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 ها وتدوین مهارت از این پژوهش، بررسی و هدف: چکیده

در آموزش  ICTزمینه کاربست  های مورد نیاز معلمان در صالحیت
پیمایشی  -این مطالعه یک پژوهش توصیفی .باشد یادگیری می و

. به روش دلفی انجام شده است ی آنها آوری داده باشد که جمع می
 دری درس برنامه متخصصان و کارشناساننفر از  11بدین منظور از 

 ادیبن در  IT مدرسان و ICT جمله از نینوی ها یفناور حوزه
ICDL 12اندرکاران هوشمند سازی مدارس، همچنین  دست و 

 دیتول تجربه ،یها یژگیو با معلم منتخب شاغل در مدارس هوشمند
وت به ، دعکالس در ICT کاربست سابقه وی کیالکترونی محتوا

ها  گویه در مرحله اول متخصصان. همکاری ومشارکت در طرح شد
به  توجه به مهم بودن و عدد هر گویه را با بندی کردند و را اولویت

اولویت کاربست معلم در کالس درس مشخص  ترتیب نیاز و
 1در این مرحله با توجه به پاسخ های متخصصان با انجام . نمودند
 11میزان توافق ( ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون فریدمن)آزمون 

استاد شرکت کننده واعتبار اولویت های تعیین شده کل افراد شرکت 
حله دوم پس از اعمال در مر .در طرح مشخص گردیدکننده 
 جهت کسب حصول حداکثری توافق،های تعیین شده،  اولویت

/ 44با توافق  ها مجدداً در اختیار مخاطبان طرح قرار گرفت و گویه
مرحله دهد در های پژوهش نشان می یافته. درصدی به تأیید رسید 32

یش ومتوسط انحراف میانگین نمرات افزادوم نسبت به مرحله اول 
معیار کاهش یافت که نشان از همگرا شدن نظرات مخاطبان شرکت 

درصد  1کلیه ضرایب همبستگی در سطح آلفای . کننده در طرح بود
های هر مؤلفه  معنا دار است که نشان از توافق باال و روایی گویه

به  ICTهای کاربست  اینکه در این پژوهش مهارت نتیجه. باشد می
های کاربست  صالحیتهای عمومی و تخصصی و  ه مهارتمؤلف دو

ICT متخصصان  عاطفی با نظر به سه مؤلفه شناختی، عملکردی و
 .اولویت بندی گردید تعیین و

های عملکردی  ، صالحیتICTهای شناختی صالحیت:  ها کلید واژه
ICTهای عاطفی ، صالحیتICTهای عمومی  ، مهارتICT ،

 .ICTهای تخصصی  مهارت

SH. Davaei  
M.Emamjomeh (Ph.D) 

GH. Ahmadi (Ph.D)  

Abstract: The aim of this study was to explore skills that 

a teacher needs in order to apply ICT in education. This 
study is a descriptive - survey research. The data were 

collected through Delphi method. Ten experts in the field 

of new technologies, IT teachers in the ICDL Iran 
institute, informants in the Smart School project, 25 

teachers working in smart schools with at least 5 years of 

experience in developing and implementing content were 
invited for participation in the research. At the first stage, 

experts prioritized items, giving each item a weight 

taking into considerations factors such as importance, 
necessity and priority of the item for the teacher inside 

the classroom. They also carried out two tests, i.e. 

Friedman test and Spearman's coefficient of agreement. 
Thus, the level of agreement between ten expert 

participants and validity of the priorities as set by the 
entire group of participants was determined. At the 

second phase, after applying the priorities, in order to 

achieve maximum consensus, items were again handed to 
the participants, resulting in a 95/48 percent agreement. 

The findings showed an increase in means and standard 

deviation in the second phase, indicating convergence 
among the participants. Results showed that all the 

correlation coefficients are significant at 1% alpha, which 

shows the validity of each component and high 

agreement. With the contribution of experts, ICT 

application skills were divided into general and 

specialized skills, while competency was divided into 
three components: cognitive, functional and emotional. 

Keywords: Basic ICT skills, ICT specialist skills, 

Cognitive competence of ICT, Functional competence of 

ICT, ICT emotional competencies. 
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 مقدمه 

های دبجیتال مفید سبب ایجاد تغییرات عمیق  ربیت معاصر با همراهی فناوریت م ونفوذ تعلی

نصب  یک فرایند است، نه یک رویداد، فقط خرید و شده است با این حال این تغییرآموزش  در

تبدیل آن به یک تکنولوژی آموزشی  نرم افزار برای فناوری اطالعاتی وارتباطی و سخت افزار و

ویدئو کنفرانس، چون پست الکترونیکی، اینترنت و  ICTردهای جدیدکارب. واقعی کافی نیست

ی و در مراکز آموزشی و پرورش. ورده استگوناگونی را برای مدارس فراهم آ امکانات ارتباطی

اند که  یت خود با این مهم دست به گریبانی جدید، در حین فعالرأس آنان معلمان در هزاره

بر تغییرات و فرصت های ایجاد شده توسط فناوری آمدن  چگونه خودشان را برای فائق

 تواند موجب افزایش کیفیت آموزش و نمی تنهایی به ICT .اطالعات و ارتباطات آماده کنند

ناچیز، بدون هدف  امکان استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات در حد ساده و. یادگیری باشد

مهارت  ست که معلم با کسب صالحیت واینجا منجر به اتالف وقت دانش آموزان خواهد شد و

شود بلکه سطح یادگیری را نیز افزایش آموزان می املی برای پیشرفت دانشدر این زمینه نه تنها ع

گذارد  تأثیر می 1معلم نه تنها روی دانش محتوایی ICTدر عصر  (.1،1111جیالن دل) دهد می

، رسطح باالتری ایجاد شوندای درس ده در کالس 9های شناختی شود مهارت بلکه موجب می

ها با  کند و تمام این ر گروهی حمایت میبخشد و از کا اطالعاتی را ارتقاء می( دانش)سواد 

 (.1111یونسکو،) گردد در تدریس تسهیل می ICTاستفاده از 

 مسئلهبیان

ت توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفی را می( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

شود و به معلمان  ه باعث تغییر شیوه سنتی آموزش میو کارائی آموزش مورد استفاده قرار داد ک

فت لیزوری در نظر گررا کاتا ICTشاید بتوان .کند یادگیری کمک می در بهبود فرآیند آموزش و

وری کلید تلفیق فنا(. 1944 حجتی،)کند  دهی ـ یادگیری را فعال میباره یادهای تفکر در که شیوه

مهارت معلم در . تجربیات اوست معلم و ICTصالحیت های  ،ارتباطات در آموزش اطالعات و

ها در آموزش  یبسیاری از نوآور .شود می یادگیری –دهی یاد با فرایند ICT آموزش سبب تلفیق

قا آموز محور، آموزش ارت آموزش دانش .(1931 ،عابدی) اند ای معلم وابسته صالحیت حرفهبه 

                                                 
1. Jillan Del 

Z. Content knowledge 

3. Cognitive skills 
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تدریس، در فرایند  ICT، مستلزم تغییر نقش معلم با کاربست با استفاده وکمک فناورییافته 

نتایج گزارش تحقیقی که از سوی مرکز بین المللی (. 1،1114ولر) یادگیری خواهد بود آموزش و

های  پروژه تحقیقی در زمینه 124یرنده ، در برگه استنوآوری منتشر شد تحقیقات آموزشی و

بوده  ICTهای کاربست  صالحیت ها و و ارزشیابی در خصوص مهارت تحقیق آموزش معلمان و

 -صورت بالقوه در فرایند یاددهی های جدید به که فناوری ها نشان داده نتایج این یافته. است

ها در کالس  گیری از این فناوری بهره یادگیری مؤثر نخواهند بود، مگر آنکه معلمان در زمینه

