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  مدارس معلمان عملكرد اثربخشي ) بر ICTبررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات (

  ايمان نريمان، راحله قاضي اردكاني، 1حسام اكبرزاده

 چكيده

 شده، انجام هوشمند مدارس معلمان عملكرد براثربخشي و ارتباطات اطالعات تأثير فناوري بررسي هدف با حاضركهپژوهش در

 تعداد به تهران شهر دو منطقه هوشمند ابتدايي مدارس معلمان كليه مطالعه، مورد آماري جامعه و پيمايشي - توصيفي پژوهش روش

. شدند اتنخاب نمونه عنوان به ايخوشه تصادفي گيري نمونه روش به مورگان جدول اساس بر نفر 50 آنها بين از كه بودند نفر 75

 هاپرسشنامه روايي. است بوده اثربخشي پرسشنامه و و ارتباطات اطالعات وريفنا پرسشنامه دو ازطريق اطالعات، گردآوري روش

 پرسشنامه براي كه است شده محاسبه كرونباخ آلفاي روش با و پايايي شده تأييد صاحبنظران از نفر و چند راهنما اساتيد توسط

 حيطه بين كه، داد نشان پژوهش هاييافته. آمد بدست%76برابر اثربخشي پرسشنامه و براي% 95 برابر و ارتباطات اطالعات فناوري

 به نتايج همچنين. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه هوشمند مدارس معلمان عملكرد اثربخشي و اطالعات فناوري كاربرد هاي

 و اطالعات فناوري كاربرد اطالعات؛ فناوري كاربرد حيطه چهار ميان از كه، داد نشان گام به گام رگرسيون تحليل از آمده از دست

 .است داشته هوشمند مدارس معلمان عملكرد دراثربخشي را سهم بيشترين درسي و آموزشي هايفعاليت اجراي در ارتباطات

  هوشمند مدارس معلمان، عملكرد اطالعات وارتباطات، اثربخشي، فناوري: كليدي واژگان

                                                             

1 : Hesam.ak.ma@gmail.com  -09120897532 (نويسنده مسئول) 
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  مقدمه

 و اجتماعي فرهنگي، از اعم زندگي گوناگون هاي جنبه بر 1طاترتباا و اطالعات فناوري سريع گسترش و رشد حاضر، عصر در

 به جهان سراسر در فناوري اين كارگيري به .)2005 ، 2يوسف(است شده معاصر جهان ناپذير اجتناب و جزء گذاشته تأثير اقتصادي

 اين از يكي ،)2006 وهمكاران، وباشين(است گرفته قرار استفاده مورد مختلف هاي و درحيطه يافته گسترش اي مالحظه قابل شكل

 هاي فرصت وسيع گسترش باعث و ارتباطات، اطالعات فناوري از استفاده كه طوري به. است يادگيري - ياددهي فرايند ها، حيطه

 مقايسه قابل اصوال يادگيري سنتي و روش هاي ها ابزار با امر اين كه است شده آموزشي و تحصيلي منابع به دسترسي و يادگيري

 نظام اثربخش مديريت سطح ارتقاي و همچنين و تربيت تعليم فراوان و تسهيل تسريع موجب تنها نه فناوري اين گيري كار به. نيست

 زيادي بسيار و تحول تغيير نيز سنتي آموزش نظام در متداول و مباني مفاهيم در تا شده باعث بلكه است، گرديده آموزشي هاي

  ).1382 جارياني،(گردد حاصل

 مدارس كه شده مدارس از خاص نوعي ايجاد به منجر مدارس در و ارتباطات اطالعات فناوري از استفاده اخير هاي سال در

 يافته نظام سيستمي صورت به يادگيري فرآيند بهبود جهت در كه است آموزشي مركز هوشمند، مدرسه. شود مي ناميده هوشمند

 در كه است مكاني هوشمند مدرسه اساس اين بر). 1384 مؤيدنيا،(سازد آماده طالعاتا عصر براي را انآموز دانش تا شده بازسازي

 سالن آزمايشگاه، ها، كالس در ها كامپيوتر مدارس دراين. شود مي استفاده و تدريس آموزش براي ديجيتال هايفناوري از آن

 پايگاه به مجهز مدارس شبكه هستند؛ وصل گريكدي به شبكه صورت به مدرسه مدير واتاق معلمان اتاق كتابخانه، كنفرانس،

 ). استفاده1387 منصوري،(است پذير امكان نيز جهاني گسترده شبكه به اتصال داخلي برشبكه و عالوه بوده روز و به معتبر اطالعاتي

 كودكان، يآموزش تجربه سازي غني يادگيري، فرآيند تسهيل موجب هوشمند مدارس در و ارتباطات اطالعات فناوري از مؤثر

 به تشويق كودكان، و تمركز انگيزه به كمك آموزشي، خاص نيازهاي با رفتاري مشكالت داراي كودكان يادگيري به كمك

 شود مي كودكان مشكالت به نسبت معلمان بيشتر آگاهي العمرو مادام يادگيري و مستقل يادگيري جهت در بيشتر مشاركت

 اجتماعي، و شناختي رشد افزايش انگيزه، ايجاد يادگيري، فرايند و تدريس سنتي يهاروش بهبود باعث و) 2009 ،3ماركوونس(

 ). 2011 ،4پوداروس( شود مي يادگيري به نسبت كودكان و نگرش نفس به اعتماد افزايش

 و مندتوان معلماني پرورش، و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه هاي برنامه موفقيت اساسي و مهم عوامل از يكي

 و يابند مي دست خود نياز مورد آموزشي جديد منابع به سهولت به معلمان اطالعات، فناوري از گيري بهره با. است اثربخش

 و اطالعات فناوري). 1387 همكاران، و نوروزي( كنند مي تهيه تر سريع و تر آسان را خود كالس آموزشي مواد و اطالعات

