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چکیده
امروزه دانش آموزان با ورود به آموزش و پرورش از همان سنین کودکی عالووه بالر
یادگیری سواد خواندن و نوشتن و یادگیری حوزههای مختلف موضوعی نیازمند کسب
مهارتهای سواد رایانهای نیز هستند تا زیربنای هدف اصیل آموزش یعنی «یالادگرتتن
یادگیری» شکل گیرد و دانش آموزان خود به عنوان یادگیرندگانی مستقل و مادام العمر
در جامعه تعالیت کنند .با توجه باله رویکالرد جدیالد ن الام آموزشالی ک الور و آمالوزش
 دریافت مقاله8931/81/81 :
 یذیرش مقاله8939/80/81 :

مهارتهای رایانهای در دوره ابتدایی در دو سال اخیر ،پژوهش حاضر با هالدف مطالعاله
آسیبها ،موانع آموزش سواد رایانهای را از دید مجریان کوسهالای درس شناسالایی و
بررسی مینماید .روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمای ی است .جامعه آماری مالورد
مطالعه ،کلیه معلمان پایه ش ال ببالدلیل تالدریت کتالای جدیالدالتکلیف کالار و تنالاوری
شهرستان کبودرآهنگ است که  89نفر بودند با توجه به حجال کال معلمالان هماله آنهالا
برای مطالعه انتخای شدند که در نهایت توانستی از  37نفالر آنهالا االوعالات در زمیناله
موضوع تحقیق را جمع آوری کنی  .ابزار اندازه گیری ،پرس نامه محقق سالاخته بالا 79
گویه است که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  9/89بالرآورد شالده اسالت .در
ایالالن پالالژوهش بالالرای تجزیالاله و تحلیالالل دادههالالا از روشهالالای آمالالاری توصالالیفی و
استنباالیبتحلیل عاملی t ،تک نمونهای و  tمستقل استفاده شده است .نتالای پالژوهش
ن الالان مالالیدهالالد کالاله معلمالالان تسالاللو ،سالالواد و صالالوحیت الزم در خصالالوآ آمالالوزش
سوادرایانهای را ندارند و عاملهای تکثیر گذار مانند محتوای کتالای پایاله ش ال  ،روش
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نیاز برای هر خص است تاا بتواناد نقاش مناسابی را در
جام ه ایفا کند .سادهترین والت سواد مشتم بر توانمنادی
کاربرد زبان اساتت بادین م ناا کاه تارد باساواد قاادر باه
خواندنت نو تن و درا زبان بومی خود با د [ .]7خواندنت
نو تن و آ نایی با وساب هناوز باه عناوان مهاارتهاای
اساسی در سواد به مار میآیندت اماا اماروزه مهاارتهاای
دیگری نیز برای بهره گیری از اطالعاتت وضور باا نشاا
در جهان ارتباطات و ت ام پویا باا رساانههاای مبتنای بار
تناوری اطالعات الزم است [ .]11این گونه مهاارتهاا در
عبارت «سواد اطالعاتی» خالصه می ود که آنهاا را بارای

مقدمه
در دنیای امروز که عصر اطالعات ناام گرتتاهت توسا
تناوری اطالعات ( )ITدر آموزش و پرورشت باه ویا ه باه
منظااور ایجاااد تدااوظ در نظااام آموز اایت پایااه و اسااا
موجودیت یک نظام آموز ی کارآمد اسات [ .]1توسا ه و
گسترش تناوری اطالعات و کاربرد آن آثار عمیقی بر اب ااد
مختلف زندگی بشار از جملاه آماوزش دا اته اساتت باه
طوری که در دهه اخیرت دسترسی باه تنااوری اطالعاات و
توانایی استفاده از آن به طور روزاتزونی باه عناوان ابازاری
الزم برای رکت در یک جام ه مبتنی بر اطالعاات تبادی
ده است [ .]2یکای از واوزههاایی کاه باا ورود تنااوری
اطالعات دچار تدوظ اساسی دهت ووزه آموزش است .به
طوری که مراکز آموز ی در هزاره نوبن با این سؤاظ روباه
رو دهاند که چگونه بر تغییرات و ترصتهایی که تناوری
اطالعات و ارتباطات ایجاد میکندت تایق آیند [ .]3در هزاره
جدید تدوالت زیادی در موضوع آموزش صاورت گرتتاه
است [ .]4تناوری اطالعات و ارتباطات این قابلیت را دارد
که ترایند آموزش و یادگیری را تسهی کند [5ت6ت.]7
از اواسط دههی 1751ت باا توسا هی ساری اساتفاده از
رایانهت آگاهی عمومی نسبت باه اهمیات رایاناه در جام اه
گسترش یاتت .از درون این آگاهیت نوعی سواد جدیاد باه
نام سواد رایانه ای -که باه قادرت درا اساتفاده از رایاناه
اطالق می ود -پدید آمد .به طور کلیت سواد رایاناهای باه
آن چه خص دربارهی رایانه میداند و کارهایی کاه مای-
تواند باا آن انجاام دهادت اطاالق مای اود .در بسایاری از
کشورهات دانش آماوزان دبیرساتان پایش از تاار التدصای
دن باید نشان دهند که مهارتهای رایانهای را باه خاوبی
کسب کردهاند .اما در رابطه با این که دانش آموزان چه نوع
مهارتهاا و م لومااتی را پیراماون نارم اتزارهاا و ساخت
اتزارهای رایاناهای بایاد دا اته با اند اتفااق نظاری میاان
متخصصان وجاود نادارد .زیارا مهاارتهاای اتارادی کاه
اطالعات و توانایی رایانهای دارندت در طوظ یک خط ممتاد
قرار میگیرند و نمیتوان آنها را در طبقه بندی مجزا قارار
داد [.]3
همچنین واژه سواد 1در گذر زماان از تکاما تادریجی
برخوردار بوده است .سواد در برگیرنده مهارتهاای ماورد

اطالعات اام موضاوعات مرباو باه مباوام علاوم و
تناوری کامپیوتریت طراوای کامپیوتریتپیااده ساازی نظاام
های اطالعاتی وکاربردهای آن است [ .]15سواد رایاناه ایت
سواد اطالعاتیت تناوری اطالعات و ارتباطات ICTو ITایان
اصطالوات با آنکه وجوه ا تراا بسایار دارناد اماا وجاوه
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اولین بار زورکوتسکی 2در ساظ  1754میالدی مطرح کارد.
البته عبارتهای دیگری همچونت سواد کامپیوتری متاراد
با سواد اطالعات الکترونیکی و سواد تنااوری اطالعاات و
سواد دیجیتالی نیز مطرح ده اسات [ .]7و بردا اتهاای
متفاااوتی از سااواد رایانااه ای عنااوان ااده اساات از جملااه
توانایی اساتفاده از کاامپیوتر و نارم اتزارهاای کااربردی را
سواد رایانه ای گویند [ .]11و در جایی دیگرت سواد رایاناه-
ای استفاده منظم از یک کاربرد مهام کامپیوتری( ابیه واژه
پرداز) خوانده ده است [ .]12ساواد رایاناهای عباارت از
آگاهی از قابلیتهای مداسباتی و توانایی تشخیص و بیاان
رو ن مسایلی که به کمک تناوری رایانهای قاب و است
[ .]13سواد رایانه ایت علم و توانایی خص بارای اساتفاده
از رایانهها و تناوری اطالعاات مایبا اد .ساواد رایاناهای
همچنین ترجیجاً به سطدی اطالق میگردد که اتاراد مای-
توانند از برنامههای رایانهای و قابلیتهای دیگاری اساتفاده
نمایند که با رایانهها ارتبا دارند [.]14
بااا توساا ه سااری تناااوری اطالعااات و ارتباطااات و
گسترش روزاتزون مناب اطالعاتی الکترونیاکت مهاارت در
زمینه سواد اطالعاتی نیاز به آ انایی باا تنااوری اطالعاات
دارد [ .]17استفاده مؤثر از تناوری اطالعات نیاز به آ انایی
با مفاهیم پایه رایانه و تناوری اطالعات دارد [ .]16تنااوری
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اتتراق بسیاری نیز دارند .بنابراین با یکدیگر متفااوتاناد و
نباید آنها را به جای یکدیگر بکاار گرتات .رایاناه هرگاز
مساوی با تناوری آموز ی نیست .سواد رایانهای که هاد
و منظور ما در این مقاله استت همان سواد کاربردی اسات.
ی نی دقیقاً بکاارگیری و اساتفاده عملای از نارم اتزارهاای
رایانهایت مانند کار باا اینترناتت واژه پاردازیت پاورپویناتت
بانک اطالعاتیت برگهی گسترده و . ...
یادگیری مهاارتهاای ساواد رایاناهای در عصار
اطالعات و ارتباطات در کناار یاادگیری ساواد خوانادن و
نو تن امروزه اهمیت وی های دارد و میبایست آماوزش و

