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چکیده
 پژوهش حاضر با هدف امکاان سانجی و آسایبشناسای:هدف
.ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری صورت گرفته است
 این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هادف:روش
 جامعاه آمااری.آن از نوع توصیفی با روش زمینهیابی انجام شاد
شامل تمامی معلمان دوره هنرستان فنی دولتی شهرساتان مرناد
 باا مراجعاه باه. نفر میباشد161 می باشد که حجم آن برابر با
 نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفتاه113 جدول کرجسی و مورگان
شد که این مقدار با استفاده از روش نمونهگیری تصاادفی سااده
 با توجاه باه هادف اصالی پاژوهش از پرسشانامه.انتخاب شدند
 گویاه اساتفاده شاد و روایای33 محقق ساخته در شاش بعاد و
) بهدستα= 1/626( پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر
 همچنین برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل.آمد
t عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد و درنهایت از شایوه آزماون
.نیز برای تحلیل قسمتی از دادهها استفاده شد
 یافته های این تحقیق حاکی از این است که امکان ورود:یافتهها
 آموزشای و، اجتمااعی-تبلت و تلفن هوشمند از ابعااد فرهنگای
سازمانی جهت ورود به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان دوره
- حقوقی،هنرستان فنی فراهم نیست؛ اما ابعاد فنی – تکنولوژی
اداری و اقتصاادی از وضاعیت مطلاوبی جهات ورود باه فرآیناد
 همچناین بار اساا نتاای.تدریس و یادگیری برخوردار بودناد
 پن آسیب اساسی در این راستا مشخص،تحلیل عاملی اکتشافی
، فرهنگای و محیطای، آسیبهاای آموزشای:کرد که عبارتاند از
. ساختاری و امنیتی، رفتاری- روانی
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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to
determine the probability and feasibility of tablet
entry into the teaching and learning process.
Method: This research was an applied research
method and with regard to its purpose, it was a
descriptive-survey
method. The
statistical
population consists of all teachers of the public
technical school of Marand city, which number
160 people. According to Krejcie and Morgan's
table, 113 people were considered as samples.
This was selected using simple random sampling
method. According to the main goal of the
research, a researcher-made questionnaire was
used in six dimensions and 37 items. The validity
of the questionnaire was obtained using
Cronbach's alpha (α = 0.826). Also, for exploring
the validity of the questionnaire, exploratory
factor analysis method was used. Finally, t-test
was used to analyze part of the data.
Findings: The findings of this study suggest that
the tablet cannot enter the cultural-social,
educational and organizational dimensions to
enter the teaching and learning process of
technical students in the technical school. But
technical-technological, legal-administrative and
economic dimensions had a good status for
entering the teaching and learning process. Also,
based on the results of exploratory factor analysis,
five major damage in this regard has been
identified: educational, cultural and environmental
damage, psychological-behavioral, structural and
security.
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مقدمه و بیان مسئله
توجه به آموزش الکترونیکی در جهت رفع محدودیت های آموزش سنتی اسات کاه باا باهکاارگیری
مجموعهای از دانشها و مهارتها و همچنین ابزارها و امکانات سعی در بهبود آماوزش و پاساخگویی
به نیازهای کاربران دارد .در سالهای اخیر استفاده از فناوریهای الکترونیکی در آموزش ،فرصتهایی
برای استفاده از شیوههای جدیاد یاادگیری و روشهاای مار ر آماوزش فاراهم آورده اسات و مراکاز
آموزشی شروع به فعالیت در این راستا و گسترش آموزش در این راستا نمودهاند .این مسئله با توجاه
به تحوالت اخیر جهانی و ورود به عصر اطالعاات کاه در آن ،داناش بااالترین ارزشافازوده را ایجااد
میکند ،میتواند زمینهساز تحوالت شگرفی در بخش آموزشوپرورش باشد .بهطورکلی هدف آموزش
الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسای یکساان ،رایگاان و جساتجو پاریر در فرآیناد تادریس و
یادگیری و ایجاد فضای آموزشی یکسان برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینهسازی شیوههای ارائه
برنامههای درسی بهمنظور یادگیری عمیاقتار وجادیتار اسات .گریساون و آندرساون ( & Grison
 )Anderson, 2008معتقدند که عصر اطالعات ،معلمان را وادار نموده اسات تاا تجربیاات آموزشای را
موردبازنگری مجدد قرار دهند و به شیوههای نوین آموزشی رویآورناد .واضا و مبارهن اسات کاه
ارزشافزوده در دنیای دانشمدار آینده متعلق به آن دسته از محیطهاای آموزشای خواهاد باود کاه
توانایی تفکر مشارکت جویاناه را در حاوزه روشهاای ناوین آماوزش توساعه داده و تشاویق نمایناد
( .)Miliszewska & Rhema, 2010با گسترش کاربرد فنآورهای نوین تقریباا هماه جواناب زنادگی
بشری دستخوش تغییراتی اساسی شده است که ازجمله ،در سط آموزش باعث شده تا برای رشد و
توسعه کشورها تمرکز بر پیشرفت در حیطه آموزش از طریاق پاریرش نظاام و فنّااوریهاای جدیاد
آموزشی ضرورت یابد (.)Miliszewska and Rhema, 2010
با توسعه آموزش الکترونیکی بهعنوان یک تجربهآموزشی جدید ،مجموعه فعالیتهای آموزشای باا
استفاده از ابزارهای الکترونیکی صورت گرفت .برخی آموزش الکترونیکی را یک سیستم مادلساازی
شده برای تدریس و یادگیری مر ر میدانند .)Oztekin et al., 2010( .درواقاع آماوزش الکترونیکای،
کاربرد فنآوری وب ،شبکه و سایر ابزارها الکترونیکی بهمنظور تدریس و خلق تجربیات یادگیری مفید
و مر ر است (قدم پور و همکاران.)1333 ،
استفاده از فناوری در کال در بهسرعت در حاال تغییار اسات و میازان پاریرش فنااوری در
مدار مختلف با ادراک دانش آموزان در استفاده از یک فناوری خاا در ارتباا اسات ( Aypay,
 .)Celik, Aypay and Server, 2012از طرف دیگر نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به اساتفاده
از دستگاههای الکترونیکی در یادگیری در کال در متفاوت استRobinson and Stubberud, ( .
 )2012اشاره میکنند که بیش از نیمیاز داناشآماوزان تماام دساتگاههاای دارای قابلیات اینترنات
رادارند و تعداد آنها همچنان بهسرعت رو به افزایش است .بنابراین برنامه ریازان درسای و معلماان
باید استفاده از وسایل الکترونیکی از مهدکودک تا فارغالتحصیلی را در برنامه درسای داناش آماوزان
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پیشبینی کنناد ( )Gan, C. L., & Balakrishnan, V., 2014( .)Grinols & Rajesh, 2014در یاک
مطالعه تجربی مشخص کردند که تعامالت بین معلمان و دانش آموزان در ا ر اساتفاده از شایوههاا و
ابزارهای تکنولوژی الکترونیکی ،در طی سخنرانی ،افزایش مییابد .سهولت استفاده ،کارایی و اعتمااد
می تواند بر اجرای تکنولوژی الکترونیکی در سخنرانی بهعناوان ابازار تعااملی باین داناش آماوزان و
مدرسین تأ یر بگرارد .از طرف دیگر ،بعضی عوامل مانند نگرشهای معلم ،توسعه حرفهای ،هزینههاا
و پشتیبانی فناوری تأ یر بزرگی در موفقیت استفاده از فنااوری در کاال دارناد ( Bebell & Kay,
.)2010; Loterscher and Koechlin, 2012, Saltman, 2016
بدیهی است این فناوریهای نوین زمانی میتوانند مر ر واقع شوند که معلمان مایل به اساتفاده از
آن باشند .اگر آنان باور نداشته باشاند کاه تکنولاوژی کیفیات و کاارایی آماوزش آنهاا را افازایش
میدهد ،در این صورت این رویکرد آموزشی میتواند بخش بیاهمیت یادگیری در نظر گرفتاه شاود
حتی این نگرش منفی میتواند به دانش آموزان نیز سارایت کناد ( & Okyere-Kwakye, Ologbo,
 .)Nor, 2016این بدین معنی است که هم معلمان و هم دانش آموزان بایاد باه تواناایی خاود بارای
بهبود یادگیری خود با فنآوری اعتقاد داشته باشند (.)Jacobson, 2017
مجله سلیکون والی بیزینس )2111( 1پیش بینی کرده بود که هزینه تکنولوژی آموزشی در ساال
 2113به  13/3میلیارد دالر برسد .این امر ناگزیر از جایگزین کردن کتابهای کاغاری ،آزماونهاا و
سایر مرلفههای دخیل در امر تدریس و یادگیری با نسخههای الکترونیکای اسات (.)Saltman, 2016
رواج فناوریهای الکترونیکی بهویژه تبلت و تلفن هوشمند ،در حال تغییر شیوه ارتباطات ،دسترسای
به اطالعات ،انجام کسبوکار ،تدریس و یادگیری افراد هستند .این فناوریهاا ذینفعاان را در هار دو
زمینه استفاده از تبلت و تلفن هوشمند برای کسب و استفاده از آن بهعنوان ابزار یادگیری ،به چالش
کشیده است .محققان و متخصصان تعلیم و تربیت در حال بررسی مفهوم ادغام تبلت به کال در
بهعنوان وسایل آموزشی هستند تا تجربیات علمی را برای دانش آموزان افازایش دهناد ،آنهاا را در
فرآیند یادگیری قرار دهند و راه های جدیدی را برای گسترش یادگیری فراتر از مدرساه پیادا کنناد
(.)Karch, 2014
برخی بر این باورند استفاده از ابزار الکترونیکی برای ارائه یک مطلب درسی میتواند زمان آموزش
را تا  11درصد زمان موردنیاز در شیوه آموزش سنتی کاهش دهد .لرا سارمایهگاراری بارای توساعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در مدار  ،سرمایهگراری برای آینده است .اماروزه یاادگیری از طریاق
تبلت و تلفن همراه بهعنوان بخشی جداییناپریر از آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه بایشازپایش
مدنظر میباشد (جانسون و همکاران .)2113 ،امروزه تعریف یادگیری از طریق تلفن همراه بهواساطه
ظهور تلفنهای هوشمند و تبلتهای پیشرفته مورد باازبینی قارار گرفتاه اسات .باهویاژه گساترش
1. Silicon Valley Business
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اپلیکشنهای آموزشی منجر به افزایش طیف وسیعی از منابع قابالدساتر بارای داناش آماوزان و
معلمان در نظامهای آموزشی از پیشدبستان تا آموزش عالی شده است .مروری بر ادبیاات تخصصای
این حوزه حاکی از این است که همواره استفاده از تبلتها در فرآیند تدریس و یادگیری باا تاأ یرات
مثبتی توأم بوده اسات( ) Sauers, McLeod, 2011( .)Ludwig & Mayrberger, 2012در مطالعاات
خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از تبلت منجر به بهبود زمینههای زیر میگردد:
مشارکت ،حضور در کال  ،رفتار دانش آموزان و انگیزه آنان

