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ABSTRACT 
Today technology has influenced every aspect of our lives and education is not an exception to 
this rule. Iranian high school teachers teaching English as a foreign language are also expected 
to integrate educational technology into their classrooms. Numerous factors play a role in 
technology integration by teachers, and teachers’ demographics are one of the influential 
factors in this regard. So, a research was conducted to investigate the effect of Tabriz high 
school EFL teachers’ demographics on their attitudes toward integrating technology in their 
classes. 195 seventh- to twelfth-grade high school EFL male and female teachers from Tabriz, 
Iran answered 30 Likert-type questions comprising the modified and adapted version of an 
already available questionnaire developed by Albirini(2006). The results showed that (a) 
female high school EFL teachers’ attitudes toward technology are significantly more positive 
than their male counterparts, (b) retirement-age high school EFL teachers’ attitudes toward 
technology are significantly more positive than their mature counterparts, (c) junior high school 
EFL teachers enjoy more positive attitudes toward technology in comparison to their senior 
colleagues, and (d) Tabriz high school EFL teachers’ demographic characteristics (grade level 
taught, gender, teaching experience, and academic degree) explain virtually 26% of the 
variance / variation in their attitudes toward integrating technology into their classrooms. The 
implications of these findings are discussed in the paper. 
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 مقدمه .1

نقش تکنولوژی در تولید، حفظ  و نشر دانش و در عین 

های انسانی جهت به اشتراک گذاشتن حال توسعه ظرفیت

افشاری و دیگران، دانش و تجربه غیر قابل انکار است)

به  (ICTآوری اطّالعات و ارتباطات )(. بدون شک، فن2009

کند تا به اطالعات دسترسی داشته باشد و انسان کمک می

-و مشابه آوری، تجزیه و تحلیل، ارائه، انتقالها را جمعآن

با ایجاد یک محیط یادگیری به  ICT چنینسازی کند. هم

کند تا دانش را با روشی فعّال، دانش آموزان کمک می

عالوه (. Webber ،2003وبر،خودگردان و سازنده بیاموزند )

آموزان را در ارتباطات های دانشتواند مهارتمی ICTبر این، 

 -العمر توسعه دهد، همکاری، حلّ مسئله و یادگیری مادام

هایی که مورد نیاز جدّی دنیای صنعتی حاضر هستند. مهارت

های اخیر کاربرد تکنولوژی خوشبختانه، در طول سال

 Downingداونینگ و گارمون، آموزشی شتاب گرفته است )

& Garmon،2001 ها و مدارس را (. چنین روندی دانشگاه

-گذاری در تکنولوژیای ملزم به سرمایهبه طور قابل مالحظه

 ه است.آوری نمودهای آموزشی و تربیت متخصصان فن

های جدید در آوریهماهنگ با تغییراتی که با ورود فن

مند زمینة آموزش و پرورش روی داده است، محقّقان عالقه

رد آوری )یعنی کارباند تا فواید بالقوّه و بالفعل ادغام فنشده

ر، بوک، توییتالین، فیسافزارها، بحث و گفتگوهای آننرم

با دیگر راهکارهای  های آموزشی و ...( راایمیل، سایت

چون مطالعات موردی، تحقیق، حلّ مسئله و آموزشی هم

 ،هیکس -گراشا و یانگاربرمدیریت پروژه بررسی نمایند )

Hicks-Grasha & Yangarber ،2000 .)

-آموزان به فن( معتقد است که دانشCuban( )1999ن)کوبا

آوری آموزشی و ارتباطی ایمیل و صفحات وب عادت کرده

تواند ارتباطات آوری آموزشی میکه استفاده از فنو این اند

آموزان افزایش دهد که این موضوع را بین معلّمان و دانش

والدک، کرنی شاگرد خواهد بود ) -خود موجب تعامل معلم

 . (Kearney & Plax Waldeck   ،2001و پلکس،

آموزان به اطالعات آوری دسترسی دانشچنین، فنهم

قع موآموزشی پایه را با روشی بدون هزینه و زحمت و نیز به

-کاربرد فن (.Panici ،1998پانیسی،ه است)تسهیل بخشید

تواند بر دستاوردهای آوری برای اهداف آموزشی حتّی می

چون یادگیری شناختی، رفتاری و احساسی آموزان همدانش

( تأثیر داشته Witt & Wheeless  ،2001ویت و ویلس، )

، نقل شده در Pelgrum( )2001گونه که پلگرام)باشد. همان

 ,Cavas, Cavasکیسال،  کاواس، کاواس، کارااوغالن و

Karaoglan & Kisla ،2009گوید: ( میICT  نه تنها پایه

و اساس عصر اطالعات هست،  بلکه موجب تغییر 

 آموزان به فعاالن عرصه ی علم و دانش شده است.دانش

م رود، الزظار میگونه که از دیگر متخصّصان انتلذا همان

آوری جهت افزایش کارایی خود بهره است معلمان نیز از فن

 & Ertmerلفتویج،  -ارتمر و اتنبریتجویند )

Leftwich-Ottenbreit  ،2010 زبان نیز، (. در یادگیری

در تمام سطوح آموزش زبان، از خصوصی گرفته تا »

و نه صرف توانایی کاربرد  ICTها، حاکمیّت فعّال آموزشگاه

های جامعه اطالعاتی کنونی آن ، جهت مواجهه با خواست

، ص. 2002( ،Warschauerورشوور)«) مورد نیاز است

-های یادگیری، به ویژه در آموزش عالی، میآوری(. فن456

چون خواندن توانند برای اهداف یادگیری مختلف هم

الکترونیکی، تحقیق الکترونیکی، انجام تکالیف الکترونیکی، 

ارتباطات الکترونیکی)ایمیل، دریافت بازخورد الکترونیکی(، 

ها و استادان، مالقات الکترونیکی یا مجازی با همکالسی

امتحانات الکترونیکی یا مجازی، نمره دهی الکترونیکی و 

گزارش الکترونیکی نمرات و موارد متعدّد دیگر به کار روند. 

در تحوّل و انقالب سیستم  ICTبه طور خالصه، برجستگی 

خان و عمران، ای غیرقابل بحث است)آموزشی مدرن پدیده

Khan & Omrane  ،2017165 .، ص.) 

( Kessler & Plakansکسلر و پلکانس)به عقیده ی 

های درس یک زمینة (، کاربرد تکنولوژی در کالس2008)

 –اصلی برای تحقیق، به ویژه جهت درک عنصر انسانی 

ها، عقاید و کاربرد  تکنولوژی و دیدگاه -معلمان و شاگردان

ها در کالس است. به عالوه الزم است عوامل توسّط آن

کل تکنولوژی را به شمتعددّی در نظر گرفته شوند تا بتوان 

 های تکنولوژیکی ومطلوبی در آموزش به کار برد. زیرساخت

های آموزشی دو مورد از این معلمان به عنوان مجریان برنامه

نقل شده در  Erkan ،2003عوامل هستند )ارکان، 

(. به عبارت دیگر، معلمان به عنوان Nishta ،2012 نیشتا،

ژائو، آوری در مدارس هستند )عوامل موثّر در کاربرد فن

 ، Zhao, Hueyshan & Mishraهویشان و میشرا، 
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 (. در واقع معلمان افراد کلیدی هستند که باید نوآوری2001

 Chenچن، را برای بهبود آموزش و پرورش به کار گیرند )

 که آیا( چرا که در نهایت تصمیم در مورد این2008، 

ونه که چگتکنولوژی در آموزش به کار برده شود یا خیر و این

، Ertmerارتمر، از آن استفاده شود، بر عهدة معلمان است )

