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Abstract 

The present study was conducted to present the technological leadership model of 

virtual education to promote primary school curricula with a combined approach. 

The research was a series of exploratory ones. The statistical population in the 

qualitative sector includes experts familiar with technological leadership. These 

individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of 

research (16 interviews with 16 people and continued to the point of theoretical 

saturation), and in the second (quantitative) part, a questionnaire was constructed 

among the primary school principals of the city, distributed in Tehran to 235 public 
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school principals and 215 non-profit school principals. To analyze the coding in the 

qualitative part and the method of structural equations in the quantitative component 

was used. In the qualitative section, it was found that the categories were identified 

in the form of 9 types and 37 concept codes, and in the heart of the six dimensions 

of the paradigm model as causal causes (3 categories), the main category: virtual 

leadership technological education (1 category), strategies (1 Category), contextual 

conditions (1 category), intervening conditions (2 categories) and consequences (1 

category) were included. In the quantitative part, it was found that all 6 main 

research components have a good fit. When selecting managers, relevant managers 

are advised to pay attention to their technological attitudes and capabilities. 

Keywords: Paradigm Model, School Principals, Information Technology, Corona. 
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  چكيده
ـ  يدر راسـتا  يفناورانه آمـوزش مجـاز   يارائة مدل رهبر باهدفپژوهش حاضر   بـرد شيپ

ي اجرا گرديد. پژوهش از نوع اكتشافي بيترك كرديبا رو ييمدارس ابتدا يآموزش هايبرنامه
ــود. ــوالي ب ــ مت ــاري ةجامع ــه را  در بخــش كيفــي آم ــري فناوران ــه رهب  ،خبرگــان آشــنا ب

هاي كيفي در  براي مصاحبه از نوع معياري، صورت هدفمند اين افراد، به كه ؛شوند مي  شامل
نفر و تا حد اشباع نظري ادامه يافت)  16مصاحبه با  16گرديدند (موضوع پژوهش انتخاب 

مـديران مـدارس ابتـدايي     بيندر  هدر بخش دوم (كمي) اقدام به ساخت پرسشنامه نمود و
منظور  مدير مدرسه غيرانتفاعي). به 215مدير مدرسه دولتي و  235شهر تهران توزيع گرديد(
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از روش معادالت ساختاري در بخـش كمـي   وتحليل از كدگذاري در بخش كيفي و  تجزيه
كـد   37مقولـه و   9هـا در قالـب   مقولـه  كهاستفاده گرديد. در بخش كيفي مشخص گرديد 

 يعلـ صـورت موجبـات    گانـه مـدل پـارادايمي بـه     6مفهومي مشخص شد و در دل ابعاد 
، )مقولـه  1( راهبردهـا )، مقولـه  1( يفناورانه آموزش مجاز يرهبرمقوله)، مقوله اصلي:   3(

مقوله) جـاي گرفتنـد.    1( امدهايپو  مقوله) 2( گرشرايط مداخله مقوله)،  1( ياشرايط زمينه
ي اصـلي پـژوهش از بـرازش مناسـبي     مؤلفـه  6در بخش كمي نيز مشخص گرديد كه هر 

گردد در زمان انتخاب مديران بـه نگـرش و    مديران مربوطه، پيشنهاد مي به برخوردار است.
  ها توجه كنند.  آن فنّاورانههاي  يتوانمند

  .الگوي پارادايمي، مديران مدارس، فناوري اطالعات، كرونا، برنامه درسي ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

ي يـا  فـرا صـنعت  قرن بيست و يكم قرن دانايي است، قرن تغيير از جامعه صنعتي به جامعـه  
هـا،   رين دارايي انسانت رود كه اطالعات، دانش و آگاهي اساسيجامعه اطالعاتي است و مي

تـر شـدن    وري اطالعـات و كوتـاه  ها و جوامع به شمار آيد. بـا رشـد و گسـترش فنـا    ملت
تـر كـرده و    ويژه دانايي نقش خـود را پررنـگ   هاي ناملموس بههاي اقتصادي، دارايي چرخه

گردد، درنتيجه اطالعات يـك كـاالي راهبـردي و اسـتراتژيك     افزوده مي باعث ايجاد ارزش
اسـت  هـا و جوامـع   يـافتگي در ميـان ملـت    هاي اصلي توسعهگشته و از شاخصمحسوب 

ترديـد   تـرين توليدكننـدگان اطالعـات و بـي     ). نهاد آموزشي يكي از بزرگ1 :1397، سالم(
گردد، ايـن مهـم در   كننده و ذخيره كننده اطالعات و دانايي محسوب مي ترين مصرف عمده

هـاي دينـي و ملـي از     كشور ما به علت توسعه كمي نهادهاي آمـوزش و توجـه بـه مؤلفـه    
گستردگي و ارزش باالتري برخوردار است. توليد دانش و كاربرد بهينه آن در فرآيند تعلـيم  

ترين مأموريـت خـود، يعنـي     و تربيت، موجب افزايش دانايي و توانايي فراگيران را در مهم
آبـادي و   زيـن داد (ت نيروي انساني توانمند و كارآمد بـيش از گذشـته توفيـق خواهـد     تربي

  ).3: 1394همكاران، 
در دسـامبر   ديـ جد) coronavirus pneumonia(روسيكرونـاو  يپنومـون  هيذات الر وعيش
آن بود؛ مانند همه  يدر پ يجهان يرخ داد و نگران ني، چيدر ووهان، استان هوب 2019  سال
تـرس و وحشـت از    يعمـوم  تيـ جمع ياحتمال يشناخت پاسخ روان نيها، اوليماريب وعيش

. )Dan,2020,5(ابـد يادامـه   ريگ مهه يماريب نيترسند كه ا يم نيها همچن آلوده شدن است. آن
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 و آموزشـي  اماكن عمومي، تعطيلي مراكز باعث كشنده و جديد ويروس اين مرز بدون شيوع
 نقـاط  در هـاي اجتمـاعي و پژوهشـي و ...   فعاليـت  سطوح مختلف ازجمله مهم رويدادهاي

ها و  سازمان ،در اين رابطه يكي از نهادهاي متأثر از كرونا ويروساست.  شده مختلف جهان
در مبارزه آميزي  كه در دوران ابهام ها بود. درحالي مؤسسات آموزشي مانند مدارس و دانشگاه

در تالش براي ارائه آموزش باكيفيت باال و توانند پيوسته بريم، مدارس ميبه سر ميبا كرونا 
بـه   باشند. براي انجام اين كار الزم است مؤسسـات آموزشـي   آموزان ارتباط استوار بادانش

