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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع هوشمندسازی تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان در زمینه
استفاده از تجهیزات هوشمند در دوره ابتدایی بود .در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شد و در بخش کیفی
با  29نفر از معلمان دوره ابتدایی ،کارشناسان و مدیران مصاحبه شد .یافتههای کیفی نشان داد که موانع بهکارگیری
فاوا در ایران با دیگر نقاط جهان یکسان است .باورها و نگرشهای نادرست ،فقدان دانش و مهارت ،فقدان یا
کمبود تجهیزات و زیرساخت ،کیفیت پایین دورههای آموزشی و مهارتآموزی ،فقدان اعتمادبهنفس معلمان،
فقدان پشتیبانی ،فقدان بودجه و فقدان زمان ازجمله موانع بود .در بخش کمّی با استفاده از یافتههای حاصل از
مصاحبهها ،پرسشنامهای با  21گویه و  22زیرمقیاس تدوین شد .روایی این پرسشنامه به تأیید متخصصان رسید
و ضریب پایایی بخشهای مختلف آن از  06تا  61به دست آمد .در انتخاب نمونه نسبت جنسیت ،منطقه روستایی
و شهری و منطقه آموزشی لحاظ شد .تحلیلهای کمّی نشان داد که اغلب معلمان در حد محدودی از تجهیزات
هوشمند استفاده میکنند .ضمن آنکه باالتر رفتن «میزان استفاده» به ارتقاء «کیفیت یاددهی-یادگیری» منجر
نمیشود .یافته دیگر اینکه بین شرکت در «دورههای آموزشی» و «میزان استفاده» از تجهیزات هوشمند رابطهای
وجود ندارد؛ اما شرکت در «دورههای آموزشی» با مثبت بودن «باورها و نگرشهای معلمان» نسبت به فاوا،
افزایش «دانش و مهارت معلمان» ،افزایش «انگیزه» و «کیفیت یاددهی-یادگیری» آنها رابطه مثبت و معنادار
دارد .آزمون رگرسیون نشان داد که مهمترین و اصلیترین مانع هوشمندسازی «کیفیت پایین دورههای آموزشی»
ضمن خدمت (بهویژه مجازی) است .دورههای آموزشی مجازی اگرچه با برخی از متغیرها رابطه مثبت دارد اما
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به افزایش استفاده معلمان از تجهیزات هوشمند منجر نشده است .یافته کلیدی این پژوهش به زبان استعاری این
است که «اعجاز واقعی در دست موسی است نه در عصای موسی» .کیفیتبخشی به فرایند یاددهی-یادگیری
بیش از آنکه در گرو ابزارها و رسانهها باشد در گرو دانش و مهارت معلم است؛ و این مهم حاصل نمیشود مگر
از طریق کارگاهها و دورههای آموزشی اثربخش؛ امری که تاکنون رخ نداده بود.

واژههای کلیدی :آموزش مجازی ،دوره ابتدایی ،دورههای ضمن خدمت ،موانع هوشمندسازی،
هوشمندسازی

مقدمه
قریب به دو دهه ذهنیت عام این بود که فناوریها نوین یا رسانههای دیجیتال به یادگیری بهتر
و اثربخشتر منجر میشوند .ازاینرو انتظار میرفت که با گسترش فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) ،آموزشهای الکترونیکی و مجازی ،تجهیزات هوشمند و مانند آن ،تغییر و
تحولهای زیادی در عرصه آموزش مشاهده شود .ادبیات پژوهشی در این زمینه مملو از
ستایشهای کلیشهای مانند زیر است :از مهمترین مزایا و ویژگیهای یادگیری الکترونیکی،
میتوان بهسرعت در یادگیری ،انجام کلیه فعالیتها و خدمات همچون مدیریت ،ثبتنام،
دریافت شهریه ،آموزش ،اعطای گواهینامه از طریق شبکه اینترنت و در کوتاهترین زمان،
آموزش بهروز ،قابلیت تکرارپذیری و جبران مشکالت ،فراگیرمحوری بهجای استادمحوری،
کاهش نابرابری جنسیتی ،یادگیری بدون واهمه و گسترش فرهنگ یادگیری مستقل اشاره
کرد (شریفی و اسالمیه .)2962 ،در این دوره ،ستایش از فناوریهای نوین ازجمله فاوا حتی
تا حد انتظار تمدنسازی از آن باال رفت« .این انقالب دیگر منحصراً معطوف یا محدود به
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روشها یا ابزارهای آموزشوپرورش نیست .بلکه اساس ،ماهیت ،هدفها ،اصول و دکترین
آموزشوپرورش در کانون توجه آن است .ضرورت ایجاب میکند که نگاه به این فناوری
از نگاه ابزاری به نگاه تمدنی تغییر یابد» (مهرمحمدی.)2919 ،
دیری نپایید که مشخص شد استفاده از فناوریهای دیجیتال بهسادگی مقرون به موفقیت
نخواهد بود .در فاصله چند سال ثابت شد که موفقیت پروژهها و طرحهای مربوط به یادگیری
الکترونیکی ،فاوا و هوشمندسازی ،اساساً فاقد گارانتی و با قیدوبندهای فراوان همراه است.
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گزارشهایی مبنی بر شکست ،ناکارآمدی و نا اثربخشی برخی تجارب یادگیری الکترونیکی
ارائه (هیل و اورتون )1222 ،2و همچنین پژوهشهایی در جهت علتجویی به مورداجرا
گذاشته شد (چانگ ،فو و فانگ.)1220 ،1
چرا باوجود پتانسیلهای فراوان فاوا ،رسانههای دیجیتال و مانند آن ،از قِبَل بهکارگیری
آنها ،نتایج قابلتوجهی حاصل نشده است؟ چرا برخی پژوهشها (مانند ساالروندیان و حسینی
خواه )2969 ،حاکی از عدم استقبال از تخته هوشمند از سوی معلمان ایران است؟ چرا
آموزشهای مجازی اثربخش نبوده است؟ (حکیم زاده و همکاران .)2969 ،دهها سؤال
ازایندست پیش روی پژوهشگران قرار دارد .چند دهه پیش نظریهپردازانی مانند کالرک

