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)TEAL ( روش . بود 88 -89در سال تحصيلي     آموزان  تحصيلي دانش ي    بر انگيزه
 پـس آزمـون و گـروه        -ا طرح پيش آزمون   بپژوهش براساس ماهيت، نيمه تجربي      

هـاي شهرسـتان      بـين دبيرسـتان    براي دست بابي به هدف پـژوهش، از       .  بود كنترل
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اين  نخستين ابزار .  داد قرار) TEAL(روش تدريس فعال فناورانه     ي    تحت مداخله 

روايي سـازه    )1379(باقري   كه بود انگيزش تحصيلي ولرند  ي    پرسشنامه ،پژوهش
 كرونباخ براي كـل پرسـشنامه     يآلفاضريب پايايي به روش     . نموده بود تاييد  را  آن  
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جهت كنتـرل   .  تحت كنترل قرار گرفتند    ، به عنوان متغيرهاي همپراش    ،آموزان  دانش

نتـايج پـژوهش نـشان داد،       . ريـون اسـتفاده گرديـد      نمرات هوش از آزمون هوش    
ـ  بـر انگ   )(TEAL فعال فناورانـه     سي به روش  آموزش زيست شنا    لييتحـص ي    زهي
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ر مثبتـي داشـته   يثا روش معمول در آموزش و پرورش تـأ     سه ب يان در مقا  آموز  دانش
ـ زان بهبود در انگ   يكه م  درصـد از   1/89لي بـا توجـه بـه مجـذور اتـا        يتحـص ي    زهي
  .رات بودييتغ

  
  . يليتحصي  انگيزه، )TEAL(روش فعال فناورانه : يكليدهاي  واژه

  
  مقدمه. 1

 بيـشتر مـورد     نـوين در كـالس درس     هاي    فناوريهاي اخير، بهره گيري از      در طي سال  
يادگيري موجب تحوالت    - در فرآيند ياددهي   فناوري شده است، تغييرات سريع      توجه واقع 

جديد با به   هاي    فناوري. وسيع شده و هدف آن بهبود كيفيت آموزش در مدارس بوده است           
 بـه   ،آمـوزان   هاي مناسب در جهت استعدادها و عاليق شخصي دانـش           تهمراه آوردن فرص  

هـاي   فنـاوري با وجـود  ). 2002، 1چيتير بايلر و (كند     مدارس كمك مي   يود نظام آموزش  ببه
 هاي مناسب در جهت كمك به اسـتعدادها و عاليـق شخـصي              و فراهم شدن فرصت    جديد
اند نقـش مـستقيمي در رشـد          نستهشناسي نتوا   ان، متاسفانه در عمل معلمان زيست     آموز  دانش

دانش و تكنولوژي داشته باشند، چرا كه فراگيران بـه تنهـايي و بـدون آمـادگي ذهنـي، كـه                     
تواننـد در قـرن بيـست ويكـم نقـش خـود را در علـوم و            نمـي  ،يك معلـم اسـت    ي    وظيفه

تـوان    توجه به اينكه فقر فكري فراگيران را مي         حال با  .)2006،  2نگبو(تكنولوژي ايفا نمايند    
 ضـروري   ،)1385شـعباني،    (دانست) سخنراني(هاي سنتي تدريس      حاكميت روش ي    نتيجه

هـاي    هاي فعال نوين به خوبي استفاده نمود تا موجـب خـدمات و پيـشرفت                است از روش  
استفاده از تركيب روش تدريس كاوشـگري       . آموزش و يادگيري گردد   ي    بسياري در عرصه  

ا تـصوير سـه     يـ يا استفاده از فيلم، اينترنـت، انيميـشن         (سازي    گروهي در آزمايشگاه و شبيه    
) بنا به ضـرورت   (هاي مختلف     و سخنراني كوتاه در موقعيت    ) بعدي بنا به ضرورت تدريس    
 كالس و آزمايـشگاه از هـم   ،در اين روش. باشد  ميTEAL(3(روش تدريس فعال فناورانه   

 بـا توجـه بـه       ،آمـوز    دانـش  رتوان بـراي هـ      با استفاده از پست الكترونيكي مي      جدا نيست و  
 اين روش تدريس در     ).2005،  4بلچر( تكاليف خاصي را معين نمود       ،هاي فردي آنان    تفاوت

 در  MIT 5روش فعال فناورانه اولين بار در دانشگاه        . باشد  تدريس مي  فعالهاي    زمره روش 
 سـال  درشكل گيري اين روش تدريس از آنجا آغاز گرديـد كـه           . درس فيزيك اجرا گرديد   

