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  چكيده
ي ودسترسي به منابع يادگيري امروزه استفاده از فناوري اطالعات نقشي اساسي در مسائل آموزش

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين به كارگيري فناوري اطالعات و گسترش . وتحصيلي دارد
اين پژوهش به شيوه ي . فرصت هاي برابر آموزشي در آموزش و پرورش استان مازندران بوده است

جامعه آماري را كليه كاركنان  .همبستگي بودـ  روش تحقيق از نوع توصيفي.ي انجام گرفتپيمايش
روش نمونه گيري به صورت خوشه اي بودكه . ادارات آموزش و پرورش استان مازندران تشكيل مي داد

ابزار سنجش پرسشنامه هاي محقق ساخته .. نفر براساس جدول كرجسي ومورگان انتخاب شدند 400
مودن همبستگي متغيرهاي تحقيق براي مشخص ن .ي فناوري اطالعات و فرصت هاي برابر آموزشي بود

از آزمون ضريب همبستگي پيرسون وبراي بررسي تاثير متغيرها و نيز آزمون پيش بيني از رگرسيون 
نتايج . در نهايت با تحليل مسير مدل نظري تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. چندمتغيره استفاده گرديد

فرصت هاي برابر آموزشي وهمين طور بين به نشان داد كه بين به كارگيري فناوري اطالعات و گسترش 
كارگيري فناوري اطالعات و حداكثر سازي، برابرسازي و نخبه پروري در آموزش و پرورش استان 

همچنين دسترسي به منابع اطالعاتي و مواد آموزشي، . مازندران همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد
به ميزان قابل مالحظه اي بر گسترش فرصت هاي  آموزش از راه دور و نمايش تصويري محتواي درسي

در مجموع  با توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش .  برابر آموزشي در استان اثرگذار هستند
استان مازندران مي توان انتظار داشت كه فرصت هاي يكسان آموزشي بيشتري براي دانش آموزان 
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  مقدمه
بحث عدالت و عدالت اجتماعي سال هاست كه ذهن انديشمندان را به خود مشغول كرده 

 است شده تبيين گوناگوني هاي نظريه تاريخ طول در عدالت مفهوم البته پيرامون. است . 

 نظر از داند؛ مي ها آن طبيعي هاي استعداد مطابق افراد وقحق رعايت را فيثاغورث عدالت

و  تناسب نوعي عدالت افالطون ديدگاه از است؛ هماهنگي و تناسب نوعي رعايت سقراط عدالت
در اين ميان صحبت از نابرابري هاي فرصت هاي ). 1379جمشيدي،(است  امور در تعادل

نابرابري هاي آموزشي و عدالت . ستآموزشي و عدالت آموزشي همواره مورد توجه بوده ا
اجتماعي، مفاهيمي هستند كه همانند دو روي يك سكه، واقعيتي را به نام ميزان دسترسي 
دانش آموزان طبقات، جنسيت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصيل تعريف مي 

با اين . واهد شدبه عبارت ديگر، افزايش هر روي سكه، موجب كاهش روي ديگر آن خ. كنند
وصف، چنانچه جامعه اي بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشي حركت كند، ناگزير است 

اين ضرورت به عنوان يك حركت اصالحي، همواره . نابرابري فرصت هاي آموزشي را كاهش دهد
مورد توجه دست اندركاران آموزشي و صاحبنظران كشورهاي گوناگون بوده است 

  .)1383:دهقان(
اجتماعي با آموزش و پرورش رسمي، بيش تر نوعي  –ي بين نابرابري اقتصادي  رابطه

، هاي انجام شده و مباحث منتشر شدهبدين معني كه عمده كار. سابقه و ديرينه ي تجربي دارد 
بر پژوهش هاي وسيع ميداني و تجربي ناظر است كه ارتباط بين نابرابري هاي طبقاتي و 

هالسي اين روند پژوهشي را تحت نام تجربي . لعه قرار داده اند آموزش و پرورش را مورد مطا
گرايي روش شناختي دسته بندي مي كند و در ذيل آن ، به كارهاي كلمن ، دانكن و بالو و 

  ) .1،1997كارابل و هالسي(همچنين جنكس به عنوان كارهاي برجسته ، اشاره دارد 
موثر بوده و  يآموزشعدالت ات بر توسعه فناوري اطالع، طبق بررسي هاي صورت گرفته

آموزشي در اين نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از  هاي بنابراين در بررسي زير ساخت
فناوري اطالعات مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه شامل محور زمان و مكان و جنبه هاي كمي و 

وزشي، منابع آموزشي و به عبارت ديگر ابزار و لوازم، دوره هاي آم .كيفي آموزش خواهد بود
نيروي انساني آموزش گيرنده و آموزش دهنده همگي در راستاي اين چهار محور دچار تغييراتي 

در بعد زماني وقتي از توسعه آموزش در يك جامعه دانايي محور صحبت مي كنيم . مي شوند
و با تكيه بر  استانداردها و متد هايي مد نظر خواهد بود كه جريان آموزش را در مسيري هدفدار

اصول و امكان سنجي ها و نياز سنجي ها در هر دوره زماني و براي هر شرايط سني تامين 
                                                            
1. Karabel & Halsey 
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روند يكنواخت و هدفدار در اين نوع از آموزش ها از جريان هاي مقطعي و بدون برنامه  .نمايد
دانش جلوگيري مي كند و آموزش را در باالترين سطح كيفي و با بيشترين راندمان در اختيار 

همچنين وقتي در بعد توسعه مكاني به جريان توسعه آموزشهاي مبتني بر . پذيران قرار مي دهد
هاي  دانايي محوري بپردازيم مطالعه و گزينش سيستم هاي آموزشي با تكيه بر اصول و فناوري

 از بعد كمي، تعداد و در واقع تنوع مدل هاي آموزشي و. نوين در امر آموزش امري ناگزير است
در همه اين موارد آنچه مهم است تالش . از بعد كيفي سطح علمي مورد توجه قرار مي گيرد

   ).1،1387دلورز(براي ايجاد تطابق بين نيازهاي جامعه و دوره هاي آموزشي است
 و به اطالعات يابي دست براي كه است ابزاري و ها روش ها، تكنيك اطالعات آوري فن
 بر هاي مبتني آوري فن بر تعريف اين .گيرد مي قرار استفاده ردمو ديگران با ارتباط برقراري

 دسترسي پيدا اطالعات به توان مي ها آوري فن اين وسيله به .دارد اشاره رايانه و الكترونيك

،  2وما و آنجلو( داد قرار استفاده مورد رايانه طريق از الكترونيكي صورت به را آن و نمود
آموزشي و توسعه نيز مي توان نقش جايگاه فناوري اطالعات و  البته از منظر عدالت ).2010

در راه رسيدن به جامعه اي كه در آن همگان بتوانند اطالعات در واقع  .ارتباطات را مؤثر دانست
و دانش را خلق كنند، به آن دسترسي داشته باشند، آن را به كارگيرند و به اشتراك بگذراند و 

توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي خويش، به طور كامل افراد قادر شوند در ارتقاء 
به ) 2006(نيدو  .استعدادهاي خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلي است

