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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. 

پیمايشی بوده است .جامعه  توصیفی از نوعاين تحقیق  روش:

آماری متشکل از کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان 

نفر هستند. روش نمونه گیری تصادفی و  175رودسر به تعداد 

نفر  118تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان 

انتخاب شدند. روش گردآوری اطالعات پرسش نامه محقق 

شده است. روايی پرسشنامه به صورت  گويه( استفاده39ساخته )

روايی محتوی و پايايی با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برابر با 

 % محاسبه گرديد. 95

ها: نتايج تحقیق  نشان داده است: که وضعیت آگاهی و  يافته

شناخت، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه رشد باالتر از 

شبکه ملی رشد و توسعه  بین متغیرهایمتوسط می باشد، و  

با حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بطوريکه 

افزايش آگاهی، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه ملی رشد، 

.توسعه حرفه ای معلمان نیز ارتقا می يابد



واژه شبکه ملی رشد، توسعه حرفه ای، معلمان دوره  ها:کلید

 اول متوسطه

 

 

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 
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وبیانمسألهمقدمه

آوری نـف أثیرـت وت ـهمیا دم،رـم ری ازیاـبس اد دارد ورـفا ندگیدر زنقش مهمی ناوری فوزه مرا

(. حال .(Fathiyan  & Nowruzi,2009:33 دـنا دهرـک د دركوـخ هرـمروزندگی ت را در زطالعاا

 ها شوند. آن مجهز روز تغییرات با شدنهمراه توانايی به بايد ها  انسان سرعت متغیر امروز، در دنیای به

 طالعاتیا منابع از استفاده طريق از را موفق زندگی برای الزم یها رتهاو م دانش اطالعات، بتوانند بايد

 همه در جامعه و خانواده خود، به متعهد و ولؤمس عضویعنوان  به آورند و دست هب متنوع ارتباطی و

 وسیله ترين آسان از استفاده با مسائل، حل در و باشند فعال داشته مشارکت زندگی، مثبت ابعاد

 الکترونیکی یها ی اورفن تلفیق کنند. مساعی تشريكالمللی  بینو  ملی محلی، یها  جامعه با ارتباطی

 چگونه بیاموزند بايد فراگیران زيرا است؛ ناپذيراجتناب و امری ضروری يادگیری، و آموزش فرآيند در

 از متفاوت يیها  ارزش و ها  فرهنگ با را ها آن مداومطور  به الکترونیکی آن یها  رسانه که اجتماعی در

 Rezaei-Rad,Zarei-Zavaraki,Yousefiسازد) می رو هروب بومی یها  ارزش و فرهنگ

Saeedabad, 2012 .) 

 آن در تأثیر نقش و درس است و یها کالس در تغییر عوامل از يکی ارتباطات و اطالعات فناوری    

به  .است انکارناپذير امری حاضر عصر در يادگیری امر در تسريع و تسهیل ايجاد دانش و توسعه

مینه ای مناسبی را برای افزايش فهم و يادسپاری ز هاکارگیری فاوا در کالس درس، نه تن

آورد، بلکه با ايجاد فرصت برای تعامل با معلم، ديگر يادگیرندگان، رسانه و  میفراهم آموزان  دانش

کارگیری فاوا توسط  بر اين به کند. عالوه میايجاد  ها محتوا، امکان يادگیری بیشتری را برای آن

(. در محیط Golkari,2012) شود میبرای يادگیری  ها در آن موجب ايجاد انگیزهآموزان  دانش

دانش بیاموزند ای  گونه بهآموزش ببینند، و  توانند شخصاً آموزان می دانش 11يادگیری مبتنی بر وب

ترين فناوری تعاملی است که در حال ايجاد يك  باشد. شبکه وب يکی از مهممعنادار که برايشان 

ی منحصر به فردی در ها  باشد و قابلیت میی يادگیری ها  ی شیوهمحیط جديد آموزشی و بازنگر

( Kapaln, 2003) درباره نقش وب کاپالن (.Fekri Nojah,2012آموزش مبتنی بر وب وجود دارد)

ی منحصر به فردی که در آموزش مبتنی بر وب وجود دارد نه از خود وب ها  ؛ قابلیت کند نقل می

 ها گیرد بهتر است شبکه ملی رشد را نه تن میی مربوط به آن نشأت ی خالق آموزشها  بلکه از شیوه

ی نوعی همکاری و مشارکت به منزله رسانه ای جديد برای آموزش از راه دور بدانیم بلکه به مثابه

ی را برای تغییرات ها بین پارادايم جديد آموزش و فناوری جديد در نظر بگیريم که زمینه بالقو

 آموزشی مختلف یها فناوری از استفاده رو اين کند. از میس و يادگیری ايجاد بنیادين در روش تدري

 بیش گیرد. اينك قرار آموزشی مسئوالن کار یسرلوحه بايد سريعتر و بهتر، باکیفیت تر آموزش جهت

                                                           
1. World Wide web 
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 چالش به را تحصیلی یها  محیط و آموزشی نظام ،تربیت و تعلیم عرصه در که است دهه يك از

 Anderson; Elwie,2006:11, Translation by Eshrat Zamani and Seyyed Amin است فراخوانده

Azimi).)در اطالعات، پردازش و اشاعه ،تولید بر شبکه ملی رشد تکیه ويژگی خصوصیات ترين . مهم 

 از مقطع هر در و ها  هزينه حداقل با ممکن زمان کمترين در همگان برای آن دادن قرار دسترس

 دانايی و اطالعات تولیدکنندگان ترين بزرگ از يکی وپرورش د آموزشهان. ستها  مکان و زمان

 و دانايی افزايش موجب تربیت، و تعلیم فرآيند در آن بهینه کاربرد و دانش تولید. شود می محسوب

شبکه ملی رشد  کلیدی یها  مزيت (. ازKashisorkhi,2012) است معلمان وآموزان  دانش توانايی

 یها  رايانه کارگیری به امکان حال، عین در و و نگهداری روزرسانی به کمتر بسیار نههزي توان می

 در خوشبختانه. کرد نشان خاطر کاری یها  ايستگاهعنوان  به را متوسط و کم قدرت با و مستعمل

 همچنین فناوری، اين به مدارس تجهیز. دارد وجود زمینه اين در موفقی و خوب تجارب کشور،

 سیستم: ازجمله کاربردی یها  برنامه و ها افزار نرم کلیه متمرکز روزرسانی به و متمرکز ريتمدي امکان

براساس پروژه توسعه فناوری اطالعات و  .آورد می فراهم را ويروس کش یها افزار نرم و عامل

منظور وارد  پرورش بهو ريزی درسی وزارت آموزش ارتباطات در مدارس، سازمان پژوهش و برنامه

نمود. شبکه  "رشد"اقدام به ايجاد شبکه ملی  1379ن در عرصه تبادل اطالعات در اوايل تیر ماه شد

ی آموزشی و درسی ها  شود که از طريق آن برنامه میآموزشی به شبکه رايانه ای اطالق 

منظور تسهیل، تسريع و يا تعمیق  و مکمل( و يا اصطالحات مرتبط با آن به  می)رس پرورشو آموزش

 ایدهد. حرفه میآموزان، معلمان، مديران و ساير مخاطبان قرار  ند ياددهی يادگیری به دانشفراي

 متمرکز معلمی اجتماعی حرفه موقعیت ارتقاء و تدريس ایحرفه و تکنیکی یها  جنبه بر معلمان شدن

 داشتن مستلزم يا شغل حرفه يك انجام آن وسیلهبه که است فرآيندی شدن ایاست. حرفه

 کودك، رشد محتوايی، از دانش تریعمیق درك بايد ایحرفه معلم شود.می ایويژه یها  ترهام

 یها  تفاوت به احترام با همراه ها  ارزش جديد از ایمجموعه و تدريس یها راهبر يادگیری، یها  سبك

 مؤثر تباطار و تغییر و هدايت قابلیت و تدريس از بازخورد مداوم گرفتن و همکاران با همکاری فردی،

 رويکرد مفهوم توسعه براساس معلمان، مداوم آموزش و تربیت جديد در یها  رويکرد .باشد داشته

 کننده حمايت یها  سیاست و ایحرفه فعالیتعنوان  به تدريس نظر گرفتن در آموزش، به سیستمی

است  شده معلمان ایحرفه زندگی مداوم نیاز آموزش و آمده وجود به ایحرفه توسعه

(Vaillant,2013 .) 

