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چکیده

Abstract

.

The main purpose of this study was to investigate
the use of the Internet in order to promote
professional development among primary school
teachers in Isfahan. Statistical population included
all 1969 teachers of districts 1, 3 and 4 of Isfahan.
170 teachers (67 were from district 1, 57 from
district 3 and 46 from district5) were chosen as
the statistical sample based on stratified sampling
method. Research instruments was a researchermade questionnaire surveying the Internet use at
the educational system among primary school
teachers in Isfahan. The validity of the
questionnaire was examined by the view of
experts and its reiliability was calculated by
Cronbach Alpha (r= 91%). To analyze data,
descriptive and inferential statistics were
employed. The findings showed that the
participants use internet for scientific and research
purposes for professional development at a high
level. They, to some extent, use internet services
for promoting professional development. Most of
the teachers’ awareness about the effectiveness of
using internet in the promotion of professional
development was at the level but their use of
internet in this respect was at the moderate level.
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مقدمه
شواهد موجود در دنیا بیانگر آن است که میدان توسدعه و کداربرد فنداوریهدای مختلد و پیشدرفت
اجتماعی ،ارتباط قوی وجود دارد (فارنتی .)5112 ،9امروزه آموزش تحت تأثیر یكی از عوامدل بدزر
جهت دهنده؛ یعنی فناوری اطالعات و ارتباطات یا بهاصطالح فاوا است .فناوری ،جزئی جدانشددنی از
کالسهای درسی است .کالسها در همه سطوح ،محیطدی همدراه بدا فنداوری دارندد ،تدا جدایی کده
باجانسن 5گفته است که «فناوریها میتوانند خالقیدت و سدازندهگرایدی معلمدان و داندشآمدوزان را
تسهیل بخشند ،از تولید دانش و بهوسیله فراگیران از تولید مفاهیم حمایت کنندد» (خدین و فیشدر،3
 .)5113در مؤسسات آموزشی نیز کسب مهارتهای مختل از جمله فداوا مدیتواندد بدرای کارکندان،
استفاده از دانش جدید را میسر سازد؛ اهمیت موضوع وقتی بیشتر مشهود است که بدانیم دانش دائماً
در حال تغییر و تحول است بهطوریکه هر  4تا  2سال بهطور متوسط  21درصد دانش و در طول  8تا
 91سال 72 ،درصد آن کهنه میشود (حسینی و اصالنی .)9385 ،بددیهی اسدت نهادهدای مختلد ؛
مثل آموزش و بهداشت نیز چون سایر عرصهها در مواجهه با فناوریهای جدید توان مقاومت در برابر
تغییر را نداشته و نمیتوانند مزایای استفاده از آنها را نادیدده بگیرندد (مد فدارلن ،ویلیدام مدوفی و
کلرکین .)5119 ،4فناوری ارتباطات و اطالعات ،بهعنوان شالودهای قدوی مدیتواندد نقدش مدؤثری در
بهبود کیفی برنامههای دانشافزایی و توسعه حرفهای معلمان ایفا کند (گلن و گوردون.)5114 ،2
تحقیقات تسیكناکیس و کروبالی )5111(9نشان میدهند کده یكدی از مهدمتدرین دالیدل تمدایز
سازمانها از یكدیگر ،درجه بهکارگیری فناوری اطالعات توسط آنها در فعالیتهای سدازمانی اسدت.
بهاینترتیب ،سازمانهایی که از فناوری اطالعات بهطور گسترده و بهینه استفاده کردهاند ،دارای مزیت
رقابتی پایدار هستند و از دیدگاه ذینفعان نسبت به سایر سازمانها از تمایز بیشتری برخوردارند.
علیرغم تدالشهدای زیداد ،هندوز آمدوزشوپدرورش از بسدیاری جهدات ،از سدطح صدالحیتهدا و
توانمندیهای حرفهای معلمان و پایین بودن کیفیت رنج میبرد؛ دانشپدژوه و فدرزاد ( )9382نشدان
میدهند که در فعالیتهای آموزشی کالس درس ،به هدفهای مهارتی ،کمتر از هدفهای دانشدی و
نگرشی توجه شده است .معلمان موردمطالعه در کلیات تدریس از مهارت نسبی برخوردارندد؛ امدا در
اجزای مهم تدریس با برخی نارساییهای جدی مواجهاند .کریمدی ( )9387نیدز در پژوهشدی دیگدر
نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای حرفهای معلمان تفاوت وجود دارد .صدالحیت
موجود معلمان در مؤلفههای فناوری ،یادگیری مادامالعمدر ،حرفدهای ،عملكدردی ،فكدری و تددریس
کمتر از سطح متوسط بود و میزان آگاهی معلمان ابتدایی از نظریه رفتارگرایی در حدد متوسدط و از
1. Ferrante
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نظریههای شناختگرایی و شناختی -اجتماعی پایینتر از حد متوسط بدود .صدمدی ( )9315نشدان
داده است که هر دو عامل «دانش حرفهای» و «خودکارآمدی» از قدرت پدیشبیندیکننددگی سدب
ارتبدداطی مثبددت برخوردارنددد و در سددب ارتبدداطی منفددی تنهددا «دانددش حرفددهای» قدددرت
پیشبینیکنندگی دارد .نتیجه اینکه دانش حرفهای معلم از جمله متغیرهایی است که نقش مهمدی
در فرایند آموزشی دارد.
وقتی معلمان با مشكالتی مواجه میشوند ،در فرایندی از تفكر و کاوش ،با آن مسئله یا مشكل
درگیر میشوند و سعی میکنند با راههای مختلفی آن را حل کنند .حال اگر نتوانند با بسط دادن
گنجینة دانش و تجربة خویش مشكل را حل کنند دچار اضطراب میشوند و این امر عاملی برای
ناخشنودی آنها از این حرفه خواهد شد (رومانو و گیبسون .)5119 ،9بنابراین ،ازآنجاکه معلمان
عوامل کلیدی در بهسازی عملكرد دانشآموزان هستند و اصالح آموزش بدون اصالح معلمان میسر
نیست ،بنابراین باید تمرکز اصلی رشد حرفهای را بر روی معلمان قرار دارد تا موجب بهسازی عملكرد
آنها در مدرسه شود (آرتورا ،مارلندبی ،پیلس و رأی.)5119 ،5
بهسازی قابلیت معلمان از طریق برنامههای رشد حرفهای ،موجب بهسازی یادگیری دانشآموزان
نیز میگردد (کوهن و هیل5111 ،3؛ گارت ،پورتر ،دسیمون ،بیرمان و یون5119 ،4؛ کدرو ،هاسدمن و
اسكرایبنر5115 ،2؛ ژانگ .)5191 ،9در این راستا ،با توجه به نقدش انكارناپدریر فنداوری ارتباطدات و
اطالعات در آموزش ،توجده بده آمدوزش و داندشافزایدی معلمدان در زمیندة کاربسدت فداوا اهمیتدی
بیش ازپیش دارد .بنابراین ،پژوهش حاضر بده بررسدی میدزان کاربسدت اینترندت در ارتقدای توسدعه
حرفهای معلمان پرداخته است .در ادامه به مرتبطترین پژوهشها اشاره میشود:
پژوهش کهریزی ،تقوا و نظری ( )9318نشان داد که به طورکلی دبیدران میدزان سدواد رایاندهای