ارد قبلی (. آخرین مطلب که قطعاً کم اهمیت تر از مو2005

نیست، این است که تحقیقات اخیر نیز به معلمان به عنوان 

کارگیری تکنولوژی در کالس در میان عوامل عامل اصلی به

 و موانع محیطی و سازمانی اشاره دارند )شوفیلد

(Schofield ،)1995؛ بکر و راوتیس، Becher & Ravitz ، 

 ل؛ ویندشیل و سا2001( و دیگران، Cuban؛ کوبان)2001

(Windschitl & Sahl ،)2002؛ کانلون و سیمپسون 

(Conlon & Simpson ،)2003 صادقی، ؛ نقل شده در

 (.2014رحمانی و دوستی، 

 قضاوت توان به عنواننگرش را در یک مفهوم کلّی می

ملموس تعریف  منفی یا مثبت یک فرد در مورد یک موضوع

کرد. افراد با تجزیه و تحلیل اطالعات در رابطه با پیامدهای 

یک عمل و ارزیابی مثبت یا منفی این پیامدها به نگرشی در 

 & Ajzen) (آژن و فیش بینرسند )مورد آن می

Fishbein ،2011 در مورد اهمیّت نگرش، محقّقان ارتباط .)

ها توسّط آن ICTهای نزدیکی بین نگرش معلمان و کاربرد 

(، Yusuf & Balogunیوسف و بالوگان)اند )دریافته

(، به عبارت دیگر  داشتن نگرش مثبت معلمان نسبت 2011

به تکنولوژی آموزشی شرط الزم امّا نه کافی برای کاربرد 

گونه باشد. به عالوه، همانهای درس میتکنولوژی در کالس

کند، اگر معلمان آماده ( ذکر می2012(، Nishtaنیشتا)که )

-نباشند و نگرش مثبتی نسبت به کاربرد تکنولوژی در کالس

ای با وجود داشتن هایشان نداشته باشند، ممکن است مدرسه

آوری قابل قبول، در ارائة آموزش توأم با تجهیزات فن

 نولوژی چندان موفق نباشد.تک

که تحقیقات قابل توجّهی در زمینة رسد اینبه نظر می

ها های آنویژگیهای معلمان مانند بینش ها، باورها و نگرش

انجام گرفته است بیانگر اهمیّت درک این موضوع است که 

انگیزد که از تکنولوژی در تدریس چه چیزی معلمان را بر می

های کنونی، افزودن زیرساخت بهره گیرند. در جوامع

گذاران تکنولوژی در مدارس به علّت توجّه ویژه سیاست

تر شده است امّا عامل معلم هنوز نیاز به مطالعه دارد که آسان

در نتیجه توجّه متخصّصان آموزشی، متخصّصان تربیت معلّم 

اندرکاران را در های آموزشی و دیگر دست، مجریان دوره

آموزش به خود جلب کرده است. بنابراین، جهت ارتقاء سطح 

ممکن است استخراج الگوهای مشترک مربوط به معلمان 

 های مختلفبرای افرادی که مسئول تغییر آموزش در بافت

چی، شاهین و قهوهبخش و هدایتگر باشد)هستند، الهام

(. به طورکلّی، 2011(، Kahveci, Sahin & Gencژنک)

-عواملی که کاربرد تکنولوژی معلّمان را تحت تأثیر قرار می

-شوند: الف( عواملی که از محیطدهند به دو گروه تقسیم می

های بیرونی نشأت می گیرند که معلمان در آن محیط ها کار 

چای و های فردی خود معلمان)گیکنند، و ب( ویژمی

(. در مورد اهمّیت گروه 2006(، Chai & Khineخین)

دوم، اگرچه موانع محیطی در ادغام کامل تکنولوژی در 

اند، امّا این تفاوتهای  ها دغدغه های اصلی باقی ماندهکالس

های معلمان است فردی موجود در عقاید، نگرش ها و مهارت

 (2014فرد و ایزدپناه)کیا، هومنمحمودیکه، همانند آنچه 

ای اصلی مورد عالقه ی محقّقان امروز همعتقد هستند، زمینه

 باشند.می

به عالوه، نتایج برخی از تحقیقات در مورد عواملی که 

که  دهنددر یادگیری با کمک تکنولوژی نقش دارند، نشان می

( Ertmerارتمر) باشد )ترین عامل مربوط به معلمان میمهم

(. نتایج مشترک 2006(، Lee & Sonلی و سان)؛ 2005

دهند که بافت تدریس خود حاصل از این تحقیقات نشان می

ها در مورد یادگیری زبان قاید آموزشی فردی آنمعلمان و ع

و یادگیری به کمک تکنولوژی تأثیر مهمی بر عقاید و کاربرد 

پارک و ؛ 2005ارتمر، ها دارد )تکنولوژی در تدریس آن

( Suwannasomسواناسوم)؛ 2009(، Park & Sonسان)

ن روشن است که عالوه بر عوامل بیرونی در چنی(. هم2010، 

 پارک ورابطه با منابع فنّی و مالی، حمایت فنّی واجرایی )

ای (، تجربیات آموزشی و حرفه2009(، Park & Sonسان) 

کاربرد تکنولوژی دیجیتال و دیدگاه های تعلیم و معلمان در 

تربیتی معلّمان عوامل اصلی هستند که در موفّقیّت یا شکست 

های آموزشی یادگیری زبان با کمک تکنولوژی نقش دوره

(. به عالوه، برخی 2005ارتمر، ؛ 2002(، Kim)کیمدارند )

مطالعاتی  ICTمحقّقان در خصوص تأثیر معلّم برکاربرد 

 ؛2008(، Chen؛ چن)2004(، Bectaاند )از جمله، بکتا)کرده

نقل شده در  1997(، Russell & Bradleyرادلی)راسل و ب
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Saleh Mahdi & Sa'ad Al-صالح مهدی و سعد الدرا)

Dera ،)2013).  بر اساس این تحقیقات معلمان نقش بسیار

در تدریس زبان دارند. همچنین،  ICTعمده ای در کاربرد 

در فرایند تدریس تأثیر دارند که  ICTعوامل زیادی بر ادغام 

از ویژگی های فردی معلّمان هستند. در این ارتباط، سنّ 

(، سابقه ی 2001(، Yaghiیاغی)؛ 2008،( Teoتئو)معلمان )

 & Egbert, Paulusناکامیشی) اگبرت، پولوس وتدریس)

Nakamichi ،)2002 راسل و برادلی،؛Russell &  

Bradley ،1997( و جنسیّت ) ،؛ 1997راسل و برادلی

( از جمله عواملی هستند که مورد Todman  ،2000تادمن،

ذیر بر اجتناب ناپ اند. تمامی این تحقیقاتمطالعه قرار گرفته

صالح مهدی تأکید دارند) ICTبودن عامل انسانی در کاربرد 

 (.2013و سعد الدرا، 

یکی از تئوریهای معروف که برای توضیح پذیرش فن 

اشاعه »دم به کار می رود، نظریّه ی آوری های نو توسّط مر

ی راجرز می باشد. این نظریّه مناسب ترین «ی نوآوری ها

مدل برای تحقیق در مورد به کارگیری تکنولوژی در 

 تحصیالت عالی و محیط های آموزشی هست

( Rogersراجرز)(. به عقیده ی Shahin ،2006شاهین،)

(، اشاعه فرایندی است که یک نوآوری توسط آن از 1995)

ک نظام میان کانال های معیِنی در طول زمان در بین اعضای ی

این اشاعه تحت تاثیر چهار مولّفه  اجتماعی منتقل می شود.

