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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت سواد فناورانه دانشآموزان دوره دوم متوسطه با دبیران آنها در آموزش
و پرورش شهر همدان است که این تفاوت از منظر تفاوت نسلی مورد بررسی قرار میگیرد .در این پژوهش از
روش توصیفی -پیمایشی استفاده شد و از بین تعداد  878نفر دبیر زن و  12521نفر دانشآموز دختر
متوسطه دوره دوم با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی 215 ،دبیر و  ۳7۳دانشآموز به
عنوان حجم نمونه انتخاب شد .ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته مربوط به
سواد فناورانه بوده است که با توجه به استانداردهای سواد فناورانه انجمن بینالمللی فناوری آموزشی تهیه
شدهاند .روایی این پرسشنامهها از طریق اعمال نظرات اصالحی هفت نفر از صاحبنظران و پایایی آنها با
استفاده از ضریب آلفای کرانباخ بهترتیب برای پرسشنامه دبیران و دانشآموزان  0/22و  0/82محاسبه شد.
تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،آزمون خی دو ،یو من ویتنی و آزمون رتبهای فریدمن
نشان داد؛ بین سواد فناورانه دانشآموزان متوسطه و دبیران آنها فاصله وجود دارد .همچنین درک
دانشآموزان و دبیران از مؤلفههای پنجگانه سواد فناورانه بهترتیب فهم ارتباط فناوری و جامعه و فهم طراحی
فناوری با باالترین میانگین رتبه دارای اولویت اول تا دوم است .کمترین بعد در دانشآموزان و دبیران آنها
مربوط به کسب تواناییهای جهان فناورانه است .دبیران و دانشآموزان بهعنوان دو نسل متفاوت از لحاظ
سواد فناورانه و درک مؤلفه های آن با هم تفاوت دارند و این تفاوت با توجه به نظریه نابرابری دیجیتالی
کاوسنی ( )2001نشانه تفاوت نسلی است.
کلیدواژهها :سواد فناورانه ،دبیران ،دانشآموزان متوسطه ،فاصله نسلی ،آموزش فناوری.

 -1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
* :نویسنده مسئول

Email: fseraji@gmail.com
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 .1مقدمه و بیان مسأله
شهروندان جامعه اطالعاتی در انجام امور روزمره زندگی با فناوریهای گوناگون ارتباط دارند.
با توسعه فناوریهای دیجیتالی ،شکل ،ماهیت ،فرآیند و نحوه کارکرد اغلب فناوریهای قبلی
نیز دستخوش تحول شده است .در این بستر نظامهای آموزشی تالش میکنند تا کودکان
امروز و شهروندان را به شیوههای مختلف با ماهیت ،کارکرد ،نحوهی ارزیابی ،توسعه و نحوه
طراحی این فناوریها آشنا سازند (مارتین.)۳11 :2012 ،1
آموزش فناوری 2یکی از قلمروهای جدید در برنامه درسی است که نظامهای آموزشی
کشورهای مختلف به شکلهای متفاوت به آن توجه میکنند .در کشورهایی همچون؛
انگلیس ،هلند و سوئد از دوره ابتدایی و در برخی کشورهای دیگر نظیر فرانسه ،آمریکا و
استرالیا از دوره متوسطه به صورت یک درس مجزا یا تلفیق شده در برنامه درسی سایر
دروس به آموزش آن پرداخته میشود (پریکا ،راسینن و اوجله .)21 :2011 ،۳هدف برنامه
درسی «آموزش فناوری» کمک به توسعه سواد فناورانه دانشآموزان است تا دریابند،
فناوریهای دیجیتال امروزی از لحاظ ماهیت ،کارکرد ،ارتباط با ابعاد مختلف زندگی دارای
چه ویژگیهایی هستند و چگونه میتوان آنها را بهطور مؤثر ارزیابی و مدیریت کرد
(انگریمن و کالررید122 : 2011 ،4؛ وستبری )41 :2002 ،5به عبارت دیگر سواد فناورانه به
دانش ،روشهای فکر و عمل درباره فناوری اتالق میشود (الکای و کالررید.)12 :2014 ،1
بر این اساس نظامهای آموزشی با گنجاندن آموزش فناوری در برنامه درسی تالش
میکنند تا دانشآموزان را با ماهیت فناوری ،نحوهی طراحی فناوری ،ارتباط فناوری با
جامعه ،تواناییهای فناورانه و درک جهان فناورانه آشنا سازند و به توسعه سواد فناورانه آنها
کمک کنند.
7
پرنسکی ( )2005با طرح نظریه «بومیان دیجیتال» معتقد است ،رسالت نظامهای
آموزشی امروزی آشنا کردن دانش آموزان و شهروندان با فناوری و ابعاد آن است .گرچه از
یکسو تحقق این رسالت میتواند در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
1. Mike Martin
2. Technology education
3. Matti Parikka, Aki Rasinen & Arto Ojala
4. Ake Ingerman & Brandon Collier-Reed
5. Richard Westberry
6. Melanie B. Luckay & Brandon I. Collier-Reed.
7. M. Prensky
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صنعتی برای شهر وندان دستاوردهای چشمگیر داشته باشد ،لیکن از سوی دیگر ممکن است
به نابرابری و ایجاد شکاف دیجیتالی بین نسلها دامن زند (کاوسنی.)281 :2001 ،1
در نظام آموزشی برخی کشورها از دورههای پیش از دبستان ،دبستان و متوسطه ،آموزش
فناوری در برنامه درسی گنجانده میشود و متناسب با آن آموزشهای الزم بهصورت پیش از
خدمت و ضمن خدمت برای معلمان تدارک دیده میشود (رسنین ،آیکانن و ریسنن،2
 .)47 :2008در نظام آموزشی ایران بر اساس اسناد باالدستی نظیر؛ سند ملی برنامه درسی و
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،آموزش سواد فناورانه از سال  1۳21با گنجاندن درس
«کار و فناوری» در دوره اول متوسطه شروع شده و تاکنون در پایههای ششم ،هفتم ،هشتم
و نهم این درس به دانشآموزان ارائه میشود (احدی و همکاران.)14 :1۳2۳ ،
شواهد حاکی از آن است که ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای
درحالتوسعه نظیر پاکستان و مراکش به آموزش سواد فناوری در برنامه درسی مدارس کمتر
توجه دارد (عزتی و همکاران .)7 :1۳20 ،این کمتوجهی آثار جبرانناپذیری در حوزه اشتغال
و اقتصاد و زمینههای فرهنگی و اجتماعی به شهروندان وارد میسازد (عالقهمندان:1۳80 ،
 .)11این خأل موجب شده که شهروندان از فرآیند تولید ،توزیع و چگونگی شرایط ابداع
فناوری درک صحیحی نداشته باشند و تنها بر مصرف یا بهکارگیری فناوری توجه کنند.
چنین نگاهی موجب شده که نوعی عقبافتادگی در طراحی و تولید فناوری در کشور وجود
داشته باشد و نسلهای جدید عمدتاً به کاربرد فناوریهای جدید مشغول میشوند و نسل
قبل آنها آشنایی یا تمایلی چندانی به استفاده از فناوریها ندارد .در ایران عوامل متعددی
مانند مدرنیزاسیون ،شهری شدن ،مصرفگرایی ،مایل به تحصیالت دانشگاهی در نسل
جدید ،دسترسی به ماهواره و اینترنت ،اشتغال زنان و مواردی از این دست موجب شده که
تفاوتهای بین نسلها در عرصههای مختلف موضوع جدی تلقی شود و به ویژه اینکه سواد
فناورانه به عنوان عاملی اساسی که میتواند وضعیت اشتغال ،شرایط فرهنگی – اجتماعی،
نوع نگاه به تولید و مصرف و خانواده بهبود بخشد ،در این پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرد.

