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  فصلنامه  
  تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن

  145- 160 صفحات ـ 1391 زمستان ـ دوم شماره ـ سوم سال

  
دوره  اي معلمان هاي حرفه هاي اینترنتی بر مهارت تأثیر مهارت

  متوسطه استان مازندران
  

  1* غالمعلی فخاري اشرفی

    

  چکیده
اي آنان انجـام   هاي حرفه با هدف سنجش میزان مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه و تأثیر آن بر مهارت ،این پژوهش
کلیه معلمان دوره متوسـطه بـه    جامعه آماري این پژوهش را. یابی است روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه. شده است

اي  اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مورگـان و بـه روش خوشـه      نفر بـا   412نفر تشکیل داده که از بین آنها  10250تعداد 
سـؤال بـراي سـنجش     10اي حـاوي   از آزمون تستی چهارگزینه ،براي گردآوري اطالعات. اي انتخاب شدند چندمرحله

سـؤال بـراي    20اي شـامل   نامهو پرسش 46/0مهارت اینترنتی معلمان استفاده شده است، که ضریب دشواري آن برابر با 
بـراي   tآزمون از  با استفاده ،ها داده. استفاده شده است 85/0اي معلمان با ضریب پایایی  هاي حرفه زان مهارتسنجش می

. مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت       SPSSافـزار   بـه کمـک نـرم   راهـه   تحلیل واریانس یـک  و دو گروه مستقل
 لیـ آزمـون تحل  ،چنـین  هـم . باشـد  مـی ر حـد متوسـط   معلمـان د  اي و حرفـه  مهارت اینترنتیهاي پژوهش نشان داد،  یافته
 يا حرفـه  يهـا  باشـد، مهـارت   شـتر یمعلمـان ب  ینترنتیمهارت امیزان شفه نشان دادند که هرچه  یبیو آزمون تعق انسیوار

درصـد و طراحـی    19/73هـاي تکنولـوژي آموزشـی بـا      اي معلمـان در مؤلفـه   هـاي حرفـه   میزان مهارت .آنان بهتر است
تـرین   درصد بـه ترتیـب بـیش    70/59یابی تحصیلی با  درصد و ارزش 77/57درصد، روش تدریس با  35/63آموزشی با 

  .اند میزان مهارت را به خود اختصاص داده

  کلیدي واژگان
  اي هاي حرفه آوري اطالعات و ارتباطات، مهارت اینترنتی، مهارت فن

  

                                                      
  gh.fakhari@yahoo.com دانشجوي دکتري علوم تربیتی، گرایش تکنولوژي آموزشی* 

  غالمعلی فخاري اشرفی :مکاتبه طرف یا مسؤول نویسنده

  15/12/1391 :مقاله پذیرش تاریخ  4/10/1391 :مقاله دریافت تاریخ
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  مقدمه

یانـه و اینترنـت، موجـب تحـول بنیـادین در      آوري اطالعات و ارتباطات و در رأس آن را امروزه فن
آوري اطالعـات و ارتباطـات بـه     ورود فـن . همه ساحات حیات فردي و اجتمـاعی بشـر شـده اسـت    

ایجـاد   هـا،  تغییـر نقـش   .و تحـوالتی را ایجـاد نمـوده اسـت     و پـرورش، تغییـرات   عرصـه آمـوزش  
هـاي   آوري در نظـام  پی، همگی از تأثیر حضور این فـن  در هاي جدید و ایجاد تغییرات پی مسؤولیت

نظـران معتقدنـد، اصـالح کیفیـت آمـوزش و       صـاحب ). 1388آصفی و همکـاران،  (آموزشی است 
در قرن بیست و یکـم بـه   . اي معلمان است پرورش در گرو اصالح اساسی در کیفیت و پایگاه حرفه

بنابراین ایجاد تغییر در نظام تعلیم و تربیت معلمان آینـده،   .استنو و نقش تازه معلمان نیاز  آموزش
آوري و کـاربرد آن   نقش معلم و نیز نوسازي نظام آموزش و پرورش و توجه به تغییرات سـریع فـن  

   ).1389نژاد،  جمعه و مالیی امام(اهمیت باالیی برخوردار است  در فرآیند یاددهی و یادگیري از
 ياز محورهـا  یکیآوري اطالعات و ارتباطات  متناسب با تحوالت در عرصه فن راتییتغ جادیا
ورزنـد   یم دینکته تأک نیبر ا ینظام آموزش رکاراناند دست. است کمیو  ستیدر قرن ب رییتغ يجد
 يوآورمتناسب بـا نـ   يها یستگیو شا تیروزآمد، قابل یاطالعات يابزارها يریکارگ توان با به یکه م

 يریکـارگ  بـه  قیـ معلمـان از طر  يا حرفه ییتوانا ).1384 ،يمهرمحمد( را در معلمان به وجود آورد
آوري  آمـوزان از فـن   اسـتفاده مـؤثر دانـش   . افـت یخواهـد   شیآوري اطالعات و ارتباطـات افـزا   فن

باشـند   دهیـ آوري اطالعـات و ارتباطـات آمـوزش د    استفاده از فن يمستلزم آن است که معلمان برا
آوري  هـاي فـن   صـالحیت  ،آوري اطالعات و ارتباطات در آمـوزش  کلید تلفیق فن ).1384 ،یزمان(

آوري  مهـارت معلـم در آمـوزش سـبب تلفیـق فـن       .اطالعات و ارتباطات معلم و تجربیـات اوسـت  
آوري اطالعـات و   بخشی از راهبـرد فـن   .شود اطالعات و ارتباطات با فرآیند یاددهی ـ یادگیري می 

 -آوري اطالعـات و ارتباطـات در فرآینـد یـاددهی     کارگیري فن هاي به تباطات و بعضی از چالشار
معلـم بایـد در تعلـیم و تربیـت و محتـواي درس،      . یادگیري، مستقیماً به مهارت معلـم وابسـته اسـت   

