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چکیده
این مطالعه با هدف مطالعه میزان استقرار فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه و میزان به کارگیری آن
در فرآیندهای آموزشی در مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز انجام شد.در این مطالعه توصیفی – پیمایشی  281نفر از
معلمان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی  2931 - 2937با روش نمونه گیری

تصادفی طبقه ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند .از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی (  ) 0 /8آن مورد تایید
قرار گرفت ،برای جمع آوری داده ها استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو به کمک آمار توصیفی
و آزمون  Tتک نمونه ای نشان داد که  :در مدارس دوره دوم متوسطه میزان استقرار عوامل فنی فنآوری اطالعات و ارتباطات
در حد متوسط و این میزان در عوامل مدیریتی و انسانی در حد پایین تر از متوسط و میزان به کارگیری آن در فرآیندهای
آموزشی در مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز در حد متوسط است.
واژههای کلیدی :فنآوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش مجازی ،عوامل انسانی ،عوامل فنی ،عوامل مدیریتی
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- 9مقدمه
ورود تکنولوژی به عرصه اطالعات و پدید آمدن تکنولوژی اطالعات تمام ابعاد زندگی بشری را متحول کرد و روند انجاام اماور
کلی با گذشته های نه چندان دور ازنظر کمی و کیفی تغییر کرده است که در نتیجه این تغییر و تحوالت ،دانشگاه ها و مراکاز
آموزشی با پدیده ی جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی (فناوری آموزشی ) روبرو شده اند که این پدیده آموزش را از حالات
سنتی خارج ساخته و جریان خاصی به آن بخشیده است.با پیدایش کامپیوتر و به دنبال آن شبکه های کامپیوتری و وب جهانی
در دهه های آخر قرن بیستم نوع دیگری از آموزش و مکان های آموزشی را فرا روی فراگیران قرار داده است (اسالمی) 2939 ،
این نوع آموزش شالوده ای از کاربرد تکنولوژی،ارتباطات،مفااهیم روان شاناختی ،حرفاه ای و آکادمیاک براسااس معیاار هاا و
استاندارد های معمول است که بنا به اهداف،نیازها و واقعیت های موجود جوامع شکل خاصی باه خاود مای گیرد .آماوزش باه
کمک فناوری های نوین در مدت زمان کوتاهی که از زمان پیدایش آن می گذرد توانسته شیوه های آموزش را دگرگون نمایاد
(جاللی و عباسی.) 2939 ،
در کشور ایران و با بررسی اسناد مربوط به وضعیت یاد گیری الکترو نیکی به نظر می رسد که ایاران بار مبناای وجاود زیار
ساخت نرم افزاری و سخت افزاری ،امکان دسترسی به شبکه ،ضریب نفوذ اینتر نت و عوامل زیر بنایی در توسعه شبکه یادگیری
که مورد سنجش قرار گرفته است در مرحله ابتدائی قرار دارد .اما در الیه دست انادر کااران نسابت معلماان و متولیاان امار
یادگیری مجازی به دانش نرم افزارهای پایه و نرم افزارهای آموزشی در مرحله پیشرفت قرار دارد و این در حالی است که میزان
بهره برداری معلمان از ا ین دانش و میزان تاثیر آنان در توسعه یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به واسطه مسائل
فرهنگی،مسائل زیر ساختی و نبود قوانین مدون در سطح ابتدائی به سر می برد (کیهان زاده.) 2931 ،
با در نظر گرفتن موارد فوق و اهمیت آنها و تحقیقاتی که تا کنون در خصوص استفاده از فناوری اطالعات انجاام گرفتاه بسایار
محدود است و از سویی دیگر در جمعیّت حاضر که تحقیق بر روی آنها انجام می گیرد تا زمان انجام این تحقیق چنین سؤاالتی
و پرسشنامه ای مورد بررسی قرار نگرفته است ،لذا با توجه به گستردگی کشور ما که به تعداد کل جمعیت برخی از کشورهای
جهان دانش آموز و جمعیت جوان دا رد از یکسو ،پتانسیل های آموزش مبتنی بر فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در پاساه باه
چالش های فعلی و آتی از سوی دیگر و مهمتر از هماه سااعت و تناوع بااالی آموزشاها در مادارس و نیاز امکاان اساتفاده از
آموزشهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای بخش بزرگی از آموزشها در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش
ناحیه یک تبریز پژوهشگر برآن شد تا به منظور روشن نمودن نارساییهای احتمالی مرتبط با آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات
و ارتباطات مطالعه ای را تحت عنوان مطالعه میزان استقرار فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه و میازان
به کارگیری آن در فرآ یندهای آموزشی در آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز به دنبال پاسه به این سوال اسات کاه وضاعیت
استقرار فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه و میزان به کارگیری آن در فرآیندهای آموزشی در آموزش و
پرورش ناحیه ی ک تبریز چگونه است ؟ در ادامه مقاله در بخش دوم ادبیات نظری سپس پیشینه تحقیق ارایه خواهاد شاد .در
بخش سوم روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد .بخش چهارم تحقیاق نیاز شاامل بارآورد مادل اسات و در آخار نتیجاه و
پیشنهادهای تحقیق ارائه می شود.
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- 4مبانی نظری و پیشینه تحقیق
•

