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تبسيخ پزيشش94/11/16 :

چکيذه
سّجشي فٌبٍسي يکي اص حَصُّبي ًَنَْس دس ادثيبت سّجشي هذسسِ است ٍ تأکيدذ هديکٌدذ کدِ
هذيش هذسسِ ثبيذ ًقص فًبلي دس کبسثست فٌبٍسي دس هذسسدِ داضدهِ ثبضدذ داًدص داخلدي دس ايدي
خػَظ ثسيبس ؾًيف است ايي تحقيق ،ثِ سٍش تشکيجي اکهطبفي (کيفي -کوي) ٍ ثب ّذف ثشسسي
ًقص هذيشاى دس کبسثست فٌبٍسي دس هذسسِ اًجبم ضذُ است اثهذا دس ثخص کيفدي خجشگدبى حدَصُ
فٌبٍسي آهَصضي ثػَست ّذفوٌذ ٍ گلَلِ ثشفي اًهخبة ضذُ ٍ هدَسد هػدبحجِ قدشاس گشفهٌدذ ًهدبيج
تحليل هحهَا ٍ کذگزاسي هػبحجِّب ً 58طبًگش سا ضٌبسبيي ًوَد ًطبًگشّب دس قبلدت  9ثًدذ ضدبهل
«داًص ،ثبٍس ٍ اقذام هذيش ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي»« ،تشسين اّذاف ٍ اًههبسات فٌبٍسي»« ،ثشًبهِ سيضي
فٌبٍسي»« ،ايجبد ٍ تقَيت فشٌّگ اسهفبدُ اص فٌدبٍسي»« ،تَاًوٌذسدبصي هًلودبى ثدشاي اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي»« ،تطَيق ٍ تحشيک هًلوبى ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي»« ،اسصيدبثي يولکدشد فٌدبٍسي هًلودبى»،
«تقَيت تسْين داًص فٌبٍسي» ٍ «پطهيجبًي فٌبٍسي» قجقِ ثٌذي ضذ دس ثخدص کودي ثدش اسدب
ًطبًگشّب ٍ اثًبد ضٌبسبيي ضذُ ،پشسطٌبهِ سّجشي فٌبٍسي قشاحي ٍ ثَسديلِي  335هًلدن هدذاس
َّضوٌذ ضْش تْشاى تکويل ضذ دادُّبي ثخص کوي ثب اسهفبدُ اص تحليدل يدبهلي تأييدذي تحليدل
ضذ ًهبيج تحليل يبهلي تأييذي ًطبى داد کِ الگَي اًدذاصُ گيدشي ههغيدش سّجدشي فٌدبٍسي ثدشاصش
خَثي ثب دادُّب داسد ايي پژٍّص ثِ ًقص هذيشاى دس کبسثست فٌبٍسي تَسف هًلوبى تأکيذ هيکٌدذ
ٍ ههغيش ٍ پشسطٌبهِ سّجشي فٌبٍسي سا ثِ پژٍّطگشاى يالقِ هٌذ پيطٌْبد هيکٌذ دس پبيبى دس هَسد
يبفهِّب ثحث ضذُ است.
واژههای کليذی :فٌبٍسي آهَصضي؛ سّجشي فٌبٍسي؛ هًلن؛ هذيش؛ هذاس

 -1داًطيبس ٍ يؿَ ّيأت يلوي ،گشٍُ هذيشيت آهَصضي ،داًطکذُ هذيشيت ،داًطگبُ خَاسصهي
 -2داًص آهَخهِ کبسضٌبسي اسضذ ،گشٍُ هذيشيت آهَصضي ،داًطکذُ هذيشيت ،داًطگبُ خَاسصهي
*ًَ -يسٌذُ هسٍَل هقبلِhzeinabadi@yahoo.com :

َّضوٌذ
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مقذمه
اهشٍصُ اغلت کطَسّب ثِ ايي ًهيجِ سسيذُ اًذ کِ داًص آهَصاى ثشاي هطبسکت هدثرش دس جبهًدِ اي
کِ تأکيذ صيبدي ثش فٌبٍسي داسد ،ثِ قبثليتّبي ثيصتشي ًسجت ثِ قبثليتّبي پبيدِ احهيدب خَاًدذ
داضت آًْب ثشاي حؿَس هثرش دس جبهًِ ًيبصهٌذ تَاًبييّدبي فٌدبٍسي ّسدهٌذ ()Page-Jones, 2008
دس چٌيي ضشايكي ههخػػبى تًلين ٍ تشثيت ثش ايي ثبٍسًذ کدِ اگدش داًدص آهدَصاى ثكدَس فًدبل دس
هَقًيتّبي ٍاقًي آهَصضي قشاس گيشًذ ،ثْهشيي يبدگيشي سا خَاٌّذ داضت ثَيژُ اگش ايي هَقًيتّب
ثسيبس ضجيِ ثِ دًيبيي ثبضذ کِ آًْب دس آى صًذگي هيکٌٌذ ثب تَجدِ ثدِ ايٌکدِ يػدش حبؾدش سا ثبيدذ
«يػش فٌبٍسي» ًبهيذ ،ؾشٍست اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس آهَصش اجهٌبة ًبپزيش ضذُ است ( Macaulay,
 )2009اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس آهَصش هٌجش ثِ کدبّص هحدذٍديتّدبي يدبدگيشي ،تقَيدت ثشاثدشي
فشغتّب ،تشثيت ًيشٍّبي اًسبًي ههٌبست ثب يػش داًص ٍ اقاليبت ،کدبسآيي ٍ ثْدشُ ٍسي آهدَصش ٍ
کست هْبستّبي جذيذ تدذسي دس هًلودبى هديضدَد ( )Littlejohn et al., 2002يليدشغن ٍجدَد
پژٍّصّبي ههًذدي کِ دس خػَظ ًقص فٌبٍسيّبي آهَصضي دس ثْجَد آهَصش ٍ تدذسي ٍجدَد
داسد ،ثبص ّن ضبّذ آى ّسهين کِ ايي فٌبٍسيّب کوهش دس کال ّدب ثکدبس ثدشدُ هدي ضدَد (حهدي دس
کطَسّبي تَسًِ يبفهِ آهَصضي) ثشاي هثبل دس کطَس ايبالت ههحذُ پژٍّطدگشاى دسيبفهٌدذ کدِ 81
دسغذ هًلوبى اص سايبًِ ثشاي تذسي ٍ يبدگيشي اسهفبدُ ًويکٌٌدذ ( ٍ )Bayhan et al., 2002يدب دس
کطَس اًگلسهبى ايي ًهيجِ حبغل ضذ کِ فقذاى حوبيت ،فقذاى ايهوبد ثِ فٌبٍسي ٍ يذم دسک ًقص
هفيذ فٌبٍسي دس ثْجَد آهَصش ٍ يبدگيشي اص جولِ هَاًى يوذُ دس کبسثست فٌبٍسي دس تذسي است
( )Jones, 2004دس هيبى پژٍّصّبيي کِ ثِ تجييي يلل يذم گشايص هًلوبى ثِ کبسثست فٌبٍسي دس
تذسي داضهِ اًذ ،ثشخي ثِ اّويت ٍ ًقص هذيش هذسسِ تأکيذ ٍيدژُ اي کدشدُ اًدذ دس تَجيدِ ايدي
تجييي پژٍّطگشاى ايي حَصُ هًهقذًذ کِ ثب اّويت يبفهي فٌبٍسيّدب دس سضدذ ٍ پيطدشفت تحػديلي
داًص آهَصاى ،ؾشٍست ثْشُ هٌذي هذيشاى اص قبثليتّبي فٌبٍسي ٍ ّذايت هًلوبى دس جْت اسدهفبدُ
ثيصتش اص فٌبٍسي دس کال دس  ،ثديص اص پديص احسدب هديضدَد چدشا کدِ تغييدشات هدٌهن ٍ
سيسهوبتيک دس هذسسِ ثذٍى سّجشي ٍ هطبسکت فًبل هذيش هذسسِ هَفق ًخَاّذ ضدذ ( Anderson
 )& Dexter, 2005; Scott, 2005استقبي هيضاى کبسثست فٌدبٍسي دس هذسسدِ يدک تغييدش ٍ تحدَل
ثٌيبدي است کِ هَفقيت آى ثِ هيضاى قبثل تَجْي ثِ قبثليتّب ٍ غالحيتّبي هدذيشاى ثدِ يٌدَاى
«سّجشاى فٌبٍسي» ثسهگي داسد (ٍ )Kozloski, 2006; Jackson, 2009جَد هذيشاى تَاًب ثشاي ايجدبد
ٍ تقَيت کبسثست فٌبٍسي دس هًلوبى ؾشٍسي است اگش هًلوبى تطدَيق ًطدًَذ يدب اص آًْدب اًههدبسي
ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي ٍجَد ًذاضهِ ثبضذ ،دسهشسي فشاٍاى ٍ آهَصش هذاٍم هٌجش ثِ اسهفبدُ هدثرش
ٍ کبسآهذ اص فٌبٍسي ًخَاّذ ضذ ( )Anderson & Dexter, 2005ايي ًکهِ کِ هذيش هذسسِ ثِ يٌدَاى
يک سّجش فٌبٍسي کِ قشاس است ثب اقذاهبت خَد صهيٌِ کبسثست غحيح ،هذاٍم ٍ ثْيٌدِ اص فٌدبٍسي سا
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دس هذسسِ فشاّن سبصد ،ثبيذ داساي چِ ٍيژگيّب ،غالحيتّب ٍ قبثليتّبيي ثبضدذ تَجدِ ثسديبسي اص
پژٍّطگشاى يالقوٌذ ثِ ايي حَصُ سا ثِ خَد جلت کدشدُ اسدت پژٍّطدگشاى هًهقذًدذ کدِ سّجدشي
فٌبٍسي جذيذتشيي سٍيکشد سّجشي دس هذاس اهشٍص است ٍ دليل آى نَْس فٌبٍسيّدبي اقاليدبتي ٍ
استجبقي ٍ کبسثست آى دس هذاس ٍ آهَصش هيثبضذ ()Chang et al., 2008
هذاسسي کِ ثِ سوت تغييش پيص هي سًٍذ ٍ فٌبٍسي سا ثب آغَش ثبص هي پزيشًذ ،هدذيشاًي داسًدذ کدِ
کبتبليضٍس تغييشًذ ( )O'Neill, 1999پژٍّصّبي هَجَد ( )Rogers, 2004; Kozloski, 2006حدبکي
اص آًٌذ هًلوبًي کِ ادساک هثجهي اص ًقص هذيش دس حوبيت اص کبسثست فٌبٍسي داسًذ ،توبيل صيبدي ثِ
کبسثست فٌبٍسي دس تذسي داسًذ هذاسسي کِ کبسثست ثباليي اص فٌبٍسي داسًذ ،هذاسسي ّسهٌذ کدِ
هذيشاى دس آًْب ديذي هثجهي ثِ فٌبٍسي داسًذ ٍ نشفيتّبي فٌبٍسي آًْب ثِ هٌهَس پيطجشد يدبدگيشي
داًصآهَصاى ثبالست ّنچٌيي ايي هذيشاى تًْذ ثباليي دس خػَظ سضذ ٍ تَسًِ حشفدِاي هًلودبى
(دس خػَظ فٌبٍسي) داسًذ ( )Kozloski, 2006چبًگ پژٍّطي سا ثدب ّدذف ثشسسدي تدأريش سّجدشي
فٌبٍسي هذيشاى ثش سَاد فٌي هًلوبى ٍ ارشثخطدي آهدَصش دس هدذاس اثهدذايي تدبيَاى اًجدبم داد ٍ
 1111هًلن سا هَسد ثشسسي قشاس داد يبفهِّبي پژٍّص ٍي ًطبى داد کِ سّجدشي فٌدبٍسي هدذيشاى،
سَاد فٌي هًلوبى سا ثْجَد هيثخطذ ٍ ثِ قَس هسهقين ،هًلوبى سا تطَيق ثِ اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي دس
تذسي هيکٌذ ()Chang, 2012
هذيشاى ثِ يٌَاى سّجشاى فٌبٍسي ،سّجشاًي ّسهٌذ کِ فٌبٍسي ّبي آهَصضي سا تشٍيج ٍ حوبيت هدي-
کٌٌذ آًْب ثِ يٌَاى تسْيل گشاى تغييش ،فًبليت هيکٌٌذ ٍ کسبًي ّسهٌذ کِ پيطشفتّب ٍ ًَآٍسي-
ّبي فٌبٍساًِ جذيذي سا کِ دس هَفقيت ٍ يبدگيشي داًدص آهدَصاى سدَدهٌذًذ ،پيگيدشي هديکٌٌدذ
( )Ross & Bailey, 1996آًچِ ثشاي ايي هذيشاى ؾشٍسي است داضهي ادساکي است اص ايٌکِ چگًَدِ
فٌبٍسيّب هيتَاًٌذ آهَصش سا ثبصسبصي کٌٌذ ،ثْجَد ثخطٌذ ٍ چگًَِ ثبيث هَفقيدت داًدص آهدَصاى
ضًَذ ( )Kozloski, 2006ثٌبثشايي ثشاي آى کِ فٌبٍسي ،ثِ ثخص جذايي ًبپزيش يک هذسسدِ تجدذيل
گشدد ،اگشچِ ٍجَد صيش سبختّدبي فٌدبٍسي اّويدت داسد ،اهدب سّجدشي فٌدبٍسي ؾدشٍسيتدش اسدت
()Anderson & Dexter, 2005
ثب تَجِ ثِ اّويت تأريشگدزاسي سّجدشي فٌدبٍسي ،پژٍّطدگشاى هخهلدفٍ ،ندبيف ٍ غدالحيتّدبي
ههًذدي سا ثدشاي هدذيش ثدِ يٌدَاى يدک سّجدش فٌدبٍسي پيطدٌْبد دادُ اًدذ کدِ يوَهدب ثدش اسدب
اسهبًذاسدّبي سّجشي فٌبٍسي کِ تَسف «اًجوي ثيي الوللي فٌبٍسي دس آهَصش» ،1هٌهطش ضذُ است
هيثبضذ ايي اسهبًذاسدّب اثهذا دس سبل  ٍ 2112سپ ثب اًذکي تغييشات دس سبل  2119هٌهطش ضذُ
است ايي اسهبًذاسدّب يک تَافق ّوگبًي سا دس خػَظ سّجشي هثرش فٌبٍسي دس هذاس ًطبى هدي-
). International Society of Technology in Education (ISTE
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دّذ ٍ حکبيت اص آى داسد کِ ايي سّجدشي ثدشاي تحشيدک ٍ تطدَيق کبسثسدت ّودِ جبًجدِ فٌدبٍسي
ؾشٍسي است ( )Schrum et al, 2011هٌكق ايدي اسدهبًذاسّب آى اسدت کدِ سّجدشاى ثبيدذ قدبدس ثدِ
حوبيت اص داًص آهَصاى ٍ هًلوبى ثبضٌذ ٍ اقويٌبى حبغل کٌٌذ کِ ضدشايف اسبسدي ثدشاي حػدَل
هضايبي ثْيٌِ فٌبٍسي فشاّن گطهِ است ( )Metcalf, 2012جذٍل  1ايي اسهبًذاسدّب سا تطشيح کشدُ
است
جذول  :1استانذاردهای رهبری فناوری
استانذاردها

