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پژوهش تركيبي :معيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري در مدارس
دانشگاه ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،گروه علوم تربيتي ،دانشجوي دكتري برنامه ريز ي درسي ،عباس حسيني

.ايران ،همدان ،بوعلي سينا
،دانشگاه بوعلي سينا ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،گروه علوم تربيتي ،دانشيار برنامه ريز ي درسي ،يفرهاد سراج

.ايران ،همدان
دانشكده ادبيات و علوم ،گروه علوم تربيتي ،دانشيار برنامه ريز ي درسي ،محمدرضا يوسف زاده چوسري

.ايران ،همدان ،دانشگاه بوعلي سينا ،انساني

چكيده
اين پژوهش به روش آميخته. معيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري بود استخراجو  شناساييپژوهش حاضر،  هدف

محيط. روش پژوهش در بخش كيفي پديدار شناسي توصيفي و در بخش كمي روش پيمايشي بود.انجام شد) اكتشافي(
.بودند 1398-1399يلي استان زنجان در سال تحص مقطع ابتدايي هوشمند مهينپژوهش مدارس هوشمند و 

و با در نظر مالكيگيري  بودند كه با استفاده از روش نمونهمدارس هوشمند  مديراندر بخش كيفي  كنندگان مشاركت
در بخش كمي، جامعه آماري. ندانتخاب شددر پژوهش  كننده مشاركت عنوان بهمدير  نفر 15گرفتن اصل اشباع نظري، 

139كه بر اساس جدول كرجسي مورگان، تعداد  بودند زنجان استان هوشمند مهينو  هوشمند مدارس ريمدنفر  228شامل 
ها در قسمت آوري داده ابزار جمع. نمونه پژوهش انتخاب شدند عنوان بهاي نسبي ي تصادفي طبقهريگ نمونهنفر به روش 

روايي اين پرسشنامه با استفادههاي نيمه ساختاريافته و در بخش كمي، پرسشنامه محقق ساخته بود، كه  كيفي، مصاحبه
83/0پايايي آن نيز با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي قرار گرفت  تأييدي مورد تأييداز روش تحليل عاملي 

مؤلفه اصلي 6، با استفاده از تحليل مضمون. ي بودكدگذارروش تحليل در بخش كيفي تحليل مضمون و . به دست آمد
شاخص براي ارزشيابي رهبران 30و  ي، رهبري، كنترل، عوامل آموزشي و عوامل كالبديده سازماني، زير برنامهشامل 

تحليل محاسبه گرديد در بخش كمي براي 88/0به ميزان CVRبا استفاده ها  روايي مولفه .شناسايي شد فناوري مدارس
هاي ن تي تك گروهي و آزمون تي درگروهواسميرنوف،آزم –موگروف ولآزمون كي آمار توصيفي و ها شاخصها از داده

ي و عواملزير برنامهي ارزشيابي رهبران فناوري مدارس در مؤلفه ها مؤلفهنتايج نشان داد وضعيت . شد استفادههمبسته 
از ميانگين بود و درمجموع تر نييپاي، كنترل و عوامل آموزشي ده سازمانرهبري،  مؤلفهباالتر از ميانگين و در  كالبدي

.براي ارزشيابي رهبران فناوري مدارس استفاده نمود ها شاخصتوان از بنابراين مي. باالتر از ميانگين بودند ها ؤلفهم
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Abstract 
The goal of this research was to extract criteria for evaluating technology leaders and 
it was conducted by mixed method. The research method was descriptive in the 
qualitative part and survey method in the quantitative part. The research was carried 
out in smart and semi-smart primary schools in Zanjan province in the academic year 
of 1398-99. Participants of the qualitative part were fifteen principals from smart 
schools who were selected using the criterion sampling method considering the 
principle of theoretical saturation. In the quantitative part, the statistical population 
included 228 smart and semi-smart school principals in Zanjan province. According 
to Krejcie and Morgan Table, 139 principals were selected as a research sample by 
relative stratified random sampling. In the qualitative part, Data collection tools were 
Semi-structured interviews and in quantitative one, a researcher-made questionnaire 
was developed. The validity of this questionnaire was confirmed by confirmatory 
factor analysis. Its reliability was obtained by calculating Cronbach's alpha 
coefficient for 0.83. . The method of analysis in the qualitative part was content 
analysis. According to content analysis, 6 main components including planning, 
organizing, leadership, control, educational and physical factors and 30 criteria for 
evaluating school technology leaders were identified. The validity of the components 
was calculated to be 0.88 using CVR. In quantitative part, descriptive statistics and 
Kolmogorov-Smirnov test Single group T and T in correlated groups were used to 
analyze the data. The results showed that the status of the evaluation components of 
school technology leaders was higher than the average in the planning component 
and physical factors. It was higher than average in the component of leadership, 
organization, and control and educational factors. In general, the components were 
higher than the average. Therefore, criteria can be used to evaluate school technology 
leaders. 
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  مقدمه 
ي نوظهور، تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات ها يفناوري اخير، با توسعه سريع ها در سال

)ICT ( در برنامه درسي، افق جديدي براي برنامه ريزان و مديران به وجود آورده كه از
اين تالش ) Unal & Ozturk, 2012(ي در آموزش و يادگيري استفاده نمايندها يفناور
جر به ظهور متغير رهبري فناوري در ادبيات مرتبط با فناوري آموزشي منجر شده است، در ميان من

هم جديدترين رويكرد در عصر فناوري در  رويكردهاي مختلف رهبري، امروزه رهبري فناوري
 منظور بهمطالعه و عمل اخالقي  عنوان بهرهبري فناوري ). 2005 ،1چانگ وتسونگ( مدارس است
 شده فيتعركرد افراد سازمان و فرايندهاي ياددهي و يادگيري و منابع بهبود عمل

رهبران فناوري مدارس در  Hui & Michel(2001) زعم به). Mwawasi, 2014(است
، بنابراين در سيستم يك ديآ يم حساب بهICT زيآم تيموفقي ريكارگ بهسازمان عاملي مهم در 

دهد تا كند و به معلمان اجازه مييس ترغيب ميرا در تدر ICTمدرسه، مديري كه استفاده از 
اي را ايجاد نمايند، نقش اي و درون مدرسههاي بين مدرسهها همكاريبراي تبادل افكار و انديشه

 ها آن رو نيازا. نمايدتلفيق فناوري در مدارس ايفا مي زيآم تيموفقمهمي را در رسميت بخشيدن 
 ,Saud) ي ايفا نمايندخوب بهه باشند تا بتوانند نقش خود را ي فناوري آگاها شرفتيپبايد نسبت به 

et al,2010)  مؤثر و  طور به شده يطراحي ها يآور فنيا ديگران را قادر سازند كه از
  . Chang, 2012)(كننددر فرايند ياددهي و يادگيري استفاده  زيآم تيموفق

مديريت فناوري . نيست صيتشخ قابلي آسان بهتفاوت بين رهبري فناوري با مديريت فناوري 
رهبري  كه يدرحالداشته،  ديتأكاست بر نگهداري و هماهنگي  تر متداولكه اصطالح رايج و 

 ديتأكفناوري به همكاري با ديگران، آماده شدن براي آينده و پاسخ به تغييرات فناوري 
ناوري ي فها مهارتي ارتباطي و ها مهارتو مستلزم Hsieh, Yen & Kuan, (2014)دارد

رهبري فناوري هم مديريت فناوري را شامل . (Flanagan& Jacobsen,2003) باالست
بر تلفيق  مؤثردر جريان تدريس و يادگيري عاملي  ها يفناوردر ارزشيابي استفاده از  شده و هم

  . هستفناوري 
نقش رهبري فناوري در مدارس از تضمين روشنايي مؤثر در كالسهاي درس تا اطمينان از 

 &Flanagan)در مدرسه  ها يفناورالم بودن رايانه و دسترسي برابر به س

                                                 
1. Weng & Tang 
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Jacobsen,2003)  ي نظرات،گذار اشتراك، به ها يفناورتا فراهم كردن الگوي استفاده از
ريزي و هماهنگي روند معرفي فناوري، تدوين برنامه درسي، آموزشي و تعيينبودجه، برنامه نيتأم

ي فناوري و رهبري برايزير برنامه ).Banoglu, 2011(ر استاستانداردهاي فناوري متغي
 & Anderson(از فناوري در تلفيق فاوا از اهميت بيشتري برخوردار است مؤثراستفاده 

Dexter, 2005) .(Sugar,2005 ( يها تيفعالفناوري بايد  كننده هماهنگاظهار داشت كه
در اين زمينه، حل مشكالت فني ، دسترسي ها آني را در تعامل خود با معلمان ، آموزش ا گسترده

بنابراين. به منابع فناوري موجود، همكاري با كاركنان تدريس براي تهيه مواد آموزشي انجام دهد
نقش مهمي در رهبري معلمان براي توسعه تنها نهي مدارس آور فن كننده هماهنگيك 
يك عنوان به، بلكه ) ,(Frazier & Bailey, 2004(كند يمي مدرسه بازي ها طيمح

يها يفناوريي براي استفاده مناسب از ها ياستراتژو  ها روشمتخصص آموزشي با ارائه مشاوره ، 
 ;Sugar & Holloman, 2009 رساند يمدرسي، يادگيري فراگيران را به حداكثر 

Twomey, Shamburg, & Zieger, 2006) Chang 2012;( يك يها يژگيو
ي، مهارت ارتباطي و بين فردي، بينش و پشتيبانيمحور ر جنبه انسانچهاي شامل آور رهبر فن

بر نيازها و توجه مدرسهافراد در  تصميمات و اعمال ي بر احترام برمحور انسانبعد . عنوان نمودند
بين يها مهارتبعد  ،)Bailey& Lumley,1994(تأكيد دارد و انتظارات كاركنان مدرسه

.)(Inkster, 1998; Jewell, 1998دارد  اط با ديگران اشارهنحوه ارتبفردي و ارتباطي بر 
براي انجام وظايف خود و ارتباط با ديگران استفاده كنند يآور رهبران فناوري بايد بتوانند از فن

(Anderson & Dexter, 2005) .بين يها نگ و همكاران حتي بيان كنيد كه مهارتاچ
ها است ، زيرا آن يآور تر از داشتن تخصص فن يار مهمبس يآور فردي و ارتباطي براي رهبران فن

 Chang& Tseng)(دهند ارائه بين فردي اين مهارت را بدون اين مهارت توانند ينم

انداز در مدرسه است كه باعث و ايجاد يك چشم بينشرهبر فناوري،  ابعاديكي ديگر از . .(2005
 ;Bridges, 2003( شود ينفعان موپرورش و حمايت از همه ذي در آموزش يآور فن تلفيق

Gullivan& Srite, 2005  .(Bailey(1997) انداز براي هدايت اظهار داشتند كه چشم
.درس ضروري است يها در كالس يآور صحيح فن تلفيقو راهنمايي كاركنان مدرسه براي 

براي بودن و الگو افزار الزم افزار و نرم و استفاده از فناوري ، تهيه سخت فهمحمايت از معلمان در 
 & Anderson)استفاده كارآمد از فناوري از ديگر خصوصيات مهم يك رهبر فناوري است 

