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  چکيده
  

 ناشي از فناوري هاي جديد تاثيرات بسزايي بر روند زندگي و كار مردم در تحوالتدر دنياي امروز، 

هاي سنتي آموزش، يادگيري و مديريت آموزش به طور جدي به مقابله  اشته و با روشسرتاسر جهان گذ

اتي است، تاثير عكه خود يك زمينه جديد مطالو ارتباطي فناوري اطالعات در اين ميان، . پرداخته است

با توجه اهميت موضوع تحقيق و . داشته استهاي آموزش، يادگيري و پژوهش  عمده اي بر تمامي زمينه

هاي فراوان در اين بخش و نياز روزافزون به ايجاد يك سيستم اطالعاتي  گذاري يز به جهت سرمايهن

عوامل مناسب و استفاده از آن در جهت آموزش هاي صحيح و مناسب، تحقيق حاضر با هدف شناسايي 

حرفه اي در آموزش هاي فني و) ICTs(هاي اطالعات و ارتباطات فناورياستفاده آموزشگران از مؤثر بر 

آموزشگران هنرستان هاي كشاورزي  نفر از ١١٧جامعه آماري تحقيق شامل . كشاورزي انجام گرديد

ها از پرسشنامه استفاده  براي گردآوري داده. استان زنجان بودند كه تمام آنها مورد سرشماري قرار گرفتند

بمنظور . يه و تحليل قرار گرفت مورد تجزSPSSافزار  هاي گردآوري شده با استفاده از نرم داده. گرديد

، از تحليل عاملي نوع هاي اطالعات و ارتباطات فناورياستفاده آموزشگران از عوامل مؤثر بر شناسايي 

Rزمينه كاربرد,  استفاده گرديد كه نتايج نشان داد متغيرها در پنج عامل نگرش، شرايط و امكانات ,

مؤثر بر  درصد واريانس عوامل ٨٦/٦١مل در حدود گيرند كه اين پنج عا پشيباني و مهارت قرار مي

  .نمايند  را برآورد ميهاي اطالعات و ارتباطات فناورياستفاده آموزشگران از 

  

  .آموزشگران, آموزش فني و حرفه ايفناوري اطالعات و ارتباطات،  : هاي كليدي واژه 
  

  مقدمه
يكي از مظاهر فناوري،فناوري اطالعات و ارتباطات    

(ICT1)امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات  يكي از .  است
عمده ترين معيارهاي توسعه و پيشرفت اقتصادي و صنعتي 

هاي مختلف زندگي  آنچنان بر جنبه و محسوب مي گردد
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد و اجتماعات 

 اين ).۵(توان از آن غفلت نمود تأثير گذاشته است كه نمي
ش فرايند مبادله اطالعات و كاهش ي با افزافن آوري

اي در جهت افزايش  هاي داد و ستد، به عنوان وسيله هزينه
                                                                               

1. Information and Communication Technology 

هاي   رقابت انگيزي و رشد در همه حيطه، كارايي،وري بهره
 فناوري اطالعات به ).۱۲(باشد فعاليت بشري مطرح مي

 ميالدي مورد توجه جدي قرار ۱۹۸۰شكل نوين از سال 
ن برهه از زمان بسياري از كشورها به اين در اي.گرفته است

اعتقاد رسيدند كه توسعة فناوري اطالعات عاملي بسيار مهم 
   .)۱( در توسعه و رشد اقتصادي آنان محسوب مي شود

به موازات استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در 
تمامی ابعاد حيات بشری، جهان به سرعت در حال تبديل به 

امروزه امکان دستيابی به . العاتی استيک جامعه اط
اينترنت و استفاده از منابع اطالعاتی در تمامی جوامع بشری 
روندی تصاعدی را طی می نمايد و جوامع مختلف هر يک 
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با توجه به زيرساخت های متعدد ايجاد شده از مزايای فن 
بطور ). ۴(آوری اطالعات و ارتباطات، استفاده می نمايند

اطالعات و ارتباطات به معناي استفاده از كلي، فناوري 
مجموعه اي از  شامل، ابزارهاي اداره و مديريت اطالعات

وسايل و خدماتي است كه جهت توليد، ذخيره، پردازش، 
از منظري ديگر، ). ۵(توزيع و تبادل اطالعات به كار مي روند

برفناوري مبتني بر ) ICT(واژه فناوري اطالعات و ارتباطات 
و اينترنت به منظور خدمات رساني اطالعاتي و رايانه 

اين مفهوم . ارتباطاتي به  طيف وسيعي از كاربران اشاره دارد
بانضمام تلفن  ,هاي مرتبط به طور گسترده طيفي از فناوري

اينترنت كه در رأس اين دسته از فناوری . در برمی گيردرا 
ت به ها قرار مي گيرد، سازوکارهايي را براي انتقال اطالعا

شكل هاي گوناگون از قبيل مطلب،  تصوير، صدا و ويدئو 
عالوه بر اين ، فناوري اطالعات و ارتباطات . آورد فراهم مي

تقاضاهاي افراد رسيدگي مي نمايد و جمع آوري ، توزيع،  به
   ).۹(تحليل وپردازش اطالعات را ميسرمي سازد 

در دنياي امروز، تغييرات ناشي از فناوري هاي جديد 
تاثيرات بسزايي بر روند زندگي و كار مردم در سرتاسر جهان 

هاي سنتي آموزش، يادگيري و مديريت  گذاشته و با روش
فناوري . آموزش به طور جدي به مقابله پرداخته است

اتي است، تاثير عاطالعات كه خود يك زمينه جديد مطال
عمده اي بر تمامي زمينه هاي آموزش، يادگيري و پژوهش 

امروز ديگر ساختار و فرايند سنتي آموزش . داشتخواهد 
جوابگوي نيازهاي جوامع انساني در عصر اينترنت نيست چرا 

هاي آغازين قرن بيست و يكم، هريك سال ونيم،  كه از سال
يكبار قلمرو دانش بشري بيش از دو برابر مي شود تا آنجا 

هاي سريع و ناپيوسته قرن  كه تغييرات علمي، فرم
. دهند گونه رخ مي  گذارد و جهش را پشت سر ميگـــذشته 

در چنين شرايطي است كه افراد جامعه براي هماهنگي با 
هاي مدرن  تغييرات دائمي و شتابان پيرامون خود به آموزش

 فناوري هاي اطالعاتي و .)۳(نياز فزاينده اي پيدا مــي كنند
مختلف وقتي بطور مناسب بكار برده مي شوند ارتباطي 

و رابطه بين آموزش و دسترسي به آموزش شده باعث 
هاي روزافزون ديجيتالي را تحكيم كنند، همچنين  كارگاه

كيفيت آموزش را با كمك ايجاد آموزش و يادگيري در يك 
  .)۷(د فعال متصل به زندگي حقيقي باال ببرنفرايند 

مطالعات متعددي بوسيله پژوهشگران مختلف در زمينه 
ي مختلف اطالعاتي و ارتباطاتي انجام استفاده از فناوري ها

شده است كه به نتايج برخي از مهمترين آنان اشاره مي 
در دانشگاه زنجان تحقيقي را به ) ۲۰۰۴( يعقوبي .شود

