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Introduction  
Despite research on teachers' technological skills and competencies, it is 

unclear what technological skills and competences teachers need to be 

effective for teaching-learning processes. Therefore, it is necessary to 

conduct a research in this field rather than through the results teachers the 

power of maneuvering to enhance the level of education and initiative in 

teaching. Therefore, this study attempts to identify and classify the 

technological competencies of elementary school teachers and to test and 

validate their related competencies. 

 

Method 
Purpose of the present study was to explore the technological competencies 

of elementary school teachers; therefore, research was a descriptive research. 

The statistical population of this study consisted of all elementary school 

teachers in Ahvaz in the academic year of 1397-98 with more than 5000 

teachers in the year. In this study 6 to 7 samples were considered for each 

item, ie, according to 69 items in the researcher-made questionnaire, the 

minimum desirable sample size was 414 people. The sampling method was 

multistage cluster sampling. The face and content validity of the instrument 

was calculated in several steps and confirmed by experts. Reliability of the test 

was calculated based on Cronbach's alpha coefficient (0.98). 
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Results 
In order to develop teachers' technological competencies scale a Factor 

analysis was performed. The test revealed teachers' technological 

competencies, comprising 3 factors and 47 items, which accounted for 

approximately 60% of the variance of the construct. The test consisted of 20 

items on the first factor (competences of technology integration in 

education), 17 items on the second factor (identification, selection, and 

application of technological tools) and 10 items on the third factor (tendency 

to use technology). The overall results showed that most of the questions in 

the test measure teachers 'technological competencies and have good validity 

and reliabilityand. The factors derived from factor analysis can adequately 

measure teachers' technological competencies. 

 

Discussion 
Considering the increasing importance of the role and application of 

various technologies in education and consequently teachers' competencies 

and competencies, the present study aimed to construct and validate the 

technological competencies of primary school teachers. Based on the results of 

factor analysis, three components were identified and named by the 

technology integration competencies in education; the competencies of 

identifying, selecting and applying technological tools, and the tendency to use 

technology. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were 

used to identify the path coefficients and confirm the extracted model. The 

obtained data through the comparative fitness, goodness of fitness and root 

mean variance estimation supported the three-component structure of the 

questionnaire. Finally, the overall results of this study showed that the validity 

and reliability indices of psychometric evaluation are appropriate and this test 

can be used for technological competencies of elementary school teachers. 
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 معلمانی  فناورانه یها یستگیآزمون شا یابیساخت و اعتبار

 ییابتدا ی دوره 

 

 زاده زهرا طهاسبی

 دوست غالمحسین رحیمی

 اهلل خلیفه قدرت

 چکیده
ی های فناورانه برای معلمان دورههدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباريابی آزمون شايستگی

ی معلم دوره 424ماده تهيه شد و بر روی  01ابتدايی ابتدايی بود. بدين منظور پرسشنامه ای حاوی 
شده بودند، اجرا گرديد. ای انتخاب ای دو مرحلهگيری خوشهابتدايی شهر اهواز که به روش نمونه

 یفناورانه یهایستگيشاآوری شده تحليل عاملی شدند و بدين وسيله آزمون های جمعسپس داده
درصد از واريانس سازه را تبيين  06ماده استخراج گرديد که نزديک به  47عامل و  2مشتمل بر  معلمان

 یماده رو 27در آموزش(،  یفناور قيلفت یهایستگيعامل اول )شا یماده رو 36آزمون  نيدر ا کرد. می
 عامل سوم یماده رو 26فناورانه( و  یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگي)شا عامل دوم

معلمان به  یفناورانه یهایستگيآزمون شا يیايپا یبررس جي( قرار داشت. نتایبه کاربرد فناور شي)گرا
نتايج  .ديمحاسبه گرد 17/6، و 19/6، 12/6 بيمون به ترتگانه آز 2عوامل  یکرونباخ برا یروش آلفا

سنجد و از اعتبار و را می معلمان یفناورانه یهایستگيشاپرسشنامه،  سؤاالتکلی نشان داد که اکثر 
 یفناورانه یهایستگيشاتواند روايی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحليل عاملی می

 گيری کند.مناسب اندازه ایرا به گونه معلمان

 
های فناورانه، معلمان ابتدايی، فناوری اطالعات و شايستگی معلم، شايستگی های کلیدی:واژه

 ارتباطات
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 مقدمه
 رکردهييرا دستخوش تغ ی انسانابعاد زندگ یتمام یجوامع امروز فناورانه در یدستاوردها

جوامع تحت  نيدر ا یرهنگف ی واجتماع ،یاقتصاد یها خرده نظاماز همين رو، است. 

پرورش  اند. نظام آموزش وافتهي قيامکانات فناورانه تلف مختلف با یهاخاص به شکل یها الزام

گوناگون  سطوح درای، های با اهميت و اساسی در هر جامعهنظامبه عنوان يکی از خرده

گون و به با اهداف گونا یضمن خدمت شغل یهاآموزش و یمتوسطه، آموزش عال ،يیابتدا

 ,Roger & John)اند مند شدهبهره )فاوا( اطالعات و ارتباطات یاوراشکال متفاوت از فن

آموزش  يیو کارا تيفيک یارتقا یبرا رومندين یبه عنوان ابزار توانیرا مفاوا در واقع،  (.2008

 آموزش و دنيو به بهبود فرا شودیآموزش م یسنت یوهيش رييمورد استفاده قرار داد که باعث تغ

 .کندیکمک م یريادگي

از طرفی، مهمترين فعاليت بهسازی و توسعه نيروی انسانی مدارس از طريق آموزش 

ای معلمان های حرفههای ارتقاء صالحيتشود. از همين رو، توجه به برنامهمعلمان ميسر می

ه است از همگام با تحوالت جهانی در عصری که عصر دانايی و فناوری اطالعات ناميده شد

 ,Salarizadehهايی است که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است )مهمترين بحث

نيازهای جديدی را برای معلمان به ارمغان آورده (. واضح است که ورود به اين عصر2012

ای آنان است. بر اين اساس های حرفهسازی و افزايش مهارتاست. نيازهايی که مستلزم آماده

هايی را برای ها و فعاليتتوسعه يافته و برخی از کشورهای درحال توسعه برنامه کشورهای

در همين راستا، معلمان قرن بيست و يکم موظف به  .اندرويارويی با اين تحوالت ايجاد کرده

هايی هستند که به آنها امکان حداکثر استفاده از رايانه را به عنوان يک منبع پرورش مهارت

