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چکیده

 هـاي دانشـگاه پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضاي هیأت علمـی  

روش پـژوهش  . نجام گرفتـه اسـت  ده از منابع الکترونیکی ادولتی استان اصفهان نسبت به استفا

علمی سـه دانشـگاه اصـفهان، صـنعتی و      هیئتنفر از اعضاي  132. همبستگی استتوصیفی ـ  

پرسشـنامه پژوهشایندررفتهکاربهابزار. علوم پزشکی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

دار بـین نگـرش    د که رابطه مستقیم و معنـی نتایج نشان دا. استاندارد سنجش نگرش معلمان بود

در هـا  کارگیري منابع الکترونیکی و میزان به کارگیري آنها از ایـن فنـاوري  ه نسبت به ب استادان

علوم انسانی نسبت به سایرین به میـزان کمتـري   هاي زن و رشته استادان. وجود داشتآموزش

هر سه دانشگاه، رابطه معکوسی بین سـن   در. کردندمی از منابع الکترونیکی در آموزش استفاده

ابزارهـاي  نگـرش و کـاربرد  . و نگرش نسبت بـه کـارگیري منـابع الکترونیکـی وجـود داشـت      

با شناسـایی عوامـل   . دموگرافیک آنها هم بستگی داردهاي به ویژگی استادانالکترونیکی توسط 

ه بـه کـارگیري ایـن    بیشـتري در جهـت توسـع   هـاي  توان گاممی گذار و رفع موانع موجودتأثیر

  .برداشتها فناوري

  ، دانشگاه هااستادانابزارهاي الکترونیکی، نگرش، کاربرد فناوري، : واژگان کلیدي
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  مقدمه

هـاي  در سرتاسر دنیا، بسـیاري از کشـورها از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در دوره     

ت به عنوان یـک  و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطااند مختلف تحصیلی استفاده نموده

طـوري  بـه .یاددهی و یادگیري مطرح شده است فرایندیابی به کیفیت  ضرورت در دست

کسـب اطالعـات درسـت ماننـد      هـاي مهـارت به دلیل نیاز افراد و جوامع،  اکنونکه هم

هــاي اصــلی باســوادي محســوب خوانــدن و نوشــتن از جملــه شــاخص هــايمهــارت

با وجـود اهمیـت بسـیار زیـاد فنـاوري      . )32ص،1386نژاد، امام جمعه و مالیی(شودمی

کـه فـارغ التحصـیالن حتـی در مقـاطع بـاالي        شـود مـی اطالعات و ارتباطات، مشاهده 

برخـوردار  هـا  کافی براي استفاده از فناوري هايمهارتتحصیلی یعنی دانشگاهها نیز از 

در  مؤثرترین جهش رو بـه جلـو بـراي کـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       . نیستند

استین سکیر و همکاران( شروع شده است 1990آموزش عالی از سال 
1

  ). 1، ص2007، 

سبب تسهیل نمودن مشـارکت فعـال  ها فناوري به کارگیريدر این مسیر، از یک سو 

 یـادگیري آنـان شـده    کیفیـت افـزایش سـرعت و    وبه تبـع آن  یادگیريامر  در فراگیران

یوسف(است
2

مولـد  اثربخش و به عنوان ابزاري ها فناوريو از سوي دیگر، این ) 2005، 

تـدریس   و ارتقاء سطحبهبود  سببو استادانتربیتی  هايبراي افزایش و تسهیل فعالیت

زاکاوا(ها گردیده استآن
3
در این رابطـه انسـانیا و همکـاران   . )2007، 

4
مزایـاي  ) 2010(

ـ        اسـتادان راي زیر را براي کاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در عرصـه تـدریس ب

صرفه جویی در زمان یادگیري، افـزایش سـرعت دسترسـی بـه اطالعـات،      : اندشمرده بر

بـه دانشـجویان، افـزایش اثربخشـی و     ها فراهم کردن امکان ارائه بازخورد فوري فعالیت

  ).4ص(در تدریس استادانکارایی بیشتر 

کنزاك و کریستینسن
5

گـذار بـر   یرتأثاصـلی   وامـل ارائـه الگـویی نظـري ع    با) 2001(

نگـرش  : گیرنـد می سازي و تلفیق فناوري در کالس درس را به صورت زیر در نظر پیاده

                                                                                                                              
1. Stensaker
2. Yusuf
3. Zakawa
4. Onasanya 
5. Knezek& Christensen
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در  اسـتادان و میزان خود کارآمديتوانمندي  ،فناوري در جهت بکارگیري استادانمثبت 

افـزاري و   تجهیـزات سـخت  ی نظیر به امکاناتآنها دسترسی و میزانها بکارگیري فناوري

براین اساس آنها عقیـده دارنـد   . فنی موسسه آموزشیهاي وانهپشتین همچنافزاري و نرم

و ابزار ) توانمندي(، مهارت)انگیزه و نگرش(خواست  ی ازکه داراي سطح باالیی استادان

خـود  از هاي درس  هستند سطوح باالتري از بکارگیري فناوري را در کالس) دسترسی(

پدیدآمـدن سـطح بـاالتري از موفقیـت و     دهند و این امر به نوبه خود منجر به  نشان می

  .شود می دانشجویانپیشرفت تحصیلی در بین 

آیزن و فیشبن
1

عنوان باور فـرد در  نگرش شخص نسبت به انجام رفتار را به) 1980(

نظـر در اثـر انجـام آن رفتـار تعریـف      رابطه با میزان حصول مقاصد ارزشـمند و مـورد  

رنده تمایل مثبت یا منفی فـرد در رابطـه بـا    بر اساس این تعریف نگرش دربردا. کنند می

 -احسـاس   ،انجام یک وظیفه و عملکرد مشخص بوده و شامل سه جزء اساسی شناخت

در اسـتفاده از   بـه سـزایی   تـأثیر استاداننگرش ،با توجه به این امر. تمایل و رفتار است

در  توسـعه  تلفیـق فنـاوري    و سـبب  داشـته آموزشـی  هـاي  هاي جدید در نظـام فناوري

واتسون(شودباره میآموزش و رفع مقاومت آنها در این
2
در ایـن  ) 1992(وودرو).1998،

 ضـروري در نگرش مثبـت در جهـت بکـارگیري فنـاوري  شـرط      "کند  رابطه اظهار می

و همکـاران یـان   ).200ص("ها در کالس درس است کاربرد مؤثر رایانه
3

 نیـز )1999(

اساسـی در زمینـه    یها عـامل  ت بکارگیري رایانهجهدر استاداننگرش مثبت  معتقدند که

  . افزایش کیفیت تدریس و یادگیري است

ـ   اي و اینترنـت  رایانههاي  افزون کاربرد فناوريبا توجه به روند روز ه در آمـوزش، ب

هاي آموزشی به امـري ضـروري و    در محیط هاي الکترونیکیاز این ابزار مؤثرکارگیري 

داشـتن  امـر بـدون    اجـراي ایـن  مسـلم اسـت   آنچـه  .ستاغیر قابل اجتناب تبدیل شده

و بسترسـازي   هـا  درباره کاربرد فنـاوري  استاداناطالعات کافی در مورد دانش و نگرش

به همین دلیل، ایـن مطالعـه بـه    . نخواهد بود آمیز یتموفق ها کارگیري آنه بمناسب براي 

