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  چكيده

و روري در آموزش تبديل شده فراگيري دانش و مهارت به عنصري ض در امراز فناوري اطالعات  امروزه، استفاده
بر اين اساس، تحقيق توصيفي . شده استروش و محتوا ، از لحاظ شكل هاي آموزشيدر نظامتغييراتي اساسي سبب ايجاد 

اي هاي فني و حرفهدر آموزش) IT(پيمايشي حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر ميزان استفاده از فناوري اطالعات  –
اي كشاورزي استان ايالم بود شامل آموزشگران مراكز آموزشي فني و حرفه آن آماري جامعه. كشاورزي انجام پذيرفت

)59N= (افزار  ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري گرديدند و توسط نرم داده. سرشماري انجام پذيرفت كهSPSS 
خصصان بررسي و كسب شد و براي روايي صوري پرسشنامه توسط پانل مت. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 19نسخه 

نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه بين متغيرهاي ). 87/0(تعيين ميزان پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد 
پژوهشي، ميزان آشنايي و مهارت كامپيوتري، ميزان آشنايي و مهارت -تعداد مقاالت مروري، تعداد مقاالت علمي

ايط محيطي، مدارك مختلف تحصيلي و ميزان استفاده از فناوري اطالعات  در سطح يك درصد اينترنتي، متغيرهاي شر
  .داري وجود داشت رابطه مثبت و معني
  .اي كشاورزي، استان ايالمهاي فني و حرفه، آموزش)IT(فناوري اطالعات : واژه هاي كليدي

  
Abstract 

Nowadays, applying information technology in learning knowledge and skills, to 
become an essential element in education and causing fundamental changes in the 
educational system in terms of form, method and content. Accordingly, the objective 
of this descriptive- survey research was to investigate factors affecting extent of 
applying information technology (IT) in technical and vocational agricultural 
education. Statistical population of the study consisted of teachers of technical and 
vocational agricultural education centers in Ilam province (N=65). The data were 
collected by a questionnaire developed for the study and analyzed by SPSS win:19 
software. Validity of the questionnaires was approved by a panel of experts. In order 
to measure reliability of the questionnaires, Cronbach Alpha coefficients was 
calculated (α= 0.87). The results showed that, there were significant and positive 
relationships between extent of applying information technology and number of 
review papers, scientific-research papers, extent of computer skills, extent of Internet 
skills, environmental conditions and different academic degrees at 0.001 level. 

Key Words: Information Technology (IT), Technical and Vocational Agricultural 
Education, Ilam Province.   
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  مقدمه
رود و مار ميترين محورهاي توسعه در جهان به ش آوري اطالعات به عنوان يكي از مهم فن

هاي ترين زير ساخت آوري اطالعات را به عنوان يكي از مهم بسياري از كشورهاي جهان، فن
آوري اطالعات درهمه ابعاد  به موازات استفاده از فن). 1381عباسي، (اند توسعه خود قرار داده

ان امروزه امك. درحال تبديل به يك جامعه اطالعاتي است   حيات بشري، جهان به شتاب
هاي بشري روندي تصاعدي  دستيابي به اينترنت و استفاده از منابع اطالعاتي درهمه جامعه

هاي پرشمار ايجاد شده از هاي مختلف هريك با توجه به زير ساخت نمايد و جامعهراطي مي
هاي ارتباطي، قانوني و تربيت ايجاد زير ساختار. نمايندآوري اطالعات استفاده مي مزاياي فن

رشد . هايي از تالش انجام شده دراين زمينه استآوري اطالعات، نمونه ي كار آشنا با فننيرو
هاي شهري و روستايي،  شكاف ديجيتالي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، جامعه

شهروندان ماهر و آموزش ديده و بدون مهارت، جاي هيچگونه رشد و ترديدي دررابطه با 
ها و رويكردي مناسب براي نسل به يك جامعه مدرن و تبعيت از سياستها  تدوين استراتژي

