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  مقدمه - 1- 1

 جمله از بشر زندگی مختلف ابعاد بر عمیقی آثار آن کاربرد و اطالعات فناوري گسترش و توسعه

 آن از استفاده توانایی و اطالعات فناوري به دسترسی اخیر، هايدهه در به طوري که است، آموزش داشته

است  شده تبدیل اطالعات بر مبتنی جامعه یک در شرکت براي الزم ابزاري عنوان به افزونی طور روزبه

 پرورش و آموزش در اطالعات فناوري گسترش کشورها از بسیاري در علت، همین به ).2010، 1(باسري

                                                
1  .  Basri 
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 در اطالعات فناوري شگستر میزان هدربار موجود اطالعات و آمار بررسی با. است گرفته قرار توجه مورد

 یافته توسعه شورهايجمله ک از ،کشورها از بسیاري در که یابیممی در جهان کشورهاي پرورش و آموزش

 وجود جامعی ايهبرناماینترنت،  و رایانه چونهم گوناگونی امکانات با مدارس تجهیز براي توسعه حال در و

 و آموزان دانش آشنایی انسان، زندگی بر آن زایندهف تأثیر و فاوا روزافزون گسترش به توجه با دارد. 

 از برخی منظور همین است. به ضروریات از آن ابزارهاي از استفاده بر تسلط نیز و فناوري این با دبیران

 نیز آنان آموزش به دهند،می قرار دبیران و آموزان دانش اختیار در را الزم امکانات که این ضمن کشورها

 بنابراین ).1383(جاللی و عباسی،  کنندمی آماده الکترونیکی دنیاي در زندگی براي را هاآن و پردازندمی 

در راستاي ایجاد تحوالت مطلوب در  گام بودن با رشد و توسعه جهانی ونظام آموزشی جوامع جهت هم

 و عاتفناوري اطال توسعه براي الگو مناسب ترین عنوان به را هوشمند مدارس طرح ،هاي آموزشینظام

هاي عنوان جزئی از سیستم به هوشمند نمودند. پیدایش مدارس توصیه پرورش و آموزش امر در ارتباطات

حمایت کننده آموزش رسمی براي یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهاي پیشرفته نظیر انگلستان، 

انی، قصاب پور، جبل (زم هاي جدید یادگیري را فراهم کرده استفرصت 1960آمریکا و از اوایل دهه

-شیوه با تدریس امکان انعطاف پذیر، درسی هايبرنامه ). در واقع در این مدارس به دلیل1389عاملی، 

 آموزدانش نقش به بخشیدن محوریت و آموزشی هايو روش هابرنامه از وسیعی طیف داشتن نوین، هاي

 در توانندمی آموز دانش و استعدادهاي ئقعال نیازها، به بیشتر توجه و فردي هايتفاوت نظرگرفتن در با

 ، مهاجران به نقل از 1380(مشایخ،  باشند مفید و موثر آموزشی شکاف کاهش یا و بردن بین از جهت

  ).1392رباطی  حمزه قلعه اي و

در نظام آموزشی  کیفیت درنظام آموزشی است. در حقیقت کیفیت ،اما دراین بین مقوله مهم و اصلی

تواند از سطح معلمانش باالتر رود. معلمان آن جامعه وابسته است و هیچ کشوري نمی کیفیتنهایت به  در

کند و براي ایفاي دانش به یادگیرندگان ایفا میمعلم نقش کلیدي و محکمی در انتقال  ،به همین جهت

جدید  هايهاي معلمی و کسب دانش و فناورياین نقش در درجه اول خود باید به سالح فنون و مهارت

هاي اطالعاتی و ارتباطی در جریان نیازهاي دانشی و مهارتی معلمان به منظور کاربرد فناوري مجهز باشد.

