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چكیده:
هدف اساسي از انجام پژوهش حاضر ،شناخت و آگاهي از نقش استفاده از
فناوري  IT,ICTدر بهبود فرايند آموزشي درس قرآن در مدارس دورهي ابتدايي
بود .به اين منظور با توجّه به مباني نظري و پيشينهي پژوهش ،سه سؤال در رابطه با
مؤلفههاي مورد مطالعه مطرح و از جامعهي آماري هزار و صد و چهل و شش نفر
معلّم ،سيصد نفر (صد و بيست و نه نفر شهري و صد و هفتاد و يك نفر روستايي) با
فرمول كوكران در سطح اطمينان  %95و با ميزان دقّت  %5به عنوان حجم نمونه با

روش نمونهگيري تصادفي از بين معلّمان دورهي ابتدايي استان گلستان ،شهرستان
گنبد كاوس انتخاب شدند .براي پاسخ به اين سؤالها ،از پرسشنامهي محقق ساخته
حاوي سي و يك سؤال ،شامل :اطالعات عمومي ،سؤاالت كمي و سؤاالت مربوط به
متغيرهاي پژوهش بر حسب طيف طبقهبندي ليكرت استفاده كه براي تعيين روايي ،4از
قضاوت متخصصان و براي تعيين پايايي 5يك اجراي آزمايشي بر روي سي نفر از
معلّمان ،از طريق آلفاي كرونباخ ضريب برابر  0/81دادههاي الزم به دست آمد.

دادهها با استفاده از شيوههاي آمار توصيفي شامل :محاسبهي فراواني ،فراواني
درصدي ،جداول و نمودار و آمار استنباطي شامل :آزمون خيدو مورد تجزيه و

 - 1مقاله برگرفته از پاياننامهي كارشناسي ارشد برنامهريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن است.
 - 2كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي ،مدرس و سرگروه آموزشي.
 - 3عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
- validity
- reliability

4
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تحليل قرار گرفته است .نتايج خيدو نشان داد كه :بين استفاده از فناوري  IT,ICTو
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در درس قرآن دورهي ابتدايي رابطهي معنيدار
وجود دارد .بين استفاده از فناوري  IT,ICTو بهبود فرايند آموزشي دانشآموزان در
درس قرآن دورهي ابتدايي رابطهي معنيدار وجود دارد .استفاده از فناوري IT,ICT
در صورت مشاركت فعّال دانشآموزان تأثير بيشتري در فرايند تدريس قرآن دارد.
كلید واژه :
فناوري ،فرايندآموزشي ،يادگيري ،پيشرفت تحصيلي.

