successful teachers be identified
and honored for their use of ICT. School principals are also advised to prioritize equipping schools with ICT
and creating a suitable platform for this perspective so that teachers can benefit from the facilities provided
in the teaching process. Also they have to provide educational support to teachers and students so that their
attitudes towards ICT in learning an detaching process is strengthened.
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پیشینه و اهداف :یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده
است ،نحوه ي مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره برداری و استفاده از آن است .به ویژه ،با توجه به تأثیر این فناوری های
نوین در شیوه های یاددهی ـ یادگیری و تغییر نقش معلمان ،ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش
و پرورش بضاعت موجود در جامعه ی معلمان را شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارتهای خود
در زمينه هاي کاربرد فناوری های نوین آموزشی بپردازند.پژوهش حاضر به منظور مقایسه آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش
سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود صورت گرفته است.
روشها :جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان جوانرود که
در سال تحصیلی96-1395مشغول به تحصیل بودند .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف
از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است ،به منظور انتخاب نمونه آماری ،از روش در دسترس استفاده شد .بدین
ترتیب یکی از مدارس شهرستان جوانرود که مجهز به امکانات الزم جهت اجرای آموزش مبتنی بر فاوا بود انتخاب ،و با روش
تصادفی از میان کالسهای پایه هشتم ،دو کالس و در هر کالس 27نفر دانش آموز به عنوان گروههای آزمایش و کنترل
انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این تحقیق ،پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریک ،بلوم و پاریسمشتمل بر  15سوال و
سه خرده مقیاس شناختی ،رفتاری و عاطفی با طیف  5گزینه ای لیکرت بود .ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد،
سپس یک نیمسال تحصیلی گروه آزمایش با روش آموزش مبتنی بر فاوا و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدند .پس
از پایان نیمسال از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

یافتهها :برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .اهم یافته ها نشان داد که اشتیاق تحصیلی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی
داری با هم دارند( .)p > 0.001به عبارت بهتر مقایسه دو گروه نشان داد که گروه تحت آموزش مبتنی بر فاوا ،نسبت به
آموزش سنتی ،برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان موفق تر است.از این رو آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش
سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخشی بیشتری دارد.
نتیجهگیری :به طور خالصه در مورد پژوهش حاضر می توان بیان کرد که آموزش مبتنی بر فاوا بر اشتیاق تحصیلی
دانش آموزان تاثیر دارد و آن را افزایش می دهد .بدیهی است که اگر این روش به طور منظم و مستمر در طول دوره
آموزش تداوم داشته باشد موجب رشد همه جانبه دانش آموزان ،همکاری و مشارکت آنان و سالمت روانی آنها خواهد شد.
از این رو پیشنهاد می شود که این روش ،مخصوصا در کالس هایی که از وجود دانش آموزانی که برای حضور و فعالیت در
کالس درس اشتیاق ندارند ،مورد استفاده قرار گیرد و با برگزاری دوره های مختلف به معلمان ضرورت بکارگیری و آشنایی
با فناوری های اطالعاتی ارتباطاتی مختلف و مورد نیاز در امر تدریس ،آموزش داده شود .حتی می توان فنون انگیزشی و
تشویقی مختلف برای معلمانی که از فاوا در تدریس خود استفاده می کنند در نظر گرفت تا در ترویج این روش گام برداشته
شود .برای مثال پیشنهاد می شود که فعالترین و موفق ترین معلمان از نظر بکارگیری فاوا شناسایی و تجلیل شوند .به
مدیران مدارس نیز پیشنهاد می شود که تجهیز مدارس به فاوا و بستر سازی مناسباز این منظر را در اولویت قرار دهند تا
معلمان بتوانند از امکانات تدارک یافته ،در فرایند تدریس بهرهمند شوند.همچنین انجام حمایت های آموزشی از معلمان و
دانش آموزان تا دیدگاه آنها در راستای نهادینه سازی کاربرد فاوا در فرایند یادگیری تقویت شود نیز نباید مغفول واقع شود.

مقدمه
ورود رایانه در عرصه آموزش یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در
قرن بیستم و قرن حاضر است ،بطوریکه نفوذ فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) در حوزه آموزش و پرورش زمینه ظهور روش های
جدید آموزشی را فراهم آورده است .پس با صراحت می توان اذعان