گذاران كشورهاي مختلف به  بسياري از كارشناسان و سياست. اطالعاتي را باقي نگذاشته است
آوري اطالعات داراي قابليت الزم براي توسعه در همه ابعاد  اند كه فناين موضوع بيان نموده

 ).  1382سخاورش، (سياسي است  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و

كه در اين ميان آموزش . در طول زندگي بشر، آموزش همواره با انسان همراه بوده است
هاي عملي به  است؛ ولي بنابراين شواهد تاريخي، توجه به آموزشعملي سهم مهمي داشته

با اي كردن آموزش در واقع بايد گفت كه حرفه. هاي نظري نبوده است اندازة آموزش
اي هاي فني و حرفه پيش از پيدايش مدارس جديد در ايران، آموزش. انقالب صنعتي آغاز شد

پس از گسترش . گرفت و داراي تشكيالت خاصي نبودبه صورت استاد و شاگردي انجام مي
هاي عمومي يك  نسبي مدارس در دوره قاجار و گشايش نهادهاي جديد ، در آموزش

. اي گسترش چنداني پيدا نكردهاي فني و حرفه ما آموزشدگرگوني نسبي پديدار گشت، ا
پيش از تأسيس مدرسة دارالفنون، در برخي از شهرهاي ايران، مدارسي به دست مسيونرهاي 

شايد بتوان گفت كه در تاريخ كنوني ايران، اين ). 1372قاسمي پويا، (غربي تأسيس شد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٤ 
 

هاي عملي را نيز ري، درسنخستين بار بود كه در يك مدرسة رسمي همراه دروس نظ
هاي فني عالي در  آموزش. ها افزوده شد هاي بعد، بر شمار استاندر دهه. دادندآموزش مي

ها و مراكز آموزش مالي كشور در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفت و شمار  دانشگاه
  ). 1382شاه ولي و همكاران، (هاي فني رو به افزايش يافت دانشكده

موضوع مورد پژوهش، تحقيقاتي در داخل و خارج از ايران صورت پذيرفته  در رابطه با
نشان داد كه بين متغير وابسته ) 1388(طور مثال، نتايج تحقيق كراني و همكاران به. است

تحقيق و متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از جستجوي اينترنتي براي امور تحصيلي، ميزان 
مهارت كاربري رايانه، در سطح پنج درصد و با متغيرهاي ميزان  استفاده از اينترنت و ميزان

هاي زبان انگليسي، ميزان مهارت كاربري اينترنت، ميزان استفاده از  تسلط به مهارت
همچنين . موتورهاي جستجوگر در سطح يك درصد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد

  . تحصيلي با متغير وابسته بودداري در سطح يك درصد بين مقطع  مشخص شد تفاوت معني
هاي موثر بر كاربرد فناوري اطالعات در  ، با عنوان بررسي عامل)1385(كرمي 

كاربردي به اين نتيجه رسيد كه بين ميزان استفاده آموزشگران از اينترنت -هاي علمي آموزش
مهارت   سي،مهارت در زبان انگلي  ،اي رايانهپژوهشي، آشنايي و مهارت -با شمار مقاالت علمي

دار در سطح يك  هاي فني رابطه معني هاي محيطي و عامل هاي بازدارنده، عامل اينترنتي، عامل
هاي آشنايي و مهارت نسبت به  همچنين اين تحقيق نشان داد كه عامل. درصد وجود دارد

اقتصادي و فني و عامل مهارت در زبان انگليسي  ، عامل نگرشي، عامل محيطي،ITتجهيزات
نتايج تحقيق عفت نژاد . هاي موثر بر استفاده آموزشگران از فناوري اطالعات مي باشد عامل

هاي اطالعاتي به ميزان بااليي در انجام  ، نشان داد كه دانشجويان از فناوري)1381(
هاي  هاي اطالعات در فعاليت اند و استفاده از فناوري هاي مربوط خود استفاده كرده فعاليت

  . باشد سمينار داخلي و خارجي و ترجمه كتاب ضعيف ميپژوهشي، شركت در 
نشان داد كه نگرش پاسخ گويان ) 1385(نتايج به دست آمده از تحقيق حسن شاهي 