                                                                                                                              
1. Ajzen & Fishbein 
2. watson
3. Yuen
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شـهر   دولتی هاياهدانشگعلمی  هیئتنگرش اعضاي گذار بر تأثیرعوامل منظور بررسی 

اسـتفاده از  شامل _در امر تدریس و اینترنت رایانه  اصفهان درباره موارد مختلف کاربرد

رایانه  به کارگیري؛ايچند رسانههاي استفاده از فناوري، استفاده از صفحات وبایمیل، 

 ـ  هـاي کالسـی   رایانه توسط دانشجویان براي انجام فعالیت به کارگیريبراي تدریس  و 

هـا   فنـاوري توسـط آن   به کارگیريبا میزان استفاده و  استادانرابطه نگرش این  تعیینو 

 نظـام سـازي  ریزي مناسب براي آمادهصورت گرفته است تا با استفاده از نتایج آن، برنامه

به منظور آشنایی . شوداتخاذ  ابزارهاي الکترونیکیاستفاده کارآمدتر از  درجهتآموزشی 

  .شودمیم شده، به مرور پیشینه پژوهش در این رابطه پرداخته با تحقیقات انجا

نسـبت بـه    استادانهاي  تاکنون تحقیقات متعددي درباره مطالعه رابطه موجود بین نگرش

هرچند اغلـب ایـن   . هاي درس صورت گرفته است مؤثر آن در کالس به کارگیريفناوري و 

اند، اما بـا توجـه    س متوسطه پرداختهتحقیقات به بررسی این موضوع در جامعه معلمان مدار

ها، نتایج بـه دسـت آمـده     دانشگاه استادانبه خصوصیات مشترك بین این گروه از معلمان و 

کنـزاك و کریستینسـن  ( تعمیم اسـت  نیز قابلها دانشگاه استادانتاحدزیادي به گروه 
1
؛ 2001،

راجرز
2

؛ زایو و زیکو1995، 
3
؛ خیروادکار1992؛ وودرو،2001،  

4
،2006.(  

بنا بر نظر پانسر، جرج و جئوبوتیز
5

هـاي اشـخاص نسـبت     مبناي مطالعه نگرش ")1992(

ـتن چگـونگی     دهنـده ایـن نگـرش    به کـاربرد فنـاوري فهـم عوامـل تشـکیل      هاسـت و دانس

رفتـار   بینـی پـیش تواند به ما در جهـت   گیري نگرش اشخاص نسبت به کار با رایانه می شکل

 عامـل سه )2001(زایو و زیکو به عقیده). 212ص("کند  بالفعل اشخاص در این زمینه کمک

ـات در کـالس    به استاداننگرش  در درس نقشـی اساسـی   کاربرد فناوري اطالعات و ارتباط

ـتفاده از فنـاوري    استاداناعتقاد  .2به اثربخشی فناوري استاداناعتقاد  .1:دارد به این امر که اس

ـا     استاداناعتقاد .3و دشونمیروند تدریس موجب اختالل و آشفتگی در  به این امـر کـه آنه

  ). 27ص(ها هستندقادر به کنترل فناوري

                                                                                                                              
1. Knezek& Christensen
2. Ragers
3. Zhao & Cziko
4. Khirwadkar
5. Pancer, George & Geobotys
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هـاي  هاي جدید ویژگـی مؤثر بر نگرش افراد نسبت به فناورياصلی یکی از عوامل 

پیشـرفت نسـبی،   را شویژگی اصلی مـؤثر بـر پـذیر   5راجرز.فناوري است ذاتی خود

در صورتی  بنابراین،.کند بیان می آزمایش یتقابلو مشاهده یتقابل ،پیچیدگیسازگاري،

با اعمال فعلی .2دارد مزیت  بر نوآوري قبلی.1جدید درك کند که نوآوري هکه پذیرند

و دهد اي ارائه مینتایج قابل مشاهده.4فهم و کاربرد آن پیچیده نیست .3سازگار است 

اي فناوري به طور فزاینـده ، باشدمی قبل از پذیرش در شرایط محدودتر قابل آزمایش .5

عامـل دیگـر مـؤثر بـر نگـرش      . )38: 1995راجـرز، (مورد پذیرش قرار خواهد گرفت

 رایانـه اضـطراب   .هـا از کـار بـا رایانـه اسـت      آناضطراب  درباره تلفیق فناوري استادان

ترکیبی از ترس، نگرانی و امیدواري است که افراد ضمن برنامه ریزي براي تعامل یـا در  

خیروادکـار تحقیـق  . کننداحساس می رایانهامل با حین تع
1

دهـد کـه   نشـان مـی  ) 2006(

داشـته  عکوسیرابطه مها  آنسطح اضطراب  اشخاص درباره کار با رایانه باتجارب قبلی 

  .یابدکاهش می اي رایانهبا افزایش تجارب  شخاصسطح اضطراب ا و

آلبیرنیهاي مطالعه یافته
2

دهـد کـه   نشـان مـی  ه سـوری  آموزشی مؤسساتدر ) 2006(

ها نسبت بـه نگرش آنبا از مزایاي فناوري اطالعات  و ارتباطات  دهندگانشآموزدرك 

آنهـا بـه عقیـده   . دارد یمثبترابطهموزش فناوري اطالعات  و ارتباطات درآبه کارگیري

این فنـاوري   به کارگیريبوده و محدود ابزارهاي الکترونیکی زمان کالس براي کاربرد 

  . استساختار آموزش و رویکردهاي برنامه درسی  صالحا مندنیازدرس س کال در

تنهـا بـه   نـه الکترونیکـی  و ابزارهـاي  منـابع نسبت بـه   استادانگرش نبه طور کلی،

تحت  بلکه،بودهفناوري وابسته این به کارگیريدر مورد هاآنشخصی خود هايتجربه

سـیال  .سـت باره نیز ه در اینجویانتجارب دانشتأثیر
3

بررسـی  بـا  ) 2002(و همکـاران  

کـه کیفیـت    دریافتنـد دانشـجوي سـه دانشـکده ي فنـی در دارالسـالم       268هاي نگرش

و کیفیـت   هـا  کار بـا رایانـه  نسبت به ها  آن نگرشاي دانشجویان وابسته به  رایانهتجارب 

گـاي و همکـاران  .استشده از این طریق  مطالب آموخته
4

اي  بـا بررسـی نمونـه   ) 2006(

                                                                                                                              
1. Khirwadkar
2. Albirini
3. Sayal
4. Gay et al



هاي آموزشیپژوهش در نظام  102

نتـایج  . نفر نگرش دانشجویان را نسبت به فناوري اطالعـات بررسـی کردنـد    300امل ش

فناوري اطالعـات  به کاربرد  مثبتینگرش دانشجویان اکثریت تحقیق حاکی از آن بود که 

دانشـجویان زن و مـرد بـه یـک      در این تحقیـق . دارندعلمی هاي در محیطو ارتباطات

در مـوارد زیـر    بـوده و از رایانـه   عـات و ارتباطـات  فناوري اطالمیزان متمایل به کاربرد

هــاي تقویــت ســایر فعالیــت،%)95(همطالعــ،%)92(تایــپ کــردن  :کردنــد مــی اســتفاده

در . %)68(از راه دور در خانـه  آمـوزش ، %)9( استادانایمیل سؤاالت به ،%)72(یادگیري

همین رابطه، استر، مارتین و بارنی
1

و  رایانـه بـه   هاي دانشـجویان نسـبت  نگرش) 2001(

ه و دریافتنـد  بررسـی کـرد  اسـترالیا  Trobeدر دانشگاه ها از مشاغل مرتبط با رایانه را  آنفهم 

