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چکیده
این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل گذشته تربیتمعلم ،با استفاده از تجربیات گذشته ،تاریخچه تربیتمعلم و تجربیات به ظهور
فناوری و تأثیر آن در نظام آموزشی میپردازد و با نگاهی جامع ،چشماندازی مهم را به ارمغان میآورد .نوید دورهای تازه در
تربیتمعلم را میدهد که ابزار علمی و عملی الزم را مشخص میکند .این پژوهش بررسی میزان استفاده از دانش و فناوری و
اهمیت آموزش الکترونیک باهدف شناسایی آینده (آیندهپژوهی) در تربیتمعلم است .روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی
بوده و دانشجویان بر اساس نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .جامعه آماری این پژوهش  212نفر از دانشجو معلمان استان فارس
بوده که  842دانشجو معلم پسر و  846دانشجو معلم دختر دانشگاه فرهنگیان استان فارس را تشکیل میداد .در تجزیهوتحلیل
اطالعات این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (آزمون  )tبا استفاده از نرمافزار  spssاستفاده گردید.
همچنین در این پژوهش از آلفای کرونباخ نیز محاسبهشده است .نتایج بهدستآمده نشان داد در صورت استفاده از فناوریهای
نوین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ،دانشجو معلمان را بهعنوان یادگیرندگان مادامالعمر معرفی میکند و عالقه این دانشجویان
را پس از تحصیل به استفاده از رویکردهای فناورانه تشویق میکند که این خود زمینهساز تفکر انتقادی و خالق در دانشآموزان
میشود.
کلید واژهها :آیندهپژوهی ،تعلیم و تربیت ،تربیتمعلم ،دانش و فناوری.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
امروز در جهانی قرار داریم که تغییرات بسیار گسترده و سریعی اتفاق میافتد .تغییراتی که میتواند بر همهی جنبههای زندگی
ما و دیگران تاثیر بگذارد .این تغییرات به جهانی شدن و نزدیک شدن به دهکده جهانی کمک میکند .مکلوهان)8301( 8
نظریهپرداز افسانهای رسانهها ،اصطالح «دهکده جهانی» را برای نشان دادن تولید و مصرف انبوه تصاویر و محتویات رسانه در
سراسر جهان ،به کار برده است .در طی سالیان گذشته با توجه به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاهد تغییرات بنیادی و
فزایندهای در آموزش عالی بودهایم .امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده محیط کار و
کالس درآمده و شیوههای کسبوکار ،برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است .هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری را به نام «یادگیری الکترونیکی» به وجود آورده است.
(آوری .)2662،2یادگیری الکترونیکی در طیف گستردهای از فعالیتهای آموزشی به کار برده میشود .از این رو برای ایجاد
محیط یادگیری مؤثر ،انعطافپذیر ،باز و توزیعی برای یادگیرندگان گوناگون ،باید عوامل کلیدی و ابعاد گوناگون محیط
یادگیری الکترونیکی را شناخت (خان.)2662 ،9
