
 

* Corresponding author: Davoud Azhdari, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, 
University of Tabriz, Tabriz, Iran. E-mail:powerelectric.86@gmail.com 

Journal of Education Strategies in 

Medical Sciences 

No 50, Volume 11, Issue 04 

 

Received: 07 May 2018 

Accepted: 07 Jul 2018 

Keywords: 

Educational Media 

Educational Software 

Visual-audio Media 

Educational Multimedia 

Educational Technology 

© 2018 Baqiatallah 
University of Medical 
Sciences 

Abstract 

Introduction: Today, the media provide the possibility of communication between students 

and teachers, content and teachers and students with their peers. Therefore, the purpose of 

this study is to identify the factors affecting the use of visual-auditory media and educational 

software by primary teachers of Tabriz city. 

Methods: The research method is descriptive survey. The statistical population of this study 

includes all Tabriz elementary school teachers in the academic year of 2017-2018. The 

sample size from among 4025 elementary teachers of Tabriz city, according to Morgan table, 

was 351. The sample was selected by cluster random sampling method. Data gathering tool 

was a researcher made questionnaire whose validity was confirmed by experts and reliability 

of Cronbach's alpha was 0.738. Data were analyzed by SPSS software and descriptive and 

inferential statistical methods including exploratory factor analysis were used to identify and 

Friedman method was used to prioritize factors. 

Results: The use of audiovisual media by primary teachers is roughly modest, 3 to 5 hours a 

week, and the use of software by primary teachers is less than moderate. 8 factors affecting 

the use of visual-auditory media and educational software were identified by primary teachers 

as follows: 1- Supporting school management 2- Content of audiovisual media and 

educational software 3- Individual characteristics of teachers 4- School equipment 5- 

Seniority of teachers. 6- Skills for teachers. 7- Technical support. 8- Organizational and 

administrative factors. 

Conclusions: Educational planners should make strategic decisions on the basis of identified 

factors and prioritizing them in order to make the most of the teachers use the media and 

educational software. 
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مقدمه

 57حواس مختلف در یادگیری انسان نقش مساوی و یکسان ندارند، 

درصد از طریق حس شنوایی،  44درصد یادگیری از طریق حس بینایی، 

درصد  4 واز طریق حس بویایی  درصد 4یق حس المسه، درصد از طر 1

با کاربرد  هارسانه. امروزه [4]ردیگیماز طریق حس چشایی صورت 

در  .کنندیمختلف، در تسهیل یادگیری نقش بسزایی ایفا حواس م

از دو حس بینایی وشنوایی برای انتقال  شنیداری –دیداری  یهارسانه

شنیداری  -دیداری یهارسانه و به دو بخش شودیمپیامها استفاده 

شنیداری،  یدیس شنیداری، مجموعه عکس یدیس)کتاب و  ساکن

طق( و متحرک )فیلم متحرک و مجوعه اسالیدیافیلم استریپ نا

ر، تلویزیونی، تلویزیون ویدئو و ویدئو پروژکتو یهابرنامهپروژکتور فیلم، 

. نرم افزار یا چند شودیمو دیتا پروژکتور، ویژوآالیزر( تقسیم  انهیرا

که در رایانه  ییهابرنامهعبارت است از مجموعه اطالعات و  یارسانه

انواع مختلف  [2] کنندیمجهت اجرای دستورات کاربر عمل 

انیمیشن وانواع ، هاکیگرافشامل متن، صوت،  یاچندرسانه

. اگرچه از نظر استرو، جنتایل و مولینز [4] باشدیم هایسازهیشب

دکان موجب افزایش خشونت و آموزشی در کو یهارسانهاستفاده از 

را در  یاچندرسانهاما مایر مزایای آموزش با  [1] شودیمپرخاشگری 

یادگیری حالتی فعال دارد و از -4.داندیممحورهای ذیل قابل تبیین 

، چرا که ماشین نیاز به دست کندیمجلوگیری  آموزاندانشچرت زدن 

هر اقدام خالف -.2 کندیمکاریهایی دارد که حداقلی از توجه را طلب 

، و در مقابل شودیمشاگرد در طول یک تمرین فوراً یادآوری و اصالح 

 دانندیممحصلین  -4 داختپربه مجادله و یا مغلطه  توانینمخطاها 

که ممکن است اشتباه بکنند، بی آنکه مورد تحقیر و یا سرزنش قرار 

بر حسب توانایی و قدرت یادگیری خود،  تواندیمهر محصل -1بگیرند.

است که جذابیت آن از کالسهایی  یاگونهنحوه آموزش به -7کار کند.

