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   دهیچک
معلکم در   تیک تربمعلمان و مدرسان مراککز   دانشجو ک  یهایتوانمندهدف نوشتار حاضر ارزیابی و مقایسه 

شناسکایی   ،تربیتی است. هدف دیگکر ایکن نوشکتار   و های گوناگون آموزشی در زمینه نترنتیاگیری از بهره
در ایکن دو گکروه و  شناسکایی موانکع موجکود بکرای اسکتفاده از         هکا یتوانمنکد احتمالی  یهاتفاوتدالیل 
 200مل ری شکا آما ۀپیمایشی و نمون ی کفیتوصپژوهش  نیانوین در مراکز تربیت معلم است.  یهاینوآور

ۀ نیمکه  سکاخته، مصکاحب  از طریکق پرسشکنامه محقکق    هکا دادهمعلمان و مدرسان آنان بکود.   نفر از دانشجو ک
 آزمکون فراوانی، میکانگین،   های کمی با استفاده ازنامه گردآوری شدند. دادههیافته و همچنین مشاهدساختار

تجزیکه و   هکا مقولهی، سازماندهی و استخراج های کیفی با کدگذارتقل و تحلیل واریانس آنوا و دادهمس یت
گیری از اینترنت برخکوردار  کافی در بهره یهامهارتمعلمان از  نشان داد که دانشجو ک  جینتاتحلیل شدند. 
شان کمتر بود. مهارت هکر دو  گیری از اینترنت از مدرسانهای گوناگون بهرهشان در حیطهنبودند و مهارت
موانع  نیترمهمهای کیفی نشان داد که تر از حد متوسط بوده است.  تحلیل یافتهآموزشی کم ۀگروه در زمین

در  فنّکاوری مدرسکان و دانشکجویان در مراککز تربیکت معلکم: عکدم تلفیکق         از سکوی به کارگیری اینترنکت  
های سنتی یاددهی و یادگیری، عکدم اعتقکاد بکه نقکش     های درسی مراکز تربیت معلم، عادت به شیوهبرنامه
 در بهبود کیفیت تدریس، کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در مراکز تربیت معلم بود. اوریفنّ
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 مقدم 
گونکاگون   یهکا جنبهکه بر  یتأثیراینترنت و  به خصوصاطالعات،  فنّاوری نینو ۀدیپد

 منجر شکده اسکت.   یبشردر روابط جوامع  یادیبنتحوالت  یبرخبه ظهور  ،دارد یزندگ
 یازهکا ینقکرار داده و   تکأثیر بشکر را تحکت    یهکا خواسته ریچشمگ یسرعتبا  دهیپد نیا

 یمبتنک  یافزارهکا روزافزون  ۀ(.  توسع4000، 0)آلبرینی را به وجود آورده است یدیجد
اسکت  انسان، موجب شکده   یهایازمندین آن با قیتطبو سرعت فراوان  هافنّاوری نیابر 

 شکود  جکاد یامحکور   ریک فراگخالق، فعکال و   یتعامل یریادگی طیمحاز  یدیجدتا شکل 
 جکاد یاو  یآموزشک  ینکوآور که  دهدیمجهان نشان  یکشورها ۀتجرب .(4002، 0)بارنارد

. در سکت ین سکر یممعلمکان   رشیپکذ و  یهمراهک تحول در نظام آموزش و پرورش بدون 
، 2جکو کرد)جاسککی  ودر جامعه معلمان جست دیبارا  یاصالحون هر تحول و کان ،واقع
آموزشی در مراکز تربیت معلم و دیگر  یهاروشقل ایجاد این تغییرات ث( و مرکز 4000

ککه در   آموزندیممراکز پرورش و آموزش مربیان و معلمان است. در این مراکز، معلمان 
محکدود   یمرزهکا فکر و عمکل خکود را بکه    و  کنندیم یزندگ یجهانمتحول  طیشراچه 
حکداکثر   در عملبرخور دار باشند و بتوانند  تیخالقاز قدرت  .محدود نکنند ییایجغراف

سکازی معلمکان بکا    آمکاده  یهاروش(. یکی از 4002، 4)لوبنزبکنند استفاده را از امکانات 
عکات  و  اطال فنّکاوری مبتکرانکه و خکالق در ککاربرد     یهکا وهیشک تغییرات جدید داشتن 

(. 4004، 5های اینترنتی اسکت)راون و امکانات شبکه هایاارتباطات، استفاده از چندرسانه
را ککاهش داد و   یآموزشک  یدسترسک در  هکا ینکابرابر  توانیماطالعات  فنّاوریبا کمک 
و تفککر   تیک خالقآموزان خود را ارتقکاء دهنکد.   دانش و مهارت دانش توانندیممعلمان 
کننکد و بهبکود بخشکند. معلمکان بکه       قیتشورا  نآنا ادگرفتنیچگونه  یریادگینقادانه و 
کنکد و   تیک تقورا  یریپکذ و خطر فنّکاوری ککه جسکارت اسکتفاده از     ازمندنکد ین ینگرش
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 یهکا تیک قابلباشد. آشنایی معلمان بکا   اهآنالعمر مستمر و مادام یریادگیبخش تفکر الهام
مرتبط و مناسکب بکا    یهافنّاوریا از انواع ت کندیمکمک  آنهادر مراکز تربیت به  فنّاوری

، 0)مکارتین  کنند ترجذابو  تررا اثربخش یریادگی فرایندمند شوند و درس و محتوا بهره
 یشکتر یبحکواس   شودیمموجب  سیتدر فراینداطالعات در  فنّاوری(. استفاده از 4006

 هکا یریادگی( 30/0)اریز ؛ردیگبهتر صورت  یریادگیآموزان به کار گرفته شود و از دانش
حکس   ککاربرد  قیک طراز  (6/0،)ییشکنوا حکس   قیک طراز  (23/0، )یینکا یبحس  قیطراز 

. ردیک گیمک صکورت   ییچشکا حس  قیطر( از 3/0و ) ییایبوحس  قیطر( از 3/0المسه،)
بهتکر   یریادگی یراستاحواس در  نیا یتمام شودیماطالعات موجب  فنّاوریاستفاده از 

 ییتوانکا که  شوندیمجذب  ییهابرنامهبه سمت  شتریبآموزان شگرفته شوند.  دان کاربه 
 فنّکاوری . با اسکتفاده از  کندیم یالزامو گاه مشارکت را  دهدیم آنهامشارکت فعال را به 

خکاص اطالعکات را    یموضکوع ، در ارتباط با تواندیم رانیفراگاطالعات، معلم به کمک 
کالس قرار دهد. معلم با اسکتفاده از   اریتاخرا در  یمساع کیتشر نیا ۀجینتو  یبندجمع
 جکاد یا، میمسکتق  ریک غتجارب  جادیا طیشرا ۀکنندفراهم تواندیمدر کالس درس  فنّاوری
(. 4004، 0باشد)سکوان  یریادگیامکانات  شیافزاو  یریادگیعالقه به  جادیا، قیدقارتباط 
ح مختلکف از  آموزش و پکرورش در سکطو   رانیمد یآگاه زانیماز جمله  یمختلفعوامل 
 تیک تربشده به معلمان در مراکز ارائه یهاآموزش یفیکاطالعات، سطح  فنّاوریامکانات 
 یمحتکو ، نکوع  یافکزار و نکرم  یافزارضمن خدمت، امکانات سخت یهاآموزشمعلم و 
بکه  اطالعکات و   فنّکاوری  یریککارگ بکه   زانیک مآمکوزان در  معلمان و دانش ۀزیانگ، یدرس

بکاب اهمیکت    (. در4003، 2معلمان مؤثر اسکت)مک ککا    سیتدردر  نترنتیا خصوص
های درسی مراکز تربیت معلم باید تدریس در مراکز آموزشی، همچنین برنامه یهاروش

 یاانکه یرا یافزارهکا مراککز و مکدارس بکه سکخت     شتریبکردن زیتجهگفته شود که تنها با 
و ککاربرد   یگکذار هیسکرما صرف  رایز ،تدریس ایجاد کرد یهاروشدر  یتحول توانینم
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انبکارکردن اطالعکات    یبرااطالعات و استفاده از آن،  فنّاوری یافزارو نرم یافزارسخت
 یبکرا دانشکجویان  و  آمکوزان دانش یسازتوانمند یاساسمهم و  ۀلئ، بلکه مسستینکافی 
ابتکدا   نککه یانخواهکد شکد مگکر     سکر یم نیک ااست و  یریادگیدر  یرهبربه خود  دنیرس