در این مقاله ابتدا به تعاریفی از آیندهپژوهی و دانش و فناوری میپردازیم و سپس به روش پژوهش و جامعه آماری و
پرسشنامه اصلی میرسیم .هدف از پژوهش انجامشده حاضر تبیین و بررسی فصول مشترک و ارتباط بین شناسایی و هدایت
استعدادها و آیندهپژوهی با تأکید بر دانش و فناوری در نظام تربیتمعلم بوده و در پی پاسخ مطلوب به این سؤال است که تا چه
اندازه میتوان از رویکردهای آیندهپژوهانه در ترسیم چشمانداز مطلوب شناسایی و هدایت استعدادها در نظام تربیتمعلم بهره
جست و تا چه اندازه بهرهگیری از این سازوکارها در ارتقاء و بهبود کیفیت نظام آموزشی مؤثر هست؟
پدیده آیندهپژوهی در کنار فنّاوری و فناوری این توانایی را دارد که نه بهعنوان یک ابزار بلکه بهعنوان یک زمینهساز تحول
و نوآوری در آموزش مطرح شود .شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن میتواند یکی از مهمترین
راهبردهای متصدیان آموزشوپرورش در کشور باشد و بهعنوان فرصتی برای بازسازی نظام آموزشوپرورش و تربیتمعلم و
تحول در فرایند یاددهی – یادگیری استفاده شود .یکی از ویژگیهای عمده فناوری اطالعات و ارتباطات و آیندهپژوهی با نگاه
که لزوم استفاده آن را در تربیتمعلم آشکار میکند این است که قدرت همه بینی یا قدرت فراگیر آن است .به گفته الوین تافلر
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( )2660بیسوادان قرن  28آنهایی نیستند که نمیتوانند بخوانند و بنویسند ،بلکه آنهایی هستند که نمیتوانند یاد بگیرند و
نمیتوانند آنچه را یاد گرفتهاند در ذهن خود جاسازی و بایگانی کنند و با استفاده بهموقع از آنها مطالب جدید را آسانتر و
سریعتر بیاموزند( .به نقل از حجتی .)8911 ،همچنین این پژوهش نشان داد میزان سواد رایانه در دانشجو معلمان دختر بیشتر از پسر
است .این پژوهش با نتایجی که اسعدی ( )8910و مشایخ و برزیده ( )8913انجام دادهاند یکسان است .نحوه عملکرد معلمان در
کالس بهنوعی بیانگر وجود تعامل میان جنبههای مختلف شناخت و دانش حرفهای آنها است (الوس .)2668 ،2آیندهپژوهی،
فرآیند تالش سیستماتیک برای نگاه به آینده بلندمدت علم ،فنّاوری ،محیطزیست ،اقتصاد و اجتماع هست که باهدف شناسایی
تکنولوژیهای عام نوظهور و تقویت حوزههای تحقیقات استراتژیکی است که احتماالا بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را به
همراه دارند .در حقیقت میتوان گفت آیندهپژوهی ،فرآیندی سیستماتیک ،مشارکتی و گردآورنده ادراکات آینده است که
چشماندازی میانمدت تا بلندمدت را باهدف اتخاذ تصمیمهای روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا میسازد.
پیشینه تحقیق
آینده پژوهی عبارت است از تالش برای درک کردن آن چه که در آینده می تواند روی دهد و یا باید روی دهد ،فرآیندی
است که به پیش بینی چندین رویداد محتمل در آینده می پردازد ،آینده پژوهی معادل لغت التین « »Sudies Futuresاست.
1- McLuhan
2 - Aury
3 - Khan
4- Toffler
5- Loveless

