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آموزان متوس ه  دانشبررسی تاثیر پذیرش فناوری برمیزان حل مساله 

 6اول شهرستان دامغان

 0، زهرا مظهری2محمدمهدی مظهری

 

 چکیده

ی بین پذیرش فناوری و مهرارت حرل مسراله افرراد و      هدف این مطالعه، بررسی رابطه :هدف

ی اول متوسرطه شهرسرتان دامغران در سرال      آمروزان دوره  های مرتبط دانش برخی دیگر از زمینه

ی  آمروزان دوره  نفرراز دانرش   290نمونه آماری شامل:روش بررسی .باشد می 59-1057تحصیلی 

ای انتخاب شدند،  ای دو مرحله اول متوسطه شهرستان دامغان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه

را تکمیرل   TAMو پرسشنامه پذیرش فنراوری   PSIو دو پرسشنامه پرسشنامه حل مسئله هرنر 

بررای  . ف کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی بودروش تحقیق این پژوهش از لحاظ هد. نمودند

. استفاده شد  tتجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی ساده پیرسون، همبستگی رگرسیون و آزمون

ی مثبرت معنری    نتایج تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری و حل مساله رابطه :یافته ها و نتیجه

و حل مساله هم رابطه مثبت وجرود دارد امرا    دارد و همچنین بین پایه تحصیلی و پذیرش فناوری

داری بین دختران و پسران نمونه در پذیرش فناوری و حل مساله مشاهده نشد و هرر   تفاوت معنی

 .دو گروه در این دو مولفه یکسان بودند

 .پذیرش فناوری، حل مساله، پایه تحصیلی :واژگان کلیدی

  

                                                      
 
 26/0/59: تاریخ پذیرش مقاله     6/0/59: اریخ دریافت مقالهت 
 کارشناسی علوم تربیتی، گرایش آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی سمنان  
 Zahra.mazhari82@yahoo.com آموز دانش  
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 مقدمه

ت که تاریخ تعلریم و تربیرت ریشره دارد، امامتاسرفانه     ای اس های فکری، پدیده عالقه به مهارت

, شرعبانی ) کننرد  ها توجه خود را به انتقال اطالعات و حقایق علمی معطروف مری   امروزه آموزشگاه

گیرری از تفکرر قرالبی و     امروزه در مواجهه با مسایل جدید، بهرره . (1092, روش تدریس پیشرفته

گشا در زنردگی   های راه از جمله مهارت.  (1070, 1مایرز) مولی و سنتی مفید نیستندهای مع روش

حل مساله، فرآیندی شناختی برای یرافتن راه حرل مناسرب بررای     . امروز، مهارت حل مساله است

مسایل و کوشرش  ؛ مفهوم زندگی، چیزی جز مواجهه با (1090, بیابانگرد) رسیدن به اهداف است

مسراله عمومراً در مروقعیتی    . (1075, های آموزشری مهارت, شعبانی) ها نیست برای فهم و حل آن

 شود و تعیین کننده فاصله وضعیت موجود با وضرعیت مطلروب اسرت    نامعین و متناق  ایجاد می

کوشریم   گشایی، برای دستیابی به هردفی مری   در مشکل. (1092 ,روش تدریس پیشرفته, شعبانی)

هرای فرعری و    ای در دست نداریم؛ باید آن هدف را به هدف که برای آن هیچ وسیله از پیش آماده

 2اتکیسرون ) های کوچکتر تجزیه کنیم تا سرانجام به وسایل الزم دست یابیم شاید باز هم به هدف

هرای برخرورد درسرت برا      معتقد است که بایرد بره افرراد راه    0یدگلدفر. (1093, مترجم رفیعی &

های خاص برای مشکالت خاص را؛ بنابراین، در روش  حل های کلی را آموخت، نه صرفاً راه موقعیت

, سریف ) حل مساله هدف این است که فرد روش کلی برخورد برا مسرائل و مشرکالت را فراگیررد    

ای در کرودو یرا    توان گفت که رویکرد حل مساله، در پی ایجاد نظرام اعتقرادی ویرژه    می. (1075

هررا و  نوجرروان نیسررت، بلکرره در صرردد آمرروزش روش اسررتدالل، اسررتفاده از اعتقررادات و ارزش   

آمروزش  . (Rosenhan & MED., 1989) گیری در برخورد برا مشرکالت موجرود اسرت     تصمیم

های شناختی و رفتراری اسرت کره بره فررد کمرک        حل مساله، ارایه منظم آموزش مهارت مهارت

حل مشک را شناسایی کرده و طریقی موثر با مشکالت روزمره و مشکالتی  کند تا موثرترین راه می

 .(Coreyog, 2000) آیند برخورد نمایند که در آینده پیش می

بره  . زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است

ی اطالعات ، دانایی بشر، شتاب گرفتن جریان تولیرد دانرش و    دلیل تغییر و تحول سریع در عرصه

هم چنین جریان منسوخ شدن دانش کنونی، برنامه درسی باید بیش از گذشرته هردف چگرونگی    

برنامه درسری بایرد در صردد تحقرق     . یادگیری مادام العمر را در کانون توجه قرار دهدیادگرفتن و 

                                                      
1 Myers 
2 Atkison 
3 Goldferid 
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حتی تصور . ای را نیز دربر گیرد ای از سواد باشد که سواد اطالعاتی و رایانه بخشیدن به تعریف تازه

هرای فنراوری جدیرد در بهبرود      انسان تحصیل کرده و کارآمد که فاقد توانایی استفاده از ظرفیرت 

یت زندگی خود در ابعاد مختلف باشد، امکان پذیر نیسرت و سرواد اطالعراتی یکری از مهرارت      کیف

 (1090, اسالمی) های اساسی زندگی در هزاره جدید شناخته شده است

همچنین در هزاره جدید مفهوم سواد اطالعاتی توسط متخصصران اطالعرات و کتابرداری بره     

اولین کسی که این اصطالح را بره کرار بررد پرل زورکوسرکی      . ه رونق یافته استمدت چندین ده

