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 هدف پژوهش حاضر تعیین میزان برخورداری معلمان:هدف
مدارس هوشمند از مهارتهای موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا
.بود
 جامعه. پیمایشی انجام شد- این پژوهش با روش توصیفی:روش
آماری شامل کلیة معلمان مدارس هوشمند شهر چایپاره بود که
 نفر بهعنوان نمونه پژوهش با روش نمونهگیری154 از بین آنها
 برای جمعآوری اطالعات از.طبقهای تصادفی انتخاب شدند
 روایی صوری و. سؤالی استفاده شد25 پرسشنامة محققساخته
محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و متخصصان
 همچنین از تحلیل عاملی به.حوزه آموزشوپرورش تأیید شد
روش تعیین مؤلفههای اصلی با چرخش متعامد واریماکس نیز
 برآورد0/87  اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ.استفاده شد
 و16  ویرایشSpss  دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار.گردید
با اجرای آزمونهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و
.استنباطی (آزمون تی تک نمونهای و تی مستقل) تحلیل شد
 نتایج نشان داد میزان برخورداری معلمان مدارس:یافتهها
هوشمند از مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا و همچنین
 اجرا،میزان برخورداری معلمان از مهارتهای تدریس در طراحی
 بهعالوه نتایج نشان داد.و ارزشیابی در حد متوسطی قرار دارد
معلمان زن در برخورداری از مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا
 اجرا و ارزشیابی عملکرد بهتری در مقایسه با معلمان،در طراحی
 توجه به اجرای دورههای، با توجه به نتایج پژوهش.مرد دارند
آموزشی نظری و عملی در رابطه با فناوریهای نوین آموزشی
 تحوالت تدریس و متناسبسازی آن بسیار مهم،برای معلمان
.مینماید
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Purpose: The purpose of this research was to
determine Amount to have Smart school teachers
of the skills required to teach by using ICT.
Method: This study is done by descriptive survey
method. The statistical population consisted of all
teachers of smart schools in Chaypare city, which
among them were selected 154 Person as a
research sample by stochastic random sampling
method. For collecting data was used the
produced- investigator questionnaire 25 item. The
Face and Content Validity the questionnaire was
approved by a number of professors and
specialists in the field of education. Also the
factor analysis method was used to determine the
main components with varimax orthogonal
rotation. Its credibility was estimated through
Cronbach's alpha 0/87. Data obtained analyzed by
using SPSS software version 16 and by
descriptive tests (mean and standard deviation)
and inferential statistics (T-test and independent ttest).
Findings: The results showed that the Smart
school teachers' skill to teach by using ICT and
also contract the amount to have teachers from
teaching skills in design, implementation and
evaluation at moderate level. In addition, the
results showed that female teachers have better
performance in skills teaching by using ICT in
designing, implementing and evaluating to
compared to male teachers. According to the
results of this study, it is very important to
Attention to the implementation of theoretical and
practical training courses in conjunction with the
new educational technologies for teachers,
educational developments and matching.
Keywords:
teachers.
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Abstract

میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از

. معلمان، مدارس هوشمند، فاوا، تدریس:کلیدواژهها

Email: jaliliansoheila@gmail.com

:* نویسنده مسئول
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مقدمه و بیان مسأله
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ( )Information and Communication Technologyدر
زمان بسیار کوتاهی ،به یکی از پایههای اساسی جوامع مدرن تبدیل شده است ( .)Patru, 2002تأثیر
توسعة فاوا بر سیستمهای مختلف جوامع که همواره با گذشت زمان آشکارتر میشود ،تحوالتی
اساسی در عرصه های گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین آموزشی ایجاد کرده است.
ظهور افقهای تازه در عرصة رقابت در سطح بینالمللی ،تأثیر فناوریهای نوین در همة جنبههای
زندگی بشری ،جهانی شدن و اهمیت فزایندۀ سرمایههای انسانی در عصر دانش و تحول ،حاکی از
آن است که الزامات تعلیم و تربیت امروز ،از نوع گذشته نیست .از آنجاکه ویژگی عصر حاضر،
اطالعات و اطالعات محوری است ،پیشرفت فاوا و تأثیر آن بر علوم یاددهی و یادگیری ،فرصتهایی
را برای خلق محیطهای یادگیری با طراحی خوب ،یادگیرندهمحور ،جالب توجه ،تعاملی ،کارا،
انعطافپذیر ،معنادار و تسهیل شده فراهم آورده است ( Khan, 2005; Quotes of Mosadegh,
 .)Kharazi & bazargan, 2011ویگر ( )Vigerاعتقاد دارد ،فنآوری آموزشی که بتواند تأثیر زیادی
در مدارس و دانشآموزان و معلمان داشته باشد ،صرفا سختافزار نیست ،بلکه شامل فرآیند طراحی
آموزش مؤثر است که در آن ،فنآوری رایانه و رسانههای دیگر نیز بهدرستی بهکار برده میشوند.
فنآوری شامل ابزارهایی است که از آنها برای ارائه محتوا و اجرای فعالیتهای آموزشی و یادگیری
به روشهای بهتر و ارزشیابی آموزشی استفاده میگردد ( .)Rahimidust, 2007مدارس هوشمند
( )Smart Schoolsیکی از عرصههایی است که فاوا را با مدلی همهجانبه و کلنگرانه و با اهداف و
مأموریتهای از پیش تعیین شده ،وارد حوزه آموزش میکند .هدف اصلی مدرسه هوشمند،
آماده سازی نسل آینده کشور برای زندگی در عصر اطالعاتی و شکوفایی استعدادهای بالقوه
& Mohajeran, Ghaleei
دانشآموزان متناسب با عالیق و پتانسیل آنهاست (2013
 .)Hamzehrobati,به گفتة «الوین تافلر» بیسوادان قرن بیست و یکم آنهایی نیستند که نمیتوانند
بخوانند و بنویسند ،بلکه آنهایی هستند که -1 :نمیتوانند یاد بگیرند  -2نمیتوانند آن چه را یاد
گرفتهاند در ذهن خود جاسازی و بایگانی کنند و با استفادهی به موقع از آن ،مطالب جدید را
آسانتر و سریعتر بیاموزند .آن چه برای انسان این قرن کارساز است ،کسب مهارت در سطوح متفاوت
دانش و الیههای تخصصی هر موضوع از یکسو و کسب مهارتهای اجتماعی از سوی دیگر است.
بهعالوه با توجه به آنکه در قرن بیست و یکم فناوری حرف اول را میزند و بهطور مستمر رو به
رشد و پیشرفت است ،لذا کسب مهارتهای الزم در بهکارگیری فنون و کاربرد فناوریهای نو ،الزمة
کسب موفقیت در زندگی اجتماعی و تحصیلی است ( .)RaeisDana, 2010برای حصول موفقیت
کاربرد فاوا در آموزش باید میزان سرمایهگذاری اولیه ،تصمیمگیری درباره مفید و با بهصرفه بودن
فنآوری ،مدیریت و رهبری توانمند در پیادهسازی فرآیند یاددهی -یادگیری و اندیشیدن در باب
نیروی علمی و اداری و یاددهندگان و یادگیرندگان برنامههای آموزشی یک نهاد علمی را مدنظر قرار
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داد ()Ghafari Majlaj, Ghorbani Pir Ali Dehi, & farzi, 2015؛ اما موفقیت هر برنامهای نیز
وابسته به اجرای درست آن توسط مجریان برنامه میباشد ،معلمان بهعنوان مجریان اصلی طرح
هوشمندسازی مدارس باید از مهارتها و تواناییهای کافی برخوردار باشند تا برنامه با موفقیت اجرا
گردد ( .)Rajaeyan, Mehralizade & Shahi, S, 2015مهمترین وظیفه معلمان ،انتخاب بهترین
روش یاددهی – یادگیری متناسب با اهداف ،محتوا ،یادگیرنده و نوع ارزشیابی موردنیاز است
ن سرمایهگذاری کافی در توسعه رشد حرفهای معلمان و ارتقاء فعالیتهای
( .)Azmand, 2006بدو ِ
حرفهای آنها ،اثربخشی فناوری در مدارس ،هرگز ایجاد نخواهد شد .معلمان نیازهای حرفهای
فراوانی را در مواجهه با کاربرد فناوری در آموزش بهعنوان مدیران محیط یادگیری فناوری محور دارا
میباشند .آنها باید طیف وسیعی از مهارتهای فنی و آموزشی را در کاربرد به روزِ محتوای آموزشی
و ایجاد مدلهای جدید در خود ایجاد کنند .این مهارتها میتواند از طریق ایجاد ارتباط الکترونیکی
با همکاران در دیگر مدارس صورت پذیرد .از اینرو ،فاوا هم بهعنوان هدف رشد حرفهای معلم از یک
سو و هم وسیلهای برای رسیدن به آن تبدیل شده است (.)Seif, Beyranvand, 2008
از اینرو ،بهکارگیری فاوا در مدارس موجب تحول در سیاستهای سنتی ،مفاهیم سوادآموزی،
نقش معلم و دانشآموز ،روشهای ارزشیابی ،روشهای تدریس و تعامل معلم و دانشآموز شده است
( Sivagami & Samundeeswari, 2015; Dorrani, Karamdost, Ghalavandi & Hamzehrobati,
