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 چکيده
ي و انگيزه پيشرفت بر شيمي درس فناورانه در الفعّ روش با آموزش تأثير بررسي هدف با پژوهش این

العات و اطّ  ياستفاده از فناور .انجام شد 1361-69ي دهم در سال تحصيلي تحصيلي دانش آموزان پایه

 يزیر نامهاصل مهم، در بر کیو به عنوان  دینما دايپ تيو ترب ميخود را در نظام تعل يجا دیارتباطات با

 پيش آزمون طرح با آزمایشي نيمه به روش پژوهشاین  مدارس گنجانده شود. يدرس يزیو برنامه ر يآموزش

تشکيل مي نفر  07به تعداد  ي دهم در شهر یزددانش آموزان پایه را آماري يجامعهانجام شد.  آزمون پس و

 شد. گرفته نظر در گواه( یک گروه و آزمایش نفري )یک گروه 21دو گروه در  نفر 22 شامل نمونه حجم دهند.

 دانش آموزان تحصيلي دیدند. پيشرفت آموزش سنتي روش با گروه گواه و فناورانه فعال روش با آزمایش گروه

را  آزمون ها روایي گرفت. قرار سنجش مورد آزمون پس و آزمون ساخته، پيش مآزمون هاي معلّ طریق از

 استنباطي آمار طریق از ها گردید. داده برآورد7/ 69کرونباخ  آلفاي کمک به آن پایایي و کردند تأیيد متخصصان

 از استفاده با شيمي آموزش تأثير که داد نشان نتایج تحقيق .شد تحليل و تجزیه کوواریانس تحليل آزمون

 است.  سنتي روش هاي از بيش تر آموزان دانش تحصيلي پيشرفت  بر فناورانه الفعّ روش

 فت تحصيلي، دانش آموزان پایه دهمپيشر تي،سنّ روش ،فناورانه الفعّ روش :هاواژهکليد

                                                           
     )   Snazemian5@gmail.com( :مسئول نويسنده* 

                61/61/6931تاريخ دريافت: 
  18/1/6938 تاريخ پذيرش: 
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 مه مقدّ

استفاده از ترکيب روش تدریس کاوشگري گروهي در آزمایشگاه،  فناورانه فعالروش تدریس 

شبيه سازي )با استفاده از فيلم، اینترنت، انيميشن و یا تصویر سه بعدي بنا به ضرورت تدریس( و 

سخنراني کوتاه در موقعيت هاي مختلف مي باشد. این روش بر پيشرفت تحصيلي و انگيزه دانش 

، مسأله یک روش تدریس فعال 1است.  روش تدریس فعال فناورانهآموزان نسبت به درس شيمي مؤثر 

 از روشهاي کاوشگري گروهي در آزمایشگاه،لفيقي که ت است محور و پژوهش محور با رویکرد ترکيبي

 کالس که است تدریس نوین هاي روش از یکي فناورانه فعال . روشسازي است شبيه سخنراني و

  آموزش از  و کرده ترکيب کاوشگري و مشارکتي هاي رویکرد با را چهره به چهره و حضوري

 به ستدری سنتي هاي روش هاي ضعف از یکي. گيرد مي بهره نيز مختلف هاي فناوري و الکترونيکي

 یژهو به تدریس فعال هاي روش به کافي توجه نبود و آموزان دانش بودن منفعل شيمي درس در ویژه

ه بهر نوع آموزشي است که  يدر برگيرنده است.  که الکترونيکي آموزش بر مبتني نوین هاي روش

اطالعاتي روز مانند: کالس هاي الکترونيکي،  ارتباطات الکترونيکي و فناوري هاي ارتباطاتي وکمک 

CD دها انجام مي شو هاي آموزشي، تابلوهاي الکترونيکي، کنفرانس ها، فناوري موبایل و مانند آن 

   (.60، ص. 1363 ،حققيانم)
 مقاالت است. بررسي شده ارائه گوناگوني و مختلف تعاریف ارتباطات و اطالعات فناوري براي

 مي نشان ارتباطي و اطالعاتي فناوري هاي مختلف استفاده و کاربرد يزمينه در شده منتشر متون و

