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چکیده
هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فن آوری اطالعات در فرآیند یاددهی 

و یادگیری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است.

روش شناســی پژوهش: روش پیمایشی از نوع توصیفی است. ابزار گردآوری داده پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل 177 نفر از آموزشگران 
در مراکز آموزشــی فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران هســتند که 80 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب 

شدند.

یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشــان داد که آموزشــگران علمی کاربردی به استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در تدریس نگرش مثبتی دارند. 
اکثر آموزشــگران، دوره مهارتی اینترنتی را گذرانده بودند. دسترســی به رایانه و اینترنت در طول هفته در بین آموزشــگران در حد متوســط بوده است. 

همچنین آموزشگران بیان نمودند که بیشتر از موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو برای جستجوی مطالب استفاده می کردند.

نتیجه گیری: افزایش تســهیالت موردنیاز مدرســان برای بهره برداری و استفاده بهینه از فن آوری اطالعات در امر تدریس، می تواند در گسترش این شیوه 
تدریس بســیار مناسب باشــد. همچنین ارائه آموزش های مستمر برای روزآمدســازی دانش و اطالعات مربیان درخصوص فن آوری های نوین اطالعاتی 

بسیار مؤثر است.

کلیدواژه ها: آموزش، علمی کاربردی، مدرسان، فناوری اطالعات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراکز آموزشی.
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مقدمه

در هــزاره جدید، فناوری اطالعات و ارتباطات1  به ســرعت 
جهان را درنوردیده و بر بســیاری از ابعاد زندگی بشر تأثیرگذار 
بوده اســت. پیشــرفت های جهانــی درزمینه فنــاوری اطالعات، 
فرصت های یادگیری و دسترســی به منابع آموزشــی را گسترش 
داده و فرآیند تربیت را تســریع و تســهیل کرده اســت )سعادت 

طلب و بالش، 1396(.
تحــوالت حاصل از انقــالب الکترونیــک و عصر اطالعات 
و ظهور جامعه شــبکه ای، ســازمان های مجازی و دگرگونی های 
عمیق ســاختاری و تغییر شرایط اجتماعی، دانشگاه ها و مؤسسات 
آمــوزش عالــی را بــا تجربه هــای تــازه ای روبرو کرده اســت 
)فراســتخواه، 1383(. ایــن مــوج تمدنی جدیــد، در کنار ایجاد 
تفکــرات، تصورات، انگاره ها و شــیوه های جدیــد و جایگزین 
در عرصه هــای علمی، صنعتی، اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاســی که به تدریج و به شــکل فزاینده ای در حال شکل گیری 
و اســتقرارند، نظام های آموزشــی را نیز دستخوش تغییر و تحول 
کرده و آن چنان آن ها را با چالش های جدیدی روبرو کرده است 
که ندای "انقالب آموزشی" به عنوان یک چشم انداز یا ضرورت، 
فضای نظام های آموزشــی دنیا را پر کرده اســت )مهر محمدی، 

.)1382
وقتی به قلمروهای اساســی فناوری اطالعات وارد می شویم، 
آموزش، اولین و حســاس ترین پدیده ای است که از این فناوری 
تأثیر می پذیرد )کاسال2 ، 2007(. تغییر شکل یادگیری با استفاده 
از فنــاوری اطالعات، چیزی بیش از قــرار دادن صرف رایانه  در 
کالس درس اســت. تغییر واقعی زمانــی رخ می دهد که فناوری 
اطالعــات، با فراهــم آوردن مهارت هــای نو، اتصال بــه دنیای 
جدیــد و ارائه ایده هــا و منابع یادگیری تــازه، افق دید و نگرش 
همه یادگیرندگان و تعلیم دهندگان را وســعت بخشــد )فتحی و 
سبحانی نژاد، 1386(. گاریسون و آندرسن )2003(، اذعان  دارند 
که اســتفاده از فناوری های اطالعات برای دستیابی به هدف های 
یادگیری باکیفیت، برای همه اجتناب ناپذیر اســت. در این راستا، 

