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چکیده

هدف از پژوهش آگاهی از وضعيت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در محيط ياددهی-
يادگيری مدارس هوشمند دوره ابتدايی شهر شوش بود .روش پژوهش ،آميخته از نوع تبيينی بود .اين
پژوهش در مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدايی شهر شوش انجام شد .در بخش کمّی به علت کوچک
بودن حجم نمونه ،کليه معلمان ( 01نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند .دادههای کمّی پژوهش با استفاده
از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد .روايی پرسشنامه ،توسط تعدادی از متخصصان علوم تربيتی مورد
تائيد قرار گرفت و پايايی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 1/10 ،محاسبه شد .در بخش کيفی پژوهش ،مصاحبه
با  81نفر از مديران و  81نفر از معلمان انجام گرفت .برای تحليل دادههای کمّی از تی تک نمونهای؛ و برای
تحليل دادههای کيفی از روش تحليل محتوای کيفی استفاده شد .يافتههای پژوهش نشان داد وضعيت کاربرد
فاوا در پنج مؤلفه -8 :استفاده معلمان از محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) در فرايند ياددهی-يادگيری،
 -8طراحی محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) مورد نياز توسط خود معلمان -3 ،نقش دانشآموزان در تهيه
محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) -0 ،استفاده از فاوا برای استمرار ياددهی-يادگيری -5 ،ترغيب
دانشآموزان جهت استفاده از فاوا برای گسترش دانش و تعميق يادگيری توسط معلمان؛ پايينتر از حد
مطلوب بود .با تحليل دادههای کيفی موانع مهمی از قبيل ضعف دانش و مهارت معلمان و دانشآموزان و
خانواده؛ مشکالت فرهنگی و نگرشی مربوط به معلمان ،خانواده و دانشآموزان؛ مشکالت مربوط به
زيرساخت ،امکانات و منابع مالی؛ ضعف انگيزشی؛ و همچنين مشکالت مربوط به برنامه درسی؛ بهعنوان
موانع کاربرد فاوا در مدارس موردمطالعه شناسايی شد.

واژههای کلیدی :فناوری اطالعات و ارتباطات ،محيط ياددهی-يادگيری ،مدارس هوشمند ،مدارس
ابتدايی ،فناوری آموزشی
 استاديار ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ( نويسنده مسئول)

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 استاديار ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

abasraz@yahoo.com
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مقدمه
طرح مدارس هوشمند يکی از طرحهايی است که برای توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات در امر آموزشوپرورش به اجرا درآمده است .اين طرح که در دهه  8311در ايران
عملياتی شد ،در دهههای اخير در کشور رو به گسترش بوده بهنحویکه در بسياری از شهرها،
مدارس هوشمند راهاندازی شده است .مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهای آموزشی
اطالق میگردد که با استفاده از يادگيری الکترونيکی بهصورت حضوری و با حفظ فضای
فيزيکی مدرسه ،معلم ،دانشآموز و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رويکردی
تلفيقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان تالش میکند
(عبادی .)8313 ،بر اساس مدل مفهومی مدارس هوشمند ،اين نوع مدارس دارای پنج رکن يا
عنصر اصلی است که عبارتاند از )8 :محيط ياددهی و يادگيری مبتنی بر محتوای
چندرسانهای؛  )8زيرساخت توسعهيافته فناوری اطالعات؛  )3مديريت مدرسه توسط سيستم
يکپارچه رايانهای؛  )0برخورداری از معلمان آموزشديده در حوزه فناوری اطالعات؛  )5ارتباط
يکپارچه رايانهای با مدارس ديگر (سازمان آموزشوپرورش تهران.)8311 ،
پژوهش ها نشان داده که مدارس هوشمند در مقايسه با مدارس عادی دارای مزيتهايی
است(از جمله :حکيم زاده ،ابوالقاسمی و نجاتی8318،؛ صراف و رضوی .)8318،با اين حال،
اجرای اين طرح همواره با موانع و مشکالت متعددی از جمله :عدم وجود فرهنگ صحيح
استفاده از فناوری اطالعات در بين مردم و مسئوالن و بهويژه معلمان و متوليان امر نظام
آموزشی(عسکری)8311،؛ داشتن نگاه ابزاری به فناوری و عدم بهره برداری خردمندانه از
فناوری و مدارس هوشمند(اسکندری)8315،؛ برگزار نشدن دورههای آموزشی برای مدرسان،
کمبود بودجه کافی ،نبود سرعتباال و کافی ،کمبود تجهيزات و امکانات سختافزاری و
نرمافزاری کافی ،کمبود دبيران مجرب و کارآزموده و عدم آشنايی معلمان با روشهای نوين
تدريس ،کمبود محتوای الکترونيکی و نرمافزار آموزشی مناسب ،مقابله و مخالفت افراد در
استفاده از روشهای نوين در برابر روشهای سنتی آموزش(زارعی نوجينی8311 ،؛ فيضی،
رحمانی و صدری ارحامی8313 ،؛ زمانی ،قصابپور و جبل عاملی)8311 ،؛ نامطلوب بودن
کاربرد فاوا در مدارس هوشمند(يزدانی)8311،؛ ضعف محيط ياددهی و يادگيری مبتنی بر
محتوای چندرسانه ای ،کمبود زيرساخت های توسعه فناوری اطالعات ،ضعف مديريت
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مدرسه ،و مهارت پايين معلمان در کاربرد فناوری(عبدالوهابی ،مهرعلی زاده و پارسا)8315 ،؛
توليد متمرکز محتوای آموزشی مدارس هوشمند ،عدم آشنايی مسئوالن آموزشوپرورش
بااهميت هوشمند سازی مدارس و فقدان برنامهريزی جامع و درازمدت متناسب با توسعه کمّی
و کيفی مدارس هوشمند(گل خو )8313،روبهرو بوده است.
از آنجا که در سالهای اخير مدارس متعددی در شهرهای مختلف استان خوزستان بهعنوان
مدرسه هوشمند فعاليت میکنند و به نظر میرسد تعداد اين مدارس رو به افزايش باشد ،لذا
توجه به ويژگی ها اين مدارس از بعد کمّی و کيفی کاری الزم و ضروری است .نتايج پژوهش
حاضر میتواند وضعيت فعلی کاربرد فاوا در فرايند ياددهی-يادگيری مدارس هوشمند در
دوره ابتدايی را برای دستاندرکاران تهيه طرح مدارس هوشمند روشن سازد و آنها را از
واقعيتهای موجود در خصوص اين نوع مدارس مطلع کند .هدف کلی اين پژوهش ،آگاهی از
وضعيت مدارس هوشمند دوره ابتدايی شهرستان شوش از منظر کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در فرايند ياددهی – يادگيری و شناسايی داليل به وجود آورنده اين وضعيت در سال
تحصيلی  8310-15است.

