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مقدمه

امروزه نآوری اطالعات و ارتباطات ب عاوان یكی از نآوریههای نهوین بشهری ،به سهرعت در
حا تأثيرگذاری بر الگوهای زندگی ،تحقيقات ،آموزش ،مدیریت و بسياری از ابعاد زندگی انسان
است ( .)Tothill, 2001تأثير نآوری اطالعات و ارتباطات بر عملكهرد و اثربششهی مهدارس نيهز
مشهود است .مدیران مدارس ك زمان زیادی را برای حل مسائل پيچيهده و نظهارت بهر عاليهتهها،
مورد استفاده قرار میدادند ،اكاون ب مهدد تكاولهویی پيشهر ت  ،در زمهان كمتهری ایهن امهورات را
انجام میدهاد .نآوری اطالعات و ارتباطات ،همچاين تمركززدایی و هماهاگی در بين واحدهای
كهاری را در یه

شهبك ی ارتبهاطی تسههيل مهیكاهد ) .(Castells, 1996باهابراین مقهدار زیهادی

سرمای گذاری در نآوری اطالعات و ارتباطات در مدارس برای نرما زار ،سشتا زار ،شهبك هها و
آموزش كاركاان ارزشماد تواهد بود ).(Condie et al, 2007
نآوری اطالعات و ارتباطات حيط بزرگی از رسان ههای سهاتی و مهدرن را در بهر مهیگيهرد
رادیو ،تلویزیون ،موبایلها ،كامپيوتر ،شبك های ایاترنت ،سيسهتمههای مهاهوارهای و سهایر تهدمات
مرتبط بها ایهن ابزارهها از جمله ویهدئوكافرانم و آمهوزش از راه دور جهز هنآوری اطالعهات و
ارتباطات محسهود مهیشهوند (  .)Mondal & Mete, 2012در ایهن ميهان ،به نظهر مهیرسهد كه
كامپيوترها ،دارای توانایی بالقوه و سهم عمده در تدریم ،یادگيری و مدیریت در مدارس هسهتاد.
انعطافپذیری و شبك سازی ك بر وابستگی متقابل و تعامهل و سهازگاری بها محهيط در حها تغييهر
تأكيد دارد ،ویژگی كامپيوترها میباشد ).(Castells, 2001
نمود اسهتفاده از هنآوریههای اطالعهات و ارتباطهات در مهدارس ،به كهارگيری سيسهتمههای
اطالعات مدیریت (سيستم دانشآموزی ،سيستم حسابداری ،سيسهتم امهوا و  )...بهرای حمایهت از
عاليههتهههایی از قبيههل سههواب ارزیههابی ،گههزارشگيههری ،مههدیریت مههالی و مههدیریت ماههاب اسههت.
سيستمهای اطالعات مدیریت ،مدیران را ب اطالعهات مهورد نيهاز بهرای مهدیریت مهؤثر و كارآمهد،
تجهيز میكااد .این سيستمها ،از دیگر سيستمههای اطالعهاتی متمهایز اسهت ،آنهها بهرای تحليهل و
تسهيل عاليتهای استراتژی

و عملياتی در سازمان طراحی شده و مورد اسهتفاده قهرار مهیگيرنهد

).(O’Brien, 1999
وستون و همكاران ) (Waston et al, 1987سيسهتم اطالعهات مهدیریت را به عاهوان "روشهی
برای ارائ ی اطالعات گذشت  ،حا و پيشبيایهای مربوط ب عمليات داتلی و تارجی سهازمان در
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آیاده" توصيف میكااهد .در ایهن تعریهف ،سيسهتم اطالعهات مهدیریت از برنامه ریهزی ،كاتهر و
عمليات ی

سازمان با راهمآوردن اطالعات در زمان مااسش بهرای كمه

به تاهميمگيرنهدگان

پشتيبانی میكاد .اوبراین ) (O'Brien, 1999سيستم اطالعات مدیریت را "ی

اصطالح داده شده

ب رشت ای متمركز از ادغام سيستمهای كامپيوتری در راستای اهداف كلهی و اههداف جزیهی یه
سههازمان" مههیدانههد .تلههم ) (Telem, 1999نيههز  MIS2را به عاههوان "سيسههتم اطالعههات مههدیریتی
طراحیشده مطاب با ساتتار ،وظيف مدیریت ،رایادهای آموزشی و نيازهای ویژه مدرس " تعریهف
میكاد .بر اساس تعریفههای هو ،،سيسهتم اطالعهات مهدیریت به سيسهتمی اشهاره مهیكاهد كه
اطالعات مورد نياز مدیریت سازمان را در هر سهط از تاهميمگيهریههای عمليهاتی و اسهتراتژی
راهم میكاد و هدف اصلی آن ،طراحی و پيادهسهازی رویه هها ،رایاهدها و روا ههایی اسهت كه
گزارشهای دقي و جزیی را ب صورت صحي  ،سازگار و ب موق ارائ میدهد.
سيستمهای اطالعات مدیریت ،نقش مهمی در حوزه تاميمگيری ایفا میكااد زیرا میتواناد
ب راحتی ،اتتالالت در ی

سيستم را نظارت كااد تعيين مسير كااد و اقهدامات الزم بهرای كاتهر

سيستم را در نظر بگيرند .این سيستمها از طری ارائ ی اطالعهات بهرای جسهتجو ،تجزیه و تحليهل،
ارزیابی ،انتشاد و اجرا ،پروس ی تاميمگيری را پشتيبانی میكااد ) .(Obi, 2003این سيسهتمهها،
توانایی ارائ مد های تحليلی ،ب روزرسانی ب موقه و ارائه ی سهااریوهای رعهی بهرای كمه