برگان معتقد اســت که گام اول در اســتقرار فناوری اطالعات و 
ارتباطات، کســب این مهارت های هفت گانــه در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات )آی ســی تی3(  و یا داشتن سواد اطالعاتی 
اســت: »توانایی تشــخیص نیاز به اطالعات«، »توانایی تشــخیص 
کامل یا ناکامل بــودن اطالعات«، «توانایــی تدوین راهبردهایی 
بــرای تعیین جایــگاه اطالعــات«، »توانایی یافتن و دسترســی به 
اطالعات«، »توانایی مقایســه و ارزیابی اطالعات به دست آمده از 
منابع مختلف«، »توانایی ســازمان دهی، کاربرد و تبادل اطالعات 
بــا دیگران با اســتفاده از روش هــای مناســب«، »توانایی ترکیب 
اطالعــات برای تولیــد دانش جدید« )یــادگار زاده و همکاران، 

.)1386
دانشــجویان عصر اطالعات باید بیاموزند که به جای انباشت 
حقایق علمی در ذهن، چگونه بیندیشند، تصمیم بگیرند و درباره 
امــور قضاوت کننــد )شــعبانی، 1383(. این امر، مســتلزم ایجاد 
تغییرات بنیادین در نظام های آموزشی، به ویژه نظام آموزش عالی 
کنونی، است )ســینگ4 ، 2009(. مهارت های فناوری اطالعات، 
فرد را قادر می ســازد تا از رایانــه، نرم افزارهای کاربردی، پایگاه 
داده هــا و فناوری های دیگر برای رســیدن به اهــداف گوناگون 
دانشــگاهی، کاری و شــخصی اســتفاده کننــد. در این راســتا، 
بنیادی ترین اقــدام دولت ها برای تحقق جامعــه اطالعاتی، تغییر 
نگرش نســبت به آمــوزش ملی در ســطوح مختلــف، و تربیت 
نســلی جدید و نواندیش در عرصه فناوری اطالعات اســت. اما 
مسئله اساســی در این زمینه، تجهز اساتید دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی به سواد اطالعاتی، به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار 
در اســتفاده مؤثر از فضای دانشــی مبتنی بر فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات، است.
تجربه کشــورهای جهان نشــان می دهد که بدون همراهی و 
پذیرش آموزشــگران، نوآوری آموزشی و ایجاد تحول در نظام 

1 . Information and Communication Technology
2 . Casal
3. Information and Communication Technology (ICT)
4. Singh
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آموزش ناممکن اســت. بــدون آگاهــی از پیچیدگی تحوالت 
جهانــی و کســب انــواع دانش هــا و مهارت ها، آموزشــگران ـ  
به عنوان مهم ترین رکن نظام آموزشــی ـ هرگز نخواهند توانست 
وظیفه خطیر خود را به نحو شایسته به انجام برسانند )فرهمند نژاد، 

.)1391
مراکز آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، 
با هدف پرورش انســان های مســتعد و تأمیــن نیازهای تخصصی 
تولید بخش کشــاورزی، از سال 1377 رسمیت یافتند )علیزاده و 
همکاران، 1397(. برابر مصوبه جلســه 344 شورای عالی انقالب 
فرهنگــی )1373(، آموزش های علمی کاربــردی آموزش هایی 
هســتند که هدف آن ها ارتقــاء و انتقال دانش کار، طراحی دوره 
بر مبنای شــغل، تأکید بر مهارت های علمی و دانش فنی، پذیرش 
فراگیران متناسب با نیازهای بخش کشاورزی، رشد استعدادهای 
بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته افراد است تا بتوانند 
تصدی مشــاغل و حرفه های گوناگون را بپذیرند و توانایی آن ها 
برای انجام کاری که به آنان واگذار شده به سطح مطلوب برسد.