 تفاوت و نشده ارائه ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري از جامع تعریفي آن ها از یک هيچ در که دهد

است. انجمن فناوري  نشده مشخص« اطالعاتي هاي فناوري»نظير  دیگر مرتبط مفاهيم با این اصطالح

 مدیریت یا پشتيباني سازي، پياده توسعه، طراحي، اطالعات در تعریف این اصطالح به بيان  مطالعه،

پردازد.  مي رایانه افزار سخت و افزاري هاي نرم برنامه خصوصاً رایانه، بر مبتني اطالعاتي هاي سيستم

سر و کار  افزار نرم و الکترونيکي هاي رایانه از استفاده مانند مسائلي با اطالعات فناوري کوتاه، طور به

 انجام امن و مطمئن شکلي به اطالعات بازیابي و انتقال پردازش، حفاظت، ذخيره، تبدیل، تا دارد

 ارتباطات دایره روشن طور به اصطالح این تا شده است داده عبارت این در اندک تغييري پذیرد. اخيراً 

 "اتباطات و اطالعات فناوري "عبارت   تمایل دارند تا  اي عده گردد. بنابراین شامل نيز را الکترونيک

سرعت  در تسهيل و ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري گسترش (.22، ص.1361)بهنام،  ببرند کار به را

 اطالعات سهولت، و سرعت به دانش آموزان اکثر امروزه که است گردیده موجب اطالعات انتقال و نقل

 و ارتباط باشند در دنيا تمامي با و آورند دست به  ...و افزارها نرم طریق اینترنت، از را خود نياز مورد

                                                           
1Technology enabled active learning  
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 برنامه عدم و امر این از آموزشي جلوتر باشند. غفلت نظام خود معلم از بسيار مواردي در لحاظ این از

 تواند خساراتي مي ارتباط این در موقع به و مناسب راهبردهاي و اخذ تدابير و صحيح مدیریت و ریزي

 و ارتباطي فناوري هاي گسترش ویژگي هاي توجه به آورد. با وارد نظام آموزش و پرورش به را

 یادگيري و یاددهي فرآیند تسهيل آموزان در اطالعات از طرف دانش به دسترسي آسان و اطالعاتي

 (.61، ص. 1367رسد )باغاني، نظر مي به سودمند و منطقي

 هاي سازمان از یکي اجتماعي، تغييرات ضرورت به بنا و پرورش آموزش نظام امروزه 

 اقتصادي، و فرهنگي اجتماعي، توسعه و رشد با و شود مي محسوب کشوري هر در بزرگ و پيچيده

 است)صافي، درآمده پيچيده حالت یک به ابتدایي ساده حالت از تدریج به و دارد ناگسستني پيوندي

 تجهيزات و وسایل قبيل: کمبود از عواملي که داد نشان پژوهشي در1366 مقامي در سال (.1361

 این از استفاده در ناکافي مهارت آموزشي، ابزارهاي آشنایي با عدم کافي، زمان نداشتن آموزشي،

 سنگيني مواد آموزشي، ساخت و تهيه در ناکافي مهارت مختلف، آموزشي مواد با آشنایي عدم ابزارها،

 استفاده از اضطراب ناشي و ترس هم چنين و زیاد کاري فشار آن ها، و نقل حمل دشواري و وسایل

نقش دارد. بيشتر  تدریس در آموزشي فناوري بين معلمان در استفاده از در آموزشي وسایل از نادرست

 زیادي مواجه موانع با اما دارند آموزش در آموزشي نوین هاي فناوري از استفاده براي تمایل  معلمان

 خدمات فقدان اطمينان، عدم موانع عبارتند از این (. از جمله236، ص 2776هستند)بينگيمالس، 

 و تاطالعا سازي فناوري یکپارچه براي اصلي موانع از افزار مناسب سخت و افزار نرم عدم آموزش و

  .(166، ص2776)گوکتار،  است پرورش و آموزش هاي برنامه در ارتباطات

 شده درس کالس در نوین هاي تکنولوژي از گيري بهره به بسيار توجه اخير هاي سال 

 آن هدف و شده وسيع تحوالت موجب یادگيري- یاددهي فرایند در تکنولوژي سریع است. تغييرات