9

( )2619سعی کردهاند بهطور بنیادی به این دست سؤاالت پاسخ دهند .به اعتقاد وی شواهد
محکمی به دست آمده است که بهطورکلی هیچ مزیتی در بهکارگیری یک رسانة ویژه برای
ارائه آموزش وجود ندارد .به زبان سادهتر ،به صرف استفاده از تجهیزات مدرنتر ،گرانتر و
پیچیدهتر فرایند یاددهی-یادگیری ارتقاء نخواهد یافت .در بین نظریهپردازان جدیدتر میتوان
به زیمنس و تیتنبرگ )1226( 9اشاره کرد .این دو معتقدند که اساساً تفاوت معناداری میان
آموزش الکترونیکی از راه دور و یادگیری چهره به چهره 2وجود ندارد؛ چراکه کیفیت آموزش
به کار گرفته شده در بسیاری از این دورهها مطلوب نبوده و فاقد اثربخشی الزم است.
راسل 9در کتاب معروف خود «پدیدة عدم تفاوت معنادار» در سال  2666مجموعهای از
پژوهشهای ضدونقیض در خصوص اثربخشی یادگیری الکترونیکی از راه دور را
گردآوری کرد و بعدها با راهاندازی پایگاه اینترنتی با همین نام 0به روزآمدسازی منابع کتاب
مذکور مبادرت کرد .این اثر راسل یکی از پر استنادترین منابعی است که تابهحال در این
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زمینه به نگارش درآمده است (نگوین .)1222 ،1او  922مطالعه را فهرست کرد که حاکی از
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عدم وجود رابطة معنادار بین دو روش سنتی و یادگیری برخط بود .به اعتقاد راسل :اگر
روزی قرار باشد که از انبوه نتایج پژوهشهای موجود بیاموزیم و یافتههایشان را پذیرفته و
بکار گیریم ،باید نوید بهبود فرایند تعلیم و تربیت از طریق فناوری آموزشی را فراموش کنیم
و جا دارد به خاطر این واقعیت اثباتشده که همان کیفیت را میتوان از طریق کالسهای
درس سنتی نیز به دست آورد ،جشن بگیریم (راسل.)2666 ،
مشابه این اتفاق – یعنی عدم اثربخشی تجهیزات الکترونیکی در فرایند یاددهی-
یادگیری -میتواند در جریان استفاده از تجهیزات هوشمند در سطوح پایینتر ازجمله دوره
ابتدایی رخ دهد .ازاینروست که در سندهای باالدستی آموزشوپرورش به این مهم توجه
شده و بر استفاده درست از فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید شده و در خصوص پیامدهای
نامطلوب آن هشدار داده شده است .نمونه بارز آن را میتوان در سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش ( ) 2962سراغ گرفت .در سند مذکور چندین بار به فناوری و کیفیت
بهرهمندی از آن اشاره شده است:
 فصل اول ،بیانیه ارزشها ،شماره « :20جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی رسانه و فناوریهایارتباطی و بهرهگیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه ،جهت پیشگیری و کنترل
آثار و پیامدهای نامطلوب آن».
 فصل پنجم« :بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین ،در نظام تعلیم و تربیت رسمیو عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی».
بر اساس آنچه در فصول مختلف سند تحول بنیادین آمده است ،هر نوع بهرهبرداری از
تجهیزات هوشمند و فناوریهای نوین نمیتواند مطلوب و مورد تأیید باشد .تجهیز
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

کالسهای درس به فناوریهای نوین ،تنها یک گام از بین گامهای مختلف ،در راه
بهرهمندی هوشمندانه از این ابزار است.
در همین راستا برای آنکه معلمان بتوانند به شکل مطلوب از تجهیزات هوشمند
بهرهبرداری کنند ،آموزشوپرورش دورههای آموزشی متعددی را به شکل مجازی و
حضوری برگزار کرده است .برای نمونه تا زمان انجام این پژوهش (تابستان  %02 ،)2961از
معلمان استان خراسان شمالی تحت پوشش این آموزشها قرار گرفته بودند؛ که از این میان
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 %22معلمان بهطور حضوری (و تحت عنوان سفیران حوزه  )ITو باقی بهطور مجازی آموزش
دیدهاند .بخش مهمی از این آموزشها با محوریت ارتقاء مهارتهای  ICDLو موضوعات
حولوحوش هوشمندسازی صورت گرفته است.2
با عنایت به این مقدمه کوتاه ،پژوهش حاضر به دنبال این است که موانع هوشمندسازی
و استفاده اثربخش از تجهیزات هوشمند از سوی معلمان دوره ابتدایی چیست؟ و دوم اینکه
دورههای آموزش مجازی ضمن خدمت در رابطه با بهرهبرداری کمّی و کیفی از این
تجهیزات تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ تا آنجا که پژوهشگران جستجو کردهاند ،در این
زمینه تنها یک پژوهش داخلی توسط حکیم زاده و همکاران ( ،)2969به انجام رسیده است.
در پژوهش مذکور وضعیت دورههای مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان موردمطالعه
قرار گرفته است .از این منظر ،انجام پژوهش حاضر همچنان واجد وجوه نوآورانه است.
پژوهش های خارجی و داخلی متعددی در زمینه موانع تلفیق فاوا با برنامه درسی و یا
هوشمندسازی به انجام رسیده است .نتایج برخی از آنها در قالب جداول زیر آمده است.
جدول  .1خالصه موانع بهکارگیری فاوا یا هوشمندسازی در مطالعات داخلی
موانع بهکارگیری
فاوا در تدریس

محمودی ،نالچیگر،

سوزان ،زمانی،

زمانی ،قصاب

ابراهیمی و صادقی نصراصفهانی ( )2911پور و جبل
مقدم ()2910

باورها و نگرشهای

محمدی و عبدالوهابی ،مهرعلی مهاجران ،قلعهای
اناری نژاد زاده و پارسا ( )2962و حمزه رباطی

عاملی ()2916

()2962

*

*

()2961
*

مربیان و مدیران
احساس عدم نیاز /فقدان

*

*

انگیزه
فقدان دانش و مهارت

*

(رایانه ،هوشمندسازی)
فقدان تجهیزات/

*

*

*

*

سختافزار /زیرساختها
فقدان آموزش مناسب

*

*

*

(ضمن خدمت)

