بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از …34/

فصلنامه
فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتی
سال پنجم ـ شماره اول ـ پاييز  3131ـ صفحات 31-57

بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از
دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران
محمد صالحی
فرشته چاری سرستی

*

**

چکیده

این پژوهش ،با هدف بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس
دوره متوسطه استان مازندران انجام شد .روش پژوهش توصیفی ،از نوع زمینهیابی بود .جامعه آماری ،شامل کلیه
مدیران مدارس متوسطه استان مازندران میباشد .حجم نمونه با استفاده از جددو کرجیدی و مورگدان  832نفدر
تعیین شد .روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حیب جنییت بود و بدین ترتیب 941 ،نفر زن و  21نفر مرد به
عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،شامل پرسدشنامده  44سداالی اسدت کده نقدش فدنآوری
اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی را در چهار بعدد توسدعه گیدترده دسترسدی ،انعطدافپدییری یدادگیری
فردی ،انعطافپییری یادگیری محیطی و ارایه بازخورد مورد بررسی قرار میدهد .روایی محتوایی پرسشنامه از
نظددر متخصصددان ت ییددد شددد و پایددایی آن بددا اسددتفاده از آزمددون آلفددای کرونبددا  4/28 ،محاسددبه شددد .دادههددای
جمعآوری شده با استفاده از آزمون تی تکنمونهای مورد بررسدی قدرار گرفدت .نتدای نادان داد کده فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق توسعه گیترده دسترسی ،انعطافپییری کردن یدادگیری فدردی ،انعطدافپدییری
کردن یادگیری محیطی و ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشی نقش داشته است.
واژگان كلیدي

فنآوری اطالعات و ارتباطات ،عدالت آموزشی ،یادگیری فردی ،یادگیری محیطی

* دانایار گروه علوم تربیتی ،داناگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران drsalehi@iausari.ac.ir
** کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،داناگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران maarej.chari@yahoo.com

نويسنده مسؤول يا طرف مكاتبه :فرشته چاری سرستی
تاريخ دريافت مقاله490/9/02 :

تاريخ پذيرش مقاله494/ /02 :

 /33فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال پنجم  /شماره اول /پاييز 494

مقدمه

آموزش و پرورش در تالش است که از همه توان فنآوری اطالعات و ارتباطدات در جهدت مندافع
رسانههایی همچدون رادیدو ،فدیلم و تلویزیدون در

نظامهای آموزشی بهره بگیرد .بعد از بهکارگیری
حوزه آموزش و پرورش ،حا نوبت بده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات بیدیار پیادرفته و پی یدده
رسیده است تا در حیطه تعلیم و تربیت به فعالیت بپردازد .بنابراین ،این فنآوری بده عندوان ی دی از
پیارفتهدای مهدم در زنددگی انیدان بده شدمار مدیرود و ترکیبدی از ارتبدا  ،یخیدره ،پدردازش و

قابلیدتهدای چنددرسدانهای اسدت ( .)Distefano et al., 2004, 234هدمچندین ،ایدن فدنآوری

میتواند ،همراه بدا افدزایش قابلیدتهدا ،کداهش هزینده هدای سدازمانی را نیدز بده همدراه داشدته باشدد
) .(Benamati, 2008, 44مطالعات انجام شدده در ایدن زمینده نادان مدیدهندد کده ایدن فدنآوری

میتواند به برطرف کردن کاستیها و نواقص حا حاضر نظدام آمدوزش و پدرورش کمدک کندد و
همگام با توسعه جوامع جهانی ،ضمن تحقق هدفهای ارزشی چدون برقدراری عددالت آموزشدی،9
کیفیت فرآیند یاددهی و یدادگیری را بدرای همده افدراد از جملده مددیران ارتقداء دهدد (Kaffash,

).2011

ی ی دیگر از مظاهر بییار مهم فنآوری اطالعات و ارتباطات در بخش آمدوزش مدورد ت کیدد
قرار گرفته است و از آن به عنوان آموزش مجازی یا آموزش ال ترونیک یاد میشود .بدا اسدتفاده از
ایدن فددنآوری در عرصده آمددوزش ،بیددیاری از مندابع قدددیمی در حددا تگییدر و دگرگددونی اسددت و
مهمترین دستاورد آن برای بار ،باارت تحقق عددالت آموزشدی اسدت .عددالت آموزشدی در بعدد
کالن ،نوعی نگاه انیانگرایانه و عدالت خواهانه را با خدود بده همدراه دارد کده االبد صا شداخص یدک
جامعه توسدعه یافتده در نظرگرفتده مدیشدود ) .(Babadi et al., 2007ولدی در بعدد خدرد ،عددالت
آموزشی ابزار و ساز و کاری است ک ه ام دان پدرورش قابلیدت را بدرای شد وفا شددن اندیادههدای
خالق به طور میداوی تد مین مدیکندد ) .(Mohammadi & Dehghan, 2004, 133ایدن مفهدوم
سا ها و قرنها است که به عنوان ی ی از آرزوهای بار ،به خصوص برای اقاار متوسد و ضدعی
جوامع مختل

