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هاي  دبيران دبيرستانيبه وسيله استفاده از اينترنت چگونگي
 شهرستان نوشهر
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  چكيده

 ي دبيران شهرستان نوشهر از شبكهي استفادهچگونگيپژوهش شناسايي اين هدف از انجام     
 195 شامل پژوهش آماري يجامعه.  از نوع زمينه يابي بود و توصيفيپژوهش. جهاني اينترنت بود

 بود كه از ميان آنان 1388- 89در سال تحصيلي هاي شهرستان نوشهر دبير شاغل در دبيرستان
 مورد بررسي قرار پژوهش يبه عنوان نمونه) بر حسب جنسيت( نفر به روش تصادفي طبقه اي 133

   در طيف پنج پرسشي 24 ي محقق ساختهيها از پرسشنامهبمنظور گردآوري داده. گرفتند
از .  بدست آمد92/0 از آلفاي كرونباخ محاسبه و پايايي ابزار با استفاده. اي ليكرت استفاده شدگزينه

اي ه دبيران از اينترنت و از آزمون تي گروهيي استفادهآزمون تحليل عاملي بمنظور شناسايي نحوه
مستقل، تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه بمنظور بررسي تفاوت بين گروهها بر حسب جنسيت 

 كه استفاده از ند نشان دادپژوهشهاي يافته. گرفته شد آشنايي دبيران با اينترنت بهره مقدارو 
ها، علمي و درسي، سرگرمي، خريد، وقت  دبيران در شش عامل اصلي نيازمندييبه وسيلهاينترنت 

 آشنايي دبيران با مقدار استفاده از اينترنت تحت تأثير چگونگي ،چنينهم. گذراني و مالي قرار دارد
  .پذيردسيت تأثير نمي ولي از جن،باشداينترنت مي

  
   . استفاده از اينترنت، دبيران، جنسيت، آشنايي با اينترنت، تحليل عاملي:يكليدي هاواژه
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 مقدمه
 بي سواد است؛ امروز بايد ، كار كندرايانهشد كسي كه نتواند با  گفته مي2000 اگر در سال    

آن بي فايده است زيرا كاربران آن از گفت هر كامپيوتري كه به اينترنت متصل نباشد، استفاده از 
ها  انسانياينترنت در زندگي روزمره. (Hook, 2002)دنياي اطالعات بي بهره خواهند ماند 
خارج شدن . هاي آموزشي نيز بررسي كردتوان در نظامنقش دارد و توسعه و كاربرد آن را مي

اي براي ب به عنوان فضاي سوم، زمينهيادگيري از خانه، مدرسه، دانشگاه و گرايش به استفاده از و
هاي  شبكه،چنينهم. بازانديشي در روابط و مناسبات علمي، اجتماعي و آموزشي فراهم كرده است

تري براي انتخاب خدمات علمي و فرهنگي براي يادگيرندگان هاي بيشنوين اطالعاتي زمينه
زايش تعامل با ديگران در درون و تر و افاي براي دسترسي به منابع بيشفراهم كرده و وسيله

  .(Ebrahim Abadi, 2009) نموده استفراهم خارج از ساختارهاي رسمي و غير رسمي 
 اينترنت و امكانات متنوع كاربرد ، علميهايداده يكي از مسيرهاي دستيابي سريع و آسان به    

هاي بزرگي را  موقعيتاينترنت ابزاري است براي كمك به فرآيند تدريس و يادگيري كه. استآن 
 گوناگونمعلمان به علل . آوردبراي دسترسي به اطالعات براي معلمان و دانش آموزان بوجود مي

 طرح درس، دسترسي به منابع آموزشي و برقراري ارتباط با همكاران از اينترنت بهره ي تهيهمانند
   (Andersson, 2006). برندمي
ي فرو ريختن ديوارهاي مدرسه و برقراري ارتباط ميان افراد با  اينترنت ابزاري برا، در حقيقت   

 جهاني و منابع منتشر شده در سراسر جهان است و به دليل تغييراتي كه در روش يجامعه
 ويژه برخوردار ي اينترنت از اهميت، زندگي انسان پديد آمده استروشيادگيري، برقراري ارتباط و 

 و ارتباطات در اختيار مدارس، دانش آموزان و ها- دادهر بخش اينترنت، قابليت فراواني د. است
هايي وجود دارد كه به امروزه در اينترنت سايت. (Eslami, 2004)معلمان قرار داده است 

 هايدادهكند تا طرح درس خود را اصالح كنند، به تبادل اطالعات بپردازند و معلمان كمك مي
 اينترنت راهاز . رايگان را براي ارتقاي آموزش دريافت كنندها و شبيه سازهاي الزم و پويانمايي

 يادگيري يهاي اينترنتي بر پايهتر پروژه را دريافت كرد زيرا بيشنوينهاي توان نتايج و يافتهمي
. (Jakson, 2000, cited in Shahbaz, 2005) آموزش و حمايت از معلمان است ،مشترك

 درسي به ي بر اهداف و برنامهافزونرآيند آموزش و يادگيري،  وب در فيكاربرد اينترنت و شبكه
هاي تعامل و كسب تجربه هايي مانند فرهنگ كسب شده از زندگي و فضاهاي واقعي، شيوهزمينه

 به الگوي ارتباط و استفاده از اينترنت وابسته است روي هم رفته،هاي مجازي و در محيط
(Ebrahim Abadi, 2009).  
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هاي دستيابي آن شيوهدر پي هاي مهم عصر حاضر تنوع منابع اطالعاتي و يژگييكي از و    
 منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي خود يرشد فزاينده. پژوهشگران به نيازهاي اطالعاتي است

