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  چکيده

هاي آموزش و  توسعه فناوري اطالعات نيازمند به همکاري همه بخششناخت و درک موانع و مشکالت تغيير نظام آموزشي الزامي است.  :اهداف

اين مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از ترين نقش را در اين امر برعهده دارد. ريزي نيروي انساني، اساسي اما حوزه معلمان و برنامه پرورش است،

  ياددهی از ديدگاه معلمان انجام شد. -اوری اطالعات و ارتباطات در فرآيند يادگيریفن

يابي است. جامعه آماري مطالعه حاضر را تمامي معلمان زن مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر تهران  اين مطالعه غيرآزمايشي و از نوع زمينه ها: روش

آوري  عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع نفر به ۲۸۰اي تعداد  طبقه -گيري تصادفياز روش نمونهتشکيل دادند. با استفاده  ۱۳۸۸-۸۹تحصيلي در سال 

کمک  طرفه به مستقل و تحليل واريانس يک Tتک گروهي،  Tهای آماري  ها با استفاده از آزموناستفاده شد و داده اسکندرينامه اطالعات از پرسش

  تحليل شد. SPSS 15افزار نرم

 ترين موانع استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات از نظر معلمان، موانع مرتبط با مسايل آموزشي بود. همچنين بين رشته تحصيلي، سابقه مهم ها: يافته

  ).p=۰۱/۰داري وجود داشت ( خدمت آموزشي، سطوح تحصيلي و سطوح سني در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات رابطه معني

بگيرد و نيروی متخصص در اين زمينه بايد تربيت  در اولويت قرار بايد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش گيری: هنتيج

گذاری  سياست بايد كردن استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  درخصوص نهادينههمچنين معلمان بايد در اين زمينه مورد آموزش قرار بگيرند و  شود.

   صورت گيرد. موقع رساني به ريزي روشن و اطالع و برنامه

  يادگيري، مشکالت آموزشي، مشکالت ساختاري -فناوري اطالعات و ارتباطات، فرآيند ياددهي :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: Detection and recognition of the problems of changing the educational system is essential. The 

development of information technology needs the cooperation of all parts of educational system, but teachers 
and human resource planners play the main role in this regard. The purpose of this study was to investigate the 

problems of Information Communication Technology (ICT) use in learning-teaching process from teachers' 

point of view.  

Methods: This is a non-experimental background study. The study population consisted of all female high 

school teachers of public schools in Tehran in the academic year of 2009-10. Participants were 280 people 

selected by stratified random sampling. Data was collected by the Eskandari questionnaire and analysed by one 

sample T-test, independent T-test and ANOVA using SPSS 15 software.  

Results: The main problems of using ICT in education were the problems related to educational items from 

teachers' point of view. There was significant correlation between the use of ICT and the field of study, 

educational experience, education level and age (p=0.01). 

Conclusion: The use of ICT should be prioritized in the Education Ministry and experts should be trained in this 
field. In addition, teachers should be trained in this field and clear policy making and planning and timely 

notification should be done with the aim of constitutionalizing the ICT use.  
Keywords: Information & Communication Technology, Teaching-Learning Process, Educational Problems, Structural 
Problems 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــفاطمه ماستري فراهاني   ۱۶

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

گستردگي  ،به دوره حاضر "عصر اطالعات و ارتباطات"علت اطالق 

هاي اطالعاتي  فعاليتميزان اطالعات و سرعت تبادل آنها از طريق 

جامعه  ،. حجم گسترده اطالعات و چگونگي تبادل آناستمختلف 

امروز را در آستانه ورود به فرهنگي قرار داده است که در آن آموزش 

]. ۱[ ش، محورهاي اصلي پيشرفت جامعه خواهند بوداطالعات و دان

افزاري  پرورش، ابزاری به معناي سخت فناوري اطالعات در آموزش و

آن نيست بلکه فرهنگ، برنامه و جريان آموزشي فعال است که 

محتواي آموزش و پرورش نوين را براي حضور موثر در هزاره سوم 

ين فرهنگ، منابع هاي ا کند و بالطبع يکي از مولفه ترسيم مي

افزاري است و بايد تالش  افزاري است؛ اما مقدم بر آن، منابع نرم سخت

برداري و استفاده از اين ابزارها، قبالً در  وري، بهره شود فرهنگ بهره

  ].۲محيط آموزش و پرورش تعليم داده شود [

ميالدي در قرن  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰هاي  در خالل امواج فناوري در دهه

