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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

  1398سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 

علمی و  معلم با رویکرد دانش و فناوري از دید هیئت پژوهی در تربیت آینده
  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

  

  4، مصطفی مزارعی3، احسان طالبی2دادي ، علیرضا علی1نورپیشهندا 
  27/7/98پذیرش:                                                         10/3/98دریافت: 

  چکیده
معلم و  معلم، با استفاده از تجربیات گذشته، تاریخچه تربیت این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل گذشته تربیت

اندازي مهم را به ارمغان  پردازد و با نگاهی جامع، چشم می ظهور  فناوري و تأثیر آن در نظام آموزشیتجربیات به 
پژوهش این  کند. دهد که ابزار علمی و عملی الزم را مشخص می معلم را می اي تازه در تربیت آورد. نوید دوره می

پژوهی) در  ک باهدف شناسایی آینده (آیندهبررسی میزان استفاده از دانش و فناوري و اهمیت آموزش الکترونی
گیري تصادفی انتخاب  پیمایشی بوده و دانشجویان بر اساس نمونه - معلم است. روش پژوهش از نوع توصیفی تربیت

 140دانشجو معلم پسر و  145نفر از دانشجو معلمان استان فارس بوده که  285شدند. جامعه آماري این پژوهش 
وتحلیل اطالعات این پژوهش از آمار  داد. در تجزیه شگاه فرهنگیان استان فارس را تشکیل میدانشجو معلم دختر دان

استفاده شد. همچنین در این  spss افزار نرم از استفاده با )tتوصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (آزمون 
هاي نوین  نشان داد استفاده از فناوريآمده  دست شده است. نتایج به  پژوهش به روش آلفاي کرونباخ نیز محاسبه

کند و عالقه این  العمر معرفی می عنوان یادگیرندگان مادام آموزشی در دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمان را به
ساز تفکر انتقادي  کند که این خود زمینه دانشجویان را پس از تحصیل به استفاده از رویکردهاي فناورانه تشویق می

  شود. آموزان می نشو خالق در دا
  معلم، دانش و فناوري. ، تعلیم و تربیت، تربیتپژوهی آینده :ها کلیدواژه

                                                             
دکتراي ادبیات کودك و نوجوان، مدرس دانشگاه فرهنگیان، ایران، نویسنده مسؤول،  .1

neda.noorpisheh@gmail.com  
 مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، ایران.ي ادکتر .2

 دانشجوي کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران. .3

  دانشجوي کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران. .4
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  مقدمه
تواند بر همۀ  افتد. تغییراتی که می امروز در جهانی قرار داریم که تغییرات بسیار گسترده و سریعی اتفاق می

دن و نزدیک شدن به دهکده جهانی هاي زندگی ما و دیگران تأثیر بگذارد. این تغییرات به جهانی ش جنبه
را براي نشان » دهکده جهانی«ها، اصطالح  اي رسانه پرداز افسانه ظریهن )1968( 1لوهان کند. مک کمک می

 یانسال یط. دادن تولید و مصرف انبوه تصاویر و محتویات رسانه در سراسر جهان، به کار برده است
ی در آموزش عال يا یندهو فزا یاديبن ییراتشاهد تغ ارتباطات، اطالعات و يگذشته با توجه به رشد فناور

کار و  یطشده مح یقو تلف یرناپذ جدایی اطالعات و ارتباطات به عنوان بخش ي. امروزه فناوریما بوده
تعلیم و  علم داده است. هنر و ییررا تغ یادگیريارتباط و  يوکار، برقرار بي کسها هیوآمده و ش کالس در
یادگیري «رد جدیدي در یادگیري را به نام یکرو و شد فناوري اطالعات و ارتباطات تلفیق شدهتربیت با ر

از  يا هگسترد یفدر ط یکیالکترون ). یادگیري2005، 2آوري( آورده است وجود به »ییکالکترون
باز و  یر،پذ ف، انعطامؤثر یادگیري یطمح یجادا يرو برا یناز ا شود؛ یکار برده م ی بهآموزش يها تیفعال
را  یکیالکترون یادگیري یطو ابعاد گوناگون مح کلیدي عوامل یدگوناگون، با یادگیرندگان يبرا یعیتوز

  ).2005، 3(خان شناخت
پردازیم و سپس به روش پژوهش و  پژوهی و دانش و فناوري می در این مقاله ابتدا به تعاریفی از آینده

حاضر تبیین و بررسی فصول  شده پژوهش انجامهدف از رسیم.  نامه اصلی می جامعه آماري و پرسش
در نظام  با تأکید بر دانش و فناوري پژوهی مشترك و ارتباط بین شناسایی و هدایت استعدادها و آینده

از رویکردهاي  توان میاست که تا چه اندازه  سؤالمعلم بوده و در پی پاسخ مطلوب به این  تربیت
معلم بهره جست و  نداز مطلوب شناسایی و هدایت استعدادها در نظام تربیتا پژوهانه در ترسیم چشم آینده
   ؟است مؤثرگیري از این سازوکارها تا چه اندازه در ارتقاء و بهبود کیفیت نظام آموزشی  بهره

