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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1396 زمستان، دوازدهمشماره ، سال سوم

 مصوب و فناوري و اطالعات مدارس با کارکردهاي انمقایسه عملکرد معاون
  شهر نیزرمورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان 

 

 4، اعظم رسولی3، ابراهیم یعقوبی زاد گروي2، احمدرضا امیري1هادي مصلح امیردهی

  26/9/97پذیرش:                               6/8/97دریافت: 
  چکیده

مورد  مصوب و فناوري و اطالعات مدارس باکارکردهاي انمقایسه عملکرد معاونهدف از پژوهش حاضر 
بود. روش پژوهش کمّی انجام و از نوع تحقیقات کاربردي بود  شهر نیزر شهرستان مدارسانتظار از آنان در 

نامه  هاي کمّی پژوهش با استفاده پرسش نامه به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شد. داده که با استفاده از پرسش
که بر مبناي فرمول نفر بوده  195ساخته گردآوري شد. جامعه آماري، معاونان فناوري اطالعات شامل  محقق

اي، گیري خوشه ها به روش نمونه نامه نفر معاون به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش 130مورگان و کرجسی، 
ریزي  نفر از متخصصان و استادان حوزه مدیریت و برنامه 7نامه توسط  پرسش سؤاالتتوزیع گردید. روایی 

هاي  محاسبه شد. یافته 78/0فاده از روش آلفاي کرونباخ، آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با است
مورد  SPSS(21)افزار  ي و تحلیل واریانس) در نرما تک نمونه tی (استنباطهاي آماري  نامه از طریق آزمون پرسش
وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که معاونان فناوري اطالعات وظایف خود را در حوزه اداري،  تجزیه

ي فوق تا حد ها طهیحو با وظایف مصوب در هریک از  اند دادهي تا حد زیادي انجام افزار سختي و افزار منر
  .اند بودهزیادي موافق 

  کارکردهاي مصوب، کارکردهاي مورد انتظار، عملکرد معاونان فناوري اطالعات. ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 آموزان را دانش بین مشارکتی و فعال یادگیري موجبات تا رود انتظار می و پرورش آموزش  از امروزه
هاي  است. شیوه سابق هاي رویه تغییر به نیاز ناچار به رویکردي چنین شدن محقق براي آورد. فراهم

هاي  تالش از یکی بنابراین نیست؛ جدید عصر متغیر آموزشی نیازهاي گوي پاسخ مسلماً  قدیمی آموزش
باشد  درسی  برنامه در آن کاربرد و ارتباطات و اطالعاتفناوري  با ارتباط در باید آموزشی هاي سازمان

که  دارد یادگیري امر در توجهی قابل ارتباطات، تأثیر و اطالعاتفناوري  ).53- 55: 1383 (نیازآذري،
منابع  از استفاده افزایش همساالن، با آموزان دانش بیشتر مشارکت معلمان، و فراگیران نقش تغییر شامل
  :1387(افضل نیا، باشد می مطالب و ارائه طراحی هاي مهارت بهبود و رشد و درسی متون از خارج

 ارتباطات و اطالعاتفناوري  بر مبتنی یادگیري محیط در آموز دانش نقش کلی طور به). 97- 98 

 (آرمیتاژ و پردازند می دانش تولید به و فعالند آموزان دانش فرایند این در و گردد تغییر می دستخوش
 داریو پا ريیادگیعمق و وسعت دادن به  زه،یانگ جادیو ارتباطات در ا اطالعات). فناوري 1،2003لیري

ها  به پرسش ییگو جهت پاسخ یمهارت ذهن جادیآموزان و ا و کسالت دانش یخستگ ساختن آن و رفع
  .)65- 66: 1386 موري،یرتی(ام دارد نقش مؤثري
 شناسایی، جهت زاتیو تجه ابزار و قواعد ها، روش از اي مجموعه اطالعات و ارتباطات فناوري

: 1380است (نواب زاده، ي اطالعاتارهدنگ و بازتولید دهی، سازمان توزیع، و تولید ذخیره، آوري، جمع
 برنامه بازسازي و براي بازاندیشی سو  کی از آموزشی نظام در ارتباطات و ). فناوري اطالعات25-22

 برقراري و یادگیري ي محیطساز یغن و حیات تجدید براي دیگر سوي از و اي رایانه سواد و درسی

 به براي دالیلترین  از شایع ). یکی1383باشد (سراج،  می الزم یادگیري منابع و یادگیرنده براي تعامل

 محیط به ورود براي آموزان فعلی دانش نسل بهتر کردن درس، آماده کالس درفناوري  این کارگیري

 آینده کار بازار در شغلی آن نیازهاي تبع به و آموزش نیازهاي به گویی پاسخ جهت یادگیري جدید

 اطالعات از برخورداري عدم آموزشی، همچنین هاي روش این بودن ریگ وقت و سنتی روش است. با

نیستند.  آل ایده کاري محیط یک آموزان براي دانش يساز آماده به قادر صحیح طور به معلمان روز، به
 به اساسی و پایه تواند می درسی هاي آموزش کالس در ارتباطات و اطالعاتفناوري  از استفاده لذا

 و باز دید با دیده آموزش فرد تا باشد جهانی شدن حال در کار بازار یک در رقابتی بازوي یک عنوان
  ).1385 ،زيی(عزشود  آموزشی و سیاسی جهانی، بازار وارد بتواند کلی نگاه

                                                             
1. Armitage & Leary 
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 یادگیري، تجربه انگیزه، ایجاد ساز نهیزم و پرورش آموزش  در ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد

 تجارب .است ریانکارناپذ ضرورت یک و پرورش آموزش  در آن کاربرد بنابراین؛ است نوآوري و

 اجرايو  توسعه براي کشورها این دولت يزیر برنامه بیانگر آلمان و آمریکا اندونزي، چون کشورهایی

  ).1381 (حاجی کتابی، است ارتباطات و اطالعاتفناوري  بر مبتنی درسی برنامه
کیفیت  پیشبرد به کمک و پرورش، آموزش  در ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد دالیل از

ي افزارها نرم از استفاده با یادگیري جهت فراگیران انگیزه افزایش طریق از کار این که باشد می آموزش
 افزارها نرم این پذیرد. می صورت کنند، می ادغام را متحرك تصاویر و صدا متن، که يا چندرسانه

تسهیل  موجبات آموزش، فرایند در آموز دانش دادن دخالت با و کنند ایجاد معتبر مضمونی توانند می
 هستند، خالقیت و باالتر درجه فکري هاي مهارت يربنایز را که مفاهیمی و پایه هاي مهارت فراگیري

تکرار  و تقویت طریق از ها مهارت بر تسلط آموزش، براي رایانه اولیه کاربرد کنند. بیشترین ایجاد
  باشد.می درس محتواي

