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چکیده
این مقاله با هدف مطالعه اثر فناوری اطالعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران انجام
شده است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی
بوده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران در سال تحصیلی
 9469-9461که تعداد کل آنها برابر  311نفر بوده است .با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای و
تصادفی ساده و فرمول کوکران با درصد خطا  91درصد حجم نمونه  11نفر انتخاب و پرسشنامهها
توزیع و جمع آوری شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه از پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی
استفاده شد که در مقیاس  1درجهای لیکرت طراحی شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید
رسیده اس ت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با ،1/36
جو سازمانی  ،1/11تحول سازمانی  1/31برآورد شد .برای تحلیل دادههای جمع آوری شده در بخش
توصیفی از جداول توزیع فراوانی و در بخش استنباطی از  tتک نمونه استفاده شد .نتایج پژوهش نشان
داد که آموزگاران فناوری اطالعات را در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان مؤثر میدانند.
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مقدمه
دنیای قرن بیسیت و یکم در واقع دنیای استیالی فناوری نوین اطالعات و دنیای
شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی ،اقتصیادی ،فرهنگی و
سیاسی خواهد بود .سیستمهای آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزشوپرورش قادر
نخواهید بود همچون جزیرهای خود را از دیگر نهادهای اجتماعی ،ملی و فعل و انفعاالت
گسترده بینالمللی در دهکده جهانی بداند (توکل .)9461 ،فنآوری اطالعات وسیلهای
برای ذخیره سازی ،پردازش و ارائه اطالعات است که به صورت الکترو نیکی و مبتنی بر
تعدادی رسانه است (رضوی .)9433 ،امروزه مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظامهای
آموزشی از مهمترین دغدغههای نظامهای آموزشی و دست اندرکاران و تصمیم سازان
امر توسعه در هر کشوری میباشید .در کشور ما ایران این مسئله به دالیل عدیدهای از
نگرانی مضاعفی برخوردار شده است .به نحوی که دولتها ،طی یک دهه گذشته به
سختی توانستهاند حتی هزینههای جاری آموزشوپرورش را بپردازند .فناوری اطالعات
و ارتباطات این ادعا و بلکه توان را دارد که طی یک برنامه مدون و با تغییر در ساختار و
روشهای آموزش از هزینهها بکاهد و کیفیت را افزایش دهد و محصوالت نظامهای
آموزشی را با نیازهای جامعه هماهنگ و منطبق نماید و در جهت کاربردی نمودن
آموزش قدم بردارد (صالحی امیری و حیدری زاده ،9439 ،به نقل از باقریان فر.)9463 ،
بسیاری از مشکالتی که امروزه توسعه فناوری اطالعات در کشور با آن مواجه است از
قبیل کمبود نیروی انسانی ماهر ،آشنا نبودن با زبانهای خارجی ،پایین بودن انگیزه و
روحیه جست وجو و کاوشگری ،فقدان گرایش به کار و تالش و عمل و در یک کلمه،
کاهش توانمندیهای مهارتهای زندگی ،ناشی از ناتوانی نظام آموزشوپرورش سنتی
در پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تغییر و تحول است .نوآوری در روشهای
تدریس و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس موجب توسعه یادگیری
مشارکتی دانش آموزان ،تقویت روحیه جست وجوگری و پژوهش ،کاربردی نمودن
آموزش ،فراهم نمودن زمینه آموزش و یادگیری مادام العمر میشود (صالحی امیری و
حیدری زاده ،9439 ،به نقل از باقریان فر .)9463 ،فناوری اطالعات به عنوان یک
رویکرد نوین ،در نقش مکمل نظام آموزشی ی – بهبود کیفیت تدریس ،تنوع بخشیدن به
شیوههای تدریس – فراهم ساختن آموزش مستمر وخودکار -کوتاه نمودن زمان آموزش
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–کوتاه کردن دوره تحصیل ،توجه به استعدادهای فردی – انفرادی کردن آموزش و
مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل میکند (غالم زاده و جاللی .)9469 ،پیدایش
فناوری اطالعات ،شتاب بیشتری به تحوالت جهان در عصر اطالعات و دانایی داده
است .اگر چه این پدیده ابتدا از محیطهای نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی
کشیده شد ،اما امروزه عرصههای مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است .