 یک عنوان به بلکه ابزار یک عنوان به نه که دارد را توانایی پژوهی در کنار فناوري این آینده پدیده
و  آگاهانه مدیریت و پدیده این مختصات شناخت. شود مطرح آموزش در نوآوري و تحول زسا زمینه

عنوان  به و باشد کشور در وپرورش آموزش متصدیان راهبردهاي ترین مهم از یکی تواند می آن هوشمندانه
 استفاده یادگیري- یاددهیفرایند  در تحول معلم و و تربیت وپرورش آموزش نظام بازسازي براي فرصتی

                                                             
1. McLuhan 
2. Aury 
3. Khan 
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پژوهی با نگاهی که لزوم استفاده  عمده فناوري اطالعات و ارتباطات و آینده هاي ویژگی از یکی .شود
بینی یا قدرت فراگیر آن است. به گفته  کند، این است که قدرت همه معلم آشکار می آن را در تربیت

هایی  توانند بخوانند و بنویسند، بلکه آن آنهایی نیستند که نمی 21سوادان قرن  ) بی2006( 1الوین تافلر
اند در ذهن خود جاسازي و بایگانی کنند و  توانند آنچه را یاد گرفته توانند یاد بگیرند و نمی هستند که نمی

همچنین  ).1388ه نقل از حجتی، تر بیاموزند (ب تر و سریع موقع از آنها مطالب جدید را آسان با استفاده به
این پژوهش نشان داد میزان سواد رایانه در دانشجو معلمان دختر بیشتر از پسر است. این پژوهش با نتایجی 

 در معلمان عملکرد اند یکسان است. نحوه ) انجام داده1389) و مشایخ و برزیده (1386که اسعدي (
، 2است (الوسآنها  اي حرفه دانش و مختلف شناخت ايه جنبه میان تعامل وجود بیانگر نوعی به کالس
 زیست، محیط فناوري، علم، بلندمدت آینده به نگاه براي سیستماتیک تالشفرایند  پژوهی، آینده ).2001
 استراتژیکی تحقیقات هاي حوزه تقویت و نوظهور عام هاي تکنولوژي شناسایی با هدف اجتماع و اقتصاد

 گفت توان می حقیقت دارند. در همراه به را اجتماعی و اقتصادي منافع بیشترین که احتماالً  است
 اندازي چشم که است آینده ادراکات گردآورنده و مشارکتی سیستماتیک، پژوهی، فرایندي آینده

  .سازد می بنا مشترك اقدامات بسیج و روزآمد هاي تصمیم اتخاذ را با هدف بلندمدت تا مدت میان
  

  پیشینه تحقیق
تواند روي دهد و یا باید روي  پژوهی عبارت است از تالش براي درك کردن آنچه که در آینده می آینده
پژوهی معادل لغت  آینده .پردازد بینی چندین رویداد محتمل در آینده می فرایندي است که به پیش ؛دهد

گیري از  بهرهبه این دلیل استفاده شده است که با » Futures«است. جمع  »Sudies Futures«التین 
هاي سیستماتیک و  زنی جاي تصور  فقط یک آینده، به گمانهه ها و ب طیف وسیعی از متدلوژي

شود. موضوعات  بلکه چندین آینده متصور مبادرت می ،خردورزانه، در مورد نه فقط یک آینده
هستند ه آینده براي دگرگونی از حال ب »مطلوب«و  »محتمل«، »ممکن«هاي  پژوهی دربرگیرنده گونه آینده

هایی است که با استفاده از تجزیه و  پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش ). آینده1385فر و همکاران،  ملکی(
پردازد.  ریزي براي آنها می هاي بالقوه و برنامه تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده

                                                             
1. Toffler 
2. Loveless 
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یابد  یرات (یا تغییر نکردن) امروز، واقعیت فردا تولد میکند که چگونه از دل تغی پژوهی منعکس می آینده
  ).1997، 1(بل

جو دانست.  چرا که انسان را باید موجودي آینده ؛اي تعیین کرد توان تاریخچه نگري نمی براي آینده
 گیرد. ما دائماً هر رفتار هدفمند ما بر اساس تصورمان از آینده و به قصد ساختن فردایی بهتر صورت می

همین تمایل ذاتی آدمیان  کشیم. ظاهراً  کنیم و براي آن نقشه می بینی می ده دور و نزدیک خود را پیشآین
شناسی و رمالی از هزاران سال پیش  به کشف فرداي نامعلوم خود سبب شده تا بازار پیشگویی و ستاره

ی به خود دیده است. نگري طی هزاران سال تمدن بشري، اشکال مختلف چنین داغ باشد. آینده تاکنون این
شناسی را گسترش دادند و مردم یونان براي  دانش ستاره بابلیان و ایرانیان با انگیزه پیشگویی نجومی،

ادیان الهی  در واقع ادیان مختلف خصوصاً  کردند. آگاهی از آینده خود به سروش معبد دلفی مراجعه می
 به معناي دقیق خود عمالً 2پژوهی آینده هور کردند.ها در دنیا و آخرت ظ نیز براي تضمین آینده بهتر انسان

