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دهکیچ
س از دیـدگاه معلمـان دوره متوسـطه یاطالعات در بهبود فرآینـد تـدريپژوهش حاضر به نقش فناور

ن پژوهش کـل معلمـان یايامعه آمارجاست. پرداخته1388-1390یلیتحصشهرستان ماسال در سال 
نفر پرسشنامه ارائه شد از ایـن 188که به هر باشندیمنفر 188ه کدوره متوسطه شهرستان ماسال است 

ن یمختلف حاضر به پاسخگویی نشدند ايهالیدلنفر به 24نفر به پرسشنامه جواب دادند و 164تعداد 
21ساخته بهـره گرفتـه کـه داراي آن از پرسشنامه محققياست؛ در اجرایفیتوص-پژوهش پیمایشی

شـدهيبنـددرجهکرتیلنگرش معلمان با استفاده از مقیاس يریگاندازهبسته پاسخ است و براي سؤال
. از آمـار شـدهاستفادهکرونبـاخياز روش آلفـاییایـپامحتـوا و ییپرسشنامه از رواییوارياست. برا

در هادادهيبندطبقهاستخراج و منظوربهتوصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس 
کتـیتـآزمـون. آمـار اسـتنباطی نظیـر شـدهاستفادهاکسل افزارنرمتوزیع فراوانی از يهاجدولقالب 

سـؤال. در تحلیل و پاسخ به کاررفتهبهاس.اسیاس. پافزارنرمبا هادادهمتغیري براي تحلیل استنباطی 
تحلیـل جینتـادارد؟ریتأثآیا از دیدگاه معلمان، فناوري اطالعات در بهبود فرآیند تدریس پژوهشی که: 

یتـاسـت از تـربزرگپژوهش يهاسؤالبراي همه شدهمحاسبهیتتک متغیري نشان داد که یتآزمون
گفت فناوري اطالعات در بهبود فرآیند تدریس معلمان نقش دارد.توانیمنیبنابرا؛ استجدول

و يریادگی- یاددهیس، یند تدریاطالعات و ارتباطات، فرآي، فناوروپرورشآموزشواژگان کلیدي: 
اطالعاتيفناور

، مدرس دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشی*
دانشگاه عالمه طباطبائیشناسی تربیتی ** کارشناس ارشد روان
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مقدمه
یـا یفرا صـنعتتغییر از جامعه صنعتی به جامعه قرنقرن بیست یکم، قرن دانایی است،

دارائـی نیتـریاساسـکـه اطالعـات، دانـش و آگـاهی رودیمجامعه اطالعاتی است و 
ترکوتـاهو جوامع به شمار آید. با رشد و گسترش فناوري اطالعـات و هاملت،هاانسان
کرده و پررنگدانایی نقش خود را ژهیوبهملموس يهایدارائاقتصادي، يهاچرخشدن 

اطالعات یک کاالي راهبردي و اسـتراتژیک جهیدرنت، گرددیمافزودهارزشباعث ایجاد 
و جوامع است. به هاملتانیدر میافتگیتوسعهاصلی يهاشاخصگشته و از محسوب

مـادي و يهـاثروتيجابهدر قدرت و جایگزینی دانایی ییجاجابههمین دلیل مفهوم 
صـرفاًابجـایی در قـدرت قرن آینده است با این تفـاوت کـه جشدهرفتهیپذفیزیکی امر 

مـورد هنوز در، نیباوجودا. سازدیمبلکه شکل آن را دگرگون دهدینمقدرت را انتقال 
. شـودیمـزیـادي بیـان يهاحـدسو ینـیبشیپچه خواهـد افتـاد قطعاًاینکه در آینده 

به این واقعیت اشاره دارند که در قرن بیست و یکـم شـاهد هاشاخصتمام حالنیدرع
دنیایی متفاوت خواهیم بود که راهبري آن را فناوري اطالعات بر عهده خواهـد داشـت. 

فنـاوري بـا ازلحـاظاست کـه توسعهدرحاليکشورهاو این امر چالش مهمی براي ما
هسـتند از طـرف دیگـر تـاریخییمانـدگعقبو داراي دارندفاصـلهافتهیتوسعهدنیاي 

مثل ایران کـه بـا پیـروزي انقـالب اسـالمی در جهـت نیـل بـه اسـتقالل و ییکشورها
و بـه دسـت آوردن فنـاوري يسـازفراهمبـه تنهانهکنندیمتالش جانبههمهییخودکفا

یدکننـدگیتولبودن تکنولوژي به کنندهمصرفاطالعات نیاز دارند بلکه باید از وضعیت 
در بعـد نیـروي بـاألخصدر کشور مابالقوهيهاییتواناو هاتیظرفبرسند خوشبختانه 

و نیتـأمپشتوانه این تحول است. شرط تحقق این سیاست راهبردي، نیتربزرگانسانی 
تربیت نیروي انسانی مجرب، متخصص و کاردان اسـت زیـرا تکنولـوژي ابـزاري بـیش 

