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کاوش و بررسی میزان استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از تکنولوژی 

آموزشی و نگرش آنان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش و 

 یادگیری
 

 2عمران کیانی، 1خدیجه فرامرزی گوشکی

 کارشناس آموزش و پرورش 0

 اناستاد و مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد و فارس 2

 

 چکیده

 به نسبت آنان نگرش و آموزشی تکنولوژی از فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو استفاده میزان بررسی و کاوش پژوهش هدف

 ابزار.باشد می پیمایشی - توصیفی پژوهش این در کاررفته به یادگیری روش و آموزش فرآیند در آموزشی تکنولوژی کاربرد

 آماری روش از، آمده بدست اطالعات تحلیل و تجزیه برای تحقیق این در .است ساخته محقق پرسشنامه، ها داده گردآوری

 در و ها داده فراوانی توزیع جداول از توصیفی سطح در ها داده تحلیل و تجزیه برای. است شده استفاده استنباطی و توصیفی

 از تحقیق دوم و اول فرضیه بررسی برای مچنینه. است گردیده استفاده متغیره تک T آماری های آزمون از استنباطی سطح

 میانگین بین تفاوت داری معنی بررسی برای سوم فرضیه خصوص در و شده استفاده متغیر دو بین پیرسون همبستگی آزمون

 معهجا.است شده استفاده راهه یک واریانس تحلیل آزمون از مختلف های رشته معلمان دانشجو در وب ابزارهای با آشنایی میزان

 روش اساس بر دانشجو معلمان این از نفر 221 تعداد و، شهرکرد فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو کلیه شامل تحقیق

 میزان که دهد می نشان حاضر پژوهش های فتهیا.اند شده انتخاب مختلف های رشته از و تصادفی نسبی ای طبقه گیری نمونه

 این از دانشجویان استفاده میزان اما دارد قرار مطلوبی وضعیت در فرهنگیان نشگاهدا در وب ابزارهای با معلمان دانشجو آشنایی

 میانگین با) گوگل جستجوی موتور) پژوهش این در شده مطرح) وب ابزارهای میان از. ندارد قرار مطلوبی وضعیت در ابزارها

 های بانک(، 98.0 میانگین با) الکترونیک پست(، 9890میانگین با) اجتماعی های شبکه ترتیب به و ابزار ترین پراستفاده( 98.3

 میانگین با وبالگ(، 2820 میانگین با) دیگر جستجوی موتورهای(، 2829 میانگین با) ها ویکی(، 28.9 میانگین با) اطالعاتی

 دانشجو نزد ابزار ترین استفاده کم( 0831 میانگین با) پادکست انتها در و( 0833 میانگین با) یاهو جستجوی موتور(، 2810
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 داشتن، ابزارها این یها قابلیت با آشنایی، ابزارها این وجود از اطالع.هاست آن پژوهشی و درسی های فعالیت زمینه در معلمان

 و ابزارها این از استفاده ضرورت بر اساتید تأکید، ابزارها این از اساتید استفاده، ابزارها این از استفاده در تخصص و مهارت

 فرآیند در ابزارها این کاربرد به نسبت معلمان دانشجو نگرش بر که است عواملی از ابزارها این از استفاده به نیاز احساس

 .دارد تأثیر یادگیری و آموزش

 

 یادگیری، آموزش، فرآیند، نگرش، وب ابزارهای، فرهنگیان دانشگاه، دانشجویانهای کلیدی:  واژه
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