خود را پایینتر از سطح متوسط ارزیابی کردند و مهارت آنان در کاربرد اینترنت و برنامه وُرد بیشتر از
دیگر مهارتهای عمومی رایانهای بود .یافتههای پژوهش بادلده ( )9317تدأثیر مثبدت ارائدة خددمات
حرفه ای و تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات دانشدگاه فرهنگیدان را بدر تحدوالت نظدام آموزشدی
آموزشوپرورش ،تائید میکند .نتایج پژوهش نشان داد که ارائة خدمات حرفهای و تخصصی دانشدگاه
فرهنگیان در حوزهی زیرساخت سدختافدزاری ،زیرسداخت ندرمافدزاری ،روشهدای ارائده (آنالیدن و
آفالین) ،حوزۀ محتوای الكترونیكی ،آموزش نیروی انسانی و برنامهریزی درسی با رویكرد فناورانه ،بدر
تحوالت نظام آموزشدی تدأثیر مثبدت و معنداداری مدیگدرارد .نتدایج پدژوهش غالمدی ،پورشدافعی و
شاهطالبی ( )9317نشان داد که عوامل مؤثر بر رشد حرفهای معلمان دارای  29شاخص و پنج مؤلفه
1. Romano & Gibson
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دانش ،نگرش و ارزش ،مهارت ،توانایی ویژگیهای شخصیتی بود و مؤلفههای مرکور بهطور معناداری
توانستند رشد حرفهای معلمان را تبیین نمایند .سراجی و کرمی ( )9319در پژوهشی با عنوان ارائده
چارچوبی برای تربیت معلم پژوهشگر ،فناور و نوآور نشان دادند ،مهارتهای موردنیاز معلمان امروزی،
تلفیق برجستهای از مهارتهای پژوهشی ،فناورانه و نوآورانده اسدت کده بایدد بدا داندش محتدوایی و
مهارتهای تربیتی آمیخته شوند .معلم حرفه ای امروز معلمی است که این سده مهدارت را در برنامدة
درسی به کدار گیدرد .گنددمیحسدنارود و سدجادی ( )9312در پژوهشدی دریافتندد کده شدرکت در
اجتماعددات یددادگیری پیامدددهای ارزندددهای را بددرای معلمددان بدده همددراه داشددته اسددت .عبدددالهی و
صفری( )9312در پژوهشی کاربردی با روش آمیخته به بررسی موانع اساسی فرا روی رشد حرفدهای
معلمان پرداختند .موانع به ابعاد «فردی»« ،ساختاری»« ،اقتصادی» و «فناورانه» تقسیم شدند و بُعد
ساختاری مؤثرترین بُعد موانع رشد حرفهای معلمان است و سپس پایین بودن کیفیت آمدوزشهدای
ضمن خدمت ،ضع برنامهها جهت افزایش روحیه همكاری ،ضع بنیه علمدی ،کمبدود تجهیدزات و
امكانات آموزشی و نامناسب بودن نظام پرداختها دارای باالترین رتبه اسدت .بدر اسداس یافتدههدای
پدژوهش زارعدی ،آرمدات و عبددالخانی ( )9315میدزان آشدنایی کارکندان بخدش مددار پزشدكی
بیمارستانهای دانشگاهی اهواز با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطالعات در حد متوسدط بدود .در بدین
مهارتهای مختل  ،بیشترین آشنایی مربوط به بسته نرمافزاری آفیس و کمترین آشنایی مربدوط بده
اینترنت و شبكه جهانی وب بود .یافتههای پژوهش صفدری ،درگاهی ،اشدراقیان و بدرزهکدار ()9311
نشان داد که بین ادرا تصمیمگیری و بهکارگیری فناوری اطالعات ارتباط معنیداری وجود داشدت.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که عوامل انسدانی (ادرا و تصدمیمگیدری) از مهدمتدرین عوامدل در
بهکارگیری فناوری اطالعات است که مدیران ارشد سازمانها و کارشناسان امر باید به جنبههای مهم
عوامل انسانی و عوامل تأثیرگرار بر روی آن توجه داشته و در صدد مرتفع کردن آنها باشند .پژوهش
خلخالی ،شكیبایی ،و آندش ( )9311با عنوان فراتحلیل اثر فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بدر رشدد
حرفهای معلمان نشان داد که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفدهای معلمدان بدهطدور
معناداری تأثیر دارد .همچنین اندازه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان معدادل
 1/387است که برمبنای شاخصهای تفسیری ،باالتر از حد متوسط اسدت .گدرین ،رای ،چدو ،گلدن،
لیونز و هچ )5151( 9در پژوهشی به بررسی رابطه بین مهارتهای تفكر انتقادی و سدواد رسدانهای و
فناوری دانشآموزان پرداختهاند که نتایج این پژوهش نشان میدهد ،بین مهارتهای تفكدر انتقدادی
(تحلیل ،استنباط و ارزشیابی) و سواد رسانهای و فنداوری رابطدهی مثبدت و معنداداری وجدود دارد.
به زعم آنان آموزش دانشآموزان در جهت افزایش سواد رسانهای و فناوری آنها میتواندد منجدر بده
افزایش مهارتهای تفكر انتقادی آندان شدود .گدائو )5159(5در پژوهشدی بدا عندوان رشدد و توسدعه
1. Greene, Ray, Choi, Glenn, Lyons & Hecht
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حرفه ای و سواد فناوری معلمان نشان داد که بسط دانش فنآورانه معلمان باعث بهبود کیفی آموزش
و پیشرفت تحصیلی فراگیران شده است و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بدهعندوان اهرمدی
برای اصالح آموزشی به روشی سامانمند عمل میکند .پژوهش زین )5197(9نیازهای رشد حرفدهای
معلمان را در سه محور عمده زبان انگلیسی (ضع و کمی تسلط بر زبان انگلیسی) ،آموزش (ساختار
و چیدمان کالسهای درس) ،دانش (دانش فراگیران ،دانش مرتبط با آمدوزش ،روانشناسدی و زبدان)
تقسیمبندی کرد .یافته های کلی تحقیق ،نشان داد که دانشجو معلمان نیاز دارند تا تحلیل کنند کده
چگونه تفاوتهای تخصصی و فردی معلمان و عوامل زمینهای و محیطی بر نیازهای حرفهای معلمان
تأثیر میگرارد .زین ( )5199نشان داده است که رویههای ضدعی کدالس درس معلمدان در مقطدع
ابتدایی در اندونزی به دلیل ناکارآمدی و کیفیت پایین آموزش ضمن خدمت است .بدا وجدود اینكده،
نقش و ماهیت رشد حرفهای ضمن خدمت هنوز روشن نیست نتایج نشدان داده اسدت کده کمبدود و
ضع مهارتهای استادان دانشجو معلم به دورههای آموزش ضمن خدمت با کیفیت اند و ضدعی
آنان نسبت دادهشده است .درحالیکه این مطالعه تالشهای نظاممندی نموده است تا عوامل مؤثر بر
کیفیت آموزش و تربیتمعلمان را مدنظر قرار دهد اما نیازها برای برنامههای رشد حرفدهای اسدتادان
دانشجو معلم وجود دارد .عالوه بر این ،سیاست و سب تصمیمگیری ضعی و بدون انعطاف مدیران
آموزشی بر طرح و مدیریت برنامههای آموزش ضمن خدمت و رشد حرفهای معلمان تأثیر میگدرارد
و منجر به مدیریت ضعی برنامههای رشد حرفهای معلمان میشود .پیكوال )5192( 5اظهدار داشدت
که برنامههای آموزش و تربیتمعلم ،نیاز اساسی به تغییر و نوآوری دارد؛ بهگونهای که این برنامدههدا
باید مشارکت ،تعامل متقابل ،رشد و آموزش مهارت های نوین و عملی تدریس را به میدزان بیشدتری
موردتوجه قرار داده و آموزش دهند ..این پژوهش نشان داد که برنامههای آمدوزش ضدمن خددمت و
