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مقایسه ی دیدگاه هنر آموزان و هنر جویان هنرستان های کشاورزی آموزش و پرورش
استان تهران نسبت به ضرورت ها و چالش های به کار گیری فنآوری اطالعات و ارتباطات
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 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران ،هنرستان های کشاورزی مرکز تربیت نیروی انسانی ماهر به شمار می روند .از

این رو شناخت هدف ها ،رسالت ها و محتوای برنامه ها برای برنامه ریزی و دگرگونی در نظام آموزشی آن ها ضرروی می باشد.
هدف اصلی این تحقیق شناسایی ضرورت ها و چالش های بکارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر هنرستان های

کشاورزی استان تهران و تحلیل مقایسه ای دیگاه های هنرجویان و هنرآموزان آن ها می باشد .این تحقیق از نوع کاربردی
است که به روش علی -ارتباطی انجام شده و ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخت بود .جامعه آماری شامل  398هنرجوی

سه هنرستان کشاورزی شهید باهنر ،شهید رجایی و بهشتی استان تهران زیر نظر وزارت اموزش و پرورش و  35تن هنرآموزان
ثابت آنها است .حجم نمونه آماری این تحقیق شامل  115تن از هنرجویان این سه هنرستان می باشد که با روش نمونه گیری

تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند .همچنین شمار  35تن از آموزشگران پایه متوسطه در این هنرستان ها نیز

با توجه به محدود بودن جامعه آموزشگران ،سرشماری شدند .در این پژوهش به منظور شناسایی عامل های تبیین کننده از
رگرسیون چندگانه و برای مقایسه نظر آموزشگران و هنرجویان از آزمون مقایسه میانگین رتبه ای بهره گرفته شد .یافته های
تحقیق حاكی از آن است كه  38/2درصد از آموزشگران و  66درصد از هنرجویان اهمیت ضرورت به کارگیری  ICTرا در حد زیاد

تا خیلی زیاد دانستند و اندکی بیش از نیمی از آموزشگران ( 51/9درصد) و هنرجویان (  52درصد) اهمیت چالش های بیان
شده در کاربرد  ICTرا در حد زیاد دانسته اند .تحلیل رگرسیون نشان داد که از نظر آموزشگران ایجاد پایگاه رایانه برای هنر
آموزان مهم ترین عامل بكارگیری  ICTبود ( )R2 = 0/21و از نظر هنر آموزان ،نبود سخت افزار و نرم افزار مناسب و نبود آموزش

الزم در زمینه فنآوری های اطالعاتی برای آموزشگران ( )R2 = 0/15مهم ترین عامل های به كارنگرفتن  ICTدر هنرستان های

كشاورزی استان تهران می باشند .مقایسه میانگین رتبه ای دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان نشان دهنده آن بود که بین دیدگاه
این دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلید واژهها :فنآوری اطالعات و ارتباطات ،هنرآموزان کشاورزی ،هنرجویان کشاورزی ،هنرستان های کشاورزی
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مقایسه دیدگاه هنرآموزان و...

مقدمه

آموزش مستمر ،خودکار ،آموزش مادام العمر و همیشه در

كیفیت آموزش و اثربخشی نظام های آموزشی از مهم ترین

دسترس باعث از میان برداشتن موانع زمانی و مکانی شده و

سازان امر توسعه در هر كشور می باشد .در كشور ما ،این

آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی و حضوری می گردد

دغدغه های نظام های آموزشی و دست اندركاران و تصمیم

مساله به دالیل عدیده ای از نگرانی بیشتری برخوردار شده
است .به گونه ای كه دولت ها ،طی یك دهه ی گذشته به

سختی توانسته اند حتی هزینه های جاری آموزش و پرورش

را بپردازند .فنآوری اطالعات و ارتباطات این ادعا و بلكه
توان را دارد كه طی یك برنامه ی مدون و با تغییر در ساختار

و روش های آموزش از هزینه ها بكاهد و كیفیت را افزایش

دهد و محصوالت نظام های آموزشی را با نیازهای جامعه

همآهنگ و همسو نماید و در جهت كاربردی کردن آموزش
گام بردارد(.)Saleh & Heidarizadeh, 2007

با توجهی که به استعدادهای فردی دارد موجب اتنادی کردن
(.)Ruize et al., 2006

بـرای ورود فنـآوری اطالعـات و ارتباطـات بـه مدرسـه و

راه انـدازی نظـام آموزشـی نویـن ،عامـل هـای زیـر بـه عنـوان

زمینـه ای بشـمار مـی رونـد ،ضمـن ایـن كـه زیر سـاخت های
مخابراتـی كارآمـد و نظـام شـبكه ای كامـل با كابلهای مناسـب

و خدمـت دهنـده هـای پایـگاه و شـبكه ی محلـی مناسـب نیز
بایـد فراهم شـده باشـند:

 -1تجهیـز آموزشـگاه ها به رایانه (سـخت افـزار و نرم افزار)

بـه گونـه ای اكه برای هر هنرجو قابل دسترسـی باشـد.

