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 چکیده
. انجام گرفتفناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهاي یونسکو  هاي یتصالحبررسی وضعیت موجود  باهدفپژوهش حاضر 

معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید  دانشجو شامل آماري، . جامعهاست پیمایشی -یفیتوص ،نوعپژوهش از  نیروش ا
 روش به سر می برده و به یلیالتحص فارغتحقیق دانشجو معلمانی بودند که در نیمسال آخر تحصیلی و در آستانه  يها نمونهرجایی بود. 

) الف ابزارهاي پژوهش شامل؛. شد نظر گرفتهنفر در  65 )،2003دیدگاه کالین ( بر اساستصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه نهایی 
استاندارد یونسکو ب) پرسشنامه آزمون عملکردي و چک لیستی براي  بر اساس انشجو معلماندهاي فناورانه  سنجش صالحیت پرسشنامه

تک  tآزمون کولموگروف اسمیرنوف و ( یاستنباط توصیفی و آمار روش دو از ها داده تحلیل و سنجش وضعیت موجود، بود. در تجزیه
هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهاي یونسکو در هر  شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود صالحیت گروهی) استفاده

به  18/2کلی تحقیق  سؤالگین سواد فناوري، تعمیق دانش و خلق دانش در سطح متوسط به پایین قرار دارد. همچنین میان مؤلفهسه 
 .به پایین قرار دارد متوسط بوده و در دامنه رمعنادا t از آزموندست آمد که با استفاده 

 معلم ، دانشجویونسکو، فناورانه هاي یت، صالحارزشیابی واژگان کلیدي:

 

 مقدمه
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تاکید بر رصـد آخـرین تحـوالت نظـام آمـوزش و پـرورش و        11-9راهکار 

رصـد شـده و بـا     المللی ینب و تحوالت علمی را دارد، این تحوالت باید در سطح منطقه، جهان اسالم و معلم یتترب
مندي آگاهانـه از آنهـا در چـارچوب نظـام آمـوزش و پـرورش و        هاي مفید، زمینه بهره تجربیات و یافته سازي یبوم
 ).1390سند تحول بنیادین،گردد (فراهم  معلم یتترب

هـاي اصـالحی در ابعـاد فرهنگـی،      به عنوان یک مسئله اساسـی در نگـرش   معلم یتترببحث در بسیاري از جوامع 
شود. در چنین جوامعی آموزش و پـرورش سرچشـمه تغییـرات و معلـم،      اقتصادي، سیاسی و اجتماعی نگریسته می

اي داده و  ویـژه سازي معلمان اهمیت  شود، بر همین اساس به فرایند آماده ترین عنصر و عامل تغییر محسوب می مهم
 معلـم  یـت تربهاي  متناسب با شرایط متغیر جهانی و اقتضاء و نیازهاي جامعه، به اصالح و بازنگري در طراحی دوره

سازي معلمان، فرایندي اسـت مسـتمر و    هاي آماده ). برنامه1ص  ،2008و همکاران، 2شود (کوچران اسمیت اقدام می
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سازد. براي معلمـان، شناسـایی    اي فراهم می از طریق تکوین هویت حرفه اي معلمان را نیازهاي حرفه که پیش پیوسته
کنـد   اي را همـوار مـی   در مسیر رشد حرفـه  قرار گرفتنهاي ممکن، زمینه  هاي الزم، کسب و بروز حداقل صالحیت

یـز  آم جهت انجامِ موفقیت ،مورد نیاز فهمو  درك دانش، مهارت). صالحیت عبارت است از: 1391حسینی بیدخت،(
هـاي کلیـدي    هـا و توانـایی   مهارت ها، از، آن دسته از دانش عبارت است). همچنین صالحیت 2011(یونسکو، کارها

). صالحیت 226ص  ،2002استین و هاندرد،( اي خاص براي موفقیت به آن نیاز دارند است که افراد شاغل در حرفه
اي  اي تدریس به میزان کـافی و بـا اسـتفاده از مجموعـه     معلمان، به توانایی آنان در برآوردن نیازها و مطالبات حرفه

این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی پیـدا   که يطورشود، به  یکپارچه از دانش، مهارت و نگرش گفته می
ها و  گرایش ها، ي شناخت اي معلمان را مجموعه ) صالحیت حرفه1384( یملک). 2005و همکاران، 3نیچ ولدتکند (

داند که معلم با کسب آنها به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتمـاعی و معنـوي فراگیـران کمـک      هایی می مهارت
 کند. می يبند طبقهها را در سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی  کند و این صالحیت می

ریزي درسـی، ارزشـیابی،    لی، برنامههاي فناورانه معلمان با توجه به سیاست م تعریف یونسکو از استاندارد صالحیت
هـاي مربـوط بـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات        اي معلم و مهارت تعلیم و تربیت، سازمان، مدیریت، توسعه حرفه

افزارهاي ارتباطی،  افزارهاي کاربردي، وب، نرم افزار، همچنین نرم افزار و سخت از: مهارت پایه عملکرد نرم اند عبارت
مدیریتی است. معلمان باید از ابزارهاي ویژه موضوعی و کاربردي آگاه باشـند و   يو کاربردهاشی افزارهاي نمای نرم

