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چكيده
امروزه در جهان بکارگیری فناوریهای نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی -یادگیری در حال گسترش است و مدارس ابتدایی نیز از این
قاعده مستثنی نیست .در حال حاضر یکی از چالشهای مهم بکارگیری فناوریهای نوین در مدارس ،صالحیتها و شایستگیهای فناوری اطالعات و
ارتباطات معلمان است .پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح دانش و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی -یادگیری در
سال تحصیلی  52-53انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر کرج (که 1122نفر بودند) میباشد که  322نفر با
توجه به جدول کرجسی مورگان به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد،
که روایی آن توسط جمعی از اساتید ،متخصصان آموزشی و تعدادی از معلمان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول ()2/05
برآورد گردید .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که دانش و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان مدارس ابتدایی در فرایند یاددهی -یادگیری در سطح
متوسط میباشد .همچنین تحلیل آمار استنباطی دادهها نشان داد که میان متغیرهای جنسیت و سطح دانش و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان در فرایند
یاددهی -یادگیری تفاوت معنادار نیست .اما میان متغیرهای سابقه تدریس ،سن ،میزان تحصیالت و سطح دانش و مهارت بکارگیری  ICTآنها در فرایند
یاددهی -یادگیری تفاوت معنادار است.
کليد واژگان ،ICT :دانش و مهارت معلمان ،مدارس ابتدایی.

مقدمه

اساسی در کیفیت و پایگاه حرفهای معلمان است .در قرن

امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات 1موجب تحول

 21به آموزش نو و نقش تازهی معلمان نیاز است .بنابرابن

بنیادین در همه ساحات حیات فردی و اجتماعی بشر شده

ایجاد تغییر در نظام تعلیم و تربیت معلمان آینده ،نقش

است .ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به عرصه

معلم و نیز نوسازی نظام آموزش و پرورش و توجه به

آموزش و پرورش ،تغییرات اساسی ایجاد کرده است.

تغییرات سریع فناوری و کاربرد آن در فرایند یاددهی و

تغییر نقشها ،ایجاد مسئولیتهای جدید و ایجاد تغییرات

یادگیری

برخوددار

پیدرپی ،همگی از تاثیر حضور این فناوری در نظامهای

است( mollaeinezgad,

آموزشی است( .)Asefi & et al, 2009صاحبنظران

 .)2010ایجاد تغییرات متناسب با تحوالت در عرصه

معتقدند ،اصالح کیفیت آموزش و پرورش در گرو اصالح

فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از محورهای جدی

1 Information & Communication Technology
)(ICT
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تغییر در قرن بیست و یکم است .دستاندرکاران نظام

 .)et al, 2013در نظامهای پیشرفته تعلیم و تربیت ،معلم

آموزشی بر این نکته تاکید میورزند که میتوان با

در نقش حرفهای خود صالحیتها و مهارتها و

بکارگیری ابزارهای اطالعاتی روزآمد ،قابلیت و

تواناییهایی را باید کسب کند که بتواند عالوه بر تغییر در

شایستگی های متناسب با نوآوری را در معلمان به وجود

سطح تلقی و نگرش به آموزش ،در میدان عمل باعث تغییر

بکارگیری

در میزان یادگیری فراگیران نیز باشد .فناوری اطالعات و

فناوریهای نوین در فرایند یاددهی و یادگیری ،مستلزم آن

ارتباطات به خودی خود نمیتواند موجب افزایش کیفیت

است که معلمان برای استفاده از فناوری اطالعات و

آموزش و یادگیری باشد .امکان استفاده از فناوری

ارتباطات آموزش دیده باشند(.)Zamani, 2005

اطالعات و ارتباطات در حد ساده و ناچیز ،بدون هدف

کلید تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و

منجر به اتالف وقت دانشآموزان خواهد شد و اینجاست

یادگیری ،صالحیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات

که معلم با کسب صالحیت و مهارت در این زمینه نه تنها

معلم و تجربیات اوست .دانش و مهارت معلم در آموزش،

عاملی برای پیشرفت دانشآموزان میشود بلکه سطح

سبب تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با فرایند

یادگیری را نیز افزایش میدهد(.)Jillian Dell, 2010

یاددهی -یادگیری میشود .بخشی از راهبرد فناوری

صالحیت و شایستگی حرفهای معلمان به توانایی وی در

اطالعات و ارتباطات و بعضی از چالشهای بکارگیری

برآوردن نیازها و مطالبات حرفهی تدریس به میزان کافی

فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و

و با استفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت و

یادگیری ،مستقیما به دانش و مهارت و صالحیت حرفهای

نگرش گفته میشود ،به طوری که این مجموعه در

معلم وابسته است .معلم باید در تعلیم و تربیت و محتوای

عملکرد و بازتاب معلم تجلی پیدا میکند( & Nijiveldt

درس ،صالحیت ،شایستگی و مهارت حرفهای داشته

 .)et al, 2005ملکی( ،)2005صالحیت حرفهای

باشد .تالش در جهت بهبود و اصالح آموزش به وسیله

معلمان را مجموعهی شناختها ،گرایشها و مهارتهایی

فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند فهم و درک روشن

میداند که معلم با کسب آنها به پرورش جسمی ،عقلی،

از نقش معلم در آموزش است .در این راستا ،بسیاری از

عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگیران کمک میکند و این

کشورها گامهای اساسی در زمینه دانش ،مهارت و بهبود

صالحیتها را در سه حیطه شناختی ،عاطفی و مهارتی

و توسعه آموزش معلمان برداشتهاند و در این رابطه ،نظام

طبقهبندی مینماید.

