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Abstract 
Access to information and communication technology (ICT) skills, especially the Internet is an 
inevitable necessity for attaining scientific and professional growth for students and teachers of 
teacher training centers. We aimed to study the potentials of using this technology and then 
assess  the  influential  factors  in  increasing  the  self-efficacy  of  students  and  teachers  of  these  
centers to use the internet by referring to documents, theoretical evidence, and related library 
studies.  The rapid development of ICT in various aspects of life including education has had a 
crucial impact on education. Therefore, such evolutions should be closely examined. In order to 
keep up with such rapid changes, current educational systems are in need of teachers who are 
familiar and capable in ICT.  To reach this aim, teacher must experience ICT-based programs at 
teacher training centers across the country and obtain the related knowledge for using such 
technology. Hence, implementing introductory courses on the use and application of ICT in the 
course program of students at these centers is of utmost importance. 
Keywords 
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 چکیده

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و  ابی به مهارتیانشجویان مراکز تربیت معلم، دستاي مدرسان و د براي رشد علمی و حرفه
با رجوع به اسناد و شواهد نظري و همچنین پژوهش حاضر  .شود عنوان یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می خصوص اینترنت به هب

هاي کاربرد این فناوري و سپس به بررسی عوامل مهم در افزایش میزان خوکارامدي  ررسی قابلیتابتدا به ب اي مطالعات کتابخانه
  . دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت پرداخته است

پس باید با . تساي بر جاي گذاشته ا در آموزش و پرورش، تأثیر گسترده توسعه سریع فاوا در جوانب گوناگون زندگی و از جمله
آموزش و پرورش براي همگامی با تحوالت سریع و . وجود آمده را به دقت مورد بررسی قرار داد هاي به نگاهی تحولی، دگرگونی

این هدف مستلزم آن است که . ژرفی که در اثر گسترش فاوا به وجود آمده، نیازمند معلمانی است که در این رابطه توانمند شده باشند
هاي مورد نیاز براي  ها و دانش هاي درسی مبتنی با فاوا را تجربه کنند و نگرش ، در مراکز تربیت معلم کشور، برنامهاین معلمان

هاي آشنایی و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی دانشجویان  از این رو ارائه دوره .دست آورند کارگیري آن را به هب
  .تمراکز تربیت معلم ضروري اس

  
 واژگان کلیدي

    معلم، خودکارآمدي، فناوري اطالعات ،اینترنت

  مروري  مقاله
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 مقدمه 
و تحوالت روزافزون سبب جلب توجه بیشتر به مسئله آموزش و  ورش از اهمیتی ویژه برخوردار استدر جهان امروز آموزش و پر

به  ها آموزش و افزایش مهارت. شود میناپذیر انسان محسوب  تنابهاي اج در عصر حاضر، آموزش یکی از نیاز. ش شده استورپر
آموزش و پرورش که به تربیت  ویژه آموزش و به. مروزي تبدیل شده استابزاري اساسی براي رویارویی با مسائل پیچیده و متحول ا

هترین ودن آن، بهمچنین با توجه به فراگیر ب]. 1[ هاي یک جامعه متمدن است ترین ضرورت پردازد، از ابتدایی هاي جدید می لنس
ویژه در  هتوان گفت که مهمترین معیار توسعه و پیشرفت ب به جرأت می. هاي جدید است به توسعه و پیشرفت روش براي دستیابی

اي که  جامعه]. 2[ باشد هاي جدید می اي براي آشنایی و دستیابی به فناوري ناوري است و آموزش و پرورش وسیلهجهان امروزي، ف
سرعت و میزان تولید علم در ]. 3[ ش خود را متحول کندري است، باید ابتدا آموزش و پرورانش و فناوهدف آن پیشرفت بر اساس د

هاي نوین گردآوري، پردازش و توزیع اطالعات از یک سو و نیاز رو به تزاید جوامع انسانی به استفاده از نمودهاي  جهان و روش
تأثیر شگرف این دوره . جتماعی خاصی موسوم به عصر اطالعات شده استمختلف اطالعات از سوي دیگر منجر به پدید آمدن دوره ا

پدید آمدن شکل نوینی از فناوري،  ،پیامد بروز و ظهور چنین تحوالتی. مشهود است هاي مختلف حیات جوامع کامالً بر شاخص
از سوي . و از آن استفاده نمودهاي مختلف اطالعات دست یافت  توان به جلوه موسوم به فناوري اطالعات است که به کمک آن می

هاي مختلف جامعه در جهت تعالی و توسعه متوازن  هاي آموزشی، پرورش علمی نسل فردا براي تصدي بخش دیگر وظیفه مهم نظام
. آشنا ساختن فراگیران با وجوه مختلف دانش و فناوري در زندگی اجتماعی است ،هاي دستیابی به این مهم جامعه است و یکی از راه

هایی است که باید  ان مراکز تربیت معلم یکی از جنبهرسد آشنایی و آموزش ابزارهاي فناوري اطالعات به معلم از این رو به نظر می
به تربیت معلم، ) فناوري اطالعات و ارتباطات(چرا که ورود فاوا  ]4[ در برنامه رسمی نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد

لذا در این بخش سعی خواهد شد پس از ارائه تعریفی از ]. 5[ وسعه آن در نظام آموزش و پرورش استترین شرط براي ت اساسی
هاي گوناگون، عواملی را که موجب افزایش میزان خودکارآمدي دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت  هاي آن در زمینه اینترنت و کاربرد

  . یمشود را معرفی کن معلم در کاربرد فناوري اینترنت می
  

  اینترنت
ها گفته  شبکه شبکه اي براي انتقال اطالعات در جهان، شبکه اینترنت است که اصطالحاً ترین و بزرگترین شبکه رایانه معروف

شبکه اینترنت همانند ]. 7[وري را تسریع کرده است طی چند دهه اخیر روند توسعه فنا اینترنت مهمترین ابزاري است که]. 6[شود  می
ها نفر از سراسر جهان  جازي اطالعات عمومی شهروندان جهان است، یک نقطه تالقی عمومی است که در آن میلیونیک محیط  م

قدرت اینترنت ناشی از ]. 8[ گیرند و سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودي تنظیم شده است با هم در رابطه قرار می
 طور متناسب بودن آن با نیازهاي ضروري است به تجارب جذاب، چند حسی و همینهاي فراوان  قابلیت آن براي فراهم کردن اتصال

اي ایجاد کرده است و به عنوان غول انفورماتیکی جامعه و منشأ تغییرات  هاي متعددي را در دنیاي چندرسانه لعملا اینترنت عکس]. 9[
اي  وجود آورده و کانال ارتباطی عمده هش زبان خاص خود را باگر چه اینترنت در میان طرفداران]. 10[ شود در قلمرو فرهنگی تلقی می

به اعتقاد ]. 11[ رسد که این پدیده هنوز براي بسیاري جدید است در بین کسانی است که به آن دسترسی سریع دارند، اما به نظر می
 باشد بالقوه این گسترش نیافتگی می ترین دالیل سان به رایانه و اینترنت از شایعفقدان دسترسی آ و هاي باال متخصصین، هزینه

ست که این چالش را براي از طرفی اینترنت در حکم مخزنی از اطالعات خوب و بد، زشت و زیبا، و اخالقی و غیر اخالقی ا]. 12[
 ها ه دلیل قابلیتبا این وجود اینترنت ب]. 13[ توانند داشته باشند وجود آورده است که چگونه تعریفی از این صفات دوگانه می جوامع به

