
 یهاهارتمو یادداری  یریادگیبر ی کیالکترون یتابلوها ریتأث
 خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی

 1بادله رضایعل

 2/4/1931تاریخ پذیرش:  1/2/1931تاریخ وصول: 

 چکيده
ـ ترجمهتدریس  یهاروشبررسی تأثیر تابلوی هوشمند و استفاده از  مطالعه حاضر با هدف  –یداریشن و گرامر 

زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه در مدارس  ( درسیادداری )یادسپاری -فرایند یادگیری در گفتاری
ود هر تبریز به اول دوره دوم متوسطه شآماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پای جامعه هوشمند بوده است.

را شامل  نفر 12821مقطع کل دانش آموزان این . ندبودتحصیل مشغول به به  34-31تحصیلی  در سال که
تصادفی ساده و  یریگروش نمونه .باشندیم، نفر دختر 2273و  نفر پسر 11111از این تعداد  که شدندیم

ه و ابا دو گروه گو آزمونپس – آزمونشیپو روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح  در دسترس یریگنمونه
میانگین و  مرکزی چون میانه، یهاشاخص از آمار توصیفی شامل هادادهبرای تحلیل  .آزمایش بود

مستقل برای بررسی همگنی  تیاز آمار استنباطی در سطح و پراکندگی چون انحراف معیار  یهاشاخص
 SPSSافزارات دو گروه و از نرمبرای مقایسه نمر دوطرفهو از تحلیل واریانس  کنترل و آزمایش یهاگروه

یادداری در دو گروه آزمایش و گواه در استفاده از تابلوی  –تفاوت فرایند یادگیری  و در نهایت، استفاده شد
لوی هوشمند در تاب لهیوسبهکه آموزش  شودیمهمچنین استنباط  د؛بو ریگچشممشهود و  کامالًالکترونیکی 

 شتریب ریأثتتأثیر دارد و این یادگیری و یادداری مهارت شنیدن  در امر گفتاری –نیداری کنار روش تدریس ش
یادداری – فرایند یادگیری در بهبود ،گرامر ـ ترجمه استفاده از روش در کنارمیزان کاربرد تابلوی هوشمند  از

 .باشدیممهارت خواندن 

، خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی یهامهارت تابلوی هوشمند،كليدي:  ژگانوا
 یادداری-یادگیری

 مقدمه
 یهاعرصهو اکنون از این وسیله در بسیاری از  گذردیمبیش از سه دهه از پیدایش رایانه 

و وسایل ارتباطی در عرصه  هایفناورو رایانه و دیگر  شودیماجتماعی و فردی استفاده 

                                                      

 Alireza.Badeleh@gmail.com )نویسنده مسئول( استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان .1
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و استفاده  یاارانهی یهاشبکهو  هاارانهیاستفاده از  تفکر .اندداشتهنیز نفوذ  وپرورشآموزش
 ههدبه قرن بیستم و اوایل  یامدرسهو تبادل اطالعات آموزشی در امور علمی و  هایفناوراز 

در دوران جنگ  هاابرقدرت ٴفناورانه یهارقابتمیان  از 1373در سال  .گرددیبرم 1371
که امروزه  "جهانی اطالعات شبکه" اطالعاتی متولد شد که پس از چندی به سرد نوعی شبکه

من ض و روند تبادل اطالعات، یریگشکل مبدل گشت. ،شودیمیاد "اینترنت "از آن به 
رای خلق مناسبی را ب یهافرصت ایجاد تغییرات اساسی در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه،

ی و تربیتی قرار داد )ارم علومنوین آموزشی در اختیار متخصصان  یابزارها یریکارگبهو 
که البته برای استفاده بهینه  باشدیم "1تابلوی هوشمند" هایفناوریکی از این  .(1932 ،اومالی
 عنوانهبسند تحول بنیادین نقش معلم  در باید مقدمات آن نیز فراهم شود. هایفناوراز این 

در تحقق  عنصر نیمؤثرترامین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت  یاو اسوه کنندهتیهدا
ند کید قرار گرفته است )سٴموریت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور مورد تاٴما

 یهاتیفعالبقا و تداوم  ،هاسازمانتغییر و تحول در  هدف .(2بند  ٬هاارزشتحول بیانیه 
م قادر معل اگر رکن اصلی این تغییر معلم است. وپرورشآموزشسازمان است که در سازمان 

لو نیز به این تاب٬ هوشمند در کالس درس استفاده نماید یتابلوها یهاتیقابلنباشد از تمام 
هر  وسعهت. بدیهی است تحول مثبت برای شودیمو کم استفاده تبدیل  اثریب یافزارسخت

رای استفاده بهینه ب نیبنابرا؛ ردیپذیمصورت  ینگرندهیآو  ینیبشیپو  یزیربرنامهسازمانی با 
 وباید تنظیم شود )پیریایی  یاحرفههدفمند و مداوم و  یابرنامهاز تابلوی هوشمند نیز 

-لذا وجود خصوصیات و شرایط الزم در فرایند یاددهی و یادگیری. (1939- همکاران
 یردسازاستاندافراگیران باشد، طبق  یهایژگیویادداری در کالس درس که مطابق نیازها و 

 باید انجام شود و اجرای آن، باید به بهترین وجه ترسیم شود.  آنچهیعنی تعیین 
 ریو سا یفراموشضعف نیروی انسانی مانند خستگی،  از نقاطفناورهای جدید آموزشی 

صر نحم یهایژگیو، سرعت و و با دقت، مبراست شودیمعللی که باعث افت بازده آموزش 
بنابراین، ورود ؛ یادداری ایفا کند-یادگیری  ندیدر فرامهمی  نقش ،تواندیمبه خود 

 نوین تدریس و یهاروش، هم بر وپرورشآموزشجدید الکترونیکی در قلمرو  یهایفناور
 (. 1989 خواهد بود )صیامی، رگذاریتأثیادگیری  ندیبر فراهم 

                                                      
1. Smart Board 
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 است که آیا تابلوی هوشمند سؤالپژوهش، پاسخگویی به این  نیاز اهدف  قتیدر حق
موزان در آیادگیری دانش شیو افزاتعاملی، موجب بهبود کیفیت آموزش  یارسانه عنوانبه

 یهایورفنااستفاده آموزشی از  ،از متخصصانبرخی  ؟خیریا  شودیمدرس زبان انگلیسی 
صورت است که یک  نیدر ا .دانندیمزش ابزار کمکی برای آمو عنوانرا بهجدید آموزشی 

سطح آگاهی یادگیرنده را  تواندیم شدهیطراحتابلوی هوشمند( خوب ) دیجدفناوری 
قرار  ریفراگ اریدر اختکافی  یهاو تجربه ناتیتمر درباره موضوعات درسی افزایش دهد،

این نکته هست که دانش آموزان نسبت به استفاده از  دیمؤ گرفتهانجام یهاپژوهش دهد،
امر موجب افزایش انگیزش  نیهم آن نگرشی جدید و مثبت دارند. یهانهیو زمرایانه 

 تفادهدر اسکه  ییهاتیجذاب زین و سازدیمآموزش فعال  انیرا در جرو وی  شودیمیادگیرنده 
یک وسیله قدرتمند آموزشی  انهیاز راعواملی هستند که  ازجملهوجود دارد،  از آن
 یهافقاچنین تصور کرد که تنها با داشتن فناوری اطالعات بتوان به  توانینملکن  .اندساخته

 روشن یک انقالب آموزشی رسد. 
فناوری اطالعات و ارتباطات و  آورشگفتتوسعه  قرن بیست و یکم، یهایژگیواز 

ینان ش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات با اطمفراگیر شدن شبکه جهانی اطالعاتی برای افزای
ای جدیدی را بر یهافرصتبر روند زندگی روزانه،  هایفناوراین  ریتأث .باشدیممطلوب 

گر پداگوژی گذشته و قدیمی دی یهاروشیادگیری و تثبیت آن ایجاد نموده است، ابزارها و 
 سیتأس داشته باشند. توانندینممحور  آموزدانشو  مداردانشکارآرایی چندانی در جامعه 

ستمی سی صورتبهمدارس هوشمند یا الکترونیکی با هدف بهبود نظام مدیریتی مدرسه 
چنین  رد پژوهنده برای عصر اطالعات صورت گرفته است. یآموزاندانشو تربیت  افتهینظام

 دودکنندهمحنقش یاد دهنده و یادگیرنده بر عهده دارد، برنامه درسی  آموزدانش یامدرسه
ر مهارت ب دیتأک .شودیممحوری تنظیم  آموزدانشتدریس بر اساس  یهاروشنیست بلکه 

 یاهیمشو خطراهبردها  ازجملهیادگیری  -تفکر و فراهم ساختن محیط مطلوب یاددهی 
این مدارس است و نقش اصلی معلمان ایجاد تحول و ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری 