آمد که فناوري اطالعات در تعليم و تربيت انقالبي  ظر ميبيستم، به ن

بر پا خواهد کرد. مشتاقان توسعه فناوري اطالعات در نظام تعليم و 

آموزان و معلمان با  تربيت معتقد بودند، مدرسه فردا که در آن دانش

هاي امروز  رايانه، اينترنت و غيره سروکار خواهند داشت، از مدرسه

]. به همين دليل توسعه فناوري اطالعات ۳اهد بود [کامالً متفاوت خو

ناپذير  هاي آموزشي نه فقط يک انتخاب، بلکه ضرورت اجتناب در نظام

شود  هاي آموزشي محسوب مي است و گام مهمي در اصالحات نظام

هاي  سرعت در محيط ]. هرگونه پيشرفتي در عرصه فناوري، به۳[

ربردهاي سودمندي يافته و هاي آموزشي كا علمي و از آن جمله محيط

دهد و از اين طريق، عملكرد  هاي آموزشي را گسترش مي افق فعاليت

]. استفاده از فناوري ۴كند [ آموزان نيز غفاي بيشتري پيدا مي دانش

دهد و  اطالعات، آموزش را متنوع و سرعت يادگيري را افزايش مي

ز آنها ترغيب گيري ا آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره دانش

  ].۵كند [ مي

موسسات آموزشي به دليل رشد فناوري اطالعات، اطالعات غني، 

کارگيري يادگيري  راهبرد يادگيري جايگزين، يادگيري ترکيبي از به

]. اگرچه يادگيري ۶کنند [ الکترونيکي در فرآيند آموزش استقبال مي

دستيابي به  طور فزاينده براي يافته به الکترونيکي در کشورهاي توسعه

دانشجويان سنتي و غيرسنتي مورد پذيرش قرار گرفته، اما هنوز در 

عنوان يک رهيافت  کشورهاي در حال توسعه ناشناخته است و به

  ]. ۷گيرد [ آموزشي مورد استفاده قرار نمي

 ITکارگيري  آموزان براي به هاي ايجاد انگيزه در دانش يکي از راه

هاي مناسب براي آنان در زمينه توليد  اليتيک ابزار، تعيين فع عنوان به

اطالعات و نيز پرورش خالقيت آنان از طريق معرفي ابزارهاي توليد و 

العمر  وري زمينه را براي يادگيري مادامناپردازش اطالعات است. ف

هاي خود  کند و همه افراد با توجه به بنيادها و توانايي فراهم مي

مناسب، به يادگيري بپردازد، معلمان  ورياتوانند، با دسترسي به فن مي

هاي تدريس و  هاي گوناگون، شيوه وريانيز بايد با استفاده از فن

روش سنتي را تغيير دهند و دگرگون کنند و با اين تغيير،  يادگيري به 

هاي  ورياطور کلي فن در پيشرفت علوم و اثربخشي آن بکوشند. به

گيزشي براي جلب توجه و به منزله ابزاري ان ،اطالعات و ارتباطات

کند، زمينه تغيير ساختار آموزشي  حفظ توجه به آموزش، عمل مي

کند،  متناسب با تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي را فراهم مي

کنند، شروط  هاي برابر آموزشي را براي همگان فراهم مي فرصت

برد، با  يعني محدوديت زمان و مکان را از بين مي پيشين آموزشي 

هاي جديد، روشهاي تدريس به معلمان و مدرسان  ک فناوريکم

پذيري  العمر و مسئوليت يادگيري مادام  شود، تفکر نقاد، آموزشي داده مي

  ].۸[شود  يادگيرنده تقويت مي در 

از  ارسبا توجه به داليل استقبال نکردن معلمان و مديران مد

و  رسد که شناخت و درک موانع اصالحات آموزشي به نظر مي

مشکالت تغيير نظام آموزشي الزامي است. اين موانع عبارتند از: محکم 

هاي نظام آموزشي قديمي تدريس در اين شيوه، (معلم  بودن پايه

آموز است).،  شخصاً مسئول تعريف و تعيين وظايف و نقش دانش

هايي که اين تغييرات با خود به همراه دارند، نبود  ها و ناراحتي سختي

ها و معلمان، کافي نبودن زمان کالس درس،  در مدرسه انگيزه کافي

هاي  هاي به کارگيري اين شيوه در کالس مشکالت و سختي

نظر از  صرف پرجمعيت، کمبود بودجه، نبود تجهيزات و منابع مورد نياز

اين مشکالت عمومي، داليل خاص معلمان براي استقبال   تمامي

يادگيري محتوا در   ز: عدمهاي فعال آموزشي عبارتند ا نکردن از روش

هاي الزم در اين روش براي کنترل و هدايت  حد کافي، نبود مهارت

هاي غيررايج  ها به خاطر استفاده از شيوه کالس درس، انتقاد از آن

توان با همکاري مدير و معلمان مدرسه،  با وجود اين مي آموزشي.