 در آموزشیفناوري  از بهتر استفاده سوي به حرکت از بخشی ارتباطات، و اطالعاتفناوري  از استفاده
 در پذیري روحیه مسؤولیت ایجاد آموزان، دانش خاص به هاي آموزش مهارت است. نوین مدارس

 و اطالعاتفناوري  از اهداف استفاده از اینترنت، دسترس مثل قابل منابع از استفاده و آموزان دانش
 بهبود تدریس و افزایش اثر و ارتباطات، اطالعاتفناوري  از استفاده در هدف نهایی اما؛ است ارتباطات
 براي خوبی ابزارهاي مجازي، هاي محیط و ها ییانمایپو). 1،2003(هیگینزاست  آموزان دانش یادگیري

مطالب مثل  ارائه هاي فناوري ،ها تاپ لپ مثل حمل قابل وسایل ي هستند. ایمیل،ساز مدل و يساز هیشب
شوند. با  می محسوب یادگیري تدریس و براي مفیدي ابزارهاي تعاملی، تابلوهاي دیتا پروژکتورها و

بهتر مطالب  فهم براي برنامه پاورپوینت، در توان می یادگیري در ییانمایپواهمیت  نقش و به توجه
دیدن، نحوه  نحوه سلول، رشد آب، چرخه مثل موضوعاتی کرد. یادگیري استفاده ییانمایپو از درسی

 با نحوه حرکت حیوانات، مواد و تغییرات گردش خون، دستگاه کار گوارش، دستگاه کار شنیدن،
  ).18: 1388 است (کرمی، تر راحت بسیار ییانمایپو از استفاده

و پرورش مقرر شد در مدارس پرجمعیت، پست  فرمان آموزش  با 1389- 90در سال تحصیلی 
و پرورش متولد  ترتیب معاونت فناوري در آموزش  نیگردد و بد جادیا» معاون فناوري«جدیدي به نام 

 امور توانست در می فناوري کسی بود که به کامپیوتر مسلط بود وبه گمان اغلب مدیران، معاون  .شد

                                                             
1. Higgins 
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از این دست  يها از اینترنت و موارد نامه دریافت بخش ساخت وبالگ،، ها مختلفی مثل تایپ نامه
کامپیوتر  النیالتحص بیشتر معاونان فناوري سال گذشته مدارس یا فارغ ،از این رو .کار مدیر باشد کمک

  .کامپیوتري يافزارها افزار و نرم افرادي آشنا با سخت ایبودند و 
اي شد تا مواردي یادآوري  هایی باید داشته باشد بهانه معاون فناوري کیست و چه تخصص که نیا

هاي  اي فعال و کارآمد باید زمینه براي داشتن مدرسه. براي مدیران بگشاید را یراه گردد که شاید کوره
ها  یکی از این راه شود و هاي گوناگون ایجاد می یادگیري از راه. فراهم کردآموزان را  یادگیري دانش

 کامپیوتر داشتن سایت کامپیوتري با تعداد زیاديت. البته الزم به ذکر است کامپیوتري اس يافزارها نرم
در  اندازد که به گمراهی می اما بعضی اوقات بودنِ این وسایل ما را ،یادگیري الزم است براي مدرسه و

و پرورش که  مصوب وزارت آموزش  که ی حال در؛ گیرد مدرسه من یادگیري به بهترین شکل انجام می
و  گیرد (مصوب وزارت آموزش نامه در اختیار معاونان فناوري و اطالعات قرار نمی به صورت بخش

  ).1392پرورش، 
تواند باشد  و پرورش کشور ما کسی می امروزي آموزش  تیرسد معاون فناوري در واقع می به نظر 
براي  تواند می، شناسد می را آنهاي مختلف  روش، مفاهیم مختلف یادگیري آشنایی کافی دارد که با

هاي جذاب  کم زمینه دست ایهاي جذاب یادگیري و  هاي متفاوت راه درس هاي مختلف و معلمان رشته
آشنایی الزم را دارد فقط از فکر و  شیافزارها که با کامپیوتر و نرم یدر حال فراهم کند و شدن تدریس را

، بدنی تربیت، داند چگونه با دبیران ادبیات او می .آید افزار آموزشی بیرون نمی افزار و سخت دهانش نرم
مدرسه  در کارها بپذیرند و وجودش را در» معاون«پرورشی و... ارتباط برقرار کند تا او را به عنوان ، تاریخ

هاي  ارائه تدریس و یا روش در تواند کالس را اداره کند و عالوه خودش هم میه ب. اضافی تلقی نکنند
 ،در دنیاي امروزي داشتن وبالگ و سایت براي مدرسه امري ضروري است. آن حرفی براي گفتن دارد

به درج ، الترین درجه کیفیتمطالبش در با روز شود و دیر به اما اگر قرار باشد این وبالگ یا سایت دیربه
آموزان برگزیده در مسابقات ورزشی  تبریک به دانش مثالً  سخنرانی این و آن و تبریک روزهاي خاص و

آموزان ایجاد  دانش يریادگیچه نفعی در  ، باشد،اي کسب کرده است و فالن معلم که در مسابقات رتبه
  کرده است؟

در مدارس نیاز به اصالحاتی جدي در  و اطالعاتبا توجه به مطالب مطرح شده و لزوم معاونان فناوري 
ي و امور افزار نرمافزاري،  توان به آن اشاره نمود موارد سخت این باب وجود دارد. از جمله مواردي که می

توجهی به امور  ارند. چنانچه کماز این موارد در جایگاه خود از اهمیت بسزایی برخورد هرکدامدفتري است. 
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قابل جبران نبوده  بعضاًهایی شده است که  افزاري در مدارس منجر به وارد آمدن خسارات و زیان سخت
اند و معیار درستی براي  یی بود نشان اما به درستی تعریف نشدهجزاز موارد یاد شده با وجود  هرکداماست. 

  وجود ندارد. هرکدامارزیابی 
جدید  يها يکه ورود فناور فاوا در مدارس گویاي این واقعیت است پژوهشی در زمینه بررسی متون

، آنچه به عنوان ها مقاومت، ولی با وجود تمام این به مثابه هر تغییر دیگر با مقاومت و موانعی روبرو است
ارتباطات ي فناوري اطالعات و ریکارگ بهواقعیت غیرقابل انکار بایستی به آن توجه شود این است که 

)IT(  از این رو، در این کند یمي در ارتقاء ابعاد کیفی و کمّی نظام آموزشی ایفاء ریگ چشمنقش .
  .موضوع جستجو و بیان شود ننزدیک به ای تحقیقاتسعی شده است تا حد امکان پژوهش 

 ارتباطات و اطالعاتفناوري  هاي پتانسیل بررسی«) که به 1396( یجانیالري پژوهش توکل و ها افتهی
 »تهران شهر دخترانه هاي دبیرستان موردي مطالعه: مدارس در آن ادغام فرایند و آموزان دانش آموزش در

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش را  ، پتانسیلتحقیق نیا يگو پاسخپرداخته، نشان داد افراد 
دهنده و ابزار طراحی و تولید برشمردند. در  ري، ارتباطگاصالح ساختار آموزشی، تسهیلگري، هدایت

هاي ادغام فناوري، در سطح کالن، تأمین اعتبار هوشمندسازي، تجهیز مدارس، حمایت فرایندخصوص 
  تشویقی، تربیت نیروي متخصص، تولید محتوا و تغییر آموزش مبتنی بر کنکور باید موردتوجه قرار گیرد.