، یاندرسانهچتجسمات -1بیشتر است. شوندیمکه به شکل سنتی اداره 

طبق بررسی . از سویی [7] کندیممفاهیم ذهنی و انتزاعی را قابل فهم 

 %59مرکز تحقیقاتی پیو در باره اینترنت و فرایند زندگی در آمریکا، 

درصد از نوجوانان  94 باًیتقرنوجوانان در ایاالت متحده تلفن همراه و 

 7/5سال سن  49و  9افراد بین  و [1] یک کامپیوتر در خانه دارند

 45/92/4495 تاریخ دریافت:

 41/91/4495 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یآموزش یهارسانه

 یافزار آموزشنرم

 یداریشن -یدارید یهارسانه

 یآموزش یهایاچندرسانه

 یآموزش یتکنولوژ

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
را فراهم  انشانیآموزان با همتاآموزان و معلمان، محتوا و معلمان و دانشها امکان ارتباط دانشامروزه رسانه :مقدمه

 یآموزش یافزارهاو نرم یدارشنی – یدارید یهاعوامل مؤثر بر استفاده از رسانه ییلذا هدف پژوهش حاضر، شناسا کنندیم

 است. زیشهرستان تبر ییتوسط معلمان ابتدا

در  زیتبر ییمعلمان دوره ابتدا هیپژوهش شامل کل نیا یبوده و جامعه آمار یشیمایپ یفیروش پژوهش، توص :کار روش

بر اساس جدول مورگان  ز،یشهرستان تبر یینفر معلم ابتدا 1927 نیحجم نمونه از ب باشد،یم 4491-95 یلیسال تحص

زار . ابدیانتخاب گرد یابه صورت خوشه یابقهط یتصادف یرینمونه گ وهیشد. نمونه مورد نظر به ش نیینفر تع 474

باخ کرون یبا آلفا ییایاشده و پ دییآن توسط متخصصان تأ ییاطالعات پرسشنامه محقق ساخته است که روا یگردآور

شامل  یو استنباط یفیتوص یآمار یهاشده و از روش لیو تحل هیتجز SPSSنرم افزار  قیها از طر. دادهباشدیم 549/9

 .دیعوامل استفاده گرد یتبندیاولو یبرا دمنیعوامل و روش فر ییشناسا یبرا یاکتشاف یعامل لیتحل

تا  4 یعنیدر حد متوسط  باًیتقر ییتوسط معلمان ابتدا یآموزش یداریشن-یدارید یهااستفاده از رسانه زانیم :هایافته

عامل مؤثر  9کمتر از متوسط است.  ییتوسط معلمان ابتدا یآموزش یافزارهااستفاده از نرم زانیساعت در هفته بوده و م 7

  بیشدند که به ترت ییشناسا ییتوسط معلمان ابتدا یآموزش یافزارهاو نرم  یدارشنی – یدارید یهابر استفاده از رسانه

معلمان  یفرد یهایژگیو -4 یآموزش یو نرم افزارها یداریشن -یدارید یهارسانه یمحتوا -2مدرسه  تیریمد تیحما -4

و  یسازمان املعو -9 یفن تیحما -5مهارت معلمان در استفاده  -1معلمان  ادیسن ز -7مدرسه  زاتیامکانات و تجه -1

 .باشندیم یدارا

بر  ،یآموزش یافزارهاها و نرممعلمان از رسانه شتریجهت استفاده هرچه ب دیآموزش و پرورش با زانیربرنامه :گیرینتیجه

 .ندیرا اتخاذ نما نهیزم نیدر ا یراهبرد ماتیانجام شده تصم یتبندیشده و اولو ییاساس عوامل شناسا

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.04         مقاله پژوهشی

توسط معلمان  یآموزش یو نرم افزارها یدارشنی – یدارید یهاعوامل مؤثر بر استفاده از رسانه

 زیشهرستان تبر ییابتدا

 ،*4 ی، داود اژدر4 یمحمود روزی، ف4 بیاد وسفی
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در کشورما  [5] دارندسر و کار  یافهیوظچند  یهارسانهساعت در روز با 

جدید بخش  یهارسانه. بنابراین [9] داردنیز وضعیت مشابهی وجود 

و تالش معلمان  [9]فراگیری از زندگی کودکان را تشکیل داده است 

آموزشی دوره  یهارسانهو  هاروشاز  یریگبهرهبرای آموزش آنان با 

به همراه نخواهد داشت. معلمان باید دانش و  یاثمرهگذشته، چندان 

متنوع و ابزارهای الزم برای استفاده  یهارسانهاز  مؤثرمهارت استفاده 

نوین  یهارسانه و یآورفندرباره  و [49] باشنددر آموزش را داشته 

 برخوردکنندبا آن آموزشی، هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت 

ما بین معلمان و  یارسانه. در غیر این صورت شکاف سواد [44]