به

رآیاهد تاهميمگيهری را دارنهد .وسهچر ( (Visscher, 1996معتقهد اسهت كه سيسهتم اطالعهات
مههدیریت ،مههیتوانههد اطالعههات مههورد نيههاز مههدیران و معلمههان را بههرای برنامهه ریههزی آگاهانهه ،
سياستگذاری و ارزیابی راهم كاهد .گهور ) (Gurr, 2000ادعها مهیكاهد كه سيسهتم اطالعهات،
مدیریت مدیران مدرس را در زميا های رهبری ،تاميمگيری ،مهدیریت ماهاب انسهانی ،ارتباطهات،
مسئوليت و برنام ریزی ،تغيير داده است .همچاين سيسهتم اطالعهات مهدیریت ،مهدیر مدرسه را در
تعيين اهداف مدرس  ،برنام ریزی استراتژی
سازمان ،كم

 ،توزی مااب  ،ارزیهابی عملكهرد كاركاهان و مو قيهت

میكاد ).(Telem & Buvitski, 1995; Telem, 1999

ابتدایی ترین برنام های كامپيوتر در مدرس در اواتر ده  2780آغاز شد .در اوایل ده ،2780
چادین برنام غير قابل انعطاف و برنام های كاربردی دیگری توسع یا ت ،اما این برنام ها امكانات
محدودی را برای پشتيبانی از مدیریت راهم میكردنهد زیهرا ارتبهاط بهين دادههها ،مهورد تجزیه و
1. Management Information Systems
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تحليل قرار نمیگر ت ) .(Visscher, 1996در مراحهل اوليه  ،بها ههدف بهبهود عاليهتههای د تهر
مدرس و ذتيره اطالعات دانشآموز و پرسال ) ،(Carnoy, 2004بسياری از پرویههها در تعهدادی
از كشورهای توسع یا ت آغاز و انگيزهای برای وارد شدن ب مراحل پيشر ت تر شد .این پرویههها در
راستای توليد سيستمهای اطالعاتی بهتر برای مدارس و ا زایش كارایی و اثربششی مدارس بهود .در
دهه  ،2770رویكههرد حر ه ای به طراحههی سيسههتمههها ) ،(Visscher, 1996تأكيههد بههر اسههتفاده از
ن آوری اطالعات و ارتباطات برای جم آوری اطالعات آموزشی و بهبهود مهدیریت سيسهتمههای
آموزشی در كشورهای در حا توسع ا زایش یا ت.
تحقيقات زیادی در مورد نقش سيسهتمههای اطالعهاتی بهر كهالس و تهدریم وجهود دارد امها
مطالعههات انههدكی در مههورد اسههتفاده از آنههها در مههدیریت آموزشههی صههورت گر ت ه اسههت .دميههر
( 78 ،(Demir, 2006مدرس ه ابتههدایی تركي ه را بررسههی كههرد تهها ادراكههات كاركاههان را دربههاره
سيستمهای اطالعات مدیریت و استفاده از آن هها در مهدیریت مهدارس ابتهدایی بررسهی كاهد .ایهن
مطالع نشان میدهد با وجود اینك زیرساتتهای نآوری مهدارس ابتهدایی كها ی نبهود ،سيسهتم
اطالعات مدیریت سهم مهمی در مدیریت مدرسه داشهت .محقه در پایهان پيشهاهاد مهیدههد كه
مدیران مدارس باید جهت استفاده از سيستمهای اطالعاتی تشوی شوند باید باور داشت باشهاد كه
دادهههها ،ماههاب ارزشماههدی بههرای تاههميمگيههری هسههتاد و سيسههتم اطالعههات مههدیریت از اجههرای
اصالحات آموزشی حمایت میكاد .نورث و همكهاران ) (North et al, 2000در پهژوهش تهود،
تأثير سيستم اطالعات مدیریت بر تواناییهای مدیریت مدرس را مطالع كردهانهد .در مطالعه آنهها
مششص شد ك یكی از مالحظات ،باید درنظرگر تن ارتباط بهين دادههها و اطالعهات و اسهتفاده از
دادههای جم آوری شده باشد زیرا مدیران مدرس نيازماد تجزی و تحليل در مهواردی هسهتاد كه
مورد نياز معلمان است .ممتاز ) (Mumtaz, 2000در بررسی تود ،عوامل مثبت و مافی تأثيرگهذار
بر استفاده از ن آوری اطالعات و ارتباطهات در مهدارس را ذكركهرده اسهت .عوامهل مثبهت شهامل
همكاری در ميان كاركاان در اسهتفاده از كهامپيوتر ،در دسهترس بهودن پشهتيبانی اهی ،ماهاب بهرای
تجهيز مدرس  ،اندازه كالسهای كوچ

