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بهه  سطوح  ةهدف پژوهش حاضر، مطالع: چکیده
 هیئتاعضای  از سوی اطاّلعاتی فنّاور کارگیری

اصفهان بهه عنهوان معیهاری بهرای       علمي دانشگاه
ی الگهوی  ي بهر مننها  برنامة درسه پذيرش نوآوری 

نهو   . باشهد  مهي « سي بام»پذيرش منتني بر عالقه 
آمهاری   ةپیمايشي بوده و نمونه  -پژوهش توصیفي

اصفهان از طريه    نفر از استادان دانشگاه 720شامل 
نسنتي انتخها     ای طنقه تصادفي گیری نمونه روش
 ةشهده، پرسشهنام   کارگرفتهه   بهه  ابهزار . اسهت  شده

ی در ورفنّههااسههتاندارد سههنجش سههطوح کههاربرد 
آموزش بر مننای الگوی پذيرش منتني بهر عالقهه   

بهه  شده با  آوری جمع اطاّلعات. است( 7.7نسخه)
، آنهالیز واريهان    «آزمون تهي »های  آماره کارگیری
، همنسهتگي و نیهز تشهکیل جهدول     «آنوا»يکراهه 

بها  ( 7: نتايج تحقی  نشان داد. توافقي تحلیل گرديد
القهه، اکرريهت   ارجا  به الگوی پذيرش منتني بر ع

 0تهها  2در سههطوح ( %3/00)اسههتادان دانشههگاه  
ی فنّهاور  به کهارگیری از ( آمادگي تا استفاده عادی)

 در مقايسهه بها  استادان زن ( 2. قرار دارند اطاّلعات
در مقايسهه  مرد و استادان در مرتنه مربي و استادی 

دانشیاری و اسهتادياری در  های  استادان در مرتنه با
 اطاّلعهات ی فنّهاور  به کارگیریاز تری  سطح پايین
 ةخههدمت اسههتادان رابطهه ةسههابق( 9. قههرار دارنههد

ی توسط آنها فنّاور به کارگیریداری با سطح  معني
 . ندارد

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 Concern-
Based 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 Concern- 
Based 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.  

 
و ارتناطهات،   اطاّلعهات ی فنّاور :کلیدی واژگان
ی، الگوی پذيرش منتنهي بهر عالقهه،    فنّاورتلفی  

 ي، دانشگاه برنامة درسنوآوری 

 
Keywords: ICT, technology integration, 
Concern Based Adoption Model, curriculum 
innovation.  

                                                                                                                                      
: مسئول مکاتنات) ريزی آموزشي دانشگاه اصفهان کارشناسي ارشد برنامه ة دورةدانش آموخت* 

setarehmousavi@gmail. com)  
  شناسي و علوم تربیتي، دانشگاه اصفهان استاديار عضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي، دانشکده روان** 
 اصفهانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه  استاديار عضو هیئت علمي گروه علوم تربیتي، دانشکده روان ***

mailto:setarehmousavi@gmail.com


27 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 مقدمه
از عوامهل   ،توانمندسازی نظام آموزشي يك کشور در تربیهت نیهروی انسهاني کارآمهد    

و ارتناطهات در امهر    اطّالعهات ی فنّاورامروزه تلفی  . در پیشرفت آن کشور است مؤثّر
های آموزشهي سراسهر دنیها کهامالي پذيرفتهه شهده و اسهتفاده از         از سوی نظام، آموزش
 ةنهوآوری برنامه   در الزمبرای فراگیری دانش و مهارت بهه عنصهری    اطّالعاتی فنّاور

 (2676،  ادوارد) ةبه عقید(. 7939عطاران ) آموزشي تنديل شده است اتمؤسّسدرسي 
شهدن   ي مهم در جهت بهرآورده گام، يبرنامة درس در  های منتني بر رايانه یفنّاورتلفی  

 :اهداف زير است
 ؛منسجم و هماهنگ ةدرسي در يك مجموع ةبرنام نوآوری عنصرهای  
 ؛جويان و اساتیدای دانش های رايانه آموزش مهارت  
   ؛آموزش رايانه در مؤثّر به کارگیریافزايش میزان يادگیری فراگیران از طري  
  يهادگیری بهه   –ياددهي های  فعالیتی ها در جريان فنّاورافزايش میزان پذيرش

  ؛درسي ةعنوان نوآوری برنام
  در جريهان   اطّالعهات ی فنّهاور افزايش میزان نهادينه سازی و پذيرش کاربست
 . درسي ةاحي اجزای برنامطرّ

موارد ابتکاری و  ،آموزشيهای  یفنّاوراز جمله کاربست  ،های آموزشي نوآوری
سازی و ارتقای کیفي آن  بهینه، سنّتيموزش در نظام آ تحوّلي هستند که سنب خلّاق
های مورد  روش، های آموزشي ناظر بر محتوای آموزشي نوآوری ،شوند در واقع مي

 . آموزشي است اتمؤسّسهای جديد و پذيرش تغییرات  یفنّاوربهره گیری از ، استفاده
ی محتوايي است که ضمن افزايش انعطاف پذير، و نوآورانه خلّاقمحتوای آموزشي 
شود و تولیدات  مي ها و کارهای بديع از سوی آنها ايده ةسنب ارائ، فکری دانشجويان

 ا  و پوياهای جذّ ارائه و ابدا  روش، ها نوآوری در روش. دهد مي فکری آنها را افزايش
ي به عنوان اطاّلعاتتنديل کردن اساتید از يك مننع ، ويا ديدن نظام آموزشيمانند پ)

که به بهنود ( نو و کاربردی به اساتید است، ئه دستاوردهای بديعارا، راهنمای پژوهش
وسايل ، به کارگیری رايانه، های جديد یفنّاورگیری از  منظور از بهره. انجامد مي آموزش
آموزش عالي  اتمؤسّستغییرات . و موارد همانند آنها در نظام آموزشي استای  هچندرسان

اشاره دارد که در نظام  (ه آموزشيمؤسّسمل در مانند افزايش آزادی ع) هايي تحوّلبه 
افزايش مشارکت فراگیران و در نتیجه  اين تغییرات سنب .آموزش عالي رخ داده است

  .(7931، منطقي) شود مي افزايش کارايي مراکز آموزش عالي

                                                                                                                                      
1. Edward  
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های آموزشي در محور هر  از قرار گرفتن نوآوری،  رئی  انجمن آموزش آمريکا
های راهنردی و  يزیر برنامهکرده است که  تأيیدي حمايت و ه آموزش عالمؤسّس
ت قرن جديد هدايت خواهد تحوّالآموزش عالي را به سوی  اتمؤسّس، پذير انعطاف
  .(2666،  وات  تاد) کرد
بهدون   ،برنامهة درسهي  و ارتناطات در  اطاّلعاتی فنّاورالزم به اشاره است که تلفی   
پهذير   امکهان  ،دهندگان آموزش ها و توانمندی ارائه هارتم ةريزی مناسب برای توسع برنامه
برنامهة  و ارتناطهات در   اطاّلعهات ی فنّاورگیری از  شرط بهره پیش، به عنارت ديگر ؛نیست
( ياطاّلعهات سهواد  ) ای گیری از چنین پديده از فنون بهره مدرسّاناين است که ابتدا  درسي

ويژه اين امر ب. آموزش خود داشته باشند آگاهي يابند و آمادگي پذيرش اين نوآوری را در
ههای نهوين    یفنّهاور های آموزشهي جديهد منتنهي بهر      در محیط مدرسّاندر مورد فعالیت 

زيرا راهنردهای آمهوزش   ؛کند مصداق پیدا مي( مانند محیط آموزش الکترونیکي) اطاّلعات
ال و مشهارکتي  بهر يهادگیری فعه    ،جای تأکید بر انتقال مستقیم مفهاهیم ه ها ب اين محیط در

در امر تهدري  تفهاوت    مدرسّان  های قنلي ها و روش تمرکز داشته و با تجربه دانشجويان
 (. 2666، و همکاران  کنزک) زيادی دارند

ايجاد  ةترين مرحل مهم ،دهد نشان مي( 7937) گونه که نتايج تحقی  ثمربخش همان
و تعیین نقهش   برنامة درسي سازماندهي مجدد، یفنّاورت تحواّلنظام آموزشي پاسخگو به 

الزمه کهاربرد  " دارد نیز در اين زمینه اظهار مي«  مارکینگ ويکز». در اين باره است مدرسّان
ی در فنّهاور به منظور فههم چگهونگي کاربسهت    . تحقیقات است ی در آموزش انجامفنّاور

 ها بررسي شود در استفاده از رايانه مدرسّان واکنش که ي الزم استبرنامة درس
" (2667 .) 

