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چکیده
هدف :هدف در این پژوهش معرفی الگوی  ISSTبرای ســنجش ســواد فناوری اطالعات و ارتباطات
دبیران و شناسایی و مقایسة نظر متخصصان و دبیران در این زمینه است.
روش :روش پژوهش توصیفی اســت که بهصورت پیمایشــی به گردآوری دادهها اقدام کردهایم.
جامعة آماری تمامی دبیران آموزش و پرورش شهر تهران است که  299نفر بهعنوان نمونه و بهصورت
تصادفی بررسی شــدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بوده که بر اساس الگوی  ISSTتهیه شده
اســت .روایی ابزار مورد استفاده از نوع محتوایی اســت که توسط متخصصان حوزة فناوری اطالعات
و ارتباطات آموزش و پرورش تأیید شــده اســت .برای سنجش پایایی پرســشنامه نیز از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد.
یافتهها :یافتههای بهدست آمده نشان داد که متخصصان ودبیران ،مؤلفههای سواد فناوری اطالعات
و ارتباطات را برای دبیران مهم ارزیابی کردهاند ،همچنین یافتهها نشــان داد که در بررسی دیدگاههای
متخصصان و دبیران در مورد مؤلفههای ســواد فناوری اطالعات و ارتباطات در مورد جامعة اطالعاتی،
ابــزار اطالعاتی و مدیریت اطالعاتی تفاوت معناداری وجود دارد ( ،)P < 0.05ولی در مورد پردازش
اطالعات تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشده است (.)P >0.05
واژههای کلیدی :آموزش و پرورش ،الگوی  ،ISSTدبیران ،سواد فناوری اطالعات و ارتباطات.
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مقدمه

امروزه اطالعات نقش کلیدی در توســعه و پیشرفت جوامع ایفا میکند و در شرایط کنونی دستیابی
به اطالعات و دانش و مدیریت آن ،امکان توسعه و پیشرفت را برای بیشتر جوامع فراهم کرده است،
بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی ،تحقیق و نوآوری اســت
و استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی ،ما را در این امر یاری میکند .در این میان وظیفة اصلی نظام
آموزشــی ،تربیت همهجانبة فراگیران آن نظام برای ایفای نقش مناســب خود در زمینة تعالی جامعه
اســت .برای تحقق این هدف ،در عصر کنونی ضرورت پرداختن به مهارتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات 1کام ً
ال مشخص است (تِئو .)1997 ،2فناوری اطالعات و ارتباطات از سه واژه تشکیل شده
اســت .فناوری :عبارت اســت از مدیریت ورودی و خروجی سیســتم .این مدیریت شامل استفاده از
شیوهها ،سختافزار ،نرمافزار و پردازش(یعنی عملیاتی مانند محاسبه ،کنترل ،تصمیمگیری ،ارزیابی
و فیلتر کردن) اســت (ابیلی و موفقی .)1382 ،اطالعات :عبارت اســت از تجربهها ،دانستهها ،دانش،
فرضیههای اثباتشــده در نتایج عملی تحقیقات (مهاجان .)2002 ،3ارتباطات :عبارت است از وجود
پیوندهای دو طرفه بین نهادهای عینی ،غیرعینی ،بخشها و عوامل ساختاری و افراد در جامعه (آژانس
توســعة فناوری نــروژ .)2002 ،4پس میتوان گفــت فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت اســت از
شبکههای مدیریت تولید ،پردازش ،توزیع و مصرف بهینة اطالعات ،بهمنظور افزایش کارایی سیستم
(ســپهری )1380 ،پس بهکارگیری ابزارهای فناوری اطالعــات در عصر حاضر ،امر اجتنابناپذیری
است (عطاران.)1381 ،
آموزش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در برنامة آموزشی از دو نظر حائز اهمیت است :نخست
آنکه این مقوله خود بهتنهایی یکی از مهارتهای مهمی است که برای ورود به جامعة اطالعاتی نیاز است
و دوم اینکه جامعه به متخصصانی (در همة ســطوح کارگر حرفهای ،تکنیسین ،کارشناس و متخصص
عالی) در این زمینه نیاز دارد .پس الزم است معلمان ،دانشآموزان و فراگیران بهتدریج با شاخصهای
مختلف و حیطة کاربرد این فناوریها آشنا شوند (آندروود )1996 ،5و چگونگی بهرهبرداری و استفاده
از این فناوریها را در ســایر حوزههای دیگر دریابند ،به تعبیری از یک ســو هدف از آموزش فناوری
اطالعات و ارتباطات ،زمینهســازی برای تربیت افرادی است که بعدها خود متخصصان و خبرگان این
فن شوند و از سوی دیگر مقدمات آموزش افرادی فراهم میشود که بعدها بهعنوان کاربر این فناوری
تلقی خواهند شد .بدیهی است در گام نخست باید معلمان با تسلط به مبانی و اصول بهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات ،فرآیند یادگیری و استفاده از این ابزارها را تسهیل و مقدمات تلفيق مؤثر فناوری
اطالعات را با برنامة درسی و آموزشي فراهم کنند.
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فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات چنان پذیرفته شــدهاند که اکنون در هر جنبــهای از زندگی
خصوصی و عمومی ضروری بهنظر میرسند .کاربرد فناوریهای جدید اطالعاتی و تغییرات سریع آن،
موجب بروز تحوالت بســیار در تمامی جنبههای یادگیری و آموزش شــده است (کواویچ و کارسو،6
 )2005و بهکارگیری آن موجب تســریع و تســهیل فراوان در امر تعلیم و تربیت شده است (آلفاسی،7
 .)2000بررســی این نوع فناوری موجبات تحوالت شــگرفی در نگرش به آموزش و پرورش و نیروی
انسانی شده ،چرا که وظیفة آموزش و پرورش آماده کردن انسان برای آینده است و بنا بر همین وظیفه
 ،باید توانایی روبهرو شــدن با این تحوالت را داشــته باشــد .از اینرو ماهیت این فناوری زاینده ،پویا،
تغییرپذیر و منعطف است (جاللی و عباسی.)1383 ،
تا بهحال در کشــور الگوهــای متفاوتی برای ارتقــای مهارتهای فناوری اطالعــات و ارتباطات
معلمــان و دیگــر حرفهها (به فراخور نیاز آنها) ارائه شــده ،اما الگوی جامعی ارائه نشــده اســت که به