ی فناوری سازی آنها برای تسلط بر جامعهآموزان و آمادهتقويت يادگيری دانشآموزشی برای 

آموزان های دانشها و مهارت، نگرشهای زندگیای که در آن شيوهدهد؛ جامعهپيشرفته می

(. برای دستيابی به Raob, Al-Oshaibat & Saw Lan, 2012شود ) می روزانه به چالش کشيده

سازی گسترده، زمان کافی و پشتيبانی مداوم از معلمان برای اطمينان از اده، نياز به آماين هدف

 است. کسب دانش، مهارت و اعتماد به نفس در تدريس فاوا

 یها مهارت ،یريادگي آموزش و درمنابع و ابزارهای فناوارانه  قيتلف ديکلعالوه بر اين، 

 و یآموزش یکه نوآور دهدیان مجهان نش یکشورها یچرا که تجربه ؛است انمعلم یفناورانه
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 واقع، کانون هر در .ستين سريمعلمان م رشيپذ و یبدون همراه یتحول درنظام آموزش جاديا

نقش خود از انتقال  رييبا تغ انمعلم کرد. معلمان جستجوی جامعه در ديبا را یاصالح تحول و

د و از طرف نبپرداز انآموزشاطالعات به دان یبه ارائه محتوا دنتوانیکننده م ليدهنده به تسه

 ,Sharifi) دينما لياست، تسه یريادگيآن  یجهيرا که نت رندهيادگي یها تيفعال گر،يد

Mohammad Davoodi & Islamih, 2012 .) بنابراين، مهمترين چالشی که معلمان در تلفيق فاوا

حتوای برنامه درسی، در کالس با آن روبرو هستند شامل پيامدهای آموزشی، تأثير بر ساختار و م

 .(Raob et al., 2012ی خود معلم است )ها و بويژه نقش تغيير يافتهسازماندهی کالس و فعاليت

های مختلفی های فناورانه مملو از صالحيتشايستگیی  هبررسی ادبيات پژوهش در زمين

ان است که معلمان بايد آنها را در اختيار داشته باشند. با اين حال برخی پژوهشگر

اند، به عنوان مثال، هايی که اولويت بيشتری را در اين زمينه دارند شناسايی کرده شايستگی

Turner (2005)  مهارت اساسی در فنآوری را که در حال حاضر معلمان بايد داشته  36فهرست

پرداز، صفحه گسترده، هايی مانند واژه ها شامل مهارتباشند، ذکر کرده است. اين شايستگی

گردی(، مديريت ايميل، مديريت فايل و مهارت اه داده، ارائه الکترونيکی، پيمايش وب )وبپايگ

نيز در پژوهش خود دريافتند که  Farrell and Isaacs (2007)کار با مرورگر و ويندوز است. 

های الکترونيکی، ارتباطات ی فناوری شامل گيمهای جديدتر در زمينهبرخی از شايستگی

 ای است. ها، صفحات وب و توليد محتوای چندرسانهمزمان، ايجاد وبالگهمزمان و ناه

 یفناورانه یهایستگيشاهای صورت گرفته در اين زمينه، هم رفته با توجه به پژوهشروی

ها توسط معلمان و کاربرد از دانش و مهارت یاتوان به عنوان درک مجموعهیرا م انمعلم

 & Almerich, Orellana, Suárez-Rodríguez) کرد انيب سيرتد یمتنوع برا یکيمنابع تکنولوژ

Díaz-García, 2016 .)Inan and Lowther (2010) شاخص به عنوان يک را  انهفناور یستگيشا

 .شودیمطرح م فاواادغام  یآماده شدن معلمان برا یند که در آن چگونگاهکرد بيان یاصل

مورد دانش  در پژوهش خود در Johnson, Onwuegbuzie and Turner (2007)همچنين 

 یفناورانه، و نحوه یابزارها ،یالزم است معلمان با فناورکنند که می انيمعلمان ب یفناورانه

آموزان و ارتقاء سطوح مختلف تفکر  دانش یريادگي ،زشيانگ شياستفاده از آنها در جهت افزا

 یذهن یعنوان ابزارهاه اطالعات ب یفناورمعلمان با سواد فناورانه، از  عالوه بر آن، آشنا باشند.

 انيآموز و معلم در جرنمودن دانش ريکنند، که سبب درگیجهت ساخت دانش استفاده م
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معلمان به خصوص  یفناورانه یهایستگيشا نييتع یبرابنابراين،  شود. می یريادگی ـ ياددهي

 ازيآموزان، ندانش یهه جانبدوره در رشد و پرورش هم نيا تيبه علت حساس يیابتدا یدورهدر 

  شود. دهيمعلمان سنج یهاتياست که با توجه به آن صالح یاشده نييتع شياز پ یهابه مؤلفه

 یهامعلمان در مهارت فناوری یاساس یهامهارت Özdemir (2017)بر اساس پژوهش 

 ،یارتباطات رسانه، شبکه، اپردازواژه ،یابيبيع ،یو نگهدار ريتعم ،یاندازشامل راه کاربردی

همچنين بر اساس  .است یو اخالق یقانون ،یداده، مسائل اجتماع گاهيصفحات گسترده، پا

 یمعلمان زمان فناوری تيتوان گفت که صالحیم در ارتباط با نگرشنتايج اين پژوهش، 

د شویباعث م نيرود و ا ترباال ایرايانه یهاکه نگرش آنها نسبت به آموزش ابديیم شيافزا

به عنوان  ینگرش مثبت نسبت به فناور جهيدر نت .در درس استفاده شود یشتريب یاهیتا فناور

 شود.یها محسوب متيصالح شياستفاده از آن و افزا یشرط الزم برا کي

Mousavi and Naseri (2015) یهامهارت یآموزش یازسنجينی خود با هدف در مطالعه 

و  یشناخت یهاتيصالح ،ی، تخصصیعموم یهابعد مهارت 4 در را ازهاين، معلمان یفناورانه

های  ی مهارت بيشترين نياز آموزشی معنادار معلمان در حوزه ارزيابی کردند. عملکردی

های حافظه،  ها در کارت سازی، بايگانی و سازماندهی فايل عمومی، آشنايی با چگونگی ذخيره

های تخصصی بيشترين ی مهارتدر حوزهدی ها بوده است. ویها و دیدیفلش مموری، سی

افزارهای آفيس بوده است. در بخش ی نرمنياز آموزشی معنادار معلمان، آشنايی با بسته

های آموزان در محيط های دانشهای شناختی نيز آشنايی با چگونگی ثبت دادهصالحيت

ست. در بخش ی آفيس به عنوان مهمترين نياز آموزشی تعيين گرديده ا افزاری بسته نرم

های عملکردی نيز توانايی ارزيابی و انتخاب منابع اطالعاتی از اينترنت به عنوان  مهارت

 مهمترين نياز آموزشی معلمان در اين بخش تعيين گرديده است.