افـزایش  مثبتـی بـر    تـأثیر دانشجویان در کار با رایانـه، تجارب براي افزایش  قبلیزيری برنامه

  .استها در این زمینه و ارتقاء اثربخشی آموزش آنان داشته  آناعتماد به نفس 

ـیت،    اي ـ   شـناختی ویـژه   یرهاي جمعیتعالوه بر آنچه گفته شد، متغ از قبیـل سـن، جنس

نیز ممکـن اسـت بـر نگـرش      استادانمیزان تحصیالت، سطح تجربه، مکان و مقطع تدریس 

  .  گذار باشندتأثیرشان هاي کالسی و تلفیق فناوري در فعالیت به کارگیريآنان نسبت به 

عضو علمی دانشـگاه ایلـورین دریافتنـد     150ا بررسی دیدگاه ب) 2010(و همکارانانسانیا

گروه علوم،  هنر، علوم انسانی و اجتماعی نسبت بـه کـاربرد فنـاوري     استادانکه بین نگرش 

. داري وجـود دارد  اطالعات و ارتباطات در تدریس و تحقیق در آموزش عالی تفـاوت معنـی  

ها در آمـوزش بهـره    باشد و از فناوري ر میها مثبت ت گروه علوم از سایر گروه استاداننگرش 

ـبت بـه فنـاوري     اسـتادان همچنین آنهادریافتنـد سـابقه کـار بـر نگـرش      .برند بیشتري می نس

.ي نداردتأثیراما جنسیت بر نگرش آنها در این رابطه . گذار استتأثیر

مطالعه انجام شده توسـط اداره تجـارت امریکـا   
2

بیـانگر وجـود همبسـتگی    ) 2000(

در رابطـه بـا    افـراد  جنسـیت سـن و ،سـطح تحصیالت  و میان استفاده از اینترنتباالیی 

بـا ایـن حـال     .ه اسـت پست الکترونیکی بـود امکانات دسترسی به اینترنت و استفاده از 

اغلب مطالعات اخیر بیانگر عدم وجود تفاوت جنسیتی در رابطه بـا اسـتفاده از فنـاوري    

زش و پرورش آمریکاوزارت آمو(باشندمی اطالعات و ارتباطات
3
،2000.(    

                                                                                                                              
1. Steher, Martin& Byrne
2. U.S. Department of Commerce
3. U.S. Department of Education
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اوئنز
1

نظام  سه نوع مدرساننگرش با بررسی تطبیقی در تحقیقی)2000(و همکاران

معلمـان در  : نـد به نتایج زیـر دسـت یافت   )روستایی ي ـ شهري، روستایی وشهر(آموزشی

معلمـان مـدارس   . دادنـد به فناوري نشان  یمتفاوتهاي نظام آموزشی نگرشنوع این سه 

معلمـان   .گرش بهتري در مقایسه با معلمان مدارس روستایی به فناوري داشـتند شهري ن

  . همکاران مرد خود داشتند در مقایسه بانگرش بهتري به فناوري نیز  زن

هرلینگ
2

بکـارگیري  دانشگاه نسبت بـه   استادانهمبستگی مثبتی بین نگرش )1995(

  .نشان دادندفناوري  ها از این و میزان استفاده آنفناوري پست الکترونیکی 

از  آموزشـگران همچنین براهمیت برخـورداري  ) 2001(الگوي کنزاك و کریستینسن

هـا در کـالس    گیري رایانهعنوان مبناي اساسی به کار اي بهتوانمندي کار با فناوري رایانه

میزان استفاده  در افزایشافزایش سواد اطالعاتی  آنان به نقش مثبت .دنکن درس تأکید می

هاي کارآموزي، ماهیت و پیچیدگی موضوع درسی  شرکت در دوره .پرداختندها  ایانهاز ر

 تـأثیر هـا در مـدارس    و  تجربه کار با رایانه نیز بر پذیرش فناوري اطالعـات توسـط آن  

؛ شهشهانی1998؛ نافر، 1992وودرو،(گذارند می
3
،1994 .(  

حاصـل از سـه بـار     در رساله دکتراي خود از طریق مقایسه نتایج)1997(کریستینسن

 تـأثیر ،)TAC(اجراي متوالی پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش معلمان نسبت به رایانه

 کـاربران در بر بهبود نگرش اي تلفیق فناوري رایانهرا در چگونگی کارآموزي هاي دوره

فشـرده کـارآموزي   هـاي  که برگزاري دوره انجام داد و به این نتیجه رسیدایالت تگزاس 

توانـد در  مـی  ابستان و متعاقب آن انجام دیدارهاي ماهانه با مسئوالن دوره هـا در فصل ت

ـ  بـه   تـأثیر کـارگیري فنـاوري در کـالس درس    ه بهبود نگرش و مهارت آنها در جهت ب

در همین رابطه، فقدان کارآموزي بـه عنـوان یکـی از عوامـل بـالقوه      . سزایی داشته باشد

در جهت بکـار گیـري رایانـه در     استادانفی سطح پایین اعتماد بنفس و نگرش من ایجاد

گلبهار و گاون). 1998، 4کوکس و همکاران(کالس درس ذکر شده است
5

نیز با ) 2008(

معلم مدرسه ابتـدایی در ترکیـه دریافتنـد کـه هرچنـد معلمـان از        326انجام تحقیقی بر 

                                                                                                                              
1. Owens et al
2. Herling
3. Shashanni
4. Cox et al
5. Gulbahar & Guven
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عدم دسترسی ند، اما بود برخوردارفناوري اطالعات الزم براي استفاده از  تمایلدانش و 

توسط  فناوري اطالعاتخدمت مانع کاربرد هاي آموزش ضمن به منابع و فقدان فرصت

  .است شدهآنها

در  یـن منـابع   از سوي دیگر مشکالت فنی موجود در زمینه دسترسی و اسـتفاده از ا 

و ) 2001(خانه و مدرسـه عامـل دیگـري اسـت کـه در الگـوي کنـزاك و کریستینسـن        

در جهـت   مدرسـان هاي عمـده فـراروي    عنوان یکی از چالش بهتحقیقات مختلف دیگر 

بـا تحقیـق بـر    )  2001(از یکسو کنزاك و کریستینسـن . تلفیق فناوري ذکر گردیده است

ایالت تگزاس آمریکا  نشان دادند توانمندي و اعتماد به نفـس   مدرساننفر از  517روي 

ها  میزان دسترسی و استفاده آن ها در کالس درس با در رابطه با بکارگیري رایانه استادان

از سوي دیگر، مواردي از قبیل قیمـت زیـاد و   . از رایانه در خانه همبستگی مستقیم دارد

اي و عـدم   هـاي رایانـه   هزینه زیاد دسترسـی بـه سـامانه    ،افزارها  پیچیدگی استفاده از نرم

ان دالیلـی  بـه عنـو  ،سازي این امکانات  پشتیبانی موسسه آموزشی از معلمان براي فراهم

 محـیط آموزشـی  اي در  هـاي رایانـه   افزارها و سامانه  کارگیري نرم براي عدم استقبال از به

؛ گرسسـارد و لویـد  1999یان و همکاران،(اند مورد استناد قرار گرفته
1

بـا ایـن   ). 1978، 

آشکارشـدن   سببوجود، برخی از تحقیقات نشان داده است افزایش دسترسی  به رایانه 

بـه نوبـه   شود که این امر  یانه میها در بین کاربران مبتدي و متخصص را تبرخی از تفاو

