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 چکیده

رتباط آن با پیشرفت ا و نوین آموزشي یهایتکنولوژبررسي میزان استفاده از هدف اساسي پژوهش حاضر، 

 -روش پژوهش توصیفي .بود و ارائه راهکارهای مناسب در مدارس استان سمنانموزان تحصیلي دانش آ

مدیر از مدارس  نفر 911نفر معلم،  011، آموزدانشنفر  011شامل  یانمونهمنظور  بدینهمبستگي بود. 

وضعیت استفاده از  یهاپرسشنامهانتخاب شدند و  یاطبقهتصادفي  یریگنمونهبا روش  استان سمنان

اجرا  هاآنروی  آموزشينوین  یهایتکنولوژ، موانع استفاده از هارساختیز، آموزشينوین  یهایفناور

قرار گرفت. نتایج  لیوتحلهیتجزخي دو مورد  آزمونتوصیفي و  یهاشاخصبا استفاده از  هادادهگردید. 

استان سمنان در  آموزاندر دانش آموزشيی نوین هایتکنولوژاز  و استفادهمیزان برخورداری  كهنشان داد 

نوین  یهایفناورمانع استفاده از  نیترمهم. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه باشديمحد متوسط 

از  موانع به ترتیب عبارت بودند نیترمهم ازآنپسمانع اقتصادی است.  از دیدگاه معلمان و مدیران آموزشي

با  آموزشينوین  یهایفناور، فني، حقوقي و فرهنگي. همچنین بین استفاده از آموزشيموانع راهبردی، 

نتایج حاكي از وضعیت  درمجموع مثبت و معناداری مشاهده شد. پیشرفت تحصیلي دانش آموزان رابطه

                                                   
 (m-najafi@semnan.ac.irشناسي دانشگاه سمنان )نویسنده مسئول:گروه روان استادیار. 1

 ئيدانشگاه عالمه طباطبا تکنولوژی آموزشي دكتری. 9

 پژوهش آموزش و پرورش استان سمنان رئیس گروه. 0

 . مربي دانشگاه پیام نور9
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در جهت  یزیربرنامهدانش آموزان و نیاز به  ازنظر آموزشينوین  یهایفناوراستفاده از  و متوسطمطلوب 

 بود. آموزشيحل مشکالت اقتصادی و رفع موانع 

 تحصيلیپيشرفت ی نوین آموزشی، فناوری، هایتکنولوژ: یواژگان کلید

 

 

 مقدمه
 

و مشاغل استت. )زاینت   هاسازمانامروزه تکنولوژی ارتباطات و اطالعات بخش مهمي از 

مي تواننتد نقتش  ی نوینهایتکنولوژ( 9112) 9طبق نظر گراب و گراب (.9112، 1و آكمن

 امتروزه كته عصتری در دانتش آمتوزان، ایفتا كننتد. در مهارت، دانش و انگیزش مهمي را

 و اطالعتات، گستتردگي تولیتد میتزان كشتورها برتتری و قدرت مالك ،میكنيم زندگي

 آموزش به دیگر امروزه است. علمي هنگام به و صحیح اطالعات به افراد دسترسي سرعت

 بته ،هافاصتله و مرزهتا رفتتن میتان از بته توجته با و نیست محدود مدارس بسته ارچوبچ

 ستطحي در همتواره یتادگیری بترای مناستب محیط ارتباطي، و اطالعاتي كم  ابزارهای

 آمتوزش شرایط كه یاگونهبه دارد؛ قرار همگان دسترس در باال یریپذانعطاف با و وسیع

 گستترش و هتایفنتاور رشتد بتا امتروزه استت. آمده افراد فراهم برای العمرمادام یا مستمر

 كته یاجامعته .میاقرارگرفتته اطالعتاتي یاجامعته در اطالعتاتي، و ارتبتاطي امکانتات

 شتهروندان؛ بیشتتر زنتدگي در اطالعتات زیتاد بسیار تراكم از: اندعبارتآن  یهامشخصه

 اجتمتاعي، شخصي، یهاتیفعال از یاگسترده طیف در یا سازگار رایج فناوری از استفاده

 هتایمکتان میتان دیجیتتال یهتاداده ستریع و دریافتت انتقتال تتوان و تجاری؛ و آموزشي

 :فرماستت حکتم زیر خصوصیات این جامعه در گریدانیببهفواصل.  به توجه بدون متفاوت

 و اطالعات جدید یهایفناور از بیشتر اطالعات؛ استفاده از بیشتر استفاده و یریپذدسترس

 و ارتباطتات یهتایفنتاور و اطالعتات یهابستته از جدیتد بستیار ارتباطتات، كاربردهتای

                                                   
1. Zhang & Aikman 

2. Grabe 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+Grabe%22
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 و فنتاوری اطالعتات از گیتریبهتره زه(. امترو1031اطالعتات )هیتل، ترجمته نوكتاریزی، 

 دیگران، دانش در شدن جهاني، سهیم یجامعه با تعامل عنصر نیترمهم عنوانبه ارتباطات

 رفتاه و گستترش فنتاوری در بتودن شترویپ ،ستتیزطیمح به نسبت آگاهي ،هاتجربه تبادل

 یعنتي دانش، تولید و توسعه اصلي ركن میان این در .است گرفته قرار دیتأك مورد عمومي

 اطالعتاتي، جامعته به رسیدن الزمه چون .است، برخوردار مهمي بسیار جایگاه از آموزش

 كامپیوتر از باید آموزان دانش است. ICT آموزش آن، شروع نقطه و دانش توزیع و تولید

 بتواننتد تتا بهتره بگیرنتد مدرسته آموزشتي زنتدگي در یمتثرر ابتزار عنوانبته اینترنتت و

 كننتد، را تمترین زنتدگي ازیتموردن یهتامهارت دهنتد. گستترش را ختود یهتایيتوانتا

رشتد  ختود در را يالمللتنیب همکتاری و تعامتل و توانتایي و بشناسند را دیگر یهافرهنگ

را  یتادگیری و مستئله حتل یهتامهارت باشتند. فعتال یتادگیری – یتاددهي فرایند در دهند.

 ختود در ارتباطتات و اطالعتات فنتاوری كتاربرد بتا را خودآمتوزی یهاعادت و بیاموزند

 یدهته دو طول در ارتباطي، و اطالعاتي جدید یهایفناور توجهقابل دهند. رشد گسترش

 و رشتد از جدیتدی یمرحلته وارد كشتورها از بستیاری در را وپرورشآمتوزش گذشتته،

 است. كرده شکوفایي

 یادگیری نظیر گوناگوني رویکردهای با فنّاوری یادگیری اطالعات، فنّاوری گسترش با

 به و باز كرد آموزشي یهاطیمح در را جای خود سرعتبه مشاركتي، یادگیری و یاشبکه

 و ارتباطتات فنّتاوری "و"اطالعتات (. فنّتاوری9113، 1ستانتراككترد ) كمت  آن بهبود

 و بهبتود آن، توستعه از هتدف و جتایگزین آن نه است آموزشي نظام مکمل ،" اطالعات

 توستعه فنّتاوری انستاني استت. منتابع ژهیوبته ،وپرورشآمتوزش منتابع ستاختن كارآمتدتر

 و آسان و دسترسي گسترش اطالعات یهزمین نوین، مفاهیم و ابزارها از استفاده و اطالعات

 و كنتديمت فتراهم معلمتان و دانشتجویان آموزان، دانش از اعم فراگیران برای را نهیهزكم

 نیترمهم از یکي راستا، این در .سازديم میسر را فرهنگي تعامالت و اطالعات سریع تبادل

 متدارس .استت وپرورشآمتوزشعرصه  در تحول اطالعات، فنّاوری توسعه دستاوردهای

مهم  یهاتیقابل از الکترونیکي یادگیری و مجازی، یهاكالسو  هوشمند مدارس مجازی،

                                                   
1. Santrock 
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 در ارتباطتات و اطالعتات فنّتاوری از استتفاده استت. هتایتوانمنتدایتن  توستعه بترای

 ایتن اولیته الگوی 1440 سال شد. در آغاز هوشمند مدارس یاندازراه با وپرورشآموزش

استت  متدارس ایتن ایجتاد پیشتگامان از یکي و مالزی شد گرفته انگلیس كشور از مدارس

 خارج به اطالعات تا ساخته است قادر را آموزان دانش فناوری، (.9119، 1زاین و مورگایا)

 فراگیتری شتده آنان برای انگیزه افزایش موجب مسئله این و كنند پیدا دسترسي كالس از

اهتداف  بترای هاانتهیرا از معلمتان از نیمتي از كمتر تقریباً كه اندداده نشان تحقیقات است.

