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رایانه در مدارس وجود ندارد ،ولی در صورت مهیا شدن شرایط مطلوش ،میزان اثر بخشی آموزش بوا اسوتفاده از
رایانه در حد باال یی تواهد بود .معلمان موانع استفاده از رایانه را در حود بواالیی گوزارش نمووده انود .بوین نظور
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تدریس بیشتر ی داشته اند موانع موجود در بکارگیری رایانه را به عنوان رسانه آموزشی به طور معناداری بیشتر
از معلمان با سوابق تدریس کمتر ارزیابی نموده اند .معلمانی که دارای مدرک دکتری هسوتند زمینوه اسوتفاده از
رایانه در مدارس را در سطح مطلوشتری ارزیابی نمودهاند ،همچنین ایشان میزان اثربخشی رایانوه را بوه عنووان
واسطه آموزش ،نسبت به سایر معلمان در حد باالتری ارزیابی نمودهاند.
واژگان کليدی :فناوری اطالعات ،رایانه ،آموزش ،دانش آموزان ،معلمان.
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توانوود در برنامووه هووای درسووی ایجوواد کنوود ،پرداتتووه انوود

مقدمه
ما هم اکنون عصری را با عنوان عصر صنعتی پشت سر

(ویلیامز .)1888

گذاشته ایم و وارد عصر جدیدی شده ایم که قرار بود نام

سلوین ( )1889معتقد است کوه اسوتفاده از رایانوه هوا در

آن عصر «فراصنعتی» باشد ،اما معلوم شد که مشخصات

تانه سبب انتقال نگرش هوای مببوت بوه اسوتفاده از فون

این عصر اساسا از جنس صنعت نیست .این دوره نظام

آوریهای اطالعاتی در مدارس موی گوردد .از طرفوی دیگور

کامال نوین و متفاوتی دارد .از این رو ،آن را عصر اطالعات

پاپاسترجیو و سولومونیدو ()5008کسب مهارتهای فناوری

نامیده اند( اصنافی  .)1398علت اطالق "عصراطالعات

اطالعات را برای همه دانش آموزان امری ضروری در نظام

وارتباطات" به دوره حاضر،گستردگی میزان اطالعات

های آموزشی معاصر می دانند.همچنین از رایانوه هوا موی

وسرعت تبادل آنهاازطریق فعالیتهای اطالعاتی،مختلف

توان به عنوان ابزارهای کمکوی در کالسوهای درس بورای

است .حجم گسترده اطالعات وچگونگی تبادل آن،جامعه

آزادکردن وقت معلمان و دانش آموزان استفاده کرد (حداد

امروزرادرآستانه ورودبه فرهنگی قرارداده است که درآن

.)1391

آموزش اطالعات ودانش،محورهای اصلی پیشرفت جامعه

با وجود یافته های بسیاری که نشوان دهنوده سوودمندی

تواهند بود(طالب .)1391

استفاده از کامپیوتر در یادگیری است اما پژوهش هائی در

در عصوور حاضوور اطالعووات بووه عنوووان کوواالیی بووا ارزش،

این زمینه نشان داده که برتوی موانوع درایون راه وجوود

استراتژیک و عامل توسوعه نقوش بسویار مهموی در میوان

دارد .مبالعلی رغم اینکوه معلموان از مزایوای اسوتفاده از

ابزارهای قدرت کسب کرده اسوت و بوه مورور توود را بوه

رایانه در تدریس زبان انگلیسی اطالع دارند میزان استفاده

عنوان بزرگترین عامل قدرتمندی کشوورها و سوازمان هوا

آنها از این ابزار به طور معناداری کمتر ازآن مقداری است

مطرح کرده است .استفاده موثراز فن آوری اطالعوات موی

که در مدارس تصوصی ادعا می شود (فاکی . )5010