ککه   نجاسکت یا .شکوند اطالعات توانمند  فنّاوریاز  یریگبهرهاستفاده و  ۀنیزممعلمان در 
از  شیبک اطالعکات   فنّکاوری ضمن خکدمت   یهاآموزشو معلم  تیتربنقش مهم مراکز 

 ۀنک یزمدر  یگکذار هیسکرما  یبراقائل شدن  تیاولوبا  دیبا بنابراین،. شودمیروشن  شیپ
 نیک امعلمان در  یتوانمنداثربخش به  ۀنیهز کیآموزش معلمان به عنوان  تیفیک یارتقا
 یبکرا  یالگوسکاز در  یمهممعلم نقش  تیتربمراکز (. 4003، 0کمک کرد)ویسبرگ هنیزم

 یاساس ازین کی ۀاطالعات به منزل فنّاوریاستفاده از  .در کالس دارند فنّاوریاستفاده از 
آمکوزش و  در  فنّکاوری شکود، ککاربرد    نیعجک معلکم   تیک ترب یهابرنامهبا  دیبااست که 

 تیک تربدرس  یهاکالسدر  فنّاوریجسورانه از  ۀآموزش داده شود، استفاد دیبا سیتدر
 نیمؤثر افتد، بکد  زهیانگ جادیاکه ممکن است در  است ییهاروش نیبهتراز  یکیمعلم، 
از  ییالگکو  ۀبه منزلک  فنّاوری ۀدر استفاد دیبا زینمعلم خود  تیتربمدرسان مراکز  ،منظور

(. مکرور  4006کنند)مارتین،  بیترغرا  انیدانشجوقدم باشند و  شیپالعمر مادام یریادگی
گذشکته   ۀدهک  یطک گونکاگون   یکشکورها ککه   دهدیمنشان  نهیزم نیاموجود در  اتیادب

 یولک (. 2303)مهر محمکدی،  انکد کرده یآموزشدر جهت تحقق انقالب  یاریبسکوشش 
ناشکناخته   یارتبکاط و  یاطالعات یهافنّاوری یآموزش یهاییتوانا رانیامتأسفانه هنوز در 

سکال   یسک از  شیبک  نککه یانکرده است و با  دایپخود را  یواقع گاهیجاابزار  نیامانده و 
 کشور ما آن تیتربو  میتعلاما در  شودیمدر تجارت استفاده  انهیرااز  رانیااست که در 

)نصککر اصککفهانی و همکککاران،  اسککت افتککهینگونککه کککه در خککور آن اسککت گسککترش  
 تیک ترباطالعات در مرککز   فنّاوریاستفاده از  ۀنیزمبه عمل آمده در  یهایبررس(.2303
 فنّکاوری  ۀنک یزممراککز در   نیک ا النیالتحصک فارغ یهاکه آموخته دهدیمنشان  رانیامعلم 

نسکبت بکه    یانکدک  یمنکد ، بهکره اتیک واقعاطالعات چندان کارساز نبوده و در مواجهه با 
 یاصکل (. دروس 2332صکورت گرفتکه اسکت )اسکتیری،      شده در آن مراکزصرف ۀنیهز
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کمبود  یول کندیم نیتأمدانشجو معلمان را  یمهارتو  یفن یازهاین یحدودتا  یتخصص
از  نکه یزم نیک امناسکب در   یدرسک  یهکا کتکاب ، فقکدان  یعملامکانات و ساعات دروس 

 معلمکان  نیهمچنک  (.2330بوده است)کاشف،  کشورمعلم  تیتربمراکز  یاصلمشکالت 
 نیتکأم را  هکا آن وتریکامپآموزش  یازهاینها به طور مناسب گزارش دادند که اکثر برنامه

 النیالتحصفارغبه  یستینباپر کردن خأل  یبراکه مدارس  دهدیمامر نشان  نیا .کندینم
باشکد ککه فرصکت گسکترش      ینحکو بکه   یسکت یباهکا  در مقابل برنامکه  کنند. هیتک دیجد

 ۀمعلمان فراهم کند. از این رو، اولین گام بکرای اسکتفاد   یرابرا  کیتکنولوژ یهامهارت
مدی اسکت  اافزاری مدارس تربیت نیروی انسانی کارافزاری و نرمبهینه از امکانات سخت

که بتوانند از این وسایل و امکانات استفاده کنند. مراکز تربیت معلم یکی از مراککز مهکم   
ال مطکرح اسکت ککه    ؤایکن سک   ،. حکال ای به معلمان اسکت های حرفهدر پرورش مهارت

مجهکز   هکا فنّکاوری الزم برای اسکتفاده از   یهامهارتدانشجویان این مراکز تا چه حد به 
دانش کافی را دارند و اگر آنکان دانکش و اطالعکات ککافی را      آنهاهستند؟ و آیا مدرسان 

ی تجهیکز  انتقال این اطالعات به دانشجویان مهیا است؟ چه مکوانعی بکرا   ۀدارند آیا زمین
د. هدف از انجکام پکژوهش   های جدید در مراکز تربیت معلم وجود دارمعلمان به مهارت

نشکان   قکات یتحقککه   ییآنجاالذکر است. از االت فوقؤگویی به برخی از سحاضر پاسخ
مناسکب جهکت اسکتفاده از     یهکا فرصکت بکا   مکن یا طیمح کیکه فراهم کردن  دهندیم

بکه   یآموزشک  یهکا برنامکه ، الزم اسکت  دهدیم شیافزا ندهیآ، کاربرد آن را در یتکنولوژ
بکه معلمکان    فنّاوریاستفاده از  ۀنیزمها را در شوند که فرصت رشد مهارت میتنظ ینحو

وقکت   نیتکأم  تیاهم ۀدهندمؤثر نشان یتخصصرشد  یهامدل(.  4002، 0بدهند)ویلیس
و مکواد   هکا روشاز  سکازد یمرا قادر  اهآناست که  یابرنامه یطراحمعلمان جهت  یبرا
آموزش معلمکان فاقکد اطالعکات     یهابرنامهدر کالس استفاده کنند. به عالوه  یشنهادیپ

ککه   کنکد یمک  انیب "پاتون"اجرا در کالس درس هستند.  یبرا یآموزشمربوط به مسائل 
آگکاه   ردیگیمقرار  ارشانیاختدر  نترنتیا قیطرکه از  یاطالعاتاز معلمان از  یکمتعداد 
ککاربرد مکؤثر    بکرای دارند.  یدرس ۀاطالعات با برنام بیترکدر  یکم یهامهارت بوده و
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مجکدد   یزیک ریپک وقت و فرصت جهکت   ازمندیناطالعات و ارتباطات، معلمان  فنّاوری
 سکت ا نیک اامر نشانگر  نیا اطالعات و ارتباطات هستند. فنّاوریبر اساس  یدرس ۀبرنام
 ۀنحکو در  نیهمچناطالعات و ارتباطات  و  فنّاوری استفاده از ۀمعلمان الزم است در نحو که

، کسکب  کننکد یمک اسکتفاده   کیتکنولوژکه از منابع  یآموزش یهاطرحو کاربرد مؤثر  یطراح
الزم را کسکب   یهکا نگکرش الزم را در این زمینه دیکده باشکند و    یهاآموزشمهارت کنند و 
 (.  4003، 0کرده باشند)پاتون
 زانیک م ۀسیمقابه  یاختصاصکه به صورت  یپژوهشقق، مح ۀگسترد یهایبررسبا وجود 

، یآموزشک گونکاگون   یهکا طکه یحدر  نترنکت یا یریککارگ ه بک معلمکان در  دانشکجو ک     ییتوانا
وجکود دارد ککه بکه     یقکات یتحق امکا نشکد   افکت ی ،پرداخته باشد یارتباطو  یخدمات، یپژوهش
ککرده   دیک تأک یتبکاط ارو  یپژوهشک ، یآموزشک  یهاتیفعالدر  نترنتیاو نقش  تیاهم یبررس

 :میکنیماشاره  هاآناز  یبرخاست که به 
معلمان علکوم   از سوی نترنتیااستفاده از  یبررس“عنوان  ضمن پژوهش خود با "روگان"
بنکابر گکزارش خودشکان اثکرات      بکه معلمکان   نترنکت یاکه آموزش  ردیگیم جهینت ،"یاضیرو 

گان اطالعکات بکه   کننکد ا از فکراهم داشته اسکت و نقکش آنکان ر    آنهابر نحوه آموزش  یفراوان
 (.4003، 0داده است)روگان رییتغکنندگان الؤدهندگان منبع و سله، نشاندهندگان مسئارائه

کننکدگان  اسکتفاده  یبکرا  یکک یالکترونارتباطکات   "ضمن پژوهش خود با عنوان  "شروم"
 نترنکت یاا ککار بک   ۀنک یزمکه آموزش معلمکان در   افتیدست  جهینت نیا، به "یاو حرفه یفرد

