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چکيده:

كليد واژه ها:

عوامل مرتبط با بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در 
کالس درس: )بررسی وضع مطلوب و موجود( 

معلمان ابتدايی شهر همدان

• فرهاد سراجی1
• عطا جمشیدزاده2

پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســايی ويژگی هــای مطلــوب مرتبــط بــا بکارگيــری  فنــاوری 
در مــدارس ابتدايــی و مقايســه وضع موجــود  معلمــان ابتدايــی شــهر همــدان در ســالتحصيلی 
ــن  ــاری اي ــه آم ــود. جامع ــی ب ــوع پيمايش ــی از ن ــش توصيف ــت. روش پژوه 92- 93 انجام گرف
پژوهــش را خبــرگان حــوزه فنــاوری اطالعــات و آمــوزگاران دبســتان های شــهر همــدان تشــکيل 
ــا  ــر از آن ه ــداد 47 نف ــده، تع ــرايط شناسايی ش ــد ش ــره واج ــر خب ــن57 نف ــد. از بي مي دادن
پرسشــنامه را تکميــل و عــودت دادنــد. جامعــه دوم شــامل کليــه معلمــان ابتدايــی شــهر همــدان 
در پايه هــای چهــارم، پنجــم و ششــم بودنــد کــه تعــداد آن هــا 605 نفــر بــود و از ايــن تعــداد 
ــی  ــورگان و کرجس ــدول م ــق ج ــه ای مطاب ــی طبق ــری  تصادف ــتفاده از روش نمونه گي ــا اس ب
ــتفاده  ــاخته اس ــا از دو پرسشــنامه محقق س ــردآوری داده ه ــرای گ ــدند. ب ــر انتخــاب ش 230 نف
ــط  ــنامه توس ــر دو پرسش ــی ه ــود. رواي ــده ب ــه ش ــر )2005( تهي ــدل ارتم ــای م ــدکه برمبن ش
هفــت نفــر از متخصصــان بررســی و مــورد تاييــد قرارگرفــت. ميــزان پايايــی آن نيــز بــا اســتفاده 
ــرگان 90/.  ــنامه خب ــرای پرسش ــان 92/. و ب ــنامه معلم ــرای پرسش ــاخ ب ــای کرونب از روش آلف
محاسبه شــد. بــرای تجزيــه وتحليــل داده هــای حاصــل دو نمونــه از نــرم افــزار spss و آزمــون 
ــای  ــی اســتفاده شــد. يافته ه ــی توک ــون تعقيب ــس و آزم ــی،t مســتقل،تحليل واريان t تک گروه
بــه دســت  آمــده از تجزيــه و تحليــل آمــاري نشــان مي دهــد؛ عواملــی چــون مهــارت، نگــرش، 
ــد  ــم مهم ان ــاوری توســط معل ــری فن ــره در بکارگي ــراد خب ــدی از نظــر اف شــناحت و خودکارآم
ــاوری را در  ــا  و خودب ــا، نگرش ه ــناخت ها، مهارت ه ــن ش ــدان اي ــهر هم ــی ش ــان ابتداي و معلم
ــرد فــاوا در  ــرای کارب حــد کــم و خيلــی کــم دارا هســتند و ازايــن رو وضــع موجــود معلمــان ب

ــا وضــع مطلــوب فاصلــه فاحشــی دارد.  کالس درس ب

                      فاوا، آموزش وپرورش، معلمان، مهارت ها، نگرش، ويژگی های شناختی، خودکارآمدی.
 

fseraji@gmail.com ........................................................................................ )1- دانشيار برنامه ريزی درسی دانشگاه بوعلی سينا همدان )نويسنده مسئول
2- کارشناس ارشد برنامه ريزی درسی دانشگاه بوعلی سينا
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مقدمه  �
ــده   ــای عم ــاوا( بخش ه ــات و ارتباطات)ف ــاوری اطالع ــعه فن ــور و توس ــر ظه ــه اخی در دو ده
زندگــی انســان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. نظــام آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یكــی از خــرده 
نظام هــای مهــم اجتماعــی بیــش از ســایر نظــام هــا در توســعه فنــاوری نقــش ایفــاء می کنــد. از ایــن 
ــه  ــرح و برنام ــرورش ط ــوزش وپ ــاوا در آم ــق ف ــعه و تلفی ــرای توس ــان ب ــورهای جه ــب کش رو اغل

ــد )اندرســون1، 2008(.  مشــخصی دارن
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 سیاســت گذاری ها و خط مشــی های 
ــد و  ــعه ده ــوزان توس ــش ام ــاوا را در دان ــری ف ــه کارگی ــد و ب ــی، تولی ــارت طراح ــده مه ــن ش تعیی
ــا  ــد ب ــرورش بای ــوزش و پ ــه دیگــر آم ــد. از جنب ــت کن ــاوا را هدای ــه توســعه ف ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
ــد  ــا بتوانن ــا آن ه ــازد ت ــاده س ــه آم ــای فناوران ــه دنی ــرای ورود ب ــوزان را ب ــتمر دانش آم ــای مس تالش ه
ــته  ــش داش ــی و آرام ــاس راحت ــی احس ــاد زندگ ــایر ابع ــی و س ــای اجتماع ــه، نهاده ــای فناوران در دنی
ــی  ــام آموزش ــان نظ ــزان و طراح ــه ری ــیاس گذاران، برنام ــاس س ــن اس ــر ای ــند)هاروی2، 2005(. ب باش
ــن  ــد. ای ــی کنن ــگاه م ــوان فرصــت ن ــه عن ــدارس ب ــی م ــه درس ــق آن در برنام ــاوا و تلفی ــعه ف ــه توس ب
فناوری هــا می تواننــد ضمــن بهبــود کیفیــت یادگیــری دانــش آمــوزان، آنهــا را بــرای زندگــی در جامعــه 

ــیلز3، 2013(.  ــا کنند)س ــی مهی اطالعات
ــاذ  ــد اتخ ــزی نیازمن ــت گذاری و برنامه ری ــطح سیاس ــرورش در س ــوزش و پ ــه آم ــاوا ب ورود ف
ــه  ــرا ب ــطح اج ــت و در س ــش اس ــر پژوه ــی و مبتنی ب ــای منطق ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــا، تهی تصمیم ه
صالحیــت معلمــان اجراکننــده ایــن برنامــه بســتگی دارد. اگــر در ســطح سیاســت گذاری بــه شــرایط 
اجــرا توجــه کافــی صــورت نگیــرد، برنامــه تهیــه شــده اثربخشــی الزم را نخواهــد داشــت و فــاوا نیــز 
ــت  ــزی موفقی ــول برنامه ری ــی از اص ــت برخ ــدون رعای ــد ب ــر نمی توان ــوآوری دیگ ــر ن ــد ه ــه مانن ب
کافــی داشــته باشــد )یانــگ4، 2004(. بنابرایــن داشــتن تصویــر صحیــح از صالحیت هــای مــورد نیــاز 
معلمــان بــرای سیاســت گذاران و مجریــان تلفیــق فــاوا در برنامــه درســی بســیار حائــز اهمیــت اســت 