 ,Razavieh and Fayyazi). چالشي است كه به نوعي، آلودگي اطالعات را موجب شده است 
ها، ، كتابهاه كه مقالايگونهي امروز در اينترنت خالصه شده است، به ه همين علت دنيا ب(2009
آنچه كه در .  علمي، فرهنگي، آموزشي، خريد و تجارت در آن مهياستهايدادهها، اخبار، روزنامه

عدم ارتباط با اينترنت به معناي عدم ارتباط . ها وجود دارد، در اينترنت وجود دارددنياي انسان
هاي خدمات شبكه. (Hook, 2002)كنند  دنيايي است كه در آن زندگي ميها باانسان

خدماتي . كامپيوتري به قدري فراگير شده كه تمام شئونات زندگي را تحت تأثير قرار داده است
ولي ،  (Malekian, 2006)ند ا و از شمار خارجگسترده بسيار ،كننده مييها اراكه شبكه

، 1دسترسي به بانك هاي اطالعاتي راه دور: ن در اين موارد خالصه كردتواها را ميترين آنعمومي
 هاهمجل، سرگرمي و محاوره، 3بانكداري الكترونيكي، ، تبليغاتهاداده جستجوي ،2پست الكترونيك

 راديو، ، دور نگار، مستقيم و چهره به چهره از راه دور، تلفنيمحاوره، هاي الكترونيكو روزنامه
دور، اخبار مربوط به هنر، ورزش، سياست، بهداشت، تجارت، خريد و فروش، مشاوره آموزش از راه 

  .از راه دور و حتي درمان از راه دور
 افراد ديگر از اينترنت فقط به عنوان ي كه معلمان نيز مانند همهكرد توجه د باي،در اين ميان    

اين ابزار نزد آنان كاربردهايي غير از برند بلكه اي خود بهره نميابزاري براي انجام كارهاي حرفه
 نقش مهمي است كه معلمان در ، استداراي اهميتجا در ايناي كه نكته اما ،درس و مدرسه دارد

 و بعضاً نادرستشايد بتوان مشكالت ناشي از كاربرد . آموزش دانش آموزان به عهده دارند
 شدههاي فراواني ها و موجب نگرانيخانوادهوابستگي جوانان به اينترنت را كه گريبانگير بسياري از 

الگو و آموزش صحيح به دانش آموزان بر طرف كرد كه در اين ميان دبيران نقش ي هيرا با ارا
  .عمده اي به عهده دارند

 متعدد در خصوص كاربرد هاييپژوهش نشان داد كه هر چند پژوهش يبررسي پيشينه    
 ، تخصصي آنان مورد بررسي قرار گرفته استيزش و حرفه معلمان در آمويبه وسيلهاينترنت 

توان  مي،با اين وجود.  اندكي به كاربرد عمومي دبيران از اينترنت توجه كرده اندهايپژوهشولي 
  . مرتبط پرداختهايپژوهشبه بررسي 

                                                 
1- Remote access 
2- E-mail 
3- E-banking  
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 و گيري آنان از رايانه دسترسي دبيران و بهرهمقداري با هدف بررسي پژوهش )2005 (   شهباز 
 دسترسي مقدار كه ندها نشان داديافته.  شهر اصفهان اجرا نمودياينترنت در مدارس متوسطه

 9/30در مورد دسترسي به امكانات نرم افزاري، .  درصد است50دبيران به رايانه و اينترنت بيش از 
 يزمينهآشنايي و كاربرد دبيران در سه . درصد دبيران به نرم افزارهاي آموزشي دسترسي داشتند

ترين كم.  اينترنت در سطح قابل قبولي قرار نداشتراهآموزشي، پژوهشي و برقراري ارتباط، از 
ترين  از آن به پژوهش و بيشپس برقراري ارتباط و ي آشنايي و كاربرد دبيران در زمينهمقدار
 آموزشي، يدر هر سه زمينه.  استفاده دبيران از رايانه و اينترنت در امور آموزشي بودمقدار

 يعني ، معنا دار وجود داشتاي آشنايي با كاربرد، رابطهمقدارپژوهشي و برقراري ارتباط بين 
  .توان انتظار كاربرد بيش تر را داشت مي، شودتربيشهرچه آشنايي 

 يوسيلهبه  اينترنت يي با عنوان بررسي وضعيت استفاده از شبكهپژوهش )1998 (اخوئي    
يك پنجم افراد . دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي انجام داداعضاي هيئت علمي 

بين محل خدمت و استفاده از شبكه رابطه معني . نمونه از شبكه اينترنت استفاده   مي نمودند
پست . داري وجود نداشت و بيشترين استفاده كنندگان سابقه كاري كمتر از پنج سال داشتند

اير خدمات استفاده مي شدند و مهمترين عامل عدم استفاده، عدم الكترونيكي و وب بيش از س
   .دسترسي و اشكال در خط مخابرات و ارتباطات بود

دستيابي به : كند داليل عمومي و اصلي استفاده از اينترنت را چنين ذكر مي)2009 (هيمانشو    
هاي  ايجاد درآمد، فعاليتهاي اجتماعي، ارتباطات، ارسال فايل، سرگرمي،شبكه ، حضور درهاداده

     بمنظور شناسايي داليل استفاده از اينترنت در سه)2008 (كمپاني گارتنر. تجاري و تحصيل
 يپژوهش  جغرافياييگوناگون ي كشور دنيا واقع در سه منطقه18، در 2007 چهارم سال يماهه

 كه داليل ندنتايج نشان داد. دنمونه متشكل از افرادي با سطوح متفاوت سواد و درآمد بو. انجام داد
، هادادهدسترسي به ايميل، جمع آوري : عمده و اصلي استفاده از اينترنت به ترتيب عبارت بودند از