و  یتکنولکوژ اسکتفاده از   ۀمعلمکان الزم اسکت در نحکو   به دنبکال دارد و   یفراواناثرات مثبت 
اسکتفاده   کیک تکنولوژکه از منابع  یآموزش یهاطرحو کاربرد مؤثر  یطراح ۀنحودر  نیهمچن
 (.2110، 2، کسب مهارت کنند)شرومکنندیم

 فنّکاوری از خکدمت   شیپک وزش آمک  تأثیر "تحت عنوان  یژوهشپدر "4یتوروبارتون و "
 تیک ترب ۀدر دور ککه  یمعلمان افتیدر، "سیتدرمعلمان در  تیخالقاطالعات و ارتباطات بر 

                                                                                                                             
2. Patton 

4. Rogan 

3. Schrum 

2. Burton & Torvey 
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در امکر آمکوزش و    یداربودند به طور معنکا  دهیداطالعات و ارتباطات  فنّاوریمعلم آموزش 
ه بک  نزایک م  سیتکدر  ۀتجربکه و سکابق   شیافکزا با  و بردندیم کاربه  یشتریب تیخالق سیتدر
 (.2110، )شرومافتییم شیافزاشان یریکارگ
آمکوزان از  دانش یاضیر یبخشخود اثر  شیافزا "با عنوان یپژوهش یط "مک کا " 
 یسکاز آمکاده  ازمنکد ینآموزش معلمان  یهابرنامهکه  کندیم انیب، "آموزش معلمان قیطر
هسکتند.   سیدرتک اطالعکات  در   فنّکاوری  قیک تلفآموزش همراه بکا   یبرا النیالتحصفارغ
اطالعات را داشته باشند و هم به  فنّاوریاستفاده از  یهامهارت دیباهم  النیالتحصفارغ

خکود تحکت عنکوان     قیتحقدر  "یموحدموحد "معتقد باشند.  سیتدراستفاده از آن در 
 انیدانشکجو  یپژوهشک و  یآموزشک  یهاتیفعالو وب در  یرسانۀ اطالعنقش شبک نییتع

گرفکت ککه    جکه ینتمنتخکب   یهکا دانشکگاه  یکشکاورز  یهانشکدهدا یلیتکم التیتحص
پکژوهش   تیفیک، بهبود یدرس یهاتیفعال، بهبود یریادگی لیتسهدر  نترنتیااستفاده از 

حاصله نشان داد ککه   جینتا، نیابه اطالعات مؤثر بوده است. عالوه بر  عیسر یدسترسو 
محکل   ۀ، دانشککد یلیتحصک مقطکع   ،یاانکه یرامهکارت   زانیک مبا  نترنتیااستفاده از  زانیم

شکغل، مهکارت    تیوضکع و  یعلمک در روز، تعداد آثار  انهیرا، ساعات استفاده از لیتحص
 10در سکطح   یپژوهشک  تیفعالدرصد و با  11در سطح  یلیتحص ۀو رشت یسیانگلزبان 

تفکاوت وجکود دارد )موحکد     انیپاسکخگو  نیبک نظکر   نیاو از است درصد رابطه داشته 
 زانیک م یبررسک ( بکه منظکور   2302نکژاد) عفکت  از سوی یگرید قیحقت(. 2302محمدی، 
انجکام   یاطالعات یهافنّاوریاز  رازیش یهادانشگاه یلیتکم التیتحص انیدانشجوۀاستفاد
 زانیک مبکه   یاطالعکات  یهافنّاوریاز  انیدانشجواز آن بود که  یحاک قیتحق جینتاگرفت. 

و  کننکد میو ترجمه مقاله استفاده  فیتألامه، نانیپامربوط به  یهاتیفعالدر انجام  ییباال
)عفت نکژاد،  اسکت  تکر مهکم از همه  یپژوهش یهاتیفعالاطالعات در  فنّاوریاستفاده از 

اسککتفاده از اطالعککات   یابیککارزتحککت عنککوان   یپژوهشکک(، در 2333سککتوده)(. 2302
 یعلمک  تئک یه یاعضا انیمدر  نترنتیا ۀو شبک ینور یهاسکیدبر  دیتأکبا  یکیالکترون
که عوامل مکؤثر بکر اسکتفاده از منکابع      داردیم انیب رازیش یپزشکو علوم  رازیشدانشگاه 
 زانیک م، یدانشکگاه  ۀ، مرتبک یعلمک  ۀ، درجک تیجنسک ند از: اعبارت نترنتیاو  یکیالکترون
و بکر   یاطالعات یهاازینبر رفع  نترنتیاو آموزش. استفاده از خدمات  وتریکامپبا  ییآشنا
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مؤثر بوده اسکت و   یعلم تئیه یاعضا از سویشده انجام یهاپژوهش تیکمو  تیفیک
و نجف  یشعبان(.2333)ستوده، ترندفعال نترنتیادر استفاده از  یعلم تئیهمردان عضو 

 یابیک بر رفتار اطکالع  نترنتیاشبکه  تأثیر یبررستحت عنوان  یپژوهش( در 2300)یآباد
ککه   افتندیدست  جهینت نیاآباد به جفواحد ن یاسالمدانشگاه آزاد  یعلم هیئت یاعضا
 یاطالعکات  یهکا بانکک مطلوب بوده، از  یبررسمورد  ۀدر جامع نترنتیااستفاده از  زانیم
 یپژوهشک  یهکا تیک فعالبکر   نترنکت یااز  یریگبهره تأثیراستفاده صورت گرفته،  نیشتریب

 یتخصصک ت کردن اطالعاروزامد نترنتیااز  یورباال بوده و هدف از بهره یعلم ۀجامع
( در 2304پکور )  فیشکر و  یاتیح( به نقل از 2113) شریالب(. 2300بوده است)شعبانی، 

 وستنیپ یعلم هیئت یاعضا تیاکثرکه  افتیدست  جهینت نیاکه انجام داد به  یپژوهش
 اریبسک  یآموزشک و  یپژوهشک  یهکا تیک فعالاز  یادیک زبخکش   یبکرا را  نترنتیا ۀبه شبک
که بکه   یدانشگاه طیمحدر  ستندین لیماپس  نیاکه از  نداداشتهدانسته و اظهار  یضرور
 (.2304بپردازند )حیاتی و همکاران،  تیفعالبه  ستینمتصل  نترنتیا ۀشبک

شکده  از سوی معلمان و کمبود تحقیقات انجکام گیری اینترنت با توجه به اهمیت بهره
ان و مدرسکان  دانشکجو  معلمک   یتوانمنکد  زانیم ،در این زمینه، نوشتار حاضر قصد دارد

، یآموزشک  یهانهیزمرا در  نترنتیا یریکارگه ب ۀنیزممعلم شهر اصفهان در  تیتربمراکز 
تحلیکل عوامکل    کند. پس از مقایسکه، بکه   سهیمقابررسی و  یخدماتو  یارتباط، یپژوهش

 ؛بپکردازد  هکا آن های دانشجو ک معلمان و اسکتادان شده بین توانمندیمؤثر در شکاف ایجاد
درسکی خکود بکه     یهکا ککالس که دانشجو معلمکان در   دهدیمت قبلی نشان زیرا تحقیقا

ایکن   اسکتادان اگکر   ،در این صورت .اندگرفتهشان فرا که از استادان کنندیمای عمل شیوه
الزم بهره مند باشند و شکرایط الزم بکرای بکه منصکه      یهامهارتو  هاتیصالحمراکز از 

 یهاکالسهم به همین روش در  اهآنانشجویان را داشته باشند، د هامهارتگذاشتن این 
خود عمل خواهند کرد. اینکه تا چه حد این فرضکیه صکحیح اسکت نیکاز بکه تحقیقکات       

چیز بکرای شناسکایی   گامی هر چند نکا  تواندیمای دارد که انجام پژوهش حاضر گسترده
و  اسکتادان ایجادشکده در دانکش    یهکا شککاف گیکری علکل احتمکالی    این موضوع و پکی 

ش شناسکایی میکزان توانمنکدی    هدف اصلی این پکژوه  ،شان باشد. از این رونشجویاندا
 ۀاینترنتکی اسکت و هکدف بعکدی مقایسک      یهافنّاوریگیری از معلمان در بهره دانشجو ک 
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میزان این توانمندی در بین این دو گکروه و شناسکایی علکل احتمکالی پیکدایش شککاف       
ریزان آمکوزش  اندرکاران و برنامهبرای دست تواندیم. نتایج این پژوهش استایجادشده 