رشد حرفهای مستلزم بازبینی است بهگونهای که فرصتهایی برای فراگیران بهمنظور یادگیری محتوا
از مربی باتجربه ،مسلط و آماده در زمینة نوآوری های آموزشی فراهم نماید تا در این صورت محتوا را
در موقعیتهای آموزشی کالس درس بهکارگیرند بدهگوندهای کده فراگیدران (معلمدان آیندده) مدواد
آموزشی را با رویكردی عملمحور در کنند.
از بررسی پیشینه پژوهش ،استنباط میشود که بخش اعظم پژوهشها بر عوامل مؤثر بدر کداربرد
فناوری در کالس درس اشاره کردند و کمتر پژوهشی میزان کاربرد اینترنت در زمیندة فعالیدتهدای
علمی-پژوهشی معلمان را لحاظ کرده است .همچنین توجه به فعالیتهای علمی-پژوهشی بیشتر در
بین استادان بررسی شده است؛ درصورتی که ،یكی از موارد پایه برای توسعه حرفدهای ،فعالیدتهدای
علمی-پژوهشی است که بدون مهارت در زمینة اینترنت امكانپریر نیسدت .در ایدن راسدتا ،پدژوهش
حاضر به بررسی میزان کاربرد اینترنت در زمینههای مختل علمی-پژوهشی پرداخته است.
1. Zein
2. Pikula
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روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی -پیمایشی استفادهشده است.
جامعه آماری شامل  9191نفر از معلمدان ناحیدههدای  3 ،9و  4اصدفهان بدود کده تعدداد  971نفدر
بهعنوان نمونه موردمطالعه از طریق فرمول حجم مورگان انتخابشدند .در تحقیق حاضر ،با توجه بده
اینكه تعداد معلمان در نواحی مختل آموزش وپرورش متفاوت بدوده از روش نموندهگیدری تصدادفی
طبقهای نسبی بر اساس ناحیه آموزشی استفادهشده است؛ بدینصورت که ابتدا فهرسدتی از معلمدان
ناحیههای  9و 3و  4آموزشوپرورش اصفهان به تفكی ناحیه ،بهصدورت تصدادفی انتخداب شددند و
سپس در هر ناحیه متناسب با حجم جامعه ،تعدادی از آنان بهصورت تصادفی به عنوان نمونه آمداری
انتخاب شدند .از این تعداد 97 ،نفر از ناحیه  27 ،9نفر از ناحیه  3و  49نفر از ناحیه  4بودند .در این
پژوهش ،از پرسشنامه محققساخته ،شامل  31سؤال بسته پاسخ است .پرسشدنامه مزبدور بده چهدار
حیطه تقسیم شده است .حیطه اول ،شامل استفاده از اینترنت بدرای شدرکت در فعالیدتهدای درس
گروه های علمی است که دارای نه سؤال است و هر گویه سه طی کدم ،متوسدط و زیداد را بده خدود
اختصاص داده است .حیطه دوم با عنوان میزان استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی و پژوهشدی
که شامل دو سؤال بر اساس طی لیكرت  2گزینهای (از خیلی زیاد تا خیلی کم) است و ی سدوال
که طی عددی را به خود اختصاص داده است .این حیطه بده بررسدی موضدوعاتی همچدون میدزان
عالقهمندی به انجام فعالیت های علمی از طریق اینترنت ،میزان استفاده از اینترندت در فعالیدتهدا و
متوسط ساعات استفاده از اینترنت در راستای افزایش آگاهیهای حرفهای میپردازد .حیطه سدوم بدا
عنوان میزان و نوع استفاده از سرویسهای اینترنتی است که انواع اسدتفاده از خددمات اینترنتدی در
راستای مصادیق آموزشدی؛ مدواردی مانندد کتدابهدای الكترونیكدی ،مجدالت الكترونیكدی و پسدت
الكترونی  ،گروههای مباحثه ،اتاقهای گفتگو فراهماییهای الكترونیكی را میسنجد .در حیطه سوم،
عالوه بر نوع استفاده از سرویسهای اینترنتی ،اندازه استفاده از خددمات اینترنتدی نیدز مطدرح شدده
است .بهمنظدور ارزیدابی ایدن حیطده از طید  2درجدهای لیكدرت (از خیلدی زیداد تدا خیلدی کدم)
استفاده شده است .حیطه چهارم با عنوان مزایای کاربرد اینترندت در فعالیدتهدای علمدی بدهمنظدور
ارتقای توسعه حرفهای است .برای ارزیابی این حیطه از طی لیكرت  2گزیندهای (از خیلدی زیداد تدا
خیلی کم) استفاده شده است .جهت سنجش روایدی محتدوایی پرسشدنامه در چنددین نوبدت توسدط
استادان محترم دانشگاه و معلمدان باسدابقه و پدنج نفدر از اسداتید فنداوری آموزشدی و چهدار نفدر از
دانشجویان دکتری این گروه بازنگری و بررسی شد.
در تجزیهوتحلیل دادهها در راستای اعتبار و روایی ،از روش فراواندی تحلیدل روایدی محتدوایی بدا
شاخصهای  CVRاستفاده گردید .معیار و شاخصهای ورودی انتخاب متخصصدان در ایدن پدژوهش
بر مبنای صاحبنظر بودن آنان در زمینة فناوری آموزشی ،توسعه حرفهای معلمان ،دارا بدودن آثدار و
مقاالت مرتبط بود .در بررسی روایی محتدوا از دو روش کمدی و کیفدی اسدتفاده گردیدد .در بررسدی
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کیفی روایی محتوا از  92نفر از متخصصان و اسدتادان دانشدگاه فرهنگیدان درخواسدت شدد پدس از
مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را ارائه نمایند .پس از جمدعآوری نظدرات متخصصدین،
تغییرات الزم در ابزار داده شد ،سپس برای ارزیدابی کمدی روایدی محتدوا از شداخص روایدی محتدوا
استفاده شد .جهت تعیین روایی محتوایی ،پرسشدنامه بده  92نفدر از متخصصدین ارسدال و از آندان
درخواست شد که در خصوص هر ی از  31سؤال ابزار بهصورت «ضروری است»« ،مفید است ،ولدی
ضروری نیست» و «ضروری نیست» پاسخ دهند .در این مطالعه بدا اسدتفاده از فرمدول CVIشداخص
روایی محتوا محاسبه شد .پریرش آیتمها بر اساس نمره CVIباالتر از  1/71بود .نتایج  CVIحاکی از
آن است که نمره  CVRتمامی سؤاالت از عدد جدول الوشه (یعنی  )1/45بزر تر بود .نتایج حداکی
از آن بود که تمامی سؤاالت پرسشنامه ،نمره  CVIباالتر از  1/71داشتند و لرا مناسب تشخیص داده
شدند و اعتبار محتوایی تمامی سؤاالت تأیید میگردد .میانگین  CVIبرای کل پرسشنامه نیز برابر 9
است که چون باالتر از  1/71است ،روایی محتوای مقیاس مورد تائید است.
در نهایت ،پس از انطباق سؤالهای پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش ،نسخه نهایی به تأیید
رسید .در این پژوهش ،سؤاالت پرسشنامه در ی مطالعه مقدماتی بر روی  32نفر اجدرا گردیدد و بدا
استفاده از نرمافزار  ، SPSSضریب پایایی برای هر حیطه به ترتیب حیطه اسدتفاده از اینترندت بدرای
شرکت در درس گروههای علمی با  81درصد ،حیطه میزان استفاده از اینترندت بدرای فعالیدتهدای
علمی و پژوهشی با  11درصد ،حیطه اندازه استفاده از خدمات اینترنتی با  88درصد ،حیطه مزایدای
کاربرد اینترنت با  88درصد برآورد گردید .تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار استنباطی (آزمون تدی
ت متغیره) و توصیفی (میانگین ،فراوانی و درصد فراوانی) انجامگرفته است.
یافتهها
در ابتدا جهت بهرهگیری از آزمون  tت
کولموگروف  -اسمیرن بررسی گردید.