 فهـم  دادن قـرار  و مـشاركتي  يـادگيري  طريـق  از فراگيران بين تعامل از حمايت  فكر 1993
 شـكل  )تبـار  هنـدي  فيزيـك  اسـتاد ( 6هـك  در ذهن  تدريس، اصلي هدف عنوان به مفاهيم،
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هـا بـه صـورت سـخنراني بـود و حـضور               وجود تدريس فيزيك در دانشگاه    ن  يا با   .گرفت
ا در يادگيري، با وجود تجربي بـودن علـم فيزيـك،            ه  فراگيران در آزمايشگاه و مشاركت آن     

تدريس فيزيـك   ) 1994 (8 دردانشگاه پلي تكنيك رننسالر    7 جك ويلسون  ،نداشت لذا  وجود
هـاي    تازه در كالس  ي    را در آزمايشگاه و به صورت تجربي آغاز كرد كه اين خود يك رويه             

يـك در دانـشگاه   هـاي درسـي فيز   اصـالح برنامـه  ). 2003بلچر، (گرديد   درس محسوب مي  
MIT  با تاكيد بر يادگيري فعال     ) 1999 (9 و رديش  مك درموت  و) 1998(هك  ي    لهيبه وس

  نشان داد  1998هك در   .  ادامه يافت  ، جهت فهم بيشترفراگيران   ،هاي زوجي   صورت گروه ه  ب
توجـه بـه     بـا  اما اين روش نيز   . هاي زوجي دو برابر سخنراني اثر دارد        كه يادگيري در گروه   

ـ   بلچـر و اعـضاي تـيمش كـه شـامل پتـر       ي  لهيبـه وسـ  االي مـردودين در فيزيـك    درصد ب
 ، اين روش تدريس جديد    .)2001بلچر،  ( اصالح گرديد    ، بود 11ستر و ديويد لي   10دورمشكين

TEAL  جايگزين كردن روش تدريس فعال به جـاي   ،يكي از اهداف اين روش    . ناميده شد 
هـاي    اگيران به تعداد نه نفـر، در گـروه         فر ،در اين روش  . هاي طوالني مدت بود     سخنراني
در هر گروه سـه نفـره يـك كـامپيوتر           . نشينند  دور يك ميز مي   ) يا تعداد بيشتر  (سه نفره   

فراگيـران بـا   . گيـرد  ها قرار مي  عالوه برآن وسايل آزمايش نيز بر روي ميز   ،موجود است 
ا آغـاز   آزمايـشگاه ر   كاوشـگري گروهـي در     و دهنـد   وسايل موجود آزمايش انجام مـي     

از طريق شـبيه سـازي،    شود كه با چشم ديده نمي   را  سپس آنچه   ). 2004بلچر،  (كنند    مي
نمـودار يـا اطالعـات       ،كننـد يـا چنانچـه نيازمنـد محاسـبه           و فيلم مشاهده مـي     تصاوير
آموزان بـا كاوشـگري        دانش ،در اين روش  . كنند   از كامپيوتر استفاده مي    ،دتري باش   اضافه

اگـر چـه روش كاوشـگري گروهـي         . يابنـد   مفاهيم دسـت مـي    در آزمايشگاه به كشف     
ي نظيـر تــفكر و خالقيـت را پـرورش دهـد، امـا بـا ايـن حـال                     هـاي   تواند مهـارت    مي

ايـن مـشكالت    . انـد   روانشناسان يادگيري، دو مشكل اصلي اين روش را مشخص كرده         
روش ). 1386صـفوي،  (بيشتر ناشي از خطاهاي يادگيري و اتالف وقت آموزشي اسـت     

 هر دو مشكل يـادگيري كاوشـگري گروهـي را بـا اسـتفاده از             ،)TEAL(عال فناورانه   ف
) بـسته بـه موقعيـت     (هـاي مختلـف تـدريس         هاي كوتاه در زمان     تكنولوژي و سخنراني  

اساس تئوري معلم در ايـن روش، رويكـرد يـادگيري سـاختن گرايـي               . مرتفع نموده است  
 معلم بـه فراگيـران انتقـال پيـدا كنـد، لـذا              تواند به سادگي از     از آن جا كه دانش نمي     . است

ي سـاختن     ايـده . خودشان دانـش را بـسازند      و   فراگيران بايد در ساختن دانش درگير شوند      
ايـن  . شـود   كه در اثر چيدمان فراگيران در كالس حاصـل مـي            است گرايي، ناشي از تعهدي   
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 تعامـل   .شـود   انـد حاصـل نمـي        چيدماني كه اشخاص به صـورت انفـرادي نشـسته          ازتعهد  
 در جهـت    TEALمحـيط   . ي مركزي تدريس و يادگيري علوم در دنياست          هسته ،اجتماعي

 ها و نيز    حمايت از تعامل اجتماعي، تشويق فراگيران به يادگيري فعال و عالقه مند كردن آن             
باشد، طراحـي     در تصور مي  اصالح  ي    ايجاد فضاي كالسي كه پرورش دهنده و ايجاد كننده        

