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Abstract
This study the effectiveness of learning-teaching strategies (with an emphasis on ICT) on
the educational performance of students in the field of geography of Farhangian University
of Guilan. This study was administered based on the quasi-experimental method with pretest post-test, follow-up and control group design. The study population consisted of all
students of geography who studied at the Farhangian University of Guilan in the academic
year of 2017-2018. To conduct the research, 20 subjects were selected through a census
sampling from the research population and randomly divided into two experimental and
control groups. The experimental group participated in 12 sessions of 90 minutes using ICT
tools for two lessons (world geography and geotourism with emphasis on Iran); But the
control group received their training in the past procedure (the traditional method of reading
and speaking). Data were analyzed by repeated measures analysis of variance. The results
showed that ICT-based learning-teaching strategies had a significant effect on the world
geography and geotourism in general on the educational performance of students and its
effects persist over time (P <0.0001). Therefore, it is recommended that ICT be used as a
powerful tool for improving the quality and efficiency of education at universities.
Keywords: Educational performance, Information and communication technology,
Learning-teaching strategies. .
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شاپای چاپی4042 -090X :
شاپای الکترونیکی4402-8198 :

اثربخشی راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTفناوری
اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی دانشجومعلمان رشتة جغرافیای
دانشگاه فرهنگیان گیالن
پری موسیپور میاندهی ،1سید ولیاله موسوی ،2مجید یاسوری ،3سجاد رضائی

4

 .1استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه گیالن ،ایران
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،ایران
 .3استاد ،گروه حغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه گیالن ،ایران
 .4استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه گیالن ،ایران

(تاریخ دریافت1931/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1933/60/13 :

چکیده
بیشک یکیی از بشتیتری تأثشرگیذاری
حوزههای مختلف زندگی انسان نقش اساسی داد ،
اگرچه فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTدر 

ای فناوریها بر محشطهای آموزشی بوده است .بر ای اساس ،هدف پژوهش حاضر ،تعشش اثربختی راهبردهای ییادگشری -ییاددهی بیا
تأکشد بر  ICTبر عملکرد آموزشی دانتجویان رشتة جغرافشای دانتگاه فرهنگشان گشالن بود .ای پژوهش شیشو شیبهآزمایتیی بیا طیر
پسآزمون و پشگشری با گروه کنترل اجرا شد .جامعة پژوهش دانتجویان رشتة جغرافشا بودند که در سیال تحییشلی 30-39
پششآزمون -
دنیها به روش تمامشمار از مشان جامعیة
در دانتگاه فرهنگشان گشالن متغول به تحیشل بودند .برای اجرای پژوهش تعداد  16نفر از آزمو 
دقشقهای با اسیتفاده از
پژوهش انتخاب و به طور تیادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  11جلسه  36
ابزارهای  ICTدر جلسات آموزشی دو درس (دانش جغرافشای جهان و ژئوتوریسی با تاکشد بر ایران) شرکت کردند؛ اما آزمیودنیهیای گیروه
کنترل آموزش خود را به روال گذشته (روش سنّتی کتابخوانی و سخنرانی) دریافت کردند .بیرای تحلشیل دادههیا از روش آمیاری تحلشیل
گشریهای مکرر استفاده شد .نتایج نتان داد راهبردهای یادگشری  -یاددهی مبتنی بر  ICTبر نمرات درس جغرافشای جهان
واریانس اندازه 
و ژئوتوریس و به طورکلی بر عملکرد آموزشی دانتجویان تأثشر معناداری داشته است و آثار آن در طیول زمیان مانیدگار باقشمانیده اسیت
( .)P<6/6661بنابرای  ،پشتنهاد میشود فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری نشرومند برای ارتقای کشفشیت و کیارایی آمیوزش در
گاهها بهکار گرفته شود.
دانت 
واژگان کلیدی :راهبردهای یادگشری -یاددهی ،عملکرد آموزشی ،فناوری اطالعات و ارتباطات.
 نویسندة مسئول ،رایانامهDr_parimosapour@yahoo.com :
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر زندگی مدرن امروز پذیرفته شده و مفید قلمداد میشود و
موجب دگرگونی واضح در بسیاری از جنبههای زندگی شده است (منوچهری .)4931 ،یکی از
شیوههای

عرصههایی که به واسطة ورود فناوری اطالعات دچار تحول و دگرگونی وسیعی شده،

آموزش و یادگیری است .در واقع ،انقالبی شکل گرفته که آموزش و پرورش سنتی را نشانه رفته
است (میرسعیدی و یعقوبی .)4931 ،ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در مراکز آموزشی ،محیط
یادگیری و آموزش را از وضعیت سنتی و بسته به محیطی باز و تعاملی تبدیل کرده است
(دمیرکی.)1003 ،4
برنامههای الکترونیکی است که ضمن

فناوری اطالعات و ارتباطات؛ متشکل از انواع ابزارها و
میکند و به این ترتیب ،دستیابی
کمک به ارائة مواد و محتوای یادگیری ،از فرایند یادگیری حمایت 
به اهداف یادگیری را تسهیل میکند .آموزش به کمک رایانه ،1سیستم یکپارچه ،9ویدئو و
وایتبردهای هوشمند تعاملی ،بخشی از این فناوری است (زبرجدیان و نیلیاحمدآبادی.)4931 ،

فناوریهای ارتباطی جدید به عرصة آموزش ماهیت فرایند یاددهی -یادگیری دانشگاهها را

ورود
تغییر داده است .این فناوریها نه تنها شیوههای آموزش حضوری در دانشگاهها را متنوع کرده
است ،بلکه مرزهای آن را به خارج از کالسهای فیزیکی توسعه داده و محیطهای یادگیری
جدیدی را به وجود آورده است (پیرایر و وان پتگم)1044 ،1؛ به طوری که در برخی از انواع آن،
آموزش دهنده و یادگیرنده از نظر زمان و مکان (یا هر دو) جدا از یکدیگر هستند و محتوای
آموزشی از طریق اینترنت ،منابع رسانهای جدید ،ویدیو کنفرانس و کالسهای مجازی و غیره به
دانشجو ارائه میشود و دانشجو برای انجام دادن فعالیتهای یادگیری فردی و گروهی با کمک
1. Demirci,
2. Computers Assised Insructions
3. ILS: Integrated Learning Sysem
4. Peeraer & Van Petegem
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یها و سایر افراد ارتباط برقرار میکند (الستالو و
امکانات ارتباط رایانهای با مدرس ،همکالس 
پلتوال.)1002 ،4
مرور نظریه های یادگیری حکایت از تأثیر زیاد کاربرد فناوری اطالعات در محیطهای آموزشی
دارد و بسیاری از تحقیقات به اهمیت بهرهگیری  ICTدر فرایند یاددهی  -یادگیری و اثربخشی آن
در بهبود یادگیری اشاره کردهاند (آکپان و آندری1000 ،1؛ الورز و الیس .)1004 ،9اهمیت طرح این
موضوع از آنجاست که بر اساس سناریوی مدارس آینده ،در قرن  14همة مدارس باید به منابع و
ذخیرهسازی و مدیریت اطالعات و دانش مجهز شوند

ابزارهای فناوری برای تولید ،انتشار،
(سعیدی وحسینقلیزاده .)4931 ،بدین ترتیب ،نفس تأثیرپذیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
(با عناوینی مانند آموزش مجازی ،آموزش آنالین وغیره) را باید امری مثبت و سازنده در تحول و
تکوین شیوههای آموزشی ارزیابی کرد و نظام آموزشی با مشخصات یادشده را در مقاطع گوناگون
بهکار گرفت (شکاری.)4933 ،
تحصیلی 

مطالعة کوزما ( )1002نشان داد فناوری اطالعات و ارتباطات از سه طریق بر آموزش تأثیر

دانشآموز مانند نمرات باال در دروس و یادگیری

خروجیهای مربوط به

میگذارد.4 :
خروجیهای مربوط به معلم و

مهارتهای ضروری برای ورود به یک اقتصاد توسعهیافته؛ .1

مهارتهای معلمان در استفاده از فناوری ،توسعة دانش آنان در زمینة

کالس درس مانند توسعة
خروجیهای دیگر،

دیدگاههای آنان دربارة تدریس؛ .9

رویکردهای آموزشی جدید و توسعة
مانند افزایش نوآوری در مدارس و دسترسی اعضای جامعه به آموزش بزرگساالن .آموزش از
طریق  ،ICTسبب پایان جدایی بین مسائل نظری و عملی (که در کالسهای سنتی رواج
آموزشهای

