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تاريخ دريافت1393/11/10 :

چكيده:

تاريخ پذيرش1394/04/15 :

پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی ویژگیهــای مطلــوب مرتبــط بــا بکارگیــری فنــاوری
در مــدارس ابتدایــی و مقایســه وضعموجــود معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان در ســالتحصیلی
 93 -92انجامگرفــت .روش پژوهــش توصیفــی از نــوع پیمایشــی بــود .جامعــه آمــاری ایــن
پژوهــش را خبــرگان حــوزه فنــاوری اطالعــات و آمــوزگاران دبســتانهای شــهر همــدان تشــکیل
میدادنــد .از بیــن 57نف��ر خب��ره واج��د شــرایط شناساییش��ده ،تعــداد  47نفــر از آنهــا
پرسشــنامه را تکمیــل و عــودت دادنــد .جامعــه دوم شــامل کلیــه معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان
در پایههــای چهــارم ،پنجــم و ششــم بودنــد کــه تعــداد آنهــا  605نفــر بــود و از ایــن تعــداد
بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی طبقــهای مطابــق جــدول مــورگان و کرجســی
 230نفــر انتخــاب شــدند .بــرای گــردآوری دادههــا از دو پرسشــنامه محققســاخته اســتفاده
شــدکه برمبنــای مــدل ارتمــر ( )2005تهیــه شــده بــود .روایــی هــر دو پرسشــنامه توســط
هفــت نفــر از متخصصــان بررســی و مــورد تاییــد قرارگرفــت .میــزان پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده
از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه معلمــان  ./92و بــرای پرسشــنامه خبــرگان ./90
محاسبهشــد .بــرای تجزیــه وتحلیــل دادههــای حاصــل دو نمونــه از نــرم افــزار  spssو آزمــون
 tتکگروهــی t،مســتقل،تحلیل واریانــس و آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد .یافتههــای
بــه دس ـت آمــده از تجزيــه و تحليــل آمــاري نشــان ميدهــد؛ عواملــی چــون مهــارت ،نگــرش،
شــناحت و خودکارآمــدی از نظــر افــراد خبــره در بکارگیــری فنــاوری توســط معلــم مهمانــد
و معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان ایــن شــناختها ،مهارتهــا ،نگرشهــا و خودبــاوری را در
حــد کــم و خیلــی کــم دارا هســتند و ازای ـنرو وضــع موجــود معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در
کالس درس بــا وضــع مطلــوب فاصلــه فاحشــی دارد.
كليد واژهها:

فاوا ،آموزش وپرورش ،معلمان ،مهارتها ،نگرش ،ویژگیهای شناختی ،خودکارآمدی.

 -1دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول) fseraji@gmail.com ........................................................................................
 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
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مقدمه
در دو دهــه اخیــر ظهــور و توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات(فــاوا) بخشهــای عمــده
زندگــی انســان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .نظــام آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یکــی از خــرده
نظامهــای مهــم اجتماعــی بیــش از ســایر نظــام هــا در توســعه فنــاوری نقــش ایفــاء میکنــد .از ایــن
رو اغلــب کشــورهای جهــان بــرای توســعه و تلفیــق فــاوا در آمــوزش وپــرورش طــرح و برنامــه