استفاده از خدمات بانك الكترونيكي، اشتراك در عكس و ويدئو، استفاده از خدمات جستجوي 
 نيز حاكي از آن بود كه )2007 (رال بررسي كوكينتيجه. و خريد آن الين) 1گوگل ارت(جغرافيايي 

 محصوالت و خدمات موردجستجو در : تواند به يكي از اين داليل باشدجستجو در اينترنت مي
  . ، برقرري ارتباط با ديگران، خريد و موارد ديگر)لذت(، سرگرمي )بمنظور رفع مشكالت كاربردي(

 دبيران و يبه وسيله از اينترنت  استفادهمقداري با عنوان پژوهش )2006 (3 وكار2كومار    
 درصد 3/31 كه ندنتايج نشان داد. دانشجويان مهندسي در سه ايالت كشور هند انجام داد

                                                 
1 -Google Earth 
2 - Kumar 
3 - Kaur 
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 7/33كنند و  سال است كه از اينترنت استفاده مي2 بيش تر از ميانگين،دهندگان به طور پاسخ
ترين روش يادگيري مهارت بيش. كنند ساعت در هفته، با اينترنت كار مي2- 4درصد كاربران بين 

ترين استفاده بيش.  دانشگاه بودراهترين آموزش از استفاده از اينترنت، روش آزمايش و خطا و كم
. ها گروههاي بحث را نشان دادترين آنهاي اينترنتي پست الكترونيك يا ايميل و كماز سرويس

كل در استفاده از اينترنت سرعت ترين مش موتورهاي كاوش و مهمراهترين روش جستجو از بيش
هاي سنتي،  پاسخ دهندگان استفاده از اينترنت را نسبت به مالكتربيش. پايين گزارش شده بود

  .  دانستندجويي در زمان بهتر ميتر و از نظر صرفهتر، ارزانتر، كاربرديآموزنده
نت را در امارات متحده عربي  معلمان از اينتري استفادهچگونگيي پژوهشدر ) 2006 (1القازو    

كنند زيرا  كه معلمان به مقدار كمي از اينترنت استفاده ميندنتايج نشان داد. مورد بررسي قرار داد
با مشكالت زيادي چون محدوديت دسترسي به اينترنت در كالس درس، كم تجربگي در استفاده 

  .تندرو هسهاز اينترنت، كمبود وسايل و امكانات و كمبود وقت روب
ي با عنوان تأثير استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در پژوهش) 2006 (2پست هولم    

 آگاهي عنواندبيران به : و به اين نتايج دست يافتداد هاي كشور نروژ انجام آموزش دبيرستان
زان هاي دانش آموها در بحثريزي و سازمان دادن فعاليتكنند و با پيدهنده در كالس عمل مي

تواند  بلكه ميكندفناوري اطالعات و ارتباطات نقش دبيران را حذف نمي. كنندمشاركت مي
  . هاي دانش آموزان با يكديگر و دبيران و دانش آموزان باشدي بحثهدايت كننده

 استفاده، چگونگي شناسايي و دست يابي به منابع و خدمات مقداربه بررسي ) 2001 (  ژانگ  
 معتبر چاپي و الكترونيكي كتابداراي و يي ويراستاران و نويسندگان هشت مجلهاينترنت از سو

 كه تقريباً نيمي از ندهاي پژوهش نشان داديافته. اطالع رساني در اياالت متحده آمريكا پرداخت
ها در  مهارت آنسطح اينترنت داشتند و يكار با شبكهي  سال تجربه9 تا 5، بين پژوهشگران
 پژوهشگرانتقريباً تمامي . اينترنت باالتر از حد متوسط بودي منابع و خدمات شبكهاستفاده از 

هاي راهنما و موتورهاي كاوش اذعان داشتند كه از پست الكترونيك، فهرست پستي، فهرست
 آنان از اينترنت پيگيري مĤخذ و منابع اينترنتي، يمورد بعدي استفاده. كردنداستفاده مي

  .  ارتباطات شخصي و پيگيري در مĤخذ منابع چاپي بودينترنتي به واسطهشناسايي منابع اي
 جهاني وب ي استفاده و نوع نگرش دانشجويان نسبت به شبكهمورد مقدارپژوهش ديگري در     

 اينترنت، موتورهاي كاربرد مقداربمنظور تعيين .  انجام گرفت)2000( 3دالگيش و هال يبه وسيله
 نفراز دانشجويان اين دانشگاه 160 دانشگاهي نيويورك،نهادهايالعاتي در كاوش و پايگاههاي اط

                                                 
1 - Alghazo 
2 - Postholm 
3 - Dalgish&Hall 



62 ... دبيرانيبه وسيله استفاده از اينترنت چگونگي

 هفته اي يك بار و كمدست دانشجويان تربيش كه ندها نشان داديافته. مورد بررسي قرار گرفتند
استفاده از موتورهاي كاوش در فرآيند . كنندتقريباً به صورت روزانه از شبكه استفاده مي

هاي پژوهشي تا حدي اهميت دارد كه دانشجويان مدعي ظور انجام فعاليت بمنهادادهجستجوي 
ها به  آني، از مراجعهگسترده اينترنت به عنوان يك منبع اطالعاتي يشبكه كاربرد شده اند

 از هاداده درصد از دانشجويان جهت جستجوي 84 كه ايگونهبه . كتابخانه دانشكده كاسته است
  .گرفتندد از پايگاههاي اطالعاتي بهره مي درص16موتورهاي كاوش و 