. بهرد  در آموزش عالي هنوز در دوره ايران دوره کمون به سر مي میزان پذيرش نوآوری
هرچنهد تقرينهاي در   . هنوز معمول و رايج نیست يدرس  ةتلفی  تکنولوژی در آموزش و برنام

در چنهد   انهد  کردهگذاری  سرمايه  ارتناطات اطاّلعاتهای دولتي بر تکنولوژی  دانشگاه ةهم
 امهروزه مها   و یر تا حهدودی محهیط آموزشهي و يهادگیری مها رونه  يافتهه اسهت        سال اخ
و اثهربخش بهه انقهال  ارتناطهات و      مهؤثّر بینیم که در پاسهخ واکهنش    هايي را مي دانشگاه
 . کنند تکنولوژی مربوط به درس و آموزش تلفی  مي اطاّلعات

                                                                                                                                      
1. American council on education.  
2. Watson Todd, R.  
3. Kenzek 
4. Marcinkiewicz 
5. See Newhouse 
6. ICT 
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 از سهوی  طاّلعهات ا یفنّهاور  از بهینهه  ةبه بررسي استفاد( 7933) شريف آبادی رضايي

 و پیمايشهي؛  روش به پژوهش اين ايران پرداخته و نیز پزشکي علوم دانشگاه در ها رزيدنت
 دانشگاه دستیار 370 پژوهش ةجامع. است ساخته محق  ةپرسشنام اطاّلعات گردآوری ابزار

تحقیه  نشهان   ههای   شدند يافته انتخا  نفر 272 گیری نمونه با که ايران بودند پزشکي علوم
، نیهاز  مهورد  اطاّلعهات  به مکاني و زمانيهای  محدوديت بدون و آسان دسترسي دهد که يم

 اطاّلعات انتقال و بندی طنقه در متخصص نیروهای وجود، منابع بودن روزآمد و تنو  میزان

میهزان   در ای کننهده  تعیهین  اساسهي  نقش ،طاّلعاتي اردياب قابلیت و بودن مستند، تخصصي
ههای   که بررسياند  هپژوهشگراني ديگر يادآور شد. ی در آموزش دارداورفنّاستفاده بهینه از 

اند میان خدمات گسترده دانشگاهي که فرصهت يهادگیری بیشهتری را     انجام شده نشان داده
مرنهت   ةرابط، آورند مي دسته آورند و موفقیتي که دانشجويان ب مي برای فراگیرانشان فراهم

ها غالناي دانهش   دانشگاه(. 2669، گوبان و يوسدن؛ 7333 ،گوبان ؛2669 ، راجرز) وجود دارد
دانهش  ، ههايي کهه در دانشهگاه حضهور دارد     به اين معنا که دانشجو طي سال ؛محور هستند

اما اکنون بها توجهه بهه تغییراتهي کهه در محهیط        ،کند تخصصي را در يك حوزه کسب مي
د که تنها برعههده گهرفتتن   رس به نظر مي ،اجتماعي و سیاسي به وجود آمده است، اقتصادی

هها   رويکرد دانشگاه ،در کشورهای توسعه يافته. ها کافي نناشد دانشگاه از سویاين رسالت 
ههای نوآورانهه در    به سمت تواناسازی افراد برای ورود به صحنه کسهب و کهار و فعالیهت   

 (. 7931، توراني ؛7930، منطقي) معطوف شده است عرصه زندگي
ازجملهه پهذيرش   ) آموزشهي ههای   نهادينهه سهاختن نهوآوری   در راستای رسیدن به 

همه ساله منالغ زيادی  ،گونه که شاهد هستیم همان ،(يبرنامة درسی در فنّاورکاربست 
ههای   هها صهرف برگهزاری دوره    های انساني و مهالي در مهدارس و دانشهگاه    از سرمايه

بها  آنها  اسازیو استادان و آشن معلّمانی به فنّاوربرای آموزش  ،آموزش ضمن خدمت
ارزشهیابي   ،حال با اين ؛ی شده استفنّاور به کارگیریها و وظايف خود در زمینه  نقش
هههای نظههری و انجههام  خههاچ چههارچو هههای آمههوزش ضههمن خههدمت مسههتلزم اتّ دوره

هااست تا از طري  تعیین میزان کهارآيي و   هايي قنل و بعد از ارائه اين آموزش پژوهش
دستیابي . امات الزم برای اصالح يا حذف آنها صورت گیرداقد و ها اثربخشي اين دوره

به اين هدف نیازمند استفاده از الگوهای جهامعي اسهت کهه تمهامي عوامهل و عناصهر       
صهورتي   ي را در مراحل مختلف اين فرايند بهبرنامة درسی در فنّاورتلفی   گذار برتأثیر

 . بندی کرده و در اختیار مسئوالن امر قرار دهد منظم فهرست
 :دهد های زير چارچو  پژوهش حاضر را تشکیل مي بر اين اساس پژوهش

                                                                                                                                      
1. Rogers, E. M.  
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 ت پووش سئواال

 اصفهان در چه سطحي از به کارگیری فنّاوری اطاّلعات قرار دارند؟   استادان دانشگاه - 
تفهاوتي در  ( ومرتنهه علمهي  ، جنسهیت ) شهناختي  آيا بر اساس عوامل جمعیهت  - 

 شود؟ استادان مشاهده مي از سوی عاتاطّالی فنّاور  به کارگیریمیانگین سطح 

 از سهوی  اطّالعهات ی فنّاور به کارگیریاستادان و سطح  آيا بین سابقه خدمت - 
 ای وجود دارد؟ رابطهآنها 

 
   الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه

و ،  «ال اُ يو»سطوح کاربرد ،  «اس اُ سي»مندی  مراحل عالقه، اين الگو از سه بعد مهم
منظهری   ،هر يهك از ايهن سهه بعهد    . تشکیل شده است  «ی سيآ»گیری نوآوری  شکل

منهدی و سهطوح    مراحهل عالقهه  ) دو بعهد اول . دهند خاص از فرايند تغییر را ارائه مي
. اما بعد سوم به ماهیت نوآوری توجه دارد، بر اجراکننده نوآوری تمرکز دارند( کاربرد

قی  و ابزاری ويهژه بهرای   اختصاصي برای تح  ةشیو، متناسب با هريك از ابعاد چکرشده
 ةبايد توجه نمود که الزم. های مناسب در نظر گرفته شده است آوری و ارائه داده جمع
تفکر عمیه   ، ی درآموزشفنّاوردر فرايند تلفی  « سي بام»الگوی  به کارگیریقیت موفّ

 . ها هنگام تشخیص ابعاد مسئله است نوآوری و پااليش مداوم قضاوت ةمحق  دربار
ز نهوآوری و احسهاس   ا معلّمهان بهه توضهیح چگهونگي درک    ، مندی عالقه مراحل
ای بها   پرسشهنامه ، در ايهن بعهد از الگهو   (. همهان مننهع  ) پهردازد  آن مهي  ةدربار معلّمان
ت عالي  تصويری عددی و گرافیکي از نو  و شدّ ةبرای ارائ، ها ای از مقیاس مجموعه

 (. 7 جدول) به کار برده شده است، شرکت کنندگان
 

ی بر اساس فنّاورکارگیری  در به معلّمانمندی  توصیف مراحل عالقه (7) جدول
 ( 26: 2661،  وايدانا) الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه

 توصیف مرحله
 . آن عالقه کمي دارد به کارگیرید در شخص نسنت به شناخت نوآوری و تعهّ، در اين مرحله آگاشی( 6) 
کسبببببب  ( 7) 

 اطاّلعات
آگاهي کلي فرد درباره نوآوری و عالقه به يادگیری عمی  جزئیات آن اشاره  اين مرحله به

های  ازقنیل ويژگي _های چاتي نوآوری جننه ةدربار اطّالعاتآوری  به جمع  شخص و دارد
 . پردازد مي _گیری آن آن و تجهیزات الزم برای بهره به کارگیریاثرات ، کلي آن

                                                                                                                                      
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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 توصیف مرحله
 (2 )
 سازی  خصیش

اش در رفع اين نیازها و نیز نقهش   توانايي، ره الزامات و نیازهای نوآوریفرد به تفکر دربا 
اين امر به تجزيه و تحلیل نقش . پردازد ه ميمؤسّسدر  سازی نوآوری با پیاده راجع بهخود 