فناوری اطالعات

فنّاوری اطالعات عامل اساسی کاهش دهنده فاصله و زمان در تمامی کارکردهاست ،تاحدی که در بسیاری از قلمروها این
کاهش موجب تولید و عرضه خدمات جدید میشود ( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  .) 1001 ،2فناوری اطالعات و
ارتباطات در زمان خیلی کوتاهی ،یکی از پایه های اساسی جوامع مدرن شده(پاترو  ) 1001 ،1و مجموعهای از فعالیتها ،افراد
فناوری که برای گردآوری اطالعات مربوط و ذخیره ی آنها تا زمان مورد نیاز ،پردازش آنها برای فراهم آوردن پاسه به سؤاالت
خاص و انتقال اطالعات به کسانی که براساس آنها عمل میکنند ،فراهم آمده است(احمد شیه  .) 1001 ،9این فناوری مردم را در
دسترسی ،پردازش ،ذخیره ،بازیابی و انتشار اطالعات به صورت کارآمدتر قادر ساخته و به کشورهای درحال توسعه کمک میکند
که به نحو مؤثّری در اقتصاد جهانی دانش -محور با هم به رقابت بپردازند(سکرتاریا  .) 1002 ،1و میتوان آن را همة اشکال
تکنولوژی ساخت ،ذخیرهسازی ،تبادل و به کارگیری اطالعات در اشکال گوناگون و سایر اشکالی که هنوز به وجود نیامده،
تعریف نمود(اسکارآموزی  .) 1001 ،2فناوری اطالعات را میتوان مجموعهای از ابزارها و روشهای تکنولوژیک برا ی دسترسی به
سیستمهای اطالعاتی و تشکیل جامعهای اطالعاتی دانست .این فناوری اثربخشی و کارایی در انجام وظایف و افزایش در مقادیر
دادههای اطالعاتی که میتواند پردازش ،توزیع و ذخیره شود را موجب شده است .تعریف ارائه شده توسط سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی به سهولت قابل استفاده است؛ چراکه این تعریف بین جنبه های خدمات و تولیدات در تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات تفاوتهای مفیدی قائل میشود .در سال 2338کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبول کردهاند که
قسمتهای مختلف تکنولوژی اطالعات را به عنوان ترکیبی از صنایع تولیدی و خدماتی که دادهها و اطالعات را به صورت
الکترونیکی ضبط ،انتقال و نمایش میداد ،مشخص نمایند .نکتة قابل توجه این تعریف کلی این است که استانداردهای بین
المللی سنتی طبقهبندی صنایع را نادیده میگیرد؛ لذا دوگانگی بین تولیدات و خدمات ،فعالیت های تولید و توزیع خدمات
تکنولوژی اطالعات میتواند در همه جای اقتصاد دیده شود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  .) 1001 ،این تعریف زمینه را
برای درك فناوری اطالعات و کاربرد آن در کاهش مشکالت شهری موجود در بخشهای مختلف هموار میسازد (ویتانن ،1
 .) 1009صرف نظر از تعاریف متعددی که از فناوری اطالعات شده ،دسترسی سریع به اطالعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن
فواصل جغرافیایی و محدودیتهای زمانی محوریترین دستاورد فناوری است.
در سالهای اخیر به کارگیری فناوری اطالعات در جهان به شکل بیسابقهای گسترش یافته و در کشورهای در حال توسعه
این فناوری برای پروژههای مختلف توسعه مورد استفاده قرار گرفته است .فناوری اطالعات به عنوان عمدهترین محور تحول و
توسعه در جهان مطرح شده است (جاللی.) 2989 ،
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•