 و گستترده، صتفحات ،پردازهتاواژه از استفاده شامل بیشتر كه ؛ندینمايم استفاده آموزشي

 استاس بتر پیشرفت آن هدف كه یاجامعه(. 9115، 9)میشرا شوديم گرافیکي یافزارهانرم

 بایتد كتار این برای كند. متحول خود را وپرورشآموزش ابتدا باید است، فناوری و دانش

 و فنتي یهارساختیز فقدان یزیربرنامه ارزشیابي و اجرا طراحي، یعني آموزشي، فناوری

موانتع  ازجملته بالقوه فناوری اطالعتات و فقتدان تجهیتزاتحمایتي، فقدان آگاهي از منافع 

 (. لتذا شناستایي1033و پتور ههیتر،  یآبتاديعل ،استفاده از فناوری اطالعات است )نصیری

است كته پتژوهش در متورد  از مسائل مهمي استفاده از فناوری اطالعات یریكارگبهموانع 

 .رسديمضروری به نظر  آن

 یهاستازمان از یکتي اجتمتاعي، تغییترات ضرورتبه بنا وپرورشآموزش نظام امروزه

 و فرهنگي اجتماعي، توسعه و رشد با و شوديم محسوب كشوری هر در و بزرگ پیچیده

 حالتت یت  بته ابتتدایي ساده حالت ی  از جیتدربه و دارد ناگسستني پیوندی اقتصادی،

نشتان داد كته عتواملي از ( در پژوهشتي 1034مقامي ) (.1031است )صافي، درآمده پیچیده

، نداشتتن زمتان كتافي، عتدم آموزشيبودن استفاده از وسایل و تجهیزات  كنندهخستهقبیل: 

، مهارت ناكافي در استفاده از این ابزارها، عدم آشنایي با متواد آموزشيآشنایي با ابزارهای 

 ، ستنگیني وستایل وآموزشتيمختلتف، مهتارت ناكتافي در تهیته و ستاخت متواد  آموزشي

درس و  یهتاكالس، فشار كاری زیاد، تعداد زیاد دانشتجویان در هاآن ونقلحملدشواری 

در كاربرد ناكافي از  آموزشيهمچنین ترس و اضطراب ناشي از استفاده نادرست از وسایل 

نقش عواملي چتون  هاآندر تدریس دانشگاهي نقش كمي دارد. همچنین  آموزشيفناوری 

                                                   
1. Zain & Murugaiah 

2. Mishra 
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، نامناسب بودن محیط فیزیکي كالس درس، عدم آموزشيدشوار بودن تهیه و طراحي مواد 

الزم، حجم زیاد واحدهای درسي استتادان و بتاالخره  آموزشيوجود امکانات و تجهیزات 

از سوی استتادان بته هنگتام  آموزشياز تجهیزات و امکانات  یریگبهرهبه میزان  يتوجهيب

در تدریس دانشگاهي را زیتاد  آموزشياز فناوری  یریگبهرهدم ارزیابي عملکرد آنان در ع

( نشان داد كه معلمتان تمایتل بتاالیي بترای استتفاده از 9114)1بینگیمالس یهاافتهی. داننديم

ایتن  ازجملتهدارند اما با موانع زیادی مواجه هستتند.  آموزشدر  يآموزشنوین  یهایفناور

و فقتدان دسترستي بته  الزم، يستتگیو شامهتارت  فقداناطمینان،  از فقدان اندعبارتموانع 

 عتتدمآمتتوزش،  ختتدمات فقتتدان كتته دادنشتتان ( 9114و همکتتاران ) 9نتتتایج گوكتتتارمنتتابع. 

فناوری  یسازکپارچهی برای اصلي از موانع افزارسخت عدم وجود و مواد مناسب و افزارنرم

 .است وپرورشآموزش یهابرنامه دراطالعات و ارتباطات 

 درس كتالس در نتوین یهتایتکنولتوژ از یریتگبهره به بسیار توجه اخیر یهاسالدر 

 وستیع تحتوالت موجب یادگیری -یاددهي فرایند در تکنولوژی سریع تغییرات .است شده

 بتا جدیتد یهتایتکنولوژ است، بوده مدارس در آموزشي كیفیت آن بهبود هدف و شده

 بته آمتوزان دانش شخصي عالیق و استعدادها جهت در مناسب یهافرصت آوردن فراهم

 از گیریبهره. (9119، 0ریتچي و )بایلر كننديم كم  شایاني مدارس آموزشي نظام بهبود

 عملکترد و بیشتتر با سترعت كه دهديم آموزان دانش به را امکان این روز یهایتکنولوژ

 و )متیلکن باشتند داشتته درس در كتالس حضور از بیشتر رضایت احساس بیاموزند و بهتر

 (.9119، 9بامز

 این و یادگیری دارد یهاروش تنوع وجود به نیاز انسان، یهایمندعالقه و هاتیخالق

داشته باشد.  زمینه این در را كافي انعطاف كه است آموزش از جدید قالب ی  نیازمند امر

 تیتفیباك و تعاملي آموزشي مواد، ایجاد برای ابزاری عنوانبه توانيم را اطالعات فناوری

 رایج آموزش روش یهایينارسا به توجه با داد. قرار معلمان و آموزان دانش اختیار در باال

                                                   
1. Bingimlas 

2. Goktas 

3. Baylor & Ritchie 

4. Milleken & Bames 
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بر  پژوهش این در آموزش، به روزافزون فراگیران یازهاین به روش این پاسخگویي عدم و

آمتوزان میتزان  دانتش متدیران، معلمتان و مطالعتاتي در نظتر گترفتن سته گتروه بتا آنیم كه

نوین آموزشي، موانتع و مشتکالت آن در متدارس  یهایتکنولوژبرخورداری و استفاده از 

قترار دهتیم. نظتر بته اینکته امتروزه  يموردبررستو ارائه راهکارهای مناسب را  استان سمنان

قترار گرفتته  وپرورشآمتوزش یهابرنامته رأسدر  آموزشينوین  یهایتکنولوژفناوری و 

از: میتزان برختورداری متدارس استتان  انتدعبارتاصتلي پتژوهش حاضتر  یاهسثالاست، 

 یریكارگبتته چقتتدر استتتا موانتتع آموزشتتينتتوین  یهتتایتکنولتتوژو  ستتمنان از فنتتاوری

استتفاده  منظوربتها راهکارهای مطلوب اندكدمدر ابعاد مختلف  آموزشينوین  یهایفناور

 ااندكدمدر مدارس  آموزشينوین  یهایفناوربهتر از 

 

 وشر
استتفاده از  زانیتمپژوهش حاضتر بتا توجته بته ماهیتت و هتدف پتژوهش مبنتي بتر بررستي 

و  ، موانع آن و ارائه راهکارهای مطلوب از حیث هدف كاربردیآموزشينوین  یهایفناور

 و مقطعي است كه در آن وضعیت يابینهیزمتوصیفي،  اطالعات ودادها یآورجمعجنبه  از

از منظر دانش آموزان، معلمتان و  فناوری اطالعات و موانع و راهکارهای مناسباستفاده از 

 .ردیگيمقرار  يموردبررس مدیران

 -0، معلمتان و 9دانتش آمتوزان  -1استت شامل سه جامعه  موردنظرجامعه آماری پژوهش 

 .مدیران

-را كلیه دانش این گروه موردنظر درجامعه دانش آموزان: جامعه آماری پژوهش  -1

كته  دهنتديمتوزان دختر و پسر دوره متوسطه و راهنمایي استان سمنان تشکیل آم

 011مشغول به تحصیل هستند. در پژوهش حاضر تعداد  41 -41در سال تحصیلي 

در نظر گرفتته شتده  یاطبقهتصادفي  یریگنمونهبا روش  حجم نمونه عنوانبهنفر 

 است.