از  تعـداد زیـادي  توسط  فناوري اطالعاتتواند به عنوان مانعی براي بکارگیري  خود می

  ).1994شهشهانی،(عمل کند مدرسان

حاکی از آن بـود کـه بـین نگـرش مـدیران      ) 2010(نتایج تحقیق افشاري و همکاران

ـ  د فناورينسبت به کاربر ـ  ه هاي جدید و سطح ب در وظـایف مـدیریتی و    انکـارگیري آن

همچنین نگرش عاطفی مدیران نسبت به نگرش شـناختی و  . آموزشی ارتباط وجود دارد

  .رفتاري در سطح باالتري قرار دارد

زیدیان
2

یقات خود دریافتند که همبستگی مثبتـی بـین   قضمن تح) 2010(و همکاران

بـه  . رد آنها از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات وجـود دارد    و سطح کارب مدرساننگرش 

                                                                                                                              
1. Gressard & Lloyd
2 - Zaidiyeen
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افرادي که داراي نگرش منفی به رایانه هستند، مهارت کمتري در اسـتفاده  دیگر، عبارت 

از رایانه دارند و در نتیجه تمایل کمتري به پذیرش و سازگاري با فناوري از خود نشـان  

  .خواهند داد

گذار بر میزان تعامل اعضاي هئیت علمی رتأثیعوامل ) 1387( اسکروچی و همکاران

کارگیري آن در آمـوزش را بررسـی    دانشگاه علوم پزشکی ایران با فناوري اطالعات و به

این دانشگاه از  استادانگذار بر ارتقاء سطح استفاده تأثیرکرده و دریافتند سه عامل اصلی 

اي و حمایـت   ت رسـانه اینترنت، انگیزه آنان براي دریافت گرانت و پایـه علمـی، تبلیغـا   

ها به استفاده از رسانه مبتنـی بـر وب   آوردن دانشگاه  هاي فرهنگی دولت در جهت روي 

نیـز در  ) 1382(صـابریان و همکـاران   ،در همـین رابطـه  . باشـد  به جاي رسانه چاپی می

از اینترنت بیشتر براي افزایش کیفیت امـور   استادانتحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 

پسـت   و )درصد72/6(، کسب اطالعات تخصصی براي تدریس)درصد 74/2(پژوهشی

 نیـاز دهندگان در این تحقیق   پاسخدرصد 50.ندکنمی استفاده) درصد 59/7(الکترونیکی

  .گزارش دادندهاي آموزش اینترنت را به برگزاري کالس

، پیرامـون بررسـی دانـش   ) 1381(نتایج به دست آمده از تحقیـق بهـادرانی و یمـانی   

نگرش و عملکرد اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مـورد رایانـه و   

درصد از اعضاي هیأت علمی به نقش مهـم یـادگیري    3/97اینترنت حاکی از آن بود که 

دهنـدگان   تقریباً تمامی پاسخ. هاي دانشگاهی خود اعتقاد داشتند رایانه در ارتقاي فعالیت

دانستند و معتقد بودند آشـنایی   ي انجام تحقیق و پژوهش الزم میاستفاده از رایانه را برا

  .دانشجویان با رایانه در بهبود کیفیت آموزش نقش مؤثري دارد

 برنامـۀ درسـی  در تحقیق خود مهمترین موانع به کارگیري رایانه در ) 1385(فتاحیان

د نیـروي  مدارس ایران را وجود مشکالت مربوط به زبان انگلیسی، مسـائل فنـی، کمبـو   

دیده در زمینه استفاده از رایانه، عدم تکافوي زمان الزم براي کـار عملـی،    انسانی آموزش

مدارس، و ترس از کار با رایانه، نداشتن الگوي معتبـر   برنامۀ درسیعدم تلفیق رایانه در 

هاي  ریزي و نیز فقدان زیر ساخت هاي جامع آموزشی و برنامه مشی علمی و نداشتن خط

  .امور مالی گزارش داده استمناسب و 

ـین سـودمندي و       ) 1386(شیخ شعاعی و علومی در رساله ارشـد خـود رابطـه موجـود ب
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ـاي دانشگاههاي فنی سهولت درك شده در استفاده از فناوري را در میان کتابداران دانشکده  ه

هـر چـه   هـا نشـان داد؛   یافته. نفر مورد مطالعه قرار داد 160دولتی شهر تهران با حجم نمونه 

ـا فنـاوري را   تر کتابداران تصور قوي قدر  ي از مفید بودن فناوري در ذهن داشته باشند و کار ب

همچنـین  . آسان تر بدانند ، انگیزه بیشتري براي استفاده از فناوري اطالعات خواهنـد داشـت  

ـ  تأثیرنتایج این تحقیق نشان داد که سهولت درك شده از کار با فناوري،  ت به سزایی در تقوی

  .تصور ذهنی کتابداران از مفید بودن فناوري اطالعات دارد

) زن 220مـردو  220(نفـر  440طـی تحقیقـی بـا حجـم نمونـه      ) 1383(منتظر الظهور

مطالعـه قـرار داد؛ بـر اسـاس      موضوع اضطراب رایانه و رابطه آن بـا جنسـیت را مـورد   

اوت معناداري وجـود مردان نسبت به اضطراب رایانه تفهاي این تحقیق بین زنان ویافته

داشت؛ بدین معنی که زنان نسبت به مردان نسبت به کـامپیوتر بیشـتر دچـار نگرانـی و     

  ).9ص(شدند می اضطراب

شـان بـر رابطـه میـان     در تحقیقات) 1390و  1389(زمانی، عابدي، سلیمانی و امینی 

  .کردند یدتأکي و نگرش کاربران با میزان استفاده آنان از فناوري اطالعات مندعالقه

ـ  اسـتادان انجام شـده و پـی بـردن بـه نقـش نگـرش       هاي با توجه به پژوهش  ه در ب

گذار بـر  تأثیرکارگیري فناوري اطالعات، هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقش عوامل 

ـ  هاي نسبت به فناوري استاداننگرش  کـارگیري  ه اطالعات و ارتباطات و رابطه آن بـا ب

بـا توجـه بـه هـدف فـوق،      . باشدمی شهر اصفهان هايهدانشگاابزارهاي الکترونیکی در 

  :ت زیر مطرح شده استسؤاال

دولتـی اسـتان اصـفهان از ابزارهـاي الکترونیکـی       هايدانشگاهاستادانمیزان استفاده 

درچه سطحی است؟  

تفاوتی در میزان  استادان) نوع رشته جنسیت و(آیا بر اساس عوامل جمعیت شناختی

شود؟ مشاهده میالکترونیکی زارهايابها از استفاده آن

شـامل   هاي مختلـف ـ   در زمینهالکترونیکی ابزارهاينسبت به کاربرد  استاداننگرش 

ـ استفاده از پست الکترونیکی، صفحات وب، چندرسانه رایانـه  ابـزاري  کـارگیري  ه اي، ب

چـه صـورتی    بـه ایانه توسط دانشجویان در کالس درس ـ  ر به کارگیريبراي تدریس و 

ت؟اس
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در تفـاوتی   استادان) جنسیت، سن و نوع رشته(آیا بر اساس عوامل جمعیت شناختی

