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چکیده
هدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه توانمندیهای دانشجو ک معلمان و مدرسان مراککز تربیکت معلکم در
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نوآوریهای نوین در مراکز تربیت معلم است .این پژوهش توصیفی ک پیمایشی و نمونۀ آماری شکامل 200
نفر از دانشجو ک معلمان و مدرسان آنان بکود .دادههکا از طریکق پرسشکنامه محقکقسکاخته ،مصکاحبۀ نیمکه
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تی مستقل و تحلیل واریانس آنوا و دادههای کیفی با کدگذاری ،سازماندهی و استخراج مقولههکا تجزیکه و
تحلیل شدند .نتایج نشان داد که دانشجو ک معلمان از مهارتهای کافی در بهرهگیری از اینترنت برخکوردار
نبودند و مهارتشان در حیطههای گوناگون بهرهگیری از اینترنت از مدرسانشان کمتر بود .مهارت هکر دو
گروه در زمینۀ آموزشی کمتر از حد متوسط بوده است .تحلیل یافتههای کیفی نشان داد که مهمترین موانع
به کارگیری اینترنکت از سکوی مدرسکان و دانشکجویان در مراککز تربیکت معلکم :عکدم تلفیکق فنّکاوری در
برنامههای درسی مراکز تربیت معلم ،عادت به شیوههای سنتی یاددهی و یادگیری ،عکدم اعتقکاد بکه نقکش
فنّاوری در بهبود کیفیت تدریس ،کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز تربیت معلم بود.
واژگان کلیدی :فنّاوری اطالعات ،اینترنت ،تربیت معلم ،دانشجو ک معلم ،مدرس
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مقدم
پدیدۀ نوین فنّاوری اطالعات ،به خصوص اینترنت و تأثیری که بر جنبههکای گونکاگون
زندگی دارد ،به ظهور برخی تحوالت بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شکده اسکت.
این پدیده با سرعتی چشمگیر خواستههکای بشکر را تحکت تکأثیر قکرار داده و نیازهکای
جدیدی را به وجود آورده است (آلبرینی .)4000 ،0توسعۀ روزافزون افزارهکای مبتنکی
بر این فنّاوریها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندیهای انسان ،موجب شکده اسکت
تا شکل جدیدی از محیط یادگیری تعاملی خالق ،فعکال و فراگیکر محکور ایجکاد شکود
(بارنارد .)4002 ،0تجربۀ کشورهای جهان نشان میدهد که نکوآوری آموزشکی و ایجکاد
تحول در نظام آموزش و پرورش بدون همراهکی و پکذیرش معلمکان میسکر نیسکت .در
واقع ،کانون هر تحول و اصالحی را باید در جامعه معلمان جستوجکو کرد(جاسککی،2
 )4000و مرکز ثقل ایجاد این تغییرات روشهای آموزشی در مراکز تربیت معلم و دیگر
مراکز پرورش و آموزش مربیان و معلمان است .در این مراکز ،معلمان میآموزند ککه در
چه شرایط متحول جهانی زندگی میکنند و فکر و عمکل خکود را بکه مرزهکای محکدود
جغرافیایی محدود نکنند .از قدرت خالقیت برخور دار باشند و بتوانند در عمل حکداکثر
استفاده را از امکانات بکنند (لوبنز .)4002 ،4یکی از روشهای آمکادهسکازی معلمکان بکا
تغییرات جدید داشتن شکیوههکای مبتکرانکه و خکالق در ککاربرد فنّکاوری اطالعکات و
ارتباطات ،استفاده از چندرسانهایها و امکانات شبکههای اینترنتی اسکت(راون.)4004 ،5
با کمک فنّاوری اطالعات میتوان نکابرابریهکا در دسترسکی آموزشکی را ککاهش داد و
معلمان میتوانند دانش و مهارت دانش آموزان خود را ارتقکاء دهنکد .خالقیکت و تفککر
نقادانه و یادگیری چگونه یادگرفتن آنان را تشویق کننکد و بهبکود بخشکند .معلمکان بکه
نگرشی نیازمندنکد ککه جسکارت اسکتفاده از فنّکاوری و خطرپکذیری را تقویکت کنکد و
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الهامبخش تفکر یادگیری مستمر و مادامالعمر آنها باشد .آشنایی معلمان بکا قابلیکتهکای
فنّاوری در مراکز تربیت به آنها کمک میکند تا از انواع فنّاوریهای مرتبط و مناسکب بکا
درس و محتوا بهرهمند شوند و فرایند یادگیری را اثربخشتر و جذابتر کنند (مکارتین،0
 .)4006استفاده از فنّاوری اطالعات در فرایند تدریس موجب میشود حکواس بیشکتری
از دانشآموزان به کار گرفته شود و یادگیری بهتر صورت گیرد؛ زیرا( )0/30یادگیریهکا
از طریق حس بینکایی )0/23( ،از طریکق حکس شکنوایی )0/6(،از طریکق ککاربرد حکس
المسه )0/3(،از طریق حس بویایی و ( )0/3از طریق حس چشکایی صکورت مکیگیکرد.
استفاده از فنّاوری اطالعات موجب میشود تمامی این حواس در راستای یادگیری بهتکر
به کار گرفته شوند .دانشآموزان بیشتر به سمت برنامههایی جذب میشوند که توانکایی
مشارکت فعال را به آنها میدهد و گاه مشارکت را الزامی میکند .با اسکتفاده از فنّکاوری
اطالعات ،معلم به کمک فراگیران میتواند ،در ارتباط با موضکوعی خکاص اطالعکات را
جمعبندی و نتیجۀ این تشریک مساعی را در اختیار کالس قرار دهد .معلم با اسکتفاده از
فنّاوری در کالس درس میتواند فراهمکنندۀ شرایط ایجاد تجارب غیکر مسکتقیم ،ایجکاد
ارتباط دقیق ،ایجاد عالقه به یادگیری و افزایش امکانات یادگیری باشد(سکوان.)4004 ،0
عوامل مختلفی از جمله میزان آگاهی مدیران آموزش و پکرورش در سکطوح مختلکف از
امکانات فنّاوری اطالعات ،سطح کیفی آموزشهای ارائهشده به معلمان در مراکز تربیکت
معلم و آموزشهای ضمن خدمت ،امکانات سختافزاری و نکرمافکزاری ،نکوع محتکوی
درسی ،انگیزۀ معلمان و دانشآمکوزان در میکزان بکه ککارگیری فنّکاوری اطالعکات و بکه
خصوص اینترنت در تدریس معلمان مؤثر اسکت(مک ککا  .)4003 ،2در بکاب اهمیکت
روشهای تدریس در مراکز آموزشی ،همچنین برنامههای درسی مراکز تربیت معلم باید
گفته شود که تنها با تجهیزکردن بیشتر مراککز و مکدارس بکه سکختافزارهکای رایانکهای
نمیتوان تحولی در روشهای تدریس ایجاد کرد ،زیرا صرف سکرمایهگکذاری و ککاربرد
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سختافزاری و نرمافزاری فنّاوری اطالعات و استفاده از آن ،برای انبکارکردن اطالعکات
کافی نیست ،بلکه مسئلۀ مهم و اساسی توانمندسازی دانشآمکوزان و دانشکجویان بکرای
رسیدن به خود رهبری در یادگیری است و ایکن میسکر نخواهکد شکد مگکر اینککه ابتکدا
معلمان در زمینۀ استفاده و بهرهگیری از فنّاوری اطالعات توانمند شکوند .اینجاسکت ککه
نقش مهم مراکز تربیت معلم و آموزشهای ضمن خکدمت فنّکاوری اطالعکات بکیش از
پیش روشن میشود .بنابراین ،باید با اولویت قائل شدن برای سکرمایهگکذاری در زمینکۀ
ارتقای کیفیت آموزش معلمان به عنوان یک هزینۀ اثربخش به توانمندی معلمان در ایکن
زمینه کمک کرد(ویسبرگ .)4003 ،0مراکز تربیت معلم نقش مهمی در الگوسکازی بکرای
استفاده از فنّاوری در کالس دارند .استفاده از فنّاوری اطالعات به منزلۀ یک نیاز اساسی
است که باید با برنامههای تربیکت معلکم عجکین شکود ،ککاربرد فنّکاوری در آمکوزش و
تدریس باید آموزش داده شود ،استفادۀ جسورانه از فنّاوری در کالسهای درس تربیکت
معلم ،یکی از بهترین روشهایی است که ممکن است در ایجاد انگیزه مؤثر افتد ،بکدین
منظور ،مدرسان مراکز تربیت معلم خود نیز باید در استفادۀ فنّاوری به منزلکۀ الگکویی از
یادگیری مادامالعمر پیش قدم باشند و دانشجویان را ترغیب کنند(مارتین .)4006 ،مکرور
ادبیات موجود در این زمینه نشان میدهد ککه کشکورهای گونکاگون طکی دهکۀ گذشکته
کوشش بسیاری در جهت تحقق انقالب آموزشی کردهانکد(مهر محمکدی .)2303 ،ولکی
متأسفانه هنوز در ایران تواناییهای آموزشی فنّاوریهای اطالعاتی و ارتبکاطی ناشکناخته
مانده و این ابزار جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و با اینککه بکیش از سکی سکال
است که در ایران از رایانه در تجارت استفاده میشود اما در تعلیم و تربیت کشور ما آن
گونککه کککه در خککور آن اسککت گسککترش نیافتککه اسککت (نصککر اصککفهانی و همکککاران،
.)2303بررسیهای به عمل آمده در زمینۀ استفاده از فنّاوری اطالعات در مرککز تربیکت
معلم ایران نشان میدهد که آموختههای فارغالتحصکیالن ایکن مراککز در زمینکۀ فنّکاوری
اطالعات چندان کارساز نبوده و در مواجهه با واقعیکات ،بهکرهمنکدی انکدکی نسکبت بکه
هزینۀ صرفشده در آن مراکز صکورت گرفتکه اسکت (اسکتیری .)2332 ،دروس اصکلی
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تخصصی تا حدودی نیازهای فنی و مهارتی دانشجو معلمان را تأمین میکند ولی کمبود
امکانات و ساعات دروس عملی ،فقکدان کتکابهکای درسکی مناسکب در ایکن زمینکه از
مشکالت اصلی مراکز تربیت معلم کشور بوده است(کاشف .)2330 ،همچنکین معلمکان
گزارش دادند که اکثر برنامهها به طور مناسب نیازهای آموزش کامپیوتر آنهکا را تکأمین
نمیکند .این امر نشان میدهد که مدارس برای پر کردن خأل نبایستی به فارغالتحصیالن
جدید تکیه کنند .در مقابل برنامکههکا بایسکتی بکه نحکوی باشکد ککه فرصکت گسکترش
مهارتهای تکنولوژیک را برای معلمان فراهم کند .از این رو ،اولین گام بکرای اسکتفادۀ
بهینه از امکانات سختافزاری و نرمافزاری مدارس تربیت نیروی انسانی کارامدی اسکت
که بتوانند از این وسایل و امکانات استفاده کنند .مراکز تربیت معلم یکی از مراککز مهکم
در پرورش مهارتهای حرفهای به معلمان اسکت .حکال ،ایکن سکؤال مطکرح اسکت ککه
دانشجویان این مراکز تا چه حد به مهارتهای الزم برای اسکتفاده از فنّکاوریهکا مجهکز
هستند؟ و آیا مدرسان آنها دانش کافی را دارند و اگر آنکان دانکش و اطالعکات ککافی را
دارند آیا زمینۀ انتقال این اطالعات به دانشجویان مهیا است؟ چه مکوانعی بکرای تجهیکز
معلمان به مهارتهای جدید در مراکز تربیت معلم وجود دارد .هدف از انجکام پکژوهش
حاضر پاسخگویی به برخی از سؤاالت فوقالذکر است .از آنجایی ککه تحقیقکات نشکان
میدهند که فراهم کردن یک محیط ایمکن بکا فرصکتهکای مناسکب جهکت اسکتفاده از
تکنولوژی ،کاربرد آن را در آینده افزایش میدهد ،الزم اسکت برنامکههکای آموزشکی بکه
نحوی تنظیم شوند که فرصت رشد مهارتها را در زمینۀ استفاده از فنّاوری بکه معلمکان
بدهند(ویلیس .)4002 ،0مدلهای رشد تخصصی مؤثر نشاندهندۀ اهمیت تکأمین وقکت
برای معلمان جهت طراحی برنامهای است که آنها را قادر میسکازد از روشهکا و مکواد
پیشنهادی در کالس استفاده کنند .به عالوه برنامههای آموزش معلمکان فاقکد اطالعکات
مربوط به مسائل آموزشی برای اجرا در کالس درس هستند" .پاتون" بیان مکیکنکد ککه

