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چکیده
هدف اساسي پژوهش حاضر ،بررسي میزان استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشي و ارتباط آن با پیشرفت
تحصیلي دانش آموزان در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود .روش پژوهش توصیفي -
همبستگي بود .بدین منظور نمونهای شامل  011نفر دانشآموز 011 ،نفر معلم 911 ،نفر مدیر از مدارس
استان سمنان با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخاب شدند و پرسشنامههای وضعیت استفاده از
فناوریهای نوین آموزشي ،زیرساختها ،موانع استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشي روی آنها اجرا
گردید .دادهها با استفاده از شاخصهای توصیفي و آزمون خي دو مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد كه میزان برخورداری و استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشي در دانشآموزان استان سمنان در
حد متوسط ميباشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه مهمترین مانع استفاده از فناوریهای نوین
آموزشي از دیدگاه معلمان و مدیران مانع اقتصادی است .پسازآن مهمترین موانع به ترتیب عبارت بودند از
موانع راهبردی ،آموزشي ،فني ،حقوقي و فرهنگي .همچنین بین استفاده از فناوریهای نوین آموزشي با
پیشرفت تحصیلي دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .درمجموع نتایج حاكي از وضعیت
 .1استادیار گروه روانشناسي دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)m-najafi@semnan.ac.ir:
 .9دكتری تکنولوژی آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .0رئیس گروه پژوهش آموزش و پرورش استان سمنان
 .9مربي دانشگاه پیام نور
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مطلوب و متوسط استفاده از فناوریهای نوین آموزشي ازنظر دانش آموزان و نیاز به برنامهریزی در جهت
حل مشکالت اقتصادی و رفع موانع آموزشي بود.

واژگان کلیدی :تکنولوژیهای نوین آموزشی ،فناوری ،پيشرفت تحصيلی

مقدمه
امروزه تکنولوژی ارتباطات و اطالعات بخش مهمي از سازمانها و مشاغل استت( .زاینت
و آكمن .)9112 ،1طبق نظر گراب و گراب )9112( 9تکنولوژیهای نوین مي تواننتد نقتش
مهمي را در مهارت ،دانش و انگیزش دانتش آمتوزان ،ایفتا كننتد .در عصتری كته امتروزه
زندگي ميكنیم ،مالك قدرت و برتتری كشتورها میتزان تولیتد اطالعتات ،گستتردگي و
سرعت دسترسي افراد به اطالعات صحیح و به هنگام علمي است .امروزه دیگر آموزش به
چارچوب بسته مدارس محدود نیست و با توجته بته از میتان رفتتن مرزهتا و فاصتلهها ،بته
كم

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

وسیع و با انعطافپذیری باال در دسترس همگان قرار دارد؛ بهگونهای كه شرایط آمتوزش
مستمر یا مادامالعمر برای افراد فراهم آمده استت .امتروزه بتا رشتد فنتاوریهتا و گستترش
امکانتات ارتبتاطي و اطالعتاتي ،در جامعتهای اطالعتاتي قرارگرفتتهایم .جامعتهای كته
مشخصههای آن عبارتاند از :تراكم بسیار زیتاد اطالعتات در زنتدگي بیشتتر شتهروندان؛
استفاده از فناوری رایج یا سازگار در طیف گستردهای از فعالیتهای شخصي ،اجتمتاعي،
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آموزشي و تجاری؛ و تتوان انتقتال و دریافتت ستریع دادههتای دیجیتتال میتان مکتانهتای
متفاوت بدون توجه به فواصل .بهبیاندیگر در این جامعه خصوصیات زیر حکتم فرماستت:

دسترسپذیری و استفاده بیشتر از اطالعات؛ استفاده بیشتر از فناوریهای جدید اطالعات و
ارتباطتات ،كاربردهتای بستیار جدیتد از بستتههای اطالعتات و فنتاوریهتای ارتباطتات و
1. Zhang & Aikman
2. Grabe

بررسي میزان استفاده از تکنولوژيهاي نوین ...

اطالعتات (هیتل ،ترجمته نوكتاریزی .)1031 ،امتروزه بهترهگیتری از فنتاوری اطالعتات و
ارتباطات بهعنوان مهمترین عنصر تعامل با جامعهی جهاني ،سهیم شدن در دانش دیگران،
تبادل تجربهها ،آگاهي نسبت به محیطزیستت ،پیشترو بتودن در فنتاوری و گستترش رفتاه
عمومي مورد تأكید قرار گرفته است .در این میان ركن اصلي توسعه و تولید دانش ،یعنتي
آموزش از جایگاه بسیار مهمي برخوردار است. ،چون الزمه رسیدن به جامعته اطالعتاتي،
تولید و توزیع دانش و نقطه شروع آن ،آموزش ICTاست .دانش آموزان باید از كامپیوتر
و اینترنتت بتهعنوان ابتزار متثرری در زنتدگي آموزشتي مدرسته بهتره بگیرنتد تتا بتواننتد
توانتایيهتای ختود را گستترش دهنتد .مهارتهتای موردنیتاز زنتدگي را تمترین كننتد،
فرهنگهای دیگر را بشناسند و توانتایي و تعامتل و همکتاری بینالمللتي را در ختود رشتد
دهند .در فرایند یتاددهي – یتادگیری فعتال باشتند .مهارتهتای حتل مستئله و یتادگیری را
بیاموزند و عادتهای خودآمتوزی را بتا كتاربرد فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات در ختود
گسترش دهند .رشد قابلتوجه فناوریهای جدید اطالعاتي و ارتباطي ،در طول دو دهتهی
گذشتته ،آمتوزشوپرورش را در بستیاری از كشتورها وارد مرحلتهی جدیتدی از رشتد و
شکوفایي كرده است.
با گسترش فنّاوری اطالعات ،فنّاوری یادگیری با رویکردهای گوناگوني نظیر یادگیری
شبکهای و یادگیری مشاركتي ،بهسرعت جای خود را در محیطهای آموزشي باز كرد و به
بهبود آن كمت

كترد (ستانتراك .)9113 ،1فنّتاوری اطالعتات"و" فنّتاوری ارتباطتات و

اطالعات"  ،مکمل نظام آموزشي است نه جتایگزین آن و هتدف از توستعه آن ،بهبتود و
كارآمتدتر ستاختن منتابع آمتوزشوپرورش ،بتهویژه منتابع انستاني استت .توستعه فنّتاوری