منظور بررسي عوامل مؤثر بر كاربرد اينترنت توسط اعضاي 
دهد  نتايج نشان مي. هيأت علمي دانشگاه زنجان انجام داد

بتي نسبت به اينترنت دارند و رابطه پاسخگويان نگرش مث
مثبت و معني داري بين استفاده از اينترنت و خصوصياتي از 

سن،سابقة , اي، مهارت در زبان انگليسي قبيل مهارت رايانه
هاي تحقيقاتي آنها  شغلي، تعداد آثار علمي و سابقه فعاليت

اي در دانشگاه جورجياي آمريكا توسط  مطالعه. وجود دارد
با هدف تعيين ميزان استفاده ) ۱۹۹۹( ايورسون پكهام و

هاي آموزشي  آموزشگران كشاورزي از اينترنت در برنامه
در اين تحقيق مشخص شد كه حدود . صورت گرفت

كنند ودر  درصد از آموزشگران از اينترنت استفاده مي۳۳
هاي آموزشي خود  درصد از اين ابزار در برنامه۶۶مقابل 

ترين  يج تحقيق فوق نشان داد مهمنتا. كنند استفاده نمي
ها شامل استفاده از منابع  كاربردهاي اينترنت در اين برنامه

تحقيقاتي كشاورزي، دسترسي به اطالعات كلي و دريافت 
نتيجة كلي اين . باشد هاي آموزشي از اينترنت مي برنامه

هاي آموزش  تحقيق حاكي از آن بود كه اينترنت در برنامه
شگاه به طور محدودي مورد استفاده قرار كشاورزي اين دان

به ) ۱۹۹۸(در تحقيق ديگري،اليفيلد و اسكنلون . گيرد مي
بررسي عوامل تشويق كننده در استفاده آموزشگران 

نتايج تحقيق . هاي كشاورزي از اينترنت پرداختند دبيرستان
نشان داد كه رابطه معني داري بين مدرك  تحصيلي، رشته 

گران با ميزان استفاده آنان از اينترنت تحصيلي و سن آموزش
همچنين مشخص گرديد كه مهمترين عوامل در .وجود دارد

استفاده از اينترنت، احساس راحتي كاربر در هنگام كار با 
رايانه، صرف وقت و عالقه به يادگيري براي استفاده از 
اينترنت، وجود نيروي متخصص و مطلع در زمينه اينترنت 

، داشتن همكار آشنا و ماهر در اين در مؤسسه آموزشي
دسترسي به يك مركز رايانه مجهز به , زمينه، و درنهايت

  .باشند اينترنت با امكانات مناسب مي
تحقيقي را به منظور بررسي ميزان ) ۱۳۸۱(عفت نژاد 

استفادة دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز از 
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 تحقيق نشان داد نتايج اين. هاي اطالعاتي انجام داد فناوري
هاي اطالعاتي به ميزان بااليي در  كه دانشجويان از فناوري

نامه، تأليف و ترجمة مقاله  هاي مربوط به پايان انجام فعاليت
استفاده مي نمايند و استفاده از فناوري اطالعات در 

هاي پژوهشي، شركت در سمينار داخلي و خارجي و  فعاليت
ترين مشكالت استفاده  مهم. باشد ترجمة كتاب ضعيف مي

ازفناوري اطالعات از نظر پاسخگويان كمبود امكانات، سرعت 
كم بازيابي اطالعات،قطع شبكه، نياز به آموزش جهت 
استفاده از فناوري اطالعات و محدوديت زمان استفاده 

 درصد افراد از ۴/۵داد  ها نشان مي همچنين يافته.باشد مي
اي ديگر با  در مطالعه. اند كرده فناوري اطالعات استفاده نمي

عنوان بررسي ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي و 
هاي  هاي اطالعاتي موجود در كتابخانه دانشجويان از فناوري

مركزي در دو دانشگاه سيستان و بلوچستان و علوم پزشكي 
. ، نتايج زير به دست آمد)۱۳۷۵(زاهدان توسط حكيمي 

هاي   ندانسته، آموزشپاسخگويان امكانات موجود را كافي
هاي موجود و ايجاد يك  مختلف جهت كاربرد فناوري

سيستم حمايتي را جهت تهيه متن كامل مقاالت ضروري 
همچنين تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي . دانستند مي

توسط مديران و دانشجويان توسط اساتيد به انجام 
جستجوهاي الكترونيكي از عوامل مؤثر در استفاده از 

, عالوه بر اين.  شناخته شدهاي اطالعات و ارتباطات اوريفن
هاي  بين سن پاسخگويان و ميزان استفاده از فناوري

   .اطالعاتي همبستگي منفي وجود داشت
هاي اطالعات و  با توجه به اهميت استفاده از فناوري

 آنها در اطالع رساني براي ارتقاء حياتيارتباطات و نقش 
اين تحقيق با ستان هاي كشاورزي آموزشگران هنركارآيي 
استفاده آموزشگران از   ميزانعوامل مؤثر برتحليل هدف 
  . انجام شد)ICTs(هاي اطالعات و ارتباطات فناوري
 

  مواد و روش ها
هاي   را آموزشگران هنرستانجامعه آماري تحقيق حاضر

تعداد اين . دهند تشكيل مي اي استان زنجان فني حرفه
باشد كه براي انجام تحقيق همگي آنها   مي۱۱۷آموزشگران 

براي گردآوري اطالعات از . مورد سرشماري قرار گرفتند
اطالعات گردآوري شده از طريق . پرسشنامه استفاده گرديد

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه براي SPSSنرم افزار 
هاي توصيفي مثل ميانه،ميانگين  ها از آماره توصيف داده

ها از   ضريب تغييرات و براي تحليل داده،انحراف معيار و
براي اندازه گيري متغيرهاي   .تحليل عاملي استفاده گرديد

:  بخش در پرسشنامه آورده شد، كه عبارتند ازششتحقيق 
فناوري   آموزشگران باميزان آشنايي،  فردي يويژگي ها

آموزشگران در مهارت  ميزان  وهاي اطالعات و ارتباطات
وضعيت اقتصادي اي اطالعاتي و ارتباطاتي، فناوري هزمينه 

آموزشگران، عوامل فني مربوط به فناوري هاي اطالعاتي و 
هاي  ارتباطاتي، شرايط محيطي در استفاده از فناوري

نگرش آموزشگران نسبت به فناوري , اطالعات و ارتباطات
ير وابسته غگيري مت  براي اندازه.هاي اطالعاتي و ارتباطاتي

ميزان "نامه بخش جداگانه اي تحت عنوان نيز در پرسش
" هاي  اطالعاتي و ارتباطاتي  از فناوريآموزشگران استفاده 
  چهار تن ازپرسشنامه با نظر )روائي(اعتبار. آورده شد

 گروه ترويج وآموزش كشاورزي دانشگاه متخصصين و اساتيد
 مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين قابليت تهران
 توسط خود پرسشنامه عدد ۳۰ تعداد )پايائي(اعتماد

آموزشگران اين مراكز، قبل از اقدام نسبت به توزيع 
 محاسبه  آن آلفاي كرونباخپرسشنامه، پيش آزمون شد و