رش است و اکثر کنندگانش روز به روز رو به گست ي همه موارد دارد، جمعیت استفادهها و برا اي که در اکثر زمینه العاده و خدمات فوق
توان  ها می از جمله این قابلیت. دهند و اساتید دانشگاه تشکیل میپژوهشگران  ،کنندگان آن را دانشجویان، معلمان کاربران و استفاده

  :به موارد زیر اشاره کرد که به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت
  

 قابلیت اینترنت براي آموزش
]. 14[ ها و فشارهاي جدید در مؤسسات آموزشی است آور چالش ر در زمینه آموزش، قرن جدید پیامهاي اخی بر خالف موفقیت

در طی همین ]. 15[ اند رده به عنوان ابزار رقابتی داشتهو افراد تحصیل کها در طی چند سال اخیر تأکید خاصی بر دانش  اکثر کشور
دوره، تغییرات اجتماعی، اقتصادي و تکنولوژیک آموزش را بیش از گذشته براي افراد ضروري و الزم ساخته است و نظام آموزشی  در 
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ها سعی دارند تا با  این نظام]. 6[ همه هستندهاي آموزشی براي  هاي مختلف درگیر فراهم آوردن فرصت سراسر دنیا و با مقیاس
سازي شهروندان براي  التحصیالن و آماده یجاد محیط زندگی مناسب براي فارغهاي الزم بازار کار، ا فراهم آوردن دانش مکفی، مهارت

زافزونی طور رو ها به انشگاهدر راستاي مرتفع ساختن این چالش، امروزه مدارس و د]. 16[ العمر، به این روند کمک کنند آموزش مادام
دسترسی سریع، کاهش ]. 15[ برند خصوص شبکه اینترنت در آموزش و یادگیري بهره می هوري اطالعات و بهاي فنا از قابلیت

وجود و بهبود کیفیت یادگیري هاي م ها و خودکارآمدي هاي آموزشی، افزایش کارآموزي، افزایش سودمندي، افزایش ظرفیت هزینه
خصوص  ههاي فناوري اطالعات و ب از مهمترین قابلیت]. 17[ کارگیري اینترنت در آموزش هستند صیالن از مزایاي بهالتح فارغ

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ترین و مؤثرترین شکل فناوري اطالعاتی و ارتباطی می اینترنت به عنوان ملموس
  ارتقاي دسترسی ·

کشاورزي  در گذشته یک جامعه. اجتماعی استبا توسعه اقتصادي و عدالت اي مرتبط  ارتقاء دسترسی به آموزش مقوله
روند در دنیاي مدرن کنونی  اما این. حتی اگر بیش از نصف جمعیت آنها بیسواد بودند به حیات اقتصادي خود ادامه دهد، توانست می

آموزش و  .روم نیستآموزش و پرورش مح امروزه دیگر به دلیل موانع اقتصادي و اجتماعی هیچکس از نعمت .پذیر نیست امکان
پرورش باید در هر مکان و هر زمانی در دسترس باشد و همه  فراگیران باید بتوانند از وجود مربیان و آموزشیاران براي آموزش و 

اینکه اند و یا  ور بودهدالیلی از نظام آموزشی د به آموزش افرادي بپردازد که به تواند اینترنت می]. 18[ مند شوند یادگیري مداوم بهره
اینترنت امکان دسترسی  امروزه گسترش رایانه و]. 19[ ها حضور فیزیکی داشته باشند هاي مدارس و دانشگاه توانند در کالس نمی

میسر آورد و زمینه تبادل سریع اطالعات و تعامالت را  آموزان و دانشجویان فراهم می ي فراگیران اعم از دانشهزینه را برا آسان و کم
  ].20[ سازد می

  :کنند این مزایا را بدین شرح بیان می. ]21[ استفاده از اینترنت در آموزش داراي مزایاي فراوانی است
  .دهندگان ت و دوطرفه بین فراگیران و آموزشامکان ایجاد تعامل با ثبا .1
و ماهواره که در محدوده زمانی  هاي دیگر از قبیل تلویزیون پذیري زمانی و مکانی بیشتر در مقایسه با ابزار انعطاف .2

  . شوند مشخص ارائه می
امکان استفاده از منابع و متخصصان بیشتر از سراسر جهان با توجه به قابلیت برقراري ارتباط آسان و سریع از طریق  .3

  .اینترنت
  .]22[ توان بالقوه در زیر پوشش قرار دادن مخاطبان گسترده .4
  .و مطالب آموزشیروز رسانی سریع اطالعات  سهولت در به .5
هاي دیگر از قبیل  هاي آموزشی از طریق اینترنت در مقایسه با روش هاي بسیار پایین تولید، تدوین و اجراي برنامه هزینه .6

  ].23[ ماهواره و تلویزیون
هاي چند  استفادهنظر و  اي امکان تبادل نترنت به مواردي چون امکانات چندرسانهپرنده نیز در ارتباط با مزایاي آموزش از طریق ای

  ].24[ کند نفري، امکان دسترسی در هر زمان و از هر مکان به برنامه و امکان پیگیري پیشرفت دانشجو اشاره می
رگیري مؤثر اینترنت در گرو کا به. گیرد ن مورد استفاده قرار میهایی است که در حال حاضر تنها بخشی از آ اینترنت داراي قابلیت

اي براي حل مشکالت آموزشی  الزم به ذکر است اینترنت معجزه. اي مناسب و آموزش دانشجویان استه آوري زیرساخت فراهم
تواند با در اختیار گذاشتن امکانات جدید بخشی از این بار سنگین را بر دوش بگیرد ولی میزان موفقیت آن  جهان نیست، فقط می

  ].24[ هاي مربوط دارد هاي دولت و تمام سازمان بستگی به همکاري
  پذیر برنامه درسی انعطاف ·

هاي  یابند، رویکرد هاي تحصیلی و اجتماعی متفاوت درکالس حضور می زمینه نظام آموزشی، فراگیران، با  پیش از آنجا که در هر
رسی از پذیري در برنامه د العات در دستیابی به چنین انعطافوري اطاینک گسترش فنا]. 25[ آموزشی نیز بالطبع باید متفاوت باشند

ب آموزان و دانشجویان امکان انتخا پذیري بر این واقعیت مبتنی است که براي دانش چنین انعطاف. ي برخوردار شده استاهمیت زیاد
در چنین حالتی دیگر زمان و مکان خاصی براي ]. 13[ ، برنامه، شیوه و آهنگ یادگیري فراهم شودآموزش در رابطه با زمان و مکان

. توان نشان داد که تغییراتی در تدریس، آموزش و یادگیري خود هدایت شده رخ خواهد داد ر نیست و با دالیلی مییادگیري قابل تصو
هاي درسی خود را از طریق این شبکه  دهد تا واحد هاي مجازي آموزشی به فراگیران این امکان را می اینترنت با فراهم ساختن محیط

  ].6[ یم کنندانتخاب کرده و برنامه درسی خود را تنظ
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آمد استفاده کنند و با متخصصان رشته راي دسترسی به محتواي آموزشی روزتوانند از اینترنت ب به عالوه یادگیرندگان می 
اي  وده زمانی کالس درس فقط براي عدهوقت در محد از این گذشته، مطالعه تمام]. 9[ تحصیلی خود ارتباط و تعامل داشته باشند

