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Abstract: The main goal of the current study is
to determine academicians’ levels of study
using information technology in Isfahan
University as a criterion for admission of
curriculum innovation based on ConcernBased Adoption Model (CBAM). Another goal
of this study is to investigate the comparative
level of IT use by faculty members based on
demographic factors (gender, job experience,
academic rank). Type A is a descriptive survey
and the sample included 126 cases of Isfahan
University faculty members through stratified
random sampling method. The Method tool is
the standard questionnaire measuring levels of
ICT usage in education based on ConcernBased Adoption Model (CBAM) (version 1.
1). Data were collected using statistical "t-test,
ANOVA. Correlation and agreement were also
analyzed. Results showed: 1) regarding
Concern-Based Adoption Model (CBAM), the
majority of professors (65.9%) are at levels 2
to 5 of application of information technology
(i.e., ready to regular use) 2) Female faculty
members(coaches, associate professors and
assistant professors) are at the lower levels of
information technology use compared to male
)faculty members. 3
There is no significant relation between
professors’ use of information technology and
their job experience.

واژگان کلیدی :فنّاوری اطّالعهات و ارتناطهاتKeywords: ICT, technology integration, ،
تلفی فنّاوری ،الگوی پذيرش منتنهي بهر عالقههConcern Based Adoption Model, curriculum ،
innovation.
نوآوری برنامة درسي ،دانشگاه
* دانش آموختة دورة کارشناسي ارشد برنامهريزی آموزشي دانشگاه اصفهان (مسئول مکاتنات:
)setarehmousavi@gmail. com
** استاديار عضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه اصفهان
*** استاديار عضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه اصفهان