رئیس انجمن صنعت اطالعات بود؛ کسی که طرح برنامه ملی جهت دستیابی به سواد اطالعراتی را  

او می گوید افراد آموزش . ارائه داد 1570به شورای ملی علوم کتابداری و اطالعات آمریکا در سال 

ها را باسواد اطالعاتی نامید،  توان آن رگیری منابع اطالعاتی در مشاغل خود که میدیده برای به کا

های اطالعراتی   طیف وسیعی از ابزارهای اطالعاتی و نیز منابع اولیه جهت ترکیب و ساخت راه حل

و  2، لرو 1آیزنبرر، . )انرد کره در حرل مسرائل خرود مرورد اسرتفاده قررار مری دهنرد           را یاد گرفتره 

 (0به نقل از کورال 0،2330اسریتزر

کنرد ترا از اطالعرات بره طرور مرؤثر        برخورداری از سواد اطالعاتی اینترنت به افراد کمک مری 

منابع اطالعراتی اینترنرت   . استفاده کنند و به دنبال جست وجو، ارزشیابی و تولید اطالعات باشند 

کننرد کره    فرراهم مری  ها هستند، محیطری را   ها و وبال، های اطالعاتی، وب سایت که شامل پایگاه

کند و به عنوان تسهیل کننده برای تفسیر و تلفیق و کاربرد دانرش   پژوهش آزاد و باز را تقویت می

های یادگیری به کار مطالعات وتحقیقات نیز نشان داده است که افراد به ویرژه در ،   در تمام زمینه

ای از وب و اینترنت برای شناسرایی   پیشرفته، به طور برجستهجوامع ( . (Jacobs, 2008) می رود

رواج اسرتفاده از  . کننرد   اطالعات و حل مسأله با اهداف تحصیلی، شغلی و شخصری اسرتفاده مری   

ها اینترنت را به عنوان منبع اصرلی   آن. اینترنت به ویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار زیاد است

 . (Dinet, 2003) اطالعات تلقی می کنند

نظام ملری نروآوری   . شوند علم و فناوری از عوامل مهم اقتدارآفرینی برای کشورها محسوب می

در این نظام، نهادهایی به طور مستقیم برر  . کشورها دارای بازیگردانانی رسمی و غیررسمی هستند

. گذارند و مترولی اصرلی ایرین عرصره هسرتند      یتولید، انتقال و به کارگیری علم و فناوری تأثیر م
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آفرینی که مستقیم در تولیره و بره کرارگیری علرم و فنراوری       شناسایی ارزشمندی نهادهای ارزش

طور مستقیم در تولید ایفای نقش  تر از درو ارزشمندی نهادهایی است که نه به سهم دارند، آسان

واسطه گران علرم  . از علم و فناوری نقش دارندآفرینی ناشی از بهره برداری  کنند و نه در ارزشمی

سررمایه و برا ایجراد ارتبراط میران بازیگردانران        داری بری ای مبتنی بر سرمایهو فناوری با خردمایه

عبدالحسرین , نروروزی , تسرلیمی ) .گیرند بدیلی را بر عهده میمستقیم نظام ملی نوآوری نقش بی

 (1059بستانتا, جوادی &, زاده

های مثبت و هدفمند برای استفاده از رایانه، نقرش مروثری در ارتقرای فکرری و روحری       انگیزه

هرا   های منفی و یا اعتیاد به استفاده از آن، الزم است برنامه ریزی نوجوانان دارد، اما به دلیل انگیزه

و والدین نقش مروثری  در این میان مدارس . هایی در عرصه فرهنگ صورت گیرد گذاری و سیاست

 .داردند

تواننرد ماننرد هرر     ای مفید است، اما مری  رایانه برای به دست آوردن اطالعات و اتباطات وسیله

محصول صنعتی جدید مورد استفاده قرار گیررد و اسرتفاده نادرسرت از آن نترایج منفری خواهرد       

تفاده مطلروبی از آن  کننرد، اسر   افرادی که که بردون هردف و نیراز از رایانره اسرتفاده مری      . داشت

 .کنند نمی

برر ایرن اسراس    . گیری کنند خواهند به تنهایی تصمیم نوجوانان، کنجکاو و نوجو هستند و می

هرای نامناسرب و یرا مشرکالت      تواند موجب وقت کشی، دوستی ها از رایانه، می استفاده نابجای آن

 .دیگر شود

های تعامل با  دگی و به ویژه یکی از شیوههای زن امروزه استفاده از رایانه و اینترنت جزء مهارت

آموزان گنجانده شود تا فرهنگ صحین  های دانش آید و باید از ابتدا در آموزش دیگران به شمار می

 .استفاده از رایانه رواج یابد؛ بنابراین نباید آنان را از استفاده از رایانه منع کرد

هرای اخیرر،    رسرانی در سرال   وین اطرالع های ن روند رو به گسترش دسترسی جوانان به فناوری

گیری پدیده و وبال، نویسی در میان جوانان، تبدیل شدن اینترنت به دومرین رسرانه مرورد     شکل

هرای   گیری جامعه اطالعاتی در جامعه ما و جهان و ضروت اعتماد جوانان بعد از صدا و سیما، شکل

ت فرراوان ایرن فنراوری را میران     اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، نقرش و اهمیر  

 .(1090, ضیائی پرور) دهد جوانان وحتی توسعه کشور نشان می
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های مهم برای زندگی روزمره انسان است، کره انسران بردون     توانایی حل مساله یکی از توانایی

توجه بره ایرن مهرم و فراگیرر      ها را پشت سر بگذارد با تواند به مشکالت فائق آید و سختی آن نمی

 .شدن روز به روز فناوری اطالعات بررسی این دو عامل بر هم اهمیت به سزایی دارد

با توجه به اطالعات فوق و تاثیری که فناوری اطالعات و رایانره برر دنیرای امرروز و ارتباطرات      