 خواهند آزادانه مطالعه کنند و در زمان و مکان دلخواهشان در منزل یا محل کار ا براي تعدادي از کسانی که میقابل دستیابی است ام
در نتیجه فراهم ساختن فضاي مجازي آموزش و یادگیري در پاسخ به چنین تقاضایی موجب سهولت . ، محدودیت وجود داردبیاموزند

  ]. 26[ ان براي این دسته خواهد شدیادگیري و انتخاب دلخواهانه در هر زمان و مک
  ارتقائ کیفیت یادگیري ·

و بازده هر نظام آموزشی و پرورشی بر اساس  ،یادگیري عبارت است از تغییر رفتار دانش آموز و پرورش مطلوب در یادگیرندگان
هاي گوناگون باید  فناوريامکانات و در واقع  در هر نظام آموزشی . گیرد و مورد محاسبه قرار می زان این تغییرات رفتاري ارزشیابیمی
  ].27[ شود تا به تغییرات رفتاري مورد نظر در افراد بینجامد اي سازماندهی  گونه به

هاي سنتی،  هایی نتایج یادگیري بهتري نسبت به رویکرد ن سؤال مطرح است که آیا چنین فناوريبا گسترش فاوا در آموزش ای
در فرایند آموزش، تغییرات هاي اطالعاتی و ارتباطی مانند اینترنت  آوردن فناوري ،قاد مفسرانبه اعت]. 15[ کنند یا نه؟ تولید می

دهد که دلیل یادگیري بهتر در  هاي انجام شده نشان می پژوهش]. 28[ گذارد داري را در نتایج یادگیري فراگیران بر جاي می دامنه
اند  پویا و تالش برانگیزي طراحی شده هاي هایی فعالیت که در چنین محیطاین است  هاي آموزشی مبتنی بر ارتباطات اینترنتی محیط

از طرفی، طراحی . قبل خود پیوند دهند و دانش معنادار کسب کنند توانند اطالعات جدید را با اطالعات که به واسطه آن فراگیران می
  ]. 9[ شود به یادگیري بیشتر در آنان می ها منجر سازي زندگی واقعی فراگیران از طریق رایانه و دیگر فناوري و شبیه

وجود  هترین و کارآمدترین وسایل ارتباطی و اطالعاتی در آن تغییراتی را ب عنوان اصلی هایی که رایانه و اینترنت به یکی از زمینه
ی نظام آموزش و پرورش اي مؤثر براي یادگیري به منزله یکی از اصول اساس و امروزه رایانه به مثابه زمینه ، یادگیري استآورده

کند و به سرعت اطالعات را در اختیار آنها  استفاده از رایانه و اینترنت به پیشرفت و یادگیري دانش آموز کمک می. پذیرفته شده است
  ].29[سازد  دهد و دامنه دانش و یادگیري آنها را به شکلی منحصر به فرد غنی می قرار می

، کشف، خالقیت و سازندگی را براي تواند بستر تفکر، تخیل، تعقل می ت که به خوبیشبکه جهانی وب از جمله مواردي اس
، به طور فعال در فرایند یادگیرندگان فراهم آورد و آنها را نسبت به موضوع یادگیري و حل مسأله مورد نظر کنجکاو و عالقمند کند

و هدفمند کردن زندگی، حساس، عالقمند، مسئول و یادگیري درگیر کند و نسبت به درست آموختن، صحیح عمل کردن -یاددهی
آموزان  وقتی دانش]. 31[ هاي موسیقی نیز مفید است رایانه حتی براي یادگیري تمرین مهارت موسیقی در کالس]. 30[ متعهد سازد

کمک رایانه هم در هاي آموزش به  سیستم. گیرند کنند در زمان کمتر مطالب بیشتري یاد می آموزش بر پایه کامپیوتر را کسب می
آموزان در  دهند که میزان موفقیت دانش تحقیقات هم نشان می]. 32[ آموزش فردي و هم در آموزش گروهی قابل استفاده هستند

تنی آموزش مب آموزان از مندي دانش هاي استاندارد شده با میزان بهره متخصصان و آزمون هاي طراحی شده و خودساخته توسط زمونآ
کند و  که تفکر سطح باال را طلب می افزاري سازي و نرم هاي متعدد یادگیري، آشنایی با تکنیک شبیه سترسی به فناوريبر رایانه، د

چه در برخی از موارد شواهدي اگر. ها ارتباط مستقیم دارد اوريریزي فن اي همگانی و طراحی و برنامه هاي شبکه همچنین فناوري
ف یادگیري نامعلوم باشد و تمرکز تنها بر کاربرد فناوري بدون در نظر گرفتن خالقیت دهد وقتی اهدا وجود دارد که نشان می

گستر وب   گیري از رایانه و شبکه جهان بهره]. 33[ اثر است بی فناوري اثر کمتري بر یادگیري دارد و گاهی صرفاً ،آموزان باشد دانش
تواند  ار فناورانه دیگر میرایانه و یا هر ابز]. 34[ آموز را باال ببرد ري و توسعه تجربه دانشتواند سطح محیط یادگی در کالس درس می

به عنوان مثال اگر در حل . آموزان فراهم کند و به آنها در حل مسائل پیچیده کمک کند هایی از دنیاي واقعی را براي دانش زمینه
دهد و مسائل  رایانه چنین اعمالی را به سرعت انجام می ، رسم تصاویر، نمودار و امثال آنها نیاز باشد،اي به اطالعات بیشتر مسأله

  ].35[ کند پیچیده فراگیران را حل و فصل می
ها  متفاوت و کشف بسیاري از ناشناخته هاي هاي بسیار در زمینه خت پدیدهآموزان را به شنا دانش یادگیري استفاده درست از رایانه

هاي  توان از آن در مواردي نظیر بعضی از آزمایش که می سازي اشاره کرد در شبیه توان به نقش رایانه یاز جمله م .شود رهنمون می
اي از  توانند دسته مدت زمانی کوتاه می اي بسیار کم و در در این روش شاگردان با صرف هزینه]. 36[ فیزیک و شیمی استفاده کرد

 اند باشند لحظه شاهد نتیجه تصمیمی که گرفتهو در همان رویارویی با خطري را انتخاب  هاي اطالعاتی مربوط به واقعه یا متغیر
به این ترتیب . هاي مختلف را با هم مقایسه کنند حل مختلف را به رایانه دهند یا راه هاي توانند برنامه همچنین فراگیران می]. 37[

  ].35[ حل براي آنها مقدور خواهد بود اتخاذ بهترین راه
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ها  یعنی در شناخت و تعیین هدف به منزله یک عامل فعال عمل کنند یابند که واقعی دست میآموزان هنگامی به یادگیري  دانش
ها براي کشف  ریزي ی که در اختیار دارند، در برنامهگیري از محتواهای هاي یادگیري، در بهره و موضوعات یادگیري، انتخاب راهبرد

تواند  که به خوبی می عال باشند، رایانه از جمله مواردي استها و گسترش دانش و بینش فکري خویش سهیم و عضوي ف ناشناخته
ك دیده شود که در این صورت از گیري فعال تدار اي را فراهم کند به شرط آنکه موارد کارآیی آن شناخته و امکانات بهره چنین زمینه

  ].30[استفاده بهینه شده است  آن
آموزان  تواند سطح یادگیري دانش هاي گرافیکی در کالس درس می و طرح کالمی مانند نموداریراستفاده مناسب از سازماندهی غ