لبه کرد. اي دقيق و منسجم تهيه و بر تمامي اين مشکالت غ برنامه

ايجاد چنين اصالحاتي در نظام آموزشي مستلزم همکاري، مشارکت و 

نظران آموزش و پرورش  ريزي و صاحب هدايت کارشناسان برنامه

ريزي نوعي نظام  است. اولين قدم موثر ايجاد، گسترش و برنامه

يادگيري فعال است که مبهم و نامأنوس نباشد و کار کردن با آن براي 

هاي زير  موز آسان باشد. برنامه آموزشي جامع بايد ويژگيآ معلم و دانش

را دارا باشد. رعايت سياست استخدامي سازماني، اختصاص منابع کافي 

هاي  براي بهبود نظام آموزشي، گسترش تدابير، اقدامات و برنامه

هاي معلمان عدم  ترين چالش ]. بنابراين يکي از مهم۸[اجرايي و اداري 

هاي بالقوه آن است. مطالعه  ين فناوري و ظرفيتاستفاده کافي از ا

حاضر نيز با هدف بررسي موانع به كارگيري فناوري اطالعات و 

  ارتباطات از ديدگاه معلمان مي باشد.

پذيري را به همراه آورد تا بدين  تواند انعطاف مي ITاستفاده موثر از 

، خطر آموز برآورده شود هاي فردي هر دانش طريق نيازها و توانايي

آموز به  درنگ دانش شکست در مدرسه را کاهش دهد، دسترسي بي

هاي تازه و  تر را فراهم کند، اطالعات را به راه انواع مواد آموزشي غني

آموزان در فهم، جذب و استفاده  مرتبطي نمايش دهد طوري که دانش

يادگيري را برانگيزاند و تحريک   تري از اطالعات کمک کند، راحت
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آموزاني که نيازهاي خاص دارند ارتقا دهد،  دگيري دانشيا کند، 

آموزان را انگيزش دهد تا عقايد جديد را آزمايش کنند و خطرها  دانش

را تشويق کند، معلمان را براي  و واگرا تفکر تحليلي]. ۹[را بپذيرند 

يک نگاه تازه به اينکه آنها چگونه تدريس کنند و شناخت  کسب

يادگيري مي پردازند،   آموزان به ها، دانشراههايي که از طريق آن

را  ICTآموزان کمک کند تا ياد بگيرند چه وقت  تشويق کند، به دانش

دار و خوب طراحي شده استفاده کنند،  هاي معني در تکاليف و فعاليت

  ].۹[ه کند ياي براي کار گروهي موثر ارا لقوهامکانات با

ترين،  عنوان قوي طات بهفوايد استفاده از فناوري اطالعات و ارتبا

دستيابي به اطالعات بر هيچ  ترين راه ترين و مطمئن ترين، ارزان سريع

هاي  ولي با اين وجود شاهد هستيم که دانشگاه ،کس پوشيده نيست

هاي  هاي کشورهاي ديگر در فعاليت کشور نسبت به دانشگاه

وري ]. کاربرد فنا۱[کنند  استفاده مي ICTدانشگاهي بسيار کمتر از 

ها را در کالس درس تغيير  اطالعات لزوماً اين هنجارها و رويه

هاي جديد را  مگر آنکه معلم يا عوامل ديگر، عادات و رويه دهد، نمي

تاييد کنند. لذا صرفاً کاربرد فناوري مهم نيست، بلکه معلم بايد متفاوت 

هاي تفکر را که فناوري در اختيار  عمل کند. در واقع معلم بايد روش

هاي اطالعات  رو چگونگي ورود فناوري دهد، لحاظ کند. از اين قرار مي

  ].۳يابد [ در نظام آموزشي اهميت مي

هاي مجازي بدون تدوين خط مشي اصولي  آوردن به آموزش روي

وخم در شبي تاريک است. شکل نوين  مانند پاگذاشتن در راهي پرپيچ

هاي آموزشي،  شدن مرزها و محدوديت هاي مجازي و برداشته آموزش

ضمن افزودن بر اشتياق مديران آموزشي براي استفاده از اين روش 

ها نيز افزوده است. عواملي چون ساختارهاي مختلف  نوين، بر نگراني

هاي مديريت فراگيري، اختالف سليقه در طراحي دروس  سامانه

هاي متفاوت آزمون و ارزيابي، کاهش ارتباط  الکترونيکي، روش

گذاري و  علم و فراگير و نيز توجه به حجم سرمايهفيزيکي بين م

هاي مجازي، باعث  سازي آموزش آمادگي نيروي انساني براي پياده

کارگيري و توسعه  هاي به شده است که ضرورت مطالعه دقيق چالش

  ].۱۰هاي مجازي احساس شود [ گذاري آموزش سياست

هاي  شتوسعه فناوري اطالعات هرچند نيازمند به همکاري همه بخ

اي چون حوزه معلمان و  اما هيچ حوزه آموزش و پرورش است،

ريزي نيروي انساني، نقش اساسي در اين امر را برعهده ندارد.  برنامه

ها،  يعني در نظام آموزش و پرورش حتي اگر بهترين راهکارها، برنامه

بيني شود، اما نقش محوري معلمان ناديده گرفته  منابع و امکانات پيش

عنوان تهديد اساسي تلقي نمود. معلمان در  طور حد به ايد بهشود، ب

توانند نقش کليدي و محوري ايفا نمايند و به  توسعه و تحول مي

عبارتي هيچ تحول و اصالحاتي بدون پشتوانه معلمان به سرانجام 

که اغلب معلمان آمادگي کافي براي  نخواهد رسيد. پس با توجه به اين

شود اين عدم  بيني مي طالعاتي ندارند، پيشمندي از فناوري ا بهره

آمادگي خود به مقاومت در برابر تغيير و نوآوري تبديل شود که الزم 

است تمهيدات الزم براي همراهي معلمان، گسترش آموزش و 

هاي معنوي و مادي  ريزي و اجرا و ايجاد انگيزه مشارکت در امر برنامه

كارگيري  ين شناسايي موانع به]. بنابرا۲بيني شود [ و تشويق آنها پيش

ياددهي در ميان  -فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند يادگيري