( کانال 2( خود نوآوری، 1ی اصلی تعامل کننده قرار دارد: 

( نظام اجتماعی. در حیطه ی 4( زمان و 3های ارتباطی، 

آموزش و پرورش، معلمان بدون تردید یک عامل محوری 

 (. Albirini  ،2004آلبرینی،تغییر در حوزه ی کالس هستند)

در مدل راجرز، عوامل زیادی هستند که تعیین می کنند 

آیا یک فرد ) در تحقیق حاضر، دبیران زبان انگلیسی( نگرش 

می دهد و مساعد یا نامساعدی نسبت به یک نوآوری شکل 

در نتیجه آن را می پذیرد یا رد می کند. تصور می شود که 

دبیران سهامداران اصلی در گرفتن چنین تصمیم های پذیرش 

در بافت نوآوری های طرّاحی شده برای نظام های آموزشی 

. همچنین، راجرز (Abu Samak   ،2006ابوسمک،هستند)

نوآور بودن فردی)پذیرفتن یک »خاطر نشان می کند که 

و هم  ]دموگرافیک[نوآوری(تحت تاثیر هم ویژگی های فردی

. ص«)ماهیّت نظام اجتماعی است که افراد در آن عضو هستند

ی های (. ویژگیهای افراد و در مورد این پژوهش، ویژگ26

دموگرافیک دبیران متغیّرهایی مانند جنسیّت، سنّ، درآمد، 

سابقه ی تدریس، مدرک تحصیلی، موقعیّت مدرسه، سواد رایا 

 نه ای و مانند اینها را دربر می گیرند.

پس، ویژگیهای فردی زیادی در ارتباط با دبیران در 

نگرش آنها نسبت به تکنولوژی آموزشی نقش دارند. تحقیق 

سیّت معلّمان، سابقه ی تدریس ، مدرک تحصیلی حاضر جن

ه کردند مورد بررسی قرار دادو پایة تحصیلی را که تدریس می

به عنوان یکی از عوامل مهم در یادگیری زبان  است. جنسیّت

شود و مورد بررسی بسیاری دوم و زبان خارجی شمرده می

ه قاز محقّقان در زمینة یادگیری زبان بوده است. در مورد ساب

تدریس معلمان الزم به یادآوری است که از طرفی تصوّر 

ی تجربه تدریس مشود معلمان باسابقه بهتر از معلمان کممی

تر تجربه بیشرسد معلمان کمکنند و از طرف دیگر به نظر می

با تکنولوژی آشنا باشند. این بدین معناست که سابقه تدریس 

علمان نسبت به تواند از جمله عوامل مؤثر در نگرش ممی

تکنولوژی باشد. در ارتباط با مدرک تحصیلی، عموماً عقیده 

بر این است که هرچه مدرک تحصیلی معلم باالتر باشد، 

نگرش مثبت تری نسبت به تکنولوژی خواهد داشت زیرا 

امروزه آموزش به ویژه در سطوح عالی وابسته به تکنولوژی 

رد ملزم به کارباست و معلّمانی که تحصیالت تکمیلی دارند 

تکنولوژی هستند. آخرین متغیّر تحقیق حاضر پایه ی تدریس 

امل ش بود. در نظام آموزشی کنونی ایران، تحصیالت متوسّطه

کشد، )که سه سال طول می دو دوره است: دورة اول متوسّطه

)که سه سال  یعنی هفتم، هشتم و نهم( و دورة دوم متوسّطه

دهم و دوازدهم(. بنابراین یکی کشد، یعنی دهم، یازطول می

های پژوهشگران تحقیق حاضر این بود که آیا دبیران از دغدغه

های مشابه یا متقاوتی زبان انگلیسی در این دو دوره نگرش

 نسبت به تکنولوژی آموزشی دارند.

ند دهمطالب آورده شده در پاراگرافهای پیشین نشان می

-ولوژی در کالسکه الف( معلمان نقش مهمی درکاربرد تکن

ب( رابطة نزدیکی بین نگرش معلّمان نسبت  هایشان دارند؛

وجود دارد؛ ج( ویژگیهای  در کالس به تکنولوژی و کاربرد آن

ها های آنگیریدموگرافیک معلمان نقش مهمّی در تصمیم

ویژه در های محدودی در سطح ایران و به دارد و د( پژوهش

ه کمک تکنولوژی وجود مدارس دولتی در زمینة آموزش ب

دارد. با در نظر گرفتن موارد مذکور، تحقیق حاضر در پی 

 یافتن پاسخ به سواالت زیر است:
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تبریز  هایآیا نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستان-1

تن سهایشان با در نظر گرفنسبت به کاربرد تکنولوژی در کال

ها)جنسیّت، مدرک تحصیلی، های دموگرافیک آنویژگی

 بقه تدریس و پایة تدریس( متفاوت است؟سا

 های دموگرافیک دبیرانچگونه ترکیب ویژگی -2 

)جنسیّت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و پایة تدریس( 

ا را هتواند نگرش آنهای تبریز میزبان انگلیسی دبیرستان

 نی کند؟بیهایشان پیشنسبت به کاربرد تکنولوژی در کالس

 تحقیقپیشینه  .2
رد تحقیقات انجام گرفته در زمینة نگرش معلمان در مو

( Aydinآیدین)زبان انگلیسی نسبت به کاربرد تکنولوژی، 

(، بعد از مطالعه ی تحقیقات مختلف قبلی، 218، ص 2013)

یرد که معلّمان زبان، قبل از خدمت و ضمن گنتیجه می

خدمت، در کل نگرش مثبتی نسبت به رایانه به عنوان بخشی 

چنین، در بافت ایران، از پروسة تدریس و یادگیری دارند. هم

-دهند که نه تنها معلمان ایرانی بلکه دانشمطالعات نشان می

-آموزان نیز نگرش مثبتی نسبت به کاربرد تکنولوژی در دوره

های آموزش انگلیسی دارند )رحیمی، حسینی و دشتستانی 

؛ جلیلی و دوستی، 2013نژاد و عزیز ابرکوهی، ؛ طالبی2012

قائمی و نقل شده در  2014؛ امیر شیبانی و ایرجی، ،2014

 (.2015ائی، مصطف

فردی جنسیّت و نگرش نسبت به  در رابطه با ویژگی

کاربرد تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی، نتایج یکدستی 

در پیشینه تحقیقات  وجود ندارد. در حالی که برخی 

پژوهشگران اظهار می کنند که معلّمان مرد نگرش نسبتاً 

 زن دارندتری به کاربرد رایانه در مقایسه با معلّمان مثبت

(، پژوهشگران دیگر 2009، و دیگران، Cavasکاواس،)

در  تفاوت کم یا عدم وجود تفاوت بین معلمان زن و مرد را

  & Gressardگرسارد و لوید،اند)این زمینه گزارش کرده

Loyd،1986 وودرو،؛Woodrow ،1992 .) آکف اوجاک و

( نیز بر نقش 2008، ) Akif Ocak & Akdemirآکدمیر،

های آموزشی مهم جنسیّت در نگرش معلمان به رایانه در دوره

درس علوم تأکید دارند. برخی مطالعات نیز بر تفاوت نگرش 

ی لهای مختلف اذعان دارند)اربرد رایانه در فرهنگنسبت به ک

  (.Li & Kirkup  ،2007و کیرکوپ،

های در رابطه با وضعیّت کاربرد تکنولوژی در دوره

نجام یافته اند که نشان های محدودی اآموزشی ایران، پژوهش

دهند تکنولوژی جایگاه قابل توجّهی در نظام آموزشی می

؛ دشتستانی و شریفی، 2011ایران ندارد )عطایی و دشتستانی، 

 (. 2012دشتستانی، ، ذکر شده در 2001؛ تقوی، 2012

 روش تحقیق .3

 کنندگانشرکت 3-1
دبیر زبان انگلیسی  395، 2016-2015در سال تحصیلی 

مرد و زن در پنج ناحیه ی آموزشی تبریز مشغول تدریس 

بودند که تعداد دبیران پنج ناحیه با هم برابر نبودند، برای مثال، 

در مقابل، ناحیه دبیر(،  98بیشترین دبیر را داشت )  3ناحیه 

نفر(. همچنین، تعداد دبیران مرد  65کمترین نعداد را داشت) 5

( برابر نبود، بنابراین، محققین حاضر از 237( و زن)158)

