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 چکیده
ن اآموزدانشهای فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش هدف پژوهش حاضر بررسی پتانسیل

دبیرستان و فرایند ادغام آن در مدارس بود که از طریق مطالعه موردی صورت پذیرفت. جامعه آماری 

دبیران و مسئولین فناوری شاغل در مدارس مقطع متوسطه نظری شهر تهران  ،کلیه مدیران ،پژوهش

 )چهار دبیرستانشش دبیرستان در سطح شهر  ،انجام تحقیق منظوربهبودند؛  5931)دخترانه( در سال 

با استفاده  درمجموعو  انتخاب شد شهرپایین و متوسط ،باال مناطق و از (غیرانتفاعیدولتی و دو دبیرستان 

 به عمل آمد و با استفاده ساختاریافتهنیمه  نفر از کادر مدارس مصاحبه عمیق 93هدفمند با  گیرینمونهاز 

 هایهای حاصل از مصاحبهیافته حلیل قرار گرفت.مورد ت هاداده و گزینشیمحوری  ،از کدگذاری باز

تار اصالح ساخ ،فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش را هایپتانسیل ،عمیق نشان داد که پاسخگویان

و ابزار طراحی و تولید برشمردند. در خصوص فرایند  دهندهارتباط ،گریهدایت ،تسهیل گری ،آموزشی

بیت تر ،های تشویقیحمایت ،تجهیز مدارس ،اعتبار هوشمند سازی مینتأ ،در سطح کالن ،ادغام فناوری

 ،طح میانهقرار گیرد. در س موردتوجهتولید محتوا و تغییر آموزش مبتنی بر کنکور باید  ،نیروی متخصص

معلمان در فرایند ادغام فناوری اثرگذار باشد. در  کارگیریبهنحوه مدیریت و  ،نوع مدرسه رسدمیبه نظر 

 ،تطبیق ،در مقوالتی همچون پذیرش ،فرایند تدریس معلمان در ICT رد نیز فرایند ادغامسطح خ

 و ابداع تحلیل و تفسیر شد. سازیمناسب

  و ارتباطاتفناوری اطالعات  ،فرایند ادغام ،اصالح ساختاری آموزشی :های کلیدیواژه

  

                                                                                                                                        

  ی، دانشگاه تهران شناسجامعهاستاد گروه 

  )استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه علوم انتظامی امین )نویسنده مسئول 

 m.larijani87@gmail.comپست الکترونیک: 
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 مقدمه

به شخصیت و تربیت  شکل دادن ،رسالت آن ترینمهمآموزش و پروش نهادی است که 

ای نهاده ،در این میان اگرچههای انسانی است که بتوانند جامعه آینده را بسازند. سرمایه

 اراثرگذمحیط و سبک زندگی بر جوهره وجودی انسان  ،دوستان ،دیگری همچون خانواده

توان گفت که نهاد نمود؛ اما می اغراق وپرورشآموزشتوان در نقش است و نمی

محسوب  ،گراتوسعهتربیت انسان  هایعاملیکی از اثرگذارترین  ورشوپرآموزش

 ارائه و آموزش سنتی هایروش در تحول ایجاد با جهان وپرورشآموزش شود. امروزهمی

 است کرده حرکت 5فاوا بر مبتنی آموزشی سمت به ،محوری آموزدانش شیوه به آموزش

 و اطالعات فناوری زیرا ؛رده استآو به دست چشمگیری دستاوردهای ،زمینه این در و

 معلمان توانیممی آن در که کرده خلق را ایمجموعه اطالعاتی جامعه و( ICT) ارتباطات

 از اام ؛دهندمی ادامه خود گذشته کار به ،اگرچه که کنیم تجهیز دیجیتال هایمهارت با را

 و نوآور و ورزشهاندی عمل در که اندشده هاییانسان و اندنموده گذر رنسانس دوره

 ،همکاران و 2کوریا) هستند مدرسه سنتی منطق از گذشتن به قادر و باشندمی متحول

2252). 

در  وپرورشآموزش هایسیاستو  هابرنامه باوجوداما بحث اصلی اینجاست که 

 درستیبهاین امر در عمل  ،فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش کارگیریبه

فتحی و ) استه است و نیازمند مطالعه و بررسی فرایند تحقق آن در مدارس تحقق نیافت

 (.5913 ،؛ خادم مسجدی5911 ،؛ سبحانی نژاد و فتحی2253 ،سعادتمند

ر ب آن بر آموزش تأثیراتعالوه بر کاربردها و  ،مرتبط با موضوع فاوا هایپژوهش

 کاربرد» به( 5919) فروش ؛ حجاندپرداختهآن نیز  کارگیریبه هایمحدودیتموانع و 

 هپرداخت پیمایش روش به «تهران شهر هایدبیرستان در ارتباطات و اطالعات فناوری

                                                                                                                                        
 اطیارتب تجهیزات وافزارها نرم ،افزارهاسخت ها،روش از ایپیوسته هم به مجموعه . فناوری اطالعات و ارتباطات: به1

 عرضه ای و انتقال پرورش، بازیابی، سازی،یرهذخ ی،آور( جمعمتن تصویر، صدا،) گوناگون اشکال در را اطالعات که

 (.1831 یرپور،)نص شودمی گفته کنند،می

2. Correa 
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 فادهاست و ترجمه و تحقیق انجام در انآموزدانش که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است

 ،اورشم و راهنما عنوانبه و نموده تغییر نیز معلمان نقش و بوده فعال فشرده هایلوح از

 وایمحت تعمیق و درسی برنامه ساختن در انآموزدانش. اندداشته قرار انآموزدانش کنار در

 .اندنموده ایفا را مؤثری نقش خود معلمان همراه به رسمی آموزشی

 در اطالعات فناوری کاربرد و سازیبهینه شیوه به( 5913) قاسمی و حقیقی

 در انمعلم شرکت دهد کهمی نشان آن ه نتایجاند کپرداخته مرکزی استان هایدبیرستان

 آن گنجاندن ،IT با مرتبط درسی موضوعات و موارد انتخاب ،IT آموزشی هایدوره

 تکوینی ارزشیابی ،اطالعاتی هایسیستم به مدارس تجهیز ،تحصیلی هایدوره با متناسب

 .است هابیرستاند در آن کاربست هایراه ترینعمده از ،IT به نسبت دبیران هایآموخته

 مؤثری نقش دهند که فاوانیز در پژوهش خود نشان می( 2253) سعادتمند و فتحی

 و تجهیزات ،مدارس در حاضر شرایط اما دارد؛ انآموزدانش یادگیری و آموزش در

 فاکتورهای گذارانسیاست معتقدند معلمان و است نامناسب و ناکافی ،امکانات

 .نمایند فراهم معلمان برای باید را هادبیرستان در فاوا کارگیریبه کنندهتسهیل

 کارگیریبه در بازدارنده عوامل از یکی خود پژوهش در( 5913) مسجدی خادم

 استفاده خصوص در معلمان دانش و مهارت فقدان ،آشنایی عدم ،را آموزش در فناوری

 با تدریس تجه ،آن حین و خدمت از پیش دوران در معلمان نکردن آماده و فناوری از

 .دانسته است فناوری

 که امریکا مدرسه در 1663 معلمان و والدین از ملی در نظرسنجی (2221) 5کراسینگ

 فاوا از ادهاستف ،را آموزش به بخشیدن بهبود هایراه از یکی ،شد انجام اینترنتی صورتبه

 .انددانسته مدارس درسی برنامه با آن تلفیق و

 هایمحیط در کامپیوتر از استفاده تأثیر هدف با خود مطالعه در( 2226) 2تاوراس

 وترکامپی از استفاده که داد نشان ،برزیل هایدبیرستان از موردی مطالعه با ،یادگیری

                                                                                                                                        
1. Crossing 

2. Tavares 
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 دگانیادگیرن در انگیزش ایجاد باعث بنابراین ،دهد ارتقا را یادگیری هایمحیط تواندمی