کارکردهای فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش

از نقطه نظر آموزشی و تربیتی ،کارکردهای فناوری های نوین آموزشی را می توان به چهار دسته کلی آموزشی ،اکتشافی،
ابزاری و ارتباطی تقسیم کرد:
کارکرد آموزشی (تدریس) :این گونه فناوری ها بیشتر جنبه ی آموزشی دارند و مانند یک مربی به توضیح و تشریح مطالب
درسی می پردازند؛ شرایط و محیط های آموزشی در آن ها به طورکلی مناسب فراهم می شود و یادگیرندگان می توانند دروس
را در فضای مجازی با امکانات بیشتری فراگیرند .ولی از آنجا که روش آموزش در آن ها مستقیم است و صرفا به انتقال دانش
توجه می شود ،برای استفاده در کالس درس چندان مطلوب نیستند .البته غالبا ً،در مراکز تربیت معلم ،به منظور آموزش
معلمان تازه کار و آشنایی آن ها با نمونه های شیوه های تدریس ،کاربردهایی بجا و مناسب دارند (یغما.) 2932 ،
کارکرد اکتشافی :فناوری با کارکرد اکتشافی طرفداران زیادی دارد .در این فناوری ها یادگیرند گان با استفاده از نرم افزارهای
خاص و فناوری های اینترنتی و اطالعات مورد نیاز در شبکه ی اینترنت ،می توانند به جست وجو و کاوش بپردازند و سؤال ها
را با ابتکار خود به صورت نمایشی ارائه دهند (همان منبع).
شرایط آموزشی در این نظام غالبا هدایت شده است و یادگیرنده از مرحله ای به مرحله مرتبط دیگر گام برمی دارد و در هر
مرحله فعالیت های خاصی انجام می دهد که موجب یادگیری و کسب تجربه های تازه می شود .در عین حال برای تکمیل این
نظام ،الزم است که گاهی آموخته های یادگیرندهگان در محیط واقعی با حضور معلم و مربی کنترل شود .در واقع ،کارکردی
های فناوری های اکتشافی بدان سبب سودمند و اثربخش است که این فناوری ها به خوبی می توانند یادگیرنده را در حین
مطالعه به چالش فکری ،تعمق و تفحص بیشتری وادارند (زارعی زوارکی و قربانی) 2931 ،
کارکرد ابزاری :فناوری های این گروه ،عمال کارکرد ابزاری دارند و برخالف فناوری های آموزشی و اکتشافی منحصرا جنبه
آموزشی ندارند؛ یعنی برای استفادة خاص مدارس ساخته نشده اند ولی به سبب انعطاف پذیری و اثربخش بودن آن ها در امر
آموزش و تسلط بر فناوری های رایانه ای ،مورد استفاده ی معلمان و مربیان و یادگیرندهگان هستند؛ مانند ابزارهای اینترنتی،
نرم افزارهای فتوشاپ ،نرم افزارهای گوناگون اداری و گرافیکی ،نقشه کشی و حروف چینی (یغما .) 2932 ،
کارکرد ارتباطی :در این گونه فناوری ها که عموما شامل محیط های الکترونیکی رایانه ای است ،معلم و یادگیرندگان از
طریق شبکه ها و یا فناوری های دیگر ،می توانند با هم تعامل داشته باشند .مثل محیط های وب یک وب دو که در اولی رایانه
با کاربر ارتباط یک طرفه دارد ولی در محیط وب دو شرایط تعامل و تبادل پیام آماده است و طرفین می توانند سؤال طرح
کنند یا به سؤال ها پاسه دهند(یغما .) 2932 ،