___________________________________________________________ آیندهپژوهی در تربیتمعلم با رویکرد دانش و ...
کلمه جمع « »Futuresبه این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی ها و بجای تصور فقط یک
آینده ،به گمانه زنی های سیستماتیک و خرد ورزانه ،در مورد نه فقط یک آینده بلکه چندین آینده متصور مبادرت می شود.
موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده گونه های «ممکن»« ،محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آینده می باشند (ملکیفر
و همکاران .)8912 ،آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع ،الگوها و عوامل
تغییر و یا ثبات ،به تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می پردازد .آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل
تغییرات (یا تغییر نکردن) امروز ،واقعیت فردا تولد می یابد (بل.)8332 ،8
برای آینده نگری نمیتوان تاریخچهای تعیین کرد چرا که انسان را باید موجودی آیندهجو دانست .هر رفتار هدفمند ما بر
اساس تصورمان از آینده و به قصد ساختن فردایی بهتر صورت می گیرد .ما دائما آینده دور و نزدیک خود را پیش بینی می کنیم
و برای آن نقشه می کشیم .ظاهرا همین تمایل ذاتی آدمیان به کشف فردای نامعلوم خود سبب شده تا بازار پیشگویی و ستاره
شناسی و رمالی از هزاران سال پیش تا کنون این چنین داغ باشد .آینده نگری در طی هزاران سال تمدن بشری ،اشکال مختلفی به
خود دیده است .بابلیان و ایرانیان با انگیزه پیشگویی نجومی،دانش ستاره شناسی را گسترش دادند و مردم یونان برای آگاهی از
آینده خود به سروش معبد دلفی مراجعه میکردند .در واقع ادیان مختلف خصوصا ادیان الهی نیز برای تضمین آینده بهتر انسان
ها در دنیا و آخرت ظهور کردند .آیندهپژوهی 2به معنای دقیق خود عمال از میانه قرن بیستم ظهور نمود .مطالعه قاعده مند ،تحلیلی
و روشمند آینده پس از جنگ دوم جهانی پا به عرصه نهاد.سرعت و پیچیدگی تحوالت اجتماعی و فناوری انگیزه اصلی تاسیس
این رشته جدید را تشکیل می داد .شاید بتوان «اندیشکده رند» وابسته به وزارت دفاع آمریکا را از نخستین مراکز آینده پژوهی
جهان به شمار آورد.
لوک )8330 ( 9معتقد است آیندهپژوهی ابزاری سیستماتیک برای ارزیابی آن دسته از توسعههای علمی و تکنولوژیکی
است که میتوانند تأثیرات بسیار شدیدی بر رقابت صنعتی ،خلق ثروت و کیفیت زندگی داشته باشند .آیندهپژوهی علم و هنر
کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فرداست .آیندهپژوهی رویکردی تلفیقی نسبت به جهان است .آیندهپژوه به
رشتههای مختلفی گریز میزند تا بتواند از مجموعه مطالعات میانرشتهای خود ،به ایدههای بدیع و کارآمدتر دست پیدا کند.
هدف آیندهپژوه این است که از خالل یک بافت پژوهشی پیشرو گرا به دیدگاهی اجمالی برسد .یکی ازنظریهپردازان آیندهشناسی
را بهطور خالصه شناخت آینده بامطالعه آیندههای ممکن و مطلوب یک جامعه تعریف مینماید (منصوری.)8922 ،
آیندهاندیشان ،برای شناسایی امکانات آینده و غربال کردن آنها و تهیه فهرستی از آیندههای محتمل و سپس جدا ساختن
سناریوهای مطلوب از نامطلوب ،از شیوهها ،شگردها و روشهای متعددی استفاده میکنند .اما آنچه که در همه این روشها ،کم
و بیش مشترک است ،تکیه بر معرفت ضمنی دانشوران در قلمرو مورد نظر است که در آن آیندهاندیشی صورت میگیرد .در دو
دهة اخیر آیندهاندیشان در کنار توصیف آیندههای ممکن و محتمل ،به کار تجویز برخی از سناریوها نیز روی آوردهاند .در
رویکرد اخیر ،فرض و مدعای اصلی آن است که آینده در زمرة امور ساختنی است و بنابراین میباید با تهیة نقشههای مطلوب،
شالوده شکلگیری آیندههای مطلوب را از هم اکنون پی ریخت (پایا.)8912 ،
آیندهپژوهان اندیشگاه رند ،4نخستین کسانی بودند که به طور جدّی به مطالعه فنآوریهای نوظهور و پیامدهای آنها بر امنیت
ملّی و توان نظامی یک کشور خاص پرداختند .آنان فنون و روشهای جدیدی را برای تفکر درباره آینده ابداع کردند.
آیندهپژوهان دریافتند که جهان آینده ،با جهان کنونی ،پیوسته است و بنابراین از طریق مطالعه نظاممند رویدادهای کنونی ،میتوان
دربارة رخدادهای آینده ،مطالب فراوانی آموخت .نکته کلیدی این است که به جای مطالعه و تمرکز بر رویدادها؛ یعنی،
رخدادهای ناگهانی و روزمره ،باید بر روندها؛ یعنی ،تغییرهای دراز مدت و پیوسته در حوزههایی همچون جمعیت ،جامعه ،اقتصاد،
دفاع ،محیطزیست و فنآوری تمرکز کرد .آیندهپژوهان روش بسیار مفیدی با عنوان «سناریوسازی» را گسترش دادند .سناریو
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
متضمن پیشبینی قطعی و دقیق جهان آینده نیست؛ (بلکه) توصیفی از رویدادهای ممکن و جداگانهای است که امکان وقوع آنها
در آینده ،وجود دارد .به بیان دیگر ،سناریوها ،آمیزهای از پیشبینیهای تخیلی و در عین حال واقعگرایانه از رخدادهای احتمالی
آینده هستند(ملکیفر.)8912 ،
اهداف نهگانهای برای آیندهپژوهی
.8