 وریفنا شگستر شك بی معتقدند (Guoyuan sang and et al., 2010و همکاران ) جويون سانگ    

 ست.ا داده ارقر دأثیرخوـت تـتح را تـتربیو یمـتعل جملهاز بشر ندگیز یعرصهها همه تطالعاا

 که دارد یربش تحیا نگوناگو یها عرصه را در يیونیر نچنا آن تتباطاار و تطالعاا وریفنا

کارگیری  هبنست. دا جديد نتمد جك موـي رظهو يا جديد نتمد يك دنما را آن انمیتو يددتر بی

 دقتصاا"و "طالعاتیا جامعه"، "نعتیـاصـپس نتمد"ن همچو یتعابیر و تصطالحاا یيندهاآفر
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-Khademنقل از )به  ستا مدعا ينا اهگو ،حاضر عصر یها يژگیو توصیف ممقا در "نشدا

Nematalahi,2011:20.) ی پیشرفته استفاده از اينترنت را آغاز ها بسیاری از مدارس در کشور

برند.  میوپرورش بهره  اند. همچنین در کشور ما اکثر مدارس از خدمات اينترنت در آموزش کرده

و آموزان  دانشرت اصلی برای هايك معنوان  به ی مرتبط با اينترنتها  و قابلیت ها  رتهاگسترش م

رت بیشتر هاکارگیری آن پس از پايان مدرسه اهمیت يافته است و افراد در صدد تحقق م ان و بهمعلم

ی آموزشی در آموزش و يادگیری تالش ها  جهت استفاده بهتر از فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه

  کنند. می

ین مدارس و لوبا مسؤآموزان  دانششبکه رشد در عین حال محلی است برای ارتباط اولیای     

الن شبکه رشد در وآموزان. مسؤ محلی است برای ارائه تعلیمات کمك درسی و غیردرسی به دانش

ی آموزشی ها  دهنده همه شبکه کردن شبکه رشد به يك شاهراه اصلی، ارتباط نظر دارند با تبديل

 دهی کنند را در فضای مجازی، راهنمايی و جهتآموزان  دانشتحت وب باشند و 

(Jahangard,2005.) 

بر سواد و دانش نظری، نیاز به  دنیای معلمی، آمیخته از دانش و تجربه و هنر است. معلمان عالوه    

ای در شرايط متغییر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود  ی حرفهها رتهاآموختن م

اقتصادی، رشد روزافزون بر بافتار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و  دارند. عالوه ها  و خانوادهآموزان  دانش

ی آموزشی، اهمیت افزايش سواد و ها  فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر شگرف آن در پديده

زای آن را دو چندان ساخته است  ی آسیبها  ی مرتبط به اين فناوری و شناخت زمینهها رتهام

توانند آخرين  میاشند آل تحقق اين امر افراد در هر کجا که ب )سايت شبکه رشد(. در شرايط ايده

شك، بیشترين تأثیر پديد آمدن  ای دريافت کنند. اما بی اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینه

ی آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطالعات و ها  ی اطالعاتی و ارتباطی بر محیطها  فناوری

سوق پیدا کند. اين  ارتباطات در آموزش باعث شده است تا محیط آموزشی به سمت مجازی شدن

فزاينده از ای  گونه بهمنظور آموزش و گسترش دانش  شود تا ارتباطات میان افراد به میامر سبب 

)رشد(؛ با استفاده از  شبکه ملی مدارس ايران (.Bamenny,2005) پذير شود طريق رايانه امکان

يکی از اجزاء بسته عنوان  به )اينترنت، فضای مجازی و ...( ی فناوری نوينها  و ظرفیت ها  توانايی

رساند. براساس پروژه توسعه  آموزشی به ساير اجزاء در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی ياری می

ريزی درسی وزارت آموزش و  فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس، سازمان پژوهش و برنامه

اقدام به ايجاد شبکه  1379ر ماه منظور وارد شدن در عرصه تبادل اطالعات در اوايل تی پرورش به

شود که از  میای اطالق  شبکه آموزشی به شبکه رايانه نمود. "رشد"آموزشی تحت عنوان شبکه ملی 

و مکمل( و يا اصطالحات مرتبط با   می)رس وپرورش ی آموزشی و درسی آموزشها  طريق آن برنامه

آموزان، معلمان، مديران و  گیری به دانشمنظور تسهیل، تسريع و يا تعمیق فرايند ياددهی ياد آن به

سازی و تعمیق  دهد. اهداف شبکه آموزشی رشد: سرعت بخشیدن، ساده میساير مخاطبان قرار 
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وپرورش، افزايش دامنه و گستره  در راستای اهداف آموزشآموزان  دانشفرايند ياددهی، يادگیری 

ی برابر آموزشی، توجه ويژه به ها  دسترسی مخاطبان به اطالعات، تقويت دستیابی به فرصت

ی ها  و توانايی ها يادگیری، رشد و توسعه قابلیت -در فرايند ياددهیآموزان  دانشی فردی ها تفاوت

پرورش، به و وری در آموزش مخاطبان برای زندگی فعال و مؤثر در جامعه اطالعات، افزايش بهره

اهدافی که برای شبکه  تی در کنار همهپرورش در جامعه اطالعاو روزآوری و اثربخشی کردن آموزش

گیری از  سازی آموزش و پرورش، مستلزم بهرهرشد برشمرده شد، الزم است يادآوری شود که به

رت معلمان است. از هاای و افزايش دانش و م ور در طرح شبکه رشد و توسعة حرفهی متصها  ظرفیت

 مدارس اثربخش، هرچه بیشتر متوجهگو، پیرامون کیفیت رو در دهة گذشته،کانون بحث و گفت اين

 مختلفی یها  شبکه رشد از بخش (.Richter and et al., 2011بوده است ) ای معلمان حرفه ی توسعه

 ارس،مد یها هپايگا ب،کتا هشگاوفر ،پاسخ و پرسش ،سرگرمی ،علمی ت)مقاالشده است  تشکیل

ضیح کوتاهی از هر کدام پرداخته که به تو و...( نجمنا، دروس نیکیولکترا زشموآ ،شدر نشنامهدا

 شود: می

آموزان،  قابل استفاده برای دانش  میمقاالت علمی: شامل چند هزار مقاله در موضوعات مختلف عل. 1

 دبیران، اولیا و مربیان.

 يی مانند آلبوم عکس، موسیقی طنز.ها  سرگرمی: شامل بخش. 2

 پرسند. میولین شبکه خود را از مسؤ  میاالت عموؤپرسش و پاسخ: در اين بخش کاربران س. 3

صورت برخط کتب کمك آموزشی مورد نیاز  توانند به میفروشگاه کتاب: در اين بخش کاربران . 4

 خود را جستجو کرده و سفارش دهند و از طريق پست در يافت نمايند.