Dexter, 2005; Celep& Tulubaş,2014 ).
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وظايف مديران را به شرح زير ارائه) ISTE, 2000(استانداردهاي ملي فناوري آموزشي
پشتيباني، مديريت اي،ري و تمرين حرفهوبهره يادگيري و تدريس، رهبري و بينش،: نموده است

، اين استانداردها2009موضوعات اجتماعي، حقوقي و اخالقي و در سال  ارزيابي، ي،بردار بهرهو 
شد كه شامل بينش رهبري ، فرهنگ يادگيري عصر ديجيتال، و تعالي در روز به ISTEتوسط 

).ISTE, 2009(حرفه فناوري، بهبود سيستماتيك و شهروند ديجيتال گرديد 
بوده،وپرورش  آموزش يها تيمحور اساسي تمامي فعال يادگيري و سيتدربا توجه به اينكه 

تر شدن يادگيريتر و عينيتسهيل تدريس و پايدارتر، عميق سبب ها يفناوراستفاده از 
)Fardanesh, 2011, p. 48( ها فرصتي يادگيري، تقويت برابري ها تيمحدودو كاهش،

 Littlejohn(شودي جديد تدريس در معلمان ميها مهارتي انساني ماهر و كسب تربيت نيرو

et al, 2002 .( بر استفاده از وپرورش آموزشدر ساحت علمي فناوري سند تحول بنيادين
و در اهداف نوزدهم بر استقرار نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت در تعليم و تربيت رسمي ها يفناور

 Document of fundamental(شده است ديأكتمطابق با سند تحول 

transformation of education, 2011 .( امكانات و ازلحاظمطابق اين سند مدارس
، الكترونيك وهوشمند مهينتجهيزات فناوري الكترونيكي به پنج دسته هوشمند پيشرفته، هوشمند، 

رهبران فناوري. )School smartening style, 2011(است شده ميتقسنيمه الكترونيك 
ها در جهت ياددهي و يادگيريبرداري مناسب از اين منابع و فناوريمدارس جهت بهره

ي نوين اطالعاتي و ارتباطي منجرها يفناورتلفيق نامناسب . نيازمند ارزشيابي هستند ها آموزشگاه
در استفاده اتنه نهدليل اين امر آن است كه اهميت رهبري فناوري . شودبه محصوالت منفي مي

 &Flanagan)از فناوري بلكه در توسعه و تغيير فرهنگ مدرسه نهفته است

Jacobsen,2003)  رهبر فناوري نقش خود را عنوان بهبراي آگاهي از اينكه رهبران آموزشي
معيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري در تلفيق نيازمند دهند يمدر عصر فناوري اطالعات انجام 

.مدارس هستيمدر  ها يفناور
تغييردر  مهميتوانند نقش مي رهبران فناوري در مدارس عنوان بهس مدار رانيمد
امر تغيير و تحول رهبرياما در عمل نقش خود را در پيشگامي و . وپرورش داشته باشند آموزش

ها چالش) Fatemi Dokht, 2013)( .Saryazdi, 2011)كنند نمي فايا يخوب مدرسه به
مديران، دبيران و دانش آموزان اين مدارس نبودن ازنظرش روي مدارس هوشمند را و موانع پي

قوانين مشخص، تعريف نشدن نقش وظايف روزمره دانش آموزان، معلم و مدير و حوزه فعاليت
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در مدارس جديد، عدم وجود آموزش هدفمند براي معلمان و دانش  ها آنو نحوه ارتباط  ها آن
ي آور فنتلفيق . عنوان كردند نيمسئولمناسب طرح تلفيق فاوا از جانب  آموزان و عدم پشتيباني

آموزش ناكافي ، عدم توانايي در فناوري اطالعات و ارتباطات  تأثيرتوسط رهبران و معلمان تحت 
 &Abdullah, Khalid(و دسترسي محدود به فناوري اطالعات و ارتباطات قرار دارد 

Hamzah , 2015 .(يها رساختياني زبو آموزش معلم، ارائه پشتي يآور نو توسعه ف قيتشو 
در  ديبا ير فناوربكه ره اند يمؤثر در مدرسه از اصول ابييطرح ارز كي جاديفنّاورانه كافي و ا

 ,Valipor)كند يساز ادهيخود توسعه و پ سمدار يبرا ،يفناور يها اندازها و برنامه چشم

Zeinabadi& Novhebrahim, 2016). به تواند يم كارآمد ارزشيابي نظام يك ايجاد 

 و رسالت تحقق ميزان درباره ارزشيابي اطالعات از استفاده و آموزشي نظام كردن كارآمدتر
از  يتر جامع و تر قيدق تصويري ارزشيابي نظام منظور همين به. كمك كند آموزشي اهداف
 ). Mortazavi Aghdam et al; 2012(دهدارائه مي رهبران فناوري مدارس عملكرد

 )2020 (Al-Fraihat, Joy, Sinclair  در تحقيق خود با عنوان ارزيابي موفقيت
ميزان رضايتمندي از  كننده نييتعسيستم يادگيري الكترونيكي به اين نتيجه رسيدند كه عوامل 

ي، پشتيباني از سيستم يادگيري، ده سيسروسيستم فني، اطالعاتي، : يادگيري الكترونيكي شامل
 دربارهدر تحقيق خود  Gulpan & Baja (2020). مربي، سودمندي فناوري استكيفيت 
مديران قرن بيست و يكم مدارس متوسطه به اين نتايج دست يافتند كه مديران  فنّاورانهرهبري 

ي، پشتيباني از سيستم يادگيري، كيفيت ده سيسروبه پنج شاخص سيستم فني و اطالعاتي، 
همچنين از فناوري اطالعات در كنار . متوسط از خود نشان دادند مربي، سودمندي فناوري گرايش

برخي از مباحث . كنند يمي و اقدامات آغازين تا حدودي استفاده گذار استيسي، ريگ ميتصم
در استفاده از فاوا را شامل قدرداني از معلمان در استفاده از فاوا، آموزش معلمان و  شده مطرح

در بررسي رهبري  Hero (2020(. كرد مدرسه عنوان نمودندفناوري در عمل تأثيرارزيابي 
 ي شاملپنج شاخص رهبري فنّاور دادنشان  آن در مهارت فني معلمان تأثيرفناوري مديران 

 شهروند و يستماتيكبهبود س ،مهارت فناوري،فرهنگ يادگيري در عصر ديجيتال ،رهبري
ي و طراحي يادگيري، ارزيابي و زير برنامهمعلمان مفاهيم فناوري،  شاخص ديجيتال و شش

ي زير برنامهاي، مسائل انساني، اخالقي، حقوقي و اجتماعي، ي و تمرين حرفهور بهره ارزشيابي،
با ها بر عهده داشت  در مورد رهبري فنّاورانه كه مدير آن هاي فرديآموزشي با توجه به تفاوت



زاده چوسري سراجي، يوسف حسيني،.... معيارهاي ارزشيابي رهبران 

179

معلمان فنّاورانهي بر مهارت توجه قابلي ثيرتأمديران  فنّاورانهاما مهارت  .به توافق رسيدندمعلمان 
.ندارد

با عنوان رهبري فناوري مديران و  (Thannimala & Raman,2019)در تحقيق
ي درس قرن بيست و يكم دريافتند كه سطوحها كالسفناوري معلمان در  قيبر تلفآن  تأثير

ي براي يادگيري عصرساز فرهنگشامل بينش رهبري ، رهبري فناوري مدارس شامل پنج معيار 
اين معيارها نتايج. ديجيتال ، و مهارت در فناوري، بهبود سيستماتيك و شهروند ديجيتال شد

(Ugur & Koç, 2019)يافته پژوهش كيفي . ي بر تلفيق فاوا در مدارس نداشتتوجه قابل

ي بهترساز ادهيپي اجتماعي در كالس دلهره دارند و براي ها شبكهنشان داد كه مديران نسبت به 
براي سهولت درك ، مديران بايد طرز تفكر خود. بيشتر آشنا شوند ها آنفناوري در كالس ، بايد با 

ي بايدآور فني ها مهارتي در ا حرفهتوسعه . ي اجتماعي تغيير دهندها شبكهاز  مورداستفادهرا در 
21هبر فن آورتر در محيط يك ر عنوان بهباشد تا مديران بتوانند  ريپذ انعطافبيشتر در دسترس و 

در پژوهش خود با عنوان ارزشيابي تلفيق فناوري Zaibi) 2018( .تربيت عددي شناخته شوند
كه عدم وجود افتي دستاطالعات و ارتباطات در مدارس آموزشي ويژه پاكستان به اين نتيجه 

در اين. وزش استي تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در آمها تيمحدودمنابع و زير ساختار، 
ي در آموزش وجودفنّاورو مديريت  ICTي گذار استيسي و زير برنامهرابطه ابتدا نياز مبرم به 

ايهاي حرفهافزايش شايستگي منظور به ICTهاي آموزشي بر دوره ديتأكدارد و همچنين 
.گرددمعلمان مي

)2018( Razak, Jalil, Krauss & Ahmad  ر موفقيتب مؤثردر تحقيقي عوامل
اجراي تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس عمومي به نتيجه دست يافتند كه تجهيز

ي استفاده از فناوريساز فرهنگي نوين اطالعاتي، قوانين و مقررات و ها يفناورمدارس به انواع 
ز عواملاز عوامل انساني در مدرسه ا هركدامو شرح وظايف  كار ميتقسو در مدارس مجري طرح و 

.باشند يم ها يفناورموفقيت تدريس با استفاده از 
Shyr(2017)  نشان داد كه ي رهبري فناوري در متوسطهها تيصالحدر مطالعه

، بعد يادگيري و آموزش، بعدانداز چشمي رهبري فناوري شامل بعد رهبري و ها تيصالح
بعد ارزيابي و ارزيابي و بعد مسائل ي، بعد پشتيباني، مديريت و عمليات،ا حرفهي و تمرين ور بهره

همچنين رابطه فرهنگ Gurfidan & Koç (2016) .حقوقي ، اخالقي و اجتماعي است
نتايج. مدرسه ، رهبري فناوري و خدمات پشتيباني در ادغام فناوري معلمان را بررسي كردند
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رهبري و حمايت  رمؤثمنجر به رفتارهاي  تواند يممطالعه نشان داد كه يك فضاي مثبت مدارس 
 در Hsieh, Yen & Kuan, (2014) .و تشويق كافي براي افزايش استفاده از فناوري شود

در مدارس ابتدايي به اين نتايج رسيدند بين رهبري فناوري مديران ، آموزش نوآوري ابطه مطالعه ر
طور مستقيم بر  نوبه خود به مثبت بر آموزش نوآوري دارد ، كه به تأثير رهبري فناوري مديرانكه 

در پژوهش خود به اين نتايج  Nie et al(2013). گذارد يم تأثيردانش آموزان  ينيب خوش
و دانش  و رهبران مدارس بايد سعي كنند باورها و اعتماد معلمان گذاران استيسدست يافتند كه 

. جرا نمايندي در مدرسه اخوب بهمعلمان نوآورهاي آموزشي را  كه يطور بهآموزان را بهبود دهند 
ي، سواد تكنولوژيكي معلمان و آور فندر بررسي روابط بين رهبري ) Chang, 2012(چانگ