متغیره پیشفرض نرمال بودن با استفاده از آماره

جدول ( )1بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش بر اساس آماره کولموگروف-اسمیرنف

متغیرهای پژوهش

مقدار Z

سطح معناداری

استفاده از اینترنت برای شرکت در فعالیتهای درس گروههای علمی
استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی و پژوهشی
میزان و نوع استفاده از سرویسهای اینترنتی
مزایای کاربرد اینترنت در فعالیتهای علمی

9/19
1/792
1/912
9/43

1/524
1/913
1/751
1/557

نظر به این که نرمال بودن توزیع نمرات به کم آزمون کولموگروف -اسمیرن تأییدد گردیدد از
آزمونهای پارامتری و در اینجا از آزمون  tت متغیره برای تحلیل استنباطی استفاده شد.
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سؤال اول پژوهش :معلمان ابتدایی اصفهان به چه میزان از اینترندت بدرای شدرکت در فعالیدتهدای
درس گروههای علمی استفاده کردهاند؟
نتایج نشان میدهد که بیشترین میانگین ( )5/28مربوط به پرسدش ( 7تعدداد حودور افدراد در
سمینارها و همایشهای حووری) و کمترین میانگین ( )9/93مربوط بده پرسدش ( 2تعدداد مقداالت
چاپشده) است .درمجموع 47/2 ،درصد از پاسخگویان معتقدند ،در حدد کدم 39/5 ،درصدد در حدد
متوسط و  59/3درصد در حد زیاد فعالیتهای پژوهشی درزمینة ارتقای توسعه حرفدهای داشدتهاندد.
میانگین وزنی  9/71از  3نشان میدهد که پاسخگویان معتقدند ،در حد کم از اینترنت جهت شرکت
در فعالیتهای درس گروههای علمی استفاده کردهاند.
جدول ( )1نتایج آزمون  tتك متغیره جهت مقایسه میانگین میزان استفاده از اینترنت برای شرکت در درس
گروههای علمی با میانگین فرضی ()m=1