دیداري هستند  آموزان در هر کالس درس یادگیرندگانی از دانش% 87ارتقا دهد و از آنجایی که حداقل  77به  50را از رتبه درصدي 
تواند احساس و  در واقع تصویر می. ورت داردهاي یادگیرندگان ضر کالمی براي انطباق با نیازهاي غیر دهنده استفاده از سازمان

آموزان براي خلق  به دانش توانند دارد که می هاي معتبري وجود سایت ستقیم بدون واسطه منتقل کند و وبها را به شیوه م اندیشه
  ].38[ کالمی و رسیدن به هدف مورد نظرشان کمک کنندهاي غیر دهنده سازمان

  یادگیري مشارکتی به کمک فناوري  ·
ر در واقع یادگیري امري اجتماعی است و د]. 39[ تواند به آموزش و یادگیري مشارکتی کمک کند گستر وب می شبکه جهان

شناخته شده است اما باید  هاي متفاوت کامًال هاي مشارکتی به صورت بخشی یادگیرينتایج اثر. شود محیط اجتماعی بهتر حاصل می
ارتباط از طریق  برقراري. جمعی و مشارکتی سود بردهاي  انه و نظایر آن براي حمایت یادگیريتوان از فناوري رای دید که چگونه می

]. 30[ دهد وري فناوري رایانه را افزایش می ها از آن طریق، بهره بادل اندیشههاي الکترونیکی و ت افزار ینترنت و امکانات استفاده از نرما
راحتی با همدیگر و یا با معلم خود  توانند به ثر باشد و فراگیران میدر یادگیري بیشتر، مؤ تواند همچنین استفاده از پست الکترونیکی می

حاصل کنند و با  راحتی تماس نظران رشته خود به توانند با صاحب تر می تباط برقرار کنند و در پهنه وسیعاز طریق پست الکترونیکی ار
  ].40[ افراد خارج از مدرسه همکاري کنند

  ورد توسط فناوري ارائه بازخ ·
موقع داده نشود فراگیران در مورد صحیح و قابل قبول بودن کار  اگر در هنگام یادگیري بازخورد بهپذیر است و  یادگیري انعکاس

هاي خود  ها در شرایطی که بتوانند به خاطر کار و تالش و یادگیري به این معنا که یادگیرنده]. 30[ شوند خود دچار اضطراب می
تواند بازخورد  خواه بازخورد از جانب معلمشان باشد، خواه اولیا یا همکالسانشان و رایانه می کنند، مناسب بگیرند بهتر عمل می دبازخور

یی را از طریق هاد که امکانات گرفتن چنان بازخورددار این شناخت معلمان را بر آن می]. 35[ دقیق و یکسان در اختیار آنان قرار دهد
هاي یادگیري یا اطالع از نتایج کار  اي فراهم کنند که به بهترین وجه بتوانند از آن ابزاري براي کشف نقطه ضعف گونه رایانه به

  ]. 30[ ریزي براي اصالح استفاده کنند دیگران درباره کار خود و برنامه دیگران و گرفتن بازخورد از
  آموزان افزایش انگیزش تحصیلی دانش ·

نگیزه و هاي شناختی از قبیل ایجاد خالقیت، ا ، تکنیکهاي تدریس گیري از انواع روش هرها بگستر وب ب امروزه شبکه جهان
هاي مدرن سعی در بهینه  استفاده از وسایل و تجهیزات در امر تدریس و یادگیري و استفاده از تکنیک هاي ابزاري همچنین تکنیک

رایانه با انجام بهترین روش محاسبه، تعیین بهترین ]. 41[ ر داردکردن آموزش و عالقمند نمودن فراگیر به یادگیري عمیق و پایدا
هاي  توان گفت با استفاده از فناوري له کمک کند در واقع میواند در ترغیب فراگیران به حل مسأت حل و طرح مسائل مختلف می راه

  ].42[ "تر خواهد شد نتیجه حاصل متناسب فعالیت یادگیري دلپذیرتر و" اطالعاتی و ارتباطی
این بعد از فناوري آموزشی نیز با انگیزش در آموزش بی ارتباط  . یکی از عناصر مهم در فناوري آموزشی بعد ابزاري این علم است

بر . اند ان داشتهدر رابطه با ابزار و تجهیزات مختلف آموزشی و استفاده از آنها در آموزش متخصصان دالیل گوناگونی را بی. نیست
هاي مهم مواد و تجهیزات آموزشی عبارت است از جلب توجه و عالیق فراگیران،  مطالعات انجام شده یکی از نقش ها و اساس بررسی

آموزان به  شود دانش ها براي آموزش استفاده می توان گفت وقتی از رایانه می]. 43[ ایجاد انگیزه در ایشان و کمک به تداوم آن
]. 33[ شود ، تقویت می)درکشان از خود(شان  نها به درس، یادگیري و خودپندارهآ شوند و نگرش مثبت هایشان عالقمند می کالس

به این ترتیب با . تر از هر شیوه دیگري عمل کرده است آموزان، موفق در نزدیک کردن محیط زیست به دانشهمچنین این شیوه 
  ].44[ شود آموزان به تحصیل می هاي آموزشی باعث جذب دانش ایجاد مجموعه متنوعی از شیوه
کشند و سبب باز داشتن آنها از تعامل معلم و  آموزان را به سوي خود می هاي نوین بسیار جذابند و دانش برخی معتقدند که فناوري

شود، در صورتی که فضاي  به نظر این عده فضاي کالس باعث تعامل اجتماعی می .شوند آموزان می تگو با سایر دانشبحث و گف



 

  

   مدرسان و دانشجویانها و عوامل مهم در خودکارآمدي  قابلیت
 

m
 e

 d
 i 

a 
@

 c
 e

 e
 l 

. s
 u

 m
 s 

. a
 c

 . 
i r

 
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir/

on
lin

e 

54 

. استفاده از رایانه در کالس یا آزمایشگاه امري اجتماعی است اما برخی دیگر نیز معتقدند که اصوًال. است رایانه فضایی شخصی
هاي دیگر در مدارس نیز مانند خواندن،  عالوه برخی فعالیت به. اي کار کنند ند حتی به صورت گروهی روي برنامهتوان آموزان می دانش

هاي  وه استفاده از برنامههمچنین باید توجه کرد که نح. شخصی و قراردادي است امالًنوشتن، روخوانی و انجام دادن تکالیف ک
هاي اجتماعی برخوردارند و میزان تعامل افراد با  اي به غایت از جنبه هاي رایانه برخی برنامه. ورت استاي در مدارس به چه ص رایانه

. هاي مورد استفاده جنبه فردي داشته است دهند غالب برنامه می دهند و بر خالف برخی تحقیقات که نشان یکدیگر را افزایش می
ان افزایش گیرد که با استفاده از رایانه تعامل بین معلم با شاگرد می دهد و نتیجه خالف این مسئله را نشان می Murfhyتحقیق 

که میزان تعامل معلم و شاگرد و یا شاگردان دهد  تحقیقات نشان می. یابد ویژه در یادگیري مشارکتی فزونی می این تعامل به. یابد می
دهد  در محیطی رخ می البته این تعامل عمدتًا]. 45[ دهند هاي معلم گوش می بیشتر از مواقعی است که فقط به حرف با یکدیگر قطعًا

دا خواهند کرد، این نیاز را کمتر البته شاید نسل بعدي که با رایانه آشنایی بیشتري پی. اند وزان هنوز به رایانه تسلط نیافتهآم که دانش
  ].12[ هاي خود نبیند احساس کنند و دلیلی براي پرسش از معلم یا همکالسی

