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 مدارس معلمان یدسترس زانیم یبررس
 و نترنتیا به تهران شهر دخترانه متوسطه

  سیتدر تیموفق در آن کاربرد

  
 ١پور یشهرک حسن دکتر

  ٢ییرضا محبوبه
  26/4/89  رشیپذ خیتار      3/12/88:افتیدر خیارت

  
                                                                                                  : دهیچک

 متوسطه مدارس معلمان یدسترس زانیم یبررس هدف با حاضر پژوهش
 انجام سیتدر تیموفق در آن کاربرد و نترنتیا به تهران شهر دخترانه

  نیدب که است یشیمایپ دکریرو با یفیتوص نوع از پژوهش روش.  شد
  نمونه جدول از استفاده با معلمان از نفر 393 معلم 11839 از  منظور

 نمونه عنوان به يا طبقه یتصادف يریگ نمونه قیطر از و مورگان يریگ
 گرد يبرا کرتیل فیط با ساخته محقق نامه پرسش از. دیگرد انتخاب

 داده لیتحل و هیتجز يبرا یاستنباط و یفیتوص آمار از و ها داده يآور
 نظر از از که دهد یم نشان ها داده لیتحل و هیتجز. شد استفاده  ها

 در معلمان نیب در نترنتیا از استفاده زانیم نیب يمعنادار اختالف يآمار
 با نترنتیا از تفادهاس نیب يمعنادار رابطه و ،یآموزش مختلف مناطق

 تدریس، در موفقیت تدریس، نوین هاي شیوه از معلمان آگاهی
 .دارد وجود مدرسه طیشرا و امکانات و سیتدر در شانیا تیخالق
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Abstract 
This study aimed at investigating the female 
secondary school teachers’ access to internet and 
its application in teaching success. This was a 
survey study. In order to carry out, 393 out of 
11839 teachers were selected through stratified 
random sampling on the basis of Morgan’s 
sampling size. A researcher developed instrument 
measured on Likert scale was used to collect the 
data. The data were analyzed through descriptive 
and inferential statistics. The results showed that 
the there is a significant difference between the 
amount of internet use among teachers in different 
educational districts. The results also showed that 
there is a significant correlation between the 
teachers’ use of internet, their knowledge of 
modern methods of teaching, teaching success, 
creativity in teaching, and schools facilities and 
conditions were sampled using the Morgan and 
through stratified random sampling was chosen as 
an example. The range of the Likert questionnaire 
for collecting data and the descriptive and 
inferential statistics were used to analyze the data. 
Data analysis shows that the statistically 
significant difference between the rate of internet 
use among teachers in different areas of 
education, and that significant relationship are 
between internet use and knowledge of modern 
methods of teaching, successful teaching, his 
creativity in teaching and school facilities and 
conditions. 
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 مقدمه

 متأثرع به نوعی از انقالب اطالعاتی امروزه تمام جوام
شده اند ، تا آنجا که دانش و مهارت به طور فزاینده اي 
دستخوش تغییر شده اند و انسان ها براي عقب نماندن از 
 پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً

. نمانند  در حال یادگیري باشند تا از این نوآوري ها عقب
با این حال دنیاي آینده نام هاي جامعه فرا صنعتی ، دهکده 
  جهانی ، جامعه پست مدرن را با خود به یدك می کشد

تکامل ابزار  و پدیدار شدن مقوله اي به ) . 1389 حقیقی، (
نام فناوري ، به پدید آمدن ابعاد جدید در آموزش منجر شد 

نیازمند  ،فناوري تفاوت هاي ابعاد و ویژگی هاي علم و. 
از طرف . نگاه متفاوت به این مقوله در فرایند آموزش است 

دیگر تکامل ابزار هاي آموزشی ، به خصوص آموزش به 
کمک رایانه ، در هاي نوینی را در فرایند آموزش گسترده 

این رسالت آموزش و پرورش است که ضمن رشد و . است 
نان را در پرورش ارزش هاي انسانی به معلمین خود ، آ

 چنین  همجهت درك و پذیرش دانش و تکنولوژي روز و 
تربیت نیروي انسانی پیشتاز و مولد در رشته هاي گوناگون 

متخصصان بر این باورند ) .1،2010پیرسون( علمی آماده کند
که انجام پژوهش هاي تجربی در زمینه بکار گیري فن نوین 

ري و ابالغ رأس آن رایانه ، در حیطه آموزش و یادگی و در
نتایج و یافته ها به دست اندرکاران این حیطه می تواند در 
طراحی صحیح آینده مفید باشد و اگر بدانیم چه تصویري 

بگذاریم  تأثیراز فردا باید ترسیم کرد ، بهتر می توانیم بر آن 
بدیهی  است که تغییرات سریع  و روز افزون آینده نوینی . 

این آینده نوین ساختار سنتی  را براي ما شکل خواهد داد ،
کالس درس را دگرگون خواهد ساخت و محیط هاي 

 ،2کیچنیر(یادگیري جدیدي را به ارمغان خواهد آورد 
امروزه  علم و فناوري  اغراق نیست ، اگر بگوییم ،) . 2010

بهتر از معلم می تواند آموزش بدهد و دانش  بسیار بیشتر و
  گذشته از معلم و کالم  چه که در  آموزان هم بیشتر از آن

  

شاید  به .  وي می آموختند  به کمک فناوري فراگیرند
این دلیل که فناوري پیشرفته  در تمام ساعات روز  و در همه 
روز هاي هفته مورد توجه بوده و در هر مکانی در مقابل دید 

با این وصف امروزه مفهوم . دانش آموزان  قرار می گیرد 
ه با وضوح بیشتري نمایان می شود شکستن دیوار هاي مدرس

با توجه به سرعت ، گستردگی و عمق )3،2010ویرمن(
تحوالت ناشی از فناوري اطالعات ، شناخت مختصات این 
پدیده و مدیریت آگاهانه  و هوشمندانه  آن می تواند یکی 