سؤالهای پژوهش
 -8تا چه اندازه از فاوا در محيط ياددهی-يادگيری مدارس هوشمند دوره ابتدايی شهر
شوش استفاده میشود؟
 -8چه عواملی سبب شده است که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در محيط
ياددهی-يادگيری مدارس هوشمند دوره ابتدايی شهر شوش چنين وضعيتی داشته باشد؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف ،نظری-کاربردی است و به لحاظ روش گردآوری دادهها،
آميخته استبر اين اساس در تحقيق حاضر از روش پيمايشی برای جمعآوری دادههای کمّی
استفاده شد .بخش کيفی نيز با روش تحليل محتوای کيفی انجام شد .ابزار گردآوری دادههای
کيفی مصاحبه بود .تحليل دادههای کيفی نيز بهصورت کدگذاری انجام شد .طرح مورداستفاده
برای تحقيق آميخته حاضر ،الگوی تبيينی است .بدين ترتيب که ابتدا برای تعيين وضعيت فعلی
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استفاده از فاوا در محيط ياددهی-يادگيری ،سؤالهايی در قالب پرسشنامه تدوين و دادههای
کمّی جمعآوریشدهاند و در ادامه بهمنظور شناسايی داليل و عوامل وضعيت فعلی کاربرد فاوا
در محيط ياددهی -يادگيری مدارس هوشمند موردمطالعه در بخش کيفی ،برای بررسی بيشتر و
عميقتر يافتهها ،از مصاحبه استفادهشده است.

جامعه و نمونه پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش در بخش کمّی کليه معلمان و در بخش کيفی مديران و معلمان
مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدايی شهر شوش در نظر گرفتهشده است؛ لذا جامعه آماری
پژوهش مديران ( 81نفر) و معلمان ( 01نفر) بودند .در بخش کمّی ،به سبب محدود بودن
تعداد معلمان ،تمامی آنان در پژوهش مشارکت داده شدند .از تعداد  01معلم 08 ،نفر مرد و 81
نفر زن بودند .در بخش کيفی ،نيز به سبب تعداد کم مديران ،همه آنها برای انجام مصاحبه در
نظر گرفته شدند .برای انتخاب معلمان نيز از روش نمونهگيری هدفمند استفاده شد؛ بدين
ترتيب که معلمانی که بيشترين تجربه تدريس در مدرسه هوشمند را داشتند بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .مصاحبه با معلمان تا دستيابی به اشباع نظری ادامه يافت .در مجموع ،با  81نفر
مدير و  81معلم مصاحبه شد.

ابزار و روش گردآوری دادهها
برای گردآوری دادهها در بخش کمّی از پرسشنامه و در بخش کيفی از مصاحبه استفاده
شد .بدين منظور ابتدا بر اساس مؤلفههای مدل مفهومی مدرسه هوشمند ،پرسشنامهای طراحی
شد .پرسشنامه مذکور دارای پنج مؤلفه بود که بر کاربرد فاوا در محيط ياددهی-يادگيری تمرکز
داشت و  35سؤال داشت .سؤاالت در يک مقياس پنج گزينهای (زياد ،تا حدودی ،کم ،خيلی
کم ،هيچ) تنظيم شد و به ترتيب به هر يک از گزينهها نمره  8 ،8 ،3 ،0 ،5اختصاص داده شد.
پرسشنامه دارای  5خرده مقياس بود )8 :ميزان استفاده معلمان از محتوای الکترونيکی
(چندرسانهای) در فرايند ياددهی – يادگيری؛  )8ميزان طراحی محتوای الکترونيکی
(چندرسانهای) موردنياز معلمان توسط خود آنها؛  )3ميزان مشارکت دانشآموزان در تهيه
محتوای الکترونيکی (چندرسانهای)؛  )0ميزان بهرهگيری از فاوا برای استمرار فرايند ياددهی-
يادگيری؛  )5ميزان ترغيب دانشآموزان توسط معلمان به استفاده از فاوا برای گسترش دانش و
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تعميق يادگيری خود .برای بررسی ،راهنمايی و تائيد پرسشنامه ،از  81نفر از اساتيد گروه علوم
تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز استفاده شد .پرسشنامه بر روی  31معلم به صورت
آزمايشی(پايلوت) اجرا شد که پايايی بااليی را نشان داد( .)α=1/10برای گردآوری دادههای
کيفی نيز از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد .مدتزمان مصاحبه بهطور ميانگين  31دقيقه
بود و در همه جلسات ،نظرات افراد موردمطالعه با دقت يادداشتبرداری شد.

روش تحلیل دادهها
بهمنظور تحليل دادههای کمّی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد .نمره  0بهعنوان معيار
در نظر گرفته شد که در اين پژوهش بيانگر نمره متوسط (تا حدودی) است .همچنين برای
تحليل مصاحبهها از روش تحليل محتوای کيفی استفاده شد .در اين روش ابتدا گزارههايی که
ارتباطی با پرسش تحقيق ندارند کنار گذاشته میشود ،سپس گزارههای مشابه دستهبندی و
خالصه میشود و درنهايت گزارهها در سطح انتزاعیتری تلخيص میشود (اووه ،ترجمه
جليلی .)8310 ،بر همين اساس ،در پژوهش حاضر پس از پيادهسازی مصاحبههای انجامشده،
متن مورد تحليل کدگذاری شد؛ سپس کدها دستهبندی شد تا مقولهها به دست آيد .برای هر
يک از دستهبندیهای انجامشده يک برچسب يا عنوان در نظر گرفته شد.