كارگيري فناوري اطالعات در امر آموزش را منوط به دسترسي بيشتر به منابع اطالعاتي و مواد 
ي درسي از طريق وسيله هاي الكترونيكي آموزشي، آموزش از راه دور و نمايش موضوع و محتوا

بيان مي دارد و معتقد است سيستم دانشگاهي و فراگيرندگان آموزش عالي بيشترين بهره را 
وي حتي آموزش از راه دور يا آموزش مجازي را براي . مي توانند از اين تكنولوژي ببرند

مي كنند بسيار موثر مي روستائيان و مدرسين و دانش آموزاني كه در مناطق دوردست زندگي 
 ). 1391سياري، لطفي پور وكاظم پور، (داند 

برابري فرصت هاي آموزشي به سه بعد حداكثرسازي، برابرسازي و نخبه ) 2010(گاتمن 
پروري تقسيم بندي مي كند و معتقد است كه دولت وظيفه دارد اين فرصت برابر با اين 

، )2009( يونسكو اعالم برابر).1998گوسن، فر(شاخص ها را براي دانش آموزان مهيا سازد 
 هستند اطالعاتي جوامع به جوامع صنعتي از تغيير حال در جوامع كه دهد مي نشان ها گزارش

 واسطه به كه هايي چالش با. قرار دارد اهميت اول درجه در دانش توزيع و ايجاد آنها در كه

                                                            
1. Dlverz 
2. Angello & Wema 
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 الملل بين جامعه روي فرا همه،براي  آموزش اهداف و ويكم بيست قرن توسعه اهداف تأمين

 برابر آموزشي فرصت هاي و آموزش كيفيت معمول توزيع اينكه، نمودن فرض است، گرفته قرار

 شكي). 2009يونسكو، (گرايانه است  واقع غير كند، مي تأمين 2015 سال تا را همه براي

 مالي محدود ناتامكا از كه محروم اقشار براي فرصت ها و امكانات عادالنه توزيع كه نيست

 مسلم است و طلب عدالت و خواه تساوي جامعه يك مطلوب هاي آرمان از يكي برخوردارند،

 هاي و فرصت امكانات عادالنه توزيع  مهم هاي كانال از يكي تواند مي كه آموزش عالي است

ايجاد فرصت هاي برابر  ).1386توسلي، ( باشد جامعه از بيشتري قشرهاي براي آموزشي
در اين راستا يكي از موانع . ي به معناي از بين بردن موانع و مشكالت آموزشي استآموزش

جدي براي تحقق عدالت آموزشي، كمبود امكانات مادي پيشرفت در بعد تحصيلي است كه 
باالنتين، (ياد مي كند  "فراهم كردن امكان آموزش يكسان براي كودكان"كلمن از آن با تعبير 

1995 .( 

فراهم  .است جوامع در اقتصادي فرصت هاي و رفاه توزيع ابزار مهم ترين زا يكي آموزش 
 را و اجتماعي اقتصادي تحرك و )اجتماعي( عمودي تحرك آموزش در برابر هاي فرصت آوردن

 هاي از سرچشمه يكي آموزشي نابرابري همچنين .دهد مي افزايش جامعه فقير قسمت هاي در

  ).1380عالقه بند، (است  اجتماعي و اقتصادي نابرابري
 طبقه وي عقيده به. وارنر به جاي استفاده از كلمه طبقه از واژه پايگاه استفاده كرده است

 هاي پايگاه در آنان توسط و اجتماع براعتقاد افراد بنا كه گروه يا قشر يا چند دو از است عبارت

 : مانند هايي شاخص نديب رتبه مبناي اين . شوند مي بندي رتبه تر پايين يا باالتر اجتماعي

 بنابراين يكي). 69: 1385ملك، (تواند باشد  مي غيره و سكونت محل شغل، تحصيالت، درآمد،

 اجتماعي مشاغل به و دستيابي علم تحصيل در موفقيت هرجامعه در توسعه اساسي اركان از

 يكديگر با شان جايگاه طبقاتي نسبت به ها موقعيت اين از افراد سهم چون. است  گوناگون

 تمايزاتي متفاوت، اقتصادي - اجتماعي طبقات به اختصاص و تعلق كه طوري است؛ به متفاوت

 اين ؛ آورد مي وجود آموزشي به امكانات و ها فرصت از ها محروميت و برخورداري در را

 به اجتماعي و تحرك تغيير باال، طبقه براي اجتماعي منزلت و پايگاه تثبيت امكان تمايزها

 طبقه براي و موقعيت وضعيت تغيير در نوميدي و متوسط طبقه براي برتر منزلتي و هپايگا

 نابرابري موضوع مطالعه بر همين اساس انديشمندان  براي .كند مي سازي زمينه را محروم

 عامل مهمترين را خانوادگي گرايش، زمينه و عالقه آموزشي، عالوه بر استعداد، هاي فرصت

  .اند كرده ذكر بهتر آموزشي تهايفرص به يابي دست براي
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 انتقال فرهنگي تفاوت : ي پيچيده تحصيلي، محصول موفقيت و اجتماعي خاستگاه بين رابطه

كاشي و (است  تحصيلي هاي گزينش و تكرار متفاوت تحصيلي هاي انگيزش كودك، به يافته
 اما دارد، بستگي نهاآ استعداد و توانايي به آموزان دانش موفقيت كه اين با). 1373شيخاوندي، 

 هاي موفقيت تواند مي معلم متخصص و خوب مدرسه ي آموزشي، امكانات و منابع به دسترسي

 و اجتماعي نابرابري طبقه اجتماعي، متغيرهاي حال، اين با . دهد قرار تأثير تحت ا ر آنها بعدي
 بعدي هاي يتموفق و عملكرد تحصيلي جمله از ها مقوله از بسياري بر طبقاتي هاي اختالف

 را اجتماعي شأن باال طبقه اجتماعي به نمونه، اختصاص براي . است تأثيرگذار آموزان دانش

 برعكس، . سازد مي را مقدور طبقاتي جايي جابه و برده باال را انگيزشي مطلوبيت شده، سبب

 شدان درسي كار بر اعمال نظارت و والدين تحصيلي حساسيت پايين اجتماعي طبقات به تعلق
 مي كاهش مدارس و بيرون داخل در را آموزشي تكنولوژي از وري بهره و داده تقليل را آموز

 را دانش آموزان عملكرد تحصيلي آموزشي، هاي فرصت نابرابري گفت توان مي رو اين از . دهد
 با مقايسه در پايين، اجتماعي طبقات به متعلق آموزان دانش .داد خواهد قرار تأثير تحت

 از باالتر و بهتر اجتماعي مشاغل به تا رسند مي تحصيل سطحي از به زودتر خود همتاهاي

  . )1391،  ،حيدرآبادي، و نير رستمي اردهائي(ببندند  دل شان طبقاتي خاستگاه
 تضعيف طبقات اين براي را رقابت و اجتماعي تحرك امكان آموزشي نابرابري بنابراين،