شد كه ميزان آن براي هر يك از بخش هاي پرسشنامه 
 آموزشگرانمهارت   ميزان آشنايي و:تشامل مقادير زير اس

 وضعيت اقتصادي ،)۹۳/۰(طاتهاي اطالعات و ارتبا فناوريبا 
هاي  فناوريمربوط به  ، عوامل فني)۹۵/۰(آموزشگران 

 شرايط محيطي در استفاده از ،)۸۶/۰(اطالعات و ارتباطات
نگرش , )۸۹/۰(فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي

هاي اطالعات و  آموزشگران نسبت به فناوري
هاي   ورياز فناآموزشگران ميزان استفاده و ، )۸۸/۰(ارتباطات

  .)۹۴/۰(اطالعاتي و ارتباطاتي 
  

  نتايج 
 آموزشگر ۱۱۷بر اساس نتايج بدست آمده، از مجموع 

زن ) درصد ۶/۴۳ ( درصد مرد و بقيه ۴/۵۶مورد مطالعه ، 
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ميانگين سن . مي باشند

آموزشگران هنرستانهاي كشاورزي مورد مطالعه در حدود 
شان دهنده بكارگيري نيروي جوان در   سال است كه ن۳۳
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همچنين كمينه سن آموزشگران . اين هنرستان ها مي باشد
 طبق نتايج . سال است۴۹ سال و بيشينه سن آنها ۲۳

 ان رشتهآموزشگردرصد از  ۸/۲۲بدست آمده از تحقيق، 
 ۸/۱۹ ،علوم باغبانيدرصد رشته  ۷/۱۶ ، زراعت تحصيلي

ترويج و آموزش رشته درصد  ۱/۵ ،علوم داميدرصد رشته 
 مي  درصد از ساير گرايش هاي تحصيلي۶/۳۵كشاورزي و 

از نظر ميزان تحصيالت، بيشترين فراواني مربوط به  .باشند
 ليسانساني مي باشد كه داراي مدرك تحصيلي آموزشگر

درصد جامعه آماري را تشكيل  ۵۹/ ۸ درحدود هستند كه
 و  ديپلم فوقدرصد داراي مدرك تحصيلي ۱/۲۳. مي دهند

در . هستندفوق ليسانس درصد داراي مدرك تحصيلي  ۱/۱۷
درصد  ۷/۶۰مي دهد   استخدام، نتايج نشانوضعيترابطه با 

 قطعي مي باشند كه ‐ در استخدام رسميآموزشگراناز 
بيشترين فراواني مربوط به اين وضعيت استخدامي است و 

 درصد بصورت قراردادي و ۴/۲۷درصد بصورت پيماني،  ۱/۵
 ها هنرستان آزمايشي با ‐ به صورت رسمي درصد۸/۶

 بر اساس نتايج بدست آمده ميانگين .نمايند ميهمكاري 
ها در حدود  درآمد آموزشگران از طريق تدريس در هنرستان

غير از (هاي جنبي   ريال و از طريق فعاليت۲۱۶۵۰۴۰
ميانگين سابقه خدمت .  ريال مي باشد۸۱۷۶۵۰) تدريس

هاي فني حرفه اي در حدود  نرستانآموزشگران در ه
آموزشگران مورد  بيشينه سابقه كار همچنين،. استسال ۱۰

  .سال و كمينه آن يك سال مي باشد۲۶ مطالعه 
ميزان آشنائي و مهارت نتايج بدست آمده در رابطه با 

، )۱جدول(هاي اطالعات و ارتباطات فناوريآموزشگران با 
 آموزشگرانمهارت حاكي از آن است كه ميزان آشنائي و 

) ۳۸/۳=ميانگين(در زمينه ويندوز    با رايانهمورد مطالعه
 آشنائي و مهارت پس از اين مورد، بيش از ساير موارد بوده و

 نرم و استفاده از تجهيزات جانبي ،Word در زمينه هاي 
. در رده هاي بعدي قرارمي گيرندافزارهاي تخصصي رشته 

يزان آشنائي و مهارت مهمچنين نتايج نشان مي دهد كه 
) ۹۶/۲=ميانگين(آموزشگران در زمينه پست الكترونيكي

گويه هاي، يافتن پس از اين مورد، بيش از ساير موارد بوده و
مطالب مورد نظر از اينترنت و استفاده از موتورهاي جستجو 

  .  دارندهاي بعدي قرار اولويتدر 

  
  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوريآموزشگران در زمينهمهارت ميزان   آماری مربوط به ميزان آشنائی و توزيع ‐۱جدول

 هيچ  خيلي كم كم متوسط  زياد خيلي زياد
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  گويه ها
  

۱۰۹/۱ ۳ ۰۶/۳ ۱/۵  ۶/۳۱  ۴۱  ۱۲  ۸/۶  ۴/۳  Word 
۴۷۸/۱ ۱ ۵۰/۱ ۴/۳ ۶ ۸/۱۸ ۷/۱۹ ۷/۱۳ ۵/۳۸ Access 
  ويندوز ۶/۲ ۶ ۴/۹ ۹/۲۹ ۶/۳۷ ۵/۱۴ ۳۸/۳ ۴ ۱۸۰/۱
۷۷۵/۱ ۲ ۱۱/۲ ۸/۱۲ ۷/۱۳ ۴/۱۵ ۱/۱۷ ۱۲ ۱/۲۹ Powerpoint 
۶۵۳/۱ ۲ ۹/۱ ۱/۵ ۹/۱۷ ۴/۱۵ ۴/۱۵ ۴/۱۵ ۸/۳۰ Excel 
 كپي و ذخيره اطالعات و داده ها ۴/۳ ۷/۱۳ ۸/۱۲ ۸/۱۸ ۲/۳۴ ۱/۱۷ ۱۸/۳ ۴ ۴۱۲/۱
 ...استفاده از تجهيزات جانبي مثل پرينتر،اسكنر و ۱/۲۳ ۳/۴ ۱/۱۱ ۱/۲۳ ۵/۲۶ ۱۲ ۶۲/۲ ۳ ۷۲۶/۱
 نصب نرم افزار ۱/۲۳ ۷/۷ ۲/۲۲ ۸/۱۲ ۸/۱۸ ۴/۱۵ ۴۳/۲ ۲ ۷۶۳/۱
  رفع معايب ابتدايي هنگام كار با رايانه ۶/۲۵ ۷/۷ ۱/۱۷ ۹/۱۷ ۸/۲۴ ۸/۶ ۲۹/۲ ۲ ۶۸۲/۱
  ودتاننرم افزارهاي تخصصي رشته خ ۱/۲۳ ۷/۷ ۳/۱۰ ۷/۱۹ ۴/۲۷ ۱۲ ۵۶/۲ ۳ ۷۵۴/۱
۴۶۴/۱  ۳  ۹۶/۲  ۵/۱۴  ۶/۲۵  ۵/۲۶  ۱/۱۷  ۸/۶  ۴/۹  E-Mail 
۵۵۶/۱  ۳  ۶۴/۲  ۵/۸  ۶/۲۵  ۴/۲۷  ۴/۱۵  ۶  ۱/۱۷  Chat  
  يافتن مطالب مورد نظر از اينترنت  ۸/۱۲  ۸/۶  ۸/۱۲  ۴/۲۷  ۲/۲۸  ۱۲  ۸۷/۲  ۳  ۵۲۳/۱
  )News group (هاي مباحثه  گروه  ۳/۳۳  ۹/۱۷  ۵/۲۰  ۸/۱۸  ۵/۸  ۹  ۵۴/۱  ۱  ۳۸۷/۱