یافتههای پژوهش
 -3تا چه اندازه از فاوا در محیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر
شوش استفاده میشود؟
بهمنظور تحليل دادههای مرتبط با سؤال نخست از آزمون تی تک نمونهای استفاده شد.
پيشازاين بهمنظور اطمينان از بهنجار بودن دادهها ،شاخصهايی نظير چولگی و کشيدگی
موردبررسی قرار گرفت و همچنين آزمون کولموگروف-اسميرنوف انجام شد .شواهدی دال بر
تخطی از اين مفروضه مشاهده نشد .در جدول  8نتايج تحليل دادهها در پنج خرده مقياس
(شامل )8 :ميزان استفاده معلمان از محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) در فرايند ياددهی –
يادگيری؛  )8ميزان طراحی محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) موردنياز معلمان توسط خود
آنها؛  )3ميزان مشارکت دانشآموزان در تهيه محتوای الکترونيکی (چندرسانهای)؛  )0ميزان
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بهرهگيری از فاوا برای استمرار فرايند ياددهی -يادگيری؛  )5ميزان ترغيب دانشآموزان توسط
معلمان به استفاده از فاوا برای گسترش دانش و تعميق يادگيری خود) ارائهشده است.
جدول  .8نتايج آزمون تی تک نمونهای مربوط به وضعيت کاربرد فاوا در محيط ياددهی يادگيری
ابعاد کاربرد فاوا در
محیط یاددهی-یادگیری
استفاده از محتوای
الکترونيکی (چندرسانهای)
توسط معلمان
طراحی محتوای
الکترونيکی (چندرسانهای)
مورد نياز توسط معلمان
مشارکت دانشآموزان در
تهيه محتوای الکترونيکی
(چندرسانهای)
استفاده از فاوا برای
استمرار فرايند ياددهی-
يادگيری
ترغيب دانشآموزان به
کاربرد فاوا برای گسترش
و تعميق يادگيری

نمره معیار = 2
درجه
sig
آزادی

اختالف
میانگینها

سطح اطمینان %69
حد پایین حد باال

-3/110 3/61

61

-1/31810 1/118

-1/8001 -1/0508

-88/531 8/50

61

-8/03865 1/118

-8/8106 -8/6610

-1/306 8/11

61

-8/11101 1/118

-1/5100 -8/3833

-88/186 8/68

61

-8/30318 1/118

-8/8058 -8/6181

-6/611 3/81

61

-1/18081 1/118

-1/5080 -8/1508

میانگین

t

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،در تمامی ابعاد موردمطالعه ،ميانگين بهدست
آمده از نمره معيار که نشاندهنده وضع مطلوب است پايينتر است .ازآنجاکه  p> 1/15است؛
بنابراين ،با  15درصد اطمينان میتوان گفت بين ميانگين مشاهدهشده و نمره معيار تفاوت
معناداری وجود دارد .همچنين ازآنجاکه نمره  tبرای همه موارد منفی است ،بنابراين در
خصوص تمام ابعاد موردمطالعه وضعيت موجود از وضعيت مطلوب پايينتر است؛
بهعبارتديگر میتوان نتيجه گرفت که وضعيت کاربرد فاوا در محيط ياددهی-يادگيری مدارس
موردمطالعه پايين از حد مطلوب است.
 -4چه علل و عواملی سبب شده است که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط
یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر شوش چنین وضعیتی داشته باشد؟
نتايج حاصل از بخش اول تحقيق نشان داد مدارس هوشمند موردمطالعه از منظر کاربرد
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فاوا در محيط و فرايند ياددهی – يادگيری از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست .بهمنظور
شناسايی علل و داليلی که اين وضعيت را سبب شده است مصاحبههايی با مديران مدارس و
تعدادی از معلمان منتخب انجام شد .تحليل دادههای اين پژوهش در پنج بعد ارائهشده است.
یک) علل وضعيت نامطلوب استفاده معلمان از محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) در فرايند
ياددهی-يادگيری
نتايج تحليل کيفی دادههای مربوط به اين بعد در جدول  8آمده است.
جدول  .8علل نامطلوب بودن وضعيت کنونی استفاده معلمان از محتوای الکترونيکی (چندرسانهای)
در فرايند ياددهی-يادگيری
زیر مقولهها
ردیف مقوله (عامل)
نبود امکانات در مدرسه /عدم تناسب ابزار هوشمند با ويژگیهای
فيزيولوژيک دانشآموزان /نبود نرمافزارهای آموزشی مناسب /نبود منابع
الکترونيکی متناسب با درس در مدرسه /نبود اينترنت در مدرسه و منزل/
مشکالت
 8مربوط به منابع کيفيت پايين نرمافزارهای آموزشی ارائهشده /بهروز نبودن مواد آموزشی
و امکانات مورداستفاده /نبود امکانات در منزل /مکان آموزشی نامناسب /عدم دسترسی
معلم به محتوای الکترونيکی /فراهم نبودن منابع آموزشی /عدم دسترسی
معلمان به فناوری
مشکالت
فقدان انگيزش معلمان /نبود مشوقها /عدم رغبت معلم
8
انگيزشی
روشن نبودن اهميت فناوری /عدم آشنايی معلمان با فناوری /عدم
آموزش ناکافی
3
آموزش معلمان /تفاوت در آشنايی دانشآموزان با فناوری
نگرش سنتی معلمان /اهميت قائل نشدن برای فاوا توسط معلمان /عدم
مشکالت
اعتماد معلمان به فاوا /مقاومت معلمان در مقابل هوشمند سازی /عدم عالقه
0
نگرشی
به رشد حرفهای /بیحوصلگی معلمان به سبب سن باال
دغدغههای معيشتی معلم /هزينه تهيه و توليد مواد آموزشی /کمبود منابع
مشکالت مالی
5
مالی در مدارس /باال بودن هزينههای هوشمندی /هزينه نگهداری تجهيزات
وقتگير بودن و زمان کم در برنامه /صوریگرايی در طرح هوشمند سازی/
مشکالت
 6مربوط به برنامه بیبرنامگی معلم /تغيير مستمر محتوا و کتابهای درسی /عدم الزام معلمان/
درسی
روشن نبودن اهميت فاوا در مدارس