یادگیري  در ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد تأثیر«با عنوان  )1389همکاران (ضامنی و پژوهش 
 پایداري و تثبیت نگرش، تغییر در ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد که داد نشان» ریاضی درس

  .دارد تأثیر ریاضی، درس فعال یادگیري نهایت در و خالقیت قدرت و مهارت استدالل درسی، مطالب
 ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد وضعیت« عنوان تحت) 1396همکاران ( و رضوي در پژوهش

ترین چالش پیش روي حال حاضر در  مهم و در بررسی »شوش شهر ابتدایی هوشمند مدارس در
آموزان و  موانع مهمی از قبیل ضعف دانش و مهارت معلمان و دانش گیري از فاوا در مدارس، بهره

مشکالت مربوط به  ،آموزان مربوط به معلمان، خانواده و دانش مشکالت فرهنگی و نگرشی ،خانواده
عنوان   به ضعف انگیزشی و همچنین مشکالت مربوط به برنامه درسی ،زیرساخت، امکانات و منابع مالی

  قرار گرفت.موانع کاربرد فاوا در مدارس مورد شناسایی 
 اساسی هاي چالش«پژوهش خود که به بررسی هاي  فتهیا) در 1395زارعی زوارکی و سالمیان ( 

هاي فراروي  چالشترین  پرداختند. مهم »ابتدایی آموزش در ارتباطات و اطالعاتفناوري  کاربرد
 ضعف فنی،-تجهیزاتی ضعفشامل  را مدارس ابتدایی در حوزة کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات
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ریزي و ضعف و برنامه مدیریتی هاي زیرساخت ضعف معلمان، آموزشی انگیزشی ضعف فرهنگی،
  .دانند یمالی و اقتصادي م

 اطالعاتفناوري  کاربرد موانع عاملی تحلیل«تحقیقات خود که به  ) در1393همکاران (رضوي و 
عامل براي عدم کاربرد فناوري ترین  مهم مبادرت نمودند، »ابتدایی دورة مدارس بدنی تربیت درس در

سطح پایین آموزشی و تقویتی  يها برنامه را ناشی از مدارس ابتدایی یبدن تیترباطالعات در درس 
تدریس سنتی آنها  يها ها، دانش و روش مهارتی و بدن تیمنفی معلمان ترب يها نگرش براي معلمان،
  بیان نمودند.

یادگیري در  فرایندبه بررسی نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در بهبود  )2010( 1انجراو گنجالزس
 فرایندمدارس ابتدایی و متوسطه پرداخته و نشان دادند که گسترش فناوري اطالعات در آموزش، به نفع 

در مدارس  يریادگیتدریس و  فرایند بهبود است و سهم فناوري اطالعات دري ریادگیآموزش و 
عات السطح فناوري اط نیو براي رسیدن به باالتر شود یعنوان نوآوري محسوب م  ست و فناوري بهالبا

تدریس و همچنین  يها در مدل ریییک مدرسه، نه تنها به نوسازي ابزار تکنولوژیکی، بلکه به ایجاد تغ
  .نقش معلم نیاز است

موانع تلفیق فاوا در مدارس را با توجه به دیدگاه معلمان و مدیران در دورة ) 2006( 2توپراکسی
شناسایی کرد: موانع مادي، کمبود ارائه خدمات فنی و کمبود آموزش  گونه نیابتدایی و متوسطه ترکیه، ا

، اطالعات قدیمی یا کند بودن روند ارائه اطالعات به ها انهیکارکنان مدرسه دربارة فاوا، کمبود تعداد را
  .آموزشی يافزارها سیستم فاوا و کمبود نرم

درس را دانش ناکافی  السیاددهی و یادگیري در ک فرایندموانع کاربرد فناوري در ) 2005( 3والدز
گوناگون و ارتباط  يها تیمعلمان، کیفیت پایین دسترسی به اینترنت، وجود فیلترهاي زیاد دسترسی به سا

  .کند یضعیف تکالیف درسی با فاوا بیان م
) در مطالعه خود تحت عنوان سودمندي استفاده از فناوري اطالعات و 2009( 4و همکارانیونس 

فناوري اطالعات و  یريکارگ به که دادند نشان انگلیسی، زبان یادگیري-تدریس فرایندارتباطات در 
  .دارد یادگیري-یاددهی فرایندارتباطات تأثیر مثبت در 

                                                             
1. Sanjra & Gonjalez 
2. Toprakci 
3. Valdez 
4. Yunus et al 
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 به نیاز و اطالعات عصر خاص ویژگی که داد نشان پیشینه و ادبیات بازنگري خالصه طور به
 موضوعات شدن ریپذ انعطاف لزوم و آموزشی منابع درسی، گسترش و آموزشی هايبرنامه در ییکارا

است. لزوم  شده ارتباطات و اطالعاتفناوري  به توجه به افزایش منجرفناوري  این از استفاده با درسی
قرار گرفته است، اما توجه به معاونان  توجه موردتوجه به فناوري و کارکردهاي آن در تحقیقات زیادي 

  با توجه این مهم، سؤاالت پژوهش حاضر عبارت است از:شود.  کار و فناوري کمتر در تحقیقات دیده می
عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد انتظار در حوزه امور اداري  -1

 ؟چگونه است

 افزاري نرم حوزه در انتظار مورد کارکرد با مقایسه در مدارس اطالعات وفناوري  معاون عملکرد -2
 است؟ چگونه

افزاري  عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد انتظار در حوزه سخت -3
 چگونه است؟

وجود جنسیت و سابقه کار مربیان و مدیران  بر اساس داري بین دیدگاه مربیان آیا تفاوت معنی -4
  دارد؟

  
  روش تحقیق

است. براي  هاي کمّی پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از لحاظ روش از نوع پژوهش
ي اطالعات از معاونان فناوري و اطالعات استفاده شده است. به همین جهت در این تحقیق از آور جمع

آماري این پژوهش، شامل کلیه معاونان ي توصیفی پیمایشی نیز به کار رفته است. جامعه ها پژوهشروش 
مشغول به فعالیت بودند که  1396- 97شهر بوده که در سال تحصیلی  فناوري اطالعات شهرستان زرین

  باشد.نفر می 195شامل 
اي استفاده شده است. هدف از انتخاب این شیوه ي خوشهریگ نمونهدر این پژوهش از روش 