                                                             

1 In Information & Communication Technology (ICT) 

2 yusuf 

3 Markovac 

4 pudaruth 
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 و انآموز دانش يافته، ارتقا پرورش و آمورش كيفيت طريق اين از كه آوردمي وجود به را ساختاري يا و چهارچوب ارتباطات

 هايشكل و دهند افزايش را خود يادگيري انگيزه يابند، دست وسيعي يادگيري منابع به فناوري اين از استفاده با توانندمي معلمان

 از استفاده در معلمان مهارتهاي توسعه راستا، همين در1385 همكاران، و رحماني(دهند قرار استفاده مورد را يادگيري مختلف

 ايجاد معناي به لزوماً كاربردي مهارتهاي كسب البته. گيرد مي قرار توجه مورد برنامه مهم عوامل از يكي مثابه به اطالعات فناوري

   .)1382 ديلمقاني،( .نيست يافته توسعه پرورش و آموزش در منطقي و خالق تفكر

 ،آموز دانشو معلم بين مثبت ارتباط آموزشي، اهداف به دستيابي براي معلمان توانايي ميزان مفهوم به معلم اثربخشي ،واقع در

 به توجه ريزي،برنامه همچون كارهايي دادن و انجام آموزشي هايانگيزه و هيجان موقع، به حضور ها،شايستگي و هاصالحيت

 ريكنرج،(باشدمي آموزاندر دانش انگيزه و ايجاد درس كالس در و جديد متفاوت هاي روش از استفاده آموزان،دانش نيازهاي

 يا و آن ها خود توسط اهداف اين خواه گيرند،مي نظر در را خاصي اهداف به يابيدست كه هستند اثربخش معلماني). 2010

 كرده را كسب نظر مورد اهداف به يابيدست جهت زنيا مورد هايمهارت بايد اثربخش معلمان لذا. باشد شده تدوين و تهيه ديگران

 مديران ديگر سويي از). 1384 آندرسون، دبليو(گيرند كار به انتظار مورد و مطلوب شيوه به مناسب، زمان در را آنها بتوانند و

 درس به كامل احاطه كند مي سعي اثربخش معلم يك چون است برخوردار خاصي اهميت از معلمان اثربخشي كه معتقدند مدارس

نمايد  استفاده آموزشي و تكنولوژي اطالعات فناوري جديد رويكردهاي و هاروش از عالوه به و باشد داشته آموزاندانش و

 نكنند، تجربه خود هاي كالس در را فناوري كاربرد الگوي معلمان اگر كه كنندمي تأكيد نيز يونسكو كارشناسان). 1377 نيكنامي،(

 بهره خود يادگيري در نحوكارآمدي به و ارتباطي اطالعاتي هاي فناوري جديد ابزارهاي از بتوانند كه علمانيم جديد نسل پرورش

   . ).2002 ، رستا(بود نخواهد پذير امكان بگيرند،

 به تاثير معلمان بر اثربخشي هاسايرحيطه همچون و ارتباطات اطالعات نوين هايفناوري نمود كه بايد اذعان فوق مطاب به عنايت با

 مسيري فناوري، از فراتر كه هستند مدارسي ارتباطات، و اطالعات فناوري زمينه در موفق مدارس راستا، همين در است داشته سزايي

 دانش به معلمان شود، مي ايجاد تفكرخالق يابد،مي بهبود يادگيري- ياددهي فرآيند طريق آن از كه كنندمي طراحي و تعيين را

 تكراري، و سنتي هايروش تغيير براي رو، اين از). 1382 ديلمقاني،(يابد مي ارتقاء اطالعاتي سواد يابند،يم دسترسي اثربخش

 پيگيري را آن انگيزه و عالقه با و باشند برخوردار ارتباطات و اطالعات فناوري مؤثر استفاده براي الزم هايتوانايي از بايد معلمان

 مي شكل ابتدايي دوره در در يادگيرنده ونگرش ها مهارت ها ترين بنيادي كه آنجا از ،اين بر عالوه). 1382 سيمونز،(كنند

 معلمان عملكرد بخشي اثر بر وارتباطات اطالعات تأثيرفناوري بررسي صدد در حاضر پژوهش لذا). 1389 مهرمحمدي،(گيرد

 فعاليت هاي طراحي چهار حيطه؛ در رتباطاتو ا اطالعات فناوري حاضر پژوهش در .است) ابتدايي(دوره اين در هوشمند مدارس

. است گرفته قرار بررسي مورد پژوهشي هايفعاليت و ارزشيابي فعاليت هاي ودرسي، آموزشي فعاليهاي اجراي و درسي، آموزشي
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 به ردبازخو و مناسب يادگيري در توانايي شغلي، تعهد مطلوب، تعامل بيان، قدرت تخصصي، دانش بعد؛ شش در معلمان واثربخشي

  .است گرفته قرار بررسي مورد موقع

ها و موفعيت هايي است كه امر هاي هدف دار و از پيش تعيين شده، كه هدفش فراهم ساختن فرصتهاي آموزشي: فعاليتفعاليت

اي درك هاي كنجكاوانه اي كه انسان ها را برهاي پژوهشي: كليه تالش). فعاليت1384يادگيري را تسهيل و تسريع مي كند(حجتي،

حقيقت و يافتن پاسخ سواالت نظري پيرامون خويش انجام مي دهند. دانش تخصصي: ميزان آگاهي معلمان نسبت به اهداف 

ان مشخص مي كنند. آموز دانشدرسشان وتسلطي كه آنها در ارائه تدريس خود از آن برخوردارند و هدف هاي درس را براي 

ها و همكاران خود آموزان، اولياء آنعلمان در برقراري رابطه صميمي و دوستانه با دانشقدرت بيان: عبارت است از ميزان توانايي م

