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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي

 1396 پاييز، يازدهمشماره، سال سوم

در، ارائه مدلي براي نقش مهارت و نگرش دبيران به فاوا بر كاربست آن نياز

 در مدارس هوشمند آوريفنجريان تدريس با ميانجي كيفيت خدمات 

4خواه علي خالق،3كيا مهدي معيني،2عادل زاهد بابالن،1سميرا ميرفرجود لنگرودي سيده

 چكيده
و نگـرش دبيـران بـه فـاوا بـر كاربسـت، هدف از اين پژوهش ارائه مدلي براي نقش مهارت در نياز آن

،ي آماري پـژوهش در مدارس هوشمند بود. جامعه آوريفنجريان تدريس با ميانجي كيفيت خدمات 
با34شامل و مرد شاغل 714دبيرستان هوشمند ر، دبير زن شـت دوره دوم متوسطه ناحيه يكو دو شهر

دبيرسـتان بـه شـيوه17 دادنـد. از ميـان ايـن جامعـه آمـاري تعـداد تشكيل مـي94-93در سال تحصيلي 
و دو شهر رشـت انتخـاب شـد خوشه از ايـن تعـداد دبيرسـتان بـا اسـتفاده از جـدول، اي از نواحي يك

و مورگان تعداد  و 114( نفر دبيـر 250كرجسي ر)مـرد 136زن وش بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند.
از آوري داده پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. براي جمع و،ي حامـدي نامـه پرسشها تنـدنويس

از)1393( گنجويي و براي سنجش نگرش به فاوا ي استاندارد نگرش سنج رايانه نامه پرسشاستفاده شد
CAS )بـر اسـاس، مورد استفاده براي سـنجش كيفيـت خـدمات نامه پرسشو در نهايت)لويد وگرساد 
هـا نشـان داد كـه بـا وجـود كاربسـت پـاييني الگوي كيفيت خدمات سروكوال بـود. يافتـه نامه پرسش

و مهارت در حد متوسط آوري فن و احساس نياز در آوري فـن هـا نگـرش مثبتـي نسـبت بـهآن، دبيران
كالس دارنـد. در موردكيفيـت خـدمات نتـايج حـاكي از وضـعيت مناسـب خـدمات در مـدارس بـود.

ازه و نتايج بيـانگر ايـن افزار نرممچنين خروجي به دست آمده ليزرل حاكي از برازش عالي مدل است
و غيرمستقيم بر كاربست بود كه مهارت دبيران به فاوا بر؛ دارد آوريفناثرمستقيم اما نياز دبيران به فاوا

بر همچنين نگرش دبيران به فاوا، دار نيست كاربست معني  كاربست دارد.اثر غيرمستقيم

مـدارس، كيفيـت خـدمات، نگـرش بـه فـاوا، نياز بـه فـاوا، مهارت در فاوا، كاربست فاوا:ها كليدواژه
.هوشمند
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 مقدمه

و ارتباطات آوري فن هـاي گوشـي، كـامپيوتر: عنوان مثـالبه( افزار شامل سخت1)فاوا( اطالعات

و كنسول هـاي شـبكه، ويـدئو كنفـرانس، يـل ايم: عنـوان مثـالبه( افزارو نرم)هاي بازي هوشمند

بهبه، اندل دهنده فرهنگ ديجيتا كه ادامه)اجتماعي آنالين بخشي از زنـدگي روزمـره مـا تدريج

ص 2،2013ژانـگ( تبديل شده اسـت  و توسـعه).99-102. صـص 3،2015كـاروالهو؛ 1742.

و آوريفناين گسترش  جملـه از بشـر زنـدگي مختلـف ابعـاد بـر عميقـي آثـار آن كـاربرد ها

 توانـاييو اطالعـات آوري فـن به دسترسي، اخيريها دههدركهيطوربه، است آموزش داشته

 بـر مبتنـي جامعـه يـك در شركتيبرا الزميابزار عنوان به طور روز افزوني به آن از استفاده

درباره موجودو اطالعات آماريبررسبا).25ص، 4،2010باسري( است شده تبديل اطالعات

در كـهميابيـيدرمـ جهـانيكشورها پرورشو آموزش در اطالعات آوريفنزان گسترشيم

بـا مـدارسزيـ تجهيتوسـعه بـرا حـالدرو افتـهي توسعهياز كشورها از جمله كشورهاياريبس

بـه گسـترش وجود دارد. با توجهيجامعيا برنامه، نترنتياو انهيرا همچونيامكانات گوناگون

و روزافزون ا رانيـدبوانآمـوز دانـشييآشـنا، انسـانيزنـدگ بـر آن ندهير فزايتأث فاوا نيـ بـا

ازيبرخـ منظـورنيهمـ است. بـهاتيضرورازآنيابزارها از بر استفاده تسلطزينو آوري فن

بـه، دهنـديقـرار مـ رانيـدبوانآمـوز دانـشارياخت در را الزم امكاناتكهنيا ضمن، كشورها

ميين آنان آموزش وپرداز  كننـد آمـاده مـييكـيالكترونيايـدندريزنـدگيبـرا را هـا آن زند

و عباسي( و توسـعه نظـام آمـوزش).1383، جاللي يادگيري فاوا راهكارهاي نويني را در بهبود

موسسـه آموزشـي ارائه نموده كه استقرار مدارس هوشمند از نتايج آن اسـت. مدرسـه هوشـمند 

و بهبود بازسازي شـده تـا، يافته مديريت به صورت سيستمي نظام است كه براي فرايند يادگيري

گونــه مــدارس كســب موفقيــت ان را بــراي عصــر اطالعــات آمــاده ســازد. در ايــنآمــوز دانــش