شود؟ مشاهده میالکترونیکی ها نسبت به کاربرد ابزارهاي نگرش کلی آن

در آمـوزش و  الکترونیکـی  ابزارهـاي نسبت بـه کـاربرد    استادانآیا بین نگرش کلی 

اري وجود دارد؟ د معنی آنها از این فناوري رابطهمیزان استفاده

    روش

آمـاري ایـن    ۀجامعـ  .اسـت همبسـتگی   توصـیفی ـ  هاي پژوهش حاضر از نوع پژوهش

پژوهش در ابتدا شامل کلیه اعضاي هیئت علمی سه دانشگاه دولتـی در اسـتان اصـفهان    

رشـته   23دانشـکده و   13در  اصفهان، علـوم پزشـکی و صـنعتی ـ     هايدانشگاهشامل _

عامـل سـن بـر     تـأثیر پیش از شروع تحقیق براي مالحظـه   .بودا هوابسته به این دانشگاه

نیـز   هـا در این رشته) یا حق التدریس( دانشجویان مقطع دکتراي بورسیه ،استاداننگرش 

بـه  _س کمتـر نسـبت بـه گـروه اول بودنـد     تر و با سابقه تدریکه اغلب در سنین جوان

وجه به جامعه آمـاري جدیـد   در پژوهش با ت گیرينمونهجامعه موردنظر اضافه شدند و 

 30پرسشنامه بین و توزیع مقدماتیمطالعهطریقازابتدابراي انتخاب نمونه،. انجام شد

محاسـبه هـا دانشگاهازکیهردرجامعهواریانسها علمی دانشگاه هیئتنفر از اعضاي 

ــد ــپس،. ش ــاس ــتفادهب ــدولازاس ــینج ــمتعی ــهحج ــتنمون ــت, بارتلل وکورتل

نزیگیه
1

درنمونـه حجـم _استشدههیته)1977(کوجرانفرمولاساسبرکه_)2001(

ایـن  . شـد نمونه توزیـع   اعضاءبیندرتحقیق  ابزاروشدمشخصهاهدانشگاازکیهر

  : به شرح زیر بود ضمیمه سؤالعالوه یک  ابزار متشکل از دو بخش مختلف به

ارتبـاط بـا متغیرهـاي     هایی درسـؤال در این قسـمت،  : شناختی جمعیت هايویژگی) الف

 اسـتادان ها در هـر دانشـگاه در بـین     پرسشنامه. دموگرافیک نظیر جنس، نوع رشته و سن بود

شامل فنـی و مهندسـی،    دسته 5در ) رشته 23دانشکده و  13مجموعاً ( هاي مختلف دانشکده

 ادبیـات و علـوم  هـاي مـدیریت، علـوم تربیتـی، اقتصـاد،      دانشـکده ( علوم انسانیعلوم پایه، 

هـاي مامـائی،    دانشکده(و پیراپزشکی) هاي پزشکی و دندانپزشکی دانشکده( ، پزشکی)انسانی

  )1جدول . (بندي شدند  گروه) پرستاري، داروسازي و بهداشت محیط

                                                                                                                              
1. Bartlett, Kotrlik, & Higgins
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  کنندگان تحقیق شناختی شرکت جمعیت هايویژگیتوصیف  )1(جدول

  درصد  فراوانی  )سال(سن   درصد  فراوانی  جنسیت

  35.6  47  30-25  31.1  41  زن

  20.5  27  40-30  68.9  91  مرد

  27.3  36  50-40  درصد  فراوانی  نوع رشته

  16.7  22  سال به باال 50  28.0  37  فنی و مهندسی

  درصد  فراوانی  دانشگاه  14.4  19  علوم پایه

  24.2  32  اصفهان  22.7  30  علوم انسانی

  37.9  50  صنعتی  11.4  15  پزشکی

  37.9  50  علوم پزشکی  23.5  31  پیراپزشکی

  100  132  جمع  100  132  جمع

ــ  ) ب ــان در جهــت ب ــزار اســتاندارد ســنجش نگــرش معلم ــاوري ه اب ــارگیري فن ک

نسخه اولیه این ابـزار پرسشـنامه بـر اثـر تحقیقـات کنـزاك و       : (TAT v2.01)اطالعات

با پشتیبانی مالی دانشگاه تگزاس تهیـه و    1997تا 1995هاي کریستینسن در خالل سال

ایـن پرسشـنامه تـاکنون در تحقیقـات     ). الف1998،کنزاك و کریستینسن(هنجاریابی شد

ــ   ــان ب ــرش معلم ــنجش نگ ــراي س ــی ب ــت   ه مختلف ــده اس ــه ش ــار گرفت ــزاك و (ک کن

ــف وب؛1997،کریستینســن ــزاك و کریستینســنال ــف وب؛ کریســتوفل و  1998،کن ال

  ). 1998,همکاران

ي  سـنجش نگـرش   مشـابه یکـدیگر بـرا   هـاي بخش با گویه 5این ابزار متشکل از  

در کـالس درس ـ شـامل    الکترونیکی ابزارهايمعلمان درباره موارد مختلف بکارگیري 

يبـرا  انـه یرابـه کـارگیري  ،ياچندرسـانه وب،صـفحات ،یکیالکترونپستاستفاده از 

هـربخش  . باشـد  در کالس درس ـ مـی   انیدانشجوتوسطانهیرابه کارگیريو   تدریس

ر گویـه دیـدگاه آزمـودنی را دربـاره جنبـه متفـاوتی از       گویه است که هـ  10متشکل از 

دهد و میانگین می درجه مورد سنجش قرار7موضوع  بر روي یک  طیف افتراق معنایی 

ها در رابطه با   هاي موجود در هر بخش  بیانگر نحوه نگرش آن معلمان به آیتمهاي  پاسخ

زاك و کنـــ. یکـــی از مـــوارد کـــاربري فنـــاوري آموزشـــی در کـــالس درس اســـت

 محاسـبه .93باالتر از این موارد را تمام ضرایب آلفاي کرونباخ براي ) 1998(کریستینسن

 در پژوهش حاضر نیز محققـان ضـرایب   .استکردند که بیانگر میزان باالي پایایی ابزار 
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عالوه بـر آن ضـریب کرونبـاخ    .محاسبه نمودند. 8باالتر ازاین موارد تمام براي پایایی را 

  محاسبه شد/ 95برابر با  )  ها شامل همه گویه( کل مقیاس نگرش براي پایایی 

 پایـانی  در قسـمت  :براي میزان به کارگیري فنـاوري  ساختهمحققباز پاسخ  سؤال)ج

از فناوري اطالعات بـر اسـاس    استادانمیزان  استفاده  سؤالپرسشنامه با استفاده از یک 

اي  درجـه  8بر روي یک طیـف لیکـرت   ها از رایانه در طول هفته  مدت زمان استفاده آن

به دلیل . مورد سنجش قرار گرفت) ساعت و بیشتر 30= 8( و ) نیم ساعت و کمتر = 1(

.شدگویه بودن این قسمت ضریب آلفاي کرنباخ براي محاسبه پایایی آن محاسبه ن  تک

 اسـتفاده از دو سطح آمار توصیفی و آمار اسـتنباطی و بـا  ها در تجزیه و تحلیل داده 

در سـطح آمـار توصـیفی از فراوانـی،     . صـورت گرفـت  15نسخه  SPSSآماري  افزار نرم

