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چکیده
مقدمه  :هدف این پژوهش تحلیل موانع توسعه مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان صحنه با توجه به ویژگیهای اجرای نوآوری آموزشی بود.
طرح هوشمند سازی مدارس برنامه نوآورانه آموزشی است که در راستای تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامه درسی مدارس صورت میگیرد.
روش  :رویکرد پژوهش کیفی و روش آن از نوع پدیدارشناسی بوده است .مشارکتکنندگان در آن آگاهان کلیدی بوده که بهعنوان دبیر ،مدیر و معاونین
فناوری مدرسه مشغول به کار بودند .بر اساس منطق نمونهگیری هدفمند  21نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و مبنای کفایت نمونه اشباع نظری بود.
دادهها به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته جمعآوری و سپس با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت در سه مرحله .1 :تولید دادهها .2 ،تجزیه و تحلیل
دادهها .3 ،تلفیق موردها؛ تجزیه و تحلیل شدند .جهت اطمینان از صحت و پایایی دادهها از معیارهای موثق بودن و اعتبار ،تأیید پذیری ،قابلیت اعتماد
و انتقالپذیری استفاده گردید.
یافتهها :یافتهها نشان داد موانعی مانند ضعف دانش فناورانه دبیران ،فقدان مهارت و باورهای مناسب در آنها ،نبود پشتیبانی فنی ،عدم تناسب ساختارهای
موجود با فناوریها ،مدیریت ضعیف و عدم استفاده از ظرفیتهای انجمن اولیاء و مربیان از موانع اجرای برنامه هوشمند سازی در مدارس شهرستان صحنه
کرمانشاه به حساب میآیند.
واژههای کلیدی  :مدارس هوشمند ،نوآوری آموزشی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اجرای نوآوری ،موانع هوشمندسازی.

 60فناوری برنامه درسی ،جلد  ،2پاییز و زمستان 1395
مـخاطبان الزاما از نـوآوری استقبال نمیکنند و نظام

مقدمه
نظام آموزشی برای هدایت تحوالت اجتماعی و همسویی با
برخی تغییرات ،نیازمند نوآوریهای مستمر و مداوم است.
تلفیق فاوا با نظام آموزشی نوعی تغییر و نوآوری است.
نوآوریهای آموزشی برای رسیدن به هدف و نتایج مورد
انتظار ،مسیر پیچیده و پرتالطمی را پیشرو دارند که عبور
مـوفق از این مسیر نیازمـند تـدابیر دقیق و تصمیمهـای
اندیشمندانه است .چرخه حرکت هر نوآوری آموزشی با طی
سه مرحله آغاز یا تولید نوآوری ،کاربست یا اشاعه نوآوری و
ارزیابـی تکمـیل مـیشود ( .)Rogers, 2006اغـلب
طرحهای نوآورانه آموزشی هر چند در مرحله آغاز یا تولید
به مطلوبترین وجه طراحی میشوند (،)Hasani, 2006
ولی در مرحله اجرا یا اشاعه به سطحینگری دچار میگردند.
افزایش نفوذ نوآوریهای آموزشی مستلزم توجه به فرآیند
تصمـیم نـوآورانـه آمـوزشی ،ویژگـیهـای نوآوری و شرایط
مـخاطبـان نـوآوری است ( Ensminger & Surry,
.)2008
در مرحله تصمیمگیری باید ماهیت و ویژگیهای
نوآوری آموزشی به دقت شناسایی شود ،سپس نوآوری در
معرض قضاوت و اظهار نظر افراد قرار گیرد و موضع افراد
مختلف در ارتباط با آن شناسایی گردد .در گام بعدی
تصمیمهای الزم بـرای اشاعـه یا کـاربست نـوآوری اتخاذ
شـود و سپس راههای جمعآوری شواهد برای ارزیابی آن
مورد توجه قرار گیرد (Ertmer & Ottenbreit-
 .)Leftwich, 2010ذینفعان و مخاطبان نوآوری آموزشی
از لحاظ ویژگیهای روانی و اجتماعی دارای خصوصیاتی
هستند که راجرز ( )Rogers, 2006آنها را به دستههای
نوآوران ،سازگاران پیشگام ،1توده پیشگام ،2توده دیر

هنگام3

و کند روندگا ن 4طبقهبندی نمـود .از ایـن رو همـه

آموزشی باید توجه داشته باشد که بخشی از معلمان،
دانشآموزان ،مدیران و والدین ممکن است نسبت به نوآوری
تمایل یا عالقه نداشته باشند یا اینکه به صورت آشکار و
ضمنی با بهکارگیری آن مخالفت کنند ( & Inan
 .)Lowther, 2010نوآوریهایی که دارای مزیت نسبی،5
سازگاری ، 6سادگی ، 7آزمونپذیری 8و عینیت 9هستند ،از
قابلیت پذیرش بیشتری برخوردارند .به عالوه در پذیرش یک
نوآوری آموزشی عواملی مانند؛ احساس نارضایتی از وضع
موجود ،اختصاص زمان و منابع الزم برای نوآوری ،ایجاد
شرایط الزم برای کاربران جهت کسب دانش و مهارتهای
مورد نیاز ،در نظر گرفتن پاداشها و برانگیزانندهها ،مشارکت
فـعال ذینفعـان ،تعهـد مسئوالن به پشتیبانی از نـوآوری و
رهبری آن نقش دارند (.)Francis, 2008
به اعتقاد آیزنر ( )Eisner, 2005هر نوآوری آموزشی
ابعاد مختلف برنامه درسی نظیر؛ سیاستها و اهداف، 10
11

ساختا ر

12

 ،برنامه درسی مکتو ب

 ،چگونگی اجرای

آموزش 13و شیوه ارزشیابی 14را در برمیگیرد .در هـر
نـوآوری باید این ابعـاد به صورت یک کل از انسجـام و
یکپارچگـی برخـوردار باشند تا چالشهای احتمالی آن برای
ذینفعان کاهش پیدا کند .از نظر او در هر نـوآوری آمـوزشی
باید ابتدا سیاستهای آمـوزشی و اهداف برنامه درسی
متناسب با نـوآوری اصالح و باز تعریف شود و با توجـه به
ویژگیهای آن اهـداف برنامه درسی مکتوب سازماندهی
گردد؛ سپس منابع ،امکانات فیزیکی و ساختار اداری
مـدارس متناسب با اهداف برنامه درسی بازبینی و تجهیز
شود تا بستر الزم برای اجرای اثربخش محتوا و انجام
فعالیتهای یادگیری برای دانش آموزان و مشارکت معلمان
فراهـم شود .آنگاه جنبههـای پداگوژیک یا اجرای برنامه
درسی در راستای عملیاتیسازی اهداف با توجه به بسترهای
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موجود و امکانات اصالح شود و به تناسب این اصالحات

این افراد از قابلیتهای فناوری و ویژگیهای آن میتواند،

تغییرات الزم در شیوههـای اصـالح برنامـه درسـی به عمل

زمینه را برای ایجاد نوآوریهای آموزشی مبتنی بر فناوری

آید.