  افزایش بازده ·
، در تحقیقات Zatmari. یابد به نحو بارزي کاهش می در مقایسه با زمان کالس روش سنتیبا استفاده از رایانه  زمان یادگیري

هاي جدید در آموزش از مهمترین دستاوردها  رسد که ترکیب فناوري د در آموزش به این نتیجه میهاي جدی جامع خود درباره فناوري
هاي آموزشی بر اساس شبکه  امطراحی نظ" نیز در پژوهشی با عنوان McCormic. ]46[ براي آموزش عالی بوده است

  ].47[هاي سنتی است  مرتر از کالسبه این نتیجه رسید که استفاده از اینترنت در ارائه درس، مثمر ث "گستر جهان
  افزایش کیفیت تدریس ·

ي توسعه یافته ها حتی در کشور. پذیر نیست و یادگیري بدون تدریس خوب امکان آموزش تنها یک مؤلفه فرایند یادگیري است
مناطق روستایی و در وسعه در هاي در حال ت در کشور. شود طور خاص احساس می مبود معلم خوب بهطور عام و ک نیز کمبود معلم به

تنهایی کیفیت آموزش را استخدام معلم به  .اي خاص مثل ریاضیات و علوم کمبود معلمان به یک مسأله جدي تبدیل شده است رشته
امر براي  هاي هر یک را  یا د بگیرند و این هاي جدید در امر تئوري تدریس آشنا شده و مزیت ، معلمان باید با دیدگاهکند تضمین نمی

ی بر دوش معلمان نوع بار اضاف روند سنتی کارآموزي کادر جدید یک. کنند، غیر ممکن است دست زندگی میلمین که در نقاط دورمع
  ]. 48[ ویژه زمانی که تعداد آنها اندك و محدود است با تجربه است به

  
  قابلیت اینترنت براي  برقراري ارتباط

خصوص دانشجویان، معلمان و اساتید  هارتباطی مورد توجه و استفاده مردم جهان ب هاي اینترنت به عنوان یکی از کاراترین ابزار
هاي نوینی از  وجود آمدن شیوه هاین پدیده صور قبلی ارتباط را دگرگون کرده است و سبب ب. دانشگاه و پژوهشگران قرار گرفته است

  :ارد ذیل اشاره کردتوان به مو از جمله امکانات ارتباطی اینترنت می. ارتباط گردیده است
  یپست الکترونیک .1

ن دارد که ای محسنی بیان می]. 49[ دهند مفیدترین و پرکاربردترین عملی است که مردم در اینترنت انجام می یپست الکترونیک
ه، پیام و فایل هاي ارسال نام این ابزار یکی از روش. ابزار طرفین ارتباط را از مشکالت مربوط به دو مانع زمان و فضا آزاد کرده است

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد هاي پست الکترونیک می از مزیت]. 13[ باشد ها می ها و شبکه به صورت الکترونیکی و از طریق رایانه
  ها ها و پیام ت ارسال و دریافت نامهسرع ·
  دستیابی به اطالعات و منابع گوناگون علمی در اینترنت ·
 زمان بین افراد  همارتباط غیر ·
 ].50[ کم ینه نسبتاًهز ·

  از طریق اینترنت )فکس(دورنگار ارسال  .2
 هاي پستی  هاي مباحثه از طریق لیست شرکت در گروه .3
 هاي خبري  گروه .4
 هاي اینترنتی کنفرانس .5
 هاي گفتگو دسترسی به گروه .6
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تی  برگزار نموده یا ورت اینترنهاي خود را به ص توانند کالس دانشجویان و اساتید و معلمان به استفاده از این امکانات ارتباطی می
ها از این  توانند از نتایج آخرین پژوهش همچنین می. هاي گوناگون دریافت نمایند نظر و متخصص را در زمینه نظرات افراد صاحب

  . طریق آگاه شوند
  

  قابلیت اینترنت براي پژوهش
هاي علمی جدید  ها، مقاالت و رساله ی مانند کتابم کردن منابع اطالعاتهاي تحقیق و پژوهش فراه بدون تردید یکی از ضرورت

اي و  هاي رایانه رماتیکی از جمله شبکههاي انفو وري اطالعاتی و ابزاراین نیاز با توجه به پیشرفت فنا شاید پاسخگویی به. دنیا است
امپیوتري که حجم آنها روز هاي جدید ک سال گذشته بسیاري از توانایی 25در طول ]. 51[ خصوص اینترنت چندان مشکل نباشد هب

ی متحول کرده ها و عملیات مرتبط با مطالعات علم ها، فرایند هاي علمی و نیز رویه را در پژوهشها  افزون بوده است، جمیع عملکرد
ف هاي مختل بندي و محاسبات آماري در حوزه تم به بعد در امور استخراج، جدولهاي میانی قرن بیس از سال ورود کامپیوتر. است

   SPSSبراي مثال برنامه تحلیل آماري . وجود آورده و مورد توجه اکثر پژوهشگران بود هاي ب حقیق علمی براي  خود جایگاه ویژهت
در طی ]. 13[ در کنار سلطه همه جانبه سیستم عامل ویندوز امکانات بیشتري را براي پژوهشگران فراهم ساخت 1970در سال 

هاي  زمینه هاي اطالعاتی، جستجوي اطالعات و یافتن ها، گسترش اینترنت و پایگاه ر در تحلیل دادهز کاربرد کامپیوتها پس ا سال
  ].52[ تر به فعالیت خود ادامه دهند ر و سبب گردید که پژوهشگران سریعت پژوهشی آن بسیار ساده

ویژه  دانشجویان به. نامه است یانات در انجام فعالیت پژوهشی پاوري اطالعبیشترین میزان استفاده از فنا امروزه شاید 
آوري پیشینه تحقیق، انجام تجزیه و تحلیل آماري و  نامه از جمله جمع میلی در مراحل مختلف انجام پایاندانشجویان تحصیالت تک

مطالعات اجتماعی آورنده  تواند فراهم به عالوه فناوري اطالعات می]. 53[ نیز نگارش پایانی آن نیاز مبرمی به استفاده از فاوا دارند
هاي گذشته به  ها و جوامع دیگر و زمان مستقیمی از فرهنگهاي غیر ا از طریق اینترنت تجربهباشد و فراگیران این امکان را دارند ت

هت را در ج به اطالعاتی نیاز دارند که آنان در این میان معلمان و مربیان به عنوان مدیران فرایند تدریس و یادگیري]. 6[ دست آورند
هاي  نیاز اطالعاتی پژوهشگران آموزشی از یک طرف مربوط به دستاورد. افزایش کارایی مطلوب در امر یادگیري یاري رساند

ین اطالعاتی در یابی به چناز طرق دست یکی. هاي علمی و از طرف دیگر در رابطه با مسائل و مشکالت نظام آموزشی است یافته
هاي اطالعاتی معلمان باید  رآوردن نیازبه منظور ب. باشد گستر وب می و استفاده از شبکه جهانس دسترسی و مدار مراکز تربیت معلم

از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش در . در تعلیم و تربیت کشور به نحو مطلوب و مؤثر تقویت گردد رسانی ساز و کار مناسب اطالع
هاي اطالعاتی این گروه  پژوهشگر نموده است، تمرکز بر کیفیت رفع نیاز زیادي را صرف تربیت نیروي انسانیهاي اخیر هزینه  سال