 های کلیدی کسب مهارت ، هدفدر بسیاری از کشورهای دنیا .ا ببینندهای الزم ر درس آموزش

های حل  کسب مهارت طالعاتی وی ا های جامعه مواجهه با نیاز و خگوییتوسط معلم برای پاس

به  ICT، از بوده است  ICTازانش آموزان در استفاده بهینه ، همچنین ظهور خالقیت دمسأله

تأکید بر پرورش خالقیت، تفکر  بامحتوای برنامه درسی  مثابه ابزاری  برای بهبود یادگیری

 یادگسترش سواد اطالعاتی در همه سطوح آموزش  خود اتکایی، ،، مشارکت گروهیانتقادی

 عباسی همچنین براساس گزارش پژوهش جاللی و (.1942، نژاد مالیی و جمعه امام) شده است

 ای که پیش رو قرار داده اند ومؤلفه اولین شیوه ICTکشورهای پیشتاز در بکارگیری ( 1949)

طرح جامع آموزش معلمان در  (هند به عنوان مثال، در کشورهای آمریکا، انگلستان، فنالند و)

بنابراین برای آموزش  .منطبق با اهداف دقیق وبرنامه زمان بندی شده بوده است ICTزمینه 

برای بهبود آموزش  ICTای معلمان قبل از هر چیز باید به شناسایی مهارت ها وصالحیت ه

بررسی مهارت ( 1،1333سیمپسون)های مختلف همچون طوری که در پژوهشه ب .پرداخته شود

نقش باور معلمان در استفاده از  (9،1111وین) ICTمعلمان ونگرش دانش آموزان نسبت به 

ICT (1119، 4کرشنر) ن فدراسیون معلما) و( 1116، 6هوتنبرگ) و( 1112، 2باالنسکات) و

گیری فناوری به اهمیت بهره( 1111،  وشورای ملی سنجش در آموزش و پرورش آمریکا

اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری و اثربخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه 

                                                 
1. Veler 

2. Simpson 

3. Veen   

   Kirschner .4

5. Balanskat     

6. Hogenbirk 

7. American Federation of Teachers National Council on Measurement in Education National 

Education Association.   
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زیرا با استفاده  .ارتباط با شبکه آموزشی، اشاره شده است مشارکت و امکان شبیه سازی و

و  .دانش بزند تولید محتوا و، به وب، تولید ها ای رسانه چند تولیدتواند دست به  معلم می  ICTاز

 برای .کند آموزان ارتباط برقرار با دانش و ایمیلهای اجتماعی  ، شبکهموتورهای جستجواز طریق 

های مشترک را در کالس درس  به عنوان یک رهبر آموزشی  طرح دانش آموز پیدا کردن منابع به

از جمله ایفای  1تواند موجب ترویج یادگیری مشارکتی می ICTکمک معلم با  .نمایدخود اجرا

معلمان با این تغییر نگرش ..و پروژه های شفاهی شود 9، فعالیت های گروهی حل مسئله 1نقش

نقش معلم تغییر  ICTبا استفاده از . را تغییر می دهد 4ماهیت انگیزه یادگیری  ICT می دانند که

و سازنده محیط آموزش  ، مربی  6گر تسهیل، 2ش او از انتقال دهنده به سازنده می کند و نق
در فرآیند یادگیری، معلمان؛ دیگر طرفدار روش سنتی تدریس  ICTبا استفاده از . تغییر می یابد4

ال های بین المللی در س وهمینطور همایش ها وکارگاه(.  3،1114اسپرگ)تدریس نخواهند بود 

ارزیابی عملکرد  مرکز سنجش و و 1111ازی رواندادر سال س گاه بومیدر اوگاندا، کار  133

 ها و به این سو سعی در تدوین مهارت 31و یونسکو از دهه ( 1111) 11استرالیای غربی

در مدارس  ICTنگاه اجمالی به سیر تحول  .اند در آموزش داشته ICTهای کاربست  صالحیت

رح شبکه مدرسه با تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف ط   19دهد با اینکه از سال  ایران نشان می

 و با( ارتباطات طرح توسعه فناوری اطالعات و)را آغاز کرد و سپس با طرح تکفا فعالیت خود 

ها معلمان ملزم به  ن  ادامه پیدا کرده و در این طرحتا کنو 1943هوشمند سازی مدارس در سال 

؛  194،فتحیان) گزارش شده ات انجام شده واند ولی در تحقیق شده ICDLهای  گذراندن دوره

نگرشی در  به صورت عملکردی و ICTمعلمان با مشکالت کاربست (  194باقرزاده،

 ها و مهارت این مشکالت بیانگر آن است که معلمان فاقد. های درس خود مواجه هستند کالس

لی رغم اهمیت در ایران ع .باشند کالس درس می در ICTی الزم برای بکارگیری ها صالحیت

                                                 
1. Collaborative learning   

2. Role playing 

3. Group problem solving 

4. Motivation to learn   

5. Constructor 

6. Facilitator 

7. Coach   

8. Creator of learning environme 

9. Sberger 

10. Western Australian Government School Teachers 
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 پیشرفت مدارس هوشمند و الکترونیکی در سطح آموزش و و حساسیت آموزشی موضوع و

های مورد نیاز معلمان  صالحیت ها و استاندارد از مهارت ای مدون و پرورش تاکنون مجموعه

بنابراین انجام این پژوهش در . های درس تدوین نشده است در کالس  ICT جهت کاربست

معلمان ما با برنامه درسی : باشد دارای ضرورت واهمیت می ل زیرایران با دالی پرورش آموزش و

خود در این برنامه ریزی دخالتی ندارند، قدرت خالقیت  متمرکز مواجه هستند و توصیه شده و

شرایط فیزیکی مدارس،  معلمان تنها نقش اجرایی دارند و ابتکار از معلمان سلب شده و و

 نگرش معلمان تأثیر به سزایی دارد بنابراین با تدوین و مدیر در عملکرد و نوع دیدگاه امکانات و

توان به معلمان قدرت مانور  در آموزش می ICTهای کاربست  صالحیت ها و شناسایی مهارت

این پژوهش به دنبال آن . شان را فراهم نمود ابتکار عمل در تدریس در ارتقای سطح آموزش و

های بین  همایش ها و پیشتاز در این امر ونتایج کارگاهی جارب کشورهاگیری از ت که با بهرهاست 

یادگیری در  فرایند آموزش و در ICTهایی را جهت کاربست  ها وصالحیت المللی مهارت

 ها و ی تدوین وبررسی مهارتبه همین منظور برا .کالس درس برای معلمان تدوین نماید

 :رح و بررسی استسؤاالت زیر قابل ط ICTهای کاربست  صالحیت

 سؤاالت پژوهش

 کدامند؟ ICTهای عمومی معلمان برای کاربست  های مربوط به مهارت اولویت -1

 کدامند؟ ICTهای تخصصی معلمان برای کاربست  های مربوط به مهارت اولویت -2

 کدامند؟ ICTهای شناختی معلمان برای کاربست  های مربوط به صالحیت اولویت -3

 ؟کدامند ICTهای عملکردی معلمان برای کاربست  یتهای مربوط به صالح اولویت -4

 کدامند؟ ICTهای عاطفی معلمان برای کاربست  های مربوط به صالحیت اولویت -5

 روش پژوهش

های  ابزار جمع آوری داده باشد که روش و پیمایشی می –این تحقیق یک پژوهش توصیفی 

 ها و وش دلفی در نبود دادهاز ر. ه استنظرسنجی شد آن  بر اساس روش دلفی صورت گرفته و

هنگامی که موضوعی  متفق علمی، وجود اطالعات علمی متعارض و های پیشین و پژوهش

ن روش همگرایی نظرات متخصصان اساس ای. شود یا بسیار گسترده باشد استفاده میپیچیده 

کت کارشناسان شر و از آنجا که اعتبار این روش به مخاطبان(. 1،1111لینستون وتروف) است

ترین کارشناسان دعوت به همکاری  با تجربه ترین و از با اطالع باشد سعی شد کننده در آن می