 .دهدمی ایشافز را دانش یادگیری و انتقال انگیزه و شودمی

 و اطالعات فناوری تأثیر ارزیابی عنوان با خویش کتاب در( 2223) 5اسکورمن

 أکیدت آموزشی هایمحیط در فناوری سازنده نقش و عمیق تأثیر بر آموزش بر ارتباطات

 .دارد

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایسیاست به در پژوهشی( 2252) همکاران و کوریا

 و یفتوص ،پژوهش شیوه اسپانیا پرداختند. در آموزشی نوآوری بر آن تأثیر و مدارس در

 در فعالیت امکان ICT .است مدرسه آموزشی سیستم هایمشیخط وتحلیلتجزیه

 یجادا یادگیرندگان برای را درسی موضوعات ملموس سازیشبیه و استودیوها و هاکارگاه

 طوربه انآموزدانش که دهدمی اجازه فناوری منابع و ابزار دیگر طرف از و است نموده

 یگرد کشورهای واقعی زندگی شناخت به تا باشند داشته دسترسی زبان چند به زمانهم

به  و یابند دست هاآن از اطالع کسب و هاآن با ارتباط برقراری به و کنند پیدا آشنایی

 فناوری لذا. باشد داشته نوآوری مستمر طوربه که دهدمی امکان انآموزدانش و معلمان

 .است بوده مدرسه این در نوآوری کلید دیجیتال

 فناوری از استفاده سودمندی عنوان تحت خود مطالعه در( 2252) همکاران و 2یونس

 هک دادند نشان ،انگلیسی زبان یادگیری – تدریس فرایند در ارتباطات و اطالعات

 .دارد رییادگی – دهیدیا دفراین در مثبت تأثیر ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه

 ادراک زمینه در ،افریقا جنوب معلم سی موردی مطالعه در( 2252) 9وب و پلسیس

 هدهند کمی نشان کامپیوتر پذیرش برای خودشان و مدرسه آمادگی خصوص در معلمان

 برابر در معلمان ،انددیده آموزش نیز معلمان و اندشده تجهیز مدارس اینکه رغمعلی

 فقدان را استفاده عدم دالیل پاسخگویان دهند.می نشان مقاومت فناوری از استفاده

 هاآموزش فقدان ،زیاد انآموزدانش با هاییکالس در زمان محدودیت ،مناسب مدیریت

                                                                                                                                        
1. Scheuermann 

2. Yunus 

3. Plessis & Webb 
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 دالیل از ،ار آموزشی دپارتمان سوی از معلمان برای مستمر تشویقات نبود و هاپشتیبانی و

 .اندکرده ذکر شآموز فرایند در فاوا ادغام عدم

 ،آموزش امر در موجود و اهمیت و کاربردهای فاوا هایپژوهشبنابراین با توجه به 

 دوره در آن تحقق موانع و فاوا پذیرش فرایند خصوص در بررسی و پژوهش نیازمند

موجود به آن پرداخته شده  هایپژوهش اندکهستیم که در ( دبیرستان) دوم متوسطه

 ناوریف سازیپیاده خصوص در ترجامع دیدگاهی توانمی موانع این شناسایی با است؛ لذا

 هب پژوهش این ،مباحث این به توجه با. آورد دست به مدارس در ارتباطات و اطالعات

 هایسیلپتان خصوص در ،مدارس فناوری مسئولین و دبیران ،مدیران نگرش بررسی دنبال

 نکهای است؛ تهران شهر هایدبیرستان در آموزش فرایند در ارتباطات و اطالعات فناوری

 را موانعی و مراحل چه ،انآموزدانش آموزش فرایند در فاوا ادغام برای وپرورشآموزش

 .دارد رو پیش( معلمان) خرد و( مدارس) میانه ،(ساختاری) کالن سطح در

چارچوب ارجاعی  عنوانبه -تواندمیمرور مبانی نظری مرتبط است که  ،بحث دیگر

 ،کیفی هایپژوهش در کهاین به توجه بر غنای پژوهش کیفی بیفزاید؛ اما با -نادیو است

 اتخاذ رایب الزامی ،بپردازد آن تفسیر و توضیح به تا دارد را واقعیت شناخت قصد محقق

 ندارد. وجود نظری چارچوب عنوانبه خاص ای¬نظریه

تکنولوژیک  رسیدن به یک هدف هایراه( ANTشبکه ) -نظریه کنشگر بر اساس

 هاینظام غیرانسانیبیش از یک راه است. در این نظریه فرقی بین اجزای انسانی و 

اده شود که خواست و ارکنشگری تلقی می ،شود؛ بلکه هر جزءتکنولوژیک گذاشته نمی

ا با . کنشگران این کار ربردمی پیشبهخود را با ترجمه کردن به منافع کنشگران دیگر 

. این برندمی پیشبهرا  هاآن ،مقاومت سایر کنشگران و شبکه ه برو غلب سازیشبکه

ه خدمت و بقیه را ب یابندمیخود قدرتی باشند که یا سیطره  نوبهبهتوانند کنشگران می

ای هستند و منفعالنه و تحت اراده کنشگران دیگران و یا بدون انگیزه و خواسته گیرندمی

 (.5916 ،توکل و مهدیزاده) گیرندمیقرار 



 2716 تابستان/ 73ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   26

نفعالنه بعضی افراد م گیرندمی بر عهدهمتفاوتی  هاینقشدر این پژوهش نیز کنشگران 

 هایهگون. فناوری نیز به آیندمیای دیگر کنشگران فعالی به شمار و عده کنندمیعمل 

 .اثر گذارد هاآنمتفاوتی توانسته بر 

در حال رشد  هایمدل ،کنندهقانعرویکرد  ،آموزش در فاوا ادغام در خصوص میزان

یف ای را توصکنند تا فازهای متوالی بالقوههایی تالش میاز این ادغام هستند. چنین مدل

فناوری اطالعات و ارتباطات را  تدریجبهان آموزدانشکنند که از طریق آن معلمان و 

 (.2223 ،و همکاران 5کیکیس) بگیرندو به کار  بپذیرند

آورده شده  «2ای مچوریتی» هایمدلکه در  ایمرحلهجدیدتر رویکرد  هاینسخهدر 

 ،؛ اندروود و همکاران2223 ،3اندروود و دیلون ؛2226 ،9برای مثال بات و سیبال)است 

جذب فناوری و نوآوری در برنامه  از ایمرحله هایمدلاز  تریمحکماساس  هاآن( 2222

نیز باید در نظر گرفته شود تا چندین عامل دیگر  ،کنند. در این مطالعاتدرسی ارائه می

بتوان این فرایند را تحلیل نمود. الزم به ذکر است که این عوامل در چند سطح قرار دارند. 