وزتـرين ابزارهـاي فناورانـه    ر گـوش دهنـد و خـود را بـا بـه      فراگيرانهاي  نيازها و نگراني
استا فناوري اطالعات و . در اين ر)2020دهند (گزارش كميسيون سالمت ملي چين،   ارتقاء

شده كـه توانـايي    شده به دست بشر معرفي هاي ساختهارتباطات يكي از جديدترين فناوري
سازي و بازتـاب اطالعـات را در قالـب صـوت، تصـوير و       دهي، ذخيره گردآوري، سازمان

 هـاي  كـارگيري دسـتگاه   اي و بـه از ابزارهاي رايانههاي نوشتاري دارا است و با استفاده  متن
  ). Gulpan,2020,1(شودمخابراتي محقق مي

هاي محيطي كه در عصر حاضر وجود دارد، اداره  با توجه به تغييرات و پويايياز سويي 
كارهـايي كـه بـراي اداره ايـن      هاي آموزشي امروزي امري بسيار پيچيده است و راه سازمان
ده است، بنـابراين بـراي   دا رفت، ديگر كارآمدي خود را ازدست ها درگذشته بكار مي سازمان

هـاي جديـدي هسـتيم.     مقابله با اين موضوع در حوزه مديريت نيز ما همواره شاهد انديشه
هـاي آموزشـي تحـوالت اساسـي در      هايي آن است كه سـازمان  الزمه اجراي چنين انديشه

تا همواره آمـاده يـادگيري و    هاي سنتي خود به وجود بياورند هاي مديريتي و آموزش شيوه
هـاي نـوين    تغييرات باشـند. يكـي از ايـن انديشـه    راي تفكرات نوين براي سازگاري با پذي

دارد نـام  » رهبـري فناورانـه  «مديريتي كه در آن تأكيد بر يادگيري و سازگاري مداوم اسـت  
  ).5: 1394آبادي و همكاران،  زين(

موردنيـاز را   هـاي  ها تأثير بسزايي دارد. فناوري افراد و گـروه در سازمان رهبري فناورانه
كـيم  . ....و  انتقال دانش مجازيهاي مجازي، جوامع مجازي، كند؛ مانند تيم دورهم جمع مي

شـود   هاي مشـترك، باعـث مـي    پي بردند كه دسترسي آسان و گسترده به داده )1996( ولي
،  ورها و ارتباط از راه د ، دسترسي آسان به داده پذير باشند. مبادلة اطالعات انعطاف هاسازمان

هـاي  طـور پويـا در موقعيـت    سازد تا واحد كاري خود را به كاركنان يك سازمان را قادر مي
تواند شانس بهتري در  جغرافيايي و ابعاد زماني متفاوت ايجاد كنند؛ بنابراين، يك سازمان مي
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پـذير بـودن و مجـازي بـودن داشـته باشـد        كالس جهاني به واسطة انعطـاف  شدن به تبديل
تواند زمينه ). لذا با توجه به اين موضوع كه رهبري فناورانه مي 9: 2006اران، همك و  مهمد(

عنـوان راهكـاري    توانـد بـه  توسعه فناوري اطالعات در مراكز آموزشي را فـراهم كنـد مـي   
بـا ايـن   هاي آموزشي مراكز آموزش ابتدايي موردتوجه قرار گيرد. اثربخش در پيشبرد برنامه

 بـا  متفـاوت  مفهـومي  امـروز  پيچيـدة  دنيـاي  در تربيت و حال و به طور كلي تعليم

 را آموزشي هاي فعاليت فرايند در تحول ضرورت و فنّاوري علم تحول دارد.  گذشته
 به كهنه هاي سوگيري و گذشته تلقي طرز با توان هرگز نمي است. كرده انكارناپذير

 كه كنند تربيت نيروهايي بايد آموزشي هاي نگريست. نظام تربيتشان و آموزان دانش

 و خـالق  آن رهبـري  و در مـديريت  و منـد  تـوان  امـروز  پيچيـدة  دنيـاي  درك در
تنها مديران مراكـز آموزشـي بايـد از     در همين زمينه، نهكنند.  رفتار منطقي و باشند  مبتكر

عنوان خط مقـدم   توانايي و صالحيت تزريق فناوري در محيط برخوردار باشد، اساتيد نيز به
 و) Basitereباسيتر( د آشكارا از استفاده از فناوري در تدريس استقبال كنند.بخش آموزش باي

نشان داد كه استفاده از فناوري ممكن است يادگيري مشـاركتي عميـق و    )2017همكاران (
لي و ايجـاد مهـارت كـافي در    داري را به همـراه داشـته باشـد و باعـث عملكـرد عـا       معني

دهـد كـه مـديران نقـش     نشان مـي  )Hero( )2020هيرو(شود. عالوه بر اين، مطالعه   فناوري
عنوان نوآوري آموزشي دارند.  آوري در آموزش به كارگيري فن مهمي در ترغيب اساتيد در به

) اظهار كردند كه در سيستم آمـوزش تايلنـد،   2019همكاران () و Speronحال اسپرون( بااين
دليل عـدم آمـادگي مـديران بـراي     ها به  مشكالت فناوري آموزشي زيادي دارد كه بيشتر آن

دگي الزم بـراي يـادگيري فنـاوري    . مـديران هنـوز آمـا   استفاده در فناوري اطالعات اسـت 
بيننـد. مـديران فاقـد دانـش، كمبـود      ندارند و اهميت نوآوري و فناوري اطالعات را نمي  را

ي اطالعات هاي نوآورانه و فناور ها براي ايجاد رسانه تجربه و تخصص در استفاده از رسانه
تايلند و نه عناصر مختلف براي آموزش و يادگيري هستند. بعالوه، بيشتر مديران مدارس در 

يـك مشـكل اساسـي در مـديريت و      كـه ايـن   برخوردار نيستند ICT هنوز از كيفيت رهبري
)، سـافرانكوا  2020( ينوريوتحال  مديريت آموزشي در سطح تحصيالت تكميلي است. بااين

 و )Charyate، چاريـات( )Reston()2015(رستون)، Safrankova & Sikvr) (2018( و سيكور
ــان(2020همكــاران ( ــرو2020همكــاران ( و )Gulpan)، گالپ ) در 2020همكــاران ( و )، هي

هاي خود اظهار كردند كه رهبري فناوري جـزء وظـايف اصـلي مـديران آموزشـي      پژوهش
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سـوي   يت برنامـه آموزشـي بـه   تواند راهكاري مناسب در جهت هدا نوين است و مي  عصر
باشد. از سويي با توجه به افـزايش تعطـيالت در برنامـه آموزشـي كشـور       اهداف آموزشي

هـاي   واسطه عواملي ماننـد آلـودگي هـوا و بيمـاري     ويژه در بخش آموزشي ابتدايي چه به به
و كرد، هايي روبر واسطه بيماري كرونا كه سال تحصيلي اخير را با چالش واگير و ... و چه به

ها و همچنـين ايجـاد آمـادگي     رفت از چالش بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي برون
هـاي  رسد، در اين راستا توسـعه فنـاوري  نشده آينده الزم به نظر مي بيني براي حوادث پيش

هــا الزم اطالعــاتي نــوين و رغبــت مــديران در جهــت توســعه اســتفاده از ايــن فنــاوري 
تواند راهكاري در جهت بهبود فضاي تبـادل   ارائه مدل رهبري فناورانه ميرسد و  مي  نظر به

برانگيز و تعطيالت ناخواسته باشد، لذا هـدف از   اطالعات و تسهيم دانش در شرايط چالش
هـاي   پژوهش حاضر ارائه مدل رهبري فناورانه آموزش مجازي در راستاي پيش برد برنامـه 

  آموزشي مدارس ابتدايي است.
  