مجازی ،مدارس هوشمند و كالسهای مجازی ،و یادگیری الکترونیکي از قابلیتهای مهم
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1. Santrock
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كمهزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان ،دانشتجویان و معلمتان فتراهم متيكنتد و
تبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگي را میسر ميسازد .در این راستا ،یکي از مهمترین
دستاوردهای توسعه فنّاوری اطالعات ،تحول در عرصه آمتوزشوپرورش استت .متدارس
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بترای توستعه ایتن توانمنتدیهتا استت .استتفاده از فنّتاوری اطالعتات و ارتباطتات در
آموزشوپرورش با راهاندازی مدارس هوشمند آغاز شد .در سال  1440الگوی اولیته ایتن
مدارس از كشور انگلیس گرفته شد و مالزی یکي از پیشتگامان ایجتاد ایتن متدارس استت
(زاین و مورگایا .)9119 ،1فناوری ،دانش آموزان را قادر ساخته است تا به اطالعات خارج
از كالس دسترسي پیدا كنند و این مسئله موجب افزایش انگیزه آنان برای فراگیتری شتده
است .تحقیقات نشان دادهاند كه تقریباً كمتر از نیمتي از معلمتان از رایانتهها بترای اهتداف
آموزشي استفاده مينمایند؛ كه بیشتر شامل استفاده از واژهپردازهتا ،صتفحات گستترده ،و
نرمافزارهای گرافیکي ميشود (میشرا .)9115 ،9جامعهای كه هدف آن پیشرفت بتر استاس
دانش و فناوری است ،باید ابتدا آموزشوپرورش خود را متحول كند .برای این كتار بایتد
فناوری آموزشي ،یعني طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامهریزی فقدان زیرساختهای فنتي و
حمایتي ،فقدان آگاهي از منافع بالقوه فناوری اطالعتات و فقتدان تجهیتزات ازجملته موانتع
استفاده از فناوری اطالعات است (نصیری ،عليآبتادی و پتور ههیتر .)1033 ،لتذا شناستایي
موانع بهكارگیری استفاده از فناوری اطالعات از مسائل مهمي است كته پتژوهش در متورد
آن ضروری به نظر ميرسد.
امروزه نظام آموزشوپرورش بنا بهضرورت تغییترات اجتمتاعي ،یکتي از ستازمانهای
پیچیده و بزرگ در هر كشوری محسوب ميشود و با رشد و توسعه اجتماعي ،فرهنگي و
اقتصادی ،پیوندی ناگسستني دارد و بهتدریج از ی

حالت ساده ابتتدایي بته یت

حالتت

پیچیده درآمده است (صافي .)1031،مقامي ( )1034در پژوهشتي نشتان داد كته عتواملي از
قبیل :خستهكننده بودن استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشي ،نداشتتن زمتان كتافي ،عتدم
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آشنایي با ابزارهای آموزشي  ،مهارت ناكافي در استفاده از این ابزارها ،عدم آشنایي با متواد
آموزشي مختلتف ،مهتارت ناكتافي در تهیته و ستاخت متواد آموزشتي ،ستنگیني وستایل و
دشواری حملونقل آنها ،فشار كاری زیاد ،تعداد زیاد دانشتجویان در كالسهتای درس و
همچنین ترس و اضطراب ناشي از استفاده نادرست از وسایل آموزشي در كاربرد ناكافي از
فناوری آموزشي در تدریس دانشگاهي نقش كمي دارد .همچنین آنها نقش عواملي چتون
1. Zain & Murugaiah
2. Mishra
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دشوار بودن تهیه و طراحي مواد آموزشي  ،نامناسب بودن محیط فیزیکي كالس درس ،عدم
وجود امکانات و تجهیزات آموزشي الزم ،حجم زیاد واحدهای درسي استتادان و بتاالخره
بيتوجهي به میزان بهرهگیری از تجهیزات و امکانات آموزشي از سوی استتادان بته هنگتام
ارزیابي عملکرد آنان در عدم بهرهگیری از فناوری آموزشي در تدریس دانشگاهي را زیتاد
ميدانند .یافتههای بینگیمالس )9114(1نشان داد كه معلمتان تمایتل بتاالیي بترای استتفاده از
فناوریهای نوین آموزشي در آموزش دارند اما با موانع زیادی مواجه هستتند .ازجملته ایتن
موانع عبارتاند از فقدان اطمینان ،فقدان مهتارت و شایستتگي الزم ،و فقتدان دسترستي بته
منتتابع .نتتتایج گوكتتتار 9و همکتتاران ( )9114نشتتان داد كتته فقتتدان ختتدمات آمتتوزش ،عتتدم
نرمافزار و مواد مناسب و عدم وجود سختافزار از موانع اصلي برای یکپارچهسازی فناوری
اطالعات و ارتباطات در برنامههای آموزشوپرورش است.
در سالهای اخیر توجه بسیار به بهرهگیتری از تکنولتوژیهتای نتوین در كتالس درس
شده است .تغییرات سریع تکنولوژی در فرایند یاددهي -یادگیری موجب تحتوالت وستیع
شده و هدف آن بهبود كیفیت آموزشي در مدارس بوده است ،تکنولوژیهتای جدیتد بتا
فراهم آوردن فرصتهای مناسب در جهت استعدادها و عالیق شخصي دانش آمتوزان بته
بهبود نظام آموزشي مدارس كم

شایاني ميكنند (بایلر و ریتچي .)9119 ،0بهرهگیری از

تکنولوژیهای روز این امکان را به دانش آموزان ميدهد كه با سترعت بیشتتر و عملکترد
بهتر بیاموزند و احساس رضایت بیشتر از حضور در كتالس درس داشتته باشتند (متیلکن و
بامز.)9119 ،9
خالقیتها و عالقهمندیهای انسان ،نیاز به وجود تنوع روشهای یادگیری دارد و این
فناوری اطالعات را ميتوان بهعنوان ابزاری برای ایجاد مواد ،آموزشي تعاملي و باكیفیتت
باال در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار داد .با توجه به نارسایيهای روش آموزش رایج