و شناسايي تضادهای بالقوه وضعیت ، گیری مراتب سازمان و فرايند تصمیم وی در سلسله 
 . شود ميمنجر ( های شخصي فرد فتاریيا گر) جديد با ساختار موجود

تعیهین  ، تقسهیم وظهايف  ، اطّالعهات گیری بهینهه از منهابع و    تأکید بر بهره، در اين مرحله  مدیریت( 9) 
مهديريت  ، سازماندهي، مسائل مرتنط با کارايي و سازی نوآوری فرايندهای الزم برای پیاده

 . است
ارزیبببببابی ( 1) 

 منطقی
نهوآوری   بهه کهارگیری  چگهونگي  ، آموزان نوآوری بر دانش ةواسطبال تأثیر ،در اين مرحله

هها   شهامل توانهايي  _آنهها   ارزشهیابي از بهازده فعالیهت    ةنحهو ، آموزان برای رفع نیاز دانش
 . گیرد مورد توجه قرار مي _وعملکردشان

 گیهری از نهوآوری   چگونگي همهاهنگي و همکهاری بها ديگهران در بههره      ،در اين مرحله شماشنگی ( 0) 
 . شود مشخص مي

اين امر . سازی آن تر حاصل از پیاده ابعاد نوآوری به منظور کشف منافع عام ةبررسي دوبار بازاندیشی( 0) 
حهل   به بروز تغییرات عمده يها جهايگزيني نهوآوری موجهود بها يهك راه       که ممکن است

 . قدرتمندتر بینجامد
 
بطهه بها نهوآوری مهورد نظهر      در را معلّمفعالیتي است که ، منظور از سطوح کاربرد 

اسهتفاده تها    عدم از ای از مراحل و شامل زنجیره( 7331،  وردهو   هال) دهد انجام مي
نمهودن ايهن    است که کاربران نهوآوری بها طهي     نوآوری( بازسازی) تجديد و نوسازی

سهازی نهوآوری در    نفه  الزم را در جههت پیهاده    مراحل بتدريج مهارت و اعتمهاد بهه  
 (. 2جدول ) آورند دست مي بهتر  سطوح عالي

 
از نیو ) توصیف سطوح کاربرد نوآوری در الگوی پذیرش مبتنی بر عالقه (2)جدول 

 ( 2667، 9شوز
 توصیف سطح
بهه  فرد شناختي از نوآوری نهدارد و اقهدامي نیهز در جههت آشهنايي و      ، حالتي که در آن  عدم استفاده

 . دهد نوآوری انجام نمي کارگیری
ههای   آورد و بها تعیهین ارزش   ي درباره نوآوری به دست مياطّالعاتفرد ، ي که در آنحالت  آشنایی

 . کند نوآوری را تعیین مي به کارگیریاهدافش از ، خود
 . شود گیری اولیه از نوآوری آماده مي فرد برای بهره، حالتي که در آن  آمادگی

                                                                                                                                      
1. Hall 
2. Hord 
3. Newhouse 
4. Non use  
5. Orientation  
6. Preparation  
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 توصیف سطح
استفاده 
 1مکانیکی

 ( نامنظم)

مهدت از نهوآوری    و کوتهاه   شتر معطوف به اسهتفاده گهگهاه  تالش فرد بی، حالتي که در آن
 الزمدهد تا بر وظايف  طور تدريجي اعمالي را انجام مي کاربر به، در طي اين مرحله. است

طهور   اغلهب اسهتفاده از نهوآوری در ايهن سهطح بهه      . ط شودبرای استفاده از نوآوری مسلّ
 . بدون انسجام و سطحي است، نامنظم

  استفاده عادی
 ( منظم)

درجريهان  ، از اين په   ؛شود مي کاربرد نوآوری ترنیت و فرد بر آن مسلط ،در اين مرحله
در ايهن حالهت    ،وجهود   بها ايهن   ؛دههد  گیری مداوم از نوآوری تغییرات اندکي رخ مي بهره

آن بهرای رسهیدن بهه     به کارگیریآمادگي و توجه اندکي برای استفاده بهینه از نوآوری يا 
 . د داردنتايج بهتر وجو

و نفوچ مستقیم آن بر  تأثیرنوآوری را برای افزايش  به کارگیریحالتي که در آن فرد شیوه   بهبود
اين تغییرات منتني بر اطال  از نتايج کوتهاه مهدت و بلندمهدت    . دهد مخاطنانش تغییر مي

  .پذيرند نوآوری در رفع نیازهای مخاطنان صورت مي به کارگیریهای مختلف  شیوه تأثیر
هايش در زمینهه    فعالیت، تر به نیاز مخاطنانمؤثّرمنظور پاسخگويي  حالتي که در آن فرد به  تلفیق

نوآوری را با فعالیت ساير همکارانش در اين زمینه هماهنگ نموده و نوآوری  به کارگیری
 . شود ه تلفی  ميمؤسّسهای  طور منسجم و يکپارچه در فعالیت به

تجدید و 
  نوسازی

 ( زیبازسا)

های جايگزين را برای  حل راه ،گیری از نوآوری زيابي کیفیت بهرهحالتي که در آن فرد با ار
های جديد در حهوزه    کند و با بررسي پیشرفت آن بر مخاطنانش شناسايي مي تأثیرافزايش 
 . کند مدرسه و نظام آموزشي ترسیم مي، اهداف جديدی را برای کالس، عمل

  
بخش و عملیاتي نوآوری متمرکهز   های نتیجه توصیف شکل بر، نوآوری گیری شکل

و سهطوح    منهدی  های قنلي توجه زيادی بهه دو بعهد مراحهل عالقهه     در پژوهش. است
بسیاری از محققان توجه خهود را معطهوف بهه    ، اياما اخیر ؛کاربرد از اين الگو شده بود

ننايي بهرای توسهعه   م، توجه به نوآوری از اين منظر. اند گیری نوآوری نموده بعد شکل
ههای   همؤلّفه رهها و  در ادامهه بهه متغیّ  . ههايي بهرای پهذيرش نهوآوری اسهت       چارچو 

 . شود اشاره مي( 9جدول ) گیری نوآوری برای تقويت يادگیری از طري  رايانهشکل
 

. توجهه دارد  معلّمان از سویی فنّاورالگوی عالقه محور به طور خاص به پذيرش 
ههای   محهور در تحقیه    استفاده از الگوهای عالقه با" :کند ياظهار م«  مارکینك ويکز»

ههای   تهوان چگهونگي تلفیه  رايانهه در فعالیهت      مي، مربوط به کاربرد رايانه درآموزش

                                                                                                                                      
1. Mechanical Use 
2. Routine  
3. Refinement 
4. Integration  
5. Renewal  
6. Marcinkewicz 
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و نیز اطال  از عالئه    ها های برجسته رايانه آموزشي را درک کرد و با شناخت ويژگي
از آنجها  (. 7331) ها بررسي کهرد  انهاز راي  را برای استفادهآنها  داليل ،معلّمانو نظرات 

در  اسهاتید منهدی   مراحهل عالقهه   مطالعهه ، از انجهام پهژوهش حاضهر     که هدف اصلي
توصیف سطوح کهاربرد   و هی بر اساس الگوی پذيرش منتني بر عالقفنّاورکارگیری  به

ی فنّهاور  به کهارگیری  میزان در نتیجه است، نوآوری در الگوی پذيرش منتني بر عالقه
اصهفهان بهر مننهای      دانشهگاه  ي دربرنامة درسه و ارتناطات به عنوان نوآوری  عاتاطّال

مورد بررسي قرار گرفته است تا بدين صورت با اجرای  الگوی پذيرش منتني بر عالقه
آموزشهي را در  های  اين پژوهش بتوانیم تخمیني از سطوح و مراحل کاربست نوآوری

های آموزشي از جملهه کاربسهت    یل نوآوریتسه بین اساتید داشته باشیم و در راستای
هدف ديگر اين پهژوهش نیهز بررسهي     .های آموزشي راهکارهايي اعمال گردد یفنّاور

اسهتادان بهر اسهاس عوامهل      از سهوی  اطّالعهات ی فنّهاور  بهه کهارگیری  تطنیقي سطح 
 . است( نو  رشته و نو  دانشگاه، جنسیت)  شناختي جمعیت

 
 پووش   ةپیشین

و _ «سهي بهام   » ای مختلفي بر مننای الگهوی پهذيرش منتنهي بهر عالقهه     ه تاکنون پژوهش
و   کنهزک ) يافتهه انجهام شهده اسهت     در کشهورهای توسهعه   _سايرالگوهای منتني بهر آن 