  شناسي روش. 2

، توصــيفي و شــيوه گــردآوري پــژوهش حاضــر ازلحــاظ هــدف كــاربردي، روش تحقيــق
تغيرهـا و عوامـل صـورت نگرفتـه و     كـاري بـر روي م   گونه دسـت  بود چون هيچ  پيمايشي

اساس رويكرد پژوهش، آميخته بود. در مرحلة اول، براي ساخت الگـو از روش كيفـي و   بر
لي و از نـوع همبسـتگي مبتنـي بـر الگـوي      تحلي - براي آزمون الگو از روش كمي توصيفي

معادالت ساختاري استفاده گرديد. روش پژوهش آميخته از نوع اكتشافي متوالي بـود. ابـزار   
مورداستفاده در اين پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسيدن به اشباع نظري تدوين شد كـه  

امتياز تا  5امالً موافقم، اي ليكرت (كصورت پنج گزينه مؤلفه، به 6گويه و در قالب  37شامل 
در بخـش اول (كيفـي) بـراي انجـام مصـاحبه ميـداني،       تدوين شد.  امتياز) 1كامالً مخالفم، 

ايـن افـراد،    كـه  ؛شـوند  شامل مي ،خبرگان آشنا به رهبري فناورانهآماري پژوهش را   ةجامع
آمـوزش   افرادي كه حداقل يك مقاله در حوزه فناوري و( از نوع معياري صورت هدفمند به

مجازي در نشريات معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده باشند و يا كتبي در ايـن زمينـه   
گرديدنـد  هاي كيفي در موضوع پژوهش انتخـاب   براي مصاحبه اند)،ترجمه و تأليف داشته

در بخـش دوم (كمـي) بعـد از     ونفر و تا حد اشباع نظري ادامه يافت)  16مصاحبه با  16(
و ايـن   هحاصل از پژوهش كيفي، اقـدام بـه سـاخت پرسشـنامه نمـود      گردآوري اطالعات
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اي تصـادفي در هـر دو   صورت طبقه مديران مدارس ابتدايي شهر تهران به بينپرسشنامه در 
توزيــع گرديــد. تعــداد اعضــاي  گــروه مــدارس دولتــي و غيرانتفــاعي دخترانــه و پســرانه

و غيرانتفـاعي و در هـر طبقـه     نفر هست كه در دوطبقه مدارس دولتي 2500آماري   جامعه
مدير مدرسـه   215مدير مدرسه دولتي و  235صورت تصادفي توزيع گرديد. نهايتاً تعداد  به

  صورت صحيح پاسخ دادند. هاي پژوهش بهغيرانتفاعي به پرسشنامه
  

  روايي و پايايي در بخش كيفي (قابليت اعتماد پژوهش) 1.2
كنندگان ارائه و متن هاي پژوهش را براي مشاركتدر اين پژوهش براي بررسي روايي، يافته

شده است. در پايان، اين پژوهش توسط  ها اعمال هاي آنها مطالعه و ديدگاه نظريه توسط آن
ي نهـايي  اساتيد موردمطالعه و بازبيني قرارگرفته و مواردي جهت اصـالح يـا تغييـر نظريـه    

هـاي  لعه حسابرسي فرآيند آن است. يافتههاي نشان دادن پايايي، مطاشده استيكي از راه بيان
كاررفتـه توسـط    آن، زماني قابل حسابرسي هستند كه محقق ديگر بتواند مسـير تصـميم بـه   

ها را از طريـق نشـان دادن   بنابراين محقق پايايي داده؛ محقق در طول مصاحبه را نشان دهد
ها، شده، كدها، مقوله هاي خام، تحليلمسير تصميمات خود و همچنين قراردادن تمامي داده

هـا در اختيـار اسـاتيد راهنمـا و مشـاور قـرارداد و بـا        فرآيند مطالعه، اهداف اوليه و سـؤال 
هاي تحقيق مورد تائيد قرار گرفت. عالوه بر نظران درستي تمام گامحسابرسي دقيق صاحب

 هـاي اين در تحقيق كنوني از روش توافق درون موضوعي براي محاسـبه پايـايي مصـاحبه   
شده است. براي محاسبه پايايي مصاحبه با روش توافق درون موضـوعي   گرفته استفاده انجام
ارزياب)، از يك دانشجوي مقطع دكتري مديريت آموزشي درخواست شـد تـا   كدگذار (دو 
هـاي الزم  ها و تكنيكعنوان همكار پژوهش (كدگذار) در پژوهش مشاركت كند؛ آموزش به

ها، كدهايي كـه  ايشان انتقال داده شد. در هركدام از مصاحبهها به جهت كدگذاري مصاحبه
» عدم توافـق «و كدهاي غيرمشابه با عنوان » توافق«در نظر دو نفر هم مشابه هستند با عنوان 

شوند. سپس محقق به همـراه ايـن همكـار پـژوهش، تعـداد سـه مصـاحبه را        مشخص مي
ن شـاخص پايـايي تحليـل    عنـوا  كدگذاري كرده و درصـد توافـق درون موضـوعي كـه بـه     

شـده توسـط    داد كـل كـدهاي ثبـت   رود با استفاده از فرمول آن محاسبه شـد. تعـ  مي  كار به
و  64، تعداد كل توافقات بين اين كـدها  177برابر  نفر (محقق و فرد همكاري كننده)  هردو
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مول، هست. پايايي بين دو كدگذار با استفاده از فر 49تعداد كل عدم توافقات بين اين كدها 
  ها مورد تائيد است.باالتر بوده بنابراين قابليت اعتماد كدگذاري %60است كه از  3/72%
  