ها نامه تصادفی انتخاب و پرسش طور بهگیري آن است که از میان تعداد وسیعی مدارس، چند مدرسه  نمونه
 بنابراین حجم نمونه آماري مورد بررسی بر اساس جدول مورگان و کرجسی؛ در میان آنها توزیع شود

که پیرامون نامه در اختیار آنها قرار گرفت. در این پژوهش از آنجا  نفر محاسبه گردید و پرسش 130
آوري اطالعات کمّی، از  ي وجود نداشت، براي جمعا شده استانداردنامه  موضوع پژوهش، پرسش

: قسمت اول، راهنماي باشد یم نامه دربرگیرنده دو قسمت ساخته استفاده شد. این پرسش نامه محقق پرسش
ی به ده پاسخنامه است که توضیحی راجع به موضوع پژوهش و اهمیت آن داده و چگونگی  پرسش
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 سؤاالتي کرده است. قسمت دوم، گزار سپاس دهندگان پاسخرا مطرح کرده و از همکاري  سؤاالت
  افزاري تهیه شده است. افزاري و نرم ي امور دفتري، سختها مؤلفهنامه است که در قالب  اصلی پرسش

نامه از روایی محتوایی و صوري استفاده شده است. به منظور تعیین روایی  براي برآورد روایی پرسش
نامه مذکور گردآوري شد و  و متخصصان پیرامون پرسش نظران صاحبنامه، نظرات برخی از  پرسش

ط ، نکات اصالحی و اشکاالت واردشده توسسؤاالتهریک از  مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی
باشد  دهندگان پاسخباید متناسب با  سؤاالتنامه،  متخصصان بررسی و اصالح گردید. در طراحی پرسش

تا آنها بتوانند به سادگی منظور سؤاالت را متوجه شوند. به منظور تحقق این امر، پیش از اجراي نهایی، 
االت مورد بررسی قرار نامه به چند نفر از افراد جامعه پژوهش داده شد و برداشت آنها از سؤ پرسش

ي ها سؤالگرفت. بعد از انجام اصالحات مورد نظر افراد مذکور و تعیین میزان پایایی و همبستگی درونی 
گویی بین نمونه آماري مورد بررسی، توزیع شد. براي  نامه نهایی تدوین و براي پاسخ نامه، پرسش پرسش

شدند، ء جامعه آماري این پژوهش محسوب مینفر که جز 40نامه مذکور در بین  سنجش پایایی، پرسش
ها از لحاظ داشتن ابهام یا موارد دیگر مورد بررسی قرار  پخش شد و نظرات آنها در مورد هریک از گویه

هاي نامه با موضوع و هدف نامه اعمال شد. در نهایت پس از انطباق سؤاالت پرسش گرفت و در پرسش
ها، پایایی آن با ضریب ي دادهآور جمعتأیید شد و پس از  لفهمؤ 3نامه با  پژوهش، نسخه نهایی پرسش

درصد باشد،  7/0چنانچه ضریب آلفا بیش از  1آلفاي کرونباخ محاسبه گردید. در روش آلفاي کرونباخ
  .دهد یمنامه را نشان  آلفاي کرونباخ پرسش 1ابزار پژوهش از پایایی خوبی برخوردار است. جدول 

  
  نامه ي پرسشها مؤلفهي کرونباخ هریک از آلفا - 1جدول 

  کرونباخ  مؤلفه  ردیف
  79/0  امور اداري  1
  87/0  افزاري حوزه نرم  2
  82/0  افزاري حوزه سخت  3

  87/0  ضریب آلفاي کل               
  

هاي فراوان و کسب مجوزهاي  نامه از معاونان در ابتدا بعد از تالش هاي پرسش ي دادهآور جمعبراي 
نامه همراه با یک درخواست به پست الکترونیکی هریک از معاونان ارسال  الزم، نسخه نهایی پرسش

                                                             
1. Cronbach Alfa 
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ي گردید. در گام بعدي، افرادي که آور جمعنامه از این طریق  پرسش 20گردید. در گام نخست تنها 
متعدد به صورت حضوري حاضر به  هاينامه را به صورت الکترونیکی پر نکردند، با پیگیري پرسش

وتحلیل  براي تجزیهي گردید. آور جمع) 115نامه ( از پرسش 80/0همکاري شدند. در نهایت بیش از 
ها و اختصاص نمره به مقیاس،  نامه ي حاصل از پرسشها دادهي پژوهش نیز بعد از گردآوري ها سؤال

)، تمامی اطالعات 1، بسیارکم= 2، کم= 3ط= ، متوس4، زیاد= 5ها (بسیار زیاد=  جهت کمّی نمودن داده
 افزار نرمها، به تفکیک متغیرهاي جمعیت شناختی (جنسیت، مرتبه علمی) وارد  نامه مندرج در پرسش

ها و  بندي، تعیین فراوانی هاي آمار توصیفی براي توصیف، طبقه گردید. سپس از روش  SPSS(21)آماري
ها استفاده گردید.  دارد، واریانس و ترسیم نمودارها و جدولدرصدها، محاسبه میانگین، انحراف استان

باشد. بعد از تعیین نرمال  ها می تأیید کننده نرمال بودن داده 01/0 يخطاسطح معناداري باالتر از سطح 
تحلیل واریانس  اي و تک نمونه tآزمون ( کیپارامترهاي  ي مورد بررسی، از آزمونها مؤلفهبودن 

  نامه استفاده شده است. استنباط آماري از نتایج حاصل از پرسش) براي راهه کی
  
  ي پژوهشها افتهی

عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد انتظار در  سؤال اول پژوهش:
  ؟حوزه امور اداري چگونه است

  
  (معاونان کار و فناوري) در مورد حیطه اداري وظایف دهندگان پاسخفراوانی و درصد  - 2جدول 

  
  ها طیف گویه

ین
انگ

می
یار 

 مع
ف

حرا
ان

صد  
در

ع 
جم

ها نهیگز
 و 

یاد
ي ز یاد

ر ز
سیا

ب
 

ي مدیر در از سوو...ارجاعی  ها نامه وهیش، ها نامه نییآ ،ها دستورالعمل، ها نامه بخشاجراي 
 8/94  63/0  52/4  چارچوب وظایف محوله

ي مدرسه با همکاري و مشارکت ها تیفعال در خصوصي الزم ها گزارش میتنظو تهیه 
  94  57/0  30/4 به مدیر و ارائهعوامل مربوط 

) در و کارگاه آزمایشگاه اموال وسایل مربوطه (سایت رایانه، و صورتتحویل اسناد 
  9/80  77/0  23/4 صورت تغییر سمت به مسؤول مربوط طبق مقررات

ي براي کارکنان و والدین در خصوص نحوه ساز و فرهنگی رسان اطالعبرگزاري جلسات 
  9/79  72/0  12/4 آموزان از رایانه و خطرات ناشی از آن نظارت بر استفاده دانش