قابليت های مورد انتظار مذيران به عنوان رهبران فناوری در مذرسه

سّجشي ٍ
آسهبى

هذيشاى )1 :يک آسهبى هطهشک ٍ هثجت ًسجت ثدِ کبسثسدت گسدهشدُ فٌدبٍسي دس هذسسدِ ٍ اص جبًدت
هًلوبى ايجبد هيکٌٌذ ٍ آى سا دس هذسسِ دسًٍي هيکٌٌذ؛  )2جَ ٍ فشٌّگدي ايجدبد هديکٌٌدذ کدِ ثدش
اسب آى اّويت ايي آسهبى ٍ ًقص آى دس آيٌذُ هذسسدِ اص جبًدت ّوگدبى دسک ضدَد؛  )3ثدب تشسدين
آسهبى خَد اًههبسات ًسجت ثِ کبسثست فٌبٍسي دس هذسسِ سا سٍضي هي کٌٌدذ؛  )4يدک ثشًبهدِ اجشايدي
ثشاي آى قشحشيضي هي کٌٌذ؛  )5يک ثشًبهدِ تَسدًِ فٌدبٍسي دس هذسسدِ سا قشحشيدضي هدي کٌٌدذ؛ )6
اقذاهبت ارشثخص دس خػَظ کبسثست فٌبٍسي اص جبًت هًلوبى سا تقَيت هيکٌٌذ ٍ

يبدگيشي ٍ
تذسي

هذيشاىً )1 :سجت ثِ ايٌکِ چگًَِ فٌبٍسي آهَصضي هي تَاًذ تدذسي ٍ يدبدگيشي دس کدال دس سا
حوبيت کٌذ ضٌبخت کبهل داسًذ ،ثيبى ديگش ثش داًص الصم دس ايدي حدَص ٍقدَف کبهدل داسًدذ؛  )2يدک
هحيف ٍ فشٌّگ يبدگيشي سا کِ اص هطبسکت ،هْبستّبي ثبالي تفکش ٍ فًبليتّدبي ًَآٍساًدِ دس يشغدِ
فٌبٍسي دس هذسسِ حوبيت هي کٌذ ايجبد هي کٌٌذ؛  )3اص ثشًبهِ دسسدي ،ساّجشدّدبي تدذسي ٍ هحديف
يبدگيشي هٌسجن ٍ حوبيت کٌٌذُ اص کبسثست فٌبٍسي دس کال ٍ هذسسِ (دس جْدت استقدب آهدَصش ٍ
يبدگيشي) اقويٌبى حبغل هي کٌٌذ؛  )4هًلوبى سا دس کبسثشد فٌبٍسي ثدشاي تحليدل ٍ تفسديش دادُ ّدبي
هشتجف ثب يولکشد داًص آهَصاى يبسي هي کٌٌذ؛  )5هًلوبى سا يبسي هي کٌٌذ کِ ًهبيج تحليلّبي خَد سا
ثشاي قشاحي ٍ اغالح آهَصش ثَسيلِ فٌبٍسي ثکبس ثشًذ؛  )6ثشًبهدِ ّدبي سضدذ ٍ پيطدشفت حشفدِ اي دس
جْت کبسثست فٌبٍسي سا ثػَست هطبسکهي ثشاي توبهي هًلوبى قشحشيضي هي کٌٌذ تب حوبيت هذاٍهي
اص تذسي ٍ يبدگيشي ثَسيلِ فٌبٍسي داضهِ ثبضٌذ ٍ

ثْشٍُسي ٍ
يولکشد
حشفِاي

هذيشاى )1 :يک الگَي ٍ ًوبد کبسثست فٌبٍسي ّسهٌذ؛  )2ثب کبسثست هذاٍم فٌدبٍسي دس اقدذاهبت خدَد
ثِ تَسًِ حشفِ اي هذاٍم خَد ّوت هي گوبسًذ؛  )3ثش داًص يوَهي ٍ تخػػي الصم دس هدَسد فٌدبٍسي
آهَصضي ٍ چگًَگي کبسثشد آى دس تذسي احبقِ داسًذ ٍ

حوبيت،
هذيشيت ٍ
يوليبت

هذيشاى )1 :ثب اسهفبدُ اص سٍيکشد ٍ سٍش هذيشيهي هٌبست هكوئي هدي ضدًَذ کدِ سيسدهن هَجدَد دس
هذاس حبهي کبسثسدت فٌدبٍسي اسدت يدب خيدش؛  )2دسهشسدي ثدِ تجْيدضات سا تسدْيل هدي کٌٌدذ ٍ
سشهبيِ گزاسي هٌبسجي ثشاي خشيذ ،هحبفهت ٍ ثِ سٍص کشدى فٌدبٍسي دس هذسسدِ اًجدبم هدي دٌّدذ؛ )3
سشهبيِ گزاسي دس حَصُ فٌبٍسي سا ثِ اهشي هسهوش تجذيل هيکٌٌذ ًِ ،ايٌکِ غدشفب دس هَاقدى ؾدشٍس ثدِ
غشف ّضيٌِ ثپشداصًذ؛  )4ثشاي اجشاي پيطشفهِ فٌبٍسي دس هذسسِ ثشًبهِ ّبي تَسدًِ حشفدِ اي سا ثدشاي
توبهي کبسکٌبى ثَيژُ هًلوبى قشحشيضي ٍ اجشا هي کٌٌذ؛  )5خذهبت حودبيهي ثدِ هَقدى ،ثدب کيفيدت ٍ
هٌبسجي سا دس اهَس هشتجف ثب فٌبٍسي اسائِ هيًوبيٌذ ٍ