نظــر به اهمیت آموزش های علمی-کاربردی در عصر حاضر 
و گســترش این نوع آموزش ها و با توجه بــه کارایی این نوع از 
آموزش ها در تربیت نیروی انســانی ماهــر، ارتقاء کیفی این نوع 
آموزش ها ضرورتی انکارناپذیر اســت. بدیهی اســت نگاه جامع 
به این گونه آموزش ها بــه جامع نگری، هدف گذاری بلندمدت و 
توجه به کیفیت قابل قبول نیاز دارد. ازآنجاکه اهمیت اســتفاده از 
این نوع فن آوری ها برای مسئولین و متصدیان آموزش های علمی 
کاربردی روزبه روز مشخص تر می شود، آنان را بر آن داشته است 
تا در سیاست گذاری ها و برنامه های آموزش های علمی کاربردی 
به این دسته از ابزارهای آموزشی مدرن توجه ویژه ای داشته باشند 

)منصوری و ذوالقدری، 1394(.
با توجه به گسترش استفاده از فن آوری اطالعات در بین افراد 
جامعه و در مجامع علمی مختلف، ضروری اســت تا عواملی که 
باعث کاربرد بیشتر این فن آوری ها در مؤسسات آموزشی علمی 
کاربردی و به ویژه در میان آموزشگران علمی کاربردی می شود 

را بررســی کرد تا بتوان اثربخشــی این فن آوری ها را ارتقاء داد 
و امکان اســتفاده از آن را برای افزایــش کمی و کیفی آموزش 
عالی در مؤسســات آموزشی علمی کاربردی فراهم آورد. از این 
رو، سؤال اساســی که این پژوهش سعی در پاسخگویی به آن را 
دارد این اســت که در حال حاضر مدرســان مؤسسات آموزشی 
علمی کاربردی وابســته به ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی به چه میزان از فن آوری های اطالعاتی و ارتباطاتی در 

فرآیند یاددهی و یادگیری استفاده می کنند.
 در ایــن راســتا، انصــاری )2003( در پژوهش خــود نتیجه 
می گیرد کــه تأثیر فنــاوری اطالعــات بر پیشــرفت تحصیلی و 
یادگیری دربین دانش آموزان مثبت بوده است. همچنین، به دلیل 
افزایش انگیزه یادگیری، افزایش عزت نفس و حمایت از مطالعه 
خودراهبر و بهبود رفتار دانش آموزان، نقش فناوری اطالعات بر 
افزایش کیفیت یادگیری را مثبت ارزیابی کرده اســت. حکیمی 
)2004( با بررســی عوامل مؤثر بر عدم اســتفاده آموزشگران از 
فناوری اطالعات، نشــان می دهد که آموزشــگران برای تدریس 
بــا اســتفاده از فناوری اطالعــات هنوز آمادگی الزم را کســب 

نکرده اند.
ابرنــای )2005( نشــان می دهد کــه اســتفاده از فناوری های 
اطالعاتــی در آمــوزش، ســبب کاهــش هزینه ها، بــه روز بودن 
اطالعــات و توســعه شــیوه ها و فنــون جدید آموزشــی شــده 
اســت. مطالعه چانــگ و پالمر1  )2003( نشــان داد که یادگیری 
رایانه محور، ابزار مناســبی برای یادگیری تســلط یاب اســت و با 
استفاده از درس افزارها می توان مفاهیم، قوانین و اصول اساسی را 
بهتر فراگرفــت. موناگانیا2  )2003(، پنج عامل کمبود تجهیزات، 
کمبود حمایت نهادی، باور نداشتن مزایای فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی، اعتماد نداشــتن و محدودیت زمانی را به عنوان موانع 