مشخــصی دارندــ (اندرســون.)2008 ،1
رســالت آمــوزش و پــرورش در قبــال توســعه فــاوا از دو جنبــه حائــز اهمیــت اســت .از یــک جنبــه
آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک نهــاد متولــی بایــد بــر اســاس سیاس ـتگذاریها و خطمش ـیهای
تعییــن شــده مهــارت طراحــی ،تولیــد و بــه کارگیــری فــاوا را در دانــش امــوزان توســعه دهــد و
فعالیتهــای مربــوط بــه توســعه فــاوا را هدایــت کنــد .از جنبــه دیگــر آمــوزش و پــرورش بایــد بــا
تالشهــای مســتمر دانشآمــوزان را بــرای ورود بــه دنیــای فناورانــه آمــاده ســازد تــا آنهــا بتواننــد
در دنیــای فناورانــه ،نهادهــای اجتماعــی و ســایر ابعــاد زندگــی احســاس راحتــی و آرامــش داشــته
باشــند(هاروی .)2005 ،2بــر ایــن اســاس ســیاسگذاران ،برنامــه ریــزان و طراحــان نظــام آموزشــی
بــه توســعه فــاوا و تلفیــق آن در برنامــه درســی مــدارس بــه عنــوان فرصــت نــگاه مــی کننــد .ایــن
فناوریهــا میتواننــد ضمــن بهبــود کیفیــت یادگیــری دانــش آمــوزان ،آنهــا را بــرای زندگــی در جامعــه
اطالعاتــی مهیــا کنند(ســیلز.)2013 ،3
ورود فــاوا بــه آمــوزش و پــرورش در ســطح سیاســتگذاری و برنامهریــزی نیازمنــد اتخــاذ
تصمیمهــا ،تهیــه طرحهــا و برنامههــای منطقــی و مبتنیبــر پژوهــش اســت و در ســطح اجــرا بــه
صالحیــت معلمــان اجراکننــده ایــن برنامــه بســتگی دارد .اگــر در ســطح سیاس ـتگذاری بــه شــرایط
اجــرا توجــه کافــی صــورت نگیــرد ،برنامــه تهیــه شــده اثربخشــی الزم را نخواهــد داشــت و فــاوا نیــز
بــه ماننــد هــر نــوآوری دیگــر نمیتوانــد بــدون رعایــت برخــی از اصــول برنامهریــزی موفقیــت
کافــی داشــته باشــد (یانــگ .)2004 ،4بنابرایــن داشــتن تصویــر صحیــح از صالحیتهــای مــورد نیــاز
معلمــان بــرای سیاسـتگذاران و مجریــان تلفیــق فــاوا در برنامــه درســی بســیار حائــز اهمیــت اســت
(وانــگ2008 ،5؛ میکــر.)2011 ،6
معلمــان تاثیرگذارتریــن عامــل اجــرای برنامــه درســی هســتند کــه میتواننــد نوآوریهــا را بــه
نحــو شایســته یــا باکیفیــت پاییــن در کالس درس اجــرا نماینــد .آنهــا در رویارویــی بــا هرگونــه
نــوآوری بــه صالحیتهایــی نیــاز دارنــد کــه بایــد در دورههــای پیــش از خدمــت یــا حیــن خدمــت
Anderson. R.E
W. B. Harvey
J. R. Seals
E. B. Young
Wang, V. C. X
F. Miker
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صالحیتهــای الزم دربــاره ایــن نوآوریهــا را بــه دســت آورده باشــند (روگــرس.)2004،1
معلمــان بــرای پیشگامــی در اجــرای نــوآوری تلفیــق فــاوا بــا برنامــه درســی و یــا همگامــی بــا
ایدههــای مرحلــه طراحــی و تولیــد نبایــد تنهــا بــه آشــنایی بــا کاربــرد ابزارهــا و نرمافزارهــا بســنده
کننــد؛ بلکــه آنهــا بــرای کاربــرد موثــر فــاوا در آمــوزش بــه باورهــای تربیتــی و عملیــات پداگوژیکــی
متناســب بــا آن محیــط نیــاز دارنــد (پلگــروم2001 ،2؛ بــاردون و اتکینســون .)2008 ،3آشــنایی معلمــان
بــا نرمافزارهــای ویرایشــی ،نمایشــی و امکانــات جســتجوی اطالعــات در اینترنــت بخشــی دیگــر از
الزامهــای مــورد نیــاز معلمــان اســت کــه بایــد در راســتای کمــک بــه ســاخت دانــش ،تحلیــل عمیــق،
تفکــر انتقــادی و منطقــی ،تقویــت روابــط اجتماعــی ،تــوان مدیریــت و برنامهریــزی در دانشآمــوزان
بــه کارگرفتــه شود(ســندرا و ســنچز .)2010 ،4بنابرایــن میتــوان گفــت عواملــی همچــون؛ باورهــا و
نظریههــای یادگیــری مــورد پذیــرش معلــم ،تســلط معلــم بــر دانــش محتوایــی یــا موضوعــی ،میــزان
آشــنایی بــا شــیوههای آموزشــی و مدیریــت کالس درس ،خودکارآمــدی رایانـهای معلــم و آشــنایی بــا
مســائل فرهنگــی -اجتماعــی مرتبــط بــا فــاوا در بهکارگیــری فــاوا توســط معلــم نقــش دارنــد (چــن و
همــکاران .)2010 ،5ارتمــر )2009(6در مدلــی صالحیتهــای مــورد نیــاز معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در
کالس درس را بــه صالحیتهــای ابــزاری -فناورانــه ،باورهــای پداگوژیکــی ،مهــارت روششــناختی
و تدریــس ،مهارتهــای ارزیابــی ،مهارتهــای ارتباطــی و تدریســی و باورهــای شــخصی و نگــرش
معلــم طبقهبنــدی میکنــد .بــر اســاس ایــن مــدل معلمــان بایــد در درجــه اول بــا ماهیــت ،ویژگیهــا
و کاربردهــای عمومــی ابزارهــای فناورانــه آشــنایی داشــته باشــند .ســپس بــا کاربردهــای فناوریهــا در
موقعیتهــای گوناگــون آموزشــی آشــنا شــوند .آنهــا بايــد درک صحیحــی از ماهیــت و ویژگیهــای
مبانــی و عناصــر برنامــه درســی داشــته باشــند .بــرای تلفیــق فــاوا در زمینــه جنبههــای مختلــف ،ابعــاد
و عوامــل تاثیرگــذار بــر آن اطالعــات الزم را داشــته باشــد و بتوانــد مهــارت آموزشــی متناســب بــا آن
را بــه اجــرا بگــذارد و بتواننــد از فنــاوری در ارزشــیابی از دانشآمــوزان و برنامــه درســی بهرهگیرنــد.
همچنیــن مهارتهــای ارتباطــی بــا فــاوا را جهــت ارتبــاط موثــر بــا دانشآمــوزان و معلمــان داشــته
باشــند .بعضــی از معلمــان در اســتفاده از فنــاوری بــه انتقــال دانــش و برخــی دیگــر بــه ســاخت دانــش
اعتقــاد دارنــد .بــه عــاوه خودکارآمــدی احساســی اســت ناشــی از توانمنــدی و تســلط کــه فــرد بــا
اطمینــان و اعتمــاد کافــی میتوانــد ابزارهــا و شــیوهها را در راســتای اهــداف خــود بــه اجــرا بگــذارد.
معلمانــی کــه از مهــارت و دانــش کافــی بــرای کاربــرد فنــاوری برخــوردار هســتند و در اســتفاده
از فنــاوری دلهــرهای ندارنــد ،درواقــع از خودکارآمــدی فناورانــه برخــوردار هســتند .پژوهشهایــی
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ماننــد لیــم ،)2006(1موکامــا و اندرســون ( ،)2007طبــری ( ،)1391ســراجی ،قنبــری و اصالنــی()1393
نشــان میدهنــد کــه اغلــب معلمــان از صالحیتهــای کافــی بــرای بکارگیــری فــاوا در کالس درس
برخــوردار نیســتند .از ایـنرو هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن صالحیتهــای موثــر بــر بکارگیــری فــاوا
در کالس درس در حالــت مطلــوب و مقایســه آن بــا وضــع موجــود صالحیتهــای معلمــان مــدارس
ابتدایــی شــهر همــدان اســت.