تسهیل نماید.
تلفیق فاوا با برنامـه درسـی مـدارس ،یک نـوآوری چند

پلک و ولز ( )Palak & Walls, 2008عوامل مؤثر

وجهی و پیچیده آموزشی است که عالوه بر تغییر ابزارها به

در تلفیق فاوا با برنامه درسی را به دو دسته کلی درونی و

تغییر و نـوآوری در روشهـا و باورهای تربیتی نیز نیاز دارد

بیرونی طبقهبندی کردهاند :عوامل بیرونی شامل میزان

( .)Schrum et al., 2011فاوا دارای ابزارها و قابلیتهای

دست رسی به فناوری ،زمان اختصاص یافته به فناوری،

گوناگونی است که برای تأثیرگذاری آنها بر آموزش ،ضمن

وضعیت منابع و ارائـه آموزشهای مـداوم و عـوامل درونـی

تدارک زیرساختهای فنی ،تسهیل دسترسی به ابزارها و

به نگـرشهـا ،اقدامهـا و رفتارهـای مقاومتی معلمان و

فناوریها ،آن دسته از باورهای تربیتی نیز نیاز است که بر

دست اندرکـاران آموزشی مربوط میشود .در تقسیمبندی

یادگـیری فعـال ،بسط تعـامل بین یادگیرندگـان ،یادگیری

دیگری این عوامل به چهار دسته محیطی ،شخصی،

مشارکـتی ،تفکـر انتقـادی و ساخـت دانش تأکید دارد

اجتماعی و برنامه درسی طبقهبندی شده است .از این

( .)Prestridge, 2012بر این اساس در مراحل تولید،

دیدگاه توجه به وجود زیرساختهای فناورانه ،نحوه

اشاعه و ارزیابی نوآوری آموزشی باید با نگاه سیستمی و

دسترسی به ابزارهای فناورانه ،نحوه تهیه نرمافزارها و

جامع تصمیمهایی متناسب با ماهیت و ویژگیهای این

امکانات سختافزاری و تجهیز فناوریها در مدارس از عوامل

فناوری اتخاذ و به کار گرفته شود تا امکان اثربخشی هر چه

محیطی محسوب میشوند .دانش و مهارت معلم در استفاده

بیشتر آن مهیا گردد (.)Ogilvie, 2008

از رایانه و فناوریها ،خودکارآمدی معلم ،اعتماد به نفس و

تـلفیق فـاوا در نظـام آمـوزشی در گـرو توجـه به
ویژگـیهای نـوآوران ،شرایط نـوآوری و بافت اجتماعـی

اشتیاق او برای بهکارگیری فناوری در موقعیتهای آموزشی
عوامل شخصی معلم هستند ( .)Chan, 2008فرهنگ

است ( .)Brantley & Ertmer, 2013عامل نوآوران به

حـاکـم بـر معلمـان یـک مـدرسه در بـهکـارگـیری یا

ویژگیهای معلم مانند کارآمدی فناورانه معلم ،توان و درک

عـدم بهکارگیری نـوآوریها ،فرهنگ حاکـم بر اجتمـاع

پداگوژیک و آگاهیهای اجتماعی اشاره دارد که به او امکان

تخصصی معلمان ،نـگرش والدین بـه فـناوری ،دیدگـاه

میدهد تا در ایجاد نوآوری آموزشی با استفاده از فناوری

مسئولین و دستاندرکاران جامعه نسبت به استفاده از

پیشگام باشد .عامل نوآوری به مواردی همچون تناسب

فناوری میتواند بر کاربرد آن در مدرسه مؤثر باشد .همچنین

فناوری با فرهنگ مدرسه ،ارتباط فناوری با عملیات آموزشی

نوع برنامههای درسی موضوع محور یا یادگیرنده محور مـی

و اداری موجود ،بیگانگی با منابع فناورانه موجود و استقالل

توانـد در استفـاده از قـابلیتهـای فناوری برای طراحی

فناوری از سایـر فناوریهـا را در بـر مـیگیرد .فناوریهای

فعالیتهـای فناوری برای یادگیرندگان فرصتهای متفاوتی

جدید آموزشی که با فرهنگ حاکم بر مدرسه تناسب نداشته

را فراهم نماید .گراف و موزا عوامل مؤثر در تلفیق فاوا با

باشند ،یا با عملیات اجرایی و اداری موجود ناسازگار باشند،

برنامه درسی را بر مبنای نوآورانه بودن پروژه تلفیق فاوا به

مانع بزرگی برای نوآوری آموزشی ایجاد خواهند کرد .عامل

شش دسته؛ مدرسه (بافت) ،معلـم (نـوآور) ،پروژه

سوم بافت یا زمینه نوآوری است که شامل سه خرده عامل؛

(نـوآوری) ،دانـش آمـوزان (کاربران) ،فناوری و ماهیت آن،

منابع انسانی ،منابع فناورانه و پشتیبانی اجتماعی است.

پژوهش و سیاستگذاری تقسیم میکنند ( & Groff

منابع انسانی به کلیه کارکنان و مدیران اطالق میشود که

 .)Mouza, 2008نظامهای آموزشی با سیاستگذاری،

در بهکارگیری فناوری تصمیمگیر یا مجری هستند .درک

اتخـاذ تصمیمهـای مناسب و بـرنامـهریزیهـای الزم تالش
مـیکنند تـا بـا تلفیق فـاوا در برنامه درسی مدارس زمینه
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تحقق اقتصاد دانشبنیان در جوامع اطالعاتی خود را

آن بدون توجه به اسناد باالدستی و سیاستگذاریهای

متناسب با الزامات ،شرایط فرهنگی و باورهای آن جامعه

کالن به اجرا گذاشته شده که از یک سو با توجه به ماهیت

فراهم نمایند ( .)Vanderlinde et al., 2012در دوره

نوآورانه و تازگی آن و از جهت دیگر به دلیل عدم انطباق با

متوسطه کشورهای مختلف متناسب با شرایط و رسالتهای

سیاستها و خط مشیهـای آموزش و پرورش اغلب

نظام آموزشی برای تلفیق فاوا با نظام آموزشی از شیوههایی

ذیربطان نظیر تصمیمگـیران ،مـدیران مـدارس ،معلمان،

مانند؛ توسعه شبکه مدارس ، 1مدارس مجازی 2و طرح

دانشآمـوزان و والدین را با چالشهای گوناگون روبرو

مدارس هوشمند 3استفاده میکنند .در شیوه شبکه مدارس

ساخته است .با توجه به نظریههای نوآوریهـای آمـوزشی

با استفاده از امکانات و قابلیتهای فاوا شبکه اینترنتی در

کـه اجـرای اثربخش آنها در مرحله آغاز یا تولید به اتخاذ

بین مدارس یک کشور و حتی کشورهای مختلف ایجاد

تصمیمهای معتبر بستگی دارد و در مرحله اجرا نیز از عوامل

میشود تا مدارس از این طریق بتوانند امکان تبادل تجربه

گوناگون مانند ساختارهـا ،بافـت مدرسه ،کـارکنان

بین معلمان و دانشآموزان را فراهم نمایند؛ مدارس با کمک

مـدرسه ،ویژگیهـای شخصـی معلـم و سـایر عوامـل

همدیگر محتوای چندرسانهای تولید و مبادله کنند؛ از

انگیزشی تأثیر مـیپذیرد .پژوهشهایی مانند؛ Tabari

یافتههای اقدام پژوهیها و سایر تجارب پژوهشی یکدیگر را

(Buabeng- ،)2011( Salimi & Gonoodi،)2012
 )2012( Andohو  )2006( Toprakciنشان مـیدهند

مدارس را توسعه دهند (.)Vanderlinde et al., 2012

کـه نبود مشاورین فناوری و ضعف حمایت و پشتیبانـی

این شیوه امروزه در بین کشورهای اتحادیه اروپا تحت عنوان

فـنی از مـوانـع کـاربـرد فناوری در کالس درس است.