تر و آموزش رسمی كهامپيوتر اسهت .وسهچر و همكهاران

) )Visscher et al, 2001مجموع ای از مطالعات را از طيف وسيعی از كشورها با هدف شااسایی
ویژگیهای مدارس استفادهكااده از سيستمههای اطالعهاتی جمه آوری كردنهد .در نهایهت به ایهن
نتيج رسيدند ك مدارس بيشتر بر ورود و جم آوری دادهها متمركز شدهاند ،ن بر تجزی و تحليهل
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و استفاده از دادهها .زین و همكاران ) (Zain et al, 2004تأثير نآوری اطالعهات و ارتباطهات را
بر شيوههای مدیریت در مدارس هوشماد مالزی بررسی كردنهد .تجزیه و تحليهل آنهها ،برتهی از
تغييرات مثبت ،شامل :غایسازی رهاگ  ICTدر مدارس ،دسترسهی بهتهر به اطالعهات ،مهدیریت
كارآمههدتر و اسههتفاده بيشههتر از ماههاب مدرس ه را نشههان داد .در ایههن مطالع ه همچاههين چههالشهههای
محدودیت زمانی ،هزیا های اداری ،نگرش مافی كاركاان غير متشاص ،سو استفاده از امكانهات
 ICTو مشكالت مربوط ب احكام سشتگيران تحميل شده و مزایای كاهش حجم كار ،تأثير مفيهد
در مدیریت زمان و بهبهود كيفيهت گهزارشهها ،به عاهوان تأثيرعمهده ی سيسهتمههای اطالعهات بهر
مدیریت مدرس مطرح شده است .مطالع داوام و همكاران ) (Dawam et al, 2009ميزان اسهتفاده
از نآوری اطالعات و ارتباطات در مؤسسهات آموزشهی دولتهی و تاوصهی در شهما مهالزی را
مورد بررسی قرار میدهد .این مطالع بر روی شااسایی ميزان مااب  ICTارائ شهده توسهط مقامهات
دانشگاه ،نوع و ميهزان اسهتفاده از هنآوری اطالعهات و ارتباطهات در عاليهتههای روزانه  ،سهط
مهارت در ميان اعضای هيأت علمی و سط یكپارچگی  ICTدر عاليتهای آموزشی بهوده اسهت.
یا ت ها نشان میدهد ك امكانات موجود در مؤسسهات آمهوزش عهالی دولتهی به نسهبت مؤسسهات
تاوصی كمتر ،اما ميهزان اسهتفاده از آن بيشهتر بهود .همچاهين اتهتالف قابهل تهوجهی در اسهتفاده
ماهران از  ICTب وسيل مربيان مشاهد شد.
اهميت نآوری اطالعات و ارتباطات در ادبيات روشن است .با ایهن حها  ،اهميهت واقعهی آن
برای مدیریت آموزشی ب تاهو

در تحقيقهات دیهده نشهده اسهت ) .(Passey, 2002هنآوری

اطالعات و ارتباطات در مدیریت آموزشهی ،یه

زمياه ی نسهبتا جدیهد اسهت كه نه تاهها نيهاز به

مطالعات عمي در مورد استفاده از آن در مدارس وجود دارد ،بلك نيازماد تحقي درباره اثرات آن
بر رآیادها و نتایج در مدارس است ).(Bisaso & Visscher, 2005

ب ماظور مؤثر بودن ،سيستم اطالعات مدیریت باید از طری ی

رآیاهد و توسهط ذینفعهان از

هم ی سطوح سازمان طراحی شهود تها اعضها در طراحهی سيسهتم مشهاركت و از آن اسهتفاده كااهد
) (Fulmer, 1995اما بررسی وضعيت موجود سيستمهای اطالعاتی در مدارس ایران نشان میدههد
ك این سيستمها معموال توسط شركتهایی تارج از آموزش و پهرورش ارائه مهیشهوند .ایهن امهر
ممكن است ب طراحی سيستمها ،بدون توج ب نظر كاربران و نيازهای مدارس بياجامد و در نتيجه ،
عدم كيفيت و عدم رضایت كاربران را در پی داشت باشد.

 /111فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتي /سال نهم /شماره دوم /زمستان 1901

در این پژوهش جهت شااسایی مؤلف های سيستم اطالعهات دانهشآمهوزی (به عاهوان یكهی از
سيستم ههای اطالعهاتی مهدارس) ،شهااتت انتظهارات و تحليهل شهكاف بهين انتظهارات و ادراكهات
كاربران از مد سروكوا ك توسط پاراسورمان و همكارانش در سا  2781ب عاوان مهدلی بهرای
ساجش كيفيت تدمات ارائ شده است ،استفاده گردید .انتظهار همهان تهدمت مطلهود و ایهدهآ
است ك بيانگر سهطحی از تدمت اسهت كه مههشتری اميههد دریا ههت آن را دارد و ادرا هههای
بيهانگر تفسير از كيفيت تدماتی است ك دریا ت داشت است .این مد مبتای بهر تجزیه و تحليهل
شكافها و مغایرتهایی است ك مان دستيابی ب كيفيت مطلود تدمات میشوند .تأكيد مد بهر
ساجش شكاف بين انتظارات و ادراكات مشتریان (كاربران سيسهتمههای دانهشآمهوزی) از كيفيهت
تدمات است ،البت با رض اینك جامع هدف توانایی ایجاد تميهز بهين انتظهارات تهود از كيفيهت
تههدمت را دارد .مؤلفه هههای مههد سههروكوا عبارتاههد از :انتظههارات ،ادراكههات و شههكاف كيفيههت
تدمات .معادل ی ریاضی این رابط ب شرح زیر است:
انتظارات مشتریان  -ادراكات مشتریان = شكاف كيفيت تهدمات یها ) .(Gap = P - Eباهابراین
بر اساس مد مذكور سؤاالت پژوهشی زیر مطرح گردید:

 چ عواملی باید در طراحی سيستمهای اطالعاتی مدنظر قرار گيرد؟
 وضعيت علی و وضعيت مطلود سيستمهای اطالعات دانشآموزی از نظر كاربران ،ب
چ صورت میباشد؟


آیا بين انتظارات و ادراكات كاربران از وضعيت سيستمهای اطالعات دانشآموزی
تفاوت معااداری وجود دارد؟