 فرصت هاي مناسب آوردن فراهم با جدید هاي تکنولوژي است. بوده مدارس در آموزشي کيفيت بهبود

 مي شایاني کمک مدارس آموزشي نظام بهبود به آموزان دانش شخصي عالیق و استعدادها جهت در

 و نماید پيدا تربيت و تعليم نظام در را خود جاي باید ارتباطات و اطالعات فناوري از کنند. استفاده

 شيوه شود. گنجانده مدارس درسي برنامه ریزي و برنامه ریزي آموزشي در مهم، اصل یک عنوان به

 به عنوان معلم و مي یابند تغيير است، اطالعات فناوري بر مبتني که مدرسه هایي در تربيت، و تعليم

گونه  به آموزشي باید یادگيرنده مي باشند. در نتيجه محتواي عنوان به دانش آموزان و دهنده آموزش

 محتواي از بتواند دارد، که توانمندي هایي با در نظر گرفتن هر فرد که شود تدوین و طراحي اي

 به را مسأله این از اهميت اي گوشه که است بر آن محقق گردد. به همين منظور، بهره مند آموزشي

 در تواند مي که رویکردهایي از یکي .نماید بررسي را آن جایگاه بسياري حدود تا و کشيده تصویر

 هاي فناوري استفاده از گسترش واقع گردد. مفيد آموزشي هاي هاي نظام نياز به پاسخگویي جهت
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است.  هوشمند مدارس توسعه و تأسيس تبع آن به و آموزشي هاي نظام ارتباطات در و اطالعات

 آموزاندانش  یادگيري فرایند بهبود بر تواند مي الکترونيکي هاي رسانه کاربردي از و بهينه استفاده

  دهد. کاهش زیادي حد تا را مکاني و هاي زماني محدودیت و باشد داشته توجهي اثرات قابل

حمایت از تعامل اجتماعي، تشویق فعال فناورانه در جهت لذا با توجه به مراتب فوق محيط 

 وفراگيران به یادگيري فعال و عالقه مند کردن آن ها و نيز ایجاد فضاي کالسي که پرورش دهنده 

 .(1)شکل  تصور مي باشد، طراحي شده است رایجادکننده ي اصالح د

 
 

.  چهارچوب نظري استفاده شده در پژوهش1شکل  

 

که ترکيبي ازروشهاي کاوشگري گروهي است  یک روش تدریس فعالروش فعال فناورانه، 

وان براي تمي پست الکترونيک سازي است و با استفاده از فناوري و ،سخنراني و شبيه در آزمایشگاه

 آموز با توجه به تفاوتهاي فردي آنان تکاليف خاص معين نمود. هر دانش

شيمي در پيشرفت  درس آموزش فناورانه فعال اثربخشي روش بررسي پژوهش هدف این

 فناورانه فعال آموزش فرضيهست. فرضيه پژوهش به قرار زیراست. دهم ا آموزان پایه تحصيلي دانش

 پژوهش این انگيزه دانش آموزان در مقایسه با روش معمولي تفاوت وجود دارد.پيشرفت تحصيلي و  بر

که در  آزمون پس - آزمون پيش گرفت. که با طرح نظر در تجربي هاي پژوهش قلمرو توان در مي را

 و کرده تشریح فناورانه فعال روش از متغيرهاي یک هر پرداخته و یکي از دبيرستان هاي شهر یزد

 .ارائه مي گردد موفق برنامه یک به جهت حصول در راهکارهایي  نهایت در
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 روش پژوهش

انتخاب  چون است و تجربي هاي پژوهش قلمرو در و طرح، موضوع به توجه باژوهش حاضر پ

نوع  از روش تحقيق نيست، پژوهشگر انتخاب در متغيرها همة بررسي و نبوده کاماًل تصادفي ها نمونه

 اثربخشي روش فعال بررسي یعني پژوهش، هدف به توجه با حاضر تحقيق در. است بوده تجربي نيمه

و  آزمایش نيمه پژوهشي طرح از دهم آموزان پایه دانش در پيشرفت تحصيلي شيمي آموزش فناورانه

