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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between the use of modern
educational technologies and the quality of
educational activities of teachers. This research
was quantitative and in terms of applied and
descriptive-survey method. The statistical
population of this study was selected among all
female high school graduates of Isfahan city, of
which 252 were selected as random in the random
sampling method. The data gathering tool was a
questionnaire consisting of a researcher-made
questionnaire whose content and content validity
was verified by experts and their reliability was
based on Cronbach's alpha of 87. To analyze the
data, the descriptive and Inferential (frequency
distribution table, central indexes and distributions
of distribution, mean, standard deviation, Analysis
of variance, Duncan test, etc.). The results showed
that there is a significant relationship between the
use of new educational technologies and the
quality of educational activities of teachers. The
quality of teaching Application of applied
software in teaching with quality components is
very high. It showed that the use of computer from
computer has the most impact on the quality of
teacher education and the use of software and the
Internet in the next ranks.
Keywords: New Educational Technologies,
Quality of Educational Activities, Secondary
Schools of Applied Software
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مقدمه
در عصر حاضر فناوری اطالعات و ارتباطات نقش اشادن و و
مکملی در افزای کیفیت یادگیری و فراین ت ریس داششه
ااششت  .)jegede,2008درواق ش ش شیووهششای اششنهی در امششر
تشش ش ریس دیگششششر ننشش ش ا کاراششششاد ن واهنشش ش بششششود
 .)Rostami&Ayati,20011معلما کارگزارا اصلی نظشا
آمودشی کلی اجرای مؤثر ااشهفادو اد فنشاوری اطالعشات در
امر ت ریس میباشن  .)Duntat et al,2010در این میا با
توج ب نشمان اد تحول بنیادی در نظا آمودشی کشور ک
بششرای ارتقششای اششی کیفششی آمودشششی بششر بهششرومنشش ی اد
فناوری هشای نشوین آمودششی تواشب دبیشرا و بشر تو یش و
ب کارگیری محهوای ا کهرونیکی ،دربست و گسهرش فناوری
ارتباطی با نق محوری معلم تأکی دارد)Zamani,2014 .؛
و نهایج بسشیاری اد پشووه هشا نششا دادوشش و ااشت کش
ب کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در امر برنامش ریشزی
آمودشی توانسه ااشت بش ارتقشای اشی فراینش یشاددهی
یادگیری منجشر ششود و بسشیاری اد نقشای و کااشهیهشای
روشهای انهی را رف نمودو و انقشال ااااشی را در نظشا
آمودشی ب وجود آورد  .)Najaf,2014درنهیج فناوری های
نوین آمودشی در طی دما کوتاهی توانسه انش بش یکشی اد
اجزای تشکیلدهن و جوام م ر تب یل شون  ،بش گونش ای
کش در بسشیاری اد کششورها بش مشوادات خوانش  ،نوششهن و
حسششا کششرد  ،درا فنششاوری و تسششلب بششر مفششاهیم و
مهارتهای پای فناوری ب عنوا ب شی اد هسشه ی مرکشزی
آمودش وپرورش و تعلیم و تربیت ایشن جوامش مشورد توجش
قرارگرفه اات  .)ghafari,2009دنیایی ک بشا ششبک هشای
اطالعاتی ب هم پیون خوردو ،مهقاضی نیروی انسشانی ااشت
ک بای ب ان نگون اد فنشاوری هشا بش عنشوا ابشزاری بشرای
افششزای خالقیششت ،پیشششرفت و بهششرووری ااششهفادو نمایشش
 .)nafisi,2004همچنششین نیششروی انسششانی بای ش ب ان ش ک ش
ااهفادو نکرد اد فناوریها موجش نشابرابری در ااشهفادو اد
فرصتهای آمودشی میشود .عمق این نشابرابریهشا در بشین
کشورهای پیشرفه و در حشال رشش  ،تفشاوتهشای فاحششی
دارد .جوامعی ک تشوا بش کشارگیری فنشاوریهشای نشوین را
ن ارن ش یششا کمهششر دارن ش  ،ب ش طششور پیواششه اد مشششارکت در
جامع ای ک بر اااس علم و فناوری حرکت مشیکنش عقش
میمانن  .)Maleki& garmabi,2009معلمشا  ،کشارگزارا
اصلی ورود و تعامل موفقیتآمیز در نظا آمودششی هسشهن .