تدوین اســتاندارهای مهارتهای اطالعاتی و ارتباطاتی برای معلمها در قالب ســواد فناوری اطالعات
و ارتباطات 8پرداخته باشــد که در این مقاله به معرفی الگوی  9ISSTدر زمینة سواد فناوری اطالعات و
ارتباطات میپردازیم .در این الگو چهار مولفة جامعة اطالعاتی ،وســايل اطالعاتي ،پردازش اطالعات
و مدیریت اطالعات اســتفاده میشــود .در این پژوهش از الگوی مذکور برای طراحی الگوی مناسب
سنجش سواد فناوری اطالعات و ارتباطات معلمان استفاده و به بررسی دیدگاههای متخصصان و معلمان
در زمینة مؤلفههای سواد فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته شده است.
تحقیقــی که زاهد بابالن و رجبی ( )1390انجام دادهاند به بررســی ســواد اطالعاتی دانشــجویان
اختصاص دارد .در این تحقیق ،محققان به استاندارهای پنجگانهای برای سنجش سواد اطالعاتی شامل
تشــخیص ماهیت و گسترة مورد نیاز ،دســتیابی مؤثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز ،ارزیابی منتقدانة
اطالعات و مآخذ آن و تلفیق اطالعات انتخابشده با مبنای دانشی و نظام ارزشی فرد ،استفادة مؤثر از
اطالعــات برای مقصود خاصی بهصورت انفــرادی یا بهعنوان عضوی از یک گروه و در نهایت درک
بســیاری از موضوعــات اقتصادی ،حقوقی و اجتماعی مربوط به اســتفاده از اطالعات و رعایت اصول
اخالقی و قانونی در دسترسی به اطالعات و استفادة از آن اشاره کردهاند.
تحقیقات نشــان میدهد که نداشتن مهارت سواد اطالعاتی در دانشآموزان بهعلت نداشتن درک
و دانش مهارتهای سواد اطالعاتی در معلمان است و بيشتر معلماني که نگرش منفي يا خنثي در مورد
اســتفاده از فنــاوری اطالعات و ارتباطات در آموزش دارند ،دانش و مهــارت الزم در مورد رایانهها و
فناوريهايــي که آنها را قادر به تصميمگيري آگاهانه میســازد را ندارنــد (پروبر .)2009 ،10پژوهش
هاكارین 11و همكاران ( )2000نشان داد كه تعداد كمي از معلمها از مهارتهاي اطالعات و ارتباطات
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برخوردارند .همچنين نتايج دیگر نشــان میدهد معلمانی که در اصول آموزشي به ساختار فعال دانش
توجه میکنند ،در بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات نســبت به ســاير معلمان در سطح باالتری
قرار دارند.
شــیکوآن )2011( 12در پژوهشی با عنوان"بررسی رابطة بین معلم و نحوة استفادة دانشآموزان از
فناوری اطالعات و ارتباطات"در دانشــگاه ملی تایوان (مرکز آموزش معلمان) به بررسی میزان استفادة
معلمهــا از فعالیتهــای فناوری اطالعات و ارتباطــات و آموزش آن به دانشآموزان پرداخته اســت.
یافتههــای این تحقیق نشــان داد که معلمان مقطع ابتدایی بهندرت از فنــاوری اطالعات و ارتباطات در
واژهپردازی برای فعالیتهای مختص دانشآموزان استفاده میکنند و معلمهای مقطع دبیرستان از مواد
چند رسانهای پیچیده برای فعالیتهای دانشآموزان بهرة بیشتری میبرند ،پس پیشنهاد میکند معلمها
شیوههای نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات را (در قالب فعالیتهای دانشآموزی) افزایش دهند.