نگاهـی گـذرا بـه پیشـینه ی آمـوزش در بخـش کشـاورزی

 -2تجهیـز کالس هـا بـه وسـایل چنـد رسـانه ای تـا كاربران

در بعدهـای مختلـف هیـچ گاه در شـأن آمـوزش و متناسـب بـا

 - 3اطمینـان از تسـلط كامـل آموزشـگران به فنـاوری های

حاکـی از آن اسـت کـه میـزان سـرمایه گـذاری و توجـه بـه آن

شـاخص هـا و معیارهـای اشـتغال ،منابـع موجود ،گسـتردگی
ایـن بخـش در فراوانـی شـاغالن و بهـره بـرداران و نیازهـای

کشـور نبـوده اسـت (نورمحمـدی .)1387 ،تحقیـق هـای

گذشـته داللـت بـر ایـن دارنـد کـه بـر خلاف میـزان دسترسـی
بیشـتر مؤسسـات آمـوزش عالـی بـه فنـآوری یادگیـری

بتواننـد از نظـام شـبكه ای بـه طـور كامـل اسـتفاده كنند.

جدیـد بـرای رسـیدن بـه هـدف و ایجـاد فرهنـگ اسـتفاده از
امكانات

 -4تامیـن نیروی انسـانی ماهر پشـتیبانی كننـده داده های

آموزشـی در زمینـه طراحـی و تدویـن سـر فصـل هـا و مطالـب
آموزشـی هستند

الکترونیکی ،از ظرفیت کامل آن در آموزش اسـتفاده نمی شـود

 -5ایجـاد بانـك داده هـا بـا مجموعـه ای از پرسـش هـا و

بسـیاری از روش هـای آموزشـی نسـبت ًا ناكارآمـد و كنـد

 -6فراهم آوردن فضای مناسب پایگاه اطالع رسانی با

بـه فراگیـران ندارنـد .بنابراین ،الزم اسـت كـه از ابـزار فنآوری

بـا وجـود ایـن کـه آموزشـگران بـر نقـش مؤثـر فنـاوری

(کریمـی و اسـدی.)1385 ،

هسـتند و قـدرت كافـی را بـرای انتقـال مفهـوم هـای جدیـد
نویـن در ایـن زمینـه بـه نحـو احسـن اسـتفاده نمـود .از جمله

ایـن فنـآوری ها ،فنـآوری اطالعـات و ارتباطات ( )ICTاسـت
كـه موجـب خدمـات و پیشـرفتهای بسـیار در عرصـه آمـوزش

و یادگیـری شـده اسـت ،بنابرایـن مـی تـوان بـا بهـره گیـری
از ابزارهـا و روشهایـی كـه ایـن فنـاوری ایجـاد كـرده اسـت،

ضمـن افزایش سـرعت در یادگیری ،شـرایط یادگیـری را برای

اسـتعداد هـا و سـلیقه هـای گوناگـون فراهـم آورد (آتشـک،
.)1388

ارزیابـی فراگیـران بـا ارایـه خدمـات مشـاوره

امكانات سخت افزاری و نرم افزاری(.)Farhadi, 2002

اطالعـات در فراینـد یاددهـی -یادگیـری و در آسـان گیـری

آموزشـی تأکیـد دارنـد و ابـزار فنـاوری اطالعـات از جملـه
رایانـه و اینترنـت ،بـرای آموزشـگران مراکـز آموزشـی ،بـه
صـورت گسـترده ای قابـل دسترسـی شـده اسـت ولـی هنـوز

کاربـرد ایـن فنـاوری هـا در فراینـد هـای آمـوزش و یادگیـری
بوسـیله آموزشـگران بـا چالـش هـای زیـادی رو بـه روسـت

(آتشـک.)1388 ،

تحقیقات انجام شده داللت بر این دارند که با وجود میزان

فنآوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک روی کرد نوین

دسترسی بیشتر مؤسسه های آموزشی به فناوری یادگیری

تدریس با استفاده از فنآوری چند رسانه ای ،فراهم ساختن

و به كارگیری و استفاده از آموزش و یادگیری الكترونیكی در بر

در نقش تکمیل کننده نظام آموزشی و با هدف بهبود کیفیت
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گیرنده چالش های بسیاری می باشد كه عبارت اند از :پایین

و نظـام یادگیری الكترونیكی از مهم ترین نارسـایی هـا در زمینه

باالی دسترسی به اینترنت ،تغییر سریع فناوری رایانه ،كم

سـاخت هـای الزم ماننـد اینترنـت پر سـرعت ،ضعـف خدمات

بودن سرعت اینترنت و نبود سرویس دهی مناسب ،هزینه

(آگاهی) آموزشگران و فراگیران در زمینه رایانه ،محدودیت

یادگیـری الكترونیكـی مـی باشـد .فـزون بـر ایـن وجـود زیـر

پشـتیبانی از جملـه نارسـایی هایـی اسـت كه توسـط فراگیران

پهنای باند ،هزینه باال و زمان بر بودن آموزش های رایانه ای

عنـوان شـده اند.

