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Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the role of digital literacy and the core
competencies of teachers on their job performance .
Methodology: The research method is descriptive and correlational. The statistical
population includes all High school teachers in the 1st, 2nd, and 3rd districts of Tabriz in the
academic year of 2016-2017, which number was 530. The sample size was 257 according to the
statistical population and based on Morgan sample size determination table. Data were collected
through questionnaires of Tohidi Asl Digital Literacy (2012), Heidari ،Faraj Pahloo ،Asareh and
Garaie Core competencies (2013), and Paterson's (2000) Job performance. The validity and
reliability of these questionnaires were confirmed using factor analysis and Cronbach's alpha
coefficient.
Findings: The results showed that digital literacy has a direct, positive, and significant
effect on job performance (0.51) and Core competency (0.15); also, the effect of Core
Competency on job performance (0.25) was confirmed .
Conclusion: We can conclude that any increase in digital literacy will enhance the teacher`s
core competencies and, as a result, increasing the core competencies of teachers will improve
their job performance and digital literacy.

Keywords: Digital literacy, Core competencies, Job performance.

1. Rceived: 2018/12/05 ; Accepted: 2020/06/10
**Copyright © the authors

نقش سواد دیجیتالی و شایستگیهای کانونی معلمان
بر عملکرد شغلی آنان

0

سید احمد حسینی

کارشناسی ارشد ،آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
تبریز ،ایرانseyedahmadehosseiny@gmail.com .
روح اله مهدیون

دانشیار ،مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
(نویسنده مسئول)rmahdiuon@gmail.com .
ابوالفضل قاسمزاده علیشاهی

دانشیار ،مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
ghasemzadee@yahoo.com

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگیهای کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان بود.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه معلمان ( 035نفر) دوره
دوم متوسطه ناحیه یک ،دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی  60-69میباشد .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و
براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان  702نفر تعیین شد .دادهها از طریق پرسشنامههای سواد دیجیتالی توحیدی
اصل ( ،)1361شایستگیهای کانونی حیدری ،فرج پهلو ،عصاره و گرایی ( )1367و عملکرد شغلی پاترسون ()7555
گردآوری گردید .روایی سازه این پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ تایید شد.
یافتهها :سواد دیجیتالی اثر مستقیم ،مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی ( )=5501و شایستگی کانونی ()=5510
دارد .همچنین اثر علّی شایستگی کانونی بر عملکرد شغلی با ) )=5570تائید شد.
نتیجهگیری :هرگونه افزایش سواد دیجیتالی منجر به افزایش شایستگیهای کانونی معلمان و به دنبال آن افزایش
شایستگیهای کانونی معلمان ،عملکرد شغلی و سواد دیجیتالی آنها را بهبود میبخشد.
کلیدواژهها :سواد دیجیتالی ،شایستگیهای کانونی ،عملکرد شغلی ،معلمان ،تبریز.