پژوهشــی توســط حجفروش و اورنگی ( )1383با عنوان"بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در دبیرســتانهای شهر تهران" انجام شده است و در آن دانش آموزان پایة اول  13کالس در
 13دبیرستان را از نظر آموزش رسمی و با کمک فناوی اطالعات و ارتباطات بررسی کردند .نتایج این
تحقیق نشــان داد که معلمها توانستند با تغییر در روش تدریس خود ،برای دانشآموزان فرصت تعامل
بیشتر و در نتیجه یادگیری بیشتری را فراهم کنند.
تویکم" به این
بریویک )2005( 13در تحقیقی با عنوان"یادگیری و ســواد اطالعاتی در قرن بیســ 
نتیجه میرســد که این فناوری از جنبة دسترسی و کاربرد دارای محدودیتهایی است .او معتقد است
که با وجود اینکه امروزه دانشآموزان ابزارهای نیرومند گردآوری اطالعات جدید را در اختیار دارند،
بــا فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیکی آشــنایی زیادی ندارند .وی پیشــنهاد میدهد که با ایجاد
آموزش الکترونیکی صحیح و بهرهگیری از ابزارهای قدرتمندی همچون اینترنت بهعنوان وسیلة پیشرفته
و قابل دسترســی برای گردآوری اطالعات ،میتوان موجبات ارتقای ســواد اطالعاتی دانشآموزان را
دراین زمینه فراهم کرد.
14
در پژوهش بوالک ( )2004مشخص شد که نگرش استادان عامل مؤثر يا مانعی قوي در پذيرش
یا عدم پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات است ،بهنحوی که نگرش مثبت در مورد فناوريهاي نوين
آموزشــي استفاده از این فناوریها را در مدارس و دانشگاهها تسهيل ميکند و با ادغام این فناوریها با
ي خواهد شــد .در اين تحقیق همبستگي منفي و
تدريس ،موجب افزایش مهارتهای رایانهای و فناور 
معناداري بين ميزان موانع موجود در مســير استفاده از فناوري اطالعات و نگرش معلمان در زمینة تأثير
اين فناوريها در ارتقای کيفيت مشاهده شده است.
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البنیــان )2004( 15در تحقیق خــود بيان ميکند که نگرش آموزشــگران در ارتباط با فناوريهاي
نوین اطالعاتي با منافع نســبي و سازگاري این فناوریها ارتباط دارد .همچنین نگرش استادان در مورد
فناوري اطالعات و ارتباطات با بهکارگری این فناوریها مرتبط اســت .در اين پژوهش مشــخص شد
که  43/5درصد پاســخگويان ،توان علمي الزم براي اســتفاده از رایانه ،چگونگي نصب نرمافزار ،کار
بــا نرمافزارهاي مختلــف و از بين بردن ويروسهای نرمافزاري و اســتفاده از آموزشهاي الکترونيکي
را ندارنــد و  39/5درصد آنها اطالعات بســيار محدودي در اين زمينه دارنــد .بنت )2003( 16تحقيقي
تحت عنوان «تســهيل يادگيري توســط رايانه و اقداماتي براي توســعة آموزش ضمن خدمت معلمان»
بهصورت اقدامپژوهی و در قالب رســالة دکتری بهصورت مطالعهای كيفي و بر روی پنج معلم قبل از
آمــوزش ضمن خدمت در زمینة یادگیری از طریق رايانــهای را انجام داد .محقق در اين تحقیق كه در
يك دورة زماني يكساله صورت پذيرفته ،به بررسی دقيق رفتارهاي معلمان پرداخته و با انتخاب روش
اقدامپژوهی تالش کرده اســت چگونگي هدايت و رفع مشكالت رایانهای اين معلمان را بررسي کند.
وي بيــان ميکند كــه يافتههاي اين پژوهش داللتهاي مهمي براي آنهايــي دارد كه با تعليم و تربيت
پيش از خدمت معلمان و رشد معلمان پيش از خدمت در زمينة يادگيري تسهيلشده بهوسیلة رايانه در
ارتباط هستند .كيلر )2002( 17در تحقيق خود که در زمینة نيازهاي فناوری اطالعات و ارتباطات حدود
 2000نفر از معلمان سطوح مختلف تحصيلي در استراليا انجام شده است ،گزارش ميکند كه تغييرات
در ســاختار برنامهها ،اصالح دروس موجود ،ايجاد اجزای جديد براي دروس ،تغيير در ابزار و الزامات
اندازهگيري ،در نظر گرفتن زيرساختهاي الزم برای فناوریهای اطالعات و ارتباطات ضروری است
و مواردی چون مشاركت كاركنان در فرآيند تصميمگيري ،تعيين حداقل دانش در مورد فناوريهاي
اطالعاتي و ارتباطاتي ،فراهم کردن زمينههاي توسعه و چگونگي پيشرفت اين فناوريها و چالشهاي
آيندة آن باید شناســایي شود .نكتة شایان توجه در تحقیق مذکور اين است كه اسكيلر در اين گزارش
تأكيد ميكند موضوع كليدي در آموزش این فناوریها بيشتر از جنس تربيتي است تا فنی و تكنيكي.
پورنــل )2002( 18در رســالة دكتري خود با عنوان «نقــش معلمان در تلفيق فنــاوری اطالعات و
ارتباطات در برنامة درســي» به بررســي نقش معلمها و نيازهاي آنها در وارد كردن فناوری اطالعات و
ارتباطات در برنامههاي درســي كالج تاسمانيا پرداخته است .هدف اصلي تحقيق ،بررسي اين موضوع
اســت كه چه چيزي معلمان را تشــويق و حمايت ميكند تا بهطور موفقيتآميزي فناوری اطالعات و
ارتباطات را در برنامههاي درسي تلفيق كنند .در اين پژوهش عناصر كليدي مؤثر براي اين اقدام (شامل
نقــش مديريت ،نقش معلمان ،تجهيزات فني و تخصيص زمان در رشــد حرفهاي معلمان) مورد توجه
محقق قرار گرفته است .نتايج تحقيق در بردارندة مجموعهاي از پيشنهادها براي گروه علوم تربیتی کالج،
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مسئوالن ،گردانندگان فناوری اطالعات و ارتباطات و معلمان است تا آنها را در تلفيق فناوری اطالعات
و ارتباطات در برنامة درسي ياري دهد.
سدرا )2001( 19تحقیقی با عنوان «آموزش مبتني بر تغيير مفهوم و آمادهسازي معلمان قبل ازخدمت» با
هدف بررسي تأثير دورة آموزشي مبتني بر تغيير مفهوم معلمان و بهصورت مطالعة موردی انجام داده است.
این تحقیق بر روي معلمها قبل از خدمت دربارة مفاهيم تدريس ،يادگيري و نقش رايانه در كالس درس
انجام شده است .در این تحقیق سؤاالتی مطرح شده است همچون الف) به چه طريق نقش معلمان در يك
كالس درس تلفيقشده با رايانه ،تغيير ميكند؛ ب) چه پشتيبانيهايي الزم است تا معلمان استفاده از رايانه
را بهطور موفقيتآميز توسعه دهند .در تحقيق مذکور اذعان شده كه شرط موفقيت اين است كه معلمان
تغيير در نقش خود را بپذيرند .عالوه بر اين ،دادههاي جمعآوري شده از اين تحقیق نشان داد كه ميزان تغيير
مفهومي تجربهشده توسط هر شركتكننده منحصر بهفرد بود و به مفاهيم موجود آنها ،تجربههاي يادگيري