درصد، میانگین، انحـراف و خطـاي معیـار و تشـکیل جـداول تـوافقی بـین متغیرهـاي         

بـراي مقایسـه    Anovaو T-testهايآزمونشناختی و در سطح آمار استنباطی از  جمعیت

کیل ماتریس همبستگی براي بررسی وجود و تش( هاي مستقل ها در گروه میانگین پاسخ

همچنین از آماره لوین براي بررسـی همسـانی   . شداستفاده ) دار بین متغیرها روابط معنی

  ها استفاده شد     براي مقایسه زوجی بین گروه LSDها و از آزمون واریانس در بین گروه

  ها یافته

ابزارهــاي ن اصــفهان از دولتــی اســتا هــايدانشــگاهاســتادانمیــزان اســتفاده : 1ؤال ســ

چه سطحی است؟  درالکترونیکی 

شـده از مقـدار    مشـاهده  tشود، با توجه به این که میمشاهده  )2(چنان که در جدول 

پذیرفته شده و میـزان   µ≤4آزمون فرض. استدرصد کوچکتر  5بحرانی در سطح خطاي 

  . استتوسط کمتر از سطح م ابزارهاي الکترونیکیاز رایانه و  استاداناستفاده 

  3.5از ابزارهاي الکترونیکی با میانگین فرضی استادانمقایسه میانگین نمره میزان استفاده )2(جدول

tخطاي معیارانحراف معیارمیانگین

از  ابزارهاي  استادانمیزان استفاده 

  الکترونیکی
82/392/157/114/1 -
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تفـاوتی   استادان) رشته جنسیت و نوع(آیا بر اساس عوامل جمعیت شناختی: 2سؤال

شود؟ مشاهده می ابزارهاي الکترونیکیها از  در میزان استفاده آن

) 3جـدول  ( مسـتقل tدر این قسـمت نتـایج آزمـون   : جنسیتتفاوت بر اساس ) الف

 ابزارهـاي الکترونیکـی  بـه کـارگیري  زن و مرد از لحاظ سـطح   هايگروهنشان داد بین 

درکـالس درس   ابزارهـاي الکترونیکـی  تفاده ازاختالف وجود دارد و زنـان از نظـر اسـ   

  t(130)=-2.28, p=.024. تري قرار دارند طور متوسط در سطح پایین به

  ابزارهاي الکترونیکی براساس جنس به کارگیريمقایسه میانگین نمره سطح )3(جدول

  داريسطح معنی  t  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه

  /024  -28/2  130  2.04  3.36  41  زن

  85/1  4.18  91  مرد

آزمـون آنـالیز واریـانس     به کارگیريدر این قسمت : بر اساس نوع رشته تفاوت) ب

  . دار نیست معنی   P≥/05کلی مشاهده شده در سطح  Fنشان داد ) Anova(یکراهه 

هـاي   در زمینـه الکترونیکـی   ابزارهـاي نسـبت بـه کـاربرد     اسـتادان نگـرش  : 3سؤال 

 بـه کـارگیري  اي، ل استفاده از پست الکترونیکی، صفحات وب، چندرسانهشام _مختلف

 _رایانه توسط دانشـجویان در کـالس درس    به کارگیريرایانه براي تدریس  و  ابزاري

چه صورتی  است؟ به

ـ استادان در رابطه با موارد مختلف در این قسمت براي سنجش نگرش  کـارگیري  ه ب

 اسـتادان اي و مقایسه میانگین نمـره   نمونه تک t-testفناوري در کالس درس، از آزمون 

براسـاس  ). 4جـدول  (اسـتفاده شـد   3.5در هر بخش از پرسشنامه  بـا میـانگین فرضـی    

درصـد   5مشاهده شده از مقـدار بحرانـی جـدول در سـطح خطـاي       tهاي جدول،  یافته

د مختلف درباره موار استادانرد شده و نگرش  µ≤4آزمونفرض بنابراین،است؛ بزرگتر

  .استکارگیري فناوري اطالعات در کالس درس بیش از سطح متوسط مثبت ه ب
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ابزارهاي نسبت به موارد مختلف کاربري  استادانمقایسه میانگین نمره  نگرش  )4(جدول 

  5/3با میانگین فرضی الکترونیکی 

  میانگین  :نسبت به استاداننگرش 

انحراف 

  معیار

t  خطاي معیار

  20/12  /106  29/1  79/4  پست الکترونیکیاستفاده از 

  22/13  /104  27/1  88/4  استفاده از صفحات وب بر روي شبکه اینترنت

  48/16  /097  19/1  11/5  ايچند رسانههاي استفاده از ابزار

  32/14  /091  12/1  81/4  رایانه در کالس درس براي  تدریس به کارگیري

رایانه در کالس درس توسط  به کارگیري

  نشجویاندا

66/4  13/1  092/  57/12  

ن در ادامـه کـار  تنهـا    ت بعدي، محققاسؤاالها در پاسخ به  براي سادگی ارائه تحلیل

  . دهند را مورد نظر و بررسی  قرار می استاداننمره حاصل از نگرش کلی 

 اسـتادان ) جنسیت، سن و نوع رشـته (آیا بر اساس عوامل جمعیت شناختی: 4سؤال

شود؟ مشاهده میالکترونیکی ابزارهايها نسبت به کاربرد کلی آن تفاوتی در نگرش

) 5جـدول  (مستقلtدر این قسمت نتایج آزمون: دسته بندي بر اساس جنسیت) الف

ابزارهـاي  کلـی نسـبت بـه کـاربرد     زن و مرد از لحـاظ نگـرش    هايگروهنشان داد بین 

نسـبت بـه اسـتفاده از   زنـان  مثبـت اختالف وجود دارد و  میانگین نگرش الکترونیکی 

  . مردان است باالتر ازدرکالس درس  ابزارهاي الکترونیکی

کاربرد ابزارهاي الکترونیکی در کالس درس  برحسب نسبت به استادانمقایسه نگرش ) 5(جدول

  جنس

  میانگین  تعداد  گروه

انحراف 

  معیار

درجه 

  آزادي

t  

سطح 

  داريمعنی

  /001  67/3  130  /81  27/5  41  زن

  02/1  65/4  91  مرد

  

در این قسمت از آزمون آنـالیز واریـانس   : دانشگاهی بر اساس نوع رشته تفاوت) ب

 Fها، براساس یافته. هاي مستقل استفاده شد راي مقایسه میانگین گروهب) anova(یکراهه 
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رفتـه، نگـرش کلـی     دار نیسـت و روي هـم   معنـی   P≥/05کلی مشاهده شده در سطح 

هـاي مختلـف بـا یکـدیگر      در بـین رشـته  ابزارهاي الکترونیکی ردنسبت به کارب استادان

  . داري ندارد تفاوت معنی

معکـوس   ۀیک رابطـ  دهدمی نشان 8گونه که جدول همان: بر اساس سن تفاوت) ج

ابزارهـاي  نسـبت بـه کـاربرد     اسـتادان بـین نگـرش    P≥/01دار در سطح خطاي   معنی

  ).R2= p-value= .001,-. 276(شودمیها مشاهده  و سن آن  الکترونیکی

در آمـوزش و  الکترونیکی  ابزارهاي نسبت به کاربرد استادانآیا بین نگرش : 5سؤال

  داري وجود دارد؟ معنی آنها از این فناوري رابطهمیزان استفاده

جنسـیت و نـوع   (ها بر اساس متغیرهـاي مـوردنظر   براي بررسی این مسئله، ابتدا داده