 .1تاریخ دریافت 9917/91/91 :؛ تاریخ پذیرش9911/99/29 :
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 .9مقدمه
معلمی به عنوان یک حرفه همواره برای جامعه یک موهبت به شمار میآید .کار معلم به چالش
کشیدن دانش آموزان با تعیین استانداردهای باال و نقد کردن به منظور تحریک آنها به کسب موفقیت
بیشتر و برای ارزیابی پیشرفت هر یک از دانشآموزان از لحاظ اهداف معتبر میباشد .بنابراین،
معلمان راهبردهای چندگانه ای را در تدریس خود به منظور اثربخش بودن در شغل خویش اتخاذ
میکنند (کاموندسواری ،2999 ،1ص  .)129پیشرفت یک کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی
آن وابسته است .در نظام آموزشی موفق ،معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که
عملکرد خوب دانشآموزان به کارایی نحوۀ تدریس معلمان آنها وابسته است .عملکرد شغلی
معلمان 2یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانشآموزان است (سالمت ،سمسو و
مصطفی کمالو ،2999 ،3ص .)79نقش تاثیرگذار معلمان بر فرایند یادگیری دانشآموزان امروزه بر
کسی پوشیده نیست و کارایی و اثربخشی هر نوع آموزشی در مدارس به کیفیت فعالیتهای معلم
بستگی دارد .شکی نیست که معلمان باکیفیت ،محرک یادگیری ،پرورشدهنده دانشآموزان و از
مؤلفههای مهم تعلیم و تربیت پیشرفته محسوب میشوند .دستیابی نظام آموزش و پرورش هر
کشور به معلمان با کیفیت بدون شناسایی نقاط ضعف و قوت ،توسعه حرفهای آنها و ارائه
آموزشهای مداوم و متناسب با تغییرات ایجاد شده در فناوری اطالعات امکانپذیر نمیباشد.
ً
عملکرد شغلی معلمان اساسا به ویژگیهای آنان همچون دانش پایه ،حس مسئولیتپذیری ،و
ذکاوت؛ به ویژگیهای دانشآموزان همچون فرصت یادگیری ،کار علمی؛ به عوامل تدریس
همچون ساختار درس ،و ارتباطات؛ به جنبه های یادگیری مانند مشارکت و موفقیت؛ و به آثار
کالسی همچون محیط و جو ،و سازمان و مدیریت بستگی دارد (کاموندسواری ،2999 ،4ص
 .)129عملکرد شغلی باال بیانگر کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است (احمدی ،امانی
ساری بگلو و معصومی ،9919 ،ص  .)77یکی از متغیرهای اساسی در رفتار سازمانی عملکرد
شغلی است ،عملکرد شغلی نقش تالشها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی
میسنجد .عملکرد شغلی را میتوان به عنوان کل ارزش مورد انتظار سازمانها از رویدادهای
1. Chamundeswari
2. Teachers Job Performance
3. Selamat; Samsu & Mustafa Kamalu
4. Chamundeswari
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رفتاری مجزا که افراد طی یک دوره زمانی مشخص انجام میدهند ،تعریف نمود .تفکر مهم در این
تعریف آن است که ویژگی رفتار که عملکرد به آن اشاره دارد ،ارزش مورد انتظار سازمان میباشد
(ارشدی ،نیسی و اسماعیلی سودرجانی ،9912 ،ص  .)993عملکرد شغلی معلمان به عنوان
رفتارهای مشاهده شده مرتبط با بروندادهایی است که با اهداف آموزشی مرتبط هستند (کوک،1
 ،2993ص  .)9امروزه در کشور ما به گمان برخی صاحبنظران و کارشناسان ،نظام آموزش و
پرورش از کاهش کارایی و بهرهوری و عملکرد ضعیف رنج میبرد .معیارهای تعریف شده و
روشنی برای انتخاب معلمان مدارس وجود ندارد و برنامههای توانمندسازی مداوم و نظاممند
کمتر به چشم میخورد و متعاقب آن فرصت بروز خالقیت و نوآوری کمی برای معلمان مدارس
در زمینههای مختلف وجود دارد .وجود سازمانهای مناسب در هر جامعهای که بتوانند با
کارآمدی و اثربخشی از عهده وظایف خود برآیند ،از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت است.
کارآمدی و اثربخشی در وظایف ،عملکرد شغلی مطلوب را خلق میکند .بنابراین ،مدارس برای
نیل به کارآمدی و توانمندی در انجام وظایف و در نهایت بهبود عملکرد شغلی اعضای خود باید
بر عواملی متمرکز شوند که موجبات عملکرد شغلی مطلوب را فراهم کنند .در تئوری سیستمهای
اجتماعی گتزل و گیوبا 2عملکرد فرد در سازمان ،تابع دو عامل فردی و سازمانی است (خاکپور،
3
یمنی و پرداختچی ،9937 ،ص  .)565عملکرد شغلی به سه دسته عمومی ،فنی و بین فردی
تقسیم می شود .عملکرد شغلی عمومی نحوه عمل و اقدام یکپارچه در تمامی ابعاد شغل را در
برمیگیرد .عملکرد شغلی فنی مبتنی بر تواناییها و مهارتهای فنی مورد نیاز در شغل و عملکرد
شغلی بین فردی مبتنی بر ارزیابی تعامل و رابطه مشارکتی با دیگر کارکنان سازمان است .بسیاری از
مدیران برای افزایش عملکرد و راضی نگه داشتن کارکنان از پاداشهای مالی استفاده میکنند ،با این
حال این تنها مشوق برای ارتقاء عملکرد کارکنان نیست (عسگری و همکاران ،9912 ،ص .)29
عملکرد شغلی نقش تالشها و رفتارهای فرد را در تحقق اهداف سازمانی میسنجد (هانتر و
تاچر ،2997 ،4ص  .)159سارمینتو و بل ،2997( 5ص )195به عملکرد شغلی به عنوان نتیجه
1. Cook
2. Getzels & Guba
3. General, technical and interpersonal job performance
4. Hunter &Thatcher
5. Sarmiento & Beale
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دو عنصر اشاره میکنند که شامل تواناییها و مهارتهایی (ذاتی و اکتسابی) است که یک کارمند
دارد و انگیزه دادن به او برای استفاده از آنها به منظور انجام دادن بهتر کارها میباشد .باور بر این
است که عملکرد شغلی معلمان یکی از عوامل اساسی است که بر دیگر بروندادهای مدرسه نیز اثر
میگذارد (آدژوموبی و اوجیکوتو ،2999 ،1ص .)26
لذا ،پژوهش حاضر براساس مدل مفهومی شکل  9به دنبال پیشبینی عملکرد شغلی براساس
سواد دیجیتالی و شایستگی کانونی معلمان است .همانگونه که مشاهده میشود ،دو متغیر سواد
دیجیتالی و شایستگی کانونی بهعنوان متغیرهای برونزاد (پیشبین) و متغیر عملکرد شغلی بهعنوان
متغیر درونزاد (مالک) معرفی شدهاند.
سواد دیجیتالی

عملکرد شغلی

شایستگی کانونی
شکل  .1مدل مفهومی پیشبینی عملکرد شغلی براساس سواد دیجیتالی و شایستگی کانونی

 .2مروری بر ادبیات پژوهش
 .9-2سواد دیجیتالی

پیشرفت تکنولوژی در سده  29شیوههای نوینی را برای انجام فعالیتهای رسمی کارها و
فعالیتهای روزانه پدید آورده است .یکی از این پیشرفتها ،رسانه دیجیتال است .این پیشرفت
همه جنبههای چگونه کار کردن را تغییر میدهد ،از چاپی به بدون کاغذ ،از کتاب به تبلت ،و از
تعامل فیزیکی به مشارکت مجازی .این جهان نوین پویا نیازمند مهارتهای ارتباطی و قوه ادراک و
نیز کدهای رفتاری جدید است .با آمدن سده بیست و یکم ،ما از پیشرفتهای دادهها ،اطالعات و
دانش از یکسو لذت میبریم ،ولی از سوی دیگر ،به وسیله اطالعات بیش از اندازه ،انفجار
1. Adejumobi & Ojikuto
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اطالعات ،اطالعات نادرست و سوء استفاده از دانش سردرگم شدهایم .آموزش سواد دیجیتال
روشی است تا به این چالشهای عصر دیجیتال پاسخ دهد (راهماه ،2995 ،1ص .)15

هر چقدر که به سمت جلو حرکت میکنیم ،لزوم توجه به ارتقای مهارتهای کارکنان برای
آمادگی در برابر سیل عظیم تغییرات بیشتر احساس میشود .سازمانها بر آن هستند تا کارکنان خود
را در برابر هرگونه تغییری که حیات سازمان را به خطر میاندازد ،مقاومت کنند .مهارتهای
یادگیری در قرن بیست و یکم نیازمند توانایی در استفاده از تکنولوژی اینترنت است .فناوریهای
دیجیتال اعمال خواندن و نوشتن را برای یادگیری به روشهای عمیقی تغییر دادهاند (کناتسون و