زیادی برای نظام آموزش و پرورش کشور و  یهاچالش آموزاندانش

 نوین درسی را خواهد داشت. یهابرنامهاجرای 

نوین  یهارسانه(، مشکالت و موانع به کارگیری 4491) زادهیقاسم

سخت افزار و  -2برنامه ریزی و محتوا  -4 بیترتآموزشی را به 

مدیریت -7ائل مالی مس -1نیروی متخصص و آموزش  -4 ها زیرساخت

-9باورهای سنتی -5زمان و تراکم دانش آموزی  -1و اضطراب فناوری 

( نشان داد، میزان استفاده 4491. کاوه )[42] کندیمانگیزه معرفی 

های جدید در حد جز رسانهزشی بههای آمومعلمان از انواع رسانه

های ترین موانع استفاده از رسانهمتوسط یا بیش از متوسط است و مهم

ها، محدودیت ساعت درسی، آموزشی توسط معلمان را کمبود رسانه

کمبود متصدی تکنولوژی آموزشی، دسترسی دشوار به رسانه و آشنا 

و  یاللهفرج. [44] نمودنبودن به نحوه استفاده از رسانه معرفی 

 ارتباطات و اطالعات یآورفن از گیری بهره ( موانع4492همکارانش )
 زیرساخت عامل ضعف شش شامل را تدریس و یادگیری فرآیند در

پشتیبانی معلمان،  خدمات ضعفمدیریتی،  زیرساخت فیزیکی، ضعف

 در تدریس برای معلمان تربیت معلمان، عدم شناختی آمادگی عدم
 آمادگی و آورانه فن درسی ریزی تدریس، عدم برنامه نوین الگوی

( 4494) همکارانش. ماستری فراهانی و [41] دانندیم معلمان، فرهنگی

موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را از نظر  نیترمهمنیز 

. وون هار و [47] نمودندآموزشی بیان  مسائلمعلمان، موانع مرتبط با 

 در ادغام فناوری مؤثر( به بررسی ارتباط بین پنج عامل 2941همکاران )

 شدهفواید ادراک با کالس درس که عبارتند از پشتیبانی مدیر، 

 کنندیمتلفیق  معلمان تکنولوژی را در تدریس )زمانیکه

هستند(، پیشرفت تخصصی  تریتعاملو  ترخالقتر، فعال آموزاندانش

)مقدار پولی که به معلمان به خاطر استفاده  مناسبتکنولوژی، بودجه 

 هامستیسو مقدار پولی که برای بروز کردن  شودیماز تکنولوژی داده 

)اطمینان معلمان از این  شده(، خود کارایی درک شودیمو تجهیزات 

الزم برای استفاده از رایانه را دارند و تکنولوژی مناسب  یهامهارتکه 

همچنین  هاآنرا بر حسب محتوا انتخاب خواهند کرد.( پرداختند. 

ه از استفاد یهاتیمزنتیجه گرفتند که باید به معلمان کمک شود تا 

ژی آموزشی را در تدریس باور داشته باشند. عالوه بر این تکنولو

 یهاالسکبر استفاده از تکنولوژی در  ماًیمستقتخصیص بودجه مناسب 

با  2941. کافولیو و همکارانش در سال [41] گذاردیم ریتأثدرسی 

، عوامل شخصی، عوامل رسمی یاحرفهمقاله عوامل توسعه  41بررسی 

. اگبو عوامل مربوط به [45]و سازمانی و عوامل فنی را معرفی نمودند 

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را شامل سطح دسترسی و هزینه 

، نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به استفاده از ICTتجهیزات 

. [49] داندیمکامپیوتر و حمایت والدین و جامعه از این موضوع 

 یهاکالسدر  هاانهیرادادند که میزان استفاده از فردریش و هرون نشان 

است. این  ینیبشیپقابل  یانهیزممحور از طریق عوامل  آموزدانش

عبارتند از نوع مدرسه، وجود برنامه فاوا در مدرسه، و  یانهیزمعوامل 

دفعات  و نیز ییگراسازندهخصوصیات فردی معلم درباره اعتقاد به تفکر 

 .[49] درسرایانه در کالس  تکرار استفاده از

 امکانات نظام آموزشی،برای باال بردن کیفیت آموزش و صرفه جویی در 

و نرم افزارهای مناسب با هر پایه و موضوع درسی  هارسانهالزم است تا 

بکار گرفته شوند. اما میزان استفاده از آنها با توجه به نیازهای 

. انجام پژوهش در زمینه [41, 44] استنسل جدید ناکافی  آموزاندانش

بر استفاده یا عدم استفاده معلمان )به  رگذاریتاثشناسایی دقیق عوامل 

و نرم افزارهای  هارسانهن نظام آموزشی( از عنوان اصلیترین مجریا

استفاده  یراهبردها تواندیمآموزشی و اولویتبندی اهمیت این عوامل 

را در مدارس توسعه دهد و مبنایی برای برنامه ریزی در این  هارسانهاز 

با توجه به موارد مذکور، هدف پژوهش حاضر شناسایی  .زمینه باشد

 یافزارهانرمدیداری شنیداری و  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرعوامل 

آموزشی توسط معلمان دوره ابتدایی در فرایند یاددهای یادگیری 

 .شودیمزیر با توجه به هدف پژوهش مطرح  سؤاالت. باشدیم

شنیداری توسط  –دیداری  یهارسانهاول: میزان استفاده از  سؤال

 معلمان ابتدایی چگونه است؟
دوم: میزان استفاده از نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان  سؤال

 ابتدایی چگونه است؟
شنیداری و  –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرسوم: عوامل  سؤال

 نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی کدامند؟
 –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرچهارم: ترتیب عوامل  سؤال

 و نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی چگونه است؟شنیداری 

 روش کار

. از آنجا که هدف تحقیق حاضر باشدیماین پژوهش با هدف کاربردی 

آموزشی است  یافزارهاو نرم  هارسانهبر استفاده از  مؤثرشناخت عوامل 

مورد نظر از طریق پرسشنامه توزیع شده در جامعه آماری  یهادادهو 

 منظور . بهباشدیمده است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی بدست آم
 علمی منابع و پژوهشی بررسی پیشینه و مطالعه از پس پژوهش، اجرای

مصاحبه  به)پرسشنامه(،  اطالعات گردآوری ابزار برای تدوین مرتبط،

 برنامه و تکنولوژی آموزشی یهارشته اساتید و متخصصان از تعدادی با
 نظر کسب و دقیق یهایبررساز  پس شده وپرداخته  درسی ریزی

 پژوهش پرسشنامه تدوین و تهیه در این مصاحبه نتایج از متخصصان،
و  حذف اصالح، پرسشنامه، آزمایشی اجرای از استفاده شده است. پس

گرفت. جامعه آماری در این تحقیق عبارت  انجام ها گویه از برخی اضافه

-95است از کلیه معلمان ابتدایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 

 .باشدیم نفر 1927تعدادشان  که 4491

نفر معلمان  1927حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، از میان 

انتخاب  یاخوشهتصادفی  یریگنمونهبه روش  نفر 474ابتدایی تعداد 

ناحیه تبریز چند مدرسه و از هر مدرسه  7است. به طوری که از هر  شده

نفر تکمیل  474معلمان به صورت تصادفی برای نمونه انتخاب شدند و 

 هاپرسشنامهبازگشت  عدم از ناشی افت مسئله به توجه با گردید. البته
 آماری وتحلیل تجزیه ،هاپرسشنامهاز  تعدادی بودن ناقص وهمچنین
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 انجام آماری نمونه از نفر 425 از آمده دست به یهارسشنامهپ اساس بر
 .گرفت

اطالعات مورد نیاز پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق  یآورجمعبرای 

 سؤاالتساخته استفاده شده که این پرسشنامه بر اساس اهداف و 

 از پس طراحی پرسشنامه، منظور پژوهش طراحی گردیده است. به
 مصاحبه با به مرتبط، علمی منابع و پژوهشی بررسی پیشینه و مطالعه
 برنامه و تکنولوژی آموزشی یهارشته اساتید و متخصصان از تعدادی

 نظر کسب و دقیق یهایبررساز  پرداخته و پس درسی ریزی
 پژوهش پرسشنامه تدوین و تهیه در این مصاحبه نتایج از متخصصان،

 استفاده شده است.

دهندگان  شناختی پاسخ جمعیت اطالعات شامل اول پرسشنامه بخش

 و تحصیلی( رشته و سابقه خدمت تحصیالت، سطح جنسیت، )شامل
 آشنایی نحوه بر مبنی پژوهش اول با سؤال مرتبط های گویه نیز

در  آموزشی است. یهارسانه انواع از یک هر با دوره ابتدایی معلمان

 بر مبنی پژوهشاول  سؤال با مرتبط های گویه پرسشنامه دوم بخش
 دیداری شنیداری یهارسانهاز  ابتدایی دوره معلمان استفاده میزان

 سوم داده شده است. بخش قرار یادگیری یاددهی فرایند در آموزشی
 بر مبنی پژوهش دوم با سؤال مرتبط های گویه شامل نیز پرسشنامه

 فرایند در آموزشی یافزارهانرماز  ابتدایی دوره معلمان استفاده میزان
مربوط  یهاهیگواست. بخش چهارم پرسشنامه شامل  یادگیری یاددهی

 یافزارهانرمو  هارسانهبر استفاده معلمان ابتدایی از  مؤثربه عوامل 

 .باشدیمآموزشی 

 یهایژگیو. باشندیم یادرجهدر قالب طیف لیکرت پنج  سؤاالت

 مربوط به ابزار گرد آوری اطالعات به شرح ذیل است.

شنیداری -دیداری یهارسانهای بررسی متغیر، میزان استفاده از بر

آموزشی توسط معلمان ابتدایی از پنج گویه که در قالب طیف لیکرت 

و خیلی زیاد( طراحی  ادیز، متوسط، کم)خیلی کم،  یادرجهپنج 

نیز از کمترین  یگذارنمره، استفاده شده است. چگونگی انددهیگرد

)خیلی زیاد(  7( تا بیشترین دامنه یعنی )خیلی کم4دامنه یعنی 

و واضح کردن منظور از میزان  یسازبرای کمی  نیهمچن. باشدیم

استفاده برای اجزای طیف لیکرت معانی را بدین صورت تعریف شده 

است. خیلی کم به معنی استفاده کمتر از دو ساعت در هفته و کم به 

معنی استفاده دو تا سه ساعت در هفته و متوسط به معنی استفاده سه 

 تا شش ساعت درتا پنج ساعت در هفته و زیاد به معنی استفاده پنج 

هفته و خیلی زیاد به معنی استفاده بیشتر از شش ساعت در هفته از 

 شنیداری در تدریس معلمان ابتدایی است.-دیداری یهارسانه

 استفاده محتوایی روایی روش از سؤاالت پرسشنامه روایی تعیین برای
و  اساتید از نفر چهار اختیار در پرسشنامه بدین منظور، شده است.