1. Bingimlas
2. Goktas
3. Baylor & Ritchie
4. Milleken & Bames
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و عدم پاسخگویي این روش به نیازهای روزافزون فراگیران به آموزش ،در این پژوهش بر
آنیم كه بتا در نظتر گترفتن سته گتروه مطالعتاتي متدیران ،معلمتان و دانتش آمتوزان میتزان
برخورداری و استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشي ،موانتع و مشتکالت آن در متدارس
استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب را موردبررستي قترار دهتیم .نظتر بته اینکته امتروزه
فناوری و تکنولوژیهای نوین آموزشي در رأس برنامتههای آمتوزشوپرورش قترار گرفتته
است ،سثالهای اصتلي پتژوهش حاضتر عبارتانتد از :میتزان برختورداری متدارس استتان
ستتمنان از فنتتاوری و تکنولتتوژیهتتای نتتوین آموزشتتي چقتتدر استتتا موانتتع بتتهكارگیری
فناوریهای نوین آموزشي در ابعاد مختلف كدماندا راهکارهای مطلوب بتهمنظور استتفاده
بهتر از فناوریهای نوین آموزشي در مدارس كدماندا

روش
پژوهش حاضتر بتا توجته بته ماهیتت و هتدف پتژوهش مبنتي بتر بررستي میتزان استتفاده از
فناوریهای نوین آموزشي  ،موانع آن و ارائه راهکارهای مطلوب از حیث هدف كاربردی و
از جنبه جمعآوری اطالعات ودادها توصیفي ،زمینهیابي و مقطعي است كه در آن وضعیت
استفاده از فناوری اطالعات و موانع و راهکارهای مناسب از منظر دانش آموزان ،معلمتان و
مدیران موردبررسي قرار ميگیرد.
جامعه آماری پژوهش موردنظر شامل سه جامعه استت  -1دانتش آمتوزان  ،9معلمتان و -0
مدیران.
 -1جامعه دانش آموزان :جامعه آماری پژوهش موردنظر در این گروه را كلیه دانش-
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آموزان دختر و پسر دوره متوسطه و راهنمایي استان سمنان تشکیل متيدهنتد كته
در سال تحصیلي  41 -41مشغول به تحصیل هستند .در پژوهش حاضر تعداد 011
نفر بهعنوان حجم نمونه با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای در نظر گرفتته شتده
است.
 -9جامعه معلمان :جامعته آمتاری پتژوهش متوردنظر در ایتن گتروه را كلیته معلمتان

بررسي میزان استفاده از تکنولوژيهاي نوین ...

دبیرستانها و مدارس راهنمایي تشکیل ميدهند كه از بین آنها  011نفتر بتا روش
نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخابشده و پرسشنامه روی آنها اجرا شد.
 -0جامعه مدیران :جامعته آمتاری پتژوهش متوردنظر در ایتن گتروه را كلیته متدیران
مدارس تشکیل ميدهند كه از بین آنهتا  911نفتر بتا روش نمونتهگیری تصتادفي
طبقهای انتخاب شده و پرسشنامه روی آنها اجرا شد.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از  -1پرسشنامه وضعیت استتفاده از فنتاوری
اطالعات (مربوط بته دانتش آمتوزان) و  -9پرسشتنامه امکانتات و زیرستاختها از دیتدگاه
مدیران (ویژه و مدیران) -0پرسشنامه موانع استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشتي (ویتژه
معلمان و مدیران)
 -1پرسشتنامه وضتتعیت استتتفاده از فنتتاوری اطالعتتات :ایتتن پرسشتتنامه توستتط اختتوان و
دوست محمدی ( )1034ساخته شده است .در پرسشنامه مدیران  10سثال طرح شده است .

این بخش از امکانات و زیرساختها تشکیل شده استت .در پرسشتنامه دانتش آمتوزان 91
سثال برای بررسي وضعیت استفاده از فناوری اطالعات در آموزش طراحي شده است .هر
سثال پرسشنامه ،شامل چهار گزینه خیلتي كتم ،كتم ،زیتاد و خیلتي زیتاد بتود و از  1تتا 9
نمرهگذاری ميشود .نمرهها انعکاسي از مجموع پاسخهای فرد یا افرادی است كه با توجه
به چهار گزینه به سثالهای مختلف هر مثلفه پاسخ دادهاند .روایي پرسشنامه توسط چهتار
متخصص تأیید شده است .پایایي پرسشنامه متدیران بتا كمت

یت

نمونته  15نفتری و بتا

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

یت

نمونته 09

نفری و با روش آلفای كرونباخ  1/23برآورد شده است.
( )1034ستتاخته شتتده استتت كتته موانتتع استتتفاده از تکنولتتوژی آموزشتي (موانتتع اقتصتتادی،
راهبردی ،موانع آموزشي ،موانع فني ،موانع حقوقي و موانع فرهنگتي) از دیتدگاه متدیران و
معلمان را موردسنجش قرار ميدهد .پاسخ به سوالهتا در قالتب طیتف لیکترت  5درجتهای
است و خصوصیات روانسنجي آن مناسب گزارش شده است .در پتژوهش حاضتر آلفتای
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كرونباخ این پرسشنامه برای معلمان  1/40و برای مدیران  1/45به دست آمد.
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همچنین از ی

سثال باز پاسخ نیز در مورد راهکارهتای استتفاده از تکنولتوژیهتای نتوین

آموزشي .نیز ارائه شده بود كه معلمان و مدیران به آن پاسخ دادند.
همچنین از معدل دانش آموزان نیز بهعنوان شاخص پیشرفت تحصیلي استفاده شد.

نتایج
شاخصهای توصیفي استفاده از فناوریهای نوین آموزشي و پیشرفت تحصتیلي در جتدول
 1ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای توصيفی پيشرفت تحصيلی و ميزان استفاده از فناوریهای نوین آموزشی
متغیر

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

میزان استفاده

95

190

22/11

13/31

پیشرفت تحصیلي

19

91

13/12

1/21

1/49

5

0/99

1/50

امکانات و زیرساختهای فناوری
اطالعات

بهمنظور بررسي میزان استفاده از فناوریهای نوین آموزشي ازنظر دانش آموزان نمترات
 99سثال جمع و دامنه نمرات بین  1تا  90بهعنوان میتزان برختورداری كتم (اصتالً و خیلتي
كم) ،نمرات  92تا  49بهعنوان برختورداری متوستط (كتم و متوستط) و نمترات  40تتا 103
بهعنوان میزان برخورداری زیاد در نظتر گرفتته شتد .در جتدول  9فراوانتي و درصتد میتزان
برخورداری از فناوریهای نوین آموزشي ارائه شده است.
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جدول  .2توزیع فراوانی آزمودنیها و آزمون كای دو در ميزان برخورداری از فناوریهای نوین
آموزشی
میزان برخورداری

فراواني

درصد

كم

129

09

متوسط

950

90/0

زیاد

110

91/9

X2 =59/959 df = 9 P=1/000

بررسي میزان استفاده از تکنولوژيهاي نوین ...