فردي و انگيزه نســبت به مفهوم جايگزين شدهاي كه آموخته ميشد ،بستگي داشت .در تحقیق وانگ
و همکاران ( )2010به معرفی سیستم آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات معلمهای کرة جنوبی پرداخته
شده است .در این پژوهش محقق پیشنهاد میکند که برنامة آموزشی معلمان باید بر اساس سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات ،اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطــات و هدایت فناوری اطالعات و ارتباطات
صورت پذیرد .مؤلفههای این سواد فناوری اطالعات و ارتباطات شامل جستوجوی اطالعات و استفاده
از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات است .كرنليا 21و همکاران ( )2007در مطالعهای با عنوان»اجراي
فناوری اطالعات و ارتباطات ،يك مشكل براي معلمان» نسبت به اجراي يك مدل خودآموز الكترونيكي
براي معلمها اقدام کردند .وي در دو مرحله به اجراي روش خود پرداخته و در نهايت نتیجه گرفته است که
ايجاد تغيير در باورهاي معلمان در مورد فناوری اطالعات و ارتباطات بسيار دشوار است و همچنین فرآيند
ارزيابي هدايتشده ،معلمها را تحت تأثير قرار ميدهد و باید بهمنظور آمادگی معلمان برای استفاده از این
فناوری ،باورهای این گروه را نسبت به آن تغییر داد .ايزينبرگ و جانسون )2004( 22معتقدند براي استفادة
بهينه از رايانه بهويژه در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات به سواد رايانهاي نياز است.
بهنظر میرســد با توجه به اینکه ایجاد و توســعة فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق کشورهای
توســعهیافته صورت میگیرد ،در حال حاضر سواد فناوری اطالعات و ارتباطات و فرهنگ استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور ما تازگی دارد و به آموزشهای اصولی و بنیادی نیاز خواهد
داشت .در این زمینه اولین گام برای کاربست بهینة فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای سواد اطالعات
و ارتباطات در آموزش و پرورش ،شناسایی مهارتهای اطالعات و ارتباطات از دیدگاه متخصصان و
معلمهاست که گردانندگان اصلی سیستم آموزش پروش در کشور هستند.
20
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سواد فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTLدبیران بر اساس الگوی

ISST

الگوی  ISSTبرای تعیین سواد فناوری اطالعات و ارتباطات

الگوی  ISSTمدلی مفهومی برای تعیین ســواد اطالعات و ارتباطات محســوب میشــود .این مدل توسط
کیم 23و همکاران ( )2008ارائه شده و شامل مؤلفههایی چون :جامعة اطالعاتی ،24ابزار اطالعاتی ،25پردازش
اطالعاتی 26و مدیریت اطالعات 27است .جامعة اطالعاتی جامعهای وابسته به خدمات اطالعاتی و رسانههای
همگانی است که ضرورت همگام شدن با تحول در عرصة آموزش و پرورش ،رعایت اصل عدالت آموزشی
و استفاده از امکانات فناوری و دسترسی همگان به اطالعات ،از ویژگیهای آن است .در چنین جامعهای،
ارتباطات عامل واقعی انتقال مطالب برای ایجاد تحول در افراد بهمنظور دستیابی به اطالعات است و ارزشهای
اطالعاتی عامل تعیینکننده در توسعة جامعه محسوب میشود (انجمن کتابخانهای آمریکا .)2006 ،در مورد
ابزار اطالعاتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اطالعات بســیار زیادی را در فرمتها و شکلهای گوناگون
متنی ،صوتی ،گرافیکی و ویدیویی عرضه میکند .دایرةالمعارفهای چندرسانهای با منابع اطالعاتی که در
شبکة جهانی اینترنت وجود دارند ،از این مقوله هستند (الیم وچینز .)2003 ،28پردازش اطالعات عبارت است
از دريافت دادهها ،ايجاد فرآيند مقايســه يا عمليات رياضی و در نهايت تغییر يا عدم تغيير اطالعات موجود
به صورت دیگری است .بهاین ترتیب ،هر آنچه که در جهان رخ میدهد ،به نوعی پردازش اطالعات تلقی
میشود (هومز .)2005 ،29مدیریت اطالعاتی عبارت است از بهرهگیری از شبکههای جهانی .دانشآموزان
به اطالعاتی که در گذشته دسترسی به آنها امکان نداشت ،دست مییابند و دانش بهشکل مؤثری از معلم به
دانشآموز منتقل میشود (الول 30و همکاران .)2003 ،بهطور خالصه مؤلفهها و ویژگیهای سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات بر اساس الگوی  ISSTدر جدول  1ارائه شده است:
جدول  .1مؤلفهها و ویژگیهای سواد فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس الگوی ISST
مؤلفهها

ویژگیها

جامعة اطالعاتی

ویژگیهای حاکم بر جامعة اطالعاتی:
خدمات اطالعاتی و رسانههای همگانی
رعایت اصل عدالت آموزشی و استفاده از امکانات فناوری
دسترسی همگان به اطالعات
انتقال مطالب برای ایجاد تحول در افراد

ابزار
اطالعاتی

استفاده از فرمتها و شکلهای گوناگون اطالعات:
متنی
صوتی
گرافیکی
ویدیویی و چند رسانهای اطالعات
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ادامهی جدول  .1مؤلفهها و ویژگیهای سواد فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس الگوی ISST
مؤلفهها

ویژگیها

پردازش اطالعاتی

مراحل پردازش اطالعات:
دريافت دادهها
ايجاد فرآيند مقايسه يا عمليات رياضی
تغییر يا نفسیر اطالعات موجود به صورتی دیگر.

مدیریت اطالعاتی

بهره گیری از اطالعات از طریق:
بهرهگیری از شبکههای جهانی
استفادة مؤثر از اطالعات توسط معلم و ارائه به دانشآموز