تعداد کمی از معلمان از اطالعاتی که از طریق اینترنت در اختیارشان قرار میگیرد آگکاه
بوده و مهارتهای کمی در ترکیب اطالعات با برنامۀ درسی دارند .بکرای ککاربرد مکؤثر
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فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،معلمان نیازمند وقت و فرصت جهکت پکیریکزی مجکدد
برنامۀ درسی بر اساس فنّاوری اطالعات و ارتباطات هستند .این امر نشانگر ایکن اسکت
که معلمان الزم است در نحوۀ استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات و همچنین در نحکوۀ
طراحی و کاربرد مؤثر طرحهای آموزشی که از منابع تکنولوژیک اسکتفاده مکیکننکد ،کسکب
مهارت کنند و آموزشهای الزم را در این زمینه دیکده باشکند و نگکرشهکای الزم را کسکب
کرده باشند(پاتون.)4003 ،0
با وجود بررسیهای گستردۀ محقق ،پژوهشی که به صورت اختصاصی به مقایسۀ میکزان
توانایی دانشکجو ک معلمکان در بکه ککارگیری اینترنکت در حیطکههکای گونکاگون آموزشکی،
پژوهشی ،خدماتی و ارتباطی پرداخته باشد ،یافکت نشکد امکا تحقیقکاتی وجکود دارد ککه بکه
بررسی اهمیت و نقش اینترنت در فعالیتهای آموزشکی ،پژوهشکی و ارتبکاطی تأکیکد ککرده
است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:

"روگان" ضمن پژوهش خود با عنوان�بررسی استفاده از اینترنت از سوی معلمان علکوم

و ریاضی" ،نتیجه میگیرد که آموزش اینترنکت بکه معلمکان بنکابر گکزارش خودشکان اثکرات
فراوانی بر نحوه آموزش آنها داشته اسکت و نقکش آنکان را از فکراهمکننکدگان اطالعکات بکه
ارائهدهندگان مسئله ،نشاندهندگان منبع و سؤالکنندگان تغییر داده است(روگان.)4003 ،0

"شروم" ضمن پژوهش خود با عنوان " ارتباطکات الکترونیککی بکرای اسکتفادهکننکدگان

فردی و حرفهای" ،به این نتیجه دست یافت که آموزش معلمکان در زمینکۀ ککار بکا اینترنکت

اثرات مثبت فراوانی به دنبکال دارد و معلمکان الزم اسکت در نحکوۀ اسکتفاده از تکنولکوژی و
همچنین در نحوۀ طراحی و کاربرد مؤثر طرحهای آموزشی که از منابع تکنولوژیکک اسکتفاده
میکنند ،کسب مهارت کنند(شروم.)2110 ،2