27

نامة آموزش عالي

مقدمه

توانمندسازی نظام آموزشي يك کشور در تربیهت نیهروی انسهاني کارآمهد ،از عوامهل
مؤثّر در پیشرفت آن کشور است .امروزه تلفی فنّاوری اطّالعهات و ارتناطهات در امهر
ال پذيرفتهه شهده و اسهتفاده از
آموزش ،از سوی نظام های آموزشهي سراسهر دنیها کهام ي
فنّاوری اطّالعات برای فراگیری دانش و مهارت بهه عنصهری الزم در نهوآوری برنامهة
درسي مؤسّسات آموزشي تنديل شده است (عطاران  .)7939به عقیدة (ادوارد )2676 ،
تلفی فنّاوریهای منتني بر رايانه در برنامة درسي ،گامي مهم در جهت بهرآوردهشهدن
اهداف زير است:
 نوآوری عنصرهای برنامة درسي در يك مجموعة منسجم و هماهنگ؛
 آموزش مهارتهای رايانهای دانشجويان و اساتید؛
 افزايش میزان يادگیری فراگیران از طري به کارگیری مؤثّر رايانه در آموزش؛
 افزايش میزان پذيرش فنّاوری ها در جريان فعالیتهای ياددهي –يهادگیری بهه
عنوان نوآوری برنامة درسي؛
 افزايش میزان نهادينه سازی و پذيرش کاربست فنّهاوری اطّالعهات در جريهان
طرّاحي اجزای برنامة درسي.
نوآوریهای آموزشي ،از جمله کاربست فنّاوریهای آموزشي ،موارد ابتکاری و
خلّاقي هستند که سنب تحوّل در نظام آموزش سنّتي ،بهینهسازی و ارتقای کیفي آن
ميشوند در واقع ،نوآوریهای آموزشي ناظر بر محتوای آموزشي ،روشهای مورد
استفاده ،بهره گیری از فنّاوریهای جديد و پذيرش تغییرات مؤسّسات آموزشي است.
محتوای آموزشي خلّاق و نوآورانه ،محتوايي است که ضمن افزايش انعطاف پذيری
فکری دانشجويان ،سنب ارائة ايدهها و کارهای بديع از سوی آنها ميشود و تولیدات
فکری آنها را افزايش ميدهد .نوآوری در روشها ،ارائه و ابدا روشهای جذّا و پويا
(مانند پويا ديدن نظام آموزشي ،تنديل کردن اساتید از يك مننع اطّالعاتي به عنوان
راهنمای پژوهش ،ارائه دستاوردهای بديع ،نو و کاربردی به اساتید است) که به بهنود
آموزش ميانجامد .منظور از بهرهگیری از فنّاوریهای جديد ،به کارگیری رايانه ،وسايل
چندرسانهای و موارد همانند آنها در نظام آموزشي است .تغییرات مؤسّسات آموزش عالي
به تحوّلهايي (مانند افزايش آزادی عمل در مؤسّسه آموزشي) اشاره دارد که در نظام
آموزش عالي رخ داده است .اين تغییرات سنب افزايش مشارکت فراگیران و در نتیجه
افزايش کارايي مراکز آموزش عالي ميشود (منطقي.)7931 ،
1. Edward
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رئی انجمن آموزش آمريکا  ،از قرار گرفتن نوآوریهای آموزشي در محور هر
مؤسّسه آموزش عالي حمايت و تأيید کرده است که برنامهريزیهای راهنردی و
انعطافپذير ،مؤسّسات آموزش عالي را به سوی تحوّالت قرن جديد هدايت خواهد
کرد (وات تاد .)2666 ،
الزم به اشاره است که تلفی فنّاوری اطّالعات و ارتناطات در برنامهة درسهي ،بهدون
برنامهريزی مناسب برای توسعة مهارتها و توانمندی ارائهدهندگان آموزش ،امکهانپهذير
نیست؛ به عنارت ديگر ،پیششرط بهرهگیری از فنّاوری اطّالعهات و ارتناطهات در برنامهة
درسي اين است که ابتدا مدرسّان از فنون بهرهگیری از چنین پديدهای (سهواد اطّالعهاتي)
آگاهي يابند و آمادگي پذيرش اين نوآوری را در آموزش خود داشته باشند .اين امر بويژه
در مورد فعالیت مدرسّان در محیطهای آموزشهي جديهد منتنهي بهر فنّهاوریههای نهوين
اطّالعات (مانند محیط آموزش الکترونیکي) مصداق پیدا ميکند؛ زيرا راهنردهای آمهوزش
در اين محیطها به جای تأکید بر انتقال مستقیم مفهاهیم ،بهر يهادگیری فعهال و مشهارکتي
دانشجويان تمرکز داشته و با تجربهها و روشهای قنلي مدرسّان در امر تهدري تفهاوت
زيادی دارند (کنزک و همکاران.)2666 ،
همان گونه که نتايج تحقی ثمربخش ( )7937نشان ميدهد ،مهمترين مرحلة ايجاد
نظام آموزشي پاسخگو به تحوّالت فنّاوری ،سازماندهي مجدد برنامة درسي و تعیین نقهش
مدرسّان در اين باره است« .مارکینگ ويکز » نیز در اين زمینه اظهار ميدارد "الزمه کهاربرد
فنّاوری در آموزش انجام تحقیقات است .به منظور فههم چگهونگي کاربسهت فنّهاوری در
برنامة درسي الزم است که واکنش مدرسّان در استفاده از رايانهها بررسي شود " (.)2667
میزان پذيرش نوآوری در آموزش عالي هنوز در دوره ايران دوره کمون به سر ميبهرد.
تلفی تکنولوژی در آموزش و برنامة درسي هنوز معمول و رايج نیست .هرچنهد تقرينهاي در
همة دانشگاههای دولتي بر تکنولوژی اطّالعات ارتناطات سرمايهگذاری کردهانهد در چنهد
سال اخ یر تا حهدودی محهیط آموزشهي و يهادگیری مها رونه يافتهه اسهت و امهروزه مها
دانشگاههايي را ميبینیم که در پاسهخ واکهنش مهؤثّر و اثهربخش بهه انقهال ارتناطهات و
اطّالعات تکنولوژی مربوط به درس و آموزش تلفی ميکنند.
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رضايي شريف آبادی ( )7933به بررسي استفادة بهینهه از فنّهاوری اطّالعهات از سهوی
رزيدنتها در دانشگاه علوم پزشکي ايران پرداخته و نیز اين پژوهش به روش پیمايشهي؛ و
ابزار گردآوری اطّالعات پرسشنامة محق ساخته است .جامعة پژوهش  370دستیار دانشگاه
علوم پزشکي ايران بودند که با نمونهگیری  272نفر انتخا شدند يافتهههای تحقیه نشهان
ميدهد که دسترسي آسان و بدون محدوديتهای زماني و مکاني به اطّالعهات مهورد نیهاز،
میزان تنو و روزآمد بودن منابع ،وجود نیروهای متخصص در طنقهبندی و انتقال اطّالعات
تخصصي ،مستند بودن و قابلیت رديابي اطّالعات ،نقش اساسهي تعیهینکننهدهای در میهزان
استفاده بهینه از فنّاوری در آموزش دارد .پژوهشگراني ديگر يادآور شدهاند که بررسيههای
انجام شده نشان دادهاند میان خدمات گسترده دانشگاهي که فرصهت يهادگیری بیشهتری را
برای فراگیرانشان فراهم ميآورند و موفقیتي که دانشجويان به دست ميآورند ،رابطة مرنهت
وجود دارد (راجرز 2669 ،؛ گوبان7333 ،؛ گوبان و يوسدن .)2669 ،دانشگاهها غالناي دانهش
محور هستند؛ به اين معنا که دانشجو طي سالههايي کهه در دانشهگاه حضهور دارد ،دانهش
تخصصي را در يك حوزه کسب ميکند ،اما اکنون بها توجهه بهه تغییراتهي کهه در محهیط
اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي به وجود آمده است ،به نظر ميرسد که تنها برعههده گهرفتتن
اين رسالت از سوی دانشگاهها کافي نناشد .در کشورهای توسعه يافته ،رويکرد دانشگاههها
به سمت تواناسازی افراد برای ورود به صحنه کسهب و کهار و فعالیهتههای نوآورانهه در
عرصه زندگي معطوف شده است (منطقي7930 ،؛ توراني.)7931 ،
در راستای رسیدن به نهادينهه سهاختن نهوآوریههای آموزشهي (ازجملهه پهذيرش
کاربست فنّاوری در برنامة درسي) ،همانگونه که شاهد هستیم ،همه ساله منالغ زيادی
از سرمايههای انساني و مهالي در مهدارس و دانشهگاههها صهرف برگهزاری دورهههای
آموزش ضمن خدمت ،برای آموزش فنّاوری به معلّمان و استادان و آشناسازی آنها بها
نقشها و وظايف خود در زمینه به کارگیری فنّاوری شده است؛ با اينحال ،ارزشهیابي
دورههههای آمههوزش ضههمن خههدمت مسههتلزم اتّخههاچ چههارچو هههای نظههری و انجههام
پژوهشهايي قنل و بعد از ارائه اين آموزشهااست تا از طري تعیین میزان کهارآيي و
اثربخشي اين دورهها و اقدامات الزم برای اصالح يا حذف آنها صورت گیرد .دستیابي
به اين هدف نیازمند استفاده از الگوهای جهامعي اسهت کهه تمهامي عوامهل و عناصهر
تأثیرگذار بر تلفی فنّاوری در برنامة درسي را در مراحل مختلف اين فرايند بهصهورتي
منظم فهرستبندی کرده و در اختیار مسئوالن امر قرار دهد.
بر اين اساس پژوهشهای زير چارچو پژوهش حاضر را تشکیل ميدهد:
1. Rogers, E. M.
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سئواالت پووش
 استادان دانشگاه اصفهان در چه سطحي از به کارگیری فنّاوری اطّالعات قرار دارند؟ آيا بر اساس عوامل جمعیهتشهناختي (جنسهیت ،ومرتنهه علمهي) تفهاوتي درمیانگین سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی استادان مشاهده ميشود؟
 آيا بین سابقه خدمت استادان و سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعهات از سهویآنها رابطهای وجود دارد؟
الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه
اين الگو از سه بعد مهم ،مراحل عالقهمندی «اس اُ سي»  ،سطوح کاربرد «ال اُ يو»  ،و
شکلگیری نوآوری «آی سي» تشکیل شده است .هر يهك از ايهن سهه بعهد ،منظهری
خاص از فرايند تغییر را ارائه ميدهند .دو بعهد اول (مراحهل عالقههمنهدی و سهطوح
کاربرد) بر اجراکننده نوآوری تمرکز دارند ،اما بعد سوم به ماهیت نوآوری توجه دارد.
متناسب با هريك از ابعاد چکرشده ،شیوة اختصاصي برای تحقی و ابزاری ويهژه بهرای
جمعآوری و ارائه دادههای مناسب در نظر گرفته شده است .بايد توجه نمود که الزمة
موفّقیت به کارگیری الگوی «سي بام» در فرايند تلفی فنّاوری درآموزش ،تفکر عمیه
محق دربارة نوآوری و پااليش مداوم قضاوتها هنگام تشخیص ابعاد مسئله است.
مراحل عالقهمندی ،بهه توضهیح چگهونگي درک معلّمهان از نهوآوری و احسهاس
معلّمان دربارة آن مهيپهردازد (همهان مننهع) .در ايهن بعهد از الگهو ،پرسشهنامهای بها
مجموعهای از مقیاسها ،برای ارائة تصويری عددی و گرافیکي از نو و شدّت عالي
شرکت کنندگان ،به کار برده شده است (جدول .)7
جدول ( )7توصیف مراحل عالقهمندی معلّمان در بهکارگیری فنّاوری بر اساس
الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه (وايدانا )26 :2661 ،
مرحله
( )6آگاشی
( )7کسبببببب
اطّالعات