و پيگيري دست و ميزان آن به تالش و جهـت آمـوز دانـش يافتني است و هـدايت صـحيح دار ان
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ادگي سـازماني بـراي آمـوزش البته موفقيت استقرار مدارس هوشمند در گـرو آمـ؛ بستگي دارد

و آمادگي اين از الكترونيكي است سطح آمادگي فكري معلمـان: گونه مدارس نيز عبارت است

و كـاربرد  يـادگيريـ هـاي يـاددهي در فعاليـت)فـاوا(و آمادگي فيزيكي مدارس براي پذيرش

و فاكس( است  واسـطه،ريـيتغ نـدهينما به عنوان بنابراين معلم؛)444-450. صص 1،2004شوم

و آوريفنوريفراگنيب يهـا در برنامـهيريادگيـوسيتـدرتيموقعدرراياتيح نقش است

ميايآموزش  بتوانند تا باشند آگاه آوريفنيها شرفتيپ به نسبتديباهاآنرونيااز، كنديفا

و همكاران(ندينمافايايبه خوب را خود نقش ص 2،2011سعود معلـم، در اين مدارس).6514.

در آوريفنكليد اجراي موثر استفاده از  و توانايي كـاربرد فـاوا هاي آموزشي در تدريس است

و مهارت كاربست موفقيـت  آميـز آن دارد. بنـابراين الزم اسـت نيـاز تدريس نياز به دانش كافي

و مهارت در نقـش همچنـين اطالعات تامين گـردد. آوريفنهاي معلمان به دانش نيـاز معلمـان

ازا آن آوريفنستفاده موثر و كـاربرد رو اهميـت مـي هاي نوين آموزشي از يابـد كـه گسـترش

و شناخت آن ممكن است آوريفنموثر  و نياز معلمان هاي نوين آموزش بدون توجه به نگرش

و مديران در مقابل ورود  و ديگـران( هاي نوين شود آوريفنمنجر به مقاومت معلمان ، مشـتاقي

و دانـش، معلـم)نگـرش( باورهـا كـه اسـت داده هـا نشـان پـژوهش).107-126صص..1387

و اهـداف روشـنو دقيـق تنظـيمو اجتمـاعي هـاي پشـتيباني، معلـم آورانـه فـن هـاي مهـارت

و ايلـدرم، گوكتـاس( هسـتند مـؤثر فراينـد ايـن در در مـدارس آورانـه فـن هـاي مشـي خـط

هم پـژوهش).4،2010لـيمو كـاي، 32009ايلـدرم و دهـد كـه نشـان مـي)2008(5كـاران مـولر

به كننده پيامدهاي نااميد هـاي الزم طور قابل توجهي با فقدان مهارتي كاربست فاوا در آموزش

 در كالس درس رابطه دارد. آورانهفنبراي استفاده مناسب از ابزارهاي 

و كاربست آن آوريفنشناخت آن آموزشي از يري تسـهيل يـادگ، رو اهميت دارد كه از طريق

و اثربخش نمودن فراينـد يـاددهي آموز دانش و كارآمد يـادگيري معلمـان بـه بهبـود كيفيـتـ ان
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و آتشــك( انجامــد فراينــد يــادگيري مــي ص 1388، ثمــري  آوري فــناز ســوي ديگــر).105.

و مديريت بهتر محيط مي اطالعات سبب سازماندهي و اگر دست انـدركاران هاي آموزشي شود

گ و ديدگاه مثبتي درباره يادگيري الكترونيكي داشته باشـند آموزش الكترونيكي گـاهآن، رايش

نگـرش بـه).309-315. صص 1،2004لياو(ي بيشتري براي استفاده از آن خواهند داشت انگيزه

از، رايانه يا فاوا  آوري فـن ارزيابي كلي يك شخص يا احساس او نسبت به فايده يـا عـدم فايـده

و هـودانلي( اي تعريف شـده اسـت رايانههاي خاص نسبت به فعاليت ).635.ص 2،2012يـاپكي

و اثربخشي استفاده از و آوريفنموفقيت اطالعات در تدريس تا حد زيادي بستگي به پـذيرش

و ديد مثبت معلمـان بـه فـاوا كاربسـت ايـن آوريفننگرش معلمان به  و با افزايش نگرش دارد

آنيهاوا توسـعف از افراد استقبالو نگرش به توجهنيابد. بدو در مدارس افزايشمي آوري فن

نينـو هـاي رسانهو آوريفندربارهديبا معلماننيبنابرا).3،2009موتياراديو(ستينريپذ امكان

 حسـيني).4،2004تلستون( كنند برخورد آن با مثبت نگرشيباهمو بدانند خوب هم آموزشي

م)1386( آن آوريفنعلمان به در پژوهش خود در زمينه نگرش ها معموال نگـرش نشان داد كه

و كاربست آوريفنمثبتي نسبت به  كـه درحـالي؛ در كالس پايين است آوريفن هاي نو ندارند

و مهارت از دانش امـا؛تاز كيفيت متوسـطي برخـوردار اسـ آوريفنهاي معلمان براي استفاده

و)2010(5و فـوكمي،الزيديينهاي نتايج برخي ديگر از تحقيقات از جمله پژوهش و سـانچز

امـا؛ حاكي از آن است كه نگرش معلمان نسبت بـه فـاوا بسـيار مثبـت اسـت)2012(6همكاران

و پس از آموزش معلمان داري در سطح اسـتفاده تفاوت معني، كاربست آن در كالس كم است

و افـزايش مـي آوريفنبه عبارت ديگر پس از آموزش كاربست؛ وجود دارد آوريفناز  يابـد

مي به هاي جديد در كالس نيازمند آمـوزش توان نتيجه گرفت كه استفاده از اين روش طوركلي

