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مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تابلوی هوشمند و استفاده از روشهای تدریس گرامر ـ ترجمه و شنیداری–
گفتاری در فرایند یادگیری -یادداری (یادسپاری) درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه در مدارس
هوشمند بوده است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود
که در سال تحصیلی  34-31به مشغول به تحصیل بودند .کل دانش آموزان این مقطع  12821نفر را شامل
میشدند که از این تعداد  11111نفر پسر و  2273نفر دختر ،میباشند .روش نمونهگیری تصادفی ساده و
نمونهگیری در دسترس و روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه گواه و
آزمایش بود .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل شاخصهای مرکزی چون میانه ،میانگین و
شاخصهای پراکندگی چون انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تی مستقل برای بررسی همگنی
گروههای کنترل و آزمایش و از تحلیل واریانس دوطرفه برای مقایسه نمرات دو گروه و از نرمافزار SPSS
استفاده شد و در نهایت ،تفاوت فرایند یادگیری – یادداری در دو گروه آزمایش و گواه در استفاده از تابلوی
الکترونیکی کامالً مشهود و چشمگیر بود؛ همچنین استنباط میشود که آموزش بهوسیله تابلوی هوشمند در
کنار روش تدریس شنیداری – گفتاری در امر یادگیری و یادداری مهارت شنیدن تأثیر دارد و این تأثیر بیشتر
از میزان کاربرد تابلوی هوشمند در کنار استفاده از روش گرامر ـ ترجمه ،در بهبود فرایند یادگیری –یادداری
مهارت خواندن میباشد.

واژگان كليدي :تابلوی هوشمند ،مهارتهای خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی،
یادگیری-یادداری

مقدمه
بیش از سه دهه از پیدایش رایانه میگذرد و اکنون از این وسیله در بسیاری از عرصههای
اجتماعی و فردی استفاده میشود و رایانه و دیگر فناوریها و وسایل ارتباطی در عرصه
 .1استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول) Alireza.Badeleh@gmail.com
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آموزشوپرورش نیز نفوذ داشتهاند .تفکر استفاده از یارانهها و شبکههای یارانهای و استفاده
از فناوریها و تبادل اطالعات آموزشی در امور علمی و مدرسهای به قرن بیستم و اوایل دهه

 1371برمیگردد .در سال  1373از میان رقابتهای فناورانهٴ ابرقدرتها در دوران جنگ

سرد نوعی شبکه اطالعاتی متولد شد که پس از چندی به "شبکه جهانی اطالعات" که امروزه

از آن به "اینترنت "یاد میشود ،مبدل گشت .شکلگیری و روند تبادل اطالعات ،ضمن

ایجاد تغییرات اساسی در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه ،فرصتهای مناسبی را برای خلق
و بهکارگیری ابزارهای نوین آموزشی در اختیار متخصصان علوم تربیتی قرار داد (ارمی و

اومالی .)1932 ،یکی از این فناوریها "تابلوی هوشمند "1میباشد که البته برای استفاده بهینه
از این فناوریها باید مقدمات آن نیز فراهم شود .در سند تحول بنیادین نقش معلم بهعنوان
هدایتکننده و اسوهای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت مؤثرترین عنصر در تحقق
ماٴموریت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور مورد تاٴکید قرار گرفته است (سند
تحول بیانیه ارزشها ٬بند  .)2هدف تغییر و تحول در سازمانها ،بقا و تداوم فعالیتهای
سازمان است که در سازمان آموزشوپرورش رکن اصلی این تغییر معلم است .اگر معلم قادر

نباشد از تمام قابلیتهای تابلوهای هوشمند در کالس درس استفاده نماید ٬این تابلو نیز به
سختافزاری بیاثر و کم استفاده تبدیل میشود .بدیهی است تحول مثبت برای توسعه هر
سازمانی با برنامهریزی و پیشبینی و آیندهنگری صورت میپذیرد؛ بنابراین برای استفاده بهینه
از تابلوی هوشمند نیز برنامهای هدفمند و مداوم و حرفهای باید تنظیم شود (پیریایی و
همکاران  .)1939-لذا وجود خصوصیات و شرایط الزم در فرایند یاددهی و یادگیری-
یادداری در کالس درس که مطابق نیازها و ویژگیهای فراگیران باشد ،طبق استانداردسازی
یعنی تعیین آنچه باید انجام شود و اجرای آن ،باید به بهترین وجه ترسیم شود.
فناورهای جدید آموزشی از نقاط ضعف نیروی انسانی مانند خستگی ،فراموشی و سایر
عللی که باعث افت بازده آموزش میشود ،مبراست و با دقت ،سرعت و ویژگیهای منحصر
به خود میتواند ،نقش مهمی در فرایند یادگیری -یادداری ایفا کند؛ بنابراین ،ورود
فناوریهای جدید الکترونیکی در قلمرو آموزشوپرورش ،هم بر روشهای نوین تدریس و
هم بر فرایند یادگیری تأثیرگذار خواهد بود (صیامی.)1989 ،

1. Smart Board
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در حقیقت هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این سؤال است که آیا تابلوی هوشمند
بهعنوان رسانهای تعاملی ،موجب بهبود کیفیت آموزش و افزایش یادگیری دانشآموزان در
درس زبان انگلیسی میشود یا خیر؟ برخی از متخصصان ،استفاده آموزشی از فناوریهای
جدید آموزشی را بهعنوان ابزار کمکی برای آموزش میدانند .در این صورت است که یک
فناوری جدید (تابلوی هوشمند) خوب طراحیشده میتواند سطح آگاهی یادگیرنده را
درباره موضوعات درسی افزایش دهد ،تمرینات و تجربههای کافی در اختیار فراگیر قرار
دهد ،پژوهشهای انجامگرفته مؤید این نکته هست که دانش آموزان نسبت به استفاده از
رایانه و زمینههای آن نگرشی جدید و مثبت دارند .همین امر موجب افزایش انگیزش
یادگیرنده میشود و وی را در جریان آموزش فعال میسازد و نیز جذابیتهایی که در استفاده
از آن وجود دارد ،ازجمله عواملی هستند که از رایانه یک وسیله قدرتمند آموزشی
ساختهاند .لکن نمیتوان چنین تصور کرد که تنها با داشتن فناوری اطالعات بتوان به افقهای
روشن یک انقالب آموزشی رسد.
از ویژگیهای قرن بیست و یکم ،توسعه شگفتآور فناوری اطالعات و ارتباطات و
فراگیر شدن شبکه جهانی اطالعاتی برای افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات با اطمینان
مطلوب میباشد .تأثیر این فناوریها بر روند زندگی روزانه ،فرصتهای جدیدی را برای
یادگیری و تثبیت آن ایجاد نموده است ،ابزارها و روشهای پداگوژی گذشته و قدیمی دیگر
کارآرایی چندانی در جامعه دانشمدار و دانشآموز محور نمیتوانند داشته باشند .تأسیس
مدارس هوشمند یا الکترونیکی با هدف بهبود نظام مدیریتی مدرسه بهصورت سیستمی
نظامیافته و تربیت دانشآموزانی پژوهنده برای عصر اطالعات صورت گرفته است .در چنین
مدرسهای دانشآموز نقش یاد دهنده و یادگیرنده بر عهده دارد ،برنامه درسی محدودکننده
نیست بلکه روشهای تدریس بر اساس دانشآموز محوری تنظیم میشود .تأکید بر مهارت
تفکر و فراهم ساختن محیط مطلوب یاددهی  -یادگیری ازجمله راهبردها و خطمشیهای
این مدارس است و نقش اصلی معلمان ایجاد تحول و ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری
است .معلمان باید توانایی فراهم نمودن امکانات و ایجاد شرایط مناسب برای یادگیری مؤثر
و پایدار در دانش آموزان را داشته باشند و به همین علت از مهارتهای مهم آموزشی توانایی
تشخیص تناسب بین موضوع و توجه به پیشزمینه آموزشی دانش آموزان و استفاده از وسایل
و رسانه مناسب در دروس مختلف میباشد .پس بهطورکلی میبایست به چهار عامل اساسی
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در این زمینه توجه داشت )1 :معلم  )2فراگیر  )9محتوی  )4ابزارهای آموزشی .هرچند هر