اینک قریب به دو دهه است که فناوری اطالعات در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و
نظامهای آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش کشیده است .نظام آموزشی
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست .اگر چه به میزان بسیار اندکی از این فناوری در
قسمتهای مختلف آموزشوپرورش به کار گرفته شده است ،اما اکنون زمان آن رسیده
است که ما نیز همپای دیگر کشورهای جهان در سیستمهای آموزشی خود تغییر اساسی
ایجاد کنیم تا هم از این قافله شتابان عقب نمانیم و هم از مزایای عصر اطالعات بهره
گیریم (عابدزاده .)9464 ،با توجه به مطالب بیان شده این سؤال مطرح میشود که آیا
بکارگیری فناوری اطالعات بر اثربخشی آموزشی آموزشوپرورش تأثیر دارد؟
فناوری اطالعات :فناوری آموزشی نیز همگام با دیگر فناوریهای مورد استفاده در
زندگی بشر ،در سیر تحوالت گوناگون دچار دگرگونی و تغییر شده است .بشر همواره
بدان میاندیشد تا بازدهی فعالیتهای خود را به سطح مطلوب برساند .در حوزه
فعالیتهای آموزشی نیز این امر مصداق دارد؛ چرا که دغدغهی متخصصان آموزش،
افزایش بازدهی نظامهای آموزشی است .از آنجا که توجه به رشد کیفی در کنار توسعه
کمی از شاخصهای عمدهی توسعه پایدار به حساب میآید ،بنابراین فناوری آموزشی به
عنوان آمیزهای از فن و هنر ،روشی برای تضمین کیفیت در زمینه فرآیندهای آموزش و
یادگیری است .از این رو است که شاهد توجه افزون جوامع توسعه یافته و در حال
توسعه به نقش فناوری آموزشی در بهینهسازی روند آموزش و یادگیری هستیم (ملکی و
همکاران.)9461 ،
فناوری آموزشی :مدتها بود که فناوری در کالس درس مورد توجه چندانی قرار
نمیگرفت .در آغاز قرن بیستم با ورود فناوری به مدارس نیاز به افرادی که توانایی
بکارگیری و تعمیر ابزارهای مورد استفاده در آموزش را داشته باشند ،احساس شد .این
افراد با شناختی که از فرآیند آموزش و ابزارهای آموزشی دارند ،معلمان را در انتخاب
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رسانهها یاری کرند .در طول جنگ جهانی دوم ،آموزش جمعی از اهمیت خاصی
برخوردار شد و کوششهایی در این زمینه آغاز شد .در این زمان با انجام مطالعات و
پژوهشهایی در زمینهی استفاده از فناوری آموزش ،نظریهها و الگوهای یادگیری
حرفهای جدید شکل گرفت و بدین ترتیب متخصصان فناوری اموزشی به وجود آمدند.
این افراد دانش و معلوماتی درباره فناوری و نظریههای یادگیری داشتند .انها دارای
مهارتهایی چون تحلیل ،طراحی ،تهیه ،اجرا و ارزشیابی برنامههای آموزشی بودند و
برای این کار از فناوریهای مناسب استفاده میکردند (جووری و همکاران.)9461 ،
فناوری آموزشی در سال  9696به صورت جدی به حوزه فعالیتهای آموزشی و
پرورشی وارد شد .اولیت برداشت از آن به شناسایی ،توسعه ،سازماندهی نظاممند یا به
کارگیری منابع آموزشی و یا مدیریت این فرآیندها معطوف بود که در بعضی از مواقع به
صورت محدودتر به استفاده از فنون ،ابزار و یا وسایل شنیداری -دیداری در برنامههای
آموزشی اطالق میشد .ریسر و االی ( )9661اولین تعریف فناوری آموزشی را به دست
دادهاند (زارعی متین و همکاران .)9464 ،از نظر آنها فناوری آموزشی عبارت است از:

"آموزش دیداری که با استفاده از تصاویر متحرک ،اسالیدهای لنترن و منابع دیگر

چون تصاویر ثابت ،نقشههای دیداری ،چارتها و اشیای واقعی صورت میگیرد"
(جمشیدی و همکاران .)1191 ،یغما ( )9413فناوری آموزشی را یک روش اصولی برای
حل مشکالت آموزش و برنامهریزی درسی میداند که با نوعی تفکر نظام مند و علمی
همراه است .فردانش ( )9433هم فناوری آموزشی را مجموعه روشها و
دستورالعملهایی میداند که با استفاده از یافتههای علمی ،برای حل مسائل آموزشی اعم
از طرح ،اجرا و ارزشیابی در برنامههای آموزشی به کار گرفته میشود .دیگر تعاریف
فناوری آموزشی عبارتند از:

فناوری آموزشی ،کاربرد منظم و نظام مند راهبردها و فنون برگرفته از مفاهیم و سایر
دانشهای علوم فیزیکی و رفتاری به منظور حل مسائل آموزشی است (جنسن.)1199 ،9
فناوری آموزشی عبارت است از :توسعه ،کاربرد و ارزش یابی نظامها ،فنون و مواد
آموزشی به منظور بهبود فرآیند یادگیری انسان (لئو 1و همکاران.)1191 ،
1. Jensen
2. Liu
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فناوری آموزشی عبارت است از :کاربرد دانش علمی در زمینه یادگیری و شرایط
یادگیری به منظور بهبود اثر بخسی و کارایی تدریس و آموزش .در نبود اصول اساسی
عملی ،فناوری آموزشی برای بهبود موقعیتهای یادگیری از روشهای تجربی بهره
میبرد )خواجویی و نایبز اده.)9461 ،
فناوری آموزشی رویکردی منطقی به حل مسائل تربیتی و راهی برای تفکر نظام مند
دربارهی یادگیری و تدریس است (کرازبی.)9664 ،
انجمن ارتبطات و فناوری آموزشی در سال  ،9663فناوری آموزشی را این گونه
تعریف کرده است:

"فناوری آموزشی نظریه و عمل طراحی ،توسعه )تهیه( کاربرد )استفاده) ،مدیریتی

ارزش یابی فرآیندها و منایع یادگیری" است (چن 9و همکاران.)1193 ،

یکی از نقاط قوت این تعریف آن است که تئوری و عمل را با یکدیگر تلفیق کرده
است؛ بنابر این ویژگی یاد شده ،فناوری آموزشی را نه تنها یک حرفه یا شغل ،بلکه یک
حوزه یا زمینه مطالعاتی میداند .هیأت فناوری آموزشی آمریکا نیز فناوری آموزشی را
این گونه تعریف کرده است" :روش نظام مند طراحی ،اجرا و ارزش یابی کل فرآیند
یادگیری در تدریس بر حسب اهداف معین و نیز بر اساس تحقیقات در زمینه یادگیری و
ارتباطات انسانی و به کار گیری منابع انسانی و غیر انسانی به منظور فراهم آوردن

یادگیری و آموزش مؤثرتر ،پایدارتر و عمیقتر" (تورتوسا.)1116 ،1

فناوری آموزشی کاربرد نظاممند نظریه و سایر دانشهای سازمان یافته برای عمل
طراحی اموزشی و تهیه برنامههای آموزشی است .در این دیدگاه ،طراحی آموزشی و تهیه
برنامههای آموزشی توامان ،فناوری آموزشی را تشکیل میدهند.