را كلیته معلمتان  در ایتن گتروه متوردنظرجامعه معلمان: جامعته آمتاری پتژوهش  -9



...هاي نوین بررسي میزان استفاده از تکنولوژي   

 

م،
دو

ل 
سا

 
ره

ما
ش

 5 ،
ن 

ستا
زم

44
 

 

28 

روش  نفتر بتا 011 هاآنكه از بین  دهنديمو مدارس راهنمایي تشکیل  هارستانیدب

 اجرا شد. هاآنروی  و پرسشنامه شدهانتخاب یاطبقهتصادفي  یریگنمونه

در ایتن گتروه را كلیته متدیران  متوردنظرجامعه مدیران: جامعته آمتاری پتژوهش  -0

تصتادفي  گیرینمونتهروش نفتر بتا  911 هتاآنكه از بین  دهنديممدارس تشکیل 

 اجرا شد. هاآنروی  انتخاب شده و پرسشنامه یاطبقه

پرسشنامه وضعیت استتفاده از فنتاوری  -1اطالعات از  یآورجمعدر این پژوهش برای 

از دیتدگاه  هارستاختیزامکانتات و  پرسشتنامه -9( و اطالعات )مربوط بته دانتش آمتوزان

ویتژه )نوین آموزشتي  یهایتکنولوژپرسشنامه موانع استفاده از  -0(رانیو مدویژه مدیران )

 معلمان و مدیران(

ایتتن پرسشتتنامه توستتط اختتوان و : پرسشتنامه وضتتعیت استتتفاده از فنتتاوری اطالعتتات -1

 .شده است طرح سثال 10 مدیران پرسشنامه ( ساخته شده است. در1034دوست محمدی )

 91 آمتوزان دانتش پرسشتنامه در .شده استت تشکیل هارساختیزامکانات و  از بخش این

 . هرشده است طراحي آموزش در فناوری اطالعات از استفاده وضعیت بررسي برای سثال

 9 تتا 1 از و بتود زیتاد خیلتي و زیتاد ،كتم كتم، خیلتي گزینه چهار شامل پرسشنامه، سثال

 توجه با كه است افرادی یا فرد یهاپاسخ مجموع از انعکاسي هانمره. شوديم یگذارنمره

 چهتار توسط پرسشنامه . روایياندداده پاسخ مثلفه هر مختلف یهاسثال به گزینه چهار به

 بتا نفتری و 15نمونته  یت  كمت  بتا متدیران پرسشنامه پایایي شده است. تأیید متخصص

 09 نمونته یت  كمت  بتا آمتوزان دانتش پرسشتنامه پایایي و ،30/1كرونباخ  آلفای روش

 شده است. برآورد 23/1 كرونباخ آلفای روش با و نفری

: این پرسشتنامه توستط ایتزی آموزشينوین  یهایفناور یریكارگبهپرسشنامه موانع  -9

 موانتتع اقتصتتادی،) يآموزشتتتکنولتتوژی  ( ستتاخته شتتده استتت كتته موانتتع استتتفاده از1034)

و از دیتدگاه متدیران  فرهنگتي(، موانع فني، موانع حقوقي و موانع آموزشيراهبردی، موانع 

 یادرجته 5لیکترت در قالتب طیتف  هتا. پاسخ به سوالدهديمقرار  موردسنجشرا  معلمان

آن مناسب گزارش شده است. در پتژوهش حاضتر آلفتای  يسنجرواناست و خصوصیات 

 به دست آمد. 45/1و برای مدیران  40/1برای معلمان  كرونباخ این پرسشنامه
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نتوین  یهتایتکنولتوژباز پاسخ نیز در مورد راهکارهتای استتفاده از  سثالهمچنین از ی  

 معلمان و مدیران به آن پاسخ دادند. بود كه. نیز ارائه شده آموزشي

 شد. استفادهشاخص پیشرفت تحصیلي  عنوانبههمچنین از معدل دانش آموزان نیز 

 

 نتایج
در جتدول  پیشرفت تحصتیلي و يآموزشنوین  یهایفناورتوصیفي استفاده از  یهاشاخص

 ارائه شده است. 1

 
 یآموزشنوین  یهایفناوراستفاده از  زانيو متوصيفی پيشرفت تحصيلی  یهاشاخص .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه كمینه متغیر

 31/13 11/22 190 95 میزان استفاده

 21/1 12/13 91 19 پیشرفت تحصیلي

فناوری  یهارساختیزامکانات و 

 اطالعات
49/1 5 99/0 50/1 

 

دانش آموزان نمترات  ازنظر آموزشينوین  هایفناوریبررسي میزان استفاده از  منظوربه

و خیلتي  اصتالًكتم )میتزان برختورداری  عنوانبه 90تا  1جمع و دامنه نمرات بین  سثال 99

 103تتا  40كتم و متوستط( و نمترات متوستط )برختورداری  عنوانبه 49تا  92كم(، نمرات 

فراوانتي و درصتد میتزان  9در جتدول میزان برخورداری زیاد در نظتر گرفتته شتد.  عنوانبه

 ارائه شده است. آموزشينوین  هایفناوریبرخورداری از 

 
نوین  هایفناوریكای دو در ميزان برخورداری از  آزمونو  هایآزمودنتوزیع فراوانی  .2 جدول

 آموزشی

 درصد فراواني میزان برخورداری

 09 129 كم

 0/90 950 متوسط

 9/91 110 زیاد

000/1=P 9 df = 959/59 =2X 
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 92)بیشترین فراواني مربوط به میزان متوسط استت  شوديممشاهده  9چنانچه در جدول 

در  ستمنان استتان آموزانمیزان برخورداری دانش ه گرفت كهنتیج توانيمبنابراین  درصد(.

كتای دو نشتان داد كته بتین فراوانتي میتزان  آزمتونهمچنتین نتتایج  .باشتديمتحد متوستط 

و  > 111/1p [تفتاوت معنتاداری وجتود دارد. آموزشتينتوین  هتایفناوریبرختورداری از 

95/59 = (9 )2
[x. 