داشت) ،میشود؛ به صورتی که فراگیران همانطور که کار میکنند ،یاد میگیرند،
نظری را کمتر و خالصهتر کرده و آموزشها را بیشتر با زندگی واقعی فراگیران مرتبط میکنند
1. Alestalo & Peltola
2. Akpan & Andre
3. Loveless & Ellis
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(میکر .)1044 ،4فناوری اطالعات و ارتباطات به فراگیرنده اجازه میدهد بیش از آنکه گوش
کند و بیاموزد ،بگردد و پیدا کند (میکر .)1044 ،از جمله دالیل اصلی بهرهگیری از

ICT

مزیتهای آموزشی آن (یعنی آموزش برای همه ،در هر زمان ،در هر مکان ،بدون تبعیض ،با کیفیت

باال و هزینة کم ،همراه با یادسپاری طوالنیمدت و یادگیری مداوم) است .به عبارت دیگر ،به
کمک

ICT

امکان ارائة آموزشهای فراگیر در طول حیات فرد با هزینة کمتر ،سرعت بیشتر و

کیفیت مطلوبتر متناسب با نیازها و تواناییهای فرد فراهم میشود (قاسمی .)4933 ،همچنین،
فناوری اطالعات آثار قوی بر انگیزه ،رفتار ،مهارتهای ارتباطی و فرایندی دارد .نتایج مطالعات
نشان داده اند زمانی که فراگیران از کامپیوتر ،اینترنت و تابلوی هوشمند استفاده میکنند ،به دلیل
سطح باالیی از دخالت توجه ،تمرکز ،و تحریک حواس دیداری و شنیداری ،با انگیزهتر عمل
میکنند و توجه بیشتری به محتوای درسی پیدا کرده و به تشخیص قویتری از مطلب دست می

یابند .عالوه بر این استفاده از فناوری اطالعات موجبات فرصتهای بیشتر برای یادگیری خالق،
انعطافپذیری الزم برای مکان و زمان یادگیری و توجه ویژه به تفاوتها و نیازهای فردی ،افزایش

انگیزه ،دسترسی گستردهتر به یادگیری مشارکتی ،توسعه نگرشها و ویژگیهایی مانند تفکر
انتقادی ،یادگیری مادامالعمر ،امکان تجزیه و تحلیل ،و ارزیابی بیشتر را فراهم میکند (ماچین ،مک
نلی و سیلویا.)1002 ،1
با توجه به ماهیت علم جغرافیا ،فناوری اطالعات آثار مثبت فراوانی در آموزش و یادگیری و
توسعة آن دارد .برخی از مهمترین آثار فناوری اطالعات در جریان آموزش و یادگیری درس
جغرافیا عبارت است از افزایش روحیة پرسشگری وکنجکاوی دانشآموزان ،افزایش مهارتهای
دانشآموزان به یادگیری مفاهیم پیچیدة

عالقهمندکردن

تحلیل فضایی و آماری در جغرافیا،
جغرافیایی توسط معلم ،تفهیم آسان بسیاری از پدیدههای نادر و زمانبر ،مانند زلزله ،آتشفشان و
فرسایش ،افزایش اعتبار دادههای جغرافیایی در جریان آموزش و تعامل و همکاری بیشتر در
1. Miker
2. Machin, McNally & Silva
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صالحیزاده و اسدی

دانشآموزان (نیازآذری و همکاران .)4931 ،در این زمینه،

کالس بین معلم و
( )4931نشان دادند پیشرفت تحصیلی و افزایش یادداری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه
چندرسانهای را بر فرایند آموزش درس جغرافیا

کنترل افزایش یافته است و در نهایت ،تأثیر مثبت
تأیید کرد .منوچهری ( )4931نشان داد فناوری اطالعات بر روی یادگیری و آموزش درس جغرافیا
از دیدگاه معلمان و دانشآموزان تأثیر مثبت دارد .خسروی و علیآبادی ( )4931در پژوهشی نشان
دادند عملکرد دانش آموزانی که با استفاده از روش آموزش به کمک کامپیوتر و روش همیاری
آموزش دیده بودند ،از روش سخنرانی موثرتر و بهتر بود .فِرارو )1043( 4در مطالعهای نمرات
درس ریاضی آزمودنی های ایتالیایی را اندازه گرفت و به این نتیجه رسید که استفاده از فناوری آثار
مطالعهای که

قوی و مثبتی بر نمرات درس ریاضی آنان داشته است .قویفکر و رزدی)1042( 1
پیرامون اثربخشی فناوری بر یاددهی و یادگیری انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که تلفیق  ICTبا
برنامههای درسی تاثیر زیادی بر معلمان و شاگردان دارد و برنامههای درسی توسعه یافته برای
معلمان یک نقش کلیدی در افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان خواهد داشت.
با توجه به نتایج مطالعات یادشده ،به نظر میرسد با دسترسی فراگیران به فناوری اینترنت و
روشهای گوناگون کسب اطالعات (و به تبع آن تأثیرپذیری از فرهنگ جهانی و غیربومی)

موقعیتی به وجود آمده ،که طی آن نظام آموزشی ناگزیر است کارکردهای نوینی را متناسب با روح
زمانه برای خویش برگزیند (شکاری ،رحیمی و جابری مقدم .)1040 ،9به همین دلیل نظامهای
آموزشی در سراسر جهان ،فشار فزایندهای را در جهت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
میکنند .در این زمینه ،نظر به اینکه دانشگاههای ایران هم از این قاعده مستثنا
آموزش عالی تجربه 
دورههای مرتبط را برگزار کنند و

نیستند ،آموزش و پرورش ،و آموزش عالی ایران وظیفه دارند
آگاهیهای الزم را به معلمان و مدرسان بدهند تا آنها نیز با آگاهی کامل ازکاربرد این فناوریها،
1. Ferraro
2. Ghavifekr & Rosdy
3. Shekari, Rahimi & Jaberei moghadam
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آنها را در فرایند یاددهی -یادگیری به کار گیرند؛ مخصوصاً در دانشگاه فرهنگیان که تقویت
حرفهای و مهارتی و نیز تولید دانش از مهمترین برنامههای آن است و مأموریت مهم

آموزشهای

این دانشگاه ،تربیت معلم برای بدنة آموزش و پرورش است ،افزایش توانمندی و دانش مدرسان و
دانشجویان در راستای گسترش استفاده از ابزارهای آموزش الکترونیکی در دانشگاه از اهمیت
دوچندانی برخوردار است.
شناخت میزان اثربخشی و به کارگیری فناوری اطالعات در بین گروههای مختلف دانشجویان
حلهایی باشد که به مسئوالن و برنامهریزان آموزش عالی در برنامهریزی برای
میتواند یکی از راه 

میکند و با جمعآوری اطالعات و بازخوردهای حاصل از آن ،به برنامهریزان
استفاده از  ICTکمک 
امکان کشف کمبودها و ضعفها را در فرایند یاددهی و یادگیری منعکس خواهد کرد و به تبع آن
راهکارهایی را برای استفاده مؤثرتر از

ICT

در آموزش عالی ارائه خواهد داد .عالوه برآن این کار

کالسهای الکترونیکی و تلفیقی کمک میکند

به ارائة راهکارهای موثر در افزایش کیفیت برگزاری
ایدههایی در راستای اهداف دانشگاه در
و اثربخشی یادگیری در محیطهای تعاملی مجازی و ارائة 
فناوریهای

آموزش جغرافیا را افزایش میدهد .همچنین ،بررسی اثربخشی به کارگیری ابزارها و
نوین در آموزش جغرافیا ،طراحی ،تولید و توسعة محتوای الکترونیکی در آموزش جغرافیا،
ایدههای
گسترش فرهنگ استفاده از امکانات فناوری اطالعات در امور آموزشی -پژوهشی و ایجاد 
ظرفیتهای دانشگاه در آموزش جغرافیا ،از دیگر مزیتهای