همکاران ،2992 ،2ص .) 293اصطالح سواد دیجیتالی اشاره دارد به فرآیندهای شناختی که افراد

در طول استفاده از اطالعات چند کیفیتی رایانه محور در آن سهیم میشوند (گلدمن و همکاران،3
 ،2999ص  .) 253سواد دیجیتال حقی مهم برای جوانان در فرهنگی است که به طور فزاینده در
حال دیجیتالی شدن است .سواد دیجیتالی آنان را برای درک جهان و رشد اجتماعی ،فکری و
اقتصادی آماده میکند (چاکمک ،اوزل و ییلماز ،2999 ،4ص  .)66سواد دیجیتالی به توانایی فرد
برای انجام مؤثر کارها در محیطهای دیجیتالی اشاره دارد و منظور از واژه «دیجیتال» اطالعاتی
است که به شکل عددی و به طور عمده برای استفاده از طریق رایانه به کار میرود (مکی و

جاکوبسن ،2999 ،5ص .)9س واد دیجیتالی به انواع سواد مرتبط با استفاده از تکنولوژیهای جدید
و دیجیتالی اشاره دارد (محمد یاری و سین ،2991 ،6ص.)92

بیان مفهوم سواد دیجیتالی دستخوش تغییرات اساسی شده و نه تنها روی مهارتهای
تکنولوژی تمرکز کرده است ،بلکه همچنین به اجزای شناختی و نگرشی شخصیت نیز توجه داشته
است (رامبوسک ،استیپک و ونکووا ،2996 ،7ص .)955این تکنولوژیها زیرمجموعهای از
تکنولوژیهای الکترونیکی  -شامل انواع سختافزارها و نرمافزارها که افراد برای مقاصد تفریحی،
1. Rahmah
2. Knutsson & et.al.
3. Goldman & et.al.
4. Cakmek; Ozel & Yilmaz
5. Mackey & Jacobson
6. Mohammadyari & Singh
7. Rambousek; Vladimir &Vankova

نقش سواد دجییتالی و شایستگیهای کانونی معلامن بر عملکرد شغلی آنان

11

اجتماعی و آموزشی در خانه یا مدرسه از آنها استفاده میکند  -هستند .آنها شامل دسکتاپ،
دستگاه موبایل (لپتاپها ،تبلتها ،موبایلهای فوق باریک ،گوشیهای موبایل ،گوشیهای

هوشمند ،پی دی ای ها و کنسولهای بازی ،)1وایتبردهای هوشمند تعاملی ،تجهیزات ورود به
سیستم داده ،دستگاههای ضبط دیجیتال (دوربینها ،فلیپ کمها ،2دستگاههای ضبط صدا و
تصویر) ،فناوریهای وب ،و دیگر منابع بر روی اینترنت (منابع اطالعاتی و چند رسانهای ،منابع
ارتباطی و مشارکتی مانند اسکایپ ،مودل ،ادمودو ،پاپلت ،بالگها ،گالگها ،3ویکیها ،ابزار

نقشهکشی مفهومی مانند اسپیسی نودها و کامرامپها 4و فضاهای ذخیرهسازی مانند دراپ باکس و
اسکای درایو )5و انواع بستههای نرمافزاری برای یادگیری یا تجاری هستند (ان.جی،2999 ،6

ص .)59فرآیند دیجیتالی شدن به طور گسترده ای در سیستم آموزشی اروپا در سالهای اخیر در
حال توسعه است .در سیستم آموزشی اسلواکی ،مفاهیم و راهبردها روی دیجیتالی شدن بر مراحل
خاص آموزشی تمرکز کردهاند که در طوالنی مدت تحقق مییابد .نتایج مفهومی و راهبردی به طور
مستقیم بر روی برنامههای آموزش محلی تاثیر گذاشت و آنها را تغییر داد ،که یک برنامه درسی
ملی تعیین سطح شایستگیهای دیجیتالی مورد نیاز دانشآموزان در یک درجه آموزشی خاص

است (جاوورسکی و هورواس ،2991 ،7ص .)776مهارتهای سواد دیجیتالی تاثیری کالن بر
فرآیند یادگیری مادام العمر از نظر دسترسی به اطالعات درست با استفاده از منابع اطالعاتی قابل

اعتماد دارند (چاکمک ،اوزل و ییلماز ،2999 ،ص  .)79اشت و چاجت ،2991( 8ص )791
بیان میکنند که چارچوب سواد دیجیتال بر شش مهارت استوار است:

مهارتهای عکس و تصویر (مجازی) ،مهارتهای بازآفرینی ،مهارتهای فعالیت در مسیر
شاخهای ،مهارتهای اطالعاتی ،مهارتهای اجتماعی و عاطفی ،مهارت تفکر بالدرنگ.
1. PDA & Console-based games
2. Flip camera
3. Skype, Moodle, Edmodo, Popplet, Blogge, Glogge
4. Spicy nood & kamramp
5. Dropbox & SkyDrive
6. Ng
7. Javorsky&Horvath
8. Eshet & Chajut
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الف .مهارتهای عکس و تصویر (درک پیامها از طریق بازنماییهای دیداری) :که در زمینههایی
چون طراحی کاربری ،بازیهای رایانهای پیشرفته برای کودکان ،طراحی نمادها و نشانههای
کاربردی و آموزشهای عملی ،کاربرد دارند.
ب .مهارتهای بازآفرینی (بهرهبرداری از مطالب و مواد دیجیتالی که پیش از این وجود داشتهاند ،برای