معلمان بیش از . کند ها و انرژي در مجراي صحیح خود ایفا می ها و همچنین قرار گرفتن هزینه گیري اي در تصمیم کننده نقش تعیین
امر تدریس، انتشار آثار علمی و حفظ جایگاه علمی  کارایی در. مندندهاي پژوهشی به اطالعات نیاز الیتهر فعالیتی در جهت انجام فع

توان در ماهیت شغلی  دلیل اصلی این امر را می. باشد رسانی می آنها در استفاده از منابع اطالع هاي در رشته تخصصی نیز از جمله نیاز
هاي کاري خود با دیدي  عالیتف معلمی است که در جهت انجام ،معلم پژوهنده]. 54[ عنوان معلم پژوهنده ذکر کرد هپاسخگویان ب

هاي خاص و موردي  انجام پژوهشکند با  وي سعی می. پردازد ایند تدریس میپژوهانه به حل معضالت آموزشی در طی فر دانش
هاي پژوهشی را نقطه عطف  از این روست که انجام کار. آموزان بیابد حل منطقی و علمی براي رفع مشکالت آموزشی دانش راه
  ].55[ داند ود میهاي خ کار
  عوامل مهم در خودکارآمدي دانشجویان و مدرسین مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترنت  

  مندي از آموزش در زمینه رایانه و اینترنت بهره ·
 هاي تحصیلی گیري گیرند، در این است که به نقش  فناوري در تصمیم هاي آموزشی که از فاوا در آموزش بهره می منافع محیط

برند، یکی از اهداف  هاي آموزشی است که از فاوا سود می از آنجایی که معلم یک عامل اساسی در طراحی محیط. شود بها داده می
به معلمان پیش از خدمت و در ضمن خدمت  ر فناوريهاي ضروري براي کاربرد مؤث هاي آموزشی بایستی آموزش مهارت مهم برنامه

. اند ثر از فناوري اطالعات و ارتباطات ندیدهدهند که معلمان ما آموزش کافی براي استفاده مؤ تاکنون مطالعات نشان می. باشد
هایی هستیم که معلمان در ارتباط  که ما نیازمند افزایش میزان و کیفیت آموزش ریزان آموزشی اعتقاد دارند بنابراین، مدیران و برنامه

م بیان شده توسط دولتمردان آمریکا حرکت به سمت اتصال هر کالس درس به یکی از اهداف مه .]56[ کنند با فاوا  دریافت می
هاي مربوط به  نگرانی ،Schrumمورد استقبال قرار گرفته است اما  فناورياگر چه استفاده از . شبکه اینترنت در چند سال آینده است
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لزوم حمایت از آموزش فاوا و استفاده از ابزار و منابع عصر  سطوح کنونی توانایی اکثر معلمان براي کاربرد مؤثر فاوا را بیان کرده و بر
هاي مناسب آموزشی از طریق  معلمان وظیفه دارند به ایجاد و حفظ موقعیت  در چنین محیط اطالعاتی قوي،. اطالعات تأکید دارد

کالیف درسی و ارتباط مناسب با هدایت ت موز تحت شرایط پیوسته و چندگانه،آ رهاي مناسب، ارزیابی عملکرد دانشسازي رفتا مدل
]. 57[ آموزش ببینند فناوريهاي مبتنی بر   طراحی و دریافت مناسب روش الزم است معلمان در نحوه. دازندآموزان، بپر آموزش دانش

Rogan مینه و بایستی ز قبل از هر چیز، معلمان. مورد اشاره دارد دودر کالس درس به  ت معلمان در استفاده از فاوابراي موفقی
هاي پایه ضروري جهت استفاده شخصی از فاوا گسترش  تکنیکی خود را گسترش داده و صالحیت خود را در مهارت دانش فنی و

توان به معناي واقعی در تدریس روزانه وارد  همچنین معلمان الزم است یاد بگیرند چگونه فناوري اطالعات و ارتباطات را می. دهند
  ].58[ کرد

ها  در زمینه مطالعات رشد کارمندان و آموزش معلمان دریافتند که معلمان براي وقتی که صرف توسعه مهارتمربیان متخصص 
هایی را  بیان کرد که معلمان بایستی دانش و مهارت، Guskey. ارزش قائلند  کنند، کاربردي براي سیستم محیط تدریس خود می

بررسی معلمانی که تازه از یک دانشگاه بزرگ  نتیجه یک مطالعه با مضمون. شان مؤثر استهاي تدریس بیاموزند که در گسترش روش
کامپیوتر جهت استفاده از ابزارهاي  که آمادگی آنها در زمینه فناوري نشان داد ،التحصیل شده بودند هاي شمالی آمریکا فارغ ایالت

آنها در زمینه کامپیوتر از  ین است که بسیاري ازمعلمان آنقدر پای فناوريدر حقیقت، مهارت . تکنولوژیک در تدریس ناکافی است
کنند که معلمان به  نویسندگان این تحقیق بیان می. هستند فناوريسوادتر بوده و خواهان آموزش اضافی در زمینه  آموزانشان بی دانش

التحصیل برنامه  لمان فارغترس را تجربه کرده و این ترس معموالً وابسته به مع ،هاي ضروري فناوريخاطر فقدان دانش در مورد 
  ].59[ اند هاي ویژه را فرا گرفته آموزشی است که مهارت

دهد که  این امر نشان می. کند طور مناسب نیازهاي آموزش کامپیوتر آنها را تأمین نمی ها به زارش دادند که اکثر برنامهمعلمان گ
ها بایستی به نحوي باشد که فرصت  در مقابل برنامه .نندلتحصیالن جدید تکیه کا مدارس براي پر کردن خأل نبایستی به فارغ

دهند که فراهم کردن یک محیط ایمن با  از آنجایی که تحقیقات نشان می. را براي معلمان فراهم کند فناورانههاي  گسترش مهارت
زشی بایستی به نحوي تنظیم هاي آمو دهد، برنامه ، کاربرد آن را در آینده افزایش میفناوريهاي مناسب جهت استفاده از  فرصت

  ].60[ کنندگان بدهند ها را در زمینه استفاده از فناوري  به شرکت شوند که فرصت رشد مهارت
سازد  اي است که آنها را قادر می دهنده اهمیت تأمین وقت براي معلمان جهت طراحی برنامه هاي رشد تخصصی مؤثر نشان مدل
ترکیب   ان راهنما براي معلمان جهت نحوهبیان کرد که به دلیل فقد ،Owston. تفاده کنندها و مواد پیشنهادي در کالس اس از روش

هاي آموزش معلمان فاقد اطالعات  عالوه برنامه به. کند رات مردم را برآورده نمیو آموزش، کامپیوتر انتظا فناوري اطالعات و ارتباطات
کند که تعداد کمی از معلمان از اطالعاتی که از  بیان می Patton]. 61[ مربوط به مسائل آموزشی براي اجرا در کالس درس هستند

جهت کاربرد مؤثر . هاي کمی در ترکیب اطالعات با برنامه درسی دارند آگاه بوده و مهارت ،گیرد طریق اینترنت در اختیارشان قرار می
این امر بدان . برنامه درسی بر اساس فاوا هستندریزي مجدد  فناوري اطالعات و ارتباطات، معلمان نیازمند وقت و فرصت جهت پی

هاي  طراحی و کاربرد مؤثر طرح  ده از فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنین در نحوهمعنی است که معلمان بایستی در نحوه استفا
  ].62[ کنند، کسب مهارت کنند استفاده می فناورانهآموزشی که از منابع 