 قرار درسی ریزی و برنامه آموزشی تکنولوژی یهارشته نظران صاحب
 مذکور پرسشنامه آنان، یشنهادهایپ نظرات و دریافت از پس و گرفت

 محتوایی به روایی ازلحاظ درنهایت و گرفت قرار و اصالح موردبازنگری
 آلفای روش از سؤاالت پرسشنامه پایایی تعیین جهت رسید. آنان تأیید

 ابزار اندازه تدوین از پس که ترتیب بدین شده است. استفادهکرونباخ 
گرفته و  قرار از معلمان نفر 49 اریاخت در مذکور پرسشنامه گیری،

 ضریب. محاسبه شده است 549/9برای پرسشنامه مقدار  آلفا ضریب
 قابل پایایی از پرسشنامه که باشدیم آن از حاکی آمده دست به آلفای
 .باشدیم برخوردار قبولی

شنیداری و نرم  –دیداری  یهارسانهبرای بررسی میزان استفاده از 

و برای  یانمونه تک tافزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی از روش 

شنیداری و  –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرشناسایی عوامل 

نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی، از روش تحلیل عاملی 

شافی استفاده شده است، بدین منظور ابتدا برای مشخص نمودن اکت

 اولکین -مایر -برای تحلیل عاملی از آزمون کیزر هادادهمناسب بودن 

(KMO و آزمون بارتلت استفاده شده است. در صورتی که مقدار )

برای روش تحلیل  هادادهباشد،  5/9باالتر از  KMOضریب آزمون 

با  هاعاملاین پژوهش استخراج  در [29] بودعاملی مناسب خواهد 

، بعد از چرخش 7/9فرض واقع شدن متغیرهای با بار عاملی بزرگتر از 

به روش واریماکس انجام شده است. در ادامه برای تعیین ترتیب  هاعامل

شنیداری و  –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثراثرگذاری عوامل 

نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی از روش فریدمن استفاده 

 شده است.

 یافته ها

اطالعات جمعیت شناسی حاکی از آن بوده است که متوسط سن 

سال  7/22سال و متوسط سابقه آنان  17معلمان پاسخگو 

. باشدیمدرصد مرد  4/22از معلمان پاسخگو زن و  درصد 5/55.باشدیم

درصد  1/42درصد معلمان پاسخگو لیسانس،  1/74 التیتحصسطح 

درصد کارشناسی ارشد و باالتر است. رشته  2/41دیپلم و فوق دیپلم و 

 4/49درصد( بوده و  59) یتیتربتحصیلی اکثر معلمان پاسخگو علوم 

درصد ریاضی، تجربی و فنی  5/49علوم انسانی و  یهارشتهدرصد سایر 

 .باشندیم

دیداری شنیداری توسط معلمان  یهارسانهتفاده از اس زانیماول:  سؤال

مشخص است، میانگین  4جدول ابتدایی چگونه است؟ همانگونه که در 

( و میزان خطا 4) ینظر( کمی کمتر از میانگین 9/2) شدهمحاسبه 

نتبجه گرفت که میزان استفاده  توانیم(، 999/9) است 97/9کمتر از 

شنیداری توسط معلمان ابتدایی نزدیک متوسط -دیداری یهارسانهاز 

 .باشدیم

شنیداری توسط معلمان -دیداری یهارسانهبنابراین میزان استفاده از 

ساعت در هفته(  7تا  4نزدیک متوسط ) یداریمعنابتدایی به طور 

است. همچنین بیشترین استفاده از ویدئوپروژوکتور و کمترین استفاده 

 به اسالید ناطق است. مربوط
 

 ی آموزشی در تدریسافزارهانرمشنیداری و -ی دیداریهارسانهی برای بررسی میزان استفاده از انمونهنتایج آزمون تی تک : 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نظری میانگین تجربی یداریمعن سطح درجه آزادی t متغیر

 957/9 4 9/2 999/9 421 -74/4 شنیداری-دیداری یهارسانهمیزان استفاده از 

 45/4 4 12/2 999/9 421 -51/7 آموزشی یافزارهانرممیزان استفاده از 
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آموزشی توسط معلمان ابتدایی  یافزارهانرمدوم: میزان استفاده از  سؤال

 چگونه است؟

( کمتر از 12/2) شده، با توجه به آنکه میانگین محاسبه 4جدول طبق 

 توانیم(، 999/9) است 97/9( و میزان خطا کمتر از 4) ینظرمیانگین 

آموزشی توسط معلمان  یافزارهانرمنتیجه گرفت که میزان استفاده از 

پژوهش  لسؤادر پاسخ به این  نیبنابرا. باشدیمابتدایی کمتر از متوسط 

ی آموزش یافزارهانرمباید گفت: میزان استفاده از  هاافتهیبا توجه به 

ساعت  7تا  4کمتر ازمتوسط ) یداریمعنتوسط معلمان ابتدایی به طور 

 در هفته( است.