اثربخشي تدريس در مدارس ابتدايي تايوان به نتيجه رسيد كه رهبري تكنولوژيكي مديران، سواد 
د ادغام ي را در تدريس خوآور فنتا  كند يمو معلمان را ترغيب  بخشد يمي معلمان را بهبود آور فن
. گذارد يم تأثير ها آنمستقيم بر اثربخشي  طور بهي معلمان آور فنعالوه بر اين، سواد . كنند

تواند بر اثربخشي تدريس ي معلمان، ميآور فنواسطه سواد  عنوان بهي مديران، آور فنرهبري 
 انداز چشممه ي، بايد يك برناآور فنرهبران  عنوان بهنتايج نشان داد كه مديران، . بگذارد تأثير

نتايج پژوهش ). Chang, 2012 .(فناوري براي مدارس خود تهيه و اجرا كنند
Mohammadi& Jafari (2011)  نشان داد كه جو حمايتي مدرسه رابطه مثبت و

در تدريس دارد و  ICTي دانش و مهارت ريكارگ بهمعلمان در  نفس اعتمادبه بااحساسمعناداري 
در  ICTدر بكار بستن  ، مهارت و نگرش معلمانبادانشمعناداري  اين جو حمايتي رابطه مثبت و

ي، مهارت و نگرش معلمان رابطه افزار نرمدانش  واسطه بهجو حمايتي مدرسه . تدريس دارد 
 &gaforeyan .در تدريس دارد ICT بكار بستنمعلمان در  نفس اعتمادبه بااحساسمعناداري 

mohmmad taheri (2018) بر گذارتأثير عوامل شناساييعنوان در پژوهش خود با 
 عوامل و مدرسان يها مهارتبه اين نتايج رسيد كه  هوشمند مدارس در الكترونيكي يادگيري
 حمايت انگيزشي، ،ياعتبار و مالي ،تامكانا و تجهيزات تكنولوژيكي، و فني آموزشي، اداري،

 و اولياء مهارت ،يوادار حقوقي اجتماعي، و فرهنگي آموزشي، استانداردهاي دريافت مديران،
  .روند يمبه شمار  الكترونيكي يادگيري بر گذارتأثير عوامل عنوان به آموزان دانش

zeinabadi, Mohamadvand pairalgar (2015)  در پژوهش خود با
نشانگر دست يافتند كه  56بعد و  9به : رهبران فناوري در مدرسه عنوان بهمديران «عنوان
ريزي فناوري، ايجاد و تقويت فرهنگ، توانمندسازي اف و انتظارات، برنامهي ترسيم اهدها مؤلفه
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معلمان، تشويق و تحريك عوامل، ارزشيابي عملكرد، تقويت و تسهيم دانش فناوري، پشتيباني
.هستابعاد اصلي رهبري فناوري در مدارس هوشمند  از ريمدفناوري و دانش، باور و اقدام 

در خصوص ارزيابي تلفيق فاوا، به اهميت و نقش مديريت گرفته انجامي ها پژوهشدر ميان 
توجيه نمود كه توان يمي اين پژوهشگران ها پژوهشدر تبيين . اند كردهي ا ژهيو ديتأكمدرسه 

يمند بهرهي نوين در رشد و توسعه علمي دانش آموزان، ضرورت ها يفناوريافتن  تيبااهم
از فناوري در كالس تر شيبمعلمان در جهت استفاده هاي فناوري و هدايت مديران از قابليت

اين. كه معيارهاي براي ارزيابي رهبران فناوري تدوين شود شود يماحساس  شيازپ شيبدرس، 
ارائه معيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري مدارس است تا با مشخص شدن درصددپژوهش 

در اين. نمايند يد در برنامه درسي استفادهمعيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري، از فناوري به نحو مف
:راستا سئواالت پژوهشي زير مطرح شد

ارزشيابي رهبران فناوري مدارس متوسطه هوشمند كدام اند؟هاي  ابعاد و مؤلفه .1
ارزشيابي رهبران فناوري مدارس متوسطه شناسايي شدههاي  تا چه ميزان ابعاد و مؤلفه  .2

است؟هوشمند از اعتبار الزم برخوردار 
وضعيت موجود و مطلوب رهبري فناوري مدارس هوشمند از لحاظ معيارهاي ارزشيابي .3

بدست آمده چگونه است؟

شناسي پژوهش روش
انجام) كمي -كيفي( 1اكتشافي اي و با رويكرد آميخته و با طرحهدف توسعه ازلحاظاين پژوهش 

.مي پيمايش ااستشناسي توصيفي و در بخش كروش پژوهش در بخش كيفي پديدار. شد
ديتائي ها فرض شيپپديدارشناسي توصيفي شامل مراحل بررسي، تحليل و توصيف پديدها فارغ از 

هاي تحقيقي است كه ساير روششناخت روشپديدارشناسي يك رويكرد فلسفي و . نشده است
فنسبت به پديدهاي مختل شده ساختهخواهد معاني كيفي را پوشش داده در اين روش محقق مي

عنوان يك منبع ارزشمند برايمطالعه تجارب مشترك افراد در مورد يك پديده به. را درك كند
 Daymon)هستگيري عمل براي تصميم نيمؤثرتربوده كه اين فهم تجربه،  گذاران استيس

& Holloway,2010) در رهبران فناوري مدارس عنوان به با توجه جايگاه تجارب مديران

1  . Exploratory Mixed method 
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براي مديران متخصص در موردنظر نمونه يزير برنامهناوري در تلفيق فاوا با ارزشيابي رهبران ف
كننده مشاركتمديران  نفر از 15با  )(Gul, 2011ي مالكي ريگ نمونهحوزه فناوري با استفاده از 

يها مهارتمهارت از  4مديريت در مدارس هوشمند و  كه حداقل دو سال سابقه )1(طبق جدول 
اشتند و بر اساس قاعده رسيدن تا حد اشباع نظري در تحقيقات كيفي بودرا د ICDLهفتگانه 

آخر اطالعات جديدي كسب نمي شد و همهاي  به دليل اين در مصاحبه.كه شايان ذكر است
يآور جمعروش  نفر بود 15چنين افراد واجد معيار و مالك تعيين شده نبودند،حجم نمونه 

هركدامبا  35دقيقه الي  25به مدت  صورت نيبد. افته بوداطالعات به روش مصاحبه نيمه ساختاري
هاي اين تحقيق ابتداي يافتهاعتباربخشبراي  .كنندگان در پژوهش مصاحبه انجام شداز شركت

ها باارائه گرديد تا از صحت مطابقت داده ها شونده مصاحبهاز مصاحبه به  آمده دست بهي ها داده
ها به پنج نفر از افراد متخصص در حوزهبعد همين داده نظرات آنان اطمينان حاصل شود و
درسي ارائه گرديد و مطابق با نظرات متخصصان اعتبار آنفناوري اطالعات و ارتباطات و برنامه

.گرديد ديتائ

در پژوهش كنندگان مشاركتمشخصات :  1جدول 
رشته تحصيلي تحصيالت سابقه كد افراد

يمديريت آموزش دكتري 19 1كد 
آموزش ابتدايي كارشناسي 23 2كد 
روانشناسي تربيتي ارشد 19 3كد 
تكنولوژي آموزشي ارشد 23 4كد 
تحقيقات آموزشي ارشد 26 5كد 
تكنولوژي آموزشي ارشد 15 6كد 
مديريت آموزشي دكتري 722كد 
تحقيات آموزشي ارشد 815كد 
مديريت آموزشي ارشد 917كد 
نولوژي آموزشيتك ارشد 1012كد 
آموزش ابتدايي كارشناسي 8 11كد 
برنامه ريزي درسي ارشد 1229كد 
آموزش ابتدايي ارشد 132كد 
ي درسيزير برنامه ارشد 147كد 
مديريت آموزشي ارشد 1526كد 
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مضامين عالي، مضامين محوري و مضامين( از روش تحليل مضمون ها دادهبراي تحليل 
بدستهاي  مولفه روايي. تنظيم شدها  با توجه نتايج حاصل از بخش كيفي مولفه. داستفاده ش) باز

آمده بررسي وضعيت موجود و مطلوب ارزشيابي رهبران فناوري در برنامه درسي از ديدگاه مديران
8به  به اين منظور مولفه. محاسبه گرديد CVRبا روش ) 2(جدول  متخصصان ازنظربا استفاده 

ن ارائه شد و از متخصصان درخواست شد تا هر آيتم مولفه را بر اساس طيفنفر از متخصصا
.بررسي نمايند» ضرورتي ندارد«و » مفيد است ولي ضرورتي ندارد«، »است ضروري«ي قسمت سه

 ,Hasanzadh)(است  ازيموردن 75/0نفر متخصص حداقل روايي  8بر اساس اين روش براي 

Khosravi, allhyari, 2011 تائيدها  حاصل شد و روايي مولفه 88/0ين پژوهش كه در ا
شده با استفاده از تحليل عاملي تأييدهاي  روايي پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مولفه .شد

با استفاده از روش تعيين پايايي آلفاي كرونباخ قرار گرفت وپايايي پرسشنامه تأييدي مورد تأييد
.ت آمدبه دس 83/0محاسبه و ضريب پايايي 

جامعه آماري پژوهش در بخش متخصصان به تفكيك مرتبه:  2جدول 
علمي، جنسيت و دانشگاه محل خدمت

نام دانشگاه  رديف

عضا
داد ا

تع

مرتبه علمي  جنسيت

رشته

ديارزنمرد
ستا

ا

شيار
دان

ستاد
ا

اردبيلي  1 درسي  0  1 0 0 1 1محقق ريزي برنامه
تهران  2 نور درسي  1  0  0  0  1  1پيام ريزي برنامه
فرهنگيان  3 آموزشي  0  0  2  0  2  2دانشگاه تكنولوزي
سينا  4 بوعلي آموزشي  0  1 1 1 1 2دانشگاه تكنولوژي

دانشگاه عالمه  5
برنامه ريزي درسي  1  0  1  1طباطبائي

تهران  6 آموزشي  1 0 0 1 1دانشگاه تكنولوژي
مجموع
  1  4  3  1  7  8متخصصين
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دوره هوشمند مهيننفر از مديران مدارس هوشمند و  228امعه آماري شامل در بخش كمي ج
 Krejcieبر اساس جدول. بود 1399-1398اول و دوم ابتدايي در سال تحصيلي  and 

Morgan(1970)   نمونه پژوهش عنوان بهي نسبتي ا طبقهي ريگ نمونهنفر به روش 139تعداد
ساخته بررسي درباره پژوهش از پرسشنامه محققآوري اطالعات  براي جمع. انتخاب شدند بود
30اين پرسشنامه داراي  .و مطلوب ارزشيابي رهبران فناوري مدارس استفاده شد وضعيت موجود

يا درجه پنجو داراي دو ستون وضعيت موجود و مطلوب بوده و بر اساس مقياس  هستسؤال 
نمره هر گويه يك و حداكثر نمره آن و حداقل شده ميتنظ ليكرت از گزينه خيلي زياد تا خيلي كم

پايايي آن نيز با استفاده از. براي تعيين روايي ابزار از تحليل عامل تأ ييدي استفاده شد. هستپنج 
ها ازداده وتحليل تجزيه جهت به دست آمد 83/0محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ براي 

