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Abstract
Purpose: This study done aimed to investigate the
relationship between knowledge and how to use
the Roshd national network of professional
development of the junior high school's teachers.
Method: This study was a descriptive survey.the
way for performance of the study is compound of
(quantitative
and
qualitative).the
samples
consisted of all teachers of secondary school first
of Roodsar city which included 175 people.in the
quantitative of research for select a sample,
random sampling and the estimated number of
community samples were selected based on
Morgan table 118 people and for sampling in
quality of purposeful sampling which are 12
teachers, were interviewed. The data collection
methods in the research the quantitative semi
structured interviews. For assess the validity
questionnaire used to Cronbach's alpha coefficient
that equal to%95it is estimated.
Findings: The results research shows that: the
state of knowledge, the amount and type of
teacher’s use of the network growth is above
average. between national network variables
professional development of teachers ,this is a
direct positive relationship so that by awareness
increase,the amount and type of use the national
network of teachers, also will be upgraded
professional development of teachers have more
aware through internet.
Key words: Roshd national network, Professional
development, Junior high school teacher

رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه
ملی رشد با توسعه حرفهای معلمان دوره اول متوسطه
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.2 برنامهریزی آموزشی دانشگاه مازندران؛

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته.1
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه.3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران؛
 ایران،فرهنگیان پردیس آیت اله خامنه ای گرگان

 چکیده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و:هدف
چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان
.دوره اول متوسطه انجام شده است
جامعه.  اين تحقیق توصیفی از نوع پیمايشی بوده است:روش
آماری متشکل از کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان
 روش نمونه گیری تصادفی و. نفر هستند175 رودسر به تعداد
 نفر118 تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان
 روش گردآوری اطالعات پرسش نامه محقق.انتخاب شدند
 روايی پرسشنامه به صورت.گويه) استفاده شده است39( ساخته
روايی محتوی و پايايی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برابر با
. محاسبه گرديد%95
 که وضعیت آگاهی و: نتايج تحقیق نشان داده است:يافتهها
 میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه رشد باالتر از،شناخت
 و بین متغیرهای شبکه ملی رشد و توسعه،متوسط می باشد
 بطوريکه با،حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد
، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه ملی رشد،افزايش آگاهی
 .توسعه حرفه ای معلمان نیز ارتقا می يابد

 معلمان دوره، توسعه حرفه ای، شبکه ملی رشد:کلید واژهها
اول متوسطه
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مقدمهوبیانمسأله 
امروزه فناوری نقش مهمی در زندگی افـراد دارد و بسـیاری از مـردم ،اهمیـت و تـﺄﺛیر فـنآوری
اطالعات را در زندگی روزمـره خـود درك کـردهانـد  .)Fathiyan & Nowruzi,2009:33).حال
در دنیای بهسرعت متغیر امروز ،انسانها بايد به توانايی همراهشدن با تغییرات روز مجهز شوند .آنها
بايد بتوانند اطالعات ،دانش و مهارتهای الزم برای زندگی موفق را از طريق استفاده از منابع اطالعاتی
و ارتباطی متنوع بهدست آورند و بهعنوان عضوی مسؤول و متعهد به خود ،خانواده و جامعه در همه
ابعاد مثبت زندگی ،مشارکت فعال داشته باشند و در حل مسائل ،با استفاده از آسانترين وسیله
ارتباطی با جامعههای محلی ،ملی و بینالمللی تشريك مساعی کنند .تلفیق فناور یهای الکترونیکی
در فرآيند آموزش و يادگیری ،امری ضروری و اجتنابناپذير است؛ زيرا فراگیران بايد بیاموزند چگونه
در اجتماعی که رسانههای الکترونیکی آن بهطور مداوم آنها را با فرهنگها و ارزشهايی متفاوت از
فرهنگ و ارزشهای بومی روبهرو میسازد( Rezaei-Rad,Zarei-Zavaraki,Yousefi
.)Saeedabad, 2012
فناوری اطالعات و ارتباطات يکی از عوامل تغییر در کالسهای درس است و نقش و تﺄﺛیر آن در
توسعه دانش و ايجاد تسهیل و تسريع در امر يادگیری در عصر حاضر امری انکارناپذير است .به
کارگیری فاوا در کالس درس ،نه تنها زمینه ای مناسبی را برای افزايش فهم و يادسپاری
دانشآموزان فراهم می آورد ،بلکه با ايجاد فرصت برای تعامل با معلم ،ديگر يادگیرندگان ،رسانه و
محتوا ،امکان يادگیری بیشتری را برای آنها ايجاد میکند .عالوهبر اين بهکارگیری فاوا توسط
دانشآموزان موجب ايجاد انگیزه در آنها برای يادگیری میشود ( .)Golkari,2012در محیط
يادگیری مبتنی بر وب 11دانشآموزان میتوانند شخصاً آموزش ببینند ،و بهگونهای دانش بیاموزند
که برايشان معنادار باشد .شبکه وب يکی از مهمترين فناوری تعاملی است که در حال ايجاد يك
محیط جديد آموزشی و بازنگری شیوههای يادگیری میباشد و قابلیتهای منحصر به فردی در
آموزش مبتنی بر وب وجود دارد( .)Fekri Nojah,2012درباره نقش وب کاپالن ()Kapaln, 2003
نقل میکند ؛ قابلیتها ی منحصر به فردی که در آموزش مبتنی بر وب وجود دارد نه از خود وب
بلکه از شیوههای خالق آموزشی مربوط به آن نشﺄت میگیرد بهتر است شبکه ملی رشد را نه تنها
به منزله رسانه ای جديد برای آموزش از راه دور بدانیم بلکه به مثابهی نوعی همکاری و مشارکت
بین پارادايم جديد آموزش و فناوری جديد در نظر بگیريم که زمینه بالقوهای را برای تغییرات
بنیادين در روش تدريس و يادگیری ايجاد میکند .از اينرو استفاده از فناوریهای مختلف آموزشی
جهت آموزش بهتر ،باکیفیت تر و سريعتر بايد سرلوحهی کار مسئوالن آموزشی قرار گیرد .اينك بیش
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از يك دهه است که در عرصه تعلیم و تربیت ،نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را به چالش
فراخوانده است Anderson; Elwie,2006:11, Translation by Eshrat Zamani and Seyyed Amin
 .)Azimi).مهمترين خصوصیات ويژگی شبکه ملی رشد تکیه بر تولید ،اشاعه و پردازش اطالعات ،در
دسترس قرار دادن آن برای همگان در کمترين زمان ممکن با حداقل هزينهها و در هر مقطع از
زمان و مکانهاست .نهاد آموزشوپرورش يکی از بزرگترين تولیدکنندگان اطالعات و دانايی
محسوب میشود .تولید دانش و کاربرد بهینه آن در فرآيند تعلیم و تربیت ،موجب افزايش دانايی و
توانايی دانشآموزان و معلمان است ( .)Kashisorkhi,2012از مزيتهای کلیدی شبکه ملی رشد
میتوان هزينه بسیار کمتر به روزرسانی و نگهداری و در عین حال ،امکان بهکارگیری رايانههای
مستعمل و با قدرت کم و متوسط را بهعنوان ايستگاههای کاری خاطر نشان کرد .خوشبختانه در
کشور ،تجارب خوب و موفقی در اين زمینه وجود دارد .تجهیز مدارس به اين فناوری ،همچنین
امکان مديريت متمرکز و بهروزرسانی متمرکز کلیه نرمافزارها و برنامههای کاربردی ازجمله :سیستم
عامل و نرم افزارهای ويروس کش را فراهم میآورد .براساس پروژه توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات در مدارس ،سازمان پژوهش و برنامهريزی درسی وزارت آموزشوپرورش بهمنظور وارد
شدن در عرصه تبادل اطالعات در اوايل تیر ماه  1379اقدام به ايجاد شبکه ملی "رشد" نمود .شبکه
آموزشی به شبکه رايانه ای اطالق میشود که از طريق آن برنامههای آموزشی و درسی
آموزشوپرورش (رسمی و مکمل) و يا اصطالحات مرتبط با آن بهمنظور تسهیل ،تسريع و يا تعمیق
فرايند ياددهی يادگیری به دانشآموزان ،معلمان ،مديران و ساير مخاطبان قرار میدهد .حرفهای
شدن معلمان بر جنبههای تکنیکی و حرفهای تدريس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه معلمی متمرکز
است .حرفهای شدن فرآيندی است که بهوسیله آن انجام يك حرفه يا شغل مستلزم داشتن
مهارتهای ويژهای میشود .معلم حرفهای بايد درك عمیقتری از دانش محتوايی ،رشد کودك،
سبكهای يادگیری ،راهبرهای تدريس و مجموعهای جديد از ارزشها همراه با احترام به تفاوتهای
فردی ،همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدريس و قابلیت هدايت و تغییر و ارتباط مؤﺛر
داشته باشد .رويکردهای جديد در تربیت و آموزش مداوم معلمان ،براساس توسعه مفهوم رويکرد
سیستمی به آموزش ،در نظر گرفتن تدريس بهعنوان فعالیت حرفهای و سیاستهای حمايت کننده
توسعه حرفهای بهوجود آمده و آموزش نیاز مداوم زندگی حرفهای معلمان شده است
(.)Vaillant,2013
جويون سانگ و همکاران ( )Guoyuan sang and et al., 2010معتقدند بیشك گسترش فناوری
اطالعات همه عرصههای زندگی بشر ازجمله تعلـیموتربیـت را تحـت تـﺄﺛیرخود قرار داده است.
فناوری اطالعات و ارتباطات آن چنان نیرويی را در عرصههای گوناگون حیات بشری دارد که
بیترديد میتوان آن را نماد يك تمدن جديد يا ﻇهور يـك موج تمدن جديد دانست .بهکارگیری
فرآيندهای اصطالحات و تعابیری همچون "تمدن پسـاصـنعتی"" ،جامعه اطالعاتی" و"اقتصاد
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دانش" در مقام توصیف ويژگیهای عصر حاضر ،گواه اين مدعا است (به نقل از Khadem-