و مطالعات مبتنی بر پروژه استفاده کنند. معلمان بایـد توانـایی    مسئلهبتوانند از این ابزارها در یادگیري مبتنی بر حل 
ارکتی، دسترسـی بـه اطالعـات، ارتبـاط و تجزیـه و      کار و استفاده از منابع شبکه براي کمک به فراگیران در کار مش

مورد تحلیل را داشته باشند. همچنین آنها باید قادر به طراحی فناوري اطالعات و ارتباطات  مسئلهتحلیل و انتخاب 
مبتنی بر دانش ارتباطات و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در پشـتیبانی توسـعه مهـارت دانـش فراگیـران،      

ها در چهار مرحله پیشنهاد گردیده است.  ها و صالحیت ). این مهارت2011یونسکو،باشند (و تفکر یادگیري  استمرار
هاي مربوط به فاوا)، مرحله دوم، (مرحله یادگیري و استفاده از  ها و دانش مرحله اول (کشف ابزارها و ظهور مهارت

(مرحله نفوذ، استفاده معلمان از فاوا جهت بهبـود   هاي موضوعی توسط معلمان) مرحله سوم ابزارهاي فاوا در حوزه
 باشـد  مرحله استفاده تخصصی معلمان از ابزارهاي فاوا و تحول در تدریس) میچهارم (مدیریت یادگیري) و مرحله 

پایگـاه   گیـري از انـواع ابزارهـاي موجـود،     از: مهارت بهره عبارت است). صالحیت فناورانه معلمان 2011(یونسکو،
افزارهاي موجود و مرتبط با دانش تخصصی محتوا است تا بتواند ضمن بهره از ابزارهـاي   افزارها، سخت نرمها،  داده

مناسب در حوزه فناوري اطالعات، زمینه کاوشگري در دانش تخصصی را هم براي خـود و هـم بـراي فراگیـرانش     
 ).489، ص 2011جورج تاون کالج،سازد (فراهم 
 هـاي  برنامه ،شده انتخاب معلمان دانشجو که شود می آغاز زمانی از ها، آموزش صالحیتمعلمان و  سازي آماده فرایند
 آخـرین  بـه  تا باید فرایند این حقیقت در. کنند می آغاز مدرسه در را خود کار سپس و گذرانده را شده ینتدو درسیِ

 و مسـتمر  فراینـدي  ،)10 ص ،2007دمبـل (  و شوبل تعبیر به فرایند این. یابد ادامه بازنشستگی به رسیدن و کار گام
هـاي الزم بـراي    سازي معلمان، دیگر قابلیت ارائه تمام مهـارت  است. اقدامات آموزشی سنتی در فرایند آماده پیوسته

                                                   
٣. Nijiveldt et al 



هاي اقتصـادي امـروز فعـال باشـند را      آموزانی تربیت نمایند تا در محیط اي که بتوانند دانش آموزش معلمان به گونه
هاي آموزشی براي جهان پیچیده امروز،  بنابراین خروجی چنین سیستم؛ )125، ص 2009اران،اشمیت و همکندارند (

تـر از آمـوزش و از لحـاظ نیـروي انسـانی و       اگر به این مسئله به صـورت کلـی   یژهو بهتواند مفید باشد  چندان نمی
بر فناوري اطالعات و ارتباطـات  معلمان) نگاه کنیم. از طرفی، نفوذ ابزارهاي نوین مبتنی ( هاي فکري جامعه سرمایه

اي متفاوت از قرن پیش ترسیم کرده  هاي فردي و اجتماعی، قرن حاضر را به گونه هاي زندگی و فعالیت در همه جنبه
کننـد،   )، کودکان امروز که در عصر ابزارهاي دیجیتال زندگی می2010( 4به تعبیر مارك پرینسکی که يبه طوراست، 
. چنـین نگـاه دو قطبـی و ایجـاد مـرز میـان       انـد  شده بزرگهستند که با این ابزارها  "هاي عصر دیجیتال بومی"چون 

زنـدگی   5 کودکان امروز و دیروز، به نوعی تاکید بر وظیفه سنگین معلمان در مواجهه با افـرادي اسـت کـه بـا فـاوا     
اي نیازهاي فردي و اجتماعی افراد، متأثر از مفهوم جدیدي است که براي  شوند. در چنین جامعه کنند و بزرگ می می

سواد متصور هستیم. سواد دیگر خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست، سواد شناخت، کاربرد و طراحی ابزارهـاي  
تواننـد عـالوه بـر اینکـه از دانـش       ر همین اساس معلمان مـی نوین به منظور رفع نیازهاي فردي و اجتماعی است. ب

اي خود بهره گیرند، با توجه به روند علمی حـاکم   فناوري اطالعات در فرایند تعلیم و تربیت و همچنین رشد حرفه
 بر دنیا، به منظور تربیت شهروندانی باسواد و مؤثر در جامعه، از انواع ابزارهاي نوین بهره گیرند.