همششا طششور ک ش هششر معلمششی روش خششود را در ااششهفادو اد
ت ه ایاو یا هشر ابشزار دیگشری در تش ریس دارد ،نگشونگی
ااهفادو اد فناوریهای نوین در آمشودش و نگشونگی تلفیشق
آ ها در ت ریس ،ب تجرب و نگرش معلمشا بسشهگی دارد و
مششیتوانشش در اششیوو و انششوات م هلشش صششورت گیششرد
)Yildrim,2000؛ و آگششاهی و اطششالت اد کششاربرد فنششاوری
اطالعات و توانایی کافی معلما برای کشاربرد آ در تلفیشق
فاوا بشا برنامش دراشی اهمیشت موضشوت را آششکار مشیکنش
 .)Md Yunus,2007کلیشش تلفیششق فنششاوری در آمششودش،
صالحیتهای فناوریها ،معلم و تجرب هشای اواشت .مهشارت
معلم در آمودش اب تلفیق فنشاوری بشا فرآینش یشاددهی-
یادگیری مشیششود ،بسشیاری اد نشوآوریهشا در آمشودش بش
صششالحیت حرف ش ای معلششم وابسششه ان ش  .تعری ش یونسششکو اد
ااهان ارد صالحیت فناوریهای نوین آمودشی معلم ،با توج
ب ایاات ملشی ،برنامش ریشزی دراشی ،اردششیابی ،تعلشیم و
تربیششت ،اششادما  ،مشش یریت ،تواششع ی حرفشش ای معلششم و
مهارت های مربوط ب فنشاوری هشا عبشارت ااشت اد ایشنکش :
معلما بای مهارت پای ی عملکرد نشر افشزار و اش تافشزار،
همننین نر افزارهای کاربردی تو یش ی ،و  ،نشر افزارهشای
ارتباطی ،نشر افزارهشای نمایششی و کاربردهشای مش یریهی را
ب انن  .آ ها بای قادر ب طراحی فناوری مبهنشی بشر دانش
ارتباطات و ااهفادو اد فناوری در پشهیبانی تواع ی مهشارت
دانشش یادگیرنشش گا  ،ااششهمرار و تفکششر یششادگیری باشششن
 .)Sharifi,2011کیفیششت فعا یششت آمودشششی معلمششا در
کالسهای درس و اایر محیبهشای یشادگیری تحشت تشأثیر
عواملی نو نگاو آ ها بش تش ریس ،باورهایششا دربشاروی
موضششوت دراششی ،دانشش آ هششا اد موضششوت ،مهششارتهششای
حرف ایشا در اادما دهی و م یریت ،ویوگیهای ش صی
آ ها ،ادراکششا اد وضشعیت موجشود ،رفهارهشای تش ریس و
موقعیهی ک در آ تش ریس مشیکننش قشرار مشیگیشرد کش
فناوریهشای نشوین آمودششی بشر بیششهر ایشن عناصشر تشأثیر
میگذارن .
فناوریها بش عنشوا رویکردهشای نشوین ،مکمشل آمشودش
هسهن  .ن جایگزین آ  ،هش اد تواشع ی آ هشا بهبشود و
کارآم تر ااخهن مناب آمودش وپرورش ب ویوو مناب انسانی
اات  .)Mohammadi,2010امرودو اهم مهمی اد نگونگی
کیفیت فعا یتهای آمودشی معلما م ارس بر اااس میزا
توانمن ی و قابلیت آ ها در ااشهفادو اد فنشاوریهشای نشوین
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انجی و میششود بش طشوریکش معلمشا اثشرب
افشرادی افزای نمرات درای و درمجموت بشر پیششرفت تحصشیلی
شناخه میشون ک صالحیت و توانایی ااهفادو اد ابزارهای دان آمودا اال او مهوای در ح دیاد اثرگذار بشودو
نششششوین را در روشهششششای تششش ریس خششششود دارا باشششششن اات و این اثرگذاری در بین دان آمودا دخهر و پسر بشا
.)Sharifi,2011
مع ل ،انین و رششه هشای م هلش یکسشا بشودو ااشت.
پووه حاضر جهت تأثیر ااهفادو اد فناوریهای نشوین
فهحیا  .)Fathiyan,2009در پووه خود ب این نهیج
آمودشششی بششر کیفیششت فعا یششتهششای آمودشششی دبیششرا
رای ک محهوای ا کهرونیکی میتوانش در کنشار محهشوای
انجا گرفه اات .در مهرومو های اخیر آمشودش وپشرورش
ییششر ا کهرونیکششی کهششا هششای دراششی) قششرار گیششرد و ب ش
کشورما ب اوی فناوریهشای نشوین گشرای پیش اکردو و
یادگیری مؤثر مواد درای کمک کنش و موقعیشتهشایی را
اعی دارد دمین آمشودش ا کهرونیکشی را بشرای معلمشا و
ک داهرای ب آ ها ییرممکن اات ب صورت مجشادی در
دان آمودا ک اد مزایای فناوریهاات را فشراهم نمایش .
کالس درس حاضر کن و کالس را اد بن گچ و ت ه اشیاو
در ادام ب نهشایج برخشی اد پشووه هشای مشرتبب اششارو
رهایی ب ش و با ایجاد نمشای هشای رنگشی و ااشهفادو اد
&Abedi
میگشردد .نهشایج پشووه عابش ی و مهش ویا
انوات گرافیک ها محیب یادگیری را جذا تر و قابلفهشمتشر
 )Mahdavian,2015حاکی اد آ بود ک ب طورکلی تمایل
کنن .
معلما بش ااشهفادو اد ابزارهشای فنشاوری نشوین آمودششی
برا و همکارا  .)Braak&ez al,2007ب این نهیجش
باالاششت .همچنششین ارتبششاط معنششاداری میششا  .میششزا
رای ن یکی اد مزایای فناوریهای نوین آمودشی افشزای
مهارتهای رایان ای و ااهفادو اد ابزارهای فناوری اطالعات
انگیزو تحصیلی و اعهمادب نفس و گسهرش یادگیری اات؛
وجود دارد .امسیال  )Mesilla,2015در پووه خود ب