اسميرنوف، –لموگروف اآزمون ك، )ارداستاند انحراف ميانگين، فراواني،( توصيفي آمار هاي شاخص
.همبسته استفاده گرديدهاي  آزمون تي تك گروهي و تي در گروه

ي پژوهش هايافته
ارزشيابي رهبران فناوري مدارس متوسطه هوشمند كدام اند؟هاي  ابعاد و مؤلفه: اول سؤال

ها نظري و مصاحبه پس از مطالعه و بررسي مبانيها  براي شناسايي و استخراج ابعاد و معيار
اطالعات به دست باز استخراج و بر اساسهاي  ،كدها  انجام شده و ثبت و پياده سازي مصاحبه

استخراج شده وهاي  رهبري فناوري آموزشي استخراج شد و بر اساس شاخصهاي  آمده ، شاخص
دسته بندي )ها  ابعاد و مؤلفه(محوري هاي  كد در قالبها  ، اين شاخصها  ارتباط بين شاخص

.شدند
درسي يك تصميم اجرايي صرف نيست كه تماما توسطبا توجه به اينكه تلفيق فاوا در برنامه

گيري و اجرا شود، بلكه تلفيق صحيح و يكپارچه به سياستگذاري،معلمان در مدارس تصميم
رسي بايددبنابراين در ارزشيابي تلفيق فاوا با برنامه. طراحي و تمهيدات اجرايي بستگي دارد

ها، نحوه طراحي، چگونگي سازماندهي نيروي انساني، سازماندهي منابع كالبدي و مادي،سياست
با توجه. هاي آن مد نظر قرار گيردآموزان و خانوادهسازي دانشهاي آموزش معلمان و آمادهشيوه

عيارهاي از قبيلها، معيارهاي ارزشيابي تلفيق فاوا لزوم وجود مبه نتايج بدست آمده از مصاحبه
در. برنامه ريزي، عوامل كالبدي و عوامل آموزشي در تلفيق فاوا در دوره ابتدايي را تاكيد داشتند
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فرايند كد گذاري اين معيارها تحت عنوان پشتيباني نام گذاري گرديد، مضامين فرعي معيار
باشد مي پشتيباني و نقل قولهاي اين معيار به شرح ذيل

برنامه ريزي
گرچه آنها. شوندهايي هستند كه به مدارس ابالغ ميهاي و برنامهبران فناوري مجري سياستره
از اين رو. ها را تغيير دهندتوانند با تامل و تالش فكورانه به تناسب موقعيت برنامه و سياستمي

- ها و برنامهتهيه طرح .ها توجه داشتها و سياستدر ارزشيابي تلفيق فاوا بايد به وجود اين برنامه

بينيهاي مبتني بر فاوا به دورانديشي سازمان يافته براي ارتباط دادن حال به آينده از طريق پيش
بندي اهداف و فراهم كردن وسايل امكانات در جهت تحقق آنها در چارچوبمسائل و اولويت

ي از آشفتگي درها به تسهيل ارتباطات، جلوگيرها و طرحتهيه برنامه. زماني معين اشاره دارد
در اين راستا مشاركت. .ها اشاره داردگيريموقعيت اجرايي و ياري كردن مدير مدرسه در تصميم

هاي ساالنه و جلسات شوراي معلمان و شوراي مدرسه درريزيكنندگان به ارزشيابي از برنامه
گويددر اين رابطه مي 5كد  .خصوص تلفيق فاوا تاكيد داشتند

ديران بايد يك برنامه منسجم مدون جهت استفاده از فناوريها در آموزشگاه به نظرم همه م«
توان انتظار داشت كه در مدرسه، هاي مشخص نميها يا طرحبدون وجود برنامه. داشته باشند

 .هاي اثربخشي در زمينه تلفيق فاوا به اجرا درآيدبرنامه
 كندكد هشت نيز اشاره مي

هاي ها بر اساس برنامهيابي مديران مدارس در استفاده فناوريبه نظرم خيلي بهتر است ارزش
ارزشيابي بر اساس توجه به اهداف، هزينه . نوشته شده در برنامه ساالنه آموزشگاه انجام گيرد

هاي  نفعان، محدوده زماني و اجرا كنندگان آن را مشخص و فرم نياز سنجي از دورهاحتمالي، ذي
 ».ر برنامه براي آموزشگاه اقدام شودآموزشي و محتوي مورد نياز د

رهبري
يكي از وظايف و كاركردهاي رهبران فناوري برنامه. رهبري برنامه درسي: مضامين محوري

عنوان فرآيند انگيزش مردم به همكاري بارهبري به. درسي در جهت تلفيق با فناوريها است
فناوري در نقش رهبري عبارتست ازوظايف رهبران . يكديگر براي دستيابي به اهداف بزرگ است

ايجاد انگيزه در كاركنان، محيط آموزشي، ارزشيابي واقع بينانه، ارتباط موثر با ارباب رجوعان و
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دهد برنامه تجليل كنندگان نشان ميتجارب مشاركت. تشويق به مطالعه و تحقيق در سازمان است
وليد محتوي از طريق تشويق مالي، از معلمان تالشگر در حوزه تدريس مبتني بر فناوري و ت

هاي از رهبري رهبران ها نمونهاجتماعي، گزارشهاي ارسالي به اداره و استفاده مدير از فناوري
  :گويدهاي معلمان در اين زمينه مياي از گفتهنمونه. باشدفناوري در آموزشگاه مي

محتوي، انتشار  دكنندگانيتولز تقدير ا ،دشدهيتولبرگزاري نمايشگاه از آثار  بيان نمودند 5كد 
ي معتبر و گزارش به اداره، مسلط بودن مدير به فاوا و استفاده از فاوا در ها تيسامحتوي در 

  جلسات و كارهاي اجرايي مدرسه مشوق استفاده از فاوا توسط مديران در مدارس است 
بين دانش آموزان و  مدير بايد در آموزشگاه جشنواره توليد محتوي الكترونيكي در)  1و  3(كد

محتواهاي . در جشنواره تقدير شده شده ارائهمعلمان در طول سال تحصيلي برگزار نمايد و از آثار 
  .عنوان محتوا در آموزشگاه استفاده گرددمنتخب هم به

تسلط كامل داشته تا مشوق ساير  ها يفناوررهبران فناوري بايد خود به اين )14(كد 
  . شوند آن ازكارمندان به استفاده 

  
  سازماندهي 

 و كاري هاي گروه افراد و ميان كار تقسيم با آن، كه طي است فرآيندي سازماندهي. سازماندهي
خود را  تالش مي كند تا يافته هاي .شود مي تالش كسب اهداف براي آنها، ميان ايجاد هماهنگي

كار در مدارس بايد تقسيم رهبران فناوري .دهد طبقه بندي كند و به آنها نظم در قالبهاي منسجم
مرجع و هاي  استفاده بهينه از نيروهاي صاحب مهارت در آموزشگاه داشته باشد، معرفي سايت

از اي  نمونه.قانون و مقررات استفاده از فاوا را براي عوامل آموزشي و اجرايي آموزشگاه تبيين نمايد
  :هاي مشاركت كنندگان به شرح ذيل استگفته

، به نظرم عضو كردن آموزگاران، والدين و دانش آموزان در سايت همگام«نداظهار نمود 9كد 
ها مدرسه از طريق سايت و معرفي سايت مرجع براي براي ذي نفعان رساني كارها و فعاليتاطالع

  »باشد مي آموزش و يادگيري خيلي بهتر
ي مجازي، رسان عاطال، ها تيسا وبدر  نام ثبتدر پورتال،  نام ثبت«بيان كردند كه  15كد 
بين اعضاي كادر آموزشي مدرسه از  كار ميتقس ي معتبر، قوانين استفاده از فاوا،ها تيسامعرفي 
  »رهبران فناوري در مدارس استهاي  فعاليت
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كنترل
كنترل به معني رسيدگي به امور و فعاليتها تا اينكه مشخص گردد، امور و فعاليتها طبق قوانين

موقع تشخيصسازد كه اهداف برنامه را بهند، رهبران فناوري را قادر مياين فرآي. رودپيش مي
تواندهندگان جهت ارزيابي ميهاي پاسخطبق گفته. داده و اقدامات اصالحي را اجرا نمايند

- تدريس كالسي، دادن امتيازات واقعي كارمندان و مشاهده تكميل چك ليست مشاهده مستقيم

هاياي از گفتهنمونه. براي كنترل در نظر گرفت تواي الكتونيكيهاي استفاده از فناوري و مح
:كنندگان به شرح ذيل استمشاركت

به نظرم بهتر است عوامل اجرايي آموزشگاه مشاهده حضوري مستمر از نحوه استفاده از«
.»داشته باشند،  فناوريها در كالس درس و تكميل فرم ارزيابي نحوه استفاده از آنها

مشاهده حضوري از تدريس همكاران، تدوين فرم نظارت از نحوه«ان كردند بي ) 8(كد
پرتال و ي از تكاليفرحضوريغتدريس در كالس، دادن امتيازات واقعي در استفاده از فاوا، نظارت 

»ها تيسا
به نظرم بهتر است عوامل اجرايي آموزشگاه مشاهده حضوري از نحوه استفاده«گفتند  )2(كد

».داشته باشند ها آندر كالس درس و تكميل فرم ارزيابي نحوه استفاده از  ها يفناوراز 
يها برگهمدير و عوامل اجرايي بايد امتياز واقعي استفاده از فاوا در « اظهار كردند )13(كد 

امتيازي در كنندگان استفادهو عدم  ها يفناوراز  كنندگان استفادهارزشيابي همكار داده شود و بين 
.»شود  هنظر گرفت

ارزيابي عوامل كالبدي و زيرساختي
براي تلفيق فاوا. هاي فني، مادي و انساني متنوعي نياز دارددرسي به زيرساختتلفيق فاوا با برنامه
تسهيل كننده آموزش بههاي  متناسب با فاوا و زيرساخت تجهيزات نرم افزارها، بايد سخت افزارها،

سازي تجهيزاتارزشيابي از آمادهكنندگان با اشاره به  مشاركت .كمك فاوا تدارك ديده شود
طور مداوم توسطتاكيد داشتند كه اين امكانات بايد به افزارهاافزارها و نرمفناوري از قبيل سخت
.و ايرادهاي آنها شناسايي شود مدير و معلمان ارزيابي

.گويددر اين رابطه مي 7مصاحبه شونده كد 
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به اندازه كافي در  تجهيزات الكترونيكي هوشمند است اما سخت افزار، با اين كه مدرسه ما«
به لحاظ ها  و فضاي كالس مشكالت برقراري تعامالت اينترنتي آموزشگاه وجود ندارد و از طرفي

 .»سيم كشي كالس و اندازه آنها مناسب براي استفاده از فناوريها نيستند
 :كندنيز اشاره مي 3مصاحبه شونده كد 

نظر من بهتر است فضاي فيزيكي كالسها و آموزشگاه براي استفاده از فناوري اطالعات  به« 
 .»ارتباطات توسط عوامل اجرايي مدارس آماده شوند

 :گويددر اين خصوص مي 10و همچنين كد 
به نظرم خيلي خوب است كه تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات در مدرسه متناسب با 