بر فرهنگ ملی و متناسب با قوانین و روند حاکم بر آموزش

آموزشـی در میـان هنرآمـوزان كشـاورزی را مـورد بررسـی

( .)Stafne et al., 2006نبود نظام های آموزشی مبتنی

كشور ،نبود یا كمبود آموزش برای آموزشگران و باالخره

اسـتیون ( ،)2010در تحقیقـی کـه نیـاز سـنجی هـای

قـرار داده اسـت بـه این نتیجه رسـید ،كـه هنرآمـوزان آموزش

نبود بازخورد كالمی و محدودیت كاربرد در آموزشهای عملی

كشـاورزی ،اسـتفاده از فنـآوری اطالعـات را در فراینـد

نورمحمـدی ( ،)1387در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه

شـغلی خـود قلمـداد كـرده انـد و نبـود آن را چالشـی مهـم در

فنـاوری اطالعـات ،بازدارنـده هـای روان شـناختی ،حتـی

سـلیم ( ،)2005در تحقیـق خـود بـه نقـش هشـت عامـل

(.)Leary and Berge, 2005

رسـیده اسـت که نبود فرهنگ سـازمانی سـازگار با به کارگیری
زیـر سـاختاری ،فـردی و اعتبـاری از مهـم تریـن عامـل هـای
بازدارنـده ی کاربـرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات هسـتند

و عامـل هـای مؤثـر در اسـتفاده از فنـاوری هـای اطالعـات؛

شـامل تسـلط به زبان انگلیسـی ،تحصیالت و پیشـینه شـرکت

تدریـس ،از مهـم تریـن اولویـت هـا بـرای توسـعه و ارتقـای
یادگیـری مـی داننـد.

اصلـی در موفقیـت یادگیـری الکترونیکـی اشـاره مـی کنـد.

وی بیـان مـی کنـد کـه بیـن ویژگی هـای آموزشـگر (نگـرش به

فنـاوری و کنتـرل آن ،شـیوه تدریـس) ،ویژگـی هـای فراگیـر
(مهـارت در رایانـه ،تعامـل ،محتـوا و روش طراحـی آن)،

در دوره هـای آمـوزش فناوری اطالعات و ارتباطات می باشـند

فنـاوری (زیرسـاخت و آسـانی دسترسـی) و پشـتیبانی ،رابطه

یاشـند میـزان اسـتفاده از فناوری هـای اطالعـات و ارتباطات

همچنیـن ،مارتیـن و جنینگـز ( ،)2002مهـارت هـای الزم

بـه طـوری کـه هر چـه عامـل های یـاد شـده زیادتـر یا قـوی تر

نیـز بیشـتر خواهـد بود.

نتایـج بـه دسـت آمـده از تحقیـق حسـینی و همـكاران

معنـی داری وجـود دارد.

بـرای یادگیـری الكترونیكـی را مـوارد زیـر مـی دانـد :مهـارت

هـای فنـی و مدیریتـی مـی دانند..

( ،)1386نشـان مـی دهنـد كـه بازدارنـده هـای فرهنگـی –

اولیـور و تـاورز ( ،)2000در تحقیـق خـود دریافتـه انـد كـه

آمـوزش الكترونیكـی ایـران دارنـد .بازدارنده هـای اقتصادی،

الزم در زمینـه فنـاوری هـای اطالعاتـی بـرای آموزشـگران،

اجتماعـی بیشـترین میـزان تأثیـر را در توسـعه نیافتگـی

حقوقـی ،قانونـی ،آمـوزش و پـرورش کـودکان یـا پداگـوژی

(شـامل بازدارنـده هـای شـناختی ،محتوایـی و آموزشـی)،

راهبـردی و بازدارنـده هـای فنـی و فنـاوری ،سـخت افـزار و
نـرم افـزار بـه ترتیـب در مرتبه هـای بعـدی اهمیت در توسـعه

نیافتگـی آمـوزش الكترونیكـی قـرار دارنـد.

نبـود منبـع های مالـی الزم برای تهیـه فنآوری ،نبـود آموزش

نداشـتن انگیـزه و نیـاز آموزشـگران بـرای پذیـرش ایـن

فنـاوری هـا بـه عنـوان ابـزار تدریـس ،بازدارنـده کاربـرد ICT

در آمـوزش مـی شـوند.