هاي ها یکی از مباحث مورد توجه در دههآموزش و چگونگی کسب، ارائه و ارزشیابی از این دانش و مهارت

  ).1386، به نقل از حسینی، 1380(یغما،  اخیر است

 وي، هاي فناورانهمهارت و دانش معلم، نظر گرفتن نقش و اهمیت باورهاي درواقع بدون در

اجرا و  در مدارس فناورانه هاي مشی خط و اهداف روشن و دقیق تنظیم اجتماعی، و هايپشتیبانی

هاي نوین آموزشی نیز مانند هر بنابراین به کارگیري فناوري کاربست صحیح فناوري امکان پذیر نیست.
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سنتی را دارد. و این تغییرات تنها با گذشت  هاي موجود ونیاز به تغییر ساختارها و دیدگاه تغییر دیگر،

مل و موانع سد راه این تغییرات و عبور از شکل سنتی معلمان نا زمان صورت خواهد گرفت. از جمله عوا

ه هزینه کردن موزشی است که به علت نیاز بلم هستند و عامل دیگر خود مدارس آآشنا با این بخش از ع

از دیگر  .کنند تا از تغییرات جدید تا حدودي دوري کننددر این زمینه و بستر سازي مناسب تالش می

 توانایی براي ارزشمند شاخص یک مدرسه است که  آمادگی ،عوامل اثر گذار بر اجراي موفقیت آمیز

 در آموزشی برنامۀ م است کهبنابراین جهت کاربرد فناوري الز .است پیشرفته هايفناوري از استفاده

 .مهیا باشد فناوري هايزیرساخت و مناسب پشتیبانی فرایندهاي هوشمند، مدارس

 

  بیان مسأله - 2- 1

در جهان شتاب باالیی به خود گرفته است  ،(فاوا) 1هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتامروزه پیشرفت

عات، اتمام به آموزش و پرورش است تا یکی از راهکارهاي برخورد منطقی و عقالنی با این انقالب اطال

 .قدرت مواجهه انسان را باال ببرد و او را آموزش دهد که به سرعت خود را با تغییرات مداوم انطباق دهد

 فرایند گامی جدید در تطابق با عصر اطالعات است و انقالبی در  ،براین طرح مدارس هوشمندبنا

  ).1386کاشانی، ( صالحی و  کندیاد گیري ایجاد می- یاددهی

یادگیري فاوا راهکارهاي نوینی را در بهبود و توسعه نظام آموزش ارائه نموده که استقرار مدارس 

هاي قدیمی و با استفاده کند تا با تغییر سنتطرح مدارس هوشمند کمک می هوشمند از نتایج آن است

ش محوري دست یابیم البته به هاي نوین، به اهداف عالی آموزش و پرورش در راستاي پژوهاز فناوري

) موفقیت استقرار مدارس هوشمند در گرو آمادگی سازمانی براي آموزش 2004(  2گفته شوم و فاکس

گونه مدارس نیز عبارت است از: سطح آمادگی فکري معلمان و آمادگی و آمادگی این .الکترونیکی است

علی رغم مزایاي غیر  .گیري استیاد - یاددهی هايارس براي پذیرش و کاربرد ( فاوا)در فعالیتفیزیکی مد

اجراي این طرح همواره با موانع و مشکالتی روبه رو  ،قابل انکار مدارس هوشمند در تحول نظام آموزشی

از جمله به ناکافی بودن نیروي انسانی متخصص و آموزش دیده و کمبود منابع مالی و فیریکی  .بوده است

اي و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، نبود تفاوت برنامه هاي رایانهتمجهت تجهیز مدارس هوشمند به سیس

زمینه توسعه این هاي درسی از مشکالت موجود در درسی مدارس هوشمند با مدارس عادي از نظر کتاب

  ).1392مهاجران، قلعه اي، حمزه رباطی، باشد (مدارس می11111

                                                
1 . information technology 
2 . Shum & Fox 
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وتوانایی هاي آموزشی در تدریس است فناوري در این مدارس معلم، کلید اجراي موثر استفاده از

کاربرد فاوا در تدریس نیاز به دانش کافی و مهارت کاربست موفقیت آمیز آن دارد. بنابراین الزم است نیاز 

نقش و نیاز معلمان در استفاده  چنینهم هاي فناوري اطالعات تامین گردد.معلمان به دانش و مهارت