یک از عوامل بیانشده اثرات متفاوتی بر فرایند یاددهی– یادگیری و نیز یادداری دارند؛ اما

بیشک هم سویی و هماهنگی بین این عوامل در تحقق اهداف آموزشی ضروری است .حال
آنچه در عرصه یادگیری مهم است ،تثبیت یادگیری و کاربرد آن در زندگی است ،اما برای
نیل به این مهم ،تدریس معلم و نحوه انتخاب و بهکارگیری روشها و ابزارهای آموزشی
متناسب با محتوا ،نقش محوری دارد (سراجی .)1981 ،حال با توجه به تغییر شیوههای
تدریس ،معلمی میتواند موفق باشد که تدریسش بر پایه یادگیریهای نوین باشد .یکی از
فناوریهای نوین که بهراحتی میتواند وسایل کمکآموزشی و شیوههای جدید تدریس را
با هم تلفیق نماید ،تابلوی هوشمند است .تابلوی هوشمند ظرفیت خوبی برای مشارکت
دانشآموز فراهم میکند و روش تدریس معلم را بهبود میبخشد و فضای زندهتری را در
کالس به وجود میآورد (مرزانو و روبرت.)2113 ،1
تابلوی هوشمند ازیکطرف به دیتاپرژکتور 2وصل است و از طرف دیگر به رایانه.
بهواسطه نرمافزار آموزشی که همراه با این تابلو بروی رایانه نصب میشود ،قابلیتها و
تواناییهای زیادی در دسترس معلم و دانش آموزان قرار میگیرد .جلوهها و همه ابزارهای
نوشتاری و رسم و سهولت استفاده از این تابلوها اثربخشی تدریس را بیشتر میکند (بتچر و
لی .)2113 ،9ظهور فنآوریهای جدید٬افقهای تازهای برای ایجاد و افزایش روشهای نوین
تدریس پیش روی آموزشگران میگشاید و بهطورقطع استفاده صحیح از سامانه یادگیری
الکترونیکی ،میتواند بازده باالیی بر یادگیری برونداد (فراگیران) ،داشته باشد .در این نظام

معلمان باید به شناسایی و ارتقای مهارتهای خود در کاربرد فناوریهای نوین و ابزارهای
چندرسانهای بپردازند و توانمندی خود را در زمینهی موضوعهای مورد تدریس و کاربرد
 4ITبه منصه ظهور برسانند .مهمترین خصوصیت استفاده از محتوای چندرسانهای افزایش
کیفیت و سرعت یادگیری و نیز عمق بخشیدن به محتوای یادگیری همراه با افزایش انگیزه
است و از سویی توسعهی هر کشوری در تمامی زمینههای علمی و اقتصادی و سیاسی و ...
منوط به استفادهی صحیح از اطالعات جدیدتر و بروزتر است (داورپناه .)1982 ،در این راستا
1. Marzano, Robert
2. Video projector
3. Betcher & lee
4. Information Technology

تأثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری و یادداری مهارتهای خواندن و ...

00

اسکیلن )2117( 1در قالب پژوهشی تأکید میکند که تکنولوژی آموزشی در نظام یادگیری
الکترونیک موجب افزایش یادگیری و انگیزش دانش آموزان و رضایت بیشتر آنها برای
درگیر شدن در وظایف و موضوعات درسی میشود .یادگیری الکترونیکی که یکی از
دستاوردهای مهم پیشرفتهای تکنولوژی عصر حاضر است؛ با هدف کاستن از رفتوآمدها
و صرفهجویی در وقت و هزینهها و در ضمن یادگیری بهتر و آسانتر و پایاتر و با محوریت
فراگیر در یادگیری و امکان مرور مکرر مطالب ضبطشده برای یادگیری عمیق مطالب درسی
و سایر ویژگیهای کاربرپسند منحصربهفرد صورت میپذیرد .بنا به نیاز دولتها برای کاهش
هزینههای آموزشی و تنوع دروس و انعطافپذیری آموزشهای الکترونیک که توان انطباق
با تغییرات مداوم را دارند امکان دستیابی همگن به فرصتهای یادگیری ،کیفیت خوب و
بهای مناسب ،برداشته شدن محدودیتهای ناشی از زمان و مکان یادگیری و محدودیتهای
ناشی از جنس و نژاد و قومیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی و محدودیتهای ناشی از
معلولیتهای جسمی و ...زمینههای مناسبی برای حضور آموزشهای الکترونیکی در مدارس
مهیا شده است و در چنین نظامی که تحت تأثیر فناوریهای نوین و پیشرفت تکنولوژی
آموزشی و تغییر و تحول در شیوههای یاددهی و یادگیری و یادداری میباشد ،نقش معلم از
"انتقالدهنده "به یک "تسهیلکننده"تغییر میکند .الزم به ذکراست معلم با شناخت
ویژگیها و نوع کارکرد فناوریهای نوین در آموزش و تسلط بر کاربرد آنها میتواند با
اطمینان و اعتمادبهنفس بیشتری از آنها در فرایند تعلیم و تربیت و یادگیری فعال ٬بهگونهای
اثربخش و بهجا استفاده کند (یغما .)1931 ،لیکن دغدغههایی در این زمینه متوجه متخصصان
تعلیم و تربیت نیز میشود .بهطورکلی ،استفاده از هر نوع فناوری زمانی بهجا و مطلوب است
که بتواند در روش تدریس ،شیوههای یادگیری و بهبود شرایط و فضای آموزشی تحول و
تحرک ایجاد کند و در انجام فعالیتهای ذهنی و عملی بر محور اهداف برنامههای درسی و
آموزشی ،معلم و دانشآموز را توانمند سازد .در نظام یادگیری الکترونیکی ،از ترکیب
نمودن شیوههای مختلف یادگیری ،از قبیل متن و صوت و تصویر و ...به حداکثر بازده در
یادگیری میتوان دستیافت؛ یعنی با فراخوان حواس مختلف فراگیر ،وی بهطور خودجوش
درگیر فرایند یادگیری و یادداری شود .البته باید به این نکته نیز توجه داشت که استفاده نابجا
از ابزارهای چندرسانهای میتواند بیش از آنکه یادگیری را تسریع نماید ٬مانع از یادگیری
1. əskiln
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شود؛ زیرا موجب پراکندگی توجه و تمرکز فراگیر میشود .نیکوالس کار 1نویسنده
آمریکایی معتقد است "بهرهگیری بیشتر از فناوری آموزشی لزوماً به یادگیری بیشتر منجر

نمیشود ".ایشان با استناد به مطالعاتی که داشتهاند نشان میدهند زمانی که فراگیر نتواند توجه
و تمرکز الزم را داشته باشد؛ انتقال اطالعات از حافظه کوتاهمدت ،یعنی تنها جایگاه انباشت
موقت اطالعات ،به حافظه بلندمدت یعنی محل فهمیدن و درک با دشواری روبرو خواهد
شد .تصویر زیر نشان میدهد باالترین میزان بهخاطرسپاری ،هنگامی رخ میدهد که فراگیر
درگیر انجام فعالیت و کسب تجربه میگردد .اگر فراگیر بهصورت منفعل 2در فرایند
یادگیری حضور داشته باشد ،این مقدار کمتر از  %11است؛ یعنی حتی اگر از بهترین ابزارهای
کمکآموزشی ،فیلمهای مرتبط و آموزنده ،نرمافزارهای مالتی مدیا و  ...استفاده کنیم ،پس
از گذشت دو هفته ،فراگیر حداکثر  %11آنچه را که به او آموزش داده شده است به خاطر
میآورد .ولی در حالتی که فراگیر حضور فعال 9در فرایند آموزشی دارد ،در بحثها
بهطورجدی شرکت می کند یا یک فعالیت عملی را در طی دوره انجام میدهد ،میزان به
خاطر سپاری آنچه به او آموختهشده است بهمراتب بیشتر است.
بعد از دو هفته
تمایل به بخاطر آوری