نوشتن ،سوادآموزی و علوم

بهبود نگرش دانشآموز به حضور در مدرسه

توجه و مشارکت دانش آموزان در یادگیری مبتنی بر پروژه و کاهش نشستن آنان بار روی

صندلیهای سنتی
استفاده بیشتر از تحقیق مستقل و کاهش آموزش مستقیم

پیشرفت تحصیلی و تعامل بیشتر با معلم

توسعه عمیق دانش بینرشتهای و مهارتهای قرن 21

بهطورکلی واکنشهای مثبتی به استفاده از این فناوریهای بهویژه استفاده از تبلتها وجود دارد .در
تحقیقی که در کشور آلمان در مدار متوسطه صورت گرفته است دالیل زیر برای این واکنشهاای
مثبت عنوانشده است:
تبلت یک ابزار شخصی است که کارایی زیادی در یادگیری انفرادی و مستقل دانش

آموزان در هر زمان و مکانی دارد.
استفاده از تبلت با توجه به ویژگیهای سرعت و سهولت استفاده از آن ،زماان بیشاتری را

برای یادگیری در کال به ارمغان میآورد.
فراوانی برنامهها و دسترسی به اطالعات در طیف گساتردهای از موضاوعات ایان امکاان را

فراهم میسازد تا دانش آموزان به دنبال موضوعات موردعالقه خود باشند.
یادداشتها را میتوان در یک مکان خا نگهداری کرد ،در هر جا نظر داد و همچناین در

دستر قرار گرفت.
امکان تعامل در سط باالیی را برای دانش آموزان فراهم میسازد.

عمر باتری  11ساعته اغلب تبلتها به این معنی است که مایتوانناد در تماامروز مدرساه

استفاده شوند.
وضعیت نور مناسب و خوانایی صفحه آن ،سهولت قرارگیاری آن در کیاف داناش آماوزان

امکان خوبی را برای استفاده از آن فراهم ساخته است(لودویگ و میربرگر.)2112،
کیفیت بسیار باالی غالب تبلتها نیاز به پشتیبانی فنی مداوم را مرتفع ساخته است.
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برخی دیگر مانند ملیوش و فالون )2111(1بار ایان باورناد کاه محبوبیات تبلات بیشاتر باه خااطر
پشتیبانی آن از برنامههای موبایل است .آنها در این راستا به موارد ذیل اشاره میکنند:


قابلیت حمل :قابلیت حمل تبلتها شرایطی را فراهم ساخته اسات کاه منجار باه تغییار

الگوهای یادگیری و فعالیتهای کاری دانش آموزان در کال


در

میشود.