ترین راهبردهاي دست اندرکاران آموزش در کشور   از مهم
نظام آموزش و پرورش  و باشد  و فرصتی  براي بازسازي 

  یادگیري  استفاده شود -تحول در فرایند  یاددهی
  ).  4،2010مارگالف(

ترین دستاور هاي توسعه فناوري   بی شک یکی از مهم
. اطالعات ، تحول در عرصه آموزش و پرورش  است 

مدارس مجازي، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازي و به طور 
ت ها و قابلیت هاي قابل کلی یادگیري الکترونیکی از ظرفی

هر چند دیري نیست  . اتکاء براي توسعه این مهارت هاست 
ساخته  متأثرکه فناوري اطالعات  عرصه تعلیم و تربیت را 

است و از آنجا  که تجارب بشري و مطالعات بین المللی در 
خصوص رویکرد هاي فناوري اطالعات در آموزش و 

ؤاالت بسیاري شده پرورش کافی نبوده و همواره بحث و س
اما واقعیت  این است که این تحوالت  به سرعت . است 

 تأثیرهمه مؤلفه هاي اساسی آموزش و پرورش را تحت 
با توجه به سرعت و عمق و گستردگی آنی . قرارداده است 

تحوالت نمی توان به انتظار نشست ، بلکه باید با استفاده از 
بر فرهنگ و منابع مطالعات و تجارب دیگران و با ابتکار 

فناوري . فراهم نمود  بومی، راه استفاده از تجارب بشري را
 -اطالعاتی غالبا منشاء تحوالت و تغییرات در فرایند یاددهی

استفاده از فناوري اطالعاتی  و ارتباطی . یادگیري  می باشد 
درآموزش و پرورش پدیده جدیدي است که کشور هاي 

در سیاست  این تکنولوژي رابسیاري توانسته اند به خوبی 
هاي آموزشی خود بگنجانند ، این موضوع در برنامه درسی 
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مدارس، شیوه هاي یادگیري و برنامه هاي آموزش معلمین 
 .) 5،2010کالرك(  نیز انجام شده است

تاکنون تعاریف گوناگونی فناوري اطالعات به عمل آمده  
به طوري . دکه میتوان در اینجا به برخی از آنها اشاره نمو

فناوري اطالعات اصطالحی  (که در فرهنگ لغت بابیلون
همه اشکال فناوري استفاده شده براي خلق،  :است که شامل

 ذخیره، مبادله و استفاده اطالعات در اشکال متفاوت آن
تجاري ،مکالمات، انواع وسایل شنیداري ، وسایل (

می ) متحرك، ارائه چند رسانه اي و دیگر اشکال از این نوع
فناوري اطالعات اصطالحی متناسب است که در . باشد 

تمام جهان ، شامل فناوري  و هم شامل فناوري کامپیوتر 
  ) .2011فرنانرد،( شود می

یونسکو فناوري اطالعات و ارتباطات را شامل ارتباط 
  هم رادیویی دو طرفه و چند رسانه اي از قبیل ، تلویزیون و

اي الکترونیکی قابل حمل تعریف چنین کامپیوتر ها و ابزار ه
  ).2009یونسکو،(می کند 

پل سارتر ، فناوري هاي آموزشی را بیشتر فرایند می داند نه 
  ) . 2010پاراژه،( محصول

در بررسی هاي به عمل آمده از فناوري اطالعات این نکته 
روشن شد که آموزش و پرورش با تدوین سند استراتژیک 

به چشم  4/6/1382در مورخه فناوري اطالعات و ارتباطات 
انداز ،مأموریت ، اهداف کلی و رئوس برنامه هاي عمده  
فناوري اطالعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش 

اگر چه صاحب نظران ). 1389 حقیقی،( اشاره نموده است 
موارد استفاده از فناوري اطالعات را در آموزش و پرورش 

ده هاي فناوري در آموزش و بی شمار می دانند ولی از استفا
پرورش می توان به کاربرد آن در مدیریت آموزش و 

به عبارت دیگر فناوري . یادگیري مشارکتی اشاره نمود 
می تواند تبادل اطالعات بین معلمان و فراگیران  6اطالعات

معلم با غلبه بر محدودیت مکانی و جدول . را افزایش دهد 
انی به منابع تحقیق زمانی دروس قادر است دسترسی آس

داشته باشد  و در آماده سازي و ارائه و نیز کاربرد فناوري 

براي تولید مواد درسی به صورت مشارکتی با دانش آموزان 
اقدام کند و آماده پذیرش ایده ها و افکار تازه دانش 

یکی دیگر از کاربرد هاي سیستم اطالعاتی . آموزان باشد 
ن اطمینان است که بتوانیم  در آموزش و پرورش ، ایجاد ای

لذا . در مواقع لزوم اطالعات مورد نیاز خود را تهیه کنیم 
باید کوشش کنیم تا اطالعات مورد نیاز را پیش بینی نموده 

). 7،2010فریاژه(و در هنگام لزوم در دسترس داشته باشیم 
فناوري (تسهیل کننده بودن یکی دیگر از موارد کاربرد 

ارتقاء . تحول آموزش و پرورش است  در جریان)  اطالعات
چگونگی زندگی دانش آموزان در تجربه هاي یادگیري 
آنها در دوره هاي پاره وقت و آموزش از راه دور نمونه 
هایی است که استفاده از فناوري اطالعات را ضروري می 

چنین استفاده از فناوري اطالعات به عنوان طرح،   هم. نماید 
رت گروهی براي تولید مواد باعث می شود که به صو

اقدام کنند و این کار موجب افزایش کیفیت مواد  آموزشی
شده به طوري که دانش آموزان را بهتر درگیر محتواي 

رسالت این نوع  ).2010منسئول،(رشته مورد نظر می کند 
آموزش به جاي انتقال اطالعات ، پرورش مهارت هاي حل 

یت اطالعات ، قدرت مسئله ، تفکر انتقادي ، مهارت مدیر
فناوري . برقراري ارتباط و مذاکره در فراگیران است 