توانوودانعطاف پووذیری رابووه همووراه آوردتووا بوودین طریووق

حسینی لرگانی ( )1391به بررسی تحلیلی موانوع توسوعه

نیازهاوتواناییهووای فووردی هووردانش آموووز بوورآورده شووود ،

آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران پرداتت .نتایج

تطرشکست درمدرسه راکاهش دهد  ،دسترسوی بیودرن

پژوهش حاکی از آن است که موانع آمووزش الکترونیکوی

دانش آموز به انوواع موادآموزشوی غنوی تررافوراهم کنود ،

در نظام آموزشی ایران به ترتیب عبوارت انود از  )1موانوع

اطالعات رابه راه های تازه ومرتبطی نمایش دهد ،طوریکوه

تکنولوژیکی )5 ،فرهنگوی /اجتمواعی )3 ،پوداگوژیکی)1 ،

دانش آموزان بتو انند آنهوا را درک و جوذش کورده وموورد

حقوووقی /اداری )8 ،راهبووردی و  )6اقتصووادی .همچنووین

استفاده قرار دهنود ،همینطوور بتواننود یوادگیری دانوش

شواهدی وجود دارد که نشوان موی دهودا عودم اسوتفاده

آموزانی را که نیازهای تاص دارند ارتقا دهد،دانش آموزان

دبیران ازفناوری اطالعات به این دلیل است که آنها برای

رابوور انگیووزد تووا عقایوود جدیوود راآزمووایش کننوودوتطرهارا

تدریس بااستفاده ازفنواوری اطالعوات آمواده نشوده انودو

.)1381

آمادگی الزم را برای استفاده ازرایانه ونرم افزارها و سخت

اکنون روزانه به تعداد مدارسی که به اینترنت متصول موی

افزارهای وابسته آمادگی الزم راندارنود (حکیموی )1393

گردند ،افزوده می شود و طیف وسیعی از موواد درسوی و

موناگانیووا ( )5003پوونج عاموول کمبودتجهیزات،کمبووود

آموزشی به صورت الواح فشرده در اتتیار مدارس قرار می

حمایت نهادی  ،باورنداشتن مزایای فناوری های اطالعاتی

گیرد  .بنابراین،محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل،

وارتباطی ،اعتماد نداشتن ومحودودیت زموان رابوه عنووان

از چگووونگی اسووتفاده دانووش آموووزان از فوون آوری هووای

موانع پذیرش فناوری درتدریس ویادگیری معرفی میکنود

اطالعاتی و کاربرد آن تا تحوالتی که این فن اوری ها موی

.همچنین محمودی هفوت موانع مهوارتی  ،روانشوناتتی ،

بپذیرند(ماستری فراهانی

دسترسی  ،متناسب نبودن روش ومحتوا  ،موانع تشویقی-

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،ویژه نامه ی89

111

وارث وزیریان و نعمان اف

اعتبوواری ،سووازمانی -قووانونی وفرهنگووی -اجتموواعی را بووه

رایانه بوده و یا اینکه موانع استفاده از آن را بررسی نموده

عنوان موانع یادگیری الکترونیکی درآموزش هوای علموی

بود بدون اینکه به بررسی بستر و زمینه استفاده از رایانوه

کوواربردی  ،شناسووایی کوورده اسووت .میلوور ( )5003میووان

بین معلمان پرداتتوه شوود ،در ایون پوژوهش بوا نگواهی

نداشتن سابقه کار با فناوری  ،شرکت نکردن دردوره های

سیستمی ابتدا زمینه استفاده از رایانه و سپس میزان اثور

موورتبط درگذشووته ،کمبودپشووتیبانی اجتموواعی درمحوول

بخشی رایانه درآموزش و در نهایت موانع و راه های مرتفع

،کمبود منابع وشکاف دیجیتالی را مانع توسوعه یوادگیری

ساتتن آن بررسی گردید.