مطالعه آیندههای ممکن

.2

بررسی آیندههای محتمل

.9

بررسی تصویرهای آینده

.4

مطالعه بنیانهای معرفتی آیندهپژوهی

.2

بررسی بنیانهای اخالقی آیندهپژوهی

.0

تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال

.2

تلفیق دانشها و ارزشها بهمنظور طراحی اقدامات اجتماعی

.1

افزایش مشارکت مردمی در تصویرپردازی از آینده و مشارکت در طراحی آن

.3

ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن

روشهای مطالعات ،آینده عموماا برای کمک به افراد جهت درک بهتر احتماالت آینده بهمنظور اخذ تصمیمات بهتر در
زمان کنونی طراحیشدهاند .این روشها با این فرض طراحی میشوند که عدم اطمینان تا حد ممکن کاهش یابد .این روشها
به افراد کمک مینمایند با عدم اطمینان روبرو شوند و آنچه شناختهشده و یا قابلشناسایی است را در محدوده احتماالت و
مطلوبترین حالت بیان نمایند (توفیق.)8922 ،
اهمیت و نقش فناوری در تعلیم و تربیت
فناوری اطالعات ابزار قدرتمندی است که درکمترین زمان ممکن میتواند میان مردم جهان ارتباط برقرار سازد .این ابزار
ارتباطی قدرتمند با اطالعات سروکار دارد .فناوری اطالعات در جهان امروز چشماندازهایی را برای جهانیان به ارمغان آورده
است که بر تمام ابعاد زندگی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی انسان قرن بیست و یکم تأثیر گذاشته است ،بهگونهای
که بیشتر فراگیرندگان را به سمت رایانهها و آموزش کار با آنها سوق داده است .رایانهها با فراهم کردن فرصت الزم برای
تمرین و کسب دانش بشری و پرورش دانشآموزان به آموزش مدرسهای و از سوی دیگر ،تجدید حیات و غنیسازی محیط
یادگیری برای برقراری تعامل میان یادگیرنده و منابع یادگیری ملزم میباشند .ازاینرو بازنگری در شیوههای سنتی تدریس و
جایگزین آن با شیوههای نو برای تجهیز یادگیرنده به مهارتهای شناختی ضرورت دارد .لذا استفاده از فناوری اطالعات و،
ارتباطات برای دستیابی به هدفهای ،یادگیری باکیفیت برای همه اجتنابناپذیر است .عصر حاضر ،عصر فناوری اطالعات
است .ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات دریچه جدیدی را فرا روی انسان گشوده و بر جنبههای مختلف زندگی فردی و
اجتماعی او تأثیر گذاشته است.
انسان سعی کرده با افزایش دانش خود در این زمینه از آن به شکلهای گوناگون استفاده کند (بهنام .)8938 ،یادگیری
الکترونیکی زاییده چرخه تحوالت سریع و رو به گسترش فناوریهای نو به مفهوم واقعی آن است .تاکنون تعاریف متفاوتی از
یادگیری الکترونیکی ارائهشده است .ما تعریف کراس 8را که خیلیها او را مخترع واژه یادگیری الکترونیکی میدانند انتخاب
کردهایم .امروز فراگیر (دانشآموز) در یک وادی برهوت نیست که به دنبال برکهای دانش بگردد .او در اقیانوسی از اطالعات
غوطهوراست .معلّم باید معنا و مفهوم شغل خود را در درون خود تغییر دهد .معلّم دیگر منبع اطالعات و برکه آبی در بیابان
محسوب نمیشود بلکه او هم مسافری در همان قایق دانشآموزان است که باید به آنها کمک کند تا اطالعات را درجهبندی
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کنند و از آنها معنا بسازند .به کودکان میگوییم باید به مدرسه روند تا برای آینده آماده شوند ،اما چه پیش میآید اگر دیدگاه
ما از آینده دیدگاه درستی نباشد؟ آیا فکر میکنید آینده کمابیش امتدادی از حال است؟ (بیکر نیل.)2669،8
آیندهپژوهی و تعلیم و تربیت در ایران
از آنجائیکه  ICTدر سالهای اخیر بصورت گسترده در تمام زمینه های مربوط به زندگی بشر وارد شده اسشت و بشر رکشن
هشای اساسی جوامع امروزی از قبیل اقتصاد  ،سیاست  ،آموزش  ،تاثیری بس شگفت انگیز داشته است
دستگاه تعلیم و تربیت نهتنها در ایران ،بلکه در سایر ممالک جهان وظیفه سنگینی را بر عهده دارد ،این وظیفه سنگین ،همانا
سرمایهگذاری برای تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخشهای مختلف جامعه مشغول به کار خواهند شد ،هست .دوره ابتدایی
که بهعنوان زیربنای نیروی کار جامعه به شمار میرود باید از آموزش صحیح و مناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای
رو به گسترش جامعه باشد (رضایی.)8932 ،
بنابراین مطالب آموزش دادهشده باید بهصورت کاربردی در زندگی روزمره کودک قابلاستفاده باشد و الزمه این کار هم،
این است که آموزشوپرورش هم با تغییرات روز خود را وفق دهد .قرن بیست و یکم درواقع دنیای استیالی فناوری نوین اطالعات
و دنیای شتابزدگی به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی خواهد بود ،و همانطور که
اشاره شد ،دستگاههای آموزشی در یک جامعه و بهتبع آن آموزشوپرورش قادر نخواهد بود همچون جزیرهای خود را از دیگر
نهادهای اجتماعی ،ملی و فعلوانفعاالت گسترده بینالمللی در دهکده جهانی ،جدا بداند (عالی8918 ،؛ به نقل از ضامنی و کاردان،
 .)8913رئیس دانشگاه فرهنگیان دکتر خنیفر ( )8932تقویت صنعت نوآوری با تأکید بر نقش معلم در کاهش وابستگیها ،اهمیت
رقابت و آیندهپژوهی را از دیگر مؤلفههای تحولآفرین در جوامع عنوان کرد و افزود« :برای مدیریت نیاز به توانایی و تمایل
است ،با «تمایل» میتوان تحول را رقم زد و شگفتی آفرید و حتی ریل کشور را باوجود کاستیها عوض کرد».
راهنمای برنامه آموزش  ICTدر تربیتمعلم
آموزش  ICTامری ضروری است اما باید در این آموزش در مورد نکات زیر بهخوبی اندیشید.
.8