"بارتون و توروی"4در پژوهشی تحت عنوان " تأثیر آمکوزش پکیش از خکدمت فنّکاوری

اطالعات و ارتباطات بر خالقیت معلمان در تدریس" ،دریافت معلمانی ککه در دورۀ تربیکت
2. Patton
4. Rogan
3. Schrum
2. Burton & Torvey
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معلم آموزش فنّاوری اطالعات و ارتباطات دیده بودند به طور معنکاداری در امکر آمکوزش و
تدریس خالقیت بیشتری به کار میبردند و با افکزایش تجربکه و سکابقۀ تکدریس میکزان بکه
کارگیریشان افزایش مییافت(شروم.)2110 ،

"مک کا " طی پژوهشی با عنوان" افزایش خود اثر بخشی ریاضی دانشآمکوزان از

طریق آموزش معلمان" ،بیان میکند که برنامههای آموزش معلمان نیازمنکد آمکادهسکازی
فارغالتحصیالن برای آموزش همراه بکا تلفیکق فنّکاوری اطالعکات در تکدریس هسکتند.
فارغالتحصیالن هم باید مهارتهای استفاده از فنّاوری اطالعات را داشته باشند و هم به

استفاده از آن در تدریس معتقد باشند" .موحد موحدی" در تحقیق خکود تحکت عنکوان

تعیین نقش شبکۀ اطالعرسانی و وب در فعالیتهای آموزشکی و پژوهشکی دانشکجویان
تحصیالت تکمیلی دانشکدههای کشکاورزی دانشکگاههکای منتخکب نتیجکه گرفکت ککه
استفاده از اینترنت در تسهیل یادگیری ،بهبود فعالیتهای درسی ،بهبود کیفیت پکژوهش
و دسترسی سریع به اطالعات مؤثر بوده است .عالوه بر این ،نتایج حاصله نشان داد ککه
میزان استفاده از اینترنت با میکزان مهکارت رایانکهای ،مقطکع تحصکیلی ،دانشککدۀ محکل
تحصیل ،ساعات استفاده از رایانه در روز ،تعداد آثار علمکی و وضکعیت شکغل ،مهکارت
زبان انگلیسی و رشتۀ تحصیلی در سطح  11درصد و با فعالیت پژوهشکی در سکطح 10
درصد رابطه داشته است و از این نظکر بکین پاسکخگویان تفکاوت وجکود دارد (موحکد
محمدی .)2302 ،تحقیق دیگری از سوی عفکتنکژاد( )2302بکه منظکور بررسکی میکزان
استفادۀدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای شیراز از فنّاوریهای اطالعاتی انجکام
گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که دانشجویان از فنّاوریهای اطالعکاتی بکه میکزان
باالیی در انجام فعالیتهای مربوط به پایاننامه ،تألیف و ترجمه مقاله استفاده میکننکد و
استفاده از فنّاوری اطالعات در فعالیتهای پژوهشی از همه مهکمتکر اسکت(عفت نکژاد،
 .)2302سککتوده( ،)2333در پژوهشککی تحککت عنککوان ارزیککابی اسککتفاده از اطالعککات
الکترونیکی با تأکید بر دیسکهای نوری و شبکۀ اینترنت در میان اعضای هیئکت علمکی
دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بیان میدارد که عوامل مکؤثر بکر اسکتفاده از منکابع
الکترونیکی و اینترنت عبارتاند از :جنسکیت ،درجکۀ علمکی ،مرتبکۀ دانشکگاهی ،میکزان
آشنایی با کامپیوتر و آموزش .استفاده از خدمات اینترنت بر رفع نیازهای اطالعاتی و بکر
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کیفیت و کمیت پژوهشهای انجامشده از سوی اعضای هیئت علمی مؤثر بوده اسکت و
مردان عضو هیئت علمی در استفاده از اینترنت فعالترند(ستوده.)2333 ،شعبانی و نجف
آبادی( )2300در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطکالعیکابی
اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد به این نتیجه دست یافتند ککه
میزان استفاده از اینترنت در جامعۀ مورد بررسی مطلوب بوده ،از بانککهکای اطالعکاتی
بیشترین استفاده صورت گرفته ،تأثیر بهرهگیری از اینترنکت بکر فعالیکتهکای پژوهشکی
جامعۀ علمی باال بوده و هدف از بهرهوری از اینترنت روزامدکردن اطالعات تخصصکی
بوده است(شعبانی .)2300 ،البیشر ( )2113به نقل از حیاتی و شکریف پکور ( )2304در
پژوهشی که انجام داد به این نتیجه دست یافت که اکثریت اعضای هیئت علمی پیوستن
به شبکۀ اینترنت را بکرای بخکش زیکادی از فعالیکتهکای پژوهشکی و آموزشکی بسکیار
ضروری دانسته و اظهار داشتهاند که از این پس مایل نیستند در محیط دانشگاهی که بکه
شبکۀ اینترنت متصل نیست به فعالیت بپردازند (حیاتی و همکاران.)2304 ،
با توجه به اهمیت بهرهگیری اینترنت از سوی معلمان و کمبود تحقیقات انجکامشکده
در این زمینه ،نوشتار حاضر قصد دارد ،میزان توانمنکدی دانشکجو معلمکان و مدرسکان
مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در زمینۀ به کارگیری اینترنت را در زمینههای آموزشکی،
پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی بررسی و مقایسه کند .پس از مقایسکه ،بکه تحلیکل عوامکل
مؤثر در شکاف ایجادشده بین توانمندیهای دانشجو ک معلمان و اسکتادان آنهکا بپکردازد؛
زیرا تحقیقات قبلی نشان میدهد که دانشجو معلمکان در ککالسهکای درسکی خکود بکه
شیوهای عمل میکنند که از استادانشان فرا گرفتهاند .در این صورت ،اگکر اسکتادان ایکن
مراکز از صالحیتها و مهارتهای الزم بهره مند باشند و شکرایط الزم بکرای بکه منصکه
گذاشتن این مهارتها را داشته باشند ،دانشجویان آنها هم به همین روش در کالسهای
خود عمل خواهند کرد .اینکه تا چه حد این فرضکیه صکحیح اسکت نیکاز بکه تحقیقکات
گستردهای دارد که انجام پژوهش حاضر میتواند گامی هر چند نکاچیز بکرای شناسکایی
این موضوع و پکیگیکری علکل احتمکالی شککافهکای ایجادشکده در دانکش اسکتادان و
دانشجویانشان باشد .از این رو ،هدف اصلی این پکژوهش شناسکایی میکزان توانمنکدی
دانشجو ک معلمان در بهرهگیری از فنّاوریهای اینترنتکی اسکت و هکدف بعکدی مقایسکۀ
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میزان این توانمندی در بین این دو گکروه و شناسکایی علکل احتمکالی پیکدایش شککاف
ایجادشده است .نتایج این پژوهش میتواند برای دستاندرکاران و برنامهریزان آمکوزش
عالی ،سازمان آموزش و پرورش ،مراکز تربیت معلم و سایر مراکز آمکوزشهکای ضکمن
خدمت کارکنان مفید باشد .نتایج این پژوهش ،به برنامهریکزان آموزشکی و برنامکهریکزان
درسی نیز برای گسترش فرهنگ بهرهگیری بهینه از امکانکات فنّکاوری کمکک مکیکنکد؛
بنابراین ،اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .2مقایسۀ میانگین نمرات کسبشده از سکوی دانشکجویان مراککز تربیکت معلکم در
مهارتهای استفاده از اینترنت در حیطههای آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی؛
 .4مقایسۀ میانگین نمکرات کسکبشکده از سکوی مدرسکان مراککز تربیکت معلکم در
مهارتهای استفاده از اینترنت در حیطههای آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی؛