محاسـبه  6ند و در هر مورد ضرایب همبستگی مطابق بـا جـدول   بندي شد تقسیم) رشته

  . گردید

نسبت به ابزارهاي الکترونیکی در  استادانو نگرش همبستگی بین میزان استفاده ضریب)6(جدول

  دولتی شهراصفهان هايدانشگاه

  نوع رشته  جنسیت  

  پیراپزشکی  پزشکی  علوم انسانی  علوم پایه  فنی  مرد  زن  

R2
  

p-value  

372/  

018/  

031/  

77/  

007/-  

966/  

186/  

446/  

464/  

01/  

066/-  

815/  

044/  

819/  

رابطـه     P≥/05شـود کـه در سـطح خطـاي       هاي جدول مشخص می براساس یافته

 اسـتادان و نگـرش   ابزارهـاي الکترونیکـی  بـه کـارگیري  دار و مستقیمی بین میزان  معنی

دانشگاه  استادانزن،  استادانايهگروهدر کاربري این فناوري در کالس درس  نسبت به

هاي علوم انسانی وجود دارد با این حال مقدار ضـریب   متعلق به رشته استاداناصفهان و 

R2≥/5(همبستگی در همه این موارد میزان زیادي نیست 
 .(  

    گیري نتیجه

دولتی  اسـتان   هايدانشگاهاستاداندهد درحالی که نگرش  نتایج تحقیق حاضر نشان می

هـاي درس بـیش از میـزان     در کـالس  ابزارهاي الکترونیکیهان نسبت به بکارگیري اصف
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باشد، میزان استفاده آنها از این فناوري آموزشی کمتر از میزان  متوسط می, متوسط است

کـه   تـوان گفـت  مـی  )2001(شده توسـط کنـزاك و کریستینسـن    با استناد به الگوي ارائه

 اسـتادان در بـین  الکترونیکی ابزارهاي میزان استفاده از  بودن احتماالً یکی از دالیل پایین

 ،ها براي پذیرش فناوري نهفته باشد که در عدم تمایل و خواست و انگیزه آن بیشتر از آن

باید در دو عامل دیگر یعنی نداشتن دسترسی مناسب به ابزارهـاي فنـاوري و همچنـین    

در ایـن حـال الزم   . بزارها یافت شـود این ا به کارگیريها در زمینه  بودن مهارت آن پایین

 مؤلفـه است تا با انجام پژوهشی مناسب و با لحاظ کردن متغیرهاي مناسب نشانگر سـه  

میـزان   مؤلفه،نگرش نسبت به فناوري مؤلفهیعنی  _)2001(الگوي کنزاك و کریستینسن

عنوان   به _ابزارهامیزان دسترسی به این  مؤلفهو الکترونیکی ابزارهاي توانمندي درکار با 

ضرایب و میزان واریانسی را کـه هریـک از   ،بین در یک معادله رگرسیونمتغیرهاي پیش

تخمـین  _یعنـی میـزان اسـتفاده از فنـاوري      _این متغیرها در تخمین مقدار متغیر مالك

نقش هریک از آنهـا را در تعیـین ایـن میـزان بـه نحـو دقیقتـري         و زنند تعیین نمودهمی

  .   برآورد نمود

عامل جنس، سن و نـوع رشـته تحصـیلی در میـزان و     ها نشان داد که  مچنین یافتهه 

هـاي  این نتایج در راستاي پژوهش. است مؤثرالکترونیکی  چگونگی استفاده از ابزارهاي

؛ 1390شاوران، (پرداخته شدآنهاانجام شده توسط سایر محققانی است که در پیشینه بد

پدیدآمـدن  قطعـی  هرچند تعیین دالیل .)1381اران،؛ صابریان و همک1383منتظرالظهور،

 -دیگري نظیـر تحقیقـات طـولی و علـی     هايپژوهشهاي ذکرشده نیازمند انجام  تفاوت

درازمدت است، شاید بتوان گفت علت احتمالی بروز ایـن   فراینددر طی یک اي مقایسه

، ماهیـت  ) 1390شـاوران،  (مرتبط با مسائل فرهنگـی  نتایج بیش از هرچیز ممکن است

تحصیلی و همچنین عدم وجود استانداردهایی براي تلفیق فنـاوري در برنامـه   هاي رشته

  ). 2010زمانی،(باشدها درسی دانشگاه

عنوان یک دانشگاه جامع و پیشرو  ن، با درنظرگرفتن دانشگاه اصفهان بهمحققابه نظر 

 ایـران  هـاي دانشـگاه تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سطح کـل  تحوالت آموزش عالی و 

خـوبی از مزایـاي کـاربرد فنـاوري      ایـران بـه   هايدانشگاهاستادان، هرچند توان گفت می

از سـطح   اسـتادان بـاال بـودن میـانگین نگـرش     (اطالعات در آموزش خود آگاه هسـتند 
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، )1381(نتایج پژوهش حاضر در توافـق بـا نتـایج تحقیـق بهـادرانی و یمـانی      ). متوسط

، 2010، 2011(زمـانی  ) 1386(شـیخ شـعاعی و علـومی    و) 1382(صابریان و همکاران

ها نسبت به امکان تسلط عملی و کاربرد گسترده فنـاوري اطالعـات و    آن. است) 2012

کشـور   هـاي دانشـگاه ارتباطات باتوجه به تجهیزات و ساختار سازمانی و آموزشی فعلی 

عبـدالهی،  (سـط  دچار تردید و دودلی هستند که نتایج در راستاي پژوهش انجام شده تو

زمـانی،  هـاي  و همچنـین یافتـه  ) الـف و ب  1389زمانی، ابـراهیم زاده، زارع و زنـدي،   

بـه    اسـتادان ویژه آن که با افزایش نیـاز   به. است) 1389،1390(عابدي، سلیمانی و امینی 

ها با مشکالت و موانعی اعم از وجـود مشـکالت    استفاده از فناوري در کالس درس آن

اي و کـار   هاي رایانـه  فهم پیام( ، زبانی)ه ابزارها و امکانات فناورانه الزمدسترسی ب( فنی 

رایانـه در زمـان محـدود     به کارگیري( و زمانی) برنامۀ درسیافزارهاي متناسب با  با نرم

شوند کـه  ایـن امـر موجـب افـزایش تردیـد و ایجـاد بـدبینی          مواجه می) کالس درس

  . شودمیبهینه از فناوري  به کارگیرين نسبت به امکا استادانتدریجی در نگرش 

هاي پدیدآمدن چنین وضعیتی در نظام آموزش عالی ایران نیازمنـد انجـام    یافتن علت

اي و انجـام   مقایسـه  هـاي تحقیـق علـی    اي با استفاده از شیوه تحقیقات مفصل و جداگانه

دبیات تحقیـق  اما در این جا، با استناد به دالیل مختلف ذکرشده در ا. ی استهایپژوهش

، در مـورد موانـع   )1390(، زمـانی و همکـاران   )1385(و ارجاع به نتایج تحقیق فتاحیان

توان به مـوارد زیـر   می آموزشی ایران مؤسساتتلفیق فناوري اطالعات در برنامه درسی 

  :اشاره کرد

ریزي جامع آموزشـی   و برنامه مشی نداشتن الگوي معتبر علمی و فقدان آرمان و خط

: ها فناوري در دانشگاه به کارگیرينه اعتالي سطح در زمی

آموزشـی بـراي گسـترش     مؤسسـات هـا و   هاي مناسب در دانشـگاه  نبود زیرساخت

ــاوري ــد  فن ــاي آموزشــی جدی ــاره : ه ــایج حاصــل از پ ــا نت ــق ب ــات  درتواف اي از مطالع