جدید و خالقانه به منظور شناسایی
آن است .با توجه به مطالب یادشده ،پژوهش حاضربه دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا
برنامة مداخلة راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTبر عملکرد آموزشی دانشجویان رشتة
جغرافیای دانشگاه فرهنگیان اثربخش است؟
روششناسی پژوهش
باتوجه به موضوع و هدف این پژوهش ،مطالعة حاضر به روش نیمهتجربی (با طرح پیشآزمون –
پسآزمون و مرحلة پیگیری) انجام شده است .جامعة مورد مطالعه دانشجویان رشتة جغرافیا
(ورودی سال  )4939بودند که در سال تحصیلی  32-31در دانشگاه فرهنگیان گیالن تحصیل
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میکردند .برای اجرای پژوهش تعداد  10نفر از آزمودنیها به روش نمونهگیری تمامشمار (تمامی
دانشجویان آموزش جغرافیا) از میان جامعة پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه
آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند .برای این کار ابتدا پیشآزمون اجرا شد و نام آزمودنیهای
پژوهش به ترتیب نمرات حاصله فهرست شد .سپس ،آزمودنیها به صورت تصادفی و یک در
میان در دو گروه آزمایش و کنترل جایابی شدند .پس از تفکیک آزمودنیها به دو گروه یادشده،
محتوای آموزشی مورد نظر با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات طی  41جلسه به
دانشجویان گروه آزمایش ارائه شد ،اما گروه کنترل به روش سنتی (کتابخوانی و سخنرانی) از
مطالب مدرس این دوره استفاده کردند .به همین منظور ،پژوهشگر با استفاده از ابزارهایی مانند
پاورپوینت ،سایتهای اینترنتی مرتبط،
انیمیشنهای آموزشی ،نرمافزارهای تحت وب و کاربرد

پروژکتور و تجهیزات سمعی و پخش فیلم به آموزش دو درس جغرافیا (دانش جغرافیای جهان و
ژئوتوریسم با تأکید بر ایران) در میان دانشجویان گروه آزمایش پرداخت ،اما گروه گواه آموزش
خود را به روال گذشته (روش سنتی کتابخوانی و سخنرانی) دریافت کردند .همچنین ،برای آنکه
درک مشترکی از هدفهای آموزشی و فرایندهای یادگیری -یاددهی در استاد و دانشجو به وجود
آید ،ضمن تهیه طرح درس از محتوای آموزشی (که بر اساس نظریة بنجامین بلوم به صورت
هدفهای رفتاری نوشته شده بود) مطالب هر جلسه بر اساس طرح درسهای مشخص تدریس
شد .همچنین ،قبل از شروع هر یک از جلسات آموزشی ،طبق نظریة دیوید آزوبل

4

(پیشسازماندهندههای آموزشی) برای ایجاد تسهیل در روند یاددهی و یادگیری ارایه شد.
میآید تا مبحثی را که به
«پیشسازماندهنده» مطلب یا مفهومی کلی است که در مقدمة تدریس 
پایهای برای ارتباط مفاهیم
دانشجویان ارائه داده میشود با مباحث پیشین همان درس مربوط کند و 
جدید با پیشین شود .در این الگو ،معموالً مطالب از کلی به جزئی بررسی میشود.
پس از اجرای پسآزمون ،نمرات دو گروه مقایسه شد .همچنین ،پس از گذشت یک دورة دوماهه
David Azube

1.

اثربخشی راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی ...
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از انجام پسآزمون ،فرم همتاشدهای از پسآزمون در میان دو گروه اجرایی شد و بر اساس نتایج
آنها پایداری اثر متغیر مستقل بررسی شد.
جدول  .1مراحل اجرايي روش  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات و سنتي درس جغرافیای جهان

روش اجرای  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
جلسات

پیشآزمون

رسانه
رایانه و

جلسة اول

معرفی و ارائة
تکلیف

دیتاپروژکتور،
اینترنت،
تختة
هوشمند

جلسة دوم

فرایند و منابع

جلسة

به اشتراکگذاری

سوم

محتوا

جلسة
چهارم

فرایند منابع

رایانه و

روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجومعلمان رشتة جغرافیا در ارتباط با
ضرورت آشنایی جغرافیای جهان و قارهها و کشورها) با پرسش و پاسخ،
معرفی وبسایتها برای پاسخگویی به پرسشهای اساسی درس
آشنایی با پراکندگی ویژگیهای طبیعی و انسانی و سیاسی کنونی قارهها
آشنایی با ویژگیهای قارة آسیا؛ دانشجویان از طریق

Google Earth

اینترنت

مکان قاره را در کرة زمین مشخص کنند.

Google
Earth
Google map

آشنایی با برخی کشورهای آسیایی و آشنایی با همسایگان ایران؛
دانشجویان بهصورت کارگاهی از طریق  ،Google Earthمکان برخی

اسالید

کشورها را در کرة زمین مشخص کرده از طریق  Google mapموقعیت

بحث

کشور ایران را مشخص و برای یکدیگر توضیح داده و با یکدیگر به

گروهی

بحث و گفتوگو پرداختند.

Google
Earth

آشنایی با ویژگیهای قارة آفریقا؛ دانشجویان از طریق ،Google Earth

رایانه و

مکان قارة آفریقا را در کرة زمین نشان دادند .در گروههای جداگانه به

اینترنت

پاسخگویی به پرسشهای اساسی درس پرداختند.

Google map

جلسة

به اشتراکگذاری

اسالید

پنجم

محتوا

بحث
گروهی

آشنایی با برخی کشورهای افریقا؛ دانشجویان از طریق ،Google Earth
مکان کشورهای مصر ،لیبی ،ماداگاسکار ،مراکش و آفریقای جنوبی را در
کرة زمین نشان دادند و با هم به اشتراک گذاشتند.

رایانه-
جلسة
ششم

فرایند و منابع

اینترنت

آشنایی با ویژگیهای قارة اروپا؛ دانشجویان از طریق ،Google Earth

تخته

مکان قارة اروپا در کرة زمین نشان دهند.

هوشمند
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روش اجرای  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
جلسات

پیشآزمون

جلسة

گردآوری مطالب

هفتم

بهصورت خالقانه

جلسة
هشتم

جلسة نهم

جلسة
دهم

جلسة
یازدهم

جلسة
دوازدهم
جلسة
سیزدهم
جلسة
چهاردهم

رسانه
اسالید و
اینترت
تهیة پمفلنت
رایانه و

فرایند منابع

اینترنت
فیلم آموزشی

روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
آشنایی با برخی کشورهای اروپا؛ دانشجویان ویژگیهای طبیعی ،انسانی،
کشورهای انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،سوئیس ،سوئد ،اسپانیا ،هلند ،فالند،
موناکو از طریق  ،Google Earthرا در کرة زمین نشان داده و در رایانه
پمفلنت در مورد ویژگیهای این کشورها طراحی کنند.
آشنایی با ویژگیهای قارة آمریکا؛ دانشجویان از طریق ،Google Earth
مکان قارة آمریکا را در کرة زمین نشان دهند.

Google
Earth

آشنایی با برخی کشورهای آمریکایی (شمالی و جنوبی)؛ دانشجویان از

گردآوری مطالب

اسالید و

طریق ،Google Earthمکان برخی کشورهای آمریکای شمالی،مرکزی

بهصورت خالقانه

اینترت

وجنوبی را درکرة زمین نشان داده و در رایانه پمفلنت دربارة ویژگیهای

تهیة پمفلنت

این کشورها طراحی کنند.

Google
Earth

آشنایی با ویژگیهای قارههای استرالیا و اقیانوسیه – آشنایی با کشورهای

رایانه و

اقیانوسیه؛ دانشجویان از طریق  ،Google Earthمکان قارة استرالیا و

اینترنت

کشورهای آن را در کرة زمین نشان دهد.

فرایند منابع

استفاده خالقانه از

اسالید

تجهیزات فناوری گردش علمی
و...

مجازی

آشنایی با ویژگیهای قارة قطب جنوب آشنایی و آشنایی با ایستگاههای
تحقیقاتی در قطب جنوب؛ دانشجویان از طریق  ،Google mapمکان
ایستگاهها را مشخص کند ،همچنین ،سفری مجازی به دنیای رازآمیز
قطب جنوب از طریق رایانه انجام دادند.