سايت دفاتر اندازی وب  ی وب را جهت راهها  وپرورش. شبکه رشد کلیه سرويس ی آموزشها  پايگاه. 5

 نمايد. میوپرورش ارائه  آموزش

در اينترنت و اينترانت از طريق شبکه رشد  E-mailپست الکترونیك: در پست الکترونیك امکانات . 6

 شود. میبه کاربران سرويس داده 

دانشنامه رشد: دانشنامه رشد يك دائره المعارف با محتوای آزاد و رايگان است که با ياری دبیران، . 7

)سايت شبکه  مند، توسعه و گسترش خواهد يافت آموزان، اولیاء کارشناسان و محققین عالقه شدان

 رشد(

ای برای کارکنان  آموزان، بايد يك برنامه توسعه حرفه ی درسی برای دانشها  به موازات برنامه    

و ارتباطات، اطالعات  گیری از فناوری درون مدرسه نیز تدوين گردد، اين برنامه ضمن افزايش بهره

 کند.  میوری شخصی معلمان را طی مراحلی، فراهم  زمینه بهره

نخست، آگاهی است؛ که در آن معلمان و کارکنان با توجه به فناوری موجود و چگونگی  مرحله    

که معلمان و  میکنند. در مرحله دوم، مادا میکاربرد آن، سواد فناوری اطالعات و ارتباطات را کسب 

کارگیری ابزار مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات را  گیرند، به میی اساسی را فرا ها  رتهاکارکنان م
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طور که معلمان و  نمايند. در مرحله سوم، همان میی خود آغاز ها  در انجام وظايف عادی و پروژه

غام و شروع به اد يابند، میکارکنان مدارس به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات توانايی و تسلط 

ای است که در آن  الخره تغییر در روش حرفهانمايند. ب می ها ی درسی و ابزارها  همپوشی حوزه

را برای گنجاندن  ها  توانند با استفاده از ابزار و منابع فناوری اطالعات و ارتباطات، درس میمعلمان 

 (.Mashayekhi, 2003) ن واقعی طراحی کنندهای بزرگ تر و پیچیده تر جها  پروژه

از شبکه مذکور، میزان  ی شبکه ملی رشد، آگاهی و شناخت معلمانها بنابراين با توجه به قابلیت    

ای معلمان، از  ین رابطه شبکه رشد با توسعه حرفهو نوع استفاده آنان از شبکه ملی رشد و همچن

 پرداخته است. ها ای بوده که تحقیق حاضر بدان االت عمدهؤس

 تواندمی ها  کسب آن با معلم که است يیها  رتهام و ها  گرايش ،ها  شناخت جموعهم معلمی، صالحیت   

 کند کمك فراگیران ، معنوی و اجتماعی عاطفی، عقلی، جسمی، پرورش به وتربیت تعلیم جريان در

 عاطفی و یها  شناختی، صالحیت یها  صالحیت حیطه سه در توانمی را معلمی یها  صالحیت

 و ها  آگاهی مجموعه ی شناختیها  صالحیت از منظور. نمود بندیرتی طبقههام یها  صالحیت

 وتربیتتعلیم با مرتبط موضوعات مسائل و تحلیل و شناخت در را معلم که است ذهنی یها  رتهام

 موضوعات و مسائل به نسبت معلم عاليق گرايشات و عاطفی، مجموعه یها  صالحیت سازد.می توانا

 آيند فر در معلم علمی یها  توانايی و ها رتهام به رتیهای مها  صالحیت و است ربیتوتتعلیم با مرتبط

 حاصل آموز دانش بر تأثیرگذاری صالحیت گانه،سه یها  مجموعه صالحیت از شودمی مرتبط يادگیری

ی طبیعی يادگیری و ها  شامل تمام تجربه (CPD) ای مداوم رشد حرفه (.Maleki. 2006)شود می

تك معلمان،  شود که فوايد مستقیم و غیرمستقیم برای تك میريزی شده  نه و برنامهها گاآی ها  فعالیت

کند. فرايندی است که  میو مدرسه دارند و به ارتقاء کیفیت آموزشی در کالس درس کمك  ها  گروه

در اهداف  عامالن تغییرعنوان  به ی خود راها  لیتويی و با همکاری ساير معلمان مسؤهامعلمان به تن

رت و هوش عاطفی هادهند و از اين طريق دانش، م میاخالقی تدريس، بررسی، نوسازی و گسترش 

، جوانان و همکاران در سراسر هريك ها  ای خوب با بچه ريزی و عمل حرفه ضروری برای تفکر، برنامه

توسعه  (.Day and Leitch, 2007دهند ) میکسب و ارتقاء  طور انتقادی از مراحل زندگی تدريس به

کرد. از مدارس را طلب می میی زمانی ظهور يافت که جامعه تغییرات فوری در مدارس عموها حرف

رفت تا خدمات بیشتری را که قبالً برعهده خانه يا ی جامعه انتظار میها  در برابر افزايش پیچیدگی

امروزه معلمان   (Willes, 1967, Translat by Toosi, 2009) جامعه پیرامونی بود ارائه دهند

ی جديد آموزشی آگاهی ها  ی خود را به روز کنند و از استراتژیها  و دانش ها  رتهاطور مداوم م بايد به

ی تدريس را ياد بگیرند و به ها  را توسعه دهند. معلمان بايد بهترين و جديدترين روش ها داشته و آن

ی خانوادگی، اجتماعی و ها  را با ارزش کودکان به بهترين وجه و سريع ترين صورت فرهنگ پويا

يس، هنر ظريف، حساس و تغییرات و دموکراتیکی آموزش دهند. تدر ها  اقتصادی و با افزايش پويايی

ای بايد  ه و تمرين نیاز دارد. توسعه حرفهای از مطالعه، مشاهد ای است که به يك دوره و علم پیچیده
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ی معلمان و مدرسه باشد که ممکن است شامل ها نیاز پذير به ريزی شده و انعطاف پاسخی برنامه

ی کوچك طراحی درس، جلسات ها  ، گروهها  مشاهدات همکار يا همکاران، دروس نمايشی، کارگاه

ی بازانديشی، ها  ، فرصتها  ی تحصیلی، گردهمايیها  ، جلسات سخنرانی، بورسها مشورتی، سمینار

ی رشد ها ی دروس، معلمان ارشد، گروههی، مشاهدهی گروها  ی، طراحیها ی ادبیات حرفمطالعه

ی پژوهشی و نگارش ها ای، گزارش کتبی و تشکیل گروه رشته حرفه ای همکاری دپارتمانی و بین

ی ها  ی آموزشی، برنامهها ی رهبری، استفاده از مجالت و روزنامهها ی تحقیقاتی گروهها پروژه

است  ها و ارايه بازخورد ها  کنفرانس ی ديداری و تلهها نواری ويديويی، ها  ويديويی، استفاده از ارائه

(Glickman and et al, 2007 از اهداف شبکه رشد در جهت توسعه حرفه ای معلمین .)توان  می

در راستای آموزان  دانشسازی و تعمیق فرايند ياددهی، يادگیری  گفت با سرعت بخشیدن، ساده

ترس خواهد بود. با افزايش دامنه و گستره دسترسی اهداف آموزش و پرورش، تسهیل و در دس

ی برابر آموزشی و توجه ويژه ها  مخاطبان به اطالعات در شبکه ملی رشد تقويت دستیابی به فرصت