ی ای دبيران دورهنيز نشان داد که وضعيت صالحيت حرفه Qadri (2014)نتايج پژوهش 

ای، ای، اخالق حرفهرفتاری، آموزشی، توسعه حرفههای صالحيت متوسطه از نظر مؤلفه

تدريس، شخصيتی و فکری باالتر از حد متوسط است. اما وضعيت آنها از نظر صالحيت 

نيز در پژوهش  Davaey, Imam Jum'ah and Ahmadi (2013) فناوری در حد متوسط است.

ی فاوا، نهيان در زممعلم ازيمورد ن یهاها و مهارتتيصالح نيو تدو یبررسخود با هدف 

 یهاتيحالو ص یو تخصص یعموم یهامهارت یمؤلفه دو بهرا  فاوا کاربست یها مهارت
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 .دکر یبندتيو اولو نييتع یو عاطف یعملکرد ،یشناخت یبه سه مؤلفهرا  فاوا کاربست

 از زهيانگ نگرش و جاديدر آموزش ا فاوا شرط کاربستکه نخستين پژوهش نشان داد  یها افتهي

و  کاربست قه بهالنگرش و ع رييتا تغ است و یو شناخت یعاطف یهاتيحالکسب ص قيطر

 یکاربست عمل به آنها را ملزم توانینشود نم جاديآن در معلمان ا یهايیو توانا فاوا شناخت 

 نشان داد که ی اين پژوهشهافتههمچنين، يا .کرد گريد نينو یهر فناور اي فاوانسبت به 

که شامل  بوده است یعملکرد تيحالمربوط به ص هاتيحالدر خصوص ص توجه نيشتريب

 طرح و داشتن فاوا آموزان ازدانش یاستفاده یسازنهيزم قيآموزان از طرکردن دانش ريدرگ

 است. 2یريادگي تيريمد ستميو استفاده از سفاوا  یدرس بر مبنا

معلمان  یاورانهفن یهاتيها و صالحکه در خصوص مهارت يیهارغم پژوهشیعل

 نديفرا یاثربخش یبرا يیابتدا یکه معلمان دوره ستيمشخص ناست، هنوز  صورت گرفته

انجام  نيبنابرا .مجهز باشند یافناورانه یهاتيها و صالحبه چه مهارت ديبا یريادگي -یاددهي

ر حاصل از آن به معلمان قدرت مانو جينتا قياست تا از طر یضرور نهيزم نيدر ا پژوهش

در نظر گرفته  يیهاآموزشو  داده شود سيسطح آموزش و ابتکار عمل در تدر یارتقا یبرا

در  .ابنديدست  یالزم متناسب با امکانات فناور یهاو مهارت یشود که معلمان به سطح آمادگ

ملی فاوا های  کند که در حالی که بيشتر برنامهنشان می خاطر Hallissey (2009)همين زمينه، 

اصطالح ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات است، هنوز تعاريف مشخصی درباره مفهوم شامل 

و  يیضمن شناساتا شود یتالش م قيتحق نيدر الذا  و چگونگی سنجش آن وجود ندارد.

و  نيتدوبه آنها نيز ، آزمون مربوط ی ابتدايیدوره معلمان یفناورانه یهایستگيشا یبنددسته

 یهایستگيشاگيری ی ابزار اندازهنابراين، پژوهش حاضر با هدف تهيهب گردد. یابياعتبار

 ی ابتدايی برای پاسخگويی به سؤاالت زير طراحی و اجرا گرديده است:دوره معلمان ی فناورانه

 شهر اهواز کدامند؟ يیابتدا یدورهمعلمان  یفناورانه یهایستگيشا یاصل یهامؤلفه. 2

 شهر اهواز چگونه است؟ يیابتدا یدورهمعلمان  یفناورانه یهایگستيآزمون شا یابياعتبار. 3
 

 شناسی پژوهش روش
 های کمی است و از نظر هدف کاربردی پژوهش حاضر از نظر روش جزء پژوهش

 

                                                      
1-  LMS 
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ها شود تا از نظريهباشد. تحقيقات کاربردی عبارتند از آن نوع تحقيقاتی که در آن سعی می می

قات پايه تدوين و ارائه شده است، برای حل مسائل واقعی و عينی و اصولی که بر مبنای تحقي

استفاده شود. همچنين، از آنجا که انتخاب روش هر پژوهش با توجه به ماهيت هدف و 

کار گرفته شده در اين تحقيق توصيفی است. تحقيق گيرد، لذا روش بهموضوع آن صورت می

های مورد بررسی وصيف شرايط پديدههايی است که هدف آن تتوصيفی شامل مجموعه روش

گيری تواند به شناخت بيشتر شرايط موجود و يا فرايند تصميماست، اجرای تحقيق توصيفی می

ی های فناورانه معلمان دورهکمک نمايد. با توجه به اينکه هدف اين پژوهش کشف شايستگی

 گيرد.ابتدايی است، پس در زمره تحقيقات توصيفی قرار می

 

 گیری و روش نمونهجامعه 

سال در شهر اهواز  يیابتدا یدورهمعلمان  هيپژوهش، شامل کل نيا یآمار یجامعه

از آنجا که  .بودنفر  9666بالغ بر  یليسال تحص نيکه تعداد آنها در ا بود 2217-18 یليتحص

های پژوهش حاضر بايد با روش تحليل عاملی تجزيه و تحليل شود، برای دستيابی به داده

معتبر، نمونه بايد معرف بوده و حجم آن کافی باشد. درباره حجم نمونه مورد نظر های  ملعا

حجم نمونه در  نييتع یهااز مالک یکهای مختلفی وجود دارد. يبرای تحليل عاملی ديدگاه

محاسبه نسبت حجم نمونه به تعداد  ،یعامل لياستفاده از تحل یخصوصاً برا ،یکم یهاپژوهش

 شده است. یريگ ازهاند یرهايمتغ

Fabrigar, Wegener, MacCallum and Strahan (1999)  حجم نمونه را به ازای هر نسبت

نمونه  266حداقل  Tabachnick and Fidell (2007) .کنندنمونه پيشنهاد می 26تا 9حدود متغير 

ست که اظهار داشته ا Fidell (2009). همچنين داند می یضرور یعامل ليانجام تحل یارا بر

نفری خوب  266خوب و  نفری نسبتاً 366نفری برای تحليل عاملی ضعيف، 266حجم نمونه 

نمونه در نظر گرفته  7تا  0است. با توجه به موارد ذکر شده، در اين پژوهش به ازای هر گويه 