ــگ5، 2008؛ میكــر6، 2011(.  )وان
ــه  ــا را ب ــد نوآوری ه ــه می توانن ــتند ک ــه درســی هس ــل اجــرای برنام ــن عام ــان تاثیرگذارتری معلم
ــه  ــا هرگون ــی ب ــا در رویاروی ــد. آن ه ــن در کالس  درس اجــرا نماین ــت پایی ــا باکیفی نحــو شایســته ی
نــوآوری بــه صالحیت هایــی نیــاز دارنــد کــه بایــد در دوره هــای پیــش از خدمــت یــا حیــن خدمــت 
1- Anderson. R.E
2- W. B. Harvey
3- J. R. Seals
4- E. B. Young
5- Wang, V. C. X
6- F. Miker



شمارة 1   
سال اّول
پاييز1394

صي
خص

ـ ت
ي 

لم
ة ع

نام
صل

ف

توسعة حرفه اي معلم

71

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

ــرس2004،1(.  ــند )روگ ــت آورده باش ــه دس ــا را ب ــن نوآوری ه ــاره ای ــای الزم درب صالحیت ه
معلمــان بــرای پیش گامــی در اجــرای نــوآوری تلفیــق فــاوا بــا برنامــه درســی و یــا همگامــی بــا 
ــا کاربــرد ابزارهــا و نرم افزارهــا بســنده  ایده هــای مرحلــه طراحــی و تولیــد نبایــد تنهــا بــه آشــنایی ب
کننــد؛ بلكــه آن هــا بــرای کاربــرد موثــر فــاوا در آمــوزش بــه باورهــای تربیتــی و عملیــات پداگوژیكــی 
متناســب بــا آن محیــط نیــاز دارنــد )پلگــروم2، 2001؛ بــاردون و اتكینســون3، 2008(. آشــنایی معلمــان 
بــا نرم افزارهــای ویرایشــی، نمایشــی و امكانــات جســتجوی اطالعــات در اینترنــت بخشــی دیگــر از 
الزام هــای مــورد نیــاز معلمــان اســت کــه بایــد در راســتای کمــک بــه ســاخت دانــش، تحلیــل عمیــق، 
تفكــر انتقــادی و منطقــی، تقویــت روابــط اجتماعــی، تــوان مدیریــت و برنامه ریــزی در دانش آمــوزان 
ــوان گفــت عواملــی همچــون؛ باورهــا و  ــه کارگرفتــه شود)ســندرا و ســنچز4، 2010(. بنابرایــن می ت ب
نظریه هــای یادگیــری مــورد پذیــرش معلــم، تســلط معلــم بــر دانــش محتوایــی یــا موضوعــی، میــزان 
آشــنایی بــا شــیوه های آموزشــی و مدیریــت کالس درس، خودکارآمــدی رایانــه ای معلــم و آشــنایی بــا 
مســائل فرهنگــی- اجتماعــی مرتبــط بــا فــاوا در به کارگیــری فــاوا توســط معلــم نقــش دارنــد )چــن و 
همــكاران5، 2010(. ارتمــر6)2009( در مدلــی صالحیت هــای مــورد نیــاز معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در 
کالس درس را بــه صالحیت هــای ابــزاری- فناورانــه، باورهــای پداگوژیكــی، مهــارت روش شــناختی 
و تدریــس، مهارت هــای ارزیابــی، مهارت هــای ارتباطــی و تدریســی و باورهــای شــخصی و نگــرش 
معلــم  طبقه بنــدی می کنــد. بــر اســاس ایــن مــدل معلمــان بایــد در درجــه اول بــا ماهیــت، ویژگی هــا 
و کاربردهــای عمومــی ابزارهــای فناورانــه آشــنایی داشــته باشــند. ســپس بــا کاربردهــای فناوری هــا در 
موقعیت هــای گوناگــون آموزشــی آشــنا شــوند. آن هــا بایــد درک صحیحــی از ماهیــت و ویژگی هــای 
مبانــی و عناصــر برنامــه درســی داشــته باشــند. بــرای تلفیــق فــاوا در زمینــه جنبه هــای 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 دانش آمــوزان و برنامــه درســی بهره گیرنــد. 
ــا دانش آمــوزان و معلمــان داشــته  ــر ب ــاط موث ــاوا را جهــت ارتب ــا ف همچنیــن مهارت هــای ارتباطــی ب
باشــند. بعضــی از معلمــان در اســتفاده از فنــاوری بــه انتقــال دانــش و برخــی دیگــر بــه ســاخت دانــش 
اعتقــاد دارنــد. بــه عــالوه خودکارآمــدی احساســی اســت ناشــی از توانمنــدی و تســلط کــه فــرد بــا 
اطمینــان و اعتمــاد کافــی می توانــد ابزارهــا و شــیوه ها را در راســتای اهــداف خــود بــه اجــرا بگــذارد. 
ــتفاده  ــتند و در اس ــوردار هس ــاوری برخ ــرد فن ــرای کارب ــی ب ــش کاف ــارت و دان ــه از مه ــی ک معلمان
ــی  ــتند. پژوهش های ــوردار هس ــه برخ ــدی فناوران ــع از خودکارآم ــد، درواق ــره ای ندارن ــاوری دله از فن
1- E.M. Rogers
2- W.J.Pelgram
3- K. Burden & S. Atkinson
4- A. Sangra & S. Gonzalez 
5- W. Chen, et al
6- Peggy A. Ertmer
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ماننــد لیــم1)2006(، موکامــا و اندرســون )2007(، طبــری )1391(، ســراجی، قنبــری و اصالنــی)1393( 
ــرای بكارگیــری فــاوا در کالس درس  نشــان می دهنــد کــه اغلــب معلمــان از صالحیت هــای کافــی ب
برخــوردار نیســتند. از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن صالحیت هــای موثــر بــر بكارگیــری فــاوا 
در کالس درس در حالــت مطلــوب و مقایســه آن بــا وضــع موجــود صالحیت هــای معلمــان مــدارس 

ابتدایــی شــهر همــدان اســت. 