1. Lynette Kvasny
2. A. Rasinen., P. Ikonen & T. Rissanen
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 .3مبانی نظری پژوهش
سواد فناورانه یکی از الزامهای جامعه اطالعاتی و اساس توسعه و تحوالت پیشروی
دانشآموزان متوسطه و بزرگساالن است .مدارس متوسطه با ارائه برنامه درسی «آموزش
فناوری» تالش میکنند تا دانشآموزان ویژگیها ،مفاهیم ،قلمروها و تأثیر توسعه یک
فناوری بر سایر زمینهها را بشناسند؛ ارتباط بین فناوریها با نیازهای بشری را تشخیص
دهند ،آثار فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی فناوریها را درک نمایند و
نقش آن در زندگی بشری را تجزیه و تحلیل کنند؛ نحوهی طراحی و مهندسی فناوری را
بفهمند و به نقش پژوهش و ایجاد نوآوری در فناوریها پی ببرند و برای حل مسائل از طریق
فناوری بیاندیشند (شاولر 187 :2002 ،1و کازاک)14۳ :2002 ،2؛ توانمندیهای الزم در
زمینه کاربرد ،نگهداری و ارزیابی مستمر سیستمهای فناورانه را به دست آورند و نحوه تلفیق
فناوریها در جهان اطراف را در زمینههای مختلف نظیر؛ پزشکی ،کشاورزی ،بیوتکنولوژی،
انرژی ،ارتباطات ،حملونقل ،صنایع ،کارخانجات و حوزههای عمرانی درک کنند (ویلیامز،۳
 .)12 :2002به مجموعه این دانشها ،نگرشها ،مهارتها و فرآیندی فکری سواد فناورانه
گفته میشود که دانش آموزان و بزرگساالن برای احساس راحتی در دنیای امروزی و ورود به
دنیای اشتغال و مواجهه مؤثر با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه به این سواد نیاز عمده
دارند .فناوریهای امروزی که در عرصههای مختلف اجتماعی ،صنعتی ،اقتصادی ،پزشکی و
حملونقل به ظهور میرسند ،عمدتاً پایه دیجیتالی و مبتنی بر فناوری اطالعات طراحی و
تولید میشوند .لذا نظام های آموزشی باید ماهیت ،نحوه طراحی و تولید ،نگهداری ،کاربرد و
ارزیابی اینگونه فناوریها را در قالب برنامه درسی آموزش فناوری به دانشآموزان ارائه کنند
(پریکا و اوجال.)22 :2008 ،4
دانشآموزان متوسطه امروزی غالباً افرادی هستند که از زمان تولد آنها فناوریهای
دیجیتال در دسترس بوده است و آنها کمابیش با ماهیت ،کارکردها و ویژگیهای آن آشنا
هستند (بنت ،مارتن و کروین .)15 :2008 ،5پرنسکی ( )2005این افراد را «بومیان
دیجیتال» 1مینامد و در مقابل بزرگساالنی را که بعد از دوران کودکی با فناوریهای
1. Anthony E. Schwaller
2. Michael R. Kozak
3. P. John Williams
4. M. Parikka & A. Ojala
5. Sue Bennett, Karl Maton & Lisa Kervin
6. Digital Natives
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دیجیتال آشنایی پیدا کردهاند« ،مهاجران دیجیتال» 1مینامد .بومیان دیجیتال با وجود سن
پایین ممکن است نقش ،ماهیت و مدیریت فناوریهای دیجیتالی را بهتر و مؤثرتر از
مهاجران دیجیتال درک کنند (جیمز .)52 :2008 ،2این پدیده میتواند به شکاف یا تفاوت
در درک فناورانه بین دو نسل بیانجامد و چالشهای جدیدی را در ساختار نظم اجتماعی و
تربیتی به وجود آورد (تست ساو.)18 :2011 ،۳
«تفاوت نسلی» اصطالحی است که به اختالف و تفاوتهای طبیعی در باورها ،ارزشها و
هنجارهای میان نسلها اشاره دارد .این پدیده را میتوان به صورت عدم انطباق ابعاد رفتاری،
اخالقی ،روانی و اجتماعی کنشهای نسل جدید در مقابل نسل قبلی مالحظه نمود .تفاوت
نسلی دارای نوسانی از انطباق تا گسست نسلی است که در بین آنها میتوان موقعیتی برای
شکاف نسلی و تعارض نسلی در نظر گرفت .انطباق و گسست نسلی در عمل امری ناشدنی
است و لیکن تعارض و شکاف نسلی به درجاتی از تفاوتهای دانشی ،گرایشی و رفتارهای
بین نسلها اشاره دارد .بر این اساس نسلهای جدید نه دقیقاً همه باورها ،ارزشها و دانش-
های نسل قبل را قبول و نه کامالً همه آنها را رد میکنند؛ بلکه همیشه درجاتی از پذیرش
و عدم پذیرش در جریان است که مشترکات نسلها عمدتاً در سطح ساختارهای کالن
اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی و تمایزات آنها در سطح رفتارهای فردی و کنشهاست.
رویکردهای نظری گوناگون مانند؛ رویکرد نسلهای تاریخی مانهایم ،مید و اینگلهارت،
رویکرد ساختگرای کوهن و پارسونز ،رویکرد تضادگرای ساختاری بوردیو و رویکرد
مدرنیزاسیون تغییر ارزشها و شکاف نسلی آنتونی گیدنز به تحلیل تفاوت نسلها پرداختهاند.
رویکرد نسلهای تاریخی تأکید میکند که افراد نسل جدید غالباً در ارزشها و هنجارهای
نسلهای قبلی ادغام میشوند ولی برخی از تغییرات اساسی و عمدتاً فناورانه ،نسل جدید را
از ارزشهای نسلهای قبلی جدا میسازد .رویکرد ساختگرا تأکید دارد که جامعه میتواند با
ایجاد ساختارها به انتقال ارزشها و هنجارهای مورد نظر خود به نسل جدید کمک کند .در
این رویکرد وظیفه نظام آموزشوپرورش انتقال ارزشهای جامعه به نسل جدید است .بر
اساس رویکرد تضاد گرای ساختاری تقسیم قدرت بر مبنای سن ،جنس ،طبقه و موارد نظایر
آن موجب گرایش به تضاد و اختالف در بین نسلها میشود .رویکرد آخر با تأکید بر
1. Digital Immigrants
2. Jeffrey James
3. Panayiota Tsatsou
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فردگرایی در پرتو فناوریها اشاره میکند که منشأ تفاوت بین نسلها گرایش به فردگرایی
است و این تفاوت لزوماً منفی نیست (بیلی و نگویاما .)14 :2010 ،1فناوری با توسعه عرصه-
های فردیت می تواند دستاوردهای مثبت و پیامدهای منفی برای هماهنگی بین نسلها به
وجود آورد.
کاوسنی )2001( 2در نظریه «نابرابری دیجیتالی» تالش کرده است تا به تبیین تفاوت
فناورانه بین نسلها ،طبقات اجتماعی و گروههای متفاوت بپردازد .او با عاریت گرفتن
اصطالح «باز تولید فرهنگی» از پییر بوردیو معتقد است ،فناوریهای دیجیتال با تأثیرگذاری
بر عوامل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی چالشهای جدیدی را برای «بازتولید فرهنگی» در
جامعه ایجاد میکند .او ابتدا سواد فناورانه را به عنوان مؤلفه فرهنگی در نظر میگیرد که بر
کلیه ابعاد زندگی شهروندان جامعه اطالعاتی احاطه یافته است و سپس به شش عامل؛
سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،بستر و ابزارهای فناورانه ،اصالحات
سازمانی و زمان تأکید میکند .در یک جامعه محتوای رسانههای ارتباطی مکتوب ،دیداری و
شنیداری ،آداب و رسوم گذشتگان و داستانها به عنوان سرمایههای فرهنگی هستند؛
گروهها ،خانوادهها و نحوه تعامالت بین آنها سرمایههای اجتماعی و میزان تولید ملی،
واردات و صادرات سرمایههای اقتصادی را شکل میدهند (سیگلم و بیمر.)17 :2012 ،۳
همچنین سازمانهای اجتماعی بهطور مستمر تالش میکنند تا در راستای پاسخگویی به
نیازهای مشتریان امکانات و خدمات خود را روزآمد نمایند .به اعتقاد کاوسنی بسترها و
امکانات فناورانه کلیه تعامالت ،کنش و واکنشها ،فرآیندها و نتایج همه این عوامل را تحت
تأثیر قرار میدهد و فضای جدیدی را به وجود میآورد .با گذشت زمان و تأثیر فناوریها بر
سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ویژگیهای سازمانها درک و تعامالت نسلهای
مختلف ،گروهها ،طبقات اجتماعی از یکدیگر دستخوش تغییر میشود (کرتلی.)12 :2012 ،4
بر اساس این نظریه ،عناصر مختلف نظام آموزشی نظیر برنامه درسی مدارس ،نظام ارزشیابی،
شیوههای تدریس معلمان و میزان تلفیق فناوریها در مدارس میتواند ویژگی سرمایههای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را تغییر دهد (ولک و ویلیامز .)11 :2005 ،5بر این اساس در
1. A. Bailey & O. Ngwenyama
2. Lynette Kvasny
3. R. Seglem., S. Witte & J. Beemer
4. Susan Kirtley
5. K.S.Volk & E. William
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اغلب کشورها برای کاهش فاصله سواد فناورانه بین دبیران با دانشآموزان با آموزش فناوری
در برنامه درسی مدارس ،آموزشهای الزم به دبیران نیز ارائه شود .عدم توجه به آموزش
سواد فناوری در نظام آموزشی میتواند ،تفاوت بین نسلها را در فهم فناوری ،استفاده از
رسانهها و کاربرد فناوری افزایش دهد.
 .2سؤاالت پژوهش
سؤال کلی :بین سواد فناورانه دانشآموزان دختر و دبیران زن به عنوان دو نسل چه تفاوت-
هایی وجود دارد؟
 .1-2سؤاالت ویژه