داشت که نظام هاي آموزشي بايد تغييركنند تا موقعیت خود را
همدوش دگرگونی های گسترده جهان امروزی نگهدارند ،تغییراتی
که تمامي جوامع بشري را در نورديده است[ .]1اگر بخواهيم چنين
امري تحقق يابد ،آموزش آينده چه مسيري را بايد برگزيند؟
آموزشی که فرصت رويارويي با تغيير اجتماعي را فراهم مي كند،و
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حتي مي تواند عامل چنين تغييري باشد .اگر چه آموزش را می
توان به شکل های گوناگون و یا حتی اعمال جبر و با انگیزه بیرونی
ارائه کرد ،اما بهتر است با اتخاذ روش های خالق در تدریس ،ارائه
مناسب و طراحی فعال مطالب ،بازده آموزشی را افزایش داد و به
جای توجه صرف ،به انباشت اطالعات ،به ارتقای سطح کیفی،
پردازش و طبقه بندی اطالعات با انگیزه درونی پرداخته شود[ .]2از
این رو روشهای سنتی آموزش دیگر پاسخگوی حجم عظیم تقاضا
برای آموزش نیست و سواد آموزی الکترونیکی یک راهکار برای
گذر به جامعه اطالعاتی است[.]3
یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و
تربیت کشور را به خود مشغول کرده است ،نحوه ي مواجه شدن
آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدیدهای حاصل از گسترش و
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی
برای بهره برداری و استفاده از آن است .به ویژه ،با توجه به تأثیر
این فناوری های نوین در شیوه های یاددهی ـ یادگیری و تغییر
نقش معلمان ،ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم
وزارت آموزش و پرورش بضاعت موجود در جامعه ی معلمان را
شناسایی کند و هم معلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارتهای
خود در زمينه هاي کاربرد فناوری های نوین نظیر(فناوری اطالعات
و ارتباطات) ICTو (ITفناوری اطالعات) آموزش بپردازند[.]4نقش
فناوری هاي اطالعاتی و ارتباطی در چرخه یادگیري بسیار مهم
است.
در یادگیري به شیوه سنتی ،فرد مجبور است که به طور مداوم
بخواند ،بنویسد و ارتباط تقریبا یکطرفه برقرار کند .اما با بکارگیري
فناوري اطالعاتی و ارتباطی در یادگیري ،فرد عالوه بر این
مهارت هاي پایه؛ نیازمند داشتن مهارت در استفاده از فناوری
هاي اطالعاتی و ارتباطی می باشد .منظور از فناوری اطالعات و
ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری ،انواع مختلف از فناوری
های چندرسانه ای (دیداری ـ شنیداری) است که از آن جمله می
توان به انواع مختلف متن ،صوت ،گرافیک ،پویانمایی(انیمیشن) و
شبیه سازها اشاره کرد[.]5یادگیري هاي مبتنی بر فناوری هاي
نوین اطالعاتی ،با ایجاد تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی،
توانسته است بسیاری از ناکارآمدی هاي نظام هاي آموزشی را رفع
کرده و دگرگونی هاي اساسی را در آموزش به وجود آورد[ .]6با
استفاده از فاوا در یادگیري ،میتوان به روشهاي نوین و کارامدي
از یادگیري دست یافت[.]7
علل کاربست فناوري اطالعاتی و ارتباطی در یادگیري ،بسیار
است که اهم آن ،آموزش بهتر و سریعتر می باشد .کاربرد فناوري
اطالعات و ارتباطات در آموزش ،نوع جدیدي از یادگیري را به
وجود آورد ،بطوری که یادگیري تنها به صورت سنتی و صرفا از
طریق سخنرانی انجام نمی شود .بلکه بهرهگیری از ابزارهای جدید
باعث میشود یادگیری دانش آموزان بر اساس سرعت انفرادي،
تشريك مساعي ،پيوستگي بين موضوعات درسي باشد و محتواي
درسی محدود به كتابهاي چاپي نمی شود؛ لذا فراگیران از قدرت
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اجتماعی باالتری برخوردار شوند[ ]8و اشتیاق و انگیزه آنها برای
پیگیری مطالب درسی افزایش می یابد .در حقیقت واكنش دانش
آموزان در برابر مدرسه و فعاليت هاي كالسي متفاوت است[ .]9اين
واكنش در برخي با اشتياق ،در برخي با اكراه و در برخي با امتناع
همراه است .از لحاظ مقدار انرژي كه دانش آموزان بكار ميگيرند،
زمينه اي كه ميخواهند كار كنند و يا تداوم در زمينه يا كار مورد
نظر بين آنها تفاوت وجود دارد .اين تفاوت ها به مفهوم اشتیاق و
انگيزش ارتباط دارد[ ]10بنابراين در نظر گرفتن اشتیاق تحصیلی
در برانگيختن ،جهت دادن وتداوم بخشيدن رفتار دانش آموز در
فرآيند آموزش و پرورش از اهميت خاص برخوردار است[.]11
اشتیاق تحصیلی نقش عمده ای در پیشرقت تحصیلی ،ارتقاء