مقدمه:
بر كسي پوشيده نيست كه كاركرد روشهاي سنتّي تدريس با توجّه به
پيشرفت روزافزون دانش و فناوري و همراه با رشد تكنولوژي آموزشي ،نه
تنها مؤثّر نخواهد بود بلكه در پارهاي موارد باعث به بار آوردن خسارتهاي
ذهني و آموزشي جب ران ناپذيري خواهد گرديد و در نظام آموزش و پرورش
كارآمد كه تكيهي اصلي آموزشها بر روي آموزش و پرورش پويا ميباشد،
دسترسي به چنين امري ممكن نخواهد بود مگر با به كارگيري روشهاي جديد
و نوين تدريس با تكيه بر فناوري و روش فعّال تدريس در جريان ياددهي و
يادگيري كه به نوعي نياز اصلي جامعهي امروز ميباشد (پيري،1382 ،
ص .)23براي ايجاد يادگيريهاي مؤثّر ،جايي كه تكنولوژي در اختيار اهداف
يادگيري در مدرسه است ،تنها معلّمان هستند كه در مواقعي حسّاس مبتني بر
پايهي احتياجات و شيوههاي يادگيري دانشآموزان ،تكنيكهاي IT,ICTرا در
برنامهريزي تحصيلي به كار ميبرند .شواهد به دست آمده از بررسيهاي
تحقيقاتي ،نشان از آن دارد كه فنون تدريس و نوع تفكّر معلّمان بر روي به
كارگيري فاوا (فناوري اطّالعات و
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آخرين دادههاي رايانهاي بانك جهاني در سال  2001به ازاء هر پنج نفر،
يك دستگاه رايانه در كشور سنگاپور وجود داشته است .بيش از هشتاد درصد
مدارس اسلووني (كه بخشي از اروپاست) به اينترنت دسترسي دارند .دولت
آلمان تا سال  2000بيش از ده هزار مدرسه را به اينترنت متصل كرده
است .در ايتاليا پيش از سال  2000ميالدي ،پانزده هزار مدرسه از
تجهيزات رايانهاي و وسايل ارتباط جمعي بهرهمند شدهاند (جاللي،
 .)1383در اين راستا اين سؤاالت پيش ميآيد كه؛ استفاده از فناوري در
آموزش و پرورش چه نقشي در فرايند تدريس و يادگيري دارد؟ آيا باعث
بهبود فرايند آموزش و پرورش ميشود؟ چگونه بايد تدريس كرد؟ چه راههايي
بايد در پيش گرفت تا دانشآموزان به درس عالقهمند شوند؟ چرا بعضي
معلّمان با آن كه در كالس زحمت زيادي ميكشند ،در كار خود موفق نيستند؟
به نظر ونتلينگ 1يادگيري عبارت است از تغيير رفتار آموزشي و پرورشي
مطلوب در يادگيرندگان بازدهي هر نظام آموزشي و پرورشي بر اساس ميزان
اين تغيير رفتار يا تغييرات رفتار محاسبه و مورد ارزشيابي قرار ميگيرد.
يادگيري مهم تر ازياد دادن است .زيرا يادگيري هدف است و ياد دادن راه
رسيدن به هدف (ونتلينگ ،1375 ،ص  .)63هيلگارد 2و ماركوئيز 3دو
روانشناس صاحب نظر براي يادگيري تعريفي ارايه نمودهاند كه بسياري از
كارشناسان تعليم و تربيت بر آن صحّه گذاشتهاند ،به نظر آنان« :يادگيري
عبارتست از فرايند تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار بالقوهي فرد ،بر اثر تجربه».
هوشمند بر اين عقيده است كه «يادگيري» داراي دو مفهوم «عام» و «خاص»
مي باشد .در مفهوم عام يادگيري عبارتست از« :فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً
پايدار در رفتار فراگير بر اثر تجربه ،آموزش ،تفكر و بصيرت» (هوشمند،
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 ،1379ص  .)68از نظر منادي در يك تقسيم بندي كلي ميتوان در حال
حاضر چهار محيط را در يادگيري مؤثر دانست:
 -1مدرسه؛ مدرسه رسميترين نهاد آموزشي و پرورشي در سنين
كودكي و نوجواني است .وظيفهي مدرسه آموزش حداقلهايي است كه فرد
بدون آنها نميتواند به خوبي از عهدهي نقش شهروندي و اجتماعي خود
برآيد.
 -2خانواده؛ از سپيده دم تاريخ بشر تاكنون ،خانواده به عنوان يك نهاد
اساسي در نگهداري و تربيت فرزندان ،نقش منحصر به فردي ايفا نموده و لذا
نميتوان تأثيرگذاري آن را در ابعاد شخصيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و اعتقادي بر
فرد ناديده گرفت.
 -3اجتماع؛ اجتماع نظام پيچيدهاي است كه اين امكان را فراهم ميآورد
تا افراد تحت تأثير عوامل مختلف در آن به تعامل با يك ديگر بپردازند ،بسياري
از اجتماعات از طريق «اجبار اجتماعي» سعي ميكنند بر تعامالت افراد تأثير
گذاشته و آن را به گونه اي كه مطلوب جامعه است شكل دهند .پرورش
اجتماعي مطلوب همهي جوامع و صاحب نظران بوده و «آنتوني گيدنز »1جامعه
شناس معروف انگليسي آن را اين گونه تعريف ميكند« :اجتماعي شدن فرايندي
است كه به وسيلهي آن ،از طريق تماس با انسانهاي ديگر ،كودک ناتوان به
تدريج به انساني آگاه ،دانا و ماهر در شيوههاي رفتار ويژهي فرهنگ و محيط
معيني تبديل ميشود».
 -4رسانههاي جمعي و اينترنت؛ با آن كه سه محيط قبلي تأثير بسزايي
در يادگيري فرد دارند ،امّا محيط چهارم (رسانههاي جمعي و اينترنت) تفاوتي
اساسي با آنها داشته و به همين خاطر ميتواند نقش مهمي در يادگيري به
مفهوم عام ايفا نمايد .مدرسه ،خانواده و اجتماع ،در واقع محيطهاي تأثيرگذار
سنّتي ميباشند كه از گذشتههاي دور در آموزش افراد نقش داشتهاند .امّا