*
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فقدان اعتمادبهنفس

*
*

*

*

 . 1اطالعات بند اخیر از کارشناسان محترم اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اخذ شده است.
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محمودی ،نالچیگر،

موانع بهکارگیری
فاوا در تدریس

سوزان ،زمانی،

زمانی ،قصاب

ابراهیمی و صادقی نصراصفهانی ( )2911پور و جبل
عاملی ()2916

مقدم ()2910
شرایط نامناسب کالسی

محمدی و عبدالوهابی ،مهرعلی مهاجران ،قلعهای
اناری نژاد زاده و پارسا ( )2962و حمزه رباطی
()2961

()2962

*

(تعداد دانشآموزان ،فضا
غیره)
*

فقدان نرمافزار آموزشی
مناسب (محتوای مناسب)
فقدان پشتیبانی

*

*

مشکالت فنی مربوط به فاوا

*

*

فقدان بودجه

*

*

فقدان زمان

*

برنامه درسی ،برنامهریزی

*

*
*

آموزشی
*

فقدان یا ضعف قوانین/

*

*

ساختارها و تشکیالت
نگرش منفی والدین

*

وابستگی به تجهیزات

*

خارجی
*

فرهنگ استفاده

*

دانش ،مهارت و نگرش
دانشآموزان
سنجش و ارزیابی

ادامه جدول .1
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موانع بهکارگیری فاوا

حیدری،

شیرزاد کبریا و سراجی ،سرمدی مرادی ،خاتون مردانی و زندوانیان ،علوی جلیلیان ،عظیم

در تدریس

وزیری و

دلیلیان و

موالیی

لنگرودی و

پور ،محمدی و

خدابخشی

()2969

میررحیمی

محمدزاده

()2969

()2969

عدلی ()2961

سیدمحمدی انصار و عسکری
()2969

مطیع ()2969

()2969
باورها و نگرشهای
مربیان و مدیران
احساس عدم نیاز/
فقدان انگیزه
فقدان اعتمادبهنفس

*
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موانع بهکارگیری فاوا

حیدری،

شیرزاد کبریا و سراجی ،سرمدی مرادی ،خاتون مردانی و زندوانیان ،علوی جلیلیان ،عظیم

در تدریس

وزیری و

دلیلیان و

موالیی

لنگرودی و

پور ،محمدی و

خدابخشی

()2969

میررحیمی

محمدزاده

()2969

()2969

*

*

عدلی ()2961

سیدمحمدی انصار و عسکری
()2969

مطیع ()2969

()2969
فقدان دانش و مهارت

*

*

*

*

(رایانه ،هوشمندسازی)
فقدان تجهیزات/

*

*

*

*

سختافزار/
زیرساختها
فقدان آموزش مناسب

*

*

(ضمن خدمت)
*

شرایط نامناسب
کالسی (تعداد
دانشآموزان ،فضا
غیره)
فقدان نرمافزار

*

*

*

*

آموزشی مناسب
(محتوای مناسب)
فقدان پشتیبانی
مشکالت فنی مربوط

*

*

به فاوا
فقدان بودجه

*

*

فقدان زمان
برنامه درسی،

*

*

*

برنامهریزی آموزشی
فقدان یا ضعف قوانین/
ساختارها و تشکیالت
وابستگی به تجهیزات
خارجی
فرهنگ استفاده
دانش ،مهارت و

*

*

*

*

*

نگرش دانشآموزان
سنجش و ارزیابی

*

*
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با مرور یافتههای پژوهشی جدول  ،2میتوان دریافت که فقدان دانش و مهارت و فقدان
یا ضعف تجهیزات ،سختافزار ،زیرساختها و فقدان آموزش مناسب (دوره ضمن خدمت)
از مهمترین موانع و چالشهای پیش روی هوشمندسازی در مدارس ایران است.
پالمب و کوتز )1222( 2در یک مطالعه مروری بینالمللی  26پژوهش را بین سالهای
 1222تا  1229میالدی موردبررسی قرار دادند .در این مطالعات موانع بهکارگیری فاوا در
دوران ابتدایی موردبررسی قرار گرفته بود .خالصه این مطالعه بینالمللی به قرار زیر است:
باورها و نگرشهای مربیان ،فقدان دانش و مهارت ،فقدان تجهیزات /منابع ،فقدان آموزش،
شرایط نامناسب کالسی ،فقدان اعتمادبهنفس ،فقدان نرمافزار آموزشی مناسب ،فقدان
پشتیبانی ،مشکالت فنی مربوط به فاوا ،فقدان بودجه ،موانع فیزیکی و محیطی ،فقدان زمان،
برنامه درسی و راهنمای معلم ،ماهیت تعلیم و تربیت اوایل تحصیل.
از دیگر مطالعات بینالمللی میتوان به مطالعه اسپیتری و راندگرن )1221( 1اشاره کرد.
این دو ،مطالعات متعدد صورت گرفته در کشورهایی مانند کویت ،غنا ،اتیوپی ،استرالیا،
کنیا ،اسرائیل ،شیلی ،آمریکا ،نروژ ،سنگاپور ،انگلستان ،شانگهای ،تایوان ،کانادا ،ترکیه،
یونان ،اروپا و امارات متحده عربی را موردبررسی قرار داده و موانع را در قالب چهار شاخه
دانش معلمان ،نگرش معلمان ،مهارت معلمان و فرهنگ مدرسه خالصه کردهاند.
در یک مطالعه مروری جدید که توسط سالم ،زنگ و پاتان )1221( 9به انجام رسیده
است ،بیش از پنجاه پژوهش در زمینه چالشها و موانع بهکارگیری و استفاده از فاوا در
مدرسه و فرایند یاددهی-یادگیری موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است .پژوهشگران موانع
بهکارگیری تلفیق فاوا در نظام آموزشی را به دو شاخه درونی و بیرونی تقسیم کردهاند .در
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

بخش موانع درونی به کمبود زمان ،پایین بودن اعتمادبهنفس (دانش و مهارت) ،مقاومت در
برابر تغییر /نگرش و باور معلمان و فقدان دسترسی به منابع اشاره کردهاند و در موانع بیرونی
به ضعف سیاستگذاری و برنامهریزی ،ضعف آموزش/فرصتهای رشد حرفهای ،ضعف