و رسد كه با برطرف كردن نيـاز معلمـان بـه دانـشو مهـارت معلمان است. به نظر مي هـاي فـاوا

و مثبت مـي آوريفننگرش آنان به اين،ها توانمندي آن تري بـراي در نتيجـه انگيـزه بيشـ شـود
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هـاي آوري فـن استفاده از آن در تدريس خواهند داشت. حال اينكه چرا برخـي از دبيـران ورود

مي نوين را به كالس درس مي و بعضي ديگر آن را رد برانگيـز از مباحـث چـالش، كننـد پذيرند

و آوري فـن هاي مثبت در معلمان نسـبت بـه مطالعات تربيتي است. ايجاد نگرش هـاي آموزشـي

و كاربست آن در فرايند ياددهيتوسع  هاي مورد نياز بـراي ورود آن اسـت. يادگيري از زمينهـه

ص1،2005ا رتمر(  در تحقيقي كه به نگرش معلمـان در كـاربرد فـاوا در تـدريس پرداختـه)26.

و مهـارت، هاي آموزشـي نشان داد كه گذراندن دوره، است هـاي پايـه آنـان را بـه طـور دانـش

و اين نگرش ساختمندي افز و نگرش مثبتي را در آنان نسبت به فاوا ايجاد نموده است ايش داده

 در كالس درس شده است. آوريفنمثبت باعث كاربرد 

،)2010(3جاسـچيك،)2010(2تزسـي( تحقيقـاتيهـا هايي نظير يافتـه از سوي ديگر پژوهش

زمينـه در معلمـان رشـد بـهروو نسبي مهارت نشانگر)145-159صص)1391( فخاري اشرفي

و قلـي، صـالحي،)1-22صـص 1388كريميو نيكنامي( هاي اما يافته؛ است. كاربست فاوا زاده

و دوست محمدي(،)1389( خادم مسجدي،)1390( صادقي ،)151-160. صـص 1389اخوان

و همكـاران)211-215. صص 2010و فوكمي،الزييدين( و آگـاهي بيـانگر)2012(و سانچز

 در آن از مناسب كاربست در مهارت الزم عدمو فاوا به نسبت معلمان متوسطودكان مهارت

رسد ايـن تفـاوت در نتـايج حـاكي از كيفيـت است. به نظر مي پژوهشيو آموزشييها فعاليت

و تجهيزات در مدارس هوشمند اسـت  بنـابراين از ديگـر عوامـل اصـلي اسـتقرار؛ ارايه خدمات

اطالعات اسـت. در پژوهشـي خـارجي كـه آوريفنهاي ساخت توجه به زير، مدارس هوشمند

توسـط معلمـان آوري فـن بيني ادغام براي پيش WSTبا استفاده از مدل)2006( توسط مورالس

و تجهيـزات بـا هـم قـادر بـه تبيـين، انجام شد از90به اين نتيجه دست يافت كه مهارت درصـد

و).4،2008نقـل از آويـال مـونز( توسط دبيران در كالس اسـت آوريفنسطح كاربست  ُا ليـور

ــاورس ــه)2000(5ت ــراي تهي ــالي ب ــابع م ــدان من ــنفق ــه، آوري ف ــوزش الزم در زمين ــدان آم فق
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و نيـاز آموزشـگران بـراي پـذيرش ايـن، هاي اطالعاتي بـراي آمـوزش آوري فن فقـدان انگيـزه

)جريـان تـدريس( هـا در آمـوزش آوري فـن ها به عنـوان ابـزار تـدريس مـانع كـاربرد آوري فن

در مــي از70نتيجــه گرفــت كــه، كشــور دنيــا انجــام داد26 شــوند. پلگــرام در تحقيقــاتي كــه %

و مهم شركت اطالعات در امر آوريفنترين موانع موجود در ادغام كنندگان در پژوهش اولين

و دانـش66حـدود، آموزش را ناكافي بودن تجهيـزات الزم بـه ويـژه رايانـه  % كمبـود مهـارت

و معل و كمبود وقت معلـم اشـاره كـرده اسـت آوريفن% به مشكالت ادغام58مان  در آموزش

از( و مالزهي سبحاني نقل و صـادقي قلي، صالحي).1391، نژاد در پـژوهش خـود)1390( زاده

و تجهيزات رايانه  آوري فـن اي مطلوب نيست. همچنين مهارت نشان دادند كه وضعيت امكانات

و ارتباطات و انگيزه بـااليي بـراي؛ معلمان در وضعيت مطلوبي قرار ندارداطالعات اما از عالقه

و كاراســل آوري فــناســتفاده از  نيــز)2009(1هــاي نــوين در آمــوزش برخــوردار هســتند. تــزر

در، آوريفنسازي پژوهشي تحت عنوان يكپارچه مشكالت زيرساختي با استفاده از تكنولـوژي

نـد. در بخـش اول ايـن بررسـي سـواالتي در مـورد تخصـصو مدارس ابتدايي قبرس انجام داد

در، معلمان خواسته شـد. در بخـش دوم بررسـي آوريفناستفاده از  مـورد مشـكالت سـواالتي

و يافتـه  زيرساختي مرتبط با اسـتفاده از تكنولـوژي در موسسـات آموزشـي خواسـته شـد. نتـايج

و آورينفحاكي از آن بود كه تفاوت قابل توجهي در استفاده از  با توجه به سـطح تحصـيالت

و معلماني كه مهارت كاربست  در آوريفنسابقه خدمت و معلمـاني كـه مهـارت كـم را دارند