سپس یک گروه  ابتدا پيش آزمون در دو گروه اجرا شد. شد. استفاده آزمون پس و آزمون پيش با طرح

گرفت. براي  رسانه هاي الکترونيکي قرار با فناورانه و یک گروه بدون آموزشآموزش روش فعال  تحت

 فناورانه با روش فعال فناورانه با به دانش آموزان گروه فعالدر نظر گرفته شد.  جلسه 17 ،این منظور

کيشن اپلي آموزشي و استفاده از تابلو هوشمند ولوح فشرده  به وسيله بفصل هاي کتا توجه به سر

جهت بررسي روایي آزمون پيش آزمون و پس آزمون محقق  .آموزش داده شد دهم شيمي سال متلگرا

ساخته جهت سنجش یادگيري و یادداري دانش آموزان در درس شيمي، پژوهشگر پس از طرح 

پرسش هاي آزمون ها، براي کسب نظر و ارزیابي روایي آن ها، ابتدا پرسش هاي یاد شده را به رؤیت 

يمي و سرگروه شيمي شهرستان رسانده است و آن گاه تغييرات الزم را بنا به دبيران مجرب ش

 شخيص و صالحدید به عمل آورده است.ت

پایه دهم در درس شيمي در یکي از دبيرستان هاي  آموزان را دانش حاضر پژوهش آماري جامعه

 نفر 21 ( نفر 22 شامل پژوهش این ينمونه حجم .مي دهدتشکيل  نفر  07به تعداد  ،یزد استان

 .مي باشد 61-69در سال تحصيلي  )سنتي گروه نفر 21 و فناورانه فعال گروه

 بر آن تأثير و شد اعمال فناورانه فعال یادگيري روش مستقل، یعني آزمایش، متغير گروه  

 را ، تدریس بود نيز کالس معلم که گردید. پژوهشگر بود، بررسي تحصيلي که پيشرفت وابسته متغير

 بوده گروه گواه با آزمون پس آزمون، پيش آزمایشي طرح پژوهش این طرح داد. انجام گروه دودر 

دروس  در مقدماتي تحصيلي پيشرفت آزمون هاي پرسش هاي شامل گيري اندازه ابزارهاي .است

 تدریس فناورانه مبناي بر درس طرح و نهایي شيمي آزمون شيمي، فيزیک و زیست(  و علوم تجربي)

 با .بود صفر آن حداقل و 27 نمرة حداکثر و عدد 16 ساخته معلم آزمون پس پرسش هاي تعدادبود. 

 روایي بود، پيشرفت تحصيلي آزمون نوع از پژوهش این در استفاده مورد آزمون هاي این که به توجه

 افراد معموالً را آزمون یک محتوایي و صوري روایي .شد بررسي محتوایي و صوري نظر از ابزارها این

 کنند. مي تعيين مورد مطالعه موضوع در متخصص

 عاطفي عامل پنج که هایي سؤال گویه با 31 سيگل که شامل و کوچ ينامهپرسشروش  

 آموزش ارتباط به نسبت دانش آموزان نگرش تحصيلي، خود یعني ادراک تحصيلي پيشرفت بر مؤثر

 مدرسه، در شيمي آموزش فعاالنه ارتباط به نگرش دانش آموزان شيمي بر مبناي تدریس فناورانه،
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 تأثير و مدارس اهداف تدریس فعاالنه در و شيمي ارتباط آموزش به انگيزه ایجاد و گذاري ارزش

 اي درجه 0 مقياس از ها سؤال گذاري نمره نامه برايپرسش این در آموزان، دانش بر آن گذاري

کامالً موافق(  موافق، موافق، کمي موافق، نه و نه مخالف مخالف، کمي مخالف، مخالف، کامالً (ليکرت

 شاخص يتمام يبرا يساختار بینشان داد که ضرا ياملع حاصل از تحليل جینتابود.  شده استفاده

از  گروه هر آزمون پس و آزمون پيش هاي نمره بين تفاوت در نهایت .دار است يمعن يآمار ها از نظر

اصلي ترین روش آزمون، اعتبار بررسي دقيق  .گرفت قرار بررسي مورد آماري بودن دار معني نظر