تعیین اینکه چه چیز یا چیزهایی ،با چه اهدافی و برای چه گروه از دانشآموزان باید آموزش داده شود .بهعبارتدیگر
برای دانشآموزان هر دوره تحصیلی چه اهدافی در آموزش  ICTمنظور است و چه محتوایی باید برای رسیدن به این
اهداف آموزش داده شود.

.2

از سوی دیگر باید معلوم کرد چه روش یا روشهایی برای آموزش  ICTوجود دارد و ما کدام روش را برمیگزینیم.

.9

همچنین در آموزش  ICTباید به وسایل و ابزار موردنیاز توجه کرد و مشخص نمود چه وسایل و تجهیزاتی برای این
آموزش موردنیاز است .در بسیاری از کشورها بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی بهمنظور
ارتقای کیفیت روشهای یاددهی -یادگیری موردتوجه خاصی قرارگرفته است .فناوری اطالعات و ارتباطات
چهارچوب و یا ساختاری را به وجود میآورد که از این طریق کیفیت آمورش و پرورش ارتقا یافته ،دانشآموزان و
معلمان میتوانند با استفاده از این فناوری به منابع یادگیری وسیعی دست یابند ،انگیزه یادگیری خود را افزایش دهند و
شکلهای مختلف یادگیری را مورداستفاده قرار دهند (شعبانی.)8936 ،

اهداف
آیندهپژوهی با تأکید بر دانش و فناوری دارای ماهیت و قابلیتهای ویژهای است و در عرصه آموزش ،کارکردهای خاصی
دارد؛ (جان ویلیامز او نیک ای سینگ وود  ،)2669این موارد را ذکر کردهاند:
.8

ارتباط با سایر مکانها ،افراد و موضوعات را فراهم میکند.
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.2

پرسیدن سؤاالت و شکل دادن یا تعدیل افکار و عقاید را تسهیل مینماید.

.9

دسترسی به منابع ثانوی اطالعات با وسعت و عمق بیشتر را فراهم میکند.

.4

ارتباط از طریق ارتقای نشریههای دیداری و شنیداری توسعه مییابد.

.2

گردآوری ،ذخیرهسازی و دستکاری دادهها و اطالعات را فراهم مینماید.

.0

موجب تحلیل دادهها و اطالعات با اثربخشی باال میشود.

.2

سادهسازی و مدلسازی دیدگاههای علمی را فراهم مینماید.

.1

ارتباط مؤثرتری بین نتایج و یافتههای نظری یا تجربی برقرار میکند.

.3

توسعه حرفهای معلمان را در کنار یادگیری دانشآموزان حمایت میکند (ملکی و گرمابی.)8911 ،

سواالت پژوهش
سوال اصلی:
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز به چه میزان در استفاده از فناوریهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و فنّاوری (با نگاه به
آینده) بهرهمند هستند؟
سواالت فرعی:
.8

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارتهای نوآوری در تدریس توجه
شده است؟

.2

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارتهای پژوهش ،تفکر انتقادی و
تفکر خالق توجه شده است؟

.9

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مؤلفههای جامع فرهنگی اجتماعی
توجه شده است؟

.4

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارتهای سواد رایانهای توجه شده
است؟

.2

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از سواد اطالعاتی توجه شده است؟

.0

به چه میزان به استفاده و بهرهمندی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از علوم تربیتی در دانشگاه توجه شده
است؟