الکترونیکی بیان می کنند .از طرف دیگور پوژوهش هوای

روش پژوهش

متنووع نشوان موی دهود ،فنواوری هوای اطالعواتی مووورد

این مطالعه غیور آزمایشوی ازنووع توصویفی درجامعوه

استقبال توجه بسیار دانش آموزان اسوت و ایون در حوالی

معلمان دوره متوسطه آموزش وپرورش شهرتهران منطقه

است که مراکز آموزشی کشور هنوز به عنوان یک محویط

 3درسووال تحصوویلی 1381-1380انجووام شوود .براسوواس

آموزشی مبتنی بر فناوریهای اطالعاتی شناتته نشده انود

جدول مورگان،تعدادنمونه موردنیاز معلموان 80نفربورآورد

در صورتی که دانش آموزان بوه فناوریهوای اطالعواتی د ر

شدکه به روش نمونه گیری تصادفی توشوه ای طبقوه ای

منزل و مکانهای دیگر از قبیل کافی نتها و تانه دوسوتان

انتخاش شودند .بورای جموع آوری اطالعوات از پرسشونامه

تود دسترسی دارند (جوکار وهمکاران )1399

پژوهشگر ساتته بامقیواس لیکورت  8گزینوه ای اسوتفاده

با توجه به همه آنچه گفته شد امروزه شناتت ابزار جدید

شد .پرسشنامه ای شوامل  11سووال جهوت بررسوی نظور

ارتباطی و آموزشی و به طوور بوه تصووص رایانوه بورای

معلمان طراحوی شود توا سوه متغیور بسترمناسوب جهوت

معلمووان و دانووش آموووزان در جهووت برقووراری ارتباطووات

استفاده از رایانوه،میزان اثربخشوی آمووزش بوا اسوتفاده از

آموزشی و پویایی آموزشی اموری بسویار ضوروری اسوت،

رایانه وموانع استفاده از رایانه درآموزش را ارزیوابی نمایود.

چراکه عدم شناتت ابزارها و چگوونگی کواربرد و گسوتره

اعتبار پرسشنامه باالی  98صدم بود .معلموان نمونوه بوه

فعالیت آنهوا ،موجوب نواتوانی ایشوان در بوه روز رسوانی

تعداد  100نفور پرسشونامه رادریافوت نمودنود ونهایتوا80

دانش شده و در نتیجه سبب انفعوال آموزشوی تواهود

پرسشنامه بازگشت داده شد .باتوجه به نرموال بوودن داده

گردید.لذا هدف از این پژوهش ،بررسوی نقوش رایانوه بوه

ها ،داده ها با استفاده ازآزمونهای پارامتریک  tتک گروهی،

عنوان واسطه تعلیم در آموزش دروس در مقطع تحصیلی

 tمستقل ،تحلیل واریوانس یکطرفوه ،تووکی و همبسوتگی

متوسطه می باشد وهمچنوین جنسویت ،سوابقه تودریس،

پیرسون به وسیله نرم افزار spss18تحلیل شد.

سطح تحصویالت ورشوته تحصویلی معلموان نمونوه فووق

یافته ها

بررسی گردیده تا با اتکا به نگاه سیستمی بتووانیم نتیجوه
قابوول اطمینووانی بووه دسووت آوریووم .و بووا جمووع بنوودی
نظرمعلمان هم زمینه و کیفیوت بسوتر اسوتفاده از رایانوه
وهمچنین موانوع برسورراه را بررسوی کورده و همچنوین
میزان اثربخشوی آمووزش بوا ابوزار رایانوه ارزیوابی گوردد.
بررسی پیشینه پژوهش های ایرانی نشوان موی دهود کوه
یافته های کاربردی در موورد کیفیوت زمینوه اسوتفاده از
رایانه و میزان اثربخشی و موانع اسوتفاده از آن در فراینود
یووادگیری بووه صووورت محوودود صووورت گرفتووه اسووت .در
مطالعات قبلی تاکید بر اثر بخشی آمووزش بوا اسوتفاده از

به منظور پاسخ به فراهم شدن زمینه استفاده از رایانوه
در مدارس ،اثربخشی آموزش رایانه از نظر معلمان و موانع
بوه کوارگیری رایانوه در فرآینود تودریس از آزموون  tتووک
گروهی استفاده شد .با توجه به جدول شماره  1و با تاکید
بر مقدار  tبه دست آمده که در مورد وجود بسوتر مناسوب
آموزشی ،معنی دار نبود ،می تووان نتیجوه گرفوت از نظور
معلمان زمینه وبستر مناسبی جهت استفاده بهینه از رایانه
در مدارس شهر تهران وجود ندارد .مقدار  tبه دست آمده
که از نظر آماری در سطح  ./.1معنی دارشد ،نتیجه نشوان
داد ،از نظر معلمان نمونه پژوهش میزان اثر بخشی آموزش
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با استفاده از رایانه در حد باالیی است همچنین مقدار  tبه

،نتیجه نشان داد ،از نظر معلمان نمونه پژوهش میوزان اثور

دست آمده که از نظر آماری در سوطح  ./.1معنوی دارشود

بخشی آموزش با استفاده از رایانه در حد باالیی است.