 ؤثرمشرایط مناسب برای یادگیری  جادیو اوانایی فراهم نمودن امکانات است. معلمان باید ت
مهم آموزشی توانایی  یهامهارتدر دانش آموزان را داشته باشند و به همین علت از  داریو پا

ده از وسایل و استفا آموزانآموزشی دانش  نهیزمشیپبه  و توجهتشخیص تناسب بین موضوع 
اسی به چهار عامل اس ستیبایم یطورکلبه. پس باشدیمو رسانه مناسب در دروس مختلف 
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هر  هرچند آموزشی. ی( ابزارها4 ی( محتو9 ری( فراگ2 ( معلم1در این زمینه توجه داشت: 
 اما ؛ندارنیز یادداری د یادگیری و –اثرات متفاوتی بر فرایند یاددهی شدهانیبیک از عوامل 

هم سویی و هماهنگی بین این عوامل در تحقق اهداف آموزشی ضروری است. حال  شکیب
آنچه در عرصه یادگیری مهم است، تثبیت یادگیری و کاربرد آن در زندگی است، اما برای 

و ابزارهای آموزشی  هاروش یریکارگبهتدریس معلم و نحوه انتخاب و  نیل به این مهم،
 یهاوهیشبا توجه به تغییر  حال .(1981 متناسب با محتوا، نقش محوری دارد )سراجی،

از  یکی د.نوین باش یهایریادگیموفق باشد که تدریسش بر پایه  تواندیمتدریس، معلمی 
را  جدید تدریس یهاوهیو ش یآموزشکمکوسایل  تواندیم یراحتبهنوین که  یهایفناور

 هوشمند ظرفیت خوبی برای مشارکت یتابلو ا هم تلفیق نماید، تابلوی هوشمند است.ب
در  را یترزندهو فضای  بخشدیمو روش تدریس معلم را بهبود  کندیمفراهم  آموزدانش

 (.2113، 1)مرزانو و روبرتآورد یمکالس به وجود 
 وصل است و از طرف دیگر به رایانه. 2به دیتاپرژکتور طرفکیازتابلوی هوشمند 

و  هاتیقابل، شودیمآموزشی که همراه با این تابلو بروی رایانه نصب  افزارنرم واسطهبه
ابزارهای  و همه هاجلوه. ردیگیمزیادی در دسترس معلم و دانش آموزان قرار  یهاییتوانا

)بتچر و  کندیمریس را بیشتر اثربخشی تد تابلوهانوشتاری و رسم و سهولت استفاده از این 
نوین  یهاروشبرای ایجاد و افزایش  یاتازه یهاافق٬جدید یهایآورفنظهور (. 2113، 9لی

ی استفاده صحیح از سامانه یادگیر طورقطعبهو  دیگشایمتدریس پیش روی آموزشگران 
 این نظام در اشد.داشته ب، (بازده باالیی بر یادگیری برونداد )فراگیران تواندیمالکترونیکی، 

 نوین و ابزارهای یهایفناورخود در کاربرد  یهامهارتمعلمان باید به شناسایی و ارتقای 
مورد تدریس و کاربرد  یهاموضوع ینهیزمبپردازند و توانمندی خود را در  یاچندرسانه

IT4 فزایش ا یاچندرسانهخصوصیت استفاده از محتوای  نیترمهم .ظهور برسانندمنصه  به
 هبخشیدن به محتوای یادگیری همراه با افزایش انگیز عمق زینیادگیری و  و سرعتکیفیت 

 ...علمی و اقتصادی و سیاسی و  یهانهیزمهر کشوری در تمامی  یتوسعهاست و از سویی 
راستا (. در این 1982 ،صحیح از اطالعات جدیدتر و بروزتر است )داورپناه یاستفادهمنوط به 

                                                      
1. Marzano, Robert 

2. Video projector 

3. Betcher & lee 

4. Information Technology 
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که تکنولوژی آموزشی در نظام یادگیری  کندیم دیتأکقالب پژوهشی  ( در2117) 1اسکیلن
برای  هانآبیشتر  تیو رضادانش آموزان  زشیو انگالکترونیک موجب افزایش یادگیری 

یادگیری الکترونیکی که یکی از  .شودیمدرسی  و موضوعاتدرگیر شدن در وظایف 
 وآمدهارفتبا هدف کاستن از  ؛تکنولوژی عصر حاضر است یهاشرفتیپدستاوردهای مهم 

یت و پایاتر و با محور ترآسانبهتر و  یریادگی ضمن و در هانهیو هزدر وقت  ییجوصرفهو 
رسی برای یادگیری عمیق مطالب د شدهضبطفراگیر در یادگیری و امکان مرور مکرر مطالب 

برای کاهش  هادولتبه نیاز  بنا .ردیپذیمصورت  فردمنحصربه کاربرپسند یهایژگیوو سایر 
الکترونیک که توان انطباق  یهاآموزش یریپذو انعطافدروس  و تنوعآموزشی  یهانهیهز

وب و یادگیری، کیفیت خ یهافرصتامکان دستیابی همگن به  با تغییرات مداوم را دارند
 یهاتیمحدودان یادگیری و ناشی از زمان و مک یهاتیمحدودبهای مناسب، برداشته شدن 

ناشی از  یهاتیمحدوداقتصادی و اجتماعی و  تیو موقعناشی از جنس و نژاد و قومیت 
 الکترونیکی در مدارس یهاآموزشمناسبی برای حضور  یهانهیزم ...جسمی و یهاتیمعلول

ی نوین و پیشرفت تکنولوژ یهایفناور ریتأثنظامی که تحت  نیدر چنمهیا شده است و 
م از ، نقش معلباشدیمیاددهی و یادگیری و یادداری  یهاوهیشدر  و تحولآموزشی و تغییر 

اخت معلم با شن به ذکراست. الزم کندیمتغییر "کنندهلیتسه"به یک " دهندهانتقال"
با  دتوانیم هاآنو تسلط بر کاربرد  در آموزشنوین  یهایفناورکارکرد  و نوع هایژگیو

 یاگونهبه ٬فعال یریادگیو در فرایند تعلیم و تربیت  هااز آنری بیشت نفسو اعتمادبهاطمینان 
در این زمینه متوجه متخصصان  ییهادغدغه کنیل .(1931ا، غمیاستفاده کند ) جاهو ب اثربخش

مطلوب است  و جاهاستفاده از هر نوع فناوری زمانی ب ،یطورکلبه .شودیمتعلیم و تربیت نیز 
 ویادگیری و بهبود شرایط و فضای آموزشی تحول  یهاوهیشروش تدریس،  که بتواند در

 درسی و یهابرنامه محور اهدافذهنی و عملی بر  یهاتیفعال در انجامایجاد کند و  تحرک
توانمند سازد. در نظام یادگیری الکترونیکی، از ترکیب  آموز راو دانشآموزشی، معلم 

ازده در حداکثر ب به ...و ریو تصومتن و صوت  لیقبمختلف یادگیری، از  یهاوهیشنمودن 
 خودجوش رطوبهیعنی با فراخوان حواس مختلف فراگیر، وی  ؛افتیدست توانیمیادگیری 

درگیر فرایند یادگیری و یادداری شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که استفاده نابجا 
مانع از یادگیری  ٬بیش از آنکه یادگیری را تسریع نماید تواندیم یاچندرسانهاز ابزارهای 

                                                      
1. əskiln 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdoundwe7PAhUCxxQKHZHmAxwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fsozbaz.net84.net%2Fsozcuk.php%3Fs%3D7625&usg=AFQjCNE0HX1Q73Y9jW1uYCunwAl2Qcp2jw&sig2=yRQNftqNHcEy1iNBGyc0BA
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نویسنده  1. نیکوالس کارشودیم ریو تمرکز فراگزیرا موجب پراکندگی توجه  ؛شود
جر بیشتر از فناوری آموزشی لزوماً به یادگیری بیشتر من یریگبهره"آمریکایی معتقد است 

نتواند توجه  زمانی که فراگیر دهندیمنشان  اندداشتهایشان با استناد به مطالعاتی که  ".شودینم
باشت ، یعنی تنها جایگاه انمدتکوتاهانتقال اطالعات از حافظه  ؛و تمرکز الزم را داشته باشد
 روبرو خواهدیعنی محل فهمیدن و درک با دشواری  بلندمدتموقت اطالعات، به حافظه 

راگیر دهد که فسپاری، هنگامی رخ میخاطرباالترین میزان به دهدیمزیر نشان  ریتصو شد.
فرایند در  2منفعل صورتبه اگیرفر اگر .گردددرگیر انجام فعالیت و کسب تجربه می