اطالعات و ارتباطات نه تنها شیوه هاي ذخیره دانش و روش 
هاي یادگیري را ارتقاء می بخشد ، بلکه تحلیل گري براي 

در چنین . مقابله با موانع انعطاف ناپذیر ساختار سازمانی است
و متخصصان به آموزش نیز  شرایطی ، نگاه سیاست گزاران

کمی تفاوت ایجاد کرده است ، به طور مثال ، گزارش 
آموزش  :دولتی آموزش عالی نروژ تصریح می کند که

مبتنی بر تکنولوژي نوین ارتباطات، عاملی کلیدي  در خط 
کمیسیون . مشی هاي آتی نظام آموزشی خواهد بود 

رش خود پژوهش و توسعه صنعتی اتحادیه اروپا نیز در گزا
می نویسد ، اروپا نیاز به ساختار وسیع و قابل انعطاف 

در . آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات دارد
  ب آموزشی کشور هاي مختلف طی دههجهت تحقق انقال

هاي گذشته کوشش هاي گسترده اي انجام داده اند و پیش 
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 بینی می شود در طی دهه آینده نیز این پدیده یعنی فناوري
اطالعات و ارتباطات جایگاه خود را به عنوان یکی از محور 
هاي اساسی تغییر و نوآوري در حوزه آموزش و یادگیري 

  )2010کیچنر،. (حفظ نماید
یافته هاي بسیاري از پژوهش ها حاکی از آن است که 
عوامل بسیاري مانع رشد و گسترش فناوري اطالعات در 

و دانش آموزان شده  مدارس و به واسطه آن در بین دبیران
است که از این میان می توان به ناکارآمدي دبیران ، نبود 
تجهیزات و لوازم مناسب در مدارس ، تدریس به شیوه هاي 
سنتی ، ترس بعضی از دبیران نسبت به کاربرد فناوري در 

  ) . 2010پیرسون،(اشاره کرد... محیط کالسی و 
وژه تحقیقاتی در پر )2009به نقل از هوپر،( 2003کوین ،

خود تحت عنوان موانع به کار گیري رایانه در مدارس، این 
گونه نتیجه می گیرد که معدود معلمانی یافت می شوند که 

وي . بتوانند از انواع فناوري هنگام تدریس استفاده کنند 
چند .. نامه و مشاهده و  همچین از طریق مصاحبه ، پرسش

اد و به این نتیجه رسید دبیرستان  را نیز مورد بررسی قرار د
که در بیشتر کالس ها اگرچه رایانه در اختیار معلمان است ، 

نه براي خود  اما از ان به منظور آماده شدن برراي تدریس ،
  . تدریس استفاده می کنند 

معتقد است با ظهور ) 8،2009به نقل از کافمن( 2000رستا،
محوري  فناوري هاي جدید ، حرفه تدریس از تأکید بر معلم

و آموزش مبتنی برسخنرانی به فراگیر محوري و محیط هاي 
باید توجه :  وي می گوید. یادگیري تعاملی تغییر یافته است

 دهد فناوري نیست ، چه که  تدریس را تغییر می  داشت آن
بلکه این افراد هستند که اعمال تغییر می کنند و معلم در 

لذا . دل شود درجه اول باید به نیروي مؤثر و کارآمد ب
صرفاً کاربرد فناوري مهم نیست بلکه معلم باید روش هاي 
 تفکر را که اغلب ، فناوري در اختیار او قرار می دهد ، در

  . نظر بگیرد 
در تحقیقی به ). 2010به نقل از کالرك،( 1998ویلیام فالم،

نام دانش آموزان چرا زمان کافی براي رایانه اختصاص 

  که رایانه ها بیشتر در اختیار ،  نشان داد دهند نمی
  معلم ها قرار دارند و فقط دانش آموزان دوره هاي خاص 

بسیاري از رایانه ها هم . می توانند از آنها استفاده کنند 
  او در بازدید از مدارس دریافت که .  خاموش هستند

 ماشین یاددهی؛ -1:رایانه ها پنج کارکرد متفاوت از جمله 
ابزار امتحان و  -4 وسیله ارتباط اینترنتی؛ -3 ابزار تولید؛ -2

چنین به نظر   هم. ابزار پردازش اطالعات دارند  -5ارزشیابی 
وي این طبقه بندي کمک می کند تا چارچوبی منطقی 
درباره بهبود شیوه هاي به کار گیري فناوري اطالعات در 

  . مدرسه و به تبع آن در کالس درس دست یابیم 
ژوهش ها در مورد  اهمیت دوره هاي عالوه بر آن سایر پ

  آموزشی فناوري اطالعات  نشان می دهد که رشد 
 به نقل از حقیقی، ،1386خواجه رشیدان، (حرفه اي معلمان 

فناوري اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانش  تأثیر)  1389
، علل ) به نقل از همان 1384نجفی، ( آموزان دبیرستانی 

حسینی (ري هاي اطالعاتی عدم استفاده معلمان از فناو
، بررسی راه هاي ) 1388 به نقل از فرج الهی، ،1382

، )1385کریمی (کاربست فناوري اطالعات توسط دبیران 
مبانی برنامه توسعه کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات 

، به طور ) 2010کیچنر، ( در نظام آموزش و پرورش 
عات در محیط فناوري اطال تأثیرخالصه همه بر کاربرد و 

مدارس و دانشگاه ها تأکید دارند و معتقد هستندکه این 
لذا این . فناوري باعث یادگیري بهتر دانش آموزان می شود

پژوهش بر اساس مبانی گفته شده در صدد است که به 
میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه بررسی و شناسایی 

رش روزافزون دخترانه شهر تهران به اینترنت، با توجه به گست
 موفقیت استفاده از رایانه، به منظور به کارگیري آن در

 . تدریس بپردازد
  :هدف اصلی پژوهش 

میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه بررسی و شناسایی 
دخترانه شهر تهران به اینترنت، با توجه به گسترش روزافزون 
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 استفاده از رایانه، به منظور به کارگیري آن درموفقیت
  .باشددریس میت