1. Plumb & Kautz
2. Spiteri & Rundgren
3. Salam, Zeng & Pathan
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پشتیبانیهای فنی ،کمبود بودجه /هزینههای زیرساختهای فاوا ،مشکالت برق/اینترنت و
مشکالت برنامه درسی /زبان اشاره کردهاند.
جدول  .2خالصهای از برخی مطالعات در خصوص عوامل و موانع تلفیق فاوا در تدریس در
کشورهایی مشابه ایران
کشور
یونان

موانع

پژوهشگر

فقدان پشتیبانی ،فقردان اعتمرادبره نفس و فقردان تجهیزات .فقردان بودجه ،فقدان

Nikolopoulou, K.,
)Gialamas, V. (2016

دسترسی به اینترنت ،شمار زیاد دانشآموزان کالس.
عوامل اصرررلی :عوامل سرررازمانی؛ عوامل مادی و عملیاتی؛ عوامل فردی؛ و تغییر
فرایند.

عربستان

عوامل فرعی :بروکراسرری اداری ،فقدان برنامه ریزی و فرایند توسررعه فاوا ،ناکافی
بودن زیرسراخت ها و منابع ،ضرعف آموزش (مهارت و دانش) و ضرعف پشتیبانی

Al Mofarreh, Y.I.
(2016).

(کرارکنران متخصرررص) ،محردودیرت زمران ،محردودیت مالی ،ضرررعف رهبری
(هماهنگی و مدیریت) ،نقش افراد (بازخورد) ،هنجارهای ذهنی و تغییر رویهها
نیجریه
مالزی
ترکیه

فقرردان دانش ،فقرردان زمرران ،مقرراومررت در مقررابررل تغییر ،پیچیرردگی تلفیق فراوا،
محدودیت زیرساختها ،فقدان آموزش ،فقدان دسترسی ،فقدان پشتیبانی فنی.
تجهیزات و تسهیالت فناوری ،برنامههای آموزشی برای رشد حرفهای معلمان
شررایسررتگی ادراکشررده معلمان ،دسررترسرری به فناوریها ،برنامه درسرری ،سرریسررتم
ارزشیابی

& Japhet E. L.
)Usman A. T. (2018
Ghavifekr, S.,
Rosdy, W.A.W.
)(2015
Aslan, A., Zhu, Ch.
)(2018

روش
در پژوهش حاضر بهطور ترکیبی از روش کیفی و کمّی استفاده شد که طرح آن در شکل
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 2نشان داده شده است.
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دادههای کیفی حاصل از
مصاحبه برای تجزیه و تحلیل
پدیدارشناسانه

نتایج

مصاحبه باز
دادههای کیفی حاصل از
مصاحبه برای تنظیم
پرسشنامه

دادههای کمّی حاصل از
پرسشنامه

نتایج

شکل  .1مراحل کلی پژوهش

پژوهشگران در ابتدا با استفاده از روش مصاحبه باز یا بدون ساختار ،موضوعات مورد
مصاحبه را شناسایی کردند .در مرحله مصاحبه با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه و بهطور
هدفمند  29نفر از معلمان ،مدیران و کارشناسان انتخاب و با آنها در خصوص تأثیر
آموزشهای مجازی و موانع استفاده از تجهیزات هوشمند مصاحبه شد .با عنایت به هدف،
ماهیت و موضوع پژوهش ،پژوهشگر از روش کالیزی استفاده کرد؛ روشی که در ذیل
پدیدارشناسی توصیفی هوسرل قرار میگیرد .در ابتدای هر مصاحبه ،هدف از انجام مصاحبه
ذکر و برای ضبط محتوای مصاحبه اجازه گرفته شد .از  29نفری که مورد مصاحبه قرار
گرفتند 22 ،نفر با ضبط مصاحبه موافقت کردند .در مورد محرمانه بودن اطالعات و صدای
ضبطشده نیز به مشارکتکنندگان اطمینان الزم داده شد .مدت مصاحبهها حدوداً از  22تا
 92دقیقه طول کشید.
دادههای حاصل از مصاحبههای کیفی مبنای ساخت یک پرسشنامه محققساخته قرار
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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گرفت .پرسشنامه محققساخته ،یک پرسشنامه درجهای (لیکرتی) است .روایی این پرسشنامه
از طریق اخذ تأیید صاحبنظران و کارشناسان این حوزه انجام شد .میزان پایایی این پرسشنامه
در جدول  9آمده است.
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جدول  .3میزان پایایی پرسشنامه محققساخته با روش آلفای کرونباخ
خرده مقیاس

تعداد گویه

ضریب آلفا کرونباخ

میزان استفاده

2

2/06

دورههای آموزشی

6

2/12

کیفیت یاددهی-یادگیری

1

2/61

موانع هوشمندسازی

29

2/16

جامعه آماری در بخش کمّی شامل آن دسته از معلمان دوره ابتدایی است که در دورههای
آموزش مجازی شرکت کردهاند و از سوی دیگر در مدرسهای مشغول به کار هستند که از
حداقل تجهیزات مربوط به هوشمندسازی برخوردار است .بر اساس آمار اخذشده از اداره
آموزشوپرورش خراسان شمالی ،از سال  61تا پایان سال  60حدود  1222نفر از معلمان در
دورههای آموزش مجازی مربوط به فاوا و هوشمندسازی شرکت کردهاند .ازاینبین حدود
 9222نفر –بهطور گردشی یا چند بار در هفته -میتوانند از امکانات مستقر در  2622کالس
استان استفاده کنند .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی -نسبتی با لحاظ کردن
متغیرهایی مانند جنسیت ،روستایی و شهری بودن محل خدمت ،استفاده شد .عناوین دورههای
برگزارشده در بازه زمانی مذکور عبارتاند از :تولید و کاربرد مواد آموزشی ( 91ساعت)،
آموزش الکترونیکی ( 19ساعت) ،مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک ( 29ساعت) ،تحلیل
استاندارد مهارت تولید چندرسانهای ( 29ساعت) ،شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها (21
ساعت) ،مفاهیم پایه فناوری اطالعات ( 1ساعت) ،استفاده از کامپیوتر در مدیریت فایل (1
ساعت) ،واژهپرداز ( 12ساعت) ،صفحه گسترده اکسل ( 19ساعت) ،پاورپوینت ( 19ساعت)،
بانک اطالعاتی اکسس ( 19ساعت) ،اینترنت ( 21ساعت) ،فناوریهای نوین آموزشی (19
ساعت) ،مهارتهای حرفهای و اداری کار با رایانه ( 11ساعت).
برای انتخاب حجم نمونه از روش مبتنی بر استانداردهای نرمافزار  G powerاستفاده شد.
حجم نمونه با جی پاور در مطالعه زمینهیابی با احتساب نسبت  62درصد و خطای  1درصد و
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ساعت) ،تولید محتوای الکترونیکی ( 91ساعت) ،مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی (29