 .3مقایسۀ میانگین نمرات کسبشده در مهکارتهکای اسکتفاده از اینترنکت از سکوی
دانشجویان با مدرسان آنان در مراکز تربیت معلکم در حیطکههکای آموزشکی ،پژوهشکی،
ارتباطی و خدماتی؛
 .2شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شکاف ایجادشده (فاصکله) بکین توانمنکدیهکای دو
گروه در استفاده از اینترنت؛
 .0شناسایی موانع به کارگیری اینترنت توسط دانشجو ک معلمان و مدرسان آنان.
روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و ازنوع توصیفی ک پیمایشی است و از آنجا ککه از روش کمکی
ک کیفی استفاده شده از نوع ترکیبی است .جامعۀ آماری این تحقیق کلیکۀ دانشکجویان و
مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در سال تحصیلی  2303 -2300هستند که طبق
آمار ثبتشده در این مراکز(  2مرکز پسرانه و  3مرکز دخترانه) مکیباشکند .دانشکجویان
این مراکز در دو مقطع کاردانی و کارشناسی تحصیلی میکنند که در این پکژوهش فقکط
مقطع کارشناسی به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شده است .تعداد کل دانشکجویان 2246
نفر و مدرسان  32نفر است .حجم نمونۀ محاسبهشده پس از انجام یک مطالعۀ مقکدماتی
و تعیین واریانس جامعه  200نفر برای دانشجو ک معلمان و  30نفر برای مدرسان تعیکین
شد .به دلیل ناهمگن بودن تعکداد واحکدهای دخترانکه و پسکرانه از روش نمونکهگیکری
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طبقهای متناسب با حجم برای تعیین نمونه دانشجویان استفاده شد 30 .نفر از مدرسکان
تماموقت نیز برای تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از لیست مدرسان تماموقت سه
مرکز انتخاب شدند .در پژوهش حاضر ،برای سنجش سؤالهای اول تا سوم پکژوهش از
پرسشنامۀ محققساخته نیمهساختاریافته استفاده شد .عالوه بر پرسشنامه از مصاحبههکای
نیمهساختاریافته در دو مرحله استفاده شد .مرحله اول ،برای تهیکه و تنظکیم پرسشکنامه
ابتدا از مصاحبۀ مقدماتی استفاده شد و با تعداد  40نفر از دانشجو ک معلمان و  20نفر از
مدرسان مصاحبه به عمل آمکد .در مرحلکۀ دوم ککه بعکد از تجزیکه و تحلیکل اطالعکات
حاصل از پرسشنامه صورت گرفت ،برای پی بردن به علل عدم و یا کمبود بهرهگیری از
اینترنت مصاحبههای کانونی با  40نفر از دانشجویان و مدرسان آنان و همچنین مکدیران
مراکز به عمل آمد .بدین ترتیب ،از روش ترکیبی ،تلفیقکی از کمّکی و کیفکی بکه دالیکل
گوناگونی استفاده شد .از مصاحبه برای ساخت پرسشکنامه و نیکز بکرای پاسکخگویی بکه
سؤال چهارم پژوهش و همچنین تعمیق دادههای پژوهش اسکتفاده شکد .بکرای سکاختن
سؤاالت پرسشکنامه ،عکالوه بکر مصکاحبه از ادبیکات تحقیقکات اسکتفاده شکد .سکؤاالت
پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای (خیلی زیکاد بکا
نمره  ،0زیاد با نمکره  ،2تاحکدودی بکا نمکره  ،3ککم بکا نمکره  4و خیلکی ککم بکا نمکره
)2سازماندهی شده بود .میانگین  3نشاندهندۀ حد متوسکط اسکت .سکؤاالت پرسشکنامه
برای سنجش میزان توانمندی در استفاده از اینترنت در چهار حیطۀ پژوهشی( 2سکؤال)،
آموزشی( 2سؤال) ،ارتباطی( 3سؤال) و خدماتی( 3سؤال) تنظکیم شکدند .بکرای تعیکین
روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد .برهمین اساس ،پرسشنامۀ اولیه به چنکد
نفر از استادان و متخصصان داده شکد؛ سکپس تعکداد  30پرسشکنامه بکین دانشکجویان و
مدرسان توزیع شد و از آنان خواسته شد سؤاالت مبهم را عالمت بزنند .بکا کسکانی ککه
سؤاالتی را مبهم دانسته بودنکد مصکاحبه شکد و طبکق نظکر آنکان اشککاالت موجکود در
پرسشنامه رفع شد .جهت سنجش پایکایی پرسشکنامه ،پکس از یکک مطالعکۀ مقکدماتی و
تعیین واریانس سؤاالت آن ،از ضکریب آلفکای کرونبکاخ اسکتفاده شکد ککه اعتبکار کلکی
پرسشنامه  0/12به دست آمد .پس از اجرای پرسشنامه و مشخص شدن میزان توانمندی
به کارگیری اینترنت توسط دانشجو ک معلمان و مدرسان و نتایج به دست آمکده حاصکل
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از مقایسه برای روشن شدن دالیل فاصکلۀ بکین توانمنکدی و مهکارتهکای دانشکجو ک
معلمان با مدرسانشان از مصاحبههای کانونی با دانشکجویان و مدرسکان و مشکاهده از
مراکز تربیت معلم جهت بررسی امکانات این مراکز استفاده شد .مصاحبههکای ککانونی
در گروههای  6تا  0نفری در زمانهای مناسب دانشکجویان و مدرسکان در محکل سکالن
اجتماعات این مراکز صورت گرفت تا دالیل عدم به کارگیری اینترنت مشکخص شکود.
مصاحبۀ نیمهساختاریافته با مدیران مراکز نیز با تعیکین وقکت قبلکی و در دفتکر کارشکان
صورت گرفت .سؤالهای مصاحبۀ نیمهساختاریافته با توجکه بکه نتکایج پرسشکنامههکا و
برای پیبردن به علل تفاوت توانمندیهای اسکتادان و دانشکجویان و نیکز حکول محکور
چالشها و موانع اصلی به کارگیری اینترنکت مطکرح شکد .تمکام مصکاحبههکا بکا اجکازه
مصاحبهشوندگان با تلفن همراه ضبط شدند .برای اجرای مشاهده نیکز از مشکاهده نامکه
استفاده شد .بدین ترتیب ،که بعد از انجام مصاحبهها و یادداشت کردن مکواردی ککه در
مصاحبهها نیاز به بازبینی و کنترل داشت ،فهرست و یا چک لیستی از موارد مهکم بکرای
مشاهده (مشاهده نامه) تهیه شد که به هنگام انجام مشکاهده از سکوی مشکاهدهکننکدگان
تکمیل شدند.
برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصکیفی و اسکتنباطی اسکتفاده شکد .در
سطح آمار توصیفی از فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .بدین ترتیب که بکا
توجه به تعداد سؤاالت هر حیطه و مقیاس طیف لیکرت ( 2تا  )0برای هکر حیطکه یکک
مجموع نمره محاسبه شد و این مجموع نمرهها مالک محاسبات بعدی قکرار گرفکت .در
سطح آمار استنباطی از آزمونتی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) اسکتفاده شکد.
برای تجزیه و تحلیل مصاحبهها ابتدا همکه مصکاحبه هکای ضکبط شکده بکر روی کاغکذ
پیادهسازی شد .مصاحبهها از سوی سه نفر از همککاران پژوهشکی کدگکدازی شکد و بکا
توجه به پیشینۀۀ پژوهش مقولهها سازماندهی و مقولهها و مولفهها استخراج شدند.
یافت ها
 یافتههای کمّی :فرضیۀ اول :مهارتهای دانشجویان مراکز تربیت معلکم در اسکتفاده از
اینترنت در حیطههای (آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی) متفاوت است.
برای اثبات فرضیۀ فوق از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس آنوا استفاده شکد ککه
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نتیجۀ آن در جدول ( )2و ( )4مالحظه میشود:

جدول ( )0مقایسۀ میانگین نمۀ کسب شده در مهارتهای بهرهگیری از اینترنت از سوی دانشجویان
در حیط های آموزشیط پژوهشیط ارتباقی و خدماتی با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

پژوهشی

4/64

0/036

0/060

t
-0/30

ارتباطی
آموزشی
خدماتی

4/20
4/00
4/23

0/130
0/163
0/140

0/034
0/034
0/061

-3/21
-23/00
-24/00

براساس یافتههای جدول( t )2مشاهدهشده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطکای
 0درصد کوچکتر است ،بنابراین ،میزان توانایی دانشکجویان در اسکتفاده از اینترنکت در
حیطههای پژوهشی ،آموزشی ،خدماتی و ارتباطی کمتکر از سکطح متوسکط بکوده اسکت.
مقایسۀ میانگینها نیز نشان میدهد ککه توانکایی دانشکجویان در اسکتفاده از اینترنکت در
زمینههای پژوهشی و ارتباطی بیشتر از زمینههای آموزشی و خدماتی است (جدول.)4
جدول ( )2مقایسۀ میانگین نمر کسبشده توانمندی در بهرهگیری از اینترنت از سوی دانشجویان
در حیط های چهارگان
مولفه ها

میانگین

اختالف معیار

پژوهشی

4/64

0/036

ارتباطی
آموزشی

4/20
4/00

0/130
0/163

خدماتی

4/23

0/140

sig=0/002

df2=233

df1=3

T-Squared =403/00 F=63/21

براساس نتایج جدول ( F ،)4مشاهدهشده در سطح  p ≤ 0/00معنادار بکوده اسکت؛
بنابراین ،بین میکانگین نمکرۀ کسکبشکده توانمنکدی در بهکرهگیکری از اینترنکت از سکوی
دانشجویان در حیطههای آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی تفاوت وجود دارد.
فرضیۀ دوم :مهارتهای مدرسان مراکز تربیت در استفاده از اینترنت در حیطکههکای
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(آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی) متفاوت است.
برای پی بردن به تفاوت توانمندی مدرسان مراکز تربیت معلم در حیطۀ مهارتهکای
چهارگانه از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس آنوا استفاده شد که نتیجۀ آن در جدول
( )3و ( )2مشاهده میشود.
جدول ( )3مقایسۀ میانگین نمره کسب شده در مهارتهای بهرهگیری از اینترنت از سوی مدرسان
در حیط های آموزشیط پژوهشیط ارتباقی و خدماتی با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

پژوهش
ارتباطی
آموزشی

3/61
3/03
4/36

0/664
0/630
0/621

0/240
0/220
0/220

t
0/34
0/02
-2/16

خدماتی

4/26

0/603

0/220

-2/03

براساس یافتههای جدول ( t )3مشاهدهشده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای
 0درصد کوچکتر است ،بنابراین ،میزان توانایی مدرسان در استفاده از اینترنت در زمینۀ
خدماتی و آموزشی کمتر از سطح متوسط بوده است و براساس یافتههای همین جکدول
 tمشاهده شده از مقدار بحرانکی جکدول در سکطح خطکای  0درصکد بکزرگتکر اسکت؛
بنابراین ،میزان توانایی مدرسان در استفاده اینترنت در زمینۀ پژوهشی و ارتباطی بکیش از
سطح متوسط بوده است.
جدول ( )3مقایسۀ میانگین نمره کسبشده توانمندی در بهرهگیری از اینترنت از سوی مدرسان در
حیط های چهارگان
مؤلفه ها

میانگین

اختالف معیار

پژوهشی

3/61

0/664

ارتباطی

3/03

0/630

آموزشی

4/36

0/621

خدماتی

4/26

0/603

sig

df2

df1

F

T-Squared

براساس نتایج جدول( F )2مشاهدهشده در در سطح  p ≤ 0/00معنادار بوده اسکت؛
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بنابراین ،بین میزان توانایی مدرسان در استفاده از اینترنت در مؤلفکه هکای فکوق تفکاوت
وجود دارد.
توانمندی مدرسان در امور پژوهشی و ارتباطی بکیش از سکطح متوسکط و در امکور
خدماتی و آموزشی کمتر از سطح متوسط است.
فرضیه سوم :بین مهارتهکای دانشکجویان مراککز تربیکت معلکم و مدرسکانشکان در
استفاده از اینترنت در حیطههای (آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی) تفاوت وجود
دارد.
جدول ( )5مقایسۀ میانگین نمره مهارتهای استفاده از اینترنت در بین مدرسان و دانشجویان
مولفه ها
پژوهشی
ارتباطی
آموزشی
خدماتی