چنانچه در جدول  9مشاهده ميشود بیشترین فراواني مربوط به میزان متوسط استت (92
درصد) .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت كه میزان برخورداری دانشآموزان استتان ستمنان در
حد متوستط متيباشتد .همچنتین نتتایج آزمتون كتای دو نشتان داد كته بتین فراوانتي میتزان
برختورداری از فناوریهتای نتوین آموزشتي تفتاوت معنتاداری وجتود داردp < 1/111 ].و
)9( = 59/95

.[x2

بهمنظور بررستي اینکته آیتا بتین متدارس هوشتمند و غیرهوشتمند در میتزان استتفاده از
فناوریهای نوین آموزشي تفتاوت وجتود دارد یتا خیتر ابتتدا شتاخصهای توصتیفي میتزان
برخورداری و استفاده در جدول  0ارائه شده است .سپس بهمنظور بررسي تفاوت از آزمون
خي دومتغیره استفادهشده كه در جدول ارائه شده است.
جدول  .3توزیع فراوانی آزمودنیها و آزمون كای دو در ميزان برخورداری از فناوریهای نوین
آموزشی در مدارس هوشمند و غيرهوشمند
میزان برخورداری
كم

متوسط

هوشمند

90

99/0

غیرهوشمند

199

00/4

كل

102

01/2

هوشمند

31

99/0

غیرهوشمند

105

94/1

كل

990

90/3

هوشمند

00

09/2

غیرهوشمند

92

19

كل

110

91/5

2

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

چنانچه از جدول  0مشاهده ميشود بین فراواني میزان برخورداری از فناوریهای نتوین
آموزشي بین مدارس هوشمند و غیرهوشمند تفاوت وجود دارد .بدینصورت كته در طبقته
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فراواني

درصد
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كم درصد برخورداری مدارس غیرهوشمند بهطور معناداری بیشتر است .همچنتین در طبقته
زیاد درصد برخورداری مدارس هوشمند بهطور معناداری بیشتر از غیرهوشمند است.
در جدول  9شاخصهتای توصتیفي موانتع استتفاده از فناوریهتای نتوین آموزشتي از
دیدگاه معلمان ارائه شده است.
جدول  .4شاخصهای توصيفی موانع استفاده از فناوریهای نوین آموزشی از دیدگاه معلمان
متغیر

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

موانع فني

1

5

0/0309

1/31

موانع فرهنگي

1

5

0/1949

1/00

موانع آموزشي

1

9/22

0/04

1/09

موانع حقوقي

1

5

0/09

1/30

موانع راهبردی

1

5

0/51

1/23

موانع اقتصادی

1

5

0/32

1/23

بهمنظور بررسي اینکه آیا ازنظتر معلمتان تفتاوت معنتاداری ازلحتا موانتع استتفاده از
تکنولوژیهای نوین آموزشي وجود دارد یا خیر از آزمون فریدمن استفاده شد كه نتایج آن
در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5رتبهبندی موانع استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشی از دیدگاه معلمان
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متغیر

میانگین رتبه

موانع اقتصادی

9/24

موانع راهبردی

0/05

موانع آموزشي

0/99

موانع فني

0/92

موانع حقوقي

0/91

موانع فرهنگي

9/02
df = 5 P=1/000
X2 =141/002

همانگونه كه در جدول  5مشتاهده متيشتود مهمتترین متانع استتفاده از فناوریهتای نتوین

بررسي میزان استفاده از تکنولوژيهاي نوین ...

آموزشتي متتانع اقتصتادی استتت .پتسازآن مهمتتترین موانتع بتته ترتیتب عبارتانتتد از موانتتع
راهبردی ،موانع آموزشي ،موانع فني ،موانع حقوقي و موانع فرهنگي.
در جتتدول  0شتتاخصهتتای توصتتیفي موانتتع استتتفاده از فناوریهتتای نتتوین آموزشتتي از
دیدگاه مدیران ارائه شده است.
جدول  .6شاخصهای توصيفی موانع استفاده از فناوریهای نوین آموزشی از دیدگاه مدیران
متغیر

كمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

موانع فني

1

9/01

0/01

1/205

موانع فرهنگي

1/12

9/02

0/91

1/091

موانع آموزشي

9/00

9/52

0/92

1/503

موانع حقوقي

1/02

5

0/03

1/245

موانع راهبردی

1/53

5

0/51

1/021

موانع اقتصادی

9/01

5

9/13

1/003

بهمنظور بررسي اینکته آیتا ازنظتر متدیران تفتاوت معنتاداری ازلحتا موانتع استتفاده از
تکنولوژی وجود دارد یا خیر از آزمون فریدمن استفاده شد كه نتایج آن در جتدول  2ارائته
شده است.
جدول  .7رتبهبندی موانع استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشی از دیدگاه مدیران
موانع اقتصادی

5/09

موانع راهبردی

0/50

موانع آموزشي

0/95

موانع فني

0/11

موانع حقوقي

0/11
9/29

موانع فرهنگي
2

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

همانگونه كه در جدول  2مشاهده متيشتود اولتین متانع استتفاده از فناوریهتای نتوین
آموزشي از دیدگاه مدیران كه دارای باالترین رتبه است موانع اقتصادی است ،پسازآن بته
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ترتیتتب موانتتع راهبتتردی ،آموزشتتي ،فنتتي ،حقتتوقي و فرهنگتتي بتتهعنوان موانتتع استتتفاده از
فناوریهای نوین آموزشي ميباشند.
بهمنظور بررسي میزان استفاده از فناوریهای نوین آموزشي ازنظر دانش آموزان نمترات 10
سثال جمع و دامنه نمرات بین  1تا  09بهعنوان میزان كم (خیلي كم و كتم) ،نمترات  00تتا
 93عنوان میزان متوسط (متوسط) و نمرات  94تا  31بهعنوان میزان زیاد در نظر گرفتته شتد.
در جدول  3فراواني و درصد میزان وضعیت امکانتات و زیرستاختهای فناوریهتای نتوین
آموزشي ارائه شده است.
جدول  .3توزیع فراواني آزمودنيها و آزمون كای دو در وضعیت امکانات و زیرساختهای فناوری اطالعات از
دیدگاه مدیران
امکانات و زیرساختها