ها نهاده شده و مسوليت و پذيرش انتقادها از آن ها. تعهد شغلي: عبارت است از ميزان تعهد معلمان در برابر وظايفي كه برعهده آن

ند، از جمله حضور به موقع. بازخورد به موقع: ميزان مهارت معلمان در دههاي مسئولين از خود نشان ميپذيري كه در برابر خواسته

  هاي آنان.هاي بموقع در سنجش و ارزيابي ميزان آموختهان و برگزاري آزمونآموز دانشارائه تكاليف مناسب به 

   پژوهش پيشينه

 توانايي ارتقاء هاي حوزه در را، آموزش در تو ارتباطا اطالعات فناوري از استفاده تأثير ترينعمده) 1383(مهرمحمدي اعتقاد به

 تدريس، هايشيوه بهبود و آموزش كيفيت ارتقاء تر،جامع و بيشتر يادگيري هايفرصت ايجاد آموزش، ساختار تغيير معلمان، هاي

 .نمود مشاهده مي توان

 در كامپيوتر از استفاده ، وضعيت»ايران شآموز در كامپيوتر از استفاده جايگاه بررسي«عنوان با خود تحقيق درنتايج )1379(رجبي

 مقاصد براي رسانه اين از مناسب استفاده به نسبت آموزشي مراكز و مديران معلمان و چون است ابتدايي بسيار ايران آموزش

 .شود نمي فراهم انآموز دانش استفاده براي آموزشي و محيط الزم امكانات لذا اند، بيگانه آموزشي

 نظر از ابتدايي دوره درسي برنامه در و ارتباطات اطالعات فناوري وكاربرد جايگاه بررسي«با عنوان قيتحقي)1386(گرمايي

و  اطالعات فناوري كه رسيد نتيجه اين به »تهران شهر ابتدايي مقطع و معلمان آموزشي وتكنولوژي درسي برنامه صاحبنظران

 انواع تدريس، فعال از استفاده انفرادي، يادگيري موجب و. دارد زيادي وكاربرد جايگاه ابتدايي دوره درسي برنامه در ارتباطات

 نحقيق نتايج ..شودمي مختلف مدارس انآموز دانش تحصيلي پيشرفت و مقايسه ارزشيابي و نتايج سواالت و تحليل تجزيه ارزشيابي،

 فرايند كيفيت بهبود در معلمان طتوس آموزشي هايفناوري وكاربست شناخت ميزان تاثير عنوان تحت) 1388(و آتشك ثمري

 متوسط و كم حد در آموزشي فناوري از معلمان استفاده و شناخت ميزان كه است آن از حاكي انآموز دانش و تدريس يادگيري

 معلمان سوي از آنها از استفاده با آموزشي وسايل و مواد وجود چنين هم و معلمان سوي از فناوري كاربست و شناخت بين و بوده

 ارزشيابي و آموزشي منظم طراحي از استفاده آموزشي، هاي رسانه و مواد كارگيري به همچنين. است داشته وجود داري معني ابطهر

 .شود مي انآموز دانش يادگيري افزايش موجب تدريس، فرايند در معلمان سوي از اصولي و صحيح
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 دوره انآموز دانش برعملكرد آن اثربخشي بررسي و فاوا رسيد برنامه طراحي: عنوان با تحقيقي در) 1389(و ديگران پور كاظم

 در شده طراحي درسي برنامه آموزش اثربخشي بيانگر و بوده بهينه فاوا درسي برنامه شده طراحي الگوي كه گيردمي نتيجه متوسطه،

 و توانش دانش، اصطالحات، و ممفاهي آموزش توانمي گونهاين و است فاوا حوزه در انآموز دانش نگرش و توانش دانش، افزايش

 بر ICTهايدوره تأثير بررسي: خود پژوهش در) 1389(وهمكاران محرابي .داد  انجام مؤثري ه شيو به را فاوا اساسي هاي نگرش

 هاي دوره: داد نشان آباد خرم شهرستان يك ناحيه وپرورش آموزش متوسطه مقطع) دبيران(آموزشي و اداري كاركنان كارايي

 خالقيت بروز در ، تدريس امر در آموزشي كمك افزارهاي و نرم فناورانه ابزارهاي از معلمان گيري بهره بر اطالعات فناوري

 انآموز دانش اولياء با ارتباط براي الكترونيك پست از استفاده در ، معلمان توسط برانگيزننده و درسي تكاليف تعيين در ، ونوآوري

 تحليل و معلمان توسط امتحاني هاي ل سوا طراحي در ، معلمان توسط انآموز دانش عملكردي بقسوا بايگاني بر ، خود همكاران و

 معرفي و اينترنت جهاني شبكه در درسي كمك اطالعاتي منابع به معلمان دستيابي در فقط و باشد مي كم خيلي حد در نتايج آماري

 بر اطالعات فناوري كاربرد كه داد نشان) 1389(ديگران و خلعتبري پژوهش .است بوده متوسط حد در انآموز دانش به آنها

) 1390(و همكاران عشري است. اثنا تأثيرگذار ايحرفه و فني آموزش سازمان كاركنان گروهي گيريتصميم و اثربخشي كارآيي،

 عملكرد با اطاتيو ارتب اطالعاتي هايفناوري از عملي هيأت اعضاي استفاده ميزان رابطه بررسي عنوان تحت خود پژوهش در

 فناوري از علمي هيأت اعضاي استفاده ميزان بين كه رسيد نتيجه اين به تهران معلم تربيت دانشگاه در آنان و پژوهشي آموزشي

 دانشگاه اساتيد كه ميزاني به اينكه يعني دارد و جود و مثبت مستقيم رابطه آنان و پژوهشي آموزشي عملكرد با و ارتباطات اطالعات

 در ،)1390(يزداني .يابد مي افزايش آنها وپژوهشي آموزشي كنند، عملكرد استفاده بيشتر و ارتباطي اطالعاتي هايوريفنا از