پیشینه تحقیق
•

پیشینه داخلی

سالم (  ) 2937مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای
هیئت علمی دانشگاه تهران انجام داده است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی – پیمایشی
بوده است .روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است .جامع ه مورد مطالعه اعضای هیئت علمی برخی از دانشکده های
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دانشگاه تهران است  .این جامعه دارای  128عضو هیئت علمی بوده که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای به صورت نمونه
متناسب با حجم جامعه تعداد  178عضو هیئت علمی به عنوان نمونه انتخاب شده اند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران رابطه مثبت ومعنی داری
بدست آمده است ،یعنی هرچه میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر باشد ،فعالیت های آموزشی و پژوهشی
اعضای هیئت علمی بیشتر خواهد شد.
بادله (  ) 2937پژوهشی با هدف بررسی ارائهی خدمات حرفه ای و تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر
تحوالت نظام آموزشی آموزش و پرورش انجام داده است .روش پژوهش ،کاربردی و از نظر کنترل و دستکاری متغیرها ،غیر
آزمایشی و از نظر ماهیت ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعهی پژوهش حاضر ،همهی معلمان دورهی ابتدایی شهر گرگان
در سال تحصیلی  2932 - 31است که تعداد آنها  2183نفر است  .حجم نمونهی معلمان در جدول کرجسی مورگان137 ،
نفر ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد .یافتههای این پژوهش ،تأثیر مثبت ارائهی خدمات حرفهای و تخصصی
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان را بر تحوالت نظام آموزشی آموزش و پرورش ،تأیید میکند
هدف از پژوهش رضوی و همکاران ( ،) 2931آگاهی از وضعیت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در محیط یاددهی -
یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر شوش بود .روش پژوهش ،آمیخته از نوع تبیینی بوده است  .این پژوهش در
مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدایی شهر شوش انجام شده است  .در بخش کمّی به علت کوچک بودن حجم نمونه ،کلیه
معلمان (  70نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند .دادههای کمّی پژوهش با استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری
شده است  .یافته های پژوهش نشان داد وضعیت کاربرد فاوا در پنج مولفه - 2 :استفاده معلمان از محتوای الکترونیکی
(چندرسانهای) در فرایند یاددهی -یادگیری - 1 ،طراحی محتوای الکترونیکی (چندرسانهای) مورد نیاز توسط خود معلمان- 9 ،
نقش دانش آموزان در تهیه محتوای الکترونیکی (چندرسانهای) - 1 ،استفاده از فاوا برای استمرار یاددهی -یادگیری - 2 ،ترغیب
دانش آموزان جهت استفاده از فاوا برای گسترش دانش و تعمیق یادگیری توسط معلمان؛ پایینتر از حد مطلوب بوده است.
مطالعات خارجی
آدیتیمیرین  ) 1023 ( 7به بررسی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری توسط اساتید زن در دانشگاه
ایبادان نیجریه پرداخته است .داده ها با استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه و اطالعات ثانویه جمع آوری شده است .استقرار فناوری
اطالعات و ارتباطات ( ) ICTبرای تدریس و یادگیری ،انعطاف پذیری یادگیرندگان را افزایش می دهد ..انتشار اطالعات توسط
استادان به دانش آموزان نیز با استفاده از  ICTتسهیل خواهد شد .نتایج همچنین نشان داد که استادان این برنامه را بسیار
مناسب عنوان کرده اند ..چالش های عمده این برنامه ،دسترسی محدود به برخی از فن آوری ها ،نوسانات در اتصال به اینترنت
و مهارت های ضعیف مهارت های سواد اطالعاتی  ICTبوده است بنابراین .بهبود در میزان استفاده از  ICTنیاز به توسعه
زیرساخت های مربوطه و آموزش سواد آموزی  ICTاست که به عنوان امری مهم برای استقرار موفق  ICTشناخته شده است.
هو و همکاران  ،) 1028 ( 8در مطالعهای ساختارهای  ICTرا به صورت چند سطح (کشور ،مدرسه و سطح دانش آموزان) و
روابط آنها با ریاضیات ،خواندن و سواد علمی را مورد بررسی قرار داده اند .در این تحقیق مدل خطی سلسله مراتبی سه سطح
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( ) HLMبرای تجزیه و تحلیل برنامه ارزیابی دانش آموزان بین المللی از  22722مدرسه از  11کشور مورد استفاده قرار گرفته
است .یافته ها نشان می دهد که (الف ) مهارت های  ICTتأثیر مثبت بیشتری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نسبت به
دسترسی و استفاده از  ICTداشته است؛ (  ) 1موفقیت دانش آموزان مرتبط با در دسترس بودن  ICTدر مدرسه است ،در
حالیکه در دسترس بودن  ICTبرای دانشجویان در خانه با موفقیت تحصیلی آنها همراه بود؛ (  ) 9استفاده از  ICTدر منزل
با عملکرد منفی دانش آموزان همراه است ،در حالیکه سرگرمی های  ICTبا عملکرد دانشجویی رابطه مثبت دارد؛ و ( ) 1
نگرش دانشجویان به فناوری اطالعات و ارتباطات اثرات متفاوتی بر موفقیت تحصیلی آن ها داشته است  -به طور خاص ،عالقه
دانشجویان ،شایستگی و استقالل در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،دارای همبستگی مثبت بود ،در حالیکه لذت بردن
دانش آوزان از تعامل اجتماعی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد منفی تحصیلی دانش آموزان همراه بوده
است.
3