مقرونبهصرفه بودن و دسترسی آسان :تبلتها و تلفنهای همراه بیشاتر از هار ابازار

دیگری در سراسر جهان باقابلیتی باال به وب دسترسی دارند و حجم انبوهی از اطالعات را در اختیاار
کاربران قرار میدهند.


دسترسی آسان به اطالعات در هر زمان :انتظار اجتماعی این است که ماا مایتاوانیم

هر زمان و هرکجا که بخواهیم ،اطالعات را بهکارگیریم و در باالترین سط پردازش کنیم .تبلتهاا و
تلفنها تا حدودی این امکان را فراهم ساختهاند.


اتصال و همگرایی :یادگیری از طریق تبلتها و تلفنهای همراه اغلاب باه دنباال ایجااد

تعامالت و ارتباطات اجتماعی است .این ابزارها ما را به سایر افراد ،دستگاههاا و شابکههاای دیگار و
سایر فنآوریها متصل میکنند.


تجارب فردی شده :این ابزارها ماهیتا منجر به توسعه تجارب یادگیری فردی شاده و تاا

حدودی استقالل را در یادگیری دانش آموزان ترغیب میکنند.
درهرحال تبلات باهعناوان یکای از جدیادترین و جارابتارین فنااوریهاای اطالعااتی باا سارعت
شگفتانگیزی جای خود را در عرصه وسایل چندرسانهای دیجیتال بازکرده است .مدلهاای متناوع،
سادگی و جرابیت استفاده (بهویژه برای نسل نوجوان) و کاربردهای مختلاف ،ایان ابازار را در ردیاف
پرفروشترین ابزارهای فناوری قرار داده است .در بسیاری کشورها ،این اساتقبال منجار باه افازایش
کتابخوانهای الکترونیکی ،رونق بازار فناوری  ICTو رکود بازار چاپ کاغری شاده اسات .مایتاوان
اذعان داشت که بارزترین مزیت استفاده از تبلتها عبارت است از:
حجم و وزن کم و قابلیت جابجایی باال
انرژی مصرفی اندک در مقایسه با سایر رایانهها
مناسب بودن برای یادداشتبرداری و بت نکات
مناسب باودن بارای مطالعاه کتااب ،تماشاای فایلم ،گاردش در اینترنات و اساتفاده از محتواهاای
الکترونیکی
صرفهجویی در هزینههای خرید کتاب و کاغر در بلندمدت
عالوه بر این نتای برخی مطالعات حاکی از این است که استفاده از تبلات موجاب صارفهجاویی در
زمان و ارتقاء خود -کارآمدی دانش آموزان میشود .همچنین میتوانند تعامالت بین دانش آموزان و
1. Melhuish & Falloon
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مدرسان را در هر زمان و هرکجا تقویت کنند که منعکسکننده یاک پاارادایم ارتبااطی بهتار اسات
(بیورگارد ،1آرنتور 2و پونزونی.)2113 ،3
در این راستا برخی کشورها گامهای مر ری را پیمودهاند و باهطاور واقعای درگیار ایان فرآیناد
شدهاند و طرح تبلت دانشآموزی را در سیستم آموزشی خود به اجرا درآوردهاند .در کشاور هناد در
سال  2111تبلت دانشآموزی بانام آکاش با حمایت دولت و توسط شرکت هنادی دیتاویناد تولیاد
شد .به گفته مقامات هندی هدف از توزیع لب تاپهای  31دالری در مدار ارتقای کیفیت خدمات
آموزشی و بهبود فرآیند یادگیری است  .هدفگراری طرح در فاز اول گروه دانشآموزانی بود کاه در
دورههای باالتر از دبیرستان تحصیل میکردند .در ترکیه نیز طرح فاات کاه در زباان ترکای مخفاف
عبارت" جنبش پیشبرد فرصتها و توسعه تکنولوژی" است به مرحله اجرا رسید و هادف آن تاأمین
تبلت رایگان برای تمام دانش آموزان مدار دولتی در ترکیه باود .در ساط داخلای دولات تاالش
میکرد با طرح فات برای همه دانش آموزان فرصاتی برابار جهات آشانایی و اساتفاده از ابازارهاای
دیجیتال و دسترسی به اطالعات فراهم کند و در سط خارجی ،ترکیه قصد داشات باتربیات نسالی
آشنا به تکنولوژی و بومیکردن فناوریهای نوین ،نقش پرنگ تری در تولید اطالعات در سط جهان
داشته باشد و از این طریق شکاف دیجیتالی خود و کشورهای پیشروی جهان را کاهش دهد .در کره
جنوبی نیز در فاصله سالهای  2111تا  2111تولید کتابهای درسای دیجیتاال و قارار دادن ایان
کتابها بر روی تبلت جزء اولویتهای کاری دولت قرار گرفت .هدف برناماه آماوزش هوشامند کاره
ایجاد یک شبکه فراگیر آموزشی بهمنظور دسترسی دانش آموزان به منابع دیجیتال ،انجاام و ارساال
تکالیف میباشد .متعاقب اجرای این طرح ،اتصال دانش آموزان به اینترنت از طریق ابزارهای مختلفی
همچون تبلت در دستور کار قرار گرفت(مرکز آمار و فناوری اطالعات آموزش و پرورش.)1331،
بنابراین با تحول فناوری اطالعات ،تنها دسترسی به اطالعات و دانش و مصرف آن را نمیتوان و نباید
غایت در نظر گرفت ،بلکه هدف غاایی مشاارکت در سااختن داناش توساط کااربران اسات (مشاای ،
 .)1363ازآنجاکه مدار کنونی ،توانایی ایجاد بهبود یادگیری و کمک به دانشآماوزان را کاه نقاش
مفیدتر و تولیدی بیشتری در جامعه داشته باشد ندارند ،برای تربیت دانشآموزان آمادهتر برای زندگی
شغلی ،نیاز به تغییر دارند .مدار باید شرایطی را که بچهها در آن زندگی میکنند و مشغول به کاار
میشوند ،در نظر بگیرند و آموزشهای خود را متناسب با نیازهای جامعاه عرضاه کنناد و بارای ایان
منظور نیز آمادگیهای الزم را برای بسط این ابزار الکترونیکی داشته باشند (عبدالوهابی و همکااران،
.)1331
بهمنظور امکانسنجی اساتقرار آماوزش الکترونیکای در سیساتمهاای آموزشای برخای عوامال
1. Beauregard
2. Arnaert
3. Ponzoni
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موردبررسای قرارگرفتااه اساات کااه عبااارت اساات از؛ نگاارش ( ،)Albirini, 2006فرهنااگسااازمانی
(رحیمینیا و علیزاده ،)1366 ،منابع مالی ( ،)Lopes, 2007تجهیزات و زیرساختها ( Al-Zaidiyeen
 )et al., 2010و سواد رایانهای (کو .)2116 ،درعینحال ،اگر مراکز آموزشی بدون کساب آماادگی در
ابعاد مختلف ،تحت تأ یر نوآوریها و تحوالت آموزشی قرار گیرند کارایی و ا ربخشای پاایینی خواهاد
داشت .ضرورت جلاوگیری از هزیناههاای اضاافی و افازایش کاارایی و ا ربخشای آماوزش و تربیات
دانشآموزان ایجاب میکند که آمادگی مراکز آموزشی برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی بهمنظور
آموزش ،مورد امکانسنجی قرار گیرد .نتای حاصل از این تحقیق مایتواناد بارای مراکاز آموزشای و
باألخص هنرستانها مفید واقع شاده و از راهکارهاای ارائاهشاده در ایجااد یاا ارتقااء تاوان آماوزش
الکترونیکی بهرهمند شوند .همچنین آسیبهای شناساییشده در این پژوهش در راستای اساتفاده از
تبلت میتواند زمینهسااز و فاراهمکنناده بساتر مناساب آماوزش الکترونیاک در فرآیناد تادریس و
یادگیری باشد.
بهطور مستقیم در حوزه تبلت نیز تحقیقات مختلفی در داخل و خاارج از کشاور صاورت گرفتاه