  : اهداف فرعی پژوهش 
مقایسه میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه  -1

 شهر تهران به اینترنت در مناطق مختلف آموزشی؛   
بررسی میزان استفاده از اینترنت و آگاهی  معلمان از   -2

 شیوه هاي نوین تدریس در دنیا؛ 
توسطه دخترانه مدارس م( میزان استفاده  معلمان بررسی  -3
 از شبکه اینترنت و موفقیت  ایشان در تدریس؛) 
بررسی  شرایط الزم از جمله امکانات و تجهیزات مورد  -4

 نیاز در مدرسه براي استفاده  معلمان از شبکه اینترنت؛ 
میزان استفاده و بکارگیري اینترنت توسط معلمان بررسی  -5

  .و خالقیت و نوآوري ایشان در تدریس
  : ت پژوهش فرضیا

میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر  -
 . متفاوت استتهران به اینترنت در مناطق مختلف آموزشی 

  میزان استفاده از اینترنت و آگاهی  معلمان از  بین -
  . رابطه معناداري وجود دارد  شیوه هاي نوین تدریس در دنیا

از ) وسطه دخترانهمدارس مت( میزان استفاده  معلمان بین  -
داري رابطه معنا شبکه اینترنت و موفقیت  ایشان در تدریس

 .وجود دارد
بین  شرایط الزم از جمله امکانات و تجهیزات مورد نیاز  -

در مدرسه براي استفاده  معلمان از شبکه اینترنت  رابطه 
 .وجود دارد

میزان استفاده و بکارگیري اینترنت توسط معلمان و بین  -
داري وجود رابطه معنا یت و نوآوري ایشان در تدریسخالق
 .دارد

  روش
از آنجایی که پدیده هاي اجتماعی و انسانی موضوعاتی 
پیچیده اند ، روش هاي پژوهش در مورد این پدیده نیز 

گر با توجه به ویژگی هاي   لذا پژوهش. متنوع و متعددند
خاص موضوع پژوهش باید تمامی روش ها را در نظر بگیرد 

، جهت مثبت و منفی آن را بشناسد و سپس روش یا روش 
در این . هاي مطلوب را برگزیند و آن را به کار گیرد 

پژوهش با توجه به اهداف از پیش تعیین شده سعی گردیده 
سؤال  40نامه محقق ساخته که شامل   داده ها از طریق پرسش

درجه اي لیکرت می باشد، جمع آوري و مورد  5در طیف 
از این رو این پژوهش کمی و از . و تحلیل قرار گیرد تجزیه 

چنین این   هم. نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی می باشد 
. پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي است 

هدف تحقیق کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه 
به عبارت یگر تحقیقات کاربردي به سمت . خاص است 

سرمد و همکاران، .(نش گرایش دارنددا کاربرد عملی
1385 .(  

  جامعه ، نمونه و روش نمونه گیري
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس 

گانه شهر تهران در  19دولتی دخترانه مناطق  -متوسطه عادي
که در مدارس مشغول تدریس هستند   87-88سال تحصیلی 

ا استفاده از جدول نفر ب 393از بین جامعه آماري . می باشد 
مورگان انتخاب گردید که نمونه آماري این پژوهش را 

روش نمونه گیري به صورت تصادفی . تشکیل می دهند 
منطقه تهران با توجه به  19بین ابتدا از . طبقه اي می باشد 

قرار گرفتن مناطق در نواحی شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و 
کدام از این مناطق منطقه انتخاب شد و از هر  12مرکزي، 

مدرسه متوسطه دخترانه به صورت تصادفی انتخاب  3تعداد 
نامه ها بین دبیران این مدارس توزیع شد که در   شد و پرسش
مه جهت تحلیل و بررسی نتایج،  نا  پرسش 393نهایت تعداد 
 .به دست آمد

  ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطالعات مورد نظر از 

دانی و کتابخانه اي استفاده شده است که در دو روش می
روش کتابخانه اي، مطالعه و بررسی منابع، اسناد و مدارك 
فارسی و انگلیسی و سایت هاي اینترنتی با موضوع تأثیر 
اینترنت بر موفقیت تدریس صورت گرفت و در روش 

نامه محقق ساخته در طیف لیکرت   میدانی از یک پرسش
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  مذکور داراي دو قسمت  نامه  پرسش. استفاده شد
است، قسمت اول شامل اطالعات کلی و شخصی بوده و 
قسمت دوم شامل اطالعاتی در مورد موضوع اصلی پژوهش 

  .می باشد
نامه براساس فرضیات پژوهش به   بعد از تدوین پرسش 

منظور اطالع از روایی صوري و محتواي ، نظر متخصصان از 
دید و با کسب نظر این جمله استاد راهنما و مشاور لحاظ گر

براي . نامه به عمل آمد   افراد اصالحات الزم در پرسش
نامه تدوین شده به صورت مقدماتی   محاسبه پایایی ، پرسش

سپس ضریب . نفر از جامعه آماري اجرا گردید 30بر روي 
آلفاي کرونباخ براي تعیین میزان پایایی ، از طریق نرم افزار 

spss  89 ./ نشان دهنده مقدار قبول آن در به دست آمد که
در این پژوهش . هریک از مؤلفه هاي  اندازه گیري بود 

جهت تجزیه و تحیل داده ها از آمار توصیفی و استباطی 

ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به  . بهره گرفته شده است
درصد، میانگین، انحراف معیار،جداول و نمودارها  پرداخته، 

   χ 2اسب آمار استنباطی شامل مجذورسپس از روش هاي من
  . و آنالیز واریانس کروسکال والیس ، استفاده شد

 یافته ها

میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه : فرضیه اول -
دخترانه شهر تهران به اینترنت در مناطق مختلف آموزشی 

  .متفاوت است

جهت بررسی و مقایسه میزان دسترسی معلمان به اینترنت  در 
ق مختلف شهر تهران از آنالیز واریانس ناپارامتري مناط