نفر  424گويه در پرسشنامه محقق ساخته حداقل حجم نمونه مطلوب  01شد، يعنی با توجه به 

ای صورت  ای چند مرحله گيری به شيوه خوشه رديد. پس از تعيين حجم نمونه، نمونهتعيين گ

گانه به  4منطقه آموزش و پرورش اهواز، ابتدا مدارس مناطق  4گرفت. بدين ترتيب از بين 

 صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از بين مدارس انتخاب شده از هر منطقه معلمان به 
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 د.صورت تصادفی برگزيده شدن

 

 گیری پژوهش و روایی و پایایی آن ابزار اندازه
 نيتدو یبرا .بودمحقق ساخته  یپرسشنامه يک ها در اين پژوهشآوری داده ابزار جمع

 ی مرتبط باهااسيمق، متون و هاهينظر فناورانه معلمان، یهایستگيشا اسيمق یطرح مقدمات

 یآموزش یرشته تکنولوژ نامتخصص نظرو ، انمعلم یی فناورانههاتيها و صالحیستگيشا

که بر بود های مختلفی تشکيل شده از گويه پرسشنامهها قرار گرفت. اين  مبنای استخراج مؤلفه

و اعتبار  يی. رواگرديديکرت از خيلی کم تا خيلی زياد تنظيم ای لپنج درجه اساس طيف

از متون و  یمقدمات لسؤا 336اساس حدود  نيبر اگرديد و چند مرحله محاسبه  یپرسشنامه ط

از  یتوسط گروه رحلهها در چند مالؤ، سپس مجموعه سشد یمختلف گردآور هایمقياس

و از  گرفتقرار  هياول شيو پاال یمشابه مورد بررسهای  تکرار و ماده متخصصان از نظر محتوا،

، شتند( دافناورانه معلمان یهایستگي)شا یارتباط را با سازه نيشتريکه ب یسؤاالتآنها  نيب

شده در  یطراح سؤاالت ی،و صور يیمحتوا يیروا یدر ادامه به منظور بررس .شدندانتخاب 

 درخواست شدو از آنها  گرفتقرار  یآموزش یتکنولوژ یدکتر انياستادان و دانشجو ارياخت

فناورانه معلمان یها یستگيشا اسيمربوط به مق یهاالؤاز س کيهر  تناسب زانيم یدرباره

زان يارائه شده، م فيمورد نظر و ط اسيبا توجه به مق دهندگانمرحله پاسخ نيدر ا دهند.نظر ب

 اصالح ازمنديها از نظر آنان ن الؤاز س کيکه هر  یو در صورت کرده نييال را تعؤمناسبت هر س

مرحله  نيدر ا .بيان داشتندال نظر خود را ؤخود س یرو اي ی شده ونيبشيدر محل پ بود،

 گرفتقرار  یو بازنگر اصالحمورد  یشنهاديپ راتيي، با توجه به تغبودنده نامناسب ک یسؤاالت

 نيب یبه منظور کسب اطالع از هماهنگ ی بعددر مرحله .شد نيگزيجا یگريال دؤبا س ايو 

 یاستفاده شد که برا 2لشلیها، از فرمول هياز گو کيهر  تيدر ارتباط با اهم متخصصاننظرات 

و  یريگ ابزار اندازه یمحتوا یهماهنگ زانياز نظر متخصصان در مورد م يیحتوام يیروا یابيارز

  شود.یهدف پژوهش، استفاده م

گرديد و مقياس  بهابزار محاس يیو محتوا یصور يیمراحل چندگانه روا یاساس ط نيبر ا

صان گويه توسط اساتيد و متخص 01ی ابتدايی متشکل از ی معلمان دورههای فناورانهشايستگی

                                                      
1-  Lashley 
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پرسشنامه  یمقدمات یبه منظور مطالعه پس از تاييد روايی حوزه مربوطه، به تاييد روايی رسيد.

نمونه تعيين شده درخواست از  ،مرحله نيدر ا .شد عياز معلمان توز ینفر 46نمونه  کي نيب

نشان  که نتايج اين بررسی ال بازخورد بدهندؤهر س ی، دربارهسؤاالتکه ضمن پاسخ به  شد

در صورت  ( و10/6آلفا =  بي)ضر برخوردارند یقابل قبول یدرون یاز همسان سؤاالتد که دا

آلفای کرونباخ  بيدر ضر یپرسشنامه باالتر نرفته و تفاوت فاحش يیايال پاؤحذف هر س

نفر از  424 یعنيپژوهش  ینمونه اصل یاجرا بر رو یبرا اسيمق نيا تيدر نها .نشدمشاهده 

برابر  کرونباخ  یآلفا بيضر شده، ليتکم یهاسشنامهپر یآوراز جمع پسشد و معلمان اجرا 

 .شدمحاسبه ( 18/6)

 

 های پژوهشیافته
ی های فناورانههدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباريابی آزمونی برای سنجش شايستگی

ای ه ی شايستگیی ابتدايی بود. برای دستيابی به اين هدف، ساختار عاملی پرسشنامهمعلمان دوره

ی ابتدايی با استفاده از هر دو روش تحليل عاملی اکتشافی و و تحليل  ی معلمان دوره فناورانه

مجموعه از  کي يیبناريز یساختار عامل یعوامل اکتشاف ليدر تحلييدی بررسی شد. أعاملی ت

ای را که  (. تحليل عوامل تأييدی نيز اعتبار سازهBeshleideh, 2014) شودیمشخص م رهايمتغ

به طور کلی،  .(Beshleideh, 2017آزمايد ) وسط تحليل عاملی اکتشافی استخراج شده است، میت

 ليرود و تحلیها به کار م ممکن داده زانيکاهش م یبرا یبه عنوان ابزار یاکتشاف یعامل ليتحل

. در ادامه چگونگی استفاده از اين دو کندیها را مشخص م عامل نيروابط ب ی نيزدييأت یعامل

 های پژوهش حاضر توضيح داده شده است. وش برای دادهر

 

 الف( تحلیل عامل اکتشافی آزمون

معلمان ابتدا از روش  یفناورانه یهایستگيشاآزمون  یساختار عامل ی منظور مطالعه به

-های کفايت نمونهدر تحليل اکتشافی آزمون، ابتدا شاخص استفاده شد. یاکتشاف یعامل ليتحل

( و پس از اطمينان از 2ها محاسبه شد )جدول برای داده 2ضريب بارتلتو ( KMOبردای )

توانايی انجام تحليل اکتشافی، فرايند تحليل آغاز شد. تحليل اکتشافی آزمون با روش تحليل 

                                                      
1-  Bartlett 
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های اصلی و با استفاده از چرخش واريماکس انجام شد. گزارش کامل اين فرايند در لفهؤم

 بخش بعدی ذکر شده است. 
 

