فناوری برنامه درسی
سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
53 -68

تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد باالدستی
ملی و بینالمللی
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اسماعیل زارعی زوارکی ،*1روشن احمدی ،2داریوش نوروزی ، 3علی دالور ،4فریبرز درتاج

 -1دانشیار تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 -2دکتری تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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 -5استاد روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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چکیده
مقدمه :طراحی آموزشی از حوزههای بسیار فعال تکنولوژی آموزشی است که به دنبال تسهیل یادگیری و عملکرد است .هدف این پژوهش ارائه الگوی
طراحی آموزشی برای آموزش صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود.
روش :در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی با طرح ارائه الگو و تأیید آن استفاده شد .برای این منظور ابتدا مفاهیم و نظریههای موجود
در حوزه صالحیتهای فناورانه بررسی شد و پس از طبقهبندی ،نقشه و چارچوب مفهومی تدوین و پس از اعتباریابی درونی (استفاده از نظر اساتید،
متخصصان و مدرسان) و اعتباریابی بیرونی (استفاده از آزمون عملکردی و پرسشنامه محقق ساخته) الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه ارائه
گردید .سپس محتوای آموزش صالحیتهای فناورانه بر اساس این الگو ،طراحی شد و بر روی دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اجرا
گردید .در بخش نمونه از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس) در سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که دانشجو معلمانی که با استفاده از الگوی طراحی شده ،آموزش دیده بودند سطح برخورداری آنان در مؤلفههای سواد فناوری،
تعمیق دانش و خلق دانش بهطور معنیداری باالتر از سایر دانشجو معلمانی بود که به شیوه معمول آموزش دیده بودند.
واژهای کلیدی :صالحیتهای فناورانه ،طراحی آموزشی ،دانشجو معلم.
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مقدمه
ارتقاء صالحیتهای حرفهای معلمان از جایگاه ویژهای در
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برخوردار است .در
راهکار  10-2استقرار نظام سنجش صالحیتهای عمومی،
تخصصی و حرفهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و ارتقاء مرتبه
علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه شغلی آنان بر اساس
نظام معیار اسالمی و در راهکار  11-4ایجاد نظام ارزیابی
صالحیت معلمان شامل شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی،
انقالبی ،حرفهای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و
اهداف سند مورد تأکید قرار گرفته است.
راهکار  11-9سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
تأکید بر رصد آخرین تحوالت نظام آموزش و پرورش و
تربیت معلم و تحوالت علمی را دارد .این تحوالت باید در
سطح منطقه ،جهان اسالم و بینالمللی رصد شده و با بومی
سازی تجربیات و یافتههای مفید ،زمینه بهرهمندی آگاهانه
از آنها در چارچوب نظام آموزش و پرورش و تربیت معلم
فراهم گردد.
در بسیاری از جوامع بحث تربیت معلم بهعنوان یک
مسئله اساسی در نگرشهای اصالحی در ابعاد فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نگریسته میشود .در چنین
جوامعی آموزش و پرورش سرچشمه تغییرات و معلم،
مهمترین عنصر و عامل تغییر محسوب میشود .بر همین
اساس به فرآیند آمادهسازی معلمان اهمیت ویژهای داده و
متناسب با شرایط متغیر جهانی و اقتضاء و نیازهای جامعه،
به اصالح و بازنگری در طراحی دورههای تربیت معلم اقدام
میشود ( .)Cocharan & Lytle, 2008برنامههای
آمادهسازی معلمان ،فرآیندی است مستمر و پیوسته ،که
پیشنیازهای حرفهای معلمان را از طریق تکوین هویت
حرفـهای فـراهـم مـیسـازد .بـرای مـعلمان ،شنـاسایـی
صالحیتهای الزم ،کسب و بروز حداقلهای ممکن ،زمینه
قرار گرفتن در مسیر رشد حرفهای را هموار میکند
(.)Hsseinibidokht, 2014
صالحیت عبارت است از :دانش ،مهارت و درک و فهم
مورد نیاز ،جهت انجام موفقیتآمیز کارها (UNESCO,

 .)2011در تعریفی دیگر ،صالحیت عبارت است از؛ آن
دسته از دانشها ،مهارتها و تواناییهای کلیدی که افراد
شاغل در حرفهای خاص برای موفقیت به آن نیاز دارند
( .)Epstein & Hundert, 2002صالحیت معلمان ،به
توانایی آنان در برآوردن نیازها و مطالبات حرفهای تدریس
به میزان کافی و با استفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش،
مهارت و نگرش گفته میشود ،به طوریکه این مجموعه در
عملکرد و بازتاب معلم تجلی پیدا کند ( Nijiveldt,
 .)2005صالحیت حرفهای معلمان ،مجموعه شناختها،
گرایشها و مهارتهایی است که معلم با کسب آنها به
پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگیران
کمک میکند و این صالحیتها در سه حیطه شناختی،
عاطفی و مهارتی طبقهبندی میشود (.)Maleki, 2004
تعریف یونسکو از استاندارد صالحیتهای فناورانه
معلمان با توجه به سیاست ملی ،برنامهریزی درسی،
ارزشیابی ،تعلیم و تربیت ،سازمان ،مدیریت ،توسعه حرفهای
معلم و مهارتهای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات
عبارتاند از :مهارت پایه عملکرد نرمافزار و سختافزار،
همچنین نرمافزارهای کاربردی ،وب ،نرمافزارهای ارتباطی،
نرمافزارهای نمایشی و کاربردهای مدیریتی است .معلمان
باید از ابزارهای ویژه موضوعی و کاربردی آگاه باشند و
بتوانند از این ابزارها در یادگیری مبتنی بر حل مسئله و
مطالعات مبتنی بر پروژه استفاده کنند .معلمان باید توانایی
کار و استفاده از منابع شبکه برای کمک به فراگیران در کار
مشارکتی ،دسترسی به اطالعات ،ارتباط و تجزیه و تحلیل و
انتخاب مسئله مورد تحلیل را داشته باشند .همچنین آنها
باید قادر به طراحی فناوری اطالعات و ارتباطات مبتنی بر
دانش ارتباطات و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
پشتیبانی توسعه مهارت دانش فراگیران ،استمرار و تفکر
یادگیری باشند ( .)UNESCO, 2011این مهارتها و
صالحیتها در چهار مرحله پیشنهاد گردیده است .مرحله
اول؛ کشف ابزارها و ظهور مهارتها و دانشهای مربوط به
فاوا .مرحله دوم؛ مرحله یادگیری و استفاده از ابزارهای فاوا
در حوزههای موضوعی توسط معلمان .مرحله سوم؛ مرحله
نفوذ استفاده معلمان از فاوا جهت بهبود مدیریت یادگیری.
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مرحله چهارم؛ مرحله استفاده تخصصی معلمان از ابزارهای