 را مكمل آموزش هرگونه آموزشي، هاي فرصت و ها امكان در محدوديت و اعمال نموده

 از طبقات اين در موقعيتي فقر نتيجه، در .مي سازد محدود را ضروري و آموزشهاي بازداشته

 مسأله اين . خواهدشد افزوده طبقاتي شكاف بر روز به وز ر و يافته انتقال نسل ديگر به نسلي

 تلقي اساسي معضلي مي تواند )توسعه حال در كشورهاي خصوص به( پيشرفت جوامع براي

  .شود
كيفيت  موضوع در اجتماعي عدالت ارتقاي در مهمي عامل ارتباطات و اطالعات آوري فن
 نسبت تري پايين كيفيت از معلمان كه جايي باشد، مي دوردست و روستايي مناطق در آموزش

 اختيار در كمتري عمناب و بوده كمتر آنها از پشتيباني و برخوردار بوده خود شهري به همتايان
فرصت  اين هستند جسمي معلوليت داراي كه افرادي براي الكترونيكي آموزش همچنين. دارند

 ).2009ماپو، (دهند  ادامه را د خو تحصيالت بتوانند منزل از كه آورد مي فراهم را

 است نموده بيان الكترونيكي آموزش اندركاران دست از يكي عنوان به) 2002(همسلي 

 و ها رشته آموزشي كالس هاي در توانند مي امروزه وقت پاره و وقت تمام گيرندگانفرا كه
 كه كساني براي آموزش نوع اين نمايند، شركت مكاني هر از خود دلخواه مقاطع تحصيلي
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 در راحتي به را يادگيري تجارب و منابع ندارند، ثابتي جاي كه كساني يا و كنند مسافرت مي

  ).2009اپو،م(دسترس قرار مي دهد 
يادگيري الكترونيكي، محصول بكارگيري تكنولوژي اطالعات و ارتباطات در قلمرو آموزش 

در اين نوع جديد آموزش، احتياجي به حضور فراگيران در كالسهاي برنامه ريزي شده . است
هدف آن است كه به . اي نياز استدرواقع بخاطر انفجار اطالعات، به رويكرد تازه. نيست
در حركت به طرف اين . ن، راهبردهاي ضروري براي مديريت اطالعات پرحجم داده شودفراگيرا

هدف، مربيان دريافتند كه تنها راه حل بلندمدت، ايجاد محيطي آموزشي است كه در آن 
به همين دليل، . دانشجويان نه تنها به يادگيري بلكه به فراگيري نحوه يادگيري نيز بپردازند

هاي يادگيري خود راهبري است كه سمت رشد تفكر انتقادي و توانائيهدف آموزش، حركت به 
  ).1384گريسون و آندرسون ،.(به صورت تمام عمر، به فرد كمك نمايد

 بررسي متفاوت ديدگاه دو از توان مي را آموزشي عدالت و هاي آموزشي فرصت برابري
 مدت بلند هدف تحقق جهت در اي وسيله عنوان به يا هدف عنوان به توان را مي آن .كرد

بدون  افراد همة يعني برابري كالسيك، ليبرال مفهوم در.  داد قرار توجه مورد برابري اجتماعي
 برابري در مفهوم، اين در.  آزادند و برابر حقوق در ملي، و اجتماعي منشأ رنگ، نژاد، به توجه

 يك در . باشند برابر آموزش و كاري زندگي شروع در بايد افراد كه است معني اين به آموزش
 ديده هاي اجتماعي تفاوت برابرسازي اصلي ي وسيله عنوان به آموزش سوسياليستي، نگرش

 به يابي در دست افراد همة كه گردد مي محقق زماني آموزشي هاي فرصت برابري. شود مي
 نيافته ققتح اما كامالً شده، پذيرفته المللي بين سطح در امروزه هدف اين.  باشند برابر آموزش
  ). 1998فرگوسن، (است 

در همين رابطه گاتمن سه شاخص را براي ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي بيان نموده 
گاتمن معتقد است،  . پروري نخبه و برابرسازي حداكثرسازي، :اين شاخص ها عبارتند از . است
 آموزان دانش مةه براي فرصت رساندن حداكثر به در آموزش به زيادي منابع تواند مي دولت

اما شواهد تجربي تاكنون نشان  .است ناميده حداكثرسازي را رويكرد اين وي .دهد اختصاص
   .نيست عملي محدود هستند، منابع داراي آموزشي كه نظام در رويكرد اين داده اند كه

 اين. است ناميده برابرسازي را، برابر آموزشي هاي فرصت جستجوي دوم گاتمن روش
. دهد مي افزايش ثروتمند آموزان دانش مانند را محروم آموزان دانش زندگي سشان رويكرد
 موانع ي بايد همه امر اين به يابي دست براي و دارد اشاره نتايج برابري به برابرسازي، رويكرد

  .بروند بين از آموزش متفاوت سطوح به يابي دست محيطي و طبيعي
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 توانايي نسبت به بايد آموزشي منابع مورد اين در . است پروري نخبه رويكرد سوم گاتمن؛   

 برابرسازي بين دموكراتيك آستانة تعريف با گاتمن . شود توزيع افراد انگيزة يادگيري و طبيعي

 كافي اندازة به بايد آموزش كه كند مي بيان رويكرد اين. كند مي ايجاد تعادل نخبه پروري و

 بتوانند همچنين و باشند داشته خوبي زندگي افراد تا شود ارائه آموزان دانش براي همة

داشته  فعال مشاركت دهد، مي شكل را افراد بهتر هاي انتخاب كه دموكراتيك درفرآيندهاي
  ). 1998فرگوسن، (باشند

توان نخبه پروري مد نظر گاتمن را، جريان استعداديابي و كشف خالقيت هاي دانش  مي
انگيزة يادگيري دانش آموزان، شناسايي  و بيعيط اشاره گاتمن به توانايي. آموزان دانست

بنابراين نخبه پروي . هاي دروني و استعدادهاي نهفته است كه بايد مورد توجه قرار گيرد توانايي
مورد نظر گاتمن، كشف استعدادها و پرورش خالقيت هاي نهفته در ذهن دانش آموزان است 

  .ردكه مي توان آن را جريان استعداديابي نيز تعبير ك
در خصوص برابري ) 2010(اتمن با توجه به مباني نظري و با تاكيد بر ديدگاه گ

در خصوص نحوه به كارگيري فناوري ) 2006( هاي آموزش و ديدگاه نظري نيدو فرصت
  .گيرد ل نظري تحقيق به صورت زير شكل مياطالعات در امر آموزش مد

  

  
  به كارگيري فناوري اطالعات در امر آموزش :1شكل 

  
  :در اينجا مختصرا به پيشينه ي عملي تحقيقات اشاره مي شود

بررسي ميزان بهره گيري از فن آوري « درپژوهش خودتحت عنوان) 1385(گلپايگاني
ان هاي گسترش آن در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راه	(ICT)	اطالعات و ارتباطات
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زي در زمينه ها برنامه ري در دبيرستانراههاي گسترش بهره گيري از فاوا  يكي ازنشان داد » 
  .گسترده بودن منابع آموزش الكترونيك استدر دسترس بودن و 