سٌجص ٍ

هذيشاى )1 :ثشاي تحقق اّذاف يبدگيشي ،فٌدبٍسي ّدبي هٌسدَ سا هدشدٍد ٍ ٍ فٌدبٍسي ّدبي کٌْدِ سا
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ًَسبصي هي کٌٌذ؛  )2ثكَس هذاٍم يولکشد خَد ٍ هًلودبى سا دس کبسثسدت فٌدبٍسي هدَسد قؿدبٍت قدشاس
هي دٌّذ؛  )3فٌبٍسيّبي هَجَد سا ثكَس هذاٍم هَسد ًهبست خَد قشاس هي دٌّذ؛  )4هًلوبى سا ثش اسب
سضذ ٍ پيطشفت حشفِاي دس کبسثست فٌبٍسي دس کال هَسد اسصضيبثي ٍ قؿبٍت قشاس هيدٌّذ ٍ
هذيشاى )1 :دسهشسي يکسبى ٍ اهي هًلوبى ٍ داًص آهَصاى ثِ فٌبٍسي سا تؿدويي هدي کٌٌدذ؛  )2هٌدبثى
فٌبٍسي سا ثشاي هًلوبى تأهيي هي کٌٌذ کِ آًْب سا قبدس هي سبصد ًيبصّبي ّوِ داًص آهَصاى (ًِ ثخص يدب
گشٍُ خبغي) ثشآٍسدُ کٌٌذ؛  )3هًلوبى ٍ داًص آهَصاى سا ثِ سيبيت هسبئل قبًًَي ٍ اخالقي دس کبسثست
فٌبٍسي تطَيق ٍ تشغيت هي کٌٌذ؛  )4ثكَس کبهل اص هسبئل اهٌيهي دس اسهفبدُ اص فٌبٍسي ّبي آهَصضي
ًيض آگبّي داسًذ ٍ

((Zeinabadi & Faeli, 2013
بيان مسأله و سؤاالت پژوهص
ٍسٍد ثِ يػش اقاليبت ٍ سٍا فٌبٍسيّبي هخهلف هسهلضم اًَاو جذيذي اص آهَصش اسدت کدِ ثدب
آهَصشّبي سٌهي هذاس اهشٍصي دس ايشاىّ ،ن خَاًي ًذاسد ثِ ثيبى ديگش تب هبداهي گِ دس هذاس
کطَس فٌبٍسي ثِ يک يٌػش اسبسي دس آهَصش هجذل ًطذُ است ًويتَاى اص هذيشاى اًههبس يک سّجش
فٌبٍسي سا داضت دس ايشاى ثشاي ّوشاّي ثب پيطشفتّدب دس صهيٌدِ فٌدبٍسي ،قجدق هػدَثِ «ضدَساي
ساّجشدي تَسًِ فٌبٍسي اقاليبت ٍ استجبقبت» دس سبل تحػيلي  ،83-84پبيلَت هدذاس َّضدوٌذ
ثِ آهَصش ٍ پشٍسش تْشاى هحَل گشديذ هذاس َّضوٌذ ثِ آى گشٍُ اص ٍاحذّبي آهَصضي اقدال
هيضَد کِ ثب اسهفبدُ اص اهکبًبت الکهشًٍيکي ثِ غَست حؿَسي ٍ ثب حفم فؿدبي فيضيکدي هذسسدِ،
هًلن ،داًص آهَص ٍ ثب ثشخَسداسي اص ًهبمّبي آهَصضدي َّضدوٌذ ٍ ثدب سٍيکدشدي تلفيقدي ٍ جدبهى،
خذهبت آهَصضي ٍ پشٍسضي سا ثِ داًص آهَصاى اسايِ هيدٌّذ ()Zeinabadi & Faeli, 2013
ضبيذ ثهَاى گفت کِ غشفب دس اييگًَِ هذاس است کِ هذيشاى هيتَاًٌذ ثِ يٌَاى سّجدشاى فٌدبٍسي
فًبليت چطن گيشي داضهِ ثبضٌذ اهب هسألِ اي کِ دس ايي استجبـ هكشح هيضدَد هسدألِ چگدًَگي
سّجشي فٌبٍسي هذيشاى دس ايي هذاس هيثبضذ ايي کِ اسبسب ثب تَجِ ثِ ثبفدت ٍ ضدشايف حدبکن ثدش
ًهبم آهَصش ٍ پشٍسش کطَس ٍ ثكَس ٍيژُ ثش ايي هذاس  ،قبثليتّبي سّجشي فٌبٍسي هذيشاى ،ضدبهل
کذام قبثليتّب هيثبضٌذ؟ ايٌکِ دس هذاس َّضوٌذ اهشٍصي کطَس ،هذيشاى تب چِ اًذاصُ ثدِ اّويدت
قبثليتّبي سّجشي فٌبٍسي ٍاقف اًذ ٍ ًسجت ثِ آى ضٌبخت داسًذ ٍ تب چِ اًذاصُ ايي قبثليتّب سا داسا
هيثبضٌذ ٍ ثِ کبس هيگيشًذً ،هش ّش پژٍّطگشي سا ثشاي اسصيبثي آًْب ثِ خَد جلت هيکٌذ اهب ثدذٍى
ضٌبخت ايي قبثليتّب ًويتَاى ّيچ گًَِ اسصيبثياي اًجبم داد
ثي تشديذ قبثليتّبي سّجشي فٌبٍسي کِ دس ادثيبت تجشثي سبيش کطَسّب کِ پيطيٌِ غٌي ٍ هكشحدي
دس اسهفبدُ اص فٌبٍسيّبي آهَصضي دس هذسسِ داسًذ ،ههٌبسدت ثدب ٍؾدًيت هدذاس آى کطدَسّب دس
صهيٌِ فٌبٍسي است ٍ لضٍهب ههٌبست ثب ضشايف ٍ هقهؿيبت حبکن ثش هذاس َّضدوٌذ داخدل کطدَس
ًويثبضذ ثٌبثشايي ضٌبسبيي قبثليتّدبي هْدن هدذيشاى دس ّدذايت ٍ سّجدشي فٌدبٍسي آهَصضدي دس
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هذسسِ آًْن هجهٌي ثش ثبفت ٍ هقهؿيبت هذاس َّضوٌذ ثسيبس ؾشٍسي است ثِ ثيبى ديگدش ًودي-
تَاى فْشست قبثليتّبي سّجشي فٌبٍسي هذيشاى سا ثبسهٌبد ضَاّذ غيش ايشاًي ،ثِ هدذاس َّضدوٌذ
تسشي داد لزا ّذف ايي تحقيق ضٌبسبيي ًطبًگشّب ٍ اثًبد سّجشي فٌبٍسي هذيشاى هذاس َّضدوٌذ
هيثبضذ ٍ دس ساسهبي دسهيبثي ثِ ايي ّذف ،پژٍّطگش ثِ سثاالت صيش پبسخ دادُ ضذُ است:
 )1اثًبد ٍ ًطبًگشّبي سّجشي فٌبٍسي هذيشاى هذاس َّضوٌذ ضْش تْشاى کذاهٌذ؟
 )2آيب الگَي اًذاصُ گيشي ههغيش سّجشي فٌبٍسي ثشاصش هٌبسجي ثب دادُ ّب داسد؟
روش ضناسي پژوهص
1

دس ايي پژٍّص اص سٍش پژٍّص «تشکيجي اکهطبفي» اسهفبدُ ضذُ است پژٍّصّبي تشکيجي
دس هقبم يک سٍش ،ثش گشدآٍسي ،تجضيِ ٍ تحليل ٍ تشکيت دٍ ًَو دادُ کوي ٍ کيفي دس يک پژٍّص
ٍاحذ يب هجوَيِ اي اص پژٍّصّب تأکيذ هيکٌٌذ فدشؼ اسبسدي ايدي اسدت کدِ کبسثسدت تشکيجدي
سٍيکشدّبي کوي ٍ کيفي دس هقبيسِ ثب صهبًي کِ ّش يک اص ايي سٍيکشدّب ثِ تٌْدبيي هدَسد اسدهفبدُ
قشاس گيشد ،فْن ثْهشي پيشاهَى سثالّبي پدژٍّص حبغدل هديضدَد ()Plano Clark et al., 2008
سٍشّبي پژٍّص تشکيجي دس هقبم اجشا ثِ سِ دسهِ «تشکيجي ثْنتٌيذُ»« ،2تشکيجي تطدشيحي»ٍ 3
«تشکيجي اکهطبفي» تقسين هيضًَذ سٍش تشکيجي اکهطبفي صهبًي ثِ کبس هيسٍد کدِ پذيدذُ هدَسد
ًهش قجال" هَسد هكبلًِ قشاس ًگشفهِ است ٍ يب ايٌکِ اص صاٍيِ جذيدذي هدَسد هكبلًدِ ٍ ثشسسدي قدشاس
هيگيدشد ( )McMillan & Schumacher, 2001دس ايدي سٍش اثهدذا اص سٍش کيفدي ٍ سدپ سٍش
کوي ثشاي پبسخ ثِ سثاالت پژٍّص اسهفبدُ هديضدَد دس ايدي پدژٍّص اثهدذا اثًدبد ٍ ًطدبًگشّبي
سّجشي فٌبٍسي ثب اسهفبدُ اص سٍيکشد کيفي ٍ ثِ سٍش «ًهشيِ هجٌدبيي» 4هدَسد هكبلًدِ قدشاس گشفهدِ
است ايي سٍش يک سٍش اسهقشايي ٍ اکهطبفي است کِ ثِ پژٍّطگش اهکبى هيدّذ تب ثجبي تأکيدذ
ثش ًهشيِ ّب ،الگَّب ٍ گضاسُّبي هَجَد خَد ثِ تذٍيي ًهشيِ ،الگَ ٍ گضاسُ اقدذام ًوبيدذ ( & Glaser
 )Strauss, 2009دس ايي پژٍّص ًيض ثذيي تشتيت يول ضذُ است چشاکِ اثًبد ٍ ًطبًگشّبي سّجدشي
فٌبٍسي ثذٍى ّيچ پيص فشؾي اص دل دادُّبي ثخدص کيفدي ضٌبسدبيي ضدذُ اسدت ثخدص کودي
پژٍّص ًيض ثِ سٍش تَغيفي -پيوبيطي اًجبم ضذُ است
ثِ ايي تشتيت کِ اثهذا دس ثخدص کيفدي (پبسدخ ثدِ سدثال اٍل پدژٍّص) دادُّدب ثدب سيبيدت سٍايدي
ههخػػبى ،اص قشيق هػبحجِ ّبي ًيوِ ّذايت ضدذُ سٍ دس سٍ ثدب ً 14فدش اص هدذيشاى ٍ هًلودبى ثدب
تجشثِ ٍ ًوًَِ ،هًبًٍبى ٍ کبسضٌبسدبى فٌدبٍسي هدذاس َّضدوٌذ ٍ ههخػػدبى ٍ اسدبتيذ فٌدبٍسي
1

