
 

 
 
 

 
 

آموزشی در تدریس دانشگاهی گیری از فنّاوری بررسی موانع بهره
های شهید چمران و علوم از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه

 پزشکی اهواز
 *حمیدرضا مقامی

 چکیده
به منظور بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از فنّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهي، از 

 810هاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز، تعداد ي دانشگاهميان تمامي اعضاي هيئت علم
سعي شد تعداد نمونۀ  ،اي انتخاب شدند. بدين ترتيبگيري تصادفي طبقهنمونه ۀنفر به شيو

ن متناسب آهاي مورد پژوهش با تعداد اعضاي هيئت علمي شده در هر يک از دانشگاهانتخاب
حي شد و بر روي آنها اجراء شد. روايي سؤال طرا 81اي حاوي باشد. سپس پرسشنامه

پرسشنامه با استفاده از نظر تخصصي تعدادي از استادان مجرب مورد بررسي قرار گرفت. 
آوري (. پس از جمع=18/0پايايي آن را تأييد كرد ) «آلفاي كرونباخ»همچنين آزمون 

. نتايج اين پژوهش ( استفاده شد2Xبراي تحليل آنها از آزمون آماري مجذور كاي) ها،داده
هاي شهيد چمران و علوم پزشكي معتقدند كه نشان داد كه اعضاي هيئت علمي دانشگاه

كننده بودن استفاده از وسايل و تجهيزات آموزشي، نداشتن زمان كافي، خسته :عواملي از قبيل
ايي با عدم آشنايي با ابزارهاي آموزشي، مهارت ناكافي در استفاده از اين ابزارها، عدم آشن

مواد آموزشي مختلف، مهارت ناكافي در تهيه و ساخت مواد آموزشي، سنگيني وسايل و 
و  هاي درستعداد زياد دانشجويان در كالس فشار كاري زياد، دشواري حمل و نقل آنها،

همچنين ترس و اضطراب ناشي از استفادۀ نادرست از وسايل آموزشي در كاربرد ناكافي از 
در تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد. همچنين آنها نقش عواملي چون  فنّاوري آموزشي

دشوار بودن تهيه و طراحي مواد آموزشي، نامناسب بودن محيط فيزيكي كالس درس، عدم 
وجود امكانات و تجهيزات آموزشي الزم، حجم زياد واحدهاي درسي استادان و باالخره 

استادان به هنگام  از سويانات آموزشي گيري از تجهيزات و امكتوجهي به ميزان بهرهبي
اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي را زياد گيري از فنّارزيابي عملكرد آنان در عدم بهره

 دانند.  مي
 

گيري، موانع بهره فنّاوري آموزشي، تجهيزات آموزشي، مواد آموزشي، کلیدی: واژگان
 اعضاي هيئت علمي تدريس دانشگاهي،
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 مقدمه 
 ؛جامعه دارد ۀاي در توسعآموزش عالي از نظر تربيت نيروهاي متخصص نقش ويژه

اوري، استفاده از دانش و فنّ و بر تمام ابعاد توسعه شامل معرفي ،زيرا از اين طريق
ثير أفرهنگ و هويت افراد جامعه، اقتصاد و گسترش روابط اجتماعي ملي و فراملي ت

هيئت علمي نيز به عنوان نيروهاي اصلي ايفاي تعهدات  يگذارد. اعضاعميق مي
آموزش عالي در مورد مشاركت در توسعه و نيز به عنوان مسئوالن گسترش دانش و 

اوري و به عنوان مربيان تربيت و آموزش نيروهاي متخصص جامعه و به طور كلي، فنّ
آموزشي به  فنّاورياي هستند. دهندگان توسعه در ابعاد كلي آن داراي نقش ويژهجهت

اي نوبنياد در تعليم و تربيت، رهنمودهاي ارزشمندي را در اختيار عنوان رشته
دهد. به رغم نتايج ثمربخش حاصل از ها قرار ميآموزشگران، از جمله استادان دانشگاه

هاي آموزشي جهان و آموزشي در بسياري از نظام فنّاوريهاي گيري از توصيهبهره
ها تدريس علوم تربيتي در دانشگاه هايكه اين رشته به عنوان يكي از گرايشناي

توجهي نظام مشاهدات حاكي از آن است كه با بيتحقيق حاضر شكل گرفت.  شود،مي
دروس مختلف  استادانعنايتي سازي بسترهاي الزم و كم يا بيآموزشي عالي در فراهم

اغلب از وسعت و عمق الزم  استادانريس ها، تدگيري علمي از اين توصيهبه بهره
وري منابع به كار گرفته شده در اين بخش آموزش در بهره ،برخوردا نشد. در نتيجه

  (.8310)امير تيموري،  حد مطلوب نيست
 

 مبانی نظری پژوهش
علمي همواره رو به تكامل بوده است و  ۀاوري آموزشي به عنوان يک رشتفنّ

وظايف جديدتري را با كيفيتي متفاوت از گذشته بر  متخصصان اين حوزه هر روزه
اوري فنّ 8998در سال   8(AECT)اوري آموزشيانجمن ارتباطات و فنّگيرند. عهده مي
)استفاده(، مديريت و  )تهيه(، كاربرد نظريه و عمل طراحي، توسعه»را  آموزشي

 (. 8313تعريف كرده است )فردانش،  «ها و منابع يادگيرييابي فرايندارزش
ل، توسعه، كاربرد، حتحليل مشكل، طراحي راه»اوري آموزشي را فنّ 2«رابرت ريزر»

يابي فرايندها و منابع آموزشي براي افزايش يادگيري و عملكرد در مديريت و ارزش
هايي چون تحليل، طراحي، توسعه و وي، فعاليت ۀبنابر عقيدداند. مي «آموزش و كار
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 8هاي نرماوريها، فنّاند. اين فعاليتآموزشي شدهاوري مديريت باعث جذابيت فنّ
هاي زودگذرند و اوريهاي سخت، كه فنّاوريشوند و در كنار فنّناميده مي

)ريزر،  گيرندشوند، قرار ميافزارهاي آموزشي را شامل ميافزارها و نرمسخت
طات و شده از سوي انجمن ارتباتا حد زيادي با تعريف گفته «ريزر»(. تعريف 2008

مشابه است. تفاوت قابل مالحظه اين دو تعريف آن  8998اوري آموزشي در سال فنّ
انجمن  در تعريف خود به عملكرد و كار نيز اشاره كرده است. «ريزر»است كه 

اوري آموزشي مطرح كرده ( تعريف جديدي از فن2008ّاوري آموزشي)ارتباطات و فنّ
مطالعه و عمل اخالقي از طريق ايجاد، » اوري آموزشياست. بر اساس اين تعريف فنّ