پيشينه پژوهش �
لیــم2)2006( در پژوهشــی در مــدارس متوســطه ســنگاپور، دریافتــه اســت کــه مــدارس بــه دالیلــی 
ــدم  ــان، ع ــت در معلم ــود نگــرش مثب ــان، نب ــای معلم ــارت ه ــف مه ــی، ضع ــان کاف ــود زم ــد نب مانن
ــاوری  ــری فن ــر مدرســه در بكارگی ــری حاکــم ب ــی از ســوی مســئوالن و فرهنــگ یادگی ــت کاف حمای
بــرای تحقــق اهــداف ســطح بــاالی برنامــه درســی چنــدان موفــق نیســتند. موکامــا و اندرســون )2007( 
ــرد  ــه در کارب ــود این ک ــا وج ــی ب ــدارس رومان ــان م ــه معلم ــد ک ــه ان ــود دریافت ــش خ ــز در پژوه نی
ابزارهــای فناورانــه مهــارت کافــی دارنــد ولــی در تلفیــق نظریه هــای یادگیــری بــا اقدام هــای فناورانــه 

ــد. ــا مشــكل مواجه ان ــی ب آموزش
ــه  ــی ب ــه درس ــات در برنام ــاوری اطالع ــق فن ــر تلفی ــر ب ــل موث ــكاران)2009( عوام ــار و هم افش
ــیم  ــل دســت کاری4 تقس ــل قاب ــل دســت کاری3 و عوام ــل غیرقاب ــته عوام ــه دو دس ــم را ب ــیله معل وس
می کننــد. بــه نظــر آن هــا عوامــل غیرقابــل دســت کاری بــه عواملــی همچــون؛ تجربــه آموزشــی، تجربــه 
ــی و  ــه درس ــن برنام ــی و تدوی ــه طراح ــه مرحل ــوط ب ــات مرب ــت گذاری ها، تصمیم ــه ای، سیاس رایان
ــل را  ــن عوام ــد ای ــم نمی توان ــه معل ــود ک ــالق می ش ــان اط ــاء و مربی ــن اولی ــتیبانی انجم ــزان پش می
دســت کاری کنــد. در مقابــل عواملــی ماننــد میــزان دانــش، مهارت هــا و نگــرش معلــم دربــاره فنــاوری 

ــل دســت کاری هســتند. اطالعــات و آمــوزش عوامــل قاب
ــاوري  ــتفاده�از�فن ــدم�اس ــع�ع ــن�موان ــود مهم تری ــش خ ــرزاده )1389( در پژوه ــک و ماه آتش
ــردي،� ــی،�ف ــاختی- فن ــل�زیرس ــامل، عوام ــب ش ــه ترتی ــان را�ب ــط�معلم ــات�توس ــات�و�ارتباط اطالع

اقتصــادي�و�فرهنگــی-�آموزشــی می داننــد. 
طبــری )1391( بــا بررســی موانــع هوشمندســازی مجتمع هــای آموزشــی اداره آمــوزش و پــرورش 
شــهر تهــران از دیــدگاه مدیــران و معلمــان مــرد نشــان داد کــه امكانــات و ســخت افزارهای موجــود 
در جامعــه و کارآمــدی معاونیــن و مســئولین فنــاوری مجتمع هــا و ســواد رایانــه ای 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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عوامل مرتبط با بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس:)بررسي وضع مطلوب و موجود(معلمان ابتدايي شهر همدان

رباطــی و همــكاران )1392در پژوهشــی نشــان می دهنــد کــه معلمــان مــدارس هوشــمند مازنــدران 
ــاوری  ــا فن ــاور متناســب ب ــزات، عــدم ب ــات و تجهی ــری امكان ــه کارگی ــل عــدم مهــارت در ب ــه دالی ب
ــراجی،  ــوند. س ــد نمی ش ــدارس بهره من ــات در م ــن امكان ــی از ای ــه خوب ــا ب ــرس از فناوری ه و ت
ــه  ــر مدرســه، برنام ــم ب ــگ حاک ــد فرهن ــی مانن ــه عوامل ــد ک ــی)1393( نشــان می دهن ــری و اصالن قنب
ــف  ــاز و ضع ــورد نی ــای م ــات و ابزاره ــود امكان ــان، نب ــی معلم ــای تربیت ــود، باوره ــی موج درس
ــه  ــدارس ب ــاوا در م ــرد ف ــع کارب ــاوا از موان ــگ  ف ــعه فرهن ــی در توس ــت گذاری های اجتماع سیاس

حســاب می آینــد.

روش تحقيق   �
ــه نحــوه  ــا توجــه ب ــد ب ــا، بای ــن آن ه ــه از بی ــد ک ــی وجــود دارن ــای پژوهشــی مختلف     روش ه
ــا پژوهــش را برگزیــد.  جمــع آوری اطالعــات و داده هــا واهــداف و فرضیه هــا یــک روش متناســب ب
در تحقیــق حاضــر کــه بــه شناســایی ویژگی هــای مطلــوب بــرای بــه کارگیــری فــاوا در کالس درس 
ابتدایــی و مقایســه ویژگی هــای موجــود معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان می پــردازد. بــه لحــاظ هــدف، 

کاربــردی و از نظــر روش، توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت.  
ــارم، پنجــم و ششــم شــهر  ــای چه ــی پایه ه ــان ابتدای ــن پژوهــش شــامل معلم ــاری ای ــه آم جامع
همــدان در ســال تحصیلــی 1393-92 اســت کــه تعــداد کل معلمــان ایــن ســه پایــه برابــر بــا 605 نفــر 
ــدول  ــاس ج ــه ای و براس ــی طبق ــری تصادف ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــش ب ــن پژوه ــت. در ای اس
نمونه گیــری کرجســی مــورگان حجــم نمونــه معلمــان بــه تعــداد 230 نفــر انتخــاب شــدند. معلمــان 
پایه هــای چهــارم، پنجــم و ششــم از آن جهــت کــه نســبت بــه معلمــان پایه  هــای پایین  تــر از فنــاوری 
ــه  ــد. ب ــرار گرفتن ــوان جامعــه آمــاری مــد نظــر ق ــه عن ــد، ب اطالعــات بیشــتر در کالس بهــره می گیرن
ــودت  ــل و ع ــنامه ها را تكمی ــر پرسش ــه 47 نف ــوده ک ــر ب ــره 57 نف ــراد خب ــه اف ــداد نمون ــالوه تع ع