                                                 
1. Linstone & Turoff 
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متخصصان  نفر از اساتید، کارشناسان و 11برای تشکیل گروه متخصصان این پژوهش با . گردد

، ICDLدر بنیاد   ITو مدرسان  ICTبرنامه درسی در حوزه فناوری های نوین از جمله 

 2سابقه هوشمند سازی حداقل  معلم منتخب شاغل در مدارس هوشمندی که 12همچنین با 

سابقه کاربست  های، تجربه تولید محتوای الکترونیکی و با ویژگیسال در بین مناطق تهران و 

ICT جامعه ) خود بودند، دعوت به همکاری ومشارکت در طرح گردید های درس سدر کال

جهت  ها مرحله اول طرح، گویه(.فدار بوده استآماری این پژوهش به صورت انتخابی هد

از ایشان خواسته شده با توجه به اهمیت و  بندی در اختیار مخاطبان طرح قرار داده شد و اولویت

در مرحله دوم و  .ها را انجام دهند ه بندی واولویت بندی گویه، رتبICTنیاز معلم به کاربست 

گویه بدست آمد که  2 در نهایت  آماده شدند و های تعیین شده ها بر اساس اولویت آخر گویه

 . دراختیار مخاطبان طرح قرار داده شد برای تأیید نهایی وحصول وفاق حداکثری مجدداً

 ابزار مورد استفاده در این پژوهش

 : به شرح زیر صورت گرفته است ها با توجه به مبنای نظری پژوهش پرسشنامه وگویهتهیه  

دو دسته عمومی وتخصصی با مراجعه به منابع تخصصی به دانش  برای تقسیم مهارت ها به

TPACK ترکیبی مورد نیاز معلمان با عنوان
در . (1113وهمکاران، 1هریس)مراجعه گردید  1

کمیته تخصصی های عام معلمان توسط  ها، با توجه به تدوین صالحیت مورد صالحیت

ها به سه  و تألیف کتب درسی، صالحیتریزی  در دفتر برنامه ها ریزی و تدوین صالحیت برنامه

های تهیه شده برای هر مؤلفه ابتدا طی  گویه .تقسیم گردید( عاطفی شناختی، عملکردی و)مؤلفه 

یک مرحله مقدماتی به همراه یک مصاحبه نیمه سازمان یافته در اختیار اساتید، کارشناسان 

های  صاحبه شوندگان، دیدگاهاز نظرات مضمن استفاده  ومعلمان متخصص منتخب قرار گرفت و

های هر مؤلفه با  شد در این مرحله گویه ار داده میمعلمان دیگر نیز قر ایشان در اختیار اساتید و

بعضاً تفکیک و اصالح شدند و  توجه به نظرات مخاطبان طرح، تعدیل، حذف، اضافه و

تدوین شده با نظرات های  سپس گویه. لفه تکمیل و مدون گردیدهایی جداگانه برای هر مؤ گویه

ای لیکرت مورد تأیید نهایی  گزینه 2ننده در طرح با یک مقیاس مخاطبان شرکت ک متخصصان و

 . قرار گرفت

                                                 
1 -Technology Pedagogic Content Knowledge 

2 - Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009) 
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 مراحل انجام روش دلفی در این پژوهش

اولویت  مرحله جهت تأیید و دو ، در(پرسشنامه)پس از تهیه ابزار مورد استفاده در پژوهش 

کارشناسانه از  های خالقانه و ایده کسب نظرات و)ز روش دلفی های تهیه شده ا بندی به گویه

سپس . در مرحله اول گویه ها اولویت بندی شدند .برآمدیم (مخاطبان شرکت کننده در طرح

آزمون فریدمن مورد  بندی صورت گرفته از طریق ضریب توافق اسپیرمن و اولویت رتبه بندی و

بندی ورسیدن به وفاق حداکثری و  أیید اولویتتسپس در مرحله دوم جهت  .گرفتتأیید قرار

و از  داده شد به مخاطبان طرح مجدداً بندی شده های اولویت ظرات ارائه شده، گویهپایداری ن

در صورت تمایل  اولویت تعیین شده رد یا تأیید نمایند و توجه به ها را با گویهخواستیم  آنان

نهایی بندی  با حصول وفاق حداکثری اولویت ایتکه در نه ،اولویت جدید به آن اختصاص دهند

درصدی مورد تأیید 32/ 44 های آنها با میانگین حدود ها وگویه در این مرحله مؤلفه. انجام شد

  spssو(  111ویرایش )ها با استفاده از نرم افزار اکسل  تجزیه وتحلیل داده. یی قرار گرفتنها

 .انجام شده است(  1ویرایش )

 وهشچهارچوب نظری پژ

 شیقرن پ کی وهیدر حال حاضر به همان ش یریادگی ای سیتواند ادعا کند که تدر ینم یکس

بر دانش، ( ICT) اطالعات و ارتباطات یفناور قیو عم عیسر راتییکه تغ یراتیتاث ژه،یبه و. است

ها برای  دستیابی به دانش جدید و مجموعه مهارت .به ارمغان آورده است یریادگیآموزش و 

های زمان بر  ه خصوص که استفاده از این فعالیتتواند چالش برانگیز باشد، ب می ICTده از استفا

به نظر می رسد که این دانش بعید عالوه،  به .است و باید معلمان برای آن وقت کافی بگذارند

تی سن به اعتقادات آموزشیِ ICTبا استفاده از  بخواهند معلمانبدون آنکه مورد استفاده قرار گیرد 

ها  یکی از بهترین راه(. 1112، 1ارتمر) همراه با نیاز به تغییر بنگرند و خود با نگاهی منتقدانه

رویکردی که . های خاص کالس درس است زمینه راحی خالقانه یا ساختاری در، طتلفیقبرای 

نش دا تیماه ییشناسا یبرا .طلبد تعامالت بین معلم وشاگردان را میمورد نیاز است، تغییر در 

از هر  حیبه درک صح ازین سیدر تدر یفناور یساز کپارچهی ایمعلمان جهت ادغام  ازیمورد ن

معلمان و ارائه  یا توسعه حرفه یبرا یاریبس یروش ها .باشد یجزء دانش به طور جداگانه م

. شود یگرفته م رمعلمان به کا یبرا  یریادگی با آموزش و یفناور تلفیق یواحد برا یالگو کی

                                                 
1 Ertmer 2005 
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TPACK موثر  نیتمر یمعلم برا کی ازیانواع دانش مورد ن فیدرک و توص یچارچوب برا کی

 . باشد یدانش اموزان م یریادگی شیورانه، جهت افزاافن طیمح کیدر سیوتدر یآموزش

TPACKخاص  یها نهیدرزم یساختار ایخالقانه  ی، طراحتلفیق یها برا راه نیاز بهتر یکی

معلم وشاگردان را  نیدر تعامالت ب رییاست، تغ ازید نکه مور یکردیرو .کالس درس است

 ساختار( 1111وهمکاران ، سیدن) نجامدیب یدرس در برنامه یفناور یساز کپارچهیتا به  طلبد یم

TPACK آموزش با  یموثر برا یها یاستفاده از فناور و یساز کپارچهیکند که  یاستدالل م

فن  ،یفناور: سه قسمت دارد نیا نیوابط ببه درک ر ازیموضوع خاص، ن ایخاص و  یمحتوا

بوجود  سه قسمت نیرا ب یا دهیچیپ روابط برجسته و TPACK، محتوا (یپداگوژ) آموزش

 تلفیقبه طور موثر در  دیآنچه که معلمان با فیتعر یرا برا یدیمف یآورد و ساختار سازمان یم

 TPACK .(1113و آرچامبولت،  پنیکر)کند  یم انیدارند، ب ازیبا دانش و تخصص خود ن یفناور

های  های آموزشی و برنامه وریابرای توسعه فن مان یافتهای به عنوان قاب ساز به طور فزاینده

در  ICTمعلمان را در استفاده از  TPACKاستفاده از . آید ای معلمان به حساب می توسعه حرفه