 .)Nematalahi,2011:20بسیاری از مدارس در کشورهای پیشرفته استفاده از اينترنت را آغاز
کرده اند .همچنین در کشور ما اکثر مدارس از خدمات اينترنت در آموزشوپرورش بهره میبرند.
گسترش مهارتها و قابلیتهای مرتبط با اينترنت بهعنوان يك مهارت اصلی برای دانشآموزان و
معلمان و به کارگیری آن پس از پايان مدرسه اهمیت يافته است و افراد در صدد تحقق مهارت بیشتر
جهت استفاده بهتر از فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکههای آموزشی در آموزش و يادگیری تالش
میکنند.
شبکه رشد در عین حال محلی است برای ارتباط اولیای دانشآموزان با مسؤولین مدارس و
محلی است برای ارائه تعلیمات کمك درسی و غیردرسی به دانشآموزان .مسؤوالن شبکه رشد در
نظر دارند با تبديلکردن شبکه رشد به يك شاهراه اصلی ،ارتباطدهنده همه شبکههای آموزشی
تحت وب باشند و دانشآموزان را در فضای مجازی ،راهنمايی و جهتدهی کنند
(.)Jahangard,2005
دنیای معلمی ،آمیخته از دانش و تجربه و هنر است .معلمان عالوهبر سواد و دانش نظری ،نیاز به
آموختن مهارتهای حرفهای در شرايط متغییر اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی خود
دانشآموزان و خانوادهها دارند .عالوهبر بافتار اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،رشد روزافزون
فناوری اطالعات و ارتباطات و تﺄﺛیر شگرف آن در پديدهها ی آموزشی ،اهمیت افزايش سواد و
مهارتهای مرتبط به اين فناوری و شناخت زمینههای آسیبزای آن را دو چندان ساخته است
(سايت شبکه رشد) .در شرايط ايدهآل تحقق اين امر افراد در هر کجا که باشند میتوانند آخرين
اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینهای دريافت کنند .اما بی شك ،بیشترين تﺄﺛیر پديد آمدن
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر محیطهای آموزشی بوده است .کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش باعث شده است تا محیط آموزشی به سمت مجازی شدن سوق پیدا کند .اين
امر سبب میشود تا ارتباطات میان افراد بهمنظور آموزش و گسترش دانش بهگونهای فزاينده از
طريق رايانه امکانپذير شود ( .)Bamenny,2005شبکه ملی مدارس ايران (رشد)؛ با استفاده از
توانايیها و ﻇرفیتهای فناوری نوين (اينترنت ،فضای مجازی و  )...بهعنوان يکی از اجزاء بسته
آموزشی به ساير اجزاء در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی ياری میرساند .براساس پروژه توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ،سازمان پژوهش و برنامهريزی درسی وزارت آموزش و
پرورش بهمنظور وارد شدن در عرصه تبادل اطالعات در اوايل تیر ماه  1379اقدام به ايجاد شبکه
آموزشی تحت عنوان شبکه ملی "رشد" نمود .شبکه آموزشی به شبکه رايانهای اطالق میشود که از
طريق آن برنامههای آموزشی و درسی آموزشوپرورش (رسمی و مکمل) و يا اصطالحات مرتبط با
آن بهمنظور تسهیل ،تسريع و يا تعمیق فرايند ياددهی يادگیری به دانشآموزان ،معلمان ،مديران و
ساير مخاطبان قرار می دهد .اهداف شبکه آموزشی رشد :سرعت بخشیدن ،سادهسازی و تعمیق
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فرايند ياددهی ،يادگیری دانشآموزان در راستای اهداف آموزشوپرورش ،افزايش دامنه و گستره
دسترسی مخاطبان به اطالعات ،تقويت دستیابی به فرصتهای برابر آموزشی ،توجه ويژه به
تفاوتهای فردی دانشآموزان در فرايند ياددهی -يادگیری ،رشد و توسعه قابلیتها و توانايیهای
مخاطبان برای زندگی فعال و مؤﺛر در جامعه اطالعات ،افزايش بهرهوری در آموزشوپرورش ،به
روزآوری و اﺛربخشی کردن آموزشوپرورش در جامعه اطالعاتی در کنار همه اهدافی که برای شبکه
رشد برشمرده شد ،الزم است يادآوری شود که بهسازی آموزش و پرورش ،مستلزم بهرهگیری از
ﻇرفیتهای متصور در طرح شبکه رشد و توسعة حرفهای و افزايش دانش و مهارت معلمان است .از
اينرو در دهة گذشته،کانون بحث و گفتگو ،پیرامون کیفیت مدارس اﺛربخش ،هرچه بیشتر متوجه
توسعهی حرفهای معلمان بوده است ( .)Richter and et al., 2011شبکه رشد از بخشهای مختلفی
تشکیل شده است (مقاالت علمی ،سرگرمی ،پرسش و پاسﺦ ،فروشگاه کتاب ،پايگاههای مدارس،
دانشنامه رشد ،آموزش الکترونیکی دروس ،انجمن و )...که به توضیح کوتاهی از هر کدام پرداخته
میشود:
 .1مقاالت علمی :شامل چند هزار مقاله در موضوعات مختلف علمی قابل استفاده برای دانشآموزان،
دبیران ،اولیا و مربیان.
 .2سرگرمی :شامل بخشهايی مانند آلبوم عکس ،موسیقی طنز.
 .3پرسش و پاسﺦ :در اين بخش کاربران سؤاالت عمومی خود را از مسؤولین شبکه میپرسند.
 .4فروشگاه کتاب :در اين بخش کاربران میتوانند بهصورت برخط کتب کمك آموزشی مورد نیاز
خود را جستجو کرده و سفارش دهند و از طريق پست در يافت نمايند.
 .5پايگاههای آموزشوپرورش .شبکه رشد کلیه سرويسهای وب را جهت راهاندازی وب سايت دفاتر
آموزشوپرورش ارائه مینمايد.
 .6پست الکترونیك :در پست الکترونیك امکانات  E-mailدر اينترنت و اينترانت از طريق شبکه رشد
به کاربران سرويس داده میشود.
 .7دانشنامه رشد :دانشنامه رشد يك دائره المعارف با محتوای آزاد و رايگان است که با ياری دبیران،
دانشآموزان ،اولیاء کارشناسان و محققین عالقهمند ،توسعه و گسترش خواهد يافت (سايت شبکه
رشد)
به موازات برنامههای درسی برای دانشآموزان ،بايد يك برنامه توسعه حرفهای برای کارکنان