و نیز یافه های مهر محم ی )Mehrmohammadi,2007
این نهیج رای ک بسیاری اد معلما ب تغییر و پذیرش
نشا داد فرصتهای ناشی اد فناوریهای نشوین در دانش
فناوری نوین در آمودش تمایل داششهن و شی اکرشر آ هشا
آمودا کمرنگ ش اقه ار معلم را در پی دارد و معلشم را
توانایی خود را بشرای ایشن مهشم کشافی نمشیدانسشهن و اد
ب یک راهنما در کنار دان آمودا ب ل میاادد و باعش
مهارت الد برخوردار نبودنش  .معلمشا جشوا تشر گشرای
داهرای همگا ب اطالعات ،امکا یادگیری مادا ا عمشر،
بیشهری ب آمودش مهارتها و پذیرش تغییر داششهن  .وی
ایجششششاد تنششششوت و انعیششششا در برنامشش ش و روشهششششای
معهق بود کش موفقیشت در ااشهفادو اد فنشاوری نشوین در
آمودش وپرورش با گذر اد برنام های یکنواخت کسلکنن و
آمودش ب میزا قابلیتهای معلما و نگرش آ ها نسبت
میگشردد .ایجشاد فرصشت ااشهفادو اد فنشاوریهشای نشوین
ب مقو فناوریهای نوین بسهگی دارد.
انگیزوی بیشهری را برای یادگیری در دان آمودا اشب
اهاری و محم ی  .)Satari&2011 Mohammadi,در
می شود .نهشایج ششبیری  .)Shobeyri,2006حشاکی اد آ
پووه خود ب این نهیج رای ن ک بین میزا ااهفادو
بود ک ااهفادو معلما اد نر افزارهشای کمشک آمودششی و
اد فناوریهای نوین با موفقیتهای آمودشی و مؤ فش هشای
رایانششش در پیششششرفت تحصشششیلی و افشششزای یشششادگیری
تشکیلدهن و آ شامل تفکر انهقادی ،خالقیشت ،انبشباط
دان آمودا تشأثیر معنشاداری دارد .یافهش هشای نیشوراوس
ش صی ،انجا بهین تکشا ی  ،ترییش دانش آمشودا بش
 .)Newrous,2002نشا داد با بهروگیری اد فناوری هشای
ااهفادو اد واشایل ا کهرونیکشی ،تمایشل بش کشالس درس)
نوین یادگیری افزای مییاب و این مهم اد طریق تحقیشق
رابی ی معنشاداری وجشود دارد .نهشایج پشووه دایشیدادو
دربششاروی واقعیششات و دانشش ان وخهشش ششش و ،ارتقششای
 .)Dai zadeh, 2009حششاکی اد آ بششود ک ش ااششهفادو اد
فعا یششتهششای یششادگیری و اششنج و اردیششابی صششحی ،
فناوری های نوین آمودششی در افشزای انگیشزو تحصشیلی،
درگیرکرد دان آمودا اد طریق ایجاد انگیزو ،ب نشا
ارتقای مهارت پراش گشری ،تقویشت روحیش ی پشووه ،
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کشی  ،تهی نارنو هایی برای تقویت و تعمیق و تفکر
ای باالتر ،افزای ااهقالل یادگیرن و ،افزای مششارکت
و همکاری محقق ش و اات .یافه های پشووه خل شا ی
 .)Khalkhali,2011نشششا داد کشش ااششهفادو اد فنششاوری
اطالعات و ارتباطات در رش حرف ای و کیفیشت آمودششی
آنا تأثیر دارد و میزا تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطشات
بششر رششش حرفشش ای آ هششا  ./775ااششت کشش بششر مبنششای
شاخ های تصویری باالتر اد ح مهواب اات.
بششا توج ش ب ش میا ش نظششری ک ش توضششی دادو ش ش و
همچنین ب تأکی ی ک بر ب کارگیری معلما مش ارس اد
فناوری اطالعات و ارتباطات در پیشبرد و افزای کیفیشت
آمودشی وجود دارد ،ب طوریک در مصوبات شورای عشا ی
آمودشوپرورش در ارتباط با بهروگیری اد فناوری اطالعات
و ارتباطششات در آ ودارت ان ش آم ش و ااششت ،بششرای تنظششیم
برنام های آمودشی و درای تربیتمعلم در مهرومو هشای
گذشه ک در مصوبات و ااناد باالداشهی  6777تشاکنو
دی و میشود برای تمامی مقاط تحصیلی ،بای بر کشاربرد
فناوری اطالعات تأکی شود و محهوای برنام هشا مهنااش
با ب کارگیری فناوری اطالعات در آمشودشوپشرورش مشورد
بادنگری قرار گیرد و ااهفادو امکانات فنشاوری اطالعشات و
ارتباطات بشرای اجشرای آمشودش ضشمن خش مت معلمشا
ارمای گذاری برای تهی محهوای جذا و مشؤثر آمودششی
جهت آمادو نمود معلما بر ب کارگیری فناوری اطالعات
و ارتباطات در آمودشوپرورش مورد توج قرار گیشرد و بشا
توج ب نقش فنشاوریهشای نشوین آمودششی در مش ارس
برنام های آمودششی بایش بش گونش ای طراحشی ششون کش
موج افزای کیفیشت فعا یشتهشای آمودششی معلمشا و
ارتقشششای اشششی توانمنششش ی دانششش آمشششودا گشششردد
 )Nafeci,2003در این رااها تحقیقشات آمودششی جهشت
شناخت وضعیت موجود و تش ی نقشای و کااشهیهشا
حائز اهمیت بودو و دارای جایگاو ویشووای ااشت؛ بنشابراین
میا عاتی ک انجا گرفه کمهر ب مقو ش تشأثیر ااشهفادو اد
فناوریهای نوین در کیفیت فعا یت های آمودشی معلمشا
توج ش و اات .ذا فرضی تأثیر ااهفادو اد فنشاوری هشای