. Exploratory mixed method
. Triangulation
3
. Explanatory
4
. Grounded theory
2
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آهَصضي کِ ثِ سٍش ًوًَِ گيشي ّذفوٌذ ٍ 1گلَلِ ثشفي 2اًهخبة ضذًذ ،گشدآٍسي گشديذ ثدب تَجدِ
ثِ هَؾَو پژٍّص اص هػبحجِ ضًَذُ ّب دسخػَظ تجبسة ٍ هطبّذات آًْب دس ساثكِ ثب ثِ کدبسگيشي
فٌددبٍسي دس هذسسددًِ ،قددص ٍ ًحددَُ تأريشگددزاسي هددذيش دس کبسثسددت فٌددبٍسي دس هذسسددِ ٍ اسائددِ
پيطٌْبدّبيي ثشاي ثْجَد ايي فشايٌذ تَسف هذيش دس هذسسِ سثال ضذ ثِ هٌهدَس ثشسسدي ٍ تحليدل
دقيقتش ديذگبُّبي هكشح ضذُ ،هػبحجِّب ؾجف گشديذ هػبحجِّب تب آًجب اداهِ يبفت کِ اقاليدبت
ثِ دست آهذُ ثِ هشص اضجبو سسيذ ٍ احسب ثسٌذگي حبغل گطدت دس ايدي ثخدص ثدشاي تحليدل
دادُّب اص سٍش تحليل هحهَا ٍ کذگدزاسي اسدهفبدُ ضدذُ اسدت تحليدل هحهدَا دس پدژٍّص کيفد
هسهلضم چٌذيي هشحلِ است کِ ضبهل آهبدُ کشدى دادُّب ثشاى تحليل ،اًجبم تحليدلّدبى هخهلدف،
يويق ٍ يويقتش ضذى ثشاى فْن دادُّب ،تطشيح دادُّب ٍ ثِ دست آٍسدى تفسيشى اص هًدبً ثسديف
4
3
دادُّب ه ثبضذ ايي سٍش هسهلضم کذگزاسى ثبص ٍ سپ کذگزاسى هحَسي هيثبضدذ ( Creswell,
 )2007ثش ايي اسب اٍليي هشحلِ کذگزاسى ،يًٌ کذگزاسى ثبص آغبص ضذ کذگزاسى ثبص ثدِ فشآيٌدذ
تحليل اقال ه ضَد کِ ق آى هفبّين ضٌبسبي ضذُ ٍ خػيػِّب ٍ اثًبدضبى دس دادُّدب کطدف
ه ضًَذ سِ ضيَُ کذگزاسى ثبص ٍجدَد داسد )1 :تحليدل خدف ثدِ خدف )2 ،تحليدل تودبم جولدِ ٍ
 )3تحليل توبم سٌذ دس ايي پژٍّص سٍش اٍل هَسد اسهفبدُ قشاس گشفت ٍ خَاًدذى هػدبحجِّدب ثدِ
غَست جولِ ثِ جولِ آغبص گشديذ .سپ توبم هفبّين ٍ هؿبهيٌ کِ اص سخٌبى هػبحجِ ضدًَذگبى
اسهخشا يب اسهٌهب ضذُ ثَد ثِ غَست يک فْشست جدبهى اص کدذّب تٌهدين ضدذ ،سدپ جودالت
هشتجف ثب ّش کذ ريل آى ًَضهِ ضذ ٍ ثِ ايي تشتيت جوالت هًٌک کٌٌدذُ ّدش کدذ قجقدِ ثٌدذى
گشديذ پ اص آى دٍهيي گبم کذگزاسى يًٌ کذگزاسى هحَسى آغبص ضذ ،کِ دس ٍاقى فشايٌذ اتػدبل
هقَلِّب ثِ صيشهقَلِّب ه ثبضذ ّذف کذگزاسى هحَسى ،اتػدبل هجدذد دادُّدبي اسدت کدِ قد
فشآيٌذ کذگزاسى ،ثبص ٍ ضکسهِ ضذُ ثَدًذ "يک تحليل گش ثشاى کذگزاسى هحَسى ثِ چٌدذ هقَلدِ
ًيبص داسد ( )Strauss & Corbin, 1990دس ايي هشحلِ جولِّبى قجقِ ثٌدذى ضدذُ هدَسد ثدبصخَاً
قشاسگشفهٌذ ٍ هفبّيو کِ ثب ّن هشتجف ثَدًذ دس دسهِ ثٌذىّدبى ثدضس تدشى ثدِ ًدبم هقَلدِّدبى
هحَسى جبى گشفهٌذ ٍ گَيِّبيي ثشاي ّش يک اص آى هقدَالت تدذٍيي گشديدذ هحققدبى سٍشّدبى
تشکيج ه تَاًٌذ ًهشيِّبي هَجَد سا ثِ قَس غشيح ثِ يٌَاى ساٌّوبيي ثشاي هكبلًبت خَد خَد ثِ
کبس ثشًذ کِ ايي اهش کوک هيکٌذ تب اثضاس کوي (پشسطٌبهِ) ثسيبس دقيقتشي قشاحي ضدَد ٍ هسدألِ
پژٍّص ثِ غَست ههوشکضتشي دس ثخص کوي هَسد پژٍّص قدشاس گيدشد ( )Creswell, 2007لدزا دس
ايي تحقيق ًيض ثب هكبلًِ ادثيبت پژٍّص اسهبًذاسدّبي سّجشي فٌبٍسي هذيشاى کِ ( )ISTE, 2009ثِ
1

. Purposive Sampling
Snowball Sampling
3.
Open Coding
4
. Axial Coding
2.

8
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يٌَاى ساٌّوبيي ثشاي هكبلًِ قشاس گشفت ٍ اص آى دس فشايٌذ تحليدل ٍ اسدهخشا هقدَالت ٍ گَيدِّدب
اسهفبدُ گشديذ ًهبيج ثخص کيف  ،پژٍّطگش سا ثِ هسئلِ پژٍّص ًضديک تش ٍ اثًبد آى سا سٍضي تش ٍ
هلوَ تش کشد ٍ دس ًْبيت اثًبد ٍ ًطبًگشّبي ثَهي سّجشي فٌبٍسي ضٌبسبيي گشديذ
ثب اسهفبدُ اص اثًبد ٍ ًطبًگشّبي ضٌبسبيي ضذُ دس ثخص کيفي ،پشسطٌبهِ «سّجشي فٌبٍسي هذيشاى»
دس هقيب پٌج دسجِ اي ليکشت قشاحي ٍ ثشاي اجشا دس ثخص کوي آهبدُ ضذ (پبسخ ثدِ سدثال دٍم
پژٍّص) دس ايي ثخص پشسطٌبهِ ّبي ً 335فش اص هًلوبى هذاس َّضوٌذ ضدْش تْدشاى (دس سدبل
تحػيلي 1393د )1392کِ ثب اسهفبدُ اص سٍش ًوًَِ گيدشي دس دسدهش ثدِ يٌدَاى ًوًَدِ آهدبسي
اًهخبة ضذًذ هَسد تحليل قشاس گشفت ثب تَجِ ثِ ايٌکِ آهبسي دقيقي دس هَسد تًذاد هًلودبى ٍجدَد
ًذاضت ،تًذاد گَيِّبي پشسطٌبهِ  67گَيِ اي ثخص کودي هدالک تًيديي حجدن قدشاس گشفدت دس
ضشايكي کِ حجن جبهًِ هطخع ًيست هديتدَاى ثدِ اصا ّدش گَيدِ اص پشسطدٌبهِ ثديي  5تدب 11
آصهَدًي اًهخبة کشد دس ايي پژٍّص ثِ اصا ّش گَيِ  6هًلن دس ًهش گشفهِ ضذ کِ دس پبيبى پد اص
حزف پشسطٌبهِّبي ًبقع اقاليبت  335هًلدن هدَسد تحليدل قدشاس گشفدت ثدشاي ثشسسدي سٍايدي
پشسطٌبهِّب اص سٍايي سبصُ (پبسخ ثِ سثال دٍم پژٍّص) اسهفبدُ ضذُ اسدت ثدشاي ثشسسدي پبيدبيي
پشسطٌبهِ اص سٍش آلفبي کشًٍجب اسهفبدُ ضذُ است کِ ًهبيج آى دس جذٍل  2گضاسش ضذُ است
جذول  :4مقادير ضريب آلفای کرونباخ ابعاد پرسطنامه رهبری فناوری مذير
تعذاد گويه

آلفای کرونباخ

ابعاد رهبری فناوری
داًص ،ثبٍس ٍ اقذام هذيش ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي

5

1/729

تشسين اّذاف ٍ اًههبسات فٌبٍسي

4

1/836

ثشًبهِسيضي فٌبٍسي

7

1/777

ايجبد ٍ تقَيت فشٌّگ اسهفبدُ اص فٌبٍسي

6

1/668

تَاًوٌذسبصي هًلوبى ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي

6

1/844

تطَيق ٍ تحشيک هًلوبى ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي

8

1/866

اسصضيبثي يولکشد فٌبٍسي هًلوبى

7

1/872

تقَيت تسْين داًص فٌبٍسي

6

1/819

پطهيجبًي فٌبٍسي

7

1/729

دس ثخص کوي پژٍّص يالٍُ ثش هحبسجِ ؾشيت پبيبيي ،اص تحليل يبهلي تأييذي (ثب اسهفبدُ اص ًدشم-
افضاس  )Lisrelاسهفبدُ ضذُ است اص تحليل يبهلي تأييذي دس حقيقت ثِ هٌهَس ثشسسي سٍايي سبصُ ٍ
الگَي اًذاصُ گيشي ههغيش سّجشي فٌبٍسي اسهفبدُ ضدذُ اسدت ثيدشى هًهقدذ اسدت تحليدل يدبهلي
تأييذي يک تکٌيک آهبسي ثشاي ثشسسي هٌبسجت الگَّبي ًهشي هيثبضذ کِ هوکي است ايي الگَّب
ثِ قشيق تجشثي (اًجبم يک پژٍّص کيفي) ،يب ثِ اسهٌبد يک يب چٌذ ًهشيِ ٍ يب ثش اسب يبفهِّدبي
پيطي هًشفي ٍ هفشٍؼ ضذُ ثبضٌذ ( )Byrn, 2013دس ايي ثخص ثشاي قؿبٍت دس هَسد ًحَُ ثشاصش