پذیرش فناوری در تدریس و یادگیری معرفی کرده است.
محمدی )2009(، 7 موانع مهارتی، روان شــناختی، دسترسی، 
متناسب نبودن روش و محتوا، موانع تشویقی ـ اعتباری، سازمانی 
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ـ قانونــی و فرهنگــی ـ اجتماعــی را به عنــوان موانــع یادگیری 
الکترونیکــی در آموزش های علمی کاربردی، شناســایی کرده 
اســت. میلر و می یان1  )2004(، نداشــتن ســابقه کار با فناوری، 
شــرکت نکردن در دوره های برخط در گذشته، کمبود پشتیبانی 
اجتماعی در محل، کمبود منابع و شکاف دیجیتالی را مانع توسعه 

یادگیری الکترونیکی دانسته است.
الرکین و پینس2  )2004(، در پژوهشــی در مدارس متوسطه 
سنگاپور، دریافته است که این مدارس به دالیلی مانند نبود زمان 
کافی، ضعف مهارت های معلمان، نبود نگرش مثبت در معلمان، 
عدم حمایت کافی ازسوی مسئوالن و فرهنگ یادگیری حاکم بر 
مدرسه باعث شده است تا استفاده از فناوری برای تحقق اهداف 

سطح باالی برنامه درسی چندان موفق نباشد.
آلبرینــی3  )2004( عوامــل مؤثر بر تلفیق فنــاوری اطالعات 
در برنامه درســی آموزشــگران را به دو دســته عوامــل غیرقابل 
دســت کاری و عوامــل قابــل دســت کاری تقســیم می کند. به 
نظــر آن هــا عوامــل غیرقابل دســت کاری بــه عواملــی چون: 
تجربه آموزشــی، تجربه رایانه ای، سیاست گذاری ها و تصمیمات 
مربوط به مرحله طراحی و تدوین برنامه درســی اطالق می شــود 
که آموزشگر نمی تواند این عوامل را دست کاری کند. در مقابل، 
عواملی مانند میزان دانش، مهارت ها و نگرش آموزشــگر درباره 
فنــاوری اطالعات و آموزش عوامل قابل دســت کاری هســتند. 
همچنین فتحی و سبحانی نژاد )1386( در پژوهش خود، مهم ترین 
موانع عدم اســتفاده آموزشگران از فناوری اطالعات را به ترتیب 
شامل: عوامل زیرساختی ـ فنی، عوامل فردی ـ اقتصادی و عوامل 

فرهنگی ـ آموزشی می دانند.

روش شناسی پژوهش

این پژوهش با اســتفاده از روش پیمایشــی انجام شده است. 
177 نفــر از آموزشــگران مراکز آموزش علمــی کاربردی در 5 
اســتان آذربایجان شــرقی، همدان، مازندران، فارس، و اصفهان 
جامعه آماری پژوهش را شکل داده است. برای تعیین حجم نمونه 

از فرمول کوکران4  اســتفاده شد.  با استفاده از روش نمونه گیری 
طبقه ای، 80 پژوهشگر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار 
گردآوری داده در این پژوهش پرسشــنامه است که با همکاری 
و مشــاورت اساتید و کارشناسان و متخصصان آموزش تهیه شده 
اســت. برای محاسبه پایایی پرسشــنامه، از روش آلفای کرونباخ 
اســتفاده شــد که مقادیر آن برای بخش های مختلف پرسشــنامه 
بین 0/73 و 0/87 به دســت آمد. ویژگی های فردی و حرفه ای و 
عوامل فنی، متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر بودند. همچنین، 
عوامل نگرشــی به عنوان متغیر وابســته پژوهش شناخته شد. برای 
تحلیل متغیرهای پژوهش از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده 

است.