آموزش و پرورش کشور هم برای معلمان گامهایی

کاستر و همکارانش ،)2007(1صالحیتهای معلمان را به

برداشته است که همچنان ادامه دارد( Abedi,

پنج دسته اصلی دانش تخصصی ،ارتباطات ،سازماندهی،

.)2011کاربردهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات

دانش تربیتی و صالحیتهای رفتاری تقسیم میکنند .این

چون :پست الکترونیکی ،اینترنت و ویدیو کنفرانس،

نوع دستهبندیها ،اغلب در متون مختلف به صورت علمی

امکانات ارتباطی گوناگونی را فراهم آورده است .مراکز

جمعبندی شده و جامع در قالب سه دسته محتوای دانش

آموزشی و پرورشی و در راس آنان معلمان در هزارهی

موضوعی ،2محتوای دانش تربیتی 3و محتوای دانش

جدید ،در حین فعالیت خود با این مهم دست به گریباناند

زمینهای0

که چگونه خودشان را برای تغییرات و فرصتهای ایجاد

مجموعه دانشی گفته میشود که معلمان برای تدریس یک

شده توسط فناوری اطالعات آماده کنند؟( & Davaei

موضوع درسی کسب کردهاند و در کالس درس ارائه

1 Koster & et al
)2 Subject Content Knowledge (SCK

)3 Pedagogical Content Knowledge (PCK
)4 Contextual Content Knowledge (CCK

آورد(2005

.)Mehrmohammadi,
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بررسی صالحیتهای ارتباطی و اطالعاتی مبتنی بر فناوری معلمان در فرایند یاددهی -یادگیری /منصوری و همکاران

میکنند .این محتوا شامل مجموعه مفاهیم و اصوال آموخته

بر پروژه استفاده کنند .معلمان باید توانایی کار و استفاده

شده در حیطه علوم مختلف ،مفاهیم و روابطی که این

از منابع شبکه برای کمک به فراگیرندگان در کار مشارکتی،

حیطهها را به هم پیوند میزنند .محتوای دانش تربیتی به

دسترسی به اطالعات ،ارتباط و تجزیه و تحلیل و انتخاب

مجموعه دانش گفته میشود که در سایه فعالیتهای

مسئله مورد مطالعه را داشته باشند .همچنین آنها باید قادر

آموزشی معلم در کالس درس کسب شده و یا توسعه

به طراحی فناوری اطالعات و ارتباطات مبتنی بر دانش

مییابد .این محتوای دانشی شامل راهبردها و روشهای

ارتباطات و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در

تدریس ،سازماندهی و مدیریت کالس درس ،برنامهریزی

پشتیبانی توسعه مهارت دانش فراگیرندگان ،استمرار و

و اجرای برنامه درسی ،توجه به نیازهای آموزشی همه

تفکر یادگیری باشند( Sharifi & Eslamiyeh,

دانشآموزان با تفکرات واگرا و همگرا ،ارزیابی و

 .)2010الزمه ایفای چنین نقشی ،وجود معلمانی توانمند

بکارگیری آموختههای دانشآموزان قبل و بعد از

و ماهر در زمینه موضوعهای مورد تدریس و بکارگیری

فعالیتهای کالسی و انتقال مفاهیم علمی در قالب

فناوری اطالعات و ارتباطات است تا با برخورداری از

بستههای آموزشی کوچک قابل یادگیری است .دانش

دانش و مهارتهای الزم جهت استفاده از فناوری

زمینهای یا دانش شخصی به مجموعه دانشی که معلمان

ارتباطات و اطالعات در فرایند تاثیرگذار یاددهی-

در سایه آگاهی و اطالع از محیط اجتماعی خود کسب

یادگیری بتوانند از انواع فناوریهای مرتبط و متناسب با

کردهاند ،گفته میشود .این محتوا شامل اطالعات عمومی،

درس و محتوا بهرهمند شوند و فرایند یادگیری را

آشنایی با مشاغل و موقعیتهای اجتماعی مختلف بوده و

اثربخشتر و جذابتر کنند و با استفاده از فناوری اطالعات

سبب میشود تا معلم بتواند فعالیتهای کالسی و فرایند

و ارتباطات در فرایند تدریس موجب شوند تا حواس

یاددهی و یادگیری را به حوادث روزمره و زمینههای

بیشتری از دانشآموزان به کار بیفتد و یادگیری بهتر

فرهنگی ،اجتماعی ارتباط دهد تا به غنیسازی محیط

صورت گیرد(.)Mansouri, 2014

یادگیری و بسط آموخته کمک نماید.

هوگنبیرک ،)2220( 1اظهار کرده است صالحیتها و
شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات معلمان در

صالحيتهای ارتباطي و اطالعاتي مبتني بر فناوری

حمایت و پشتیبانی اهداف آموزشی

معلمان

انعطافپذیری ،یادگیری انفرادی ،افزایش امکانات

تعریف یونسکو از استاندارد صالحیت فناوری اطالعات

آموزشی پاره وقت ،غنی ساختن محیط یادگیری ،آموزش

و ارتباطات معلم ،با توجه به سیاست ملی ،برنامهریزی

مفاهیم تازه ،تعامل میان فراگیرنده و معلم ،یادگیری

درسی ،ارزشیابی ،تعلیم و تربیت ،سازمان ،مدیریت،

مشارکتی ،ایجاد انگیزه در فراگیر ،آموزش مادامالعمر،

توسعه حرفهای معلم و مهارتهای مربوط به فناوری

افزایش کارایی تدریس ،کاهش هزینه ،افزایش ارتباط میان

اطالعات و ارتباطات ،عبارت است از :معلمان باید مهارت

کارشناس و فراگیرنده و توسعه مهارت فراگیرنده .از نظر
کرشنر2

پایه عملکرد نرمافزار و سختافزار ،همچنین نرمافزارهای

عبارتاند از:

و همکاران ( ،)2223صالحیتها و شایستگیهای

فناوری اطالعات و ارتباطات معلمان عبارتاند از:

کاربردی ،وب ،نرمافزارهای ارتباطی ،نرمافزارهای نمایشی



و کاربردهای مدیریتی را بدانند .معلمان باید از ابزارهای

صالحیتهای شخصی فناوری اطالعات و

ویژه موضوعی و کاربردی آگاه باشند و بتوانند از این

ارتباطات :به معنای داشتن مهارت پایهی فناوری اطالعات

ابزارها در یادگیری مبتنی بر حل مسئله و مطالعات مبتنی

و ارتباطات و کاربرد آن در ارتباطات است.
2 Kirschner

1 Hogenbirk
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فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه ابزار تفکر:

یاددهی– یادگیری میباشد که یک معلم حرفهای باید برای

معلمان باید قادر به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفیق مهارت و صالحیت در حوزههای آموزشی آنها را

در پشتیبانی یادگیری معنادار و کار مشارکتی باشند.