مطدر بدوده اسدت ) .)Shojaiipoor, 2004, 3ی دی از مداترترین راههدای تحقدق

عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی ،8برقراری عدالت آموزشی و دسترسی آحاد جامعه به
آموزش و پروش است ( .)Abdoos, 2002, 138ایدن شد ل از عددالت بده شدیوههدای عمل دردی
1. Educational Justice
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بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از …34/

مبتندی بدر انصدداف ،9برخدورد یدک دسددت و بددون جانبددداری ،راهنمدایی متناسدب بدا توانداییهددای
دانشآموزان ،رعایت عدالت در ارزیابی و ارایه امتیازهدا اشداره دارد (Golparvar et al., 2011,


).88
با توجه به ضرورت و ت تیر فنآوری اطالعدات و ارتباطدات بدر عددالت آموزشدی در مددارس،
پرسش مطر شده این است که این عدالت چگونه باید محقدق شدود .عددالت در محدی آموزشدی
برای فراگیدران زمدانی محقدق مدیشدود کده از طریدق درون دادهدا و فرآینددهای جداری در محدی
آموزشی ،فراگیران قادر باشند به اهداف علمی و آموزشدی ،اعتقدادی ،اخالقدی و اجتمداعی دسدت
یابند .برابری 8در بعد او عدالت آموزشی بددین معندی اسدت کده وضدعیت اقتصدادی ،اجتمداعی و
قومیتی یا شرای جیمی نباید تد تیری در روندد آمدوزش داشدته باشدد .عددالت آموزشدی بده معندی
اختصاص منابع و توجه ی یان به همه افراد نییت ،بل ه بر ع س به معنی اختصاص مندابع و توجده
متناسب با شرای فراگیران است و از آنجا که شرای فراگیدران در دوره آموزشدی بیدیار متفداوت
است .عدالت آموزشی میتلزم شناسایی و ایجاد عدالت میانگروههای قدوی و اقتصدادی مدیباشدد.
بنابراین ،عدالت آموزشی ی ی از زیربناییترین ابعداد عددالت سدازمانی اسدت کده مدیتواندد ،همده
حوزههای آ موزشی باالتر را دچارتحو کند و زمینده بدروز اسدتعدادها و توانمنددیهدا را در سدط
کالن فراهم آورد .عدالت به معنی شناخت انیانها به صورت برابدر و ام دان احقداق حقدوق بدرای
تمامی افراد است .می توان گفت که پیارفت جامعه امروز منو به تحقدق عددالت آموزشدی اسدت
( .)Samadi et al., 2012, 82لیا ،عدالت آموزشی ی دی از پرچدالشتدرین مباحدد در آمدوزش
است .ایجاد محی یادگیری بدون اسدترس ،رسداندن داندشآمدوزان بده رشدد و بالنددگی ،3اجدرای
ی یان قوانین و مقررات 4آموزشی برای همه افراد و فدراهم نمدودن زمیندههدای رسدیدن بده مهدارت

وآمادگی برای بازار کار از مقولههای عدالت آموزشدی مدیباشدد (.)Sanagoo et al., 2011, 39
به نظر میرسد ،تمام استراتژیهایی که در زمینه همگانی ساختن آموزش و پرورش به کار میرود،
یک هدف را دنبا میکنند و آن برخورداری همگان از فرصتهای آموزشدی بدا کیفیدت مطلدوب
است ( .)Sorkh, 2007, 105بر این اساس ،مهم ترین اصدولی کده بدر مبندای آنهدا رعایدت عددالت
نتیجهگیری میشوند شامل تناسب بین دستاوردها با تالش و سهمی که فرد داشدته اسدت مدیباشدد
1. Fairness
2. Equality
3. Development
4. Same Implementation of Laws and Regulations
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یعنی ،میزان سهم و ماارکتی که فرد در تصمیمگیریهای مربو بده خدود و دیگدران داشدته اسدت
(.(Golparvar, 2010, 58
فنآوری نوین اطالعات و ارتباطات بر خالف فنآوریهای قدیمیترکده یادگیرنددگدان بدرای
دسترسی به آن نیازمند محیطی کنتر شده و زمان و م ان خاصی بودند ،انعطافپییرترند و در هدر
زمان و م انی برای آموزش فراگیران در دسدترس هیدتند .بده طدوری کده ویال دوا (Villanueva,