دیگر خواندن ،نوشتن و حساب کردن نیست ،سواد شناخت،

فـاوا و تـحول در تـدریس اسـت (.)UNESCO, 2011

کاربرد و طراحی ابزارهای نوین بهمنظور رفع نیازهای فردی

صالحیت فناورانه معلمان عبارت است از :مهارت بهرهگیری

و اجتماعی است .بر همین اساس معلمان میتوانند عالوه بر

از انـواع ابـزارهـای مـوجـود ،پـایگـاه دادههـا ،نرمافزارها،

اینکه از دانش فناوری اطالعات در فرآیند تعلیم و تربیت و

سختافزارهای موجود و مرتبط با دانش تخصصی محتوا ،تا

همچنین رشد حرفهای خود بهره گیرند ،با توجه به روند

بتواند ضمن بهره از ابزارهای مناسب در حوزه فناوری

علمی حاکم بر دنیا ،بهمنظور تربیت شهروندانی باسواد و

اطالعات ،زمینه کاوشگری در دانش تخصصی را هم برای

مؤثر در جامعه ،از انواع ابزارهای نوین بهرهمند شوند

خود و هم برای فراگیرانش فراهم سازد ( George town

(.)UNESCO, 2015

.)college, 2011

در نظام آموزشی فعلی کشور ما بهخصوص در آموزش

فرآیند آمادهسازی معلمان و آموزش صالحیتها ،از

و پرورش و با استناد به اصل تأخر فرهنگی ،بین معلمان و

زمانی آغاز میشود که دانشجو معلمان انتخاب شده،

دانـشآمـوزان در استفاده از فنـاوری اطالعات و ارتباطـات

برنامههای درسی تدوین شده را گذرانده و سپس کار خود

شکافی به چشم میخورد .به این معنا که معلمان در استفاده

را در مدرسه آغاز میکنند .در حقیقت این فرآیند باید تا

از فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش نسبت به

آخرین گام کار و رسیدن به بازنشستگی ادامه یابد .این

دانشآموزان از یک تأخری برخوردار میباشند .تأخری که

فرآیند به تعبیر شوبل و دمبل ( Schwille & Demble,

دورههـای آمـوزشی مهارتهـای هفتگـانه کامپیوتر برای

 ،)2007فرآیندی مستمر و پیوسته است .اقدامات آموزشی

مـعلمان هـم نتـوانست ایـن خـأل را بـه حـداقل بـرساند.

سنتی در فرآیند آمادهسازی معلمان ،دیگر قابلیت ارائه تمام

(.)Ahmadi et al., 2015

مهارتهای الزم برای آموزش معلمان به گونهای که بتوانند

بسیاری از آموختهها و مهارتهای فارغالتحصیالن در

دانشآموزانی تربیت نمایند تا در محیطهای اقتصادی امروز

طول  30سال گذشته نسبت به برنامههای درسی ،روشهای

فعال باشند را ندارند ( .)Schmidt et al., 2009بنابراین

نوین یاددهی -یادگیری و نیازهای بازار کار کهنه و ناکارآمد

خروجی چنین سیستمهای آموزشی برای جهان پیچیده

است و آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده تاکنون نیز از

امروز ،چندان نمیتواند مفید باشد؛ بهویژه اگر به این مسئله

بهرهوری الزم برخوردار نبوده است ( Daneshpazhoh,

بهصورت کلیتر از آموزش و از لحاظ نیروی انسانی و

;2002; Salsabili, 1995; Navidi, 2004
 .)Ahmadi, 2005پس تغییر نظام آموزشی و متناسب

ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در همه

ساختن آن با نیازهای جامعه ،اصالح برنامههای تربیت معلم

جنبههای زندگی و فعالیتهای فردی و اجتماعی ،قرن

یک ضرورت محسوب میگردد .ضمن اینکه صالحیتهای

حاضر را به گونهای متفاوت از قرن پیش ترسیم کرده است،

فناورانه معلمان باید با نیازهای بازار کار و برنامههای درسی

بهطوریکه به تعبیر  ،)2010( pernsky et alکودکان

جدید تغییر کند و الزم است ضمن پاسخگویی به نیازهای

امروز که در عصر ابزارهای دیجیتال زندگی میکنند ،چون

کنونی ،آیندهنگر نیز باشد (.)Hajforosh, 2011

سرمایههای فکری جامعه (معلمان) بنگریم .از طرفی ،نفوذ

"بومیهای عصر دیجیتال" هستند که با این ابزارها بزرگ

پژوهشهای اندکی درباره نظام تربیت معلم بهویژه در

شدهاند .چنین نگاه دوقطبی و ایجاد مرز میان کودکان امروز

زمینه صالحیتهای فناورانه ،صورت گرفته است .بر اساس

و دیروز ،بهنوعی تأکید بر وظیفه سنگین معلمان در مواجهه

یافتههای برخی از تحقیقات ،فارغالتحصیالن مراکز تربیت

با افرادی است که با فاوا زندگی میکنند و بزرگ میشوند.

معلم اذعان داشتهاند که آموختههایشان در تربیت معلم

در چنین جامعهای نیازهای فردی و اجتماعی افراد ،متأثر از

چندان کارساز نبوده و در مواجهه با واقعیات ،بهرهمندی

مفهوم جدیدی است که برای سواد متصور هستیم .سواد،
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اندکی نسبت به هزینه صرف شده در مراکز صورت گرفته

حرفهای معلمان شده است .در بندهایی از این سند آمده

است (.)Rayhani & Salehsedghpour, 2010

است:

