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The purpose of this study was to investigate teachers’ technology literacy in the national curriculum
on Education and Training in Work and Technology. This research is conducted as a descriptive study
using content analysis technique. The population was three main education documents including
National Comprehensive Scientific Map; The Fundamental Transformation of Education Document;
and The National Curriculum Document. Data collection instruments were checklists. Descriptive and
inferential statistics were used to determine the frequencies and test the results of univariate t-test and
Kruskal-Wallis test. Gutmann factor was used to test the reliability. The results show agreement
between .48 to .95 coefficients for the validity checklists using content validity. The findings of the
study show that the level of attention to teacher technology literacy in National Curriculum in the
Domain of Teaching and Education Work and Technology was higher than average; and to a largely
extent it is appropriately cared for. There is no significant difference between technology literacy
standards in terms of compliance with the competencies intended for teachers .
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 .1مقدمه
فناوری با سرعتی چشمگير تغيير میكند و همراه با خلق
فناوریهای جدید ،فناوریهای موجود نيز بهبود و توسعه
مییابند .فناوریهای قرن بيست و یکم ،امکاناتی را برای بشر به
ارمغان آورده و پيشرفتهای حاصل از آن زندگی انسان امروز را
از هر سو احاطه كرده است .ازجمله این تغييرات ،میتوان از
تأثير پيشرفت فناوری در آموزشوپرورش و دگرگونیهای حاصل
از آن در فرآیند یاددهی-یادگيری نام برد .در دنيای امروز
نظامهای آموزشی به دنبال رویکردهای نوینی هستند كه در
مواجهه با تحوالت گسترده جهان ،آنها را در بازسازی خویش
یاری نماید.
آنها برای این بازسازی ،به برنامه درسی غنی ،آموزش
انعطافپذیر ،رهبری آموزشی اثربخش ،محيط یادگيری و
محتوای آموزشی مناسب و معلمانی توانمند و حرفهای نيازمندند
].[1

