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معاونت پژوهش ،برنامهریزی و منابع انسانی
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(عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد)

:

(عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد)

سپاسگزاری
بعد از حمد الـهی مراتب سپاسگزاری خود را از همه کسانی که در انـجام این پژوهش ما را یـاری کردند
ابراز میدارم .الزم است که از همکاری خوب و مؤثر معاون محترم پژوهش ،برنامهریزی و نیـــروی انسانیِ
اداره کل ،جناب آاقی دکتر قنبرعلی خوشآیینه ،و دیگر همکاران مکرم ایشان ،جناب آاقی دکتر محمد امیری ،و مهندس
صدقی و دیگر همکاران دفتر فناوری اطالعات تشکر کنم .تهیه پرسشنامه و تحلیل آماری با راهنمایی و
همکاری جناب آاقی دکتر حمید ردرودی صورت گرفت .از این همکار عزیز نیز متشکرم.
از ایزد منان برای همه ایشان خیر جاودان خواستارم.

ردباره ژپوهش

معموالً طرحهای پژوهشی از ساختار صوری و محتوایی نسبت ًا ثـابتی برخوردارنـدا ایـن ثبـات و وحـدت رویـه کـار
برقراری ارتباط با خواننده را تسهیل میکندا اما این قالب ،برای همیشه بهترین نخواهد بود .برای نمونه به اقتضای
امکانات تایپ و کیفیت جوهرهای مصرفی در دهههای گذشته ،پایاننامهها ،رسالهها و طرحها به شکل یکـرو اـا
میشدند تا نفوذ جوهر از پشت کاغذ ،کار خواندن متن را دشوار نکند .با وجود ااپگرهای پیشرفته که این مشـکل
را رفع کرده است ،همچنان مستندات مذکور یکرو اا میشوندا بدون آنکه کسی بپرسد ارا؟ به همـین ترتیـب،
شیوه فصلبندی و ترتیب و توالی طرحهای پژوهشی نیز از سنتهای نابجا ولی پابرجا تبعیت میکنند .طرح حاضر
قصد براندازی سنتهای گذشته را ندارد و به بیان صادقانهتر نمیتواند! اما میـل بـه گریـز از سـایه آنهـا را کتمـان
نمیکند .در همین راستا و به احترام وقت ارزشمند شما فرهیخته مکرم ،نکات زیر به منزله راهنمای مطالعة طـرح
پیشرو ذکر میشود:
-

ممکن است خواننده بعد از مطالعه بخشهایی از کار ،متوجه شود که عنوان و محتوا در یـ

راسـتا قـرار

ندارند .این امر از آنجا ناشی میشود که پژوهشگران ،از ااراوب خواستههای کارفرما و عنوان طرح فراتـر
رفته و به پرسشهایی بیش از آنچه مقرر بود پاسخ دادهاند.
-

فصل دوم میتوانست مشحون از تاریخچه و مبانی نظریِ رسانهها ،فاوا و مدارس هوشمند باشد .با عنایـت
به این سخن که خَیرُ الکَالم قلَّ و دلَّ و همچنین با توجه به گریز مخاطبان از مفصلخوانی و تغییر ذائقـه
به سمت مختصرخوانی ،پژوهشگران از حجیم کردن غیرضروری این فصل پرهیز کردهاند .در این فصـل،
یافته های پژوهشی پیشین ،به صورت هدفمند و منظم ارائه شدهاند .خواننده به سرعت میتوانـد بـه یـ
اشمانداز وسیع از نتایج پژوهشهای گذشته دست یابد.

-

سعی شده است فصل پنجم ،عصاره همه فصول باشد .بنابراین اگر به هر دلیل نمیخواهید بـرای مطالعـه
کل این طرح ،وقت بگذارید ،میتوانید به خواندن فصل پنجم اکتفا کنید.

-

از آنجاکه پیرنگ اصلی این پژوهش ،توصیفی-انتقادی است ،گاهی ممکن است خواننده احساس کند کـه
با نویسندگانی «فنهراس» و «فنستیز» روبروست .اطمینان میدهیم که نگاه ما هیچ نسبتی بـا دیـدگاه
گروههایی مانند  Earth Firstندارد .درست است که با رویکرد «فنساالری» در نظام تربیتی مخـالفیم،
اما با رسانهها و فناوریهای نوین نه میستیزیم و نه از آنهـا مـیگریـزیم .امیـدواریم کارنامـ

آموزشـی-

پژوهشی پژوهشگر که در بخش پیوستها آمـده اسـت ،بتوانـد میـزان آشـنایی وی بـا حـوزه تکنولـو ی
آموزشی ،رسانهها و فناوریهای نوین را بهخوبی نشان دهد.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان در زمینه استفاده از تجهیزات
هوشمند در دوره ابتدایی است .قریب به دو دهه است که نظام آموزشی کشور درگیر تلفیق فاوا در برنامه درسی و یا
هوشمندسازی مدارس است .شواهد پژوهشی و عینی حاکی از آن است که طرحهای مورد نظر به اهداف پیشبینی
شده دست نیافتهاند و بسیاری از تجهیزات بالاستفاده مانده یا رفته رفته مستعمل شده و از رده خارج میشوند .هدف
پژوهش ،بهطور ویژه بررسی نقش آموزش های مجازی است ،باوجود این ،پژوهشگران از این فراتر رفته و موانع
هوشمندسازی را نیز مطالعه کرده اند .در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شده است .در بخش کیفی با  14نفر از
معلمان دوره ابتدایی ،کارش ناسان و مدیران مصاحبه شد .این افراد به صورت هدفمند و بر اساس تجربه و مسئولیتی
که در خصوص آموزشهای مجازی یا هوشمندسازی داشتهاند انتخاب شدند .یافتههای این بخش حاکی است که موانع
بکارگیری 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 اعتماد به نفس معلمان ،فقدان
پشتیبانی ،فقدان بودجه و فقدان زمان از جمله موانع است.
در بخش کمّی با استفاده از یافتههای حاصل از مصاحبهها ،پرسشنامهای با  58گویه و  15زیرمقیاس تدوین
شد .روایی این پرسشنامه به تایید متخصصان رسید و ضریب پایایی بخشهای مختلف آن از  79تا  92بـهدسـت آمـد.
برای انتخاب حجم نمونه از روش مبتنی بر استانداردهای نرمافزار  G powerاستفاده شـد .در انتخـاب نمونـه نسـبت
جنسیت ،منطقه روستایی و شهری و منطقه آموزشی لحاظ شد .تحلیل های کمّی نشان داد که اغلـب معلمـان در حـد
محدودی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنند .بین نمره «میزان استفاده» و متغیرهای «جنسیت»« ،سن» «کیفیت
یاددهی-یادگیری» ارتباط معناداری وجود بدست نیامد .بین نمره «دورههای آموزشی» از یکسو و «باورها و نگرشهای
معلمان»« ،دانش و مهارت معلمان»« ،کمبود زمان»« ،انگیزه» و «کیفیت یـاددهی-یـادگیری» از سـوی دیگـر رابطـه
مثبت و معنادار برقرار است .اما بین نمره «دورههای آموزشی» و «میزان استفاده» و «اعتماد به نفس معلمـان» رابطـه
معناداری برقرار نیست .آزمون رگرسیون نشان داد که مهمترین و اصـلیتـرین مـانع هوشمندسـازی «کیفیـت پـایین
دوره های آموزشی» ضمن خدمت (بویژه مجازی) است .اهمیت این متغیر اند برابـر بـزر تـر از دیگـر متغیرهاسـت.
دوره های آموزشی مجازی اگراه با برخی از متغیرها رابطه مثبت دارد امـا بـه افـزایش اسـتفاده معلمـان از تجهیـزات
هوشمند منجر نشده است .یافته کلیدی این پژوهش به زبان استعاری این است که «اعجـاز واقعـی در دسـت موسـی
است نه در عصای موسی» .کیفیتبخشی به فرایند یاددهی-یادگیری بیش از آنکه در گرو ابزارها و رسـانههـا باشـد در
گرو دانش و مهارت معلم استا و این مهم حاصل نمیشود مگر از طریق کارگاهها و دورههای آموزشی اثربخشا امـری
که تا کنون رخ نداده است .بعد از دو دهه تجربه ذیقیمت و همچنین تجارب جهانی ،وقت آن است که نظام آموزشـی
از نگاه و انتظار حداکثری به هوشمندسازی دست بردارد .هنوز شواهدی که فاوا یا هوشمندسازی توانسته باشد تحـولی
در نظام آموزشی ایجاد کرده باشد ،به دست نیامده است .تحـول واقعـی بـیش از آنکـه بـه زیرسـاختهـای فناورانـه و
سختافزارها منوط باشد به ابعاد و مؤلفههای نرم و ناملموس و در رأس آنها «معلم توانمند» وابسته است.
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مقدمه
با استناد به برخی پژوهشها میتوان گفت که انتظار ما از فناوریهـا و رسـانههـا بـرای تحـول در حـوز
آموزش و یادگیری ،حداکثری و در برخی موارد به دور از منطق و شواهد تجربی است .مشـهور اسـت کـه
ی

قرن پیش ،ادیسون پیش بینی کرد که با اختراع فـیلم و فراگیـر شـدن آن ،دوران حضـور معلمـان در

کالس های درس به پایان خواهد رسید .ظهور پرقدرت فناوری اطالعـات و ارتباطـات و پیـرو آن پدیـدآیی
مفاهیمی اون آموزش و یادگیری الکترونیکی ،رسانههای دیجیتال ،مدارس هوشـمند و ماننـد آن ،زمینـة
ارائه پیشبینی هایی از این دست را بیش از پیش فراهم کرد .شاید این انتظار از آنجا ناشی شد کـه آدمـی
تأثیر شگرف فناوری های نو را در دیگر سـاحت هـای زنـدگی بـه وضـوح مشـاهده کـرده و بـه تبـع آن در
حوزه های تربیتی و آموزشی نیز توقع خود را باال برده است .اما مقوله تعلیم و تربیت پیچیدهتر از آن اسـت
که به صرف استخدام فناوریهای نو بتوان بهسادگی بر مسائل و ظرافتهای آن فائق آمد.
قرن بیستم که شاهد ورود بیسابقه رسانهها به حوز تعلیم و تربیت بود ،این ذهنیـت را بـهوجـود
آورد که فناوری های ارتباطی جدید مانند فیلم ،رادیو و تلویزیـون بایـد تـأثیر بسـزایی بـر آمـوزش داشـته
باشندا و استفاده از انین وس ایل دیداری و شنیداری باید سطح موفقیت شاگردان را بـاال ببـرد .جـدای از
این ذهنیت عوام گرایانه ،پیشفرض های پژوهشی و نظریه های علمی فراوانی نیز انـین تصـوری داشـته و
دارند .از نخستین و مهمترین نظریههایی که به این ذهنیت در قبال فناوریهای ارتباطی جدیـد دامـن زد،
نظریه رئالیسم (واقع گرایی) بود که توسط کـارپنتر ) 1953( 1ارائـه شـد .بـدین معنـا کـه هراـه بـازنمود
محتوای آموزشی به واقعیت نزدی

تر باشد ،یادگیری بهتر اتفاق میافتد .بر این اساس اگر در رسـانههـای

آموزشی بتوانیم هراه بیشتر از تصویر ،صدا ،حرکت و رنگهای نزدی

به عالم واقع استفاده کنیم ،فراینـد

یاددهی و یادگیری با کیفیت و اثربخشی بیشتری رخ خواهد داد .بر این مبنا ،استفاده از رسانههای جدیـد
و بویژه دیجیتال از روشهای سنتی تدریس و آموزش بهتر است.
اما یافته های پژوهشی همواره مؤید این ذهنیت یا پیشفرض علمی نبوده است .برای نمونـه اکثـر
پژوهشهایی که رسانههای جدیدتر مانند فیلم و تلویزیون را با روشهای سنتی تدریس مقایسه کـردهانـد،

Carpenter, C. R.
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تفاوت های معناداری را در عملکرد شاگردان نیافتهاند .کالرك )1983( 1از پژوهشهای انجام شـده دربـار
یادگیری رسانهای نتیجه گرفت که شواهد محکمی بهدست آمده است کـه بـهطـور کلـی هـیچ مزیتـی در
به کارگیری ی

رسانة ویژه برای ارائه آموزش وجود ندارد.

آموزش و یادگیری الکترونکی که با عناوین مختلف از جمله آموزش مجازی نیز شناخته میشـود،
آخرین دستاورد فناوری های دیجیتال در حوزه تعلیم و تربیت است .همانطور کـه گذشـت ،ذهنیـت عـام
این است که فناوریها یا رسانه های نو به یادگیری بهتر و اثربخشتر منجر میشوند .بر این اساس ،انتظـار
می رفت که با گسترش آموزشهای الکترونیکی و مجازی ،شاهد تغییر و تحول های زیادی در عرصه آموزش
باشیما انتظاری که با اما و اگرهای زیادی مواجه بوده است .با این وصف وجود اولویت پژوهشی بـا عنـوان
«بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان  »...از اند جهت مورد استقبال است که
در ذیل اهمیت و ضرورت پژوهش به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله
ارا باوجود پتانسیل های فراوان یادگیری الکترونیکیِ از راه دور ،تا کنون از اثربخشی مورد انتظار برخوردار
نبوده است؟ ارا برخی تحقیقات (مانند ساالروندیان و حسینی خـواه )1394 ،حـاکی از عـدم اسـتقبال از
تخته هوشمند از سوی معلمان است؟ برخی پژوهشگران -همانند اسپنسر ( )1999که نمونه آن گذشـت-
سعی کرده اند به این پرسش پاسخ دهند .در این زمینه ،زیمـنس و تیتنبـر  )2009( 2ضـمن اذعـان بـه
اینکه با صرف نظر از تفاوت های محدودی که در نتایج پژوهشها مشاهده میشـود ،معتقدنـد کـه تفـاوت
معناداری میان آموزش از راه دور و یادگیری اهره به اهره 3وجود ندارد .به اعتقاد آنها دلیل این امر ایـن
است که کیفیت آموزش به کار گرفته شده در بسیاری از این دورهها مطلوب نبـوده و فاقـد اثربخشـی الزم
است .به اعتقاد آنها « اثربخشی آموزش از راه دور ،مبتنی است بر فراهم آوردن کیفیت عالیِ آموزشی »4که
در بسیاری از دورههای یادگیری الکترونیکی وجود ندارد .به اعتقاد پژوهشگران مذکور ،در اکثر دانشگاههـا
از فناوریهای دیجیتال جدید ،عمدتاً در پشتیبانی از فرایندهای لجستیکی و فنی استفاده میشود و دیگـر
ملزومات نرمافزاری و تربیتی لحاظ نمیشود ،از اینرو تغییرات آموزشی خاصی اتفاق نمیافتد.
مشابه این اتفاق می تواند در جریان استفاده از تجهیزات هوشـمند در سـطوح پـایینتـر از جملـه
دوره ابتدایی رخ دهد .ازاینروست که در سندهای باالدستی آموزش و پرورش به این مهم توجه شـده و بـر
استفاده درست از فناوری اطالعات و ارتباطات تأکید شده و در خصـوص پیامـدهای نـامطلوب آن هشـدار
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داده شده است .نمونه بارز آن را می توان در سند تحول بنیادین آموزش و پـرورش ( )1390سـرا گرفـت.
در سند مذکور اندین بار به فناوری و کیفیت بهرهمندی از آن اشاره شده است:
 فصل اول ،بیانیه ارزشها ،شماره « :17جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی رسانه و فنـاوریهـای ارتبـاطی ،وبهرهگیری هوشمندانه از آن ،و مواجهه فعال و آگاهانـه ،جهـت پیشـگیری و کنتـرل آثـار و پیامـدهای
نامطلوب آن» (ص.)9
 فصل سوم ،اشمانداز مدرسه در افق « :1404برخوردار از بهره فنـاوری آموزشـی در سـطح معیـار ،بـاتوجه به طیف منابع و رسانههای یادگیری (شبکه ملی اطالعات و ارتباطات)» (ص.)12
 فصل پنچم« :بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین ،در نظام تعلیم و تربیـت رسـمی و عمـومیمبتنی بر نظام معیار اسالمی» (ص.)15
بر اساس آنچه در فصول مختلف سند تحول بنیادین آمده است ،هر نوع بهرهبـرداری از تجهیـزات
هوشمند و فناوریهای نوین نمیتواند مطلوب و مورد تأیید باشد .تجهیز کالسهای درس به فنـاوریهـای
نوین ،تنها ی

گام از بین گام هـای مختلـف ،در راه بهـره منـدی هوشـمندانه از ایـن ابـزار اسـتا اراکـه

«رسانهها تنها مجموعهای از اجراء مکانیکی و الکترونیکی هستند که وسـیله انتقـال محتـوای آمـوزش بـه
شاگرد بوده و به صرف رسانه بودن ،با هم تفاوتی ندارنـد» (فـردانش1384 ،ا ص .)29گـرانقیمـت بـودن،
مدرن بودن ،جذاب بودن ،دیجیتال بودن هیچ ی

نمـیتوانـد تضـمین کننـده کیفیـت فراینـد یـاددهی-

یادگیری باشد .کیفیت تدریس به مؤلفههای متعدد و مهمتری از جمله طراحی آموزشی وابسته است.
وجود انین اولویت پژوهشی در بین اولویت های اعالم شده از سوی اداره کل آمـوزش و پـرورش
استان خراسان شمالی ،خود نشانهای از وجود نگرانیها ،مشکالت و اـالش هـایی در خصـوص اسـتفاده از
فناوری های نو در دوره ابتدایی اسـت .در حـال حاضـر از بـین حـدود  8000کـالس درس ،حـدود 1950
کالس به تجهیزاتی مانند دیتا پرو کتور تخته هوشمند و مانند آن تجهیز شده اند .تجهیز این کالسهـا بـا
مبلغی حدود  10میلیارد تومان انجام شده است .حدود  4هزار معلم میتوانند به طـور ارخشـی ،یـ

روز

در هفته و مانند آن از این کالسها و امکانات آن استفاده کنند.
برای آنکه معلمان بتوانند به شـکل مطلـوب از ایـن تجهیـزات بهـرهبـرداری کننـد ،از دورههـای
آموزشی مجازی و حضوری استفاده شده است .تا کنون  %70از معلمان استان تحت پوشش این آموزشها
قرار گرفته اندا که از این میان  % 10معلمان به طور حضوری (و تحت عنـوان سـفیران حـوزه  )ITآمـوزش
دیدهاند .بخش مهمی از این آموزشها با محوریت ارتقاء مهارتهای  ICDLصورت گرفته است.1

1اطالعات دو بند اخیر به طور شفاهی از کارشناسان محترم اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی اخذ شده است.
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با وجود این ،ارزیابی های اولیه کارشناسان اداره کـل آمـوزش و پـرورش ،حـاکی از آن اسـت کـه
معلمان آموزش دیده ،حتی آن دسته از همکارانی که به عنوان سفیران  ITانتخاب شدهاند ،به طور محـدود
از تجهیزات هوشمند و الکترونی

استفاده می کنندا موضوعی که نگرانیها و تردیدهایی را در پـی داشـته

است.
با این وصف ،موضوع پژوهش حاضر از اند حیث مسئلهمند است:
الف :نخست آنکه در هر نظام آموزشی پویا ،نتایج هر نوع آموزشی ،اه مجازی و اه غیرمجازی ،و
با هر هدفی ،نیازمند سنجش ،ارزیابی و بازخورد است .از این جهت رسالت این طـرح ،سـنجش و ارزیـابی
آموزش مجازی معلمان در خصوص توانمندسازی آنها خواهد بود.
ب :دوم پژوهش حاضر ،فرصتی است تا کـمّ و کیـف اسـتفاده از تجهیـزات هوشـمند در مـدراس
خراسان شمالی ،مورد مطالعه قرار گیرد .به شرحی که گذشت ،تاریخچه تکنولو ی آموزشی شاهد شکسـت
یا توفیق اندك فناوریها و رسانه های متعدد در عرصه آموزش بوده است .برخالف تصور اولیه ،رسـانههـای
دیجیتال به همان اندازه که در دیگر ساحت های زندگی منشاء اثر بودهاند ،در عرصه تعلیم و تربیت توفیـق
اندانی نداشتهاند.
ج :سوم آنکه مطالعه حاضر مـی توانـد بـه شناسـایی موانـع بـه کـارگیری تجهیـزات هوشـمند یـا
الکترونی

از سوی معلمان آموزش دیده بپردازد .این موانـع مـیتوانـد جنبـه سـخت افـزاری ،سـاختاری،

نرمافزاری ،انگیزشی و  ....داشته باشد.
اهمیت و ضرورت مسئله
همانطور که در ذیل مقدمه بیان شد ،وجود اولویت پژوهشی با عنوان «بررسی میزان تـأثیر آمـوزشهـای
مجازی بر توانمندسازی معلمان  »...از اند جهت مورد اسـتقبال اسـت .نخسـت آنکـه بـه طـور مسـتقیم
اثربخشی آموزش مجازی معلمان را مورد سوال قـرار مـی دهـدا دوم آنکـه بحـث کیفیـت بهـرهبـرداری از
تجهیزات هوشمند را در کالسهای دوره ابتدایی را مطرح می کند .هر دوی این مباحـث در جایگـاه خـود
مهم بوده و حتی میتوا ند دو پژوهش مستقل در نظر گرفته شوند ،کـه خوشـبختانه در یـ

پـرو ه واحـد

مورد توجه قرار گرفته اند .توضیحات بیشتر در خصوص اهمیت این دو محور پژوهشی در ادامه آمده است.
یادگیری الکترونیکی  ،آمـوزش الکترونیکـی یـا آمـوزش مجـازی در ابتـدا صـرفاً تقلیـدی بـود از
فعالیتهای کالس درسا بهگونه ای که محتوا کالً بهشکل خطی و در بستههـایی متناسـب بـا دوره ،تهیـه
می شد .فرد به منظور یادگیری باید زمان زیادی را برای بررسی محتوا صـرف مـیکـرد (زیمـنس،2005 ،
ترجمه اسکندری ،1392 ،ص .)57در سال هـای نخسـت توسـعه یـادگیری الکترونیکـی ،طراحـی و تولیـد
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محتوای مناسب سیستم های مدیریت یادگیری و همچنین درس افزارهـای یـادگیری الکترونیکـی انـدان
مورد توجه نبود یا ساده انگاشته می شد .تصور نخست بر این بود که محتـوای دوره هـای آموزشـی کـه در
قالب متون نوشتاری موجود هستند ،به سهولت می تواند لباس الکترونیکی بر تن کرده و بـه یادگیرنـدگان
عرضه شود .اکثر شاخصهایی که در دهه  1990و نیمة اول دهة نخست قرن حاضر تدوین شدهاند ،بیشـتر
به رشد شاخصهای کمّی و بهطور ویژه زیرساختها توجه کرده و کمتر به نوع استفاده ،کیفیت اسـتفاده و
ارزشیابی از نتایج بهکارگیری این فناوری عالقه نشان دادهاند (اسکندری.)1387 ،
در ابتدا مزیتهای فراوانی برای یادگیری الکترونیکی تصور میشد .تصور بر این بود کـه در انـدك
زمانی بعد از بکارگیری فاوا ،یا آموزش های الکترونیکی ،مـدیریت آموزشـی ،شـیوه ثبـت نـام ،شـیوه ارائـه
محتواهای آموزشی ،شیوه تمرین و ارزشیابی متحول خواهد شـد و شـاگردمحوری جـای اسـتادمحوری را
خواهد گرفت .همچنین انتظار میرفت که در زمان و هزینه های آموزشی به شدت صرفهجویی شود و نظام
آموزشی به سمت تحقق هراه بیشتر عدالت آموزشی پیش برود.
دیری نپایید که امیدهای بسته شده به یادگیری الکترونیکی محدود و مشروط شد .گـزارشهـایی
مبنی بر شکست ،ناکارآمدی و نااثربخشـی برخـی تجـارب یـادگیری الکترونیکـی ارائـه (هیـل ،1اورتـون،2
 )2010و همچنین پژوهشهایی در جهت علتجویی به مورد اجرا گذاشته شـد (اانـگ ،3فـو ،4فانـگ .)2007 ،5از جملـه