استفاده نماید نیـروي انسـانی مـاهر و تواناسـت و از این قابلیتتواندیمنیست و آنچه 
وپرورشآمـوزشآموزش بـه ویـژه يهانظاماین وظیفه سنگین در مرحله اول بر عهده 

موفق نیست بلکه ممکـن تنهانهاست، زیرا توسعه فناوري اطالعات بدون توسعه انسانی 
نـاوري اطالعـات در نقـش فنی؛ بنـابرابه دنبال داشته باشدياشکنندهاست نتایج تلخ و 

ریناپـذاجتنابدوره متوسطه فرآینـدي وپرورشآموزشدر خصوصبهوپرورشآموزش
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در يریادگیـنـد یبهبـود فرايبرایسنتيهاوهیشر امروز استفاده از یمتغيایاست. در دن
يه از دهـه هـاکـدهـدیمـقات نشان یج حاصل از تحقی. نتاباشدینمران جوابگو یفراگ

نـد یه فراکـوجـود آمـده هبـيریادگیـيهاطیمحدر يدیجديردهایکبه بعد رو1980
ر ـ محـور سـوق داده یـفراگيوه هایشيمعلم ـ محور به سويوه هایرا از شيریادگی

ر ییـز تغیـنهاکالسیطراحژهیبه ویآموزشينه فناوریرات در زمیین تغیاست. به تبع ا
رفتـه اسـت. در یـیساختن گرايبه سوییرفتارگرایآموزشيهایطراحنموده است و 

د به یجدیاطالعاتيهايفناورژهیبه وهارسانهاستفاده از یلکبه طوریآموزشیطراح
ن یـران در نظر گرفته شده است و ایدر فراگيریادگیتوسعه يسودمند برايعنوان ابزار

باشـد. یآموزشـي، محتـوا و وشـهایآموزشيو هدفهاهاآرماند متناسب با یابزارها با
يریادگیـنـد یل فرایه معلم به منظور تسهکییهاهیرواربرد کدر واقع یآموزشيروشها
هـايفنـاوریه در صورت هماهنگکدهدیمقات نشان یج تحقی، است. نتادینمایماتخاذ
ران یـشـرفت فراگیدر پتوانـدیمـ، محتوا و روشها هاهدفر یس نظیگر عناصر تدریبا د
ه کباشدیمن مسئله ین پژوهش محقق به دنبال پاسخ به ایداشته باشد و در ايادیر زیتأث
يروشـهاکمـکبـه تواندیمیاطالعاتيهايفناوريریادگیـ یاددهیيهاطیمحا در یآ

خواهـدیمـطـرح يمجـریران موثر باشد؟ به عبارتیفراگيریادگیشرفت یس بر پیتدر
نـد یدر منطقـه ماسـال را دربـاره بهبـود فرارستانین دوره دبیمعلميو باورهاهانگرش

ه مـادر آن کـییایـدنقـرار دهـد.یاطالعات مورد بررسـيبا استفاده از فناوريریادگی
ا بهـره یـا و پویـزايش از فنـاوریش از پـیه هـر روز بـکـاست ییایدن،میکنیمیزندگ

و يفنـاورت و ضرورت فهم درست یرا به شناخت اهميشمندیوالزاما هر انددیجویم
نـه از آن رهنمـون یاستفاده بهيالزم برايهامهارتو هاتیقابلق یعمکسبم آن،یمفاه

ر ات آن یتـاثتوانینمه کر است یر و فراگیچشمگيبه قدرين فناوریاتوسعه.سازدیم
يشرفت معرفت با گسـترش فنـاوریجهان امروز پدرده گرفت است.یرا بر آموزش ناد

ر گذاشـته یثأتـیاز ابعـاد زنـدگياریاطالعات گره خورده است وبـر بسـشرفته عصر یپ
یو زندگیآموزش،ياقتصاد،یصنعتيند هایفرآیبانیدر پشتين فناوریت ایاست. اهم

رشـد اسـتعدادها يتنهـا مبنـا"آموزش"یسنتنظام درمشهود است.یروزمره به خوب
منبـع نیتـریاصـلتاب را به عنوان که کشدیميریبهره گیوتنها از معلمانشدیمیتلق
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د یـجديهـاطیمحو ابزارهـاو هـاروشبـا يریادگیـامروزه.کردندیمیتلقیاطالعات
یو اطـالع رسـانيانـه ایردر صـنعت رایـاخيهاشـرفتیپهمراه شده اسـت.یارتباط
نترانـت یوایمحلـترانـتاکسنترانـت،یايه هـاکاطالعات با ورود و ظهور شبيفناور
يهـاروشو ابزارها،یارتباطيهايفناوريریارگکو بهایاچند رسانه امکانات،یجهان
د یـان قـرار داده اسـت. بایـو مجررانیمـدزان،یربرنامهطراحان،يش رویرا پيدیجد
ر بـه موقـع در ییـتغییو توانـايریپذانعطاف،یغنيهانظامت یه علت موفقکرفت یپذ