بهنظر میرســد با توجه به اینکه ایجاد و توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق کشورهای
توسعهیافته صورت میگیرد در حال حاضر سواد اطالعاتی و ارتباطاتی و فرهنگ استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در کشــور ما تازگی دارد و به آموزشهای اصولی و بنیادی نیازخواهد داشت.
محیطهای آموزشــی باید از مزیت این قابلیتها ،برای تأمین و دسترســی آســان بــه اطالعات بهره
ببرند .برنامههای درســی در آینــده باید حول مفاهیم عمــدة جهانی از قبیل تغییــر ،انعطافپذیری،
وابســتگی متقابل جهانی ،تنوع فرهنگی ،کیفیت زندگی ،ارتقــای فناوری ،خود واقعبینی ،یادگیری
مادامالعمــر و نظامهــای اقتصادی جهانی در تعامــل با محیط ملی تدوین شــوند .تعلیم و تربیت باید
دانشآمــوزان را به یک چشــمانداز بینالمللی مجهز کنــد .در آینده تعلیم و تربیت جهانی شــامل
بررســی محیط ،ازدیاد مهاجرت ،امنیت ملی ،موضوعاتهســتهای ،علماقتصــاد ،جمعیت جهان و
توزیــع غذا و  ...خواهد بود .ســواد این نوع فنــاوری مانند هر علم و مهارت ديگــري بايد آموزش
داده شــود .در این زمینه اولین گام برای کاربست بهینة فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای سواد
اطالعاتــی در آموزش و پرورش ،شناســایی نقاط ضعف و قوت مهارتهــای اطالعاتی و ارتباطاتی
از دیــدگاه متخصصــان و معلمان اســت که گردانندگان اصلی سیســتم آموزش پروش در کشــور
محســوب میشــوند .تا به حال الگوهای متفاوتی برای ارتقای مهارتهای اطالعاتی معلمان و دیگر
حرفهها به فراخور نیاز آنها تهیه و تدوین شــده اســت .الگوی  ISSTالگویی اســت که بهطور جامع
به ارائة اســتاندارهای ســواد اطالعاتی و ارتباطی برای معلمها پرداخته اســت و شامل چهار مؤلفه و
شاخصهای زیر است:
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ﺵﻭﺩ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﺑﻬﻴﻦﺓ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ  ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺘﺨﺼﺺﺍﻥ ﻭ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍ ﻝﮔﻮﻫﺎﻱ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ

ﺍﺭﺍﺉ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﮕﻮﻱ ISSTﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺓ
سواد فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTLدبیران بر اساس الگوی

ISST

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﻡﺅ ﻟﻔﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

جدول  .2مؤلفهها و شاخصهای سواد فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس الگوی ISST

ﻟﻔﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ISST
ﺟﺪﻭﻝ  .2ﻡﺅ 
شاخصها

مؤلفهها

ﻟﻔﻪﻫﺎ
ﻡﺅ 

جامعة اطالعاتی

ﺟﺎﻣﻊﺓ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ابزار اطالعاتی

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
مؤلفة پردازش اطالعاتی

ﻟﻒ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻡﺅ ﺓ

مدیریت اطالعات

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

حفاظت 
ﺷﺎﺧﺺازﻫﺎاطالعات

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
اخالقی استفاده از نرمافزار
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯاصول

ﺍﻓﺰﺍﺭ
سامانة 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻧﺮﻡرایانه
ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ساختار

استفاده از سیستم عامل
اصولﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ

ﻋﺎﻣﻞشبکه
ﺳﻴﺴﺘﻢاصول
قطعات و
ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ساختار دادهها

ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﺐ
ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ 

الگوریتم دادهها

مدیریت صفحات وب

ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ تسهیم اطالعات

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ
ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

این الگو بهصورت شماتیک چنین نمایش داده میشود:
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ISST

ﺳﻮﺍﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

شکل  .1مؤلفههای تشکیلدهندة سواد فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس الگوی ISST

همانگونــه که مشــاهده میشــود در این الگــو مؤلفههای چهارگانــة جامعة اطالعاتــی ،31ابزار
ﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞﺩﻫﻨﺪﺓ ﺳﻮﺍﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ISST
ﺷﻜﻞ  .1ﻡﺅ 
اطالعاتی ،32پردازش اطالعاتی 33و مدیریت اطالعات 34معرفی شــده است .مؤلفة جامعة اطالعاتی به
ضرورت همگام شــدن آمــوزش و پرورش با اطالعات و فناوریهای مرتبط با آن و دسترســی به این
فناوریها اشاره دارد .مؤلفة ابزار اطالعاتی به انواع مختلف ابزارهای دسترسی و ارتباط با اطالعات در
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فرمتهای مختلف میپردازد .مؤلفة پردازش اطالعات به فرآيندهای تفســیر ،تبدیل و تغییر اطالعات
اشاره دارد و در نهایت مؤلفة مدیریت اطالعات به استفادة مؤثر و مدیریتشده از اطالعات میپردازد.
در ایــن پژوهش با توجه بــه اقتباس الگوی  ISSTاز بافتی خارج از کشــور ،مســئلهای که مطرح
میشود این است که این الگو تا چه میزان از نظر متخصصان (بهعنوان صاحبان عل ِم فناوری اطالعات و
ارتباطات) و همچنین دبیران (بهعنوان بهرهبرداران اصلی از این الگو) اعتبار دارد و بهعبارتی آیا این الگو
از نظر متخصصان و دبیران از اعتبار الزم برخوردار است؟.
پس در راستای مسئلة مذکور ،سؤاالت زیر مطرح شده است:
•دیدگاههای متخصصان و دبیران شهر تهران در زمینة محتوای سواد اطالعات و ارتباطات بر اساس
مدل  ISSTچیست؟
•آیا تفاوتی بین نظر متخصصان و دبیران در خصوص عوامل تشکیلدهندة سواد اطالعات و ارتباطات
بر اساس مدل  ISSTوجود دارد؟