)2013; Kramarki & Feldman, 2000; Lou, Abrami & Apollonia, 2001; Scheidet, 2003؛
بنابراین با توجه به اهمیت فاوا و هدفی که نظامهای آموزشی در این راستا بر عهده دارند ،یکی از
هدفهای اصلی نظام آموزشوپرورش تحول در روشهای تدریس متناسب با محیط مدارس
هوشمند است .تحقق این امر منوط به تغییر در نگرش معلمان نسبت به فرآیند یاددهی -یادگیری
میباشد؛ زیرا معلمان شاغل در این مدارس به مجموعهای از مهارتهای خاص تدریس نیاز دارند تا
بتوانند متناسب با اهداف سند توسعة مدارس هوشمند ،فراگیرانی آگاه ،خالق ،توانمند و با قدرت
حل مسأله و توانایی مسؤولیتپذیری باال پرورش دهند ( Barazande, Nili & Kolayynejad,
)2012؛ اما بسیاری از معلمان حاضر نیستند به خودشان زحمت دهند تا در کارشان آزمودهتر شوند
و بسیاری دیگر از درک این مسأله عاجزند که روشهایی که استفاده میکنند ،کارآیی واقعی ندارند؛
اما با کمی تالش بیشتر و تغییر روش ممکن است ،سطح کارآیی و بهرهدهی تدریسشان افزایش
یابد ( .)Clark, 2000در این زمینه ویلر ( )Wheeler, 2001بیان میکند که در هزاره جدید معلم
خوب ،نه تنها باید از توانایی تعلیم دادن برخوردار باشد ،بلکه؛ باید برای انتخاب هوشمندانه استفاده
از وسایل فنآورانه و نیز بهرهگیری از فناوریهای مرتبط به تدریس ،دارای دانش و مهارت کافی
باشد .کوبریسکی و کاستکوا ( )Kubricky & Castkova, 2015نیز معتقدند که توانمندی معلم برای
استفاده از صفحات وب در آموزش بهعنوان بخشی از فاوا ،از ویژگیهای حرفهای معلم است.
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در سالهای اخیر توانایی و استفاده معلمان از فناوری و تأثیر آن در آموزش و یادگیری
دانشآموزان در بسیاری از پژوهشها بررسی شده است ( ;Keengwe & Anyanwu, 2007
 .)Keengwe, Kidd &Blankson, 2009نتایج مطالعه بس ،کوبیتکو و سانبل ( & Bas, Kubiatko
 )Sunbul, 2016در اندازه گیری ادراک معلمان نسبت به فاوا در فرآیند تدریس و یادگیری در کالس
درس نشان داد که بین سه عامل نگرش ،استفاده و اطمینان معلمان نسبت به کاربرد فاوا همبستگی
مثبت وجود دارد .پژوهش کومی ،آرجنتین ،گووی ،اوریگو و پاگانی ( Comi, Argentin, Gui, Origo
 )& Pagani, 2017حاکی از آن است که شیوههای تدریس مربوط به فاوا و تأثیر آن در مدرسه
بستگی به عمل و توانایی معلمان در استفاده از فاوا در فرآیند تدریس دارد .مطالعه واسکز ،کنتراس،
سولیس ،نونس و ریترشآوسن ()Vasquez, Contreras, Solis, Nunez & Rittershaussen, 2017
نشان داد که برخی از معلمان تازهکار برای تنوع بخشیدن به روشهای تدریس و یادگیری با استفاده
از فاوا آماده هستند؛ که این یافته در جهت تقویت آموزش معلمان و طراحی برنامههای القایی مفید
است .یافتههای عمر و ابوحسن ( )Umar & Abu Hassan, 2015نیز حاکی از آن است که توانایی
معلمان در استفاده از فاوا در کالسهای درس در سطح پایینی قرار دارند و این نشان میدهد که
آنها به آموزش نیاز دارند .در پژوهش ماستری فراهانی ،رضاییشریف و استادحسنلو ( Masteri-e
 )Farahani; Rezaeisharif, & Ostad hasanlo, 2012مهمترین موانع استفاده از فاوا از نظر معلمان،
موانع مرتبط با مسائل آموزشی بود .آنها معتقدند که استفاده از فاوا در وزارت آموزش و پرورش باید
در اولویت قرار بگیرد و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود .همچنین معلمان باید در این
زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و در خصوص نهادینه کردن استفاده از فاوا باید سیاستگذاری و
برنامهریزی روشن و اطالع رسانی به موقع صورت گیرد .پارتر ( )Porter, 2000در مقاله خود با عنوان
sاولین گامها در سازماندهی فناوری اطالعات و ارتباطات در کالسهای درس ابتدایی" دانش و
مهارتهای مورد نیاز معلمان جهت کاربرد فاوا در کالسهای درس توسط آنها را به چند دسته واژه
پرداز ( ،)wordنشر رومیزی ( ،)Microsoft publisherاینترنت ،تصویرپرداز ( ،)photoshopکار با
دادهها ( ،)excel & accessارائه محتوا ( ،)power pointنرمافزار نظارت ،برقراری ارتباطات و نرمافزار
کنترل و مدلسازی تقسیم کرده است .یافتههای ایلدریم ،هیو و براش ( Yildirim, Hew & Brush,
 ،)2007آلبیرینی ( )Albirini, 2006و بایلر و ریچای ( )Baylor & Ritchie, 2002نشان داد موفقیت
و اثربخشی استفاده از فاوا در تدریس تا حد زیادی بستگی به پذیرش و نگرش معلمان نسبت به
فناوری دارد ( .)Quotes of Al-Zaidiyeen, Lai Mei & Soon Fook, 2010کرکمز و چاکل
( )korkmaz & Cakil, 2013در مطالعه خود به بررسی مشکالت معلمان در استفاده از تخته
هوشمند به این نتیجه رسیدند که؛ معلمان تخته هوشمند را مفید تشخیص دادهاند اما بهصورت
مناسب از آن استفاده نمیکردند .آنان مهمترین دلیل برای این حقیقت را عدمآگاهی از شیوه
استفاده از این ابزار اعالم کردند .ورسیداس و همکاران ( )Vrasides, et al, 2010در قبرس ارزیابی
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وسیعی از برنامههای پرورش حرفهای معلم در ارتباط با فاوا داشتهاند .نتایج ارزیابی حاکی از عالقه