از سویی دیگر تحوالت فرهنگی ،اجتماعی نیز یکی

 -ابتناء فرآیند طراحی ،تدوین و اجرای اسناد تحولی

دیگر از دالیلی است که بازنگری و تغییر برنامههای تربیت

زیر نظامها (شامل برنامه درسی ،تربیت معلم و تأمین منابع

معلم را الزام میسازد (.)Shariatmadari, 2010

انسانی ،راهبری و مدیریت ،تأمین و تخصیص منابع مالی،

در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که رسالت آن

تأمین فضا ،تجهیزات و فناوری پژوهش و ارزشیابی و

تربیت دبیران فنی و حرفهای کشور است ،صالحیتهای

برنامههای کوتاه مدت و میانمدت بر مبانی نظری و فلسفه

فناورانه دانشجو معلمان تنها به  2واحد درسی به نام

تعلیم و تربیت اسالمی و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و

"فناوری اطالعات در آموزش" ،بسنده شده است که در

پرورش (بند  3از فصل  6بخش راهبردهای کالن سند تحول

اواخر دوره تحصیلی ارائه میگردد .حال آنکه در شرایط

بنیادین :هدفهای  6 ،2 ،3 ،4 ،1و .)5

پیچیده کنونی ،نیازهای دانشجو معلمان در این عرصه

 -بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام

اجتنابناپذیر است .این نابسامانی و بالتکلیفی در طراحی

تعلیم و تربیت رسمی -عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی

صالحیتهـای فنـاورانـه مـعلمان ،مـیتـوانـد عـواقـب

(بند  7از فصل  6بخش راهبردهای کالن ،سند تحول

جبرانناپذیری را برای نظام تربیت معلم به همراه داشته

بنیادین (هدفهای کالن  5 ،1 ،2 ،3و .)7

باشد .از مصادیق این عواقب میتوان به عدم توانایی تربیت

برای عملیاتی کردن راهکار  11-9سند تحول بنیادین

یافتگان نظام تربیت معلم در ارتباط با دنیای علم و فناوری،

آموزش و پرورش و دیگر اسناد باالدستی و اینکه چارچوب

تأخر علمی و فرهنگی معلمان نسبت به دانشآموزان و...

دانش صالحیتهای فناورانه معلمان در نظامهای تربیت

اشاره کرد ( .)Ahmadi et al., 2015بهکارگیری

معلم دنیا مبتنی بر چه فرآیندی بوده ،باید گفت اغلب در

فناوریهای نوین در فرآیند یاددهی -یادگیری ،مستلزم آن

دورههای تربیت معلم ،پایههای دانش حرفهای معلمان،

است که معلمان برای استفاده از فناوری اطالعات و

متمرکز بر دانش تخصصی بوده و در کنار آن نیز دانش

ارتباطات آموزش دیده باشند .این مسئله زمانی حادتر

تربیتی ،مستقل از دانش محتوا مورد توجه بوده است

میشود که نظامهای آموزشی ،این وظیفه را به دوش

( .)Shulman, 1986در این نگرش ،دانش تخصصی و

معلمان واگذار کرده و خودشان از این مسئولیت شانه خالی

ال مستقل از هم در نظر گرفته
دانش تربیتی ،دو دانش کام ً

کنند .درحالیکه این امر از وظایف نظامهای تعلیم و تربیت

میشدند (شکل .)1

به شمار رفته و بایستی برنامه منظم و منسجمی در این
خصوص تدوین و در اختیار معلمان قرار داده شود

دانش

دانش

).)Ahmadi et al., 2015

محتوا

تربیتی

در اسناد باالدستی و از جمله ،سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش در فصول  6 ،5و  7و بهطور مشخص در

شکل  .1دانش محتوا و دانش تربیتی

 12بند ،تأکید مشخصی در خصوص نقش و اهمیت تربیت
معلم ،ارتقاء جایگاه آن در نظام آموزش و پرورش و حتی در

 Shulmanمعتقد است بسیاری از دروس ارائهشده در

سطح جهان و همچنین تربیت مهارتها و صالحیتهای

دورههای تربیت معلم ،بر اساس توجه به این دو دانش
طرحریزی شده ،بر همین اساس وی توجهات را به دانش
جدیدی به نام دانش تربیتی -محتوا 1شرایط متغیر جامعه،

1 Pedagogical content knowlede

.

زارعی زوارکی و همکاران ،تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه57 ...
جلب نمود .او مدعی شد این دو دانش (تربیتی و محتوا) در

حرفهای مجهز باشند ( Robinson & Latchman,

تعامل دو جانبه بوده و دانش تربیتی -محتوا ،فراتر از توجه

 .)2005بر همین اساس توجه به این نوع دانش در دورههای

صرف به دانش خاص تربیتی و دانش محتوا است .دانش

تربیت معلم و تدوین صالحیتهای حرفهای اجتنابناپذیر

تـربـیتی -محتوا ،سعـی در فـهم چگـونگـی سازمانیـابـی

است (( )Schmidt et al., 2009شکل .)3

جنبههای مختلف دانش محتوا و چگونگی بازیابی و ارائه آن
در آموزش و یادگیری دارد .او معتقد بود ،دانش تخصصی

دانش

دانش

دانش

محتوا و دانش عام تربیتی ،گرچه الزم و ضروری هستند اما

محتوا

فناوری

تربیتی

برای مجهز نمودن معلمان به دانش حرفهای کفایت
نمیکنند (( )Shulman, 1986شکل .)2

شکل  .2دانش محتوا ،تربیتی و فناوری

یونسکو نیز برای تأکید بر این وظیفه ،در سال 2008
دانش

دانش

با همکاری شرکتهای بزرگی چون مایکروسافت ،اینتل،

تربیتی

محتوا

سیسکو ،انجمن بینالمللی فناوری در آموزش (،)ISTE
مؤسسه پلیتکنیک و دانشگاه ویریجینیا ،چارچوبی را برای

شکل  3.دانش تربیتی محتوا

رشد فناوری اطالعات و دیگر چالشهای جاری ،لزوم
بازنگری در مهارتها و صالحیتهای الزم برای تربیت
شهروندانی فعال که نیروی کار مؤثر در جوامع دانشمحور
باشند را مورد تأکید قرار میدهد .لذا معلمان برای تربیت
چنین شهروندانی باید صالحیت الزم را داشته باشند
( .)UNESCO, 2011هر چند کمک به گسترش
مهارتهای معلمان ،در کاربری فناوری اطالعات بسی دشوار
است ،این کار به همان اندازه نقش مهمی در گسترش میزان
و کیفیت فراهمآوری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس
دارند (.)Zaraiiz zavaraki, 2012
گرچه  ،Shulmanهیچ بحثی در خصوص فناوری و
ارتباط آن با دانش محتوا یا دانش تربیتی نداشته است ،اما
نمیتوان رشد فناوری و اثرگذاری آن در جنبههای مختلف
زندگی را نادیده گرفته و در ترسیم چارچوب دانش تخصصی
و صالحیتهـای حـرفـهای مـعلمـان در نـظر نـگرفـت
( .)Ahmadi et al., 2015امروزه ابعاد و جنبههای
مختلف زندگی ،تحت تأثیر رشد و گسترش فناوری است،
بهگونهای که مفهوم سواد ،امروز منوط به دانش فناوری
اطالعات است و نزدیک به شصت میلیون معلم در سراسر
جهان مشغول حرفه معلمی هستند که باید به این صالحیت