تولید مواد معنادار جدید) :این مهارت از طریق تمرین در تولید معانی و تفاسیر جدید ،با ترکیب
اطالعات در دسترس ،در اشکال متنوع تصویر ،نوشته ،صدا و ...شکل میگیرد .در واقع بر توان
تالیف و ترکیب تاکید دارد.
ج .مهارت فعالیت در مسیر شاخهای (ساخت دانش با هدایت فرامتنی و غیرخطی) :این توانایی به
افراد کمک میکند بر جهتیابیهای اشتباه در محیطهای فرارسانهای چیره شوند و در محیطهای
شبکهای دیجیتالی سردرگم نشوند.
د .مهارتهای اطالعاتی (ارزیابی نقادانه کیفیت و اعتبار اطالعات) :این مهارت مانند نوعی فیلتر،
اطالعات غلط ،صحیح و متعصبانه را از هم جدا میکند و ما را قادر میسازد تا با درک الگوهای
حاکم بر ساختار انواع محتوا ،دریافتهای عمیقتری نسبت به باورها و موقعیتهای گوناگون به
دست آوریم.
و .مهارتهای اجتماعی و عاطفی (درک قواعد رایج در فضای مجازی برای برقراری ارتباط مجازی):

با کمک این مهارت کاربران میتوانند در محیطهای اجتماعی و اشتراکی که فضای مجازی ایجاد
میکند و با درک قواعد حاکم بر آن ،اطالعات رسمی و عاطفی را بدون نگرانی از اغفال شدن ،با
یکدیگر به اشتراک بگذارند و با روشی تحلیلی اطالعات را دریافت کرده ،بازخوردهای منطقی
ارائه دهند.
هـ  .مهارت تفکر بالدرنگ :مهارت تفکر بالدرنگ که جدیدترین مهارت در حوزه سواد

دیجیتالی است ،درپی ظهور مولتی مدیاها ،1بازیها ،شبیهسازیها و ابزارهای گوناگون دیجیتالی
مطرح شد .هنگامی که کاربر در شرایطی شناختی قرار دارد که در یک لحظه ،تحت تاثیر
محرکهای زیاد ،متحرک و پویا باید به سرعت تصمیم بگیرد ،به این مهارت نیاز پیدا میکند .در
واقع کاربران باید بتوانند به شکلی مؤثر ،سریع و منطقی تحرکات چندرسانهای را پاسخ دهند.
1. Multi media
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 .2-2شایستگیهای کانونی

امروزه ،رقابت شدید و تغییرات فناوری ،فشار روزافزونی بر سازمانها و شیوههای متنوع آنها
در افزایش بهرهوری نیروی انسانی آنها وارد میسازد .اکنون از نیروی کار سازمانها انتظار میرود
که تاثیر بیشتری در تولیدات و خدماتی که ارائه میدهند ،داشته باشند .این درست همان چیزی
است که موجب شده در محیط رقابت ،شایستگی اهمیت یابد .سازمانهای داخل کشور نیز
بیتاثیر از این تغییر و تحوالت نیست و هدفهای آن همگام با تحوالت جهانی ،در حال تغییراند.
پذیرش و گسترش سریع رو یکرد شایستگی محور 1و بکارگیری آن در برنامههای توسعه کارکنان

بیش از هر چیز ،نتیجه مزایا و فوایدی است که در این رو یکرد نهفته است .شایستگیها ،مزایای
متفاوتی برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارند و سازمانها نیز به دالیل گوناگونی نظیر
انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی ،عملکرد موثر برای همه کارکنان ،تاکید بر
ظرفیتهای افراد (به جای شغل آنها) به عنوان شیوه کسب مز یت رقابتی ،تقو یت رفتار تیمی و
متقابل از شایستگیها استفاده میکنند (دیانتی و عرفانی ،9933 ،ص  .)95اصطالح «شایستگی

کانونی »2نخستین بار توسط سلزنیک )9157( 3و با هدف ترسیم شایستگیهای مشخصی که
برای شرکتها مزیت رقابت میآفریند ،مطرح شد .پس از آن پاراهلد و همل )9119( 4نشان
دادند که شایستگیهای کانونی رابطه مثبتی با توان رقابتی شرکتها دارند و شایستگی کانونی

مبتنی بر منابع انسانی یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان در کسب مزایای راهبردی است

(ختری ،2999 ،5ص .)991شایستگیهای کانونی میتوانند در هر نوعی از شایستگیها برای
موقعیتهای گوناگون اتفاق بیفتد ،در حالی که بیشتر شایستگیهای شغلی به طور معمولی برای

موقعیت شغلی هستند (بوکار ،2999 ،6ص .)966شایستگیهای کانونی مهارتها و رفتارهای
خاصی هستند که برای موفقیت در شغل کارکنان به شدت مورد نیاز هستند (وی،2991 ،7

1. Competency oriented approach
2. Core Competency
3. Selzenick
4. Prahalad & Hamel
5. Khatri
6. Bucur
7. Wei
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ً
ص .)1575اصطالح شایستگی کانونی ضرورتا بر دانش و مهارتی تاکید دارد که شامل
مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی و مرتبط به هم است و میتواند تعداد متغیرهایی را که