  معلمان با توجه به نقش کليدي آنان حايز اهميت است. 

کند که تاثير فناوري اطالعات بر پيشرفت  گزارش می انصاري

نه در البته   کننده از رايانه  آموزان استفاده تحصيلي و يادگيري در دانش

همه دروس، مثبت است. همچنين فناوري اطالعات بر کيفيت 

يادگيري به دليل افزايش انگيزه يادگيري، عزت نفس بيشتر و حمايت 

با  حكيمي]. ۱۱از مطالعه خود راهبر و بهبود رفتار، تاثير مثبت دارد [

نشان  بررسي عوامل موثر بر عدم استفاده دبيران از فناوري اطالعات

تدريس با استفاده از فناوري اطالعات آماده  رایدبيران بكه  دهد مي

دبيران براي استفاده مقدماتي از كامپيوتر و همچنين اند.  نشده

  ].۱۲[ افزارهاي وابسته آمادگي الزم را ندارند افزارها و سخت نرم

دهد كه استفاده از اينترنت در آموزش سبب کاهش  نشان می ابرناي

ها و فنون جديد آموزشي  العات و توسعه شيوهروزبودن اط ها، به هزينه

دهد كه يادگيري  نشان می پالمرو  چانگ]. مطالعه ۱۳شده است [

ياب است و از طريق  محور ابزار مناسبي براي يادگيري تسلط رايانه

توان مفاهيم، قوانين و اصول اساسي را بهتر فراگرفت  افزارها مي درس

زات، کمبود حمايت نهادي، عامل کمبود تجهي ۵ موناگانيا]. ۱۴[

هاي اطالعاتي و ارتباطي، اعتمادنداشتن و  باورنداشتن مزاياي فناوري

عنوان موانع پذيرش فناوري در تدريس و  محدوديت زمان را به

شناختي،  مانع مهارتي، روان ۷ محمدي ].۱۵کند [ يادگيري معرفی می

اري، اعتب -نبودن روش و محتوا، موانع تشويقي دسترسي، متناسب

عنوان موانع يادگيري  اجتماعي را به -قانوني و فرهنگي -سازماني

 ].۱۶هاي علمي کاربردي، شناسايي کرده است [ الکترونيکي در آموزش

هاي  نکردن در دوره نداشتن سابقه کار با فناوري، شرکت يان ميو  ميلر

برخط در گذشته، کمبود پشتيباني اجتماعي در محل، کمبود منابع و 

کنند  ديجيتالي را مانع توسعه يادگيري الکترونيکي بيان میشکاف 

]. اين مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از فناوری اطالعات و ۱۷[

  ياددهی انجام شد. - ارتباطات در فرآيند يادگيری

  
  ها روش

جامعه معلمان زن مقطع در  يابي توصيفي از نوع زمينه اين مطالعه

تحصيلي در سال  )نفر ۱۲۵۷۰(تهران  آموزش و پرورش شهر متوسطه

  مورد نيازنمونه تعداد  ،جدول مورگان براساس. انجام شد ۸۹-۱۳۸۸

اي انتخاب  گيري تصادفي طبقه روش نمونه برآورد شد که بهنفر  ۲۸۰

منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب  ۵بدين ترتيب، شهر تهران به  شدند.

يک الي دو ناحيه  صورت تصادفي از هر منطقه و مرکز تقسيم و به

شده از طرف اداره کل آموزش و  انتخاب شدند. با توجه به آمار ارايه

نامه توزيع  پرسش ۳۰۰پرورش و به تناسب جمعيت معلمان هر ناحيه، 

  آوری شد. جمع ۲۷۰و در نهايت، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــفاطمه ماستري فراهاني   ۱۸

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 ] استفاده شد. اين۸[ اسکندرينامه  آوري داده از پرسش منظور جمع به

 ۵" (ل ساختارييموانع مرتبط با مسا"لفه وم ۴نامه شامل  پرسش

موانع مرتبط "، سئوال) ۱۰" (ل آموزشييموانع مرتبط با مسا"، سئوال)

موانع مرتبط با تجهيزات و امکانات " سئوال) و ۹" (با منابع انساني

ای  گزينه۴وال با طيف ليكرت ئس ۳۲در مجموع  سئوال) و ۸" (آموزشي

پايايی  اسکندري .است )۱، لي کمخيو  ؛۲، کم ؛۳، زياد ؛۴، خيلي زياد(

کند که در  گزارش می ۹۰/۰روش آلفاي کرونباخ  نامه را به اين پرسش

دست آمد.  به ۸۷/۰روش آلفاي کرونباخ  مطالعه حاضر نيز پايايی آن به

از آنجا که در تحقيقات ارزشيابي، مالک مورد قبول براي مطلوبيت 

از طيف  ۷۵/۰يعني  ۳% است، در اين مطالعه نيز ميانگين نظري ۷۵

های لون  با توجه به اينکه آزمون ليکرت مقياس مدنظر قرار گرفته شد.