است ) Pegrum, Howitt and Striepe, 2013( .در تحقیق خود به بررسی نحاوه اساتفاده معلماان از
تبلت در راستای تسهیل یادگیری پرداختند .نتای تحقیق آنان حاکی از این است که به چهاار روش
استفاده از تبلت و آیپدها میتواند فرایند یادگیری را تحت تأ یر قرار دهد که عباارتاناد از :توساعه
درک از محتوا ،توسعه درک از فرایند تعلیم و تربیت ،کمک به اتصال مداوم باه اینترنات و درنهایات
کمک به برقراری نظم و سازماندهی مار ر .باین ( ) Bin Chen, 2013در تحقیاق خاود باه بررسای
کاربرد تبلتها در یادگیری زبان و همچنین نگرش دانشآموزان نسبت به آن پرداخات .یافتاههاای
این تحقیق نشان میدهد که تبلتها ابزاری ایدهآل بارای ایجااد یاک محایط تعااملی ،مشاارکتی و
فراگیر برای یادگیری زبان هستند )galligan, loch, 2010( .نیاز در خصاو اساتفاده از تبلات در
تدریس ریاضیات به تحقیق پرداختند .یافتههای آنان نشان داد کاه اساتفاده از تبلاتهاا در فرایناد
تدریس ریاضیات میتواند منجر به ایجاد محیطی گردد کاه بیشاترین فرصاتهاا را بارای یاادگیری
دانش آموزان فراهم سازد و منجر به تقویت داناشآماوزان و معلماان گاردد )Nishizaki, 2015( .در
تحقیقی به بررسی ا رات تبلت در یادگیری پرداخت .یافتههای او حاکی از این اسات کاه نسالهاای
قدیمیتر مانند دانشجویان کال که با تبلتهاا در کاال در آشانایی و مهاارت چنادانی ندارناد؛
ممکن اسات در مقایساه باا داناش آماوزان جاوانتار کاه در آماوزشوپارورش در معار فنااوری
قرارگرفتهاند ،رن ببرند .دهقان پور( )1334در تحقیق خود با عنوان ارزیابی پریرش فناوری تبلت در
مدار مشمول طرح هوشمندسازی مدار شهر تهران به این نتیجه دستیافت که غالاب عوامال
مطرح در مدل پریرش فناوری  TAM3توسط دانشآموزان مورد تأیید قرار گرفات و بارای معلماان
رد شده است .لرا میبایست جهت پریرش این فناوری توسط معلمان برنامهریازیهاای الزم صاورت
پریرد.
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بنابراین تأمل در نتای تحقیقات مختلف ،بیشازپیش ضرورت جلوگیری از هزینههاای اضاافی و
افزایش کارایی و ا ربخشی آموزش ،و تربیت دانشآموزان را نمایانتر میسازد .بنابراین ضروری اسات
در این راستا آمادگی مراکز آموزشی برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی بهمنظور آماوزش باهویاژه
تبلت مورد امکان سنجی قرار گیرد .نتای حاصل از این تحقیاق مایتواناد بارای مراکاز آموزشای و
باألخص هنرستانهاا مفیاد واقاعشاده و از راهکارهاای ارائاهشاده در زمیناه ارتقااء تاوان آماوزش
الکترونیکی بهرهمند گردند .همچنین آسیبهای شناساییشده در راستای اساتفاده از تبلات در ایان
مطالعه میتواند زمینهسازی و فراهمکننده بستر مناسب این ابازار آماوزش الکترونیاک را در فرایناد
آموزش مهیا سازد .با این توصیف ،هدف از پژوهش پیش روی ،امکانسنجی و آسایبشناسای ورود
تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان دورهی هنرستانهای فنی است .بنابراین مسئله اصالی
این پژوهش این است که ابعاد مختلف (فنی ،تکنولوژیکی ،فرهنگی – اجتماعی ،آموزشای ،حقاوقی-
اداری ،اقتصادی و سازمانی) بهمنظور ورود تبلت به فرآیند تادریس هنرجویاان دوره هنرساتانهاای
فنی از به چه میزان فراهم است؟ همچنین آسیبهای احتمالی در این راستا کدامند؟
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفیِ از نوع زمینهیابی ،ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت دادهها تحقیقی کمای
است .جامعه آماری شامل تمامیمعلمان دوره هنرستان فنی دولتای شهرساتان مرناد مایباشاد کاه
حجم آن برابر با  161نفر میباشد .با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان  113نفر بهعناوان نموناه
در نظر گرفته شد که این مقدار با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند الزم باه
ذکر است اکثر آنهاا یعنای حادود  63درصاد دارای ساابقه خادمت بااالی  6ساال بودناد .جهات
جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق -سااخته باا  33گویاه اساتفاده شاد .ایان پرسشانامه از دو
قسمت گویههای مربو به ابعاد امکانسنجی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یاادگیری و گویاههاای
مربو به آسیبشناسی از دیدگاه معلمان تشکیلشده بود .در این راستا ابتدا باا اساتفاده از تکنیاک
دلفی و پرسش نامه باز پاس به بررسی نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه نسبت به آسیبهای
احتمالی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری ،اقدام شد .پس از جمعآوری نظارات ایان افاراد و
جمعبندی و حرف موارد تکراری مجددا جهت اعالم نظر مجدد به همان افراد عودت داده شد تاا در
نهایت روی این آسیبها اتفاقنظر بهدقت آید .درنهایت متخصصان این حوزه روی پن آسیب اصالی
به توافق رسیدند .سپس پرسشنامه مربو به آسیبشناسی بر اسا این فهرست و در قالاب طیاف
لیکرت طراحی شد و جهت اعالم نظر بین افراد نمونه توزیع شد .برای اطمینان از پایایی ابازار ،ابتادا
در بین  31نفر از معلمین توزیع و جمعآوری و تحلیل شد که مقاادیر آن در جادول  1آماده اسات.
عالوه بر اطمینان از روایی صوری پرسشنامه ،جهت بررسی روایی ساازه پرسشانامه از روش تحلیال
عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد .برای تحلیل سرال مربو به آسیبشناسی ،با استفاده از نرمافزار
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آماری  ،SPSSآزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .تحلیل عاملی ازجمله روشهای چند متغیاره
است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست و با کمک آن سعی میشود که تعداد زیادی
متغیر در چند عامل یا مرلفه خالصهشده و اعتبار یابی شوند .بهطورمعمول به تعداد متغیرهایی که به
تحلیل وارد میشود ،میتوان عامل استخراج کرد ،اما عاملهای آخری معموال سهم بسیار نااچیزی را
در تبیین موضوع دارند؛ بنابراین ،تعیین معیار برای استخراج تعداد عاملها مسئله مهمی است که باید
به آن توجه کرد .همچنین جهت پاس به سراالت مربو به امکانسنجی ورود تبلت از ابعاد مختلاف
(شش بعد) از آزمون تی استفاده شد.
جدول ( :)1پایایی کل پرسشنامه و هر یک از ابعاد آن
ابعاد