خيلي وقتها . و كليه سخت افزارها و نرم افزارها جهت استفاده به روز باشندكالسهاي درس باشند 
خواهيم بر رايانه نصب كنيم از لحاظ گرافيگي يا موارد ديگر پايين  مي ما نرم افزارهاي جديد را

.بوده اجازه نصب را يا اجرا را نمي دهد

عوامل آموزشي
هاي عوامل آموزشي و دانشش، صالحيتكليد تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در آموز

يكمويكي از صالحيت اصلي معلم در قرن بيست. آموزان و اولياي دانش آموزان و تجارب است
استفاده حداكثري از اين فناوري در آموزش است، مجهز نمودن عوامل آموزشي و استفاده

چشمگيري در كاربست يرتأثكنندگان از فناوريها در تلفيق فناوريها توسط راهبران فناوري 
:كنندگان به شرح ذيل استهاي مشاركتاي از گفتهنمونه. فناوريها در برنامه درسي دارد

ي با محوريتها كارگاهمديران مدارس بايد براي عوامل اجرايي و آموزشي مدرسه  )6(كد
.در آموزشگاه تشكيل دهند ها يفناوراستفاده از 
در انجام تكاليف ها يفناورايت از دانش آموزان در استفاده از اوليا نقش مهمي در حم  )8(كد

ها يفناوري الزم جهت استفاده از ها آموزشآموزشي دارد بهتر است براي اولياي دانش آموزان 
.صورت گيرد

دانش آموزان در حوزه فاوا، سؤاالتي آموزشي پاسخگويي به ها كارگاهمديران بايد ) 2(كد
را آموزش دهد ها آننحوه استفاده از  توي الكترونيكي موجودچگونگي دسترسي به مح

براي ارزشيابي رهبران فناوري مدارس در استفاده از شده ييشناسامالك و معيارهاي 
  .است ) 3(به شرح جدول  در مدارس بر اساس مصاحبه با مديران ها يفناور
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ي مصاحبه مديرانا مقولهتحليل محتواي ): 3(جدول 
مضامين
عالي

مضامين
محوري

مضامين باز هاشاخص

س
دار

ر م
ي د

اور
 فن
ري

رهب
ي 
شياب

ارز
ي 

رها
عيا

م

يزير برنامه

يهابرنامهاختصاص چند مورد از-1
يا تدبير مدرسه به برنامه ساالنه

در آموزشگاه ها يفناوراستفاده از 
و شرح وظايف نامه تفاهم - 2

يبردار بهرههمكاران در راستاي 
.در آموزشگاه ها يفناورمناسب از 

ي آموزشيدورهانيازسنجي از  - 3
.عوامل آموزشي در آموزشگاه ازيموردن

شوراي معلمان برگزارشده جلسات - 4
  .و مدرسه با محوريت تلفيق فاوا 

براي استفاده از فاوا، تدوين برنامه ساالنه) 8(كد
ي بر تلقيق، مشخص كردن اهداف،مبتن

امه،محدوده زماني و عامالن اجرايي برن
است ازيموردني ها دورهنيازسنجي از محتوي و 

به نظرم همه مديران بايد يك برنامه «) 5(كد
در  ها يفناورمنسجم مدون جهت استفاده از 

هاي آموزشگاه مانند اختصاص يكي از برنامه
برنامه ساالنه خود بر مبناي تلفيق فناوري در 
آموزشگاه تدوين نموده و در آن اهداف، هزينه 

نفعان، محدوده زماني و مالي، ذياحت
 .آن را مشخص نمايد اجراكنندگان

ي ها دورهي از ازسنجينفرم  مديران بايد) 5(كد 
را براي آموزشگاه  ازيموردنآموزشي و محتوي 

».تدوين در اوايل سال تدوين كند

يده سازمان

يهاتيساي و معرفيرساناطالع-1
كنندگان استفادهمعتبر آموزشي براي 

.از فناوري
ثبت كردن همه معلمان و دانش - 2

وآموزان مدرسه در پرتال مدرسه 
ها آندادن رمز ورود به 

.مدرسه كپارچهي افزار نرماستقرار  - 3
بين اعضاي كادر كار ميتقس - 4

در راستاي استفادهآموزشي آموزشگاه 
از فناوري

در نام ثبتدر پورتال،  نام ثبت  )15(كد
ي مجازي، معرفيرسان اطالع ،ها تيسا وب
ي معتبر، قوانين استفاده از فاوا،ها تيسا
بين اعضاي كادر آموزشي مدرسه كار ميتقس
به نظرم عضو كردن آموزگاران، والدين و ) 9(كد

دانش آموزان در سايت همگام براي همه 
.مديران ضروري و مهم هست

هاي رساني كارها و فعاليتاطالع )11(كد
يق سايت و معرفي سايت مرجع مدرسه از طر

آموزش و يادگيري خيلي بهتر  نفعان يذي برا
ي آموزشي ها لميفسايت رشد  مخصوصاً. هست
ي درسي جهت مطالعه در اين سايت ها كتاب

»موجود است
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رهبري

درهايفناوركاربستتوانايي
.آموزشگاه

  . برگزاري نمايشگاه آثار الكترونيكي
.الكترونيكي آثار دكنندگانيتولتقدير 

بين اداره و انتشار آثار الكترونيكي
مدارس

هاي نوين دراستفاده از فناوري
ي مدرسهجلسات آموزش

استفاده از فاوا براي مديريت مدرسه
دشدهيتولآرشيو محتوي الكترونيكي 

تقدير ،دشدهيتولبرگزاري نمايشگاه از آثار ) 5(كد
محتوي، انتشار محتوي در دكنندگانيتولاز 
ي معتبر و گزارش به اداره، مسلط بودنها تيسا

مدير به فاوا و استفاده از فاوا در جلسات و
كارهاي اجرايي مدرسه

مدير بايد در آموزشگاه جشنواره )  1و  3(كد
توليد محتوي الكترونيكي در بين دانش آموزان 
و معلمان در طول سال تحصيلي برگزار نمايد و 

. ره تقدير شدهدر جشنوا شده ارائهاز آثار 
عنوان محتوا در محتواهاي منتخب هم به

 .آموزشگاه استفاده گردد
رهبران فناوري بايد خود به اين )14(كد 
تسلط كامل داشته تا مشوق ساير  ها يفناور

. شوند از آنكارمندان به استفاده 

نظارت بر تكاليف و بازخوردهاي كنترل
مجازي

رهدرباتفاوت گذاشتن بين همكاران 
سطح استفاده از فاوا

تدوين فرم نظارت از نحوه تدريس در
ها آنو تكميل نمودن  كالس

همكاران مشاهده حضوري از تدريس
در كالس درس ها يفناور لهيوس به

مشاهده حضوري از تدريس همكاران،)  8(كد
تدوين فرم نظارت از نحوه تدريس در كالس،

وا، نظارتدادن امتيازات واقعي در استفاده از فا
ها تيساپرتال و  ي از تكاليفرحضوريغ
به نظرم بهتر است عوامل اجرايي ) 2(كد

آموزشگاه مشاهده حضوري از نحوه استفاده از 
در كالس درس و تكميل فرم ارزيابي  ها يفناور

 .داشته باشند ها آننحوه استفاده از 
مدير و عوامل اجرايي بايد امتياز  )13(كد  

ي ارزشيابي ها برگهفاوا در  واقعي استفاده از
از  كنندگان استفادههمكار داده شود و بين 

امتيازي در  كنندگان استفادهو عدم  ها يفناور
.»شود   نظر گرفته

عوامل كالبدي

آماده سازي فضاي فيزيكي كالس،
جهت تدريس با استفاده از

نينو يها يفناور
وجود تجهيزات الكترونيكي

ي موجود دررهاافزا سختي روزرسان به
آموزشگاه

ي موجود درافزارها نرمي روزرسان به

محتوي الكترونيكي مناسب و كافي،) 10(كد
- ي محتويروزرسان به، افزارها سختي روزرسان به

ي موجود،افزارها نرمي روزرسان بهالكنرونيكي، 
ترونيكي كافي و آماده بودن بسترتجهيزات الك

ها يفناوربراي استفاده از  فضاي آموزشي
مدرسه ما هوشمند است  نكهيباا«) 7(كد

داريم اما همه  زيچ همهيي افزاتجهيزات سخت 
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 آموزشگاه
 استفادهي بستر فاوا براي ساز آماده
  ي و هر مكانيهرزمان

  

ي موجود در محتوانيستند و  روز به اين تجهيزات
 شده خارجمدرسه همان محتوي قديمي از رده 

  .هست
س هوشمند چيدمان در بسياري از مدار) 4(كد

فضاي آموزشي براي تدريس با فناوري مناسب 
  »نيست

  

  عوامل آموزشي

برگزاري كالس آموزشي ،-1
توجيهي، آشنايي و استفاده از فناوري 

  براي والدين دانش آموزان
برگزاري كالس آموزشي،  - 2

توجيهي، آشنايي و استفاده از فناوري 
  براي دانش آموزان

شي، برگزاري كالس آموز - 3
توجيهي، آشنايي و استفاده از فناوري 

  براي معلمان
  .به استفاده از فناوري ترغيب - 4
 ايوـمحت به سترسيد قابليت - 5

  . دانش آموزان ايرـبها  رده آموزشي
معلمان و سؤاالت  به سخگوييپا - 6

  آموزان در فضاي مجازيدانش

مديران مدارس بايد براي عوامل اجرايي  )6(كد
ي با محوريت ها كارگاهه و آموزشي مدرس

 . در آموزشگاه تشكيل دهند ها يفناوراستفاده از 
اوليا نقش مهمي در حمايت از دانش   )8(كد

در انجام تكاليف  ها يفناورآموزان در استفاده از 
آموزشي دارد بهتر است براي اولياي دانش 

ي الزم جهت استفاده از ها آموزشآموزان 
  . صورت گيرد ها يفناور
ي آموزشي ها كارگاهمديران بايد ) 2(كد

دانش آموزان در حوزه  سؤاالتپاسخگويي به 
چگونگي دسترسي به محتوي الكترونيكي فاوا، 
  را آموزش دهد ها آننحوه استفاده از  موجود

   
شاخص معيار ارزشيابي  30و  مؤلفه 6 درمجموع ) 3( با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

ي، رهبري، ده سازمانريزي، شامل برنامه ها مؤلفهستخراج گرديد كه اين ا رهبران فناوري مدارس
ريزي در برنامه ها مؤلفهي ارزيابي اين ها شاخص. كنترل، عوامل كالبدي و عوامل آموزشي است

استفاده از فاوا با  نامه تفاهمهاي ساالنه يا تدبير مدارس به تلفيق فاوا، شامل ارزشيابي برنامه
فاوا و ارزشيابي اختصاص جلسات  دربارههمكاران  ازيموردنهاي سنجي از دورههمكاران، نياز

ي ارزشيابي ها شاخصي ده سازمان مؤلفهشوراي معلمان و شوراي مدرسه به استفاده از فاوا، در 
يكپارچه  افزار نرموزان در پرتال مدرسه، استقرار آممعلمان و دانش  نام ثبترهبران فناوري شامل 

ي معتبر براي عوامل آموزشي و ها تيساقسيم وظايف بي اعضاي مدرسه و معرفي در مدرسه، ت
در حوزه فاوا در  برگزارشدههاي ي ارزشيابي شامل نمايشگاهها شاخصرهبري  مؤلفهاجرايي، در 