جدول شماره.1تایج آزمون  tتک گروهی در رابطه با بستر وزمینه های استفاده از رایانه،اثربخشی و موانع در آموزش مدارس
میانگین

متغیر

خطای استاندارد

میانگین تجربی

انحراف معیار

الف :بسترمناسب

3

2/69

0/946

0/090

ب :اثربخشی

3

3/31

0/660

0/060

08

ج :موانع

3

3/31

0/930

0/090

08

نظری

میانگین

سطح معنی

درجه آزادی

میزان t

08

-0/620

-

-4/318

0/01

4/699

0/01

داری

به منظور بررسی تفاوت اثربخشی و موانع بین دیدگاه

سطح  ./.1معنی دارنیست می توان نتیجه گرفت  ،بین

معلمان زن و مرد نسبت به سه متغیر بستر مناسب از

نظر معلمان زن و مرد در مورد زمینه استفاده از رایانه ،

آزمون  tمستقل استفاده شد با توجه به جدول شماره  5و

میزان اثربخشی رایانه به عنوان واسطه تعلیم و همچنین

با تاکید به مقدار  tبه دست آمده که از نظر آماری در

موانع موجود در استفاده از رایانه به عنوان واسطه تعلیم،
تفاوت معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره.2آزمون  tدو گروه مستقل در رابطه با مقایسه دیدگاه معلمان زن و مرد نسبت به سه متغیر بستر مناسب ،اثربخشی و موانع
متغیر
بستر مناسب

اثربخشی

موانع

سطوح

میانگین

انحراف معیار

زن

2/06

0/96

مرد

3/03

0/93

زن

3/20

0/63

مرد

3/34

0/69

زن

3/21

0/96

مرد

3/40

0/68

درجه آزادی

میزان t

سطح معنیداری

09

-0/69

-

09

-0/61

-

09

-1/46

-

به منظور بررسی تفاوت اثربخشی و موانع دیدگاه معلمان

می رسد در این نمونه پژوهش هر چه سابقه تدریس

با سوابق تدریس و تحصیالت متفاوت نسبت به سه متغیر

معلمان باالتر می رود ایشان شرایط به کارگیری از رایانه را

بستر مناسب ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه وتوکی

در تدریس سخت تر می دانند.همچنین با توجه به ادامه

استفاده شد .با توجه به جدول شماره  3و با تاکید به

جدول ،با تاکید به مقدار  fبه دست آمده که از نظر آماری

مقدار fبه دست آمده که از نظر آماری در سطح  ./.1معنی

در سطح  ./.1معنی دارشد می توان نتیجه گرفت ،معلمانی

دارشد و همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی می توان

که دارای مدرک دکتری هستند زمینه استفاده از رایانه در

نتیجه گرفت ،معلمانی که سابقه تدریس  11-58سال

مدارس را در سطح مطلوشتری ارزیابی نمودهاند.ومعلمانی

داشتهاند موانع موجود در بکارگیری رایانه به عنوان رسانه

که دارای مدرک دکتری هستند میزان اثربخشی رایانه را

آموزشی را به طور معناداری بیشتر از معلمان با سوابق

به عنوان واسطه تعلیم ،نسبت به سایر معلمان در حد

تدریس کمتر از  9سال ارزیابی نمودهاند و به نظر

باالتری ارزیابی نمودهاند.
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جدول شماره.3آزمون  ANOVAتحلیل واریانس یکطرفه مقایسه دیدگاه معلمان با سوابق تدریس و سطح تحصیالت متفاوت
متغیر
بستر مناسب