فراواني

درصد

كم

0

9/0

متوسط

90

00/0

زیاد

39

09/1

X2 =20/191 df = 9 P=1/000

چنانچه در جدول  3مشاهده ميشود بیشتترین فراوانتي مربتوط بته میتزان زیتاد استت (09/1
درصد) .بنابراین متيتتوان نتیجته گرفتت كته وضتعیت امکانتات و زیرستاختهای فنتاوری
اطالعات از دیدگاه مدیران در حد زیاد ميباشد .همچنین نتایج آزمتون كتای دو نشتان داد
كه بین فراوانتي وضتعیت امکانتات و زیرستاختهای فناوریهتای نتوین آموزشتي تفتاوت
معناداری وجود دارد] p < 1/111و )9( = 20/191
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 44

88

..[x2

بتهمنظور بررستي اینکته آیتا بتتین متدارس هوشتمند و غیرهوشتمند در وضتعیت امکانتتات و
زیرساختهای فناوریهتای نتوین آموزشتي تفتاوت وجتود دارد یتا خیتر بتهمنظور بررستي
تفاوت از آزمون خي دومتغیره استفادهشده كه در جدول  4ارائه شده است.

بررسي میزان استفاده از تکنولوژيهاي نوین ...

جدول  .4توزیع فراواني آزمودنيها و آزمون كای دو در میزان وضعیت امکانات و زیرساختهای فناوریهای نوین
آموزشي در مدارس هوشمند و غیرهوشمند
امکانات و
زیرساختها
كم

متوسط

زیاد

نوع مدرسه

فراواني

درصد

هوشمند

1

1

غیرهوشمند

0

0/0

كل

0

9/9

هوشمند

4

99/5

غیرهوشمند

09

91/5

كل

90

09/2

هوشمند

01

22/5

غیرهوشمند

92

50

كل

23

09/4

X2 =5/45 df = 9 P=1/00

چنانچتته از جتتدول  4مشتتاهده م تيشتتود بتتین فراوانتتي وضتتعیت امکانتتات و زیرستتاختهای
فناوریهای نوین آموزشي بین مدارس هوشمند و غیرهوشمند تفاوت وجود دارد.
بهمنظور بررسي رابطه بین استتفاده از فناوریهتای نتوین آموزشتي بتا پیشترفت تحصتیلي از
ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد كه نتایج نشان داد بتین استتفاده از فناوریهتای نتوین
آموزشي با پیشرفت تحصیلي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( )r= 1/99به عبتارتي هتر
چه میزان استفاده از فناوریهای نوین آموزشتي بیشتتر باشتد .میتزان پیشترفت تحصتیلي نیتز
بهمنظور پاسخ به این سثال كه راهکارهای استفاده از فناوریهای نوین آموزشي در مدارس
استان سمنان كدماندا از شاخص توصیفي فراواني استفاده شتد .و نتتایج در جتدول  11زیتر
ارائه شده است.
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جدول  .11توزیع فراوانی راهکارهای استفاده از فناوریهای نوین آموزشی
ردیف

راهکار

فراواني

1

خرید تجهیزات و مجهز كردن مدارس

910

9

استفاده از نیروی انساني متخصص

132

0

تقویت مالي مدارس

104

9

برگزاری مداوم كالسهای آموزشي ضمن خدمت

105

5

ایجاد ،حفظ و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان

193

0

آموزش خانوادهها و فرهنگسازی عمومي

199

2

تهیه كتابهای مناسب

43

3

تسهیل دسترسي دائمي به اینترنت و فناوریهای نوین آموزشي بدون هزینه

49

4

فضاسازی مناسب با توجه به درس ،رشته و تعداد دانشآموز

21

11

تشویق معلمان و دانشآموزان استفادهكننده از فناوریهای نوین آموزشي

00

11

تولد نرمافزارهای مختلف

94

19

تقویت معلمان و دانش آموزان از همان دوران ابتدایي

00

10

افزایش حقوق معلمان

93

19

اختصاص هزینه به فرهنگیان برای خرید تجهیزات

13

15

گنجاندن درس رایانه و برگزاری كالسهای فوقالعاده

11

10

ایجاد ارتباط بین مدرسه و دانشگاه

4

همانگونه كه در جدول  11مشتاهده متيشتود مهمتترین راهکتار از دیتدگاه معلمتان و
مدیران خرید تجهیزات و مجهز كردن مدارس ميباشد .پسازآن استفاده از نیتروی انستاني
متخصص ،تقویت مالي مدارس ،برگزاری مداوم كالسهای آموزشي ضمن خدمت ایجاد،
حفظ و افزایش انگیزه معلمان و دانش آموزان به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار دارند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي میزان برخورداری و استفاده از تکنولوژیهای نوین آموزشي،
موانع و مشکالت آن در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد كه بیشترین فراواني مربوط بته میتزان متوستط استت ( 92درصتد) .بنتابراین
ميتوان نتیجه گرفت كه میتزان برختورداری دانتشآمتوزان استتان ستمنان در حتد متوستط
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ميباشد .همچنین نتایج آزمتون كتای دو نشتان داد كته بتین فراوانتي میتزان برختورداری از
فناوریهای نوین آموزشي تفتاوت معنتاداری وجتود دارد .همچنتین مشتاهده شتد كته بتین
فراواني میزان برخورداری از فناوریهای نوین آموزشي بین مدارس هوشمند و غیرهوشمند
تفاوت وجود دارد .بدینصورت كه در طبقه كم درصد برختورداری متدارس غیرهوشتمند
بهطور معناداری بیشتر است .همچنین در طبقته زیتاد درصتد برختورداری متدارس هوشتمند
بهطور معناداری بیشتر از غیرهوشمند است .نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است كه دانش-
آموزان استان سمنان از تکنولوژیهای نوین آموزشي در حد متوسط استتفاده متيكننتد .بتا
توجه به اینکه مدارس هوشمند بهخصتوص در ستالهای اخیتر در كشتور متورد تأییتد قترار
گرفته است .این امکان وجود دارد هنوز آنگونه كه باید ،گستترش نیافتته استت .از طترف
دیگر استفاده و برخورداری در حد متوسط به نظر ميرسد كه بیانگر وضعیت مطلوب است
و م تيتتتوان برنامتتهریزیهتتایي را انجتتام داد كتته ایتتن نیازمنتتد برنامتتهریزی در ستتطح كتتالن
آموزشوپرورش و توسعه زیرساختهای الزم در مدارس استان متيباشتد .اصتالح گتران
نظام معمول آموزشوپرورش مدعي هستند در متدارس پیشترو هوشتمند ،مستائلي از قبیتل
افت تحصیلي ،ترك تحصیل ،گریز و بیزاری از مدرسه در بتین دانتش آمتوزان كمتتر بته
چشم ميخورد ،زیرا حضور در مدرسه برای دانش آموزان شتوق برانگیتز استت و در آن
باحوصله به عمق مطلب آموزشي پي ميبرند ،آن را ميفهمند ،تجربه ميكنند و با زندگي
خود مرتبط ميسازند .بهعالوه مهارتهتایي را كته در زنتدگي بته آنهتا نیتاز دارنتد ،یتاد
ميگیرند .ازاینرو باذوق و شوق به مدرسه ميآیند و با اكراه ،مدرسه را تترك متيكننتد.