مناسب به منظور تسهيل يادگيري و  ۀكاربرد و مديريت منابع و فرايندهاي فناوران
آن  ۀدهنداين مفهوم نشان «.(1002، 2)به نقل از آيس بهسازي عملكرد افراد است

زمان به اخالقي در فرايند آموزش،  توجه هماست كه عالوه بر توجه به مسائل 
اوري آموزشي را فعاليت متخصصان فنّ ۀحوز ،لكرد افراد در كنار يادگيري آنانعم

 (.  8311)رضوي،  گسترش داده است
نظران تعليم و تربيت آموزشي بر انديشمندان و صاحب فنّاورياثربخش بودن 

« بالوئي پيرنعيمي»اند. براي مثال، ييد كردهأاين اثربخشي را ت ،هاآشكار است. پژوهش
دهي ـ يادگيري از ديدگاه دبيران را مورد  اوري آموزشي در فرايند ياد( نقش فن8311ّ)

آموزشي  فنّاورياكثر دبيران بر اين باور بودند كه  بررسي قرار داد. در اين تحقيق،
بيشتر فراگيران و معلمان به تدريس و يادگيري دارد. در  ۀنقش زيادي در ايجاد انگيز

يادگيري ـ دهي  سازي و تسريع فرايند يادزشي در بهينهاوري آموارتباط با نقش فنّ
تواند تا حد زيادي اين نقش اوري آموزشي ميدرصد از ايشان معتقد بودند كه فنّ 1/18

اوري آموزشي را در ارزشيابي بهتر از فرايند تدريس همچنين نقش فنّ ناء كند. آنرا ايفا
دهد كه آشنايي ( نيز نشان مي8389) «مشفق آراني»و يادگيري مثبت ارزشيابي كردند. 

آموزان اوري آموزشي، به افزايش ميزان يادگيري دانشمعلمان با مفاهيم و اصول فنّ
زيرا شواهدي محكم وجود  ؛انجامد. در مورد نظام آموزش عالي نيز چنين استمي

ييد قرار أاوري آموزشي در آموزش عالي را مورد تثر بودن كاربرد فنّؤدارد كه م
( با موضوع بررسي به 8311)« پورمحمدي»اي كه د. براي مثال، در مطالعهدهمي

اوري آموزشي و طراحي منظم آموزشي بر پيشرفت كارگيري آموزش از طريق فنّ
هاي سنتي انجام داد، معلوم شد كه بين آن با روش ۀتحصيلي دانشجويان و مقايس
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به يادگيري پرداخته بودند و اوري آموزشي گيري از فنّنمرات دانشجوياني كه با بهره
 دار وجود دارد. اتفاوت معن اند،دانشجوياني كه به شيوۀ سنتي آموزش ديده

 
 مروری بر سوابق پژوهش

هاي گوناگون آموزشي، اوري آموزشي در نظامكاربرد فنّ ۀشدبا وجود اثربخشي اثبات
ر مراكز آموزش اوري آموزشي دگيري از فنّدهد كه بهرهموجود نشان مي يهاپژوهش

نقل از زماني،  8311)« عسگريان» بخش نيست. براي مثال،عالي چندان رضايت
هاي دولتي تهران را مورد كارشناسي دانشگاه ۀ( مسائل آموزشي دانشجويان دور8310

اوري درصد دانشجويان مورد بررسي، كيفيت امكانات فنّ 18بررسي قرار داده است. 
اند. همچنين در پژوهشي كه عيف توصيف كردهآموزشي محل تحصيل خود را ض

درصد از  2/88كه  نشان ميدهد ( انجام داده است8310نقل از زماني،  8313)« قائدي»
تدريس خود از طراحي آموزشي  هاي علوم تربيتي دراعضاي هيئت علمي دانشكده

ش بين امكانات و تجهيزات آموزشي كه تنها بخ ،كنند. از طرفي ديگراستفاده نمي
كشاند، با پيشرفت تحصيلي همبستگي اوري آموزشي را به تصوير ميمحدودي از فنّ

( از جمله علل 8318)« دستكيهزار جريبي »نسبتاً بااليي گزارش شده است. همچنين 
فني دانشگاه تهران را پايين بودن سطح امكانات و  ۀافت تحصيلي دانشجويان دانشكد

( نيز ضمن بررسي استفاده از 8311)« محمدي»شمرد. تجهيزات آموزشي بر مي
آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مركز  ۀو رابط از سوي مدرسانآموزشي  فنّاوري

ان استفاده از يابد كه ميزآموزش عالي فرهنگيان استان قم به اين نتيجه دست مي
آموزشي در مركز آموزش عالي فرهنگيان استان قم در حدي نبوده  هاي فنّاورييافته

 «اگنيو»ثر از آن دانست. أست كه بتوان پيشرفت يادگيرندگان اين مركز آموزشي را متا
گيري استادان ( با بررسي ميزان بهره8318نقل از رضايي و توكلي،  8191)« مينل»و 

عضو هيئت  301دانشگاه جورجيا از مواد ديداري ـ شنيداري دريافتند كه از ميان 
گيرند. ديداري و شنيداري را در آموزش به كار مينفر مواد  829علمي مورد بررسي، 

زيرا مراكز  ؛بخش نيستهاي كشور ما نيز چندان رضايتاين وضعيت در دانشگاه
ريزي هاي كشور ساختار سازماني سستي دارد و برنامهديداري ـ شنيداري در دانشگاه

« بومن»و  «اسپاتز»گونه مراكز وجود ندارد. هاي ايندرخوري براي گسترش فعاليت
( نيز در پژوهشي دريافتند كه تعداد كمي از اعضاي هيئت علمي به طور فعال 8998)

درصد از آنان  80كنند. كمتر از هاي آموزشي در تدريس خود استفاده ميفنّاورياز 
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در حالي كه  ؛هاي نوين آموزشي بودندفنّاوري ۀخوبي در زمين ۀداراي دانش يا تجرب
 كردند. هاي مذكور استفاده ميفنّاوريبه طور هفتگي از  ندرصد از آنا 20تنها 

اوري آموزشي در تعليم و تربيت و به عبارت ثر بر عدم استفاده از فنّؤعوامل م
 ( در8318)« يوسفي»است. نتايج تحقيق كه  شدهموانع كاربرد آن نيز مطالعه  ،ديگر

يادگيري انجام داده  ي ـده اوري آموزشي در فرايند يادگيري از فنّموانع بهره ۀبار
يافته به آن، دهد كه عدم تناسب حجم مطالب درسي با زمان تخصيصاست. نشان مي