درون مدرسه نیز تدوين گردد ،اين برنامه ضمن افزايش بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات،
زمینه بهرهوری شخصی معلمان را طی مراحلی ،فراهم میکند.
مرحله نخست ،آگاهی است؛ که در آن معلمان و کارکنان با توجه به فناوری موجود و چگونگی
کاربرد آن ،سواد فناوری اطالعات و ارتباطات را کسب میکنند .در مرحله دوم ،مادامیکه معلمان و
کارکنان مهارتهای اساسی را فرا میگیرند ،بهکارگیری ابزار مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات را
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در انجام وﻇايف عادی و پروژههای خود آغاز مینمايند .در مرحله سوم ،همانطور که معلمان و
کارکنان مدارس به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات توانايی و تسلط میيابند ،شروع به ادغام و
همپوشی حوزههای درسی و ابزارها مینمايند .باالخره تغییر در روش حرفهای است که در آن
معلمان می توانند با استفاده از ابزار و منابع فناوری اطالعات و ارتباطات ،درسها را برای گنجاندن
پروژههای بزرگ تر و پیچیده تر جهان واقعی طراحی کنند (.)Mashayekhi, 2003
بنابراين با توجه به قابلیتها ی شبکه ملی رشد ،آگاهی و شناخت معلمان از شبکه مذکور ،میزان
و نوع استفاده آنان از شبکه ملی رشد و همچنین رابطه شبکه رشد با توسعه حرفهای معلمان ،از
سؤاالت عمدهای بوده که تحقیق حاضر بدانها پرداخته است.
صالحیت معلمی ،مجموعه شناختها ،گرايشها و مهارتهايی است که معلم با کسب آنها میتواند
در جريان تعلیموتربیت به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی ،فراگیران کمك کند
صالحیتهای معلمی را میتوان در سه حیطه صالحیتهای شناختی ،صالحیتهای عاطفی و
صالحیتهای مهارتی طبقهبندی نمود .منظور از صالحیتهای شناختی مجموعه آگاهیها و
مهارتهای ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیموتربیت
توانا میسازد .صالحیتهای عاطفی ،مجموعه گرايشات و عاليق معلم نسبت به مسائل و موضوعات
مرتبط با تعلیموتربیت است و صالحیتهای مهارتی به مهارتها و توانايیهای علمی معلم در فر آيند
يادگیری مرتبط میشود از مجموعه صالحیتهای سهگانه ،صالحیت تﺄﺛیرگذاری بر دانشآموز حاصل
میشود ( .)Maleki. 2006رشد حرفهای مداوم ( )CPDشامل تمام تجربههای طبیعی يادگیری و
فعالیتهای آگاهانه و برنامهريزی شده میشود که فوايد مستقیم و غیرمستقیم برای تكتك معلمان،
گروهها و مدرسه دارند و به ارتقاء کیفیت آموزشی در کالس درس کمك میکند .فرايندی است که
معلمان به تنهايی و با همکاری ساير معلمان مسؤولیتهای خود را بهعنوان عامالن تغییر در اهداف
اخالقی تدريس ،بررسی ،نوسازی و گسترش میدهند و از اين طريق دانش ،مهارت و هوش عاطفی
ضروری برای تفکر ،برنامهريزی و عمل حرفهای خوب با بچهها ،جوانان و همکاران در سراسر هريك
از مراحل زندگی تدريس بهطور انتقادی کسب و ارتقاء میدهند ( .)Day and Leitch, 2007توسعه
حرفها ی زمانی ﻇهور يافت که جامعه تغییرات فوری در مدارس عمومیرا طلب میکرد .از مدارس
در برابر افزايش پیچیدگیهای جامعه انتظار میرفت تا خدمات بیشتری را که قبالً برعهده خانه يا
جامعه پیرامونی بود ارائه دهند ) (Willes, 1967, Translat by Toosi, 2009امروزه معلمان
بايد بهطور مداوم مهارتها و دانشهای خود را به روز کنند و از استراتژیهای جديد آموزشی آگاهی
داشته و آنها را توسعه دهند .معلمان بايد بهترين و جديدترين روشهای تدريس را ياد بگیرند و به
کودکان به بهترين وجه و سريع ترين صورت فرهنگ پويا را با ارزشهای خانوادگی ،اجتماعی و
اقتصادی و با افزايش پويايیها و تغییرات و دموکراتیکی آموزش دهند .تدريس ،هنر ﻇريف ،حساس
و علم پیچیدهای است که به يك دورهای از مطالعه ،مشاهده و تمرين نیاز دارد .توسعه حرفهای بايد
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پاسخی برنامهريزی شده و انعطافپذير به نیازهای معلمان و مدرسه باشد که ممکن است شامل
مشاهدات همکار يا همکاران ،دروس نمايشی ،کارگاهها ،گروههای کوچك طراحی درس ،جلسات
مشورتی ،سمینارها ،جلسات سخنرانی ،بورسهای تحصیلی ،گردهمايیها ،فرصتهای بازانديشی،
مطالعهی ادبیات حرفهای ،طراحیهای گروهی ،مشاهدهی دروس ،معلمان ارشد ،گروههای رشد
حرفه ای همکاری دپارتمانی و بینرشتهای ،گزارش کتبی و تشکیل گروههای پژوهشی و نگارش
پروژههای تحقیقاتی گروهها ی رهبری ،استفاده از مجالت و روزنامههای آموزشی ،برنامههای
ويديويی ،استفاده از ارائههای ويديويی ،نوارهای ديداری و تلهکنفرانسها و ارايه بازخوردها است
( .)Glickman and et al, 2007از اهداف شبکه رشد در جهت توسعه حرفه ای معلمین میتوان
گفت با سرعت بخشیدن ،ساده سازی و تعمیق فرايند ياددهی ،يادگیری دانشآموزان در راستای
اهداف آموزش و پرورش ،تسهیل و در دسترس خواهد بود .با افزايش دامنه و گستره دسترسی
مخاطبان به اطالعات در شبکه ملی رشد تقويت دستیابی به فرصتهای برابر آموزشی و توجه ويژه
به تفاوتهای فردی دانشآموزان به ﺛمر خواهد نشست .در شبکه ملی رشد توسعه قابلیتها و
توانايیهای مخاطبان برای زندگی فعال و م ؤﺛر در جامعه اطالعات با افزايش بهره وری در آموزش و
پرورش و به روزآوری و اﺛربخشی کردن آموزش و پرورش از اهداف عمده اين شبکه میباشد.