 ماتريسآزمون بارتلت برای  جهيو نت KMOمقدار  . 2 جدول
Table 1.  KMO value and Bartlett test result for the matrix 

Kmo test Bartlett test df sig 
0.964 24005.173 2346 0.001 

 

ی مطلوب که نشان دهنده شده است 104/6برابر با  KMOشاخص ، مقدار 2مطابق جدول 

 نيب یکه همبستگديگری  شاخص برای انجام تحليل عاملی اکتشافی است. بودن حجم نمونه

اين شاخص  با توجه به نتايج جدول فوق آزمون بارتلت است که کندیم یها را بررسعامل

توان گفت بنابراين می دار است.یمعن 662/6و در سطح کمتر از  باشدمی 272/34669برابر با 

داری است و حداقل شرايط الزم برای تحليل عاملی معنیماتريس همبستگی دارای اطالعات 

گيری قابليت ماتريس همبستگی سؤاالت وجود دارد. پس از کسب اطمينان از کفايت نمونه

های اصلی و چرخش واريماکس پرسشنامه، عوامل نهفته در آزمون با روش تحليل مؤلفه

 2ی باالتر از های ويژهه تعداد ارزشعامل با توجه ب 1ی اين مدل استخراج شد. در تحليل اوليه

نمود. با توجه درصد از واريانس کل را تبيين می 76 به دست آمد که تقريباً 2و نمودار اسکری

-توان انتظار داشت که تصميمهای استخراج شده بر اساس ارزش ويژه، میبه تعداد زياد عامل

ها چندان معقول نباشد. به همين ملهای ويژه برای تعيين تعداد عاگيری تنها بر اساس ارزش

 ها، نمودار اسکری مورد ارزيابی قرار گرفت.دليل برای تعيين تعداد مؤلفه

و بودند خط  بيعامل از عوامل پرسشنامه باالتر از ش 2تعداد دست آمده ه بر اساس نتايج ب

 ژهيمقدار و اترييبه هم و از عامل سوم به بعد تغ کينزد یمحدوده کيدر  باًيعوامل تقر هيبق

نمودار  بياستخراج ش یها برااست که مالک انتخاب تعداد عامل حيشود. الزم به توضیکم م

عامل را به  2توان یشده توسط تعداد عوامل منتخب بود. پس م نييتب انسيدرصد وار ،یاسکر

راين بار . بنابها دارند، استخراج کرد انسيوار نيينقش را در تب نيشتريعنوان عوامل مهم که ب

ها به لفهؤها تکرار شد و چرخش واريماکس برای استخراج م لفهؤديگر تحليل با تثبيت تعداد م

 شود.( مشاهده می3کار گرفته شد. نتايج اين تحليل را در جدول )

                                                      
1-  Scree 
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 اصلی هایمؤلفه ليبا استفاده از روش تحل هاولي آماری هایشاخص . 3 جدول
Table 2.  Initial statistical indices using principal components analysis 

 واريماکس مجموع مجذورات انتقال بعد از چرخش
Component Value Variance percent Cumultative percent 

1 16.781 24.321 24.321 

2 15.044 21.803 46.124 

3 9.066 13.140 59.264 

 

استخراج  کيبزرگتر از  ژهيدار وسه عامل با مق ،دهد می نشان فوقهمانطور که جدول 

عامل قابليت  2بر اين اساس هر و  کردندکل را برآورد  انسيدرصد از وار 06 باًيکه تقر شدند

ها بر اساس نوع بارعاملی به چهار دسته تقسيم به دنبال تحليل، گويه .تبيين واريانس را داشتند

ايجاد ننموده بودند، ب(  0/6از هايی که بر هيچ عاملی بار عاملی بزرگتر شد: الف( گويه

ايجاد نموده بودند و اختالف بار  0/6هايی که بر بيش از يک عامل بار عاملی بزرگتر از  گويه

هايی که تنها بر بود، ج( گويه 2/6های فرعی کمتر و بيشتر از عاملی بين عامل اصلی و عامل

( 3661) 2ق با ديدگاه فايلدايجاد نموده بودند. مطاب 0/6يک عامل بار عاملی بزرگتر از 

ها حذف و تحليل بر گويه(، از بين گويه 33های الف و ب را دارا بودند ) هايی که ويژگی گويه

 های باقی مانده صورت گرفت.روی گويه

 26عامل دوم، و  یرو سؤال 27عامل اول،  یرو سؤال 36دست آمده، ه ب جينتا بر اساس

کل  انسيدرصد وار 06 بايکه تقر شتنددا 06/6ر از باالت یعامل سوم بار عامل یرو سؤال

های هر ها، بر اساس شباهت گويهلفهؤکنند. در ادامه، پس از استخراج ممی نييپرسشنامه را تب

ها که گذاری عوامل، به چند مؤلفه ابتدايی عاملها نامگذاری شدند. در جريان ناملفهؤلفه، مؤم

ها با عوامل )يعنی چنين همخوانی مفهومی مؤلفهه و همدارای بيشترين بار عاملی بودند، توج

های هر عامل( درنظر گرفته شد. بر اين اساس عوامل انتخابی وجود معانی مشترک بين ماده

انتخاب و  ،يیشناسا یهایستگيشا، در آموزش یفناور قيتلف یهایستگيشاتحت عناوين 

های اول، دوم و ی به ترتيب برای عاملربه کاربرد فناو شيگرافناورانه، و  یکاربست ابزارها

 گذاری شدند. سوم نام

 های ی شايستگیی روايی همگرا و روايی واگرای پرسشنامهدر ادامه به منظور مطالعه
 

                                                      
1-  Field 
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ی ضريب همبستگی عوامل استخراجی با يکديگر و ی ابتدايی به محاسبهفناورانه معلمان دوره

و با  گريدست آمده با همدعوامل به نيب یهمبستگ بيضر 2ل وجد ی کل پرداخته شد.با نمره

 د.دهیساخته را نشان م محققی کل پرسشنامه ینمره

 

 مقياس  کل نمره  با  و  گريکدي  با  عوامل ی همبستگ  بيضر . 2 جدول
Table 4. Factors' correlation coefficients with each other and with the whole scale score 

 N 3 2 1 اهعامل

    1 در آموزش یفناور قيتلف یهایستگيشا
   1 0.80 فناورانه یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگيشا

  1 0.55 0.62 یبه کاربرد فناور شيگرا
 1 0.75 0.91 0.95 ی کلنمره

 