ضکمن   یهکا آمکوزش عالی، سازمان آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم و سایر مراکز 
ریکزان  ریکزان آموزشکی و برنامکه   به برنامه ،نتایج این پژوهش .خدمت کارکنان مفید باشد

 ؛کنکد یمک  کمکک  فنّکاوری گیری بهینه از امکانکات  درسی نیز برای گسترش فرهنگ بهره
 ند از:ااهداف اصلی پژوهش حاضر عبارت ،بنابراین
دانشکجویان مراککز تربیکت معلکم در      از سکوی شده میانگین نمرات کسب ۀمقایس  .2
 ؛یخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزشهای استفاده از اینترنت در حیطه یهامهارت
م در مدرسکان مراککز تربیکت معلک     از سکوی شکده  میانگین نمکرات کسکب   ۀمقایس  .4
 ؛یخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزشهای استفاده از اینترنت در حیطه یهامهارت
 از سکوی اسکتفاده از اینترنکت    یهکا مهکارت شده در میانگین نمرات کسب ۀمقایس  .3

، یپژوهشک ، یآموزشک هکای  دانشجویان با مدرسان آنان در مراکز تربیت معلکم در حیطکه  
 ؛یخدماتو  یارتباط
دو  یهکا یتوانمنکد گذار بر شکاف ایجادشده )فاصکله( بکین   أثیرتشناسایی عوامل   .2

 استفاده از اینترنت؛ گروه در

 ن.اآنمعلمان و مدرسان  ه کارگیری اینترنت توسط دانشجو کشناسایی موانع ب  .0

 پژوهش روش
یشی است و از آنجا ککه از روش کمکی   پیما وهش حاضر کاربردی و ازنوع توصیفی کپژ
و  انیدانشکجو  ۀیک کل قیتحق نیا یآمار ۀجامع نوع ترکیبی است. کیفی استفاده شده از  ک

که طبق  هستند 2303 -2300 یلیتحصمعلم شهر اصفهان در سال  تیتربمدرسان مراکز 
 انیدانشکجو . باشکند یمک مرکز دخترانه(  3مرکز پسرانه  و  2مراکز)  نیاشده در آمار ثبت

پکژوهش فقکط    نیادر  که کنندیم یلیتحص یکارشناسو  یکارداندر دو مقطع  مراکز نیا
 2246 انیدانشکجو انتخاب شده است. تعداد کل  یآمار ۀبه عنوان جامع یکارشناسمقطع 

 یمقکدمات  ۀمطالع کیشده پس از انجام محاسبه ۀحجم نمون. استنفر  32نفر و مدرسان 
 مدرسان تعیکین  یبرانفر  30معلمان و  و ک دانشج یبرانفر  200جامعه  انسیوار نییتعو 

 یریک گدخترانکه و پسکرانه از روش نمونکه    یهاناهمگن بودن تعکداد واحکد   لیدلشد. به 
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نفر از مدرسکان   30تفاده شد. اس  انیدانشجونمونه  نییتع یبرامتناسب با حجم  یاطبقه
وقت سه صورت تصادفی از لیست مدرسان تماموقت نیز برای تکمیل پرسشنامه به تمام

اول تا سوم پکژوهش از   یهاالؤسسنجش  برای ،اضردر پژوهش حمرکز انتخاب شدند. 
هکای  شد. عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه ساختاریافته استفادهساخته نیمهۀ محققپرسشنام
برای تهیکه و تنظکیم  پرسشکنامه    ، ساختاریافته در دو مرحله استفاده شد. مرحله اولنیمه

نفر از  20معلمان و ر از دانشجو ک  نف 40با تعداد  و شدمقدماتی استفاده  ۀابتدا از مصاحب
دوم ککه بعکد از تجزیکه و تحلیکل اطالعکات       ۀمدرسان مصاحبه به عمل آمکد. در مرحلک  

گیری از بردن به علل عدم و یا کمبود بهرهحاصل از پرسشنامه صورت گرفت، برای پی 
ان نفر از دانشجویان و مدرسان آنان و همچنین مکدیر  40های کانونی با اینترنت مصاحبه

ی و کیفکی بکه دالیکل    از روش ترکیبی، تلفیقکی از کمّک   ،مراکز به عمل آمد. بدین ترتیب
گوناگونی استفاده شد. از مصاحبه برای ساخت پرسشکنامه و نیکز بکرای پاسکخگویی بکه      

بکرای سکاختن    .شکد های پژوهش اسکتفاده  چهارم پژوهش و همچنین تعمیق دادهال ؤس
 سکؤاالت . شکد ز ادبیکات تحقیقکات اسکتفاده    پرسشکنامه، عکالوه بکر مصکاحبه ا     سؤاالت

ای )خیلی زیکاد بکا   پنج گزینه کرتیل فیطپرسشنامه به صورت بسته پاسخ  و بر اساس 
و خیلکی ککم بکا نمکره      4، ککم بکا نمکره    3، تاحکدودی بکا نمکره    2، زیاد با نمکره  0نمره 
 پرسشکنامه  سکؤاالت حد متوسکط اسکت.    ۀدهندنشان 3شده بود. میانگین  یسازمانده(2

سکؤال(،   2)یوهشژپ ۀطیحدر چهار  نترنتیادر استفاده از  یتوانمند زانیمسنجش  برای
 نیکی تع بکرای شکدند.   میتنظک سؤال(   3)یخدماتسؤال( و  3)یارتباطسؤال(،  2)یآموزش
به چنکد   هیاول ۀپرسشنام ،اساس نیبرهماستفاده شد.  ییمحتوا ییرواپرسشنامه از  ییروا

و  انیدانشکجو  نیبک پرسشکنامه   30سکپس تعکداد    ؛ده شکد و متخصصان دا استاداننفر از 
 ککه  یکسکان بکا   خواسته شد سؤاالت مبهم را عالمت بزنند. نآناشد و از  عیتوزمدرسان 
اشککاالت موجکود در    انآنک را مبهم دانسته بودنکد مصکاحبه شکد و طبکق نظکر       یسؤاالت

و  یتمقکدما  ۀمطالعک  کیک پرسشکنامه، پکس از    ییایک پا. جهت سنجش شدپرسشنامه رفع 
 یکلک اعتبکار   ککه کرونبکاخ اسکتفاده شکد     یآلفکا  بیضکر آن، از  سؤاالت انسیوار نییتع

دست آمد. پس از اجرای پرسشنامه و مشخص شدن میزان توانمندی ه ب 12/0پرسشنامه 
معلمان و مدرسان و نتایج به دست آمکده حاصکل   ه کارگیری اینترنت توسط دانشجو ک  ب
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دانشکجو ک     یهکا مهکارت بکین توانمنکدی و    ۀاصکل از مقایسه برای روشن شدن دالیل  ف
های کانونی با دانشکجویان  و مدرسکان و مشکاهده از    شان از مصاحبهعلمان با مدرسانم

هکای ککانونی   .  مصاحبهشدمراکز تربیت معلم جهت بررسی امکانات این مراکز استفاده 
محکل سکالن   های مناسب دانشکجویان و مدرسکان در   نفری در زمان 0تا  6ای هدر گروه

. شکود کارگیری اینترنت مشکخص  ه اجتماعات این مراکز صورت گرفت تا دالیل عدم ب
ساختاریافته با مدیران مراکز نیز با تعیکین وقکت قبلکی و در دفتکر کارشکان      نیمه ۀمصاحب

و   هکا پرسشکنامه ساختاریافته با توجکه بکه نتکایج    مهنی ۀهای مصاحبالؤصورت گرفت. س
و دانشکجویان و نیکز حکول محکور      اسکتادان  یهایتوانمندفاوت بردن به علل تبرای پی
بکا اجکازه    هکا مصکاحبه . تمکام  شکد و موانع اصلی به کارگیری اینترنکت مطکرح    هاچالش
ند. برای اجرای مشاهده نیکز از مشکاهده نامکه    شدشوندگان با تلفن همراه ضبط مصاحبه

دداشت کردن مکواردی ککه در   و یا هامصاحبهکه بعد از انجام  ،استفاده شد. بدین ترتیب
نیاز به بازبینی و کنترل داشت، فهرست و یا چک لیستی از موارد مهکم بکرای    هامصاحبه

 کننکدگان از سکوی مشکاهده  که به هنگام انجام مشکاهده   شدمشاهده )مشاهده نامه( تهیه 
 تکمیل شدند.  