دالیل شکست پرو ههای یادگیری الکترونیکی میتوان به ناسازگاری با نیازهای مخاطبان ،فقـدان مهـارت
اجرا ،عدم مناسبسازی محتوا و مانند آن اشاره کرد .در نتیجه تالش های مستمر در جهت رفـع نـواقص و
کیفیتبخشی به یادگیری الکترونیکی ،ااراوبها و استانداردهای مختلفی برای تضمین کیفیت دورههای
یادگیری الکترونیکی و همچنین درسافزارهای یادگیری الکترونیکی ایجاد شد.
از این منظر ،تحقیق حاضر میتواند ذهنیت های غالب و بعضاً عوامانه نسبت به مدارس هوشـمند،
تخته هوشمند ،مدارس الکترونیکی و مانند آن را به االش بکشد .اگـر نتـایج تحقیـق پـیشرو بـا کلیـات
یافتههای بین المللی در این خصوص همراستا باشد ،میتواند به برنامهریزان و مدیران آموزشهای مجـازی
و دست اندکاران هوشمندسازی مـدارس ،ایـن پیـام را مخـابره کنـد کـه بـه صـرف پیشـرفته ،پیچیـده و
گرانقیمت بودن تجهیزات آموزشی نمی توان بـه کـارایی و اثربخشـی آنهـا دلخـوش کـرد .آنچـه بـیش از
هرایزی هر نوع آموزشی را اثربخش میکند ،طراحی آموزشی و رویکردهای یـاددهی-یـادگیری اسـت تـا
بخش سختافزاری آن.
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اهداف تحقیق
هدف کلی

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان در زمینه بهرهبـرداری کیفـی از تجهیـزات
هوشمند در کالس درس دوره ابتدایی
هدفهای اختصاصی

 .1بررسی کمیت و کیفیت استفاده از تجهیزات هوشمند از سوی معلمان ابتدایی،
 .2بررسی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند در فرایند یاددهی و یادگیری دوره ابتدایی،
 .3بررسی ارتباط بین آموزش های مجـازی ارائـه شـده بـه معلمـان دوره ابتـدایی و اسـتفاده آنهـا از
تجهیزات هوشمند.
سؤالهای تحقیق
 .1معلمان دوره ابتدایی تا اه میزان از تجهیـزات هوشـمند در فراینـد یـاددهی-یـادگیری اسـتفاده
میکنند؟
 .2موانع استفاده از تجهیزات هوشمند در فرایند یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی کدام است؟
 .3تا اه میزان آموزش های مجازی ارائه شده به معلمان دوره ابتدایی به اسـتفاده آنهـا از تجهیـزات
هوشمند انجامیده است؟
تعریف نظری و عملی متغیرها
آموزش مجازی :از «آموزش مجازی» تعریف روشن و دقیقی که مورد اتفاق همه باشد ارائه نشـده اسـت.
اساس ًا در زبان انگلیسی ،معادل آموزش مجازی به آن معنـا و وسـعتی کـه در ایـران مـورد اسـتفاده قـرار
می گیرد وجود ندارد .در ایران آموزش مجازی گاه معادل یادگیری الکترونیکی ( ،)eLearningگـاه معـادل
آمـوزش از راه دور ( )Distance education or long-distance learningو گـاه معـادل آمـوزش بـرخط
( )onlineبه کار گرفته می شود .با این همه در ی

وجه از تعریف آموزش مجازی اتفاق نظـر وجـود دارد و

آن اینکه آموزش مجازی در مقابل آموزش حضوری اسـت .در اینجـا منظـور از آمـوزشهـای مجـازی ،آن
دسته از آموزش های غیرحضوری است که از طریق سـامانه مـدیریت یـادگیری ( )LMSبـه معلمـان دوره
ابتدایی ارائه شده است.
آموزش الکترونیکی :یادگیری الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرمافزارهای کاربردی و روشهای آموزشـی
شامل آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب ،کالسهای مجازی و غیره است.
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تجهیزات هوشمند  :منظور از تجهیزات هوشمند ،دیتا ویدئو پرو کتور ،تخته هوشمند و متعلقـات آنهـا از
جمله نرمافزارهای کاربردی است.
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مقدمه
مطالب این فصل حول سه محور تنظیم شده است .در محور نخست ،نقش تحولی رسانهها و فنـاوریهـای
نوین در فرایند یاددهی یادگیری مورد بررسی انتقادی قرار گرفتـه اسـت .در محـور دوم میـزان توفیـق و
اثربخشی دورههای آموزشی از راه دور یا آموزش الکترونیکی از دیدگاه صاحبنظـران و پژوهشـگران مـورد
مطالعه قرار گرفته است .در محور سوم ،یافتههای پژوهش های معتبـر داخلـی و بـینالمللـی در رابطـه بـا
االش ها و موانع تلفیق فاوا در برنامه درسی (یا همان االشهـای هوشمندسـازی) خالصـه و جمـعبنـدی
شده است.
سرسختی نظام آموزشی یا ضعف رسانههای آموزشی؟
همانطور که به اختصار در فصل نخست اشاره شد ،در بدو ورود فناوریهای برجسته و نوین اون فـیلم و
فاوا به حوزه تعلیم و تربیـت ،نـوعی نگـاه «فـنسـاالر »1قـوت گرفـت .ایـن در حـالی اسـت کـه پیشـینة
پژوهش های مربوط به فاوا و یادگیری الکترونیکی مملو از مزیتها و قابلیتهای شگفتانگیز آن نسبت بـه
یادگیری های سنتی است .برای نمونه ادبیات کلیشه ای مانند آنچه در زیر آمده است ،به وفور قابل مشاهده
است :از مهمترین مزایا و ویژگیهای یادگیری الکترونیکی ،میتوان بـهسـرعت در یـادگیری ،انجـام کلیـه
فعالیت ها و خدمات همچون مدیریت ،ثبت نام ،دریافت شهریه ،آموزش ،اعطای گواهینامه از طریق شـبکه
اینترنت و در کوتاهترین زمان ،آموزش بهروز ،قابلیت تکرارپـذیری و جبـران مشـکالت ،فراگیرمحـوری بـه
جای استادمحوری ،کاهش نابرابری جنسیتی ،یادگیری بدون واهمه و گسترش فرهنگ یـادگیری مسـتقل
اشاره کرد (به نقل از شریفی ،اسالمیه ،1390 ،ص .)36در این دوره ،ستایش از فناوریهای نوین از جملـه
فناوری اطالعات و ارتباطات حتی تا حد انتظار تمدنسازی از آن باال رفت (اسکندری ،1390 ،ص.)47
بعضاً ذهنیت عوام گرایانه نسبت به قدرت و تحولآفرینی فناوری های نوین در تعلیم و تربیـت ،بـه
عنوان پیش فرض بسیاری از پژوهشها و نظریه های مربوط به رسـانههـای آموزشـی نیـز پذیرفتـه شـد .از
نخستین و مهمترین نظریههایی که به این ذهنیت در قبال فناوریهای ارتبـاطی جدیـد دامـن زد ،نظریـه
رئالیسم (واقع گرایی) بود که توسط کارپنتر )1953( 2انین خالصه شده است :بر اساس فرضیه تشـابه ،آن
دسته از فیلمهایی که عالئم ،نشانه ها و نمادهایشان شباهت زیادی به موضوعات و موقعیتهای اصـلی کـه
1 technocracy
2
Carpenter, C. R.
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می خواهند آن را ارائه کنند ،داشته باشند ،برای اکثر اهداف آموزشی مؤثرتر از آن فیلمهـایی خواهنـد بـود
که عالئم و نشانه ها و نمادهایشان از شباهت کمتری برخـوردار اسـت .درجـة شـباهت عالئـم (بـا نمادهـا)
بستگی به میزان نزدیکی آنها به موارد یا موقعیت هایی دارد که بر آنهـا داللـت مـیکننـد .از ایـنرو بـرای
نمونه ،تصاویر متحرك صدادار قابلیت باالیی در شباهت خواهند داشتا اراکه با حرکـت و صـدا برداشـت
معتبر و موثقی را از شیء ارائه میکنند (اسپنسر.)1999 ،1
همانطور که در فصل نخست اشاره شد ،دیری نپایید که یافته های پژوهشی گوناگون خالف ایـن
پیش فرض را نشان داده اند .برای نمونه اکثر پژوهشهایی که رسانههای جدیدتر مانند فـیلم و تلویزیـون را
با روشهای سنتی تدریس مقایسه کرده انـد ،تفـاوت هـای معنـاداری را در عملکـرد شـاگردان نیافتـهانـد.
کالرك )1983( 2از پژوهشهای انجام شده دربار یادگیری رسانه ای نتیجـه گرفـت کـه شـواهد محکمـی
بهدست آمده است که بهطور کلی هیچ مزیتی در به کارگیری ی

رسانة ویـژه بـرای ارائـه آمـوزش وجـود

ندارد.
در فاصله اند سال مشـخص شـد کـه موفقیـت پـرو ههـای و طـرحهـای مربـوط بـه یـادگیری
الکترونیکی ،فاوا و هوشمندسازی ،فاقد گارانتی و با قید و بندهای فراوان همراه است .گزارشهـایی مبنـی
بر شکست ،ناکارآمدی و نااثربخشی برخی تجارب یادگیری الکترونیکـی ارائـه (هیـل ،3اورتـون )2010 ،4و
همچنین پژوهشهایی در جهت علتجویی به مورد اجرا گذاشته شد (اانگ ،5فو ،6فانگ.)2007 ،7
در کنار این ،فراپژوهش هایی نیز برای رفع و توضیح این نتایج متناقض به انجام رسیده اسـت کـه
یکی از آنها متعلق به اسپنسر ( )1999است .او در پایان و پس از بررسی یافتـههـای پژوهشـی فـراوان ،در
پاسخ به این سوال که ارا بین رسانه های مختلف اختالفی وجود ندارد و هیچ ی

از آنها بر دیگری برتـری

ندارند دو دلیل زیر را بیان میکند:
ـ بیشتر آن ایزی که در آموزش رسانهای اتفاق میافتد مشابه آن ایزی است
که در کالسهای سنتی اتفاق میافتد و بهندرت با آن تفاوت داردا و اون
کالس ناکارآمدترین وسیله برای آموزش است ،آموزش رسانهای نیز ناکارآمد
خواهد بود.
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ـ واقعیت این است که رنگ ،حرکت یا کیفیت تصویر کـه در برخـی رسـانههـا
اون فیلم به عنوان امتیاز در نظر گرفته میشوند ،مقـدار انـدکی بـه محـدوده
فهم موضوعات اضـافه مـی کننـدا اراکـه سیسـتم پـردازش اطالعـات انسـان،
فرآیندی محدود است و بهترین برخورد را با اطالعاتی دارد کـه سـادهتـر شـده
باشند.
بین رسانههای آموزشی هیچ تفاوتی وجود نـداردا اراکـه اطالعـاتی کـه بـه دانـشآمـوز منتقـل
می شود توسط معلم ،تلویزیون ،برنامه رادیویی ،کتاب یا تصویر ،معموالً به انـداز کـافی بـا نیـاز شـاگردان
مطابق نیست .اغلب اطالعات در کمیت یا سرعت ارائه ،بیش از حد الزم هستند و ازاینرو شاگرد مـیتوانـد
فقط ی

بخش از آن را درك کند و از فهم همه آن باز میماند (اسپنسر.)1999 ،
همه اینها حاکی از آن است کـه مقاومـت نظـام آموزشـی در مقابـل پـذیرش تغییـرات از جملـه

به کارگیری رسانه های جدید بیش از آن ایزی است که به نظر میرسد یا توان فناوریهای نوین کمتـر از
آنی است که تبلیغ می شود .به هرحال ،در مورد فاوا و یادگیری الکترونیکی نیز اتفاقی مشـابه رقـم خـورد.
برای نمونه تخته هوشمند به عنوان یکی از مولفه های کلیـدی هوشمندسـازی در مـدارس ایـران ،بـاوجود
قابلیت های فراوان و به عنوان ی

نوآوری آموزشی مدرن و اندرسانه ای ،مورد استقبال قرار نگرفتـه و بـر

اساس نظریـه انتشـار نـوآوری اورت راجـرز ،درجـه انتشـار آن موفـق ارزیـابی نمـیشـود (سـاالروندیان و
حسینیخواه.)1394 ،
نتایج انین فراپژوهشهایی به مرور زمان متخصصان و نظریهپردازان حوز فناوری آموزشی را بـه
سمت اصالح ذهنیت های قبلی سـوق داد .در اظهارنظرهـای اخیـر در قبـال تـأثیر فنـاوریهـای جدیـد و
رسانه های آموزشی ،متانت و احتیاط بیشتری به اشم میخورد .کـالرك ( )1983از پـژوهشهـای انجـام
شده دربار یادگیری رسانه ای نتیجه گرفت که شواهد محکمی بهدست آمده است که بـهطـور کلـی هـیچ
مزیتی در به کارگیری ی

رسانة ویژه برای ارائه آموزش وجود نـدارد .در همـین زمینـه فـردانش ()1384

نتایج مطالعات مربوط به رسانهها را اینگونه خالصه میکند:
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ـ رسانهها به صرف رسانه بودن با ی دیگر تفاوتی ندارند.
ـ دستیابی به اکثر هدفهای آموزشی با اسـتفاده از انـواع رسـانههـای آموزشـی
ممکن است ،مگر در موارد خاص.
ـ یادگیری ،بیشتر تحت تأثیر موضوع مورد آموزش است نه وسیلهای که از طریق
آن آموزش ارائه میشود.
ـ در کنترل های دقیق در تحقیقات مقایسهای بین رسانهها ،طبیعت این کنترلها
طوری است که آموزش های ارائه شده از طریق رسانههای مختلف را تا حـدی بـه
هم شبیه می سازد که تنها نتیجه مورد انتظار از این گونه تحقیقات ،عـدم تفـاوت
معنیدار بین رسانهها خواهد بود.

پدیده عدم مشاهده تفاوت معنادار در آموزشهای مجازی
آنچه در بخش قبلی در مورد فناوریها و رسانههای نو گفته شد ،بهطور کلی در مـورد فنـاوریهـای نـوین
دیجیتال نیز صادق است .به محض ورود رایانه ،اینترنت ،رسانههای دیجیتال ،سامانههای هوشمند و ماننـد
آن ،موجی از تحقیقات دربار اثربخشی آنها در فرایند یاددهی و یادگیری به راه افتاد .ذهنیتی که پـیش از
این در قرن بیستم دربار رسانه های نو وجود داشت با ظهور و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات (فـاوا)
جان تازه ای گرفت .برای نمونه یکی از سازمانهای معتبر در سال  1998پیشبینی کرد که تا سـال 2003
نیمی از آموزشها به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد ،این در حالی است که تا سـال  ،2005حـدود 15
تا  20درصد از این پیشبینی محقق شد (کارلینر ،1و شان  ،2008 ،2ص.)1
در برخی موارد ،انتظار از فناوری های جدید از حد ی
رفت و در قالب ی

ابزار یا وسیله کم

آموزشی بسـیار فراتـر

ابزار تمدن ساز مورد سـتایش قـرار گرفـت .رویکـرد تمـدنسـاز یکـی از رویکردهـای

جایگزین است که در آن امید بـه انقـالب آموزشـی 3بـه کمـ

فنـاوریهـای نـوین تقویـت شـده اسـت

(اسکندری« .)1395 ،این انقالب دیگر منحصراً معطوف یا محدود به روشها یا ابزارهای آموزش و پـرورش
نیست .بلکه اساس ،ماهیت ،هدف ها ،اصول و دکترین آموزش و پرورش در کانون توجه آن است ...ضـرورت
ایجاب می کند که نگاه به این فناوری از نگاه ابزاری بـه نگـاه تمـدنی تغییـر یابـد» (مهرمحمـدی1386 ،ا
ص.)92
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در مقابل این دیدگاه ها و همچنین یافته های پژوهشی بسیار که مؤید قابلیت های منحصر به فـرد
و اثربخشی رسانه های دیجیتال است ،تحقیقـات متعـددی در سرتاسـر دنیـا بـه انجـام رسـیده اسـت کـه
یافته های آنها حـاکی از آن اسـت کـه نتـایج یـادگیری هـای بـرخط (الکترونیکـی) تفـاوت معنـاداری بـا
یادگیری های اهره به اهره یا کالسی ندارد .برای نمونه باون 1و همکاران ( )2012نشان دادند که تفـاوت
معناداری در میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه های دولتی از طریق سنتی اهـره بـه اهـره و یـادگیری
برخط تعاملی وجود نـدارد .در یـ

نمونـة جدیـدتر اسـکات 2و همکـاران ( )2015پژوهشـی را در زمینـة

به کارگیری یادگیری الکترونیکی در سازمانها به انجام رساندند .بر اسـاس یافتـههـای ایـن پـژوهش %80
مدیران معتقدند که سازمان هـا در اسـتفاده از رویکردهـای دیجیتـالی جهـت بهبـود کیفیـت مـدیریت و
یادگیری دیجیتال شکست خوردهاند .از دیگر نتایج اینکه تنها  %11از مدیران زیر سـی و پـنج سـال سـن،
یادگیری الکترونیکی را بر یادگیری اهره به اهره ترجیح می دهند .در نهایت این تحقیق نتیجه میگیـرد
که  %70یادگیری اثربخش به صورت غیررسمی و در محیط کار و از طریـق تجـارب کـاری و رویـارویی بـا
االشهای آن % 20 ،از طریق تعامل اجتماعی و مشاهده کار دیگران و تنها  %10از طریق دورههای رسمی
رخ میدهدا از اینرو این تحقیق بر یادگیریهای ترکیبی تأکید میکند نه صرفاً الکترونیکی.
مجموعه ای از این دست مطالعات را توماس راسل 3در قالـب کتـابی تحـت عنـوان «پدیـد عـدم
تفاوت معنادار »4در سال  1999به اا رساند .بعدها او با راه اندازی پایگـاه اینترنتـی بـا همـین نـام 5بـه
روزآ مدسازی منابع کتاب مذکور مبادرت کرد .این اثر راسل یکی از پراستنادترین منابعی اسـت کـه تـا بـه
حال در این زمینه به نگارش درآمده است (نگوین ،2015 ،6ص .)312پایگاه مذکور بزر ترین مجموعهای
است که تا کنون دربار مطالعات مقایسهای دربار اثرات یادگیری از راه دور و برخط ایجاد شده است.
راسل به توصیف مختصر تحقیقاتی می پردازد که موضوع آنها اثربخشی بهکـارگیری فنـاوریهـای
نوین به ویژه یادگیری های از راه دور و برخط در مقایسه با دیگر روشها و تکنیـ هـای تـدریس اسـت .او
مرحله اول پژوهش خود را به تحقیقات صورت گرفته از سال  1928تا  1998اختصاص داد و بعدها دامنـة
آن را تا سال  2015نیز گسترش داد .او در مرحلة نخست 355 ،مطالعه را فهرست کرد که حـاکی از عـدم
وجود رابطة معنادار بین دو روش کلی مذکور بود .به اعتقاد راسل:

1

Bowen, William G.
Scott, William
3
Thomas L. Russell
4
Russell, Thomas L.
5
http://www.nosignificantdifference.org
6
Nguyen, T.
2
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اگر روزی قرار باشد که از انبوه نتایج تحقیقات موجود بیاموزیم و یافتههایشـان را
پذیرفته و بکار گیریم ،باید نوید بهبود فرایند تعلـیم و تربیـت از طریـق فنـاوری
آموزشی را فراموش کنیم و جا دارد به خاطر این واقعیت اثبات شـده کـه همـان
کیفیت را میتوان از طریق کالسهـای درس سـنتی نیـز بـهدسـت آورد ،جشـن
بگیریم ( ،1999ص.)xxi .
در مقایسه با مطالعاتی که نتایج مثبت یادگیری الکترونیکی را نشان میدهد ،تعداد مطالعاتی کـه
نتایج خنثایی را بهدست آورده اند ،بسیار بیشتر است (نگـوین ،2015 ،ص .)312حتـی تعـدادی مطالعـه را
می توان سرا گرفت که نتایج منفی یادگیری الکترونیکی را نسبت بـه یـادگیری هـای سـنتی مبتنـی بـر
کالس درس به ثبت رسانده اند .با وجود این ،شمار مطالعات اخیر نسبت به آنها که نتایج مثبت و خنثـی را
بهدست آورده اند ،بسیار کمتر اسـت (بـرای نمونـه فیگلیـو و دیگـران .)2010 ،1بـه قـول نگـوین (،2015
ص ) 316داستان یادگیری الکترونیکی به پایان خود نرسیده و همچنان در حال نگارش اسـت .آینـد آن و
میزان اثربخشی آن بستگی به شیوهای دارد که ما این داستان را مینویسیم.
بر اساس فراپژوهشهای صورت گرفته دربار منـابع پایگـاه فـوقالـذکر %92 ،از تحقیقـات نشـان
می دهد که آموزش از راه دور یا برخط صرفاً به اندازه روشهای سنتی اثربخش اسـت و نـه بیشـتر از آنهـا.
 %3از تحقیقات ،اثربخشی یادگیری از راه دور یا برخط را منفی دانسـته و  %4نیـز نتـایج ترکیبـی حاصـل
کردهاند (نگوین ،2015 ،ص.)315
یافتههای سال های اخیر همانند آنچه در بندهای قبلی به آنها اشاره شـد ،حـاکی از آن اسـت کـه
سخن فناوران بزر

آموزشی ،اون راسل و کالرك در دو دهه قبل ،همچنان درست اسـت .رسـانههـا بـه

صرف رسانه بودن با یکدیگر فرقی نمی کنند .کیفیت فراینـد یـاددهی یـادگیری بـیش از آنکـه بـه رسـانه
مربوط باشد ،به ترتیب و توالی محتوا ،شیوه ایدمان فعالیت ها ،انگیزه و ماننـد آن وابسـته اسـت .ایـن دو
معتقدند که آموزش و پرورش باید فناوریهای ارزانتری را به خدمت بگیرد اراکه استفاده از رسـانههـای
جدید بهتر از دیگر فنون تدریس نیست و یا اثربخشی آنها به همان اندازه است .اعتقـاد کـالرك در مقالـه
«رسانهها هیچگاه یادگیری را تحت تأثیر قرار نمیدهند »2این است:

Figlio et al- Figlio, D. N., Rush, M., & Yin, L.