طبیعت درگیر شدن
دریافت کالمی

 %11از آنچه

خواندن
خوانده شده
 %21از آنچه شنیده شده

شنیدن کلمه

 %91از آنچه دیدیم

نگاه کردن به تصویر

تماشای فیلم

دریافت دیداری

 % 11از آنچه شنیدیم و دیدم

بازدید از نمایشگاه
تماشا کردن به نمایش

نگاه کردن به موقیعتی که به اتمام رسیده باشد
دریافت  /شرکت کردن

 %21از آنچه از

شرکت در بحث و صحبت کردن
گفته می شود

انجام دادن
تجربه واقعی شبیه سازی

انجام ارائه دراماتیک
 %31از آنچه می گوییم و انجام می دهیم
انجام دادن چیز واقعی

شکل  .1مخروط یادگیری
1. Nicholas Carr
2. Passive
3. Active
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حال با توجه بهتمامی نکات و مزایا و معایب بیانشده روشن است زمانی تکنولوژی
آموزشی بر روند کار تأثیر مثبت دارد که طبق اصول و استانداردهایی مدیریت و هدایت
شود (امام جمعه  .)1988-از سال 2112 ،وزارت آموزشوپرورش ایران بهعنوان کارگزار
اصلی سیاست در اصالح فرایند آموزشوپرورش تصمیم به توسعه  ITدر مدارس ایران گرفته
است و در قالب همین فعالیت تالش نموده تا شش هزار دبیرستان را به سختافزار مجهز
نماید و  ICDLرا برای معلمان اجرا نماید (عطاران .)2117 ،فصل ششم از سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش به مراحل اجرایی هوشمندسازی میپردازد .در این فصل به شش مرحله
اشارهشده است که مرحله دوم مربوط به آموزش و تجهیز نیروی انسانی است .در حال حاضر
سرعت حضور تابلوهای هوشمند و تعاملی جلوتر از ارائه آموزشهای حرفهای برای استفاده
از آنهاست که همین امر موجب عدم استفاده از تمامی قابلیتهای تابلوی هوشمند میشود؛
بنابراین برای استفاده از تابلوهای هوشمند و تعاملی آموزش معلمان امری اجتنابناپذیر است.

روش پژوهش
تحقیق موردمطالعه در حوزه تحقیقات آزمایشی قرار میگیرد اما ازآنجاییکه در حوزه علوم
انسانی محدودیتهایی در انتخاب وجود دارد و امکان استفاده از طرحهای تجربی در حوزه
علوم تربیتی وجود ندارد؛ بنابراین بهجای آن از طرحهای دیگری با نام شبه آزمایشی (شبه
تجربی) 1استفاده میشود که برای انجام پژوهش در محیط مدرسه و کالس درس و
محیطهای آموزشی و ...کاربرد دارد .پژوهشـگر برای گردآوری اطالعات روش آزمایشی
و میدانی را بهکار برده و همچنین جهت جمعآوری پارهای از اطالعات برای برخی از فصول
مانند گردآوری پیشینه و ادبیات پژوهش از روش کتابخانهای و جستجوی اینترنتی نیز بهره
برده است .جامعه آماری در این پژوهش عبارت از کلیه دانشآموزان دختر پایه اول دوره
دوم متوسطه شهر تبریز که در دبیرستانهای نواحی پنجگانه این شهر در سال تحصیلی -34
 39به تحصیل مشغول بودهاند و کل دانش آموزان این مقطع  12821نفر را شامل میشدند؛
از این تعداد  11111نفر پسر و  2273نفر دختر ،میباشند .جهت نمونهگیری روش
نمونهگیری ،تصادفی ساده و نمونهگیری در دسترس مورد استفاده قرارگرفته است .همچنین
پس از انتخاب دبیرستانهای موردنظر که به دلیل برخی از محدودیتها با روش نمونهگیری
1. quasi-experimental
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در دسترس صورت پذیرفت؛ از بین مدارسی که مجهز به تابلوی الکترونیکی بودند و نیز از
بین مدارسی که به این سیستم هنوز تجهیز نشدهاند دو کالس بهطور تصادفی ساده به شیوه
قرعهکشی ،دو گروه گواه (کنترل) و گروه آزمایش پژوهش حاضر را تشکیل دادند .در این
پژوهش حجم نمونه  41نفر را شامل میشود؛ که در دو کالس ،هرکدام با تعداد  21نفر
دانشآموز برای گروه آزمایش و تعداد  21نفر دانشآموز برای گروه کنترل در نظر گرفته
شد .برای اندازهگیری تغییرات متغیر وابسته که یادگیری  -یادداری زبان انگلیسی در دو
مهارت خواندن و شنیدن را شامل میشد .برای ابزار پژوهش از چهار آزمون محقق معلم
ساخته استفادهشده است .پژوهشگر برای انجام پژوهش حاضر از چهار آزمون محققساخته
تستی بهصورت چهارگزینهای مربوط به درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه
استفاده نموده است .الزم به ذکر است که برای این منظور پژوهشگر ابتدا برای آگاهی از
سطح اطالعات و دانش ،دانشآموزان در هر دو کالس گواه و آزمایش از پیشآزمون
استانداردشده استفاده نمود و برای این منظور  21سؤال طرحشده بود که پس از بررسیهای
مختلف ،از نظر ضریب دشواری و ضریب تمیز ،روایی و پایایی ونیز با توجه به محدودیت
زمانی برنامههای کالسها تعدادی از سؤاالت حذف و نهایتاً  11سؤال مربوط به مباحث
گذشته که دانشآموز در دوره تحصیلی متوسطه اول در درس زبان انگلیسی فراگرفته و
آموخته بود را شامل میشد ،مورداستفاده قرار گرفت .ایـن سؤالها مـربـوط بـه ابزار پژوهش
از نوع آزمونهای چندگزینهای (چهارگزینهای) و از نوع تنها گزینه درست انتخاب شد زیرا
متداولترین آزمون عینی است که هم در سنجش تواناییهای مختلف و هم در سنجش
یادگیری در زمینههای گوناگون تحصیلی مورد استفاده قرار میگیرد .با اینکه ساختن
آزمونهای چندگزینهای دشوار است و در مقایسه با سایر آزمونها پیدا کردن گزینه درست
مستلزم صرف وقت زیادتری است اما هم از لحاظ یکنواختی سؤالها و هم از لحاظ حساسیت
کم در مقابل حدس کورکورانه یا پاسخهای تصادفی و هم از لحاظ سهولت تصحیح
پاسخنامهها بهترین نوع آزمونهای عینی میباشند (صبحی قراملکی و آزاد فالح.)1984 ،
تعداد  21سؤال از این مجموعه سؤاالت که برای سنجش مهارت شنیداری دانش آموزان در
نظر گرفته شده بود از کتاب  Tactics for listeningسطح بیسیک انتخاب شده بود و 91
سؤال برای سنجش مهارت خواندن و درک مطلب و لغت مورد استفاده قرار گرفت .سپس
در اردیبهشتماه نیز آزمونی برای آزمودن میزان یادگیری مهارتهای خواندن و شنیدن از
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این کالسها (گروه کنترل و آزمایش) صورت پذیرفت ( (T2این سؤاالت مربوط به مباحث
دروس ترم دوم کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه دوره دوم بود که شامل 21
سؤال برای سنجش مهارت خواندن و  21سؤال برای سنجش مهارت شنیدن فراگیران در نظر
گرفتهشده بود .البته در طراحی سؤاالت از کتب کمکدرسی خط سفید و سرآمد این دوره
استفادهشده است .این کتب مورد تأیید وزارت آموزشوپرورش بوده و مشخصات و شماره
تأییدیه این کتب در قسمت پیوست این پژوهش الصاق گردیده است.
اجرای آزمون یادداری :بعد از گذشت دو هفته ،در هفته سوم ماه اقدام به اجرای آزمون
یادداری از همان دو گروه گواه و آزمایش و با همان محتوای آزمونهای یادگیری گردید
و برای جلوگیری از هرگونه تداعی مکان سؤالها و جوابها در ذهن دانش آموزان از توزیع
گزینهای( 1تغییر مکانی گزینهها) مختلفی استفاده شده است .شیوه نمرهگذاری آزمونهای
محققساخته چهارگزینهای که پیشآزمون یا  T1نام داشت و به ازای هر پاسخ درست  1نمره
به فراگیر تعلق میگرفت و مشتمل بر  11سؤال یک نمرهای بود .آزمون محقق ساخته
چهارگزینهای به نام آزمون یادگیری مهارتهای خواندن و شنیدن یا همان پسآزمون یا T2