تـالش در جهـت بهبـود و اصـالح آمـوزش      . اي داشـته باشـد   صالحیت، شایستگی و مهارت حرفـه 
وري اطالعـات و ارتباطـات، نیازمنـد فهـم و درك روشـن از نقـش معلـم در آمـوزش         آ وسیله فن به

هاي اساسی در زمینه دانش، مهارت، نگـرش و بهبـود و    در این راستا، بسیاري از کشورها گام. است
معلمـان  و پرورش کشور هم بـراي   اند و در این رابطه، نظام آموزش توسعه آموزش معلمان برداشته

  .)1390 بان، کرجی عابدي( چنان ادامه دارد که هم برداشته استگام 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  147/… دوره اي معلمان هاي حرفه هاي اینترنتی بر مهارت تأثیر مهارت

 
 يها اصالحات در نظام يضرورت اجرا و با ستمیمعلمان از اواسط قرن ب يا حرفه يمفهوم ارتقا

 يهـا  یو بررسـ  یپژوهشـ  يهـا  افتـه ی ،مفهـوم  نیـ ا يریگ در شکل. مطرح شدبیش از پیش  یآموزش
دهنـد کـه معلـم در انجـام      یهـا نشـان مـ    مطالعات و پژوهش رایز. داشته است يادیز ریتأث يا سهیمقا

اسـت و از   یسـو موضـوع اصـالحات آموزشـ     کیـ را بر عهده دارد؛ از  يا هیاصالحات نقش دوسو
اهداف در آموزش معلمان  نیتر عمده ،لذا. شود یمحسوب م یعامل اصالحات آموزش گرید يسو

 يبـرا  دیـ جد يهـا  تیمسؤول رشیپذ یآمادگ يبرا مانمعل يساز تیظرف ،يساز يا حرفه: عبارتند از
 يمعلمـان بـرا  اي  حرفـه دانـش و مهـارت    یروزرسـان   و بـه  یدرسـ  يها در برنامه راتییمواجهه با تغ

از نظـر رئـوف   ). 2003، 2و هـان  1تانـگ (سیتـدر  دیـ جد يهـا  و روش طیمتناسـب بـا شـرا    سیتدر
ترین نیاز او در عصر اطالعـات اسـت و هـر     ترین و ضروري اي معلم الزم هاي حرفه مهارت) 1380(

اي معلم را زیر سؤال  ها صالحیت و موجودیت حرفه توجهی در به دست آوردن این مهارت نوع بی
ی بر ایـن نکتـه   اندرکاران نظام آموزش دست. کشد هاي او می برد و خط بطالن بر روي شایستگی می

کارگیري ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی از جمله رایانـه و اینترنـت،    توان با به ورزند که می تأکید می
  ). 1384محمدي،  مهر(هاي معلمان را افزایش داد  قابلیت و شایستگی
در زمینه تـدوین اسـتانداردهاي شایسـتگی بـراي معلمـان کـه بـا هـدف         ) 2008(پروژه یونسکو 

اي معلمـان صـورت داده، چهـار     آوري اطالعات و ارتباطـات در توسـعه حرفـه    سازي فن پارچه یک
سو در زمینـه   هاي هم هاي سایر پژوهش مرحله را پیشنهاد نموده است که با تطبیق این مراحل با یافته

توان اذعان نمـود کـه در مـدارس     آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، می کاربرد فن
هـا و   کشـف ابزارهـا و ظهـور مهـارت    (اي معلمـان از مرحلـه اول    هـاي حرفـه   عه مهـارت کشور توس

مرحله یادگیري و استفاده از ابزارهـاي فـاوا   (عبور کرده و در مرحله دوم ) هاي مربوط به فاوا دانش
قرار دارد و در آینـده نزدیـک شـاهد تحقـق کامـل مرحلـه       ) هاي موضوعی توسط معلمان در حوزه

و سـپس مرحلـه چهـارم    ) وذ، استفاده معلمان از فاوا جهت بهبود مـدیریت یـادگیري  مرحله نف(سوم 
و  خلخـالی (خـواهیم بـود   ) مرحله استفاده تخصصی معلمان از ابزارهاي فـاوا و تحـول در تـدریس   (

نشـان داد، اسـتفاده از   ) 1390( و همکـاران  هاي پژوهش فراتحلیـل خلخـالی   یافته). 1390، همکاران
آوري اطالعـات   اي معلمان تأثیر دارد و میزان تأثیر فن و ارتباطات بر رشد حرفهآوري اطالعات  فن

                                                      
1. Tong 
2. Han 
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هاي تفسیري، باالتر از حد  باشد که بر مبناي شاخص می 387/0اي معلمان  و ارتباطات بر رشد حرفه

نشـان داد، معلمـان مـدارس راهنمـایی از مهـارت      ) 1390(زاد  هاي تحقیق حاجی یافته. متوسط است
تـرین میـزان و سـپس     چنـین مؤلفـه روش تـدریس بـیش     باشـند و هـم   االیی برخوردار نمیاي ب حرفه

تـرین میـزان آگـاهی را بـه خـود       یابی و در آخر تکنولوژي آموزشی کـم  طراحی آموزشی و ارزش
  .اند اختصاص داده

ا بـا  زیـر  .کننـد  نشان داد که معلمان به مقدار کم از اینترنت استفاده می) 2006( 1هاي القازو یافته
تجربگی در اسـتفاده از  محدودیت دسترسی به اینترنت در کالس درس، کم :مشکالت زیادي چون

بـه ایـن    )2005( و همکاران 2مادن. رو هستندهاینترنت، کمبود وسایل و امکانات و کمبود وقت روب
تـرین   مطمئن شان براي استفاده از اینترنت مطمئن بودند و تر معلمان از توانایی نتیجه رسیدند که بیش