داشته و دارد و اینکره   ها ی زمینه ها دارد و با توجه به پیشرفتی که فناوری اطالعات در همه انسان

هایی  های مثبت دارد وهم منفی داشته باشد، که باید با این پژوهش تواند جنبه این فناوری هم می

و با توجه به مهرم  . های منفی کم رنگ شود های مثبت تقویت شود و جنبه شود جنبه که انجام می

ها دارد برآن شدیم که تاثیر ایرن   بودن توانایی حل مساله در افراد که تاثیر به سزایی در زندگی آن

تا مشخص شود که آیا پذیرش فناوری بر میزان حل مسرئله فررد   . دو موضوع مهم را بررسی کنیم

 تواند داشته باشد؟ چه تاثیری می

 .:های احتمالی داده خواهد شد ها پاسخ شود و به آن های تحقیق مطرح می در ادامه پرسش

 :سواالت

 میزان حل مساله چه تاثیری دارد؟ پذیرش فناوری اطالعات بر .1

 ها چه تاثیری دارد؟ پایه تحصیلی افراد بر توانایی حل مساله آن .2

 بین دختران و پسران در پذیرش فناوری اطالعات چه تفاوتی وجود دارد؟ .0

 بین دختران و پسران در توانایی حل مساله چه تفاوتی وجود دارد؟ .0

 چه تاثیری دارد؟ها  پایه تحصیلی افراد بر پذیرش فناوری آن .9

 :فرضیه

 .بین پذیش فناوری اطالعات و توانایی حل مساله افراد رابطه وجود دارد .1

 .ها رابطه وجود دارد بین پایه تحصیلی افراد و توانایی حل مساله آن .2

 .بین پذیرش فناوری اطالعات دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد .0

 .اوت معنادار وجود داردبین توانایی حل مساله دختران و پسران تف .0

 .ها رابطه وجود دارد بین پایه تحصیلی افراد و پذیرش فناوری اطالعات آن .9
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 پژوهش پیشینه

نفره در دانشرگاه  03در پژوهشی با روش شبه آزمایش وبا استفاده از دوگروه آزمایش وکنترل

تحلیل شرد   spssافزار شیراز با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انجام شده و با استفاده از نرم 

وبه این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های حل مساله به دانشجویان باعث توانمندی وارتقرای  

مفهوم خود تحصیلی و پیشرفت تحصیلی می شود وباید برنامه هرای آموزشری مرورد توجره قررار      

  (1099بهار, غفوریان &زراعت ). گیرد

ی  ساله کره میرزان خشرم آنهرا بره وسریله       12-19نفر از دانش آموزان پسر 63 در پژوهشی

پرسشنامه آیزنگ برای نوجوانان در سطن باال نشان داده شده ومشاهده و مصاحبه با آنها نیرز ایرن   

ای از میان مدارس تهرران   ای چند مرحله کرد از طریق روش نمونه گیری خوشه مساله را تائید می

نترایج  . نفری کنترل و آزمایش انتخراب شردند  03ورت کامال تصادفی دو گروه انتخاب شدند به ص

 .داری از نظر میزان خشم در دوگروه دیرده شرده برود    تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معنی

 (1096زمستان, وکیلی)

های حل مسئله  شد مهارتدر پژوهشی که هدف آن برسی تاثیر سواد اطالعاتی اینترنت بر ر

 99-95نفردرسال تحصیلی 203جامعه آماری .روش تحقیق از نوع شبه تجربی بود.دانشجویان بود

نفر در گروهه 22نفر بودند که 93روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده وتعداد افراد نمونه نیز.بود

هرا از   وری و دادهدرایرن پرژوهش جهرت جمرع آ    . نفر در گروه کنتررل قررار داشرتند   29آزمایش و

جهرت بررسری و تحلیرل داده    .شد های حل مسئله بودند استفاده می پرسشنامه استاندارد و مهارت

نترایج نشران   . شد های مستقل استفاده می گروه Tوآزمون  Spss16های بدست آمده از نرم آفزار 

وجرود دارد  هرای حرل مسرئله تفراوت معنراداری       داد که بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مولفه

, نرادری , راسرتگو ) .دادنرد  های حل مسرئله نشران مری    وگروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مولفه

 (1095زمستان, سیف نراقی &, شریعتمداری

ی دانرش آمروزان    ی سطن دانش فررا شرناختی حرل مسرئله     ای که هدف آن مقایسه در مقاله

ی پیشرفت تحصریلی پرایین    ی پیشرفت تحصیل باال و دانش آموزان با نمره ی ابتدایی با نمره دوره

نمونره مرورد   . ی تحصیلی و جنسیت هم مورد بررسی قرار گرفرت  عالوه بر آن، متغیرهای پایه. بود

هرای چهرارم وپرنجم     آموز دخترر و پسرر در دو سرطن قروی و ضرعیف از پایره       دانش 202مطالعه 

بررای انردازه گیرری    . ای انتخراب شردند   ی تصادفی طبقره  های ابتدایی بوده است که به شیوه دوره

با . سطن دانش فراشناختی از پرسشنامه دانش فراشناختی سوابتون به شیوه مصاحبه استفاده شد

دانرش  -1:انرد از  نترایج عبرارت  . هرا مرورد تحلیرل قرارگرفتره     و تنری داده  استفاده از آزمون یرومن 
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آموزان قوی در سه طبقه دانش تخصص، داشتن تکلیف و داشتن راهبرد نسربت   فراشناختی دانش

برین سرطن دانرش فراشرناختی      -2. به دانش آموزان ضعیف به طور معناداری در سطن براالتربود 

در داشتن تکلیرف  .داری مالحظه شده است رتفاوت معنیتخصص وراهبرد دانش آموزان دختر وپس

آموزان پایه چهرارم از   آموزان پایه پنجم نسبت به دانش دانش -0. دختران و پسران برتری داشتند