هـاي   روش هاي درسـی،  سال گذشته نسبت به برنامه 30التحصیالن در طول  هاي فارغ ها و مهارت آموخته بسیاري از
هاي ضمن خدمت برگزارشده تاکنون نیز  یادگیري و نیازهاي بازار کار کهنه و ناکارآمد است و آموزش-نوین یاددهی

احمـدي،   ،1384نویـدي و همکـاران،   ،1382، سلسـبیلی، 1382پـژوه،  دانـش است (وري الزم برخوردار نبوده  از بهره
یـک   معلـم  یـت تربهـاي   ). پس تغییر نظام آموزشی و متناسب ساختن آن با نیازهاي جامعـه، اصـالح  برنامـه   1385

هاي درسی  هاي فناورانه معلمان باید با نیازهاي بازار کار و برنامه گردد. ضمن اینکه صالحیت ضرورت محسوب می
 ).1390حج فروش،باشد (نگر نیز  ضمن پاسخگویی به نیازهاي کنونی، آیندهجدید تغییر کند، الزم است 

هاي فناورانه، صورت گرفته است. بـر اسـاس    در زمینه صالحیت یژهو به معلم یتتربهاي اندکی درباره نظام  پژوهش
معلـم   ان در تربیـت هایشـ  اند کـه آموختـه   اذعان داشته معلم یتتربالتحصیالن مراکز  هاي برخی از تحقیقات، فارغ یافته

مندي اندکی نسبت به هزینه صرف شده در مراکز صورت گرفتـه   بهره چندان کارساز نبوده و در مواجهه با واقعیات،
اجتماعی نیز یکی دیگر از دالیلی است که بازنگري  از سویی دیگر تحوالت فرهنگی،. )5ص، ،1389ریحانی،است (

 ).235ص  ،1388شریعتمداري،( سازد یرا الزام م معلم یتتربهاي  و تغییر برنامه
مشـخص   طور بهو  7و  6، 5) در فصول 1390( در اسناد باالدستی و از جمله، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ارتقاء جایگاه آن در نظام آموزش و پـرورش و   ،معلم یتترببند، تاکید مشخصی در خصوص نقش و اهمیت  12در 
در بنـدهایی از ایـن   . اي معلمان شده اسـت  هاي حرفه و صالحیت ها مهارتت حتی در سطح جهان و همچنین تربی

 سند آمده است: 
و تحوالت علمی در حـوزه علـوم تربیتـی در سـطح      معلم یتترب) رصد کردن تحوالت نظام آموزش و پرورش و 1

آگاهانـه از آنهـا در    منـدي  هـاي مفیـد آنهـا و بهـره     سازي تجربیـات و یافتـه   الملل و بومی منطقه، جهان اسالم و بین
                                                   
٤. Mark Prensky 

 . فناوري اطالعات و ارتباطات ٥



 بنیـادین سـند تحـول    راهکارهـاي و  هاي عملیاتی هدفاز فصل هفتم  11-9 چارچوب نظام معیار اسالمی (راهکار
 .آموزش و پرورش)

تـأمین منـابع    و معلـم  یتترب (شامل برنامه درسی، ها نظام یرزاجراي اسناد تحولی  تدوین و ) ابتناء فرآیند طراحی،2
 ارزشـیابی و  فنـاوري پـژوهش و   تأمین فضا، تجهیزات و تخصیص منابع مالی، تأمین و مدیریت، راهبري و انسانی،
مفاد سند تحول بنیادین آموزش  تربیت اسالمی و فلسفه تعلیم و مبانی نظري و مدت بر هاي کوتاه مدت و میان برنامه

 ). 5 و 6 ،2 ،3 ،4 ،1 هاي بخش راهبردهاي کالن سند تحول بنیادین: هدف 6از فصل  3بند پرورش (و 
بند ( اسالمی نظام معیار تربیت رسمی عمومی مبتنی بر هاي نوین در نظام تعلیم و مندي هوشمندانه از فناوري ) بهره3
 ).7 و 5 ،1 ،2 ،3 هاي کالن بخش راهبردهاي کالن، سند تحول بنیادین. هدف 6از فصل  7

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد باالدستی و اینکـه چـارچوب    11-9براي عملیاتی کردن راهکار 
هـاي   دنیا به چه نحوي بوده، باید گفت، اغلب در دوره معلم یتتربهاي  هاي فناورانه معلمان در نظام دانش صالحیت

نش تخصصی بوده و در کنار آن نیز دانش تربیتی، مسـتقل  اي معلمان، متمرکز بر دا هاي دانش حرفه ، پایهمعلم یتترب
 ). در این نگرش، 5، ص 1986شلمان،( از دانش محتوا مورد توجه بوده است

 ).1شکل ( شدند دانش تخصصی و دانش تربیتی، دو دانش کامالً مستقل از هم در نظر گرفته می

 
   

 تربیتیدانش محتوا و دانش  .1شکل 
ریزي  ، بر اساس توجه به این دو دانش طرحمعلم یتتربهاي  شده در دوره شلمان، معتقد است بسیاري از دروس ارائه