یافته های پژوهش

ویژگی های فردی و حرفه ای

بررســی ویژگی های فــردی و حرفه ای آموزشــگران مراکز 
علمــی کاربــردی در پنج اســتان نشــان داد کــه از مجموع 80 
آموزشــگر موردبررســی در این پژوهش، 67 نفر )83.8 درصد( 
مرد هستند. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب رشته تحصیلی 
نشــان داد که حدود 67 درصد افــراد موردمطالعه دارای مدرک 
مهندســی کشــاورزی )با گرایش های مختلف( بودند. همچنین 
حدود 84 درصد از آموزشــگران مدرک تحصیلی کارشناســی 
ارشــد داشــتند. حدود 51 درصد از افراد، بین 31 تا 40 سال سن 
داشتند. ازنظر سابقه تدریس نیز نزدیک به 47 درصد از کل افراد 
موردمطالعه ســابقه تدریس کمتر از 5 ســال داشــته اند. همچنین 
ازنظــر مرتبه علمی، حــدود 61 درصد افــراد موردمطالعه مربی 

آموزشی بوده اند.

استفاده از فن آوری اطالعات در آموزش

نتایج بررســی نگرش آموزشگران نســبت به اهمیت فناوری 
1 .Miller & Mei-Yan
2 . Larkin & Pines
3. Albirini
4. Cochran
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اطالعات و ارتباطات در امر آموزش نشــان داد که آموزشگران 
درمجموع نســبت بــه اســتفاده و اهمیت فنــاوری اطالعات در 
آموزش، نگرش مثبت و موافقی داشتند. گویه " استفاده از رایانه 
و نرم افزارهایــی مثل پاورپوینت باعث ارائه بهتر مطالب درســی 

می شود " بیشــترین اهمیت را ازنظر آموزشــگران داشته و گویه 
"مدرســانی که از رایانه و اینترنت در تدریس مطالب درسی بهره 
می برند از سایر مدرسین موفق تر هستند" از کمترین میزان اهمیت 

برخوردار بوده است.

آموزشگران دوره های علمی کاربردی کشاورزی و استفاده از فناوری اطالعات

جدول 1. نگرش پاسخگویان درباره استفاده از فن آوری اطالعات در آموزش

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*گویه ها

4/700/510/1081استفاده از رایانه و نرم افزارهایی مثل پاورپوینت باعث ارائه بهتر مطالب درسی می شود

4/570/540/1182استفاده از رایانه و اینترنت باعث ارتقای توانمندی حرفه ای )آموزشگری( مدرسان می شود

4/600/560/1213استفاده از رایانه و اینترنت دسترسی به جدیدترین یافته های علمی در زمینه های تخصصی را تسهیل کرده است

4/610/580/1254رایانه و اینترنت دستیابی به نشریات را تسهیل کرده است

4/520/570/1265پست الکترونیک ابزار مفیدی برای برقراری ارتباط با سایر آموزشگران و متخصصان است

4/250/730/1716ازطریق اینترنت امکان ارسال و دریافت خدمات مشاوره ای تسهیل شده است

4/280/760/1777کتابخانه های اینترنتی دسترسی جست وجوگران را به منابع کتابخانه ای تسهیل کرده است

4/070/790/1948اینترنت و رایانه ها عالقه مندی به آموزش را در بین مدرسان افزایش می دهد

3/900/780/209عضویت در گروه های خبری باعث روزآمدی اطالعات متخصصان شده است

4/060/850/020910ازطریق اینترنت، ارائه آموزش های ضمن خدمت و آموزش از راه دور تسهیل شده است

3/840/840/21811با استفاده از امکانات برخط، نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر امکان پذیر شده است

3/770/840/22212وبالگ محل مناسبی برای به اشتراک گذاری منابع درسی بین مدرسان و دانشجویان است

3/940/910/23013اینترنت باعث دسترسی آسان تر و ارتباط متقابل دانشجویان به مدرسان شده است

4/010/950/23614مدرسانی که از رایانه و اینترنت در تدریس مطالب درسی بهره می برند از سایر مدرسین موفق تر هستند

* 1= خیلی کم، 2= کم، 3= متوسط، 4= زیاد، 5= خیلی زیاد.