نتيجه مفهوم در پرتو معناي آن و طرح این پرسش است که آیا ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر 

 (. 2776را مي سنجد یا نه. این نوع توجه و بررسي دقيق روش تعيين اعتبار صوري است)باکر، 

اعتبار صوري استفاده شده است. به همين  در این تحقيق براي محاسبه اعتبار از روش

منظور پرسشنامه به چند متخصص در حوزه آموزش فعال فناورانه داده شد و اصالح محتوایي با 

سئواالت انجام شد و مرحله بعد، پس از تعيين صحت و سقم عبارات مقياس ها و پرسش ها به صورت 

یایي طيف از روش ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه اي تنظيم و اجرا شد. عالوه بر این سنجش پا

 است. 69/7استفاده شد. ميزان آلفاي کرونباخ به دست آمده براي پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق 

که این امر نشان دهنده همبستگي دروني ميان متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است. از این 

 و پایایي الزم برخوردار است.رو مي توان گفت که تحقيق ما از قابليت اعتماد 

 آزمون، در پس گروه ها تفاوت بررسي براي کوواریانس تحليل آزمون با پژوهش هاي داده

 مباحث نفره چهار در گروه هاي آموزان دانش تحقيق، این است. در گرفته قرار تحليل و تجزیه مورد

 یک لزوم مواقع در آموختند. تعامل با یکدیگر و آزمایشگاه در کاوشگري روش طریق از را درسي

 و سازي شبيه براي فشرده هاي لوح رفت. از به کار موارد بندي جمع و هدایت براي کوتاه سخنراني

 پست و رایانه امکانات از تکاليف انجام و ارزشيابي و براي شد استفاده مجازي آزمایش هاي انجام

 است. بوده دقيقه 67 آموزشي جلسة 17 پژوهش، این اجراي گردید. مدّت استفاده الکترونيک

 

 ها یافته تحليل و تجزیه

 21گروه  دو) نفر 22 روي بر و روش سنتي، فناورانه فعال در روش آماري تحليل و توصيف

 گذاري شماره مجدداً ها اساس، پرسشنامه این گرفت. بر انجام (سنتي و فناورانه فعال گروه در نفره

وارد  نامه،پرسش سؤاالت به شده داده کدهاي گردید. کد گذاريها  آن از کدام اطالعات هر و شده

 ویندوز محيط در  (SPSS-19)به معروف کامپيوتري افزار نرم ي بسته از استفاده با شده و کامپيوتر

 ميانگين، توزیع فراواني، توصيفي آمار هاي روش از استفاده ابتدا با ها، داده تحليل در شد. تحليل

روش سنتي که در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  و فناورانه فعال روش متغيرهاي و استاندارد انحراف
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تحليل  از استفاده با پژوهش هاي فرضيه از یک هر آمار استنباطي سطح در شوند. توصيف مؤثر است،

 درصد 17گرفت. قرار مورد بررسي متغيره چند کوواریانس تحليل و راهه یک متغيره تک کوواریانس

 منظور بوده اند. به سنتي روش گروه در درصد17فناورانه و  فعال برنامه گروه در مطالعه مورد نمونه از

است. روایي آزمون ها را متخصصان  استفاده شده کوواریانس تحليل از این فرضيه به پاسخگویي

 073/7به روش الفاي کرونباخ   SPSSموضوع تایيد کردند و پایایي آزمون با استفاده از نرم افزار 

تعيين شد. قبل از اجراي تدریس، پيش آزمون به طور همزمان در دو گروه آزمایش و کنترل انجام 

شد و نتایج الزم استخراج شد. پس از تدریس مباحث مورد نظر در گروه ها، پس آزمون یادگيري 

ده هاي برگزار شد و نتایج الزم از این آزمون ها استخراج شد. به منظور تجزیه و تحليل نتایج دا

و تحليل کوواریانس   tحليل داده ها به استفاده از آزموناستفاده شد. ت  SPSSتحقيق از نرم افزار 