مند، تحلیلی و روشمند آینده پس از جنگ دوم جهانی پا به  . مطالعه قاعدهکرداز میانه قرن بیستم ظهور 
سیس این رشته جدید را أانگیزه اصلی ت ،سرعت و پیچیدگی تحوالت اجتماعی و فناوري عرصه نهاد.
پژوهی  وابسته به وزارت دفاع آمریکا را از نخستین مراکز آینده» اندیشکده رند«داد. شاید بتوان  تشکیل می

  جهان به شمار آورد.
 هاي توسعه از دسته آن ارزیابی براي سیستماتیک ابزاري پژوهی آینده است ) معتقد1996( 3لوك

 کیفیت و ثروت خلق صنعتی، رقابت بر شدیدي تأثیرات بسیار توانند می که است تکنولوژیکی و علمی
فرداست.  مطلوب دنیاي به بخشیدن شکل و آینده کشف هنر و علم پژوهی آینده .باشند داشته زندگی

 بتواند تا زند می گریز مختلفی هاي رشته به پژوه آینده. است جهان به نسبت تلفیقی رویکردي پژوهی آینده
 این پژوه آینده هدف. کند پیدا دست کارآمدتر و بدیع هاي ایده به خود، اي رشته میان مطالعات مجموعه از

 پردازان، از نظریه یکی. برسد اجمالی دیدگاهی به پیشروگرا پژوهشی بافت یک خالل از که است
تعریف  جامعه یک مطلوب و ممکن هاي آینده با مطالعه شناخت آینده خالصه، طور به را شناسی آینده

  ).1377کند (منصوري،  می

                                                             
1. Bell 
2. Studies Futures 
3. Luke 
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محتمل و  هاي یندهاز آ یفهرست یهو غربال کردن آنها و ته یندهامکانات آ ییشناسا يبرا اندیشان، یندهآ
استفاده  يمتعدد يها شگردها و روش ها، یوهمطلوب از نامطلوب، از ش یوهايسپس جدا ساختن سنار

در دانشوران  ضمنیبر معرفت  یهمشترك است، تک یشها، کم و ب ش رو ین. اما آنچه که در همه اکنند یم
در کنار  اندیشان یندهآ یر. در دو دهۀ اخگیرد یصورت م اندیشی یندهقلمرو مورد نظر است که در آن آ

 یکرداند. در رو آورده يرو یزن یوهااز سنار یبرخ یزممکن و محتمل، به کار تجو هاي یندهآ یفتوص
 یۀبا ته باید یم یناست و بنابرا یدر زمرة امور ساختن یندهآن است که آ یاصل يفرض و مدعا یر،اخ

  ).1385یخت (پایا، ر یاکنون پ مطلوب را از هم هاي یندهآ یريگ مطلوب، شالوده شکل يها نقشه
نوظهور و  هاي يورنابه مطالعه ف يبودند که به طور جدّ  یکسان ین، نخست1رند یشگاهاند پژوهان آینده

را  یديجد يها د. آنان فنون و روشکشور خاص پرداختن یک یو توان نظام یملّ  یتآنها بر امن یامدهايپ
است  یوستهپ ی،با جهان کنون  ،یندهکه جهان آ یافتنددر پژوهان یندهابداع کردند. آ یندهتفکر درباره آ يبرا

 یمطالب فراوان ینده،آ يدربارة رخدادها توان یم ی،کنون یدادهايمند رو مطالعه نظام یقاز طر ینو بنابرا
و  یناگهان يرخدادها یعنی، یدادها،مطالعه و تمرکز بر رو ياست که به جا ینا یديآموخت. نکته کل

جامعه،  یت،همچون جمع ییها در حوزه یوستهمدت و پ ازدر ییرهايتغ یعنی، ،بر روندها یدروزمره، با
با عنوان  یديمف یارروش بس پژوهان آینده تمرکز کرد. يورناو ف زیست یطاقتصاد، دفاع، مح

(بلکه)  یست؛ن یندهجهان آ یقو دق یقطع بینی یشمتضمن پ یوگسترش دادند. سناررا  »یوسازيسنار«
 یانوجود دارد. به ب ینده،است که امکان وقوع آنها در آ يا ممکن و جداگانه یدادهاياز رو یفیتوص

 یندهآ یاحتمال ياز رخدادها یانهگرا حال واقع ینو در ع یلیتخ هاي بینی یشاز پ اي یزهآم ها، یوسنار یگر،د
  ).1385فر،  (ملکی هستند

  
  پژوهی آینده براي اي گانه نه اهداف

  ممکن هاي آینده . مطالعه1
  محتمل هاي آینده . بررسی2
  آینده تصویرهاي . بررسی3
  پژوهی آینده معرفتی هاي بنیان . مطالعه4
  پژوهی آینده اخالقی هاي بنیان . بررسی5

                                                             
1. Rand 
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  حال موقعیت تعیین و گذشته . تفسیر6
  اقدامات اجتماعی طراحی منظور به ها ارزش و ها دانش . تلفیق7
  آن طراحی در و مشارکت آینده از تصویرپردازي در مردمی مشارکت . افزایش8
  آن از حمایت و آینده از خاص تصویري . ترویج9