تحصیلی دانش آموزان در مدارس و کاهش رفتارهای پرخطر در
مدارس دارد[ ،]12زیرا تعهد دانش آموز را نسبت به اهداف آموزشی
و درگیری دانش آموز با تکالیف مربوطه را بیشتر میکند[.]13
اشتیاق تحصیلی به میزان انرژي که یک فراگیر براي انجام کارهاي
تحصیلی خود صرف می کند و نیز میزان اثربخشی وکارایی حاصل
شده اطالق می شود[ .]14دانـش آمـوزانی کـه اشتیاق تحصیلی
داشته باشند ،توجه و تمرکز بیشتري بر مسائل و موضوعات مـورد
هـدف یادگیري دارند ،و به قـوانین و مقـررات مدرسـه تعهـد
بیشـتري نشـان مـی دهنـد ،از انجـام رفتارهاي ناسازگارانه و
نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمـون هـا عملکـرد بهتـري
دارنـد[ .]15در مقابل فقدان اشتیاق به مدرسه می تواند پیامدهای
جدی نظیر عدم پیشرفت در مدرسه ،تمایل به رفتارهای انحرافی و
خطر ترک تحصیل را به همراه داشته باشد[ .]16اشتیاق تحصیلی
دانش آموزان متغیری است که برای یادگیری حیاتی است تا جایی
که از آن به عنوان یک عامل مهم یادگیری یاد می شود[ .]17به
زعم نیومن( ،)Newmannوالگ ()Wehlageو المبورن(،)Lamborn
اشتیاق تحصیلی به عنوان سرمایه روانی دانش آموزان و تالش
مستقیم آنها برای یادگیری ،کسب مهارتها و تمایل به ارتقاء سطح
موفقیتها تعریف می شود[ ]18که میتواند منجر به مشارکت موثر
در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،سازگاری با
فرهنگ مدرسه و رابطه مناسب با معلمان و سایر دانش آموزان
شود[.]19
همچنین اشتیاق تحصیلی با استراتژی های موفقیت دانش آموزان
رابطه دارد ،زیرا منجر به افزایش خوش بینی در زمان تحصیل شده
و به عنوان پیش بین سطح باالیی از اشتیاق در فعالیتهای مدرسه
عمل میکند[ .]20پژوهشهای مختلف نظیر سالما آرو (Salmela-
 ،)Aroاونیل ( ،)Ouweneelتولوانانو نارمی ( ،)TolvanenNurmiو
بالنس و اسکافلی ( ،)Blanc&Schaufeliبر تاثیرات مثبت اشتیاق
تحصیلی بر درگیرکردن دانش آموزان در فعالیتهای تحصیلی
و افزایش میزان تالش آنها و بررسی عوامل موثر بر آنها تمرکز
داشتند و ضرورت مطالعه آن را ایجاب می کند[.]21 ,20بنابراین
باید متخصصان و مسئوالن آموزشی کشور به دنبال راهبردها و
روش هایی باشند تا با بهره گیری از آن بتوان اشتیاق تحصیلی
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دانش آموزان را بهبود بخشید .اثربخشی استفاده از فاوا بر بسیاری
از متغیرهای تاثیرگذار در آموزش و پرورش در مطالعات متعدد
بررسی و تایید شده است ،که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره
خواهد شد:
در سال 1394محققانی نظیراهلل کرمی و منوچهری و در سال
1391ستاری و همکارانبه بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات
بر موفقیت دانش آموزان پرداختند ،نتیجه پژوهش آنان نشان
داد که بیشترین تاثیر فاوا بر افزایش جذابیت و انگیزه ،پیشرفت
تحصیلی ،رضایت و فهم ،تعامل و همکاری و نظم و عالقه افزایش
تفکر خالق ،تمایل به کالس و انجام تکالیف و انضباط دانش
آموزان بوده است[ .]22,23آق ارکاکلی ،صفری و حافظی کنکت
در سال  1390به بررسی تاثیر کاربردهای آموزشی فناوری اطالعات
و ارتباطات بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان دختر سال
اول متوسطه منطقه  4تهران به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش
آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از نمونه گیری
در دسترس پرداختند ،اهم نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت
و قابل مالحظه فاوا بر نگرش و اشتیاق تحصیلی و مولفه های
تفکر انتقادی همچون؛ تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی و استنباط بوده
است[ .]24کیخا و هویدا در سال1392نیز تاثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر یادگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی زاهدان را مورد
بررسی قرار دادند و تاثیر مثبت فاوا در افزایش پشتکار ،خالقیت و
موفقیت تحصیلی دانش آموزان را نشان دادند و از سویی دیگر این
اثر گذاری در بین دانش آموزان دختر و پسر با معدل های مختلف
متفاوت بوده است[.]25
برایان ( ،)Brianجفری ( ،)Jeffreyوود ( ،)Woodتسوکایاما
( ،)Tsukayamaآنجال ( )Angelaو دیوید ()Davidدر تحقیق خود