  7/28  78/0  90/3  ي درسیها برنامهي آزمایشی و اجرای، ارزشیابی ازسنجیني ها پروژههمکاري در اجراي 
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ي افزارها و نرممجالت رشد  ها کتابي درباره پرداز هیو نظري نقد ها کارگروه جادیا
  8/70  79/0  83/3 آموزي در مدرسه ی مختلف یا دانشو پرورشآموزشی 

  74/50  71/0  16/4 مدرسه شگاهیو آزما کارگاه فهرست لوازم و وسایل موجود درسایت رایانه، میو تنظتهیه 
  8/87  70/0  30/4  شگاهیو آزما کارگاه خرید تجهیزات سایت رایانه، در ریمدهمکاري با 

که  شگاهیو آزما کارگاه ي سایت رایانه،ها تیفعالي دفتر ثبت خالصه و نگهدارتهیه 
  97/36  76/0  14/4  ردیپذ یمصورت  آموزان و دانشتوسط معلمان 

  4/94  77/0  31/4  يور بهره شیافزامحوله به منظور  فیو وظا ها تیفعالتقویم اجرایی از  میو تنظتهیه 
  8/67  79/0  90/3  ي الزمها و گزارشو مکاتبات  سینو شیپتهیه 

    35/0  15/4  مجموع کل
  

اجراي «هاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به گویه  ، بیشترین درصد فراوانی گزینه2هاي جدول  طبق یافته
ي مدیر در چارچوب وظایف از سوارجاعی  و... ها نامه وهیش، ها نامه نییآ ،ها دستورالعمل، ها نامه بخش
همکاري در اجراي «ترین درصد مربوط به گویه  است. کم 52/4درصد و میانگین  8/94با » محوله
 90/3و میانگین  درصد 7/28با » ي درسیها برنامهي آزمایشی و اجرای، ارزشیابی ازسنجیني ها پروژه

 ،ها دستورالعمل، ها نامه بخشاجراي «توان گفت که کارکرد گویه  باشد. بر اساس این نتایج می می
داراي بیشترین اهمیت و » ي مدیر در چارچوب وظایف محولهاز سوارجاعی  و... ها نامه وهیش، ها نامه نییآ

ي آزمایشی و اجرای، ارزشیابی ازسنجیني ها پروژههمکاري در اجراي «کارکرد گویه مربوط به 
ترین اهمیت از نظر معاونان فناوري و اطالعات بوده است. میانگین کل حیطه  داراي کم» ي درسیها برنامه

 است. 35/0و انحراف معیار آن  15/4
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  تک نمونه) tشده ( آزمون مقایسه میانگین نمره حیطه امور اداري با معیار فرضی تعیین - 3جدول 
  5/3میانگین فرضی= 

  جامعه آماري
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  مطلوب  115  000/0  114  20/22  65/0  35/0  15/4  معاونان فناوري و اطالعات
 

فرضی باالتر بوده است.  باشد که از میانگین می 15/4میانگین محاسبه شده  3بر اساس نتایج جدول 
بنابراین، با ؛ تر بوده است کوچک 05/0شده در جدول، از سطح خطاي  همچنین سطح معناداري مشاهده

توان نتیجه گرفت معاونان  توجه به باالتر بودن میانگین نمونه از میانگین فرضی و معناداري آزمون، می
 اند.تا حد زیادي انجام داده وظایف مصوب در حوزه اداري را فناوري و اطالعات مدارس

  
عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد انتظار در  سؤال دوم پژوهش:

  افزاري چگونه است؟ حوزه نرم
  

  افزاري وظایف (معاونان فناوري و اطالعات) در مورد حیطه نرم دهندگان پاسخفراوانی و درصد  - 4جدول 
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ی مجاز و پرورشي آموزشی و محتواها افزار نرمي مناسب از و نگهدار و منسجمتهیه منظم 
  27/30  61/0  62/4  و پرورش به منظور دسترسی آسان معرفی شده از سوي وزارت آموزش 

و رایانه  تیو ساي مدرسه ها ستمیسو سایر ابزارهاي کنترلی بر روي  ابی روسیونصب 
 رسانی آنهاروز هب

57/4  60/0  9/93  

 ایو مدرسه که فاقد هرگونه اشکال فنی  تیسا وبموجود در  و اطالعاترسانی اخبار روز هب
  8/94  66/0  63/4  محتوایی باشد

  6/95  60/0  59/4  مدرسه تیسا وبمحتواهاي موجود در  و کنترلنگهداري 
 که نحوي به مدرسه اختصاصی اطالعات امنیت و سایت وب ایمنی ضریب از اطمینان و دقت

  4/97  48/0  77/4  گردد لحاظ افراد خصوصی حریم رعایت

هک، درج احتمالی (ربط در زمان بروز وقایع  یر مسؤولین ذيو سای سریع به مدیر رسان اطالع
  6/95  59/0  66/4  نامناسب و...) و اطالعاتکلمات 
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مدرسه جهت تهیه  و پرورش موردنیاز ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص محتواهاي آموزش 
  7/81  65/0  96/3  تأییدشده از سوي وزارت متبوع و معتبرآنها از مراجع قانونی مجاز 

ی مبتنی بر و پرورشی جهت استفاده از محتواي آموزشی و هماهنگي، نظارت زیر برنامه
  1/96  63/0  15/4  ي نوینها يفناور

ي براي کارکنان و والدین در خصوص نحوه ساز و فرهنگی رسان اطالعبرگزاري جلسات 
  6/63  80/0  84/3  نظارت بر استفاده و خطرات ناشی رایانه و ...

و مدرسه  آموزان و دانشی در بین کارکنان و پرورشبرپایی جشنواره تولید محتواي آموزشی 
  6/50  70/0  90/3 و پرورش آموزش به اداره  ها نیبرتر ارائه

 ریمدی به و پرورشي آموزشی افزارها و نرمارائه پیشنهاد جهت تولید محتواي الکترونیکی 
  73  60/0  02/4 و پرورش متبوع ارائه گزارش به اداره آموزش  جهت

به اینترنت و با  اتصال ،ها عامل ستمیسی روزرسان و بهي افزار نرمي ها ستمیسي انداز راهنصب و 
  2/85  76/0  31/4  و پرورش ي وزارت آموزش از سوي مجاز اعالم شده ها شبکهسایر 

  1/99  46/0  73/4  شاگردان به معرفی و آنالین آزمون سایت طراحی
    71/0  34/4 مجموع کل

  
دهد. بر  افزاري را نشان می هاي عملکرد معاونان فناوري اطالعات در حوزه نرم گویهوضعیت  4جدول 
طراحی هاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به گویه ( بیشترین درصد فراوانی گزینه هاي این جدول، طبق یافته

ترین درصد مربوط  است. کم 73/4درصد و میانگین  1/99) با و معرفی به شاگردان سایت آزمون آنالین
ی مجاز و پرورشي آموزشی و محتواها افزار نرمي مناسب از و نگهدار و منسجمتهیه منظم «به گویه 