1

Media will never influence learning

2
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علم طراحی (در جهانی کـه منـابع آن محـدود اسـت و مسـائل رقـابتی در آن
فراوان) به ما می گوید که ارزانترین راهحل را انتخاب کنیـد و از ایـن بـاور کـه
رسانهها علت یادگیری هستند دست بردارید ( ،1994ص)28 .
جای سوال دارد که ارا با وجود پتانسیل های فراوان یادگیری الکترونیکیِ از راه دور ،تـا کنـون از
اثربخشی مورد انتظار برخوردار نبوده است؟ برخی پژوهشگران همانند اسپنسر ( – )1999که پیش از ایـن
به یافتههای او اشاره شد-سعی کرده اند به این پرسش پاسخ دهند .در ایـن زمینـه ،زیمـنس و تیتنبـر

1

( )2009با صرف نظر از تفاوت های محدودی که در نتایج پژوهشها مشاهده میشود ،معتقدند که تفـاوت
معناداری میان آموزش از راه دور و یادگیری اهره به اهره 2وجود ندارد .به اعتقاد آنها دلیل این امر ایـن
است که کیفیت آموزش به کار گرفته شده در بسیاری از این دورهها مطلوب نبـوده و فاقـد اثربخشـی الزم
است .به اعتقاد آنها « اثربخشی آموزش از راه دور ،مبتنی است بر فراهم آوردن کیفیت عالیِ آموزشی »3که
در بسیاری از دوره های یادگیری الکترونیکی وجود ندارد .به زبان دیگـر ،زیمـنس بـه عنـوان نظریـهپـرداز
رسانههای دیجیتال ،معتقد است که اگر کیفیت آموزش ،در آموزشهای مجازیِ از راه دور «عالی» نباشـد،
عمالً این دوره ها اثربخش نخواهد بود .سوال اینجاست که اگر کیفیت آموزش کالسی و اهره به اهره نیـز
عالی باشد ،اثربخش خواهد بود .بنابراین ،بازهم همان نتیجه گذشته حاصل خواهد شد و آن اینکـه رسـانه
به صرف رسانه بودن ،تحولی را در شیوه آموزش و یادگیری رقم نخواهد زد.
پژوهشگران مذکور در کنار کیفیت آموزش ،به میزان مشارکت یادگیرندگان به عنوان ی

متغیـر

مهم اشاره کرده اند .به اعتقاد آنها «به منظور حفظ سطح باالی مشارکت» ،طراحـان و مدرسـان دورههـای
آموزشی باید به دنبال ایجاد «تنش هیجانانگیز »4باشند .آنها ضـمن اشـاره بـه تجربـه دانشـگاه آتاباسـکا،
االش دیگرِ پیشروی یادگیری الکترونیکی یا برخط را حفظ انگیز یادگیرندگان و باال نگه داشـتن درجـة
فعالیت آنها می دانند .همواره یکی از مزایای آموزش الکترونیکی اینگونه عنوان شده است که یادگیرندگان
می توانند آزادانه و با سرعت شخصی حرکت کنندا و این در حالی است که وقتی غالب یادگیرندگان جدای
از همتایان 5و در غیاب تعامـل اجتمـاعی درصـدد یـادگیری هسـتند ،از انگیـزه و درجـه فعالیـت پـایین
برخوردارند .به اعتقاد زیمنس و تیتنبر  ،در اکثر دانشگاهها از فنـاوریهـای دیجیتـال جدیـد ،عمـدتاً در
پشتیبانی از فرایند های لجستیکی و فنی استفاده میشود و دیگـر ملزومـات نـرمافـزاری و تربیتـی لحـاظ

1

Siemens, George; Tittenberger, Peter
2 face - to- face learning
3 pedagogical excellence
4 dramatic tension
5 Peer
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نمی شود ،از اینرو تغییرات آموزشی خاصی اتفاق نمیافتد .همین اتفاق میتواند به نوعی در دیگر زمینههـا
از جمله در مقیاس کواکتر برای مدارس هوشمند رخ دهد.
مؤلفههای اساسی آموزش اثربخش
در رابطه با نقش رسانه ها در نظام آموزشی بحثهای پردامنه و دیدگاههـای متنـوعی وجـود دارد .یکـی از
دیدگاهها معتقد است که «رسانهها تنها مجموعه ای از اجراء مکـانیکی و الکترونیکـی هسـتند کـه وسـیله
انتقال محتوای آموزش به شاگرد بوده و به صرف رسانه بودن ،بـا هـم تفـاوتی ندارنـد( ».فـردانش1384 ،ا
ص .)29کالرك (1983ا صص )459-445در این رابطه از تمثیلی اسـتفاده مـی کنـد تـا نشـان دهـد کـه
رسانه ها به صرف رسانه بودن با یکدیگر تفاوت ماهوی ندارند بلکه محتوای آنها و به عبارت دقیقتر ترکیـب
و طراحی محتوای آنهاست که تأثیر واقعی را برجای میگذارد« .او بحث در مورد تأثیر رسانههای آموزشـی
را مانند تبلیغات کارخانههای داروسازی درباره نامهای خاص داروها (مانند قرص ،کپسول ،شربت) میدانـد
که همگی ی

داروی خاص با فرمول نری

واحد را بـه مصـرفکننـدگان ارائـه مـیکننـد» (بـه نقـل از

فردانش1384 ،ا ص .)189بدین معنا که رسانه های مختلف آموزشی در امر انتقال محتوا و پیـام آموزشـی
با یکدیگر تفاوتی اساسی ندارند.

کالرك ( ) 1983معتقد است که عنصر فعـال در یـادگیری اثـربخش ،فنـاوری نیسـت ،بلکـه
اگونگی استفاده ما از راهبردهـای آموزشـی اسـت .از ایـن رو ایـن معلـم اسـت کـه بـا نـوع
بهرهگیری خود-یعنی راهبردهایی که در پیش میگیرد -میتواند زمینه اثربخشی فـناوری را
بوجود آورد نه خود فناوری .اگـر ایـن دیـدگاه را درسـت بپنـداریم ،بایـد بـیش از آنکـه بـه
بسته بندی و شیوه مصرف دارو (کپسول ،قرص ،شربت ،تزریقی ،خـوراکی) توجـه کنـیم بایـد
نسبت به محتوای دارو و فرمول نری

آن حساس باشیم.

از همین منظر ،می توان ادعا کرد که محتوای مناسب و باکیفیت را میتـوان از طریـق رسـانههـای
مختلف در اختیار فراگیر قرار داد .از همین روست که برخی پژوهشگران و نظریهپردازان همانند زیمنس و
تیتنبر

( )2009معتقدند که بسیاری از مؤلفههای تـدریس و آمـوزشِ موفقیـتآمیـز در هـر دو محـیط

سنتی و الکترونیکی یکسانند .برای نمونه برخورداری مربی از روحیه پژوهشی و بهکار گیری این رویکرد در
فرایند یاددهی-یادگیری ،اه در محیطهای سنتی و اه در محیطهای برخط که بهطور کامل بـر فنـاوری
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استوار هستند ،از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار است .همچنین حفظ انگیـزه بـاال و مشـارکت فعـال از
دیگر مولفه های کلیدی یادگیری هستند که اه در محیط سنتی و اه الکترونیکـی واجـد ارزش هسـتند.
ایکرینگ 1و گامسون ،1987(2صص )3-7برای آموزش اثربخش در دور کارشناسی هفـت اصـل را ارائـه
کرده اند که در زیر آورده شده است .توجه به این اصول نشان میدهد که همة آنها بـرای نیـل بـه آمـوزش
اثربخش در محیط برخط نیز کامالً ضروری هستند:
 -1تشویق تماس بین دانشجویان و اساتیدا
 -2رشد تعامل و همکاری بین دانشجویانا
 -3تشویق یادگیری فعالا
 -4ارائه بازخورد فوریا
 -5صرف زمان روی تکالیفا
 -6ایجاد انتظارات باالا
 -7توجه به استعدادها و راههای یادگیری مختلف.
در کنار رعایت این اصول -که البته قطعی نیسـتند -زیمـنس و تیتنبـر

( )2009معتقدنـد کـه

می توان متناسب با فضای فناوری مواردی را نیز به این فهرست افزود .تدریس موفقیتآمیز با فناوریهـای
در حال ظهور ،نیازمند موارد زیر نیز میباشد:
 روح آزمایشگریا میل به درگیری در تولید منابع یادگیری (تولید مشترك محتوا)ا میل به "دور کردن" رویکردهای کنترل محتوا و ارائهایی به تدریسا تحمل شکست.وجود استانداردهای یادگیری الکترونیکی در دوره های مجازی یـا راهدور تضـمین کننـده اثربخشـی
دوره های مورد نظر نیست .مهارت های یادگیرنده و نوع فعالیت هایی که در فراینـد یـاددهی-یـادگیری رخ
می دهد از دیگر شروط الزم برای اثربخشی دوره است .بهطور ویژه آن دسته استانداردهایی که بیشتر وجـه
فنی ،مهندسی و مدیریتی دارند به اینگونه فعالیتها توجه نداشته یا نمیتواننـد داشـته باشـند .بنـابراین،
تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی ،برنامه ریزان و طراحـان آموزشـی بایـد انـواع فعالیـتهـای یـاددهی-
یادگیری اثربخش را در دور یادگیری الکترونیکی بگنجانند.
به طور کلی فعالیت های یاددهی -یادگیری در اهـار حـوز کلـی ارائهه ،مباحثهه ،اکتشهاف و
نمایش عملکرد قابل طبقهبندی هستند .نکته مهم ایـن اسـت کـه ایـن فعالیـتهـا اـه در رویکردهـا و
1 Chickering, A.W.
2 Gamson, Z.F.
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روش های تدریس سنتی و اه در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکـی بایـد لحـاظ شـوند (جـدول.)2-1
از آنها در فرایند یادگیری الکترونیکی ،اثربخشـی آن را تحـت تـأثیر

همانطور که گفته شد فقدان هر ی
قرار خواهد داد.

 -ارائه :1فراهم کردن مواد کلیدی بـرای یـ

دور خـاص .یادگیرنـدگان از طریـق سـخنرانیهـا ،ویـدئو،

خواندن ها ،مواد شنیداری و جدیداً از طریق شبیهسازها در معرض مؤلفههای ی
در قالب ی

دوره قرار میگیرنـد .اـه

الگوی ارائه سنتی (مانند سخنرانی) و اه در قالب رویکردهای جدیدتر کـه از ترکیـب محتـوا

با فعالیتهای یادگیری فراهم میشود (مانند یادگیری مسئله محور) ،مؤلفههای دوره ارائه میشوند.
 بحث :2در رابطه با تـدریس ،مسـتلزم تمـاس مسـتقیم یادگیرنـده و مربـی اسـت (بحـث یادگیرنـده بـایادگیرنده تحت عنوان فعالیت یادگیری طبقهبندی می شود) .این گفتگـو از ایـن لحـاظ اهمیـت دارد کـه
یادگیرندگان را به سوی تفکر سطح باالتر سوق می دهـد یـا بـه سـوی مشـارکتی کـه بـهطـور فزاینـده "
هوشمندان عمیق "3نامیده میشود (تر کیبی از تجربه و مشارکت مداوم در ی

زمینه مطالعاتی خاص).

 کشف :4بهطور مستقیم یادگیرندگان را-بهصورت فـردی یـا گروهـی -درگیـر "انجـام دادن" مـیکنـد.فعالیتها به طور کلی از محتـوای یـ

دوره ناشـی مـیشـوند .هـدف یـ

یادگیرندگان برای نیل به شناخت عمیق تر از موضوع است .بـرای مثـال یـ

فعالیـت یـادگیری ،کمـ

بـه

آزمایشـگاه زیسـتشناسـی،

مستلزم کاربرد عملی (و در نتیجه معنادارتر) نظریههای مطرح در کتابهای درسی است.
 نمایش عملکرد :5اغلب جدای از عمل تدریس در نظر گرفته میشود .امـا ،ارزیـابی مـیتوانـد خـودشیادگیری باارزش دیگری را به دنبا ل داشته باشد .از طریق استفاده از فنون ارزیابی تکـوینی ،یادگیرنـدگان
میتوانند به خود -ارزیابی میزان شناخت خود مبادرت کنند و آموزشیاران رویکـرد تـدریس خـود را مـورد
ارزشیابی قرار دهند.
جدول :2-1مقایسة حوزههای فعالیتهای یاددهی-یادگیری در عصرهای مکانیکی ،الکترونیکی ،دیجیتالی
در قبال استفاده از فناوری (اقتباس از زیمنس و تیتنبر )2009 ،
حوزههای فعالیتهای-یاددهی

عصر الکترونیکی

عصر مکانیکی

عصر دیجیتال

یادگیری
ارائه
ارائه معلم به یادگیرندگان

محتوای دوره توسط
معلم و با کم

تخته

سیاه و کتاب درسی

محتوای دوره توسط

محتوای دوره توسط معلم و
پاورپوینت،

معلم و با کم

با کم

پرو کتورهای اورهد،

وبسایتها ،سیدیها،
1 dissemination
2 discussion
3 deep smarts
4 discovery
5 demonstration
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آماده میشود .ارائه از

اسالید ،فیلم و کتاب

دیویدیها ،ویدئوها،

طریق سخنرانی و

درسی آماده میشود.

برنامههای رایانهای ،و کتاب

گفتگو .دانشجویان

ارائه از طریق سخنرانی و درسی آماده میشود .ارائه از

یادداشتبرداری

گفتگو و نمایش.

طریق سخنرانی ،گفتگو ،و

میکنند.

دانشجویان

نمایش .شاگردان با کم

یادداشتهای آماده

یادداشتبرداری

لپتا های خود یا PDAها

شده تکثیر میشود

میکنند .یادداشتهای

یادداشتبرداری میکنند.

(ماشین تحریر،

آماده شده تکثیر میشود یادداشتهای آماده شده از

استنسل ،ماشین

(ماشینهای تحریر

طریق شبکه در دسترس

تکثیر).

الکترونیکی ،زیراکس).

قرار میگیرد.

بحث

گفتگو با معلم در

تلفن سرعت را افزایش

یادگیرندگان دسترسی فوری

تبادل نظر بین معلم و یادگیرنده،

کالس درس ،یا در

میدهد و محدودیتهای

و مستقیمی به مجموعهای از

و یادگیرنده و یادگیرنده

طول ساعات اداری.

جغرافیایی را برطرف

ابزارهای ارتباطی و

گفتگوی شاگردان

میکند اما منجر به ی

برنامههای کاربردی دارندا از

بیرون کالس .نوشتن

تجربه باواسطه میشود.

ایمیل گرفته تا تابلوی

ی

اعالنات ،ات ،شبکهسازی

نامه .رسانههای

1

مکانیکی سرعت را

اجتماعی ،وبکمVOIP ،

محدود میکنند و

با استفاده از ابزارهای

جغرافیا میدان عمل را

مختلف ،تلفن همراه،

محدود میکند.

سکوهای بازی ،رایانهها.
جغرافیا دیگر هیچ
محدودیتی برای ارتباطات
بهشمار نمیرود .تمام
ارتباطات باواسطه انجام
میشود.

کشف

محتوای اضافی از

آزمایشها از تجهیزات

یادگیرندگان دسترسی

کشف ،تمام فعالیتهایی که

طریق کتابخانه برای

الکترونیکی استفاده

مستقیم و فوری به مجموعه

یادگیرنده با هدف بسط یادگیری

دوره فراهم است.

میکنند.

منابع و فعالیتهای یادگیری

فراتر از کالس درس با آنها درگیر

ازمایشگاههای علمی،

دارند که بسیار فراتر از

آزمایشها و سفرهای

ظرفیت کالس درس است:

علمی به عنوان بخشی

جستجو دروب ،جستجو در

از دورهها دارای نظم و

پایگاه داده ،منابع دیجیتالی،

است را شامل میشود .این
فعالیتها ممکن است مانند

1 Voice Over Internet Protocol
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آزمایشها ،آزمایشگاهها ،سفرهای برنامه هستند.

البراتوارهای مجازی،

علمی منظم باشد یا پژوهشی

شبیهسازها ،محیطهای

مستقل باشد.

مجازی ،واقعیت تقویتشده .

1

نمایش

توسط یادگیرندگان

افزایش بهکارگیری

آزمایشگاههای برخط

نمایش اغلب تحت عنوان

در آزمایشگاهها ،در

فناوری در نمایش

( ،)MITحرکت به سوی

ارزشیابیهای تراکمی و تکوینی

آزمونها.

توانمندی (مشابه زمانی

ارزشیابی اصیل،

که آموزشیار از فناوری

کارپوشههای الکترونیکی.

دیده میشود .فعالیتهای ارزیابی
برای تسلط ،برای نمایش دادن
میزان تسلط و شناخت شاگرد

برای تدریس استفاده
میکند).

طراحی میشود.

مروری بر پژوهشهای داخلی :موانع و چالشهای هوشمندسازی
رایانه و اینترنت و به معنای گستردهتر آن فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در دهـه هفتـاد شمسـی وارد
ایران شد ،تقریبا ده سال طول کشید تا ایـن فنـاوری جدیـد وارد فضـاهای آموزشـی شـود .دهـه هشـتاد
مصادف بود با ورود و گسترش فاوا به نظام آموزش و پرورش کشور .ادبیات تحقیق در ایـن زمینـه گویـای
این است که در ابتدا برای اشاره به این فناوری نوین ،از  ICTو یـا معـادل آن فـاوا اسـتفاده مـیشـد .در
همین دوره کشور ایران تحت تأثیر پیشرفت های قابل توجه کشور مسلمانِ مالزی قرار گرفته بـود ،ازاینـرو
نظام آموزشی این کشور نیز مورد توجه مدیران اجرایی وزارت آموزش و پرورش ،بویژه سـازمان پـژوهش و
برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت .در همین راستا مسئولین سفرهایی به کشور مالزی داشتند و در طـی آن
با مدارس هوشمند مالزی یا همان  smart schoolآشنا شدند .از این به بعـد بـود کـه بـه جـای فـاوا از
مدارس هوشمند یا هوشمندسازی به جای فاوا نیز استفاده شد .اگراه  smart schoolتنها عنـوان یـ
پرو ه در کشور مالزی بود اما به تدریج در ادبیات پژوهشی ایران ،جـای اصـطالح جهـانی  ICTرا گرفـت.
درواقع در نظام آموزش و پرورش ایران ،این دو دارای اشتراك معنایی هستندا به عبارت دیگر هردوی این
اصطالحات به ورود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به مدارس برای ارتقاء فرایند یاددهی و یـادگیری و
آماده سازی شاگردان برای ورود به عصر دیجیتال اشاره دارند .با این وصف ،در ادامـه بـهطـور هدفمنـد بـه
پژوهش های نسل دوم که تحت عنوان فاوا و هوشمندسازی به انجام رسیده است ،اشاره شده است.

1 augmented
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محمودی ،نالچیگر ،ابراهیمی و صادقی مقـدم ( ،)1387در بررسـی اـالشهـای توسـعه مـدارس
هوشمند در کشور ،موارد زیر را جزء االشهای اصلی قلمـداد کـرده انـد :زیرسـاختهـای اندرسـانه ای،
روزآمدسازی تجهیزات فعلی ،روزآمدسازی آموزش معلمان.
از جمله پژوهش هایی که در اواخر دهه هشتاد به روند کند به کارگیری فاوا در مـدارس متوسـطه
اصفهان پرداخته می توان به پژوهش سوزان ،زمانی ،نصراصفهانی ( )1388اشاره کرد .از نظر ایـن پـژوهش
باوجود کارگاه رایانه در مدارس منتخب ،مدیران مدارس از رایانه به منزله ابزاری برای انجام کارهای اداری
و دفتری و همچنین تایپ استفاده میکنند تا ی

ابزار تسهیل کننده یادگیریا ایـن در حـالی اسـت کـه

نگرش مدیران نسبت به فاوا مثبت ارزیابی شده است .پژوهشگران یکی از دالیل این امر را ،فقـدان قـوانین
و مقررات شفاف و صریح درباره استفاده از فاوا و کاربرد رایانه در مدارس میدانند .بهطور ویژه یکـی دیگـر
از مشکالت را نبود مسئول رایانه تمام وقت و متخصص در مدارس ،عنوان کرده اند کـه باعـث شـده اسـت
امکانات موجود نیز کم استفاده بماند.
زمانی ،قصاب پور و جبل عاملی ( ،)1389به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیـدهای فـراروی
مدارس هوشمند پرداختهاند .پژوهش آنها حاکی از آن است که اگراه از نظـر دانـش آمـوزان نقـاط قـوت
اینگونه مدارس بیش از نقاط ضعف آنهاست ،و خالقیت و نوآوری در آنها بیشتر تشـویق مـیشـود ،امـا در
حال حاضر فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب بسیار است .اـالشهـای حـال حاضـر مـدارس هوشـمند
عبارتند از:
 کمبود دبیران مجرب و کارآزموده،
 کمبود محتوای الکترونیکی،
 کمبود سخت افزار و نرمافزار،
 عدم سازگاری مدارس هوشمند با ساختار و تشکیالت مناسب،
 عدم تناسب برنامه درسی
 ناسازگاری زمان و ایدمان کالس
 عدم آمادگی،
 عدم انگیزه و عالقه به حرفه معلمی،
 عدم درك ضرورت استفاده از فناوری توسط مدیریت مدرسه،
 عدم تسلط معلمان و دانش آموزان به زبان انگلیسی،
 نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه،
 نگرش منفی والدین و ترس از کنکور و ورود به دانشگاه،
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 تعداد زیاد دانش آموزان،
 وابستگی زیاد به سخت افزارهای وارداتی از دیگر کشورها.
محمدی و اناری نژاد ( ،) 1390در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عوامل مهم به کارگیری فاوا:
دانش عملی معلمان ،استفاده شخصی از نرم افزار های مختلف ،اعتماد به نفس معلمـان ،و نگـرش معلمـان
است .از بین این عوامل باالترین میزان تأثیر ،متعلـق بـه نگـرش معلمـان بـه اثربخشـی فـاوا در تـدریس
میباشد.
عبــدالوهابی ،مهرعلــی زاده و پارســا ( ،)1391بــه امکــان ســنجی اســتقرار مــدارس هوشــمند در
دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز پرداختهاند .خالصهای از یافتههای این پژوهش عبارتند از:
 آمادگی پایین دبیرستانهای دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، نگرش میانه مدیران نسبت به هوشمندسازی، اطالعات کم مدیران و معلمان در زمینه مدارس هوشمند، سواد و مهارت سطح پایین معلمان در زمینه رایانه، دورههای آموزشی نامناسب و کم کیفیت ،محتوای غیرکاربردی آنها ،و مکان و زمان نامناسب آنها، کمبود زمان برای کار با رایانه، احساس عدم نیاز، منابع مالی متوسط، فرهنگ پایین استفاده از فناوری، آماده نبودن زیرساختها و فقدان اینترنت پرسرعت.مهاجران ،قلعه ای ،و حمزه رباطی ( ،)1392دالیل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند در
استان مازندران را به قـرار زیـر اعـالم کردنـد :نبـود دسـتورالعملهـا و قـوانین مربـوط بـه اجـرای طـرح
هوشمندسازی ،عدم وجود زیرساختهای الزم ،عدم مهارت و کارآمدی معلمان و دانش آموزان نسـبت بـه
تولید محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای آموزشی ،عدم برنامهریزی منسجم برای ایجـاد اسـتمرار فراینـد
یاددهی یادگیری.
پژوهشگران تأکید داشتند که اکثر دورههای آموزشی ضمن خدمت ،حالت اجبار و جهـت تبـدیل
وضعیت آنان و امتیاز میباشد و معلمان نمیتوانند این دورهها را برحسب عالقه و یا سـلیقه خـود انتخـاب
کنندا بر این اساس دورههایی که بر مبنای نیاز گروه تدوین نگـردد ،قاعـدتا نمـیتوانـد نقـش مـوثری در
افزایش دانش ،مهارت ،یا ایجاد نگرش مثبت در معلمان گردد.