ار ای برخورد ساختاریافته وزش از نظم و انضباطآم TPACKدر . سازد آموزش توانا می تدریس و

 .کنند های دانش پیچیده در سراسر آموزش وکالس خود پیدا می معلمان نیاز به سازه. باشد می

معلمان برای تمرین مهارت خود درکالسهایی که به طور مداوم نیاز به تغییر و تکامل دارند باید 

 انعطاف پذیر، دانش ی وبنابراین، آموزش موثر بستگی به دانش غن. خالق عمل کنند پویا و

 .(1111 1وهمکاران دنیس)های مختلف و قابل دسترسی دارد  سازمان یافته و یکپارچه از حوزه

ای معلمان را در یک برنامه پیش  هارچوب استانداردهای صالحیت حرفهچ (1111) یونسکو

بیان ای معلمان را  توسعه حرفه و  ICTچشم انداز کاربرد رونده از طریق رسم خط مشی و

کند که این خود مستلزم  تغییر در برنامه درسی، پداگوژی معلم وسازماندهی ومدیریت  می

کسب سواد در کالس درس را  ICTگسترش  یونسکو هدف از بسط و .باشد آموزشی می

سواد دیجیتال با دانش پایه پداگوژیکی معلم در جهت تلفیق  سازی و فناوری از طریق یکپارچه

ایجاد : در جهت ICTتغییر نقش معلم با کاربست . بیان کرده است ودانسته خلق دانش  تعمیق و

های  نظارت فعالیت ارزشیابی و های یادگیری، کنترل، برای یادگیری، سازماندهی فعالیت فرصت

                                                 
1- Denis 2010 
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و یونسکو  1(بریتانیا)، 1(ایاالت متحده آمریکا)سازمان آموزشی، پژوهشی  .یادگیری خواهد بود

تدریس معلمان  با آموزش و ICTجهت ادغام  هایی را ا وصالحیته مهارت 1111 در سال

 : منتشر کرده اند که اهم آن عبارت است از تدوین و

استفاده از ها،  نامه ، گزارشات وها هیه آزموندر تصفحه گسترده واستفاده از برنامه واژه پرداز ها 

ICT اطالعات  استفاده ازرشات برای پشتیبانی مدیریتی، نگهداری سوابق، تجزیه و تحلیل گزا

الکترونیکی و منابع ارتباطاتی مانند اینترنت و پست الکترونیک ارائه فرصت به یادگیرندگان 

های پیشرفته به یادگیرندگان  حمایت ارائه پشتیبانی و یا، در کالس درس  ICTازجهت استفاده 

رعایت  ،یادگیریی برا ICTدر استفاده از  اصطالحات مناسب استفاده از ،ICTکار با  در

ای جلوگیری پیشگیرانه بر ، اقداماتاینترنت آموزان در محیط دانش ایمنی در جهت مؤثر اقدامات

تواند به نفع  فناوری اطالعات و ارتباطات که میشناسایی منابع  ،ای از ورود ویروس رایانه

به اشتراک  ،شدر جهت آموز ICTاز ابزار  انتخاب و استفاده مناسب ،آموزش و یادگیری باشد

ی در ای و یا ملّ مدرسه، منطقه با مربیان دیگر چه در ICTگذاشتن دانش و تجارب ادغام 

 (. 1111یونسکو،)ها   کنفرانس ها و همایش

های مورد  مهارت ،دهها و نظریه های ارائه شبررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع، مطالعه مدلبا 

های  تخصصی وصالحیت و مؤلفه مهارت عمومی وبه د ICTنیاز معلمان در زمینه کاربست 

 .عاطفی تعیین گردید زمینه با سه مؤلفه صالحیت شناختی، عملکردی ومعلمان در این 

اندازی  های عمومی در جهت راه توانایی سواد رایانه، دانش وشامل : ICTهای عمومی  مهارت

  .رایانه

تواند  با رایانه که می ای کار هحرف های تخصصی و مهارت دانش و: ICT تخصصی های مهارت

ها و آشنایی با  فناوری شامل آشنایی با مفاهم پایه. یک معلم را در کالس درس یاری دهد

ونیک رتوانایی کار با پست الکت های الزم برای جستجوی اطالعات در آن و مهارت واینترنت 

 س درس جهت آموزش ودر کال های مورد نیازبا نرم افزار رتوانایی کا آشنایی و و( ایمیل)

تأثیر آن بر آموزش،  های یادگیری و آشنایی با فناوری: ICTهای شناختی صالحیتتدریس 

                                                 
1-ISTE  

2- ICAA 
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 برنامه طراحی در ICTتوانایی با وآشنایی درسی های برنامه با فناوری پایه فاهیمآگاهی از ادغام م

 . شود ادگیری را شامل میی – اددهیی وفرایند آموزش تدریس، درسی،

اعمال آشکاری است که انتظار  ها و شامل آن دسته از مهارت: ICT های عملکردی صالحیت

. بروز دهد درسی ازخود و ادغام آن در برنامه  ICTمی رود یک معلم در حرفه معلمی با کمک 

 موجود و درسی های برنامه در اطالعاتی فناوری ادغام مهارتتوانند  ها می این صالحیت

مورد  توان مشاهده و می آنها راکه را شامل شوند  درسی های هبرنام های طراحی مهارت

  .سنجش قرار داد گیری و اندازه

ها، نظام  ها، رغبت ها بیانگر عالئق، نگرش این دسته از صالحیت: ICT های عاطفی صالحیت

 در فرایند آموزش و ICTمعلم در ارتباط با ادغام  رود یک یاعتقادی است که انتظار م ارزشی و

 .ها مجهز باشد س خود به آنتدری

 تعیین روایی 

در طی مراحل چندگانه با نظر کارشناسان، مدرسان  (پرسشنامه) بدلیل اینکه ابزار این پژوهش

محتوایی در چند  بنابراین اعتبار آن از لحاظ صوری و. معلمان منتخب تدوین شده است و

مدرسان از میانگین  کارشناسان وهای  برای تعیین روایی رتبه. رار گرفتمرحله مورد بررسی ق

 .ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح جدول زیر استفاده شد

 میانگین ضریب همبستگی اسپیرمن بین اساتید شرکت کننده در طرح( 1)جدول شماره
 سطح معناداری میانگین ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد اساتید مؤلفه ردیف

 P<0/01 333/1 نفر 11 مهارت های عمومی 1

 P<0/01 1/1 3 نفر 11 مهارت های تخصصی 1

 P<0/01 1/1 3 نفر 11 صالحیت های شناختی 9

 P<0/01 1/ 34 نفر 11 صالحیت های عملکردی 4

 P<0/01 314/1 نفر 11 صالحیت های عاطفی 2

 

ها در  این شاخص. دهد نشان مینتایج حاصل از محاسبه میانگین ضرایب همبستگی اسپیرمن 

بنابراین با توجه به ضرایب همبستگی زیاد . از لحاظ آماری معنادار می باشد 11/1سطح آلفای 

مدرسان در خصوص  کارشناسان و ،توان گفت جملگی اساتید ناسان میکارش بین اساتید و

رسیدن به وفاق برای  .های هر مؤلفه توافق کامل دارند بندی به گویه اولویت بندی و رتبه
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همگرایی نظرات  سیر نتایج، سؤال فرعی با عنوان میزان توافق وها و تف خلق ایده حداکثری و

راف معیار متوسط انح مخاطبان شرکت کننده مطرح گردید که برای پاسخ به این سؤال میانگین و

 .بندی بدست آمد در دو مرحله از اولویت

 ممتوسط انحراف معیار نظرات مخاطبان طرح در مرحله اول ودو میانگین و( 1)جدول شماره

 مؤلفه ها
میانگین مرحله 

 اول

متوسط انحراف 

 معیار

 میانگین مرحله

 دوم

متوسط 

 انحراف معیار

 46/1 31/91 19/9 13/11 مهارت های عمومی

 1/ 9 99 1/1  12/19 مهارت های تخصصی

 12/1 64/99 31/1 11 های شناختیصالحیت

 46/1 2/99  33/1 62/11 صالحیتهای عملکردی

 22/1 4/99 11/9 16/11 صالحیت های عاطفی

 