اطالعات است. بـه يآن توسعه فناوريه مبناکمحور است اطالعاتیآموزشيهانظام
ارآمـد کشورها در تالش اند تا مدارس خـود را بـه منظـورکنون همه کل هم این دلیهم

ن و یرا تـدویمختلفـينه راهبـرد هـاین زمیبودن در عصراطالعات آماده سازند و در ا
ن عامـل یعنـوان اولـرا در آموزش بر عهده دارنـد و بـهینقش اصلمعلماننند.کاجرا 

؛ شوندیمنند، محسوب کس دغام یند تدریرا در فراین آموزشینويهايفناورتوانندیم
نـد یتوسعه آن در فراياطالعاتی و راهبرد هايهايفناورنسبت به هاآندگاه ین دیبنابرا
برخوردار است.یت خاصیس از اهمیتدر

سواالت تحقیق
اطالعات در بهبود فرآیند تدریس تاثیر دارد؟. فناوري 1معلمان آیا از دیدگاه 

عملکردي يهاهدفتدریس و يهاهدف. فناوري اطالعات در بهبودتعیین فرآیند 2
تاثیر دارد؟

. فناوري اطالعات در بهبودتعیین فرآیند رفتار هاي ورودي و ارزشیابی تشخیصـی 3
تاثیر دارد؟

دارد؟. فناوري اطالعات دربهبودفرآیند ارزشیابی تاثیر4
در یک مطالعه با عنوان ترکیب تکنولوژي، برنامه درسی و پیشـرفت دانـش آمـوزان، 

مطالعه طرح ریزي شده به منظور تعیین اثر بخشـی در فرآینـد آمـوزش و یـادگیري 34
اصـل4در موضوع بررسی شده در این پژوهش را تیاهمدانش آموزان را تحلیل کرد.

ش آمـوزان خالصه کرد، معلمان و نه تکنولوژي عامل به تحریک واداشتن اسـتعداد دانـ
ش، نگرش او به سمت تکنولوژي و مهارتهاي مرتبط اش براي هستند. آموزش معلم، دان

موثر بودن تکنولوژي اساسی است. طراحـی برنامـه درسـی بـراي یـک ترکیـب موفـق 
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را به منظور مـوثر بـودن، بـا تغییـر شانیهابرنامهو هاروشضروري است. معلمان باید 
و موقعیـت یادگیرنـدگان و توانـایی ازهـاینباید بـه هاآنتکنولوژي مرتب تجدید کنند. 

تا حد زیادي تاثیرش را بـر در استفاده از تکنولوژي آگاه باشند. طراحی تکنولوژيهاآن
د به اندازه کافی قابل انعطاف . طراحی تکنولوژي بایکندیمپیشرفت دانش آموزان تعیین 

؛ واستفاده شده، پربار باشـد، بـه موقـع بـازخورد بدهـدهاطیمحباشد تا در بسیاري از 
چند گانه اي براي در گیر شدن دانش آموزان با محتواي یادگیري را فـراهم يهافرصت

کند. ارزشیابی تکوینی مداوم به منظور اصالح مستمر تکنولوژي امري ضـروري اسـت. 
پژوهشی با عنوان انگیزش دانش آموزان و تکنولوژي اینترنت در یادگیري علوم توسـط 
انجام شد. این پژوهش دانش آموزان را در یک فضـاي علمـی کـه از طریـق اسـتفاده از 

. نتایج نشان داد که:کردیمتصاویر واقعی و ارتباطات آن الین ایجا شده بود وارد 
در دانش علمی شان داشتند.دانش آموزان پیشرفت معنی داري -
دانش آموزان سطوح باالیی از انگیزش و خودکارآمدي را نشان دادند.-
امکانات ارتباطی و مشارکتی اینترنتی در موفقیت علوم ضروري است.-

پژوهش انجام شده درباره آموزش مبتنـی بـر 500بررسی هایکه با روش فرا تحلیل 
د که به طور متوسط دانش آموزانی که آموزش مبتنی کامپیوتر انجام شد به دو نتیجه رسی

توزیـع و 64در آزمونهاي پیشـرفت تحصـیلی در صـدك کنندیمبر کامپیوتر را استفاده 
توزیع قرار گرفتند. دانش آموزانی 50دانش آموزانی که در گروه کنترل بودند در صدك 

، بسشتر یادگرفتنـد. دانـش که از آموزش مبتنی بر کامپیوتر استفاد ه کردند در زمان کمتر
نسـبت بـه کـالس و ترمثبترا بیشتر دوست داشتند و نگرشهایی شانیهاکالسآموزان 

.معلمان داشتند
خاطر نشان کرده "تصویر آموزش و پرورش در قرن بیستم"شانکدر پژوهشی با عنوان 

چنـد رسـانه اي در نظـام يهـاشینمااست که کامپیوتر، تکنولوژي مبتنی بـر کـامپیوتر و 
آموزش ایاالت متحده، فعال در حال تغییر هستند، برنامـه هـاي درسـی آن الیـن، افـزایش 

بـا متخصصـان از راه هـاآنیادگیري از راه تجربه مستقیم توسط دانش آموزان و مشارکت 
نشان داده است که ترکیب موثر تکنولـوژي هاپژوهشدور مواردي از این تغییرات هستند.