 است. نشان داده شده 2 و1 جداول انجام شد. که در
 آزمودني ها بين عوامل :1 جدول

 
 آزمودني ها بين عوامل تأثير تعيين 2 جدول

 انحراف معيار ميانگين  تعداد گروه ها

 73/9 29/20 21 گروه فعال فناورانه

 76/6 13/23 21 گروه روش سنتي

 29/0 36/21 22 کل

 

 آموزان دانش نگرش فناورانه بر فعال آموزش تأثير که داد نشان پژوهش این هاي یافته

، 2Partialη=133/7آزمون معني دار بود.  اثر پيش از تعدیل پس و کالس ها معلمان به نسبت

13/7P>، 779/9 F(39,1)= آموزان واریانس نگرش دانش درصد 3/13مي دهد.  نشان اتا ضریب 

 گروه ها بين مقایسه .است تبيين قابل فعال فناورانه آموزش توسط و کالس ها معلمان به نسبت

Partial η2 

 

سطح معنی 

 داری
F 

 توراذانگين مجيم

 
df 

مجموع 

 مجذورات

 متغير هآمار

 

 شده مدل تصحيح 271/923 2 972/311 336/0 772/7 203/7

 رض از مبدأع 212/160 1 213/160 63/13 771/7 292/7

 آزمون پيش 976/307 1 976/307 026/6 771/7 163/7

 گروه 777/211 1 660/212 779/9 716/7 133/7

 خطا 690/1911 36 29/22   

 کل 77/06191 22    
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      سطح در نگرش از لحاظ سنتي روش گروه و فناورانه گروه فعال بين که مي دهد نشان 2 جدول طبق

716/7 P> دارد. وجود معني دار تفاوت 

 فناورانه فعال گروه دانش آموزان مي دهد نشان 2 جدول طبق تعدیل شده ميانگين هاي

 بر فناورانه فعال آموزش تاثير فرضيه بنابراین دارد. قرار 13/23  با برابر سنتي و روش بوده 29/20

. اما تفاوت معناداري بين گروه فعال فناورانه مي گردد و انگيزه دانش آموزان تأیيد پيشرفت تحصيلي

بين دو معنادار به دست آمده  (.در آخر، سطحيsig = 121/7) در مقایسه با گروه گواه به دست نيامد

ن ( بنابرایp>71/7گروه مستقيم و فناورانه با گروه گواه، از سطح معناداري مفروض بزرگ تر است )

 دانش تحصيلي پيشرفت که این بر مبني تحقيق تفاوت به دست آمده معنادار نبوده است. فرضية

 سنتي صورت به که آموزاني دانش با اند، ه دید آموزش فناورانه فعال یادگيري روش با که آموزاني

 .است شده برآورد قوي بسيار تأثير آن ميزان است و متفاوت دیده اند، آموزش

 

 گيریبحث و نتيجه

 دارد، تأثير کالس ها و به معلمان نسبت آموزان دانش نگرش بر فناورانه فعال روش آموزش

مي  کالس آن چه در و معلمان به نسبت آموز بي عالقگي دانش یا و عالقمندي فکر بر طرز یعني

 بتواند  که دارد اشاره روش هایي به تدریس فعال روش هاي .مؤثر است گذرد،

امروزه نظام نماید.  سویه تبدیل دو جریان یک به را یادگيري و تقویت را آموزاندانش  فعاليت هاي

سازمان هاي پيچيده و بزرگ در هر کشوري  آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغييرات اجتماعي، یکي از

 تني دارد و بهسسمحسوب مي شود و با رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پيوندي ناگ

ساده ابتدایي به یک حالت پيچيده درآمده است. جهان مجازي هویت معلم و فراگير  تدریج از حالت

اولين و مهم  .هاي جدیدي براي آن ها پدید مي آورد را به شدت تغيير مي دهد و وظایف و نقش

به  و ساختن دانش ترین ویژگي تعليم و تربيت مسئله محور و تفکر محور، فعال ساختن دانش آموز

وم مفه. له محور استأاست. فناوري اطالعات و ارتباطات تسهيل کننده یادگيري مس وسيله خود او

کسب دانش و اطالعات، عادت هاي مختلف،  .یادگيري را مي توان به صورت هاي مختلف تعریف کرد