ترتيش شكاف ادراكات و انتظارات برای عوامل مشتلف ب چ صورتی است؟

تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطالعات … 111/

روش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات توصهيفی -پيمایشهی
است .جامع آماری پژوهش شامل كاربران (مهدیران و معهاونين اجرایهی) مهدارس ابتهدایی نهواحی
س گان آموزش و پرورش استان كرمانشاه ب تعداد  182نفر میباشد ك بر اساس جدو مورگهان و
ب صورت تااد ی ساده 261 ،نفر از آنها ب عاوان نمونه انتشهاد شهدند .پهم از بررسهی سيسهتم
دانشآموزی مدارس ابتدایی ،عوامل ،تعریف و در اتتيار تبرگان حوزهی نآوری قهرار گر هت.
نظر تبرگان احاا و عواملی ك از امتياز باالتری برتوردار بودند بهرای بررسهی انتشهاد شهدند .بها
توج ب عوامل شااسایی شده ،پرسشنام ای به ماظهور بررسهی شهكاف بهين انتظهارات و ادراكهات
كاربران از وضعيت سيستم اطالعات دانشآموزی طراحی شد .پرسشنام پژوهش شامل دو بشهش
میباشد .در بشش او ك به ماظهور شااسهایی وضهعيت مطلهود سيسهتم اطالعهات دانهشآمهوزی
طراحی شده بود ،از پاسه دهاهدگان تواسهت شهد بها توجه به انتظهاراتی كه از سيسهتم اطالعهات
دانشآموزی دارند ،ميزان موا قيت تود را با هر ی

از  12عبهارت مطهرح شهده ،بيهان نمایاهد .در

بشش دوم ك در راستای مششص نمودن وضعيت علی سيستمهای اطالعات دانشآموزی طراحهی
شده بود ،از پاس دهادگان تواست شد با توج ب ادرا
ميزان موا قيت تود را با هر ی

تود از وضعيت علی سيسهتم اطالعهاتی،

از  12عبارت مطرح شده بيان نمایاد .در طراحی پرسشنام هها ،از

طيف پاجگزیا ای ليكهرت شهامل كهامال مشهالف تها كهامال موا ه اسهتفاده شهد .روایهی محتهوایی
پرسشنام توسط س نفر از اساتيد مورد تأیيد قرار گر ت .برای بررسی پایهایی پرسهشنامه نيهز ،از
معيار آلفای كرونباخ استفاده شد .ب دست آمدن مقدار  0/88برای آلفای كرونباخ ،حاكی از پایهایی
قابل قبو پرسشنام میباشد.
در این پژوهش ،برای محاسب ميانگين و انحراف معيار ادراكات و انتظارات كهاربران از سيسهتم
اطالعاتی ،از آمار توصيفی اسهتفاده شهده اسهت .نرمها بهودن توزیه دادههها بها اسهتفاده از آزمهون
كولموگروف -اسميرنوف بررسهی شهده اسهت .به ماظهور بررسهی معاهاداری آمهاری شهكاف بهين
انتظارات و ادراكات ،از آزمهون ویلكاكسهون كه یكهی از تكايه

ههای آمهار اسهتاباطی اسهت در

نهرما هزار  SPSS 20بههره گر ته شهده اسهت .بهرای مشهشص سهاتتن ترتيهش شهكاف مربهوط به
مششا های مشتلف سيستم اطالعاتی نيز از آزمون ریدمن استفاده شده است.
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یافتهها
چه عواملی باید در طراحی سیستمهاي اطالعاتی مدنظر قرار گیرد؟

پم از بررسی سيستم دانهش آمهوزی و ماهاحب بها كهاربران ایهن سيسهتم ،عهواملی كه از نظهر
تبرگان و اساتيد ،امتياز باالتری را به تهود اتتاها

دادنهد ،عبهارتانهد از :مششاهات مدرسه ،

شرایط ثبتنام ،مششاات سجلی و امكان اصالح ،نقل و انتقا دانهشآمهوز ،آئهيننامه و مقهررات
شركت در امتحانات ،آئيننام و مقررات انضباطی و ثبت مهوارد ،دسهتورالعملههای درجه باهدی و
تعيين كادر ،د اتر آمار و امتحانات ،صدور گواهی ،ارزیابیهای آموزشی ،كارنام و سواب  ،تعيهين
رمز و ایجاد محدودیت دسترسی ،تالص سواب تانوادگی ،ارائ نتهایج آزمهونههای علمهی ،ثبهت
رأ ی كميسيون موارد تا  ،امكان ثبت نظهرات و پيشهاهادات اوليها  ،ارسها پيهامكی مهوارد ثبهت
شده ،پشتيبانی سيستم توسهط شهركت ارائه دهاهده ،تالصه وضهعيت آموزشهی مدرسه  ،ارسها و
دریا ههت اطالعههات ،مهلههت ارسهها اطالعههات و چههال د ههاتر ،سهههولت ذتيههرهسههازی و بههازگردانی
اطالعات ،ارائ ليا

راهاما ،صدور كارت دانشآموزی ،صدور كاربرگ دبير.

وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب سیستمهاي اطالعات دانشآموزي از نظر كاربران به چهه
صورت میباشد؟

از مجموع  261نفر شركتكااهده در پهژوهش 76 ،نفهر مهرد و  66نفهر زن بهودهانهد .ميهانگين و
انحراف معيار انتظارات و ادراكات كاربران از وضعيت سيستم اطالعهات دانهشآمهوزی از نظهر 12
عامل ك الزم است در طراحی سيستم مد نظر قرار گيرد ،در جدو شهماره  2قابهل مشهاهده اسهت.
انتظارات و ادراكات كاربران ب ترتيش ،نشاندهاهدهی وضهعيت مطلهود و وضهعيت علهی سيسهتم
اطالعات دانشآموزی است.
جهدو شهماره  2نشههان مهیدهههد ميهانگين انتظهارات كههاربران از سيسهتم اطالعههاتی بهرای تمههام
مششا ها ،باالتر از سط متوسط قرار دارد (با توج ب استفاده از طيف ليكرت پاج گزیا ای ،عدد
 3ب عاوان حد متوسط در نظر گر ته شهده اسهت) .ميهانگين ادراكهات كهاربران از وضهعيت علهی
سيستم اطالعاتی از نظر  20ویژگی ،پایينتر از سط متوسط ب دست آمهده اسهت .ایهن  20ویژگهی
دربردارنده این موارد است :شرایط ثبتنام آئيننام و مقررات شهركت در امتحانهات آئهيننامه و
مقررات انضباطی ثبت موارد انضباطی ماناد غيبت و تأتير دستورالعملهای درجه باهدی و تعيهين
كادر اداری ،آموزشی و تدماتی مدرس تالص سواب تانوادگی (شغل اوليا ،وضهعيت اقتاهادی
و مدر