  روايي بخش كمي و پايايي 2.2
 هـاي مدل به مربوط بخش( الف: شود مي سنجيده بخش دو در اسالپي در روايي و پايايي
 ضـرايب  وسـيله  به گيرياندازه مدل پايايي .ساختاري مدل به مربوط بخش گيري، ب)اندازه

 طريق از گيرد. بارعامليمي ارزيابي قرار مورد تركيبي پايايي و كرونباخ آلفاي عاملي، بارهاي
 اگـر ايـن   كـه  شـود مي محاسبه سازه آن با سازه يك هايشاخص همبستگي مقدار محاسبه
و  سـازه  بـين  واريـانس  كـه  است مطلب اين مؤيد شود 4/0 مقدار از بيشتر يا و برابر مقدار

 آن مـورد  در پايـايي  و بـوده  بيشتر سازه آن گيرياندازه خطاي واريانس از آن هايشاخص
هاي روايـي  قبول است. همچنين در خصوص روايي محتوي نيز با استفاده از فرم قابل سازه

 با توجـه بـه تعـداد اسـاتيد     CVRروايي مورد تائيد قرار گرفت. مقدار  CVRو  CVIسنجي 
بنابراين روايي محتـوي ابـزار مـا     به دست آمد؛ 79/0بيشتر از  CVIو مقدار  81/0نفر)،   8(

مورد تائيد قرار گرفت. روايي واگرا و همگرا كـه مربـوط بـه معـادالت سـاختاري اسـت،       
 موردسنجش قرار گرفت.

در اين پژوهش از دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. در بخـش آمـار   
هـاي دموگرافيـك و توصـيفي    از جداول و نمودارهاي توصيفي براي بيان ويژگـي توصيفي 

هـا  منظـور بررسـي توزيـع داده    هاي كشيدگي و چولگي بهپژوهش استفاده شد. از شاخص
(طبيعي و يا غيرطبيعي بودن) استفاده و براي بررسي و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسـم و  

 Smart PLS، 24نسـخه   SPSSافزارهـاي  از نـرم گيري و مـدل سـاختاري   تدوين مدل اندازه
  استفاده شد. Proنسخه  Max QDAافزار  و نرم 0/2 نسخه
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  هاي پژوهش يافته. 3
  شناختي تحليل وضعيت جمعيت 1.3
پژوهش نشان داد  ي بخش كيفيشناخت تيجمع هاييژگيمربوط به و يفيبخش توص جينتا
هـاي پـژوهش داراي سـابقه    آقايان بودند. اكثر نمونهها خانم و مابقي  درصد از آن 5/37 كه

  درصد). 2/81بودند (سال  10بيش از 

 تحليل كيفي 1.1.3

شود. در جداول زير نتايج كدگذاري در اين مرحله، چند كد مفهومي تبديل به يك مقوله مي
  باز بر اساس كدهاي مفهومي و مقوالت آورده شده است.

  دهي مقوالت. كدگذاري ثانويه و شكل1جدول 

  مفاهيم  هامقوله  رديف

  

  مزاياي استفاده از فناوري

  دسترسي راحت
  باال سرعت  
  نامحدود بودن ازنظر زمان و مكان  
  ارزان بودن  
  پذيري باالانعطاف  
  مبادله اطالعات  
  ارتباط از راه دور  
  هاي واگيرداركرونا و ساير بيماري  هاوجود بحران  
  آلودگي  
  

هاي ماهيت سازمان
  آموزشي

  پيچيدگي زياد
  مبتني بر فناوري  
  هاي تدريس سنتيكارايي پايين روش  
  

  ايشرايط زمينه

  دانش و تخصص مديران
  اي مديرانسواد رسانه  
  نگرش مديران مدارس نسبت به استفاده از فناوري  
  نگرش معلمان نسبت به استفاده از فناوري در امر آموزش  
  انگيزه مديران نسبت به استفاده از فناوري  
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  آمادگي مديران  
  ساختار سازماني منعطف  
  سازماني حامي استفاده از فناوري فرهنگ  
  هاامكانات زيرساختي موردنياز مدارس براي استفاده از فناوري  افزاريسخت  
  هاتجهيزات موردنياز مدارس براي استفاده از فناوري  
  منابع مالي براي تجهيز مدارس كمبود  مالي  
  گران بودن تجهيزات فناوري  
  

  راهبردها

  هاي آموزشي توسط مديرانهدايت معلمان در استفاده از فناوري
  آموزش فناوري به مديران مدارس  
  تدوين برنامه راهبردي براي استفاده از فناوري در مدارس  

ها از سوي مديران فناوريتشويق مديران توانمند در استفاده از   
  وپرورش آموزش

  هاانتصاب مديران توانمند باقابليت باالي استفاده از فناوري  
  

  پيامدها
  اطالعات توسعه فناوري

  آموزانبهبود يادگيري دانش  
  هاي آموزشيدستيابي به اهداف و برنامه  
  

رهبري ( ياصلپديده 
  فناورانه آموزش مجازي)

  استفاده از فناوريانداز چشم
  اهداف استفاده از فناوري  
  ريزي استفاده از فناوري برنامه  
  مديريت استفاده از فناوري  
  ارزيابي ميزان استفاده از فناوري  

  مقوله اصلي استخراج شد. 9كد مفهومي و  37نهايتاً 

  گام دوم: كدگذاري محوري 2.1.3
مقوالت مستخرج شده در مرحله كدگـذاري  كدهاي محوري پژوهش حاضر درواقع همان 

در  يفناورانه آمـوزش مجـاز   يرهبربنابراين مدل پاراديمي  )؛1396كرسول، ( باشندباز مي
  شده است: نشان داده 1يي در شكل هاي آموزشي مدارس ابتدا برد برنامه شيپ يراستا
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  ييهاي آموزشي مدارس ابتدا برد برنامه شيپ يدر راستا يفناورانه آموزش مجاز يرهبر يميمدل پاراد. 1شكل 

 پديده اصلي:

ــداز اســتفچشــم ــاوران ي،اده از فن
برنامـه ي، استفاده از فنـاور  اهداف

تيريمدي، استفاده از فناور يزير
زانيـ م يابيـ ارزي، استفاده از فناور
 ياستفاده از فناور

 اي:شرايط زمينه

در امر يمعلمان نسبت به استفاده از فناور نگرشي، مدارس نسبت به استفاده از فناور رانيمد نگرش، رانيمد يارسانه سواد، رانيدانش و تخصص مد
 ياستفاده از فناور يحام يسازمان فرهنگ، منعطف يسازمان ساختار، رانيمد يآمادگي، نسبت به استفاده از فناور رانيمد زهيانگ، آموزش

 راهبردها:

يهـا يمعلمـان در اسـتفاده از فنـاور    تيهدا
،مـدارس  رانيبه مد يفناور آموزشي، آموزش