روش تحقیق

روش پژوهش از نوع توصیفی اســت و بهصورت پیمایشــی 35به گردآوری دادهها اقدام شد .جامعة
آمــاری این تحقیــق تمامی دبیران آموزش و پرورش شــهر تهــران و همچنیــن متخصصان فناوری
اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش شــهر تهران اســت .جامعة آماری دبیران آموزش و پرورش
شــهر تهران  9800نفر هســتند .در مورد متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش
شهر تهران  37پرسشنامه بهصورت غیرتصادفی بین متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع
شــد .روش نمونهگیری برای دبیران نیز خوشــهای بــود و محقق با در نظرگرفتــن مناطق نوزدهگانة
آموزش وپرورش شــهر تهران در قالب  5خوشــه (مناطق شــمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی)
و از هر خوشــه تعدادی معلم بهصورت تصادفی انتخاب کرد .حجم نمونة مورد بررســی با اســتفاده
از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن بیشــینة واریانــس 95 ،درصد اطمینان و خطای مجاز  5درصد،
تعــداد  360نفر در نظرگرفته شــد که پس از توزیع پرســشنامة تحقیق ،تعــداد  299نفر از دبیران به
آن پاســخ دادند .ابزار جمعآوری دادهها پرســشنامة محققســاخته بود که با اســتفاده از مؤلفههای
تشکیلدهندة سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدل  ISSTطراحی شده است .در این پرسشنامه
ســواد فناوری اطالعــات و ارتباطات شــامل بخشهایی ماننــد :جامعة اطالعاتی ،ابــزار اطالعاتی،
پــردازش اطالعات و مدیریت اطالعات اســت .شــایان ذکــر خواهد بود که روایــی 36ابزار تحقیق
توســط اســتادان و متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش تأیید شــد .بهمنظور
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تعیین اعتبار 37ابزار از روش ضریب آلفای کرونباخ اســتفاده شد که این ضرایب در مورد مؤلفههای
تشــکیلدهندة ســواد فناوری اطالعات و ارتباطــات در دو گروه متخصصــان و دبیران در جدول 3
ارائه شده است.
جدول  .3ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای سواد اطالعات و ارتباطات
میزان آلفای کرونباخ

مؤلفهها

متخصصان

دبیران

ابزارهای اطالعاتی

0/875

0/957

مدیریت اطالعاتی

0/802

جامعة اطالعاتی

0/855

پردازش اطالعاتی

0/948

0/942

کل

0/981
0/986
0/99

0/93

چنانکه مشــاهده میشود ضرایب آلفای بهدســت آمده در دو گروه متخصصان و دبیران ،نشان از
اعتبار باالی ابزار مورد استفاده در سنجش سواد اطالعات و ارتباطات دارد.

یافتههای تحقیق

در این بخش به ارائة یافتههای تحقیق به تفکیک یافتههای توصیفی و استنباطی میپردازیم.
جدول  .4افراد مورد مطالعه به تفکیک جنس
گروه
متخصصان
دبیران

فراوانی
25

198

زن

جنس
درصد

فراوانی

66.9

98

67/6

12

مرد

درصد
32/4
33.1

چنانکه مشاهده میشود  67/6درصد از متخصصان را زنان و  32/4درصد را مردان تشکیل میدهند.
همچنین  66/9درصد از دبیران را زنان و  33/1درصد را مردان تشکیل دادهاند.
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جدول  .5شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
گروه

متخصصان

دبیران

جامعة اطالعاتی

میانگین
3/82

انحراف معیار

متغیر

ابزار اطالعاتی

4/06

0/54

پردازش اطالعاتی

3/71

0/82

مدیریت اطالعاتی

3/96

0/61

سن

31/08

6/36

سابقة کار

8/62

5/44

جامعة اطالعاتی

3/0563

1.13

ابزار اطالعاتی

3/2491

1.06

پردازش اطالعاتی

3/4451

1.19

مدیریت اطالعاتی

3/5988

1.20

سن

40.1742

6.96

سابقة کار

17.2799

6.85

0/44

همانطور که مشاهده میشود از نظر متخصصان ابزار اطالعاتی بیشترین اهمیت را در سواد اطالعاتی
دارد و این در حالی اســت که از نظر دبیران ،مؤلفهای که بیشــترین اهمیت را دارد ،مدیریت اطالعاتی
اســت .همچنین میانگین سنی دبیران کمی بیش از  40سال اســت که از میانگین سنی متخصصان (که
بیش از  31ســال بود) بیشتر است .ســابقة کار دبیران نیز با میانگین حدود 17سال از میانگین سابقة کار
متخصصان با  8/6سال بیشتر است.
جدول  .6آزمون  tتکگروهی برای مقایسة میانگین مؤلفههای تشکیلدهندة سواد
فناوری اطالعات و ارتباطات از نظر متخصصان (مقایسه با میانگین نظری())۳
عوامل

4/06

0/54

9/84

24

0/000

جامعة اطالعاتی

3/82

پردازش اطالعاتی

3/71

ابزار اطالعاتی

مدیریت اطالعاتی
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میانگین

انحراف معیار

آمارة t

درجة آزادی

سطح معناداری

3/96

0/64
0/82
0/61

6/41
5/27
9/62

24
36
37

0/000
0/000
0/000
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چنانکه در جدول  4مشــاهده میشود عوامل تشکیلدهندة ســواد فناوری اطالعات و ارتباطات
از نظــر متخصصان بر اســاس تفاوت از میانگین نظری  3ارائه شــده اســت .با توجه بــه اینکه طیف
کاربــردی در ابــزار مورد اســتفاده بهصورت طیــف لیکرت پنجگزینهای اســت ،به مقایســة نظرها
بر حســب  50درصد حداکثر نمره (که  3اســت) پرداخته میشــود .همانطور که مشخص میشود
در تمامــی مؤلفههــای چهارگانة جامعــة اطالعاتی ،ابــزار اطالعاتی و مدیریــت اطالعاتی میانگین
محاسبهشــده از میانگین نظری( )3بیشــتر است و این اختالف با اســتفاده از آزمون  tتکگروهی در
تمامــی مؤلفهها از نظر آماری در ســطح باالیی از معنــاداری ( )P > 0/00قــرار دارد .پس میتوان
گفــت متخصصان تمامی مؤلفههای ســواد فنــاوری اطالعاتی و ارتباطی را بــرای دبیران ضروری و
الزم میدانند.
جدول  .7آزمون  tتکگروهی برای مقایسة میانگین مؤلفههای تشکیلدهندة سواد
فناوری اطالعات و ارتباطات از نظر دبیران(مقایسه با میانگین نظری())۳
عوامل