تاثير آموزش مبتني بر فناوري اطالعات را بر روي عدالت ) 1391(سياري و همكاران 
 منزل در تحصيل امكان آوردن فراهم هاي شاخصنتايج نشان داد كه . آموزشي بررسي نمودند

 افزايش در را تأثير بيشترين شاغلين براي تحصيل امكان و درس هاي كالس اليبا ظرفيت و

مهم  كشور در مجازي آموزش هزينه بودن باال و اند داشته كشور در عالي آموزش به دسترسي
 آموزش به دسترسي افزايش وهمچنين آموزشي هاي فرصت برابري در محدوديت و مانع ترين

  .باشد مي عالي
در تحقيقي اصول توسعه ) 2004(واتسون  .را به خود اختصاص داده استبيشترين ميزان 

يادگيري مشاركتي، متمايزسازي، معني : فاوا در تربيت معلم كشور انگلستان را اينگونه برشمرد 
دار بودن يادگيري، توجه به موقعيت و زمينه، وظايف اصيل، حل مسئله و عملگرايي، محيط 

  . .تيابخودراهبرد، خودگردان و خوددس
 مانند عواملي يادگيرندگان هاي ويژگي به مربوط عوامل ميان از داده نشان) 2008(داونز 
 مي كننده تعيين ي وفناوري هاي نوين بسيارعدالت آموزش فعلي و قبلي ، تجارب جنس، سن

 وجود و دارند تاثير نينو يها يوفناور يعدالت آموزش در متعددي همچنين عوامل .باشد
 99 و ابتدايي مدارس درصد 97 نمونه عنوان به .است متفاوت آن آموزشي ربردكا با شبكه
 دسترسي مدرسه سايت وب به كنگ هنگ استثنائي مدارس 95 و متوسطه مدارس درصد
 45.5 و متوسطه مدارس از درصد 88.4 و ابتدايي مدارس از درصد 52 فقط ليكن اند داشته
  .اند داشته درسي موضوعات با رتبطم تخصصي سايت وب استثنايي مدارس از درصد

 هاي روش كاربست در را آموزشي نابرابري هاي رفع براي مؤثر اقدامات ) 2009 ( پيروس

 از والدين هاي هزينه كاهش، دختران زندگي محل نزديكي در مدرسه احداث :داند مي زير
 افزايش تران،دخ روزمرة زندگي براي متناسب درسي برنامة تهية ،تحصيلي بورس اعطاي طريق

 براي) 2009( استروبل و رونيو. متنوع آموزشي هاي نظامو  زدايي تمركز ،جامعه مشاركت
 و كاربران هاي ويژگي اند؛ نموده شناسايي را عوامل دسته دو يعدالت آموزش موفقيت
 ،نگرش تكنولوژي با كار در آنها قبلي ،تجارب كاربران سن چون هاي شبكه ويژگي هاي ويژگي

 بر عالوه اينكه حال.باشند مي مشترك و عمومي عوامل جزء كامپيوتر و ها شبكه به سبتن آنها
 ترجيحات و تكنولوژي با كار مهارت و راحتي سطح آموزشي هاي شبكه در عوامل اين

 مي آموزشيعدالت  براي كننده تعيين عامل آنها عالقه ميزان و رسانه انتخاب در يادگيرندگان
  .باشد
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در كشور ما از اهميت و  را به دليل اينكهاين موضوع محقق در نظر دارد كه بر اين اساس     
و اطالعات  يتوسعه فناور رابطه بينو مورد بررسي قرار دهد  ارزش بااليي برخوردار است

در اين مسير ارتباط . گسترش فرصت هاي برابر آموزشي در استان مازندران را  شناسايي كند
ي وبرابر سازي ونخبه پروري با فناوري اطالعات مشخص مي ميان مولفه هاي حداكثر ساز

بنابراين به دنبال يافتن جواب براي اين سوال مهم است كه چه ارتباطي بين توسعه . گردد
  فناوري اطالعات و گسترش برابري فرصت هاي آموزشي وجود دارد؟ 

 
  فرضيه هاي تحقيق

  فرضيه اصلي
هاي برابر آموزشي در استان مازندران  و گسترش فرصتاطالعات  يتوسعه فناوربين 

  .رابطه معناداري وجود دارد
  

  فرضيه هاي فرعي
و مقوله حداكثرسازي در آموزش و پرورش استان اطالعات  يتوسعه فناوربين  -1

  .مازندران رابطه معناداري وجود دارد
دران در آموزش و پرورش استان مازن بين توسعه فناوري اطالعات و مقوله برابرسازي -2

  .رابطه معناداري وجود دارد
نخبه پروري در آموزش و پرورش استان  و مقوله اطالعات يتوسعه فناوربين  - 3 

  .مازندران رابطه معناداري وجود دارد
  

  روش شناسي
همبستگي –بنابراين يك تحقيق توصيفي . پژوهش حاضر به روش پيمايش انجام گرفت

اركنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران جامعه آماري تحقيق را كليه ك. بوده است
براي اين منظور سه اداره آموزش و پرورش در مركز، شرق و غرب استان در . تشكيل مي داد
در مركز استان اداره آموزش و پرورش شهر ساري، در شرق استان اداره آموزش . نظر گرفته شد

و پرورش شهرستان رامسر انتخاب و پرورش شهرستان گلوگاه و در غرب استان اداره آموزش 
، در 92-93طبق اعالم اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصيلي . شد

نفر كارمند در اداره آموزش و پرورش شهر ساري هم در بخش شهري و هم در  4734مجموع ، 
خدمت نفر در شهرستان رامسر مشغول  669نفر در شهرستان گلوگاه و  551بخش روستايي، 
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حجم نمونه ..نفر بود 5954بنابراين به طور كلي جامعه آماري تحقيق حاضر برابر با . بوده اند
نفر انتخاب  361تحقيق حاضر با توجه به جدول تعيين حجم نمونه گرجسي و مورگان برابر با 

روش نمونه گيري نيز . نفر افزايش داده شد 400به منظور كاهش خطا ، اين تعداد به . گرديد
به اين شكل كه ابتدا استان مازندران را به سه منطقه ي جغرافيايي . به صورت خوشه اي بود

مركزي، شرقي و غربي خوشه بندي نموده و سپس هر منطقه را به شهرستان هاي مربوط به آن 
خوشه بندي كرده و از هر منطقه يك اداره آموزش پرورش كه نماينده آن منطقه باشد انتخاب 

هايت كاركنان هر يك از اين ادارات به طور تصادفي انتخاب و پرسشنامه در اختيار در ن. گرديد
  .آنان قرار گرفت

براي سنجش متغييرهاي تحقيق از پرسشنامه هاي فناوري اطالعات و فرصت هاي برابر 
پرسشنامه فناوري اطالعات . اين پرسشنامه ها محقق ساخته بوده اند. آموزشي استفاده شد

سوال است كه ميزان بهره مندي و بكارگيري ابزار و سيستم هاي اطالعاتي  10مشتمل بر 
پرسشنامه . مبتني بر فناوري روز را در مدارس مناطق مورد نظر مورد پرسش قرار مي دهد