 معلمان توسط يادگيري هاي فرصت ايجاد منظور به هوشمند مدارس در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد عنوان تحت پژوهشي

 در معلمان توسط يادگيري هايفرصت ايجاد منظور به هوشمند مدارس در فاوا يريگ كار به رسيدكه نتيجه اين به مدارس؛ اين

 است ضعيف اطالعات فناوري كاربرد متوسط، و ضعيت سطح در اطالعات فناوري از معلمان آگاهي وضعيت. است متوسط سطح

 تطبيقي مطالعه عنوان تحت ژوهشيپ در) 1390(ابراهيمي فاطمه سيده .است خوب يادگيري هايفرصت ايجاد در معلمان وضعيت و

 نتيجه اين به و ايران استراليا، هند آمريكا، كشورهاي ابتدايي و پرورش آموزش در و ارتباطات اطالعات فناوري توسعه راهبردهاي

 را درش آموزشي اينترنتي، شبكه اتوبوس هوشمند، مدارس طرحو ICT بر مبتني يادگيري محيط آوردن فراهم با ايران در كه رسيد

 محتواي توليد طرح و براي ديده تدارك آن ها براي را ICDL گانه هفت هاي دوره معلمان اي حرفه توسعه جهت. ساخت مطرح

 .است نموده اقدام درسي برنامه در ICT تلفيق جهت در... و الكترونيكي كتب الكترونيكي،

 خود تخصصي هاي شايستگي باشند داشته قصد معلمان گرا كه دريافت معلمان عملكرد در ا فاو نقش مطالعه در )2000( كوتريك

 تحت پژوهشي) 2001( وهمكاران 1آيونديز. يابند تسلط كامپيوتر به مربوط هايفناوري در بايستي دهند، نشان احسن نحو به را

                                                             

1 Ioannidis 
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 كه است داشته امر اين هب اشاره پژوهش نتيجه در دادند، انجام فاوا از استفاده در هوشمند مدارس بهبود از موردي مطالعه عنوان

 ويان 1ريچاردسون .دارد يادگيري- دهي ياد فرايند در را فاوا ادغام در معلمان مهارت ميزان به وابسته شديدا فاوا موفق بكارگيري

 اب بشتري كاري تجربه كه معلماني داد نشان پژوهش داد؛ نتايج قرار ارزيابي مورد شهري دبيرستان يازده در را معلم428 )2003(

. آوردند دست به بسياري هاي موفقيت نيز آموزش امر و در بودند برخوردار باالتري و اثربخشي كارآمدي خود از داشتند اينترنت

 تاثير تحت بيشتر مقياس در اي حرفه رشد به نسبت شانفناوري كاربرد در معلمان كه دهند مي نشان )2003( 2وفرانك ژاو

 تحقيق در .شود ارائه رسمي غير رساننده كمك يك عنوان به همساالن فشار چالش كنار در دتوان مي اين كه هستند همكارانشان

 فناوري از استفاده كه داد نشان دانشجويان عملكرد بر ارتباطات و اطالعات فناوري اثر گيري اندازه براي) 2006(رامچاران

 «عنوان با) 2008(و ديگران 3هرمنس تحقيق نتايج .است شده دانشجويان عملكرد بهبود باعث و بوده مفيد ارتباطات و اطالعات

 سنتي ديدگاه از: كه داد نشان »درس كالس در كامپيوتر از استفاده تاثير با رابطه در ابتدايي و پرورش آموزش معلمان ديدگاه

 در كامپيوتر از استفاده ند،معتقد معلمان كلي طور به اما. دارد منفي تاثير درس كالس در كامپيوتر از استفاده معتقدند، معلمان

 مدارس در يادگيري فرآيند بهبود در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش« عنوان با كه پژوهشي در .دارد مثبت تاثير درس كالس

 مدارس در و يادگيري تدريس فرآيند نفع به آموزش در اطالعات فناوري گسترش كه داد نشان نتايج شد، انجام »و متوسطه ابتدايي

 به تنها نه مدرسه يك اطالعات فناوري سطح باالترين به رسيدن و براي شود مي محسوب نوآوري عامل عنوان به و فناوري تاس

 ). 2010 ، 4سنگرا(دارد نياز معلم نقش و همچنين تدريس هايمدل در تغيير ايجاد به بلكه تكنولوژي، ابزار نوسازي

 كه، گرفت نتيجه ابتدايي پرورش و آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات در از ادهاستف تأثير عنوان با تحقيقي در )2010 ، (دنس

 عامل يك عنوان و به داده توسعه را، آموزاندانش ارتباطي و اطالعاتي هاي توانايي و ارتباطات، اطالعات فناوري از استفاده

فناوري اطالعات و  بكارگيري تأثير عنوان با تحقيقي در) 2012(و همكاران ملكي كند. مي عمل يادگيري در كننده حمايت

 در مهمي فناوري اطالعات و ارتباطات تأثير: كه رسيدند نتيجه اين به انآموز دانش اطالعاتي و سواد يادگيري سطح ارتباطات بر

 آن هاي ويژگي و ياطالعات سواد با در رابطه آزمايش وگروه كنترل گروه بين معناداري و ارتباط دارد انآموز دانش يادگيري ميزان

 يادگيري پيشرفت جهت فناوري اطالعات و ارتباطات در از كه است شده پيشنهاد و پرورش آموزش اندركارندست و به بود؛

 .شود استفاده آموزش وكيفيت انآموز دانش

                                                             

1 richardson 

2 Zhoo, & frank 
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 پژوهش اين در ديگر، سوي از حاضر پژوهش موضوع ماهيت و سويي از شده انجام هايپژوهش پيشينه و نظري مباني به توجه با لذا