سیلبر ( )9611فناوری آموزشی را به عنوان " توسعه اجزای نظامهای آموزشی (پیام،
افراد ،وسایل ،مواد ،فنون و برنامهها) و مدیریت توسعه به شیوه نظاممند و با هدف حل
مشکالت اموزشی " قلمداد شده است )به نقل از کالرک و مایر .)1191 ،4برگر و کم
( )1191نیز فناوری آموزسی را کاربرد نظام مند راهبردها و فنون برگرفته از نظریههای
رفتارگرایی ،شناخت گرایی ،و ساختنگرایی بریا حل مسائل آموزشی " داشته اند .هاگ
1. Chen
2. Tortosa
3. Clark & Mayer
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( )9613در بیان مفهوم فناوری آموزشی ،به ساختاری آسان کننده اشاره کرده است و آن
را به نوعی فرآیند شناسایی ،تولید ،کاربرد و ارزشیابی میداندکه با استفاده از منابع
موجود یک ساختار هدفمند و آسان ساز را ایجاد میکند (شفیعی .)9461 ،عدهای،
فناوری آموزشی را دارای سه جنبه یا بعد دانستهاند .این سه جنبه عبارتاند از:

جنبه سخت افزاری :این بعد از فناوری آموزشی ،بر استفاده از رسانههای جدید در
موقعیتهای آموزشی و یادگیری تاکید میکند .از آنجا که در این بعد تاکید روی ابزار و
رسانههای آموزشی است ،بنابر این آن را جنبه سخت افزاری میگویند (آبرامز 9و
همکاران.)1199 ،
جنبه نرم افزاری :این جنبه با رشد و تکوین الگوهای اموزشی و تعامل بین نگرش
نظاممند و اصول نظریههای علوم ارتبطات و فناوری آموزشی افزوده شده است .از این
منظر ،فناوری آموزشی مجموعه روشها و فراگردهایی است که در طرح ،اجرا و
ارزشیابی آموزش به کار گرفته میشود (مت 1و همکاران.)1199 ،
جنبه حل مساله :این جنبه بر حل مسائلی که در نظامهای آموزشی روی میدهد،
تاکید دارد .از این جنبه ،فناوری آموزشی به تجزیه و تحلیل نظاممند موقعیتهای مساله
دار میپردازد و با استفاده از روشها و راهبردهای مناسب ،برای رفع موانع و حل مسائل
راهحلهای مقتضی پیشنهاد میکند (آبرامز و همکاران.)1199 ،
ابعاد فوق ،از چشم اندازهای گوناگون وظایف متخصصان فناوری آموزشی را نشان
میدهد .در این میان ،سومین بعد یعنی حل مساله امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته
است و متخصصان فناوری آموزشی را به سمت فعالیتهای تشخیصی در تعلیم و تربیت
یک جامعه و نظامهای آموزشی موجود در آن هدایت میکند .متخصصان فناوری
آموزشی از آنجا که با انجام فعالیتهایی چون طراحی اموزشی ،به معماری بنای آموزشی
میپردازند ،مهندسان آموزش هستند و به خاطران به ترمیم محیط یادگیری مبادرت
میورزند ،در واقع پزشکان یادگیری به شمار میروند؛ با این تفاوت که در موقعیتهای
آموزشی فعالیتهایی از قبیل طراحی و تشخیص به مراتب بسیار دشوارتر و متنوعتر از