هاي نوین گسترش و کاربرد موثر فناوري ،یابد کهرو اهمیت میاز آن وزشیي نوین آمهاموثر از فناوري

آموزش بدون توجه به نگرش و نیاز معلمان و شناخت آن ممکن است منجر به مقاومت معلمان و مدیران 

  ).1387مشتاقی، قربانی، رضائیان، هاي نوین شود (در مقابل ورود فناوري

شود و اگر هاي آموزشی میازماندهی و مدیریت بهتر محیطاز طرف دیگر فناوري اطالعات سبب س

 ،دست اندرکاران آموزش الکترونیکی گرایش و دیدگاه مثبتی درباره یادگیري الکترونیکی داشته باشند

نگرش به کامپیوتر یا ). 1386سید نقوي، براي استفاده از آن خواهند داشت (ي بیشتري گاه انگیزهآن

هاي از فناوري نسبت به فعالیت عدم فایدهشخص یا احساس او نسبت به فایده یا فاوا، ارزیابی کلی یک 

موفقیت و اثر بخشی استفاده از فناوري  ).2012، 1اي تعریف شده است (یاپیکی و هوندانلیخاص رایانه

اطالعات در تدریس تا حد زیادي بستگی به پذیرش و نگرش معلمان به فناوري دارد و با افزایش نگرش و 

 و نگرش به توجه بدونیابد. ت این فناوري در مدارس افزایش میدید مثبت معلمان به فاوا، کاربس

گیري موثر از براي بهره ،پس). 2009، 2نیست (موتیارادوي ن پذیر امکا آن فاوا، توسعۀ از افراد استقبال

العاتی دبیران و همچنین ارتباطی و اط ايههاي تکنولوژيفاوا الزم است تا گامی در جهت ارتقاي مهارت

و از آنجا که اقدام به هر  .هاي اطالعاتی جدید برداشته شودتقویت نگرش مثبت آنها در زمینه فناوري

سنجش نگرش به  ،عملی قبل از هر مسئله اي ارتباط تنگاتنگی با نگرش فرد نسبت به آن عمل دارد

شناخت و کاربست فناوري آموزشی از  ).1389همراه توانایی و نیاز فرد ضروري است ( جعفري و وکیلی ، 

رو اهمیت دارد که از طریق تسهیل یادگیري دانش آموزان و همچنین کارآمد و اثر بخش نمودن فرایند آن

به  ).1388انجامد (ثمري و آتشک ، یاد گیري معلمان به بهبود کیفیت فرایند یادگیري می –یاددهی 

به  اننگرش آن ،هاي فاوا و توانمندي آنهالمان به دانش و مهارترسد که با برطرف کردن نیاز معنظر می

  در نتیجه انگیزه بیشتري براي استفاده از آن در تدریس خواهند داشت.  شود واین فناوري مثبت می

هاي فناوري تمهار معلمان درصد 85 که اندکرده گزارش خود تحقیق در) 2005( 3همکاران و مادن

 مطمئن از اینترنت استفاده براي شانتوانایی از معلمان اند، بیشترکرده کسب میغیررس طور به را خود

در کردند. می فنی استفاده موضوعات از که بودند جدیدي معلمان کنندگان، استفاده ترین مطمئن و بودند

                                                
1  . Yapici & Hevedanli 
2  . Mutiaradevi 
3  .  Madden 
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)، فخاري 2010(1 )، جاسچیک1390( همکاران و خلخالی تحقیقات هايیافتههایی نظیر پژوهش

 هاي است. اما یافته فاوا زمینه کاربست  در رشد معلمان به رو و نسبی مهارت ) نشانگر1391اشرفی(

 پایین به متوسط و اندك و مهارت آگاهی بیانگر)1386( احمدي و بختیاري )،1388( کریمی و نیکنامی

 پژوهشی و آموزشی هايفعالیت در آن از مناسب کاربست در مهارت الزم عدم و فاوا به نسبت معلمان

حاکی از کیفیت ارایه خدمات و تجهیزات در مدارس هوشمند  ،رسد این تفاوت در نتایجبه نظر می .است

هاي فناوري اطالعات از دیگر عوامل اصلی استقرار مدارس هوشمند، توجه به زیر ساختاست. بنابراین  

وژي توسط معلمان، به این براي پیش بینی ادغام تکنول WSTبا استفاده از مدل  )2006مورالس (است. 