  سبت به کاربرد اینترنت در آموزشبهبود نگرش معلمان و مدرسین ن ·
اندازي شد و گسترش پیدا کرد، نگرش افراد نسبت به اینترنت از  المللی راه که اینترنت به طور جدي و بین 1990از اواسط دهه 

یی ها رش به عنوان یک متغیر کلی و سازهنگ]. 31[ جمله موضوعات مورد عالقه پژوهشگران، بازرگانان و جمعیت عمومی بوده است
گرفته و از اهمیت و  مانند احساس خودکارآمدي، اضطراب اینترنت و مفید دانستن اینترنت، بیش از سایر موضوعات مورد پژوهش قرار

نیز مورد پژوهش قرار هاي مهم دیگري مانند احساس خودکارآمدي و اضطراب اینترنت  سازه. اي برخوردار بوده است جایگاه ویژه
  ].63[ ها با نگرش، مدت و کیفیت استفاده از اینترنت بوده است حاکی از وجود روابط بین این سازه نتایج آنها، اند و گرفته

هاي صریح و عدم حضور  ساختارمند نیست و داراي مشخصاتی همچون حجم عظیمی از اطالعات، محدودیت تدریس معموًال
سبب به وجود آمدن مشکالت بسیاري براي معلمان کند که ساختار مریض آموزش  عنوان می Madux. باشد حل صحیح می یک راه

کال زیرا برخالف سایر اش کند، ها ایفا می راهبردهاي معلم نقش مهمی در تعریف تکالیف و انتخاب  گردد، در این بین نگرش می
مند و  جاي مطالعه نظام او بیان کرد که به. کار گرفته شوند پذیر براي مشکالت جدید به انعطافصورت  توانند به دانش، اعتقادات می

چنین تجاربی گاهی . کننده برخی معلمان را بررسی کرد رسد الزم است تجارب تعیین معلمان، به نظر می در مورد آموزش بازتابی
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براي تدریس استفاده کنند و از آن به عنوان یک الگو  لماندهد که در آینده  ممکن است سایر مع هایی را پیش روي قرار می حل راه
  ].47[ بخش آنها در زمینه تدریس باشد هامال

 Oliver، تصمیمات آموزشی و تمرینات کالسی او   ریزي، که یک رابطه بسیار قوي بین نگرش آموزشی معلم و برنامه دریافت
وه، به به عال. هاي آموزشی پیش از خدمت معلمان نقشی محوري در استفاده و تفسیر دانش و تدریس آینده دارد وجود دارد و نگرش

مشکالت توسط افراد مؤثرتر بوده و با قدرت  ساماندهی و تعریف تکالیف و  گرش نسبت به دانش در تعیین نحوهرسد که ن نظر می
 ].64[ کند بینی می بیشتر رفتار را پیش

سترسی به ، شامل دتر در کالس تحت تأثیر چندین عاملتصمیمات اتخاذ شده توسط معلمان در ارتباط با استفاده از کامپیو
به هر حال، شواهد . هایی نظیر زمان قرار دارد افزارها مرتبط، طبیعت برنامه درسی، توانایی شخصی و محدودیت افزارها و نرم سخت

مهم در  فناوري، یک عاملهاي  معلم در مورد توانایی آنها جهت کار موثر با  دهد که نگرش قابل توجهی وجود دارد که نشان می
ی دریافت که معلمانی با معلم دوره ابتدایی و راهنمای 20 اي با در مصاحبه ،Willis .ستفاده کالسی از کامپیوتر استتعیین الگوهاي ا

نداشتن دانش در مورد استفاده  انی در موردبه جز مواردي که نگر ،موفق بودند فناوريمحور در تلفیق آموز هاي آموزشی دانش نگرش
ا مشکالت  ب فناوريتر جهت تلفیق  در مقابل، معلمانی با اعتقادات سنتی. دارد باز می فناوريدن از کامپیوتر آنها را از به کار بر

اعتقاد به (که تعدادي از متغیرهاي شخصی، جدیت فردي  دریافت ،Schrum]. 60[ خود مواجه هستند بیشتري در تکنیک تدریس
معلم ابتدایی وجود دارند که میزان استفاده آنان را  170در بین ) به تغییرعالقه (و نوآوري ) توانایی در استفاده از کامپیوتر براي تدریس

مطالعات انجام شده در مورد استفاده از کامپیوتر درحین تدریس نشان داد با وجود گرایش مثبت . از کامپیوتر تحت تأثیر قرار داده است
جهت یک  نفس کافی و توانایی هامپیوتر دارند، فاقد اعتماد بگیري از ک به استفاده از کامپیوتر، معلمانی که دانش کمتري در بهره

  ].57[ تدریس موفق با کامپیوتر هستند
 افزاري مانند رایانه و اتصال به شبکه اینترنت افزاري و نرم دسترسی به امکانات سخت ·

آمادگی معلمان . همگام کنندهاي آموزشی را بر آن داشته تا خود را با این تحول عظیم  فناوري اطالعات اغلب مسئوالن نظام
دهد که نوآوري آموزشی و ایجاد تحول  هاي جهان نشان می تجربه کشور. عامل مهمی براي ورود فناوري اطالعات به مدارس است

معلمان  تحول و اصالحی را باید در جامعهدر واقع کانون هر . در نظام آموزش و پرورش بدون همراهی و پذیرش معلمان میسر نیست
کالس و مدرسه  آغاز بر همراه کردن معلمان با فرایند کاربرد فناوري اطالعات در باید در نظام تربیت معلم از]. 60[ و کردجستج

  :فناوري اطالعات در تربیت معلم بر سه اصل استوار است توسعه. تأکید کرد
  .لبی بیاموزندرایانه در کالس و فضاي آموشی مطا ید درباره گستره وسیعی از کاربردمعلمان با. 1
استفاده از فناوري اطالعات را در کالس  ی ارائه کرد و معلمان عمالً نحوههاي آموزشی و درس در موقعیت فناوري اطالعات را. 2

  .درس ببینند و بیاموزند
فراگیري  توان هم براي پشتیبانی از اشکال سنتی  فناوري را می. فناوري اطالعات نباید در فضاي سنتی آموزش محدود شود .3

  . و هم به منظور تحول آن به کار برد
هاي  دهند و روش و تغییر روش تدریس خود نشان نمی اما برخی از معلمان بعد از آموزش باز هم رغبتی به استفاده از فناوري

آموزان با رایانه،  یی دانشرغبتی کمبود امکانات کمک آموزشی مثل رایانه، نا آشنا دالیل این بی. دانند تر می آسانتر و رایج را کارآمد
براي از میان برداشتن این موانع الزم است به ایجاد فضاهاي برابر . باشد می) اینترنت(کم بودن ساعات کالسی، عدم اتصال به شبکه 

و  افزاري تجهیز این مراکز به امکانات سخت آموزشی پرداخت و براي این کار ابتدا از خود مراکز تربیت معلم شروع کرد و با
هاي درسی به معلمان در  ارائه واحد]. 31[ هاي معلمان در استفاده از فناوري اطالعات پرداخت افزاري مورد نیاز به بهبود مهارت نرم

ها  اي طراحی شود که به استفاده از این آموخته اکز تربیت معلم باید به گونهافزار در آموزش ضمن خدمت یا مر افزار و نرم زمینه سخت
هاي آموزشی، معلمان باید در مقام فراگیرنده، نوعی الگوي پیشرفته آموزش و یادگیري و  در این دوره. درس منتهی شوددر کالس 