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رسانههاي جمعي و اينترنت را ميتوان ابزارهاي آموزشي مدرن ناميد كه به
تنهايي ميتوانند تعامالت موجود در هر يك از محيطهاي سه گانه قبلي را
تحتالشعاع قرار داده و حتّي تأثيرات آموزشي آن ها را ناچيز نموده يا آن را
خنثي نمايند .به طوري كه امروزه رسانههاي جمعي با يكه تازي خود ميتوانند
صورت فكري و فرهنگي مطلوب برنامهريزان خويش را بر جامعه و حتّي
فرهيختگان و نخبگان تحميل نموده آن را گسترش دهند (منادي،1387 ،
ص  .)93پيشرفت تحصيلي از نظر عصاره يعني چنان چه آموختههاي
آموزشگاهي فرد متناسب باتوان و استعداد بالقوهي او باشد يا آموختههاي
فرد متناسـب با تــوان و استعـداد وي بـوده ،در يادگيـري فاصلهاي بيـن توان
بالقـوه و بالفعـل او نباشـد ،ميتوانيم بگوييم كه دانشآمـوز به پيشرفـت
تحصيلي نائل گرديده است (عصاره ،1378 ،ص  .)32از نظر فضلي
خاني تعريف فرايند آموزشي عبارت است از ايجاد شرايط يادگيري مطلوب
براي فراگيرندگان كه از طريق روشهاي فعّال تدريس ،بهبود فرايند يادگيري
كه در نهايت منجر به پيشرفت تحصيلي ميگردد .در تعريف ديگر ميتوان گفت:
از زماني كه فردي ميخواهد چيزي را ياد بگيرد تا زماني كه كامالًياد گرفته
و ميتواند آن را بكار ببرد ،فراينديادگيري گويند(فضليخاني،1381 ،
ص  .)107از نظر شعباني روشهاي فعّال تدريس ،روشهايي هستند كه
در آن ي ادگيرنده يا فراگير بايد در جريان تدريس فعّال باشد به اين معنا كه
فراگير در فرايند يادگيري خود به صورتي فعّال در تمامي فعّاليتهاي آموزشي
بيش بيني شده مشاركت و فعّاليت دارد و با توجّه به اين مطلب ،نقش معلّم تنها
يك هدايتگر و راهنماي آموزشي خواهد بود .فراگير با استفاده از
راهنماييهاي به موقع و مناسب معلّم ،به صورتي به يادگيري ميپردازد كه در
تمامي فعّاليتهاي اساسي نقش اساسي ايفا مينمايد (شعباني،1371 ،
ص  .)67از نظر عبادي فناوري اطّالعات  ITاز دو قسمت اطّالعات 1و
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فناوري 1تشكيل شده است .فناوري اطّالعات عبارت است از «مجموعهي
تكنيكها و ابزارهايي كه ما را در ضبط ،ذخيرهسازي ،پردازش ،بازيابي ،انتقال
و دريافت اطّالعات ياري ميرساند( ».عبادي ،1380 ،ص .)30از نظر
فردانش تاريخچهي استفاده از فناوري به سه دوره تقسيم ميشود كه عبارت
است از :دورهي اوّل ازسال  1900تا سال  ،1950دورهي دوّم از
سال  1960تا سال ،1980دورهي سوّم از سال  1990تا
حال (فردانش ،1383 ،ص .)21دورهي اوّل از نظر رويكرد معرفت
شناسي به اثباتگرايي 2و از نظر رويكرد روانشناسي به رفتارگرايي 3يا
تكنولوژي ابزاري معرفي شده است .دورهي دوّم ازنظر رويكردمعرفت شناسي
به تعبيري 4و از نظر رويكرد روانشناسي به شناخت گرايي 5يا تكنولوژي
نظامها معرفي شده است .دورهي سوّم از نظر رويكردمعرفت شناسي به
انتقادي 6و از نظر رويكرد روانشناسي به ساخت گرايي 7يا تكنولوژي متفكّرانه
معرفي شده است (منبع پيشين ،ص .)22ظريف رمضاني ،اشرف
( ،)1378در پژوهشي با عنوان« :شيوههاي بهرهگيري از فناوري در
تدريس زبان و ادبيات فارسي» در بين  296نفر از دبيران متوسطه انجام داد
به اين نتيجه رسيده است؛ معلّمان به دو علت از فناوري در تدريس استفاده
نميكنند:
ـ نداشتن آگاهي از اهميت و فايده و كاربرد ارزشمند و مؤثّر در روشهاي
فعّال و وسايل آموزشي.
ـ عادت داشتن به شيوههاي سنّتي روشهاي تدريس كه مبتني بر حافظه و
تكرار است.
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صادقيان ،عفت ( ،)1384در پژوهشي با عنوان« :تأثير رايانه و
اينترنت بر كودكان و نوجوانان» به اين نتيجه رسيده است؛ امروزه اين فناوري
نقش مهمي در زندگي كودكان ايفاء ميكند و اين نقش به سرعت در حال
افزايش است .به طوري كه تعداد كودكان  2 -17سال كه رايانه را در
منزل استفاده ميكنند از  %48در سال  1996به  %70در سال
 2000صعود كرده است .استفاده از اينترنت نيز از  %15به  %52در
اين دوره  5ساله افزايش پيدا كرده است .با رعايت نكاتي هنگام استفاده از
رايانه مي توان مطمئن شد كه استفاده از رايانه زندگي كودكان را درحال و
آينده بهبود مي بخشد .از آن جايي كه رايانه در همه جاي زندگي حاضر است،
مهم است كه بفهميم چگونه اين تكنولوژي ميتواند رشد و تكامل كودكان را
بهبود ببخشد يا منحرف كند .در پژوهشي تحت عنوان« :اثر بخشي الگوهاي
پيشرفته ي تدريس در مقايسه با روشهاي سنّتي» توسّط سيد عقيل در سطح
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي در سال 1380انجام شده با
هدف شناسايي اثربخش و كارآيي روش آموزش سنّتي و روش آموزش بديعه
پردازي در پيشرفت تحصيلي علوم تجربي كه نتيجهي اين پژوهش نشان داده
است؛روش تدريس بديعه پردازي در مقايسه با آموزش سنّتي موجب افزايش
پيشرفت تحصيلي ميشود .در پژوهشي كه توسّط بروان ،1لوايز 2و