شدن نظرات  نشان دهنده همگرا( 1جدول شماره)در  کاهش انحراف معیار افزایش میانگین و

های  بندی در گروه برای مقایسه میانگین رتبه. مخاطبان شرکت کننده در طرح در مرحله دوم بود

ان بودن میانگین بتنی بر یکسفرض صفر در این آزمون م .مختلف از آزمون فریدمن استفاده شد

آزمون طریق  زرتبه های محاسبه شده ا 4الی  4جداول شماره . است ها ها در بین گروه رتبه

معلمان متخصص شرکت  فریدمن را برای تعیین اعتبار اولویت بندی انجام شده توسط اساتید و

برای  11/1در سطح آلفای  دو نتایج نشان داد شاخص خی .دهد کننده در این طرح را نشان می

 .شده است فرض صفر رد ،این رو معنادار می باشد از  ها رتبهکلیه 

اساتید شرکت کننده در  برای تعیین میزان همگرایی نظرات متخصصان و: های پژوهش یافته

 معنادار بود و 11/1میزان توافق در سطح آلفای  طرح از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و

 .رتبه بندی توسط مخاطبان طرح می باشداین نشان دهنده توافق در 

 در آموزش  ICTهای عمومی کاربست  اولویت بندی مهارت:  پژوهش  پاسخ سؤال

در آموزش  ICTهای عمومی کاربست نشان دهنده اولویت بخشی به مهارت( 9) جدول شماره

م عامل، های سواد رایانه ای، آشنایی با سیست مهارت: باشد که شامل موضوعاتی با محوریت می

 .عیب یابی رایانه است ویروس یابی ونرم افزارهای رایج، اصطالحات رایانه و سخت افزار و
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 در آموزش ICTاولویت بندی مهارت های عمومی کاربست ( 9)جدول شماره 

 ICTمهارت های عمومی کاربست : مؤلفه

 رتبه  گویه ردیف

 1/ 9 آشنایی با اصطالحات رایج ومتداول در رایانه 1

 1/ 9 (سیستم عامل متداول ومرسوم)آشنایی با اجزای نرم افزاری  1

تغییرنام و ایجاد انواع پسورد و پنهان توانایی مدیریت فایل همچون؛ ایجاد پوشه، انتقال فایل، 9

 سازی ها جهت حفاظت از اطالعات شخصی ذخیره سازی

 4/1 

ها در کارت های حافظه، فلش مموری، توانایی عمومی در ذخیره، بایگانی و سازماندهی فایل  4

CD  وDVD 

 1/9 

پردازش و  آشنایی وتوانایی کار با انواع دستگاه های جانبی مورد استفاده در فرایند، ورود، 2

 (پرینتر،اسکنر، ویدئوپروژکتور ودوربین)خروج داده ها  

43/2 

 14/6 تسلط در نصب نرم افزارهای کاربردی با توجه به موضوع تدریس 6

 41/6 حافظه، پردازشگر، مادربورد)آشنایی با اجزاء سخت افزاری   

  /46 توانایی  اتصال رایانه  به شبکه  اینترنت 4

 11/4 .....توانایی نصب چاپگر، اسکنر، دوربین وویدئو پروجکشن و 3

 16/11 آنتی ویروستوانایی  نصب و به روز رسانی نرم افزارهای  11

بهره گیری از فنون عیب یابی و بهبود عملکرد رایانه در حد رفع نواقص توانایی عملی در  11

 قطع برق واتصاالت

46/11 

 p < 0/05  ---- 932/916= 1شاخص خی 

 در آموزش ICTاولویت بندی مهارت های تخصصی کاربست :  پژوهش  پاسخ سؤال

در آموزش  ICTهای تخصصی کاربست نشان دهنده اولویت بخشی به مهارت( 4)جدول شماره

های نرم افزاری آفیس،  آشنایی وتوانایی کار با بسته:یردباشد که موضوعات زیر را دربر می گ می

های فزارهای تولید محتوا، نرم افزارتوانایی کار با اینترنت، پست الکترونیک، نرم ا آشنایی و

 .وشبیه سازها وایجاد درگاه یا پورتال LMSسیستم مدیریت یادگیری
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 ICTرتبه درآزمون فریدمن  واولویت بندی مهارت های تخصصی کاربست ( 4)ارهجدول شم

 ICTمهارت های تخصصی کاربست : مؤلفه

 رتبه  گویه ردیف

 PowerPoint     91/1: ج  Excel: ب Word:الف :  آشنایی با بسته نرم افزاری آفیس 1

 14/1 وجستجوهای پیشرفته استفاده برای پژوهش های علمیی توانای آشنایی با اینترنت و 1

وتوانایی ...( ایجاد، ارسال، دریافت و تهیه لیست آدرس های میل و)توانایی کار با ایمیل   9

 برقراری ارتباط همزمان و غیر همزمان از طریق مسنجر، کنفرانس 

  /1 

 paint 69/4آشنایی با نرم افزار های گرافیک وطراحی مانند   4

کارکردها و کاربردهای آن غیره ,،power point  ،Multimedia آشنایی با نرم افزار 2

 جهت تولید اشکال و متون نمایشی وارائه محتواهای آموزشی

34/4 

 69/2 آشنایی وتوانایی کار با نرم افزارهای  تولید مواد ومحتوای آموزشی خاص  6

  / 9 آزمایشگاهی آشنایی  وکار با برنامه ها ونرم افزار های شبیه ساز مبتنی بر دروس  

 , illustrator)مانند  آشنایی وتوانایی کاربا ویرایشگرهای گرافیکی 4

Photoshop)کارکردها و کاربردها، 

49/  

 LMS 13/3آشنایی وتوانایی کار با برنامه های مدیریت برنامه درسی  3

 3/ 3 توانایی ایجاد وبالگ وآشنایی وتوانایی کار با نرم افزارهای طراحی وب سایت  11

، کارکردها و (publisher ,page maker)آشنایی با انواع نرم افزارهای نشر رومیزی  - 11

 توانایی های آن ها در طراحی و ایجاد نشریات آموزشی، خبرنامه ها

16/11 

 63/11 ، کارکردها و کاربردهای آن (Access)آشنایی با نرم افزارهای پایگاه داده ها  11

 19/19 آشنایی وتوانایی کار با تخته های هوشمند یا اسمارتبورد 19

 1/19  (Portal)توانایی ایجاد درگاه یا پورتال  14

 p < 0/05  ---- 1/494 2=1شاخص خی 

  در آموزش ICTاولویت بندی صالحیت های شناختی کاربست : پژوهش  پاسخ سؤال 

در  ICTهای شناختی کاربست به صالحیت نشان دهنده، اولویت بخشی( 2)جدول شماره

نظریات   های نوین و آشنایی با فناوری: ثی با موضوعاتباشد که شامل مباح آموزش می

کاربردشان در تولید  ارها و، آگاهی از نرم افزICTآشنایی با مزایای بهره گیری از یادگیری، 

 .است....ارزشیابی آنالین وهای حاوی تکالیف درسی و  ها و آشنایی با انواع وب سایت رسانه
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 ICTرتبه درآزمون فریدمن  واولویت بندی صالحیت های شناختی کاربست  (2)جدول شماره 

 ICTصالحیت های شناختی کاربست : مؤلفه

 رتبه  گویه ردیف

 41/1 روز رسانی اطالعات خود وبه ICTآشنایی و شناخت از توانایی های خود در زمینه  1

 ICT 41/1های رشته تخصصی خویش وپیشرفت های علمی در زمینه اطالع از نیاز  1

 19/9 (ارزیابی تشخیصی)آگاهی از اطالعات فراگیران و میزان آشنایی  آنها با رایانه 9

 ICT 24/4آشنایی با لغات واصطالحات تخصصی در هنگام کار با   4

 19/2 (تعاملی بودن)ربردها آگاهی از انواع فناوری های اطاعاتی و ارتباطی، ویژگی ها وکا 2