شکد. در   برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصکیفی و اسکتنباطی اسکتفاده   
سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. بدین ترتیب که بکا  

( برای هکر حیطکه یکک    0 تا 2هر حیطه و مقیاس طیف لیکرت ) سؤاالتتوجه به تعداد 
مالک محاسبات بعدی قکرار گرفکت. در    هانمرهو این مجموع  شدمجموع نمره محاسبه 
. شکد مستقل و تحلیل واریانس یک راهه )آنوا( اسکتفاده   یمونتآزسطح آمار استنباطی از 
ه هکای ضکبط شکده بکر روی کاغکذ      ابتدا همکه مصکاحب   هامصاحبهبرای تجزیه و تحلیل 

سه نفر از همککاران پژوهشکی کدگکدازی شکد و بکا       از سوی هامصاحبهسازی شد. پیاده
 ها استخراج شدند.  هو مولف هامقولهسازماندهی و  هامقولهپژوهش  ۀۀتوجه به پیشین

 هاافت ی
  دانشجویان مراکز تربیت معلکم در اسکتفاده از    یهامهارتاول:  ۀی: فرضیهای کمّیافته

 .( متفاوت استیخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزشهای )اینترنت در حیطه
مستقل و تحلیل واریانس آنوا استفاده شکد ککه    یت آزمونفوق از  ۀبرای اثبات فرضی
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 :شودیممالحظه  (4)و  (2)ن در جدول آ ۀنتیج

 انیدانشجو از سویگیری از اینترنت بهره یهامهارتکسب شده در  ۀنم نیانگیم ۀسیمقا (0)جدول 
 3 یفرض نیانگیمبا   یخدماتو  یارتباقط یپژوهشط یآموزش یهاط یحدر 

 t اریمع یخطا اریمعانحراف  نیانگیم لفهؤم

 -30/0 060/0 036/0 64/4 پژوهشی

 -21/3 034/0 130/0 20/4 یارتباط

 -00/23 034/0 163/0 00/4 یآموزش

 -00/24 061/0 140/0 23/4 یخدمات

 یخطکا جدول در سطح  یبحرانشده از مقدار مشاهده t( 2جدول) یهاافتهیبراساس 
در  نترنکت یادر اسکتفاده از   انیدانشکجو  ییتوانا زانیم ،نیبنابرا، است ترکوچکدرصد  0
از سکطح متوسکط بکوده اسکت.      کمتکر  یارتباطو  یخدمات، یآموزش، یپژوهش یهاطهیح
در  نترنکت یاده از در اسکتفا  انیدانشکجو  ییتوانکا ککه   دهدیمنشان  زین هانیانگیم ۀسیمقا
 (.  4)جدول است یخدماتو  یآموزش یهانهیزماز  شتریب یارتباطو  یپژوهش یهانهیزم

 انیدانشجو از سویگیری از اینترنت وانمندی در بهرهشده ت  کسبنمر نیانگیم ۀسیمقا( 2) جدول
 چهارگان  یهاط یحدر 

 اریمعاختالف  نیانگیم مولفه ها

 036/0 64/4 یپژوهش

 130/0 20/4 یارتباط

 163/0 00/4 یآموزش

 140/0 23/4 یخدمات

002/0= sig     233=df2     3=df1     21/63=F   00/403 =T-Squared 

؛ معنادار بکوده اسکت    p 00/0شده در  سطح مشاهده F(، 4جدول ) جینتابراساس 
 از سکوی گیکری از اینترنکت   بهکره  توانمنکدی در شکده  کسکب  ۀنمکر  نیانگیک م، بین نیبنابرا

 تفاوت وجود دارد. یخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزش یهاطهیحدر  انیدانشجو
هکای  راکز تربیت در استفاده از اینترنت در حیطکه مدرسان م یهامهارت فرضیۀ دوم: 
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 .( متفاوت استیخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزش)

هکای  مهارت ۀبرای پی بردن به تفاوت توانمندی مدرسان مراکز تربیت معلم در حیط
 آن در جدول ۀمستقل و تحلیل واریانس آنوا استفاده شد که نتیج یت آزمونچهارگانه از 

 .شودیماهده مش (2)و  (3)

مدرسان  از سویگیری از اینترنت بهره یهامهارتنمره کسب شده در  نیانگیم ۀسیمقا (3)جدول 
 3 یفرض نیانگیمبا   یخدماتو  یارتباقط یپژوهشط یآموزش یهاط یحدر 

 t اریمع یخطا اریمعانحراف  نیانگیم لفهؤم

 34/0 240/0 664/0 61/3 پژوهش

 02/0 220/0 630/0 03/3 یارتباط

 -16/2 220/0 621/0 36/4 یآموزش

 -03/2 220/0 603/0 26/4 یخدمات

 یخطاجدول در سطح  یبحرانشده از مقدار مشاهده t( 3جدول ) یهاافتهیبراساس 
 ۀنیزمدر  نترنتیامدرسان در استفاده از  ییتوانا زانیم ،نیبنابرا، است ترکوچکدرصد  0

جکدول   نیهم یهاافتهیبوده است و براساس  از سطح متوسط کمتر یآموزشو  یخدمات
t  اسکت؛  تکر بکزرگ درصکد   0 یخطکا جکدول در سکطح    یبحرانک مشاهده شده از مقدار 

از  شیبک  یارتباطو  یپژوهش ۀنیزمدر  نترنتیامدرسان در استفاده  ییتوانا زانیم ،نیبنابرا
 سطح متوسط بوده است.

مدرسان در  از سویگیری از اینترنت ر بهرهشده توانمندی دنمره کسب نیانگیم ۀسیمقا (3)جدول  
 چهارگان  یهاط یح

 اریمعاختالف  نیانگیم لفه هاؤم

 664/0 61/3 یپژوهش

 630/0 03/3 یارتباط

 621/0 36/4 یآموزش

 603/0 26/4 یخدمات

 sigdf2df1FT-Squared

 معنادار بوده اسکت؛   p 00/0شده در در سطح هدهمشا F( 2جدول) جینتابراساس 
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فکوق تفکاوت    یهکا مؤلفکه در  نترنتیامدرسان در استفاده از  ییتوانا زانیم نیب ،نیبنابرا
 وجود دارد.

از سکطح متوسکط و در امکور     شیبک  یارتباطو  یپژوهشمدرسان در امور  یتوانمند 
 .  استوسط کمتر از سطح مت یآموزشو  یخدمات

شکان در  دانشکجویان مراککز تربیکت معلکم و مدرسکان      یهکا مهارت بینسوم: فرضیه 
( تفاوت وجود یخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزشهای )استفاده از اینترنت در حیطه

 دارد.

  انیدانشجودر بین مدرسان و  نترنتیااستفاده از  یهامهارتنمره  نیانگیم ۀمقایس (5) جدول

 مولفه ها
 انیدانشجو مدرسان

t p اریمعانحراف  نیانگیم اریمعانحراف  نیانگیم 

 002/0 30/6 036/0 64/4 664/0 61/3 یپژوهش

 002/0 42/0 130/0 20/4 630/0 03/3 یارتباط

 002/0 06/3 163/0 00/4 621/0 36/4 یآموزش

 000/0 06/4 140/0 23/4 603/0 26/4 یخدمات

، یارتبکاط ، یپژوهش یهاشده در خصوص مؤلفهمشاهده  t(0جدول) جینتابر اساس 
نظکرات مدرسکان و    نیبک  ،نیابنکابر  ؛معنا دار بکوده اسکت    p 00/0در سطح  یآموزش
  یارتبکاط و  یپژوهش یهانهیزماستفاده مدرسان در  زانیمتفاوت وجود دارد.  انیدانشجو

وانمندی پکایین  قابل توجه در این جدول ت ۀکتن .استمعلمان  از دانشجو ک   شتریب اریبس
های آموزشی ه کارگیری اینترنت در زمینهن در بهر دو گروه دانشجو ک معلمان و مدرسا 

 .  است
معلمان  ی علل تفاوت دانش و مهارت دانشجو ک  تحقیق یعن 0و  2 سؤاالتپاسخ به 
گکروه در قسکمت   از سکوی ایکن دو   شان و نیز موانع بکه ککارگیری اینترنکت    با مدرسان

دسکت آمکده   ه سکاختاریافته و مشکاهده بک   های نیمکه های کیفی که از طریق مصاحبهیافته
 .  شودیمخالصه 
اطالعات برای آگکاهی از  دالیکل تفکاوت بکین      یورآوش جمعاز ر گریدقسمت در 
معلمان بکا مدرسکان آنکان در مراککز      از سوی دانشجو ک کارگیری اینترنت ه ب یهامهارت
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علکل   نیتکر مهکم و مشاهده انجام شد. از دید دانشکجویان،   یکانون ۀم مصاحبتربیت معل
شککان در اسککتفاده از اینترنککت و همچنککین شکککاف ایجککاد شککده بککین   کمبککود مهککارت