شود تا تصور كنند، فرضيه سـازي كننـد و            ويكرد به فراگيران كمك مي     در اين ر   .شده است 
ـ    ،ايـن پيـشرفت   . مفاهيم بهبود بخشند  ي    بارهنگرششان را در    فنـاوري كـارگيري   ه   حاصـل ب

باشد و  ها مي يادگيري فعال اغلب حاصل تبادل ايده  .  است آموزشي، آزمايش و كسب تجربه    
يكـي  زبهبـود فـضاي يـادگيري، تجربيـات في         .گـردد   نش افراد مـي    دا يدر پايان باعث ارتقا   

و دسترسي به وب و ورود به فضاي واقعي و سه بعدي، زندگي             ) كاوشگري در آزمايشگاه  (
بايد متذكر شد كه كليد تغييـر در ايـن روش           . كند  واقعي بدون محدوديت را امكان پذير مي      

صـلي، متـون   انعطاف پذيري مدل از طريق شبيه سازي كاوشـگرانه و بهبـود فهـم مفـاهيم ا         
  .علمي است

 روش تــدريس فعــال فناورانــه 2001 دري و بلچــر در پايــان ســال ،در همــين راســتا
)TEAL (   با موفقيـت اجـرا   ،آموز  دانش600 براي 2003 و در پاييز آموز  دانش180را براي 

 در فهـم مفـاهيم      ،آموزش ديده بودند  ) TEAL( گروهي كه به روش فعال فناورانه        و كردند
آمـوزش  صـورت سـخنراني     ه  ورت شگرف و معناداري نسبت به گروهي كه ب        فيزيك به ص  

چنـين در سـال     هـم ).2005بـه نقـل از بلچـر،     ( نمرات شان پيشرفت كرده بود، بودند ديده
هـاي مختلـف فيزيـك انجـام داد در طـي ايـن                 درمشكين تحقيـق ديگـري در درس       2008

 بـه   دي هـا   درصد مردو  ،)TEAL(پژوهش، پس از استفاده از روش يادگيري فعال فناورانه          
 پژوهـشي  در) 1388( نـصرت    ،در ايـران  . كاهش يافـت  % 4به كمتر از    % 15ز  طور متوسط ا  

درس فيزيـك بـر پيـشرفت تحـصيلي         ) TEAL(تأثيرآموزش فعال فناورانـه     "عنوان   تحت
س اثـر   ي كه اين روش تـدر      نشان داد  "شهرستان فالورجان    آموزان دختر اول دبيرستان     دانش

  .آموزان در درس فيزيك داشته است  در پيشرفت تحصيلي دانشظه ايقابل مالح
ان تا انـدازه اي بـه سـبك تـدريس وابـسته             آموز   دانش كيفيت انگيزشي  ،از طرف ديگر  

 آمـوز    دانـش  در حقيقـت يـك معلـم      ). 1993،  13؛ گودنو 1988ن،  و همكارا 12رففلد ال ( است
عليـت  ي    هـا را بـه داشـتن هـسته          ان را فعال كنـد و آن      آموز   دانش تواند  مي محور و منعطف  

 انگيزش مهمتـرين شـرط      ).1972 ،15؛ دچارمز 14،1986ريان و گرولنيك  (دروني هدايت كند    
انگيـزش  . ان، انگيـزش تحـصيلي اسـت      آموز   دانش  در شيكي از ابعاد انگيز   . يادگيري است 
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 شـود   مـي منجر  گردد كه به يادگيري و پيشرفت         تحصيلي در مدرسه به رفتارهايي اطالق مي      
گـر آن     بيـان هاي مرتبط با آموزش و پرورش در اين زمينه            پژوهش. )2002،  16دسي و ريان  (

، 17بالك و دسي  (ستگي مثبتي وجود دارد     همبآموزان    عملكرد دانش   كه بين انگيزش و    است
پـژوهش رضـوان در سـال       ). 1991 همكـاران،  ، دسـي و     1993 ،18 ولرند و همكاران   ؛2000
آمـوزان دختـر و پـسر         بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانـش     ي    سي رابطه ر بر " با نام    1385
اين موضوع است ي   تاييد كننده"آموزشگاهيهاي  شهر اصفهان با ويژگيي    متوسطهي    دوره

تواند به صورت يك متغيـر جداگانـه بـر روي انگيـزش پيـشرفت                 كه روش تدريس نيز مي    
دارد كـه روش       بيان مـي   خود در پژوهش ) 1372(بحراني  . آموزان اثر بگذارد    تحصيلي دانش 