 62/4و میانگین  درصد 12/30با » و پرورش به منظور دسترسی آسان شده از سوي وزارت آموزش  معرفی
و  طراحی سایت آزمون آنالین« هیگوتوان گفت که عملکرد مربوط به  ج میباشد. بر اساس این نتای می

ي و نگهدار و منسجمهیه منظم ت«داراي بیشترین اهمیت و عملکرد گویه مربوط به » معرفی به شاگردان
و پرورش  معرفی شده از سوي وزارت آموزش ی مجاز و پرورشي آموزشی و محتواها افزار نرممناسب از 

ترین اهمیت از نظر معاونان فناوري اطالعات بوده و این بدین  داراي کم» به منظور دسترسی آسان
و در زمینه  پردازند یمافزاري  معناست که معاونین فناوري اطالعات مدارس در درجه اول به امور نرم
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و انحراف معیار آن  34/4ري دارند. میانگین کل حیطه نگهداري و تهیه منظم و منسجم عملکرد کمت
 است. 71/0

  
  تک نمونه) tشده (افزاري با معیار فرضی تعیین  مقایسه میانگین نمره حیطه نرم آزمون - 5جدول 
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  مطلوب  115  000/0  114  36/5  84/0  25/0  34/4  معاونان فناوري و اطالعات
  

باشد که از میانگین فرضی باالتر بوده است.  می 34/4) میانگین محاسبه شده 5بر اساس نتایج جدول (
بنابراین، با ؛ بوده است تر کوچک 05/0همچنین سطح معناداري مشاهده شده در جدول، از سطح خطاي 

توان نتیجه گرفت معاونان  توجه به باالتر بودن میانگین نمونه از میانگین فرضی و معناداري آزمون، می
  افزاري را به خوبی انجام دادند. فناوري اطالعات وظایف خود در حوزه نرم

  
تظار در عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد ان سؤال سوم پژوهش:

  افزاري چگونه است؟ حوزه سخت
  

  افزاري وظایف (معاونان فناوري و اطالعات) در مورد حیطه سخت دهندگان پاسخفراوانی و درصد  - 6جدول 
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تجهیزات حرارتی، برودتی، ایمنی و امنیتی، روشنایی، الکتریکی،  بر عملکرد و نظارتدهی  سامان
  گزارش الزم به مدیر و ارائهمدرسه  و آموزشگاه کارگاه الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه،

30/4  71/0  4/90  

در رفع عیوب  و تالشیر تجهیزات موجود در سایت رایانه و سا سرور ،ها انهیرا تیبر وضعنظارت 
 گزارش به مدیرو ارائه ها  یستمسموجود در 

77/4  42/0  100  

  90  60/0  67/4  مدرسه شگاهیو آزما کارگاه فهرست لوازم و وسایل موجود درسایت رایانه، میو تنظتهیه 
  4/84  64/0  10/4  انجام وظایف دبیر، در سایت رایانه، آزمایشگاه یا کارگاه درس مربوطه در زمان عدم حضور وي
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  2/52  81/0  76/3  ي کارگاهی موردنیاز دبیر مربوطهها تیفعالو با  مورد نظري ها شیآزماي وسایل الزم براي ساز و آمادهتهیه 
 و نظارتي زیر برنامه نیو همچنتحصیلی  آغاز سالقبل از  زاتیو تجهي فضا ساز در آمادههمکاري 
  یو پرورشآموزشی  زاتیو تجهي اموال، فضاها و نگهدار و حفظمدرسه  و توسعهبر تجهیز 

86/3  81/0  9/60  

  1/94  62/0  49/4  آزمایشگاه و کارگاه در موجود کامپیوتر قطعات تست و ویندوز نصب و افزاري سخت بررسی
  57/71  49/0  70/4 آزمایشگاه و کارگاه ها کالس تمام پروژکتورهاي ویدئو تست و يانداز راه

  9/86  74/0  50/4  عملی يها پروژه فرایند در فناوري و کار دبیر به کمک و کارگاه در حضور
  7/55  81/0  70/3  سایت در اخبار انعکاس و جلسات از يبردار لمیف و يبردار عکس

    21/0  28/4  مجموع کل

  
دهد.  افزاري را نشان می در حوزه سخت و اطالعاتمعاونان فناوري  عملکرد هاي وضعیت گویه 6جدول 

بر نظارت « هیگوهاي زیاد و بسیار زیاد مربوط به  هاي این جدول، بیشترین درصد فراوانی گزینه بر طبق یافته
 ها ستمیسدر رفع عیوب موجود در  و تالشو سایر تجهیزات موجود درسایت رایانه  سرور ،ها انهیرا تیوضع

و تهیه « ترین درصد مربوط به گویه است. کم 77/4درصد و میانگین  100با  »گزارش به مدیرو ارائه 
با » ي کارگاهی موردنیاز دبیر مربوطهها تیفعالي مورد نظر و با ها شیآزماي وسایل الزم براي ساز آماده

بر نظارت « هیگو توان گفت که عملکرد باشد. بر اساس این نتایج می می 76/3درصد و میانگین  2/52
 ها ستمیسدر رفع عیوب موجود در  و تالشو سایر تجهیزات موجود درسایت رایانه  سرور ،ها انهیرا تیوضع

ي وسایل الزم ساز و آمادهتهیه «به داراي بیشترین اهمیت و عملکرد گویه مربوط  »گزارش به مدیرو ارائه 
ترین اهمیت از نظر  داراي کم »ي کارگاهی موردنیاز دبیر مربوطهها تیفعالي مورد نظر و با ها شیآزمابراي 

  است. 21/0و انحراف معیار آن  28/4معاونان فناوري و اطالعات بوده است. میانگین کل حیطه 
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  تک نمونه) tشده (افزاري با معیار فرضی تعیین  آزمون مقایسه میانگین نمره حیطه سخت - 7جدول 
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  مطلوب  115  000/0  114  9/38  78/0  22/0  28/4  معاونان فناوري و اطالعات
  

باشد که از میانگین فرضی باالتر بوده است.  می 28/4، میانگین محاسبه شده 7بر اساس نتایج جدول 
بنابراین، با ؛ تر بوده است کوچک 05/0مشاهده شده در جدول، از سطح خطاي همچنین سطح معناداري 

توان نتیجه گرفت معاونان  توجه به باالتر بودن میانگین نمونه از میانگین فرضی و معناداري آزمون، می
  افزاري را تا حد زیادي انجام دادند. فناوري و اطالعات مدارس، وظایف مصوب در حوزه سخت

  
  تک نمونه) tشده (آزمون مقایسه میانگین نمره کل با معیار فرضی تعیین  - 8جدول 
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  مطلوب  115  000/0  114  39/3  77/0  21/0  37/4  معاونان فناوري و اطالعات
  