هاي الزوير و ساينس دايركت مثبت است، نگرش پاسخ گويان نسبت به  نسبت به پايگاه
برده در ميان  هاي نام ميزان آشنايي با پايگاه. هاي ابسكو و پروكوئست منفي است پايگاه
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ها به  هاي مختلف آموزشي متفاوت مي باشد و همچنين رتبه اول در بين اين پايگاه گروه
در جستجو و يافتن عناوين جديد    ترين داليل استفاده شتاب پايگاه الزوير داده شده است، مهم

  . و موضوعات جديد مي باشد
و بكار بستن ابزارهاي مهم ارتباطي با  نشان داد كه شناسايي) 1383(نتايج تحقيق عظيمي 

 ICTترين راهبردها در بكارگيري مؤثر  در اين راستا از مهم. مشكالت زيادي همراه است
ضمن اينكه . در تربيت معلم، آشنايي آموزشگران با ابزارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي است

ا از تجهيزات و امكانات الزم  ه استفاده از استادان مجرب و كارآزموده و برخورداري دانشگاه
  .از اهميت زيادي برخوردار استICT كاربرد 

هاي  هاي انگيزشي و بازدارند در استفاده از رسانه به بررسي عامل) 1381(حياتي و ستوده 
هاي اطالع رساني با نيازهاي كاربران و  هر چه بيشتر نظام   الكترونيكي، به منظور سازگاري

ها نشانگر آن است كه در استفاده از اين دو رسانه،  يافته. دازدپر وري خدمات مي بهره
هايي چون جنسيت، درجه علمي و مرتبه دانشگاهي، ميزان آشنايي با رايانه و نيز  عامل

هاي موجود بر سر راه استفاده از اين منابع به دو  مانع. آموزش استفاده از منابع دخالت دارند
مشكالت فردي . شود ناشي از نظام اطالعاتي مربوط ميهاي  هاي فردي و عامل دسته عامل

شامل مسئله نبود آشنايي غيركاربران و نياز به آموزش بيشتر در بين كاربران و نيز مسئله 
نبود دسترسي : اند از مسائل مربوط به نظام عبارت. باشد كمبود وقت در هر دو گروه مي

  . هاي فني و امكاناتي آسان، هزينه و محدوديت
ت علمي احاكي از آن است كه، اعضاي هي) 2004(تنوپير و همكاران تحقيق يج نتا

هايي  كنند و بيشترين هدف بررسي ت علمي پژوهش مياپزشكي بيش از ديگر اعضاي هي
هايي اين گروه را  مقاالت جديد، بيشترين مواد بررسي. هاي علمي است ها، انجام پژوهش آن

درصد از  70دهند و  فاده از مجالت چاپي را ادامه مياين گروه همچنان است. دهد تشكيل مي
ت علمي پزشكي اعضاي هيا. دهد چاپي تشكيل مي هاي ههاي مجل ها را مقاله هاي آن خواندني

اما زمان كمتري . اند هاي چاپي را پژوهش كرده به طور متوسط بيش از ديگران اين مقاله
مي پزشكي به اطالعات روزآمد، كه ت علااعضاي هي. نمايند مي   صرف پژوهش هر نوشتار
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اين موضوع كتابدارن و . جويي كند، نياز دارند ساختار آن در وقت پژوهش آنان صرفه
اي كه  دارد، تا راهي بيابند، كه اطالعات روزآمد و جديد را به گونه ناشران را به تفكر وا مي

و سريع  تشخيص محتواي آن، آسان باشد و متخصصان قادر باشند، بدون صرف وقت
ت علمي پزشكي مجالت چاپي و شخصي خود را ااعضاي هي. پژوهش كنند، را فراهم آورند
هايي ايجاد  كتابدارن و ناشران بايد خالقيت. دهند ها، ترجيح مي به دليل استفاده راحت از آن

در . الكترونيكي نيز احساس شود هاي هنمايند كه حس راحتي استفاده از مجالت چاپي در مجل
هاي شخصي را  هاي ديگر علوم با افزايش قيمت مجالت چاپي، كه كاهش اشتراك رشته