 )1وضعیت سواد فناورانه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان چگونه است؟
 )2وضعیت سواد فناورانه دبیران زن دوره دوم متوسطه شهر همدان چگونه است؟
 )۳آیا وضعیت سواد فناورانه دانشآموزان متوسطه و دبیران آموزشوپرورش شهر همدان
متفاوت است؟
 )4میزان سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان
در کدام یک از ابعاد بیشتر است؟
 .3پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجامیافته در زمینه سواد فناورانه و نظام آمـوزشی را میتوان به دو دسته
طبقهبندی کرد:
الف) در برخی پژوهشهای خارجی مانند؛ لی هی ،)2012( 1الکی و کالررید،)2012( 2
کالرک )2002( ۳و ورشور ،کنبل و استون )2004( 4و پژوهشهای ایرانی فتحی ،پیراهری و
شیرین بیان ( ،)1۳20حریری و زمانی راد ( )1۳21سواد فناورانه بین جوانان و بزرگساالن به
عنوان دو نسل متفاوت مورد مقایسه قرار گرفته است .لی هی ( )2012نقش آموزش فناوری
در پرورش خالقیت دانشآموزان دوره ابتدایی ،متوسطه و دانشجویان دانشگاه را به عنوان دو
نسل کودک و بزرگسال ،با هم مورد مقایسه قرار داد و دریافت؛ دانشآموزان ابتدایی در
1. Keelin Leahy
2. Melanie B. Luckay& Brandon I. Collier-Reed
3. Lynn Schofield Clark
4. Mark Warschauer., Michele Knobel&Leeann Stone