) 1999اظهار داشته است که فنآوری اطالعات و ارتباطات تضمینکنندده یدادگیری مدادامالعمدر و
دسترسددی میدداوی بدده آمددوزش مددیباشددد و منددابع قابددل دسترسددی را بدده طددور مرتددب در دسددترس
یادگیرندگان قرار میدهد و موجب میشود که هر یادگیرنده بر حیب تفداوتهدای فدردی ،سدط
شناختی و سرعت یادگیری خود بتواند بیاموزد و جریان یادگیری را منعط
در یادگیری فردی وقتی که مطالب با خصوصیات رشدی یادگیرنده هماهند

سازد .به نظر میرسدد،
باشدد فدرد احیداس

میکند که مطالب و مفاهیم یخیره شده در یهنش با مفاهیم جدید ارتبا و پیوستگی داشدته اسدت.
بنابراین ،اطالعات و مفاهیم را منیجمتر کرده و بهتر میآموزد .در کل ،آموزش در ایدن یدادگیری
با خصوصیات فرد منطبق میگردد و از این طریدق ،عددالت آموزشدی برقدرار مدیگدردد (Ranaii,

).2007, 102
در دنیای امروز ،تگییرات ناشی از فنآوریهای جدید ت تیرات به سزایی بر روند زندگی و کدار
مردم در سرتاسر جهان و روشهای سنتی آموزش ،یادگیری و مدیریت آموزش گیاشته و بدهطدور
جدی به مقابله پرداخته است .بیشک ،فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات تد تیر عمددهای بدر تمدامی
زمینههای آموزش ،یادگیری و پژوهش خواهد داشت و افزایش ت تیرپدییری آن بدر زنددگی انیدان
موجب شده تا آشنایی و تیل در استفاده از این فنآوری بدرای مددیران ،معلمدان و داندشآمدوزان

ضروری باشد ( .)Yazdani, 2010, 30اترات رو به رشد و فزاینده ت نولوژیها بر همه جنبدههدای
زندگی ،از جمله در سط آموزش ،باعد شده تا برای رشد و توسعه کاورها تمرکدز بدر پیادرفت
در حیطه آموزش از طریق نظام و ت نولوژیهای جدید آموزشی (فنآوری اطالعات و ارتباطدات)

ضرورت یابد ( .)Miliszewska & Rhema, 2010, 242پیارفت جهان در فدنآوری اطالعدات
و ارتباطات باعد گیترش وسیع فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع علمی و آموزش یعندی،
عدالت آموزشی که باعد جلوگیری ،حیف یا کاهش تبعیض بدین افدراد از لحدان جنیدیت ،ندژاد،

وضعیت جهانی ،سدنی ،زبدانی ،طبقده اجتمداعی مدیباشدد ،شدده اسدت (.)Bennett et al., 2001
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آموزش مبتنی بر فن آوری اطالعدات و ارتباطدات نده تنهدا موجدب تیدریع و تیدهیل تعلدیم و تعلدم
میشود ،بل ه در مفاهیم و مبانی بییار متداو روشهای آموزش نیز تگییر و تحو بیدیار زیدادی را
حاصل میکند ) .(Afsheh et al., 2011بر این اساس ،مردم سراسر دنیا االباص میدانند کده بدا وارد

کردن ت نولوژیهای جدید نیاز به بازنگری در اعما روشهای آموزشدی سدنتی دارندد .بده همدین
خاطر از سا ها پیش در کاورهای اروپایی اقدامات اساسی انجدام گرفتده اسدت .مدالالص در انگلیدتان
فنآوری اطالعات و ارتباطات به عنوان مهارتهای اساسی منجر به برابدری فرصدتهدای آموزشدی
برای افراد جامعه میشود و دسترسدی برابدر همده افدراد بده داندش و اطالعدات مدورد نیداز را مم دن
میسازد .از طرف دیگر ،ارتبا متقابل میان مدیران ،معلمان و داندشآمدوزان را تیدهیل کدرده و بدا
برقراری رابطه گفت و شنود به تاویق جریان دو طرفه منتهی میگردد و بده داندشآمدوزان فرصدت
میدهد تا نقش فعا شان را به حداکالر برسانند و از نقش منفعلی که در صدورت اسدتفاده معلمدان از
روشهای انتقا اطالعات مم ن است داشته باشند جلوگیری میکندد .نتدای حداکی از آن اسدت،
که در قانون اساسی کاورمان به عدالت آموزشی و ایجاد فرصدتهدای برابدر در زمینده یدادگیری و
آموزش اشاره شده است که از طریق فنآوری اطالعات و ارتباطات مدیتدوان ،بده آن جامده عمدل
پوشاند .در حا حاضر ،انتظارات مردم ،ادعای رهبران و جایگاه بحد عددالت آموزشدی در جهدان
میتواند ،به اهمیت این مبحد بیافزاید .از سوی دیگر ،مبانی اعتقادی که به عدالت در تمام زمینهها

میپردازد میتواند ،این نگرش را تقویت کند ).)Ranaii, 2006, 5

مطابق با عنوان این پژوهش تحقیقات ماابهی صورت گرفته است که در ادامه بده بررسدی مدواردی
از آنها پرداخته میشود.