فصلنامه علمي– پژوهطي رهيافتي نو در مذيريت آموزضي ،سال ضطم ،ضماره ،4زمستان  ،94پياپي44

9

اص چٌذ ضبخع هْن ضبهل خيدٍ (( )2ثِ ضشـ يذم هًٌبداسي) ،خديدٍ تقسدين ثدش دسجدِ آصادي

(( )2/dfکوهش اص  ،)3ثشاصش هقبيسِ اي( )CFI( 1ثيي  1/9تب ً ،)1يکَيي ثشاصش( )GFI( 2ثديي 1/9
4
تب ً ،)1يکَيي ثشاصش اًكجبقي( )AGFI( 3ثيي  1/9تب  ٍ )1تقشيت سيطدِ هيدبًگيي هجدزٍسات خكدب
(( )RMSEAکوهش اص  )1/1اسهفبدُ ضذُ است ايي هقبديش ثش اسب ( )Giles, 2002تًييي ضذُ اًذ
يافتههای پژوهص
پ اص کذگزاسي ٍ تحليل هػبحجِّبي ثِ سٍضي کِ رکش ضذ ،دس پبسخ ثِ سثال اٍل پدژٍّص،
 9ثًُذ ٍ ً 56طبًگش سفهبسي ثشاي هذيش ثِ يٌَاى يک سّجش فٌبٍسي ضٌبسبيي ضذ کدِ کدِ يجبستٌدذ اص:
داًص ،ثبٍس ٍ اقذام هذيش ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي (ثب ً 5طبًگش) ،تشسين اّذاف ٍ اًههبسات فٌبٍسي (ثدب 4
ًطبًگش) ،ثشًبهِ سيضي فٌبٍسي (ثب ً 7طبًگش) ،ايجبد ٍ تقَيت فشٌّگ اسهفبدُ اص فٌبٍسي (ثب ً 6طبًگش)،
تَاًوٌذسبصي هًلوبى ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي (ثب ً 6طبًگش) ،تطَيق ٍ تحشيک هًلوبى ثِ اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي (ثب ً 8طبًگش) ،اسصيبثي يولکشد فٌبٍسي هًلوبى (ثب ً 7طبًگش) ،تقَيت تسدْين داًدص فٌدبٍسي
(ثب ً 6طبًگش) ٍ پطهيجبًي فٌبٍسي (ثب ً 7طبًگش) ًوَداس ضوبسُ  1ثِ اثًبد 9گبًدِ اضدبسُ کدشدُ اسدت
ّنچٌيي فْشست کبهل ًطبًگشّب دس جذٍل  3گضاسش ضذُ است

1

). Comparative Fit Index (CFI
). Goodness of Fit Index (GFI
3
). Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
4
). Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
2

مذيران به عنوان رهبران فناوری در مذرسه :يافتههای يک پژوهص ترکيبي اکتطافي در...

11

داًص ،ثبٍس ٍ
اقذام هذيش
پطهيجبًي

تشسين اّذاف

فٌبٍسي

ٍ اًههبسات
فٌبٍسي

رهبری

ثشًبهِ سيضي
فٌبٍسي

تقَيت تسْين
داًص فٌبٍسي

فناوری

ايجبد ٍ تقَيت
فشٌّگ

تَاًوٌذسبصي
هًلوبى

اسصضيبثي
يولکشد
فٌبٍسي
هًلوبى

تطَيق ٍ
تحشيک
هًلوبى

نمودار  :1الگوی ابعاد  9گانه رهبری فناوری (بخص کيفي پژوهص)

دس گبم ثًذ ٍ دس پبسخ ثِ سثال دٍم پژٍّص تحليل يبهلي تأييذي ثشاي ههغيش سّجشي فٌبٍسي اًجدبم
ضذ کِ جذٍل ضوبسُ ّ 3وشاُ ثب فْشست ًطبًگشّبي ّش ثًذً ،هبيج ايي تحليل سا تطشيح کشدُ است
t
-


1/87

الگَ ثَدى هذيش دس اسهفبدُ اص فٌبٍسي

18/36

1/85

تالش هذيش ثشاي تَسًِ حشفِ اي هذاٍم خَد

15/65

1/76

آضٌبيي هذيش ثب داًص الصم دس هَسد فٌبٍسي
آهَصضي ٍ چگًَگي کبسثشد آى دس تذسي

14/15

1/71

پيگيشي هسبيل حَصُ فٌبٍسي آهَصضي اص جبًت
هذيش

2/97

1/71

ًگبُ هذيش ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثِ يٌَاى يک
سشهبيِ گزاسي

15/31

1/77

تشسين اّذاف اسهفبدُ اص فٌبٍسي اص جبًت هذيش

14/52

1/73

تشسين اّذاف اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثب تجبدل ًهش
ثب سبيش هًلوبى

17/22

1/86

ثيبى اًههبسات دس خػَظ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثِ
هًلوبى اص جبًت هذيش

12/36

1/69

ثيبى اًههبسات هذيش دس خػَظ اسهفبدُ اص

نطانگرها

t

12/28



14/53



1/69

1/91

ابعاد
داًص،
ثبٍس ٍ
اقذام
هذيش ثِ
اسهفبدُ
اص
فٌبٍسي

تشسين
اّذاف ٍ
اًههبسات
فٌبٍسي
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فٌبٍسي ثِ غَست دٍسهبًِ ٍ ّوشاُ ثب حوبيت ٍ
تکشين هًلوبى
-

1/72

ًيبصسٌجي ٍ اٍلَيت ثٌذي ًيبصّبي هشتجف ثب
فٌبٍسي (تجْيضات ،اهکبًبت ٍ ) هًلوبى

13/96

1/69

ثشًبهِ سيضي ثشاي خشيذ ،هحبفهت ٍ ثِ سٍص
کشدى فٌبٍسي

13/99

1/82

تذٍيي ثشًبهِ ّبي هيبى هذت ٍ ثلٌذ هذت ثشاي
اسهفبدُ اص فٌبٍسي

14/19

1/83

ثشًبهِ سيضي هسهوش ثشاي فٌبٍسي ٍ هطخع
ثَدى ًقص هًلن

13/86

1/81

دس ًهش گشفهي ّوِ جَاًت (هحهَاي دسسي،
تَاى هًلن ،تجْيضات ٍ ) دس ثشًبهِ سيضي ّبي
فٌبٍسي

12/96

1/76

ثشًبهِ سيضي ثشاي هَاجِْ ثب هطکالت ،تغييشات
ٍ ارشات هثجت ٍ هٌفي اسهفبدُ اص فٌبٍسي

11/85

1/69

تَجِ هذيش ثِ آسيت ّبي احهوبلي فٌبٍسي اص
ًهش تشثيهي ،فشٌّگي ٍ اجهوبيي دس ثشًبهِ
سيضي ّبي خَد

-

1/71

ايجبد فشٌّگ حبهي ٍ ّوگبم ثب هًلوبى هطهب
ٍ ًَآٍس دس اسهفبدُ اص فٌبٍسي

17/43

1/74

تقَيت فشٌّگ يبدگيشي هطبسکهي

12/91

1/81

ايجبد فشٌّگ هٌبست ثشاي ثيبى هطکالت
فٌبٍسي ٍ قشح ايذُ ّب

13/68

1/77

تأريشگزاسي هذيش ثش ايهقبد هًلوبى دسخػَظ
حيبتي ثَدى ٍ تأريشگزاس ثَدى اسهفبدُ اص
فٌبٍسي دس تذسي

13/12

1/74

ايجبد فشٌّگي دس جْت احهشام ٍ سيبيت هسبيل
قبًًَي ٍ اخالقي کبسثست فٌبٍسي

11/11

1/71

ايجبد فشٌّگي دس جْت احسب الضام ثِ
کبسثست فٌبٍسي دس هًلوبى

-

1/77

تَاًوٌذسبصي هًلوبى ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي ٍ
آهَصش آًْب

15/45

1/89

آهَصش گبم ثِ گبم ،تذسيجي ٍ هسهوش هًلوبى

12/65

1/75

سايگبى ثَدى آهَصش ّب ٍ تَافق هًلوبى ثشاي
صهبى اسايِ آهَصش ّب



13/21

13/31

13/11

1/92

1/87

1/79

ثشًبهِ
سيضي
فٌبٍسي

ايجبد ٍ
تقَيت
فشٌّگ
اسهفبدُ
اص
فٌبٍسي

تَاًوٌذ
سبصي
هًلوبى
ثشاي
اسهفبدُ
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14/24

1/73

استجبـ آهَصش ّب ثب حَصُ تخػػي ٍ دسسي
هًلوبى

9/75

1/53

ايجبد فشغت اسهفبدُ يولي اص فٌبٍسي ٍ آهَصش
ّب

7/33

1/41

دادى اجبصُ آصهَى ٍ خكب ثِ هًلوبى ثشاي
اسهفبدُ اص فٌبٍسي

-

1/57

تطَيق هًلوبى ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثب
ثشقشاسي استجبـ دٍسهبًِ

13/76

1/69

تحشيک احسب ًيبص هًلوبى ثِ فٌبٍسي اص
قشيق گفت ٍ گَي هذيش ثب هًلوبى دسخػَظ
هضايبي آى

8/11

1/53

تطَيق هبدي هًلوبى فًبل ٍ هطهب ثِ اسهفبدُ
اص فٌبٍسي

11/96

1/85

تقَيت اًگيضُ دسًٍي هًلوبى ثب ثشجسهِ کشدى
پيطشفت ّبي آًْب دس صهيٌِ فٌبٍسي

11/85

1/85

هًشفي هًلوبى هَفق ٍ ثيبى تجشثيبت آًْب دس
خػَظ ثِ کبسگيشي فٌبٍسي ثِ سبيشيي

11/35

1/77

هطبسکت هًلوبى فًبل ٍ هطهب ثِ اسهفبدُ اص
فٌبٍسي دس تػوين گيشي ّبي هذسسِ

7/54

1/49

آگبُ سبصي ٍالذيي دسخػَظ هضايبي فٌبٍسي
ثِ هٌهَس ٍالذيي اص هًلوبى ثشاي ثْشُ گيشي اص
فٌبٍسي