موضههو  اغلههب ايههن و ( 2661،  ريکههز و 7330، و ديگههران  هههو ، 2667؛ کريستنسههن
ههای   هها در کهالس   يانهنسنت به کاربرد را مدرسّانمندی  بررسي مراحل عالقه، ها پژوهش

ی و فنّهاور کهارگیری   است و تعداد کمتری از تحقیقات نیز به بررسي روند بهه    درس بوده
نکته بهارز در ايهن بهین آن اسهت کهه      . اند در اين زمینه پرداخته مدرسّانروی   موانع پیش

اند و  های متوسطه و ابتدايي تشکیل داده دوره معلّمانها را  آماری اغلب اين پژوهش ةجامع
 . ها در اين زمینه نشده است  توجه چنداني به بررسي وضعیت استادان دانشگاه

 موضو  تحقی  ،اساتید درباره تلفی  تکنولوژی و استفاده از آنهای  و ارزشباورها 
غیر باورهای آنها در  ، بامعلّماناو مطالعه کرد که چگونه باورهای  .بود( 2661،  پاالک)

در ايهن   معلّمهان بنهدی او از باورههای    طنقهه  است شي مرتنطدر زمینه تکنولوژی آموز

                                                                                                                                      
1. Knezek 
2. Christensen  
3. Hope 
4. Rakes 
5. Palak 
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محهور و   معلّهم را به صورت باورههای   معلّمان ورد خیلي با ارزش است او باورهایم
او اعتمهاد  . باورهای شاگرد محور يا نگرش هايي راجع به تلفی  تکنولوژی تعیین کرد

یهزان و نسهنت   و حمايهت منفهي و حمايهت کلهي مدرسهه و م      معلّمبه نف  و راحتي 
کامپیوتر ها به دانش آموزان در کالس درس را به عنوان عوامل متفهاوت بها باورههای    

 . ن مورد توجه قرار دادامعلّم
و اعمال تکنولهوژی  های  رويه: به صورت زير بود وی به دست آمده از سوی نتايج
و  با باورهايشهان دربهاره تهدري  و تکنولهوژی     واقعيهای  در روش معلّمانآموزشي 

 . مرتنط است تدري  آنها يشرايط محیط
توسهط   در تحقیقشان درباره اسهتفاده از تکنولهوژی  ( 2660)  و کوتريلك   ردمن 

 :به نتايج زير دست يافت معلّمان
کنند احساس ناراحتي  مي تلفی  برنامة درسيدر  زماني که تکنولوژی را معلّمان -7

آنها بدون اينکه از تکنولوژی استفاده  کنند که مي احساس معلّمان) کنند مي و اضطرا 
ند کهه تلفیه  تکنولهوژی    کن مي ها فکر معلّم، کنند مي هستند و با موانع مقابله مؤثّرکنند 

 کردند کهه تکنولهوژی موجهب    مي معلّمان احساس ،دهد مي شان را افزايش موانع کاری
انگر اين است و بی. (چار اضطرا  شوندداثربخشي تدري  خود  ةآنها دربار تاشود  مي

 . کرداستفاده  برنامة درسيکه ننايد در حد زيادی از تکنولوژی در 
ای  مطالعه، «سي بام »با استفاده از هر سه بعد الگوی ( 7330) «هو  و همکارانش»
يك مدرسه ابتهدايي در ايالهت    معلّماننفر از  73رايانه بر بهنود تدري   تأثیر دربارةرا 

 ،معلّمهان منهدی   مراحل عالقهه  راجع بهنتايج اين تحقی  . دندفلوريدای آمريکا انجام دا
کسهب  ، به سه مرحله آگهاهي  معلّمان، ها کارگیری رايانه بیانگر آن بود که که در آغاز به

در تحقی  خود بها اسهتفاده از   ( 2661)  «راکز»، سازی توجه دارند شخصي و اطّالعات
بهاالترين درصهد میهزان    : جه گرفتنتی «سي بام » مندی الگوی هپرسشنامه مراحل عالق

منهدی   مراحل عالقه 0، 2، 7، 6مربوط به سطوح.( 30) یفنّاوربه پذيرش  معلّمانعالقه 
ترين درصد مربوط به  پايین. مدارس در اين چهار سطح قرار دارند معلّمانبوده و اکرر 

ی بر دانش رفنّاوات استفاده از تأثیردهنده به  بود که حاکي از عالقه کم پاسخ 1مرحله 
: ی از نظر راکز بهه شهرح زيهر اسهت    فنّاورترين عوامل عدم پذيرش  مهم. آموزان است

. کمنود زمان برای آموزش اثربخش و مفید، عدم دسترسي به منابع، يفقدان حمايت فنّ
                                                                                                                                      
1. Redmann 
2. Kotrilk 
3. Rakes  
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علمهي دربهاره    هیئهت وی نشان داد کهه ادراکهات   ( 2661،  وايدانا)های  نتايج پژوهش
 ،جوياني و يهادگیری دانشه  برنامهة درسه  ی در ه از تکنولهوژ برد و اسهتفاد رات کها تأثیر

پهذيرش و کاربسهت تکنولهوژی بهه     ههای   موانع و چالش ةعلمي دربار هیئتادراکات 
علمهي   هیئهت  اعضهای  انگیهزش ، در تدري  و يهادگیری  يبرنامة درسعنوان نوآوری 

علمهي دربهاره کاربسهت     هیئهت ههای   تنیهین  درباره پذيرش تکنولهوژی آموزشهي بهر   
 . دارد داری معني تأثیر ،ولوژی در تدري  و يادگیریتکن

گیهری از   در نتیجهه . نتايج مشابهي داشته اسهت ، (7930) پژوهش شهناز و همکاران
در سهه زمینهه    اطّالعاتی فنّاورمیزان آشنايي و کاربرد : اين پژوهش چنین آمده است

ههای   د و میهانگین در سطح قابل قنولي قرار ندار، پژوهشي و برقراری ارتناط، آموزشي
بها رايانهه و    معلّمانبین میزان آشنايي  و کمتر است 9به دست آمده از میانگین فرضي 

 اب معلّمانيعني هر چه میزان آشنايي  ؛ی وجود دارددار معنيکارگیری آن رابطه  میزان به
ترين  مهم. شود به میزان عالقه آنان برای به کارگیری رايانه افزوده مي، رايانه بیشتر شود

ط به زبان انگلیسهي  عدم تسلّ: موانع به کارگیری رايانه در اين پژوهش عنارت بودند از
و ضهعف   13/9مدارس با میهانگین   برنامة درسيعدم تلفی  رايانه در ، 30/9با میانگین 
 . 10/9 با میانگین معلّمانای  دانش رايانه

برای توسعه  هک به اين نتیجه رسیدند در پژوهشي( 7930) آيتي و مهرمحمدی
 ةنظام آموزشي از اين حیث با وضعیت مطلو  فاصل، و امکانات فراهم آمده «فاوا»

های مطلو   تجهیز نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي تا شاخصو  دارد زيادی
ی هنوز به صورت ملي آغاز نشده فنّاورها به  و دانشگاه تجهیز مدارس فاصله دارد و

زير ، «فاوا»راهنردهای توسعه  ي ايران شاملبرنامة درسدر  «فاوا» ةاست و موانع توسع
 .استساختاری و مشکالت انساني ، ساخت

ی فنّاور به کارگیریموضو  ، يبرنامة درسمیزان پذيرش نوآوری  نظر به اهمیت
  با انجام يك بررسي محقّ يبرنامة درسدر آموزش عالي به عنوان نوآوری  اطّالعات

 اطّالعاتی فنّاور به کارگیریشناختي بر سطح  مل جمعیتعوا تأثیردر صدد شناخت 
ت سئواال ،با توجه به اين امر. استان اصفهان برآمده است  استادان در دانشگاه از سوی

 . دهند زير مننای پژوهش را تشکیل مي
 

                                                                                                                                      
1. Yidana 
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 روش و ابزار تحقیق
ههای   از نهو  پهژوهش  ، هايي که در بردارد و روش پژوهش حاضر با توجه به هدف ها

شود که منتني بر مطالعه نظری و نیهز مطالعهه میهداني     پیمايشي محسو  مي -توصیفي
کهه   هستند آماری اين پژوهش کلیه اعضای هیئت علمي دانشگاه اصفهان ةجامع. است

  نفهر از اسهتادان ايهن دانشهگاه     720ای نسني تصادفي تعداد  گیری طنقه بر اساس نمونه
 ،اين ابزار. توزيع گرديدآنها  ابزار تحقی  در بین عنوان نمونه آماری انتخا  شدند و به