) (Sharifi,and et al,2012معتقدند ،بین میزان استفاده دبیران از فناوری اطالعات و ارتباطات
ازجمله اينترنت عملکرد آنها در فرايند ياددهی و يادگیری رابطه معناداری وجود دارد؛ اما ،بین
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد معلمان از نظر سابقه تدريس ،تفاوت معناداری
مشاهده نشده است .در پژوهشی که ) (Khadem Nemat Alahi, 2011با عنوان" بررسی میزان
استفاده از شبکه ملی مدارس ايران در اجرای برنامههای آموزشی در میان معلمان ،مديران و
دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی "89-90انجام داده است ،نتايج اين
تحقیق حاکی از اين بود که دانشآموزان و دبیران خیلی کم از اين شبکه استفاده کرده اند و مديران
نیز به میزان کم از شبکه ملی مدارس استفاده میکنند و میان گروههای آموزشی دانشآموزان و
دبیران در میزان استفاده از شبکه ملی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد and et al, 2011) .
 (Khalkhaliدر تحقیق خود با عنوان "فرا تحلیل اﺛر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهای
معلمان" از بین  166سند پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که ،استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان بهطور معناداری تﺄﺛیر دارد .همچنین اندازه اﺛر فنآوری اطالعات و
ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان معادل  0/387میباشد که بر مبنای شاخصهای تفسیری ،باالتر
از حد متوسط است .همچنین ) (Mahdavi Janhani, 2010در بررسی خود به اين نتیجه رسیدند،
فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان تﺄﺛیر بسزايی دارد .و بین مهارت استفاده از
فناوریها ی جديد معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد )Hamid  and et al, 2007
( Zadehدر پژوهش خود نشان دادند که  %46متخصصان تناسب محتوای شبکه رشد با موضوعات
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درسی را در حد متوسط %23 ،خوب و  %30زياد میدانند .از نظر متخصصان عملکرد شبکه تا
حدودی با اهداف آن منطبق است و ارتباط محتوا با مطالب کتابهای درسی در حد مناسبی
میباشد .از نظر محتوا  %54معلمان محتوا را خوب و  %26عالی میدانندBuczynski and ( .
 .)Hansen, 2010در يك مطالعه موردی کیفی پیامدهای توسعه حرفهای را مطالعه نمودهاند .نتايج
پژوهش آنها نشان داد که توسعه حرفهای موجب افزايش دانش محتوايی معلمان ،استفاده از روش
تدريس پژوهشی در کالس و بهبود نمرات دانشآموزان در آزمونهای استاندارد میشود .با اين حال
گروهی ديگر از معلمان در استفاده از توسعهی حرفهای با مشکالت و موانعی ازجمله کمبود منابع،
محدوديت وقت ،الزام به تمامکردن برنامهی درسی و مشکالت مديريت کالس مواجه شده بودند
( .)Valdez, 2005موانع کاربرد فناوری را چنين بیان میکند -1 :دانـش ناکـافی معلمـان -2
کیفیت پايین دسترسی به اينترنت -3 .وجود فیلترهای زياد که دسترسی به سايتهای گوناگون را
محدود میکند -4 .ارتباط ضعیف تکالیف درسی با فناوری اطالعات و ارتباطات .با توجه به نقش و
اهمیت شبکه ملی رشد در جهت توسعه حرفهای معلمین ،اين پژوهش درصدد است که میزان
آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفهای معلمان دوره اول متوسطه را مورد
بررسی قرار دهد .بنابراين با توجه به اهمیت شبکه ملی رشد در توسعه حرفهای معلمین سؤالهای
اين پژوهش عبارتند از:
 .1آيا معلمان دوره متوسطه اول از شبکه ملی رشد آگاهی و شناخت دارند؟
 .2میزان استفاده معلمان دوره متوسطه اول از شبکه ملی رشد چقدر است ؟
 .3نوع استفاده از شبکه ملی رشد توسط معلمان دوره متوسطه چگونه است؟
 .4رابطه شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان چقدر است؟
روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمايشی است ،دادهها با استفاده از پرسشنامه اطالعات جمعآوری
شده است .جامعه آماری ،متشکل از معلمان زن و مرد مدارس متوسطه اول شهرستان رودسر به
تعداد  175نفر بودند .روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری طبقهای است .که از بین  175نفر معلم
دوره متوسطه اول ،براساس برآورد حجم نمونه از جدول مورگان تعداد  118نفر معلم انتخاب گرديد.
جهت گردآوری اطالعات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد .پرسشنامه محقق
ساخته بهصورت بسته – پاسﺦ و در چهار بعد (آگاهی و شناخت ،میزان استفاده ،نوع استفاده و
توسعه حرفهای معلمان) با  39گويه براساس طیف پنج درجهای لیکرت طراحی شد .برای تعیین و
محاسبه روايی از  CVRمعادل ) (Content Validity Ratioروايی محتوايی استفاده شد و سؤالهای
پرسشنامه براساس طیف لیکرت  4قسمتی مثالً گزينههای (کامالً مناسب= 1و کامالً نامناسب=)4
تنظیم شدند .تا ارزيابان به هر آيتم ابزار مورد استفاده ،در خصوص سه معیار مربوط به اختصاصی
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بودن ،سادگی و روان بودن و وضوح يا شفاف بودن اﻇهار نظر نمايند .سپس تكتك سؤاالت طبق
فرمول  CVRسنجیده شد و روايی محتوايی آنها با ضريب  ٪78بهدست آمد .پايايی پرسشنامه از
طريق آلفای کرونباخ  %95دست آمده که تﺄيیدکننده اعتبارمطلوب پرسشنامه میباشد.
لفههایپژوهش 
جدول(:)1پایاییمؤ 
مؤلفهها