یعنی حتی اگر از بهترین ابزارهای ؛ است %11این مقدار کمتر از  شته باشد،حضور دایادگیری 
افزارهای مالتی مدیا و ... استفاده کنیم، پس تبط و آموزنده، نرمهای مر، فیلمیآموزشکمک

آنچه را که به او آموزش داده شده است به خاطر  %11از گذشت دو هفته، فراگیر حداکثر 
ها آموزشی دارد، در بحثفرایند در  9. ولی در حالتی که فراگیر حضور فعالآوردیم

دهد، میزان به کند یا یک فعالیت عملی را در طی دوره انجام میشرکت می یطورجدبه
 .بیشتر است مراتببهاست  شدهآموختهخاطر سپاری آنچه به او 

 بعد از دو هفته 
 تمایل به بخاطر آوری     طبیعت درگیر شدن   

از آنچه  %11خواندن                                                                        دریافت کالمی                                                            
 خوانده شده

 از آنچه شنیده شده %21شنیدن کلمه                                                                   
 از آنچه دیدیم %91                        نگاه کردن به تصویر                                   

 دریافت دیداری                                                          تماشای فیلم
 از آنچه شنیدیم و دیدم % 11بازدید از نمایشگاه                                                        

 تماشا کردن به نمایش
 به موقیعتی که به اتمام رسیده باشد نگاه کردن

از آنچه از  %21دریافت / شرکت کردن                                        شرکت در بحث و صحبت کردن                                   
 گفته می شود

 انجام ارائه دراماتیک  انجام دادن                                                                  
 از آنچه می گوییم و انجام می دهیم %31تجربه واقعی شبیه سازی                                   

 انجام دادن چیز واقعی

 . مخروط یادگیری1شکل 

                                                      
1. Nicholas Carr 

2. Passive 

3. Active 
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روشن است زمانی تکنولوژی  شدهانیبنکات و مزایا و معایب  یتمامبهحال با توجه 
 تیهدا ومثبت دارد که طبق اصول و استانداردهایی مدیریت  ریتأثآموزشی بر روند کار 

کارگزار  عنوانبهایران  وپرورشآموزش وزارت 2112از سال،  .(1988- امام جمعه) شود
ایران گرفته  در مدارس ITتوسعه تصمیم به  وپرورشآموزشاصلی سیاست در اصالح فرایند 

 جهزافزار مسخترا به  رستانیهزار دبهمین فعالیت تالش نموده تا شش  در قالباست و 
فصل ششم از سند تحول بنیادین  .(2117را برای معلمان اجرا نماید )عطاران،  ICDLنماید و 
این فصل به شش مرحله  در .پردازدیمسازی هوشمندبه مراحل اجرایی  وپرورشآموزش

اضر حال ح در است که مرحله دوم مربوط به آموزش و تجهیز نیروی انسانی است. شدهاشاره
اده برای استف یاحرفه یهاآموزشسرعت حضور تابلوهای هوشمند و تعاملی جلوتر از ارائه 

؛ شودیمتابلوی هوشمند  یهاتیقابلکه همین امر موجب عدم استفاده از تمامی  هاستآناز 
 است. ریاپذناجتنابمعلمان امری  از تابلوهای هوشمند و تعاملی آموزشبرای استفاده  نیبنابرا

 پژوهش روش
ه علوم در حوز کهییازآنجااما  ردیگیمدر حوزه تحقیقات آزمایشی قرار  موردمطالعهتحقیق 
 زهدر حوتجربی  یهاطرحدر انتخاب وجود دارد و امکان استفاده از  ییهاتیمحدودانسانی 

به دیگری با نام شبه آزمایشی )ش یهاطرحآن از  یجابهبنابراین  ؛علوم تربیتی وجود ندارد
و که برای انجام پژوهش در محیط مدرسه و کالس درس  شودیماستفاده  1تجربی(

آموزشی و... کاربرد دارد. پژوهشـگر برای گردآوری اطالعات روش آزمایشی  یهاطیمح
از اطالعات برای برخی از فصول  یاپاره یآورجمعکار برده و همچنین جهت هو میدانی را ب

یز بهره و جستجوی اینترنتی ن یاکتابخانهمانند گردآوری پیشینه و ادبیات پژوهش از روش 
ه اول دوره آموزان دختر پایعبارت از کلیه دانشدر این پژوهش برده است. جامعه آماری 

-34صیلی تح در سالاین شهر  گانهپنجنواحی  یهارستانیدب درکه  دوم متوسطه شهر تبریز
؛ شدندیمرا شامل  نفر 12821مقطع کل دانش آموزان این  و اندبودهبه تحصیل مشغول  39

 روش گیریجهت نمونه. باشندیم، نفر دختر 2273و  نفر پسر 11111از این تعداد 
همچنین  .ستا قرارگرفتهدر دسترس مورد استفاده  یریگنمونهتصادفی ساده و  ،یریگنمونه

 یریگهنمونبا روش  هاتیمحدودبرخی از  لیبه دلکه  موردنظر یهارستانیدبپس از انتخاب 

                                                      
1. quasi-experimental 
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 مدارسی که مجهز به تابلوی الکترونیکی بودند و نیز از نیاز بدر دسترس صورت پذیرفت؛ 
ه به شیوه تصادفی ساد طوربهکالس  دو اندنشدهبین مدارسی که به این سیستم هنوز تجهیز 

 نیر ادو گروه آزمایش پژوهش حاضر را تشکیل دادند.  (دو گروه گواه )کنترل ،یکشقرعه
 نفر 21در دو کالس، هرکدام با تعداد  که ؛شودیمشامل  نفر را 41پژوهش حجم نمونه 

برای گروه کنترل در نظر گرفته  آموزدانش نفر 21برای گروه آزمایش و تعداد  آموزدانش
در دو ی یادداری زبان انگلیس -تغییرات متغیر وابسته که یادگیری  یریگاندازهشد. برای 

آزمون محقق معلم  از چهار ابزار پژوهشبرای  .شدیمرا شامل  خواندن و شنیدن مهارت
اخته سمحققم پژوهش حاضر از چهار آزمون پژوهشگر برای انجا است. شدهاستفادهساخته 
مربوط به درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه  یانهیچهارگز صورتبهتستی 

اهی از برای آگ استفاده نموده است. الزم به ذکر است که برای این منظور پژوهشگر ابتدا
 آزمونشیپآموزان در هر دو کالس گواه و آزمایش از دانش ،سطح اطالعات و دانش

 یهایبررسبود که پس از  شدهطرح سؤال 21استفاده نمود و برای این منظور  استانداردشده
 پایایی ونیز با توجه به محدودیت وز، روایی و ضریب تمی از نظر ضریب دشواری، مختلف
مربوط به مباحث  سؤال 11 تاًینهاحذف و  سؤاالتتعدادی از  هاکالس یهابرنامهزمانی 

ته و فصیلی متوسطه اول در درس زبان انگلیسی فراگردر دوره تح آموزدانشگذشته که 
هش مـربـوط بـه ابزار پژو هاسؤالایـن  قرار گرفت. مورداستفاده ،شدیمآموخته بود را شامل 

( و از نوع تنها گزینه درست انتخاب شد زیرا یانهیچهارگز) یانهیچندگز یهاآزموناز نوع 
مختلف و هم در سنجش  یهاییتواناآزمون عینی است که هم در سنجش  نیترمتداول

اختن با اینکه س .ردیگیمگوناگون تحصیلی مورد استفاده قرار  یهانهیزمیادگیری در 
 پیدا کردن گزینه درست هاآزموندشوار است و در مقایسه با سایر  یانهیچندگز یهاآزمون

 و هم از لحاظ حساسیت هاسؤالز لحاظ یکنواختی مستلزم صرف وقت زیادتری است اما هم ا
تصادفی و هم از لحاظ سهولت تصحیح  یهاپاسخکم در مقابل حدس کورکورانه یا 

(. 1984و آزاد فالح،  )صبحی قراملکی باشندیمعینی  یهاآزمونبهترین نوع  هاپاسخنامه
که برای سنجش مهارت شنیداری دانش آموزان در  سؤاالتاز این مجموعه  سؤال 21تعداد 

 91سطح بیسیک انتخاب شده بود و   Tactics for listeningنظر گرفته شده بود از کتاب
برای سنجش مهارت خواندن و درک مطلب و لغت مورد استفاده قرار گرفت. سپس  سؤال

خواندن و شنیدن از  یهامهارتنیز آزمونی برای آزمودن میزان یادگیری  ماهبهشتیارددر 
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مربوط به مباحث  سؤاالتاین  )2Tصورت پذیرفت ) (آزمایش و )گروه کنترل هاکالساین 
 21دروس ترم دوم کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه دوره دوم بود که شامل 

برای سنجش مهارت شنیدن فراگیران در نظر  سؤال 21خواندن و برای سنجش مهارت  سؤال
دوره  خط سفید و سرآمد این یدرسکمکاز کتب  سؤاالتبود. البته در طراحی  شدهگرفته