  استفاده از موتورهاي جستجو  ۱/۱۱  ۷/۱۳  ۱۲  ۵/۲۰  ۸/۳۰  ۱۲  ۸۲/۲  ۳  ۵۶۳/۱



  ۱۵۳ ...تحليل عوامل موثر بر استفاده آموزشگران : کريمی و همکاران 

  فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتينوع استفاده آموزشگران از  آماری مربوط به توزيع ‐۲جدول
 خيلي كم  كم متوسط  زياد خيلي زياد
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۹۷/۰ ۴ ۹۱/۳ ۸/۳۰  ۳۶  ۹/۴۱  ۴۹  ۴/۱۵  ۱۸  ۱۲  ۱۴  ۰  ۰  
دستيابي به اطالعات مورد نظر كه در ساير منابع پيدا 

  نمي شود
  به روز كردن اطالعات شخصي ۵ ۳/۴ ۲۳ ۷/۱۹ ۲۶ ۲/۲۲ ۳۹ ۳/۳۳ ۲۴ ۵/۲۰ ۴۶/۳ ۴ ۱۴۹/۱
   منابع تخصصي مربوط به رشتهشناسايي ۱۱ ۴/۹ ۲۳ ۷/۱۹ ۲۴ ۵/۲۰ ۴۳ ۸/۳۶ ۱۶ ۷/۱۳ ۲۶/۳ ۴ ۱۹۷/۱
  تفريح و سرگرمي ۱۶ ۷/۱۳ ۲۷ ۱/۲۳ ۳۲ ۴/۲۷ ۲۸ ۹/۲۳ ۱۴ ۱۲ ۹۷/۲ ۳ ۲۲۸/۱
  ارائه بهتر مطالب درسي ۳ ۶/۲ ۳۳ ۲/۲۸ ۴۰ ۲/۳۴ ۲۹ ۸/۲۴ ۱۲ ۳/۱۰ ۱۲/۳ ۳ ۰۱۸/۱
  ودبرقراري ارتباط با متخصصان داخلي رشته خ ۹ ۷/۷ ۳۷ ۶/۳۱ ۳۱ ۵/۲۶ ۳۲ ۴/۲۷ ۸ ۸/۶ ۹۴/۲ ۳ ۰۸۵/۱
  برقراري ارتباط با متخصصان خارجي رشته خود ۲۵ ۴/۲۱ ۳۵ ۹/۲۹ ۲۴ ۵/۲۰ ۲۴ ۵/۲۰ ۹ ۷/۷ ۶۳/۲ ۲ ۲۴۳/۱
 دستيابي به اطالعات عمومي و شخصي ۴ ۴/۳ ۲۹ ۸/۲۴ ۳۳ ۲۸/.۲ ۳۸ ۵/۳۲ ۱۳ ۱/۱۱ ۲۳/۳ ۳ ۰۵۴/۱
  دستيابي به اخبار روزمره ۹ ۷/۷ ۳۱ ۵/۲۶ ۲۴ ۵/۲۰ ۳۸ ۵/۳۲ ۱۵ ۸/۱۲ ۱۶/۳ ۳ ۱۸۱/۱

  
نتايج بدست آمده از تحقيق در رابطه با نوع استفاده 

است كه بيانگر آن ) ۲جدول (آموزشگران از اينترنت 
مهمترين هدف آموزشگران در استفاده از اينترنت دستيابي 

شود و به روز  به اطالعاتي است كه در ساير منابع پيدا نمي
كردن اطالعات شخصي و دستيابي به اطالعات عمومي و 

در ضمن نتايج . هاي بعدي قرار دارند صي در اولويتشخ
حاكي از آن است كه برقراري ارتباط با متخصصان خارجي 
رشته خود از طريق اينترنت كمترين اهميت را در استفاده 

  .آموزشگران از اينترنت دارد
بر اساس اطالعات جمع آوري شده در رابطه با ميزان 

هاي اطالعاتي و فناوريساعات استفاده آموزشگران از 
ميانگين نشان مي دهد كه نتايج ) ۳ جدول(ارتباطاتي 

هاي فني  ساعات استفاده آموزشگران از اينترنت در هنرستان
.  ساعت در طول هفته مي باشد۵/۴حرفه اي در حدود 

همچنين نتايج نشان مي دهد كمترين فراواني مربوط به 
 ۵ين آموزشگراني است كه به طور متوسط در طول هفته ب

و ) درصد۳/۱۰( كنند  ساعت از اينترنت استفاده مي۱۰تا 
بيشترين فراواني مربوط به آموزشگراني است كه به طور 

 ساعت از اينترنت استفاده ۵متوسط در طول هفته  كمتر از
 در رابطه با ميزان نتايج بدست آمده). درصد۵/۷۳(كنند  مي

شان ن) ۴ جدول (ساعات استفاده آموزشگران از رايانه
 ميانگين ساعات استفاده آموزشگران ازرايانه در دهد كه مي

كمترين فراواني .  ساعت مي باشد۹طول هفته در حدود 

مربوط به آموزشگراني است كه به طور متوسط در طول 
 ۷/۱۹(كنند  ساعت از اينترنت استفاده مي۱۰ تا ۵هفته بين 

  ).درصد
  

 استفاده ساعات  آماری مربوط به ميزان  توزيع‐۳جدول 
  آموزشگران از اينترنت

درصد   درصد  فراواني  ساعات استفاده
  جمعي

ساير مشخصه
  هاي آماري

  
   ساعت۵كمتر از

   ساعت۱۰ تا ۵بين 
۱۰ و بيشتر از ۱۰

  ساعت

  
۸۶  
۱۲  
۱۹  

  
۵/۷۳  
۳/۱۰  
۲/۱۶  

  
۵/۷۳  
۸/۸۳  

۱۰۰  

    ۱۰۰  ۱۱۷  جمع

  ۵/۴:ميانگين
انحراف 
  ۹۳۸/۳:معيار
  ۲: ميانه
  ۱:حداقل
  ۱۵:حداكثر

  
ساعات  استفاده آموزشگران  مربوط به ميزان  توزيع‐۴جدول

  ازرايانه

درصد   درصد فراواني  ساعات استفاده
  تجمعي

ساير مشخصه
  هاي آماري

  
   ساعت۵كمتر از

   ساعت۱۰ تا ۵بين 
۱۰بيشتر از و ۱۰

  ساعت

  
۴۶  
۲۳  
۴۸  

  
۳/۳۹  
۷/۱۹  
۴۱  

  
۳/۳۹  
۵۹  
۱۰۰  

    ۱۰۰  ۱۱۷  جمع

  ۲۱/۹:ميانگين
انحراف 
  ۶۳/۶:معيار
  ۸: ميانه
  ۱:حداقل
  ۲۰:حداكثر

  