سوال است  20اين پرسشنامه مشتمل بر . فرصت هاي برابر آموزشي نيز محقق ساخته مي باشد
روايي .ي و نخبه پروري را مورد سنجش قرار مي دهدكه سه بعد حداكثرسازي، برابرساز

در اين روش نظر . پرسشنامه هاي تحقيق حاضر توسط اعتبار صوري مورد بررسي قرار گرفت
.. اساتيد و خبرگان را در خصوص سواالت پرسشنامه و ميزان تناسب آن با هدف اعمال گرديد

و براي  81/0فناوري اطالعات برابر با  ميزان پايايي با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ براي
نتايج حاصل از اين آزمون نشان . حاصل گرديد 89/0پرسشنامه فرصت برابر آموزشي برابر با 

ميزان الفا براي سنجش متغييرهاي تحقيق، در حد قابل قبول و خوبي قرار دارد و حذف داد كه 
ه عبارتي اين گويه ها داراي سازگاري ب. هيچ يك از گويه ها، ميزان الفاي كل را بهبود نمي دهد

  .دروني بوده و به خوبي شاخص هاي مورد نظر را مورد سنجش قرار مي دهند
 توسط پرسشنامه ها ا به اين صورت بود كهه داده تحليل و گردآوري هاي روش
 متعدد پيگيري هاي از بعد و توزيع آماري نمونه هاي صورت حضوري بين افراد به  پژوهشگران

يه و تحليل داده ها بر اساس تجزسپس  . گرد آوري شده است پرسشنامه 400 هايتن در
به منظور توصيف و تحليل داده ها، ابتدا . صورت گرفته است spssهاي آماري و با نرم افزار  داده

رهاي نحراف معيار، جدول و نمودار متغيهاي آمار توصيفي، ميانگين، ا با استفاده از شاخص
همچنين براي مشخص نمودن همبستگي متغيرهاي تحقيق از آزمون . اند هتحقيق توصيف شد

براي بررسي تاثير متغيرها و نيز آزمون پيش بيني از . ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد
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در نهايت با تحليل مسير مدل نظري تحقيق . رگرسيون چندمتغيره با روش اينتر استفاده شد
  .مورد بررسي قرار گرفته است

  
  افته ها ي

در توصيف داده ها . يافته ها از دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي تشكيل شده است
از ميانگين ، انحراف معيار، كمينه و بيشينه و نيز جداول توزيع فراواني و درصد و نمودارهاي 

براي مشخص نمودن همبستگي متغيرهاي تحقيق در آمار استنباطي . مربوط استفاده شده است
براي بررسي تاثير متغيرها و نيز آزمون . آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد از

در نهايت براي بررسي مدل . پيش بيني از رگرسيون چندمتغيره با روش اينتر استفاده شد
  . تحقيق تحليل مسير انجام گرفت

  
  ميزان گسترش فرصت هاي برابر آموزشي در مناطق مختلف :1 جدول

 سطح گسترش
  مناطق

  جمع  باال  متوسط  پايين

  شرق استان
5 

6/5%  
10%  

79 
1/73%  
1/32%  

23  
3/21%  
5/24%  

108 
100%  
27%  

  مركز استان
53 

9/26  
3/88%  

126 
64%  

2/51%  

18  
1/9%  
1/19%  

197 
100%  

2/49%  

  غرب استان
1 

1/1%  
7/1%  

41 
2/43%  
7/16%  

53  
8/55%  
4/56%  

95 
100%  

8/23%  

  جمع
60 
15%  
100%  

246 
5/61%  

100%  

94  
5/23%  

100%  

400 
100%  
100%  

  
درصد از مراكز آموزشي و مدارس  1/73جدول توافقي يا تقاطي فوق نشان مي دهد كه 

مستقر در شرق استان مازندارن، به لحاظ گسترش فرصت هاي برابر آموزشي در سطح متوسط 
ه لحاظ توسعه و درصد از مدارس مستقر در مركز استان مازندران نيز ب 64همچنين . قرار دارند

درصد از مراكز و  8/55رشد فرصت هاي برابر آموزشي نسبتاً پيشرفت داشته اند و در نهايت 
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مدارس مستقر در غرب استان به لحاظ توسعه و رشد فرصت هاي برابر آموزشي در سطح قابل 
  .قبول قرار دارند كه نسبت به دو منطقه قبلي در وضعيت بهتري قرار دارد

و گسترش فرصتهاي برابر اطالعات  يتوسعه فناوربين  :لي تحقيق بررسي فرضيه ك
  .آموزشي در استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد

  
  آزمون ضريب همبستگي پيرسن :2 جدول

  فرصت هاي برابر آموزشي  

  توسعه فناوري اطالعات
55/0  =r  
000/0  =sig  

400  =N  
01/0=<P	

  
درصد سطح معناداري آزمون ضريب  99ه در فاصله اطمينان طبق نتايج به دست آمد

چون سطح معناداري از سطح احتمال يعني . مي باشد sig=  00/0همبستگي پيرسن برابر با 
توسعه بين يعني  .كوچكتر است بنابراين با اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي شود 01/0

استان مازندران رابطه معناداري وجود و گسترش فرصت هاي برابر آموزشي در اطالعات  يفناور
است كه شدت رابطه؛ و عالمت آن  r=  55/0همچنين ميزان ضريب همبستگي پيرسن . دارد

درصد است كه ميزان بااليي  55در واقع شدت اين همبستگي . جهت رابطه را نشان مي دهد
عني هر چقدر ي. است و عالمت رابطه نشان مي دهد كه جهت رابطه مثبت و مستقيم مي باشد

در آموزش و پرورش استان مازندران، فناوري اطالعات بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد به همان 
  .اندازه فرصت هاي برابر آموزشي گسترش بيشتري مي يابد

  
و حداكثر سازي در استان مازندران اطالعات  يتوسعه فناوربين  :بررسي فرضيه اول 
  .رابطه معناداري وجود دارد

  آزمون ضريب همبستگي پيرسن :3 جدول
  حداكثر سازي  

  توسعه فناوري اطالعات
34/0  =r  
000/0  =sig  

400 =N  
01/0=<P	
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درصد سطح معناداري آزمون ضريب  99طبق نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 
عني چون سطح معناداري از سطح احتمال ي. مي باشد sig=  00/0همبستگي پيرسن برابر با 

توسعه بين يعني  .كوچكتر است بنابراين با اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي شود 01/0
همچنين . و حداكثر سازي در استان مازندران رابطه معناداري وجود دارداطالعات  يفناور

است كه شدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه را  r=  34/0ميزان ضريب همبستگي پيرسن 
درصد است كه ميزان بااليي است و عالمت  34قع شدت اين همبستگي در وا. نشان مي دهد

يعني هر چقدر در آموزش و . رابطه نشان مي دهد كه جهت رابطه مثبت و مستقيم مي باشد
حداكثر پرورش استان مازندران، فناوري اطالعات بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد به همان اندازه 