1. Abrams
2. Mat
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موقعیتهای دیگر است ،به همین سبب استفاده از اصطالح مهندس و پزشک تنها برای
درک مفاهیم طراحی و تشخیص مورد استفاده قرار گرفته است ) مکی و تقوی.)9461 ،
با قدری تأمل در مراحل فوق میتوان دریافت که با گذر مفهوم فناوری آموزشی از
مرحله" ابزار و وسایل "به مرحله" نظامهای اجتماعی "اهمیت آن در نظامهای آموزشی
فزونی یافته است .در کنار این تکامل ،درک مفهوم فناوری آموزشی نیز برای کسانی که
خارج از این رشته آنرا مورد بررسی قرار میدهند ،و حتی کسانی که تازه به آن وارد
شدهاند ،دشوارتر شده است .به همین دلیل است که بسیاری از متخصصان فناوری
آموزش میکوشند تا پیش از طرح مباحث تخصصی در فناوری آموزشی ،از درک این
مفهوم از سوی دیگران ،اطمینان حاصل کنند (فیلیپ 9و همکاران.)1191 ،
لومزدین 9693) ،نقل از دیویس ،ترجمه ابطحی و موسوی )9433 ،هم برای فناوری
آموزشی دو معنای متفاوت بر میشمرد که میتوان انها را با عنوان فناوری آموزشی یک و
دو از یکدیگر تشخیص داد .فناوری آموزشی یک اساساً رویکرد سخت افزاری است و
بر اهمیت وسایل آموزشی تاکید دارد .فناوری آموزشی دو یک رویکرد نرم افزاری است
و به بهرهگیری از اصول یادگیری در شکل مستقیم و آگاهانه رفتار اشاره دارد .گالزر و
هنافین 1113) 1ترجمه ابطحی و موسوی .)9433 ،فناوری آموزشی سه را مطرح میکند
و آن را ترکیبی از روی کرد سختافزاری و نرم افزاری فناوریهای آموزشی یک و دو،
میداند .فناوری آموزشی سه ،پایه گذار مفهومی است که به حل مشکالت ناشی از
نیازهای یک نظام اموزشی و حرفه آموزشی و نیز بقاء ،رشد و توسعه قابلتی خود برای
انطباق با تغییر کمک میکند .با مقایسه این سه نوع فناوری آموزشی و جنبههای سه گانه
فناوری آموزشی (سخت افزار ،نرم افزار ،حل مساله) که پیش از این مطرح شد ،میتوان
دریافت که فناوری آموزشی یک جنبه سخت افزاری ،فناوری اموزشی دو جنبه نرم
افزاری و فناوری آموزشی سه جنبه حل مساله را به نمایش میگذارد )طباطبائی نسب،
.)9433
رابرت ریزر فناوری آموزشی را" تحلیل مشکل ،طراحی راه حل ،توسعه ،کاربرد
مدیریت و ارزشیابی فرآیندها و منابع آموزشی برای افزایش یادگیری و عملکرد در
1. Philip
2. Glazer & Hannafin
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آموزش و کار میداند (الهواری .)1199 ،9این تعریف تا حد زیادی با تعریف گفته شده
از سوی انجمن ارتباطات و فناوری آموزشی در سال  9663مشابه است .تفاوت قابل
مالحطه این دو تعریف آن است که ریزر در تعریف خود به عملکرد و کار نیز اشاره کرده
است .بنا بر عقیده وی فعالیتهایی چون تحلیل ،طراحی ،توسعه و مدیریت باعث
جذابیت فناوری آموزشی شدهاند .این فعالیتها ،فناوریهای نرم نامیده میشوند و در
کنار فناوریهای سخت ،که فناوریهای زودگذرند و سخت افزارها و نرم افزارهای
آموزشی را شامل میشوند ،قرار میگیرند (فرانسیز.)1191 ،1
فناوری در آموزش ،کاربرد فناوری برای هر فرآنید است که مؤسسات آموزشی در
عملکرد خود با آن سر و کار دارند .فناوری در آموزش ،در واقع کاربرد فناوری برای
فعالیتهایی چون تغذیه بهداشت ،امور مالی ،برنامهریزی ،گزارش و دیگر فرآیندهایی
است که آموزش را در مؤسسات پشتیبانی میکند .برای مثال ،چنانکه در یک دانشگاه
برای صدور کارنامه تحصیلی و یا انجام ثبت نام دانشجویان از فناوری خاصی استفاده
شود ،مفهوم فناوری در آموزش آشکار است .در حال حاضر بسیاری از مدارس به
نظامهای رایانهای مجهز هستند و از طریق آنها فعالیتهایی چون انتخاب درس ،تهیه
گزارش برای مقامهای باالتر ،و بررسی وضعیت تحصیلی دانش اموزان را انجام میدهند
(یعقوبی و همکاران .)9461 ،از سوی دیگر ،برخی بر این باورند که فناوری در آموزش
مفاهیم دیگری چون فناوری آموزشی را نیز در برمیگیرد؛ به عنوان مثال بورگین ()9666
فناوری اموزشی را بخشی از فناوری در آموزش میداند .به نظر وی سه بخش عمده
فناوری در آموزش را تشکیل میدهند که عبارتند از .9 :سازماندهی و مدیریت برخی از
نظامهای آموزشی )از مدرسه تا کل نظام آموزشی یک کشور ( .1برآوردن برخی از
نیازهای تکمیلی نظام آموزشی و معلمان یا مربیان )تدارک اطالعات ،تجهیزات ارتباطی،
پردازش واژهها و غیره ( .4تحقق فرآیند یادگیری و تدریس) این بخش معادل فناوری
اموزشی است) .بسیاری از افراد هنگامیکه با اصطالح فناوری اموزشی روبرو میشوند،
مفهومی از آنرا در ذهن خود دارند که بیشتر به مفهوم" فناوری در آموزش "نزدیک است.
به همین سبب است که برخی اوقات ،در محافل علمی و آموزشی برخی از مباحث
1. Al-Hawari
2. Francis
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مربوط به فناوری اموزشی به نتیجه نمی رشد .نبود توافق بر مفهوم فناوری آموزش و به
بیانی بهتر ،نداشتن شناخت کافی آن میتوان به بروز چنین مشکالتی بیانجامد )عبادی،
.)9464
الزم است به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر بنا به همین تأثیر فناوری در
آموزش ،رویکردی بسوی استفاده از فناوری در آموزش )تدریس دبیران( به وجود آمده
که آهسته و انبوه کار خود را به پیش میبرد .نمود این رویکرد برگزاری جشنوارههای
تولید محتوای الکترونیکی در آموزشهای فنی و حرفهای و جشنوارههای روش توان
تدریس با استفاده از فناوری اطالعات در دوره متوسطه است .از جمله اهداف مشترک
اجزای این جشنوارهها ،می به ترغیب ،تشویق ،و ایجاد باور در بین معلمان در امر
استفاده از نرم افزارها و تولید محتوای الکتریکی ،توسعه و تولید گسترش فرهنگ تولید
محتواها و استفاده از این فناوری در فرآیند یادگیری و یاددهی اشاره کرد .فناوری
اطالعات به عنوان یک رویکرد نوین در نقش مکمل نظام آموزشی ،بهبود کیفیت
تدریس ،تنوع بخشیدن به شیوههای تدریس ،انتقال دانش با استفاده از فناوری
چندرسانهای ،فراهم ساختن آموزش مستمر خودکار – آموزش مادامالعمر و آموزش
همیشه در دسترس ،کوتاه کردن زمان آموزش کوتاه کردن دوره تحصیل ،توجه به
استعدادهای فردی ،انفرادی کردن آموزش در مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل
میکند .فناوری اطالعات در آموزشوپرورش یک فرهنگ ،یک برنامه و یک جریان
آموزشی است (کانیا.)1199 ،9
این موضوع میتواند عالیمی باشد برای اینکه نقطه اوج تلفیق فناوری اطالعات در
آموزش و بکارگیری خردمندانه آن توسط معلمان و دبیران است .پس معلمان در
بکارگیری فناوری اطالعات نقش محوری دارند )باقریان فر.)9463 ،
برای ایجاد یادگیریهای مؤثر ،جایی که تکنولوژی در اختیار اهداف یادگیری در
مدرسه است ،تنها معلمان هستند که در مواقعی حساس مبتنی بر پایه احتیاجات و
شیوههای یادگیری دانش آموزان ،تکنیکهای فناوری اطالعات را در برنامهریزی
تحصیلی بکار میبرند .این معلم است که برای آموزش و تدریس میبایست نمودهای
فناوری استفاده کند .بنابراین میبایست روشهای تدریس جدید را تجربه کند .شواهد
1. Cania
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بدست آمده از بررسیهای تحقیقاتی ،نشان از آن دارد که فنون تدریس و نوع تفکر
معلمان برروی بکارگیری فناوری اطالعات و در نتیجه پیشرفت دانش آموزان تأثیر
بسزایی دارد (مکی و تقوی.)9461 ،
روش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی فناوری اطالعات در فرآیند یاددهی و یادگیری
از دیدگاه آموزگاران میپردازد ،روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده ،گذشته نگر؛
برحسب نتیجه ،تصمیم گرا؛ بر حسب هدف ،کاربردی؛ بر حسب منطق اجرا ،قیاسی و
استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای پژوهش ،مقطعی؛ بر حسب نوع داده ،کمی؛ بر حسب
محیط پژوهش ،کتابخانهای؛ برحسب روش گرداوری دادهها و یا ماهیت و روش
پژوهش ،توصیفی-پیمایشی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود.
جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران است .نمونه
پژوهش با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشهای_تصادفی ساده به