توصیف
در اين مرحله ،شخص نسنت به شناخت نوآوری و تعهّد در به کارگیری آن عالقه کمي دارد.
اين مرحله به آگاهي کلي فرد درباره نوآوری و عالقه به يادگیری عمی جزئیات آن اشاره
دارد و شخص به جمعآوری اطّالعات دربارة جننههای چاتي نوآوری_ ازقنیل ويژگيهای
کلي آن ،اثرات به کارگیری آن و تجهیزات الزم برای بهرهگیری آن_ ميپردازد.
)1. Concern Based Adoption Model (CBAM
)2. Stages Of Concern (SoC
)3. Levels Of Use (LoU
)4. Innovation Configuration (IC
5. Issifu Yidana
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مرحله

( )2
شخصیسازی
( )9مدیریت
( )1ارزیبببببابی
منطقی
( )0شماشنگی
( )0بازاندیشی

توصیف
فرد به تفکر درباره الزامات و نیازهای نوآوری ،توانايياش در رفع اين نیازها و نیز نقهش
خود راجع به با پیادهسازی نوآوری در مؤسّسه ميپردازد .اين امر به تجزيه و تحلیل نقش
وی در سلسله مراتب سازمان و فرايند تصمیمگیری ،و شناسايي تضادهای بالقوه وضعیت
جديد با ساختار موجود (يا گرفتاریهای شخصي فرد) منجر ميشود.
در اين مرحله ،تأکید بر بهرهگیری بهینهه از منهابع و اطّالعهات ،تقسهیم وظهايف ،تعیهین
فرايندهای الزم برای پیادهسازی نوآوری و مسائل مرتنط با کارايي ،سازماندهي ،مهديريت
است.
در اين مرحله ،تأثیر بالواسطة نوآوری بر دانشآموزان ،چگهونگي بهه کهارگیری نهوآوری
برای رفع نیاز دانشآموزان ،نحهوة ارزشهیابي از بهازده فعالیهت آنهها _شهامل توانهاييهها
وعملکردشان_ مورد توجه قرار ميگیرد.
در اين مرحله ،چگونگي همهاهنگي و همکهاری بها ديگهران در بههرهگیهری از نهوآوری
مشخص ميشود.
بررسي دوبارة ابعاد نوآوری به منظور کشف منافع عامتر حاصل از پیادهسازی آن .اين امر
ممکن است که به بروز تغییرات عمده يها جهايگزيني نهوآوری موجهود بها يهك راهحهل
قدرتمندتر بینجامد.

منظور از سطوح کاربرد ،فعالیتي است که معلّم در رابطهه بها نهوآوری مهورد نظهر
انجام ميدهد (هال و هورد  )7331 ،و شامل زنجیرهای از مراحل از عدم اسهتفاده تها
تجديد و نوسازی (بازسازی) نوآوری است که کاربران نهوآوری بها طهي نمهودن ايهن
مراحل بتدريج مهارت و اعتمهاد بههنفه الزم را در جههت پیهادهسهازی نهوآوری در
سطوح عاليتر بهدست ميآورند (جدول .)2
جدول ( )2توصیف سطوح کاربرد نوآوری در الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه (از نیو
شوز)2667 ،9

سطح
عدم استفاده
آشنایی
آمادگی

توصیف
حالتي که در آن ،فرد شناختي از نوآوری نهدارد و اقهدامي نیهز در جههت آشهنايي و بهه
کارگیری نوآوری انجام نميدهد.
حالتي که در آن ،فرد اطّالعاتي درباره نوآوری به دست ميآورد و بها تعیهین ارزشههای
خود ،اهدافش از به کارگیری نوآوری را تعیین ميکند.
حالتي که در آن ،فرد برای بهرهگیری اولیه از نوآوری آماده ميشود.
1. Hall
2. Hord
3. Newhouse
4. Non use
5. Orientation
6. Preparation
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سطح
استفاده
1
مکانیکی
(نامنظم)
استفاده عادی
(منظم)

بهبود

تلفیق

تجدید و
نوسازی
(بازسازی)
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توصیف
حالتي که در آن ،تالش فرد بیشتر معطوف به اسهتفاده گهگهاه و کوتهاهمهدت از نهوآوری
است .در طي اين مرحله ،کاربر بهطور تدريجي اعمالي را انجام ميدهد تا بر وظايف الزم
برای استفاده از نوآوری مسلّط شود .اغلهب اسهتفاده از نهوآوری در ايهن سهطح بههطهور
نامنظم ،بدون انسجام و سطحي است.
در اين مرحله ،کاربرد نوآوری ترنیت و فرد بر آن مسلط ميشود؛ از اين په  ،درجريهان
بهرهگیری مداوم از نوآوری تغییرات اندکي رخ ميدههد؛ بها ايهنوجهود ،در ايهن حالهت
آمادگي و توجه اندکي برای استفاده بهینه از نوآوری يا به کارگیری آن بهرای رسهیدن بهه
نتايج بهتر وجود دارد.
حالتي که در آن فرد شیوه به کارگیری نوآوری را برای افزايش تأثیر و نفوچ مستقیم آن بر
مخاطنانش تغییر ميدهد .اين تغییرات منتني بر اطال از نتايج کوتهاه مهدت و بلندمهدت
تأثیر شیوههای مختلف به کارگیری نوآوری در رفع نیازهای مخاطنان صورت ميپذيرند.
حالتي که در آن فرد بهمنظور پاسخگويي مؤثّرتر به نیاز مخاطنان ،فعالیتهايش در زمینهه
به کارگیری نوآوری را با فعالیت ساير همکارانش در اين زمینه هماهنگ نموده و نوآوری
بهطور منسجم و يکپارچه در فعالیتهای مؤسّسه تلفی ميشود.
حالتي که در آن فرد با ارزيابي کیفیت بهرهگیری از نوآوری ،راهحلهای جايگزين را برای
افزايش تأثیر آن بر مخاطنانش شناسايي ميکند و با بررسي پیشرفتهای جديد در حهوزه
عمل ،اهداف جديدی را برای کالس ،مدرسه و نظام آموزشي ترسیم ميکند.

شکلگیری نوآوری ،بر توصیف شکلهای نتیجهبخش و عملیاتي نوآوری متمرکهز
است .در پژوهشهای قنلي توجه زيادی بهه دو بعهد مراحهل عالقههمنهدی و سهطوح
کاربرد از اين الگو شده بود؛ اما اخیراي ،بسیاری از محققان توجه خهود را معطهوف بهه
بعد شکلگیری نوآوری نمودهاند .توجه به نوآوری از اين منظر ،مننايي بهرای توسهعه
چارچو ههايي بهرای پهذيرش نهوآوری اسهت .در ادامهه بهه متغیّرهها و مؤلّفههههای
شکلگیری نوآوری برای تقويت يادگیری از طري رايانه (جدول  )9اشاره ميشود.