نمودنــد. 
   ابــزار جمــع آوری داده هــا دو پرسشــنامه محقــق ســاخته اســت کــه بــر مبنــای مــدل ارتمــر)2009( 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــن صالحیت ه ــرای تعیی ــره ب ــراد خب ــه اف ــوط ب ــنامه مرب ــت. پرسش ــده اس ــه ش تهی
ــن  ــرای تعیی ــان ب ــه معلم ــوط ب ــنامه مرب ــی و پرسش ــاوری در کالس درس ابتدای ــری فن ــه کارگی ب
ــه  ــرای معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان تهی ــاوری ب ــا  بكارگیــری فن صالحیت هــای موجــود مرتبــط ب
ــا بكارگیــری فنــاوری یعنــی نگــرش  شــده اســت. در تهیــه هــر دو پرسشــنامه ویژگی هــای مرتبــط ب
معلــم، شــناخت از فنــاوری، مهــارت معلــم در بكارگیــری فنــاوری و خودکارآمــدی نســبت بــه کاربــرد 
فنــاوری مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت و گویه هــای پرسشــنامه بــا توجــه بــه ایــن مراحــل تنظیــم شــده 
کــه هــر دو دارای 27 گویــه می باشــند کــه بــه ترتیــب گویه هــای 1 تــا 12 پرسشــنامه نگــرش معلمــان 
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ــا 18 پرسشــنامه مبنــای ســنجش میــزان شــناخت معلمــان از فــاوا،  ــه فــاوا، گویه هــای 13 ت نســبت ب
گویه هــای 18 تــا 23 پرسشــنامه مهــارت معلمــان در بكارگیــری از ابزارهــای فــاوا، گویه هــای 24 تــا 
27 پرسشــنامه مبنــای ســنجش میــزان خودکارآمــدی  معلمــان در بكارگیــری فــاوا قــرار گرفتــه اســت. 
پرسشــنامه براســاس مقیــاس پنــج درجــه ای لیكــرت تنظیــم شــده اســت.  روایــی صــوری و محتوایــی 
ــات  ــاوری اطالع ــر از متخصصــان فن ــت نف ــداد هف ــای تع ــرات و بازخورده ــاس نظ ــنامه براس پرسش
ــای  ــزار spss و از روش آلف ــی از نرم اف ــنجش پایای ــرای س ــد. ب ــت آم ــه دس ــت ب ــم و تربی و تعلی
ــه در  ــا هــم می ســنجد ک ــا را ب ــزان همبســتگی گویه ه ــن روش می ــاخ اســتفاده شــده اســت. ای کرونب
ایــن پژوهــش، میــزان پایایــی بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه افــراد خبــره 90 درصــد 
ــه و  ــرای تجزی ــوده اســت. همچنیــن در پژوهــش حاضــر ب ــرای پرسشــنامه معلمــان 92 درصــد ب و ب
تحلیــل داده هــای حاصــل از نظــرات افــراد خبــره و معلمــان از آزمــون t تــک گروهــی، t  مســتقل، 

تحلیــل واریانــس و آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده شــده اســت.

يافته های تحقيق �
ــون کالموگــروف-  ــع آزم ــودن توزی ــال ب ــان از نرم ــه منظــور اطمین ــدا ب ــا ابت ــل داده ه ــرای تحلی ب

ــه شــده اســت. ــج آن در جــدول)1( ارائ ــه نتای اســمیرنف انجــام شــد ک

نتيجه آزمون کالموگروف ـ اسميرونوف براي نرمال بودن توزيع داده هاجدول 1.

سطح  معناداريمقدارZتعداد نمونهمتغير

وضعيت موجود

2301/1680/130نگرش
2301/3540/051شناخت و فهم
2301/3440/054خودکارآمدی

2301/3480/053مهارتها

وضعيت مطلوب

471/0980/179نگرش
471/1320/061شناخت و فهم

471/3470/053خودباوری
471/2190/102مهارت ها

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون کالموگــروف- اســمیرونوف می تــوان اظهــار نمــود کــه توزیــع داده هــا 
ــر از 0/05  ــک بزرگت ــر ی ــر Z در ه ــاداری مقادی ــرا ســطح معن ــد؛ زی ــال می باش ــه نرم ــر دو جامع در ه
می باشــد)P < 0/05(. بــر ایــن اســاس مــی تــوان از آزمــون هــای پارامتریــک بــرای تحلیــل ســؤاالت 

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

ــان  ــناختی معلم ــدی و ش ــی، خودکارآم ــی، نگرش ــوب مهارت ــای مطل ــک( صالحیت ه ــوال�ی س
ــد؟ ــره کدامن ــراد خب ــر اف ــی از نظ ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ب

صالحيت هاي مرتبط با کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در کالس درس توسط معلمان ابتدايي از نظر افراد خبرهجدول 2.

تعدادمتغير
ميانگين 
مشاهده 

شده

انحراف 
معيار

tدرجه مقدار
آزادی

سطح 
معنا داری

474/620/5520/31460/01مهارت های معلمان برای فناوری
474/390/5118/63460/01نگرش معلمان برای فناوری

474/560/5120/94460/01خودکارآمدی  معلمان برای فناوری
474/530/5120/37460/01فهم و شناخت معلمان برای فناوری

نتایــج آزمــون t یــک طرفــه در جــدول 2 نشــان می دهــد میانگیــن مشــاهده شــده نظــرات افــراد 
ــزان  ــا می ــر از میانگیــن نظــری جامعــه )3( ب ــرای صــــالحیت های مهارتــی )4/62( و بزرگ ت ــره ب خب
)P > 0/05 و t=20/31(، صالحیت هــای نگرشــی بــا میانگیــن )4/39(  و بزرگ تــر از میانگیــن نظــری 
ــا میانگیــن  ــزان )P > 0/05 و t=18/63(، صالحیــت هــای خودکارآمــدی معلمــان ب ــا می جامعــه )3( ب
 )t=20/94 و P > 0/05( و بــه میــزان )مشــاهده شــده )4/56( و بزرگ تــر از میانگیــن نظــری جامعــه )3
و صالحیت هــای شــناختی معلمــان بــا میانگیــن مشــاهده شــده )4/53( و بزرگ تــر از میانگیــن نظــری 
ــره  ــراد خب ــوان گفــت از نظــر اف ــزان )P > 0/05 و t=20/37( اســت. بنابرایــن می ت ــه می جامعــه )3( ب
ــی، مجــالت  ــوح فشــرده، پایگاه هــای اطالعات ــه، ل صالحیت هــای مهارتــی همچــون؛ اســتفاده از رایان
و کتاب هــای الكترونیكــی، اینترنــت، صالحیت هــای نگرشــی نظیــر؛ نگــرش مثبــت معلــم بــه کمــک 
ــاوری در  ــک فن ــه کم ــم ب ــت معل ــرش مثب ــای مناســب، نگ ــف و تمرین ه ــاوری در طراحــی تكلی فن
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، صالحیت هــای خودکارآمــدی  ماننــد؛ خودکارآمــدی در افزایــش اثربخشــی 
ــری، در  ــازی یادگی ــوزان در کالس درس، در شخصی س ــاط دانش آم ــا  نش ــور ب کالس درس، در حض
ــورد  ــوی م ــث و گفتگ ــاد بح ــوزان در کالس درس، در ایج ــدی دانش آم ــاس رضایت من ــاد احس ایج
عالقــه در کالس درس، در افزایــش توانایــی تدریــس، و صالحیت هــای شــناختی نظیــر؛ آگاهــی کافــی 
از قابلیت هــای فــاوا، آشــنایی بــا قابلیت هــا و کاربــرد چندرســانه ای های مختلــف در فرآینــد تدریــس، 
شــناخت از ظرفیت هــا و امكانــات فــاوا در فراینــد تدریــس، آشــنایی بــا انــواع نرم افزارهــای تعاملــی 
ــا  ــنجی ی ــیوه های اعتبارس ــی از ش ــی کالس درس، آگاه ــای آموزش ــازماندهی فعالیت ه ــرا و س در اج
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 مهارت هــا، نگرش هــا، خودکارآمــدی و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری در 
کالس درس ابتدایــی بــه لحــاظ میــزان تاکیــد از نظــر افــراد خبــره تفــاوت وجــود دارد؟