ایرن تفراوت بره خصروص در     . دانش فراشناختی تخصص و راهبرد سطن باالتری برخروردار بودنرد  

 (1097زمستان , پاشا شریفی &عباباف ) .دزمینه دانش راهبرد معنی دار و قابل مالحظه بو

های حل مسئله با پیشرفت  در پژوهشی که هدف آن بررسی رابطه راهبردهای یادگیری سبک

نفر از دانشجویان علوم انسانی وفنی مهندسی از طریق نمونه 250بدین منظور . تحصیلی انجام بود

انتخراب شردند و پرسشرنامه راهبردهرای یرادگیری نرتررنچ وهمکراران         ای گیری تصرادفی طبقره  

هرا برا اسرتفاده از آزمرون      داده. هرا اجررا شرد    های حل مسئله کسیدی و النگ در مورد آن وسبک

بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطره وجرود    -1: همبستگی وتی مستقل نشان داد

ط رابطه سبک اخالقری برا پیشررفت تحصریلی معنرادار      های حل مسئله فق از بین سبک -2. دارد

دهی فراشناختی تفراوت   بین جنسیت و راهبردهای یادگیری به جز در راهبرد خود نظم -0. است

دانشررجویان علرروم انسررانی بیشررتر از دانشررجویان فنرری مهدسرری از  -0. معنرراداری مشرراهده شررد

های حل مسئله تفراوتی برین    از سبک در نحوه استفاده -9. کنند راهبردهای یادگیری استفاده می

 (1053تابستان, مرندی &زارعی ) .دانشجویان علوم انسانی و غنی مهندسی وجود ندارد

در پژوهشی دیگر کره هردف آن شرناخت تراثیر آمروزش حرل مسرئله در اضرطراب امتحران          

ان دخترر دانشرگاه پیرام نرور واحرد      دانشجوی095. بود 99-95دانشجویان دختر در سال تحصیلی 

ی اضطراب امتحان را داشتند  نفر که باالترین نمره 93.اندیمشک سیاهه اضطراب را تکمیل کردند

سرس گرروه آزمایشری طری ده    . به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند

نترایج تحلیرل    . نرد ای دبکبیررن ولگرودر را دریافرت کرد    جلسه آموزش حرل مسرئله پرنج مرحلره    

کواریانس      نشان داد که برنامه آموزشی باعث کاهش سطن اظطراب امتحان در گروه آزمایشری  

چهار ماه بعد، پیش از امتحانات ترم دوم تحصیلی، اضطراب امتحان هر دو گروه مجرددا  . می شود

 .دار بروده اسرت  نتایج پیگیری چهار ماهه نشان داد که اثر بخشی روش آموزشری پایر  . ارزیابی شد

 (1053پاییز, شقاقی &, بهروزیان, اکبری)

هررای اول و دوم کارشناسرری دانشررگاه عالمرره   نفررر از دانشررجویان سررال 033در پژوهشرری از 

هرای حرل تعرارض والردین،حل مسراله       های سبک طباطبایی و تهران انتخاب شدند واز پرسشنامه

ماعی استفاده شد و برای تحلیل از روش هم بستگی پیرسون ورگرسیون اجتماعی و سازگاری اجت



 1056پاییز و زمستان ،7شماره ،مسودوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

109 

 

های حل مساله و سازگاری  های حل تعارض والدین، سبک ونتایج نشان داد که سبک. استفاده شد

 (1053, اشرف آبادی &, کیانی, حضرتی ویری, یزدان پناه) .کند فرزندان را پیش بینی می

در مطالعه خود نشان دادند راهبردهای یرادگیری   (Fuchs & al, 2003) و همکاران 1سفاچ

و  2در پرژوهش فیلچرر  . آمروزان دارد  تاثیری مثبت و معناداری بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش

0میلر
 (Filcher & Miller, 2000)   این یافته حاصل شد که استفاده از راهبردهای یرادگیری در

9و بلومنفرد  0پوکرای . های آموزش مجازی بر پیشررفت تحصریلی مروثر اسرت     محیط
 (Pokay & 

Blumenfeld, 1990)    و  6نتررایج پررژوهش اسررکات . نیررز برره نتررایج مشررابهی دسررت یافتنررد

وزش راهبردهای شناختی، توانرایی خوانردن و فهمیرد مطالرب را     نشان داد که آم( 1596)7پاریس

 .(1097, . عباباف ز) دهد  افزایش می

سبک حرل مسراله   ( 2339)(Treffinger, selby, & Scott, 2008) و همکاران 9تری فینگر

گیرنرد،   های ترجیحی که افراد در رویارویی با مسائل به کار می های فردی پایدار در شیوه را، تفاوت

13و النرگ  5اند، کسیدی تعریف کرده
 (Cassidy & Long, Problem-solving style, stress, 

and psychological illness: Development of a multifactorial measure., 

کنند کره افرراد برا بهرره      مساله را فرایند شناختی و رفتاری تعریف میسبک حل ( 1556)(1996

زا در زندگی روزمره شناسرایی   های مساله گیری از آن راهبردهای موثری را برای مقابله با موقعیت

های حل مساله را که شامل شش بعد  این محققان الگوی چند بعدی از سبک. کنند و پیشنهاد می

 ,Cassidy) انرد  مراد، خالقیرت، اجتنراب و رویکررد اسرت مطررح نمروده       در ماندگی، کنترل، اعت

Problem-solving style, achievement, motivation, psychological distress and 

response to a simulated emergency., 2002)) 

شرناخت   -2. وه استفاده از اینترنتبرنامه ریزی شخصی در شی -1: سواد انترنت سه الیه دارد

تحلیل و نقد پیام در این پژوهش وضعیت سواد انترنتی در الیه اول میان سه  -0. های پیام ویژگی

آمروز   دانرش  095نمونه آمراری  . ها مورد ارزیابی قرار گرفت آموزان، مربیان و والدین آن گروه دانش