تـر   معلمـان مسـن  . کردنـد  کنندگان، معلمان جدیدي بودند که از موضوعات فنی استفاده می استفاده
  . براي استفاده از اینترنت نسبت به معلمان جوان، تحت فشار هستند ،کردند احساس می

 آوري نـوین آموزشـی و  نشـان دادنـد کـه معلمـانی کـه از اینترنـت و فـن       ) 2004( 3پیپر و استین
کنند، از کارآمدي و اثربخشی باالتري نسبت به معلمـانی کـه    افزارهاي مربوطه به آن استفاده می نرم

یـابی و در   اسـتفاده معلمـان از اینترنـت در ارزش    ،اما. کنند، برخوردار بودند از اینترنت استفاده نمی
  . هاي آموزشی چندان مؤثر نیست فعالیت

کردنـد از   نشان داد، معلمانی کـه از اینترنـت اسـتفاده مـی     )2003(و یان  4هاي ریچاردسون یافته
. کنند، برخوردارنـد  کارآمدي و اثربخشی باالتري نسبت به سایر معلمانی که از اینترنت استفاده نمی

هـاي   یـابی معلمـان در فعالیـت    چنین استفاده از اینترنت باعث اثربخشی و افـزایش کیفیـت ارزش   هم
آوري اطالعـات و   بـه ایـن نتـایج رسـید کـه، اسـتفاده از فـن       ) 1999( 5ویلیـامز . گـردد  آموزشی مـی 

تر مدارس متوسطه اسکاتلند بـه  که بیش با وجود این .ارتباطات در معلمان اسکاتلند نسبتاً پایین است
اینترنت دسترسی دارند، اما معلمان متوسطه و ابتدایی اسکاتلند از اینترنـت و پسـت الکترونیکـی بـه     

اسـتفاده   6افزارهـاي کـاربردي نظیـر میکروسـافت ورد     ولـی از نـرم   .کردنـد  ده میمیزان اندکی استفا
  .کردند تر می بیش

                                                      
1. Alghazo  
2. Madden 
3. Piper & Austin 
4. Richardson                                                                                                                                         
5. Williams 
6. Word 
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ــه     ــایج بررســی پیشــینه و ادبیــات تحقیــق نشــان داد، هرچــه آشــنایی و مهــارت معلمــان نســبت ب نت

اي  هـاي حرفـه   تر باشد، تـوان و مهـارت   چون رایانه و اینترنت بیش هاي جدید آموزشی هم آوري فن
سـزایی در رشـد و توسـعه     هاي نوین آموزشـی تـأثیر بـه    آوري بهتر خواهد بود؛ و استفاده از فنآنان 

اي  هـاي حرفـه   هاي اینترنت بـر مهـارت   در زمینه تأثیر مهارت ،اما. اي معلمان دارد هاي حرفه مهارت
. تـري صـورت گرفتـه اسـت     معلمان در مقطع متوسطه در مدارس دولتی استان مازندران تحقیق کـم 

تا با بررسی و تعیین میـزان مهـارت اینترنتـی معلمـان دوره متوسـطه و       ،سعی بر آن دارد ،ن تحقیقای
از نتــایج و  ،اي آنــان در مــدارس دولتــی اســتان مازنــدران، بتوانــد هــاي حرفــه تــأثیر آن بــر مهــارت
 ریزان آموزشی و طراحـان محتـواي درسـی    ار و پیشنهادهاي مناسبی به برنامهکدستاوردهاي آن راه

هــاي جدیــد در نظــام تعلــیم و تربیــت، بــه ویــژه در ارتقــاي   آوري در رشــد و اســتفاده مــؤثر از فــن
با این مقدمه، این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤاالت پژوهشـی  . معلمان ارایه دهداي  هاي حرفه مهارت
 .باشد زیر می

  است؟ میزان مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه چقدر .1
  معلمان دوره متوسطه چقدر است؟ يامهارت حرفه زانیم .2
  تأثیر دارد؟ يا حرفه يها مهارت يریکارگ  همعلمان در ب ینترنتیآیا مهارت ا .3

 روش 

یابی است، کـه از حیـث هـدف کـاربردي و از حیـث موقعیـت       این تحقیق، توصیفی و از نوع زمینه
نفـر   10250دولتی استان مازندران به تعـداد  جامعه آماري، شامل کلیه معلمان مدارس . میدانی است

نفـر بـا روش    412که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با در نظـر گـرفتن جنسـیت، تعـداد     
: شـامل (شـرق  : بخـش  3در ایـن روش ابتـدا اسـتان را بـه     . اي شناسـایی شـدند  مرحله اي چند خوشه

) بابـل و نـور  : شامل(و غرب ) ه و آملساري، سوادکو: شامل(، مرکزي )هاي بهشهر و نکاشهرستان
مدرسـه بـه    6و از هـر شهرسـتان   ) شهرسـتان  3بجز مرکز اسـتان  (شهرستان  2تقسیم که از هر بخش 

صـورت تصـادفی انتخـاب     عنوان نمونه به مدرسه به 42هاي تحصیلی جمعاً تفکیک جنسیت و شاخه
سـؤال   10؛ که آزمـون شـامل   بود نامه محقق ساخته آزمون و پرسش ،هاابزار گردآوري داده. شدند

سـؤالی در طیـف    20نامـه   اي جهت تعیین میزان مهارت اینترنتی معلمان و پرسـش تستی چهارگزینه
طراحـی آموزشـی، روش   (اي معلمـان   هـاي حرفـه   اي براي سـنجش میـزان مهـارت   درجه 5لیکرتی 
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روایی آزمـون  . استمورد استفاده قرار گرفته ) یابی تحصیلیتدریس، تکنولوژي آموزشی و ارزش

 10پایـایی آزمـون    .یـد قـرار گرفـت   یمـورد بررسـی و تأ   متخصصان موضـوعی نامه توسط  و پرسش
و با استفاده از فرمـول شـماره    46/0سؤالی پس از عمل آزمایشی و تعیین ضریب دشواري سؤاالت 