 -اجتماعی هایویژگیکه شامل  گرددبازمیسطح کالن به باالترین سطوح اجتماع 

اوا ف به بستر درواقع؛ استو ادغام فاوا در آموزش  کارگیریبهاقتصادی ملی در خصوص 

. سطح متوسط به سطوح کندمیتوجه  گیرندمیکه در آن سطوح متوسط و خرد قرار 

سازمان و دانشگاه و غیره است(. این سطح پیوند  ،که شامل مدرسه) گرددبازمینهادی 

 از فاوا هاآننیز به افراد و استفاده  . سطح خرددهدمیبین سطح کالن و خرد را شکل 

 (.2223 ،ارانکیکیس و همک) گرددبازمی

نگریسته و  ،ایمرحلهدر این پژوهش نیز ادغام فاوا در برنامه درسی در یک فرایند 

 ثرگذارا است که سطوح متفاوتی که در فرایند ادغام بر آنشود و تالش محققین تحلیل می

 قرار دهند. موردتوجهاست را 

                                                                                                                                        
1. Kikis 

2. e, maturity 

3. Butt & Cebulla 

4. Underwood & Dillon 
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 روش

 صورتبه هانهنموروش این پژوهش کیفی و از نوع مطالعه موردی است. انتخاب 

 ارهایمعی بر اساس شوندگانمصاحبه هدفمند با حداکثر تنوع بوده است و گیرینمونه

ری کا سابقه ،تحصیالت انواع ،-و متوسطپایین  ،باال -همچون منطقه شهری  خاصی

یت هر دو جنس متفاوت و از سنی گروه ،تدریس فرایند در فناوری از استفاده ،متفاوت

 مدرسه کادر از نفر 93ها از تکنیک مصاحبه عمیق آوری دادهجمعبرای  .انتخاب شدند

ی با استفاده از کدگذار هاآن وتحلیلتجزیهبه  هاداده آوریجمعاستفاده شده است. پس از 

ندی ب صورتبه ،محوری و گزینشی پرداختیم و پس از استخراج مقوالت اصلی ،باز

 آورده شده است تفصیلبهش در ادامه حاصل از پژوه هاییافتهپرداختیم که  هاداده

دبیران و مسئولین فناوری شش دبیرستان دخترانه  ،جامعه آماری این پژوهش مدیران

تالش شده تا پراکندگی  هاآنکه برای انتخاب  اندبوده 5931در شهر تهران در سال 

این  رمتوسط و پایین انتخاب شوند. د ،مدارس در سطح شهر رعایت شود و از مناطق باال

 این انتخاب دیگر هایمالک اند.بوده غیرانتفاعیمیان چهار مدرسه دولتی و دو مدرسه 

 انهفناور ابزارهای به مدرسه تجهیز و انآموزدانش تعداد و مکانی مناسب موقعیت ،مدارس

 .بوده است

 هایافته

زن  هاآن %12 ومرد  هاآن %22؛ جنسیت اندبودهنفر  93کل پاسخگویان در این پژوهش 

نفر( از پاسخگویان  2) درصد 22سال قرار دارند.  62تا  25است. این افراد در سنین 

تا  22نفر( بین  52) %12، سال 53تا  52نفر( بین  1) %51 ،سال سابقه کار 52کمتر از 

 دارند. وپرورشآموزشدر  ،سال و باالتر 92هم سابقه کاری  %51سال سابقه و  23

 و پرورشیمعاونین اجرایی  %22مدیر؛  %51جایگاه شغلی دبیر؛ از پاسخگویان در  32%

نیروی  %92استخدام رسمی و  %22 .اندبودهاز آنان نیز مسئول فناوری مدرسه  %51و 

 %35نفر( لیسانس؛  52) %12 ،دیپلمفوقنفر(  2) %6تحصیالت نیز  ازنظر. اندبودهآزاد 

 .نفر( دکتری بودند 5) %9و  لیسانسفوقنفر(  53)
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 بر اساسامر آموزش است که  درفاوا  هایپتانسیلپژوهش در خصوص  سؤالاولین 

 ،همچون تغییر و اصالح ساختار آموزشی هاییحوزهدر  ،پاسخگویان نظرات و هانگرش

ت؛ که در اس بندیطبقهقابل ،و طراحی و تولید دهندهارتباط ،گریهدایت ،کنندگیتسهیل

 :پردازیممی هاآنادامه به توضیحاتی در خصوص 

مهم تکنولوژی بر نظام  تأثیراتیکی از  تغییر و اصالح ساختارهای آموزشی:

زیرا تغییر و اصالح آموزش و  ؛وضعیت موجود است ساختارشکنی وپرورشآموزش

ختلف م هایجنبهو  هابخشآید. پدید نمی فاوا کارگیریبهفقط از طریق ورود و  ،یادگیری

ماهنگ با آن دستخوش تغییر و اصالح شود. با چنین تغییراتی در نظام آموزشی نیز باید ه

 ییهاانسان وپرورشآموزش ،انتظار داشت توانمیاجزای مختلف بدنه آموزشی است که 

شکل نوینی از جامعه باشند که  استمراردهندهتعامل کننده و  ،را تربیت کند که سازنده

 جامعه اطالعاتی نام گرفته است.

دل به اجزایی مطابق با م فاده از فاوا باید بتوانیم اجزای مدل سنتی رابا است درواقع

است.  یادگیری –نوین تغییر دهیم؛ آموزش نه دیگر یک موقعیت که یک فعالیت یاددهی 

 :گویدمیدر این خصوص مسئول فناوری دبیرستان دخترانه 

ا م هایمعلم ناآل؛ به شهآموزشی عوض  هایشیوهبرای استفاده از فناوری باید همه »
. خوب مسلمه که تخته هوشمند کار گچ کنندمی از فناوری برای آموزش سنتی استفاده

محتوای آموزشی و  ،کنه. باید نحوه تدریسمی ترسختکنه و حتی آموزش رو رو نمی
 «حتی فضای یادگیری هم تغییر کنه

سهیل فرایند ت ،مهم فاوا هایپتانسیل دهد که یکی ازنشان می هایافته: کنندگیتسهیلنقش 

ی تنها به انتقال دانش تئور ،کند تا آموزش در مدارس. این پتانسیل کمک میاستآموزش 

فرایند آموزش را  تواندمیمتعددی  هاینقش وسیلهبه محدود نشود و فاوا مدتکوتاهو 

 تسهیل نماید؛ این موارد شامل:
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 ،معتقدند که استفاده از فیلم نفر( از پاسخگویان 22) 5%13: افزایش کیفیت آموزش .5

بیشتر از گفتار دارند و موجب فهم  تأثیریمجازی  هایآزمایشگاهو  هاانیمیشن ،عکس

 29تان با مسئول فناوری دبیرسان و کیفیت باالتر یادگیری خواهند شد. آموزدانشبیشتر 

 :گویدمیسال سابقه کار 

شاید  ،دکننمیبا میکروب مقابله  سفید میان هایگلبولبگم  آموزدانشبه  آگه مثالً»

ی متوجه میشه. هر چ راحتیبهنشون بدم  همین موضوع را فیلم آگه خیلی متوجه نشه اما

اره که تو د تأثیرمثل فیلم نیست. رنگ و حرکت خیلی  تأثیرش ،هم براشون حرف بزنی
 «تدریس استفاده کنیم.

عیت از وض راحتیبهدین وال ،در آموزش به شیوه سنتی تسهیل ارتباط با والدین: .2

پرسش از  یابند و دریافت اطالعات با حضور در مدرسه وخود اطالع نمی آموزدانش

 اندنمودهدو نفر( از پاسخگویان اذعان ) %3 آنکهحال. گرددمی دبیران و مدیران امکان

 یتراحبهو والدین  آوردمیکه فناوری امکان ارتباط با والدین از طریق سایت را فراهم 

معاون دبیرستان خود در مدرسه آگاهی پیدا کنند.  آموزدانشاز وضعیت  توانندمی

 .گویدمیزمینه  در اینسال سابقه کار  53با  دخترانه

که تکالیفش را  تعریف کردیم آموزدانشبرای  ایصفحهما در سایت مدرسه »
مدرسه  آگه متعریف کردی آموزدانشو برای والدین هم رمز عبور جدا از  گذاریممی

 ریمگیمیاز این طریق انجام می ده. وقتی آزمون  ،بخواد موضوعی را به والدین اطالع بده
 نمره بچه شون را ،پدر و مادر می تونند از طریق اون باکس ،همون موقع تصحیح میشه

هم می تونند ببینند. اینکه چه چیزهایی رو غلط زده.  کالس را هاینمرهمیانگین  ببینن.
 هابچهف زیادی با والدین نداریم چون نمره را خودشون دارند. از وضعیت درسی ما حر

 «به این شیوه مطلع می شن.