                                                      
1 Fuchs 
2
Filcher 

3 Miller 
4 Pokay 
5 Blumenfeld 
6 Squat 
7 Paris 
8 Treffinger 
9 Cassidy 
10 Long 
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ی سرنجش   انرد و از پرسشرنامه   نترنرت بروده  دختر و پسر سال سوم دبیرستان هستند که کار بر ای

در توانایی استفاده از ایترنرت میران    -1. سواد اینترنتی استفاده شده و نتایج زیر بدست آمده است

آمروزان از   میزان استفاده دانش -2. ها تفاوت معنا دار وجود دارد آموزان، مربیان و والدین آن دانش

های مرورد اسرتفاده از اینترنرت     در اولویت برنامه -0.ا استه اینترنت بیشتر از مربیان و والدین آن

در برنامه ریرزی شرخص    -0. ها تفاوت معنا دار وجود دارد آموزان، مربیان و والدین آن میان دانش

 .هرا تفراوت معنرا دار وجرود دارد     آموزان، مربیان و والردین آن  برای استفاده از اینترنت میان دانش

 (1097پاییز, سلطانی فر)

 

 روش تحقیق

. باشرد  روش تحقیق این طررح از لحراظ هردف کراربردی و از لحراظ ماهیرت همبسرتگی مری        

آموزان دوره متوسطه اول شهرسرتان دامغران کره حردود      ی دانش ی آماری پژوهش را کلیه جامعه

در ایرن  . دهرد  ل میدر سال اجرای تحقیق تشکی( دخترانه9پسرانه و 6)مدرسه  11نفر در  1133

به این منظور با توجه به . ای استفاده شد ای دو مرحله پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه

مدرسره پسررانه و    0مدرسره بره صرورت تصرادفی انتخراب شرد،        9تعداد مدارس این شهرستان 

شرتر  مدرسه دخترانه انتخاب شدند، به دلیل بیشتر بودن تعداد مدارس پسررانه یرک مدرسره بی   2

براسراس جردول   )آمروزان مردارس مرذکور    نفرر از دانرش   290حجم نمونه آن شامل . انتخاب شد 

 .در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد. بود( مورگان

 جدول اطالعات جامعه و نمونه پزوهش

 تعداد نمونه انتخابی آموز تعداد دانش نام مدرسه

 77 123 (دخترانه)ایمان

 70 133 (دختران)شاهد

شهید 

 (پسرانه)بهشتی
73 15 

 60 123 (پسرانه)مالصدرا 

 05 193 (پسرانه)الغدیر
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 PSI 1پرسشنامه حل مسئله هپنر. 6

استفاده شرد   PSIبرای اندازه گیری مهارت افراد در حل مساله از پرسشنامه حل مسئله هرنر 

در ایرن پرسشرنامه   . گزینه ای لیکرت است  6سوال براساس مقیاس  09که این پرسشنامه حاوی 

کرامال  : افراد براساس مقیاس لیکرت به پرسش ها پاسخ می دادند که درجه بندی آن عبارتنرد از  

 موافقم ، موافقم،اندکی  موافقم، اندکی مخالفم، مخالفم ،کامال مخالفم 

 :زیر مقیاس مجزا است 0مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای  پرسشنامه حل

عبرارت، کنتررل    16برا   AAاجتنراب   –عبارت، سبک گررایش   11با  PSCاعتماد به حل مسائل 

 .عبارت 9با  PCشخصی 

 :زیر مقیاس های عبارتند از

 .09-*00-00-27-20-20-15-12-*11-13-9=عبارت  11با ( PSC)اعتماد به حل مسایل = 1

-19-*17-16-*19-*10-9-7-6-*0-*2-*1=عبرارت  16برا   (AA)اجتناب  -سبک گرایش -2

23-21*-29-03*-01. 

 *.02-*26-*29-*10-*0=با عبارت  (PC)کنترل شخصی  -0

 .25-22-5=عبارات اضافی -0

 .توجه شماره عبارات ستاره دار به طور معکوس نمره گذاری می شوند

بررای سرنجش درو پاسرخ دهنرده از     ( 1592)پترسرن  پرسشنامه حل مسئله توسط هرنرر و 

ماده دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افرراد بره مسرائل     09رفتارهای حل مسئله شان 

پایایی این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسرروی  . تهیه شده است روزانه شان طراحی و

و (10077, رفعتری  &خسرروی  )اده شرد  ترجمه و برای اولین بار در ایرران اسرتف   1079در سال 

، اسرتقبال یرا   %99اعتماد به نفس در حل مسرئله ) روایی آن با توجه به ضریب آلفای بدست آمده 

عامرل  %( 72و کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسرئله  % 90اجتناب از فعالیت های حل مسئله 

با توجه به اینکه پرسشرنامه بره زبران    .ها از سازگاری درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند 

انگلیسی بود محقق آن را با کمک یکی از متخصصان زبان ترجمه کرد سرس برا کمرک همکراران    

                                                      
1 Hepner 
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برای اعتمراد  % 93نفر از دانشجویان اجرا کرد که ضریب آلفای  133چندین بار تصحین و در بین 

بررای  %  73برای استقبال یا اجتناب از فعالیت های حرل مسرئله و   % 79به نفس در حل مسئله ،

 .نات و رفتار حین حل مسئله به دست آمده استکنترل هیجا

 TAMپرسشنامه پذیرش فناوری .  