به بيرون از  دشدهيتولدر حوزه كاربست فاوا، انتشار محتوي  شده انجاممدرسه، تقديرهاي 
ي فاوا مديران، ارتباط از طريق فاوا با ها مهارتفاوا در جلسات مدرسه، آموزشگاه، استفاده از 
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كنترل شامل تعداد مشاهدات حضوري مديران از مؤلفهي ارزشيابي ها شاخصمخاطبان مدرسه ، 
كالسها، تدوين فرم نظارت بر كالسها، نظارت بر تكاليف موجود در پرتال مدرسه يا فضاي

مؤلفهي ارزشيابي ها شاخصفضاي مجازي توسط مديران،  دهش ارائهاجتماعي و بازخوردهاي 
يافزارها نرمي فضاي فيزيكي كالس، تجهيزات الكترونيكي، ساز آمادهعوامل كالبدي شامل 

ي ارزشيابي عوامل آموزشي شامل برگزاري كالس آموزشي براي معلمان،ها شاخصآموزشي و 
فاده از فاوا، قابليت دسترسي محتويدر حوزه است همكاراندانش آموزان و والدين، تشويق 

بهمعلمان و دانش آموزان با استفاده از فاوا  سؤاالتآموزان و پاسخگويي آموزشي براي دانش
.آمد دست

ارزشيابي رهبران فناوري مدارس شناسايي شدههاي  تا چه ميزان ابعاد و مؤلفه :سؤال دوم 
متوسطه هوشمند از اعتبار الزم برخوردار است؟

ي ارزشيابي رهبران فناوريها مؤلفهضريب توافق متخصصان بر ):4(دولج
مدارس

ضريب توافق هامؤلفه  

94/0 يزيربرنامه
يدهسازمان  84/0
81/0 رهبري
87/0 كنترل
85/0 عوامل كالبدي
91/0 عوامل آموزشي
85/0 ي ارزشيابي رهبري فناوريهامؤلفهضريب توافق كل

مدارس

.استفاده شد CVRروش ي حاصل از تحليل مضمون مصاحبه از ها افتهي ن اعتباربراي تعيي
ارائه شد و از متخصصان درخواست) 4(طبق جدول نفر از متخصصان 8به  ها مؤلفهبه اين منظور 

مفيد است ولي ضرورتي«، »است ضروري«ي قسمت سهرا بر اساس طيف  ها مؤلفهشد تا هر آيتم 
نفر متخصص حداقل روايي 8بر اساس اين روش براي . بررسي نمايند» ضرورتي ندارد«و » ندارد
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ضريب توافق روايي 85/0 كه در اين پژوهش با) Lawshe, 1975(است  ازيموردن 75/0
.تائيد شد ها مؤلفه

در تحليل. ي استفاده شد تأييدبراي تعيين روايي پرسشنامه محقق ساخته از تحليل عاملي 
يا همان سواالت پرسشنامه باها  معادالت ساختاري رابطه معرف ندازه گيريي يا مدل اتأييدعامل 
مختلفهاي  مدل اندازه گيري و ضرايب..گيرد مي با هم مورد بررسي قرارها  و رابطه عاملها  سازه

: ي در اشكال و جداول زير ارائه شده است تأييدمربوط به تحليل عامل 

معني داري مدل اندازه گيري با مقادير. 1شكل
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مدل اندازه گيري با ضرايب استاندارد. 2شكل

داراي روايي سازه هستندها  شود در مدل ساختاري ، تمامي شاخص مي همانگونه كه مالحظه
.هستند 96/1بيش از  tچرا كه همه شاخصها داراي مقدار 
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 برازندگي مدل ساختاريهاي  شاخص). 5(جدول
رآورد شدهمقدار ب حد مطلوب شاخص

0.020 نزديك به صفر  RMR ماندها ميانگين مجذور پس

0.044 تزديك به صفر  SRMR استاندارد شده ماندها ميانگين مجذور پس

  0.95  9/0در حدود GFIشاخص برازندگي

0.96  9/0در حدود )NFI(شده برازندگي شاخص نرم

0.96  9/0در حدود (NNFI)نشده برازندگي شاخص نرم

0.96  9/0در حدود )IFI(برازندگي فزاينده شاخص

0.96  9/0در حدود (CFI)شاخص برازندگي تطبيقي

0.063  1/0كمتر از  RMSEAريشه دوم برآورد واريانس خطا، 

در. ي چندين مشخصه برازنـدگي وجـود دارد  تأييدهمچنين براي ارزيابي مدل تحليل عاملي 
، ميـانگين مجـذور x2هـاي   ي از شـاخص تأييـد لي اين پژوهش براي ارزيابي مدل تحليـل عـام  

شده ، شاخص نرمAGFI، شاخص تعديل برازندگي GFI، شاخص برازندگي RMRماندها  پس
،)IFI(، شـاخص برازنـدگي فزاينـده    )NNFI(نشـده برازنـدگي    ، شاخص نـرم )NFI(برازندگي 

س خطاي تقريـبو شاخص بسيار مهم ريشه دوم برآورد واريان) CFI(شاخص برازندگي تطبيقي 
RMSEA استفاده شده است.

اين شاخص به سادگي نشان. شود اغلب به عنوان شاخص موفقيت نام برده مي X2آزمون  از
هـر. كند يا خيـر  دهد كه آيا بيان مدل ساختار روابط ميان متغيرها مشاهده شده را توصيف مي مي

 multivariate)ت شـرايط  اين شاخص معموالً تحـ . كوچكتر باشد بهتر است X2چقدر مقدار 

normality) صادق است و نسبت به اندازه نمونه حساس است، زيرا ممكن است يك مـدل در
برخـي از محققـان از. اندازه نمونه كم تناسب داشته باشد، ولي در نمونه زياد برازش نداشته باشـد 

هايي مشابه بـا يتكنند، اما اين شاخص نيز محدود به عنوان شاخصي جايگزيني استفاده مي نسبت
2 2در مورد نسبت مجذور كاي. دارد به درجه آزادي قطعيت وجود ندارد و در برخي منابع تا

05/0سطح معني داري كاي اسكوير براي مدل حاضـر كمتـر از   . آن قابل قبول است 4مقدار زير 
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ازاي  نشان دهنده انـدازه  GFIمعيار . شود مي دل پذيرفتهاست و لذا فرض صفر مبني بر برازش م
بين صـفر اين معيار. شود مي باشد كه توسط مدل تبيين ميها  و كواريانسها  مقدار نسبي واريانس

هـاي نيكـويي بـرازش مـدل بـا داده    , باشند كه هرچه به عدد يك نزديكتر باشند  مي تا يك متغير
ريشه دوم. است 95/0گزارش شده براي اين مدل با مقدار  GFIمقدار . مشاهده شده بيشتر است

ماندها يعني تفاوت بين عناصر ماتريس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ميانگين مجذور پس
RMRبيني شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر اسـت هرچـه    هاي برآورد يا پيش ماتريس

مدل مذكور بـرازش بهتـري دارد، مقـدار نـا چيـزتر به صفر باشد،  براي مدل مورد آزمون نزديك
RMR داردهـا   ، نشان از تبيين مناسـب كوواريـانس  )020/0(در اين پژوهش .SRMRمعيـار ،

. اسـت  (implied)واريانس باز توليـد شـده    -ها و ماتريس كواريانس ميانگين اختالف بين داده
0.10مناسـب و زيـر    0.08يـر  بسـيار عـالي و ز   0.05زيـر  (اين معيار هر چقدر كه كـوچكتر باشـد  

اين شاخص يك شاخص بـا ارزشـي اسـت. ها بهتر است براي تناسب مدل با داده) نامناسب است
ارزيـابي آن هنگـامي. ها شناخته شده باشد كواريانس داده -هنگامي كه ميانگين ماتريس واريانس

مقدار. ت و مشكل استكواريانس غيراستاندارد مورد استفاده قرار گيرد سخ -كه ماتريس واريانس
SRMR  است كه نشان از مقدار بسيار عالي آن دارد 044/0براي تحقيق حاضر.

هاي ممكن، از لحاظ تبيـين براي بررسي اينكه يك مدل به خصوص در مقايسه با ساير مدل
شـده كنـد از مقـادير شـاخص نـرم     هاي مشاهده شده تا چه حد خوب عمل مي اي از داده مجموعه

و) IFI(، شـاخص برازنـدگي فزاينـده    )NNFI(نشـده برازنـدگي    ، شاخص نرم)NFI(برازندگي 
حـاكي ازهـا   اين شاخص 9/0مقادير باالي . استفاده شده است) CFI(شاخص برازندگي تطبيقي 

در نهايـت بـراي. ممكنه اسـت هاي  برازش بسيار عالي مدل طراحي شده در مقايسه با ساير مدل
كنـد از شـاخص جويي را با هم تركيب مـي   گونه برازندگي و صرفهبررسي اينكه مدل مورد نظر چ

شـاخص .استفاده شـده اسـت   RMSEAبسيار توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب
RMSEAو 05/0اين شاخص براي مدلهاي خـوب  . باشد مي ، ريشة ميانگين مجذورات تقريب
شد برازش بسيار ضعيفي دارد؛ كه البته دريا بيشتر با 1/0مدلي كه در آن اين شاخص . كمتر است

.است 063/0اين مدل مقدار اين شاخص معادل با 
وضعيت موجود و مطلوب رهبري فناوري مدارس هوشمند از لحاظ معيارهاي :سوال سوم

ارزشيابي بدست آمده چگونه است؟
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وا در تلفيق فا و مطلوب ارزشيابي رهبران فناوري مدارس در براي بررسي وضعيت موجود
- و شاخص مؤلفهكه با استفاده از  كه با دو وضعيت موجود و مطلوب يا پرسشنامهبرنامه درسي از 

براي . ي شدآور جمعتدوين گرديد به روش پيمايشي اطالعات ) 3(طبق جدول آمده دست بههاي 
 ها هداداسميرنوف به بررسي نرمال بودن  -ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف ها دادهتحليل 

و آزمون تي دوگروه ) 5(جدول  طبق و بعد با استفاده از آزمون تي تك گروهي) 4(طبق جدول
  .داده پرداخته شد ليوتحل هيتجزبه ) 6(همبسته طبق جدول

  
  ها داده يعنرمال بودن توز يبرا اسميرونوف –آزمون كالموگروف  يجهنت) 6(جدول 

  سطح معناداري  zنمره پرسشنامه
  169/0 /462 يت موجود رهبران فناوريپرسشنامه وضع

  197/0 542/0 مطلوب رهبران فناوريتيوضع هپرسشنام
توان اظهار نمود كه توزيع  اسميرونوف در جدول باال، مي -با توجه به نتايج آزمون كالموگروف

؛ )05/0p(دار نيست معني 05/0در سطح  Z؛ زيرا ميزان مقادير هستپژوهش نرمال هاي  داده
  . استفاده كرد سؤاالت ليوتحل هيتجزهاي پارامتريك براي توان از آزمونراين ميبناب