مسئوالن آموزشوپرورش و دستاندركاران نظام تعليم و تربيت،
همگام با این تغييرات ،در سالهای اخير اقدام به اصالحاتی در
نظام آموزشی كشور نمودهاند .تدوین سند تحول بنيادین
آموزشوپرورش ،تدوین سند برنامه درسی ملی و گنجاندن حوزه
تربيت و یادگيری كار و فناوری در آن و همچنين تأليف كتاب-
های كار و فناوری از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اول ،از
اقدامات اساسی در آماده نمودن دانشآموزان در جهت كسب
مهارتهای عملی برای زندگی كارآمد و بهرهور و كسب
شایستگیهای مرتبط با فناوری و علوم وابسته ،بهویژه فناوری
اطالعات و ارتباطات میباشد ].[2
با توجه به اقدامات صورت گرفته و با عنایت به نقش اساسی
معلمان در فرآیند یاددهی -یادگيری ،آموزش نيروی انسانی
متخصص در استفاده از فناوریهای نوین به عنصری ضروری در
آموزشوپرورش تبدیل شده است .عدم توجه به توانمندسازی
معلمان در سواد فناوری ،به معنای توانایی درک فناوری و
مهارتهای مرتبط با آن ،مدیریت و ارزیابی فناوری و در نهایت
استفاده درست از آن ،ازجمله موانع توسعه و پيشرفت در نظام
تعليم و تربيت كشور محسوب میشود.
آمادگی برای كاربرد فناوری و آگاهی از چگونگی پشتيبانی
فناوری در یادگيری دانشآموزان باید جزء مهارتهای اساسی
معلمان قرار گيرد .توانمندی معلمان در زمينه سواد فناوری ،آنها
را قادرمی سازد تا در فرآیند یاددهی -یادگيری از فناوریهای
نوین خصوصاً فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده نموده و از
این طریق كيفيت آموزشی خود و سطح سواد اطالعاتی
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دانشآموزان را ارتقا داده و دسترسی به منابع یادگيری وسيع
اطالعاتی را برای خود و دانشآموزان فراهم آورند.
نگاهی به پژوهشهای انجام شده ،نشان میدهد كه توجه به
برنامههای تربيتمعلم همگام با تحوالت جهانی در این عصر ،از
مهمترین بحثهایی است كه توجه صاحبنظران را به خود جلب
كرده است .ورود به این عصر ،نيازهای جدیدی را برای معلمان
به وجود آورده ،نيازهایی كه مستلزم آمادهسازی و افزایش
آموزش آنان است .توجه به نقش كليدی معلمان در امر آموزش
و تلفيق فناوریهای جدید در تدریس ،لزوم رشد شایستگی،
كارایی ،اثربخشی و توانمندسازی هرچه بيشتر آنها را ضروری
مینماید.
بررسی پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور بيانگر این
است كه به دليل توجه به اهميت فناوری در زندگی حال و
آینده افراد جامعه و تأثير آن در امر تعليم و تربيت ،به نقش و
جایگاه آن در آموزش پيش از خدمت معلمان توجه شده ][3؛ و
همچنين توجه به نيازهای نيروی كار محلی در تعریف سواد
فناوری و تلفيق آن در برنامههای آموزشی ] ،[4بيان الزامات و
اختيارات عمومی آموزشی برای دروس سواد فناوری ] [5و
پيروی ازچارچوب تی .پک (TPACK) .و آی.اس.تی.ای.تی.
) (I.S.T.E.Tبرای آمادهسازی پيش از خدمت معلمان در تلفيق
مؤثر فناوری در برنامههای آموزشی ] [6پرداخته شده است.
عليرغم اهميت این موضوع در نظام آموزشی ،تاكنون تحقيقی
در خصوص سواد فناوری معلمان در داخل كشور صورت نگرفته
و مجموعهای مدون و استاندارد از مهارتها و صالحيتهای
مورد نياز معلمان در این زمينه فراهم نشده است .پژوهش حاضر
درصدد دستيابی به یک چارچوب صالحيتهای حرفهای در
حوزه سواد فناوری معلمان بوده و در نظر دارد زمينه را در جهت
بومیسازی و تدوین استانداردهای مربوطه در كشور و كاربست
این استانداردها در برنامههای آموزشی مراكز تربيتمعلم و مراكز
آموزش ضمن خدمت فراهم آورد .هدف از پژوهش حاضر بررسی
سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزشوپرورش،
حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری و پاسخگویی به سؤاالت
ذیل میباشد:
آیا در برنامه درسی ملی ،حوزه یادگيری و تربيت كار و فناوری
به سواد فناوری معلمان توجه شده است؟
آیا مابين استانداردهای سواد فناوری معلمان از لحاظ
صالحيتهای در نظر گرفته شده در برنامه درسی ملی در حوزه
تربيت و یادگيری كار و فناوری ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
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 .2مفهوم سواد
تحول ایجاد شده در محتوای سواد ،این مفهوم را به كلی
دگرگون ساخته است .به نحوی كه سواد خواندن و نوشتن به
تنهایی نمیتواند نيازهای انسان معاصر را برای زندگی در جامعه
اطالعاتی فراهم سازد .بر این اساس باید گفت مفهوم سواد در
عصر حاضر با نفوذ فناوری در زندگی حرفهای پيوندی وسيع
پيدا كرده است ].[7
فراگيری توانایی جستوجوی اطالعات و استفاده از آن در
فعاليت حرفهای میتوان د چهره دیگری از سواد را معرفی كند.
دانش و مهارت استفاده از اطالعات ،به همراه ارزیابی دقيق از
آن ،برای بهرهگيری مؤثر از اطالعات ،پيوندی تنگاتنگ با كاربرد
فناوریهای نوین دارد .هراندازه كه فناوریهای اطالعاتی در
زندگی ما رشد میكنند ،به همان ميزان ارتباط ميان اطالعات و
توانایی استفاده از فناوری هم افزایش پيدا میكند .مفهوم سواد
با شيوه بهرهگيری از فناوری رابطهای استوار داشته و بدون
آگاهی از فنون استفاده بهينه از فناوری نمیتوان به اطالعات
سودمند دسترسی داشت ].[7
 .3سواد فناوري
پژوهشگران و اندیشمندان زیادی به بحث و تبادلنظر درباره
فناوری و تأثيرات آن پرداخته و تعاریف گوناگونی را برای سواد
فناوری ارائه دادهاند ،اما دریک نگاه كلی و با تأملی كوتاه در
مفهوم فناوری و معنای كلی سواد ،میتوان ،سواد فناوری را،
داشتن دید و دانشی جامع راجع به فناوری ،مهارتهای ابزاری و
ارزیابی فناوری و آگاهی نسبت به فناوریهای جدید و
كاربردهای آن دانست ] .[8درگير كردن یادگيرنده در یک
گستره تفکر انتقادی است ،به نحوی كه خود بتواند ضمن فهم
درست از فناوری به طراحی و توليد فناوریهای جدید بپردازد و
در یک محيط مملو از فناوری با استفاده از فنون درست به
بهترین راهحل مسائل برسد ].[9
سواد فناوری ،توانایی كاربرد ،مدیریت ،ارزیابی و درک فناوری
می باشد ] [10و عبارت است از ،روشهایی كه مردم توسط
آنها فناوری را براحتی مصرف می كنند ].[11
انجمن بينالمللی آموزش فناوری ،سواد فناوری را توانایی و
قابليت فرد در فهم درست ،اداره كردن ،كاربرد و ارزیابی فناوری
دانسته و هدف از آن را آماده كردن افراد برای مشاركت
هوشمندانه و اندیشمندانه در فعاليتهای محيطی میداند.
بهطور كلی سواد فناوری دارای سه بعد مرتبط با یکدیگر شامل
دانش ،روش فکر ،عمل كردن و توانمندی است ].[12
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فرد باسواد از منظر فناوری دارای این خصوصیات است:
 .1شکلهای گوناگون فناوری را میشناسد و میداند كه فناوری
در بسياری از الیههای جامعه امروزی نفوذ كرده است.
 .2مفاهيم و واژههای اصلی و مهم فناوری مانند سيستم و ...را به
خوبی درک میكند.
 .3از قابليت فناوری در تغيير و تحوالت محيطی در طول تاریخ
آگاه است ،مانند آگاهی از دورانهای گوناگون تاریخی كه نشأت
گرفته از فناوریهای آن زمان است ،اعصاری نظير عصر
پارینهسنگی ،عصر آهن ،عصر برنز ،عصر صنعت و عصر اطالعات.
 .4از تأثير جامعه بر شکلگيری فناوری آگاه است .به این معنا
كه فناوری نتيجه خواست انسان است نه نيرویی خارج از او.
 .5میداند كه توليد و كاربرد هر فناوری تا حدودی با
خطرپذیری همراه است.
 .6میداند كه توسعه و كاربرد فناوری متضمن توازن بين هزینه
و فایده است.
 .7از مهارتهای تفکر منطقی برخوردار است.