همانطور که در جدول  8نيز مشاهده میشود ،مديران و معلمان مهمترين عوامل عدم کاربرد
محتوای الکترونيکی توسط معلمان در آموزش و تدريس را مرتبط با مشکالت مربوط به منابع و
امکانات ،انگيزشی ،نگرشی ،مالی و همچنين آموزش ناکافی و مشکالت مربوط به برنامه درسی میدانند.
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دو) علل وضعيت کنونی ميزان طراحی محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) موردنياز معلمان
توسط خود آنها
نتايج تحليل کيفی دادههای مربوط به اين بعد در جدول  3آمده است.
جدول  .3علل نامطلوب بودن وضعيت کنونی ميزان طراحی محتوای الکترونيکی (چندرسانهای) توسط معلمان
ردیف
8
8
3
0
5
6
0

مقوله (عامل)

زیر مقولهها

ضعف دانش و عدم آشنايی معلمان با شيوه توليد محتوا /عدم آشنايی معلمان با
مهارتی معلمان فناوری /ضعف مهارتی معلمان در توليد محتوا /بهروز نبودن معلم
مشکالت آموزش آموزش ناکافی معلمان /عدم آموزش معلمان /کمبود دورههای
ضمن خدمت آموزشی /نظری بودن آموزشهای ضمن خدمت
عدم وجود انگيزه در معلمان /نبود مشوق برای شرکت در کالسهای
مشکالت انگيزشی
ضمن خدمت
عدم پشتيبانی عدمحمايت مسئوالن از مدارس /عدم اهميت به آموزش معلمان از
طرف اداره
اداره
نبود امکانات نرمافزاری برای توليد محتوا /نبود امکانات ارائه محتوا/
مشکالت
مربوط به منابع فراهم نبودن شرايط استفاده از محتوای الکترونيکی در کالس /نبود
امکانات در مدرسه
و امکانات
عدم استقبال از دورهها به دليل هزينه آن برای معلمان /دغدغههای
مشکالت مالی معيشتی معلمان /کمبود منابع مالی /عدم همکاری خانوادهها در تأمين
منابع مالی
عدم الزام معلمان به استفاده از فناوری /موظف نبودن معلمان به
مشکالت
مربوط به برنامه توليد محتوا /عدم احساس نياز معلمان به محتوای الکترونيکی /کمبود
زمان /جايگاه نامناسب فاوا در برنامه درسی
درسی

همانطور که در جدول  3ديده میشود؛ ضعف دانش و مهارتی معلمان ،مشکالت آموزش
ضمن خدمت ،مشکالت انگيزشی ،عدم پشتيبانی اداره ،مشکالت مربوط به منابع و امکانات،
مشکالت مالی و همچنين مشکالت مربوط به برنامه درسی؛ عواملی هستند که سبب شدهاند
معلمان مدارس موردمطالعه در طراحی و تهيه محتوای الکترونيکی برای آموزش و تدريس
ضعيف عمل کنند.
سه) علل وضعيت نامطلوب ميزان مشارکت دانشآموزان در تهيه محتوای الکترونيکی
نتايج تحليل کيفی دادههای مربوط به اين بعد در جدول  0آمده است.
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جدول  .0عوامل وضعيت کنونی نقش نداشتن دانشآموزان در تهيه محتوای الکترونيکی
ردیف
8

مقوله (عامل)
مشکالت مربوط به
امکانات

8

ضعف دانشی
و مهارتی

3

آموزش ناکافی

0

مشکالت فرهنگی و
نگرشی خانوادهها

5

مشکالت مالی
و اقتصادی خانوادهها

6
0

زیر مقولهها
نبود امکانات در مدرسه /نبود امکانات برای دانش آموزان /نبود
امکانات در منزل /نبود زيرساختها در مدرسه
آشنا نبودن دانشآموزان با نحوه توليد محتوا  /عدم آشنايی معلم
با نحوه مشارکت شاگردان در توليد محتوا  /عدم آشنايی خانواده
با فناوری /عدم آشنايی معلمان با فناوری /عدم آشنايی
دانشآموزان با فناوری /پايين بودن مهارت معلمان /پايين بودن
مهارت افراد خانواده /پايين بودن مهارت دانش آموزان
عدم آموزش معلمان /فقدان آموزش برای دانش آموزان
سواد پايين اولياء /فقر فرهنگی /منفعل بودن اولياء در قبال دانش
آموزان /نبود رغبت در والدين /نگرش سنتی خانواده /عدم توجه
خانوادهها به فناوری /جا نيفتادن فرهنگ استفاده از فناوری در
خانوادهها
عدم تمکن مالی خانوادهها /فقر اقتصادی منطقه

مشارکت ندادن دانشآموزان در توليد محتوا  /بیاهميت بودن
مشکالت مربوط به برنامه فناوری /فقدان هماهنگی بين معلم ،دانشآموز و خانواده در
اجرای برنامه /شعاری بودن طرح مدرسه هوشمند /شيوههای
درسی
سنتی آموزش تعداد زياد دانشآموزان در کالس
محدوديتهای مربوط سن پايين دانشآموزان در پايههای نخست /نبود انگيزه در دانش
آموزان /عدم همکاری از جانب دانش آموزان
به دانش آموزان

بر اساس آنچه در جدول  0آمده است؛ داليل اصلی عدم مشارکت دانشآموزان در تهيه
محتوای الکترونيکی به عواملی از قبيل مشکالت مربوط به امکانات ،ضعف دانشی و مهارتی،
آموزش ناکافی ،مشکالت فرهنگی و نگرشی خانوادهها ،مشکالت مالی و اقتصادی خانوادهها،
مشکالت مربوط به برنامه درسی و باالخره محدوديتهای مربوط به دانشآموزان برمیگردد.
چهار) علل وضعيت نامطلوب بهرهگيری از فاوا برای استمرار فرايند ياددهی-يادگيری
نتايج تحليل کيفی دادههای مربوط به اين بُعد در جدول  5آمده است.
جدول  5بيانگر آن است که کاربرد فاوا بهمنظور استمرار فرايند ياددهی-يادگيری با موانعی
از جمله مشکالت مربوط به زيرساخت ،امکانات و منابع ،مشکالت مالی ،مشکالت فرهنگی و
نگرشی خانوادهها ،ضعف دانشی و مهارتی دانشآموزان و خانواده ،مشکالت مربوط به برنامه
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درسی ،مشکالت انگيزشی شاگردان و خانواده و همچنين محدوديتهای مربوط به
دانشآموزان روبروست.
جدول  .5عوامل وضعيت نامطلوب بهرهگيری از فاوا بهمنظور استمرار فرايند ياددهی-يادگيری
ردیف
8