  
  تحليل وضعيت موجود ارزشيابي رهبران فناوري مدارس): 7( جدول

سطح 
  معناداري

درجه 
ميانگين مشاهده انحراف معيار T مقدارآماره  آزادي

 رديف مالك  شده

0/07 138 4/875 -  .0/536 3.3451  1 برنامه ريزي
0/00 138 7/996 -  .0/432  2 سازماندهي   2.8918
0/02 138  1/789 0/763 2.6812  3 رهبري 
 4 كنترل  2.8254  0809. 2/654 138 0/09
0/05 138 2/839 -  .0/382 3,8432  5 عوامل كالبدي 
0/01 138 2/470 0/876  6 عوامل آموزشي   2.9281

رهبرانمجموع ارزشيابي   3.0553 0/665 0/98  138 0/329
 فناوري مدارس

3: ميانگين نظري   
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كل شده مشاهدهحاكي از آن است كه ميانگين ) 4-11(تك گروهي در جدول  tنتايج آزمون 
معنادار 05/0اين تفاوت در سطح  شده محاسبه tبرابر است و  عناصر با ميانگين نظري جامعه

ي مورد مقايسه تفاوت وجودها نيانگيمتوان گفت كه بين درصد اطمينان مي 95لذا با . نيست
رهبري، مؤلفهدر جدول،  ها مؤلفهبين زير  شده مشاهده tاما در بررسي نتايج آزمون . ندارد

)3(از ميانگين نظري جامعه  ها آن شده مشاهدهي، كنترل و عوامل آموزشي كه ميانگين ده سازمان
توان گفتدرصد اطمينان مي 95/0معنادار است، لذا با  05/0اين تفاوت در سطح . تر استپايين

در ارزشيابي رهبران ها مؤلفهوضعيت اين زير . هاي مورد مقايسه تفاوت وجود داردكه بين ميانگين
مؤلفهاما ميانگين زير . در برنامه درسي مدارس نامطلوب است فناوري مدارس در تلفيق فاوا

درها  زيرمولفه وضعيت اين. االتر استب) 3(ي و عوامل كالبدي از ميانگين نظري جامعه زير برنامه
بر اساس اطالعات. در برنامه درسي مطلوب است ارزشيابي رهبران فناوري مدارس در تلفيق فاوا

و عنصر رهبري داراي) 84/3(زير مولفه عوامل كالبدي داراي بيشترين ميانگين ) 7- 4(جدول 
.است) 68/2(كمترين ميانگين 

مديران درباره وضعيت موجود و مطلوب معيارمقايسه ديدگاه ): 8(جدول 
ارزشيابي رهبران فناوري

دادسطح
تع

ين
انگ

مي

ارد
اند

ست
ف ا

حرا
ان

دار
مق

Tاي
زاد

ه آ
رج
د

ري
ادا
معن

ح 
سط

584.  3،05  139  وضعيت موجود
97/48 138  01/0  

مطلوب 4.79.164  139وضعيت

.هاي همبسته استفاده گرديد وهدر گر Tبراي تجزيه تحليل اين سؤال از آزمون از آزمون 
نشان داد ميانگين وضعيت موجود ارزشيابي رهبران فناوري برابر با) 4-12(هاي جدول  يافته

)79/4(و ميانگين وضعيت مطلوب ارزشيابي تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات برابر ) 05/3(
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ز، ا48/97 يعني T زانيم نكهيبا توجه به ا) 4-13(ات مندرج در جدول عالطبا توجه به ا. هست
T نيتوان گفت كه ب مي نانيدرصد اطم 99با  نيتر است بنابرا بزرگ 138 يبا درجه آزاد يبحران

ودرباره وضع موجود مديران  دگاهيد بين نيتفاوت وجود دارد و بنابرا سهيهاي مورد مقا ميانگين
.وجود دارددار  معني تتفاو رهبران فناوري در تلفيق فناوري در مدارس يابيارزش لوبمط

گيري بحث و نتيجه
.است شده انجاماستخراج معيارهاي ارزشيابي رهبران فناوري مدارس  منظور بهاين پژوهش 

كه كند يم ديتأكهاي نوظهور در ادبيات رهبري مدرسه است و رهبري فناوري هم يكي از حوزه
تأثيراهميت اين معيارها به دليل . باشد رهبران فناوري بايد نقش فعالي در استفاده از فاوا داشته

مهمي كه فاوا در آموزش و يادگيري فراگيران دارد يك راهنمايي براي رهبران فناوري مدارس
جهت استفاده از فاوا است

ريزي رهبران فناوري شامل چهار شاخصارزشيابي برنامه مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 
استفاده از فاوا با همكاران، نامه تفاهمير مدارس به تلفيق فاوا، هاي ساالنه يا تدبارزشيابي برنامه

فاوا و ارزشيابي اختصاص جلسات شوراي مدرسه دربارههمكاران  ازيموردنهاي نيازسنجي از دوره
 Razak, Jalil, Krauss يها پژوهشاين يافته با . است و شوراي معلمان به استفاده از فاوا

& Ahmad, 2018; Zaibi ,2018;  zeinabadi, Mohamadvand 
pairalgar, 2015; Chang, 2012; Valipor, Zeinabadi& 

Novhebrahim, 2016; Banoglu, 2011, Gulpan & Baja(2020) مبني بر
ي اينها افتهدر تفسير ي. فناوري براي مدرسه و همخواني دارد انداز چشم تهيه برنامه، قوانين و

و بهينه از مؤثررهبران فناوري در مدارس براي استفاده  عنوان بهگفت كه مديران  توان يم مؤلفه
5د براي مثال مصاحبه شونده با ك .ي تلفيق فاوا دارندگذار استيسي و زير برنامهفاوا نياز مبرم به 

در  ها يفناورمدون رهبران فناوري جهت استفاده از هاي  تدوين برنامه اظهار داشته است كه
ارزشيابي رهبران مدارس  نيز اظهار داشتند در 8كد  ه سزائي برخوردار است واز اهميت ب آموزشگاه

قبل از شروع بنابراين. هاي نوشته شده در برنامه ساالنه آموزشگاه انجام گيردبايد بر اساس برنامه
ريزيو برنامه، برنامه بافكررهبران فناوري مدارس بايد  عنوان بهدر مدارس، مديران  ICT تلفيق
ي يادگيريها نهيزمبايد از ابزارهاي صحيح فناوري اطالعات و ارتباطات براي اهداف يا  كنند

.ي جديد يادگيري را توسعه دهندها طيمحخاص انتخاب نمايند، منابع موجود را تغيير دهند يا 
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معلمان و نام ثبتي رهبران فناوري شامل ده سازمانارزشيابي  مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 
يكپارچه در مدرسه، تقسيم وظايف بين اعضاي افزار نرمموزان در پرتال مدرسه، استقرار دانش آ

ي معتبر براي عوامل آموزشي و اجرايي است كه اين يافته باها تيسامدرسه و معرفي 
) Razak, Jalil, Krauss & Ahmad, 2018; Banoglu, 2011(ي ها پژوهش

ين اعضاي نيروي انساني آموزشگاه همخوان است كهو وظايف ب كار ميتقسمبني بر هماهنگي ، 
Sugar(2005(بر طبق گفته  گفت كه مديران توان يم مؤلفهي اين ها افتهدر تبيين ي

ي را در تعامل خود با معلمان، دانش آموزان وا گستردهي ها تيفعالفناوري بايد  كننده هماهنگ
موجود و همكاري با كاركنان تدريس برايدر اين زمينه، دسترسي به منابع فناوري  ها آنآموزش 

بايد كليه عوامل ابراز نمودند راهبران فناوري 9براي نمونه كد . تهيه مواد آموزشي انجام دهد
آموزان و اولياي آنان در استفاده از فناوري يك فعاليت ضروري و اقداماجرايي، آموزشي، دانش

در نام ثبتبيان نمودند كه  15كد  يا. هي نمايدعملي براي استفاده از فناوري در مدارس سازماند
بين اعضاي كادر آموزشي كار ميتقسي معتبر، ها تيساي مجازي، معرفي رسان اطالعپورتال، 

بنابراين يك. مديران در مدارس هوشمند و نيمه هوشمند است هاي  مدرسه از فعاليت
يك عنوان بهمدارس دارد، بلكه  ي فاوايده سازماننقش  تنها نهي مدارس آور فن كننده هماهنگ

يها يفناوريي براي استفاده مناسب از ها ياستراتژو  ها روشمتخصص آموزشي با ارائه مشاوره ، 
.رساند يمدرسي و سازماندهي، يادگيري فراگيران را به حداكثر 

هايارزشيابي رهبري رهبران فناوري شامل نمايشگاه مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 
در حوزه كاربست فاوا، انتشار محتوي شده انجامدر حوزه فاوا در مدرسه، تقديرهاي  دهبرگزارش

ي فاوا مديران، ارتباط از طريق فاوا باها مهارت، استفاده از فاوا در جلسات مدرسه، دشدهيتول
 ;Chang, 2012; Nie et al, 2013( يها پژوهشمخاطبان مدرسه است كه اين يافته با 

Thannimala & Raman,2019 Gurfidan & Koç, 2016; 
Mohammadi& Jafari, 2011 (مبتني بر جو حمايتي مدير و فضاي مثبت در بين

گفت رهبري مستلزم داشتن توان يم ها افتهدر تبيين اين ي. كاركنان در تلفيق فاوا همسو است
سواد فناورانه معلمانمعناداري بر  تأثيرمهارتهاي انساني بسيار باال است، رهبري فناوري مديران 

دكنندگانيتولتقدير از  ،دشدهيتولبرگزاري نمايشگاه از آثار  بيان نمودند 5كد  براي مثال .دارد
ي معتبر و گزارش به اداره، مسلط بودن مدير به فاوا و استفادهها تيسامحتوي، انتشار محتوي در 

.اوا توسط مديران در مدارس استاز فاوا در جلسات و كارهاي اجرايي مدرسه مشوق استفاده از ف
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تسلط كامل داشته تا مشوق  ها يفناوربيان كردند كه رهبران فناوري بايد خود به اين ) 14(كد يا 
بنابراين نقش مديران به عنوان رهبري امر تلفيق فناوريها در . شود از آنساير كارمندان به استفاده 

در يك سيستم آموزشي،. گردد يمسي آموزشگاه سبب استفاده بيشتر فاوا در برنامه درآموزشگاه 
دهد تا براي تبادلكند و به معلمان اجازه ميمديري كه استفاده از فاوا را در تدريس، تشويق مي

اي را ايجاد نمايند، نقش مهمي را دراي و درون مدرسههاي بين مدرسهها همكاريافكار و انديشه
.نمايدري در مدارس ايفا ميتلفيق فناو زيآم تيموفقرسميت بخشيدن 

مشاهدات حضوريارزشيابي كنترل رهبران فناوري شامل  مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 
مديران از كالسها، تدوين فرم نظارت بر كالسها، نظارت بر تكاليف موجود در پرتال مدرسه يا

 يها پژوهشفضاي مجازي توسط مديران است كه با  شده ارائهفضاي اجتماعي و بازخوردهاي 
)Hero, J. L.(2020), Banoglu, 2011; Twomey, Shamburg, & 

Zieger, 2006; Sugar & Holloman, 2009(  يها ياستراتژمبني بر استفاده از
همخوان ها آندر آموزشگاه و ارزشيابي  ها آنمناسب و تعيين استاندارهاي فناوري براي استفاده 