هاركلرود3

در سال  1995تحت عنوان« :اصول انتخاب رسانههاي آموزشي» انجام
شد يافتههاي زير را دنبال داشته است:
هيچ رسانه يا تجربهاي به تنهايي براي يادگير بهترين نميباشد.در موقع انتخاب رسانه بايد از هماهنگي با هدفهاي اموزشي اطمينان يافت.براي استفاده مؤثّر ازيك رسانه بايد مهارت الزم براي كار با آن را داشت.هر رسانهي آموزشي براي هدف رفتاري خاصي مناسبتر ميباشد.پژوهشن
امه
تربيتي

- Broan1
- Levayz2
- Harkelrod3
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اگر يك رسانه در محيط آموزشي ضعيفي استفاده شود ممكن است نتيجۀخوبي ندهد.
ريچاردز 1و راجرز ،) 2001 ( 2در پژوهشي با عنوان« :مقايسهي
سيستم آموزشي سنّتي و نوين» در بين  400نفراز معلّمان ،به اين نتيجه
رسيده است؛ در يك سيستم آموزشي سنّتي ،قدرت يك معلّم ،همواره در روش
تدريس او ،متجلّي است .به عبارت روشنتر و با عنايت به ديدگاههاي سنّتي
آموزش و تعيين جايگاه معلّم ،تعليم و تربيت در دورهي ما همواره به عنوان
امري تلقّي گشته است كه طي آن ،يك مدرس غالب و مسلّط ،با انتخاب يك
روش ظاهراً مناسب ،سعي در انتقال اطّالعات از خويشتن به جمعي ناهمگن و
احتماالً نا مطلع را داشته است و اين امر با وجود سادگي ظاهري از مسائل و
معضالت قابل مالحظهاي برخوردار است .در واقع ميتوان اذعان داشت كه از
جمله عوامل بازدارنده و موانع يادگيري از ديدگاه فراگيران يك روش تدريس
تحميلي و نامناسب و ديگر وجود معلّم ناآگاه است.
جي سيوين 3و كاچاال ،)1997( 4در پژوهشي با عنوان« :اثر
فناوري بريادگيري و پيشرفت در تمام حيطههاي يادگيري و همهي گروههاي
سنّي فراگيرندگان» در بين دويست و نوزده نفر از فراگيران انجام داد ،به اين
يافتهها رسيد؛ دانش آموزان درمحيط هاي غني تكنولوژيكي از طريق آموزش
با فناوري سطح باال ،پيشرفت فزايندهاي در دورهي پيش دبستاني داشتهاند.
بيكر ،5گيرهارت 6وهرمن ،)1994( 7در پژوهشي با عنوان« :اثر متقابل
فناوريها بر تدريس و يادگيري» در بين دانشآموزان پنج مدرسه انجام داد ،به
اين يافتهها رسيد؛ كاربرد فناوريهاي جديد در اين كالسها ،اثرمثبتي بر