  .ي يابدآموزشي نيز گسترش بيشتري مسازي 
  

و برابر سازي در استان مازندران رابطه اطالعات  يتوسعه فناوربين  :بررسي فرضيه دوم 
  .معناداري وجود دارد

  
  آزمون ضريب همبستگي پيرسن :4 جدول
  برابر سازي  

  توسعه فناوري اطالعات
42/0  =r  
000/0  =sig  

400  =N  
01/0=<P	

  
درصد سطح معناداري آزمون ضريب  99اطمينان طبق نتايج به دست آمده در فاصله 

چون سطح معناداري از سطح احتمال يعني . مي باشد sig=  00/0همبستگي پيرسن برابر با 
توسعه بين يعني  .كوچكتر است بنابراين با اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي شود 01/0

همچنين . عناداري وجود داردو برابر سازي آموزش در استان مازندران رابطه ماطالعات  يفناور
است كه شدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه را  r=  42/0ميزان ضريب همبستگي پيرسن 

درصد است كه ميزان بااليي است و عالمت  42در واقع شدت اين همبستگي . نشان مي دهد
 يعني هر چقدر در آموزش و. رابطه نشان مي دهد كه جهت رابطه مثبت و مستقيم مي باشد

برابر پرورش استان مازندران، فناوري اطالعات بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد به همان اندازه 
  .آموزش نيز گسترش بيشتري مي يابدسازي 
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و نخبه پروري در استان مازندران اطالعات  يتوسعه فناوربين  :بررسي فرضيه سوم 
  .رابطه معناداري وجود دارد

  سنآزمون ضريب همبستگي پير: 5جدول 
  نخبه پروري  

  توسعه فناوري اطالعات
50/0  =r  
000/0  =sig  

400  =N  
01/0=<P	

  
درصد سطح معناداري آزمون ضريب  99طبق نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

چون سطح معناداري از سطح احتمال يعني . مي باشد sig=  00/0همبستگي پيرسن برابر با 
توسعه بين يعني  .اين با اطالعات موجود فرضيه صفر رد مي شودكوچكتر است بنابر 01/0

همچنين ميزان . و نخبه پروري در استان مازندران رابطه معناداري وجود دارداطالعات  يفناور
است كه شدت رابطه؛ و عالمت آن جهت رابطه را نشان مي  r=  50/0ضريب همبستگي پيرسن 

است كه ميزان بااليي است و عالمت رابطه نشان  درصد 50در واقع شدت اين همبستگي . دهد
يعني هر چقدر در آموزش و پرورش استان . مي دهد كه جهت رابطه مثبت و مستقيم مي باشد

نيز نخبه پروري مازندران، فناوري اطالعات بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد به همان اندازه 
  .گسترش بيشتري مي يابد

  
 رهاآزمون پيش بيني تاثير متغي

از آزمون رگرسيون چند متغيره به منظور پيش بيني تاثير متغييرهاي مستقل بر متغير 
  .گسترش فرصت هاي برابر آموزشي استفاده شد و نتايج در جداول زير آورده شده است

  
 )ANOVAجدول (آزمون رگرسيون چند متغييره : 6جدول 

مجموع  منبع تغييرات
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 تمجذورا

F  سطح
 معناداري

 08/152000/0 89/13466 2 78/26933 تغييرات بين گروه

 54/88 379 64/35153 تغييرات درون گروه

 399 43/62087 جمع

43/0  =R2 
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درصد سطح معناداري آزمون پيش بيني  95نتايج نشان مي دهد كه در فاصله اطمينان 
  .مي باشد F=  08/152است و ميزان  sig=  00/0عملكرد  

كمتر است مي توان نتيجه گرفت كه خط  05/0بنابراين چون سطح معناداري از 
ضريب . رگرسيون توانايي پيش بيني تغييرات متغير وابسته برحسب متغيرهاي مستقل را دارد

را نشان مي دهد كه نشان از توانايي مناسب و مطلوب خط رگرسيون   R2=  43/0تبيين نيز  
 43در واقع اين متغيرها مي توانند . زان توسعه فرصت هاي آموزشي استبراي پيش بيني مي

هر چقدر اين ميزان . درصد از تغييرات متغير مالك را پيش بيني كنند كه ميزان مناسبي است
 .به يك نزديك تر باشد توانايي باالتر پيش بيني را نشان مي دهد

 
 ضرايب رگرسيون :7 جدول

متغير پيش 
 بيني شونده

 هاي  پيش بيني كنندهمتغير

ضرايب 
استاندارد 

 B نشده

ضرايب 
استاندارد 

 Beta شده

 tsigميزان

  گسترش
فرصت هاي 

برابر 
  آموزشي

   71/28 )شيب خط(
05/0  

  
21/0  

  
دسترس به منابع اطالعاتي و مواد 210/0

 آموزشي
16/0 

000/0 35/7 32/0 82/1 آموزش از راه دور
000/0 50/9 41/0 63/1 نمايش تصويري محتواي درسي

  
درصد سطح معناداري متغيرهاي پيش  95بنا به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

كمتر است  05/0بيني كننده ي آموزش از راه دور و نمايش تصويري محتواي درسي، از 
آزمون  در اين. بنابراين اين متغيرها توانايي پيش بيني تغييرات متغير مالك را دارا مي باشند

متغيير دسترسي به منابع اطالعاتي و مواد آموزشي علت نداشتن شرايط الزم و معنادار نبودن 
بنابراين معادله خط . اثر آنها بر متغيير مالك، از معادله خط رگرسيون كنار گذاشته مي شود

  .رگرسيون براي پيش بيني به صورت زير شكل مي گيرد
  
  Y=  71/28+  82/1) آموزش از راه دور+ ( 63/1) نمايش تصويري محتواي درسي(

  
ميزان ضرايب بتا در جدول فوق ميزان تاثير متغيير هاي پيش بيني كننده را نشان مي 

طبق نتايج حاصل، نمايش تصويري محتواي درسي بر گسترش فرصتهاي برابر آموزشي . دهد



  فرصت هاي برابر آموزشي در استان مازندران و فناوري اطالعات بررسي رابطه
46  
 

رش فرصتهاي برابر بعد از آن آموزش از راه دور بر گست). Beta=  41/0(اثر بيشتري دارد 
در مجموع متغيرهاي فوق پيشي بيني كننده هاي ). Beta=  32/0(آموزشي تاثير دارد 

درصد از تغييرات  43مناسبي براي ميزان گسترش فرصتهاي برابر آموزشي بوده و مي توانند 
  .آن را پيش بيني و تبيين نمايند

  
  تحليل مسير و بررسي مدل

ستفاده از جدول ضرايب رگرسيون مي توان مدل نظري از آزمون رگرسيون چندگانه و ا
درصد  95همانطور كه در قسمت پيش نشان داده شد، خط رگرسيون با . تحقيق را تحليل كرد

  .درصد مي باشد 43اطمينان توانايي تبيين تغيرات متغير وابسته را داراست و قدرت اين تبيين 
. مسير مدل نظري را تشكيل مي دهند در جدول ضرايب رگرسيون، ميزان ضرايب بتا، ضرايب