فناوری

بحث دربارة کلیات قاره ها و کشورهای جهان و با تشکیل گروهها

اطالعات و

موقعیت کشورها را در  Google Earthو یاداشتکردن آن در تختة

ارتباطات

هوشمند و تهیة بهترین پمفلنت.

آزمون یادگیری

-

اجرای آزمون ....

آزمون یادداری

-

 9ماه بعد از آزمون یادگیری

نتیجهگیری

اثربخشی راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی ...
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روش اجرای سنتی
جلسات

پیشآزمون

رسانه

روش اجرای سنتی
ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجومعلمان رشتة جغرافیا در ارتباط با

جلسة اول

معرفی و ارائة
تکلیف

سخنرانی

ضرورت آشنایی جغرافیای جهان و قاره ها و کشورها) با پرسش و
پاسخ ،معرفی وبسایتها برای پاسخگویی به سؤاالت اساسی درس
آشنایی با پراکندگی ویژگیهای طبیعی و انسانی و سیاسی کنونی قارههاآشنایی با ویژگیهای قاره آسیا دانشجویان در مورد ویژگیهای قاره آسیا

جلسة دوم

فرایند و منابع

سخنرانی

جلسة

به اشتراکگذاری

بحث

دانشجویان بهصورت گروهی با استفاده از کتاب و جزوه ،مکان برخی

سوم

محتوا

گروهی

کشورها را در کرة زمین و موقعیت کشور ایران را مشخص و برای برای

فرایند منابع

سخنرانی

در کالس انفرادی صحبت می کنند.
آشنایی با برخی کشورهای آسیایی و آشنایی با همسایگان ایران؛

یکدیگر توضیح داده و با یکدیگر به بحث و گفتوگو پرداختند.
جلسة
چهارم

آشنایی با ویژگیهای قارة آفریقا؛ دانشجویان ،توضیحاتی دربارة مکان
پرسشهای اساسی درس پرداختند.

جلسة

به اشتراکگذاری

پنجم

محتوا

جلسة
ششم

قارة آفریقا را در کرة زمین دادند .در گروههای جداگانه به پاسخگویی به
آشنایی با برخی کشورهای آفریقا؛ دانشجویان با استفاده از نقشه در

سخنرانی

کالس ،مکان کشورهای مصر ،لیبی ،ماداگاسکار ،مراکش و آفریقای
جنوبی را در کرة زمین نشان دادندو با هم به اشتراک گذاشتند.

فرایند و منابع

سخنرانی

گردآوری مطالب

سخنرانی

فرایند منابع

سخنرانی

آشنایی با ویژگیهای قارة اروپا؛ از دانشجویان دربارة مکان قارة اروپا در
کرة زمین پرسش و پاسخ انجام شد.
آشنایی با برخی کشورهای اروپا؛ دانشجویان باتوجه به کتاب و جزوه

جلسة
هفتم

دربارة وبژگیهای طبیعی ،انسانی ،کشورهای انگلستان ،آلمان ،فرانسه،
سوئیس ،سوئد ،اسپانیا ،هلند ،فالند و موناکو را در کرة زمین توضیحاتی
دادند.

جلسة
هشتم

آشنایی با ویژگیهای قارة آمریکا؛ دانشجویان ،مکان قارة آمریکا را در
نقشه نشان دادند.
آشنایی با برخی کشورهای آمریکایی(شمالی و جنوبی)؛ دانشجویان از

جلسة نهم گردآوری مطالب

سخنرانی

مکان برخی کشورهای آمریکای شمالی ،مرکزی و جنوبی را در نقشه
نشان داده و در مورد ویژگیهای آنها توضیحاتی دادند.
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روش اجرای سنتی
جلسات

پیشآزمون

جلسة
دهم

فرایند منابع

جلسة
یازدهم

گردآوری مطالب

سخنرانی

نتیجهگیری

سخنرانی

آزمون یادگیری

-

اجرای آزمون....

آزمون یادگیری

-

اجرای آزمون 9(....ماه بعد از آزمون یادگیری)

جلسة
دوازدهم
جلسة
سیزدهم
جلسة
چهاردهم

رسانه
سخنرانی

روش اجرای سنتی

آشنایی با ویژگیهای قارة استرالیا و اقیانوسیه – آشنایی با کشورهای
اقیانوسیه؛ دانشجویان مکان قارة استرالیا و کشورهای آن را در نقشه
نشان دادند.
آشنایی با ویژگیهای قارة قطب جنوب آشنایی وآشنایی با ایستگاههای
تحقیقاتی در قطب جنوب؛ دانشجویان به صورت کارگاهی با همدیگر
دربارة آن بحث و گفتوگو کردند.
بحث دربارة کلیات قارهها و کشورهای جهان و با تشکیل گروهها
موقعیت کشورها دربارة آنها پرسش و پاسخ انجام شد.

جدول  .2مراحل اجرايي روش  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات و سنتي درس ژئوتوريسم با تأکید بر ايرانوش اجرای
 ICTفناوری اطالعات و ارتباطات

روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
رسانه

جلسات

پیشآزمون

جلسة

معرفی و ارائة

دیتاپروژکتور،

اول

تکلیف

اینترنت،

رایانه و

تختة هوشمند

جلسة
دوم

رایانه و اینترنت
فرایند و منابع

تختة هوشمند

روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجومعلمان رشتة جغرافیا در ارتباط کلیات
(ماهیت ،مفاهیم ،قلمرو ژئو توریسم ،تاریخچة گردشگری در ایران) با
پرسش و پاسخ ،معرفی وبسایتها برای پاسخگویی به پرسشهای
اساسی درس
کلیاتی از آشنایی با توریسم و پتانسیلهای گردشگری جهان و کشور
عوامل مؤثر در ژئوتوریسم (نقش درآمد خانوارو گذران اوقات فراغت در
رشد گردشگری و توریسم)؛ دانشجویان به شناسایی درآمد خانوادهها و
نوع گذران اوقات فراغت ترسیم جدول اختصاصی هزینة خانوار به
اوقات فراغت در سبد خانوار پرداختند.
عوامل مؤثر در توریسم (نقش ارتباطات و حمل و نقل و زیرساختها

جلسة
سوم

به
اشتراکگذاری
محتوا

منطقهای در رشد گردشگری و توریسم)؛ دانشجویان به بررسی نقش
بحث گروهی

ارتباطات ،حمل و نقل و زیرساختها در گردشگری و رشد توریسم در
منطقة زندگی خود پرداختند و مطالب خود را بهصورت کارگاهی با
یکدیگر به بحث و گفتوگو پرداختند.
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جلسات
جلسات

پیشآزمون

رسانه

روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
انواع گردشگری (طبیعتگردی ،فرهنگی) مناطق عمدة گردشگری طبیعی

جلسة
چهارم

فرایند منابع

رایانه و اینترنت و فرهنگی ایران با پاورپوینت نمایش دادند؛ دانشجویان مناطق گردشگری
اسالید ،فیلم

طبیعی و فرهنگی منطقة زندگی خود را در قالب عکس فیلم نمایش
دادند.

جلسة
پنجم

به
اشتراکگذاری
محتوا

گردشگری بر اساس جاذبهها (تفریحی و ورزشی ،علمی و درمانی)؛
رایانة اینترنت

دانشجویان مناطق عمدة گردشگری علمی و درمانی جهان و ایران را با

بحث گروهی

پاورپوینت و انواع گردشگری منطقة زندگی خود را در قالب عکس فیلم
نمایش دادند.
اقتصاد گردشگری (سرمایهگذاری و رشد گردشگری)؛ دانشجویان

جلسة
ششم

فرایند و منابع

رایانه اینترنت

بازارهای عمدة جهانگردی در ایران با پاورپوینت وسرمایهگذاری در

تخته هوشمند

بخش گردشگری در منطقة زندگی منطقة زندگی خود را در قالب عکس
فیلم نمایش دادند.