باشد که از میانگین فرضی باالتر بوده است.  می 37/4میانگین محاسبه شده  8جدول بر اساس نتایج 
بنابراین، با ؛ بوده است تر کوچک 05/0همچنین سطح معناداري مشاهده شده در جدول، از سطح خطاي 

جه گرفت معاونان توان نتی توجه به باالتر بودن میانگین نمونه از میانگین فرضی و معناداري آزمون، می
افزاري را تا حد  افزاري و سخت فناوري و اطالعات مدارس، وظایف مصوب خود در حوزه اداري، نرم

  اند.زیادي انجام داده
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جنسیت و سابقه کار مربیان  بر اساس داري بین دیدگاه مربیان آیا تفاوت معنی سؤال چهارم پژوهش:
  و مدیران وجود دارد؟

  
  داري نمره میانگین بر اساس عوامل دموگرافیک جنسیت و رشته تحصیلی معنی آزمون تفاوت - 9جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه  
  معیار

درجه 
اندازه   معناداري  F  آزادي

  اثر
توان 
  آزمون

کار
قه 

ساب
  

1015 16 30/4 25/0 

2  24./  78/0  011/0  023/0  1520  40  27/4  22/0  
2030 59 26/4 19/0 

یت
جنس

  

  22/0  30/4  62  مرد
1  40/2  12/0  106/0  106/0  

 19/0 24/4 53 زن

  
برحسب جنسیت و سابقه کار معاونان، از  به منظور بررسی اختالف میانگین نمره دیدگاه معاونان

ارائه شده است. نتایج این جدول نشان  9آزمون تحلیل واریانس استفاده شده که نتایج آن در جدول 
جنسیت و سابقه کار وجود ندارد و فرضیه  بر اساستحقق اهداف  مؤلفهي در دار یمعنکه تفاوت  دهد یم

  ).< 05/0pشود ( یمصفر پذیرفته 
تاریخ  شتابندگی دنیاي و اطالعات نوینفناوري  استیالي دنیاي واقع در یکم و بیست قرن دنیاي

هاي  بود. سیستم خواهد سیاسی و فرهنگی اقتصادي، علمی، زیآم شتاب تکثرات و تغییرات لحاظ به
اي  ه جزیر را همچون خود بود نخواهند قادر و پرورش آموزش  آن تبع به و جامعه یک در آموزشی

بدانند  جدا1جهانی دهکده در المللی بین گسترده انفعاالت و  فعل و ملی اجتماعی، نهادهاي دیگر از
  ).2001(عالی، 

  
  گیري بحث و نتیجه

 یو تعال رشد جهت مناسب بستري ایجاد کشور، یک و پرورش آموزش  نظام مأموریتترین  مهم امروزه
در فناوري  جهان سریع حرکت با باشد. می 4محور ییو دانا 3اطالعاتی جامعه در 2فکري هاي سرمایه

                                                             
1. global village 
2. excellence in intellectual capital 
3. information society 
4. knowledge based 
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 پیشاز  بیش  و پرورش آموزش  در ارتباطات و اطالعاتفناوري  نقش دیجیتالی، هاي رسانه و اطالعات
 و مدارس در زیادي تأثیر بتواند آموزشی کهفناوري  دارد، اعتقاد 2ویگر ).2012 ،1(سرکار شود می مهم

 مؤثر آموزش طراحی فرایند شامل نیست، بلکه افزار سخت صرفاً  باشد، داشته معلمان و آموزان دانش
 شاملفناوري  .شوند می برده کار به به درستی نیز دیگر هاي رسانه و رایانهفناوري  آن، در که است

 هاي روش به یادگیري و آموزشی هاي اجراي فعالیت و محتوا ارائه براي آنها از که است ابزارهایی
  ).2007 ،3باشد (رحیمی دوست یادگیري و برنامه درسی باید آن محور بنابراین، ؛گردد می استفاده بهتر،

و اطالعات وظایف مصوبی را که  داد معاونان فناوري نشان پژوهش این نخست بخشهاي  یافته
اند. این بدان معناست که و پرورش براي این سمت تعیین نموده است تا حد زیادي انجام داده آموزش 

اند توافق دارد. همچنین در همین سؤال شده براي معاونان با آنچه که آنها مد نظر داشته شرایط تعیین
ها، نامه اجراي بخش«ته در گویه مربوط به بیشترین توافقی که وجود داش کهمشخص شده است 

بوده » ي مدیر در چارچوب وظایف محولهاز سو... ارجاعی  ها و نامه ، شیوهها نامه نییآ، ها دستورالعمل
ي و اجرای، ارزشیابی ازسنجینهاي ترین توافق آنها در زمینه همکاري در اجراي پروژه است و کم

به زعم پژوهشگر، ضعف عملکرد معاونان در این زمینه مربوط به باشد. هاي درسی میآزمایشی برنامه
مدیران اختیارات الزم در این خصوص را به  که یزماندهد. وجود اختیاراتی است که مدیر به معاونان می

  شود تا آنها از قبول این مسؤولیت خود را مبرا بدانند.معاونان ندهند باعث می
ي فناوري اطالعات در ریکارگ بهرچوب هوشمندسازي و هاي صورت گرفته اغلب در چاپژوهش

ي فناوري اطالعات و وظایف محوله به معاونان ها مؤلفهمستقیم به  طور بهمدارس است و پژوهشی که 
فناوري پرداخته باشد، بسیار محدود بوده و یا در دسترس نویسنده قرار نگرفته است. از این رو، 

  باشد.ي فناوري میریکارگ بهشود دربردارنده روند هوشمندسازي مدارس و  هایی که بیان می پژوهش
معاونان وظایف  واقعیت بوده است که نیا انگریببخش دوم پژوهش حاضر  نتایج به دست آمده از

ها موافقتشان نسبت اما در برخی گویه؛ اندو پرورش را در مطلوب انجام داده افزاري مصوب آموزش  نرم
توسط معلمان تا حد  طراحی سایت و استفاده از آزمون آنالینبه این حیطه متفاوت بوده است. چنانچه 

ي مورد بررسی در حیطه ها مؤلفهترین  زیادي انجام شده است و بر همین اساس آن را یکی از مهم
ي آموزشی و محتواها افزار نرمي مناسب از و نگهدار و منسجمتهیه منظم «اند. در مقابل انستهافزاري د نرم
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را در حد بسیار  »و پرورش به منظور دسترسی آسان ی مجاز معرفی شده از سوي وزارت آموزش و پرورش
وهشگر، طراحی اند. به زعم پژپایینی انجام داده و اهمیت آن را در این حیطه در مرحله آخر قرار داده

سایت آزمون آنالین و معرفی آن به شاگردان یکی از ضروریات در این مدارس است. وجود چنین 
هاي هاي مجهز به منظور فعالیتهایی در این مدارس با وجود برقراري فناوري اطالعات و سایتسایت
ید باشد. در همین راستا دهنده برخی از امور آموزشی بسیار مف تواند به عنوان تسهیلآموزان می دانش

معاونان هم مواردي که بتواند وجود فناوري و اطالعات در مدارس را ارتقاءدهد از عوامل مهم دانسته و با 
  آن بیش از دیگر موارد موافقت دارند.