عملکرد شغلی را تبیین و پیشبینی میکنند را افزایش دهد (کالردی ،2993 ،1ص .) 931
شایستگیهای کانونی و محوری شایستگیهایی هستند که به سختی قابل پرورش و تکمیل
هستند .این شایستگیها هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی به تدریج و طی سالهای
متمادی ایجاد میشود و به سادگی قابل تقلید کردن نیستند (بدلی و امیرخانی ،9912 ،ص .)61
شایستگیهای حرفه معلمی 2دربرگیرنده چهار نوع شایستگی است:
الف) شایستگیهای شناختی :منظور مجموعه دانشها ،مهارتهای فکری و شناختی است که
انتظار میرود هر فرد در پایان دوره آموزشی به آنها دست یافته باشد .به عنوان مثال «شناخت
عالیق و تواناییهای ذهنی یادگیرنده» جزء شایستگیهای شناختی معلم است،
ب) شایستگیهای عاطفی :این شایستگیها بیانگر عالیق ،نگرش ،رغبتها ،نظام ارزشی و
اعتقادی است که انتظار میرود ،کارآموز هر دوره آموزشی در ارتباط با حرفه خود ،در پایان دوره
به آنها دست یافته باشد .به عنوان مثال «گرایش و عالقه به تکریم دانشآموز» یکی از
شایستگیهای عاطفی معلم است،
ج) شایستگیهای مهارتی (عملکردی) :آن بخش از شایستگیها است که به مهارتها و
تواناییهای علمی معلم در فرایند یادگیری مرتبط میشود .آن دسته از مهارتها و اعمال آشکاری
که انتظار میرود در ضمن دوره آموزشی دانشجو یان و یا در دورههای ضمن خدمت ،کارآموزان
در پایان دوره از خود بروز دهند .به عنوان مثال «مهارت معلم در تهیه طرح درس» یکی از
شایستگیهای مهارتی معلم است،
د) شایستگیهای تاثیرگذاری :آن دسته از تواناییهای معلم است که در نهایت منجر به تغییر
مطلوب در بینش ،منش و کنش دانشآموز میگردد .این شایستگی برآیند شایستگیهای شناختی،
عاطفی و مهارتی است که در فرایند حرفه معلمی از یک معلم توانمند و کارآمد بروز خواهد کرد
(مومنی مهموئی و شریعتمداری ،9937 ،ص  .)916شایستگیهای کانونی به طور کلی مشتمل
1. Clardy
2. Teachers professional competencies
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بر این موارد هستند :توانایی گردآوری ،سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات ،توانایی برنامهریزی
و سازماندهی فعالیتها ،داشتن فهم فرهنگی ،قابلیت انجام کارگروهی ،توانایی استفاده از فناوری،
توانایی بهرهگیری از زبان خارجی ،شناخت و عمل به عناصر رفتار سازمانی ،توانایی حل مسئله،
آشنایی با ابزارهای تولید و گسترش دانش ،داشتن انتظارات شغلی معقول ،درک مثبت از رشته
تحصیلی و جهتگیری مثبت نسبت به آن ،داشتن تعهد و اخالق کار ،قابلیت تفکر انتقادی،
قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف (شارعپور ،فاضلی و صالحی ،9937 ،ص.)52
چنانچه کارکنان از شایستگیهای کانونی و سواد دیجیتال به نحو مؤثری بهرهمند و آگاه شوند،
نتایج آن در عملکرد سازمانی نمود ویژهای مییابد.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا سواد دیجیتالی با اثر میانجی شایستگیهای
کانونی می تواند بر عملکرد شغلی معلمان اثرگذار باشد یا خیر؟ در پژوهشهای پیشین ارتباط میان
متغیرهای پیشبین و مالک ،گاه مثبت و گاه منفی بوده است.

مارش )2993( 1در پژوهشی با عنوان «تأثیر سواد دیجیتالی بر اهداف ادامه کار دیجیتال

کارکنان و عملکرد فردی» با استفاده از مدلهای قبلی پذیرش و تداوم فناوری ،به بررسی تأثیر سواد
دیجیتال بر قصد رفتاری برای ادامه استفاده از محل کار دیجیتال و در نهایت بر عملکرد فردی
پرداخته است .رگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی با استفاده از دادههای نظرسنجی
از  912کارمند یک سازمان خیریه بزرگ انگلیس ،انجام شد .نتایج نشان داد که مهارتهای
دیجیتالی کارکنان از طریق ادراک آنها از سهولت استفاده بر اهداف تداوم و عملکرد فردی تأثیرگذار
است.
نعمتی ،مهدیون و اسدیان ( )9913در پژوهشی با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات
آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجو  -معلمان با استفاده از مدل
معادالت ساختاری به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات آموزشی نقش پیشبینیکنندهای بر
دانش محتوایی و شایستگیهای کانونی دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان
غربی دارد .همچنین دانش محتوایی در رابطه کیفیت خدمات آموزشی و شایستگیهای کانونی
نقش میانجی را ایفا میکند.
1. Marsh

18

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،6شامره  ،2تابستان 9911

کیم )2991( 1در پژوهشی تحت عنوان «رابطه ساختاری میان سواد دیجیتال ،استراتژیهای
یادگیری و شایستگیهای کانونی در دانشجویان کالج کره جنوبی» به این نتیجه رسید سواد
دیجیتالی تأثیر مستقیمی بر شایستگیهای کانونی دارد و استراتژیهای یادگیری تأثیر غیرمستقیمی
از طریق سواد دیجیتالی بر مهارتهای کانونی دارد .سواد دیجیتالی میتواند تأثیر خود را بر
شایستگیهای کانونی با نقش میانجی استراتژیهای یادگیری ،تقویت کند.

در پژوهشی که توسط بلسینگ اوسلومس )2995( 2با عنوان «تاثیر شایستگیها بر عملکرد

شغلی معلمین در مدارس متوسطه در ایالت ادو» انجام داد ،نتایج نشان داد که شایستگیها بر
معلمان مدارس متوسطه ایالت ادو تاثیر میگذارند.
در پژوهشی که توسط احمدی ،امانی ساری بگلو و معصومی ( )9919با عنوان «کاربرد نظریه
خودمختاری در پیشبینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی» انجام شد ،نتایج نشان داد که
وجود استقالل ،احساس شایستگی و ارتباط مثبت با دیگر معلمان در محیط کار باعث افزایش
عملکرد شغلی در میان معلمان تربیت بدنی میشود.
در پژوهشی که توسط سلیمی و عبدی ( )9911با عنوان «مطالعه رابطه راهبردهای تغییر
سازمانی و عملکرد شغلی معلمان» انجام شد ،نتایج نشان داد که بین ابعاد راهبرد تجربی -عقالنی
با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .حیدری و همکاران ( )9912تحقیقی
تحت عنوان «تأثیر آموزش عالی بر شایستگیهای کانونی دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و
علم اطالعات :مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد» انجام دادند .یافتههای پژوهش حاکی از
آن بود که در تمامی موارد ،دانشجویان نیم سال هشتم نسبت به دانشجویان نیم سال دوم وضعیت
بهتری دارند و اختالف بین آنها معنادار است .همچنین آموزش بر ارتقاء سطح شایستگیهای
کانونی طی نیم سالهای مختلف تحصیلی اثرگذار بوده است.