متوسط میزان دسترسی . کروسکال والیس استفاده گردید
معلمان به اینترنت در مناطق مختلف شهر تهران  در جدول 

  .زیرآمده است

  متوسط میزان دسترسی معلمان به اینترنت در منطق مختلف شهر تهران: 1جدول 
 معیار انحراف میانگین تعداد مناطق

2 32 2.0000 56796/0 

3 43 1.9767 80144/0 

4 32 2.2188 70639/0 

5 27 2.0741 78082/0 

6 18 2.0000 76696/0 

8 28 1.8929 62889/0 

9 49 1.9592 84061/0 

11 30 2.0333 80872/0 

16 41 2.4390 86743/0 

17 35 2.0286 61767/0 

18 29 1.8621 58089/0 

19 29 2.9310 13172/1 

 81537/0 2.1170 393  مجموع

  نتایج آزمون کاي دو جهت اختالف میزان دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف آموزشی: 2جدول 

 اینترنت از استفاده میزان 

 348/35 خی دو

 11 درجه آزادي

  000/0 سطح معناداري
    



  
  

 1391،پاییز)28مسلسل(چهارم شماره هفتم، سال/تربیتی علوم در تازه هاي اندیشه فصلنامه

 ۴٢

و  11بــا درجــه آزادي  35.348میــزان آمــاره کــاي دو برابــر 
چون میزان سـطح معنـاداري از   . است 0.000اداري سطح معن

کمتر است، لـذا فـرض    0.05میزان خطاي نوع اول در سطح 
وجــود اخــتالف معنــادار بــین میــزان اســتفاده از اینترنــت در  

میـزان  . اطمینان تأیید می گردد% 95مناطق مختلف شهري با 
، 16، 19استفاده از اینترنت در بین معلمان بـه ترتیـب منطقـه    

ــوده  8، 9، 3، 6، 2، 11، 17، 5، 4 ــه  ب ــت منطق  18و  در نهای
  . هستندکمترین میزان استفاده از اینترنت را دارا 

بین میزان استفاده از اینترنت و آگـاهی  معلمـان   : فرضیه دوم

رابطـه معنـا داري وجـود      از شیوه هاي نوین تدریس در دنیا
  .دارد

رها چون هر جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغی
هاي ناپارامتري   دو داراي مقیاس لیکرت هستند لذا از آزمون

ابتدا . و در این قسمت از آزمون خی دو استفاده کردیم
هاي ارائه شده را مورد بررسی قرار  جدول دوبعدي پاسخ

  .دادیم

  
  جدول دوبعدي میزان استفاده از اینترنت و آگاهی معلمان از شیوه هاي تدریس: 3جدول 

 
 امکانات بودن اهمفر

 مجموع
 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

 میزان
 استفاده

 از
 اینترنت

 خیلی
 کم

 81 0 0 0 23 58 تعداد

 100 0 0 0 4/28 6/71  درصد

 کم
 212 0 2 55 121 34 تعداد

 100 0 9/0 9/25 1/57 16  درصد

 متوسط
 75 1 25 37 11 1 تعداد

 100 3/1 3/33 3/49 07/14 3/1  درصد

 زیاد
 23 4 13 6 0 0 تعداد

 100 4/17 5/56 1/26 0 0  درصد

 خیلی

 زیاد

 2 2 0 0 0 0 تعداد

 100 100 0 0 0 0  درصد

 مجموع
 393 7 40 98 155 93 تعداد

 100 8/1 2/10 9/24 4/39 7/23  درصد

  
  :ق مختلف آموزشینتایج آزمون خی دو اختالف میزان دسترسی به اینترنت در مناط: 4جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار 

 000/0 16 394/444 خی دو

  
و درجه آزادي آن برابر  444.394میزان آماره خی دو برابر 

چون میزان سطح . است 0.000با سطح معناداري  16
کمتر است  0.01معناداري از میزان خطاي نوع اول در سطح 

اطمینان % 99ین متغیرها با لذا فرض وجود رابطه معنادار بین ا
لذا بین میزان استفاده از اینترنت و آگاهی  .تأیید می گردد

معلمان از شیوه هاي نوین تدریس ارتباط مستقیم وجود دارد 
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یعنی با افزایش میزان استفاده از اینترنت میزان آگاهی 
  .معلمان از شیوه هاي نوین تدریس نیز افزایش می یابد

مدارس متوسطه ( ان استفاده  معلمان میزبین : فرضیه سوم
 از شبکه اینترنت و موفقیت  ایشان در تدریس) دخترانه 

  .رابطه معنا داري وجود دارد

جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها چون 
  متغیرها هر دو داراي مقیاس لیکرت هستند لذا از 
آزمون هاي ناپارامتري و در این قسمت آزمون خی دو 

هاي ارائه شده را  ابتدا جدول دوبعدي پاسخ. ستفاده کردیما
  .دادیممورد بررسی قرار 

  
  جدول دو بعدي میزان استفاده از اینترنت و موفقیت تدریس: 5جدول 

 
 تدریس در موفقیت

 مجموع
 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

 میزان
 از استفاده

 اینترنت

 کم خیلی
 81 0 17 37 22 5 تعداد

 100 0 0/21 7/45 2/27 2/6  درصد

 کم
 212 2 70 113 25 2 تعداد

 100 9/0 0/33 3/53 8/11 9/0  درصد

 متوسط
 75 6 44 20 5 0 تعداد

 100 8 7/58 7/26 7/6 0  درصد

 زیاد
 23 3 18 2 0 0 تعداد

 100 13 3/78 7/8 0 0  درصد

 زیاد خیلی
 2 0 2 0 0 0 تعداد

 100 0 100 0 0 0 درصد

 مجموع
 393 11 151 172 52 7 تعداد

 100 8/2 4/38 8/43 2/13 8/1  درصد

  
همان طور که از جدول فوق نشان می دهد، افرادي که به 

از آنها % 80میزان خیلی کمی از اینترنت استفاده می کنند 
در تدریس به میزان متوسط و کمی موفق هستند اما افرادي 