8/15

1/55

تَاًوٌذ سبصي داًص آهَصاى دس اسهفبدُ اص
فٌبٍسي ثشاي تحشيک هًلوبى

-

1/64

تخػيع اههيبصات ٍيژُ ثِ هًلوبى فًبل ٍ
هطهب ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس اسصضيبثي ّب

9/68

1/66

اسصضيبثي ّوشاُ ثب حفم هٌضلت ٍ کشاهت
هًلوبى

12/25

1/71

اسصضيبثي يولکشد هًلوبى ههٌبست ثب اّذاف ٍ
اًههبسات فٌبٍسي

11/74

1/77

تَجِ ثِ تفبٍت ّبي فشدي هًلوبى دس اسصضيبثي
ّب

11/58

1/76

اسايِ ثبصخَسدّبي هطبسکهي ٍ دٍسهبًِ ثشاي
سفى هطکالت دس ٌّگبم اسصضيبثي

9/66

1/66

تَجِ ثِ يذم ايجبد سقبثت هٌفي دس هيبى

اص
فٌبٍسي

11/11



11/71

1/78

1/79

تطَيق ٍ
تحشيک
هًلوبى
ثِ
اسهفبدُ
اص
فٌبٍسي

اسصيبثي
يولکشد
فٌبٍسي
هًلوبى
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هًلوبى ٌّگبم اسصضيبثي ّب
8/42

1/55

تَجِ ثِ يذم ايجبد تش ٍ ًگشاًي دس هيبى
هًلوبى ٌّگبم اسصضيبثي ّب

-

1/89

ايجبد ثسهش الصم ثشاي اضهشاک تجبسة فٌبٍسي
هيبى هًلوبى ثب هحَسيت جلسبت آهَصضي

21/11

1/87

ثْشُ گيشي هذيش اص هًلوبى ثبتجشثِ دس اسهفبدُ
اص فٌبٍسي ثِ هٌهَس آهَصش سبيش هًلوبى

19/36

1/83

ايجبد صهيٌِ گفت ٍ گَ پيشاهَى تجبسة فٌبٍسي
ثشاي هًلوبى ثِ قش هخهلف

7/96

1/45

ثبصديذ هًلوبى اص کال ّبي يکذيگش ثِ هٌهَس
يبدگيشي ًحَُ کبسثست فٌبٍسي

12/59

1/62

حوبيت هذيش اص آهَصش هطبسکهي ٍ گشٍّي
فٌبٍسي

4/13

1/23

قشاحي سبيت(ٍثال يب ايويل گشٍّي) ثشاي
اقالو سسبًي ثِ هًلوبى ٍ تجبدل تجبسة آًْب ثب
يکذيگش

-

1/73

تجْيض هسهوش هذسسِ ثشاي گسهشش اسهفبدُ اص
فٌبٍسي اص سَي هذيش

16/34

1/65

سْل الَغَل ثَدى اثضاسّب ٍ تجْيدضات فٌدبٍسي
ثشاي هًلوبى

13/91

1/83

ثْشُ گيدشي اص افدشاد ههخػدع ثيشًٍدي ،ثدشاي
ساٌّوبيي هًلوبى دسخػَظ اسهفبدُ اص فٌبٍسي

11/18

1/65

ايجبد گشٍُ حشفِ اي ثِ هٌهَس اسايِ هطدبٍسُ ثدِ
هًلوبى دسخػَظ ًشم افضاسّدب ،اثضاسّدب ٍ سٍش
تذسي

12/18

1/71

ثْشُ گيشي اص افشاد ههخػع ثشاي تَليدذ اًدَاو
هحهَاي الکهشًٍيک ،اساليذّب ٍ ثشاي هًلوبى

11/91

1/71

ضٌبسبيي هطکالت هًلوبى دسخػَظ اسدهفبدُ
اص فٌبٍسي تَسف هذيش ٍ کوک ثشاي حل آًْب

12/21

1/72

هشدٍد سبخهي فٌبٍسي ّبي هٌسدَ ٍ ًَسدبصي
فٌبٍسي ّبي کٌِْ

14/99



12/31

1/81

1/82

تقَيت
تسْين
داًص
فٌبٍسي

پطهيجبً
ي
فٌبٍسي

P<0/05

ّوبىگًَِ کِ دس جذٍل  4هالحهِ هي ضَد ،هقبديش پبساههش اسهبًذاسدِ ( ،)βتدَاى ثدبالي اثًدبد سا دس
اًذاصُ گيشي ههغيش سّجشي فٌبٍسي ٍ ّنچٌيي تَاى ثبالي ّش کذام اص ًطبًگشّب دس اًدذاصُ گيدشي ّدش
يک اص اثًبد سا ًطبى هيدّذ يالٍُ ثش آى ،هقبديش  tثضسگهش اص  ،2حبکي اص هًٌبداسي آًْب اسدت ثدشاي
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ثشسسي چگًَگي ثشاصش الگَي اًذاصُ گيشي ،ضبخعّبي ًيکَيي ثدشاصش ثدِ تشتيدت رکدش ضدذُ دس
جذٍل  5هحبسجِ ضذُ است
جذول  :5ضاخصهای نيکويي برازش متغير رهبری فناوری
4
6797/51

df
3864

4/df
1/76

RMESA
1/18

CFI
1/94

AGFI
1/94

GFI
1/95

نحوه برازش
هكلَة
P<0/05

ّوبىگًَِ کِ دس جذٍل  5هالحهِ هي ضَد ،يليشغن آًکِ ضبخع خي دٍ ( )2ثشاثدش ثدب 6797/51
هًٌبداس ضذُ است ،ضبخع ًسدجت خدي دٍ ثدش دسجدِ آصادي ( )2/dfثشاثدش ثدب  ٍ 1/76کوهدش اص ،3
تقشيت سيطِ هيبًگيي هجزٍسات خكب ( )RMSEAثشاثدش ثدب  ٍ 1/18کوهدش اص  ،1/1ضدبخع ًيکدَيي
ثشاصش ( )GFIثشاثش  ٍ 1/95ثبالتش اص  ،1/9ضبخع تًذيل ضذُي ًيکَيي ثشاصش ( )AGFIثشاثشٍ 1/94
ثبالتش اص ًْ ٍ 1/9بيهب ضبخع ثشاصش هقبيسِاي ( )CFIثشاثش  ٍ 1/94ثدبالتش اص  ،1/9حدبکي اص ثدشاصش
هٌبست الگَي اًذاصُ گيشي ههغيش سّجشي فٌبٍسي هيثبضٌذ
ثٌبثشايي دس پبسخ ثِ سثال پژٍّص هطخع ضذُ کِ سّجشي فٌبٍسي دس هذاس هدَسد هكبلًدِ ثدِ 9
ثًذ ٍ ً 56طبًگش تقسين هيضًَذ ّنچٌيي دس سثال دٍم پژٍّص هطخع ضذ کِ سبخهبس هطدخع
ضذُ دس ثخص کيفي دس ثخص کوي ًيض ثشاصش هكلَثي داضهِ است
بحث
يبفهِّبي ايي پژٍّص ثِ دليل ًجَد پژٍّصّبي هطبثِ دس داخل ،کوهش قبثل هَاجِْ ٍ هقبيسِ
است دس داخل غشفب پژٍّص ( )Zeinabadi & Faeli, 2013اًجبم ضدذُ اسدت کدِ ايدي پدژٍّص اص
اسهبًذاسدّبي ( )ISTE, 2009اسهفبدُ کشدُ است ايي تحقيق اص ايي هٌهدش کدِ اثًدبد ٍ ًطدبًگشّبي
ثَهي سّجشي فٌبٍسي سا ضٌبسبيي کشدُ است ًويتَاًذ ثب ايي پژٍّص داخلي هقبيسِ ٍ هَاجِْ ضَد
ثشخي اص يبفهِّب ثب ًهبيج پژٍّصّبي گزضهِ خبسجي ّوسَ ثَدُ است ايي پژٍّصّبي خبسجي ًيض
يوَهب هجهٌي ثش اسهبًذاسدّبي (ً )ISTE, 2009طبًگشّب ٍ اثًبد سّجشي فٌبٍسي سا هكشح کشدُ اًذ اهب
دس ثشخي اص اثًبد ٍ ًطبًگشّب آًْب ايي پژٍّص يبفهِّبي جذيذي سا هكشح کدشدُ اسدت کدِ حهدي دس
پژٍّصّبي خبسجي ًيض اضبسُاي ثِ آى ًطذُ اسدت فْشسدت ًطدبًگشّبي ضٌبسدبيي ضدذُ دس ايدي
پژٍّص فْشست جبهًي است کِ دس کوهش پژٍّطي ثب ايي جضئيبت ثِ آًْب اضبسُ ضذُ است ثب اسهٌبد
ثِ ًهبيج ثذست آهذُ هيتَاى گفت کِ هذيشاى دس تقَيت کبسثست فٌبٍسي تَسف هًلودبى ،اص قشيدق
 9ثًذ سفهبسي هْن هيتَاًٌذ ًقص داضهِ ثبضٌذ ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ايدي اثًدبد ٍ ًطدبًگشّبي هشثَقدِ
ثشاصش خَثي ثب دادُّب داضهِ اًذ ،ثٌبثشايي هيتَاى ايي فْشست اثًبد ٍ ًطبًگشّب سا ثِ يٌَاى سّجدشي
فٌبٍسي دس ثبفت هذاس َّضوٌذ پيطٌْبد ًوَد ّنچٌيي ايي فْشست هيتَاًدذ ثدِ يٌدَاى اثدضاسي
ثشاي اسصيبثي ايي سّجشي دس هذيشاى هذاس هَسد اسهفبدُ پژٍّطگشاى قشاس ثگيشد