شی کوآن )2999( 3در پژوهشی به بررسی میزان استفاده معلمها از ابزارهای فناوری اطالعات

و ارتباطات و آموزش آن به دانشآموزان پرداخته است .یافتههای این تحقیق نشان داد که معلمان
مقطع ابتدایی به ندرت از فناوری اطالعات و ارتباطات در واژهپردازی برای فعالیتهای مختص
1. Kim
2. Blessing oselumese
3. Shihkuan
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دانشآموزان استفاده میکنند و معلمهای مقطع دبیرستان از مواد چندرسانهای پیچیده برای
فعالیتهای دانشآموزان بهرۀ بیشتری میبرند ،پس پیشنهاد میکند معلمها شیوههای نفوذ فناوری
اطالعات و ارتباطات را (در قالب فعالیتهای دانشآموزی) افزایش دهند.
همان گونه که نتایج پژوهشهای گوناگون نیز نشان میدهد ،ارتباط مثبت و معناداری میان
متغیرهای مورد بررسی پژوهش حاضر در پژوهش های مذکور وجود دارد .در مجموع با توجه به
مبانی پژوهشی فوق ،سواد دیجیتالی در جهان امروز نقشی بیبدیل در آموزش به عهده دارد و ما
باید بیشترین بهره را از آن برای پیشبرد اهداف آموزشی خود ببریم .هنگامی که از ابزارهای نوین در
جهت تدریس استفاده میشود ،یقینا در تدریس معلم تاثیر خواهد داشت و فراغ بال بیشتری برای
پرداختن به دیگر مسائل آموزشی دارد .همچنین تا وقتی که شایستگیهای کانونی در میان معلمین
به وجود نیاید و رشد نیابد ،عملکرد شغلی آنها نیز افزایش و بهبود نمییابد.
 .9فرضیههای پژوهش
 )9سواد دیجیتالی بر شایستگی کانونی معلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
 )2سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی معلمان اثر مثبت و معناداری دارد.
 )9شایستگی کانونی بر عملکرد شغلی ،اثر مثبت و معناداری دارد.
 )1در پیشبینی عملکرد شغلی معلمان براساس سواد دیجیتالی ،شایستگیهای کانونی ،نقش
میانجی را ایفا میکند.
 .4روششناسی
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگیهای کانونی بر عملکرد شغلی
معلمان شهر تبریز میباشد ،بنابراین پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از
نوع همبستگی است .در مدل تحلیلی تحقیق ،سواد دیجیتالی متغیر پیشبین ،عملکرد شغلی،
متغیر مالک و شایستگی های کانونی متغیر میانجی هستند .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان
مقطع متوسطه دوم ناحیه یک ،دو و سه شهر تبریز که تعداد آنها  599نفر در سال تحصیلی

 15 -16بود ،هستند .در این پژوهش حجم نمونه براساس جدول مورگان 1تعیین گردید .با توجه به
1. Morgan table
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جامعهای به حجم 599نفر ،نمونهای به حجم  257نفر برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شد.
جهت اطمینان از برگشت پرسشنامهها ،تعداد  999پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد که در
نهایت  257پرسشنامه معتبر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در پژوهش حاضر ،روش
نمونهگیری به کار گرفته شده ،روش طبقهای تصادفی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری
دادهها استفاده شد .برای متغیر سواد دیجیتالی از پرسشنامه 29گویهای توحیدی اصل و نیک
اقبالزاده ( ،)9911متغیر شایستگیهای کانونی از پرسشنامه اصالح شده  16گویهای و 99

مؤلفهای حیدری و همکاران ( )9912و عملکرد شغلی  95گویهای پاترسون2999( 1؛ به نقل از:
مقیمی و رمضان )9911 ،استفاده شد .پرسشنامههای مورد استفاده از طیف لیکرتی (خیلی کم تا
خیلی زیاد) بودند .برای تعیین روایی سازه پرسشنامهها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.
همچنین در این مطالعه برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شده است که ضریب آلفای کرونباخ عملکرد شغلی  ،9/73سواد دیجیتالی  9/76و شایستگیهای
کانونی  9/35به دست آمد.
 .5یافتههای پژوهش
طبق نتایج تحقیق حاضر ،از بین شرکتکنندگان تحقیق  959نفر (معادل  51/5درصد) مرد و
 991نفر (معادل  19/5درصد) زن بودند .همچنین از نظر سطح تحصیالت افراد شرکتکننده29 ،
نفر ( 7/3درصد) کاردانی 961 ،نفر ( 69/3درصد) کارشناسی 79 ،نفر ( 27/2درصد) کارشناسی
ارشد و  9نفر ( 9/2درصد) دارای تحصیالت دکتری بودند .جدول شماره  ،9میانگین و انحراف معیار
هر سه متغیر سواد دیجیتالی ،شایستگیهای کانونی و عملکرد شغلی معلمان را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار سواد دیجیتالی ،عملکرد شغلی و شایستگی کانونی