تعداد  11نفر انتخاب شد .در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
استفاده شد .پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است .یک بخش شامل
مشخصات عمومی آزمودنیها نظیر جنسیت ،تحصیالت ،سن ،سابقه کار و بخش دیگر
برای گردآوری دادهها برای سؤال:
سطح اول واکنش :شرکت کنندگان چه واکنشی نسبت به دوره از خود نشان میدهند؟
شامل گویه های  9تا 91
سطح دوم یادگیری :عمالً چه چیزی را یادگرفته اند ،و چگونه قادر یادگیری خود را
نشان دهند؟ استفاده از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش یادگیری شرکت کنندگان
در دوره ،که آزمو نی متناسب با محتوای دوره باید طراحی شود .شامل گویه های  93تا
13
سطح سوم رفتار :بررسی تغیرات در کار و رفتار از راه ذی نفعان آموزش ،دوره آموزشی
چه تاثیرات بلند مدتی بر رفتار شغلی کارکنان شرکت کننده در دوره داشته است؟ شامل
گویه های  11تا 41
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سطح چهارم نتایج :بررسی اسناد ،مدارک و اثرات در کل سازمان ،سازمان چه استفادهای
از دوره آموزشی برده است ،و تاثیرات سازمانی دورهها کدامند؟ شامل گویه های  44تا
.31
که با مقیاس پنج درجهای لیکرت (کامالً موافقم =  ،1موافقم=  ،3نظری ندارم = ،4
مخالفم=  1و کامالً مخالفم=  )9تنظیم شده است.
در این مقاله ،برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی صوری و محتوایی استفاده شد
به این صورت که پس از طراحی پرسشنامه بعد از مطالعات انجام شده در مبانی و
مطالعات اکتشافی ،چندین نسخه از آن در اختیار تعدادی از اساتید ،متخصصان و
کارشناسان ذیربط قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصالحی خود را در
ارتباط با پر سشنامه و گویه های آن بیان نمایند .پس از دریافت نظرات و اصالح
پرسشنامه ،برای اصالح نهایی ،پرسشنامه مزبور در اختیار استاد راهنما قرار داده شد و
پس از حذف و اضافههای الزم ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد.
برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به این
صورت که ابزار تهیه شده روی نمونه  41نفری از جامعه آماری به صورت ازمایشی
اجرا و نتایج آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول شماره  1-4مورد
بررسی قرار گرفت و معیار پذیرش ابزاز به دست آمدن حداقل ضریب آلفای کرونباخ
 1/11بود که مقادیر به دست آمده حاکی از پایا بودن پرسشنامه است.
یافتهها
برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه و متناسب با سؤاالت تحقیق ،برای توصیف
وضعیت موجود و دسته بندی نمونه هاز نظر صفات مختلف و توصیف متغیرهای
تحقیق از روشهای آمار توصیفی هچون فراوانی ،درصد ،نمودار ،شاخصهای گرایش
مرکزی (میانگین ،میانه ،مد) ،شاخصهای گرایش پراکندگی (انحراف استاندارد،
واریانس ،دامنه تغییرات ،کمینه ،بیشینه ،ضریب کجی ،ضریب کشیدگی) استفاده شد .از
آزمون  K-Sنیز برای انتخاب نوع آزمونها (پارامتریک یا ناپارامتریک) استفاده شد .برای
استنباط از دادهها و پاسخ به سوالهای تحقیق از آزمون  tتک نمونهای جهت مقایسه
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تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه در هر یک از مولفههای تحقیق با بهرهگیری
از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد.
برای استنباط از دادهها و پاسخ به سوالهای تحقیق از آزمون تی تک نمونهای در
هر یک از پرسشهای تحقیق با بهرهگیری از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد.
جدول  .1آزمون تک متغیری نظر معلمان بر اثر فناوریهای اطالعات
در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشآموزان
اعتبار آزمون= 4