 ،یکی از مشکالت دبیران در انتقال دانش و اطالعات: مجازی فضای در یادگیری .9

دشواری دسترسی به امکانات آموزشی پیشرفته  ،هزینه زیاد ،فقدان امکانات آزمایشگاهی

                                                                                                                                        
 اند مجموع درصدها برابر با جمع پاسخگویان نخواهد بود.که که پاسخگویان نظرات متفاوتی ارائه نمودهییازآنجا. 1
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 از آموزش توانمیکه برای رفع این نواقص  استآموزش عملی در مدرسه و عدم تحقق 

نفر( یادگیری در فضای  3)از پاسخگویان معتقدند  %52مجازی استفاده نمود.  در فضای

فیلم  ،تواند روند آموزش مطالب را تسهیل نماید. در این خصوص معلمانمجازی می

 وزآمدانش اگرچهکه  اندکردهی را ذکر و تورهای مجاز هاآزمایشگاه ،تشریح قلب انسان

خود  هایقابلیترا ندارد اما فضای مجازی با  هامحیطامکان حضور فیزیکی در این 

مسئول آموزش مجازی دبیرستان فرایند یادگیری در این زمینه را تسهیل نموده است. 
 :گویدمی غیرانتفاعی

 ،زمایشگاه تشریح قلب انسانآ ،آنالینخیلی از دبیرها وصل می شن به آزمایشگاه » 
 فیلم ،مجازی هایآزمایشگاهچون این کارها را نمیشه سر کالس انجام بدند. مدرسه ما از 

 «و تولید محتوا استفاده میکنه.

یکی دیگر از مشکالت جدی  ،نظرات پاسخگویان بر اساس جبران کمبود وقت: .3

 هاآنفظی بودن مطالب باال بودن حجم مطالب کتب درسی و ح ،آموزان و معلماندانش

آموزان با حول و هراس به حفظ کند و دانش. معلم با سرعت مطالب را بیان میاست

 ،تعقل ،مجالی برای تقویت قدرت تفکر ،پردازند. طبیعی است که در این فضامطالب می

پاسخگو  93نفر از  3 ،. در خصوص راهکار این مشکلماندباقی نمی و گفتگوخالقیت 

دبیر  هباردراینتر انجام شود. شود تدریس سریعاستفاده از فاوا موجب می معتقدند که

 :گویدمیسال سابقه کاری  25شیمی دبیرستان دخترانه با 

 ،یرهگکه استفاده از فناوری وقت کالس را می آینهکه اولین حرفشون  هامعلمخیلی از »

ت من هر سال وقت کم گفدیدم عوض شد. می کامالًهمون معلم ما امسال گفت که من 
 آماده است شکل اآلن؛ اما کشیدممیپای تخته شکل  گذاشتممیباید وقت  ،آوردممی

 .«بینند. دیگه وقتم برا شکل کشیدن گرفته نمیشهمی هابچه

، هددپاسخگویان در این پژوهش نشان می از نظراتحاصل  هاییافته :گریهدایتنقش 

شیمی و جغرافیا مطالب پیرامون  ،زیست هایتابکاز پاسخگویان معتقدند که در  29%

 نبر ایاما معلمان  ؛ها و درختان آورده شده استو نابود نکردن جنگل زیستمحیطحفظ 
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 وان با این مطالب که شامل حفظ کردن آموزدانشمسئله توافق دارند که نحوه مواجه 

زم ال تأثیراتب موجب شده است که این مطال ،استبرای گذراندن امتحانات  یادگیری

نفر( از پاسخگویان  52) %23 ان باقی نگذارد. حاال آنکهآموزدانشبر باورها و رفتارهای 

ر و نگرش تفک ،محیطیزیستدر زمینه وقایع  ،توانداستفاده از فناوری می که اندکردهبیان 

که با نشان دادن وقایعی  صورتبدینان را در مسیری درست هدایت نماید؛ آموزدانش

 دهند.ان را در مسیر درست عملکردی قرار آموزدانش ،که در آینده به وقوع خواهند یافت

 :گویدیمفناوری دبیرستان در این بار  مسئول

م و باید ببینند. ما باید یک چیزی را ببینی هابچهاینکه طبیعت داره تخریب میشه را »
ذاریم یب را با دور تند براش باین فرایند تخر آگهلمس کنیم. تا نبینیم باورمون نمیشه. 

ه طوری چ زیستمحیطکه فرایند چه طوری داره اتفاق می افته و بیست سال بعد قیافه 

 «خیلی ممکنه از این طریق یاد بگیرند و رفتارشون را اصالح کنند. هابچهمیشه. 

فقدان تعامالت میان معلمان و  ،وپرورشآموزشیکی از مشکالت  :دهندهارتباطنقش 

 شدهنتعییان در زمینه انتقال دانش است. در مدارس فعلی مطالب درسی از پیش آموزشدان

در این زمینه سه نفر از پاسخگویان معتقدند که فاوا یابد. و به شیوه معلم محور انتقال می

در جهت  ،انآموزدانشان و معلمان تعامل ایجاد نماید و ارتباط آموزدانشتواند بین می

 وانندتیمآموزان را بیشتر نماید. به اعتقاد آنان در سایت مدارس دانش یادگیری مطالب

اجتماعی  دبیر نظرات و انتقادات خود را در مورد مباحث درسی به اشتراک بگذارند.

 :گویدمی بارهدرایندبیرستان دخترانه 

می تونند نظراتشون را بگند. حتی باید یک طرحی در  هابچهتو سایت مدرسه  اآلن»
ره ب دونهکه نمی هاییسؤال ،سال دوم که تو خونه نشسته آموزدانش به شهرسه اجرا مد

 .«از سال سومی برسه. شبکه داخلی تو مدرسه درست کنند

تمرین و فعالیت در  هایبخش معتقدند که از پاسخگویان %32ابزار طراحی و تولید: 

شان ن دبیران و معلمانبیات اما تجر ؛شودان میآموزدانشموجب کنجکاوی بیشتر  هاکتاب

ان با زآمودانششکوفا کند؛  ازپیشبیشان را آموزدانشکه فاوا توانسته خالقیت  دهدیم
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وز های رهای مختلف از فناوریاسالید و فیلم و انجام پژوهش ،استفاده از تولید محتوا

انه کمک از ابزارهای فناور هایهمکالسکنند و برای ارتقای دانش خود و استفاده می

 گوید:می بارهدراینمدیر دبیرستان  گیرند.می

ان ما فعالیت جدی و قشنگ در مورد تخت آموزدانشیکی از  غیرانتفاعیدر مدرسه »
کرده  انیمیشن هم کار ،جمشید انجام داده بود و یک پاور پوینت مناسبی را تهیه کرده بود

 «.تخت جمشید را بررسی کرده بود حالتابهبود؛ از قدیم 

و پذیرش فناوری در مدارس مربوط  کارگیریبهبر  مؤثردیگر پژوهش به عوامل  سؤال

 هاآنو در ادامه به تحلیل  اندشدهکه در سه سطح کالن و میانه و خرد تحلیل  است

 :شودمیپرداخته 

پژوهش حاضر نشان  هاییافته ادغام فاوا در آموزش(: و وپرورشآموزشسطح کالن )