ترجمه و ، ادبیات تحقی  انتخا  ةکه با مطالع استای متشکل از دو قسمت  پرسشنامه
نفر از متخصصان علوم تربیتي و  76 از سویتهیه شده و روايي صوری و محتوايي آن 

 :شده است تأيیددر دانشگاه اصفهان  اطّالعاتی فنّاورمهندسي 
متغیرههای مهورد نظهر شهامل      ،در اين قسمت :شناختي های جمعیت ويژگي( الف 

هها در   پرسشهنامه  همچنهین . لحها  شهده اسهت   سابقه خدمت  مرتنه علمي و، جنسیت
 . ندتوزيع شدهای مختلف  دانشگاه در بین استادان دانشکده

 
 کنندگان تحقیق شناختی شرکت شای جمعیت توصیف ویوگی ( )جدول 

 درصد فراوانی سابقه خدمت   درصد ی فراوان جنسیت

  .  9 3  3-13  1. 93  9 زن

  . 3  3  11-3   3. 6  31 مرد

 9. 3  93 1 -93  درصد فراوانی مرتبه علمی 

 3.  1 13 سال به باال  91  3.  1 3 استاد 

  3   9 دانشیار 

   .  9    استاديار 

   . 3  6  مربي 

  133   1 جمع

 
بهه  برای سنجش سهطوح   «7.7ال اُ یو نسخه  -سی بام»  استاندارد ةمپرسشنا(  

يهك مقیهاس    ،ايهن ابهزار   :پذيرش منتنهي بهر عالقهه   ی مطاب  با الگوی فنّاور کارگیری
سهاخته و   « و کريستنسهن   گهريفن » از سهوی  1333در سهال   گیهری اسهت کهه    اندازه

ی در فنّهاور  ارگیریبهه که  هنگهام   معلّمهان هنجاريابي شده است و رفتارهای نوآورانهه  
مقیهاس   6و  سهئوال  1فهرم ايهن پرسشهنامه دارای    . کنهد  ارزيهابي مهي  کالس درس را 

                                                                                                                                      
1. Griffin 
2. Christensen  
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ی در الگوی پذيرش منتنهي  فنّاور به کارگیریگانه هشتشده است که سطوح  بندی طنقه
(  )، استفاده نامنظم(  )، آمادگي( 9)، آشنايي(  )، عدم استفاده( 1) شامل) _بر عالقه 

را در طول يك پیوستار مشهخص   _بازسازی ( 6)، تلفی ( 3)، بهنود(  ) ،استفاده منظم
 31/3در پژوهش حاضر ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش الفای کروننهاخ  . کند مي
نظهران   نفر از صهاحب  13 از سویضمناي روايي محتوايي پرسشنامه فوق  ؛دست آمده ب

 . گرديد تأيید
ی فنّاور به کارگیریاستان اصفهان در چه سطحی از   دانشگاه استادان :7 سئوال
  قرار دارند؟ اطّالعات

بهه  و سطح  اطّالعاتی فنّاوردر اين قسمت برای سنجش میزان آشنايي استادان با 
 ةای و مقايسهه میهانگین نمهر    نمونهه  تهك  «تي» از آزمون، آن در کالس درس کارگیری
(. 0جهدول  ) اسهتفاده شهد   1 نگین فرضهي بها میها  ( در قسمت   پرسشهنامه ) استادان
در سهطح   t حاصهل از مقهدار بحرانهي    tشهود   مشاهده مهي  0گونه که در جدول  همان

پذيرفتهه شهده و میهزان     µ≤4 آزمهون  فهر   ،بنهابراين . استدرصد کوچکتر  0خطای 
 . استکمتر از سطح متوسط  ،اطّالعاتی فنّاوري استادان با يآشنا

 
استادان  از سوی اطاّلعاتی فنّاور به کارگیریگین سطح میان ةنمر ةمقایس (0)جدول 

 1 با نمره فرضی
 t خطای معیار  انحراف معیار  میانگین  

 -71/7 01/7 32/7 32/9  اطّالعاتی فنّاور به کارگیریسطح 

  
 بهه کهارگیری  همچنین نتايج تشکیل جدول توافقي بین متغیرهای جنسیت و سطح 

در ( %3/00) اکرريت استادان که دهد نشان مي( 7نمودار و  0جدول ) اطّالعاتی فنّاور
 . ی قرار دارندفنّاورکاربرد ( يعني عدم استفاده تا استفاده عادی) 0تا  2سطوح 

 
در بین  اطاّلعاتی فنّاورجدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد نتایج  (0)جدول 

 شمه استادان
عدم  سطح کاربرد

 استفاده
ه استفاد آمادگی آشنایی

 مکانیکی
 ( نامنظم)

استفاده 
 عادی
 ( منظم)

تجدید و  تلفیق بهبود
 نوسازی

 ( بازسازی)
شمبببه 
 استادان

 0 3 70 27 22 29 27 70 تعداد

 %110 %017 %7217 %7013 %7011 %7111 %7013 %7711 دصدر
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در  اطاّلعاتی فنّاورترسیم نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد  (7) نمودار
 استادان ةشم بین

 

سبابقه  ، علمبی  ةمرتبب ، جنسیت) شناختی آیا بر اساس عوامل جمعیت :2سئوال
اسبتادان   از سوی اطّالعاتی فنّاور  به کارگیریتفاوتی در میانگین سطح ( خدمت

 شود؟ مشاشده می
اسهتادان را در   ،شهده  محق  بر اساس هريك از عوامهل چکهر  ، سئوالبرای پاسخ به اين 

 . ها پرداخت آزمون در بین گروه ةو به مقايسه میانگین نمر کردبندی  دسته های متفاوتي گروه

کهه  نشان داد ( 1جدول ) مستقل t نتايج آزمون ،در اين قسمت: جنسیت( الف -2
اخهتالف وجهود    اطّالعاتی فنّاور به کارگیریهای زن و مرد از لحا  سطح  بین گروه

طهور متوسهط در    کهالس درس بهه   در عاتاطّالی فنّاور دارد و زنان از نظر استفاده از
اين نتیجه با نتايج حاصل از جدول توافقي نیهز سهازگاری   . تری قرار دارند سطح پايین

 t(130) =-2. 28, p=. 024. دارد
 

 از سوی اطّالعاتی فنّاور به کارگیریسطح  ةمیانگین نمر ةمقایس (1)جدول 
 استادان زن و مرد

 مرد زن 
t P انحراف معیار میانگین یارانحراف مع میانگین 

 /626 -23/2 30/7 73. 9 61. 2 90. 9  اطّالعاتفنّاوری  به کارگیریسطح 

 
بهه  ه به نتايج جدول توافقي بهین متغیرههای جنسهیت و سهطح     توجّ ،عالوه بر اين

در حدود نیمهي از   که دهد نشان مي( 2و نمودار  3جدول ) اطّالعاتی فنّاور کارگیری
يعني عدم اسهتفاده يها   ) 2و  7ها در سطوح  در اين دانشگاه( %11 موعايمج) استادان زن
آمهادگي و اسهتفاده   ) 1 و 9در سهطوح   (%21) چههارم آنهان   و حدود يك( آشنايي اولیه
اغلهب  ، درحهالي کهه در مقابهل   . قهرار دارنهد   اطّالعاتی فنّاور به کارگیری( مکانیکي

 (0) اسهتفاده مکهانیکي و  ( 1)، گيآماد( 9) در سطوح( %00/9در مجمو  ) استادان مرد
 . استفاده عادی قرار دارند



77 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 از سوی اطاّلعاتی فنّاورنتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد  (3)جدول 
 استادان زن و مرد

عدم  سطح کاربرد
 استفاده

استفاده  آمادگی آشنایی
 مکانیکی

 ( نامنظم)

استفاده 
 عادی
 ( منظم)

تجدید و  تلفیق بهبود
 ینوساز
 ( بازسازی)

 3 تعداد زن
2216% 

3 
2216% 

0 
7212% 

0 
7110% 

0 
7212% 

1 
313% 

7 
211% 

2 
 درصد 113%

 0 تعداد مرد
010% 

72 
79%. 