کسب کرده و در کالس درس خود پیاده سازد .این مرحله،



فناوری اطالعات و ارتباطات به مانند ابزار تعلیم

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای یادگیری

و تربیت :معلمان باید دانش ،مهارت و تجربه خود را در

است .در بررسی نتایج پژوهشهای کیفی که در مورد

بکارگیری یادگیری مبتنی بر منابع و مشارکت در محیط

صالحیت معلمان در زمینه فناوری اطالعات و

دیجیتالی افزایش دهند.

ارتباطات بدست آمده ،صالحیتها و شایستگیهای



فناوری به مثابه ابزار تدریس :معلمان باید نحوه

معلمان را در  0دسته ،آماده سازی مناسب جهت

دسترسی به منابع ،امکانات آموزشی و غیرآموزشی فناوری

برنامهریزی و سازماندهی کالس ،داشتن دانش پایه عمیق

اطالعات و ارتباطات را بدانند.

جهت تسهیل یادگیری ،استفاده از راهبردهای مختلف



جنبههای اجتماعی فناوری اطالعات و ارتباطات:

مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری ارتباط موثر با ذینفعان

معلمان نتها باید از بکارگیری فناوری اطالعات و

مدرسه ،حرفهای عمل کردن و خودآگاهی طبقهبندی

ارتباطات ،بلکه از جنبههای اجتماعی استفاده از فناوری

نموده است( .)Karimi, 2008پروژه یونسکو ()2220

اطالعات و ارتباطات نیز آگاه باشند.

در زمینه تدوین استانداردهای شایستگی برای معلمان که
با هدف یکپارچهسازی فناوری اطالعات و ارتباطات در

همچنین وان ایک 1و همکارانش( ،)2222صالحیتهای

توسعه حرفهای معلمان صورت داده ،چهار مرحله را

فناوری اطالعات و ارتباطات معلم را چنین برشمردهاند:

پیشنهاد نموده است که با تطبیق این مراحل با یافتههای

استفاده از سختافزار ،استفاده از نرمافزار ،استفاده از

سایر پژوهشهای همسو در زمینه کاربرد فناوری اطالعات

فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری و

و ارتباطات در آموزش و پرورش ،میتوان اذعان نمود که

مشارکت با فراگیرنده ،استفاده از فناوری اطالعات و

در مدارس کشور توسعه مهارتهای حرفهای معلمان از

ارتباطات در فرایند تدریس ،استفاده از فناوری اطالعات

مرحله اول (کشف ابزارها و ظهور مهارتها و دانشهای

و ارتباطات در فعالیت فراگیرنده.

مربوط به فاوا) عبور کرده و در مرحله دوم (مرحله

با توجه به همه این تعاریف ،باید بدانیم صالحیت فناوری

یادگیری و استفاده از ابزارهای فاوا در حوزههای موضوعی

اطالعات معلم محدود به دانش و مهارت پایه فناوری

توسط معلمان) قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد تحقق

نمیشود .معلمی دارای صالحیت فناوری میباشد که قادر

کامل مرحله سوم (مرحله نفوذ ،استفاده معلمان از فاوا

به ترکیب دانش موضوعی در تدریس خود با فن تعلیم و

جهت بهبود مدیریت یادگیری) و سپس مرحله چهارم

تربیت کودک (پداگولوژی) با دانش فناوری اطالعات و

(مرحله استفاده تخصصی معلمان از ابزارهای فاوا و تحول

ارتباطات باشد(.دانش ،مهارت و زمان) و تاکید بر تعامل

در تدریس) خواهیم بود(.)Khalkhali & et al, 2011

بین این سه حوزه میباشد( Developed by the
.)American Federation of Teachers, 2010

تبيين اثربخشي شایستگيهای  ICTدر فرایند یاددهي-

وقتی صحبت از صالحیتهای فناوری اطالعات و

یادگيری

ارتباطات به میان میآید منظور استفاده از تواناییها و

یادگیری هنگامی افزایش مییابد که با بافت حل مساله در

مهارتهای اطالعاتی و ارتباطی ،در آموزش و فرایند

ارتباط باشد ،مهمترین ویژگی تعلیم و تربیت،

1 Van Eck
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مسالهمحوری و تفکرمحور بودن آن با توجه به فعال بودن

یاددهی -یادگیری .فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین

دانشآموز است .فناوری اطالعات و ارتباطات

ابزاری انتقالدهنده در دست معلمان است که وقتی بطور

تسهیلکننده یادگیری مسالهمحور است ،دسترسی آسان و

صحیح بکار برود ،میتواند ابتکار را در یک محیط

انعطافپذیری آن باعث شده که یادگیرنده بتواند از بین

دانشآموز محور ایجاد و ارتقا دهد( Fattahiyan,

تجربیات متنوعی که در اختیار او قرار میگیرد ،دست به

.)2009

انتخاب بزند ،دسترسی یادگیرنده به محتوا تسهیل گردد و

یادگیری با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات شکلی

در هر زمان و در هر مکان با سرعتی مناسب تجربیات

جدید و متفاوت از دانستن و دیگر انواع یادگیری ارائه

یادگیری را در اختیار یادگیرنده قرار دهد( Hajforoshi

میدهد؛  -1یادگیری برای یادگرفتن  -2یادگیری برای

 .)& Ourangi, 2004فناوری اطالعات وارتباطات ،به

عمل کردن(مشارکت گروهی)  -3یادگیری برای زندگی

مثابه بخشی از فرایند یادگیری ،به سه شکل به کار میرود:

در کنار هم و با هم  -0یادگیری برای بودن .این چهار

هدف ،رسانه ،و ابزاری که غالبا برای سازمان و مدیریت

محور چشمانداز وسیعی را پیش روی دستاندرکاران

در مدرسهها مورد استفاده قرارمیگیرد .با استفاده از

تولید برنامههای درسی منطبق بر فناوری قرار

فناوری اطالعات و ارتباطات ،در جامعه و در نظام

میدهد( .)Tavana, 2010معلمانی که صالحیتهای

آموزشی نوعی محیط یاددهی – یادگیری فراهم خواهد

الزم در خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات را کسب

شد که در آن همهی فراگیران با خالقیت ذهنی و تفکر

نمودهاند ،میدانند ظرفیت باالی فناوری اطالعات و

منطقی ،برای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات به

ارتباطات برای ارائه اطالعات کارآمد برای توده

منظور کسب دانش و پرورش مهارتهای مورد نیاز در

دانشآموزان با هر سن ،جنس و سلیقهای همواره وجود

جهت رسیدن به آرمانهای شخصی ،تحقق هدفهای

دارد .فناوری با افزایش کارایی محیط یادگیری ،و به منظور

آموزشی و مشارکت فعال مبتنی بر دانش و اطالعات،

تشویق سواد فناوری ،تعمیق دانش و تولید دانش قدم بر

توانایی الزم را داشته باشند(.)Farahbakhsh, 2009

میدارد  .فناوری اطالعات و ارتباطات منبعی با ارزش

فناوری اطالعات و ارتباطات از تدریس حمایت میکند.