حوصلگي و خستگي ها و وسايل كمک آموزشي، بيعدم دسترسي دبيران به رسانه
هاي مفيد آموزشي در آموزان و كمبود امكانات و منابع مادي، كمبود نشريهدانش

وزشي و ناتواني دبيران در تهيه مواد و وسايل آموزشي از جمله اوري آمارتباط با فنّ
اوري آموزشي گيري از فنّترين عواملي است كه بيشترين نقش بازدارنده را در بهرهمهم

معلمان در استفاده از  ۀ( نيز عوامل بازدارند8312)« مشايخي»كنند. مي ءدر مدارس ايفا
گيري را مورد بررسي قرار داده است. وي نيز دهي ـ ياد اوري آموزشي در فرايند يادفنّ

اوري آموزشي، نارضايتي شغلي معلمان، در دسترس عدم آشنايي كافي معلمان با فنّ
كيد أنبودن امكانات و تجهيزات آموزشي مناسب، فضاي نامناسب كالس درس، ت

عدم تطبيق حجم محتوا با  آموزان بر محفوظات وارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
اوري ها را به عنوان موانع استفاده از فنّن ساعات تدريس هفتگي بعضي درسميزا

ترين و ( عمده8313)« واشقاني فراهاني»آموزشي ذكر كرده است. همچنين، 
اوري آموزشي را كمبود فضا، تجهيزات و گيري از فنّترين مشكل در عدم بهرهاساسي

 داند. وسايل آموزشي مي
آموزشي در آموزش عالي  فنّاوريگيري بهينه از بر بهره توانعوامل مختلفي را مي

اي ( در مطالعه2000)« وين»و  «روزيتر»، «فيليپس»، «مک نات»برشمرد. براي مثال، 
هاي استراليا آموزشي در دانشگاه فنّاوريگيري از ثر بر بهرهؤبه بررسي عوامل م

اطالعات و ارتباطات  فنّاوريپرداختند. اين مطالعه تعدادي عامل را كه بر استفاده از 
مشخص كرد. بر اساس نتايج حاصله، سه عامل فرهنگ سازماني،  ،اثرگذار بود

( نيز  2001)« رابرتز»ثر بودند. ؤم ۀها در اين زمينهاي سازماني و زيرساختسياست
دارد كه برخي از عوامل فردي نظير ناتواني يا ضعف اعضاي هيئت علمي در اظهار مي

توانايي بيشتر دانشجويان  موزشي، ترس برخي از آنان نسبت بهآ فنّاورياز گيري بهره
ثرتر بودن ؤهاي آموزش سنتي، اعتقاد به متر بودن با روشدر مقايسه با خود، راحت

و به خطر افتادن  فنّاوريگيري از بر بودن يادگيري چگونگي بهرهآموزش سنتي، زمان
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 فنّاوريگيري از ت و كيفيت بهرهدر كميّ استقالل اعضاي هيئت علمي نيز آزادي و
 (. 2001)رابرتز،  ثر استؤآموزشي م

آموزشي، باورها  فنّاورياعضاي هيئت علمي از  ۀثر بر استفادؤيكي ديگر از عوامل م
بر انتخاب رويكردهاي  ،تدريس و يادگيري است. اين باورهاۀ بار و عقايد آنان در

هاسن، )بين، مک نات، ميلز و لوكن ثر استؤي مآموزش فنّاوريتربيتي و  استفاده از 
شود كه مفهوم تدريس نزد آنان (. باور و اعتقاد اعضاي هيئت علمي سبب مي8991

)ميچم، ولز و  گذاردثير ميأآنان ت از سويآموزشي  فنّاوريبر كاربرد  متفاوت باشد كه
ذيرش دارد كه يكي از علل عدم پ( اظهار مي2008)« فيليپس»(. 2003ولز، 

اعضاي هيئت علمي به طور گروهي براي هاي نوين آموزشي آن است كه فنّاوري
ريزي براي آموزش و تدريس كنند. چنانچه برنامهريزي نميتدريس و آموزش برنامه

با يكديگر همكاري كنند بهتر  ءنيز اعضا ءبه صورت گروهي انجام شود و در اجرا
را بپذيرند. ممكن است يكي از داليل  هاي نوين آموزشيفنّاوريخواهند توانست 

هاي گروهي عدم همكاري اعضاي هيئت علمي با يكديگر عدم اعتقاد آنان به فعاليت
 باشد.  

آموزشي در تدريس دانشگاهي  فنّاوريشود از يكي ديگر از عواملي كه موجب مي
و  «گرين»ها در اين زمينه است. گذاري اندک دانشگاهكمتر استفاده شود، سرمايه

زياد بوده است، با  فنّاوري( دريافتند كه هر چند تقاضا براي منابع 8998)« ايستمن»
اند. گذاري چنداني نكردهها براي تهيه و توليد مواد آموزشي سرمايهاين حال، دانشكده

آموزشي در آموزش  فنّاوريثر بر كاربرد ؤ( نيز در پژوهشي عوامل م8999)« اسپاتز»
رغم تمايل اعضاي هيئت علمي به به قرار داد. وي دريافت كه  عالي را مورد بررسي

 ؛هاي آموزشي، آنان امكانات و تجهيزات الزم را در اختيار ندارندفنّاوريگيري از بهره
هايي نياز آموزشي به حمايت فنّاوريگيري از اعضاي هيئت علمي براي بهره ،بنابراين

قرار دهد و از  نكانات الزم را در دسترس آنادارند. دانشگاه بايد بتواند تجهيزات و ام
هايي از اين دست نشان اين طريق از اعضاي هيئت علمي حمايت كند. پژوهش

 فنّاوريدهد كه در كنار تمايل و كوشش اعضاي هيئت علمي براي استفاده از مي
 هاي الزم نيز وجود داشته باشد. آموزشي در تدريس خود، بايد زيرساخت

 
 بیان مسئله

هاي مختلف از اوري آموزشي در نظامگيري از فنّبديهي بودن ضرورت بهره به رغم
علمي  ۀتوجهي به اين حوزهاي موجود حاكي از بيجمله نظام آموزش عالي، واقعيت
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هاي ايران همچنان به روش سنتي ره پيموده و است. آموزش و يادگيري در دانشگاه
تحقيق،  ۀپايين بودن انگيز ،ت تحصيليبراي بسياري از مشكالت جاري از جمله اف

از افزايش متقاضيان انفعال و وابستگي يادگيري دانشجويان، فشار اجتماعي ناشي 
آنچه ذهن ما به عنوان  ،بنابراين ؛است شدهحلي ارائه ... كمتر راهآموزش عالي و