بنابراين در قدم اول مدل . در اين مرحله اثرهاي مستقيم بر متغير وابسته، مشخص مي گردند
  :نظري به اين صورت شكل مي گيرد 

  
                                                                  32/0     

                                                                          
                                                                 

                                                                      41/0  
  
  
  

  2شكل 
  

به طور  در نمودار فوق، دو متغير آموزش از راه دور و نمايش تصويري محتواي درسي
متغير دسترسي . مستقيم بر متغير وابسته يعني توسعه فرصت هاي برابر آموزشي اثر مي گذارند
در قدم بعدي، . به منابع در اين مرحله به علت نداشتن شرايط الزم از مدل كنار گذاشته شد

يير تحليل مسير متغييري كه ضريب بتاي باالتري دارد متغيير وابسته قرار مي گيرد و اثر متغ
در اين جا نمايش تصويري محتواي درسي به عنوان متغيير . بعدي بر آن سنجيده مي شود

  .وابسته قرار مي گيرد و اثر آموزش از راه دور و دسترسي به منابع بر آن سنجيده مي شود

ھای  ش فرصتگستر
 برابر آموزشی 

نمايش تصويری 
 محتوای درسی

آموزش از راه 
 دور
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مسلم است كه اين مرحله براي تعيين اثرهاي غيرمستقيم بر متغير گسترش فرصت هاي برابر 
  :مدل در اين مرحله به اين صورت شكل مي گيرد . مي شودآموزشي انجام 

  
                                                                  30/0     

                                                                          
                                                                 

                                                                             28/0  
  

  
  3شكل 

  
نمودار فوق نشان مي دهد كه دو متغيير آموزش از راه دور و دسترسي به منابع و مواد 

زش از در اين ميان آمو. آموزشي بر ميزان و نقش نمايش تصويري محتواي درسي تاثير دارند
بنابراين در . راه دور اثرگذاري بيشتري دارد چراكه ميزان ضريب مسير باالتري را نشان مي دهد

قدم نهايي متغيير آموزش از راه دور به عنوان متغيير وابسته فرض شده و اثر دسترسي به منابع  
  .اطالعاتي و مواد آموزشي بر آن سنجش مي شود

  .اين مرحله به شكل زير نمايش داده مي شودبا توجه به نتايج جدول فوق مدل در 
  

                                                            44/0  
  
  
  

  4شكل 
  

  :مدل نهايي تحقيق پس از تحليل مسير به اين صورت است 

دسترسی به منابع و آموزش از راه دور
 مواد آموزشی

نمايش تصويری 
 محتوای درسی

دسترسی به منابع و 
 مواد آموزشی

 آموزش از راه دور
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پس از تحليل مسير جدول زير مجموع اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل 
  .رش فرصت برابر آموزشي را نشان مي دهدبر متغير گست

  
  :8 جدول

  مجموع تاثيرات  اثرهاي غيرمستقيم  اثر مستقيم  متغير مستقل
  297/0  297/0 - دسترسي به منابع اطالعاتي

  443/0  123/0 32/0 آموزش از راه دور
  41/0 - 41/0 نمايش تصويري محتواي درسي

  
  

  بحث و نتيجه گيري 
درصد از مراكز  1/73ه و تحليل توافقي داده ها نشان داد كه يافته هاي حاصل از تجزي

آموزشي و مدارس مستقر در شرق استان مازندارن، به لحاظ گسترش فرصت هاي برابر آموزشي 
درصد از مدارس مستقر در مركز استان مازندران نيز به لحاظ  64. در سطح متوسط قرار دارند

درصد از مراكز و  8/55تاً پيشرفت داشته اند و توسعه و رشد فرصت هاي برابر آموزشي نسب
مدارس مستقر در غرب استان به لحاظ توسعه و رشد فرصت هاي برابر آموزشي در سطح قابل 

  .قبول قرار دارند كه نسبت به دو منطقه قبلي وضعيت بهتري را تجربه مي كنند
گسترش فرصتهاي و اطالعات  يتوسعه فناوربين فرضيه كلي تحقيق عبارت بود از اينكه 

يافته هاي حاصل از آزمون ضريب . برابر آموزشي در استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد
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 99است بنابراين با  01/0همبستگي پيرسن نشان داد كه سطح احتمال اين آزمون كمتر از 
و گسترش فرصتهاي اطالعات  يتوسعه فناوربين درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه 

از طرفي ميزان اين وابستگي برابر . رابر آموزشي در استان مازندران رابطه معناداري وجود داردب
در واقع با توسعه فناوري اطالعات در آموزش و . و جهت آن مثبت و مستقيم است 55/0با 

پرورش استان مازندران مي توان انتظار داشت كه فرصت هاي بيشتر و يكسان آموزشي براي 
  . ن استان ايجاد شوددانش آموزا

و حداكثر سازي اطالعات  يتوسعه فناوربين فرضيه فرعي اول تحقيق عبارت بود از اينكه 
يافته هاي حاصل از آزمون ضريب همبستگي . در استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد

درصد  99است بنابراين با  01/0پيرسن نشان داد كه سطح احتمال اين آزمون كمتر از 
و مقوله حداكثرسازي در اطالعات  يتوسعه فناوربين اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه 

از طرفي ميزان اين وابستگي برابر . آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد
در واقع با توسعه فناوري اطالعات در آموزش و . و جهت آن مثبت و مستقيم است 34/0با 

ازندران مي توان انتظار داشت كه حداكثرسازي آموزش نيز براي دانش آموزان پرورش استان م
اما شواهد تجربي تاكنون نشان  .بود) 1996(موضوع حداكثر سازي مدنظر گاتمن . ايجاد شود
بنابراين . نيست عملي محدود هستند، منابع داراي آموزشي كه نظام در رويكرد اين داده اند كه

در همين راستا . دسترسي به منابع و مواد آموزشي در ارتباط استحداكثرسازي با مقوله 
محققان در پژوهش هاي مختلف دسترسي به منابع آموزشي را يكي از اركان مهم توسعه 

آنچه مدنظر گاتمن است اين مي . فرصت هاي آموزشي معرفي نموده و بر آن تاكيد داشتند
ساند تا همه يادگيرندگان بتوانند به طور يكسان باشد كه بايد اين منابع آموزشي را به حداكثر ر

نيدو . از آن استفاده نموده و بدين ترتيب فرصت هاي برابر آموزشي براي آنها مهيا باشد
نيز بر دسترسي به منابع اطالعاتي و مواد آموزشي، آموزش مجازي و نمايش محتواي ) 2006(

كه همان مفهوم حداكثرسازي گاتمن را درسي با استفاده از روش هاي الكترونيكي تاكيد دارد 
  .پوشش را مي دهد

و برابر سازي در اطالعات  يتوسعه فناوربين فرضيه فرعي دوم تحقيق عبارت بود از اينكه 
يافته هاي حاصل از آزمون ضريب همبستگي . استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد

درصد  99است بنابراين با  01/0 پيرسون نشان داد كه سطح احتمال اين آزمون كمتر از
و برابر سازي در استان مازندران اطالعات  يتوسعه فناوربين اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه 