نوین آمودشی بر کیفیشت فعا یشت هشای آمودششی دبیشرا
میرو ش  .بر این اااس ،جهت تأکی یا رد فرضشی فشو ،
با توج ب میا عات نظری و همچنین پیششین تحقیقشات
فرضیات تحقیق ب ین شرو میرو گردی .
 .6آیا بین ااهفادو دبیرا مش ارس مهواشی دخهرانش
شهر اصفها اد رایان ب عنوا وایل کمک آمودشی
بر کیفیت آمودشی آ هشا تفشاوت معنشاداری وجشود
دارد؟
 .2آیا بین ااهفادو دبیرا مش ارس مهواشی دخهرانش
شهر اصشفها اد نشر افزارهشای کشاربردی بش عنشوا
وایل کمک آمودششی بشر کیفیشت آمودششی آ هشا
تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .7آیا بشین ااشهفادو دبیشرا مش ارس مهواشی ششهر
اصفها اد اینهرنت ب عنوا وایل کمک آمودشی بر
کیفیت آمودشی آ ها تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش
این پووه اد حیش هش  ،کشاربردی و حیش موقعیشت
می انی و حس روش ،توصیفی اد نوت دمینش یشابی ااشت.
جامع آماری شامل کلی دبیرا رشه های نظری مش ارس
مهوای دخهران نواحی پنجگان شهر اصشفها بش تعش اد
 6571نفر بودو ک با ااشهفادو اد فرمشول کشوکرا تعش اد
 272نفر دبیر ب روش تصادفی طبق ای بش عنشوا حجشم
نمون انه ا شش ن  .در ایشن روش ابهش ا ،تعش اد دبیشرا
رامی شایل در دبیراها های شاخ نظشری دخهرانش در
ش ن و اشسس
شهر اصفها ب تفکیک هر ناحی مش
اد رابی دیر ب صورت طبق ای اد هشر ناحیش حجشم نمونش
انه ا ش .
حجم نمونه در هر ناحیه= جامعه آماری در هر ناحیه × حجم کل نمونه نواحی پنجگانه
کل جامعه آماری دبیران در نواحی پنجگانه
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جدول  .1توزیع حجم نمونه دبیران دبیرستانهای دخترانه نواحی پنجگانه شهر اصفهان