پیشینه پژوهش
لیــم )2006(2در پژوهشــی در مــدارس متوســطه ســنگاپور ،دریافتــه اســت کــه مــدارس بــه دالیلــی
ماننــد نبــود زمــان کافــی ،ضعــف مهــارت هــای معلمــان ،نبــود نگــرش مثبــت در معلمــان ،عــدم
حمایــت کافــی از ســوی مســئوالن و فرهنــگ یادگیــری حاکــم بــر مدرســه در بکارگیــری فنــاوری
بـ�رای تحق��ق اهدــاف سطــح باــالی برنامـ�ه درسـ�ی چن��دان موف��ق نیســتند .موکامــا و اندرســون ()2007
نیــز در پژوهــش خــود دریافتــه انــد کــه معلمــان مــدارس رومانــی بــا وجــود اينكــه در کاربــرد
ابزارهــای فناورانــه مهــارت کافــی دارنــد ولــی در تلفیــق نظریههــای یادگیــری بــا اقدامهــای فناورانــه
آموزشــی بــا مشــکل مواجهانــد.
افشــار و همــکاران( )2009عوامــل موثــر بــر تلفیــق فنــاوری اطالعــات در برنامــه درســی بــه
وســیله معلــم را بــه دو دســته عوامــل غیرقابــل دســتکاری 3و عوامــل قابــل دســتکاری 4تقســیم
میکننــد .بــه نظــر آنهــا عوامــل غیرقابــل دسـتکاری بــه عواملــی همچــون؛ تجربــه آموزشــی ،تجربــه
رایانــهای ،سیاســتگذاریها ،تصمیمــات مربــوط بــه مرحلــه طراحــی و تدویــن برنامــه درســی و
میــزان پشــتیبانی انجمــن اولیــاء و مربیــان اطــاق میشــود کــه معلــم نمیتوانــد ایــن عوامــل را
دسـتکاری کنــد .در مقابــل عواملــی ماننــد میــزان دانــش ،مهارتهــا و نگــرش معلــم دربــاره فنــاوری
اطالعــات و آمــوزش عوامــل قابــل دس ـتکاری هســتند.
آتش��ک و ماهــرزاده ( )1389در پژوهــش خــود مهمتریــن موانــع عــدم اســتفاده از فنــاوري
اطالعــات و ارتباطــات توســط معلمــان را بــه ترتیــب شــامل ،عوامــل زیرســاختی -فنــی ،فــردي،
اقتصــادي و فرهنگــی -آموزشــی میداننــد.
طبــری ( )1391بــا بررســی موانــع هوشمندســازی مجتمعهــای آموزشــی اداره آمــوزش و پــرورش
شــهر تهــران از دیــدگاه مدیــران و معلمــان مــرد نشــان داد کــه امکانــات و ســختافزارهای موجــود
در جامعــه و کارآمــدی معاونیــن و مســئولین فنــاوری مجتمعهــا و ســواد رایانـهای معلمــان و مدیــران
اداري بــا وضــع مطلــوب و مــورد نیــاز فاصلــه دارد.
1- Cher Ping Lim
2- Cher Ping Lim
3- Non-manipulative
4- Manipulative
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رباطــی و همــکاران (1392در پژوهشــی نشــان میدهنــد کــه معلمــان مــدارس هوشــمند مازنــدران
بــه دالیــل عــدم مهــارت در بــه کارگیــری امکانــات و تجهیــزات ،عــدم بــاور متناســب بــا فنــاوری
و تــرس از فناوریهــا بــه خوبــی از ایــن امکانــات در مــدارس بهرهمنــد نمیشــوند .ســراجی،
قنبــری و اصالنــی( )1393نشــان میدهنــد کــه عواملــی ماننــد فرهنــگ حاکــم بــر مدرســه ،برنامــه
درســی موجــود ،باورهــای تربیتــی معلمــان ،نبــود امکانــات و ابزارهــای مــورد نیــاز و ضعــف
سیاســتگذاریهای اجتماعــی در توســعه فرهنــگ فــاوا از موانــع کاربــرد فــاوا در مــدارس بــه
حســاب میآینــد.
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روش تحقیق
روشهــای پژوهشــی مختلفــی وجــود دارنــد کــه از بیــن آنهــا ،بایــد بــا توجــه بــه نحــوه
جم ـعآوری اطالعــات و دادههــا واهــداف و فرضیههــا یــک روش متناســب بــا پژوهــش را برگزیــد.
در تحقیــق حاضــر کــه بــه شناســایی ویژگیهــای مطلــوب بــرای بــه کارگیــری فــاوا در کالس درس
ابتدایــی و مقایســه ویژگیهــای موجــود معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان میپــردازد .بــه لحــاظ هــدف،
کاربــردی و از نظــر روش ،توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل معلمــان ابتدایــی پایههــای چهــارم ،پنجــم و ششــم شــهر
همــدان در ســال تحصیلــی  92-1393اســت کــه تعــداد کل معلمــان ایــن ســه پایــه برابــر بــا  605نفــر
اس��ت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی طبقــهای و براســاس جــدول
نمونهگیــری کرجســی مــورگان حجــم نمونــه معلمــان بــه تعــداد  230نفــر انتخــاب شــدند .معلمــان
پایههــای چهــارم ،پنجــم و ششــم از آن جهــت کــه نســبت بــه معلمــان پایههــای پایینتــر از فنــاوری
اطالعــات بیشــتر در کالس بهــره میگیرنــد ،بــه عنــوان جامعــه آمــاری مــد نظــر قــرار گرفتنــد .بــه

عــاوه تعــداد نمونــه افــراد خبــره  57نفــر بــوده کــه  47نفــر پرسشــنامهها را تکمیــل و عــودت
نمودنـ�د.
ابــزار جمـعآوری دادههــا دو پرسشــنامه محقــق ســاخته اســت کــه بــر مبنــای مــدل ارتمــر()2009
تهیــه شــده اســت .پرسشــنامه مربــوط بــه افــراد خبــره بــرای تعییــن صالحیتهــای مرتبــط بــا
بــه کارگیــری فنــاوری در کالس درس ابتدایــی و پرسشــنامه مربــوط بــه معلمــان بــرای تعییــن
صالحیتهــای موجــود مرتبــط بــا بکارگیــری فنــاوری بــرای معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان تهیــه
شــده اســت .در تهیــه هــر دو پرسشــنامه ویژگیهــای مرتبــط بــا بکارگیــری فنــاوری یعنــی نگــرش
معلــم ،شــناخت از فنــاوری ،مهــارت معلــم در بکارگیــری فنــاوری و خودکارآمــدی نســبت بــه کاربــرد
فنــاوری مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت و گویههــای پرسشــنامه بــا توجــه بــه ایــن مراحــل تنظیــم شــده
کــه هــر دو دارای  27گویــه میباشــند کــه بــه ترتیــب گویههــای  1تــا  12پرسشــنامه نگــرش معلمــان
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نســبت بــه فــاوا ،گویههــای  13تــا  18پرسشــنامه مبنــای ســنجش میــزان شــناخت معلمــان از فــاوا،
گویههــای  18تــا  23پرسشــنامه مهــارت معلمــان در بکارگیــری از ابزارهــای فــاوا ،گویههــای  24تــا
 27پرسشــنامه مبنــای ســنجش میــزان خودکارآمــدی معلمــان در بکارگیــری فــاوا قــرار گرفتــه اســت.
پرسش��نامه براس��اس مقی��اس پن�جـ درج�هـای لیک�رـت تنظی��م ش��ده اســت .روایــی صــوری و محتوایــی
پرسشــنامه براســاس نظــرات و بازخوردهــای تعــداد هفــت نفــر از متخصصــان فنــاوری اطالعــات
و تعلیـ�م و تربیـ�ت بـ�ه دسـ�ت آمـ�د .بـ�رای سـ�نجش پایایـ�ی از نرمافـ�زار  spssو از روش آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .ایــن روش میــزان همبســتگی گویههــا را بــا هــم میســنجد کــه در
ایــن پژوهــش ،میــزان پایایــی بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه افــراد خبــره  90درصــد
و بــرای پرسشــنامه معلمــان  92درصــد ب��وده اس��ت .همچنیــن در پژوهــش حاضــر بــرای تجزیــه و
تحلیـ�ل دادههـ�ای حاصـ�ل از نظـ�رات افـ�راد خبـ�ره و معلمـ�ان از آزمـ�ون  tتــک گروهــی t ،مســتقل،
تحلیــل واریانــس و آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــده اســت.