  از اینترنت استفاده که به میزان خیلی زیادي 
  .هستند می کنند تقریباً همگی در تدریس موفق

  استفاده از اینترنت و موفقیت در تدریسنتایج آزمون خی دو جهت ارتباط بین : 6جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار 

 000/0 16 466/94 خی دو

  
 16و درجه آزادي آن برابر  94.46میزان آماره خی دو برابر 

چون میزان سطح معناداري . است 0.000سطح معناداري با 
کمتر است لذا فرض  0.01سطح از میزان خطاي نوع اول در 

اطمینان تأیید می % 99وجود رابطه معنادار بین این متغیرها با 

لذا بین میزان استفاده از اینترنت و موفقیت در  .گردد
ان تدریس ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش میز

استفاده از اینترنت میزان موفقیت در تدریس نیز افزایش می 
   .یابد
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بین  شرایط الزم از جمله امکانات و : فرضیه چهارم
تجهیزات مورد نیاز در مدرسه براي استفاده  معلمان از 

 .شبکه اینترنت  رابطه وجود دارد
جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها چون 

  و داراي مقیاس لیکرت هستند، لذا از متغیرها هر د

آزمون هاي ناپارامتري و در این قسمت آزمون خی دو 
هاي ارائه شده را  ابتدا جدول دوبعدي پاسخ. استفاده کردیم

  .دادیممورد بررسی قرار 

  
  جدول دو بعدي میزان استفاده از اینترنت و فراهم بودن امکانات: 7جدول 

 
 امکانات بودن فراهم

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی مجموع

 میزان
 استفاده

 از
 اینترنت

 خیلی
 کم

 81 0 3 16  50 12 تعداد

 100 0 7/3 8/19 7/61 8/14  درصد

 کم
 212 0 9 72 118 13 تعداد

 100 0 2/4 0/34 7/55 1/6  درصد

 متوسط
 75 1 14 38 22 0 تعداد

 100 3/1 7/18 7/50 3/29 0  درصد

 زیاد
 23 1 10 7 5 0 دادتع

 100 3/4 5/43 4/30 7/21 0  درصد

 خیلی
 زیاد

 2 0 0 2 0 0 تعداد

 100 0 0 100 0 0  درصد

 مجموع
 393 2 36 135 195 25 تعداد

 100 5/0 2/9 4/34 6/49 4/6  درصد

  
افرادي که % 97همانطور که از جدول فوق مشخص است 

بر این می کنند  به میزان خیلی کمی از اینترنت استفاده
اما افرادي که به میزان  .باورند که امکانات کمی وجود دارد

خیلی زیادي از اینترنت استفاده می کنند تقریباً همگی در 
  رد به سرشرایطی که امکانات به میزان زیادي وجود دا

  می برند
  

  :ن شرایط و امکاناتنتایج آزمون خی دو جهت ارتباط بین استفاده از اینترنت و فراهم بود: 8جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار 

 000/0 16 245/98 خی دو

 
و درجه آزادي آن برابر  98.245میزان آماره خی دو برابر 

چون میزان سطح . است 0.000با سطح معناداري  16
کمتر است  0.01معناداري از میزان خطاي نوع اول در سطح 

اطمینان % 99این متغیرها با لذا فرض وجود رابطه معنادار بین 
لذا بین میزان استفاده از اینترنت و فراهم  .تأیید می گردد

بودن شرایط و امکانات ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی با 
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افزایش میزان فراهم بودن شرایط و امکانات میزان استفاده از 
  .اینترنت نیز افزایش می یابد

رگیري اینترنت توسط بین میزان استفاده و بکا: فرضیه پنجم
معلمان و خالقیت و نوآوري ایشان در تدریس رابطه معنا 

  .داري وجود دارد

جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها چون هر 
دو داراي مقیاس لیکرت هستند، لذا از آزمون هاي 
ناپارامتري و در این قسمت از آزمون خی دو استفاده 

شده را مورد  هاي ارائه پاسخ ابتدا جدول دوبعدي. کردیم
  .بررسی قرار دادیم

  
  جدول دو بعدي میزان استفاده از اینترنت و خالقیت و نوآوري معلمان در تدریس: 9جدول

 
 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی مجموع تدریس در نوآوري و خالقیت

 میزان
 استفاده

 از
 اینترنت

 کم خیلی
 81 2 9 34 28 8 تعداد

 100 5/2 1/11 42 6/34 9/9  درصد

 کم
 212 4 49 102 52 5 تعداد

 100 9/1 1/23 1/48 5/24 4/2  درصد

 متوسط
 75 7 39 23 6 0 تعداد

 100 3/9 52 7/30 8 0  درصد

 زیاد
 23 4 16 3 0 0 تعداد

 100 4/17 6/62 13 0 0  درصد

 خیلی
 زیاد

 2 1 0 1 0 0 تعداد

 100 50 0 50 0 0  درصد

 مجموع
 393 18 113 163 86 13 تعداد

 100 6/4 8/28 5/41 9/21 3/3  درصد

افرادي که % 80همان طور که از جدول فوق مشخص است 
به میزان خیلی کمی از اینترنت استفاده می کنند در تدریس 
به میزان متوسط و کمی موفق هستند اما افرادي که به میزان 

می کنند تقریباً همگی در  خیلی زیادي از اینترنت استفاده
  .تدریس موفق هستند

  
  نتایج آزمون خی دو جهت ارتباط بین استفاده از اینترنت و خالقیت و نوآوري معلمان در تدریس: 10جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي مقدار 

 000/0 16 25/106 خی دو

  
و درجه آزادي آن برابر  106.25میزان آماره خی دو برابر 

چون میزان سطح . است 0.000سطح معناداري با  16
کمتر  0.01معناداري از میزان خطاي نوع اول در سطح 