مقايسه ويژگي هاي مطلوب براي کاربرد فناوري در کالس درس ابتدايي از نظر افراد خبره با استفاده از آزمون جدول 3.
تحليل واريانس يک طرفه

شاخص های آماری
منابع تغييرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

ميانگين 
سطح مقدار Fمجذورات

معناداری

ميانگينمتغير
بين گروهی
درون گروهی

کل

1/443
50/280
51/724

3
184
187

0/481
0/273

1/7610/156 نگرش
شناخت
مهارت 

خودکارآمدی

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

ــود  ــای موج ــدی ویژگی ه ــا اولویت بن ــه میانگین  ه ــا مقایس ــدول )3( ب ــات ج ــاس اطالع ــر اس ب
بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی بدیــن شــرح اســت: 1- مهــارت 2- شــناخت 
3- خودکارآمــدی 4- نگــرش. امــا نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد کــه در میــزان 
ــاوت  ــره تف ــراد خب ــر اف ــی از نظ ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ــوب ب ــای مطل ویژگی ه
معنــاداری وجــود نــدارد )P =0/156 و 1/761= )184 و F)3(؛ زیــرا )P < 0/05(. بنابرایــن از نظــر افــراد 
خبــره بیــن ویژگی هــای مطلــوب بــرای کاربــرد فنــاوری شــامل نگــرش، شــناخت و فهــم، مهــارت و 

خودکارآمــدی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد.

ســؤال�ســه( وضعیــت صالحیت هــای مهارتــی، نگرشــی، خودکارآمــدی و شــناختی بــرای کاربــرد 
فنــاوری در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان چگونــه اســت؟

وضعيت صالحيت هاي مهارتي، نگرشي، خودکارآمدي و شناختي براي کاربرد فناوري در معلمان ابتدايي شهر همدانجدول 4.

ميانگينتعدادمتغير
درجه مقدار tانحراف معيارمشاهده شده

آزادی
سطح معنی 

داری
2303/131/091/832290/01مهارت های معلمان

2302/501/146/522290/01نگرش معلمان
2302/541/235/572290/01خودکارآمدی معلمان

2302/951/040/632290/01فهم و شناخت معلمان

ــا  ــدان ب ــهر هم ــی ش ــان ابتدای ــی معلم ــای مهارت ــای جــدول)4( صالحیت ه ــه داده ه ــه ب ــا توج ب
 ،)t=1/83 و P < 0/05( )3( ــه ــری جامع ــن نظ ــر از میانگی ــده 3/13 و کوچک ت ــاهده ش ــن مش میانگی
ــه  ــه )3( و ب ــن نظــری جامع ــر از میانگی ــن)2/50(  و کوچک ت ــا میانگی ــت نگرشــی معلمــان ب صالحی
ــر  ــن )2/95( و کوچک ت ــا میانگی ــان ب ــدی معلم ــت خودکارآم ــزان )P > 0/05 و t=6/52(، صالحی می
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عوامل مرتبط با بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس:)بررسي وضع مطلوب و موجود(معلمان ابتدايي شهر همدان

ــا  ــان ب ــناختی معلم ــت  ش ــزان )P < 0/05 و t=0/63( و صالحی ــه می ــه ب ــری جامع ــن نظ از میانگی
میانگیــن )2/54( و کوچک تــر از میانگیــن نظــری جامعــه )3( بــه میــزان )P > 0/05 و t=5/57( اســت. 
ــی معلمــان در حــد متوســط، صالحیت هــای نگرشــی  ــوان گفــت صالحیت هــای مهارت بنابرایــن می ت
درحدکــم، صالحیــت شــناختی و فهــم معلمــان در حــد متوســط و صالحیت هــای خودبــاوری آن هــا 
در حــد کــم می باشــد. ایــن نتایــج حاکــي از آن اســت کــه بــه هــر میــزان معلمــان  مهــارت بیشــتری 
ــه  ــری ب ــرش مطلوب ت ــند، نگ ــته باش ــری داش ــی ـ یادگی ــد یادده ــاوری درفرآین ــتفاده  از فن در اس

ــاوری در امــر تدریــس و یادگیــری خواهنــد داشــت. اســتفاده از فن

ســؤال�چهــارم(�آیــا بیــن مهارت هــا، نگرش هــا، خودبــاوری و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری 
در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان تفــاوت وجــود دارد؟

مقايسه ويژگي هاي موجود کاربرد فناوري توسط معلمان ابتدايي همدان در کالس درسجدول 5.

شاخص های آماری
منابع تغييرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

مقدار 
F

سطح 
معناداری

ميانگينمتغير
بين گروهی
درون گروهی

کل

65/169
1170/951
1236/120

3
916
919

21/723
1/278

16/993*0/0001 نگرش
شناخت
مهارت 

خودکارآمدی

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

مقايسه ميزان ويژگي هاي موجود کاربرد فناوري توسط معلمان ناحيه همدان در کالس درس ابتدايي با استفاده از جدول 6.
آزمون توکي

iگروه
j خودباوریمهارتشناختنگرشگروه

نگرش
)i-j( 0/44930/62490/0406-تفاوت

0/00010/981*0/0001*-سطح معناداری

شناخت
)i-j( 0/4087-0/1757--تفاوت

0/001*0/342-سطح معناداری

مهارت 
)i-j( 0/5843--تفاوت

0/0001*-سطح معناداری

خودکارآمدی
)i-j( تفاوت-

-سطح معناداری
* در سطح 5 درصد معنادار است.
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ــای موجــود  ــدی ویژگی ه ــا اولویت بن ــا مقایســه میانگین  ه ــای جــدول 6 و ب ــه داده ه ــا توجــه ب ب
کاربــرد فنــاوری توســط معلمــان بدیــن شــرح اســت:

مهارت؛     2. شناخت؛     3. خودکارآمدی،  4. نگرش.. 1
    امــا نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد در میــزان ویژگی هــای موجــود کاربــرد 
 .)P > 0/05( ــرا ــود دارد )P =0/0001 و 16/993= )916 و F)3(؛ زی ــاوت وج ــدان تف ــط هم ــاوری توس فن
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�5( ویژگی هــای موجــود معلمــان ابتدایــی بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس چــه انــدازه بــا 
وضــع مطلــوب فاصلــه دارد؟ 

مقايسه ميانگين کاربرد ويژگي هاي فناوري در کالس درس ابتدايي در وضعيت مطلوب و وضعيت موجودجدول 7.