تغییر نظام آموز ی  6-3-3و تهیه و تادوین کتاب درسای
جدیدالتألیف پایه شام ابتادایی اجرایای و عملیااتی اد.
کتابی با عنوان کار و تناوری که بخاش آااازین آن وادود
 61صفده به آماوزش ساواد رایاناهای بصاورت مقادماتی
پرداخته است .این کتاب جدیادالتألیف در واقا اام دو
بخش عمده می ودت بخش اوظ کاار باا رایاناه (کاامپیوتر)
است که یکی از رسانههایی اسات کاه در واوزم آماوزش
تناوری میتواند دوسویه و ت املی باه کاار گرتتاه اود و
موضوع اصلی و مورد بدم این نو تار است و بخاش دوم
کتاب ت الیتهایی است که دانش آماوز را درگیار کارهاای

پرورش در کناار ساایر واوزههاای آموز ای باه آماوزش
مهارتهای رایاناهای بخصاو در سانین کاودکی داناش
آموزان نیز بپردازد .البته تداوم ایان ناوع آماوزشهاا بارای
تمامی دورههای تدصیلی و تمام ر تهها الزم است.
یکی از ویطههای اصالی و چاالش برانگیاز در برناماه
درسی دوره ابتداییت موضوعات درسی و ندوه آموزش آن-
ها به دانش آموزان است .آموزش استفاده از تناوری -بطور
وی ه سواد رایانه ای -به عنوان یک موضوع درسای نیاز باا
ورود به عرصهی آموزش در دوره ابتدایی با کتااب درسای
مجزا یکی از مطالبات بجاا و اصالی جام اه از آماوزش و
پرورش بوده اسات .اماا آنچاه مادنظر ایان نو اتار اسات
ارزیابی آسیبها و چالشهای پیش روی اجرای این تدوظ
بنیااادین در برنامااه درساای نظااام آمااوزش عمااومی کشااور
بخصو در برنامه درسی دوره ابتدایی است که وساا -
ترین و مهمتارین مقطا تدصایلی نظاام آموز ای اسات.
تدوالتی که زیرساختهای خا خود را میطلبد .از آنجا
که برنامه ی درسای در نیا باه نیازهاا و مطالباات داناش
آموزان تدوین می ودت لذا باید گفت کاربران اصلی برنامهت
آن ها هساتند .بادین علات ارز ایابی مای تواناد در ایان
خصو اطالعاتی کسب و راهکارهای الزم را برای اتخاذ
تصمیمات مناسب تر ارائه نماید [ .]13همچنین بسایاری از

عملی در ووزه تنیت کشاورزی یا خدماتی میکند .بناابراین
با توجه به مطالب و مدتوای تدوین ده در تصاوظ کتااب
الزم است مدار هو مند مجهاز باه ساایت رایاناههاای
متص به وداق اینترانت و دارای کارگاه با ند [.]21
در واق دانش آموزان پایه شم ابتدایی با گذراندن این
واود درسای عاالوه بار رتا ب ضای از نیازهاای روزماره
زندگی خصی و خانوادگیت زمینه ا اتغاظ آیناده خاود را
نیز تراهم میآورناد .از ساویی داناش آماوزان باا کارهاا و
مشاا مختلف آ نایی پیدا میکنند که میتواند به آنها در
انتخاب ر ته تدصیلی در ساظهای ب د کمک کناد .داناش
آموزان با گذراندن در کار و تناوری و کشف عالقه خود
میتوانند تصمیم بگیرند در چند ساظ ب د به هنرستان بروند
یا به دبیرستان و چه ر تهای را انتخاب کنناد [ .]21بخاش
اوظ با عنوان تناوری اطالعاات و ارتباطاات در تصا اوظ
خود به آموزش کار با رایانهت نقا ی با رایاناهت دساته بنادی
اطالعات در رایانهت واتظ رایانه میپردازد .در تص دوم به
آموزش نو تن متن در رایانهت ویرایش و تنظیم متنت کپی و
انتقاظ متنت درج تصویر در متن و در تص سوم به آموزش
کار با اینترنتت بکه ملّی مدار ایران (ر اد)ت جسات و
جوی اطالعات و در تص چهارم به آموزش ارائه نمایشای
مطالب و جلوهها نمایشی مایپاردازد .بناابراین بخاش اوظ

مشکالت یاادگیریت بای ساوادیت عادم یاادگیری و عادم
مشارکت دانش آموزان در ترایند یاددهی-یادگیری نا ی از
به کارگیری روش تدریس نامناسب است [.]17
برای آموزش مهارتهای رایانهای در برنامههای درسی
دورههای تدصیلی کشاورت مدتواهاایی بارای ایان منظاور
طراوی و گنجانده ده است .این امر در ساظهای اخیر باا

کتاب کار و تنااوری پایاه شامت  63صافده مساتقیماً باه
آموزش سواد رایانهای پرداخته است.
بی تردید توس ه پایدار مبتنی بر تنااوری اطالعاات در
کشااور باادون توس ا ه و گسااترش آن در نظااام آمااوزش و
پرورش کشور میسر نخواهاد باود .آماوزش مهاارتهاای
 ICDLو بکااارگیری آن در آمااوزش و پاارورش عمااومی
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ضرورتی اجتناب ناپذیر است که نه تنهاا منااب و مدتاوای
برنامههای درسی را تغییر و بهبود میبخشد بلکه رو اها و
تنون تدریس م لماان را نیاز تدات تاأثیر قارار مایدهاد.
«آموزش و پرورش که رسالت ت لایم و تربیات ترزنادان و
آینده سازان جام ه را ب هده دارد بایستی زمیناه بکاارگیری
این مهم را تراهم سازد .در ایر اینصورت نمیتواند با مناب
مددود و رو های سنتی و منساو ادهتجوانان اماروز را
برای رویارویی با چالشهای دنیای پیچیاده و متداوظ تاردا
آماده نماید» [.]22
با توجه به اهمیت و نیاز دانش آموزان باه ساواد رایاناه

برنامههای گراتیکی  -را برای انجام وظایف پیچیدهتر مورد
استفاده قرار دهند .بسیاری از دروسی که باا ایان مدادوده
روی خط ممتد قرار میگیرندت «مهاارت رایاناهای» خواناده
می وند .با وجود اینت ب ضی از متخصصان علاوم تربیتای
م تقدند که وتی دا تن علم و مهارت در ایان ساطح هام
کاتی نیست .آنان از دانش آموزان انتظار دارناد کاه بتوانناد
برای رایانه برنامه نویسی کنناد [ .]3تاایلور نیاز اساتفاده از
اینگونه برنامهها را که به تراگیران آموزش نمیدهناد بلکاه
تسهیالتی برای درگیری آنان باا مدتاوا تاراهم مایآورنادت
«کاربردهای ابزاری رایانه در آموزش» مینامد.