در میتزان استتفاده از  رهوشتمندیغ هوشتمند وبررستي اینکته آیتا بتین متدارس  منظوربه

توصتیفي میتزان  یهاشتاخصتفتاوت وجتود دارد یتا خیتر ابتتدا  آموزشينوین  هایفناوری

 آزمونبررسي تفاوت از  منظوربه سپس ارائه شده است. 0جدول  برخورداری و استفاده در

 كه در جدول ارائه شده است. شدهاستفاده رهیدومتغخي 

 
نوین  هایفناوریكای دو در ميزان برخورداری از  آزمونو  هایآزمودنتوزیع فراوانی  .3جدول 

 رهوشمنديغدر مدارس هوشمند و  آموزشی

 درصد فراواني نوع مدرسه میزان برخورداری

 كم

 0/99 90 شمندهو

 4/00 199 رهوشمندیغ

 2/01 102 كل

 متوسط

 0/99 31 شمندهو

 1/94 105 رهوشمندیغ

 3/90 990 كل

 زیاد

 2/09 00 شمندهو

 19 92 رهوشمندیغ

 5/91 110 كل

000/1=P 9 df = 143/00 =2X 

 

نتوین  هایفناوریبین فراواني میزان برخورداری از  شوديممشاهده  0چنانچه از جدول 

كته در طبقته  صورتنیبدتفاوت وجود دارد.  رهوشمندیغبین مدارس هوشمند و  آموزشي
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معناداری بیشتر است. همچنتین در طبقته  طوربه رهوشمندیغ كم درصد برخورداری مدارس

 است. رهوشمندیغمعناداری بیشتر از  طوربهزیاد درصد برخورداری مدارس هوشمند 

از  آموزشتينتوین  هتایفناوریهتای توصتیفي موانتع استتفاده از شاخص 9در جدول 

 دیدگاه معلمان ارائه شده است.
 از دیدگاه معلمان آموزشینوین  ایهفناوریتوصيفی موانع استفاده از  یهاشاخص .4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه كمینه متغیر

 31/1 0309/0 5 1 موانع فني

 00/1 1949/0 5 1 موانع فرهنگي

 09/1 04/0 22/9 1 آموزشيموانع 

 30/1 09/0 5 1 موانع حقوقي

 23/1 51/0 5 1 موانع راهبردی

 23/1 32/0 5 1 موانع اقتصادی

 

موانتع استتفاده از  ازلحتا معلمتان تفتاوت معنتاداری  ازنظتربررسي اینکه آیا  منظوربه

فریدمن استفاده شد كه نتایج آن  آزمونوجود دارد یا خیر از  آموزشينوین  یهایتکنولوژ

 ارائه شده است. 5 در جدول
 از دیدگاه معلمان آموزشینوین  یهایتکنولوژموانع استفاده از  یبندرتبه .5جدول 

 میانگین رتبه متغیر

 24/9 موانع اقتصادی

 05/0 موانع راهبردی

 99/0 آموزشيموانع 

 92/0 موانع فني

 91/0 موانع حقوقي

 02/9 موانع فرهنگي

000/1=P 5 df = 

002/141 =2X 

 

نتوین  هتایفناوریمتانع استتفاده از  نیتترمهم شتوديمتمشتاهده  5 جدولكه در  گونههمان
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از موانتتع  انتتدعبارتموانتع بتته ترتیتب  نیتتترمهم ازآنپتسمتتانع اقتصتادی استتت.  آموزشتي

 ، موانع فني، موانع حقوقي و موانع فرهنگي.آموزشيراهبردی، موانع 

از  آموزشتتينتتوین  هتتایفناوریهتتای توصتتیفي موانتتع استتتفاده از شتتاخص 0در جتتدول 

 دیدگاه مدیران ارائه شده است.
 مدیراناز دیدگاه  آموزشینوین  هایفناوریتوصيفی موانع استفاده از  یاهشاخص .6جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه كمینه متغیر

 205/1 01/0 01/9 1 موانع فني

 091/1 91/0 02/9 12/1 موانع فرهنگي

 503/1 92/0 52/9 00/9 آموزشيموانع 

 245/1 03/0 5 02/1 موانع حقوقي

 021/1 51/0 5 53/1 موانع راهبردی

 003/1 13/9 5 01/9 موانع اقتصادی

 

موانتع استتفاده از  ازلحتا متدیران تفتاوت معنتاداری  ازنظتربررسي اینکته آیتا  منظوربه

ارائته  2فریدمن استفاده شد كه نتایج آن در جتدول  آزمونتکنولوژی وجود دارد یا خیر از 

 شده است.

 
 از دیدگاه مدیران آموزشینوین  یهایتکنولوژموانع استفاده از  یبندرتبه .7جدول 

 میانگین رتبه متغیر

 09/5 موانع اقتصادی

 50/0 موانع راهبردی

 95/0 آموزشيموانع 

 11/0 موانع فني

 11/0 موانع حقوقي

 29/9 موانع فرهنگي

000/1=P 5 df = 301/193 =2X 

 

نتوین  هتایفناوریاولتین متانع استتفاده از  شتوديمت مشاهده 2كه در جدول  گونههمان

بته  ازآنپساز دیدگاه مدیران كه دارای باالترین رتبه است موانع اقتصادی است،  آموزشي



 یادگیري نامه فناوري آموزش وفصل

 

ل 
سا

م،
دو

 
ره 

ما
ش

5 ،
ن 

ستا
زم

44
 

88 

موانتتع استتتفاده از  عنوانبتته، فنتتي، حقتتوقي و فرهنگتتي آموزشتتيترتیتتب موانتتع راهبتتردی، 

 .باشنديم آموزشينوین  هایفناوری

 10دانش آموزان نمترات  ازنظر آموزشينوین  هایفناوریاز  بررسي میزان استفاده منظوربه

تتا  00خیلي كم و كتم(، نمترات كم ) میزان عنوانبه 09تا  1جمع و دامنه نمرات بین  سثال

میزان زیاد در نظر گرفتته شتد.  عنوانبه 31تا  94متوسط( و نمرات متوسط )عنوان میزان  93

نتوین  هتایفناوری یهارستاختیزمکانتات و فراواني و درصد میزان وضعیت ا 3 در جدول

 ارائه شده است. آموزشي

 
فناوری اطالعات از  یهارساختیزكای دو در وضعیت امکانات و  آزمونو  هاتوزیع فراواني آزمودني .3 جدول

 دیدگاه مدیران

 درصد فراواني هارساختیزامکانات و 

 0/9 0 كم

 0/00 90 متوسط

 1/09 39 زیاد

000/1=P 9 df = 191/20 =2X 

 

 1/09)بیشتترین فراوانتي مربتوط بته میتزان زیتاد استت  شوديممشاهده  3 چنانچه در جدول

فنتاوری  یهارستاختیزوضتعیت امکانتات و  نتیجته گرفتت كته تتوانيمتبنابراین  درصد(.

كتای دو نشتان داد  آزمتونهمچنین نتایج  .باشديماطالعات از دیدگاه مدیران در حد زیاد 

تفتاوت  آموزشتينتوین  هتایفناوری یهارستاختیزو  كه بین فراوانتي وضتعیت امکانتات

2( 9) = 191/20و  > 111/1p [معناداری وجود دارد
[x.. 