درمجموع بیست نمره داشت که از بیست سؤال یک نمرهای تشکیل میشد .آزمـون
محققسـاخته چهارگزینهای که مربوط به آزمون یادداری مهارتهای خواندن و شنیدن یا
یادسـپاری یا  T3میشد نیز آزمونی بیست نمرهای بود که از طرح بیست سؤال یک نمرهای
تشکیل شده بود .در این تحقیق پیشآزمونی با  11سؤال و ضریب آلفای کرونباخ 1/873
مورد استفاده قرار گرفته است .برای آزمون خواندن (یادگیری و یادداری) نیز  21سؤال با
ضریب آلفای  1/297و برای سنجش مهارت شنیداری (یادگیری و یادداری) دانش آموزان
نیز تعداد  21سؤال با ضریب آلفای  1/221تهیه و استفاده گردید .پژوهشگر پایایی هر آزمون
را توسط نرمافزار  SPSSنسخه  18با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمود و با
توجه به پایاییهای بهدستآمده ،معلوم میشود تمامی آزمونهای محقق ساخته
چهارگزینهای طراحیشده پایاست چرا که آزمونی پایاست که پایایی آن  ./7یا بیشتر باشد و
ازآنجاکه پایایی شرط روایی است در نتیجه آزمونها دارای روایی نیز میباشند .هرکدام از
این دبیرستانها دارای دو کالس پایه اول دوره دوم متوسطه بودند که از این چهار کالس دو
کالس بهطور تصادفی ساده و به شیوه قرعهکشی جزء گروه کنترل (گواه) و گروه آزمایش
1. choice distribution
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قرار داده شد .تعداد کل دانش آموزان این دو کالس  71نفر بودند که تعداد  99نفر آنها در
کالس مربوط به گروه کنترل و  28نفر در کالس مربوط به گروه آزمایش بودند.
همسانسازی فراگیران :چون دو کالس از دو مدرسه جداگانه انتخابشده بود ،با نظر و
مشورت دبیر مربوطه و استاد راهنما الزم بود که پژوهشگر ابتدا از همسطح و همگن بودن
دو کالس آگاهی یابد بدین منظور از هر دو کالس آزمون همگنی به عمل آمد که مشتمل
بر  11سؤال چهارگزینهای ،پیرامون مطالب از قبل آموختهشده بود .پس از اطمینان از همگنی
کالسها پژوهشگر با استفاده از دو روش تدریس گرامر ـ ترجمه 1و شنیداری – گفتاری

2

پژوهش خود را در هر دو کالس اجرا نمود .اجرای پژوهش :در گروه کنترل (گواه) این
روشها با استفاده از کتاب و تخته و گچ (روش سنتی) در دو جلسه ساعته تدریس شد ولی
در گروه آزمایش همان مباحث در همان شرایط زمانی ،عالوه بر استفاده از کتاب با
بهرهگیری از تابلوهای هوشمند الکترونیکی (تعاملی) آموزش داده شد .پس از تدریس
مباحث ،آزمونی تحت عنوان آزمون یادگیری یا  T2مشتمل بر بیست سؤال یک نمرهای برای
سنجش مهارت خواندن و شنیدن از هر دو کالس به عمل آمد سپس بعد از گذشت دو هفته
آزمون یادداری یا  T3مشتمل بر بیست سؤال یک نمرهای در هر دو کالس اجرا شد.

یافتههاي پژوهش
آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک آزمایش و کنترل
جدول  1آمارههای توصیفی متغیر یادگیری به تفکیک آزمایش و کنترل را نشان
میدهد.
جدول .1آمارههای توصیفی متغیر یادگیری به تفکیک آزمایش و کنترل
تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه
آزمایش

آزمون نهایی

21

1/91

2/18

کنترل

آزمون نهایی

21

2/11

1/71

دادههای جدول 1نشان میدهند که میانگین یادگیری در گروه پیش آزمون در گروه
کنترل 2/17 ،و در گروه آزمایش 2/49 ،میباشد .میانگین یادگیری آزمون نهایی در گروه
کنترل  2/11و در گروه آزمایش 1/91 ،به دست آمده است.
1. grammar translation method
2. audio-lingual method
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جدول 2آمارههای توصیفی متغیر یادداری به تفکیک آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر یادداری به تفکیک آزمایش و کنترل
تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه
آزمایش

آزمون نهایی

91

9/21

1/82

کنترل

آزمون نهایی

91

2/29

1/13

دادههای جدول 2نشان میدهند که میانگین یادداری پیش آزمون در گروه کنترل2/17 ،
و در گروه آزمایش 2/19،میباشد .میانگین یادداری آزمون نهایی در گروه کنترل 2/29 ،و
در گروه آزمایش 9/21،به دست آمده است.
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها :برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون نرمال

بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون بزرگتر از  1/11باشد فرض صفر تأیید
شده و نتیجه میگیریم که توزیع متغیر موردنظر نرمال میباشد .با توجه به سطوح معنیداری
بهدستآمده نتیجه گرفته می شود که تمام متغیرها دارای توزیع نرمال میباشند (سطح
معنیداری بزرگتر از .)1/11
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
تعداد

آماره  Zکولموگروف-اسمیرنوف

سطح معنی داری

امتحان تعیین سطح

41

-1/84

1/421

پیشآزمون خواندن

41

1/213

1/732

یادگیری خواندن

41

1/729

1/899

یادداری خواندن

41

1/727

1/828

پیشآزمون شنیدن

41

1/379

1/911

یادگیری شنیدن

41

1/771

1/221

یادداری شنیدن

41

1/381

1/231
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آزمون همگنی واریانسها:
جدول  .4نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانسها
متغیر

آماره لیون

معناداری

میزان یادگیری در گروه آزمایش

1/128

1/421

میزان یادداری در گروه آزمایش

1/98

1/244

نتایج آزمون لوین برای سنجش همگنی واریانس کل آزمون یاد داری و یادگیری در
دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون نشان میدهد که معناداری به دست آمده برای
هر دو متغیر باالتر  1/11میباشد .بنابراین واریانس گروهها تفاوت قابل مالحظهای با هم
ندارند و مفروضه همگنی واریانس برقرار است.
جدول  .5آزمون  tمستقل برای مقایسه نمرات پیشآزمون در گروه کنترل و آزمایش
آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمون
شنیدن