ای و گنجانده دن ماده درسی تدت عناوان کتااب کاار و
تناوری در پایه شم ابتدایی در چند سااظ اخیار و کمباود
پ وهشی در خصاو کیفیات مدتاوایی کتااب و ارایط
اجرایی آن در کال در این پ وهش به ارزیابی آموزش
سواد رایانهای کتاب کار و تنااوری پایاه شام ابتادایی از
دیدگاه م لمان میپردازد.

در رابطه با  ITباید بگوییم که برخای از مدققاان تولاد
تناوری اطالعات  ITرا همزمان باا پیادایش انساان وایجااد
ارتبا های او میدانند .اما اگر بخواهیم به ریشه یابی سایر
تدوظ  ITبه ک امروزی آن بپردازیمت باید در نظر دا اته
با یم که  ITبطور مشاخص باه تنااوری دریاتاتت انتقااظت
بازیابی یا پردازشت نگهاداری و نماایش اطالعاات اطاالق
می ود [.]23

قرار میگیرند که دربارهی رایانه مطاالبی را یااد گرتتاهاناد.
آنها عموماً اصطالوات و مفاهیم رایانهای را میدانناد و از
تأثیر رایانه بر جام ه نیاز باخبرناد و ممکان اسات بتوانناد
دربارهی مسائ قانونیت تلسفی و آداب استفاده از آن بدم
و گفت و گو کنناد .ایان ناوع آگااهی را «ساواد مفهاومی»
نامیدهاند .درسی که در این سطح ارائاه مای اودت «آگااهی
رایانهای» خوانده می ود .با وجود اینت بسیاری از م لماان
م تقدند که تنهاا دا اتن اطالعاات درباارهی رایاناه کااتی
نیست بلکه دانش آموزان باید بتوانند باا اساتفاده از رایاناهت
کاری انجام دهند [ .]3سواد کاربردی :اتزوده ادن ب ضای
مهارتهای عملیت م موالً نشان دهندهی ورکت به سامت
میانی خط ممتد سواد رایانهای اسات .ایان ناوع آگااهی را
«سواد کاربردی» مینامند .ا خاصی که در این ساطح قارار
دارندت قادرند از رایانه برای انجام ب ضای از کارهاای خاود
استفاده کنند .مهارت آنان ممکان اسات باه رو ان کاردن
رایانه و به کارگرتتن یک برنامه مددود ود .در عین واظت
ممکن است مهارت آنان آنچنان پیشرتته با اد کاه بتوانناد
چندین برنامه کاربردی -مانند برنامههای تولید اساالیدهای
دیجیتاظ جهت ارائه مطلبت واژه پردازهات صفدات گسترده
و بانااکهااای اطالعاااتیت برنامااههااای ارتبااا از راه دور و

سوادجامع :دا تن توانایی نو تن یک برنامه رایاناهای

سواد مفهومی :در یک طر

این خط ممتدت ا خاصی

که به درستی از عهدهی انجام وظیفهای برآینادت اخص را
در طر دیگر خطت ی نی در مد «سواد جام » قرار مای-
دهند .اترادی که دارای سواد جام هستندت کنتارظ کاما را
در دست دارند .متخصصان علوم تربیتی که از این موق یت
پشتیبانی میکنندت م تقدند که اترادت تنها در صاورتی دارای
سواد رایانهای هستند کاه بتوانناد ترایناد برناماه نویسای را
درا و کاما کنناد [ .]3امااا آنچاه از داناش آمااوزان دوره
ابتدایی انتظار میرود و آنچه کاه از مدتاوای کتااب کاار و
تناوری پایه شم بار مایآیادت رسایدن باه ساطح «ساواد
کاربردی» است .چرا کاه باه کاارگیری قابلیاتهاای چناد
رسانهای ( )multi – mediaاز طریاق کاامپیوتر امکاان پاذیر
است و میتواند در تولید و استفاده از برناماههاای ت ااملی
آموز یت بدون هیچ گونه دانش و برنامه نویسی کامپیوتری
کمک نماید [.]21
ت ریف جام ی که دیگار ت ااریف موجاود در م رتای
مؤلفههای سواد اطالعاتی از آن نشاأت مایگیرناد ت ریاف
انجمن کتابداران آمریکا است .این انجمن ساواد اطالعااتی
را چنین ت ریف میکند« :با سواد اطالعاتی تردی است کاه
توانایی تشخیص نیاز به اطالعاات را دارد و مایتواناد باه
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جایابیت ارزیاابی و اساتفاده ماؤثر از اطالعاات ماورد نیااز
بپردازد و باالخره ندوه یادگیری را ترا گیرد .چنین تردی از
ندوهی سازماندهی اطالعات آگااهی دارد باه گوناهای کاه
میتواند این کار را به دیگران نیز بیاموزد .این ترد به دلیا
آن که قادر است اطالعات مورد نیاز خود را در هر کاار یاا
تصمیمی بیابد برای تراگیری تمام عمر آماده است.]24[ ».
دو رویکرد مبنا نسبت باه آماوزش ساواد رایاناهای در
آموزش و پرورش وجود دارد.
الف -آموزش سواد رایانهای باه عناوان یاک موضاوع
درسی :1در این رویکردت سواد رایانهای و بطور کلی تناوری

رتسنجان پایین بود و وتی نگرش م لمان نیز به اساتفاده از
تن آوری اطالعات نیز منفی میبا د [.]27
در تدقیقی دیگری که تار زاده ()1337ت انجام داده به
ایاان نتیجااه رساایده اساات کااه کاااربرد مناسااب تاان آوری
اطالعات و ارتباطات موجب کسب داناش و مهاارتهاای
یادگیری مورد نیاز تا پایان زندگی تراگیران را ارتقاا دهاد.
خصوصاً استفاده از رایانه تن آوری اینترنتت اگار باه طاور
مناسب به کار رودت به جاای ایان کاه تقاط باه م لماان و
یادگیرندگان اجازه دهد که آنچه را قبالً انجام میدادناد باه
طور بهتر اجرا کنندت راه کارهای ت لایم و تربیات را تاراهم

اطالعات در کنار ساایر واوزههاای موضاوعی دیگارت باه
صورت مستق و با مدتوا و کتاب درسی خاا خاود در
برنامه درسی مدار در نظر گرتته می ود .ساعات درسی
خا و م لم متخصص نیز میتواند دا ته با اد .باا ایان
رویکااردت نظااامهااای آموز اای کتااب درساای و ابزارهااای
آموز ی وی های را برای تراگیران تهیه و تدارا مایبیناد و
برای م لمان نیز بر اساا هماان کتاب درسایت راهنماای
تدریس تدوین میکند.
ب -بکارگیری سواد رایانهای باه عناوان یاک ابازار در
آموزش :2با چنین رویکردی به مهارتهای رایانهای داناش
آموزان باه عناوان یاک ابازار و وسایلهی کماک آموز ای
نگریسته می ود که میتواند ترایند یااددهی – یاادگیری را
تسهی و ت میاق بخشاد .تلفیاق واوزههاای موضاوعی باا
تناوری اطالعات در این رویکرد م ناا و مصاداق بیشاتری
مییابد .البته تناوری واکم مردود و تناوری خادم مطلاوب
است.
ب ا توجاه باه رویکارد جدیاد نظاام آموز ای کشاور و
آموزش این مهارتهاای رایاناهای در دوره ابتادایی در دو
ساظ اخیر اید به جرأت بتوان گفت کاه تدقیقای در ایان
خصو انجام نگرتته است و مطال ه واضر اولاین گاامی
است که در این زمینه بردا ته می ود .با این وجود برخای