«یورونت» 4بهکار گرفته میشود .شیوه مدارس مجازی که

پـژوهشهـای دیگـری مـاننـد؛ & Sobhaninejad

با خبر سازند و زمینه همکاری گسترده آموزشی در بین

غالبا در آمریکا و کانادا و بهمنظور توجه به تفاوتهای فردی،
دستـرسی همگـانی و توسعـه عدالت آموزشی به کـار
گـرفته مـیشود ،در کشورهـای اروپایی و آسیایـی چنـدان
مـورد توجـه نبوده است (.)Kanna & Gillis, 2009

طرح مدارس هوشمند بهعنوان شیوهای نوآورانه برای
تلفیق فاوا در برنامه درسی مدارس ایران به کار گرفته شده
است .بر اساس سند هوشمندسازی مدارس (،)2010
مدارس هوشمند محتوای درسی را با استفاده از امکانات
فناورانه و نرمافزارهـای گوناگـون به دانشآمـوزان ارائـه
میکنند تا کیفیت یادگیری آنها را بهبود بخشند .این
مدارس با استفـاده از شیوههـای خـاص و امکـانات متنوع
فنـاورانـه دانشآموزان را به سمت یادگـیری خـود

رهیاب5

و خـود آهنگ 6هدایت میکنند (.)McKnight, 2016
لیکـن پـژوهشهـایـی مـاننـد  )2008( Mahmoodiو

،)2009( Wan Ali et al ،)2009( Fathivagargah
Guzman & Nussbum ،)2005( Ya'acob et al

) (2009و  )2013( Ibrahim et alبه ضعف باورها و
مهارتهای معلمان ،عدم انطباق ساختار مدارس با برنامه
درسی و نبود مهارت کافی در مدیران بهعنوان چالشهای
مدارس در اجرای برنامه درسی تلفیق شده با فناوری تلقی
میکنند .از این رو با توجه به اجرای طرح مدارس هوشمند
به مثابه شیوه نوآورانه برای تلفیق فناوری در برنامـه
درسـی ،سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از :مدارس
هوشمند در مرحله اجرای برنامه درسی با چه چالشهایی
روبرو هستند؟
پیشینه پژوهش
پژوهشهای متعددی در زمینه چالشهای مربوط به
توسعه مدارس هوشمند و اجرای برنامه درسی در این

 )2014( Seraji et alنشان میدهند که در ایران اجرای
1

4

2

5

. Schools net
. Virtual school
3
. Smart school

. UEROnet
. Self-Accessed
6
. Self-Paced

سراجی و سلیمانی ،تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا63 ...
مدارس صورت گرفته است .این پژوهشها را میتوان به سه
دسته طبقهبندی کرد:

ج) پژوهشهایی که به بررسی عوامل زیرساختی
و مدیریتی در مدارس هوشمند میپردازد.

الف) پژوهشهایی که به بررسی موانع کاربرد

 (2008) Mahmoodi et alدریافتند که نبود قوانین و

فناوری اطالعات و ارتباطات توسط معلمان

مقررات مورد نیاز در وزارتخانه ،فراهم نبودن زیرساختهای

پرداختهاند )2014( Seraji et al .در پژوهشی ،ناکافی
بودن نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده ،ضعف
فرهنگ و نقص مهارت در بهکارگیری امکانات را از
مشکالت توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان عنوان
کردSobhaninejad & Fathi Vagargah .

()2009

نشان دادند که عوامل انگیزشی ،تفریحی ،مدیریتی،
ساختاری و اداری ،به ترتیب اولویت در کـاربست فـناوری
در مـدارس مـتوسطـه مـؤثـرنـد )2012( Tabari .نیز در
پژوهش خود نشان داد که امکانات و سختافزارهای موجود
و کارآمدی معاونین و مسئولین فناوری مجتمعها و سواد
رایانه ای معلمان و مدیران دارای بیشترین اهمیت در نزد
پاسخگویان بوده و انگیزه و رغبت مـدیـران و معلمـان از
اهـمیت کـمتـری بـرای تـوسعـه هوشمندسازی برخوردار
بودهاند )2009( Guzman & Nussbum.و Wan
 )2012( Ali et alعدم مهارتهای پداگوژیکی ،ضعف
دانش تدریس ،کمبود زمان و همچنین نگرش شخصی
دبیران را از عوامل و چالشهای مهم بر شمردند.
ب) پژوهشهایی که به بررسی پشتیبانیهای

مورد نیاز مانند شبکه محلی و اتصال به اینترنت ،سازگار
نبودن ساختار و تشکیالت مدارس کشور ،وجود آمادگی و
بلوغ در رابطه با استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت
مدارس ،درک ضرورتهای استفاده از فناوری اطالعات
توسط مدیریت مدرسه ،نبود فضای فیزیکی مورد نیاز برای
اجـرای طـرح مـدارس هـوشمند در مـدرسه و بـاال بـودن
هزینههای تحول آموزشی از مهمترین چالشهای توسعه
مدارس هوشمند در کشور هستندTabari .

)،(2013

 )2014( Robati et alو  (2006) Toprakciدر
پژوهشهای خود نشان دادند که موانع مادی ،ناکافی بودن
تعـداد رایانههـا ،عـدم وجـود تجـهیزات سـختافزاری و
نـرمافزاری در مـدارس از عـوامل بازدارنده تلفیق فناوری با
برنامه درسی در مدارس هوشمند استIbrahim et al .
( )2013دریافتند که کمبود مهارتهای فنی و ابزاری،
مسائل زیرساختی ،مشکالت مالی و عدم مهارت و دانش
کافی مدیران از موانع جدی در مسیر توسعه فناوری در
مدارس است.
روش

بیرونی و درونی در مدارس هوشمند میپردازند.

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی انجام شد .ماهیت

 (2008) Mahmoodi et alدر پژوهش خود دریافتند

پژوهش کیفی با تفسیرهای چند وجهی تجربه آدمی و

که نبود رغبت در جامعه نسبت به فناوریهای نوین ،شرایط

رابطه تکرار شونده درون نظامهای اجتماعی و فرهنگی

محیطـی و از همـه مهـمتـر عـدم تـوجه افکار عمومی به

همراه است .روش کیفی این پژوهش از نوع پدیدارشناسی

قابلیتهای فناوری مهمترین چالش توسعه مدارس هوشمند

است .در پدیدارشناسی تجربه افراد در زمینه یا بـافت

است .بر اساس نتایج پژوهش Salimi & Ghonodi

اجتماعـی مـورد کـاوش قرار مـیگـیرد .در واقـع

( )2011و  )2009( Buabeng-Andohعدم حمایت

پدیدارشناسی مطالعه تجربه روابط بین افراد و چیزها است

فنی ،عدم نظارت فنی در مدارس توسط افراد متخصص،

(2003: 46

.)Creswell,

عـدم حمایت و توجـه خـانوادههـا ،نـاآگاهـی والـدین از

افراد مورد مطالعه در این پژوهش معلمان ،مدیران و

قابلیتهای فناوری و نبود پشتیبانی فناورانه در مدارس

معاونین فناوری مدارس هوشمند متوسطه اول شهرستان

موجب بروز مشکالتی در زمینه توسعه فناوری در مدارس

صـحنـه (استـان کـرمانشـاه) بـودنـد کـه در مصـاحبههای

میشود.

نیمه ساختار یافته شرکت کردند .شهرستان صحنه در دوره
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اول متوسطه دارای هشت مدرسه شهری است که طرح

ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن پـژوهش مصـاحبه

مدارس هوشمند در آنها اجرا میشود .این طرح به دلیل

نیمه ساختار یافته بود .در این نوع مصاحبه سواالت از قبل

کمبود امکانات فناورانه به مناطق روستایی این شهرستان

تنظیم شده اما به فراخور پاسخهای مصاحبه شونده با بحث

توسعه پیدا نکرده است .این مدارس با توجه به ارزیابی

و تفصیل بیشتری طرح میشود .مصاحبهها بهوسیله دستگاه

مدارس هوشمند در سطوح پنجگانه قرار گرفتند که فهرست

 MP3 Voice Recorderضبط شد .پژوهشگر این

آنها در جدول  1ارائه شده است.