 ضـریب  سـؤالی بـا اسـتفاده از    20نامـه   تعیین و پایایی پرسش KR20 (93/0(کودر ریچاردسون  20
  . مشخص گردید 85/0آلفاي کرانباخ 

اختیار معلمـان  در  ،گذاري شده فرم آزمون مهارت اینترنتی کد 412آوري اطالعات،  منظور جمع به
اي معلمـان تحویـل مـدیران     هـاي حرفـه   نامـه مربـوط بـه مهـارت     پرسـش  412چنـین   هم قرار گرفته،

تک معلمان نمونـه مدرسـه خـود تکمیـل و در فرصـت      آموزشی مدارس گردید تا آن را براي تک
هـاي تحقیـق بـا اسـتفاده از آمـار       تجزیـه و تحلیـل داده  . زمانی تعیین شده تحویل پژوهشـگر نماینـد  

براي  tجداول و آمار استنباطی آزمون  وفراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار (توصیفی 
  . انجام شد SPSSافزار  به کمک نرم راهه و دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک

 ها  یافته

  مهارت اینترنتی معلمان دوره متوسطه چقدر است؟ میزان :سؤال اول
  وضعیت میزان مهارت اینترنتی معلمان .1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی مشاهده شده  میزان مهارت اینترنتی
  16  66  ضعیف
  48  196  متوسط
  36  150  باال
  100  412  جمع

  
درصد در  36درصد از معلمان در حد متوسط و  48بیانگر آن است که میزان مهارت اینترنتی نتایج 

  .باشد درصد در ضعیف می 16حد باال و 
  
  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  151/… دوره اي معلمان هاي حرفه هاي اینترنتی بر مهارت تأثیر مهارت

 
  هاي تحصیلیمحاسبه تفاوت میانگین مهارت اینترنتی معلمان به تفکیک جنسیت و رشته. 2جدول 

انحراف   میانگین  هاشاخص  هاگروه
  t  معیار

 درجه
  آزادي

سطح 
  داري معنی

  35/2  37/6  مرد  008/0  410  67/2  65/2  71/5  زن  جنسیت
رشته 
  تحصیلی

  57/2  33/5  علوم نظري  000/0  410  72/5  29/2  69/6  علوم فنی
 
از معلمـان   تـر  شیمعلمان مرد بـ  ینترنتیا يها مهارت نیانگیمبیانگر آن است که  2ي جدول ها داده 

تر  کوچک 008/0برابر  يدار چرا که سطح معنا .نشان داد معنادار tتفاوت را آزمون  نیزن است و ا
لمـان علـوم   معنسـبت بـه    تـر شیب ینترنتیاز مهارت ا یچنین معلمان علوم فن هم .شاهده شدم 05/0 از

هـم   tآزمـون   و مشاهده شـد  گرید هواز گر تر شیمهارت آنها ب نیانگیکه م چرا .رندرداخورب ينظر
  ).05/0 از تر کوچک000/0با  برابر سطح معناداري(ر نشان داد دا تفاوت را معنا نیا

  هاي اینترنتی معلمان به تفکیک تحصیالت و سوابق مقایسه مهارت. 3جدول 

مجموع   منابع تغییر  ها گروه
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

  سطح
  يداریمعن

  
  تحصیالت

  81/1  2  63/3  ها بین گروه
  36/6  409  59/2599  ها درون گروه  75/0  28/0

  -  411  23/2603  کل

  
  سوابق کاري

  26/55  2  53/110  ها بین گروه
  09/6  409  69/2492  ها درون گروه  000/0  06/9

  -  411  23/2603  کل
  

 نامختلـف چنـد   التیمعلمـان بـا تحصـ    ینترنتیا يهاآن است که مهارت انگریب ،3هاي جدول داده
 زانیـ م ،امـا  .مشـاهده شـد   05/0تـر از   بزرگ 75/0برابر  يچرا که سطح معنادار .با هم ندارد یتفاوت

 000/0برابر  يچرا که سطح معنادار .متفاوت است ،مختلف يمعلمان با سوابق کار ینترنتیمهارت ا
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 يشـتر یتـر از مهـارت ب  معلمـان کـم سـابقه    هـا،  نیانگیبا توجه به م و مشاهده شد 05/0 از تر کوچک

  .برخوردار بودند

  دوره متوسطه چقدر است؟ اي معلمانمیزان مهارت حرفه :دوم سؤال 
  اي معلمانوضعیت میزان مهارت حرفه. 4جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی مشاهده شده  ايمیزان مهارت حرفه
  36  148  ضعیف
  25  104  متوسط
  39  160  باال
  100  412  جمع

   
تـر از حـدود اطمینـان میـانگین       درصد از معلمـان، پـایین   36بیانگر آن است که  ،4جدول  يها داده

درصد در دامنه حدود اطمینان میـانگین قـرار    25مهارت داشتند که در گروه ضعیف جاي گرفتند، 
درصـد بـاالتر از حـدود اطمینـان میـانگین نمـره        39گذاري شدند و  گرفتند که به گروه متوسط نام

درصـد معلمـان در حـد     64اي طور کل، مهارت حرفهبه. گروه باال قرار گرفتندکسب نمودند و در 
 .متوسط به باال قرار دارد

  هاي تحصیلی اي معلمان به تفکیک جنسیت و رشته هاي حرفه محاسبه تفاوت میانگین مهارت. 5جدول 

  يداریسطح معن  درجه آزادي  t  انحراف معیار  میانگین  هاشاخص  هاگروه

  89/13  92/48  مرد  692/0  410  39/0  45/13  46/49  زن  جنسیت

  17/12  98/48  علوم انسانی  789/0  410  26/0  93/14  34/49  علوم پایه  رشته تحصیلی
   