مقوله (عامل)

مشکالت مربوط به
زيرساخت ،امکانات
و منابع

8

مشکالت مالی

3

مشکالت فرهنگی و
نگرشی خانوادهها

0

ضعف دانشی و
مهارتی دانشآموزان
و خانواده
مشکالت مربوط به
برنامه درسی

6

مشکالت انگيزشی
شاگردان و خانواده

0

محدوديتهای مربوط
به دانش آموزان

5

زیر مقولهها
عدم وجود پرتال در مدرسه /محدوديتهای قانونی از طرف اداره
برای داشتن سايت اختصاصی /مشکل زيرساخت اينترنت در
کشور /نبود امکانات در منزل /نداشتن امکانات ارتباطی /عدم
وجود اينترنت در مدرسه /آماده نبودن زيرساخت فنی در منازل/
عدم دسترسی دانشآموزان به مراکز آموزش فاوا /بیمحتوا بودن
سايت مدرسه /عدم دسترسی به منابع اينترنتی مناسب /فراهم
نبودن بستر فناوری برای استمرار در مدرسه /عدم دسترسی به
امکانات در خارج از مدرسه
کمبود منابع مالی /عدم تمکن مالی خانوادهها /هزينه باالی
آموزش فاوا برای خانوادهها
بدون برنامه بودن خانواده /نگرش سنتی خانوادهها به آموزش/
محدود شدن دانشآموزان برای استفاده از فاوا توسط خانواده/
رايج نشدن فرهنگ استفاده از فناوری (خانواده) /ترس خانواده از
فضای مجازی
عدم اعتماد والدين به مدرسه /بیتوجهی والدين به امور آموزشی
دانش آموزان /سواد پايين اولياء
عدم اهميت خانواده به فناوری /عدم وجود برنامه مناسب در
خانواده جهت امور آموزشی دانش آموزان /نگرش نامناسب
خانواده در خصوص فاوا
عدم آشنايی خانوادهها با فناوری /آشنا نبودن دانشآموزان با فاوا/
عدم اطالع خانواده از اهميت فناوری /بیاطالعی خانوادهها از
کاربردهای آموزشی فاوا
عدم وجود يک برنامه جدی /عدم توجه به فناوری توسط معلم/
تکاليف غيرکاربردی /وقتگير بودن /اطالع کم والدين از امور مدرسه
کم انگيزه بودن دانشآموز /نبود انگيزه در والدين
استفاده از فاوا برای بازی /سن کوچک بچهها

پنج) علل وضعیت نامطلوب در زمینه بهرهگیری از فاوا برای گسترش دانش و تعمیق یادگیری
نتايج تحليل کيفی دادههای مربوط به اين بعد در جدول  6آمده است.
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جدول  .6عوامل عدم ترغيب دانشآموزان به استفاده از فاوا برای گسترش دانش و تعميق يادگيری از
طرف معلمان
ردیف
8

8
3

0
5

6
0

مقوله (عامل)

زیر مقولهها

نبود امکانات در مدرسه /مشکالت زيرساختی اينترنت /نبود
امکانات در منزل /آماده نبودن زيرساختها /عدم وجود اينترنت
مشکالت مربوط به
در مدرسه /فقدان سايتهای معتبر آموزشی /نبود سايت يا
زيرساخت ،امکانات و
پورتال آموزشی از سوی اداره آموزشوپرورش /عدم وجود
منابع
اينترنت در منزل /عدم دسترسی به سايتهای مناسب /کمبود
محتوای آموزشی فارسی /دسترسی کم دانشآموزان به فناوری
عدم تمکن مالی خانوادهها /کمبود منابع مالی مدارس /هزينه
مشکالت مالی
باالی اينترنت
اهميت قائل نشدن خانواده /جا نيفتادن فرهنگ استفاده از اينترنت
مشکالت فرهنگی و در خانوادهها /فقر فرهنگی /نگرانی از نحوه استفاده دانشآموزان
نگرشی دانشآموزان و از اينترنت /عدم نظارت اولياء /ترغيب نشدن دانشآموزان به
استفاده از اينترنت توسط والدين /نقش غيرفعال خانواده /استفاده
خانواده
نادرست دانشآموزان از فاوا
عدم تلفيق فاوا با برنامه درسی /عدم وجود برنامه هدفمند/
مشکالت مربوط
وقتگير بودن
به برنامه درسی
ضعف دانشی و مهارتی
عدم آشنايی معلمان با فاوا /عدم آشنايی اولياء با فناوری /عدم
(معلمان ،دانش آموزان،
مهارت دانشآموزان در استفاده از اينترنت
خانواده)
استفاده از اينترنت برای امور اداری /غفلت معلمان از اين فرصت
غفلت از پتانسيل
يادگيری /عدم رغبت معلمان به استفاده از فناوری
آموزشی فاوا
محدوديتهای مربوط به
سن کم بچهها /استفاده کم دانشآموزان از اينترنت
دانشآموزان