از طريـق همچنـين وجـود دارد.، در تـدريس دارنـد آوريفندر طي ادغام آوريفناستفاده از 

ــه ــده يافت ــه دســت آم ــايي اساســي در طــول، هــاي ب ــر بن ــزات مشــكل زي ــود تجهي ــد كمب فراين

، در جريــان تــدريس منجــر شــده اســت. در پــژوهش افضــل خــاني آوري ســازي فــن يكپارچــه

و اديبي هاي تحقيق نشان داد كه امكان استقرار نظام آموزش مجازي يافته)1389( شريعتمداري

و پرورش استان سمنان از لحاظ زير ساخت  ي وجـود افـزار سـخت در مدارس متوسطه آموزش

و افزار نرمساخت از لحاظ زير، دارد و از لحـاظ محتـواي الكترونيكـي ي در حد متوسط به بـاال

و اقدامات فرهنگ و نيروي انساني متخصص در حد متوسط وجـود دارد. سازي دروس مجازي

 
1 Tezer & karasel 
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و دوست محمـدي از نيـز يافتـه)1389( در بخشي از پژوهش اخوان  دگاهيـد هـا نشـان داد كـه

 حـد در معلمـانايهحرف ارتقايطيشراو اطالعاتبهيرساخت دسترسيزو امكانات، رانيمد

 دارند. آموزش در اطالعات آوري فن از به استفادهياديز عالقه نيز معلمان.است فراهمياديز

 حـد در را آموزش در اطالعات آوري فن از كاربرد استفادهو مهارت كه استيدرصورتنيا

تو آوريفنبنابراين پذيرش؛ دارند متوسط ، سط معلم از يـك سـو بـا نگـرش فـردي هاي جديد

و باور او نسبت به و پشـتيبانيو از سـوي ديگـر بـا حمايـت آوري فـن عاليق هـاي هـاي بيرونـي

بنابراين الزم اسـت عـالوه بـر تقويـت نگـرش).1،2004شوگرو فاين( اجتماعي همبستگي دارد

دو ارائه آموزش آوريفنمثبت درباره  و مهـارت هاي الزم بـراي تسـلط معلمـان بـر هـاي انـش

و ارتباطي آورانه فن و تجهيزات تشـكيالت زيربنـايي تالش براي توسعه زيرساخت، اطالعاتي ها

و ابزارهايي براي حمايت از معلمان براي پيشبرد اهداف آموزشي در مدارس هوشـمند صـورت 

از گيرد. به نظر مي و ميزان استفاده معلمان ات بـه اطالعـ آوري فـن رسد در حال حاضر وضعيت

و اي صورت نمي شده دهي شكل سازمان و اين امر موجب چالشي بـراي سـازمان آمـوزش گيرد

آن؛ شـود پرورش محسوب مـي  در آوري فـني هـا در سـايه زيـرا اطالعـات بـه دنبـال پيشـرفت

و يــادگيري  و همچنــين مــدارس از آمــوز دانــشآمــوزش  آوري فــنان در امــور درســي هســتند

و ارتباطات استفا مياطالعات بـا لـذا؛ كنند تا بعدي جديدي را بـه فراينـد يـادگيري بيفزاينـد ده

رود كسـاني كـه مـي يكي از ابعاد نگرش بعد رفتاري است. انتظار توجه به اينكه در اين پژوهش

و قبل از آن مهارت داشته آوريفنبه  در راستا، كنندمي به آن احساس نياز، نگرش مثبت دارند

و حـداقل ايـن آورانـه فـن ارتقاي كيفيت خـدمات  در تـالش نماينـد و كـه آن را مطالبـه نماينـد

 است. آورانهفنعمده خدمات در قالب، مدارس هوشمند كه محيط اين پژوهش بود

: محقق در پي پاسخ به سواالت اساسي زير است، بنابراين با توجه به موارد مطرح شده

يـت خـدمات در مـدارسو كيف آوري فـن نگرش بـه، نياز، وضعيت متغيرهاي مهارت.1

؟ هوشمند مورد بررسي چگونه است

؟ شودمي واقعي برازشهاي آيا مدل تئوريكي ارايه شده با داده.2

1 Sugar & Fine 
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⟶⟶

 مدل اوليه نظري پژوهش.1 شكل

 روش تحقيق

و از لحاظـ توصيفي از نوع همبستگي، اين پژوهش از نظر روش تحقيق مدل معادالت ساختاري

وييك روش تحليل چندمتغيرييابي معادالت ساختار ربردي است. مدلهدف كا بسيار كلـي

بسط مدل خطي كلـي اسـت كـه بـه،ترو به بيان دقيقينيرومند از خانواده رگرسيون چند متغير

بهيا دهد تا مجموعه پژوهشگر امكان مي گونه همزمـان مـورد آزمـون از معادالت رگرسيون را

و مـرد،ي آماري در تحقيق حاضر جامعه).1388، كالنتري( قرار دهد شامل تمـامي دبيـران زن

كه در مقطع دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند ناحيـه يـكو دو شـهر رشـت كـه در سـال 

گـزارش اداره بـر اسـاس تشكيل داد. تعداد دبيـران، مشغول تدريس بودند 1393-94تحصيلي 

و پرورش استان گيالن بـه، شده است. از بين نواحي چندگانـه رشـت برآورد 714 كل آموزش

و8تصادف تعداد  دو9دبيرستان هوشمند دخترانه دبيرسـتان هوشـمند پسـرانه از ناحيـه يـكو

و از هر دبيرستان تعـداد  و مـرد شـاغل در ايـن مـدارس بـا 250شهر رشت انتخاب شد دبيـر زن

و مورگـان استفاده از جدول تعيـين نمونـه از روي حجـم جامعـه كـه توسـط كرج  )1970( سـي

مهارت در

فناوري

كاربست

فناوري

نگرش به

فناوري

كيفيت

خدمات

نياز به

فناوري
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از آوري داده انتخاب شد. براي جمع استفاده شـد آوريفنمحقق ساخته كاربست نامه پرسشها

سـوال در خصـوص ميـزان5شـامل نامـه پرسشاي تعيين اعتبار شد. اين كه به روش اعتبار سازه

پـنج مقيـاس اسـاس هـاي آن بـر دهي بـه گويـهي پاسخ بود كه شيوه آوريفناستفاده دبيران از 

به درجه در)1( تـا خيلـي كـم)5( صورت خيلي زيـاد اي ليكرت تعيـين پايـايي بـه روش اسـت.