درصد از سطح کاربست فناوري توسط  90نتیجه دست یافت که مهارت و تجهیزات با هم قادر به تبیین 

هاي سخت ها ، ظرفیتمنظور از این زیر ساخت). 2008، 2( نقل از آویا مونز دبیران در کالس است

د موثر برنامه آموزشی در مدارس هوشمند، افزاري و نرم افزاري و شبکه در سازمان است. به منظور کاربر

هاي فناوري مورد نیاز است. زیر ساختناسب (ارائه مناسب خدمات فاوا) و فرایندهاي پشتیبانی م

ي دانش آموزان و معلمان در مسئولین قبل از استقرار مدارس هوشمند باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا همه

  ).1390( عبدالوهابی و همکاران،  سی پیدا کنندخانه و مدرسه به رایانه و اینترنت دستر

به مقدار زیادي به ارائه  خدمات پشتیبانی به یاد  ،در حقیقت موفقیت نظام یادگیري الکترونیکی

هاي ها و ابزارهایی اشاره دارد که کمکبه روش ،گیرندگان وابسته است.خدمات پشتیبانی یادگیرندگان

ی کند تا به وسیله آن یادگیرندگان بتوانند مواد، موضوعات یادگیري و اضافی را به یاد گیرندگان ارائه م

). بنابراین ارائه خدمات فناوري اطالعات با کیفیت 1390( صمدي،  محتواي آموزشی را بهتر یاد گیرند

هاي ها که در آن بتوان منابع را به اشتراك گذاشت یکی از اساسی ترین بخشباال و شبکه اي از یارانه

دهد. هاي مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار میدر مدرسه هوشمند شبکه، بخش هوشمند است. مدرسه

( محمودي،  هاي درس، کتابخانه استها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداري، معلمان، کالساین بخش

  ).1387نالچیگر، ابراهیمی، صادقی، 

%از شرکت کنندگان 70 ،فت کهکشور دنیا انجام داد نتیجه گر26در تحقیقاتی که در 3پلگرام

درپژوهش اولین و مهمترین موانع موجود در ادغام فناوري اطالعات در امر آموزش را ناکافی بودن 

%به مشکالت ادغام فناوري در 58%کمبود مهارت و دانش معلمان و66تجهیزات الزم به ویژه رایانه، حدود

                                                
1  .  Jaschik 
2  .  Avila Munoz 
3  .  Pelgrum 
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). بنابراین الزم است 1391نی نژاد و مالزهی ،آموزش و کمبود وقت معلم اشاره کرده است (نقل از سبحا

 هاي الزم براي تسلط معلمان بر دانش وعالوه بر تقویت نگرش مثبت درباره فناوري و ارائه آموزش

ها و تجهیزات تشکیالت زیربنایی و تالش براي توسعه زیر ساخت هاي فناورانه اطالعاتی و ارتباطی،مهارت

در حال  .ن براي پیشبرد اهداف آموزشی در مدارس هوشمند صورت گیردابزارهایی جهت حمایت از معلما

 اي صورت شده دهیو میزان استفاده معلمان از فناوري اطالعات به شکل سازمانحاضر، وضعیت 

ها در چرا که آن .شودگیرد و این امر موجب چالشی براي سازمان آموزش و پرورش محسوب مینمی

باشند و دنبال پیشرفت در آموزش و یادگیري دانش آموزان در امور درسی میي فناوري اطالعات به سایه

کنند تا بعدي جدیدي را به فرایند یادگیري همچنین مدارس از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده می

با توجه به موارد ذکر شده، محقق در پی پاسخ به  ).1390(حامدي، اشرف گنجوي، تند نویس،  بیفزایند

  زیر است: سوال

  ؟شودبرازش می تئوري ارائه شده با داده هاي واقعی آیا مدل

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  
  
  
  