بـا توجـه بـه ایـن کـه هنرسـتان هـای کشـاورزی بـه عنـوان

بخشـی از نظـام آموزشـی نقـش بـه سـزایی در جهـت پـرورش

یافته های كریمی ( ،)1385حاکی از آن است كه بین

نیـروی انسـانی خلاق ،بـا اراده و مبتکـر دارنـد ،در بسـیاری

شمار زمینه های به كارگیری فناوری اطالعات ،عامل های

تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و نیمـه ماهـر بـه شـمار مـی آیند

میزان آشنایی و مهارت اینترنتی ،آشنایی و مهارت رایانه ای،

فنی و شرایط محیطی با میزان آگاهی آموزشگران از فناوری

اطالعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

قهرمانـی ( ،)1386در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجه رسـیده

اسـت كه آشـنا نبودن هیات علمی آموزشـی با رایانه ،اینترنت

از کشـورها ،از جملـه ایـران ،هنرسـتان هـا منبـع اصلـی
و تأثیـر ویـژه ای در موفقیـت برنامـه هـای توسـعه اقتصـادی و

اجتماعـی دارنـد .از ایـن رو شـناخت هـدف هـا ،رسـالت هـا و
محتـوای برنامـه هـا ،امکانـات ،تنگناهـا و نارسـایی هـا در امر

آمـوزش بـه هنرجویـان ،بـرای برنامـه ریـزی ،و ایجـاد تغییر و
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شـده در اختیـار گروهـی از متخصصـان و صاحبنظـران قـرار

دگرگونـی در نظـام آموزشـی ضـرروی مـی باشـند.

بـا توجـه به تنگناها و نارسـایی ها موجود در هنرسـتان های

گرفـت كـه پس از انجـام اصالحات الزم و تغییـر دادن بعضی از

در عرصـه کشـاورزی موجـب شـد تا در ایـن تحقیق به بررسـی

بـرای آزمـون پایایـی آن نیـز 30 ،پرسشـنامه توسـط

پرسـش هـا ،اعتبـار پرسشـنامه مـورد تأییـد قـرار گرفـت.

کشـاورزی و ارتبـاط ایـن مقطـع تحصیلـی بـا نیازهـای موجود

آموزشـگران و دانـش آمـوزان جامعـه هـدف کـه در نمونـه

عامـل هـای موثـر در بـه کارگیـری  ICTو تحلیـل مقایسـه ای

تحقیـق لحـاظ نشـده بودنـد تكمیـل شـد و ضریـب پایایـی

دیـدگاه هـای هنرآمـوزان و هنرجـوان در زمینـه ضـرورت ها و

آلفـای کرونبـاخ کـه بـرای آموزشـگران ( )α=0/82و بـرای

چـاش های بـه کارگیری فنـاوری اطالعـات و ارتباطات()ICT

دانـش آمـوزان ( )α=0/77محاسـبه شـد كـه بـرای ایـن تحقیق

در هنرسـتان هـای کشـاورزی اسـتان تهـران بـرای بـاال بـردن

ضریـب پایایـی مناسـبی بود .جامعـه ی آماری تحقیق شـامل

کاربـرد فنـآوری هـای نویـن و آسـانگری فرآینـد یادگیـری

هنرجویـان و هنرآمـوزان سـه هنرسـتان كشـاورزی شـهید

پرداخته شـود.

باهنر شهرسـتان پاكدشـت ،شـهید رجایی شهرسـتان دماوند

روش شناسی

و بهشـتی شهرسـتان ملارد مـی باشـد کـه در مجمـوع شـامل

 398هنرجـو و  35هنرآمـوز مـی باشـند کـه از بیـن آنـان 115

بـا توجـه به هـدف پژوهش ،ایـن تحقیـق از نـوع کاربردی و

تـن از هنرجویـان سـال تحصیلـی  91-92بـا روش نمونه گیری

تحلیلـی اسـت کـه بـه روش علی-ارتباطـی انجام شـده اسـت.

تصادفـی طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب گزینـش شـدند.

ابـزار گـردآوری اطالعـات پرسشـنامه مـی باشـد کـه بـرای

هـم چنیـن 35 ،تـن هنرآمـوز که بـا توجـه به محـدود بودن

تدویـن آن ،در آغـاز مبانـی نظـری موضـوع با توجه بـه منبع ها

جامعـه آموزشـگران ایـن هنرسـتان هـا همـه آنـان بـه صـورت

و مرجـع هـای مربـوط مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد .آن گاه ،بـا

سرشـماری مـورد بررسـی قرار گرفتنـد .توزیـع فراوانی جامعه

در نظـر گرفتـن نتیجـه ی بررسـی هـا ،پرسشـنامه تهیـه شـد.

آمـاری تحقیـق در جـدول  1آمده اسـت.