اين است كه با وجود شواهدي كه نشان  ،پژوهشگر را به خود مشغول داشته است
اوري آموزشي در آموزش عالي به بهبود كيفيت آموزش و استفاده از فنّ ،هددمي

اوري آموزشي هيئت علمي دانشگاه به استفاده از فنّ يانجامد، چرا اعضايادگيري مي
اوري آموزشي علل عدم به كارگيري فنّ ،پردازند؟ به عبارت ديگردر تدريس خود نمي

ثر در تدريس ؤهاي نوين من و تكنيکها، فنواعم ابزار و وسايل آموزشي و روش
همگي  هاالؤهايي براي رفع اين مشكل وجود دارد؟ اين سحلند؟ و چه راهاكدام

 ۀدانشگاهي را در مسير رشد و توسع ۀنيازمند تحقيق و بررسي است تا بتوانند جامع
؛ اوري آموزشي بسيار وسيع استفنّ ۀعلمي ياري رساند. شايان ذكر است كه گستر

ات و مواد آموزشي بررسي تر آن مانند تجهيزتنها ابعاد عيني ،در اين پژوهش راين،بناب
 است.   شده

 
 های پژوهشهدف

 ند از:اهاي پژوهش حاضر عبارتترين هدفمهم
اوري آموزشي در گيري نامطلوب از فنّالف( تعيين نقش تعدادي از عوامل در بهره

 ،تدريس دانشگاهي
اوري آموزشي در تدريس گيري از فنّبود و افزايش بهرهكارهاي بهب( تعيين راه

 دانشگاهي. 
 

 های پژوهشسؤال
  گيري در بهره «خسته كننده بودن استفاده از وسايل و تجهيزات آموزشي»نقش عامل

 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟نامطلوب از فنّ
  در  «يري از وسايل و تجهيزات آموزشيگنداشتن زمان كافي براي بهره»نقش عامل

 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟گيري نامطلوب از فنّبهره

  گيري نامطلوب از در بهره «دشوار بودن تهيه و طراحي مواد آموزشي»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟فنّ
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  گيري نامطلوب از در بهره «ا وسايل و ابزارهاي آموزشيعدم آشنايي ب»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟فنّ

  در  «مهارت ناكافي در استفاده از تجهيزات و ابزارهاي آموزشي»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟ گيري نامطلوب از فنّبهره

  اوري گيري نامطلوب از فنّدر بهره «عدم آشنايي با مواد آموزشي مختلف»نقش عامل
 آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟

  گيري نامطلوب در بهره« مهارت ناكافي در تهيه و ساخت مواد آموزشي»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟از فنّ

  ب بودن محيط فيزيكي كالس درس با تدريس مبتني بر تجهيزات نامناس»نقش عامل
گيري نامطلوب از فنّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه در بهره« آموزشي

 اندازه است؟ 

  گيري در بهره «ترس از خراب شدن وسايل و تجهيزات آموزشي»نقش عامل
 ازه است؟اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندنامطلوب از فنّ

  گيري در بهره« دشواري حمل و نقل آنهاسنگيني وسايل آموزشي و »نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟نامطلوب از فنّ

  اوري آموزشي در گيري نامطلوب از فنّدر بهره «فشار كاري زياد استادان»نقش عامل
 تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟

  گيري نامطلوب از در بهره «هاي درستعداد زياد دانشجويان در كالس»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟فنّ

  در  «عدم وجود امكانات و تجهيزات آموزشي الزم در دانشكده»نقش عامل
 است؟اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه گيري نامطلوب از فنّبهره

  در  «نادرست از وسايل آموزشي ۀترس و اضطراب ناشي از استفاد»نقش عامل
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟گيري نامطلوب از فنّبهره

  اوري گيري نامطلوب از فنّدر بهره «حجم زياد واحدهاي درسي استادان»نقش عامل
 ه است؟آموزشي در تدريس دانشگاهي تا چه انداز

  گيري از تجهيزات و امكانات آموزشي توسط بي توجهي به ميزان بهره»نقش عامل
اوري آموزشي در گيري نامطلوب از فنّدر بهره «استادان به هنگام ارزيابي عملكرد آنان
 تدريس دانشگاهي تا چه اندازه است؟

 
 روش پژوهش
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 يابي ياجام شد. پژوهش زمينهيابي يا پيمايشي انپژوهش با استفاده از روش زمينهاين 
هاي مختلف اطالعات به جنبه بخشيدن ها به منظور معناپديده ۀمشاهد ،پيمايشي

ها يا دقيق و نزديک شاخص ۀابتدا مشاهد ،وري شده است. در اين نوع پژوهشآجمع
گيرد و در ادامه پژوهشگر به پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه صورت مي

 پردازد.دادن به آنچه كه مورد مشاهده قرار گرفته است، ميآوري و معناجمع
هاي علوم پزشكي و شهيد اعضاي هيئت علمي دانشگاه ،هاي اين پژوهشآزمودني

بودند. تعداد كل اعضاي  8318ـ  11چمران اهواز  در نيمسال دوم سال تحصيلي 
 ،پژوهشحجم نمونۀ اين نفر بودند.  100هاي مذكور حدود هيئت علمي دانشگاه

اي گيري تصادفي طبقهعضو هيئت علمي بود كه با استفاده از روش نمونه 810
شده در هر يک از انتخاب ۀانتخاب شدند. بدين ترتيب كه سعي شد تعداد نمون

 هاي مورد پژوهش با تعداد اعضاي هيئت علمي آن متناسب باشد. دانشگاه
اوري گيري از فنّموانع بهره»ان اي با عنوساختهپرسشنامۀ محقق ،ابزار اين پژوهش

 ۀبود. پرسشنام «هاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهوازدانشگاهاز سوي آموزشي 
ميزان اثرگذاري  ۀبار ال درؤس 81 ،مذكور از دو بخش تشكيل شده بود. در بخش اول

اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي از نظر برخي از عوامل بر ميزان استفاده از فنّ
از يک  ،بخش اول هايالؤگذاري سهيئت علمي طرح شده بود. براي نمرهاعضاي 

)كم، تاحدودي، زياد( استفاده شد. در بخش دوم پرسشنامه دو  ايمقياس سه درجه
اوري آموزشي در گيري نامطلوب فنّبه علل بهره ،ال اولؤال باز گنجانده شد. سؤس

بهبود اين وضعيت مربوط ي براي به پيشنهادهاي ،ال دومؤتدريس دانشگاهي و س
شد. براي بررسي روايي اين ابزار از نظر تعدادي از متخصصان استفاده شد. اجراي مي