پژوهشن
امه
تربيتي

- Richardz1
- Rajerz2
- Ji Siven3
- Kachala4
- Biker5
- Girhart6
- Herman7
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نگرش دانشآموزان داشت و به تغيير شيوههاي تدريس در جهت مشاركت،
كار گروهي بيشتروسخنراني كمتر معلّم در كالس منجر شد .فينو

كيارو1

( ،)1973در پژوهشي با عنوان« :نقش فناوري و رايانه در كاهش
ضعفهاي روش تدريس زبانآموزي» به اين نتيجه رسيده است؛ زبانآموزي
بايستي ،الزاماً توأم با تكرار ساختارها ،تشخيص آواها و به كارگيري واژگان
باشد .رايانه با برنامههاي تقريباً هدفمند ،به ارائهي تمرينهاي الزم در هر سه
زمينه پرداختند و برخي از نقطه ضعفها و كاستيهاي كالس هاي سنّتي و
معلّم محور را ،رفع نموده است .ضمن اين كه اين برنامه از خطاهاي مدرس در
زمينههاي متفاوت مصون بوده و از ارائۀ يك الگو به دفعات متعدد و بيشمار
دچار كسالت و خستگي نميشود .مك كارتي ،)1994( 2در پژوهشي با
عنوان« :امتيازات رايانه در تدريس» به اين نتيجه رسيده است؛ از جمله
مهم ترين امتيازات رايانه در اين زمينه :نظم بينظير ،حجم نامحدود مطالب،
رتبهبندي و نمرهگذاري فعّاليتها به صورت نسبتاً عيني ،و ذخيرهي فعّاليتها
ميباشد .در حالي كه همين فعّاليتها در كالس و به صورت جمعي ،باعث
كسالت و خستگي جمعي از فراگيران شده و خصوصاً در بالغين ،توأم با
نارضايتي بوده است(ريورز.)1981 ،3
هدف كلي از انجام پژوهش ،شناخت و آگاهي از تاثير ميزان استفاده از
فناوري IT,ICTدر بهبود فرايند آموزشي درس قرآن در مدارس دورهي
ابتدايي شهرستان گنبد كاووس بوده است .در راستاي هدف كلي فوق ،مهم
ترين اهداف جزئي پژوهش به شرح ذيل بيان شده است:
بررسي رابطه ي بين ميزان استفاده از فناوري و كاربرد روشهاي فعّالتدريس توسط معلّمان در درس قرآن دورهي ابتدايي.

پژوهشن
امه
تربيتي

- Finokiyaro1
- Mak karti2
- Riverz3
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بررسي رابطهي بين ميزان استفاده از فناوري و ميزان پيشرفت تحصيليدانشآموزان در درس قرآن دورهي ابتدايي.
بررسي رابطهي بين ميزان استفاده از فناوري و ميزان بهبود فرايند آموزشيدانشآموزان در درس قرآن دوره ي ابتدايي.
سؤاالت پژوهش عبارتند از :آيا استفاده از فناوري  IT,ICTموجب
بهبود فرايند آموزشي در درس قرآن دورهي ابتدايي ميشود؟ و سؤاالت فرعي
پژوهش:
آيا از نظر معلّمان ،استفاده از فناوري  IT,ICTدر بهبود فرايند آموزشيدرس قرآن دورهي ابتدايي مؤثّر بوده است؟
آيا به نظرمعلّمان ،استفاده از فناوري IT,ICTدرصورت مشاركت فعّالدانشآموزان تأثير بيشتري درفرايند تدريس قرآن دارد؟
آيا از نظر معلّمان ،بين ميزان استفاده از فناوري IT,ICTو پيشرفت تحصيليدانشآموزان در درس قرآن رابطه وجود دارد؟
روش:
پژوهش حاضر در حيطهي تحقيقات كاربردي و از نوع ميداني بوده،
يعني جهت نوشتن كليات ،پيشينهي داخلي و خارجي از نوع مطالعهي
كتابخانهاي ،امّا براي جمعآوري اطالعات مربوط به دادههاي پژوهشي و حجم
نمونه از روش ميداني استفاده شده ،زيرا نتايج آن فقط به جامعهي مورد
مطالعه قابل تعميم است و از ابزار ميداني براي جمع آوري دادهها استفاده
گرديده است .روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي بوده ،زيرا پژوهشگر
اندازه ي متغيرها را تغيير نداده و فقط اندازههاي مختلف و موجود آنها را
توصيف و مورد بررسي پيمايشي قرار داده است.
پژوهشن
امه
تربيتي
48