روش انتخاب نمونه ی طبقه بندی شده ی خوشه ای جهت 

انتخاب نمونه برای این تحقیق استفاده کردند و برای دقت 

، ان در نمونه انتخاب شدهبیشتر در مورد تعداد شرکت کنندگ

مورد « جدول تعیین تعداد نمونه از یک جمعیت فرضی»

استفاده قرار گرفت که بر اساس فرمول ارائه شده توسّط 

( می باشد. Krejcie & Morgan()9701کرجی و مورگان)

نفر از دبیران  195کنندگان تحقیق حاضر در نتیجه، شرکت

زبان انگلیسی مرد و زن دبیرستانی در پایه های هفتم تا 

تا  5ها بین ایران بودند. سابقه تدریس آن –دوازدهم، در تبریز

 سال متغیّر بود.  30بیش از 

ها فوق دیپلم، کارشناسی و مدرک تحصیلی آن

شد در رشتة آموزش زبان انگلیسی، زبان و کارشناسی ار

ادبیّات انگلیسی و مترجمی انگلیسی بود. سنّ دبیران نیز بین 

سال متغیّر بود. شایان ذکر است که  شهر  50تا بیش از  30

-تبریز شامل پنج ناحیة آموزشی است و در این تحقیق شرکت

 کنندگان از تمامی نواحی آموزشی تبریز بودند. 

 یقطرح تحق 3-2
که جهت گردآوری داده ها از یک پرسشنامه جاییاز آن

استفاده شده بود، تحقیق حاضر یک مطالعة توصیفی با طرح 

 نظرسنجی مقطعی  بود.

 ابزار تحقیق: 3-3
در تحقیق حاضر، پژوهشگران نسخة تا حدّی دست 
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( )پرسشنامة Albirini( )2006آلبرینی)کاری شدة پرسشنامة 

نگرش معلمان زبان انگلیسی دبیرستانی نسبت به تکنولوژی 

ها به کار بردند، مثالً، عبارت ای( را جهت گردآوری دادهرایانه

تغییر یافت. « دانش آموزان ایرانی»به « دانش آموزان سوری»

( 2006ر صوری و محتوایی پرسشنامه ی اوّلیّه )آلبرینی،اعتبا

توسّط گروهی از کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفته بود که 

این گروه شامل سه کارشناس محتوا)استادان تکنولوژی 

آموزشی و انگلیسی به عنوان زبان خارجی(، دو کارشناس دو 

زبانه، یک کارشناس سنجش و چهار کارشناس 

مان سوری انگلیسی به عنوان زبان خارجی( جمعیت)معلّ

بودند. آلبرینی از بازخورد ارائه شده توسّط گروه ذکر شده 

استفاده کرد تا مطمئن شود که ابزار مورد نظر زمینه های 

محتوایی مورد پژوهش را می سنجند و از نظر فرهنگی و 

تخصصی برای بافت مورد پژوهش مناسب هستند. ضریب 

رای مقیاس نگرش در پرسشنامه ی آلبرینی پایایی کرونباخ ب

بود. پرسشنامه استفاده شده در پژوهش  90/0برابر با 

حاضرشامل دو بخش بود: بخش نخست جهت گردآوری 

اطالعات شخصی و دموگرافیک بود، مانند جنسیّت، سن، 

ای که معلمان سابقه تدریس و مدرک تحصیلی، نوع مدرسه

-تحصیلی که تدریس میکردند و پایة در آنجا تدریس می

کردند. بخش دوم نیز نگرش معلمان را نسبت به رایانه و 

های خود در دسترس های دیگری که در کالستکنولوژی

سوال بود.  30داد. این بخش شامل داشتند مورد سوال قرار می

سوال نخست با تغییر بسیار جزئی همان سواالت  20

از  21 -30( بود ولی سواالت 2006پرسشنامة آلبرینی)

( اقتباس شده بودند. هر 2013موالئی و ریاستی)پرسشنامة 

کدام  از این سواالت در مقیاس پنج امتیازی لیکرت بودند، 

: موافق و 4ت، تفاو: بی3: مخالف، 2: کامالً مخالف،  1یعنی

 : کامالً موافق.5

 روش کار 3-4
( 2006چون تغییرات جزئی در پرسشنامة اصلی آلبرینی)

انجام داده شده بود، اطمینان حاصل کردن از پایایی پرسشنامه 

ضروری بود. بدین منظور  یک تحقیق پایلوت انجام گرفت 

معلّم زبان انگلیسی مقطع متوسطه به سواالت  30که در آن 

ها جهت امة تغییر داده شده پاسخ دادند که این دادهپرسشن

تخمین پایایی به کار گرفته شدند. نتیجة آنالیز مربوط به پایایی 

پرسشنامه تغییر داده شده نشان داد که پرسشنامة اصالح شده 

پایایی الزم را دارد. سپس   0/ 88با داشتن ضریب همبستگی 

که یکی از  جاییبخش اصلی تحقیق انجام گرفت. از آن

پژوهشگران این مطالعه از دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه 

است، دسترسی به معلّمان مشکل نبود زیرا کلیّة دبیران زبان 

انگلیسی مقطع متوسطه ، چه در دورة اول و چه در دورة دوم، 

حداقل در  دو کارگاه آموزشی در طول سال تحصیلی شرکت 

ن فرصت برای پخش پرسشنامه ها بهتریکنند. این کارگاهمی

و توضیح در مورد سواالت احتمالی دبیران در پاسخ به 

آوری ها بود. بعد از جمعآوری دادهسواالت و جمع

مورد  16نسخة   SPSSها به کمک نرم افزارها، دادهپرسشنامه

قرار گرفتند و از آزمون تی مستقل و آنالیز  تجزیه و تحلیل

 ا کردن پاسخ به سوالهای پژوهشیرگرسیون چندگانه برای پید

 استفاده شد که نتایج آن در بخش بعدی ارائه شده اند.

 نتایج .4
قبل از ارائة نتایج مربوط به آمار استنباطی، الزم به 

ی ها بررسیادآوری است که نخست الزم بود توزیع نرمال داده

( جهت  KSاسمیرنوف )-شود. نتیجة آزمون کولموگروف

 ع نرمال در جدول یک ارائه شده است.اطمینان از توزی

 اسمیرنوف برای نرمال بودن-. نتیجة آزمون کولموگروف1جدول 

 آماره ی آزمون متغیّر
 083/0 نگرش

 05/0برای آماره ی آزمون بیشتر از  pچون مقدار عددی 

 بود، استفاده از آزمون تی مجاز بود. 