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

24

حیدری ،وزیری و عدلی ( ،) 1392وضعیت مدارس هوشمند شهر یزد را بر اساس استانداردها مورد بررسـی
قرار دادند یافته ها نشان داد که مدارس هوشـمند از نظـر محتـوای یـاددهی-یـادگیری ،زیرسـاخت فـاوا،
معلمان آموزش دیده و ارتباط رایانهای با مدارس در سطح پایین قرار دارند .تنها در مولفه استفاده مـدیران
از رایانه در سطح مطلوب قرار دارد.
شیرزاد کبریا و سیدمحمدی ( ،)1394در بررسی مولفههای موثر بر هوشمندسازی مدارس مـوارد زیـر
را در مدل خود عنوان کرده اند :امکانات و منابع مالی ،برنامه ریزی آموزشی ،فرهنگ سازی ،آموزش عملـی
نیروی انسانی.
سراجی ،سرمدی انصار و عسکری مطیع ( ،)1394در مطالعهای تحت عنوان «شناسـایی موانـع پـیش
روی توسعه مدارس هوشمند در شهر تهـران»  ،موانـع هوشمندسـازی از دیـدگاه مـدیران و معلمـان را در
مقولههای زیر خالصه میکنند :نیروی انسانی ،سخت افزاری ،نرمافزاری ،فرهنگی و مدیریتی.
 عامل نیروی انسانی :دانش ،مهارت ،نگرش .نیروی انسانی باید رسالتها ،اهـداف ،نحـوه طراحـی وتهیه برنامهها و اگونگی اجرای آنها را درك کند .دانش آموزان نیز باید دانش و مهارت الزم برای
بهره گیری از محیط را دارا باشند.
 جنبه نرم افزاری در برگیرنده شیوهها ،ابعاد و ااراوبهای طراحی و تهیه محتوای اندرسانه ای،عدم مطابقت بین محتواهای فعلی با سیستم هوشمندسازی ،ضعف درس افزارهای موجود و نبـود
طرحهای آموزشی متناسب با قابلیت فاوا است.
 جنبه فرهنگی شامل ضعف نگرشها ،مقاومتهای بی مورد و عدم تـالش بـرای اگـاهی بخشـی وفرهنگسازی را شامل میشود.
مرادی ،خاتون دلیلیان و خدابخشی ( )1394در پژوهشی تحـت عنـوان «شناسـایی و ارزیـابی عوامـل
موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیالن» عوامل موثر را در مقولههای زیر خالصه کردنـد :برنامـه
ریزی و هدف گذاری ،تجهیز و آمادهسازی مدرسه ،آموزش و تجهیز نیـروی انسـانی ،آمـادهسـازی محتـوا،
برگزاری کالسهای آموزشی مبتنی بر محتوای اندرسانهای ،ارزیابی و سنجش ،فرهنگسازی در رابطه بـا
فناوری اطالعات .مـدارس هوشـمند ،از لحـاظ معیارهـای فضـا و تجهیـزات ،توانمنـدی دانـش آمـوزان و
توانمندی کادر آموزشی ضعیف ارزیابی میشوند و تنها از نظر کادر اداری در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
مردانی و موالیی ( ،) 1394بازمهندسـی فراینـد مـدیریت در مـدارس هوشـمند ایـران را در گـرو
مولفههای زیر میدانند :اینترنت پرسرعت ،بسترسازی ،یکپاراهسازی و ارتقای توان علمی و شغلی.
از جمله جدیدترین پژوهش ها در خصوص مدارس هوشمند توسط زنـدوانیان ،علـوی لنگـرودی و
میررحیمی بیداخویدی ( ) 1396در شهر یزد به انجام رسـیده اسـت .هـدف پـژوهش ،بررسـی فرصـتهـا،
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تهدیدها ،مزیت ها و معایب مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر یزد با استفاده از مدل  SWOTاسـت.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
 به لحاظ سخت افزاری ،مدارس مورد تحقیق از وضعیت کـامال مطلـوبی برخوردارنـد ولـی از بعـد
روشی و نیروی انسانی در وضعیت ضعیفی قرار دارند.
 از نظر معلمان نقاط قوت و ضعف مدارس هوشمند در حد متوسط است.
 از نظر دانش آموزان نقاط ضعف مدارس هوشمند بیشتر از نقاط قوت آن است.
 مدارس هوشمند باید به طور تخصصی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرند.
 مسئوالن آموزش و پرورش ،مدیران و معاونان مدارس ،اطالعات کافی درباره اگـونگی و کیفیـت
مدارس هوشمند نداشتند.
 آموزش و پرورش بودجه کافی برای تجهیز مدارس هوشمند از لحاظ سخت افـزاری و نـرمافـزاری
تخصیص نمیدهد.
 محتوا بیشتر توسط خود معلمان تهیه میشود تا آموزش و پرورش.
جلیلیان ،عظیمپور ،محمدی و محمدزاده ( ،)1396در پژوهش خود میزان برخورداری معلمان مدارس
هوشمند از مهارتهای مورد نیاز تـدریس بـا اسـتفاده از فـاوا و همچنـین میـزان برخـورداری معلمـان از
مهارتهای تدریس در طراحی ،اجرا و ارزشیابی را در حد متوسطی ارزیـابی کردنـد .معلمـان زن در مـورد
اخیر عملکرد بهتری نسبت به مردان دارند.

موانع بهکارگیری فاوا در تدریس

محمودی ،نالچیگر ،ابراهیمی و صادقی مقدم ()1387

سوزان ،زمانی ،نصراصفهانی ()1388

زمانی ،قصاب پور و جبل عاملی ()1389

محمدی و اناری نژاد ()1390

عبدالوهابی ،مهرعلی زاده و پارسا ()1391

مهاجران ،قلعه ای ،و حمزه رباطی ()1392

(ضــــــــمن

حیدری ،وزیری و عدلی ()1392

فقدان آموزش *

*

*

شیرزاد کبریا و سیدمحمدی ()1394

مناســـــــب

*

*

سراجی ،سرمدی انصار و عسکری مطیع ()1394

فقــــــــدان *

*

*

*

*

تجهیـــــزاتف

ســختافــزارف

زیرساختها

*

*

مرادی ،خاتون دلیلیان و خدابخشی ()1394

فقدان دانـش

*

*

*

*

*
*

*

*

*

مردانی و موالیی ()1394

و مهــــــارت

(رایانــــــــه،

هوشمندســاز

ی)

*

*
*

زندوانیان ،علوی لنگرودی و میررحیمی ()1396

احساس عـدم

*
فقدان اعتماد

*
*

جلیلیان ،عظیم پور ،محمدی و محمدزاده ()1396

باورهـــــــا و

*

*

*
*
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جدول  :2-2خالصه موانع به کارگیری فاوا یا هوشمندسازی در مطالعات داخلی

نگــرشهــای

مربیــــــان و
مدیران

نیــازف فقــدان
انگیزه

به نفس
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خدمت)
شــــــــرایط

*

*

نامناســــــب
کالســـــــی
(تعــــــــداد
دانش آمـوزان،
فضا )...
*

فقــــــــدان

*

*

*

*

نــرمافزارآمــوز
شــی مناســب
(محتــــــوای
مناسب)
فقــــــــدان *

*

پشتیبانی
*

مشکالت فنی

*

*

*

*

مربوط به فاوا
*

فقدان بودجه
فقدان زمان

*

برنامه درسی،

*

*

*
*

برنامــه ریــزی
آموزشی
فقـــدان یـــا

*

*

ضعف قوانینف
ســـاختارها و
تشکیالت
نگرش منفـی

*

والدین
وابســتگی بــه
تجهیـــــزات
خارجی

*

*

*

*

*

*
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فرهنـــــــگ

*

*

*

*
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*

استفاده
دانش ،مهارت

*

*

*

و نگــــــرش
دانش آموزان
ســـــنجش و

*

ارزیابی

با مرور یافته های پژوهشی جدول فوق ،میتوان دریافت که فقـدان دانـش و مهـارت و فقـدان یـا
ضعف تجهیزات ،سختافزار ،زیرساختها و فقدان آموزش مناسب (دوره ضمن خدمت) از مهمتـرین موانـع
و االشهای پیشروی هوشمندسازی در مدارس ایران است.
مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و عادی در پژوهشهای داخلی
در خصوص موفقیت مدارس هوشمند از ابعاد مختلف ،داده های پژوهشی اندکی در اختیار است بهگونـهای
که نمی توان در مورد کارایی و اثربخشـی مـدارس هوشـمند از ابعـاد مختلـف قضـاوت کـرد .بـرای نمونـه
حیدری ،وزیری و عدلی ( ) 1392معتقدند که تفکر انتقادی بین دانش آموزان مـدارس هوشـمند و عـادی
تفاوت معناداری را نشان نمیدهد در حالی که عمادی و شیخزاده ( )1393معتقدند که تفکـر انتقـادی در
بین دانش آموزان مدارس هوشمند باالتر است .در ادامه بـه معـدود پـژوهش هـای داخلـی در ایـن حـوزه
پرداخته شده است.
حیدری ،وزیری و عدلی ( ،)1392عملکرد تحصـیلی و تفکـر انتقـادی را در مـدارس هوشـمند بـا
مدارس عادی مقایسه کردهاند .یافتهها نشان داد که از نظر تفکر انتقادی ،تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد
ولی در زمینه پیشرفت تحصیلی (معدل) تفاوت معنادار بود.
عمادی و شیخ زاده ( ،) 1393میزان انگیزش تحصیلی و تفکر انتقـادی در بـین مـدارس عـادی و
هوشمند را مورد مقایسه قرار داده اند که نتیجه به نفع مدارس هوشمند است.
زارعی زوارکی ،مالزادگان ( ،) 1393در مقایسه میزان انگیزه دانـش آمـوزان پایـه پـنجم ابتـدایی
مدارس هوشمند با مدارس عادی ،هیچ تفاوت معناداری را مشاهده نکردند و امکانات فاوا تاثیری بر میـزان
انگیزه دانش آموزان نداشته است.
فالح کفشگری ،حیدری و یحیی زاده ( ،)1394به مقایسه مدارس هوشمند و سنتی از نقطـه نظـر
کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود تنظیم پرداختهاند .یافتههای ایـن پـژوهش بـه نفـع مـدارس هوشـمند
حاکی از آن است که باورهای انگیزشی (شامل خودکارآمدی و ارزشگذاری درونـی بـه اسـتثنای اضـطراب
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امتحان) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی) و نیـز نمـره کلـی
مهارتهای خودتنظیم در دانش آموزان مدارس هوشمند بیشتر از دانش آموزان مدارس سنتی است.
تاجی

اسماعیلی و اردکانیان ( )1395تاثیر میزان وابستگی به اینترنت بر مهارتهـای اجتمـاعی

را در دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقایسه کرده و تفاوتی نیافتهاند.
تعداد پژوهش های مربوط به اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت از ایـن مقـدار نیـز کمتـر
است .پژوهشگران تنها به ی

پژوهش دسترسی پیدا کردنـد .حکـیم زاده و دیگـران ( ،)1394بـه بررسـی

وضعیت دورههای مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان پرداختهاند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد
که زیرساختها و امکانات الزم برای اثربخشی دورههای آموزش مجازی فراهم نیسـت .دورههـای مجـازی
ضمن خدمت نسبت به دورههای حضوری فاقد اثربخشی است .نکته دیگر اینکه دوره های مجازی آمـوزش
ضمن خدمت با نیازهای شغلی فرهنگیان تا حدودی هم خوانی دارد.
مروری بر پژوهشهای خارجی :موانع و چالشهای هوشمندسازی
همانطور که پیش از این در اند مورد اشاره شد ،نظام های آموزشی دنیا و به تبـع آن ،ادبیـات پژوهشـی
اندان با اصطالح هوشمندسازی آشنا نیستند ،و عموماً از تلفیق ( ICTفاوا) در برنامه درسی یا بکـارگیری
آن در فرایند یاددهی-یادگیری استفاده میکنند .پژوهش هایی که در ادامه آمده اسـت ،دو نـوع را شـامل
میشوند .نوع نخست ،پژوهشهایی هستند که در ی

کشور خاص به انجـام رسـیدهانـد ،مثـل عربسـتان،

مالزی و ترکیه .در این خصوص ،سعی شده است که کشورهایی انتخاب شوند کـه شـرایط آنهـا بـه نـوعی
شبیه کشورمان ایران است .نوع دوم ،مطالعات مروری و بینالمللی است که یافتههای پژوهشی متعلـق بـه
کشورهای مختلف را جمعبندی کرده است .در این خصوص نیز سعی شـده اسـت کـه مطالعـات معتبـر و
مربوط به سالهای اخیر انتخاب شوند.
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)Blackwell (2013

)Blackwell et al. (2013

)Blackwell et al. (2014

)Edwards (2005

)Fenty and McKendry Anderson (2014

)Ihmeideh (2000

)Ihmeideh (2010

)Joshi et al. (2010

)Leung (2003

)Li (2006

)Lindahl and Folkesson (2012a

)Lindahl and Folkesson (2012b

)Liu and Pange (2014

)Nikleia and Despo (2014

)Nikolopoulou and Gialamas (2013

)Parette et al. (2013

*

*

*

*

*

)Plowman and Stephn (2005

*

)Tsitouridou and Vryzas (2004

شــــرایط *

*

فقــــدان

*

*

*

*
*

*
فقــــدان

*

*
*

*

*
*

*
فقــــدان

*

*
*

*

*
*

)Wood et al (2008

فقــــدان

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
باورهـــا و *

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
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جدول  :2-3خالصه موانع به کارگیری فاوا در دوران ابتدایی در مرور مطالعات (پالمب 1و کوتز)2015 ،2

نگرش هـا
ی مربیان

دانـــش و
مهارت

تجهیزاتف
منابع

آموزش

نامناســب

کالسی

اعتماد به

نفس

2

Plumb
Kautz

1
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فقــــدان *

*

*

*

*

*
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*

نرم افزارآم
وزشــــی
مناسب
*

فقــــدان

*

*

*

*

*

*

پشتیبانی
مشـکالت *

*

*

*

*

*

فنــــــی
مربوط به
فاوا
*

فقــــدان

*

*

*

*

*

بودجه
موانـــــع

*

*

*

*

*

فیزیکی و
محیطی
فقــــدان

*

*

*

*

*

زمان
برنامــــه *

*

*

درســی و
راهنمــای
معلـــــم
دوران
نخســـت
ابتدایی
ماهیـــت
تعلـــیم و
تربیــــت
دوران
نخســـت
تحصیل

*

*

*
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با مرور یافتههای پژوهشی جدول فوق ،میتوان دریافت که در مطالعات بینالمللی ،باورها و
نگرشهای مربیان ،فقدان دانش و مهارت و فقدان تجهیزاتفمنابع از مهمترین موانع و االشهای تلفیق
فاوا در نظام آموزشی مدارس به شمار میروند.
از دیگر مطالعات بینالمللی میتوان به مطالعه اسپیتری 1و راندگرن )2018( 2اشاره کرد .ایـن دو،
مطالعات متعدد صورت گرفته در کشورهایی مانند کویت ،غنا ،اتیـوپی ،اسـترالیا ،کنیـا ،اسـرائیل ،شـیلی،
آمریکا ،نرو  ،سنگاپور ،انگلستان ،شانگهای ،تایوان ،کانادا ،ترکیه ،یونان ،اروپا و امارات متحده عربی را مورد
بررسی قرار داده و نتایج آنها را جمعبندی کردهاند .به اعتقاد آنها ،پژوهشهای فوق نشان مـیدهـد کـه از
بین عوامل مختلف ،اهار عامل مهمترین عامل در استفاده از فناوریهای دیجیتال در دوره ابتدایی اسـت:
«دانش معلمان»« ،نگرش معلمان» ،و «مهارت معلمان» که همگی تحت تاثیر عامل دیگر یعنی «فرهنـگ
مدرسه» هستند.
در این پژوهش مروری« ،نگرش معلمـان» مـواردی ماننـد خـود-کارآمـدی ،باورهـا ،دیـدگاههـا،
توانمندی ها ،ادراکات و نوآوریها را شامل میشود« .دانش معلمان» مواردی مانند معلـم محـوری ،دانـش
تربیتی ،دانش استفاده از فناوریها ،آموزش معلمان ،ارزشیابی ،یادگیری پرو ه-محـور را شـامل مـیشـود.
«مهارت معلمان» مقولههایی مانند نقشهای جدید ،فناوری های نوظهور ،تخصـص محتـوایی ،یـادگیری و
تدریس سازندهگرا ،مهارت رایانهای را شامل میشود .این سه مهارت تحت تأثیر «فرهنگ مدرسه» هسـتند
که مواردی مانند زیرساخته ا ،همکاران ،برنامه درسـی ،پشـتیبانی ،مـدیریت ،راهبـرد مدرسـه ،یـادگیری
برخط را شامل میشود.
در ی

مطالعه مروری جدید که توسط سالم ،3زنگ 4و پاتـان )2018( 5بـه انجـام رسـیده اسـت،

بیش از پنجاه پژوهش در زمینه االشهـا و موانـع بـه کـارگیری و اسـتفاده از فـاوا در مدرسـه و فراینـد
یاددهی-یادگیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .مولفان در جمعبندی یافتههای پژوهشها ،موانع
تلفیق را در ذیل دو دسته بیرونی و درونی به شرح زیر خالصه کردهاند:
 .1موانع بیرونی
أ .ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی
ب .ضعف آموزشففرصتهای رشد حرفه ای
ت .ضعف پشتیبانیهای فنی
ث .کمبود بودجهف هزینههای زیرساختهای فاوا
1

Spiteri
Rundgren
3
Salam
4
Zeng
5
Pathan
2

33

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ج .مشکالت برقفاینترنت
ح .مشکالت برنامه درسیف زبان
 .2موانع درونی
أ .کمبود زمان
ب .پایین بودن اعتماد به نفس (دانش و مهارت)
ت .مقاومت در برابر تغییرف نگرش و باور معلمان
ث .فقدان دسترسی به منابع
باوجود پژوهشهای معتبر و بینالمللی فوق ،پژوهشگران ترجیح دادند که بـه انـد نمونـه از
پژوهشهای سال های اخیر که در کشور هایی با شرایط مشابه ایران به انجام رسیده است ،در قالب جـدول
 2-4نیز اشاره کنند .نمونه نخست توسط المفرح )2016( 1و در قالب رساله دکتری با عنوان «بهکـارگیری
سیاست فـاوا در دوره دبیرسـتان عربسـتان سـعودی» بـه انجـام رسـیده اسـت .پژوهشـگر موانـع تلفیـق
موفقیت آمیز فاوا در فرایند تدریس و یادگیری را اینگونه شناسایی کرده اسـت :بروکراسـی اداری ،فقـدان
برنامهریزی و فرایند توسعه فاوا ،ناکافی بودن زیرساختها و منابع ،ضعف آموزش (مهارت و دانش معلمان)
و ضعف پش تیبانی (پرسنل متخصص) ،محدودیت زمـان ،محـدودیت مـالی ،ضـعف رهبـری (همـاهنگی و
مدیریت) ،نقش افراد (بازخورد) ،هنجارهای ذهنی ،و تغییر رویهها .این عوامل در قالب عوامل کالنتر زیـر
طبقه بندی شدند :عوامل سازمانیا عوامل مادی و عملیاتیا عوامل فردیا و تغییر فرایند.
نتایج ی

تحقیق دیگر در مالزی نشان داد که تلفیق فاوا هـم بـرای معلـم و هـم دانـش آمـوزان

اثربخشی فراوانی به دنبال دارد .یکی از عوامل کلیدی در موفقیت تدریس و یادگیری مبتنـی بـر فنـاوری،
مجهز شدن به ابزارها و تسهیالت فناوری است .برنامههای آموزشـی بـرای رشـد حرفـهای معلمـان نقـش
کلیدی دیگری در ارتقاء کیفیت یادگیری دانش آموزان ایفا میکند (قویفکر ،2رزدی.)2015 ،3
مطالعه اصالن ،4و )2018( 5در ترکیه نشان داد که شایستگی ادراك شده در تلفیق فاوا و دانـش
تربیتی مهمترین پیشبینهای تلفیق فاوا در فرایند تدریس توسط معلمان است .معلمان باید فرصتهـایی
برای دسترسی به منابع فاوا برای تلفیق اثربخش فاوا در تدریس در اختیـار داشـته باشـند .در کنـار ایـن،
تغییر در برنامه درسی و سیستم ارزشیابی کامال ضروری است.

1

Al Mofarreh
Ghavifekr
3
Rosdy
4
Aslan
5
Zhu
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جدول  :2-4خالصهای از برخی مطالعات در خصوص عوامل و موانع تلفیق فاوا در تدریس
موانع

کشور

پژوهشگر

Nikolopoulou, K.,
فقدان پشتیبانی ،فقدان اعتماد بـه نفـس ،و فقـدان تجهیـزات .فقـدان بودجـه،
)Gialamas, V. (2016
فقدان دسترسی به اینترنت ،شمار زیاد دانش آموزان کالس.

یونان

عربستان عوامل اصلی:
عوامل سازمانیا عوامل مادی و عملیاتیا عوامل فردیا و تغییر فرایند.

Al Mofarreh, Y.I.
(2016).

عوامل فرعی:
بروکراســی اداری ،فقــدان برنامــه ریــزی و فراینــد توســعه فــاوا ،ناکــافی بــودن
زیرساختها و منابع ،ضعف آموزش (مهارت و دانش) و ضعف پشتیبانی (پرسنل
متخصص) ،محـدودیت زمـان ،محـدودیت مـالی ،ضـعف رهبـری (همـاهنگی و
مدیریت) ،نقش افراد (بازخورد) ،هنجارهای ذهنی ،و تغییر رویه ها
فقدان دانش ،فقدان زمان ،مقاومـت در مقابـل تغییـر ،پیچیـدگی تلفیـق فـاوا،

& Japhet E. L.
)Usman A. T. (2018

مالزی

تجهیزات و تسهیالت فناوری ،برنامههای آموزشی برای رشد حرفهای معلمان

ترکیه

شایستگی ادراك شده معلمان ،دسترسی به فناوریها ،برنامـه درسـی ،سیسـتم

Ghavifekr, S. ,
Rosdy, W.A.W.
)(2015
Aslan, A., Zhu, Ch.
)(2018

نیجریه

محدودیت زیرساختها ،فقدان آموزش ،فقدان دسترسی ،فقدان پشتیبانی فنی.

ارزشیابی

جمعبندی
در این فصل به طور مشخص و هدفمند ،سه نکته دنبال شد .نخست آنکه به جای ستایشهـای کلیشـهای
از رسانهها و فناوریهای نوین ،تالش شد ،به طور واقعبینانه و انتقادی به نقـش رسـانههـا و فنـاوریهـای
نوین در حوزه تعلیم و تربیت نگریسته شود .از آنجا که در دو دهه اخیر فناوریها همـواره مـورد تمجیـد و
تعریف قرار گرفتهاند و بهگونه ای تبلیـغ شـده اسـت کـه تحـول در نظـام آموزشـی کشـور ،جـز بـه مـدد
فناوری های مدرن از جمله فاوا امکانپذیر نیست ،در این فصل بهطـور مشـخص دیـدگاههـای متفـاوت بـا
جریان غالب برجسته شد.
دوم آنکه با عنایت به هدف این پژوهش که بررسی اثربخشی دوره های ضمن خـدمت مجـازی در
آموزش و پرورش است ،اثربخشی آموزشهای از راه دور یا آموزشهای مجازی با نگاه انتقـادی در ادبیـات
پژوهشی دنیا مورد اشاره قرار گرفت .معموالً با فاصله اندکی بعد از ورود فناوریهای نوین به حوز آمـوزش
و پرورش موجی از تحقیقات دربار اثربخشی و نقش آن در فرآیند یاددهی و یادگیری و همچنین مقایسـه
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میزان اثربخشی آن در قیاس با دیگر روشها ـ و عموماً روشهای سنتیِ معلم محور ـ به راه افتـاده اسـت.
نتایج این تحقیقات را میتوان در سه دسته کلی زیر جای داد:
 -1نتایجی که برتری را از آن فناوریهای نوین میدانند.
 -2نتایجی که تفاوتی بین این دو دسته از فناوریها مشاهده نکردهاند.
 -3نتایجی که برتری را از آن روشهای سنتی میدانند.
برخی صاحبنظران این حوزه و تعداد زیادی از یافتههای پژوهشی حاکی از برتری گزینـه شـماره
دوم استا یعنی عدم تفاوت معنادار بین آموزش های حضـوری و مجـازی .بـرخالف آنچـه در ابتـدا تصـور
میشد ،تهیه محتوا های مناسب برای یادگیری الکترونیکی به مراتب دشوارتر از دورههای حضوری و سنتی
است و در صورت استفاده از اندرسانهایهـا و روش هـای تعـاملی پیشـرفته مسـتلزم صـرف هزینـههـای
بیشتری نیز میباشد (فائو 2011،1ص .)8.بنا به آنچه در این فصل گذشت ،کـارایی و اثربخشـی دورههـا و
نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی امر سهل الوصولی نبوده و نیازمند طراحی ویژه و رعایـت اسـتانداردها در
سطح باالست.
سوم آنکه بهطور متمرکز و مفید یافته های مربوط به موانع ،مسائل و اـالشهـای هوشمندسـازی
در سطح بین المللی و کشور جمعبندی و در قالب اند جدول ارائه شد .در این میـان عـالوه بـر مطالعـه و
جمع بندی مستقیم برخی مطالعات داخلی و خارجی ،نتایج اند مطالعه معتبر مروری بین المللی نیز ارائـه
شد .شکل  2-1نتایج سه مطالعه مروری بین المللی مربوط به سال های اخیـر را نشـان مـیدهـد .در واقـع
آنچه در شکل زیر دیده میشود حاصل دهها پ ژوهش از سرتاسر دنیا است که موانع و اـالشهـای تلفیـق
فاوا در برنامه درسی  -یا به تعبیر ایرانی «هوشمندسازی» -را نشان میدهد.