جامعهي آماري اين پژوهش شامل كليهي معلّمان مدارس ابتدايي
شهرستان گنبد كاووس كه در سال تحصيلي  89ـ  88در اين شهرستان
در شغل معلّمي اشتغال به كار بودهاند كه تعداد آنها با توجّه به استعالم از
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مركز آمار و بودجهي آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس ،هزار و صد
و چهل و شش نفر بوده است .بر اسـاس جمعيت جامعهي آمـاري و مشخص
بودن تعداد با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه در سطح اطمينان %95
و با ميزان دقت  %5براي انجام اين پژوهش سيصد نفر (صد و بيست و نه نفر
شهري و صد و هفتاد و يك نفر روستايي) تعيين گرديده است .براي
نمونهگيري از جامعهي آماري با مشخصات فوق از شيوهي نمونهگيري
تصادفي استفاده شده است.
ابزار پژوهش ،پرسشنامهي محقق ساختهاي كه حاوي سي و يك سؤال
و از سه قسمت :سؤاالت مربوط به اطالعات عمومي پاسخگويان (از قبيل سن،
جنس ،تحصيالت ،سابقهي خدمت و ،)...سؤاالت كمي و سؤاالت مربوط به
متغيرهاي پژوهش بر حسب طيف طبقهبندي ليكرت (پنج گزينهاي) در نظر
گرفته شده بود .براي تعيين روايي 1محتواي آزمون از قضاوت متخصصان و
براي تعيين پايايي 2يك اجراي آزمايشي بر روي سي نفر از معلّمان مدارس
شهرستان گنبد كاووس كه در جامعهي آماري مورد نظر قرار داشتند ،انجام
گرفته است .ضريب پايايي اين پرسشنامه از طرق مختلف محاسبه گرديده كه
از طريق آلفاي كرونباخ اين ضريب برابر  0/81بوده كه ضريب باال و
قابل قبول است.
براي تجزيه و تحليل دادهها از محاسبات آمار توصيفي (محاسبهي
فراواني ،فراواني درصدي ،جداول و )...و آمار استنباطي (آزمون خيدو)
استفاده شده است .انجام محاسبات فوق و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده
از طريق نرم افزار  SPSSصورت گرفته است.
يافته ها:
پژوهشن
امه
تربيتي

- Validity
- Reliability
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كاربرد فناوري اطّالعات و ارتباطات در تدريس و فرايند يادگيري
دانشآموزان و رابطهي آن ها با بهبود فرايند آموزشي درس قرآن ،پيشرفت
تحصيلي و افزايش مشاركت فعّال دانشآموزان در كالس ،و نيز برخي از
ديدگاهها و نظرات معلّمان در خصوص كاربرد فناوري اطّالعات و ارتباطات،
موانع و مشكالت كاربرد آن ها و نيز نقش فناوري اطّالعات در بهبود آموزش و
مشاركت جويي دانشآموزان دارند مورد بررسي آماري قرار گرفت كه
اطالعات به دست آمده به قرار زير ميباشد.
سؤال اوّل :آيا از نظر معلّمان ،استفاده از فناوري IT,ICTدر بهبود
فرايند آموزشي درس قرآن دورهي ابتدايي مؤثّر بوده است؟
جدول :1محاسبات آماري آزمون سؤال پژوهشي اوّل
بهبود فرايند آموزشي در درس قرآن