گسترش شبکههای اطالعرساني در جهان ،ضمن احترام گذاردن بهحق افراد در دسترستي
برخورداری از دانش یاری ميرساند و صرفهجویي اقتصادی در وقت و هزینته ملّتي را بته
همراه دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه مهمترین مانع استفاده از فناوریهای نوین آموزشي
از دیدگاه معلمان مانع اقتصادی است .پسازآن مهمترین موانع به ترتیب عبارت بودند از
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محمدی ( )1034در پژوهش خود بدین نتیجه دست یافتند كه عوامل فني و تکنولوژیکي
شامل ضعف زیرساختها ،كمبود رایانه ،كمبود تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری ،نبود
پشتیباني فني مداوم و كمبود دانش فني ،عوامل فرهنگي – اجتماعي دخیل در توسعه
ازجمله موانع استفاده از فناوریهای نوین آموزشي ميباشد.
نتایج بررسي حاكي از آن است كه هزینههای باالی مهارتآموزی ،هزینههای زیاد
خرید تجهیزات و مواد آموزشي و اتصاالت به اینترنت از موانع اقتصادی عدم كاربرد فاوا
توسط معلمان ميباشد .به نظر ميرسد یکي از موانع مهم در سرمایهگذاری اقتصادی
توسط این وزارتخانه در بهكارگیری فاوا ،مشکالت اقتصادی وزارت آموزشوپرورش در
پرداخت حقوق كاركنان ،اضافهكار ،پاداش و مزایا ،جبران خدمات كاركنان و دیون
سالهای گذشته ميباشد كه موارد مذكور راه سرمایهگذاری را برای استقرار و استفاده از
فاوا در نظام آموزشوپرورش ،مسدود نموده است..

گرین فلد )1444(1نیز مشکالت آموزشي ازجمله عدم صالحیتهای الزم درزمینهی
زبان انگلیسي را بهعنوان مانع استفاده از فاوا ذكر كرده است .پلگران و اندرسون)1444( 9
مهمترین مانع دستیابي به اهداف فاوا را آموزشي و كمبود دانش دبیران مطرح كرده است.
روتون 0و همکاران ( )9119و مویچ ( )9119نیز در تحقیقات خود به رابطه بین معلمان و
كاربرد فاوا اشارهكردهاند .نتایج تحقیق یوسفي ( )1029عدم تناسب حجم مطالب درسي
با زمان تخصیصیافته به آن و مشکالت آموزشي را بهعنوان موانع ذكر كردهاند .مشایخي
( )1029عدم آشنایي كافي معلمان با فناوری آموزشي ،نارضایتي شغلي معلمان ،در دسترس
نبودن امکانات و تجهیزات آموزشي مناسب ،فضای نامناسب كالس درس را جزء موانع
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دانسته است .كریمي ( )1023ضعف مهارت و دانش نیروی انساني را مانع استفاده از
تکنولوژی آموزشي ميداند نتایج آتش

و ماه زاده ( )1034مهمترین موانع عدم استفاده از

فناوری اطالعات و ارتباطات توسط معلمان ،را عوامل زیرساختي -فني ،فردی ،اقتصادی و
فرهنگي -آموزشي ذكر كردهاند .در پژوهش ماستری فراهاني و همکاران ()1041
1. Grinfelds
2. Pelgrum & Anderson
3.Ruthven
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مهمترین موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ازنظر معلمان ،موانع مرتبط با
مسائل آموزشي بود.
آموزش رسمي و ایجاد فرصتهای یادگیری ازجمله عواملي هستند كه موانع استفاده
از  ICTرا برطرف ميكنند .تحقیقات باتز )9111(1نشان ميدهد كه باید اهداف مرتبط با
فناوری اطالعات ،نیازها و اولویتها را شناسایي كرد و موانع را بررسي نمود ،سپس نیروی
انساني را متناسب با اهداف و نیازها آموزش داد .هدف از آموزش ،تسهیل در برقراری
نظام منسجم ،هماهنگ و جامع برای ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي متناسب با نیازهای
جامعه و استعدادها و عالقهها ،بدون محدودیت زماني و مکاني است؛ ازاینرو نتیجه این
تحقیق با نتیجه تحقیق مارتینز و وودز )1445( 9نیز همسویي دارد .جودیت الکین و درك
الو ( )1031معتقدند آموزش كاركنان درزمینهی مهارتهای الزم برای انجام دادن
وهایف ضروری است .به نظر آنها درك مزایای نرمافزارهای طراحي الکترونیکي و یا
محاسن سازوكار مدیریت اسناد برای مدیران و كاركنان بدون تجربه عیني آنها كار
چندان سادهای نیست .بدیهي است كه باید آگاهي مدیران و كاركنان نسبت به ICT