جلب نمود. او مدعی شـد ایـن    6محتوا -شده، بر همین اساس وي توجهات را به دانش جدیدي به نام دانش تربیتی
محتوا، فراتر از توجه صرف بـه دانـش خـاص     -تربیتی و محتوا) در تعامل دو جانبه بوده و دانش تربیتی( دو دانش

 محتواهاي مختلف دانش  یابی جنبه محتوا، سعی در فهم چگونگی سازمان -تربیتی و دانش محتوا است. دانش تربیتی
د، دانش تخصصی محتوا و دانش عام تربیتی، و چگونگی بازیابی و ارائه آن در آموزش و یادگیري دارد. او معتقد بو

. )1986 شـلمان، کننـد (  اي کفایـت نمـی   گرچه الزم و ضروري هستند اما براي مجهز نمودن معلمان به دانش حرفـه 
 )2شکل (

دانش تربیتی محتوا. 2شکل   

هـاي   صالحیتها و  هاي جاري، لزوم بازنگري در مهارت شرایط متغیر جامعه، رشد فناوري اطالعات و دیگر چالش

                                                   
٦. Pedagogical content knowlede 

دانش 
 محتوا

دانش 
 تربیتی

دانش 
 تربیتی

دانش 
 محتوا 



دهـد. لـذا    محور باشند را مورد تاکید قرار می الزم براي تربیت شهروندانی فعال که نیروي کار مؤثر در جوامع دانش
). هر چند کمک به 8ص  ،2011یونسکو،( معلمان براي تربیت چنین شهروندانی باید صالحیت الزم را داشته باشند

این کار، به همان اندازه نقش مهمی در  .اطالعات بسی دشوار استهاي معلمان، در کاربري فناوري  گسترش مهارت
 .)1391زارعی زوارکی،( آوري فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس دارند گسترش میزان و کیفیت فراهم

توان  محتوا یا دانش تربیتی نداشته است، اما نمیگرچه شلمان، هیچ بحثی در خصوص فناوري و ارتباط آن با دانش 
هاي مختلف زندگی را نادیده گرفته و در ترسیم چارچوب دانش تخصصـی و   رشد فناوري و اثرگذاري آن در جنبه

هاي مختلف زندگی، تحت تأثیر رشد و گسترش  اي معلمان در نظر نگرفت. امروزه ابعاد و جنبه هاي حرفه صالحیت
اي که مفهوم سواد، امروز منوط به دانش فناوري اطالعات است و نزدیک به شصـت میلیـون    گونهفناوري است، به 

رابینسـون و  ( اي مجهـز باشـند   معلم در سراسر جهان مشغول حرفه معلمی هستند که باید به ایـن صـالحیت حرفـه   
هـاي   تـدوین صـالحیت  و  معلم یتتربهاي  بر همین اساس توجه به این نوع دانش در دوره. )2، ص 7،2005الچمن
 )3). (شکل 124ص  ،2009اشمیت،است (ناپذیر  اي اجتناب حرفه

دانش محتوا، تربیتی و فناوري .3شکل   

هـاي بزرگـی چـون مایکروسـافت، اینتـل،       با همکاري شـرکت  2008یونسکو نیز براي تأکید بر این وظیفه، در سال 
 تکنیک و دانشگاه ویریجینیا، چارچوبی را براي مؤسسه پلی)، ISTE( 8المللی فناوري در آموزش سیسکو، انجمن بین

هاي بعد،  هاي فناورانه معلمان طراحی کرد. با توجه به اهمیت موضوع و استقبال کشورهاي عضو در سال صالحیت
براي زندگی، یادگیري و کـارکرد موفـق   "این سند مورد بازنگري تکمیلی قرار گرفت. در مقدمه این سند آمده است:

مـؤثر از   طـور  بـه آموزان و معلمـان بایـد بتواننـد     هاي بسیار پیچیده، دانش بنیان و غنی از اطالعات، دانش حیطدر م
یونسـکو، چـارچوب کـاملی در خصـوص      شـده  یطراحـ . با توجه بـه اهمیـت موضـوع، سـند     "فناوري بهره گیرند

هاي آموزشی قرار  گیرندگان سیاست و تصمیمریزان  تواند، مورد توجه برنامه کند که می استانداردهاي معلمان ارائه می
 ).  2011یونسکو ( یردگ

صـالحیت را بـراي فنـاوري     18جنبه کاري معلمان قـرار داده و   6اي آموزش را در مقابل  یونسکو، مدل سه مرحله
تدوین نموده و ضرورت اجراي آن را، از کشورهاي عضو خواستار شده است.  معلم یتترباطالعات و ارتباطات در 

)، لذا با توجه به تجارب موفقی که یونسـکو از اجـراي ایـن طـرح، در کشـورهاي مختلـف دنیـا داشـته،         1جدول (
 گردد. کشور احساس می معلم یتتربضرورت اجراي آن در 