بـر روي انگيـزش پيـشرفت تحـصيلي         ،   به عنـوان دو متغيـر جداگانـه        ،تدريس و آراستگي  
تـأثير اسـتفاده از     "پژوهشي تحت عنـوان     ) 1383(جواهري  . آموزان تأثير گذار هستند     دانش
ه انجـام داد   "ييفضاي     در بهبود كيفيت فراگيري هندسه      پاور پوينت  افزارهاي كامپيوتري   نرم

ش فراگيرهـا بـا اسـتفاده از    زدهد كـه بـازدهي و انگيـ     ده نشان مي  دست آم   بهي    نتيجه. است
بررسـي اثـر    "تحقيقـي تحـت عنـوان       ) 1385(صـدرارحامي   . افزار تقويت شده است     نرم

هيلـي بـر پيـشرفت تحـصيلي،          نوي    بر مبناي نظريه  » رويكردهاي آموزش نوين هندسه   
داده است كه نتايج تحقيق تفـاوت معنـادار بـين            انجام   "آموزان  انگيزش و نگرش دانش     

ان در روش تـدريس     آموز  انگيزش دانش  نيز نگرش و   آموزان و   پيشرفت تحصيلي دانش  
طـي گزارشـي    ) 2005 (19ويلمـز . دهد  يلي و روش سنتي را نشان مي      ه نوبر مبناي نظريه    

 انگيـزه و ميـزان       از رايانه اثـر مثبتـي بـر        استفادهچند تحقيق انجام شده     بر اساس   بيان كرد،   
ي ارتبـاط     در زمينه ) 1990( 20 پنتريچ و دي گروت     پژوهش نتايج.  داشته است  افراديادگيري  

 زشيـ انگي    ت مولفه ياهمي    هدنده    نشان ،هاي انگيزش و شناختي با عملكرد تحصيلي        مؤلفه
 منظـري تـوكلي     ،)1374(انگيزش تحصيلي در ايران، قاسمي پيـر بلـوطي        ي     زمينه  در .است

اين متغير با پيـشرفت     ي     اغلب به بررسي رابطه    ،)1371 (باقريو  ) 1373 (قاجاگر،  )1375(
تحـصيلي در يـادگيري و      ي    نقش مهم انگيزه   با توجه به مراتب فوق و     . اند  تحصيلي پرداخته 

ر آمـوزش   يزان تـاث  ين م يي، تع پژوهش حاضر ، هدف   انآموز   دانش جلوگيري از ترك تحصيل   
ي   هي فرضـ  . اسـت  ان دختر آموز   دانش لييتحصي    زهيبر انگ  )TEAL(فناورانه  به روش فعال    

  :باشد  ميير قرار زز بهين پژوهش
و روش معمـول در     ) TEAL(تحصيلي به روش فعـال فناورانـه        ي     بين ميزان انگيزه   -

  . شناسي تفاوت وجود دارد درس زيست
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  روش تحقيق. 2
توان   را مي  هشن پژو يا .بود از نوع تحقيقات كاربردي       هدف  بر اساس  حاضر پژوهش

هـا كـامالً      كـه انتخـاب نمونـه       با توجه به ايـن    . هاي تجربي در نظر گرفت      در قلمرو پژوهش  
، پــژوهش حاضــر نبـود متغيرهــا در اختيـار پژوهــشگر  ي  كنتـرل همــه زينتـصادفي نبــود و  

 در  ،طـرح پـژوهش   ي    خالصـه . است پس آزمون و گروه      -تجربي يا طرح پيش آزمون      نيمه
  . ه شده استي ارا1شماره  دياگرام

  
 خالصه طرح پژوهش: 1اگرام يد

 گروه ها گروه
پيش 
 آزمون

پس آزمونمتغيرمستقل

شناسـي بـه      گروه آزمايش، تـدريس زيـست     
 )TEAL(روش فعال فناورانه 

E1 T1 X1 T2 

شناسي به روش     گروه كنترل، تدريس زيست   
 معمول

C1 T1 - T2 

  
   و حجم نمونه، روشجامعه آماري. 1-2

سوم دبيرستان شهرستان خمينـي  ي  پايههاي  كالس شامل   ،ري اين پژوهش  آماي    جامعه
ق به صورت كنترل شده تـري اجـرا         ين كه تحق  ي ا يبرا. بود 88- 89شهر در سال تحصيلي     

هـا     كه تعداد آن   سوم انتخاب شدند  ي    هيفقط پا  ان دختر و  آموز   دانش هاي  شود، صرفاً كالس  
ين به ا. بوداي  اي چند مرحله    پژوهش خوشه  گيري در اين    روش نمونه  .بود كالس درس    42

شهرستان خمينـي شـهر دو دبيرسـتان بـه طـور            ي    هاي دخترانه   صورت كه از بين دبيرستان    
 يــك  دبيرســتانهــر هــاي ســوم تجربــي  ســپس از بــين كــالس. يــددتــصادفي انتخــاب گر