افزایش یابد .به نظر آنان عليرغم اهمیت توانایيهای  ICTهنوز بسیاری از معلمان و
مدیران شانس برخورداری از این توانایيها را نداشتهاند .موضوعي كه نتایج تحقیق حاضر
نیز آن را تأیید ميكند.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه اولین مانع استفاده از فناوریهای نوین آموزشي از
دیدگاه مدیران كه دارای باالترین رتبه است موانع اقتصادی است ،پسازآن به ترتیب موانع
راهبردی ،آموزشي ،فني ،حقوقي و فرهنگي بهعنوان موانع استفاده از فناوریهای نوین
كاربست فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط به آموزش و بهخصوص عدم تسلط به زبان
انگلیسي ،ضعف دانش رایانهای  ،عدم تلفیق رایانه با محتوای برنامه درسي و كمبود وقت
كار عملي نسبت به تئوری ميباشد .توپركسي ( )9110در تحقیقي با عنوان موانع
بهكارگیری فناوری اطالعات ازنظر معلمان و مدیران عبارتاند از موانع مادی ،فني و
1. Bates
2. Martinez, J &woods
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آموزشي .كشوری كه از سطح توسعه اقتصادی پایین برخوردار باشد ،درزمینهی نرخ رشد
و نفوذ فناوریهای نوین نیز در سطح پایین خواهد بود؛ یعني رابطه مستقیمي بین توسعه
اقتصادی و نرخ نفوذ فناوریهای نوین وجود دارد و بهطور اخص ميتوان گفت یکي از
شاخصهای توسعه اقتصادی ،نرخ رشد فناوری و بهویژه فناوری ارتباطي و اطالعاتي است
(داناجاران .)9119،1این مسئله برای كشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته بیشتر صادق
است؛ در كشور درحالتوسعهای كه نرخ رشد اقتصادی پایین است ،با توجه به ارتباط
تنگاتنگ و تعامل عوامل اقتصادی و رابطه مستقیم آنها با هم ،امید به دستیابي به
فناوریهای نوین ارتباطي و اطالعاتي در آن كشور كم خواهد بود؛ بنابراین سطح پایین
توسعه اقتصادی ی

كشور ميتواند بهعنوان ی

مانع عمده جهت دستیابي به فناوریهای

نوین ارتباطي و اطالعاتي بهخصوص در بخش آموزش محسوب گردد (مشایخي و
همکاران.)1039 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه بیشترین فراواني مربوط به میزان متوسط است (09/1
درصد) .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت كه وضعیت امکانات و زیرساختهای فناوری
اطالعات از دیدگاه مدیران در حد متوسط ميباشد .همچنین نتایج آزمون كای دو نشان
داد كه بین فراواني وضعیت امکانات و زیرساختهای فناوریهای نوین آموزشي تفاوت
معناداری وجود دارد .بین فراواني وضعیت امکانات و زیرساختهای فناوریهای نوین
آموزشي بین مدارس هوشمند و غیرهوشمند تفاوت وجود دارد .درمجموع ازنظر مدیران،
امکانات و زیرساخت دسترسي به اطالعات در حد
زیاد در مدارس وجود دارد .اخوان و دوست محمدی ( )1034بدین نتیجه دست یافتند
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كه ازنظر مدیران ،امکانات و زیرساخت دسترسي به اطالعات در حد زیاد در مدارس
وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر همچنین با یافتههای پلگرام ( )9111وگوكتاس9و
همکاران ( )9114نتیجه گرفتند كه فقدان آموزشهای الزم و فقدان سختافزار و
نرمافزارهای الزم بهعنوان موانع استفاده از فاوا به شمار ميآیند .با توجه به اینکه جامعهی
پژوهشي مدارس هوشمند را نیز دربرداشته است این انتظار ميرفت كه این مدارس ازلحا
1.Schrum & Dhanarajan
2. Goktas
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برخورداری از امکانات و زیرساخت فنّاوری اطالعات برای استفاده در آموزش ،در سطح
باالتر از متوسط باشند همچنین اینکه مدارس هوشمند همانگونه كه از نامشان پیداست باید
بهگونهای طراحي شوند كه زیرساختهای الزم را داشته باشند.
نتایج نشان داد بین استفاده از فناوریهای نوین آموزشي با پیشرفت تحصیلي رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارتي هر چه میزان استفاده از فناوریهای نوین آموزشي
بیشتر باشد .میزان پیشرفت تحصیلي نیز باالتر است و بالعکس .این نتیجه با یافته فراهاني و
همکاران ( ،)1033رمری و آتش

( ،)1033ستاری و محمدی ( ،)1041نجفي ()1032

بارو 1و همکاران ( ،)9114الیوت )9111( 9و دیاركو و همکاران ( )9111همخواني دارد.
استفاده از فنّاوری اطالعات در آموزش به پیشرفت تحصیلي دانش آموزان منجر ميشود .

معلمان با افزایش عالقه و مهارت در فنّاوری اطالعات و كاربرد آن در آموزش ميتوانند
زمینه افزایش عالقه و مهارت دانش آموزان را برای استفاده از فنّاوری اطالعات در
یادگیری فراهم آورند و به دنبال استفاده بیشتر دانش آموزان از فنّاوری اطالعات در
یادگیری و بهرهمند شدن از مزایای آن ،باعث افزایش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان
شوند .چون مهمترین الگوی دانش آموزان برای عالقه و تمایل به فنّاوری اطالعات در
یادگیری و افزایش مهارت و كاربرد در این زمینه ،معلمان هستند و برخي معلمان نیز تمایل
چنداني به تغییر روش آموزشي خود ندارند ،مسلم ًا در صورتي امکان استفاده از فنّاوری
اطالعات در یادگیری ،توسط دانش آموزان افزایش ميیابد ،كه مدیران و معلمان نیز
عالوه بر عالقه به استفاده از فنّاوری اطالعات در آموزش ،مهارتهای خود را در این
زمینه افزایش داده و آن را در آموزش به كار ببرند تا زمینه برای استفاده از فنّاوری
فنّاوری اطالعات در آموزش در حد متوسط باعث كاهش نقش معلم در این فرایند
ميشود كه نشاندهندهی این واقعیت است كه عليرغم استفاده اكثریت دانش آموزان از
رایانه و بهكارگیری آن در امور آموزش و یادگیری خود ،آنها بازهم برای حضور در
كالس درس و آموزش از سوی معلم ارزش زیادی قائل هستند و برای آنها در حال
1. Baroo
2. Elliot
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حاضر ،بهترین و مهمترین شکل آموزش و یادگیری ،همان كنش متقابل بین معلم و
دانشآموز است و تا اینکه فرایند آموزش را به صورتي بپذیرند كه خود نقش فعالي در
یادگیریشان داشته باشند و معلم صرف ًا نقش تسهیلكننده و راهنما را داشته باشد راه
درازی در پیش است.