گردآوری
جلسة

مطالب

هفتم

بهصورت
خالقانه

جلسة
هشتم

فرایند منابع

اقتصاد گردشگری (اشتغال و درآمد فضایی و رشد گردشگری)؛
اسالید و اینترت دانشجویان تأثیر توریسم بر درآمد و اشتغالزایی را در ایران با پاورپوینت
همراه تهیة جدول مقایسهای درآمدهای گردشگری در سالهای متفاوت
Excel
هوشمند
تختة
در ایران و بررسی موردی اشتغال و درآمد در منطقة زندگی را انجام
دادند.
رایانه و اینترنت

اثرات گردشگری (اثرات اقتصادی گردشگری بر مکانهای گردشگری)؛

شبکههای

دانشجویان انواع مقررات گردشگری در کشورهای مختلف را از سایتها

اجتماعی

جمعآوری در قالب گزارشی ارائه دادند و تأثیر توریسم داخلی بر کشور

اینستاگرام

و منطقة زندگی را با پاورپوینت نمایش دادند.
اثرات گردشگری (اثرات فرهنگی گردشگری بر جامعة میزبان)؛

گردآوری
جلسة

مطالب

اسالید و اینترت

نهم

بهصورت

تهیة پمفلنت

خالقانه

جلسة
دهم

جهانی و توریسم فرهنگی را از سایتها جستوجو و با اثرات مثبت و
منفی توریسم فرهنگی در کشور و منطقة زندگی را با گزارشی به صورت
اسالید ارائه دادند.

رایانه و اینترنت
فرایند منابع

دانشجویان با طراحی پمفلنت در کامپیوتر ،انواع کنوانسیونهای میراث

تختة هوشمند
اسالید

آثار گردشگری (اثرات مثبت و منفی گردشگری بر جامعه میزبان و
مهمان) اثرات زیستمحیطی گردشگری و اثرات مثبت و منفی
گردشگری در کشور و منطقه زندگی را از سایت ها جستوجو کرده ،و
با گزارشی ارائه دادند.
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جلسات
روش اجرای آموزشی  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات

جلسات

پیشآزمون

رسانه

جلسة
یازدهم

استفادة
خالقانه از
تجهیزات
فناوری و...

گردش علمی
مجازی

با یک سفر مجازی به یکی از شهرهای کشور محیط زیست و ژتوتوریسم
آیندهنگری و برنامهریزی برای رشد ژئوتوریسم در نواحی شهری و
روستایی ایران را بررسی کردند.

جلسة
دوازدهم

نتیجهگیری

محیط زیست

در یک سفر یکروزه به آستارا و پارک وحش لوندویل و استفاده از تاالب
استیل آستارا به عنوان یک منبع اقتصادی گردشگری و پارک جنگلی
سیاهداران تالش تهیة یک گزارش علمی.

جلسة
سیزدهم

آزمون
یادگیری

-

اجرای آزمون ....

جلسة
چهاردهم

آزمون یادداری

-

 9ماه بعد از آزمون یادگیری

جلسات

پیشآزمون

رسانه

روش اجرای سنتی

جلسة
اول

معرفی و ارائة
تکلیف

سخنرانی

ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجومعلمان رشتة جغرافیا در ارتباط کلیات
(ماهیت ،مفاهیم ،قلمرو ژئو توریسم ،تاریخچة گردشگری در ایران) با
پرسش و پاسخ ،معرفی وبسایتها برای پاسخگویی به پرسشهای
اساسی درس
کلیاتی از آشنایی با توریسم و پتانسیلهای گردشگری جهان و کشور

جلسة
دوم

فرایند و منابع

سخنرانی

عوامل مؤثر در ژئوتوریسم (نقش درآمد خانوار و گذران اوقات فراغت
در رشد گردشگری و توریسم)؛ دانشجویان به شناسایی درآمد خانوادهها
و نوع گذران اوقات فراغت ترسیم جدول هزینة خانوار به اوقات فراغت
در سبد خانوار پرداختند.

جلسة
سوم

به
اشتراکگذاری
محتوا

بحث گروهی

دربارة عوامل مؤثر در ژئوتوریسم (نقش ارتباطات و حمل و نقل و
زیرساختها منطقهای در رشد گردشگری وتوریسم)؛ دانشجویان به
بررسی نقش ارتباطات ،حمل و نقل و زیرساختها در گردشگری و
بررسی زیرساختها در رشد توریسم در منطقة زندگی خود پرداختند و
مطالب خود را بهصورت کارگاهی برای یکدیگر بیان کردند و با یکدیگر
به بحث و گفتوگو پرداختند.

جلسة
چهارم

فرایند منابع

سخنرانی

دربارة انواع گردشگری براساس جاذبهها (طبیعتگردی ،فرهنگی) مناطق
عمدة گردشگری طبیعی و فرهنگی ایران را دانشجویان مناطق گردشگری
طبیعی و فرهنگی منطقه زندگی خود را تیتروار توضیح دادند.

روش اجرای سنتی
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روش اجرای سنتی
جلسات
جلسة
پنجم

جلسات

جلسات

اشتراکگذاری

سخنرانی

به

جلسات
دربارة انواع گردشگری بر اساس جاذبهها (تفریحی و ورزشی ،علمی و

محتوا

درمانی) دانشجویان مناطق عمدة گردشگری علمی و درمانی جهان و
ایران با توجه به کتاب و جزوه توضیح دادند.
دربارة اقتصاد گردشگری (سرمایهگذاری و رشد گردشگری)؛ دانشجویان

جلسة
ششم

فرایند و منابع

سخنرانی

بازارهای عمدة جهانگردی در ایران با توجه به اطالعات خود و کتاب
توضیح داده و بازتاب آن در منطقة زندگی منطقة زندگی خود را ارزیابی
کردند.

جلسة

گردآوری

هفتم

مطالب

جلسة
هشتم

دربارة اقتصاد گردشگری (اشتغال و درآمد فضایی و رشد گردشگری)؛
سخنرانی

دانشجویان تأثیر توریسم بر درآمد و اشتغالزایی را در ایران در منطقة
زندگی به صورت پرسش و پاسخ توضیح دادند.
دربارة اثرات گردشگری (اثرات اقتصادی گردشگری بر مکانهای

فرایند منابع

سخنرانی

گردشگری)؛ دانشجویان تأثیر توریسم داخلی بر کشور و منطقة زندگی به
خود را به صور ت کارگاهی مورد بررسی قرار دادند

جلسة

گردآوری

نهم

مطالب

دربارة آثار گردشگری (اثرات فرهنگی گردشگری بر جامعة میزبان)؛
سخنرانی

دانشجویان با توجه به مطالب عنوان شده در کتاب و جزوه اثرات مثبت و
منفی توریسم فرهنگی در کشور و منطقة زندگی تیتروار عنوان کردند.
دربارة اثرات گردشگری (اثرات مثبت و منفی گردشگری بر جامعة میزبان

جلسة
دهم

فرایند منابع

و مهمان)؛ دانشجویان اثرات زیستمحیطی گردشگری و اثرات مثبت و
سخنرانی

منفی گردشگری در کشور و منطقة زندگی به صورت پرسش و پاسخ
توضیح دادند.

جلسة

گردآوری

یازدهم

مطالب

جلسة
دوازدهم

نتیجهگیری

محیط زیست

استیل آستارا به عنوان یک منبع اقتصادی گردشگری و پارک جنگلی سیاه
داران تالش تهیة یک گزارش علمی.

جلسة
سیزدهم

یادگیری

جلسة

ژئوتوریسم در نواحی شهری وروستایی ایران را نظراتی را بیان نمودند
در یک سفر یکروزه به آستارا و پارک وحش لوندویل و استفاده از تاالب

آزمون

چهاردهم

سخنرانی

دربارة محیط زیست و ژتوتوریسم و آیندهنگری و برنامهریزی برای رشد

آزمون یادداری

-

اجرای آزمون....