 یهایستگيشای شود، ضريب همبستگی سه مولفه می مالحظه 2طور که در جدول همان

و  فناورانه یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناساهای  یستگيشا، در آموزش یفناور قيلفت

است. بر  79/6، و 12/6، 19/6ی مقياس کل به ترتيب برابر ی با نمرهبه کاربرد فناور شيگرا

دار و در جهت مثبت است که اين دست آمده معنیاساس نتايج جدول فوق، تمامی ضرايب به

باشد، در نتيجه ی روايی نسبتاً باالی پرسشنامه بعد از انجام تحليل عاملی میدهندهخود نشان

ی ابتدايی ی معلمان دورههای فناورانههای اصلی آزمون شايستگیتوان بيان کرد که مؤلفهمی

 یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگيشا، در آموزش یفناور قيتلف یهایستگيشا)

 دار و بااليی برخوردار هستند. ی( از همبستگی معنیبه کاربرد فناور شيگراو  فناورانه

 

 تحلیل عامل تاییدی آزمون
ها ی قرارگيری مواد آزمون بر روی عاملهای احتمالی برای نحوهدر اين بخش انواع مدل

 اند. به عبارت ديگر، در اين بخش پژوهشگربا توجه به نتايج تحليل عامل اکتشافی بررسی شده

ی معلمان های فناورانهی شايستگیبود که مدل سه عاملی پرسشنامه سؤالبه دنبال پاسخ به اين 

گردآوری شده از گروه های  دست آمده تا چه اندازه با دادهه که از تحليل عاملی اکتشافی ب

نمونه همخوان است. به همين دليل با استفاده از تحليل عاملی تاييدی به آزمون ساختار سه 

 ليو تحل هيتجز یبرا ن اقدام ومعلما یفناورانهی هایستگيشاای گويه 47ی ملی پرسشنامهعا

 های تلفيق فناوری در گيری شايستگیمدل اندازه استفاده شد. AMOS 24ها از نرم افزار داده
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 نشان داده شده است. 2آموزش در شکل 

 
 زش آمو در یفناور قيتلف یهایستگيعامل شا یخروج  .2 شکل

Figure 1. The output factor of the technology integration competencies in instruction 
 

 یمعن یاز لحاظ آمار (6662/6) اوزان در سطح ی، تمام2 شکلاز حاصل  جيبا توجه به نتا

عامل  یدر آموزش رو یفناور قيتلف یهایستگيشا اسيمق یهاماده یهمه یعنيدار هستند، 

 یاز توانمند ی)آگاه یرهاي. متغندقرار گرفت دييو مورد تاشتند به خود بار مثبت دامربوط 

ارائه مطالب و نقش آنها در به چالش  یآموزان برادر کمک به مهارت دانش یفناور یابزارها

مورد  یکاربرد یافزارهانرم ینقادانه یبررس يیتوانا ی؛موضوع یهایريادگيفکر و ت دنيکش

آموزان با استفاده از انشد یهاسنجش آموخته يیتوانا ی؛به اهداف آموزش یابيدست یاستفاده برا

مشترک با  یهااز پروژه تيآموزان و حمادانش تيهدا يیتواناو  ؛تاليجيابزارها و منابع د

با بار  به ترتيب در آموزش یفناور قيتلف یهایستگيمعرف عامل شا ني( بهتریاستفاده از فناور

 نيب یقو ی رابطه ی، که در واقع نشان دهندهبودند 842/6، و 840/6، 842/6 ،890/6ی عامل

 یهایستگيشا یريگمدل اندازه 3 شکل. در ادامه باشدیبا عامل مربوط به خود م رهايمتغ نيا

 دهد.یفناورانه را نشان م یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا

 یاز لحاظ آمار (6662/6) ن در سطحاوزا یتمام ،3حاصل از شکل  جيبا توجه به نتا

 انتخاب و کاربست ،يیشناسا یهایستگيشا اسيمق یهاماده یهمه یعنيدار هستند،  یمعن
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  ی فناورانهانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگيشا عامل یخروج . 3ل شک

Figure 2.  The output factor of the competencies of identifying, selecting, and 

applying technological tools 
 

در د. انقرار گرفته دييعامل مربوط به خود بار مثبت دارند و مورد تا یفناورانه رو یابزارها

 تيتقو يی)توانا یرهايفناورانه، متغ یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگيعامل شا

در  یفناور یاستفاده از ابزارها يیاورانه، توانافن طيآموزان در مح دانش یابتکارهای  تيفعال

 یريادگياز تعامالت مختلف،  تيحما یبرا ريپذباز و انعطاف یريادگي یهاطيمح جاديا

در جهت آموزش  یفناور یو استفاده از ابزارها يیشناسا يیتوانا ی؛و آموزش گروه یرکتمشا

متناسب با  یاستفاده از فناور يیتوانا ؛آموزان و نوع درس خاصدانش یازهايبا توجه به ن

عامل در نظر گرفته شد که  نيا یمعرف برا نيموجود( به عنوان بهتر سيتدرهای  روش

 توانیم است. بنابراين، 829/6، و 830/6، 827/6به ترتيب برابر با  مربوط به آنها یعامل یبارها

 . در ادامهکنندیم نييتععامل را  نيا انسيصورت وار نيبه بهتر رهايمتغ نيا بيترک که گفت

 دهد.یرا نشان مگرايش به کاربرد فناوری  یريگمدل اندازه (2) شکل

 یاز لحاظ آمار (6662/6ح )اوزان در سط ی، تمام(2)حاصل از شکل  جيبا توجه به نتا

 یرو یبه کاربرد فناور شيگرا یهایستگيشا اسيمق یهاماده یهمه یعنيدار هستند،  یمعن

 شيمعرف عامل گرا یرهايمتغد. ان قرار گرفته دييه خود بار مثبت دارند و مورد تاعامل مربوط ب

 ليتما؛ آموزاندانش یريادگي ندياطالعات بر فرا یمثبت فناور ريثأ)اعتقاد به ت یبه کاربرد فناور
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 گرايش به کاربرد فناوری عامل یخروج . 2 شکل

Figure 3.  The output factor of the tends to use technology 
 

 یريادگي یزهيانگ شياعتقاد به افزا ی؛ وکاربردهای  برنامه شرفتهيپ یهابه شرکت در دوره

عامل در نظر  نيا یمعرف برا نيبه عنوان بهتر فناورانه( یآموزان در استفاده از ابزارهادانش

 است. 826/6، و 829/6، 898/6به ترتيب برابر با  مربوط به آنها یعامل یگرفته شد که بارها