t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

14.331

96

1.19

9.93111

با توجه به اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمونه تصادفی 14.331
واحد  tاز میانگین جامعه فرضی فاصله دارد .با درجات آزادی  96و با سطح اطمینان
 t ،1.19جدول مساوی  1.99است .فقط  9درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین
نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد .بنابراین چون  tمحاسبه شده ( )14.331بزرگتر از
 tجدول ( )1.99است .به عبارتی از نظر معلمان ،اثر فناوری اطالعات در فرآیند یاددهی
و یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
جدول  .2آزمون  tتک متغیری نظر معلمان در سطح اول -واکنش
در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
اعتبار آزمون= 4

t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

13.434

96

1.19

9.11191

با توجه به اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمونه تصادفی 14.434
واحد  tاز میانگین جامعه فرضی فاصله دارد .با درجات آزادی  96و با سطح اطمینان
 t ،1.19جدول مساوی  1.99است .فقط  9درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین
نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد .بنابراین چون  tمحاسبه شده ( )13.434بزرگتر از
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 tجدول ( )1.99است .به عبارتی از نظر معلمان ،سطح اول  -واکنش در فرآیند یاددهی و
یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
جدول  .3آزمون  tتک متغیری نظر معلمان در سطح اول -نوع یادگیری
در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
اعتبار آزمون= 4

t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

96.346

96

1.19

9.13191

با توجه به اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمونه تصادفی 96.346
واحد  tاز میانگین جامعه فرضی فاصله دارد .با درجات آزادی  96و با سطح اطمینان
 t ،1.19جدول مساوی  1.99است .فقط  9درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین
نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد .بنابراین چون  tمحاسبه شده ( )96.346بزرگتر از
 tجدول ( )1.99است .به عبارتی از نظر معلمان ،سطح اول – نوع یادگیری در فرآیند
یاددهی و یادگیری دانش آموزان مؤثر است.
جدول  .4آزمون  tتک متغیری نظر معلمان در سطح اول -رفتار یادگیرندگان (بررسی تغیرات در
کار و رفتار از راه ذینفعان آموزش) در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
اعتبار آزمون= 4

t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

91.131

96

1.19

9.91916

با توجه به اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمونه تصادفی 91.131
واحد  tاز میانگین جامعه فرضی فاصله دارد .با درجات آزادی  96و با سطح اطمینان
 t ،1.19جدول مساوی  1.99است .فقط  9درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین
نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد .بنابراین چون  tمحاسبه شده ( )91.131بزرگتر از
 tجدول ( )1.99است .به عبارتی از نظر معلمان ،سطح اول – رفتار یادگیرندگان (بررسی
تغیرات در کار و رفتار از راه ذینفعان آموزش) در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش
آموزان مؤثر است.
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جدول  .5آزمون  tتک متغیری نظر معلمان در سطح اول -نتایج یادگیرندگان (بررسی اسناد،
مدارک و اثرات در کل سازمان) در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان
اعتبار آزمون= 4