پژوهش از معلمان مدارس هوشمند بود که به مدت هشت

نمونهها در این پژوهش به صورت هدفمند 1و از بین
آگاهان کلیدی از هشت مدرسه دوره اول متوسطه انتخاب

سال برخی از موانع و دشواریهای اجرای طرح مدارس
هوشمند را مالحظه کرده بود.

شدند که در نقش مدیر ،معاون فناوری و دبیر در مدرسه

جهت اطمینان از صحت و اعتبار دادهها از چهار

فعالیت داشتند .نمونهگیری تا زمان اشباع دادهها ادامه پیدا

شاخص موثق بودن و اعتبار( 2باورپذیری) ،تأیید پذیری،3

کرد که مجموعا از  21نفر مصاحبه به عمل آمد که هشت

قابلیت اعتماد 4و انتقالپذیری 5استفاده شد .بدین منظور

نفر مدیر ،سه نفر معاون فناوری و اجرایی ،شش نفر دبیر و

محقق با محلهای تحقیق ارتباط طوالنی مدت داشت که

چهار کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات بودند ،اشباع

به جلب اعتماد شرکتکنندگان و همچنین به درک

دادهها حاصل گردید.

محیط مورد مطالعه کمک کرد .از بازنگری شرکتکنندگان
نیز برای تأیید صحت دادهها و کدها استفاده شد .یعنی

جدول  .1مدارس هوشمند دوره اول متوسطه شهرستان

بعد از کـدگـذاری ،مـتن مصـاحبه به شرکتکننده

صحنه بر اساس سطوح پنجگانه هوشمند سازی

ردیف

1
2

نام مدرسه
نمونه دولتی
رضوان
آیتاهلل
طباطبایی

جنسیت

دخترانه
پسرانه

3

محراب

پسرانه

4

والعصر

دخترانه

5

پروین
اعتصامی

دخترانه

6

سوده

دخترانه

7

رستگاران

پسرانه

8

شهید
بهشتی

پسرانه

مقطع
متوسطه
اول
متوسطه
اول
متوسطه
اول
متوسطه
اول
متوسطه
اول
متوسطه
اول

سطح

بازگردانده میشد تا از صحت کدها و تفاسیر اطمینان

هوشمند

حاصل شود .کدهایی که از نظر شرکتکنندگان به موارد

سازی

مورد نظر آنها اشاره نمیکرد ،اصالح شد .جهت تأیید و

هوشمند

انتقالپذیری نیز ،یافتهها با دبیرانی که در مطالعه شرکت
نداشتند در میان گذارده شد و آنها تناسب یافتهها را

نیمههوشمند

مورد تأیید قرار دادند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش پیشنهادی

الکترونیک

اسمیت استفاده شده است (.)Hajbaqeri, 2011
اسمیت سه مرحله را برای تحلیل دادهها در روش

الکترونیک

پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است:
الکترونیک

 .1تولید دادهها  .2تجزیه و تحلیل دادهها  .3تلفیق
موردها .مرحله تجزیه و تحلیل دادهها شامل  5مرحله

الکترونیک

متوسطه

نیمه

اول

الکترونیک

متوسطه

نیمه

اول

الکترونیک

است .1 :مواجهه اولیه  .2خواندن و بازخوانی یک مورد .3
تشخیص و برچسب زدن به مقولهها  .4لیست کردن و
خوشهبندی مقولهها  .5ایجاد یک جدول خالصهسازی
یافتهها.
1

. Purposive Sampling
. Credibility
2
. Confirmability
1

. Dependability
. Transferability

3
4
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میگوید« :به نظر من به عنوان یک دبیر تناسبی بین

یافتهها
در این پژوهش اطالعات و دادههای گردآوری شده از
طریق مصاحبه ،با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .که در نهایت 4 ،خوشه
(مضمون اصلی) و  9مقوله (مضمون فرعی) استخراج شده
است که در جدول  2ارائه شده است.

مدارس از دیدگاه مدیران ،دبیران و معاونین فناوری
ردیف

1

ضعف دانش ،مهارت
و نگرش دبیران

این تجهیزات استفاده میکنم» .از طرفی کد ( )11گفت:
مدارس به بار آورده که اگر این هزینهها صرف تشکیل
کالسهای غنیسازی و خرید کتب کمک آموزشی بشود

 .1نبود دانش و مهارت در

صورت بیان کرد« :به نظر من معایب استفاده از اینترنت و

استفاده از فناوری

فضاهای مجازی برای دانشآموزان بیشتر از محاسن آن

 .2مقاومت در برابر نوآوری

است و خطرات و آسیبهای جبران ناپذیری به آنها وارد

 .3نهادینه نشدن فرهنگ

میکند .بنده با این فضاها مخالفم و ترجیح میدهم آموزش
به شیوه سنتی را انجام دهم» .یکـی دیگـر از چالشهـا را

نبود پشتیبانیهای

مدرسه

میتوان در صحبتهای کد ( )13مالحظه کرد« :زمانی که

فنی

 .2پشتیبانی فنی از بیرون

از این کالسهای هوشمند استفاده میکنم هرج و مرج در

مدرسه

کالس بیشتر میشود و دانش آموزان خیلی کالس درس رو

 .1عدم دسترسی والدین به
نبود تعامل صحیح

اینترنت و ابزار فناوری

بین والدین و مدرسه

 .2نگرش منفی و غیر آموزشی
به کامپیوتر و اینترنت

4

این محتوا مناسبتر است و اگر وقت اضافه داشته باشم از

مضامین فرعی

 .1پشتیبانی فنی در درون

3

ارتباطات ایجاد نشده و تدریس به همان شکل گذشته برای

نتیجه بهتری دارد» .کد ( )20هم یکی از آسیبها را به این

استفاده از فناوری

2

کتابها هنوز ظرفیتی برای دخالت فناوری اطالعات و

«به نظر من کالسهای هوشمند تنها هزینه زیادی را برای

جدول  .2مضامین اصلی و فرعی موانع هوشمند سازی در

مضامین اصلی

محتوای کتابها و شکل جدید کالسها وجود ندارد .در

اداره و مدیریت
مدارس

جدی نمیگیرند به همین خاطر خیلی لزومی به استفاده از
این تجهیزات نمیبینم چون بدون استفاده از آنها یادگیری
کامل صورت میگیرد ،این مطلب را نمرات دانشآموزان در

 .1عدم تأمین بودجه

امتحانات به خوبی نشان میدهد» .کسب دانش و مهارت در

 .2عدم برگزاری کارگاههای

خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس هوشمند

آموزشی برای مدیران

بدون شک نیازمند آموزش معلمان است .کد ( )16چنین

مضمون اصلی ( :)1ضعف دانش ،مهارت و نگرش
دبیران :در جریان اجرای هر نوآوری آموزشی ،معلم به
عنوان محور نوآوری باید دانش ،مهارت و باورهای خود را
بهبود بخشد .کسب دانش در زمینه روشهای تدریس در
کالس هوشمند و همچنین مهارت الزم در استفاده از
تجهیزات برای معلمان الزم است .معلم در کالس هوشمند
باید خود را به دانش روز مجهز کند و البته این امر نیازمند
باور معلم به تأثیر مثبت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
و نیاز به تغییر در روشهای تدریس سنتی است .در
مصاحبهها دبیران به نکات مهمی اشاره داشتند .کد ()6