 ضـريب آلفـاي كرونبـاخ، نفري انجام شـد32ي پايايي اوليه كه بر روي نمونه، آلفاي كرونباخ

77=./αگرايـي بـين هـا از نظـرات داوران كـه ميـزان هـم نامـه پرسشبه دست آمد. براي روايي

و مقدار نظر و86/0ات داوران با آزمون كندال بررسي محاسبه شد. داوران هم اسـتادان راهنمـا

و شش نفر دانشجوي دكتري برنامه ريزي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور بود. بـراي مشاور

و نياز به  از آوري فـن سنجش مهارت و گنجـويي، حامـدي نامـه پرسـش نيـز )1393( تنـدنويس

ك گويـه بـراي22داراي نامه پرسشگزارش شد. اين79/0ه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد

و شامل سـه بعـد مؤلفه و نياز است وب، افـزار مهـارت در نـرم( مهارت در، مهـارت در مهـارت

به نامه پرسشو)افزار سخت به( نيز شامل سه بعد آوريفننياز وب، افزار نرمنياز نيـاز بـه، نياز به

بهاس)افزار سخت ي اسـتاندارد نگـرش نامـه پرسـشاز آوري فـنت. براي سنجش نگرش دبيران

، شـامل سـه خـرده مقيـاس اسـت نامه پرسشلويد وگرساد استفاده شد. اين،)CAS( سنج رايانه

آن دهي به گويهي پاسخ شيوه به پنج درجه مقياس بر اساسهاي  صورت كامال موافـق اي ليكرت

كـه مبـين نگـرش نامـه پرسشالبته براي سواالت منفي روند اين است.)1( تا كامال مخالف)5(

82/0مقـدار آلفـاي كرونبـاخ، گـذاري شـد بـه صـورت معكـوس نمـره، بـود آوريفنمنفي به 

و در نهايت  نامـه پرسـش، مورد استفاده براي سـنجش كيفيـت خـدمات نامه پرسشگزارش شد

شـامل نامـه پرسـش بود. ايـن92/0كيفيت خدمات سروكوال با گزارش ضريب الفاي كرونباخ

و شخصي: چهار خرده مقياس شامل ابعاد و، دسترس پذيري، سازي محرمانه و بـازدهي كـارايي

و تضمين است.   تعهد
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ها يافته

زن6/45و)نفـر 136( درصـد مـرد4/54گيري شـده نفر نمونه 250از تعداد )نفـر 114( درصـد

مـدرك همچنينت مشغول به تدريس بودند. بودند كه در مدارس هوشمند ناحيه يكو دو رش

از)نفر 147( درصد8/58تحصيلي ليسانس با  و بعـد بيشترين فراواني را به خـود اختصـاص داد

با)نفر95(38/0آن مدرك كارشناسي ارشد با   است.)نفر8(2/3و مدرك دكترا

به، نياز، وضعيت متغيرهاي مهارت.1جدول و كيفيت خدمات آوريفننگرش

و بـا3و ميانگين مفهومي62/2با ميانگين از پنج آوريفنوضعيت كاربست1بر اساس جدول

دار اسـت. يعنـي عنـيم> p)05/0(وt) 249(=-64/6)ايهتـك نمونـt( توجه به مقـدار آمـاره

به آوريفنميزان كاربست  تـر دار پـايين معنـيايهگونـ دبيران در جريان تدريس از حد متوسط

و بـاt) 249(=-25/0و مقـدار آمـاره89/2 بـا ميـانگين از پـنج آوري فـن است. متغير مهارت بـه 

)05/0p≥(و99/2ين از پـنج بـا مقـدار ميـانگ آوري فـن دار نيست. همچنين متغير نيـاز بـه معني

و معني)≤05/0p(و با توجه بهt) 249(=-21/0 مقدار آماره دار نيست. يعنـي متغيرهـاي مهـارت

و آوريفنبه آموزش بنابراين وضعيت نياز؛ در حد متوسط است آوريفننياز دبيران به  دبيـران

نيـز بـا آوري فـن بين دبيران در سطح متوسط جامعه است. متغير نگـرش بـه آوريفنمهارت در 

وt)249(=35/27و با توجـه بـه مقـدار آمـاره3و ميانگين مفهومي02/4توجه به ميانگين از پنج 

به؛ دار است معني>p)05/0( داري سطح معني دبيـران از حـد متوسـط بـه آوريفنيعني نگرش

مي، داري باالتر است گونه معني دب بنابراين  آوري فـن يران بـه توان چنين استنباط كرد كه نگرش

داريسطح معنيtمعيارانحراف5ميانگين ازانحراف معيارميانگين

001/0-12/1348/462/289/064/6آوريفنكاربست

80/0-70/6592/1889/286/025/0آوريفندرمهارت

82/0-75/6585/1899/285/021/0آوريفننياز به

6/11611/1702/459/035/2700/0آوريفننگرش به

80/8624/1847/372/022/1000/0كيفيت خدمات

)3(نامهپرسشميانگين مفهومي يا نقطه وسط طيف*
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به از وضعيت مناسبي برخوردار است. در ميانگين از پنج مورد متغير كيفيت خدمات نيز با توجه