آماره F

پیش

سطح معنیداری

آزمون
خواندن

آماره t

پیش

درجه آزادی

امتحان
تعیین سطح

سطح معنیداری

کنترل

21

94/41

3/112
1/141

آزمایش

21

94/21

3/173

کنترل

21

19/21

2/212

آزمایش

21

19/71

2/929

کنترل

21

12/21

2/127

آزمایش

21

12/21

2/112

1/188

1/113

1/892

1/488

1/831

-1/112

1/111

-1/781

98

98

98

1/313

1/713

1/423

همچنین بررسی همگنی گروه کنترل و آزمایش در نمرات پیشآزمون :برای بررسی
همگنی گروه کنترل و آزمایش از آزمون  tمستقل استفاده شده است .فرض صفر برابر بودن
میانگین نمرات در دو گروه است .اگر سطح معنیداری آزمون کمتر از  1/11باشد فرض
صفر رد خواهد شد .میانگین نمرات امتحان تعیین سطح در گروه کنترل برابر  94/41و در
گروه آزمایش برابر  94/21و سطح معنیداری برابر  1/313است .با توجه به سطح معنیداری
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آزمون  tکه بزرگتر از  1/11است فرض صفر رد نمیشود .در نتیجه میانگین نمرات امتحان
تعیین سطح در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری ندارد .میانگین نمرات پیشآزمون
خواندن در گروه کنترل برابر  19/21و در گروه آزمایش برابر  19/71و سطح معنیداری
برابر  1/713است .با توجه به سطح معنیداری آزمون  tکه بزرگتر از  1/11است فرض
صفر رد نمیشود .درنتیجه میانگین نمرات پیشآزمون خواندن در گروه کنترل و آزمایش
تفاوت معنیداری ندارد .میانگین نمرات پیشآزمون شنیدن در گروه کنترل برابر  12/21و
در گروه آزمایش برابر  12/21و سطح معنیداری برابر  1/432است .با توجه به سطح
معنیداری آزمون  tکه بزرگتر از  1/11است فرض صفر رد نمیشود .درنتیجه میانگین
نمرات پیشآزمون شنیدن در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری ندارد.
جدول  .6آزمون  tمستقل برای مقایسه نمرات پیشآزمون در گروه کنترل و آزمایش
آزمون t

آزمون لوین

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

شنیدن

آزمایش

21

12/21

2/112

آماره F

پیشآزمون

کنترل

21

12/21

2/127

سطح معنیداری

خواندن

آزمایش

21

19/71

2/929

آماره t

پیشآزمون

کنترل

21

19/21

2/212

درجه آزادی

آزمایش

21

94/21

3/173

وابسته

سطح معنیداری

امتحان
تعیین سطح

کنترل

21

94/41

3/112

متغیر

1/141

1/892

-1/112

98

1/313

1/188

1/488

1/111

98

1/713

1/113

1/831

-1/781

98

1/423

فرضیه یک :یادگیری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی
الکترونیکی بیشتر از روش سنتی افزایش مییابد.
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جدول  .7نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری خواندن در گروه
کنترل و آزمایش
مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

سطح
معنیداری

مجذور
اتا

121/111

1

121/111

132/411

1/1111

1/341

اثر گروه

14/411

1

14/411

4/192

1/141

1/112

اثر زمان*گروه

91/211

1

91/211

114/221

1/1111

1/112

خطای زمان

2/211

98

1/219

خطای گروه

417/111

98

12/119

منبع تغییر
اثر زمان
(درونگروهی)

جدول  .8میانگین برآورد شده یادگیری خواندن
گروه

تعداد

میانگین برآورد شده

خطای معیار

گروه کنترل

21

19/811

1/148

گروه آزمایش

21

11/111

1/148

پیشآزمون

41

19/411

1/933

یادگیری

41

11/311

1/982

برای آزمون این فرضیه ،از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است .در این
فرضیه دو گروه وجود دارد که بهصورت بین گروهی در نظر گرفتهشده است و دو دوره
پیشآزمون و یادگیری بهصورت درونگروهی در نظر گرفتهشده است .نتایج نشان میدهد

که اثر زمان در سطح احتمال  33درصد معنیدار است ( P>1/11و مجذور اتا برابر 1/34
است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادگیری تفاوت معنیداری دارد.
میانگین نمرات در مرحله یادگیری ( )11/3بیشتر از پیشآزمون ( )19/41است .اثر گروه در
سطح احتمال  31درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر
 1/112است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری
دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )11/1بیشتر از گروه کنترل ( )19/81است .اثر
متقابل زمان*گروه در سطح احتمال  33درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر
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 p>1/11و مجذور اتا برابر  1/812است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در ترکیبات مختلف
زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد.
فرضیه دوم :یادداری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی
الکترونیکی بیشتر از روش سنتی افزایش مییابد.
جدول  .9نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری خواندن در گروه کنترل و
آزمایش
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

سطح
معنیداری

مجذور اتا

اثر زمان (درونگروهی)

41/111

1

41/111

221/817

1/1111

1/823

اثر گروه

11/211

1

11/211

4/918

1/141

1/121

اثر زمان*گروه

28/811

1

28/811

127/117

1/1111

1/829

خطای زمان

7/211

98

1/179

خطای گروه

411/711

98

11/884

جدول  .11میانگین برآورد شده یادداری خواندن
گروه

تعداد

میانگین برآورد شده

خطای معیار

گروه کنترل

21

19/411

1/141

گروه آزمایش

21

11/111

1/141

پیشآزمون

41

19/411

1/933

یادداری

41

14/311

1/922

برای آزمون این فرضیه ،از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است .در این
فرضیه دو گروه وجود دارد که بهصورت بین گروهی در نظر گرفته شده است و دو دوره
پیشآزمون و یادداری بهصورت درونگروهی در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد
که اثر زمان در سطح احتمال  33درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر  1/111و
مجذور اتا برابر  1/823است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادداری
تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در مرحله یادداری ( )14/31بیشتر از پیشآزمون
( )19/41است .اثر گروه در سطح احتمال  31درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر
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 1/141و مجذور اتا برابر  1/112است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و
آزمایش تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )11/1بیشتر از گروه
کنترل ( )19/41است .اثر متقابل زمان*گروه در سطح احتمال  33درصد معنیدار است
(سطح معنیداری برابر  1/111و مجذور اتا برابر  1/829است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها
در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد.
فرضیه سوم :یادگیری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی
بیشتر از روش سنتی افزایش مییابد.
جدول  .11نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری شنیدن در گروه کنترل
و آزمایش
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

172/411

1

172/411

227/242

1/1111

اثر گروه

81/111

1

81/111

7/122

1/118

1/193

اثر زمان*گروه

42/111

1

42/111

122/388

1/1111

1/892

خطای زمان

8/111

98

1/224

خطای گروه

437/211

98

19/128

منبع تغییر
اثر زمان
(درونگروهی)

سطح

مجذور

معنیداری

اتا
1/311

جدول  .12میانگین برآورد شده یادگیری شنیدن
گروه

تعداد

میانگین برآورد شده

خطای معیار

گروه کنترل

21

12/311

1/121

گروه آزمایش

21

14/311

1/121

پیشآزمون

41

12/421

1/411

یادگیری

41

11/921

1/419

برای آزمون این فرضیه ،از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است .در این
فرضیه دو گروه وجود دارد که بهصورت بین گروهی در نظر گرفتهشده است و دو دوره
پیشآزمون و یادگیری بهصورت درونگروهی در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد
که اثر زمان در سطح احتمال  33درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر  1/111و
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مجذور اتا برابر  1/31است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادگیری تفاوت
معنیداری دارد .میانگین نمرات در مرحله یادگیری ( )11/92بیشتر از پیشآزمون ()12/42
است .اثر گروه در سطح احتمال  31درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر  1/118و
مجذور اتا برابر  1/193است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و آزمایش
تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )14/3بیشتر از گروه کنترل
( )12/31است .اثر متقابل زمان*گروه در سطح احتمال  33درصد معنیدار است (سطح
معنیداری برابر  1/111و مجذور اتا برابر  1/892است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در
ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد.
فرضیه چهارم :یادداری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی
الکترونیکی بیشتر از روش سنتی افزایش مییابد.
جدول  .13نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری شنیدن در گروه
کنترل و آزمایش
منبع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

سطح
معنیداری

مجذور اتا

اثر زمان (درونگروهی)