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

سواد دیجیتالی

27/72

2/33

شایستگی کانونی

132/26

6/73

عملکرد شغلی

72/72

2/13

1. Paterson
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در جدول  ،9میانگین و انحراف معیار سواد دیجیتالی ،عملکرد شغلی و شایستگی کانونی نشان
داده شده است .میانگین و انحراف معیار سواد دیجیتالی به ترتیب  71/23و  ،7/99میانگین و
انحراف معیار عملکرد شغلی به ترتیب  13/23و  7/99و میانگین و انحراف معیار شایستگی
کانونی به ترتیب  997/71و  1/19میباشد.
 .9-5بررسی یافتههای مرتبط با فرضیههای تحقیق

جهت بررسی معناداری فرضیههای پژوهش ،از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .در ادامه در
قالب جداول  ،2شکل  2و جدول  ،9شاخصهای آماری ،مدل تحلیل مسیر و بررسی معناداری
فرضیات ارائه میگردد:
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل مسیر
CMIN

GFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

7/53

5/69

5/67

5/67

5/67

5/520

جدول  ،2شاخصهای برازش مدل تحلیل مسیر پیشبینی عملکرد شغلی براساس سواد
دیجیتالی و شایستگی کانونی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،مقدار شاخص
برازش مطلق خی دو ( )CMINبرابر  2/51بوده و معنیدار میباشد .بر این اساس برازش مدل
کامل بوده و چون مقدار آمارهی خیدو به شدت تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد و همواره معنیدار
است ،باید شاخص های تطبیقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد .با توجه به مقدار شاخصهای
برازش تطبیقی و مقتصد میتوان گفت مدل نهایی به خوبی برازش شده است.

شکل  .2مدل عملی پیشبینی عملکرد شغلی 1براساس سواد دیجیتالی 2و شایستگی کانونی 3در حالت تخمین استاندارد

1. Performance
2. D.L
3. Core.C
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شکل  2برآورد استاندارد پیشبینی عملکرد شغلی براساس سواد دیجیتالی و شایستگیهای
کانونی معلمان را نشان میدهد .براساس نتایج آزمون تحلیل مسیر ،سواد دیجیتالی به اندازه 9/95
در متغیر شایستگیهای کانونی اثر دارد و اثر شایستگیهای کانونی بر عملکرد شغلی به میزان
 9/25است .همچنین سواد دیجیتالی به میزان  9/59در پیشبینی عملکرد معلمان به شکل مستقیم
نقش دارد .همه این نتایج با میزان شاخصهای  )9/9999( P ،)9/975( RMSEAو خی دو
( ،)5/93معنادار است .در ادامه معناداری فرضیات در قالب جدول  9ارائه میشود:
جدول  .3ضرایب تاثیر سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی شایستگی کانونی

ضریب مسیر
استاندارد
6/62
5/01

نتیجه

نتیجه فرضیه

اثر مستقیم دارد

فرضیه دوم تائید شد

سواد دیجیتالی  ˂...شایستگی کانونی

5/10

7/76

اثر مستقیم دارد

فرضیه اول تائید شد

شایستگی کانونی ˂...عملکرد شغلی
سواد دیجیتالی  ˂...عملکرد شغلی
(با نقش میانجی شایستگی کانونی)

5/70

7/23

اثر مستقیم دارد

فرضیه سوم تائید شد

5/57

-

مسیر
سواد دیجیتالی ˂...عملکرد شغلی

T

اثر غیرمستقیم دارد فرضیه چهارم تائید شد

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،سواد دیجیتالی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنیدار
بر عملکرد شغلی ( )9/59میباشد .سواد دیجیتالی بر شایستگی کانونی نیز اثر مستقیم و معنادار
( ) 9/95داشته است .همچنین شایستگی کانونی اثر مستقیم بر عملکرد شغلی ( )9/25دارد.
بنابراین ،نقش میانجی شایستگی کانونی بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی نیز تایید میشود.
 .6نتیجهگیری
هدف این پژوهش شناسایی نقش سواد دیجیتالی بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش
میانجی شایستگیهای کانونی معلمان شهر تبریز میباشد .نقش تاثیرگذار معلمان بر فرایند
یادگیری دانشآموزان امروزه بر کسی پوشیده نیست و کارایی و اثربخشی هر نوع آموزشی در
مدارس به کیفیت فعالیتهای معلم بستگی دارد .شکی وجود ندارد که معلمان باکیفیت محرک
یادگیری ،پرورشدهنده دانشآموزان و از مولفههای مهم تعلیم و تربیت پیشرفته محسوب میشود.
دستیابی نظام تعلیم و تربیت هر کشور به معلمان باکیفیت بدون شناسایی نقاط ضعف و قوت،
توسعه حرفهای آنها ،و ارائه آموزشهای مداوم و متناسب با تغییرات ایجاد شده در فناوری
اطالعات ،امکانپذیر نمیباشد.
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هنگامی که معلمان از مهارتهای سواد دیجیتالی بهرهمند باشند ،بالطبع شایستگیهای مرتبط با
محیط کار و از جمله شایستگیهای کانونی رشد میکنند و زمینه برای تدریس موفقتر و اثربخشتر
آماده میشود .به ویژه که در سالهای اخیر بحث استفاده از مدارس دیجیتال نیز در کشور مطرح شده
و مسئوالن و دستاندرکاران این حوزه به اهمیت سواد دیجیتالی و شایستگیهایی که به بهبود فرآیند
تدریس کمک میکند ،پی بردهاند.
نتایج این پژوهش نشان داد که سواد دیجیتالی ،شایستگیهای کانونی را پیشبینی میکند.