و  ها به ثمر خواهد نشست. در شبکه ملی رشد توسعه قابلیتآموزان  دانشی فردی ها به تفاوت

ؤثر در جامعه اطالعات با افزايش بهره وری در آموزش و ی مخاطبان برای زندگی فعال و مها  توانايی

 باشد. میپرورش و به روزآوری و اثربخشی کردن آموزش و پرورش از اهداف عمده اين شبکه 

and et al,2012) (Sharifi,  از فناوری اطالعات و ارتباطات معتقدند، بین میزان استفاده دبیران

اما، بین  ؛ايند ياددهی و يادگیری رابطه معناداری وجود دارددر فر ها جمله اينترنت عملکرد آناز

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد معلمان از نظر سابقه تدريس، تفاوت معناداری 

 انمیز سیربر "با عنوان (Khadem Nemat Alahi, 2011)مشاهده نشده است. در پژوهشی که 

 و انمدير ن،معلمان میا در شیزموآ یها برنامه ایجرا در انيرا ارسمد ملی شبکه از دهستفاا

نتايج اين  ، انجام داده است "89-90تحصیلی لسا در انتهر شهر یها نبیرستاد خترد زانموآ نشدا

 انمدير و ندده اکر دهستفاا شبکه ينا از کم خیلی انبیرد و زانموآنشتحقیق حاکی از اين بود که دا

 زان وموآنشدا شیزموآ های وهگر انمی و میکنند دهستفاا ارسمد لیم شبکه از کم انمیز به نیز

 (and et al, 2011 .دارد دجوو داریمعنا وتتفا ارسمد ملی شبکه از دهستفاا انمیز در انبیرد

(Khalkhali  ای  فرا تحلیل اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه"در تحقیق خود با عنوان

د پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که، استفاده از فناوری اطالعات و سن 166از بین  "معلمان

آوری اطالعات و  ثیر دارد. همچنین اندازه اثر فنأطور معناداری ت ای معلمان به ارتباطات بر رشد حرفه

ی تفسیری، باالتر ها  باشد که بر مبنای شاخص می 387/0ای معلمان معادل  ارتباطات بر رشد حرفه

در بررسی خود به اين نتیجه رسیدند،  (Mahdavi Janhani, 2010)است. همچنین از حد متوسط 

رت استفاده از هاثیر بسزايی دارد. و بین مای معلمان تأ فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه

 and et al, 2007)Hamidد ی جديد معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارها  فناوری

Zadeh (متخصصان تناسب محتوای شبکه رشد با موضوعات 46ش خود نشان دادند که در پژوه %
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از نظر متخصصان عملکرد شبکه تا  دانند. می% زياد 30% خوب و 23درسی را در حد متوسط، 

ی درسی در حد مناسبی ها  با مطالب کتاب حدودی با اهداف آن منطبق است و ارتباط محتوا

 Buczynski and)دانند.  می% عالی 26ن محتوا را خوب و % معلما54باشد. از نظر محتوا  می

Hansen, 2010.) اند. نتايج  ای را مطالعه نموده ی توسعه حرفهها  در يك مطالعه موردی کیفی پیامد

ای موجب افزايش دانش محتوايی معلمان، استفاده از روش  نشان داد که توسعه حرفه ها  پژوهش آن

 حال اين با. شود می استاندارد یها  در آزمونآموزان  دانش نمرات دبهبو و کالس در پژوهشی تدريس

 منابع، کمبود ازجمله موانعی و مشکالت با ای حرفه ی توسعه از استفاده در معلمان از ديگر گروهی

 بودند شده مواجه کالس مديريت مشکالت و درسی ی برنامه کردن تمام به الزام وقت، محدوديت

(Valdez, 2005.) 2 ناـمعلم افیـناک شـندا -1کند:  میين بیان چن را وریفناد بررکاع موان- 

ی گوناگون را ها  ی زياد که دسترسی به سايتها  وجود فیلتر -3کیفیت پايین دسترسی به اينترنت. 

با توجه به نقش و  وری اطالعات و ارتباطات.ارتباط ضعیف تکالیف درسی با فنا -4کند.  میمحدود 

صدد است که میزان ن، اين پژوهش درای معلمی رشد در جهت توسعه حرفه اهمیت شبکه ملی

ای معلمان دوره اول متوسطه را مورد  توسعه حرفه آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با

ی ها الؤای معلمین س بررسی قرار دهد. بنابراين با توجه به اهمیت شبکه ملی رشد در توسعه حرفه

 از: اين پژوهش عبارتند 

 اول از شبکه ملی رشد آگاهی و شناخت دارند؟ آيا معلمان دوره متوسطه. 1

 چقدر است ؟ دوره متوسطه اول از شبکه ملی رشد معلمان میزان استفاده. 2

 نوع استفاده از شبکه ملی رشد توسط معلمان دوره متوسطه چگونه است؟. 3

 است؟رابطه شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان چقدر . 4

 

پژوهششناسیروش

آوری  با استفاده از پرسشنامه اطالعات جمع ها  پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمايشی است، داده

شده است. جامعه آماری، متشکل از معلمان زن و مرد مدارس متوسطه اول شهرستان رودسر به 

نفر معلم  175. که از بین ای است گیری طبقه صورت نمونه گیری به نفر بودند. روش نمونه 175تعداد 

نفر معلم انتخاب گرديد.  118 دوره متوسطه اول، براساس برآورد حجم نمونه از جدول مورگان تعداد

جهت گردآوری اطالعات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. پرسشنامه محقق 

تفاده، نوع استفاده و )آگاهی و شناخت، میزان اس ر بعدهاپاسخ و در چ –صورت بسته  به ساخته

ای لیکرت طراحی شد. برای تعیین و  اساس طیف پنج درجهگويه بر 39( با ای معلمان توسعه حرفه

ی ها  الؤروايی محتوايی استفاده شد و س (Content Validity Ratio)معادل  CVR محاسبه روايی از

( 4نامناسب= و کامال1ًسب= منا ی )کامالًها گزينه مثالً قسمتی 4پرسشنامه براساس طیف لیکرت 

تنظیم شدند. تا ارزيابان به هر آيتم ابزار مورد استفاده، در خصوص سه معیار مربوط به اختصاصی 
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االت طبق ؤتك س ر نظر نمايند. سپس تكهابودن، سادگی و روان بودن و وضوح يا شفاف بودن اظ

پايايی پرسشنامه از  ت آمد.دس هب ٪78 با ضريب ها سنجیده شد و روايی محتوايی آن CVRفرمول 

 .باشد می پرسشنامه يیدکننده اعتبارمطلوبأدست آمده که ت% 95نباخ وآلفای کرطريق 
 

یپژوهشهالفهؤپایاییم:(1)جدول

 ها  مؤلفه  ها  شماره سؤال  مقدار آلفا

 آگاهی و شناخت از شبکه رشد  1-7  0.80

 میزان استفاده از شبکه رشد  8-15  0.78

 نوع استفاده از شبکه رشد  16-21  0.90

 ای معلمان توسعه حرفه  22-39  0.94

 