میانگین

انحراف معیار

آمارة t

درجة آزادی

سطح معناداری

جامعة اطالعاتی

3/0563

0/44

0/834

283

0/405

ابزار اطالعاتی

3/2491

0/54

3/877

275

0/000

پردازش اطالعاتی

3/4451

0/82

6/141

269

0/000

مدیریت اطالعاتی

3/5988

0/61

8/308

278

0/000

همانطور که در جدول  5مشــاهده میشــود عوامل تشــکیلدهندة ســواد فنــاوری اطالعات و
ارتباطات از نظر دبیران بر اســاس تفاوت از میانگین نظری ( )3ارائه شــده است .مشخص میشود در
مؤلفههــای ابزار اطالعاتی ،پردازش اطالعاتی و مدیریت اطالعاتی میانگین محاسبهشــده از میانگین
نظری ( )3بیشــتر اســت و این اختالف با اســتفاده از آزمون  tتکگروهی در تمامی مؤلفهها از نظر
آماری در ســطح باالیــی از معنــاداری ( )P > 0/00قرار دارد .پس میتوان گفــت دبیران در مورد
مؤلفههای سهگانة یاد شده ،سواد فناوری اطالعاتی و ارتباطی را برای خود ضروری و الزم میدانند،
اما در مورد جامعة اطالعاتی میزان ابرازشــده توســط دبیران ،تفاوت معناداری با میانگین نظری ()3
ندارد (.)P =0/405
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جدول  . 8آزمون تفاوت میانگین عوامل تشکیلدهندة محتوای سواد
فناوری اطالعات و ارتباطات در دو گروه متخصصان و دبیران
عوامل
تشكيلدهنده
جامعة اطالعاتی
ابزار
اطالعاتی
پردازش اطالعات
مدیریت اطالعات

گروه

تعداد

متخصصان

25

متخصصان

25

متخصصان

37

متخصصان

37

دبیران

دبیران

دبیران

دبیران

میانگین

انحراف
معیار

خطای
معیار

3/8242

0/64283

0/12857

4/0672

0/54227

0/10845

284

3/0563

276

3/2491

270

3/4451

278

3/5946

3/7179
3/9671

1/13801

1/06736
0/82726

1/19108

0/61970
1/20400

0/06753

0/06425

0/13607
0/07249

0/10053

0/07221

آمارة
t

درجة
آزادی

سطح
معناداری

38/818 5/287

0/000

43/335 6/490

0/000

58/700 1/769

0/082

82/113 3/010

0/003

در جدول  8تفاوت میانگین نظر متخصصان و دبیران در زمینة مؤلفههای تشکیلدهندة سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات ارائه شــده است .برای ســنجش تفاوت از آزمون  tاستیودنت دوگروهی مستقل
اســتفاده شــد .شــایان ذکر اســت برای تعیین همگنی واریانسها از آزمون  Fلوین استفاده شد که در
زمینة هر چهار عامل واریانسها همگن نیستند ،پس درجة آزادی بهصورت درجة آزادی تصحیحشدة
ولش گزارش شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که بر اساس مقدار  tبهدست آمده بین نظر دبیران
و متخصصــان در عوامــل جامعة اطالعاتی ،ابزار اطالعاتی و مدیریــت اطالعات از نظر آماری تفاوت
معنــاداری ( )P > 0/00وجــود دارد .در زمینة عامل پردازش اطالعات نیز مشــخص شــد که بین نظر
متخصصان و دبیران تفاوت معناداری از نظر آماری  )P =0/082وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری

امروزه تسلط کارکنان به مهارتهاي رایانهای جزو ضروریات هر سازمانی محسوب میشود و یکی از
عوامل توسعه بهشمار میرود .در عصر کنونی انجام وظیفة کارکنان به رایانه وابسته است .داشتن مهارت

فناوريهای اطالعات و ارتباطات به افزایش و تقویت اعتماد به نفس کارکنان در جوامع منجر میشود.
بنابراین ارتقاي این مهارتها و توانمنديها به انجام دادن بهتر کارها و وظایف توسط کارکنان و متعاقباً
افزایش کارایی و اثربخشی و در مجموع ارتقای بهرهوري منجر میشود .این موضوع همچنین به افزایش
ارزش فرد در محیط کاري خود میانجامد ،زیرا وابستگی وي را به همکاران کاهش میدهد و موجب
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افزایش انگیزه و احساس موفقیت کاري و کاهش هزینههاي مرتبط میشود .بهدلیل سرعت فزایندة تولید
دانش و توســعة شبکههاي جهانی ارتباطات ،فراهم کردن بســتر و زمینة استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات بهمنظور کمک به بهبود کیفیت آموزش ،تدریس و یادگیري ،اساسیترین نقش آن بهحساب
میآید پس دانش و مهارتهای رایانهای بهصورت یک نیاز و مهمتر از آن بهصورت نوعی سواد تلقی
میشود .از سواد اطالعاتي و ارتباطی در آموزش و پرورش ،ميتوان در زمينة يادگيري به كمك رايانه،
ارائة موضوعات درســي با رايانه و يادگيري از طريق برنامة درســي تلفيقي با فناوري و ...استفاده كرد.
بهعبارت دیگر ،کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در هر درس باید بهطور اختصاصی به معلمان
معرفی شود .مزایای آموزشهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات شامل بازخورد فوری ،اجتناب
از قضاوتهای ذهنی و سوگرایانه ،افزایش دامنة توجه و انگیزش یادگیرندگان ،یادگیری متنوع ،تناسب
آموزش با توانمندیهای یادگیرندگان ،ایجاد محیط یادگیری برانگیزاننده و به دور از رقابتهای ناسالم