با جامعه  9296نفر (تعداد معلمان ابتدایی استان خراسان شمالی) برابر با  229نفر است که با
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احتساب ریزش یا مخدوش بودن پاسخنامهها میتوان این تعداد را  292نفر در نظر گرفت.
باوجوداین ،درنهایت  292پرسشنامه تکمیل و آماده تجزیهوتحلیل آماری شد.

یافتهها
بنا به یافتههای کیفی پژوهش ،کارشناسان و معلمان دوره ابتدایی موارد زیر را جزء موانع
هوشمندسازی مدارس ابتدایی به شمار میآورند که به خاطر صرفهجویی از ارائه جداول
مبسوط آنکه حاوی نکات کلیدی و مضامین میانی است پرهیز میشود .مضامین نهایی
عبارتاند از :باورها و نگرشهای نادرست معلمان ،فقدان دانش و مهارت معلمان و مدیران،
فقدان یا کمبود تجهیزات و زیرساخت ،تعداد کم و کیفیت پایین دورههای آموزشی و
مهارتآموزی ،فقدان اعتمادبهنفس معلمان ،فقدان نرمافزارهای مناسب آموزشی ،فقدان
پشتیبانی ،فقدان بودجه و منابع مالی ،فقدان زمان ،برنامه درسی غیرتلفیقی ،استفاده اندک از
ابزارها و فناوریها ،چالشهای دانشآموزان ،فقدان مدیریت کارآمد و فقدان انگیزه.
نتایج شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع متغیرها نشان داد که میانگین و
انحراف استاندارد میزان استفاده از تجهیزات هوشمند برابر است با  .1/29±9/11همچنین
شاخصهای توصیفی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند برابر است با .229/21±12/22
بهمنظور بررسی شکل توزیع متغیر موانع هوشمندسازی و میزان استفاده از تجهیزات هوشمند
از آزمون کولموگروف – اسمیرنف یک گروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول  9ارائه
شده است.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

شاخص کجی

Z, k-s

سطح معناداری

موانع هوشمندسازی

229/21

12/22

2/96

2/29

2/12

میزان استفاده

1/29

9/11

2/22

2/29

2/2222

همانگونه که نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف یک گروهی در خصوص هر دو
متغیر نشان میدهد ،توزیع این متغیر نخست نرمال ( p=2/12و  )z=2/29و دومی غیرنرمال
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( p=2/2222و  )z=2/29است .نرمال بودن توزیع موانع هوشمندسازی بدین معناست که اکثر
افراد شرکتکننده ،فقرههای پرسششده را مانع تلقی میکنند؛ یعنی ازنظر آنها ،کیفیت
پایین دورههای آموزشی ضمن خدمت ،تجهیزات و پشتیبانی ناکافی ،دانش و مهارت پایین
و غیره از موانع بهکارگیری مطلوب هوشمندسازی در دوره ابتدایی است .در خصوص میزان
استفاده با توجه به مثبت بودن شاخص کجی ،شکل توزیع دارای چولگی مثبت است؛ بدین
معنا که بنا به گزارش پاسخدهندگان ،میزان استفاده بیشتر آنها از تجهیزات هوشمند در
فرایند یاددهی یادگیری محدود است .درعینحال عدة کمی نیز در حد باالیی از این
تجهیزات استفاده میکنند.
یکی از سؤاالت پژوهش عبارت است از اینکه آیا بین «میزان استفاده» و متغیرهای «جنسیت»
و «سن» ارتباطی وجود دارد؟ برای بررسی تفاوت میزان استفاده برحسب جنسیت ،با توجه به
نرمال نبودن توزیع متغیر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند ،از آزمون من ویتنی یو استفاده شد
که نتایج نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد متغیر میزان استفاده در زنان برابر است با
 1/91±9/21و در مردان برابر با  .1/01±9/29نتایج آزمون من ویتنی یو بیانگر عدم وجود
تفاوت این متغیر در دو جنس است ( p=2/90و  .)z=2/92بهعالوه رابطه بین سن و میزان
استفاده نیز با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه و نتایج آن نشان داد که ارتباط منفی
و غیرمعناداری بین دو متغیر سن و میزان استفاده وجود دارد ( p=2/10و ( .)r=-2/26به خاطر
پرهیز از طوالنی شدن متن از ارائه جداول مربوط به آنها خودداری شد).
سؤال دیگر پژوهش این بود که آیا «میزان استفاده» در مدارس برخوردار از تجهیزات
هوشمند با نا برخوردار ،تفاوت معناداری دارد؟ با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر میزان
که میانگین و انحراف استاندارد متغیر میزان استفاده در مدارس مجهز برابر است با
 6/99±9/11و در مدارس غیرمجهز برابر با  .9/29±2/61نتایج آزمون من ویتنی یو بیانگر
وجود تفاوت این متغیر در دو وضعیت است ( p=2/2222و  )z=2/20بدین معنا که میزان
استفاده در مدارس مجهز به گونه معناداری باالتر گزارش شده است( .به خاطر پرهیز از

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

استفاده از تجهیزات هوشمند ،از آزمون من ویتنی یو استفاده شد که نتایج آن نشان میدهد

طوالنی شدن متن از ارائه جداول مربوط به آنها خودداری شد).
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یکی از سؤاالت مهم این بود که آیا بین «میزان استفاده» و «کیفیت یاددهی یادگیری»
ارتباطی برقرار است؟ با توجه به وضعیت نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها ،در خصوص
میزان استفاده از تجهیزات هوشمند و همچنین باورها و نگرشهای معلمان از همبستگی
پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون پیرسون درباره ارتباط متغیرهای میزان استفاده و باورها و نگرشهای معلمان با
تجهیزات و کیفیت یاددهی-یادگیری
متغیر