23

سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران :تحلیلی برتفاوت دو نسل

مقایسه با دانشآموزان متوسطه به یادگیری فناوری اشتیاق بیشتری نشان میدهند و به
طراحی و کاربرد خالقانه ابزارها در بستر فناورانه تمایل بیشتری دارند ولی دانشجویان
دانشگاه در مقایسه با دانشآموزان متوسطه و ابتدایی به یادگیری طراحی و استفاده از
فناوری کمتر تمایل دارند .الکی و کالررید ( )2012با مقایسه سواد فناورانه دانش آموزان
متوسطه و دانشجویان تربیت معلم در آفریقای جنوبی از دو بعد فهم فناوری و نحوه تعامل
با فناوری دریافت؛ در بعد نحوهی تعامل با فنـاوری ،عملکرد دانشـجویان مبتـدیتر از
دانشآموزان بود ولی در فهم فناوری هر دو گروه در سطح باال و مطلوب قرار داشتند .کالرک
( )2002با بررسی شکاف نسلی بین نوجوانان و والدین آنها در نحوهی استفاده از رسانههای
دیجیتال نشان میدهد ،با اینکه والدین تالش میکنند در آموزش نحوهی استفاده از
رسانههای دیجیتال به فرزندان نوجوان خود نقش مؤثر ایفاء کنند؛ اما اغلب آنها بهویژه
والدین خانوادهه ای نابرخوردار و سطح پایین از لحاظ اقتصادی با راهبردهای استفاده از
رسانههای دیجیتال آشنایی ندارند و نمیتوانند بر نحوه استفاده فرزندان خود از آن رسانهها
نظارت کنند .ورشور و همکاران ( )2004با بررسی «وضعیت توزیع فناوری در بین
دانشآموزان طبقه پایین و باال اقتصادی -اجتماعی در شهر کالیفرنیا» دریافتند؛ دانشآموزان
هر دو طبقه گرچه از لحاظ میزان دسترسی و مجهز بودن مدارس به رایانه در وضعیت
مشابهی قرار دارند ،ولی دانشآموزان طبقه پایین اقتصادی -اجتماعی به دلیل نبود شبکه
حمایتهای انسانی مستمر ،عدم دسترسی منظم به رایانه در منزل و فشار آزمونهای رایج
مدرسه ،نسبت به دانشآموزان طبقه باال در فهم ماهیت ،بهکارگیری ،درک پیچیدگی
طراحی و اعمال آن در زندگی با مشکالت عدیدهای روبهرو هستند .این یافتهها بیانگر وجود
شکاف دیجیتالی در بین دو طبقه اقتصادی -اجتماعی دانشآموزان است که در یک زمان در
یک شهر زندگی میکنند ولی از لحاظ طبقه اقتصادی -اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند.
فتحی و همکاران ( )1۳20با بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر شکاف نسلی
بین خانوادهها نشان میدهند که بین میزان شناخت ،عالقه و نحوهی استفاده فرزندان و
والدین از فناوری اطالعات و ارتباطات تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به نحوی که اغلب
فرزندان از فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت حرفهای و نیمهحرفهای استفاده میکنند
ولی والدین عمدتاً از آن امکانات به شیوه مبتدی بهره میگیرند .همچنین بر اساس این
پژوهش بین فاصله سنی و اختالف تحصیلی والدین و فرزندان در استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات اختالف معنیدار وجود دارد .حریری و زمانی راد ( )1۳21در پژوهشی شکاف
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دیجیتالی بین نسله ا را از نظر آشنایی ،عالقه و میزان استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که میزان آشنایی ،عالقه و استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در نزد دانشآموزان باالتر از والدینشان است و از لحاظ شکاف دیجیتالی
بین والدین و فرزندان در میزان آشنایی ،عالقه و کاربرد تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود
دارد.
ب) در پژوهشهای دیگری مانند؛ ماوسون ،)2011( 1بانکس ،)2002( 2ایزنکرفت،)2002( ۳
والک ،)2005( 4عزتی ،امام جمعه و احمدی ( )1۳20و عالقهمندان ( )1۳80میزان و نحوه
توجه نظام آموزشی بعضی از کشورها به سواد فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است .ماوسون
( )2011در پیمایشی کودکان سه تا چهار ساله منطقه اوکلند نیوزیلند را مورد برسی قرار
داد .در این پژوهش ،کودکان از چهار کودکستان انتخاب شدند و برای جمعآوری اطالعات از
مصاحبه ،مشاهده و دادههای زمینهای استفاده شد .پژوهشگر دریافت که کودکان با کاربرد
برخی از فناوریهای جدید مانند دیویدی ،بازیهای رایانهای ،گوشی تلفن همراه و
تلویزیون دیجیتال آشنایی دارند .آنها غالباً برخی از ابزارهای فناورانه را میشناسند و با
کاربردهای آن آشنایی دارند .بانکس ( )2002وضعیت سواد فناورانه در آموزش و پرورش
بنگالدش را از سه بعد؛ منطق برنامه درسی ،دانش معلمان و میزان یادگیری دانشآموزان
مورد بررسی قرار داد .او با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی نظیر مصاحبه ،مشاهده و تحلیل
محتوا نشان داد که دانش معلمان در زمینه آموزش سواد فناورانه باال نیست و عملکرد
دانشآموزان نیز در سواد فناورانه در حد پایین قرار دارد .ایزنکرفت ( )2002وضعیت سواد
فناورانه در آمریکا را از بعد فهم فناوری در دانشآموزان  15ساله مورد بررسی قرار داد .بر
اساس نتایج این پژوهش ،دانشآموزان با برخی از مزایا و معایب فناوریهای جدید آشنایی
دارند .فهم دانشآموزان در زمینه طراحی فناوری از سایر ابعاد بیشتر است .والک ( )2005در
پیمایشی از  750بزرگساالن دارای فرزندان شاغل به تحصیل در دوره متوسطه هنگکنگ
دریافت؛ آموزش فناوری از نظر والدین بخش مهمی از برنامه درسی دوره متوسطه است و
برای توسعه آن باید کمکهای دولتی به مدد مدارس برسد .به نظر والدین ،فرزندان به عنوان
شهروندان جامعه اطالعاتی باید درباره طراحی ،نحوه استفاده و مفهوم فناوری به حد کافی
1. W. B. Mawson
2. Banks, Frank
3. Arthur Eisenkraft
4. Kenneth Scott Volk