میکنند .استفاده از این تن آوریهای نوین موجب گاذر از
ت لیم و تربیت م لم مدوری به سوی تربیات تراگیرمداور
مبتنی بر تن آوریهای جدید و سازندهگرایی است [.]26
پاارینت وسااینت کامینا )2113( 3ت در مقالااهای تداات
عنوان «مهارتهای سواداطالعاتی دانشجویان پرساتاریت قبا
و ب د از آموزش» که در پنجمین کنفرانس بین المللی مادام
ال مر در اساترلیا برگازار اد .باه بررسای تاأثیر آماوزش
مهارتهای اطالع یابی در دانشاجویان پرداختاهاناد .در ایان
مقاله ا اره می ود که دانشگاه کوییز لند جنوبی دراسترالیات
گنجاندن آموزشهاای ساواد اطالعااتی را در برناماههاای
درسی پرستاران ضرورتی جهت ارتقا کیفیات داناش تاار
التدصیالن میداند .آنهاا باا روش پیمایشایت دانشاجویان
ساظ اوظ پرستاری را مورد مطال ه قرار داده و با اساتفاده از
پرسشنامه و تدلی دادههای بدسات آمادهت باه ایان نتیجاه
رسیدندکه گنجاندن چنین آماوزشهاایی در درو ر اته
پرستاری سودمند است [.]25
جونز)2117( 4ت در پ وهشی با عنوان «موضوعات مؤثر
در تکنولوژی آماوزش الکترونیکایت پاسا هاای عااطفی-
هیجانی برای تکنولوژی آموزش الکترونیکی و نقاش آن در
پشتیبانی از مهارتهای عاطفی -اجتماعی دانش آماوزان در
مدار ایالت متدده آمریکا» انجام داد .وی باه ایان نتیجاه
رسید عواملی مانند اضطراب و تر از یادگیری به ایوه-
های الکترونیکی و تقادان مهاارت و تخصاص دا اتن در
زمینه تناوریهاای یاادگیری الکترونیکای مایتواناد موانا
قدرتمندی در پیشرتت تدصیلی آنها با د .دانش آماوزان

از تدقیقاتی که تا ودودی با موضوع تدقیق واضر ارتباا
دارندت بیان می وند.
وسینی ترهنگی ()1336ت در تدقیق خود نشان داد کاه
میزان استفاده م لمان از تان آوری اطالعاات در هرساتان
IT as a Subject
IT as a tool
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باید نسابت باه صاالویت و مهاارت خاود در ایان زمیناه
اطمینان واص کنند .ضمناً اضاته نمود که دانش آموزان در
وین این نوع یادگیری اوسا نیاز به مهارت و صاالویت
در این زمینه را دریاتات مایکنناد .داناش آماوزان در ایان
تدقیق اوساساتشان را نسبت به یادگیری الکترونیکی چنین
بیان کردند« :آموزش الکترونیکی ترایندی است بیه به یک
اوسا کامالً «ریساک پاذیر» و آنچاه بار اساتفاده داناش
آموزان از درو کامپیوتری تأثیر گذا اته اساتت عاواملی
چون ندوه دستیابی به اطالعاتت نداوه ارز ایابی آنهاا و
تشویق آنها بوده است» [.]16

و در مدار از سواد اطالعاتی باه طاور اساسای ومایات
نمی ود .این مطال ه نشان داد که آموزش ساواد اطالعااتی
در مدار الزامی است [.]31
در مجموعت مطال ات مختلفی در یک دهاه اخیار بارای
بررسی دالی مقاومت کاربران در برابار تنااوری اطالعاات
صورت گرتتاه .در باین دالیا مختلافت عادم آ انایی باا
مفاهیم پایه رایانه و تناوری اطالعات به عنوان اصالیتارین
دلی مقاومت کاربران ذکر ده اسات .یکای از مهامتارین
دالی اصلی کست پروژههای تناوری اطالعات سازمانها
در دنیات مقاومت عوام انسانی در برابر تنااوری اطالعاات

هیدی و بارکر)2117( 1ت در پ وهشی به بررسی رابطاه
بین برنامههاای درسای ارائاه اده در دبیرساتان و کساب
مهارتهای سواد اطالعاتی با هد اطاالع از میازان تاأثیر
برنامههای درسی در توس ه و کساب واق ای مهاارتهاای
سواد اطالعاتی دانش آموزان دبیرستانی در کانادا پرداختهاند
نتایج به دست آمده نشاان داد کاه ت اداد بسایار زیاادی از
دانش آموزان در زمینه کسب مهارت سواد اطالعاتی بسایار
ناتوان هستند به طوری که برناماههاای درسای ارائاه اده
کمکی به کسب مهارت ذکر ده در آنها نمینماید [.]23
مطال ااات میرتااو)2113( 2ت در خصااو میاازان سااواد
اطالعاااتی م لمااان در ماادار در وااوزه ایاااالت تگاازا
آمریکا نشان داد که ودود چه درصد از تفااوت موجاود
در موتقیاات دانااش آمااوزان در برخاای درو از جملااه
روخااوانی و درا مطالااب و ریاضاایات نا اای از میاازان
تخصااص و مهااارت و اطالعااات بااه روز ااده و جدیااد
م لمانی است که به مهاارتهاای ساواد اطالعااتی مسالط
بودند [.]27
نتااایج تدقیقااات مااور )2111( 3کااه بااه منظااور ت یااین
نیازهای اطالعاتی م لمان در نیوزلند انجام گرتت نشان داد
که اگر چاه آماوزش مهاارتهاای ساواد اطالعااتی بارای
م لمان مدار یک ضرورت استت اما این امر باه درساتی

است .بطوری که کاربران مهمترین عام در ت یین موتقیات
یا کست سیستمهای اطالعاتی در ساازمانهاای مختلاف
است [31ت .]32
سؤال های پژوهش
 )1آیااا م لمااان تساالطت سااواد و صااالویت الزم در
خصو آموزش سواد رایانهای را در اختیار دارند؟
 )2وض یت عوام تأثیر گذار بر آموزش سواد رایانهای
از جملهم مدتوای کتاب پایه شمت روش تدریس م لماانت
توانایی علمی و اطالعااتی م لماانت امکاناات و تجهیازات
مدار ت آموزشهای ضمن خدمت م لمانت چگونه است؟
روش پژوهش
روش تدقیق در این پ وهش توصیفی -پیمایشی اسات
و بر پنج مدور اصلی  -مدتوای کتابت روشهای تدریست
توانایی علمی و اطالعااتی م لماانت امکاناات و تجهیازات
مدار ت آموزشهای ضمن خدمت اجرا ده است .جام ه
آماری این پا وهشت کلیاه م لماان پایاه شام هرساتان
کبودرآهن (استان همدان) در ساظ تدصیلی  72-73که به
ت داد  73نفر ( 73نفار زن –  47نفار مارد) هساتند .بارای
انتخاب اتراد تدقیق از روش سر ماری استفاده د کاه در
نهایت  53پرسشنامه جم آوری اد .ابازار ایان پا وهش
پرسشنامهای مدقق ساخته است که با استفاده از تدقیقاات
قبلی و کتاب کار و تناوری اطالعات پایه شم تنظیم اده
است و هر یک از مواد پرسشنامه باهصاورت یاک مقیاا
لیکرت  7درجهای ( -1خیلی کم تا  -7خیلی زیاد) طراوی
د .در طراوی ابزار برای ت یین روایای مدتاوایی نظارات
اساتید دانشگاه و مساووالن و م ااونین تنااوری آماوزش و