سروال   21برای سنجش میزان پذیرش فناوری افراد از این پرسشنامه استفاده شد که حراوی  

در این پرسشرنامه افرراد براسراس مقیراس لیکررت بره       . ای لیکرت است  گزینه 9براساس مقیاس 

کرم ، کرم، تاحردودی، زیراد،      خیلری : جره بنردی آن عبارتنرد از    پرسش ها پاسخ می دادند که در

ی  مولفره 0این پرسشنامه دارای . شود  نمره گذاری می 9تا 1زیاد که به ترتیب از کم به زیاد  خیلی

تمایرل بره اسرتفاده؛    .0نگرش نسبت به کاربرد و .0سهولت درو شده، .2سودمندی درو شده، .1

 .است

« بررسی عوامل موثر برر فنراوری  »در مقاله  1096علومی ،  طراح این پرسشنامه شیخ،شعایی،

روایری ایرن پرسشرنامه در    . طراحی شده است TAMکه براساس مدل دیویس یا  1053هستند، 

و پایرایی ایرن پرسشرنامه    . تحقیق رحمانی، با تایید اساتید ایشان روایی الزم را کسب کرده اسرت 

کسب کرده اسرت و مرورد تاییرد قررار      59/3فای توسط رحمانی در تحقیق پایان نامه ارشد وی آل

 . گرفته است

استیودنت tهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون  ها با روش تحلیل داده

 .انجام شد

 های پژوهش یافته

 .بین پذیش فناوری اطالعات و توانایی حل مساله افراد رابطه وجود دارد: 6بنا به فرضیه

 همبستگی پیرسون فناوری اطالعات و حل مسالهمقدار ضریب -6جدول

 تعداد ضریب همبستگی سطن معناداری

3,333 **3,200 290 

P<0/01
 ** 
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 فناوری اطالعات و حل مساله مقدار ضریب همبستگی رگرسیون -( جدول)aضرایب

 
ضرایب استاندارد 

 سازی نشده

ضرایب 

  استاندارد شده
t 

 

س   

 B نمونه داری معنی
خ ای 

 استاندارد
 بتا

1 

 .333 7,212  7,061 90,351 (ثابت)

اعتماد به 

 حل مسائل
063. 100. 199. 2,737 333. 
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 پذیرش فناوری: متغیر وابسته

 

محاسبه شده بین متغیر مهارت حل مساله مقدار ضریب همبستگی پیرسون 1بر اساس جدول

 .گیرد لذا فرضیه ی مذکور مورد تایید قرار می. دار وجود دارد با پذیرش فناوری رابطه مثبت معنی

به عبارت دیگر با توجه به تجزیه و تحلیل داده های موجود، هر چره میرزان پرذیرش فنراوری     

 .دیاب افراد بیشتر شود میزان مهارت حل مساله افزایش می

اعتماد به حل   مقدار ضریب همبستگی رگرسیون محاسبه شده بین مقیاس 2بر اساس جدول

بینری کننرده    دار وجود دارد و پریش  مسائل مهارت حل مساله با پذیرش فناوری رابطه مثبت معنی

بینری   اجتناب و کنترل شخصی رابطه وجرود نردارد و پریش   -های سبک گرایش است و بین مقیاس

 .کننده نیست

 .ها رابطه وجود دارد بین پایه تحصیلی افراد و توانایی حل مساله آن:  به فرضیه بنا
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 ضریب همبستگی پیرسون پایه تحصیلی و حل مساله-9جدول

 تعداد ضریب همبستگی سطن معناداری

3,969 3,300 290 

 

مقدار ضریب همبستگی پیرسون محاسربه شرده برین متغیرر مهرارت حرل        0بر اساس جدول

لذا فرضیه ی مذکور مورد تاییرد قررار   . دار وجود دارد پایه تحصیلی افراد رابطه مثبت معنی مساله با

 .گیرد می

به عبارت دیگر با توجه به تجزیه و تحلیل داده های موجود، هر چه پایه تحصیلی افراد بیشرتر  

 .یابد شود میزان مهارت حل مساله افزایش می

 .ات دختران و پسران تفاوت معنادار وجود داردبین پذیرش فناوری اطالع: 9بنا به فرضیه

 

 فناوری اطالعات Tآزمون -4جدول

سطن 

 داری معنی
T 

درجه 

 آزادی

انحراف 

 استاندارد

میانگی

 ن
 گروه تعداد

3,261 
3,93

9 
291 

 پسر 100 93,19 12,26

12,57 79,09 193 
دخت

 ر

 

ی آن است کره چرون    به دست آمده، نشان دهنده Tکه با استفاده از آزمون 0های جدول داده

αاز مقدار  3,261داری  سطن معنی شرود همچنرین    تر است فرض صفر تایید مری  بزر،       

شود که بین پذیرش فناوری دختران و پسران متوسرطه اول تفراوتی معنری داری     نتیجه گرفته می

 .گیرد در نتیجه فرضیه فوق مورد تایید قرار نمی. وجود ندارد

 .بین توانایی حل مساله دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد: 4بنا به فرضیه
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 حل مساله Tآزمون-5جدول

سطن 

 داری معنی
T 

درجه 

 آزادی

انحراف 

 استاندارد
 گروه تعداد میانگین

3,625 
3,09

0 
291 

 پسر 100 102,72 19,30

10,70 101,97 193 
دخت

 ر

 

ی آن است کره چرون    به دست آمده، نشان دهنده Tاستفاده از آزمونکه با   9های جدول داده

αاز مقدار  3,625داری  سطن معنی شرود همچنرین    تر است فرض صفر تایید مری  بزر،       

شود که بین مهارت حل مساله دختران و پسران متوسطه اول تفاوتی معنری داری   نتیجه گرفته می

 .گیرد ایید قرار نمیدر نتیجه فرضیه فوق مورد ت. وجود ندارد

 .ها رابطه وجود دارد بین پایه تحصیلی افراد و پذیرش فناوری اطالعات آن :5بنا به فرضیه

 

ضریب همبستگی پیرسون پایه تحصیلی و  -1جدول

 فناوری اطالعات

 تعداد ضریب همبستگی سطن معناداری

3,399 3,110 290 

 

محاسبه شده بین متغیر پرذیرش فنراوری   مقدار ضریب همبستگی پیرسون  6بر اساس جدول

لذا فرضیه ی مذکور مرورد تاییرد قررار    . دار وجود دارد افراد با پایه تحصیلی افراد رابطه مثبت معنی