کم معلمان به کاربرد فاوا بنا به دالیل کمبود زمان ،طراحی بیساختار برنامه درسی مدرسه ،کمبود
تشکیالت زیربنایی و ابزارهایی جهت حمایت معلمان و یادگیرندگان بوده است.
نتایج یافتههای رجائیان و همکاران ( )Rajaeyan, 2015نیز نشان داد که میزان توانمندی معلمان
در مدارس هوشمند از توانایی کاربرد فاوا در طراحی و تهیه محتوای الکترونیکی در سطح نامطلوب،
میزان توانایی معلمان در فرآیند یاددهی و یادگیری در سطح نسبتأ مطلوب و میزان توانایی آنها در
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سطح نامطلوب میباشد .حمامی ،صالحی ،عنایتی و
درزی ( )Hamami, Salehi, Enaity & Darzi, 2014در بررسی موانع هوشمندسازی مدارس
متوسطه شهرستان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان به این نتیجه رسیدند که؛ عدمآشنایی
مدیران و معلمان در بهکارگیری فنآوری ،تسلط نداشتن معلمان در تولید محتوا ،نبود چرخة کامل
حیات محتوا در مدارس ،سازگار نبودن ساختار و تشکیالت مدارس ،نبود رغبت در جامعه به
فناوریهای نوین و کمبود فضای فیزیکی در مدارس از موانع هوشمندسازی میباشند .یافتههای
پژوهش یزدانی ( )Yazdani, 2011در بررسی چگونگی کاربرد فاوا بهمنظور ایجاد فرصتهای
یادگیری توسط معلمان مدارس هوشمند شهر تهران نشان داد که؛ وضعیت بهکارگیری فاوا در
مدارس هوشمند بهمنظور ایجاد فرصتهای یادگیری توسط معلمان و وضعیت آگاهی آنان در سطح
متوسط میباشد -وضعیت کاربرد فاوا ضعیف است؛ اما وضعیت معلمان در ایجاد فرصتهای
یادگیری خوب میباشد .نتایج پژوهش برازنده و همکاران ( )Barazandeh, et al, 2012حاکی از آن
است که معلمان مدارس هوشمند با روشهای نوین تدریس آشنایی دارند .توانایی کاربرد فناوری در
طراحی تدریس ،روش تدریس و ارائه محتوا در حد متوسط است ،درحالیکه توانایی کاربرد فناوری
در ارزشیابی تدریس در حد نامطلوب قرار دارد .همچنین نتایج بیانگر رابطة معنادار میان جنسیت و
میزان برخورداری از شایستگی های تدریس مدارس هوشمند است و میزان برخورداری در معلمان
زن بیشتر است .نتایج پژوهش ازوگو ،افم ،رتود ،اگوشاکا و هارونا ( Ezugwu, ofem, Rathod,
 )Agushaka & Haruna, 2016در ارزیابی تجربی نقش فاوا در پیشرفت آموزش و یادگیری نشان
داد که فاوا نقش مهمی در ارتقاء بهرهوری در فرآیند تدریس ایفا میکند .همچنین نتایج نشان داد
که بین نظرات معلمان زن و مرد در استفاده از فاوا تفاوت معناداری وجود دارد .عمر و مُهدیوسف
( ) Umar & Mohd Yusoff, 2014نشان دادند که استفاده معلمان زن از فاوا برای آموزش و
یادگیری در کالس درس ،جستجوی منابع آموزشی ،ارائه ،تحویل و آمادهسازی طرح درس برای
دانشآموزان بهطور قابلتوجهی بیشتر از معلمان مرد است .نتایج تحقیق ذاکری ،رشیدحاجی -
خواجهلو ،افرایی و زنگویی ( )zakeri, Rshidhajy Khajehlo, Afraei, & Zngvei, 2011بیانگر آن
بود که نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوریهای نوین آموزشی در فرآیند تدریس مثبت بود.
همچنین دادهها نشان دهنده عدم تفاوت معنادار آماری بین جنسیت ،میزان تحصیالت و نگرش
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آنها نسبت به کاربرد فاوا در فرآیند تدریس بوده است .مطالعه انجام شده توسط آبداالزیز ،هایلنگ و
سراج ( )Abedalaziz, Hai Leng & Siraj, 2013نیز نشان میدهد که تفاوت معناداری بین نگرش
معلمان زن و معلمان مرد نسبت به فناوریهای آموزشی وجود ندارد.
بهطورکلی مطالعه گیل-فلورس ،رودریگز-سانترو و تورس-گوردیلو (Gil-Flores, Rodrigues-
 )Santero & Torres-Gordillo, 2017نشان داد که در دسترس بودن نرمافزارهای آموزشی ،آموزش
فاوا به معلمان ،همکاری میان معلمان و آموزش مفاهیم استفاده از فاوا در کالس درس نسبت به
سختافزار و زیرساختهای اتصال به اینترنت بسیار قابل توجه است .زمانی ،عابدینی ،سلیمانی و
امینی ( )Zamani, Abedini, Soleymani & Amini, 2012نیز در یک مطالعه کیفی نشان دادند که
بیشتر دبیران ،مهمترین مانع کاربرد فاوا را مربوط به دسته آموزشی دانستهاند .آنان عدمآموزش
صحیح برای استفاده از فاوا در کالسهای ضمن خدمت را از چالشهای مهم کاربرد فاوا در تدریس
بیان کردهاند.
بنابراین ،با توجه به مطالب مطرح شده معلمان باید در زمینه چگونگی استفاده از فناوری،
چگونگی تلفیق فناوری جهت پشتیبانی از فرآیند یاددهی -یادگیری ،نحوه انتخاب ابزارهای فاوای
مناسب برای دستیابی به اهداف یادگیری ،نحوه طراحی دروس فناوریمحور ،اصالح منابع و
محیطهای یادگیری بهمنظور کاربرد فاوا برای دانشآموزان با نیازهای ویژه و تصمیمگیری و تهیه
چارچوب محیط یادگیری یادگیرنده محور ،آگاهی الزم را کسب نمایند ( ;Brush, et al, 2003
Dawwson, et al, 2003; Ertmer, 2003; Thompson, Schmidr, & Davis, 2003; International
 .)Society for Technology in Education, 2002; Thomas, 1999بررسی پیشینة پژوهش حاکی