متغیر
میزان استفاده از اینترنت برای شرکت در
فعالیتهای گروههای علمی

سطح
معناداری

df

974 <1/1112

t

-9/991

انحراف معیار میانگین
1/239

9/71

جدول ( )5نشان میدهد که تحلیل استنباطی مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقددار  )pبرابدر
 <1/1112است و چون این مقدار کمتر از  1/12است ،لرا تفداوت مشداهدهشدده از نظدر آمداری در
سطح اطمینان  12درصد معنادار است .به عبارت بهتر ،پاسدخگویان در حدد کدم از اینترندت جهدت
شرکت در فعالیتهای درس گروههای علمی استفاده کردهاند.
سؤال دوم پژوهش :معلمان ابتدایی اصفهان به چده میدزان از اینترندت بدرای فعالیدتهدای علمدی و
پژوهشی استفاده میکنند؟
نتایج نشان داده است که بیشترین میانگین ( )3/17مربوط به پرسش ( 99بهطور کلی به چه
میزان عالقهمند به انجام دادن فعالیتهای علمی و پژوهشی برای ارتقای توسعه حرفهای از طریق
اینترنت هستید؟) و کمترین میانگین )3/91( ،مربوط به پرسش ( 91به چه میزان از اینترنت در
فعالیتهای پژوهشی خود استفاده میکنید؟) است .درمجموع 1/3 ،درصد از پاسخگویان معتقدند،
در حد خیلی کم و کم 31/2 ،درصد در حد تا حدودی و  91/3درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از
اینترنت برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در راستای ارتقای توسعه حرفهای استفاده
مینمایند .میانگین وزنی  3/71از  2نشان میدهد که پاسخگویان معتقدند در حد زیاد از اینترنت
برای انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در راستای ارتقا توسعه حرفهای استفاده مینمایند.
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جدول ( )9نتایج آزمون  tتك متغیره جهت مقایسه میانگین میزان استفاده از اینترنت برای فعالیتهای
علمی و پژوهشی با میانگین فرضی ()m=9

متغیر

سطح معناداری

میزان استفاده از اینترنت برای
فعالیتهای علمی و پژوهشی

< 1/1112

t

df

انحراف معیار

میانگین

1/198

3/71

8/722 974

جدول ( )3نشان میدهد که تحلیل استنباطی مقدار سطح معنیداری (ارزش یا مقددار  )pبرابدر
 <1/1112است و چون این مقدار کمتر از  1/12است ،لرا تفداوت مشداهدهشدده از نظدر آمداری در
سطح اطمینان  12درصد معنادار است .به عبارت بهتر ،پاسدخگویان در حدد زیداد از اینترندت بدرای
انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در راستای ارتقا توسعه حرفهای استفاده مینمایند.
سؤال سوم پژوهش :معلمان ابتدایی اصفهان به چه میدزان از خددمات اینترنتدی بدرای ارتقدا توسدعه
حرفهای استفاده میکنند؟
نتایج نشان میدهد بیشترین میانگین ( )4/39مربوط به پرسش ( 99پست الكترونی یا ایمیل)
و کمترین میانگین ( )9/39مربوط به پرسش ( 97اتاقهای گفتگو یا چترومها) است .درمجموع،
 47/2درصد از پاسخگویان معتقدند در حد خیلی کم و کم 97/7 ،درصد ،در حد تا حدودی و 34/8
درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از موارد فوق برای ارتقای توسعه حرفهای خود استفاده مینمایند.
میانگین وزنی  5/74از  2نشان میدهد ،پاسخگویان معتقدند در حد کمتر از متوسط از موارد فوق
(پست الكترونی یا ایمیل ،اتاقهای گفتگو یا چترومها) برای ارتقای توسعه حرفهای خود استفاده
مینمایند.
جدول ( )4نتایج آزمون  tتك متغیره جهت مقایسه میانگین میزان استفاده ازخدمات اینترنتی برای ارتقای
توسعه حرفهای با میانگین فرضی ()m=9

متغیر

سطح معناداری

میزان استفاده از خدمات اینترنتی
برای ارتقای توسعه حرفهای

< 1/1112

df

t

-3/993 941

انحراف معیار

میانگین

1/829

5/74

جدول ( )4نشان میدهد که بر اساس تحلیل استنباطی مقدار سطح معنیداری (ارزش یا
مقدار )pبرابر  <1/1112است و چون این مقدار کمتر از  1/12است ،لرا تفاوت مشاهدهشده از نظر
آماری در سطح اطمینان  12درصد معنادار است .به عبارت بهتر ،پاسخگویان به میزان کم از
خدمات اینترنتی مانند پست الكترونی یا ایمیل ،اتاقهای گفتگو یا چترومها برای ارتقای توسعه
حرفهای استفاده مینمایند .اما به نظر می رسد بیشتر این کاهش ناشی از عدم استفاده پاسخگویان از
موارد گروههای مباحثه ،اتاقهای گفتگو (چت رومها) و فراهماییهای الكترونیكی باشد.
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سؤال چهارم پژوهش :مزایای کاربرد اینترنت برای ارتقای توسعه حرفهای معلمدان ابتددایی اصدفهان
چیست؟
نتایج نشان میدهد بیشترین میانگین )4/48( ،مربوط به پرسش ( 91افزایش دریافت اطالعات
حرفهای) و کمترین میانگین ( )3/18مربوط به پرسش ( 58سهولت شرکت در فراهماییها و
همایشهای تخصصی) است .در مجموع 1/7 ،درصد از پاسخگویان معتقدند ،موارد فوق در حد خیلی
کم و کم 91/1 ،درصد در حد تا حدودی و  71/4درصد در حد زیاد و خیلی زیاد از مزایای کاربرد
اینترنت در زمینة حرفهای به شمار میروند .میانگین وزنی  4/54از  2نشان میدهد ،پاسخگویان
معتقدند موارد فوق (افزایش دریافت اطالعات حرفهای و سهولت شرکت در فراهماییها و همایش-
های تخصصی) در حد زیاد از مزایای کاربرد اینترنت در راستای ارتقای توسعه حرفهای به شمار می-
روند.
جدول ( )5نتایج آزمون  tتك متغیره جهت مقایسه میانگین مزایای کاربرد اینترنت برای ارتقای توسعه
حرفهای با میانگین فرضی ()m=9