 .8از مهارتهای الزم برای كاربرد فناوری مانند كار با رایانه
برخوردار است.
 .9درباره فناوریهای نو كه بر زندگی او تأثيرگذار است ،كنجکاو
و برای شناخت آن پيگير است.
آشنا كردن دانشآموزان با مفاهيم فناوری (دانش ،روشهای
تفکر ،عمل و توانمندی) و بهطور كلی ارتقای سواد فناوری را
باید از مدرسه آغاز كرد .با عنایت به این نکته كه معلم عامل
مهم و تأثيرگذار اصلی در موفقيت برنامههای درسی ،مواد
آموزشی ،ارزیابی عملکرد دانشآموزان است ،آموزش معلمان
بهمثابه یکی از اساسیترین عوامل دستيابی به اهداف یاد شده
میباشد و تمام معلمان باید با استفاده از راهبردهای مناسب
یادگيری و طراحی پروژه ،یادگيری مبتنی بر فناوری را تشویق و
تقویت كنند.
 .4استانداردهاي سواد فناوري
استاندارد به معنی ضرورت برخورداری از حداقل ویژگیهای الزم
برای هر نوع فناوری میباشد .نخستين استانداردهای ملی
فناوری آموزشی برای معلمان ،مرجعی است كه برای
دانشآموزان و از سوی موسسه استانداردهای ملی فناوری
آموزشی در سال  1998تدوین شده است .جامعه بينالمللی
فناوری در آموزش پشتيبان این برنامه بوده و بهعنوان یک
سازمان غيرانتفاعی ،هدایت و خدمترسانی برای توسعه آموزش،
یادگيری و راهبری مدارس بهمنظور تداوم پيشرفت در
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استانداردهای مؤثر از فناوری در آموزش معلمان را بر عهده دارد.
این نهاد مركز استانداردهای ملی فناوری آموزشی محسوب شده
و میتوان آن را سازمانی برای پژوهشهای كاربردی در حوزه
آموزش معلمان دانست.
انجمن بينالمللی آموزش فناوری یادآور میشود كه ،معلمان
اثرگذار به همراه طراحی ،اجرا و ارزیابی تجربيات آموزشی
باهدف درگير كردن دانشآموزان و افزایش یادگيری آنها ،تقویت
عملکرد حرفهای و فراهم نمودن مدلهای مثبت برای
دانشآموزان ،همکاران و اجتماع اقدام به مدلسازی و استفاده از
استانداردهای آی اس تی ای میپردازند .در واقع همة معلمان
باید استانداردهای زیر را اجرا كرده و شاخصهای اجرایی آن را
درک كنند ].[13
 .1-4تسهیل و القاء خالقیت و یادگیری به دانشآموز
 .1ارتقا ،پشتيبانی و مدلسازی تفکر خالق ،نوآورانه و مبتکرانه
 .2درگير كردن دانشآموزان برای كشف موضوعات دنيای
واقعی و حل مشکالت جدی با بهرهگيری از ابزارها و منابع
دیجيتالی
 .3رشد و ارتقا تفکر دانشآموز با استفاده از ابزارهای مشاركتی
با هدف آشکارسازی و روشن نمودن تفکر و فهم انتزاعی،
طراحی و فرآیندهای خالقيت دانشآموزان.
 .4مدلسازی ساخت دانش مشاركتی با درگير شدن و مراهی با
یادگيری دانشآموزان ،همکاران و سایرین در محيطهای
مجازی و رو در رو.
 .2-4طراحی و توسعه و ارزشیابی تجربیات یادگیری عصر
دیجیتال
 .1طراحی یا سازگاری تجربيات آموزشی كه با هدف رشد
یادگيری و خالقيت دانشآموز با ابزارهای دیجيتالی هماهنگی
ندارد
 .2توسعه فناوری ،محيطهای یادگيری را تقویت و همه
دانشآموزان را قادرمی سازد كنجکاوی فردیشان را دنبال كنند
و به این شکل ،تبدیل به شركتكنندگانی فعال در دستيابی به
اهداف آموزشی خود شوند ،یادگيریشان را مدیریت كرده و
پيشرفت خود را ارزیابی كنند.
 .3شخصیسازی و فردی سازی فعاليتهای آموزشی برای
دستيابی به انواع یادگيریهای متنوع و مختلف برای
دانشآموزان ،راهکارهای كاری و تواناییهایی در استفاده از
ابزارها و منابع دیجيتالی.
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 .4تجهيز دانشآموزان با ارزیابیهای تلخيصی و قالببندی شده،
متنوع و چندگانه در راستای استانداردهای فناوری و محتوا و
استفاده از دادههای به دست آمده برای آگاهیرسانی در زمينه
یاددهی -یادگيری.
 .3-4مدلسازی فعالیت و یادگیری در عصر دیجیتال
 .1نمایش روانی و تبحر در نظامهای فناورانه و انتقال دانش
كنونی به فناوریها و موقعيتهای نوین
.2همکاری با دانشآموزان ،همکاران ،والدین و یا اعضای اجتماع
در به كارگيری ابزارها و منابع دیجيتالی برای پشتيبانی از
موفقيت و نوآوری دانشآموز.
 .3ارتباط با دانشآموزان ،والدین ،همکاران در مورد اطالعات
مرتبط و ایدههای اثرگذار با استفاده از انواع متنوعی از رسانهها
و قالبهای عصر دیجيتال.
 .4مدلسازی و آسانسازی استفاده مؤثر از ابزارهای دیجيتالی
جدید برای جایابی ،تجزیه و تحليل ،ارزیابی و استفاده از منابع
اطالعاتی برای پشتيبانی از پژوهش و یادگيری.
 .4-4ارتقا و مدلسازی شهروند دیجیتالی و مسئول
 .1پشتيبانی ،مدلسازی و تدریس ایمن و استفاده اخالقی،
حقوقی و (پاک) از اطالعات دیجيتالی و فناوری كه شامل
احترام به قانون حق مؤلف ،مالکيت فکری و مستندسازی منابع
میشود.
 .2توجه به نيازهای متنوع و مختلف همة دانشآموزان با
استفاده از راهبردهای یادگيری محور كه دستيابی منصفانه به
ابزارها و منابع دیجيتالی مناسب را فراهم میكند.
 .3ارتقا و مدلسازی تعامالت اجتماعی و مسئوالنه و اتيکت
دیجيتالی ( ،)Digital etiquetteمرتبط با استفاده از فناوری و
اطالعات.
 .4توسعه و مدلسازی شناخت فرهنگی و آگاهی جهانی با
درگير كردن و مشاركت با همکاران ،دانشآموزان از سایر
فرهنگها با استفاده از ابزارهای مشاركتی و ارتباطی عصر
دیجيتالی.
 .5-4درگیر شدن در رهبری و رشد حرفهای
 .1شركت در اجتماعات آموزشی محلی و جهانی برای كشف
كاربردهای خالقانه فناوری برای بهبود یادگيری دانشآموز
 .2رهبری كردن با عرضه چشمانداز القاء فناوری ،از طریق
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شركت در تصميمگيری مشترک و ساخت اجتماع ،توسعه
رهبری و مهارتهای فناوری سایر افراد.
 .3ارزشيابی و بازتاب پژوهشهای اخير و عملکرد حرفهای بر
یک پایة عمومی برای استفاده مؤثر از ابزارها و منابع دیجيتالی
جدید و موجود با هدف پشتيبانی یادگيری دانشآموز.
 .4همکاری و مشاركت در اثربخشی ،لزوم بازسازی حرفهای
خود ،اجتماع و مدرسه
 .5حوزه تربیت و يادگیري کار و فناوري در برنامه
درسی ملی
حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری از حوزههای یازدهگانهای
است كه در برنامه درسی ملی لحاظ شده و شامل كسب
مهارتهای عملی برای زندگی كارآمد و بهرهور و كسب
شایستگیهای مرتبط با فناوری علوم وابسته بهویژه فناوری
اطالعات و ارتباطات است .این شایستگیها برای تربيت فناورانه
و زندگی سالم در فضای مجازی و نيز آمادگی ورود به حرفه و
شغل در بخشهای گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی
ضروریاند .آموزش فناوری ،كار و مهارتآموزی باعث پيشرفت
فردی ،افزایش بهرهوری ،مشاركت در زندگی اجتماعی و
اقتصادی ،كاهش فقر ،افزایش درامد و توسعهیافتگی خواهد شد.
شایستگیهای این حوزه در دوره آموزش عمومی بهصورت
عينی ،تجربی و عمدت ًا درهم تنيده با دیگر حوزههای تربيت و
یادگيری و از طریق كسب تجربه در محيطهای یادگيری واقعی
و متنوع كسب خواهد شد و زمينه هدایت دانشآموزان را با
توجه به عالیق و تواناییهایشان در مسيرهای تحصيلی ،حرفهای
و شغلی فراهم میكند.
 .6روش پژوهش
در این تحقيق ،از روش تحليل محتوا برای بررسی جایگاه
استانداردهای سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی
آموزشوپرورش ،حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری استفاده
شده است.
در روش تحليل محتوا ،محقق به تعيين بسامد محتوای موجود
در متن اكتفا میكند و درصدهای حاصل از شمارش وجود یا
عدم وجود واحدهای تحليل را تعيين مینماید .در واقع با این
روش ،به تعيين فراوانی و یا اكتساب كميت مفاهيم موجود در
متن میپردازد ].[14