شنیداری و  –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرسوم: عوامل  سؤال

 وسط معلمان ابتدایی کدامند؟نرم افزارهای آموزشی ت

که  دهدیم( نشان 99/9) KMOمقدار ضریب محاسبه شده 

برای تحلیل عاملی مناسب است.  هادادههمبستگی موجود در بین 

و  باشدیم( معنی دار 5942همچنین مقدار کای دو آزمون بارتلت )

 از روش تحلیل عاملی استفاده نمود. توانیم
 ، مقدار ویژه، درصد واریانس، درصد واریانس تجمعیهاعامل :2جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل

1 24/9 47/21 4/21 

2 42/1 42/42 2/41 

3 91/2 14/9 9/11 

4 49/2 14/1 42/74 

5 91/4 52/7 91/71 

6 54/4 97/7 9/14 

7 11/4 29/1 2/11 

8 44/4 97/4 91/59 

عامل بوده است که طبق  9متغیر به  41نتیجه تحلیل عاملی، تقلیل 

عامل با  9و این  پوشاندیمصد واریانس را  در 91/59 جمعاً 2جدول 

 .اندشدهشناسایی  4لحاظ مقدار ویژه بزرگتر از 

شناسایی شده بعد از چرخش واریماکس، با توجه به  یهاعاملدر ادامه 

متغیرهای بارگذاری شده در عوامل، نامگذاری شده و همراه متغیرها در 

 آمده است. 4جدول 
 

 عوامل و متغیرهای بارگذاری شده در آنها: 3جدول 

 متغیرها عامل

 یهارسانه عامل اول: محتوای

شنیداری و نرم افزارهای  -دیداری

 آموزشی

، لذت بخش و هارسانهجلب توجه و افزایش عالقه دانش آموزان، جذاب و گیرا بودن محتوا، ساده سازی مفهوم درس توسط نرم افزارها و 

، زانآمودانشسرگرم کننده بودن محتوا، محتوای درسی و نوع درس، معتبر بودن محتوا، به روز بودن محتوای، سازگار بودن محتوا با عالئق 

 استفاده استفاده، راحتی بخشی اثر

 عامل دوم: عوامل سازمانی و اداری
ضمن خدمت، وجود برنامه توسعه، وجود وقت کافی نسبت به حجم کتاب، وجود تکنولوژیست آموزشی در مدرسه، تشویق  یهادورهوجود 

 از سوی اداره و پاداش، درج شدن امتیاز

 فردی یهایژگیوعامل سوم: 
شخصی، زمان کافی معلمان برای مطالعه و میزان عالقه معلمان، میزان انگیزه شخصی معلمان، اعتقاد یا نگرش بر مفید بودن استفاده، تعهد 

 یادگیری
مهارت در  یهایژگیوعامل چهارم: 

 استفاده تکنولوژی
 سطح تحصیالت معلمان، رشته تحصیلی معلمان، وجود فرصت بر ای یادگیری مستمر، میزان مهارت و توانایی معلمان

 اجتماعی و تبادل اطالعات فنی یهاشبکهپیشرفته و به روز، مشاوره و حمایت فنی، استفاده از  یهایتکنولوژاستفاده از  عامل پنجم: حمایت فنی
 سن زیاد معلمان، سابقه زیاد خدمت معلمان عامل ششم: سن زیاد معلمان

 عامل هفتم: امکانات و تجهیزات
و نرم  هالمیف)وجود  مناسب)همچون رایانه به تعداد کافی و ویدئو پروژوکتور(، وجود امکانات نرم افزاری  مناسبامکانات سخت افزاری 

 مناسب( یافزارها

 و دانش آموزان( همکاران)والدین،  گرانیدنتظار ا در تدریس، هارسانهو  افزارهاحمایت مدیر مدرسه بر استفاده از نرم  عامل هشتم: حمایت مدیریت مدرسه