یپژوهشهایافته
یمربوطآگاهیوشناختومیزانونوعاستفادهازشبکهرشدها:توزیعگویه(2)جدول

 
  میانگین  گويه رديف

انحراف 

 معیار
 ترين بزرگ  ترين کوچك 

ت از شبکه رشد
ی و شناخ

آگاه
 

 5.00  1.00  1.08807  3.8051  شبکه ملی رشد آشنايی دارم.با  1

 5.00  1.00  78428.  3.9831  شناسم. انواع مجالت رشد را می 2

3 
های درسی الکترونیکی در  از وجود کتاب

 شبکه اطالع دارم.
 3.7034  .87030  1.00  5.00 

4 

ديگر ابعاد شبکه رشد )وبالگ، آموزش 

، انجمن و ...( را الکترونیکی، اخبار

 شناسم. می

 3.5254  .88397  1.00  5.00 

5 
کیفیت و تنوع تصاوير شبکه ملی رشد 

 مناسب است.
 3.6610  .79765  1.00  5.00 

6 
اطالعات و اخبار در شبکه رشد به روز و 

 جذاب هستند.
 3.6525  .82043  2.00  5.00 

7 

شبکه ملی رشد آموزش منظم در زمینه 

های کاربردی جديد را ارائه   زاراف نرم

 دهد. می

 3.5593  .85277  1.00  5.00 

میزان استفاده از شبکه رشد
 8 

دسترسی به اينترنت برای استفاده از 

 شبکه ملی رشد برايم آسان است.
 3.7881  .96832  1.00  5.00 

9 
دسترسی به شبکه ملی رشد به آسانی 

 گیرد. صورت می
 3.7542  .88614  2.00  5.00 

10 
دسترسی به مجالت رشد برايم 

 پذير است. امکان
 3.8644  .94204  1.00  5.00 

11 
توانم از شبکه ملی رشد  به راحتی می

 فیلم دانلود کنم.
 3.4237  1.03285  1.00  5.00 

 5.00  1.00  99938.  2.7373  در انجمن شبکه رشد عضو هستم. 12
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13 

تقريباً در همه  دسترسی به مطالب بیشتر

جا و هر زمان از طريق شبکه ملی رشد 

 پذير است. امکان

 3.4492  .78007  1.00  5.00 

14 
های صوتی   توانم از فايل به راحتی می

 موجود در شبکه استفاده کنم.
 3.3898  .92481  1.00  5.00 

15 
مطالب و محتوای شبکه رشد قابل 

 استفاده در زندگی روزمره است.
 3.7034  .84032  1.00  5.00 

نوع استفاده از شبکه رشد
 

16 
از مطالب شبکه ملی رشد در طرح درس 

 کنم. استفاده می
 3.2797  .99473  1.00  5.00 

17 
از شبکه ملی رشد در طرح سؤاالتم در 

 کنم. آموزش استفاده می
 3.1695  1.03201  1.00  5.00 

18 
در روش تدريسم از شبکه ملی رشد 

 گیرم. مك میک
 3.2542  .90758  1.00  5.00 

19 
های تحقیقاتی از شبکه   در تعیین پروژه

 کنم. ملی رشد استفاده می
 3.3136  1.00170  1.00  5.00 

20 
در تولید کردن محتوای آموزشی از 

 کنم. مطالب شبکه رشد استفاده می
 3.2881  .97929  1.00  5.00 

21 

مخصوص  در شبکه مدرسه صفحه ای

سؤاالت معمول و نظرات کاربران وجود 

دارد که در آموزشم از آن نظرات استفاده 

 کنم. می

 

 
3.1610  1.00401  1.00  5.00 

 

ی مربوط به آگاهی و شناخت و میزان و نوع ها  با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف گويه    

ترين نمره مربوط به هر گويه  ترين و بزرگ استفاده از شبکه رشد، میانگین، انحراف معیار، کوچك

با « شناخت انواع مجالت رشد» 2شود گويه شماره  میطور که مشاهده  باشد. همان میقابل مشاهده 

آگاهی از ديگر ابعاد شبکه رشد )وبالگ، آموزش » 4شماره  باالترين نمره و گويه 3.98میانگین 

لفه آگاهی و شناخت از ؤترين نمره را در م پايین 3.52با میانگین « الکترونیکی، اخبار، انجمن و ...(

باالترين  3.86با میانگین « نی بر امکان دسترسی به مجالت رشدمب 10شبکه رشد و گويه شماره 

ترين نمره  پايین 2.73با میانگین « مبنی بر عضويت در انجمن شبکه رشد» 12شماره  نمره و گويه

از شبکه ملی رشد در تعیین  استفاده» 19رشد و گويه شماره ه از شبکه را در مولفه میزان استفاد

مبنی بر استفاده از صفحه » 21شماره  باالترين نمره و گويه 3.31با میانگین « ی تحقیقاتیها  پروژه

ترين نمره  پايین 3.16با میانگین « االت معمول و نظرات در امر آموزشؤمخصوص پاسخگويی به س

 اند. ز شبکه رشد کسب کردهلفه نوع استفاده اؤرا در م

 

 
ایمعلمانیمربوطبهتوسعهحرفههاتوصیفگویه:(3)جدول
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  میانگین  گويه  رديف
انحراف 

 معیار
 ترين بزرگ  ترين کوچك 

22  
آموزان  شبکه ملی رشد باعث ارتباط بهتر من با دانش

 شود. می
 3.4576  .98401  1.00  5.00 

23  
و آموزشی برای  ك مرجع علمی عنوان ي شبکه ملی رشد به

 شود. من محسوب می
 3.4746  .93106  1.00  5.00 

24  
های آموزشی و پرورشی مؤثر   اين شبکه در تکمیل برنامه

 است.
 3.7627  .79182  2.00  5.00 

25  
های فعال تدريس از اين شبکه   در بکارگیری شیوه

 کنم. استفاده می
 3.3898  .91553  1.00  5.00 

26  
های   های ارزشیابی آموخته  شبکه ملی رشد در بهبود شیوه

 آموزان بسیار مؤثر است دانش
 3.6949  .75683  1.00  5.00 

27  
امکانات شبکه ملی رشد کاربران را برای جهان مبتنی بر 

 کند. فناوری آماده می
 3.6525  .82043  1.00  5.00 

28  
ران مختلف و شبکه ملی رشد موجبات تعامل بین کارب

 کند. معلمان را فراهم می
 3.7542  .90522  1.00  5.00 

29  
محتوای موجود در شبکه اهداف يادگیری واضح و 

 مشخصی دارند.
 3.6441  .77928  2.00  5.00 

30  
محتوای شبکه ملی رشد کامل و جامع هستند و نیاز 

 کنند. مخاطب را برآورده می
 3.6186  .92376  2.00  5.00 

31  

توانم از طريق پست الکترونیك نظراتم در مورد  من می

فرستند به  مقاله يا محتوايی که ديگران برای شبکه می

 ها اطالع دهم. آن

 3.2712  1.03495  1.00  5.00 

 5.00  1.00  95654.  3.3559  دهد. شبکه به خوبی به سؤاالت و اشکاالتم پاسخ می  32

33  
من  ه رشد در روش معلمی اطالعات و معلومات شبک

 نقشی ندارد.
 3.0508  1.09269  1.00  5.00 

34  
های درست طرح درس از طريق اين شبکه آشنا   با شیوه

 شدم.
 3.1017  1.09693  1.00  5.00 

35  
اين شبکه من را در روش درست طرح کردن سوال برای 

 کند. يادگیرنده کمك می
 3.2034  1.02581  1.00  5.00 

36  
شبکه رشد من را عالقه مند به استفادی بیشتر از 

 مطالبش کرده است.
 3.4153  1.03219  1.00  5.00 

37  
های جديد رشته تخصصی را برای من روشن کرده   افق

 است.
 3.3051  .96528  1.00  5.00 

38  
عالقه مند کرده  اين شبکه من را به ادامه کار و معلمی 

 است.
 3.3983  .97086  1.00  5.00 

39  
های آموزش برای من   شبکه رشد تأثیر زيادی در روش

 داشته است.
 3.3390  1.03131  1.00  5.00 

 