ــدو ــرد نيت ــه راهب ــرا يبرنام ــتفاده از يب اس
توانمند در اسـتفاده از رانيمد قيتشوي، فناور
تيـ توانمند بـا قابل  رانيمد انتصاب، هايفناور

 هاياستفاده از فناور يباال

 موجبات علّي
 مزاياي استفاده از فناوري-

 هاوجود بحران-

 هاي آموزشيماهيت سازمان-

 پيامدها:
 اطالعات يتوسعه فناور.1

 آموزاندانش يريادگي بهبود.2

 يهابه اهداف و برنامه يابيدست.3
 يآموزش

 گر:شرايط مداخله
 مالي.1

 افزاريسخت.2
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هـاي  هـاي جمعيـت شـناختي نمونـه    به تحليل ويژگي SPSSافزار در ادامه از طريق نرم
هــا بــا اســتفاده از آوري پرسشــنامهپــژوهش و ســپس بــه تحليــل نتــايج حاصــل از جمــع

  ي پژوهش پاسخ داده خواهد شد. هاي ايجادشدهبه سؤال Smart PLS  افزار نرم
 كــهنتــايج توصــيفي مربــوط بــه وضــعيت جنســيت نمونــه تحقيــق حاضــر نشــان داد 

هـاي  درصد زن هسـت. بيشـتر نمونـه    5/45و  كنندگان در تحقيق مرد درصد شركت  5/55
 درصــد از 4/55درصــد). همچنــين  6/67بودنــد (ســال  50تــا  41پــژوهش در رده ســني 

درصـد مـدرك    89/4درصد كارشناسـي ارشـد و    6/39كنندگان مدرك كارشناسي،  شركت
  دكتري داشتند.

 واگرا روايي و همگرا پايايي، روايي معيار سه گيري،اندازه هايبرازش مدل بررسي براي
 آلفـاي  ضـرايب  عاملي، بارهاي ضرايب بررسي طريق سه از شود و پايايي خودمي استفاده

 بودن مناسب براي مالك پذيرد. مقدارمي صورت تركيبي و پايايي اشتراكي يپاياي كرونباخ،
 از سؤاالت عاملي بارهاي ها، ضرايب تمامي سؤال براي. هست 5/0عاملي،  بارهاي ضرايب

هـا  يـك از سـؤال   هـيچ  اينجـا  دارد. در معيـار  اين بودن مناسب از نشان كه است بيشتر 5/0
 متغيـر،  6 هـر  در متغيرهـا  تركيبـي  و پايـايي  كرونباخ آلفاي به مربوط نگرديد. مقدار  حذف
 متغيرهـا  پايـايي  تحقيـق  در ايـن  .دارد مـدل  مناسب پايايي از حاكي كه هست 7/0 از  باالتر
 توسـط  فرضـيات  بررسي به توانمي شودمي تائيد پايايي ازآنجاكه .دارد قرار مطلوب درحد

 از دوم معيـار  .هست موردنظر جامعه كل به تعميم قابل و نتيجه پرداخت ساختاري معادالت
بـا   متغيـر  هـر  همبسـتگي  بررسـي  بـه  كه است همگرا روايي گيري، اندازه هاي مدل بررسي
 مناسـب  مقـدار  كـه  الركر و فورنل روش به توجه با .پردازدمي خود ها)(شاخص سؤاالت

 مساوي يا بيشتر AVE مقدار متغير، 6 تمامي براي. اندكرده معرفي باال به 4/0 را AVE براي
كه در اين  است گيرياندازه هايمدل برازش بررسي معيار سومين واگرا روايي .هست 4/0

متغيـر   آن خـود  بـه  نسبت هرمتغير به مربوط پژوهش در هر دو بخش روش اول (سؤاالت
 روايي با كه ديگري مهم ديگر) و دوم (معيار متغيرهاي به نسبت تا دارند بيشتري همبستگي

 بـا  متغيـر  آن رابطـه  مقايسـه  در سؤاالتش با يك متغير رابطه ميزان گردد،مي مشخص واگرا
 يك كه است آن از حاكي مدل يك قبول واگراي قابل روايي كه طوري به متغيرهاست)، ساير
 در وقتي واگرا روايي .ديگر متغيرهاي با تا خوددارد سؤاالت با بيشتري تعامل مدل در متغير
 متغير آن بين اشتراكي واريانس از بيشتر متغير براي هر AVE ميزان كه است قبول قابل سطح
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 هـاي مـدل  بـرازش  بررسـي  از مورد تائيد قرار گرفت. بعد باشد مدل در ديگر متغيرهاي و
 شـد،  اشاره قبالً گونه كه همان. رسدمي پژوهش ساختاري مدل برازش به نوبت گيرياندازه
 (متغيرهـاي آشـكار)   سـؤاالت  بـه  گيـري، انـدازه  هـاي مدل برخالف ساختاري مدل بخش
  .گرددمي بررسي ها آن ميان روابط با همراه پنهان متغيرهاي تنها و ندارد  كاري

  
  بررسي ضرايب مسير مدل پژوهش)( گيري. مدل اندازه2شكل 

 و اولين كه شود مي استفاده معيار چندين از پژوهش ساختاري مدل برازش بررسي براي
 مقـدار  كه درصورتي .هست t-values مقادير همان يا t داري معني ضرايب ترين معيار، اساسي

 تائيـد  درنتيجـه  و متغيرهـا  بـين  يرابطـه  صـحت  از نشـان  شـود،  بيشتر 95/0 از اعداد اين
فقـط   اعـداد  كـه  داشـت  توجه بايد البته. است 96/1 اطمينان سطح در پژوهش هاي فرضيه
 .سنجيد آن با تواننمي را متغيرها بين رابطه شدت و دهندمي نشان را رابطه صحت

  
  ) t-values (مقادير t داري معني . ضرايب3شكل 
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بـراي   R2در اين قسمت، مقدار  .است صفر برابر مستقل يا زا برون متغيرهاي براي R2 مقدار
و برابر با مقـدار متوسـط و بـراي متغيـر      32/0دو متغير (پديده اصلي و راهبردها) بيشتر از 

 ريـ متغسـه   يبـرا  اريـ مع نيا: Q2 و برابر با مقدار ضعيف است. مقدار 19/0پيامدها بيشتر از 
(مسـتقل) در   زا بـرون  ريـ دهد كه متغينشان م نيباشد كه ا مي 15/0از  شتريب مدل زاي درون

تـا   را پـژوهش  سـاختاري  مـدل  مناسـب  بـرازش  ووابسته، متوسط هستند  ريمتغ ينيبشيپ
  .سازدمي تائيد حدودي بار ديگر