روش
پژوهشی که ما انجام دادیم از نوع پژوهشهای کاربردی است زیرا نتایج آن میتواند راهگشای مسائل نظام تعلیم و تربیت
کشور باشد .همچنین این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی – پیمایشی است .در این پژوهش جامعه آماری  212نفر از دانشجو
معلمان ورودیهای  34تا  32دانشگاه فرهنگیان استان فارس میباشند که مشغول به تحصیل هستند و به روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب شدند .به دلیل وسیع بودن جامعه آماری ،از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد که با توجه به تعداد دانشجو معلمان
خواهر و برادر که بیش از  2666نفر بودند ،تعدادی از کالسهای هرکدام از  0مرکز دانشگاه فرهنگیان استان فارس بهصورت
تصادفی انتخاب شدند و از هر کالس تعدادی از دانشجویان بهعنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد کل دانشجویانی که انتخاب
شدند  212نفر ( 842دانشجو معلم پسر و  846دانشجو معلم دختر) بود.
جدول  .8توزیع فراوانی نمونه موردبررسی بر اساس جنسیت

-

پسران

دختران

مجموع

نمونه آماری

842

846

212
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ابزارهای پژوهش
تهیه پرسشنامه استفاده از رویکرد دانش و فناوری :این پرسشنامه نشان میدهد استفاده از رویکرد دانش و فناوری با نگاه

.8

به آینده سازی و آیندهپژوهی ساختهشده است .همچنین پایایی این از طریق روش باز آزمایی در بین حدود  46دانشجو
معلم دختر و پسر که بافاصله زمانی تقریباا  8هفتهای بررسی شد که برای همبستگی بین  2آزمون  %16اطمینان حاصل
شد.
پرسشنامه تفکر انتقادی و تفکر خالق :این پرسشنامه شامل  2قسمت است .قسمت اول این پرسشنامه نشات گرفته از

.2

پرسشنامه تفکر خالق چارلز .لی .فیشر ( )2669است و جوابهای آن به دو صورت بلی و خیر تنظیمشده است .بخش
دوم مربوط به پرسشنامه تورستون ،میلن جر ( )8330است بهنوعی پرسشنامهای نیمه نهان مربوطه به خالقیت حساب
میشود و شامل پاسخهای بلی و خیر است و میتواند برای خالقیت بالقوه به کار رود .این پرسشنامه برای دانشجو
معلمان و حتی بزرگساالن تهیهشده است و کارای دارد .پایایی این پرسشنامه از روش دونیمه کردن با  spssبه روش
اسپیرمن تنظیم و محاسبهشده است .ضرایبی که حسابشده است برای گروه اول ( )n=98برابر  6/18و برای گروه دوم
( )n=48برابر  6/22است .ضمناا روایی پرسشنامه را اساتید محترم و مشاوران مربوطه پس از ارزیابی مجددی که انجام
دادند تأیید کردند.
پرسشنامه مربوط به تفکر انتقادی :این پرسشنامه برگرفته از آزمون محقق ساخته شعبانی ( )8916است که شامل

.9

مهارتهای مختلفی ازجمله قضاوت و استدالل و پیشبینی و مهارت و ...بود که از این آزمون  82سؤال که با
ویژگیهای دانشجو معلمان متناسب بود تهیه شد .همچنین روایی و پایایی این پرسشنامه بازهم توسط اساتید محترم تأیید
شد .پایایی این آزمونها با روش باز آزمایی  6/12بود .همچنین در بین  96دانشجو معلم دختر و پسر  82سؤال انتخابی
با نرمافزار  spssبا روش باز آزمایی  6/16تأیید شد.
پس از توضیحات ارائهشده درباره انواع پرسشنامهها ،یعنی واحد گویه ها مشخص شد که اعداد  4،8،2،9،2هست که برای
هرکدام وضعیتهای مختلفی وجود دارد .که کمترین نمره با عدد  8نشان داده میشود و بیشترین نمره هر فرد با عدد  2حساب
میشود .به جدول زیر نگاه کنید.
جدول  .2گویههای انواع پرسشنامهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