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آشنایی داشته باشند .عزتی ،امام جمعه و احمدی ( )1۳20با بررسی وضعیت برنامههای
درسی مرتبط با کار و فناوری در کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و کانادا و کشورهای
درحالتوسعه مانند مراکش و پاکستان نشان میدهند که کشورهای توسعهیافته این برنامه را
از دوره پیش از دبستان شروع و به صورت منسجم ادامه میدهند ،ولی در کشورهای
درحالتوسعه این برنامه تنها در پایههای هفتم تا نهم اجرا میشود و فاصله فاحشی بین
تصمیمهای طراحی و عملیات اجرایی آن وجود دارد .عالقهبندان ( )1۳80با بررسی تحلیلی
آموزش فناوری در نظام آموزشی ایران نشان میدهد که طرح منسجمی برای آموزش
فناوری تاکنون وجود نداشته و این مسأله میتواند ،عقب افتادگی صنعتی ،ضعف اقتصادی و
شکاف بین نسلی را بهوجود آورد .قابل ذکر است که نظام آموزشی در ایران از سال  1۳21در
راستای توجه به آموزش سواد فناورانه در پایههای ششم و هفتم برنامه درسی کار و فناوری
در دوره متوسطه اول گنجانده است و تاکنون پژوهشی در زمینه وضعیت آن منتشر نشده
است.
با توجه به هدف پژوهش ،پژوهشهای دسته اول به تفاوت بین نسلها نظیر مقایسه
دانشآموزان ابتدایی با دانشجویان یا دانشآموزان با دبیران از لحاظ فهم فناوری و ابعاد آن
توجه دارند و دسته دوم به نحوه کارکرد نظام آموزشی کشورهای مختلف نظیر؛ نیوزیلند،
بنگالدش ،آمریکا ،هنگکنگ ،کانادا ،مراکش و پاکستان در مواجهه با سواد فناورانه تأکید
دارند .نظام های آموزشی کشورهای مختلف با اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،شغلی به
توسعه سواد فناورانه توجه دارند که کمتوجهی یا غفلت از آن میتواند به تفاوت بین نسلی
بیشتر دامن بزند.
 .3روش تحقیق
در این پژوهش به منظور مقایسه سواد فناورانه دبیران و دانشآموزان از روش توصیفی -
پیمایشی استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در دوره
دوم متوسطه شهر همدان به تعداد  878نفر به عنوان نماینده یک نسل و کلیه دانشآموزان
دختر مشغول به تحصیل در دوره دوم متوسطه به تعداد  12521در سال تحصیلی 22 -2۳
به عنوان نماینده نسل دیگر هستند .برای تعیین حجم نمونه از این جامعه از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی استفاده شده و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 215
دبیر زن و  ۳7۳دانشآموز دختر به عنوان حجم نمونه انتخابشده است.
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ابزار جمعآوری دادهها .در این پژوهش ،ابزار جمعآوری دادهها دو پرسشنامه محقق
ساخته مربوط به سواد فناورانه بوده است .تنظیم و اجرای پرسشنامهها بر اساس نظریه
بومیان دیجیتال پرنسکی ( )2005و نظریه شکاف دیجیتالی کاوسنی ( )2001صورت گرفته
است .بر اساس نظریه پرنسکی دانشآموزان امروزی به عنوان بومیان دیجیتال باید با ماهیت،
نحوهی طراحی ،ارتباط فناوری با جامعه ،تواناییهای فناورانه و درک جهان فناورانه آشنایی
داشته باشند که در هر دو پرسشنامه برای سنجش سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران به
این ابعاد تأکید شده است .از طرفی بر اساس نظریه کاوسنی که به نابرابری فناورانه نسلها
اشاره دارد ،مقایسه ابعاد مختلف سواد فناورانه دبیران و دانشآموزان به عنوان دو نسل
مهاجران و بومیان دیجیتال مدنظر بوده است.
بر این اساس در هر دو پرسشنامه گویههای یک تا پنج به ماهیت فناوری مربوط میشود
و مواردی نظیر؛ درک از مفهوم فناوری ،شناسایی مفاهیم اساسی فناوری ،تأثیر فناوری بر
توسعه و نقش یک فناوری در توسعه سایر عرصهها را شامل میشود .گویههای شش تا
چهارده با پرداختن به مواردی همچون؛ تشخیص نیاز جامعه به فناوری ،آثار فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی فناوری ،اثر فناوری بر محیطزیست ،نقش جامعه در
توسعه فناوری ،سیاستگذاریهای فناوری و تاریخ بشر ،درک ارتباط فناوری با جامعه را
مدنظر قرار میدهد .گویههای پانزده تا هجده برای سنجش فهم طراحی فناوری به مواردی
مانند؛ میزان درک ویژگیهای طراحی ،مهندسی طراحی ،نقش پژوهش و نوآوری در طراحی،
نحوه حل مسأله در آن و شیوههای ابداع فناوری میپردازد .به عالوه پنج گویه از پرسشنامه
درباره میزان توانایی الزم برای رویارویی با جهان فناورانه است که به مواردی نظیر؛ نحوه
کاربرد فناوری ،نگهداری آن ،ارزیابی مستمر سیستمها و محصوالت و آثار آنها مربوط
میشوند .گویههای بیستوپنج تا سیو پنج نیز به درک فناوریهای جهان اطراف در
حوزههای مختلف پزشکی ،کشاورزی ،حملونقل ،بیوتکنولوژی ،انرژی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و صنایع مربوط میشود .هر دو پرسشنامه دارای  ۳5گویه بودهاند و بر اساس
مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شدهاند .روایی هر دو پرسشنامه بر اساس نظرات اصالحی
هفت نفر از متخصصان فناوری و تعلیم و تربیت صورت گرفته است و پایایی آنها پس از
اجرای آزمایشی در بین  45نفر دبیر و  80نفر دانشآموز از طریق ضریب آلفای کرانباخ
محاسبه شد و به ترتیب ضرایب  0/22و  0/82بهدست آمد .برای تحلیل دادههای
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بهدستآمده از شاخصهای آمار توصیفی ،آزمون خی دو ،من ویتنی و آزمون رتبهای فریدمن
استفاده شده است.
 .3یافتهها
ابتدا به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری موردنظر از آزمون
کالموگروف – اسمیرونوف استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  :1نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها

مؤلفهها

متغیر

تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معناداری

سواد فناورانه

1۳8

1/۳2۳

0/041

فهم ماهیت فناوری

1۳8

۳/421

0/000

فهم ارتباط فناوری و جامعه

1۳8

1/101

0/012

فهم طراحی فناوری

1۳1

2/182

0/000

کسب تواناییهای مربوط به جهان فناورانه

1۳8

1/555

0/011

درک فناوری در جهان اطراف

1۳8

1/841

0/002

با توجه به نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرونوف در جدول ( )1میتوان اظهار نمود که
توزیع متغیر سواد فناورانه و مؤلفههای آن در نمونه موردنظر نرمال نمیباشد؛ زیرا سطح
معناداری  Zکوچکتر از  0/05است ()p<0/05؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که باید از
آزمونهای ناپارامتری برای تحلیل سؤاالت پژوهش استفاده کرد.
 )1سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان چه
میزان است؟
جدول  :3توصیف میزان سواد فناورانه دانشآموزان دختر دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان
خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مؤلفهها

کم

زیاد

خیلی زیاد

فهم ماهیت فناوری

1

1/10

21

5/1۳

72

12/۳0

141

۳7/80

1۳۳

۳5/15

فهم ارتباط فناوری و جامعه

2

0/5۳

۳0

8/04

102

27/۳4

1۳1

۳1/41

10۳

27/11

فهم طراحی فناوری

۳1

2/15

44

11/72

122

۳2/77

111

22/75

10

11/08

کسب تواناییهای مربوط به
جهان فناورانه

25

1/70

44

11/72

100

21/80

117

۳1/۳1

87

2۳/۳2

درک فناوری در جهان اطراف

۳4

2/11

11

11/۳5

1۳1

۳1/41

77

20/14

15

17/42

آزمون خی دو

sig =0/000

df =4

=115/02

2
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( ،)2میزان سواد فناورانه دانشآموزان بر اساس پنج
مؤلفه پژوهش ارائه شده است .همچنین نتایج آزمون خیدو در جدول حاکی از آن است که
بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار در سطح  %5تفاوت معنادار وجود دارد؛ زیرا
( p< 0/05و )2= 115/02؛ بنابراین با  %25اطمینان میتوان گفت که میزان سواد فناورانه
(با توجه به درصد باال در مقیاسهای زیاد و خیلی زیاد) دانشآموزان دوره متوسطه آموزش
و پرورش شهر همدان ،باال است.
جدول  :2توصیف میزان سواد فناورانه دبیران دوره متوسطه آموزشوپرورش شهر همدان
خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مؤلفهها

کم

زیاد

خیلی زیاد

فهم ماهیت فناوری

1

0/۳7

8

۳/01

72

27/11

121

45/11

1۳

2۳/77

فهم ارتباط فناوری و
جامعه

5

1/88

24

2/05

81

۳2/45

105

۳2/12

45

11/28

فهم طراحی فناوری

18

1/72

42

15/84

104

۳2/24

82

۳0/24

12

7/11

کسب تواناییهای
مربوط به جهان
فناورانه

17

1/41

42

15/84

85

۳2/07

85

۳2/07

۳1

1۳/58

درک فناوری در جهان
اطراف

۳۳

12/45

11

2۳/01

7۳

27/54

77

22/05

21

7/22

آزمون خی دو

sig =0/000

df =4

2 =1۳2/01

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( ،)۳میزان سواد فناورانه دبیران بر اساس پنج
مؤلفه پژوهش ارائه شده است .همچنین نتایج آزمون خی دو در جدول حاکی از آن است که
بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنادار در سطح  %5وجود دارد؛ زیرا
( p< 0/05و )2=1۳2/01؛ بنابراین با  %25اطمینان میتوان گفت که میزان سواد فناورانه
(با توجه به درصد باال در مقیاسهای زیاد و خیلی زیاد) دبیران دوره متوسطه آموزش و
پرورش شهر همدان ،باال است.
 )2آیا وضعیت سواد فناورانه دانشآموزان متوسطه و دبیران آنها در آموزش و پرورش شهر
همدان متفاوت است؟
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جدول  :3مقایسه میزان سواد فناورانه دانشآموزان متوسطه و دبیران آنها در آموزش و پرورش با استفاده
از آزمون یو من ویتنی
مؤلفهها
فهم ماهیت فناوری
فهم ارتباط فناوری و جامعه
فهم طراحی فناوری
کسب تواناییهای مربوط به جهان
فناورانه
درک فناوری در جهان اطراف
سواد فناورانه

تعداد

میانگین

مقدار آماره من

سطح

رتبه

ویتنی

معناداری

44178

0/0۳7

444۳7

0/022

41810

0/001

۳885۳

0/000

۳8511/5

0/000

۳8۳۳0

0/000

دبیران

215

۳01/10

دانشآموزان

۳7۳

۳۳2/22

دبیران

215

۳00/12

دانشآموزان

۳7۳

۳۳2/87

دبیران

215

220/77

دانشآموزان

۳7۳

۳۳2/21

دبیران

215

272/12

دانشآموزان

۳7۳

۳47/84

دبیران

215

278/52

دانشآموزان

۳7۳

۳48/12

دبیران

215

277/14

دانشآموزان

۳7۳

۳42/24

بر اساس اطالعات جدول ( ،)4با توجه به نتایج آزمون یو من ویتنی ،میانگین رتبه سواد
فناورانه دانشآموزان  ۳42/24بزرگتر از میانگین رتبه سواد فناورانه دبیران  277/14است
که تفاوت میانگین رتبهها در سطح  %5معنادار است؛ بنابراین با  %25اطمینان میتوان گفت
که میزان سواد فناورانه دانشآموزان بیشتر از دبیران است.
 )۳میزان سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان
در کدام یک از ابعاد بیشتر است؟
جدول  :3اولویتبندی ابعاد سواد فناورانه دبیران دوره متوسطه آموزشوپرورش شهر همدان با استفاده از
آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین
رتبه