صالحیتهای فناورانه معلمان طراحی کرد .با توجه به
اهمیت موضوع و استقبال کشورهای عضو در سالهای بعد،
این سند مورد بازنگری تکمیلی قرار گرفت .در مقدمه این
سند آمده است" :برای زندگی ،یادگیری و کارکرد موفق در
محیطهای بسیار پیچیده ،دانش بنیان و غنی از اطالعات،
دانشآموزان و معلمان باید بتوانند بهطور مؤثر از فناوری
بهره گیرند"  .با توجه به اهمیت موضوع ،سند طراحی شده
یونسکو ،چارچوب کاملی در خصوص استانداردهای معلمان
ارائـه مـیکـند کـه مـیتـوانـد ،مورد تـوجـه برنامهریزان و
تصمیمگـیرنـدگان سیاستهـای آمـوزشی قـرار گـیرد
(.)UNESCO, 2011
با توجه به اینکه راهکار  9-11سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش تأکید بر رصد آخرین تحوالت نظام
آموزش و پرورش و تربیت معلم در سطح بینالمللی و
بومیسازی دارد ،پژوهش حاضر در صدد است به تدوین و
اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه
دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران بر
اساس استانداردهای جهانی بپردازد تا با شناسایی وضعیت
موجود ،بتوان برای آموزش صالحیتهای فناورانه معلمان
در نظام تربیت معلم کشور الگوی آموزشی کارآمدی را
طراحی و ارائه کرده و وضعیت موجود صالحیتهای فناورانه
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در تربیت معلم را به شرایط مطلوب و ایده آل نزدیکتر

بیرونی الگو نیز از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه

نمود .آنچه ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان میکند

کنترل ،استفاده شد .همچنین پرسشنامه محقق ساختهای

آسیبها و چالشهایی است که بستر تربیت معلم کنونی

تدوین و بعد از تعیین روایی و پایایی آن ،دیدگاه دانشجو

کشور را در معرض تهدید قرار میدهد .از این موارد میتوان

معلمان و اساتید و متخصصین موضوع ،مورد بررسی قرار

به :کاستی در توجه به بهبود سطح کیفی مهارتها و

گرفت .مراحل انجام پژوهش در شکل  4به تصویر کشیده

صالحیتهای فناورانه در تربیت معلم ،کاستی در توجه به

شده است.

ارائه الگوی عملی و معیار آن برای پرورش صالحیتهای

جامعه آماری در این بخش شامل کلیه دانشجو معلمان

فناورانه در تربیت معلم اشاره کرد ( Ahmadi et al.,

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در سال تحصیلی

.)2015

 95-96بودند .نمونه پژوهش به روش خوشهای تصادفی

روش
در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی
متوالی برای ارائه الگو استفاده گردید .در بخش کیفی و
بهمنظور استخراج مفاهیم و شبکه مفهومی از روش مرور
نظاممند مبانی نظری و تحلیل محتوا از نوع تحلیل محتوای
کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد .جامعه آماری در این
روش ،تمامی اسناد و مدارک باالدستی داخلی ،اسناد و
مدارک یونسکو ،سیسکو ،اینتل ،کتابها و مقاالت مرتبط با
صالحیتهای فناورانه معلمان از سال  1990تا  2016بود.
همچنین ،جهت تعیین وضعیت موجود اهداف ،محتوا،
روشهای تدریس ،پیشنیازها ،شیوه ارزشیابی و نقش
مدرس ،اسناد و مدارک موجود در حوزه صالحیتهای
فناورانه مورد بررسی قرار گرفت .در بخش کمی از روش
شبه آزمایشی استفاده شد .در روش مرور مبانی نظری تمام
مفاهیم ،نظریهها و عوامل مؤثر بر آموزش صالحیتهای
فناورانه از مبانی نظری که شامل اسناد ملی (سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،سند برنامه درسی ملی ،سند
هوشمند سازی مدارس) و اسناد بینالمللی (یونسکو،
سیسکو ،اینتل ،انجمن بینالمللی فناوری در آموزش و
کتابها و مقاالتی از سایتهای علمی معتبر) جمعآوری،
سپس دستهبندی شده و نقشه مفهومی آنها به دست آمد
و الگو بر اساس رویکرد سیستمی و سازندهگرایی ارائه
گردید .در این بخش به کمک مصاحبه با صاحبنظران
اعتباریابی درونی الگو به دست آمد .در مرحله اعتباریابی

انتخاب گردید .تعداد کل آزمودنیها در این پژوهش  60نفر
بودند که  30نفر آنها در گروه کنترل و  30نفر در گروه
آزمایش بهصورت تصادفی قرار گرفتند.
ابزار گردآوری دادهها :ابزارهای پژوهش شامل؛ الف)
تحلیل محتوا موضوعات مکتوب (شامل اسناد ،کتب و
مقاالت ،مصاحبه با متخصصان موضوع ،مدرسین درس
صالحیتهای فناورانه ،متخصصان تکنولوژی آموزشی و
مشاهده شرایط کالس جهت شناسایی مؤلفهها) .ب)
استفاده از چک لیست که مراحل اجرایی آن شامل (تدوین
عناصر چک لیست بر اساس مبانی نظری و اهداف از پیش
تعیین شده ،تعیین مقولهها و عناصر صالحیتهای فناورانه،
تعیین زیر مقولههای عناصر مورد نظر و استفاده از پیوستار
 1تا  )5و مصاحبه جهت اعتباریابی درونی الگو ،که مراحل
اجرایی آن شامل ،تبیین هدف مصاحبه ،انتخاب نمونه
بهصورت هدفمند ،انتخاب ساختار بهصورت نیمه ساختار
یافته ،پایلوت اولیه ،انجام مصاحبه اصلی و گردآوری دادهها
بهصورت متن و در نهایت تحلیل محتوی کیفی .ج)
پرسشنامه محقق ساخته سنجش صالحیتهای فناورانه
دانشجو معلمان (استفاده از جدول هدف-محتوا ،روایی و
اعتباریابی ابزار ،تحلیل سواالت ،تعیین پایایی و اعتبار) و د)
آزمون عملکرد یادگیری بر اساس استانداردهای یونسکو با
مؤلفههای سواد فناوری ،تعمیق دانش و خلق دانش ،بود.
روایی پرسشنامههای فوق با استفاده از نظرات اساتید و
کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب

زارعی زوارکی و همکاران ،تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه59 ...
 0/98 ،0/89و  0/76محاسبه گردید .همچنین همه گویهها

شد .در رواسازی از روشهای روایی صوری ،محتوا و سازه

تحلیل و ضریب تمیز و روش لوپ برای هر گویه محاسبه

(تحلیل عامل اکتشافی) استفاده گردید.