کیفیت یاددهی  -یادگیری
ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان استفاده

-2/22

2/26

باورها و نگرشهای معلمان

2/92

2/2222

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول  2ارتباط منفی و غیرمعناداری بین دو متغیر کیفیت
یاددهی  -یادگیری و میزان استفاده از تجهیزات هوشمند وجود دارد ( p=2/26و )r=-2/22؛
و ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر کیفیت یاددهی  -یادگیری و باورها و نگرشهای
معلمان وجود دارد ( p=2/2222و .)r=2/92
سؤال مهم بعدی این بود که بین نمره «دورههای آموزشی» با نمرات «میزان استفاده»
«باورها و نگرشهای معلمان»« ،دانش و مهارت معلمان»« ،اعتمادبهنفس معلمان»« ،کمبود
زمان»« ،انگیزه» و «کیفیت یاددهی-یادگیری» چه ارتباطی برقرار است؟ با توجه به شکل
توزیع نمرات و نرمال بودن آنها ،برای بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق از ضرایب
همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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جدول  .6نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها
متغیرها

دورههای آموزشی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان استفاده

-2/21

2/92

باورها و نگرشهای معلمان

2/29

2/29

دانش و مهارت معلمان

2/19

2/222

موانع هوشمندسازی و تأثیر آموزشهای مجازی ضمن خدمت بر ...

متغیرها

دورههای آموزشی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

اعتمادبهنفس معلمان

2/29

2/21

کمبود زمان

2/11

2/222

انگیزه

2/92

2/222

کیفیت یاددهی-یادگیری

2/19

2/229

همانگونه که نتایج جدول  9نشان میدهد بین نمره دورههای آموزشی از یکسو و
متغیرهای باورها و نگرشهای معلمان ( p=2/29و  ،)r=2/29دانش و مهارت معلمان
( p=2/222و  ،)r=2/19کمبود زمان ( p=2/222و  ،)r=2/11انگیزه ( p=2/222و  )r=2/92و
کیفیت یاددهی-یادگیری ( p=2/229و  )r=2/19از سوی دیگر ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .بین متغیر مذکور و سایر متغیرها یعنی میزان استفاده ( p=2/92و  )r=2-/21و
اعتمادبهنفس معلمان ( p=2/21و  )r=2/29رابطه معناداری وجود ندارد.
برای پاسخ به این سؤال که اولویت یا ترتیب بزرگی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند
چگونه است؟ به ضرایب استاندارد در رگرسیون گامبهگام مراجعه شد .با توجه به این
ضرایب ،اولویت بزرگی موانع به شرح آنچه در جدول  0آمده است مشخص شد.
جدول  .7نتایج آزمون رگرسیون گامبهگام درباره اولویت موانع
دورههای آموزشی

2/991

2/2222

اعتمادبهنفس معلمان

2/299

2/2222

تجهیزات و زیرساخت

2/291

2/2222

باور و نگرش

2/210

2/2222

کمبود زمان

2/210

2/2222

پشتیبانی

2/219

2/2222

برنامه درسی

2/212

2/2222

بودجه و منابع مالی

2/220

2/2222

دانشآموزان

2/22

2/2222

نرمافزارهای آموزشی

2/261

2/2222

انگیزه

2/269

2/2222

دانش و مهارت

2/26

2/2222
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همانگونه که نتایج جدول  0نشان میدهد و با توجه به معناداری همه ضرایب بتا در
پیشبینی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند ،سهم تکتک متغیرها به ترتیب اولویت
مشخص شده است.