                    شاخص
انحراف ميانگينتعدادمتغير/ وضعيت

سطحدرجه آزاديمقدارtمعيار
 معنا داري

نگرش
2302/501/14موجود

17/74275*0/0001
474/390/51مطلوب

شناخت و فهم
2302/951/04موجود

15/47275*0/0001
474/530/51مطلوب

خودکارآمدی
2303/131/09موجود

13/87275*0/0001
474/620/55مطلوب

مهارت ها
2302/541/23موجود

18/28275*0/0001
474/560/51مطلوب

ــت  ــن وضعی ــه میانگی ــد ک ــای مســتقل در جــدول)7( نشــان می ده ــرای گروهه ــونt ب ــج آزم نتای
ــود  ــت موج ــن وضعی ــر از میانگی ــاوری )4/39( بزرگ ت ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــرش معلم ــوب نگ مطل
)2/50( شــده و ایــن تفــاوت در ســطح 5 درصــد معنــادار اســت زیــرا )P > 0/05 و t=17/74(؛ بنابرایــن 
ــاوری در  ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــوب نگــرش معلم ــت موجــود و مطل ــن وضعی ــه بی ــت ک ــوان گف می ت
کالس درس ابتدایــی تفــاوت وجــود دارد و وضعیــت موجــود نگــرش معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری 

در کالس درس ابتدایــی، کمتــر از وضعیــت مطلــوب اســت. 
ــر  ــاوری )4/53( بزرگ ت ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــم معلم ــناخت و فه ــوب ش ــت مطل ــن وضعی میانگی
از میانگیــن وضعیــت موجــود )2/95( شــده و ایــن تفــاوت در ســطح 5 درصــد معنــادار اســت زیــرا 
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)P > 0/05 و t=15/47(؛ بنابرایــن نتیجــه می گیریــم 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 )4/62( بزرگ تــر از میانگیــن 
ــرا )P > 0/05 و  ــت زی ــادار اس ــد معن ــطح 5 درص ــاوت در س ــن تف ــده و ای ــود )3/13( ش ــت موج وضعی
ــرای  ــان ب ــاوری معلم ــوب خودب ــود و مطل ــت موج ــن وضعی ــه بی ــت ک ــوان گف ــن می ت t=13/87(؛ بنابرای
ــان  ــاوری معلم ــود خودب ــت موج ــود دارد و وضعی ــاوت وج ــی تف ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن کارب

ــوب اســت.  ــت مطل ــر از وضعی ــی، کمت ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ب
ــر از  ــاوری )4/56( بزرگ ت ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــای معلم ــوب مهارت ه ــت مطل ــن وضعی میانگی
ــرا  ــادار اســت. زی ــاوت در ســطح 5 درصــد معن ــن تف ــت موجــود )2/54( شــده و ای ــن وضعی میانگی
)P > 0/05 و t=18/28(؛ بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب مهارت هــای 
ــود  ــت موج ــود دارد و وضعی ــاوت وج ــی تف ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ــان ب معلم
ــوب  ــت مطل ــر از وضعی ــی، کمت ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــای معلم مهارت ه

اســت. 

بحث و نتيجه گيری  
هــدف اصلــي ایــن مطالعــه، بررســی عوامــل مرتبــط بــا پذیــرش و بكارگیــری فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات در بیــن معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان می باشــد. در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل ارتمــر 
)2009( بــه بررســی عوامــل مرتبــط بــا صالحیت هــای کاربــرد فنــاوری در بیــن معلمــان ابتدایــی شــهر 
ــر  ــدی از نظ ــناحت و خودکارآم ــارت، نگــرش، ش ــی چــون مه ــده اســت. عوامل ــدان بررســی ش هم
ــد و معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان ایــن  ــاوری توســط معلــم مهــم ان ــره در بكارگیــری فن ــراد خب اف
ــتند و از  ــم دارا هس ــی ک ــم و خیل ــد ک ــاوری را در ح ــا  و خودب ــا، نگرش ه ــناخت ها، مهارت ه ش
ایــن رو وضــع موجــود معلمــان بــرای کاربــرد فــاوا در کالس درس بــا وضــع مطلــوب فاصلــه فاحشــی 

دارد.
ســؤال�یــک: صالحیت هــای مطلــوب مهارتــی، نگرشــی، خودکارآمــدی و شــناختی معلمــان بــرای 
کاربــرد فنــاوری در کالس درس ابتدایــی از نظــر افــراد خبــره کدامنــد؟  نتایــج آزمــون t یــک طرفــه  
ــر از  ــی )4/62( و بزرگ ت ــای مهارت ــرای صالحیت ه ــره ب ــراد خب ــرات اف ــده نظ ــاهده ش ــن مش میانگی
ــای نگرشــی  ــی داری )P > 0/05 و t=20/31(، صالحیت ه ــه )3( در ســطح معن ــن نظــری جامع میانگی
ــی داری )P > 0/05 و  ــطح معن ــه )3( در س ــری جامع ــن نظ ــر از میانگی ــن )4/39(  و بزرگ ت ــا میانگی ب
ــر از  ــن مشــاهده شــده )4/56( و بزرگ ت ــا میانگی ــان ب ــدی معلم ــای خودکارآم t=18/63(، صالحیت ه
میانگیــن نظــری جامعــه )3( و بــه میــزان )P > 0/05 و t=20/94( و صالحیت هــای شــناختی معلمــان 
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ــزان )P > 0/05 و  ــه می ــه  ب ــن نظــری جامع ــر از میانگی ــن مشــاهده شــده )4/53( و بزرگ ت ــا میانگی ب
t=20/37( اســت.  ارتمــر)2009( در مــدل خــود تاکیــد کــرده اســت کــه معلمــان بــرای کاربــرد فناوری 
در کالس بایــد باورهــای ســازنده گرایانــه داشــته باشــند، ماهرانــه ابزارهــا و امكانــات را بــه کارگیرند و 
خودکارآمــدی کافــی در به کارگیــری فــاوا داشــته باشــند. همچنیــن روش هــای تدریــس و مهارت هــای 
کافــی بــرای بهره گیــری از امكانــات فــاوا در جهــت ارزیابــی داشــته باشــند. در پژوهش هــای طبــری 
)1391(، افشــار و همــكاران)2009(، موکامــا و اندرســون )2007( و ســراجی، قنبــری و اصالنــی)1393( 
ــناخت و  ــرش، ش ــارت، نگ ــون مه ــی چ ــت. عوامل ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــا م ــن یافته ه ــز ای نی
خودکارآمــدی از نظــر افــراد خبــره در به کارگیــری فنــاوری توســط معلــم مهم انــد و معلمــان ابتدایــی 
ــم  ــی ک ــم و خیل ــد ک ــاوری را در ح ــا  و خودب ــا، نگرش ه ــناخت ها، مهارت ه ــن ش ــدان ای ــهر هم ش
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 مهارت هــا، نگرش هــا، خودکارآمــدی و شــناخت بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس 
ــل  ــون تحلی ــج آزم ــره تفــاوت وجــود دارد؟ نتای ــراد خب ــد از نظــر اف ــزان تاکی ــه لحــاظ می ــی ب درس ابتدای
واریانــس یــک طرفــه نشــان داد کــه در میــزان ویژگی هــای مطلــوب بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس 
ــرا  ــدارد )P =0/156 و 1/761= )184 و F)3(؛ زی ــاداری وجــود ن ــره تفــاوت معن ــراد خب ــی از نظــر اف ابتدای
)P < 0/05(.  می تــوان گفــت صالحیت هــای کاربــرد فنــاوری کل یكپارچــه ای اســت کــه همــه عوامــل در 
کنــار هــم بــه معلــم کمــک مــی کنــد تــا فناوری هــا را بــه کار گیــرد. هیــچ پژوهشــی هــم اولویــت آن هــا 

را بــر دیگــری تأییــد نكــرده اســت.