آلفای کرونباخ

فنی و فنّاورانه
فرهنگی و اجتماعی
سازمانی
آموزشی
حقوقی و اداری
مالی
کل

1/613
1/334
1/361
1/661
1/633
1/616
1/626

جدول ( :)2نتایج اولیه آزمون  KMOو آزمون کرویت بارتلت
آزمون

آزمون کرویت بارتلت

KMO

1/312

خی دو

درجه آزادی

سط معنیداری

24162/133

2641

1/111

اطالعات جدول  2پایشفار هاا و ضاوابط زیار

در استخراج عاملها در پژوهش حاضر بر اسا
رعایت شده است:
معیار مقدار ویژه :معموال توجه به مقدار ویژهزمانی که تعداد متغیرها بین  21تا  11باشد قابلاعتمااد
به نظر میرسد؛ در تحقیق حاضر و استخراج عاملها نیز ،مقدار ویژه  1/6مدنظر بوده است.
معیار کومو :برای انجام تحلیل عامل رضایتبخاش ،مقادار  KMOبایاد بازر تار از  1/11باشاد .در
تحقیق حاضر مقدار  KMOبیشتر از  1/31است.
آزمون معناداری بارتلت :اگر آزمون بارتلت معنادار نباشد ،این خطر وجود دارد که ماتریس همبستگی،
ماتریس واحدی باشد که برای تحلیل نامناسب است .در تحقیق حاضر آزماون بارتلات معناادار اسات
()1/111؛ بنابراین بیانگر آن است که دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناساب هساتند .در اداماه باه
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نتای حاصل از تحلیال عااملی اکتشاافی آسایبهاای ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری
هنرستانهای فنی و حرفهای اشاره میشود:
بر اسا نتای حاصل تحلیل عاملی برای آسیبهای آموزشی ،مرلفاههاای پیچیاده شادن روناد
آموزش برای معلمان و دانشآموزان ،کاهش تمرکز دانشآموزان در یادگیری ،کاهش تعامل و ارتبا
معلم با دانشآموز در محل کال  ،دارای باالترین بار عااملی بودناد و بارای آسایبهاای فرهنگای و
محیطی ،مرلفهه ای ورود تصاویر و محتوای غیراخالقی به مادار و تاأ یرات آن بار داناشآماوزان،
منزوی کردن دانشآموزان و انجام فعالیتهای درسی و آموزشی بهصورت انفرادی ،مقاومت در برابار
تغییرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن باکار یا فناوریهای آموزشی ،دارای باالترین بار عااملی
بودند و برای آسیبهای ساختاری ،مرلفههای عدم درک صحی مقتضیات آموزش از سوی مسئولین
هنرستانها ،فقدان قدرشناسی مسرولین از تالش اساتید برای تادریس و تولیاد محتاوا ،الگاوبرداری
کورکورانه از یک نظام آموزشی غیربومی نامتناسب باا شارایط آموزشای داخلای ،دارای بااالترین باار
عاملی بودند و همچنین برای آسیبهای روانی و رفتاری ،مرلفههای هیجانزدگای و ایجااد اساتر
برای دانشآموزان برا ر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمند ،عدم کنترل و انضبا دانشآموزان در فضای
مجازی ،ایجاد روان پریشی در ا ر استفاده مفر از تبلت و تلفن هوشمند ،دارای باالترین بار عاملی و
برای آسیبهای امنیتی ،مرلفههای کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد و به مخاطره انداختن
امنیت شغلی و حرفهای او ،هک شدن اطالعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصایلی
دانش آموزان ،انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در فضای مجاازی از طریاق تبلات و تلفان
هوشمند ،دارای باالترین بار عاملی بودند .در جدول  3آسیبهای ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و
یادگیری هنرساتانهاای فنای و حرفاهای و مرلفاههاای آنهاا و همچناین بارهاای عااملی هریاک
مشخصشده است.
جدول ( :)3نتایج تحلیل عاملی آسیبهای ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هنرستانهای فنی و
حرفهای و مؤلفههای آنها
آسیبهای آموزشی
مرلفهها

ردیف

بار عاملی

1

پیچیده شدن روند آموزش برای معلمان و دانشآموزان

1/331

2

کاهش تمرکز دانشآموزان در یادگیری

1/643

3

کاهش تعامل و ارتبا معلم با دانشآموز در محل کال

1/136

4

عدم فراگیری توسط دانشآموزان در راستای گرر از روش سنتی بر روش جدید

1/136

1

ضعف معلمان از نظر انتقال مطالب عملی

1/116

آسیبهای فرهنگی و محیطی
1

ورود تصاویر و محتوای غیراخالقی به مدار

و تأ یرات آن بر دانشآموزان

1/331
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2

منزوی کردن دانشآموزان و انجام فعالیتهای درسی و آموزشی بهصورت انفرادی

1/622

3

مقاومت در برابر تغییرات محیطی و عدم تمایل به درگیر شدن با کار یا فناوریهای آموزشی

1/131

4

تغییر خرده فرهنگهای حاکم بر کال

در

1/133

1

ورود به اینترنت و قرار گرفتن در معر

خطرات اخالقی و فرهنگی

1/113

1

عدم درک صحی مقتضیات آموزش از سوی مسئولین هنرستانها

1/311

2

فقدان قدرشناسی مسرولین از تالش اساتید برای تدریس و تولید محتوا

1/613

3

الگوبرداری کورکورانه از یک نظام آموزشی غیربومی نامتناسب با شرایط آموزشی داخلی

1/641

4

ضعف برخی مرسسات آموزشی در عدم وجود اطالعات مناسب در زمینه دادههای آموزشی

1/616

1

فقدان پشتیبانی و حمایت فنی و ارائه مشاوره مسائل فنی

1/616

آسیبهای ساختاری

آسیبهای روانی و رفتاری
برای دانشآموزان برا ر اعتیاد به تبلت و تلفن هوشمند

1/631

1

هیجانزدگی و ایجاد استر

2

عدم کنترل و انضبا دانشآموزان در فضای مجازی

1/631

3

ایجاد روانپریشی در ا ر استفاده مفر از تبلت و تلفن هوشمند

1/611

4

اعتیاد به شبکه های اجتماعی در راستای اساتفاده غیار مارتبط از تبلات و تلفان هوشامند در
ساعات بیکاری