 و شود مي ساختاري و گيري اندازه مدل بخش دو هر شامل كلي برازش مدل كلي: مدل
، 01/0با توجه به سـه مقـدار    .شود مي كامل مدل يك در بررسي برازش آن، برازش تائيد با

 شـده اسـت، در   معرفي GOF يبرا ي، متوسط و قوفيضع ريعنوان مقاد كه به 36/0 و 25/0
 ؛مـدل دارد  متوسـط  يدست آمد كه نشان از برازش كل به 36/0 مقدار بيشتر از ر،يمتغ 3 هر

كـد   37مقولـه و   9هـا در قالـب   مقوله كهبنابراين در بخش كيفي پژوهش مشخص گرديد 
 يعلـ صـورت موجبـات    گانـه مـدل پـارادايمي بـه     6مفهومي مشخص شد و در دل ابعـاد  

مقولـه)،   1( راهبردهـا مقولـه)،   1( يفناورانه آموزش مجاز يرهبرمقوله)، مقوله اصلي:   3(
گرفتند. در مقوله) جاي  1( امدهايپو  مقوله) 2( گرشرايط مداخله مقوله)،  1( ياشرايط زمينه

ي اصـلي پـژوهش از بـرازش مناسـبي     مؤلفـه  6بخش كمي نيز مشخص گرديـد كـه هـر    
  برخوردار است بنابراين مدل پژوهش از برازش كافي برخوردار هست.

  
  بحث . 4

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رهبري فناورانه آموزش مجـازي در راسـتاي پـيش بـرد     
ها مقوله كهدر بخش كيفي پژوهش مشخص گرديد هاي آموزشي مدارس ابتدايي بود.  برنامه

گانـه مـدل پـارادايمي     6كد مفهومي مشـخص شـد و در دل ابعـاد     37مقوله و  9در قالب 
مقوله)،  1( يفناورانه آموزش مجاز يرهبرمقوله)، مقوله اصلي:  3( يعلصورت موجبات  به

 امـدها يپو  مقولـه)  2( رگـ شـرايط مداخلـه   مقوله)،  1( يامقوله)، شرايط زمينه 1( راهبردها
ي اصلي پژوهش مؤلفه 6مقوله) جاي گرفتند. در بخش كمي نيز مشخص گرديد كه هر   1(

 از برازش مناسبي برخوردار است.

هـا  نتايج پژوهش موجبات علّي شامل مزاياي استفاده از فناوري، وجود بحران اساسبر 
 يلـ يهلهاي متعددي همچون  شدر اين راستا پژوه باشد. هاي آموزشي ميو ماهيت سازمان
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اظهار كردند كه استفاده از  )2016و گارگانته ( نگويدومو  )2017( نيهفل، )2018( مانيو سل
و  يليهلباشد. در اين راستا  هاي آموزشي مي فناوري باعث بهبود فرايند يادگيري در سازمان

آموزش در  يهاي آموزشي برا استفاده از تكنولوژي رشي) عوامل مؤثر بر پذ2018( مانيسل
كننـده اسـتفاده از    تسـهيل  طينشـان داد شـرا   جيكردنـد و نتـا   يرا بررسـ  ييكودكان روسـتا 

 ياي بـرا  كننده به تالش، همه عوامل تعيين ديانتظار عملكرد و ام ،يتأثير اجتماع ،يتكنولوژ
اهداف آموزشـي اسـت.    يباطات برااطالعات و ارت ياستفاده از فناور يبرا ياهداف رفتار

و  يرا بـر نگـرش، سـرگرم   آموزشـي   ي) تـأثير تكنولـوژ  2017( نيو انگو كريشوم ن،يهفل
با درك مثبـت   آموزشي ينشان داد كه تكنولوژ جيكردند. نتا يدانش آموزان بررس يريادگي

از  ) اسـتفاده 2016و گارگانتـه (  نگـو يهمراه اسـت. دوم  يمشاركت يريادگيدانش آموزان از 
و ادراك معلمان از تـأثير و كـاربرد آن در كـالس     ييآموزشي را در مدارس ابتدا يتكنولوژ
تعامـل بـا    شيبـه اطالعـات و افـزا    يدسترسـ  لينشان داد كـه تسـه   ها يافتهكردند.  يبررس

لذا تالش در جهـت توسـعه   تلفن همراه در كالس است.  يفناور يدو تأثير اصل رنده،يادگي
هاي آموزشي  ها در كاربرد فناوري در مدارس و هدايت صحيح تالشهاي آموزشي  فناوري

  تواند زمينه بهبود فرايندهاي تعليم و تربيت را فراهم آورد. در مدارس مي
ها و تعطيلي مدارس در عـاملي در راسـتاي نيـاز روزافـزون بـه      از سويي وجود بحران

آموزش مجازي و آموزش از ها زمينه  هاي آموزشي و تكنولوژيكي است. اين فناوري فناوري
توانند فرايند آموزش را به داخل خانـه ببرنـد و زمينـه ادامـه      كنند و مي راه دور را فراهم مي

باشـد كـه    هاي معاصر، بحران كرونا مي هاي آموزشي را فراهم آورند. ازجمله بحران فعاليت
افزار هـاي   نرمو  حال و با كمك تكنولوژي آسيب جدي به برنامه آموزشي مدارس زد. بااين

آموزشي مانند برنامه شاد بخشي از مشكالت حل و برطرف شد اما در اين زمينـه هنـوز در   
ابتداي مسير هستيم و نيازمند تالش بيشتر براي رفع مشـكالت در ايـن زمينـه هسـتيم كـه      

ري مناسـب كـاهش داد و رفـع كـرد.     توان بـا رهبـري فنـاو    بخشي از اين مشكالت را مي
كنـد.   سوي فناوري را تبيـين مـي   هاي آموزشي ضرورت حركت به ازمانسويي ماهيت س  از

دهد هركجا و در هر زمان از فناوري اطالعـات در تمـرين تكـرار مـواد      تحقيقات نشان مي
گيـري از   يابد به همين دليل بهـره  سوم كاهش مي آموزشي استفاده شود زمان آموزش به يك

فـزايش سـاعات   ا ايـ  وآموزشـي   ايل كمـك تر از فراهم كردن وس فناوري اطالعات باصرفه
ــا بهــره )2020چانــگ،( اســت  درســي گيرنــدگان  ي اطالعــات آمــوزشورنــاگيــري از ف ب
 و) 2020گالپان،( كنندتري جذب  زمان كوتاه توانست اطالعات بيشتري را در مدت  خواهند
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اد در فراگيــري دانــش از زمــان ورود فنــاوري اطالعــات بــه حــوزة آمــوزش انگيــزه افــر 
اند فنـاوري   خورده ادگيري شكستطور مستمر در ي است وبري افراد كه قبالً به  يافته افزايش
ــي ــدي را گشــوده   م ــاب جدي ــد ب ــادگيري آن  موجــب وتوان ــازده ي ــزايش ب ــا  اف  شــوده