در وضتعیت امکانتتات و  رهوشتمندیغ هوشتمند وبررستي اینکته آیتا بتتین متدارس  منظوربته

بررستي  منظوربتهتفتاوت وجتود دارد یتا خیتر  آموزشتينتوین  هتایفناوری یهارساختیز

 ارائه شده است. 4كه در جدول  شدهاستفاده رهیدومتغخي  آزمونتفاوت از 
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نوین  هایفناوری یهارساختیزكای دو در میزان وضعیت امکانات و  آزمونو  هايآزمودنتوزیع فراواني  .4 جدول

 رهوشمندیغدر مدارس هوشمند و  آموزشي

امکانات و 

 هارساختیز
 درصد فراواني نوع مدرسه

 كم

 1 1 هوشمند

 0/0 0 رهوشمندیغ

 9/9 0 كل

 متوسط

 5/99 4 هوشمند

 5/91 09 رهوشمندیغ

 2/09 90 كل

 زیاد

 5/22 01 هوشمند

 50 92 رهوشمندیغ

 4/09 23 كل

00/1=P 9 df = 45/5 =2X 

 

 یهارستتاختیزبتتین فراوانتتي وضتتعیت امکانتتات و  شتتوديمتتمشتتاهده  4چنانچتته از جتتدول 

  تفاوت وجود دارد. رهوشمندیغبین مدارس هوشمند و  آموزشينوین  هایفناوری

بتا پیشترفت تحصتیلي از  آموزشتينتوین  هتایفناوریاستتفاده از  بررسي رابطه بین منظوربه

نتوین  هتایفناوریضریب همبستگي پیرسون استفاده شد كه نتایج نشان داد بتین استتفاده از 

به عبتارتي هتر  (=r 99/1دارد )با پیشرفت تحصیلي رابطه مثبت و معناداری وجود  آموزشي

بیشتتر باشتد. میتزان پیشترفت تحصتیلي نیتز  آموزشتينوین  هایفناوریچه میزان استفاده از 

 باالتر است و بالعکس.

در مدارس  آموزشينوین  هایفناوریكه راهکارهای استفاده از  سثالبه این  پاسخ منظوربه

 زیتر 11نتتایج در جتدول  و شاخص توصیفي فراواني استفاده شتد. از ااندكدم سمنان استان

 ارائه شده است.
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 آموزشینوین  هایفناوریتوزیع فراوانی راهکارهای استفاده از  .11 جدول

 فراواني راهکار ردیف

 910 خرید تجهیزات و مجهز كردن مدارس 1

 132 نیروی انساني متخصصاستفاده از  9

 104 تقویت مالي مدارس 0

 105 ضمن خدمت آموزشي یهاكالسبرگزاری مداوم  9

 193 ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان 5

 199 عمومي یسازفرهنگو  هاخانوادهآموزش  0

 43 مناسب یهاكتابتهیه  2

 49 بدون هزینه آموزشينوین  هایفناوریتسهیل دسترسي دائمي به اینترنت و  3

 21 آموزدانشفضاسازی مناسب با توجه به درس، رشته و تعداد  4

 00 آموزشينوین  هایفناوریاز  كنندهاستفادهآموزان تشویق معلمان و دانش 11

 94 مختلف یافزارهانرمتولد  11

 00 از همان دوران ابتدایي آموزانتقویت معلمان و دانش  19

 93 افزایش حقوق معلمان 10

 13 اختصاص هزینه به فرهنگیان برای خرید تجهیزات 19

 11 العادهفوق یهاكالسگنجاندن درس رایانه و برگزاری  15

 4 ایجاد ارتباط بین مدرسه و دانشگاه 10

 

راهکتار از دیتدگاه معلمتان و  نیتترمهم شتوديمتمشتاهده  11كه در جدول  گونههمان

استفاده از نیتروی انستاني  ازآنپس. باشديممدیران خرید تجهیزات و مجهز كردن مدارس 

ضمن خدمت ایجاد،  آموزشي یهاكالسمتخصص، تقویت مالي مدارس، برگزاری مداوم 

 د.به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار دارن حفظ و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان

 

 گیریو نتیجه بحث

نوین آموزشي،  یهایتکنولوژهدف پژوهش حاضر بررسي میزان برخورداری و استفاده از 

نتایج پژوهش  و ارائه راهکارهای مناسب بود. موانع و مشکالت آن در مدارس استان سمنان

بنتابراین  درصتد(. 92)حاضر نشان داد كه بیشترین فراواني مربوط بته میتزان متوستط استت 

در حتد متوستط  استتان ستمنان آمتوزانمیتزان برختورداری دانتش ه گرفت كهنتیج توانيم
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كتای دو نشتان داد كته بتین فراوانتي میتزان برختورداری از  آزمتونهمچنین نتایج  .باشديم

تفتاوت معنتاداری وجتود دارد. همچنتین مشتاهده شتد كته بتین  آموزشينوین  هایفناوری

 رهوشمندیغمدارس هوشمند و  بین آموزشينوین  هاییفناورفراواني میزان برخورداری از 

 رهوشتمندیغ كه در طبقه كم درصد برختورداری متدارس صورتنیبدتفاوت وجود دارد. 

معناداری بیشتر است. همچنین در طبقته زیتاد درصتد برختورداری متدارس هوشتمند  طوربه

-است كه دانش آننتایج پژوهش حاضر بیانگر  است. رهوشمندیغمعناداری بیشتر از  طوربه

بتا  .كننتديمتدر حد متوسط استتفاده  آموزشينوین  یهایتکنولوژموزان استان سمنان از آ

قترار  دأییتت متورداخیتر در كشتور  یهاستالدر  خصتوصبهتوجه به اینکه مدارس هوشمند 

تته استت. از طترف كه باید، گستترش نیاف گونهآنگرفته است. این امکان وجود دارد هنوز 

مطلوب است  تیوضعكه بیانگر  رسديمدیگر استفاده و برخورداری در حد متوسط به نظر 

در ستتطح كتتالن  یزیربرنامتتهایتتن نیازمنتتد  داد كتته را انجتتام یيهتتایزیربرنامتته تتتوانيمتتو 

 گتران اصتالح .باشتديمتالزم در مدارس استان  یهارساختیزو توسعه  وپرورشآموزش

 قبیتل از مستائلي هوشتمند، پیشترو متدارس در هستند مدعي وپرورشآموزش معمول نظام

 بته كمتتر آمتوزان دانتش بتین در مدرسه از بیزاری و گریز تحصیل، ترك تحصیلي، افت

 آن در و استت برانگیتز شتوق آموزان دانش برای مدرسه در حضور زیرا ،خورديم چشم

 زندگي با و كننديم تجربه ،فهمنديم را آن ،برنديم پي آموزشي مطلب به عمق باحوصله

 یتاد دارنتد، نیتاز هتاآن بته زنتدگي در كته را یيهتامهارت عالوهبه .سازنديم مرتبط خود

 .كننتديمت تترك را مدرسه اكراه، با و ندیآيم مدرسه به شوق و باذوق رونیازا .رندیگيم

 دسترستي در افراد حقبه گذاردن احترام ضمن جهان، در يرساناطالع یهاشبکه گسترش

 در افتراد برابتری ستیر بته و كنتديمت كمت  جامعته در اطالعتات توزیتع به اطالعات، به

 بته را ملّتي هزینته و وقت در اقتصادی یيجوصرفه و رسانديم یاری دانش از برخورداری

 دارد. همراه

 آموزشينوین  هایفناوریمانع استفاده از  نیترمهمنتایج پژوهش حاضر نشان داد كه 

از  موانع به ترتیب عبارت بودند نیترمهم ازآنپسمانع اقتصادی است.  از دیدگاه معلمان

و دوست  ، موانع فني، موانع حقوقي و موانع فرهنگي. اخوانآموزشيموانع راهبردی، موانع 
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 تکنولوژیکي و ( در پژوهش خود بدین نتیجه دست یافتند كه عوامل فني1034محمدی )