  ،  )1978گرسسارد و لوید، ؛1999؛ یان و همکاران،2001کنزاك و کریستینسن،(ذکرشده

فزارهـا و موضـوعات مطـرح و جدیـد روز در زمینـه       ا بـا نـرم   اسـتادان عدم آشنایی 

افزارهـاي جدیـد و پیشـرفته     طور مداوم شاهد ارائه نرم باوجود آن که امروزه به: فناوري

هاي مختلف هستیم، اما نتـایج    براي رفع احتیاجات خاص آموزشی و پژوهشی در رشته
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 اسـتادان دهـد کـه اغلـب    مـی  نشان) 1382(مکارانتحقیقاتی مانند پژوهش صابریان و ه

 هـاي مهـارت افزارهـا هنـوز حتـی از     کشور ما به رغم احتیاج مبرم به یادگیري این نـرم 

  .ها برخوردار نیستند اي براي استفاده از آن پایه

ایـران در   هـاي دانشـگاه اسـتادان عدم وجود جو همکاري و تبادل تجربیات در بـین  

غلبـه بـر   ) 2002(طبـق نظـر ارل  : مرتبط بـا کـار بـرد فنـاوري    زمینه مسائل و مشکالت 

مستلزم استفاده طوالنی مـدت  فناوري،  به کارگیريدر زمینه  استادانهاي نگرشی  چالش

براي غلبه بر این موانع نیازمنـد مشـاهده    استادانو  استها  ومداوم از فناوري توسط آن

ل تجربیات وزش و همکاري و تبادفناوري در پیشبرد کار آم به کارگیريمستقیم مزایاي 

رسد فرهنگ تبادل نظر و همکاري گروهـی در زمینـه   می به نظر. خود با یکدیگر هستند

در کشور ایران هنوز به خوبی مرسوم نشده است استادانآموزش در بین 

سـازي و   در رابطـه بـا پیـاده    اسـتادان به حقـوق و امـور مـالی     مؤسساتعدم توجه 

  :گسترش فناوري

پیشـنهادهاي زیـر را بـه ترتیـب بـراي غلبـه بـر هریـک از         پژوهش حاضر محققان

  دهند الذکر، ارائه میمشکالت احتمالی فوق

الگوي معتبـر علمـی    فقدانۀزمینرفع مشکالت موجود در حل راه به عقیده محققان 

 هـاي دانشـگاه استادانالزم براي ارتقاء سطح کاربرد فناوري توسط  مشی و آرمان و خط

رویکردهـاي برنامـه درسـی و    در بـازنگري اساسـی   بـراي اهتمام جدي مسئوالن ،ایران

مثبـت  نگـرش   تا از این طریق ضـمن حفـظ  است ها برنامه راهبردي درازمدت  دانشگاه

بـه  هـا در زمینـه    نفس و انگیزه شخصی آن اعتماد به ،نسبت به استفاده از فناوري استادان

در ایـن مسـیر در   . ارتقـاء بیابـد  نیز آموزشی  فناوري در جهت نیل به اهداف  کارگیري

وهله اول باید با نشر بروشورهاي اطالعاتی و برگزاري سمینارها و جلسـات تـوجیهی،   

هاي استفاده از فناوري و و مـوارد مختلـف کـاربرد آن     با مزیت استاداندرجهت آشنایی 

ازاتی در جهـت  تالش گردیده و همزمان با آن با ارائه تسهیالت تشویقی و اعطـاي امتیـ  

تقویـت نمـوده، لـوازم آمـادگی      استاداناي انگیزه  بکارگیري فناوري را در  ارتقاء حرفه

و جو رسمی حاکم بر موسسه آموزشی در زمینه پـذیرش و پیـاده سـازي      استادانذهنی 

ساختن امکانـات مناسـب بـراي     در مرحله بعدي نیز همگام با فراهم. شود فناوري فراهم 
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فناوري باید معرفت و دانـش جدیـد دربـاره کـار بـا ابزارهـاي فنـاوري         برداري از بهره

هـاي   ها از طریـق برگـزاري کارگـاه    ارائه گردیده و سطح مهارت آن استاداناطالعات به 

.هاي کارآموزي افزایش یابد افزارها و دوره آموزشی آشنایی با نرم

 شـکل فقـدان  م اندیشـی بـراي رفـع    در راسـتاي چـاره  محققین بر ایـن باورنـد کـه   

ها از جمله  هاي آموزشی جدید در دانشگاه براي گسترش فناوريهاي مناسب زیرساخت

مسئولین قرار گیرد توجه به ایجـاد پهنـاي بانـد الزم     جديمسائلی که باید مورد اهتمام 

افزارهـاي   افزار و نرم سازي سخت براي انجام تعامالت برخط در محیط اینترنت و فراهم

اي متناسب با رفـع احتیاجـات خـاص هریـک از      محصوالت چندرسانه الزم براي تولید

این درحـالی اسـت کـه    . است) فنی و مهندسیهاي ویژه در رشته به( هاي آموزشی رشته

طالعـات سـرعت   طبق آمارهاي منتشرشده ازسوي مراکز معتبر جهانی در زمینه فناوري ا

از سطح استاندارد جهانی در ایـن  پهناي باند ارتباطی در کشور ایران اتصال به اینترنت و 

ها  تر بوده و از سوي دیگر هنوز هیچ سیاست و راهکار منسجمی در دانشگاه زمینه پایین

افزارهـاي   هاي درس به فناوري و تهیه نرم آموزشی براي مجهزسازي کالس هايگروهو 

  . ها اندیشیده نشده است قیمت الزم در برخی رشتهگران

ـاي آمـوزش ضـمن     ید از طرق مختلفـی ماننـد برگـزاري کارگـاه    ها با مسئوالن دانشگاه ه

ـا   ا با نرم استاداندر زمینه رفع مشکالت مرتبط با عدم آشنایی ) و آموزش مداوم(خدمت فزاره

ـارگیري   حـال  بـه   ایـن در. و  موضوعات مطرح و جدید روز در زمینه فناوري اقدام کنند ک

فناوري راجرز و الگوي پـذیرش مبتنـی بـر    مانند الگوي پذیرش ( الگوهاي آموزشی مختلف

هـاي   کند تا با ارزشـیابی آموختـه   کمک می برنامۀ درسیاندرکاران  به محققان و دست) عالقه

ـا   و سطح به کارگیري فناوري توسط آنان به رفع نقائص موجود در برنامه استادانمعلمان و  ه

  هاي آموزشی ضمن خدمت مربوط به فناوري بپردازند  و دوره

آموزشـی   هـاي گـروه بحـث و گفتگـو در    هـاي گـروه تواند با تشکیل  ن مسئله میای

هـاي اینترنتـی و یـا     بـه شـرکت و عضـویت در انجمـن     استادانها و یا تشویق   دانشگاه

.  شودهایی براي تبادل تجربیات خود با یکدیگر برطرف  وبالگ

ـ هـا و ا  ریزي منسجم در دانشـگاه  تواند با یک برنامه این مشکل می راهکارهـایی   ۀرائ

.شوددر این زمینه برطرف  استادانازجمله اعطاي پاداش الزم به خالقیت و ابتکارات 
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