1/614

1

اختالالت و تأ یرات این دستگاه ارتباطی بر سالمت جسم و روان دانشآموزان

1/163

آسیبهای امنیتی
1

کپی و انتشار غیرقانونی جزوه تألیفی استاد و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و حرفهای او

1/634

2

هک شدن اطالعات مرتبط با فرآیند ارزیابی معلمان از وضعیت تحصیلی دانشآموزان

1/616

3

انتشار سهوی و یا عمدی اطالعات شخصی در فضای مجازی از طریق تبلت و تلفن هوشمند

1/631

4

پخش اطالعات خصوصی کاربران بدون مجوز و اجازه

1/621

1

ناشنا

بودن هویت مخاطبین در شبکههای اجتماعی

1/613

در ادامه ،نتای سر االت مرباو باه امکاان سانجی ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری
هنرجویان از دیدگاه معلمان و از منظر ابعاد زیر مورد بررسی قرارگرفته است:
فنی و فنّاورانه

فرهنگی  -اجتماعی

سازمانی

آموزشی

حقوقی واداری

مالی
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جدول ( :)4نتایج آزمون تی تک نمونهای در خصوص امکان سنجی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری
از منظر ابعاد شش گانه
متغیر

آزمون

درجه آزادی

سط
معناداری

تفاوت میانگینها

سط اطمینان %31
حد پایین

حد باال

3/123

112

1/114

1/46

1/21

1/63

1/133

112

1/311

1/13

-1/12

1/43

1/436

112

1/313

1/34

-1/16

1/32

بعد آموزشی

2/334

112

1/213

1/16

-1/16

1/41

بعد فنی -
تکنولوژیکی
بعد فرهنگی –
اجتماعی
بعد سازمانی

T

بعد حقوقی -
اداری

6/133

112

1/111

1/63

1/43

1/64

بعد مالی

6/161

112

1/111

1/13

1/41

1/33

چنانچه در جدول  4نتای آزمون تی تک نموناهای در خصاو امکاانسانجی ورود تبلات باه
فرآیند تدریس و یادگیری از منظر ابعاد ششگانه مالحظه میشود ،بر اسا مقدار  sigبهدست آمده
(  )p ≥ 1/11و همچنین با توجه به حد پایین و حد باالی سط اطمینان  ،%31در خصو آزمون t
ابعاد فنی – تکنولوژیکی ،حقوقی  -اداری و بعد مالی ،دلیل کافی برای رد فرضیه صافر وجاود دارد؛
بنابراین فر  H0مبنی بر اینکه میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عادد  3اسات؛ در ساط 1
درصد رد میشود ،پس میتوان گفت که از دیادگاه معلماان ،ابعااد فنای – تکنولاوژیکی ،حقاوقی -
اداری و بعد مالی ،جهت ورود تبلت به فرآیند تدریس و یاادگیری هنرجویاان دوره هنرساتان فنای
شهرستان مرند از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
همچنین بر اسا مقدار  sigبهدست آمده (  )p ≤ 1/11و با توجه باه حاد پاایین و حاد بااالی
سط اطمینان  ،%31در خصو آزماون  tابعااد فرهنگای – اجتمااعی ،ساازمانی و بعاد آموزشای
مالحظه میشود که دلیل کافی برای رد فرضیه  H0وجود ندارد؛ بنابراین فر  H0مبنای بار اینکاه
میانگین جامعه مساوی یا کوچکتر از عدد  3است؛ در سط  1درصد رد نمیشاود ،پاس مایتاوان
گفت که از دیدگاه معلمان ،ابعاد فرهنگی – اجتماعی ،سازمانی و بعد آموزشی جهت ورود تبلات باه
فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان دوره هنرستان فنی شهرستان مرند از وضعیت مطلوبی برخوردار
نیستند.
در ادامه از آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد و مرلفههای امکان ورود تبلت به فرآیند تدریس و
یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان استفاده شد .نتای مجرور کاای و معنااداری آزماون فریادمن
(جدول  )1نشان داد که اهمیت این ابعاد از دیدگاه معلمان با یکدیگر تفاوت معنااداری دارد (1/111
> =111/633 ، df=1 ،Pکای اسکوئر).
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جدول ( :)5نتایج کای اسکوئر و معناداری آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد امکان ورود تبلت به فرآیند
تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان
تعداد

113

مجرور کای
درجه آزادی
معناداری

111/633
1
1/111

جدول ( :)6میانگین رتبه همه ابعاد امکان ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه
معلمان
ابعاد

میانگین رتبهها

بعد سازمانی
بعد فرهنگی – اجتماعی
بعد آموزشی
بعد حقوقی  -اداری
بعد مالی
بعد فنی  -تکنولوژیکی