 .گیرد می

به عبارت دیگر با توجه به تجزیه و تحلیل داده های موجود، هر چه پایه تحصیلی افراد بیشرتر  

 .یابد میشود میزان پذیرش فناوری افراد افزایش 
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 بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که در زندگی امرروزه و برا توجره بره رشرد روزافرزون       

و ما در این پرژوهش بره ایرن    . های زندگی انسان تاثیر دارد فناوری این نوع از علم بر خیلی از جنبه

ها تاثیر  اند بر مهارت حل مساله آننتیجه رسیدیم که افرادی که در زندگی خود فناوری را پذیرفته 

در تجزیره و تحلیرل و بررسری رابطره دو     . گذاشته و آن تقویت کرده و همچنین افزایش داده اسرت 

متغییر مهارت حل مساله و پذیرش فناوری افراد مورد تایید قرار گرفت با افرزایش پرذیرش فنراوری    

هرایی کره افرراد در برخرورد برا فنراوری         شیابد و این با چال فرد مهارت او در حل مساله افزایش می

کنرد   شوند هم سو هست، یعنی فردی که برای زندگی روزمره خود از فناوری استفاده می رو می روبه

شود که حرل ایرن مشرکالت باعرث      به مراتب به مشکالتی برای همگام سازی با فناوری رو به رو می

 ,Treffinger, selby) تری فینگر و همکاران این نتیجه با. شود افزایش مهارت او در حل مساله می

& Scott, 2008) هم سو است اما بر خرالف نترایج کسریدی و النرگ    ( 1095)و راستگو و همکان 

(Cassidy & Long, Problem-solving style, stress, and psychological illness: 

Development of a multifactorial measure., 1996) است. 

مورد دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت بررسی رابطه پایره تحصریلی افرراد برا     

پذیرش فناوری و مهارت حل مساله افراد بود که در هر دو تحلیل بره نترایجی مشرابه دسرت پیردا      

ها  روند هم میزان پذیرش فناوری آن صیلی باالتر میکردیم به این صورت که افراد هرچه به پایه تح

شود و این برا افرزایش رشرد سرنی و      ها در حل مساله زیاد می یابد و هم اینکه مهارت آن فزایش می

هرای   شرود مهرارت   خوانی دارد به این صورت که هر چه درو فررد از زنردگی بیشرتر مری     عقلی هم

 .گیرد تر فرا می بیشتری را به صورت کامل

دو مورد دیگری که مورد بررسی قرار گرفت تفاوت دخترران و پسرران در پرذیرش فنراوری و      و 

مهارت حل مساله بود که در این دو مورد هم به نتایجی مشابه دست پیدا کردیم به این صورت که 

تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در این دو مورد وجرود نردارد و رشرد و افرزایش افرراد در      

ناوری و مهارت حل مساله در این دو گروه یکسران اسرت و تفراوتی نردارد و ایرت خرالف       پذیرش ف

تر بودن پسرها در وجرود دارد اسرت و نترایج مرا      نظری که در جامعه مبنی بر موفق بودن و باهوش

ایرن نتیجره برا    . کند که تفاوت جنسیتی دلیلی بر تفاوت در دو عامل بررسی شرده نیسرت   ثابت می

و پوکررای و  1091؛ کجبرراف و همکرراران، 1091؛ صررمدی، 1099و حیرردری، کوشرران ) نتررایج 

, شریرازتهرانی  &, مولروی , کجباف) (1091, صمدی) (1099, حیدری &کوشان ) (1553بلومنفد،
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1092) (Pokay & Blumenfeld, 1990) .عبابرراف ز) هررم خرروانی دارد امررا پررژوهش عبابرراف . ,

 .بر خالف این نتایج است (1097

های مشابه انجام شد که نتایج آن در مقدمه ذکر شده اسرت و   با توجه به بررسی که در پژوهش

ه موضوع پژوهش ما اشاره نکرده بودنرد؛ امرا برا توجره     ها به طور مستقیم ب اینکه در هیچ یک از آن

ها با نتایج مرا   ها وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که نتایج برخی از آن موضوعات فرعی که در آن

طلبد تا به یک  یکسان بود و نتایج برخی دیگر برخالف نتایج ما بود که این تحقیقات بیشتری را می

 . نتیجه قطعی رسید

 

 اتپیشنهاد

توان داد این است که  با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق یکی از پیشنهادهایی که می

هرا   های مثبت فناوری را تقویت کرد و افراد را به استفاده از فناوری تشویق کرد تا مهرارت آن  جنبه

 .هایی مانند حل مساله که برای زندگی روزمره مهم است افزایش یابد در جنبه

یابرد و پرذیرش    ها در حل مساله افزایش مری  آن  ه اینکه با افزایش سنن افراد مهارتبا توجه ب

هرایی را بره    توان این جنبه را به سمت مثبت تقویت کررد و آمروزش   شود می ها زیاد می فناوری آن

 .های منفی آن ی مثبت آن افزایش پیدا کند نه جنبه افراد داد تا اینکه استفاده از جنبه

هرا برا فنراوری افرزایش یابرد و       هایی در مدارس تا آشنایی مناسب اطالعات آن برگزاری کالس

هرا   فایده آن را در زندگی خود فرابگیرند تا با یادگیری و پذیرش مناسب آن توانایی حرل مسراله آن  

 .افزایش پیدا کند

ی  و نتایج دیگری که بدست آمد مبنی بر این که تفاوتی بین دخترران و پسرران در دو مولفره   

های دیگر هم همین نگاه را داشرته باشریم ترا در     پذیرش فناوری و حل مساله وجود ندارد در جنبه

 .هایی که الزم نیست تفاوت جنسیتی از بین برود جنبه
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 و ماخذ منابع

انتشارات : تهران. لگاردیه یروان شناس نهیزم(. 1093. )ح, یعیمترجم رف &, .ا. ر, سونیاتک -