های حاصل را همگن و نرمال  اسميرنوف توزيع داده - و کولموگروف

مستقل  Tگروهي،  تک Tهای پارامتريک آماري  نشان دادند از آزمون

حيط ها در م طرفه برای تجزيه و تحليل داده و تحليل واريانس يک

های آماری در  استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون SPSS 15افزار  نرم

  دار در نظر گرفته شد.  معنی ۰۱/۰سطح 
  

 )df=٢٧٩ديدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شهر تهران نسبت به موانع ساختاري () ١جدول 

  ←آماره

 گويه↓

ميانگين 

 نظري

ميانگين 

 تجربي

انحراف 

 معيار

  ميزان

t 
 يدار سطح معني

 ۵۵/۰ ٥٩١/٠ ٠١٢/١ ٠٤/٣ ٣ كمبود بودجه براي آموزش

 ٠١/٠ ٠٤١/٦ ٦٨/٠ ٢٥/٣ ٣ سازي روش مشكالت اجرايي در پياده

 ۷۴/۰ -٣٢٤/٠ ٧٣٨/٠ ٩٩/٢ ٣ مهاجرت نيروي انساني متخصص به خارج از كشور

 ٠١/٠ ٩٠/٤ ٧٣١/٠ ٢١/٣ ٣ افزارهاي آموزشي سازي نرم كمبود فضاي كافي در پياده

 ٣٦/٠ ٩٠٥/٠ ٦٦/٠ ٠٤/٣ ۳ كارگيري نادرست رايانه از پيامدهاي بهنگراني 

 ٠١/٠ ۲۷/۳ ٦٤/٢ ۵۱/۱۵ ١٥ مشكالت ساختاري به طور کلی

  

 )df=٢٧٩ديدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شهر تهران نسبت به موانع آموزشی () ٢جدول 

  ←آماره

 گويه↓

  ميانگين

 نظري

ميانگين 

 تجربي

  انحراف

 معيار

  ميزان

t 

سطح 

 داري عنيم

 ٠١/٠ ٥٠/٦ ٦٠/٠ ۲۴/۳ ٣ هاي نظام آموزشي قديمي بودن پايه محكم

 ٠١/٠ -٧٧/٣ ٦٦/٠ ۸۵/۲ ٣ عدم يادگيري محتوا به حد كافي

 ٠١/٠ ٣٣/٤ ٧٠/٠ ۱۸/۳ ٣ كمي اطالعات و مهارت آموزگاران

 ١١/٠ -٤٣/٢ ٨٦/٠ ٨٨/٢ ٣ در شناسايي و تدوين اهداف درسي ITكارگيري  به

 ٠١/٠ -٥٧/١ ٧٥/٠ ٩٣/٢ ۳ هاي آموزشي در همسوشدن اهداف و برنامه ITكارگيري  به

 ٠١/٠ ٤١/٧ ٦٢/٠ ٢٨/٣ ٣ محور به شاگردمحور) در تغيير نقش معلم (از سبك معلم ITكارگيري  به

 ٠١/٠ ١٦/٨ ٥٢/٠ ٢٦/٣ ٣ ريزان درسي در افزايش آگاهي معلمان و برنامه ITكارگيري  به

 ٠١/٠ ٦٠/٥ ٦٩/٠ ٢٣/٣ ٣ در تغيير شيوه آموزش ITكارگيري  به

 ٠١/٠ ٨٦/٣ ٦٥/٠ ١٥/٣ ٣ العمر در تحقق آموزش مادام ITكارگيري  به

 ١٠/٠ -٦٤/١ ٦١/٠ ٩٤/٢ ٣ آموزان در افزايش دقت دانش ITكارگيري  به

 ٠١/٠ ٠٢٥/٤ ٨٦/٣ ٩٢/٣٠ ٣٠ طور کلی مشکالت آموزشي به

  

 )df=٢٧٩سطه شهر تهران نسبت به موانع منابع انساني (ديدگاه معلمان زن مقطع متو) ۳جدول 