، معلمان را به دور شدن از اعتماد بیش از حد به الگوي سنتی شویق کند.تواندیمواقعا 



آموزشیيهانظامپژوهش در 208

اطالعـاتی يهايفناورران از یموثر بر عدم استفاده دبمل عوایبا عنوان بررسیدر پژوهش
ران بـه یـه دبکـشـودیمن استفاده یچنهایبررسافته است: از مطالعات و یر دست یج زیبه نتا

الزم يهـاآموزشاطالعات آماده نشـده انـد. خـدمات و يبا استفاده از فناورسیمنظور تدر
ج پـژوهش بـه مـا نشـان یه نتـاکـهمان گونـه ؛ وم بوده استکار محدود ویران بسیدبيبرا
وابسـته يو سـخت افزارهـاافزارهـاانـه و نـرم یاز رایاستفاده مقـدماتيران برای، دبدهدیم

اسـتفاده دهدیمل نشان ین مسایایران به بررسین، پاسخ دبیبراالزم را ندارند. عالوه یآمادگ
.دیآیمالت عمده معلمان به حساب کاز مشيانه ایرايو سخت افزار هاافزارهااز نرم 

ان یـدر ميسـتفاده از فنـاوراو یزان دسترسـیـسـه میو مقایبا عنوان بررسیدر پژوهش
ــش ــان و دان ــه امعلم ــم ب ــهر ق ــطه ش ــع متوس ــوزان مقط ــآم ــای ــت ین نت ــه:یج دس افت

وجود دارد.ين دانش آموزان ارتباط معنا داریانه در بیبه رایزان دسترسیت و مین وضعیب- 
ين دانش آموزان ارتبـاط معنـا دارینترنت در بیبه ایزان دسترسیت و مین وضعیب-

وجود دارد.
مشـاهده ینترنـت تفـاوتیزان اسـتفاده از این دانش آموزان دختر و پسر از نظر میب-

.شودینم
.شودینممشاهده یانه تفاوتین دانش آموزان دختر و پسر از نظر استفاده از رایب-

روش
است که هدف ییهاروشتوصیفی است. تحقیق توصیفی شامل -این پژوهش پیمایشی

توانـدیمتوصیف شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است. اجراي تحقیق توصیفی هاآن
خت شرایط موجود با یاري دادن به فرایند تصـمیم گیـري باشـد تحقیـق براي شناصرفاً

.رودیمجامعه آماري به کار يهایژگیونمایشی براي بررسی توزیع و 
جامعه آماري این پژوهش معلمان دوره متوسطه شهرستان ماسال در سـال تحصـیلی 

.باشدیمنفر 188هاآنکه تعداد کل باشدیم1390-1389
بودن تعـداد افـراد، از جامعـه نمونـه گیـري نشـد و کـل جامعـه مـورد به دلیل کم 

سرشماري قرار گرفت.
متعددي وجـود دارد کـه هـر یـک از يهاروش، ابزارها و هادادهجهت جمع آوري 

مناسب است و نوعی از اطالعات را بـه صـورت معینـی هادادهبراي نوع معینی از هاآن



209نقش فناوري اطالعات در بهبود فرآیند تدریس ...

ورد اسـتفاده قـرار گیـرد. هرگـاه بـه دسـت آوردن تا به گونه مـوثرتري مـدهدیمارائه 
. پرسشـنامه یکـی از شـودیماطالعات واقعی مورد نظر باشد، از ابزار پرسشنامه استفاده 

پرسشـنامهابزارهاي رایج تحقیق و روش مستقیم براي کسب داده هـاي تحقیـق اسـت.
پاسخ الزم را هاآنيمالحظهکه پاسخ دهنده با ) استهانهیگزمجموعه اي از سواالت (

. سئواالت پرسشـنامه دهدیماین پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل دهدیمارائه 
تـوانیمـمحسوب کرد. از طریـق سـئواالت پرسشـنامه توانیمپاسخ -را نوعی محرك

و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وي پی هانگرش، قیعالدانش،
این پژوهش ازپرسشـنامه در، آگاهی یافت.دهدیمآنچه در حال حاضر انجام برده و به

21داراي پرسشـنامهاستفاده شده است.هادادهمحقق ساخته به عنوان ابزار جمع آوري 
سئوال بسته پاسخ است وبراي اندازه گیري نگرش معلمان با استفاده از مقیاس لیکریـت 

درجه بندي شده است.
روایــی از نظــر، اســاتید و صــاحبنظران در حــوزه تکنولــوژي آموزشــی راي تعیــین 

وپژوهشگران علوم رفتاري استفاده شده است بـراي ایـن منظـور پرسشـنامه بـراي نظـر 
خواهی در اختیـار چنـدین تـن از اسـاتید قـرار داده وتوسـط آنـان تاییـد شـد پـس از 

.اصالحات پیشنهادي آماده اجرا گردید

روانـی، تربیتـی و يهاسـنجشو هـايریگفراگیر در اندازه مهم وپرسشنامه ابزاري
بر عهده دارد. بررسی اعتبار هاپژوهشکه به طور گسترده اي در باشدیماجتماعی و ... 