یافتههای تحقیق
بــرای تحلیــل دادههــا ابتــدا بــه منظــور اطمینــان از نرمــال بــودن توزیــع آزمــون کالموگــروف-
اســمیرنف انجــام شــد کــه نتایــج آن در جــدول( )1ارائــه شــده اســت.
جدول  .1نتيجه آزمون كالموگروف ـ اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع دادهها

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

متغير
نگرش
شناخت و فهم
خودکارآمدی
مهارتها
نگرش
شناخت و فهم
خودباوری
مهارت ها

تعداد نمونه
230
230
230
230
47
47
47
47

مقدارZ
1/168
1/354
1/344
1/348
1/098
1/132
1/347
1/219

سطح معناداري
0/130
0/051
0/054
0/053
0/179
0/061
0/053
0/102

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون کالموگــروف -اســمیرونوف میتــوان اظهــار نمــود کــه توزیــع دادههــا

در هــر دو جامعــه نرمــال میباشــد؛ زیــرا ســطح معنــاداری مقادیــر  Zدر هــر یــک بزرگتــر از 0/05
میباشــد( .)P < 0/05بــر ایــن اســاس مــی تــوان از آزمــون هــای پارامتریــک بــرای تحلیــل ســؤاالت
پژوهــش بهــره گرفــت.
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ســوال یــک) صالحیتهــای مطلــوب مهارتــی ،نگرشــی ،خودکارآمــدی و شــناختی معلمــان
بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی از نظــر افــراد خبــره کدامنــد؟
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جدول  .2صالحيتهاي مرتبط با كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس توسط معلمان ابتدايي از نظر افراد خبره
متغیر

تعداد

میانگین
مشاهده
شده

انحراف
معیار

مقدارt

درجه
آزادی

سطح
معناداری

مهارت های معلمان برای فناوری
نگرش معلمان برای فناوری
خودکارآمدی معلمان برای فناوری
فهم و شناخت معلمان برای فناوری

47
47
47
47

4/62
4/39
4/56
4/53

0/55
0/51
0/51
0/51

20/31
18/63
20/94
20/37

46
46
46
46

0/01
0/01
0/01
0/01

نتایــج آزمــون  tیــک طرفــه در جــدول  2نشــان میدهــد میانگیــن مشــاهده شــده نظــرات افــراد
خبــره بــرای صــــاحیتهای مهارتــی ( )4/62و بزرگتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3بــا میــزان
( P > 0/05و  ،)t=20/31صالحیتهــای نگرشــی بــا میانگیــن ( )4/39و بزرگتــر از میانگیــن نظــری
جامعــه ( )3بــا میــزان ( P > 0/05و  ،)t=18/63صالحیــت هــای خودکارآمــدی معلمــان بــا میانگیــن
مشــاهده شــده ( )4/56و بزرگتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3و بــه میــزان ( P > 0/05و )t=20/94
و صالحیتهــای شــناختی معلمــان بــا میانگیــن مشــاهده شــده ( )4/53و بزرگتــر از میانگیــن نظــری
جامعــه ( )3بــه میــزان ( P > 0/05و  )t=20/37اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت از نظــر افــراد خبــره
صالحیتهــای مهارتــی همچــون؛ اســتفاده از رایانــه ،لــوح فشــرده ،پایگاههــای اطالعاتــی ،مجــات
و کتابهــای الکترونیکــی ،اینترنــت ،صالحیتهــای نگرشــی نظیــر؛ نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک
فنــاوری در طراحــی تکلیــف و تمرینهــای مناســب ،نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک فنــاوری در
طراحــی درس روزانــه و ســاالنه ،نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک فنــاوری در مدیریــت بهینــه زمــان
کالس درس ،نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک فنــاوری در تدویــن اهــداف دروس ،نگــرش مثبــت معلــم
بــه کمــک فنــاوری در عینــی ســاختن مفاهیــم انتزاعــی در حیــن فرآینــد آمــوزش ،نگــرش مثبــت معلــم
بــه کمــک فنــاوری در رشــد همــه جانبــه فراگیــران ،نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک فنــاوری در تعمیق
یادگیــری دانــش آمــوزان ،صالحیتهــای خودکارآمــدی ماننــد؛ خودکارآمــدی در افزایــش اثربخشــی
کالس درس ،در حضــور بــا نشــاط دانشآمــوزان در کالس درس ،در شخصیســازی یادگیــری ،در
ایجــاد احســاس رضایتمنــدی دانشآمــوزان در کالس درس ،در ایجــاد بحــث و گفتگــوی مــورد
عالقــه در کالس درس ،در افزایــش توانایــی تدریــس ،و صالحیتهــای شــناختی نظیــر؛ آگاهــی کافــی
از قابلیتهــای فــاوا ،آشــنایی بــا قابلیتهــا و کاربــرد چندرســانهایهای مختلــف در فرآینــد تدریــس،
شــناخت از ظرفیتهــا و امکانــات فــاوا در فراینــد تدریــس ،آشــنایی بــا انــواع نرمافزارهــای تعاملــی
در اجــرا و ســازماندهی فعالیتهــای آموزشــی کالس درس ،آگاهــی از شــیوههای اعتبارســنجی یــا
ارزیابــی کیفیــت منابــع فناورانــه در حــد خیلــی زیــاد بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس توســط
معلمــان ابتدایــی مــورد تأکیــد هســتند.
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ســؤال دو) آیــا بیــن مهارتهــا ،نگرشهــا ،خودکارآمــدی و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری در
کالس درس ابتدایــی بــه لحــاظ میــزان تاکیــد از نظــر افــراد خبــره تفــاوت وجــود دارد؟
جدول  .3مقايسه ويژگيهاي مطلوب براي كاربرد فناوري در كالس درس ابتدايي از نظر افراد خبره با استفاده از آزمون
تحليل واريانس يك طرفه