 .ارجمند

میزان دسترسری، اسرتفاده از آن و   : قابلیت های آموزشی شبکه جهانی(. 1090). م, یاسالم -

دیدگاه دانش آموزان و آموزگاران دوره دبیرستان در، برنامه درسی در عصر فناوری اطالعات 

 .ژییآ: تهران. و ارتباطات

روان شناسران  :یتحرول  یروان شناسر (. 1053زییپا. )ف, یشقاق &, .م, انیبهروز, .م, یاکبر -

, انیحررل مسررئله در اضررطراب امتحرران دانشررجو   یآمرروزش مهررارت هررا  ریترراث. یرانرریا

 (.سال هشتم()25شماره)70تا67

 .انیو مرب اءیانتشارات اول: تهران. یلیاز افت تحص یریشگیپ یها روش(. 1090. )ا, ابانگردیب -

 مردل (. 1059تابسرتان . )م, یجرواد  &, .م, زاده نیعبدالحسر , .خ, ینوروز, .س. م, یمیتسل -

, (29سرال )75شرماره , فصلنامه راهبرد. کشور یکالن واسطه علم و فناور ینهادها یمیپارادا

9-29. 

دانش آمروزان   یابیارز وهیبر ش یخلق ینقش حالت ها(. 10077. )م, یرفعت &, .ز, یخسرو -

 .09-09, (1)0, و رفتار شهیفصلنامه اند. خود  ییمشکل گشا ییدختر از توانا

 یفصرلنامه  (. 1095زمسرتان . )م, ینراق فیس &, .ع, یعتمداریشر, .ا .ع, ینادر, .ا, راستگو -

 یآمروزش سرواد اطالعرات    ریتراث  یبررسر . یآموزشر  تیرینو در مرد  یافتیره یپژوهش-یعلم

 (.0شماره()سال اول)22تا1, انیحل مسئله دانشجو یبر رشد مهارت ها نترنتیا

ارتبراط  . یتیتازه در علوم ترب یها شهیفصلنامه اند(. 1053تابستان. )ا, یمرند &, .ح, یزارع -

سرال  ()0شرماره ),  یلیتحصر  شررفت یحرل مسرئله برا پ    یو سبک ها یریادگی یراهبرد ها

 (.ششم

آموزش مهارت حل مساله برخورد پنداره  یاثر بخش(. 1099بهار. )ع, انیغفور &, .ز, زراعت -

 .(2یدوره ()1شماره) 26تا20, آموزش یراهبردها یمجله . انیدانشجو یلیتحص

 نترنرت یسرواد ا  تیوضع لیتحل. یآموزش یها یفصلنامه نوآور(. 1097زییپا. )م, فر یسلطان -

, آنها نیو والد انیبا مرب سهیدر مقا 1099-96شهر تهران رستانیدانش آموزان سال سوم دب

 (.سال هفتم()27شماره)95تا07

 .انتشارات آگاه: تهران. یپرورش یروانشناس(. 1075. )ا. ع, فیس -

 .انتشارات سمت: تهران. یآموزش یها مهارت(. 1075. )ح, یشعبان -
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 .انتشارات سمت: تهران. شرفتهیپ سیروش تدر(. 1092. )ح, یشعبان -

و  تینقش جنس ان،یدر دانشجو یاضیو حل مساله ر یدانش فراشناخت(. 1091. )م, یصمد -

 .05-02, 0(0), یعلوم شناخت یها تازه. یلیعملکرد تحص

اینترنرت و   یمثبرت و منفر   یکارکردهرا  یاینترنت در ایران، بررس (.1090. )ح, پرور یائیض -

 .ابرار معاصر تهران یمطالعات و تحقیقات بین الملل یمؤسسه فرهنگ: تهران. وبال، در ایران،

آمروزان دوره متوسرطه    دانش یو فراشناخت یشناخت یراهبردها سهیمقا(. 1097. )ز, عباباف -

در حروزه برنامره    ییشرنهادها یو ارائره پ  تیو جنس یلیرشته تحص ،ییسطن توانا کیبه تفک

 .193-115, 29(7), یآموزش یها یفصلنامه نوآور. یدرس

. یتیتازه در علوم ترب یها شهیفصلنامه اند(. 1097زمستان . )ح, یفیپاشا شر &, .ز, عباباف -

سرطن   کیبه تفک ییابتدا یحل مسئله دانش آموزان دوره  یسطن دانش فراشناخت سهیمقا

 (.سال چهارم()1شماره)102تا117, تیوجنس یلیتحص هیپا ،یلیتحص فتشریپ

 یراهبردهرا  یزشر یانگ یرابطه باورهرا (. 1092. )ع, یرازتهرانیش &, .ح, یمولو, .م, کجباف -

, یعلوم شناخت یها تازه. یرستانیآموزان دب دانش یلیبا عملکرد تحص یمیخود تنظ یریادگی

(9)1 ,27-00. 

. یعلوم پژشرک  انیمطالعه در دانشجو یها عادت یبررس(. 1099) .ع, یدریح &, .م, کوشان -

 .195-199, 0(10), سبزوار یدرمان یو خدمات بهداشت یمجله علوم پزشک

 .انتشارات سمت: تهران. یآموزش تفکر انتقا(. 1070. )م.  , رزیما -

 آمروزش مهرارت حرل مسراله در     ریتراث  یابیر ارز. ورفتار شهیاند(. 1096زمستان. )پ, یلیوک -

 (.2دوره()6شماره)09تا05, ساله19-12کنترل خشم نوجوانان پسر

 -یفصلنامه علمر (. 1053. )م, یاشرف آباد &, .س, یانیک, .ا, یریو یحضرت, .م, پناه زدانی -

 وهیو شر  یاجتمراع  یو سرازگار  نیحل تعارض والد ینقش سبک ها. یپژوهش رفاع اجتماع

 (سال دوازدهم()07شماره)275تا267, فرزندان یحل مسئله اجتماع یها وهیش یها
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