اوليا) ارائ نتهایج آزمهونههای علمهی ماناهد آزمهونههای پيشهر ت تحاهيلی ثبهت رأی

تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطالعات … 110/

كميسيون موارد تا

(مجوزهای موارد تا

) امكان ثبت نظرات ،پيشاهادات و انتقادات اوليهای

دانشآموزان ارسا پيامكی موارد ثبت شده برای دانشآموزان ب اوليهای آنهان و پشهتيبانی سيسهتم
توسط شركت ارائ دهاده.
جدول .1میانگین و ان حراف معیار ادراکات و انتظارات کاربران از وضعیت سیستم اطالعات دانشآموزي

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

انتظارات

انتظارات

ادراکات

ادراکات

مششاات مدرس

3/76

2/08

3/21

2/12

شرایط ثبتنام

2/18

0/72

2/78

2/02

مششاات سجلی و امكان اصالح

2/33

0/80

3/66

2/12

نقل و انتقا دانشآموز

3/71

0/77

2/33

0/86

2/08

0/76

2/70

0/88

3/23

2/11

2/28

0/87

3/71

2/08

2/30

0/12

د اتر آمار و امتحانات

2/27

0/88

2/03

2/01

صدور گواهی

2/33

0/83

3/82

2/21

2/37

0/86

2/30

0/88

تعيين رمز و ایجاد محدودیت دسترسی

3/18

2/33

3/22

2/01

تالص سواب تانوادگی

3/60

2/10

1/67

2/32

ارائ نتایج آزمونهای علمی

3/22

2/31

2/88

0/71

3/86

2/20

1/71

2/11

امكان ثبت نظرات و پيشاهادات اوليا

3/03

2/33

2/86

0/87

ارسا پيامكی موارد ثبت شده

2/27

0/72

2/11

0/12

عوامل

آئيننام و مقررات شركت در
امتحانات
آئيننام و مقررات انضباطی و ثبت
موارد
دستورالعملهای درج بادی و تعيين
كادر

ارزیابیهای آموزشی ،كارنام و
سواب

ثبت رأی كميسيون موارد تا
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ادامه جدول شماره .1

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

انتظارات

انتظارات

ادراکات

ادراکات

2/27

0/700

1/22

2/26

تالص وضعيت آموزشی مدرس

2/38

0/86

2/38

0/88

ارسا و دریا ت اطالعات

3/71

2/20

2/28

0/88

مهلت ارسا اطالعات و چال د اتر

3/70

2/07

3/10

2/26

2/11

0/71

2/18

0/80

2/13

0/81

3/31

2/13

صدور كارت دانشآموزی

2/17

0/82

2/08

0/78

صدور كاربرگ دبير

2/27

0/80

3/28

2/11

عوامل
پشتيبانی سيستم توسط شركت
ارائ دهاده

سهولت ذتيرهسازی و بازگردانی
اطالعات
ارائ ليا

راهاما

آیا بین انتظارات و ادراكات كاربران از وضعیت سیستمهاي اطالعات دانشآموزي تفهاوت
معناداري وجود دارد؟

آزمون آماری ك برای بررسی معااداری تفاوت بين انتظارات و ادراكهات كهاربران از وضهعيت
سيستم اطالعات دانشآموزی ب كار میرود ،به نهوع توزیه دادههها بسهتگی دارد .در صهورتیكه
توزیه دادهههها نرمهها باشههد ،از آزمههون پارامتریه
ناپارامتری

تههی جفتههی و در غيههر ایههن صههورت ،از آزمههون

ویلكاكسون استفاده میشود .بر اساس نتایج آزمون كولموگروف -اسميرنوف ،سهط

معااداری برای دادههای تمام متغيرهای پهژوهش ،كمتهر از  0/01به دسهت آمهده اسهت باهابراین بها
اطمياان  71درصد ،میتوان رض نرما بودن دادههها را رد كهرد .بهدین معاهی كه دادهههای مهورد
بررسی دارای توزی نرما نيستاد .در نتيج  ،باید بهرای بررسهی معاهاداری شهكاف بهين ادراكهات و
انتظارات كاربران از سيستم اطالعات دانشآموزی از آزمون ویلكاكسون استفاده شود.
نتایج مربوط ب آزمون ویلكاكسون در جهدو شهماره  1ارائه شهده اسهت .بهرای ههر مششاه
سيستم اطالعاتی ،ميانگين رتب برای دو حالت گزارش شده است .برای هر مششاه  ،اگهر ميهانگين
رتب برای حالتی ك انتظارات بزرگتر از ادراكات است ،بيشتر از ميانگين رتب برای حالتی باشد كه
ادراكات بزرگتر از انتظارات است ،شكاف مافی است .بدین معاا ك در مورد آن مششاه  ،سهط

تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطالعات … 111/

انتظارات كاربران راتر از وضعيت علی سيستم است .همچاين برای هر ی

از مششا های سيستم

اطالعات دانشآموزی ،اگر سط معااداری كمتر از  0/01باشد ،رض برابری انتظارات و ادراكات
كاربران در سط اطمياان  71درصد رد میشود .ب عبارت دیگهر ،سهط معاهاداری كمتهر از ،0/01
نشاندهاده وجود شكاف معاادار بين ادراكات و انتظارات كاربران در مورد مششا مهورد بررسهی
است.
جدول  . 1نتایج آزمون ویلکاکسون براي بررسي معناداري شکاف بین ادراکات و انتظارات کاربران از سیستم
اطالعاتي