فرارو (  ) 1028به این موضه پرداخته است که آیا فناوری اطالعات و ارتباطات نیازهای آموزشی در مدرسه را تامین می کند؟
در این مقاله چگونگی ادغام  ICTدر آموزش و پرورش بر روی نمرات آزمون ریاضیات دانش آموزان ایتالیایی اندازه گیری
شده است .نتیجه نشان می دهد که استفاده از  ICTدر مدرسه تأثیر مثبت و قوی بر نمرات آزمون ریاضی دارد.
هدف از مطالعه اصالن و ژو  ) 1028 ( 20بررسی عوامل موثر بر استقرار فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دبیرستان در
زمینه ترکیه است .این مطالعه نشان داد که صالحیت درك شده در استقرار  ICTو دانش آموزی زمینه های الزم و قابل
مالحظه ای برای شروع استقرار  ICTبه شیوه های تدریس هستند .معلمان باید فرصت هایی برای دسترسی به منابع ICT
داشته باشند تا به طور مؤثر در ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات به آموزه های خود بپردازند .بعالوه ،تغییر در برنامه درسی و
سیستم های ارزیابی برای فعال کردن معلمان برای تسهیل آموزش با  ICTضروری است.
کومارا و کومارا  ) 1028 ( 22در مطالعه ای به تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی عادت خواندن دانش آموزان پرداخته اند.
این مقاله تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی عادت خواندن دانش آموزان دانشگاه تومور بررسی کرده اند .نتایج موید ان
است که دانشجویانی ك هر روز با دسترسی به اینترنت دسترسی دارند در انجام کارهای علمی موفق تر هستند ..همچنین
مقامات دانشگاهی در ارائه امکانات بیشتر  ICTبه تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی مبادرت ورزند.
هینواستروسه  ) 1028 ( 21در مطالعه ای به چالش های جدید برای  ICTدر سیاست های آموزشی در کشورهای در حال توسعه
پرداخته است .به طور کلی مدرسان و دانش آموزان پیشرو در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای تکمیل فرایند
یادگیری و یادگیری خود در خارج از محدوده سنتی کالس درس هستند .با این حال ،شواهد نشان می دهد که بسیاری از
دانش آموزان و معلمان مهارت های دیجیتالی الزم برای استفاده موثر از این ابزار ها ندارند؛ که این امر باعث می شود تاثیر
بالقوه آنها را محدود کند و همچنین می تواند پیامدهای منفی برای یادگیری دانش آموزان داشته باشد و در ادامه می تواند
نابرابری های آموزشی را  ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه افزایش دهد.
.Ferraro
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جیل فلورس  29و همکاران (  ،) 1027در مطالعه ای ،ویژگی های زیرساخت های  ICTدر مدرسه و نقش معلمان را برای استفاده
از  ICTدر آموزش را مورد تحلیل قرار داده است .داده های این این تحقیق شامل  9993معلم از  231مرکز آموزش متوسطه
اسپانیایی در سال  1029استفاده شده است .نتایج موید ان بود که که در دسترس بودن نرم افزار آموزشی ،آموزش  ICTمعلم،
همکاری میان معلمان باعث تشویق استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس های آموزشی شده است.
بارنز  ) 1021 (21در مطالعه ای به منظور تعیین ادراکات و انتظارات دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آموزش مجازی نشان
داد که در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود دارد،بیشترین شکاف منفی کیفیت در بعد تضمین و کمترین شکاف در
بعد اطمینان مشاهده شد.
- 3روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش ،از نوع تحقیق توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کااربردی اسات.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس شهری دولتی دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک تبریاز باه
تعداد  920نفر است .نمونه آماری تحقیق حاضر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جنسیت معلمان و با
استفاده از جدول مورگان به تعداد  281نفر انتخاب شد که از  39آنان زن و  39نفر هم مرد بود .در این پاژوهش باه منظاور
گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که معلمان در پاسه به سواالت پرسشنامه نظر خود را در مورد هار
یک از عوامل فنی  ،انسانی و مدیریتی آموزش مجازی را در مقیاس لیکرت و از  2تا  2مشخص کرده اند .
در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی توسط استاد راهنما و سایر اساتید مورد ارزیابی و
قضاوت قرار گرفته و روایی آنها مورد تأیید است برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه پس از اجرای پرسشنامه به صورت
آزمایشی بر روی  90نفر  ،برای برآورد پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .که نتایج آن در جدول (  ) 2نشان داده
شده است .با توجه به اینکه پایایی بدست آمده برای مولفه های پرسشنامه از مقدا  ./7بیشتر است؛ می توان نتیجه گرفت که
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از پایایی باالیی برخوردار است
جدول :2شاخص های پایایی متغیرهای پرسشنامه
ردیف