بحث و نتیجهگیری
در تیرماه سال  ،2961وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی
مدارس تفاهمنامة همکاری امضاء کردند ،مبنی بر اینکه تا پایان سال تمامی مدارس کشور
به شبکه ملی اطالعات متصل میشوند .2این در حالی است که در طی سالهای گذشته تنها
 11درصد از مدارس ( 211هزار کالس) تحت پوشش طرح هوشمندسازی قرار گرفتهاند .با
فرض تحقق این وعده ،مشکل مهمتر همچنان باقی خواهد ماند و آن این است که رویکردها
و روشهای تدریس معلمان ،فرایند یاددهی-یادگیری ،محتوای برنامه درسی ،ساختار
مدیریت کالسی ،نظام ارزشیابی و غیره همگی به سنتهای گذشته وفادار هستند و با وجود
فراهم بودن زیرساختها در برخی مناطق و مدارس ،نشانه معناداری از تغییر و تحول در آنها
دیده نمیشود.
بنا به یافتههای پژوهش ،ادراک معلمان حاکی از آن است که کیفیت تدریس با وجود
تجهیزات هوشمندسازی باال رفته است یا میتواند باال برود؛ این در حالی است که اغلب
معلمان دوره ابتدایی در حد محدودی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنند (جدول  .)9به
عبارتی ،بین این دو یافته بهنوعی ناسازگاری وجود دارد ،چراکه از یکسو به نتایج
هوشمندسازی اذعان دارند اما از سوی دیگر از آن استفاده نمیکنند! بهعبارتدیگر،
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دورههای آموزشی اگر توانسته باشد نگاه مثبتی در معلمان ایجاد کند ،اما عمالً به استفاده
بیشتر آنها از تجهیزات هوشمند نینجامیده است.
یافتههای کیفی و کمّی و مقایسه آن با چکیده پژوهشهای بینالمللی حاکی از آن است
که موانع تلفیق فاوا در برنامه درسی یا موانع هوشمندسازی مدارس در ایران ،مشابه موانعی
است که پژوهشهای بینالمللی گزارش کردهاند .احصاء موانع هوشمندسازی در این
1. http://rabnews.ir/10041/
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پژوهش با پژوهشهای ده سال گذشته ایران نیز (از  2910تا  2960جدول  )2همسویی کامل
دارد؛ اما وجه تمایز مهم پژوهش حاضر این است که از طریق اولویتبندی موانع و شناسایی
مهمترین آنها ،نقطه عزیمت نظام آموزشی را نشان میدهد.
بزرگترین عامل در ناموفق بودن طرح هوشمندسازی ،فقدان یا ضعف «دورههای
آموزشی» بهطورکلی و دورههای آموزشی مجازی بهطور ویژه است (جدول  .)0پژوهش
حاضر نشان داد که دورههای آموزشی ضمن خدمت به استفاده بیشتر از تجهیزات منجر
نمیشود .بهطورکلی میزان استفاده از فناوریهای نوین در مدارس برخوردار اندک است و
همان میزان استفاده محدود نیز با «کیفیت یاددهی-یادگیری» رابطه منفی دارد -البته نه در
سطح معنادار (جدول )2؛ یعنی اگر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند بیشتر شود ،کیفیت
یاددهی-یادگیری نهتنها باالتر نرفته ،بلکه ممکن است افت کند .از کنار هم گذاشتن این
یافتهها میتوان به این نتیجه ابتدایی رسید که وجود زیرساخت و سختافزار و حتی استفاده
کمّی از تجهیزات ،اگرچه بهعنوان گامهای نخستین الزم هستند ،اما بههیچوجه شرط کافی
برای رسیدن به کیفیت و ارتقاء فرایند تدریس و یادگیری نیست.
از سوی دیگر ،شرکت در «دورههای آموزشی» با افزایش «کیفیت یاددهی یادگیری»
رابطه مثبت دارد؛ درحالیکه «دورههای آموزشی» با «میزان استفاده» رابطه معناداری ندارد.
این دو یافته تا حدی متناقض یا ناسازگار به نظر میرسند .به زبان ساده ،چه طور میشود
شرکت در دورههای آموزشی ،کیفیت را باال ببرد اما میزان استفاده را نه؟ در مقام پاسخ
فرضهای مختلفی را میتوان مطرح کرد .یکی از حدسهای این است که ممکن است
گویههای پرسشنامه ،کیفیت یاددهی یادگیری را نسنجیده باشند .هدف این مقیاس سنجش
فناوریهای نوین را سنجیده است .برای مثال معلمان در ذهن خود گویه «وقتی در ارائه درس
از پاورپوینت استفاده میکنم ،کیفیت ارائه باال میرود» را اینگونه تغییر داده و به آن پاسخ
دادهاند« :اگر در ارائه درس از پاورپوینت استفاده کنم ،کیفیت ارائه باالتر میرود» .اگر این
فرض درست باشد ،باید بین نمره «کیفیت یاددهی-یادگیری» و نمره «باورها و نگرش» رابطه
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عملکرد معلمان بوده است؛ اما ظاهراً این گویهها ،نگرش و شناخت معلمان نسبت به

مثبتی وجود داشته باشد که عمالً اینگونه است (جدول  .)2نتیجه نهایی این تحلیل اینکه
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نگرش و دیدگاه معلمان نسبت به اثربخشی و کارایی تجهیزات هوشمند قویاً مثبت است ،اما
در عمل تضمینی نیست که کیفیت تدریس و آموزش باالتر رفته باشد.
یکی از یافتههای قابلتأمل در این پژوهش این است که «دانش و مهارت معلمان»،
ضعیفترین مانع در استفاده از تجهیزات هوشمند است (جدول )0؛ یعنی از بین  21مانع
موردمطالعه ،دانش و مهارت معلمان ،آخرین اولویت و به عبارتی کماهمیتترین آنهاست.
این در حالی است که بر اساس جدول ( 2خالصه موانع بهکارگیری فاوا یا هوشمندسازی در
مطالعات داخلی) ،دانش و مهارت مهمترین مانع به شمار میرود .از  29مطالعه ده سال اخیر،
 22مورد ،دانش و مهارت معلمان را یکی از موانع اصلی توسعه مدارس هوشمند قلمداد
کردهاند؛ یافتهای که با یافته پژوهش حاضر مغایرت دارد .فارغ از مقایسه این یافته با یافتههای
دیگر پژوهشها ،به لحاظ درونی نیز ،این یافته با دیگر یافتههای همین پژوهش در تناقض است.
بر اساس جدول  ،0ازنظر معلمان «کمیت و کیفیت پایین دورههای آموزشی» ،بزرگترین مانع
موفقیت طرح هوشمندسازی است .سؤالی که پیش میآید این است که در این کالسها قرار
است چه اتفاقی رخ دهد؟ آیا هدف این کالسها جز افزایش دانش و مهارت معلمان است؟
بنابراین چند احتمال میتواند وجود داشته باشد ،نخست آنکه ادراک معلمان از میزان دانش و
مهارت خود نادرست و باالتر از واقعیت است ،دوم اینکه معلمان تمایلی ندارند که ناموفق بودن
هوشمندسازی را به پایین بودن دانش و مهارت خود نسبت دهند.
پژوهش حاضر نشان داد که نگرش ،ذهنیت و انتظار معلمان از فناوریها و رسانههای
آموزشی نوین مثبت است .این نگاه مثبت نباید به انتظار حداکثری ختم شود .فناوری
تمدنساز نیست  .هوشمندسازی به تحول در همه ابعاد آموزشی و تربیتی منجر نخواهد شد.
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اینکه انتظار داشته باشیم هوشمندسازی راحتتر از روشهای دیگر به افزایش مشارکت،
خالقیت ،تفکر انتقادی و مانند آن میانجامد ،تصور نادرستی است .همانطور که برخی
پژوهشها چون حیدری ،وزیری و عدلی ( ،)2961زارعی زوارکی ،مالزادگان ( )2969و
تاجیک اسماعیلی و اردکانیان ( )2962در زمینههای مذکور تفاوت معناداری را بین مدارس
عادی و هوشمند نیافتهاند.

موانع هوشمندسازی و تأثیر آموزشهای مجازی ضمن خدمت بر ...