مـرد چنـدان    ن ودر معلمـان ز  يا حرفـه  يهـا  مهـارت  نیانگیـ دهد که م ینشان م ،5 جدول يها  افتهی

 نیبـ  ،چنـین  مشـاهده شـد، هـم    05/0تـر از   بـزرگ  يچرا که سطح معنادار .ندارد گریکدیبا  یتفاوت
چـرا   .اسـت  هم متفاوت معنادار مشـاهده نشـده   يو علوم نظر یمعلمان علوم فن يا حرفه يها مهارت
  .مشاهده شد 05/0تر از  هم بزرگ یبررس نیدر ا يمعنادار حکه سط
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  صیالت و سوابق کاري اي معلمان به تفکیک تحهاي حرفهمقایسه مهارت. 6جدول 

مجموع   منابع تغییر  هاگروه
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  يدار یمعن

  تحصیالت
  47/297  2  95/594  هابین گروه

  60/187  409  75/76729  هادرون گروه  206/0  58/1
  -  411  70/77324  کل

  سوابق کاري
  20/327  2  40/654  هابین گروه

  45/187  409  30/76670  هادرون گروه  176/0  74/1
  -  411  70/77324  کل

  
 یمختلـف تفـاوت   التیعلمان با تحصم ياحرفه يهامهارت نیب هدهدکینشان م ،6 جدول يهاافتهی

هم تفاوت معنـادار مشـاهده    يمعلمان با سوابق کار ياحرفه يهامهارت نیب ،چنین هم .وجود ندارد
  .مشاهده شد 05/0تر از سطح معنادار بزرگ ریچرا که در هر دو متغ .نشده

  تأثیر دارد؟ ياحرفه يهامهارت يریکارگهمعلمان در ب ینترنتیآیا مهارت ا :سوم سؤال
  راههاي معلمان با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکهاي حرفهتأثیر مهارت اینترنتی بر مهارت. 7جدول 

مجموع   منابع تغییر
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 F  مجذورات

سطح 
  يدار یمعن

  86/1561  2  73/3123  هابین گروه
  42/181  409  97/74200  هادرون گروه  000/0  60/8

  -  411  70/77324  کل
 

اي معلمـان داراي مهـارت   هـاي حرفـه  ، میـانگین مهـارت  دهد مینشان  7هاي حاصل از جدول داده
باشـد و ایـن   مـی  72/53و مهارت باال برابر بـا   13/50، متوسط برابر با 93/45 برابر بااینترنتی ضعیف 

چرا که سطح معناداري مشاهده (راهه معنادار نشان داد مقدار تفاوت را آزمون تحلیل واریانس یک
 95لـذا بـا   ). شـد تـر مشـاهده   کوچـک  05/0از مقدار خطاي در نظر گرفته شده  000/0شده برابر با 

اي معلمـان بـا مهـارت اینترنتـی     هـاي حرفـه  کـه بـین مهـارت    کردقضاوت  توان،اطمینان می درصد
 .مختلف تفاوت معنادار وجود دارد
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  گیري  بحث و نتیجه

زمــان بــا تحــول در شــود کــه هــممشــاهده مــی ،بــا مقایســه نتــایج ایــن تحقیــق بــا ســایر تحقیقــات 
هاي اینترنتی در مدارس و برگزاري دورههاي اندازي شبکهآوري اطالعات و راه هاي فن ساختزیر

هاي گذشـته، تغییـر و   به بعد در مقایسه با سال 1388آموزش ضمن خدمت به ویژه از نیمه دوم سال 
تـر معلمـان   تحوالت مثبتی در جهت رشد مهارت علوم کامپیوتري و اینترنتی و تمایل و انگیزه بیش

آموزشـی و پژوهشـی صـورت گرفتـه اسـت       هـاي هـاي جدیـد در فعالیـت   در استفاده از تکنولوژي
تحقیق نشان داد که معلمـان دوره متوسـطه اسـتان     يهاافتهیدست آمده از هب جینتا ).1390 جعفري،(

 يهـا آنان هم در مؤلفـه  ياحرفه يهابرخوردار بوده و مهارت یمتوسط ینترنتیمازندران از مهارت ا
در حـد  ) یلیتحصـ  یابیـ و ارزش یوزشـ آم یطراح ،یآموزش يتکنولوژ س،یروش تدر(چهارگانه 

هـر  تحقیـق نشـان داد،    ژهیسؤاالت و لیدست آمده از تحلهب جینتا ،چنین هم. باشدیم متوسط به باال
  .اي آنان بهتر است هاي حرفه تر باشد، مهارت چه مهارت اینترنتی معلمان بیش

معلمـان از مهـارت   درصـد   6/47 هـاي سـؤال اول تحقیـق نشـان داد کـه،     نتایج حاصل از یافتـه 
تـر از حـد متوسـط    درصد پـایین  16درصد در حد باالتر از متوسط و  4/36اینترنتی در حد متوسط، 

درصد پاسخگویان داراي مهـارتی در حـد متوسـط و بـاالتر از حـد       84به عبارتی . برخوردار بودند
لحی، قلتـاش و  ، صـا )1390( و همکـاران  خلخـالی  هـاي تحقیقـات  این نتیجه با یافتـه . متوسط بودند

و  ، مـادن )2010( ، جاسـچیک )1388(و همکاران  زاده، مهدي)1388( ، اسکندري)1389( آزادمهر
که نشـانگر مهـارت نسـبی و رو بـه رشـد      ) 2001( الهایبی و )2004( ، پیپر و استین)2005(همکاران 

ی و مشـابهت  یسـو هاي اطالعات و ارتباطات و مهارت اینترنتی است، هـم  آوري معلمان در زمینه فن
 ،)1385( ، شـهبازي )1386(، بختیـاري و احمـدي   )1388( هـاي نیکنـامی و کریمـی    اما با یافته. دارد