از آن است که مطالعات اندکی در ارتباط با مهارتهای مورد نیاز تدریس معلمان در مدارس
هوشمند انجام شده است؛ اما این مهم ،از نظر کمی و کیفی مستلزم انجام پژوهشهای علمی
میباشد .از اینرو هدف محققان از مطالعه حاضر ،بررسی میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند
از مهارتهای مورد نیاز تدریس با استفاده از فاوا در شهر چایپاره است .بر این اساس سؤالهای
پژوهش به قرار زیر میباشد:
 .1تا چه میزان معلمان مدارس هوشمند از توانایی تدریس با استفاده از فاوا برخوردار
هستند؟
 .1تا چه میزان معلمان مدارس هوشمند از توانایی (مهارت) کاربست فاوا در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی تدریس برخوردار هستند؟
 .2آیا معلمان مرد و زن مدارس هوشمند در بهکارگیری مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا
در طراحی ،اجرا و ارزشیابی تدریس تفاوت دارند؟
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روششناسی پژوهش
با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از
مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا میپردازد ،به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و
جمعآوری اطالعات توصیفی و از نوع پیمایشی ( )survey methodاست .جامعة آماری شامل کلیه
معلمان (زن و مرد) مدارس هوشمند شهر چایپاره میباشد .نمونة آماری براساس جدول کرجسی و
مورگان  154نفر تعیین شد که با استفاده از نمونهگیری طبقهای تصادفی با در نظر گرفتن جنسیت
معلمان 78 ،نفر مرد و  76نفر بهعنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات
مورد نیاز از پرسشنامة محققساخته استفاده شد که حاوی  25سؤال بسته پاسخ در زمینة سه مؤلفه
مورد مطالعه بود ،شامل طراحی با ( 10گویه) ،اجرا ( 10گویه) و ارزشیابی ( 5گویه) که در طیف پنج
گزینهای لیکرت با سطوح (خیلی زیاد ( ،)5زیاد ( )4تا حدودی ( ،)3کم ( )2و خیلیکم ( ))1تدوین
شد .در تنظیم و ساخت پرسشهای پرسشنامه از ادبیات ،مبانی نظری مدارس هوشمند و مطالعات
متعدد داخلی و خارجی مرتبط با فاوا بهره گرفته شده است .روایی صوری و محتوایی این ابزار به
تأیید تعدادی از اساتید و متخصصان حوزه آموزش و پرورش رسید .همچنین از تحلیل عاملی به
روش تعیین مؤلفههای اصلی با چرخش متعامد واریماکس استفاده شد .اعتبار نیز پس از اجرای
مقدماتی بر روی  30نفر از معلمان ،از طریق آلفای کرانباخ برای مؤلفههای طراحی ،اجرا و ارزشیابی
بهترتیب  0/90 ،0/89و  0/85محاسبه شد .اعتبار کلی پرسشنامه نیز  ./87برآورد گردید .برای
تجزیه و تحلیل دادهها ،در بخش آمار توصیفی از (میانگین و انحراف استاندارد) و در بخش آمار
استنباطی از (آزمون تی تک نمونهای و تی مستقل) استفاده شد.
جدول ( :)1سؤاالت مرتبط با سه مؤلفة پرسشنامه و ضرایب آلفای کرانباخ آزمونهای فرعی
تعداد
سؤال