ل ساختاری از موانع مهم گسترش فاوا در فرایند آموزش هستند که این عوام دهد کهمی

 شده است: بندیطبقهعوامل از دیدگاه پاسخگویان در ادامه 

 عه جهت توس و کاناداسنگاپور  ،مالزی ،کشورهای هلند اعتبار هوشمند سازی: تأمین

ای فناوری اطالعات در مدارس از راهکارهای انگیزشی چون اعط کارگیریبهو 

وزارت  ،2222 ،یونسکو) اندنمودهتسهیالت جهت خرید کامپیوتر استفاده 

نقل از سبحانی  2222 ،هلند وپرورشآموزشوزارت  ،2222 ،سنگاپور وپرورشآموزش

 :گویدمیسال سابقه کار  92دبیر ریاضی مرد با  بارهدراین( 5911 ،نژاد و فتحی

ختیار معلم رایگان قرار بدند. امسال در که امکانات روز را در ا ینهکار ا ترینساده»

چند میلیون خرج کنند که در  رایگان لب تاپ دادند. هامعلمان و آموزدانشترکیه به همه 
ان از فناوری استفاده کنند. این انقالب استفاده از تکنولوژی آموزدانشمدارس معلمان و 

اضی نیست از جیب خودش زمانی میسرِ که رایگان در اختیار معلم باشه. هیچ معلمی ر
ما اینجا نیاز داریم هر معلم یک گوشی پیشرفته داشته باشه تا از طریق گوشی  هزینه کنه.

انات این امک هامعلمو اطالعات جدید را دریافت کنه. بیان برای  به شهبه اینترنت وصل 
 «را بذارن.
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  درک  شوپرورآموزشپاسخگویان معتقدند که در  :سازیفرهنگتجهیز مدارس و

 افزارهاییسختدرستی از هوشمند سازی وجود ندارد و تنها به تجهیز مدارس به 

این  هآنکحالبسنده شده است؛  پروژکتورهمچون تخته هوشمند و کامپیوتر و ویدئو 

کافی نیست؛ زیرا آموزش مبتنی بر فناوری نیازمند کنار گذاشتن  تنهاییبهابزارها 

ی تربیت نیرو ،در خصوص استفاده از فناوری زیسافرهنگسنتی آموزش و  هایروش

 :گویدیمتولید محتوا و آمادگی یادگیرندگان است. مسئول آی تی دبیرستان  ،متخصص

ا تو فناوری ر سازیپیادهباید روش سنتی را تغییرش بده و زمینه  وپرورشآموزش»
نیست. ابزارها هم کامل  ،مدرسه آماده کنه. هنوز فناوری خوب در اختیار نیست

 «تولید محتوا کامل نیست. ،کامل نیست وپرورشآموزش افزارهاینرم

 سه نفر از دبیران و مدیران معتقدند که  تشویقی و عدم انگیزه: هایحمایت فقدان

کارات و خالقیت و ابت تولید محتوا ،فناوری توسط معلمان کارگیریبهیکی از ملزومات 

 وپرورشآموزشآنان توسط  مالی و معنوی از هایپشتیبانیو  هاحمایت ،از سوی آنان

بر ادغام فاوا در فرایند تدریس  مؤثریکی از عوامل  درواقعو مدیران مدارس است. 

در معلمان و نیروی انسانی  مندیعالقهایجاد شوق و  ،بحث انگیزه سازی

بتوانند تغییرات نگرشی و عملکردی در معلمان  وسیلهبدیناست تا  وپرورشآموزش

 گوید:می سال سابقه کاری 93با  هادبیرستاند نمایند. در این خصوص مدیر یکی از ایجا

ن هیچ پاداشی برای ای وپرورشآموزشاما  ،معلم برای تولید محتوا باید وقت بگذاره»
یچ جا ه ،اینکه شخص شب قبل تولید محتوا کرده و زمان گذاشته کار در نظر نگرفته.

هم می گه چرا وقت بذارم. از کنار خانواده بودن بزنم  . معلمنشدهتعریفبراش پاداشی 
 .«تا این محتوا را تولید کنم ...

 :نفر از پاسخگویان  52در این پژوهش  عدم تربیت نیروی متخصص و فقدان آموزش

نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش مبتنی بر  ،وپرورشآموزشباورند که  بر این

 شودضمن خدمت آموزش به معلمان داده می هایدورهر کند. اگرچه دفاوا را تربیت نمی

 ،کوتاه بودن و عدم استمرار ،کنندگانشرکتاما به دلیل نواقصی همچون تعداد باالی 
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 25با  در آموزش معلمان نداشته است. مدیر دبیرستان تأثیریهای ضمن خدمت دوره

 گوید:سال سابقه کاری می

آموزش وجود نداره. کالس  ی درستی ازاما ارزیاب ،می ذارن کالس ضمن خدمت»

بودجه  ،یکی میاد. زمان کالس برای خوب آموزش دادن محدودِ ،صد نفره. یکی میره
 «برای گذاشتن این کالس محدودِ.

 :رورشوپآموزشپنج نفر از پاسخگویان معتقدند که  برنامه درسی و تولید محتوا، 

ان دهد و معلمر معلمان قرار نمیمحتوای مناسب برای تدریس مبتنی بر فاوا در اختیا

تمایل زیادی به تولید محتوا ندارند. عالوه بر  ،نیز به دالیلی که در موارد باال اشاره شد

با استفاده از فاوا منافات دارد. مسئول  ،هاکتاب این محتوای کتاب درسی و حجم زیاد

 گوید:فناوری دبیرستان می

 زمعاما  ،را معرفی می کنه هابرترین ،دارهجشنواره تولیدات محتوا  وپرورشآموزش»
 بینه کهب جدی نیست که بیان اونها را تکثیر کنند. باید محتوا در اختیار معلم بذارن و معلم

در  استفاده کنند. این جشنواره فقط هامعلممی تونه تو تدریس استفاده کنه. بیان از ایده 
 .«نمی گیرهحد برگزار کردنه و مطالبش در اختیار معلم قرار 

  چهار نفر از نیروی مدارس اذعان نمودند  منفی کنکور بر استفاده از فناوری:تأثیر

یابد و در اکثر موارد کاهش می شدتبهکه استفاده از فاوا در سال چهارم دبیرستان 

. ستااستفاده در این پایه وجود ندارد؛ زیرا کنکور مانعی عمده برای استفاده از فناوری 

فاوا  آموزش مبتنی بر کهدرحالی؛ هاستتستکنکور نیازمند بیان نکات و  آموزش برای

پایه چهارم  هایکالس ،موردمطالعه. در مدارس کندمیاین فرایند را با چالش مواجه 

 گوید:می غیرانتفاعیزیست دبیرستان  دبیر .اندنبودهمجهز به فناوری 

این کنکور و غول تئوری  آگه وادنشون دادن فیلم و اسالید بیشتر از همه زمان می خ»
از  رسممینفقط می تونم با ماکت درس بدم دیگه  اآلنتونستم کار کنم نبود من بهتر می

 «.فناوری استفاده کنم
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سطح میانه به موقعیت یک  رابطه نوع مدرسه و ادغام فاوا در آموزش(:) سطح میانه:

فرایند جذب و  ،ن اجراییساختار و قوانی ،بودن آن غیرانتفاعیدولتی یا  ،مدرسه

آنان در جهت تحقق فاوا در فرایند آموزش  هایحمایتمعلمان و انتظارات و  کارگیریبه

ر د غیرانتفاعیمدارس  ،رسد که در پژوهش موجوداساس به نظر می بر این. گرددبازمی

تمر به مس طوربه تنهانهزیرا  ؛اندفاوا در فرایند آموزش بهتر عمل کرده کارگیریبهزمینه 