بـه منظـور بررسـی روایـی ابـزار تحقیـق ،پرسشـنام ه طراحـی

جدول  -1جامعه ی آماری هنرآموزان و نمونه هنرجویان هنرستان های كشاورزی استان تهران
هنرستان
شهید باهنر شهرستان پاكدشت
شهید رجایی شهرستان دماوند
دكتر بهشتی شهرستان مالرد
جمع

شمار هنرجویان

درصد

شمار نمونه

شمار آموزشگران

درصد

108
107
183
398

27/13
26/88
45/97
100

31
31
53
115

14
6
15
35

40
17
43
100

منبع ( :اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران معاونت متوسطه)1390،

به منظور شناخت دیدگاه های آموزشگران و دانش آموزان

بـا توجه بـه نتایج تحقیق ،میانگین سـن هنرآمـوزان 41/7

كشاورزی استان تهران از  10گویه و به منظور شناخت نظر در

 16/03سـال بـا واریانـس  0/67سـال مـی باشـد .از نظر سـطح

در زمینه ضرورت های به كارگیری ( )ICTدر هنرستان های

سـال بـا واریانـس  35/41سـال و میانگیـن سـن هنرجویـان

زمینه چالش های كاربرد ( )ICTدر این هنرستان ها از 16

تحصیلات 75/8 ،درصـد از هنرآمـوزان  ،با بیشـترین فراوانی

توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی ،به منظور

سـال اول تـا سـوم هنرسـتان تقریبـا مسـاوی بود.

گویه در قالب طیف لیكرت استفاده شد .در این پژوهش برای
عامل های تبیین کننده از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه
دیدگاه های آموزشگران و دانش آموزان از آزمون مقایسه

میانگین  tمستقل بهره گرفته شد .به منظور تجزیه و تحلیل
دادههای گردآوری شده از نرمافزار  SPSS16استفاده شد.
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دارای مـدرک كارشناسـی بودنـد و توزیـع هنرجویـان نیـز در
برابـر نتایـج میـزان آشـنایی بیشـتر هنرآمـوزان (65/7

درصـد) و هنرجویـان ( 60/9درصـد) بـا فنـآوری اطالعـات
و ارتباطـات بـه ترتیـب در حـد متوسـط و زیـاد مـی باشـد

(جـدول.)2

شماره  ،31زمستان 93

جـدول  -2توزیـع هنرآمـوزان ( )n=35و هنرجویـان کشـاورزی( )n=115بـر پایـه میزان آشـنایی با فنـاوری اطالعات

و ارتباطات

دانش آموزان
درصد
فراوانی

طیف ارزیابی
خیلی كم
كم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
جمع

درصد تجمعی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

0
14/3
80
97/1
100

0
9
28
67
6

0
7/8
24/3
58/3
5/2
4/3
100

0
8/2
25/5
60/9
5/5
100

0
8/2
33/6
94/5
100
-

0
14/3
65/7
17/1
2/9
100

0
5
23
6
1
35

آموزشگران

*میانه :زیاد ،نما :خیلی زیاد** ،میانه :زیاد ،نما :زیاد

 97/1درصد از هنرآموزان و  93درصد از هنرجویان رایانه

شخصی داشتند.یافته های تحقیق گویای آن است كه هم

هنرآموزان ( 38/2درصد) و هم هنرجویان ( 66درصد) اهمیت

ضرورت های بیان شده در كاربرد فناوری های اطالعات و

ارتباطات ( )ICTدر هنرستان های كشاورزی استان تهران را
در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند (جدول .)3

جـدول  -3توزیـع فراوانـی هنرآمـوزان ( )n=35و هنرجویـان( )n=115بـر پایهـه نظـر آنـان در مـورد ضـرورت هـای بـه

كارگیـری ICT
سطح
خیلی كم
كم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
جمع

هنرجویان

هنرآموزان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد انباشته

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد انباشته

1
4
6
10
13
1
35

2/9
11/4
17/1
28/6
37/1
2/9
100

2/9
11/8
17/6
29/4
38/2
100

2/9
14/7
32/4
61/8
100
-

1
1
12
68
21
12
115

0/9
0/9
10/4
59/1
18/3
10/4
100

1
1
11/7
66
20/4
100

1
1/9
13/6
79/6
100
-

*میانگین رتبه ای :زیاد ** ،میانگین رتبه ای :زیاد

اولویت بندی الزام های پیش روی استفاده از فناوری های

بـا دانـش کافـی در فنـاوری اطالعـات ( ،)0/27ایجـاد پایـگاه

استان تهران بر مبنای ضریب تغییرات از دیدگاه هنرآموزان

مـورد نیـاز  ICTبـه فراگیـران ( )0/47بـه ترتیـب مهـم

اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر هنرستان های كشاورزی

رایانـه بـرای هنرجویـان ( )0/35و آمـوزش دانـش و مهارتهای

گویای آن است که آموزش دانش و مهارتهای مورد نیاز ICT

تریـن الـزام هـای کاربـرد فناوریهـای اطالعـات و ارتباطـات

دانش آموزان ( )0/41و وجود هنرآموزان با دانش کافی در

یافتـه هـای تحقیـق گویـای آن اسـت كـه هـم هنرآمـوزان

به فراگیران ( ،)0/38ایجاد فرهنگ استفاده از رایانه در بین

خصوص فناوری اطالعات ( )0/52به ترتیب از مهمترین

الزامات کاربرد فناوری های اطالعات و ارتباطات در
هنرستان های كشاورزی استان تهران به شمار می روند.