در مدتوای درسی گنجانده نشده است .از دیگر نتاایج ایان
تدقیق این بود که مربیان برای مهارتهای سواد اطالعااتی
ارزش قائ بودند و اهمیات آن را درا کارده بودنادم اماا
آگاهی آنان در مورد آموزش چنین مهارتهایی اندا است
1
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پرورش مورد توجه قارار گرتات .همچناین جهات ت یاین
روایی سازهای در مرول اوظ پرسشنامهای باا  42ساؤاظ در
بین  31نفر از م لماان توزیا اد و پاس از جما آوری
دادهها با استفاده از روش تدلی عاملی اکتشااتی ا اکاالت
و ایرادات برطر گردید و پرسشنام اصاالح اده باا 33
سؤاظ در بین جام ه آماری انتخاب ده توزی د .ضریب
پایایی ابزار پ وهش نیز با مداسب آلفای کرونبا  71درصد
بدست آمد که نشان میدهد پرسشنامه پایایی مناسبی دا ته
است .پس از جم آوری پرسشنامه برای تجزیاه و تدلیا
دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده د.

مجذور ضرایب همبستگی چندگانه در همه م رتها باالتر از
 1/7بود .در جدوظ زیر به تفصی و مشخص نتایج تدلیا
عاملی نشان داده ده است .همان طور که مشخص اساتت
ساختار عاملی بهدست آمده فا و عام ها از هم تفکیک
ده و به استقالظ رسیدهاند .عام ها درایان سااختار دارای
سؤاالتی از م ر های خا خود هستند .عاما اوظ روی
سؤاالت  1تا 13م عام دوم روی سؤاالت  17تا 27م عاما
سوم روی سؤاالت  26تا 23م عام چهاارم روی ساؤاالت
 27تا  33و در نهایتت عام پنجم روی سؤاالت  34تاا 33
دارای بارعاملی قاب قبولی هستند .در آخرین ستون میازان

در سطح آمار توصیفی از تراوانایت درصادت میاانگین و
اندرا م یاار و در ساطح آماار اساتنباطی از آزماونهاای
تدلی عاملی اکتشاتیت  tتاک گروهایت  tمساتق ت اساتفاده
د .نتایج بهدست آمده ازتدلی عاملی اکتشااتی باه روش
مؤلفههای اصلی و با انجام دادن چرخش مت امد واریماکس
واص دادههای یاک نموناه  31نفاری از م لماانت قبا از
اجرای نهایی پرسشنامه (مطال ه مقدماتی) نشاان داد کاه باا
انتخاب  47گویهت  7سازه قاب استخراج است .بهطوری کاه
آزمون  KMOواص  1/57اسات کاه نشاان دهناده دقات
بسیار باالی نمونهگیری اسات .همچناینت مقادار ااخص
بارتلاات نیااز  3567/111بااه دس ات آمااد کااه دارای سااطح
م ناداری کمتر از  1/17بود ولذات مؤید دیگری برای کفایت
و قابلیت دادهها برای انجاام دادن تدلیا عااملی و وااکی
ازهمبستگی قاب قبوظ بین گویههای انتخااب اده اسات.

ا تراا آمده است .میزان ا تراا بیانگر میزان واریانسای از
متغیرهاست که توسط عوام نهایی تبیین می اود و نشاان
دهنده آن است که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر
ا تراا دارد .همه سؤاالت دارای میزان ا تراا بااالی 1/6
هستند .مقادیر وی ه و درصاد واریاانس نیاز در دو ردیاف
آخر ارائه دهاند .مقدار وی ه هار عاما بیاانگر نسابتی از
واریانس ک متغیرهاست که توسط آن عام تببین می ود.
درصد واریانس نیز میزان واریانسی است که توسط هریاک
ازعام ها تبیین ده است .بدیهی اسات عاما هاای قبلای
نسابت باه عاما هااای ب ادی واریاانس بیشاتری را تبیااین
میکنند .در مجموعت 57/17درصد از واریاانس کا توساط
پنج عام استخراج ده تبیین می وندم بنابراینت پرسشنامه
مدقق ساخته به استخراج پنج عام ووفظ  33سؤاظ خاتم
می ود.

جدوظ  .1ساختارعاملی ابزار جم آوری داده ها
عاملهای استخراج اده بعدازچرخش
گویهها

عامل
اول

عامل

عامل

عامل

عامل

دوم

سوم

چهارم

ینجا

میزان
ااتراک

توجه کتاب به آانا سازی دانش آموزان با اجزای رایانه

1/576

1/542

میزان آانا کردن دانش آموزان با برنامههای کاربردی رایانه

1/547

1/574

میزان آانا کردن دانش آموزان با سیستا عامل ویندوز

1/315

1/577

میزان آانا کردن دانش آموزان با برنامه نقاای

1/652

1/314

1/363

1/734

میزان آانا کردن دانش آموزان با ساخت اسالید جهت یادگیری
بهتر
میزان آانا کردن دانش آموزان با نکات ایمنی و بهدااتی کار با
رایانه
میزان فعالیتهای ارائه اده (تمرین کالسی) برای دانش آموزان
جهت یادگیری بهتر
میزان آانا کردن دانش آموزان با دسته بندی اطالعات در رایانه
(ساخت یواه ،ذخیره و )...
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1/344

1/761

1/554

1/733

1/676

1/715
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عاملهای استخراج اده بعدازچرخش
گویهها
میزان آانا کردن دانش آموزان با حافظه رایانه و حافظه جانبی و

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

ینجا

میزان
ااتراک

1/326

1/715

1/536

1/723

1/541

1/335

1/325

1/723

1/531

1/734

میزان توالی مطالب ارائه اده

1/561

1/577

میزان آگاهی دانش آموز از مفهوم فناوری اطالعات

1/533

1/746

میزان آگاهی دانش آموز از کاربرد فناوری اطالعات در زندگی

1/753

1/731

دانش آموز موضوعی را در ابکه ملی مدارس ایران جستجو کند.