 بوده و مشخصات و شماره وپرورشآموزشوزارت  دییتأاست. این کتب مورد  شدهاستفاده
 ش الصاق گردیده است. پیوست این پژوه این کتب در قسمت هیدییتأ

بعد از گذشت دو هفته، در هفته سوم ماه اقدام به اجرای آزمون  اجرای آزمون یادداری:
یادگیری گردید  یهاآزمونیادداری از همان دو گروه گواه و آزمایش و با همان محتوای 

در ذهن دانش آموزان از توزیع  هاجوابو  هاسؤالتداعی مکان  هرگونهو برای جلوگیری از 
 یهازمونآ یگذارنمره مختلفی استفاده شده است. شیوه (هانهیگز)تغییر مکانی  1یانهیگز

نمره  1نام داشت و به ازای هر پاسخ درست  1Tیا  آزمونشیپکه  یانهیچهارگز ساختهمحقق
بود. آزمون محقق ساخته  یانمرهیک  سؤال 11بر  و مشتمل گرفتیمبه فراگیر تعلق 

 2Tیا  آزمونپسخواندن و شنیدن یا همان  یهامهارتبه نام آزمون یادگیری  یانهیچهارگز
آزمـون . شدیمتشکیل  یانمرهیک  سؤالست بیست نمره داشت که از بی درمجموع

خواندن و شنیدن یا  یهامهارتکه مربوط به آزمون یادداری  یانهیچهارگزسـاخته محقق
 یامرهنیک  سؤالبود که از طرح بیست  یانمرهنیز آزمونی بیست  شدیم 3Tیادسـپاری یا 

 873/1و ضریب آلفای کرونباخ  سؤال 11با  یآزمونشیپدر این تحقیق  تشکیل شده بود.
با  سؤال 21 زی( نآزمون خواندن )یادگیری و یادداری یبرا استفاده قرار گرفته است. مورد

دانش آموزان  (سنجش مهارت شنیداری )یادگیری و یادداری یو برا 297/1ضریب آلفای 
پژوهشگر پایایی هر آزمون  تهیه و استفاده گردید. 221/1با ضریب آلفای  سؤال 21تعداد نیز 

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نمود و با  18نسخه  SPSS افزارنرمرا توسط 
محقق ساخته  یهاآزمونتمامی  شودیم، معلوم آمدهدستبه یهاییایپاتوجه به 

/. یا بیشتر باشد و 7پایاست چرا که آزمونی پایاست که پایایی آن  شدهیطراح یانهیچهارگز
از  دامهرک. باشندیمدارای روایی نیز  هاآزمونپایایی شرط روایی است در نتیجه  ازآنجاکه

دارای دو کالس پایه اول دوره دوم متوسطه بودند که از این چهار کالس دو  هارستانیدباین 
 جزء گروه کنترل )گواه( و گروه آزمایش یکشقرعهبه شیوه تصادفی ساده و  طوربهکالس 

                                                      
1. choice distribution 



 95 پاییز، چهل و یکم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                  03 

در  هاآننفر  99نفر بودند که تعداد  71کل دانش آموزان این دو کالس  تعداد قرار داده شد.
  نفر در کالس مربوط به گروه آزمایش بودند. 28کالس مربوط به گروه کنترل و 

و  بود، با نظر شدهانتخابچون دو کالس از دو مدرسه جداگانه  فراگیران: یسازهمسان
ودن و همگن ب سطحاز هممشورت دبیر مربوطه و استاد راهنما الزم بود که پژوهشگر ابتدا 

آمد که مشتمل  به عملهر دو کالس آزمون همگنی  منظور ازدو کالس آگاهی یابد بدین 
 یمگناز هاز اطمینان  پس بود. شدهآموختهقبل ، پیرامون مطالب از یانهیچهارگز سؤال 11بر 

 2گفتاری – یداریشن و 1گرامر ـ ترجمهتدریس  پژوهشگر با استفاده از دو روش هاکالس
این  (گواهکنترل ) در گروه :اجرای پژوهشکالس اجرا نمود.  در هر دوپژوهش خود را 

ی در دو جلسه ساعته تدریس شد ول (و گچ )روش سنتی و تختهبا استفاده از کتاب  هاروش
آزمایش همان مباحث در همان شرایط زمانی، عالوه بر استفاده از کتاب با  در گروه

 سیاز تدرپس  داده شد. ( آموزشاز تابلوهای هوشمند الکترونیکی )تعاملی یریگبهره
 برای یانمرهیک  سؤالبر بیست  مشتمل 2Tتحت عنوان آزمون یادگیری یا  یآزمون مباحث،

آمد سپس بعد از گذشت دو هفته  به عملسنجش مهارت خواندن و شنیدن از هر دو کالس 
 در هر دو کالس اجرا شد. یانمرهیک  سؤالمشتمل بر بیست  3Tآزمون یادداری یا 

 پژوهش يهاافتهی
 های توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک آزمایش و کنترلآماره

یادگیری به تفکیک آزمایش و کنترل را نشان های توصیفی متغیر آماره 1جدول 
 دهد.می

 های توصیفی متغیر یادگیری به تفکیک آزمایش و کنترلآماره .1جدول
 انحراف معیار میانگین تعداد  گروه

 18/2 91/1 21 آزمون نهایی آزمایش
 71/1 11/2 21 آزمون نهایی کنترل

در گروه پیش آزمون در گروه دهند که میانگین یادگیری نشان می 1های جدولداده
باشد. میانگین یادگیری آزمون نهایی در گروه می 49/2 و در گروه آزمایش، 17/2کنترل، 
 به دست آمده است.  91/1 و در گروه آزمایش، 11/2کنترل 

                                                      
1. grammar translation method 

2. audio-lingual method 
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 دهد.های توصیفی متغیر یادداری به تفکیک آزمایش و کنترل را نشان میآماره 2جدول

 توصیفی متغیر یادداری به تفکیک آزمایش و کنترلهای . آماره2جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد  گروه

 82/1 21/9 91 آزمون نهایی آزمایش
 13/1 29/2 91 آزمون نهایی کنترل

 17/2دهند که میانگین یادداری پیش آزمون در گروه کنترل، نشان می 2های جدولداده
و  29/2باشد. میانگین یادداری آزمون نهایی در گروه کنترل، می 19/2و در گروه آزمایش،

 به دست آمده است.  21/9در گروه آزمایش،
ت متغیرها نمرا برای بررسی نرمال بودن توزیع: بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها

اسمیرنوف استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون نرمال –از آزمون کولموگروف
 دییتأباشد فرض صفر  11/1از  تربزرگداری آزمون بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معنی

داری معنی توجه به سطوح با باشد.نرمال می موردنظرگیریم که توزیع متغیر شده و نتیجه می
طح باشند )سشود که تمام متغیرها دارای توزیع نرمال مینتیجه گرفته می آمدهدستبه

 (.11/1از  تربزرگداری معنی

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات–نتایج آزمون کولموگروف .3جدول 

 داری سطح معنی اسمیرنوف-کولموگروف Zآماره  تعداد 

 421/1 -84/1 41 امتحان تعیین سطح

 732/1 213/1 41 آزمون خواندنپیش

 899/1 729/1 41 یادگیری خواندن

 828/1 727/1 41 یادداری خواندن

 911/1 379/1 41 آزمون شنیدنپیش

 221/1 771/1 41 یادگیری شنیدن

 231/1 381/1 41 یادداری شنیدن
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 ها: آزمون همگنی واریانس

 ها نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس .4جدول 
 معناداری آماره لیون متغیر

 421/1 128/1 میزان یادگیری در گروه آزمایش
 244/1 98/1 میزان یادداری در گروه آزمایش

نتایج آزمون لوین برای سنجش همگنی واریانس کل آزمون یاد داری و یادگیری در 
دهد که معناداری به دست آمده برای دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون نشان می

ای با هم تفاوت قابل مالحظهها باشد. بنابراین واریانس گروهمی 11/1هر دو متغیر باالتر 
 ی واریانس برقرار است. ندارند و مفروضه همگن

 آزمون در گروه کنترل و آزمایشمستقل برای مقایسه نمرات پیشt آزمون  .5جدول 
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امتحان 
 تعیین سطح

 112/3 41/94 21 کنترل

141/1 

 

892/1 

 

112/1- 

 

98 

 

313/1 

 173/3 21/94 21 آزمایش 

پیش 
آزمون 
 خواندن

 212/2 21/19 21 کنترل

188/1 488/1 111/1 98 713/1 
 929/2 71/19 21 آزمایش

پیش 
آزمون 
 شنیدن

 127/2 21/12 21 کنترل

113/1 831/1 781/1- 98 423/1 
 112/2 21/12 21 آزمایش

ی ای بررسبر :آزمونبررسی همگنی گروه کنترل و آزمایش در نمرات پیش همچنین
مستقل استفاده شده است. فرض صفر برابر بودن  t همگنی گروه کنترل و آزمایش از آزمون