از اعتبار يا پايايي بااليي شده استفاده ۀ نباخ نشان داد كه پرسشناموآزمون آلفاي كر
 (.=18/0برخوردار است) 

 
 های پژوهش یافته
( تجزيه و تحليل 83 نگارش) SPSSافزار ز نرمبا استفاده ا ،آوريها پس از جمعداده
به  ،استفاده شد. در ادامه (2Xاز آزمون آماري مجذور كاي) ،هابراي تحليل داده. شد

هاي مربوط به آن هاي مورد تحقيق در اين پژوهش طرح و پاسخپرسش ،ترتيب
 :تحليل خواهد شد

 
  کننده بودن استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی. خسته1
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است. از آنجا  1/221شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (8)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت درصد اطمينان مي 98با  ،تر است( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با شده و فراواني كه بين فراواني مشاهده
كننده بودن خسته»توان گفت كه به نظر استادان، عامل مي ،هاتوجه به فراواني پاسخ

اوري آموزشي در گيري نامطلوب از فنّدر بهره «استفاده از وسايل و تجهيزات آموزشي
 تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد.

 
کننده بودن استفاده از خسته»شده و مورد انتظار عامل ه( مقایسۀ فراوانی مشاهد1جدول )

 «وسایل و تجهیزات آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/51 7/15 511 كم

 000/0 2 8/228 ـ 7/10 7/15 5 تا حدودي

    ـ 7/44 7/15 51 زياد
  575 مجموع

 
 گیری از وسایل و تجهیزات آموزشینداشتن زمان کافی برای بهره .2

است. از آنجا  3/838شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (2)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98با  ،تر استچک( كو=08/0درصد ) 98اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده

نداشتن زمان كافي براي »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
اوري آموزشي طلوب از فنّگيري نامدر بهره «گيري از وسايل و تجهيزات آموزشيبهره

 در تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد.
 

نداشتن زمان کافی برای »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده2جدول )
 «گیری از وسایل و تجهیزات آموزشیبهره

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/72 7/15 532 كم

 7/15 53 تا حدودي
7/44 

 ـ
3/531 2 000/0 
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 7/15 34 زياد
7/21 

 ـ
   

  575 مجموع

 دشوار بودن تهیه و طراحی مواد آموزشی. 3
است. از آنجا كه  8/80شود، مقدار كاي برابر با ( مشاهده مي3همان طور كه در جدول )

شده در سطح اطمينان دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته( به 001/0مقدار معناداري )
توان گفت كه بين درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98

شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه به فراواني مشاهده
بودن تهيه و طراحي مواد  دشوار»توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميفراواني پاسخ

گيري نامطلوب از فنّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش زيادي در بهره« آموزشي
 دارد.

 
دشوار بودن تهیه و »شده و مورد انتظار عامل  (  مقایسۀ فراوانی مشاهده3جدول )

 «طراحی مواد آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هاشاهدهم
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    7/2 3/18 45 كم

 004/0 2 5/50 ـ 3/58 3/18 40 تا حدودي

    7/51 3/18 74 زياد

  571 مجموع

 
 عدم آشنایی با وسایل و ابزارهای آموزشی .4

است. از  2/808شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (8)همان طور كه در جدول 
شده در ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )آنجا 

توان درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98سطح اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. گفت كه بين فراواني مشاهده

عدم آشنايي با »ه به نظر استادان، عامل توان گفت كها ميبا توجه به فراواني پاسخ
اوري آموزشي در تدريس گيري نامطلوب از فنّدر بهره «وسايل و ابزارهاي آموزشي
 دانشگاهي نقش كمي دارد.
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عدم آشنایی با وسایل و »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده4جدول )
 «ابزارهای آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/43 7/18 522 كم

 000/0 2 2/504 ـ 7/24 7/18 34 تا حدودي

    ـ 7/38 7/18 20 زياد

  574 مجموع

 
 
 . مهارت ناکافی در استفاده از تجهیزات و ابزارهای آموزشی 5

است. از آنجا  1/888شود، مقدار كاي برابر با اهده ميمش( 8)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98با  ،تر است( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
وجود دارد. با توجه شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري بين فراواني مشاهده

مهارت ناكافي در استفاده »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
اوري آموزشي در گيري نامطلوب از فنّدر بهره «از تجهيزات و ابزارهاي آموزشي
 تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد.

 

مهارت ناکافی در استفاده از »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده5جدول )
 «تجهیزات و ابزارهای آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    7/47 3/15 527 كم

 000/0 2 8/551 ـ 3/32 3/15 27 تا حدودي

    ـ 3/31 3/15 24 زياد

  578 مجموع
 

  
 . عدم آشنایی با مواد آموزشی مختلف6

است. از آنجا كه  9/838شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (1همان طور كه در جدول )
شده در سطح اطمينان از ميزان خطاي پذيرفته ،( به دست آمده000/0مقدار معناداري )

بين توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه به فراواني مشاهده
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عدم آشنايي با مواد آموزشي »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميفراواني پاسخ
گيري نامطلوب از فنّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش كمي در بهره« مختلف

 دارد.
 

عدم آشنایی با مواد »شده و مورد انتظار عامل  ( مقایسۀ فراوانی مشاهده6جدول )
 «آموزشی مختلف

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/72 7/18 535 كم

 000/0 2 5/534 ـ 7/30 7/18 28 تا حدودي

    ـ 7/45 7/18 57 زياد

  574 مجموع

 
 . مهارت ناکافی در تهیه و ساخت مواد آموزشی7

است. از آنجا  3/80شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (1)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98با  ،استتر ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده

مهارت ناكافي در تهيه و »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
ر تدريس اوري آموزشي دگيري نامطلوب از فنّدر بهره «ساخت مواد آموزشي

 دانشگاهي نقش كمي دارد.
 