1/323

1/311

ارتباط دادن فناور اطالعات با موضوعات دیگر یادگیری

1/347

1/351

فلش و ...
میزان آانا کردن دانش آموزان با نواتن متن در رایانه (کار با
نرم افزار ورد)
میزان آانا کردن دانش آموزان با جستجوی اطالعات در اینترنت
میزان مطالب ارائه اده در خصوص کار با رایانه جهت افزایش
خالقیت و بهبود یادگیری دانش آموزان
میزان مطالب ارائه اده در خصوص رایت سی دی

استفاده از فایل های موسیقی ،فیلاها و تصاویر مرتبط با محتوای

1/711

1/332

تدریس با استفاده از  power pointتوسط معلا

1/617

1/355

استفاده از سی دی های آموزای مرتبط با محتوای دروس

1/676

1/375

جمع آوری کار کالسی دانش آموزان و نظا بخبیدن به انها

1/657

1/345

تهیه چند رسانه های آموزای (جهت ارائه محتوای آموزای)

1/741

1/716

تدریس به صورت عملی با استفاده از رایانه

1/673

1/353

1/734

1/531

درس

دادن بازخورد در طول فرایند تدریس
برگزاری کالسهای ضمن خدمت جهت آموزش کار بارایانه

1/634

1/313

ارائه سی دیهای آموزش در خصوص نحوه آموزش

1/643

1/611

کیفیت و تناسب دورههای برگزار اده

1/741

1/352

میزان تسلط معلمان به کار با رایانه

1/572

1/354

میزان تسلط معلمان به زبان انگلیسی

1/536

1/334

1/673

1/747

انگیزه معلمان برای استفاده از فناوری

1/722

1/353

میزان ارکت در کالسهای فوق برنامه فناوری اطالعات

1/612

1/523

میزان مهارت علمی معلمان در تلفیق کامپیوتر و خدمات آن با
برنامه های درسی

1/715

1/713

فرصت زمانی تعیین اده در طول هفته جهت تدریس

1/631

1/333

میزان حمایت مدیریت مدرسه و نواحی آموزش و یرورش

1/621

1/337

1/737

1/331

1/631

1/743

تعداد رایانهها متناسب با تراکا د دانش آموزان

اطالعات و مهارت معلمان در کاربرد رایانه و نرم افزار های
آموزای
تجهیز مدارس به رایانه

يافتهها
آمارتوصیفی بر اسا

مقدار ویژه

13/17

5/61

4/37

2/55

1/56

درصد واریانس

23/44

74/47

65/27

54/74

57/17

دسترسی و تسلط آنان به تناوری اطالعات به رح جداوظ
 2تا  7بیان ده است.

وی گیهای تردی م لمانت میازان
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جدوظ  .2توزی تراوانی م لمان بر اسا
مؤلفه

وی گیهای تردی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

37

73/4

مرد

34

46/6

ک

53

1/111

توق دیپلم

23

31/7

لیسانس

43

73/7

توق لیسانس

5

7/6

ک

53

111/1

1-7

21

23/3

6-11

3

11/1

میزان سابقه

11-17

3

11/1

خدمت

16-21

22

31/1

 21ساظ به باال

17

17/1

ک

53

111/1

جنسیت

تحصیالت

ساظت  11/1درصد سابقه بین ش تا ده ساظت  11/1درصاد
سابقه بین یازده تا پاانزده سااظت  31/1درصاد ساابقه باین
انزده تا بیست ساظ و  17/1درصد نیز باالی بیسات سااظ
سابقه دا تهاند.

همانطور که جدوظ  2نشان میدهد از بین اتراد انتخاب
دهت  73/4درصد زن و  46/6درصد مرد رکت دا تند و
بر اسا میزان تدصیالت  31/7درصد تاوق دیاپلمت 73/7
درصد لیسانس و  7/6درصد توق لیسانی هستند و همچنین
بر اسا میزان سابقه  23/3درصد سابقه بین یاک تاا پانج

جدوظ  .3توزی تراوانی م لمان بر اسا

دسترسی به تناوری اطالعات

گویه ها
بله

چه میزان به کامپیوتر
دسترسی دارید.
چه میزان به اینترنت
دسترسی دارید

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

-

-

31

42/7

27

34/2

3

11/1

7

12/3

5

7/6

5

7/6

14

17/2

23

31/7

22

31/1

17

21/7

23

33/4

17

21/7

3

11/1

5

7/6

در زمینه کامپیوتر و اینترنت

بله

کدام یك از دوره های زیر را
گذراندید

زیاد

فراوانی

اینترنت تسلط دارید.

کا

خیلی کا

متوسط

خیلی زیاد

درصد فراوانی

تا چه میزان کار با رایانه و

71

67/7

22

31/1

فراوانی

تاپ دارید.

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

آیا اما رایانه اخصی و یا لپ

خیر
درصد فراوانی

فراوانی

خیر
درصد فراوانی

47

فراوانی

درصد فراوانی
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مفاهیا یایه فناوری اطالعات

37

45/7

33

72/1

33

47/2

41

74/3

واژه یردازی ()Word

33

72/1

37

45/7

صفحات گسترده ()Excel

27

37/5

44

61/3

یایگاه دادهها ()Access

23

31/7

71

63/7

ارائه مطالب ()power point

33

47/2

41

74/3

21

23/3

72

51/2

و ارتباطات
به کارگیری کامپیوتر و
مدیریت فایلها ()windows

فناوری اطالعات و ارتباطات
()Internet

به ايننرن

در خصوص توزيع فراوانی معلمان بر اساس داشتن

يافنه هاي پ ژوهش حتاهی از آن است

هته

رايانه شخصی ،يافنه هاي پ ژوهش نشتان متیدهت هته

 43/5درص خیلی ه 73/2 ،،درص ه 43 /5 ،،درصت

 99/9درص افراد داراي رايانه شخصی و  73/1درصت

منوسط 11/3 ،درص زياد و  9/9درص دسنرسی خیلتی

داراي رايانه شخصی نیسنن  ،در خصوص توزيع فراوانی

زيادي داشنن و همچنی در خصتوص توزيتع فراوانتی
معلمان بر اساس گذران ن دوره مهارتهاي هفت

معلمان بر اساس میزان تسلط هار بتا رايانته و ايننرنت

گانته

هته  23/9درصت

يافنه هاي پژوهش حاهی از آن اس  24/5 ،درص هت،،

يافنههاي پژوهش حاهی از آن است

 72 /4درص منوسط 11/3 ،درص زياد و  14/7درصت

مفاهی ،پايه فناوري اطالعات و ارتباطات 25/4 ،درصت
فايلهتا (/1 ،)windows

تسلط خیلی زيادي داشنن  ،در خصوص توزيع فراوانتی

به هارگیري هامپیوتر و م يري

معلمان بر اساس میزان دسنرسی به هامپیوتر يافنته هتاي

 54درص واژه پردازي ( 79/3 ،)Wordدرص صتفاات

هه  9/9درصت خیلتی هت،،

گسنرده ( 71/5 ،)Excelدرص پايگتاه دادههتا (،)Access

 9/9درص ه 19 /4 ،،درص منوسط 71/5 ،درص زياد

 25/4ارائه مطالب ( 43/3 ،)power pointفناوري اطالعات

و  73/1درص ت دسنرستتی خیلتتی زيتتادي داشتتنن  ،در

و ارتباطات ( )Internetرا گذران هان .