 شان به شرح زیر خالصه شده است:های آنان با مدرسانتوانمندی
 سیتکدر م موجکود  بکه هنگکا    یهافنّاوریتربیت معلم از  مراکز استادان ۀاستفادعدم 

   نفر(؛ 22)
 یریک گ ککار ه بک و مدرسکان در   انیدانشکجو توانمندی  قیدقدرست و  یابیارزشعدم 

  نفر(؛ 20ارت باالتری برخوردارند )و عدم تشویق کسانی که از مه نترنتیاو  انهیرا
 نترنکت یاو  انهیرا ۀنیزمشده در گذرانده یهاآموزش یناکافنامناسب و زمان  یمحتوا

   نفر(؛ 22)
در مدرسکه و منکزل بکه علکت      یاانکه یرا امکاناتبه  انیدانشجو یدائم یدسترسعدم 

  نفر(؛ 24ۀ باال )نیهز
              نفر(؛22)  انهیرااستفاده از   یبرا یکافعدم داشتن زمان 

   ؛نفر( 1)هادوره تیفیکبودن  نییپاو   یآموزش یهادوره یریگیپعدم 
بککودن  یکککاربردو عککدم   یدرسکک ۀبککا رشککت یآموزشکک یهککاارتبککاط نداشککتن دوره

 نفر(؛ 20)هامهارت

    نفر(؛ 22رشته ) یتخصص یافزارهانداشتن به نرم  ییآشنا

  ؛نفر( 22) انیدانشجو مشکلو رفع  ییراهنما یبرا یاانهیراول ئعدم وجود مس
معلمکان دو شکغله بکودن     شکتر یبو در  ادیز ۀبه علت وجود مشغل یکافنداشتن وقت 

   نفر(؛ 23)
   ؛نفر( 24) مرکزدر هر  انیدانشجو کثرتبه با توجه  یاانهیرا امکاناتود عدم وج

، مجهکز نبکودن بکه    هکا ککالس بودن  یمیقد)  یآموزش طیمحدر  امکاناتعدم وجود 
 نفر(؛ 20( )هاکالسامکانات اینترنتی و چینش ردیفی 

 هکای محکل  در مدارس و دبیرستان فنّاوری یریکارگه ب یبرافراوان  مشکالتوجود 
  ؛نفر( 23تدریس )
 نفر(؛  23) یسیانگلبه علت عدم تسلط به زبان  فنّاوری یریکارگه ببودن  مشکل

  .نفر( 1های درسی )حجم زیاد کتاب
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شکده را  گذرانده یهاآموزش یناکافنامناسب و زمان  یمحتوا انیدانشجوبه طور کلی، 
. دانسکتند یم  انیدانشجوضمن خدمت  یهاآموزشمناسب  یبازدهو  ییکارآموجب عدم 

مناسکب  نا یهازماندر  یآموزش یهاکالس یبرگزارآموزش و  کماز سوی دیگر، ساعات 
ای رایانکه  یهکا تیساو  هاکالساست. مشاهده از  هاآموزشاین  ییکارااز علل دیگر عدم 
 یولک مجهز بودند  نترنتیا ۀشبکو  یاانهیرا تیسامعلم به  تیترب مراکزنشان داد که گرچه 

وجکود نداشکت. مشکاهده از     یهمخکوان  انیدانشکجو با تعکداد   انهیرا یدستگاهاتعداد بین 
و  کردنکد یمنفر دانشجو با یک رایانه کار  2تا  3نشان داد که در بسیاری از موارد  هاتیسا

 نککه یاضکمن   ؛ به علت خرابی و عدم تعمیر به موقع قابل استفاده نبودند هاانهیرابرخی از 
بودن سکاعات   کمبا توجه به  کهبود  ریپذ امکان یآموزشقط در ساعات ف تیسااستفاده از 
معلکم بکودن و دو   و ک   دانشج"یکی از دانشجویان  ۀالزم را نداشت. به گفت ییاکارآموزش 

و  انکه یرا یریککارگ ه بک آنکان در   ییتوانکا  زانیماز معلمان سبب کاهش  یاریبسشغله بودن 
 (.2300 ماه ، اردیبهشت22)دانشجو  "شده است نترنتیا

(، مجهکز نبکودن مکدارس محکل     درصکد  03معلمکان ) بنا به اظهارات اکثر دانشجو ک   
علکل   نیتکر مهمیکی از  ایرایانه امکاناتآنان به  یدائم یدسترسخدمت معلمان و عدم 

از دانشجو معلمان، آنان تنها بکه   درصد 36 ۀگیری آنان از اینترنت است. به گفتعدم بهره
 یریکارگه برا داشتنند.  عدم  نترنتیاو  انهیرابه  یدسترس امکان کزمراهنگام حضور در 

درصکد از   61  دیک کأتمکورد   نککات از  زین مراکزمدرسان  از سوی سیتدر یبرا فنّاوری
مراکز هنوز هم بر  نیدر ا سیۀ این دانشجویان روش متداول تدربود. به گفت انیدانشجو

 یرابک  ینترنتک یا وجویجست یجان به برگه دا نیهمچناست و  اهیساساس گچ و تخته 
از آنکان   دیاسکات اظهار داشتند،  انیدانشجواز  %63.  شودیماستفاده  کتابخانهبه  یدسترس

در منکابع و   و اصوالً رندیگبهره  نترنتیااز  یریادگیو  یآموزشانتظار ندارند که در امور 
 گونکه  چیهک ضمن، و در  خوردینمبه چشم  دیجد  یهایاز فناور ییپارد  یدرسکتب 

 مراکز وجود ندارد. نیراجع به موضوعات مورد آموزش در ا یآموزشمواد کمک 
 گکر یداز  انیدانشکجو  نیبدر  فنّاوریاستفاده از  یبرا یسیانگلزبان  بهنداشتن تسلط 

                                                                                                                             
 برای ناشناخته ماندن مصاحبه شونده به هر یک شماره ای تعلق گرفت. 2.
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و عکدم   یآموزشک  یهکا دوره نییپکا  تیک فیک. دیآیمشده به حساب اشاره یهاتیمحدود
 مراککز و مدرسکان   انیدانشکجو مکداوم از   یابیارزشعدم  نینهمچو  هادوره نیا یریگیپ

 انیدانشکجو  یابیارزشک در  ککه  یصکورت به  است؛ شده هادوره نیاشدن یفاتیتشرباعث 
و  شکود ینمک در نظکر گرفتکه    ایرایانکه و داشتن دانش  به کارگیری ییتوانا یبرا یتیاهم

 . کنندینمساس اح فنّاوری به کارگیریو  یریادگیدر  یالزام چیه انیدانشجو
نیکز بکرای عکدم اسکتفاده      مدرسان و مدیران مراکز تربیت معلم، آنان  در مصاحبه با

در چهار بخش عوامل انگیزشی،  در تدریس به مواردی اشاره کردند که اهم آنها فنّاوری
.شودیمعوامل فیزیکی و امکاناتی ، عوامل سازمانی و عوامل علمی خالصه 

 :عوامل انگیزشی
 ،اطالعات فنّاوریبه دلیل پیچیدگی کار با  استادان یمنف نشیبو  دگاهید

اطالعکات و   فنّکاوری نداشتن اعتماد به نفکس بکرای تکدریس دروس بکا اسکتفاده از      
 ،ارتباطات به دلیل کمبود دانش در این زمینه

به دلیل عدم آگاهی از  مزایای اسکتفاده   ایرایانهافزایش معلومات  برایکمبود انگیزه 
پذیرترشککدن آمککوزش، دسترسککی اطالعککات و ارتباطککات در آموزش)انعطککاف  وریفنّککا

   ،تر به آموزش و یادگیری مادام العمر(عادالنه

اطالعکات و ارتباطکات بکه دلیکل      فنّاوریمنفی مدرسان نسبت به کاربرد  یهاشیگرا
 ،اطالعات و ارتباطات از نظر جایگاه اجتماعی و علمی فنّاوریمخاطرات استفاده از 

 ،وفاداری به شیوه های سنتی تدریس
 یهکا طیمحک اطالعات و ارتباطات در  فنّاوریات مخرب نبود فرهنگ استفاده از تأثیر
 .آموزشی

 عوامل سازمانی:
 ،سنتی ۀآموزشی به شیو یهانظامو  هاسازمان ۀادار

اطالعکات و   فنّکاوری های مراککز تربیکت معلکم در تعامکل بکا      مشخص نبودن راهبرد
 ،ارتباطات
 یهکا رسکاخت یزکافی برای تجهیکز مراککز تربیکت معلکم بکه       ۀتخصیص بودجعدم 
 .اطالعات و ارتباطات از سوی مدیران رده باال فنّاوری
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 :عوامل فیزیکی و امکاناتی
   ،نترنتیاو  ایرایانه امکاناتدرس به  یهاکالسعدم مجهز بودن 
 ،مراکز ایرایانه یهاتیسامجهز نبودن 