مهارت ناکافی در تهیه و »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده7جدول )
 «ساخت مواد آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/44 7/18 503 كم

 7/18 38 وديتا حد
7/20 

 ـ
3/10 2 000/0 

 7/18 31 زياد
7/23 

 ـ
   

  574 مجموع
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 . نامناسب بودن محیط فیزیکی کالس درس با تدریس مبتنی بر تجهیزات آموزشی 8
است. از آنجا  1/81شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي( 1)همان طور كه در جدول 

شده در سطح از ميزان خطاي پذيرفته ( به دست آمده،000/0كه مقدار معناداري )
توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 

شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده
حيط نامناسب بودن م»توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ

گيري نامطلوب از در بهره« فيزيكي كالس درس با تدريس مبتني بر تجهيزات آموزشي
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش زيادي دارد.فنّ
 

نامناسب بودن محیط »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده8جدول )
 «فیزیکی کالس درس با تدریس مبتنی بر تجهیزات آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی 

 مورد انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    ـ 0/4 0/15 11 كم

 000/0 2 8/44 ـ 0/31 0/15 24 تا حدودي

    0/35 0/15 58 زياد

  577 مجموع

 
 . ترس از خراب شدن وسایل و تجهیزات آموزشی9

است. از آنجا كه  9/8شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (9)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته080/0مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
وجود دارد. با توجه  شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداريبين فراواني مشاهده

ترس از خراب شدن »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
اوري آموزشي در تدريس گيري نامطلوب از فنّدر بهره «وسايل و تجهيزات آموزشي
 دانشگاهي نقش زيادي دارد.
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شدن وسایل  ترس از خراب»شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده9جدول )
 «و تجهیزات آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

 ۀدرج
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    0/4 0/15 43 كم

 010/0 2 5/1 ـ 0/51 0/15 44 تا حدودي

    0/55 0/15 70 زياد

  577 مجموع

 
 مل و نقل آنها. سنگینی وسایل آموزشی و دشواری ح10

است. از آنجا  0/81شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي 80همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه شده بين فراواني مشاهده

سنگيني وسايل آموزشي و »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
اوري آموزشي در تدريس گيري نامطلوب از فنّدر بهره «دشواري حمل و نقل آنها
 دانشگاهي نقش كمي دارد.

 
سنگینی وسایل آموزشی و »شده و مورد انتظار عامل شاهده( مقایسۀ فراوانی م10جدول )

 «دشواری حمل و نقل آنها

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی 

 مورد انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    0/22 0/18 80 كم

 000/0 2 0/54 ـ 0/25 0/18 37 تا حدودي

    ـ 0/5 0/18 17 زياد

  574 مجموع

 
 . فشار کاری زیاد استادان11

است. از آنجا  1/11شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي( 88)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

فت كه توان گدرصد اطمينان مي 98( كوچكتر است، با =08/0درصد ) 98اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده
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 «فشار كاري زياد استادان»توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد.گيري نامطلوب از فنّدر بهره

 
 «فشار کاری زیاد استادان»شده و مورد انتظار عامل راوانی مشاهده( مقایسۀ ف11جدول )

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

 ۀدرج
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    0/47 0/15 504 كم

 0/15 57 تا حدودي
0/42 

 ـ
8/47 2 000/0 

    ـ 0/1 0/15 14 زياد

  577 مجموع

 
 های درس. تعداد زیاد دانشجویان در کالس12

است. از آنجا  1/23شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (82)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

ن گفت كه توادرصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده

تعداد زياد دانشجويان در »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ
اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي گيري نامطلوب از فنّدر بهره «هاي درسكالس

 نقش كمي دارد.
 

تعداد زیاد دانشجویان در »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده12دول )ج
 «های درسکالس

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    3/22 7/17 80 كم

 000/0 2 4/23 ـ 7/28 7/17 25 تا حدودي

    3/4 7/17 44 دزيا

  573 مجموع

 
 . عدم وجود امکانات و تجهیزات آموزشی الزم در دانشکده13

است. از آنجا  1/39شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي( 83)همان طور كه در جدول 
شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )

توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 
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شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده
عدم وجود امكانات و »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ

اوري آموزشي در ب از فنّگيري نامطلودر بهره «تجهيزات آموزشي الزم در دانشكده
 تدريس دانشگاهي نقش زيادي دارد.

 
عدم وجود امکانات و »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده13جدول )

 «تجهیزات آموزشی الزم در دانشکده

 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 ناداریمع

    7/2 3/18 45 كم

 3/18 23 تا حدودي
3/31 

 ـ
8/35 2 000/0 

    7/32 3/18 55 زياد

  571 مجموع

 
 نادرست از وسایل آموزشی ۀ. ترس و اضطراب ناشی از استفاد14

است. از  8/880شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي( 88)همان طور كه در جدول 
شده در ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0آنجا كه مقدار معناداري )

توان درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98سطح اطمينان 
شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. گفت كه بين فراواني مشاهده

ترس و اضطراب » توان گفت كه به نظر استادان، عاملها ميبا توجه به فراواني پاسخ
اوري گيري نامطلوب از فنّدر بهره «نادرست از وسايل آموزشي ۀناشي از استفاد

 آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش كمي دارد.
 

ترس و اضطراب ناشی از »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده14جدول )
 «استفاده نادرست از وسایل آموزشی

 هاگزینه
فراوانی 

 شدههدهمشا
فراوانی 

 مورد انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    0/74 0/15 533 كم

 0/15 28 تا حدودي
0/35 

 ـ
4/540 2 000/0 

 0/15 54 زياد
0/43 

 ـ
   

  577 مجموع
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 . حجم زیاد واحدهای درسی استادان15
است. از آنجا  8/81دار كاي برابر با شود، مق( مشاهده مي88همان طور كه در جدول )

شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته000/0كه مقدار معناداري )
توان گفت كه درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 

جه به شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توبين فراواني مشاهده
حجم زياد واحدهاي درسي »توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميفراواني پاسخ

گيري نامطلوب از فنّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش زيادي در بهره« استادان
 دارد.

 
حجم زیاد واحدهای »شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده15جدول )

 «درسی استادان

 هاگزینه
فراوانی 

 مشاهده شده
فراوانی مورد 

 انتظار
اختالف 

 هامشاهده
 مقدار کای

درجۀ 
 آزادی

مقدار 
 معناداری

    ـ 7/5 7/17 14 كم

 000/0 2 5/54 ـ 7/20 7/17 37 تا حدودي

    3/22 7/17 80 زياد

  573 مجموع

 
 یاز سوگیری از تجهیزات و امکانات آموزشی . بی توجهی به میزان بهره16

 استادان به هنگام ارزیابی عملکرد آنان
است. از آنجا  0/1شود، مقدار كاي برابر با مشاهده مي (81)طور كه در جدول همان

شده در سطح ( به دست آمده، از ميزان خطاي پذيرفته030/0كه مقدار معناداري )
كه توان گفت درصد اطمينان مي 98تر است، با ( كوچک=08/0درصد ) 98اطمينان 

شده و فراواني مورد انتظار اختالف معناداري وجود دارد. با توجه بين فراواني مشاهده
توجهي به ميزان بي»توان گفت كه به نظر استادان، عامل ها ميبه فراواني پاسخ

گيري از تجهيزات و امكانات آموزشي توسط استادان به هنگام ارزيابي عملكرد بهره
اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش زيادي وب از فنّگيري نامطلدر بهره «آنان

 دارد.
 