و جهت آن مثبت و  42/0از طرفي ميزان اين وابستگي برابر با . رابطه معناداري وجود دارد
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رش استان مازندران مي توان در واقع با توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرو. مستقيم است
  . انتظار داشت كه برابرسازي آموزش نيز براي دانش آموزان ايجاد شود

و نخبه پروري در اطالعات  يتوسعه فناوربين فرضيه سوم تحقيق عبارت بود از اينكه 
يافته هاي حاصل از آزمون ضريب همبستگي . استان مازندران رابطه معناداري وجود دارد

درصد  99است بنابراين با  01/0اد كه سطح احتمال اين آزمون كمتر از پيرسن نشان د
و نخبه پروري در استان اطالعات  يتوسعه فناوربين اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه 
و جهت آن  50/0از طرفي ميزان اين وابستگي برابر با . مازندران رابطه معناداري وجود دارد

  . مثبت و مستقيم است
توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش استان مازندران مي توان انتظار در واقع با 

 اقدامات ) 2009 (پيروسهمسو با اين نتيجه، . داشت كه نخبه پروري در استان افزايش يابد

متنوع و  آموزشي هاي نظامو  زدايي تمركز كاربست در را آموزشي نابرابري هاي رفع براي مؤثر
عدالت  موفقيت براي) 2009( استروبل و رونيو ) .1385رعنايي،(اندمبتني بر علم روز مي د

 ترجيحات و تكنولوژي با كار مهارت و راحتي سطح آموزشي، هاي شبكه در يآموزش
 آموزشيعدالت  براي كننده تعيين را عامل آنها عالقه ميزان و رسانه انتخاب در يادگيرندگان

 يادگيرندگان هاي ويژگي به مربوط عوامل ميان از داد نشان) 2008(داونز همچنين  .مي داند
 كننده تعيين ي وآشنايي با فناوري هاي نوين بسيارعدالت آموزش فعلي و قبلي تجارب عواملي

اطالعات و  يفناور ريتاث«در تحقيقي با عنوان ) 2005(آلونگ  در همين راستا  .باشد مي
 ياطالعات و ارتباطات در برنامه درس يفناور يريكارگه بداد  نشان» يارتباطات در برنامه درس

 يرا برا يقيتلف يبرنامه درس كياز  يريگ نكه امكان بهرهياز جمله ا. به همراه دارد يفراوان ديفوا
را به  ينياز آنكه بخواهد دانش مع شي، بينوع برنامه درس نيا. آورد يفراهم م رانيادگيمعلم و 
 يها تيقابل ييآن امكان شكوفا قيكه از طر كند يم را فراهم يا نهيآموزان القاء كند، زم دانش
) 2004(واتسون .  ابدي يم شيو مستقل آنها افزا يفرد يها تجربهآموزان و گسترش  دانش يفرد

) 2002(رستا  .نيز در تحقيقي بر اصول توسعه فاوا در تربيت معلم كشور انگلستان تاكيد كرد
اوري اطالعات در معلمان و بكارگيري ابزارهاي در تحقيق خود نشان داد بين الگوي كاربرد فن

كلي  .فناوري اطالعات به طور كارآمد و يادگيري دانش آموزان ارتباط مستقيم وجود دارد
نشان داد بين آمادگي معلمان و فرصت هاي برابر يادگيري فناوري محور براي دانش ) 2002(

وهشي را انجام دادند و بيان نمودند پژ) 1999(مارتين روست وآدامز  .اموزان رابطه وجود دارد
كه تاثير شيوه هاي آموزش نوين بر فعاليت هاي  دانش آموزان بيش از تاثير آن بر معلم بوده 

دانش آموزان از شيوه هاي آموزش نوين با استفاده از فاوا در مقايسه با شيوه هاي موجود . است
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نيز با نتيجه حاصل از ) 1391(ران سياري و همكايافته هاي  .وقديمي رضايت بيشتري داشتند
آنها تاثير آموزش مبتني بر فناوري اطالعات را بر روي عدالت . تحقيق حاضر همخواني دارد

 مهم ترين كشور در مجازي آموزش هزينه بودن باالآموزشي بررسي نمودند و نتيجه گرفتند كه 

نيز نشان ) 1390(رايي سرايي و س .باشد مي آموزشي هاي فرصت برابري در محدوديت و مانع
دادند كه فناوري اطالعات و ارتباطات تاثير مثبتي بر كارايي نظام آموزشي ، پيشرفت تحصيلي 

پور  سعيديفراگيران، يادگيري سريع تر فراگيران و دستيابي آنان به درك عميق تر مي گردد و 
در . نقش دارد يآموزشعدالت  در ارتباطات و اطالعات نيز نتيجه گرفت در فناوري )1388(

تحقيقات صورت گرفته بر راهبردهايي در زمينه عدالت آموزشي، مجموع مي توان گفت 
راهبرد . گسترش فرصت هاي برابر آموزشي و از بين بردن نابرابري هاي موجود تاكيد داشتند

بكارگيري فناوري اطالعات در برنامه هاي درسي و نظام تعليم و تربيت در اغلب تحقيقات به 
محققان چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالي بكارگيري اين فناوري . م مي خوردچش

در اغلب تحقيقات، در كنار دانش آموزان بر فرايند . را از جنبه هاي مختلف بررسي نمودند
يادگيري و برقراري ارتباط با فناوري هاي روز، توسط معلمان و اساتيد بسيار تاكيد شده است 

همگي با هدف و نتايج تحقيق حاضر دريك راستا قرار دارد و با يكديگر  كه اين مطالب
  . همخواني دارند

نتايج اين پژوهش هستند ارائه  بنابراين در نهايت پيشنهادهاي زير كه برخاسته از
  :گردند  مي

منجر به گسترش فرصت هاي برابر آموزشي  اطالعات يتوسعه فناوربا توجه به اينكه ـ 1
ندران مي شود؛ توجه به اين مطلب و همچنين برنامه ريزي براي فراهم كردن در استان ماز

به مديران و مسئوالن پيشنهاد  منابع و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري در مدارس استان
  .شود مي

با حداكثرسازي منابع آموزشي در ارتباط  اطالعات يتوسعه فناوربا توجه به اينكه ـ 2
  .گردد بتني بر فناوري روز در مدارس استان به مسئولين پيشنهاد مياست، افزايش منابع م

با برابرسازي آموزش در استان مازندران در  اطالعات يتوسعه فناوربا توجه به اينكه ـ 3
ارتباط است، پيشنهاد مي شود كه به يكسان سازي آموزش در مناطق محروم و روستاها بيشتر 

  .كمك آموزشي در اين مناطق فراهم گرددتوجه شده و امكانات الزم و ضروري 
پروري در ارتباط است، پيشنهاد با نخبه  اطالعات يتوسعه فناوربا توجه به اينكه ـ 4

شود كه انگيزه ها و توانمندي هاي دانش آموزان مناطق محروم و روستايي بيشتر مورد  مي
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ورش خالقيت آنان فراهم توجه مديران و مسئوالن سازمان قرار گرفته و امكانات الزم براي پر
  .گردد
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