241

جهت بررسی جایگاه استانداردهای سواد فناوری معلمان در سند
برنامه درسی ملی آموزشوپرورش ،حوزه تربيت و یادگيری كار و
فناوری ،محتوای هر صفحه از سند در حوزه مذكور بر اساس
وجود یا عدم وجود مقولههای استخراج شده از شاخصهای
استاندارد سواد فناوری ،موردبررسی قرار گرفت .روش شمارش
در این تحقيق ،فراوانی مقولههای موردنظر بوده كه در
چکليست ثبت گردیده است .مبنای تحليل ،افزایش بسامد
تکرار مقولههای استخراج شده از سند ،نشانگر توجه به مقولهها
در سند برنامه درسی ملی و كاهش بسامد ،نشانگر عدم توجه به
مقولههای موردنظر میباشد .در پایان نتایج ،بر اساس روشهای
آمار توصيفی (فراوانیها) و استنباطی (نتایج آزمونها) مورد
تجزیهوتحليل قرار گرفت.
جامعه آماری در این پژوهش ،اسناد باالدستی آموزشوپرورش از
جمله نقشه جامع علمی كشور (بهعنوان سند جامع علم و
فناوری در كشور) ،سند تحول بنيادین آموزشوپرورش (بهمثابه
قانون اساسی در آموزشوپرورش) و سند برنامه درسی ملی،
حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری بهعنوان یکی از
زیرنظامهای اصلی تربيت رسمی و عمومی در سند تحول
بنيادین آموزشوپرورش ،موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به روش پژوهش (تحليل محتوا) ،از سياهه وارسی محقق
ساخته ،بر اساس استانداردهای سواد فناوری معلمان بهعنوان
ابزار پژوهش استفاده شده است.
بهمنظور جمعآوری دادهها از سند برنامه درسی ملی ،حوزه
تربيت و یادگيری كار و فناوری در سياهه وارسی بر اساس
استانداردهای سواد فناوری معلمان ،ابتدا سؤاالت سياهه بر
اساس  5استاندارد و  20شاخص سواد فناوری معلمان انجمن
بينالمللی فناوری در آموزش استخراج و طراحی شد؛ و سپس با
بررسی شاخصها  90كليد واژهها (مقولهها) استخراج و برای
مستندسازی ،كليدواژههای سياهه با منابع معتبر ازجمله:
سرعنوانهای موضوعی فارسی ،اصطالحنامه اصفا و سرعنوان
های موضوعی كتابخانه كنگره ،مطابقت داده و كليدواژهها
(مقولهها) مشخص گردید.
 .7نتايج و بحث
سؤال اول :آیا در برنامه درسی ملی ،حوزه یادگيری و تربيت كار
و فناوری به سواد فناوری معلمان توجه شده است؟
همانطور كه نتایج جدول  1نشان میدهد ،تعداد كليدواژههای
موجود در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و
فناوری كامالً با شاخصهای استاندارد تسهيل و القاء خالقيت و
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یادگيری دانشآموز مطابقت داشته است .همچنان كه مالحظه
میگردد ،بيشترین فراوانی كليدواژهها در شاخص در گيركردن
دانشآموزان برای كشف موضوعات دنيای واقعی و حل مشکالت
جدی با  29.41درصد ( 5كليدواژه) بوده و در درجة دوم شاخص
استفاده از ابزارهای مشاركتی با هدف آشکارسازی و روشن
نمودن تفکر و فهم انتزاعی با  23.53درصد ( 4كليدواژه) قرار
داشته است .این در حالی است كه كمترین فراوانی كليدواژههای
موجود در حوزۀ برنامة درسی ملی بهطور مشترک با  5.88درصد
( 1كليدواژه) به دو شاخص بهرهگيری از ابزارها و منابع
دیجيتالی برای كشف موضوعات دنيای واقعی و حل مشکالت
جدی و استفاده از ابزارهای مشاركتی با هدف طراحی و
فرآیندهای خالقيت تعلق داشته است.
نتایج جدول  2نشان دهندۀ آن است كه تعداد كليدواژههای
موجود در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و
ال با شاخصهای استاندارد طراحی ،توسعه و
فناوری كام ً
ارزشيابی تجربيات یادگيری عصر دیجيتال منطبق میباشد.
یافتهها حاكی از آن است كه بيشترین فراوانی كليدواژهها در این
استاندارد بهصورت مشترک با  6درصد ( 4كليدواژه) به دو
شاخص توسعه فناوری با هدف ،تقویت محيطهای یادگيری و
كنجکاوی دانشآموزان و تجهيز دانشآموزان با ارزیابیهای
تلخيصی و قالببندی شده ،متنوع و چندگانه در راستای
استانداردهای فناوری و محتوا تعلق داشته است.