اولویت

فهم ماهیت فناوری

2/50

4

فهم ارتباط فناوری و جامعه

4/48

1

کسب تواناییهای مربوط به جهان فناورانه

1/0۳

5

درک فناوری در جهان اطراف

2/58

۳

فهم طراحی فناوری

4/41

2

آماره خی

درجه

سطح

دو

آزادی

معناداری

821/07

4

0/000
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نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین ابعاد سواد فناورانه در بین دبیران به ترتیب فهم
ارتباط فناوری و جامعه و فهم طراحی فناوری با باالترین میانگین رتبه دارای اولویت اول تا
دوم است و کمترین سواد فناورانه مربوط به کسب تواناییهای مربوط به جهان فناورانه است.
اولویتبندی ابعاد سواد فناورانه دبیران بهترتیب زیر است )1 :فهم ارتباط فناوری و جامعه )2
فهم طراحی فناوری  )۳درک فناوری در جهان اطراف  )4فهم ماهیت فناوری  )5کسب
تواناییهای مربوط به جهان فناورانه.
جدول  :3اولویتبندی ابعاد سواد فناورانه دانشآموزان دوره متوسطه آموزش وپرورش شهر همدان با
استفاده از آزمون فریدمن
ابعاد

میانگین
رتبه

اولویت

فهم ماهیت فناوری

2/۳2

4

فهم ارتباط فناوری و جامعه

4/۳1

1

کسب تواناییهای مربوط به جهان فناورانه

1/05

5

درک فناوری در جهان اطراف

2/12

۳

فهم طراحی فناوری

4/12

2

آماره خی دو

1241/17

درجه
آزادی

4

سطح معناداری

0/000

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین ابعاد سواد فناورانه در بین دانشآموزان به
ترتیب فه م ارتباط فناوری و جامعه و فهم طراحی فناوری با باالترین میانگین رتبه دارای
اولویت اول تا دوم است .کمترین بعد سواد فناورانه مربوط به کسب تواناییهای مربوط به
جهان فناورانه است .اولویتبندی ابعاد سواد فناورانه دانشآموزان به ترتیب زیر است )1 :فهم
ارتباط فناوری و جامعه؛  )2فهم طراحی فناوری؛  )۳درک فناوری در جهان اطراف؛  )4فهم
ماهیت فناوری و  )5کسب تواناییهای مربوط به جهان فناورانه.
 .3نتیجهگیری
یکی از دغدغههای مهم هر جامعه انتقال اندیشهها ،ارزشها ،تجربیات و نگرشهای نسل قبل
به نسل جدید است .وقتی بین ارزشهای نسل جدید و نسل قبل فاصله وجود داشته باشد،
میتوان از تفاوت نسلی سخن به میان آورد که تداوم و شدت آن میتواند به شکاف یا
تعارض نسلی منجر شود .عموماً با توسعه فناوریها و تنوع آنها فاصله بین نسلها بیشتر
شده است و به ویژه اینکه فناوریهای اطالعاتی جدید با قابلیتهای فراوان برای رفع
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نیازهای فردی میتواند ،این فاصله را بین دو نسل «مهاجرین دیجیتال» و «بومیان
دیجیتال» افزایش دهد .این موضوع با توسعه فناوریها در قرن حاضر به یک مسأله مهم
تبدیل شده و نظریات متعددی در این باب به وجود آمده است .در چنین شرایطی نظام
آموزش و پرورش وظیفه دارد تا با تدارک برنامههای گوناگون رسمی و غیررسمی ضمن
انتقال و توسعه فرهنگ و ارزشهای اجتماعی زمینه درک و احترام به ارزشهای نسلهای
ماقبل را در نسلهای جدید فراهم سازد.
با ظهور دوره مدرنیسم و ورود فناوریهای گوناگون به زندگی مردم ،نظامهای آموزشی
در کشورهای مختلف برای بهبود سواد فناورانه دانشآموزان و معلمان دروسی با این عنوان،
در برنامه درسی خود قرار دادهاند .هدف برنامه درسی مربوط به سواد فناورانه این است که
شهروندان جامعه اطالعاتی اعم دانشآموزان و معلمان نحوه طراحی ،کاربرد ،نگهداری،
مدیریت و ارزیابی فناورانهها و به ویژه فناوریهای دیجیتالی را درک کنند و بر فهم ارتباط و
تأثیر آن بر جامعه تالش کنند .دانشآموزان متوسطه به عنوان شهروندان نسل جدید و
«بومی دیجیتال» و دبیران آنها به عنوان نماینده نسل قبل و «مهاجرین دیجیتال» ممکن
است ،در مواجهه و یادگیری برنامه درسی سواد فناورانه به عنوان دو نسل از هم متفاوت
باشند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه سواد فناورانه دانشآموزان و دبیران متوسطه
شهر همدان و تحلیل این تفاوتها بر اساس تفاوت نسلی است .با توجه به هدف فوق،
یافتههای این پژوهش از دو جهت قابلبحث است :الف) تفاوت سواد فناورانه دانشآموزان و
دبیران به عنوان دو نسل و ب) رتبهبندی درک دبیران و دانشآموزان از ابعاد پنجگانه سواد
فناورانه .این موضوع به صورت دقیق و جزییتر تفاوت بین دو نسل دانشآموزان و دبیران
آشکار میسازد.
بر اساس یافتههای این پژوهش میزان سواد فناورانه دانشآموزان ( )2= 115/02و
دبیران ( )2=1۳2/01در سطح معنیداری  0/05در حد باال میباشد لیکن میانگین رتبه
سواد فناورانه دانشآموزان  ۳42/24و بزرگتر از میانگین رتبه سواد فناورانه دبیران 277/14
است که تفاوت میانگین رتبهها در سطح  %5معنادار است .بر این اساس میتوان گفت سواد
فناورانه دانش آموزان باالتر از دبیران آنهاست .این یافـتهها با نتایج پژوهشهایی همچون
لیها ( ،)2012فتحی و همکاران ( ،)1۳20حریری و زمانی راد ( )1۳21و کالرک ()2002
همخوانی دارد .لیها ( )2012نشان میدهد که دانشآموزان ابتدایی در مقایسه با
دانشآموزان متوسطه به یادگیری فناوری ،طراحی و کاربرد خالقانه ابزارهای فناورانه تمایل
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بیشتری دارند .همینطور دانشآموزان در مقایسه با دانشجویان به یادگیری فرآیندهای
طراحی و استفاده از فناوری رغبت بیشتری دارند .بر اساس یافتههای فتحی و همکاران
( )1۳20میزان شناخت ،عالقه و نحوهی استفاده والدین از فناوری اطالعات و ارتباطات در
مقایسه با فرزندانشان مبتدی و سطحی است .همچنین حریری و زمانی راد ( )1۳21نشان