   .انیدانشجو مشکلو رفع  ییراهنما یبرا اینهرایاعدم وجود مسئول 
 :عوامل علمی آموزشی

   ؛ای جدیدنهرایا یافزارهانداشتن به نرم  ییآشنا
مکورد   ۀرشکت  در مکورد  تیک ترب مراککز مدرسکان  عدم مهارت و سطح علمی نامناسب 

در اینترنت  گیری ازکه قابلیت بهره ییهانهیزمو به تبع آن ناتوانی در یافتن  تدریس خود
 ؛آموزش را داشته باشند

ای به دلیل عدم احساس نیاز و عکدم ککارایی   رایانه یآموزش یهادوره یریگیپعدم 
   ؛)) چه در مورد امور مربوط به تحصیل و چه در حیطه تدریس هادورهاین 

   ؛نترنتیاو  انهیرا ۀنیزمشده در گذرانده یهاآموزش یناکافنامناسب و زمان  یمحتوا
بکه دلیکل عکدم آمکوزش ککافی در       سیتدردر  فنّاوریاز  مراکزمدرسان  ۀاستفادعدم 

 ؛اطالعات فنّاوریچگونگی استفاده از  ۀزمین
 ؛یسیانگلبه علت عدم تسلط به زبان  فنّاوری کارگیریبهبودن  مشکل
 یبکرا محتوای کتکب    یناهماهنگو  یدرس کتبحجم  لیدلوقت مدرسان  به  کمبود
 ؛فنّاوریارائه با 

ز به استفاده از اینترنت به دلیل محتکوای نامناسکب  منکابع درسکی و سکاعات       عدم نیا
 اختصاص یافته به مطالعات پژوهشی. اندک

 یریگج ینت

شکرط   نیتکر یاساسک معلکم،   تیک ترباطالعات و ارتباطات به  فنّاوریکه ورود  ییآنجااز 
ت ککه  توسعه و تحول در نظام آموزش و پرورش است. تجربیکات نشکان داده اسک    یبرا

 کننکد ینمک به مقکدار ککافی اسکتفاده     هافنّاوریدرس خود از  یهاکالساکثر معلمان در 
شکماری  دالیل بی هاپژوهشالف و ب(.  4020، زمانی 2306، قصاب پور 2300)شهباز، 

ککه یککی از    انکد ککرده را به عنوان موانع به کارگیری فاوا در برنامه درسی مدارس ذککر  
مراکز تربیت معلم نسکبت   استادانانش و آگاهی افراد به ویژه اساسی میزان د یهاچالش



  27   ...دانشجو ـ معلمان با مدرسان آنان یتوانمندارزیابی و مقایسۀ 

. بررسکی و  اسکت درس  یهکا ککالس و رابطه آن با میزان اسکتفاده آنکان در    هافنّاوریبه 
شکان نشکان   معلمان مراککز تربیکت معلکم بکا مدرسکان      ۀ میزان توانمندی دانشجو ک مقایس

خکود در بکه ککارگیری     یهکا ینمنکد تواانکد  استادان این مراکز توانستهخواهد داد که آیا 
اند چکه  را در این مراکز برای دانشجویان خود به کار گیرند یا نه؟ اگر نتوانسته هافنّاوری

موضوع در پژوهش حاضکر   تیاهمموانعی برای این کار وجود داشته است؟ با توجه به 
 تیک ترب معلمان و مدرسکان مراککز   دانشجو ک  یتوانمندشد تا به ارزیابی و مقایسۀ  یسع

 یهکا طکه یحدر اسکتفاده از اینترنکت در    ایرایانکه دهنکدگان دانکش   معلم به عنوان انتقکال 
پکژوهش نشکان    ۀپرداخته شکود. بررسکی پیشکین    یخدماتو  یارتباط، یپژوهش، یآموزش

 ناآنک آمکوزش و تکدریس    ۀکه آموزش اینترنت به معلمان اثرات فراوانی بر نحو دهدیم
در امکر تکدریس    ،مراکز تربیت معلم آموزش دیکده بودنکد  داشته است و معلمانی که در 

؛ بونتکات، زیکد، آریفین،دهکر و سکعود،      4003)روگان،  برندیمخالقیت بیشتری به کار 
معلمکان در    -دانشکجو  یهکا مهکارت حاصل در خصکوص   یهاافتهی؛(. 4003؛ یو، 4020
های طهیح یتمام حاصله در خصوص یهانیانگیمنشان داد که  نترنتیااستفاده از  ۀنیزم

ایکن   اسکتادان . هسکتند  تکر نییپاآموزشی، پژوهشی، خدماتی و ارتباطی از سطح متوسط 
باالتری در اسکتفاده از اینترنکت بودنکد     یهامهارتمراکز در مقایسه با دانشجویان دارای 

ۀ درسکی، عکادت بکه    در برنامک  فنّاوریولی نتوانستند به دالیل گوناگون نظیر عدم تلفیق 
خود را بکه دانشکجویان منتقکل    کافی معلومات  ۀی سنتی تدریس و نداشتن انگیزهاشیوه

عملکرد بودند. از طرفی، در بسکیاری   نیترنییپاآموزشی دارای  ۀدر زمینکنند؛ بنابراین، 
 ۀهای آموزش ضمن خکدمت را در زمینک  معلومات و اطالعات خود و دوره آنهااز موارد 
یج در راستای سکایر تحقیقکات   که این نتا دانستندینمنوین کافی  یهافنّاوریاینترنت و 

؛ زمانی و 4001؛ زمانی، نصر و شهباز، 2303شده در این زمینه است )رحمان پور، انجام
نکات موجکود در مراککز    (. ضکمن اینککه امکا  2310؛ آیتکی،  4001قلی زاده شکغل آبکاد،   

های سنتی تکدریس  معلمان نیست و به دلیل حاکمیت شیوهجوابگوی نیازهای دانشجو ک 
که این نتایج در راستای نتایج رحمکان   کنندینمرا در آموزش تشویق  فنّاوریکه کاربرد 

است. از آنجکایی ککه    (2310) یزنگوئو  ییافرا، خواجه لو، صالح. یذاکرو  2303پور، 
به جای اینکه  ،ای به کیفیت و کارایی آموزش و پرورش آن بستگی داردهر جامعه ۀآیند
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ضکروری اسکت     ،شکود در قالب جمکالت زیبکا ارائکه     و محتوای آموزشی صرفاً هاهدف
آموزشی نکوین   یهاروشو  هاهدفهماهنگی به منظور ایجاد بافت مشترک  یهاتالش

هکای مختلکف در عمکل تحقکق     شده در حوزهبینیهای پیشانجام گیرند تا مقاصد و نیاز
جوگر، مولد و خالق، نقاد، جستزانی آمودانش  نوینی که یهاروشگیری از یابند. بهره

میسر نخواهد شد مگر اینکه معلمان در مراککز تربیکت معلکم     ،پرورش دهند گرلیتحلو 
ی کیفی که بکرای شناسکایی دالیکل    هاالزم و با کیفیت را دریافت کنند. یافته یهاآموزش

یکل  دال نیترعمدهکه  دهدیمعدم توانمندی دانشجویان و مدرسان صورت گرفت نشان 
معلمکان بکا    است. بیشتر دانشجو ک های علمی عدم توانمندی دانشجویان مربوط به زمینه

اطالعات و ارتباطات صکرفا بکه دلیکل عکدم      فنّاوریوجود انگیزه و اعتقاد باال به مزایای 
برخورداری از دانش الزم و عکدم آشکنایی  بکا کاربردهکای آن در آمکوزش از ابزارهکای       

. نتکایج ایکن پکژوهش در راسکتای سکایر      کننکد ینمباطات استفاده اطالعات و ارت فنّاوری
، یسکرآبادان ؛ 2300؛ شکهباز،  4006)بکارتون و تکوروی،    از سکوی تحقیقات انجکام شکده   

الکف و ب(   4020 ،زمکانی   ؛،2310؛ شیخ شکعاعی و علکومی،   2306 ،قصاب پور؛ 2302
 فنّکاوری شی از رایانه تلفیق و استفاده آموز ایرایانههای باال بردن سواد . یکی از راهاست

 یهکا روشهای درسی و درسی به ویژه در متون و کتاب ۀاطالعات و ارتباطات در برنام
آموزشکی   یهکا ککالس های آموزشی و این مراکز است. برگزاری کارگاه استادانتدریس 