-

اجرای آزمون 9(....ماه بعد از آزمون یادگیری)
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آزمون معلمساختة سنجش عملکرد آموزشی درس جغرافیا
برای بررسی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر یک از دو درس دانش جغرافیای جهان و
جغرافیای ژئوتوریسم (با تأکید بر ایران) از یک آزمون معلمساخته (با مالک مطلق) استفاده شد.
روایی صوری 4آزمونها با توجه به نظر پنج نفر از استادان گروه جغرافیا تأیید یا تصحیح شد.
عالوه برآن ،از آنجا که قرار بود پرسشهای این دو درس در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری اجرا شوند ،باید دارای سطح دشواری یکسانی باشند .بنابراین ،میزان دشواری پرسشهای
درجهای
طرحشده برای این دروس توسط پنج داور متخصص گروه جغرافیا در طیف لیکرت پنج 
خیلی دشوار ( ،)2دشوار ( ،)1متوسط ( ،)9آسان ( )1و خیلی آسان ( )4قضاوت شد .سپس،
میانگین امتیازات دادهشده به میزان سختی پرسشها از طریق نرمافزار اکسل محاسبه شد و آنگاه در
پایان پرسشهای هر درس (با درجة سختی مشابه) در سه دسته پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
اختصاص داده شدند؛ به طوری که میزان سختی پرسشهای این دو در سه مرحلة پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنادار نداشته باشد .اندازة ضریب پایایی به روش همسانی
درونی برای این پرسشهای چندگزینهای از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ  0/31گزارش
شد .عالوه برآن ،پکیج آموزشی درس جغرافیای جهان و جغرافیای ژئوتوریسم تهیه شد که
محتوای این پکیج که توسط پژوهشگر با توجه به سرفصل مصوب دانشگاه فرهنگیان تهیه شده
است ،شامل تدریس محتوای دو درس جغرافیای جهان و ژئوتوریسم با تأکید بر ایران است.
محتوای این دروس با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات شامل اسالیدهای پاورپوینت ،فیلمهای
آموزشی ،انیمیشنهای آموزشی و نرمافزارهای تحت وب و کاربرد پروژکتور و تجهیزات سمعی و
بصری به دانشجویان گروه آزمایش آموزش داده شد.
یافتههای پژوهش

جدول  9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد را برای
1. Face validity

039

اثربخشی راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTفناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی ...

گروههای آزمایش و کنترل در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد .همچنین،

در جدول  ،9نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن توزیع متغیرهای
پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به تفکیک گروهها آمده است.
جدول  .3شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمايش ( )n=11و کنترل ()n=11

متغیر

وضعیت
پیشآزمون

ژئوتوریسم با تأکید
بر ایران

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

جغرافیای جهان

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

عملکرد

آموزشی4

(مجموع دو درس)

پسآزمون
پیگیری

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آمارة آزمون

سطح معناداری

آزمایش

11/20

1/33

0/14

0/43

کنترل

11/10

1/11

0/42

0/10

آزمایش

11/10

2/24

0/43

/10

کنترل

12/10

1/33

0/42

0/10

آزمایش

24/10

1/12

0/11

0/03

کنترل

92/30

2/11

0/43

0/10

آزمایش

92/20

2/20

0/41

0/10

کنترل

12/10

1/94

0/43

0/10

آزمایش

12/10

2/21

0/90

0/03

کنترل

11/10

9/41

0/42

0/10

آزمایش

22/10

9/33

0/43

0/10

کنترل

13/20

1/32

0/41

0/10

آزمایش

11/20

1/31

0/42

0/10

کنترل

19/30

9/12

0/43

0/10

آزمایش

11/90

2/01

0/14

/10

کنترل

12/12

4/31

0/14

0/10

آزمایش

29/90

1/32

0/11

0/42

کنترل

13/42

1/44

0/43

0/10

 .4منظور از عملکرد آموزشی ،متوسط دادههای دو درس ( جغرافیای جهان و ژئوتوریسم با تأکید بر ایران) در گروههای
آزمایش و کنترل در هر یک از مراحل اجرای آزمون (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) است.
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با توجه به جدول  ،9آمارة

Z

آزمون کلموگروف– اسمیرنوف برای همةمتغیرهای پژوهش در

دو گروه آزمایش و کنترل معنادار نیست .بنابراین ،توزیع متغیرها نرمال است .همچنین ،یافتههای
جدول  9نشان میدهد میانگین گروههای آزمایش از پیشآزمون تا پسآزمون در دروس
ژئوتوریسم با تأکید بر ایران و جغرافیای جهان افزایش یافته و از مرحلة پسآزمون تا مرحلة
پیگیری نیز این افزایش دیده میشود.
برای بررسی هدف کلی این پژوهش مبنی بر اینکه راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر
 ICTبر عملکرد آموزشی دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان اثربخش است .به عبارتی،
راهبردهای یادگیری  -یاددهی با تأکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی درس
ژئوتوریسم با تأکید بر ایران و درس جغرافیای جهان دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان
استان گیالن اثربخش است .در پژوهش حاضر یک عامل درونآزمودنی وجود داشت که زمان
اندازهگیری متغیرهای پژوهش در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بود و یک عامل
بینآزمودنی وجود داشت که عبارت از عضویت گروهی (گروههای آزمایش و کنترل) بود.
بنابراین ،طرح مورد استفاده طرح درون  -بین آزمودنی 4است .در این بخش از نتایج آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای مکرر برای گروهها ارائه میشود .در جدول  1نتایج آزمون موچلی
برای بررسی کرویت متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
جدول  .4نتايج آزمون موچلي متغیرهای وابسته

اپسیلون گرین

اپسیلون

هاوس-گیسر

هاین-فلت

ژئوتوریسم باتأکید بر ایران

0/32

0/20

1

0/19

0/32

4

جغرافیای جهان

0/31

4/13

1

0/21

0/39

4

0/32

0/11

1

0/23

0/32

4

متغیر

عملکرد آموزشی کل
(مجموع دو درس)

 Wموچلی مجذورخی

درجة
آزادی

سطح معناداری

1. Within- Between Subject Analysis of Variance
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بر اساس جدول  ،1آمارة

W

موچلی برای متغیرهای ژئوتوریسم با تأکید بر ایران (،)0/32

جغرافیای جهان ( )0/31و عملکرد آموزشی کل ( )0/32در سطح  0/02معنادار نمیباشد .این یافته
نشان میدهد واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته همگن است .بنابراین ،پیشفرض
کرویت رعایت میشود.
جدول  .5نتايج آزمون تحلیل واريانس برای بررسي تفاوت گروهها در متغیرهای پژوهش

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

گروهها

1312/01

4

1312/01

23/29

0/0004

0/131

4

ژئوتوریسم

مراحل

1111/11

4

1111/11

113/12

0/0004

0/311

4

با تأکید بر ایران

تعامل مراحل

4200/21

4

4200/21

411/40

0/0004

0/319

4

گروهها

9120/11

4

9120/11

449/21

0/0004

0/329

4

مراحل

1111/20

4

1111/20

431/13

0/0004

0/340

4

متغیرها

منابع تغییرات

با گروه

جغرافیای جهان

تعامل مراحل

مجموع

درجة میانگین مجموع

مجذورات آزادی

مجذورات

آمارة

F

4133/10

4

4133/10

33/39

0/0004

0/311

4

گروهها

21000/11

4

21000/11

1220/32

0/0004

0/339

4

عملکرد

مراحل

1111/94

4

1111/94

133/03

0/0004

0/314

4

آموزشی کل

تعامل مراحل

4131/24

4

4131/24

421/12

0/0004

0/331

4

با گروه

با گروه

همان طور که در جدول  2نشان داده شده است ،میزان  Fاثر تعامل مراحل و گروه برای متغیر
ژئوتوریسم با تأکید بر ایران برابر با  ،411/40جغرافیای جهان برابر با  33/39و عملکرد آموزشی
کل برابر با  421/12است که همگی در سطح  0/0004معنادار است .این یافته نشان میدهد
گروه های آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای ژئوتوریسم با تأکید بر ایران ،جغرافیای جهان و
عملکرد آموزشی کل در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنادار
دارند .برای بررسی تفاوت گروه آزمایش (که دریافتکنندة راهبردهای یادگیری یاددهی بودند) با
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گروه کنترل در متغیرهای پژوهش ،میانگین گروه آزمایش و کنترل در سه مرحلة پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری محاسبه شد .در جدول  2نتایج مقایسة میانگین گروه آزمایش و کنترل در
سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری گزارش شده است.
جدول  .4نتايج مقايسة میانگین گروههای آزمايش و کنترل در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در متغیرهای
پژوهش