 منظور به احتماالت آینده بهتر درك جهت افراد به براي کمک عموماً  آینده مطالعات هاي روش

 که عدم شوند می طراحی فرض این با ها اند. این روش شده طراحی کنونی در زمان بهتر تصمیمات اخذ

 و شوند روبرو اطمینان با عدم کنند می کمک افراد به ها روش این .یابد کاهش ممکن حد تا اطمینان
 کنند بیان ترین حالت مطلوب و احتماالت محدوده را در است شناسایی قابل  یا و شده آنچه شناخته

  ).1377(توفیق، 
  

  تعلیم و تربیت در فناوري نقش و اهمیت
 ارتباط جهان مردم میان تواند می ممکن زمان ترین در کم که است قدرتمندي ابزار اطالعات فناوري

 امروز جهان در اطالعات دارد. فناوري سروکار اطالعات با قدرتمند ارتباطی این ابزار. سازد برقرار

 و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، زندگی ابعاد تمام بر که ارمغان آورده به جهانیان براي را اندازهایی چشم
 سمت به را فراگیرندگان بیشتر که اي گونه به است؛ گذاشته تأثیر یکم و بیست قرن انسان آموزشی

 کسب و براي تمرین الزم فرصت کردن فراهم با ها است. رایانه داده سوقآنها  با کار آموزش و ها رایانه

 سازي غنی و حیات تجدید دیگر، سوي از و اي مدرسه آموزش به آموزان دانش پرورش و بشري دانش

 بازنگري رو، باشند. از این می ملزم یادگیري منابع و یادگیرنده میان تعامل برقراري براي محیط یادگیري

 شناختی هاي مهارت به یادگیرنده تجهیز براي نو هاي شیوه با آن و جایگزین تدریس سنتی هاي شیوه در

 باکیفیت یادگیري هاي هدف بهدستیابی  براي ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده دارد.  لذا ضرورت

و  اطالعات فناوري است. ظهور اطالعات عصر فناوري است. عصر حاضر، ناپذیر اجتناب همه براي
او  اجتماعی و فردي زندگی تلفهاي مخ و بر جنبه گشوده انسان روي فرا را جدیدي دریچه ارتباطات

  است. گذاشته تأثیر
کند  گوناگون استفاده هاي شکل از آن به زمینه در این خود دانش افزایش با کرده سعی انسان

 به نو هاي فناوري گسترش به رو و سریع تحوالت چرخه زاییده الکترونیکی ). یادگیري1391(بهنام، 

تعریف  است. ما شده ارائه  الکترونیکی یادگیري از متفاوتی آن است. تاکنون تعاریف واقعی مفهوم



  97 ...    معلم با رویکرد دانش و فناوري پژوهی در تربیت آینده

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

 ایم. امروز فراگیر کرده انتخاب دانند، الکترونیکی می یادگیري واژه مخترع را او ها خیلی که را 1کراس
 اطالعات از اقیانوسی او در. بگردد دانش ي برکه دنبال به که نیست برهوت وادي یک در) آموز دانش(

 و اطالعات منبع دیگر معلّم. دهد تغییر درون خود در را خود شغل مفهوم و معنا باید معلّم. است ور غوطه
 به باید که است آموزان دانش قایق همان در مسافري هم او شود، بلکه نمی محسوب بیابان در آبی برکه
مدرسه  به باید گوییم می کودکان به. بسازند معناآنها  از کنند و بندي درجه را تا اطالعات کند کمکآنها 
 آیا نباشد؟ دیدگاه درستی آینده از ما دیدگاه اگر آید می پیش چه اما شوند، آماده آینده براي تا روند
  ).2003، 2نیل بیکر(است؟  حال از امتدادي کمابیش آینده کنید می فکر

  
  پژوهی و تعلیم و تربیت در ایران آینده
بشر وارد  یهاي مربوط به زندگ ینهصورت گسترده در تمام زمه ب یراخ يها در سال ICTیی که از آنجا

بس  یريثأ، آموزش، تیاستاقتصاد، س یلاز قب يجوامع امروزی اساس يها رکندر شده و بشر 
تنها در ایران، بلکه در سایر ممالک جهان وظیفه  دستگاه تعلیم و تربیت نه، داشته است یزانگ شگفت

 يگذاري براي تربیت نیروي انسانی کارآمد ظیفه سنگین، همانا سرمایهاین و .سنگینی را بر عهده دارد
عنوان زیربناي نیروي  مختلف جامعه مشغول به کار خواهند شد. دوره ابتدایی که به هاي بخشکه در  است

باید از آموزش صحیح و مناسبی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوي نیازهاي  رود میکار جامعه به شمار 
  ).1392سترش جامعه باشد (رضایی، رو به گ

استفاده   صورت کاربردي در زندگی روزمره کودك قابل شده باید به بنابراین مطالب آموزش داده
با تغییرات روز خود را وفق دهد. قرن بیست  نیزوپرورش  د و الزمه این کار هم، این است که آموزشنباش