ای معلمان، میانگین،  ی مربوط به توسعه حرفهها  با توجه به جدول فوق در خصوص توصیف گويه    

طور که  باشد. همان میمشاهده ترين نمره مربوط به هر گويه قابل  ترين و بزرگ انحراف معیار، کوچك

با میانگین « ی آموزشی و پرورشیها  تأثیر شبکه در تکمیل برنامه» 24شود گويه شماره  میمشاهده 
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اطالعات و معلومات شبکه رشد در روش معلمان نقشی » 33شماره  باالترين نمره و گويه 3.76

 اند. ترين نمره را کسب کرده پايین 3.05با میانگین « ندارد


آگاهیوشناختومیزانونوعاستفادهازشبکهملیرشدتوسطمعلماندورهمتوسطهچگونهؤس االت:

است؟


ازشبکهرشدایمربوطبهنوعومیزاناستفادهوآگاهیوشناختنمونهتکt:آزمون(4)جدول

= میانگین آزمون3  متغیر

T  df  تفاضل میانگین   سطح معناداری 

 69855.  000.  117  12.716ناخت از شبکه رشدآگاهی و ش

 51377.  000.  117  9.490میزان استفاده از شبکه رشد

 27966.  003.  117  3.054استفاده در طرح درس

 16949.  077.  117  1.784  استفاده در طرح سواالت

 25424.  003.  117  3.043  استفاده در روش تدريس

 31356.  001.  117  3.400  های تحقیقاتی  ن پروژهاستفاده در تعیی

 28814.  002.  117  3.196  استفاده در تولید کردن محتوای آموزشی

 16102.  084.  117  1.742  استفاده از نظرات کاربران

 

با توجه به جدول فوق در خصوص آگاهی و شناخت و میزان و نوع استفاده از شبکه ملی رشد، با    

(، تفاوت معناداری بین نمرات آگاهی و >0.05pبرای متغیر فوق در سطح ) tظر گرفتن مقدار در ن

شناخت از شبکه رشد، میزان استفاده از شبکه رشد، استفاده در طرح درس، استفاده در روش 

ی تحقیقاتی و استفاده در تولید کردن محتوای آموزشی وجود ها  تدريس، استفاده در تعیین پروژه

که وضعیت آگاهی و شناخت از شبکه رشد، میزان استفاده از شبکه رشد، طرح درس،  یطور هبدارد 

ی تحقیقاتی و استفاده در تولید کردن محتوای ها  استفاده در روش تدريس، استفاده در تعیین پروژه

یر برای متغ tباشد. همچنین با در نظر گرفتن مقدار  میمعناداری باالتر از متوسط طور  بهآموزشی 

االت و ؤ(، تفاوت معناداری بین نمرات نوع استفاده از شبکه رشد در طرح س<0.05pفوق در سطح )

  کار رفته( وجود ندارد. هاستفاده از نظرات کاربران با میانگین آزمون )حد متوسط مقیاس ب
 
است؟چگونهایمعلمانرم:رابطهشبکهملیرشدباتوسعهحرفههاالچؤس



ایمعلمانهمبستگیمربوطبهرابطهشبکهرشدباتوسعهحرفه:آزمون(5)جدول

متغیر
توسعه 

حرفه ای
 استفاده شناخت

طرح 

 درس

طرح 

 سواالت

روش 

 تدريس

ی ها  پروژه

 تحقیقاتی

تولید 

 امحتو

نظرات 

 کاربران

ه 
سع

تو

ی
ه ا

رف
ح

 

         1 همبستگی پیرسون

          معنی داری
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         118 تعداد

ت
اخ

شن
 

        1 **543. بستگی پیرسونهم

         000. داریامعن

        118 118 تعداد

ده
تفا

اس
 

       1 **513. **712. همبستگی پیرسون

        000. 000. داریامعن

       118 118 118 تعداد

س
در

ح 
طر

 

      1 **556. **485. **596. همبستگی پیرسون

       000. 000. 000. داریامعن

      118 118 118 118 تعداد

 س
رح

ط
ؤ

ت
اال

 

     1 **678. **582. **437. **641. همبستگی پیرسون

      000. 000. 000. 000. داریامعن

     118 118 118 118 118 تعداد

س
دري

ش ت
رو

 

    1 **629. **564. **542. **425. **603. همبستگی پیرسون

     000. 000. 000. 000. 000. داریامعن

    118 118 118 118 118 118 تعداد

ژه
رو

پ
  

ها
ی  ی

قات
قی

تح
 

   1 **767. **651. **512. **564. **435. **619. همبستگی پیرسون

    000. 000. 000. 000. 000. 000. داریامعن

   118 118 118 118 118 118 118 تعداد

تو
مح

د 
ولی

ت
 

  1 **813. **754. **721. **618. **518. **459. **641. همبستگی پیرسون

   000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. داریامعن

  118 118 118 118 118 118 118 118 تعداد

ان
ربر

کا
ت 

ظرا
ن

 

 1 **544. **502. **480. **551. **391. **467. **300. **605. همبستگی پیرسون

  000. 000. 000. 000. 000. 000. 001. 000. داریمعنا

 118 118 118 118 118 118 118 118 118 تعداد

 است.معنادار  0.01. میزان همبستگی در سطح **
 

ای  ی شبکه ملی رشد با توسعه حرفهها دهنده رابطه بین متغیر جدول همبستگی در فوق نشان    

از شبکه شود ضريب همبستگی میزان آگاهی و شناخت  طور که مشاهده می باشد. همان میمعلمان 

(؛ میزان استفاده از شبکه ملی رشد و توسعه r= 0.543ای معلمان برابر با ) ملی رشد و توسعه حرفه

ای  (؛ استفاده از شبکه ملی رشد در طرح درس و توسعه حرفهr= 0.712ای معلمان برابر با ) حرفه

ای معلمان  عه حرفهرشد در طرح سؤاالت و توس (؛ استفاده از شبکه ملیr= 0.596معلمان برابر با )

ای معلمان برابر با  (؛ استفاده از شبکه ملی رشد در روش تدريس و توسعه حرفهr= 0.641برابر با )

(0.603 =r؛ استفاده از شبکه ملی رشد در پروژه)  ای معلمان برابر با  ی تحقیقاتی و توسعه حرفهها

(0.619 =r ؛ استفاده از شبکه ملی رشد در)ای معلمان برابر با  و توسعه حرفه تولید محتوا آموزشی

(0.641 =rو استفاده از نظرات کاربران شبکه ملی رشد و توسعه حرفه ) ( 0.605ای معلمان برابر با 

=r )می ( 0.05باشد که در سطحp< معنادار است و )ی شبکه ملی رشد و ها توان گفت بین متغیر می

که با  یطور بهين رابطه مثبت و مستقیم است ای معلمان رابطه معناداری وجود دارد ا توسعه حرفه

 .يابد میای معلمان نیز افزايش  ی شبکه ملی رشد، نمره توسعه حرفهها افزايش نمره متغیر
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گیریبحثونتیجه

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد و

کننده اين حقیقت است که  صورت کلی بیان که نتايج به طهای معلمان دوره اول متوس توسعه حرفه

شبکه ملی رشد برخوردار هستند. نتايج اين پژوهش نشان  معلمان از آگاهی و شناخت الزم نسبت به