  ←آماره

 گويه↓

  ميانگين

 نظري

  ميانگين

 تجربي

  انحراف

 معيار

  ميزان

t 

  سطح

 داري معني

 ۰۱/۰ -١٩/١٤ ٦٧/٠ ۴۳/۲ ٣ ميزان آشنايي با رايانه در حد استفاده از آن

 ٠١/٠ ٦٨/٧ ٥٩/٠ ۲۷/۳ ٣ باني فني و آموزش كافي فقدان كشتي

 ٠١/٠ ٦٥/٤ ٦٥/٠ ۱۸/۳ ٣ آموزش معلمانفقدان 

 ۰۱/۰ ٠٣/١ ٥٧/٠ ٠٤/٣ ٣ هاي الزم براي كنترل و هدايت كالس فقدان مهارت

 ۰۱/۰ ١٣/٦ ٧٠/٠ ٢٦/٣ ۳ فقدان انگيزه كافي در مدارس

 ٠١/٠ ٠/٥ ٦٥/٠ ٢٠/٣ ٣ در امر تدريس و رفع مشكالت ITكارگيري  ميزان آگاهي معلم از فوايد به

 ٠١/٠ ٦٩/١ ٧٤/٠ ٠٨/٣ ٣ آموزان در افزايش انگيزه يادگيري دردانش ICTاز ميزان استفاده 

 ۰۱/۰ -٧٤/٠ ٦٨/٠ ٩٣/٢ ٣ در افزايش كيفيت آموزش ITكارگيري  به

 ۰۱/۰ -٥٣/٩ ٨٩/٠ ٤٩/٢ ٣ در بين معلمان ITفرهنگ استفاده از 

 ۰۱/۰ -٦٣/٠ ٥٨/٣ ٨٦/٢٦ ٢٧ طور کلی هاي منابع انساني به ويژگي
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 ۱۹   فرآيند يادگيري/ياددهي در اتارتباط و اطالعات فناوري كارگيري به موانع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نتايج

ل يموانع مرتبط با مسا" "،ل ساختارييموانع مرتبط با مسامولفه " ۴ هر

موانع مرتبط با تجهيزات و " " وموانع مرتبط با منابع انساني" "،آموزشي

ياددهی  - در فرآيند يادگيری ICT" بر عدم استفاده از امکانات آموزشي

" و سازي روش مشكالت اجرايي در پياده). ">۰۱/۰pتاثيرگذار بودند (

از موانع  "افزارهاي آموزشي سازي نرم كمبود فضاي كافي در پياده"

ياددهی  -در فرآيند يادگيری ICTمولفه ساختاری در عدم استفاده از 

  ). ۱بودند (جدول 

در شناسايي و تدوين اهداف  ITكارگيري  بهدر مولفه موانع آموزشی، "

م يادگيري عد"، "آموزان دقت دانش افزايشدر  ITكارگيري  به"، "درسي

در همسوشدن اهداف و  ITكارگيري  به" و "محتوا به حد كافي

در فرآيند  ICT" تاثيری در عدم استفاده از آموزشيي ها برنامه

  ). ۲ياددهی نداشتند (جدول  - يادگيری

"، فقدان آموزش معلمان"، "باني فني و آموزش كافي فقدان كشتي"

در امر تدريس و رفع  ITكارگيري  ميزان آگاهي معلم از فوايد به"

 در افزايش انگيزه يادگيري در ICTميزان استفاده از " و "مشكالت

در  ICTاز موانع مولفه نيروی انسانی در عدم استفاده از  "آموزان دانش

  ).۳ياددهی بودند (جدول  -فرآيند يادگيری

استفاده از  هاي رايانه در هاي آشنايي با دوره برگزاري كالستاثير "

ICT افزارهاي  ميزان تمايل به استفاده از نرمآموزان" و " دانش توسط

" از موانع مولفه تجهيزات و موضوعات درسي آموزشي براي تدريس

ياددهی  -در فرآيند يادگيری ICTدر عدم استفاده از امکانات آموزشی 

  ).۴بودند (جدول 

، سن، سطح تحصيالت و رشته تحصيلي متغير ۴توجه به هر  با معلمان

در فرآيند  ICTدر عدم استفاده از ه خدمت مولفه نيروی انسانی را سابق

  ). ۵ياددهی موثر دانستند (جدول  - يادگيری
  

 )dfنهايت= ديدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شهر تهران نسبت به موانع تجهيزات و امکانات آموزشی (بی) ٤جدول 

  ←آماره

 گويه↓

  ميانگين

 نظري

  ميانگين

 تجربي

  انحراف

 معيار

  ميزان

t 

  سطح

 داري معني

 ۰۱/۰ -٤٩/٢٤ ٧٠/٠ ۹۷/۱ ٣ ای هاي رايانه هاي آموزشي كالس با برنامه ميزان انطباق تدريس برنامه

 ٠١/٠ -٩٢/١٠ ٧٩/٠ ۴۸/۲ ٣ آموزان استفاده از رايانه در افزايش كار گروهي دانش

 ٠١/٠ -٩٣/١٥ ٨٥/٠ ۱۸/۲ ٣ گيري آنكار صورت برخط و چگونگي به ميزان آشنايي با مفهوم آموزش از راه دور به