 های درونی مدرسه نیز بر مدار فاوابلکه فعالیت ،پردازندمی هاآنآموزش معلمان و ارتقا 

گردد. در این میان معلمان در ایجاد محتوای آموزشی مبتنی بر فاوا نقش اصلی کنترل می

 :گویدمی در خصوص استفاده از فناوری غیرانتفاعیمعاون دبیرستان کنند. را ایفا می

کنیم تو مدرسه وقت ن آگهکه  آینهگیریم. کاربردش می آنالینو دبیرستان آزمون ما ت»
هر معلم صفحه مجزا و مختص به خودش داره.  .کنیممیامتحان بگیریم از این راه جبران 

. ان تو بخش خودشون می ذارنآموزدانشرا برای همه  هاتست ،درسی هایفایل
برای خودش یک باکس داره  در سایت آموزدانش دسترسی به اینترنت دار. هر آموزدانش

انجام  تکلیفشو ،تکلیف عیدش را براش می ذاریم که اگر می خواد بره مسافرت مثالًکه 
 «بده

پژوهش مربوط به فرایندهای ادغام فاوا در آموزش توسط  سؤاالت ترینمهمیکی از 

 داننمودهیس خود وارد معلمان است اینکه معلمان با طی چه مراحلی فاوا در فرایند تدر

 :شودمیدر ادامه و در قالب سطح خرد پاسخ داده  سؤالکه این  اندنمودهو از آن استفاده 

نفر مخالف  52از میان پاسخگویان  :(معلمان و مراحل پذیرش فناوری)سطح خرد 

 ا. این افراد دالیل متفاوتی برای مخالفت باندبودهاستفاده از فناوری در فرایند تدریس 

 :استکه شامل این موارد  اندنمودهفناوری ذکر 

 و اولین دالیل ترینعمدهیکی از کمبود وقت برای تدریس و استفاده از فناوری:  -

یاد و حجم ز هاکتابمحتوای سنگین  ،کمبود زمان ،معلمان برای عدم استفاده از فناوری

ر کنار تدریس موجب معتقدند که استفاده از فناوری د هاآننفر از  3 .است هاکتاب
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 آموزدانشاز  ارزشیابیبیان نکات مهم و  ،که زمان کافی برای ارائه مطالب شودمی

 :گویدمیسال سابقه کار  22دبیر مطالعات اجتماعی با  بارهدرایننداشته باشند. 
ترسیم وقت کم بیاریم؛ کنار درس میشه از فناوری می دهنمیساعت آموزشی ما اجازه »

یک جلسه فیلم بذاری  آگه مثالًبه درس دادن عادت دارند  هابچهکرد اما  هم استفاده
کنکور  هایستتیکی میاد کنفرانس میده باز باید بیای  آگهکارت جلسه بعد سنگین میشه. 

 .«درس هم بپرسی هابچهاز  ،هم بدی سؤالهم بگی. 

 ویان کهاین خصوص پنج نفر از پاسخگ درعدم کاربرد فناوری در علوم انسانی:  -

معتقدند که فاوا  ،ادبیات و معاون پرورشی بودند ،عمدتاً دبیران مطالعات اجتماعی

 و مهارت برقراری پذیریمسئولیتآموزش  ،در امور تربیتی مؤثرینقش  تواندنمی

 ،موارد معلمین گونهاینارتباط و دروسی که ماهیت فرهنگی دارند ایفا کند؛ زیرا در 

نقش محوری در انتقال این مفاهیم  ،آموزدانشهره به چهره با و ارتباط چ هاآنگفتار 

 :گویدمیسال سابقه کار  6. در این خصوص معاون پرورشی دبیرستان با کندمیبازی 

اید که پرورش یک انسان ب آینهفناوری تو مسائل پرورشی زیاد کاربرد نداره. نظر من »
تونیم یم با ارتباط تنگاتنگ شخصیتوسط یک انسان صورت بگیره و چهره به چهره باشه. 

قرار بدیم. ما وقتی جزوه می گیم چه به درد می خوره؛ اما اگر  تأثیریک انسان را تحت 
تو رفتارهای من یک چیزهایی ببینه که خوشش  آگه ،بریم استخر ،با همین بچه بریم اردو

 «ماندگارِ اثرش ،بیاد

 :گویدمیسال سابقه کار  3با رانه دخت غیرانتفاعیدبیرستان  دبیر مطالعات اجتماعی

نوین فناورانه:  هایروشدر  آموزدانشاز بین رفتن حریم و رابطه عاطفی معلم و  -

علم مشخص نبودن جایگاه م ،نفر از مخالفین استفاده از فناوری یکی از دالیلشان را سه

د که نو معتقد دانندمیو شکستن حرمت معلمی در استفاده از تکنولوژی  آموزدانشو 

آموزش نیازمند برقراری رابطه عاطفی است اما استفاده از ابزارهای فناورانه روابط 

سال سابقه کار  26 بادبیر زیست دبیرستان . کندمیانسانی را به روابط ماشینی تبدیل 
 :گویدمی
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 ،رابطه عاطفیِ معلم اوالًنوین  هایروشکه  آینهروش سنتی بهتره. بحث در »

از بین میبره حالت ماشینی بهش میده من تو یک برنامه  را دانشجو و تاداسیا  آموزدانش
مستند دیدم که تو آلمان به این نتیجه رسیدن که تخته هوشمند را بذارن کنار چون سرعت 

 «شروع کردند با تخته معمولی کار کنند. را کندتر میکنه و اونها دوباره

ز عدم تمرک ،ود برای مخالفت راسه نفر از معلمان دلیل خکاهش کیفیت یادگیری:  -

 هاییفناوریشود نتوانند مفاهیم درسی را از دانند که سبب میان میآموزدانشذهنی 

درک ذهنی مناسبی پیدا  هاآنپاور پوینت و عکس دریافت نمایند زیرا  ،همچون فیلم

 دبیر زیستدر این خصوص  .کنندنمیو نکات درسی را از فناوری دریافت  اندنکرده

 :گویدمی دبیرستان
که نکات فیلم را آیا  آینهبحث در  ،عالقه برای دیدن فیلم بیشتر از حرف معلمه»

 ؛هفیلم را به دید سرگرمی نگاه میکنن که ببینن و بگذر ،رو نمیگیرن هانکتهمیگیرن؟! اونها 
یا  ههمه آنچه در کتاب هست از فیلم می تونند بگیرند؟! نمی تونند. یا فیلم ناقص آیا اما

 «.کنندنمی. معنای فیلم را درک هابچهنیست تو  باور ذهنی ش

سه نفر از پاسخگویان معتقدند که استفاده از فناوری بسیار  دشواری استفاده از فناوری: -

 اندنمودهبا سخن گفتن از تخته هوشمند اظهار  هاآن. استسنتی  هایروشدشوارتر از 

و  ترانآسسازد و استفاده از گچ و تخته بسیار که این فناوری روند تدریس را کند می

 :گویدمیدخترانه  غیرانتفاعیدبیر زیست دبیرستان . است ترراحت
اینکه تخته هوشمند کاربرد روش قدیمی را نداره. رو تخته  خاطر بهمن مخالفم »

هوشمند اگر چیزی نوشتی اشتباه شد و بخوای پاکش کنی باید دوباره بزنی رو پاک کن 
این کار وقت گیره اما رو تخته معمولی حتی با نوک انگشتت هم  ،د دوباره رو قلمو بع

 «می تونی سریع پاک کنی

نفر از پاسخگویان معتقدند که معلمان در برابر تغییرات مقاومت  6مقاومت در برابر تغییر: 

حاضر به پذیرش فناوری نیستند. از طرف دیگر  ،آموزش باوجودو در مواردی  کندمی

که با استفاده نادرست از  هاستآنبرای مقاومت فقدان مهارت  هاآنی از دالیل اصلی یک
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روند تدریس و استفاده از فناوری را  ،ابزار و ناآگاهی در خصوص کاربردهای متنوع آن