شماره سؤالها

مقدار آلفا

آگاهی و شناخت از شبکه رشد
میزان استفاده از شبکه رشد
نوع استفاده از شبکه رشد
توسعه حرفهای معلمان

7-1
15-8
21-16
39-22

0.80
0.78
0.90
0.94

یافتههایپژوهش 

:توزیعگویههایمربوطآگاهیوشناختومیزانونوعاستفادهازشبکهرشد 

جدول()2
رديف

گويه

میانگین

1
2

با شبکه ملی رشد آشنايی دارم.
انواع مجالت رشد را میشناسم.
از وجود کتابهای درسی الکترونیکی در
شبکه اطالع دارم.
ديگر ابعاد شبکه رشد (وبالگ ،آموزش
الکترونیکی ،اخبار ،انجمن و  )...را
میشناسم.
کیفیت و تنوع تصاوير شبکه ملی رشد
مناسب است.
اطالعات و اخبار در شبکه رشد به روز و
جذاب هستند.
شبکه ملی رشد آموزش منظم در زمینه
نرمافزارهای کاربردی جديد را ارائه
میدهد.
دسترسی به اينترنت برای استفاده از
شبکه ملی رشد برايم آسان است.
دسترسی به شبکه ملی رشد به آسانی
صورت میگیرد.
دسترسی به مجالت رشد برايم
امکانپذير است.
به راحتی میتوانم از شبکه ملی رشد
فیلم دانلود کنم.
در انجمن شبکه رشد عضو هستم.

3.8051
3.9831

انحراف
معیار
1.08807
.78428

1.00
1.00

3.7034

.87030

1.00

5.00

3.5254

.88397

1.00

5.00

3.6610

.79765

1.00

5.00

3.6525

.82043

2.00

5.00

3.5593

.85277

1.00

5.00

3.7881

.96832

1.00

5.00

3.7542

.88614

2.00

5.00

3.8644

.94204

1.00

5.00

3.4237

1.03285

1.00

5.00

2.7373

.99938

1.00

5.00

آگاهی و شناخت از شبکه رشد

3

4

5
6

7

میزان استفاده از شبکه رشد

8
9
10
11
12

کوچكترين

بزرگترين
5.00
5.00
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13

14
15
16

نوع استفاده از شبکه رشد

17
18
19
20

21

دسترسی به مطالب بیشتر تقريباً در همه
جا و هر زمان از طريق شبکه ملی رشد
امکانپذير است.
به راحتی میتوانم از فايلهای صوتی
موجود در شبکه استفاده کنم.
مطالب و محتوای شبکه رشد قابل
استفاده در زندگی روزمره است.
از مطالب شبکه ملی رشد در طرح درس
استفاده میکنم.
از شبکه ملی رشد در طرح سؤاالتم در
آموزش استفاده میکنم.
در روش تدريسم از شبکه ملی رشد
کمك میگیرم.
در تعیین پروژههای تحقیقاتی از شبکه
ملی رشد استفاده میکنم.
در تولید کردن محتوای آموزشی از
مطالب شبکه رشد استفاده میکنم.
در شبکه مدرسه صفحه ای مخصوص
سؤاالت معمول و نظرات کاربران وجود
دارد که در آموزشم از آن نظرات استفاده
میکنم.

3.4492

.78007

1.00

5.00

3.3898

.92481

1.00

5.00

3.7034

.84032

1.00

5.00

3.2797

.99473

1.00

5.00

3.1695

1.03201

1.00

5.00

3.2542

.90758

1.00

5.00

3.3136

1.00170

1.00

5.00

3.2881

.97929

1.00

5.00

3.1610

1.00401

1.00

5.00

با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف گويههای مربوط به آگاهی و شناخت و میزان و نوع
استفاده از شبکه رشد ،میانگین ،انحراف معیار ،کوچكترين و بزرگترين نمره مربوط به هر گويه
قابل مشاهده میباشد .همانطور که مشاهده میشود گويه شماره « 2شناخت انواع مجالت رشد» با
میانگین  3.98باالترين نمره و گويه شماره « 4آگاهی از ديگر ابعاد شبکه رشد (وبالگ ،آموزش
الکترونیکی ،اخبار ،انجمن و  »)...با میانگین  3.52پايینترين نمره را در مؤلفه آگاهی و شناخت از
شبکه رشد و گويه شماره  10مبنی بر امکان دسترسی به مجالت رشد» با میانگین  3.86باالترين
نمره و گويه شماره « 12مبنی بر عضويت در انجمن شبکه رشد» با میانگین  2.73پايینترين نمره
را در مولفه میزان استفاده از شبکه رشد و گويه شماره « 19استفاده از شبکه ملی رشد در تعیین
پروژههای تحقیقاتی» با میانگین  3.31باالترين نمره و گويه شماره « 21مبنی بر استفاده از صفحه
مخصوص پاسخگويی به سؤاالت معمول و نظرات در امر آموزش» با میانگین  3.16پايینترين نمره
را در مؤلفه نوع استفاده از شبکه رشد کسب کردهاند.

یمربوطبهتوسعهحرفهایمعلمان 

توصیفگویهها

جدول(:)3
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فصلنامه تدریس پژوهی
رديف
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

گويه
شبکه ملی رشد باعث ارتباط بهتر من با دانشآموزان
میشود.
شبکه ملی رشد بهعنوان يك مرجع علمی و آموزشی برای
من محسوب میشود.
اين شبکه در تکمیل برنامههای آموزشی و پرورشی مؤﺛر
است.
در بکارگیری شیوههای فعال تدريس از اين شبکه
استفاده میکنم.
شبکه ملی رشد در بهبود شیوههای ارزشیابی آموختههای
دانشآموزان بسیار مؤﺛر است
امکانات شبکه ملی رشد کاربران را برای جهان مبتنی بر
فناوری آماده میکند.
شبکه ملی رشد موجبات تعامل بین کاربران مختلف و
معلمان را فراهم میکند.
محتوای موجود در شبکه اهداف يادگیری واضح و
مشخصی دارند.
محتوای شبکه ملی رشد کامل و جامع هستند و نیاز
مخاطب را برآورده میکنند.
من میتوانم از طريق پست الکترونیك نظراتم در مورد
مقاله يا محتوايی که ديگران برای شبکه میفرستند به
آنها اطالع دهم.
شبکه به خوبی به سؤاالت و اشکاالتم پاسﺦ میدهد.
اطالعات و معلومات شبکه رشد در روش معلمی من
نقشی ندارد.
با شیوههای درست طرح درس از طريق اين شبکه آشنا
شدم.
اين شبکه من را در روش درست طرح کردن سوال برای
يادگیرنده کمك میکند.
شبکه رشد من را عالقه مند به استفادی بیشتر از
مطالبش کرده است.
افقهای جديد رشته تخصصی را برای من روشن کرده
است.
اين شبکه من را به ادامه کار و معلمی عالقه مند کرده
است.
شبکه رشد تﺄﺛیر زيادی در روشهای آموزش برای من
داشته است.