با هدف تحلیل روابط پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی
و اشتیاق تحصیلی نشان دادند که خودپنداره تحصیلی پیش
بینی کننده اشتیاق تحصیلی نسبت به مدرسه می باشد[.]26وانگ
( )Wangو هولکومب ( )Holcombeدر تحقیق خود تحت عنوان
موقعیت مدرسه ،انگیزش پیشرفت و اشتیاق تحصیلی به این نتیجه
رسیدند که ادارک دانش آموزان از موقعیت مدرسه با انگیزش
پیشرفت دانش آموزان و اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار
دارد و می تواند آنها را پیش بینی کند که نشان می دهد بطور غیر
مستقیم موقعیت مدرسه مبتنی بر شرایط ،امکانات و تجهیزات و
فناوری های تکنولوژیک می تواند با شوق و اشتیاق رابطه داشته
باشد[.]27
کادیما ( ،)Cadimaدومن ( ،)Doumenورسچورن ()Verschueren
و بویز ( )Buyseدر تحقیق خود با عنوان تاثیر خودتنطیمی و رابطه
معلم ـ دانش آموز بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه
دست یافتند که خودتنطیمی بیشتر دانش آموزان و روابط نزدیک
آنها با معلم پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می
باشد که روابط بین معلم و دانش آموز نیز متاثر از فناوری اطالعات
و ارتباطات می تواند تشدید یا تقلیل یابد[.]19گونژ ( )Gunucو
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کازو ( ،)Kuzuدر تحقیقی با هدف مدل سازی تاثیر محیط مدرسه
بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که محیط
مدرسه و امکانات تکنولوژیکی آن بر اشتیاق تحصیلی (رفتاری،
شناختی و عاطفی) تاثیر دارد[.]27
ناتریال ( ،)Nurttilaکتونن ( )Ketonenو لونکا ( )Lonkaدر تحقیق
خود با عنوان احساس شایستگی و خوش بینی به عنوان منبعی
برای افزایش اشتیاق تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که
احساس شایستگی در انجام کارهای تحصیلی و خوش بینی می
تواند باعث افزایش اشتیاق تحصیلی شود که فناوری اطالعات
و ارتباطات بطور غیر مستقیم می تواند باعث توانمندی و در
نهایت تقویت شایستگی گردد[ .]28هاریسون ( ،)Harrisonکومبر
( ،)Comberفیشر ( ،)Fisherهاو ( ،)Hawلوین ( ،)Lewinلونزر
( )Lunzerو واتلینگ ( )Watlingپژوهشی با عنوان استفاده از
فاوا در کالس های درس مدارس کشور انگلستان انجام دادند؛
نتایج حاکی از این بود که فاوا تاثیر مثبتی بر انگیزه ،اعتماد به
نفس ،مهارت های اجتماعی ،مهارت های گروهی و مشارکتی و
افزایش عملکرد علمی آنها دارد .همچنین این انگیزه در معلمان
به وجود آمد که مهارت های خود را در زمینه ی فناوری توسعه
داده و شیوه های کنونی خود را تغییر دهند[ .]29با توجه به اینکه
امروزه الزم است تا دانش آموزان ،اشتیاق الزم را برای حضور
در مدرسه داشته باشند شناسایی و بررسی عوامل موثر برآن از
اهمیت زیادی برخوردار است .از طرفی اکثر پژوهشها در خصوص
اشتیاق تحصیلی از نوع تحقیقات همبستگی بوده و کمتر پژوهشی
به بررسی اثربخشی مداخالت آموزشی بر افزایش اشتیاق تحصیلی
دانش آموزان پرداخته است[ ]30و با توجه به اهمیت استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس های درس و همچنین با در
نظر گرفتن این نکته که اشتیاق تحصیلی یک سازه ی چند بعدی
است و ایجاد و تقویت آن در مدارس ما می تواند بیش از هر چیزی
به رشد تحصیلی دانش آموزان کمک کند[.]31
لذا در این تحقیق به مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات(فاوا) با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی
دانش آموزان پرداخته شده است .بر این مبناهدف اصلی پژوهش
مشتمل بر بررسی آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش
سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول
متوسطه می باشد.
روش پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش نیمه تجربی از نوع طرح پیشآزمون
ـ پسآزمون با گروه کنترل انجام گرفته است .جامعه آماری عبارت
است از کلیه دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان
جوانرود بود که در سالتحصیلی  1396-1395مشغول به تحصیل
بودند .نیاز به امکانات و زیرساخت های فنی مناسب در مدرسه و
مهارتهای پایه در میان دانش آموزان باعث شد از روش نمونه گیری
در دسترس استفاده شود .بدین ترتیب از میان مدارس شهرستان