مولفه

ضریب الفای کرونباخ در تحقیق حاضر

2

بعد مدیریتی

0/71

1

بعد فنی

0/71

9

بعدانسانی

0/71

بکارگیری فن آوری اطالعات

0/72

کل پرسشنامه

0/80

1

.Gil-Flores
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- 2تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری(آزمون آماری فرضیه ها ):
 - 9- 2شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق
قبل از بررسی فرضیات تحقیق در جدول (  ) 1شاخص های توصیفی (کمترین،بیشترین،میانگین،انحراف استاندار ،چولگی و
کشیدگی )متغییرهای مورد بررسی در تحقیق گزارش شده اند.
جدول ( :)4شاخص های توصیفی متغییرهای تحقیق
انحراف

متغییر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

عوامل مدیریتی

281

22

29

18/81

7/12

عوامل فنی

281

7

91

10/32

1/2

عوامل انسانی

281

28

12

92/7

8/28

به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات

281

27

19

17/72

2/11

استاندار

 - 4- 2بررسی سؤاالت پژوهش
سؤال کلی  :وضعیت به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای آموزشی در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و
پرورش ناحیه ی ک تبریز چیست؟
برای پاسه به این سوال تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است  .با توجه به اینکه از  3گویه  2درجه ای برای
اندازه گیری وضعیت کیفیت این متغیر استفاده شده است  ،مقدار آزمون یا همان ارزش آزمون یا میانگین فرضی عدد  17است.
به این معنا که اگر نتیجه آزمون آماری نبود تفاوت معنادار باشد یعنی به کار گیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش در
حد متوسط بوده و تفاوتی با حد وسط یا عدد  17ندارد و اگر باالتر یا پایین تر بود و سطح معناداری آن کمتر از  0 /02باشد
نشان دهنده تفاوت معنادار با حدوسط به طرف مثبت و یا منفی است.
جدول ( : )3نتایج آزمون  Tتک نمونه ای به کارگ یری فنآوری اطالعات و ارتباطات
میانگین نظری = 17
فاصله  32درصد اطمینان برای تفاضل میانگین ها
کران باال

کران پائین

2/27

- 0/01

اختالف میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

Tآماره

0/72

0/013

282

2/81

273

متغیر

به کارگیری فنآوری اطالعات و
ارتباطات

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

با توجه به نتایج جدول (  ) 9سطح معنا داری بدست آمده از آزمون باالتر از  0002است .می توان نتیجه گرفت که وضعیت به
کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای آموزشی در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز
متفاوت با حد وسط نبوده و در حد متوسط است.
این نتایج با یافته های پژوهش هینواستروسه (  ) 1028غیر همسو است .همچنین با نتایج تحقیقات رضوی و همکاران ( ،) 2937
بادله (  ،) 2937بارنز (  ،) 1021جیل فلورس و همکاران (  ،) 1027اصالن و ژو (  ،) 1028فرارو (  ،) 1028آدیتیمیرین ( ) 1023
همسواست.
سوال اول :وضعیت توجه به استقرار عوامل مدیریتی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه
آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز چگونه است؟
برای پاسه به این سوال تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است  .با توجه به اینکه از  22گویه  2درجه ای برای
اندازه گیری وضعیت کیفی ت این متغیر استفاده شده است  ،مقدار آزمون یا همان ارزش آزمون یا میانگین فرضی عدد  99است.
به این معنا که اگر نتیجه آزمون آماری نبود تفاوت معنادار باشد یعنی در حد متوسط بوده و تفاوتی با حد وسط یا عدد 99
ندارد و اگر باالتر یا پایین تر بود و سطح معناداری آن کمتر از  0 /02باشد نشان دهنده تفاوت معنادار با حدوسط به طرف
مثبت و یا منفی است.

جدول ( :)1نتایج آزمون  Tتک نمونه ای عوامل مدیریتی
میانگین نظری = 99
فاصله  32درصد اطمینان برای تفاضل میانگین ها
کران باال