برای تولید دانش ،بستری مناسب برای انتقال محتوا و

با فناوری ،یادگیری معنیدار و هدفمند میشود ،روشهای

ابزاری توانمند برای ایجاد تعامل در فرآیند یاددهی–

سنتی و معلممحور تبدیل به روشهای فراگیر محور و

یادگیری در کالس درس میباشد .فناوری اطالعات و

فرایندی میشود .با کمک فناوری اطالعات و

ارتباطات فرصت پاسخگویی به نیاز دانشآموزان را بدون

ارتباطات حل مساله و مهارتهای سطح باالتر تفکر،

محدودیت به صورت فردی و گروهی با همفکری

تفسیر و تحلیل اطالعات ،مدیریت زمان و توانایی

همساالن

فراهم

اولویتبندی مهارتها در فضای اطالعاتی و جامعه

میآورد(.)Mansouri, 2014

در

هر

زمان

و

مکانی

را

جهانی مبتنی بر اطالعات توسعه مییابد ،معلم به طراحی
تجارب یادگیری میپردازد و دانشآموزان خود،

پيشينه

فرایندهای یادگیری را کنترل میکنند(.)Rezaee, 2010

منصوری و همکاران( ،)2219در پژوهشی به بررسی

معلمان به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات میتوانند

صالحیتهای حرفهای مورد نیاز معلمان برای کاربست

کیفیت آموزش را از چندین راه تقویت کنند :بوسیله

فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش پرداختند.

افزایش انگیزه و ورود فراگیران به صحنه اشتغال ،بوسیله

نتایج این پژوهش نشان داد که از جمله صالحیتهای

تسهیل در کسب مهارتهای پایهای و ارتقاء فرایند

مورد نیاز معلمان برای بکارگیری فناوری اطالعات و
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ارتباطات در آموزش عبارتاند از :دانش و مهارت الزم

سعادتطلب( ،)2212پژوهشی تحت عنوان امکانسنجی

درباره فرایند طراحی راهبرد تدریس ،مواد آموزشی،

بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس

استفاده از سختافزار ،استفاده از نرمافزار ،استفاده از

متوسطه شهر تهران از دیدگاه دبیران انجام داد .روش

فناوریهای نوین آموزشی در فرایند یادگیری و مشارکت

پژوهش از نوع آمیخته (کمی وکیفی ) بوده است .نتایج

با فراگیرنده ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در

تحقیق نشان داد که دبیران با قلمروهای فناوری اطالعات

فرایند تدریس ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در

و ارتباطات به میزان زیادی موافق بودند و همچنین معتقد

فعالیت فراگیرنده.

بودند که شرایط ،امکانات و منابع موجود برای استفاده از

برازنده( ،)2212پژوهشی تحت عنوان "بررسی میزان

این فناوری در مدارس خیلی کم است و این امکانات و

برخورداری معلمان ابتدایی مدارس هوشمند شهرستان

منابع به میزان زیادی مورد نیاز میباشند .دبیران با موانع و

کرج از شایستگیهای مود نیاز تدریس با استفاده از

عوامل تسهیل کننده بکارگیری فناوری اطالعات و

فناوری اطالعات و ارتباطات" انجام داده است .نتایج این

ارتباطات نیز به میزان زیادی موافق بودند و در خصوص

پژوهش حاکی از آن است که معلمان مدارس هوشمند با

پیامدهای مثبت و منفی مطرح شده در بکارگیری فناوری

روشهای نوین تدریس در حد مطلوب آشنایی دارند.

اطالعات و ارتباطات در مدارس نیز توافق داشتند.

توانایی کاربرد فناوری در طراحی تدریس ،روش تدریس،

همچنین در این زمینه عبدوالوهابی( ،)2212پژوهشی

ارائه محتوا در حد متوسط است ،در حالی که توانایی

تحت عنوان امکانسنجی استقرار مدارس هوشمند در

کاربرد فناوری در ارزشیابی تدریس ،در حد نامطلوب قرار

دبیرستانهای استان اهواز از دیدگاه دبیران و مدیران انجام

دارد .همچنین نتایج پژوهش بیانگر رابطهی معنادار میان

داد .روش تحقیق در این پژوهش از نوع کمی و کیفی بوده

جنسیت و میزان برخورداری از شایستگیهای تدریس

است .یکی از نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از

مدارس هوشمند است و میزان این برخورداری در معلمان

آن است که دانش و مهارت معلمان در استفاده از فناوری

زن بیشتر است.

اطالت و ارتباطات در فرایند آموزش در سطح پایین

یزدانی( ،)2211پژوهشی به منظور "بررسی چگونگی

میباشد.

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس هوشمند

نیکنامی و کریمی( ،)2225در پژوهشی به بررسی

به منظور ایجاد فرصتهای یادگیری توسط معلمان این

صالحیتهای حرفهای معلمان آموزشی عمومی و ارائه

مدارس" در شهر تهران انجام داد .نتایج این پژوهش نشان

چارچوب ادراکی مناسب پرداختند .نتایج پژوهش نشان

داد که:

داد که بین وضعیت موجود و مطلوب صالحیتهای



وضعیت بکارگیری فاوا در مدارس هوشمند به

معلمان تفاوت وجود دارد و در کلیه مولفههای اصلی

منظور ایجاد فرصتهای یادگیری توسط معلمان در حد

تفاوت معنادار است .وضع موجود صالحیتهای معلمان

متوسط است.

آموزش عمومی نشان میدهد که در بعد شخصیتی و



اخالقی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند ،ولی در

وضعیت آگاهی معلمان از فناوری اطالعات در

بعد آموزشی ،رفتاری شناختی و مدیریتی در سطح متوسط

حد متوسط است.


وضعیت کاربرد فناوری اطالعات ضعیف است.