 نبود ،یافزارنرم و یافزارسخت تجهیزات كمبود رایانه، كمبود ،هارساختیز ضعف شامل

توسعه  در دخیل اجتماعي – فرهنگي عوامل فني، دانش كمبود و مداوم فني پشتیباني

 .باشديم آموزشينوین  هایفناوریموانع استفاده از  ازجمله

 زیاد یهانهیهز ،یآموزمهارت باالی یهانهیهز كه است آن از حاكي بررسي نتایج

 فاوا كاربرد عدم اقتصادی موانع از اینترنت به اتصاالت و آموزشي مواد و تجهیزات خرید

 اقتصادی یگذارهیسرما در مهم موانع از یکي رسديم نظر به .باشديم معلمان توسط

 در وپرورشآموزش وزارت اقتصادی مشکالت فاوا، كارگیریبه در وزارتخانه این توسط

 دیون و كاركنان خدمات جبران مزایا، و پاداش ،كاراضافه ،كاركنان حقوق پرداخت

 از استفاده و استقرار برای را گذاریسرمایه راه مذكور موارد كه باشديم گذشته یهاسال

 ..است نموده مسدود ،وپرورشآموزش نظام در فاوا

 ینهیدرزم الزم یهاتیصالحعدم  ازجمله آموزشي( نیز مشکالت 1444)1گرین فلد

( 1444) 9كرده است. پلگران و اندرسون فاوا ذكرمانع استفاده از  عنوانبهزبان انگلیسي را 

دانش دبیران مطرح كرده است.  و كمبود آموزشيمانع دستیابي به اهداف فاوا را  ترینمهم

و ( نیز در تحقیقات خود به رابطه بین معلمان 9119مویچ )( و 9119همکاران ) و 0روتون

ي درس مطالب حجم تناسب عدم (1029ي )وسفتحقیق ی نتایج. اندكردهاشارهفاوا  كاربرد

مشایخي . اندكردهموانع ذكر  عنوانبهرا  آموزشي و مشکالت آن به افتهیصیتخص زمان با

 در دسترس، نارضایتي شغلي معلمان، آموزشي( عدم آشنایي كافي معلمان با فناوری 1029)

موانع  را جزءمناسب، فضای نامناسب كالس درس  آموزشيهیزات نبودن امکانات و تج

نیروی انساني را مانع استفاده از  و دانشضعف مهارت  (1023كریمي )دانسته است. 

موانع عدم استفاده از  ترینمهم (1034) ماه زاده و آتش نتایج  دانديم آموزشيتکنولوژی 

فني، فردی، اقتصادی و  -عوامل زیرساختيرا فناوری اطالعات و ارتباطات توسط معلمان، 

( 1041. در پژوهش ماستری فراهاني و همکاران )اندكردهذكر  آموزشي -فرهنگي

                                                   
1. Grinfelds 

2. Pelgrum & Anderson 

3.Ruthven 
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 با مرتبط موانع معلمان، ازنظر ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده موانع نیترمهم

 بود. آموزشي مسائل

 استفاده موانع كه هستند عواملي ازجمله یادگیری یهافرصت ایجاد و رسمي آموزش

 با مرتبط اهداف باید كه دهديم ( نشان9111)1باتز تحقیقات .كننديم برطرف را  ICTاز

 نیروی سپس نمود، بررسي را موانع و كرد شناسایي را هاتیاولو و نیازها فناوری اطالعات،

 برقراری در تسهیل آموزش، از هدف .داد آموزش نیازها و اهداف با متناسب را انساني

 نیازهای با متناسب پژوهشي و آموزشي خدمات ارائه برای جامع و هماهنگ منسجم، نظام

 این نتیجه رونیازا است؛ مکاني زماني و محدودیت بدون ،هاعالقه و استعدادها و جامعه

 درك و الکین جودیت .همسویي دارد نیز (1445) 9وودز و مارتینز تحقیق نتیجه با تحقیق

 دادن برای انجام الزم یهامهارت ینهیدرزم كاركنان آموزش معتقدند (1031) الو

 و یا الکترونیکي طراحي یافزارهانرم مزایای درك هاآن نظر به .است ضروری وهایف

 كار هاآن عیني تجربه بدون كاركنان و مدیران برای اسناد مدیریت سازوكار محاسن

 ICT به نسبت كاركنان و مدیران آگاهي باید كه است بدیهي .نیست یاسادهچندان 

 و از معلمان بسیاری هنوز ICT یهایيتوانا اهمیت رغميعل نظر آنان به .یابد افزایش

 حاضر تحقیق نتایج كه موضوعي .اندنداشته را هایيتوانا این از برخورداری شانس مدیران

 .كنديم تأیید را آن نیز

از  آموزشينوین  هایفناورینتایج پژوهش حاضر نشان داد كه اولین مانع استفاده از 

به ترتیب موانع  ازآنپسدیدگاه مدیران كه دارای باالترین رتبه است موانع اقتصادی است، 

نوین  هایفناوریموانع استفاده از  عنوانبه، فني، حقوقي و فرهنگي آموزشيراهبردی، 

موانع  ترینمهم داد كه( نیز نشان 1030همکاران ) نتایج پژوهش شهباز و .باشنديم آموزشي

بان زعدم تسلط به  خصوصبهكاربست فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط به آموزش و 

، عدم تلفیق رایانه با محتوای برنامه درسي و كمبود وقت یاانهیراضعف دانش  گلیسي،نا

( در تحقیقي با عنوان موانع 9110ركسي )توپ .باشديمكار عملي نسبت به تئوری 

از موانع مادی، فني و  اندعبارت رانیو مدمعلمان  ازنظر فناوری اطالعات یریكارگبه

                                                   
1. Bates 

2. Martinez, J &woods 
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 رشد نرخ ینهیدرزم باشد، برخوردار پایین اقتصادی توسعه سطح از كه كشوری. آموزشي

 توسعه بین مستقیمي رابطه یعني بود؛ خواهد پایین سطح در نیز نوین هایفناوری نفوذ و

 از یکي گفت توانيم اخص طوربه و دارد وجود نوین هایفناوری نفوذ نرخ و اقتصادی

است  اطالعاتي و ارتباطي فناوری ژهیوبه و فناوری رشد نرخ اقتصادی، توسعه یهاشاخص

 صادق بیشتر افتهینتوسعه و توسعهدرحال كشورهای برای مسئله این (.1،9119داناجاران)

 ارتباط به توجه با است، پایین اقتصادی رشد نرخ كه یاتوسعهدرحال كشور در است؛

 به دستیابي به امید هم، با هاآن مستقیم رابطه و اقتصادی عوامل تعامل و تنگاتنگ

 پایین سطح بنابراین بود؛ خواهد كم كشور آن در اطالعاتي و ارتباطي نوین هایفناوری

 هایفناوری به دستیابي جهت عمده مانع ی  عنوانبه توانديم كشور ی  اقتصادی توسعه

 مشایخي وگردد ) محسوب آموزش بخش در خصوصبه اطالعاتي و ارتباطي نوین

 (.1039همکاران، 

 1/09)نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بیشترین فراواني مربوط به میزان متوسط است 

فناوری  یهارساختیزامکانات و وضعیت  نتیجه گرفت كه توانيمبنابراین  درصد(.