فناوري ز معلمان در جریان استفاده ا هاي گوناگون حل کردن مسائل از نقش مهارت هاي متنوع، و راه

تشویق یادگيرندگان به صورت گروهي  و  مدیریت منابع، مي توان به راهنمایي یادگيرندگاناطالعات 

طور حل مسئله هاي پيچيده، کمک به صورت گروهي، استقالل، خودکار و  همين. اشاره کرد

 تنظيم زمان سرعت یادگيري نقش دانش آموزان در استفاده از فناوري اطالعات است. خودانگيخته و
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هاي یادگيري و  به کاهش محدودیت استفاده از فناوري اطالعات در آموزش مي توانمزایاي 

و  در آموزش وري تربيت نيروي انساني متناسب با عصر دانش و اطالعات و باال بردن کارایي و بهره

 پرورش است. 

برنامه هاي  معایب هم شامل افزایش شکاف طبقاتي، افزایش هزینه هاي آموزشي، فقدان

فردي در محيط آموزش و پـرورش، همراه نبودن معلم و دسترسي  ي و اعمال سليقه هايراهبرد

به کارگيري  براي موجود مشکالت از فناورانه فعال روش از استفاده با آسان به منابع ممنوعه است.

 آزمایشگاه گروهي در روش کاوشگري فناورانه فعال تدریس روش در زیرا کرد، کم فعال روش هاي

شبيه   و مجازي از آزمایشگاه است. استفاده شده تلفيق کوتاه سخنراني هاي و فناوري از استفاده با

 جریان هدایت به کوتاه هاي سخنراني ارائة و کمک نماید معلمان مشکل حل به مي تواند  سازي ها

 بازخورد ارائة و دانش آموزان تکاليف انجام در هم چنين از فناوري کاوشگري مي انجامد. استفاده

  .کند مي کمک زمان از استفادة مناسب به معلمان

ویژگي هاي ممتاز روش تدریس فعال فناورانه تلفيق کاوشگري گروهي در آزمایشگاه با فناوري 

هاي نوین و سخنراني کوتاه مي باشد. استفاده از آزمایشگاه مجازي و شبيه سازهاي آموزشي در مواقع 

ر استفاده از روش هاي فعال با آن ها مواجه هستند بر طرف مي ضروري، مشکالتي را که معلمان د

نماید. ارائه سخنراني کوتاه باعث هدایت جریان کاوشگري گروهي مي شود. استفاده از فناوري هاي 

 در انجام تکاليف و ارائه بازخورد معلمان به استفاده بهينه از زمان کمک مي کند.

از محاسن بارز این روش تدریس انعطاف پذیر بودن آن و بهره گيري از تمام امکانات ممکن 

براي رسيدن به یک یادگيري معنادار است . در این روش تدریس در محيطي انجام مي شود که 

اميد است که با دانش آموزان به صورت گروهي و در تعامل با هم به ساختن دانش خود مي پردازند. 

بتوان استفاده از فناوري اطالعات را در مدارس مدیریت کرد تا  ریزي مناسب و راهبردي برنامه

 .یادگيري و یاددهي با کيفيت بهتر انجام شود
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Abstract 

        The purpose of this study was to investigate the effect of technology-

based teaching in chemistry on the achievement and academic motivation 

of 10th grade students in the academic year 2015-2016. The use of 

information and communication technology should find its place in the 

educational system and be included as an important principle in 

educational planning and school curriculum planning. This study was done 

by using quasi-experimental with pre-test and post-test design. The 

statistical population is comprised of tenth grade students in Yazd city. 

Sample size consisted of 42 subjects divided into two groups of 21 (one 

experimental and one control group). Experimental group trained with 

active technology and control group trained with traditional method. 

Students' academic achievement was measured through teacher-made, pre-

test, and post-test tests. The validity of the tests was confirmed by experts 

and its reliability was estimated to be 0.86 using Cronbach's alpha. Data 

were analyzed using inferential statistics of covariance analysis test. The 

results showed that the effect of chemistry education by using active 

technological method on students' academic achievement is more than 

traditional methods. 

Keywords: Technologically active method, Traditional method, Academic 

achievement, Tenth grade students. 
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