کـه بیـانگر آگـاهی و    )1999( و ویلیامز) 2004( گارسیا ،)2006( ، القازو)2003( ریچاردسون و یان
عـدم مهـارت   آوري اطالعـات و ارتباطـات و    ین معلمان نسبت به فـن یمهارت اندك و متوسط به پا

ی و یســوهــاي آموزشــی و پژوهشــی اســت، هــمالزم در کاربســت مناســب از اینترنــت در فعالیــت
 يبرگـزار  لیـ دلهبـ  ریـ اخ يهـا گفـت؛ در سـال   دیـ با سـؤال  نیـ ا يهاافتهی نییدر تب .خوانی ندارد هم

 يضـمن خـدمت و هوشمندسـاز    يهـا آمـوزش  و آوري اطالعـات فـن  نهیدر زم یآموزش يها دوره
در رشـد   نینـو  يهـا يتکنولـوژ  ریو ضـرورت تـأث   تیـ بـه اهم  علمانتوجه م شیمدارس، ضمن افزا

دانش و مهارت معلمان دوره متوسطه استان مازندران در در  یشان، شاهد تحول و رشد نسبياحرفه
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ی از طرفـ . میباشیم يریادگیو  سیتدر ندیدر فرآ نترنتیآوري ا و فن يوتریکامپ يها مهارت نهیزم
شـده در  بنـدي هـاي زمـان  و سایر تحقیقات مشابه بـا اهـداف و برنامـه   پژوهش  نیا يها افتهتطبیق ی با

در ترکیب  يبنداز نظر زمان تیو ترب میتعل منظاآموزش و پرورش، باید این واقعیت را پذیرفت که 
شـده   ینیبشینه تنها مطابق با انتظارات پ آوري اطالعات و ارتباطات با عناصر آموزش و پرورش فن

پـیش   1یجامعـه اطالعـات  اجـالس   يبنـد چنین برنامه زمـان  چهارم و پنجم توسعه و هم يها در برنامه
  .باشدیعقب مهم شده  ینیبشیها پاز اهداف و برنامه ياری، بلکه از بسنرفته است

یـر جنسـیت معلمـان نشـان داد کـه،      سـؤال اول تحقیـق مربـوط بـه متغ     هاينتایج حاصل از یافته
ایـن نتیجـه بـا     .باشـد مـی ) 71/5( تـر ازمعلمـان زن  بیش) 37/6میانگین (ت اینترنتی معلمان مرد مهار
، که مربوط به آشنایی و )1386( ، بختیاري و احمدي)1387( ، یوسفیان)1388( هاي اسکندري یافته

 هـاي آموزشـی  تر معلمان مرد نسبت بـه معلمـان زن در اسـتفاده از اینترنـت در فعالیـت     مهارت بیش
و همکاران  زاده، مهدي)1388( پورهاي جوکار و یاريخوانی و مشابهت دارد، اما با یافتهاست، هم

هـاي  آوري که نشان دادند، تفـاوت معنـاداري بـین زن و مـرد در اسـتفاده از اینترنـت و فـن       ) 1388(
رده آو خـود  قیـ تحق اتیـ ادب يهـا یدر بررسـ ) 1389( یمنطقـ . خوانی نداردجدید وجود ندارد، هم

 ،یسـت یز يهـا نشأت گرفته از تفـاوت  دیجد يهايآورتفاوت مردان و زنان در استفاده از فن: است
تـوان ذکـر کـرد،    دلیـل دیگـري کـه در توجیـه ایـن تفـاوت مـی       . آنان است تیو ترب یشناختروان

تـري  زنان نسبت به مردان در خارج از منزل است که در این زمینه فرصـت بـیش   ترشیمحدودیت ب
  . هاي عمومی وجود داردنابراي مردان در استفاده از اینترنت در خارج از منزل و مک

میـزان   هـاي تحصـیلی نشـان داد،   سؤال اول تحقیـق مربـوط بـه شـاخه     هاينتایج حاصل از یافته
تـر از معلمـان علـوم    بـیش ) ايحرفـه  دانـش و فنـی   کار(هاي علوم فنی مهارت اینترنتی معلمان رشته

زاد هاي این تحقیق با نتایج تحقیقات حـاجی یافته. باشدمی) ات و علوم تجربییی، ریاضانسان( نظري
تـر گـروه فنـی و مهندسـی     ی بـیش ی، که نشانگر مهارت و توانـا )2005( مادن و همکارانو  )1390(

اما با . سانی دارد نسبت به گروه نظري در استفاده از اینترنت و علوم کامپیوتري است، مشابهت و هم
 نیــیدر تب نیبنــابرا. خــوانی نــداردهــم) 1388(پــور ، جوکــار و یــاري)1388(هــاي اســکندري افتــهی
در   تفاوت به ماهیـت فعالیـت علمـی و کسـب و کـار      نیا ،شکیب ،گفت دیبا قیتحق نیا يها افتهی

ارتبـاط دارد و   یو شـغل  یلیتحصـ  يهـا تیـ و الزام به کسب مهارت در انجـام فعال  ازیبازار اشتغال، ن

                                                      
1. WSIS: World Summit on Information Society 
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کـاري   نـه یزه و زمیـ اي و مهندسـی انگ دانش و فنی و حرفـه و  هاي کارآموزان رشتهمعلمان و دانش

  .دارد ینسبت به گروه انسان يکاربرد يهاآوري تري در استفاده از فنبیش
بـین   سؤال اول تحقیق مربوط به مدرك تحصیلی معلمـان نشـان داد،  هاي نتایج حاصل از یافته 

ایـن یافتـه بـا     .معلمان با مدارك تحصیلی مختلف تفاوت معنادار مشاهده نشد میزان مهارت اینترنتی
دهنده عـدم تـأثیر و ارتبـاط معنـادار مـدارك      ، که نشان)1388(و همکاران  زادهنتیجه تحقیق مهدي