متغیر
مزایای کاربرد اینترنت برای کارهای علمی

سطح معناداری
< 1/1112

df

t

57/941 974

انحراف معیار

میانگین

1/233

4/54

جدول ( )2نشان میدهد که بر اساس تحلیل استنباطی مقدار سطح معنیداری (ارزش یا
مقدار )pبرابر  <1/1112است و چون این مقدار کمتر از  1/12است ،لرا تفاوت مشاهدهشده از نظر
آماری در سطح اطمینان  12درصد معنادار است .به عبارت بهتر ،از نظر پاسخگویان مواردی مانند
افزایش دریافت اطالعات ،افزایش کمیت تحقیقات و سواد حرفهای ،افزایش کیفیت تحقیقات و سواد
حرفهای ،سرعت در انتشار تحقیقات ،بهروز شدن اطالعات علمی ،تغییر نگرش و رفتارهای حرفهای،
یافتن منابع علمی مرتبط با دانش علمی و حیطه تخصصی ،افزایش ارتباط با دیگر پژوهشگران و
اعوای هیئتعلمی ،افزایش شرکت در فراهماییها و همایشهای تخصصی ،سهولت شرکت در
فراهماییها و همایشهای تخصصی و دسترسی به امكانات پژوهشی اینترنتی مانند شبیهسازها و
آزمایشگاههای مجازی از مزایای کاربرد اینترنت برای ارتقای توسعه حرفهای به شمار میروند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد پاسخگویان در حد کم برای شرکت در درس گروههدای علمدی از اینترندت بهدره
بردهاند .استفاده از اینترنت در تولید فرایندهای علمی ،امری اجتنابناپریر است ،بهگونهای که امروزه
تولید علمی بدون بهرهگیری از شبكه امكان پریر نخواهد بود و در حوزه حرفهای با توجه به ماهیتش
از اهمیت بیشازپیش برخوردار است .استفاده از اینترنت منجر به افزایش ظرفیتهدای علمدی و بداال
رفتن روحیه پژوهش و تولید علم در زمینة توسعه حرفدهای مدیگدردد .اسدتفاده از اینترندت توسدط
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معلمان و استادان در تولیدات علمی و پژوهشی کشور ،ی امدر مهدم در پیشدبرد اهدداف محسدوب
می شود .با توجه به اینكه بخدش اعظدم درس گدروههدای علمدی و دورههدای داندشافزایدی معلمدان
به صورت اینترنتی برگزار میشود استفاده از اینترنت در این راستا رو به افزایش است بهگوندهای کده
بحث اینترنت در آموزش و توسعه حرفهای معلمان بهصورت مستمر افزایش یافته است و بسط مراکز
دانشافزایی برخط و برگزاری دورههای برخط علمی در این موضوع بسیار تأثیرگدرار بدوده اسدت .در
این راستا ،بعوی محققین رابطه بین میزان نگرش نسبت به بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطدات
(فاوا) را در بهکارگیری اینترنت مهم دانستهاند و مطالعات آنها نشان میدهد که بین سن و نگرش در
بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) همبسدتگی وجدود دارد (السدادانی .)5193 ،9در واقدع،
یكی از مواردی که گرایش به استفاده از درس گروههای علمی در بعوی معلمان را کاهش مدیدهدد
مسئله سن است .از آنجاکه تعداد زیادی از معلمدان در دورهای وارد آمدوزشوپدرورش شددهاندد کده
چارچوب آموزشوپرورش کامالً حووری و مبتنی بر آموزش سنتی بوده است؛ بنابراین با گرر زمان و
افزایش مشغله و کمبود دانستههای فنی و تكنیكی به استفاده از اینترنت گرایش چندانی ندارند.
یافته های دیگر نشان داده است معلمان در حد زیاد از اینترنت برای انجام فعالیتهدای علمدی و
پژوهشی در راستای ارتقای توسعه حرفهای استفاده مینمایند .بر اساس نتایج بهدستآمده مدیتدوان
ادعا کرد که امروزه معیار تعیین جایگاه و اقتدار جهانی کشورها و اساس توسعه پایددار آنهدا میدزان
تولید دانش و دستاوردهای پژوهشی مبتنی بر فناوریهای بهروز شبكهای است .اهمیت دادن بده امدر
تحقیقات و افزایش فعالیتهای پژوهشی با کم فنآوری در کشور سبب خودکفایی علمی میگدردد.
استفاده زیاد از اینترنت توسط کادر سازمان ها و معلمان کمیت و کیفیت سدواد حرفدهای را افدزایش
میدهد و سب زندگی جامعه را متحول میسازد و فرد را وارد دنیایی میکند که با انگیدزه و نشداط
فراوانی علمیترین و بهروزترین مباحث را پیگیری کند .اگر جامعه دانشگاهی و معلمی بهطور خداص
بخواهد بهروز و همسو با دانش جدید حرکت کند بایدد بده مناسدبتدرین اطالعدات بدرای آمدوزش و
پژوهش مسلح شود و در این امر نیز راهی غیر از استفاده از شبكه اینترنت بهعنوان ی ابدزار کمد
آموزشی و پژوهشی فرا روی آنها وجود ندارد.
درکل ،نتایج نشان داد که معلمان در فرایند آموزش بیشتر به موارد نظری توجه زیادی داشتند و
از جنبههای فناوری غافل بودند و اکثر آنان از بین منابع متعدد اطالعداتی ،مندابع انسدانی را تدرجیح
میدادند .الزم به ذکر است که در تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد در آموزشوپدرورش ،دسترسدی
به منابع اطالعاتی و در چگونگی استفاده مؤثر از آنها ضروری است .با توجه به کمبود اسدتفاده از
منابع اطالعاتی به روز بایستی امكانات استفاده از این منابع نظیر دسترسی به دستگاه هدای رایاندهای
مجهز و کتب موردنیاز در محیط اورژانس فراهم گردد .ضمن اینکده آمدوزش تكمیلدی در خصدوص
نحوه بهرهگیری از این موارد ارائه گردد.
1. Elsaadani
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در بین مواردی که بهعنوان موانع پیادهسازی فناوری اطالعات در بخدش مقدمده معرفدی شددند،
عوامل انسانی -اجتماعی از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارندد .پدریرش فنداوری اطالعدات از سدوی
کاربران آن بهعنوان مهمترین مؤلفه عوامل انسانی اجتماعی مطرح است .عالوه بر آن ،پریرش فناوری
اطالعات از سوی کاربر بهعنوان حیاتیتدرین فداکتور در توضدیح موفقیدت یدا شكسدت دسدتگاههدای
اطالعاتی مدنظر است (چیزمار ویلی پاتون5113،9؛ ویكینز .)5111 ،5بُعد سداختاری مدؤثرترین بُعدد
موانع رشد حرفهای معلمان است و سپس پایین بودن کیفیت آمدوزشهدای ضدمن خددمت ،ضدع
برنامه ها جهت افزایش روحیه همكاری ،ضع بنیه علمدی ،کمبدود تجهیدزات و امكاندات آموزشدی و
نامناسب بودن نظام پرداختها دارای باالترین رتبه است (گندمی حسنارودی و سجادی.)9312 ،
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش مادهوسان )5117(3همسو اسدت .ایدن پدژوهشهدا
حاکی از استفاده فراوان اعوای هیئتعلمی و کارکنان از اینترنت در فعالیتهای علمدی و پژوهشدی
است و با یافتههای زارعی ،آرمات و عبدالخانی ( )9315ناهمسو است؛ این ناهمسویی را میتدوان بده
تفاوت جامعه آماری و مهارتهای فنداوری پاسدخگویان نسدبت داد .در واقدع چدارچوب دانشدگاه بدا
آموزش وپرورش بسیار متفاوت است؛ در بدنه آموزش عالی اعوای هیات علمی بدرای ارتقدای مدداوم
نیازمند انجام فعالیتهای پژوهشی هستند و از سویی دیگر فعالیتهای پژوهشی آنها مورد حمایدت
مادی و معنوی قرار میگیرد و موضوع دیگر مربوط به دسترسی به اینترنت و پایگداههدای اطالعداتی
است .در دانشگاه های کشور اینترنت رایگان در اختیار استادان بوده و بدهراحتدی و بددون هزینده بده
پایگاه های اطالعاتی داخلی و خارجی دسترسی دارند و همین نكات گرایش استادان به اینترنت برای
فعالیتهای علمی-پژوهشدی را افدزایش مدیدهدد ،ولدی در آمدوزشوپدرورش ،معلدم بده اینترندت و
پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی دسترسی رایگان ندارد و فعالیتهای پژوهشی آنهدا در قیداس
با استادان موردحمایت چندانی قرار نمدی گیدرد و همدین موضدوع در میدزان اسدتفاده از اینترندت و
انگیزش پژوهشی و در نهایت توسعه حرفهای آنها تأثیرگرار است.
همچنین نتایج نشان داد معلمان در حد کم از خدمات اینترنتی مانند پست الكترونی یا ایمیل،
اتاقهای گفتگو یا چترومها برای ارتقای توسعه حرفهای خود استفاده مینمایند .اما به نظر میرسدد
بیشتر این کاهش ناشی از عدم استفاده پاسخگویان از گروههدای مباحثده ،اتداقهدای گفتگدو (چدت
رومها) و فراهماییهای الكترونیكی باشد .چنانچه پاسخگویان از موارد گروههدای مباحثده ،اتداقهدای
گفتگو (چت رومها) و فراهمایی های الكترونیكی استفاده نمایند محدوده استفاده از خدمات اینترنتی
برای ارتقای توسعه حرفهای بده زیداد تغییدر مدییابدد .بندابراین ،بده علدت عددم آشدنایی و کمبدود
آموزشهای الزم به معلمان -دربارۀ سرویسهای شبكهای مانند اتاقهای گفتگو ،گروههای مباحثده و