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،1زمستان 1397

جوانرود که مجهز به اینترنت ،کارگاه کامپیوتر و پروژکتور است
انتخاب صورت گرفت ،و از بین کالسهای پایه هشتم یکی از
کالسها به طور تصادفی در گروه آزمایش و کالس دیگر در گروه
کنترل قرار گرفتند و سعی شد تا در انتخاب دوكالس ،وضعيت
تشابه از نظر عوامل اجرايي مدرسه و دفاتركالسي به لحاظ ميانگين
پيشرفت تحصيلي برقرار باشد و همچنين از نظر شرايط اجتماعي،
اقتصادي و خانوادگي تقريباً همگن باشند که به این ترتیب در
هر کالس 27نفر دانش آموز موجود بودند که در گروه کنترل و
آزمایش تحقیق جای گرفتند .قبل از شروع نیمسال پیش آزمون
اشتیاق تحصیلی از هر دو گروه گرفته و در طول نیمسال گروه
آزمایش با روش مبتنی بر فاوا و گروه کنترل با روش سنتی اداره
شدند .گروهآزمایشدر 12جلسه  45دقیقه ای به مدت سه ماه حدود
یک ترم تحصیلی باروش مبتنی بر فاوا آموزش دیدند و گروه گواه
نیز درمعرض آموزش سنتی قرارگرفتند ،پس از پایان ترم نیز از هر
دو گروه پس آزمون گرفته شد.
در این پژوهش عامل های جنسیت ،سن ،مقطع تحصیلی و مدرس
کنترل شدند .دراین پژوهش از طرح آزمایشی پیش آزمون – پس
آزمون با گروه کنترل استفاده شد .برای گرداوری داده ها از
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد .این پرسشنامه دارای 15
سئوال و بر طبق نظرفردریک (،)Fredricksبلومنفلد ()Blumenfeld
و پاریس ( )Parisساخته شده است و دارای سه خرده مقیاس
رفتاری (گویه های 1تا  ،)4عاطفی (گویه های 5تا  )10و شناختی
(گویه های 11تا  )15و در مقیاس لیکرتی  5گزینه ای (هرگز تا
تمام اوقات) می باشد ،بنابراین حداقل نمره آن  23و حداکثر نمره
آن  115خواهد بود[ .]11در تحقیق صادقی و همکاران در سال
 1394روایی صوری پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار
گرفته بود[ ]32ولی مجدد پرسشنامه جهت بهره گیری از نظر
کارشناسانبین  9تن از اساتید علوم تربیتی توزیع شد و از آنها
خواسته شد تا در مورد ظاهر پرسشنامه با توجه به هدف تحقیق
در سه محور ساده بودن ،واضح بودن و مرتبط بودن اظهار نظر
نمایند و نتایج ارزیابی آنها در خصوص روا بودن صوری مقیاس ،در
طیف5گزینه ای ( 1اصال) تا ( 5کام ً
ال) رتبه دهی شد .در رابطه با
معیار ساده بودن،طیف لیکرت پنج قسمتی شامل اصال قابل فهم
نیست ،نیاز به تغییر زیاد دارد ،نیاز به تغییر کلی دارد ،نیاز به تغییر
کم دارد ،کامال قابل فهم است بود.
در رابطه با معیار وضوح نیز طیف شامل موارد ذیل بود :عبارت اصال
واضح نیست ،عبارت ابهام زیاد دارد ،عبارت ابهام کلی دارد ،عبارت
ابهام کم دارد ،کامال واضح است ،و به همین صورت در خصوص
مرتبط بودن مطرح است ،در نهایت نمره تاثیر مقیاس اشتیاق
تحصیلی توسط داوراندر حد کامال (قابل فهم ،واضح و مرتبط)
ارزیابی گردید.برای پذیرش روایی صوری هر گویه ،فقط سؤاالتی
قابل قبول بودند که نمره آن ها باالتر از1.5باشد .افزون بر آن برای
بررسی روایی محتوایی نیز سوال های آزمون در اختیار متخصصان
گذاشته شد و از آنها خواسته شد که مشخص کنند که آیا سواالت
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آزمون ،صفت مورد نظر یعنی اشتیاق تحصیلی را اندازه گیری می
کند و در این راستا شاخصهای  1CVRو  2CVIمحاسبه شد و به
ترتیب  0.80و 0.79حاصل شد و روایی محتوایی مورد تایید قرار
گرفت.الزم به ذکر است که برای محاسبه شاخص  CVRبه روش
الوشه از خبرگان خواسته شد تا درباره اهمیت و ضرورت هر یک
از گویه ها اظهار نظر نمایند .لذا گویه ها در طیف سه گزینه ای
لیکرت مشتمل بر عبارت مهم و مرتبط ،عبارت می تواند استفاده
شود ولی ضرورتی ندارد ،عبارت غیرمرتبط ارزیابی شدند و با توجه
به اینکه تعداد خبرگان  9نفر بود حداقل  CVRقابل قبول ()0.75
است لذا پرسش ها نیز چون باالتر از این عدد را کسب کرده بودند
حفظ شدند.
در محاسبه شاخص روایی محتوایی  CVIسوال های دارای نمره
باالتر از ()0.79مناسبند .البته در بررسی کمی روایی ابزار از روایی
همگرا و تمایز نیز بهره گرفته شد .در بررسی روایی همگرا ،ضریب
همبستگی نسبتا قوی میان سوال مربوط به یک حیطه (نظیر
رفتاری) با همان حیطه (در دامنه  0.5تا  )0.58وجود داشت.این
همبستگی در خصوص حیطه های عاطفی و شناختی نیز صادق
بود .اما در بررسی روایی تمایز ،همبستگی ضعیف بین سواالت
مربوط به یک حیطه(رفتاری) با دیگر حیطه ها (شناختی و
عاطفی) ( 0.21تا  )0.3مشاهده شد.همچنین آزمون اشتیاق شغلی
همبستگی باالیی با سایر آزمون هایی که آن را اندازه گیری
می کنند ،دارد که این نشان از روایی ضابطه دارد،
برای مثال ضریب همبستگی تست حاضر با آزموناشتیاق شغلی
اتریچ برابر  0.81بود که نشان از روایی باال دارد .پایایی کل پرسشنامه
در مطالعات قبلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )0.74و
پایایی ابعادرفتاری ( ،)0.82شناختی ( )0.82و عاطفی ( )0.86گزارش
شده است .در این پژوهش پایایی کلی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.89و برای ابعاد آن(رفتاری،
عاطفی و شناختی) به ترتیب برابر ( )0.81 ,0.82 ,0.72بدست آمد.
ضریب پایایی در تحقیق گنجی و همکاران(0.79)1395بدست
آمد[.]33
با تعیین گروه های آزمایش و کنترل ،چك ليست سنجش به
عنوان پيش آزمون در دو كالس توسط ناظر اجرا شد و بعد از
اطمينان از عدم وجود تفاوت بين نمرات دانش آموزان دو كالس،
سرفصل های مشخص درس ریاضی طی یازده جلسه تحت عناوین
اعداد صحیح و گویا ،هندسه و استدالل ،حساب عددهای طبیعی،
بردار و مختصات ،توازی و ترسیم های هندسی ،جبر و معادله،
چهارضلعی ها ،توان و جذر ،دایره و زاویه ،و آمار و احتمال با
روش سنتی و با استفاده از وایت برد به دانش آموزان گروه کنترل
تدریس شد ،ولی برای گروه آزمایش به همراه روش سخنرانی از
رسانه های نوین آموزشی و با استفاده از پروژکتور ،محتوای کتاب
با کمک پاورپوینت ،چند رسانه ای ها و فیلم های آموزشی تدریس
صورت گرفت و در جلسه آخر ،چك ليست ،به عنوان پس آزمون
توسط پژوهشگر ناظر ،اجرا و داده ها جمع آوري شد.در خصوص