بیان میکند« :متأسفانه کالسهای آموزشی بیشتر جنبه
صوری دارند و بهصورت کارگاهی برگزار نمیشوند و همیشه
به دلیل کـمبود وقت مسائل فشرده و مختصر ارائـه می
گردد .البته بیانصافی است اگر همه تقصیر را گردن
مسئولین برگزارکننده دوره بیاندازیم .واقعا خیلی از
همکاران کالس رو جدی نمیگیرند و فقط به خاطر گرفتن
 16یا  24ساعت ضمن خدمت در این کالسها شرکت می
کنند».
با توجه به تجربیات مطرح شده از سوی مصاحبه
شوندگان در مورد دانش و مهارت دبیران  3مضمون فرعی
استخراج گردید که در نمودار  1مالحظه میشود.
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فناوری ضروری هست» .پشتیبانی باید در داخل مدرسه و

ضعف دانش ،مهارت و
نگرش دبیران
نبود دانش و مهارت
در استفاده از فناوری

مقاومت در برابر نوآوری

هم به صورت بیرونی از طریق مکانیزمهای اجتماعی صورت
نهادینه نشدن فرهنگ
استفاده از فناوری

گیرد .با توجه به مفاهیم استخراج شده از مصاحبهشوندگان
در خصوص نبود پشتیبانی فنی دو مضمون فرعی استخراج

نمودار  .1تجارب دبیران در خصوص دانش و نگرش نسبت به

گردید که در نمودار  2ارائه شده است.

فناوری (اصل  :1ضعف دانش ،مهارت و نگرش دبیران)

مضمون اصلی ( :)2نبود پشتیبانیهای فنی:
استفاده از تجهیزاتی مانند برد هوشمند ،دیتا پروژکتور ،قلم
هوشمند و بـرخی نـرمافزارهـای آمـوزشی نیازمند حـضور
افـرادی متخـصص و آگـاه در مـدارس جهت پشتیبانـی از
معلمـان است .معاون فناوری در آموزش و پرورش این
مسئولیت را در مدارس بر عهده میگیرد و از نظر فنی باید

نبود پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی در درون
مدرسه

پشتیبانی فنی از بیرون
مدرسه

نمودار  .2تجارب دبیران در خصوص عدم پشتیبانی فنی در
درون و بیرون مدرسه (اصل  :2نبود پشتیبانی فنی)

معلم و دانشآموز را در کالس درس پشتیبانی کند .در این

مضمون اصلی ( :)3نبود تعامل صحیح بین والدین و

خصـوص کـد ( )1گفت« :در مـدرسهای کـه بنده تدریس

مدرسه :امروزه یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها،

میکنم معاون فناوری وجود ندارد و مدیر هم مهارتی در

پرداختن به امور آموزشی دانشآموزان و فراهم کردن زمینه

زمینه استفاده از این تجهیزات ندارد ،همین مسئله باعث

مناسب برای ادامه تحصیل آنها است .این امر به عنوان یک

شده من در استفاده از تجهیزات در حین تدریس محتاطانه

فرصت قابل شناسایی است و باید بتوان دغدغه خانوادهها

عمل کنم که یک بخش از این احتیاط به خاطر ترس از

در خصوص تحصیل باکیفیت مناسب دانشآموزان را با

خراب شدن وسیله و بخش دیگر این ترس ،این است که در

الزامات مدرسه هوشمند همراه ساخت .مدارس هوشمند در

صورت ایجاد مشکل نتوانم مشکل رو حل کنم و مورد

این بعد نیز دارای مشکالتی است .کد ( )3در این خصوص

تمسخر بچهها قرار بگیرم» .افـرادی کـه بهمنظور پشتیبانـی

گفت« :والدینی که در منزل به اینترنت دسترسی ندارند

فنـی در مـدارس فعالیت میکنند باید آموزشهای الزم در

کمتر در جریان امور مدرسه قرار میگیرند و در خیلی از

این زمینه را دیده باشند .کد ( )9گفت« :بیشتر کالسهای

مسائل جا میمانند و همیشه از این مسئله شکایت میکنند

آموزشی بـرای معاونین فـناوری بـهصـورت تئـوری بـرگزار

و گاهی منِ مدیر را در این قضیه مقصر میدانند!!!» .کد

مـیشونـد که به نظر بنده باید این کالسها بهصورت کارگاه

( )15نیز یکی از چالشها را چنین بیان کرد« :بعضی از

آموزشی و عملی برگزار گردد البته همیشه در برگزاری این

والدین به من مراجعه و این مسئله رو مطرح میکنند که

دورهها عنوان کارگاه آموزشی به چشم میخورد اما در

استفاده از کامپیوتر را بیشتر جنبه سرگرمی میدانند و از

حقیقت وجود یک دستگاه کامپیوتر و دیتا پروژکتور کارگاه

آموزش فرزندانشان به این طریق ناراضیاند!!!» .یکی از

محسوب نمیشود» .برخی از دبیران وجود فردی متخصص

مشکالت را مدیر کد شماره ( )2چنین مطرح نمود« :گاهی

را هم در زمینه فنی و هم در زمینه آموزشی الزم و ضروری

والدین به من مراجعه و اظهار میکنند که در منزل کامپیوتر

دانستند .کد ( )10نیز گفت« :به نظر من حتی وجود معاون

ندارند و فرزندانشان مجبور هستند که برای انجام برخی امور

فناوری نمیتواند پشتوانه خوبی برای مشکالت سختافزاری

در مورد پورتال مدرسه و استفاده از وبالگ دبیران به کافی

و نـرمافزاری تجهیزات باشد و وجود یک متخصص که بتواند

نت بروند که از نظر هزینه و وقت به صرفه نیست! بعضـی از

از نظر سختافزاری وسایل را تعمیر کند ،در کنار معاون

والـدیـن هـم فضای کـافینت را برای دخترانشان مناسب

سراجی و سلیمانی ،تحلیل موانع هوشمندسازی مدارس در مرحله اجرا67 ...
نمیبینند» .ایـن مشکـالت در  2مـضمون فـرعی خالصه

اداره و مدیریت مدارس

شده است که در نمودار  3آمده است.
نبود تعامل صحیح بین والدین و
مدرسه

عدم تأمین بودجه

عدم برگزاری کارگاه های
آموزشی برای مدیران

نمودار  .4تجارب مدیران در خصوص مدیریت در مدارس
عدم دسترسی والدین به اینترنت و
ابزار فناوری

نگرش منفی و غیر آموزشی به
کامپیوتر و اینترنت

هوشمند (اصل  :4اداره و مدیریت مدارس)

در جدول  3خالصهای از مصاحبه افراد با توجه به
نمودار  .3اظهارات و نگرش والدین نسبت به کاربرد فناوری در
مدارس (اصل  :3نبود تعامل صحیح بین والدین و مدرسه)

مضمون اصلی ( :)4اداره و مدیریت مدارس :مدیر
در مدارس هوشمند نقش مهمی بر عهده دارد .هدفگذاری
و برنامهریزی برای هوشمندسازی مدرسه ،تعیین امکانات و
تجهیزات مورد نیاز مدرسه برای هوشمند شدن ،مجهز شدن
به دانش فناوری ،هماهنگی و تعامل با منطقه برای پیشبرد
امور مدرسه ،ارتباط مستمر با کارشناس هوشمندسازی اداره
آموزش و پرورش خود به منظور اطالع از برنامههای سازمان
در حوزه هوشمندسازی مدارس از وظایف مدیر در این
مدارس است .مدیرِ کد ( )17مشکل خود را چنین بیان
نمود« :بودجهای که در اختیار مدیر قرار میگیرد این اجازه
را به من نمیدهد که متناسب با نیازهای مدرسه و
درخواستهای معلمها تجهیزات خریداری کنم و برای
تجهیز مدرسه ناچارم منتظر کمک اداره و مسئوالن باالتر
باشم» .کد ( )10نیز اظهار نمود« :من به عنوان مدیر
دبیرستانی که در سطح نیمه هوشمند قرار دارد در کار با
برخی از سامانههای مربوط به مدیریت مشکل دارم چون
برای کار با سامانه مالی و اتوماسیون نامههای اداری کارگاه
آموزشی مناسبی برگزار نگردیده و مجبورم برای استفاده از
این تجهیزات از دیگران کمک بگیریم و گاهی با هزینه!!!».
مفاهیم به دست آمده از مصاحبه با مدیران در  2مضمون
فرعـی گـنجانـده شـده است کـه در نمـودار  4نشان داده
شده است.