 یهارسانهبر استفاده از  مؤثرچهارم: ترتیب اثرگذاری عوامل  سؤال

شنیداری و نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی  –دیداری 

 چگونه است؟

 عوامل حاصل یبندرتبهاز روش فریدمن برای  سؤالبرای پاسخ به این 

و میزان  129از تحلیل عاملی استفاده شد. در این آزمون مقدار کای دو 

 نتیجه آزمون فریدمن است. یداریمعنو حاکی از  باشدیم 999/9خطا 

که موثرترین عامل در استفاده  شودیممشخص  1جدول  یهاافتهیاز 

افزارهای آموزشی عامل حمایت شنیداری و نرم  -دیداری یهارسانهاز 

عوامل  مؤثرو کمترین عامل  4/1مدیریت مدرسه با رتبه میانگین 

 است. 29/4سازمانی و اداری با رتبه میانگین 

 بحث

تحقیق حاضر حاکی از آن است که معلمان ابتدایی از تمامی  یهاافتهی

مجموعه عکس و نوار صوتی، اسالید به همراه توضیح معلم  یهامولفه

و  انددهکرآموزشی و ویدئوپروژوکتور استفاده  یهالمیفا اسالید ناطق، ی

شنیداری توسط معلمان ابتدایی -دیداری یهارسانهمیزان استفاده از 

)به مقدار جزئی کمتر از  استساعت در هفته(  7 تا 4) متوسطنزدیک 

( 4491) کاوه(. نتیجه بدست آمده با نتیجه 9/2( با میانگین 4) متوسط

( همخوانی 4494) یهاشم( و 4494( و خدامرادی )4491) زادیقاسمو 

( که 4494) یمیابراهاما با نتایج حاصل از پژوهش  [44, 42]دارد، 

شنیداری بسیار  -دیداری خصوصاً هارسانهان از میزان استفاده معلم
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. همچنین با نتایج اسکافی [44] نداردهمخوانی  کندیممحدود ارزیابی 

 نوین روشهای مجموع از استفاده میزان میانگین ( که4494) سیق و
 ندارد، نیز همخوانی کندیمتوصیف  معلمین را بسیار کم بین در تدریس

 این یهاافتهی. در خصوص استفاده از نرم افزارهای آموزشی، طبق [24]

 یدیاندروو  یاانهیرا یافزارهانرم مؤلفهپژوهش معلمان ابتدایی از هر دو 

ساعت در هفته(  7 تا 4) متوسط، و میزان آن کمتر از اندکردهاستفاده 

 زادیقاسم. که با نتایج باشدیمساعت در هفته  4تا  2و بیشتر از 

 همکاران( و شهباز و 4491) کاوه( همخوانی دارد. ولی با نتایج 4491)

( به 4491) همکاران. شهباز و [22, 44, 42] ندارد( همخوانی 4491)

ساعت از رایانه استفاده  4تا  9این نتیجه رسیدند که اکثر معلمان 

ساعت در هفته با توجه به مجهز بودن  7تا  4. میزان استفاده کنندیم

تور، ویدئو پروژک درسی مدارس ابتدایی تبریز به رایانه و یهاکالساکثر 

یادگیرندگان و  یهاخواستهقابل قبول باشد و پاسخگوی  تواندینم

 هاانهیرامحتوای دروس باشد. با وجود تجهیز مدارس، باز هم تعداد 

، چرا که برای هردو تا چهار باشدیمبسیار کم  آموزاندانشنسبت به 

 افزارهانرماستفاده از  و [24]حداقل یک رایانه مورد نیاز است  آموزدانش

 دتوانینمو  ردیگیمنه در کالس حالت سینمایی به خود با یک رایا

 درگیر کند. یاچندرسانهرا در یادگیری  آموزاندانش

 

 

 شنیداری و نرم افزارهای آموزشی -ی دیداریهارسانهبر استفاده از  مؤثرنتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل  :4جدول 
 رتبه میانگین عامل ردیف

 49/1 حمایت مدیریت مدرسه 1

 5/7 شنیداری و نرم افزارهای آموزشی -دیداری یهارسانهمحتوای  2

 97/7 فردی یهایژگیو 3

 11/1 امکانات و تجهیزات 4

 42/1 سن زیاد معلمان 5

 19/4 مهارت در استفاده یهایژگیو 6

 14/4 حمایت فنی 7

 29/4 عوامل سازمانی و اداری 8

 –دیداری  یهارسانهبر استفاده از  مؤثرعامل  9تحقیق  یهاافتهیطبق 
شنیداری و نرم افزارهای آموزشی توسط معلمان ابتدایی با استفاده از 

تند که به ترتیب اولویت عبار اندشدهتحلیل عاملی اکتشافی شناسایی 

 -دیداری یهارسانهمحتوای  -2حمایت مدیریت مدرسه  -4از: 

امکانات و  -1فردی  یهایژگیو -4شنیداری و نرم افزارهای آموزشی 

حمایت  -5مهارت معلمان در استفاده  -1سن زیاد معلمان  -7تجهیزات 

 زادیقاسم(، 4491) کاوه یهاافتهیعوامل سازمانی و اداری. با  -9فنی 

(، ماستری فراهانی و 4492و همکاران ) یاللهفرج(، 4492) همکارانو 

 ماهزاده و (، آتشک4499) همکاران(، عنایتی و 4494) همکاران
(، 2941(، وون هار و همکاران )4499) (، ستاری و جعفرنژاد4499)

( 2944( و و فردریش و هرون )2947(، اگبو )2941) همکارانکافولیو و 

اما با برخی  [25-21, 49-42] دارد( همخوانی 2991توپرکسکی )