فصلنامه علمي– پژوهطي رهيافتي نو در مذيريت آموزضي ،سال ضطم ،ضماره ،4زمستان  ،94پياپي44
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يکي اص هْنتشيي اثًبد سفهبسي هذيش ثِ يٌَاى يک سّجش فٌبٍسي ،داًص ،ثبٍس ٍ اقذام اٍ ثدِ اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي هيثبضذ ايي ثًذ يالٍُ ثش آى کِ ّوسدَ ثدب ضدبخعّدبي يولکدشدي تَغديِ ضدذُ تَسدف
( )ISTE, 2009ثَدُ است ،ثِ قَس غيش هسهقين ثب ًهبيج پژٍّص (ً )Chang et al., 2008يدض ّوسدَ
هيثبضذ ًهبيج پژٍّص آًْب ًطبى هيدّذ هذيشاًي کِ فٌبٍسي ٍ ًقص خَد ثِ يٌَاى سّجشاى فٌدبٍسي
سا ثب آغَش ثبص هيپزيشًذ ،ثِ قَس هثرشتشي هيتَاًٌذ هذاس خَد سا ثشاي هَاجِْ ثب تغييش ّدذايت ٍ
آهبدُ سبصًذ دس ّويي استجدبـً )Stegall,1998( ،يدض دس ًهشسدٌجي اص هًلودبى دس تگدضا جٌدَثي
دسيبفت هذاسسي کِ ثيطهشيي کبسثشد فٌبٍسي سا داسًدذ داساي هدذيشاًي هطدهب ثدِ فٌدبٍسي ّسدهٌذ
(ً )Jackson, 2009يض دس پژٍّص خَد ثِ ايي ًهيجِ سسيذ کِ کبسثست فٌبٍسي دس هذسسِ هٌَـ ثدِ
پزيشش ٍ ثبٍس فٌبٍسي اص جبًت هذيش هذسسِ هيثبضذ (ً )Grady, 2011يض هًهقذ است کِ الگَ ثَدى
هذيش دس اسهفبدُ اص فٌبٍسي ٍ ايهقبد ساسخ اٍ ثِ پيبهذّبي هثجت فٌدبٍسي دس تغييدش ًگدشش هًلودبى
ًسجت ثِ فٌبٍسي ثسيبس تًييي کٌٌذُ است ( )Grady, 2011ثٌدبثشايي تدزکش ايدي ًکهدِ ثدِ هدذيشاى
هذاس ؾشٍسي است کِ ثبٍس ٍ ايهقبد ساسخ آًْب ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي اًگيضش هًلوبى ثدِ کبسثسدت
ّش چِ ثيطهش فٌبٍسي دس فشايٌدذ يدبددّي ٍ يدبدگيشي سا افدضايص خَاّدذ داد الگدَ ثدَدى هدذيش دس
اسهفبدُ اص فٌبٍسي ،تالش اٍ ثشاي تَسًِ حشفِ اي هذاٍم خدَد ،آضدٌبيي اٍ ثدب داًدص الصم دس هدَسد
فٌبٍسي آهَصضي ٍ چگًَگي کبسثشد آى دس تذسي  ،پيگيشي هسبيل حَصُ فٌبٍسي آهَصضي اص جبًت اٍ
ٍ ًگبُ اٍ ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثِ يٌَاى يک سشهبيِ گزاسي هجيي داًص ،ثبٍس ٍ اقذام اٍ ثِ اسهفبدُ اص
فٌبٍسي هيثبضذ کِ ًجبيذ اص آًْب غهفل ثبضٌذ
ثًذ تشسين اّذاف ٍ اًههبسات فٌبٍسيً ،يض ّوسَ ثدب ضدبخعّدبي يولکدشدي تَغديِ ضدذُ تَسدف
( )ISTE, 2009ثَدُ است ّنچٌيي دس هيبى دُ فْشسدت کدبسثشدي ٍ يولدي پيطدٌْبدي ( Grady,
 )2011ثشاي سّجشاى فٌبٍسي ،تًييي ٍ تشسين اّذاف هشتجف ثب فٌبٍسي ًيض ثِ چطن هيخَسد هذيشاى
هذاس ثب تًييي ٍ ثيبى اّذاف ٍ اًههبسات ثِ هًلوبى ٍ ،ثْشُ گيدشي اص اسدهشاتژيّدبي هخهلدف ثدِ
هٌهَس افضايص هيضاى پزيشش ٍ تأريشگزاسي آًْب ،ثبيث ايجبد اًگيضش اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس هًلودبى
هيضًَذ ٍ آًْب سا دس هسيش اسهفبدُ اص فٌبٍسي قشاس هيدٌّذ
ثًذ ثشًبهِ سيضي فٌبٍسي ًيض ّوسَ ثب ضبخعّبي يولکشدي تَغيِ ضذُ تَسف ( )ISTE, 2009ثَدُ
است يبفهِّبي (ً )Chang et al., 2008يض ًطبى هيدّذ ثِ هٌهَس آى کِ هدذيشاى ثهَاًٌدذ سّجدشاى
فٌبٍسي هثرشتشي ثبضٌذ ًيبص ثِ ايجبد ٍ تَسًِ يک ثشًبهِ ثلٌذهذت دس صهيٌِ فٌبٍسي ،داسًذ اص يبفهِ-
ّبي پژٍّص دس استجبـ ثب ايي ثًذ هيتَاى ًهيجِ گشفت کِ هذيشاى هذاس ثشاي گسدهشش اسدهفبدُ
اص فٌبٍسي دس هذسسِ ،ثب ثشًبهِ سيضي ثشاي خشيذ ،هحبفهت ٍ ثِ سٍص کشدى فٌبٍسي ،تذٍيي ثشًبهِّبي
هيبى هذت ٍ ثلٌذ هذت ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي ،ثشًبهِ سيضي هسهوش ثشاي فٌبٍسي ٍ هطدخع ثدَدى
ًقص هًلن ،دس ًهش گشفهي ّوِ جَاًت (هحهَاي دسسي ،تَاى هًلن ،تجْيضات ٍ ) دس ثشًبهِ سيضي-
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ّبي فٌبٍسي ،ثشًبهِ سيضي ثشاي هَاجِْ ثب هطدکالت ،تغييدشات ٍ اردشات هثجدت ٍ هٌفدي اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي ٍ تَجِ ثِ آسيتّبي احهوبلي فٌبٍسي اص ًهش تشثيهي ،فشٌّگي ٍ اجهوبيي دس ثشًبهِ سيدضي-
ّبي خَدً ،قص ثشًبهِ سيضي هْوي داضهِ ثبضٌذ
يبفهِّبي پژٍّص دس اثًبد ايجبد ٍ تقَيت فشٌّگ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ٍ تَاًوٌذسدبصي هًلودبى ثدشاي
اسهفبدُ اص فٌبٍسي ًيض ثب (ّ )Grady, 2011( ٍ )ISTE, 2009وبٌّگ ثَدُ است ثش اسب يبفهِّدبي
ايي پژٍّص ايجبد فشٌّگ حبهي ٍ ّوگبم ثب هًلوبى هطهب ٍ ًَآٍس دس اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي ،تقَيدت
فشٌّگ يبدگيشي هطبسکهي ،ايجبد فشٌّگ هٌبست ثدشاي ثيدبى هطدکالت فٌدبٍسي ٍ قدشح ايدذُّدب،
تأريشگزاسي ثش ايهقبد هًلوبى دسخػدَظ حيدبتي ثدَدى ٍ تأريشگدزاس ثدَدى اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي دس
تذسي ٍ ايجبد فشٌّگي دس جْت احهشام ٍ سيبيت هسبيل قدبًًَي ٍ اخالقدي کبسثسدت فٌدبٍسي ٍ دس
جْت احسب الضام ثِ کبسثست فٌبٍسي دس هًلوبى اص جولِ اقذاهبت فشٌّگ سبصي هدذيش دس تقَيدت
اضهفبدُ اص فٌبٍسي تَسف هًلوبى هي ثبضذ
دس حوبيت اص ثًذ تَاًوٌذسبصي هًلوبى ثدشاي اسدهفبدُ اص فٌدبٍسيً ،هدبيج پدژٍّص ()Chang, 2012
حبکي اص اّويت ايي ثًذ است ٍ ًطبى هيدّذ کِ سَاد فٌي هًلوبى دس ساثكِ ثب اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي
ثش ارشثخطي تذسي آًْب ثب اسهفبدُ اص فٌبٍسي تأريش هيگزاسد اّويدت تَاًوٌذسدبصي هًلودبى ثدشاي
اسهفبدُ اص فٌبٍسي اهشي ثذيْي است چشا کِ اًگيضش اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس خأل ضدکل ًوديگيدشد ٍ
تَاًوٌذ ضذى دس ايي حَصُ ،اسبسي است ثشاي تحشيک دس جْت اسهفبدُ اص داًسهِّب ٍ آهَخهِّب دس
هحيف ٍاقًي کبس تب ٌّگبهي کِ هًلوبى آهَصشّبي الصم ،ؾدشٍسي ،ههٌبسدت ٍ هکفدي سا دس حدَصُ
فٌبٍسي ًجيٌٌذ ٍ دس ايي صهيٌِ تَاًوٌذ ًگشدًذً ،ويتَاى اًههبس داضت کِ اص فٌبٍسي ثشاي اًجبم ثْهدش
ٍنبيف کبسي خَد اسهفبدُ ًوبيٌذ دس ايي ساسهب هذيشاى ثب آهَصش گبم ثدِ گدبم ،تدذسيجي ٍ هسدهوش
هًلوبى ،تذاسک آهَصشّبي سايگبى ،اسصاى ،هشتجف ٍ هَسد تَافق هًلوبى ،ايجبد فشغت اسهفبدُ يولي
اص فٌبٍسي ٍ آهَصشّب ٍ دادى اجبصُ آصهَى ٍ خكب ثِ هًلوبى ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي ًقص هْوي دس
تَاًوٌذسبصي فٌبٍساًِ هًلوبى داضهِ ثبضٌذ
ًهبيج ايي پژٍّص دس ثًذ تطَيق ٍ تحشيک هًلوبى ثِ اسهفبدُ اص فٌدبٍسي ثدِ قدَس غيشهسدهقين ثدب
ًهبيج پژٍّص (ّ )Chang et al., 2008وسَ هيثبضدذ پدژٍّص آًْدب ًطدبى هديدّدذ کدِ تطدَيق،
هْبستّبي ثيي فشدي ٍ استجبقبت هذيشاى تأريشي هثجت ثش دسک هًلودبى اص سّجدشي فٌدبٍسي هدثرش
خَاّذ داضت ّنچٌيي ًهبيج ايي پژٍّص ثِ قَس غيدش هسدهقين ثدب فْشسدت پيطدٌْبدي ( Grady,
ً )2011يض ّوسَ هي ثبضذ ٍي يکي اص ٍنبيف هذيش ثدِ يٌدَاى يدک سّجدش فٌدبٍسي سا ثکدبس گيدشي
هطَ ّب ٍ گفت ٍ گَ ثب ريٌفًبى هذسسِ دس خػَظ اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس استقبي تجبسة يبدگيشي
داًص آهَصاى هي داًذ ًهبيج ايي پژٍّص دس ايي ثًذ حبکي اص آى است کِ هذيشاى ثب ثشقشاسي استجبـ
دٍسهبًِ ،گفت ٍ گَ ثب هًلوبى ٍ ثيبى هضايبي اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي ،ثشجسدهِ کدشدى پيطدشفت ّدبي
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هًلوبى دس صهيٌِ فٌبٍسي ،هًشفي هًلوبى هَفق ٍ آگبُ سبصي ٍالذيي ًسدجت ثدِ هضايدبي اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي دس هذسسِ ،تب حذ صيبدي هيتَاًٌذ هًلوبى سا تطَيق ثِ اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي ًوبيٌدذ اهدب دس
کٌبس ايي اقذاهبت ثِ هذيشاى تَغيِ هيضَد کِ ثشاي تطَيق هًلوبى ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثِ تفبٍت-
ّبي اًگيضضي ّش يک اص آًْب تَجِ ثيطهشي داضهِ ثبضٌذ ،چشا کِ غِشف تطَيق هًٌَي ،توبهي آًْدب
سا ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ثشًوي اًگيضد ٍ ثًذ هبدي تطَيق ّب ثشاي ثشخي ثب اّويتتش است ّنچٌديي
ثِ هذيشاى تَغيِ هيضَد کِ ثب هطبسکت دادى هًلوبى فًبل ٍ هطهب ثِ فٌبٍسي دس تػوين گيدشي-
ّبي هذسسِ صهيٌِ تطَيق هًلوبى ديگش سا ثشاي اسهفبدُ اص فٌبٍسي فشاّن کٌٌذ ّويي قدَس تَغديِ
هيضَد کِ اسهفبدُ اص نشفيتّبي داًص آهَصاى ثدشاي تحشيدک هًلودبى ثدِ اسدهفبدُ اص فٌدبٍسي سا
فشاهَش ًکٌٌذ ٍ ثب تَاًوٌذ سبخهي داًص آهَصاى دس صهيٌِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ،هًلوبى سا تحشيک ثدِ
پش کشدى فبغلِ هيبى خَد ٍ داًص آهَصاًطبى دس ساثكِ ثب اسهفبدُ اص فٌبٍسي کٌٌذ
اص ثًذ اسصيبثي يولکشد فٌبٍسي هًلوبى دس اسهبًذاسدّبي ( )ISTE, 2009سخي ثِ هيبى آهدذُ اسدت
(ً )Chang et al., 2008يض ثيبى هيکٌٌذ کِ ايي ثًذ يکي اص اثًبدي است کِ سّجشي فٌبٍسي هدثرش سا
ثِ قَس هًٌبداسي پيص ثيٌي هيکٌذ ثش اسب يبفهِّبي ايي پژٍّص ثِ هذيشاى تَغيِ هيضَد کدِ
ثب تخػيع اههيبصات ٍيژُ ثِ هًلوبى فًبل ٍ هطهب ثِ اسهفبدُ اص فٌبٍسي دس اسصضيبثيّدب ،اسصضديبثي
هًلوبى ّوشاُ ثب حفم هٌضلت ٍ کشاهت ،اسصضيبثي يولکشد هًلودبى ههٌبسدت ثدب اّدذاف ٍ اًههدبسات
فٌبٍسي ،تَجِ ثِ تفبٍتّبي فشدي هًلوبى دس اسصضيبثيّب ،اسايِ ثبصخَسدّدبي هطدبسکهي ٍ دٍسدهبًِ
ثشاي سفى هطکالت دس ٌّگبم اسصضيبثي ٍ تَجِ ثِ يذم ايجبد سقبثت هٌفي دس هيدبى هًلودبى ٌّگدبم
اسصضيبثيّب ًقص حسبسي دس کبسثست فٌبٍسي تَسف هًلوبى ايفب کٌٌذ هًلوبًي کِ ثذاًٌذ اسدهفبدُ
اص فٌبٍسي دس اسصيبثي اص يولکشد آًْب دخيل است گشايص ثيصتشي ثِ کبسثسدت حدذاکثش فٌدبٍسي دس
آهَصش خَاٌّذ داضت
اهب يکي اص ساّکبسّبي هْن دس تقَيت کبسثست فٌبٍسي تَسف هًلوبى ايٌست کِ آًْب داًص ٍ تجشثدِ
خَد دس حَصُ فٌبٍسيّبي آهَصضي سا ثب سبيش هًلوبى ثِ اضهشاک ثگزاسًذ ايي هْن دس ايي تحقيق ثِ
يٌَاى يکي اص اثًبد سّجشي فٌبٍسي هَسد تَجِ قشاس گشفهِ است يبفهِّب دس هَسد ايي ثًذ دس پژٍّص
خبغي اضبسُ ًطذُ است ٍ ايي يکي اص يبفهِّبي هٌحػش ثدِ ايدي تحقيدق اسدت دس ايدي ساسدهب ثدِ
هذيشاى تَغيِ هيضَد کِ ثب دسک اّويت تسْين داًص دس هذسسِ اص هًلوبى ثبتجشثِ دس اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي ثِ هٌهَس آهَصش سبيش هًلوبى اسهفبدُ ًوبيٌذ ّنچٌيي ثب ايجبد صهيٌِ گفت ٍ گَ پيشاهدَى
تجبسة فٌبٍسي ثشاي هًلوبى ثِ قش هخهلف ،فدشاّن آٍسدى اهکدبى ثبصديدذ هًلودبى اص کدال ّدبي
يکذيگش ثِ هٌهَس يبدگيشي ًحَُ کبسثسدت فٌدبٍسي ،حوبيدت اص آهدَصشّدبي هطدبسکهي ٍ گشٍّدي
فٌبٍسي ٍ قشاحي سبيت (ٍثال يب ايويل گشٍّي) ثشاي اقالو سسبًي ثِ هًلوبى ٍ تجبدل تجبسة آًْب
ثب يکذيگش صهيٌِ تسْين حذاکثشي تسْين داًص فٌبٍسي دس هيبى هًوبى سا فشاّن کٌٌذ
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ضبيذ ثهَاى گفت کِ يکي اص ًقصّبي اسبسي ٍ هلوَ هذيشاى دس تقَيت کبسثست فٌدبٍسي تَسدف
هًلوبى پطهيجبًي فٌبٍسي است اسهبًذاسدّبي (ً )Chang et al., 2008( ٍ )ISTE, 2009يض ثدِ ايدي
هْن اضبسُ کشدُ اًذ تجْيض هسهوش هذسسِ ثشاي گسهشش اسهفبدُ اص فٌبٍسي ،سدْل الَغدَل ثدَدى
اثضاسّب ٍ تجْيضات فٌبٍسي ثشاي هًلوبى ،ثْدشُ گيدشي اص افدشاد ههخػدع ثيشًٍدي ،ثدشاي ساٌّودبيي
هًلوبى دس خػَظ اسهفبدُ اص فٌبٍسي ،ايجبد گشٍُ حشفدِاي ثدِ هٌهدَس اسايدِ هطدبٍسُ ثدِ هًلودبى
دسخػَظ ًشم افضاسّب ،اثضاسّب ٍ سٍش تدذسي  ،ثْدشُ گيدشي اص افدشاد ههخػدع ثدشاي تَليدذ اًدَاو
هحهَاي الکهشًٍيک ،اساليذّب ٍ ثشاي هًلوبى ٍ ضٌبسبيي هطکالت هًلوبى دس خػَظ اسدهفبدُ اص
فٌبٍسي ٍ کوک ثشاي حل آًْب اـ جولِ اقذاهبت فٌبٍسي هْن هيثبضذ کِ تَغيِ هيضَد هذيشاى ثدِ
آى تَجِ داضهِ ثبضٌذ
ايي پژٍّص يالٍُ ثش هذيشاى پيطٌْبداتي ًيض ثشاي تػوين سبصاى ٍ دست اًذسکبساى تًلدين ٍ تشثيدت
داسد:
 ثب تَجِ ثِ ايي کِ هذيشاى يکي اص يَاهل کليذي هَفقيت اغالحبت ٍ ثْسبصي هدذاس ّسدهٌذ،
دس کٌبس جزة افشاد تَاًوٌذ ٍ آگبُ ثِ يلن سٍص ٍ حَصُ فٌبٍسي ثشاي پست هذيشيت هذاس  ،ثِ هٌهَس
استقبي قبثليتّبي سّجشي فٌبٍسي هذيشاى ،تَغيِ هيضَد کِ ثِ آهَصش ٍ تَسًِ اهکبًبت آهَصضدي
هذيشاى ثِ لحبل کوي ٍ کيفي ثِ يٌَاى هٌبستتشيي ٍ کَتبُتشيي ساُ کيفيدت ثخطدي اّويدت دادُ
ضَد