t

درجه آزادی

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

14.111

96

1.19

9.93941

با توجه به اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمونه تصادفی 14.111
واحد  tاز میانگین جامعه فرضی فاصله دارد .با درجات آزادی  96و با سطح اطمینان
 t ،1.19جدول مساوی  1.99است .فقط  9درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین
نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد .بنابراین چون  tمحاسبه شده ( )14.111بزرگتر از
 tجدول ( )1.99است .به عبارتی از نظر معلمان ،سطح اول – نتایج یادگیرندگان (بررسی
اسناد ،مدارک و اثرات در کل سازمان) در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان مؤثر
است.
بحث و نتیجهگیری
دادههای تحقیق از جامعه آماری تمامی معلمان مدارس متوسطه (دوره اول) دخترانه شهر
تهران با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و برای استنباط از دادهها و پاسخ به
سوالهای تحقیق از میانگی تی تک نمونهای استفاده شد .بنابراین با توجه به شواهد
گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر مطابق با پایه نظری و انتظار تحقیق مشاهده
شده و نتایج زیر به دست آمد.
سعیدی و سجادی ( ،)9463در پژوهشی با عنوان عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری
رایانه و فناوری در آموزش و اثربخشی آن بیان داشتند نتایج پژوهش نشان داد که به طور
کلی ،بیشتر زبان آموزان به یادگیری از طریق ابزارهای فناوری و رایانهای عالقه مند
هستند ،اما عواملی که میتوانند باعث عدم عالقه آنها به یادگیری از این طریق باشد ،عدم
آشنایی آنها با ابزارهای فناوری ،کمبود امکانات در موسسه یا مرکز آموزش زبان ،و عدم
آشنایی و تسلط مدرسان به آموزش از این طریق است .در نهایت ،برای پیشبرد و ارتقای
کیفیت به کارگیریِ فناوری به منظور آموزش زبان فارسی ،راهکارهایی برای رفع موانع
موجود در این زمینه ارائه شده است.
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عنایتی و همکاران ( ،)9464در مقالهای تحت عنوان عوامل اصلی کاربرد فناوری در
فرآیند آموزش بیان داشتند که :فناوری ارتباطات و اطالعات در طی زمانی کوتاه،
توانسته است به یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده جوامع مدرن تبدیل شود .امروزه
درک فناوری ارتباطات و اطالعات و تسلط بر مهارتها و مفاهیم آن به عنوان بخشی از
هسته مرکزی آموزشوپرورش این جوامع مورد توجه قرار گرفته است .یافتهها نشان داد
که کاربرد فناوری در فرآیند آموزش توسط معلمان ،در دوازده عامل مهم قرار دارد که
عامل اصلی عبارت است از :کاربرد فناوری در فرآیند تدریس و جلوگیری از اتالف
وقت است .در نتیجه برگزاری دوره آموزش فناوری در فرآیند تدریس برای معلمان به
منظور ارتقاء دانش و عملکرد آنها در استفاده از فناوری اطالعات از جمله پیشنهادات
عملی برای بهبود امور در این راستا است.
چنگیز و همکاران ( )9461در پژوهشی با عنوان الگوی کرک پاتریک :چارچوبی
برای ارزشیابی اثربخشی برنامههای آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت بیان داشتند که
یکی از الگوهای پرکاربرد در ارزشیابی آموزشهای درون سازمانی و ضمن خدمت،
الگوی چهار سطحی کرک پاتریک است .کاربران الزم است که با نقاط قوت این الگو و
شرایط و زمینههای کاربرد این الگو آشنا باشند .هدف از این مقاله بیان خصوصیات الگو
بر اساس نظر کرک پاتریک و جمع بندی انتقاداتی است که دیگر صاحب نظران بر این
الگو وارد نمودهاند .در انتها به اصالحاتی که بر این الگو انجام گرفته اشاره شده است .در
جستجوی منابع کتابخانهای 1 ،کتاب در این زمینه یافت شد .در جستجوی اینترنتی تعداد
 93مقاله و  6پایاننامه قابل دانلود به دست آمد .این الگو به گردآوری شواهد در  3سطح
برای قضاوت در مورد اثر بخشی برنامههای آموزشی تاکید میکند .این مدل دارای
چندین پیش فرض است ،غالب این پیش فرضها توسط کاربران الگو تعیین شدهاند .با
این حال بعضی از انتقاداتی که بر این الگو وارد شده است با پیش فرضهای وضع شده
بر آن در ارتباط است .بعضی از صاحب نظران برای توسعه این الگو سطوح دیگری را
هم پیشنهاد دادهاند .ولی این پیشنهادات توسط کرک پاتریک مورد پذیرش قرار نگرفته
است.

زمانی و همکاران ( ،)9469در پژوهشی با عنوان مطالعه سطح به کارگیری فناوری
اطالعات توسط استادان دانشگاههای دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی
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بر عالقه :یک بررسی تطبیقی اعالم کردند که در این پژوهش با هدف مطالعه سطوح به
کارگیری فناوری اطالعات توسط استادان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر مبنای

الگوی پذیرش مبتنب بر عالقه "سی بام  ،"3به بررسی تطبیقی این سطوح بر اساس
عوامل جمعیت شناختی (جنسیت و نوع رشته و نوع دانشگاه) پرداخته است .نتایج
تحقیق نشان داد )9 :با ارجاع به الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه ،بیشتر استادان دانشگاه
( )%91.6در سطوح  1تا ( 1یعنی آمادگی تا استفاده عادی) از به کارگیری فناوری
اطالعات قرار دارند؛  )1استادان زن نسبت به مرد ،استادان دانشگاه اصفهان نسبت به
دانشگاههای صنعتی و علوم پژشکی ،و استادان رشتههای علوم انسانی نسبت به استادان
سایر رشتهها در سطح پایینتری از به کارگیری فناوری اطالعات قرار دارند؛ و  )4سن
استادان رابطه معنی داری با سطح به کارگیری فناوری توسط آنها ندارد.
با توجه به نظرات بزرگان و اندیشمندان تربیتی و نتایج بدست آمده ،به همه مربیان
تعلیم و تربیت و پژوهشگران عرصه تربیت ،نکات زیر پیشنهاد میشود:

 تحقیقات بیشتری در رابطه با موضوع اینترنت و سازگاری دانش آموزان با استفاده از
نمونهای بزرگتر انجام شود تا نتایج آن قابل تعمیم به جوامع دیگر باشد.

 برای انجام تحقیقات در رابطه با اینترنت و تاثیرات آن بر زندگی دانش آموزان
هزینههای بودجههای بیشتری صرف شود تا تحقیقات بهتر و کاملتری در صورت گیرد.

 امروزه بیشتر باید در رابطه با اینترنت و سازگاری و استفاده آن توسط معلمان باید

جنبههای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد زیرا با روشن شدن متغیرهای مورد
نظر در آن میتوان راه کارهای بهتری را برای تحقیقات بعدی ارئه داد.

 با توجه به عدم دسترسی تمام دبیران به اینترنت خانگی و مشکل بودن استفاده از
اینترنت در کافینتها پیشنهاد میشود که در محیط مدارس مکانی برای سایت کامپیوتر
ساخته شیود تا دانش آموزان و همچنین دبیران بتوانند به راحتی به اینترنت دسترسی
داشته باشند.