مضامین اصلی و فرعی موانع هوشمند سازی در مدارس را
مشاهده میکنید.
بحث و نتیجهگیری
تلفیق فاوا در نظام آموزشی نوعی نوآوری وسیع آموزشی
است .در راستای کمک به تحقق جامعه اطالعاتی و افزایش
کیفیت یادگیری ،در کشورهای مختلف به شیوههای خاص
و متناسب با شرایط تصمیمها و اقدامهای الزم برای تلفیق
فاوا صورت میگیرد .لیکن اغلب نوآوریهای آموزشی گرچه
در مرحله تولید یا آغاز به دقت طراحی میشوند ولی در
مرحله اجرا موانع متعددی پیش رو دارند .از این رو هدف
پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل موانع هوشمند سازی
مدارس در مرحله اجرا است.
بر اساس یافتههای این پژوهش کمبود وقت در استفاده
از تجـهیزات کـالس هـوشمند با توجـه به حجم کتاب و
بودجهبندی ،نبود کارگاههای آموزشی و آموزش عملی به
دبیران در استفاده از تجهیزات و تولید محتوای الکترونیکی،
ایجـاد بینظمـی و عـدم تمرکـز دانش آمـوزان در کالس
هوشمند ،شکل جدید کالسها و باال بودن تراکم کالسها و
عدم استقبال دبیران از کالسهای ضمن خدمت مربوط به
فناوری اطالعـات و ارتباطـات از مشکـالت و نگرانیهـای
معلمـان در مـدارس هـوشمند به حسـاب مـیآیند .در
پژوهشهای قبلی مانندSeraji et al :

(،)2015
(،)2009

Sobhaninejad & Fathi Vajargah
 )2009( Gazman & Nuosbam ،)2012( Tabariو
 )2009( Wan Aliبه مشکالت معلمان در استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره شده استSeraji et .
 )2014( alبـه ضعـف نگـرش ،فرهنگ و کمبود مهارت در
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جدول .3آسیبهای شناسایی شده حاصل از مصاحبه در مدارس هوشمند
محورهای

محورهای فرعی

کلی

پاسخهای مصاحبهشوندگان

کد افراد
مصاحبهشونده

نبود دانش و

کد ()6

«بنده بهعنوان دبیر علوم زمان کافی برای آشنایی و تسلط بر محتوای الکترونیکی دروس را ندارم و ترجیح میدهم بجای

مهارت در استفاده
از فناوری

کد ()21

ضعف دانش ،مهارت و نگرش دبیران

کد ()11
مقاومت در برابر
نوآوری

«من بهعنوان یک دبیر ،نمیتوانم از فناوری متناسب با محتوای درس استفاده کنم».

اتالف وقت مطالب را به همان شیوه سنتی به دانش آموزان ارائه دهم و معتقدم یادگیری بهتر اتفاق میافتد.
«به نظر من کالسهای هوشمند تنها هزینه باال رو برای مدارس ایجاد کرده که اگر این هزینه صرف تشکیل کالسهای
غنیسازی و خرید کتب کمک آموزشی شود ،نتیجه بهتری دارد».
« به نظر من معایب استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی برای دانش آموزان بیشتر از محاسن آن است و خطرات و

کد ()20

آسیبهای جبران ناپذیری به آنها وارد میکند .بنده با این فضاها مخالفم و ترجیح میدهم آموزش به شیوه سنتی را
انجام دهم».
«زمانی که از امکانات هوشمندسازی در کالس استفاده میکنم ،هرج و مرج در کالس بیشتر میشود و دانشآموزان

کد ()13
نهادینه نشدن

خیلی کالس درس رو جدی نمیگیرند .به همین خاطر خیلی لزومی به استفاده از این تجهیزات نمیبینم ،چون بدون
استفاده از آنها هم یادگیری کامل صورت میگیرد ،این مطلب رو نمرات دانشآموزان در امتحانات به خوبی نشان
میدهند».

فرهنگ استفاده از

«متأسفانه کالسهای آموزشی بیشتر جنبه صوری دارند و به صورت کارگاهی برگزار نمیشوند و همیشه بدلیل کمبود

فناوری
کد ()16

وقت مسائل فشرده و مختصر ارائه میگردد .البته بیانصافی است اگر همه تقصیرها را گردن مسئولین برگزار کننده دوره
بندازیم ،واقعا خیلی از همکاران کالس را جدی نمیگیرند و فقط به خاطر گرفتن  16یا  24ساعت ضمن خدمت در این
کالسها شرکت میکنند».
«در مدرسهای که من تدریس میکنم ،معاون فناوری وجود ندارد و مدیر هم مهارتی در زمینه استفاده از این تجهیزات

کد ()1
پشتیبانی فنی در

ندارد ،همین مسأله باعث شده من در استفاده از تجهیزات در حین تدریس محتاطانه عمل کنم که بخشی از آن به خاطر
ترس از خراب شدن وسیله و بخش دیگر این است که در صورت ایجاد مشکل نتوانم موضوع را رفع کنم و مورد تمسخر
بچهها قرار بگیرم».

نبود پشتیبانیهای فنی

درون مدرسه

«به نظر من حتی وجود معاون فناوری نمیتواند پشتوانه خوبی برای رفع مشکالت سختافزاری و نرمافزاری تجهیزات
کد ()10

باشد و وجود یک متخصص که بتواند از نظر سختافزاری وسایل رو تعمیر کند ،در کنار معاون فناوری ضروری هست».
«بیشتر کالسهای آموزشی برای معاونین فناوری به صورت تئوری برگزار میگردد که به نظر بنده باید این کالسها به

پشتیبانی فنی از

کد ()9

صورت کارگاه آموزشی و عملی برگزار شود ،البته همیشه در برگزاری این دورهها عنوان کارگاه آموزشی به چشم میخورد
اما در حقیقت وجود یک دستگاه کامپیوتر و دیتا پروژکتور را نمیتوان کارگاه محسوب نمود».

بیرون مدرسه
کد ()13

نبود تعامل صحیح بین والدین و مدرسه

عدم دسترسی

کد ()3

والدین به اینترنت

«در مدرسه محل خدمت من تا حاال کارگاه آموزشی برای دبیران برگزار نشده و صرفا این کارگاه ها برای معاونین فناوری
برگزار میگردد که عمال آموزشی به همکاران داده نمیشود!!»
«والدینی که در منزل به اینترنت دسترسی ندارند کمتر در جریان امور مدرسه قرار میگیرند و در خیلی از مسائل جا
میمانند و همیشه از این مسئله شکایت میکنند و گاهی منِ مدیر رو در این قضیه مقصر میدانند!».
«گاهی والدین به من مراجعه و اظهار میکنند که در منزل کامپیوتر ندارند و فرزندانشان مجبور هستند که برای انجام

و ابزار فناوری

کد ()2

نگرش منفی و

کد ()15

برخی امور در مورد پورتال مدرسه و استفاده از وبالگ دبیران به کافی نت بروند که از نظر هزینه و وقت به صرفه نیست!
».