زدگی به لحاظ تغییرات و تکثرات  ت و دنیاي شتابو یکم درواقع دنیاي استیالي فناوري نوین اطالعا
 هاي دستگاهطور که اشاره شد،  آمیز علمی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی خواهد بود و همان شتاب

خود را از دیگر  اي جزیرهد بود همچون نوپرورش قادر نخواه تبع آن آموزش آموزشی در یک جامعه و به
؛ 1381عالی، (د نالمللی در دهکده جهانی، جدا بدان انفعاالت گسترده بین و  نهادهاي اجتماعی، ملی و فعل

تقویت صنعت نوآوري ) 1397دکتر خنیفر ( رئیس دانشگاه فرهنگیان). 1389به نقل از ضامنی و کاردان، 
هاي  پژوهی را از دیگر مؤلفه ، اهمیت رقابت و آیندهها وابستگیبا تأکید بر نقش معلم در کاهش 

                                                             
1. Cross 
2. Baker.neil 
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توان  می» تمایل«براي مدیریت نیاز به توانایی و تمایل است، با «در جوامع عنوان کرد و افزود:  آفرین تحول
  ».ها عوض کرد تحول را رقم زد و شگفتی آفرید و حتی ریل کشور را باوجود کاستی

  
 معلم تربیتدر  ICTراهنماي برنامه آموزش 

  خوبی اندیشید. اما باید در این آموزش در مورد نکات زیر به ،امري ضروري است ICTآموزش 
آموزان باید آموزش  که چه چیز یا چیزهایی، با چه اهدافی و براي چه گروه از دانش تعیین این .1

 ICTآموزان هر دوره تحصیلی چه اهدافی در آموزش  دیگر براي دانش عبارت داده شود. به
  سیدن به این اهداف آموزش داده شود.منظور است و چه محتوایی باید براي ر

وجود دارد و ما کدام  ICTبراي آموزش  هایی روشاز سوي دیگر باید معلوم کرد چه روش یا  .2
  گزینیم. روش را برمی

باید به وسایل و ابزار موردنیاز توجه کرد و مشخص نمود چه وسایل   ICTهمچنین در آموزش  .3
 و اطالعات فناوري کارگیري به کشورها از بسیاري در و تجهیزاتی براي این آموزش نیاز است.

 مورد توجه یادگیري -هاي یاددهی روش کیفیت ارتقاء منظور به آموزشی نظام در ارتباطات
 به وجود را ساختاري یا و چارچوب ارتباطات و اطالعات فناوري. است قرار گرفته خاصی

 معلمان و آموزان دانش یافته، ارتقاء پرورش و آمورش کیفیت طریق این از که آورد می
 را خود یادگیري انگیزه یابند، دست وسیعی یادگیري منابع به فناوري از این استفاده با توانند می

 ).1390دهند (شعبانی،  قرار مورد استفاده یادگیري را مختلف هاي شکل و دهند افزایش

  
  اهداف

است و در عرصه آموزش،  اي ویژههاي  داراي ماهیت و قابلیت فناوري و پژوهی با تأکید بر دانش آینده
این ) 1388ملکی و گرمابی، (). 2003 جان ویلیامز و نیک اي سینگ وود(کارکردهاي خاصی دارد 

  :اند کردهرا ذکر  ها قابلیت
  .کند یها، افراد و موضوعات را فراهم م ارتباط با سایر مکان .1
  .دینما یافکار و عقاید را تسهیل م پرسیدن سؤاالت و شکل دادن یا تعدیل .2
  .کند یدسترسی به منابع ثانوي اطالعات با وسعت و عمق بیشتر را فراهم م .3
  .ابدی یدیداري و شنیداري توسعه م يها هینشر ءارتباط از طریق ارتقا .4
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  .دینما یها و اطالعات را فراهم م کاري داده سازي و دست گردآوري، ذخیره .5
  .شود یاطالعات با اثربخشی باال مها و  موجب تحلیل داده .6
  .کند میعلمی را فراهم  يها دگاهیسازي د مدل و سازي ساده .7
  .کند ینظري یا تجربی برقرار م يها افتهیرتباط مؤثرتري بین نتایج و ا .8
 .)کند یآموزان حمایت م معلمان را در کنار یادگیري دانش يا توسعه حرفه .9

  
  سؤاالت پژوهش

  سؤال اصلی
هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و  دانشگاه فرهنگیان شیراز به چه میزان در استفاده از فناوريدانشجویان 

  مند هستند؟ فناوري (با نگاه به آینده) بهره
  

  سؤاالت فرعی
هاي نوآوري  مندي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارت به چه میزان به استفاده و بهره .1

 در تدریس توجه شده است؟

هاي پژوهش،  مندي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارت به چه میزان به استفاده و بهره .2
 تفکر انتقادي و تفکر خالق توجه شده است؟

هاي جامع  مندي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مؤلفه به چه میزان به استفاده و بهره .3
 فرهنگی اجتماعی توجه شده است؟