میانگین رتبه

میانگین رتبه

(انتظارات بزرگتر

(ادراکات بزرگتر

از ادراکات)

از انتظارات)

آماره
Z

معناداري

مششاات مدرس

33/16

27/63

-2/111

0/000

شرایط ثبتنام

38/38

6

-8/282

0/000

مششاات سجلی و امكان اصالح

30

12/12

-2/128

0/000

نقل و انتقا دانش آموز

18/7

11/73

-1/181

0/02

37/18

8/1

-8/288

0/000

38/28

23/60

-6/718

0/000

37/21

1

-8/688

0/000

د اتر آمار و امتحانات

17/16

18/33

-0/822

0/2

صدور گواهی

18/88

18/37

-3/113

0/000

8/28

6/63

-2/382

0/2

17/87

32/88

-2/028

0/3

تالص سواب تانوادگی

30/13

33/22

-2/13

0/000

ارائ نتایج آزمونهای علمی

32/31

22/38

-6/207

0/000

عوامل

آئيننام و مقررات شركت در
امتحانات
آئيننام و مقررات انضباطی و
ثبت موارد
دستورالعملهای درج بادی و
تعيين كادر

ارزیابیهای آموزشی ،كارنام و
سواب
تعيين رمز و ایجاد محدودیت
دسترسی

سطح
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ادامه جدول شماره .1

میانگین رتبه

میانگین رتبه

(انتظارات بزرگتر

(ادراکات بزرگتر

از ادراکات)

از انتظارات)

آماره
Z

معناداري

38/23

18/16

-2/108

0/000

31/08

10/12

-6/18

0/000

20/81

21/1

-8/813

0/000

36/63

21/1

-6/888

0/000

تالص وضعيت آموزشی مدرس

11/82

11/18

-0/127

0/8

ارسا و دریا ت اطالعات

22/62

28/12

-1/621

0/007

32/72

17/32

-1/126

0/01

11/1

11/1

-0/168

0/1

31/3

27/6

-2/703

0/000

صدور كارت دانشآموزی

18/11

12/6

-2/678

0/07

صدور كاربرگ دبير

33/16

27/36

-1/367

0/000

عوامل
ثبت رأی كميسيون موارد تا
امكان ثبت نظرات و پيشاهادات
اوليا
ارسا پيامكی موارد ثبت شده
پشتيبانی سيستم توسط شركت
ارائ دهاده

مهلت ارسا اطالعات و چال
د اتر
سهولت ذتيرهسازی و بازگردانی
اطالعات
ارائ ليا

راهاما

سطح

با توج ب جدو  ،1در مورد شش ویژگی ،سط معاهاداری آزمهون بزرگتهر از  0/01به دسهت
آمده است .این ویژگیها شامل لحها نمهودن د هاتر آمهار و امتحانهات ارائه نتهایج ارزیهابیههای
آموزشی ،صدور كارنام و تالص سواب تحايلی تعيين رمز و ایجاد محدودیت دسترسی لحها
تالص وضعيت آموزشی مدرس سهولت ذتيهرهسهازی و بهازگردانی اطالعهات و صهدور كهارت
دانشآموزی است .باابراین در مورد ویژگهیههای مهذكور ،بهين انتظهارات و ادراكهات كهاربران از
وضعيت سيستم تفاوت معااداری وجود ندارد .برای  28ویژگی دیگر ،تفاوت شكاف بين ادراكهات
و انتظارات كاربران معاادار است .با توج ب ميانگين رتب های گزارش شده ،برای دو ویژگی شهامل
لحا تالص سواب تانوادگی (شغل اوليا ،وضعيت اقتاادی و مدر

اوليها) و سههولت ارسها و
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دریا ت اطالعات توسط سيستم ،شكاف بين ادراكات و انتظارات كاربران مثبهت اسهت .بهدینمعاها
ك از نظر این دو ویژگی ،وضعيت سيستم راتهر از سهط انتظهار كهاربران ارزیهابی شهده اسهت .در
مورد  26ویژگی دیگر ،شكاف بين ادراكات و انتظارات كاربران مافی است .ب عبهارتی دیگهر ،در
مورد این ویژگیها ،وضعيت علی سيستم پایينتر از سط انتظار كاربران ارزیابی شده است و الزم
است وضعيت سيستم از نظر این  26ویژگی بهبود یابد.
ترتیب شکاف ادراكات و انتظارات براي عوامل مختلف به چه صورتی است؟

پم از بررسی معااداری شكاف بين ادراكات و انتظارات كهاربران ،الزم اسهت ترتيهش شهكاف
ادراكات و انتظارات برای مششا ههای مشتلهف مشهشص شهود .بهدینماظهور ،از آزمهون ریهدمن
استفاده شده است .مقدار آماره كایدو  210/211با درج آزادی  26و مقدار معاهاداری نيهز 0/000
ب دست آمده است .با توج ب ایاك مقدار معااداری كمتر از  0/01است ،بين اولویت شهكافههای
مربوط ب مششا های مشتلف تفاوت معااداری وجود دارد .نتایج آزمون ریدمن در جدو شماره
 3ارائ شده است .مقدار ميانگين رتب كمتر نشهاندهاهده شهكاف بيشهتر بهين ادراكهات و انتظهارات
كاربران برای مششا مورد بررسی است.
جدول  . 9نتایج آزمون فریدمن براي مقایسه شکاف ادراکات و انتظارات مربوط به مشخصههاي مختلف