  ۱۳۸۶، ۱، شماره۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۱۵۴

نتايج بدست آمده از تحقيق در رابطه با ميزان استفاده 
 است بيانگر آن )۵جدول (آموزشگران از پست الكترونيكي 

 مورد پست ۵كه اكثر آموزشگران در طول هفته كمتر از 
 .كنند فرستند يا دريافت مي الكترونيكي مي

  
ساعات  استفاده زان  آماری مربوط به مي توزيع‐۵جدول

  آموزشگران از پست الكترونيكي
درصد   درصد فراواني  ميزان استفاده

  تجمعي
ساير مشخصه

  هاي آماري
  

   مورد۵كمتر از
   مورد۱۰ تا ۵بين 
  د مور۱۰ و بيشتر از ۱۰

  
۵۳  
۲۳  
۴۱  

  
۳/۴۵  
۷/۱۹  
۳۵  

  
۳/۴۵  
۶۵  
۱۰۰  

    ۱۰۰  ۱۱۷  جمع

۹۶۵/۷:ميانگين
انحراف 
  ۶۸۸/۵:معيار
  ۶: ميانه
  ۲:حداقل
  ۲۰:حداكثر

  
 كه از  مشاهده مي شود كه۶با نگاه به جدول شماره 

هاي اطالعات  بين شرايط محيطي مؤثر بر استفاده از فناوري
و ارتباطات، گويه دسترسي به رايانه و اينترنت در 

از نظر آموزشگران مورد مطالعه ) ميانگين= ۳۲/۴(مدرسه
اسب دمايي، اهميت بيشتري داشته و گويه وجود شرايط من

) ميانگين= ۶/۳(هنگام كار با رايانه و اينترنت  ... نور و
   .كمترين اهميت را دارد

عوامل بر اساس اطالعات جمع آوري شده در رابطه با 
 هاي اطالعات و ارتباطات اقتصادي مؤثر بر استفاده از فناوري

،داشتن  مورد مطالعهآموزشگرانه از نظر كي شود ممشاهده 
از اولويت باالتري برخوردار ) ميانگين= ۹۷/۳(رايانه شخصي

  .)۷ جدول(است
كه از بين مشاهده مي شود ) ۸(با نگاه به جدول شماره 

هاي اطالعات و  عوامل فني مؤثر بر استفاده از فناوري
ارتباطات ، عدم بروز اشكاالت ارتباطي هنگام استفاده از 

ضمن اهميت بيشتري داشته و در ) ميانگين= ۲۹/۴(اينترنت
كمترين پراكنش هم مربوط به گويه سرعت اينترنت مي 

اين در حالي است كه عدم قطع و وصل مكرر . باشد
تري در مقايسه با  از اهميت پايين) ميانگين= ۸/۳(شبكه

  .ديگر موارد برخوردار است
نگرش بر اساس اطالعات جمع آوري شده در رابطه با 

 آموزشگران نسبت به فناوري هاي اطالعاتي و
 آموزشگرانه از نظر كي شود ممشاهده ) ۹ جدول(ارتباطاتي

 دستيابي به اطالعات در كمترين زمان ممكن مورد مطالعه،
 عوامل بيشتر از ساير) ۵۲/۴=ميانگين (از طريق اينترنت

عدم احساس خستگي در هنگام كار با داراي اهميت بوده و 
  .است اهميت  كمترينداراي) ۷۷/۳=ميانگين (رايانه
  

 
  هاي اطالعات و ارتباطات شرايط محيطي در استفاده از فناوري آماری مربوط به  توزيع‐۶جدول

 خيلي كم  كم متوسط  زياد خيلي زياد
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  گويه ها

  

۷۰۳/۰ ۴ ۳۲/۴   دسترسي به رايانه و اينترنت در مدرسه  ۰  ۰  ۱  ۹/۰  ۱۳ ۱/۱۱  ۵۱ ۶/۴۳  ۵۲  ۴/۴۴

۸۶۵/۰ ۴ ۹۰/۳ ۹/۲۳ ۲۸ ۶/۴۹ ۵۸ ۷/۱۹ وجود نيروي متخصص براي رفع مشكالت كاربران در  ۱ ۹/۰ ۷ ۶ ۲۳
  هنگام كار با رايانه و اينترنت

۸۴۷/۰ ۴ ۸۲/۳ ۲۴ ۲۹ ۳۵ ۴۱ ۵/۳۸  ايانه و اينترنتآرامش و احساس راحتي در هنگام كار با ر ۱ ۹/۰ ۱ ۹/۰ ۴۵
۹۱۲/۰ ۴ ۰۶/۴ ۸/۳۶ ۴۳ ۲/۴۰ ۴۷ ۴/۱۵   وجود مركز رايانه مجهز به اينترنت ۰ ۰ ۹ ۷/۷ ۱۸
۹۶۱/۰ ۴ ۱۵/۴ ۷/۴۲ ۵۰ ۵/۳۸ ۴۵ ۷/۱۳   مجهز بودن سايت آموزشكده ۴ ۴/۳ ۲ ۷/۱ ۱۶

۹۵۷/۰ ۴ ۸۸/۳ ۶/۳۱ ۳۷ ۵/۳۲ ۳۸ ۱/۲۹ كانات در اختيار انعطاف پذيري مديران در قرار دادن ام ۱ ۹/۰ ۷ ۶/۰ ۳۴
  آموزشگران

۰۲۱/۱ ۴ ۰۳/۴ ۴/۴۴ ۵۲ ۵/۲۰ ۲۴ ۹/۲۹ عدم محدوديت زماني و مكاني در استفاده از رايانه و  ۲ ۷/۱ ۴ ۴/۳ ۳۵
  اينترنت

۹۸۱/۰ ۴ ۶۲/۳ ۴/۲۱ ۲۵ ۳/۳۳ ۳۹ ۸/۳۰ ۳۶ ۵/۱۴   شلوغ نبودن محل هنگام كار با رايانه و اينترنت ۰ ۰ ۱۷

۹۹۲/۰ ۴ ۶۰/۳ ۹/۱۷ ۲۱ ۳/۳۹ ۴۶ ۸/۳۰ هنگام كار با رايانه ...وجود شرايط مناسب دمايي،نور و  ۴ ۴/۳ ۱۰ ۵/۸ ۳۶
  واينترنت

۰۹۹/۱ ۴ ۶۲/۳ ۶/۲۵ ۳۰ ۵/۲۶ ۳۱ ۲/۳۴   عدم وجود حواس پرتي در هنگام كار با رايانه و اينترنت ۵ ۳/۴ ۱۱ ۴/۹ ۴۰
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  عوامل اقتصادي آماری مربوط به   توزيع‐۷جدول
 خيلي كم  كم متوسط  زياد خيلي زياد

يار
 مع
اف
حر
ان

 

انه
مي

گي 
ميان

صد  ن
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

 

  
  گويه ها

  

۰۱۴/۱ ۴ ۸۲/۳ وجود امكانات و تجهيزات الزم وكافي   ۴  ۴/۳  ۷  ۴/۹  ۲۷ ۱/۲۳  ۴۷ ۲/۴۰  ۳۲  ۴/۲۷
  )رايانه،تلفن،مودم(