و در مولفههای فناوری ،توسعه حرفهای ،فکری و تدریس



وضعیت معلمان در ایجاد فرصتهای یادگیری

از وضعیت ضعیفی برخوردارند.
دوائی ،امام جمعه و احمدی( ،)2213در پژوهشی به

خوب است.

بررسی و تدوین مهارتها و صالحیتهای  ICTمورد
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نیاز معلمان در فرایند آموزش و یادگیری پرداختند .روش

مطالعه قرار دادند و میزان آمادگی معلمان و دانشآموزان

این پژوهش توصیفی -پیمایشی بود .نتیجه این که در این

برای یاددهی -یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدرسه

پژوهش مهارتهای  ICTبه دو مولفه مهارتهای عمومی

هوشمند بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان میدهد که

و تخصصی و صالحیتهای کاربست ICTبه سه مولفه

معلمان از نظر دانش ،مهارت ،نگرش آمادگی الزم داشته

شناختی ،عملکردی و عاطفی با نظر متخصصان تعیین و

و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا ،نظر

دیگر

مساعدی دارند .با این وجود نتایج تحقیق در مورد

فرهمندنژاد( ،)2225به بررسی مهارت  ICTمورد نیاز

دانشآموزان نشان میدهد که اکثر آنها آمادگی الزم را

معلمان و دانشآموزان پرداخته است .نتایج بدست آمده

ندارند .معلمان از کلیدیترین اجزای نظام آموزش و

نشان داد که معلمان و دانشآموزان به طور مشترک

پرورش محسوب میشوند .آنها به دلیل نقش برجستهای

معتقدند که برای استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات

که در پرورش و یادگیری دانشآموزان برعهده دارند و نیز

در امر یاددهی -یادگیری تا حد زیادی به چهار مهارت

به دلیل این که اعمال و رفتارشان در ایجاد انگیزههای

فنی ،شناختی ،نگرشی و ارتباطی نیاز دارند .همچنین،

یادگیری موثر است ،نیازمند برخورداری از صالحیتها و

برداشت آنان از مهارتها و صالحیتهای مورد نیاز برای

شایستگیهای  ICTهستند که امروزه در جهان بکارگیری

استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در امر یاددهی-

آن در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی -یادگیری

یادگیری برحسب متغیرهای زمینهای تحقیق (آشنایی با

در حال گسترش است .لذا ،این پژوهش در صدد بررسی

زبان انگلیسی ،آشنایی با کامپیوتر ،جنسیت و پایه

سطح دانش و مهارت  ICTمعلمان در فرایند یاددهی-

تحصیلی) متفاوت است.

یادگیری بر اساس متغیرهای ذکر شده در سواالت تحقیقی

در پژوهشهای مشابه خارجی سماک ،باگ لیبل و

ذیل می باشد:

اولویتبندی

گردید.

در

پژوهشی

سامانسیگلو ،)2212(1کومار ،رز و سیلوا،)2220(2
کو )2220(3و وهاب و کائور )2220(0آمادگی معلمان را

هدف اصلي

در استفاده از فناوری در کالس درس مورد ارزیابی قرار

هدف اصلی پژوهش بررسی سطح دانش و مهارت ICT

دادند .نتایج این پژوهشها نشان داد که کاربرد کامپیوتر و

معلمان در فرایند یاددهی -یادگیری میباشد.

توانایی کاربرد نرمافزار و زبان در بین معلمان در سطح

سوال اصلي

متوسط

قرار

داشت.

یافتههای

الزیدیین

و

.1

همکاران )2212(9و کومار و همکاران ،)2220(0نشان داد

سطح دانش و مهارت  ICTمعلمان در فرایند

یاددهی -یادگیری چگونه است؟

که سطح استفاده معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛

.2

پایین ،ولی نگرش آنان در این رابطه ،مثبت است ،اما بین

از نظر دانش و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی-

نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس،

یادگیری ،اختالف نظر وجود دارد؟

همبستی مثبت وجود داشت .در پژوهشی دیگر یاکوب،

.3

آیا بین دو گروه معلمان زن و مرد بر حسب جنسیت،

آیا بین معلمان با طبقات سنی مختلف ،از نظر دانش

موحدنور و آزمان ،)2229( 7در پژوهشی فعالیتهای

و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری،

یاددهی -یادگیری در مدارس هوشمند مالزی را مورد

اختالف نظر وجود دارد؟
5 Al-Zaidiyeen & et al
6 Kumar & et al
7 Yaacob, Mohd Nor & Azman

1 Summak, Baglibel, M.& Samancioglu
2 Kumar, Rose,R & Silva
3 Kou
4 Wahab & Kaur
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آیا بین معلمان با سابقه تحصیلی مختلف ،از نظر

و خیلی کم) توسط محقق ،ساخته شد .برای تعیین روایی

.0

دانش و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی-

پرسشنامه ،از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است.

یادگیری ،اختالف نظر وجود دارد؟

بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه ،چندین نسخه از

آیا بین معلمان با میزان تحصیالت مختلف ،از نظر

آن در اختیار تعدادی از اساتید ،متخصصان و معلمان قرار

.9

دانش و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی-

گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصالحی خود

یادگیری ،اختالف نظر وجود دارد؟

را در ارتباط با پرسشنامه بیان نمایند .پس از دریافت
نظرات و اصالح پرسشنامه ،و پس از حذف و اضافههای

روش

الزم ،روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت.

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است .زیرا به منظور

برای اطمینان از پایایی ،پرسشنامه بطور آزمایشی روی

حل سریع مسائل ،مشکالت و اتخاذ تدابیر الزم انـجام

نمونهای با حجم  32نفر از جامعه آماری اجرا و از این

شده است .از نظر شیوه جمعآوری دادهها نیز تحقیق

طریق سواالت ناهمبسته حذف شدند و نهایتاً پایایی کلی

حاضر از نوع زمینهیابی است .زیرا پژوهشگر قصد دارد تا

پرسشنامه برابر با  2/05برآورد گردید .که این میزان نشان

آنچه را که هست بدون هیچگونه دخل و تصرفی بیان

دهنده پایایی باال و انسجام درونی سواالت پرسشنامه می-

نماید .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان

باشد .برای جمعآوری اطالعات و دادهها از دو روش

مدارس ابتدایی شهر کرج (که 1122نفر بودند) میباشد که

استفاده شده است که طی آن اطالعات از طریق مطالعه

 322نفر با توجه به جدول کرجسی مورگان به روش

کتب ،نشریات معتبر داخلی و خارجی ،منابع اینترنتی و

نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .برای

پایگاههای اطالعرسانی جمعآوری گردید و همچنین

جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه

جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته انجام

پژوهش حاضر با استفاده از سوابق و موضوعات تحقیقی

گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار SPSS

مرتبط یعنی  ،سماک ،باگ لیبل و سامانسیگلو(،)2212

نسخه  10و آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و

کومار ،رز و سیلوا ( ،)2220الزیدیین و همکاران(،)2212

انحراف استاندارد) و آزمون آماری خیt ،2مستقل و

دوائی،

امام

و

جمعه

تحلیل واریانس استفاده شد.