کران پائین

- 9/07

- 2/17

اختالف میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

Tآماره

- 1/27

0/000
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7/17

متغیر

عوامل مدیریتی

با توجه به نتایج جدول (  ) 1سطح معنا داری بدست آمده از آزمون کمتر از  0002است .می توان نتیجه گرفت که وضعیت توجه
به استقرار عوامل مدیریتی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز
متفاوت با حد وسط بوده و پایین تر از حد متوسط است.
این نتایج با یافته های پژوهش هینواستروسه (  ) 1028غیر همسو است .همچنین با نتایج تحقیقات رضوی و همکاران ( ،) 2937
بادله (  ،) 2937بارنز (  ،) 1021جیل فلورس و همکاران (  ،) 1027اصالن و ژو (  ،) 1028فرارو (  ،) 1028آدیتیمیرین ( ) 1023
همسواست.
سوال دوم :وضعیت توجه به استقرار عوامل فنی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش
و پرورش ناحیه یک تبریز چگونه است؟
برای پاسه به این سوال تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است  .با توجه به اینکه از  7گویه  2درجه ای برای
اندازه گیری وضعیت کیفیت این متغیر استفاده شده است  ،مقدار آزمون یا همان ارزش آزمون یا میانگین فرضی عدد  12است.
به این معنا که اگر نتیجه آزمون آما ری نبود تفاوت معنادار باشد یعنی در حد متوسط بوده و تفاوتی با حد وسط یا عدد 12
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ندارد و اگر باالتر یا پایین تر بود و سطح معناداری آن کمتر از  0 /02باشد نشان دهنده تفاوت معنادار با حدوسط به طرف
مثبت و یا منفی است.
جدول ( : )5نتایج آزمون  Tتک نمونه ای عوامل فنی
میانگین نظری = 12
فاصله  32درصد اطمینان برای تفاضل میانگین ها
کران باال

کران پائین

- 0/81

- 0/31

اختالف میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

Tآماره

- 0/019

0/31
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0/03

متغیر

عوامل فنی

با توجه به نتایج جدول (  ) 2سطح معنا داری بدست آمده از آزمون باالتر از  0002است .می توان نتیجه گرفت که وضعیت
وضعیت توجه به استقرار عوامل فنی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک
تبریز متفاوت با حد وسط نبوده و در حد متوسط است .این نتایج با یافته های پژوهش هینواستروسه (  ) 1028غیر همسو است.
همچنین با نتایج تحقیقات رضوی و همکاران (  ،) 2937بادله (  ،)2937بارنز (  ،) 1021جیل فلورس و همکاران (  ،) 1027اصالن
و ژو (  ،) 1028فرارو (  ،) 1028آدیتیمیرین (  ) 1023همسواست.
سؤال سوم :وضعیت توجه به استقرار عوامل انسانی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه
آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز چگونه است؟
برای پاسه به این سوال تحقیق از آزمون  Tتک نمونه ای استفاده شده است  .با توجه به اینکه از  29گویه  2درجه ای برای
اندازه گیری وضعیت کیفیت این متغیر استفاده شده است  ،مقدار آزمون یا همان ارزش آزمون ِا میانگین فرضی عدد  93است.
به این معنا که اگر نتیجه آزمون آماری نبود تفاوت معنادار باشد یعنی در حد متوسط بوده و تفاوتی با حد وسط یا عدد 93
ندارد و اگر باالتر یا پایین تر بود و سطح معناداری آن کمتر از  0 /02باشد نشان دهنده تفاوت معنادار با حدوسط به طرف
مثبت و یا منفی است.
جدول( : )6نتایج آزمون  Tتک نمونه ای عوامل انسانی
میانگین نظری = 93
فاصله  32درصد اطمینان برای تفاضل میانگین ها
کران باال

کران پائین

1/01

1/29

اختالف میانگین

سطح معنی داری

درجه آزادی

Tآماره

- 9/13

0/000

282

2/11

متغیر

عوامل انسانی

با توجه به نتایج جدول ( ) 1سطح معنا داری بدست آمده از آزمون کمتر از  0002است .می توان نتیجه گرفت که وضعیت توجه
به استقرار عوامل انسانی فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه ی ک تبر یز متفاوت
با حد وسط بوده و به طور معناداری پایین تر از حد متوسط است .این نتایج با یافته های پژوهش هینواستروسه (  ) 1028غیر
همسو است .همچنین با نتایج تحقیقات رضوی و همکاران (  ،) 2937بادله (  ،) 2937بارنز (  ،) 1021جیل فلورس و همکاران
(  ،) 1027اصالن و ژو (  ،) 1028فرارو (  ،) 1028آد یتیمیرین (  ) 1023همسواست.