میانگین

انحراف
معیار

کوچكترين

بزرگترين

3.4576

.98401

1.00

5.00

3.4746

.93106

1.00

5.00

3.7627

.79182

2.00

5.00

3.3898

.91553

1.00

5.00

3.6949

.75683

1.00

5.00

3.6525

.82043

1.00

5.00

3.7542

.90522

1.00

5.00

3.6441

.77928

2.00

5.00

3.6186

.92376

2.00

5.00

3.2712

1.03495

1.00

5.00

3.3559

.95654

1.00

5.00

3.0508

1.09269

1.00

5.00

3.1017

1.09693

1.00

5.00

3.2034

1.02581

1.00

5.00

3.4153

1.03219

1.00

5.00

3.3051

.96528

1.00

5.00

3.3983

.97086

1.00

5.00

3.3390

1.03131

1.00

5.00

با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف گويههای مربوط به توسعه حرفهای معلمان ،میانگین،
انحراف معیار ،کوچكترين و بزرگترين نمره مربوط به هر گويه قابل مشاهده میباشد .همانطور که
مشاهده میشود گويه شماره « 24تﺄﺛیر شبکه در تکمیل برنامههای آموزشی و پرورشی» با میانگین
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 3.76باالترين نمره و گويه شماره « 33اطالعات و معلومات شبکه رشد در روش معلمان نقشی
ندارد» با میانگین  3.05پايینترين نمره را کسب کردهاند.

سؤ االت:آگاهیوشناختومیزانونوعاستفادهازشبکهملیرشدتوسطمعلماندورهمتوسطهچگونه
است؟ 


نمونهایمربوطبهنوعومیزاناستفادهوآگاهیوشناختازشبکهرشد 

جدول(:)4آزمون t
تک
 =3میانگین آزمون 

متغیر




df

سطح معناداری

تفاضل میانگین

آگاهی و شناخت از شبکه رشد 



12.716

117

.000

.69855

میزان استفاده از شبکه رشد 



9.490

117

.000

.51377

استفاده در طرح درس 



استفاده در طرح سواالت
استفاده در روش تدريس
استفاده در تعیین پروژههای تحقیقاتی
استفاده در تولید کردن محتوای آموزشی
استفاده از نظرات کاربران

T

3.054

117

.003

.27966

1.784
3.043
3.400
3.196
1.742

117
117
117
117
117

.077

.16949

.003

.25424

.001

.31356

.002

.28814

.084

.16102

با توجه به جدول فوق در خصوص آگاهی و شناخت و میزان و نوع استفاده از شبکه ملی رشد ،با
در نظر گرفتن مقدار  tبرای متغیر فوق در سطح ( ،)p<0.05تفاوت معناداری بین نمرات آگاهی و
شناخت از شبکه رشد ،میزان استفاده از شبکه رشد ،استفاده در طرح درس ،استفاده در روش
تدريس ،استفاده در تعیین پروژهها ی تحقیقاتی و استفاده در تولید کردن محتوای آموزشی وجود
دارد بهطوری که وضعیت آگاهی و شناخت از شبکه رشد ،میزان استفاده از شبکه رشد ،طرح درس،
استفاده در روش تدريس ،استفاده در تعیین پروژههای تحقیقاتی و استفاده در تولید کردن محتوای
آموزشی بهطور معناداری باالتر از متوسط میباشد .همچنین با در نظر گرفتن مقدار  tبرای متغیر
فوق در سطح ( ،) p>0.05تفاوت معناداری بین نمرات نوع استفاده از شبکه رشد در طرح سؤاالت و
استفاده از نظرات کاربران با میانگین آزمون (حد متوسط مقیاس بهکار رفته) وجود ندارد.
رم:رابطهشبکهملیرشدباتوسعهحرفهایمعلمانچگونهاست؟ 