الگوی عالقه محور به طور خاص به پذيرش فنّاوری از سوی معلّمان توجهه دارد.
«مارکینك ويکز » اظهار ميکند" :با استفاده از الگوهای عالقه محهور در تحقیه ههای
مربوط به کاربرد رايانه درآموزش ،ميتهوان چگهونگي تلفیه رايانهه در فعالیهتههای
1. Mechanical Use
2. Routine
3. Refinement
4. Integration
5. Renewal
6. Marcinkewicz
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آموزشي را درک کرد و با شناخت ويژگيهای برجسته رايانهها و نیز اطال از عالئه
و نظرات معلّمان ،داليل آنها را برای استفاده از رايانهها بررسي کهرد ( .)7331از آنجها
که هدف اصلي از انجهام پهژوهش حاضهر ،مطالعهه مراحهل عالقههمنهدی اسهاتید در
بهکارگیری فنّاوری بر اساس الگوی پذيرش منتني بر عالقه و توصیف سطوح کهاربرد
نوآوری در الگوی پذيرش منتني بر عالقه است ،در نتیجه میزان به کهارگیری فنّهاوری
اطّالعات و ارتناطات به عنوان نوآوری برنامة درسهي در دانشهگاه اصهفهان بهر مننهای
الگوی پذيرش منتني بر عالقه مورد بررسي قرار گرفته است تا بدين صورت با اجرای
اين پژوهش بتوانیم تخمیني از سطوح و مراحل کاربست نوآوریهای آموزشهي را در
بین اساتید داشته باشیم و در راستای تسهیل نوآوریهای آموزشي از جملهه کاربسهت
فنّاوریهای آموزشي راهکارهايي اعمال گردد .هدف ديگر اين پهژوهش نیهز بررسهي
تطنیقي سطح بهه کهارگیری فنّهاوری اطّالعهات از سهوی اسهتادان بهر اسهاس عوامهل
جمعیتشناختي (جنسیت ،نو رشته و نو دانشگاه) است.

پیشینة پووش

تاکنون پژوهشهای مختلفي بر مننای الگهوی پهذيرش منتنهي بهر عالقهه « سهي بهام» _و
سايرالگوهای منتني بهر آن_ در کشهورهای توسهعهيافتهه انجهام شهده اسهت (کنهزک و
کريستنسههن ؛ ،2667هههو و ديگههران 7330 ،و ريکههز  )2661 ،و موضههو اغلههب ايههن
پژوهشها ،بررسي مراحل عالقهمندی مدرسّان نسنت به کاربرد رايانههها در کهالسههای
درس بوده است و تعداد کمتری از تحقیقات نیز به بررسي روند بههکهارگیری فنّهاوری و
موانع پیش روی مدرسّان در اين زمینه پرداختهاند .نکته بهارز در ايهن بهین آن اسهت کهه
جامعة آماری اغلب اين پژوهشها را معلّمان دورههای متوسطه و ابتدايي تشکیل دادهاند و
توجه چنداني به بررسي وضعیت استادان دانشگاهها در اين زمینه نشده است.
باورها و ارزشهای اساتید درباره تلفی تکنولوژی و استفاده از آن ،موضو تحقی
(پاالک  )2661 ،بود .او مطالعه کرد که چگونه باورهای معلّمان ،با غیر باورهای آنها در
در زمینه تکنولوژی آموزشي مرتنط است طنقههبنهدی او از باورههای معلّمهان در ايهن
1. Knezek
2. Christensen
3. Hope
4. Rakes
5. Palak
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مورد خیلي با ارزش است او باورهای معلّمان را به صورت باورههای معلّهم محهور و
باورهای شاگرد محور يا نگرش هايي راجع به تلفی تکنولوژی تعیین کرد .او اعتمهاد
به نف و راحتي معلّم و حمايهت منفهي و حمايهت کلهي مدرسهه و میهزان و نسهنت
کامپیوتر ها به دانش آموزان در کالس درس را به عنوان عوامل متفهاوت بها باورههای
معلّمان مورد توجه قرار داد.
نتايج به دست آمده از سوی وی به صورت زير بود :رويههای و اعمال تکنولهوژی
آموزشي معلّمان در روشهای واقعي با باورهايشهان دربهاره تهدري و تکنولهوژی و
شرايط محیطي تدري آنها مرتنط است.
ردمن و کوتريلك ( )2660در تحقیقشان درباره اسهتفاده از تکنولهوژی توسهط
معلّمان به نتايج زير دست يافت:
 -7معلّمان زماني که تکنولوژی را در برنامة درسي تلفی ميکنند احساس ناراحتي
و اضطرا ميکنند (معلّمان احساس ميکنند که آنها بدون اينکه از تکنولوژی استفاده
کنند مؤثّر هستند و با موانع مقابله ميکنند ،معلّمها فکر ميکنند کهه تلفیه تکنولهوژی
موانع کاریشان را افزايش ميدهد ،معلّمان احساس ميکردند کهه تکنولهوژی موجهب
ميشود تا آنها دربارة اثربخشي تدري خود دچار اضطرا شوند) .و بیانگر اين است
که ننايد در حد زيادی از تکنولوژی در برنامة درسي استفاده کرد.
«هو و همکارانش» ( )7330با استفاده از هر سه بعد الگوی « سي بام» ،مطالعهای
را دربارة تأثیر رايانه بر بهنود تدري  73نفر از معلّمان يك مدرسه ابتهدايي در ايالهت
فلوريدای آمريکا انجام دادند .نتايج اين تحقی راجع به مراحل عالقههمنهدی معلّمهان،
بیانگر آن بود که که در آغاز بهکارگیری رايانهها ،معلّمان به سه مرحله آگهاهي ،کسهب
اطّالعات و شخصي سازی توجه دارند« ،راکز» ( )2661در تحقی خود بها اسهتفاده از
پرسشنامه مراحل عالقهمندی الگوی « سي بام» نتیجه گرفت :بهاالترين درصهد میهزان
عالقه معلّمان به پذيرش فنّاوری ( ).30مربوط به سطوح 0 ،2 ،7 ،6مراحل عالقهمنهدی
بوده و اکرر معلّمان مدارس در اين چهار سطح قرار دارند .پايینترين درصد مربوط به
مرحله  1بود که حاکي از عالقه کم پاسخدهنده به تأثیرات استفاده از فنّاوری بر دانش
آموزان است .مهمترين عوامل عدم پذيرش فنّاوری از نظر راکز بهه شهرح زيهر اسهت:
فقدان حمايت فنّي ،عدم دسترسي به منابع ،کمنود زمان برای آموزش اثربخش و مفید.
1. Redmann
2. Kotrilk
3. Rakes