 و به شود بررسي تهران شهر هوشمند ابتدايي معلمان عملكرد بخشي اثر فناوري اطالعات و ارتباطات در نقش كه است شده سعي

 .شود داده پاسخ زير سواالت

 ؟كنند مي استفاده آموزشي فعاليت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در از هوشمند، مدارس معلمان حدي چه تا -1

 برخوردارند؟ الزم اثربخشي از خود عملكرد در هوشمند، مدارس معلمان حدي چه تا -2

 دارد؟ وجود رابطه هوشمند مدارس معلمان عملكرد اثربخشي و ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده هاي حيطه بين آيا -3

 بينيپيش بهتر را هوشمند مدارس معلمان عملكرد بخشياثر وارتباطات، اطالعات فناوري استفاده مورد هايحيطه از يك كدام -4

 كند؟مي

 تحقيق روش

. است پيمايشي - توصيفي صورت به دادها، گردآوري نحوه حسب بر و كاربردي نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش روش

 آن حجم كه است 92- 93 تحصيلي سال در شهرستان قدس (تهران) هوشمند ابتدايي مدارس معلمان كليه پژوهش اين آماري جامعه

 25 بين از كه صورت بدين است، بوده اي خوشه گيري نمونه صورت به پژوهش اين در گيرينمونه روش. باشدمي نفر 75 بالغ

 :شدند انتخاب زير صورت به نفر 50 سپس و انتخاب مدرسه 15 پرورش، آموزش يك منطقه در موجود مدرسه

معلم در آنها 241 هوشمند در اين منطقه وجود داردكه تعداد ابتدايي مدرسه15ن تعداد منطقه دو تهرا وپروش گزارش آموزش طبق

مدرسه بصورت تصادفي جهت گردآوري داده ها انتخاب  10مشغول به خدمت هستند، براساس شيوه نمونه گيري خوشه اي تعداد 

و امكانات الزم جهت نامگداري آنها به عنوان  مدرسه شاخصها 6گرديد اما از آنجائيكه از تعداد كل مدارس انتخاب شده تعداد 

مدارس هوشمند را نداشتند محقق برآن شد تا پرسشنامه ها را در مدارس باقيمانده كه تا حدودي از امكانات الزم برخوردار بودند، 

 داده شد. نفر بود كه پرسشنامه در اختيار آنها قرار  50اجرا نمايد. نمونه آماري در دسترس در مدارس باقيمانده 

) 1387 ستا، يزدان(اثربخشي  پرسشنامه و) 1386 جليلي،(ارتباطات و اطالعات فناوري پرسشنامه اطالعات، ازمنظورگردآوريبه

 :باشد مي به شرح زير تفكيك به كه است شده استفاده

 ارائه آموزشي، طراحي زانمي كه باشد مي ليكرت اي گزينه پنج طيف در وارتباطات، اطالعات فناوري پرسشنامه محقق ساخته

روايي صوري پرسشنامه مورد تأييد صاحبنطران و متخصصان . سنجد مي را پژوهشي وفعاليت هاي ارزشيابي فعاليت هاي تدريس،

  به دست آمد). 95/0امر قرار گرفت و پايايي پرسشنامه براساس روش آلفاي كرانباخ تأييد گرديد( الزم به ذكر است آلفاي كرانباخ 

 از آمده بدست پايايي. بود) 1387(ستا يزدان نامه پايان از كه برگرفته پاسخ، بسته سوال24 شامل معلمان، اثربخشي نامهپرسش 

 نظر از واصالح، ترجمه از پس پرسشنامه صوري روايي و )1382 كارمحمودي،(باشد مي% 76 معلمان اثربخشي پرسشنامه

 مورد تأييد واقع شد. و متخصصان صاحبنظران
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تجزيه و تحليل اطالعات پس از ورود داده ها با توجه به وضعيت نرمال بودن يا نبودن و سطح سنجش هر متغير از آماره هاي جهت 

تك نمونه اي، ضريب  tدرصد) يا استنباطي (آزمون  معيار، انحراف مناسب آن متغيرها يعني آزمون هاي توصيفي (ميانگين،

 استفاده شده است. ) )rهمبستگي پيرسون(

  پژوهش:  هاي يافتهتحليل 

 مـي  اسـتفاده  آموزشـي  فعاليت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در از هوشمند، مدارس معلمان حدي چه تا

 كنند؟

  تك نمونه اي مربوط به هريك از مؤلفه هاي سؤال tيج حاصل از اجراي آزمون . نتا1جدول شماره 

 آموزشي فعاليت هاي در ارتباطات و اطالعات فناوري از هوشمند مدارس معلمان استفاده ميزان كه دهدمي نشان آزمون اين نتايج

- مي متوسط حد از باالتر معناداري طور به نظري نميانگي با مقايسه در كل نمره همچنين و) ارزشيابي فعاليت هاي حيطه در جز به(

 ارزشيابي فعاليت هاي حيطه در ارتباطات و اطالعات فناوري از هوشمند مدارس معلمان استفاده ميزان كه است حالي در اين. باشد

  نيست. معنادار نظري ميانگين با مقايسه در

 برخوردارند؟ الزم اثربخشي از خود عملكرد در هوشمند، مدارس معلمان حدي چه تا

  

  

  

  

 ميانگين تعداد متغير

انحراف 

استاندار

 د

3ميانگين نظري =  

T 

درجه 

آزاد

 ي

سطح 

 معناداري

35/3 50  طراحي فعاليت هاي آموزشي و درسي  741./  36/3  49 001./  

32/3 50  اجراي فعاليت هاي آموزشي و درسي  648./  49/3  49 001./  

06/3 50  فعاليت هاي ارزشيابي  08/1  430./  49 669./  

48/3 50  فعاليت هاي پژوهشي  788./  31/4  49 000./  

كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات (نمره 

  كل)
50 30/3  656./  28/3  49 002./  
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  تك نمونه اي مربوط به هريك از مؤلفه هاي سؤال tنتايج حاصل از اجراي آزمون 