 با توجه به نیاز مطالعاتی دانش آموزان به استفاده از اینترنت پیشنهاد میگردد
کتابخانههای سطح شهر به اینترنت مجهز باشند تا دانشآموزان و دبیران بتوانند مقاالت
علمی خود را از آنجا کسب نمایند.
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 فناوری اطالعات در زمینههای مختلف اقتصادی تأثیر شگرف خواهد گذاشت .از نظر
اشتغال توسعهی این فناوری موجب ایجاد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است .پس با
آشنایی دانش آموزان با این علم و آگاه کردن معلمان با این فناوری آینده شغلی آنها بیشتر
تضمین میشود.

 یکی از ویژگیهای مهمی که پدیدههای فناوری اطالعات و ارتباطات از آن برخوردار
است ،این است که باعث میشود ارتباط انسان با انسان ،هم چنین انسان با محیط تسهیل
یافته و ارتقاء یابد.

 فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل قدرتپذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که
میتواند با دانش آموزان داشته باشید از نقشهای مهمی در انتقال دانش برخوردار است.
پس برای تسهیل در انتقال دانش باید این فناوری را به دانش آموزان آموخت.

 امروزه جهان در قرن بیست و یکم با تحوالت عظیم روزافزونی رو به روست.
تحوالتی که دانشها و نیازهای جدید میآفرینند ،نیازهایی که از یک طرف به رفاه بیشتر
جوامع کمک میکند و از طرف دیگر به مشکالت آنها میافزاید .این تحوالت ،روز به
روز بار مسئولیت و وظایف نهادها و سازمانهای اجتماعی را سنگینتر و لزوم آشنایی با

"فناوریهای اطالعات" را الزامی میسازد.

 کاربرد فناوریهای جدید اطالعاتی و تغییراتی سریع آن ،موجب بروز تحوالت بسیار
در کلیه جنبههای یادگیری و آموزش شیده است .شبکههای ارتباطی و اطالعاتی بویژه
اینترنت چهره آموزش سنتی و تعامل میان معلم و شاگرد را در تمام سیطوح آن از پیش
دبستانی تا دانشگاهی دگرگون کردهاند این امر اهمیت روز افزون فناوری را برای ما
روشن میسازد.

 تغییرات در جامعه باعث ایجاد و نیازهای جدید در افراد میشود .فناوریهای
اطالعات نقش حیاتی و مهمی در زمینه این نیازها ایفا میکند .در صییورتی که به سییواد
رایانهای عموم افراد توجه شود فنآوری اطالعات به هیچ وجه توسعه نخواهند یافت.

 بهتر است که برای اینکه از تاثیرات منفی اینترنت و عواملی که باعث عدم سازگاری
دانش آموزان با آن میشود آگاهی کامل به والدین و هم چنین راهنمایی کامل دانش
آموزان داده شود.
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 با توجه به محدودیتهایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر داشته است ،پیشنهادهای
ذیل به افرادی که مایلند در این حوزه تحقیق نمایند پیشنهاد میشود :تحقیقی تحت

همین عنوان "رابطه فناوری اطالعات و یادگیری مشارکتی با راهبردهای فرا شناخت" در
شهر تهران و استانهای دیگر کشور انجام و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه شود.

پژوهشی تحت عنوان " تأثیر بکارگیری فناوری آموزشی بر سالمت روانی و خودنظم
جوئی دانش اموزان" انجام و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه شود .پژوهشی تحت

همین عنوان با استفاده از دیگر ابزارهای جمع آوری اطالعات مانند مصاحبه و مشاهده
انجام و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه شود.
منابع
اخوان ،مهناز؛ دوستمحمدی ،مهدیه .)9436( .پیمایشی در مورد وضیعیت استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نشر الکترونیکی در دبیرستانهای شهر تهران .

مجله دانش و فناوری.9 ،)1( ،914-919 ،
ابطحی ،حسین؛ موسوی ،سیدمحمد .)9433( .تدوین استراتژیهای منابع انسانی (مطالعهی

موردی :یکی از سازما نهای معنوی کشور) .فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،سال اول ،شماره  ،4تابستان  ،9433ص .14-9

باقریان فر ،مهدی .)9463( .کاربرد فناوری در آموزش مهارتهای تفکر .ماهنامه رشد
تکنولوژی آموزشی ،سال  ،9463شمار .3
توکل ،محمدرضا .)9461( .جامعه شناسی فناورانه .چاپ اول .تهران :انتشارات جامعه شناسان.
خواجویی ،فاطمه؛ نایب زاده ،شهناز .)9461( .تأثیر رضایت و بی تفاوتی (اینرسی) بر وفاداری
مشتری (مطالعه موردی :گوشی تلفن همراه) .مدیریت بازاریابی.39-16 ،)96(3 ،
رستگار ،طیب؛ ملکان .محمد .)9433( .آشنایی با یادگیری از طریق همیاری ،چاپ دوم :نشر
نیا.
رضوی ،محمد .)9433( .روانشناسی تربیتی .تهران :انتشارات دهخدا؛ جلد دوم
زارعی متین ،حسن؛ رحمتی ،محمدحسین؛ موسوی ،محمد مهدی؛ ودادی ،احمد.)9464( .

طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمانهای فرهنگی کشور .فصلنامه مدیریت
سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره .3
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شفیعی ،بیژن .)9461( .تأثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت ،اعتماد و وفاداری مشتریان
شعب بانک ملی شهرستان لنگرود .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،
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تهران :فرهنگ سبز.
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غفاری ،زهره .)9433( .فناوری اطالعات در حوزه تعلیم و تربیت .روزنامه رسالت.9131 ،
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آموزشوپرورش اصفهان .مانی.
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