گلپرور و هم اران ( )Golparvar et al., 2011در تحقیقدی بدا عندوان «الگوهدای سداختاری

رابطه عدالت آموزشی با رضدایت از تحصدیل ،نتدای  ،رفتارهدای مددنی -تحصدیلی و فریدبکداری
تحصیلی» ،به این نتای دست یافتند که بدین عددالت آموزشدی بدا رضدایت از تحصدیل و رفتارهدای

مدنی -تحصیلی رابطه مالبت و معناداری وجود دارد .رعندایی ( )Ranaii, 2006در تحقیقدی تحدت
عنوان «بررسی ت تیر فنآوری اطالعات و ارتباطدات بدر عددالت آموزشدی از دیددگاه معلمدان دوره
متوسطه شهر تهران» ،به این نتیجه رسدید کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات مدیتواندد ،از طریدق
توسعه گیترده دسترسی و انعطافپدییر کدردن یدادگیری (محیطدی و فدردی) و ارایده بدازخورد بده

دانشآموزان بر عدالت آموزشی مداتر باشدد .حد فدروش و اورنگدی (HajjForosh & Orangi,
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) 2004در تحقیقددی تحددت عنددوان «بررسددی نتددای کدداربرد فددنآوری اطالعددات ارتباطددات در
دبیرستانهای شهر تهران» ،ناان دادند کده اسدتفاده از فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات در تددریس
موجب توسعه یادگیری ماارکتی دانشآموزان میشود .و آنان را بده کداوش در لدو هدای فادرده
ترایب میکند.

تزسی ( )Tezci, 2010در تحقیقدی تحدت عندوان «تد تیرات اسدتفاده از فدنآوری اطالعدات و

ارتباطات در آموزش و پرورش ترکیه» ،به این نتیجه دست یافت که سدا هدای تددریس در نگدرش
معلمان ترکیهای نیبت به دسترسی برابر به رایانه و اینترنت ت تیر داشته است و به طور کلی ،معلمدان،
نگرش مالبتی نیبت به استفاده از رایانه و اینترنت داشدتهاندد .ات ینیدون و مدککدی & (Atkinson

) McKay, 2007در تحقیق خود تحت عنوان «ت تیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بدر بهدرهوری»،
به این نتیجه رسیدند که بین فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق بهبود دسترسی برابر به دانش بدا
بهرهوری رابطه مالبت و معناداری وجود دارد و ایدن فدنآوری مدیتواندد ،اتدرات شدب های از طریدق
اتصا تمامی ماترکین تلفن به شب ه تلفن ایجاد کند که رضایت تمامی کاربران را افزایش خواهدد
داد.
فنآوری اطالعات و ارتباطات ابزار بییار قدرتمندی است که به ناچار باید با آن روبرو شدد ،چدون
در دنیددای امددروز گریددز از ایددن فددنآوری ام ددانناپددییر اسددت .فددنآوری اطالعددات و ارتباطددات
دگرگونی هایی را در نظام آموزشی حاصل می نمایدد یعندی ،بدا ماد الت آمدوزش جمعدی مقابلده
میکند .فرصتهای برابر آموزشی برای دانشآموزان به وجود میآورد ،آموزش را میتمر میکندد
و میتواند ،کیفیت تدریس را بهبود بخاد .با توجه به مطالب مطر شده میتوان ،اظهدار کدرد کده
فددنآوری اطالعددات و ارتباطددات بددر عدددالت آموزشددی جهددت ایجدداد فرصددت و بیددتر الزم بددرای
برخورداری کلیه افراد الزمالتعلدیم کادور از ابتددا تدا پایدان دوره تحصدیل متناسدب بدا اسدتعدادهدا،
نیازهای فردی و اجتماعی بدون توجه به تفداوتهدای جنیدیتی ،جگرافیدایی ،اجتمداعی و اقتصدادی
میشود .در نهایت ،این ام ان را فراهم میکند که فرصتهای آموزشی بدرای داندشآمدوزان برابدر

شود ( .)Ranaii, 2006با عنایت بده میدایل مطدر شدده و ایدن کده تداکندون در جامعده مدا کندد و
کاوهای اندکی بر روی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشدی انجدام گرفتده کده
میتوان به عنوان خالء تحقیقاتی در این زمینه ندام بدرد ،هددف اصدلی ایدن پدژوهش بررسدی نقدش
فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مددارس دوره متوسدطه اسدتان

بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از …39/

مازندران و ارایه پیانهادهایی به میاوالن آموزش و پرورش مدیباشدد کده بدر اسداس مبدانی فدوق،
فرضیههای این پژوهش شامل موارد زیر هیتند.
 .9از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه استان مازندران فنآوری اطالعات و ارتباطدات بدر عددالت
آموزشی نقش دارد.
 .8فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق توسعه گیترده دسترسدی بدر عددالت آموزشدی نقدش
دارد.
 .3فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از طریدق انعطدافپدییر کدردن یدادگیری فدردی بدر عدددالت
آموزشی نقش دارد.
 .4فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریدق انعطدافپدییر کدردن یدادگیری محیطدی بدر عددالت
آموزشی نقش دارد.
 .5فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشی نقش دارد.
روش

روش این پژوهش توصیفی از نوع زمینهیابی میباشد .جامعه آماری آن ،کلیه مدیران مددارس دوره
متوسطه استان مازندارن در سا  9318است که تعداد آنها  892نفدر مدیباشدد .روش نموندهگیدری،
تصادفی طبقهای برحیب جنیدیت بدود .بدرای تعیدین حجدم نمونده از جددو کرجیدی و مورگدان
استفاده شده است .بر این اساس ،تعداد  832نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که  21نفدر آنهدا مدرد و
 941نفر زن بودند 5 .نفر دارای مدرک فوق دیدپلم 979 ،نفدر لییدانس و  88نفدر بداالتر از لییدانس
بودند 98 .نفر دارای سابقه خدمت  5سا و کمتر 47 ،نفر دارای سابقه خدمت  8تا  94سا  88 ،نفدر
دارای سابقه خدمت  99تا  95سا و  953نفر دارای سابقه خددمت بداالتر از  95سدا بودندد .گدروه
تحصیلی  47نفر علوم پایه 974 ،نفر علوم انیانی و  97نفر فنی و مهندسی بود.
برای سنجش نقش فنآوری اطالعدات و ارتباطدات بدر عددالت آموزشدی از پرسدشنامده سداخت و
اعتباریابی شده توس رعنایی ( )Ranaii, 2006استفاده شد .نحوه نمدرهگدیاری بدر اسداس مقیداس
پن درجدهای لی درت بدود .پرسدشنامده مدیکور نقدش فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات (رایانده و
اینترنت) بر عدالت آموزشی را در چهار بعد توسدعه گیدترده دسترسدی ،انعطدافپدییری یدادگیری
فردی ،انعطافپییری یادگیری محیطی و ارایه بازخورد بررسی میکند .مالفههای توسدعه گیدترده
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دسترسی شامل توسعه زمان و فضا و م انهای آموزشی ،از بین بردن محدودیت سنی و جنیدی ،از
بین بردن موقعیت اجتماعی و اقتصادی در امر آموزش ،متناسب سداختن سدن فراگیدران بدا آمدوزش
است .مالفههای انعطافپییری یدادگیری فدردی شدامل متناسدب سداختن آمدوزش بدا رشدد یهندی،
جیمی و عاطفی فراگیر ،لحان کردن پیارفت تحصیلی ،تجربیدات قبلدی و فعالیدت هدر یادگیرندده
است .مالفههای انعطافپییری یادگیری محیطی شامل متناسب ساختن روشهای تدریس برای هر
یادگیرنددده ،لحددان کددردن تجهیددزات و ام انددات آموزشددی ،محتددوای کتددابهددای درسددی ،محددی
جگرافیایی ،آزادی عمدل اسدت .مالفدههدای ارایده بدازخورد شدامل رفدع ماد ل ،انجدام ارزشدیابی،
بازخورد منفی یا مالبت است .این پرسشنامه دارای  44ساا بر پایده فرهند

بدومی داندشآمدوزان

ایرانی ساخته و اعتباریابی شده است ،که در  4بعد به تف یک فرضدیه او شدامل  98سداا  ،فرضدیه
دوم شامل  98ساا  ،فرضیه سوم شامل  94ساا و فرضیه چهارم شدامل  8سداا مدیباشدد .روایدی
محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد ت یید قرار گرفت و پایدایی ابدزار بدا اسدتفاده از آزمدون
آلفای کرونبا در یک نمونده  44نفدری  4/28محاسدبه شدده اسدت کده میدزان پایدایی قابدل قبدولی
میباشد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سط توصیفی و در سط آمدار اسدتنباطی (آزمدون
تی تک نمونهای) جهت آزمون فرضیهها استفاده شده است.
یافتهها

فرضیه اول :از دیدگاه مدیران متوسطه استان مازنددران فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات بدر عددالت
آموزشی نقش دارد.
جدول  .بررسی فرضيه اول با استفاده از آزمون تی تکنمونهای

متغير

t

فرضیه او

948/55

درجه

سطح

آزادی

معناداری

837

4/444

ميانگين
3/18

فاصله  94درصد
حد باال

حد پايين

4

3/25

بر اساس جدو  ،9میانگین پاسخ هدای ارایده شدده توسد نمونده آمداری در مدورد نقدش فدنآوری
اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران متوسطه اسدتان مازنددران بیادتر از حدد
متوس ( )3میباشد .با توجه به این که سط معناداری آزمون ( )4/444کمتر از  5صددم مدیباشدد،

بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از …4 /

نتیجه به دست آمده از نظر آماری معنادار است .در نتیجه ،فدر

صدفر رد و فدر

پدژوهش ت ییدد

میشود و میتوان ،استدال نمود که فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی نقش دارد.
فرضیه دوم :فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق توسعه گیدترده دسترسدی بدر عددالت آموزشدی
نقش دارد.
جدول  .0بررسی فرضيه دوم با استفاده از آزمون تی تکنمونهای

متغير

t

فرضیه دوم

14/21

درجه

سطح

آزادی

معناداری

837

4/444

ميانگين
3/23

فاصله  94درصد
حد باال

حد پايين

3/19

3/74

بر اساس جدو  ،8میانگین پاسخ هدای ارایده شدده توسد نمونده آمداری در مدورد تد تیر فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق توسدعه گیدترده دسترسدی بدر عددالت آموزشدی از دیددگاه مددیران
مدارس متوسطه استان مازنددران بیادتر از حدد متوسد ( )3مدیباشدد .بدا توجده بده ایدن کده سدط
معناداری آزمون ( )4/444کمتر از  4/45میباشد ،نتیجه به دست آمده از نظر آماری معنادار اسدت.
در نتیجه ،فر

صفر رد و فر

پژوهش ت یید میشدود و مدیتدوان ،اسدتدال نمدود کده فدنآوری

اطالعات و ارتباطات از طریق توسعه گیترده دسترسی بر عدالت آموزشی نقش دارد.
فرضیه سوم :فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپدییرکردن یدادگیری فدردی بدر عددالت
آموزشی نقش دارد.
جدول  .4بررسی فرضيه سوم با استفاده از آزمون تی تکنمونهای

متغير

t

فرضیه سوم

11/41

درجه

سطح

آزادی

معناداری

837

4/444

ميانگين
4/44

فاصله  94درصد
حد باال

حد پايين

4/98

3/18

بر اساس جدو  ،3میانگین پاسخ هدای ارایده شدده توسد نمونده آمداری در مدورد نقدش فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری فدردی بدر عددالت آموزشدی از دیددگاه
مدیران مدارس متوسطه استان مازندران بیاتر از حد متوس ( )3میباشد .با توجه به ایدن کده سدط
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معناداری آزمون ( )4/444کمتر از  4/45میباشد ،نتیجه به دست آمده از نظر آماری معنادار اسدت.
در نتیجه ،فر

صفر رد و فر

پژوهش ت یید میشدود و مدیتدوان ،اسدتدال نمدود کده فدنآوری

اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری فردی بر عدالت آموزشی نقش دارد.
فرضیه چهارم :فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری محیطی بر عدالت
آموزشی نقش دارد.
جدول  .3بررسی فرضيه چهارم با استفاده از آزمون تی تکنمونهای

متغير

t

فرضیه چهارم

19/13

درجه

سطح

آزادی

معناداری

837

4/444

ميانگين
3/15

فاصله  94درصد
حد باال

حد پايين

4/43

3/28

بر اساس جدو  ،4میانگین پاسخ هدای ارایده شدده توسد نمونده آمداری در مدورد نقدش فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری محیطی بر عددالت آموزشدی از دیددگاه
مدیران مدارس متوسطه استان مازندران بیاتر ازحد متوس ( )3میباشد .با توجه به ایدن کده سدط
معناداری آزمون ( )4/444کمتر از  4/45میباشد ،نتیجه به دست آمده از نظر آماری معنادار اسدت.
در نتیجه ،فر

صفر رد و فر

پژوهش ت یید میشدود و مدیتدوان ،اسدتدال نمدود کده فدنآوری

اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری محیطی بر عدالت آموزشی نقش دارد.
فرضیه پنجم :فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشدی نقدش
دارد.
جدول  .4بررسی فرضيه پنجم با استفاده از آزمون تی تکنمونهای

متغير

t

فرضیه پنجم

72/71

درجه

سطح

آزادی

معناداری

837

4/444

ميانگين
3/21

فاصله  94درصد
حد باال

حد پايين

3/12

3/71

بر اساس جدو  ،5میانگین پاسخ هدای ارایده شدده توسد نمونده آمداری در مدورد نقدش فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشی از دیددگاه مددیران مددارس

بررسی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از …44/

متوسطه استان مازندران بیاتر از حد متوس ( )3میباشد .با توجه به این که سط معناداری آزمدون
( )4/444کمتر از  4/45میباشد ،نتیجه به دست آمده از نظر آماری معنادار است .در نتیجده ،فدر
صفر رد و فر

پژوهش ت یید میشود و میتوان ،استدال نمود که فنآوری اطالعات و ارتباطات

از طریق ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشی نقش دارد.
بحث و نتیجهگیري