)FAO (Food and Agriculture Organization

1
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شکل  : 2-1موانع تلفیق یا به کارگیری فاوا در فرایند تدریس ،در مرور سه مطالعه مروری بین المللی
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پژوهش حاضر تالش کرد که از مزایای هر دو روش کیفی و کمّی بهره ببرد .در بخش کیفی از روش
پدیدارشناسی و در بخش کمّی از روش پیمایشی استفاده کرد .توضیح هر دو روش با جزئیات آن در ادامه
آمده است.
روش تحقیق و روند اجرای آن
در پژوهش حاضر از طرح اکتشافی برای پاسخ گویی به سواالت پژوهش استفاده شد .این طرح بیشتر
زمانی مفید واقع می شود که به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهش ،پژوهشگر به تدوین و آزمون انین ابزاری
نیاز دارد ،یا زمانی که متغیرها ناشناخته هستند (مانند پژوهش حاضر) و باید متغیرهای مهم شناسایی
شده تا پژوهشگر بتواند مطا لعه خود را به صورت کمّی انجام دهد .بنابراین ،در این روش از مدل تدوین
طبقهبندی که یکی از انواع طرح اکتشافی است استفاده شده است .به این صورت که در مرحله کیفی با
هدف شناسایی متغیرهای اصلی ،تدوین سیستم طبقهبندی یا تدوین ی

نظریه جدید انجام شده و در

مرحله کمّی این یافتهها به صورت دقیقتر مورد ارزیابی میگیرد (کرسول و کالرك ،1390 ،به نقل از نصر
و کریمی .) 1392 ،بر این اساس و در راستای پاسخگویی به مسئله پژوهش ،دادهها با ی

زمانبندی

متوالی (کیفی سپس کمّی) با اولویت دادن (وزندهی) به روش کیفی جمعآوری و در نهایت با استفاده از
شیوه "مرتبط ساختن اطالعات "1همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،ترکیب شدهاند.

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  :3-1مراحل کلی پژوهش
Connect the data
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مضامین نهایی استخراج شده از روش مصاحبه کیفی ،در قالب یـ

39

پرسشـنامه بازتولیـد خواهـد

شد .برای جلوگیری از طوالنی شدن پرسشنامه برای هر مضمون سه گویه طرح شـد .پرسشـنامه طراحـی
شده برای اجرا در اختیار معلمان دوره ابتدایی قرار گرفت .دادههـای حاصـل از پرسشـنامه بـه روشهـای
کمّی مورد تحلیل قرار گرفت که در ادامه همین فصل توضیحات بیشتری در این خصوص خواهد آمد.
ابزارهای اندازهگیری
الف -بخش کیفی
بر اساس آنچه در بندهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت ،پژوهشگران در ابتدا با استفاده از روش مصاحبه باز
یا بدون ساختار ،موضوعات مورد مصاحبه را شناسایی کردند .مصاحبة بدون ساختار به عنوان یـ

جسـت

وجوی مقدماتی برای یافتن موضوعاتی که باید با روشهای ساختارمندتر مطالعه شـود صـورت مـیگیـرد.
همچنین جایی که مصاحبة ساختاریافته موجب میشود مصاحبه شونده تحت فشار قرار گیـرد یـا محقـق
عالقه مند است برخی از ابعاد تجربة زندگی شخصی مصاحبه شونده را بررسی کند و رسیدن به این هـدف
تنها از طریق آزاد گذاردن مصاحبه شـونده ممکـن اسـت ،از مصـاحبة بـدون سـاختار اسـتفاده مـیشـود
(گیلهام ،2000 ،1ص  ،21به نقل از نصر و کریمی.)1392 ،
در مرحله مصاحبه با استفاده از رویکرد پدیدارشناسـانه و بـه طـور هدفمنـد تعـدادی از معلمـان،
مدیران و کارشناسان انتخاب و با آنها در خصوص تأثیر آموزشهای مجازی و موانـع اسـتفاده از تجهیـزات
هوشمند مصاحبه شد .توضیح بیشتر آنکه آنچه به کار پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی ،بویژه در سـطح
کاربردی میآید استفاده از رهیافتهای پدیدارشناختی یا روشهای روشن و عینی در این زمینه است .هـر
ی

از روشها یا رهیافت های پدیدارشناسی ریشه در نوع خاصـی از پدیدارشناسـی دارنـد .مـثالً روش ون

مانن و همینطور موستاکاس بیشتر بیانگر پدیدارشناسی وجودی ه ایـدگر اسـت .روش ون کـام ،کالیـزی،
گیورگی ریشه در پدیدارشناسی توصیفی هوسرل دارد و دیکلمن نیز نماینده ای از پدیدارشناسی تفسـیری
است.
به طور کلی روش پدیدارشناسی ،که ریشه در آراء هوسرل دارد ،یـ

روش ذهنـی اسـت کـه بـه

توصیف تجارب زندگی و درك معانی آن به کار مـیرود (بـاقری .)1389 ،بـا عنایـت بـه هـدف ،ماهیـت و
موضوع پژوهش ،پژوهشگر از روش کالیـزی اسـتفاده کـردا روشـی کـه در ذیـل پدیدارشناسـی توصـیفی
هوسرل قرار میگیرد.

Gillham, B. (2000), The Research Interview, London, Rautledge.
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در ابتدای هر مصاحبه ،هدف از انجام مصاحبه ذکر و برای ضبط محتوای مصاحبه اجازه گرفته شد .از
 14نفری که مورد مصاحبه قرار گرفتند 10 ،نفر با ضبط مصاحبه موافقت کردند .در مورد محرمانه بودن
اطالعات و صدای ضبط شده نیز به مشارکت کنندگان اطمینان الزم داده شد .مدت مصاحبهها حدوداً از
 15تا  45دقیقه طول کشید.
ب -بخش کمّی
دادههای حاصل از مصاحبههای کیفی مبنای ساخت ی
محققساخته ،ی

پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفت .پرسشنامه

پرسشنامه درجهای (لیکرتی) است .روایی این پرسشنامه از طریق اخذ تأیید

صاحبنظران و کارشناسان این حوزه انجام شد .میزان پایایی این پرسشنامه در جدول  3-1آمده است.
اعداد این جدول حاکی از پایایی باالی این پرسشنامه است .پرسشنامه شامل شش قسمت اصلی به شرح
زیر است:
 .1اطالعات جمعیت شناختی
 .2دورههای آموزشی گذرانده شده
 .3میزان استفاده از تجهیزات هوشمند در طول هفته
 .4موانع و االشهای هوشمندسازی
 باورها و نگرشهای معلمان
 دانش و مهارت معلمان
 مدیریت
 تجهیزات و زیرساخت
 اعتماد به نفس معلمان
 نرمافزارهای آموزشی
 پشتیبانی
 بودجه و منابع مالی
 کمبود زمان
 برنامه درسی
 انگیزه
 دانش آموزان
 .5کیفیت و کمّیت دورههای آموزشی مجازی ضمن خدمت
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 .6تأثیر استفاده از فناوریهای نوین بر کیفیت یاددهی-یادگیری.
جدول  :3-1میزان پایایی پرسشنامه محققساخته با روش آلفای کرونباخ
خرده مقیاس

تعداد گویه

ضریب آلفا کرونباخ

میزان استفاده

5

79ف0

دورههای آموزشی

9

85ف0

کیفیت یاددهی-یادگیری

8

92ف0

موانع هوشمندسازی

53

89ف0

جامعه مورد بررسی ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
الف -بخش کیفی
در مورد تعداد افراد مصاحبه شونده اتفاق نظر وجود ندارد .با وجود این ،تعداد ده تـا بیسـت نفـر را کـافی
دانستهاند .در پژوهش های پدیدار شناسانه این عدد کوا

بوده و معموالً شش نفر را برای مصاحبه کـافی

میدانند (مورس .)1994 ،1برخی از محققین شرط اشباع را در نظر گرفتهاند .بدین معنا کـه محقـق بایـد
کار مصاحبه با مشارکت کنندگان را تا آنجا ادامه دهد که دیگر حرف تازه یا فهم روشنتری از موضـوع در
فرایند مصاحبههای جدید حاصل نشود (دایمون 2و هولـووی ،3ویراسـت دوم  .)2011بـرای مثـال ممکـن
است پژوهشگر با انجام مصاحبه نهم به این نتیجه برسد که در آخرین مصاحبه هیچ مطلب جدیدی وجـود
نداشته و تکرار مکررات بود .پژوهشگر ممکن است جهت اطمینان مصاحبه دهم را نیز انجام دهد یا اینکـه
به کار مصاحبه پایان دهد .در روش دوم ،کار مصاحبه باید هم زمان با کدگذاری و تحلیـل صـورت گیـرد،
وگرنه تکراری بودن مضامین مشخص نخواهد شد .در پژوهش حاضر رویکرد نخست دنبال شد ،اما به علت
فشردگی زمان مصاحبهها ،پژوهشگر به طور شهودی متوجه اشباع میشد.
در مرحله اجرایی با  14نفر از معلمان دوره ابتدایی ،کارشناسان و مدیران مصاحبه شد .این افـراد
به صورت هدفمند و بر اساس تجربه و مسئولیتی که در خصوص آموزشهـای مجـازی یـا هوشمندسـازی
داشته اند انتخاب شدند .هسته اصلی مصاحبه معلمان دوره ابتدایی بودند ،منتها جهـت اطمینـان از اینکـه
همه موانع و االش های پیش روی هوشمندسازی و همچنین مشکالت مربوط به آموزش های مجـازی بـه
خوبی شناسایی شده اند ،عالوه بر مصاحبه با  8تن از معلمان ،با  2تن از کارشناسان فاوا ،یـ

کارشـناس

Morse

1

Daymon

2

Holloway

3
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برگزاری دوره های آموزش مجازی ،ی
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کارشناس تکنولو ی آموزشی ،و  2تن از مدیران باتجربـه در حـوزه

هوشمندسازی نیز مصاحبه شد.
ب -بخش کمّی
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 مدرسه ای مشغول به کار هسـتند کـه از حـداقل تجهیـزات مربـوط بـه
هوشمندسازی برخوردار است .تعداد دورههای برگزار شده از سال  92تـا پایـان سـال  97در جـدول 3-2
آمده است .تعداد معلمانی که در ی

یا اند دوره از دورههای جدول مذکور شرکت کردهاند حـدود 8000

نفر است .از این بین حدود  4000نفر –به طور گردشی یا اند بار در هفته -میتوانند از امکانـات مسـتقر
در  1950کالس استان استفاده کنند .در این پژوهش از روش نمونه گیـری تصـادفی -نسـبتی بـا لحـاظ
کردن متغیرهایی مانند جنسیت ،روستایی و شهری بودن محل خدمت ،استفاده شد.
جدول  :3-2دورههای برگزار شده از سال  1392تا پایان 1397
نام دوره

ساعت

مرد

زن

جمع

تولید و کاربرد مواد

32

716

1293

2005

آموزشی
آموزش الکترونیکی

24

3671

5086

8757

مفاهیم و کلیات دولت

16

3407

5289

8696

الکترونی

دو دوره  8ساعته

تحلیل استاندارد

48

مهارت تولید

دو دوره  24ساعته

1966

3373

5339

اندرسانه ای
شبکه و امنیت

16

3588

5323

8911

اطالعات در سازمان ها دو دوره  8ساعته
مفاهیم پایه فناوری

12

1515

2224

3739

اطالعات
استفاده از کامپیوتر در 8

1411

1966

3377

مدیریت فایل
وا ه پرداز

20

Word
صفحه گسترده اکسل

26

exell
پاورپوینت

26

1710
1641
1626

2577
2501
2473

4287
4142
4099
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Powerpoint
بان اطالعاتی اکسس

26

1454

43
3695

2241

access
اینترنت

12

1290

1817

3107

فناوریهای نوین

24

3341

4938

8279

آموزشی
تولید محتوای

59

48

226

177

الکترونیکی
مدیریت ابزار و

829

14

2161

1332

اطالعات سازمانی
مهارتهای حرفهای و

915

22

1961

1046

اداری کار با رایانه

برای انتخاب حجم نمونه از روش مبتنی بر استانداردهای نرمافزار  G powerاستفاده شد .حجم
نمونه با جی پاور در مطالعه اثربخشی با اندازه اثر ( 0.30متوسط) ،آلفای  0.05و توان آزمون 0.80برابر
است با  64نفر و با احتساب ریزش میتوان  70نفر را در نظر گرفت .حجم نمونه در مطالعه زمینه یابی
بااحتساب نسبت  95درصد و خطای  2درصد و با جامعه  4039نفر (تعداد معلمان ابتدایی استان خراسان
شمالی) برابر با  116نفر است که با احتساب ریزش یا مخدوش بودن پاسخنامهها میتوان این تعداد
را 130نفر در نظر گرفت.
جدول  : 3-3آمار معلمان ابتدایی استان خراسان شمالی و حجم نمونه براساس جی پاور
مرد (ابتدایی)

منطقه
ردیف

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناس ارشد

دکتری

جمع

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناس ارشد

 2بام و صفی 4

جمع

7

30

3

44

جمع کل

اسفراین 12

37

111

14

174

21

حجم نمونه ،جی پاور

1

زن (ابتدایی)

77

208

32

338

512

20

6

47

7

60

104

5

آباد
3

بجنورد 23

53

255

44

4

جاجرم 1

376 1

33

18

625

1010 167

1386

45

5

 5راز و

4

8

64

9

82

5

6

96

8

115

197

6

13

107

6

130

6

11

56

8

81

211

9
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جرگالن
6

شیروان 22

43

179

37

281

15

10

296

60

472

753

23

1
7

فاروج 4

10

84

12

110

9

22

108

20

159

269

9

8

گرمه 4

7

54

8

73

1

3

57

3

64

137

5

9

مانه و 9

29

145

16

199

4

25

201

41

271

470

10

سملقان
جمع کل

83

20

1029

7

14

1469 1

9

94

1694 436

2570 346

4039

13
2

به دالیل مختلف از جمله صرفه جویی در زمـان و هزینـههـا پرسشـنامه بـه صـورت الکترونیکـی
طراحی و لین

آن از طرق مختلف برای معلمان ابتدایی سراسر استان ارسال شد .در وهله نخسـت لینـ

مورد نظر همراه با توضیحات الزم ،از طریق ارسال پیامـ

از سـامانه اداره کـل آمـوزش و پـرورش ،بـرای

 2000نفر از معلمان زن و مرد در مناطق مختلف استان خراسان شمالی ارسال شد .برخالف تصور اولیه از
این تعداد ،تنها حدود  30نفر مبادرت به تکمیل پرسشنامه کردند .با توجـه بـه اینکـه در عصـر دیجیتـال
بسیاری از معلمان از گوشی های هوشمند متصل به اینترنت استفاده میکنند ،این تعداد قابل انتظار نبـود.
ازاینرو ،اطالعات معلم ابتدایی همراه با شماره تلفن آنها از اداره کل آمـوزش و پـرورش اخـذ شـد .مجـدد
لین

مورد نظر همراه با توضیحات و درخواست خاضعانه از معلمان برای حدود  400نفر از طریق پیامـ

ارسال شد .در سری جدید حتی پیام

به اسم معلم مورد نظر ارسال شد تا ضـمن ادای احتـرام ،احتمـال

تکمیل پرسشنامه باالتر برود .در این مرحله حدود  70پرسشنامه تکمیل شـد .بـا عنایـت بـه ناامیدکننـده
بودن این روش ،پژوهشگر به روش سنتی یعنی اا پرسشنامه و مراجعه حضوری بـه مـدارس روی آورد.
بعد از جمع آوری پرسشنامههای کاغذی ،دادههای آنها در پایگاه داده مورد نظر ثبت شـد .در نهایـت 161
پرسشنامه تکمیل و آماده تجزیه و تحلیل آماری شد.
شیوههای تحلیل اطالعات
الف :مرحله کیفی
پژوهش حاضر از آن دست پژوهشهاست که مصاحبه ابزار اصلی تحقیق به شمار میرود .در ایـن پـژوهش
تمام داده های تحقیق از طریق مصاحبه های ساختاریافته و تا حدی نیمه ساختاریافته جمـع آوری شـدند.
یکی از بخش های اساسی در روش تحقیق مصاحبه ،مرحله تجزیـه و تحلیـل آن اسـت .بـرای آنکـه نتـایج
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تحقیق از اعتبار الزم برخوردار باشد ،باید از روشهای علمی در تجزیه و تحلیل دادههای مصاحبه اسـتفاده
کرد« .از جمله روشهای تجزیه و تحلیل داده های مصـاحبه شـامل تحلیـل کمّـی ،سـاختاری و تفسـیری
است .در تحلیل کمّی ،متنِ نوشتاری مصاحبه ها رمزگذاری و شمارش میشود و بـا اسـتفاده از روشهـای
آماری تحلیل می گردد .در تحلیل ساختاری ،متنِ نوشتاری ،بر حسب تعداد وا هها ،اصطالحات و مفاهیم و
میزان تکرار آنها شمارش و تحلیل میشود .در تحلیل تفسیری ،پژوهشگر درصدد است تا پیامهـای نهفتـه
در متن نوشتاری مصاحبه را آشکار سازد و براساس آن ،نظریة از قبـل تعیـینشـدهای را توسـعه دهـد یـا
نظریة زمینهای را ارائه دهد» (کریمی ،نصر ،1392 ،ص.)71
با توجه به آنچه در ذیل نوع پژوهش گفته شد ،پـژوهش حاضـر در ذیـل پـژوهشهـای کیفـی و
پدیدارشناسانه طبقیبندی می شود .از اینرو ،برخورد با ابزار مصاحبه ،ی

برخورد کیفی خواهد بـود .بـدین

معنا که در تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل های توصیفی یا تفسیری استفاده میشود .تفسیری یا توصیفی
بودن تحلیلها ،تا حدی امری ذهنی است و مرز دقیقی بین تفسیر و توصیف وجـود نـدارد .بـا ایـن حـال،
پژوهشگر ،رویکرد خود را بیشتر توصیفی میداند تا تفسیری ،اراکه در فرایند پژوهش سـعی کـرده اسـت
تجارب زیسته مصاحبه شوندگان و اتفاقاتی که برای برنامه درسی مدارس ابتدایی رخ مـیدهـد را توصـیف
کند .اگراه در فرایند توصیف و مقولهبندی مضامین به دست آمده ،سطحی از تفسیر نیز وجود دارد.
برای تجزیه و تحلیل روشها از روش کالیزی استفاده شده است .در این روش هفت گام تا رسیدن
به هدف طی میشود .در مرحله اول ،در پایان هر مصاحبه و ثبـت یادداشـتبـرداری هـای میـدانی ،ابتـدا
بیانات ضبط شده شرکت کنندگان مکرراً گوش داده میشـود و اظهاراتشـان ،کلمـه بـه کلمـه روی کاغـذ
نوشته میشود و مصاحبه نوشته میشود و جهت درك احساس و تجارب شرکت کنندگان اند بار مطالعـه
می شود و در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه توصیف های شرکت کنندگان ،زیر اطالعات با معنی ،بیانـات
مرتبط با پدیده مورد بحث ،خط کشیده میشود و به این طریق جمالت مهم مشـخص مـیشـوند .مرحلـه
سوم که استخراج مفاهیم فرموله است ،بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه ،سعی میشود تـا از
هر عبارت ی

مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج شـود .البتـه پـس از کسـب

این مفاهیم تدوین شده ،سعی میشود تا مرتبط بودن معنی تدوین شده بـا جمـالت اصـلی و اولیـه مـورد
بر رسی قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل شود .بعد از استخراج کـدها ،مطـابق مرحلـه
اهارم کالیزی ،پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه می کند و براساس تشـابه مفـاهیم آنهـا را
دسته بندی مینماید .بدین روش ،دسته های موضوعی از مفاهیم تدوین شده تشکیل میشـود .در مرحلـه
پنجم ،نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند مییابد و دسته های کلـی تـری را بـه
وجود آورند .در مرحله ششم ،توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعه (تا حد امکان با بیـانی واضـح و بـدون
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ابهام) ارائه میشود .مرحله پایانی اعتباربخشی با ارجاع بـه هـر نمونـه و پرسـیدن دربـاره یافتـههـا انجـام
میشودا بعالوه جهت استحکام تحقیق از دو معیار اطمینانپذیری و باورپذیری استفاده مـیشـود (امـامی
سیگارودی و همکاران ،1391 ،ص.)61
به عبارت دیگر مراحل تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر را میتوان اینگونه خالصه کرد:
 -1مرور متنهای پیاده شده.
 -2برجسته کردن گفتههای اساسی از طریق خط کشیدن و مانند آن.
 -3مشخص کردن گفتههای مشابه که سخن تازهای دارند.
 -4مرور مجدد کل فرایند جهت اطمینان از تشخیص نکات مهم .در این مرحله میتوان از دیگـران کمـ
گرفت.
 -5خالصه کردن متنها و استخراج مقولهها و انتخاب عنوان برای مقولهها (در واقع هر ی

از مقولههـا در

پاسخ به سواالت پژوهش انتخاب و عنوانبندی میشوند).
ب :مرحله کمّی
در قسمت کمّی پرسشنامه و در بخش توصیفی از شاخصهایی اون شاخصهای مرکزی ،پراکندگی،
میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است .به منظور بررسی شکل توزیع متغیرها از آزمون
کلموگروف – اسمیرنوف ی

گروهی و برای تعیین رابطه بین متغیرها از آزمون من ویتنی یو و ضریب

همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .همچنین برای اولویتبندی متغیرها (موانع هوشمندسازی) از
روش رگرسیون گام به گام پیروی شده است.
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یافتههای این فصل بهطور جداگانه در دو بخش کیفی و کمّی تنظیم شده است .خالصهای از یافتههای
کیفی و کمّی را میتوانید در انتهای فصل مالحظه فرمایید.
الف :یافتههای کیفی
نتیجه مصاحبه با معلمان و مدیران دوره ابتدایی در خصوص موانع هوشمندسازی مدارس (به علت حجم زیاد نکات کلیدی
اولیه یعنی ستون اول ،در جدول نیامده است)
جدول  :4-1یافتههای حاصل از مصاحبه
مضامین میانی (مفاهیم)

مضامین نهایی (مقولهها)

 هوشمندسازی نیز مثل بقیه طرحها شکست خواهد خورد.

باورها و نگرشهای نادرست معلمان

 موفقیت هوشمندسازی وابسته به مؤلفههایی است که در آینده
نزدی

محقق نخواهد شد.

 مدیران مدارس با هوشمندسازی مخالفند.
 ممکن است منافع مالی و تجاری پشت طرح هوشمندسازی باشد.
 معلمان باسابقه از دانش و مهارت پایینی برخوردارند.