مهارت های رایانه ای

نتایــج به دســت آمده از جــدول 2 مشــخص نمود کــه اکثر 
آموزشــگران مراکــز علمــی کاربــردی در ســطح پنج اســتان 

موردبررســی در پژوهش، دوره های مرتبط با مهارت های رایانه 
)ICDL( را گذرانده انــد و تنها تعــداد اندکی از آنان تاکنون در 

هیچ یک از این دوره های آموزشی شرکت نکرده بودند.

ICDL جدول 2. توزیع فراوانی پاسخگویان برمبنای شرکت در دوره های

خیربله

ICDL درصدفراوانیدرصدفراوانیشرکت در دوره های

7593/56/5مبانی رایانه

7292/37/7ویندوز

6889/510/5اینترنت

6586/71013/3واژه پرداز ورد

57771723اکسل

5880/61419/4پاورپوینت

4462/92637/1اکسس
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دسترسی به رایانه و اینترنت در طول هفته

توزیع فراوانی پاســخگویان برحسب ساعات استفاده از رایانه 
بــرای مقاصد آموزشــی در منزل، محل کار یا ســایر مکان ها در 
طول هفته نشان داد که در حدود 85 درصد از پاسخگویان کمتر 
از 10 ســاعت در هفتــه از رایانه در منزل برای مقاصد آموزشــی 
اســتفاده می کردند. تنها 1/4 درصد جامعــه پژوهش بیش از 41 
ســاعت در هفتــه از رایانه اســتفاده می نمودنــد. همچنین، اکثر 

آموزشــگران )77 درصد( کمتر از 10 ســاعت در هفته در محل 
کار خــود از رایانــه اســتفاده می کنند. در حــدود 98 درصد از 
آموزشــگران اظهار داشــتند که به همین میزان در سایر مکان ها 
از رایانه برای مقاصد آموزشی استفاده کرده اند. میانگین استفاده 
آموزشــگران از رایانه برای مقاصد آموزشی کمتر از 20 ساعت 
در هفتــه )17/47 درصد( و برای اینترنت کمتر از 12 ســاعت در 

هفته )11/78 درصد( گزارش شده است )جدول 3(.

جدول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد ساعات استفاده از رایانه و اینترنت در طول هفته

سایر مشخصه های آماریدرصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانی معتبرفراوانیساعات استفاده از تجهیزات فن آوری اطالعات

میانگین:5872/55/7211/78     کمتر از 10

انحراف معیار: 1417/59023/10      11 تا 20  

میانه: 56/296/26      21 تا 30

حداقل: 22/698/80      31 تا 40

حداکثر: 11/2100200        بیشتر از 41

--0        بدون پاسخ

-80100        جمع

2953/77/53         کمتر از 10

میانگین: 1018/572/217/47          11 تا 20

انحراف معیار: 611/183/32/85         21 تا 30

میانه: 611/194/48         31 تا 40

حداقل: 35/61000         بیشتر از 41

حداکثر: 200--26         بدون پاسخ

-80100         جمع

ت
ترن

این
انه

رای

میزان استفاده آموزشگران از موتورهای جستجوگر

براســاس جدول 4، بیشــترین میزان اســتفاده آموزشگران از 
موتور جستجوی Google بوده است. استفاده از موتور جستجوی 
Yahoo در رتبه دوم اســتفاده قرار داشته است. استفاده از موتور 

کاوش Alltheweb کمترین رتبه را در بین راهنماها و موتورهای 
کاوش به خود اختصاص داده است.
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جدول 4. توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان استفاده از راهنماها و موتورهای جستجو

درصد استفاده

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمهیچموتورهای جستجو

Google2/51/31/33/822/868/44/481/030/23
Yahoo2/61/39/122/127/337/73/831/210/31

AltaVista42/413/615/311/911/95/11/521/641/08
Ask72/68/16/54/83/24/80/721/411/96

Mamma758/36/76/71/71/70/561/152/05
Infoseek75/910/35/25/21/71/70/511/112/17

Hotbot76/310/28/51/703/40/491/102/24
Galaxy76/313/63/43/41/71/70/451/032/28
About78/36/78/31/71/73/30/511/182/31