اين حالت در دانشگاه تنسي . هاي افزوده است موجب شده است، بر اهميت اشتراك كتابخان
چاپي سير صعودي خود را ادامه دهد  هاي هاما اگر قيمت مجل. رود با آهنگ كندتري پيش مي

تري موجود باشد، اين حالت با آهنگ  هاي گسترده صورت هاي الكترونيكي به و جايگزين
  ..شديدتري در جامعه پزشكي پيش خواهد رفت

هاي  در تحقيقات جامع خود از دانشجويان مدارس عالي و دانشگاه) 2002(استيون جونز  
 آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه دانشجويان اينترنت و دروس مجازي را نه به عنوان

اين . كنندهاي سنتي، بلكه به منزله ابزاري كمك آموزشي تلقي ميجايگزيني براي كالس
درصد از دانشجويان بر اين باورند كه اينترنت به عنوان ابزاري  79دهد كه تحقيق نشان مي

بر اين ). Jones, 2002(ها داشته است  كمك آموزشي، تأثير مثبتي بر تجربيات تحصيلي آن
آوري  هاي موثر بر ميزان استفاده از فن تحقيق حاضر،  بررسي عامل اساس، هدف كلي

  .باشداي كشاورزي در استان ايالم ميهاي فني و حرفه در آموزش) IT(اطالعات 
  

  شناسي تحقيقروش
ها پيمايشي و از لحاظ  اين پژوهش از نظر هدف از نوع كاربردي، از نظر گردآوري داده

شامل  جامعه آماري آن. همبستگي بوده است -توصيفيها از نوع   شيوه تحليل داده
به   كه) =59N)اي كشاورزي استان ايالم بودآموزشگران مراكز آموزشي فني و حرفه

آوري  هاي موثر بر ميزان استفاده از فن منظور تعيين عاملبه. صورت سرشماري انجام پذيرفت
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هاي اي مشتمل بر بخششنامهاي كشاورزي، پرسهاي فني و حرفه در آموزش) IT(اطالعات 
اي، ميزان آشنائي و مهارت كامپيوتري ، ميزان آشنائي و مهارت هاي فردي و حرفه ويژگي

وسيله ، طراحي و تدوين شد كه سه بخش آخر بهاي رايانههاي  اينترنتي، ميزان استفاده از زمينه
  .طيف ليكرت مورد پژوهش قرار گرفتتد

ستفاده از چندين تن از اعضاي هيات علمي گروه ترويج و روايي محتوايي پرسشنامه با ا 
آموزش كشاورزي دانشگاه تهران و جمعي از كارشناسان آشنا به موضوع، در منطقه انجام 

آزمون و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ميزان پايايي ابزار تحقيق نيز با انجام پيش. شد
ها با استفاده از  داده. ي ابزار تحقيق بودبدست آمد كه نشان دهنده قابليت پايايي باال) 87/0(

منظور تجزيه و در ضمن به. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 19نسخه  SPSSافزار  نرم
هاي توصيفي نظير فراواني، درصد، ميانگين،  تحليل اطالعات به دست آمده از تحقيق، از آماره

همبستگي پيرسون و اسپيرمن،  هاي استنباطي مانند ضريب نما و انحراف معيار و آماره
  . كروسكال واليس و معادله رگرسيون چند گانه استفاده شد

  
  نتايج و بحث 
در اين بين كمترين . هاي تحقيق نيمي از پاسخگويان مرد و نيمي زن بودند بر اساس يافته

مدرك . سال بود 5.73سال و ميانگين پيشينه شغلي پاسخگويان  48و بيشترين سن  22سن 
پاسخگويان داراي  38.3. درصد بيشترين سهم را در بين پاسخگويان داشت 55ديپلم با  فوق