تـوان بنـابراين مـي؛ دار اسـت معنـي>p)05/0(و با توجـه بـهt) 249(=22/10و مقدار آماره47/3

 وردار است.مدارس هوشمند از وضعيت مناسبي برخ چنين استنباط كرد كه كيفيت خدمات در

و تاثر متغيرهاي مهارت.2 شكل و نگرش دبيران به فاوا، مدل تاثير با ميانجي كيفيـت خـدمات بـر كاربسـت نياز

 آوري فن

نظري پژوهش بـراي بررسـي بـرازش از مـدل معـادالت سـاختاري توسـط با توجه به مدل اوليه

اي نرم ن است كه مشخص شود تـا چـه افزار ليزرل استفاده شد. هدف از ارزيابي برازش كل مدل

و توافق دارد. الگوي مفهومي پـژوهش حد كل مدل با داده هاي تجربي مورد استفاده سازگاري

و با استفاده از روش شـود. مـي هاي مختلـف بـرازش آن سـنجيده در قالب دياگرام مسير ترسيم

و يك مدل كامل معادالت ساختاري در حقيقت بيانگر آميزه تحليـل عـاملي اي از نمودار مسـير

و اعداد معني2 تأييدي است. در شكل داري مدل سـاختاري پـژوهش ضرايب تخمين استاندارد

 را مشاهده نماييد.
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و كل مابين كاربست.2جدول و غيرمستقيم و، نياز، مهارت، اثرات مستقيم  كيفيت خدمات نگرش

متغير
 اثركل غيرمستقيم اثر اثر مستقيم

 اثرپذير اثرگذار

ارت درمه

 آوري فن

كاربست

 آوري فن
]66/0[66/0+)75/8(]05/0+[05/0]71/0[71/0+)75/8(

 آوريفننياز به
كاربست

 آوري فن
]11/0[11/0+)73/1(]002/0[002/0]112/0[112/0+)73/1(

نگرش به

 آوري فن

كاربست

 آوري فن
]08/0[08/0]08/0[08/0

 كيفيت خدمات
كاربست

 آوري فن
]25/0[25/0+)28/4(]25/0[25/0+)28/4(

87/0=GFI073/0=RMSEA94/0=NFI60/347=2X

دوو ارقام فيt مقادير)پرانتز( داخل، ضرايب استانداردنشده مقادير داخل [ كروشه]  مـابين ايـن

مي ضرايب اثر  دهد استاندارد را نشان

در2و جدول2با توجه به شكل درصد95در سطح اطمينان>05/0pبا آوريفنمتغير مهارت

به معني و غيرمسـتقيم ديگر متغيـر عبارت دار است.  داري معنـي تـاثير مهـارت بـه طـور مسـتقيم

در سـطح<05/0pبـا آوري فـن تـدريس دارد. متغيـر نيـاز بـه جريـاندر آوري فـن بركاربسـت

به؛ دار نيست درصد معني95اطمينان  و آوريفنيعني صرف احساس نياز دبيران سبب افـزايش

به نمي آوريفنيا كاهش در كاربست  در سطح اطمينان>05/0pبا آوريفنشود. متغير نگرش

نگـرش بـهي كيفيـت خـدمات متغيـر مؤلفـه ديگر از طريـق عبارتبه؛ دار است درصد معني 95

و متغير كيفيت خدمات جرياندر آوري فن بستركا بر داري معني تاثير آوري فن تدريس دارد

بان ديگر كيفيت خدمات تـاثير عبارتبه؛ دار است درصد معني95در سطح اطمينان>05/0pيز

و بـه طـور مقايسـه آوريفنداري بر كاربست معني اي در جريان تدريس دارد. در تحليل كلـي

اسـاس ضـرايب اسـتاندارد بـاالترين مقـدار توان ادعا نمود كه در بين ضرايب اثر مستقيم بـر مي

در مؤلفـه تاثيرپـذيري مربوط به  آن،)γ=66/0( آوري فـن مهـارت ي مربـوط بـه مؤلفـه پـس از
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قابـل3هاي بـرازش مـدل نيـز در جـدول است. شاخص)γ=25/0( تاثيرپذيري كيفيت خدمات

 رؤيت هستند.

 هاي برازش مدل شاخص.3جدول

 گيري نتيجه شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد مقدار شاخص نام

GFIاستمناسبمدلبرازش8/087/0ازربيشت

RMSEAاستمناسبمدلبرازش1/0073/0ازكمتر

CFIاستمناسبمدلبرازش9/096/0ازبيشتر

NFIاستمناسبمدلبرازش9/094/0ازبيشتر

هـاي هدف از ارزيابي برازش كل مدل اين است كه مشخص شود تا چه حـد كـل مـدل بـا داده

و توافـق دارد. مجموعـه تجربي مورد اسـت  و شـاخصي فاده سـازگاري هـاي وسـيعي از معيارهـا

گيـري بـرازش كـل مـدل مـورد اسـتفاده قـرار توانند براي انـدازه برازندگي وجود دارند كه مي

زيـرا يـك؛ در تمـام جهـات نسـبت بـه بقيـه برتـري ندارنـدها اينگيرند. متأسفانه هيچ كدام از 

مفروضات مربوط، پيچيدگي مدل، روش تخمين،م نمونهشاخص برازندگي خاص بسته به حج

رو افـراد مختلـف از ايـن، كنـد به نرمال بودن يا تركيبي از شرايط فوق به طور متفاوت عمل مي