ناحیه

جامعه آماری دبیران در ناحیه

حجم نمونه در هر ناحیه

6
2
7
5
7
جمع

233
257
56.
572
535
6571

2.
53
13
17
77
272

ابزار گردآوری دادو ها پراشنام ی محقق ااخه ای بود
ک در طی پنجدرج ای یکرت نمشروگشذاری شش و بشود.
روایششی پراشششنام هششای  27اششؤا ی اد حششاص صششوری و
محهوایی با نظر صاح نظرا مشورد برراشی و تأییش قشرار
گرفت و برای تعیین پایایی آ نیز یک میا ع ی مق ماتی
بر روی  73نفر اد جامع ی آمشاری انجشا و بشا ااشهفادو اد
گردی  .جهشت آنشا یز
ضری آ فای کرونباخ  ./75مش
دادو ها اد آمار توصیفی و آمار ااهنباطی میانگین ،انحرا
معیار ،تحلیشل واریشانس ،آدمشو دانکشن و  )...مبهنشی بشر
 spss-16ااهفادوش و اات.

یافتههای پژوهش
نهایج ب داشتآمش و اد پشووه نششا داد کش بیششهرین
میانگین مربوط ب مهغیر ب کشارگیری اد رایانش و کمهشرین
میانگین مربوط ب مهغیر ب کارگیری اد اینهرنت اات.
برای نهیج گیری در مورد پذیرش یا ع پذیرش فرضشی
صفر مق ار  )ASYmP-Sig )p,-pValueبا اشی 3037
ای معنشادار) مقایسش مشیکنشیم .اگشر  p >0.05باشش
فرضی صفر را قبول میکنیم و در ییر ایشن صشورت آ را
رد میکنیم.

جدول  .2جدول توصیفی متغیرها

متغیرها

واریانس

انحراف معیار

میانگین

تعداد

رایانه

67077

70176

65071

272

نرمافزار کاربردی

67027

70153

65057

272

اینترنت

7051

60.7

5031

272

نتایج فرضیهی اول
جدول  .3جدول تحلیل واریانس بین متغیر استفاده و بهرهگیری از رایانه و کیفیت آموزشی دبیران

کیفیت آموزش دبیران

مجموع مجذورات

درجهی آزادی

میانگین مجذورات

آزمون f

Sig

بین گروهی

67160757

2

1520726

67077

00

گروهی

27570552

75

720727

جمع

717.7.0755
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با توج ب ج ول  7ک مقش ار  sigبرابشر  33033ااشت و
این اد مقش ار  α=3.0.کمهشر ااشت بنشابراین فرضشی H0
تأیی نمیشود میتشوانیم بگشویم کش بشین بش کشارگیری و
آشنایی ب رایان باکیفیت آمودشی تفشاوتی معنشادار وجشود

دارد و با توج ب آدمو دانکن مشاه و شش کش کیفیشت
آمودشی با ب کشارگیری رایانش در آمشودش بشا مؤ فش هشای
کیفیت کم ،خیلی کم ،مهواشب ،دیشاد و بسشیار دیشاد) در
ای بسیار دیاد قرارگرفه اات.