% 99وجود رابطه معنادار بین این متغیرها با  لذا فرض ،است

لذا بین میزان استفاده از اینترنت و  .اطمینان تأیید می گردد
خالقیت و نوآوري معلمان در تدریس ارتباط مستقیم وجود 

یعنی با افزایش میزان استفاده از اینترنت میزان خالقیت دارد، 
   .و نوآوري معلمان در تدریس نیز افزایش می یابد
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   بحث و نتیجه گیري 
فرایند تعلیم و تربیت در هر جامعه از اهمیت زیادي 

با توجه به قدرت تکنولوژي دیجیتال و . برخوردار است
انقالب  گسترش اطالات ، آموزش و پرورش در آستانه یک

در واقع تولید دانش در عصر اطالعات یک فعالیت . است 
افراد در همه جا آخرین اطالعات . با کمک فناوري است 

مورد نیاز خود را دریافت  می کنند و آموزش در همه جا 
با فناوري هاي جدید ، راهبرد هاي . در حال تکامل است 

ز بین آموزشی جدید، توسعه و بسیاري از موانع ارتباطی ا
فناوري اطالعات و ارتباطات ، الگوي فکري . می رود 

  آموزش را دگرگون ، مدل هاي موجود را غنی تر و 
. شیوه هاي جدید آموزش و یادگیري را پیشنهاد می کند 

آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات یاد گیرنده  
ي محور، تعاملی ، مشارکتی ، انعطاف پذیر همراه با استراتژ

هاي یادگیر فعال و شیوه مناسب ارائه است  که انگیزش و 
بنابراین با کمک . همکاري را در فراگیران افزایش می دهد

تکنولوژي نوین اطالعاتی نظام آموزشی قادر است رویکرد 
یادگیري فعال ، همیاري  و یادگیرنده  -هاي یاددهی

محوري را تشویق نموده و یادگیري فراگیران را ارتقاء 
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اینترنت منبع . خشدب

بسیار غنی و مفیدي براي آموزش و تدریس معلمان به شمار 
در نتیجه این . می آید که اکثر معلمان به آن اذعان داشتند

فرضیه کلی پذیرفته می شود که میزان دسترسی معلمان به 
 یرتأثاینترنت و استفاده از آن در موفق بودن تدریس 

جامعه بین المللی فناوري در تعلیم تربیت ، این نکته را .دارد
مورد تأکید قرار می دهد که معلمان کالس هاي امروزي ، 
باید آماده فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري فناوري 

در حقیقت فرد اصلی در . محور براي دانش آموزان باشند 
ري ، کمک به فراگیران براي دسترسی به قابلیت هاي فناو

آمادگی براي کابرد فناوري و آگاهی از . معلم کالس است 
چگونگی پشتیبانی فناوري از یادگیري دانش آموزان باید 

). 2010فاریل،( جزء مهارت هاي اساسی معلمان گردد
کارشناسان یونسکو تأکید دارند که اگر معلمان الگوي 

کاربرد فناوري را در کالس هاي خود تجربه نکنند پرورش 
ل جدید معلمانی که بتوانند از ابزار هاي جدید فناوري نس

هاي اطالعاتی و ارتباطی به نحو کار آمدي در یادگیري 
  . خود بهره بگیرند ، امکان پذیر نخواهد بود 

براي پاسخ به فرضیه اول میزان دسترسی معلمان مدارس 
متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت در مناطق مختلف 

منطقه  12نتایج میزان دسترسی . ت است آموزشی متفاو
جهت بررسی و مقایسه  .آموزشی را مورد مقایسه قرار دادیم

میزان دسترسی معلمان به اینترنت  در مناطق مختلف شهر 
تهران از آنالیز واریانس ناپارامتري کروسکال والیس استفاده 

در نتیجه فرض وجود اختالف معنادار بین میزان . کردیم
اطمینان % 95ز اینترنت در مناطق مختلف شهري با استفاده ا

دسترسی به اینترنت   و مشخص شد که میزان. تایید گردید
، 6، 2، 11، 17، 5، 4، 16، 19طق ادر بین معلمان به ترتیب من

کمترین میزان دسترسی  18بوده و  در نهایت منطقه  8، 9، 3
       فته در نتیجه فرضیه اول پذیر. به اینترنت را دارا هستند

   .می شود
فرضیه دوم آن بود که بین میزان استفاده از اینترنت و 
آگاهی معلمان از شیوه هاي نوین تدریس در دنیا رابطه 

براي پاسخ به این فرضیه هم با توجه به  .معنادار وجود دارد
جهت تعیین پژوهشی و  نامه  پرسشنتایج به دست آمده از 

تغیرها چون متغیرها هر دو وجود ارتباط معنادار بین این م
داراي مقیاس لیکرت هستند لذا از آزمون هاي ناپارامتري و 

ابتدا جدول . در این قسمت آزمون خی دو استفاده کردیم
 .دوبعدي پاسخ هاي ارائه شده را مورد بررسی قرار دادیم

اطمینان % 99که فرض وجود رابطه معنادار بین این متغیرها با 
ارتباط قوي بین میزان استفاده ن معنی که به ای .تأیید گردید

از اینترنت و آگاهی معلمان از شیوه هاي نوین تدریس 
یعنی با افزایش میزان استفاده از اینترنت میزان . وجود دارد

آگاهی معلمان از شیوه هاي نوین تدریس نیز افزایش می 
   .در نتیجه فرضیه دوم نیز پذیرفته می شود .یابد
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  د که بین میزان استفاده معلمان فرضیه سوم آن بو
از شبکه اینترنت و موفقیت ) مدارس متوسطه دخترانه ( 

براي پاسخ به این  .درتدریس رابطه معنادار وجود دارد
و  نامه  پرسشفرضیه نیز با توجه به نتایج بدست آمده از 

جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها چون هر 
هاي ناپارامتري   هستند لذا از آزمون دو داراي مقیاس لیکرت

