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پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس شهر ایالم و شناسایی چالشها و
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مسئول ،مدیران ،معاونین فناوری و معلمان مدارس ،دانشآموزان و والدین جامعه آماری این پژوهش بودند .در بخش
کیفی 4 ،گروه  5نفره (شامل مدیران ارشد و کارشناسان مسئول ،معاونین فناوری و معلمان مدارس ،دانشآموزان و
والدین) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .در بخش کمی نیز از جامعه آماری  535نفری مدیران ،معاونین فناوری
و معلمان تعداد  444نفر و از جامعه آماری  4524نفری دانشآموزان 592 ،نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدند.برای انتخاب نمونه در بخش کمی پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده و در بخش
کیفی از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .پرسشنامه محققساخته ،مصاحبه و گروههای متمرکز ،ابزارهای
جمعآوری دادهها در این پژوهش بودند .نتایج نشان داد که طرح هوشمندسازی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود
در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی در حد متوسط عمل کرده و اهداف مهارتی طرح هوشمندسازی در
مقایسه با اهداف عاطفی و شناختی آن بیشتر محقق شده است .چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس نیز
از دیدگاه گروههای کلیدی و مطلع شناسایی و در  8بعد شامل زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری ،محتوا ،معلم،
دانش آموز ،والدین ،ابزارهای پشتیبانی ،قوانین و مقررات آموزشی و نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی دستهبندی
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مقدمه

نظام آموزشی نیازمند مدارسی است که با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،امکاان
یادگیری پیوسته را فراهم نماید و فرصتهای نوینی را برای تجربه زندگی در جامعاه اطالعااتی در
اختیار فراگیران خود قرار دهد تا این فناوری به عنوان یک ابزار بلکه در قالا

زیرسااختی توانمناد

برای آموزش حرفهای به کار گرفته شود ( .)Smart school Instruction, 2012نظامهاای تعلایم
و تربیت رسالتی مهم در زمینه ایجاد بسترمناس جهت رشد و توسعه سرمایههاای فکاری درجامعاه
اطالعاتی وداناییمحور بر عهده دارند( .)Sarkar, 2012باه هماین دلیال ،اساتفاده از فنااوریهاای
نااوین در فراینااد یاااددهی-یااادگیری ،یااک ضاارورت اجتنااابناپااریر اساات ( Ramezani,

 .)Salimi&Asadi, 2017ایجاد و راهاندازی مدارس هوشمند به عنوان یکای از مصاادیق کااربرد
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی در حوزه آموزش و پرورش در راستای تأمین ایان ضارورت
صااورت گرفتااه اساات .مدرسااه هوشاامند ،یکاای از نیازمناادیهااای کلیاادی جوامااع دانااشمحااور
است()Miresmaeeli, 2008که میتواند در سیاستها و روشهای سانتی آماوزش تحاول ایجااد
کنااااااد و منجاااااار بااااااه تعاماااااال بیشااااااتر در محاااااایطهااااااای یاااااااددهی-یااااااادگیری
شود(.)Sivagami&Samundeeswari, 2015

بنا بر تعاریف موجود ،مدرسه هوشمند به آن گاروه از واحادهای آموزشای اطاال مایشاودکه باا
استفاده ازیادگیری الکترونیکی و باه صاورت حضاوری باا حفا فضاای فیزیکای مدرساه ،معلام،
دانش آموزو همچنین با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و رویکرد تلفیقی و جاامع نسابت باه
ارائه خدمات آموزشی وپرورشی به داناشآماوزان فعالیات مایکناد ( Dalir&Hosseininasab,
.)2016مدارس هوشمند دارای ارکان و اهاداف خااخ خاود هساتند( Heidari, Vaziri&Adli,
 )2014و برای دستیابی به رسالت خود ،اهداف خاصای را دنباال مایکنناد( &Dortaj, Lakpoor