 نيشان در اتيرا با عامل مربوط به خود داشته و اهم یهمبستگ نيشتريب رهايمتغ نيابنابراين، 

تطابق مدل  یپژوهش، بررس نياهای  یژگيجمله و از بود. شتريب رهايمتغ هيعامل نسبت به بق

 یحاسبهم قيحاصل از آن بود. در واقع محقق از طر یمشاهده شده یهابا داده یشنهاديپ

الزم به توضيح است  پژوهش بود. یهاتناسب مدل با داده دييبه دنبال تا یبرازندگ یهاآزمون

داشتند که بروز آن  یچند ماده با هم همبستگ نيخطا در ب ريدر پژوهش حاضر مقادکه 

 طيدر برابر شرا. سنجندیم گريکدينسبت به  یگوناگون زيها چباشد که ماده آن انگريتواند ب یم

 یهاها، شاخصاز ماده یحذف برخ ايها، ماندهيباق انيم یبا کنترل رابطه توانیبوجود آمده م

 یهایستگيشا اسيمق یدر ادامه مدل اصالح شدهبنابراين،  .ديرا بهبود بخش مدل یبرازندگ

 (4)جدول  مدل یبرازندگ یهاهمراه با آزمون (4ی ابتدايی )شکل دوره معلمان یفناورانه

 .شده است نييتب

، دهندمیبرازش مناسب بودن مدل فوق را نشان  یهاشاخص ،4با توجه به نتايج جدول 

. باشدمی معنادار 6662/6 در سطح است که 142/2برابر  یدو به درجه آزاد ینسبت کا رايز

 68/6تا  69/6ين مجاز آن ب ري( که مقادRMSEA) انسيوار نيانگيجذر برآورد م نيهمچن

. در اين پژوهش خوب مدل دارد یمقدار نشان از برازندگ نيکه ا شد 60/6با  است، برابر

 يیکويشاخص نو (، CFIبرازش ) يیکوي(، شاخص نGFI) یا سهيشاخص برازش مقامقدار 
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دست آمد و با توجه به اين نکته که ه ب 12/6 و 83/6 بي( به ترتTLI) افتهي قيبرازش تطب

و  اندمدلبرازش مناسب  یدهنده نشاناست  8/6ز تر ا بزرگ CFIو  GFI  ،TLIیها شاخص

 برازش مناسب مدل برقرار است.  توان گفت کهمی

 
 ی ابتدايی دوره معلمان یفناورانه یاهیستگيشای برازش شدهمدل  يینها یخروج . 4ل شک

Figure 4.  Final outputs of the fitness model of elementary teachers' technological 

competences 
 

 ی برازش مدل تحليل عاملی تاييدیآماره . 4جدول 
Table 4.  Fitness statistics of confirmatory factor analysis model 

Fitness statistis CMIN/DF RMSEA GFI CFI TLI P 

value 1.943 0.06 0.82 0.93 0.93 0.0001 
 

 گیریبحث و نتیجه
ها در آموزش و پرورش و به تبع ون نقش وکاربرد انواع فناوریبا توجه به اهميت روز افز

حاضر با هدف  پژوهشهای مرتبط با آن، ها و شايستگیآن مجهز بودن معلمان به صالحيت

ی ابتدايی انجام شد. در اين ی معلمان دورههای فناورانهساخت و اعتباريابی آزمون شايستگی

 در آموزش یفناور قيتلف یهایستگيشانام  با های عملکردی معلمانپژوهش شايستگی

فاوا و ابزارهای مرتبط با آن در عملکرد معلم است. در گيری از بهرهگر شناسايی شد که بيان

ريزی، دهی و برنامهدهند که معلمان برای تلفيق و ادغام، سازمانها نشان میواقع اين شايستگی
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 هايی های تدريس بايد به چه قابليتسی و شيوهو مديريت فناوری در طراحی آموزشی، برنامه در

تلفيق فناوری در آموزش مطالعات متعددی صورت  یهایستگيشای مجهز باشند. در زمينه

 ,Shahbaz, Zamani and Nasr (2007)توان به مطالعات گرفته است. به عنوان مثال، می

Davaey et al. (2013), Raob et al. (2012),  وYarkami (2017)  اشاره کرد. براساس نتايج

های عملکردی معلمان بيشتر توان اينگونه برداشت کرد که شايستگیتحقيقات نام برده شده می

ها درصدد نشان که در پژوهش حاضر اين شايستگیبر روی کار با رايانه تمرکز دارد، در حالی

اده از ابزارهای ديجيتال دادن چيزی فراتر از تمرکز بر رايانه هستند و به نوعی توانايی استف

های اندرويد مورد کاربرد کالس ها در برنامه درسی، برنامه)ترکيب تلويزيون و انواع فيلم

های مجازی های جديد، استفاده از شبکه ای برای انتقال مفاهيم و مهارتهای رايانهدرس، بازی

امه درسی مانند تفکر های آموزشی و غيره( برای دستيابی به اهداف برنبرای انتقال فايل

سازی تدريس و در کل های عملی يادگيری، غنیانتقادی، خالقيت و حل مسئله، خلق فرصت

های اجتماعی مانند يادگيری تغيير رويکرد برنامه درسی از تمرکز بر مطالب دانشی به مهارت

 است. های تلفيق فناوری در آموزش مورد توجه قرار دادهعنوان شايستگیمشارکتی، را به

 یهایستگيشاهای فناورانه در اين پژوهش، تحت عنوان يکی ديگر از انواع شايستگی

گر فناورانه استخراج گرديد و اين شايستگی بيان یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا

 -های يادگيری در طراحی برنامه درسی و فرايند ياددهی هرگونه آشنايی و آگاهی از فناوری

های فکری و شناختی معلم اطالق ها به مهارتدر واقع اين دسته از شايستگیيادگيری است. 