 

گیری توجهی به میزان بهرهبی»شده و مورد انتظار عامل ( مقایسۀ فراوانی مشاهده16جدول)
 «از تجهیزات و امکانات آموزشی از سوی استادان به هنگام ارزیابی عملکرد آنان
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 هاگزینه
فراوانی 

 شدهمشاهده
فراوانی مورد 

 تظاران
اختالف 
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 گیری نتیجه
 :هاي اين پژوهش نشان داد كه از نظر اعضاي هيئت علمي، عواملي چونيافته

نداشتن زمان كافي براي »، «ز وسايل و تجهيزات آموزشيكننده بودن استفاده اخسته»
عدم آشنايي با وسايل و ابزارهاي »، «گيري از وسايل و تجهيزات آموزشيبهره

عدم آشنايي »، «مهارت ناكافي در استفاده از تجهيزات و ابزارهاي آموزشي»، «آموزشي
سنگيني »، «وزشيمهارت ناكافي در تهيه و ساخت مواد آم»، «با مواد آموزشي مختلف

تعداد زياد »، «فشار كاري زياد استادان»، «وسايل آموزشي و دشواري حمل و نقل آنها
ۀ ترس و اضطراب ناشي از استفاد»و همچنين  «هاي درسكالس دانشجويان در

اوري آموزشي در تدريس گيري نامطلوب از فنّدر بهره «نادرست از وسايل آموزشي
دشوار »ن همچنين بر اين باور بودند كه عواملي از قبيل دانشگاهي نقش كمي دارد. آنا

نامناسب بودن محيط فيزيكي كالس درس با »، «بودن تهيه و طراحي مواد آموزشي
ترس از خراب شدن وسايل و تجهيزات »، «تدريس مبتني بر تجهيزات آموزشي

اد حجم زي»، «عدم وجود امكانات و تجهيزات آموزشي الزم در دانشكده»، «آموزشي
گيري از تجهيزات و توجهي به ميزان بهرهبي»و همچنين  «واحدهاي درسي استادان

گيري در بهره «استادان به هنگام ارزيابي عملكرد آنان از سويامكانات آموزشي 
 اوري آموزشي در تدريس دانشگاهي نقش زيادي دارد.نامطلوب از فنّ

ت و تجهيزات آموزشي الزم بر اساس يكي از نتايج اين پژوهش، عدم وجود امكانا
اوري آموزشي در تدريس دانشگاه قلمداد گيري نامطلوب از فنّبه عنوان عامل بهره

« مشايخي»(، 8318)« يوسفي» از سويشده است. اين يافته با نتايج به دست آمده 
چرا كه در  ؛( همخواني دارد8999) «اسپاتز»(، و 8313)« واشقاني فراهاني»(، 8312)

ي از موانع كمبود يا عدم امكانات، منابع و تجهيزات به عنوان يك ،هااين پژوهش
و  «روزيتر»، «فيليپس»، «مک نات»اوري آموزشي قلمداد شده است. گيري از فنّبهره

تواند اين توجهي به آن مياند كه بي( نيز از عامل زيرساخت ياد كرده2000)« وين»
اند، ( نيز دريافته8998)« يستمنا»و  «گرين»مشكل را سبب شود. همان طور كه 
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 ،شودگذاري اندک دانشگاه براي تهيه و توليد مواد آموزشي سبب ميسرمايه
رغم نگرش مثبت آنان به هايي براي اعضاي هيئت علمي به وجود آيد كه محدوديت

 نتوانند به نحو مطلوبي از آن بهره ببرند.  اوري آموزشينسبت به اثربخشي فنّ
دهد كه ترس از خراب شدن وسايل و تجهيزات آموزشي ان ميديگر نش ۀيافت

رسد ترس از استادان از امكانات مذكور استفاده نكنند. به نظر مي ،شودسبب مي
( 2001)« رابرتز»همواره در استفاده از آن خاصيت بازدارندگي داشته است.  ،فنّاوري

توانايي  فنّاورياده از به ترس اعضاي هيئت علمي از اينكه دانشجويان نسبت به استف
ي كه استادان احساس كند. هر چند ممكن است ترسبيشتري داشته باشند اشاره مي

آيد و به تبع اضطراب به وجود مي نواقعي نباشد اما احساس ترسي كه در آنا ،كنندمي
 تواند بر عملكردشان در تدريس و آموزش لطمه وارد سازد.ناشي از آن مي

حجم زياد واحدهاي درسي  ،كه از نظر اعضاي هيئت علمي اين پژوهش نشان داد
آموزشي در تدريس خود  فنّاورياي از بتوانند به نحو شايسته نشود آناموجب مي

( عدم تناسب حجم مطالب درسي 8313)« مشايخي»( و 8318)« يوسفي»استفاده كنند. 
رند. اشمبرمي يافته براي آموزش را به عنوان مانعي در اين زمينهبا زمان تخصيص

د تدريس نبتوان نآنا ،شودبديهي است كه كاهش واحدهاي درسي استادان موجب مي
 ،هاي آموزشي تلفيق سازند. البته در پژوهش حاضرفنّاوريثرتري با ؤخود را به نحو م

گيري از وسايل و اعضاي هيئت علمي عاملي با عنوان نداشتن زمان كافي براي بهره
به عبارت  اند؛ثر ندانستهؤآموزشي م فنّاوريگيري از ر عدم بهرهتجهيزات آموزشي را د

بر اين باورند كه زمان كافي در اختيار اعضاي هيئت علمي قرار دارد تا  نآنا ،ديگر
حجم زياد واحدهاي درسي سبب  ،با اين حال .آموزشي استفاده كنند فنّاوريبتوانند از 

شايسته است، با استفاده از ونه كه نتوانند كيفيت آموزش را آن گ نآنا ،شودمي
توان تا حد هاي مناسب آموزشي باال ببرند. البته اين عامل بازدارنده را ميفنّاوري

حجم واحدهاي موظف اعضاي هيئت علمي  ،زيرا از يک سو ؛زيادي برطرف ساخت
اي است كه فرصت كافي براي افزايش كيفيت تدريس به درحال حاضر به اندازه

هاي است. البته در برخي موارد به سبب واحدهاي زيادي كه گروهوجود آمده 
حدهاي اجبار در تدريس وا ،آموزشي بر عهده دارند و يا كمبود عضو هيئت علمي

باري بر دوش آيد. اما در شرايطي كه چنين اضافهبيش از حد موظف به وجود مي
 اعضاي هيئت علمي نباشد اين عامل چندان قابل اعتنا نيست. 