سوابق تدریس
متفاوت

اثربخشی

موانع

بستر ناسب
سطح
تحصیالت
متفاوت

اثربخشی

موانع

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

میزان F

بین گروهی

0/94

3

0/21

0/60

درون گروهی

36/91

04

0/42

جمع

39/26

08

-

بین گروهی

0/06

3

0/03

درون گروهی

29/30

04

0/31

جمع

29/36

08

-

بین گروهی

4/31

3

1/43

درون گروهی

31/12

04

0/38

جمع

36/43

08

-

بین گروهی

4/32

3

1/44

درون گروهی

31/63

04

0/30

جمع

39/26

08

-

بین گروهی

2/96

3

0/06

درون گروهی

23/80

04

0/20

جمع

29/36

08

-

بین گروهی

1/88

3

0/66

درون گروهی

33/99

04

0/40

جمع

36/43

08

-

سطح معنیداری
-

0/100
3/00
0/06
3/86

3/10

1/48

0/06

0/06

-

به منظور بررسی تفواوت اثربخشوی و موانوع بوین دیودگاه

تحصیلیشان علوم پایه و یا فنی و مهندسوی اسوت تفواوت

معلمان با رشته تحصیلی متفواوت نسوبت بوه سوه متغیور

معنی داری وجود دارد.معلمانی کوه رشوته تحصویلی شوان

بستر مناسب ،از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه وتووکی

علوم انسوانی اسوت ،زمینوه اسوتفاده از رایانوه را در حود

استفاده شد با توجه به جدول شماره  1و با تاکید به مقدار

پووایینتووری ارزیووابی نمووودهانوود .معلمووانی کووه رشووته

 fبه دست آموده کوه از نظور آمواری در سوطح  ./.1معنوی

تحصیلی شان علووم پایوه اسوت موانوع را در حود بواالتری

دارشد می توان نتیجه گرفت ،درباره وجود زمینه مناسوب

ارزیابی نمودهاند.

بوورای اسووتفاده از رایانووه ،بووین نظوور معلمووانی کووه رشووته
تحصیلیشان علووم انسوانی اسوت بوا معلموانی کوه رشوته
جدول شماره  .4آزمون  ANOVAتحلیل واریانس یکطرفه در رابطه بامقایسه دیدگاه معلمان با رشته تحصیلی متفاوت
متغیر

منبع تغییرات

بستر مناسب

اثربخشی

موانع

میانگین مجذورات

میزان F

سطح معنیداری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

بین گروهی

4/69

3

1/98

درون گروهی

31/26

04

0/38

4/44

0/01

جمع

39/26

08

-

بین گروهی

1/13

3

0/38

درون گروهی

26/26

04

0/30

جمع

29/36

08

-

بین گروهی

4/36

3

1/46

درون گروهی

31/08

04

0/38

جمع

36/43

08

-

1/29

3/62

-

0/06

به منظور بررسی ارتباط اثربخشی آموزش و موانع از نظر

معنی دارشد می توان نتیجه گرفت که از نظر معلمان بین

معلمان بین وجود زمینههای مناسب استفاده از رایانه از

بستر مناسب استفاده از رایانه در مدرسه و یادگیری

آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .مقدار همبستگی

اثربخش رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین با توجه

( )0/635به دست آمده که از نظر آماری در سطح ./.1

به جهت همبستگی مببت میتوان نتیجه گرفت که هرچه
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امکانات و بستر مناسبتری در مدرسه مهیا شود ،یادگیری

حافظه ی فعال دانش آموزان با مشکالت ریاضی ،هم در

بهتر انجام میگردد.مقدار ضریب تعیین  0/38نیز مشخص

نمره کل و هم در ترده مقیاسهای آزمون (حافظه مازها،

میکند که  %38از یادگیری اثربخش توسط امکانات و

مکعبهای رو به جلو و رو به عقب) داشته است .سرین

بستر مناسب استفاده از رایانه جهت آموزش دانشآموزان

وسایگلی ( )5008نشان داد ند استفاده از تکنولوژی

ایجاد میشود.

برمهارت های حل مسأله دانش آموزان اثرگذار بود ه است.