بااینوجود نتایج دال بر آن بودند كه كمترین فراوانی كليدواژهها
در این استاندارد با  4درصد ( 1كليدواژه) مربوط به شاخص
توانایی در استفاده از ابزارها و منابع دیجيتالی میباشد.
همانگونه كه از نتایج جدول  3استنتاج میشود ،كليدواژههای
موجود در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و
فناوری با شاخصهای استاندارد مدلسازی فعاليت و یادگيری
در عصردیجيتال (توانمندی در كار با نرمافزار) كامالً منطبق
بوده است.
این در حالی است كه نتایج نشان داد بيشترین فراوانی
كليدواژهها در ميان شاخصهای این استاندارد مربوط به دو
شاخص ارتباط با دانشآموزان ،والدین ،همکاران در مورد
اطالعات مرتبط و ایدههای اثرگذار با استفاده از انواع متنوعی از
رسانهها و قالبهای عصر دیجيتال و مدلسازی و استفاده مؤثر
از ابزارهای دیجيتالی جدید برای جایابی و تجزیهوتحليل منابع
اطالعاتی برای پشتيبانی از پژوهش و یادگيری به یک ميزان با
 30درصد ( 6كليدواژه) بوده است؛ اما كمترین فراوانی
كليدواژهها نيز در این استاندارد با  5درصد ( 1كليدواژه) متعلق
به شاخص مدلسازی و استفاده مؤثر از ابزارهای دیجيتالی
جدید برای ارزیابی و استفاده از منابع اطالعاتی برای پشتيبانی
از پژوهش و یادگيری بوده است.

جدول  .1فراوانی و درصد کلیدواژههای موجود در شاخصه ای استاندارد تسهیل و القاء خالقیت و یادگیری دانشآموز ،در برنامۀ درسی
ملی (حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری)
Table 1. Keyword frequency and percentage for “facilitating and inspiring student learning and creativity” in the national curriculum
)(The field of Training and Learning Work and Technology
Statistical features
Frequency
Valid
Concentration
Row
Keywords
Frequency
Indicators
percentage
percentage
percentage
Promote, support, and model creative and
1
3
3
17.65
17.65
17.65
innovative thinking and inventiveness
47.06

29.41

29.41

5

5

Engage students in exploring real-world
issues and solving serious problems

2

52.94

5.88

5.88

1

1

Using digital tools and resources for
exploring real-world issues and solving
authentic problems

3

76.47

23.53

23.53

4

4

Use of collaborative tools to detect and
clarify abstract thinking

4

82.35

5.88

5.88

1

1

Using collaborative tools for planning, and
creative processes

5

100

17.65

17.65

3

3

Model collaborative knowledge construction
by engaging in learning with students,
colleagues, and others in face-to-face and
virtual environments

6

100

100

17

17

Total
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، توسعه و ارزشیابی تجربیات یادگیری در عصر دیجیتال، فراوانی و درصد کلیدواژههای موجود در شاخصهای استاندارد طراحی.2 جدول
)در برنامه درسی ملی (حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری
Tables 2. Key word frequency and percentage for “designing, development and assessment of digital-age learning experiences” in the
national curriculum (The field of Training and Learning Work and Technology)
Keywords
Frequency
Frequency
Valid
Concentration
Statistical features
Row
percentage
percentage
percentage
Indicators

1

Design or adapt relevant learning experiences that
incorporate digital tools and resources to promote
student learning and creativity

