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  87هچکید

هدف این پژوهش مقایسه بین آموزش به کمک فناوري اطالعات و آموزش 

 ی است.بدن تیتربآموزان به شیوه سنتی بر یادگیري زبان انگلیسی دانش

آموزان متوسطۀ اي و جامعه آماري را دانشمقایسه-تحقیق از نوع علی روش

جامعۀ آماري شوند. از شامل می 876ی شهرستان آمل با حجم بدنتیتربرشته 

گروه آزمایش و گروه گواه به روش  عنوانبهآموزان نفر از دانش 40تعداد 

در ابتداي آزمایش از هر دو گروه  گیري تصادفی ساده انتخاب شد.نمونه

به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوي توانایی زبانی  آزمونشیپ

ار ددو گروه، به لحاظ آماري معنا هاي هرزیرا تفاوت بین میانگین ؛قرار داشتند

ري سنجش میزان یادگی منظوربهآزمونی نبود. در پایان نیز از هر دو گروه پس

- گیري یادگیري انگلیسی از پیشرفت تحصیلی دانشبه عمل آمد. براي اندازه

دوگروهی مستقل  tها با استفاده از روش آموزان استفاده شد. داده

  شد. لیوتحلهیتجز

ی نشان داد که بین آموزش به کمک فناوري دوگروه tمقدار  ،هاافتهی 

موزان آاطالعات با آموزش به شیوه سنتی بر یادگیري زبان انگلیسی دانش

تفاوت وجود دارد. در نتیجه تدریس زبان انگلیسی با استفاده از فناوري 

ش وآموزان نسبت به یادگیري زبان انگلیسی به راطالعات در انگیزه دانش

  بود. مؤثرسنتی 

فناوري اطالعات، آموزش سنتی، یادگیري زبان  :کلیدي هايواژه

  ی.بدنتیتربانگلیسی، دانش آموزان رشته 
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Abstract 
The aim of this study was to compare two teaching 
methods including teaching based on information 
technology and traditional instruction of teaching 
on learning English language among Physical 
Education students.The method of this study was 
cause-effect. The statistical population was included 
of Amol secondary schools students of Physical 
Education. 40 student were selected randomly. Pretest 
was done. The language knowledge of both group 
were same as the difference between mean of two 
groups were not significant. Gathered data were 
analyzed via independent samples t test. The results 
showed that there are significant differences between 
two methods of teaching. 
Teaching English with the use of information 
technology was more successful than teaching based 
on traditional method in motivating students to learn. 
 
Key words: Information Technology, Traditional 
Instruction, English language learning, Students.
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  مقدمه