                                                   
٧. Robinson,B .& Latchman,C   
٨.The International Society for Technology in Education 

  تربیتی دانش
انشد  

 محتوا
دانش 
 فناوري 



اي آموزش یونسکو مدل سه مرحله .1جدول   
  سواد فناوري تعمیق دانش خلق دانش

ــم  ها یاستسنوآوري  درك و فهـــــــ
 ها یاستس

شــــناخت و درك فنــــاوري   ها یاستسآگاهی از 
 اطالعات و ارتباطات در آموزش

هــاي دانـــش   مهــارت 
 اجتماعی

 برنامه درسی و ارزیابی دانش پایه کاربرد دانش

 معلم یتترب سازي فناوري یکپارچه حل مسایل پیچیده مدیریتی)( خود تنظیمی

 اطالعات و ارتباطاتفناوري  ابزارهاي پایه ابزارهاي پیچیده ابزار فراگیر

 دهی و مدیریت سازمان هاي استاندارد کالس هاي همکاري گروه هاي یادگیري سازمان

معلم بـه عنـوان الگـوي    
 یادگیرنده

 اي معلم یادگیري حرفه سواد دیجیتالی مدیر و راهنما

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید بر رصد آخرین تحوالت نظام آموزش و  9-11توجه به اینکه راهکار بـا  
سازي دارد، پژوهش حاضر در صدد اسـت بـه بررسـی وضـعیت      المللی و بومی در سطح بین معلم یتتربپرورش و 

 سیسـکو،  هاي پیشنهادي یونسـکو،  هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردها و چارچوب موجود صالحیت
هـاي   تا با شناسایی وضعیت موجود، در صورت نیـاز بتـوان بـراي آمـوزش صـالحیت      اینتل، مایکروسافت پرداخته

کـرده و وضـعیت موجـود     ارائـه کشور الگوي آموزشی کارآمدي را طراحـی و   معلم یتتربفناورانه معلمان در نظام 
 تر نمود.  آل نزدیک به شرایط مطلوب و ایده را معلم یتتربهاي فناورانه در  صالحیت

 پژوهش يها سؤال
 کلی ) سؤالالف

 هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهاي یونسکو چگونه است؟ وضعیت موجود صالحیت
 جزیی ) سؤاالتالف

اسـتانداردهاي یونسـکو   هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اساس  مرتبط با صالحیت "سواد فناوري "وضعیت موجود
 چگونه است؟

هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اسـاس اسـتانداردهاي یونسـکو     مرتبط با صالحیت "تعمیق دانش"وضعیت موجود 
 چگونه است؟

هاي فناورانه دانشجو  معلمان. بر اسـاس اسـتانداردهاي یونسـکو     مرتبط با صالحیت "خلق دانش"وضعیت موجود 
 چگونه است؟

 روش
پـژوهش   جیاست چرا کـه اسـتفاده از نتـا    يکاربرد نظر هدف، از  و پیمایشی -یفیتوص ،نوعپژوهش از  نیروش ا

هاي فناورانه دانشجو معلمـان   ضمن شناسایی وضعیت موجود صالحیت تا دیمسئوالن دانشگاه کمک نما هب تواند می
آمـاري   جامعـه  مطلوب برآینـد. و نزدیکی وضعیت موجود به وضعیت مرتفع نمودن مشکالت در دانشگاه، در صدد 

هـاي تحقیـق    نمونـه  معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیـر شـهید رجـایی بـود.      دانشجو شامل پژوهش این
تصـادفی   روش بـه  وبه سر می برده  التحصیلی فارغدر آستانه و که در نیمسال آخر تحصیلی دانشجو معلمانی بودند 



. ابزارهـاي  شـد  گرفتـه  نظـر در نفـر   65 )،2003( 9دیـدگاه کالیـن   اساس برحجم نمونه نهایی  انتخاب شدند. ساده
هـاي   اساس استاندارد یونسکو در مؤلفـه  معلمان بر هاي فناورانه دانشجو سنجش صالحیت پرسشنامه) الف پژوهش؛

تدوین گردیـده و اعتباریـابی آن   )1395تعمیق دانش و خلق دانش بود که توسط احمدي و همکاران ( سواد فناوري،
 صورت گرفته است.   984/0توسط تحلیل عامل اکتشافی و تأییدي و با آلفاي کرونباخ 

عملکردي و چک لیستی که براي سنجش وضعیت موجود، استفاده گردید. بدین صورت کـه   ب) پرسشنامه آزمون 
بـه   تا ضمن نشستن پشت کامپیوتر به سـؤاالت  از هر عامل انتخاب و از دانشجو معلمان خواسته شد سؤال تعدادي

 اي درجـه  پـنج  طیف و با مون مذکور، چک لیستی متناسب با سؤاالتصورت عملیاتی پاسخ دهند. براي ارزیابی آز
روایـی   گردیـد.  مـی دانشـجویان تکمیـل    تـک  تکطراحی و براي  )، خیلی زیادزیاد ،خیلی کم، کم، متوسط( لیکرت

 به دست آمد.  87/0 کرونباخ از نظر متخصصین و اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفاي فوق با استفاده ي پرسشنامه

   يگذار نمرهنحوه 
ها و  پرسشنامه و نهایتاً تعیین وضعیت عامل سؤال)، براي تعیین چگونگی وضعیت هر 5تا  1پس از محاسبه نمرات (

به منزله  3در نظر گرفته شد به این معنی که میانگین بااليِ  3هاي تحقیق، مقدار میانگین فرضی،  به پرسش دهی پاسخ
ها از طریق فرمول زیر  باشد. میانگین عامل به منزله سطح متوسط به پایین می 3سطح متوسط به باال و میانگین پایینِ 

 محاسبه گردید.