هاي مختلفي را براي برازش مـدل مـورد اسـتفاده قـرار بسته به شرايط مدل ممكن است شاخص

به دست آمده كـهP>05/0با)2X=60/347( مقدار كاي اسكوار برابر).1388، كالنتري( دهند

داري كـاي نفر زياد است. معني 250كه حجم نمونه دار است. با توجه به اين از نظر آماري معني

در تواند نشان از برازندگي پايين مـدل باشـد. عمومـا توصـيه مـي نمي، اسكوار طبيعي بوده شـود

شو صورت حجم باالي نمونه از شاخص شـاخص، هـاد. يكي از اين شـاخص هاي ديگر استفاده

بـراي ايـن9/0بـاالي بونـت اسـت. مقـاديرـ يـا همـان شـاخص بنتلـر ) NFI( نرم شده برازندگي

هم، شاخص مقادير عالي هستند دهـد محاسبه شده است كـه نشـان مـي NFI=94/0 در اين مدل

اسـت)RMSEA( بعدي جذر برآورد واريانس خطاي تقريـب مدل برازش عالي دارد. شاخص

و مقادير متمايل به صفر نشان از برازش1/0كه مقادير باالتر از  آن نشان از برازش ضعيف مدل

كه =073/0RMSEAعالي مدل است. در اين پژوهش  نشـان از بـرازش خـوب به دست آمده
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اسـت كـه مقـادير نزديـك GFIشـاخص، شاخص معتبر بعدي براي برازندگي مدل مدل است.

و باالتر از  محاسبه GFI=87/0اين شاخص نشان از برازش بهتر است. در اين پژوهش8/0يك

بنـابراين بـه اسـتناد؛ دهـد مـدل بـرازش بهتـري دارد شده است كه ايـن شـاخص هـم نشـان مـي 

مي شاخص را هاي ياد شده توان نتيجه گرفت كه مـدل مـورد بررسـي قابليـت تعمـيم بـه جامعـه

به آوريفنتوان تبيين كاربست، داشته و كيفيـت خـدمات دارا را و بـه ميـانجي نگـرش همـراه

 است. 

و نتيجه  گيري بحث

داري معنـيايهدر بـين دبيـران بـه گونـ آوري فـن نتايج حاصل نشان داد كه وضعيت كاربسـت

از پايين و دبيران هـاي استفاده كمي دارند. اين يافته بـا پـژوهش آوريفنتر از حد متوسط است

ا  و دوسـت محمـديز جملـه انجام شده در اين زمينـه و فـوك مـي،الزيـديين،)1389( اخـوان

و همكــاران،)2010( از)2012( ســانچز كــه بيــانگر ايــن بــود كــه معلمــان در جريــان تــدريس

از)2010( اما با يافته پژوهش تزسـي؛ خواني داردهم، استفاده پايين دارند آوري فن كـه حـاكي

در تبيـين پـايين بـودن.خـواني نـدارد هـم، اسـت آوري فـن كاربست در حد متوسط معلمـان از 

مي آوريفنكاربست  و كمبـود مهـارت دبيران را هـاي الزم بـراي توان بـه علـت عـدم آشـنايي

و زمان الزم براي كاربست آوريفناستفاده از  و همچنين كمبود وقت در آوري فـن در كالس

بر كاربسـت آوريفنارتمه جريان تدريس دانست. همچنين نتايج تحليل حاكي از آن بود كه

به، آن تاثير دارد و نياز دبيران از حـد آوري فـن نتايج اين پژوهش نشان داد كه وضعيت مهارت

و)2010( جاسـچيك،)2010( تزسـي داري ندارد. ايـن نتيجـه بـا پـژوهش متوسط تفاوت معني

و رو بــه رشــد معلمــان در زمينــه اســت)1391( فخــاري اشــرفي فاده از كــه بيــانگر مهــارت نســبي

و با نتايج پژوهش نيكنامي، در كالس است آوري فن خـادم،)1388( كريميو ناهمخوان است

و صادقي قلي، صالحي،)1389( مسجدي و دوست محمدي،)1390( زاده مولر،)1389( اخوان

و همكاران،)2010(و فوكمي،الزيديين،)2008(و همكاران خواني دارد.هم)2012( سانچز

اي دبيـران در ايـنو نداشـتن مهـارت بـاالي رايانـه آوري فـن كلي پايين بـودن كاربسـت طور به
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وقـت نداشـتن، هاي آموزشـي برگـزار شـده هاي نامناسب بودن دوره توان به عامل تحقيق را مي

و عدم تناسب محتواي آموزشي كار با رايانه بـا نيـاز شـغلي، براي كار با رايانه صرف وقت زياد

و احساس به معلمان از حد متوسـط بـه گونـه آوريفنعدم نياز به آن نسبت داد. نگرش دبيران

از وضـعيت مناسـبي برخـوردار اسـت. آوري فـن داري باالتر است. يعني نگرش دبيران بـه معني

 آوري فـن هاي اثرگذار بر كاربسـت مؤلفهاز جمله آوريفننتايج تحليل نشان داد كه نگرش به 

ا و دوسـت محمـدي ين نتيجه با پژوهشدر جريان تدريس است كه ، صـالحي،)1389( اخـوان

و صادقي قلي به)1390( زاده در جريان آوريفنمبني بر وجود نگرش باال در بين دبيران نسبت

و مـي،نتايج تحقيقات خارجي از جمله پژوهش الزيديين همچنينخواني دارد.هم، تدريس بود

و همكاران،)2010( فوك ه مبتني بر وجود نگرش مثبـت بـين معلمـان نسـبتك)2012( سانچز

هم، به كاربست فاوا است كـه)1386( اما بـا پـژوهش حسـيني؛ سويي دارد با نتيجه اين پژوهش

در هـم، بـود آوريفنبيانگر نگرش منفي معلمان به  خـواني نـدارد. علـت نگـرش منفـي دبيـران

يوتر بودكـه در پـژوهش پژوهش حسيني ممكن اسـت بـه علـت دسترسـي كـم دبيـران بـه كـامپ 

نيز از ديگر متغيرهايي آوريفنهمچنين نتايج تحليل نشان داد كه كيفيت خدمات گزارش شد.