در نظام مبتني بر فناوری اطالعات و تأریر آن بر پیشرفت تحصیلي باید از تعامل
شاگرد ،معلم و محتوای آموزشي سخن گفت تا بتوان از نتایج آن اطمینان حاصل كرد،
چراكه مهمترین اصل در آموزش الکترونیکي مبتني بر فناوری اطالعات تعامل است .زیرا
در كالسهای مبتني بر فناوری اطالعات دانش آموزان به علت انگیزه ،عالقه ،جذابیت
كار با كامپیوتر و رسانههای چندبعدی بهخصوص فضای مجازی تدریس دروس عملکرد
و تالش بیشتری از حد نشان ميدهد .در جهت همسویي با تحقیق حاضر لینسکي ()1442
گزارش كرد كه دانش آموزان كالس سوم كه درس ریاضیات را با روش آموزش با
كامپیوتر یاد ميگیرند از دانش -آموزاني كه در درس ریاضیات در كالسهای سنتي
شركت ميكنند دارای پیشرفت و اشتیاق بیشتری هستند( .به نقل از نجفي.)1032 ،
آموزش مبتني بر كامپیوتر و وب از طریق تدارك بازخورد فوری ،توجه شخصي،
نمایشهای دیداری جالب دانش آموزان را برميانگیزد تا به راههای تازهای كه آموزش
سنتي از عهده آن برنميآید یاد بگیرند.
صبحي قراملکي ( )1023یکي از مهمترین ویژگيهای محیطهای مبتني بر كامپیوتر را
تعامل باالی دانش آموزان با مواد آموزشي و درواقع محیط یادگیری بیان ميكند.

بهطوریكه در نظامهای یادگیری تعاملي ،ارتباط بهگونهای است كه یادگیرنده را در
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انتخاب كردن ،پاسخگویي به سثاالت و حل مسائل درگیر ميكنند .بدین طریق یادگیرنده
در جریان یادگیری درگیر شده ،منجر به یادگیری عمیقتر و مثرر ،همراه با تفکر و
گسترش حساسیت به محیط خارج از یادگیری شده ،موجب رشد ویژگيهای شخصیتي و
اعتمادبهنفس ميگردد.

نتایج نشان داد كه مهمترین راهکار از دیدگاه معلمان و مدیران خرید تجهیزات و
مجهز كردن مدارس ميباشد .پسازآن استفاده از نیروی انساني متخصص ،تقویت مالي
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مدارس ،برگزاری مداوم كالسهای آموزشي ضمن خدمت ایجاد ،حفظ و افزایش انگیزه
معلمان و دانش آموزان به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار دارند .همانگونه كه از نتایج
تحقیق حاضر مشخص شد كه موانعي در بهكارگیری فناوریهای نوین آموزشي در
مدارس وجود دارد نتایج مربوط به راهکارها نیز تقریباً موازی رفع موانع ميباشد .بررسي
شواهد پژوهشي (افضل خاني و همکاران )1034 ،نشان ميدهد كه امکان استقرار نظام
آموزش مجازی در مدارس متوسطه آموزشوپرورش استان سمنان ازلحا

زیرساخت

سختافزاری وجود دارد .ازلحا زیرساخت نرمافزاری در حد متوسط به باال و ازلحا
محتوای الکترونیکي و دروس مجازی و نیروی انساني متخصص و اقدامات فرهنگسازی
در حد متوسط وجود دارد .امکان استقرار آموزش مجازی ازلحا منابع مالي و پشتیباني
موردنیاز وجود ندارد .همچنین نتایج مطالعه افضل خاني و قدس ( )1041نشان داده است
كه مدارس استان سمنان در مثلفههای مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانهای،
محیط یاددهي و یادگیری ،زیرساخت توسعه فناوری اطالعات و ارتباط یکپارچه رایانهای
با مدارس هوشمند دیگر ،نیازمند اهتمام بیشتری جهت استقرار مدارس هوشمند در استان
ميباشد .اما نکته حائز اهمیت این است كه استفاده بهتر از تکنولوژیهای نوین آموزشي
صرفاً با ی

یا دو راهکار بهتنهایي كافي نیست بلکه بهمنظور گسترش بهكارگیری

فناوریهای نوین آموزشي انجام همزمان اقدامات با توجه به نیاز و اولویت باید برنامهریزی
كرد .بدینصورت كه همزمان با تخصیص اعتبار و تجهیز مدارس نیروی انساني نیز
آموزشهای الزم را ببیند .فرهنگسازی عمومي انجام شود و از همان پایههای ابتدایي
دروسي در مورد فناوریهای نوین آموزشي در دروس گنجانده شود و البته ایجاد انگیزه
نميتوان به نتیجه مطلوبي دستیافت.
اگر معلمان عالقه و تمایل خود را به استفاده از فنّاوری اطالعات در آموزش به افزایش
مهارت و كاربرد فنّاوری اطالعات در آموزش سوق دهند ،مشوق خوبي برای استفادهی
هر چه بیشتر دانش آموزان از فنّاوری اطالعات در یادگیری خواهند بود ،به دلیل اینکه
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برای دانشآموزان و معلمان نیز انجام شود .بيتردید بدون انجام همزمان این موارد

هرچند دانش آموزان مهارت استفاده از فنّاوری اطالعات در یادگیری را داشته باشند اما
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معلم و روش آموزشي موجود خواستار این قابلیت از آنها نباشد یا محیط مساعد برای
آنها فراهم نباشد و امکانات الزم را در اختیار نداشته باشند داشتن این مهارت برای آنها
مفید نخواهد بود.

پژوهش حاضر در دانش آموزان استان سمنان انجام شده است و بنابراین تعمیم نتایج
به سایر شهرها و یا سایر استانها باید بااحتیاط صورت گیرد .پژوهش حاضر صرفاً جنبه
توصیفي داشته است و بهتر است در پژوهشهای آتي به عوامل مثرر بر استفاده از
فناوریهای نوین آموزشي و ارتباط آن با متغیرهای روانشناسي تربیتي پرداخته شود.
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