وتوانمند بودن آن در زمینه های  آموزش ، تدریس ، بهبود  ICTآشنایی با مزایای بهره گیری از  6

 یادگیری واستفاده در فرایند طراحی و تولید برنامه درسی  -فرایند یاددهی

1 /2 

 31/6 وزانمتناسب با سطوح اطالعات و معلومات دانش آم  ICTآشنایی با توانایی   

 16/4 آگاهی از نحوه ثبت داده های دانش آموزان در محیط های نرم افزاری بسته آفیس  4

آگاهی از نرم افزارها وکاربردشان در  تولید رسانه ها، چندرسانه ای و اصول و معیارهای انتخاب  3

  محور محتوا و محیط وبآنها جهت استفاده در طراحی، تعیین اهداف،

69/4 

جهت استفاده , outlook, endureنایی با انواع نرم افزارهای مرتبط با پست الکترونیک مانند آش 11

 یادگیری دانش آموزان-در اجرای برنامه درسی و یاددهی

34/3 

 نرم افزارهایآگاهی درخصوص استفاده از انواع اشکال و نمودارهای بصری تولید شده توسط  11

 صت های عملی یادگیری در کالس درسرایانه ای جهت غنی سازی و خلق فر

61/11 

 11/   آشنایی با انواع وب سایت های حاوی تکالیف درسی و ارزشیابی آنالین  11

 11/ 2 آشنایی با انواع نرم افزارهای گپ و گروه های بحث جهت ارزشیابی تکالیف یادگیری  19

 4/19  های حسی متفاوت در تدریس ز کانالجهت  استفاده ا اوریهای یادگیری نوینآشنایی با نظریات فن 14

 p < 0/05  ---- 44/411 =1شاخص خی 

 در آموزش ICTهای عملکردی کاربست  اولویت بندی صالحیت: پژوهش 4پاسخ سؤال 

 ICTنشان دهنده، اولویت بخشی به صالحیت های عملکردی کاربست( 6) جدول شماره

محیط آموزشی، توانایی  ی سازماندهی شرایط وباشد که شامل موضوعاتی با محوریت، توانای می

، توانایی طراحی انواع استفاده از اینترنت و مرورگرهاتوانایی ، ICTنوشتن طرح درس برمبنای 

 . است ...آزمون های آنالین، آشنایی با انواع نرم افزارهای مرتبط با پست الکترونیک و 
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 ICTدی صالحیت های عملکردی کاربست رتبه درآزمون فریدمن  واولویت بن( 6)جدول شماره

 ICTصالحیت های عملکردی کاربست : مؤلفه

 رتبه  گویه ردیف

توانایی سازماندهی شرایط ومحیط آموزشی، به کارگیری روشها ، راهبردها، مهارت ها  1

 و توانایی برقرای تعامل ومشارکت بین فراگیران ICTوفنون تدریس مبتنی بر

  /1 

 ICT 94/1یی نوشتن طرح درس برمبنای آشنایی و توانا 1

 19/9 شناسایی وتوانایی استفاده از محتوای الکترونیکی تولید شده مورد نیاز در تدریس  9

توانایی استفاده از اینترنت و مرورگرها و موتورهای جستجوی مختلف برای جستجوی  4

 وبرنامه درسی محتوای مرتبط با دروس

9 /9 

واژه پرداز جهت تولید برنامه درسی، ویرایش و افزودن تصاویر، استفاده حرفه ای از  2

 جداول  متناسب با آن و تهیه بروشورهای موضوعی مرتبط با برنامه  مورد طراحی

13/2 

 16/6 توانایی ارزیابی  وانتخاب منابع اطالعاتی از اینترنت 6

 power pointامه توانایی استفاده از اشکال و متون نمایشی تولید شده بوسیله برن  

،Multimediaجهت استفاده در فرایند اجرای برنامه درسی... ، و 

63/6 

-توانایی ترکیب تلویزیون، انواع فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی در جریان یاددهی 4

 غنی سازی محیط تدریس در کالسویادگیری جهت خلق فرصت های عملی یادگیری 

61/  

سازماندهی و نمایش ع صفحه گسترها برای تجزیه و تحلیل،توانایی استفاده از انوا 3

 یادگیری-اطالعات عددی و شکلی به دانش آموزان در فرایند یاددهی

11/3 

 19/11 توانایی و مهارت در تولید وطراحی محتوای آموزشی با موضوع مورد تدریس 11

جزیه و تحلیل و توانایی استفاده از پست الکترونیکی جهت گردآوری، سازماندهی، ت 11

 ترکیب اطالعات به منظور تعامل در برنامه درسی و ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیلی 

1 /11 

توانایی طراحی انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی آنالین و درج آن ها در سایت یا  11

 ارسال به ایمیل دانش آموزان جهت ارزشیابی و آزمون های تکوینی

3 /11 

جهت بارش مغزی ، نظر سنجی  حسیچند  اده از برنامه های محیط هایاستف توانایی 19

 وبحث ومذاکره همزمان وحل تمرین ها به صورت گروهی 

11/19 

توانایی استفاده از نرم افزارها وابزارهای ایجاد صفحات وب کالسی متشکل از مواد   14

 درسی تولید شده آموزشی متنی و چندرسانه ای جهت استفاده دانش آموزان و در برنامه

 4/19 

 34/14 مدیربادر کالس درس وهماهنگی LMSتوانایی استفاده از سیستم مدیریت یادگیری  12

 12/ 3 برقراری ارتباط الکترونیکی با اولیا دانش آموزان وسایر همکاران 16

زمینه سازی و ترغیب دانش آموزان به استفاده از نرم افزارهای طراحی وبالگ شخصی،   1

 یه خبرنامه و نشریات آموزشی مرتبط با موضوعات درسیته

61/1  
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زمینه سازی ایجاد فرصت های آموزشی جهت استفاده دانش آموزان از نرم افزار  14

Multimedia ،power point  ،صدا و تصویر برای انجام تکالیف مبتنی بر ادغام؛ متن

 ز یادگیری دانش آموزانبطور همزمان به منظور ارائه بازخورد ونوعی ارزشیابی ا

41/1  

جهت تهیه تقویم های روزانه کاری معلم، دانش  publisherتوانایی استفاده از نرم افزار  13

 آموز، تولید کارت های تبریک و تشویق دانش آموزی، ایجاد نشریات آموزشی، خبرنامه 

21/14 

توانایی )ای هم زمان در کالس وبرگزاری همایش ه  meeting net توانایی استفاده از 11

 شامل؛ چت، وایت برد تعاملی و سیستم های ویدئو کنفرانس ( هدایت ومدیریت

 1/13 

 p < 0/05  ---- 641/ 31=1شاخص خی 

 در آموزش ICTهای عاطفی کاربست  اولویت بندی صالحیت: پژوهش 5پاسخ سؤال 

در  ICTکاربستهای عاطفی  ان دهنده، اولویت بخشی به صالحیتنش(  ) جدول شماره

عالقه به کار با : ارزشی با موضوعات ذیل است آموزش می باشد که شامل مباحث نگرشی و

ICT ، عالقه به باالبردن سواد اطالعاتی خود، اعتقاد به خالق بودن دانش آموزان، داشتن ظرفیت

 .باشد می در مواجهه با تغییرات سریع فناوری، عالقه مند کردن فراگیران به پژوهش پذیرش تغییر