1/11
2/31
2/23
1/36
1/14
4/11

یافتههای جدول  6و مقایسه میانگین رتبهها نشان میدهد که مهم ترین ابعاد امکاان ورود تبلات
به فرآیند تدریس و یادگیری هنرجویان از دیدگاه معلمان بهترتیب بعد حقوقی – اداری ،بعد ماالی و
بعد فنی  -تکنولوژیکی است .میانگین رتبه این ابعاد به ترتیب  1/14 ،1/36و  4/11است در این بین
ابعاد آموزشی ،فرهنگی -اجتماعی و بعد سازمانی با توجاه باه میاانگین رتباههاای آنهاا از دیادگاه
معلمان از اهمیت کمتری برخوردارند .همچنین پایینترین رتبه میاانگین مرباو باه بعاد ساازمانی
میباشد که مقدار آن  1/11میباشد.
بحث و نتیجهگیری
اگرچه موضوع تحقیق حاضر شاید جز معدود پژوهشهای انجام شده در ایران در زمیناه اساتفاده از
فنّاااوریهااای نااوین در سااط هنرسااتانهااای فناای باشااد؛ امااا شااواهد نوظهااور اسااتفاده موفااق از
تکنولوژیهای پیشرفته مانند تلفن همراه و تبلت در محیط دانشگاهی پشتیبانی میکنند و بهسرعت
در حال تبدیلشدن به تکنولوژی انتخابی دانشآموزان و معلمان است.
یافتههای این پژوهش حاکی از این است که مهام تارین آسایب آموزشای ،پیچیاده شادن روناد
آموزش برای معلمان و دانشآموزان؛ مهمترین آسیب فرهنگای -محیطای ،ورود تصااویر و محتاوای
غیراخالقی به مدار و تأ یرات آن بر دانش آموزان؛ مهمترین آسیب ساختاری ،عادم درک صاحی
مقتضیات آموزش از سوی مسرولین هنرستانها؛ مهمترین آسیب روانای و رفتااری ،هیجاانزدگای و
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ایجاد استر برای دانشآموزان بر ا ر اعتیاد به تبلت ؛ مهامتارین آسایب امنیتای ،کپای و انتشاار
غیرقانونی جزوات تألیفی معلمان و به مخاطره انداختن امنیت شغلی و حرفهای آنان است .در تبیاین
این نتای میتوان استدالل کرد که روی آوردن به آموزش با ابزار الکترونیکی بدون تدوین خطمشای
اصو لی ،در واقع قارار گارفتن در فرآیناد آماوزش باا روش نامتجاانس اسات .شاکل ناوین آماوزش
الکترونیکی و برداشته شدن مرزها و محدودیتهای آموزشی ،ضمن افزودن بر اشتیاق آماوزش بارای
استفاده از روشهای جدید ،بر نگرانی ها نیز افزوده است .عواملی چون سااختارهای مختلاف ساامانه
مدیریت آموزشی ،اختالف سالیق در طراحی ماتن و محتاوا ،روشهاای متفااوت آزماون و ارزیاابی،
کاهش ارتبا فیزیکی بین معلم و فراگیر و نیز توجه به حجم سرمایهگراری بر ابزارها و زیرساختها
و آمادگی نیروی انسانی بر پیاده سازی آموزش مجازی باعث شده اسات کاه آسایبهاای ورود ابازار
الکترونیکی چون تبلت به فضای آموزشی احسا شود .نتای حاصل از این فرضیه با نتای مطالعاات
مرادی و و وقی ( ،)1331عبدالهی و همکاران ( ،)1363خطیب زنجانی و همکااران ( ،)1331بااقری
مجد و همکاران ( ،)1332ولز ( )2116و لوی ( )2113همسو است.
در بعد امکان سنجی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری نیز یافتههای پژوهش حاضر حااکی
از این است که ابعاد فنی – تکنولوژی ،حقوقی – اداری و بعاد ماالی جهات ورود تبلات باه فرآیناد
تدریس و یادگیری هنرجویان دوره هنرستان فنای شهرساتان مرناد از وضاعیت مطلاوبی برخاوردار
بودند .در تبیین وضعیت مطلوب امکان ورود تبلت باه فرآیناد تادریس و یاادگیری هنرجویاان دوره
هنرستان فنی از نظر فنی – تکنولوژی ،میتوان چنین بیان کرد که امروزه وسایل الکترونیکی مانناد
گوشیهای هوشمند همراه و تبلتها در سط جامعه و در میان همه اقشار و سنین مختلف بهصورت
گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد و به علت قابلیتهای زیاد آنها از قبیل تما صوتی ،ضبط و
پخش صدا ،تصویر ،فیلم ،اجرای نرمافزارهای مختلف و  ...میتوانند در امور آموزشی هم مورداستفاده
قرار گیرند .وسایل آموزشی الکترونیک ،اعم از ساده یا پیچیده ،بهعنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در
امر تدریس و یادگیری در نظامهای آموزشی به کار میروند .این وسایل از حیث اینکه تئوری و عمل
را باهم ترکیب کرده ،باعث ماندگاری یادگیری و تنوعبخشی در کاال در شاوند ،دارای اهمیات
هستند .با توجه به پیشرفتهای علمیو تکنولاوژیکی در عصار حاضار ،وساایل و ابزارهاای آموزشای
بهعنوان یک رابط توانستهاند نقش خود را بهخوبی ایفا کنند .پگروم و همکاران ( )2113در مطالعات
خود نشان دادند که دستگاههای دستی موبایل بهطور قابلتوجهی در زندگی روزماره داناش آماوزان
ادغامشدهاند .نتای مطالعات صاالحی و همکااران ( )1331و یاو و همکااران ( )2113نشاان داد کاه
وضعیت امکانات و تجهیزات رایانه برای امور آموزشی (استفاده معلماان و داناشآماوزان) در مطالعاه
مدنظر مطلوب نیست.
در تبیین وضعیت مطلاوب امکاان ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری هنرجویاان دوره
هنرستان فنی از نظر حقوقی – اداری نیز ،میتوان به وضع قوانین جدید کشوری در زمینه اساتفاده
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از فناوریهای جدید در همه امور مخصوصا در زمینه آموزش اشاره کرد .فصل پنجم قاانون مادیریت
خدمات کشوری (به نقل از خیراندیش و همکاران )1334 ،به استفاده از فناوری اطالعات و خادمات
اداری میپردازد .در این قانون ،دستگاههای اجرایی موظفاناد فرآینادهای ماورد عمال و روشهاای
انجام کار خود را باهدف کارآمدی فعالیاتهاا ،بهباود کیفیات خادمات ،تساریع و ساهولت در ارائاه
خدمات ،بهصورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرسااختهاای اطالعااتی و انجاام
امور بر مبنای فناوری اطالعات در خادمات اداری تاالش نمایناد .نتاای مطالعاات بازم ( )1333در
همسویی با نتای این مطالعه بیانگر آن است که آمادگی نسبی در حوزه یادگیری الکترونیکی وجاود
دارد.
در تبیین وضعیت مطلاوب امکاان ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری هنرجویاان دوره
هنرستان فنی ازنظر مالی نیز ،میتوان چنین بیان کرد با جود اینکه در فناوری اطالعات و باألخص
آموزش با ابزارهای الکترونیکی به لحاظ پیچیادگی ابازار و فناون ،محاسابه میازان صارفهجاویی در
هزینهها اهمیت باالیی دارد و مراکز آموزشی با توجه به هزینههایی در نظر گرفتهشده ،از بهکارگیری
آن بیم دارند؛ اما تبلتها و وسایل الکترونیکی مشابه ارزانقیمتی در بازار موجود است و همچنین اکثر
خانوادهها برای فرزندان خود چنین وسایلی را تهیه مایکنناد و بارای مادار تقریباا هزیناه ماالی
چندانی ندارد بهعبارتدیگر مدار با خانوادههای دانشآموزان در ایان زمیناه مایتوانناد همکااری