بحث و نتيجه گيری

الرکین و پینز ( )5001نشان دادند دانشجویانی که

از نظر معلمان زمینه و بستر مناسبی جهت استفاده

تکالیف مربوط به جست وجوی آنالین را انجام داده بودند

بهینه از رایانه در مدارس شهر تهران وجود ندارد این

در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل ،نمرات باالتری

یافته همسو با پژوهش های متعدد است  .از جمله یافته

کسب کردند .دموسکی و شرالوج ( )5003نشان دادند که

های اسالمی ( )1393نشان داد ،دانش آموزان شهر تهران

همبستگی مببت و معناداری بین یادگیری سازمانی و

در مدرسه به اینترنت دسترسی ندارند ودسترسی آنان

فناوری ارتباطات و اطالعات وجود دارد .معلمان موانع

بیشتر در منازل است و دانش آموزان مناطق شمالی شهر

استفاده از رایانه را در حد باالیی گزارش نموده اند.این

از امکانات بیشتر برتوردارند .علیجانی ( )1393عواملی را

یافته همسو با نتایج پژوهش های زیر می باشد .علیجانی

که بر متغیر میزان استفاده از مجله های الکترونیکی تاثیر

( )1399در نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که

می گذارد  ،مورد سنجش قرار داد .یافته های وی نشان

عواملی نظیر دسترسی ،آشنایی و مهارت رابطه ی مببت و

می دهد که میزان آشنایی اعضا با پایگاه های اطالعاتی

قوی با میزان استفاده دارد .در حالی که مسایل و مشکالت

تمام متن پیوسته ،میزان مهارت رایانه ای و شبکه ای

رایانه ای و شبکه ای با میزان استفاده از مجله های

اعضا ،میزان دسترسی اعضا به مجله های الکترونیکی،

الکترونیکی رابطه ی منفی دارد .نتایج حاکی از آن است

میزان مسایل و مشکالت رایانه ای و شبکه ای ،میزان

که ضعیف ترین رابطه ی معناداری مربوط به میزان

پذیرش مجله های الکترونیکی از سوی اعضای هیات

پذیرش مجله های الکترونیکی با میزان استفاده از مجله

علمی از عوامل تاثیرگذار می باشد .همچنین عواملی نظیر

های الکترونیکی است.حسینی ( )1391نتایج پژوهش

دسترسی ،آشنایی و مهارت  ،رابطه ی مببت و قوی با

حاکی از آن است که موانع آموزش الکترونیکی در نظام

میزان استفاده دارد .کین ()1881 -1888به این نتیجه

آموزشی ایران به ترتیب عبارت اند از  )1موانع

رسید که استفاده از رایانه ،نگرش مببت دانش آموزان را

تکنولوژیکی )5 ،فرهنگی /اجتماعی )3 ،پداگوژیکی)1 ،

نسبت به رایانه و مدرسه افزایش می دهد.

حقوقی /اداری )8 ،راهبردی و  )6اقتصادی .اسالمی

از نظر معلمان نمونه پژوهش میزان اثر بخشی آموزش با

( )1393نتیجه این پژوهش نشان داد که دانش آموزان

استفاده از رایانه در حد باالیی است.این یافته همسو با

شهر تهران در مدرسه به اینترنت دسترسی ندارند

نتایج پژوهش های زیر است .شریفی ( )1391نشان داد

ودسترسی آنان بیشتر در منازل است .

که بااطمینان  % 88بین یادگیری سازمانی و بکارگیری

معلمانی که سابقه تدریس  11-58سال داشتهاند موانع

فناوری های ارتباطات و اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی

موجود در بکارگیری رایانه به عنوان رسانه آموزشی را به

واحد گرمسار رابطه ای معنادار وجود دارد و همچنین بین

طور معناداری بیشتر از معلمان با سوابق تدریس کمتر از9

دو متغیر  ،همبستگی مستقیم و مببت وجود داشت .