79/112

1

79/112

212/211

1/1111

1/873

اثر گروه

79/119

1

79/119

1/122

1/123

1/121

اثر زمان*گروه

91/119

1

91/119

121/972

1/1111

1/271

خطای زمان

3/421

98

1/243

خطای گروه

472/321

12/184

جدول .14میانگین برآورد شده یادداری شنیدن
گروه

تعداد

میانگین برآورد
شده

خطای معیار

گروه کنترل

21

12/421

1/112

گروه آزمایش

21

114/211

1/112

پیشآزمون

41

12/421

1/411

یادداری

41

14/211

1/982
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برای آزمون این فرضیه ،از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است .در این
فرضیه دو گروه وجود دارد که بهصورت بین گروهی در نظر گرفتهشده است و دو دوره
پیشآزمون و یادداری بهصورت درونگروهی در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد
که اثر زمان در سطح احتمال  33درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر  1/111و
مجذور اتا برابر  1/873است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادداری
تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در مرحله یادداری ( )14/21بیشتر از پیشآزمون
( )12/42است .اثر گروه در سطح احتمال  31درصد معنیدار است (سطح معنیداری برابر
 1/123و مجذور اتا برابر  1/12است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و
آزمایش تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )14/21بیشتر از گروه
کنترل ( )12/42است .اثر متقابل زمان*گروه در سطح احتمال  33درصد معنیدار است
(سطح معنیداری برابر  1/111و مجذور اتا برابر  1/27است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها
در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد.

بحث و نتيجهگيري
یادگیری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از روش
سنتی افزایش مییابد .در این فرضیه چون پژوهشگر قصد داشت تأثیر بردهای هوشمند بر
بهبود مهارت یادگیری خواندن زبان انگلیسی دردانش آموزان دوره اول متوسطه دوم را
بسنجد بنابراین نیاز به دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش وجود داشت .لذا از طرح
پیشآزمون –پسآزمون با گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل دادهها نیازمند به
استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری خواندن در گروه
کنترل (گواه) و آزمایش بود.
لذا برای تعیین میزان تأثیر تابلوهای هوشمند بر بهبود یادگیری مهارت خواندن توسط
دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش با توجه به ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون از تحلیل
واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد .نتایج حاصل از جدول ( )8نشان میدهد که اثر زمان

در سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر 1/34
است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادگیری تفاوت معنیداری دارد.
میانگین نمرات در مرحله یادگیری ( )11/3بیشتر از پیشآزمون ( )19/41است .همچنین نتایج
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نشان میدهد که اثر گروه در سطح احتمال  %31معنیدار است (سطح معنیداری برابر

 p>1/11و مجذور اتا برابر  1/112است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و
آزمایش تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )11/1بیشتر از گروه
کنترل ( )19/81است.
از سوی دیگر نتایج حاصل نشاندهنده این مطلب است که اثر متقابل زمان-گروه در

سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر 1/812
است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنیداری
دارد .فوگارتی 1در مقالهای تحقیقی در سال  ،2112اثرات مثبت استفاده از تختههای هوشمند
را بر فعالیتهای دانش آموزان و نیز ارتباط افزایش انگیزه و توانایی باالی آنها و تغییر
سبکهای یادگیری و باال رفتن سطح و ظرفیت درک دانش آموزان را نشان داده و نیز از
طرفی به این نتیجه رسیده است که این وسیله کمکآموزشی به معلمان برای آمادهسازی و
افزایش بهرهوری کلی خود در کالس سودمند میباشد.
زنگ ( )2111تحقیقات و بررسیهای عمیقی در مورد معلوم نمودن عوامل تأثیرگذار
بروی یادگیری فراگیران EFL2دارد .بر طبق تحقیق وی و نیز تحقیقات ثورنتال )2113( 9و
زاها اوالیی )2112( 4آموزش و یادگیری زبانهای خارجه به کمک کامپیوتر و استفاده از
تکنولوژیهای نوین دارای پتانسیلهای آموزشی قابلتوجهی هستند .در تحقیقی مشابه
دهندسا و عمران )2117( 1در کالسهای پایه ششم درس شیمی آلی دستاوردهای آماری
معنیداری را در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از تختههای سفید هوشمند یافتند .میالمد و
ساالنت )2111( 7نیز به این نتیجه دست یافتهاند که استفاده طوالنیمدت (در طی سالهای
متمادی) از تختههای سفید هوشمند که بهمنظور توسعه مهارتهای تفکر و یادگیری در
دستگاههای آموزشی صورت میپذیرد موجب آمادهسازی نسل جوان برای ورود
موفقیتآمیز به زندگی آینده میشود .سعادتمند ( )1981در پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
تکنولوژی آموزشی با عنوان «مطالعه تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر یادگیری زبان
1. Lan fogarty
2. English foreign language
3. Thorne
4. Zhao lai
5. Dhindsa & Emran
6. Melamed & Salant
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انگلیسی سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روشهای سنتی آموزش "به این نتایج دستیافته
است که رایانه آموزش و یادگیری درس زبان را بهبود و فرایند یاددهی – یادگیری را نیز

تسریع و تسهیل مینماید .با استفاده از رسانه تابلوهای الکترونیکی (تابلوهای هوشمند)
میتوان بر رفع نقیصه تمرین و تکرار که نقش عمدهای در یادگیری زبان انگلیسی دارند نیز
پرداخت .برادران ( )1928در رساله دکتری؛ روشنکننده این موضوع است که معموالً تنها
الگوی فراگیران معلمان و استادان و یا الفبای فونتیک فرهنگهای لغت میباشند و از آنجائی
که مدرسان زبان انگلیسی در ایران غیربومی بوده و خود نیز امکان دارد نقایص و یا
کمبودهای تلفظی داشته و یا حداقل در انتقال تلفظ صحیح با مشکل روبرو باشند و از طرفی
نیز استفاده از فرهنگهای لغت نیازمند نوعی مهارت و آشنایی با فن جستجو میباشد؛ بنابراین
تکنولوژی پیشرفته کامپیوتری که در چند سال اخیر در زمینه آموزش زبان به خدمت گرفته
شده میتواند کارایی خوبی داشته و ضمن بر طرف کردن تنشها و هیجانهای ناشی از
یادگیری و اشتباه در حضور دیگران ،حس اعتماد را در فراگیر تقویت نماید و توان توجه و
تمرکز را همراه با ارتقاء سطح تلفظ را که در مکالمات و درک متقابل بسیار حائز اهمیت
است ،افزایش دهد .پس میتوان چنین نتیجه گرفت که در یادگیری مهارت خواندن درس
زبان انگلیسی استفاده از تابلوی الکترونیکی در مقایسه با روش سنتی تأثیر بیشتری دارد و
تفاوت معناداری بین آن دو وجود دارد؛ هرچند که در هر دو حالت از روش تدریس گرامر-
ترجمه استفاده شده است.
یادداری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از
روش سنتی افزایش مییابد .میزان یادداری مطالب مربوط به مهارت خواندن زبان انگلیسی
با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از میزان یادآوری مطالب در روش سنتی میباشد.
تابلوی هوشمند به مدرس اجازه میدهد که ابزارهای آموزشی الزم برای تدریس در یک
کالس از طریق مطالبی که آماده میکند فراهم نموده و آن را با توجه به نیازهای
دانش آموزان تغییر دهد و محیط یادگیری زبان را در مقوله خواندن مطالب جذاب نماید.
تابلوی الکترونیکی به دانشآموزان اجازه میدهد که فارغ از جزوهبرداری تنها به مطالب
توجه داشته و فایل مرتبط با مطالب خواندن انگلیسی را بعداً دریافت نمایند و بتوانند در زمان
و مکانهای مختلف از آن استفاده نمایند؛ پس از مزایای تدریس با تابلوی الکترونیکی نسبت
به روش سنتی عالوه بر درگیر نمودن فراگیر در تمام مراحل یادگیری؛ جذابیت این وسیله
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برای یادگیرنده میباشد که موجب بهبود در امر یادسپاری و یادداری میشود .در این فرضیه
چون پژوهشگر میخواست تأثیر بردهای هوشمند بر بهبود مهارت یادداری خواندن زبان
انگلیسی در دانشآموزان دوره اول متوسطه دوم را بسنجد؛ بنابراین نیازمند به دو گروه گواه