ســؤال�ســه: وضعیــت صالحیت هــای مهارتــی، نگرشــی، خودکارآمــدی و شــناختی بــرای کاربــرد 
ــای  ــا صالحیت ه ــاس یافته ه ــر اس ــت؟ ب ــه اس ــدان چگون ــهر هم ــی ش ــان ابتدای ــاوری در معلم فن
مهارتــی معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان بــا میانگیــن مشــاهده شــده 3/13 و کوچكتــر از میانگیــن نظــری 
ــر از  ــن)2/50(  و کوچک ت ــا میانگی ــان ب ــت نگرشــی معلم ــه )P < 0/05( )3 و t=1/83(، صالحی جامع
ــزان )P > 0/005 و t=6/52(، صالحیــت خودکارآمــدی معلمــان  ــه می میانگیــن نظــری جامعــه )3( و ب
ــزان )P < 0/05 و t=0/63( و  ــه می ــه ب ــری جامع ــن نظ ــر از میانگی ــن )2/95( و کوچک ت ــا میانگی ب
ــه  ــه )3( ب ــری جامع ــن نظ ــر از میانگی ــن )2/54( و کوچک ت ــا میانگی ــان ب ــناختی معلم صالحیت ش
میــزان )P > 0/05 و t=5/57( اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت صالحیت هــای مهارتــی معلمــان در حــد 
متوســط، صالحیت هــای نگرشــی در حــد کــم، صالحیت شــناختی و فهــم معلمــان در حــد متوســط و 
ــا  ــم )2006(، موم ــد لی ــی مانن ــد. در پژوهش های ــم می باش ــا در حدک ــاوری آن ه ــای خودب صالحیت ه
ــت  ــان صالحی ــه معلم ــده اســت ک ــان داده ش ــكاران)1392(  نش ــی و هم ــون)2007( و رباط و اندرس
کافــی بــرای کاربــرد فــاوا در کالس درس را دارا نیســتند. لیــم در مــدارس متوســطه ســنگاپور، نشــان 
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ــرد  ــع کارب ــان از موان ــت در معلم ــرش مثب ــود نگ ــان و نب ــای معلم ــف مهارت ه ــه ضع ــد ک می ده
ــود  ــا وج ــی ب ــدارس رومان ــان م ــد معلم ــون )2007(  دریافته ان ــا و اندرس ــتند. موکام ــاوری هس فن
این کــه در کاربــرد ابزارهــای فناورانــه مهــارت کافــی دارنــد ولــی در تلفیــق نظریه هــای یادگیــری بــا 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــز نش ــكاران نی ــی و هم ــد. رباط ــكل مواجه ان ــا مش ــی ب ــه آموزش ــای فناوران اقدام ه
معلمــان مــدارس هوشــمند مازنــدران بــه دالیــل عــدم مهــارت در بكارگیــری امكانــات و تجهیــزات، 
ــدارس  ــات در م ــن امكان ــی از ای ــه خوب ــا ب ــرس از فناوری ه ــاوری و ت ــا فن ــب ب ــاور متناس ــدم ب ع

نمی شــوند. بهره منــد 
ــرد فنــاوری  ــرای کارب ــاوری و شــناخت ب ــا بیــن مهارت هــا، نگرش هــا، خودب ســوال�چهــارم:�آی
در معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان تفــاوت وجــود دارد؟ بــا مقایســه میانگین  هــا اولویت بنــدی 

ــت:  ــرح اس ــن ش ــان بدی ــط معلم ــاوری توس ــرد فن ــود کارب ــای موج ویژگی ه
مهارت؛. 1
شناخت؛. 2
خودکارآمدی،. 3
نگرش. . 4

ــرد    نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه نشــان داد در میــزان ویژگی هــای موجــود کارب
 .)P > 0/05( ــرا ــاوت وجــود دارد )P =0/0001 و 16/993= )916 و F)3(؛ زی ــدان تف ــاوری توســط هم فن
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�5:�آیــا بیــن ویژگی هــای مطلــوب و ویژگی هــای موجــود معلمــان ابتدایــی بــرای کاربــرد 
فنــاوری در کالس درس تفــاوت وجــود دارد؟

ــت  ــن وضعی ــه میانگی ــرای گروه هــای مســتقل در جــدول)7( نشــان می دهــد ک ــونt ب ــج آزم  نتای
ــود  ــت موج ــن وضعی ــر از میانگی ــاوری )4/39( بزرگ ت ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــرش معلم ــوب نگ مطل
)2/50( شــده و ایــن تفــاوت در ســطح 5 درصــد معنــادار اســت زیــرا )P > 0/05 و t=17/74(؛ بنابرایــن 
ــاوری در  ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــوب نگــرش معلم ــت موجــود و مطل ــن وضعی ــه بی ــت ک ــوان گف می ت
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 
ــت موجــود )2/95( شــده و  ــن وضعی ــر از میانگی ــاوری )4/53( بزرگت ــرد فن ــرای کارب فهــم معلمــان ب
ایــن تفــاوت در ســطح 5 درصــد معنــادار اســت زیــرا )P > 0/05 و t=15/47(؛ بنابرایــن نتیجــه می گیریــم 
کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب شــناخت و فهــم معلمــان بــرای کاربــرد فنــاوری در کالس درس 
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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 
ــن  ــت موجــود )3/13( شــده و ای ــن وضعی ــر از میانگی ــاوری )4/62( بزرگت ــرد فن ــرای کارب ــان ب معلم
تفــاوت در ســطح 5 درصــد معنــادار اســت زیــرا )P > 0/05 و t=13/87(؛ بنابرایــن می تــوان 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. 
ــر از  ــاوری )4/56( بزرگ ت ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــای معلم ــوب مهارت ه ــت مطل ــن وضعی میانگی
ــرا  ــادار اســت. زی ــاوت در ســطح 5 درصــد معن ــن تف ــت موجــود )2/54( شــده و ای ــن وضعی میانگی
)P > 0/05 و t=18/28(؛ بنابرایــن می تــوان گفــت کــه بیــن وضعیــت موجــود و مطلــوب مهارت هــای 
ــود  ــت موج ــود دارد و وضعی ــاوت وج ــی تف ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ــان ب معلم
ــوب  ــت مطل ــر از وضعی ــی، کمت ــاوری در کالس درس ابتدای ــرد فن ــرای کارب ــان ب ــای معلم مهارت ه
ــاوری  ــرد فن ــرای کارب ــدل ارتمــر)2009( معلمــان ب ــر اســاس م ــوان گفــت ب ــی می ت اســت. به طورکل
در کالس بایــد دارای بــاور و نگرشــی متناســب بــا فنــاوری، مهــارت کافــی، خودکارآمــدی مــورد نیــاز 
و شــناخت کافــی از ویژگی هــای آموزشــی فنــاوری داشــته باشــند. از نظــر افــراد خبــره  ایــن مهــارت 
از اهمیــت نســبتًا مســاوی برخــوردار هســتند و معلمــان بایــد همــه ایــن صالحیت هــا را در کنــار هــم 
داشــته باشــند لیكــن یافته هــا نشــان می دهــد کــه معلمــان ابتدایــی شــهر همــدان از ایــن صالحیت هــا 
ــا  ــا خودکارآمــدی ب ــاز ی ــه لحــاظ باورهــا و نگــرش مــورد نی برخــوردار نیســتند کــه اغلــب آن هــا ب