۰۲۵/۱ ۴ ۹۷/۳ ۶/۳۷ ۴۴ ۲/۳۴ ۴۰ ۴/۱۵ ۱۸ ۸/۱۲   داشتن رايانه شخصي ۰ ۰ ۱۵
۹۹۴/۰ ۴ ۷۰/۳ ۹/۲۳ ۲۸ ۳۵ ۴۱ ۹/۲۹   پايين بودن هزينه اتصال به اينترنت ۲ ۷/۱ ۱۱ ۴/۹ ۳۵

  
  عوامل فني آماری مربوط به  توزيع‐۸جدول 

 خيلي كم  كم متوسط  زياد خيلي زياد

يار
 مع
اف
حر
ان

 

انه
مي

ين 
انگ
مي

صد  
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

 

  
  گويه ها

  
  سرعت اينترنت  ۰  ۰  ۶  ۱/۵  ۳۵  ۹/۲۹  ۴۵  ۵/۳۸  ۳۱  ۵/۲۶ ۸۶/۳ ۴ ۸۷/۰
 عدم قطع و وصل مكرر شبكه ۲ ۷/۱ ۵ ۳/۴ ۳۶ ۸/۳۰ ۴۵ ۵/۳۸ ۲۹ ۸/۲۴ ۸۰/۳ ۴ ۹۲۱/۰

عدم بروز مشكالت فني در  ۳ ۶/۲ ۱۳ ۱/۱۱ ۹ ۷/۷ ۴۱ ۳۵ ۵۱ ۶/۴۳ ۰۶/۴ ۴ ۰۹۳/۱
 يانه و اينترنتهنگام كار با را

عدم بروز اشكاالت ارتباطي  ۲ ۷/۱ ۵ ۳/۴ ۱۰ ۵/۸ ۴۰ ۲/۳۴ ۶۰ ۳/۵۱ ۲۹/۴ ۵ ۹۲/۰
  هنگام استفاده از اينترنت

  
  نگرش آموزشگران نسبت به فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطاتي آماری مربوط به  توزيع‐۹جدول

  موافقم  كامالً موافقم
نظر خاصي 

  دارمن
  كامال مخالفم  مخالفم

يار
 مع
اف
حر
ان

 

انه
مي

ين 
انگ
مي

  

صد
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

صد 
در

ني 
راوا
ف

 

  
  گويه ها

  

۶۱۳/۰ ۴ ۳۳/۴ ۲/۴۰  ۴۷  ۱/۵۲  ۶۱  ۷/۷ ۹  ۰  ۰  ۰  ۰  
عالقه فردي در استفاده از رايانه و اينترنت عامل 

  مهمي است

۵۳۵/۰ ۴ ۴۷/۴ ۷/۴۸ ۵۷ ۶/۴۹ ۵۸ ۷/۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
شنايي با رايانه و اينترنت عامل مهمي در ميزان آ

  استفاده از آنها است

۵۵۲/۰ ۴ ۳۲/۴ ۹/۳۵ ۴۲ ۸/۵۹ ۷۰ ۳/۴ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سهولت و سرعت دستيابي به اطالعات در 

  استفاده از اينترنت تأثير دارد

۶۴۹/۰ ۴ ۲۶/۴ ۶/۳۷ ۴۴ ۳/۵۱ ۶۰ ۱/۱۱ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
 احساس نياز به اينترنت عامل مهمي در استفاده

  از آن است

۶۱۵/۰ ۴ ۱۹/۴ ۹/۲۹ ۳۵ ۵۹ ۶۹ ۱/۱۱ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اعتقاد به مفيد و مثبت بودن اينترنت در استفاده 

  از آن تأثير دارد
۵۴۴/۰   اطالعات اينترنت جامع و مفيد است ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶/۲ ۶۳ ۸/۵۳ ۵۱ ۶/۴۳ ۴۱/۴ ۴

۸۱۴/۰ ۴ ۹۶/۳ ۱/۲۹ ۳۴ ۳/۳۹ ۴۶ ۹/۲۹ ۳۵ ۷/۷ ۲ ۰ ۰ 
موزشگران از اينترنت عامل مهمي استفاده ساير آ

  درتشويق افراد براي استفاده از اينترنت است

۷۹۲/۰ ۴ ۷۷/۳ ۴/۲۱ ۲۵ ۳۵ ۴۱ ۷/۴۲ ۵۰ ۹/۰ ۱ ۰ ۰ 
عدم ترديد نسبت به صحت و سقم مطالب 
اينترنت گرايش افرادرا به استفاده بيشتر از 

  اينترنت افزايش مي دهد

۸۰/۰ ۴ ۰۸/۴ ۵/۳۲ ۳۸ ۲/۴۶ ۵۴ ۹/۱۷ ۲۱ ۴/۳ ۴ ۰ ۰ 
آسان بودن كار با اينترنت عامل مهمي در 

  استفاده بيشتر از اينترنت است
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 ٩ادامه جدول 

۶۲/۰ ۴ ۳۰/۴ ۵/۳۸ ۴۵ ۵۳ ۶۲ ۵/۸ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
استفاده از اينترنت براي آموزشگران مهم و مفيد 

  است

۷۶۸/۰ ۴ ۲۰/۴ ۴۱ ۴۸ ۶/۳۷ ۴۴ ۴/۲۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قه مندي به استفاده از اينترنت باعث افزايش عال

  آموزش مي شود

۵۵۱/۰ ۵ ۵۲/۴ ۷/۵۴ ۶۴ ۷/۴۲ ۵۰ ۶/۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
از طريق اينترنت در كمترين زمان ممكن ميتوان 

  اطالعات را به دست آورد

۷۵۷/۰ ۴ ۱۵/۴ ۸/۳۶ ۴۳ ۴۱ ۴۸ ۲/۲۲ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
با توجه به روند سريع تحوالت، امروزه كار با 

  استهاي آموزشي حياتي  اينترنت در فعاليت

۶۶۳/۰ ۴ ۱۶/۴ ۸/۳۰ ۳۶ ۶/۵۵ ۶۵ ۸/۱۲ ۱۵ ۹/۰ ۱ ۰ ۰ 
كيفيت آموزش در اثر استفاده از اينترنت افزايش 

  يابد مي

۶۷۵/۰ ۴ ۲۶/۴ ۶/۳۷ ۴۴ ۵۳ ۶۲ ۷/۷ ۹ ۷/۱ ۲ ۰ ۰ 
اينترنت براي انتقال مطالب آموزشي وسيله 

  مناسبي است

۷۰۱/۰ ۴ ۲۱/۴ ۸/۳۶ ۴۳ ۴۷ ۵۵ ۲/۱۶ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ات دريافتي از اينترنت به روز و به مطالب و اطالع

  هنگام است

۷۶۷/۰ ۴ ۲۶/۴ ۹/۴۱ ۴۹ ۳/۴۵ ۵۳ ۴/۹ ۱۱ ۴/۳ ۴ ۰ ۰ 
هزينه دسترسي به اينترنت نسبت به ساير 