یافتههای پژوهش گریتمن و همکاران ،2991( 1ص  )57نشان داد که میان ارزشیابی راهبردی
تواناییهای تکنولوژیکی ،شایستگیها و شایستگیهای کانونی در شرکتهای تولیدی رابطهای

مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش الزاکیدو و رتالیس ،2999( 2ص  )9نشان

دادند که روش های مختلف آموزش سواد اطالعاتی به افزایش مهارتهای حل مسئله در
دانشجویان منجر میشود .در جهان امروز افراد باید مهارتهای خود را به سرعت روزآمد کنند و
برای تغییرات مثبت آماده باشند .هنگامی که معلمان از مهارتهای سواد دیجیتالی بهرهمند باشند،
بالطبع شایستگیهای مرتبط با محیط کار از جمله شایستگیهای کانونی رشد میکنند و زمینه
برای تدریس موفقتر و اثربخشتر آماده میشود .در سالهای اخیر بحث استفاده از مدارس
دیجیتال نیز در کشور مطرح شده و مسئوالن و دستاندرکاران این حوزه به اهمیت سواد دیجیتالی و
شایستگیهایی که به بهبود فرآیند تدریس کمک میکند ،پی بردهاند.
همچنین نتایج نشان داد که بین سواد دیجیتالی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود

دارد .نتایج مارش ،2993( 3ص  )9نشان میدهد که مهارتهای دیجیتالی کارکنان از طریق ادراک
آنها از سهولت استفاده بر اهداف تداوم و عملکرد فردی تأثیرگذار است .در پژوهشی که توسط
فخاری اشرفی ( ،9919ص  )915انجام شده است ،نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبتی بین
مهارتهای اینترنتی و حرفه ای معلمان وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر همچنین با یافتههای
استوارک و بیسیک ،2991( 4ص  ،)1و طالبی و همکاران ( ،9911ص  )11همسو است .هر
1. Greitemann & et.al.
2. Lazakidou & Retalis
3. Marsh
4. Stewart & Basic

11

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،6شامره  ،2تابستان 9911

چقدر که مهارتهای دیجیتالی در جامعه گسترش یابند ،به دنبال آن عملکرد افراد بهتر میشود.
سواد دیجیتالی نقش بیبدیلی در جامعه امروز ما ایفا میکنند ،بدیهی است که با بهرهگیری از آن،
عملکرد شغلی بهبود یابد .سواد دیجیتالی این امکان را فراهم میکند تا با زمان کمتر و بهرهوری
بیشتر ،مطالب را به دانش آموزان آموزش دهیم .امروزه مدارس بیشتر کشورهای جهان با استفاده از
فناوریهای نو ین دیجیتالی اداره میشود که منجر به عملکرد بهتر دانشآموان و تقویت تدریس
معلمان شده است.
یافتهها نشان داد که بین شایستگیهای کانونی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش درخشیده و انصاری ( ،9919ص  )79نشان داد که متغیرهای شایستگی مدیریت و
تعه د مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان مؤثر است .نتایج پژوهش
حاضر با پژوهشهای قالوندی ،کبیری و سلطانزاده ( ،9919ص  ،)999گمزرویز و نارانجوگیل

1

( ،2991ص  )955همسو است .شایستگیهای کانونی از قبیل تفکر انتقادی و تعهد و اخالق
حرفهای ،به طور مستقیم بر بهبود عملکرد شغلی تاثیر میگذارند .هر اندازه که تعهد فرد در رابطه با
ً
شغل خویش بیشتر باشد ،قطعا عملکرد شغلی باالتر میباشد .این شایستگیها در سازمانها جزء
الزم و ضروری برای تبدیل شدن سازمان به سازمانی پویا و روزآمد است .چنانچه معلمان مدارس
از شایستگیهای کانونی بیبهره باشند ،افت کیفیت تدریس منجر به افت تحصیلی دانشآموزان
میشود .بنابراین ،شایسته است با بکارگیری شایستگیهای کانونی و همهگیر کردن آنها در امر
آموزش ،موجبات رشد و شکوفایی مدارس و عملکرد معلمان را فراهم کنیم.
در نهایت نتایج نشان داد که شایستگیهای کانونی نقش میانجی در رابطه با سواد دیجیتالی و

عملکرد شغلی دارد .کیم ،2991( 2ص  )9به این نتیجه رسید که سواد دیجیتالی تأثیر مستقیمی بر
شایستگیهای کانونی دارد .همچنین سواد دیجیتالی میتواند تأثیر خود را بر شایستگیهای کانونی
با نقش میانجی استراتژیهای یادگیری ،تقویت کند .سواد دیجیتالی و شایستگیهای کانونی هر دو
به طور مثبتی در عملکرد شغلی معلمان دخیل هستند .هنگامی که معلمان هم از سواد دیجیتالی
باال مانند استفاده از اینترنت ،رایانه ،ایمیل و ...و هم از شایستگیهای کانونی مانند تفکر انتقادی،
1. Gómez-Ruiz & Naranjo-Gil
2. Kim
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ً
تعهد و اخالق حرفهای و مدیریت برخوردار باشند ،قطعا عملکرد شغلی آنان افزایش چشمگیری
پیدا میکند.
 .7محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر با محدودیت هایی همچون جدید بودن متغیرهای مورد بررسی و خودگزارشی
پرسشنامه روبرو بود.
 .8پیشنهادات
در این تحقیق یک حوزه مطالعاتی جدید و عالی و در حال رشد گشوده شده است .در این
راستا ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی به شناسایی شایستگیهای کانونی تخصصی
معلمان و میزان دستیابی به آنها در مدارس پرداخته شود .هر اندازه که سواد دیجیتالی و
شایستگیهای کانونی معلمان همسو و در یک راستا برای بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان
باشد ،عملکرد شغلی معلمین نیز بهبود مییابد .توصیه میشود اداره آموزش و پرورش ،سواد
دیجیتالی معلمان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء دهد.
معلمان باید به سازوکارهایی که شایستگیهای کانونی (تعهد و اخالق حرفهای ،مدیریت،
آیندهنگری ،کار گروهی ،تفکر انتقادی ،دانش و مهارت ارتباطی) را افزایش میدهد ،توجه بیشتری
کنند تا از این طریق عملکرد شغلی خود را بهبود بخشند.
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