سال سابقه کاری از تجربه ناموفق  22سازند. دبیر زیست دبیرستان دخترانه با دشوار می

 :گویدمیته هوشمند چنین خود در استفاده از تخ

 ،کهتخته هوشمند کوچی اآلن. کردممیخیلی استفاده  ،زمانی که تخته وایت برد بود» 
 بخوام کالسم را آگهرا روی این تخته هوشمند بکشم جا نمی شه.  هاچرخهبخوام  آگه

ه تخته شده معضل. اینک عوض کنم می گن من بلد نبودم با تخته هوشمند کار کنم. این
 نیزمیمی ریزه دست  به همرا روی تخته نشان بدم  اینقطهبخوام  آگه ،ی حساسهخیل

از این ور و آن ور تخته  من میره باالتر. به درد درس دادن نمی خوره. مطالب ،به تخته
 .«کنممیهوشمند که تخته قدیمیه با گچ استفاده 

ه دلیل پیشرفت فناوری نفر از معلمان و مدیران معتقدند ب 9 (:ناپذیریاجتناب) تطبیق

 و کنندهخستهسنتی  هایروشکنند. استقبال نمی سنتی روشان دیگر از آموزدانش

جز استفاده از روش مبتنی بر  ایچارهنیست؛ لذا مقاومت معلم اثری ندارد و  گوجواب

 99با  اعیغیرانتفمدیر دبیرستان  فاوا نیست و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

 :گویدمیسابقه کار  سال

و  شنوندمیاز جاهای مختلف  اآلنو  کنندمیدر مدارس مختلف کار  هامعلماین »
زیریم انقدر اثر نداره. دیگه ناگ هامعلممقاومت  دیگه بینند که باید از فاوا استفاده کنند.می

 .«وسایل دیگه است مثل ایوسیلهکه استفاده کنیم این هم 

نفر از  59 مطابق با دروس: سازیمناسبروشی مکمل و  عنوانبهانتخاب فاوا 

 همدر کنار  ،فناوری در آموزش کارگیریبهپاسخگویان معتقدند که روش سنتی و 

خواهد بود و استفاده از فناوری باید در کنار راهنمایی و توضیحات معلم قرار  بخشنتیجه

اوری فناوری بهترین نوع فن ایهقابلیتبگیرد. در این مرحله معلم با توجه به نوع درس و 

 شودیمکه موجب تسهیل فرایند آموزش و درک بیشتر مفاهیم درسی  کندرا انتخاب می

ی با . دبیر ریاضبردمیخویش را باال  روش فناورانه توانایی تدریس سازیمتناسبو با 

 :گویدمی از نحوه استفاده خویش از فاوا سال سابقه تدریس 26
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توانایی تدریسم پنج برابر میشه. من وقتی  کنممیوش استفاده من وقتی از این ر»

بکشم  بخوام شکلی آگهشه. پاک نمیشه تمام صفحات ذخیره می چیزهیچ نویسممیچیزی 
 م وکنکشم و خیلی صاف همه اشکال وجود داره. من با لپ تاپم کار میخیلی سریع می

ا خط خودم ر آموزدانشداره.  رپروژکتونویسم و کالس ویدئو روی پد الکترونیکی می
 .«نیستم و موقع درس دادن رودر رو هستم آموزدانشمی بینه و دیگه پشت به 

در استفاده از فاوا و نحوه تولید  شانمندیعالقهدو نفر از دبیران از ابداع و استقبال: 

 :گویدمیسال سابقه کاری  25دبیر شیمی با  .اندگفتهسخن  شانابداعیمحتوای 
. تولید محتوا کردم و به دبیرهای دیگه هم آموزش دادم. ما از مندمعالقهن خیلی م»

کتاب  ،ریدر پروفشنال آکروبات. با کمک برنامه کنیممیروی طرح درس دیجیتال تدریس 
این برنامه قابلیت این را داره که صدای خودت را ضبط شیمی را در این قالب بردیم. 

بینی تصاویر کتاب کم هست به متن کتاب می آگهیا  فیلم بذاری ،مطلب بذاری ،کنی

اینکه  تو این فایل بذاریم یا آموزدانشتونیم تکلیف برای تصویر اضافه کنی. حتی می

نه و را باز ک سؤاالت آموزدانش؛ به شهامتحان بذاریم که به بخش مربوط وصل  سؤاالت

 «جواب بده.
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 ساختار مدیریت مدرسه

تکنیکی از الزام و حمایت -

 آموزش مبتنی برفاوا

 آموزش و رفع اشکال مستمر-

 طرح درس مبتنی برفاوا-

گزارش عملکرد از آموزش مبتنی -

 بر فاوا

 موقعیت مکانی مدرسه

 موقعیت و نوع مدرسه-

 منطقه فرهنگ-

 بودجه مدرسه-

 بودن غیرانتفاعیدولتی یا -

 مدرسه

 نیروی انسانی

 نیروی متخصص در کارگیریبه-

 فاوازمینه 

حمایت و تشویق نیروی انسانی در -

 جهت آموزش متنی بر فاوا

 

 

 

 
 ی مدارسنیروی انسان

 سن و نوع تخصص و تجربیات ،پایگاه اجتماعی اقتصادی-

 عدم مخالفت و مقاومت در برابر آموزش مبتنی بر فاوا -

 و ابداع در زمینه آموزش مبتنی بر فاو سازیمناسب ،تطبیق -

 انآموزدانش

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 مانع نبودن برای آموزش مبتنی بر فاوا

 مبتنی بر فاوا هایآموزشاستقبال از 

 الزامات ادغام فناوری در فرایند آموزش مدارس .1شکل 

اعتبار  تأمین

 هوشمند سازی

تجهیز مدرسه با -

 روز هایفناوری

تجهیز معلمان با -

 روز هایفناوری

دسترسی به -

 اینترنت

 تیم پشتیبانی فناوری

 تولید محتوای فناورانه-

تطبیق محتوای کتاب با استفاده -

 از فناوری

یستم آموزشی و رفع اشکال س-

 مستمر و تعامل با دبیران

بازرسی و دریافت مستمر -

بازخوردها از آموزش مبتنی بر 

 فاوا

نیازهای مدارس معلمان و  تأمین-

 ان در زمینه فاواآموزدانش

سیستم حمایت و 

 تشویقی

ر بسیستم ارزشیابی -

استفاده دبیران از  مبنای

 فناوری

سیستم تشویق و -

آموزش  بهپاداش دهی 

 مبتنی بر فاوا

ایجاد انگیزه برای -

 دبیران با جایگاه برتر

 آموزش مبتنی بر فاوا

و  سازیفرهنگ

 معلمان استانداردسازی

ایجاد نگرش درست -

در خصوص جایگاه 

فناوری در فرایند 

 آموزش

 هایروشآموزش -

نوین مبتنی بر فاوا 

جایگزینی آن با  منظوربه

 روش سنتی

 سطح کالن

 سطح میانه

 سطح خرد
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 گیرینتیجهبحث و 

 ،پژوهش حاضر که حاصل مطالعه موردی شش دبیرستان دخترانه شهر تهران بوده است

ری یادگی -فناوری در فرایند یاددهی تأثیرگذار نقش بردهد که پاسخگویان نشان می

 عادتمندسفتحی و  هاییافتهنتایج این پژوهش با  ،این زمینه ان واقف هستند. درآموزدانش

 ( همخوانی دارد.2253)