با پیشرفت فناوري اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به 

هاي آموزش نیز متحول شدند. تحول عمق جامعه، ابزارها و روش

ي است که هر فرد در هر زمان و اگونهبهها، این ابزارها و روش

زمانی که خود آن را بازة تواند با امکانات خود و در مکان می

، 1الدین، نعمتی سرخیکند، به یادگیري بپردازد (تاجمشخص می

). با ظهور و توسعه پدیدة فناوري اطالعات، روند 115: 2011

تحوالت جهانی با شتاب بیشتر و محوریت عنصر اطالعات و 

هاي ر محیطد هرچنددانایی در حال گسترش است. این پدیده، 

نظامی شکل گرفت و به مراکز آموزشی منتقل شد، اما در مدت 

). 2003، 2کرد (آندرسون متأثرهاي دیگري را کوتاهی عرصه

ولید، ت بر هیتکخصوصیات فناوري اطالعات و ارتباطات  نیترمهم

اشاعه و پردازش اطالعات، در دسترس قرار دادن آن براي همگان 

ها در هر زمان و صرف حداقل هزینه در کمترین زمان ممکن با

). فناوري اطالعات در تحول 52: 2001، 3مکان است (باتس

دستاوردهاي توسعۀ  نیترمهمشک آموزش، نقش مهمی دارد. بی

  است. وپرورشآموزشفناوري اطالعات، تحول در عرصۀ 

 مواد سایر و درسی يهاکتاب از بسیاري قالب کهییازآنجا

 سیستم پذیرد،می انجام سنتی هايروش آموزشی با

 انتظار اهداف مورد و آرمان نتایج، حصول تا وپرورشآموزش

 سنتی هايسازمان همانند دیگر خود این که دارد بسیاري فاصله

-برنامه با که است بنیادي و اساسی تغییرات سازمانی مستلزم

زمان ). 2006 ،4باشد (محمدي همراه آگاهی و شناخت ریزي،

هنگام استفاده از رایانه در آموزش، در مقایسه با روش  و یادگیري

ابد ییابد و به عبارتی سرعت یادگیري افزایش میسنتی کاهش می

در رویکرد سنتی، روش آموزش دادن ) 1986 ،5(کالیک و همکاران

سبب  ،شود که چون همراه با زور و اجبار استدادن استفاده می

ی در است مشکالتشود و حتی ممکن افت تحصیلی فراگیران می

الدین، خارج از محیط آموزشی براي فراگیران پیش آورد (تاج

  ).113 :2011نعمتی سرخی، 

-امروزي به دلیل بهره فراگیران) معتقد است 2001( 6پرنسکی

افرادي نیستند که سیستم  مندي از ابزارهاي ارتباطی گسترده،

. از باشدها گوي نیازهاي آموزشی آنسنتی جواب ةآموزش به شیو

هاي آموزشی نوین ابداع شود که دیدگاه او ضرورت دارد که شیوه

همراه با کاربرد ابزارهاي جدید ارتباطی است و با استفاده از این 

هاي نوین به افراد آموزش داده شود. وقتی دسترسی گستره شیوه

ا هاست که حتی تصور نبود آن به فناوري نوین ارتباطی به حدي

                                                                                                                                             
1. TajAldyn, Nemati-Sorkhi 
2. Anderson 
3. Bates 
4. Mohammadi 
5. Kulik & et al 
6. Prensky    

کاربرد ابزارهاي  عتاًیطباست  رممکنیغروزي، براي جوامع ام

سنتی براي آموزش، جذابیت چندانی براي فراگیران نخواهد 

  داشت.

 نشان سنتی هايروش از بسیاري کنونی، پرشتاب دنیاي در

 فراگیران به جدید انتقال مفاهیم براي کافی قدرت که اندداده

 اطالعات وريافن حاضر، قرن در که رسدمی نظر به اما ؛ندارند را

 براي را شرایط یادگیري یادگیري، در سرعت ضمن افزایش

 ،7فراهم کرده است (شکوفه گوناگون هايسلیقه و استعدادها

 وقتهمه و همیشه اطالعات که عصري در بنابراین، )2008

 افتهیرییتغ نیز یادگیري مفهوم است، آموزاندسترس دانش در

 برخالف الکترونیکی آموزش در نیچنهم ).2010، 8است (کاستلز

 استوار آموزدانش يخودآموز برمحوریت  سنتی، آموزش برخالف

بر  مبتنی تدریس . روشاست محور آموزدانش درواقع و است

 کندمی کمک آموزدانش و معلم به ارتباطات و اطالعات وريافن

، 9هادجرویت( کنند فعالیت محور روش یادگیرنده یک اتخاذ در تا

 هايروش کارشناسان، نظر طبقبنابراین،  ؛)2010، 9هادجرویت(

 زبان یادگیري اساسی هايتمهار را در فراگیران نیاز سنتی

 یخوببه نوشتن و خواندن کردن، شنیدن، بیان مانند انگلیسی

 خارجی زبان عنوانبه انگلیسی که در مواردي کنند.نمی برآورده

 کالس ادشدهی هايمهارت از استفاده شود، امکانمی تدریس

 جاهایی چنین در انگلیسی زبان ندارد. وجود براي آنان درس

آن  در باشد؛ ازیموردن تحصیلی مدرك گرفتن براي ممکن است

دیگر  علوم مثل موضوعی عنوانبه انگلیسی زبان صورت

 توجه با لذا ).2008، 10عباسی، احمدي، لطفی( شودمی نگریسته

 یادگیري انگیزه ارتقاي براي اخیر هايسال در مشکالت این به

 ايرایانه هايدر درس زبان فناوري خصوصبهتدریس،  کارایی و

 توجه مورد يطورجدبه که است پدیدار گشته سیار ارتباطات و

اینترنت با برداشتن موانع زمانی و مکانی قرارگرفته است.  محققان

 کند، تحقیقاتمی فراهم را فرصتی چنین سنتی کالس در موجود

 از را و نوجوانان جوانان استفادة روزافزون افزایش نیز شدهانجام

 را نوین این فناوري به هاآن مثبت نگرش همچنین و اینترنت

ۀ نیدرزممطالعاتی که  ).2001، 11دهد (اماندا، مایا، میکمی نوید

 شدهانجامهاي نوین هاي آموزش سنتی و روشترکیب روش

آموزش هاي ي یادگیري در استفاده از روشباالسرعتحاکی از 

 هاي نوین ارتباطیاي از آموزش به کمک فناوريترکیبی (آمیزه

هاي آموزش ترکیبی، به روش چراکه ،و آموزش سنتی) است

، شوند (دوینیافزایش سطح تعامالت و ارتباطات فردي منجر می

7 . Shokofe 
8 . Castells 
9 . Hadjerrouit 
10 . Abbasi et al 
11 . Amanda, Maya, Mike 
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در ). 2006، 2کرافت، تاورز، اسمیت، برنز؛ کوب2004، 1کوسکمبار