نتایج آزمون فرضیهی دوم
جدول  .4جدول تحلیل واریانس بین متغیر استفاده و بهرهگیری از نرمافزارهای کاربردی و کیفیت آموزشی دبیران

کیفیت آموزش دبیران

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آزمون f

Sig

بین گروهی

65.20257

2

.5775557

670773

00

گروهی

252701.3

75

5103.7

جمع

52650.77

با توج ب ج ول  5ک مقش ار  sigبرابشر  33033ااشت و
این اد مقش ار  α=3.0.کمهشر ااشت بنشابراین فرضشی H0
تأیی نمیشود میتشوانیم بگشویم کش بشین بش کشارگیری و
آشنایی با نر افزارهای کاربردی باکیفیت آمودشی تفشاوتی
معنادار وجود دارد و با توج ب آدمو دانکن مشاه و شش

ک کیفیت آمودشی با ب کارگیری نر افزارهای کاربردی در
آمودش با مؤ ف های کیفیت کم ،خیلی کم ،مهواب ،دیاد
و بسیار دیاد) در ای بسیار دیاد قرارگرفه اات.

جدول  .5جدول تحلیل واریانس بین متغیر استفاده و بهرهگیری اینترنت و کیفیت آموزشی دبیران

کیفیت آموزش دبیران

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آزمون f

Sig

بین گروهی

7.30773

2

5520553

77775

00

گروهی

76710651

75

657777

جمع

53550321

با توج ب ج ول  7کش مقش ار  sigبرابشر  33033ااشت و
این اد مقش ار  α=3.0.کمهشر ااشت بنشابراین فرضشی H0
تأیی نمیشود میتشوانیم بگشویم کش بشین بش کشارگیری و
آشنایی ب اینهرنت باکیفیت آمودشی تفاوتی معنادار وجود
دارد و با توج ب آدمو دانکن مشاه و شش کش کیفیشت
آمودشی با ب کارگیری اینهرنت با مؤ ف های کیفیشت کشم،
خیلی کم ،مهواب ،دیاد و بسیار دیاد) در ای بسیار دیاد
قرارگرفه اات.

برای رتبش بنش ی مهغیرهشای مسشهقل اد آدمشو فریش من
ااششهفادو ش ش ک ش نهششایج حاصششل نشششا داد ک ش مهغیششر
ب کارگیری اد رایان بیشهرین اثشر را بشر کیفیشت آمودششی
دبیرا دارد و ب کارگیری نر افزارهای کاربردی و اینهرنشت
در رتب های بع ی قرار دارد.

جدول  .6نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت رتبهبندی متغیرهای مستقل

متغیر

بهکارگیری رایانه

بهکارگیری نرمافزارهای کاربردی

بهکارگیری اینترنت

میانگین رتبه

7072

1057

5072
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بحث و نتیجهگیری
و

با توج ب نهشایج حاصشل اد فرضشی هشای ایشن پشووه
میا عات انجا ش و ک تواب برا و همکارا Burke,et
 )al2007وتونی ر و همکارا  .)Tvnydr, et al,2007وین
و وادمشششانی  )Levin and vadmany 2007تینشششو
 .)Tino,2002میابقت دارد .در فرضی اول یشا توجش بش
این ک میانگین مربشوط بش مؤ فش میشزا بش کشارگیری و
ااهفادو اد رایان  65...اات در ح بسیار دیاد قرارگرفه
اات با بررایهای انجشا گرفهش پیششنهاد مشیگشردد کش
برنامشش ریششزا و کارشنااششا آمششودشوپششرورش نسششبت
ب رودراشانی و آمشودش هشای مش و نسشبت بش نیادهشای
محصلین و دبیرا اق امات الد را انجا دهن ؛ و امکانشات
ااهفادو اد تجهیشزات رایانش بشرای داهراشی محصشلین و
دبیششرا را در م ش ارس مهیششا نماین ش  .همچن شین پیشششنهاد
میگردد ایااتگذارا آمودشی برای داهرای و ااهفادو
بهین دبیشرا اد امکانشات بیششهری اعشم اد اش تافشزاری
رایان های آمودشی و تجهیزات کشم آمودششی) در اخهیشار
آ ها قرار گیشرد .همچنشین بشا نهیجش پشووه «ویلیشامز
 )Williams,1988ک تحت عنوا «مهارت هشای فنشاوری
اطالعات و ارتباطات و نیادهای عملی معلمشا ااشکاتلن »
ک بیشانگر بهشروگیشری اد فنشاوریهشای نشوین در معلمشا
ااکاتلن نسبهاً پائین اات هم شوانی نش ارد .د یشل عش
هم وانی این تحقیق را میتوا ننین بیشا کشرد کش در
مهرومو هشای اخیشر میشزا آششنایی دبیشرا بش رایانش و
نر افزارهای آ ب علت برگزاری دوروهای ضشمن خش مت
بیشهر ش و اات .طبق تحقیقات انجا ش و ،اد عم وترین
دالیل ااهفادو افراد بش ویشوو دبیشرا  ،اد رایانش و مجشالت
ا کهرونیکشی رودآمش نگش داششهن اطالعاتشششا ااششت؛ امششا
مسائلی مانن ناکافی بود آمودش جهت ااشهفادو ،ضشیق
وقت ،کم آگاهی اد مناب تهی ش و ،ضع در کانشالهشای
اطالعششات راششانی و ضششع در دبششا انگلیسششی ابششراهیم،
 ،)Ibrahim،2004ع داهراشی بش مشهن کامشل منشاب
اطالعششاتی در کهاب انشش هششا فرانسششیس ،)Francis،2005
کمبششود کششامسیوتر در مراکششز اطالعششات راششانی م ش ارس و