آیا نگرش دبیران زبان انگلیسی  :1سوال تحقیق 

-های تبریز نسبت به کاربرد تکنولوژی در کالستاندبیر

ها های دموگرافیک آنسهایشان با در نظر گرفتن ویژگی

)جنسیّت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و پایة تدریس( 

 متفاوت است؟

باشد. زیر سوال می 4، شامل 1در حقیقت، سوال تحقیق

زیر  4نتایج آنالیز آماری آزمون تی مستقل جهت پاسخ به این 

نتایج  3و  2ارائه شده اند. جداول  9تا  2سوال در جداول 

ند دهآزمون تی مستقل را جهت پاسخ به این سوال نشان می

ریز نسبت های تبکه آیا نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستان

 هایشان بر اساس جنسیّت فرقبه کاربرد تکنولوژی در کالس

 کند یا خیر. می
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 هی دبیران مرد و دبیران زن. آماره های گرو2جدول 

 میانگین تعداد جنسیت 
انحراف 

 معیار

میانگین 
خطای 
 معیار

 نگرش
 95/1 43/20 71/114 110 خانم
 74/2 25/25 97/101 85 آقا

نشان داده شده است، میانگین  2همان گونه که در جدول

و میانگین  43/20با انحراف معیار  71/114تعداد معلمان زن 

باشد. تعداد می 25/25با انحراف  معیار  97/101معلمان مرد 

نفر بود.  85کنندگان مرد و شرکت 110کنندگان زن شرکت

سپس یک آنالیز آزمون تی مستقل انجام گرفت تا نگرش 

معلمان مرد و زن را با یکدیگر مقایسه کند. نتایج این آنالیز 

 گزارش شده است.  3در جدول 

 تقل: جنسیت و نگرش. آزمون تی نمونه های مس3جدول 

 
آزمون لوین 
برای برابری 

 واریانسها
 تی تست برای برابری میانگینها

 F 

ری
 دا

نی
مع

 

t df 

ه(
دامن

دو 
ی) 

دار
ی 

معن
 

ین
انگ

 می
ت

فاو
ت

یار 
 مع

ای
خط

ت 
فاو

ت
 

فاصله اعتماد 
 اختالف 95%

 باال پایین

 195/19 287/6 272/3 741/12 000/0 193 894/3 001/0 18/12 1نگرش

 380/19 102/6 361/3 741/12 000/0 114/159 791/3   2نگرش

 : با عدم فرض برابری انحرافها2 : با فرض برابری انحرافها1

نشان داده شده است، ضریب  3گونه که در جدول همان

بیانگر این است که واریانس  05/0کمتر از  001/0همبستگی 

وان تراین میموجود در نگرش مردان و زنان یکسان نبود. بناب

گفت که میانگین نگرش معلمان مرد و زن به طور معناداری 

از هم متفاوت بود. به عبارت دیگر، نگرش دبیران زبان زن به 

 تر از همکاران مرد بوده است.تکنولوژی مثبت

در رابطه با سابقه تدریس که یکی از دیگر متغیّرهای 

-بقهط مستقل تحقیق حاضر است الزم است یادآوری شود که

های اصلی بندی معلمان بر این اساس یکی از دغدغه

 30تا  9پژوهشگران حاضر بود. سابقه تدریس معلمان بین  

ذکر شده در  2003سال متغیّر بود. راسل، ببل، اودایر و اوکانر)

کنندگان خود را به سه گروه ( شرکتChen ،2010چن،

سال سابقة  5هایی که کمتر از )آن تقسیم کردند: معلمان جدید

 10تا  6هایی که بین تدریس داشتند(، معلمان باسابقه  )آن

سال سابقة تدریس داشتند(، و معلمانی که در سنّ بازنشستگی 

ن تقریباً همانند همی سال سابقة تدریس( بودند. 15)با بیش از 

کنندگان به دو گروه بندی، در تحقیق حاضر شرکتطبقه

سال و  19تا  9تقسیم شدند: معلمان باسابقه با سابقة تدریس 

سال  30تا  20معلمانی که در سنّ بازنشستگی بودند و بین 

کنندگان درصد شرکت 36تجربة تدریس داشتند. بدین ترتیب 

 آنان در سنّ بازنشستگی بودند.درصد  64دبیران باسابقه و 

-نتایج آزمون تی مستقل را نشان می 5و  4جدول های 

دهند که به این سوال تحقیق پاسخ می دهندکه آیا نگرش 

اربرد های تبریز نسبت به کدبیران زبان انگلیسی دبیرستان

ا به ههایشان بر مبنای سابقه تدریس آنتکنولوژی در کالس

آمار گروهی را  4ت یا خیر. جدول طور معناداری متفاوت اس

 دهد.در این رابطه نشان می

 . آماره های گروهی دبیران باسابقه و دبیران در سنّ بازنشستگی4جدول 

 میانگین تعداد سابقه 
انحراف 

 معیار

میانگین 
خطای 
 معیار

 نگرش
 32/3 77/27 77/100 70 باسابقه

در سنّ 
 بازنشستگی

125 86/113 25/19 72/1 

مشخّص است، میانگین تعداد  4گونه که در جدول همان

و میانگین  77/27با انحراف معیار  77/100دبیران باسابقه 

 25/19با انحراف معیار  86/113دبیران در سنّ بازنشستگی 

است. تعداد دبیران باسابقه و در سنّ بازنشستگی در هر گروه 

 یگریبود. به عالوه، آزمون تی مستقل د 125و  70به ترتیب 

انجام شد تا نگرش دبیران زبان باسابقه و در سنّ بازنشستگی 

ند. هایشان مقایسه کرا نسبت به کاربرد تکنولوژی در کالس

 دهد.نتایج این آنالیز را نشان می 5جدول 

 . آزمون تی نمونه های مستقل: سابقه ی تدریس و نگرش5جدول 

 
آزمون لوین 
برای برابری 

 واریانسها
 برابری میانگینهاتی تست برای 

 F 

ری
 دا

نی
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t df 

ه(
دامن

دو 
ی) 
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ت 
فاو

ت
 

فاصله اعتماد 
 اختالف 95%

 باال پایین

 -417/6 -767/19 384/3 -092/13 000/0 193 -89/3 000/0 305/30 1نگرش

 -678/5 -506/20 739/3 -092/13 001/0 81/106 -501/3   2نگرش

 : با عدم فرض برابری انحرافها2 : با فرض برابری انحرافها1

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Chen2010
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شود، سطح معناداری دیده می 5گونه که در جدول همان

 باشد که واریانساست، بیانگر این می 05/0که کمتر از  001/0

رفت توان نتیجه گدر دو وضعیّت یکسان نیست. بنابراین می

سنّ  که میانگین نمرات نگرش دبیران باسابقه و در

بازنشستگی به طور معناداری متفاوت است. به عبارت دیگر، 

نگرش دبیران زبان انگلیسی در سن بازنشستگی نسبت به 

تر از همکاران باسابقه ی تکنولوژی به طور معناداری مثبت

 هاست.آن

نتایج آزمون تی مستقل دیگری را نشان  7و  6جداول 

 هند که آیا نگرشدهند که به این سوال تحقیق پاسخ می دمی

اربرد های تبریز نسبت به کدبیران زبان انگلیسی دبیرستان

هایش به طور معناداری بر اساس مدرک تکنولوژی درکالس

 ها متفاوت است یا خیر.تحصیلی آن

آمار گروهی دبیران دارای مدرک کارشناسی و   6جدول

 دهد. کارشناسی ارشد را نشان می

یران دارای مدرک کارشناسی و دبیران دارای . آماره های گروهی دب6جدول 

 کارشناسی ارشد

 
مدرک 
 تحصیلی

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

میانگین 
خطای 
 معیار

 نگرش
 051/2 20/23 10/108 128 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
67 19/111 01/24 933/2 