 .)Bohlooli,2014به بیانی دیگر ،هدف نهایی ایجاد مدارس هوشمند ،تربیت نیروی کاری مجهاز
به مهارتهای رایانهای و سواداطالعاتی است که بتوانند نیازهای زندگی دردنیای اطالعااتی جدیاد
را برآورده کنند ( .)Asemi, 2010حال با گرشت بیش از یک دهه از اجرای طرح هوشمندسازی
مدارس در کشور ،بررسی میزان دستیابی این مدارس به اهداف تعیاین شاده وچاالشهاای فاراروی
این مدارس میتواند از دغدغههای اصلی نظام آموزش و پرورش باشد .لرا ایان پاژوهش باا هادف
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بررسی میزان دستیابی این مدارس به اهداف خاود باوده اسات .باه عاالوه ،باه بررسای چاالشهاای
پاایشروی ماادارس هوشاامند پرداختااه شااده اساات .بااه عبااارت دیگاار ،پااژوهش حاضاار در صاادد
پاسخگویی به این دو سؤال بوده که مدارس هوشمند شهر ایالم تا چه اندازه در دستیابی باه اهاداف
خود موفق عمل کردهاند؟ وچالشها و موانع پیشروی این مدارس کدامند؟
در این زمینه ،پژوهشهای مختلفی صورت گرفته که به نتایج برخی از آنها اشاره شده است:
یافتههای پژوهش رضوی ،منصوری و شاهی ( )Razavi, Mansouri, Shahi, 2018نشان داد کاه
موانع مهمی از قبیل ضعف دانش و مهارت معلمان و دانشآموزان و خانواده ،مشکالت فرهنگای و
نگرشی مربوط به معلمان ،خانواده و داناشآماوزان ،مشاکالت مرباوط باه زیرسااخت ،امکاناات و
منابع مالی وجود دارد.شهپناه ،غنبرطهرانی و عبدالهی(

Shahpanah, Ghanbartehrani&Abdolahi,

 )2018به این نتیجاه رسایدند کاه فرهناگ ،فعالیاتهاای داناشآماوزان ،ساواد رایاناهای ،نگارش،
تجهیزات و زیرساختها عناصر مهام در شاکلگیاری و آماادگی اولیااءبرای اساتفاده از امکاناات
مدرسااه هوشاامند بودنااد.زارعیزوارکاای و سااالمیان ( )Zareezavaraki&Salemian, 2017نیااز
دریافتناد ضاعف تجهیازات-فنای ،ضاعف فرهنگای ،ضاعف انگیزشای-آموزشای معلماان ،ضاعف
زیرساختهای مدیریتی و برناماهریازی و ضاعف ماالی و اقتصاادی از جملاه چاالشهاای فاراروی
مدارس ابتدایی در حوزهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات هستد.
یافتههای پژوهش سراجی و سلیمانی ( )Seraji&Soleimani, 2017نشاان دادکاه اجارای برناماه
هوشمندسازی مدارس شهرستان صحنه با موانعی از قبیل ضعف دانش دبیران ،عدم باور باه اساتفاده
سازندهگرایانه از رایانه ،ضعف مهارت و خودکارآمدی در کاربرد فنااوریهاا ،مقاومات معلماان و
مدیران در برابر نوآوری و  ...روبارو باوده اسات.محماودی ،دلیلیاان و خداشاناس ( Mahmoodi,

 )Dalilian&Khodashenas, 2016در شناسااایی وارزیااابی عواماال مااؤ ر باار اسااتقرار ماادارس
هوشمند در استان گیالن به ایان نتیجاه رسایدند کاه مادارس هوشامند از لحااه معیارهاای فضاا و
تجهیزات ،توانمندی دانشآموزان و توانمندی کادر آموزشی ضعیف و تنها از نظر کاادر اداری در
وضاااعیت مطلاااوب قااارار دارناااد .ساااراجی ،سااارمدی انصاااار و عساااگریمطیاااع( Seraji,

 )Sarmadiansar&Asgarimoti, 2016نیز به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مادیران و معلماان
به ترتی