مؤلفه

ویژگی مورد
سنجش

اول

طراحی

دوم

اجرا

10

سوم

ارزشیابی

5

10

شماره سؤالها
-9-8-7-6-5-4-3-2-1
10
-16-15-14-13-12-11
20-19-18-17
25-24-23-22-21

ضریب آلفای کرانباخ
0/89
0/90
0/85

تحلیل عاملی پرسشنامه
قبل از استفاده از روش تحلیل عاملی ،الزم بود کهه از بهاال بهودن ضهرایب همبسهتگی نمهرات بهین
سؤاالت پرسشنامه اطمینان حاصل شود .بدین منظور ،شاخصهای کفایت نمونهگیری کایزر -مهایر-
اولکین ( )Kaiser – Meyer – Olkinو آزمون کرویّت بارتلهت ( )Bartlett’s test of sphericityمهورد
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بررسی قرار گرفت .نتایج آماره کایزر ،مایر و اولکین )0/88( KMOو کرویت بارتلت () x2=2488/23
نشاندهندۀ وجود همبستگی قابل قبول بین سؤاالت پرسشنامه برای اجرای تحلیل عاملی بود.
پس از اطمینان از این پیشفرض ،تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش
متعامد واریماکس ( ،)Cumulative varianceبر روی پاسخهای آزمودنیها بهه  25سهؤال پرسشهنامه
انجام شد .پس از مشاهدۀ نتایج ،جهت استخراج عاملها ،از مقادیر ویژۀ باالتر از یک ،بهعنوان مهالک
انتخاب استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی که بر روی کل سؤالها انجام گرفت ،منجر به استخراج سهه
عامل دارای مقدار ویژۀ بهاالتر از یهک شهد .ایهن سهه عامهل بهر روی ههم  %88/59از واریهانس کهل
پرسشنامه را تبیین میکردند.
در شکل  1نمودار اسکری کتل مؤلفههای استخراجی پرسشنامه مشاهده میشود کهه در تحلیهل
عاملی ،سه عامل مقادیر ویژه باالتر از یک دارند.