باشد فرض  11/1داری آزمون کمتر از میانگین نمرات در دو گروه است. اگر سطح معنی
و در  41/94در گروه کنترل برابر  امتحان تعیین سطحمیانگین نمرات  صفر رد خواهد شد.
داری است. با توجه به سطح معنی 313/1داری برابر و سطح معنی 21/94گروه آزمایش برابر 



 31                                              ...خواندن و  یهاو یادداری مهارت یریادگیبر  یکیالکترون یتابلوها ریتأث

 

 

تحان امشود. در نتیجه میانگین نمرات است فرض صفر رد نمی 11/1از  تربزرگکه  t آزمون
 آزمونشیپمیانگین نمرات  داری ندارد.ش تفاوت معنیدر گروه کنترل و آزمای تعیین سطح

داری و سطح معنی 71/19و در گروه آزمایش برابر  21/19در گروه کنترل برابر خواندن 
است فرض  11/1از  تربزرگکه  t داری آزموناست. با توجه به سطح معنی 713/1برابر 

 در گروه کنترل و آزمایشخواندن  آزمونشیپمیانگین نمرات  جهیدرنتشود. صفر رد نمی
و  21/12در گروه کنترل برابر شنیدن  آزمونشیپمیانگین نمرات  داری ندارد.تفاوت معنی

است. با توجه به سطح  432/1داری برابر و سطح معنی 21/12در گروه آزمایش برابر 
میانگین  جهیدرنتشود. است فرض صفر رد نمی 11/1از  تربزرگکه  t داری آزمونمعنی

 داری ندارد.در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیشنیدن  آزمونشیپنمرات 

 آزمون در گروه کنترل و آزمایشبرای مقایسه نمرات پیش مستقل t آزمون .6جدول 
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امتحان 
 تعیین سطح

 112/3 41/94 21 کنترل
141/1 892/1 112/1- 98 313/1 

 173/3 21/94 21 آزمایش

آزمون پیش
 خواندن

 212/2 21/19 21 کنترل
188/1 488/1 111/1 98 713/1 

 929/2 71/19 21 آزمایش

آزمون پیش
 شنیدن

 127/2 21/12 21 کنترل
113/1 831/1 781/1- 98 423/1 

 112/2 21/12 21 آزمایش

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

 منبع تغییر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مربعات

سطح 
 داریمعنی

مجذور 
 اتا

اثر زمان 
 گروهی()درون

111/121 1 111/121 411/132 1111/1 341/1 

 112/1 141/1 192/4 411/14 1 411/14 اثر گروه

 112/1 1111/1 221/114 211/91 1 211/91 اثر زمان*گروه

    219/1 98 211/2 خطای زمان

    119/12 98 111/417 خطای گروه

 یادگیری خواندن میانگین برآورد شده .8دول ج

 خطای معیار میانگین برآورد شده تعداد گروه

 148/1 811/19 21 گروه کنترل

 148/1 111/11 21 گروه آزمایش

 933/1 411/19 41 آزمونپیش

 982/1 311/11 41 یادگیری

برای آزمون این فرضیه، از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است. در این 
ره است و دو دو شدهگرفتهبین گروهی در نظر  صورتبهفرضیه دو گروه وجود دارد که 

دهد است. نتایج نشان می شدهگرفتهگروهی در نظر درون صورتبهآزمون و یادگیری پیش
 34/1و مجذور اتا برابر  P<11/1دار است )درصد معنی 33که اثر زمان در سطح احتمال 

داری دارد. آزمون و یادگیری تفاوت معنیها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است(
گروه در  اثر ( است.41/19آزمون )پیش( بیشتر از 3/11میانگین نمرات در مرحله یادگیری )

و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 31سطح احتمال 
ری داها در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنییعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 112/1

 اثر ( است.81/19)( بیشتر از گروه کنترل 1/11دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )
داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 33در سطح احتمال  متقابل زمان*گروه
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11/1>p  ها در ترکیبات مختلف یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 812/1و مجذور اتا برابر
 داری دارد.زمان و گروه تفاوت معنی

یادداری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی  دوم:فرضیه 
  .ابدییمالکترونیکی بیشتر از روش سنتی افزایش 

نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری خواندن در گروه کنترل و  .9جدول 
 آزمایش

 منبع تغییر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مربعات

سطح 
 داریمعنی

 مجذور اتا

 823/1 1111/1 817/221 111/41 1 111/41 گروهی(اثر زمان )درون

 121/1 141/1 918/4 211/11 1 211/11 اثر گروه

 829/1 1111/1 117/127 811/28 1 811/28 اثر زمان*گروه

    179/1 98 211/7 خطای زمان

    884/11 98 711/411 خطای گروه

 یادداری خواندن میانگین برآورد شده .11جدول 

 خطای معیار میانگین برآورد شده تعداد گروه

411/19 21 گروه کنترل  141/1  

111/11 21 گروه آزمایش  141/1  

411/19 41 آزمونپیش  933/1  

311/14 41 یادداری  922/1  

آزمون این فرضیه، از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است. در این  یبرا
بین گروهی در نظر گرفته شده است و دو دوره  صورتبهفرضیه دو گروه وجود دارد که 

دهد گروهی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدرون صورتبهآزمون و یادداری پیش
و  111/1داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 33که اثر زمان در سطح احتمال 

آزمون و یادداری ها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 823/1مجذور اتا برابر 
آزمون ( بیشتر از پیش31/14داری دارد. میانگین نمرات در مرحله یادداری )تفاوت معنی

داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 31( است. اثر گروه در سطح احتمال 41/19)
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ها در گروه کنترل و یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 112/1و مجذور اتا برابر  141/1
( بیشتر از گروه 1/11داری دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )آزمایش تفاوت معنی

دار است معنیدرصد  33در سطح احتمال  ( است. اثر متقابل زمان*گروه41/19کنترل )
ها یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 829/1و مجذور اتا برابر  111/1داری برابر )سطح معنی

 داری دارد.در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنی

 یادگیری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی :سومفرضیه 
 .ابدییمبیشتر از روش سنتی افزایش 

نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری شنیدن در گروه کنترل  .11جدول 
 و آزمایش

 منبع تغییر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مربعات

سطح 
 داریمعنی

مجذور 
 اتا

اثر زمان 
 گروهی()درون

411/172 1 411/172 242/227 1111/1 311/1 

 193/1 118/1 122/7 111/81 1 111/81 اثر گروه

 892/1 1111/1 388/122 111/42 1 111/42 اثر زمان*گروه

    224/1 98 111/8 خطای زمان

    128/19 98 211/437 خطای گروه

 یادگیری شنیدن میانگین برآورد شده .12جدول 

 خطای معیار میانگین برآورد شده تعداد گروه

 121/1 311/12 21 گروه کنترل

 121/1 311/14 21 گروه آزمایش

 411/1 421/12 41 آزمونپیش

 419/1 921/11 41 یادگیری

برای آزمون این فرضیه، از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است. در این 
ره است و دو دو شدهگرفتهبین گروهی در نظر  صورتبهفرضیه دو گروه وجود دارد که 

دهد گروهی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدرون صورتبهآزمون و یادگیری پیش
و  111/1داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 33که اثر زمان در سطح احتمال 
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آزمون و یادگیری تفاوت ها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 31/1مجذور اتا برابر 
( 42/12آزمون )( بیشتر از پیش92/11داری دارد. میانگین نمرات در مرحله یادگیری )نیمع

و  118/1داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 31است. اثر گروه در سطح احتمال 
ها در گروه کنترل و آزمایش یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 193/1مجذور اتا برابر 

( بیشتر از گروه کنترل 3/14د. میانگین نمرات در گروه آزمایش )داری دارتفاوت معنی
دار است )سطح درصد معنی 33در سطح احتمال  ( است. اثر متقابل زمان*گروه31/12)

ها در یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 892/1و مجذور اتا برابر  111/1داری برابر معنی
 ی دارد.دارترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنی

یادداری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی : چهارمفرضیه 
 .ابدییمالکترونیکی بیشتر از روش سنتی افزایش 

نتایج تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری شنیدن در گروه  .13جدول 
 کنترل و آزمایش