 اعضاي گوناگون اينترنت در گروههاي ي شبكهكاربرد يپژوهشي با هدف بررسي و مقايسه    
 اينترنت ي پاسخگويان از شبكهتربيش. گرفت انجام 1ت علمي دانشگاه هبرو در جرو سالمئهي

 كاربران زيادي از شمار ؛يافتمي كاهش مي علي استفاده با افزايش رتبهمقدار ؛كردنداستفاده مي
 از پست الكترونيكي استفاده هاتر آنبيش ؛ندكردبار در سال از اينترنت استفاده مي بيش از يك

 درصد استفاده از اينترنت را بدون حضور در كالس فرا 86 از بين پاسخ دهندگان  وكردندمي
  . (Lazinger, 1997, cited in Akhooyi, 1998) گرفته بودند

 هايپرسش پاسخگويي به  پي درپژوهشگران نيز پژوهشدر اين  ،ه شدهيبا توجه به مطالب ارا    
  :زير هستند

   دبيران نوشهر چگونه است؟يبه وسيله استفاده از اينترنت روش.1
  دبيران نوشهر بر اساس جنسيت متفاوت است؟ يبه وسيله استفاده از اينترنت روشآيا . 2
آشنايي آنان با اينترنت متفاوت مقدار دبيران نوشهر بر اساس  يبه وسيله اينترنت ربردكاآيا . 3

 است؟
  

  روش شناسي پژوهش
 آماري آن متشكل از تمامي دبيران يجامعه.  توصيفي و از نوع زمينه يابي استپژوهش  اين   

هاي ز دبيرستاندر يكي ا 1388-89 نفر بود كه در سال تحصيلي 195به تعداد   متوسطهيدوره
بمنظور تعيين حجم نمونه از جدول كرجسي مورگان . شهرستان نوشهر مشغول به تدريس بودند

جا كه نمونه گيري به صورت تصادفي از آن.  نفر تعيين شد133استفاده شده است و تعداد نمونه 
يران اي بر حسب جنسيت صورت پذيرفت، افراد نمونه منطبق بر توزيع درصدي جنسيت دبطبقه

، ) دبيران كه از آموزش و پرورش شهرستان نوشهر بدست آمده بودفهرستبا استفاده از (در جامعه 
 . انتخاب شدند1به شرح جدول 

  
                                                 

1 - The Hebrew uviversity of Jerusalam 
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   مورد مطالعهيهاي دموگرافيك نمونه ويژگي- 1جدول 
    نوع مدرسه  مدرك تحصيلي  سابقه تدريس  جنسيت

  ويژگي

كمتر از   مرد  زن
   سال10

 تا 10
  سال20

ز بيش ا
   سال20

فوق 
 ديپلم

فوق  ليسانس
 ليسانس

  روستايي  شهري

  33  100  28  103  2  53  70  10  76  57  تعداد

  8/24  2/75  1/21  4/77  5/1  8/39  6/52  5/7  1/57  9/42  درصد

هاي اصلي پرسشنامه  در تدوين مؤلفهپژوهشگران راهنماي پژوهش ي ادبيات و پيشينهيمطالعه    
ي محقق پرسشنامهيك  بود و بدين ترتيب ،را در اينترنت داشتندترين كاربرد عمومي كه بيش
.  مورد مطالعه قرار گرفتي گزينه اي ليكرت در اختيار نمونه5اي در طيف  مؤلفه25 يساخته

گيري و تعيين روايي محتوايي، هاي مورد اندازهبمنظور اطمينان از ارتباط پرسشنامه با ويژگي
 براي تعيين ،چنينهم. ن موضوعي مورد بررسي و تأييد قرار گرفت متخصصايبه وسيلهپرسشنامه 

  .گرديد برآورد 92/0پايايي از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شدكه ضريب آن 
ها از توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و بمنظور بررسي توصيفي داده    

 از آمار استنباطي شامل تحليل عاملي براي شناسايي و پژوهش هايپرسشبمنظور تحليل و بررسي 
تجزيه و . استفاده شد  دبيران شهرستان نوشهريبه وسيله استفاده از اينترنت چگونگيبندي اولويت

  . صورت گرفتSPSSتحليل داده ها با نرم افزار 
 

  هاي پژوهشيافته
  و شخصييرايانهابطه با  مورد بررسي در ري، نمونهپژوهش هايپرسشپيش از بررسي     

 . توصيف شده است2دسترسي و آشنايي به اينترنت در جدول 
  

   مورد مطالعهيهاي نمونه فراواني و درصد ويژگي- 2جدول
  ويژگي  آشنايي با اينترنت  دسترسي به اينترنت  كامپيوتر شخصي داشتن

 زياد متوسط كم خير  بلي  خير  بلي
  4  74  53  28  105  22 111  فراواني

  3  6/55  8/39  1/21  9/78  5/16 5/83  رصدد
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 دبيران به طور متوسط و يا كمتر به اينترنت تربيش ، مشخص است2 كه از جدول  گونههمان    
  .ندنترنت را در سطح مطلوب گزارش كرد درصد آنان آشنايي خود با اي3آشنا بودند و فقط 

 
  تهاي يادگيري كار با اينترن فراواني و درصد شيوه- 3جدول 

 راههاي
  يادگيري

 راههاي كارگاه دانشگاه خودآموزي همكاران
 ديگر

  51  21  5  16  29 فراواني
  3/38  8/15  8/3  5/12  8/21 درصد

هاي يادگيري كار با اينترنت به ترتيب عبارت بودند شود كه راه مشخص مي3با توجه به جدول     
   . همكاران، كارگاهها، خودآموزي و دانشگاه بوده است:از