  ).2015  رستون،(
استفاده  اهدافي، انداز استفاده از فناورچشمنتايج پژوهش، پديده اصلي شامل  اساسبر 
استفاده  زانيم يابيارزي، استفاده از فناور تيريمدي، استفاده از فناور ريزي برنامهي، از فناور
توان عنوان كرد كه استفاده از فناوري آمـوزش در برنامـه    ي هست. در اين راستا مياز فناور

عنـوان يـك پديـده     شايان توجهي است كه اسـتفاده از فنـاوري را بـه    ديفواآموزشي داراي 
، مـاهر  و كارآمـد  انسـاني  نيروي تربيتشامل  ديفوااست. برخي از اين مناسب معرفي كرده 

 يـي، زا اشـتغال بـه   كمـك  و نيكـارآفر  نيروهـاي  تربيـت ، وپرورش به آموزش يبخش تيفيك

 نمـودن  روزآمـد ، بلندمدت در آموزشي هايكاهش هزينه، اطالعاتي منابع به آسان دسترسي

 ايجـاد  ،آنان دانش و مهارت شغل افزايش و معلمان بازآموزي ،آموزشي نظام و سيستم اداري

 آموزانهاي دانشتوانمندي بين فاصله كاهش ،درسي هايدر برنامه نوآوري و تالش و انگيزه

باشد كه با توجه به اهميت  ي و ... ميالملل نيب از تجارب استفاده ،وپرورش آموزش خدمات و
ريـزي و   اي بـه برنامـه  توجـه ويـژه   سـت يبا يمـ موارد يادشده بـر برنامـه تعلـيم و تربيـت     

 و عنـايتي داشت. در ايـن راسـتا در ايـن راسـتا      مبذولي در استفاده از فناوري گذار هدف
 موانـع  شـامل  فنـاوري  از اسـتفاده  اصـلي  موانـع  كـه ) در پژوهشي دريافتند 1390( همكاران
 زشـي، آمو هـاي زيرسـاخت  مـالي،  و اقتصـادي  انسـاني،  فني، فرهنگي، تجهيزاتي انگيزشي،

 متخصصـان  كمبـود  و فيلترينـگ  كـاربران،  مزاياي اي، پرداختحرفه هايتوانايي دسترسي،

 آينده در را تأثير بيشترين ابتدايي آموزش كه واقعيت اين گفتن نظر در با .است فناوري طراحي

 بـراي  زمـان  بهتـرين  رسد مي نظر به دارد آموزان دانش آتي تحصيلي يها تيموفق و آموزشي

   .است ابتدايي مدارس درو ارتباطات  اطالعات از فناوري استفاده و آشنايي
حاضر نشان داد كه راهبردهاي مدل رهبـري فناورانـه آمـوزش     پژوهشهمچنين نتايج 

معلمـان در   تيهـدا هاي آموزشي مدارس ابتدايي شامل مجازي در راستاي پيش برد برنامه
 يبرنامه راهبـرد  نيتدو، مدارس رانيبه مد يفناور آموزش، آموزشي يهاياستفاده از فناور

 رانيمـد  انتصـاب ، هـا يتوانمند در استفاده از فناور رانيمد قيتشوي، استفاده از فناور يبرا
با توجه بـه  توان گفت  در اين راستا مي باشد. مي هاياستفاده از فناور يتوانمند باقابليت باال
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هـاي آموزشـي    جود دارد، اداره سازمانهاي محيطي كه در عصر حاضر و تغييرات و پويايي
هـا درگذشـته    داره ايـن سـازمان  كارهايي كـه بـراي ا   امروزي امري بسيار پيچيده است و راه

داده است، بنابراين براي مقابله با اين موضوع  رفت، ديگر كارآمدي خود را ازدست مي  بكار
زمـه اجـراي چنـين    هاي جديـدي هسـتيم. ال   در حوزه مديريت نيز ما همواره شاهد انديشه

هـاي مـديريتي و    هاي آموزشي تحوالت اساسـي در شـيوه   هايي آن است كه سازمان انديشه
تا همواره آماده يادگيري و پذيراي تفكرات نـوين   هاي سنتي خود به وجود بياورند آموزش

 و ، چاريـات )2015( رستون)، 2018براي سازگاري با تغييرات باشند. سافرانكوا و سيكور (
هـاي  ) در پـژوهش 2020همكـاران (  و )، هيرو2020همكاران ( و )، گالپان2020همكاران (

خود اظهار كردند كه رهبري فناوري جزء وظايف اصلي مديران آموزشي عصر نوين اسـت  
سوي اهداف آموزشي باشد.  تواند راهكاري مناسب در جهت هدايت برنامه آموزشي به و مي
) توسعه و گسترش فنـاوري در مدرسـه   2009همكاران (و  حال و بنا بر نظر جكسون بااين

) نيـز  2011همكـاران ( منوط به پذيرش و باور فناوري از جانب مدير هسـت و گـرادي و   
كه الگو بودن و باور فناوري اعتقاد راسخ مدير به پيامدهاي مثبت فناوري در تغييـر   معتقدند

شـود تـا    در اين راستا پيشـنهاد مـي   كننده است. نگرش اساتيد نسبت به فناوري بسيار تعيين
  هاي تكنولوژيكي بخشي از شرايط احراز صالحيت مديران باشد. يتوانمندنگرش و 

مدل رهبري فناورانه آموزش  ايشرايط زمينه نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه از سويي
دانـش و تخصـص   هاي آموزشي مدارس ابتدايي شـامل  مجازي در راستاي پيش برد برنامه

 نگـرش ي، مدارس نسبت به استفاده از فناور رانيمد نگرش، رانيمد يارسانه سواد، رانيمد
نسـبت بـه اسـتفاده از     رانيمـد  زهيـ انگ، در امر آموزش يمعلمان نسبت به استفاده از فناور

اسـتفاده از   يحـام  سـازماني  فرهنـگ ، منعطـف  يسـازمان  سـاختار ، رانيمد يآمادگي، فناور
الكترونيكـي،   يادگيري اي برايعنوان نظريه با ايمقاله ) در2005( اندرسونباشد.  مي  يفناور

كه در صـورت اسـتفاده    داندمي يفرد منحصربه فرهنگي زمينه را توسعه تكنولوژي آموزشي
 ارتباطـات  وي اطالعـات  فناورتواند زمينه توسعه استفاده مناسب را از  مي كارآمدمناسب و 

ي در زمينـه  ساز فرهنگلذا افزايش فرهنگ استفاده و در كالس درس به همراه داشته باشد. 
ي در زمينـه آمـوزش بـه همــراه    ورتوانـد بهـره  اسـتفاده مناسـب از فنـاوري آموزشـي مـي     

باشند. از سـويي الگوسـازي و مـديريت فنـاوري مناسـب توسـط مـديران ازجملـه           داشته
 راهكارهاي فرهنگـي مناسـب در جهـت توسـعه تلفيـق فنـاوري در كـالس درس اسـت.        