پنج عامل نیروی انسانی ،سختافزاری ،نرمافزاری ،فرهنگای و مادیریتی باه عناوان مواناع
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هوشمندسااازی ماادارس نقشاای اساساای دارنااد .در پااژوهش مهاااجران ،قلعااهای و حماازهرباااطی
( ،)Mohajeran, Ghalee&Hamzehrobati, 2014عدم برقراری ارتبااط باا مادارس هوشامند،
نداشتن اینترنت پرسرعت ،وجود مشکالت فرهنگی ،عدم آگاهی اولیاء و معلمان در ماورد مزایاای
مدارس هوشمند از جمله موانع فراروی مدارس هوشمند است.
ونگ و دوستال ( )Wang &Dostal, 2017نیز به این نتیجه رسیدند که دو دسته عوامل در زمینه
تلفیق فاوا در آموزش مؤ ر هستند :عوامل درونی شامل سن ،جنسیت ،تجربه تدریس و موقعیت
مدرسه و عوامل بیرونی از قبیل مهارت کامپیوتر ،آموزش کامپیوتر ،اضطراب از کامپیوتر و
حمایت مدرسه یا مدیر .نتایج پژوهش رمضانی و همکاران ( )Ramezani et al, 2017نشان داد
که نیروهای انسانی متخصص ،فرهنگ نادرست استفاده از ابزارهای فاوا و چالشهای خاخ (از
قبیل ضعف در سیاستگراری ،استراتژیهای توسعه فاوا و مشکالت مربوط به عوامل ساختاری و
زیرساختی) ،نقاط ضعف فرایند هوشمندسازی مدارس بودند .نتایج مطالعه امیریان ،نیکقدمحجتی
و سلیمانی روزبهانی ()Amirian, NikghadamHojjati, &SoleimaniRoozbahani, 2016
نشان داد مشکالت امنیتی ،اقتصادی و مدیریتی ،عوامل زیرساختی ،شرایط خدمات ابری ،سواد و
آگاهی کارکنان رایانش ابری از جمله موانع پیشروی کاربرد رایانش ابری در مدارس هوشمند
است .در مطالعه بینگیملس ( )Bingimlas, 2009مشخص شد که معلمان تمایل زیادی به
یکپارچه سازی و تلفیق فاوا درآموزش دارند اما در این راه با مشکالت و موانع بیشماری از جمله
نداشتن اعتماد به نفس ،عدم صالحیت و عدم دسترسی به منابع روبرو هستند.
روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کااربردی و از نظار روش گاردآوری دادههاا ،ترکیبای (باا اساتفاده از
روش های کمی و کیفی) است .جامعه آمااری ایان پاژوهش عباارت بودناد از .4:مادیران ارشاد و
کارشناسان مسئول .5 ،مدیران ،معاونین فناوری و معلمان مدارس .3 ،دانشآموزان و  .4والدین.
به منظور انتخاب نمونه آماری ،ابتدا از بین مدارس شاهر ایاالم 41 ،مدرساه در ساه مقطاع ابتادایی،
متوسطه اول و دوم که با تأیید معاونت پژوهشی وکارشناسان فناوری اطالعاات اداره کال آماوزش
وپرورش استان ایالم گامهای بیشتری در مسیرهوشمندسازی برداشته بودند ،مشخص شدند .ساپس،
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از بین این مدارس  41مدرسه به طور تصاادفی انتخااب شاد .بارای انتخااب نموناه در بخاش کمای
پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده و در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند اساتفاده
شد ،بدین صورت که در بخش کیفی  4گروه  5نفره (شامل مادیران ارشاد و کارشناساان مسائول،
معاونین فناوری و معلمان مدارس ،دانشآموزان و والادین) باه روش هدفمناد انتخااب شادند و در
قال

گروه های متمرکز ماورد مصااحبه قارار گرفتناد .باه منظاور اطمیناان از روایای بخاش کیفای