1. Chismar & Wiley Patton
2. Wilkins
3. Madhusudhan
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فراهماییهای الكترونیكی برای ارتقای توسعه حرفهای -از خدمات اینترنتی به میزان کمدی اسدتفاده
شده است.
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش پارامشوار و پاتیل )5111( 9و تمجید و رضایی
شری آبادی( )9381که در این پژوهشها به استفاده از پست الكترونیكی و مجالت و کتابهای
الكترونیكی اشاره شده است ،همسو است .درعینحال ،این پژوهش با یافتههای پژوهش خان ،زیدی
و بهاراتی )5111(5و بلنكسون)5114(3؛ زارعی ،آرمات و عبدالخانی ( )9315ناهمسو است .زیرا در
این پژوهشها اعوای هیئتعلمی از چترومها و فراهماییهای الكترونیكی استفاده بیشتری به
نسبت سایر سرویسهای اینترنتی میکنند .درحالیکه یافتههای پژوهش حاضر استفاده معلمان
ازاینگونه سرویسهای اینترنت ی را به دلیل ناآشنایی و فقدان مهارت الزم در کاربردشان در حد کم
نشان داده است .میتوان اینگونه استنباط کرد که در فوای آموزش عالی بهطور مستمر سمینارها و
وبینارهای اینترنتی در دانشگاه صورت میگیرد و حوور در درس گروهی و فراهماییها برای
استادان منجر به اخر امتیازات مادی و معنوی خواهد شد و بهعبارتدیگر فرهنگ گفتگوی علمی در
فواهای اینترنتی مثل فراهماییها در آموزش عالی بهعنوان بخشی از فعالیتهای یاددهی-یادگیری
استادان و دانشجویان نهادینه شده است؛ درصورتیکه در محیط آموزشوپرورش از ی طرف فرهنگ
حوور در این فراهماییها نهادینه نشده است و از سویی دیگر از حوور معلمان در فراهماییهای
علمی حمایت مادی و معنوی الزم نمی شود و در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که جدایی و
گسستگی بین محیط دانشگاه و آموزشوپرورش در میزان تفاوت استفاده از اینترنت و حوور در
فراهماییهای الكترونیكی قابل تببین است.
نتایج حاصل از بررسی سوال چهارم نشان میدهد از نظر پاسخگویان مواردی مانند افزایش
دریافت اطالعات ،افزایش کمیت تحقیقات و سواد حرفهای ،افزایش کیفیت تحقیقات و سواد
حرفهای ،سرعت در انتشار تحقیقات ،بهروز شدن اطالعات علمی ،تغییر نگرش و رفتارهای حرفهای،
یافتن منابع علمی مرتبط با دانش علمی و حیطه تخصصی ،افزایش ارتباط با دیگر پژوهشگران و
اعوای هیئتعلمی ،افزایش شرکت در فراهماییها و همایشهای تخصصی ،سهولت شرکت در
فراهماییها و همایشهای تخصصی و دسترسی به امكانات پژوهشی اینترنتی مانند شبیهسازها و
آزمایشگاههای مجازی بهعنوان مهمترین مزایای کاربرد اینترنت در امور علمی و پژوهشی است.
اینترنت با استفاده از امكانات متعدد و بدون محدودیت زمانی و مكانی ،جایگاه الكترونیكی برای
پژوهش ،توسعه بحثها ،تبادل افكار و اندیشههای نوین و برقراری ارتباط با دیگران را به وجود می
آورد .استفاده از اینترنت در پژوهش و آموزش سبب میشود بسیاری از اطالعات را در آن واحد یا در
چند ساعت و بدون انتظار طوالنی به دست آورد .اینترنت با امكان شبیهسازی رایانهای و با اتكا به
1. Parameshwar & Patil
2. Khan, Zaidi & Bharati
3. Blankson
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قابلیتهای آن ،در بزر نمایی ،چندبعدی کردن تصاویر و بهکارگیری پویانمایی ،بر جرابیت
آموزشها افزوده و ادرا ذهنی را تسریع میکند .در واقع اینترنت میتواند بهمثابه ی (عامل
تغییر) و (ی حربة اساسی و استراتژی برای موفقیت در صحنه رقابت جهانی) مطرح گردد و از این
حیث بهمنزلة ی مزیت رقابتی در مؤسسات آموزش عالی و سازمانها اهمیت حیاتی دارد .یافته-
های پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش غالمی ،پورشافعی و شاهطالبی ( ،)9317بادله (،)9317
شكریزادهآرانی و کرمی()9311؛ خلخالی ،شكیبایی ،و آندش ( ،)9311کاهوئی و عالئی ()9319؛
صفدری ،دراگاهی ،محمودی ،ترابی ،و محمدزاده ()9389؛ دیامون ،جانسون ،پادمن ،ژنگ و
کارابا)5114(9؛ متوکس ،اللیم ،تیت ،گیانوتی ،کار و کارابا)5117(5؛ لدرر)5118(3؛ اور )5119(4؛
م فارلن ،ویلیام موفی و کلرکین)5119(2؛ مارتینز ،ویالرول و سیون )5114(9که در پژوهشهای
خود به مزایای گوناگون اینترنت مانند دسترسی به حجم وسیع اطالعات ،افزایش ارتباطات علمی،
سهیم شدن در دیدگاهها و بهبود کیفیت و کمیت تحقیقات اشارهکردهاند ،همسو است .از دید
غالمی ،پورشافعی و شاهطالبی ( )9317معلم حرفهای ،معلمی است که سه مهارت را در برنامة
درسی به کار گیرد .الزمه به کار بستن مهارتهای پژوهشی ،فناورانه و نوآوری در عمل توسط
معلمان آینده ،تلفیق این مهارتها در برنامة درسی تربیتمعلم است .از دید بادله ( )9317ارائه
خدمات حرفه ای و تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات باعث بهبود کیفیت آموزش دانشگاه
فرهنگیان خواهد شد.
خلخالی ،شكیبایی ،و آندش ( )9311تأکید نمودند که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر
رشد حرفهای معلمان بهطور معناداری تأثیر دارد .در کل اینگونه استنباط میشود که دسترسی به
فناوری روز و بهویژه سختافزار و نرمافزار ،همچنین حمایت از فعالیتهای فناوریمحور،
تسهیلکننده بهکارگیری و استفاده معلمان در فرایند آموزش است .بنابراین باید برای بهبود سواد
فناوری معلمان و میزان استفاده از اینترنت بهمنظور توسعه حرفهای آنها فرهنگسازی نموده و
امكانات الزم را فراهم نمود .سیستم آموزش در حال پیشرفت سریع ناشی از افزایش کاربست فناوری
است .برای همگامی با این تحوالت ،معلمان نیازمند صالحیتها ،مهارت و منابعی برای ارتباط و
عملكرد کارآمد در محیط الكترونیكی می باشند .بنابراین با توجه به نقشی که معلمان در حین
آموزش بر عهده دارند ،آن ها باید توانایی انتخاب ابزارهای مناسب را برای جستجوی اطالعات داشته
و از راهبردهای مناسب جستجو نیز برای دستیابی سریع به اطالعات علمی-پژوهشی موردنیاز
استفاده کنند و با بسترسازی و فراهم ساختن زیرساختها و تجهیز مدارس به سختافزارها و
1. Diamond, Johnson, Padman, Zheng, Payne
2. Mattocks , Lalime, Tate , Giannotti, Carr, Carrabba
3. Lederer
4. Oreg
5. MacFarlane , William Murphy , Clerkin
6. Martinez, Villarroel & Seone