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،مهمترين عواملی که موجب شده است معلمان
برای گسترش دانش و تعميق يادگيری؛ دانشآموزان را به کاربرد فاوا ترغيب نکنند به مواردی
همچون مشکالت مربوط به زيرساخت ،امکانات و منابع ،مشکالت مالی ،مشکالت فرهنگی و
نگرشی دانشآموزان و خانواده ،مشکالت مربوط به برنامه درسی ،ضعف دانشی و مهارتی
(معلمان ،دانش آموزان ،خانواده) ،غفلت از پتانسيل آموزشی فاوا و محدوديتهای مربوط به
دانشآموزان؛ برمیگردد.
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بحث و نتیجهگیری
يافتههای بخش نخست اين پژوهش نشان داد که مدارس هوشمند موردمطالعه ازنظر
کاربرد فاوا در فرايند ياددهی-يادگيری در وضعيت نامطلوبی قرار دارد .بر اساس تحليل
دادههای کيفی ،برای نامطلوب بودن وضعيت مدارس در هر يک از اين پنج بعد ،داليلی
شناسايی شد .بهطورکلی اين مشکالت فراروی اين مدارس در خصوص بهرهگيری از فاوا را
میتوان در نه دسته کلی قرارداد که عبارتنداز )8 :مشکالت مربوط به منابع ،امکانات و
زيرساختها؛  )8ضعف انگيزشی؛  )3آموزش ناکافی و دانش و مهارت پايين؛  )0مشکالت
نگرشی و فرهنگی؛  )5مشکالت مالی و اقتصادی؛  )6مشکالت مربوط به برنامهريزی و برنامه
درسی؛  )0غفلت از پتانسيل آموزشی فاوا؛  )1محدوديتهای مربوط به شاگردان.
مشکالت مربوط به منابع ،امکانات و زیرساختها :در مدل مفهومی مدارس هوشمند؛
سختافزار ،امکانات و زيرساخت فناوری يکی از ارکان مهم مدل قلمداد شده است .اين يافته با
نتايج تحقيقات چونگچی ،هورانی و دانيل ،)8115( 8محمودی ،نالچيگر ،ابراهيمی و صادقیمقدم
( ،)8310مويدنيا ( ،)8310زمانی ،قصاب پور و جبل عاملی ( )8311فيضی ،رحمانی و صدری
ارحامی ( ،)8313و مجيد و يوسف( )8185همخوانی دارد .وجود مشکالت سختافزاری مانند
تأمين و پشتيبانی تجهيزات مورد نياز در مدارس ،مشکالت مربوط به نرمافزارهای الزم و
نصب و راهاندازی و بهروز کردن آنها روند اجرای پيادهسازی مدارس هوشمند را به تأخير
میاندازد (سليمی و رمضانی .)8310،براين اساس میتوان گفت که برای بهبود آموزش در
مدارس موردمطالعه ،بهبود امکانات و منابع ضرورت دارد .الزم است معلمان بتوانند به محتوای
الکترونيکی مناسب که قابلاستفاده در کالس درس است دسترسی داشته باشند و همچنين
امکانات الزم برای توليد محتوای مورد نياز خود را داشته باشند.
در خصوص کاربرد فاوا جهت استمرار فرايند ياددهی-يادگيری؛ عدم دسترسی معلمان و
دانشآموزان به شبکه ،نبود زيرساختهای شبکهای ،نبود سايت يا پورتال ،نبودن امکانات در
منزل و مدرسه ،از مواردی است که ازنظر مديران و معلمان بهعنوان موانع زيرساخت و
امکانات و منابع برای استمرار ياددهی-يادگيری تلقی شدهاند .در پژوهشهای مختلف مانند
1- Chong Chee, Horani, & Danial
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محمودی ،نالچيگر ،ابراهيمی و صادقی مقدم ( )8310و صالحی و کاشانی ( )8316به اين نکته
تأکيد شده است .محمودی و همکاران ( )8310به عدم وجود فضای فيزيکی ،ضعف
زيرساختهای شبکهای و عدم دسترسی به شبکه بهعنوان چالش اشاره میکنند .صالحی و
کاشانی ( )8316نيز بر عدم توجه به تأمين تجهيزات موردنياز در مدارس هوشمند تأکيد
میکنند .بهمنظور کاربرد مؤثر برنامهی آموزشی در مدارس هوشمند ،فرايندهای پشتيبانی
مناسب و زيرساختهای فناوری مورد نياز است.
ضعف انگیزشی :يکی از موانع کاربرد فاوا در محيط ياددهی -يادگيری مدارس هوشمند،
مشکالت انگيزشی است .معلمان «انگيزه» کافی را برای استفاده از محتوای چندرسانهای در
تدريس ندارند .به نظر میرسد يکی از داليل اين امر آن است که کاربرد فناوریهای آموزشی
در تدريس در ارزشيابی عملکرد معلمان جايگاه چندانی ندارد .از سوی ديگر مشوقهای
سازمانی برای کاربرد فناوری در تدريس و آموزش در نظر گرفته نشده است .همچنين داشتن
مهارتهای مورد نياز برای توليد محتوای الکترونيکی صرفاً ضامن نقش فعال معلمان در اين
زمينه نيست .در همين راستا ،آتشک و ماهزاده ( )8311عوامل انگيزشی را از موانع توليد محتوا
توسط معلمان ذکر کردهاند .البته در تحقيق حمامی ،صالحی ،عنايتی و درزی ( )8313در بين
موانع کاربرد فناوری اطالعات ،عامل انگيزشی نسبت به ساير موانع ،اهميت کمتری داشته
است .از سويی ،شيوه آموزش استفاده از امکانات سختافزاری و نرمافزاری باعث ايجاد عالقه