 ديگر  كالسعنوان آزمايش و    ه   ب كالسك  ي ( انتخاب شد  يتصادفصورت   به   )گروه(كالس
 نفر  15با توجه به اينكه در تحقيقات آزمايشي بايد حجم هر گروه حداقل             ). عنوان كنترل ه  ب

حجـم نمونـه در     ) 386: 1383نـصر و همكـاران،      ي    ، ترجمه 1996گال و همكاران،    (باشد  
 به تصادف انتخـاب شـده       نش آموز  دا 27كه در هر گروه      بودپژوهش حاضرشامل دو گروه     

   .بودند
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  رد بررسيمتغيرهاي مو. 2-2
آمـوزان     دانش تحصيليي    هدر اين تحقيق روش تدريس به عنوان متغير مستقل و انگيز          

در اين پژوهش تحصيالت پدر، تحـصيالت مـادر،         . به عنوان متغيروابسته در نظر گرفته شد      
 معدل سـال قبـل بـه         و هوشي    سن پدر، سن مادر، شغل پدر، تعداد اعضاي خانواده، نمره         

  . اش در نظر گرفته شدندعنوان متغيرهاي همپر
  
   ابزارهاي تحقيق.3-2

   21آزمون هوش ريون. 1-3-2
 ، آن بعـد از  . اين آزمون را اندكي پيش از جنگ جهاني دوم تهيه كـرد            ريون. سي. جي

بارها مـورد تجديـد     اين آزمون   به عمل آمد و      آزمون مذكور ي    زيادي در زمينه  هاي    وهشژپ
ر آزمون همه از يك نوع و شامل توالي و الگوهاي           مطرح شده د  هاي    لاوس. نظر قرار گرفت  
اند و آزمـودني بايـد هـر        هايي هستند كه بر اساس منطق خاص تنظيم شده        اشكال يا نمودار  

ايـن آزمـون بـراي      . ها را با انتخاب يك شكل از بين چند شـكل كامـل كنـد              يك از نمودار  
هر كـدام از  . جموعه استو شامل پنج م بوده  سوم راهنمايي تا بزرگسال مناسب      هاي    كالس

گساالن رهاي درصدي اين آزمون براي كودكان و بز       هنجار.  دارند سوال 120ها  اين مجموعه 
در ن آزمـون    يـ ران ا يـ در ا ). 1374عابـدي و همكـاران،      (به دست آمده است     زبان  انگليسي  

) 1373(دفتر مشاوره و تحقيق آموزش و پـرورش  . شده است يابي   رشهرهاي مختلف هنجا  
هنجـار تهيـه    هـاي      در تمام كشور براي آزمون مذكور جـدول        چهل هزار نفري   ايمونهدر ن 

ـ  7/0 بـين    ،پايايي آزمون در مطالعات مختلـف     .  گرديده است  تأييدكرده و روايي آن       9/0ا   ت
ــ ــت  گ ــده اس ــه (زارش ش ــتازي، ترجم ــي، ي  آناس ــون   ). 1374براهن ــوش ري ــون ه آزم

 از دسـتورالعمل دفتـر مـشاوره و تحقيـق      ،در ايـن پـژوهش    . مختلفي دارد هاي    دستورالعمل
آمـوزان   بود و هر سال از دانـش       سوال 60استفاده شدكه حاوي    ) 1373(آموزش و پرورش    

 .شودسال اول دبيرستان گرفته مي

   :تحصيلي ولرندي  انگيرهي  پرسشنامه. 2-3-2
اً كامالً مخـالفم، نـسبت   ( بسته پاسخ با هفت طيف ليكرت   سوال 28 پرسشنامه شامل    اين

در ايـن   . بـود ) ار موافقم، كـامالً مـوافقم     يمخالفم، مخالفم، نه موافقم نه مخالفم، موافقم، بس       
كـامالً  ي    نهيبه گز ) 7(ن نمره   يشتريكامالً مخالفم و ب   ي    نهيبه گز ) 1(ن نمره   يپرسشنامه كمتر 
روايي سازه اين پرسشنامه به روش تحليل عـاملي         ) 1379 (يباقر نيچن  هم .موافقم داده شد  
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به ترتيب بـراي    ) آلفا كرونباخ (ضريب پايايي به روش همساني دروني       . نموده است تاييد  را  
 75/0و كـل پرسـشنامه    72/0 انگيزشـي  بـي  ،73/0، انگيـزش بيرونـي   78/0انگيزش دروني   

  .ه استكل پرسشنامه در نظر گرفته شدي  در اين پژوهش نمره. گزارش شده است
  

   روش اجرا. 4-2
  : آزمون پرسشنامه اجراي پيش. 1-4-2

جهـت اجـراي    .  از پرسشنامه انگيزه تحصيلي ولرنـد اسـتفاده گرديـد          ،در اين پژوهش  
آموزشـي در   ي     اولين جلـسه   ابتداي  كنترل،  در هر دوگروه آزمايش و     ،آزمون پرسشنامه   پيش