احمدی(،)2213

عبدوالوهابی( ،)2212فرهمندنژاد( ،)2225برازنده(،)2212
یافتهها

نیکنامی و کریمی( ،)2225و سعادتطلب( )2212در
مقیاس  9درجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم،

جدول .5توزیع فراواني گروه نمونه بر اساس متغيرهای جمعيتشناختي
متغير
جنسيت

گروه

فراواني

درصد

مرد

192

92

زن

192

92

جمع

322

122

 83-93سال

39

11/7

 95-43سال

122

02/7

طبقات سني
103

باالی  43سال

08

07/7
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ادامه جدول .5توزیع فراواني گروه نمونه بر اساس متغيرهای جمعيتشناختي
متغير
سابقه کاری

مدرك تحصيلي

گروه

فراواني

درصد

 5-53سال

00

21/0

 55-83سال

50

32/0

باالی  83سال

130

00

فوق دیپلم

137

09/7

ليسانس

135

00/3

فوق ليسانس و باالتر

20

0

جدول .8ميانگين و انحراف استاندارد دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان به تفكيك متغيرهای جمعيتشناختي
متغير
جنسيت

طبقات سني

سابقه کاری

مدرك تحصيلي

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

مرد

92/70

19/32

زن

07/90

10/02

جمع

05/10

19/51

 83-93سال

09/02

12/03

 95-43سال

91/50

13/00

باالی  43سال

02/72

10/57

 5-53سال

97/22

19/00

 55-83سال

92/92

13/70

باالی  83سال

00/92

19/50

فوق دیپلم

09/19

19/37

ليسانس

92/25

19/02

فوق ليسانس و باالتر

99/33

10/39

جدول .9توزیع فراواني پاسخ معلمان به مواد پرسشنامه دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان
نوع پاسخ

فراواني مشاهده شده

فراواني مورد انتظار

باقيمانده

کم و خيلي کم

1930

1022

-00

متوسط

1922

1022

-122

زیاد و خيلي زیاد

1700

1022

100

کل پاسخها

0022

-

-

جدول .4نتایج آزمون خي 8برای مقایسه کلي طبقات پاسخها
آماره

ارزش

درجه آزادی

معناداری

خي 8

29/02

2

2/221

جدول .1نتایج آزمون خي 8برای مقایسه زوجي طبقات پاسخها
طبقات

ارزش خي 8

درجه آزادی

معناداری

طبقه زیاد و طبقه کم

19/7

1

2/221

طبقه زیاد و طبقه متوسط

21/3

1

2/221

طبقه متوسط و طبقه کم

2/03

1

2/911

00
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سوال اول :دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان در

بر اساس اطالعات جدول  ، 1مردان و زنان به طور مساوی

فرایند یاددهي -یادگيری چگونه است؟

توزیع شدهاند و تعداد کل نمونه برابر با  322نفر است.

جدول  3جمعبندی پاسخهای معلمان را در خصوص

اطالعات جدول  0نشان میدهد که میانگین و انحراف

دانش و مهارت  ICTمعلمان در فرایند یاددهی -یادگیری

استاندارد معلمان مرد در دانش و مهارت بکارگیریICT

را نشان میدهد .آنگونه که از اطالعات حاصل از دادههای

به ترتیب  92/70و  19/32میباشد و همچنین میانگین و

این جدول قابل مشاهده است ،فراوانی دانش و مهارت

انحراف استاندارد معلمان زن در دانش و مهارت

معلمان در سه طیف کم و خیلی کم ،طیف متوسط و طیف

بکارگیری ICTبه ترتیب  07/90و  10/02میباشدt .

ترتیب32(1930درصد)،

مستقل محاسبه شده میان دو گروه زن و مرد1/79 ،

زیاد و خیلی

زیاد به

31/2(1922درصد)30/0(1700 ،درصد) میباشد.

میباشد .بر این اساس ،عدم تفاوت معنادار آماری بین

بررسی و تحلیل دادهها در قالب آزمون آماری خی ،2که

دانش و مهارت بکارگیری ICTمعلمان بر حسب جنسیت

خالصه نتایج آن در جدول  0نیز ارائه شده است ،نشان

تایید میشود .به بیان دیگر ،دانش و مهارت

میدهد که توزیع افراد گروه نمونه در سه طبقه پاسخ،

بکارگیری ICTمعلمان بر حسب جنسیت یکسان است و

متفاوت است ،به این ترتیب که فراوانی پاسخهای طبقه

بین این دو توزیع تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

زیاد و خیلی زیاد به شکل معناداری باالتر از پاسخهای
متوسط و کم و خیلیکم است ،اما فراوانی پاسخهای

سوال سوم :آیا بين معلمان با طبقات سني مختلف ،از

طبقات خیلی کم و متوسط معنادار نشده است .لذا با توجه

نظر دانش

و مهارت بكارگيری  ICTدر فرایند

به نتایج توصیفی و خی 2بدست آمده میتوان عنوان کرد

یاددهي -یادگيری ،اختالف نظر وجود دارد؟

که دانش و مهارت  ICTمعلمان در فرایند یاددهی-

بر اساس اطالعات جدول  ،1بیش از  00درصد از افراد

یادگیری در سطح متوسط میباشد .مقایسه زوجی گروهها

گروه نمونه  31تا  92سال دارند 11/7 ،درصد از افراد 22

در جدول 9ارایه شده است.