شاخصهای آماری

منابع تغییرات
متغیر

میانگین

نگرش
شناخت
مهارت
خودکارآمدی

4/39
4/53
4/62
4/56

مجموع
مجذورات
1/443
50/280
51/724

بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه
آزادی
3
184
187

میانگین
مجذورات
0/481
0/273

مقدار F
1/761

سطح
معناداری
0/156

بــر اســاس اطالعــات جــدول ( )3بــا مقایســه میانگینهــا اولویتبنــدی ویژگیهــای موجــود
بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی بدیــن شــرح اســت -1 :مهــارت  -2شــناخت
-3خودکارآمــدی  -4نگــرش .امــا نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد کــه در میــزان
ویژگیهــای مطلــوب بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی از نظــر افــراد خبــره تفــاوت
معنــاداری وجــود نــدارد ( P =0/156و  184( =1/761و )F)3؛ زیــرا ( .)P < 0/05بنابرایــن از نظــر افــراد
خبــره بیــن ویژگیهــای مطلــوب بــرای کاربــرد فنــاوری شــامل نگــرش ،شــناخت و فهــم ،مهــارت و
خودکارآمــدی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.
ســؤال ســه) وضعیــت صالحیتهــای مهارتــی ،نگرشــی ،خودکارآمــدی و شــناختی بــرای کاربــرد
فنــاوری در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان چگونــه اســت؟
جدول  .4وضعيت صالحيتهاي مهارتي ،نگرشي ،خودكارآمدي و شناختي براي كاربرد فناوري در معلمان ابتدايي شهر همدان
متغیر

مهارت های معلمان
نگرش معلمان
خودکارآمدی معلمان
فهم و شناخت معلمان

تعداد

میانگین
مشاهده شده

انحراف معیار

مقدار t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

230
230
230
230

3/13
2/50
2/54
2/95

1/09
1/14
1/23
1/04

1/83
6/52
5/57
0/63

229
229
229
229

0/01
0/01
0/01
0/01

بــا توجــه بــه دادههــای جــدول( )4صالحیتهــای مهارتــی معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان بــا
میانگیــن مشــاهده شــده  3/13و کوچکتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( P < 0/05( )3و ،)t=1/83
صالحیــت نگرشــی معلمــان بــا میانگیــن( )2/50و کوچکتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3و بــه
میــزان ( P > 0/05و  ،)t=6/52صالحیــت خودکارآمــدی معلمــان بــا میانگیــن ( )2/95و کوچکتــر
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ت شــناختی معلمــان بــا
از میانگیــن نظــری جامعــه بــه میــزان ( P < 0/05و  )t=0/63و صالحیــ 
میانگیــن ( )2/54و کوچکتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3بــه میــزان ( P > 0/05و  )t=5/57اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت صالحیتهــای مهارتــی معلمــان در حــد متوســط ،صالحیتهــای نگرشــی
درحدکــم ،صالحیــت شــناختی و فهــم معلمــان در حــد متوســط و صالحیتهــای خودبــاوری آنهــا
در حــد کــم میباشــد .ايــن نتايــج حاکــي از آن اســت کــه بــه هــر ميــزان معلمــان مهــارت بیشــتری
در اســتفاده از فنــاوری درفرآینــد یاددهــی ـ یادگیــری داشــته باشــند ،نگــرش مطلوبتــری بــه
اســتفاده از فنــاوری در امــر تدریــس و یادگیــری خواهنــد داشــت.
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ســؤال چهــارم) آیــا بیــن مهارتهــا ،نگرشهــا ،خودبــاوری و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری
در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان تفــاوت وجــود دارد؟
جدول  .5مقايسه ويژگيهاي موجود كاربرد فناوري توسط معلمان ابتدايي همدان در كالس درس

شاخصهای آماری

منابع تغییرات
متغیر
نگرش
شناخت
مهارت
خودکارآمدی

میانگین
2/50
2/95
3/13
2/54

مجموع
مجذورات

بین گروهی
درون گروهی
کل

درجه
آزادی
3
916
919

65/169
1170/951
1236/120

میانگین
مجذورات
21/723
1/278

سطح
معناداری

مقدار
F
16/993

0/0001

*

جدول  .6مقايسه ميزان ويژگيهاي موجود كاربرد فناوري توسط معلمان ناحيه همدان در كالس درس ابتدايي با استفاده از
آزمون توكي

گروهi

نگرش

شناخت

تفاوت ()i-j

-

0/4493

0/6249

سطحمعناداری

-

0/0001

*

0/0001

گروه j
نگرش
شناخت
مهارت
خودکارآمدی

خودباوری

مهارت

*

0/0406
0/981

تفاوت ()i-j

-

-0/1757

-0/4087

سطحمعناداری

-

0/342

0/001

تفاوت ()i-j

-

-0/5843

سطحمعناداری

-

0/0001

تفاوت ()i-j

-

سطحمعناداری

-

* در سطح  5درصد معنادار است.