دانشجویان

مدرسان

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
3/61
3/03
4/36
4/26

0/664
0/630
0/621
0/603

4/64
4/20
4/00
4/23

0/036
0/130
0/163
0/140

t

p

6/30
0/42
3/06
4/06

0/002
0/002
0/002
0/000

بر اساس نتایج جدول( t )0مشاهدهشده در خصوص مؤلفههای پژوهشی ،ارتبکاطی،

آموزشی در سطح  p ≤ 0/00معنا دار بکوده اسکت؛ بنکابراین ،بکین نظکرات مدرسکان و
دانشجویان تفاوت وجود دارد .میزان استفاده مدرسان در زمینههای پژوهشی و ارتبکاطی
بسیار بیشتر از دانشجو ک معلمان است .نکتۀ قابل توجه در این جدول توانمندی پکایین
هر دو گروه دانشجو ک معلمان و مدرسان در به کارگیری اینترنت در زمینههای آموزشی
است.
پاسخ به سؤاالت  2و  0تحقیق یعنی علل تفاوت دانش و مهارت دانشجو ک معلمان
با مدرسانشان و نیز موانع بکه ککارگیری اینترنکت از سکوی ایکن دو گکروه در قسکمت
یافتههای کیفی که از طریق مصاحبههای نیمکهسکاختاریافته و مشکاهده بکه دسکت آمکده
خالصه میشود.
در قسمت دیگر از روش جمعآوری اطالعات برای آگکاهی از دالیکل تفکاوت بکین
مهارتهای به کارگیری اینترنت از سوی دانشجو ک معلمان بکا مدرسکان آنکان در مراککز
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تربیت معلم مصاحبۀ کانونی و مشاهده انجام شد .از دید دانشکجویان ،مهکمتکرین علکل
کمبککود مهککارتشککان در اسککتفاده از اینترنککت و همچنککین شکککاف ایجککاد شککده بککین
توانمندیهای آنان با مدرسانشان به شرح زیر خالصه شده است:
عدم استفادۀ استادان مراکز تربیت معلم از فنّاوریهای موجکود بکه هنگکام تکدریس
( 22نفر)؛
عدم ارزشیابی درست و دقیق توانمندی دانشکجویان و مدرسکان در بکه ککار گیکری
رایانه و اینترنت و عدم تشویق کسانی که از مهارت باالتری برخوردارند ( 20نفر)؛
محتوای نامناسب و زمان ناکافی آموزشهای گذراندهشده در زمینۀ رایانه و اینترنکت
( 22نفر)؛
عدم دسترسی دائمی دانشجویان به امکانات رایانکهای در مدرسکه و منکزل بکه علکت
هزینۀ باال ( 24نفر)؛
عدم داشتن زمان کافی برای استفاده از رایانه (22نفر)؛
عدم پیگیری دورههای آموزشی و پایین بودن کیفیت دورهها( 1نفر)؛
ارتبککاط نداشککتن دورههککای آموزش کی بککا رشککتۀ درس کی و عککدم کککاربردی بککودن
مهارتها( 20نفر)؛
آشنایی نداشتن به نرم افزارهای تخصصی رشته ( 22نفر)؛
عدم وجود مسئول رایانهای برای راهنمایی و رفع مشکل دانشجویان ( 22نفر)؛
نداشتن وقت کافی به علت وجود مشغلۀ زیاد و در بیشکتر معلمکان دو شکغله بکودن
( 23نفر)؛
عدم وجود امکانات رایانهای با توجه به کثرت دانشجویان در هر مرکز ( 24نفر)؛
عدم وجود امکانات در محیط آموزشی ( قدیمی بودن ککالسهکا ،مجهکز نبکودن بکه
امکانات اینترنتی و چینش ردیفی کالسها) ( 20نفر)؛
وجود مشکالت فراوان برای به کارگیری فنّاوری در مدارس و دبیرستانهکای محکل
تدریس ( 23نفر)؛
مشکل بودن به کارگیری فنّاوری به علت عدم تسلط به زبان انگلیسی ( 23نفر)؛
حجم زیاد کتابهای درسی ( 1نفر).
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به طور کلی ،دانشجویان محتوای نامناسب و زمان ناکافی آموزشهای گذراندهشکده را
موجب عدم کارآیی و بازدهی مناسب آموزشهای ضمن خدمت دانشجویان میدانسکتند.
از سوی دیگر ،ساعات کم آموزش و برگزاری کالسهای آموزشی در زمانهای نامناسکب
از علل دیگر عدم کارایی این آموزشها است .مشاهده از کالسها و سایتهکای رایانکهای
نشان داد که گرچه مراکز تربیت معلم به سایت رایانهای و شبکۀ اینترنت مجهز بودند ولکی
بین تعداد دستگاهای رایانه با تعکداد دانشکجویان همخکوانی وجکود نداشکت .مشکاهده از
سایتها نشان داد که در بسیاری از موارد  3تا  2نفر دانشجو با یک رایانه کار میکردنکد و
برخی از رایانهها به علت خرابی و عدم تعمیر به موقع قابل استفاده نبودند؛ ضکمن اینککه
استفاده از سایت فقط در ساعات آموزشی امکان پذیر بود که با توجه به کم بودن سکاعات
آموزش کارایی الزم را نداشت .به گفتۀ یکی از دانشجویان "دانشجو ک معلکم بکودن و دو

شغله بودن بسیاری از معلمان سبب کاهش میزان توانکایی آنکان در بکه ککارگیری رایانکه و