 فنّکاوری هکای آموزشکی ککاربرد    همیت خاصی دارد. برگزاری  کارگاهضمن خدمت نیز ا
 ۀ( دانکش آنکان در زمینک   2و ارتباطات برای دانشجویان به دو دلیل مهم اسکت.  اطالعات 
( توانایی به کارگیری دانش را در تدریس بکه دانکش   4افزایش یابد.  هافنّاوریاستفاده از 

آموزان خودشان از طریق مشاهده مدرسانی که با توانایی و تسکلط ابزارهکای مبتنکی بکر     
واحکد هکای عملکی و     ۀ، کسب نمایند. ارائکنندیمده را در آموزش دروس استفا فنّاوری

های درسی مراکز تربیکت معلکم و شناسکاندن مزایکای     ۀ کافی در برنامهپژوهشی  به انداز
،  همراه بکا فکراهم   هاپژوهشاطالعات در آموزش از طریق انجام  فنّاوریفراوان کاربرد 

 .  استالزامات  کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز از جمله
 نیک امدرسکان   یتوانمندکه  دهدیمنشان  زینمدرسان  یتوانمند زانیممربوط به  یهاافتهی

و  یخکدمات  یهکا نکه یزماز سطح متوسط بکاالتر و در   یارتباطو  یپژوهش یهاطهیحمراکز در 
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معلمکان در   کی از دالیل کمبود اطالعات دانشجو ک . یاست ترنییپااز سطح متوسط  یآموزش
مراککز تربیکت معلکم در تکدریس خکود در       اسکتادان ین مراکز هم وجود این مسئله است که ا

و در نتیجکه   کننکد یمک و یا بسیار کم اسکتفاده   کنندینماستفاده  هافنّاوریدرس از  یهاکالس
. در رابطکه  اسکت کمتر  هانهیزم ۀدر هم نآنا استادانمعلمان از دانشجو ک   ایرایانهمیزان سواد 
های پژوهشکی و  اطالعات و ارتباطات در حیطه یهافنّاوریاستفاده بیشتر مدرسان از با دلیل 

هکای  استادان یکی از پیش نیازارتباطی باید گفته شود که اجرای پژوهش و عملکرد پژوهشی 
علمکی مربکی،    هیئکت علمی به مراتب باالتر است، به صورتی که اگکر اعضکای    هیئتارتقای 

تحقیکق برونکدادهای مناسکبی نداشکته باشکند، براسکاس قکوانین و         استادیار، دانشکیار در امکر  
علمکی   هیئکت ، بنابراین اعضکای  شدمصوبات آموزش عالی با ارتقای ایشان موافقت نخواهد 

(. از سکوی  2310همواره در پی بهبود وضعیت پژوهشی عملککرد خکود هسکتند )شکاوران،     
امتیکازی   شکان سیتدرات و ارتباطات در اطالع فنّاوریبه دلیل اینکه استفاده از  استاداندیگر، 
 ۀاسکتفاد  ،. بنکابراین کنندینم شانسیتدردرس و  یهاکالسسعی بر استفاده از آن در  ،ندارد

چه در سطح دانشکجویان از   استاداندر مراکز تربیت معلم چه در سطح  هافنّاوریآموزشی از 
ربیت معلم و نیکز محتکوای   درسی مراکز ت ۀسطح متوسط کمتر است. از سوی دیگر، در برنام

تنهکا   ،نکوین جایگکاهی نکدارد. از طکرف دیگکر      یهکا فنّاوریهای درسی نیز استفاده از کتاب
مراکز تربیت معلکم بکه تجهیکزات     یهاکالسمراکز به امکانات اینترنتی مجهزند و  یهاتیسا

د نکدارد.  درس وجو یهاکالسنوین مجهز نیست و امکان استفاده از اینترنت در  یهافنّاوری
های سنگین تدریس و کمبود وقت، عدم تناسکب  های کیفی همچنین نشان داد که برنامهیافته

اطالعات، عدم تسلط بکه محتکوای دروس    فنّاوریمحتوای دروس برای تدریس با استفاده از 
 فنّکاوری از  آنهکا در آمکوزش   تکوان یمک از دروس ککه   ییهاقسمتو به تبع آن عدم شناخت 

 یهکا روشباطات بهره گرفت، عدم احساس نیاز بکه دلیکل عکادت ککردن بکه      اطالعات و ارت
اطالعات و ارتباطکات در   فنّاوریمزایای کاربرد  ۀسنتی تدریس و نداشتن دانش الزم در زمین

مهکارت الزم را در بکه    ،رودیمک انتظکار   ناآنک گونکه ککه از    شده مدرسکان آن آموزش موجب
 نتواننکد در انتقکال دانکش خکود     ،اشند و اگر هم دارنددر تدریس نداشته ب هافنّاوریکارگیری 
 فنّکاوری معلمان موفق باشند. در بیان مشکالت استفاده از های ذکرشده به دانشجو ک  در زمینه

هکای ککاربردی )آمکدن    افکزون برنامکه  آنان به مسکائلی نظیکر تغییکر روز   درس  یهاکالسدر 
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نیکز اشکاره    ایرایانکه زآمدکردن دانکش  های جدید نرم افزارها( و نداشتن وقت برای رونسخه
گذرانکده شکده )عکدم     ایرایانههای الزم و عدم کارآیی دوره یهاآموزشکردند. البته نداشتن 

 ،شکود یمک با توجکه بکه ایکن دالیکل پیشکنهاد       تطبیق با نیاز( نیز از دیگر علل این پدیده است
ای طراحکی  ا بکه گونکه  درسی، محتوای دروس مراکز تربیکت معلکم ر   ریزیبرنامهمتخصصان 

ای باشکد و همچنکین منکابع درسکی بکه گونکه       فنّاوریکنند که آموزش آن مستلزم استفاده از 
. شکود دانشکجویان   از سکوی سازمان یابنکد ککه مشکوق تفککر خکالق، اکتشکاف و پکژوهش        

گیکری از  ناگزیر بکه بهکره   شوندیمبه رو  دانشجویان برای پاسخگویی به مسائلی که با آن رو
ملکزم کنکد. مدرسکان     ایرایانهرا به افزایش دانش  ناآنو همین نیاز  شونداطالعاتی  یاهبانک

ایفا خواهند ککرد. بکا   ای و مهارت در این میان نقش ارزنده به عنوان الگو و عامل انتقال دانش
 شیافکزا  یبکرا های علمی و انگیزشی مشاهده شدند، توجه به اینکه عمده مشکالت در زمینه

 :شودیممعلم پیشنهادات ذیل ارائه  تیتربمعلمان و مدرسان مراکز  نشجو کاد یتوانمند
اطالعکات و   فنّکاوری گیری بهینه از امکانکات  مراکز تربیت معلم برای بهره ۀافزایش بودج

ی و کیفی آموزش رایانه) سخت افزار، نرم افزار، اینترنکت ،  ارتباطات،  توسعه و گسترش کمّ
سازی در کادر آموزشی و اداری مراکز تربیت معلم بکرای  فرهنگ شبکه و ....( برای مدرسان،
اطالعات و ارتباطات، ایجاد انگیزه و رغبت بکرای وارد شکدن    فنّاوریشناخت دستاورد های 

مکالی بکرای خریکد رایانکه و تسکهیالت       یهکا کمک ۀبه محیط جدید، ایجاد تسهیالت و ارائ
هکای  ککامپیوتری در خوابگکاه   یهاتیساهتر جانبی برای دانشجویان، تجهیز هر چه بیشتر و ب

های آمکوزش عمکومی دانشکجویان بکرای شکناخت دسکتاوردهای       دانشجویی، برگزاری دوره
وب »بکرای اسکتفاده از ایکن امکانکات، ایجکاد       ۀاطالعات و ارتباطات و ایجکاد انگیکز   فنّاوری
آنکان در  شخصی برای مدرسان و ایجاد تسهیالت بیشکتر و امکانکات مطلکوب بکرای      «سایت

و منابع دیجیتکالی   هاکتابخانهتقویت استفاده از  برایاستفاده از اینترنت برای مقاصد آموزشی 
های دیگر ایران و جهکان  موجود در اینترنت، امکان تبادل نظر با استادان هم رشته در دانشگاه

هنکگ  فر ۀاطالعات و ارتباطات در تدریس، توسکع  فنّاوریگیری از های بهرهدر خصوص راه
، تجهیکز  درسکی  ریکزی برنامکه های فراینکد اطالعات و ارتباطات برای تمام  فنّاوریاستفاده از 

دروس و برگزاری جلسکات علمکی بکا اسکتفاده از      ۀبه امکانات ارائ هاکالستمام یا برخی از 
 امکاناتی مانند رایانه، دیتاپروژکتور، پرده نمایش و غیره.
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