میانگین

عوامل

رتبه

ارسا پيامكی موارد ثبت شده برای دانش آموزان ب اوليای آنان

2/08

لحا دستورالعملهای درج بادی و تعيين كادر اداری ،آموزشی و تدماتی مدرس

1/08

لحا شرایط ثبتنام

1/77

لحا آئين نام و مقررات شركت در امتحانات

6/38

لحا آئين نام  ،مقررات انضباطی و ثبت موارد انضباطی ماناد غيبت و تأتير

8/21

پشتيبانی سيستم توسط شركت ارائ دهاده

8/02

ارائ نتایج آزمون های علمی ماناد آزمون های پيشر ت تحايلی

8/12

امكان ثبت نظرات ،پيشاهادات و انتقادات اوليای دانشآموزان

7/27

صدور كاربرگ دبير

20/07

لحا تالص سواب تانوادگی (شغل اوليا ،وضعيت اقتاادی و مدر

اوليا)

20/10
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ادامه جدول شماره .9

میانگین

عوامل
ارائ ليا

راهاما در تاو

رتبه

مواردی از قبيل راه اندازی و كالس بادی

20/38

(مجوزهای موارد تا )

20/28

ثبت رای كميسيون موارد تا

لحا مششاات مدرس

20/70

لحا مششاات سجلی و امكان تغييرات شااساام ای دانش آموزان

22/26

صدور گواهی (اشتغا ب تحايل ،تأیيدی  ،كارنام  ،راغت از تحايل و )...

22/83

مهلت ارسا اطالعات و چال د اتر

22/78

سهولت ارسا و دریا ت اطالعات توسط سيستم

22/27

لحا شرایط نقل و انتقا دانش آموزان

22/61

با توج ب ميانگين رتب های گزارش شده در جدو شماره  ،3بيشترین شكاف وضهعيت سيسهتم
از نظر ویژگیهای زیر میباشد :ارسا پيامكی موارد ثبت شده برای دانشآموزان به اوليهای آنهان
لحا دستورالعملهای درج بادی و تعيين كادر اداری ،آموزشی و تدماتی مدرس لحا شهرایط
ثبتنام لحا آئيننام و مقررات شركت در امتحانات لحا آئيننام  ،مقهررات انضهباطی و ثبهت
موارد انضهباطی ماناهد غيبهت و تهأتير پشهتيبانی سيسهتم توسهط شهركت ارائه دهاهده ارائه نتهایج
آزمونهای علمی ماناد آزمونهای پيشر ت تحايلی امكان ثبهت نظهرات ،پيشهاهادات و انتقهادات
اوليای دانشآموزان و صدور كاربرگ دبير .كمترین شكاف بين انتظارات و ادراكهات نيهز مربهوط
ب موارد صدور گواهی (اشتغا ب تحايل ،تأیيدی  ،كارنام  ،راغت از تحايل و  ،)...مهلت ارسا
اطالعات و چال د اتر ،سهولت ارسا و دریا ت اطالعات توسهط سيسهتم و لحها شهرایط نقهل و
انتقا دانشآموزان است.
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بحث و نتیجه گیري

در شش ویژگی لحا نمودن د اتر آمار و امتحانات ارائ نتایج ارزیابی های آموزشی ،صهدور
كارنام ه و تالص ه سههواب تحاههيلی تعيههين رمههز و ایجههاد محههدودیت دسترسههی لحهها نمههودن
تالص وضعيت آموزشی مدرس سههولت ذتيهرهسهازی و بهازگردانی اطالعهات و صهدور كهارت
دانشآموزی ،بين انتظارات و ادراكات كاربران از وضعيت سيستم تفاوت معاهاداری وجهود نهدارد.
برای دو ویژگی شامل لحا تالص سواب تانوادگی (شهغل اوليها ،وضهعيت اقتاهادی و مهدر
اوليا ) و سهولت ارسها و دریا هت اطالعهات توسهط سيسهتم ،شهكاف بهين ادراكهات و انتظهارات
كاربران مثبت است .در شانزده مورد این ویژگیها ،وضعيت علی سيستم پهایينتهر از سهط انتظهار
كاربران ارزیابی شده است .در این ميان نيز بيشترین شكاف مربوط ب  7مهورد بهوده كه الزم اسهت
وضعيت سيستم از نظر این ن ویژگی تغيير اساسی و در سایر موارد تغييرات مااسش صهورت گيهرد.
مواردی ك نياز ب تغيير یا لحا شدن در سيستم دانشآموزی دارد عبارتاد از:
ارسا پيامكی وضعيت تحايلی دانش آموزان ب اوليا  :اوليا عالق ماد هسهتاد تها از مدرسه و
وضعيت تحايلی دانشآموز تود اطالع یاباد اما عموما ب دليل مشغل زیاد ،رصتی بهرای مراجعه
حضوری نمییاباد .همچاين اطالعرسهانی وضهعيت آموزشهی و تربيتهی دانهشآمهوزان به صهورت
شفاهی ب اوليا  ،زمانبر و پرهزیا است .از این رو با لحا نمودن امكهان ارسها پيهامكی وضهعيت
تحايلی دانشآموزان در اصل های زمانی معين از طری سيستم دانشآموزی ،از ی

سو اوليا به

طور مستمر از وضعيت تحايلی دانشآمهوزان آگهاه مهیشهوند و از سهوی دیگهر ،عوامهل اجرایهی
مدرس میتواناد زمان بيشتری را صرف عاليت اصلی مدرس (تدریم -یادگيری) نمایاد.
لحا نمودن دستورالعملهای درج بادی و تعيهين كهادر اداری ،آموزشهی و تهدماتی مدرسه :
تعداد دانشآموز مال