امروزه فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات بده سدرعت در حدا ت تیرگدیاری بدر الگوهدای زنددگی،
روشهای تحقیق و آموزش و دیگر زمینههای زنددگی بادری اسدت و همدانطدور کده نتدای ایدن

پژوهش ناان داد میتواند از طریق توسعه گیترده دسترسی ،انعطافپییرکردن یادگیری محیطدی
و فردی و ارایه بازخورد ،بر عدالت آموزشی نیز ماتر باشد.
نتای مربو به بررسی فرضدیه او پدژوهش نادان داد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات در
عدالت آموزشی نقش دارد .این یافتهها با یافتههای پدژوهش ات ینیدون و مدکلدی & (Atkinson

گدلپدرور و هم داران ()Golparvar et al., 2011
) ،McKay, 2007تزسدی ) (Tezci, 2010و 

هددمخددوانی دارد ،زیددرا آنددان نیددز ناددان دادنددد کدده فددنآوری اطالعددات و ارتباطددات موجددب بهبددود
فرصتهای برابر برای دسترسی به رایانه ،اینترنت و دانش میشود .لیا ،میتوان ،چنین استنبا کدرد
کدده فددنآوری اطالعددات و ارتباطددات مددیتوانددد ،بدده برابددری و عدددالت آموزشددی کمددک نمایددد و
فرصتهای آموزشی را برای دانشآموزان برابر کند.
نتای مربو به بررسی فرضیه دوم پدژوهش نادان داد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از
طریق توسعه گیترده دسترسی بر عدالت آموزشی نقش دارد .بده عبدارتی دیگدر ،بدا توجده بده ایدن
فرضیه ماخص میگردد که فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق عدم محدودیت زمانی ،از بین
بردن محدودیت سنی و جنیی ،از بین بردن موقعیت اجتماعی و متناسدب سداختن آمدوزش بدا سدن
فراگیران بر عدالت آموزشی ماتر است .این یافتهها با یافتدههدای پدژوهش ویال دوا (Villanueva,

) ،1999حد فدروش و اورنگدی ) ،(HajjForosh & Orangi, 2004رعندایی ) (Ranaii, 2006و
ات ینیون و مکلی ) (Atkinson & McKay, 2007همخوانی داشته است .نتدای پدژوهش آندان
نیز ناان داد فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریدق بهبدود فرصدتهدای برابدر بدرای دسترسدی بده
تضمینکننده یادگیری مادامالعمر و دسترسی میداوی بده

دانش ،ت تیر مالبتی بر بهرهوری کل دارد و
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آموزش و در نهایت توسعه یادگیری ماارکتی میباشد .بنابراین ،میتوان ،چنین اسدتنبا کدرد کده
یادگیری که به وسیله فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات صدورت مدیگیدرد آمدوزش را محددود بده
مدرسه ن رده و زمان خاصی را برای آموزش مدنظر قرار نمیدهد .همچنین ،محدودیتهدای سدنی
و جنیی را برای ورود به مدرسه از بین میبرد و نیز نقش موقعیت اجتماعی و اقتصدادی خدانواده را
در آموزش کمرن

میکند و از طریق ارایه آموزش ،عدالت آموزشی را مییر میسازد.

نتای مربو به بررسی فرضیه سوم پدژوهش نادان داد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از
طریق انعطافپییر کردن یادگیری فردی بر عدالت آموزشی نقش دارد .به عبارتی دیگر ،بدا توجده
به این فرضیه مادخص مدیگدردد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از طریدق متناسدب سداختن
آموزش با رشد یهنی ،جیمی و عاطفی و با در نظدر گدرفتن پیادرفت تحصدیلی ،تجربیدات زیداد و
فعالیت یادگیرندگان بدر عددالت آموزشدی مداتر اسدت .ایدن یافتده ،بدا یافتدههدای پدژوهش ویال دوا
) (Villanueva, 1999و رعنایی ) (Ranaii, 2006همخدوانی دارد .آندان نیدز بیدان کردندد کده از
دیدگاه معلمان ،فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق انعطافپییر کدردن یدادگیری (فدردی) بدر
عدالت آموزشی ماتر میباشد .همچنین ،باعد میشود که هدر یادگیرندده بدر حیدب تفداوتهدای
فردی ،سط شناختی و سرعت یادگیری خود بتواند ،بیاموزد و جریان یادگیری را منعط تر سازد.
لیا ،میتوان ،چنین استنبا کرد که وقتی که مطالدب بدا خصوصدیت رشددی یادگیرندده هماهند
باشد و فرد احیاس کند که مطالدب و مفداهیم یخیدره شدده در یهدنش بدا مفداهیم جدیدد ارتبدا و
پیوسددتگی دارد اطالعددات و مفدداهیم را منیددجمتددر کددرده و بهتددر مددیآمددوزد و در کددل آمددوزش بددا
خصوصیات افراد منطبق میگردد و از این طریق عدالت آموزشی برقرار میگردد.
نتای مربو به بررسی فرضیه چهارم پژوهش ناان داد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از
طریق انعطافپییرکردن یادگیری محیطی بر عدالت آموزشی نقش دارد .به عبارتی دیگر ،با توجده
به این فرضیه ماخص میگردد که فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق در نظر گرفتن ام اندات
و تجهیزات آموزشی در مدارس ،توجه به محتوی کتابهدای درسدی ،محدی جگرافیدایی متناسدب،
روشهای مناسب تدریس برای هر یادگیرنده و در نظرگرفتن آزادی عمل دانشآموز میتواند ،بدر
عدالت آموزشی ماتر باشدد .ایدن یافتدههدا بدا یافتدههدای پدژوهش ویال دوا )،(Villanueva, 1999
رعنایی ) (Ranaii, 2006همخوانی داشته است چون آنان نیز بیان کردند که فنآوری اطالعدات و
ارتباطات از طریق انعطافپییرکردن یادگیری (محیطدی) بدر عددالت آموزشدی از دیددگاه معلمدان
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ماتر میباشد که جدایی از محدودیتهای جگرافیایی ،در همه جا قابل انتقا و دسترسی میباشدد و
آموزش را از وابیتگی به کاای جدا ساخته و مندابع چندرسدانهای را در اختیدار یادگیرنددگان قدرار
دهد .لیا ،میتوان ،چنین استنبا کرد که فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق هماهند