سال ارزیابی نمودهاند .این یافته در راستای نتایج پژوهش

یافته به دست آمده همسو با پژوهش ارجمندنیا() 1383

های زیر می باشد .چن ()1881در بررسی نگرش اعضای

است ،نتایج پژوهش ولی حاکی از آن است که مداتله

هیات علمی نسبت به استفاده از میکرورایانه در فعالیت

رایانهای شناتتی تاثیر معناداری بر روی ارتقای عملکرد

های دانشگاهی تایوان  ،در یافت که متغیر های سابقه
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دانشگاهی ،دانش و مهارت رایانه ای در ثمر بخشی

بندی منطقه ای و یا استانی ایجاد شود .از آن جایی که با

در پژوهش آلبرینی

توجه به هوش های چند گانه افراد مختلف به شیوه های

()5006نشان داد دیدگاه اساتید فناوری  ،تجارش نسبت به

مختلف یاد می گیرند به وسیله رایانه می توان برای هر

استفاده از فناوری ها و شرایط فرهنگی حاکم بر محیط

فرد بسته به توانایی او برنامه مشخص تری تدریس کرد تا

پیرامونشان ،در شکل گیری نگرش آنها نسبت به  ICTدر

تدریس مفیدتر باشد  .دانش آموزان و معلمان آشنایی با

مدارس تاثیر داشته است .

کاربرد رایانه داشته باشند و وقت تدریس معلم را نگیرند

از نظر معلمان ،بین بستر مناسب استفاده از رایانه در

یعنی معلم فیزیک دیگر تدریس رایانه نکند  .بخشی از

مدرسه و یادگیری اثربخش رابطه معنی داری وجود

ساعت آموزشی در طرح درس معلم در حکم تدریس یک

دارد.این یافته در راستای پژوهش های زیر است .شریفی

درس به کمک رایانه گنجانده شود تا معلم مجبور شود در

ودیگران( )1391نشان دادند که بااطمینان  % 88بین

تدریس از برنامه های رایانه ای استفاده کند .

استفاده از رایانه تاثیر دارد.

یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری های ارتباطات و

-کارگاه هایی جهت توسعه حرفه ای معلمان طراحی

اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار رابطه ای

شود که دارای این مشخصات باشند  )1:امکان را برای

معنادار وجود داشت و همچنین بین این دو متغیر ،

معلمان فراهم آورد که آن چه از آموزش های پیشین

همبستگی مستقیم و مببت وجود داشت  .در پژوهش

آموتته با آموزش های کنونی تلفیق کند  ،نه اینکه طرز

سرین ،سرین و سایگلی( )5008نتایج به دست آمده نشان

جدیدی از فناوری به آنان معرفی شود  )5.آموزش باید

داد که استفاده از تکنولوژی برمهارت های حل مسأله

زمان الزم را به معلمان بدهد تا روند الحاق فناوری رایانه

دانش آموزان اثرگذار بود ه است .دموسکی و شرالوج

به تدریس را بررسی و درباره آن فکر کند )3 .آموزش باید

( )5003در پژوهشی به یادگیری سازمانی و فناوری های

رویکرد مبتنی بر پروژه داشته باشد  )1.معلمان باید با

ارتباطات و اطالعات  :یک پیوند امیدبخش پرداتت  ،نتایج

توجه به پایه ای که در آن تدریس می کنند به صورت

این پژوهش نشان داد که همبستگی مببت و معنادار بین

گروهی کار کنند تا درباره نظریه های گوناگون به بحث و

یادگیری سازمانی و فناوری ارتباطات و اطالعات وجود

تبادل نظر پرداتته و پروژه هایی تولید کنند  .به طوریکه

( )1881-1888در پژوهش ای به این نتیجه

آینا ( )5013پیشنهاد می کند دولت معلمان را با لپ تاپ

رسید که استفاده از رایانه  ،نگرش مببت دانش آموزان را

تجهیز نماید تا مانعی برای استفاده و تمرین آموتته ها

نسبت به رایانه و مدرسه افزایش می دهد.

نداشته باشند.