امـا بـا   . سـویی و مشـابهت دارد   هاي کامپیوتري و اینترنتی آنان است، هـم تحصیلی معلمان با مهارت
، که به تأثیر مدارك تحصیلی بر رشد )1386( ، بختیاري و احمدي)1387( ت یوسفیاننتایج تحقیقا

  . خوانی ندارداي معلمان اشاره دارند، هممهارت اینترنتی و حرفه
میزان مهـارت   سؤال اول تحقیق مربوط به سابقه معلمان نشان داد که،هاي نتایج حاصل از یافته

مهـارت اینترنتـی معلمـان     ،چنـین  هـم  .باشـد سـابقه مـی  معلمان بـا  تر ازسابقه بیشاینترنتی معلمان کم
، )2005( این یافته با نتایج تحقیقات مادن و همکاران .تر مشاهده شدتر از معلمان مسنتر بیش جوان

سـابقه نسـبت بـه معلمـان     تر معلمان جوان و کـم ، که مربوط به مهارت اینترنتی بیش)2004( گارسیا
 ،شکیب ،گفت دیبا قیتحق نیا يهاافتهی نییدر تب ،نیبنابرا. خوانی دارداست، همسابقه باتجربه و با

و الزام به کسب مهـارت در   ازیدر بازار اشتغال، ن  تفاوت به ماهیت فعالیت علمی و کسب و کار نیا
هاي کاردانش و فنی آموزان رشتهارتباط دارد و معلمان و دانش یو شغل یلیتحص يهاتیانجام فعال

نسبت بـه   يکاربرد يهاآوري تري در استفاده از فنکاري بیش نهیزه و زمیاي و مهندسی انگحرفه و
 .دارد یگروه انسان

درصـد از   93/35اي هـاي حرفـه  هاي سؤال دوم تحقیق نشـان داد، مهـارت  نتایج حاصل از یافته
متوسـط   درصـد در حـد بـاالتر از    83/38درصـد در حـد متوسـط و     24/25معلمان درحد ضـعیف،  

اي متوسـط بـه   هاي حرفـه باشد، در نتیجه با توجه به درصدهاي بیان شده، اکثر معلمان از مهارت می
 زاده سـماگوش ، ذبـیح اهللا )1390( و همکـاران  این یافته با نتایج تحقیقات خلخالی .باال برخوردارند

اي مناسـب و  حرفـه هـاي  ، که بیانگر مهارت)2009( و همکاران ، سرین)1388( ، اسکندري )1389(
 ، نیکنامی و کریمـی )1390( زاداما با نتایج تحقیقات حاجی. ی داردیسوقابل قبول معلمان است، هم

ین بودن یکه حکایت از پا) 1998( ، بنیاد ملی علوم)2009(و ساکا  ، ساکا)1387( ، یوسفیان)1388(
 نیـ ا يهـا افتهی نییدر تب. ردخوانی ندااي معلمان در تدریس و یادگیري است، همهاي حرفهمهارت

آن بـا   بیـ اطالعـات و ارتباطـات در هـزاره سـوم و ترک     يهـا يآورظهـور فـن   گفـت؛  دیـ با قیتحق
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 رینسـبت بـه سـا    یلیمقطـع تحصـ   نیـ ا تیـ معلمان در مقطع متوسطه که اهم يارشد حرفه يرهایمتغ

کـردن مـدارس بـه شـبکه وب قـرار       زیتجه نهیدر زم یالمللنیو ب یمل يهابرنامه تیها در اولودوره
هـا در  يتکنولـوژ  نیـ ا ریو تأث تیرا به اهم یتیترب انیها توجه معلمان و مربمؤلفه ریسا زا شیدارد، ب

  .و آموزش به خود جلب نموده است سیتدر
تـر  هاي سؤال سوم تحقیق نشان داد، هر چه مهارت اینترنتـی معلمـان بـیش   نتایج حاصل از یافته

هـاي تـدریس، اسـتفاده از تکنولـوژي     هـاي اجـراي روش  اي آنهـا در مؤلفـه  حرفه هايباشد مهارت
ایـن نتیجـه بـا    . یـابی آموزشـی بهتـر اسـت    آموزشی، مهارت در طراحـی آموزشـی و اجـراي ارزش   

، )1389(و همکـاران   ، سـلیمانپور )1390(زاد ، حـاجی )1390( و همکاران هاي تحقیق خلخالی یافته
و  فروشـی ، حـج )1388( ، نیکنـامی و کریمـی  )1389( ح اهللا سماگوش، ذبی)1389( مهدوي جمنانی

، مـادن و  )2009( و سـاکا  ، سـاکا )2009( و همکـاران ، سـرین  )2010(، جاسچیک )1383( یاورنگ
، کـه  )1998( و بنیاد ملی علـوم ) 2003(، ریچاردسون و یان )2004( ، پیپر و استین)2005( همکاران

از جملـه کـامپیوتر و اینترنـت بـر     ) فـاوا ( هاي جدید آموزشیبیانگر تأثیر استفاده از تکنولوژي تماماً
 ،)2004( هـاي گارسـیا  امـا بـا یافتـه   . خـوانی و مطابقـت دارد  اي معلمان است، هـم هاي حرفهمهارت

 لـذا نتـایج پـژوهش حاضـر و سـایر     . خوانی نـدارد هم )1999( و ویلیامز )1386( بختیاري و احمدي
آوري اینترنت است، تا حـدودي از نظـر    هاي مشابه که بیانگر مهارت متوسط معلمان در فنپژوهش

 قیـ سؤال اول و دوم تحق جیگونه که نتاهمان. هاي موجود منطبق استسیر تحول تاریخی با واقعیت
آنـان در   يامهـارت حرفـه   زانیـ بـا م ) در حد متوسـط (معلمان  ینترنتیمهارت ا زانینشان داد، میان م