جمع

خيلي كم

كم

متوسّط

زياد

خيلي زياد

كل

استفاده

خيلي كم

3

0

3

2

6

14

از فناوري

كم

2

13

0

5

7

27

در قرآن

متوسّط

0

1

11

13

26

51

زياد

5

8

6

37

47

103

خيلي زياد

0

11

18

41

35

105

جمع كل

10

33

38

98

121

300

مقدار

درجه آزادي

سطح معني داري

ضريب خي دو

84/530

16

0/000

نسبت مشابهت

74/057

16

0/000

همبستگي سطر به سطر

4/750

1

0/029

تعداد موارد

300

با توجّه به محاسبات انجام شده و نتايج حاصل از آزمون سؤال
پژوهشن
امه
تربيتي
50

پژوهشي نشان ميدهد كه؛ كاي اسكوئر (خي دو) محاسبه شده ( )84/530از
كاي اسكوئر (خي دو) جدول ( )13/277در سطح اطمينان نود و نه درصد و با
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احتمال خطاي يك درصد بيشتر ميباشد .بنابراين ميتوان گفت كه :بين
استفاده از فناوري  IT,ICTو بهبود فرايند آموزشي درس قرآن دورهي
ابتدايي رابطهي معنيداري وجود دارد به عبارت ديگر استفادهي بيشتر از
فناوري  IT,ICTتوسّط معلّمان در هنگام تدريس ،منجر به بهبود فرايند
آموزشي و شرايط ياددهي ـ يادگيري كالس خواهد شد.
سؤال دوّم :آيا به نظر معلّمان ،استفاده از فناوري IT,ICTدر صورت
مشاركت فعّال دانشآموزان تأثير بيشتري در فرايند تدريس قرآن دورهي
ابتدايي دارد؟
جدول :2محاسبات آماري آزمون سؤال پژوهشي دوّم
فناوري ومشاركت فعّال دانش آموزان

جمع

درفرايند تدريس قرآن

كل

خيلي كم

كم

متوسّط

زياد

خيلي زياد

استفاده از

خيلي كم

3

7

0

4

0

14

فناوري در

كم

0

0

18

9

0

27

قرآن

متوسّط

6

12

9

21

3

51

زياد

0

9

43

30

21

103

خيلي زياد

14

28

23

29

11

105

جمع كل

23

56

93

93

35

300

مقدار

درجه آزادي

سطح معني داري

ضريب خي دو

81/393

16

0/000

نسبت مشابهت

98/616

16

0/000

همبستگي سطر به سطر

0/192

1

0/661

تعداد موارد

300

باعنايت به محاسبات انجام شده و نتايج حاصل از آزمون سؤال
پژوهشي نشان ميدهد كه؛ كاي اسكوئر محاسبه شده ( )81/393ازكاي
پژوهشن
امه
تربيتي

اسكوئر جدول ( )13/277در سطح اطمينان نود و نه درصد و با احتمال خطاي
يك درصد بيشتر ميباشد .بنابراين ميتوان گفت كه :استفاده از فناوري

 IT,ICTدر صورت مشاركت فعّال دانشآموزان تأثير بيشتري در فرايند
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تدريس قرآن دارد .لذا كاربرد فناوري اطّالعات و ارتباطات منجر به مشاركت
فعّال دانشآموزان در فرايند تدريس ميگردد و باعث بهبود فرايند يادگيري
دانشآموزان در درس قرآن خواهد شد.
سؤال سوّم :آيا از نظر معلّمان ،بين ميزان استفاده از فناوري IT,ICTو
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در درس قرآن رابطه وجود دارد؟
جدول :3محاسبات آماري آزمون سؤال پژوهشي سوّم
فناوري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دردرس قرآن

جمع

خيلي كم

كم

متوسّط

زياد

خيلي زياد

كل

استفاده از

خيلي كم

0

18

0

9

15

42

فناوري در

كم

1

9

11

3

17

41

درس

متوسّط

8

0

15

7

29

59

قرآن

زياد

0

5

10

61

38

114

خيلي زياد

0

0

0

0

44

44

جمع كل

9

32

36

80

143

300

مقدار

درجه آزادي

سطح معني داري

ضريب خي دو

201/936

16

0/000

نسبت مشابهت

200/179

16

0/000

همبستگي سطر به سطر

40/687

1

0/000

تعداد موارد

300

با توجّه به محاسبات انجام شده و نتايج حاصل از آزمون سؤال
پژوهشي نشان ميدهد كه؛ كاي اسكوئر محاسبه شده ( )201/936از كاي
اسكوئر جدول ( )13/277در سطح اطمينان نود و نه درصد و با احتمال خطاي
يك درصد بيشتر ميباشد .بنابراين ميتوان گفت كه؛ بين ميزان استفاده
ازفناوري  IT,ICTو پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در درس قرآن رابطهي
پژوهشن
امه
تربيتي
52