 ٠٥/٠ -٣١١/٢ ٨٥/٠ ٨٨/٢ ٣ افزارهاي آموزشي فقدان نرم

 ۰۱/۰ ٤٩/٠ ٨٤/٠ ٠٣/٣ ٣ تاثير رايانه در تغيير يادگيري فعال (از سنتي غيرمشاركتي به مشاركتي)

 ٠١/٠ ٧٣/٦ ٧٤/٠ ٣٠/٣ ٣ نآموزا توسط دانش ICTهاي رايانه در استفاده از  هاي آشنايي با دوره تاثير برگزاري كالس

 ۰۵/۰ -٠٥٣/١ ٦٨/٠ ٩٦/٢ ٣ آموزان افزارهاي آموزشي در تسهيل آموزش دانش تاثير استفاده از نرم

 ٠١/٠ ٥٤/٣ ٥٧/٠ ١٢/٣ ٣ افزارهاي آموزشي براي تدريس موضوعات درسي ميزان تمايل به استفاده از نرم

 ٠١/٠ -٨٧/٨ ٩٣/٣ ٩١/٢١ ٢٤ طور کلی تجهيزات و امکانات آموزشی به

  

 ها به تفکيک متغيرهای مورد مطالعه كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در مولفه ميانگين امتيازات موانع به) ۵جدول 

  ←مولفه

 متغير↓
 تجهيزات و امکانات آموزشی منابع انساني آموزشي ساختاري

 رشته تحصيلی
 ٠٦/٣١±١٠/٤ ۵۵/۱۵±۷۷/۲ علوم انساني

*

٧٠/٢٦±٩٩/٣ 
*

٨٠/٢٠±٢٠/٤ 

 ٧٣/٣٠±٤٨/٣ ٤٦/١٥±٤٥/٢ مهندسي -علوم پايه و فني
*

٠٩/٢٧±٨٧/٢ 
*

٥٠/٢٣±٨٤/٢ 

 سن

 ١٩/١٥±٣٤/٢ سال ٣٠تا  ٢٠
*

۵۶/۳±۴۳/۳۰ 
*

٤٧/٢٧±٦٨/٣ 
*

٩٧/٢٢±٤٢/٢ 

 ٩٧/١٥±٩٢/٢ سال ٤٠تا  ٣٠
*

٩٠/٣١±٢٤/٢ 
*

٥٨/٢٧±٣٥/٣ 
*

١٦/٢٣±٢٩/٣ 

 ٠٥/١٥±٣٥/٢ سال ٥٠تا  ٤٠
*

٨٨/٢٩±١٨/٣ 
*

٦٢/٢٥±٥٧/٣ 
*

٩٣/١٩±٤٤/٤ 

 ٠٠/١٦±١٥/١ سال به باال ٥٠
*

٥٠/٣١±٨٨/٢ 
*

٠٠/٢٨±٧٤/٣ 
*

٥٠/١٩±٧٣/١ 

 سطح تحصيالت

 ۹۲/۳۰±۴۲/۵ ٤٣/١٥±٤١/٢ فوق ديپلم
*

٩٢/٢٥±٩٨/٣ 
†

٩٠/٢٠±٥٠/٤ 

 ٨٧/٣٠±٨٧/٢ ٤٢/١٥±٧٦/٢ کارشناسی
*

٠٩/٢٧±٢٦/٣ 
†

٣٨/٢٢±٤١/٣ 

 ٥٠/٣١±٦٤/٢ ٨٣/١٦±٣٣/٢ ارشد کارشناسی
*

٣٣/٢٩±٨٢/٢ 
†

٥٠/٢٥±٧٠/٤ 

 سابقه خدمت آموزشی

† سال ١٠تا  ١
٤٦/١٥±٩٢/٢ 

*

۸۴/۲±۷۸/۳۰ 
*

٣٣/٢٧±٦٩/٣ 
*

٤١/٢٢±٣٢/٣ 

 سال ١٥تا  ١١
†

٠٦/١٦±٥٢/٢ 
*

٤٧/٣٢±٧٩/٤ 
*

٦٢/٢٧±٠٠/٣ 
*

٣٦/٢٢±٢٤/٤ 

 سال ٢٠تا  ١٦
†

٧١/١٥±٦٧/٢ 
*

٥٧/٢٩±١٧/٤ 
*

٨٥/٢٥±٦٨/٣ 
*

٢٨/٢٢±٧٦/٢ 

† سال ٢٠بيش از 
٦٨/١٤±٠١/٢ 

*

٥٢/٢٩±٩٦/٢ 
*

٢٩/٢٥±٥٨/٣ 
*

١٠/٢٠±٥٢/٤ 

*

۰۱/۰p< ؛
†

٠٥/٠p<  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــفاطمه ماستري فراهاني   ۲۰