اینترنت شده است" (دانشجو  ، 22اردیبهشت ماه .)2300

بنا به اظهارات اکثر دانشجو ک معلمکان ( 03درصکد) ،مجهکز نبکودن مکدارس محکل
خدمت معلمان و عدم دسترسی دائمی آنان به امکانات رایانهای یکی از مهمتکرین علکل
عدم بهرهگیری آنان از اینترنت است .به گفتۀ  36درصد از دانشجو معلمان ،آنان تنها بکه
هنگام حضور در مراکز امکان دسترسی به رایانه و اینترنت را داشتنند .عدم به کارگیری
فنّاوری برای تدریس از سوی مدرسان مراکز نیز از نککات مکورد تأکیکد  61درصکد از
دانشجویان بود .به گفتۀ این دانشجویان روش متداول تدریس در این مراکز هنوز هم بر
اساس گچ و تخته سیاه است و همچنین برگه دان به جای جستوجوی اینترنتکی بکرای
دسترسی به کتابخانه استفاده میشود %63 .از دانشجویان اظهار داشتند ،اسکاتید از آنکان
انتظار ندارند که در امور آموزشی و یادگیری از اینترنت بهره گیرند و اصوالً در منکابع و
کتب درسی رد پایی از فناوریهای جد ید به چشم نمیخورد و در ضمن ،هکیچ گونکه
مواد کمک آموزشی راجع به موضوعات مورد آموزش در این مراکز وجود ندارد.
نداشتن تسلط به زبان انگلیسی برای استفاده از فنّاوری در بین دانشکجویان از دیگکر
 .2برای ناشناخته ماندن مصاحبه شونده به هر یک شماره ای تعلق گرفت.
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محدودیتهای اشارهشده به حساب میآید .کیفیکت پکایین دورههکای آموزشکی و عکدم
پیگیری این دورهها و همچنین عدم ارزشیابی مکداوم از دانشکجویان و مدرسکان مراککز
باعث تشریفاتیشدن این دوره ها شده است؛ به صکورتی ککه در ارزشکیابی دانشکجویان
اهمیتی برای توانایی به کارگیری و داشتن دانش رایانکهای در نظکر گرفتکه نمکیشکود و
دانشجویان هیچ الزامی در یادگیری و به کارگیری فنّاوری احساس نمیکنند.
در مصاحبه با مدرسان و مدیران مراکز تربیت معلم ،آنان نیکز بکرای عکدم اسکتفاده
فنّاوری در تدریس به مواردی اشاره کردند که اهم آنها در چهار بخش عوامل انگیزشی،
عوامل فیزیکی و امکاناتی  ،عوامل سازمانی و عوامل علمی خالصه میشود.
عوامل انگیزشی:
دیدگاه و بینش منفی استادان به دلیل پیچیدگی کار با فنّاوری اطالعات،
نداشتن اعتماد به نفکس بکرای تکدریس دروس بکا اسکتفاده از فنّکاوری اطالعکات و
ارتباطات به دلیل کمبود دانش در این زمینه،
کمبود انگیزه برای افزایش معلومات رایانهای به دلیل عدم آگاهی از مزایای اسکتفاده
فنّککاوری اطالعککات و ارتباطککات در آموزش(انعطککاف پذیرترشککدن آمککوزش ،دسترسککی
عادالنهتر به آموزش و یادگیری مادام العمر)،
گرایشهای منفی مدرسان نسبت به کاربرد فنّاوری اطالعکات و ارتباطکات بکه دلیکل
مخاطرات استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات از نظر جایگاه اجتماعی و علمی،
وفاداری به شیوه های سنتی تدریس،
تأثیرات مخرب نبود فرهنگ استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات در محکیطهکای
آموزشی.
عوامل سازمانی:
ادارۀ سازمانها و نظامهای آموزشی به شیوۀ سنتی،
مشخص نبودن راهبردهای مراککز تربیکت معلکم در تعامکل بکا فنّکاوری اطالعکات و
ارتباطات،
عدم تخصیص بودجۀ کافی برای تجهیکز مراککز تربیکت معلکم بکه زیرسکاختهکای
فنّاوری اطالعات و ارتباطات از سوی مدیران رده باال.
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عوامل فیزیکی و امکاناتی:
عدم مجهز بودن کالسهای درس به امکانات رایانهای و اینترنت،
مجهز نبودن سایتهای رایانهای مراکز،
عدم وجود مسئول رایانهای برای راهنمایی و رفع مشکل دانشجویان.
عوامل علمی آموزشی:
آشنایی نداشتن به نرم افزارهای رایانهای جدید؛
عدم مهارت و سطح علمی نامناسب مدرسکان مراککز تربیکت در مکورد رشکتۀ مکورد
تدریس خود و به تبع آن ناتوانی در یافتن زمینههایی که قابلیت بهرهگیری از اینترنت در
آموزش را داشته باشند؛
عدم پیگیری دورههای آموزشی رایانهای به دلیل عدم احساس نیاز و عکدم ککارایی
این دورهها ( چه در مورد امور مربوط به تحصیل و چه در حیطه تدریس(؛
محتوای نامناسب و زمان ناکافی آموزشهای گذراندهشده در زمینۀ رایانه و اینترنت؛
عدم استفادۀ مدرسان مراکز از فنّاوری در تدریس بکه دلیکل عکدم آمکوزش ککافی در
زمینۀ چگونگی استفاده از فنّاوری اطالعات؛
مشکل بودن بهکارگیری فنّاوری به علت عدم تسلط به زبان انگلیسی؛
کمبود وقت مدرسان به دلیل حجم کتب درسی و ناهماهنگی محتوای کتکب بکرای
ارائه با فنّاوری؛
عدم نیاز به استفاده از اینترنت به دلیل محتکوای نامناسکب منکابع درسکی و سکاعات
اندک اختصاص یافته به مطالعات پژوهشی.
نتیج گیری
از آنجایی که ورود فنّاوری اطالعات و ارتباطات به تربیکت معلکم ،اساسکیتکرین شکرط
برای توسعه و تحول در نظام آموزش و پرورش است .تجربیکات نشکان داده اسکت ککه
اکثر معلمان در کالسهای درس خود از فنّاوریها به مقکدار ککافی اسکتفاده نمکیکننکد
(شهباز ،2300 ،قصاب پور  ،2306زمانی  4020الف و ب) .پژوهشها دالیل بیشکماری
را به عنوان موانع به کارگیری فاوا در برنامه درسی مدارس ذککر ککردهانکد ککه یککی از
چالشهای اساسی میزان دانش و آگاهی افراد به ویژه استادان مراکز تربیت معلم نسکبت
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به فنّاوریها و رابطه آن با میزان اسکتفاده آنکان در ککالسهکای درس اسکت .بررسکی و
مقایسۀ میزان توانمندی دانشجو ک معلمان مراککز تربیکت معلکم بکا مدرسکانشکان نشکان
خواهد داد که آیا استادان این مراکز توانستهانکد توانمنکدیهکای خکود در بکه ککارگیری
فنّاوریها را در این مراکز برای دانشجویان خود به کار گیرند یا نه؟ اگر نتوانستهاند چکه
موانعی برای این کار وجود داشته است؟ با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضکر
سعی شد تا به ارزیابی و مقایسۀ توانمندی دانشجو ک معلمان و مدرسکان مراککز تربیکت
معلم به عنوان انتقکالدهنکدگان دانکش رایانکهای در اسکتفاده از اینترنکت در حیطکههکای
آموزشی ،پژوهشی ،ارتباطی و خدماتی پرداخته شکود .بررسکی پیشکینۀ پکژوهش نشکان
میدهد که آموزش اینترنت به معلمان اثرات فراوانی بر نحوۀ آمکوزش و تکدریس آنکان
داشته است و معلمانی که در مراکز تربیت معلم آموزش دیکده بودنکد ،در امکر تکدریس
خالقیت بیشتری به کار میبرند (روگان 4003 ،؛ بونتکات ،زیکد ،آریفین،دهکر و سکعود،
4020؛ یو4003 ،؛) .یافتههای حاصل در خصکوص مهکارتهکای دانشکجو  -معلمکان در
زمینۀ استفاده از اینترنت نشان داد که میانگینهای حاصله در خصوص تمامی حیطههای
آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی و ارتباطی از سطح متوسط پایینتکر هسکتند .اسکتادان ایکن
مراکز در مقایسه با دانشجویان دارای مهارتهای باالتری در اسکتفاده از اینترنکت بودنکد
ولی نتوانستند به دالیل گوناگون نظیر عدم تلفیق فنّاوری در برنامکۀ درسکی ،عکادت بکه
شیوههای سنتی تدریس و نداشتن انگیزۀ کافی معلومات خود را بکه دانشکجویان منتقکل
کنند؛ بنابراین ،در زمینۀ آموزشی دارای پایینترین عملکرد بودند .از طرفی ،در بسکیاری
از موارد آنها معلومات و اطالعات خود و دورههای آموزش ضمن خکدمت را در زمینکۀ
اینترنت و فنّاوریهای نوین کافی نمیدانستند که این نتایج در راستای سکایر تحقیقکات
انجامشده در این زمینه است (رحمان پور2303 ،؛ زمانی ،نصر و شهباز4001 ،؛ زمانی و
قلی زاده شکغل آبکاد4001 ،؛ آیتکی .)2310 ،ضکمن اینککه امکانکات موجکود در مراککز
جوابگوی نیازهای دانشجو ک معلمان نیست و به دلیل حاکمیت شیوههای سنتی تکدریس
که کاربرد فنّاوری را در آموزش تشویق نمیکنند که این نتایج در راستای نتایج رحمکان
پور 2303 ،و ذاکری ،خواجه لو ،صالح .افرایی و زنگوئی ( )2310است .از آنجکایی ککه
آیندۀ هر جامعهای به کیفیت و کارایی آموزش و پرورش آن بستگی دارد ،به جای اینکه
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هدفها و محتوای آموزشی صرفاً در قالب جمکالت زیبکا ارائکه شکود ،ضکروری اسکت