ف معیار اشتیاق تحصییل به تفکیک گروههای آزمایش و ر
کنتل

Table 1. Mean and standard deviation of academic enthusiasm by test and control groups
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Table 1: Mean and standard deviation of academic enthusiasm by test and control
groups
Examination Group

Control Group
Scale

Groups
SD

Mean

SD

Mean

13.98

90.78

14.69

91.07

Pre-test

15.53

96.26

13.53

91.37

Post-test

ل

Academic
Enthusiasm

جدول :2بررسی توزیع نرمال

Table 2: Normal distribution
P

Z

d.f.

Variables

0.000

0.44

52

Academic Enthusiasm

جدول .3محاسبات مربوط به برابری واریانس ها براساس آزمون لوین
Table 3. Equivalence analysis of variances based on Levine test
Table 3: Equivalence analysis of variances based on Levine test

جدول  :3محاسبات مربوط به برابری واریانس ها براساس آزمون لوین

p

F

d.f.2

d.f.1

Variables

0.894

0.018

52

1

Academic Enthusiasm

رعایت اصول اخالقی پژوهش و حقوق شرکت کنندگان مؤلفه هایی

نظیر اخذ رضایت از والدین دانش آموزان ،آگاه کردن آنها از اهداف
و ماهیت مطالعه به طورکامل ،معرفی پژوهشگر به دانش آموزان،
رازداری و عدم شناسایی هویت مشارکت کنندگان ،توجه به
سالمت و آسایش مشارکت کنندگان ،دوری از هر نوع اهانت و
تحقیر ،تدارک فضای عاری از استرس و حفظ محرمانگي اطالعات
لحاظ شد .جهت بررسی فرضیه تحقیق از تحلیل کوواریانس و
برای مشخص نمودن شرط برقراری واریانس بین نمرات گروهها ،از
آزمون لوین استفاده شد.
نتایج و بحث
ابتدا آماره های توصیفی مربوط به اشتیاق تحصیلی در گروه
آزمایش و کنترل در جدول  1آورده می شود و سپس نتایج تحلیل
کوواریانس ارائه خواهد شد .یافته های جدول1نشان می دهد که
میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش
در متغیر اشتیاق تحصیلی به ترتیب ( 13.98 ،90.78و )15.53 ،96.26
و در گروه کنترل ( 14.69 ،91.07و  )13.53 ،91.27است .نتیجه
نشان داد که در متغیر اشتیاق تحصیلی ،میانگین پس آزمون گروه
آزمایش پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است.

بررسي نرمال بودن توزيع نمرات اشتیاق تحصيلی
جدول 2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف را در بررسی توزیع
نمرات اشتیاق تحصیلی نشان می دهد.
با توجه به ( ).p>0.05می توان بیان داشت كه مفروضه نرمال بودن
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توزيع برقراراست.یکی از مفروضات استفاده از آزمون کوورایانس
شرط برابری واریانس ها می باشد ،برای بررسی این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شد .نتایج در متغیر اشتیاق تحصیلی مقدار
سطح معناداری را بزرگتر از ( )P < 0.05نشان داد ،لذا با 95درصد
اطمینان می توان گفت شرط برابری واریانس ها برقرار بوده و
می توان از آزمون کوواریانس برای مقایسه دو گروه استفاده
کرد .پیش فرض های مربوط به تحلیل کوواریانس بررسی شد
و نتیجه آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان داد که نمرات
اشتیاق تحصیلی از توزیع نرمال برخوردار است ،همچنین همگنی
Table 2. Normal distribution
 0.018و همگنی شیب خط رگرسیون
واریانسها (F =)P = 0.894
( 0.28 F =)df = 2،P = 0.14نیز برقرار بود .با توجه به برقراری
مفروضه های تحلیل کوواریانس نتیجه مربوط به مقایسه آموزش
مبتنی بر فاوا و آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی در جدول 3
آورده شده است.
فرضیه پژوهش
آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش سنتی بر اشتیاق
تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم دوره اول متوسطهاثربخشی
بیشتری دارد .همان طوری که در جدول  4مشاهده می شود،
میانگین اشتیاق تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل پس از
حذف اثر پیش آزمون به طور معناداری با هم تفاوت دارند .با
آزمون گروه آزمایش بیش
توجه به اینکه افزایش نمرات در پس
ِ
از گروه کنترل بوده است ،با 95درصد اطمینان نتیجه گرفته می
شود ،آموزش مبتنی بر فاوا در مقایسه با آموزش سنتی اثربخشی
بیشتری بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارد.
در پژوهش حاضر به مقایسه آموزش مبتنی بر فاوا و تدریس سنتی
بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم دوره اول متوسطه
پرداخته شده است .فرضیه پژوهش مبنی بر آنکه آموزش مبتنی بر
فاوا در مقایسه با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
پایه هشتم دوره اول متوسطه اثربخشی بیشتری دارد ،تایید شد.
این نتیجه با یافته های تحقیقات کاوتسوس و کوترامپیس ()2010
[ ،]34ملتون ( ،)Meltonگراف ( )Grafو چوباک فوس (Chopak-
 ،]35[ )Fossیوالنر ( ]36[ )Uhlanerو نعیمی حسینی و همکاران
( ،]37[ )1391مرادی مخلص و همکاران ( )1396همخوان است [.]38
در حقیقت وجه تشابه نتایج تحقیقات بر این امر استوار است که
هر یک از پژوهش ها بر تاثیر استفاده از فاوا در جریان یاددهی
و یادگیری اشاره دارند و استفاده از فاوا را در ارتقا شادکامی،
رضایتمندی ،اثربخشی و انگیزه تحصیلی موثر می دانند که همه
تداعی کننده اشتیاق تحصیلی هستند .در تبیین نتایج باال باید
گفت برخالفروش تدریس سنتی ،محیط آموزش مبتنی بر فاوا
فرصت هایی برای یادگیرندگان فراهم می آورد تا آنها نگرش
هایشان را بازبینی کنند و تغییرات اساسی در تفسیرشان از جهان
از طریق گفتگو با معلم و همکالسی هایشان بوجود آورند .در
پژوهش حاضر که در طول یک نیمسال تحصیلی اجرا شد ،می