  هاي دستيابي به اطالعات كمتر است روش

  
در اين تحقيق به منظور مشخص نمودن متغيرهاي 

ي هاي ميزان استفاده آموزشگران از فناور"تاثيرگذار بر 
و تعيين مقدار واريانس تبيين شده " اطالعاتي و ارتباطاتي

بندي  هاي دسته توسط هر كدام از متغيرها در قالب عامل
هاي حاصل  براساس يافته. شده از تحليل عاملي استفاده شد

 و مقدار بارتلت ۷۲۸/۰ برابر با KMOاز تحليل عاملي مقدار 
قرار دارد، كه % ۹۹داري  ، كه در سطح معني۶۶۹/۳۱۵۰آن 

حاكي از مناسب بودن متغيرهاي وارد شده براي تحليل 
  .باشد عاملي مي

ها، از معيار مقدار ويژه   به منظور دسته بندي عامل
هايي مدنظر بوده است كه  استفاده گرديده است و عامل

هاي استخراج شده  عامل. مقدار ويژه آنها از يك برزگتر است
واريانس و درصد واريانس همراه با مقدار ويژه، درصد 

  .باشند مي) ۱۰(تجمعي آنها به شرح جدول 
عامل اول با مقدار ) ۱۰(هاي حاصل ازجدول بر اساس يافته

 درصد واريانس ۶۷/۱۹كننده   به تنهايي تبيين۰۵۱/۵ويژه 
 ۸۶/۶۱بطور كلي، پنج عامل فوق در مجموع . باشد كل مي

ن از درصد نمايند كه نشا درصد كل واريانس را تبيين مي
  .باشد ها مي باالي واريانس تبيين شده توسط اين عامل

و   عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‐ ۱۰جدول 
  درصد واريانس تجمعي آنها 

 مقدار ويژه ها عامل
درصد واريانس 
 مقدار ويژه

فراواني تجمعي 
 درصد واريانس

 ۶۷/۱۹ ۶۷/۱۹ ۰۵۱/۵ اول
 ۰۵/۳۴ ۳۸/۱۴  ۰۱۴/۵ دوم
 ۷۳/۴۵ ۶۸/۱۱  ۶۷۳/۴ سوم
 ۵۶/۵۵ ۸۳/۹  ۵۵۶/۴ چهارم
 ۸۶/۶۱ ۳/۶  ۸۶۷/۲ پنجم

  
)  متغير اصلي۳۶حدود (اما وضعيت قرارگيري متغيرها 
ها به روش وريماكس و  در عوامل، بعد از چرخش عامل

البته بايد به . باشد مي) ۱۱(ها به شرح جدول گذاري عامل نام
 متغير ۳)وريماكس(س از چرخش اين نكته اشاره نمود كه پ

دار نبودن  بعلت پايين بودن بارعاملي و در نتيجه معني
. همبستگي آنها با ديگر متغيرها، از تحليل حذف گرديدند

علت حذف اين متغيرها از تحليل اين بود كه سطح مشترك 
تري پوشانده شده  توسط متغيرهاي مهم"اين متغيرها قبال
يرها مذكور را در متغيرهاي توان متغ است؛ بنابراين مي
  .ديگري خالصه نمود
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    متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته‐۱۱جدول 
ميزان ضرايب متغيرها نام عامل

 ۸۱۴/۰ احساس نياز به اينترنت عامل مهمي در استفاده از آن است
 ۸۹۸/۰  ترنت براي آموزشگران مهم و مفيد استاستفاده از اين

 ‐۸۷۷/۰  استفاده از اينترنت باعث افزايش عالقه مندي به آموزش مي شود
 ۸۴۶/۰  از طريق اينترنت در كمترين زمان ممكن مي توان اطالعات را به دست آورد

 ۸۱۷/۰  اينترنت نسبت به ساير روشهاي كسب اطالعات جالب و جذاب است
 به روند سريع تحوالت، امروزه كار با اينترنت در فعاليتهاي آموزشي حياتي با توجه
  است

۸۳۰/۰ 

 ۹۸۴/۰  كيفيت آموزش در اثر استفاده از اينترنت افزايش مي يابد

 ۹۰۳/۰  اينترنت براي انتقال مطالب آموزشي وسيله مناسبي است
 ۹۶۹/۰  تمطالب و اطالعات دريافتي از اينترنت به روز و به هنگام اس

  
 عامل نگرش

 ۷۶۷/۰  آسان بودن كار با اينترنت عامل مهمي در استفاده بيشتر از اينترنت است
 ۷۶۶/۰  شلوغ نبودن محل هنگام كار با رايانه

 ۷۹۱/۰  هنگام كار با رايانه واينترنت...وجود شرايط مناسب دمايي،نور و 
 ۷۶۶/۰  يانه و اينترنتعدم وجود حواس پرتي در هنگام كار با را

  ۷۳۳/۰  انعطاف پذيري مديران در قرار دادن امكانات در اختيار آموزشگران

 ۷۵۰/۰  )رايانه،تلفن،مودم(وجود امكانات و تجهيزات الزم وكافي
 ۶۸۷/۰  داشتن رايانه شخصي

 ۸۲۷/۰  پايين بودن هزينه اتصال به اينترنت
  ۷۹۳/۰  سرعت اينترنت

  
 عامل شرايط و امكانات

 

  ۷۰۲/۰  كرر شبكهعدم قطع و وصل م
 ۷۸۱/۰  به روز كردن اطالعات شخصي

  ۷۹۲/۰  شناسايي منابع تخصصي مربوط به رشته
  ۷۵۱/۰  تفريح و سرگرمي

  ۷۸۲/۰  ارائه بهتر مطالب درسي
  ۷۷۱/۰ دستيابي به اطالعات عمومي و شخصي

  ۷۸۸/۰  برقراري ارتباط با متخصصان خارجي رشته خود

  عامل زمينه كاربرد

  ۷۸۸/۰  بي به اخبار روزمرهدستيا
 ۶۹۱/۰  دسترسي به اينترنت در مدرسه

 ۷۵۹/۰  وجود نيروي متخصص براي رفع مشكالت كاربران در هنگام كار با اينترنت
  ۷۴۵/۰  وجود مركز رايانه مجهز به اينترنت

 ۷۸۶/۰  مجهز بودن سايت آموزشكده
 ۶۵۱/۰  ده از اينترنتعدم محدوديت زماني و مكاني در استفا

 ۷۷۳/۰  عدم بروز مشكالت فني در هنگام كار با رايانه و اينترنت

  عامل پشتيباني
 

  ۶۳۸/۰  عدم بروز اشكاالت ارتباطي هنگام استفاده از اينترنت
 ۸۵۱/۰ مهارت در كاربرد رايانه

 عامل مهارت ۸۸۲/۰  مهارت در كاربرد اينترنت
  ۸۸۱/۰  مهارت در زبان انگليسي
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  بحث
درصد از  ۴/۵۶دهد كه  شان مينتايج تحقيق ن

ي باشند كه حاكي از اكثريت حضور مپاسخگويان مرد 
 ؛ مي باشدهنرستان هاي كشاورزيان مرد در آموزشگر

ان مورد مطالعه در حدود آموزشگرميانگين سابقه خدمت 
است؛ با تجربه كاري مناسب آنان بيانگر  كه است سال۱۰