(کنترل) و آزمایش بود .لذا از طرح پیشآزمون –پسآزمون با گروه کنترل استفاده نمود

که برای تحلیل دادهها نیازمند به استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه
نمرات یادداری خواندن در گروه کنترل (گواه) و آزمایش بود .لذا برای تعیین میزان تأثیر
تابلوهای هوشمند بر بهبود یاددهی مهارت خواندن توسط دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش
با توجه به ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون ،از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد.
نتایج حاصل از جدول ( )11نشان میدهد که اثر زمان در سطح احتمال  %33معنیدار است
(سطح معنیداری برابر  1/111و مجذور اتا برابر  1/823است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها
در پیشآزمون و یادگیری تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در مرحله یادداری
( )14/31بیشتر از پیشآزمون ( )19/41است .همچنین نتایج نشان میدهد که اثر گروه در
سطح احتمال  %31معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر 1/112

است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری دارد.
میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )11/1بیشتر از گروه کنترل ( )19/41است .از سوی دیگر
نتایج حاصل نشاندهنده این مطلب است که اثر متقابل زمان-گروه در سطح احتمال %33
معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p >1/11و مجذور اتا برابر  1/829است)؛ یعنی میزان
نمرات آزمودنیها در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد .چنگ1
( )2112نیز در تحقیقی به استفاده از ابزارهای آموزشی در کالس برای تسهیل در امر
یادگیری و یادداری تأکید دارد و نتیجه گرفته است که مهارتهای خواندن و نوشتن با
استفاده از روش تدریس مناسب و در اختیار داشتن ابزارهای آموزشی مناسب تأثیر
قابلتوجهی در پیشرفت این مهارتها دارد .در سال  2118اسرائیل با کمک مالی سازمان
ملل اقدام به استفاده از بردهای هوشمند در کالسهای درس مدارس خود نمود و به شکلی
نمونهای تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفت .بنا بر تحقیقات مذکور استفاده از تختههای
سفید تعاملی (IWB)2انگیزه و مشارکت دانشآموزان را در فرایند یادگیری افزایش و نیز
1. Cheng, H. Y.
2. Interactive White Board
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موجب پایداری و تثبیت مطالب آموختهشده میشود؛ از طرفی موجب افزایش و توسعه
مهارت استفاده از فنآوریها و بهبود حرفهای معلمان میشود(گروف و همکاران.)2111 ،
یافتههای لوین و همکارانش )2118( 1همبستگی مثبت بین پیشرفتهای فراگیران انگلیسی
مدرسه ابتدایی در درس زبان و ریاضی و طول مدت یادداری مطلب با بهرهگیری از تختههای
هوشمند را نشان میدهد .مطالعهای مشابه در استرالیا توسط لی و بویل )2114( 2انجام پذیرفته
است .وارسچائور )2114( 9همراهی فناوری اطالعات و ارتباطات را برای یادگیری و
یادداری آموزش زبان انگلیسی ،از ضرورتهای گسترش سوادآموزی برای تعداد زیادی از
افراد غیر انگلیسیزبان 4برای مشارکت در جوامع اطالعاتی میداند .پس میتوان گفت بین
استفاده از تابلوی الکترونیکی و عدم استفاده از این وسیله کمکآموزشی در امر یادداری
مطالب خواندنی زبان انگلیسی تفاوت معناداری وجود دارد؛ هر چند که در هر دو حالت از
روش تدریس گرامر -ترجمه استفاده شده است.
یادگیری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از
روش سنتی افزایش مییابد .در این فرضیه چون پژوهشگر میخواست تأثیر بردهای هوشمند
بر بهبود مهارت یادگیری شنیدن زبان انگلیسی در دانشآموزان دوره اول متوسطه دوم را
بسنجد؛ بنابراین نیازمند به دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش بود .لذا از طرح پیشآزمون –
پسآزمون با گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل دادهها نیازمند به استفاده از
تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری شنیدن در گروه کنترل (گواه)
و آزمایش بود .لذا برای تعیین میزان تأثیر تابلوهای هوشمند بر بهبود یادگیری مهارت شنیدن
توسط دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش با توجه به ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون ،از تحلیل
واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد .نتایج حاصل از جدول ( )12نشان میدهد که اثر زمان
در سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر 1/31

بود)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادگیری تفاوت معنیداری دارد.
میانگین نمرات در مرحله یادگیری ( )11/92بیشتر از پیشآزمون ( )12/42است .همچنین
نتایج نشان میدهد که اثر گروه در سطح احتمال  %31معنیدار است (سطح معنیداری برابر
1. Lewin,
2. Lee & Boyle
3. Warschauer
4. Non-native speakers of English
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 p>1/11و مجذور اتا برابر  1/193است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در گروه کنترل و
آزمایش تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ( )14/3بیشتر از گروه
کنترل ( )12/31است .از سوی دیگر نتایج حاصل نشاندهنده این مطلب است که اثر متقابل

زمان-گروه در سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور
اتا برابر  1/892است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در ترکیبات مختلف زمان و گروه

تفاوت معنیداری دارد .بنا به تحقیقی که پی سوباتر 1در سال  2112انجام داده است وسایل
9
کمک آموزشی برای تقویت مهارت شنیداری دانشآموزان و در بهبود فونتیکها 2و تلفظ
و نیز مهارت صحبت کردن به زبان دوم مؤثر بوده است .چنانچه در کالجهای بینالمللی و
مدرن هند با تجهیز و الزام استفاده از لوازم شنیداری در برخی از البراتوارها مثل استفاده از
تلفنهای پیشرفته و پروژکتور اورهد و بردهای هوشمند و فیلمهای آموزشی و استفاده
انفرادی افراد از این وسایل کمک بسیاری برای بهبود توانایی مهارت گفتگوی دانشآموزان
دارند .همچنین بنا بر یافتههای همین تحقیق استفاده از وایت بردهای هوشمند بهجای
تختهسیاههای رایج مورد استفاده ،راهحل مناسبی محسوب میشود؛ چرا که امکان استفاده
چندین کاربر برای نگارش و ایجاد تصویر و طراحی گرافیکی از این وسیله در آن واحد
امکانپذیر میباشد و در تغییر اطالعات از آن میتوان بهره برد .در اکتبر  2111میان دو رشته
اسپانیولی دانشگاه میدوسترن 4ایاالتمتحده آمریکا تحقیقی انجام شد که نشان میداد استفاده
صرف از نوار کاستهای صوتی در یک محیط آموزشی برای بهبود توسعه مهارت گوش
دادن نتوانسته کمک چندانی به دانش آموزان نماید؛ بنابراین برای رفع مشکل از کامپیوتر
بهره برده و در امر آموزش زبان دوم استفاده شد .نتایج به شکل چشمگیری تغییر حاصله را
در جهت مثبت نشان داد .در این مقاله نویسنده توصیه میکند تا عالوه بر استفاده از
استراتژیهای مخصوص برای ترغیب و توجه دانشآموزان ،از مواد تکنولوژی سمعی و
بصری برای ایجاد انگیزه بیشتر در محیط آموزشی ،استفاده نمود( .قرینالف .)2111 ،1وول و
بالک 7در سال  2111تحقیقی انجام دادند که نشان میداد از طریق انواع فنآوریهای بصری
1. Subathra
2. phonetics
3. pronunciation
4. Mid-western
5. Greenleaf
6. Blake & Volle