فقدان دانش و مهارت معلمان و مدیران

 دانش و مهارت پایین معلمان باعث مقاومت در برابر هوشمندسازی
است.
 دانش و مهارت پایین معلمان باعث ترس از هوشمندسازی است.
 تا معلم هوشمند نداشته باشیم هوشمندسازی محقق نخواهد شد.
 تجهیزات بی کیفیت خریداری شدهاند.

فقدان یا کمبود تجهیزات و زیرساخت

 تجهیزات به اندازه کافی وجود ندارد.
 تجهیزات به روز نیستند.
 پایین بودن پهنای باند اینترنت.
 -در سالهای اخیر تعداد دورههای ضمن خدمت کاهش یافته است.

تعداد کم و کیفیت پایین دورههای آموزشی و

 -دورههای آموزشی مجازی بی کیفیت و بی نتیجه هستند.

مهارت آموزی

 -دورههای آموزشی کاربردی نیستند.
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 -معلمان احساس میکنند که دانشآموزان از آنها جلوترند.
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فقدان اعتماد به نفس معلمان

 فقدان دانش و مهارت منشأ ترس و مقاومت معلمان است. تهیه محتوا یا نرمافزارهای آموزشی مناسب نباید بر عهده معلم باشد .فقدان نرمافزارهای مناسب آموزشی -در زمانی کوتاه تجهیزات خراب و از رده خارج میشوند.

فقدان پشتیبانی

 رفع کواکترین نقص فنی ،مدتها زمان میبرد. در مدارس متخصص یا متصدیای تی وجود ندارد. -مدارس و آموزش و پرورش در زمینه هوشمندسازی با کمبود منابع

فقدان بودجه و منابع مالی

مالی مواجه هستند.
 -آماده کردن محتوای مناسب فناوریهای جدید زمان بر است.

فقدان زمان

 استفاده از اندرسانهایها وقت گیر است. -برنامه درسی موجود اساساً باای تی تلفیق نشده است.

برنامه درسی غیرتلفیقی

 اهدافی مانند قبولی در کنکور و تیزهوشان ،هوشمندسازی را بهحاشیه میبرد.
 میزان استفاده از تجهیزات هوشمند بسیار اندك است. -حداکثر استفاده از تجهیزات ،به استفاده از ی

استفاده اندك از ابزارها و فناوریها

فایل پاورپوینت

محدود میشود.
 اکثر دانش آموزان در خانه امکان استفاده از رایانه و اینترنت را

االشهای دانش آموزان

ندارند.
 -مدیران بیش از معلمان نیازمند آموزش و مهارت آموزی هستند.

فقدان مدیریت کارآمد

 مدیریت جزیرهای بر طرح هوشمندسازی حاکم است. مدیران اعتقادی به اثربخش بودن هوشمندسازی ندارند. -معلمان انگیزهای برای بکارگیری تجهیزات هوشمند ندارند.

فقدان انگیزه

 -انگیزه معلمان جوان بیشتر است.

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مضامین نهایی استخراج شده عبارتند 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 مهارت آموزی ،فقدان اعتماد به نفس معلمان،
فقدان نرمافزارهای مناسب آموزشی ،فقدان پشتیبانی ،فقدان بودجه و منابع مالی ،فقدان زمان ،برنامه
درسی غیرتلفیقی ،استفاده اندك از ابزارها و فناوریها ،االشهای دانش آموزان ،فقدان مدیریت کارآمد و
فقدان انگیزه.

50

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /فصل چهارم :یافتههای پژوهش

مقایسه مضامین نهایی حاصل از مصاحبه با آنچه در فصل دوم آمده است ،گویای این است که
االشهای پیش روی نظام آموزشی کشور در مسیر تلفیق فاوا یا هوشمندسازی تقریباً با بقیه نقاط دنیا
یکسان است .این شباهت آنقدر زیاد است که گویی از روی ادبیات تحقیق نسخهبرداری شده است.
ب :یافتههای کمّی
قبل از پرداختن به نتایج آزمونهای تحلیلی و استنباطی ،در قالب اند جدول ( 4-2تا  )4-4شاخصهای
توصیفی متغیرهای پژوهش ،نشان داده شده است.
جدول  :4-2متغیرهای جمعیتشناختی
متغیرهای جمعیتشناختی
مدرسه

مدرسه

منطقه

منطقه روستایی

مرد

زن

دارای تجهیزات

فاقد تجهیزات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

59

4ف36

103

6ف63

98

5ف60

64

5ف39

116

6ف71

46

4ف28

شهری

جدول  :4-3فراوانی مدارك تحصیلی شرکتکنندگان
مدرك تحصیلی

فراوانی

درصد

دیپلم

2

2ف1

کاردانی

9

6ف5

کارشناسی

102

63

کارشناسی ارشد

47

29

دکتری

2

2ف1

جمع

162

100

جدول  :4-4شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و شکل توزیع متغیرها
خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

شاخص کجی

میزان استفاده

56ف8

22ف3

15ف1

باورها و نگرشهای

69ف6

47ف2

60ف0

معلمان
دانش و مهارت
معلمان

48ف9

95ف1

05ف0
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مدیریت

08ف9

99ف1

26ف0

تجهیزات و زیرساخت

08ف10

57ف2

17ف-0

اعتماد به نفس

54ف8

58ف2

05ف0

معلمان
نرمافزارهای آموزشی

06ف10

90ف1

08ف0

پشتیبانی

27ف11

26ف2

31ف-0

بودجه و منابع مالی

92ف11

70ف2

61ف-0

کمبود زمان

91ف8

28ف2

06ف-0

برنامه درسی

85ف7

98ف1

19ف0

انگیزه

21ف7

91ف1

40ف0

دانش آموزان

14ف8

92ف1

02ف0

دورههای آموزشی

30ف28

6

40ف0

کیفیت یاددهی-

18ف16

36ف5

41ف0

یادگیری
موانع

52ف153

49ف0

11ف20

همانگونه که نتایج جدول  4-4نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد موانع هوشمندسازی
برابر است با 11ف52±20ف . 153به منظور بررسی شکل توزیع این متغیر از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ی

گروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4-5ارائه شده است.
جدول  :4-5نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف درباره شکل توزیع پذیری موانع هوشمندسازی
خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندادر

شاخص کجی

Z, k-s

سطح معناداری

موانع

52ف153

11ف20

49ف0

06ف0

20ف0

هوشمندسازی

همانگونه که نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ی

گروهی در خصوص شکل توزیع موانع

هوشمندسازی نشان میدهد ،توزیع این متغیر نرمال میباشد (20ف p=0و 06ف .)z=0نرمال بودن توزیع
موانع بدین معناست که اکثر افراد شرکتکننده ،فقرههای پرسششده را مانع تلقی میکنند .یعنی از نظر
آنها ،کیفیت پایین دوره های آموزشی ضمن خدمت ،تجهیزات و پشتیبانی ناکافی ،دانش و مهارت پایین و
 ...از موانع به کارگیری مطلوب هوشمندسازی در دوره ابتدایی است.
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پاسخ به سؤالهای پژوهش
 .1معلمان دوره ابتدایی تا چه میزان از تجهیزات هوشمند در فرایند یاددهی-یادگیری استفاده
میکنند؟

همانگونه که نتایج جدول  4-4نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد میزان استفاده از تجهیزات
هوشمند برابر است با 22ف56±3ف .8به منظور بررسی شکل توزیع این متغیر از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف ی

گروهی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4-6آمده است.

جدول  :4-6نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف درباره شکل توزیع میزان استفاده از تجهیزات هوشمند
خرده مقیاس

میانگین

انحراف استاندادر

شاخص کجی

Z, k-s

سطح معناداری

میزان استفاده

56ف8

22ف3

15ف1

13ف0

0001ف0

همانگونه که نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ی

گروهی در خصوص شکل توزیع میزان

استفاده از تجهیزات هوشمند نشان میدهد ،توزیع این متغیر نرمال نیست (0001ف p=0و 13ف )z=0که با
توجه به مثبت بودن شاخص کجی ،شکل توزیع دارای اولگی مثبت استا بدین معنا که بنا به گزارش
پاسخدهندگان ،میزان استفاده بیشتر آنها از تجهیزات هوشمند در فرایند یاددهی یادگیری محدود است.
در عین حال عد کمی نیز در حد باالیی از این تجهیزات استفاده میکنند.
 .2تا چه میزان دورههای آموزشی (مجازی) به استفاده بیشهتر معلمهان از تجهیهزات هوشهمند
انجامیده است؟
برای پاسخ به سؤال فوق رابطه بین متغیر دورههای آموزشی مجازی و میزان استفاده معلمان از تجهیزات
هوشمند بررسی شده است که نتایج آن در جدول  4-12قابل مشاهده است.
 .3آیا بین «میزان استفاده» و متغیرهای «جنسیت» و «سن» ارتباطی وجود دارد؟
برای بررسی تفاوت میزان استفاده بر حسب جنسیت ،با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر میزان استفاده
از تجهیزات هوشمند  ،از آزمون من ویتنی یو استفاده شد که نتایج آن در جدول  4-7ارائه شده است.
جدول  :4-7نتایج آزمون من ویتنی یو درباره تفاوت میزان استفاده از تجهیزات هوشمند برحسب
جنسیت
متغیر

جنسیت

میانگین

انحراف استاندادر

Z

سطح معناداری

میزان استفاده

زن

42ف8

02ف3

41ف0

67ف0

مرد

78ف8

53ف3
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همانگونه که نتایج جدول  4-7نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد متغیر میزان استفاده
در زنان برابر است با 02ف42±3ف 8و در مردان برابر با 53ف78±3ف .8نتایج آزمون من ویتنی یو بیانگر عدم
وجود تفاوت این متغیر در دو جنس میباشد (67ف p=0و 41ف .)z=0به عالوه رابطه بین سن و میزان
استفاده نیز با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه و نتایج آن در جدول  4-8ارائه شده است.
جدول  : 4-8نتایج آزمون ضریب همبستگی درباره تفاوت میزان استفاده از تجهیزات برحسب سن
میزان استفاده

متغیر
سن

ضریب همبستگی

سطح معناداری

09ف-0

27ف0

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول فوق ارتباط منفی و غیرمعناداری بین دو متغیر سن و
میزان استفاده وجود دارد (27ف p=0و 09ف.)r=-0
 .4آیا «میزان استفاده» در مدارس برخوردار از تجهیزات هوشمند با نابرخوردار ،تفاوت
معناداری دارد؟
برای بررسی تفاوت میزان استفاده بر حسب مجهز بودن یا نبودن مدارس ابتدا باید به وضعیت نرمال بودن
یا نبودن توزیع متغیر توجه کنیم .با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر میزان استفاده از تجهیزات
هوشمند ،از آزمون من ویتنی یو استفاده شد که نتایج آن در جدول  4-9ارائه شده است.
جدول  :4-9نتایج آزمون من ویتنی یو درباره تفاوت میزان استفاده بر حسب برخورداری مدارس از
تجهیزات
متغیر

تجهیزات هوشمند

میانگین

انحراف استاندادر

Z

سطح معناداری

میزان استفاده

بلی

36ف9

28ف3

57ف5

0001ف0

خیر

56ف6

98ف1

همانگونه که نتایج جدول  4-9نشان می دهد میانگین و انحراف استاندارد متغیر میزان استفاده
در مدارس مجهز برابر است با 28ف36±3ف 9و در مدارس غیرمجهز برابر با 98ف56±1ف .6نتایج آزمون من
ویتنی یو بیانگر وجود تفاوت این متغیر در دو وضعیت میباشد (0001ف p=0و 57ف )z=5بدین معنا که
میزان استفاده در مدارس مجهز بگونه معناداری باالتر گزارش شده است.
 .5آیا بین «میزان استفاده» و «کیفیت یاددهی یادگیری» ارتباطی برقرار است؟
برای آزمون سؤال فوق با توجه به غیرنرمال بودن توزیع میزان استفاده از تجهیزات هوشمند ،از همبستگی
پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  4-10ارائه شده است.
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جدول  :4-10نتایج آزمون پیرسون درباره ارتباط متغیرهای میزان استفاده از تجهیزات و کیفیت
یاددهی-یادگیری
میزان استفاده

متغیر
کیفیت یاددهی  -یادگیری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

10ف-0

19ف0

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول  4-10ارتباط منفی و غیرمعناداری بین دو متغیر کیفیت
یاددهی  -یادگیری و میزان استفاده از تجهیزات هوشمند وجود دارد (19ف p=0و 10ف.)r=-0
 .6آیا بین «باورها و نگرشهای معلمان» از یکسو و «کیفیت یاددهی-یادگیری» از سوی دیگر
ارتباطی برقرار است؟
نتایج آزمون سؤال فوق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در جدول  4-11ارائه شده است.
جدول  :4-11نتایج آزمون پیرسون درباره ارتباط متغیرهای کیفیت یاددهی-یادگیری و باورها و نگرشها
باورها و نگرشهای معلمان

متغیر
کیفیت یاددهی  -یادگیری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

45ف0

0001ف0

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول  4-11ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر کیفیت
یاددهی  -یادگیری و باورها و نگرشهای معلمان وجود دارد (0001ف p=0و 45ف.)r=0
 .7بین نمره «دورههای آموزشی» با نمرات «میزان استفاده» «باورها و نگرشهای معلمان»،
«دانش و مهارت معلمان»« ،اعتماد به نفس 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  4-12ارائه شده است.
جدول  :4-12نتایج آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها
دورههای آموزشی

متغیرها
ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان استفاده

08ف-0

30ف0

باورها و نگرشهای معلمان

16ف0

04ف0

دانش و مهارت معلمان

26ف0

001ف0

اعتماد به نفس معلمان

13ف0

08ف0
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کمبود زمان

22ف0

005ف0

انگیزه

41ف0

001ف0

کیفیت یاددهی-یادگیری

23ف0

004ف0

همانگونه که نتایج جدول  4-12نشان میدهد بین نمره دورههای آموزشی از یکسو و متغیرهای
باورها و نگرشهای معلمان (04ف p=0و 16ف ،)r=0دانش و مهارت معلمان (001ف p=0و 26ف ،)r=0کمبود
زمان (005ف p=0و 22ف ،)r=0انگیزه (001ف p=0و 41ف )r=0و کیفیت یاددهی-یادگیری (004ف p=0و
23ف )r=0از سوی دیگر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بین متغیر مذکور و سایر متغیرها یعنی
میزان استفاده (30ف p=0و 08ف )r=0-و اعتماد به نفس معلمان (08ف p=0و 13ف )r=0رابطه معناداری
وجود ندارد.
 .8اولویت یا ترتیب بزرگی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند چگونه است؟
برای بررسی این سؤال الزم است که به ضرایب استاندارد در رگرسیون گام به گام مراجعه شود .با
توجه به این ضرایب ،اولویت بزرگی موانع به شرح آنچه در جدول  4-13آمده است مشخص شده است.
جدول  :4-13نتایج آزمون رگرسیون گام به گام درباره اولویت موانع
متغیرها

ضریب بتای استاندارد

سطح معناداری

دورههای آموزشی

342ف0

0001ف0

اعتماد به نفس معلمان

134ف0

0001ف0

تجهیزات و زیرساخت

132ف0

0001ف0

باور و نگرش

127ف0

0001ف0

کمبود زمان

127ف0

0001ف0

پشتیبانی

124ف0

0001ف0

برنامه درسی

120ف0

0001ف0

بودجه و منابع مالی

117ف0

0001ف0

دانش آموزان

10ف0

0001ف0

نرمافزارهای آموزشی

098ف0

0001ف0

انگیزه

096ف0

0001ف0

دانش و مهارت

09ف0

0001ف0

همانگونه که نتایج جدول  4-13نشان میدهد و با توجه به معناداری همه ضرایب بتا در
پیشبینی موانع استفاده از تجهیزات هوشمند ،سهم ت
است.

ت

متغیرها به ترتیب اولویت مشخص شده
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خالصه یافتههای پژوهش
 .1بنـا بــه یافتــه هــای کیفـی پــژوهش ،کارشناســان و معلمــان دوره ابتـدایی مــوارد زیــر را جــزء موانــع
هوشمندسازی مدارس ابتدایی به شمار میآورند :باورها و نگرشهای نادرست معلمان ،فقـدان دانـش و
مهارت معلمان و مدیران ،فقدان یا کمبود تجهیزات و زیرساخت ،تعداد کم و کیفیت پـایین دورههـای
آموزشی و مهارت آموزی ،فقدان اعتماد به نفس معلمان ،فقدان نرم افزارهای مناسب آموزشـی ،فقـدان
پشتیبانی ،فقدان بودجه و منابع مالی ،فقدان زمان ،برنامه درسی غیرتلفیقی ،استفاده اندك از ابزارهـا و
فناوریها ،االشهای دانشآموزان ،فقدان مدیریت کارآمد و فقدان انگیزه.
 .2مقایسه مضامین نهایی حاصل از مصاحبهها ،گویای این است که االشهای پیشروی نظام آموزشی
کشور در مسیر تلفیق فاوا یا هوشمندسازی تقریباً با بقیه نقاط دنیا یکسان است.
 .3تحلیل های کمّی نشان داد که موانع شناسایی شده در مرحله کیفی ،از الگوی توزیع نرمال تبعیت
میکند .یعنی اکثر معلمانی که پرسشنامه را تکمیل کردند ،موانع مورد پرسش را جزء موانع میدانند.
 .4اغلب معلمان دوره ابتدایی در حد محدودی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنند.
 .5بین نمره «دورههای آموزشی مجازی» و «میزان استفاده از تجهیزات هوشمند» رابطه معناداری برقرار
نیست.
 .6بین نمره «میزان استفاده از تجهیرات هوشمند» و متغیرهای «جنسیت» و «سن» ارتباط معناداری
وجود ندارد.
 .7میزان استفاده معلمان مدارسی که از تجهیزات هوشمند برخوردارند ،بیشتر از مدارس نابرخوردار است.
 .8بین نمره «میزان استفاده» و «کیفیت یاددهی یادگیری» ارتباط معناداری برقرار نیست.
 .9بین نمره «باورها و نگرشهای معلمان» و «کیفیت یاددهی-یادگیری» ارتباط مثبت و معناداری برقرار
است.
 .10بین نمره «دورههای آموزشی» از یکسو و «باورها و نگرشهای معلمان»« ،دانش و مهارت معلمان»،
«کمبود زمان»« ،انگیزه» و «کیفیت یاددهی-یادگیری» از سوی دیگر رابطه مثبت و معنادار برقرار
است.
 .11بین نمره «دورههای آموزشی» از یکسو و «میزان استفاده» از تجهیزات هوشمند و «اعتماد به نفس
معلمان» رابطه معناداری برقرار نیست.
 .12مهمترین و اصلی ترین مانع هوشمندسازی «کیفیت پایین دورههای آموزشی» ضمن خدمت (بویژه
مجازی) است .اهمیت این متغیر اند برابر بزرگتر از دیگر متغیرهاست.
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مقدمه
در نگاه نخست ،ممکن است محتوای فصل پنجم قدری حجیم به نظر برسد .ممکن است ایـنگونـه باشـد.
این اتفاق از آنجا رخ داده است که سعی کـرده ام ایـن فصـل را بـهگونـهای تنظـیم کـنم کـه خواننـدگان
احتمالی! را از رجوع به فصلهای گذشته تقریباً بی نیاز کندا به عبارت دیگر سعی کرده ام در فصل حاضـر
نکات کلیدی فصول گذشته به نوعی مرور شود .در این کار فوایدی به نظرم رسید که ورود به آنها خـارج از
حوصله این گفتار است .همین امر باعث شده است که ساختار صوری و محتـوایی فصـل روبـرو انـدکی بـا
آنچه معموالً در پایاننامهها و طرحهای پژوهشی مالحظه میشود ،متفاوت باشدا با وجود ایـن ،در صـدر و
ذیل این فصل ،ماهیت بحث و نتیجه گیری به قوت خود باقی است.
از «فن گریزی» تا «فن ساالری»
فن گریزی و مقاومت در برابر نوآوری موضوع جدید و محدود به کالس و مدرسه نیسـت .شـکل شـدید آن
«فنهراسی »1است که نوعی ترس و اضطراب مرضی است که در مواجهه با فناوریهای نوین بروز میکند.
در ایران نیز ترس از فناوری سابقه دیرینهای دارد .برای نمونه وقتی دوارخه به عنوان پدیدهای غربی وارد
ایران شد ،بسیاری از نزدی

شدن به آن ابا داشتندا اراکه آن را وسیله اجنّه و شیاطین مـیدانسـتند کـه

می تواند به طور اسرارآمیزی بر روی فقط دو ارخ حرکت کند!  ...یکی از دالیل این تـرس ایـن اسـت کـه
افراد در تولید محتوایی که بتوانند آن را در این بسترها عرضه کنند ،عاجزند و لذا به پـاك کـردن صـورت
مساله روی میآورند .برای نمونه طالبان در افغانستان به این دلیـل سـینماها را تعطیـل کردنـد کـه تـوان
تولید فیلم سینمایی با مضامین دلخواه خود را نداشتند (محمدی اابکی.)1392 ،
کلیات این موضوع در مورد استفاده از فناوریهای هوشمند نیز میتواند صادق باشد .معلمـان بـه
دالیل مختلف ممکن است با فناوریهای جدید راحت نبوده و از آن گریزان باشند .همانطور که در فصـل
سوم گذشت ،معلمان دوره ابتدایی رغبتی به پرکـردن پرسشـنامههـا از طریـق فضـای مجـازی نداشـتند،
به طوری که پژوهشگر در برخی موارد مجبور شد به پرسشنامه کاغـذی متوسـل شـود .در فصـل دوم نیـز
مشاهده شد که مقاومت در برابر تغییر ،برخورداری از نگرش و باورهـای منفـی ،فقـدان اعتمـاد بـه نفـس
Technophobia
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کافی ،از جمله دالیل عدم توسعه فاوا و تلفیق آن با برنامه درسی است .این دست موانـع یـا حاصـل تـرس
معلمان و مدیران پایین دستی از فناوریهای نوین است یا همزاد آن.
اگر بهطور کلی بتوان معلمان را «فنگریز» نامید ،به شرحی که خواهد آمد ،برنامهریزان و مـدیران
باالدستی را میتوان «فنساالر» خطاب کرد .در اند دهه اخیر بویژه از دهه هشتاد به بعد ،سیاستگذاران
نظام آموزشی کشور فهم درستی از نسبت بین فناوری و تعلیم و تربیت نداشتهاند .همانطور که تـا کنـون
به انحاء مختلف اشاره شد ،پیشرو بودن نظام آموزشی وابسته به مولفه هایی به غیر از ابزار و فناوری اسـتا
خواه این ابزار سنتی باشند یا نوین .باوجود این واقعیـت اثبـات شـده ،بعـد از ظهـور و گسـترش رایانـه و
اینترنت و یا ( ICTفاوا) ،شیفتگی نظام آموزشی به این فناوری نوین اوج گرفت ،به گونهای کـه بخشـی از
بدنه وزارت آموزش و پرورش به عنوان ی
کم

منجی به آن مینگریست .امیـد فـراوان وجـود داشـت کـه بـه

این فناوری تحولی اساسی در تعلیم و تربیت صورت گیرد و تمام آرزوهای دیرینه و شعارهای آفتاب

خورده ،به دم عیسایی فاوا جان گرفته و محقق شوند.
در این اثنا برخی از صاحب نظران مطالعات برنامه درسی نیز انین نگاهی را دنبال مـیکردنـد .در
این رویکرد ،از فناوری انتظار میرود که تمام مسائل از جملـه مسـائلی کـه ماهیتـاً اجتمـاعی ،اخالقـی و
ارزشی هستند را نیز حل کند .آدمی در ابتدا فناوری را برای تسلط بر طبیعت تولید کرد ،اما رفته رفتـه –
درست یا غلط -آن را در حد وسیع برای مرتفع کردن مسائل اجتماعی نیز بکار گرفت .در راسـتای همـین
دیدگاه مهرمحمدی ( ،1386ص )92معتقد است که «به جای آنکه به فناوریهای نوین به مثابه ابزار نگـاه
کنیم ،بهتر است با «رویکرد تمدنساز» به آنها بنگریم .از نظـر وی ،رویکـرد تمـدنسـاز امیـد بـه انقـالب
آموزشی 1به کم

فناوریهای نوین را تقویت می کند .این انقالب دیگر منحصـراً معطـوف یـا محـدود بـه

روش ها یا ابزارهای آموزش و پرورش نیست .بلکه اساس ،ماهیـت ،هـدفهـا ،اصـول و دکتـرین آمـوزش و
پرورش در کانون توجه آن است ...ضرورت ایجاب می کند که نگاه به این فنـاوری از نگـاه ابـزاری بـه نگـاه
تمدنی تغییر یابد».
در انین فضایی که پیچیدگیها و قابلیتهای فاوا ،برخی سیاسـت گـذاران آمـوزش و پـرورش را
شیفته خود کرده بود ،عنوان «دفتر تکنولو ی آموزشی» به یمن قدوم این فنـاوری بـه «دفتـر اطالعـات و
ارتباطات آموزشی» تغییر نام یافت .تکنولو ی آموزشی که عنوان ی

رشـته علمـی جهـانی اسـت و همـه

ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری فرایند یاددهی یادگیری را شامل میشود ،کالً کنار گذاشته شـد .تصـور بـر
این بود که فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) تیر خالصی است بـر همـه نظریـههـا و تجربـههـای حـوزه

1 Educational Revolution

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /فصل پنجم :بحث و نتیجهگیری

60

تکنولو ی آموزشی ،لذا با اضافه کردن صفت «آموزشی» به این فناوری ،حـل المسـائل نظـام آموزشـی بـه
یکباره بدست خواهد آمد.
مبتنی بر همین تصور« ،مدارس هوشمند» از نظام آموزشی مالزی اقتباس و طـرح آن در مـدارس
کشور پی گیری شد .امروز نظام تربیتی ما نزدی

به دو دهه در این زمینه تجربه آموخته استا اه تحـت

عنوان فاوا و اه مدارس هوشمندا اما در کنار این تجربه پرهزینه ،همچنان با حفرههـای تاریـ

نظـری و

پژوهشی مواجه هستیم .اگر اولیای امور در بادی امر در مقابل فاوا عنان از کـف نمـیدادنـد و صـبر پیشـه
میکر دند تا با نگاهی عمیقتر از تجربه جهانی استفاده کنند یا به توصیه فناوران آموزشـی توجـه بیشـتری
داشتند شاید امروز شاهد ی

طرح نیمه هوشیار نبودیم.