  پژوهشنظري : مدل 1- 1 شکل

  

مهارت در 

 فناوري

نیاز به 

 فناوري

نگرش به 

 فناوري

کیفیت 

 خدمات

کاربست 

 فناوري
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  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

که سواد اطالعاتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر خصوصا براي تربیت نسل ي افراد با اینهمه امروزه 

اي براي استفاده از فناوري در هاي آموزش و پرورش تحت فشار فزایندهآینده است موافق هستند. سیستم

و معلمان را به استفاده  ).2011، 1براي تجهیز دانش آموزان با دانش و مهارت هستند (یلمیزکالس درس 

از رایانه براي حل مشکالت و تحقیقات در زندگی واقعی، به منظور کمک به دانش آموزان جهت کسب 

، 2کند (آگیی و ووگتو ظرفیت استفاده از دانش در حل مشکالت علمی و عملی تشویق میتفکر تحلیلی 

هاي اطالعاتی ، امکان به روز شدن اطالعات علمی معلمان در چنین شرایطی استفاده از فناوري). 2011

فناوري در آورد. بنابراین با توجه به تاثیر روز افزون هاي تدریس را برایشان فراهم میو ارتقاي مهارت

ها و تسلط استفاده از ابزارهاي آن آموزش و پرورش، ضرورت آشنایی معلمان و دانش آموزان با این فناوري

است. استفاده موثر از فناوري اطالعات در مدارس مستلزم آن است که معلمان ضمن ساخته را ضروري 

 -هاي جدیدي در فرایند یاددهیشگر فرایند یادگیري، نقنقش خود از انتقال دانش به تسهیلتغییر در 

   ).1388 ،سعادت طلب( یادگیري بپذیرند

 نگرشی با هم و بدانند خوب هم آموزشی، نوین هايرسانه و تکنولوژي درباره باید معلمان بنابراین

در یک پژوهش مستقل دولتی از مدارس غرب لندن، نظام ). 2005، 3نتیلستو( کنند برخورد آن با مثبت

باال رفتن کیفیت آموزش، گسترش آشنایی با رایانه، امتیاز برجسته را نشان داده است:  دیجیتالی شش

کارگیري شبکه اینترنت در اي دانش آموزان، بهاي، گسترش توان و آموزش حرفهحذف بی سوادي شبکه

کمک  امر آموزش و افزایش انگیزه در زمینه یادگیري، باال رفتن توان پژوهش و یادگیري مستقل و بدون

   ).1391هاي اجتماعی اشاره کرد (ممی زاده، آموزگار و گسترش بهبود ارتباط

افزایش سطح  ،)1390( مرکز آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورشاز طرف دیگر 

گام با توسعه علوم در دنیا، یادگیري در مدارس، به روز آوري مستمر دانش در کشور هم –کیفی یاددهی 

بستر فرایند یادگیري مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، بازگرداندن مرجعیت علمی  ایجاد

گیري از به معلمان، تربیت دانش آموزان براي عصر حاضر و آینده، تعامل مستمر اولیاء و مربیان و بهره

  معرفی کرده است.یادگیري را از دالیل ضرورت هوشمند سازي مدارس  هاي نوین در امر یاددهیفناوري

 بسیاري از مدارس استفاده از فناوري را به برنامه ریزي درسی موجود اضافه کرده اند و معلمانی را به کار

                                                
1.Yilmaz 
2  . Agyei & Voogt 
3  .  Tileston 
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ها آشنا باشند. اما هنوز ضرورت دانش و مهارت استفاده از فناوري براي گیرند که با چگونگی کاربرد آنمی

ن عمق تاثیر فناوري به تمام ابعاد جامعه از جمله تمام معلمان شناخته نشده است. الزم است معلما

تغییرات حاصل شده در ماهیت کار، ارتباطات و توسعه دانش را درك کنند و آن را مورد توجه قرار دهند. 