كای دو نشان  آزمونهمچنین نتایج  .باشديمدر حد متوسط اطالعات از دیدگاه مدیران 

تفاوت  آموزشينوین  هایفناوری یهارساختیزو  داد كه بین فراواني وضعیت امکانات

نوین  هایفناوری یهارساختیزمعناداری وجود دارد. بین فراواني وضعیت امکانات و 

 مدیران، ازنظر درمجموعتفاوت وجود دارد.  رهوشمندیغبین مدارس هوشمند و  آموزشي

 حد در اطالعات به دسترسي رساختیز و امکانات

( بدین نتیجه دست یافتند 1034محمدی )و دوست  دارد. اخوان وجود مدارس در زیاد

 مدارس در زیاد حد در اطالعات به دسترسي رساختیز و امکانات مدیران، ازنظركه 

 و9( وگوكتاس9111پلگرام ) یهاافتهینتایج پژوهش حاضر همچنین با  .دارد وجود

و  افزارسختالزم و فقدان  هایآموزش( نتیجه گرفتند كه فقدان 9114همکاران )

 یجامعه اینکه به . با توجهآیندميموانع استفاده از فاوا به شمار  عنوانبهالزم  افزارهاینرم

 ازلحا  مدارس این كه رفتيم انتظار این هوشمند را نیز دربرداشته است مدارس پژوهشي

                                                   
1.Schrum & Dhanarajan 

2. Goktas 
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 سطح در آموزش، در استفاده برای اطالعات فنّاوری زیرساخت و امکانات از برخورداری

كه از نامشان پیداست باید  گونههمانباشند همچنین اینکه مدارس هوشمند  متوسط از باالتر

 الزم را داشته باشند. هایزیرساختطراحي شوند كه  یاگونهبه

با پیشرفت تحصیلي رابطه  آموزشينوین  هایفناورینتایج نشان داد بین استفاده از 

 آموزشينوین  هایفناوریمثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتي هر چه میزان استفاده از 

بیشتر باشد. میزان پیشرفت تحصیلي نیز باالتر است و بالعکس. این نتیجه با یافته فراهاني و 

( 1032نجفي ) (،1041) یمحمدو (، ستاری 1033آتش  )(، رمری و 1033همکاران )

 ( همخواني دارد.9111همکاران ) ( و دیاركو و9111) 9(، الیوت9114همکاران ) و 1بارو

 .شوديم منجر آموزان دانش تحصیلي پیشرفت به آموزش در العاتاط فنّاوری از استفاده

 تواننديم آموزش در آن كاربرد و اطالعات فنّاوری در مهارت و عالقه افزایش با معلمان

 در اطالعات فنّاوری از استفاده برای را آموزان دانش مهارت و عالقه افزایش زمینه

 در اطالعات فنّاوری از آموزان دانش بیشتر استفاده دنبال به و آورند فراهم یادگیری

 آموزان دانش تحصیلي پیشرفت افزایش باعث آن، مزایای از شدن مندبهره و یادگیری

 در اطالعات فنّاوری به تمایل و عالقه برای آموزان دانش الگوی نیترمهم چون .شوند

 تمایل نیز معلمان برخي و هستند معلمان زمینه، این در كاربرد و مهارت افزایش و یادگیری

 فنّاوری از استفاده امکان صورتي در مسلماً  ندارند، خود آموزشي روش تغییر به چنداني

 نیز معلمان و مدیران كه ،ابدیيم افزایش آموزان دانش توسط یادگیری، در اطالعات

 این در را خود هایمهارت آموزش، در فنّاوری اطالعات از استفاده به عالقه بر عالوه

 فنّاوری از استفاده برای زمینه تا ببرند كار به آموزش در را آن و داده افزایش زمینه

 از استفاده .دهند افزایش و كرده فراهم نیز آموزان دانش توسط را یادگیری در اطالعات

 فرایند این معلم در نقش كاهش باعث متوسط حد در آموزش در اطالعات فنّاوری

 از دانش آموزان اكثریت استفاده رغميعل كه است واقعیت این یهدهندنشان كه شوديم

در  برای حضور بازهم هاآن خود، یادگیری و آموزش امور در آن یریكارگبه و رایانه

 حال در هاآن برای و هستند قائل زیادی ارزش معلم سوی از آموزش و درس كالس

                                                   
1. Baroo 

2. Elliot 
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 و معلم بین متقابل كنش همان یادگیری، و آموزش شکل نیترمهم بهترین و حاضر،

 در فعالي نقش خود كه بپذیرند صورتي به را آموزش اینکه فرایند تا و است آموزدانش

 راه باشد داشته را راهنما و كنندهلیتسه نقش معلم صرفاً  و باشند داشته شانیریادگی

 .است پیش در درازی

 تعامل از باید تحصیلي پیشرفت بر آن تأریر و اطالعات فناوری بر مبتني نظام در

 كرد، حاصل آن اطمینان نتایج از بتوان تا گفت سخن آموزشي محتوای و معلم شاگرد،

 زیرا است. اطالعات تعامل فناوری بر مبتني آموزش الکترونیکي در اصل ترینمهم چراكه

 جذابیت عالقه، انگیزه، علت به آموزان اطالعات دانش فناوری بر مبتني یهاكالس در

 عملکرد دروس مجازی تدریس فضای خصوصبه یچندبعد یهارسانه و با كامپیوتر كار

 (1442) لینسکي حاضر تحقیق با در جهت همسویي .دهديمنشان  حدبیشتری از  تالش و

 با آموزش روش با ریاضیات را درس كه سوم كالس دانش آموزان كه گزارش كرد

سنتي  یهاكالس در درس ریاضیات در كه آموزاني -دانش از رندیگيم یاد كامپیوتر

 (.1032بیشتری هستند. )به نقل از نجفي،  اشتیاق و پیشرفت دارای كننديم شركت

 شخصي، توجه فوری، بازخورد تدارك طریق از وب و كامپیوتر بر مبتني آموزش

 آموزش كه ایتازه هایراه به تا زدیانگيبرم را دانش آموزان جالب دیداری یهاشینما

 بگیرند. یاد دیآينمبر آن عهده از سنتي

 را بر كامپیوتر مبتني یهاطیمح یهايژگیو نیترمهم از یکي (1023) قراملکي صبحي

 .كنديم بیان یادگیری محیط درواقع و آموزشي مواد با آموزان دانش باالی تعامل

 در را یادگیرنده كه است یاگونهبه ارتباط تعاملي، یادگیری یهانظام در كهیطوربه

 یادگیرنده طریق . بدینكننديم درگیر مسائل حل و سثاالت به یيگوپاسخ انتخاب كردن،

 و تفکر با همراه مثرر، و ترقیعم یادگیری به منجر شده، درگیر جریان یادگیری در

 و شخصیتي یهايژگیو رشد موجب شده، یادگیری از خارج به محیط حساسیت گسترش

 .گردديم نفساعتمادبه

راهکار از دیدگاه معلمان و مدیران خرید تجهیزات و  ترینمهمنتایج نشان داد كه 

استفاده از نیروی انساني متخصص، تقویت مالي  ازآنپس. باشديممجهز كردن مدارس 
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ضمن خدمت ایجاد، حفظ و افزایش انگیزه  آموزشي یهاكالسمدارس، برگزاری مداوم 

كه از نتایج  گونههمان رتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار دارند.به ت معلمان و دانش آموزان

در  آموزشينوین  هایفناوری یریكارگبهتحقیق حاضر مشخص شد كه موانعي در 

بررسي  .باشديمموازی رفع موانع  باًیتقرمدارس وجود دارد نتایج مربوط به راهکارها نیز 

 نظام استقرار امکانكه  دهديم نشان (1034افضل خاني و همکاران، پژوهشي )شواهد 

 زیرساخت ازلحا  سمنان استان وپرورشآموزش متوسطه مدارس در مجازی آموزش

 ازلحا  و باال به متوسط حد در افزارینرم زیرساخت ازلحا  .دارد وجود یافزارسخت

 یسازفرهنگ اقدامات و متخصص انساني نیروی و مجازی دروس و الکترونیکي محتوای

 پشتیباني و مالي منابع ازلحا  مجازی آموزش استقرار امکان .دارد وجود متوسط حد در

( نشان داده است 1041قدس )افضل خاني و  ندارد. همچنین نتایج مطالعه وجود ازیموردن

 ،یاانهیرا یکپارچه سیستم توسط مدرسه مدیریت یهامثلفه در استان سمنان مدارس كه

 یاانهیرا یکپارچه ارتباط و اطالعات وریافن توسعه زیرساخت و یادگیری، یاددهي محیط

 استان در هوشمند مدارس استقرار جهت بیشتری اهتمام نیازمند دیگر، هوشمند مدارس با

 آموزشينوین  یهایتکنولوژاما نکته حائز اهمیت این است كه استفاده بهتر از  .باشديم

 یریكارگبهگسترش  منظوربهیست بلکه كافي ن یيتنهابهبا ی  یا دو راهکار  صرفاً

 یزیربرنامهباید  انجام همزمان اقدامات با توجه به نیاز و اولویت آموزشينوین  هایفناوری

كه همزمان با تخصیص اعتبار و تجهیز مدارس نیروی انساني نیز  صورتنیبدكرد. 