دیده می شود، میانگین تعداد  6گونه که در جدول همان

با انحراف معیار  108/ 10ک کارشناسی دبیران دارای مدر

/ 19و میانگین دبیران دارای مدرک کارشناسی ارشد  20/23

کنندة بود. تعداد دبیران شرکت 01/24با انحراف معیار  111

و  128دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

 نفر بود. 67

آزمون تی مستقل دیگری جهت مقایسه نگرش دبیران 

درک کارشناسی و کارشناسی ارشد نسبت به کاربرد دارای م

هایشان انجام گرفت که نتایج آن در تکنولوژی در کالس

ارائه شده است. 7جدول 

 . آزمون تی نمونه های مستقل: مدرک تحصیلی و نگرش7جدول 

 
آزمون لوین برای برابری 

 واریانسها
 تی تست برای برابری میانگینها

 F 

ری
 دا

نی
مع

 

t df 

ی 
معن

ه(
دامن

دو 
ی) 

دار
 

ین
انگ

 می
ت

فاو
ت

یار 
 مع

ای
خط

ت 
فاو

ت
 

 اختالف %95فاصله اعتماد 

 باال پایین

 892/3 -077/10 541/3 -092/3 384/0 193 -873/0 373/0 799/0 1نگرش

 989/3 -174/10 579/3 -092/3 389/0 13/130 -864/0   2نگرش

 ری انحرافها: با عدم فرض براب2  : با فرض برابری انحرافها1

نشان می دهد، مقدار عددی  7همان طور که جدول 

37/0 p= دهد که واریانس است، نشان می05/0که بزرگتر از

در هر دو وضعیّت یکسان است. به بیان دیگر، میانگین نمرات 

نگرش دو گروه دبیران زبان انگلیسی دارای مدرک کارشناسی 

یست و هر دو و کارشناسی ارشد به طور معناداری متفاوت ن

 گروه نگرش مشابهی نسبت به تکنولوژی دارند. 

دهند نتایج آزمون تی دیگری را نشان می 9و  8جداول 

که به این سوال تحقیق جواب می دهند که آیا نگرش دبیران 

ولوژی های تبریز نسبت به کاربرد تکنزبان انگلیسی دبیرستان

کنند می ریسهایشان با توجّه به پایة تحصیلی که تددر کالس

 به طور معناداری  متفاوت است یا خیر؟

آماره های گروهی دبیران زبان انگلیسی دورة  8جدول

 دهد.اول و دوم متوسّطه را نشان می

. آماره های گروهی دبیران دوره ی اوّل متوسّطه و دبیران دوره ی 8جدول 

 دوّم متوسّطه

 میانگین تعداد مقطع 
انحراف 

 معیار

میانگین 
خطای 

 عیارم

 نگرش

دوره ی 
 اوّل

99 64/119 23/16 631/1 

دوره ی 
 دوّم

96 35/98 91/24 542/2 

دهندکه میانگین نشان می 8نتایج ارائه شده در جدول

با انحراف معیار  63/119تعداد دبیران دورة اول متوسّطه 

با انحراف  98//35و میانگین دبیران دورة دوم متوسّطه  23/16
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تعداد دبیران دورة اول و دوم به ترتیب است.  91/24معیار 

 نفر بود. 96و  99

بار دیگر، جهت مقایسه نگرش دبیران زبان انگلیسی 

دورة اول و دوم متوسّطه نسبت به کاربرد تکنولوژی در 

هایشان آزمون تی مستقل دیگری انجام گرفت. جدول کالس

کند.نتایج را گزارش می 9

 ل: مقطع تدریس و نگرش. آزمون تی نمونه های مستق9جدول 

 
آزمون لوین برای برابری 

 واریانسها
 تی تست برای برابری میانگینها

 F 

ری
 دا

نی
مع

 

t df 

ه(
دامن

دو 
ی) 

دار
ی 

معن
 

ین
انگ

 می
ت

فاو
ت

یار 
 مع

ای
خط

ت 
فاو

ت
 

 اختالف %95فاصله اعتماد 

 باال پایین

 213/27 371/15 002/3 292/21 000/0 193 092/7 000/0 19/47 1نگرش

 257/27 327/15 020/3 292/21 000/0 61/162 048/7   2نگرش

 : با عدم فرض برابری انحرافها2  : با فرض برابری انحرافها1

دهد،  مقدار عددی نشان می 9گونه که جدولهمان

000/0 p= است، نشانگر این است که 05/0که بزرگتر از

ه است کواریانس در دو وضعیّت یکسان نبود. این بدان معن

میانگین نمرات نگرش دبیران دورة اول متوسّطه به طور 

دورة دوم متوسّطه  معناداری از میانگین نمرات نگرش دبیران

که دبیران زبان انگلیسی دورة اول متوسّطه متفاوت بود و این

ان در هایشنگرش مثبت تری به کاربرد تکنولوژی در کالس

 طه دارند.مقایسه با دبیران زبان دورة دوم متوسّ

های دموگرافیک چگونه ترکیب ویژگی :2سوال تحقیق

)جنسیّت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و پایة تدریس(  دبیران

ا را نسبت هتواند نگرش آنهای تبریز میزبان انگلیسی دبیرستان

 بینی کند؟هایشان پیشبه کاربرد تکنولوژی در کالس

وره ن دجهت تعیین نسبت واریانس نگرش دبیران زبا

متوسّطه نسبت به کاربرد تکنولوژی در کالس که بتوان آن را 

با متغیّرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و پایة 

تحصیلی توضیح داد، آنالیز رگرسیون چندگانه انجام گرفت 

 ارائه شده است. 11و   10که خالصة نتایج آن در جداول 

 ب. آنالیز واریانس10جدول 

 مدل
مجموع 

 هامربع
df 

میانگین 
 مربّع

F 2R 

2R 

تعدیل 
 شده

R 
معنی 
 داری

1 
 رگرسیون

 الف000/0 517/0 252/0 267/0 352/17 352/7150 4 410/28601

      954/411 190 339/78271 باقیمانده

       194 749/106872 کلّ

جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس،  ها: )ثابت(،کنندهبینیالف. پیش

 ب. متغیّر وابسته: نگرش مقطع تدریس

 الف. ضرایب11جدول 

 ضرایب استاندارد نشده 
ضرایب استاندارد 

 نشده
 

 B مدل
خطای 
 استاندارد

 t بتا
معنی 
 داری

1  
)مقدار 
 ثابت(

471/129 277/10  599/12 000/0 

 054/0 _938/1 _131/0 194/3 _189/6 جنسیّت
مدرک 
 تحصیلی

666/3 179/3 074/0 153/1 250/0 

ابقه س
 تدریس

494/7 197/3 154/0 344/2 020/0 

مقطع 
 تدریس

194/19- 024/3 410/0- 347/6- 000/0 

 الف. متغیّر وابسته: نگرش

نشان داده شده است،  10گونه که در جدول همان

-های پیش(، که یکی از مقیاسRضریب همبستگی چندگانه)

باشد که می 517/0بینی متغیّر وابسته یعنی نگرش است، 

 بینی خوبی است.نشانگر سطح پیش

نسبت واریانس را در  10در جدول  2Rسطح مجذور

متغیّر وابسته که با متغیّرهای مستقل قابل توضیح است، نشان 

بیانگر  2Rباشد. این مقدار مجذور می 268/0دهد و حدود می

 26وانند تاین است که سه متغیّر مستقل پیش بینی کننده می

وجود در نگرش دبیران زبان انگلیسی درصد از واریانس م

-دوره متوسّطه نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در کالس

 - =Betaهایشان را توضیح دهند. به ویژه، پایه تحصیلی )

0/41 , P<0/05( جنسیّت ،)Beta = - 0/13,P<0/05) 
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-بینی کنندهپیش (Beta =  0/154,P<0/05سابقه تدریس)

نشان  ANOVAدر جدول  Fت های معناداری بودند. نسب

ها دهد که آیا مدل گرسیون، در حالت کلّی، برای دادهمی

، متغیّرهای مستقل 10مناسب بود یا خیر؟ بر طبق نتایج جدول 

 )F کنند بینیتوانند به طور معناداری متغیّر وابسته را پیشمی

4,1901= 17/357,P<0/01)که مدل رگرسیون در و این

باشد. به های میمدل مناسبی برای داده 05/0سطح معناداری 

ه تواند بعبارت دیگر مدل رگرسیون چندگانه تخمینی می

ه و نیز بینی کنندخوبی رابطة بین متغیّرهای وابسته و پیش

 نگرش دبیران را توضیح دهد. 