 = نمره میانگین براي هر عامل
 مربوط به هر عامل سؤاالتبه  شده دادهمرات مجموع ن

 ها سؤالتعداد 
 

 ها یافته
از آزمـون کولمـوگروف   ( یاسـتنباط ) و آمـار  ، جـدول، نمـودار  یانگین، مها با استفاده از آمار توصیفی (درصد تحلیل

براي آزمون تفاوت معنـاداري) انجـام گردیـد. ابتـدا      یتک گروه t اسمیرنوف براي تشخیص نرمال بودن داده و از 
کلی تحقیق  سؤالبه  پاسخ دادنها، ما را در  که پاسخگویی به تمام آن تحقیق تجزیه و تحلیل شدند سؤاالتتک  تک

 رهنمون ساخته و سپس به سؤال کلی پژوهش جواب داده شد.
 بررسی سؤال اول پژوهش:

 معلمان چگونه است؟ -هاي فناورانه دانشجو مرتبط با صالحیت "سواد فناوري"ضعیت موجود توانایی و

"سواد فناوري" مؤلفهي ها سؤالبه  مربوط یارمعمیانگین و انحراف  .2جدول   
 انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه متغیر

 75/0 46/2 65 سواد فناوري
 

                                                   
٩. Kelain,R.B.  



به دست آمده است که با توجه به  46/2 "سواد فناوري"مؤلفه  مشخص است، میانگین) 2جدول (از که  همان طور
درصد  95است که در سطح  -82/5 مؤلفهبراي این  64در درجه آزادي   tمقدار  ،)3نتایج آزمون معناداري جدول (

 .در سطح متوسط به پایین است بنابراین وضعیت توانایی دانشجو معلمان از نظر سواد فناوري؛ باشد یممعنادار

"سواد فناوري مؤلفه"اول پژوهش  سؤالآزمون تفاوت معناداري براي  .3جدول   
 % اختالف95/0فاصله اطمینان  سطح معناداري درجه آزادي t عامل

 پایین تر از باالتر از
 -73/0 -36/0 000/0 64 -82/5 سواد فناوري

 
 

 دوم پژوهش: سؤالبررسی 
 معلمان چگونه است؟ -هاي فناورانه دانشجو مرتبط با صالحیت "تعمیق دانش"وضعیت موجود توانایی 

"تعمیق دانش" مؤلفهي ها سؤالبه  مربوط یارمعمیانگین و انحراف  .4جدول   
 انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه متغیر

 74/0 19/2 65 تعمیق دانش
 

به دست آمده است که با توجه بـه   19/2 "تعمیق دانش"مؤلفه  مشخص است، میانگین) 4جدول (از که  همان طور
درصد  95است که در سطح  -78/8 مؤلفهبراي این  64در درجه آزادي   tمقدار  ،)5نتایج آزمون معناداري جدول (

 .در سطح متوسط به پایین است تعمیق دانشبنابراین وضعیت توانایی دانشجو معلمان از نظر ؛ باشد یممعنادار 

"تعمیق دانش مؤلفه"دوم پژوهش  سؤال. آزمون تفاوت معناداري براي 5جدول   

 سطح معناداري درجه آزادي t عامل
 % اختالف95/0فاصله اطمینان 

 پایین تر از باالتر از
 -99/0 -62/0 000/0 64 -78/8 تعمیق دانش

 
 سوم پژوهش: سؤالبررسی 

 معلمان چگونه است؟ -هاي فناورانه دانشجو صالحیتمرتبط با  "خلق دانش"وضعیت موجود توانایی 
"خلق دانش" مؤلفهي ها سؤالبه  مربوط یارمعمیانگین و انحراف  .6جدول   

 انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه متغیر
 76/0 89/1 65 خلق دانش

که با توجـه بـه    به دست آمده است 89/1 "خلق دانش"مؤلفه  مشخص است، میانگین) 6جدول (از که  همان طور
درصد  95است که در سطح  -76/11 مؤلفهبراي این  64در درجه آزادي   tمقدار  ،)7نتایج آزمون معناداري جدول (

 .در سطح متوسط به پایین است خلق دانشبنابراین وضعیت توانایی دانشجو معلمان از نظر ؛ باشد یممعنادار 