کدردن

محی یادگیری با یادگیرندگان میتواند ،بر عدالت آموزشی ماتر باشد.
نتای مربو به بررسی فرضیه پنجم پژوهش نادان داد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از
طریق ارایه بازخورد فوری بر عدالت آموزشی نقش دارد .به عبارتی دیگر ،با توجده بده ایدن فرضدیه
ماخص میگردد که فنآوری اطالعات و ارتباطات از طریق رفع ما ل به صورت آندی بده انجدام
ارزشیابی بدون ار

در ارایه بازخورد مالبت یا منفی میتواند بر عدالت آموزشی ماتر باشد .ایدن

یافته با یافته پژوهش رعنایی ) (Ranaii, 2006همخوانی دارد .زیرا ،وی نیز بیان کرد که فدنآوری
اطالعات و ارتباطات از طریق بازخورد فوری بر عدالت آموزشی از دیدگاه دبیران مداتر مدیباشدد.
لیا ،میتوان ،چنین اسدتنبا کدرد کده فدنآوری اطالعدات و ارتباطدات از طریدق توجده داشدتن بده
یادگیری و پیارفت دانشآموزان ،آنها را برای مراحل بعدی یادگیری آماده کرده و بدین صدورت
به عدالت آموزشی کمک شایانی مینماید.
بر اساس یافتههای این پژوهش پیانهادهایی به شر زیر به نظام آموزشی اعالم میگردد:
 .9توسعه دانش و تحو در نگرش مدیران نیبت به ت تیر فنآوری اطالعات و ارتباطات (رایانده و
اینترنت) از طریق توسعه فضدا و م دان هدای آموزشدی ،عددم محددودیت زمدانی ،از بدین بدردن
محدودیت سنی و جنیی ،از بین بردن موقعیت اجتماعی و متناسب ساختن آموزش با برگزاری
دورههای آموزشی ضمن خدمت با کیفیت.
 .8سازمان آموزش و پرورش ،در برنامهریزی آموزشی خود ،ضدمن در نظدر گدرفتن رشدد یهندی،
جیمی و عاطفی ،با بهکارگیری شیوههدای ندوین فدنآوری ،سدعی در بهبدود فرآیندد یداددهی-
یادگیری داشته باشد.
 .3اهتمام به فرهند

سدازی در خصدوص مفهدوم ،ضدرورت و شدیوههدای بدهکدارگیری فدنآوری

اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی مدارس به دلیدل تد تیری کده بدر تگییدر نگدرش ،تالبیدت و
پایداری مطالب درسی ،قددرت اسدتدال  ،خالقیدت و یدادگیری داندشآمدوزان دارد .بندابراین،
توصیه میشود متخصصان برنامهریدزی درسدی ،محتدوای مطالدب درسدی را بدا توجده بده عصدر
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فنآوری اطالعات و ارتباطات تهیه و تنظیم نمایندد و اسدتفاده از ایدن فدنآوری و آزادی عمدل
.دانشآموزان را در برخورداری از این فنآوری مورد اولویت قرار دهند
 زیرساختهای الزم برای گیترش ابزارهای نوین ت نولوژی به منظدور رفدع ماد ل آندی بدرای.4
ارزشیابی پیشداوری در ارایه بازخورد مالبت یا منفی در تمدامی مددارس کادور بده خصدوص
. مهیا و تقویت شود،نقا محروم
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