*

*

شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394

77

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

عوامل مرتبط با بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس(:بررسي وضع مطلوب و موجود)معلمان ابتدايي شهر همدان

بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  6و بــا مقایســه میانگینهــا اولویتبنــدی ویژگیهــای موجــود
کاربــرد فنــاوری توســط معلمــان بدیــن شــرح اســت:
 .4نگرش.
 .3خودکارآمدی،
 .2شناخت؛
1 .1مهارت؛
امــا نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد در میــزان ویژگیهــای موجــود کاربــرد
فن��اوری توس��ط هم��دان تف��اوت وج��ود دارد ( P =0/0001و  916( =16/993و )F)3؛ زیــرا (.)P > 0/05
نتایــج آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه میــزان شــناخت و مهــارت معلمــان بیشــتر از نگــرش آنــان
اســت .همچنیــن میــزان شــناخت و مهــارت آنــان بهتــر از خودکارآمــدی اســت .امــا بیــن خودکارآمــدی
و نگــرش و همچنیــن بیــن مهــارت و شــناخت تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد.
ســؤال  )5ویژگیهــای موجــود معلمــان ابتدایــی بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس چــه انــدازه بــا
وضــع مطلــوب فاصلــه دارد؟
جدول  .7مقايسه ميانگين كاربرد ويژگيهاي فناوري در كالس درس ابتدايي در وضعيت مطلوب و وضعيت موجود
متغیر /وضعیت
نگرش
شناخت و فهم
خودکارآمدی
مهارتها

شاخص

موجود
مطلوب
موجود
مطلوب
موجود
مطلوب
موجود
مطلوب

تعداد

ميانگين

انحراف
معيار

230
47
230
47
230
47
230
47

2/50
4/39
2/95
4/53
3/13
4/62
2/54
4/56

1/14
0/51
1/04
0/51
1/09
0/55
1/23
0/51

مقدارt

درجه آزادي

سطح
معناداري

17/74

275

0/0001

*

15/47

275

0/0001

*

13/87

275

0/0001

*

18/28

275

0/0001

*

نتایــج آزمــون tبــرای گروههــای مســتقل در جــدول( )7نشــان میدهــد کــه میانگیــن وضعیــت
مطلــوب نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/39بزرگتــر از میانگیــن وضعیــت موجــود
( )2/50شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا ( P > 0/05و )t=17/74؛ بنابرایــن
میتــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در
کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری
در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت.
میانگیــن وضعیــت مطلــوب شــناخت و فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/53بزرگتــر
از میانگیــن وضعیــت موجــود ( )2/95شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا
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( P > 0/05و )t=15/47؛ بنابرایــن نتیجــه میگیریــم کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب شــناخت و
فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود
شــناخت و فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب
اســت.
میانگیــن وضعیــت مطلــوب خودکارآمــدی معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/62بزرگتــر از میانگیــن
وضعیــت موجــود ( )3/13شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا ( P > 0/05و
)t=13/87؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب خودبــاوری معلمــان بــرای
کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود خودبــاوری معلمــان
بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت.
میانگیــن وضعیــت مطلــوب مهارتهــای معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/56بزرگتــر از
میانگیــن وضعیــت موجــود ( )2/54شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت .زیــرا
( P > 0/05و )t=18/28؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب مهارتهــای
معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود
مهارتهــای معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب
اســت.
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بحث و نتیجهگیری

هــدف اصلــي ايــن مطالعــه ،بررســی عوامــل مرتبــط بــا پذیــرش و بکارگیــری فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در بیــن معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان میباشــد .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل ارتمــر
( )2009بــه بررســی عوامــل مرتبــط بــا صالحیتهــای کاربــرد فنــاوری در بیــن معلمــان ابتدایــی شــهر
همــدان بررســی شــده اســت .عواملــی چــون مهــارت ،نگــرش ،شــناحت و خودکارآمــدی از نظــر
افــراد خبــره در بکارگیــری فنــاوری توســط معلــم مهــم انــد و معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان ایــن
شــناختها ،مهارتهــا ،نگرشهــا و خودبــاوری را در حــد کــم و خیلــی کــم دارا هســتند و از
ایـنرو وضــع موجــود معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در کالس درس بــا وضــع مطلــوب فاصلــه فاحشــی
دارد.
ســؤال یــک :صالحیتهــای مطلــوب مهارتــی ،نگرشــی ،خودکارآمــدی و شــناختی معلمــان بــرای
کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی از نظــر افــراد خبــره کدامنــد؟ نتایــج آزمــون  tیــک طرفــه
میانگیــن مشــاهده شــده نظــرات افــراد خبــره بــرای صالحیتهــای مهارتــی ( )4/62و بزرگتــر از
میانگیــن نظــری جامعــه ( )3در ســطح معنــیداری ( P > 0/05و  ،)t=20/31صالحیتهــای نگرشــی
بــا میانگیــن ( )4/39و بزرگتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3در ســطح معنــیداری ( P > 0/05و
 ،)t=18/63صالحیتهــای خودکارآمــدی معلمــان بــا میانگیــن مشــاهده شــده ( )4/56و بزرگتــر از
میانگیــن نظــری جامعــه ( )3و بــه میــزان ( P > 0/05و  )t=20/94و صالحیتهــای شــناختی معلمــان
شمارة 1
سال ا ّول
پاييز1394
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بــا میانگیــن مشــاهده شــده ( )4/53و بزرگتــر از میانگیــن نظــری جامعــه بــه میــزان ( P > 0/05و
 )t=20/37اســت .ارتمــر( )2009در مــدل خــود تاکیــد کــرده اســت کــه معلمــان بــرای کاربــرد فناوری
در کالس بایــد باورهــای ســازنده گرایانــه داشــته باشــند ،ماهرانــه ابزارهــا و امکانــات را بــه کارگیرند و
خودکارآمــدی کافــی در بهکارگیــری فــاوا داشــته باشــند .همچنیــن روشهــای تدریــس و مهارتهــای
کافــی بــرای بهرهگیــری از امکانــات فــاوا در جهــت ارزیابــی داشــته باشــند .در پژوهشهــای طبــری
( ،)1391افشــار و همــکاران( ،)2009موکامــا و اندرســون ( )2007و ســراجی ،قنبــری و اصالنــی()1393
نیــز ایــن یافتههــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .عواملــی چــون مهــارت ،نگــرش ،شــناخت و
خودکارآمــدی از نظــر افــراد خبــره در بهکارگیــری فنــاوری توســط معلــم مهمانــد و معلمــان ابتدایــی
شــهر همــدان ایــن شــناختها ،مهارتهــا ،نگرشهــا و خودبــاوری را در حــد کــم و خیلــی کــم
دارا هســتند و از ایــن رو وضــع موجــود معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در کالس درس بــا وضــع مطلــوب
فاصلــه فاحشــی دارد.
ســوال دو :آیــا بیــن مهارتهــا ،نگرشهــا ،خودکارآمــدی و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس
درس ابتدایــی بــه لحــاظ میــزان تاکیــد از نظــر افــراد خبــره تفــاوت وجــود دارد؟ نتایــج آزمــون تحلیــل
واریانــس یــک طرفــه نشــان داد کــه در میــزان ویژگیهــای مطلــوب بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس
ابتدایــی از نظــر افــراد خبــره تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ( P =0/156و  184( =1/761و )F)3؛ زیــرا
( .)P < 0/05میتــوان گفــت صالحیتهــای کاربــرد فنــاوری کل یکپارچ ـهای اســت کــه همــه عوامــل در
کنــار هــم بــه معلــم کمــک مــی کنــد تــا فناوریهــا را بــه كار گيــرد .هیــچ پژوهشــی هــم اولویــت آنهــا
را بــر دیگــری تأيیــد نکــرده اســت.
ســؤال ســه :وضعیــت صالحیتهــای مهارتــی ،نگرشــی ،خودکارآمــدی و شــناختی بــرای کاربــرد