تا  32سال و  2درصد نیز بیش از  92سال دارند .برای

سوال دوم :آیا بين دو گروه معلمان زن و مرد ،از نظر

مقایسه سه گروه سنی مختلف از نظر دانش و مهارت

دانش و مهارت بكارگيری  ICTدر فرایند یاددهي-

بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری از آزمون

یادگيری ،اختالف نظر وجود دارد؟

تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در

برای مقایسه دو گروه معلمان زن و مرد از نظر دانش و

جدول شماره  7ارایه شده است.

مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری از
آزمون  tمستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره
 0ارایه شده است.
جدول  .6مقایسه ميانگين نمرات دو گروه زن و مرد از نظر دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان
جنسيت

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

مرد

192

92/70

19/32

زن

192

07/90

10/02

06

درجه آزادی

t

معنيداری

250

1/79

2/202
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جدول  .7خالصه نتایج تحليل واریانس یكراهه دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان در سه گروه
منبع واریانس

مجموع مجذورات

df

متغير

بین گروهی

10953/52

2

مهارت ICT

درونگروهی

95120/30

257

معلمان

کل

79722/20

255

دانش

و

نسبت F
01/00

معنيداری
2/221

جدول  7نشان میدهد که بین سه طبقه سنی معلمان از

سوال چهارم :آیا بين معلمان با سابقه تدریس مختلف،

نظر دانش و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی-

از نظر دانش و مهارت بكارگيری  ICTدر فرایند

یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد ،مقایسه زوجی

یاددهي -یادگيری ،اختالف نظر وجود دارد؟

گروهها در جدول شماره  0ارایه شده است.

بر اساس اطالعات جدول 00 ،1درصد از افراد گروه

اطالعات جدول  0نشان میدهد که معلمان  22تا  32ساله

نمونه بیش از  22سال سابقه دارند .بیش از  32/0درصد

نسبت به دو طبقه سنی دیگر ،به شکل معناداری دانش و

بین  12تا  22سال و حدود  21/0درصد نیز کمتر از 12

مهارت بکارگیری  ICTباالتری دارند .گروه  31-02سال

سال سابقه دارند .برای مقایسه سه گروه معلمان با سابقه

نیز دانش و مهات بکارگیری  ICTباالتری نسبت به گروه

مختلف از نظر دانش و مهارت بکارگیری  ICTاز آزمون

باالی  02سال دارد .به عبارت دیگر معلمان جوانتر دانش

تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در

و مهارت بکارگیری  ICTباالتری دارند.

جدول شماره  5ارایه شده است.

جدول  .2مقایسه زوجي گروهها در دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان
متغير

گروه مرجع

دانش و مهارت

 22-32سال

 ICTمعلمان

 31 -02سال

گروه مقایسه

اختالف ميانگين

خطای معيار

معنيداری

 31 -02سال

13/02

2/71

2/221

باالی  02سال

23/20

2/00

2/221

باالی  02سال

5/20

1/70

2/221

جدول  .3خالصه نتایج تحليل واریانس یكراهه دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان در سه گروه
df

نسبت F

معنيداری

بین گروهی

7330/30

2

مهارت ICT

درونگروهی

00309/52

257

19/53

2/221

معلمان

کل

79722/20

255

متغير
دانش

منبع واریانس
و

مجموع مجذورات

جدول  .53مقایسه زوجي گروهها در دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان
متغير

گروه مرجع

دانش و مهارت

 1-12سال

 ICTمعلمان

 11 -22سال

گروه مقایسه

اختالف ميانگين

خطای معيار

معنيداری

 11 -22سال

0/72

2/00

2/210

باالی  22سال

12/72

2/25

2/221

باالی  22سال

0

2

2/220

05
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جدول  5نشان میدهد که بین سه گروه معلمان با سوابق

دارد ،مقایسه زوجی گروهها در جدول شماره  12ارایه

مختلف ،از نظر دانش و مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند

شده است.

یاددهی -یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد .مقایسه

بر اساس اطالعات جدول  ،1بیشترین فراوانی مربوط به

زوجی گروهها در جدول شماره  12ارایه شده است.

مدرک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم است و تنها  2نفر

اطالعات جدول  12نشان میدهد که معلمان با سابقه  1تا

دارای مدرک دکتری هستند .اطالعات جدول  12نشان

 12سال و معلمان با سابقه  11تا  22سال ،نسبت به معلمان

میدهد که معلمان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق

با سابقه باالی  22سال دانش و مهارت بکارگیری ICT

لیسانس و باالتر ،نسبت به معلمان دارای مدرک تحصیلی

باالتری دارند .همچنین گروه با سابقه  1تا  12سال نسبت

فوق دیپلم دانش و مهارت بکارگیری  ICTباالتری دارند.

به گروه با سابقه  11تا  22سال دانش و مهارت بکارگیری

اما معلمان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و معلمان دارای

 ICTباالتری دارد.

مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر تفاوت معناداری
ندارند.

سوال پنجم :آیا بين معلمان با تحصيالت مختلف ،از
نظر دانش

نتيجهگيری

و مهارت بكارگيری  ICTدر فرایند

یاددهي -یادگيری ،اختالف نظر وجود دارد؟

گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ،بدون

بر اساس اطالعات جدول 09/7 ،1درصد دارای مدرک

توجه به دانش و مهارت  ICTمعلمان و شناخت آن،

فوق دیپلم00/3 ،درصد دارای مدرک لیسانس و تنها 0

ممکن است منجر به مقاومت معلمان در مقابل ورود

درصد فوق لیسانس و باالتر میباشند .بیشترین فراوانی

فناوریهای و تکنولوژیهای نوین شود .به طوری که در

مربوط به مدرک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم است و

صورت کاربرد ممکن است بینتیجه باشد و یا چندان

تنها  2نفر دارای مدرک دکتری هستند .برای مقایسه سه

ثمرهای نداشته باشد .شناخت جامع دانش و مهارت ICT

گروه با تحصیالت مختلف از نظر دانش و مهارت

معلمان از عوامل بسیار مهم در بکارگیری فناوریهای

بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری از آزمون

نوین و افزایش خالقیت علمی و فنی معلمان محسوب

تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در

میشود .به بیان دیگر ،درک و شناخت دانش و مهارت

جدول شماره  11ارایه شده است.