هاي سواد  مندي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از مهارت ه میزان به استفاده و بهرهبه چ .4
 اي توجه شده است؟ رایانه

مندي دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از سواد اطالعاتی توجه  به چه میزان به استفاده و بهره .5
 شده است؟

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از علوم تربیتی در مندي  به چه میزان به استفاده و بهره .6
 دانشگاه توجه شده است؟
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  روش
تواند راهگشاي مسائل  هاي کاربردي است زیرا نتایج آن می پژوهشی که ما انجام دادیم از نوع پژوهش

 این ست. درپیمایشی ا- هاي توصیفی نظام تعلیم و تربیت کشور باشد. همچنین این پژوهش از نوع پژوهش

اند  دانشگاه فرهنگیان استان فارس 97تا  94هاي  نفر از دانشجو معلمان ورودي 285آماري  جامعه پژوهش
گیري تصادفی انتخاب شدند. به دلیل وسیع بودن جامعه  که مشغول به تحصیل هستند و به روش نمونه

دانشجو معلمان دختر و پسر که بیش گیري تصادفی استفاده شد که با توجه به تعداد  آماري، از روش نمونه
صورت  مرکز دانشگاه فرهنگیان استان فارس به 6هاي هرکدام از  نفر بودند، تعدادي از کالس 2000از 

عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد کل  تصادفی انتخاب شدند و از هر کالس تعدادي از دانشجویان به
  انشجو معلم دختر) بود.د 140دانشجو معلم پسر و  145نفر ( 285منتخب 

  
  اساس جنسیت بر بررسی مورد نمونه فراوانی . توزیع1جدول 

  مجموع  دختران  پسران  -
  285  140  145  نمونه آماري

  
  ابزارهاي پژوهش

دهد استفاده از  نامه نشان می این پرسش نامه استفاده از رویکرد دانش و فناوري: تهیه پرسش .1
شده است. همچنین پایایی  پژوهی ساخته  سازي و آینده آیندهرویکرد دانش و فناوري با نگاه به 

دانشجو معلم دختر و پسر که با فاصله زمانی  40آن از طریق روش بازآزمایی در بین حدود 
  % اطمینان به دست آمد.80آزمون  2اي بررسی شد که براي همبستگی بین  تقریباً یک هفته

نامه شامل دو قسمت است. قسمت اول این  پرسشاین  نامه تفکر انتقادي و تفکر خالق: پرسش .2
هاي  ) است و جواب2003نامه تفکر خالق چارلز. لی. فیشر ( گرفته از پرسش نامه نشأت پرسش

نامه تورستون،  شده است. بخش دوم که مربوط به پرسش آن به دو صورت بلی و خیر تنظیم 
شود و  وط به خالقیت حساب میاي نیمه نهان مرب نامه نوعی پرسش ) است، به1996میلن جر (

نامه  تواند براي خالقیت بالقوه به کار رود. این پرسش هاي بلی و خیر است و می شامل پاسخ
نامه از  شده است و کارایی دارد. پایایی این پرسش براي دانشجو معلمان و حتی بزرگساالن تهیه 

  ه است. ضرایبی که حسابشد به روش اسپیرمن تنظیم و محاسبه  spssروش دونیمه کردن با 
است. ضمناً  75/0) برابر n=41و براي گروه دوم ( 81/0) برابر n=31شده براي گروه اول (
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نامه را اساتید محترم و مشاوران مربوطه پس از ارزیابی مجددي که انجام دادند،  روایی پرسش
 تأیید کردند.

ساخته شعبانی  از آزمون محقق نامه برگرفته این پرسشنامه مربوط به تفکر انتقادي:  پرسش .3
بینی و مهارت و  هاي مختلفی ازجمله قضاوت و استدالل و پیش ) است که شامل مهارت1380(

هاي دانشجو معلمان تهیه شد. همچنین  سؤال متناسب با ویژگی 15... بود که از این آزمون 
ها با روش  ایی این آزموننامه بازهم توسط اساتید محترم تأیید شد. پای این پرسش روایی و پایایی

افزار  سؤال انتخابی با نرم 15دانشجو معلم دختر و پسر  30بود. همچنین در بین  85/0بازآزمایی 
spss  تأیید شد. 80/0با روش بازآزمایی  

ها مشخص شد که اعداد  ها، یعنی واحد گویه نامه شده درباره انواع پرسش پس از توضیحات ارائه
نشان داده  1ترین نمره با عدد  هاي مختلفی وجود دارد. که کم ي هرکدام وضعیتاست که برا 4،1،2،3،5

  شود. به جدول زیر نگاه کنید. حساب می 5شود و بیشترین نمره هر فرد با عدد  می
  

  ها نامه هاي انواع پرسش . گویه2جدول 
  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

5  4  3  2  1  
  

  ها یافته
هاي  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز به چه میزان در استفاده از فناوريسؤال اصلی: 

  مند هستند؟ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوري (با نگاه به آینده) بهره
مندي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در  مستقل میزان بهره t در اینجا با استفاده از آزمون

دهد میزان استفاده  شده است. نتایج زیر نشان می  وهشی، فرهنگی و فنّاوري ارائههاي آموزشی، پژ فناوري
ها در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس پایین است. در جدول زیر به تفکیک  از این مهارت