 منبع تغییر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مربعات

سطح 
 داریمعنی

 مجذور اتا

 873/1 1111/1 211/212 112/79 1 112/79 گروهی(اثر زمان )درون

 121/1 123/1 122/1 119/79 1 119/79 اثر گروه

 271/1 1111/1 972/121 119/91 1 119/91 اثر زمان*گروه

    243/1 98 421/3 خطای زمان

    184/12  321/472 خطای گروه

 یادداری شنیدن میانگین برآورد شده .14جدول

 تعداد گروه
میانگین برآورد 

 شده
 خطای معیار

 112/1 421/12 21 گروه کنترل

 112/1 211/114 21 گروه آزمایش

 411/1 421/12 41 آزمونپیش

 982/1 211/14 41 یادداری
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برای آزمون این فرضیه، از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شده است. در این 
ره است و دو دو شدهگرفتهبین گروهی در نظر  صورتبهفرضیه دو گروه وجود دارد که 

دهد گروهی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدرون صورتبهآزمون و یادداری پیش
و  111/1داری برابر دار است )سطح معنیدرصد معنی 33ل که اثر زمان در سطح احتما

آزمون و یادداری ها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 873/1مجذور اتا برابر 
آزمون ( بیشتر از پیش21/14داری دارد. میانگین نمرات در مرحله یادداری )تفاوت معنی

داری برابر دار است )سطح معنیعنیدرصد م 31( است. اثر گروه در سطح احتمال 42/12)
ها در گروه کنترل و یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 12/1و مجذور اتا برابر  123/1

( بیشتر از گروه 21/14داری دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )آزمایش تفاوت معنی
دار است معنیدرصد  33در سطح احتمال  ( است. اثر متقابل زمان*گروه42/12کنترل )

ها یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 27/1و مجذور اتا برابر  111/1داری برابر )سطح معنی
 داری دارد.در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنی

 يريگجهينت وبحث 
یادگیری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از روش 

وشمند بر بردهای ه ریتأث قصد داشتدر این فرضیه چون پژوهشگر  .ابدییمایش سنتی افز
طه دوم را بهبود مهارت یادگیری خواندن زبان انگلیسی دردانش آموزان دوره اول متوس

از طرح  لذا .کنترل( و آزمایش وجود داشتگواه )به دو گروه  بسنجد بنابراین نیاز
نیازمند به  هادادهبا گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل  آزمونپس– آزمونشیپ

استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری خواندن در گروه 
  گواه( و آزمایش بود.کنترل )
تابلوهای هوشمند بر بهبود یادگیری مهارت خواندن توسط  ریتأثبرای تعیین میزان  لذا

حلیل از ت آزمونشیپاثر  داشتننگهکنترل( و آزمایش با توجه به ثابت گواه )دو گروه 
دهد که اثر زمان نشان می (8)واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد. نتایج حاصل از جدول 

 34/1و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33در سطح احتمال 
داری دارد. آزمون و یادگیری تفاوت معنیها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است(

نتایج  نیهمچن ( است.41/19آزمون )( بیشتر از پیش3/11میانگین نمرات در مرحله یادگیری )
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داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %31که اثر گروه در سطح احتمال  دهدیمنشان 
11/1>p  ها در گروه کنترل و یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 112/1و مجذور اتا برابر

( بیشتر از گروه 1/11داری دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )آزمایش تفاوت معنی
  ( است.81/19)کنترل 
در  وهگر-این مطلب است که اثر متقابل زمان دهندهنشانسوی دیگر نتایج حاصل  از

 812/1و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33سطح احتمال 
داری ها در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنییعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است(
د هوشمن یهااز تختهاثرات مثبت استفاده  ،2112سال تحقیقی در  یامقالهدر  1یفوگارت دارد.
تغییر  و هاآنافزایش انگیزه و توانایی باالی  ارتباط زیندانش آموزان و  یهاتیفعالرا بر 
یادگیری و باال رفتن سطح و ظرفیت درک دانش آموزان را نشان داده و نیز از  یهاسبک

و  یسازادهآمبه معلمان برای  یآموزشکمکطرفی به این نتیجه رسیده است که این وسیله 
  .باشدیمکلی خود در کالس سودمند  یوربهرهافزایش 

 ررگذایتأثعمیقی در مورد معلوم نمودن عوامل  یهایبررسو  قاتی( تحق2111) زنگ
( و 2113) 9تحقیق وی و نیز تحقیقات ثورنتال بر طبقدارد.  2EFLبروی یادگیری فراگیران

خارجه به کمک کامپیوتر و استفاده از  یهازبان( آموزش و یادگیری 2112) 4زاها اوالیی
 ابهتحقیقی مش در هستند. یتوجهقابلآموزشی  یهالیپتانسنوین دارای  یهایتکنولوژ

پایه ششم درس شیمی آلی دستاوردهای آماری  یهاکالس( در 2117) 1دهندسا و عمران
المد و سفید هوشمند یافتند. می یهاتختهرا در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از  یداریمعن

 یهاالس)در طی  مدتیطوالنکه استفاده  اندافتهی( نیز به این نتیجه دست 2111) 7ساالنت
ر تفکر و یادگیری د یهامهارتتوسعه  منظوربهسفید هوشمند که  یهاتخته ( ازمتمادی
نسل جوان برای ورود  یسازآمادهموجب  ردیپذیمآموزشی صورت  یهادستگاه

کارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا( در 1981. سعادتمند )شودیمبه زندگی آینده  زیآمتیموفق
آموزش به کمک کامپیوتر بر یادگیری زبان  ریتأثمطالعه »تکنولوژی آموزشی با عنوان 

                                                      
1. Lan fogarty 

2. English foreign language 

3. Thorne  

4. Zhao lai 

5. Dhindsa & Emran 

6. Melamed & Salant 
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 افتهیستدبه این نتایج "سنتی آموزش  یهاروشآن با  سهیو مقاانگلیسی سال اول دبیرستان 
یز یادگیری را ن –است که رایانه آموزش و یادگیری درس زبان را بهبود و فرایند یاددهی 

 (استفاده از رسانه تابلوهای الکترونیکی )تابلوهای هوشمند با .دینمایمتسریع و تسهیل 
ند نیز در یادگیری زبان انگلیسی دار یاعمدهنقیصه تمرین و تکرار که نقش  بر رفع توانیم

ا تنه معموالًاین موضوع است که  کنندهروشن( در رساله دکتری؛ 1928برادران ) .پرداخت
 یآنجائو از  ندباشیملغت  یهافرهنگالگوی فراگیران معلمان و استادان و یا الفبای فونتیک 

بوده و خود نیز امکان دارد نقایص و یا  یربومیغمدرسان زبان انگلیسی در ایران  که
طرفی  از ودر انتقال تلفظ صحیح با مشکل روبرو باشند  حداقلکمبودهای تلفظی داشته و یا 

 نیبنابرا؛ اشدبیملغت نیازمند نوعی مهارت و آشنایی با فن جستجو  یهافرهنگنیز استفاده از 
گرفته  خدمت بهتکنولوژی پیشرفته کامپیوتری که در چند سال اخیر در زمینه آموزش زبان 

 ناشی از یهاجانیهو  هاتنشکارایی خوبی داشته و ضمن بر طرف کردن  تواندیمشده 
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 

چنین نتیجه گرفت که در یادگیری مهارت خواندن درس  توانیماست، افزایش دهد. پس 
بیشتری دارد و  ریثتأیسی استفاده از تابلوی الکترونیکی در مقایسه با روش سنتی زبان انگل

 -یس گرامرکه در هر دو حالت از روش تدر هرچند وجود دارد؛ تفاوت معناداری بین آن دو
  .تترجمه استفاده شده اس

ادداری مهارت خواندن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از ی
میزان یادداری مطالب مربوط به مهارت خواندن زبان انگلیسی  .ابدییمروش سنتی افزایش 

 .باشدیمبا استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از میزان یادآوری مطالب در روش سنتی 
آموزشی الزم برای تدریس در یک  یابزارهاکه  دهدیمهوشمند به مدرس اجازه  یتابلو

و آن را با توجه به نیازهای فراهم نموده  کندیمکالس از طریق مطالبی که آماده 
 آموزان تغییر دهد و محیط یادگیری زبان را در مقوله خواندن مطالب جذاب نماید.دانش
 برداری تنها به مطالبکه فارغ از جزوه دهدیمآموزان اجازه الکترونیکی به دانش یتابلو

انند در زمان دریافت نمایند و بتو بعداًتوجه داشته و فایل مرتبط با مطالب خواندن انگلیسی را 
ی نسبت تابلوی الکترونیک از مزایای تدریس با پس ؛مختلف از آن استفاده نمایند یهامکانو 

ین وسیله ا تیجذاب مراحل یادگیری؛ در تمام ریفراگبه روش سنتی عالوه بر درگیر نمودن 
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فرضیه  این در .شودیمکه موجب بهبود در امر یادسپاری و یادداری  باشدیمبرای یادگیرنده 
بردهای هوشمند بر بهبود مهارت یادداری خواندن زبان  ریتأث خواستیمچون پژوهشگر 

واه گبنابراین نیازمند به دو گروه  ؛آموزان دوره اول متوسطه دوم را بسنجددانش انگلیسی در
 با گروه کنترل استفاده نمود آزمونپس– آزمونشیپاز طرح  لذا کنترل( و آزمایش بود.)

استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نیازمند به  هادادهکه برای تحلیل 
 ریأثتیین میزان برای تع لذا گواه( و آزمایش بود.کنترل )نمرات یادداری خواندن در گروه 

یش کنترل( و آزماگواه )تابلوهای هوشمند بر بهبود یاددهی مهارت خواندن توسط دو گروه 
ه شد. از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاد، آزمونشیپاثر  داشتننگهبا توجه به ثابت 

دار است معنی %33دهد که اثر زمان در سطح احتمال ( نشان می11نتایج حاصل از جدول )
ها یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 823/1و مجذور اتا برابر  111/1داری برابر )سطح معنی

گین نمرات در مرحله یادداری داری دارد. میانآزمون و یادگیری تفاوت معنیدر پیش
که اثر گروه در  دهدیمهمچنین نتایج نشان  ( است.41/19آزمون )( بیشتر از پیش31/14)

 112/1و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %31سطح احتمال 
داری دارد. معنیها در گروه کنترل و آزمایش تفاوت یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است(

از سوی دیگر  ( است.41/19( بیشتر از گروه کنترل )1/11میانگین نمرات در گروه آزمایش )
 %33در سطح احتمال  گروه-این مطلب است که اثر متقابل زمان دهندهنشاننتایج حاصل 

 یعنی میزان؛ است( 829/1و مجذور اتا برابر  p <11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی
 1چنگ داری دارد.ها در ترکیبات مختلف زمان و گروه تفاوت معنینمرات آزمودنی

آموزشی در کالس برای تسهیل در امر  یابزارها( نیز در تحقیقی به استفاده از 2112)
ا خواندن و نوشتن ب یهامهارتدارد و نتیجه گرفته است که  دیتأک یادگیری و یادداری

 ریتأثاستفاده از روش تدریس مناسب و در اختیار داشتن ابزارهای آموزشی مناسب 
با کمک مالی سازمان  لیاسرائ 2118سال  در دارد. هامهارتدر پیشرفت این  یتوجهقابل

درس مدارس خود نمود و به شکلی  یهاکالسهوشمند در  یبردهاملل اقدام به استفاده از 
 یهاتخته استفاده از مذکور تحقیقات بر بنا تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفت. یانمونه

فرایند یادگیری افزایش و نیز  آموزان را درشانگیزه و مشارکت دان  (IWB)2سفید تعاملی

                                                      
1. Cheng, H. Y. 

2. Interactive White Board 
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؛ از طرفی موجب افزایش و توسعه شودیم شدهآموختهموجب پایداری و تثبیت مطالب 
 .(2111و همکاران،  گروف)شودیممعلمان  یاحرفهو بهبود  هایآورفنمهارت استفاده از 

لیسی فراگیران انگ یهاشرفتیپ( همبستگی مثبت بین 2118) 1لوین و همکارانش یهاافتهی
 یهاختهتاز  یریگبهرهمدرسه ابتدایی در درس زبان و ریاضی و طول مدت یادداری مطلب با 

( انجام پذیرفته 2114) 2مشابه در استرالیا توسط لی و بویل یامطالعه .دهدیمنشان  هوشمند را
فناوری اطالعات و ارتباطات را برای یادگیری و  ی( همراه2114) 9وارسچائور است.

برای تعداد زیادی از  یسوادآموزگسترش  یهاضرورتیادداری آموزش زبان انگلیسی، از 
 گفت بین توانیم پس .داندیممشارکت در جوامع اطالعاتی برای  4زبانیسیانگلافراد غیر 

مر یادداری در ا یآموزشکمکاستفاده از تابلوی الکترونیکی و عدم استفاده از این وسیله 
چند که در هر دو حالت از  هر ناداری وجود دارد؛مطالب خواندنی زبان انگلیسی تفاوت مع

 ترجمه استفاده شده است.  -س گرامرروش تدری
مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از یادگیری 

های هوشمند برد ریتأث خواستیمدر این فرضیه چون پژوهشگر  .ابدییمروش سنتی افزایش 
آموزان دوره اول متوسطه دوم را دانش بر بهبود مهارت یادگیری شنیدن زبان انگلیسی در

– آزمونشیپاز طرح  لذا کنترل( و آزمایش بود.گواه )بنابراین نیازمند به دو گروه  ؛بسنجد

تفاده از نیازمند به اس هادادهبا گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل  آزمونپس
گواه( نترل )کتحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادگیری شنیدن در گروه 

نیدن تابلوهای هوشمند بر بهبود یادگیری مهارت ش ریتأثبرای تعیین میزان  لذا و آزمایش بود.
، از تحلیل آزمونشیپاثر  داشتننگهکنترل( و آزمایش با توجه به ثابت گواه )توسط دو گروه 

دهد که اثر زمان ( نشان می12واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد. نتایج حاصل از جدول )
 31/1و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33در سطح احتمال 

داری دارد. آزمون و یادگیری تفاوت معنیها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ (بود
 نیهمچن است.( 42/12آزمون )( بیشتر از پیش92/11میانگین نمرات در مرحله یادگیری )

داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %31که اثر گروه در سطح احتمال  دهدیمنتایج نشان 

                                                      
1. Lewin,  

2. Lee & Boyle 

3. Warschauer 

4. Non-native speakers of English 
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11/1>p  ها در گروه کنترل و یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 193/1و مجذور اتا برابر
( بیشتر از گروه 3/14داری دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )آزمایش تفاوت معنی

این مطلب است که اثر متقابل  دهندهنشانسوی دیگر نتایج حاصل  از ( است.31/12کنترل )
و مجذور  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33در سطح احتمال  گروه-زمان

ها در ترکیبات مختلف زمان و گروه یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 892/1اتا برابر 
انجام داده است وسایل  2112در سال  1به تحقیقی که پی سوباتر بنا .داری داردتفاوت معنی

 9و تلفظ 2هاکیفونتآموزان و در بهبود ی برای تقویت مهارت شنیداری دانشکمک آموزش
و  یالمللنیب یهاکالجدر  چنانچه .بوده است مؤثرنیز مهارت صحبت کردن به زبان دوم  و

مدرن هند با تجهیز و الزام استفاده از لوازم شنیداری در برخی از البراتوارها مثل استفاده از 
آموزشی و استفاده  یهالمیفو پروژکتور اورهد و بردهای هوشمند و  پیشرفته یهاتلفن

آموزان ی مهارت گفتگوی دانشانفرادی افراد از این وسایل کمک بسیاری برای بهبود توانای
 یاجبههمین تحقیق استفاده از وایت بردهای هوشمند های یافتهدارند. همچنین بنا بر 

ده ؛ چرا که امکان استفاشودیممناسبی محسوب  حلراهرایج مورد استفاده،  یهااهیستخته
چندین کاربر برای نگارش و ایجاد تصویر و طراحی گرافیکی از این وسیله در آن واحد 

میان دو رشته  2111اکتبر  در بهره برد. توانیم و در تغییر اطالعات از آن باشدیم ریپذامکان
تفاده اس دادیمآمریکا تحقیقی انجام شد که نشان  متحدهاالتیا 4اسپانیولی دانشگاه میدوسترن

صوتی در یک محیط آموزشی برای بهبود توسعه مهارت گوش  یهاکاستصرف از نوار 
تر بنابراین برای رفع مشکل از کامپیو؛ دادن نتوانسته کمک چندانی به دانش آموزان نماید

حاصله را  تغییر یریگچشمبهره برده و در امر آموزش زبان دوم استفاده شد. نتایج به شکل 
تا عالوه بر استفاده از  کندیماین مقاله نویسنده توصیه  در در جهت مثبت نشان داد.