73 
7313% 

70 
7110% 

70 
7110% 

72 
7912% 

1 
111% 

1 
 درصد 111%

 

 
 اطاّلعاتی ورفنّاترسیم نتایج جدول توافقی برای تعیین سطوح کاربرد  (2)نمودار 

 در بین استادان به تفکیک جنسیت
 

 آزمون آنهالیز واريهان  يکراههه    به کارگیری ،قسمتدر اين  :مرتبه علمی (ب -2
جهدول  ) دار نیسهت  معني P≤/ 3کلي مشاهده شده در سطح  F که نشان داد( s«آنوا»)

سط سهطح  ها بیانگر آن است که متو زوجي میانگین بین گروه ةمقايس ،حال  اين با ؛(77
 ،مرتنهه اسهتادياری و دانشهیاری    اسهتادان در  از سهوی  اطّالعهات ی فنّهاور  به کارگیری

داشهته و کمتهر از آن دو    مربهي و اسهتادی  های  داری با استادان در مرتنه اختالف معني
 . ها مشاهده نگرديد داری بین گروه اختالف معني ،در ساير موارد. است

 
 از سوی اطّالعاتی فنّاور به کارگیریح مقایسه میانگین نمره سط (77) جدول

 استادان برحس  مرتبه علمی 
 F P انحراف معیار میانگین 

 22. 2 36. 7 01. 9 استاد 
  
 

 

61/ 

 31. 7 92. 1 دانشیار 

 00. 7 19. 1 استاديار

 61. 2 30. 9 مربي 
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از « تی آی» به کارگیریای با سطح  رابطه ،استادان آیا سابقه خدمت: 9 سئوال
 ؟داردآنها  سوی

ی فنّهاور  بهه کهارگیری  ضهريب همنسهتگي بهین سهطح     ، سهئوال برای پاسخ به اين 
بهر   بنهدی  حاصل از دسهته ، هاهای آن استادان در تمامي گروه خدمت ةو سابق اطّالعات

 p-valueمقهدار  ، محاسنه گرديد که در هیچ يك از موارد، شناختي اساس عوامل جمعیت
استادان با افزايش  خدمت ةسابق، بنابراين ؛دار ننود معني P≤/ 3در سطح  به دست آمده

 . دارد یدار معنيتفاوت آنها  از سوی اطّالعاتی فنّاور به کارگیریسطح 
 

 از سوی اطّالعاتی فنّاور به کارگیریسطح  ةمیانگین نمر ةمقایس (72) جدول
 علمی شیئتخدمت اعضای  ةمیزان سابق استادان برحس 

 F P راف معیارانح میانگین 

6-76 1 .92 7 .31 2 .22 61/ 

77-26 1 .19 7 .36 

27-96 9 .29 7 .37 

   00. 7 30. 9 سال به باال 97

 
 F که نشان داد( s«آنوا») آزمون آنالیز واريان  يکراهه به کارگیری ،قسمتدر اين 

 ةمقايسه  ،حهال  بهااين  ،(77جدول ) دار نیست معني P≤/ 3کلي مشاهده شده در سطح 
ی فنّهاور  بهه کهارگیری  ها بیانگر آن است که متوسهط سهطح    زوجي میانگین بین گروه

داری بها   اختالف معنهي ، سال 77-26، 76-6استادان با سابقه خدمت از سوی اطّالعات
اختالف  ،در ساير موارد هست وداشته و کمتر از آن دو  استادان با سابقه خدمت باالتر

 .هده نگرديدها مشا داری بین گروه معني
 

 گیری نتیجه بحث و
 اتمؤسّسهای آموزشي در  ی در پیشنرد فعالیتفنّاورنظر به اهمیت راهنردی تلفی  

 به کارگیری میزان مطالعه ن پژوهش حاضر به دننالمحققا، آموزش عالي کشور ايران
اصفهان بر   دانشگاه ي دربرنامة درسبه عنوان نوآوری  و ارتناطات اطّالعاتی فنّاور

ی پذيرش الگو های نتايج پژوهش. اند برآمده مننای الگوی پذيرش منتني بر عالقه
مدارس متوسطه در  معلّمانگرفته روی  درسي صورت ةنامری در بفنّاورکاربست 
در اين دوره  مدرسّانهای  ی در فعالیتفنّاوربیانگر میزان پايین تلفی  ، کشور ايران
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در اين  شده های انجام های پژوهش فتهدادن يا  از طري  مطابقت. استتحصیلي 
ها بر اساس الگوی  نتیجه کلي اين پژوهش، «سي بام»الگوی  بعدهای خصوص با
 : شود صورت زير خالصه مي چکرشده به
 اطّالعاتی فنّاور به کارگیریاصفهان در چه سطحي از   دانشگاه استادان: 7 سئوال

 قرار دارند؟ 
کمتر از  ،اطّالعاتی فنّاوري استادان با يزان آشنامی نشان داد که سئوال نتايج اين 

های  یفنّاور) آموزشيهای  نوآوری علمي با هیئتو اکرر اعضای  استسطح متوسط 
 .آشنايي کاربردی و چندجاننه ندارند...( آموزشي و

ها در حد مطلوبي  از رايانه ايران معلّماناکرر ، یفنّاور به کارگیریلحا  سطح  به
ها تنها به انجام امور شخصي و تا  از رايانهآنها  کنند و موارد استفاده مين برداری بهره
، 1933رجني ، 1961زماني ) شود کمي انجام امور آموزشي و اداری محدود مي حدّ

  (. 196شهناز و همکاران 
در ( ٪00) اصفهان  که اکرريت استادان دانشگاهدهد  نتايج پژوهش حاضر نشان مي

 اطّالعاتی فنّاور به کارگیریاز ( عدم استفاده تا استفاده عادیيعني ) 0تا  2سطوح 
 زماني از سوی شده های حاصل از مطالعات انجام يافتهاين نتیجه نسنتاي با . قرار دارند

انوا   ةدربار(  196) پور و قصا (  196) شهناز و همکاران، (1933) رجني، (1961)
در کشور  مدارس متوسطه معلّمان از سوی اتاطّالعی فنّاورکاربرد و میزان استفاده از 

با درنظرگرفتن اين نتايج و شرايط کشور ، نظر محققان به. استراستا  مشابه و هم ايران
 «کنزاک و کريستینسن»، ( 33 ) «لین مك»های  قراردادن نتايج پژوهش ايران و با مالک

موزشي ايران را آ اتمؤسّسدلیل پديدآمدن وضعیت فوق در  ،( 33 ) «ارل»و ( 331 )
مشي جامعي برای تلفی   خط به دلیل آنکه، سو از يك :توان تنیین نمود صورت مي بدين
های کارآموزی مناسني برای  دوره، وجود ندارد اتمؤسّس درسي ها در برنامه رايانه

شود و اين امر سنب برخوردار ننودن آنان از اعتماد  در اين زمینه برگزار نمي مدرسّان
ها در سطوح کاربردی باالتر شده  گیری از رايانه های الزم برای بهره مهارتبه نف  و 

آموزشي در  اتمؤسّسمديريت  ةو ديوان ساالران سنّتيساختار ، از سوی ديگر و است
سنب سلب امکان همکاری ،  یفنّاورکشور ايران و نیز محدوديت منابع و زيرساخت 

های آموزشي  ر و بازانديشي در فعالیتدر جهت تنادل نظ اتمؤسّسسای ؤبا ر مدرسّان
 . آنان شده است از سویی فنّاورو افزايش کاربست 
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سهابقه  ، علمهي  ةمرتنه ، جنسهیت ) شهناختي  آيا بر اساس عوامهل جمعیهت   :2سئوال
اسهتادان   از سهوی  اطّالعهات ی فنّهاور   به کهارگیری تفاوتي در میانگین سطح ( خدمت

 شود؟ مشاهده مي
استادان را در  ،محق  بر اساس هريك از عوامل چکرشده ،سئوالبرای پاسخ به اين 

هها   میانگین نمره آزمهون در بهین گهروه    ةو به مقايس کردبندی  های متفاوتي دسته گروه
 . پرداخت

 بهه کهارگیری  ههای زن و مهرد از لحها  سهطح      بین گهروه که نشان داد  (1)جدول 
 اطّالعهات ی فنّهاور  ه ازاختالف وجهود دارد و زنهان از نظهر اسهتفاد     اطّالعاتی فنّاور

توجهه بهه    ،عالوه بر اين ؛تری قرار دارند طور متوسط در سطح پايین درکالس درس به
 اطّالعهات ی فنّهاور  بهه کهارگیری  نتايج جدول توافقي بین متغیرهای جنسیت و سطح 

( %11 مجموعهاي ) در حدود نیمي از استادان زن که دهد نشان مي( 2و نمودار  3جدول )
و حهدود  ( يعني عهدم اسهتفاده يها آشهنايي اولیهه     ) 2و  7ها در سطوح  اهدر اين دانشگ