دهد كـه مـديران نقـش مهمـي در ترغيـب      نشان مي )Hero( )2019حال مطالعه هيرو ( بااين
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عنـوان نـوآوري آموزشـي دارنـد و از طرفـي       آوري در آموزش به كارگيري فن اساتيد در به
آوري  ) اظهار كردند كه در سيستم آموزش تايلند، مشكالت فـن 2019( همكاراناسپرون و 

ها به دليل عدم آمادگي مديران بـراي اسـتفاده از فنـاوري     ر آنآموزشي زيادي دارد كه بيشت
توانـد بـه   اطالعات است. لذا ايجاد فرهنگ حمايتي مناسب در سطح ادارات و مدارس مـي 

  بهبود فضاي فرهنگي در جهت ترغيب معلمان به استفاده فناوري كمك كند. 
فناورانـه آمـوزش   گـر مـدل رهبـري    نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه شرايط مداخلـه 

هاي آموزشـي مـدارس ابتـدايي شـامل عوامـل مـالي و       مجازي در راستاي پيش برد برنامه
 هـاي  فناوري توسعه تكنولوژي وموانع ) 2010( ارتميرباشد. در اين راستا  افزاري ميسخت

تقسيم كرده است: دسـته اول موانـع بيرونـي نسـبت بـه       دودستهرا در  در مدارس آموزشي
، منابع و كارآموزي) و دسته دوم موانع درونـي نسـبت بـه    يانيپشترسي، زمان، معلمان (دست

دارد، حتي اگـر همـه موانـع    ها و مقاومت). وي اظهار ميها، عقايد، فعاليتمعلمان (نگرش
ي دوم از ي اول از بين بروند، معلمان از فناوري استفاده نخواهند كـرد و موانـع دسـته   دسته

توانـد نقشـي    فلذا رهبري فناورانه مديران مـدارس مـي   خواهد كرداستفاده بهينه جلوگيري 
و  افـزار  سـخت ، عدم دسترسي به )1997( ازنظر هوپ تسهيل گر در اين زمينه داشته باشد.

 هست.تكنولوژي آموزشي در مدارس  يريكارگ بهتأمين بودجه از موانع  نيچن همافزار و  نرم
فنـي،   - كه به ترتيب اولويت موانع تجهيزاتـي  ) دريافتند1399( همكاراناز طرفي عزيزي و 

كـارگيري   نگرشي، موانع آموزشي و موانع انساني از ديدگاه معلمـان شـهر بابـل، موانـع بـه     
در و ارتباطـات  شـوند. فنـاوري اطالعـات    فناوري اطالعـات و ارتباطـات محسـوب مـي    

بسترسازي وپرورش يك فرهنگ، يك برنامه و يك جريان آموزشي است كه نيازمند  آموزش
ــز 1398( همكــاران. شــمس و فرهنگــي اســت ــع زيرســاختي ) ني ضــعف  همچــونموان

 تيـ حما عـدم توجهي و و موانع مديريتي شامل بي يافزار سختهاي فيزيكي و  زيرساخت
انگيزگي كاركنان، كمبود نيـروي انسـاني متخصـص در زمينـه فنـاوري،      مديران سازمان، بي
را سازمان و ضـعف نظـام تشـويقي و انگيزشـي      از سوي تلفيق فناوريجدي تلقي نكردن 

هاي مالي به مدارس بـراي توسـعه   ازجمله عوامل بازدارنده عنوان كردند. با اين ارائه كمك
ي هـا  انجمـن ي مردمـي و  ها كمكهاي خود و همچنين ترغيب مديران براي جذب فناوري

زمينه توسعه تجهيزات مدارس تواند مي فنّاورانههاي اوليا و مربيان مدارس براي تأمين هزينه
  را به همراه داشته باشد.
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نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه پيامدهاي مدل رهبري فناورانـه آمـوزش مجـازي در    
 بهبـود  ،اطالعات يتوسعه فناور هاي آموزشي مدارس ابتدايي شاملراستاي پيش برد برنامه

باشـد. در ايـن راسـتا     مـي  وزشيآم يهابه اهداف و برنامه يابيدست و آموزاندانش يريادگي
)، 2020همكاران (و  ، چاريات)2015( رستون)، 2018( )، سافرانكوا و سيكور2020توران (
هاي خود اظهار كردند كـه  ) در پژوهش2020همكاران (و  )، هيرو2020همكاران (و  گالپان

ري تواند راهكـا  رهبري فناوري جزء وظايف اصلي مديران آموزشي عصر نوين است و مي
سـوي اهـداف آموزشـي باشـد.      معلمان براي بهبـود عملكـرد بـه    مناسب در جهت هدايت

تواند به سـبب   مي رييادگيو  سيتدر انيآوري آموزشي در جر از فن نهياستفاده بهسويي   از
كردن  يبا غن يكند و حت تر يو عمل تر يفعال كردن حواس دانش آموزان، امر آموزش را واقع

   ).2009تزر،يويرا ارتقاء دهد (جاروس تيو ترب ميتعل ييكارآ ري،يادگيو  سيتدر تيفيك
  
  گيري نتيجه. 5

ي بااليي ا حرفههاي زيادي برخوردار است و توانمندي  يدشوارآموزش در دوره ابتدايي از 
كند و در اين شرايط اهتمام مديريت به پيشرو بودن در زمينه توسعه فنـاوري و  را طلب مي

تواند زمينه بهبود نگرش كاركنان و معلمان، تالش در جهت  هدايت فناورانه محيط خود مي
سوي تلفيق فناوري با آموزش را بـه همـراه    توسعه تجهيزات فناوري اطالعات و حركت به

وپرورش در زمـان   آموزش اداراتشود تا  ي پيشنهاد ميطوركل هبداشته باشد. در اين راستا و 
هـا توجـه كننـد و در زمـان ارزيـابي       آن فنّاورانههاي  يتوانمندانتخاب مديران به نگرش و 

ي ارتقـا ساالنه بخشي از امتيازات را به توسعه فناوري و تالش در جهت مديران در جهـت  
ي بيشتر ور بهرهتا برنامه تعليم و تربيت با دانش فناوري كاركنان و مديران اختصاصي دهند 

  سوي اهداف عالي خود حركت كند. به
 

 نوشت پي
 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.
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