سؤالچها

همبستگیمربوطبهرابطهشبکهرشدباتوسعهحرفهایمعلمان 

جدول(:)5آزمون
متغیر 
توسعه

حرفه ای

همبستگی پیرسون
معنی داری

توسعه
حرفه ای 
1

شناخت

استفاده

طرح
درس

طرح
سواالت

روش
تدريس

پروژههای
تحقیقاتی

تولید
محتوا

نظرات
کاربران
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شناخت

تعداد

118
**.543

استفاده
طرح درس

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

118

118

همبستگی پیرسون

**.712

**.513

معناداری
تعداد

.000

.000

118

118

118

**.596

**.485

**.556

.000

.000

.000

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

1

.000

1

1

طرح سؤاالت روش تدريس

118

118

118

118

**.641

**.437

**.582

**.678

.000

.000

.000

.000

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

118

118

118

118

118

همبستگی پیرسون

**.603

**.425

**.542

**.564

**.629

معناداری

.000

.000

.000

.000

.000

118

118

118

118

118

تعداد

تحقیقاتی

پروژههای

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

تولید محتو نظرات کاربران

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

**

.619

.000

118
**

.641

.000

**

.435

**

.564

**

.512

1

**

.651

1
118
**

.767

.000

.000

.000

.000

.000

118

118

118

118

118

**

.459

.000

**

.518

.000

**

.618

.000

**

.721

.000

**

.754

.000

1
118
**

.813

1

.000

118

118

118

118

118

118

118

118

**.605

**.300

**.467

**.391

**.551

**.480

**.502

**.544

.000

.001

.000

.000

.000

.000

.000

.000

118

118

118

118

118

118

118

118

1
118

** .میزان همبستگی در سطح  0.01معنادار است.

جدول همبستگی در فوق نشاندهنده رابطه بین متغیرها ی شبکه ملی رشد با توسعه حرفهای
معلمان میباشد .همانطور که مشاهده میشود ضريب همبستگی میزان آگاهی و شناخت از شبکه
ملی رشد و توسعه حرفهای معلمان برابر با ()r= 0.543؛ میزان استفاده از شبکه ملی رشد و توسعه
حرفهای معلمان برابر با ()r= 0.712؛ استفاده از شبکه ملی رشد در طرح درس و توسعه حرفهای
معلمان برابر با ()r= 0.596؛ استفاده از شبکه ملی رشد در طرح سؤاالت و توسعه حرفهای معلمان
برابر با () r= 0.641؛ استفاده از شبکه ملی رشد در روش تدريس و توسعه حرفهای معلمان برابر با
()r= 0.603؛ استفاده از شبکه ملی رشد در پروژههای تحقیقاتی و توسعه حرفهای معلمان برابر با
()r= 0.619؛ استفاده از شبکه ملی رشد در تولید محتوا آموزشی و توسعه حرفهای معلمان برابر با
( )r= 0.641و استفاده از نظرات کاربران شبکه ملی رشد و توسعه حرفهای معلمان برابر با (0.605
= )rمیباشد که در سطح ( )p<0.05معنادار است و میتوان گفت بین متغیرهای شبکه ملی رشد و
توسعه حرفهای معلمان رابطه معناداری وجود دارد اين رابطه مثبت و مستقیم است بهطوریکه با
افزايش نمره متغیرهای شبکه ملی رشد ،نمره توسعه حرفهای معلمان نیز افزايش میيابد.
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بحثونتیجهگیری 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد و
توسعه حرفهای معلمان دوره اول متوسطه که نتايج بهصورت کلی بیانکننده اين حقیقت است که
معلمان از آگاهی و شناخت الزم نسبت به شبکه ملی رشد برخوردار هستند .نتايج اين پژوهش نشان
داد که ،استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفهای معلمان رابطه دارد ،به اين معنا که هر اندازه
معلمان از اين شبکه چه در آموزش خود و چه برای افزايش اطالعات عمومی و تخصصی در حوزه
شغلی خود استفاده نمايند به همان نسبت منجربه رشد و پیشرفت حرفهای شغلی آنان میشود و
اين امر موجب پیشرفت دانشآموزان هم خواهد شد .برای تحقق اين امر الزم است شبکه ملی رشد
کاربردیتر و دسترسی آسانتری را برای معلمین فراهم آورد و آنها دغدغه استفاده و کاربرد آن را
در کالس درس نداشته باشند .در هر کالسی بايد يك کامپیوتر و اينترنت وجود داشته باشد تا
معلمان در صورت لزوم در همان کالس به شبکه مراجعه کنند و اطالعات خود را بهصورت آنالين
بهدست آورند .اگر اين شبکه تبلیغ خود را بیشتر کند و فقط در آگاهی و اطالعرسانی به معلمان
تنها به مجالت ارسالی به مدارس بسنده نکند ،معلیمن شناخت بیشتری از شبکه کسب میکنند و
دسترسی آسان و بدون مشکل مسلماً میزان استفاده از اين شبکه هم باال میرود و نتیجه استفاده از
خدمات و معلومات اين شبکه در پیشرفت و توسعه حرفهای معلمان خودش را نمايان میسازد.
سؤالاولپژوهش:آیامعلماندورهمتوسطهاولازشبکهملیرشدآگاهیوشناختدارند؟ 

نتیجه تحقیق نشان داد که آگاهی و شناخت از شبکه رشد ،بیشترين میانگین مربوط به
متغیراستفاده از انواع مجالت رشد با میانگین  3/98باالترين ،و ابعاد رشد و استفاده از وبالگ،
آموزش الکتريکی ،اخبار ،انجمن و ...با میانگین  3/52پايینترين نمره را کسب کردهاند .و با در نظر
گرفتن مقدار  tبرای متغیر فوق در سطح ( ،)p<0.05تفاوت معناداری بین وضعیت آگاهی و شناخت
معلمان از شبکه رشد و میانگین آزمون (حد متوسط مقیاس بهکار رفته) وجود دارد بهطوریکه
وضعیت آگاهی و شناخت معلمان از شبکه رشد بهطور معناداری باالتر از متوسط میباشد .نتايج اين
بخش با پژوهش نعمتاللهی ( )1390نتايج حاکی ازآن که دبیران از اين شبکه در تدريس کم
استفاده میکنند و نتايج حمیدزاده و شم آبادی ( )1386همسو میباشد )Valdez, 2005( .در
پژوهش خود به اين نتیجه رسیدکه استفاده نکردن از فناوری نشانگر دانش ناکافی معلمان نسبت به
اين اطالعات میباشد.
در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد بیان نمود که معلمان بايد بهطور مداوم مهارتها و
دانشهای خود را بهروز کنند و از استراتژیهای جديد آموزشی آگاهی داشته و آنها را توسعه
دهند .معلمان بايد بهترين و جديدترين روشهای تدريس را ياد بگیرند .همچنین معلمان از طرق
مختلف ازجمله اينترنت و مجالتی که از طرف اداره آموزشوپرورش هر ماه به مدارس ارسال میشود
که جزيی از خدمات شبکه رشد میباشند ،بايد با اين شبکه آموزشی آشنايی کامل را داشته باشند و
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از محتوا آموزشی و امکانات اين شبکه استفاده کنند .بنابراين پیشنهاد میشود ضمن تهیه جزوات و
ابزارهای آموزشی الزم و ارسال آنها به مدارس ،معلمان را با شیوههای استفاده متنوع از شبکه ملی
رشد ،آشنا نمايند تا دغدغههای موجود در اين رابطه رفع گردد.
سؤالدومپژوهش:میزاناستفادهمعلماندورهمتوسطهاولازشبکهملیرشدچقدراست؟ 

در میزان استفاده از شبکه رشد ،دسترسی به مجالت رشد باالترين نمره میانگین ،3/86و عضويت
در انجمن شبکه رشد با میانگین  ،2.73پايین ترين نمره به خود اختصاص داد .با در نظر گرفتن
مقدار  tبرای متغیر فوق در سطح ( ،)p<0.05تفاوت معناداری بین میزان استفاده از شبکه رشد و
میانگین آزمون (حد متوسط مقیاس بهکار رفته) وجود دارد ،بهطوریکه وضعیت میزان استفاده
معلمان از شبکه رشد بهطور معناداری باالتر از متوسط میباشد .نتیجه پژوهش اسالمیه و همکاران
( ) 1391با پژوهش حاضر همخوانی دارد زيرا در پژوهش به اين نتیجه رسیدندکه میزان استفاده
دبیران از فناوری اطالعات در فرايند ياددهی و يادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد بیان نمود که با گسترش همه جانبه ابزارهای اطالع
رسانی بهويژه توسعه فناوری اطالعات و گسترش دانايی درهر زمان و مکان ،آن چه بیش از هر امری
حائز اهمیت است مديريت دانايی است .اين امر جزمعلمان ،از عهده هیچ کس يا هیچ نهاد ديگری
ساخته نیست .با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،حجم و سرعت دانايی و آگاهی در حال افزايش
است .اگر منابع تولید اطالعات و دانش ،همانند گذشتههای دور فقط معلمان و کتب درسی باشند ،و
فناوری اطالعات در آموزشوپرورش با آموزش و افزايش سواد اطالعاتی ،فناوری و ديجیتالی معلمان
نیز همراه نشود ،ممکن است هرگز به نتیجهای مطلوب نرسد .به هرحال کاربرد و آموزش ابزارهای فن
آورانه بايد در مدارس استمر ار يافته و هدف آن نیز ،ضمن بهرهمندی از ﻇرفیتهای آنها و آشنا
نمودن معلمان و دانشآموزان با ويژگیها و توانايیهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،توأم با ملزم
ساختن آنها به تفکر بیشتر در آن باشد .اما نکته قابلتوجه اين است که طراحان محیطهای يادگیری
بايد شناخت دقیق از ويژگیها و قابلیتهای فناوری اطالعات وارتباطات داشته باشند تا عناصر
آموزشی را تنظیم نمايند ،در اين صورت عالوهبر تقويت يادگیریهای موضوعی ،برخی از مهارتهای
اساسی نظیر توانايی حل مسﺄله ،خالقیت ،برنامهريزی ،مديريت و مهارتهای روابط انسانی و اجتماعی
را در يادگیرندگان پرورش میيابد.
سؤالسومپژوهش:نوعاستفادهازشبکهملیرشدتوسطمعلماندورهمتوسطهچگونهاست؟ 