رد مطالعه در ميانگين سن آموزشگران مو, توجه به نتايج
 سال است كه نشان دهنده بكارگيري نيروي جوان ۳۳حدود

از نظر ميزان باشد؛  در هنرستان هاي كشاورزي مي
 كه استاني آموزشگرتحصيالت، بيشترين فراواني مربوط به 

 كه حاكي از سطح  مي باشندليسانسداراي مدرك تحصيلي 
 نتايج ؛آگاهي و دانش تقريباً باالي اين آموزشگران مي باشد

بدست آمده نشان مي دهد كه ميزان آشنائي و مهارت 
 Wordبا رايانه در زمينه ويندوز و ان مورد مطالعه آموزشگر

ر بيش از ساير موارد بوده است كه مي توان دليل آن را د
ضروري بودن استفاده از اين برنامه ها براي ارائه بهتر مواد 

ز آشنايي ؛ همچنين در زمينه اينترنت نيدانستدرسي 
 كه  بيش از ساير موارد استآموزشگران با پست الكترونيكي

علت آن را مي توان به رايج بودن استفاده از اين ابزار براي 
برقراري ارتباط با سايرين و سهولت استفاده از آن نسبت 

اما نكته قابل توجه اين است كه استفاده از فناوري هاي داد؛ 
 مي تواند نقش بسزائي را در نويني همچون رايانه و اينترنت

هاي مختلف   و ادامه بقاي سازمانآموزشگرانآينده كاري 
ها با برگزاري  داشته باشد، لذا ضرورت دارد كه اين سازمان

 آموزش هاي ، ضمن خدمت در اين زمينهيدوره هاي آموزش
از نظر هدف استفاده .  ارايه دهندكاركنانالزم را به 

ترين هدف آموزشگران دستيابي آموزشگران از اينترنت مهم
شود كه اين  به اطالعاتي است كه در ساير منابع پيدا نمي

امر نشان دهنده اعتبار اينترنت از نظر منبعي وسيع و  
 در رابطه با .مطمئن در تأمين اطالعات مورد نياز است

فناوري هاي اطالعاتي ساعات استفاده آموزشگران از ميزان 
 ميانگين  آمده نشان مي دهد كهنتايج بدست،و ارتباطاتي

ساعات استفاده آموزشگران از اينترنت در هنرستانهاي فني 
 ساعت در طول هفته مي باشد كه ۵/۴حرفه اي در حدود 

اين امر نشان مي دهد كه اكثر آموزشگران مورد مطالعه به 
اينترنت دسترسي داشته و عالقه به استفاده از اين ابزار 

زمره و در تدريس دارند كه در اين نيرومند در كارهاي رو
زمينه بايد شرايط و امكانات الزم براي دسترسي و استفاده 

هاي مربوط به تدريس فراهم  بهتر از اين ابزار در فعاليت
گردد و در ارزشيابي ساالنه عملكرد آموزشگران مورد 

همچنين ميانگين ساعات استفاده . استفاده قرار گيرد
 ساعت ۹ طول هفته در حدود آموزشگران ازرايانه در

باشد كه نشان ميدهد كه تا چه حد آموزشگران به نقش  مي
با توجه به . سازنده رايانه در زندگي امروزي آگاهي دارند

 از بين عوامل اشاره شده نتايج تحقيق مشخص شد كه
مربوط به شرايط محيطي، دسترسي به رايانه و اينترنت در 

مطالعه اهميت بيشتري دارد مدرسه از نظر آموزشگران مورد 
ها به  كه اين امر حاكي از لزوم تجهيز مدارس و هنرستان

 در مي هاي اطالعات و ارتباطات فناوريمربوط به  تجهيزات
باشد و همچنين در رابطه با شرايط اقتصادي داشتن رايانه 
شخصي از اولويت باالتري برخوردار است و اين امر گوياي 

راني كه داراي رايانه شخصي چه اين مهم است كه آموزشگ
هاي  فناوريدر منزل و چه در مؤسسه آموزشي هستند از 

كنند پس  به ميزان بااليي استفاده مياطالعات و ارتباطات
شود كه تسهيالتي به آموزشگران اعطا شود كه  پيشنهاد مي

امكان دسترسي به رايانه را چه در منزل و چه در محيط كار 
تسهيالتي به آنان داده شود تا توانايي داشته باشند ؛مثالً 

نتايج حاصل از . خريد كامپيوتر شخصي را داشته باشند
تحليل عاملي نشان داد كه عامل نگرش سهم بااليي از 
واريانس را به خود اختصاص مي دهد؛ لذا با توجه به اين 
امر، بايستي از طريق شيوه هاي مختلف از جمله برگزاري 

اه مدت، برپايي سمينارها و همايش دوره هاي آموزشي كوت
هاي آموزشي و ترويجي  ها، چاپ و توزيع بروشورها و نشريه

آموزشگران را نسبت به اهميت و ضرورت استفاده از ... و 
فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي آگاه ساخت تا آنان بتوانند 

هاي آموزشي شان  ها در فعاليت از مزاياي متعدد اين فناوري
كرده و بدين ترتيب بر اثربخشي و كارايي تدريس استفاده 

همچنين با توجه به وارد شدن عامل شرايط و . خود بيفزايند
امكانات در تحليل عاملي و ميزان واريانسي كه اين عامل 

، بايستي شرايط محيطي مناسبي را "تبيين مي نمايد؛ اوال
 مهيا نمود تا به هنگام ICTsبراي استفاده آموزشگران از 

ار با رايانه و اينترنت بدليل شلوغي محيط يا مناسب نبودن ك
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دچار حواس پرتي نشده و از تمركز ... شرايط دمايي و نور و 
بايست تاحد مقدور  سو مي ، از يك"ثانيا. الزم برخوردار باشند

امكانات و تجهيزات الزم و كافي براي فعاليت كاربران در 
ديگر مديران نيز براي اختيار آنان قرار داده شود و از سوي 

انعطاف پذيري جهت تشويق آموزشگران بمنظور استفاده از 
اين امكانات توجيه و ملزم شوند؛ و در نهايت آنكه، نسبت به 

هاي فني اعم از سرعت اينترنت، عدم قطع و وصل  جنبه
.  توجه الزم را مبذول داشتICTsبراي استفاده از ... شبكه و

تحت عنوان ) ۱۳۸۱(دي در تحقيق كه توسط موحدمحم

رساني اينترنت و وب در فعاليتهاي  نقش شبكه اطالع
 پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي ‐آموزشي
نتايج حاصل از , هاي كشاورزي ايران انجام شد دانشكده

تحليل عاملي حاكي از آن بود كه متغيرهاي وارد شده در 
دانش و ,اقتصادي, محيطي,نگرشي, شش عامل ويژگي فردي

وارد شدن , بدين ترتيب. و بازدارنده قرار مي گيرند, مهارت
و مهارتي ,اقتصادي ,محيطي, عواملي همچون عوامل نگرشي

) ۱۳۸۱(در تحقيق حاضر از طريق تحقيق موحدمحمدي
  .مورد تاييد قرار مي گيرد
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