 ICTآزمون فریدمن  واولویت بندی صالحیت های عاطفی کاربست  رتبه در ( )جدول شماره

 ICTصالحیت های عاطفی کاربست  

 رتبه گویه ردیف

 21/1  در تدریس وآموزش ICTعالقه به کار با  1

 13/1 عالقه به باالبردن سواد اطالعاتی خود وفراگیران 1

 ICT   /1ر برابر حرفه معلمی در کار باداشتن احساس مسئولیت د  9

 31/9 عالقه به اشتراک گذاشتن دانش خود با سایرهمکاران  4

 ICT 41/2 -پذیرش نقش خود به عنوان میانجی وتسهیل کننده در کار با   2

 ICT 34/2اعتقاد به  تفاوت های فردی   دانش آموزان در کار با  6

 ICT 3 /6ن کار با احترام به شخصیت فراگیران در حی  

 ICT 1 /4اعتقاد به توانایی های فوق العاده دانش آموزان در کار با  4

 ICT 19/3اعتقاد به خالق بودن دانش آموزان در استفاده از  3

 41/3 داشتن ظرفیت پذیرش تغییردر مواجهه با تغییرات سریع فناوری 11
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 ICTصالحیت های عاطفی کاربست  

 رتبه گویه ردیف

 ICT 11/11ی بر عالقه مند کردن فراگیران به پژوهش وتحقیق مبتن 11

 ICT   /11ایجاد انگیزه وشوق  مشارکت فراگیران در بحث ها وهمایش های مبتنی بر  11

 ICT 9 /11اعتقاد به اثرات تشویق وترغیب فراگیران در فرایند کاربا  19

 41/19 رعایت امانت در استفاده از منابع اطالعاتی 14

 4/14  یرعایت آداب معاشرت  درتعامالت بین شبکه ا 12

 p < 0/05  ---- 11/421 =1شاخص خی 

پایداری نظرات در خصوص  د وبندی به گویه در مرحله دوم جهت تأیی پس از اولویت

بندی شده در اختیار مخاطبان شرکت کننده در طرح قرار  های اولویت مجدداً گویه ها، اولویت

جدول .  مورد تأیید قرار گرفتوفاق باال درصد با توافق حداکثری و 44/32با میانگین  گرفت و

 . دهد میانگین ودر صد توافق را نشان می 4 شماره

 میانگین ودرصد توافق مخاطبان شرکت کننده در طرح (3)جدول شماره 

 توافقدرصد میانگین مؤلفه

 04/ 9   /09 مهارت های عمومی

 2/04    / 9 مهارت های تخصصی

 04/     /44 صالحیت های شناختی

 04/ 4   /55 های عملکردی صالحیت

 54/04   /2 صالحیت های عاطفی

 42/05   / 4 جمع

 گیری نتیجه بحث و

 ICTهای کاربست  ها وصالحیت ، مهارتدر این پژوهش با استفاده از نظرات  کارشناسان

. اولویت بندی شدند یادگیری در کالس درس، تدوین و آموزش و فرایند مورد نیاز معلمان در

های کاربست  صالحیت ها و ای مدون از مهارت منبع و مجموعه اضر به دلیل کمبوددر حال ح

ICT  های این پژوهش با سایر  مقایسه یافته. بندی را توصیه کردتوان استفاده از این اولویت  می

در آموزش،  ICTهای کاربست ها وصالحیت های صورت گرفته در خصوص مهارت پژوهش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            17 / 24

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1853-fa.html


1931، سال اول، بهار و تابستان 1، شماره درسی در برنامه نظریه و عمل دوفصلنامه 

411 

 

 ارتباطی به چیزی فراتر از مهارت و های اطالعاتی و فاده از فناوریساخت دانش با استنشان داد 

 .نرم افزاری آن نیاز دارد های نوین از هر دو جهت سخت افزاری و توانایی کاربرد فناوری

دارد که در جهت ( صالحیت مهارت و)های نوین نیاز به دانش، تخصص  آموزش با فناوری

اط میان روش های در برقراری ارتب کمک معلمان آمده و فن آموزش به تلفیق فناوری با محتوا و

. روی معلمان قرارداده است های مؤثری را پیش های نوین آموزش گام روش سنتی تدریس و

 آموزش ایجاد نگرش و در کالس درس و ICTهای پژوهش نشان داد شرط اول کاربست  یافته

عالقه به  د تا تغییر نگرش وباش ای عاطفی و شناختی میه انگیزه از طریق کسب صالحیت

توان آنها را ملزم  های آن در معلمان ایجاد نشود نمی توانایی و ICTشناخت از  و  ICTکاربست 

معلمان به تغییر نگرشی . یا هر فناوری نوین دیگر کرد ICTبه کاربست عملی نسبت به 

هام بخش تفکر خطرپذیری را تقویت کند و ال نیازمندند که جسارت استفاده از فناوری و

ها،  ای این پژوهش نسبت به سایر پژوهشاز مزای .یادگیری مستمر و مادام العمر آنها باشد

ها و  نگرش ها، ارزش) با توجه به بر کسب صالحیت های عاطفی معلمان تأکید شناسایی و

ن رتبط می تواهای م وهشبا توجه به بررسی نتایج پژباشد که  می ICTدر زمینه کاربست ( عالئق

که  های پژوهش نشان داد یافته. مغفول مانده است مهری واقع شده و اذعان داشت مورد بی

در تمامی . ملکردی بوده استها، مربوط به صالحیت ع بیشترین توجه در خصوص صالحیت

های مشاهده  تفاوت. های عملکردی بیان شده اند مشخص صالحیت ها به طور کامل و پژوهش

ها در موارد زیر  عملکردی این پژوهش با سایر پژوهشت شده در خصوص کسب صالحی

و داشتن   ICTازآموزان  ینه سازی استفاده دانشآموزان از طریق زم در گیر کردن دانش :باشد می

 که سیستمی نوین و LMSاستفاده از سیستم مدیریت یادگیری و  ICTطرح درس بر مبنای

 ادگیری الکترونیکی را تسهیل می نماید وبا هدفپیشرفته بوده  وعمال ابزاری هستند که فرایند ی

 های مورد مطالعه آموزش تعداد زیادی کارآموز در مدتی کوتاه ایجاد شده است که در پژوهش

تنها به جنبه  به طور خاص به آن اشاره نشده و( یونسکو کارگاه اوگاندا و نتایج کارگاه رواندا و)

یافته  .آموزش پرداخته شده است کالس درس و ها در ت این فناوریمهارتی وعملکردی کاربس

های  ی مهارت مؤلفهکه مخاطبان شرکت کننده در طرح در خصوص  های پژوهش نشان داد

 (توانایی اتصال به شبکه اینترنت آشنایی با اجزای سخت افزاری رایانه و)های  عمومی در گویه

افزاری باید در پایین ترین  اختالف نظر دارند معلمان معتقد بودند آشنایی با اجزای سخت
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اولویت باشد زیرا با وجود مسئولین فنی رایانه در مدرسه، دیگر نیازی به مهارت در این زمینه 

های تخصصی اختالف ملموس مخاطبان طرح  همچنین در خصوص مؤلفه مهارت نیست و

افزارهای نشر توانایی کار با ویرایشگرهای گرافیکی وتوانایی کار با انواع نرم ) های درگویه

معتقد بودند معلمان در حد آشنا  ICDL زیرا اساتید ومدرسان قابل بررسی می باشد( رومیزی

 می باشند و ICTهای نخست کاربا  قادر به رفع نیاز های خود در اولویت Paintبودن با برنامه 

ف ها اختال های مهارت در خصوص سایر گویه. رایشگرها یک کار تخصصی می باشدکار با وی

های پیشنهاد شده حاصل از نتایج تحقیق در سایر کشورها   نظر کمتری مشاهده شد که با مهارت

 و ( 111)1تینیو ،(1111) ، کارگاه رواندا( 133) کارگاه اوگاندا) همخوانی بیشتری دارد

 های در گویه ،ICTهای شناختی  کاربست  های صالحیت در خصوص مؤلفه .(1111یونسکو

آشنایی با  و معلومات دانش آموزان و متناسب با سطوح اطالعات ICTناییآشنایی با توا)