پژوهش حاهی از آن اس

خصوص توزيع فراوانی معلمان بر اساس میزان دسنرسی
م یار م لمان بر اسا

جدوظ  .4میانگین و اندرا

مولفه ها

مولفه ها

N

میانگین

انحراف میانگین

خطای انحراف میانگین

محتوای ارائه اده در کتاب

53

2/41

1/46

1/174

روش تدریس

53

2/51

1/57

1/173

ضمن خدمت

53

1/72

1/63

1/131

توان علمی

53

2/41

1/67

1/156

امکانات

53

1/57

1/47

1/172

46

ارزیابی آموزش سواد رایانهای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیده معلمان

 tتک گروهی

جدوظ  .7بررسی مؤلفههای بیان ده بر اسا

Test Value = 3
مولفه ها
محتوای ارائه اده

T

Df

Sig

Mean
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower

-11/13

52

1/111

-1/77

-1/51

-1/47

روش تدریس

-3/21

52

1/112

-1/27

-1/43

-1/11

ضمن خدمت

-13/46

52

1/111

-1/15

-1/23

-1/71

توان علمی

-5/67

52

1/111

-1/73

-1/53

-1/43

امکانات

-22/67

52

1/111

-1/21

-1/31

-1/17

در کتاب

با مالوظه جدوظ  7و سطح م نااداری مشاخص مای-
گردد که تفااوت م نااداری باین مؤلفاههاای بیاان اده و
میانگین مورد انتظاار ( )3وجاود دارد .مقایساه میاانگینهاا
نشان میدهد که میانگین مؤلفهها ذکر ده کمتر از میانگین
مورد انتظار بوده استت بناابراین باه  1/77درصاد اطمیناان
میتوان مدتوای کتابت روشهای تدریست توانایی علمی و
اطالعاتی م لمانت امکانات و تجهیزات مادار ت آماوزش-
های ضمن خدمتت میزان دسترسی دانش آموزان به رایاناه
کمتر از متوسط ارزیابی کرد.
برای مقایسه دیدگاه م لمان بر اسا جنسیت از آزمون

آماری  tمستق استفاده د .نتایج تدلی (جدوظ  )6نشاان
داد که بین دو گروه با توجه باه مولفاههاای مدتاوات روش
تاادریست تااوان علماایت ضاامن خاادمتت امکانااات تفاااوت
م ناداری در سطح  1/77وجود ندارد.

جدوظ  .6آزمون  tمستق برای مقایسه دیدگاه م لمان بر اسا
مولفه
محتوا

روش تدریس

ضمن خدمت
توان علمی
امکانات

جنسیت

N

M

Sd

زن

37

2/41

1/41

مرد

34

2/37

1/71

زن

37

2/53

1/51

مرد

34

2/67

1/37

زن

37

2/14

1/72

مرد

34

1/53

1/31

زن
مرد

37
34

2/47
2/35

1/46
1/32

زن

37

1/31

1/34

مرد

34

1/55

1/77

جنسیت

Df

T

Sig

51

1/132

1/737

51

1/471

1/674

51

1/62

1/113

51

1/726

1/611

51

1/364

1/515

ماایکنناادت بااه ساارعت در واااظ اتاازایش هسااتند .تناااوری
اطالعات و ارتباطاات باه ا اکاظ مختلاف بار نظاامهاای
آموز ی اثر گذا اته و خاود را بار آنهاا تدمیا مایکناد.

بحث و نتيجهگيری
امروزه مدیطهای آموز ی که از قابلیتهای کامپیوتری
در راستای یادگیری و تدریس به ک های مختلف استفاده
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بنابراین نظام های آموز ی به جای مقاومت بهتر اسات کاه
پذیرای آنها با ند اما آنچه که در این میان مهم استت بومی
ساختن این تکنولوژی و به خدمت گرتتن آنهاا باه عناوان
اباازار در جهاات هااد یااا اهاادا نظااام آموز اای اساات.
همچنین در رابطه با اینکه تناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش به چه کلی استفاده ود نظرات مختلفای وجاود
دارد .ولی اکثر اتراد متخصص در این زمینهت رویکرد  ICTبا
موضوعات درسی ی نی تلفیق را مورد تأکید قرار مایدهناد
[ .]33االب اهدا تناوری اطالعاات و ارتباطاات م اصار
برای دانش آموزانت بر «ترکیب» مفهاوم ساواد ICTت مبتنای

پردازی ()Wordت  37/5درصد صافدات گساترده ()Excelت
 31/7درصد پایگااه دادههاا ()Accessت  47/2ارائاه مطالاب
()power pointت  23/3تنااااوری اطالعاااات و ارتباطاااات
( )Internetرا گذراندهاند .با توجه به نتاایج بدسات آماده و
مداسبات انجام دهت مشاهده میگردد که میازان تسالط و
آموزشهای گذرانده ده م لمان از تنااوری اطالعاات در
ود نسبتاً پایینی است که با توجه باه تاأثیر مثبات تنااوری
اطالعات باید در نظر دا ت که اگر چه تناری اطالعاات از
ابزارهای مهم تکنولوژیکی برخوردار است اما آموزشهاای
الزم و ایجاد تضای بیشاتر و بهتار بارای اساتفاده بهیناه از

هستند [.]34
در االب موارد مشاهد می ود کاه م لماان ابتادایی باا
سابقهت علیرام تجربه ورتهای و غلیای که دارند متأسفانه
بنا به دالی مت ددی وتی با مبانی اولیه کاار باا رایاناه نیاز
آ نایی چندانی ندارند با توجه به این یاتتهها تدقیق واضر
با هد ارزیابی آماوزش ساواد رایاناهای در کتااب کاار و
تناوری پایه شم ابتدایی از دیدگاه م لمان انجام گرتت.
در ایاان قساامت یاتتااههااای پا وهش مطاارح و دالیا
اوتمالی آن تبین و تشریح می ود .ابتادا میازان دسترسایت
تسلط و سواد م لمان در خصو رایانه مورد بررسی قرار
میگیرد .یاتتهها نشان میدهد که  67/7درصاد اتاراد دارای
رایانه خصی و  31/1درصد دارای رایانه خصای نباوده-
اندت در مورد میزان تسلط م لمان به رایانه و اینترنات یاتتاه
های پ وهش واکی از آن اساتت  42/7درصاد کامت 34 /2
درصد متوسطت  11/1درصاد زیااد و  12/3درصاد تسالط
خیلی زیادی دا تندت یاتته های پ وهش در رابطه باا میازان
دسترسی م لمان باه کاامپیوتر وااکی از آن اسات کاه 7/6
درصد خیلی کمت  7/6درصاد کامت  17 /2درصاد متوساطت
 31/7درصد زیاد و  31/1درصاد دسترسای خیلای زیاادی
دا تندت در خصو میزان دسترسی به اینترنت یاتتاه هاای
پ وهش واکی از آن است که  21/7درصد خیلی کمت 33/4

تناوری اطالعات در زمینه پیشبرد اهادا آموز ای الزم و
ضروری به نظر میرسد .به همین منظور بایاد زمیناه هاای
الزم در کشور به وی ه دست اندرکاران امر آماوزش تاراهم
گردد و در نظام آموزش و پرورش نیاز زیار سااخت هاای
اساسی آموزش تناوری اطالعات و ارتباطات برای م لماان
ایجاد گرددو میبایست برای آموزش ضمن خدمت م لمان
شام ابتادایی تادابیر
و یا یوه سازماندهی آنان در کال
خاصی اندیشید .چرا که اگر م لم به عنوان کاارگزار اصالی
امر آموزش مهارتهاای الزم در خصاو رایاناه ندا اته
با د مسلماً آموزش اثربخش نیز صورت نخواهد پاذیرتت
که این مسوله به عنوان یکی از آسیبهای ترایند یاددهی –
یادگیری خواهد بود که در این پ وهش به آن پرداخته د.
مسائ ب دی که در ایان پا وهش ماورد بررسای قارار
گرتت اام مدتاوای کتااب پایاه شامت روش تادریس
م لمانت تواناایی علمای و اطالعااتی م لماانت امکاناات و
تجهیزات مدار ت آموزشهای ضمن خدمت م لمان است
که با توجه به جدوظ ( )4و سطح م ناداری مشخص گردید
که تفاوت م ناداری بین مولفههاای بیاان اده و میاانگین
مورد انتظار ( )3وجود دارد .مقایسه میانگینها نشاان مای-
دهد که میانگین مؤلفهها ذکر ده کمتار از میاانگین ماورد
انتظار بوده است .نتایج تدقیق با پ وهش وسینی ترهنگای