 بهه کهارگیری  ( آمهادگي و اسهتفاده مکهانیکي   ) 1 و 9در سطوح ( %21) چهارم آنان يك
در مجمهو   ) اغلهب اسهتادان مهرد   ، درحالي که در مقابل ؛قرار دارند اطّالعاتی فنّاور
. استفاده عادی قرار دارنهد ( 0) و استفاده مکانیکي( 1)، آمادگي (9) در سطوح( 00.9%

  محققان با درنظرگرفتن عوامل چکرشهده در پهژوهش   1 سئوالبا تنیین نتايج  در ارتناط
بهودن   دلیهل پهايین  : و شرايط کشور ايران عقیده دارنهد ( 331 ) «کنزاک و کريستینسن»

بهیش از هرچیهز بهه عهدم     ، در بهین اسهتادان زن   اطّالعهات ی فنّاور به کارگیریسطح 
نفه  و توانمنهدی الزم    سترسي مداوم زنان به رايانه درمنزل و بالتنع کاهش اعتماد بهد

ايهن حهدس بها    . شهود  ها در محیط کار مربوط مهي   رايانه به کارگیریبرای آنها  در نزد
 «و همکهاران  اسپیسي»و ( 339 ) «گان»از سوی شده  های انجام توجه به نتايج پژوهش

عنوان يهك کشهور در حهال توسهعه تقويهت       ايران بهشرايط کشور  ةو مالحظ( 339 )
 ،ههای ايرانهي   فرهنهگ مردسهاالرانه در محهیط خهانواده    ، قهان زيرا به نظر محقّ ؛شود مي

ههای  يافتهه (. 313 زماني ) شود موجب محدوديت دسترسي زنان به رايانه در منزل مي
( 311 ) مزرودگوئز گوو بوسکو های های پژوهش جن  با يافته ةمؤلّفاين پژوهش در 

تفهاوت   آموزشهي ههای   یفنّهاور کاربسهت  که نشان دادند بین مردان و زنان در میهزان  
 . های پژوهش حاضر همسو استبا يافته ،ی مشاهده شده استدار معني

از  اطاّلعاتی فنّاور به کارگیریبیانگر آن است که متوسط سطح  11 جدول ،حال بااين
داری بها اسهتادان در در    اخهتالف معنهي   ،شهیاری مرتنهه اسهتادياری و دان   استادان در سوی
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داری  اختالف معني ،در ساير موارد. استداشته و کمتر از آن دو  مربي و استادیهای  مرتنه
بهر  . ستهمسو( 336 ) اولیور های اين نتايج با نتايج پژوهش .ها مشاهده نگرديد بین گروه

که دو گروه اسهتاديار و دانشهیار    گونه استنناط کردتوان ايناساس نتايج به دست آمده مي
ههم ناشهي از    موضهو   اند که ايهن سروکار داشته یفنّاورآموزشي و های  نوآوریبیشتر با 
کهه در عصهرجديد بهر     وظايف علمي و انتظارات جديدی استها و هم ناشي از مهارت

طري   از آموزشيمندی به انجام امور علمي و عالقه ،رو از اين ؛کنددوش آنان سنگیني مي
 علمي و به روز اطاّلعاتگاهي به ، به دلیل نیاز جامعه دانشآموزشيهای  یفنّاورکاربست 
از ايهن   در جههت اسهتفاده بیشهتر    عامل محرکهي  علمي هیئتدسته از اعضای نیز در اين 
 کمتهر و حوصله عالقه ، باال ت سنّدر حالي که استادان به علّ ؛شودمحسو  مي ها فنّاوری

و مربیان با گذراندن  ،آموزشيهای  و نوآوری های به روززم با تکنولوژیو عدم آشنايي ال
 بهه انهدازه   بست نوآوری آموزشهي مهارت الزم را در کار، به صورت تئوری ها صرفايدوره

 . اندها کسب نکردهها و دانشیاراستاديار
 ز سویا« آی تي» به کارگیریای با سطح  رابطه ،استادان آيا سابقه خدمت: 9 سئوال

 ؟داردآنها 
و  اطاّلعاتی فنّاور به کارگیریضريب همنستگي بین سطح ، سئوالبرای پاسخ به اين 

بهر اسهاس عوامهل     بنهدی  حاصل از دسهته ، هاهای آن استادان در تمامي گروه سابقه خدمت
گونهه   ههیچ  ،اسهتادان  خهدمت  ةسابق و نتايج نشان داد کهمحاسنه گرديد ، شناختي جمعیت
 . نداردآنها  از سوی اطاّلعاتی فنّاور به کارگیریفزايش سطح ای با ا رابطه

 وانهگ و همکهاران  های پهژوهش  کار با يافته ةسابق ةمؤلّف ةنتايج پژوهش حاضر دربار
 کهه  های خود نشان دادنددر يافته آنها. همسوست( 333 ) تزومین، (313 ) تاتیال، ( 33 )

 هیئتاعضای  از سوی آموزشيهای  یفنّاورش میزان پذيربا  کار دارای ارتناط منفي ةسابق
تمايهل کمتهری بهه     ،کاری بیشتر ةعلمي با سابق هیئتاعضای  بدين گونه که ،علمي است

علمهي و پژوهشهي   ، آموزشيهای در فعالیت درسي آموزشي و برنامههای  پذيرش نوآوری
، با سن کهم  علمي هیئتاعضای ، در مقايسه با علمي با سن باال هیئتزيرا اعضای  ؛دارند

. ههای خهود برخوردارنهد   در فعالیت آموزشيهای  کاربست نوآوریاز آمادگي کمتری در 
بیشهتر و   ةههای کهامپیوتری بهاالتر و حوصهل    به دلیل مههارت  ،علمي جوان هیئتاعضای 

و رويکردههای   یابيآموزشي و ارزشه  نوينهای  یفنّاورها و  روش باتری که آشنايي کامل
در درسهي  ة برنامه ههای    نهوآوری بهه طهور راحتهي از     ،ا دارنهد جديد ساختار دهي محتهو 

ههای   بها نتهايج يافتهه    اين نتهايج  و با کمال تعجب ،برندخود بهره مي آموزشي های فعالیت
 .تسا نا همسو( 333 ) و همکاران  سالدانا

                                                                                                                                      
1. Saldana 
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 ، در مقايسهه بها  اسهتادان زن ( ها در پژوهش حاضر نشان داد کهه الهف   بررسي يافته
اسهتادان   در مقايسهه بها  اصفهان  دانشگاه مربي و استاد استادان مرتنه( استادان مرد و 

ی فنّهاور  بهه کهارگیری  تهری از   در سهطح پهايین   ،اين دانشگاه مرتنه دانشیار و استاديار
نیازمنهد   ،ههای چکرشهده   هرچند تعیین داليل پديدآمدن تفهاوت . قرار داشتند اطّالعات

امها علهت   ، ای اسهت  مقايسهه  -و علي های ديگری نظیر تحقیقات طولي انجام پژوهش
 :احتمالي بروز اين نتايج ممکن است به موارد زير مرتنط باشد

 :زير مورد توجه قرار دادهای  توان در زمینه مي انجام شده راهای  نتايج بررسي
 ؛نظام آموزش و پرورش ةبودج افزايش ضرورت 
 ؛موزشيی آفنّاور صحیح گزينش برای تمهیداتي کاربستن به ضرورت 
 افراد میان از پرورش و آموزش نیاز مورد انساني نیروی تأمین و جذ  ضرورت 
 ؛ی و تکنولوژی آموزشيفنّاور مدارک دارای
 ؛آموزش عالي نظام اهداف در بازنگری ضرورت 
 تلفی  صورت به آموزش عالي مراکز درسي واحدهای يزیر برنامه ضرورت 

 . تئوری و عمل
 

 پیشنهادشا
، کرده کسبهای  بررسي نتايج به توجه با که دانند مي فر  برخود نپژوهشگرا
 :ددهن ارائه را زير و راهکارهای هاپیشنهاد
الگو شرايط خاص اجتماعي کشور ايران و نظام آموزشي آن نیز  ،در طراحي -7

عوامل فرهنگي و  تأثیر که شود در اين زمینه پیشنهاد مي. بايد در نظر گرفته شود
رعت دسترسي به اينترنت بودن س نفوچ فرهنگ مردساالرانه يا پايین، لاجتماعي از قنی

موردتحقی  قرار گرفته و برای رفع ، یفنّاوربر ايجاد محدوديت در کاربست  در منازل
 (. 2663،  کواکي) های الزم صورت بگیرد انديشي اين موانع چاره

به  ينترنتيهای اکنفران  دعوت از اساتید به عنوان مهمان شرکت کننده در -2
 برنامة درسيهای  آموزشي و نوآوریهای  چگونگي کاربست نوآوری منظور بررسي