رت گرفته است که به آن مورد موضوع پژوهش تحقیقاتی صو

 3ي، حسینی درونکالییآذر ازیندر پژوهش شود؛ اشاره می

نتایج حاکی از آن بود که فناوري اطالعات در افزایش  )2012(

ر داست.  مؤثرآموزان یادگیري ریاضی و زبان انگلیسی دانش

) نتایج حاکی از آن بود 2011الدین، نعمتی سرخی (پژوهش تاج

ند اآموزانی که از رایانه براي یادگیري استفاده کردهکه بین دانش

ر دداري وجود دارد. معنااند تفاوت که استفاده نکرده یهایبا آن

نتایج نشان داد که  )2011پژوهش الکدشتی، یوسفی، خطیري (

 و سازهیشب يافزارهانرم با آموزش در و یادسپاري یادگیري بین

در پژوهش  دارد. جودو معناداري تفاوت تدریس سنتی روش

نتایج حاکی از آن بود که استفاده از ) 2011( 4اسدي و قبادي

تایج ناي بر یادگیري زبان انگلیسی تأثیر دارد. آموزش چندرسانه

-دانش نتایج حاکی از آن بود که عملکرد )2009( 5بارو و همکاران

 کامپیوتر آزمایشگاه در دهیدمیتعل آزمایش گروه آموزان

) به این 2009کاووس، ابراهیم ( .بود سنتی روش به دهیدمیتعل

در یادگیري  شدهگرفتهافزاري به کار نتیجه رسیدند که سیستم نرم

ه نقل کند (بي سنتی بهتر عمل میهاروشکلمات جدید نسبت به 

) 7،2008. در مطالعات (سواین و همکاران)2014 6از سارانی، آیتی

در  افزارهانرم این از استفاده تأثیر به این نتیجه دست یافتند که

 8توبین .است بوده دانشجویان فنی دروس تحصیلی پیشرفت

 ریأثتساز آموزشی در یادگیري شبیه افزارنرمکه  ) نشان داد2007(

نتایج حاکی از آن بود که  )2005( 9پور و همکارانیکرمنتایج دارد. 

اي در آموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانهدانش

آموزانی که با در مقایسه با دانش انددهید آموزشکالس درس 

اند. هتري داشت، یادگیري بهتر و عمیقانددهید آموزشروش سنتی 

 آموزش اند که) به این نتیجه رسیده2004( 10فاضلیان و سعادتمند

-واقع می مؤثری سیانگلزبان  درس یادگیري بر رایانه کمک به

) در مطالعه 2002( 11ولف و همکاراناز طرفی دیگر  شود.

  .دانستند مؤثررا  دروس در یادگیري افزارهانرم مطلوبیت خودشان

 يهازبانپرکاربردترین  از یکی عنوانبه انگلیسی زبان امروزه

 ؛دارد یالمللنیبو  علمی محافل در اساسی اهمیت دنیا، زنده

 آن تدریس هايو روش یادگیري در بازنگري به توجه بنابراین،

 درمجموع. )2014 شود (سارانی، آیتی،می محسوب ضروري امري

دهند فناوري اطالعات با سوابق و تحقیقات نشان می مطالعه

آموزان قشر ي متعددي رابطه دارد. بررسی آن در دانشرهایمتغ

 اي دارد. بدین ترتیبساز کشور اهمیت ویژهنوجوان و جوان و آینده

                                                                                                                                             
1 . Deviney, Koschembahr 
2 . Cobcroft, Towers , Smith, Bruns 
3 . Niazazari, & Hosseini-Drvnklayy 
4 . Asadi&  Ghobadi 
5 . Barrow, et al 
6 . Sarani, Aiati 