3

3

12

12

12

2

Develop technology with the goal enriched
learning environments and curiosity of students

4

4

16

16

28

3

Develop technology with the goal of become
active participants, achievement of educational
objectives and learning management

2

2

8

8

36

4

Develop technology with the goal of assessing
their own Educational progress by students

3

3

12

12

48

5

Customize and personalize Educational activities
to achieve a variety of different learning for
students

3

3

12

12

60

6

Presentation working strategies

2

2

8

8

68

7

Abilities using digital tools and resources

1

1

4

4

72

8

Provide students with multiple and varied
formative and summative assessments aligned
with content and technology standards

4

4

16

16

88

9

Use resulting data to inform learning and
teaching

3

3

12

12

100

Total

25

25

100

100

 در برنامۀ درسی، فراوانی و درصد کلیدواژههای موجود در شاخصهای استاندارد مدلسازی فعالیت و یادگیری در عصر دیجیتال. 3 جدول
)ملی (حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری
Tables 3. Keyword frequency and percentage for “model development of activities and learning in digital age” in the national
curriculum (The field of Training and Learning Work and Technology)
Row

Statistical features
Indicators

Keywords

Frequency

Frequency
percentage

Valid
percentage

Concentration
percentage

1

Demonstrate fluency in technology systems
and the transfer of current knowledge to
new technologies and situations

4

4

20

20

20

2

Collaborate with students, peers, parents,
and community members using digital tools
and resources to support student success and
innovation

3

3

15

15

35

3

Communicate relevant information and
ideas effectively to students, parents, and
peers using a variety of digital age media
and formats

6

6

30

30

65

4

Model and facilitate effective use of current
and emerging digital tools to locate, analyze
information resources to support research
and learning

6

6

30

30

95

5

Model and facilitate effective use of current
and emerging digital tools to evaluate and
use information resources to support
research and learning

1

1

5

5

100

Total

20

20

100

100
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جدول .4فراوانی و درصد کلیدواژههای موجود در شاخصهای استاندارد ارتقاء و مدلسازی شهروند دیجیتالی و مسئول ،در برنامۀ درسی ملی
(حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری)
Tables 4. Keyword ffrequency and percentage for “Promoting and model development of digital and responsible citizen” in the national
)curriculum (The field of Training and Learning Work and Technology
Concentration
percentage

Valid
percentage

Frequency
percentage

Frequency

Keywords

Statistical features
Indicators

Row

36.83

36.83

31.81

7

7

Advocate, model, and teach safe of digital
information and technology

1

52.62

15.79

13.64

3

3

Advocate, model, legal, and ethical use of
digital
information
and
technology,
including respect for copyright, intellectual
property, and the appropriate documentation
of sources

2

63.15

10.53

9.09

2

2

Pay attention to the diverse needs of all
learners by using learner-centered strategies

3

73.68

10.53

9.09

2

2

Equitable and equitable access to digital
tools and resources

4

89.47

15.79

13.64

3

5

Promote and model digital etiquette and
responsible social interactions related to the
use of technology and information

5

100

10.53

9.09

2

3

Develop and model cultural understanding
and global awareness by engaging with
colleagues and students of other cultures
using digital age communication and
collaboration tools

6

13.64

3

100

22

100

Absence
22

یافتههای حاصله از جدول  4مؤیّد آن است كه از ميان
كليدواژه موجود در  6شاخص استاندارد ارتقاء و مدلسازی
شهروند دیجيتالی و مسئول (توانایی در تحليل وظایف شهروند
دیجيتال و مسئول) 3 ،كليدواژه در برنامة درسی ملی ،حوزۀ
تربيت و یادگيری كار و فناوری با آنان منطبق نبوده است.
همچنان كه نتایج نشان میدهد  2كليدواژه از شاخص ارتقا و
مدلسازی تعامالت اجتماعی مسئوالنه و اخالق دیجيتالی
مرتبط با استفاده از فناوری و اطالعات و  1كليدواژه نيز از
شاخص توسعه و مدلسازی شناخت فرهنگی و آگاهی جهانی با
درگير كردن و مشاركت با همکاران ،دانشآموزان از سایر
فرهنگها با استفاده از ابزارهای مشاركتی و ارتباطی عصر
دیجيتالی در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و
فناوری وجود نداشته است .بااین وجود سایر نتایج دال بر آن بود
كه بيشترین فراوانی كليدواژهها در این استاندارد با  36.83درصد
( 7كليدواژه) مربوط به شاخص پشتيبانی ،مدلسازی ،استفاده
اخالقی ،حقوقی و (پاک) از اطالعات دیجيتالی و فناوری بوده كه
در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و فناوری نيز
موجود بوده است.
22
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Total

نتایج كسب شده از جدول  5بيانگر آن است كه از ميان
كليدواژه موجود در  4شاخص استاندارد درگيرشدن در رهبری و
رشد حرفهای 2 ،كليدواژه در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و
یادگيری كار و فناوری با آنان انطباق نداشته است .یافتهها
حاكی از آن است كه از ميان  8كليدواژۀ موجود در شاخص
همکاری و مشاركت در اثربخشی ،لزوم بازسازی حرفهای خود،
اجتماع و مدرسه كه بيشترین فراوانی كليدواژهها را دربين
شاخصهای این استاندارد دارا بوده است 2 ،كليدواژۀ آن در
برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و فناوری وجود
نداشته است .درهرحال سایر نتایج نشان داد كه كمترین فراوانی
كليدواژهها دراین استاندارد نيز با  12.5درصد ( 2كليدواژه)
مربوط به شاخص رهبری كردن با عرضه چشمانداز القا فناوری،
از طریق شركت در تصميمگيری مشترک و ساخت اجتماع،
توسعه رهبری و مهارتهای فناوری سایر افراد بوده است.
با توجه به نتایج حاصله از فراوانی و درصد كليدواژههای موجود
در شاخصها ی هر استاندارد ،در برنامة درسی ملی ،حوزه تربيت
و یادگيری كار و فناوری ،پاسخ نهایی با توجه به نتایج آزمون
ذیل ارائه شده است.
18
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جدول  .5فراوانی و درصد کلیدواژههای موجود درشاخصهای استاندارد درگیرشدن در رهبری و رشد حرفهای ،در برنامۀ درسی ملی (حوزه
تربیت و یادگیری کار و فناوری)
Tables 5. Frequency and percentage of keywords for “eengagement in professional growth and leadership” in the national curriculum
)(The field of Training and Learning Work and Technology
Concentration
percentage