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،1زمستان 1397

میانگی نمرات اشتیاق تحصییل دو گروه آزمایش و ر
ن
کنتل
جدول .4تحلیل کوواریانس در موردتفاوت
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Table 4. Analysis of Covariance about difference between mean scores of academic enthusiasm in both experimental and control groups
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Table 4: Analysis of Covariance about difference between mean scores of academic enthusiasm in both experimental and control groups

P

d.f

Meansquares

F

Sum
of Squares

Source of Change

0.000

1

13466.13

154.49

13466.13

Interconnection

0.047

1

360.67

4.13

360.67

Group

-

51

87.16

-

4445.34

Error

-

54

-

-

4935.00

Total

توان گفت محیط یادگیری آموزش مبتنی بر فاوا ،شرایطی را برای
گفتگو ،مذاکره ،بحث های انتقادی ،پرسش و تعمق فراهم آورد که
همین امر طبق نظر منصوری ( )1387موجب رشد و پرورش مهارت
تفکر سطح باال شد [.]39
در محیط آموزش مبتنی بر فاوا دانش آموزان با استفاده از اطالعات
پویایی که از ارتباطات آنالین مخابره می شود ،توانایی تحلیل و
ارزشیابی دانش جدید را کسب می کنند و از این طریق یادگیرندگان
به مشارکت کنندگان پویا و فعال در ساختن دانش نسبت به گذشته
منفعل خود برای دریافت اطالعات تبدیل خواهند شد .در این فضا
وجود جو مشارکتی باعث درگیری دانش آموزان در پروژهای پیچیده
و کسب مهارت برای حل مسائل زندگی خواهد شد و همین مسئله
در تبدیل شدن یادگیرندگان به متفکرانی مشتاق کمک خواهدکرد،
پس می توان گفت در محیطهای یادگیری که مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات هستند ،دو عنصر اساسی تعامل و جو مشارکتی
رشد پیدا خواهند کرد .استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
کالس های درس و در فرایند یادگیری به صورت یک رسانه یادگیری
اساس و ساختار یادگیری را تغییر می دهد ،و موجب تغییر در نقش
معلمان و دانش آموزان می گردد .چنانچه معلمان و فراگیران در
استفاده و به کارگیری این ابزارها آماده باشند ،آنگاه آنان بیشتر می
توانند از قابلیتها و توانمندی های بالقوه این ابزارها استفاده کنند.
استفاده از فاوا در فرایند آموزش امکان بیشتری برای دانش آموز
محوری فراهم میکند و اکثر حواس دانش آموزان را در امر یادگیری
دخیل مینماید ،شاید بتوان چنین گفت که استفاده از ابزارهای
نوین همچون چندرسانهایها ،چت رومها و دیگر ابزارهای جدید
تدریس سرگرم کننده بوده و متنها ،تصاویر ،فیلم ها و صداهایی که
پخش می شود و حتی حرکت نوشته ها برای دانش آموزان جذاب
بوده و آنها را شگفت زده می کند و با دلبستگی به دور از فرسودگی
و خستگی بر موضوعی که باید یادگرفته شوند تمرکز می کنند و
اشتیاقشان افزایش می یابد.
آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند محیط
یادگیری لذتبخش و عاری از هرگونه ترس از تحقیر یا نگرانی و
سرشار از امنیت روانی و همراه با انگیزه درونی و شادی را برای
دانش آموزان فراهم سازد .در اینجا هم معلم و هم دانش آموز با
عالقه و انگیزه بیشتری به جستجوی اطالعات می پردازند ،در واقع