و همچنـين نمـره    ابعاد(به جز بعد قدرت بيان) همه در هوشمند مدارس لمانمع عملكرد اثربخشي ميزان كه دهدمي نشان آزمون نتايج

 عملكـرد  اثربخشـي  لـيكن، ميـزان   .گـردد مي ارزيابي متوسط حد از بيشتر لذا و بوده نظري ميانگين از باالتر معناداري طور كل آن به

  اشد.نمي ب معنادار نظري ميانگين با مقايسه در قدرت بيان هوشمند در مدارس معلمان

 رابطه هوشمند مدارس معلمان عملكرد اثربخشي و ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده هاي حيطه بين آيا

  دارد؟ وجود

  )rنتايج حاصل از اجراي ضريب همبستگي پيرسون ( - 3- جدول

  ميانگين تعداد متغير
انحراف 

  استاندارد

  3ميانگين نظري = 

T  

درجه 

آزاد

  ي

سطح 

  معناداري

  /.000 49  1/18  /.721  85/4 50  دانش تخصصي

  /.893 49  /.135  /.729  01/3 50  قدرت بيان

  /.000 49  2/23  /.513  69/4 50  تعامل مطلوب

  /.000 49  3/31  /.409  81/4 50  تعهد شغلي

  50 71/4  487./  8/24  49   

  /.000 49  3/26  /.453  69/4 50  بازخود به موقع

  /.000 49  6/27  /.353  38/4 50  اثربخشي عملكرد(نمره كل)

 اثربخشي عملكرد معلمان  رابطه بين دو متغير

طراحي فعاليت هاي آموزشي و 

  درسي

/.531** ضريب همبستگي  

/.000 سطح معناداري  

 تأييد نتيجه

اجراي فعاليت هاي آموزشي و 

  درسي

/.537** ضريب همبستگي  

/.000 سطح معناداري  

 رد نتيجه
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 رابطـه  هوشـمند  مـدارس  معلمـان  عملكـرد  اثربخشـي  و ارتباطات و اطالعات فناوري از هاي استفادهحيطه بين كه دهدمي نشان نتايج

معلمـان، و   عملكـرد  درسـي و اثربخشـي   و آموزشـي  هـاي فعاليت ترين رابطه همبستگي بين اجرايبيش .دارد وجود مثبت و معناداري

  باشد.هوشمند مي معلمان مدارس عملكرد ارزشيابي و اثربخشي هايكمترين رابطه همبستگي بين فعاليت

 هوشمند رسمدا معلمان عملكرد اثربخشي وارتباطات، اطالعات فناوري استفاده مورد هايحيطه از يك كدام

 كند؟مي بينيپيش بهتر را

هاي كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، اثربخشي عملكرد معلمان مدارس هوشمند را بيشتر براي تعيين اينكه كدام يك از حيطه

 6و  5، 4هاي ل در جدولكند، از روش رگرسيون چند متغيري گام به گام استفاده شد. نتايج تحليل آماري اين سؤابيني ميپيش

  .آمده است

  ضرايب رگرسيون متغيرهاي وارد شده -6-جدول 

  فعاليت هاي ارزشيابي

/.342* ضريب همبستگي  

/.000 سطح معناداري  

 رد نتيجه

  

  فعاليت هاي پژوهشي

/.349* ضريب همبستگي  

/.013 سطح معناداري  

 رد نتيجه

كاربرد فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

/.528** ضريب همبستگي  

/.000 سطح معناداري  

 رد نتيجه

مد

  ل

مجموع   منبع تغيير

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

-سطح معني  Fمقدار 

  داري

1  

 

  

.000 470/19 767/1 1 767/1  رگرسيون a 

   /.091 48 357/4  باقيمانده

    49 124/6  كل

a اجـراي فعاليـت هـاي     برد فناوري اطالعـات و ارتباطـات در حيطـه   كار ها: (ثابت)،كنندهبينيپيش

  آموزشي و درسي
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اجـراي فعاليـت هـاي     در مجموع، فقـط متغيـر كـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در حيطـه       دهد نشان مي 4نتايج جدول شماره 

بـه دليـل نـاچيز بـودن قـدرت      ا كسب كرده و سه حيطه ديگر كاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    معيار ورود ر آموزشي و درسي

اجـراي   توان گفت كه متغير كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حيطهاز معادله رگرسيون خارج شدند. بنابراين مي بيني آنپيش

رد معلمان مدارس هوشمند داشته است كه مطابق با جدول شماره بيشترين نقش را در اثربخشي عملك فعاليت هاي آموزشي و درسي

R، ضـــــــريب تعيـــــــين(4
 دهـــــــد، نشـــــــان مـــــــي 5نتـــــــايج جـــــــدول شـــــــماره /. اســـــــت. 289) ايـــــــن متغيـــــــر 2

باشد. بنابراين، معادله رگرسـيون انجـام شـده از لحـاظ     ) ميp>/.05محاسبه شده براي مدل تحليل رگرسيون معنادار هستند ( Fمقدار 

) متغير وارد شده(كاربرد فناوري اطالعـات و ارتباطـات در   B، ضريب رگرسيون(6هاي جدول شماره طبق دادهار است. آماري معناد

و سـطح   t) مقـادير 6در جـدول شـماره (   اسـت.  41/3رگرسـيون نيـز   » ثابـت «/. و 293) اجراي فعاليت هاي آموزشـي و درسـي   حيطه

  ايب از لحاظ آماري معنادار هستند.دهند كه همه ضرنشان مي/. هستند، 05كه همگي كمتر ار  )sig(آنها  معناداري