نیازمند اطالع از فرایند دقیق انتقال از مرحله ، براي یک انتقال فناوري موفقبنابراین ). 1383(سلیمانی، 

ده سازي و اشاعه فناوري هستیم. عالوه بر آن باید به دستاوردها، نتایج و اثرات بعدي نیاز سنجی تا پیا

انتقال فناوري نیز توجه دقیق داشته باشیم. در نظر نگرفتن هر یک از عوامل موثر در این فرایند موجب 

اینترنت یکی ارتقاء کیفیت آموزش از طریق شبکه و  در واقععدم دستیابی به نتیجه مورد نظر خواهد شد. 

 که دوره متوسطه ها،آن جمله و از مختلف مقاطع معلمین بنابراین .روداز انتظاراتی است که از فاوا می

و در این میان . تر باشند موفق امرتدریس، ازفاوا در استفاده وانند باتاند می داده را، تشکیل تحقیق نمونه

چون اگر آموزش را  ،یابدس بیش از پیش اهمیت مینقش معلم و مهارت و نیاز وي به آموزش در این مدار

هاي جدید، سرمایه گزاري مفید بدانیم و بپذیریم که ارائه آموزش اثر بخش مستلزم تفکر جدید، مدل

رویکرد جدید و ابزارها و سازو کارهاي جدید است آنگاه آموزش معلمان را اقدامی راهبردي تلقی خواهیم 

  ).1381ه، ( عباس زادگان و ترك زاد کرد

ها و ها براي آشنایی با کاربردهاي آموزشی این فناوريبنابراین اهمیت آموزش معلمان و نیاز آن

  روز بودن آنها و حرکت جامعه به سوي رشد و پیشرفت گرش و دیدي مثبت در آنها سبب به ایجاد ن

یز مدارس و ارائه زیر البته در این بین باید به اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده، لزوم تجه گردد.می

هاي مناسب نیز اشاره کرد تا معلمان نیز با استفاده از این امکانات به وظایف محول شده خود عمل ساخت

نمایند. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر مهارت، نیاز و نگرش معلمان و کیفیت ارائه خدمات فناوري 

ها در جریان تدریس در اي فوق و کاربست آندر مدارس هوشمند است. مطالعه و بررسی رابطه متغیره

جهت رسیدن به هدف اصلی هوشمند سازي مدارس که آماده سازي نسل آینده کشور براي زندگی در 

  ها است.عصر اطالعاتی و شکوفایی استعدادهاي بالقوه دانش آموزان متناسب با عالیق و پتانسیل آن
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Abstract: 

      The purpose of this A new model for the skill, needs and attidues of  teachers towards 
FAVA and  its application in teaching quality of mediation services in smart schools. 
Statistical population includes 34 smart schools (16 high school girls and 18 boys) with 
714 male and female Secretary, one and two in Rasht in the middle of the second period 
was 93-94. the number of 250 teachers (114 females and 136 males) were selected. 
Methods of structural equation models. To collect data from questionnaires researcher 
skills, needs and attitudes to technology and questionnaire application and the quality of 
services that the validity of the approval authorities have, in calculating the reliability of 
the questionnaire to a sample of 32 people from teachers to run Cronbach's alpha 
coefficients were, respectively, 0/93, 0/94, 0/94, 0/93 and 0/77 respectively. And ultimate 
reliability coefficient of 0/94, 0/95, 0/95, 0/82, 0/95 Respectively. Data using descriptive 
statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation 
coefficient, t-test and multivariate regression with single sample entry, and structural 
equation modeling) were analyzed. The results showed that the relationship skills, needs, 
attitudes and quality of IT services through the application of technology is a significant 
and positive relationship. Multivariate regression analysis showed that the variables of 
skills, qualities and predicted a significant need for the application of technology.The 
software LISREL output obtained showed great fitness model and the results showed that 
teachers in ICT skills (p <0/05), direct and indirect effect on the application of technology, 
but the need for teachers in ICT (p>0/05) the application is not meaningful. The attitude of 
teachers in ICT (p <0/05) indirect effect on the application. 

Keywords: IT skills, the need for technology, attitudes to technology, service quality, smart 

schools 
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