از میان صاحبنظران بزر

حوزه تعلیم و تربیت – حتی فنـاوران آموزشـی -نمـیتـوان کسـی را

سرا گرفت که مالك موفقیت مدرسه یا نظام آموزشی را به ابزارها یا فناوریهای بکاررفته محدود کنـد و
به عبارت دیگر رویکرد «فـن سـاالری» را دنبـال کنـد .امـا از آنجاکـه مهندسـان غیرمتخصـص در نظـام
تصمیم گیری وزارت آموزش و پرورش دخالت و نفوذ فراوان داشته و دارند (محمدی ،)1398 ،سادهانگـاری
و سادهسازی مسائل تعلیم و تربیـت همچنـان ادامـه دارد و هـر از انـدگاهی طـرحهـایی ماننـد «کیـف
الکترونیکی» و «مدرسه هوشمند» از سوی ایشان پیشنهاد میشود که بوی تندِ فنساالری از آن به مشـام
می رسد .در این دیدگاه ،این تصور تبلیغ میشود که با تجهیز مدارس بـه فنـاوریهـای نـوین ،جهشـی در
نظام آموزشی رخ خواهد داد .این در حالی است که این تصور «کاهش گرایانه» ،وجوه متنـوع «تربیـت» را
به «آموزش» و آموزش را به «ابزار» کاهش میدهدا به گونهای کـه بـا ارتقـاء ابزارهـا و رسـانههـا ،انتظـار
میرود که تعلیم و تربیت شکوفا شود.
با این همه ،به نظر میرسد که توقف این طرح ،خسارت احتمالی را بیشتر میکند ،لـذا بـا عنایـت بـه
داشتههای موجود ،باید راه بـرون رفتـی از ایـن وضـعیت بیـابیما کـه هـم ممکـن باشـد و هـم مطلـوب.
تصمیم گیری در این خصوص مستلزم داده های پژوهشی قابل اعتماد است که بتوان بر اساس آنها بهتـرین
اقدام را برگزید .پژوهش حال حاضر که با همین هدف به انجام رسـیده اسـت ،اطالعـات ارزشـمندی را در
اختیار ما قرار داد.
از «هوشمندی» تا «خردمندی»
گفته شد که طرح «مدارس هوشمند» بیش از آنکه ی

تصمیم علمی و کارشناسـی باشـد ،سـوغات سـفر

مسئوالن اجرایی به کشور مالزی است .در ابتدای دهـه هشـتاد ایـن اصـطالحات بـه تـدریج وارد ادبیـات
پژوهشی شد .شکل تعدیل شده این اصطالح به نوعی در اسناد باالدستی نظام آموزشی نیز بـه کـار گرفتـه
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شد .برای نمونه در سند تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش ( )1390انـدین بـار بـه فنـاوری و کیفیـت
بهرهمندی از آن اشاره شده است:
 فصل اول ،بیانیه ارزشها ،شماره « : 17جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی رسانه و فناوریهای ارتبـاطی ،وبهرهگیری هوشمندانه از آن ،و مواجهه فعال و آگاهانـه ،جهـت پیشـگیری و کنتـرل آثـار و پیامـدهای
نامطلوب آن« (ص.)9
 فصل سوم ،اشمانداز مدرسه در افق « : 1404برخوردار از بهره فناوری آموزشـی در سـطح معیـار ،بـاتوجه به طیف منابع و رسانههای یادگیری (شبکه ملی اطالعات و ارتباطات)» (ص.)12
 فصل پنچم ،راهبردهای کالن بند« :7بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهـای نـوین ،در نظـام تعلـیم وتربیت رسمی و عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی» (ص.)15
همانطور که از بیانیه های فوق هویداست ،سند تحول بر استفاده هوشمندانه از فناوری ،بر اسـاس
معیارهای اسالمی تأکید داشت ه و در عین حال به صـورت صـریح و ضـمنی بـه پیامـدهای نـامطلوب آن
اذعان دارد .همانطور که در ادامه بحث خواهد شد ،استفاده از وا ه "هوشمندانه" میتوانـد محـل نقـد و
اشکال باشد .اصطالح هوش برای آدمی ،حیوان و به طور کلی برای توصیف رفتارهای پیچیـده ارگانیسـم
به کار گرفته میشود .برای نمونه از نظر پیا ه« ،ی
رسیدن به شرایط بهینه برای بقا کم
محیط خود به طور موثر برخورد کند .ی

عمل هوشمندانه عملی است ،که ارگانیسـم را بـرای

میکند .به سخن دیگر ،هوش به ارگانیسم فرصت میدهد کـه بـا
عمل هوشـمندانه همـواره میـل بـه آن دارد کـه در وضـعیت

موجو د شرایط بهینه را برای بقای ارگانیسـم فـراهم کنـد» (هرگنهـان ،السـون ،ترجمـه سـیف،1383 ،
ص .)314هوش حتی برای مصنوعات بیجان نیز مورد استفاده قرار میگیردا مثـل «هـوش مصـنوعی»،
«سیستمهای هوشمند» «تخته هوشمند» همگی از اصطالحاتی هستند که نشان میدهد ،هوش ،نسـبت
به عقل و خرد از مرتبه نازل تری برخـوردار اسـت .اگـر از کـاربرد مجـازی هـوش در اصـطالحاتی ماننـد
سیستم های هوشمند ،صرف نظر کنیم ،بهطور کلی می توان گفت که هوش ،مشترك بین آدمی و حیوان
بوده و بیشتر برای نشان دادن نوعی توانمندی زیستی بهکار میرود.
اما «عقل» به نسبت هـوش ،از مرتبـه بـاالتری برخـوردار بـوده و صـرف ًا مخـتص آدمـی اسـت .از
این روست که برای حیوانات و مصنوعات بشری ،از اصطالحاتی مانند «سیستم عاقل» استفاده نمیشـود.
قوه شناسایی مجهوالت ،قوه تدبر و فهم سخن دیگران ،بازدارنده انسان از سقوط در مهلکـههـا ،و وسـیله
تفکر و استدالل  ...از جمله معانی عقل هستند (بهشتی1386 ،اص .)48در ایـن معنـا ،تمـام ابنـاء بشـر،
مستقل از دین و فرهنگ ،واجد این نوع عقل هستند.
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اما «در فرهنگ قرآنی عقل معنایی خاص دارد و نمـیتـوان آن را بـا پـارهای از معـانی متـداول و
مشهور این کلمه یکی دانست .مفاهیمی اون «قوه تفکر»« ،هوش»« ،مـدرك کلیـات» و نظـایر آن کـه
گاهی معادل «عقل» در نظر گرفته می شوند ،با معنایی که قـرآن بـرای ایـن کلمـه لحـاظ کـرده اسـت،
مطابقت کامل ندارند» (باقری،1388 ،ص .)21.در قـرآن ،معنـای عقـل دارای سلسـلهمراتبـی اسـت کـه
باالترین مرتبه آن« ،لبّ» نامیده شده است .لبّ ،به خـالص ،برگزیـده ،مغـز و حقیقـت یـ

ایـز گفتـه

میشود (بهشتی ،1386 ،ص ،)62که در فارسی میتوانیم آن را معادل خرد بگیریم.
تفاوت عقل و خرد را می توانیم به دامنه عملکرد آنها نسبت دهیم .دامنه عقل یا عقلگرایـی تنهـا
به طبیعت و امور دنیوی محدود است ،در حالی که دامنه خردورزی به فراسوی طبیعت نظـر دارد .بـرای
نمونه هنگامی که رویکرد عقل گرایی ،در باب خلقت و طبیعت ،دنبال میشـود ،حاصـل آن علـم تجربـی
خواهد بودا در حالی که حاصل خردورزیِ قدسی در باب خلقت و طبیعت ،از علوم تجربـی فراتـر رفتـه و
به تذکر و تسبیح حضرت حق منتهی میشود .از نظر نصر ( ،1385ترجمه رحمتی) عملکـرد کامـل قـوه
عاقله وقتی است که نقش قدسی معرفت را به آن بازگرداند (ص.1)110

شکل :5-1مبانی عمل هوشمندانه ،عاقالنه و خردمندانه (اسکندری)1395 ،
با عنایت به آنچه گذشت (و همچنین شـکل  ،)5-1بـه نظـر مـیرسـد کـه نظـام آمـوزش و پـرورش در
خصوص بکارگیری فناوریهای نوین ،جایگاه ویژهای برای «ابزار هوشمند» در نظر گرفته است و در عـوض
از مراتب پایین عقالنیت پیروی کرده است .به عبارت دیگر از هوشمندسازی مدارس و گسترش نرمافزارهـا
و درس افزارهایِ یادگیری الکترونیکی انتظار حداکثری داشته است .در این دیدگاه ،که مبتنی بر مدرنیسم
و ابزارگرایی است (اسـکندری ) 1395 ،نقـش آدمـی در مواجـه بـا فنـاوری کمرنـگ بـوده و در تعـامالت
اجتماعی به فناوری بیش از آنچه واقعیت دارد ،بها داده میشود .اگراه نقش فناوری در شکلگیری تمدن
انکارناپذیر است ،اما واگذاری نقش تمدنسازی به فناوری به جای آدمی (و در اینجا معلم) ،منطقی به نظر
نمیرسد.
 1إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاتٍ لِّأُوْلِي األلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (حشر)191/190 ،
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همانطور که در فصلهای گذشته اشاره شد ،نسـبت بـین فنـاوری و نظـام آموزشـی ،پیچیـده و
اندوجهی است ،لذا ضرورت دارد که نظام آموزشی از ی

نگاه ت

بعدی و کاهشگرایانه – هماننـد نگـاه

ابزاری حال حاضر -فاصله گرفته و به تعامل های اندجانبه و پیچیده فناوری با دیگر عوامل توجـه داشـته
باشد .نظام آموزشی نباید قدرت فناوری را تا آن اندازه زیاد تخمین بزند که رسالت تحول در نظام تعلـیم و
تربیت را به او واگذار کندا و نه آن قدر کم که از پیامـدهای ناخواسـته و منفـی آن عفلـت کنـد .بـیشـ
فناوری یادگی ری الکترونیکی تأثیر مهمی بر تعلیم و تربیت مدرن دارد اما همانطـور کـه انـدلر ()1996
اشاره می کند ،بسیاری از پیامدهای پیش بینی نشده را نباید دستکم گرفت و به تعبیر وینر )1977( 1باید
مراقب خیانت آنها نیز بود.
از «سنت» تا «تجدد»
بنا به آنچه در فصل دوم و ابتدای همین فصل گذشت ،ما میتوانستیم با روشهای ارزانتر به تحول دسـت
پیدا کنیما ما تجهیزات هوشمند را با صدها وعده و عید و ذهنیتسازی به میدان آوردیـم و بعـد از قریـب
دو دهه تالش و سرمایه گذاری ،همچنان در میانـه راه سـرگردانیم و در مرحلـه فـراهمآوری زیرسـاختهـا
گرفتاریم .در تیرماه سال  ،1398وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات برای هوشمندسـازی مـدارس
تفاهمنامة همکاری امضاء کردند .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کـرد کـه تـا پایـان سـال جـاری
( )1398با پیادهسازی زیرساختهای فنی هوشمندسازی مدارس ،تمامی مـدارس کشـور بـه شـبکه ملـی
اطالعات متصل میشوند .2این در حالی است که به گفته حسینی سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش در
طی سالهای گذشته تنها  22درصد از مدارس ( 122هزار کالس) تحت پوشش طرح هوشمندسازی قـرار
گرفتهاند.
اگراه هزار وعده خوبان یکی وفا نکنـد ،جـای امیـدواری اسـت کـه بعـد از قـانونی شـدن طـرح
هوشمندسازی در برنامه ششم ،سیاست مداران به این طرح نیمه جان توجه بیشتری داشـته باشـند .منتهـا
مشکل اصلی فقدان زیرساخت در مدارس و کالسهای باقی مانده نیست .مشکل اصلی این است که نظـام
آموزشی از تجهیز  122هزار کالس ،و این تجربه گزاف درسهای الزم را نگرفته است .مادامی کـه دغدغـه
اصلی سیاست گذاران بر زیرساختهای سخت افزاری متمرکز باشـد ،از زیرسـاختهـای نـرمافـزاری غفلـت
خواهد شد .پیشبینی میشود که -با فرض تجهیز تمام مـدارس تـا پایـان سـال -اـالشهـای ظریـفتـر
خودنمایی کند.
رویکردها و روش های تدریس معلمان ،فرایند یاددهی-یادگیری ،محتوای برنامه درسـی ،سـاختار
مدیریت کالسی ،نظام ارزشیابی و  ...همگی به سنتهای گذشته وفادار هستند و نشانه معنـاداری از تغییـر
1 Winner
2
http://rabnews.ir/10041/
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و تحول در آنها دیده نمیشود .بیم آن میرود که تجهیز مدارس ،ما را از روستایِ آباد سـنت بـه شـهرهای
ناتمام تجدد برساند .در سال های آتی ،نظام آموزشی همچنان در میانه سنت و توسعه دسـت و پـا خواهـد
زد و اه بسا مجبور شود هزینه های بیشتری بپردازد .یکی از نتایج پژوهش پیشرو این است کـه معلمـان
نسبت به هوشمندسازی باور داشته و آن را موثر میدانند .بنا به یافتههـای فصـل اهـارم ،ادارك معلمـان
حاکی از آن است که کیفیت تدریس با وجود تجهیزات هوشمندسازی باال رفته است یا باال خواهد رفتا و
این در حالی است که اغلب معلمان دوره ابتدایی در حد محدودی از تجهیزات هوشمند استفاده مـیکننـد
(جدول  .)4-6به عبارت دیگر ،گـویی معلمـان ابتـدایی در میـان زمـین سـنت و آسـمان هوشمندسـازی
معلقاند .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین نمره «دورههـای آموزشـی» و «باورهـا و نگـرشهـای
معلمان نسبت به فناوری» رابطه مثبت معنادار برقرار است ،اما بین ایـن نمـره و نمـره «میـزان اسـتفاده»
رابطه مثبتی برقرار نیست (جدول  .)4-12به عبارت دیگر ،دوره هـای آموزشـی اگـر توانسـته باشـد ،نگـاه
مثبتی در معلمان ایجاد کند ،اما عمالً به استفاده بیشتر نیانجامیده است .به زبـان دیگـر انگیـزه و اعتقـاد
معلمان به روش های سنتی سست شده است اما از سوی دیگر به ملزومـات روشهـای آمـوزش دیجیتـال
ملتزم نشدهاند .به عبارت خوشبینانهتر و علمی تر نظام آموزشی در دوران گذار قرار دارد .هنر برنامهریزان و
مدیران نظام آموزشی این است که هراه سریعتر و برای جلوگیری از طوالنیتر شـدن دوران گـذار ،میـان
مسجد و میخانه راهی بجویند ،1وگرنه نظام آموزشی در این «دام عسل» سالها دست و پا خواهد زد.
تحلیل یافتههای پژوهش
یافته های کیفی و کمّی فصل اهـارم و مقایسـه آن بـا اکیـده پـژوهشهـای بـین المللـی در فصـل دوم
(جدولهای  2-4 ،2-3و شکل  )2-1حاکی از آن است که موانع تلفیـق فـاوا در برنامـه درسـی یـا موانـع
هوشمندسازی مدارس در ایران ،مشابه موانعی است که پژوهشهای بینالمللی گـزارش کـردهانـد .احصـاء
موانع هوشمندسازی در این پژوهش با پژوهش های ده سال گذشته ایران نیز (از  1387تـا  ،1397جـدول
 )2-2همسویی کامل دارد.
از حیث شناسایی و شمارش موانع تلفیق فاوا یـا موانـع هوشمندسـازی ،پـژوهش حاضـر ،اساسـاً
مطلب جدیدی برای عرضه ندارد .پژوهش حاضر در مرحله کیفی  14مـانع را شناسـایی کـرد و در مرحلـه
کمّی 13 ،مورد آن را در قالب زیرمقیاس ها مورد مطالعه بیشتر قرار داد .سالهاست کـه ایـن نـوع موانـع و
االش ها ،با اندکی تغییر در داخل یا خارج کشـور مـورد مطالعـه و شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت .از نظـر
پژوهشگر ،شناسایی موانع به حد اشباع پژوهشی رسیده است .جـدولهـای  2-4 ،2-3 ،2-2و شـکل 2-1
1میان مسجد و میخانه راهی است  /بجویید این عزیزان آن کدام است؟ (عطار)
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اکیده ای از معتبرترین پژوهش های داخلی و خارجی را نشان میدهد .جالب آنکه تحلیلهـای کمّـی نیـز
نشان داد که موانع شناسایی شده ،از الگوی توزیع نرمال تبعیت می کند .یعنی اکثر معلمان شرکتکننـده،
فقرههای پرسشنامه را جزء موانع میدانند (جدول .)4-5
با این وصف ،پژوهش های نو اه یافته مهم و جدیدی ممکن است داشته باشند؟ بنابراین ،آنچـه مهـم
است ،اولویت بندی موانع و شناسایی مهمترین آنهاست .به زبان دیگر ،پژوهش باید بتوانـد نقطعـه عزیمـت
نظام آموزشی را با اهم و فی االهم کردن مشکالت و راهحلها ،به روشنی نشان دهد .وجـه تمـایز پـژوهش
حاضر با نمونه های مشابه در همین نکته نهفته است .جدول  4-13که به نتایج آزمون رگرسـیون گـام بـه
گام مربوط است ،به همین منظور تهیه شده است.
جدول مذکور نشان میدهد که بزر ترین عامل در ناموفق بودن طرح هوشمندسازی ،فقدان یا ضـعف
«دورههای آموزشی» به طور کلی و دوره های آموزشی مجازی به طور ویژه است .پژوهش حاضـر نشـان داد
که بین نمره «دورههای آموزشی مجازی» و «میزان استفاده از تجهیزات هوشمند» رابطه معناداری برقـرار
نیست .ازاینرو شاید بتوان گفت که دورههای آموزشی ضمن خدمت به استفاده بیشـتر از تجهیـزات منجـر
نمیشود.
پژوهش حاضر نشان داد که میزان استفاده معلمان مدارسی که از تجهیزات هوشمند برخوردارند،
بیشتر از مدارس نابرخوردار است (جدول  ،)4-9اما در عین حال استفاده از فناوریهای نوین بسیار اندك
است (جدول )4-6ا و همان میزان استفاده محدود نیز با «کیفیت یاددهی-یادگیری» رابطه منفی دارد
اگراه در سطح معنادار نیست (جدول .)4-10یعنی اگر میزان استفاده از تجهیزات هوشمند بیشتر شود،
کیفیت یاددهی-یادگیری نه تنها باالتر نرفته ،بلکه ممکن است افت کند .از کنارهم گذاشتن این یافتهها
می توان به این نتیجه ابتدایی رسید که وجود زیرساخت و سخت افزار و حتی استفاده کمّی از تجهیزات،
اگراه به عنوان گامهای نخستین الزم هستند ،اما به هیچ وجه 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
داردا در حالی که «دورههای آموزشی» با «میزان استفاده» رابطه معناداری ندارد .این دو یافته تاحدی
متناقض یا ناسازگار به نظر میرسند .به زبان ساده ،اهطور میشود شرکت در دورههای آموزشی ،کیفیت
را باال ببرد اما میزان استفاده را نه؟ ممکن است پاسخ این باشد که افزایش میزان استفاده از تجهیزات
هوشمند ،مستلزم متغیرهای گوناگون است .بهگونهای که معلم ان با علم به اینکه استفاده از تجهیزات
هوشمند ،کیفیت تدریس آنها را باال میبرد اما عمالً از این تجهیزات – به دالیل دیگر -استفاده نمیکنند.
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فرض دیگر این است که ممکن است گویه های پرسشنامه ،کیفیت یاددهی یادگیری را نسنجیده
باشند .برای نمونه اند گویه این زیرمقیاس را مرور میکنیم:
 وقتی در ارائه درس از پاورپوینت استفاده میکنم ،کیفیت ارائه باال میرود. وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،میزان بحث و گفتگوی کالسی بیشترمیشود.
 وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،شاهد تفکر سطح باال در شاگردان هستم.همانطور که از صورت گویه ها پیداست ،هدف این مقیاس سنجش عملکرد معلمان بوده است .اما
ظاهراً این گویهها ،نگرش و شناخت معلمان نسبت به فناوری های نوین را سنجیده است .برای مثال
معلمان در ذهن خود گویه اول 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 مثبتی وجود داشته باشد ،که عمالً اینگونه است
(جدول  .)4-11نتیجه نهایی این تحلیل اینکه 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 یافته های قابل تأمل در این پژوهش این است که «دانش و مهارت معلمان» ،ضعیفترین مانع
در استفاده از تجهیزات هوشمند است (جدول  .)4-13یعنی از بین  12مانع مورد مطالعه ،دانش و مهارت
معلمان ،آخرین اولویت و به عبارتی کم اهمیتترین آنهاست .این در حالی است که بر اساس جدول :2-2
خالصه موانع به کارگیری فاوا یا هوشمندسازی در مطالعات داخلی ،دانش و مهارت مهمترین مانع به
شمار میرود .از  13مطالعه ده سال اخیر 10 ،مورد ،دانش و مهارت معلمان را یکی از موانع اصلی توسعه
مدارس هوشمند قلمداد کردهاندا یافته ای که با یافته پژوهش حاضر مغایرت دارد .فار از مقایسه این
یافته با یافتههای دیگر پژوهش ها ،به لحاظ درونی نیز ،این یافته با دیگر یافتههای همین پژوهش در
تناقض است .بر اساس جدول  ،4-13از نظر معلمان «کمیت و کیفیت پایین دورههای آموزشی»،
بزر ترین مانع موفقیت طرح هوشمندسازی است .سوالی که پیش میآید این است که در این کالسها
قرار است اه اتفاقی رخ دهد؟ آیا هدف این کالس ها جز افزایش دانش و مهارت معلمان است؟ بنابراین
اند احتمال می تواند وجود داشته باشد ،نخست آنکه ادراك معلمان از میزان دانش و مهارت خود
نادرست و باالتر از واقعیت است ،دوم اینکه معلمان تمایلی ندارند که ناموفق بودن هوشمندسازی را به
خود نسبت دهند.
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سخن پایانی
 .1وقت آن است که بعد از قریب به دو دهه تجربه ذیقیمت ،نظام آموزشی از اوهام شبه علمی
و امیدهای واهی نسبت به فناوری های نوین و در رأس آنها فاوا دست بردارد و با نگاهی
منطبق بر منطق و تجربه ،در سیاستهای خود بازنگری کند.
 .2به یاد داشته باشیم که پژوهشهای بین المللی حاکی از آن است که با روشهای ارزانتر نیز
میتوان به نتایج مطلوب دست یافت و به قول یکی از صاحبنظران بابت این یافته باید جشن
گرفت.
 .3همانطور که در فصل دوم بحث شد ،موفقیت مدرسه یا ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی-
یادگیری الزاماً به ابزار یا تکنولو ی مورد استفاده که از آن استفاده میکنیم ارتباطی ندارد .ما
در تدریس و در فرایند یاددهی و یادگیری از ابزارها و وسایل مختلفی استفاده میکنیم که
در یکی تقسیمبندی کلی به «ابزارهای فکری »1و «ابزارهای فناوری »2تقسیم میشوند.
«زبان» و «نوشتن» از جمله ابزارهای فکری و «تخته هوشمند» و «تلگرام» از جمله ابزارهای
فناورانه هستند .ما در تدریس از هر دو نوع ابزارها استفاده میکنیم .هیچ ی