78

نامة آموزش عالي

نتايج پژوهشهای (وايدانا  )2661 ،وی نشان داد کهه ادراکهات هیئهت علمهي دربهاره
تأثیرات کهاربرد و اسهتفاده از تکنولهوژی در برنامهة درسهي و يهادگیری دانشهجويان،
ادراکات هیئت علمي دربارة موانع و چالشههای پهذيرش و کاربسهت تکنولهوژی بهه
عنوان نوآوری برنامة درسي در تدري و يهادگیری ،انگیهزش اعضهای هیئهت علمهي
درباره پذيرش تکنولهوژی آموزشهي بهر تنیهین ههای هیئهت علمهي دربهاره کاربسهت
تکنولوژی در تدري و يادگیری ،تأثیر معنيداری دارد.
پژوهش شهناز و همکاران ( ،)7930نتايج مشابهي داشته اسهت .در نتیجههگیهری از
اين پژوهش چنین آمده است :میزان آشنايي و کاربرد فنّاوری اطّالعات در سهه زمینهه
آموزشي ،پژوهشي و برقراری ارتناط ،در سطح قابل قنولي قرار ندارد و میهانگینههای
به دست آمده از میانگین فرضي  9کمتر است و بین میزان آشنايي معلّمان بها رايانهه و
میزان بهکارگیری آن رابطه معنيداری وجود دارد؛ يعني هر چه میزان آشنايي معلّمان با
رايانه بیشتر شود ،به میزان عالقه آنان برای به کارگیری رايانه افزوده ميشود .مهمترين
موانع به کارگیری رايانه در اين پژوهش عنارت بودند از :عدم تسلّط به زبان انگلیسهي
با میانگین  ،9/30عدم تلفی رايانه در برنامة درسي مدارس با میهانگین  9/13و ضهعف
دانش رايانهای معلّمان با میانگین .9/10
آيتي و مهرمحمدی ( )7930در پژوهشي به اين نتیجه رسیدند که برای توسعه
«فاوا» و امکانات فراهم آمده ،نظام آموزشي از اين حیث با وضعیت مطلو فاصلة
زيادی دارد و تجهیز نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي تا شاخصهای مطلو
فاصله دارد و تجهیز مدارس و دانشگاهها به فنّاوری هنوز به صورت ملي آغاز نشده
است و موانع توسعة «فاوا» در برنامة درسي ايران شامل راهنردهای توسعه «فاوا» ،زير
ساخت ،ساختاری و مشکالت انساني است.
نظر به اهمیت میزان پذيرش نوآوری برنامة درسي ،موضو به کارگیری فنّاوری
اطّالعات در آموزش عالي به عنوان نوآوری برنامة درسي محقّ با انجام يك بررسي
در صدد شناخت تأثیر عوامل جمعیتشناختي بر سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات
از سوی استادان در دانشگاه استان اصفهان برآمده است .با توجه به اين امر ،سئواالت
زير مننای پژوهش را تشکیل ميدهند.

1. Yidana
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روش و ابزار تحقیق

پژوهش حاضر با توجه به هدف ها و روشهايي که در بردارد ،از نهو پهژوهشههای
توصیفي -پیمايشي محسو ميشود که منتني بر مطالعه نظری و نیهز مطالعهه میهداني
است .جامعة آماری اين پژوهش کلیه اعضای هیئت علمي دانشگاه اصفهان هستند کهه
بر اساس نمونهگیری طنقهای نسني تصادفي تعداد  720نفهر از اسهتادان ايهن دانشهگاه
بهعنوان نمونه آماری انتخا شدند و ابزار تحقی در بین آنها توزيع گرديد .اين ابزار،
پرسشنامهای متشکل از دو قسمت است که با مطالعة ادبیات تحقی انتخا  ،ترجمه و
تهیه شده و روايي صوری و محتوايي آن از سوی  76نفر از متخصصان علوم تربیتي و
مهندسي فنّاوری اطّالعات در دانشگاه اصفهان تأيید شده است:
الف) ويژگيهای جمعیتشناختي :در اين قسمت ،متغیرههای مهورد نظهر شهامل
جنسیت ،مرتنه علمي و سابقه خدمت لحها شهده اسهت .همچنهین پرسشهنامههها در
دانشگاه در بین استادان دانشکدههای مختلف توزيع شدند.
جدول ( ) توصیف ویوگیشای جمعیتشناختی شرکتکنندگان تحقیق
جنسیت
زن
مرد
مرتبه علمی
استاد
دانشیار
استاديار
مربي
جمع

فراوانی
9
31
فراوانی
3
9
6
1

درصد
1 .93
3. 6
درصد
3 .1
3
.9
. 3
133

سابقه خدمت
3-13
11- 3
1-93
 91سال به باال

فراوانی
3
3
93
13

درصد
.9
. 3
9. 3
3 .1

) پرسشنامة استاندارد « سی بام -ال اُ یو نسخه  »7.7برای سنجش سهطوح بهه
کارگیری فنّاوری مطاب با الگوی پذيرش منتنهي بهر عالقهه :ايهن ابهزار ،يهك مقیهاس
اندازهگیهری اسهت کهه در سهال  1333از سهوی «گهريفن و کريستنسهن » سهاخته و
هنجاريابي شده است و رفتارهای نوآورانهه معلّمهان هنگهام بهه کهارگیری فنّهاوری در
کالس درس را ارزيهابي مهيکنهد .فهرم ايهن پرسشهنامه دارای  1سهئوال و  6مقیهاس
1. Griffin
2. Christensen

نامة آموزش عالي

77

طنقهبندیشده است که سطوح هشتگانه به کارگیری فنّاوری در الگوی پذيرش منتنهي
بر عالقه _ (شامل ( )1عدم استفاده ) ( ،آشنايي )9( ،آمادگي ) ( ،استفاده نامنظم) ( ،
استفاده منظم ) ( ،بهنود )3( ،تلفی  )6( ،بازسازی _ را در طول يك پیوستار مشهخص
ميکند .در پژوهش حاضر ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش الفای کروننهاخ 3/31
به دست آمد؛ ضمناي روايي محتوايي پرسشنامه فوق از سوی  13نفر از صهاحبنظهران
تأيید گرديد.
سئوال  :7استادان دانشگاه استان اصفهان در چه سطحی از به کارگیری فنّاوری
اطّالعات قرار دارند؟
در اين قسمت برای سنجش میزان آشنايي استادان با فنّاوری اطّالعات و سطح بهه
کارگیری آن در کالس درس ،از آزمون« تي» تهكنمونههای و مقايسهه میهانگین نمهرة
استادان (در قسمت پرسشهنامه) بها میهانگین فرضهي  1اسهتفاده شهد (جهدول .)0
همانگونه که در جدول  0مشاهده مهيشهود  tحاصهل از مقهدار بحرانهي  tدر سهطح
خطای  0درصد کوچکتر است .بنهابراين ،فهر آزمهون  µ≤4پذيرفتهه شهده و میهزان
آشنايي استادان با فنّاوری اطّالعات ،کمتر از سطح متوسط است.
جدول ( )0مقایسة نمرة میانگین سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی استادان
با نمره فرضی 1
سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات

میانگین
9/32

انحراف معیار
7/32

t

خطای معیار
7/01

-7/71

همچنین نتايج تشکیل جدول توافقي بین متغیرهای جنسیت و سطح بهه کهارگیری
فنّاوری اطّالعات (جدول  0و نمودار  )7نشان ميدهد که اکرريت استادان ( )%00/3در
سطوح  2تا ( 0يعني عدم استفاده تا استفاده عادی) کاربرد فنّاوری قرار دارند.
جدول ( )0نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد فنّاوری اطّالعات در بین
شمه استادان
سطح کاربرد