53

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز 95

و صوتی ،مهارت گوش دادن دانش آموزان توسعه مییافت .مورداک ،ار ،جی)1321( 1
معتقدند که به غیر از نوزادان که تحریک شنوایی وجود کامالً ساده است برای بقیه موارد
دانش تحریک شنوایی بهدستآمده در تعامل تفسیرهایی از دادههای حسی و فعلی انجام
میپذیرد .ریورز )1381( 2بر این عقیده هست که مهارت شنیداری بیش از هر مهارت دیگری
در زندگی روزمره به کار گرفته میشود ،پس بهطور متوسط ما انتظار داریم دو برابر آنچه
صحبت میکنیم و چهار برابر آنچه میخوانیم و پنج برابر آنچه مینویسیم ،بشنویم .یاری
( )1982در پایاننامه خود تحت عنوان «تأثیر مهارت شنیداری بر سطح زبانی دانشجویان
ایرانی" به این نتایج دستیافته است که مهارت شنیداری و مهارت دستوری تأثیر متقابلی بر

هم نداشته اما رابطه مثبت متقابلی میان مهارت شنیداری و مهارت خواندن وجود دارد .پس
در فراگیرانی که به هر نحوی بیشتر و مؤثرتر در مهارت شنیداری تأکید و تمرین کرده بودند
سطح زبانیشان نیز برتر از دیگر دانشجویان بود .پس میتوان چنین نتیجه گرفت که در
یادگیری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی استفاده از تابلوی الکترونیکی در مقایسه با روش
سنتی تأثیر بیشتری دارد و تفاوت معناداری بین آن دو وجود دارد؛ هرچند که در هر دو
حالت از روش تدریس شنیداری – گفتاری استفاده شده است.
یادداری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از
روش سنتی افزایش مییابد .در این فرضیه چون پژوهشگر میخواست تأثیر بردهای هوشمند
بر بهبود مهارت یادداری شنیدن زبان انگلیسی در دانشآموزان دوره اول متوسطه دوم را
بسنجد؛ بنابراین نیازمند به دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش بود .لذا از طرح پیشآزمون –
پسآزمون با گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل دادهها نیازمند به استفاده از
تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری شنیدن در گروه کنترل (گواه)
و آزمایش بود؛ بنابراین برای تعیین میزان تأثیر تابلوهای هوشمند بر بهبود یادداری مهارت
شنیدن توسط دو گروه گواه (کنترل) و آزمایش با توجه به ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون،
از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد .نتایج حاصل از جدول ( )14نشان میدهد که

اثر زمان در سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا
برابر  1/873است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در پیشآزمون و یادگیری تفاوت
1. Murdock, R. L
2. Rivers
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معنیداری دارد .میانگین نمرات در مرحله یادداری ( )14/21بیشتر از پیشآزمون ()12/42
است .همچنین نتایج نشان میدهد که اثر گروه در سطح احتمال  %31معنیدار است (سطح
معنیداری برابر  p>1/11و مجذور اتا برابر  1/12است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در
گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری دارد .میانگین نمرات در گروه آزمایش ()14/21
بیشتر از گروه کنترل ( )12/42است .از سوی دیگر نتایج حاصل نشاندهنده این مطلب است
که اثر متقابل زمان-گروه در سطح احتمال  %33معنیدار است (سطح معنیداری برابر
 p>1/11و مجذور اتا برابر  1/27است)؛ یعنی میزان نمرات آزمودنیها در ترکیبات مختلف
زمان و گروه تفاوت معنیداری دارد .بنا به یافتههای مطالعات لین )2112( 1برای استفاده
حداکثری از آموزش و یادگیری و تثبیت آموختههای زبان آموزان باید از هر دو حواس
انسان (شنوایی و بینایی) استفاده برد و درنهایت ادغام وسایل کمکآموزشی شنیداری و
دیداری برای آموزش و یادگیری بیشتر زبان مؤثر میباشد .تحقیقات بکتا )2118( 2نشان
میدهد استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در کالس درس زبان انگلیسی میتواند
موجب بهبود و توسعه در هر چهار مهارت زبان انگلیسی فراگیران و نیز موجب یادگیری
مادامالعمر در افراد میشود .فرانسیس وی نوئل )1313( 9که منعکسکننده نظرات بسیاری
در مورد آموزشوپرورش مدرن بود ،تأکید دارد که تأثیر وسایل کمکآموزشی سمعی و
بصری از خصوصیات مهم رشد فرایند یادگیری – یادداری مدرن است .حقیقتخواه ()1982
در تحقیقی با عنوان «بررسی مقایسهای تأثیر انواع وسایل کمکآموزشی در پیشرفت دامنه
لغات دانشآموزان ابتدایی در حال فراگیری زبان انگلیسی بهعنوان زبان بیگانه " به این نتایج

دستیافته که دبیران نیازمند در اختیار داشتن بسیاری از اشیاء و تصاویری هستند که بتوانند
با آنها آموزش داده و از محیطهای اطرافشان برای تثبیت آموختههای فراگیران استفاده
کنند .بر طبق این تحقیق شرکتکنندگان گروه فراگیران با استفاده از کارتهای تصویری
نسبت به شرکتکنندگان در گروه آموزش با فیلم در امتحان لغات عملکرد بهتری داشتند.
در تحقیق "تأثیر دورههای آموزشی بر اساس فیلم بروی مهارت شنیداری و باال بردن دامنه
لغات دانش آموزان " نصیری ( )1984به این نتیجه رسیده است که ارائه فیلم و یک اثر
دیداری – شنیداری در توسعه مهارت گوش دادن و درک مطلب دانش آموزان و نیز در
1. Lin
2. Becta
3. Francis W, Noel
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یادسپاری لغات تأثیر مثبت دارد .پس میتوان گفت بین استفاده از تابلوی الکترونیکی و عدم
استفاده از این وسیله کمکآموزشی در امر یادداری مطالب شنیدنی زبان انگلیسی تفاوت
معناداری وجود دارد؛ هرچند که در هر دو حالت از روش تدریس شنیداری-گفتاری استفاده
شده است .همانطور که شوسان ونگ ( )2111بیان میدارد ،فناوریها و روشهای قدیمی،
دیگر نمیتواند جوابگوی نیازهای فرایندیادگیری-یادداری باشند و در نتیجه ،باید روشهای
جدید آموزشی جایگزین روشهای سنتی شوند .در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی ،کاربرد
و استفاده از تابلوی هوشمند در آموزش پذیرفتهشده است و در مدارس مورداستفاده قرار
میگیرند .اغلب پژوهشگران بر این باورند که برای استفاده از رسانههای الکترونیکی (تابلوی
هوشمند و رایانه) ایجاد تغییر در ساختار کالس درس و ارائه الگوهای جدید یادگیری
آموزشگاهی ضروری میباشد .ریگنبچ )1333( 1در کتاب خود به نقش فناوریهای جدید

آموزشی در یادگیری زبان اشاره میکند و میگوید" :یادگیری زبان با کمک رسانههای
الکترونیکی سریع انجام میشود .دلیل آنهم این است که فراگیران هنگام کار با رسانههای
الکترونیکی ،با استفاده از نرمافزارهای مناسب ،انگیزش بیشتری پیدا میکنند .پس مزیت
تابلوی هوشمند نسبت به روش سنتی این است که نوشتهها و اطالعات دیداری و شنیداری
مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی ،دریک نظم منطقی توسط تابلوی هوشمند به
دانشآموزان منتقل میشود .بنا به پژوهشهای انجامشده در زمینه تأثیر رسانههای آموزشی
(رایانه و متعلقات) در آموزش زبان انگلیسی مؤید این نکته میباشد که دانشآموزان نسبت
به استفاده از رایانه و تابلوی الکترونیکی رغبت و عالقه مثبت دارند و همین امر نیز موجب
انگیزه بیشتر برای یادگیری و یادداری (یادسپاری) بهتر دروس ازجمله زبان انگلیسی که
هدف پژوهشگر میباشد نیز شده است .محرکهایی که تابلوی الکترونیکی قادر است به
محیط یادگیری وارد کند و نیز جذابیتهایی که در استفاده از آن وجود دارد ،همه از جمله
عواملی هستند که از تابلوی الکترونیکی یک وسیله قدرتمند آموزشی ساخته است (صیامی،
.)1981

1. Rygnbch
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