متغیرها

مرحله

تفاوت میانگینها

خطای برآورد استاندارد

سطح معناداری

ژئوتوریسم

پسآزمون از پیشآزمون

-44/92

4/11

0/0004

با تأکید بر

پیگیری از پیشآزمون

-42/22

4/40

0/0004

ایران

پسآزمون از پیگیری

-2/90

4/13

0/001

پسآزمون از پیشآزمون

-44/40

4/13

0/0004

پیگیری از پیشآزمون

-42/20

4/11

0/0004

پسآزمون از پیگیری

-2/10

4/21

0/003

پسآزمون از پیشآزمون

-44/11

4/42

0/0004

پیگیری از پیشآزمون

-42/21

0/312

0/0004

پسآزمون از پیگیری

-2/92

4/41

0/004

جغرافیای
جهان
عملکرد
آموزشی

با توجه به جدول  1در متغیر ژئوتوریسم (با تأکید بر ایران) تفاوت میانگین گروه آزمایش با
گواه در مرحلة پیشآزمون ( ،)-44/92پسآزمون ( )-42/22و پیگیری ( )-2/90معنادار است
( .)P<0/0004در نتیجه ،میانگین گروه آزمایش در این سه مرحله به صورت معناداری بیشتر از
میانگین گروه کنترل است .همچنین ،در متغیر جغرافیای جهان تفاوت میانگین گروه آزمایش با
گواه در مرحلة پیشآزمون ( ،)-44/40پسآزمون ( )-42/20و پیگیری ( )-2/10معنادار است
( .)P<0/0004در نتیجه ،میانگین گروه آزمایش در پسآزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل
و میانگین گروه آزمایش در مراحل پسآزمون و پیگیری به صورت معناداری بیشتر از میانگین
گروه کنترل است .بنابراین ،با توجه به یافتههای پژوهش میتوان گفت راهبردهای یادگیری
یاددهی بر عملکرد آموزشی دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر
معناداری داشته است.

ICT

–

تأثیر
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برای بررسی بیشتر این تفاوتهای معنادار در نمودارهای  4تا  9متغیرهای وابستة گروههای
آزمایش و کنترل در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان داده شده است .با توجه به
یافتههای پژوهش ،می توان گفت مداخلة آموزشی در مطالعة حاضر بر بهبود نمرات درس
ژئوتوریسم با تأکید بر ایران ،جغرافیای جهان و نمرة کل عملکرد دانشجویان رشتة جغرافیا دانشگاه
فرهنگیان اثر مثبت و معناداری داشته و این اثر در مرحلة پیگیری نیز حفظ و ارتقا یافته است
(شکلهای  1 ،4و .)9
.8

شکل  .1نمودار مقايسة میانگین نمرات درس ژئوتوريسم با تأکید بر ايران گروههای آزمايش و گواه در سه مرحلة
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

شکل  .2نمودار مقايسة میانگین نمرات درس جفرافیای جهان گروههای آزمايش و گواه در سه مرحلة پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
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شکل  .3نمودار مقايسة میانگین نمرات کل عملکرد دو درس جغرافیای جهان و ژئوتوريسم با تأکید بر ايران برای گروههای
آزمايش و گواه در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،راهبردهای یادگیری -یاددهی با تأکید بر  ICTبر عملکرد آموزشی
دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان اثربخش است .این یافته بدین معنا است که هرچه
دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان از راهبردهای یادگیری -یاددهی (مبتنی بر )ICT
بیشتر استفاده کنند ،عملکرد آموزشی مطلوبتری خواهند داشت .این یافته با پژوهشهای صفری،
قاسمیپور و طاهری ( ،)4932رحمتی ( ،)4939بقایی و همکاران ( ،)4934ستاری و محمدی
نزاده و غزنوی ( ،)4933کرمی گزافی ،یونسی و عزیزیان (،)4933
( ،)4930دائیزاده ،حسی 
خسروانی ( ،)4932اکبری ( ،)4939گلوساک 4و همکاران ( ،)1042آل -ترکی ،)1041( 1گامبویا و
گارسیا-سوآزا ،)1044( 9کلیک مان ،حسن و سعید حسین ،)1040( 1دریاکولو ،بویوگوزتورک و
1. Glu_sac
2. Al-Turki
3. Gamboa, Garcia-Suaza
4. Kilicman, Hassan & Said Husain
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ازکینار ،)1040( 4بنیوسف و داحمانی ،)1003( 1ویلمز  ،)1002(9و پیکولی ،احمد و ایوز

1

( )1004همخوانی دارد.
اهمیت جغرافیا به دلیل توصیف جهان پیرامون انسان است که این مسئله بهشدت مورد توجه
شاگردان است .یکی از ویژگیهای جغرافیا وجود تصاویر و اشکال ترسیمی و گرافیکی متنوع در
اغلب منابع آموزشی و غیر آموزشی آن است که در کنار ویژگیهای موضوعی این علم ،از نظر
بصری نیز خواننده و یادگیرنده را به مطالعه ترغیب میکند .کارتر ( )1000استفاده از اینترنت را به
عنوان ابزار آموزشی در دورههای درسی جغرافیا مورد نظر قرار داد و به این نتیجه دست یافت که
اگر استادان و دانشآموزان در کاربرد فناوریهای آموزشی ماهر شوند ،اینترنت به گونه
موفقیتآمیزی به عنوان ابزار آموزشی در دورههای آموزش جغرافیا میتواند به کار برده شود
(صالحیزاده و اسدی .)4931 ،استفاده از این فناوری در راهبردهای یادگیری  -یاددهی باعث
اعتالی میزان یادگیری ،همچنین ،باعث افزایش میل به فراگیری در دانشجویان میشود .این ابزار
باعث خارج شدن کالس از حالت خشک و سنتی شده و رغبت به یادگیری و حضور در کالس را
افزایش میدهد (دائیزاده ،حسینزاده و غزنوی .)4933 ،کالسها و تدریس مبتنی بر فناوری
اطالعات ،یادگیرنده را قادر میکنند تا یادگیری مورد نیاز خود را انتخاب و دنبال کند و بهجای
میشود (مندل هال.)1009 ،2
یادگیری در زمان و مکان خاص ،یادگیری در زمان مناسب فراهم 
بنابراین ،یکی از مستدلترین تبیینها برای تأثیر فناوری اطالعات در یک نظام آموزشی این است
که این فناوریها یادگیری کاربران و فرایند انفرادیکردن برنامة درسی را تسهیل میکنند و به
یادگیرندگان اجازه میدهند سرعت یادگیری خودشان را تعیین کنند (اسالمی ،مهاجران و نامی،
.)4939
1. Deryakulu, Buyukozturk & Ozcinar
2. Ben Youssef & Dahmani
3. Willemes
4. Piccoli, Ahmad & Ives
5. Mendenhall
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از سوی دیگر ،میتوان گفت بهکارگیری نرمافزارهای چندرسانهای ،محیط آموزشی مورد نیاز
معلمان را برای انتقال مفاهیم درسی مهیا میکند و دانشآموزان را در یک محیط مجازی قرار
میدهد .در این محیطها دانشآموزان میتوانند مفاهیم مختلف را تجربه کرده ،و به یادگیری


عمیقتری دست یابند .به طور کلی ،آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات به دلیل برخورداری از
قابلیّت ایجاد تعامل و باالبردن انگیزه و قدرت حافظه؛ بازخورد فوری از طریق پرسش و پاسخ؛
واقعنمایی بیشتر از طریق ترسیم نمودار ،عکس ،صوت ،تصاویر متحرک و شبیهسازی؛ امکان
کنترل و نظارت بیشتر وکنترل کیفیت مطالب آموزشی قبل از آغاز آموزش سبب تأثیرگذاری بیشتر
بر دانشجویان و بهبود عملکرد آموزشی آنان میشود (زمانی .)4931 ،در پژوهش حاضر استفاده از
فناوریهای اطالعات (مانند اسالید ،پاورپوینت ،پروژکتور و فیلم در آموزش محتوای دو درس
جغرافیای جهان و ژئوتوریسم با تأکید بر ایران) به دالیلی که ذکر شد ،دستیابی به یادگیری فعال و
مستقل را در فرایند یادگیری یاددهی فراهم کرد و موجبات عملکرد بهتر دانشجویان را فراهم کرد
که در نهایت ،به افزایش عملکرد آموزشی و پیشرفت دانشجویان منجر شد.
نتایج نشان داد راهبردهای یادگیری یاددهی با تأکید بر