شکل  .4مراحل انجام پژوهش

یافتهها
الگوی مفهومی "آموزش صالحیتهای فناورانه" دانشجو
معلمان شامل چه مؤلفههایی است؟
ابتدا باید مؤلفهها ،مفاهیم و عوامل مرتبط با آموزش
صالحیتهای فناورانه تعیین میشدند .در این بخش ،مطابق

teacher competency, competency and
teaching, technology in instruction,
technology in teaching technology
competency, ICT competency, model,
instructional design, development, learning
approach, classification.
همزمان با مطالعه منابع ،به جستجو درباره روشهای

با روش نظاممند ،جستجویی سازمان یافته ،شامل تدوین

مختلف دستهبندی و طبقهبندی موضوعات صالحیتهای

سؤالهای آغازگر جستجو ،معیارهای انتخاب مطالعات،

فناورانه پرداخته شد .دستهبندیهای مختلف از منظرهای

ابزارهای بررسی کیفیت و ارزشیابی مطالعات و روش

مختلف به این کار پرداخته بودند و هرکدام در یک بعد کامل

پیشنهادی ترکیب دادهها طراحی شد.

بودند ،ازآنجاییکه مبانی نظری صالحیتها بسیار پراکنده و

در مرحله اول جهت شناسایی مقاالت انتشار یافته از

گسترده است ،دستیابی به الگویی مناسب برای سازماندهی

سال  1930تا  2016در پایگاههای اطالعاتی یونسکو،

کار را پیچیده و دشوار میکرد ،با اینحال چند پژوهش در

سیسکو ،اینتل ،مایکروسافت ،انجمن بینالمللی فناوری در

زمینـه دستـهبـندی رویکـردهـای مـختلف بـه آمـوزش

آموزش ،ساینس دایرکت ،مجالت سیج ،1ابسکو ،2وایلی و
پایگاههای اطالعاتی فارسی مانند اس .آی .دی ،3مگ ایران،4
نورمگز 5سایتهایی که کتابهای الکترونیک رایگان در
اختیار قرار میدهند ،مانند لیب جن ،6بوک فای 7و نیز اسناد

صالحیتهای فناورانه مخصوصاً در منابع یونسکو ،انجام شده
بود .با تلفیق این دستهبندیها سه مؤلفه اساسی
صالحیتهای فناورانه (شامل سواد فناوری ،تعمیق دانش و
خلق دانش) به دست آمد.

باالدستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه

کدگذاری واحدهای معنایی تا رسیدن به حد اشباع

درسی ملی ،نقشه جامع علمی کشور و اسناد پشتیبان آن،

یعنی زمانی که دیگر کد جدیدی به دست نیامد ،ادامه یافت.

جستجو شدند .در این جستجو واژههای زیر بهصورت

کدها بر اساس مشابهتی که با یکدیگر داشتند مقولهبندی

جداگانه و سپس ترکیبی بکار رفتند:

شدند ،درنهایت  3مقوله و  18زیر مقوله از دادههای کیفی
1 SAGE Journals

5 Noormags.ir

2 Ebsco

6 Libgen. info

.
.
3 SID.ir
.
4 Magiran.com
.

.
.
7 Bookfi.org
.
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پدیدار شدند .برای تحلیل محتوا از روش تحلیل محتوای
کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد .مضامین بهعنوان
واحد تحلیل ،مورد بررسی قرار گرفتند .سپس به هر واحد
معنایی کد یا برچسبی تعلق گرفت .مراحل انجام کدگذاری
در تحلیل محتوای استقرایی در جدول  1آمده است.
جدول  .1مراحل انجام کدگذاری در تحلیل محتوای استقرایی
پژوهش
ردیف

جمالت کلیدی
متن یا مصاحبه

کدگذاری

زیر
مقوالت

مقوالت

1
2
.....

شکل  .5ابعاد کاری معلم مرتبط با صالحیتهای فناورانه

سواد فناوری و زیر مؤلفههای مربوط به آن :هدف از
رویکرد و سطح سواد فناوری ،توانمندسازی دانشجو معلمان

در نهایت رویکردها و مؤلفههای صالحیتهای فناورانه
در سه سطح دستهبندی شدند که شامل :سواد فناوری،
تعمیق دانش و خلق دانش است (سه رویکرد متفاوت برای
آموزش صـالحیتهـای فنـاورانـه دانـشجو معلمان ،سـه
مرحله موفقیتآمیز برای بهبود کار یک معلم).

و معلمان به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت
حمایت از توسعه اجتماعی و بهبود بهرهوری اقتصادی است.
این مقوله شامل  6زیر مقوله است .سواد فناوری مربوط به
حیطه درک فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو معلمان و
معلمان ،شامل داشتن آگاهیهای سیاسی است .معلمان باید

نخستین گام ،سواد فناوری نام دارد .این سطح ،دانشجو

از سیاستهای فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش

معلمان را در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و

آموزش آگاه بوده و اجزای برنامهی اصالحات آموزشی که با

یادگیری مؤثر توانمند میسازد .گام دوم تعمیق دانش است،

این اهداف سیاسی مطابقت دارند را بشناسند .سواد فناوری

این سطح دانشجو معلمان را به یادگیری عمیق مطالب

مربوط به جنبه کاری برنامهریزی درسی و آموزشی ،آگاهی

درسی و بهکارگیری آنها در حل مشکالت دنیای واقعی

دانشجو معلمان از دانش پایه است .تغییرات مربوط به برنامه

قادر میسازد .سطح سوم خلق دانش است ،که دانشجو

درسی ممکن است موجب شود که بهوسیله این رویکرد

معلمان را قادر میسازد تا به شهروندان و نیروی کار مناسبی

مواردی همانند بهبود مهارتهای سوادآموزی از طریق

که توانایی خلق دانش جهت ساخت جامعهای توانمند را

فناوری و افزایش توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و

داشته باشند ،تبدیل شوند .در این مرحله عالوه بر شناسایی

ارتباطات در زمینه مرتبط با برنامههای درسی امکانپذیر

مؤلفههای صالحیتهای فناورانه ،ابعاد کاری معلم در ارتباط

شوند .سواد فناوری مربوط به جنبه کاری فنون آموزش و

با این صالحیتها نیز احصاء شدهاند که در شکل  5نشان

پرورش شامل توانایی دانشجو معلمان در یکپارچهسازی

داده شده است.

فناوری است .این امر شامل جداسازی ابزار برنامههای درسی

همان گونه که در ابتدای بخش یافتههای پژوهش

سنتی و یکپارچهسازی طیف وسیعی از ابزارهای بهرهوری

مطرح شد ،بهمنظور استخراج مفاهیم و شبکه مفهومی،

مربوط به منابع فناوری است .دانشجو معلمان باید قادر

مبانی نظری به شیوه نظاممند مرور شد .در ادامه به

باشند تشخیص دهند چه زمانی برای فعالیتهای کالسی و

مؤلفههای حاصل از یافتههای این پژوهش اشاره میگردد.