و سلسلهمراتبی کردن برنامهها و افزایش قدرت خودتنظیمی و خود بازبینی فراگیران است.
برای دستیابی به این فناوری و بهعبارتی سواد اطالعاتی و ارتباطی ،از رویکردها و الگوهای مختلفی
میتــوان بهره بــرد که یکی از این الگوها ،الگوی ســواد اطالعاتي و ارتباطی  ISSTاســت که در این
تحقیــق از آن بهره بردیم .در این الگو مهارتهای چهارگانه شــامل مؤلفههای جامعة اطالعاتی ،ابزار
اطالعاتی ،پردازش اطالعات و مدیریت اطالعات است که از نظر متخصصان این فناوری و کاربران آن
(دبیران) اهمیت دارد .بر اساس نتایج حاصل ،از نظر متخصصان تمامی مؤلفههای چهارگانة سواد فناوری
اطالعاتی و ارتباطی از نظر آماری دارای میانگینی بیشــتر از متوســط ( )M=3هستند و در این میان ابزار
اطالعاتی دارای اهمیت بیشتری ( )M =4/06نسبت به سایر مؤلفههاست ،پس میتوان نتیجه گرفت که
متخصصان ،برای دبیران مهارتهای چهارگانه را ضروری میدانند و برای ابزار اطالعاتی که به اصول
اولیه مانند ساختار رایانه ،سیستم عامل و قطعات رایانه تأکید دارد ،اهمیت ویژهای قائل هستند .بهعبارتی
متخصصان با مهارتهای بنیانی رایانه برای یک مهارت پایدار و ماندگار با عمق بخشــیدن به پایههای
اساسی سواد رایانهای موافقت دارند.
از نظر دبیران مؤلفههای ابزار اطالعاتی ( ،)M=3/2491پردازش اطالعاتی( )M =3/4451و مدیریت
اطالعاتی ( )M =3/5988از نظر آماری دارای اهمیتی باالتر از متوســط ( )M =3هســتند و در این میان
مدیریت اطالعاتی ( )M =3/5988دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفههاست و تنها مولفة جامعة
اطالعاتی ( )M =3/0563از نظر آماری ،تفاوت معناداری از متوسط به دلیل اهمیت ندارد .از این موضوع
میتوان نتیجه گرفت که دبیران از میان مؤلفههای ســواد اطالعاتی ،برای مؤلفة مدیریت اطالعاتی (که
به تسهیم اطالعات و مدیریت صفحات وب اشاره دارد) اهمیت بیشتری قائل هستند .نکتة جالب توجه
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این است که دبیران بر خالف نظر متخصصان بر ویژگیها و مؤلفههای ارتباطی سواد فناوری اطالعات
و ارتباطات تأکید دارند و از این فناوری برای افزایش سطح ارتباط با استفاده از مدیریت صفحات وب
و تسهیم اطالعات استفاده میکنند.
به دلیل تفاوت دیدگاههای متخصصان و دبیران مشــخص شــده اســت که با اســتفاده از آزمون t
اســتیودنت دو گروهی مســتقل ،فقط در مؤلفة پردازش اطالعات بین نظر متخصصان و دبیران تفاوتی
مشاهده نشده است ( )P =0/082و در هر دو گروه این مؤلفه را باالتر از میانگین و مهم ارزیابی کردهاند،
در ســه مؤلفة دیگر بین نظر این دو گروه تفاوت معناداری مشــاهده میشــود ( ،)P > 0/00بهاین معنا
که در تمام ســه مؤلفة جامعة اطالعاتی ،ابزار اطالعاتی و مدیریت اطالعات ،نظر متخصصان با دیدگاه
دبیران متفاوت اســت و نظر متخصصان از میانگین باالتری برخوردار است ،پس میتوان نتیجه گرفت
متخصصان بر این مؤلفهها تأکید بیشتری نسبت به دبیران دارند و اهمیت آن را بیشتر تشخیص دادهاند.

پیشنهادها

با توجه به شــرایط دنیای کنونی ،آموزش و پرورش برای بــرآوردن نیازهای خود به انواع فناوریهای
نوین نیاز دارد و باید برای انتقال ،ورود آن و ایجاد دانش و مهارت فنی برای استفاده از این ابزارها تالش
کند ،بنابراین ،راهکارهای زیر برای اســتفادة صحیح از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در آموزش و
پرورش پیشنهاد میشوند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،برای توسعة سواد اطالعاتی و ارتباطی باید به الگوهای سواد فناوری
اطالعاتی و ارتباطی و بهطور مشخص الگوی  ISSTتوجه کرد ،زیرا بهکارگیری الگوی مناسب مهمترین
گام در تربیت منابع انسانی در حوزة این فناوریها خواهد بود و زمینة مناسبی را برای توسعـــة فناوری
اطالعــات و ارتباطات فراهم خواهد کرد ،چرا که یکــی از ویژگیهای اصلی این الگو نحوة عملیاتی
کردن آن در سطوح مختلف ،بهسوی توسعة فناوری پایدار خواهد بود.
برای برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی سواد فناوری اطالعاتی و ارتباطی برای معلمان باید به
مؤلفههایی چون جامعة اطالعاتی ،ابزار اطالعاتی ،پردازش اطالعاتی و مدیریت اطالعاتی توجه کرد.
با توجه به اینکه اســتفادة مـــؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات توســط معلمها سبب انگیزش و
اعتماد به نفس بیشــتر و ایجاد قابلیتهای حل مســئله ،بهبود ارائة مطالب ،بهبــود مهارتهای ارتباطی
و اجتماعی ،ارتقای یادگیری فرد یادگیرنده و پیشــرفت در آن میشــود و همچنین در نهایت به بهبود
بهرهوری میانجامد ،پس پیشنهاد میشود آموزش و پرورش نسبت به برگزاری دورههای تکمیلی این
فناوریها بهدنبال برگزاری پودمانهای هفتگانة  ICDLاقدام کند.
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با توجه به اینکه بهکارگیری فناوری اطالعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش سبب توسعة تفکر
خالق میشــود .این امر شــاید توسعة فرهنگ اســتفاده از این فناوریها را از طریق استفاده و تشویق
به اســتفاده از آن ،افزایش دهد ،پس پیشنهاد میشود اســتفاده از این فناوریها در بین دانشآموزان
بهصورت هدایت شــدهای افزایش یابد و این امر با آشنایی هرچه بیشتر معلمها با این فناوریها میسر
خواهد بود.
ايجاد همــكاري و هماهنگي آموزش و پرورش با ســازمانهای ديگر بــرای بهکارگیری فناوري
اطالعــات و ارتباطات در آموزش و پرورش و انتخاب و معرفي ابزارهاي این فناوریها و اســتفادة آن
در روشهای تدريس كه با هدفهای يادگيري دانشآموزان مناسب باشد ،شاید سبب بهبود عملکرد
آموزش و پرورش شود.
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