در حالـی کـه از دیـدگاه هنرجویـان ،وجـود هنرآمـوزان

در هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان تهـران تلقی مـی گردند.
( 51/9درصـد) و هـم هنرجویـان ( 52درصـد) اهمیـت

چالـش هـای بیـان شـده در كاربـرد فنـاوری هـای اطالعـات و

ارتباطـات ( )ICTدر هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان تهران
را در حـد زیـاد دانسـته انـد (جـدول .)4
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جـدول  -4توزیـع فراوانـی هنرامـوزان و هنرجویـان بر پایـه چالش هـای بكارگیـری  )n=115( ICTدر هنرسـتان های

کشاورزی اسـتان تهران
سطح
خیلی كم
كم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ
جمع

هنرجویان

هنرآموزان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد انباشته

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد انباشته

1
4
6
10
13
1
35

2/9
11/4
17/1
28/6
37/1
2/9
100

2/9
11/8
17/6
29/4
38/2
100

2/9
14/7
32/4
61/8
100
-

1
1
12
68
21
12
115

0/9
0/9
10/4
59/1
18/3
10/4
100

1
1
11/7
66
20/4
100

1
1/9
13/6
79/6
100
-

*میانگین رتبه ای :زیاد ** ،میانگین رتبه ای :زیاد

اولویت بندی چالش های پیش روی اسـتفاده از فناوری های

کاربـرد فنـاوری های اطالعـات و ارتباطات در هنرسـتان های

اسـتان تهـران بـر پایـه ضریـب تغییـرات نیـز از دیـدگاه

بـه منظـور تعییـن عامل های مؤثـر در به كارگیـری  ICTدر

اطالعـات و ارتباطـات ( ،)ICTدر هنرسـتان هـای كشـاورزی

ِ
مناسـب
هنرآمـوزان نشـان مـی دهـد ،نبـود زیرسـاخته ای
فنـاوری اطالعـات ( ،)0/43ناآشـنایی افـراد درگیـر بـا كاربـرد

فنـاوری اطالعـات بـا زبـان انگلیسـی ( )0/48و صـرف وقـت

ی تولیـد محتوای الكترونیك
زیـاد در بیـرون از كالس درس برا 
بـدونهیچ کارمـزدی ( ،)0/58بـه ترتیب مهم تریـن بازدارنده

هـا و چالـش هـای پیـش روی کاربـرد فنـاوری هـای اطالعـات

و ارتباطـات در هنرسـتان هـای كشـاورزی اسـتان تهـران

كشـاورزی اسـتان تهـران قلمـداد مـی شـوند.

هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان تهران از دیدگاه هنرآموزان
از رگرسـیون گام بـه گام اسـتفاده شـد .نتیجـه نشـان داد کـه

تنهـا متغیـری کـه وارد معادلـه شـد ایجـاد سـایت رایانـه برای
دانـش آمـوزان ( )x 25مـی باشـد ،بـه لحـاظ آمـاری ایـن متغیر

در میـان متغیرهـای مسـتقل تأثیـر داری را در بـه كارگیـری
 ICTدر هنرسـتان هـای كشـاورزی داشـته اسـت.

در ایـن مرحلـه ضریـب تعییـن همبسـتگی چندگانـه

اتفـاق
مـی باشـند در حالـی کـه از دیـدگاه هنرجویـان ،نبـود
ِ
نظـر میان مدیـران هنرسـتان ،متخصصـان فنـاوری اطالعات

ضریـب تعییـن تعدیـل شـده برابـر =0/210

ِ
مناسـب فنـاوری اطالعـات ( )0/51و نبود
نبـود زیرسـاختهای

سـایت رایانـه بـرای هنرجویـان بـه تنهایی حـدود  %21درصد

و كاربـران نهایـی در زمینـة كاربرد فنـاوری اطالعـات (،)0/46
حمایـت الزم از سـوی نظـام آمـوزش و پـرورش در زمینـه
آموزشـگران فعـال در عرصـة فنـاوری اطالعـات ( ،)0/62بـه

ترتیـب از مهـم تریـن بازدارنـده هـا و چالـش هـای پیـش روی

برابـر  R=0/488و ضریـب تعییـن برابـر  R2=0/238و نیـز
Ad

2

 Rمحاسـبه

شـد ( . )F=11.23 , P= 0.001بـر ایـن پایـه متغیـر ایجـاد
از میـزان بـه كارگیـری  ICTدر هنرسـتان هـای كشـاورزی
اسـتان تهـران را تبییـن مـی کنـد (جـدول .)5

جدول  -5خالصه رگرسیون به کارگیری  ICTبر پایه ایجاد پایگاه یارانه ای
متغیر
ایجاد سایترایانه برای دانشآموزان()x25
عدد ثابت

B

SD

Beta

T

Sig

2/293
49/755

0/789
3/311

0/488
-

2/907
-

0/007
-

بـرای تحلیل دیـدگاه هنرجویان نیز از رگرسـیون گام به گام

اسـتفاده شـد و دو متغیر نبود سـخت افزار و نرم افزار مناسـب
( )x 15و نبـود آمـوزش الزم در زمینـه فنـاوری هـای اطالعاتـی
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بـرای هنرآمـوزان ( ،)x 12بـه عنـوان عامـل هـای موثـر در بکار

نگرفتـن  ICTدر هنرسـتان هـای كشـاورزی اسـتان تهـران از
دیـدگاه هنرجویان تلقی شـد.