سه بین آموزش به کمک فناوري مقای باهدفپژوهش حاضر 

اطالعات و آموزش به شیوه سنتی بر یادگیري زبان انگلیسی در 

  ی شهرستان آمل انجام شد.بدنتیتربآموزان رشته دانش

  ی پژوهششناسروش

روش این پژوهش از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است. جامعه  

ی بدنتیتربآموزان دبیرستان رشته آماري پژوهش را دانش

دهند. نمونه آماري شامل دو کالس شهرستان آمل تشکیل می

 بودآموز براي گروه آزمایش و کنترل دانش 20با تعداد  هرکدام

 گیريبه شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. براي اندازه که

تفاده شد. آموزان اسیادگیري انگلیسی از پیشرفت تحصیلی دانش

 کالس دو شدن خصمش از پس کهروش کار به این صورت بود 

 آزمونپیش هاآن از ابتدا کنترل، گروه و آزمایش گروه عنوانبه

 مباحث سپس و اول) پایانی نوبت امتحانات (نتایج آمد عمل به

 مباحث تا شد هماهنگ مربوطه دبیران با و مشخص مدنظر

تدریس  آزمایش گروه در اطالعات وريفنا از استفاده را با مربوطه

 از استفاده با کنترل گروه در مباحث این مقابل در نمایند و

 مباحث، تدریس پایان از و پس شود تدریس سنتی روش همان

با استفاده از آزمون  آمدهدستبههاي داده .آمد عمل به آزمونپس

t حلیل ت اس پی اس اس افزارنرمی مستقل و با استفاده از دوگروه

   شد.

  هاي پژوهشیافته

چون این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است، براي تعیین نوع 

بودن متغیرها تعیین شود. لذا از  رمالنریغآزمون، باید نرمال یا 

 ست.ا شده استفادهاسمیرنف براي این منظور  -کلموگروفآزمون 

 آزمون ياجرا قیطر از حاضر پژوهش در ،یک جدول مطابق

 فت؛گر قرار دییتأ مورد اهداده بودن نرمال رنف،یاسم -کلموگروف

. نمود استفاده کیپارامتر يهاآزمون از توانیم نیبنابرا

 مستقل یدوگروه t آزمون از پژوهش نیا در بیترتنیابه

  .است شدهاستفاده

7 . Swain, et al 
8 . Tobin 
9 . Karampour, et al 
10 . Fazelian & Sadatmand 
11 . Wolffe, et al 
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  یرهاي پژوهشمتغاسمیرنف براي  -نتایج آزمون کلموگروف -1جدول 

  هاشاخص

  ریتغم

Kolmogorov- 
Smirnov Z  

Sig  
  داري)(سطح معنا

  نتیجه آزمون

  متغیر نرمال است  45/0  844/0 روش سنتی

روش مبتنی بر فناوري 

  اطالعات

  متغیر نرمال است  39/0  785/0

  

یادگیري زبان  آزمونشیپجدول شماره دو نشان داد  نتایج 

 آزمونشیپ) و 18/3± 32/2انگلیسی به روش سنتی برابر (

یادگیري زبان انگلیسی به روش مبتنی بر فناوري اطالعات برابر 

با توجه به  شدهمحاسبه t )38(=  16/0) است. مقدار 10/2±1/3(

05/0> P  یست. گروه آزمایش و دار نمعنا %95در سطح اطمینان

 اجراي آزمایش پژوهش یکسان بودند. ل ازگروه کنترل قب

 

  یادگیري زبان انگلیسی در گروه کنترل و آزمایش آزمونشیپمقایسه نمرات  -2 جدول

  يدارمعناسطح   t df  میانگین (انحراف معیار)  تعداد  گروه

  074/0  38  16/0  )32/2(18/3  20  روش سنتی

روش مبتنی بر فناوري 

  اطالعات

20  1/3)10/2(  

  