Valid
percentage

Frequency
percentage

Frequency

Keywords

Statistical features
Indicators

Row

18.75

18.75

16.67

3

3

Participate in local and global learning
communities to explore creative applications of
technology to improve student learning

1

31.25

12.5

11.11

2

2

Exhibit leadership by demonstrating a vision
of technology infusion, participating in shared
decision making and community building, and
developing the leadership and technology skills
of others

2

62.5

31.25

27.78

5

5

Evaluate and reflect on current research and
professional practice on a regular basis to make
effective use of existing and emerging digital
tools and resources in support of student
learning

3

100

37.5

33.33

6

8

Contribute to the effectiveness, vitality, and
self- renewal of the teaching profession and of
their school and community

4

11.11

2

100

18

100

Absence
Total

18

جدول .6نتایج آزمون تک متغیره جهت بررسی میزان توجّه به سواد فناوری معلمان در برنامهریزی درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری کار
و فناوری
Table 6. One-sample t-test for Technology Literacy in the national curriculum (The field of Training and Learning Work and
)Technology
Probability
of error

Degrees of
freedom

t

Difference
of averages

Hypothetical
average

Number

Standard
deviation

Average

Statistical features
Variable

0.000

101

20.99

0.45

0.5

102

0.22

0.95

Attention to Technology
literacy

ازآنجاكه ميزان توجّه به سواد فناوری معلمان در برنامة درسی
ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری كار و فناوری در چکليست
مورداستفاده در پژوهش از  102كليدواژه در مقياس بلی (نمرۀ
یک) و خير (نمرۀ صفر) تشکيل گردیده ،از اینرو ميانگين
فرضی آن برابر با  0.5میباشد .همانگونه كه یافتههای جداول
حاضر نشان میدهد ،ميانگين حاصله از ميزان توجّه به سواد
فناوری معلمان در برنامة درسی ملی ،حوزۀ تربيت و یادگيری
كار و فناوری ( )x̄= 0.95از ميانگين فرضی ( )x̄= 0.5بهصورت
بارزی در حدود  0.45واحد بيشتر بوده است .عالوه بر آن نتایج
آزمون  tتک متغيره نيز در این زمينه نشان داد كه مابين
ميانگينهای مشاهده شده و فرضی تفاوت معناداری در سطح
خطای كمتر از  0.01وجود دارد (.)p< 0.01

و )t101= 20.99؛ با توجه به این امر میتوان چنين اظهار نمود
كه ميزان توجّه به سواد فناوری معلمان در برنامة درسی ملی،
حوزۀ تربيت و یادگيری كار و فناوری بهصورت معناداری باالتر از
حدّ متوسط بوده و نتایج نشان داد كه به سواد فناوری معلمان
تاحد بسيار زیادی ( 95درصد) توجّه شده است.
سؤال دوم :آیا مابين استانداردهای سواد فناوری معلمان ازلحاظ
صالحيتهای در نظر گرفتهشده در برنامه درسی ملی در حوزه
تربيت و یادگيری كار و فناوری ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
یافتههای نشاندهند ۀ آن است كه در ميان پنج استاندارد سواد
فناوری معلمان ازلحاظ صالحيتهای درنظرگرفته شده،
بيشترین ميانگين بهصورت یکسان مربوط به استانداردهای
مدلسازی فعاليت و یادگيری در عصر دیجيتال و درگيرشدن در
رهبری و رشد حرفهای ( )x̄= 4بوده است.

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،12شماره  ،3بهار 1397

246

آذردخت کوهستانی نژاد طاری و همکاران

جدول  .7نتایج آزمون کروسکال -والیس جهت مقایسۀ استانداردهای سواد فناوری معلمان ازلحاظ صالحیتهای درنظرگرفته شده آنان در
برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری
Table 7. Kruskal-Wallis test results for comparing teachers' standards of technology literacy with respect to their competencies in the
)national curriculum (The field of Training and Learning Work and Technology
Statistical
Standard
Average
Degree of
Significa
features
Average
Number
x
deviation
Ratings
freedom
nce level
Standard