غیر آموزشی به
کامپیوتر و
اینترنت

اداره مدیریت مدارس

عدم تأمین بودجه
عدم برگزاری
کارگاههای

کد ()3
کد ()2
کد ()17

و از آموزش فرزندانشان به این طریق ناراضیاند!».
«برخی از الدین از خریدن کامپیوتر برای فرزندانشان خودداری می کنند و دلیل این کار رو هم انحراف بچه ها از مسیر
اصلی آموزش می دانند و معتقدند موفقیت با تکیه به کتاب درسی برای بچه ها حاصل میشود».
« بعضی از والدین فضای کافینت رو برای فرزندان و به ویژه دخترانشان مناسب نمیبینن!»
«بودجهای که در اختیار منِ مدیر قرار میگیرد این اجازه رو به من نمیدهد که متناسب با نیازهای مدرسه و درخواست-
های معلمان تجهیزات خریداری کنم و برای تجهیز مدرسه ناچارم منتظر کمک اداره و مسئوالن باالتر باشم».
«من به عنوان مدیر دبیرستان نیمههوشمند ،در کار با برخی از سامانههای مربوط به مدیریت مشکل دارم چون برای کار

کد ()10

با سامانه مالی و اتوماسیون نامههای اداری کارگاه آموزشی مناسبی برگزار نگردیده و مجبورم برای استفاده از این تجهیزات
از دیگران کمک بگیریم که غالبا هزینه باالیی دارد».

آموزشی برای
مدیران

«بعضی از والدین به من مراجعه و این مسئله رو مطرح میکنند که استفاده از کامپیوتر را بیشتر جنبه سرگرمی میدانند

کد ()2

«در منطقه محل خدمت بنده غالبأ کارگاه های آموزشی برای معاونین فناوری برگزار میشود و مدیران از این کالسها
بیبهره میمانند و همیشه از قافله فناوری عقب هستند».
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بهکارگیری امکانات تأکید میکندSobhinejad & .

فاوا با برنامه درسی باید معلمان ،دانش آموزان و مدیران

()2012

بهطور مستمر راهنماییها و پشتیبانیهای مورد نیاز را

بیانگیزگی معلمان ،ضعف دانش و باورهای آنها را به عنوان

دریافت کنند تا از این طریق اضطراب رایانهای آنها کاهش

مانع تلقی میکنند)2009( Gazman & Nuosbam .

و اعتماد به نفس و خودکارآمدی آنها بهبود پیدا کند.

 )2009( Fathi Vagargahو Tabari

و  )2009( Wan Aliعـدم مهـارتهـای پداگوژیکی،

بخش دیگری از یافتههای این پژوهش تأکید دارد که

مهارتهای مربوط به روش تدریس ،کمبود زمان و همچنین

کمبود بودجه برای تجهیز مدارس ،عدم برگزاری کارگاه

نگرش شخصی دبیران را از عوامل و چالشهای مهم

آموزشی به منظور کار با سامانههای مدیریتی ،عدم تناسب

برمیشمارند .در نظریههای Brantley & Ertmer

محتوای دروس با فضای مدارس هوشمند ،عدم آشنایی

( )2013و  )2009( Graph & Mouzaبه نقش معلمان

مـدیران با فناوری اطالعـات و جنبههـای فنـی مـدارس

در فرآیند تلفیق فناوری به عنوان نوآوران تأکید شده است.

هوشمند ،عدم اختیار مدیر در انتخاب دبیران و نبود حمایت

 )2008( Chanبا اشاره بـه ویژگیهـای شخصی معلم و

از معلمـان استفاده کـننده از روشهـای نـوین تـدریس و

فرهنگ تخصصی معلمان به جایگاه آنها در تلفیق فناوری

فناوریها از چالشهای اداری و مدیریتی مدارس هوشمند

توجه میکند و  )2008( Palak & Wallsمعلمان را به

به حساب میآیند .در پژوهشهایی مانندMahmoodi :

عنوان عوامل درون نظام آموزشی در اجرای نوآوریهـای

 )2012( Tabari ،)2008( et alو Toprakci

()2006

آموزشی دارای شرایط منحصر به فـرد تلقی میکند .بنابراین

بـه عـوامـل اداری و مـدیـریتی تأکید شـده اسـت.

معلمان به عنوان نوآوران تنها مجری صـرف نـوآوریهـای

 )2008( Mahmoodi et alمواردی نظیر؛ ضعف قوانین

طراحی و تولید شده نیستند ،بلکه باید دانش ،باورها و

و مقررات ،فراهم نبودن زیرساختهای مورد نیاز مانند شبکه

مهارتهای الزم برای اجرای نوآوریها را داشته باشند.

محلی و اتصال به اینترنت ،سازگار نبودن ساختار و

با توجه به بخشی دیگر از یافتههای این پژوهش نبود

تشکیالت مدارس کشور با توسعه فاوا ،عدم آمادگی در رابطه

پشتیبانی فنی به حد کافی یکی از موانع مهم اجرای برنامه

با استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت مدارس ،درک

هوشمندسازی مدارس است .شرکت کنندگان با اشاره به

ضرورتهای استفاده از فناوری اطالعات توسط مدیریت

مواردی همچون؛ عدم وجود متخصص امور رایانه و فناوری

مدرسه ،وجود فضای فیزیکی مورد نیاز برای اجرای طرح

در مدرسه ،عدم حضور به موقع افراد پشتیبان ،عدم درک

مدارس هوشمند در مدرسه و باال بودن هزینههای تحول

افراد فنی از مسائل آموزشی ،عدم اختصاص معاون فناوری

آموزشی را از چالشهای توسعه مدارس هوشمند در کشور

به مدارس زیر  250دانشآموز و نبود پشتیبانی مستمر از

تلقی میکنند.

)2013( Robati et al ،)2012( Tabari

دبیـران و مـدیران بـه ایـن مشکـل تأکید داشتنـد .در

و  )2006( Toprakciنیز نشان دادهاند که موانع مادی،

پژوهشهای قبلی مانند )2014( Seraji et al :به ضعف

ناکـافی بـودن تعداد رایانـه ،عـدم وجود تجهیزات

پشتیبانیهای اجتماعی و نبود حمایتهای فنی در مدارس

سختافزاری و نرمافـزاری در مـدارس از عوامل بـازدارنده

هوشمند تأکید شده است .بـه عـالوه & Salimi

تلفیق فناوری با برنامه درسی در مدارس هوشمند هستند.

 )2011( Ghonoudiو  )2004( Socker et alنیز

 )2013( Ebrahim et alبه مسائل زیرساختی ،مشکالت

ضعف پشتیبانیهای فنی را مانع تلفیق فناوری در برنامه

مالی و عدم مهارت و دانش کافی مدیران اشاره میکنند.

درسی مدارس شناسایی کردهاند .در نظریه & Palak

 )2008( Palak & Wallsبر ساختار نظام آموزشی و

 )2009( Wallsپشتیبانی فنی به عنوان عامل درون نظام

مدیریت به عنوان عامل درونی نظام آموزشی در توسعه

آموزشی اشاره میشود که برای پیشرفت هر نوآوری آموزشی

نوآوری و تلفیق فاوا تأکید میکنند و Groff & Mouz

الزم است .به عالوه به نظر آنها در راستای تلفیق اثربخش

( )2008نیز مدیریت مدرسه را به عنوان بافت نوآوری و
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عامل تسهیلکننده تلفیق فاوا در نظر میگیرند .بر این

 )2013( Brantley & Ertmerبه نقش خانواده و والدین

اساس میتوان گفت ضعف قوانین ،عدم آشنایی مدیران

به عنوان بخشی از بافت اجتماعی تأکید شده است که در

مدارس با ماهیت فاوا و امکانات آن ،کمبود بودجه ،نبود

اجرای اثربخش نوآوریهای تربیتی مؤثرندPalak & .