مستقیم به وظایف محوله معاونان  طور بههاي صورت گرفته در زمینه فناوري و اطالعات پژوهش
ها با پردازد، برخی از پژوهشافزاري می اما از آنجا که سؤال حاضر، به حیطه نرم؛ اندفناوري اشاره نکرده

)، نجفی 1383فروش ( هاي حجمثال پژوهش طور بههاي مورد بررسی در این سؤال همخوانی دارد. گویه
) به 1390) و خلیفه سلطانی و همکاران (1389یان و همکاران ()، صفار1389)، ضامنی و همکاران (1385(

ها به استفاده از اند. در این پژوهشآموزان پرداخته مسأله فناوري آموزشی و تأثیر آن بر یادگیري دانش
هاي آنالین هم اشاره شده است و از آن به عنوان یک نوآوري در آموزش هاي آموزشی و آزمونسایت

 اند.یاد کرده
ر بعد عملکرد معاون فناوري و اطالعات مدارس در مقایسه با کارکرد مورد انتظار در حوزه امور د

اداري نتایج به دست آمده بیانگر این حقیقت است که معاونان فناوري و اطالعات تا حد زیادي با عواملی 
ایج به دست آمده و پرورش قرار دارد موافقند. همچنین نت افزاري در مصوبه آموزش  که در حیطه سخت

ها میزان موافقتشان باشد. در برخی گویه میزان تفاوت دیدگاه معاونان فناوري و اطالعات می دهنده نشان
ها، سرور و سایر تجهیزات رایانه تیبر وضعنظارت «هاي دیگر بیشتر است. چنانچه در گویه  نسبت به گویه

بیشترین  »گزارش به مدیرو ارائه  ها ستمیسدر رفع عیوب موجود در  و تالشموجود درسایت رایانه 
هاي هاي مورد نظر و با فعالیتي وسایل الزم براي آزمایشساز و آمادهتهیه «موافقت را داشته و در گویه 

اند. به زعم پژوهشگر، وجود چنین ترین توافق را از خود نشان داده کم »کارگاهی موردنیاز دبیر مربوطه
روز شدن وسایل و امکانات در مدارس  ناوري و اطالعات نشان از خواستار بهدیدگاهی در میان معاونان ف

ترین اجزا در هر  ها مطلوبیت فناوري در مدارس را به خوبی باور دارند و آن را یکی از مهم باشد. آنمی
اند ستهدانند. به همین دلیل با وجود سختی و مشکالتی که با خود دارد مزایاي آن را بیشتر داناي میمدرسه

اي با مشکلی  و سرورهاي درون مدرسه ها انهیرا که یزماناند. در همین راستا و به اهمیت آن پی برده
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کند، اثر اي که از امکانات فناوري و اطالعاتی استفاده میمواجه شود، بر عملکرد آموزشی مدرسه
افزاري که بیشترین موافقت را داشته است  ها در حیطه سختترین گویه گذارد و به همین دلیل از مهم می

در  و تالشها، سرور و سایر تجهیزات موجود درسایت رایانه رایانه تیبر وضعنظارت «به گویه مربوط 
  باشد.می» گزارش به مدیرو ارائه  ها ستمیسرفع عیوب موجود در 

به آن اشاره شد، کمتر به مقوله حیطه هاي قبلی هم که در قسمت طور همانهاي صورت گرفته پژوهش
مستقیم وجود نداشته  طور بهاند. در این خصوص، پژوهشی با این عنوان وظایف معاونان فناوري پرداخته

ي ها پژوهشاست.  به این مقوله اشاره کرده میرمستقیغاست و اگر پژوهشی صورت گرفته به صورت 
که  ي کردن فناوري در آموزش پرداختها چندرسانهی و جسن امکان) به نوعی به 1390صالحی و همکاران (

  تواند در بهبود آموزش تأثیر داشته باشد.چگونه این امکانات می
  :دشو یم پیشنهاد تحقیق این از آمده دست به نتایج به توجه با

مهم بدانند تا از این  مدیران مدارس اختیاراتی را که به معاونان فناوري و اطالعات محول شده است، - 1
طریق آنها بتوانند وظایف خود را در حیطه اداري بهتر از آنچه که هست انجام دهند و در انجام این 

 .برنخورندامور با مشکلی 

ي مورد نیاز مدارس کوشا افزارها نرمروز کردن محتواهاي آموزشی خود و  و پرورش در به آموزش  - 2
آموزان قرار دهد تا از این طریق معاونان از بین  راي دانشباشد و تنوعی در مطالب آموزشی خود ب

چندین محتوا و مطالب، آن دسته از مطالبی را که مورد نیاز و همسو با نیازهاي مدرسه خودشان است، 
ي آموزشی افزارها نرمانتخاب کنند. از این طریق میل آنها براي افزایش استفاده و نگهداري محتوا و 

 کند.ورش هم افزایش پیدا میو پر از سوي آموزش 

افزاري الزم است به این موضوع توجه کند که هر کدام  در حیطه وظایف سخت و پرورش آموزش  - 3
بتوانند وسایل  خودکفااز معلمان در زمینه فناوري و اطالعات نیازمند توانایی هستند تا به صورت 

مکانات فناوري موجود در مدارس به مورد نظر کارگاهی خود را آماده کنند و بتوانند از وسایل و ا
درستی استفاده کنند. در این صورت معاون فناوري و اطالعات هنگام بروز مشکل به کمک آنها 

  رفع خواهد نمود. تر عیسرخواهد شتافت و مشکل را 
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Abstract 

The aim of the present research was to compare the performance of IT school 
assistants with approved and expected outcomes of them in schools of 
Zarrinshahr City. The study was an applied research done through quantitative 
method. In this research a questionnaire was used according to survey 
descriptive method. A researchermade questionnaire was devised for the 
purpose of data collection. The sample was 130 assistants that were selected out 
of a population of 195 on the basis of morgan and krejcie formula.The 
questionnaires were distributed through cluster sampling method. The validity 
of the questions of the questionnaire was confirmed by seven of instructors and 
specialists of educational administration and planning. Its reliability confirmed 
on the basis of Cronbach Alfa method via SPSS software with a coefficient 
of./78. The questionnaire findings were analyzed by SPSS(21) software through 
using inferential statistical tests (ttest and the analysis of variance). The results 
indicated that IT school assistants have done their duties in official, software 
and hardware areas to a large extent. Furthermore, they agreed with the 
approved duties in each one of the above domains to a great extent. 
Key words: Approved outcomes,Expected outcomes,Performance of IT school assistants 
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