ای معلمان رابطه دارد، به اين معنا که هر اندازه  توسعه حرفه شبکه ملی رشد با استفاده از ،که داد

و تخصصی در حوزه   میآموزش خود و چه برای افزايش اطالعات عمو معلمان از اين شبکه چه در

شود و  میای شغلی آنان  شغلی خود استفاده نمايند به همان نسبت منجربه رشد و پیشرفت حرفه

هم خواهد شد. برای تحقق اين امر الزم است شبکه ملی رشد آموزان  دانشاين امر موجب پیشرفت 

کاربرد آن را و  دغدغه استفاده ها را برای معلمین فراهم آورد و آن تری تر و دسترسی آسان کاربردی

و اينترنت وجود داشته باشد تا  کالس درس نداشته باشند. در هر کالسی بايد يك کامپیوتر در

صورت آنالين  در صورت لزوم در همان کالس به شبکه مراجعه کنند و اطالعات خود را به معلمان

رسانی به معلمان  بکه تبلیغ خود را بیشتر کند و فقط در آگاهی و اطالعدست آورند. اگر اين ش هب

کنند و  میبه مجالت ارسالی به مدارس بسنده نکند، معلیمن شناخت بیشتری از شبکه کسب  هاتن

رود و نتیجه استفاده از  میمیزان استفاده از اين شبکه هم باال  دسترسی آسان و بدون مشکل مسلماً

 سازد. میای معلمان خودش را نمايان  اين شبکه در پیشرفت و توسعه حرفه خدمات و معلومات

اولازشبکهملیرشدآگاهیوشناختدارند؟آیامعلماندورهمتوسطهسؤالاولپژوهش:

آگاهی و شناخت از شبکه رشد، بیشترين میانگین مربوط به  نتیجه تحقیق نشان داد که

باالترين، و ابعاد رشد و استفاده از وبالگ،  98/3ا میانگین متغیراستفاده از انواع مجالت رشد ب

اند. و با در نظر  ترين نمره را کسب کرده پايین 52/3 آموزش الکتريکی، اخبار، انجمن و... با میانگین

(، تفاوت معناداری بین وضعیت آگاهی و شناخت >0.05pبرای متغیر فوق در سطح ) tگرفتن مقدار 

که  یطور بهکار رفته( وجود دارد  هو میانگین آزمون )حد متوسط مقیاس بمعلمان از شبکه رشد 

نتايج اين  باشد. میمعناداری باالتر از متوسط طور  بهوضعیت آگاهی و شناخت معلمان از شبکه رشد 

تدريس کم  اين شبکه در نتايج حاکی ازآن که دبیران از (1390) اللهی نعمتبخش با پژوهش 

در  (Valdez, 2005) باشد. می( همسو 1386) تايج حمیدزاده و شم آبادیکنند و ن میاستفاده 

دانش ناکافی معلمان نسبت به نشانگر فناوری  پژوهش خود به اين نتیجه رسیدکه استفاده نکردن از

 باشد. میاين اطالعات 

و  ها  ترهاطور مداوم م در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد بیان نمود که معلمان بايد به    

را توسعه  ها ی جديد آموزشی آگاهی داشته و آنها  روز کنند و از استراتژی ی خود را بهها  دانش

. همچنین معلمان از طرق ی تدريس را ياد بگیرندها  دهند. معلمان بايد بهترين و جديدترين روش

 شود میارسال رس پرورش هر ماه به مداو اينترنت و مجالتی که از طرف اداره آموزش جملهمختلف از

بايد با اين شبکه آموزشی آشنايی کامل را داشته باشند و  ،باشند میکه جزيی از خدمات شبکه رشد 
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 جزوات وضمن تهیه شود  مید هااز محتوا آموزشی و امکانات اين شبکه استفاده کنند. بنابراين پیشن

از شبکه ملی  ی استفاده متنوعها  وه، معلمان را با شیبه مدارس ها الزم و ارسال آن ی آموزشیها ابزار

 رفع گردد.ی موجود در اين رابطه ها  ، آشنا نمايند تا دغدغهرشد

چقدراست؟دورهمتوسطهاولازشبکهملیرشدمعلمانمیزاناستفادهسؤالدومپژوهش:

يت عضوو  ، 86/3در میزان استفاده از شبکه رشد، دسترسی به مجالت رشد باالترين نمره میانگین

با در نظر گرفتن  به خود اختصاص داد.پايین ترين نمره  ، 2.73در انجمن شبکه رشد با میانگین 

(، تفاوت معناداری بین میزان استفاده از شبکه رشد و >0.05pبرای متغیر فوق در سطح ) tمقدار 

تفاده که وضعیت میزان اس یطور به ،کار رفته( وجود دارد همیانگین آزمون )حد متوسط مقیاس ب

 همکاران نتیجه پژوهش اسالمیه و باشد. میمعناداری باالتر از متوسط طور  بهمعلمان از شبکه رشد 

( با پژوهش حاضر همخوانی دارد زيرا در پژوهش به اين نتیجه رسیدندکه میزان استفاده 1391)

 . يادگیری رابطه معناداری وجود دارد دبیران از فناوری اطالعات در فرايند ياددهی و

 اطالع یها ابزار جانبه همه گسترش در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد بیان نمود که با    

 امری هر از بیش چه آن مکان، و زمان درهر دانايی گسترش و اطالعات فناوری توسعه ويژهبه رسانی

 ديگری دهان هیچ يا کس هیچ عهده از جزمعلمان، امر اين .است دانايی مديريت است اهمیت حائز

 افزايش حال در آگاهی و دانايی سرعت و حجم ارتباطات، و اطالعات فناوری توسعه با .نیست ساخته

و  ،باشند درسی کتب و معلمان فقط دور یها  گذشته ، هماننددانش و اطالعات تولید منابع اگر . است

معلمان  و ديجیتالی وریفنا اطالعاتی، سواد افزايش و آموزش با وپرورشآموزش در اطالعات فناوری

 فن یها ابزار آموزش و کاربرد هرحال به .نرسد مطلوب ای نتیجه به هرگز است ممکن، نشود همراه نیز

 آشنا و ها آن یها  ظرفیت از مندیضمن بهره آن نیز، هدف و يافته ار استمر مدارس در آورانه بايد

 ملزم با توأم ارتباطات، و اطالعات فناوری یاه  توانايی و ها  ويژگی باآموزان  دانش و معلمان نمودن

 يادگیری یها  محیط طراحان توجه اين است که نکته قابل باشد. اما آن در بیشتر تفکر به ها آن ساختن

 عناصر تا فناوری اطالعات وارتباطات داشته باشند یها  قابلیت و ها  ويژگی از دقیق بايد شناخت

 یها  رتهام از برخی ی موضوعی،ها  يادگیری تقويت بر عالوهصورت در اين  نمايند، تنظیم را آموزشی

 اجتماعی و انسانی روابط یها  رتهام مديريت و ريزی،برنامه خالقیت، مسأله، حل توانايی نظیر اساسی

 . يابد می پرورش يادگیرندگان در را

 

چگونهاست؟نوعاستفادهازشبکهملیرشدتوسطمعلماندورهمتوسطهسؤالسومپژوهش:

با عنايت به دامنه گسترده خدمات شبکه رشد، نوع و چگونگی استفاده از خدمات شبکه مذکور از 

استفاده از »تحلیل اطالعات حاکی از آن است که و توجهی برخوردار است. نتايج تجزيه اهمیت قابل

استفاده معلمان » و باالترين نمره 3.31با میانگین « ی تحقیقاتیها  شبکه ملی رشد در تعیین پروژه