 تػويوبت هشتجف ثِ فٌبٍسي کِ اص ثبال غبدس هيضَد ،ثِ غَست دسدهَسي ٍ اص سدش سفدى تکليدف
هيثبضذ ٍ ثِ هحؽ ثشخَسد ثب هبًًي پيص ثيٌي ًطذُ ،اجشاي دسهَس سا ههَقف هيضَد ،لدزا چٌديي
سيسهوي هٌجش ثِ يذم ًْبديٌِ ضذى ًَآٍسي ٍ اثهکبس هيگشدد ثدش ّوديي اسدب تَغديِ ثدِ يدذم
توشکض ٍ دادى اخهيبسات ثيصتش ثِ هذيش ثشاي تػوين گيشي دسثبسُ هسبيل فٌدبٍسي هذسسدِ خدَيص
هيضَد کِ ايي اهش هيتَاًذ هٌجش ثِ فشاّن ضذى صهيٌِ سضذ ٍ ثبلٌدذگي تَاًدبييّدبي آًْدب دس ايدي
صهيٌِ گشدد
 ثِ دليل ًجَد يب ًبکبفي ثَدى هقشسات هشثَـ ثِ فٌبٍسي ٍ سيبستّدبي هکهدَة دسثدبسُ فٌدبٍسي
ثَيژُ دس حيكِ ٍنبيف هذيشاى هذاس  ،يالٍُ ثش تَغيِ ثِ تالش ثشاي ثشقشف ًودَدى ايدي ًقيػدِ،
پيطٌْبد هيضَد کِ دسهگبُّبي اجشايي ٍ پژٍّطي ثب ّوکبسي يکذيگش ثِ يٌَاى تطدکيالت هکودل،
يْذُ داس اًجبم هكبلًبتي دس صهيٌِ ثِ کبسگيشي فٌبٍسي دس هذسسِ ضًَذ ٍ اص ثشايٌدذ ايدي هكبلًدبت،
اسهبًذاسدّبي ثَهي سّجشي فٌبٍسي ثشاي هذاس کطَس تذٍيي ٍ هٌهطش گشدد
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