در معلمان میشود و از سوی ديگر برای نهادينه شدن کاربرد فاوا در آموزش ،الزم است عالوه
بر آموزش ،عوامل ديگری نظير اهميت و جايگاه فناوری ،تلفيق فناوری با برنامه ،سهولت کار،
پاداشهای سازمانی و  ...موردتوجه قرار گيرد .چوی ،لی و لی )8186( 8نيز نشان دادند که
انگيزش دانشآموزان ازجمله مهمترين عواملی است که بر موفقيت مدارس هوشمند تأثير
قابلتوجهی دارد؛ بنابراين عالوه بر معلمان ،خانوادهها و دانشآموزان نيز بايد به اين کار
ترغيب شوند و نقش فعالتری بر عهده بگيرند.
آموزش ناکافی و دانش و مهارت پایین :شواهد اين پژوهش حاکی از آن است که در
کنار کمبود منابع و ضعف انگيزشی« ،آموزش ناکافی و ضعف دانشی و مهارتی» نيز در
زمينههای مختلف ،بر عملکرد معلمان تأثير منفی داشته است .بخش قابلتوجهی از کمبود
1- Choi, Lee, & Lee
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دانش و مهارت معلمان در خصوص فاوا به آموزشهای ضمن خدمت برمیگردد .تدريس به
کمک فاوا نيازمند آموزشهای تخصصی برای معلمان است که البته تنها با گذراندن چند
ساعت آموزش ،معلمان نمیتوانند آن را بهخوبی بياموزند .پژوهشهای انجامشده توسط
محمودی و همکاران ( ،)8310مؤيدنيا ( ،)8310عبدالوهابی ،مهرعلیزاده و پارسا (،)8315
چونگچی ،هورانی و دانيل ( ،)8115مجيد و يوسف ( ،)8185چوی ،لی و لی ( ،)8186و
الهايی( )8315نيز عدم آشنايی معلمان با فناوری را بهعنوان يکی از موانع کاربرد آن ذکر
میکند .بر اساس تعريف يونسکو ( )8188از «استاندارد صالحيت معلمان در فنآوری
اطالعات و ارتباطات» ،معلمان بايد مهارت پايه در خصوص نرمافزارهای توليد محتوا،
نرمافزارهای ارتباطی و همچنين مهارتهای الزم برای جستجوی اطالعات و کار با
نرمافزارهای مورد نياز جهت آموزش و تدريس را داشته باشند .بهعالوه ،آنها بايد قادر به
استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در طراحی آموزش و فرايند ياددهی-يادگيری دانش
يادگيرندگان باشند (نقل در دوائی ،امام جمعه و احمدی)8318،؛ بنابراين نيروی انسانی
کارآزموده و حرفهای يا معلمی که بتواند بهخوبی از فاوا در آموزش و تدريس استفاده کند،
مهمترين جزء مدارس هوشمند است.
پژوهشهای ديگری نيز ازجمله پلگرام ،)8118( 8مهاجران ،قلعهای و حمزه رباطی ()8318
و شهادت حسين خان ،حسن و کلمنت )8188( 8کمبود مهارت و دانش معلمان در زمينه توليد
محتوا را بهعنوان يکی از موانع شکلگيری صحيح مدارس هوشمند معرفی کردهاند .از سوی
ديگر ،همانگونه که پرالتا و کاستا )8110( 3در پژوهش خود آشکار کردهاند آموزش نحوه
تلفيق فاوا در تدريس به معلمان ،سبب میشود پذيرش فناوری توسط معلمان بهبود يابد.
بهعبارتديگر کاربست فاوا نيازمند اين است که بهجای ارائه در قالب يک دوره مجزا و
مستقل ،بهعنوان جزيی يکپارچه و نظاممند در بطن برنامههای آموزشی به کار گرفته
شود(الونن ،التو ،جوتی و ميسالو8116 ،0؛ کی8116 ،5؛ توندخ و همکاران8188 ،6؛
Pelgrum
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Lavonen, Lattu, Juuti, & Meisalo
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اسکريمشاو8110 ،8؛ پلی ،ميمز ،شپرد و اينن .)8181 ،8نکته مهم ديگری که در راهاندازی مدارس
هوشمند وجود دارد اين است که عالوه بر تأمين سختافزارهای آن بايد هم معلمان و هم
دانشآموزان برای تدريس و تحصيل در چنين مدارسی آماده شوند .در پژوهش يعقوب ،مهدنور
و آزمن )8115( 3ضعف مهارت دانش آموزان ،يکی از سه مشکل عمده توسعه مدارس هوشمند
در مالزی شناسايی شده است .همچنين خانوادهها نيز بايد آشنايی بيشتری با فاوا داشته باشند تا
بتوانند مدارس هوشمند را بهتر همراهی و حمايت کنند.
مشکالت نگرشی و فرهنگی :پژوهش حاضر نشان داد که يکی از داليل وضعيت نامطلوب
کاربرد فاوا در مدارس هوشمند موردمطالعه« ،مشکالت نگرشی و فرهنگی» است .برخی از
معلمان در برابر هوشمند سازی مدارس مقاومت میکنند و بيشتر تمايل دارند که کالس سنتی
اداره شود .يافته پژوهشهايی از قبيل فتحيان ( ،)8310باقرزاده ( ،)8310چوی ،لی و لی
( ،)8186آيدين و تسکی )8115( 0و چان و نای )8110( 5نيز در اين راستا هستند و نشان
دادهاند که معلمان با مشکالت کاربست فاوا بهصورت عملکردی و نگرشی در کالسهای
درس خود مواجهاند و در اين زمينه از خود مقاومت نشان میدهند .البته تحقيقات تزسی