ارائه آنها ،همچنین مدیریت بر کارها و برای حمایت از
یادگیری حرفهای خود از فناوری استفاده کند .سواد فناوری
مربوط به جنبه کاری فناوری اطالعات و ارتباطات شامل

زارعی زوارکی و همکاران ،تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه61 ...
توانایی دانشجو معلمان در استفاده از "ابزارهای پایه" است.

مسائل پروژههای یادگیری اشتراکی است که در آن

این ابزارها شامل؛ توانایی استفاده از بسته نرمافزارهای ارائه

دانشآموزان به کاوش عمیق یک موضوع میپردازند و دانش

برای حمایت از آموزش ،توانایی استفاده از سختافزارهای

خود را برای حل مسائل دشوار ،به کار میگیرند.

رایج مانند بردهای هوشمند ،دیتا پروژکتور و مانند آن

فرآیند آموزش در این سطح ،دانشآموز محور بوده و

هستند .همچنین سواد فناوری مربوط به جنبه کاری

نقش معلم ایجاد ساختار تکالیف ،هدایت درک دانشآموزان

سازماندهی و مدیریت شامل؛ برخورداری دانشجو معلمان

و حمایت از آنها جهت تقبل پروژههای اشتراکی است.

از کالس درس استاندارد ،توانایی کاربرد فناوری اطالعات و

معلمان ،دانشآموزان را در تولید ،اجرا ،نظارت بر برنامهها و

ارتباطات در آن ،سواد فناوری مربوط به جنبه کاری

راهحلها یاری میکنند .درس و ساختار کالس درس با کار

یادگیری حرفهای و برخورداری از سواد دیجیتالی است.

دانشآموزان بهصورت گروهی و طوالنی مدت ،پویاتر

اطالعات مربوط به جنبههای کاری یک معلم در سطح سواد

میگردد .جهت هدایت درک دانشآموزان بهسوی مفاهیم

فناوری در شکل  6نشان داده میشود.

کلیدی ،معلم از ابزارهای نامحدود فناوری اطالعات و
ارتباطات مرتبط با آن موضوع همانند تصاویر علمی ،ابزار
تجزیه و تحلیل ریاضیاتی دادهها و شبیهسازی نقشها در
مطالعات اجتماعی استفاده میکند (شکل .)7

شکل  .6صالحیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو
معلمان در بخش سواد فناوری

تعمیق دانش و زیر مؤلفههای مربوط به آن :هدف از
رویکرد تعمیق دانش ،افزایش توانایی دانشجو معلمان ،در
حل مشکالت پیچیده ،رویارویی با مسائل پر اهمیت و

شکل  .7صالحیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو
معلمان در بخش تعمیق دانش

اولویتدار در موقعیتهای کاری دنیای واقعی ،جامعه و

خلق دانش و زیر مؤلفههای مربوط به آن :هدف رویکرد

بهطور کلی در زندگی ،با محوریت فناوری اطالعات و

خلق دانش ،آموزش دانشجو معلمان ،بهعنوان نیروی کاری

ارتباطات است .به کمک این رویکرد ،معلم باید اهداف

است که پیوسته برای یادگیری مادامالعمر ،نوآوری ،تولید

سیاسی و اولویتهای اجتماعی را درک کند و قادر به

دانش و کسب منافع و افزایش بهرهوری تالش میکنند.

شناسایی ،طراحی و استفاده از فعالیتهای خاص کالس

در این رویکرد ،معلم نهتنها باید قادر به طراحی

درس برای رسیدگی به این اهداف و اولویتها باشد .این

فعالیتهای کالسی جهت پیشبرد اهداف سطوح رویکردهای

رویکرد ،اغلب نیازمند ایجاد تغییراتی در برنامه درسی است

سواد فناوری و تعمیق دانش باشد ،بلکه باید بتواند در

که بر درک فراتر از محتوا و ارزیابی آن بهمنظور درک

برنامههای توسعهای مدرسه که باعث پیشبرد این اهداف

مشکالت دنیای واقعی ،تأکید بسیار دارد .این نوع ارزیابی بر

میشوند نیز مشارکت داشته باشد .همراه با این رویکرد،

حل مسائل پیچیده و ادغام آن با فعالیتهای یادگیری

برنامه درسی از تمرکز بر صرف دانش ،همانند دانش

متمرکز است .آموزشهای مرتبط با این رویکرد شامل

مهارتهای اجتماعی ،فراتر میرود .این مهارتها عبارتند از؛
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مهارت حل مسئله ،ارتباط ،همکاری ،تجربه ،تفکر انتقادی و

الگوی بهدستآمده ،بعد از طراحی اولیه الگو ،تصویری از

بیان خالق .تمامی این مهارتها در روش ارزیابی نوین ،به

الگو به همراه توضیحات تکمیلی به اساتید ،متخصصان و

اهداف آموزشی بدل میشوند .شاید مهمترین هدف آن است

مدرسان محترم ارائه شد .با ارائه نظرات و اصالحات مورد

که دانشآموزان را به خلق برنامهها و اهداف یادگیری

نظر اساتید ،تغییراتی در الگو به عمل آمد.

شخصی ،جهت تولید آنچه میدانند ،ارزیابی نقاط قوت و

سپس در رابطه به ابعاد مختلف الگو  9گویه در یک

ضعف ،طراحی یک برنامه یادگیری ،پشتکار در کار ،پیگیری

پیوستار از  1تا  5طراحی و از متخصصان خواسته شد

پیشرفت خود ،ایجاد موفقیت و آماده شدن برای شکست،

نمرهگذاری کنند .با توجه به نحوه نمرهگذاری گویههای

توانمند سازد .این مهارتها ،میتواند در راستای مشارکت

چک لیست ،نمره هر متخصص با فرض جواب دادن به همه

در یادگیری اجتماعی در تمام مراحل زندگی به کار گرفته

سؤاالت به ترتیب میتوانست دارای کمترین نمره  9و

شوند .نقش معلم ،ارائه مدلهای روشنی از این فرآیندها،

بیشترین نمره  45باشد .با واردکردن نمرات به برنامه

شرایط ساختاری که در آن دانشآموزان این مهارتها را به

 SPSSو محاسبه میانگین و انحراف معیار نمرات ،نتایج

کار میگیرند و کمک به آنها در کسب مهارتها است .معلم

جدول  2به دست آمد.