 0.5هاي مروري براي هر نفر  متوسط شمار مقاله. وضعيت استخدامي رسمي قطعي بودند
نتايج نشان داد كه . علمي پژوهشي نداشتند   درصد از پاسخگويان هيچ نوشتار 83.3و    نوشتار
يان در دوره هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطالعات شركت درصد از پاسخگو 96.3
. كنند ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي 5درصد پاسخگويان كمتر از  70. اند نكرده

هاي مرتبط با ميزان آشنايي و مهارت در  همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه از گويه
لويت باالتري نسبت به بقيه برخوردار هاي كامپيوتريي گويه آشنايي با ويندوز از او زمينه
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داراي كمترين ميزان آشنايي و مهارت  SPSSافزار  بود، همچنين مهارت و آشنايي با نرم
  .آموزشگران بوده است

هاي اطالعاتي با رشته تحصيلي مختلف  براي مقايسه ميزان استفاده آموزشگران از فناوري
داري بين  دهد كه اختالف معني ايج نشان مينت. از آزمون كروسكال واليس استفاده شده است

بعبارتي رشته تحصيلي بر . ها از لحاظ متغير وابسته در سطح يك درصد وجود دارد گروه
  .استفاده پاسخگويان از فناوري اطالعات تاثير گذاشته است

دهد كه بين مدارك مختلف تحصيلي از لحاظ ميزان استفاده از فناوري  نشان مي 2جدول 
بعبارتي نوع مدرك تحصيلي . اختالف معني داري در سطح يك درصد وجود دارد اطالعات

  .در ميزان استفاده پاسخگويان فاكتور مهمي مي باشد
هاي  شود كه  بين متغيرهاي شمار مقاله بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق مشخص مي

ميزان آشنايي   تري،ميزان آشنايي و مهارت كامپيو  پژوهشي،-هاي علمي مروري، شمار مقاله
هاي در  هاي اطالعات و ارتباط آوري و مهارت اينترنتي، شرايط محيطي و ميزان استفاده از فن

  .دار وجود داشت سطح يك درصد رابطه معني
  

مقايسه ميزان استفاده آموزشگران از فناوري اطالعات از لحاظ شركت در  -1جدول 
  هاي آموزشي دوره
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  استفاده آموزشگران از فناوري اطالعات بين مدارك مختلف تحصيليمقايسه ميزان  -2جدول

  
  

  هاي اطالعات و متغيرهاي مستقل رابطه بين ميزان استفاده از فناوري -3جدول

  
  

  رگرسيون چندگانه
در نهايت براي بررسي تاثير متغيرهاي مستقل مورد پژوهش بر متغير وابسته ميزان 

و به اين . عات از رگرسيون چندگانه استفاده شده استاستفاده آموزشگران از فناوري اطال
به گام قرار داده و مرحله به مرحله   هاي را در مدل رگرسيوني گام منظور شماري از عامل

شود كه در اولين گام  با توجه به مدل بدست آمده از تحقيق مشاهده مي. شود توضيح داده مي
ضريب . امپيوتري وارد مدل شده استمتغير ميزان آشنايي و مهارت در زمينه هاي ك
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و ضريب تعديل شده  0.699آن ) 2R(و ضريب تعيين  0.836، اين متغير )R(همبستگي 
2R 0.643 درصد تغييرات متغير وابسته را  45بعبارتي با اين متغير توانايي تبيين . بوده است

  .دارا مي باشد
اين متغير . د معادله شده استمتغير آشنايي و مهارت اينترنت وار  در گام دوم تحليل،

. افزايش داده است 0.769و ضريب تعيين را به  0.877ضريب همبستگي چندگانه را به 
. درصد از تغييرات متغير وابسته را دارا مي باشند 76بنابراين دو متغير مذكور توانايي تبين 

شنايي و مهارت شود كه متغير ميزان آ مشاهده مي βبراساس نتايج به دست آمده از ضرايب 
بيش از ساير متغيرها روي ميزان استفاده از فناوري اطالعات تاثير ) β=0.424(اينترنتي 

، )β(هاي كامپيوتري با  گذارد و پس از اين متغير، متغير ميزان آشنايي و مهارت در زمينه مي
  .بيشترين تاثير را بر استفاده از فناوري اطالعات توسط پاسخگويان دارد 0.165