   دبيران نوشهر چگونه است؟يبه وسيلهاستفاده از اينترنت  چگونگي: پژوهش پرسش نخست
 يبه وسيله استفاده از اينترنت چگونگي يها و عوامل تشكيل دهندهبمنظور تعيين خوشه    

در ابتدا .  از تحليل عاملي استفاده شده استپژوهش نخست پرسشدبيران و براي پاسخ گويي به 
و آزمون بارتلت انجام ) KMO( كايزر ماير اولكين آزمون تحليل عاملي الزم است براي اجراي

 مطمئنكه ماتريس همبستگي در جامعه برابر صفر نيست، گيرد تا از كفايت نمونه گيري و اين
 . شد

  آزمون كايزرماير اولكين و بارتلت -4جدول 
  67/0  دقت نمونه
  38/1026  با تقريب

  df(  253( آزادييدرجه
  sig(  000/0(سطح معنا داري

كه سطح معناداري در آزمون  با توجه به ايندهد،نشان مي 4گونه كه جدول همان    
وان تحليل عاملي را ت بدست آمده، پس آزمون معني دار است و مي05/0تر از كايزرمايرالكين كم

دهد كه آزمون ان ميرا نش) KMO( كفايت نمونه گيري ي اندازه67/0چنين عدد هم. انجام داد
جا از آن.  عوامل تبيين مي شود و قابل پذيرش استيبه وسيله وهاست مقدار واريانس درون داده

  .شودها تأييد مي است، توانايي عاملي بودن داده5/0تر از كه سطح معناداري كم
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 چرخش  ازپس و پيشها   عامليبه وسيله ماتريس مقادير واريانس تبيين شده - 5جدول
  واريماكس

 از پسعناصر استخراج شده  عناصر استخراج شده  مقادير اوليه
 چرخش

  مقادير
  ويژه
  مركب  واريانس  مجموع  مركب  واريانس  مجموع  مركب  واريانس  مجموع  عامل
1  66/9  00/42  00/42  66/9  00/42  00/42  61/5  40/24  40/24  
2  04/3  20/13  19/55  04/3  20/13  19/55  48/5  84/23  23/48  
3  80/1  83/7  03/63  80/1  83/7  03/63  35/2  23/10  47/58  
4  64/1  11/7  14/70  64/1  11/7  14/70  00/2  69/8  16/67  
5  27/1  54/5  67/75  27/1  54/5  67/75  76/1  63/7  79/74  
6  06/1  62/4  30/80  06/1  63/4  30/80  27/1  51/5  30/80  

 چگونگيها، ماتريس  ها و نامگذاري عامل  توزيع متغيرها در بين عاملچگونگيبمنظور آگاهي از     
 ي كل واريانس تبيين شده به وسيله5جدول .  محاسبه شدگوناگونتوزيع متغيرها بين عوامل 
 درصد واريانس 298/80 شش عامل ،گونه كه مشخص استكند و همانتحليل عاملي را تبيين مي

يل عاملي با چرخش واريماكس و حذف متغيرهايي كه داراي بار بر اساس تحل. كنندرا تبيين مي
تر از  مؤلفه به علت دارا بودن بار عاملي كم2 مورد مطالعه، ي مؤلفه25 از ، بودند4/0تر از عاملي كم

  .  جاي گرفتند6 عامل اصلي به شرح جدول 6 باقي مانده در ي مؤلفه23 حذف شدند و 4/0
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چگونگي توزيع متغيرهاي بار شده بر روي عامل ها و حذف متغيرهاي داراي بار عاملي  - 6 جدول
  4/0كمتر از 

  عوامل
6  5  4  3  2  1 

 
متغيرهاي بار شده بر 

  روي هر عامل 
  وبالگ گردي  93/0     
  مشاوره  92/0      
 تبليغات  87/0     
  خريد بليط  82/0     
  به روز رساني  78/0      
  امور ثبت نام  62/0     
  ايميل  51/0      
  خبر   87/0    
  مذهب   81/0    
  نمونه سوال    75/0    
 وبالگ مدرسه    73/0    
  تدريس    70/0     
  ورزش    46/0   
  پژوهش    60/0    
  پزشكي    60/0      
  فيش    57/0     
  موزيك     85/0   
  بازي      80/0   
    خريد     79/0  
  انلودد      69/0  
  اتالف وقت        86/0 
 چت         70/0 

  ماليهايداده         91/0

ترين متغيرها بر سه بيش. كند و بار عاملي هريك را توصيف ميمورد بررسي يها عامل6جدول     
ترين گانه بيش اند و در اين ميان عامل دوم با هشت مؤلفه در بين عوامل شش  بار شدهنخستعامل 

 و موارد پژوهش، تدريس، ي پرسشها در رابطه با نمونه كه اين مؤلفهباشد  را دارا مياهتعداد مؤلفه
يك عامل آخر فقط داراي يك مؤلفه . شودگذاري ميامدرسي ن علمي وبا عنوان  و مشابه هستند

 6 كه مشخص است  گونههمان. گزارش شده است است كه به علت قابل توجه بودن بار عاملي آن
 1 دبيران نوشهر بدست آمده كه در شكل يبه وسيلهاصلي براي استفاده از اينترنت دسته عامل 

  .نشان داده شده است
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اعداد داخل پرانتز ( دبيران از اينترنت، مستخرجه از تحليل عاملي يي استفادهچگونگ - 1شكل 
 .) سهم واريانس تبيني هر عامل يا بار عاملي آن استينشان دهنده

وبالگ گردي، مشاوره، تبليغات، بليط، 
 به روز رساني وبالگ، امور ثبت نام

 