دارد .کین

پیشنهادها :بهبود و کیفیت استفاده از رایانه از طریق

-از آنجایی که معلمان با سابقه تدریس باالتر آشنایی

دسترسی مناسب به فناوری و آموزش معلمان برای

کمتری با استفاده رایانه در تعلیم دارند کارگاه های

استفاده موثر از آن ایجاد شود.مربیان درگیر گفتگوی

آموزشی هرچند سال تکرار گردد .دبیرانی که دارای سابقه

تعاملی با دانش آموزان شوند و به طور فعال آن ها را در

کار بیشتری هستند به دلیل عادت به روش های

فرایند یادگیری از طریق رایانه درگیر سازند چرا که بدون

سنتی،ک متر به اثربخشی این روش ها اعتقاد دارند  .به این

کار آموزی مناسب معلمان و نهایتا دانش آموزان دلسرد

دلیل پیشنهاد می شود:شرایطی مهیا شود تا معلمان در

تواهند شد  .حفظ و نگهداری دستگاه ها توسط مسئول

استفاده از فنآوریهای جدید آسوده باشند.در استفاده از

مربوطه به صورت مداوم انجام پذیرد تا وقفه ای در هنگام

فنآوری برای انجام بازدههای مطلوش در سطح مدرسه ت

تدریس پیش نیاید  .تولید برنامه های آموزشی مناسب هر

در این زمینه پیشنهاد میشود،به موارد زیر توجه شود.

رشته و هر مقطع به صورت تخصصی اجرا شود .ایجاد

میزان استفاده از رایانه در دروس مختلف متفاوت است

چرته یادگیری در هر رشته و سطح تا راهی برای گروه

مبال در دروسی مانند زمین شناسی ،فیزیک ،زیست
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شناسی بیشتر است اما در درس فلسفه ممکن است از
رایانه کمتر استفاده شود بنابر این نباید معلمان در
 بهتر است بین.استفاده از این وسیله تحت فشار باشند
انتخاش روش سنتی و روش نوین بکارگیری رایانه تعادلی
برقرار باشد و معلمان بر حسب موقعیت و موضوع درس
معلمان معتقد.دست به انتخاش زده و یکی را انتخاش کنند
هستند که استفاده از روش های آزمایشگاهی و عملی در
بعضی از دروس دارای اثربخشی بیشتری است پس بهتر
است که شبیه سازی رایانه ای را جایگزین این روش ها
 گرچه شبیه سازی رایانه ای امکان یادگیری. نکنیم
شنیداری و دیداری را فراهم می کنند ولی باعث یادگیری
 اکبر دبیران تمایل به.حرکتی و اکتشافی نمی شوند
 اما الزم به ذکر است که این.استفاده از پورپوینت دارند
وسیله فرصت بحث و گفتگو را بین معلم و دانش آموز از
 در استفاده از فنآوری برای برقراری ارتباط با.بین نبرد
والدین درباره پیشرفت شاگرد قادر باشند(وایلزباندی
.)5000
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Effectiveness of Computer Usage in Education and Its Barrier

Samaneh Vares vazirian: Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Sadroddin
Aini University, Dushanbe, Tajikistan.
Mansoor Nomanof: Faculty Of Member, Department of Educational Sciences, Sadr al-Din
Aini University of Pedagogy, Dushanbe, Tajikistan.

Abstract: The purpose of this study was to determine the quality of the field of
using the computer, its effectiveness as well as the barriers to using it in learning
processes from the viewpoints of teachers. This non-experimental study was
descriptive that the statistical population consisted of all secondary school
teachers in Tehran, district 3 in the academic year 2012-2013. And finally, the
sample size was 90 people selected by random sampling. For collecting data, a
researcher-made questionnaire with a Likert scale and validity of 85/0 was used.
Then data were analyzed by one-way t-test, independent t-test, one-way variance
analysis, Tukey and Pearson correlation using SPSS software. The results
showed the teachers believed that there is no appropriate contex and field to use
computers in schools, but if the desired conditions are set, the effectiveness of
training with computers would be high; and also teachers reported high barriers
to using computers. In addition, there was no significant difference between the
viewpoints of male and female teachers about the use of computers, the
effectiveness of computer as an intermediary in training, and the barriers to
using computer as a training medium. Moreover, teachers who had more
experience claimed considerably the barriers of using computer as educational
media than teachers with less than teaching backgrounds. From teachers’
viewpoints with Ph.D. degree, the contex of computers’ usage in schools and the
effectiveness of computer as an intermediary in training had been evaluated at a
more desirable level.
Key words: Information technology, Computer, Education, Students, Teachers.
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