شمبببه
استادان

تعداد
درصد

عدم
استفاده

آشنایی

آمادگی

70
%7711

27
%7013

29
%7111

استفاده
مکانیکی
(نامنظم)
22
%7011

استفاده
عادی
(منظم)
27
%7013

بهبود

تلفیق

70
%7217

3
%017

تجدید و
نوسازی
(بازسازی)
0
%110
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نمودار ( )7ترسیم نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد فنّاوری اطّالعات در
بین شمة استادان

سئوال :2آیا بر اساس عوامل جمعیتشناختی (جنسیت ،مرتببة علمبی ،سبابقه
خدمت) تفاوتی در میانگین سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی اسبتادان
مشاشده میشود؟
برای پاسخ به اين سئوال ،محق بر اساس هريك از عوامهل چکهر شهده ،اسهتادان را در
گروههای متفاوتي دستهبندی کرد و به مقايسه میانگین نمرة آزمون در بین گروهها پرداخت.
 -2الف) جنسیت :در اين قسمت ،نتايج آزمون  tمستقل (جدول  )1نشان داد کهه
بین گروههای زن و مرد از لحا سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات اخهتالف وجهود
دارد و زنان از نظر استفاده از فنّاوری اطّالعات در کهالس درس بههطهور متوسهط در
سطح پايینتری قرار دارند .اين نتیجه با نتايج حاصل از جدول توافقي نیهز سهازگاری
داردt(130) =-2. 28, p=. 024 .
جدول ( )1مقایسة میانگین نمرة سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی
استادان زن و مرد
سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات

زن
میانگین انحراف معیار
61 .2
90 .9

مرد
میانگین انحراف معیار
7/30
73 .9

t

P

-2/23

/626

عالوه بر اين ،توجّه به نتايج جدول توافقي بهین متغیرههای جنسهیت و سهطح بهه
کارگیری فنّاوری اطّالعات (جدول  3و نمودار  )2نشان ميدهد که در حدود نیمهي از
استادان زن (مجموعاي  )%11در اين دانشگاهها در سطوح  7و ( 2يعني عدم اسهتفاده يها
آشنايي اولیه) و حدود يكچههارم آنهان ( )%21در سهطوح  9و ( 1آمهادگي و اسهتفاده
مکانیکي) به کارگیری فنّاوری اطّالعات قهرار دارنهد .درحهالي کهه در مقابهل ،اغلهب
استادان مرد (در مجمو  )%9/00در سطوح ( )9آمادگي )1( ،اسهتفاده مکهانیکي و ()0
استفاده عادی قرار دارند.
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جدول ( )3نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد فنّاوری اطّالعات از سوی
استادان زن و مرد
سطح کاربرد

زن
مرد

تعداد
درصد
تعداد
درصد

بهبود

تلفیق

عدم
استفاده

آشنایی

آمادگی

3
%2216

3
%2216

0
%7212

استفاده
مکانیکی
(نامنظم)
0
%7110

استفاده
عادی
(منظم)
0
%7212

7
%211

1
%313

1
%111

0
%010

72
%.79

73
%7313

70
%7110

70
%7110

72
%7912

تجدید و
نوسازی
(بازسازی)
2
%113
1
%111

نمودار ( )2ترسیم نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد فنّاوری اطّالعات
در بین استادان به تفکیک جنسیت

 -2ب) مرتبه علمی :در اين قسمت ،به کارگیری آزمون آنهالیز واريهان يکراههه
(«آنوا» )sنشان داد که  Fکلي مشاهده شده در سطح  P≥/3معنيدار نیسهت (جهدول
)77؛ با اين حال ،مقايسة زوجي میانگین بین گروهها بیانگر آن است که متوسط سهطح
به کارگیری فنّهاوری اطّالعهات از سهوی اسهتادان در مرتنهه اسهتادياری و دانشهیاری،
اختالف معنيداری با استادان در مرتنههای مربهي و اسهتادی داشهته و کمتهر از آن دو
است .در ساير موارد ،اختالف معنيداری بین گروهها مشاهده نگرديد.
جدول ( )77مقایسه میانگین نمره سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی
استادان برحس مرتبه علمی
استاد
دانشیار
استاديار
مربي

میانگین
01 .9
92 .1
19 .1
30 .9

انحراف معیار
36 .7
31 .7
00 .7
61 .2

F

P

22 .2

/61
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سئوال  :9آیا سابقه خدمت استادان ،رابطهای با سطح به کارگیری «آی تی» از
سوی آنها دارد؟
برای پاسخ به اين سهئوال ،ضهريب همنسهتگي بهین سهطح بهه کهارگیری فنّهاوری
اطّالعات و سابقة خدمت استادان در تمامي گروههای آنها ،حاصل از دسهتهبنهدی بهر
اساس عوامل جمعیتشناختي ،محاسنه گرديد که در هیچ يك از موارد ،مقهدار p-value
به دست آمده در سطح  P≥/3معنيدار ننود؛ بنابراين ،سابقة خدمت استادان با افزايش
سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی آنها تفاوت معنيداری دارد.
جدول ( )72مقایسة میانگین نمرة سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی
استادان برحس میزان سابقة خدمت اعضای شیئت علمی
76-6
26-77
96-27
 97سال به باال

میانگین
92 .1
19 .1
29 .9
30 .9

انحراف معیار
31 .7
36 .7
37 .7
00 .7

F

22 .2

P

/61

يکراهه («آنوا» )sنشان داد که F

در اين قسمت ،به کارگیری آزمون آنالیز واريان
کلي مشاهده شده در سطح  P≥/3معني دار نیست (جدول  ،)77بهااين حهال ،مقايسهة
زوجي میانگین بین گروه ها بیانگر آن است که متوسهط سهطح بهه کهارگیری فنّهاوری
اطّالعات از سوی استادان با سابقه خدمت 77-26 ،76-6سال ،اختالف معنهيداری بها
استادان با سابقه خدمت باالتر داشته و کمتر از آن دو هست و در ساير موارد ،اختالف
معنيداری بین گروهها مشاهده نگرديد.