 گیری و کاربردهای آموزشیبحث، نتیجه .5

 نبا توجّه به سوال اول تحقیق ، نتایج تحقیق حاضر نشا

دادند که الف( نگرش دبیران زبان زن دوره متوسّطه نسبت به 

تر از نگرش کاربرد تکنولوژی به طور معناداری مثبت

  Wongوانگ و حنفی،گونه که همکاران مرد است. همان

anafi& H( ،2007  بیان می159، ص ) کنند، بحث در مورد

شروع شده است و در قرن حاضر نیز  1980جنسیّت از دهة 

ادامه دارد. در خصوص نقش جنسیّت در نگرش، برخی 

ت به تری نسبمحققّان دریافتند که دبیران مرد نگرش مطلوب

دوپاینه و کاربرد رایانه در مقایسه با همکاران زن دارند )

که برخی ( در حالیDupagne & Krendi ،1992کرندی،

ا هدیگر هیچ تفاوتی بین نگرش دبیران بر مبنای جنسیّت آن

( و این با 1992وودرو، ؛ 1986گرسارد و لوید، اند )نیافته

 خوانی ندارد. البته نتایج تحقیق حاضرنتایج تحقیق حاضر هم

تواند به این طریق قابل توضیح باشد که ر مورد جنسیّت مید

 5در ایران تفاوت جنسیّت  در آموزش به یُمن برنامة رشد 

ذکر شده  2009()بانک جهانی، 1989 -2009سالة ملّی کشور)

( تقریباً از میان برداشته شده الف2011رحیمی و یداللهیدر 

-است و در نتیجه ی رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال

های اخیر، زنان ایرانی همانند مردان به رایانه دسترسی دارند 

و  رحیمیهای تدریس با کمک رایانه  آشنا هستند)و با ارزش

(. به عالوه، زنان ایرانی به ویژه آنان که ب2011یداللهی، 

شغلی دارند، همانند معلمان، به همان میزان مردان ایرانی به 

-ها دسترسی دارند. از طرف دیگر، به نظر میانواع تکنولوژی

تری در مقایسه با مردان جهت استفاده رسد که زنان زمان بیش

های مختلف برای اهداف شخصی دارند و بیشتر از تکنولوژی

 مجذوب تکنولوژی می شوند.

ب( نگرش دبیران زبان انگلیسی دوره متوسّطه که به 

ر از تاند، نسبت به تکنولوژی مثبتسن بازنشستگی رسیده

رحیم، حسینی، ملک زادگونه که همکاران باسابقه است. همان

(معتقد هستند، سابقه تدریس یکی از عوامل 2014محمدی)

لیکن  مؤثر در کاربرد تکنولوژی توسّط معلمان ایرانی است و

سیار افیک ببر خالف جنسیّت که به عنوان یک ویژگی دموگر

    مطالعه شده است، به سابقه

تدریس توجّه زیادی نشده است و برخالف متغیّرهای 

چون سن، جنسیّت و دیگر متغیّرها مورد مطالعه قرار دیگر هم

نگرفته است. بنابراین جهت دستیابی به نتایج قابل اعتمادتر 

تری در زمینة ابعاد مختلف این ویژگی فردی تحقیقات بیش

 (.ب2011رحیمی و یداللهیت)الزم اس

رابطة   هادر کالس ICTاگرچه سابقه تدریس با کاربرد 

 گوردر،؛ Wong & Li  ،2008وانگ و لی،معناداری دارد )

Gorder ،2008 گیوردانو،؛Giordano ،2007 امّا ،)

مطالعاتی که انجام گرفته اند، نتایج متفاوتی دارند. تحقیقات 

های مرتبط با جنسیّت، در مورد سابقة تدریس، مثل پژوهش

رحیمی و اند)های متفاوت دست یافتهبه یافته

( اظهار کردند که 2012آقاجانی و زمانی)(. ب2011یداللهی،

ی نسابقة تدریس با میزان کاربرد تکنولوژی توسط دبیران ایرا

رابطة منفی دارد. به عبارت دیگر، دبیران دارای سابقة تدریس 

تر تمایل کمتری به استفاده از تکنولوژی در کالسبیش

ای هتر مهارتها این یافته را با سطح پایینهایشان دارند. آن

رفتن از گاستفاده از تکنولوژی و نبود آموزش کافی برای بهره

انند. دا سابقه مرتبط میتکنولوژی آموزشی توسط معلّمان ب

  & Baek, Jongبیک، ژانگ وکیم،همین طور، 

Kim(،2008)  گزارش کردند که معلمان باسابقه برای ادغام

ICT ین حال، در شان آمادگی کمتری داشتند. با ادر تدریس

،  Lau & Simلوو و سیم،یک تحقیق انجام شده توسط 

معلم دورة دوم در مالزی بود، فهمیده  250( که شامل 2008)

ا هکالس تر اغلب از تکنولوژی رایانه درشد که معلّمان مسنّ

ر تجستند، حتّی این استفاده در مقایسه با دبیران جوانسود می

یران تواند این باشد که دبتر بود. دلیل اصلی این مورد میبیش

تر که دارای تجربة فراوان در تدریس، مدیریت کالس و مسنّ

به  توانستندچنین توانمند در استفاده از رایانه بودند، میهم

ل، راسشان ادغام کنند. این یافته با تدریسرا در  ICTراحتی 

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23WongHanafi
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23WongHanafi
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Dupagne
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Dupagne
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Dupagne
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Gressard1986
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Woodrow1992
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011a
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23ZadehRahim
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23ZadehRahim
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23WongLi
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Gorder
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Gorder
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Giordano
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Rahimi2011b
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Aghajani
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Baek2008
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23Baek2008
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23LauSim
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23LauSim
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__3/Hadidi/حدیدی2.doc%23RussellBebell


 

537 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
10، 

ره
ما

ش
 3، 

ییز
پا

 
13

99
 از ،

حه
صف

 
52

6
 تا 

54
1

 