گيري از فنّاوري آموزشي متذكر ي از موانعي كه اعضاي هيئت علمي در بهرهيك
ها و اند، نامناسب بودن محيط فيزيكي كالس درس و عدم تناسب آن با فنّاوريشده
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( 8312« )مشايخي»تجهيزات آموزشي است. اين يافته با نتايج به دست آمده از مطالعۀ 
اسب كالس درس را به عنوان عامل بازدارنده همخواني دارد؛ چرا كه وي نيز فضاي نامن
داند. بديهي است كه ـ يادگيري مي ياد دهيدر استفاده از فنّاوري آموزشي در فرايند 

بيني براي هاي رديفي هستند و در آنها هيچ نوع پيشهاي بزرگ كه داراي صندليكالس
 ر فنّاوري باشد. تواند جوابگوي روش تدريس مبتني بتجهيزات آموزشي نشده است، نمي

دشوار بودن تهيه و طراحي مواد آموزشي نيز از موانع ديگري است كه اعضاي 
مواد و وسايل آموزشي را  ۀ( ناتواني در تهي8318)« يوسفي»اند. هيئت علمي برشمرده

مهمي كه در اين تحقيق مشاهده  ۀداند. نكتآموزشي مي فنّاوريگيري از در مانع بهره
عدم آشنايي با مواد، وسايل و ابزارهاي  ،اندستادان اظهار داشتهكه اشد، اين است 

آموزشي، همچنين مهارت ناكافي در استفاده از تجهيزات و ابزارهاي آموزشي در اين 
توان چنين استنباط كرد كه آنان با مواد، وسايل و ميان نقشي ندارد. از اين گفته مي

تجهيزات و ابزارهاي آموزشي نيز مهارت ابزارهاي آموزشي آشنايي دارند و در كاربرد 
 ،دشوار است. اين يافته آنان تهيه و طراحي مواد آموزشي براي ،دارند، با اين حال

را روشن  نآنا ۀافزارهاي الزم )مواد آموزشي( براي كاربرد بهينممين نرأنقش ت
براي  وريفنّابه عبارت ديگر، تنها آشنا بودن و داشتن مهارت در استفاده از  ؛سازدمي

سسات آموزش عالي بايد تدابيري ؤكند. مگيري از آن در آموزش كفايت نميبهره
را  ناتخاذ كنند كه همواره مواد آموزشي در اختيار اعضاي هيئت علمي قرار گيرد يا آنا

 توانمند سازند تا خودشان به طراحي و تهيه مواد آموزشي اقدام كنند.
به آموزشي  فنّاوريگيري از به ميزان بهره توجهياز نظر اعضاي هيئت علمي، بي

استادان به هنگام ارزشيابي عملكرد آنان موجب شده است كه نسبت به اين  وسيلۀ
 ۀهاي استادان در زمينانگيزه باشند. مسلم است كه در نظر گرفتن كوششمسئله بي

. اين خواهد بود شانمشوق نآموزشي در ارزيابي عملكرد آنا فنّاوريگيري از بهره
هاي مناسب براي ها را نسبت به مالکواحدهاي نظارت و ارزيابي دانشگاه ،يافته

ال ؤكند. به عالوه، تحليل سها آگاه ميسنجش عملكرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه
باز اول پژوهش نشان داد كه اعضاي هيئت علمي مورد مطالعه، علل عدم به كارگيري 

 اند:ذكر كرده هي را موارد زير اوري آموزشي در تدريس دانشگافنّ
  دانشگاه به تغيير نعدم تمايل مسئوال،  
  مقاومت اعضاي هيئت مسن در برابر تغيير،  

  كمبود بودجه و امكانات مالي، 

  گران بودن وسايل و تجهيزات آموزشي، 
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  ّاوري آموزشي در دانشگاهنبود متولي فن، 

  عات تدريس با حجم دروسها و هماهنگ نبودن ساحجم سرفصل، 

  ّاوري آموزشي در تدريس دانشگاهينگرش نامناسب مديران نسبت به كاربرد فن.   

هاي سنتي دارد كه برخي از اعضاي هيئت علمي با روش( اظهار مي2001)« رابرتز»
مک »ثرتر هستند. بين، ؤهاي سنتي ماحساس راحتي بيشتري دارند و معتقدند روش

باور و ( به 2003) «ولز»، «ميچم»(، همچنين 8991)« لوكن هاسن»و  «ميلز»، «نات
آموزشي  فنّاوريگيري از اعتقاد اعضاي هيئت علمي و درک آنان از تدريس را بر بهره

هاي هاي نوين و روشفنّاورياستاداني كه به ارزشمندي آموزشي دانند. ثر ميؤم
كنند. نه تنها اعضاي قاومت ميجديد آموزشي باور و اعتقادي ندارند، در برابر آن م

از خود  فنّاوريهيئت علمي، بلكه در برخي مواقع مديران نيز ممكن است در پذيرش 
 پذير نباشند. مقاومت نشان دهند و در قبال نوآوري انعطاف

گيري از شود به منظور افزايش بهرهتوصيه مي ،هاي اين پژوهشبر اساس يافته
مركز يادگيري  ،هاي و تدريس دانشگاهي در دانشكدهاوري آموزشي در آموزش عالفنّ

اوري آموزشي برآورده فنّ ۀايجاد شود تا برخي از نيازهاي اعضاي هيئت علمي در زمين
شود. تعداد واحدهاي موظف تدريس اعضاي هيئت علمي كاسته شود و به جاي آن 

هاي روشۀ بار هاي آموزشي، مطالعه درساعاتي براي پژوهش، طراحي و توليد رسانه
هاي ضمن خدمت هاي آموزشي و دورهنوين آموزشي و همچنين شركت در كارگاه

المقدور اعضاي هيئت علمي از اخذ واحدهاي مازاد اختصاص داده شود. همچنين حتي
 ۀدر ارزشيابي اعضاي هيئت علمي به تهي و التدريس خودداري كنندو به صورت حق

جزء شرايط الزم براي ارتقاء اعضاي هيئت  هاي آموزشي توجه شود ومواد و رسانه
البته گنجاندن اين مالک در ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي  ؛علمي قرار گيرد

 منوط به تدارک امكانات و تجهيزات الزم براي آنان است. 
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