کمبود مهارت در نگشونگی بادیشابی اطالعشات اد منشاب اد
عمشش وتششرین علششل کمششی ااششهفادو اد رایانشش و منششاب
نن راششششان ای در میششششا دبیششششرا ااششششت نششششارالت
 )Charlie،2004در فرضی دو مق ار میانگین مربوط بش
ااهفادو و ب کشارگیری اد نشر افزارهشای کشاربردی 65057
اات ک نشا میده ک مؤ فش نشر افزارهشای کشاربردی
اهم قابل توجهی در کیفیت آمودششی دبیشرا در فرآینش
یاددهی و یادگیری دارد؛ ک این نهیج با نهایج حاصشل اد
یافه فو با نهایج پووه های انجا ش و تواب ایمشانی و
همکششارا  )Imani et al,2011کش نشششا دادوانش بششین
بهروگیشری اد فنشاوری اطالعشات و نیشروی انسشانی رابیش
معنششاداری وجششود دارد .همچنششین نهششایج فرضششی فششو بششا
میا عات انجا ش و تواب شاو 2335 )Shaw,2004 ،ب
نقل اد شریفی و همکارا  )Sharifi et al،2012ک همسو
میباشن  .نششا داد کش یکشی اد عوامشل درگیشر اشاخهن
دبیرا در ب کارگیری نر افزارهای کاربردی ای اعهمشاد
یا اطمینا آ ها ب ااهفادو اد این فنّاوری اات و دبیرانی
ک اعهماد کمی دارن اد ب کارگیری نر افزارهای کشاربردی
اجهنا می نماین  .نهایج حاصشل اد یافهش فشو بشا نهشایج
تحقیقات انجا شش و تواشب تزاشی )Tzsy,2010 ،کش
اذعا داشه اات بیشهرین کاربرد معلما م ارس کششور
ترکی اد نر افزار کاربردی واژوپشرداد  wordبشودو ااشت؛ و
همچنین کیانی )Kiani ,2011؛ ک اظهشار داششه ااشت
دانش آمششودانی ک ش معلمششا آ هششا دارای اششواد رایان ش ای
ب صششوآ آشششنا بششا نششر افزارهششای کششاربردی کششامسیوتر
 )word,power point…ICDLهسهن  .میشزا یشادگیری
آ ها در درس علو تجربشی بشی اد آ هشایی ااشت کش
معلمانشا فاق اواد رایان ای هسهن  .همچنین بشا نهشایج
تحقیقشششات انجشششا ششش و تواشششب اشششووین و همکشششارا
 .)Sweeney etal.،2002نورتو  .)Norton,1999ب نقل
اد شششریفی و همکششارا  .)Sharifi et al،2012اریکسششو
)Erickson,2006؛ کش هششر یششک در پششووه هششای خششود
گزارش کشردو انش معلمشانی کش بشا مهشارت هشای فنشاوری
اطالعات و نر افزارهای کاربردی آ آشنایی داشه و یا در
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دورو های یادگیری آ شرکت داشه انش میشانگین دراشی
دان آمودا آ ها بی اد دانش آمشودا آمشودش ن یش و
بودو اات ،همسو اات و موردحمایت قرار میگیرد.
در فرضی ی او مق ار میانگین مربشوط بش ااشهفادو و
ب کارگیری اد اینهرنت  5031اات ک نشا مشیدهش کش
مؤ ف اینهرنت نسبت بش دو مؤ فش دیگشر اشهم کمهشری
درافزای کیفیت آمودششی دبیشرا در فرآینش یشاددهی و
یادگیری دارد این ب ین معنااشت کش هشر نش دبیشرا اد
اینهرنت بیشهر ااهفادو کنن میزا کیفیت آمودشی آ هشا
بیشهر میگردد طبق تحقیقاتی ک دردمین ی قابلیتهشای
آمودشی اینهرنت ،ب داتآم و اات نشا دادو ش و ااشت
ک ااهفادو اد اینهرنت در م ارس اگشر بشا اشادما دهشی و
برنام ریزی صحی ب عنوا فنّاوری آمودشی مورد ااهفادو
قرار گیرد این قابلیت را دارد کش اشب افشزای کیفیشت
آمودشی گردد .اد اینرو اکرر دبیرا م ارس ب ویوو مقیش
مهوای  ،نسبت ب اینهرنت ب عنوا ابشزار آمورششی اعشال
نیاد کشردو انش ااشالمی .)Islami,200 ،نهشایج حاصشل اد
تحقیقی ک تواب تزای  )Tzsy,2010کش اعشال نمشود
دبیرا م ارس کشور ترکی نگرش مبهنشی بش ااشهفادو اد
رایان و اینهرنت داشه ان با نهایج ایشن فرضشی میابقشت و
همسو اات.
نهیج فرضی فو با تحقیقشاتی کش خل شا ی و همکشارا
 .)Khalkhali et al,2011صشششششا حی آداد مهشششششر
 )Salehi&Azadmehr2010,جااشششششششجیک Jaschyk
),2010؛ ک بیانگر مهارت کم و مهواب ب پشائین معلمشا
نسبت ب بش کشارگیری انش ا و مهواشب معلمشا نسشبت
فنششاوری اطالعششات و ارتباطششات و عشش مهششارت الد در
کاربست منااش در اینهرنشت در فعا یشت آمودششی ااشت
همسویی و هم وانی ن ارد در تبیین یافه های این اشؤال
بای ش گفششت در مهرومششو هششای اخیششر ب ش د یششل برگششزاری
دوروهشششای آمودششششی دردمینش ش ی فنشششاوری اطالعشششات و
آمودشهشای ضشمن خش مت و هوششمن اشادی مش ارس،
ضمن افزای توج معلما و ضرورت تشأثیر فنّشاوریهشای
نوین در رش حرفیشا شاه تحول و رشش نششمگیری