British Museum80/36/64/93/31/63/30/491/192/42
Mete search79/711/95/101/71/70/370/942/54

LC81/48/55/1005/10/441/172/66
Alltheweb83/16/85/11/71/71/70/370/992/67

استفاده از مهارت های رایانه ای در آموزش

نتایــج حاصــل از پژوهش پیرامــون اســتفاده از مهارت های 
رایانــه ای در آمــوزش بیانگــر آن بود کــه افــراد موردمطالعه، 
واژه پــرداز ورد را بیــش از ســایر نرم افزارها در آمــوزش بکار 

گرفته اند. همچنین سیســتم  عامل ویندوز بیش از ســایر سیســتم 
عامل ها در آموزش اســتفاده شــده اســت. دیگر نتایج نشان داد 
که آموزشــگران درزمینه رفع اشکاالت اولیه نرم افزاری، مهارت 

کمتری دارند )جدول 5(.

آموزشگران دوره های علمی کاربردی کشاورزی و استفاده از فناوری اطالعات
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جدول 5. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان بکارگیری مهارت های رایانه ای در آموزش

درصد به کارگیری

اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمهیچمهارت ها

rd2/86/95/629/236/119/43/471/230/351
Windows5/84/35/823/243/517/43/461/300/372

PowerPoint6/92/85/620/837/526/43/581/380/383

71/4726/83126/83/531/370/394تجهیزات جانبی )ویدئو، پرینتر و...(

8/88/811/835/329/45/92/851/340/475نرم افزارهای تخصصی و آموزشی

8/78/723/230/420/38/72/711/360/506رفع معایب ابتدایی هنگام کار با رایانه

10/311/416/217/633/814/73/011/530/517رایت دیسک نوری

13/611/47/624/224/225/83/181/660/528استفاده از حافظه های جانبی رایانه ای
Excel11/411/414/321/431/4102/801/520/549

12/514/19/429/726/67/82/671/510/5610نصب نرم افزارهای عمومی

30/816/220/627/917/64/42/331/4410/6011رفع اشکاالت اولیه نرم افزاری
SPSS30/823/124/67/713/801/501/370/9112

Access38/217/616/216/210/31/51/471/47113
SAS41/516/9209/29/23/11/361/481/0814

بحث و نتیجه گیری

یکــی از عواملی که در ارتقــا و بهبود فرآینــد یادگیری در 
محیط هــای آموزشــی تأثیــر غیرقابل اجتنابی دارد، اســتفاده از 
قابلیت های فن آوری اطالعات در فرایند تدریس است. ازاین رو، 
آنچــه در حال حاضــر مدنظر این پژوهش قرارگرفته این اســت 
که مدرســان دوره های علمی کاربردی تا چه میزان از فن آوری 
اطالعــات در فرایند آموزش اســتفاده می کننــد و چه عواملی بر 
این امر تأثیرگذار اســت. بر این اســاس، در این پژوهش دیدگاه 
آموزشگران مراکز آموزشی علمی کاربردی در استان های فارس، 
اصفهان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران پیرامون استفاده از 
فناوری اطالعات در آموزش، موردبررســی قــرار گرفت. نتایج 
پژوهــش حاکی از این اســت که نگرش پاســخگویان در رابطه 
با اســتفاده از فــن آوری اطالعات در آموزش مثبت بوده اســت. 
این مطلب گویای این اســت که در صورت فراهم بودن شرایط 
و امکانات، آموزشــگران از این طرح اســتقبال می کنند و تمایل 

دارند که در تدریس خود از فن آوری های نوین نیز استفاده کنند. 
این یافته با نتایج به دســت آمده از پژوهش سعادت طلب و بالش 