 ؛مانر نظام آموزشي و آموزش عالي کشورد

                                                                                                                                      
1. Lois J Cavucci 
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و  به منظور رفع شكّ درسية برنامهای  نوآوری نشان دادن قدرت و کیفیت -9
 تأثیرهايي که ها و سمینارعلمي از طري  برگزاری همايش هیئتترديد اعضای 

 دهد؛علمي و پژوهشي را نشان مي، آموزشي هایدر فعالیت آموزشيهای  ورینوآ

اساتید برای ارزيابي توان  برنامة درسيهای  نوآوری ةشاخص قرار دادن اراي -1
ها و مديران  و مديران گروه جوياننظرخواهي از دانش کمك به علمي اساتید

 ؛ها کدهدانش
 دستیابي برای پايدار های مهارت ادايجمعني به اساتید ایحرفه ةتوسع بر کیدأت -0

 مختلف سطوح در معلّمان متفاوت نیازهای به توجه نیز و ایاستانداردهای حرفه به
 (. 2663،  کاجونا) است

. است برنامة درسي در «فاوا» ةتوسع های زيرساخت به توجه ديگر مهم مسئله -0
 ،آن بر عالوه و باشند اطارتن در معتنر منابع با وسیع طور به بايد اساتید و دانشجويان

 کنند استفاده يادگیری محیط سازی غني برای« فاوا» از بتوانند بايد ها دانشگاه مدارس و

 الزم لذا ؛باشند آموزان دانش و معلّمانجديد  نیازهای پاسخگوی وسیع سطحي در و

  .فراهم کنند را فوق منظوره چند امکانات «فاوا» های زيرساخت که است

                                                                                                                                      
1. Laxford W. Kajuna 
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  منابع
الگوی تدوين (. 7930) محمود، مهرمحمدی و محمد، عطم باران محسن؛، يآيت

. معلّمدر تربیت ( فاوا) و ارتناطات اطّالعاتی فنّاوردرسي منتني بر های  برنامه
 . 36-00:،76شماره ، 7 سال، برنامة درسيمطالعات  ةفصلنام

آموزشي های  در نظام اطّالعات یفنّاور تطنیقي ةمطالع (.1961)ا غالمرض، بخشرثم
، آموزشي تکنولوژی دفتر. ايران در آموزشي های برنامه با آن انطناق واروپايي 

 . وزارت اموزش و پرورش
 مناسبهای  زمینه و تتحوّال، رويکردها(. 7930) صفرعلي، رنجنر و رضا، آبادی تاج

الکترونیك پژوهشگاه  ةمجل. کشاورزی آموزش در اطّالعات یفنّاور کاربرد برای
 . 71-9:7شماره ، 0 سال، و مدارک علمي ايران عاتاطّال
استفاده از رايانه در آموزش کشورهای  نگيچگو(. 7937) بي بي عشرت، زماني

و  71شماره ، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ةفصلنام. پیشرفته و در حال توسعه
 . 10-09: 7937تابستان ، 73
بررسي میزان دسترسي (. 7930) درضااحم ،نصرو عشرت  بي بي، زماني ؛شهناز ،سوزان

در ( اطّالعاتی فنّاور) و ارتناطات اطّالعاتی فنّاورگیری آنان از  دبیران و بهره
پژوهشگاه ، اطّالعاتی فنّاورفصلنامه علوم و . مدارس متوسطه شهر اصفهان

 . 29-2:10و 7 ةشمار، 29 ةدور، و مدارک علمي ايران اطّالعات
تهديدهای فراروی  ها و فرصت، ضعف، بررسي نقاط قوت(. 7930) بیتا، پور قصا 

دانشکده علوم تربیتي و : اصفهان، کارشناسي ارشد ة دورةنام پايان. مدارس هوشمند
 . شناسي روان
 ةفصلنام. آموزشي های نوآوری فراروی های چالش بررسي .(7930) مرتضي، منطقي

 . 10-77:پنجم سال ،70 شماره. آموزشي های نوآوری
 

Banga Chhokar, Kiran (2010). Higher education and curriculum 
innovation for sustainable development in India: International 
Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 11 No. 2, pp. 
141-152.  

Cavucci, Lois J (2009). An analysis of barriers and possible solution 
in integrating computer technology into middle school curriculum: 
Findings from a mixed-method approach. Unpublished doctoral 
dissertation, Youngstown State university.  



77 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

Christensen, R., and Knezek, G (2001). Profiles of teachers attitudes 
for progressive stages of adoption of technology: Laredo In R. 
Christensen and G. Knezek (Eds.) EquITy 

Gunn, C (2003). Dominant or different? Gender issues in computer 
supported learning. JALN 7 (1): pp. 14-30 

Hall, G. E, and Hord, S. M (1987). Change in schools: Facilitating 
the process. Albany: State University of New York Press.  

Hall, G. E., and Carter, D. S. G (1995). Implementing change in the 
1990s: Paradigms, practices and possibilities. In D. S. G. Carter & 
M. H. O’Neill (Eds.), International perspectives on educational 
reform and policy implementation (pp. 171–183). London: Falmer 
Press.  

Hope, W. C (1995). Micro computer technology: Its impact on 
teachers in elementary school. Unpublished doctoral dissertation, 
Florida State University, Tallahassee.  

 (ERIC Document Reproduction No. ED 384 336).  
Knezek, G. A. Christensen, R. P. Miyashita, K. T. and Ropp, M 

(2000). Instruments for assessing educator progress in technology 
internation. University of north Texas. libraries: Does training 
matter? Library Management, 24, 61-69. Retrieved.  

Laxford W. Kajuna (2009). Implementation of Technology 
Integration in Higher Education: A Case Study of the University 
of Dar-es-Salaam in Tanzania. Unpublished doctoral dissertation. 
the College of Education of Ohio University 

Newhouse, C. P (2001). Applying the concerns_ based adoption 
model to research on computers in classrooms. Cowan university.  

Newhouse, P. c., Trinidad, S. and Clarkson, B. 2002. Quality 
pedagogy & effective learning with ICT. Western Australia 
Department of Education.  

Oliver, R (2009). The role of ICT in higher education for the 21st 
century: ICT as a change agent for education, Retrieved July 6, 
2006 from Edith Cowan University: http: //elrond. scam. ecu. edu. 
au/oliver/2002/he21. pdf.  

Oliver, Shawn L (2008). Comprehensive curriculum reform as a 
collaborative effort of faculty and administratorsin a higher 
education institution: A higher a case study based on grounded 
theory. Unpublished Doctoral Dissertation. Kent State University.  

Palak, D (2004). Teachers' beliefs in relation to their instructional 
technology practices. Unpublished doctoral dissertation, West 
Virginia University, Morgantown.  

Rakes, G. C (2007). Concerns toward technology adoption as 
predictors of instructional practices. Tennessee university.  

Salvana, Helen (2010). The concept of innovation curriculum: should 
we need to focus? European Journal of Innovation management, 
Volume 7-Number 1-2004. pp. 33-44.  

http://elrond.scam.ecu.edu.au/oliver/2002/he21.pdf
http://elrond.scam.ecu.edu.au/oliver/2002/he21.pdf


 
 
 

 77 ...  ارتناطات مطالعه میزان به کارگیری فنّاوری اطّالعات و
 

Spacey, R. Goulding, A., and Murray, I. 2003. ICT and change in 
UK public.  

Taatila, Vesa P (2010). Learning innovation in higher education, the 
journal ofeducationtraining, 52 (1), 48-61.  

Tzu Min, Hui (2009). Renovations and Innovations of Curriculum 
Design of English for GeneralPurposes. In S. -M. Kao, & S. C. -
y. Hsieh (Eds.), MDALLMonograph.  

Wang, Hong, Cheng, Liying (2008). The Impact of Curriculum 
Innovation on the Cultures of Teaching. Chinese EFL Journal. 
Vol. 1 Issue 1.  

Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J (2004). Increasing preserve 
teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal 
of Research on Technology in Education, 36 (3), 231–250.  

Watson Todd, R.,) 2000 (. On course for change: self-reliant 
curriculum renewal. rEFLections 2, 1–20.  

Whale, D (2006) Technology skills as a criterion in teacher 
evaluation. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (1): 
61-74.  

Yidana, Issifu (2007). Faculty perceptions of technology integration 
in the teacher education curriculum: A survey of two Ghanaian 
universities. Unpublished doctoral dissertation. the Department of 
Educational Studies and the College of Education.  

 