شماره  ،31زمستان 93

در ایـن مرحلـه ضریـب همبسـتگی برابـر  R=0/420و

ضریـب تعییـن برابـر  R2=0/177نیـز ضریـب تعییـن تعدیـل

شـده برابـر  R2Ad=0/156می باشـد .ایـن دو متغیـر در مجموع

حـدود  15/6درصـد از واریانـس متغیـر بـه کارنرفتـن  ICTدر

هنرسـتان هـای كشـاورزی اسـتان تهـران را تبییـن مـی کننـد
(جـدول .)6

جدول  -6ورود متغیرهای موثر در به کار نرفتن  ICTدر هنرستانهای کشاورزی تهران
متغیر
نبود سختافزار و نرم افزار مناسب ()x 15
نبود آموزش الزم در زمینه فناوریهای اطالعاتی برای آموزشگران ()x 12

R

R2

0/364
0/420

0/133
0/177

R2Ad

SD

0/122
0/156

0/450
0/441

F=11.23

P=0.001

جدول  -7خالصه رگرسیون عدم استفاده از  ICTبر پایه نبود سخت افزار و نرم افزار آموزشی
متغیر
نبود سخت افزار و نرم افزار مناسب ()x 15
نبود آموزش الزم در زمینه فناوریهای اطالعاتی برای آموزشگران ()x 12
عدد ثابت

بـه منظـور مقایسـه دیـدگاه آموزشـگران و دانـش آمـوزان

در زمینـه ضـرورت هـا بـه کارگیـری  ICTدر هنرسـتانهای

کشـاورزی اسـتان تهـران از آزمـون  tمسـتقل اسـتفاده شـد.
بـا توجـه بـه سـطح معنـی داری دیـده شـده ( ،)P=0/976بیـن

B

اشتباه استانداردB

Beta

T

Sig

-0/169
0/086
4/255

0/047
0/042
0/255

-0/369
0/210
-

-3/616
2/054
-

0/001
0/043
-

دیـدگاه آموزشـگران و دانـش آمـوزان در زمینـه ضـرورت های

بـه كارگیـری  ICTدر هنرسـتانهای كشـاورزی اسـتان تهـران
تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد (جـدول .)8

جـدول  -8مقایسـه دیـدگاه هنرآمـوزان و هنرجویـان در زمینـه ضـرورت هـا بـه کارگیـری  ICTدر هنرسـتان هـای
کشـاورزی اسـتان تهـران
میانگین
دانش آموزان39/45
آموزشگران40/30

شمار

انحراف معیار

t

df

Sig

81
23

3/38
3/39

-1/061
-1/059

102
35/397

0/976

بـه منظـور مقایسـه دیـدگاه هنرآمـوزان و هنرجویـان در

زمینـه چالـش هـای بـه کارنرفتـن  ICTدر هنرسـتان هـای

کشـاورزی اسـتان تهـران از آزمـون  tمسـتقل اسـتفاده شـده
اسـت .با توجه به سـطح معنـی داری دیده شـده (،)P=0/462

بیـن دیـدگاه هنرآمـوزان و هنرجویـان در زمینـه چالـش هـای
بـه كارگیـری  ICTدر هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان تهران

تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد (جـدول .)9

جـدول  -9مقایسـه دیـدگاه هنرآمـوزان و هنرجویـان در زمینـه چالـش هـای بـه کار نگرفتـن  ICTدر هنرسـتانهای
کشـاورزی اسـتان تهـران
میانگین
دانش آموزان39/45 :
آموزشگران40/38 :

شمار

انحراف معیار

t

df

Sig

73
26

3/57
3/15

-1/177
-1/250

97
49/56

0/462
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مقایسه دیدگاه هنرآموزان و...

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که از

دیدگاه هنرآموزان متغیر ایجاد سایت رایانه برای هنرجویان
مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر به كارگیری  ICTدر هنرستان

های كشاورزی استان تهران می باشد به طوری که این متغیر
به تنهایی حدود  21درصد از تغییرات متغیر وابسته (به

كارگیری  ICTدر هنرستان های كشاورزی استان تهران) را
تبیین نموده است .ایجاد سایت رایانه برای هنرجویان می
تواند در استفاده صحیح و مؤثر از رایانه نقش به سزایی ایفا
نمایند ،هم چنین منجر به آشنایی با علم روز ،رفع اشکال

احتمالی از طریق هنرآموزان و کنترل و نظارت مستمر از

سوی آنان بر کار هنرجویان در حین کار با رایانه می گردد.