اعتبار یـا باشدیمپرسشنامه یکی از شیوه هاي مطالعه کیفیت و دقت تست و پرسشنامه 
یـک معنـاي اعتبـار، ثبـات و باشـدیماعتمادپذیري پرسشنامه داراي دو معناي متفاوت 

پایایی نمرات آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بـار دربـاره 
یک آزمودنی اجرا شود، نمره وي در همه مـوارد یکسـان باشـد. معنـاي دوم اعتبـار بـه 

بـا همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوالهاي آزمون تا چه اندازه
هم همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد بدان معناست کـه 

به عبارت دیگـر آزمـون ؛ کنندینمسوالهاي مختلف آزمون متغیر واحدي را اندازه گیري 
ممکن است داراي نوعی اشکال باشد بنابراین آزمودنی که بین سوال هاي آن از تشابه و 

ار باشـد از همسـانی بـاالیی برخـوردار اسـت. بـراي بررسـی هماهنگی باالیی برخورد
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آلفـاي هاکیتکنکه یکی از این شودیممتفاوتی استفاده يهاکیتکنهمبستگی متقابل از 
.که بر اساس سنجش سازگاري درونی پرسشنامه شـکل گرفتـه اسـتباشدیمکرونباخ 

کـه خصیصـه هـاي ییهـاآزموناین روش براي محاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه یا 
، معموال دامنه ضـریب پایـایی یـا قابلیـت رودیمبه کار کنندیممختلف را اندازه گیري 

اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر به معناي عدم پایایی تا مثبت یک به معنـاي پایـایی کامـل 
باشد پایایی ابزار ترکینزدو هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت یک ردیگیمقرار 

زیر خروجی تحلیل پرسشنامه بـا اسـتفاده از نـرم افـزار اطالعات.شودیمتحقیق بیشتر 
آلفاي کرونباخ و مقدار استاندارد شده این معیار (کـه بـه زانیم:باشدیم.اس.اس یاس.پ
کـه بـه باشـدیمـ0,9277) تقریبا برابر دهدیمهمبستگی مذکور را نمایش ترقیدقطور 

داراي همبسـتگی هاپرسـشکـه رسـاندیمـو این مفهـوم را باشدیمت یک نزدیک مثب
مـورد نظـر همگـی يهاپرسشاظهار داشت که توانیمو باشندیممتقابل نسبتا مناسبی 

. مفهوم دیگر آلفاي کرونباخ به این نکتـه کنندیمیک متغیر (یک صفت) را اندازه گیري 
ر با استفاده از این پرسشنامه و با اسـتفاده از همـان اشاره دارد که در صورتی که بار دیگ

پاسخگویان (به طور کلی تحت شرایط مشابه) به اندازه گیري صفت مورد نظـر تحقیـق 
ارائه شده مشاهده نخواهیم کـرد. مقـدار يهاپاسخبپردازیم تفاوت قابل مالحظه اي در 

آلفاي گزارش شده نیز وجود ایـن حالـت را بـراي پرسشـنامه تحـت بررسـی تصـدیق 
.کندیم

هایافته
ردارد؟یتاثسیتدرروشفرآینددربهبوداطالعاتيفناورمعلمان،دگاهیازدایآ. 1

نقش فناوري اطالعات در بهبود فرآیند تدریستک متغیريیآزمونت.1جدول 
Test Value = 3

تفاوت مینگین هاسطح اطمیناندرجه آزاديیت

8/0851630/010/4383تدریسفرآیند

از میـانگین ،یواحـدت085/8که میانگین جامعـه دهدیممالحظه جدول فوق نشان 
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جـدولیتـ، 01/0و با سطح اطمینـان 163جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادي 
درصد احتمـال دارد کـه اخـتالف بـین میـانگین جامعـه و 1است. فقط 617/2مساوي 

یازتـتـربزرگ) 085/8محاسـبه شـده (یچـونتبنـابراین ؛ جامعه ناشی از شانس باشـد
بهبـوددراطالعاتيفناوردگاهمعلمان،ید. به عبارتی یعنی از ) است617/2جدول (

.رداردیتاثسیتدرفرآیند
تــدریس و يهاهــدفآیــا از دیــدگاه معلمــان فنــاوري اطالعــات دربهبــود تعیــین 