میدهند که بین فرزندان و والدین از لحاظ آشنایی ،عالقه و میزان استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات تفاوت اساسی وجود دارد .به عالوه پژوهش کالرک ( )2002بیانگر این
است که والدین با وجود تالشهای فراوان برای ایفای نقش مؤثر در آموزش فناوری به
فرزندانشان ،به دلیل عدم فهم صحیح از آن اثربخشی الزم را در این کار ندارند.
میتوان گفت دانشآموزان متوسطه به عنوان بومیان دیجیتال در مقایسه با دبیران به
عنوان مهاجران دیجیتال با فناوریهای جدید تعامل بیشتری دارند .آنها در موقعیتهای
مختلف زندگی نظیر بازیها ،تفریحات ،تعامل با افراد بزرگسال و همساالن ،استفاده از
رسانههای دیداری و شنیداری بیش از دبیرانشان با فناوریهای جدید سروکار دارند .کاوسنی
( )2007در نظریه «نابرابری دیجیتالی» با اشاره به تأثیر فناوریها بر ابعاد اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی زندگی افراد تأکید میکند که ممکن است با گذشت زمان و به تدریج فاصله بین
نسل نوجوان و بزرگسال عمیقتر گردد .این فاصله و شکاف به تدریج موجب ایجاد بینظمی
و پیدایش ساختارهای جدید در نظام اجتماعی میگردد .بر این اساس میتوان گفت تفاوت
سواد فناورانه بین دانشآموزان متوسطه و دبیران آنها ممکن است به تدریج به ایجاد فاصله
بین دو نسل منجر شود؛ گرچه این فاصله در بین دانشآموزان و دبیران متوسطه شهر
همدان چندان زیاد نیست و میتوان وضعیت تفاوت نسلی این دو نسل را درکشان از
فناوری زیاد به هم توصیف نمود ،لیکن تفاوتهایی نیز وجود دارد.
بخش دیگری از یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دبیران و دانشآموزان از لحاظ
میزان آشنایی با ابعاد پنج گانه سواد فناوری به یکدیگر شباهت دارند که در ابعاد پنجگانه
سواد فناوری آشنایی هر دو گروه به ترتیب شامل؛ فهم ارتباط فناوری و جامعه ،فهم طراحی
فناوری ،درک فناوری در جهان اطراف ،فهم ماهیت فناوری ،کسب تواناییهای مربوط به
جهان فناورانه است .مقایسه میزان آشنایی دو نسل در ابعاد پنجگانه گرچه در هیچ پژوهشی
تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است ولی در پژوهشهایی مانند؛ لوکی و رید (،)2012
ورشور و همکاران ( ،)2004ایزنکرفت ( )2002و والک ( )2005به مقایسه برخی از ابعاد
سواد فناورانه توجه شده است .الکی و کالر رید ( )2012نشان میدهند که دانشآموزان
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متوسطه در بعد تعامل با فناوری عملکرد بهتری از دانشجویان تربیت معلم دارند ولی در فهم
فناوری عملکرد هر دو گروه به هم شبیه است .ورشور و همکاران ( )2004نشان میدهند که
دانش آموزان طبقه پایین اجتماعی در بعد فهم ماهیت فناوری ،بهکارگیری ،درک پیچیدگی
طراحی و اعمال آن در زندگی با مشکل روبهرو هستند .ایزنکرفت ( )2002درمییابد که فهم
دانشآموزان  15ساله آمریکایی از زمینه نحوهی طراحی بر اساس فناوری از سایر ابعاد
برجستهتر است .همچنین والک ( )2005نشان میدهد که درک ارتباط بین فناوری و جامعه
از نظر دانشآموزان در مقایسه با والدین مهمتر است .با توجه به نظریه پرنسکی ،کودکان و
نوجوانان به واسطه تعامل و ارتباط بیشتر با فضای فناورانه و ابزارهای آن بهتر از بزرگساالن
میتوانند فرآیند طراحی ،بهکارگیری ،نگهداری و ارزیابی فناوریهای دیجیتالی را درک و
ارتباط آن با جامعه و صنایع گوناگون را بفهمند .به اعتقاد کاوسنی ( )2001و نظریهپردازان
حوزه تفاوت نسلی ،توسعه فناوریها میتواند به افزایش تفاوت بین نسلها و ایجاد شکاف یا
تعارض در بین آنها بیانجامد ،بهویژه اینکه اگر نظام آموزشی برنامه درسی منسجم و
ساختارمندی را در این زمینه ارائه نکند .در این شرایط غالباً دانشآموزان درک درستی از
ماهیت و نحوه طراحی و تولید آن ندارند ولی با یادگیری کاربردهای صرف آن ،ارزشهای
نسل قبل را کمارزش و کماهمیت جلوه میدهند .یافتههای این پژوهش با وجود محدودیت-
هایی نظیر؛ نبود درک درست از جایگاه و ماهیت فناوری در بین دانشآموزان و دبیران به
دست آمد و پژوهشگر تالش نمود تا توضیح گویههای پرسشنامه تا حد امکان این
محدودیتها را رفع نماید .با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود:
 )1با توجه به فاصله بین سواد فناورانه دبیران با دانشآموزان متوسطه پیشنهاد میشود ،در
برنامه توسعه حرفهای دبیران برنامههایی در زمینه فرآیندهای طراحی فناوری ،ماهیت
فناوری ،ارتباط فناوری با جامعه و صنایع دیده شود.
 )2گرچه بر اساس یافتههای این پژوهش ،میزان سواد فناورانه دانشآموزان باال است ،لیکن
نظام آموزشی به صورت رسمی به صورت جداگانه در یک درس یا در ترکیبی از دروس به
آموزش این مهارت اقدام نکرده است و دانشآموزان عمدتاً از طریق تعامل با ابزارها و
امکانات فناورانه در قالب برنامه درسی غیررسمی این مهارتها را به دست آوردهاند.
پیشنهاد میشود نظام آموزش متوسطه عالوه بر ارائه درس «کار و فناوری» در دروس
مختلف به صورت تلفیقی به سواد فناورانه بپردازد.
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 )۳با توجه به یافتههای این پژوهش ،سواد فناورانه دانشآموزان متوسطه باالتر از دبیرانشان
است .بر اساس نظریه کاوسنی این فاصله نشانهای از تفاوت نسلی است که ممکن است به
تدریج بیشتر شود .از اینرو نهادهای فرهنگی سیاستگذار و مسؤول در این زمینه باید با
تدارکهای برنامه های متنوع سواد فناورانه نسل بزرگسال را همسو با نوجوانان و بومیان
دیجیتال پرورش دهند.
 )4به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود سواد فناورانه را در شهرهای دیگر ،در جنسیتهای
دیگر و با استفاده از روشهای کیفی انجام دهند.
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