2

4

9

2

8

یافتهها
سؤال اصلی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز به چه میزان در استفاده از فناوریهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و فنّاوری (با نگاه به
آینده) بهرهمند هستند؟
در اینجا با استفاده از آزمون  tمستقل میزان بهرهمندی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در فناوریهای آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و فنّاوری ارائهشده است .نتایج زیر نشان میدهد میزان استفاده از این مهارتها در میان دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان استان فارس پایین است .در جدول زیر به تفکیک هر مهارت ،میانگین و اختالف میانگین و نتایج آزمون  tآورده شده
است.
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جدول  .9آزمون  tمستقل در مورد میزان استفاده از فناوری های آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و فنّاوری (با نگاه به آینده)

مهارتها

آزمون t

میانگین

نوآوری در تدریس

درجه
آزادی

اختالف
میانگینها

92/882

2/2922

214

6/01420

4/219

4/8026

214

2/68310

6/668

جامع فرهنگی اجتماعی

9/882

2/4946

214

6/01420

6/668

سواد رایانهای

89/234

9/2210

214

6/4201

6/668

سواد اطالعاتی

3/982

9/2806

214

8/0022

6/668

علوم تربیتی

2/202

2/4246

214

8/464

6/668

خالق

نتایج جدول باال به شرح زیر است:
با توجه به اطالعات بهدستآمده مشخصشده است میزان توجه به آموزش و نوآوری در تدریس در میان دانشجو
معلمان دانشگاه فرهنگیان استان فارس پایین هست که این خود توجه به آیندهپژوهی و نگاه به آینده را از هماکنون
نشان میدهد.
.2

با توجه به اینکه میانگین نمونه ما از میانگین جامعه باالتر است و سطح  6/68معنادار است مشخصشده است به پژوهش،
تفکر انتقادی و تفکر خالق در میان دانشجو معلمان دختر و پسر توجه شده است و در حد متوسط رو به باال قرار دارد.

.9

در اینجا مشاهده میشود میانگین نمونه از میانگین جامعه پایینتر است و آزمون در سطح  6/68معنا ندارد .این قسمت
فعالیتهای جامع فرهنگی اجتماعی را در دانشجو معلمان نشان میدهد که میتوان گفت زیر متوسط قرار دارند.

.4

این قسمت به میزان برابری اشاره دارد که آزمون در سطح  6/68معنادار است و سواد رایانهای در میان دانشجو معلمان
استان فارس در حد متوسط قرار دارد.

.2

با توجه به برابر بودن میانگین نمونه از میانگین جامعه و معنادار بودن آزمون در سطح  6/68مشخصشده است که
میزان توجه به سواد اطالعاتی بازهم در حد متوسط است که با توجه به دانشجو بودن افراد و جامعه آماری میتوان
گفت که میشود در آیندهای نزدیک و با آیندهپژوهی برنامهریزی مناسبی برای بهبود این مورد انجام داد.

.0

معناداری
6/668

پژوهش ،تفکر انتقادی و تفکر

.8

سطح

با توجه به اینکه این مورد پایینتر از میانگین است و معنادار نبودن آزمون در این سطح  6/68این نتیجه به دست میآید
که بهرهمندی از علوم تربیتی در حد متوسط قرار دارد که با توجه به امر تعلیم و تربیت و نیاز جامعه و آموزشوپرورش
که یکی از ارکان اصلی آن تعلم و تربیت است باید بر روی این مورد کار شود و سطح این مورد افزایش یابد.
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جدول  .4تفاوت میزان بهرهمندی دانشجو معلمان از مهارتها بر اساس جنسیت