 خدمت،، ( مبنی بر اینکه سنوات4494) سیق اسکافی و یهاافتهی
 برمیزان تاثیری پیشرفت، انگیزه از و برخورداری تحصیل به نگرش
 نداردندارند، همخوانی  معلمین توسط تدریس نوین روشهای کاربرد

 زادیقاسمانجام گرفته در این پژوهش با رتبه بندی  یبندرتبه. [24]

( 4499) ماهزاده و ( و آتشک4492و همکارانش ) یاللهفرج( و 4491)

( که محتوای آموزش الکترونیک را را دارای بیشترین 4491) یسجودو 

( 2991) یتوپرکسکو  داندیمدر نظام یادگیری الکترونیک  ریتأث

بودجه  نیتأمدر . خالقیت مدیر [29, 25, 27, 41, 42] نداردهمخوانی 

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و محتوای  نیتأممورد نیاز برای 

ی آموزش یهارسانهآموزشی دیجیتالی و تشویق معلمان به استفاده از 

. شودیمآموزشی  یهایاچندرسانهموجب استفاده هر چه بیشتر آنان از 

الس آموزشی موجب هدر رفتن وقت ک یهایاچندرسانهمحتوی ضعیف 

 یهایژگیو. دهدیمرا برای یادگیری کاهش  آموزاندانششده و اشتیاق 

فردی معلمان همچون میزان عالقه، انگیزه، نگرش و تعهد شخصی 

فردی آنان بوده و زمینه روانشناختی دارد.  یهاتفاوتمعلمان ناشی از 

آموزشی در عالقه و  یهارسانههمچنین توانایی معلمان در استفاده از 

توانایی و انگیزه کمتری  معموالًباشد. معلمان مسن  مؤثریزه آنان انگ

فیزیکی  زیرساخت . ضعفدهندیمسنتی را ترجیح  یهاروشدارندو 

 مشکالت ناکافی، یجانب یهادستگاه کامپیوتر، ناکافی تعداد [41]
 [21]فضای فیزیکی  کمبود [27] یمخابرات ارتباطات ضعف و یافزارنرم

 .باشدیمو نرم افزارهای آموزشی  هارسانهمانع استفاده از  زین

 شودیمپژوهش حاضر و به ترتیب اهمیت، پیشنهاد  یهاافتهیبر اساس 

در تعیین مدیران یکی از مهمتریم معیارها استفاده از تکنولوژی  -4

خصوص  مدیران در برای حضوری یهادوره آموزشی باشد و با برگزاری

برنامه ریزی آنان  ، توان[21] یآموزش تکنولوژی مدیریت دانش و ارتقاء

برای تولید محتوای بروز و  یگذارهیسرما-2زمینه افزایش یابد.  این در

آموزشی و مشارکت  یافزارهانرمدیداری شنیداری و  یهارسانهکامل 

استخدام معلمان با انگیزه و توانا  -4خود معلمان برای تولید محتوا 

تخصیص بودجه کافی برای -1آموزشی  یهارسانهجهت استفاده از 

ضمن خدمت با کیفیت با اهداف  یهادورهبرگزاری  -7تجهیز مدارس 

ت آموزشی به حضور تکنولوژیس -1افزایش توانایی و انگیزه معلمان 

اجتماعی دیجیتالی  یهاشبکهدر مدرسه و استفاده از  وقتتمامصورت 

و نرم  هالمیف یگذاراشتراکجهت تبادل اطالعات میان معلمان و 

تشویق و پاداش از سوی اداره آموزش و پرورش  -5افزارهای آموزشی 

ه دآموزشی در نظر گرفته شود و امتیاز استفا یهارسانهجهت استفاده از 

 در فرم ارزشیابی درج گردد.

 یریگجهینت

آموزشی  یافزارهانرمدیداری شنیداری و  یهارسانهمیزان استفاده از 

 یجهاناست متناسب با معیارهای  نتوانستهدر مدارس هنوز 

امروز انجام گیرد.  آموزاندانش یهاییتوانابا تدریس( و  یسازکپارچهی)
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یص قرار گرفته و با تخص رندگانیگمیتصملذا این مساله باید مورد توجه 

بودجه مناسب، بر اساس اولویت تعیین شده در این پژوهش تصمیمات 

 راهبردی اتخاذ گردد.

 سپاسگزاری

از کلیه مدیران مدارس و معلمان ابتدایی شهرستان تبریز که در زمینه 

، تقدیر و تشکر اندنمودهاین پژوهش همکاری  یهاپرسشنامهتکمیل 

 .شودیم

 اخالقی هیدییأت

و پرورش نواحی  آموزش مسئولین هماهنگی با پژوهش این پرسشنامه

 هاپرسشنامه گردیده است. این اجرا و توزیع پنجگانه شهرستان تبریز
 نبوده است. میان در اجباری هیچ آن تکمیل در و بوده نام بدون

 منافع تعارض

 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 مالی منابع

 مصرف و تهیه پژوهش محققین توسط تماماًپژوهش  این مالی منبع
 .است شده
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