ابتدا . دو استفاده کردیم  و در این قسمت از آزمون خی
هاي ارائه شده را مورد بررسی قرار   جدول دوبعدي پاسخ

نتایج به دست آمده فرض وجود رابطه معنادار بین   .دادیم
و این نشان می دهد . اطمینان تأیید کرد% 99این متغیرها را با 

یزان استفاده از اینترنت و موفقیت در تدریس بین م: که
ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش میزان استفاده از 

لذا  .اینترنت میزان موفقیت در تدریس نیز افزایش می یابد
  .هم پذیرفته می شود  فرضیه سوم

فرضیه چهارم آن بود که بین میزان استفاده معلمان از شبکه 
فراهم بودن شرایط و امکانات مدرسه اینترنت در تدریس و 

در زمینه کامپیوتر و دسترسی به اینترنت رابطه معنادار وجود 
 .دارد

براي پاسخ به این فرضیه نیز با توجه به نتایج بدست آمده از 
جهت تعیین وجود ارتباط معنادار بین این و  نامه  پرسش

متغیرها چون هر دو داراي مقیاس لیکرت هستند لذا از 
ن هاي ناپارامتري و در این قسمت از آزمون خی دو آزمو

هاي ارائه شده را   ابتدا جدول دوبعدي پاسخ. استفاده کردیم
و نتیجه، وجود رابطه معنادار بین . مورد بررسی قرار دادیم

و این بیانگر آن . اطمینان تأیید کرد% 99این متغیرها را با 
م بودن شرایط بین میزان استفاده از اینترنت و فراه: است که

و امکانات، ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش میزان 
فراهم بودن شرایط و امکانات میزان استفاده از اینترنت نیز 

در نتیجه فرضیه چهارم نیز پذیرفته می  .افزایش می یابد
  .شود

فرضیه پنجم آن بود که بین میزان استفاده و به کارگیري 
خالقیت و نوآوري ایشان در اینترنت توسط معلمان و 

براي پاسخ به این فرضیه .تدریس رابطه معنادار وجود دارد
جهت و  نامه  پرسشنیز با توجه به نتایج به دست آمده از 

تعیین وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها چون هر دو 
هاي ناپارامتري و   داراي مقیاس لیکرت هستند لذا از آزمون

ابتدا جدول . خی دو استفاده کردیم در این قسمت از آزمون
. هاي ارائه شده را مورد بررسی قرار دادیم  دوبعدي پاسخ

% 99نتایج فرض وجود رابطه معنادار بین این متغیرها را با 
لذا بین میزان استفاده از اینترنت و . اطمینان تایید کرد

خالقیت و نوآوري معلمان در تدریس ارتباط مستقیم وجود 
ا افزایش میزان استفاده از اینترنت میزان خالقیت دارد یعنی ب

در نهایت  .و نوآوري معلمان در تدریس نیز افزایش می یابد
 .فرضیه پنجم هم پذیرفته می شود

% 68حدود (این پژوهش نشان داد که با اینکه درصد زیادي 
از معلمان در مدرسه و منزل به ) در منزل% 90در مدرسه و 

از %)  19(ولی به میزان بسیار کمی  اینترنت دسترسی دارند
اکثر معلمان معتقدند که اینترنت . آن استفاده می نمایند

چنین خالقیت در تدریس می شود و   باعث موفقیت و هم
کند ولی درصد کمی از ایشان کیفیت تدریس را بهتر می

براي آگاهی از مطالب درسی جدید و شیوه هاي جدید 
ده می نمایند و این جاي بسی تدریس از این منبع غنی استفا

به این نتیجه )  1385(زارعی در تحقیق خود  .نا امیدي است
در مدرسه  به % 21معلمان در منزل و % 59رسید که حدود 

معلمان در مدارس از اینترنت % 36. اینترنت دسترسی دارند
چنین به این نتیجه رسید که اختالف   او هم. استفاده می کنند
زان استفاده از اینترنت در مناطق مختلف معناداري بین می

ولی اختالف معناداري بین امکان . آموزشی وجود ندارد
 .دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف آموزشی وجود دارد

معلمان در % 92نشان داد که ) 1386(تحقیقات بهرامی 
در منزل به اینترنت % 43مدرسه به اینترنت دسترسی ندارند و 

  معلمان از اینترنت استفاده % 35چنین   هم. دسترسی دارند
  استفاده از اینترنت را ضروري % 47و . می نمایند

  .می دانند



  
  

 1391،پاییز)28مسلسل(چهارم شماره هفتم، سال/تربیتی علوم در تازه هاي اندیشه فصلنامه

 ۴٨

 .شود  هاي پژوهش پیشنهادهاي زیر ارائه می  اساس یافته  بر

طراحان آموزشی و (به کارگیري افراد متخصص  -
در امر تحلیل، طراحی، تولید، ) هاي آموزشی  تکنولوژیست

در  اطالعات  فناوريمربوط به حوزه  اجرا و ارزشیابی
  س؛مدار

استفاده از اساتید متخصص در دوره هاي ضمن خدمت و  -
  فناوري اطالعات؛تربیت معلم در زمینه 

تألیف و ترجمه مقاله ها و کتاب هایی که بتواند تصویر  -
 ؛روشنی از وضعیت فناوري آموزشی معاصر ارائه دهد

در تکنولوژي  استخدام و بکارگیري افراد متخصص -
 ؛در مدارس کشور IT MANآموزش یا 

 ؛9جهیز مدارس به رایانه و اینترنت پرسرعت -

تهیه نرم افزارهاي مناسب آموزشی و کارشناسی شده  -
ن ددارتوسط اساتید آموزش و پرورش و در اختیار قرا

 ؛معلمان

اختصاص دادن ساعاتی به معلمان براي استفاده از اینترنت  -
همراه دانش آموزان و قرار دادن یک واحد در مدرسه به 

 ؛درسی براي استفاده از اینترنت

ارائه کارت هاي اینترنت رایگان به معلمان براي استفاده  -  
 .در منزل
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