معلمان در بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در

جدول  11نشان میدهد که بین سه گروه معلمان با

فرایند یاددهی -یادگیری میتواند منجر به غنیسازی

تحصیالت مختلف ،از نظر دانش و مهارت بکارگیری

محیط یادگیری شود(.)Mansouri, 2014

 ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری تفاوت معناداری وجود
جدول  .55خالصه نتایج تحليل واریانس یكراهه دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان در سه گروه
منبع واریانس

مجموع مجذورات

df

متغير

بین گروهی

0320/22

2

مهارت ICT

درونگروهی

71010/20

257

معلمان

کل

79722/20

255

دانش

و

05

نسبت F
0/59

معنيداری
2/221
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جدول  .58مقایسه زوجي گروهها در دانش و مهارت بكارگيری  ICTمعلمان
متغير

گروه مرجع

دانش و مهارت

فوق دیپلم

 ICTمعلمان

لیسانس

گروه مقایسه

اختالف ميانگين

خطای معيار

معنيداری

لیسانس

-0/53

1/07

2/221

فوق لیسانس و باالتر

-12/10

3/03

2/225

فوق لیسانس و باالتر

-293

3/03

2/011

به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی سطح دانش و

فرایند آموزش در سطح متوسط گزارش کرده بودند،

مهارت  ICTمعلمان در فرایند یاددهی -یادگیری پرداخته

همسو میباشد .اما در مقایسه با نتایج تحقیق

است .یافتههای این مطالعه نشان داد که معلمان دوره

سهرابی( )2223و عبدوالوهابی ( ،)2212که دانش معلمان

ابتدایی از نظر صالحیتها و شایستگیهای  ICTمورد

را در حد پایین گزارش کرده بودند میتوان نتیجه گرفت

نیاز در فرایند تدریس از وضعیت مطلوبی برخوردار

که امروزه میزان دانش و مهارت معلمان باال رفته است.

نیستند و سطح دانش و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان

البته در اینجا میتوان به جدی شدن آموزشهای ضمن

در فرایند یاددهی -یادگیری در سطح متوسط میباشد.

خدمت و استفاده بیشتر معلمان از کامپیوتر و اینترنت برای

نتایج حاصل از یافتههای سوال اول تحقیق نشان داد که

انجام کارهای درسی و غیر درسی در سالهای اخیر اشاره

فراوانی دانش و مهارت  ICTمعلمان در سه سطح کم

نمود که تا حدود زیادی در افزایش میزان دانش و مهارت

32(1930درصد) ،متوسط 31/2(1922درصد) و زیاد

 ICTمعلمان تاثیر داشته است.

30/0(1700درصد) ارزیابی شده است .بررسی و تحلیل

نتایج حاصل از یافتههای سوال دوم تحقیق مربوط به تاثیر

استنباطی دادهها در قالب آزمون آماری خی 2برای مقایسه

متغیر جنسیت در دانش و مهارت  ICTمعلمان نشان داد

کلی طبقات پاسخها در جدول 0نشان میدهد که توزیع

که ،دانش و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان در فرایند

افراد گروه نمونه در سه طبقه پاسخ ،متفاوت است ،به این

یاددهی -یادگیری بر حسب جنسیت یکسان است و بین

ترتیب که فراوانی پاسخهای طبقه زیاد و خیلی زیاد به

این دو توزیع تفاوت معنادار آماری وجود ندارد .نتایج

شکل معناداری باالتر از پاسخهای متوسط و کم و خیلیکم

تحقیق در این سوال پژوهشی ،با نتایج تحقیق

است ،اما فراوانی پاسخهای طبقات خیلی کم و متوسط

برازنده( ،)2212مبنی بر اینکه بین معلمان مرد و زن در

معنادار نشده است .آنچه از اطالعات این جداول قابل

میزان برخورداری از شایستگیهای تدریس تفاوت

استنباط است و میتوان نتیجه گرفت این است که دانش

معناداری وجود دارد ،و میزان این برخورداری در معلمان

و مهارت بکارگیری  ICTمعلمان در فرایند یاددهی-

زن بیشتر است ،همسو نمیباشد .نتایج حاصل از یافتههای

یادگیری در سطح متوسط میباشد .به طور کلی میتوان

سوال سوم تحقیق مربوط به متغیر طبقات سنی معلمان

گفت حدود 30/0درصد از معلمان به طور متوسط واجد

نشان داد که بین سه طبقه سنی معلمان از نظر دانش و

دانش و مهارت کافی در خصوص بکارگیری ICT

مهارت بکارگیری  ICTدر فرایند یاددهی -یادگیری

میباشند .نتایج تحقیق در این سوال پژوهشی ،با نتایج

تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر؛ معلمان 22

و

تا  32ساله نسبت به دو طبقه سنی دیگر ،به شکل معناداری

سامانسیگلو( ،)2212کومار ،رز و سیلوا ( ،)2220کو

دانش و مهارت بکارگیری  ICTباالتری دارند .گروه -02

( ،)2220وهاب و کائور ( )2220و موحدنور و

 31سال نیز دانش و مهات بکارگیری  ICTباالتری نسبت

آزمان( )2229که دانش و مهارت  ICTمعلمان را در

به گروه باالی  02سال دارد .به طور کلی از یافتههای این

تحقیق

یزدانی(،)2211

سماک،

باگ

لیبل
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Abstract
Nowadays, the use of modern technologies in schools to improve the teaching-learning process is growing in the
world and primary schools are no exception in this regard. Now one of the major challenges of using new
technologies in schools is the competencies qualifications of information and communication technology teachers.
The present study has been conducted in order to investigate primary schools teachers’ knowledge and skill in
using ICT in the process of teaching-learning in the academic year 2013-2014. The population of the present study
consisted of all primary school teachers in Karaj city (N=1100). For the purpose of this study according Morgan
table 300 people were selected using random cluster sampling. Researcher-made questionnaire was used for
collecting data, its validity was confirmed by a group of professors, educational specialists and a number of
teachers and its reliability was estimated using Cronbach alpha which was acceptable (0.89). Generally, results of
the present study indicated that primary school teachers’ knowledge and skill in using ICT in teaching-learning
process was moderate. Also inferential statistical analysis revealed that there is no significance between gender
and teachers’ knowledge and skill level in using ICT in teaching-learning process. But significant difference exists
among teaching experience, age, education, and teachers’ knowledge and skill in using ICT in the process of
teaching-learning.
Key words: ICT, teachers’ knowledge and skill, primary school
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