دريافت خبر، دانلود نمونه سئوال، 
 مذهبي، هايدادهوبالگ مدرسه، 

 پژوهشپزشكي، فيش حقوقي، 

 ورزش، بازي، موزيك
 

 خريد، دانلود نرم افزار
 

 ، چتاتالف وقت

  امور ماليهايداده

 )39/24(نيازمندي ها 

 )83/23(علمي و درسي 

 )23/10(سرگرمي 

 )69/8(خريد 

 )63/7(وقت گذراني 

 )50/5(مالي  هايداده

چگونگي 
استفاده 
دبيران 

از 
 اينترنت
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  :شود كه مشخص مي1ل با توجه به شك
وبالگ گردي، مشاوره، تبليغات، (  شاملنخست عامل ي تشكيل دهندهيهفت مؤلفه •

ترين ارتباط را با بيش) خريد بليط، به روز رساني وبالگ شخصي، امور ثبت نام و ايميل
 .ها نامگذاري شده استبنابراين، اين عامل با عنوان نيازمندي. ها دارندنيازمندي

دريافت خبر، دانلود نمونه سؤال، وبالگ ( تشكيل دهنده عامل دوم شامليههشت مؤلف •
) پژوهشمدرسه، اطالعات مذهبي، اطالعات پزشكي، تدريس، دريافت فيش حقوقي و 

 علمي وبنابراين، اين عامل با عنوان . علمي و درسي دارند ترين ارتباط را با استفادهبيش
 .اري شده استدرسي نامگذ

ترين ارتباط بيش) ورزش، بازي و موزيك(   عامل سوم شامليشكيل دهنده تيسه مؤلفه •
 .نامگذاري شده است سرگرمي بنابراين، اين عامل با عنوان. سرگرمي دارند را با

ترين بيش) خريد و دانلود نرم افزار(  عامل چهارم شاملي تشكيل دهندهيدو مؤلفه •
 . نامگذاري شده استخريد ل با عنوانبنابراين، اين عام. خريد دارند ارتباط را با

 ترين ارتباط را بابيش) اتالف وقت و چت( عامل پنجم شامل ي تشكيل دهندهيدو مولفه •
 .نامگذاري شده است وقت گذراني بنابراين، اين عامل با عنوان. وقت گذراني دارند

 ارتباط را ترينبيش)  امور ماليهايداده( عامل ششم شامل ي تشكيل دهندهييك مؤلفه •
  .نامگذاري شده است مالي هايداده بنابراين، اين عامل با عنوان. دارند با اطالعات مالي

   استفاده از اينترنت در بين دبيران زن و مرد متفاوت است؟چگونگيآيا : پژوهش دوم پرسش
هاي  استفاده از اينترنت در بين دبيران زن و مرد از آزمون تي گروهچگونگي يبمنظور مقايسه

  . آمده است7مستقل استفاده شده است كه شرح آن در جدول 
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   عوامل ششگانه بر حسب جنسيتي آزمون تي گروههاي مستقل براي مقايسه-7جدول
  آزمون تي براي مقايسه ميانگين ها

  %95سطح اطمينان 
  

T  سطح
  معناداري

اختالف ميانگين 
  ها

  خطاي استاندارد
  بااليي  پاييني

  1عامل   23/0  -46/0  17/0  -11/0  52/0  -66/0
74/0-  43/0  11/0-  15/0  42/0-  19/0  
  2عامل   19/0  -78/0  24/0  -30/0  22/0  -24/1
33/1-  19/0  30/0-  22/0  74/0-  15/0  
  3عامل   21/0  -73/0  23/0  -26/0  27/0  -12/1
17/1-  25/0  26/0-  22/0  71/0-  19/0  

  4عامل   27/0  -50/0  19/0  -12/0  55/0  61/0
64/0  52/0  12/0-  18/0  48/0-  25/0  
  5عامل   21/0  -46/0  17/0  -13/0  45/0  -75/0
77/0-  44/0  13/0-  16/0  46/0-  20/0  
  6عامل   29/0  -66/0  24/0  -19/0  44/0  -79/0
79/0-  44/0  19/0-  24/0  66/0-  29/0  

) <05/0sig( است  05/0 تر ازكه در هر شش عامل سطح معناداري بيشبا توجه به اين    
 استفاده از اينترنت چگونگي شود كهشود كه تفاوت معنادار نيست و نتيجه گرفته ميمشخص مي

  .در بين دبيران زن و مرد متفاوت نيست
 دبيران بر اساس ميزان يبه وسيلهاستفاده از اينترنت  چگونگي آيا: پژوهش سوم پرسش

  آشنايي آنان به اينترنت متفاوت است؟
، ميزان آشنايي خود به اينترنت را در سه دسته كم، پژوهشدبيران مورد مطالعه در اين     

استفاده از اينترنت بر اساس ميزان  چگونگي يبمنظور مقايسه. متوسط و زياد توصيف كردند
 8آشنايي دبيران به اينترنت از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است كه شرح آن در جدول 

  .آمده است
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   عوامل ششگانه بر اساس ميزان آشنايي با اينترنتي تحليل واريانس براي مقايسه- 8جدول 
سطح   فراواني  ميانگين  درجه آزادي  مجموع  