بحث و نتیجهگیری
نظر به اهمیت راهنردی تلفی فنّاوری در پیشنرد فعالیتهای آموزشي در مؤسّسات
آموزش عالي کشور ايران ،محققان پژوهش حاضر به دننال مطالعه میزان به کارگیری
فنّاوری اطّالعات و ارتناطات به عنوان نوآوری برنامة درسي در دانشگاه اصفهان بر
مننای الگوی پذيرش منتني بر عالقه برآمدهاند .نتايج پژوهشهای الگوی پذيرش
کاربست فنّاوری در برنامة درسي صورتگرفته روی معلّمان مدارس متوسطه در
کشور ايران ،بیانگر میزان پايین تلفی فنّاوری در فعالیتهای مدرسّان در اين دوره
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تحصیلي است .از طري مطابقت دادن يافتههای پژوهشهای انجامشده در اين
خصوص با بعدهای الگوی «سي بام» ،نتیجه کلي اين پژوهشها بر اساس الگوی
چکرشده بهصورت زير خالصه ميشود:
سئوال  :7استادان دانشگاه اصفهان در چه سطحي از به کارگیری فنّاوری اطّالعات
قرار دارند؟
نتايج اين سئوال نشان داد که میزان آشنايي استادان با فنّاوری اطّالعات ،کمتر از
سطح متوسط است و اکرر اعضای هیئت علمي با نوآوریهای آموزشي (فنّاوریهای
آموزشي و )...آشنايي کاربردی و چندجاننه ندارند.
بهلحا سطح به کارگیری فنّاوری ،اکرر معلّمان ايران از رايانهها در حد مطلوبي
بهرهبرداری نميکنند و موارد استفاده آنها از رايانهها تنها به انجام امور شخصي و تا
حدّ کمي انجام امور آموزشي و اداری محدود ميشود (زماني  ،1961رجني ،1933
شهناز و همکاران .)196
نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که اکرريت استادان دانشگاه اصفهان ( )٪00در
سطوح  2تا ( 0يعني عدم استفاده تا استفاده عادی) از به کارگیری فنّاوری اطّالعات
قرار دارند .اين نتیجه نسنتاي با يافتههای حاصل از مطالعات انجامشده از سوی زماني
( ،)1961رجني ( ،)1933شهناز و همکاران (  )196و قصا پور (  )196دربارة انوا
کاربرد و میزان استفاده از فنّاوری اطّالعات از سوی معلّمان مدارس متوسطه در کشور
ايران مشابه و همراستا است .بهنظر محققان ،با درنظرگرفتن اين نتايج و شرايط کشور
ايران و با مالکقراردادن نتايج پژوهشهای «مكلین» ( « ،) 33کنزاک و کريستینسن»
( ) 331و «ارل» (  ،) 33دلیل پديدآمدن وضعیت فوق در مؤسّسات آموزشي ايران را
بدينصورت ميتوان تنیین نمود :از يكسو ،به دلیل آنکه خطمشي جامعي برای تلفی
رايانهها در برنامهدرسي مؤسّسات وجود ندارد ،دورههای کارآموزی مناسني برای
مدرسّان در اين زمینه برگزار نميشود و اين امر سنب برخوردار ننودن آنان از اعتماد
به نف و مهارتهای الزم برای بهرهگیری از رايانهها در سطوح کاربردی باالتر شده
است و از سوی ديگر ،ساختار سنّتي و ديوان ساالرانة مديريت مؤسّسات آموزشي در
کشور ايران و نیز محدوديت منابع و زيرساخت فنّاوری ،سنب سلب امکان همکاری
مدرسّان با رؤسای مؤسّسات در جهت تنادل نظر و بازانديشي در فعالیتهای آموزشي
و افزايش کاربست فنّاوری از سوی آنان شده است.
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سئوال :2آيا بر اساس عوامهل جمعیهتشهناختي (جنسهیت ،مرتنهة علمهي ،سهابقه
خدمت) تفاوتي در میانگین سطح به کهارگیری فنّهاوری اطّالعهات از سهوی اسهتادان
مشاهده ميشود؟
برای پاسخ به اين سئوال ،محق بر اساس هريك از عوامل چکرشده ،استادان را در
گروههای متفاوتي دستهبندی کرد و به مقايسة میانگین نمره آزمهون در بهین گهروههها
پرداخت.
جدول ( )1نشان داد که بین گهروهههای زن و مهرد از لحها سهطح بهه کهارگیری
فنّاوری اطّالعات اختالف وجهود دارد و زنهان از نظهر اسهتفاده از فنّهاوری اطّالعهات
درکالس درس بهطور متوسط در سطح پايینتری قرار دارند؛ عالوه بر اين ،توجهه بهه
نتايج جدول توافقي بین متغیرهای جنسیت و سطح بهه کهارگیری فنّهاوری اطّالعهات
(جدول  3و نمودار  )2نشان ميدهد که در حدود نیمي از استادان زن (مجموعهاي )%11
در اين دانشگاهها در سطوح  7و ( 2يعني عهدم اسهتفاده يها آشهنايي اولیهه) و حهدود
يكچهارم آنان ( )%21در سطوح  9و ( 1آمهادگي و اسهتفاده مکهانیکي) بهه کهارگیری
فنّاوری اطّالعات قرار دارند؛ درحالي که در مقابل ،اغلهب اسهتادان مهرد (در مجمهو
 )%00.9در سطوح ( )9آمادگي )1( ،استفاده مکانیکي و ( )0استفاده عادی قرار دارنهد.
در ارتناط با تنیین نتايج سئوال  1محققان با درنظرگرفتن عوامل چکرشهده در پهژوهش
«کنزاک و کريستینسن» ( ) 331و شرايط کشور ايران عقیده دارنهد :دلیهل پهايینبهودن
سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعهات در بهین اسهتادان زن ،بهیش از هرچیهز بهه عهدم
دسترسي مداوم زنان به رايانه درمنزل و بالتنع کاهش اعتماد بهنفه و توانمنهدی الزم
در نزد آنها برای به کارگیری رايانه ها در محیط کار مربوط مهيشهود .ايهن حهدس بها
توجه به نتايج پژوهشهای انجامشده از سوی «گان» ( ) 339و «اسپیسي و همکهاران»
( ) 339و مالحظة شرايط کشور ايران بهعنوان يهك کشهور در حهال توسهعه تقويهت
ميشود؛ زيرا به نظر محقّقهان ،فرهنهگ مردسهاالرانه در محهیط خهانوادهههای ايرانهي،
موجب محدوديت دسترسي زنان به رايانه در منزل ميشود (زماني  .) 313يافتههههای
اين پژوهش در مؤلّفة جن با يافتههای پژوهشهای بوسکو و رودگوئز گومز () 311
که نشان دادند بین مردان و زنان در میهزان کاربسهت فنّهاوریههای آموزشهي تفهاوت
معنيداری مشاهده شده است ،با يافتههای پژوهش حاضر همسو است.
بااينحال ،جدول  11بیانگر آن است که متوسط سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از
سوی استادان در مرتنهه اسهتادياری و دانشهیاری ،اخهتالف معنهيداری بها اسهتادان در در
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مرتنههای مربي و استادی داشته و کمتر از آن دو است .در ساير موارد ،اختالف معنيداری
بین گروهها مشاهده نگرديد .اين نتايج با نتايج پژوهشهای اولیور ( ) 336همسوست .بهر
اساس نتايج به دست آمده ميتوان اينگونه استنناط کرد که دو گروه اسهتاديار و دانشهیار
بیشتر با نوآوریهای آموزشي و فنّاوری سروکار داشتهاند که ايهن موضهو ههم ناشهي از
مهارتها و هم ناشي از وظايف علمي و انتظارات جديدی است کهه در عصهرجديد بهر
دوش آنان سنگیني ميکند؛ از اين رو ،عالقهمندی به انجام امور علمي و آموزشي از طري
کاربست فنّاوریهای آموزشي ،به دلیل نیاز جامعه دانشگاهي به اطّالعات علمي و به روز
نیز در اين دسته از اعضای هیئت علمي عامل محرکهي در جههت اسهتفاده بیشهتر از ايهن
فنّاوریها محسو ميشود؛ در حالي که استادان به علّت سنّ باال ،عالقه و حوصله کمتهر
و عدم آشنايي الزم با تکنولوژیهای به روز و نوآوریهای آموزشي ،و مربیان با گذراندن
دورهها صرفاي به صورت تئوری ،مهارت الزم را در کاربست نوآوری آموزشهي بهه انهدازه
استاديارها و دانشیارها کسب نکردهاند.
سئوال  :9آيا سابقه خدمت استادان ،رابطهای با سطح به کارگیری «آی تي» از سوی
آنها دارد؟
برای پاسخ به اين سئوال ،ضريب همنستگي بین سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات و
سابقه خدمت استادان در تمامي گروههای آنها ،حاصل از دسهتهبنهدی بهر اسهاس عوامهل
جمعیتشناختي ،محاسنه گرديد و نتايج نشان داد که سابقة خهدمت اسهتادان ،ههیچگونهه
رابطهای با افزايش سطح به کارگیری فنّاوری اطّالعات از سوی آنها ندارد.
نتايج پژوهش حاضر دربارة مؤلّفة سابقة کار با يافتههای پهژوهش وانهگ و همکهاران
(  ،) 33تاتیال ( ،) 313تزومین ( ) 333همسوست .آنها در يافتههای خود نشان دادند کهه
سابقة کار دارای ارتناط منفي با میزان پذيرش فنّاوریهای آموزشي از سوی اعضای هیئت
علمي است ،بدين گونه که اعضای هیئت علمي با سابقة کاری بیشتر ،تمايهل کمتهری بهه
پذيرش نوآوریهای آموزشي و برنامهدرسي در فعالیتهای آموزشي ،علمهي و پژوهشهي
دارند؛ زيرا اعضای هیئت علمي با سن باال ،در مقايسه با اعضای هیئت علمي با سن کهم،
از آمادگي کمتری در کاربست نوآوریهای آموزشي در فعالیتههای خهود برخوردارنهد.
اعضای هیئت علمي جوان ،به دلیل مههارتههای کهامپیوتری بهاالتر و حوصهلة بیشهتر و
آشنايي کاملتری که با روشها و فنّاوریهای نوين آموزشي و ارزشهیابي و رويکردههای
جديد ساختار دهي محتهوا دارنهد ،بهه طهور راحتهي از نهوآوریههای برنامهة درسهي در
فعالیتهای آموزشي خود بهره ميبرند ،و با کمال تعجب اين نتهايج بها نتهايج يافتههههای
سالدانا و همکاران ( ) 333نا همسو است.
1. Saldana
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بررسي يافتهها در پژوهش حاضر نشان داد کهه الهف) اسهتادان زن ،در مقايسهه بها
استادان مرد و ) استادان مرتنه مربي و استاد دانشگاه اصفهان در مقايسهه بها اسهتادان
مرتنه دانشیار و استاديار اين دانشگاه ،در سهطح پهايینتهری از بهه کهارگیری فنّهاوری
اطّالعات قرار داشتند .هرچند تعیین داليل پديدآمدن تفهاوت ههای چکرشهده ،نیازمنهد
انجام پژوهشهای ديگری نظیر تحقیقات طولي و علي -مقايسههای اسهت ،امها علهت
احتمالي بروز اين نتايج ممکن است به موارد زير مرتنط باشد:
نتايج بررسيهای انجام شده را ميتوان در زمینههای زير مورد توجه قرار داد:
 ضرورت افزايش بودجة نظام آموزش و پرورش؛
 ضرورت به کاربستن تمهیداتي برای گزينش صحیح فنّاوری آموزشي؛
 ضرورت جذ و تأمین نیروی انساني مورد نیاز آموزش و پرورش از میان افراد
دارای مدارک فنّاوری و تکنولوژی آموزشي؛
 ضرورت بازنگری در اهداف نظام آموزش عالي؛
 ضرورت برنامهريزی واحدهای درسي مراکز آموزش عالي به صورت تلفی
تئوری و عمل.