فنــاوری در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان چگونــه اســت؟ بــر اســاس یافتههــا صالحیتهــای
مهارتــی معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان بــا میانگیــن مشــاهده شــده  3/13و کوچکتــر از میانگیــن نظــری
جامعــه ( P < 0/05( )3و  ،)t=1/83صالحیــت نگرشــی معلمــان بــا میانگیــن( )2/50و کوچکتــر از
میانگیــن نظــری جامعــه ( )3و بــه میــزان ( P > 0/005و  ،)t=6/52صالحیــت خودکارآمــدی معلمــان
بــا میانگیــن ( )2/95و کوچکتــر از میانگیــن نظــری جامعــه بــه میــزان ( P < 0/05و  )t=0/63و
صالحیتشــناختی معلمــان بــا میانگیــن ( )2/54و کوچکتــر از میانگیــن نظــری جامعــه ( )3بــه
میــزان ( P > 0/05و  )t=5/57اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت صالحیتهــای مهارتــی معلمــان در حــد
متوســط ،صالحیتهــای نگرشــی در حــد کــم ،صالحیتشــناختی و فهــم معلمــان در حــد متوســط و
صالحیتهــای خودبــاوری آنهــا در حدکــم میباشــد .در پژوهشهایــی ماننــد لیــم ( ،)2006مومــا
و اندرســون( )2007و رباطــی و همــکاران( )1392نشــان داده شــده اســت کــه معلمــان صالحیــت
کافــی بــرای کاربــرد فــاوا در کالس درس را دارا نیســتند .لیــم در مــدارس متوســطه ســنگاپور ،نشــان
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میدهــد کــه ضعــف مهارتهــای معلمــان و نبــود نگــرش مثبــت در معلمــان از موانــع کاربــرد
فنــاوری هســتند .موکامــا و اندرســون ( )2007دریافتهانــد معلمــان مــدارس رومانــی بــا وجــود
اينكــه در کاربــرد ابزارهــای فناورانــه مهــارت کافــی دارنــد ولــی در تلفیــق نظریههــای یادگیــری بــا
اقدامهــای فناورانــه آموزشــی بــا مشــکل مواجهانــد .رباطــی و همــکاران نیــز نشــان میدهنــد کــه
معلمــان مــدارس هوشــمند مازنــدران بــه دالیــل عــدم مهــارت در بکارگیــری امکانــات و تجهیــزات،
عــدم بــاور متناســب بــا فنــاوری و تــرس از فناوریهــا بــه خوبــی از ایــن امکانــات در مــدارس
بهرهمنــد نمیشــوند.
ســوال چهــارم :آیــا بیــن مهارتهــا ،نگرشهــا ،خودبــاوری و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری
در معلم��ان ابتدای��ی شــهر همــدان تفــاوت وجــود دارد؟ بــا مقایســه میانگینهــا اولویتبنــدی
ویژگیهــای موجــود کاربــرد فنــاوری توســط معلمــان بدیــن شــرح اســت:
1 .1مهارت؛
2 .2شناخت؛
3 .3خودکارآمدی،
4 .4نگرش.
نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد در میــزان ویژگیهــای موجــود کاربــرد
فن��اوری توس��ط هم��دان تف��اوت وج��ود دارد ( P =0/0001و  916( =16/993و )F)3؛ زیــرا (.)P > 0/05
نتایــج آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه میــزان شــناخت و مهــارت معلمــان بیشــتر از نگــرش آنــان
اســت .همچنیــن میــزان شــناخت و مهــارت آنــان بهتــر از خودکارآمــدی اســت .امــا بیــن خودکارآمــدی
و نگــرش و همچنیــن بیــن مهــارت و شــناخت تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد.

فصلنامة علمي ـ تخصصي

توسعة حرفهاي معلم

ســؤال  :5آیــا بیــن ویژگیهــای مطلــوب و ویژگیهــای موجــود معلمــان ابتدایــی بــرای کاربــرد
فنــاوری در کالس درس تفــاوت وجــود دارد؟
نتایــج آزمــون tبــرای گروههــای مســتقل در جــدول( )7نشــان میدهــد کــه میانگیــن وضعیــت
مطلــوب نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/39بزرگتــر از میانگیــن وضعیــت موجــود
( )2/50شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا ( P > 0/05و )t=17/74؛ بنابرایــن
میتــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در
کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری
در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت .میانگیــن وضعیــت مطلــوب شــناخت و
فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/53بزرگتــر از میانگیــن وضعیــت موجــود ( )2/95شــده و
ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا ( P > 0/05و )t=15/47؛ بنابرایــن نتیجــه میگیریــم
کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب شــناخت و فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس
شمارة 1
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ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود شــناخت و فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در
کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت .میانگیــن وضعیــت مطلــوب خودکارآمــدی
معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/62بزرگتــر از میانگیــن وضعیــت موجــود ( )3/13شــده و ایــن
تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت زیــرا ( P > 0/05و )t=13/87؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب خودبــاوری معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی
تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود خودبــاوری معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس
ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت.
میانگیــن وضعیــت مطلــوب مهارتهــای معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری ( )4/56بزرگتــر از
میانگیــن وضعیــت موجــود ( )2/54شــده و ایــن تفــاوت در ســطح  5درصــد معنــادار اســت .زیــرا
( P > 0/05و )t=18/28؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب مهارتهــای
معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود
مهارتهــای معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی ،کمتــر از وضعیــت مطلــوب
اســت .بهطورکلــی میتــوان گفــت بــر اســاس مــدل ارتمــر( )2009معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری
در کالس بایــد دارای بــاور و نگرشــی متناســب بــا فنــاوری ،مهــارت کافــی ،خودکارآمــدی مــورد نیــاز
و شــناخت کافــی از ویژگیهــای آموزشــی فنــاوری داشــته باشــند .از نظــر افــراد خبــره ایــن مهــارت
از اهمیــت نســبت ًا مســاوی برخــوردار هســتند و معلمــان بایــد همــه ایــن صالحیتهــا را در کنــار هــم
داشــته باشــند لیکــن یافتههــا نشــان میدهــد کــه معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از ایــن صالحیتهــا
برخــوردار نیســتند کــه اغلــب آنهــا بــه لحــاظ باورهــا و نگــرش مــورد نیــاز یــا خودکارآمــدی بــا
دشــواریهای زیــادی روبــرو هســتند.