ابتدایي  یهاهیپاعمومي انجام شود و از همان  یسازفرهنگ. ندیرا ببالزم  هایآموزش

د و البته ایجاد انگیزه در دروس گنجانده شو آموزشينوین  هایفناوریدروسي در مورد 

بدون انجام همزمان این موارد  دیترديبو معلمان نیز انجام شود.  آموزانبرای دانش

 .افتیدستبه نتیجه مطلوبي  توانينم

 افزایش به آموزش در اطالعات اوریفنّ از استفاده به را خود تمایل و عالقه اگر معلمان

 یهاستفاد برای خوبي مشوق دهند، سوق آموزش در اطالعات فنّاوری كاربرد و مهارت

 اینکه دلیل به بود، خواهند یادگیری در اطالعات فنّاوری از آموزان بیشتر دانش چه هر

 اما باشند داشته را یادگیری در اطالعات فنّاوری از استفاده مهارت آموزان دانش هرچند
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 برای مساعد محیط یا نباشد هاآن از قابلیت این خواستار موجود آموزشي روش و معلم

 هاآن برای مهارت این داشتن باشند نداشته اختیار در را الزم امکانات و نباشد فراهم هاآن

 .بود نخواهد مفید

 بنابراین تعمیم نتایجدانش آموزان استان سمنان انجام شده است و  پژوهش حاضر در 

جنبه  صرفاًپژوهش حاضر صورت گیرد.  اطیبااحتباید  هااستانبه سایر شهرها و یا سایر 

بر استفاده از  مثررآتي به عوامل  یهاپژوهشتوصیفي داشته است و بهتر است در 

 و ارتباط آن با متغیرهای روانشناسي تربیتي پرداخته شود. آموزشينوین  هایفناوری

 

 عمناب

بندی موانع مثرر بر عدم استفاده . شناسایي و رتبه(1034. )آتش  محمد، ماه زاده پریسا

 5 ،نشریه علمي پژوهشي فناوری آموزشمعلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات. 

(9:)115-199 

پیمایشي در مورد وضعیت استفاده از  (.1034. )مهدیه دوست محمدیو  مهناز ،اخوان

 یهارستانیدبفناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نشر الکترونیکي در 

 151-120(، 9)1، فناوری و دانش مجله. شهر تهران

ارزیابي وضعیت استقرار مدارس متوسطه  (.1041) سولماز. قدس، ، مریم وافضل خاني 

فن آوری اطالعات و  فصلنامه .اه مدیران و معلمانهوشمند در استان سمنان از دیدگ

 90-00، (5پیاپي  1)9ارتباطات در علوم تربیتي،
سنجي استقرار امکان( 1034) شریعتمداری، مهدی و ادیبي، ملیحه. افضل خاني، مریم،

، 10 ،رهبری و مدیریت آموزشي. آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

01-4 

الکترونیکي در آموزش از دیدگاه دبیران و  یریگبهرهبررسي موانع (. 1034ایزی، مریم. )
 دانشگاه عالمه طباطبایي. نشدهچاپكارشناسي ارشد.  نامهانیپا. مدیران

رمری عیسي، آتش  محمد. تأریر میزان شناخت و كاربست فناوری آموزشي توسط 
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نشریه علمي پژوهشي آموزان. معلمان در بهبود كیفیت فرایند یادگیری دانش
 111-111(:9) 9 ;1033. فناوری آموزش

 یآورفن از استفاده میزان بین یرابطه(. 1041ستاری، صدرالدین و محمدی، پروین. )

 و اطالعات یآورفنمتوسطه.  آموزان مقطع دانش آموزشي موفقیت و اطالعات
 31-42(، 9)1تربیتي.  علوم رد ارتباطات

(. بررسي موانع كاربست 1034، عشرت. )زماني و احمدرضا ،سوزان، نصر اصفهانيشهباز، 

دبیران و  ازنظر فناوری اطالعات و ارتباطات( در مدارس متوسطه شهر اصفهان)فاوا 

 21-45(: 11)11. تربیتي یهاپژوهشمدیران. 

؛ تهران: ابتدایي، راهنمایي تحصیلي و متوسطه وپرورشآموزش(. 1031صافي، احمد. )

 انتشارات سمت

 رشد ماهنامه .كودكان در آن یهاروش و (. خالقیت1023ناصر. ) قراملکي، صبحي

 15 ،(، آموزشي0تکنولوژی )

 رابطۀ و اطالعات فناوری اسماعیل (.1033شریفیان. ) مریم، زارعي، فراهاني، ابوالفضل؛

 :موردی مطالعۀ .يبدنتیتربدانشجویان  شغلي آیندۀ و عملکرد تحصیلي با آن

 111-119(، 9)12 ،فصلنامه المپی كرمان.  دانشگاه

-در فرآیند یاددهي آموزشياز تکنولوژی  یریگبهرهبررسي موانع  (.1023كریمي، زهرا. )
 استان كرمانشاه یآموزدانش. سایت سازمان بسیج یادگیری

ملیحه  و حداد زهرا ترجمه ،اطالعات مدیریت (10314) الو درك و جودیت الکین،

 .سرا نشر :تهران ،تراشخوش

 یریكارگبهموانع  (.1041) حسین. حسنلو، علي و رضایي شریف، فاطمه؛ ماستری فراهاني، 

راهبردهای  فصلنامه .فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهي
 15-91(15)پیاپي (، 1)5، آموزش

 بررسي (.1039) .سیروس علیدوستي و منصور مثمني ،اكبريعل فرهنگي علینقي، مشایخي

 كاربرد :دولتي یهاسازمان در اطالعات فناوری كاربرد بر مثرر كلیدی عوامل

 141-901، مدیریت نامهژهیو انساني، علوم مدرس فصلنامه دلفي، روش
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تکنولوژی آموزشي در فرایند یاددهي عوامل بازدارنده استفاده از (. 1029) .زیپرو مشایخي،
كارشناسي ارشد  نامهانیپا. و یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایي استان مازندران

 تهران. معلمتیتربدانشگاه  .نشدهچاپ

پژوهش در . آموزشياز فناوری  یریگبهرهبررسي موانع (. 1034. )درضایحممقامي، 
 30-112(: 3)9.  آموزشي یهانظام

 دبیرستان آموزاندانش تحصیلي پیشرفت بر اطالعات فناوری (. تأریر1032حسین. )نجفي، 

 39-40(، 0)0،پی  نوراردبیل.  شهر

فناوری اطالعات  یریكارگبهبررسي موانع  (.1033. )پور ههیر علي تقيو  نصیری، ركسانا

 یهاینوآورفصلنامه . و ارائه الگو در این زمینه وپرورشآموزشو ارتباطات در 

 50-09(، 01)3 ،آموزشي

 كاربرد و ارزش ماهیت، بررسي :جامعه بر اطالعات ریتأر (.1031) مایکل. هیل،

 چاپار تهران، حسن نوكاریزی، ترجمه ،اطالعات

از تکنولوژی آموزشي از دیدگاه دبیران  یریگبهرهبررسي موانع (. 1029) ضرغام. وسفي،ی
. دانشگاه نشدهچاپكارشناسي ارشد  نامهانیپا. نظام جدید شهر شیراز یهارستانیدب

 شیراز.
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