ترين  پايین 3.16با میانگین « آموزشدر االت معمول و نظرات کاربران ای مخصوص سؤ از صفحه
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(، >0.05pبرای متغیر فوق در سطح ) tبا در نظر گرفتن مقدار  به خود اختصاص داده است.نمره را 

ده در روش تدريس، تفاوت معناداری بین نمرات نوع استفاده از شبکه رشد در طرح درس، استفا

و میانگین آزمون )حد  ،ی تحقیقاتی، استفاده در تولید محتوای آموزشیها  استفاده در تعیین پروژه

تعیین که وضعیت نوع استفاده از شبکه رشد  یطور به ،کار رفته( وجود دارد همتوسط مقیاس ب

معناداری طور  به ،زشیدر طرح درس، در روش تدريس، در تولید محتوای آموی تحقیقاتی، ها  پروژه

 باشد.  میباالتر از متوسط 

( همخوانی 1385) ؛ و دلروز(1391) همکاران پژوهش اسالمیه و با، بخش از پژوهش نيا جينتا    

از فناوری میزان استفاده دارد. اسالمیه و همکاران در در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که بین 

يادگیری رابطه معناداری  در فرايند ياددهی و ها و عملکرد آنجمله اينترنت اطالعات و ارتباطات از

کیفیت فنی و مشارکت کاربران درتولید محتوای شبکه در در پژوهش خود نیز  دلروز، وجود دارد

 .نمودوضعیت مطلوبی برآورده 

و  وپرورشآموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری ترکیبکننده  ، تبییننتايج اين بخش از پژوهش    

 کیفیت بهبود برای ها  استراتژی از معتبرترين يکیکه  ای گونه بهدارد،  همراه بهاست که  شگرفی آثار

 شود. می محسوب آموزش

 وپرورشآموزش عرصه در تحول ، فناوری اطالعات توسعه یها  دستاورد ترين مهم از يکی شكبی    

 از الکترونیکی يادگیری ورکلیطبه و مجازی دانشگاه هوشمند، مدارس مجازی، مدارس. است

 . ستها  رتهام اين توسعه برای قابل اتکاء یها  قابلیت و ها  ظرفیت

 و آموزش مديريت در آن کاربرد به توانمی ،وپرورشآموزش در فناوری استفادهازجمله موارد     

 و معلمان بین اطالعات تبادل تواندمی فناوری اطالعات ديگر عبارت به .نمود اشاره فعال يادگیری

شود که معلم  میدهد. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب  افزايش فراگیران را

تی به منابع آموزشی دست پیدا کند و دانش و معلومات خود و را در حیطه شغلی خود افزايش راح به

 نیز دانش فراگیران يافتنقا ی تدريس آشنايی پیدا کند که اين امر موجب ارتها  دهد و با انواع روش

 شود. می

ایمعلمانچقدراست؟رابطهشبکهملیرشدباتوسعهحرفهرمپژوهش:هاسؤالچ

اين » الترين نمره مربوط به سؤ ترين و بزرگ ای معلمان، میانگین، کوچك در خصوص توسعه حرفه

باالترين نمره و  3.76با میانگین « ی آموزشی و پرورشی مؤثر استها  شبکه در تکمیل برنامه

ترين نمره  پايین 3.05با میانگین « من نقشی ندارد  میاطالعات و معلومات شبکه رشد در روش معل»

 اند. را کسب کرده

ای معلمان رابطه معناداری وجود  ی شبکه ملی رشد و توسعه حرفهها توان گفت بین متغیر می    

ی شبکه ملی رشد، نمره ها متغیر با افزايش نمرهکه  یطور بهدارد اين رابطه مثبت و مستقیم است 

 يابد. میای معلمان نیز افزايش  توسعه حرفه
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خلخالی و  ؛ و پژوهش(1389) مهدوی جمنانیی پژوهش ها  با يافته؛ بخش از پژوهش نيا جينتا    

فناوری در تحقیقات خود به اين نتیجه دست يافتند که  ها (، همخوانی دارد. آن1390) همکاران

باچینسگی همچنین با نتايج تحقیق دارد. ثیر تأای معلمان  اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه

شود،  میموجب افزايش دانش محتوايی معلمان ای  توسعه حرفهنشان داد، ( که 2010) نسنها و

 همسو است. 

 عامل رينت مهم معلمان ایحرفه در تبیین نتايج اين بخش از پژوهش بايد اذعان نمود که رشد    

 با ارتباطات و اطالعات فناوری ترکیب در رسد می به نظر لذا است. آموزشی سیستم هر اثربخشی

 .باشد کانونی نکته تواند میمعلمان  ای حرفه رشد پرورش، و آموزش

 تربیتوتعلیم حوزه مسايل  میتما درمانگر به منزله ارتباطات و اطالعات فناوری هرچند واقع در  

 خواهد همراه به را ناپذيریجبران آثار آن به توجهی که بی است ایاندازه تا آن تأثیر اما نیست، مطرح

ای برای تولید محتوا و  يك محیط غنی از امکانات چند رسانهعنوان  به داشت. شبکه ملی رشد

دگیری، گیری از منابع يا و با بهرهدارد، ل ا ه نقش کلیدی در ايجاد محیط يادگیری ايد ها نگهداری آن

پیشرفت  کنار در ،ی آموزشیها  محیط در رسد می نظر به شود. لذا میمحتوای آموزشی تولید و ارائه 

 بر بايد ارتباطات و اطالعات فناوری متغیر سازیيکپارچه برای سهم بیشترين آموزان،دانش تحصیلی

 معلمی حرفه برای افراد ترينشايسته و تواناترين کارگماردنبه .نمود تمرکز معلمان یها  حرفه رشد

 که است خدمت ضمن یها  آموزش و معلم تربیت یها  برنامه آن تر ازحیاتی و است، مسأله ترينحیاتی

 در را خويش رتهام و دانش تا آيد پیش فرصت اين معلمان برای و آيند باالتر فراهم و برتر کیفیت با

آموزش،  ارتباطات در ی اطالعات وشك کلید تلفیق فناور بی دهند. افزايش دوران خدمت طول

توان به اين نتیجه رسید زمانی که  میی حرفه ای معلم و تجربیات اوست. لذا ها  درگرو صالحیت

س خود از محتوای شبکه يتدر یها  ای آموزشی در تألیفات آموزشی و در روش معلمان از شبکه

معلم خواهد شد و يك  یها رفکنند اين امر ناخداگاه منجر به پیشرفت و توسعه ح میاستفاده 

 شود: مید هاپیشن کند. بنابراين میمحیط آموزشی با کیفیت را در حوزه شغلی خود ايجاد 

 ی تدريس برتر ای بودن در شیوه درسطح آموزشی با استفاده از شبکه ملی رشد بر حرفه یمعلمین -

 اند، تشويق گردند؛ عمل کرده موفقاند و  بوده

ی مناسب با استفاده از شبکه ملی ها اخت داخلی مدارس، استقرار زير ساختدر کنار تجهیز زيرس -

 ؛رشد برای برقراری ارتباط میان مدارس

ی ديگر ازجمله ها دهامدارس و ساير ن میان ارتباط گسترده ،بکه ملی رشدبا استفاده از ش -

 د؛.. برقرار گردی آموزشی مثل کانون پرورش فکری...ها  ، سازمانها  کتابخانه

 حرفه خود موفق بودند و کردن معلمینی که در و شرکت ها  کنفرانس و ها  برگزاری همايش -

 رشد به توسعه شغلی خود بپردازند. توانستند با استفاده از شبکه ملی
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