به زبان استعاری نباید از یاد برد که «اعجاز واقعی در دست موسی است نه در عصای
موسی» .بهجای خرید عصای مدرن باید به فکر تربیت و توانمندسازی «موسی» بود؛ چراکه
در غیاب عصا ،فرایند هدایت و تربیت متوقف نخواهد شد .نکته نهایی اینکه این پژوهش این
واقعیت تلخ را آشکار کرد که «وزارتی که نام آن آموزشوپرورش است ،نمیتواند به
معلمانی که کارشان آموزش است ،آموزش دهد» .انتظار معقول آن است که
آموزشوپرورش مرجع دیگر نهادها برای آموزش ضمن خدمت و ارتقاء توانمندیهای
نیروی انسانی باشد؛ این در حالی است که خود در این زمینه در رنج و بیماری به سر میبرد.
یافتههای حاکی است که آموزشهای مجازی ضمن خدمت – بهویژه در قیاس با دورههای
حضوری -فاقد اثربخشی الزم است و به افزایش مهارت و توانمندی و همچنین میزان استفاده
معلمان از فناوریهای نوین منجر نمیشود.

سپاسگزاری
مقاله حاضر ،مستخرج از یک طرح پژوهشی مصوب موضوع قرارداد  062/92691/92مورخ
 60/22/92بین دانشگاه بجنورد و اداره کل آموزشوپرورش خراسان شمالی است.
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بجنورد ،دفتر تحقیقات اداره کل
آموزشوپرورش و همچنین مشاور آماری جناب آقای دکتر حمید دررودی تشکر میکنم.

منابع
بیبی عشرت ،زمانی ،قصاب پور ،بیتا و جبل عاملی ،جالل .)2916( .بررسی نقاط قوت،
آموزشی.222-06 ،)6(99 ،
تاجیک اسماعیلی ،سمیه و اردکانیان ،رضا .)2962( .بررسی تأثیر میزان وابستگی به اینترنت

بر مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی .فصلنامه خانواده
و پژوهش.12-0 ،10 ،
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جلیلیان ،سهیال ،عظیم پور ،احسان ،محمدی ،شراره و محمدزاده ،رضا .)2969( .میزان
برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارتهای موردنیاز تدریس با استفاده از
فاوا .فصلنامه تدریس پژوهی.212-220 ،)2(2 ،
حکیم زاده ،رضوان ،ملکی پور ،احمد ،ملکی پور ،موسی و قاسم پور ،عرفانه.)2969( .
بررسی وضعیت دورههای مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ،مطالعه موردی،
فرهنگیان منطقه دهلران .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
.22-92 ،)9(2

حیدری ،مریم ،وزیری ،مژده و عدلی ،فریبا .)2961( .بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس
استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانشآموزان آن با مدارس عادی.
فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.209-296 ،)1(9 ،
زارعی زوارکی ،اسماعیل و مالزادگان ،علی .)2969( .مقایسه میزان انگیزه دانشآموزان پایه
پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی .نشریه فناوری آموزش.129-122 ،)9(1 ،

زندوانیان ،احمد ،علوی لنگرودی ،سید کاظم و میررحیمی بیداخویدی ،مهدیه سادات.
( .)2969ارزیابی جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با مدل .SWOT
اندیشههای نوین تربیتی.119-216 ،)9(29 ،
ساالروندیان ،سیما و حسینی خواه ،علی .)2969( .ارزیابی تخته هوشمند بهعنوان نوآوری

آموزشی بر اساس نظریه انتشار نوآوری اورت راجرز .دوفصلنامه نظریه و عمل در
برنامه درسی.222-02 ،)9(9 ،
سراجی ،فرهاد ،سرمدی انصار ،حسن و عسکری مطیع ،علیاکبر .)2969( .شناسایی موانع
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پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر تهران .فصلنامه روانشناسی تربیتی،
.212-226 ،)92(22
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش .)2962( .دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،
وزارت آموزشوپرورش ،شورای عالی آموزشوپرورش.
سوزان ،شهباز ،زمانی ،بیبی عشرت و نصراصفهانی ،احمدرضا .)2911( .چگونگی کاربرد
قوانین موجود و نگرش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان درباره فاوا (فناوری
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اطالعات و ارتباطات) ،پردازش و مدیریت اطالعات (علوم و فناوری اطالعات)،
.19-96 ،)9(19
شریفی ،اصغر و اسالمیه ،فاطمه .)2962( .ارزیابی استانداردهای سواد اطالعاتی دانشجویان

و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی .فصلنامه فنآوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی.29-92 ،)1(1 ،
شیرزاد کبریا ،بهارک و سیدمحمدی ،سید زینب .)2969( .بررسی مؤلفههای مؤثر بر

هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب .فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش
در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.99-90 ،)22(9 ،
عبدالوهابی ،مرضیه ،مهرعلی زاده ،یداله و پارسا ،عبداله .)2962( .امکانسنجی استقرار
مدارس هوشمند در دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز .فصلنامه نوآوریهای آموزشی،
.221-12 ،)22(99
محمدی ،مهدی و اناری نژاد ،عباس .)2962( .بررسی تأثیر دانش نرمافزاری ،میزان کاربرد
شخصی و نگرش معلمان به اثربخشی فاوا در تدریس بر احساس اعتمادبهنفس آنان
در کاربرد فاوا در تدریس .فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران.211-222 ،)12(9 ،
محمودی ،جعفر ،نالچیگر ،سروش ،ابراهیمی ،سید بابک و صادقی مقدم ،محمدرضا.

( .)2910بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در کشور .فصلنامه نوآوریهای
آموزشی ،ش.01-92 ،)0(10
مرادی ،محمود ،خاتون دلیلیان ،نرجس و خدابخشی ،حمیده .)2969( .شناسایی و ارزیابی

عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیالن .فصلنامه رهیافتی نو در
مردانی ،محمدرضا و موالیی ،منیژه .)2969( .بازمهندسی فرایند مدیریت در مدارس هوشمند
ایران با تأکید بر نقش فناوری اطالعات و ارتباطات .مدیریت فناوری اطالعات،)9(0 ،
.692-622
مهاجران ،بهناز ،قلعهای ،علیرضا و حمزه رباطی ،مطهره .)2961( .دالیل اصلی عدم
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مدیریت آموزشی.229-69 ،)9(9 ،

شکلگیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی برای توسعه آنها در استان
90

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

،)1(9 ، رسانه. از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات،مازندران
.19-29
. فناوری اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزشوپرورش.)2919( . محمود،مهرمحمدی
.222-12 ،16 ،فصلنامه تعلیم و تربیت
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