6

( ،)8181الزيدين ،الی می و سون فوک )8181( 0نشان داده است که بهطورکلی معلمان نگرش
مثبتی به استفاده از رايانه و اينترنت دارند .معلمان ،کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقيتآميز
فاوا در نظام آموزشی هستند .همانطور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تختهسياه
يا هر ابزار ديگری در تدريس دارد ،چگونگی استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش و چگونگی تلفيق فنآوری در تدريس ،به تجربه و نگرش معلمان بستگی دارد و
میتواند در سطوح و انواع مختلف صورت پذيرد (يلديريم.)8111 ،1
اين پژوهش نشان داد در خصوص مشارکت دانشآموزان در تهيه محتوای الکترونيکی و
همچنين در زمينه کاربرد فاوا جهت استمرار ياددهی-يادگيری و نيز گسترش و تعميق يادگيری
Scrimshaw
Polly, Mims, Shepherd, & Inan
Yaccob, Mohd Nor, & Azman
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Chan & Ngai
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دانشآموزان نيز مشکالت فرهنگی و نگرشی خانوادهها و دانشآموزان نقش منفی داشته است.
اين يافته با يافتههای زمانی و همکاران ( )8311و عبدالوهابی و همکاران ( )8315مطابقت
دارد .آنان در پژوهشهای خود نبود فرهنگ مناسب جهت پيادهسازی فاوا را خاطرنشان
کردهاند .بخشی از شرايط فرهنگی و نگرشی جامعه به درون خانوادهها و ميزان استقبال آنها از
مدارس هوشمند بازمیگردد .بنابراين بايد بهوسيله آموزشهای مناسب ،مشارکت دادن
خانوادهها و دانشآموزان در طراحی برنامهها و استفاده از نظرات آنها در برنامهريزی ،فرهنگ
پذيرش و استقبال از کاربرد شيوههای نوين آموزشی را در آنان ايجاد نمود.
مشکالت مالی و اقتصادی :ديگر مشکل شناسايی شده زمينه کاربرد فاوا در فرايند
ياددهی-يادگيری مدارس هوشمند« ،مشکالت مالی و اقتصادی» بود .اين يافته با نتايج
پژوهشهايی ازجمله مؤيدنيا ( )8310و گل خو ( )8313تطابق دارد .هر چه وضعيت عمومی
معيشتی افراد جامعه در سطح پايينتر باشد ،آنان تمايل کمتری به استفاده از وسايل ارتباطی
نوين خواهند داشت؛ زيرا با درآمد پايين ،افراد ترجيح میدهند کاالها و مايحتاج ضروری خود
را تهيه کنند تا اينکه به سمت فناوری اطالعاتی و ارتباطی که کااليی لوکس تلقی میشود
بروند (مشايخی ،فرهنگی ،مومنی و عليدوستی8310 ،؛ داونز و همکاران.)8118 ،8
مشکالت مربوط به برنامهریزی و برنامه درسی :يکی از داليل کاربرد نامطلوب فاوا در
محيط ياددهی-يادگيری مدارس هوشمند ،نبود يک برنامه مشخص و عدم تلفيق درست آن با
برنامه درسی است .به نظر میرسد طرح مدارس هوشمند بيش از آنکه با آموزش در مدارس
تلفيقشده باشد ،به آن ضميمهشده است .اين يافته با نتايج پژوهش زمانی و همکاران (،)8311
زارعی نوجينی ( ،)8311و مهاجران و همکاران ( )8318همسو میباشد .باال بودن تعداد
دانشآموزان در کالس ،زياد بودن حجم کار دبيران در هفته و کمبود وقت موجب میشود تا
مدارس ترجيح دهند به همان روش سنتی به آموزش ادامه دهند .فناوریهای جديد باعث
میشوند که برنامه درسی از قدرت انعطافپذيری مناسب برخوردار بوده و بتواند انگيزه تمام
يادگيرندگان را جهت يادگيری محتوای مورد آموزش جلب نمايد (بدرقه.)8315 ،
غفلت از پتانسیل آموزشی فاوا و محدودیتهای شاگردان :بر اساس يافتههای اين تحقيق،
از توان بالقوه آموزشی فاوا غفلت شده است .بر اساس شواهد ،در مدارس از رايانه و اينترنت بيشتر
1- Downes et al.
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برای انجام امور اداری استفاده شده است .معلمان نيز کوشش خود را بيشتر به آموزش مستقيم
مطالب و با استفاده از روشهای مرسوم نظير سخنرانی معطوف داشتهاند .از سويی ديگر معلمان
رغبتی به استفاده از فناوری نداشتهاند .اين امر سبب شده است قابليتهای منحصربهفرد
فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی در زمينه انتقال بهتر پيام ،بهبود تعامل ،استمرار يادگيری،
دسترسی مستمر به مواد آموزشی و  ...مورد بیتوجهی قرار گيرد .مدارس هوشمند میتواند يک
محيط يادگيری ترکيبی نيز فراهم آورد که در آن عالوه بر آموزش به صورت چهره به چهره ،از
شيوههای ديگری نظير يادگيری الکترونيکی استفاده شود؛ بدين ترتيب مزايای کاربرد فناوری با
مزايای آموزش حضوری ترکيب می شود که در برخی منابع از اين رويکرد ترکيبی با عنوان
يادگيری هيبريد 8يا آميخته 8نيز ياد شده است (کرمی و ساالری.)8318 ،
بهمنظور بهبود کاربرد فاوا در مدارس هوشمند ،بر اساس يافتههای پژوهش ،پيشنهادهای
زير ارائه میگردد:
● برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای آموزشی برای معلمان بهمنظور تلفيق فاوا در
برنامه درسی و کاربرد آن در تدريس و ايجاد شناخت بهتر نسبت به محيط يادگيری در مدارس
هوشمند
● تأمين منابع و امکانات الزم برای هوشمند سازی از سوی دولت و تقويت آن از طريق
مشارکتهای مردمی و بخشهای غيردولتی و تلقی از هزينه در بخش آموزش بهعنوان سرمايهگذاری
● برنامهريزی جهت فرهنگسازی و تغيير نگرش خانوادهها و معلمان بهمنظور پذيرش
فناوریهای نوين و حمايت و مشارکت فعالتر خانوادهها در برنامه درسی مبتنی بر فاوا و
همچنين تلقی فناوریهای نوين بهعنوان يک ابزار سودمند
● تقويت سواد رايانهای و فناوری دانشآموزان و والدين آنها بهمنظور افزايش نقش آنها
در تهيه و توليد محتوای الکترونيکی و کاربرد فناوری در يادگيری
● برنامهريزی جهت تدارک محتوای الکترونيکی استاندارد و افزايش دسترسی مدارس به
آنها جهت افزايش استفاده معلمان از محتوای چندرسانهای موجود و استاندارد
● طراحی و برنامهريزی برای پرتال يا وبسايتهای استاندارد برای مدارس و در نظر
1- hybrid learning
2- mixed mode learning
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گرفتن امکاناتی برای ارتباط خانوادهها و دانشآموزان از طريق آن بهمنظور بهبود تعامل و
ايجاد فرصتهای بيشتر برای يادگيری و مشارکت
● بازنگری در محتوا و کيفيت برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت بهنحویکه هم کيفيت
محتوايی آن بهبود يابد و هم شرکت در دورهها منوط به گذراندن آزمونهای جدی و مناسب باشد.
● بازنگری در برنامههای درسی و تلفيق فناوری با برنامه درسی بهگونهای که در همه
مدارس هوشمند کاربرد فناوریهای آموزشی جزيی از برنامه درسی باشد نه ضميمه آن.
● تعامل مستمر با خانوادهها و برگزاری جلسات توجيهی برای والدين بهمنظور رفع
نگرانی خانوادهها در خصوص فضای مجازی و آموزش نحوه مديريت فناوریهای نوين
بهمنظور کاهش آسيبهای احتمالی و استفاده مؤثر از قابليت فناوری
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