عملکردي تاثیر دارد؟ يهاهدف
يهاهدفتدریس و يهاهدفتعیین بهبوددراطالعاتيفناورتک متغیريیتآزمون.2جدول

عملکردي

Test Value = 3

tتفاوت مینگین هاسطح اطمیناندرجه آزادي
تدریس و يهاهدف
7/0561630/010/42عملکردييهاهدف

از میـانگین ، یواحـدت056/7که میانگین جامعـه دهدیمنشان باالجدولاطالعات
جـدولیتـ، 01/0و با سطح اطمینـان 163جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادي 

درصد احتمـال دارد کـه اخـتالف بـین میـانگین جامعـه و 1است. فقط 617/2مساوي 
یازتـتـربزرگ)056/7(محاسـبه شـده یچـونتبنـابراین ؛ جامعه ناشی از شانس باشـد

ــدول  ــت)617/2(ج ــفر رد ؛اس ــرض ص ــابراین ف ــبن ــودیم ــی ش ــارتی یعن ــه عب . ب
يهاهـدفتـدریس و يهاهـدفبهبود تعیین دراطالعاتيفناوردگاهمعلمان،یازد

.رداردیتاثعملکردي
. آیا از دیدگاه معلمان فنـاوري اطالعـات در بهبـود تعیـین رفتـار هـاي ورودي و 3

ارزشیابی تشخیصی تاثیر دارد؟
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هاي ورودي و ارزشیابی بهبود تعیین رفتاردراطالعاتيفناورتک متغیريیآزمونت.3جدول 
تشخیصی

Test Value = 3

تفاوت مینگین هاسطح اطمینانآزاديدرجه یت
بهبود تعیین رفتار ورودي و 

9/4351630/010/5ارزشیابی تشخیصی

را در سـئوال، نقـش هـانیانگیمدرجـه آزادي، سـطح اطمینـان و تفـاوت 3جدول 
رفتـاري و ارزشـیابی تشخیصـی را نشـان يهاهـدففناوري اطالعات دربهبود تعیـین 

،یواحدت435/9که میانگین جامعهدهدیمنشان مشخص شدهاطالعات جدول . دهدیم
، 01/0و بـا سـطح اطمینـان 163از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادي 

میـانگین درصد احتمال دارد کـه اخـتالف بـین 1است. فقط 617/2جدول مساوي یت
تـربزرگ)435/9(شـده محاسـبه یچونتبنابراین ؛ جامعه و جامعه ناشی از شانس باشد

دگاهیـازدبه عبـارتی یعنـی . شودیماست بنابراین فرض صفر رد ) 617/2جدول (یازت
رفتاري و ارزشیابی تشخیصی تـاثیر يهاهدفتعیین بهبوددراطالعاتيفناورمعلمان،

دارد.
. آیا از دیدگاه معلمان فناوري اطالعات در بهبود فرآیند ارزشیابی تاثیر دارد؟4

یابیارزشندیفرآدراطالعاتيفناورتک متغیريیتآزمون. 4جدول 
Test Value = 3

تفاوت مینگین هاسطح اطمیناندرجه آزاديیت

8/1551630/010/48یابیندارزشیفرآ

را در سـئوال نقـش فنـاوري هانیانگیمدرجه آزادي، سطح اطمینان و تفاوت 4جدول
کـه دهـدیمـنشـان جـدولاطالعاتاطالعات دربهبود فرآیند ارزشیابی را نشان می دهد

از میانگین جامعه فرضـی فاصـله دارد. بـا درجـات آزادي ،یواحدت8/155میانگین جامعه 
درصـد احتمـال 1اسـت. فقـط 617/2جدول مسـاويیت، 01/0و با سطح اطمینان 163

یچـونتدارد که اختالف بین میانگین جامعـه و جامعـه ناشـی از شـانس باشـد. بنـابراین 
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) اسـت بنـابراین فـرض صـفر رد 2,617جـدول (یازتـتربزرگ) 8/155محاسبه شده (
یابیارزشـنـدیفرآدراطالعـاتيفنـاورمعلمـان،دگاهیـدازیعنـی . به عبارتیشودیم

.رداردیتاث

گیرينتیجهوبحث
میانگین جامعه فرضی فاصله از،یتواحد8/155که میانگین جامعه دهدیمنشان یافته ها 

اسـت. 617/2مسـاوي جدولیت، 01/0و با سطح اطمینان 163دارد. با درجات آزادي 
؛ درصد احتمال دارد که اختالف بین یانگین جامعه و جامعه ناشی از شانس باشد1فقط 

اسـت بنـابراین )617/2(جـدول یتـازتـربزرگ) 8/155محاسبه شـده (یچونتبنابراین 
نـدیفرآدراطالعـاتيفناورمعلمان،دگاهیداز. به عبارتی یعنی شودیمفرض صفر رد 