که این اختالف ناشی از یکسان . اختالف نظر وجود داشت( های یادگیری نوین نظریات فناوری

تواند  معلم نمی پرورش در ایران برای تمامی دانش آموزان است و بودن برنامه های آموزش و

(. 1946 رضوی،)طالعات دانش آموزان کاهش یا افزایش دهد ا را با معلومات و  ICTسطح 

نسبت به سایر مؤلفه ها اختالف نظر  2/99 های عملکردی با میانگین  صالحیتدرمورد مؤلفه 

 و( 1943 نقشه راه مدارس هوشمند، جاللی در) های یافتهاین با  بسیار کمتری مشاهده شد و

خصوص  در. دارد همخوانی (1111 الیا،معلمان در غرب استر ICTهای  کارگاه مهارت)

پذیرش ) ی رتبه گویه نظر در خصوص اولویت و، اختالف ICTصالحیت عاطفی کاربست 

 نگرانیدارد که ناشی از د وجو (ICTباتسهیل کننده در کار  نقش خود به عنوان میانجی و

ی ن نگرانیکی از علل ای .باشد می معلمان در از دست دادن اختیارات و کنترل کالس درس

ه هایشان در این زمین و پایین بودن توانایی ICTگیری ها در به کار تواند عدم اعتماد به نفس آن می

های  صالحیت طرح به اهمیت این گویه در احراز که مخاطبان آموزان باشد در مقایسه با دانش

همخوانی  (1949 لرکیان،)و (  111 الجین وکنزاک،) هایکه با پژوهش عاطفی اشاره داشتند

توانند  می  ICTهای کاربست صالحیت ها و معلمان با کسب مهارت در نهایت باید گفت .دارد

درسی در کسب  هبا طیف وسیعی از ابزارها با ادغام در برنام های کالس درس را فعالیت

تواند  معلم به صراحت می .های یادگیری طراحی کنند ریزی وحیطه ، برنامههای استدالل مهارت

                                                 
1 Tinio 
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های درس به  در کالس ICTآموزان را با کمک  ل مساله و تولید دانش برای دانشتدالل، حاس

معلم ماهر در استفاده از منابع فناوری اطالعات و ارتباطات برای شرکت در  .نمایش بگذارد

گزارش )بود  ای و به اشتراک گذاری بهترین تدریس و یادگیری موفق خواهد جوامع حرفه

 . (1111کارگاه رواندا ،

های صورت گرفته، نتایج زیر بدست  با سایر پژوهش های این پژوهش ایسه تطبیقی یافتهاز مق

 :باشد تأمل می آمده است که در خور توجه و

  در بحثTPACK ادغام  فن تعلیم وتربیت و توجه به دانش در سه حوزه فناوری، محتوا و

حراز آن برای معلمان جهت درسی شده است ولی به صالحیت و شرایط ا آنها در برنامه

 دوای که در این خصوص در  در پرسشنامه. ای نشده است ا اشارهه این دانش کاربست

تهیه شده در ( 1111 دنیس وهمکاران،)دیگری  و( 1111حسینی، )پژوهش موجود 

خصوص دانش فناوری به طور سطحی به صالحیت شناختی معلم در ارتباط با فناوری 

ها صورت  ژوهشصالحیت در این پ کی از نظر مهارت، دانش وتفکیواشاره شده است 

نوع  اند و ها از هم تفکیک نشده صالحیت و ها آنچه قابل تأمل است مهارت. نگرفته است

 . مهارت مورد نیاز برای کار با فناوری هم در این دو پژوهش مشخص نشده است

  مورد نیاز معلم در حد کلی های  به مهارت ، تنها 133در گزارش کارگاه اوگاندا در سال

در رأس آن پذیرش و قبول  ها و های استفاده از این مهارت صالحیتاشاره شده است و از 

 . ای نشده است آن از طرف معلم به عنوان صالحیت عاطفی اشاره

 پژوهشی  آموزشی و سازمانISTE (ایاالت متحده آمریکا) ،ICAA (بریتانیا)  در  یونسکو)و

عنوان  ICTهایی را برای معلمان در جهت تلفیق  شایستگی ها و ت، صالحی(1111سال

فقط در یک مورد به صالحیت  اند و ها از هم تفکیک نشده اند ولی این صالحیت کرده

 فناوری خالقانه از استفاده های پذیرا شدن فرصت» آن هم در عاطفی معلم اشاره شده و

عملکردی  ر موارد صالحیت شناختی ودر سای و «یک معلم عنوان به ارتباطات و اطالعات

اند و از کسب مهارت برای کسب صالحیت هیچ صحبتی  بدون تفکیک عنوان شده هم و با

 . به میان نیامده است
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 پیشنهادها

افزار آفیس در اولویت  با نرم با توجه به این که در اولویت بندی انجام شده توانایی کار -1

تکمیلی  -های آموزشی  شود، کالس شده پیشنهاد میگرفته های تخصصی قرار  اول مهارت

ICDL های مرتبط، به صورت ضمن  ها وپیوستگی دوره یادآوری مهارت در جهت تعمیق و

 .خدمت برای معلمان برگزار گردد

های تخصصی وصالحیت های عملکردی آشنایی و توانایی استفاده از سیستم  در مهارت -1

سایر همکاران  هماهنگی در اجرای آن با مدیر و ودر کالس درس  LMS مدیریت یادگیری

ها به مغفول ماندن آن در نظام  در مصاحبه های مهم به شمار رفته و در مدرسه از اولویت

های  شود آموزش استفاده از سیستم د میپرورش کنونی اشاره شده است،  پیشنها آموزش و

کادر مدرسه  معلمان وسطح مدارس برای  به صورت گسترده در LMS مدیریت یادگیری

 . گردد اجرا

 ICTهای پژوهش آموزش پیش از خدمت معلمان در زمینه کاربست  با توجه به یافته -9

های معلمان در  صالحیت ها و کسب مهارت نقش بسیار تعیین کننده در پذیرش و

تئوری شود عالوه بر دروس  در کالس درس خواهد داشت، پیشنهاد می ICTکاربست

درسی با توجه  با برنامه ICTهای درسی عملی ادغام ، واحدهای نوین ناوریآشنایی با ف

 . ها وصالحیت های مورد نیاز معلمان در دروس تربیت معلم طراحی گردد مهارت

اثرگذار در  های مهم و های پژوهش، صالحیت های عاطفی از اولویت با توجه به یافته -4

کالس درس بوده است که در  ICTست عالقه معلمان در کارب های انگیزشی و زمینه

افزایش انگیزه  در کالس درس و ICTشود با تشویق معلمان به استفاده از  پیشنهاد می

امتیازهای آموزشی، اداری، با دادن  های آموزشی معلمان جهت شرکت در کالس

 . تقویت گردد های انتخاب مدرسه این صالحیت ها در معلمان ایجاد و اولویت

 که یکی از دغدغه های معلمان در این پژوهش نگرانی از کم آوردن در برابراز آنجا  -2

تعمیق  ود، معلمان فراگیری وش بوده است پیشنهاد می ICTهنگام کار با  آموزان دانش

آن در جهت به  از را باعالقه دنبال کنند، برای خود وبالگ داشته باشند و ICTهای  مهارت

شان استفاده  آموزان با همکاران ودانش شان ص تدریسمطالب خا گذاری محتوا و اشتراک

 . به آنها پاسخ دهند از ایمیل دانش آموزانشان استقبال و. کنند
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تولید محتوای  شود با توجه به اولویت صالحیت عملکردی در خصوص پیشنهاد می -6

های تولیدات محتوای آموزشی برای معلمان، دانشجویان  برگزاری جشنواره آموزشی با

 ایجاد تعامل و حتی دانش آموزان برای اشاعه فرهنگ تولید دانش محتوایی و ربیت معلم وت

آموز اقدامات  دانش کاهش فاصله بین توانمندی معلم و مشارکت در مدیریت اطالعات و

 . مقتضی صورت گیرد
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