  گيري نتيجه

 هاييافته .پرداخته شد مدارس معلمان عملكرد بر اثربخشي ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد نقش بررسي حاضر به پژوهش در

 در جز به( آموزشي هايفعاليت در اطاتارتب و اطالعات فناوري از هوشمند مدارس معلمان استفاده ميزان داد كه نشان پژوهش

 نتايج. باشدمي متوسط حد از معناداري باالتر طور به نظري ميانگين با مقايسه در كل نمره همچنين و) ارزشيابي هايفعاليت حيطه

 بعد جز هب(ابعاد همه در هوشمند مدارس معلمان عملكرد اثربخشي ميزان داد كه نشان پژوهش دوم سؤال بررسي از آمده بدست

 ؛)1389(پور كاظم پژوهش هاييافته با پژوهش، از بخش اين يافته .باشدمي ارزيابي متوسط حد از بيشتر) بيان قدرت

 اثربخشي و ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده كه بين داد نشان پژوهش سوم سؤال همخواني دارد و بررسي ؛)1389(خلعتبري

  دارد وجود ابطه مثبت و معنادارير هوشمند مدارس معلمان عملكرد

 اثربخشي و ارتباطات و اطالعات فناوري بين و دارد، وجود امري چنين چرا كه شودمي مطرح سؤال اين ها،يافته اين به توجه با

 است؛ مطرح معلمان خود تخصص و تسلط اول است؛ بررسي قابل جهت چند از مسئله اين. ندارد وجود ارتباطي معلمان عملكرد

 درك كامال معلمان اگر اما دارند، دست در را يادگيري بهبود جهت در فناوري اثربخش كاربرد كليد كه هستند معلمان اين سلماًم

 گذاري سرمايه كاربرند، به انآموز دانش يادگيري پيشبرد براي را ارتباطات و اطالعات فناوري موثري طور به چگونه كه نكنند

 اطالعات فناوري كاربرد. رفت خواهد در و آساني به گرفته صورت ارتباطات و اطالعات فناوري هاي نوآوري در كه كالني هاي

 مي محتوا آن وسيله به كه هايي طريقه و كنند مي تدريس كه هايي موضوع محتواي در حتي معلمان كه طلبد مي را اين ارتباطات و

 و اطالعات فناوري كاربرد در ترس هيچگونه بدون نگرشي به يازن معلمان. شوند آماده بهتر شود، گرفته ياد و داده ياد تواند

 قضيه دوم.باشند العمر مادام يادگيرندگاني كه وادارد را آنها و بپذيرند را خطرات خودشان كه كند تشويق را آنها تا دارند ارتباطات

 متغير وابسته: اثربخشي عملكرد معلمان مدارس هوشمند
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 ميانجي و گرمداخله متغيرهاي اما باشند، هداشت معنادراي همبستگي يكديگر با متغير دو اين واقع طور به است ممكن كه است اين

 دهند. سوق ديگري سوي و سمت به و نموده منحرف را هايافته

  :گرددمي ارائه پيشنهاداتي روافزون بالندگي و رشد مسير در حركتجهت  پژوهش، هاييافته اساس بر اينجا در

 اطالعات فناوري مختلف نرم افزارهاي كارگيري به و هاي پشتيبان فناوري اطالعاتتجهيز مدارس به سيستم 

 اطالعاتي وارتباطي فناوريهاي از استفاده مؤثرتر جهت آموزشي كارگاههاي مداوم برگزاري

 تا معلمان عملكرد تقويت جهت در آموزشي، كاركنان كارايي براي ارتباطات و اطالعات فناوري آموزشي هايدوره برگزاري

 بر تري متناسب كارايي واز شده توانمند پيش از بيش خود آموزشي سهاي كال در فناوري از گيري بهره و چگونگي نحوه با بيشتر

 .شوند خوردار

 نگاه روز به و شده خريداري افزارهاي و سخت افزارها نرم از صحيح استفاده براي كاركنان براي آموزشي سيستم يك تدوين

 طراحي وب سايت هاي مخصوص براي هريك از مدارساطالعات.  مورد فناوري در آنان هاي مهارت و دانش داشتن

 مشاهده معلمان اثربخشي عملكرد و ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد بين معناداري رابطه حاضر، پژوهش در اينكه به توجه با

مدارس  انواع ايرس ي مشابه ودر موقعيت ها پژوهش اين شودمي پيشنهاد داد، تعميم را نتيجه اين تواننمي قاطعيت با و نشد

 تحقيق هايروش ساير با حاضر پژوهش گرددمي پيشنهاد همچنين. گيرد انجام نيز هاشهرستان ساير مدارس و) راهنمايي، متوسطه(

 شوند. تكرار) تجربي(آزمايشي  هايروش جمله از

  فهرست منابع

عات و ارتباطات در آموزش وپرورش ابتدايي كشور هاي آمريكا ،.. پايان نامه ) مطالعه تطبيقي راهبرد هاي توسعه فناوري اطال1390ابراهيمي، سيده فاطمه(

  كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي.