تعيين كادر اداری و تدماتی در دستورالعملهای تشاهيص ماهاب انسهانی

است .از آنجاك دانشآموزان ثبت نامی ب سيستم دانشآموزی مدارس انتقا مییاباهد ،مهیتهوان
در این سيستم امكانی راهم نمود ك برآورد نيروی انسانی صورت گيرد و مهدیر مدرسه از تعهداد
عوامل اجرایی ،آموزشی و تدماتی تشايصیا ت ب واحد آموزشی تود مطل گردد .ایهن مههم از
جابجایی عوامل اجرایی و تدماتی مدارس جلوگيری و از نارضایتی های موجود ناشی از جابجایی
نيروی تشايص یا ت میكاهد.
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لحا نمودن شرایط ثبت نام :تششيص احراز شرایط ثبت نام دانشآموزان از قبيل شهرط سهای،
ب عهده عوامل ثبت نامكااده براساس دستورالعمل ثبت نامی در هر سا تحاهيلی اسهت .بها لحها
نمودن شرایط ثبت نام در سيستم دانشآموزی (مثال بر اساس تعریف محدوده سای بهرای ههر پایه )
میتوان اشتباهات ناشی از تطای انسانی در مورد شرایط ثبت نام را از بين برد.
لحا نمودن آیيننامه امتحانهات و آیهيننامه انضهباطی :برتهورد بها دانهشآمهوزان تهاطی در
جلسات امتحانی و در موارد انضباطی معموال براساس سهليق و اسهتاباط ششاهی مهراقبين و عوامهل
مدرس از نوع تشلف صهورت مهی گيهرد .بها گاجانهدن مهوارد تشلهف و نحهوه برتهورد در سيسهتم
دانشآموزی براساس آیيننام امتحانات و آیيننام انضباطی مدارس ،در صورت تشلهف مهیتهوان
نوع تشلف را مششص و برتورد مااسش براساس آیهيننامه هها توسهط سيسهتم دانهشآمهوزی ذكهر
گههردد .در ایههن صههورت وحههدت روی ه در برتههورد بهها دانههشآمههوزان تههاطی صههورت پذیر ت ه و
اعتراضات ناشی از برتوردهای چادگان از بين میرود.
پشتيبانی سيستم :از آنجاك طراحی سيستم دانشآموزی توسط شركتهای تهارج از آمهوزش
و پرورش است ،پيشبيایهای الزم درتاو

پشتيبانی مااسش از سيستم دانهشآمهوزی ضهروری

است و باید امكان دسترسی آسان مدیران و كاربران مدارس ب كارشااسان شركت طهراح از طریه
ليا

های ارتباطی در سيستم دانشآموزی جهت پاس گویی ب پرسشها و ر اشكاالت احتمهالی

راهم گردد.
ارائ نتایج آزمونهای علمی :در طو سها تحاهيلی عهالوه بهر آزمهونههای نوبهت او ودوم،
آزمونهایی از قبيل آزمون پيشر ت تحايلی ،المپيادههای علمهی و مسهابقات علمهی دیگهر برگهزار
میگردد .ب نظر میرسد اطالع معلمان از نتایج این آزمونها ،المپيادها و رقابتهای علمی میتواند
ب ارزشیابی صحي تر دانشآموزان كم

نماید .لذا راهم نمودن امكان ثبهت نتهایج آزمهونههای

علمی در سيستم دانشآموزی ضروری ب نظر میرسد.
امكان ثبت نظرات اوليا  :با هر بار اطالع وضعيت تحايلی دانشآموز به اوليها و پاسه گهویی
اوليا در قبا عملكرد دانشآموزان ،اگر امكان ثبت نظرات اوليا در سيستم دانهشآمهوزی هراهم
گردد ،اوال گاجيا ای از نظرات و پيشاهادات جهت دستيابی به اههداف در دسهترس مهدیر مدرسه
قرار تواهد گر ت ،ثانيا میتوان از این طری  ،اوليا صاحش نظر (ب تاو

در مسهائل آموزشهی)
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را شااسایی و جهت حضور در شورای مدرس  ،شورای معلمان ،انجمن اوليا و مربيهان و  ...از آنهان
دعوت نمود.
صدور كاربرگ :صدور كاربرگ در دوره ابتدایی ب صورت ی

رم تهام جههت ارزشیهابی

كيفی -توصيفی برای معلمان رضایتبشش نيست .در این راستا و ب ماظهور جلهوگيری از اتهتالف
نظر در تاو

اهداف ،اهداف در كاربرگ پيشتر مششص شده و اظهار نظر معلم در تاو

دستیابی دانشآموزان ب اهداف باشد .وجود شكاف (كمتر) بهين انتظهارات و ادراكهات كهاربران
در موارد صدور گواهی (اشتغا به تحاهيل ،تأیيدیه  ،كارنامه  ،راغهت از تحاهيل و  ،)...مهلهت
ارسا اطالعات و چال د اتر ،سهولت ارسا و دریا ت اطالعهات توسهط سيسهتم و لحها نمهودن
شرایط نقل و انتقا دانشآموزان نيز توج بيشتر ب این موارد را نشان میدهد .نهایتا اینك با توجه
ب وجود شكاف بين انتظارات و ادراكات كاربران ،نياز ب طراحی مجهدد سيسهتم دانهشآمهوزی بهر
اساس انتظارات كاربران پيشاهاد میشود.
نتههایج تحقيه حاضههر مههیتوانههد مههورد اسههتفاده مسههئوالن ،كارشااسههان و كههاربران سيسههتمهههای
اطالعاتی در آموزش و پرورش و همچاين طراحان سيستمهای دانشآموزی مدارس قرار گيرد تا با
طراحی مااسش این سيستم ،رضایت كاربران در مدارس جلش شود.
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