هاي رهبران فناوري بر اساسفت يكي از ويژگيگ توان يمها است و در تفسير يافته
Chin(2010) اهميت كنترل بر تلفيق فناوري در مدارس در به جهت .كنترل و راهنمايي است

براي. در تدريس تاكيد شده استها  بر نظارت راهبران فناوري بر كاربست فناوريها  اكثر مصاحبه
است عوامل اجرايي آموزشگاه مشاهده  به نظرم بهتر«گفتند  )2(شونده با كد مصاحبه مثال

 ها آندر كالس درس و تكميل فرم ارزيابي نحوه استفاده از  ها يفناورحضوري از نحوه استفاده از 
مدير و عوامل اجرايي بايد امتياز واقعي استفاده از فاوا در « اظهار كردند )13(و كد » .داشته باشند

 كنندگان استفادهو عدم  ها يفناوراز  كنندگان استفادهي ارزشيابي همكار داده شود و بين ها برگه
، نظارت، راهنمايي وها سازمانبنابراين راهبران فناوري بايد در  .»شود  امتيازي در نظر گرفته

را در عملكردهاي مختلف سازماني بكار گيرند تا بتوانند عملكردها  مديريت كرده و فناوري
در استفاده كنترل و نظارت بر عملكرد عوامل آموزشي .عملياتي را در سازمان بهبود بخشند

شود به طور مداوم عملكرد سازمان ، خود و عوامل آموزشي را در كاربست مي فناوريها سبب
فناوريها كنترل و راهنمايي نمايد
يساز آمادهارزشيابي عوامل كالبدي رهبران فناوري شامل  مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 

يها پژوهشاست كه با  ي آموزشيافزارها نرمس، تجهيزات الكترونيكي، فضاي فيزيكي كال
)gaforeyan& mohmmad taheri,2018 ; 2020, ; Al-Fraihat, Joy& 
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Sinclair2018, Razak, Jalil, Krauss & Ahmad (  مبني بر تجهيزات الكترونيكي
 گفت توان يمها ين يافتهدر تبي. همسو است ها  آموزشگاههاي  مدارس، سيستم فني و زير ساخت

 هاي اصلي محيط يادگيري الكترونيكي دسترسي به مواد و منابع يادگيري الكترونيكياز قابليت
كه بيان نمودند با توجه به  7بر اساس مصاحبه كد كه . براي استفاده مطلوب از فناوريها است

وزشي متناسب براي هوشمند بودن مدرسه ما، تجهيزات الكترونيكي به روز نيست و فضاي آم
تجهيزات « براي استفاده هم بيان كردند 10و بر اساس اظهارات كد . استفاده فناوريها نيست

فناوري اطالعات و ارتباطات در مدرسه متناسب با كالسهاي درس باشند و كليه سخت افزارها و 
متناسب بودن  به روز بودن تجهيزات فناوري و ».به روز باشند نرم افزارها جهت استفاده بايد

الكترونيكي عامل تسهيل و تقويت كننده براي هاي  فضاي آموزشي و آماده بودن زير ساخت
 رااي  مدارس است كه رهبران فناوري مدارس در اين امر نقش برجسته استفاده از فناوريها در

نابع آموزشي كثرت منابع و تنوع در مواد و مها  در اكثر پژوهشها و مصاحبه .توانند ايفا نمايند مي
ي فردي در ها تفاوتبا توجه . گردد يمسبب جذابيت و تعامل شدني فرايند ياددهي و يادگيري 

آموزشي در جهت رشد و شكوفايي  و منابعنياز خود از مواد  برحسبتوانند يادگيري، مخاطبين مي
  .استفاده نمايد

ي ها شاخصو  ري شاملارزشيابي عوامل آموزشي رهبران فناو مؤلفهنتايج پژوهش نشان داد 
ارزشيابي عوامل آموزشي شامل برگزاري كالس آموزشي براي معلمان، دانش آموزان و والدين ، 

آموزان و در حوزه استفاده از فاوا، قابليت دسترسي محتوي آموزشي براي دانش همكارانتشويق 
 ;Uğur & Koç 2019) يها پژوهشآموزان است كه با معلمان و دانش  سؤاالتپاسخگويي 

Al-Fraihat, Joy& Sinclair, 2020; gaforeyan& mohmmad 
taheri,2018; Razak, Jalil, Krauss & Ahmad, 2018; Saryazdi, 

در تفسير اين  .همسو است آموزان دانشآموزان و مبني بر آموزش معلمان، اولياي دانش (2011
اولياي دانش آموزان يكي از  توانمندسازي معلمان، دانش آموزان وگفت  توان يم ها افتهي

بيان  6براي مثال مصاحبه شونده كد  .ي استفاده بهينه از فاوا در مدارس استها گام نيتر ياصل
 ها يفناوري با محوريت استفاده از ها كارگاهمديران مدارس بايد براي كليه عوامل مدرسه كردند 

اظهار داشتند  8ه فرزندانشان كد يا بر حسب اهميت اوليا در كمك ب .در آموزشگاه تشكيل دهند
در انجام تكاليف آموزشي  ها يفناوركه اوليا نقش مهمي در حمايت از دانش آموزان در استفاده از 

صورت  ها يفناوري الزم جهت استفاده از ها آموزشدارد بهتر است براي اولياي دانش آموزان 
افزايش  منظور به ICTهاي آموزشي هبر دور ديتأك تقويت و تسهيم دانش فناوريبنابراين . گيرد
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دانش. نيازهاي مدارس براي تلفيق فاوا در برنامه درسي است اي يكي ازحرفههاي شايستگي
اهميت آموزش معلمان و دانش. ي مستقيم داردتأثيرفناوري در رابطه با استفاده اثربخش فاوا 

.افتد يموا با استفاده از آموزش اتفاق استفاده از فا چراكهامر بديهي بوده  ها آنآموزان و اولياي 
هاي رهبران فناوري وضعيت موجود مؤلفه ازنظروضعيت موجود و مطلوب معيارهاي ارزشيابي 

ي،ده سازماني رهبري، ها مؤلفهارزشيابي تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسي در 
برنامه ريزي، عوامل كالبديهاي  در مولفهو  هستاز ميانگين  تر نييپاكنترل و عوامل آموزشي ، 

رهبران فناوري با وضعيت مطلوب دموجو ضعيتو مقايسهاز  حاصل نتايج .مساوي ميانگين است
ارزشيابي رهبران فناوري در تلفيق فناوري اطالعات و ارتباطات در ضعيتو كه ساخت رشكاآ آن

،گريد عبارت به .داردزيادي صله فا بمطلو ضعيتو با گانه شش دبعاا تماميدر  برنامه درسي
ارزشيابي رهبران فناوري مدارس در تلفيق فاوا در برنامه درسي براي رسيدن به وضعيت مطلوب

نهيدرزم كه يدرحال. ي، كنترل و عوامل آموزشي فاصله زيادي دارندده سازمانرهبري،  مؤلفهدر 
براي رسيدن به شرايط مطلوب همؤلفي، عوامل كالبدي شرايط بهتري نسبت به ساير زير برنامه
با توجه به اينكه مديران مدارس بر طبق سند تحول توان گفتدر تبيين اين يافته مي. دارند

از طرفي تحقيق هم. مدرسه به فناوري اطالعات و ارتباطات شدند كردن زيتجهبنيادين اقدام به 
به لحاظ داشتن تجهيزات است اين مدارس هم گرفته انجام هوشمند مهيندر مدارس هوشمند و 

هاي مدارس هوشمند است دركه يكي از مالك ها رساختيزالكترونيكي، محتوي آموزشي و 
از طرفي الزامي بودن نوشتن برنامه. دارد ها مؤلفهتجهيزات آموزشي شرايط بهتري نسبت به ساير 

وزشي، نسبت بهساالنه در مدارس بر طبق سند تحول بنيادين و برنامه تدبير همه مديران آم
ريزي جهت استفاده از فاوا و تجهيزي در مدارس كه يكي از بعد آن مربوط به برنامهزير برنامه

يطوركل بهي دارند تر مطلوبريزي وضعيت مدارس نسبت به فاوا است كه مديران در بعد برنامه
ارهاي ارزشيابيمعي كه ستاز آن ا حاكي مطالعه يندر ا كننده يابيارز يها گروه اتنظر عمجمو

.دارد فاصله بمطلو ضعو به نسيدر تارهبران فناوري مدارس در استفاده از فاوا در برنامه درسي 
اغلب با مدارس ارزشيابي رهبري فناوريهاي  معيار انجام شده در خصوصهاي  پژوهش

يارزشيابهاي  صورت گرفته است و معيار ي مستقل و مجزاها  رويكرد كمي و بر اساس شاخص
و به انجام شده) كيفي و كمي (اين پزوهش با رويكرد تركيبي . جامع و چند بعدي نبودند

هم چنين وضعيت.اهتمام ورزيده است  چند بعدي چند ساحتي وهاي  شاخص شناسايي و استخراج
شناسايي شده مورد بررسي تحليلي قرار داده و تصويريهاي  واقعي مدارس را بر اساس شاخص
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پژوهش چون بين وضعيتهاي  بر اساس يافته.از وضعيت موجود ارائه نموده است واقع بينانه 
ي، كنترل وده سازمانرهبري،  در ابعاد ابعاد رهبري فناوري در مدارس به ويژه موجود و مطلوب

مجهز به ابعاد رهبران فناوري مدارس شود مي عوامل آموزشي شكاف و فاصله وجود دارد پيشنهاد
به عبارت ديگر رهبران فناوري بايد. شناسايي شده مجهز شوند هاي  و شاخص  شش گانه

فناوري براي مدارس خود، تعامل با معلمان، انداز چشمي از قبيل تهيه برنامه ا گستردهي ها تيفعال
در اين زمينه، حل مشكالت فني، دسترسي به منابع فناوري موجود، همكاري مستمر ها آنآموزش 
نقش مهمي در تنها نهفناوري مدارس  بنابراين يك رهبر. ي انجام دهدتهيه مواد آموزش جهت

يك متخصص عنوان به، بلكه كند يمي مدرسه بازي ها طيمحرهبري معلمان براي توسعه 
ي درسي،ها يفناوريي براي استفاده مناسب از ها ياستراتژو  ها روشآموزشي با ارائه مشاوره، 

در برنامه ها يفناورجهت اهميت دادن به تلفيق اين . رساند يميادگيري فراگيران را به حداكثر 
عنوان به تواند يمدرسي، معيارهاي ارزشيابي عيني و سودمند در ارزشيابي رهبران فناوري مدارس 

يها تيفعال كننده تيهداستادي و صفي جهت دهنده و  مسئوالنيك مدل براي مديران، 
توان به مي پزوهشهاي  از مهم ترين محدوديت .اشدفاوا در مدارس ب آموزشي مبتني بر تلفيق

دسترسي به متخصصان جهت انجام مصاحبه ،فقر مباني تئوريك با رويكرد كل گرايانه ، فقدان
بخش كيفي اشاره نمودهاي  مربوط به تعميم يافتههاي  پرسشنامه استاندارد و محدوديت

حمايت مالي/ تعارض منافع
باشد و بدون مي ه دكتري نويسنده اول مقاله در دانشگاه بوعلي سينااين مقاله برگرفته از رسال
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