پیشنهادها
1 .1بــا توجــه بــه نقــش دانــش و مهــارت معلمــان در بکارگیــری فــاوا در فرآینــد اجــرای
برنامــه درســی ،پیشــنهاد میشــود:
•در زمینــه چگونگــی کاربــرد فــاوا در آمــوزش و معرفــی نــرم افزارهــا و قابلیتهــای
اینترنــت و فنــاوری اطالعــات بــه منظــور تبــادل نظــر بیــن کارشناســان امــر و معلمــان
ابتدایــی ،کارگاههــای آمــوزش مســتمر متناســب بــا چگونگــی بکارگیــری فــاوا در
آمــوزش در قالــب دورههــای مســتمر قبــل و ضمــن خدمــت بــه صــورت كارآمــد
برگــزار شــود .تــا مدیــران و معلمــان مقطــع ابتدایــی بــا شــرکت در ایــن گونــه
کارگاههــا از نحــوه ارائ ـ ه مطالــب و نیــز آنچــه کــه بایــد بــه وســیله فــاوا بــه دانــش
آمــوزان ارائــه دهنــد ،آگاهــی پیــدا کننــد.
•در دورههــای تربیــت معلــم ،بخشــی از دروس بــا اســتفاده از قابلیتهــای فناورانــه
ارائــه شــود .نظیــر اينكــه یــک یــا چنــد درس از طریــق محیــط مجــازی بــه دانشــجو
معلمــان ارائــه شــود.
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•تعــدادی از دورههــای ضمــن خدمــت آمــوزش معلمــان بــا اســتفاده از محیــط مجــازی
برگــزار شــود تــا میــزان تســلط معلمــان بــه اســتفاده از امکانــات فناورانــه را افزایــش دهــد.
2جهــت بکارگیــری فــاوا میــزان اســتفاده و گرایــش معلمــان بــه فــاوا بــه عنــوان مالکی
در انتخــاب معلــم برتــر (نمونــه) مــد نظــر قــرار گیــرد.
3آمــوزش و پــرورش امــکان حمایــت معنــوی از آثــار و ایدههــای فناورانــه معلمــان
را فراهــم ســازد.
4براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش جهــت تغییــر و اصــاح بــاور و نگــرش معلمــان
نســبت بــه یادگیــری و نحــوه اســتفاده از فنــاوری در راســتای کمــک بــه بهبــود
فرآینــد بکارگیــری فــاوا انجــام اقداماتــی نظیــر مــوارد زیــر الزم اســت:
•بــا توجــه بــه اينكــه آگاهــی و شــناخت پایــه ایجــاد نگــرش اســت ،بنابرایــن
اطالعرســانی و آمــوزش مــداوم در زمینــه فنــاوری و کاربردهــای آموزشــی آن بــه
معلمــان یکــی از مســائل ضــروری اســت.
•آشــنایی معلمــان بــا نظریــه هــای جدیــد یادگیــری همچــون نظریــه ســازنده
گرایــی و اســتفاده از قابلیــت هــای فنــاوری در فرآینــد آمــوزش مــی توانــد بــه
تقویــت بــاور و نگــرش هــای آنهــا کمــک کنــد.
5براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش؛ شناســایی و درک ویژگیهــای معلمــان در
بکارگیــری فنــاوری نقــش مهمــی دارد .از ایــن رو شناســایی میــزان مهــارت و نــوع
رفتارهــای معلمــان در زمینــه هایــی همچــون نــوع عالقــه ،میــزان خودانگیختگــی و
خــود تنظیمــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.
6افزایــش دادن آگاهــی و خودکارآمــدی ،مهــارت معلمــان در زمینــه مفاهیــم پایــه
فــاوا(ورد ،اکســل ،اکســس) ،و اســتفاده از ســایت هــا  ،وبــاگ هــا ،انــواع موتورهــای
جســتجو) ،ویروسهــای رایانـهای و نــرم افزارهــای مقابلــه بــا آنهــا کــه میتوانــد در
تقویــت مفاهیــم کاربــردی و مهارتــی فــاوا در معلمــان مؤثــر باشــد.
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همچنین به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود:
1 .1ایــن پژوهــش را در ســایر نواحــی و مناطــق آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان يــا
اســتانهاي ديگــر كشــور اجــرا کننــد.
2 .2بــرای شناســایی ویژگــی هــای مرتبــط بــا بــه کارگیــری فــاوا از روش مصاحبــه فــردی یــا
کانونــی بهــره گیرنــد.
3 .3بــرای شناســایی عوامــل مرتبــط بــا بکارگیــری فــاوا از مدیــران ،کارشناســان مطلــع و
متخصصــان اطالعــات الزم را از طریــق مصاحبــه جمــعآوری کننــد.
4 .4پيشــنهاد ميشــود پژوهشهــای بعــدي بــا ب ـهكار بســتن روشهــای آزمايشــي(با اســتفاده
از فــاوا) و غیرآزمايشــي(به صــورت ســنتی یــا ســخنرانی) بــرروی دانــش آمــوزان مقطــع
ابتدایــی اجــرا گــردد ،تــا میــزان پیشــرفت و موفقیــت دانــش آمــوزان ،بــا توجــه بــه کاربــرد
فــاوا یــا عــدم کاربــرد آن مشــخص گــردد.
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