این پژوهش، فعالیتهاي مدرسـه از نظـر کاربردهـاي فناورانـه در در.داردریتاثیابیارزش
. در این فناوري تاکیـد ویـژه اندگرفتهفرایند یادگیري و برنامه درسی، مورد بررسی قرار 

يهايفناوریادگیري بوده است منظور از فناور هاي یادگیري آن دسته از يهايفناوربر 
ل رایانـه مثا.روندیمبراي یادگیري به کار اطالعات دیجیتالی است که به طور معمو ل

قـرار هـايفنـاورلوازم جانبی آن، اینترنت و تجهیزات بی سیم، زمره این ) و(تمام انواع
از انـدگرفته. فناور هاي یادگیري که معلمان، در مدارس تحت مطالعه بـه کـار رندیگیم

مورد (نرم افزار گرافیکی) متفـاوت 73یک مورد (برنامه هاي طراحی به کمک رایانه) تا 
ه کـیقـاتیج به دست آمـده از تحقیسه با نتایق حاضر در مقایحاصل از تحقجینتااست.
)، 1383(یمـیحک، ک، شـانیـکولکسـتلر، ینه پژوهش آمده از جمله وادپـس، میشیدر پ

یک مطالعه با عنوان ) در2004(وادوپسقابل توجه است.ز ی) و ... ن1384کنار (خوش 
مطالعه طرح ریـزي شـده 34ترکیب تکنولوژي، برنامه درسی و پیشرفت دانش آموزان، 

به منظور تعیین اثر بخشی در فرآیند آموزش و یادگیري دانش آمـوزان را تحلیـل کـرد.
، معلمـان و نـه اصل خالصـه کـرد4موضوع بررسی شده در این پژوهش را در تیاهم

تکنولوژي عامل به تحریک واداشـتن اسـتعداد دانـش آمـوزان هسـتند. آمـوزش معلـم، 
دانشش، نگـرش او بـه سـمت تکنولـوژي و مهارتهـاي مـرتبط اش بـراي مـوثر بـودن 

برنامه درسی براي یک ترکیب موفـق ضـروري اسـت. یطراحتکنولوژي اساسی است.
به منظور موثر بودن، با تغییـر تکنولـوژي مرتـب را شانیهابرنامهو هاروشمعلمان باید 
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در اسـتفاده از هـاآنو موقعیت یادگیرندگان و توانـایی ازهاینباید به هاآنتجدید کنند. 
تا حد زیـادي تـاثیرش را بـر پیشـرفت دانـش تکنولوژي آگاه باشند. طراحی تکنولوژي

. طراحی تکنولوژي باید به اندازه کافی قابـل انعطـاف باشـد تـا در کندیمآموزان تعیین 
يهافرصـت؛ واستفاده شده، پربار باشد، به موقـع بـازخورد بدهـدهاطیمحبسیاري از 

چند گانه اي براي در گیر شـدن دانـش آمـوزان بـا محتـواي یـادگیري را فـراهم کنـد.
وژي امـري ضـروري اسـت.تکوینی مداوم به منظـور اصـالح مسـتمر تکنولـیابیارزش

آموزان و تکنولوژي اینترنت در یادگیري علـوم توسـطبا عنوان انگیزش دانشیپژوهش
) انجام شد.2000ستلر (یم

این پژوهش دانش آموزان را در یک فضاي علمی که از طریـق اسـتفاده از تصـاویر 
ه:نشان داد کجینتا.کردیمواقعی و ارتباطات آن الین ایجا شده بود وارد 

دانش آموزان پیشرفت معنی داري در دانش علمی شان داشتند.-
دانش آموزان سطوح باالیی از انگیزش و خودکارآمدي را نشان دادند.-
امکانات ارتباطی و مشارکتی اینترنتی در موفقیت علوم ضروري است.-

پژوهش انجام شـده دربـاره 500که با روش فرا تحلیل )1994(یکولکيهایبررس
آموزش مبتنی بر کامپیوتر انجام شد به دو نتیجه رسید که به طور متوسط دانش آمـوزانی 

در آزمونهـاي پیشـرفت تحصـیلی در کننـدیمـکه آموزش مبتنی بر کامپیوتر را استفاده 
توزیـع قـرار 50صـدك توزیع و دانش آموزانی که در گروه کنترل بودند در 64صدك 

کردنـد در زمـان کمتـر، هگرفتند. دانش آموزانی که از آموزش مبتنی بر کامپیوتر اسـتفاد
را بیشـتر دوسـت داشـتند و نگرشـهایی شـانیهاکالسبسشتر یادگرفتند. دانش آموزان 

.نسبت به کالس و معلمان داشتندترمثبت
ــانک ( ــوان 2000ش ــا عن ــی ب ــرن ") در پژوهش ــرورش در ق ــوزش و پ ــویر آم تص

يهـاشینماخاطر نشان کرده است که کامپیوتر، تکنولوژي مبتنی بـر کـامپیوتر و "بیستم
چند رسانه اي در نظام آموزش ایاالت متحده، فعال در حال تغییر هسـتند، برنامـه هـاي 

توسط دانش آمـوزان و مشـارکت درسی آن الین، افزایش یادگیري از راه تجربه مستقیم 
نشان داده اسـت هاپژوهشتغییرات هستند.با متخصصان از راه دور مواردي از این هاآن
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، معلمان را به دور شدن از اعتماد بیش از حـد تواندیمکه ترکیب موثر تکنولوژي واقعا 
به الگوي سنتی شویق کند.