  & Russell, Bebell, O’Dwyerبیبل، اُدایر و اُکانر،

O’Connor( ،2003هم ) خوانی دارد که دریافتند که معلّمان

تر بودند، ر که در تکنولوژی ماهرتر از معلّمان مسنکاتازه

ICT ها در این مورد دو دلیل شان نگنجاندند. آنرا در تدریس

توانست به جای کار میارائه کردند: اوّالً، تمرکز معلّمان تازه

شان باشد، در تدریس ICTکه روی چگونه ادغام کردن این

 کار دراید معلّمان تازهبود. ثانیاً، ش ICTروی نحوة استفاده از 

هایی را تجربه کردند و شان چالشچند سال اوّل تدریس

شان را به آشناساختن خودشان با برنامة درسی تر وقتبیش

مدرسه و مدیریت کالس صرف کردند. برای پیچیده کردن 

  Kahveci, Sahinچی، شاهین و ژنک،قهوهاین موضوع، 

& Genc( ،2011)  اعتقاد دارند که ممکن است دبیران دارای

تر بر استفاده از تکنولوژی به صورتِ به چالش سابقة بیش

را شان در کالس بنگرند، زیکشیدن نقش رئیس مآبانة سنّتی

رایانه آشناتر باشند. از این  آموزان شان باممکن است دانش

های معلّم ها دست کشیدن از روشرو، ممکن است آن

ها صاحب محورشان را دردناک بیابند که معلّم در آن روش

اختیار تنها و منبع اصلی دانش است. اگر صادقانه حرف بزنیم، 

رفت که نتایج پژوهش حاضر تأثیر سابقة تدریس را انتظار می

-ای سابقة کمتر نشان دهد، زیرا به نظر میبه نفع دبیران دار

ها در مقایسه با دبیران در سنّ بازنشستگی آشنایی رسد که آن

تری با رایانه داشته باشند، امّا در عمل چنین و راحتی بیش

ا در هاتّفاقی نیفتاد. با در نظر گرفتن تعداد بسیار کم پژوهش

ور به منظ ها و تحقیقات دیگراین مورد، الزم است که پژوهش

 تر روشن ساختن این موضوع انجام شود. بیش

ج( دبیران زبان انگلیسی دورة اول متوسطه در مقایسه با 

ری تدبیران زبان انگلیسی دورة دوم متوسطه نگرش مثبت

نسبت به تکنولوژی دارند. پایة تحصیلی نیز یک ویژگی 

های قبلی به حدّ کافی به آن دموگرافیک است که در پژوهش

)روش تدریس ارتباطی زبان( در LCTداخته نشده است. پر

های زبان انگلیسی دورة اول متوسطه در ایران اجرا کالس

های زبان انگلیسی جدید در مدارس دورة شده است و کتاب

اند که مستلزم نوشته شده LCTاول متوسطه هماهنگ با 

های زبان انگلیسی استفاده از تکنولوژی آموزشی در کالس

-ها برای این تحقیق در حال جمعامّا در زمانی که دادههست، 

های قدیمی آموزان دورة دوم متوسطه کتابآوری بود، دانش

ده شهای زبان انگلیسی جدید تدریسخواندند و کتابرا می

در مدارس دورة دوم متوسطه به این مدارس راه پیدا نکرده 

ی ی آموزشبودند. این که دبیران دورة اوّل متوسطه، تکنولوژ

ن اند، ممکهایشان به صورت شخصی تجربه کردهرا در کالس

 ها نسبت بهتر آناست دلیل احتمالی برای نگرش مطلوب

 شان باشد. تکنولوژی در مقایسه با همکاران دورة دوم

در مورد سوال پژوهشی دوم، نتایج به دست آمده نشان 

ه توسطهای دموگرافیک دبیران زبان دورة مدادند که ویژگی

 %26تحصیلی، جنسیّت و سابقة تدریس( تقریباً  در ایران )پایة

ها نسبت به ادغام تکنولوژی آموزشی واریانس در نگرش آن

ا هتر، یافتهدهند. به بیان دقیقهایشان را نشان میدر کالس

انس ترین مقدار وارینشان دادند که متغیّرهای مستقلی که بیش

ی ی نسبت به تکنولوژی آموزشدر نگرش دبیران زبان انگلیس

را توضیح دادند عبارت از پایة تحصیلی، جنسیّت و سابقة 

رین نقش تتدریس بودند. پایة تحصیلی به صورت واضح بیش

ترین مشکل در بحث در مورد این را داشت. دوباره، بزرگ

ها این است که هیچ تحقیق پیشینی دقیقاً روی همان یافته

ل بررسی شده در پژوهش حاضر متغیّرهای وابسته و مستق

( واریانس 2006ابوسمک)اند. برای نمونه، تمرکز نکرده

را مطالعه  ICTنگرش دبیران زبان انگلیسی اردنی نسبت به 

-های رایانه، بینشدادند که ویژگیهای وی نشان کرد و یافته

ای و دسترسی به رایانه متغیّرهای های فرهنگی، توانش رایانه

 ترین میزان واریانس در نگرش دبیرانمستقلی بودند که بیش

 %64دادند. تقریباً را توضیح می ICTزبان انگلیسی نسبت به 

کلّ واریانس در نگرش دبیران توسط آن چهار متغیّر مستقل 

 ح داده شدند. توضی

آیندة  های این پژوهشاز نقطه نظر تعلیم و تربیتی، یافته

-نسبتاً روشنی را برای ادغام تکنولوژی در مدارس ایران پیش

کنند. به عبارت دیگر، برعکس تعداد زیادی از بینی می

های قبلی، این تحقیق نشان داد که دبیران زن نسبت پژوهش

د. بت به تکنولوژی دارنتری نسبه دبیران مرد نگرش مثبت

دهند و بانوان حداقل نصف جمعیّت معلّمان را تشکیل می

ها خبری بسیار خوب در مسئلة ادغام نگرش مثبت آن

چنین، نگرش دبیران دورة اوّل نسبت باشد. همتکنولوژی می

رد باشد. فشان میتر از همکاران دورة دومبه تکنولوژی مثبت

اشته باشد که همکاران دورة دوم تواند انتظاری جز این دنمی

تری نسبت به تکنولوژی در مقایسه با دبیران نگرش مثبت

دورة اول داشته باشند، بنابراین یافتة اخیراً ذکر شده نیز یک 
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چنین نشان داد که نگرش خبر خوب است. این پژوهش هم

دبیران زبان انگلیسی در سنّ بازنشستگی نسبت به تکنولوژی 

. هاستتر از همکاران باسابقه آناری مثبتدبه صورت معنی

های آتی این یافته را تأیید کنند، در آن اگر دیگر پژوهش

صورت الزم خواهد بود که دلیل یا دالیل این یافته مورد 

 تحقیق قرار بگیرند.

شرکت کنندگان تحقیق حاضر دبیران زبان انگلیسی 

براین مقاطع هفتم تا دوازدهم دوره ی متوسّطه بودند، بنا

ممکن است تعمیم دادن یافته های این پژوهش به بافتها و 

مقاطع تحصیلی دیگر درست نباشد. همچنین، تنها دبیران زبان 

انگلیسی در این پژوهش شرکت داشتند، از این رو یافته ها 

قابل تعمیم دادن به دبیران درسهای دیگر مانند فیزیک، شیمی 

 و ریاضی نخواهد بود.

تحقیق بر اساس داده هایی بودند که یافته های این 

دبیران با پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه برای پژوهشگران 

فراهم کردند، پس یافته های این مطالعه تابع محدودیت هایی 

است که داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه تابع 

آنها هستند. پژوهشگران حاضر امیدوار هستند که دیگر 

مند از طرحهای چند روشی برای یافتن پژوهشگران عالق

پاسخ های پایاتر به سواالت پژوهشی شبیه آنهایی که در این 

تحقیق مطرح شده بودند استفاده کنند. همچنین، چنین 

پژوهشهایی با دبیران سایر درس های مقطع متوسطه نیز انجام 

شود تا یافته ها قابل اعتمادتر و قابل تعمیم تر به مقاطع، دبیران 

 جمعیت های بیشتر باشند. و

الزم به ذکر نیست که به منظور معتبر ساختن نتایج به 

تر مورد نیاز های بیشکنونی، پژوهش دست آمده در پژوهش

ای هتوان تحقیقات آتی را برای بررسی ویژگیهستند. می

دموگرافیک دبیران زبان انگلیسی دورة متوسطه نسبت به ادغام 

های ن در دیگر شهرها و استانهایشاتکنولوژی در کالس

های غیرایرانی انجام ایران، مدارس غیردولتی ایران و بافت

های دموگرافیک مطالعه توان دیگر ویژگیچنین، میداد. هم

 نشده در پژوهش حاضر را در تحقیقات آتی گنجاند.
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