Variable
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آموزش مبتنی بر فاوا عالوه بر افزایش یادگیری و انگیزه درونی
باعث می شود یادگیرندگان با سبکهای مختلف یادگیری حداکثر
استفاده را ببرند.
همچنین بازخوردهای حمایتی و راهنمایی های به موقع از جانب
معلم باعث کاهش اضطراب امتحان ،افزایش حس مسئولیت
پذیری ،افزایشمشارکت ،به اشتراک گذاشتن اطالعات و بهبود
یادگیری خواهد شد که نقش ارزندهای در اشتیاق تحصیلی دانش
آموزان خواهد داشت .بررسی ها نشان می دهد محیط آموزشی
تاثیر بسزایی در جذب دانش آموزان به کالس های درس دارد،
متاسفانه طی چند سال اخیر عوامل متعددی باعث شده است
دانش آموزان از محیط های یادگیری فراری باشند ،این موضوع
مخصوصا در مناطق کم برخوردار و به دلیل اشتغال دانش آموزان
به شغل های کاذب بیش از هر چیزی خود را نشان می دهد .بدون
شک فراهم سازی امکانات در مدرسه و پرهیز از روش های سنتی
و متکلم وحده بودن معلمان عالوه بر اینکه محیط یادگیری را
جذاب و موثر می کند ،شادی و نشاط دانش آموزان را نیز بهبود
می بخشد ،و این عامل به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند بر
عملکرد و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد.
افزون بر آن علی رغم ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به بسیاری
از مراکز آموزشی هنوز معلمان و مسئوالن آموزشی به ارزش
استفاده از آن در کنار آموزش سنتی واقف نبوده و از روشهای
سنتی تدریس استفاده می کنند ،با توجه به تحوالت شگرفی که
در علوم و فناوری اطالعات حاصل شده و نظریه ها و رویکردهای
جدیدی که نسبت به علم و روش های آموزش آن مطرح شده
است ،متخصصان و معلمان در حوزه تعلیم و تربیت باید از انتقال
حقایق علمی و تاکید بر محتوای دروس بطور انحصاری دست
بردارند ،زیرا یادگیری روش علمی و کسب نگرش های علمی با
روش های سنتی امکان پذیر نیست و باید به جای آن ها از روش
های جدید بهره مند شوند و از طرفی چون دانش آموزان نسبت
بسیار باالیی از زمان زندگی خود را در مدرسه صرف می کنند و
در آینده عهده دار مسئولیت در عرصه های مختلف خواهد بود،
بنابراین بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار و عملکرد تحصیلی
آنها اهمیتی دوچندان دارد.
اشتياق تحصيلي به دلیل نقش اثرگذار بر سالمت روانی و جسمی
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Content Validity Ratio
Content Validity Index
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در یادگیرندگان از مفاهیم کلیدی بوده و مستلزم ارزیابی دقیق می
تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که اشتیاق تحصیلی.باشد
باالیی دارند دانش آموزانی هستندکه به طورمنظم سرکالس
 برموضوعات یادگیری تمرکز مي کنند و به،حاضرمي شوند
 این دانش آموزان درکل نمرات باالیي،مقررات مدرسه پایبندند
مي گیرند و در آزمونهای استاندارد شده پیشرفت قابل مالحظه ای
 کالس های مبتنی بر، با تمرکز بر این ویژگی ها،خواهند داشت
فناوری اطالعات و ارتباطات مستعد شرایط الزم برای رشد اشتیاق
.تحصیلی می باشند
نتیجه گیری
به طور خالصه در مورد پژوهش حاضر می توان بیان کرد که
آموزش مبتنی بر فاوا بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد
 بدیهی است که اگر این روش به طور.و آن را افزایش می دهد
منظم و مستمر در طول دوره آموزش تداوم داشته باشد موجب
 همکاری و مشارکت آنان و سالمت،رشد همه جانبه دانش آموزان
، از این رو پیشنهاد می شود که این روش.روانی آنها خواهد شد
مخصوصا در کالس هایی که از وجود دانش آموزانی که برای
 مورد استفاده قرار،حضور و فعالیت در کالس درس اشتیاق ندارند
گیرد و با برگزاری دوره های مختلف به معلمان ضرورت بکارگیری
و آشنایی با فناوری های اطالعاتی ارتباطاتی مختلف و مورد نیاز
 حتی می توان فنون انگیزشی و. آموزش داده شود،در امر تدریس
تشویقی مختلف برای معلمانی که از فاوا در تدریس خود استفاده
.می کنند در نظر گرفت تا در ترویج این روش گام برداشته شود
برای مثال پیشنهاد می شود که فعالترین و موفق ترین معلمان از
.نظر بکارگیری فاوا شناسایی و تجلیل شوند
به مدیران مدارس نیز پیشنهاد می شود که تجهیز مدارس به فاوا
و بستر سازی مناسباز این منظر را در اولویت قرار دهند تا معلمان
. در فرایند تدریس بهرهمند شوند،بتوانند از امکانات تدارک یافته
همچنین انجام حمایت های آموزشی از معلمان و دانش آموزان
تا دیدگاه آنها در راستای نهادینه سازی کاربرد فاوا در فرایند
.یادگیری تقویت شود نیز نباید مغفول واقع شود
در اجرای این پژوهش محدودیت هایی نیز وجود داشت که از
مهمترین آنها می توان به محدود بودن جامعه آماری به پسران
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