تالشهای هماهنگی به منظور ایجاد بافت مشترک هدفها و روشهای آموزشی نکوین
انجام گیرند تا مقاصد و نیازهای پیشبینیشده در حوزههکای مختلکف در عمکل تحقکق
یابند .بهرهگیری از روشهای نوینی که دانشآموزانی خالق ،نقاد ،جست وجوگر ،مولد
و تحلیلگر پرورش دهند ،میسر نخواهد شد مگر اینکه معلمان در مراککز تربیکت معلکم
آموزشهای الزم و با کیفیت را دریافت کنند .یافتههای کیفی که بکرای شناسکایی دالیکل
عدم توانمندی دانشجویان و مدرسان صورت گرفت نشان میدهد که عمدهترین دالیکل
عدم توانمندی دانشجویان مربوط به زمینههای علمی است .بیشتر دانشجو ک معلمکان بکا
وجود انگیزه و اعتقاد باال به مزایای فنّاوری اطالعات و ارتباطات صکرفا بکه دلیکل عکدم
برخورداری از دانش الزم و عکدم آشکنایی بکا کاربردهکای آن در آمکوزش از ابزارهکای
فنّاوری اطالعات و ارتباطات استفاده نمیکننکد .نتکایج ایکن پکژوهش در راسکتای سکایر
تحقیقات انجکام شکده از سکوی (بکارتون و تکوروی4006 ،؛ شکهباز2300 ،؛ سکرآبادانی،
2302؛ قصاب پور2306 ،؛ شیخ شکعاعی و علکومی،2310 ،؛ زمکانی 4020 ،الکف و ب)
است .یکی از راههای باال بردن سواد رایانهای و استفاده آموزشی از رایانه تلفیق فنّکاوری
اطالعات و ارتباطات در برنامۀ درسی به ویژه در متون و کتابهای درسی و روشهکای
تدریس استادان این مراکز است .برگزاری کارگاههای آموزشی و ککالسهکای آموزشکی
ضمن خدمت نیز اهمیت خاصی دارد .برگزاری کارگاههکای آموزشکی ککاربرد فنّکاوری
اطالعات و ارتباطات برای دانشجویان به دو دلیل مهم اسکت )2 .دانکش آنکان در زمینکۀ
استفاده از فنّاوریها افزایش یابد )4 .توانایی به کارگیری دانش را در تدریس بکه دانکش
آموزان خودشان از طریق مشاهده مدرسانی که با توانایی و تسکلط ابزارهکای مبتنکی بکر
فنّاوری را در آموزش دروس استفاده میکنند ،کسب نمایند .ارائۀ واحکد هکای عملکی و
پژوهشی به اندازۀ کافی در برنامههای درسی مراکز تربیکت معلکم و شناسکاندن مزایکای
فراوان کاربرد فنّاوری اطالعات در آموزش از طریق انجام پژوهشها ،همراه بکا فکراهم
کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز از جمله الزامات است.
یافتههای مربوط به میزان توانمندی مدرسان نیز نشان میدهد که توانمندی مدرسکان ایکن
مراکز در حیطههای پژوهشی و ارتباطی از سطح متوسط بکاالتر و در زمینکههکای خکدماتی و
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آموزشی از سطح متوسط پایینتر است .یکی از دالیل کمبود اطالعات دانشجو ک معلمکان در
این مراکز هم وجود این مسئله است که اسکتادان مراککز تربیکت معلکم در تکدریس خکود در
کالسهای درس از فنّاوریها استفاده نمیکنند و یا بسیار کم اسکتفاده مکیکننکد و در نتیجکه
میزان سواد رایانهای دانشجو ک معلمان از استادان آنان در همۀ زمینهها کمتر اسکت .در رابطکه
با دلیل استفاده بیشتر مدرسان از فنّاوریهای اطالعات و ارتباطات در حیطههای پژوهشکی و
ارتباطی باید گفته شود که اجرای پژوهش و عملکرد پژوهشی استادان یکی از پیش نیازهکای
ارتقای هیئت علمی به مراتب باالتر است ،به صورتی که اگکر اعضکای هیئکت علمکی مربکی،
استادیار ،دانشکیار در امکر تحقیکق برونکدادهای مناسکبی نداشکته باشکند ،براسکاس قکوانین و
مصوبات آموزش عالی با ارتقای ایشان موافقت نخواهد شد ،بنابراین اعضکای هیئکت علمکی
همواره در پی بهبود وضعیت پژوهشی عملککرد خکود هسکتند (شکاوران .)2310 ،از سکوی
دیگر ،استادان به دلیل اینکه استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات در تدریسشکان امتیکازی
ندارد ،سعی بر استفاده از آن در کالسهای درس و تدریسشان نمیکنند .بنکابراین ،اسکتفادۀ
آموزشی از فنّاوریها در مراکز تربیت معلم چه در سطح استادان چه در سطح دانشکجویان از
سطح متوسط کمتر است .از سوی دیگر ،در برنامۀ درسی مراکز تربیت معلم و نیکز محتکوای
کتابهای درسی نیز استفاده از فنّاوریهکای نکوین جایگکاهی نکدارد .از طکرف دیگکر ،تنهکا
سایتهای مراکز به امکانات اینترنتی مجهزند و کالسهای مراکز تربیت معلکم بکه تجهیکزات
فنّاوریهای نوین مجهز نیست و امکان استفاده از اینترنت در کالسهای درس وجود نکدارد.
یافتههای کیفی همچنین نشان داد که برنامههای سنگین تدریس و کمبود وقت ،عدم تناسکب
محتوای دروس برای تدریس با استفاده از فنّاوری اطالعات ،عدم تسلط بکه محتکوای دروس
و به تبع آن عدم شناخت قسمتهایی از دروس ککه مکیتکوان در آمکوزش آنهکا از فنّکاوری
اطالعات و ارتباطات بهره گرفت ،عدم احساس نیاز بکه دلیکل عکادت ککردن بکه روشهکای
سنتی تدریس و نداشتن دانش الزم در زمینۀ مزایای کاربرد فنّاوری اطالعات و ارتباطکات در
آموزش موجبشده مدرسکان آن گونکه ککه از آنکان انتظکار مکیرود ،مهکارت الزم را در بکه
کارگیری فنّاوریها در تدریس نداشته باشند و اگر هم دارند ،نتواننکد در انتقکال دانکش خکود
در زمینههای ذکرشده به دانشجو ک معلمان موفق باشند .در بیان مشکالت استفاده از فنّکاوری
در کالسهای درس آنان به مسکائلی نظیکر تغییکر روزافکزون برنامکههکای ککاربردی (آمکدن
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نسخههای جدید نرم افزارها) و نداشتن وقت برای روزآمدکردن دانکش رایانکهای نیکز اشکاره
کردند .البته نداشتن آموزشهای الزم و عدم کارآیی دورههای رایانهای گذرانکده شکده (عکدم
تطبیق با نیاز) نیز از دیگر علل این پدیده است با توجکه بکه ایکن دالیکل پیشکنهاد مکیشکود،
متخصصان برنامهریزی درسی ،محتوای دروس مراکز تربیکت معلکم را بکه گونکهای طراحکی
کنند که آموزش آن مستلزم استفاده از فنّاوری باشکد و همچنکین منکابع درسکی بکه گونکهای
سازمان یابنکد ککه مشکوق تفککر خکالق ،اکتشکاف و پکژوهش از سکوی دانشکجویان شکود.
دانشجویان برای پاسخگویی به مسائلی که با آن رو به رو میشوند ناگزیر بکه بهکرهگیکری از
بانکهای اطالعاتی شوند و همین نیاز آنان را به افزایش دانش رایانهای ملکزم کنکد .مدرسکان
به عنوان الگو و عامل انتقال دانش و مهارت در این میان نقش ارزندهای ایفا خواهند ککرد .بکا
توجه به اینکه عمده مشکالت در زمینههای علمی و انگیزشی مشاهده شدند ،بکرای افکزایش
توانمندی دانشجو ک معلمان و مدرسان مراکز تربیت معلم پیشنهادات ذیل ارائه میشود:
افزایش بودجۀ مراکز تربیت معلم برای بهرهگیری بهینه از امکانکات فنّکاوری اطالعکات و
ارتباطات ،توسعه و گسترش کمّی و کیفی آموزش رایانه( سخت افزار ،نرم افزار ،اینترنکت ،
شبکه و  )....برای مدرسان ،فرهنگسازی در کادر آموزشی و اداری مراکز تربیت معلم بکرای
شناخت دستاورد های فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،ایجاد انگیزه و رغبت بکرای وارد شکدن
به محیط جدید ،ایجاد تسهیالت و ارائۀ کمکهکای مکالی بکرای خریکد رایانکه و تسکهیالت
جانبی برای دانشجویان ،تجهیز هر چه بیشتر و بهتر سایتهای ککامپیوتری در خوابگکاههکای
دانشجویی ،برگزاری دورههای آمکوزش عمکومی دانشکجویان بکرای شکناخت دسکتاوردهای
فنّاوری اطالعات و ارتباطات و ایجکاد انگیکزۀ بکرای اسکتفاده از ایکن امکانکات ،ایجکاد «وب
سایت» شخصی برای مدرسان و ایجاد تسهیالت بیشکتر و امکانکات مطلکوب بکرای آنکان در
استفاده از اینترنت برای مقاصد آموزشی برای تقویت استفاده از کتابخانهها و منابع دیجیتکالی
موجود در اینترنت ،امکان تبادل نظر با استادان هم رشته در دانشگاههای دیگر ایران و جهکان
در خصوص راههای بهرهگیری از فنّاوری اطالعات و ارتباطات در تدریس ،توسکعۀ فرهنکگ
استفاده از فنّاوری اطالعات و ارتباطات برای تمام فراینکدهای برنامکهریکزی درسکی ،تجهیکز
تمام یا برخی از کالسها به امکانات ارائۀ دروس و برگزاری جلسکات علمکی بکا اسکتفاده از
امکاناتی مانند رایانه ،دیتاپروژکتور ،پرده نمایش و غیره.
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