ي  لهيتحصيلي به وسـ ي  انگيزهي  پيش آزمون و پس آزمون پرسشنامه   اجراي .نظر گرفته شد  
  . )دو سو كور( انجام گرفتها  بيرستانمعاونان د

   :اجراي تدريس .2-4-2
 بـه   و)روش سـخنراني (شناسي به روش معمول      تدريس درس زيست   ،در گروه كنترل  

آمـوزان  دانش،   گروه اين  در . گرفت صورت) دقيقه 90هر جلسه   (جلسه آموزشي    18 مدت
 امتحاني بـه عمـل نيامـد و          هيچ گونه  ، جلسه 18نيز در طي اين      به آزمايشگاه برده نشدند و    

فعـال  ي     تدريس به شـيوه    ،در گروه آزمايش   .س و پرسش كالسي صورت گرفت     يفقط تدر 
بـه طـور    ) TEAL(فعال فناورانـه    ي    به شيوه س  يمراحل تدر  .انجام شد ) TEAL(فناورانه  

  : ر اجرا گرديديخالصه به قرار ز
ن را  ي آغـاز  يابيارزشـ هاي    سوال) پژوهشگر(، معلم   يآموزشي     هجده جلسه  يدر ط . 1

 نمـود و از     مـي  يكـ يان پـست الكترون   آموز   دانش يل كالس درس برا   يچند روز قبل از تشك    
الزم را كـسب نمـي      ي    ي نمره آموز   دانش در صورتي كه  . كرد  مي افتيان پاسخ در  آموز  دانش

 ان پست الكترونيكيآموز  دانشيالزم براهاي  نمود، معلم پاسخ صحيح را همراه با راهنمايي  
دانش آموزاني كه در خانه امكان دسترسي به اينترنت نداشتند، بـا همكـاري كـادر                (كرد   يم

  ). نمودند  ميدبيرستان از امكانات دبيرستان استفاده
 در تمــام طــول ايــن هجــده جلــسه، كــالس درس در آزمايــشگاه تــشكيل شــد و . 2
ان به تعـداد    آموز  نش دا به اين گونه كه   . اول گروه بندي شدند   ي    ان از همان جلسه   آموز  دانش
ـ  بـه دور     )شتريـ بهـا     ي ازگروه دتعدا(هاي سه نفره      ، در گروه  نه نفر  ـ ز آزما يـ ك م ي شگاه ي

ي  جعبـه  (عالوه بـرآن وسـايل آزمـايش    . قرار داشت در هر گروه يك كامپيوتر      . نشستند
 قـرار هـا    نيز بـر روي ميـز      )تشريح، مغز يا چشم گاو، موالژ و هرآنچه كه مورد نياز بود           
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  . گرفت مي
ان با وسايل   آموز   دانش انگيخت، سپس   مي ان را بر  آموز   دانش معلم با سخنراني كوتاه   . 3

  .كردند  مي ميزها، كاوشگري را آغازيموجود بر رو
بـا   آنچه در آزمايـشگاه    انيميشن يا فيلم و   ي    ان از كامپيوتر جهت مشاهده    آموز   دانش .4

ـ         (چشم ديده نمي شد      و تجزيـه و تحليـل      ) ان عـصبي  مانند، ايجـاد، هـدايت و انتقـال جري
  .نمودند  مياستفاده يا دريافت اطالعات بيشتر) مانند، نمودار بيماري ايدز(نمودارها 

مربوط به بحث كالسي را تهيه كرده بود و         هاي    معلم از قبل انيميشن، فيلم و عكس      . 5
 Dataاز...) قطع اينترنت يا نياز بـه سـخنراني و بحـث در كـل كـالس و     (در صورت لزوم 

Showنمود  مي استفاده.  
  .نمود  ميها را كنترل ان، پيشروي صحيح آنآموز  دانشخود ازهاي  معلم با سوال. 6
معلـم بـه كاوشـگري       توانستند با سوال كردن و راهنمايي گرفتن از         مي انآموز   دانش .7

  .خود عمق ببخشند
  .آمد  ميبه صورت گروهي به عمل در پايان هر جلسه، ارزشيابي پاياني. 8
اينترنـت   با استفاده از   شد  مي خواسته انآموز   دانش  جهت تعيين تكليف در خانه از      -6
خود را كه شامل    هاي    پاسخ  كه معلم مطرح كرده بود، جستجو نمايند و        يهاي  سوالي    درباره

   .يا فيلم بود، براي معلم پست الكترونيكي نمايند شنيمتن، انيم
  :  اجراي پس آزمون پرسشنامه.3-4-2