یادگیري زبان  آزمونپسجدول شماره سه نشان داد  نتایج 

 آزمونشیپ) و 2/63± 1/15انگلیسی به روش سنتی برابر (

یادگیري زبان انگلیسی به روش مبتنی بر فناوري اطالعات برابر 

با توجه به  شدهمحاسبه t )38(=  38/2) است. مقدار 11/80±1/6(

05/0< P  س آموزش به دار است. پمعنا %95در سطح اطمینان

 فناوري اطالعات بر یادگیري زبان انگلیسی تأثیر دارد. شیوة

  یادگیري زبان انگلیسی در گروه کنترل و آزمایش آزمونپسمقایسه نمرات  -3 جدول

  يدارمعناسطح   t df  میانگین (انحراف معیار)  تعداد  گروه

  003/0  38  38/2  )1/15(2/63  20  روش سنتی

روش مبتنی بر فناوري 

  اطالعات

20  11/80)1/6(  

  
  گیريبحث و نتیجه

مقایسه بین آموزش به کمک فناوري اطالعات در این پژوهش 

-انشدو آموزش به شیوه سنتی بر یادگیري زبان انگلیسی 

 یررسب موردی شهرستان آمل بدنتیتربآموزان متوسطه رشته 

آموزش به فناوري اطالعات با  گردید. بین آموزش به شیوة

ا استفاده آموزان بسنتی بر یادگیري زبان انگلیسی دانش شیوة

ارتی داري وجود دارد. به عبمعنامستقل تفاوت  tاز آزمون 

 دهیدآموزشوري اطالعات آموزانی که به کمک فنادانش

یی هستند که به روش هاآنتر از بودند، در یادگیري موفق

با بودند. نتایج حاصل از این پژوهش  دهیدآموزشسنتی 

 ولف ؛2011الدین، نعمتی سرخی،تاجهاي (هاي پژوهشیافته

 سعادتمند، و ؛ فاضلیان2007؛ توبین؛ 2002همکاران،  و

؛ 2011اسدي، قبادي، ؛ 2011؛ الکدشتی و همکاران 2004

 ؛ 2009؛ بارو و همکاران، 2005پور و همکاران، کرمی

 

) 2009کاووس، ابراهیم،  ؛2012حسینی درونکالیی، ي،آذر ازین

 همخوانی دارد.

 ،آمدهدستبه نتایج توان گفت،هاي میچنین یافته تفسیردر 

 کارگیريبه تأثیر بیانگر دیگران هايیافته و بررسی این در

 آموزاندانش دروس یادگیري افزایش در وري اطالعاتافن

 ارتباطات و وري اطالعاتافن که داد نشان نتیجه این .است

 توانسته گذرد،می آن پیدایش از که کوتاهی زمانمدت در

 ایفا آموزاندانش یادگیري میزان در را تغییرات فراوانی است،

 چرخه یادگیري در اطالعاتی هايوريفنا نقش لذا و کند

 مجبور فرد سنتی، شیوه به یادگیري در دارد. اهمیت بسیار

 تقریباً ارتباط و و بنویسد بخواند مداوم طوربه که بود

 در اطالعاتی وريافن يریکارگبه با اما ؛بود طرفهکی

 داشتن نیازمند پایه، يهامهارت عالوه بر فرد یادگیري،

 .است ارتباطی و اطالعاتی هايوريافن از استفاده در مهارت
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مزایاي زیاد این روش باعث افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت 

و  به دسترسی آسان توانیممزایا  نیترمهمتحصیلی شده که از 

سریع به محتواي آموزشی، مطالعه با سرعت دلخواه، عدم نیاز به 

ي تحصیلی، استفاده از هانهیهزیی در زمان و جوصرفه، وآمدرفت

عال بودن یادگیرنده و مطالعه در ابزارهاي نوین براي آموزش، ف

  هر زمان و مکان اشاره کرد.

راي ب دسترسقابلفناوري اطالعات یکی از وسایل ارتباطی 

سریع و صحیح  صورتبهمهم است استفاده از آن  آنچه ؛همه است

زیادي را صرف جستجوهاي  زمانمدتاست. بیشتر کاربران 

ابند. خود دست ی موردنظرکنند بدون اینکه به اهداف اینترنتی می

 درآموزان سازي دانشهاي مبتنی بر آشنادادن آموزش رونیازا

چگونگی خواندن متون که البته پیدا کردن متون به زبان  نهیزم

 ها تا حدي سختپژوهش گونهنیاآموزان در انگلیسی براي دانش

  .) .Hosini-2010Nasab, et al( است

آموزان پایه سوم پژوهش حاضر تنها بر دانش محدودیت

متوسطه شهرستان آمل انجام شد؛ بنابراین نتایج پژوهش به 

هاي تحصیلی ها، شهرها، مقاطع و پایهآموزان سایر رشتهدانش

قادر  فناوري اطالعات ازآنجاکهشود پیشنهاد می نیست. میتعمقابل

آموزشی  هايبه بهینه کردن آموزش و یادگیري است و محیط

ي گیرآورد، نظام آموزشی ما باید با بهرهمتنوع و غنی فراهم می

هاي درسی، آموزش و برنامه روند درمناسب و اصولی از آن، 

یک ابزار آموزشی  عنوانبهتوان تحولی ایجاد کند. از رایانه می

در کلیه مراحل موضوعات آموزشی استفاده کرد، زیرا  مؤثرمفید و 

ا و امکانات بالقوه قدرتمندي براي بهینه کردن امور هها تواناییآن

  آموزشی دارند.

  تقدیم و تشکر

آموزان، معلمان و مدیران مدارس متوسطه از تمامی دانش

  .میینمایمشهرستان آمل تقدیم و تشکر 
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