با عنايت به دامنه گسترده خدمات شبکه رشد ،نوع و چگونگی استفاده از خدمات شبکه مذکور از
اهمیت قابلتوجهی برخوردار است .نتايج تجزيهوتحلیل اطالعات حاکی از آن است که «استفاده از
شبکه ملی رشد در تعیین پروژههای تحقیقاتی» با میانگین  3.31باالترين نمره و «استفاده معلمان
از صفحهای مخصوص سؤاالت معمول و نظرات کاربران در آموزش» با میانگین  3.16پايینترين
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نمره را به خود اختصاص داده است .با در نظر گرفتن مقدار  tبرای متغیر فوق در سطح (،)p<0.05
تفاوت معناداری بین نمرات نوع استفاده از شبکه رشد در طرح درس ،استفاده در روش تدريس،
استفاده در تعیین پروژههای تحقیقاتی ،استفاده در تولید محتوای آموزشی ،و میانگین آزمون (حد
متوسط مقیاس بهکار رفته) وجود دارد ،بهطوریکه وضعیت نوع استفاده از شبکه رشد تعیین
پروژههای تحقیقاتی ،در طرح درس ،در روش تدريس ،در تولید محتوای آموزشی ،بهطور معناداری
باالتر از متوسط میباشد.
نتايج اين بخش از پژوهش ،با پژوهش اسالمیه و همکاران ()1391؛ و دلروز ( )1385همخوانی
دارد .اسالمیه و همکاران در در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که بین میزان استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ازجمله اينترنت و عملکرد آنها در فرايند ياددهی و يادگیری رابطه معناداری
وجود دارد ،دلروز نیز در پژوهش خود کیفیت فنی و مشارکت کاربران درتولید محتوای شبکه در
وضعیت مطلوبی برآورده نمود.
نتايج اين بخش از پژوهش ،تبیینکننده ترکیب فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش و
آﺛار شگرفی است که به همراه دارد ،بهگونهایکه يکی از معتبرترين استراتژیها برای بهبود کیفیت
آموزش محسوب میشود.
بیشك يکی از مهمترين دستاوردهای توسعه فناوری اطالعات ،تحول در عرصه آموزشوپرورش
است .مدارس مجازی ،مدارس هوشمند ،دانشگاه مجازی و بهطورکلی يادگیری الکترونیکی از
ﻇرفیتها و قابلیتهای قابل اتکاء برای توسعه اين مهارتهاست.
ازجمله موارد استفاده فناوری در آموزشوپرورش ،میتوان به کاربرد آن در مديريت آموزش و
يادگیری فعال اشاره نمود .به عبارت ديگر فناوری اطالعات میتواند تبادل اطالعات بین معلمان و
فراگیران را افزايش دهد .استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب میشود که معلم
بهراح تی به منابع آموزشی دست پیدا کند و دانش و معلومات خود و را در حیطه شغلی خود افزايش
دهد و با انواع روشها ی تدريس آشنايی پیدا کند که اين امر موجب ارتقا يافتن دانش فراگیران نیز
میشود.
رابطهشبکهملیرشدباتوسعهحرفهایمعلمانچقدراست؟ 

سؤالچهارمپژوهش:

در خصوص توسعه حرفهای معلمان ،میانگین ،کوچكترين و بزرگترين نمره مربوط به سؤال «اين
شبکه در تکمیل برنامههای آموزشی و پرورشی مؤﺛر است» با میانگین  3.76باالترين نمره و
«اطالعات و معلومات شبکه رشد در روش معلمی من نقشی ندارد» با میانگین  3.05پايینترين نمره
را کسب کردهاند.
میتوان گفت بین متغیرهای شبکه ملی رشد و توسعه حرفهای معلمان رابطه معناداری وجود
دارد اين رابطه مثبت و مستقیم است بهطوریکه با افزايش نمره متغیرهای شبکه ملی رشد ،نمره
توسعه حرفهای معلمان نیز افزايش میيابد.
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نتايج اين بخش از پژوهش؛ با يافتههای پژوهش مهدوی جمنانی ()1389؛ و پژوهش خلخالی و
همکاران ( ،)1390همخوانی دارد .آنها در تحقیقات خود به اين نتیجه دست يافتند که فناوری
اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفهای معلمان تﺄﺛیر دارد .همچنین با نتايج تحقیق باچینسگی
وهانسن ( )2010که نشان داد ،توسعه حرفهای موجب افزايش دانش محتوايی معلمان میشود،
همسو است.
در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد اذعان نمود که رشد حرفهای معلمان مهمترين عامل
اﺛربخشی هر سیستم آموزشی است .لذا به نظر میرسد در ترکیب فناوری اطالعات و ارتباطات با
آموزش و پرورش ،رشد حرفه ای معلمان میتواند نکته کانونی باشد.
در واقع هرچند فناوری اطالعات و ارتباطات به منزله درمانگر تمامی مسايل حوزه تعلیموتربیت
مطرح نیست ،اما تﺄﺛیر آن تا اندازهای است که بی توجهی به آن آﺛار جبرانناپذيری را به همراه خواهد
داشت .شبکه ملی رشد بهعنوان يك محیط غنی از امکانات چند رسانهای برای تولید محتوا و
نگهداری آنها نقش کلیدی در ايجاد محیط يادگیری ايدهال دارد ،و با بهرهگیری از منابع يادگیری،
محتوای آموزشی تولید و ارائه میشود .لذا به نظر میرسد در محیطهای آموزشی ،در کنار پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ،بیشترين سهم برای يکپارچهسازی متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات بايد بر
رشد حرفههای معلمان تمرکز نمود .بهکارگماردن تواناترين و شايستهترين افراد برای حرفه معلمی
حیاتیترين مسﺄله است ،و حیاتیتر از آن برنامههای تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت است که
با کیفیت برتر و باالتر فراهم آيند و برای معلمان اين فرصت پیش آيد تا دانش و مهارت خويش را در
طول دوران خدمت افزايش دهند .بیشك کلید تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش،
درگرو صالحیتهای حرفه ای معلم و تجربیات اوست .لذا میتوان به اين نتیجه رسید زمانی که
معلمان از شبکهای آموزشی در تﺄلیفات آموزشی و در روشهای تدريس خود از محتوای شبکه
استفاده میکنند اين امر ناخداگاه منجر به پیشرفت و توسعه حرفهای معلم خواهد شد و يك
محیط آموزشی با کیفیت را در حوزه شغلی خود ايجاد میکند .بنابراين پیشنهاد میشود:
 معلمینی درسطح آموزشی با استفاده از شبکه ملی رشد بر حرفهای بودن در شیوهی تدريس برتربودهاند و موفق عمل کردهاند ،تشويق گردند؛
 در کنار تجهیز زيرساخت داخلی مدارس ،استقرار زير ساختهای مناسب با استفاده از شبکه ملیرشد برای برقراری ارتباط میان مدارس؛
 با استفاده از شبکه ملی رشد ،ارتباط گسترده میان مدارس و ساير نهادهای ديگر ازجملهکتابخانهها ،سازمانهای آموزشی مثل کانون پرورش فکری .....برقرار گردد؛
 برگزاری همايشها و کنفرانسها و شرکتکردن معلمینی که در حرفه خود موفق بودند وتوانستند با استفاده از شبکه ملی رشد به توسعه شغلی خود بپردازند.
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