 معناداري

  19/4  2  38/8  هابين گروه
  .180  46  26/8  درون گروهها

  1عامل

    48  65/16  مجموع

34/23  *00/0  

  43/8  2  86/16  بين گروه ها
  30/0  44  23/13  درون گروهها

  2عامل

    46  08/30  مجموع

04/28  *00/0  

  47/2  2  93/4  بين گروه ها
  54/0  44  69/23  درون گروهها

  3عامل

    46  62/28  مجموع

58/4  *02/0  

  70/2  2  43/5  بين گروه ها
  35/0  47  40/16  درون گروهها

  4عامل

    49  81/21  مجموع

75/7  *001/0  

  29/1  2  58/2  بين گروه ها
  30/0  47  04/14  درون گروهها

  5لعام

    49  62/16  مجموع

32/4  02/0  

  04/2  2  08/4  بين گروهها
  72/0  54  91/38  درون گروهها

  6عامل

    56  98/42  مجموع

83/2  07/0  

  اختالف معنادار * 
طح معناداري بيش تر شود كه فقط در عامل ششم س مشخص مي8با توجه به بررسي جدول     
 سايردر . باشد تفاوت در سه گروه مورد مطالعه در عامل ششم مينبود است كه حاكي از 05/0از 

 وجود تفاوت معنادار بين سه گروه ي است كه نشان دهنده05/0ها سطح معناداري كمتر از عامل
ا از آزمون تعقيبي براي بررسي تفاوت بين گروهه. استهاي اول تا پنجم مورد بررسي در عامل

 SPSS  است كه نرم افزارگفتني( آمده است 9شفه استفاده شده است كه شرح آن در جدول 
ادر به انجام آزمون تعقيبي شفه در مورد عامل دوم نبود زيرا كه در يكي از گروهها فقط يك ق

   ).آزمودني وجود داشت
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اوت بين عوامل شش گانه بر حسب  خالصه شده آزمون تعقيبي شفه براي بررسي تف- 9جـدول 
   آشنايي دبيران به اينترنتمقدار

  )I(ميزان    %95سطح اطمينان 
آشنايي با 
 اينترنت

  )(jميزان  
آشنايي 
 با اينترنت

اختالف 
  ميانگين

خطاي 
  استاندارد

سطح 
 بااليي  پاييني  معنا داري

  91/2  34/1  00/0*  31/0  12/2*  زياد  كم
  70/2  12/1  00/0*  31/0  91/1*  زياد  متوسط

  -34/1  -91/2  00/0*  .31/0  -12/2*  كم

  1عامل

  زياد
  -12/1  -70/2  00/0*  31/0  -91/1*  متوسط

  3عامل   15/1  04/0  03/0*  22/0  60/0*  متوسط  كم
  -04/0  -15/1  03/0*  22/0  -60/0*  كم  متوسط

  كم  89/0  03/0  03/0*  17/0  46/0*  متوسط
  54/2  34/0  00/0*  43/0  44/1*  زياد

  -03/0  -89/0  03/0*  17/0  -46/0*  كم  متوسط

  4عامل 

  -34/0  -54/2  00/0*  43/0  -44/1*  كم  زياد
  5عامل   82/0  01/0  04/0*  16/0  42/0*  متوسط  كم

  -01/0  -82/0  04/0*  16/0  -42/0*  كم  متوسط

  اختالف معنادار* 
  :شود كهمشخص مي 8بر اساس جدول     
هاي با آشنايي كم و متوسط تفاوت با آشنايي زياد، با گروههاي  بين گروهنخستدر عامل  •

تر  از اين عامل بيش، موارد افرادي كه آشنايي زياد داشتنديمعنادار وجود داشت و در همه
 .كردنداستفاده مي

در عامل سوم بين گروههاي با آشنايي كم و متوسط تفاوت معنادار وجود داشت و  •
 .كردندتر استفاده مي بيشاملعگروههاي با آشنايي كم از اين 

در عامل چهارم بين گروههاي با آشنايي كم و گروههاي متوسط و زياد تفاوت معنادار  •
 .كردندتر استفاده مي بيشعاملوجود داشت و گروههاي با آشنايي كم از اين 

 تفاوت معنادار وجود داشت و هاي با آشنايي كم و متوسطدر عامل پنجم بين گروه •
 .كردندتر استفاده مي بيشعاملا آشنايي كم از اين هاي بگروه

 
  بحث و نتيجه گيري

 دبيران شهرستان نوشهر داراي كامپيوتر شخصي تربيشها نشان داد كه بررسي توصيفي يافته    
 ،چنينهم. هستند، به اينترنت دسترسي دارند و در سطح متوسط و يا كم با اينترنت آشنا هستند

 همكاران و كارگاههاي آموزشي بوده يبه وسيله كار با اينترنت روشادگيري ترين راههاي يبيش
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 (2005) و شهباز (1997) و همكارانش ، الزينگر(2006) كومار و كار هايپژوهشنتايج . است
 پژوهشاين  با (1998) اخوئي پژوهشهاي  اما يافته،همسان استاين پژوهش  يبا نتيجه

دو  انجام  بينتوان به اختالف زماني اخير را ميپژوهشواني هم خنايك دليل . همسان نيست
هاي اخير، ميزان سرمايه گذاري براي خريد تجهيزات و ميزان  اشاره كرد زيرا در سالپژوهش

 زندگي افراد و نياز اساسي افراد روش تغيير در ،چنينتر شده است و همدسترسي به اينترنت بيش
    . قشر فرهنگي، بيش تر به اينترنت دسترسي پيدا كنندبويژهم به اينترنت سبب شده است كه مرد

 در شش عامل اصلي قرار ، دبيران نوشهريبه وسيله كه استفاده از اينترنت ندها نشان داديافته    
. شود مي مالييدادهها، علمي و درسي، سرگرمي، خريد، وقت گذراني و نيازمندي:  شامل كهدارد

 اشاره كرد كه نشان پژوهشگران ديگر هايپژوهشهاي توان به يافته آمده ميدر تأييد نتايج بدست
           تواند به دليل برقراري ارتباط، پژوهش و امور آموزشيدادند كاربرد اينترنت مي

(Shahbaz, 2005; Himanshu, 2009; Zhang, 2001)پست الكترونيكي ،    
(Akhooyi, 1998; Gartner, 2008; Lazinger et al. 1997) گروههاي بحث ،

(Himanshu, 2009; Kumar and Kaur 2006) ، سرگرمي، وقت گذراني و خريد
(Kukral, 2007)باشد .  