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  بحث 

يادگيري الکترونيکي در عصر اطالعات امروز جايگاه و هويت خود را 

ها و موانعي رو  کارگيري و توسعه آن با چالش يافته است. از طرفي، به

هاي مناسب  مشي به روست که مستلزم شناسايي، رفع و تدوين خط

اي براي تغيير و يا  العاده انايي فوقهاي جديد اطالعات تو است. فناوري

دهي فعاليت تدريس و يادگيري در تمام موسسات آموزشي دارند  شکل

نمايند که  هاي نوين علمي فراهم مي و امکاناتي را براي طراحي محيط

آموزش و پرورش بايد توجه پذير نبوده است. بنابراين  پيش از آن امکان

موده و نسبت به بسترسازي مبذول ن ICTكارگيري  اي در به ويژه

اين در حالي است که بررسي  ها مبادرت نمايند. فرهنگي و زيرساخت

دهد که توسعه يادگيري الکترونيکي در  هاي مختلف نشان مي پژوهش

هاي آموزشي با مسايل و مشکالت فراواني روبرو است که  نظام

ند توا ريزان آموزشي با آنها مي گذاران و برنامه ناآشنايي سياست

  هاي آموزشي تحميل نمايد.  هاي زيادي را بر موسسه هزينه

ترين موانع استفاده از فناوري اطالعات و  نتايج نشان داد که مهم

ارتباطات در آموزش و پرورش موانع مرتبط با مسايل آموزشي است. 

بين رشته تحصيلي، سابقه خدمت آموزشي، سطوح تحصيلي و سطوح 

داري وجود  اطالعات و ارتباطات رابطه معنيسني در استفاده از فناوري 

] است. ۱۹[آلبيريني ] و ۱۸[ القهطانيداشت که در راستاي مطالعات 

کنندگان با سطوح سني پايين و تحصيالت  ها نشان داد که شرکت يافته

 كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات باال نگرش بهتري نسبت به به

عوامل تمامي که  نشان دادحاضر هاي مطالعه  يافتهداشتند. همچنين 

همچنين شاخص مشكالت  كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات و به

كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در وضعيت  آموزشي در به

]، ۱۸[ القهطاني]، ۱۶[ محمديهاي  يست و با نتايج پژوهشمطلوبي ن

ش را ] همسو است. نتايج اين پژوه۲۰[ االوتوی] و ۱۹[آلبيريني 

در  ديويستوان با مدل پذيرش فناوري تبيين کرد. اين مدل را  مي

سازي موضوع  بر اساس "نظريه عمل مستدل" براي مدل ۱۹۸۶سال 

  ].۲۱پذيرش فناوري اطالعات توسط کاربران معرفي کرده است [

اين مدل توضيحي براي عوامل موثر بر پذيرش کامپيوتر توسط 

ي در سطح عوامل فردي است. اساس کاربران ارايه داده است و مدل

اين مدل را دو عامل "برداشت ذهني از مفيدبودن" و "برداشت ذهني از 

دهند. اين دو عامل بر نگرش افراد نسبت  آساني استفاده" تشکيل مي

گيري در  به استفاده از يک فناوري تاثير گذاشته، سپس موجب تصميم

در نهايت عمل استفاده شوند و  آنها براي استفاده از آن فناوري مي

گيرد. همچنين برداشت ذهني از آساني استفاده، بر برداشت  صورت مي

ذهني از مفيدبودن تاثير دارد. عوامل بيروني شامل هر نوع عاملي، 

هاي کامپيوتري  هاي سيستم عوامل سازماني، عوامل اجتماعي، ويژگي

اد ديگر در هاي افر افزار، نحوه آموزش و کمک افزار و نرم مانند سخت

توانند باشند که بر روي  هاي کامپيوتري مي استفاده از سيستم

هاي ذهني افراد از مفيدبودن و آساني استفاده از فناوري  برداشت

کند که با برگزاری  نيز اذعان می جن پاولگذارند.  اطالعات تاثير مي

هاي آموزشي براي معلمان، پذيرش فناوري توسط معلمان  دوره

گذاري در  دهند که سرمايه ]. مطالعات نشان می۲۲است [بخش  رضايت

بخش آموزش نيروي انساني و تربيت نيروي انساني ماهر، موضوع 

مهم ديگر در توسعه يادگيري الکترونيکي است. زيرا توسعه يادگيري 

الکترونيکي بدون وجود نيروي انساني متخصص و توانمند شکست 

ش را افزايش خواهد داد و راه خواهد خورد و مقاومت نظام سنتي آموز

  ورود فناوري اطالعات به آموزش را دشوارتر خواهد ساخت. 

  

  گيري نتيجه

 استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش

بگيرد و نيروی متخصص در اين زمينه بايد تربيت  در اولويت قرار بايد

رد آموزش قرار بگيرند و همچنين معلمان بايد در اين زمينه مو شود.

بايد  كردن استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  درخصوص نهادينه

صورت  موقع رساني به ريزي روشن و اطالع و برنامهگذاری  سياست

  گيرد.
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