از دیـدگاه هنرجویـان نبود سـخت افزار و نرم افزار مناسـب

مهـم تریـن متغیـر تأثیرگـذار بـر عـدم بكارگیـری  ICTدر

هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان تهران می باشـد به طوریکه
ایـن متغیـر بـه تنهایـی حـدود  12درصـد از تغییـرات متغیـر

وابسـته (عـدم بكارگیـری  ICTدر هنرسـتان هـای كشـاورزی

اسـتان تهـران) را تبییـن نمـوده اسـت.

فرازین ( ،)2006اولیور و تاورز ( )2000و حسینی و

همكاران ( ،)1386در تحقیق خویش معتقدند که فقدان

آموزش الزم در زمینه فناوری های اطالعاتی برای هنرآموزان

بعنوان ابزار تدریس ،مانع کاربرد  ICTدر آموزش می شوند.

نتایـج حاصل از مقایسـه میانگیـن بین دیـدگاه هنرآموزان

و هنرجویـان در خصـوص ضـرورت هـا بكارگیـری  ICTدر

هنرسـتان هـای كشـاورزی اسـتان تهران نشـانگر آن اسـت که
بیـن دیـدگاه ایـن دو گـروه تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد.

سـلیم ( ،)2005در تحقیـق خـود بیـان مـی کنـد کـه بیـن
ویژگیهـای آموزشـگر ،ویژگی هـای فراگیر با پشـتیبانی ،رابطه

معنـی داری وجـود دارد .همچنیـن ،نتایـج حاصل از مقایسـه
میانگیـن بیـن دیـدگاه هنرآمـوزان و هنرجویـان در خصـوص
چالـش هـای بـه كارگیـری  ICTدر هنرسـتان های كشـاورزی
اسـتان تهـران نشـانگر آن اسـت کـه بیـن دیـدگاه ایـن دو گروه

تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد.

با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهاد می گردد

مدارس به سخت افزار و نرم افزارهای مناسب جهت آموزش
مجهز گردند،و آموزش های الزم در زمینه فناوری های

در مجموع دو متغیر نبود سخت افزار و نرم افزار مناسب

اطالعاتی به هنرآموزان از طریق برگزاری دوره های آموزشی

هنرآموزان  15/6 ،درصد تغییرات متغیر وابسته (عدم

ِ
مناسب فناوری اطالعات ،مخابراتی و
زیرساخت های

و فقدان آموزش الزم در زمینه فناوری های اطالعاتی برای

بكارگیری فن آوری اطالعات و ارتباطات در هنرستان های
كشاورزی استان تهران) را تبیین نموده است .فقدان آموزش

الزم در زمینه فناوریهای اطالعاتی به هنرآموزان منجر به
ضعف سیستم های آموزشی می شود زیرا آنان قادر نخواهند
بود آموزشهای الزم را به هنرجویان ارایه دهند ،همچنین

منجر به عدم پیشبرد هر چه بهتر امور آموزشی می گردد.

بنابراین عامل مهمی در فرایند آموزش می باشد.

حسـینی و همـكاران ( ،)1386بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه

موانـع سـخت افـزاری و نـرم افـزاری بعـد از موانـع فرهنگـی –

اجتماعـی در مراتـب بعـدی اهمیـت در عـدم توسـعه آمـوزش

الكترونیكـی قـرار دارنـد.
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ارایه گردند.

پهنای باند مخابرات برای سهولت برقراری ارتباطات گسترش

یابند.

شیوه های گوناگون چون برگزاری کالسهای آموزشی

مناسب ،تهیه و توزیع بروشورها و جزوه های آموزشی میزان

آشنایی و مهارت هنرجویان با فن آوری های اطالعاتی تا حد
مطلوب افزایش یابد.

نشست هایی در زمینه فن آوری اطالعات و ارتباطات به

منظور بحث و بررسی مشکالت که تعامل و همکاری میان
مدیران هنرستان ،متخصصان فناوری اطالعات و كاربران
نهایی در زمینه كاربرد فنآوری اطالعات ایجاد گردد.
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Abstract
In the majority of countries, including Iran, agricultural schools are perceived as the main institute
to train skilled technicians. Therefore, identification and updating their vision, mission, goals and programs contents, as well as transformation of the educational system, are required. The main purpose
of this research is comparing educators and students viewpoints regarding implication and challenges
of applying ICT in agricultural schools at Tehran Province. This is an applied research and the main
research tool was questionnaire. Sample of the study included 115 students who were selected through
proportional stratified sampling and 35 educators who studied too. Findings indicated that 38.2% of
educators and majority of students (66%) believed that the importance of implication of ICT at very
high level and high, respectively. Also, from the view of 51.9% educators and 52% student the necessity of ICT was perceived at high level. Regression analysis showed that to the educators, establishing
computer site for students (R2=0.21) and from the students view, lack of suitable hardware and software
and lack of required education to applying ICT in teaching by the educators (R2=0.21) were considered
as the most important factors in applying ICT. Comparing the students and educators attitude toward
necessities and challenges of applying ICT revealed no significant difference.
Index Terms: ICT, agricultural educators, agricultural students, agricultural schools
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