هاي  توانند پژوهش عات میکارگیري فناوري اطال هامروزه معلمان با ب. تلفیق فناوري اطالعات در فرایند تدریس را تجربه کنند
دهه گذشته در تالشند تا  ها و مؤسسات پژوهشی از به همین خاطر  دانشگاه. آموزشی انجام دهندهاي گوناگون  اي را در زمینه ارزنده

وجود  هسازي و فراهم نمودن سایر امکانات بستر مناسبی براي ارتباطات علمی و استفاده از منابع الکترونیکی در محیط خود ب با شبکه
هاي کوچک و از  شد، ولی در دوره جدید دانشگاه ي بزرگ محدود میها دانشگاهها به  فعالیت ها و چه در گذشته این تالشاگر. آورند

هاي بیشتري براي استادان و پژوهشگران خود جهت انجام  جمله مراکز تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت در تالشند تا بودجه
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ساخت معلمان دسترسی به زیر-جوهاي اصلی در متبحر شدن دانش فهیکی از مؤل ي علمی فراهم کنند، از آنجایی کهها پژوهش
 ساخت فناوري و مخابراتی قوي برخوردار نیستندزش ضمن خدمت و تربیت معلم از زیررسد که مراکز آمو نظر می به فناوري است،

گذاري در  ن خدمت الزم است که سرمایهخصوص مراکز تربیت معلم و آموزش ضم ها به با توجه به کمبود منابع مالی دانشگاه]. 65[
هاي آموزشی و پژوهشی  و از آن به نحو مطلوب و در جهت هدف اي با دقت بیشتري انجام شود ها مانند ارتباطات شبکه یرساختز

  ].66[استفاده شود 
 هاي درسی مراکز تربیت معلم به صورت تلفیق تئوري و عمل ریزي واحد ضرورت برنامه ·

هاي تئوري را اخذ کرده و سپس تعدادي واحد عملی را  ابتدا واحد معلمان الزم است-ه به این دیدگاه سنتی که دانشجوبا توج
الزم است میان  ،هاي نظري و عملی به شکل تلفیقی داده است ریزي واحد ند، جاي خود را به برنامهها بگذاران براي کسب مهارت

معلمان الزم است با -مچنین دانشجوه. طراحی شوند) ملینظري و ع(ها تلفیقی  هاي تئوري و عملی توازن ایجاد شود و واحد واحد
معلمان، نظیر -اوت تدریس فعال در آموزش دانشجوهاي متف منابع کمک آموزشی مرتبط با درس آشنا باشند و ضمن آشنایی با روش

هاي کوچک متشکل از  هاي اکتشافی، تشکیل گروه هاي فردي و گروهی، سفر ها، اجراي پروژهارهاي کارگاهی، سمین روش
ه تدریس مؤثر است، هاي اخیري که در زمین ها و پژوهش و مربیان، جلسات بحث و گفتگو براي مذاکره درباره فعالیت دانشجویان

هاي  پژوهی، اجراي پروژه هاي اقدام کارگیري گزارش بوطه، اجرا و بههاي مر ها و نظریه هاي دانشگاهی، پژوهش ها، نوشته بازبینی مقاله
 خصوص استفاده از منابع الکترونیکی مهارت آنها را افزایش داد هفناوري اطالعات و ارتباطات و ب گیري از فردي و گروهی با بهره

]67 .[  
  

  گیري نتیجه
هاي فناوري اطالعات و  یابی به مهارتکز تربیت معلم، دستاي مدرسان و دانشجویان مرا آنجایی که براي رشد علمی و حرفه از

نظري و  شود، پژوهش حاضر با رجوع به اسناد و شواهد  ناپذیر محسوب مییک ضرورت انکار عنوان خصوص اینترنت به هارتباطات و ب
هاي کاربرد این فناوري سپس به بررسی عوامل مهم در افزایش میزان  ابتدا به بررسی قابلیت اي همچنین مطالعات کتابخانه

  .ت پرداخته استخوکارامدي دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم در استفاده از اینترن
بر جاي اي  در آموزش و پرورش، تأثیر گسترده توان نتیجه گرفت توسعه سریع فاوا در جوانب گوناگون زندگی و از جمله می

آموزش و پرورش . وجود آمده را به دقت مورد بررسی قرار داد هاي به ی، دگرگونیباید با نگاهی تحول بر این اساس،. گذاشته است
وجود آمده، نیازمند معلمانی است که خود براي این مواجهه توانمند  و ژرفی که در اثر گسترش فاوا به حوالت سریعبراي همگامی با ت

هاي درسی مبتنی با فاوا را تجربه کنند و  این هدف مستلزم آن است که این معلمان، در مراکز تربیت معلم کشور، برنامه. شده باشند
هاي آشنایی و کاربرد فناوري اطالعات  از این رو ارائه دوره]. 2[ دست آورند کارگیري آن را به هي بهاي مورد نیاز برا ها و دانش نگرش

گیري از فناوري  هاي الزم بهره در این زمینه باید در ایران، ابتدا صالحیت. و ارتباطات در برنامه درسی دانشجویان ضروري است
بر این اساس مراکز تربیت معلم باید از نظر ساختاري با این فناوري . عریف شوداطالعات و ارتباطات در برنامه درسی تربیت معلم ت

خش عمومی و گیري از فناوري در دو ب و مهارت بهره دانش. ترنت و اینترانت فراهم شودگیري از این تجهیز شوند و امکان بهره
اي  گیري الکترونیکی، یادگیري مکاشفهاي یاده در بخش دانش و مهارت تخصصی ارائه واحد. ارائه شود اختصاصی به دانشجویان

هاي ارتباطی میان معلم و  رتدستیابی به مها(، یادگیري تعاملی )هاي فردي و گروهی گیري از فاوا و اجراي پروژه پژوهش با بهره(
ن از طریق ارائه همچنین دانشجویا. شود پیشنهاد می )هاي گروهی از طریق فاوا و استفاده از تجارب یکدیگر آموز و بحث دانش
  ].  67[ دست آورند آموزان را به هاي دانش رس با درسهاي الزم در زمینه فاوا در کالس د هاي تلفیقی با فاوا باید بتوانند مهارت درس

اي به گسترش فناوري اطالعات در سطح نظام آموزشی  آموزش و پرورش کشور توجه ویژه هاي اخیر در نظام هر چند در سال
هاي  معلمان به دلیل عدم آشنایی با ابزار. آل در این زمینه فاصله زیادي دارند مراکز تربیت معلم با وضعیت ایده یکنل ،شده است

پوشی  در مدارس از استفاده از آنها چشمخصوص رایانه و اینترنت و همچنین عدم وجود تجهیزات مورد نیاز  هفناوري اطالعات ب
همانگونه که عنوان شد بهبود نگرش دانشجویان در استفاده از فناوري . دانند تر میا کارآمدتر تدریس ر هاي قدیمی کنند و روش می

ات باشد، فراهم گیري از فناوري اطالع هاي درسی تلفیقی در مراکز تربیت معلم که نیازمند بهره هاي آن، ارائه واحد اطالعات و ابزار
تواند به بهبود  هاي اساسی در زمینه فناوري اطالعات می مچنین ارائه آموزشافزاري مورد نیاز و ه افزاري و نرم کردن امکانات سخت

   .خودکارآمدي معلمان کمک فراوانی نماید
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