از مواد تکنولوژی سمعی و  آموزان،دانش و توجهمخصوص برای ترغیب  یهایاستراتژ
وول و (. 2111 ،1قرینالف) استفاده نمود. بصری برای ایجاد انگیزه بیشتر در محیط آموزشی،

ری بص یهایآورفناز طریق انواع  دادیمانجام دادند که نشان  یقیتحق 2111در سال  7بالک
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4. Mid-western 
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( 2113) 1مورداک، ار، جی. افتییمادن دانش آموزان توسعه مهارت گوش د و صوتی،
ارد ساده است برای بقیه مو کامالًمعتقدند که به غیر از نوزادان که تحریک شنوایی وجود 

م حسی و فعلی انجا یهادادهاز  ییرهایتفسدر تعامل  آمدهدستبهدانش تحریک شنوایی 
این عقیده هست که مهارت شنیداری بیش از هر مهارت دیگری  ( بر1381) 2ریورز. ردیپذیم

آنچه  بردو برامتوسط ما انتظار داریم  طوربه، پس شودیمدر زندگی روزمره به کار گرفته 
ویم. یاری ، بشنمیسینویمو پنج برابر آنچه  میخوانیم آنچهو چهار برابر  میکنیمصحبت 

مهارت شنیداری بر سطح زبانی دانشجویان  ریتأث»خود تحت عنوان  نامهانیپا( در 1982)
متقابلی بر  ریتأثاست که مهارت شنیداری و مهارت دستوری  افتهیدستبه این نتایج  "ایرانی

 سپ هم نداشته اما رابطه مثبت متقابلی میان مهارت شنیداری و مهارت خواندن وجود دارد.
ن کرده بودند و تمری دیتأکدر مهارت شنیداری  مؤثرتردر فراگیرانی که به هر نحوی بیشتر و 

که در  چنین نتیجه گرفت توانیمپس  نیز برتر از دیگر دانشجویان بود. شانیزبانسطح 
یادگیری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی استفاده از تابلوی الکترونیکی در مقایسه با روش 

دو  که در هر هرچند بیشتری دارد و تفاوت معناداری بین آن دو وجود دارد؛ ریتأثسنتی 
 استفاده شده است.  گفتاری –نیداری حالت از روش تدریس ش

یادداری مهارت شنیدن درس زبان انگلیسی با استفاده از تابلوی الکترونیکی بیشتر از 
های هوشمند برد ریتأث خواستیمدر این فرضیه چون پژوهشگر  .ابدییمروش سنتی افزایش 

آموزان دوره اول متوسطه دوم را دانش بر بهبود مهارت یادداری شنیدن زبان انگلیسی در
–آزمون از طرح پیش لذا کنترل( و آزمایش بود.گواه )بنابراین نیازمند به دو گروه  ؛بسنجد

تفاده از نیازمند به اس هادادهآزمون با گروه کنترل استفاده کرده است که برای تحلیل پس
گواه( رل )کنتتحلیل واریانس دوطرفه همبسته برای مقایسه نمرات یادداری شنیدن در گروه 

هارت تابلوهای هوشمند بر بهبود یادداری م ریتأثبرای تعیین میزان  نیبنابرا؛ و آزمایش بود
، آزمونشیپر اث داشتننگهکنترل( و آزمایش با توجه به ثابت گواه )شنیدن توسط دو گروه 

دهد که ( نشان می14از تحلیل واریانس دوطرفه همبسته استفاده شد. نتایج حاصل از جدول )
و مجذور اتا  p<11/1داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33اثر زمان در سطح احتمال 

آزمون و یادگیری تفاوت ها در پیشیعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 873/1برابر 
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( 42/12آزمون )( بیشتر از پیش21/14داری دارد. میانگین نمرات در مرحله یادداری )معنی
دار است )سطح معنی %31که اثر گروه در سطح احتمال  دهدیمنتایج نشان  نیهمچن است.
ها در یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 12/1و مجذور اتا برابر  p<11/1داری برابر معنی

( 21/14داری دارد. میانگین نمرات در گروه آزمایش )گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی
این مطلب است  دهندهنشانسوی دیگر نتایج حاصل  از ( است.42/12کنترل )بیشتر از گروه 

داری برابر دار است )سطح معنیمعنی %33در سطح احتمال  گروه-که اثر متقابل زمان
11/1>p  ها در ترکیبات مختلف یعنی میزان نمرات آزمودنی؛ است( 27/1و مجذور اتا برابر

استفاده ( برای 2112) 1مطالعات لین یهاافتهیبه  بنا داری دارد.زمان و گروه تفاوت معنی
زبان آموزان باید از هر دو حواس  یهاآموختهاز آموزش و یادگیری و تثبیت  یحداکثر

داری و شنی یآموزشکمکادغام وسایل  تیدرنهااستفاده برد و  (انسان )شنوایی و بینایی
( نشان 2118) 2تحقیقات بکتا .باشدیم مؤثردیداری برای آموزش و یادگیری بیشتر زبان 

 واندتیماطالعات و ارتباطات در کالس درس زبان انگلیسی  یآورفناستفاده از  دهدیم
موجب بهبود و توسعه در هر چهار مهارت زبان انگلیسی فراگیران و نیز موجب یادگیری 

نظرات بسیاری  کنندهمنعکس ( که1313) 9وی نوئل سیفرانس .شودیمدر افراد  العمرمادام
و  سمعی یآموزشکمکوسایل  ریتأثدارد که  دیتأکمدرن بود،  وپرورشآموزشدر مورد 

( 1982) خواهقتیحقیادداری مدرن است.  –بصری از خصوصیات مهم رشد فرایند یادگیری 
رفت دامنه در پیش یآموزشکمکوسایل  انواع ریتأث یاسهیمقابررسی »در تحقیقی با عنوان 

به این نتایج  "زبان بیگانه  عنوانبهآموزان ابتدایی در حال فراگیری زبان انگلیسی لغات دانش
که دبیران نیازمند در اختیار داشتن بسیاری از اشیاء و تصاویری هستند که بتوانند  افتهیدست

ه فراگیران استفاد یهاآموختهاطرافشان برای تثبیت  یهاطیمحآموزش داده و از  هاآنبا 
تصویری  یهارتکاگروه فراگیران با استفاده از  کنندگانشرکتکنند. بر طبق این تحقیق 

 در گروه آموزش با فیلم در امتحان لغات عملکرد بهتری داشتند. کنندگانشرکتنسبت به 

فیلم بروی مهارت شنیداری و باال بردن دامنه  بر اساسآموزشی  یهادوره ریتأث"در تحقیق 
این نتیجه رسیده است که ارائه فیلم و یک اثر  ( به1984نصیری ) "لغات دانش آموزان 

در شنیداری در توسعه مهارت گوش دادن و درک مطلب دانش آموزان و نیز  –دیداری 
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یکی و عدم گفت بین استفاده از تابلوی الکترون توانیممثبت دارد. پس  ریتأثلغات  یادسپاری
در امر یادداری مطالب شنیدنی زبان انگلیسی تفاوت  یآموزشکمکاستفاده از این وسیله 
 گفتاری استفاده-که در هر دو حالت از روش تدریس شنیداری هرچند معناداری وجود دارد؛

قدیمی،  یهاو روش هایفناور ،داردیم انی( ب2111شوسان ونگ ) طور کههمان شده است.
 یهاروشاید ، بجهیو در نتیادداری باشند -جوابگوی نیازهای فرایندیادگیری تواندینمدیگر 

 کاربرد ،پیشرفته صنعتی یدر اکثر کشورها سنتی شوند. یهاروشجدید آموزشی جایگزین 
رار ق مورداستفاده و در مدارساست  شدهرفتهیپذ در آموزشهوشمند  یاز تابلو و استفاده

تابلوی ) یکیالکترون یهااز رسانهکه برای استفاده  باورند نیبر اپژوهشگران  اغلب .رندیگیم
الگوهای جدید یادگیری  و ارائهکالس درس  در ساختار رییتغهوشمند و رایانه( ایجاد 

جدید  یهایفناورخود به نقش  در کتاب( 1333) 1گنبچیر. باشدیمآموزشگاهی ضروری 
 یهاهرسان با کمکیادگیری زبان ": دیگویو م کندیمزبان اشاره  یریادگیدر آموزشی 

 یهارسانه اکار باین است که فراگیران هنگام  همآن لیدل .شودیمالکترونیکی سریع انجام 
مزیت  پس .نندکیممناسب، انگیزش بیشتری پیدا  یافزارهااز نرم با استفاده الکترونیکی،

 یدارینو شدیداری  و اطالعات هانوشتهتابلوی هوشمند نسبت به روش سنتی این است که 
چهارگانه زبان انگلیسی، دریک نظم منطقی توسط تابلوی هوشمند به  یهامهارت

زشی آمو یهارسانه ریتأثدر زمینه  شدهانجام یهاپژوهشبنا به  .شودیمآموزان منتقل دانش
زان نسبت آموکه دانش باشدیماین نکته  دیمؤآموزش زبان انگلیسی  ( درو متعلقات)رایانه 

به استفاده از رایانه و تابلوی الکترونیکی رغبت و عالقه مثبت دارند و همین امر نیز موجب 
لیسی که زبان انگ ازجملهانگیزه بیشتر برای یادگیری و یادداری )یادسپاری( بهتر دروس 

 که تابلوی الکترونیکی قادر است به ییهامحرک نیز شده است. باشدیمهدف پژوهشگر 
که در استفاده از آن وجود دارد، همه از جمله  ییهاتیجذابمحیط یادگیری وارد کند و نیز 

عواملی هستند که از تابلوی الکترونیکی یک وسیله قدرتمند آموزشی ساخته است )صیامی، 
1981). 
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