ICT

بر عملکرد آموزشی درس

ژئوتوریسم با تأکید بر ایران و درس جغرافیای جهان دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان
استان گیالن اثربخش است .این یافته بدین معناست که هرچه دانشجویان رشتة جغرافیای دانشگاه
فرهنگیان از راهبردهای یادگیری یاددهی (مبتنی بر فناوری اطالعات) بیشتر استفاده کنند ،عملکرد
مطلوبتری در دو درس جغرافیای ژئوتوریسم و جغرافیای جهان خواهند داشت .نتایج این
صالحیزاده و اسدی ( ،)4931دمیرکی ( )1003مبنی

پژوهش با نتایج پژوهش منوچهری (،)4931
بر تأثیرگذاری مثبت فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری درس جغرافیا ،همخوانی دارد.
همچنین ،نتایج پژوهشهای مشابه از جمله زبرجدیان و نیلی اجمدآبادی ( ،)4932عاشوری و
همکاران ( ،)4931سلیمانپور ،خلخالی و رعایتکننده فالح ( ،)4933ضامنی و کاردان (،)4933
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صفاریان ،فالح و میرحسینی ( ،)4933اوسو 4و همکاارن ( ،)1040الیوت ،)1040( 1بارو ،مارکمن و
روز ،)1003( 9چوآن کونگ ،)1003( 1میرسعیدی و یعقوبی ( ،)4931و خوشنشین ( ،)4931مانند
پژوهش حاضر تأثیرگذاری مثبت فناوری اطالعات و ارتباطات را در یادگیری و آموزش دروس
زیستشناسی و ریاضی نشان

مختلف از جمله دروس زبان انگلیسی،

داد.

توانایی بالقوة  ICTدر فرایند یاددهی و یادگیری به روشهای گوناگون مورد تأکید قرار گرفته
است .برای مثال گادفری بیان کرد توانایی یاددهی و یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
محیطهای یادگیری را تقویت کرده ،به یادگیرندگان اجازة بهروزرسانی چشماندازهای چندگانه از
پدیدههای پیچیده را میدهد ،انعطافپذیری ،ساخت دانش در قلمروهای پیچیدة یادگیری را
تسریع و تفاوتهای فردی را مورد توجه خاص قرار میدهد (سانگ 2و همکاران.)1040 ،
جغرافیا یکی از دروسی است که آموزش و یادگیری آن ارتباط تنگاتنگی با بهره گیری از
فناوری اطالعات و ارتباطات دارد ،خصوصیات بارز علم جغرافیا (مانند دید سیستمی و جامع نگر،
پدیدهها ،تغییرات مداوم در بازههای زمانی

تأکید بر تفاوتها و تشابهات یا همان پراکندگی فضایی
محیطهای مختلف جغرافیایی) به دلیل ارتباط متقابل اجزای محیط طبیعی و اجتماعی

متفاوت و در
و درک این ارتباطات ،رسالت آن را برای برنامه ریزی مطلوب و آینده نگرانه را موجب شده و
فناوری اطالعات و ارتباطات نقش پررنگی را در توسعة این علم و آموزش و یادگیری آن ایفا می
کند (منوچهری.)4931 ،
در تبیین این یافته میتوان ذکر کرد که یادگیری فعال زمانی حاصل میشود که دانشآموز یا
دانشجو در محیط و موقعیتی غنی به لحاظ یادگیری قرار گیرد ،تا بخواند ،گوش دهد ،ببیند ،حرف
بزند ،تکمیل کند ،تفکر عمیق انجام دهد ،بنویسد و پاسخ دهد .در این زمینه ،فناوری اطالعات و
1. Owusu
2. Elliot
3. Barrow, Markman & Rouse
4. Chuan Kung
5. Sang
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ارتباطات محیطی غنی را فراهم میکند (مارشال )1001 ،4که در آن دانشجویان به عنوان
یادگیرندگان مشغول فعالیتهایی متنوع هستند (نوشتن ،بحثکردن) و به دلیل درگیری طیف
وسیعتری از حواس دانشجویان ،آنها به مراحل باالتر تفکر و یادگیری (یعنی تجزیه و تحلیل،
ارزیابی و ترکیب) دست مییابند (گیلکجانی و لئونگ .)1049 ،1فناوری اطالعات و ارتباطات به
دلیل داشتن تعامل پویا ،مقدار زیادی از اطالعات را از راه تعامالت گوناگون که باعث ایجاد یک
محیط اکتشافی برای فراگیران میشود ،ارائه میدهد .همچنین ،فرصتهای زیادی را برای فراگیران
فراهم میکند تا به کشف و یافتن بپردازند و مطالبی را بر اساس نیازهای خود یاد بگیرند ،مطابق با
سرعت خود پیش بروند و به اندازة نیاز خود اطالعات اضافی را بازیابی کنند (زارعی زوارکی،
.)4931
عالوه بر همة موارد یادشده ،به هنگام کاربرد  ICTدر درس جغرافیای جهان و ژئوتوریسم (با
تأکید بر ایران) ،تدریس همراه با تصاویر زیبا صورت میگیرد و از طرفی ،چون دانشجو در
یادگیری نقش دارد؛ باعث عالقمندی و تعمیق یادگیری وی میشود .از آنجا که به اعتقاد محققان
بخش اعظم یادگیری و به خاطرسپاری از طریق بینایی صورت میگیرد .همچنین ،از آنجا که
فناوری اطالعات و ارتباطات ابزاری برای درگیرکردن حس بینایی و شنوایی فراگیران است؛
استفاده از آن موجب تعمیق یادگیری در دانشجویان میشود (ضامنی و کاردان .)4933 ،اثربخشی
بهرهگیری از  ICTبه دالیلی از جمله؛ استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری ،تمرین بیشتر برای

رسیدن به حد تسلط ،تسهیل مشارکت میان دانشجویان ،کمک به دانشجویان برای ایجاد ارتباط بین
مفاهیم درس جغرافیای ژئوتوریسم و جغرافیای جهان ،تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل،
فراهمکردن محیط یادگیری دوستانه ،انعطافپذیربودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان ،برقراری
تعامل و رابطة دوسویه با کاربر (رضوی ،)4930 ،باعث شده این فناوری تأثیر زیادی در عملکرد
تحصیلی این دانشجویان داشته باشد.
1. Marshall
2. Gilakjani & Leong
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برخی محدودیت های پژوهش حاضر عبارت است از انجام پژوهش صرفاً بر روی دانشجویان
رشتة جغرافیا و عدم امکان در تعمیمدهی یافتههای پژوهش ،محدودبودن دامنة پژوهش به دانشگاه
فرهنگیان استان گیالن و عدم امکان تعمیم به مراکز و سازمانهای آموزشی دیگر ،انجام پژوهش
روی نمونهای کوچک و محدودبودن تعداد فراگیران و آزمایش و اجرای برنامه در مدت زمان
محدود ،تکجنسیتی بودن فراگیران و در ارتباط بودن گروه گواه با گروه آزمایش.
با توجه به اینکه راهبردهای یادگیری یاددهی با تأکید بر

ICT

برعملکرد آموزشی دانشجویان

رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان اثربخش است ،استفاده از روشهای تدریس فعال و گروهی از
قبیل (پرسش و پاسخ ،مباحثه ،حل مسأله و غیره) مبتنی بر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
پیشنهاد میشود عملکرد آموزشی دانشجویان ارتقا یابد .عالوه بر آن پیشنهاد میشود مدیران و
دستاندرکاران آموزشی دانشگاهها زمینههای بیشتری را برای دسترسی و تدریس دروس مختلف
با استفاده از

ICT

در فرایند آموزشی فراهم کنند و تهیة مواد درسی و محتوای آموزشی به کمک

فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی صورت گیرد .چون مهارت استفاده دانشجویان از فناوری
اطالعات و ارتباطات ،تأثیر مستقیمی بر کاربرد این فناوریها توسط دانشجویان دارد ،بنابراین ،با
تشکیل دورهها ،کارگاهها و کالسهای آموزشی ،زمینة الزم برای ایجاد مهارتهایی در زمینة

ICT

فراهم شود تا توانایی دانشجویان برای استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در
موقعیتهای شغلی آتی افزایش یابد .همچنین ،ارتقای دانش و مهارت استادان و ترغیب آنان به
استفاده از امکانات مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی  -یاددگیری و ترغیب
دانشجویان به استفاده از این ابزار توجیه میشود.
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