درصد کمت  21 /7درصد متوسطت  11/1درصد زیااد و 7/6
درصااد دسترساای خیلاای زیااادی دا ااتند و همچنااین در
خصو گذراندن دوره مهارتهای هفت گانه یاتتاه هاای
پ وهش واکی از آن اسات کاه  45/7درصاد مفااهیم پایاه
تناوری اطالعات و ارتباطااتت  47/2درصاد باه کاارگیری
کامپیوتر و مدیریت تای ها ()windowsت  72 /1درصاد واژه

( )1336که در تدقیق خود به این نتیجاه رساید کاه میازان
استفاده م لمان از تن آوری اطالعاات پاایین باود و وتای
نگرش م لمان نیز به اساتفاده از تان آوری اطالعاات نیاز
منفی مایبا اد تاا وادودی همخاوانی دارد .همچناین تاا
ودودی با تدقیق هیدی و بارکر ()2117ت در پ وهشای باه
بررسی رابطه بین برنامههای درسی ارائه ده در دبیرساتان
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و کسب مهارتهای سواد اطالعاتی با هد اطالع از میزان
تأثیر برنامههای درسی در توس ه و کسب واق ای مهاارت-
های سواد اطالعااتی داناش آماوزان دبیرساتانی در کاناادا
پرداختهاندت نتایج به دست آمده نشان داد کاه ت اداد بسایار
زیااادی از دانااش آمااوزان در زمینااه کسااب مهااارت سااواد
اطالعاتی بسیار ناتوان هساتند باه طاوری کاه برناماههاای
درسی ارائه ده کمکی به کسب مهارت ذکر ده در آنها
نمینمایدت همخوان است و نیز با تدقیق مور ( )2111که به
منظور ت یین نیازهای اطالعاتی م لماان در نیوزلناد انجاام
گرتت نشان داد که اگار چاه آماوزش مهاارتهاای ساواد

اطالعاتی بسیار ناتوان هساتند باه طاوری کاه برناماههاای
درسی ارائه ده کمکی به کسب مهارت ذکر ده در آنها
نمینمایدت همخوان است و نیز با تدقیق مور ( )2111که به
منظور ت یین نیازهای اطالعاتی م لماان در نیوزلناد انجاام
گرتت نشان داد که اگار چاه آماوزش مهاارتهاای ساواد
اطالعاتی برای م لمان مدار یک ضرورت استت اما ایان
امر به درستی در مدتوای درسی گنجاناده نشاده اسات .از
دیگر نتایج این تدقیق این بود که مربیان برای مهارتهاای
ساواد اطالعااتی ارزش قائا بودناد و اهمیاات آن را درا
کرده بودندم اما آگاهی آنان در مورد آموزش چنین مهارت-

اطالعاتی برای م لمان مدار یک ضرورت استت اما ایان
امر به درستی در مدتوای درسی گنجاناده نشاده اسات .از
دیگر نتایج این تدقیق این بود که مربیان برای مهارتهاای
ساواد اطالعااتی ارزش قائا بودناد و اهمیاات آن را درا
کرده بودندم اما آگاهی آنان در مورد آموزش چنین مهارت-
هایی اندا است و در مدار از سواد اطالعااتی باه طاور
اساسی ومایت نمی ودت همخوانی دارد.
مسائ ب دی که در ایان پا وهش ماورد بررسای قارار
گرتت اام مدتاوای کتااب پایاه شامت روش تادریس
م لمانت تواناایی علمای و اطالعااتی م لماانت امکاناات و
تجهیزات مدار ت آموزشهای ضمن خدمت م لمان است
که با توجه به جدوظ ( )4و سطح م ناداری مشخص گردید
که تفاوت م ناداری بین مولفههاای بیاان اده و میاانگین
مورد انتظار ( )3وجود دارد .مقایسه میانگینها نشاان مای-
دهد که میانگین مؤلفهها ذکر ده کمتار از میاانگین ماورد
انتظار بوده است .نتایج تدقیق با پ وهش وسینی ترهنگای
( )1336که در تدقیق خود به این نتیجاه رساید کاه میازان
استفاده م لمان از تن آوری اطالعاات پاایین باود و وتای
نگرش م لمان نیز به اساتفاده از تان آوری اطالعاات نیاز
منفی مایبا اد تاا وادودی همخاوانی دارد .همچناین تاا
ودودی با تدقیق هیدی و بارکر ()2117ت در پ وهشای باه

هایی اندا است و در مدار از سواد اطالعااتی باه طاور
اساسی ومایت نمی ودت همخوانی دارد.
در مجموع میتوان گفات مدتاوای کتاابت روشهاای
تدریست تواناایی علمای و اطالعااتی م لماانت امکاناات و
تجهیزات مدار ت آموزشهای ضمن خدمت کمتر از واد
انتظااار م لمااان ارزیااابی ااده اسااتم بنااابراین مسااائ و
مشکالت و آسیبهایی که در آماوزش ساواد رایاناهای در
کتاب کار و تناوری پایه شام ابتادایی از دیادگاه م لماان
وجود دارد در این تدقیاق ماورد بررسای و ارزیاابی قارار
گرتت .ارزیابی مسائ و مشاکالت و آسایبهاایی کاه در
آموزش سواد رایانهای در کتاب کار و تنااوری پایاه شام
ابتدایی وجود دارد به برنامهریزان آموزش و پرورش کماک
زیادی در زمینه آموزش سواد رایانهای به دانش آموزان می-
کند چرا که ض فها و مددودیتها مشخص مای اوند و
همچنین با توجه به نتایج یاتتهها میتاوان گفات کاه نظاام
آموزش و پرورش کشور بهعنوان متولی امار آماوزش الزم
است آموزشهاای جاام ت تربیات م لماان صاالویت دارت
تجدید نظر در تادوین کتااب کاار و تنااوری پایاه شامت
امکانات و رایط الزم را در خصو ترایند آموزش سواد
رایانهای به دانش آموزان را در اختیار م لمان قرار دهند تاا
با توجه به رایط ایده آظ م لمان بتواند آموزش ایستهای

بررسی رابطه بین برنامههای درسی ارائه ده در دبیرساتان
و کسب مهارتهای سواد اطالعاتی با هد اطالع از میزان
تأثیر برنامههای درسی در توس ه و کسب واق ای مهاارت-
های سواد اطالعااتی داناش آماوزان دبیرساتانی در کاناادا
پرداختهاندت نتایج به دست آمده نشان داد کاه ت اداد بسایار
زیااادی از دانااش آمااوزان در زمینااه کسااب مهااارت سااواد

دا ته با ند.
پيشنهادات پژوهش
پیشاانهادات پاا وهش ااام دو دسااته پیشاانهادات
کاربردی و پیشنهادات پ وهشی است .در پیشنهاد کااربردی
میتوان گفت:
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 )1با توجه با اینکه مدتوای کتاب درسای و ارایط
اجرای آموزش ساواد رایاناه ای از نظار م لماان
چندان رضایت بخش نیست .این پا وهش مای-
تواند به عنوان منب ی برای کمک به مساووالن باه
منظور تدوین سیاستها و استرات یهاای مارتبط
جهات ارتقاای کیفیات آماوزش ساواد رایانااهای
مدسوب ود.
 )2در مورد میزان تسلط م لمان به رایانه و اینترنات
یاتته های پ وهش واکی از آن اسات کاه تسالط
کماای دا ااتند کااه نیازمنااد برگاازاری دورههااای
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