  آورده شده است. tهر مهارت، میانگین و اختالف میانگین و نتایج آزمون 
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  هاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوري مستقل در مورد میزان استفاده از فناوري tآزمون . 3جدول 
  (با نگاه به آینده) 

  سطح معناداري  ها اختالف میانگین  درجه آزادي  میانگین  tآزمون   ها مهارت

  001/0  68456/0  284  5322/2  112/32  نوآوري در تدریس
  001/0  01986/2  284  1620/4  783/4  پژوهش، تفکر انتقادي و تفکر خالق

  001/0  68456/0  284  4340/2  112/3  جامع فرهنگی اجتماعی
  001/0  4268/0  284  2286/3  594/13  اي سواد رایانه

  001/0  6652/1  284  5160/3  315/9  سواد اطالعاتی
  001/0  404/1  284  4540/2  765/7  علوم تربیتی

  
  نتایج جدول باال به شرح زیر است:

شده که میزان توجه به آموزش و نوآوري در تدریس  آمده مشخص دست اطالعات بهبا توجه به  .1
در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان فارس پایین است که این خود توجه به 

 دهد. اکنون نشان می پژوهی و نگاه به آینده را از هم آینده

معنادار است  01/0باالتر است و سطح  که میانگین نمونه ما از میانگین جامعه با توجه به این .2
شده که دانشجو معلمان دختر و پسر به پژوهش، تفکر انتقادي و تفکر خالق توجه  مشخص

  و در حد متوسط رو به باال قرار دارد. کنند می
 01/0تر است و آزمون در سطح  شود میانگین نمونه از میانگین جامعه پایین در اینجا مشاهده می .3

دهد  اجتماعی را در دانشجو معلمان نشان می فرهنگی هاي جامع ین قسمت فعالیتمعنا ندارد. ا
 توان گفت زیر متوسط قرار دارند. که می

اي  معنادار است و سواد رایانه 01/0این قسمت به میزان برابري اشاره دارد که آزمون در سطح  .4
 در میان دانشجو معلمان استان فارس در حد متوسط قرار دارد.

 01/0در سطح  آزمون بودن معنادار و جامعه میانگین از نمونه میانگین بودن برابر به هتوج با .5
شده که میزان توجه به سواد اطالعاتی باز هم در حد متوسط است که با توجه به  مشخص

اي نزدیک و با  شود در آینده توان گفت که می دانشجو بودن افراد و جامعه آماري می
 ریزي مناسبی براي بهبود این مورد انجام داد. برنامهپژوهی  آینده

این  01/0تر از میانگین است، معنادار نبودن آزمون در سطح  که این مورد پایین با توجه به این  .6
تربیتی در حد متوسط قرار دارد و با توجه به امر  مندي از علوم دهد که بهره نتیجه را به دست می
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و پرورش که یکی از ارکان اصلی آن تعلم و تربیت   و آموزشتعلیم و تربیت و نیاز جامعه 
 است، باید بر روي این مورد کار شود تا سطح آن افزایش یابد.

  
  ها بر اساس جنسیت مندي دانشجو معلمان از مهارت . تفاوت میزان بهره4جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي tمقدار   معیار انحراف  میانگین  تعداد  گروه  نوع مهارت

  نوآوري در تدریس
  14/1  87/2  140  دختران

99/1 -  278  047/0<P 
  07/1  14/3  140  پسران

  پژوهش، تفکر انتقادي و تفکر خالق
  938/0  86/2 140  دختران

10/1 -  278  269/0<P 
  10/1  00/3 140  پسران

  جامع فرهنگی اجتماعی
  762/0  84/2 140  دختران

505/0  278 614/0<P 
  969/0  79/2 140  پسران

  اي سواد رایانه
  810/0  55/3 140  دختران

51/2  278 012/0<P 
  859/0  30/3 140  پسران

  سواد اطالعاتی
  971/0  35/2  140  دختران

431/0 -  278 066/0<P 
  969/0  40/2 140  پسران

  علوم تربیتی
  830/0  71/2 140  دختران

13/1 -  278 257/0<P 
  661/0  81/2 140  پسران

  
هاي نوآوري در تدریس و سواد  دهد که در استفاده از مهارت نتایج جدول شماره دو نشان می

اي بین دانشجو معلمان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تفاوت وجود دارد. در نوآوري در تدریس  رایانه
و ) بیشتر از دانشجp99/1-=t=>047/0صورت ( ) بهSD14/3=M=07/1میانگین دانشجو معلمان پسر (

اي نیز میانگین دانشجو معلمان دختر  ) است. در مهارت سواد رایانهSD87/2=M=07/1معلمان دختر (
)810/0=SD55/3=M012/0صورت ( ) به<=p51/2=t) 859/0) باالتر از پسران=SD 30/3=M.است (  

  
  گیري نتیجه

هاي روز براي  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و دانش شده به استفاده از مهارت هاي انجام پژوهش
هاي درسی خود و حتی کارورزي  یادگیري کالس- دانشجو معلمان تأکید دارد تا در فرایند یاددهی