از این دو

دسته ابزارها حتی زبان که مادر همه ابزارهاست ،به خودی خود نمیتوانند منشاء اثر باشند.
بلکه اگونگی استفاده از ابزار است که کیفیت آموزشی یا کیفیت فرایند یاددهی-یادگیری را
تضمین میکند .تحقیقات مختلفی درباره اگونگی استفاده از آنها به انجام رسیده است .اکثر
این تحقیقات نشان میدهد که اگونگی برقراری ارتباط دوسویه از طریق این ابزارهاست که
اثربخشی فعالیتهای یاددهی یادگیری را تضمین میکند (معصومی.)2010 ،
 .4پژوهش حاضر نشان داد که نگرش ،ذهنیت و انتظار معلمان از فناوریها و رسانههای
آموزشی نوین مثبت است .از سوی دیگر یافتهها نشان داد که برگزاری دورههای آموزشی و
شرکت در آنها ،با نگرش و باورهای معلمان ،دانش و مهارت آنها ،انگیزه آنها و کیفیت فرایند
یاددهی یادگیری ارتباط مثبت و معناداری دارد .مجموع این یافتهها میتواند به مثابه ی
پشتوانه مثبت برای تداوم طرح هوشمندسازی تلقی شود.
 .5نگاه مثبت فوق نباید به انتظار حداکثری ختم شود .فناوری تمدنساز نیست .هوشمندسازی
به تحول در همه ابعاد آموزشی و تربیتی منجر نخواهد شد .اینکه انتظار داشته باشیم
هوشمندسازی راحتتر از روشهای دیگر به افزایش مشارکت ،خالقیت ،تفکر انتقادی و مانند
آن میانجامد ،تصور نادرستی است .در باب مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و عادی
Intellectual tools
Technological tools

1
2
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پژوهش های اندکی صورت گرفته است ،ازاینرو قضاوت در این خصوص خیلی زود است .این
نکته نیز بماند که اساساً استفاده از فناوریهای دیجیتال برای دانشآموزان دوره ابتدایی
محل تردید است و برخی پژوهشها از مضر بودن آنها برای سالمتی کودکان خبر میدهند.
 .6نباید از یاد برد که « اعجاز واقعی در دست موسی است نه در عصای موسی» .به جای خرید
عصای مدرن باید به فکر تربیت و توانمندسازی «موسی» بودا اراکه در غیاب عصا ،فرایند
هدایت و تربیت متوقف نخواهد شد.

 .7این پژوهش این واقعیت تلخ را آشکار کرد که «وزارتی که نام آن آموزش و پرورش است،
نمی تواند به معلمانی که کارشان آموزش است ،آموزش دهد» .انتظار معقول آن است که
آموزش و پرورش مرجع دیگر نهادها برای آموزش ضمن خدمت و ارتقاء توانمندیهای نیروی
انسانی باشدا این در حالی است که خود در این زمینه در رنج و بیماری به سر میبرد.
 .8به نسبت به قرن پیش ،زنان از حقوق بسیار بیشتری برخوردارند ،اما احساس نابرابری
جنسیتی در آنها بیشتر است (مشونیس ،ترجمه نایبی .)1395 ،وضعیت تجهیزات مدارس نیز
تا حدی اینگونه است .با وجود دیتا پرو کتور و کامپیوتر در بسیاری از مدارس که نسبت به
یکی دو دهه گذشته انقالبی در وسایل کم

آموزشی محسوب میشود ،معلمان و مدیران،

تصور می کنند که تجهیزات کافی در مدارس وجود ندارد و تمایل زیادی به استفاده از آنها
ندارند .این ادراك ناتمام شاید به خاطر این است که معلمان از قابلیتهای فراوان همین
تجهیزات موجود شناخت درستی ندارند یا فاقد مهارت الزم برای استفاده اثربخش از آنها
هستند.
 .9برگزاری دورههای آموزش مجازی با وضعیت حال حاضر آوردهای به دنبال ندارد و توقف آن
تا زمان بازنگری به خیر و صالح نزدی تر است .یافته های پژوهشی و تجربه زیسته معلمان
حاکی از آن است که دورههای «حضوری» و «کاربردی» اثربخشتر از دورههای مجازی
است.
 .10تجهیز مدارس مطابق روالها و سیاست های سنوات گذشته نتایج ملموسی را برای نظام
آموزشی به بار نخواهد آورد .مهمترین مؤلفه موفقیت مدرسه وجود «معلم دانشمند و
توانمند» استا معلمی که از دانش و توان الزم برای راهبری و بهرهبرداری از اندرسانههای
مدرن برخوردار باشدا و این میّسر نمیشود مگر از طریق آموزش واقعی با رعایت همه
مؤلفههای آن.
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 .11پژوهش حاضر در جریان پر کردن پرسشنامهها به شکل الکترونیکی تجربه خوبی کسب کرد.
اداره کل آموزش و پرورش ،لین

پرسشنامه را برای  2000نفر از معلمان ارسال کرد و با

وجود آنکه تکمیل پرسشنامه تنها ده تا پانزده دقیقه زمان میگرفت تنها  30نفر به تکمیل
آن مبادرت کردند و در نهایت پژوهشگران به پرسشنامههای کاغذی پناه آوردند .این تجربه
میتواند نشانه ای از مقاومت معلمان در برابر نوآوری یا دستورالعملهای صادره از سوی
مدیران باشد .بنابراین سطح توقع از معلم را باید پایین آورد .یکی از راهکارها این است که
عناوین و محتوای دورههای آموزشی را محدود و سب
اخیر ،دورههای آموزشی صرفاً بر استفاده اثربخش از ی

کنیم .برای نمونه اگر در اند سال
نرمافزار ساده اما با قابلیتهای

فراوان ،مثل پردهنگار (پاورپوینت) متمرکز میشدند ،شاید امروز شاهد نتایج بهتری بودیم.
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تکمیل پرسشنامه  15دقیقه زمان
میبرد.

همکار مکرم سالم،
از اینکه در انجام این طرح پژوهشی ما را یاری می کنید ،سپاسگزاریم .هدف ما پاسخ به این پرسش است که
چرا هوشمندسازی مدارس ابتدایی در خراسان شمالی چندان موفق نبوده است؟ بدیهی است که اعتبار ایهن
پژوهش تنها به پاسخ های دقیق و باحوصله شما وابسته است .با سپاس و دعای خیر.
منطقه خدمت:
بجنورد جاجرم گرمه راز و جرگالن مانه و سملقان شیروان اسفراین بام و صفیآباد
موقعیت مدرسه  :روستایی
جنسیت  :زن

فاروج

 شهری

 مرد

مدرک تحصیلی  :دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

رشته تحصیلی..................... :
سابقه خدمت......................... :
سن........................ :
آیا مدرسه محل خدمت شما به کالس یا کارگاه هوشمند (دارای رایانه ،لپ تاپ ،دیتا پروژکتور )... ،مجهز است؟
بلی

خیر

در کدامیک از دوره های آموزشی ضمن خدمت زیر (چه مجازی و چه حضوری) شرکت کردهاید؟
 تولید و کاربرد مواد آموزشی
 آموزش الکترونیکی
 مفاهیم و کلیات دولت الکترونی
 تحلیل استاندارد مهارت تولید اندرسانهای
 شبکه و امنیت اطالعات در سازمانها
 مفاهیم پایه فناوری اطالعات
 استفاده از کامپیوتر در مدیریت فایل
 وا هپرداز ()Word
 صفحه گسترده اکسل ()exell
 پاورپوینت ()Powerpoint
 بان

اطالعاتی اکسس ()access

 اینترنت
 فناوریهای نوین آموزشی
 تولید محتوای الکترونیکی
 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی
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 مهارتهای حرفهای و اداریِ کار با رایانه
 آشنایی با مفاهیم و کلیات و مراحل اجرایی مدارس هوشمند
 آشنایی با مدلها ،اجرا و ساختار مدارس هوشمند
 معرفی و آموزش ابزار و تجهیزات و سختافزار مورد نیاز مدارس هوشمند
 آشنایی با تدوین طرح درس الکترونی

ردیف

10-12
6-9
3-5
1-2
0

گویهها

 1در طول هفته ،در اند کالس از تجهیزات هوشمند (مثل لپتا  ،دیتا پرو کتور و  )...استفاده میکنید؟
 2در طول هفته ،در اند کالس از پاورپوینت استفاده میکنید؟
 3در طول هفته ،در اند کالس از طریق تجهیزات هوشمند فیلم و موسیقی پخش میکنید؟
 4در طول هفته ،در اند کالس از نرمافزارهای آموزشی مثل آزمایشگاه مجازی استفاده میکنید؟
 5در طول هفته ،در اند کالس بهطور مستقیم از اینترنت در فرایند تدریس استفاده میکنید؟
کامال نادرست
نادرست
تاحدی
درست
کامال درست

گویهها

 6نظام آموزشی راهی جز هوشمندسازی مدارس ،پیش روی خود ندارد.
 7به نظر من هوشمندسازی بیشتر ی

طرح فانتزی و نمایشی است تا ی

تصمیم آموزشی.

 8هوشمندسازی بیشتر اتالف پول و وقت است.
 9معلمان از فهم درست و عمیقی نسبت به آموزش الکترونیکی و هوشمندسازی برخوردارند.
 10معلمان از شناخت الزم نسبت به سختافزارها و تجهیزات هوشمندسازی برخوردارند.
 11معلمان از مهارت کافی برای استفاده از نرمافزارهای آموزشی برخوردارند.
 12ناموفق بودن اجرای طرح هوشمندسازی نتیجه مدیریت نادرست در وزارت آموزش و پرورش است.
 13مدیران مناطق و مدرسه فهم درستی نسبت به هوشمندسازی داشته و ضرورت آن را درك میکنند.
 14مدیران مدرسه از معلمانی که از فناوریهای جدید استفاده میکنند حمایت میکنند.
 15مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل است.
 16مدارس به اندازه کافی مجهز به تخته هوشمند ،پرو کتور و رایانه هستند.
 17لوازم جانبی مثل باند پخش صدا ،ااپگر  ...در دسترس معلمان وجود دارد.
 18معلمان از اینکه با فناوریهای جدید روبرو شوند ترس دارند.
 19معلمان غالبا با روشهای سنتی خو گرفته و عالقهای به تغییر روشهای تدریس خود ندارند.
 20معلمان نگرانند که اگر از رسانههای جدید استفاده کنند نتوانند کالس را مدیریت کنند.
 21نرمافزارهای آموزشی مناسب و استاندارد در همه مدارس وجود دارد.
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 22محتوا و نرمافزارهای مناسب را از طریق وبسایتهای مخصوص مثل شبکه رشد میتوان پیدا کرد.
 23محتوای درسی و منابع استاندارد به صورت  CDیا  DVDدر اختیار معلمان قرار دارد.
 24در مدرسه متصدی خاصی تعیین شده تا تجهیزات را سرویس کرده و روزآمد نگه دارد.
 25آموزش و پرورش فقط تجهیزات را در مدرسه نصب کرده و رها کرده است.
 26آموزش و پرورش به طور مستمر بر روند هوشمندسازی نظارت دارد.
 27مدرسه از منابع مالی کافی برای خرید تجهیزات جدید برخوردار نیست.
 28مدرسه از منابع مالی کافی برای روزآمد کردن یا خرید نرمافزار برخوردار نیست.
 29مدرسه نمیتواند پول شرکتهای سرویس دهنده و پشتیبان را تأمین کند.
 30استفاده از اندرسانهایها وقتگیر است ،لذا معلمان رغبتی از خود نشان نمیدهند.
 31مشغله معلمان زیاد استا لذا برای تولید محتوای الکترونیکی وقت نمیگذارند.
 32معلم اگر از اندرسانهایها استفاده کند ،برای اتمام کتاب وقت کم میآورد.
 33محتواهای کتابهای درسی بخوبی قابلیت ارائه به شکل الکترونیکی را دارا هستند.
 34برای کتابهای موجود ،همان شیوههای تدریس سنتی مناسبتر است.
 35محتوای کتابهای درسی ،دانشآموزان را به سمت استفاده از اندرسانهایها سوق میدهد.
 36دلیلی ندارد که معلم برای استفاده از فناوریهای نوین خودش را به زحمت بیاندازد.
 37نظام مدیریتی معلمانی را که از روشهای نوین تدریس استفاده می کنند تشویق میکند.
 38اگر زیرساختها و امکانات مهیا باشد ،معلمان از تجهیزات جدید استفاده میکنند.
 39دانشآموزان در خانه امکان استفاده از رایانه و اینترنت را ندارند.
 40وقتی معلم از اندرسانهایها استفاده میکند ،دانشآموزان عالقه نشان میدهند.
 41تعداد زیاد دانشآموزان کالس ،مانع استفاده از تجهیزات نوین میشود.
 42آموزش و پرورش به اندازه کافی دورههای آموزشی برگزار کرده است.
 43دورههای آموزش مجازی مخاطب را قانع می کند که طرح هوشمندسازی مدارس ضروری و مفید است.
 44دورههای آموزش مجازی به افزایش «دانش» معلمان در زمینه سختافزارها و نرمافزارهای آموزشی
انجامیده است.
 45دورههای آموزش مجازی به افزایش «مهارت» معلمان در زمینه استفاده از فناوریهای نوین آموزشی
انجامیده است.
 46دورههای آموزش مجازی به افزایش «میزان استفاده» معلمان از فناوریهای نوین انجامیده است.
 47دورههای آموزش مجازی به افزایش «انگیزه» و «اعتماد به نفس» معلمان در قبال اندرسانهایهای
جدید انجامیده است.
 48دوره های آموزشی حضوری ،نسبت به مجازی از کیفیت باالتری برخوردارند.
 49دورههای آموزشی مجازی کاربردی هستند.
 50معلمان فقط برای امتیاز در دورههای ضمن خدمت شرکت میکنند نه ارتقاء دانش و توانمندی.

76

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /پیوستها

77

 51وقتی در ارائه درس از فیلم ،پویانمایی یا آزمایشگاه مجازی استفاده میکنم ،کیفیت ارائه باال میرود.
 52وقتی در ارائه درس از پاورپوینت استفاده میکنم ،کیفیت ارائه باال میرود.
 53وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،میزان بحث و گفتگوی کالسی بیشتر میشود.
 54وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،شاهد تفکر سطح باال در شاگردان هستم.
 55وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،میزان فعالیت شاگردان بیشتر میشود.
 56وقتی از تجهیزات هوشمند استفاده میکنم ،شاگردان به شناخت عمیقتری دست پیدا میکنند.
 57استفاده از تجهیزات هوشمند باعث میشود که شناخت بهتری از وضعیت تحصیلی شاگردان پیدا کنم.
 58تجهیزات هوشمند کم

کرده است که سنجش و ارزشیابی بهتری از عملکرد شاگردان داشته باشم.

در صورت تمایل شماره تلفن همراه خود را در اختیار گروه پژوهشی قرار دهید____________ :
اگر مطلبی هست که طرح آن را الزم می دانید لطفا با شماره تلفن زیر و از طریق تلگرام پیام بگذارید09125275369 :
با تشکر مجدد ،حسین اسکندری ،عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
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کارنامک پژوهشی پژوهشگر (مرتبط با طرح پژوهشی)1
 -1سوابق تحصیلی:
زبان و ادبیات انگلیسی

1378

شهید باهنر کرمان

کارشناسی
کارشناسی ارشد

عالمه طباطبایی تهران

تکنولو ی آموزشی

1383

دکتری

تربیت مدرس تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

1389

فرصت مطالعاتی

Gothenburg University

ارتباطگرایی

1389

 -2سوابق شغلی:
-

دبیر آموزش و پرورش ،از سال  1378تا .1385

-

فعالیت در وزارت آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات
آموزشی از سال  1385تا .1388

 -3تالیف کتاب:
-

نظریه و عمل رسانههای آموزشی در عصر دیجیتال .حسین اسکندری ،انتشارات سمت.1391 :

-

استانداردهای درسافزارهای یادگیری الکترونیکی .حسین اسکندری ،انتشارات مدرسه :ویراست دوم
.1396

-

نظریه و عمل شبکههای یادگیری .حسین اسکندری ،انتشارات دانشگاه بجنورد.1398 :

 -4ترجمه و تدوین کتاب:
-

دانش و یادگیری .جورج زیمنس ،ترجمه حسین اسکندری .تهران :انتشارات آوای نور.1392 ،

-

روانشناسی تربیتی ،تحقیق ،تدریس ،یادگیری .ریچارد پارسونز و دیگران ،ترجمه حسن اسدزاده و حسین
اسکندری .تهران :انتشارات رشد فرهنگ ،ویراست دوم.1396 ،

-

تدریس و یادگیری طراحی و تکنولوژی .جان اگلستون .ترجمه داریوش نوروزی و حسین اسکندری .تهران:
انتشارات نگ .1384

-

روندها و مسائل طراحی و تکنولوژی آموزشی .ویراستار جان دمپسی ،ترجمه محمدرضا وحدانی اسدی،
حسین اسکندری ،داریوش نوروزی ،تهران :انتشارات آوای نور.1392 :

-

سواد ماهوارهایا حسین اسکندری ،تهران :انتشارات منادی تربیت.1396 ،

-

شبکههای اجتماعی ،میپسندم ،نمیپسندم ،حسین اسکندری ،تهران :انتشارات منادی تربیت.1396 ،

1پستهای الکترونیکی : eskandari33@gmail.comو eskandari3@yahoo.com

بررسی میزان تأثیر آموزشهای مجازی بر توانمندسازی معلمان /پیوستها

79

 -5نگارش مقاله:
-

نظریه ارتباطگرایی و تبیین و نقد مبانی معرفتشناختی آن .حسین اسکندری ،هاشم فردانش ،سید مهدی
سجادی ،علیرضا صادق زاده قمصری ،سعید بهشتی .مجله علوم تربیتی (فصلنامه علمی-پژوهشی) دانشگاه شهید
امران اهواز .دوره ششم ،پاییز و زمستان  ،1389تاریخ انتشار .1390

-

ارتباطگرایی :در رقابت یا همسویی با دیگر نظریههای یادگیری؟ حسین اسکندری ،هاشم فردانش ،سید مهدی
سجادی ،فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی 1389ا شماره  .15صص-33
.64

-

پارادایمهای علمی معاصر و نظریههای یادگیری .مطالعات روان شناسی تربیتی دانشگاه زاهدان .حسین اسکندری،
هاشم فردانش ،علیرضا صادق زاده قمصری ،دوره  ،12شماره  ،22پاییز  ،1394صفحه .70-60

-

از هوشمندی تا خردمندی :نقد تلقی نظام تربیتی از فناوری مجله علوم تربیتی (فصلنامه علمی-پژوهشی)
دانشگاه شهید امران اهواز ،دوره  ،23شماره  ،1بهار و تابستان  ،1395صفحه .106-81

-

Social networks and value system of students, Iranian Journal of Educational
Sociology, Hossein Eskandari, Atefe Sanjari. Iranian Journal of Educational
.Sociology, 2018, 1,9,22-32

-

شاخصهای کیفی توسعه  ICTدر نظامهای آموزشی(ارائه شده در همایش فناوری آموزشی در عصر اطالعات و
ارتباطاتا دانشگاه شهید امران اهواز ،فروردین ماه .)1387

-

فیلم و فرایند آموزش و پرورش ،ارایی ،ایستی و اگونگی .حسین اسکندری .اا شده در مجموعه مقالههای
اهلمین جشنواره بینالمللی فیلمهای علمی ،آموزشی و تربیتی رش د .وزارت آموزش و پرورش ،معاونت فناوری
ارتباطات و اطالعات آموزشی ،سازمان پژو هش و برنامهریزی آموزشی .1390 .صص .44-11

-

سواد رسانه ای :برنامه درسی مغفول در آموزش عالی ،حسین اسکندری ،عباس تقی زاده ،دانشگاه تبریز:
یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در آموزش عالی.1396 ،

 -6طرحهای پژوهشی:
-

مجری طرح « بررسی موانع و راهکارهای گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دبیران استان خراسان
شمالی» زمستان .1385

-

مجری طرح «شبکههای آموزشی ،اهداف ،راهبردها و محتوا» .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .معاونت
فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی.1387 .

-

مجری طرح «بررسی سواد رسانهای در بین دانشجویان دانشگاه بجنورد» ،طرح داخلی مصوب دانشگاه بجنورد،
.1395

 -7کارگاهها و سخنرانیهای علمی:
-

سخنران کلیدی «همایش ملی فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت» ،اصفهان ،مردادماه 1392

-

طراحی و اجرای کارگاه «روشهای نوین یاددهی-یادگیری در آموزش های دانشگاهی ،مبانی فلسفی نظریههای
یادگیری» ،دانشگاه بجنورد25 ،ف3ف90
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طراحی و اجرای کارگاه «روش تدریس»ا دانشگاه بجنورد ،دانشگاه کوثر ،مجتمع آموزش عالی اسفراین ،دانشگاه
علمی-کاربردی.

-

طراحی و اجرای کارگاه «سواد رسانهای»ا دانشگاه بجنورد ،دانشگاه کوثر.

 -8طراحی آموزشی:
-

طراحی آموزشی پنج حلقه یادگیری (طرحی ملی با همکاری مشترك وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
موسسه فرهنگی آموزشی مبتکران -طرح حکمت)1387 .

-

طراحی آموزشی  8کتاب کم

آموزشی بر مبنای الگوی "نمایش اجزای مریل" (موسسه فرهنگی آموزشی

مبتکران)1387.
این همه گفتیم و لی

اندر بسیچ

بی عنایات خدا هیچیم هیچ
مولوی