0.659

4

2.42

14

6

1.6

2.83

Facilitate and inspire student learning
and creativity

13.83

9

0.97

2.87

Design and develop digital age
learning experiences and assessments

19.3

5

2.12

4

13.92

6

1.94

3.17

Promote and model digital citizenship
and responsibility

19.13

4

1.83

4

Engage in professional growth and
leadership

30

1.61

3.23

سایر نتایج بيانگر آن است كه مابين ميانگين رتبة استانداردهای
سواد فناوری معلمان ازلحاظ صالحيتهای در نظر گرفتهشده،
تفاوتهایی وجود دارد ،بهگونهای كه ميانگين رتبة مدلسازی
فعاليت و یادگيری در عصر دیجيتال ( )x̄j= 19.3در مقایسه با
ميانگين رتبة سایر استانداردهای ذكرشده در این زمينه بيشتر
بوده است .بااینوجود نتایج كسبشده از آزمون كروسکال –
واليس نيز در این مورد گویای آن بود كه مقدار محاسبهشده
( )H= 2.42از مقدار مجذور كای بحرانی ( )x2=9.49با درجة
آزادی  4در سطح خطای كمتر از  0.05كوچکتر میباشد (659
= ،)pبنابراین میتوان چنين نتيجه گرفت كه مابين
استانداردهای سواد فناوری معلمان و انطباق آن با صالحيتهای
در نظر گرفتهشده در برنامه درسی ملی(در حوزه تربيت و
یادگيری كار و فناوری) تفاوت معناداری وجود نداشته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد ازآنجاكه ميزان توجّه به سواد
فناوری معلمان در برنامه درسی ملّی ،در حوزه تربيت و یادگيری
كار و فناوری ،در چکليست مورداستفاده در پژوهش از 102
كليدواژه در مقياس بلی (نمرۀ یک) و خير (نمرۀ صفر) تشکيل
گردیده ،از اینرو ميانگين فرضی آن برابر با  0.5میباشد؛
بنابراین ،با توجه به ميانگين حاصله از ميزان توجّه به سواد
فناوری معلمان در برنامهریزی درسی ملّی ( )x̄= 0.95از ميانگين
فرضی ( )x̄= 0.5بهصورت بارزی در حدود  0.45واحد بيشتر
میباشد.
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Model digital age work and learning

Total

عالوه بر آن نتایج آزمون  tتک متغيره نيز در این زمينه نشان
داد كه مابين ميانگينهای مشاهدهشده و فرضی ،تفاوت
معناداری در سطح خطای كمتر از  0.01وجود دارد .با توجه به
این امر میتوان چنين اظهار نمود كه ميزان توجّه به سواد
فناوری معلمان در برنامه درسی ملّی بهصورت معناداری باالتر از
حدّ متوسط میباشد.
یافتههای پژوهش نشاندهنده آن است كه در ميان پنج
استاندارد سواد فناوری معلمان ،آی.اس.تی.ای.تی .ازلحاظ
انطباق با صالحيتهای در نظر گرفتهشده برای آنان در برنامه
درسی ملی در حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری ،بيشترین
ميانگين بهصورت یکسان مربوط به استانداردهای مدلسازی
فعاليت و یادگيری در عصر دیجيتال و درگيرشدن در رهبری و
رشد حرفهای ( )x̄= 4بوده است .سایر نتایج بيانگر آن است كه
مابين ميانگين رتبة استانداردهای سواد فناوری معلمان ازلحاظ
انطباق با صالحيتهای در نظر گرفتهشده برای آنان در برنامه
درسی ملی در حوزه مربوطه ،تفاوتهایی وجود دارد ،به
گونهای كه ميانگين رتبة مدلسازی فعاليت و یادگيری در عصر
دیجيتال ( )x̄j= 19.3در مقایسه با ميانگين رتبة سایر
استانداردهای ذكرشده در این زمينه بيشتر بوده است.
بااینوجود نتایج كسبشده از آزمون كروسکال – واليس نيز در
این مورد گویای آن بود كه مقدار محاسبهشده ( )H= 2.42از
مقدار مجذور كای بحرانی ( )x2=9.49با درجة آزادی  ،4در
سطح خطای كمتر از  0.05كوچکتر میباشد ()P= .659
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بنابراین میتوان چنين نتيجه گرفت كه مابين استانداردهای
سواد فناوری معلمان ازلحاظ صالحيتهای درنظر گرفتهشده در
.آنان تفاوت معناداری وجود نداشته است
 نتیجهگیري.8
نتایج نشان میدهد كه سواد فناوری معلمان در برنامه درسی
ملی در حوزه تربيت و یادگيری كار و فناوری تا حد بسيار زیادی
 درصد) موردتوجه واقعشده است و بيشترین ميانگين انطباق95(
استانداردهای سواد فناوری ازلحاظ صالحيتهای در نظر
گرفتهشده برای معلمان در برنامه درسی ملی در حوزه تربيت و
 به استاندارد مدلسازی فعاليت و یادگيری،یادگيری كار فناوری
در عصر دیجيتال و درگيرشدن در رهبری و رشد حرفهای تعلق
.دارد
نتایج حاصله حاكی از آن است كه مابين استانداردهای سواد
،فناوری معلمان و انطباق آن با صالحيتهای در نظر گرفتهشده
.تفاوت معناداری وجود نداشته است
 نيازمند، در حوزه مربوطه،اجرای مطلوب برنامه درسی ملی
مساعدت و توجه ویژه معلمان و بهرهمندی از صالحيتها و
شایستگیهای حرفهای و تخصصی مناسب درنظر گرفتهشده در
 لذا مفاد آن باید در مهندسی نيروی انسانی،این برنامه میباشد
 جذب و توانمندسازی و بازآموزی،و در برنامههای آموزشی
معلمان قبل از خدمت و در ضمن خدمت موردتوجه جدی قرار
 در حوزه تربيت،گيرد و با توجه به جامع بودن برنامه درسی ملی
 باید در تهيه و، در زمينه سواد فناوری،و یادگيری كار و فناوری
 اعم از كتابهای درسی و،تدوین كليه محتواهای آموزشی
 راهنمای برنامههای درسی و توليد بستههای،كمکآموزشی
. به مفاد و اهداف آن توجه كامل نمود،...آموزشی و
مراجع
[1] Imamjomeh, T. (1385). ICT literacy, national
necessity. Growth of Educational Technology, 7(174),
38-41. [In Persian]
[2] National Curriculum of Islamic Republic of Iran.
(1391). Tehran: Organization for Research and Planning
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