"خلق دانش مؤلفه"سوم پژوهش  سؤالآزمون تفاوت معناداري براي  .7جدول   

 سطح معناداري درجه آزادي t عامل
 % اختالف95/0فاصله اطمینان 

 پایین تر از باالتر از
 -30/1 -92/0 000/0 64 -76/11 خلق دانش

 
 اصلی پژوهش: سؤالبررسی 

 است؟هاي فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهاي یونسکو چگونه  وضعیت موجود صالحیت
اصلی پژوهش سؤالبه  مربوط یارمعمیانگین و انحراف  .8جدول   

 میانگین تعداد 
انحراف 
 استاندارد

میانگین خطاي 
 استاندارد

 88/0 71/0 18/2 65 صالحیت فناورانه

به دست آمده است که با توجـه   18/2 کلی تحقیق سؤال مؤلفه مشخص است، میانگین) 8جدول (از که  همان طور
 95اسـت کـه در سـطح     -29/9 مؤلفـه براي این  64در درجه آزادي   tمقدار  ،)9آزمون معناداري جدول (به نتیجه 

در سطح متوسط بـه   هاي فناورانه یتصالحبنابراین وضعیت توانایی دانشجو معلمان از نظر ؛ باشد یمدرصد معنادار 
 گیرد. یمقرار پایین 

 

 پژوهشي ها مؤلفهآزمون تفاوت معناداري براي  .9جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي t عامل
 % اختالف95/0فاصله اطمینان 

 پایین تر از باالتر از
 -99/0 -64/0 000/0 64 -29/9 صالحیت فناورانه

 
 

 گیري نتیجهبحث و 

اي متفاوت از قـرن پـیش ترسـیم     نفوذ ابزارهاي نوین مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات، قرن حاضر را به گونه
هـاي عصـر    بـومی "کننـد، چـون    کودکان امروز که در عصر ابزارهاي دیجیتال زندگی مـی  که يبه طورکرده است، 

قطبی و ایجاد مرز میان کودکان امـروز و دیـروز، بـه    . چنین نگاه دو اند شده بزرگهستند که با این ابزارها  "دیجیتال
شـوند.   کننـد و بـزرگ مـی    نوعی تاکید بر وظیفه سنگین معلمان در مواجهه با افرادي است که بـا فـاوا زنـدگی مـی    

سواد فناوري، تعمیق دانش و خلق دانش، تدوین  يها مؤلفهیونسکو، براي تأکید بر این وظیفه، استانداردهایی را در 
 باهـدف و ضرورت اجراي آن را، از کشورهاي عضو خواستار شده اسـت. در ایـن راسـتا، پـژوهش حاضـر      نموده 

فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجـایی بـر اسـاس     هاي یتصالحارزشیابی وضعیت موجود 
 گرفت. انجاماستانداردهاي یونسکو 



سـواد  معلمان (فناورانه دانشجو  هاي یتصالح يها مؤلفهیانگین کل به دست آمده از پژوهش، م يها دادهبا توجه به 
پـایین تـر بـوده، لـذا      ،)3( یفرضآمد که در مقایسه با میانگین  به دست 18/2، یق دانش و خلق دانش)، تعمفناوري
 نتیجـه گرفـت کـه وضـعیت     تـوان  یمـ ، در سطح متوسط به پایین قرار دارد، پس ها یآزمودنفناورانه  هاي یتصالح

وضـعیت مطلـوب    بـا فناورانه دانشجو معلمان بر اساس چارچوب و استانداردهاي یونسـکو   هاي یتصالحموجود 
معلمان  هاي یتصالحو در راستاي  معلم یتترب يها دورهکه در  ییها پژوهشنتیجه این پژوهش با نتایج  فاصله دارد.

نویـدي و   ،1382، سلسـبیلی، 1382پـژوه،  دانـش (کـه   ییهـا  پـژوهش ، همخـوانی دارد. از جملـه، نتـایج    گرفتـه  انجام
التحصـیالن   هاي فارغ ها و مهارت که بسیاري از آموخته دهد یم، نشان اند داده) انجام 1385احمدي،  ،1384همکاران،
یادگیري و نیازهاي بازار کار کهنـه و  -هاي نوین یاددهی روش هاي درسی، سال گذشته نسبت به برنامه 30در طول 

وري الزم برخوردار نبوده است. پس تغییر  هاي ضمن خدمت برگزارشده تاکنون نیز از بهره و آموزشناکارآمد است 
یـک ضـرورت محسـوب     معلـم  یـت تربهـاي   نظام آموزشی و متناسب ساختن آن با نیازهاي جامعه، اصالح  برنامـه 

هاي درسی جدید تغییـر کنـد،    نامههاي فناورانه معلمان باید با نیازهاي بازار کار و بر گردد. ضمن اینکه صالحیت می
 ).1390حج فروش،باشد (نگر نیز  الزم است ضمن پاسخگویی به نیازهاي کنونی، آینده

انـد کـه    اذعـان داشـته   معلـم  یـت تربالتحصـیالن مراکـز    )، فـارغ 1389ریحانی،پژوهش (هاي  همچنین بر اساس یافته 
مندي اندکی نسبت به هزینه صرف  بهره واجهه با واقعیات،چندان کارساز نبوده و در م معلم یتتربهایشان در  آموخته