وضعيت اين متغير از حـد متوسـط بـه، در تدريس اثرگذار است آوريفناست كه بر كاربست 

در؛ داري باالتر است گونه معني  مـدارس هوشـمند از وضـعيت مناسـبي يعنـي كيفيـت خـدمات

و صادقي قلي، برخوردار است. اين يافته پژوهش با تحقيق صالحي كه نشان دادنـد)1390( زاده

و( امكانات براي امورآموزشـي  و)انآمـوز دانـش اسـتفاده معلمـان بـا همچنـين مطلـوب نيسـت

و كاراسل كه بيانگر اين بود كه امكانات در مـدارس در وضـعيت مناسـبي)2009( پژوهش تزر

با؛ ندارد سوييهم، نيست و اديبـي، خـاني پـژوهش افضـل اما و پـژوهش)1389( شـريعتمداري

و دوست با توجه به اينكه جامعـه پژوهشـي ايـن تحقيـق خواني دارد.هم)1389( محمدي اخوان

مي، صرفا مدارس هوشمند بود رفت كه اين مدارس از لحاظ برخورداري از امكانات اين انتظار

براي اسـتفاده در آمـوزش بـاالتر از متوسـط باشـد. بنـابراين بـا اطالعات آوريفنو زيرساخت 

و مــدارس هوشــمند بــود پــژوهش علــت وجــود بــه، هــايي كــه در خصــوص آمــوزش مجــازي

 خواني دارد. زيرساخت مناسب هم
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و بنابراين با توجه به نتايج ايـن پـژوهش كـه نشـان داد مهـارت دبيـران در سـطح بـااليي نيسـت

و، تدريس پايين است در جريان آوريفنكاربست  مي بنابراين به آموزش شود پرورش پيشنهاد

بايد مهـارت دبيـران را از طريـق، هر چه بهتر در مدارس به كار گرفته شود آوريفنبراي اينكه 

و دوره برگزاري كارگاه و متناسـب بـا آوريفنهاي آموزشي در زمينه هاي آموزشي اطالعـات

مع، وظايف و عملكرد همچنين بـا توجـه بـه رابطـه؛ لمان در مدرسه افزايش دهندتجارب واقعي

و معني ز مثبت و هوشـمند اسـتقرار مـدارس براي الزم زاتيتجهوها رساختيدار سطح كيفيت

و منـابع شـود مـي شـنهاديپنهيزمنيا در توسط دبيران است. آوريفنكاربست  زاتيـ تجه مـالي

ن دسترسـي هـر چـه بهتـر دبيـران بـه امكـا، هوشـمند مـدارس اسـتقرار بـراي مناسـبو الزم

و نرم هـاي موجـود افزايش تعداد رايانـه همچنينافزارهاي مناسب در موضوعات درسي مختلف

و تجهيـزات صـرفا در.گردد فراهم آموز دانشبه ازاي هر  در اين پژوهش بعد كيفيت خـدمات

مي، مدارس هوشمند مورد مطالعه قرار گرفت سـطح كيفيـت شـود در مطالعـات بعـدي پيشنهاد

خدمات ارائه شده در مدارس غيرانتفاعي نيز بررسي گـردد. همچنـين ارزيـابي سـنجش كيفيـت 

از پيشـنهاد مـي، خدمات ارايه شده در مدارس محدود به معلمان بـود  شـود در مطالعـات بعـدي

و اوليا هم استفاده شود. آموز دانش، نظرات مديران  ان

 منابع

و، اخوان ت استفاده از فنـاورىيشى در مورد وضعيمايپ«،)1389(،ىدوست محمد مهديهمهناز

و ارتباطات در زم و نشر الكترونياطالعات دبينه آموزش ،»هـاى شـهر تهـران رسـتانيكـى در

و فناورى .151-173صص،2شماره، سال اول، مجله دانش

نظـام سـنجي اسـتقرار امكـان«،)1389(، اديبـي مليحـهو شـريعتمداري مهدي مريم، خاني افضل

و مـديريت آموزشـيي فصلنامه، آموزش مجازي در مدارس متوسطه استان سمنان ، رهبري

.9-30صص،3شماره، سال چهارم
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يآموزشـ آوري فـن كاربسـتو شناخت زانيمريتأث«،)1388(، آتشك محمدو عيسي، ثمري

يپژوهشـيعلمـهينشـر،»انآمـوز دانـشيريادگيـ نـديفراتيفيك در بهبود معلمان توسط

.101-111صص،2 شماره،4 جلد، چهارم سال، آموزش آوري فن

و آوري فن،)1383(،يعباس محمدعليو اكبر علي،يجالل و اطالعـات در آمـوزش ارتباطـات

و ارتباطـات آوري فـن در عصـريدر برنامه درسـ(ايدنير كشورهايپرورش سا ،)اطالعـات

و ديگرانيتال .ژييآ نشر، رانيا زانير برنامه نجمنا، تهران.33-14صص،ف محسن اسالمي

د ابي مهارتيارزش،)1386(،ساراسادات،نييحس دريـ هاي شغلي معلمان آموزش از ده اسـتفاده
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