ران از یـعوامل موثر بر عدم اسـتفاده دبیبا عنوان بررسی) در پژوهش1383(یمکیح
ن یچنـهـایبررسـافته اسـت: از مطالعـات و یر دست یج زیاطالعاتی به نتايهايفناور

اطالعـات آمـاده نشـده يس با استفاده از فناوریران به منظور تدریه دبکشودیماستفاده 
همـان ؛ وم بـوده اسـتکـار محدود ویران بسیدبيالزم برايهاآموزشاند. خدمات و 

انـه و نـرم یاز رایاستفاده مقدماتيران برای، دبدهدیمج پژوهش به ما نشان یه نتاکگونه 
ران ین، پاسخ دبین ایالزم را ندارند. عالوه برایوابسته آمادگيو سخت افزار هاافزارها

يانـه ایرايو سخت افزار هـاافزارهااستفاده از نرم دهدیمل نشان ین مسایایبه بررس
.دیآیمالت عمده معلمان به حساب کاز مش

و یزان دسترسـیـسـه میو مقایبـا عنـوان بررسـی) در پژوهشـ1384نار (کخوش 
ج ین نتـایـان معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قم به ایدر مياستفاده از فناور

افته:یدست 
يمعنـا دارن دانـش آمـوزان ارتبـاط یانه در بـیبه رایزان دسترسیت و مین وضعیب-

وجود دارد.
ين دانش آموزان ارتبـاط معنـا دارینترنت در بیبه ایزان دسترسیت و مین وضعیب-

وجود دارد.
مشـاهده ینترنـت تفـاوتیزان اسـتفاده از ایـن دانش آموزان دختر و پسر از نظر میب-

.شودینم
.شودینممشاهده یانه تفاوتین دانش آموزان دختر و پسر از نظر استفاده از رایب-

انجـام شـده يهـاپژوهشدرمجموع و ازجمع بندي آنچه در این پـژوهش و سـایر 
جدیـد دربهبـود يهـايتکنولوژفناوري اطالعات و استفاده از حاصل شده این است که

فنـاوري يهـایژگـیوخصوصـیات و نیترمهمفرآیند روش تدریس معلمان تاثیر دارد. 
تکیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطالعـات، دردسـترس قـرار دادن آن بـراي همگـان در 
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اسـت... امـروزه دانـایی هـامکانو هـازمانو همه هانهیهزبا حداقل کمترین زمان ممکن
مفتخـریم کـه ما.شودیمثروت ملی محسوب نیباالترشاخصه توسعه یافتگی و نیترمهم

رسالتش گسترش علم و آگاهی انسـان نیترمهمپیرو مکتب و آیینی هستیم که باالترین و 
و شـناختوگرایی و انزواطلبـی بـه پایـان رسـیده و بایـد بـا آگـاهی،دورانبوده است.

هوشمندي آماده پذیرش تحوالت علمی و بین المللی باشیم و نقش و جایگاه خود را پیدا 
نقش را در این مسیر بـر عهـده دارد. بایـد نیترمهمآموزش و پرورش نهادو تثبیت کنیم.

بستر مناسب در مدارس به ویژه درآموزش و پرورش نظري و مهارتی مهیا شود و فضـاي 
دو سویه کسب اطالعات و دانـش يهاروشآموزشی به جاي انتقال یکطرفه اطالعات به 

یـادگیري متمرکـز شـود، دانـش - یاددهیهدایت گردد و نقش معلمان بر تسهیل و فرآیند
مجازي مدارس هوشـمند، یـادگیري يکالسهاآموزان خود خالق اطالعات و دانش شوند.

يهـاتیقابلو هـاتیظرفاطالعـاتی جدیـد از يهـايفناورالکترونیکی، اینترنت و در کل 
ویم که هنگام پایان باید این نکته را یاد آور شدر.هاستمهارتقابل اتکا براي توسعه این 

باشیم که مناسب بـا فضـاي بـومی ییهايفناورجدید باید به دنبال يهايفناوراستفاده از 
ایران باشد. فقدان نرم افزار هاي مناسب براي استفاده در تـدریس از کمبـود هـاي جـدي 
معلمان ماست و باید نسبت به تولید و نشـر آن اقـدام جـدي صـورت گیـرد. در توسـعه 

وشید تا خود تولید کننده باشیم، نه وارد کننده آن.فناوري باید ک
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