ــتند.    ــرو هس ــادی روب ــواری های زی دش

پيشنهادها  
بــا توجــه بــه نقــش دانــش و مهــارت معلمــان در بكارگیــری فــاوا در فرآینــد اجــرای . 1

برنامــه درســی، پیشــنهاد می شــود:
• در زمینــه چگونگــی کاربــرد فــاوا در آمــوزش و معرفــی نــرم افزارهــا و قابلیت هــای 	

اینترنــت و فنــاوری اطالعــات بــه منظــور تبــادل نظــر بیــن کارشناســان امــر و معلمــان 
ــاوا در  ــری ف ــا چگونگــی بكارگی ــوزش مســتمر متناســب ب ــای آم ــی، کارگاه ه ابتدای
ــد  ــه صــورت کارآم ــل و ضمــن خدمــت ب ــب دوره هــای مســتمر قب ــوزش در قال آم
ــه  ــن گون ــرکت در ای ــا ش ــی ب ــع ابتدای ــان مقط ــران و معلم ــا مدی ــود. ت ــزار ش برگ
کارگاه هــا از نحــوه  ارائــه  مطالــب و نیــز آنچــه کــه بایــد بــه وســیله فــاوا بــه دانــش 

آمــوزان ارائــه دهنــد، آگاهــی پیــدا کننــد. 
• ــه 	 ــا اســتفاده از قابلیت هــای فناوران ــم، بخشــی از دروس ب ــت معل در دوره هــای تربی

ارائــه شــود. نظیــر این کــه یــک یــا چنــد درس از طریــق محیــط مجــازی بــه دانشــجو 
معلمــان ارائــه شــود.
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• ــط مجــازی 	 ــا اســتفاده از محی تعــدادی از دوره هــای ضمــن خدمــت آمــوزش معلمــان ب
ــه را افزایــش دهــد. ــات فناوران ــه اســتفاده از امكان ــزان تســلط معلمــان ب ــا می برگــزار شــود ت

جهــت بكارگیــری فــاوا میــزان اســتفاده و گرایــش معلمــان بــه فــاوا بــه عنــوان مالکی . 2
در انتخــاب معلــم برتــر )نمونــه( مــد نظــر قــرار گیــرد.

ــه معلمــان . 3 ــار و ایده هــای فناوران ــوی از آث ــت معن ــكان حمای ــرورش ام آمــوزش و پ
را فراهــم ســازد. 

براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش جهــت تغییــر و اصــالح  بــاور و نگــرش معلمــان . 4
ــود  ــه بهب ــک ب ــتای کم ــاوری در راس ــتفاده از فن ــوه اس ــری و نح ــه یادگی ــبت ب نس

ــر الزم اســت: ــر مــوارد زی ــاوا انجــام اقداماتــی نظی ــد بكارگیــری ف فرآین
• ــن 	 ــه ایجــاد نگــرش اســت، بنابرای ــی و شــناخت پای ــه آگاه ــه این ک ــا توجــه ب ب

اطالع رســانی و آمــوزش مــداوم در زمینــه فنــاوری و کاربردهــای آموزشــی آن بــه 
معلمــان یكــی از مســائل ضــروری اســت.

• ــازنده 	 ــه س ــون نظری ــری همچ ــد یادگی ــای جدی ــه ه ــا نظری ــان ب ــنایی معلم آش
ــه  ــد ب ــاوری در فرآینــد آمــوزش مــی توان گرایــی و اســتفاده از قابلیــت هــای فن

ــد.  ــا کمــک کن ــای آنه ــاور و نگــرش ه ــت ب تقوی
براســاس یافته هــای ایــن پژوهــش؛ شناســایی و درک ویژگی هــای معلمــان در . 5

بكارگیــری فنــاوری نقــش مهمــی دارد. از ایــن رو شناســایی میــزان مهــارت و نــوع 
رفتارهــای معلمــان در زمینــه هایــی همچــون نــوع عالقــه، میــزان خودانگیختگــی و 

ــز اهمیــت اســت.  خــود تنظیمــی بســیار حائ
ــه . 6 ــم پای ــه مفاهی ــان در زمین ــارت معلم ــدی ،مه ــی و خودکارآم ــش دادن آگاه افزای

فــاوا)ورد، اکســل، اکســس(، و اســتفاده از  ســایت هــا ، وبــالگ هــا، انــواع موتورهــای 
جســتجو(، ویروس هــای رایانــه ای و نــرم افزارهــای مقابلــه بــا آنهــا کــه می توانــد در 

تقویــت مفاهیــم  کاربــردی و مهارتــی فــاوا در معلمــان مؤثــر باشــد.
همچنین�به�پژوهشگران�آینده�پیشنهاد�می�شود:

ــا . 1 ــدان ی ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ ــق آم ــی و مناط ــایر نواح ــش را در س ــن پژوه ای
اســتان هاي دیگــر کشــور اجــرا کننــد.

بــرای شناســایی ویژگــی هــای مرتبــط  بــا بــه کارگیــری فــاوا از روش مصاحبــه فــردی یــا . 2
کانونــی بهــره گیرنــد.

ــع و . 3 ــان مطل ــران، کارشناس ــاوا از مدی ــری ف ــا بكارگی ــط ب ــل مرتب ــایی عوام ــرای شناس ب
ــد. ــع آوری کنن ــه جم ــق مصاحب ــات الزم را از طری ــان  اطالع متخصص

ــه کار بســتن روش هــای آزمایشــي)با اســتفاده . 4 ــا ب پیشــنهاد مي شــود پژوهش هــای بعــدي ب
ــرروی دانــش آمــوزان مقطــع  ــا ســخنرانی( ب از فــاوا( و غیرآزمایشــي)به صــورت ســنتی ی
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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