در کـالس ،جـامعـه یـادگـیری را مـیسازد کـه در آن

همانطور که از اطالعات جدول  2مشخص است،

دانشآموزان پیوسته درحال توسعه مهارتها و فراگیری از

میانگین همه سؤاالت باالتر از میانگین (عدد  ،)3هر سؤال

یکدیگرند .در واقع مدارس به سازمانهایی بدل میشوند که

بهدستآمده است .بیشترین میانگین مربوط به سؤال 3

در آن تمام اعضا مستلزم یادگیری هستند .پس از آن،

است .به عبارتی متخصصان و مدرسان در ارزیابی خود

معلمان میتوانند بهعنوان الگوی یادگیری و تولید کننده

معتقد بودهاند که از این الگو میتوان برای آموزش و ارتقاء

دانش که همواره داوطلب مشارکت در تجارب آموزشی و

صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان استفاده نمود.

نوآوری در همکاری با همکاران خود و دیگر کارشناسان،

در این بخش به تجزیه و تحلیل دادههایی که از طریق

برای تولید دانش جدید و تمرینات آموزشی هستند ،ظاهر

آزمایش بهدستآمده است پرداخته شد و فرضیه اصلی

شوند .انواع دستگاههای شبکه ،منابع دیجیتالی و محیطهای

تحقیق با استفاده از آزمونهای تحلیل کوواریانس مورد

الکترونیکی برای ساخت و حمایت این جامعه ،جهت تولید

آزمون قرار گرفت .توجه به اینکه آزمون تحلیل کوواریانس،

دانش و آموزش مشترک در هر زمان و هر مکان ،به کار

از آزمونهای پارامتریک است ،قبل از اجرا پیشفرضهای

گرفته میشوند (شکل .)8

انجام آن اعمال شد.
ابتدا برای بررسی طبیعی بودن دادهها از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد ،سپس همگنی ضرایب
رگرسیون و بعد از آن با استفاده از آزمون لوین ،همگنی
واریانس بررسی شد که نتایج آنها برای آزمون تحلیل
کوواریانس مورد استناد قرار گرفته است.
نتایج این بررسیها در جداول  4 ،3و  5ارائه شده است.

شکل  .8صالحیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات

جدول  3شاخصهای توصیفی نمره کل آزمودنیها شامل:

دانشجومعلمان در بخش خلق دانش

میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی را نشان میدهد.
سطح معنیداری این آزمون در هر دو گروه کنترل و آزمایش

سؤال دوم :آیا الگوی مفهومی بهدستآمده از اعتبار

و در هر دو زمان پیشآزمون و پسآزمون ،بزرگتر از 0/05

درونی برخوردار است؟ جهت بررسی اعتبار درونی

است .بنابراین میتوان گفت دادهها ،فرضیه طبیعی بودن

زارعی زوارکی و همکاران ،تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صالحیتهای فناورانه63 ...
نمره کل آزمودنیها را پشتیبانی میکند .با توجه به اینکه

رگرسیون مورد بررسی قرار گیرد ،نتیجه بررسی همگنی

قبل از تحلیل کوواریانس باید وجود همگنی ضرایب

رگرسیون این تحقیق در جدول  4ارائه شده است.

جدول  .2اعتبارسنجی درونی الگوی مفهومی صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان
انحراف

ردیف

سؤال

میانگین

1

تا چه اندازه ابعاد الگوی ارائه شده در خصوص صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان کامل است؟

4

0/853

2

تا چه اندازه نوع چینش عناصر الگو مناسب است؟

3/92

0/793

3

الگوی پیشنهادی تا چه اندازه برای طراحی صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان مناسب است؟

4/25

0/754

4/08

0/515

4

0/603

4/17

0/718

7

تا چه اندازه تعامل بین عناصر الگو مناسب است؟

3/83

0/718

8

تا چه اندازه مؤلفههای ذکر شده به موضوع پژوهش ارتباط دارد؟

4

0/603

9

تا چه اندازه الگوی ارائهشده را جامع و مانع میدانید؟

4/08

0/793

تا چه اندازه پیشنهاد میکنید از این الگو برای ارتقاء صالحیتهای فناورانه دانشجو در سطح

4

سواد فناوری استفاده شود؟
تا چه اندازه پیشنهاد میکنید از این الگو برای ارتقاء صالحیتهای فناورانه دانشجو در سطح

5

تعمیق دانش استفاده شود؟
تا چه اندازه پیشنهاد میکنید از این الگو برای ارتقاء صالحیتهای فناورانه دانشجو در سطح

6

خلق دانش استفاده شود؟

معیار

جدول  .3شاخصهای توصیفی نمره کل آزمودنیها
زمان

گروه
کنترل

30

2/53

0/84

0/66

0/91

آزمایش

30

1/80

0/33

-0/30

-0/11

کنترل

30

1/78

0/30

-0/23

0/52

آزمایش

30

3/21

0/23

0/001

-0/31

اندازهگیری
پیشآزمون
پسآزمون

تعداد

انحراف

کجی

کشیدگی

آزمودنیها

میانگین

معیار

کولموگروف-

سطح

اسمیرنوف

معنیداری

1

0/27

1/32

0/06

جدول  .4آزمون پیشفرض همگنی ضرایب رگرسیون در مفروضه صالحیتهای فناورانه
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین خطا

F

سطح معنیداری

گروه تا

1/25

1

1/25

17/27

0/001

پیشآزمون

0/01

1

0/01

0/24

0/62

0/003

1

0/003

0/04

0/84

4/07

56

0/07

تعامل گروه *
پیشآزمون
خطا
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با توجه به نتایج بهدستآمده ،چون  Fمحاسبه شده

جدول  .5آزمون پیشفرض همگنی واریانسها در مفروضه
صالحیتهای فناورانه

( )F=0/04( ،)P>0/05برای تعامل گروه و پیشآزمون در
سطح کمتر از  5درصد معنیدار نیست ،بنابراین دادهها از
فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی پشتیبانی میکند و این
فرضیه پذیرفته میشود و میتوان تحلیل کوواریانس را اجرا
نمود.
مفروضه دیگری که برای تحلیل کوواریانس باید رعایت
شود همگنی واریانسها است که بهوسیله آزمون لوین
بررسی میشود.
در جدول  5نتایج آزمون همگنی واریانسها در
مفروضه صالحیتهای فناورانه آورده شده است .بررسی
نتایج نشان میدهد سطح معنیداری بهدستآمده بزرگتر
از  0/05است؛ پس پیشفرض همگنی واریانسها تأیید می
گردد .با رعایت شدن مفروضههای فوق تحلیل کوواریانس

میزان

درجه آزادی

F

1

0/621

1

درجه آزادی 2

سطح
معنیداری

58

0/57

نتایج تحلیل کوواریانس
جهت بررسی و تعیین چگونگی تأثیر تفاوتهای موجود در
استفاده از روشهای مختلف آموزش یعنی الگوی مفهومی
بهدستآمده و مبتنی بر صالحیتهای فناورانه از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است .خالصهای از
نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیشآزمون و پسآزمون بین
این دو گروه در رابطه با فرضیه پژوهش در جدول  6گزارش
شده است.