خوبی داشته باشند .نتای مطالعات نتای حاصل از این بخش با نتای مطالعات خیرانادیش (،)1331
موسوی و همکاران ( ،)1331کشاورزی و همکاران ( ،)1332جامتوشو و بولین ( ،)2113هنادریکس
( ،)2116کو ( ،)2116کومار و همکاران ( )2116همسو نبود.
همچنین در بعد امکان سنجی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری ،یافتههای پژوهش حاضار
حاکی از این است که ابعاد فرهنگی -اجتماعی ،آموزشی و بعد سازمانی جهت ورود تبلت باه فرآیناد
تدریس و یادگیری هنرجویان دوره هنرستان فنای شهرساتان مرناد از وضاعیت مطلاوبی برخاوردار
نبودند .در تبیین نتای این بخش میتوان چنین بیان کرد که تبلت و تلفن همراه بهعنوان ابزاری که
عالوهبر داشتن کاربردهای گوناگون در حوزههای مختلف ،برخی پیامدهای نامناسب اجتمااعی مانناد
اعتیاد روانای ،تزلازل ارزشهاا ،کااهش تعاامالت اجتمااعی ،بلاوغ زودر  ،بلوتاوو و پیاماکهاای
غیراخالقی و به خطر افتادن امنیت شخصای را باه دنباال دارد (سایاح برگارد و همکااران.)1331 ،
درواقع مسئله حریم شخصی در استفاده از تبلت و وسایل مشابه و تر از باروز مشاکالت و عواقاب
آن مانند مسئله افشای اطالعات شخصی دانشآموزان و معلمان از قبیال فایلم و تصااویر شخصای و
خانوادگی ،ذخیرهشده در تبلت و جزوات و اطالعات دیگر مانند سراالت امتحانی ،باعاث شاده اسات
ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی استفاده از تبلت در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد .چناانچاه نتاای
مطالعات غالمیو همکاران ( )1336به نبود شرایط فرهنگی – اجتماعی در آموزش برخای درو در
مدار ایران ،در همسویی با نتای مطالعه حاضار باود .همچناین نتاای پاژوهش دالور و عساگری
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( )1331نیز نشان داد که نگرش اجتماعی – فرهنگی به موبایل و تبلات باا میازان اساتفاده از ایان
وسیله رابطه همبستگی ندارد.
در تبیین وضعیت نامطلوب امکاان ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری هنرجویاان دوره
هنرستان فنی ازنظر آموزشی ،میتوان به عدم هماهنگی بین محتوای کتابهاای درسای باا فنااوری
روز دنیا در آموزش برخی درو در مدار ایران اشاره کرد .چنانچه غالمیو همکاران ( )1336نیاز
در پژوهشهای خود به این نکته اشارهکردهاند .نتای مطالعات لیوینگستون ( )2111بیانگر آن اسات
که شیوههای آموزشی ،آموزش الکترونیک امکانپریر است و باید از آن اساتقبال کارد و باه مساائل
کلیدی برای تصویب آنها پرداختهشده است .نتای حاصل از این فرضیه با نتای مطالعات مایالدی و
ملک محمدی ( ،)1363سادات زرگری و همکاران ( ،)1363خیراندیش ( ،)1331موسوی و همکاران
( ،)1331جامتوشو و بولین ( ،)2113هندریکس ( ،)2116کاو ( ،)2116کوماار و همکااران ()2116
همسو است.
در تبیین وضعیت نامطلوب امکاان ورود تبلات باه فرآیناد تادریس و یاادگیری هنرجویاان دوره
هنرستان فنی از نظر سازمانی ،میتوان چنین بیان کرد که جلب موافقت مدیران ردهبااالی ساازمان
برای بهکارگیری یادگیری الکترونیکی حائز اهمیت اسات .از طرفای کساب حمایات بخاش فنااوری
اطالعات در سازمان که در پیادهسازی آموزش الکترونیکی نقش مهمیدارد باید ارتباا خاوبی باین
مدیر آموزش ،مدیر سیستمها و مدیر فنی وجود داشته است .در ضمن باید فناوریهای روز و جدیاد
در سیستم مورداستفاده قرار گیرد .این در حالی است که سیستم اداره سازمانهای آموزشی در ایران
تقریبا سنتی میباشد و چنین سیستمیدر ورود وسایل آموزشی و کمک آموزشی پیشارفته ازجملاه
تبلت به مدار  ،میتواند مانع ایجاد کند .نتای حاصل از این فرضیه باا نتاای مطالعاات موساوی و
همکاااران ( ،)1331افیاونی و همکاااران ( ،)1332کومااار و همکاااران ( ،)2116سااوماک و همکاااران
( )2111همسو است .نتای مطالعاات کشااورزی و همکااران ( )1332در عادم همساویی باا نتاای
پژوهش حاضر ،بیانگر آن است که بعد ساازمانی آماوزش الکترونیکای از نظار مسارولین و اسااتید و
همچنین در بین دانشجویان در سط باالیی قرار دارد.
در نهایت با توجه به یافتههای این تحقیق ؛ پیشنهادهایی که در ادامه به آنها اشاره خواهاد شاد
میتواند راهگشاای برخای از آسایبهاای مطارحشاده در ایان پاژوهش باشاد و مسایر اساتفاده از
فناوریهای نوین بهویژه تبلت ،بیش از پیش در محایطهاای آموزشای ماا هماوارتر گاردد .در ابتادا
ضروری است در بعد فنای -تکنولاوژی تادابیری بارای دسترسای مادیران و معلماان باه اینترنات
پرساارعت ،در اختیااار قاارار دادن عادالنااه تجهیاازات و امکانااات در تمااام سااطوح ،ایجاااد تجهیاازات
سختافزاری و نرمافزاری و پشتیبانی جدی واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطاات مراکاز آموزشای
اتخاذ گردد .در بعد حقوقی -اداری الزم است استانداردهای معبرسازی مواد و محتوای آموزشای در
دستور کار قرار گیرد .همچنین ایجاد امنیت الکترونیکی ،تدوین چارچوب قاانونی جهات حمایات از
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طرحهای نوآورانه آموزش الکترونیک و طبقاهبنادی مطالاب آموزشای بار اساا میازان دسترسای
میتواند جزء اولویتها باشد .در بعد فرهنگی  -اجتماعی نیاز اتخااذ تادابیری جهات آشانایی عاماه
کارکنان با آموزشهای الکترونیکی ،اتخاذ تدابیری برای کنترل مسائل اخالقی در آموزش مبتنای بار
وب ،آشنا ساختن معلمان از مزیتهای آموزش مجازی ،ایجاد اطمینان در مسارولین از طریاق ارائاه
مدلهای موجود در سازمانهای مشابه حائز اهمیت است .همچنین در بعاد آموزشای مایتاوان باه
تولید و انتشار برنامههای آموزشی مناسب و هماهناگ باا نظاام آماوزش هنرساتانهاا ،پایشبینای
دورههای آشنایی با ایجاد سیستمهای آموزش الکترونیکی برای ارتقای مهارتهای گروهای معلماان،
طراحان و تکنولوژیستهای آموزشی در راستای طراحی مواد و مطالب آموزشی اشاره نمود .درنهایت
در بعد سازمانی باید آموزش بهعنوان یک راهبرد اساسای بارای پیشارفت معلماان محساوب گاردد.
همچنین باید روشهای یادگیری مرسوم در سازمان را بهتدری تغییر داد تا مقاومت در برابار آن باه
حداقل برسد .بنابراین پیشانهاد مایگاردد در مرحلاه اول بارای اجارای آماوزش باه کماک تبلات،
کارگاههای آموزشی جهت آموزش معلمان باهدف ایجاد نگرش جدید در آنان و اصاالح نگارشهاای
سنتی احتمالی طراحی و پیشبینی گردد.
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