 سـه یو مقا یاین تحقیق از بعـد زمـان   جیید نتاأیدر ت. رابطه مستقیمی برقرار است) حد متوسط به باال(
دسـت   یسـان مشـابه و هـم   جیکـه بـه نتـا   ) 1390( و همکـاران  یخلخـال  لیفراتحل قیتحق جیآن با نتا

یـران متوسـطه در   آوري اطالعـات و ارتباطـات جامعـه دب   گرفت، مهارت فن جهیتوان نتیاند، م افتهی
  .دارد ریاي معلمان تأثشرایط فعلی در حد متوسط بر رشد حرفه

 منابع

آوري اطالعات و ارتباطات در گیري از فنبررسی عوامل مؤثر بر بهره). 1388. (اسکندري، حسن .1
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پایان .بین دبیران دوره متوسطه شهر بجنورد

  .ساري
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مندي معلمان آنچه را مدیران باید درباره حرفه). 1389. (امام جمعه، طیبه و مالیی نژاد، اعظم .2

  .65-41، )2(9، مدیریت مدرسه .بدانند، مبانی مدیریت
). 1388. (راد، مژگانآصفی املشی، رحیم، حمزء بیگی، طیبه، هاشمی، عنایت و موالیی .3

 .در آموزش و پرورش ایران و جهان نشر آوري اطالعات و ارتباطات هاي کاربرد فن شاخص
  . وراي دانش: تهران

آوري  هاي ضمن خدمت فنمیزان اثربخش آموزش). 1386. (بختیاري، مریم و احمدي، غالمرضا .4
دانش و پژوهش در علوم تربیتی، . معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان) ICT(اطالعات و ارتباطات 

4)13( ،135-123.   
پروژه  .اي مدارس متوسطه استان مازندرانهاي رایانهوضعیت کارگاه). 1390. (جعفري، مصطفی .5

  .مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان مازندران: تحقیقاتی
 دبیرستانی شهر آموزاندانش استفاده میزان بررسی). 1388. (جوکار، عبدالرسول و یاري پور، سمیه .6

  . 177-195، )98(2، تربیت و تعلیم .اطالعاتی هايآوري فن از شیراز
اي معلمان علوم پایه و علوم انسانی هاي حرفهبررسی و مقایسه مهارت). 1390. (زاد، محمدحاجی .7

رساله دکتري،  .هاهاي ارتقاء کیفی این مهارتمنظور ارایه روشدوره راهنمائی شهرستان بهشهر به
  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

آوري اطالعات و ارتباطات نتایج کاربرد فن). 1383. (حج فروشی، احمد و اورنگی، عبدالمجید .8
  .31- 11، )9(3، هاي آموزشیفصلنامه نوآوري. هاي شهر تهراندر دبیرستان

آوري اطالعات و فراتحلیل اثر فن). 1390. (خلخالی، علی، شکیبایی، زهر و آندش، مهدي .9
، )3(1، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوريفصلنامه فن .اي معلمانارتباطات بر رشد حرفه

182- 165.  
آوري اطالعات در تدریس دروس از فن میزان استفاده ).1389. (زاده سماگوش، فرشتهذبیح اهللا .10

آزاد  ارشد، دانشگاه نامه کارشناسیپایان .ن شهرستان بابلدوره راهنمائی تحصیلی از دیدگاه معلما
 .اسالمی ساري

 . انتشارات مدرسه: تهران). چاپ دوم( یاد دادن براي یادگرفتن). 1380. (رئوف، علی .11
پدیده جهانی شدن با تبیین نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در ). 1384. (زمانی، بی بی عشرت .12

  .انتشارات وزارت امور خارجه: مجموعه مقاالت .هاي رسمی و غیررسمیآموزش
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تعیین تأثیر روش تدریس ) 1389. (کننده فالح، لیالرعایت پور، جواد، خلخالی، علی وسلیمان .13

آوري اطالعات و ارتباطات در ایجاد یادگیري پایدار در درس علوم تجربی مبتنی بر فن
  .77- 93، )2(1 ،رتباطات در علوم تربیتیآوري اطالعات و افن .آموزان پایه سوم راهنمایی دانش

آوري  گیري دبیران مقطع متوسطه شهر اصفهان از فنبررسی میزان بهره). 1385. (شهبازي، سوزان .14
ریزي آموزشی، ارشد برنامهنامه کارشناسیپایان .هاي گسترش آنراه اطالعات و ارتباطات و

  . دانشگاه اصفهان
آوري اطالعات و ارتباطات بر تأثیر فن .)1389( .اصغر آزادمهر، عباس و صالحی، محمد، قلتاش، .15

، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوريفن .هاي شهر فسااثربخشی و خالقیت دبیران دبیرستان
1)2( ،67 -42. 

فصلنامه پژوهش و  .هاي معلمان صالحیت). 1390( .اکبري، زهرا علی و ان، زهرهی عابدي گرجی .16
  .20- 23، )8(26هاي آموزشی،  نوآوري

 یدختران وپسران دانشجو از امکانات جانب برديکار یچگونگ یبررس). 1389. (یمرتض ی،منطق .17
  .128- 95، )2(1 ،یتیآوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربفن .تلفن همراه

ان اي دبیرآوري اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهنقش فن). 1389. (مهدوي جمنانی، رضوانه .18
  .ارشد تکنولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سارينامه کارشناسیپایان .هاي شهر ساريدبیرستان

بررسی آمادگی دبیران دوره متوسطه ). 1388. (زاده، حسین، اسالم پناه، مریم و سبزي، رضامهدي .19
کی مجله دانشگاهی یادگیري الکترونی. اسالم آباد غرب در بکارگیري یادگیري الکترونیکی

 .2- 12، )1(3، )مدیا(
 نیاول يهامجموعه مقاله. شدن یفرهنگ و جهان ت،یو ترب میتعل). 1384. (محمود ،يمحمدمهر .20
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