های يادگيری به غنی شدن محيط شود که با ادغام فناوری در يادگيری و ايجاد کانالمی

های کاربرد معتقدند افزايش آگاهی از روش کنند. از همين رو، برخیيادگيری کمک می

 ثيرأفناوری تابزارهای معلمان جهت کاربرد  یش انگيزهفناوری در فرآيند تدريس در افزاي

انتخاب و  ،يیشناسا یهایستگيشا(. بنابراين، کسب Davaey et al., 2013) مثبت دارد

های تدريس سنتی را کند تا توانايی تلفيق روشفناورانه، به معلمان کمک می یکاربست ابزارها

اربرد فناوری در يادگيری را داشته باشند و در گری مانند کهای نوين مبتنی بر تسهيلبا روش

عبارت ديگر معلم با کسب يادگيری بدانند. به -اين صورت فناوری را جزئی از فرايند ياددهی

کننده از آنان و کند که ابزارهای فناوری در نقش حمايتهايی اطمينان پيدا میچنين شايستگی

های کالس درس توانند فعاليتل اطمينان میکنند و پس از حصوارائه تدريس اثربخش عمل می
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های يادگيری و تفکر سطح باال در برنامه را به همراه طيف وسيعی از ابزارها برای کسب مهارت

فناورانه  یانتخاب و کاربست ابزارها ،يیشناسا یهایستگيشای درسی ادغام کنند. در زمينه

 ,Davaey et al. (2013) توان به پژوهشیمطالعات مختلفی صورت گرفته است. به عنوان مثال، م

Yarkami (2017)  وDavis (2003) andKirschner   اشاره کرد. با توجه به نتايج اين تحقيقات

شود و ها و پژوهش حاضر مشاهده نمیتوان گفت که تفاوت چندانی در اين پژوهشمی

افزارهای طراحی و توليد مهمگی بر افزايش آگاهی معلمان نسبت به مزايا و معايب فناوری، نر

ها و وسعت اجتماعی فناوری، ويژگی –های فرهنگیها، آثار و نقشمحتوا و نگاه نقادانه به آن

کار با فناوری و مسائل حقوقی و بحث امنيت، اتفاق نظر داشتند. تفاوت محسوس اين پژوهش 

د استفاده در آموزش نظر گرفتن ابزارهای جديد مور ها در اين بود که با دربا ديگر پژوهش

های کاربردی های مبتنی بر موبايل، ابزارهای تأليف و توليد، مواد ديجيتال، زمينهمانند برنامه

های شناختی معلمان فراتر از های مديريت منابع يادگيری، شايستگیهای اجتماعی، سامانهشبکه

سب با سطح معلومات و رود و براساس اين آگاهی معلم به انتخاب ابزار متناآگاهی صرف می

های خود و امکانات موجود در مدرسه اقدام آموزان و با درنظر گرفتن محدوديتمهارت دانش

بهبود به  توان افزود که معلم با شناسايی و انتخاب ابزارهای فناورانهکند. در آخر میمی

يجاد زمينه آموزشی و يادگيری اثربخش، بهبود کيفيت يادگيری، ا ی ههای مختلف توسع جنبه

فراهم  آموزانخود و دانشعلمی را برای  امکان تحقيق و پژوهشر و العميادگيری مادام

های توانند از انواع فناوریهای فناوری می. در واقع معلمان با آشنايی و شناخت قابليتکند می

تر ذابتر و جمند شوند و فرايند يادگيری را اثربخشمرتبط و متناسب با درس و محتوا بهره

شناسايی  گرایش به کاربرد فناوریهای عاطفی تحت عنوان کنند. در اين پژوهش شايستگی

گرديد. منظور از گرايش به کاربرد فناوری، نظام اعتقادی و انگيزشی معلمان نسبت به کاربرد 

چنين تشويق در جهت استفاده در کالس درس فناوری به منظور تقويت محيط يادگيری و هم

اعتقاد به ها، متغيرهای ترين معرف اين دسته از شايستگیطور که گفته شد، مهمنهما است.

ی مرتبط شرفتهيپ یهابه شرکت در دوره ليتما، آموزاندانش یريادگي نديبر فرا فاوامثبت  ريثأت

آموزان در استفاده از دانش یريادگي یزهيانگ شياعتقاد به افزای، و کاربرد یهابرنامه با

طور کلی بيانگر نگرش مثبت و درک درست معلمان نسبت به فناورانه بودند که به یابزارها

های يادگيری مختلف است. اين شايستگی حاکی از آن است که امکانات فناوری در موقعيت
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های آن در معلمان ها و مزيتتا تغيير نگرش و عالقه به کاربست فناوری با شناخت توانايی

توان گفت طرز پس می ها انتظار کاربرد ابزارهای فناورانه را داشت.از آنتوان ايجاد نشود، نمی

های مرتبط با تلقی و نگرش معلم نسبت به نقش فناوری، و عالقه به مجهز شدن به صالحيت

های پذيرش و استفاده از فناوری در آموزش و تدريس است. بر اين ترين جنبهآن يکی از مهم

ها در آموزش رابطه مستقيم نگرش مثبت معلم و کاربرد فناوریشود که بين اساس مشخص می

مطالعات مختلفی صورت گرفته  گرايش به کاربرد فناورییستگيشای وجود دارد. در زمينه

 ,Zakeri, Khaje Lu, Afraei and Zangui (2011)توان به مطالعات است که به عنوان مثال می

Özdemir (2017)  وRaob et al. (2012) دست آمده از ه در پايان بر اساس نتايج ب شاره کرد.ا

ی دوره معلمان یفناورانه هایاين پژوهش در خصوص شناسايی و اولويت بندی شايستگی

 ابتدايی آموزش و پرورشنظام اندرکاران کارگيری آن را برای دستتوان لزوم به، میابتدايی

بينی زيرساخت الزم برای توسعه پيشو  هايی نظير ايجادشفاف کرد تا بر مبنای آن برنامه

های آموزش معلمان، گنجاندن واحد رايانه و فناوری در برنامه درسی فناوری، برگزاری دوره

. همچنين با استفاده از نتايج آزمون حاضر رک ديدامعلمان را تد یفناورانهبرای افزايش سواد 

گيری در مورد ز معلمان را برای تصميمی مورد نياهای فناورانهترين شايستگیتوان اساسیمی

 ارتقاء، گزينش و استخدام معلمان در نظام آموزشی مورد توجه قرار داد.

 

 

 

 

 
 

االت مقياس، اجرای پرسشنامه، گردآوری ؤسازی س آماده :زاده زهرا طهماسبی سهم مشارکت نویسندگان:
االت ؤتعريف تحقيق، پيشنهاد س :ها و تدوين نسخه اوليه مقاله. دکتر غالمحسين رحيمی دوست داده

قدرت اهلل خليفه: تهيه پيشينه پژوهش،  آقای پرسشنامه، تحليل نتايج و بازنگری نسخه چاپی مقاله و
 بازنگری و اصالح مقاله 

 کنند. تشکر می ،اند مطالعه شرکت کردهاين معلمانی که در تمامی نويسندگان از  :سپاسگزاری

و انتشار  هيچگونه تعارض منافع را در رابطه با تحقيق، تأليفاشتند که بيان دنويسندگان  ضاد منافع:ت
 .اين مقاله وجود ندارد

گونه حمايت مالی اين پژوهش با هزينه پژوهشگران انجام شده است و برای انجام آن هيچ منابع مالی:
 دريافت نشده است.
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