 یمعظ لیآموزش شاگردان و با وجود خ یپرورش به عنوان متول وزارت آموزش وپیشرفت داشته باشند. 
 یعنی یرخط یفهدر انجام وظ ینهاي نو روش از به کاربردن یرناگز یرانآموزشگران و فراگ یانسان یروين
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این پژوهش نشان داد دختران و پسران دانشجو معلم در میزان عالقه و  .است یادگیري یاددهیفرایند 
ا بیشتر شود و با نگاه به آینده و هاي مختلف تفاوت دارند و باید دانش فراشناختی آنه مندي از مهارت بهره

پژوهی را در  العمر داشته باشند که این نیز تأکید به آینده آموزان، یادگیري مادام فرداي خود و دانش
دهد. همچنین یکی دیگر از عللی که منجر شده دانشگاه فرهنگیان نگاه زیادي به  معلم نشان می تربیت

معلم مربوط به سالیان دور است که باید تغییر یابد و با دانش  ربیتآینده نداشته باشد این است که قوانین ت
 تربیت و آموزش و معلم دانش بر بسزایی تأثیر تواند می پژوهی و آینده روز هماهنگ شود. پس فناوري

 آنها، آموزشی اهداف کننده منعکس درواقع معلمان عملکرد نحوه. مختلف بگذارد سطوح در آموز دانش
 روابط و ها نقش ازآنها  درك موردنیاز، هاي فعالیت و ارزیابی یادگیري آموزش، به نسبتآنها  دیدگاه

فناوري . است موضوع به مربوط مباحث شدن در درگیر براي مندي عالقه میزان و آموز دانش و معلم بین
 که جایی. کنند ایجاد جذابی کالسی هاي محیط تا کند می کمک آموزان دانش و معلمان به آموزشی

  .هستند مشارکت به قادر همه و شود می خلق تعاملی صورت به ارتباط برقراري براي هایی فرصت
 در اساسی هاي دگرگونی آموزشی، هاي فناوري و تدریس درست ترکیب با رود می انتظار معلمان از

 قدرت ایجاد یادگیري، تعمیق و پایداري و انتقال یادگیري سرعت به مندي عالقه ازجمله- را آموزش
طور کلی مطالعه حاضر میزان  به .آورند فراهم -آموزان دانش در مثبت نگرش ایجاد و خالقیت و استدالل

مندي دانشجومعلمان را از این امکانات در  هاي مختلف را بررسی کرد و میزان بهره استفاده از فناوري
  جهت بهبود عملکرد نظام آموزشی شرح و توضیح داد.

  
  ها پیشنهاد

هاي درسی دانشجو معلمان  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و دانش فناوري در کالس .1
  دانشگاه فرهنگیان

  هاي روز دنیا علمی آشنا با تکنولوژي جذب مدرسین، اساتید و هیئت  .2
هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی  گیري نوین آموزشی در زمینه گذاري و تصمیم سیاست .3

  و تربیتی
  هاي آموزشی هاي رایانه و همچنین کارگاه هاي مجهز و اتاق اده از کالساستف .4
با نگاه به آینده و  سازي در خصوص مفهوم، ضرورت برنامه درسی مدارس اهتمام به فرهنگ .5

  پژوهی آینده
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گذشته و حال با ضمن خدمت با ابعاد آموزش و پژوهشی  دانش و تحول در نگرش معلمان توسعه .6
  پژوهی و آینده

  معلم تربیتمینه ز سازي و ایجاد نگرش مثبت در گفرهن .7
آموزان دبیرستانی  و رغبت در دانشسازي  در رابطه با نیازسنجی، زمینههاي آموزشی  کارگاهایجاد  .8

  معلم براي ورود به تربیت
 هاي رسانهارتباطی و  هاي شبکهبراي استفاده از  ها آموزشایجاد زمینه در برنامه درسی و  .9

  الکترونیکی
  د تغییرات الزم در برنامه درسی مدارس، متناسب با نیازها و توقعات جامعه امروزهایجا .10
 .دانشگاه فرهنگیان اطالعات و ارتباطات درفناوري  ریزي جهت گسترش گذاري و برنامه سرمایه .11
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Abstract 
Analyzing the history of the teacher training centers,  this research examines the 
emergence of technology and its impact on the educational system and provides 
a comprehensive perspective of a new era in teacher training which provides the 
necessary scientific and practical tools. This study was to investigate the rate of 
knowledge and technology use and the importance of e-learning for futurology 
in teacher training. The research method was descriptive-survey and the 
students were selected based on random sampling. The statistical population of 
this study was 285 students from Fars Farhangiyan university including 145 
male and 140 female students. Descriptive (frequency and mean) and inferential 
statistics (t-test) were used for data analysis through SPSS software. In this 
study Cronbach's alpha has also been. The results show that using new 
educational technologies at Farhangian University makes the students as 
lifelong learners and  encourages them in applying technological approaches 
even after graduation at schools while teaching.  Such a thing provides a basis 
for students' critical and creative thinking. 
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