در مهارت و کیفیت آمودشی دورو مهوای بشودوایشم .شذا
پیشنهاد میشود کش برنامش ریشزا آمودششی ششراییی را
برای عوامل آمودش م ارس جهت برنام دیریهای درای
اد راو ب کارگیری فناوری اطالعات فراهم آورنش  .همچنشین
پیشنهاد میگردد مهو یا امر آمشودش بش مشوادات تواشع
ابزارهای آمودشی و کمک آمودشی ،آمودشهای الد را بش
دبیرا جهت ااشهفادو اد ابرادهشای آمودششی ج یش ارائش
نماین همچنین پیشنهاد میشود ک امکانات بیشهری اعم
اد اش ش تافشششزاری رایانش ش هشششای آمودششششی ،تجهیشششزات
کمکآمودشی و اینهرنت) و نشر افزارهشای کمشکآمودششی
مرتبب با هر درس در اخهیشار دانش آمشودا قشرار گیشرد.
درمجموت نهایج این تحقیق ک با بسیاری اد پووه هشای
اشارو ش و همسو اات در ح واقش بینانش ای مشؤثر بشود
ااششهفادو اد فنششاوریهششای نششوین آمودشششی بششر کیفیششت
فعا یتهای آمودششی دبیشرا را نششا مشیدهش  .ترکیش
فناوریهای نوین با مهارتهشای پشی و ضشمن و پشس اد
ت ریس معلمی منجر ب یادگیری پویشا و انگیشزش دانش
آمودا  ،تنااش بیششهر آمشودش بشا یادگیرنش و و بسشب و
گسششهرش تفکششر دانشش آمششودا فراتششر اد تجربیششات و
قابلیتهای معلما میگشردد ،گرنش فنشاوریهشای نشوین
آمودشی نمیتوانن تما مشکالت حودو تعلیم و تربیشت را
حل نماین اما تأثیر آ ها ب ان ادوای اات ک بشیتشوجهی
ب آ ها آثار جبرا ناپذیری را ب دنبال خواه داشت .شذا
ب نظر میرا در محشیبهشای آمودششی بشرای پیششرفت
تحصیلی دان آمشودا  ،ااشهفادو دبیشرا اد فنشاوریهشای
نوین آمودشی در کیفیت فعا یتهای آمودشیشا را بایش
م نظر قرار دادو شود.
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