اجتمـاعی نیـز یکـی     از سویی دیگر تحـوالت فرهنگـی،  . )5ص، ،1389ریحانی،است (شده در مراکز صورت گرفته 
 ).235ص  ،1388شریعتمداري،( سازد را الزام می معلم یتتربهاي  دیگر از دالیلی است که بازنگري و تغییر برنامه

معلـم   هاي تربیـت  هاي درسی دوره ه اهمیت نقش معلم در فرایند تعلیم و تربیت، بازنگري و اصالح برنامهبا توجه ب
ایران است. در واقع نزدیک به سه دهه است  معلم یتتربهاي  ایران از جمله اقدامات اساسی براي بهبود کیفیت دوره

هاي قبلی در ایـن برنامـه محـدود بـه      ته و بازنگريتغییري اساسی نداش معلم یتتربهاي دوره  ها و سرفصل که برنامه
تغییرات اندك در محتوا و حجم برخی از واحدهاي درسی بوده است. یکی از مشکالتی که نظام آموزشی متعـارف  

هاي  اي مشخص براي پرورش صالحیت عدم وجود برنامه ،هاي یادگیري دانشگاهی، با آن مواجه هست ما در محیط
رجـایی کـه رسـالت آن، تربیـت دبیـران فنـی و        شـهید    دبیر  است. دانشگاه تربیت معلم یتتربي ها فناورانه در دوره

فناوري اطالعات در "واحد درسی به نام  2هاي فناورانه دانشجو معلمان، در قالب  اي است، آموزش صالحیت حرفه
در شرایط پیچیده کنونی، نیازهاي گردد، حال آنکه  ترم هشت)، ارائه می( یلیتحص، بوده که در اواخر دوره "آموزش

هـاي   صـالحیت  و آموزش و بالتکلیفی در طراحی ناپذیر است. این نابسامانی دانشجو معلمان در این عرصه اجتناب
همراه داشته باشـد. از مصـادیق    به معلم یتتربناپذیري را براي نظام  تواند عواقب جبران فناورانه دانشجو معلمان، می

علمـی و   تأخردر ارتباط با دنیاي علم و فناوري،  معلم یتتربیافتگان نظام  به عدم توانایی تربیتتوان  این عواقب می
 یـادگیري،  و یـاددهی  فرایند نوین در هاي فناوري و ... اشاره کرد. بکارگیري آموزان دانشفرهنگی معلمان نسبت به 

طات آموزش دیده باشند. این مساله زمانی حادتر فناوري اطالعات و ارتبا از استفاده براي معلمان که است آن مستلزم
می شود که نظام هاي آموزشی، این وظیفه را به دوش معلمان واگذار کرده و خودشان از این مسئولیت شانه خـالی  
بکنند، در حالی که این امر از وظایف نظام هاي تعلیم و تربیت به شمار رفته و بایستی برنامه مـنظم و منسـجمی در   

 تدوین و در اختیار معلمان قرار داده شود.  این خصوص



 بهبودد فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را توان میمی گردد که پرداختن به آنها  پیشنهاددر زیر نکاتی 
 ؛بخشد

 توجه به استانداردهاي پیشنهادي یونسکو در آموزش صالحیت هاي فناورانه. -
 هاي فناورانه در تربیت معلم. الحیتتوجه به بهبود سطح کیفی مهارت ها و ص -
 هاي فناورانه در تربیت معلم. توجه به ارائه الگوي عملی و معیار آن براي پرورش صالحیت -

ها، در نظام  یتصالحها، باید نگاهی واسع و مستمر نسبت به نحوه آموزش این  یکاستبه نظر نگارنده، براي رفع این 
هاي فناورانه مبتنی بر اهـداف   معلم کشور داشته و به طراحی یک الگوي آموزشی در راستاي تربیت صالحیت یتترب
) به خأل جـدي  1391( یزوارکسند تحول بنیادي آموزش و پرورش پرداخت. زارعی  شده در اسنادي همچون یینتع

اي و ضعف بسترها و شرایط  دام سلیقههاي یادگیري در نظام آموزش و پرورش ایران و اق طراحی آموزشی و محیط
افزاید که با توجه به ضرورت آموزش و یادگیري در فرایند تربیت، طراحی آموزشی  و می کرده اشارهالزم در این زمینه 

افتد و  اي که بدون توجه به آن، آموزش و یادگیري مؤثر، اتفاق نمی از جایگاه خاص و ممتازي برخوردار است به گونه
 بع انسانی و غیرانسانی را در نظام آموزشی به همراه خواهد داشت. اتالف منا

توانند با در نظر گرفتن نتایج پژوهش و موارد پیشنهادي باال، در جهت بهبود کیفیت  یملذا مسئوالن و متولیان دانشگاه 
هـا،   یتصالحزش ي مذکور را در آموها مؤلفهها گام برداشته، نقاط ضعف موجود را برطرف نموده و  یتصالحاین 

 مورد توجه ویژه قرار بدهند.
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