 شوپرورآموزشهای فناوری در حل مشکالت پیش روی پتانسیل شوندگانمصاحبه

 و دهندهارتباط ،گریهدایت ،کنندگیتسهیل ،را در پنج زمینه اصالح ساختار آموزش

ناوری اطالعات و ارتباطات با افزایش کیفیت آموزش زیرا ف اندنمودهطراحی و تولید ذکر 

 برتکیه ،که شامل انتقال دانش تئوری وپرورشآموزشتواند یکی از مشکالت می

( را تا حدی برطرف نماید و با 5919 ،بیات) است کنکور برمحفوظات و آموزش مبتنی 

ان آموزدانشبه را  ماندگارتریو  ترعمیقهای سمعی و بصری دانش استفاده از فناوری

 اسکورمنپژوهش  هاییافتهدر  ،انتقال دهد. افزایش کیفیت آموزش توسط فناوری

 ( تأیید شده است.2223) همکارانیونس و  و (2223)

درسی و کمبود  هایکتابحجم زیاد محتوای  ،وپرورشآموزشاز دیگر مشکالت 

و  هیل فرایند تدریسزمینه فناوری امکان تس در این. استوقت برای تدریس این متون 

 .سازدمیسرعت بخشیدن به آن را فراهم 

از طرف دیگر بسیاری از مدارسی که با کمبود امکانات آزمایشگاهی مواجه هستند و 

توانند برای رفع این نقصان از می ،عملی در فضای مدرسه را ندارد هایآموزشیا امکان 

 تفاده نمایند.و یادگیری در فضای مجازی اس آنالین هایآزمایشگاه

ان با کمک طراحی و تولید محتوای آموزدانشدهد که نتایج این پژوهش نشان می

زه را شکوفا سازند و انگی هایشانخالقیتاند ایجاد نموده و توانسته هایینوآوری ،فناورانه

ج فروش ح هاییافتهبیاورند. در این زمینه  به دستبیشتری برای یادگیری متون درسی 

. است( نیز مشابه پژوهش حاضر 2252( و کوریا و همکاران )2226) اوراست( 5919)
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ان آموزدانشمان و معل انگیزگیبیمثبتی بر مشکالت ناشی از  تأثیرتواند این پتانسیل می

 ایجاد نماید. در فرایند یاددهی و یادگیری

ین الت بایجاد تعام ،ان با یکدیگرآموزدانشتواند ارتباط فناوری می بر اینعالوه 

ان خارج از فضای مدرسه و آموزدانشگفتگوی معلمان و  ،معلمین مدارس مختلف

سازد و بسیاری از  پذیرامکانارتباط والدین با مدرسه را در فضای مجازی  درنهایت

زمانی و مکانی برقراری تعامالت را از بین ببرد و زمینه ارتقای دانش و  هایمحدودیت

 گسترش آن را فراهم سازد.

 و بررسی موردتوجهاما در خصوص الزامات ادغام فاوا در فرایند آموزش سه سطح 

دهد که در سطح کالن و ساختاری باید به ایجاد گرفت. نتایج پژوهش نشان میقرار 

 ،تربیت نیروی متخصص ،وپرورشآموزشتسهیالت و امکانات مناسب توسط  ،قوانین

استفاده از فناوری اهتمام نمود. زمانی و تولید محتوا و حمایت و تشویق معلمان برای 

مشکالت ساختاری را مانع عمده تحقق فناوری  هایشانیافته( نیز در 5912) عظیمی

 .اندنمودهاطالعات و ارتباطات ذکر 

 سیستم ارزیابی ،نحوه مدیریت ،امکانات ،رسد نوع مدرسهدر سطح میانه به نظر می

اده از فاوا در فرایند آموزش رابطه دارد. در این میان با میزان استف ،هیدپاداشاز دبیران و 

ان ایفا آموزدانشدر ادغام فاوا در فرایند آموزش به  مؤثرینقش  غیرانتفاعیمدارس 

 .اندنموده

ت. در قرار گرف موردبررسیدر سطح خرد نیز نگرش معلمان بر آموزش مبتنی بر فاوا 

رفت. در مرحله عدم پذیرش معلمان در چند سطح قرار گ هایپاسخاین خصوص 

 هانآدر فرایند تدریس دروس به  تواندنمیپاسخگویان بر این عقیده بودند که فناوری 

کمک نمایند؛ زیرا تربیت انسان نیازمند برقراری رابطه انسانی و عاطفی معلم و شاگرد 

 ،تکمبود وق بر ایندر این زمینه نقشی ایفا نماید. عالوه  تواندنمیاست و فناوری 

دشواری استفاده از فناوری و کاهش کیفیت یادگیری از دالیل عدم پذیرش فناوری از 

دبیران معتقدند امروزه عدم  ،سوی این دبیران بوده است. در مراحل بعدی یعنی تطبیق
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روش  انعنوبهفاوا  و قرار دادن سازیمناسبلذا با  ،است ناپذیراجتناباستفاده از فناوری 

. در مرحله نهایی دبیران با اندنمودهمعلمان از فناوری استقبال  ریجتدبهمکمل تدریس 

 .داننمودهمتحول  کامالًتولید محتوا و ابداعاتی در زمینه فناوری روند تدریس خود را 

 افزاریسختدهد که آموزش مبتنی بر فاوا تنها از دیدگاه نتایج این پژوهش نشان می

 تحقق آموزش کهدرحالیرونیک محدود بوده است. و تجهیز نمودن مدارس به ابزار الکت

معلمان  ،و آموزش مستمر مدیران سازیفرهنگ ،هانگرشمبتنی بر فاوا ابتدا نیازمند تغییر 

ارزیابی نحوه  آموزش مبتنی بر فاوا و هایپتانسیلان در خصوص آموزدانشو حتی 

 .استآن در روند آموزش  تأثیراتو  سازیپیاده

 هانهادپیشراهکارها و 

 وپرورشآموزش توسط مناسب امکانات و تسهیالت ،قوانین ایجاد -

 متخصص در آموزش مبتنی بر فاوا نیروی تربیت -

 فناوری از استفاده برای معلمان تشویق و حمایت ،محتوا تولید -

 فاوا بر مبتنی آموزش معلمان و مدیران نسبت به هاینگرشتمرکز بر تغییر  -

 سبتآنان ن هاینگرشتغییر  آموزش فرایند در فناوری دغاما در انآموزدانش نقش تأثیر -

 فاوا بر مبتنی آموزش به

 نابعم

 مقاالت مجموعه در .فرصت تعامل و گفتگوی فرهنگی و شدنجهانی .(5919) .محمد مراد ،بیات
تهران  ،جمهوری اسالمی وپرورشآموزشفراروی نظام  هایچالشو  هافرصت

 .شهر تهران وپرورشآموزشازمان س ،پژوهشکده مطالعات راهبردی

 ایرانبررسی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت  .(5916) .محمدرضا ،مهدیزاده و محمد ،توکل

 ،فصلنامه نامه علوم اجتماعی .تکنولوژی شناسیجامعهنگاهی از دریچه  5212-5912

95، 16-25. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the potential of ICT in the 

educational process and the process of teaching high school students in 

schools, and the process of integration and acceptance in schools, which 

was done through a case study. Through a case study has been done. 

The statistical population of the study is all managers, teachers and 

technology administrators working in the high schools of Tehran. In 

order to conduct research, six high schools in the city (four state high 

schools and two non- profit high schools) were selected from the high, 

the middle and lower region of the city, and semi- structured deep 

interviews were conducted with 34 staff members in the schools And 

analyzed using open, axial and selective coding .Findings from deep 

interviews indicate that respondents have highlighted the potential of 

information and communication technology in education, reform of 

educational structure, facilitation, guidance, communication and design 

and production tools. In the process of technology integration, at macro 

level, smart intelligence, school equipping, incentive support, specialist 

training, content creation, and conversion training based on exam must 

be considered. At the middle level, the type of school seems to be a way 

of managing and employing teachers in the process of integrating 

technology. At micro level, the process of integrating ICT into the 

teaching process of teachers has been analyzed and interpreted in such 

categories as acceptance, implementation, matching and inventiveness. 

Keywords: Information and communication technology, Integration 

process, Educational structural reform 

  