اختیارات کافی برای مدیران و عواملی از این قبیل از

 )2008( Wallsنیز خانواده و نقش والدین را عامل بیرونی

چالشهای اداری و مدیریتی توسعه مدارس هوشمند

میشمرد که میتواند در تسهیل پیشرفت نوآوری نقش

شمرده میشوند.

داشته باشد .به عالوه بر اساس نظریه چنلین محیط

جنبه دیگر یافتهها به نحوه ارتباط بین مدارس

اجتماعی از جمله والدین و خانواده میتوانند با اطالعاتی که

هوشمند و خانوادهها مربوط میشود .از زمانی که بخشی از

در مورد فرزندان خود در اختیار مدرسه قرار میدهند ،زمینه

فرآیند تربیت بر عهده نظام رسمی مدرسه گذاشته شده

را برای راهنمایی بهتر دانشآموزان توسط معلمان و مدیر

است ،ارتباط بین خانواده و مدرسه از موضوعات مهم و

فراهم سازند .به عالوه آنها میتوانند بخشی از فرآیند تربیت

چالش برانگیز تلقی میشود .در این فرآیند گاه با طرح

فرزند را همسو با مدرسه بر عهده گیرند که امکانات

اندیشههایی مانند «مدرسه زدایی از جامعه» 1نقش تربیتی

اطالعاتی ،ارتباطی ،هر زمانی و هر مکانی فناوریها شرایط

مدرسه به شکل ساده انگارانه مورد غفلت قرار گرفته و گاه

را بهتر مهیا میسازند.

با انتقال کلیه اختیارات تربیتی به مدرسه نقش خانوادهها

بهطور کلی میتوان گفت ،توسعه مدارس هوشمند

کمرنگتر دیده شده است ( Mehr- Mohammadi,

نوعی نوآوری در نظام آموزشی است که در آن فاوا با برنامه

 .)2012لیکن رویکردهایی هم وجود دارند که با تقویت

درسی مدارس تلفیق میشود تا به تحقق جامعه دانش بنیان

ارتباط بین مدرسه و خانواده تالش میکنند تا معمای

و بهبود کیفیت یادگیری کمک کند .هر نوآوریهای

پیچیده و چند وجهی تربیت را با مشارکت یکدیگر هدایت

آموزشی اثربخش باید در مرحله تولید ،اجرا و ارزشیابی از

نمایند .با توسعه فاوا والدین و مدرسه میتوانند با استفاده

انسجام و جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند در نظام

از امکانات آن به طور مؤثر با یکدیگر مشارکت نمایند .در

آموزشی بهبودی ایجاد کند Eisner, E. (2005) .در نظریه

طراحی و تولید نوآوری مدارس هوشمند به بسط ارتباط بین

نوآوری آموزشی خود تأکید میکند که هر نوآوری در ابعاد

والدین و مدرسه توجه ویـژهای شـده است .لیکـن

مختلف سیاستگذاری و اهداف ،برنامه درسی مکتوب،

یافتههـای این پـژوهش نشان میدهد که در مرحله اجرا

ساختار ،پداگوژی و شیوه ارزشیابی برنامه باید به صورت

موانعی همچون؛ عدم دسترسی به اینترنت در بعضی منازل

منسجم اصالح الزم را به وجود آورد .نظریهپردازان دیگری

و بیخبر بودن از پورتال مدرسه و اخبار آن ،عـدم رضایت

مانند؛ Chenline et al ،)2008( Palak & Walls

والـدین از رجـوع به کافینت و نامناسب دیدن این فضا برای

( )2006و  )2008( Groff & Mouzaعوامل مختلفی را

فرزندانشان ،عدم رضایت والدین از آموزش به کمک فناوری

در طراحی و اجرای نـوآوریهـای مربوط به تلفیق فـاوا در

اطالعات ،اعتقاد به سرگـرمی بـودن آن و عـدم بـاور بـه

نظام آمـوزشی مؤثر میدانند .یافتههای این پژوهش نیز

قابلیتهـای تربیتی فناوریهای جدید ارتباط بین والدین و

نشان داد در اجرای مدارس هوشمند عواملی مانند دانش،

مدارس را کاهش داده است .پژوهشهایی مانندSalimi :

مهارت و نگرش دبیران ،عدم تناسب ساختار اداری و شیوه

 )2011( & Ghonoudiو  )2012( Andohبر نبود

مدیریت ،ضعف رابطه انجمن اولیاء با مدرسه و نبود

حمایت و توجه خانوادهها به استفاده از فناوریها و ناآگاهی

پشتیبانی فنی از موانع مهم به حساب میآیند .بر این اساس

والدین از قابلیتهای فناوری تأکید میکنند .در نظریه

پیشنهاد میشود:

. Deschooling
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) قابلیتهای فاوا و فلسفه هوشمندسازی مدارس برای3

) از آنجایی که دبیران به عنوان نوآوران اصلی محور1

والدین به شیوههای مختلف ارائه شود و برنامه منسجمی

 پس دورههای،توسعه برنامه هوشمند سازی مدارس هستند

بـرای جـذب و جلب همکـاریهـای والـدین در مـدارس

آموزشی متنوع برای افزایش دانش و مهارت آنها طراحی و

.هوشمند تدارک دیده شود

برگزار شود و به همین شکل تالش گردد تا باورها و نگرش

) ساختار مدارس و شیوه مدیریت آنها نقش مهمی4

.آنان نسبت به این موضوع بهبود یابد

 پیشنهـاد،در توسعـه برنامـه هوشمنـد سازی مـدارس دارد

،) نبود پشتیبانی فنی موجب میشود که دبیران2

میشود فرآیند مشخصی برای تجهیز فناورانه مدارس تدوین

مدیران و دانشآموزان یا کاربرد فناوریهای موجود در

.و اجرا شود

مدارس احساس راحتی نکنند و یا از کاربرد آنها منصرف

) اصالحات الزم در ساختار مدارس نظیر؛ تراکم دانش5

 لذا باید سازماندهی دقیق و منسجمی برای راهاندازی.شوند

 نحوه انجام و پذیرش، مدت زمان کالسها،آموزی کالسها

و تعمیر ابزارها و کمک به دبیران و مدیران در مدارس

تکالیف درسی و شیوههای ارزشیابی نیز متناسب با برنامه

.تدارک دیده شود

.هوشمند سازی اصالح گردد
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to analyze the barriers of developing smart schools in the first stage
of high school in the city of Sahneh with regard to the characteristics of educational innovation implementation.
School Intelligence Design is an innovative educational program that integrates information and communication
technology with the school curriculum.
Method: The research approach was qualitative and the phenomenological methodology have been used.
Participants were key personalities who worked as secretaries, administrators, and school technology vice
presidents. Based on the logic of purposeful sampling and based on theoretical saturation 21 individuals were
selected as the sample. Data have been gathered by semi-structured interview and then analyzed by using the
proposed method of Smith in three steps: 1. generation of data, 2. analyzing the data, 3. Integration. To ensure the
accuracy and reliability of the data of credibility, verifiability, reliability and transferability were used as a criteria.
Results: Findings showed that obstacles such as weakness of the technical knowledge, lack of skills and
appropriate beliefs in teachers, lack of technical support, inappropriateness of existing structures with technologies,
poor management and inappropriate use of the capacity of the parents and teachers community as an obstacles
to implementating smart program in the schools of Sahneh city in Kermanshah province.
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