282

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

- 5بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
امروزه یکی از شاخصههای توسعه یافتگی هر کشوری میزان سرمایه گذاری در امر آموزش نیروهای فعال است .مفاهیمی از
قبیل آموختن ،آموزش و یادگیری ،همواره مورد توجه جوامع مختلف بوده است .حتی هنگامی که انسانها بصورت پراکنده
زندگی می کردند و اجتماع به مفهوم امروزی را تشکیل نمی دادند ،خود را بی نیاز از یاددهی و یادگیری نمیدانستند .به تدریج
که انسجام و گستردگی جوامع افزایش یافت ،اهمیت آموزش و پرورش نیز فزونی گرفت تا جایی که امروزه بخش بزرگی از
تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص داده است .آموزش مجازی شیوه نوین و مبتنی بر فن آوری اطالعات و ارتباطات
هست که می تواند بخشی از این بار آموزش نیروهای فعال و تربیت نیروی انسانی جوامع را بر عهده گیرد  ،مدارس بخشی از
این وظیفه سنگین را بر عهده گرفته اند که با تحلی ل وضعیت می توان نحوه عمل در این وظیفه را تا حدودی مشخص تر نمود
در تبیین یافته این پژوهش باید اذعان داشت که وضعیت متوسط به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای
آموزش ی با توجه زیرساختهای آن و توجه به عوامل فنی ،انسانی و مدیریتی وضعیت قابل قبولی دارد که عمدتا ناشی از ورود فن
آوری اطالعات و ارتباطات به خانه ها و عامه مردم بوده و با توجه به فراهم نبودن زیرساختهای الزم آموزش و پرورش از طریق
برنامه خاصی در این ارتباط نقش مرثر و مفیدی نداشته است.
همچنین رسیدگی به وضعیت زیرساختارهای آموزش مجازی و رعایت استانداردهای اولیه آموزش مجازی در کنار تسلط بر
ماهیت کار و فنون انجام امور  ،بخشی از چالشهای مدیریتی در اجرای آموزشهای مجازی است و بهره گیری از افراد متخصص
و فنی و در عین حال مسلط و متخصص در امر فن آوری اطالعات و ارتباطات و آموزش مجازی می تواند بخشی از مشکالت
مدیریتی را سامان بخشد.
عدم برخورداری از برنامه استراتژیک و کوتاه مدت بودن برنامه ها ،نبود الگوی مشخصی برای مدیران و عدم وجود الگوی
شایستگی در انتصاب مدیران  ،عدم توجه به عوامل تعیین کننده در قوتها و ضعفها و نیز تهدیدها و فرصتها دالیل مهمی در
پایین بود ن توجه به عوامل مدیریتی می تواند باشد.
در ادامه تببین این یافته می توان گفت به روز نبودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و در مواردی عدم رعایت نکات
ایمنی و حفاظت اطالعات در مقابل جاسوسی ها و بدافزارها بخشی از عوامل پایین بودن توجه به این زیرساخت است  ،از طرفی
دیگر نیز اتصال به فضای مجازی  ،سرعت و پایداری آن نیز از عوامل اصلی تأمین رضایت کاربران در آموزش مجازی است.
پهنای باند اینترنت و ظرفیت شبکه و عدم پایداری در شبکه و منقطع بودن آن به صورت متوالی یکی از عوامل کلیدی عدم
گرایش کاربران به استفاده از خدمات مجا زی در مقابل خدمات حضوری و غیر الکترونیکی است.
بنابراین تحلیل در سه حوزه مدیریتی  ،فنی و انسانی نشان دهنده ضرورت سرمایه گذاری بیشتر آموزش و پرورش در راستای
ارتقاء کیفیت خدمات بویژه و توجه به عوامل اساسی و زیرساختها در هر سه حوزه عوامل مدیریتی ،فنی و انسانی است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق ،جهت توجه بیشتر به به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس پیشنهاداتی
به شرح زیر ارائه می گردد:
 - 1با توجه به عدم توجه به عوامل مدیریتی و پایین بودن توجه به این عوامل  ،پیشنهاد می شود ساختار و حمایتهای
مدیریتی آموزش مجازی مورد توجه مناسبتری قرار گرفته و شیوه های انتصاب مدیران و ساختار مدیریتی مورد
بازنگری قرار گیرد.
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 - 2با توجه به اینکه توجه به عوامل فنی در حد متوسط گزارش شده است  ،پیشنهاد می شود  ،این موضوع از طریق به
روز کردن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و بویژ ه دسترسی به اینترنت و شبکه آموزش مجازی با سرعت و
پهنای مناسب مورد توجه قرار گرفته و بر کیفیت خدمات در این حوزه افزوده شود.
 - 3با توجه به پایین بودن توجه به عوامل انسانی  ،می توان پیشنهاد داد که عوامل انسانی شایسته می توانند خود وسیله
مناسبی برای ارتقاء دو عامل مدیریتی و فنی مورد استفاده قرار گیرد.
 - 4با توجه به پایین بودن توجه به عوامل انسانی  ،پیشنهاد می شود دوره های آموزشی تخصصی برای
نیروی انسانی برنامه ریزی و اجرا شود.
 - 5با توجه به اینکه توجه به عوامل فنی در حد متوسط گزارش شده است  ،پیشنهاد می شود  ،در
تخصیص اعتبارات مدارس این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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