كرد آموزشي و پژوهشي ) بررسي رابطه بين ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي از فناوري هاي اطالعاتي وارتباطي با عمل1390اثني عشري، جليل و همكاران(

 236-217آنان در دانشگاه تربيت معلم تهران، مجله مطالعات كتابداري و علم اطالعات دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره سوم، سال شانزدهم، ص

 يتهران، انتشارات نشر ن ،يعموم تيري) مد1388(يمهد ،يلوانا

 نشريه آموزان،دانش يادگيري فرايند كيفيت در بهبود معلمان توسط آموزشي فناوري ستكارب و شناخت ميزان ) تأثير1388ثمري،عيسي و محمد آتشك(

 2شماره ،4 جلد ، چهارم سال آموزش، فناوري پژوهشي علمي

،ص 3): فناوري اطالعات وارتباطات، رويكرد جديدي در آموزش وپرورش، مجله رشد تكنولوژي آموزشي دوره هيجدهم، شماره 1381جارياني، ابوالقاسم(

2  

 ) نقش معلمين در بكارگيري فناوري اطالعات وارتباطات، تهران، دفتر برنامه ريزي وتأليف آموزش هاي فني وحرفه اي1382جارياني، ابولقاسم(

ري پژوهشي معلمان آموزش ديده با معلمان آموزش نديده در دوره هاي آموزش ضمن خدمت فناو-)، مقايسه فعاليت هاي آموزشي1386جليلي، راضيه(

 يياطالعات و ارتباطات در مقطع متوسطه شهرستان اراك، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبا

  ). 1386حسيني شاوون، امين.(

  ومديريت آموزشي دانشگاه آزاد)بررسي رابطه سرمايه اجتماعي واثربخشي معلمان،فصلنامه رهبري 1390) گيوريان،حسن وديگران(1386حيدري،رضا(
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ان سال اول ابتدايي آموز دانش) آشنايي و كاربرد رايانه هاي شخصي در دوره پيش از دبستاني ونقش آن در پيشرفت تحصيلي 1386خسرواني، مهوش(

 مه طباطبايي. آموزش وپرورش منطقه يك شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه عال

 و فني سازمان كاركنان اثربخشي و كارآيي بر اطالعات فناوري كارگيري به تأثير"،)1389.(عباس زماني، و ليلي سيده طبقدهي، حسني. جواد خلعتبري،

  اول شماره تربيتي، درعلوم ارتباطات و اطالعات فناوري فصلنامه ،"مازنداران استان ايحرفه

 وارتباطات اطالعات فناوري نقش ررسي14 (ICT) بهاري ،دكترمنوچهرانصاري نادرفرهنگي(  دربهبود مديريت

  )تئوري وطراحي سازمان(ترجمه علي پارساييان وسيد محمداعرابي)، تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي1377دفت،ريچارد،ال(

  ني، چاپ اول، تهران؛ انتشارات مدرسه. ) افزايش اثربخشي معلمان در فرآيند تدريس، ترجمه محمد امي1377ديليو آندرسون، لورين(

  67- 54. ص ،5 آموزشي،شماره تكنولوژي رشد ماهنامه.  كشورها آموزشي هاي برنامه در اطالعات فناوري).  1382.( ا ميتر ديلمقاني،

  .پرورش و آموزش وزارت: تهران.  145 شماره مسلسل ي ، آموزش تكنولوژي رشد ماهنامه. اطالعات فناوري آموزش).  1381. ( ف دانا، رييس

  .پرورش و آموزش وزارت: تهران ،2 ي ، تكنولوژي آموزش رشد ماهنامه. اطالعات فناوري هاي سودمندي و كاربردها).  1381. ( ف دانا، رييس

  ، بهار9ش آموزش، شماره كاربرد ارتباط شبكه اي در آموزش عالي، پژوهش وارزشيابي آموزشي، انتشارات سازمان سنج )1383زارعي زواركي، اسمائيل(

  56-41 ،ص4 ،شماره پژوهش ماهنامه خراساني ابلحت ترجمه پرورش، و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد).  1382.(  زيلن سيمونز،

 و اطالعات ، فصلنامه فناوريخالقيت معلمان دبيرستان هاي شهر فسا و اثربخشي بر ارتباطات و اطالعات فناوري تأثير ).1389صالحي، مسلم و ديگران(

   زمستان-دوم شماره-اول تربيتي، سال علوم در ارتباطات

  ) فناوري اطالعات در سازمان، مفاهيم وكاربردها، چاپ دوم، تهران انتشارات مير1386صرافي زاده، اصغر(

 بر عملكرد آن اثربخشي بررسي و وافا درسي برنامه طراحيهدايتي،  فرشته غفاري ، ، خليل )1390(پور، اسماعيل و همكاران كاظم

  1390بهار سوم شماره اول تربيتي، سال علوم در ارتباطات و اطالعات فصل نامه فناوري ،متوسطه دوره انآموز دانش

، پايان نامه ) بررسي وجايگاه وكاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسي وتكنولوژي آموزشي، مقطع ابتدايي شهر تهران1386گرمايي، حسن(

 كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي.

بر كارايي كاركنان اداري وآموزشي(دبيران) مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحيه يك  ICT) بررسي تاثير دوره هاي 1389محرابي، جواد و همكاران(

  بهار يژه نامه،و هشتم، سال مديريت، شهرستان خرم آباد، فصلنامه

  ) مديريت مراكز پيش دبستاني، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي1383مفيدي، فرخنده(

  314) مدارس هوشمند رويكردي نوين در آموزش وپرورش كشور، مجله پيوند شماره 1384مؤيدنيا، فريبا(

 و تعليم پژوهشكه: پرورش. تهران و دراموزش اطالعات فناوري راهبردهاي لي،ك هاي هدف ها، ماموريت آرماني، ديدگاه).  1384.(  عبدالحسين نفيسي،

  تربيت،

 )، نظارت وراهنمايي آموزشي، تهران؛ چاپ ششم، سازمان مطالعه وتدوين كتاب علوم انساني دانشگاه ها، سمت.1377نيكنامي، مصطفي(

لمان شهرستان سقز، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي )، بررسي رابطه فرهنگ سازماني با اثربخشي مع1387يزدان ستا، فاروق(

  دانشگاه عالمه طباطبايي ،

Cupta, m. p, kanungo, sh.& sahu, g,(2007). A study of information technology effectiveness in select Government 

organizations in India, VIKALPA. 32(2). April-june 2007, pages 7-21.  

Dance, Sivakova, The influence of using the information and communications technology in primary education, 

Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 4270–4273 
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