نوع مهارت
در

نوآوری
تدریس

تفکر

پژوهش،

انتقادی و تفکر خالق
جامع

فرهنگی

اجتماعی
سواد رایانهای
سواد اطالعاتی
علوم تربیتی

انحراف

گروه

تعداد

میانگین

دختران

846

2/12

8/84

پسران

846

9/84

8/62

دختران

846

2/10

6/391

پسران

846

9/66

8/86

دختران

846

2/14

6/202

پسران

846

2/23

6/303

دختران

846

9/22

6/186

پسران

846

9/96

6/123

دختران

846

2/92

6/328

پسران

846

2/46

6/303

دختران

846

2/28

6/196

پسران

846

2/18

6/008

معیار

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

-8/33

221

P>6/642

-8/86

221

P>6/203

6/262

221

P>6/084

2/28

221

P>6/682

-6/498

221

P>6/600

-8/89

221

P>6/222

نتایج جدول شماره دو نشان میدهد که در استفاده از مهارتهای نوآوری در تدریس و سواد رایانهای بین دانشجو معلمان
دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تفاوت وجود دارد .در نوآوری در تدریس میانگین دانشجو معلمان پسر ()M=9/84SD=8/62
بهصورت ( )t=-8/33p=>6/642بیشتر از دانشجو معلمان دختر ( )M=2/12SD=8/62است .در مهارت سواد رایانهای نیز میانگین
دانشجو معلمان دختر ( )M=9/22SD=6/186بهصورت ( )t=2/28p=>6/682باالتر از پسران ( )M=9/96 SD=6/123است.
نتیجهگیری
پژوهشهای انجامشده به استفاده از مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و دانشهای روز برای دانشجو معلمان تأکید
دارد تا در فرایند یاددهی-یادگیری کالسهای درسی خود و حتی کارورزی پیشرفت داشته باشند .وزارت آموزش وپرورش به
عنوان متولی آموزش شاگردان و با وجود خیل عظیم نیروی انسانی آموزشگران و فراگیران ناگزیر از به کاربردن روش های نوین
در انجام وظیفه خطیر یعنی فرایند یاددهی یادگیری می باشد .این پژوهش نشان داد دختران و پسران دانشجو معلم در میزان عالقه
و بهرهمندی از مهارتهای مختلف تفاوت دارند و باید دانش فراشناختی آنها بیشتر شود و با نگاه به آینده و فردای خود و
دانشآموزان ،یادگیری مادامالعمر داشته باشند که این نیز تأکید به آیندهپژوهی را در تربیتمعلم نشان میدهد .همچنین یکی
دیگر از عللی که منجر شده دانشگاه فرهنگیان نگاه زیادی به آینده نداشته باشد این است که قوانین تربیتمعلم مربوطه به سالیان
دور است که باید تغییر یابد و بادانش روز هماهنگ شود .پس فناوری و آیندهپژوهی میتواند تأثیر به سزایی بر دانش معلم و
آموزش و تربیت دانشآموز در سطوح مختلف بگذارد .نحوه عملکرد معلمان درواقع منعکسکننده اهداف آموزشی آنها،
دیدگاه آنها نسبت به آموزش ،یادگیری و ارزیابی فعالیتهای موردنیاز ،درک آنها از نقشها و روابط بین معلم و دانشآموز
و میزان عالقهمندی برای درگیر شدن در مباحث مربوط به موضوع است .فنّاوری آموزشی به معلمان و دانشآموزان کمک
میکند تا محیطهای کالسی جذابی را ایجاد نمایند .جایی که فرصتهایی برای برقراری ارتباط بهصورت تعاملی خلق میشود و
همه قادر به مشارکت هستند .از معلمان عزیز انتظار میرود با ترکیب درست تدریس و فناوریهای آموزشی ،دگرگونیهای
اساسی در آموزش را – ازجمله عالقهمندی به یادگیری سرعت انتقال و پایداری و تعمیق یادگیری ،ایجاد قدرت استدالل و

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
خالقیت و ایجاد نگرش مثبت در دانشآموزان – فراهم آورند .به طور کلی مطالعه حاضر میزان استفاده از فناوریهای مختلف
را بررسی و میزان بهرهمندی دانشجومعلمان را از این امکانات در جهت بهبود عملکرد نظام آموزشی شرح و توضیح داد.
پیشنهادها
.8

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و دانش فنّاوری در کالسهای درسی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

.2

جذب مدرسین ،اساتید و هیئتعلمی آشنا با تکنولوژیهای روز دنیا

.9

سیاستگذاری و تصمیمگیری نوین آموزشی درزمینههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و تربیتی

.4

استفاده از کالسهای مجهز و اتاقهای رایانه و همچنین کارگاههای آموزشی

.2

اهتمام به فرهنگسازی در خصوص مفهوم ،ضرورت برنامه درسی مدارس با نگاه به آینده و آیندهپژوهی

.0

توسعه دانش و تحول در نگرش معلمان گذشته و حال با ضمن خدمت با ابعاد آموزش و پژوهشی و آیندهپژوهی

.2

فرهنگسازی و ایجاد نگرش مثبت در زمینه تربیتمعلم

.1

ایجاد کارگاههای آموزشی در رابطه با نیازسنجی ،زمینهسازی و رغبت در دانشآموزان دبیرستانی برای ورود به
تربیتمعلم

.3

ایجاد زمینه در برنامه درسی و آموزشها برای استفاده از شبکههای ارتباطی و رسانههای الکترونیکی

 .86ایجاد تغییرات الزم در برنامه درسی مدارس ،متناسب با نیازها و توقعات جامعه امروزه
 .88سرمایهگذاری و برنامهریزی جهت گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاه فرهنگیان
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