انجام گرفت.
جدول  . 6آزمون تحلیل کوواریانس پسآزمون صالحیتهای فناورانه با برداشتن اثر پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

پیشآزمون

0/064

1

0/064

0/890

0/350

گروه تا

21/654

1

21/654

302/345

0/0001

خطا

4/082

57

0/072

مجموع

407/241

60

در جدول  6مجموع مجذورات ،درجه آزادی ،میانگین

این اساس با اطمینان  95درصد میتوان گفت که بین

مجذورات و مقدار  )302/345( Fمحاسبه شده با درجه

میزان صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمانی که با الگوی

آزادی ( 1و  )57آورده شده است .به دلیل اینکه  Fمحاسبه

مفهومی بهدستآمده آموزش دیدهاند ،نسبت به دانشجو

شده از  F=0/04جدول با همین درجه آزادی بزرگتر است

معلمانی که با روش معمول آموزش دیدهاند تفاوت معنی

و همچنین میدانیم چنانچه سطح معنیداری بهدستآمده

داری وجود دارد.

آزمون از سطح خطای مورد نظر پژوهشگر کوچکتر باشد،
وجود اختالف معنیدار بین دادهها نتیجهگیری میشود.
در این آزمون نیز میبینیم سطح معنیداری
بهدستآمده از سطح خطای مورد نظر کوچکتر است .بر

در نهایت الگوی مفهومی به دست آمده ترسیم و در
شکل  9نشان داده میشود.
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شکل  .9الگوی مفهومی به دست آمده صالحیت های فناورانه دانشجو معلمان

بحث و نتیجهگیری
در طراحی الگوی آموزشی پژوهش حاضر از رویکرد تلفیقی
(سیستمی و سازندهگرا) استفاده شد .از یک طرف ،الگوی
طراحی آموزشی این پژوهش الگویی نظاممند یا سیستمی
است که بهطور نظاممند امکان طراحی آموزشی برای
آموزش صالحیتهای فناورانه را فراهم مینماید.
بهعبارتدیگر ،فرآیند طراحی آموزشی در این الگو سیستمی
یا نظاممند است ،اما خود آموزش و یادگیری در این الگو
سازندهگرایانه است .رویکرد فلسفی این پژوهش واقعگرایی
سازنده گرایانه است .در این رویکرد عینیت مورد تأکید است
درعینحال بر توانایی شناختی و ساخت معنا توسط فرد نیز
توجه میشود .الگوی طراحی آموزشی ارائه شده در این
پژوهش ،هم شامل الگوی روندی است و هم الگوی مفهومی،
که در الگوی مفهومی نیز نوعی الگوی روندی حاکم است.
چارچوب الگو را میتوان در الگوهای طراحی آموزشی
نظاممند مانند مریل ،کلر ،رایگلوث و سازندهگرا مانند :ون

مرینبور مشاهده کرد( ،البته الگوهای طراحی آموزشی
مریل ،کلر ،رایگلوث را هم میتوان در گروه الگوهای
نظاممند و هم سازندهگرا ،طبقهبندی کرد ولی الگوی ون
مرینبور خاص سازنده گرایی است) اما عناصر ،الگو خاص
این پژوهش است و در واقع سهم این پژوهش در توسعه علم
در حوزه صالحیتهای فناورانه دانشجو معلمان محسوب
میشود .به عبارت دیگر به لحاظ مبانی ،جهتگیری و
عملکرد الگوی طراحی آموزشی مذکور ،در موضوع مورد
پژوهش منحصر به فرد و خاص این پژوهش است ،ولی از
نظر شکلی ،ظاهری و هدف ،میتوان گفت که شبیه الگوهای
طراحی آموزشی مریل ،کلر ،رایگلوث و دیک و کاری ،ون
مرینبور است .به لحاظ روش و مراحل انجام کار ،این الگو،
شبیه الگوهای طراحی آموزشی نظاممند محسوب شده و
طراح آموزشی با طی کردن مراحلی میتواند آموزش مطلوب
را با این الگو طراحی نموده تا به هدف مورد نظر برسد و به
لحاظ یادگیرنده محور بودن ،این الگو شبیه الگوهای طراحی
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9 همانگونه که الگوی مفهومی طراحی شده در شکل

 آموزش در این.آموزشی سازندهگرا مانند ون مرینبور است

 این الگو در جهت عقربههای ساعت،نشان داده شده است

الگو با رویکرد سازندهگرایانه بوده در واقع رویکردی مسئله

طراحی شده و میتواند زمینه را برای برخورد نظاممند با

محور داشته و در آن یادگیرنده به شکل فعال در تعامل با

 از طرفی به دلیل.آموزش صالحیتهای فناورانه فراهم نماید

معلم تالش میکند به صالحیتهای فناورانه دستیافته و

 زمینه برای مقایسه این الگو با آنها نیز،نبودن الگوی مشابه

.آنها را در عمل و در موقعیتهای کالسی پیاده نماید

 این الگو به شیوهای نظاممند به طراح، در نهایت.وجود ندارد

عناصر الگو نیز بر اساس مطالعه مبانی نظری پژوهش

آموزشی کمک میکند تا آموزشی مدون با نتایج قابل

.بهدستآمدهاند

.پیشبینی تدوین نماید
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Abstract
Introduction: Instructional design is one of the very active areas of educational technology that seeks to facilitate
learning and performance. The purpose of this study was to provide an Instructional design model for the training
of students' technological competencies at Shahid Rajaee Teacher Training University.
Method: In this study combination of exploratory mixed research method with a model design and validation
scheme was used. For this purpose, the existing concepts and theories in the field of technological competencies
were firstly examined and after classification, map and conceptual framework were developed and after Internal
validation (using the viewpoint of professors, experts and instructors) and external validation (using functional test
and researcher-made questionnaire), the Instructional design model of competencies was presented. Then, the
content of the training of competencies based on this model was designed and developed on the student teachers
of Shahid Rajaee Teacher Training University. A cluster random sampling method was used in the sample.
analyzing data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test and covariance analysis) in 0.05
significent level for were used
Results: The results showed that the technological literacy, depth of knowledge and creativity of the studentsteacher who were taught by the designed model were significantly higher than the student teachers who were
taught by treditinal methods.

Keywords: Technological Competences, Instructional Design, Student Teacher.