آموزان داده شد و      انگيزش ولرند به دانش   ي     پرسشنامه ، جلسه آموزش  18ز اتمام   پس ا 
  . آزمون عمل گرديد پيشي  نيز جهت كسب اعتبار دروني به شيوه

  :روش تجزيه و تحليل اطالعات. 4-4-2
ها در سـطح آمـار توصـيفي از ميـانگين و               جهت تجزيه و تحليل داده     ،در اين پژوهش  

از تحليل كوواريـانس   ،پژوهشي   استنباطي و براي بررسي فرضيه     و در سطح   انحراف معيار 
  .است استفاده شده) آنكوا(

  
  ها يافته .3

نتـايج بررسـي     .ديـ بررسـي گرد   نرمال بودن  ابتدا پيش فرض     ،براي آزمون اين فرضيه   
  . نشان داده شده است1شماره  پژوهش در جدولهاي  نرمال بودن داده
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  ها ال بودن دادهفرض نرمنتايج آزمون  :1 جدول
    ويلك-شاپيرو   اسميرنوف-كالموگروف 

 df آماره  گروه
سطح 
 معناداري

 df آماره
سطح 
 معناداري

 079/0 27 932/0 20/0 27 132/0 آزمايش

 915/0 27 983/0 20/0 27 101/0 كنترل

  
مربـوط بـه    هـاي     دهد، پـيش فـرض نرمـال بـودن داده           مي  نشان 1نتايج جدول شماره    

  .تحصيلي برقرار بوده استي  انگيزه
دوگروه آزمايش وكنترل، از آزمون هاي  چنين بر اساس پيش فرض تساوي واريانس  هم

  . نشان داده شده است2نتايج آزمون لوين در جدول شماره. لوين استفاده گرديد
  

  ها نتايج آزمون لوين براي بررسي پيش فرض تساوي واريانس: 2 جدول
  معناداريسطح F df1 df2 متغير وابسته

 755/0 52 1 099/0 تحصيليي  انگيزه

  
بـين دو گـروه آزمـايش       هـا     دهد، كه تساوي واريـانس      مي  نشان 2نتايج جدول شماره    
  .وكنترل برقرار بوده است

آزمايش در متغير     ميانگين و انحراف معيار دو گروه كنترل و        3شماره  اطالعات جدول   
در . دهـد    گرفتن متغيرهاي مداخله گر نشان مـي       را بدون در نظر   ) تحصيليي    انگيزه(وابسته  

) تعـديل شـده يـا سـازگار شـده         (هاي برآورد شـده        ميانگين دهد  مي  نشان واقع اين جدول  
 به ترتيب ،هاي تعديل كننده تحصيلي دو گروه كنترل و آزمايش پس از كنترل متغير ي    انگيزه

  .بوده است 45/177 و 22/124
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تحصيلي در دو گروه كنترل و ي  انگيزهي   معيار تعديل شدهميانگين و انحراف :3 جدول
  آزمون آزمايش پس
انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين متغير وابسته گروه آزمايش گروه كنترل

 تعديل تحصيليي  انگيزه
 مونزشده در پس آ

22/124 95/1 45/177 95/1 

  

اسـتفاده  ) آنكـوا (حليـل كوواريـانس    از ت،مـورد نظـر   ي    در ادامه جهت آزمون فرضـيه     
 در جدول شماره    ،كنترل وواريانس تفاوت دو گروه آزمايش و     كنتايج آزمون تحليل    . گرديد

  .استنشان داده شده  4
  
 تحصيليي  نتايج آزمون كواريانس تفاوت دو گروه كنترل وآزمايش در متغير انگيزه :4 جدول

 توان
Eta2 
 مجذور
 اتا

سطح 
  معنا
 داري

F 
ن ميانگي

 مجذورات

ي  درجه
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

 شاخص آماري
  

 منبع تغييرات

 تحصيالت پدر  102/24 1  102/24  259/0  614/0  006/0  079/0

 تحصيالت مادر  776/325 1  776/325  494/3  069/0  077/0  447/0

 شغل پدر  447/116 1  447/116  249/1  270/0  029/0  194/0

 سن پدر  120/34 1  120/34  366/0 548/0  009/0  091/0

 سن مادر  000/34 1  000/34  365/0  549/0  009/0  091/0

 تعداد فرزند  695/61 1  695/61  662/0  421/0  016/0  125/0

وضعيت اقتصادي  481/67 1  481/67  724/0  400/0  017/0  132/0
 هوش  901/62 1  901/62  675/0 416/0  016/0  126/0