  
  ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذار در استفاده آموزشگران از فناوري اطالعات - 4دول ج

  
  

 ميزان متغيرهاي تاثيرگذار در استفاده آموزشگران از فناوري اطالعات -5جدول 

 
  

  گيري و پيشنهادهانتيجه
 اطالعات مفهومي است كه امروزه مردم بيشتر با آن روبرو هستند ،همه مردم با اطالعات

ها به طور مداوم به ديگران اطالعات داده و به طور متقابل اطالعات مي  سروكار دارند آن
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ها را  هايي است كه دانش فرد را باال مي برد و آن اطالعات مجموعه مطالب و پيام.گيرند 
براي تصميم گيري براي انجام دادن كارها كمك مي كند، هرچقدرفرد اطالعات بيشتر و 

اطالعات منبع حياتي و مهمي براي . اشد در زندگي موفق تر خواهد بود جديدتري داشته ب
هاي در رسيدن به مزرهاي پيشرفت و توسعه به  ترين عامل زندگي بهتر است و يكي از مهم

شمار مي آيد ، در واقع اطالعات منبع رشد دانش ، آگاهي  و مهارت  مردم و در نتيجه رشد 
در ادوار گذشته به دليل وجود شرايط خاص . گي استو توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهن

سياسي ،اجتماعي و فرهنگي، پيچيده نبودن رويكردهاي اقتصادي ، توليد كم اطالعات ، نبود 
نياز و ضرورت و به هر دليل ديگر ، اطالعات و اطالع رساني جنبه همگاني نداشت و در 

سودمند در زندگي اجتماعي و هاي بشري نياز به اطالعات ، عاملي  سطوح مختلف جامعه
اقتصادي افراد به حساب نمي آمد، اما تا كنون نياز به اطالعات و دسترسي به آن براي رشد و 

اينك توليد اطالعات و وجود يك فرايند پوياي اطالع .توسعه اهميت بسيار زيادي دارد 
دوره حاضر  از همين رو است كه. رساني در هر جامعه ركن اساسي توسعه به حساب مي آيد
اي از اطالعات فني و تخصصي در  را دوره اطالعات نام نهاده اند، در اين دوره ، انبوه فزاينده

   رشته هاي مختلف علوم و معرفت بشري توليد مي شود و جامعه اي كه  به اين حجم گسترده
 با توجه به. اطالعات دسترسي نداشته باشد كماكان در وضعيت موجود باقي خواهد ماند

هاي موثر بر ميزان استفاده آموزشگران  مسائل مطرح شده اين تحقيق به بررسي عامل
در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده . حرفه اي از فناوري اطالعات پرداخت فني

  .شود پيشنهادهاي زير ارائه مي
  ايجاد شرايط محيطي مناسب براي كاركنان براي استفاده از فناوري ها -
  هاي آموزشي هاي كامپيوتري با استفاده از دوره رتافزايش مها -
اينترنت، نبود قطع و وصل شبكه و غيره    توجه الزم به جنبه هاي فني اعم از شتاب -

گذاري در ترميم خطوط و غيره اشكاالت فني  آوري اطالعات و با سرمايه براي استفاده از فن
  . را برطرف كرد
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ي مختلف تخصصي در زمينه رشته مورد نظر براي آشنا ساختن آموزشگران با سايت ها -
  هاي روز دنيا هاي تخصصي همگام با پيشرفت افزايش آگاهي

هاي آموزشي بيشتر در زمينه مسائل مرتبط با فناوري اطالعات  و  برگذاري كالس -
ها در  هاي نوين علمي در اين زمينه و افزايش انگيزه آن آشناساختن آموزشگران با پيشرفت

  ها آوري ري اين فنبكارگي
  آوري هاي اطالعات گسترش و نهادينه كردن فرهنگ استفاده از فن -
 وگيري از صرف هزينه هاي باال و هاي فناوري اطالعات و جل توجه به مخاطره  -
  .استفاده در اين زمينه بي
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