 دبيران از يترين استفادهتوان نتيجه گرفت كه بيش بدست آمده مييدر تحليل نتيجه    
ي آن متعلق به مسايل علمي و  و جايگاه بعد استهاي روزانه آناناينترنت براي كارها و خواسته

كه فقط سه درصد دبيران وضعيت با توجه به اين. ل مالي قرار دارديدرسي است و در آخر مسا
 يادگيري كار با اينترنت از يكه راه عمدهاند و اينآشنايي خود با اينترنت را مطلوب گزارش كرده

 مناسب برخوردار يكه از روند اين شبكاربردرسد جهت حركت و ، بنظر ميندهمكاران بوده ا
  . نباشد

 اختالف ميان دبيران زن و مرد نبود اينترنت بر اساس جنسيت حاكي از كاربرد روش يمقايسه    
 نشان داد داشتند، ولي مقايسه در سه گروه دبيراني كه آشنايي كم، متوسط و زياد با اينترنت ،بود

كه گروههايي كه آشنايي اي گونهبه . جود داردها تفاوت و عاملسايركه به جز در عامل ششم در 
كردند و تر از ابعاد سرگرمي، خريد و وقت گذراني استفاده مي بيش،كمي با اينترنت داشتند

 ينتيجه. دكرها استفاده ميتر از عامل نيازمندي بيشداشت،گروهي كه آشنايي زياد با اينترنت 
 نيز نشان داد (2005) شهباز . همسان استپژوهش  اينهاي نيز با يافته(2006) القازو پژوهش

با توجه به .  وجود دارد معناداريكه بين ميزان آشنايي دبيران با اينترنت با كاربرد آن رابطه
 اين انتظار ، خطيري كه دبيران نسبت به پرورش و آموزش فرزندان اين مرز و بوم دارنديوظيفه

 يبه وسيلهترين عامل در استفاده از اينترنت و مهم نخستينوجود دارد كه عامل علمي و درسي 
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 آشنايي به مقدارجا كه از آن.  نشان داد كه چنين نيستپژوهشاين آنان باشد حال آنكه نتايج 
    انتظار اين بود كه ، استفاده از اينترنت تأثيرگذار استروشاينترنت از عواملي است كه بر 

 يبه وسيله اينترنت ي بهبود وضعيت استفاده از شبكهريزان و تصميم گيرندگان برايبرنامه
هاي علمي و برنامه داشته باشند و با آموزش ويژه يتوجهدبيران نسبت به آشنايي آنان با اينترنت 

از اينترنت   مناسب و بهينهي متخصصان نظام تعليم و تربيت به سمت استفادهسويريزي شده از 
  . گام بردارند

. ت استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه بيش از پيش مطرح استهم اكنون ضرور    
ي نرم تر به اينترنت، تهيهاي، دسترسي آسانهايي از نظر تجهيز رايانه كوشش،در اين راستا

هاي آموزشي آشنايي با اينترنت براي دبيران صورت گرفته افزارهاي آموزشي و برگزاري دوره
هاي آموزش و پرورش كه در حال حركت به سمت آموزش مجازي در با توجه به سياست. است

دبيران هنوز با راهكارهايي كه انجام  تربيشكه ييباشد و از آنجاهاي تحصيلي ميتمامي دوره
 يبهينه ي، آموزش و پرورش با مشكل استفادهروندبشمار مي كاربران عادي اينترنتي ،گرفته

 خود را با وضعيت مطلوب يدبيران بايستي بكوشند تا فاصله. ستروه  از اينترنت روبمعلمان
 برنامه ريزي جهت آموزش به موقع و مكرر و ايجاد فضاي نبودبكاهند، اما هنوز عواملي مانند 

مجازي مناسب كه دبيران احساس نياز به شبكه اينترنت كنند و نداشتن مهارت اينترنتي مناسب 
مانند  بهينه نداشته باشند و هنوز هم ياستفاده ستردهگ ياز اين شبكهسبب شده تا دبيران 

  .تر باشند پايينبهينهاز وضعيت گذشته 
  :شوده مييها پيشنهادهاي زير ارابا توجه به يافته    

      اينترنت در فرآيند يادگيري پيشنهادبه علمي و درسي يبا توجه به تأثير استفاده •
هاي آموزشي ضمن خدمت براي دورهگردد كه با فرهنگ سازي و برگزاري مي

  .شود) علمي و درسي( فرهنگيان، باعث افزايش توجه به اين عامل
   ويژه مانند اشتراك رايگان اينترنت پرسرعت براي دبيرانهاياعطاي امتياز •
 آموزش اين شبكه از مقطع  كهگرددبراي افزايش ميزان آشنايي با اينترنت پيشنهاد مي •

  .ابتدايي آغاز شود
 اين ،در ارزيابي دبيرانكه د شو دبيران از اينترنت، پيشنهاد ميي استفاده افزايشبراي •

  .ها در نظر گرفته شوديكي از شاخصبه عنوان ويژگي 
 آموزشي دبير يامانهد تمامي ارتباطات با سشوبراي افزايش مهارت اينترنتي پيشنهاد مي •

  . فضاي مجازي انجام گيردراهو آموزشگاه از 
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هاي  برگزاري آزمون كهگرددايش تعداد دفعات مراجعه به اينترنت پيشنهاد ميبراي افز •
  . براي دبيران به صورت آن الين صورت گيردگوناگون
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