)1396( و فتحی و سبحانی نژاد )1386( همخوانی دارد.
متغیــر بعــدی موردســنجش در پژوهش، مهــارت رایانه ای 
آموزشگران بود. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر آموزشگران 
مهارت هــای رایانه ای موردنیــاز را گذرانده بودند و درخصوص 
به کارگیــری فنــاوری اطالعات در تدریس مشــکلی نداشــتند. 
درزمینه دسترســی به رایانه و اینترنت، اکثریت آموزشگران بیان 
نمودنــد که خیلی کــم از رایانه در منزل برای مقاصد آموزشــی 
استفاده می کنند. همچنین اکثریت آموزشگران اظهار داشتند که 
کمتر از 10 ســاعت در هفته از رایانه اســتفاده می کنند. در مورد 
موتورهای جســتجوگر مورداســتفاده نیز، اکثریت آموزشگران 
بیشــتر از گوگل و یاهــو به منظور انجام اهداف آموزشــی خود 
اســتفاده می کنند. در پژوهش فرهمندنژاد )1391( نیز موتورهای 
جستجوگر گوگل و یاهو بیشــتر مدنظر آموزشگران بوده است. 
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اکثریت آموزشــگران در دوره آموزشی واژه پرداز ورد شرکت 
کرده انــد. ایــن امر نشــان دهنده این اســت که به منظور اشــاعه 
آموزه هــای مبتنی بر فناوری اطالعات، به دوره های آموزش های 
تکمیلی و کاربردی بیشــتری نیاز است. مطابق نظر مهرمحمدی، 
1386( بــا توجه به ســرعت فزاینده تولید دانش جدید و توســعه 
شــبکه های جهانــی ارتباطات ازجملــه اینترنت کــه جدیدترین 
و متنوع تریــن منابــع و داده هــای مرتبــط بــا هر موضــوع را در 
اختیار کاربران قرار می دهد، ضروری اســت آموزشــگران برای 
ســازگاری با ســرعت و پیچیدگی تغییرات و بهره گیری صحیح 
از فنــاوری جدید بــه ابزارها و فنون دیگری نیز مجهز باشــند. با 
توجه به یافته های این پژوهش و به منظور تقویت استفاده مدرسان 
دوره هــای علمی کاربردی از فــن آوری اطالعــات، موارد زیر 

پیشنهاد می شود:
1. تقویــت تجهیــزات و تســهیالت موردنیاز آموزشــگران 
به منظور بهره برداری و استفاده بهینه از فن آوری اطالعات در امر 

تدریس؛
2. تقویت انگیزه آموزشــگران، مدیران و دانشــجویان برای 
اســتفاده از فن آوری اطالعات در راستای تسهیل فرآیند تدریس 

و یادگیری؛
3. ارائــه آموزش های مســتمر برای روزآمدســازی دانش و 

اطالعات آموزشگران درخصوص فن آوری نوین اطالعاتی؛
4. توجــه به تقویــت دروس و دوره های آمــوزش فن آوری 

اطالعات در دوره های علمی کاربردی؛
5. آشــنا کردن مدرســان با نرم افزارهــا و وبگاه های اینترنتی 

مفید، مؤثر و متداول در فرایند تدریس.
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Abstract
Purpose:  The main purpose of this research is to investigate the factors affecting the use of applied science and technology 
courses by instructors of information and communication technologies in the teaching and learning process and providing 
solutions for its improvement.

Methodology: This research is descriptive. The data collection tool was questionnaire. The statistical population of the study 
includes 177 educators in Fars, Isfahan, West Azarbaijan, Hamedan and Mazandaran educational centers. 80 subjects were 
selected through stratified random sampling. 

Findings:  The results of the research showed that applied academic teachers had a positive attitude toward teaching information 
technology and communication technology. Most educators had completed online courses. Access to computers and the 
Internet has been modest among educators throughout the week. Also, educators said they used Google search engines and 
Yahoo search engines to search the content.

Results: Strengthening the facilities needed by instructors to exploit and optimize the use of information technology in 
teaching can be very useful in developing this teaching method. It is also very effective to provide continuous training for 
updating the knowledge and information of trainers about modern information and communication technologies.
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