بررسی میزان کاربست اینترنت در راستای ارتقای توسعه حرفهای در بین معلمان….

57

نرمافزارها می توان به این امر مهم کم نمود .تجهیز مدارس و مسلط شدن معلمان به مهارتها
موجب خواهد شد که بهتر بتوانند به انتظارات پیشگفته ،جامة عمل بپوشانند.
در این راستا ،پیشنهاد میشود:
 فواهای آموزشی مدارس را به سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط بدا فداوا تجهیدز نمایندد و بدااسدتخدام متخصصانی در تسهیل استفاده معلمان از اینترنت گامهای اساسی بردارند.
 جهت توسعه حرفه ای و ایجاد مهارت استفاده از اینترنت ،آمدوزش اینترنت بده معلمددان را درقالدب برگزاری کارگاههای آموزشی بهصورت متوالی و حداقل هر دو ماه انجام دهند.
 مهارت افراد در استفاده و بهکارگیری اینترنت در امر آمدوزش در مراحدل اسدتخدام و جدرب وارتقای نیرو در نظر گرفته شود.
 به ترویج فرهنگ به کارگیری اینترنت بده شدیوه علمددی و مددداوم و همچنددین اقددداماتی درجهدت گسدترش پایگاههای اطالعاتی در مدارس توجه نمایند.
منابع
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خلخالی ،علی؛ شكیبایی ،زهره و آندش ،مهدی .)9311( .فراتحلیل اثر فناوری اطالعات و ارتباطدات بدر رشدد
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نوآوریهای آموزشی.932-971 :)98(2 ،
زارعی ،جواد؛ آرمات ،فیروز و عبدالخانی ،رباب .)9315( .بررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدار پزشكی
بیمارستانهای دانشگاهی اهواز با رایانه و مفاهیم پایه فناوری اطالعات در سال .9311طب و تزکیه،
.21-49 :)9(55
شكریزادهآرانی ،لیال و کرمی tمهتاب .)9311( .تأثیر فناوری اطالعات در ارتقای نظام سالمت از دیدگاه
کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان .مدیریت اطالعات سالمت.849-832 :)9(8 ،
صفدری ،رضا؛ دراگاهی ،حسین؛ محمودی ،محمود؛ ترابی ،ماشاهلل و محمدزاده ،نیلوفر .)9389( .بررسی
اثربخشی فناوری اطالعات در نظام سالمت از دیدگاه اساتید مدار پزشكی دانشگاههای علوم پزشكی
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