شکل ( :)1نمودار اسکری کتل مؤلفههای استخراجی پرسشنامه

جدول  ،2عاملهای استخراج شدۀ باقیمانده به همراه مقدار ویژه ،درصد واریهانس تبیهین شهده و
واریانس تراکمی تبیین شده بهوسهیلة ههر کهدام از ایهن عامهلهها ،قبهل و بعهد از چهرخش متعامهد
واریماکس ،نشان میدهد تحلیل عاملی نهایی به استخراج سه عامل منجر گردیهد کهه ایهن عاملهها،
مجموعا  %88/59از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند.
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جدول ( :)2مؤلفههای استخراج شده تحلیل عاملی نهایی پرسشنامه
استخراج بعد از چرخش واریماکس

استخراج اولیه
مؤلفه

کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

کل

درصد واریانس

درصد
تراکمی

اول
دوم
سوم

152/17
210/3
786/1

607/68
842/12
143/7

607/68
448/81
591/88

169/9
358/8
621/4

677/36
431/33
484/18

677/36
108/70
591/88

در جدول  ،3بارهای عاملی هر کدام از سؤالهای پرسشنامه بر روی سه مؤلفهة اسهتخراج شهدهی
باقیمانده ،مشخص شده است .همانگونه که مشاهده میشود بارههای عهاملی حهدود  0/40و بهاالتر،
جهت اختصاص هر سؤال به یک مؤلفه در نظر گرفته شد .در نهایت با توجه بهه چگهونگی بارگهذاری
هر یک از سؤالها بر روی مؤلفهها و محتوای سؤالهای مربوطه نسبت به نامگذاری هر یک از عوامل
طبق نظریهها و ابزارهای قبلی اقدام شد و پایایی هر کدام با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ محاسبه
گردید (جدول .)1
جدول ( :)3ماتریس بارهای عاملی سؤالهای پرسشنامه روی مؤلفههای استخراجشده
سؤال

مؤلفههای استخراج شده پس از چرخش به
روش واریماکس
اول

Q11
Q18
Q12
Q14
Q13
Q17
Q16
Q15

دوم

0/89
0/89
0/88
0/87
0/84
0/77
0/64
0/64
0/62
0/61

سوم

سؤال

مؤلفههای استخراج شده پس از چرخش
به روش واریماکس
اول

Q7
Q4
Q9
Q1
Q2
Q3
Q10

دوم

سوم

0/78
0/76
0/75
0/73
0/72
0/71
0/69

Q23

0/74
0/73
0/67

Q6

0/88

Q22

0/65

Q5

0/85
0/80

Q24

0/49

Q20
Q19

Q8

Q25
Q21
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یافتههای پژوهش
بهمنظور پاسخ به سؤال اول و دوم پژوهش؛ از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد که نتایج آن در
جدول  4و  5آمده است.
در جدول  ،4آزمون  tتکنمونهای برای بررسی تفاوت میانگین مهارتهای تدریس با استفاده از
فاوا با میانگین مالک ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار
استفاده معلمان مدارس هوشمند از مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا بهترتیب  87/47و 5/03
میباشد .مقدار میانگین مشاهده شده برای این گروه باالتر از میانگین مالک میباشد .نتایج آزمون t
تک نمونهای برای بررسی تفاوت میانگین مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا با میانگین مالک
نشان داد مقدار  tمشاهده شده برابر با  0/78است که از لحاظ آماری این مقدار معنادار نیست
()p≤0/05؛ بنابراین مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا در این نمونة آماری در حد متوسطی قرار
دارد.
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جدول ( :)4آزمون  tتک نمونهای برای بررسی تفاوت میانگین مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا با میانگین مالک

استفاده از فاوا در
تدریس

میانگین

انحراف
معیار

تعداد

حداقل نمره

حداکثر
نمره

میانگین
مالک

t

معناداری

87/47

5/03

154

25

125

75

0/78

0/056
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جدول ( :)5آزمون  tتکنمونهای برای بررسی تفاوت میانگین مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی با میانگین مالک

میانگین

انحراف
معیار

تعداد

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

میانگین
مالک

t

معناداری

طراحی
تدریس

34/71

3/32

154

10

50

30

0/25

0/08

اجرا تدریس

35/27

2/62

154

10

50

30

0/22

0/06

ارزشیابی
تدریس

17/48

1/76

154

5

25

12/5

0/21

0/04
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در جدول  ،5آزمون  tتک نمونهای برای بررسی تفاوت میانگین مهارتهای تدریس با استفاده از
فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی با میانگین مالک ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود
میانگین (انحراف معیار) استفاده معلمان مدارس هوشمند از مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا در
طراحی ،)3/32( 34/71 ،در اجرا )2/62( 35/27 ،و در ارزشیابی  )1/76( 17/48میباشد .نتایج
بهدست آمده نشان میدهد میزان برخورداری معلمان از مهارتهای تدریس در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی باالتر از میانگین مالک میباشد .نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی تفاوت میانگین
مهارت های تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی با میانگین مالک نشان داد مقدار t
مشاهده شده برای مؤلفههای طراحی ،اجرا و ارزشیابی بهترتیب برابر با  0/22 ،0/25و  0/21میباشد
که همگی از لحاظ آماری این مقدار معنادار نمیباشد ()p≤0/05؛ بنابراین مهارتهای تدریس با
استفاده از فاوا برای مؤلفههای طراحی ،اجرا و ارزشیابی در این نمونة آماری در حد متوسطی قرار
دارد.
در ادامه بهمنظور پاسخ به سؤال سوم پژوهش ،مبنی بر تفاوت معلمان در بهکارگیری مهارتهای
تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی تدریس از آزمون  tمستقل به شرح جدول ،6
استفاده شده است.
جدول ( :)6نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت میانگین معلمان مرد و زن در بهکارگیری مهارتهای
تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی

طراحی
اجرا
ارزشیابی

جنسیت

میانگین

انحراف
معیار

درجه
آزادی

t

سطح
معناداری

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

30/40
34/45
31/34
35/56
16/67
19/39

4/45
3/33
5/23
4/32
4/43
2/23

152

6/38

0/045

152

5/34

0/04

152

3/23

0/039

در جدول  ،6نتایج آزمون tمستقل برای بررسی تفاوت میانگین معلمان مرد و زن در بهکهارگیری
مهارت های تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی ارائهه شهده اسهت .همانگونهه کهه
مشاهده میشود تفاوت میانگین معلمان مرد و زن در بهکارگیری مهارتهای تهدریس بها اسهتفاده از
فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی بهترتیب با مقادیر  tمسهتقل 5/34 ،6/38 ،و  3/23از لحهاظ آمهاری
معنادار میباشد ( .)P≤/05لذا با توجه به میانگینهای بهدست برای معلمان مرد و زن میتوان نتیجه
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گرفت معلمان زن در برخورداری از مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی
عملکرد بهتری نسبت به معلمان مرد دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اساسی مقاله حاضر ،بررسی میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارتهای مورد
نیاز تدریس با استفاده از فاوا بوده است .بر این اساس سؤال مطرح شده این بود که؛ چه میزان
معلمان مدارس هوشمند از توانایی مهارتهای تدریس با استفاده از فاوا برخوردار هستند .یافتههای
پژوهش نشان داد که میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارتهای تدریس با استفاده از
فاوا در حد متوسطی قرار دارد .این یافته با مطالعات بس و همکاران ( ،)Bas et al, 2016کومی و
همکاران ( ،)Comi et al, 2017واسکز و همکاران ( ،)Vasquez et al, 2017پارتر (،)Porter, 2000
برازنده و همکاران ( ،)Barazandeh, et al, 2012یزدانی ( )Yazdani, 2011و ذاکری و همکاران
( )zakeri et al, 2011مبنی بر ادراک معلمان نسبت به فاوا در فرآیند تدریس ،شیوههای تدریس،
تنوع بخشیدن به روشهای تدریس و یادگیری ،دانش و مهارتهای مورد نیاز معلمان جهت کاربرد
فاوا در کالسهای درس ،آشنایی با روشهای نوین تدریس و ایجاد فرصتهای یادگیری توسط
معلمان با استفاده از فاوا و نگرش مثبت معلمان نسبت به کاربرد در فرآیند تدریس همخوانی دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت ،سرعت فزاینده علم و پیشرفت سریع فناوری ،تأثیر زیادی بر تمام
بخشهای آموزش ،بهویژه بر نقش معلم و شیوههای تدریس و یادگیری سنتی گذاشته است .بر
همین اساس ،معلمان در زمینه دانش علمی و فناوری مورد استفاده در آموزش ،با تغییرات سریعی
روبه رو هستند .معلمان باید از نظر فنی در زمینه استفاده از فناوری به مثابه یک ابزار آموزشی برای
ایجاد یادگیری مؤثر از طریق کاربرد فاوا ،حرفهای شوند ( .)SobhaniNejad & MollaZehi, 2012از
اینرو ،اهمیت و ضرورت کنار گذاشتن شیوهها و راهبردهای سنتی در آموزش و پرورش و تدریس و
توجه به راهبردها و شیوههای جدید آموزشی آشکار میگردد ( .)Modares Saryazdi, 2011به
عبارتی دیگر ،مدرسة هوشمند یک رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فاوا و برنامههای درسی،
تغییراتی اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری بهدنبال خواهد داشت .در نتیجه تربیت نیروی کاری
مجهز به مهارتهای رایانه ای و سواد اطالعاتی که بتواند نیازهای زندگی در دنیای اطالعاتی جدید را
برآورده کنند ،یک ضرورت است ()Salimi & Ghonoodi, 2012؛ اما این یافته با نتیجه پژوهش
کرکمز و چاکل ( ،)Korkmaz& Cakil, 2013بابنگ -آندوه ( ،)Buabeng- Andoh, 2012ورسیداس
و همکاران ( )Vrasides, et al, 2010و عمر و ابوحسن ( )Umar & Abu Hassan, 2015مطابقت
نداشت .این محققان دریافتند که؛ معلمان تخته هوشمند را مفید تشخیص دادهاند اما بهصورت
مناسب از آن استفاده نمیکنند و توانایی معلمان در استفاده از فاوا در کالسهای درس در سطح
پایینی قرار دارند .آنان مهمترین دلیل برای این حقیقت را عدمآگاهی از شیوه استفاده از این ابزار
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اعالم کردند .همچنین ،عواملی از قبیل سطح آگاهی و دانش معلم ،مدرسه و سیستم حاکم بر آن،
عالقه کم معلمان به کاربرد فاوا بنا به دالیل کمبود زمان و طراحی بیساختار برنامه درسی مدرسه
موجب عدماستفاه از فاوا در تدریس میشود.
سؤال دوم پژوهش مبنی بر توانایی کاربست فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی معلمان در تدریس،
حاکی از آن است که؛ میزان برخورداری معلمان از مهارتهای تدریس در طراحی ،اجرا و ارزشیابی
در حد متوسطی قرار دارد .این یافته با بخشی از نتایج تحقیق برازنده و همکاران ( Barazandeh, et
 ) al, 2012همخوانی دارد .آنها نشان دادند که توانایی کاربرد فناوری در طراحی تدریس ،روش
تدریس و ارائه محتوا در حد متوسط است .یزدانی ( )Yazdani, 2011نیز نشان داد که وضعیت
بکارگیری فاوا در مدارس هوشمند بهمنظور ایجاد فرصتهای یادگیری توسط معلمان و وضعیت
آگاهی آنان در سطح متوسط میباشد .این یافته را میتوان اینگونه تبیین نمود ،در دنیای امروز،
اطالعات و دانش به سرعت در حال تغییر است .فرآیند تدریس و یادگیری نیز ،همانند مدیریت
مدارس ،در حال تغییر است .استفاده از فاوا میتواند ،منجر به توسعه کیفیت آموزش ،گسترش
شانس های یادگیری و در دسترس بودن آموزش شود .تأکید بر استفاده از فاوا در آموزش میتواند،
منجر به دستیابی به دانش و مهارتهای مورد نیاز معلمان برای عملکرد مؤثر در فرآیند تدریس و
روشهای یادگیری شود ( .)Adeyemi & Olaleye, 2010لذا آموزش و پرورش در زمینه استخدام
معلمان و کارکنان به دانش و مهارتهای فاوا ،داشتن مدرک  ICDLو تسلط بر زبان انگلیسی آنها
توجه ویژه داشته باشد .همچنین با ایجاد امکانات فراگیری مهارتهای اساسی و بهبود تدریس
کیفیت آموزشی در جهت طراحی ،اجرا و ارزشیابی مناسب میتوان کاربست فاوا را در معلمان ارتقاء
داد؛ اما این یافته با نتیجه پژوهش رجاییان و همکاران ( )Rajaeyan et al, 2015مطابقت نداشت.
این محققان دریافتند که میزان توانمندی معلمان در مدارس هوشمند از توانایی کاربرد فاوا در
طراحی و تهیه محتوای الکترونیکی و همچنین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سطح
نامطلوبی قرار دارد .با پژوهش حمامی و همکاران ( )Hamami et al, 2014نیز که به عدم آشنایی
مدیران و معلمان در بهکارگیری فنآوری و تسلط نداشتن معلمان در تولید محتوای تدریس اشاره
نمودند ،مطابقت نداشت .در خصوص عدمهمخوانی یافتههای پژوهش با نتایج این مطالعات باید
توجه داشت که در پژوهشهای پیمایشی وضعیت متغیر پژوهش در جامعههای آماری مختلف
ممکن است متفاوت باشد ،زیرا افراد نمونه در جوامع مختلف نسبت به یک پدیده ممکن است
دیدگاه یکسانی نداشته باشند .همچنین تفاوت در یافتهها ممکن است مربوط به گذر زمان باشد ،از
این رو ممکن است انجام پژوهشهای همزمان نتایج یکسانی داشته باشند .نوع روش بهکار گرفته
شده و ابزار گردآوری اطالعات نیز ممکن است تفاوت در یافتهها را موجب شود.
سؤال سوم پژوهش یعنی تفاوت معلمان مرد و زن مدارس هوشمند در بهکارگیری مهارتهای
تدریس با استفاده از فاوا در طراحی ،اجرا و ارزشیابی تدریس نشان داد که تفاوت معناداری بین
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معلمان مرد و زن وجود دارد .این یافته با پژوهش ازوگو و همکاران ( ،)Ezugwu, 2016عمر و
مُهدیوسف ( )Umar & Mohd Yusoff, 2014و برازنده و همکاران ()Barazandeh et al, 2012
همخوانی دارد .آنها نشان دادند که بین جنسیت معلمان و میزان برخورداری از شایستگیهای
تدریس آنان در مدارس هوشمند رابطه معنادار وجود دارد و این میزان برخورداری در معلمان زن
بیشتر است .میتوان این یافته را اینگونه تبیین نمود ،نگرش معلمان زن نسبت به کاربرد
فناوریهای آموزشی در فرآیند تدریس و یادگیری نسبت به معلمان مرد ،مثبت است و از این لحاظ
بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما ذاکری و همکاران ( )zakeri,et al, 2011در پژوهش خود
نشان دادند که بین جنسیت ،میزان تحصیالت و نگرش معلمان نسبت به کاربرد فاوا در فرآیند
تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد که این یافته با پژوهش حاضر مطابقت نداشت؛ که در تبیین آن
می توان گفت ،متغیرهای دیگری مانند ،خودکارآمدی کاربر ،اضطراب کامپیوتر و تجربه کار
کامپیوتری ممکن است مهارت های معلمان را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثال هوتز و گوپتا ( Houtz
 )& Guptaدریافتند که مردان و زنان خود را براساس تواناییهایشان در استفاده از کامپیوتر در
درجهبندی مختلفی قرار میدهند .همچنین مطالعات دیگر نشان دادهاند که زنان تصور مردانهای از
تکنولوژی داشته و در نتیجه اعتماد به نفس کمتر یا اضطراب بیشتری در بهرهگیری از آن دارند
(.)Teo, 2008
بهطورکلی براساس یافتههای این پژوهش ،میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از
مهارتهای مورد نیاز تدریس با استفاده از فاوا مطلوب میباشد .از اینرو ،با توجه به جامعه مبتنی بر
فاوا و گسترش و کاربرد آن ،استفاده از فناوریهای آموزشی نوین برای معلمان در حل مسائل
آموزشی اعم از طراحی ،اجرا و ارزشیابی در جهت دستیابی به فرآیندهای یاددهی و یادگیری با
کیفیت ،برجسته میگردد؛ زیرا معلمان با کاربست مواد و رسانههای آموزشی ،استفاده از طراحی
آموزشی منظم و ارزشیابی به موقع در فرآیند تدریس ،موجب افزایش عملکرد فراگیران میشوند؛
بنابراین ،توجه به ساختار و تشکیل مدارس هوشمند ،آموزش و تربیت معلمان برای تدریس در
الگوهای نوین ،توجه به تغییر نقش معلمان و فراگیران ،برنامهریزی درسی فناورانه ،تألیف مواد
درسی و کمک آموزشی به صورت الکترونیکی و گنجاندن واحدهای عملی متناسب با کاربرد فاوا در
جهت بهبود و غنیسازی محیط یادگیری و ارتقاء کیفیت شیوههای تدریس معلمان توصیه میگردد.
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