 معدل سال قبل  732/128 1  732/128  381/1  247/0  032/0  209/0

 پيش آزمون  986/12 1  986/12  139/0  711/0  003/0  065/0

 گروه  009/32117 1  009/32117  468/344  0001/0  891/0  00/1

 خطا  939/3915  42  237/93    

     54  000/
 كل  1274801

  
آموزش بـه روش     تحصيلي در ي     بين ميزان انگيزه   ،4 شماره   بر اساس اطالعات جدول   
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 تفـاوت معنـا دار وجـود        ،و روش معمول در آمـوزش و پـرورش        ) TEAL(رانه  فعال فناو 
ي   انگيـزه بـر   ) TEAL( آمـوزش بـه روش فعـال فناورانـه           ،به عبـارت ديگـر    . داشته است 
 درصـد ايـن     1/89تـوان گفـت       با در نظر گرفتن مجذور اِتا، مي       . تاثير داشته است   تحصيلي

بـوده  ) TEAL(زش به روش فعـال فناورانـه        تغييرات يا بهبود ناشي از تأثير مداخله يا آمو        
 تحصيالت پدر، تحصيالت مـادر،       متغيرهاي 4 شماره   بر اساس نتايج جدول   چنين    هم. است

شغل پدر، سن پدر، سن مادر، تعداد فرزند، وضعيت اقتصادي، هوش، معـدل سـال قبـل و                  
ين متغيرها تاثير    كه ا  شداند، اما مشاهده      كواريت شده  ،گر آزمون به عنوان متغير مداخله      پيش

  . اند معناداري بر پيشرفت تحصيلي نداشته
  

  گيري بحث و نتيجه. 4
 نـشان داد، بـا در   پژوهشي   فرضيهمورددر ) آنكوا( نتايج حاصل از تحليل كواريانس      

نظر گرفتن تحصيالت پدر، تحصيالت مادر، سن پدر، سن مادر، شغل پدر، تعـداد اعـضاي                
ال قبــل بــه عنــوان متغيرهــاي همپــراش، تــدريس   معــدل ســ وهــوشي  خــانواده، نمــره

حصيلي تأثير معناداري داشته    تي    بر انگيزه ) TEAL(فعال فناورانه   ي    شناسي به شيوه    زيست
بحرانـي   ،)1990(پنتـريچ و دي گـروت       ،  )2005(ويلمـز   هاي     با يافته  ،ها  است كه اين يافته   

ي   ، بـاقر  )1373(ارگر  ، قاجـ  )1375(، منظـري تـوكلي      )1374( قاسمي پير بلـوطي      ،)1372(
يكي از نكـات مهـم پـژوهش        . باشد  همسو مي ) 1383(، جواهري   )1385( رضوان   ،)1371(

تواند نتـايج     آزمايشگاه و فناوري مي    ي تدريس فعال در   يباشد كه همگرا    حاضر اين نكته مي   
ـ تحصيلي  ي    در مورد انگيزه  س فعال را    يتدر معمـول در   ي    طـور مـوثر نـسبت بـه شـيوه         ه  ب

ي اثـر خـود را از طريـق افـزايش تحريـك             يـ ارورش ارتقـا دهـد و ايـن همگر        آموزش و پ  
 ظهـور ي     و در نهايت انگيزش، بـه مرحلـه        آموز   دانش ي  لهيبه وس كاوشگري، ساختن دانش    

  . رساند مي
توانـد   ل عـاطفي كنـد، مـي   يآموزان را درگير مسا   روش تدريسي كه بيشتر بتواند دانش     

توانـد    آموزان به كار با رايانه مـي        دانشي    عالقه. دينما انگيزش بيشتري براي يادگيري ايجاد    
سبب گردد كه يادگيري با سرعت بيشتري صورت گيرد و نيز از آن جـا كـه محـور اصـلي                     

تواند بـا ايجـاد حـس        شبيه سازي و استفاده از رايانه مي       ،ي يادگيرنده است    يادگيري، انگيزه 
 زماني كـه طراحـي      ،به عبارت ديگر  . ايدي را براي فراگيران ايجاد نم     هاي  كنجكاوي، موفقيت 

عاطفي ي  يابد و در حيطه  آموزشي بهبود مي فناوريآموزشي خوب باشد، يادگيري از طريق    
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  . گردد نيز بهبود چشمگيري حاصل مي
  

 ها يادداشت

1. Baylor & Ritchie 2. Nwagbo 
3. Technology Enabled Active Learning 
4. Belcher  
5. Massachusetts Institute of Technology 
6. Hake 7. Jack Whillson 
8. Rennsaeler poly technic 9. Mcdermott & Redish 
10. Peter Dourmashkin 11. David Lister 
12. Feldlaufer 13. Gooddenow 
14. Ryan & Grolnick 15. Decharms  
16. Deci & Ryan 17. Black & Deci 
18. Vallerand 19. Willemes 
20. Pintrich & De Groot 21. Raiven 
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