معنيداري وجود دارد ،به عبارت ديگر استفادهي بيشتر از فناوري اطّالعات و
ارتباطات در فرايند تدريس ،بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در درس قرآن
نيز افزوده خواهد شد.
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بحث ونتیجه گیري:
با توجّه به آزمون سؤالها و تجزيه و تحليل دادهها نتايج پژوهش به
شرح زير ارائه و بحث ميگردد :بر اساس محاسبه خي دو مشخص شد كه؛
بين استفاده از فناوري  IT,ICTو بهبود فرايند آموزشي درس قرآن دورهي
ابتدايي رابطهي معنيداري وجود دارد به عبارت ديگر استفادهي بيشتر از
فناوري IT,ICTتوسّط معلّمان در هنگام تدريس ،منجر به بهبود فرايند
آموزشي و شرايط ياددهي ـ يادگيري كالس خواهد شد.با توجّه به نتايج
پژوهشهاي سيف ،بيلر كه به شرايط و محيط يادگيري اشاره دارد و در آن به
نقش معلّم در فراهم كردن زمينه ها و محيط مناسب يادگيري تأكيد كرده و
نتيجه گرفته است كه كاربرد فناوري نوين نيازمند فراهم بودن محيط مناسب
يادگيري است تا بر بهبود فرايند آموزش تأثير مثبت داشته باشد .در اين
خصوص مطالعات انديشمندان ديگري از جمله صادقيان ،تاجالديني ،زماني،
مندل و سوزان نيز اشاراتي به اين موضوع داشته است.
با توجّه به محاسبه خي دو و تأييد مثبت اين سؤال ميتوان نتيجه
گرفت كه؛ استفاده از فناوري IT,ICTدر صورت مشاركت فعّال دانشآموزان
تأثير بيشتري درفرايند تدريس قرآن دارد .لذا كاربرد فناوري اطّالعات و
ارتباطات منجر به مشاركت فعّال دانشآموزان در فرايند تدريس ميگردد و
باعث بهبود فرايند يادگيري دانشآموزان در درس قرآن خواهد شد .اين نتيجه
در پژوهشهاي بيكر ،گيرهارت وهرمن ( )1994نيز مورد تأييد قرار گرفته
است .بنابراين اين محققين با اشاره به آموزش و پرورش پيشرفته به نقش
فعّال دانش آموز در فرايند يادگيري تأكيد كردهاند و در اين خصوص به
رسانههاي نوين در آموزش پرداخته و نتيجهگيري مينمايند كه اين رسانهها
باعث بهبود فرايند آموزش ميشود.
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با توجّه به محاسبه خي دو و نتايج حاصل از بررسي ميداني ميتوان
گفت كه؛ بين استفاده از فناوري  IT,ICTو پيشرفت تحصيلي دانشآموزان در
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درس قرآن رابطهي معنيداري وجود دارد ،به عبارت ديگر استفادهي بيشتر از
فناوري اطّالعات و ارتباطات در فرايند تدريس ،برپيشرفت تحصيلي
دانشآموزان در درس قرآن نيز افزوده خواهد شد .با توجّه به نتايج پژوهش
جي سيوين وكاچاال ( ،)1997با عنوان« :اثر فناوري بر يادگيري و پيشرفت در
تمام حيطههاي يادگيري و همهي گروههاي سنّي فراگيرندگان » در بين دويست
و نوزده نفراز فراگيران ،به اين يافتهها رسيد كه دانشآموزان در محيطهاي
غني تكنولوژيكي از طريق آموزش با فناوري سطح باال ،پيشرفت فزايندهاي در
دورهي پيش دبستاني داشتهاند .دانشآموزان در محيطهاي غني تكنولوژيكي،
در تمام حوزه هاي اصلي موضوعي اثرات مثبت محيط را برپيشرفت تحصيلي
خود تجربه كردهاند.وقتي از رايانهها براي آموزش استفاده شد ،نگرشهاي
دانشآموزان دربارهي يادگيري و خود پندارهشان به گونهاي يكسان بهبود
يافت .اين نتيجه در پژوهشهاي گيرهارت ،هرمن ،صادقيان و...نيز بيان شده
است .اين نتيجه در تحقيقات فينو كيارو ،مك كارتي نيز بيان شده است .با توجّه
به نتايج آزمون سؤاالت ،در مجموع ميتوان گفت كه؛ استفاده از فناوري نوين
اطّالعات و ارتباطات منجر به فعّال سازي فرايند ياددهي و يادگيري در كالس
شده و اين امر موجب بهبود فرايند آموزش و در نهايت منجر به پيشرفت
تحصيلي بهتر دانشآموزان در درس قرآن دورهي ابتدايي خواهد شد.
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