پیشنهادشا
ميدانند که با توجه به نتايج بررسيهای کسب کرده،
پژوهشگران برخود فر
پیشنهادها و راهکارهای زير را ارائه دهند:
 -7در طراحي ،الگو شرايط خاص اجتماعي کشور ايران و نظام آموزشي آن نیز
بايد در نظر گرفته شود .در اين زمینه پیشنهاد ميشود که تأثیر عوامل فرهنگي و
اجتماعي از قنیل ،نفوچ فرهنگ مردساالرانه يا پايین بودن سرعت دسترسي به اينترنت
در منازل بر ايجاد محدوديت در کاربست فنّاوری ،موردتحقی قرار گرفته و برای رفع
اين موانع چارهانديشيهای الزم صورت بگیرد (کواکي .)2663 ،
 -2دعوت از اساتید به عنوان مهمان شرکت کننده در کنفران های اينترنتي به
منظور بررسي چگونگي کاربست نوآوریهای آموزشي و نوآوریهای برنامة درسي
در نظام آموزشي و آموزش عالي کشورمان؛

1. Lois J Cavucci
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 -9نشان دادن قدرت و کیفیت نوآوریهای برنامة درسي به منظور رفع شكّ و
ترديد اعضای هیئت علمي از طري برگزاری همايشها و سمینارهايي که تأثیر
نوآوریهای آموزشي در فعالیتهای آموزشي ،علمي و پژوهشي را نشان ميدهد؛
 -1شاخص قرار دادن اراية نوآوریهای برنامة درسي اساتید برای ارزيابي توان
علمي اساتید به کمك نظرخواهي از دانشجويان و مديران گروهها و مديران
دانشکدهها؛
 -0تأکید بر توسعة حرفهای اساتید به معنيايجاد مهارتهای پايدار برای دستیابي
به استانداردهای حرفهای و نیز توجه به نیازهای متفاوت معلّمان در سطوح مختلف
است (کاجونا .)2663 ،
 -0مسئله مهم ديگر توجه به زيرساختهای توسعة «فاوا» در برنامة درسي است.
اساتید و دانشجويان بايد به طور وسیع با منابع معتنر در ارتناط باشند و عالوه بر آن،
مدارس و دانشگاهها بايد بتوانند از «فاوا» برای غنيسازی محیط يادگیری استفاده کنند
و در سطحي وسیع پاسخگوی نیازهای جديد معلّمان و دانشآموزان باشند؛ لذا الزم
است که زيرساختهای «فاوا» امکانات چند منظوره فوق را فراهم کنند.

1. Laxford W. Kajuna
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