پژوهش و اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از نظرات افراد خبره و مطلاع اساتفاده شاد.در بخاش
کمی نیز از  535مدیر ،معاون فناوری و معلام مادارس منتخا  ،تعاداد  444نفار بار اسااس جادول
مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی به عنوان نمونه آمااری انتخااب شادند و پرسشانامه در باین
آنها توزیاع گردیاد (از  444پرسشانامه توزیاع شاده  434پرسشانامه ماورد تحلیال قارار گرفات).
همچنین ،از جامعه  4524نفری دانشآموزی ،تعداد  592نفر بر اسااس جادول مورگاان و باه روش
نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه در باین آنهاا توزیاع گردیاد
(از  592پرسشنامه توزیع شده در بین دانشآموزان نیز  524پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت).
ابزار پژوهش بخش کمی (میزان دستیابی به اهداف هوشمندسازی) ،یک پرسشنامه  55مادهای باود
که بر اساس اهداف ذکر شده در شیوهنامه هوشمندساازی مادارس وزارت آماوزش و پارورش بار
مبنای یک طیف  5ارزشی (از اصالً =  1تا کامالً = با  ،)4طراحی و تدوین شد .روایی محتوایی این
پرسشنامه توسط صاح نظران تأیید شده و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباا1/91 ،،
برآورد گردید.
به منظور شناسایی چالشهای پیشروی هوشمندسازی مدارس نیز از مصاحبه و گروههای متمرکاز
استفاده شد .در مصاحبهها  8سؤال اصلی مطرح شد .عالوه براین ،سؤالهای فرعای دیگاری نیاز در
هر کنار هر سؤال اصلی به منظور درک تجارب مصاحبهشوندگان مطرح گردید.به منظاور محاسابه
پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگرار استفاده شد .نتیجه ارزیاابی درصاد توافاق درون
موضوعی 1/21 ،محاسبه گردید کاه حااکی از پایاایی مناسا

باود .درتجزیاه و تحلیال دادههاا باا

استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد فراوانی تراکمای ،ضاری
میانگین ،انحراف معیار و آزمون  tتکگروهی صورت گرفته است.

تیییارات،
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یافتهها

برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری مورد مطالعه عبارتند از:
 51/4درصد از دانشآموزان دختر و  43/9درصد از آنها پسر بودند 85/5 .درصد از داناشآماوزان
رایانه داشتند و  15/5از آنها نیاز دارای گوشای هوشامند بودناد 11/4 .درصاد از مادیران ،معااونین
فناوری و معلمان مدارس زن و  39/1درصد از آنها نیز مرد بودناد .میازان تحصایالت نیمای از ایان
گروه مورد مطالعه ( 53درصد) کارشناسی بوده و  43/9درصد از آنها نیز دارای مادرک تحصایلی
کارشناسی ارشد بودند 5/3.درصد از آنها دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند.
به منظور بررسی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی (اهداف شاناختی ،عااطفی و روانای-
حرکتی) از دیدگاه مدیران ،معاونین فناوری و معلمان مدارس و دانشآماوزان از ضاری

تیییارات

استفاده شد .نتایج این بررسی در جدول  4گزارش شده است.
مطابق نتایج"،اهداف روانای-حرکتای"اولویات اول را باه خاود اختصااخ داده و دو گاروه ماورد
مطالعااه بیشااترین موافقاات را بااا آن داشااتهانااد .همچنااین ،نتااایج گویااای آن اساات کااه "اهااداف
شناختی"پایینترین اولویت را به خاود اختصااخ داده و هار دو گاروه کمتارین موافقات را باا آن
داشتهاند.عالوه بر این ،با استفاده از آزمون  tتکگروهی تعمیمپریری نتایج بررسی شاد .باه هماین
منظور ،عدد مبنا برای مقایسه ،عدد  5فرض شده است .شایان ذکر اسات کاه میاانگین  5معاادل 51
درصد در طیف  5ارزشی (اصالً =  ،1خیلی کم =  ،4کم =  ،5زیااد =  3و خیلای زیااد =  )4اسات.
بدین صورت که اگر میانگین میزان دستیابی به اهاداف طارح هوشمندساازی 5 ،و یاا باارتر باشاد،
میتوان نتیجه گرفت که وضعیت دستیابی به اهداف طرح هوشمندسازی در میان گروههاای ماورد
مطالعه مثبت و معنیدار است .در مجموع ،میانگین اهداف شاناختی ،عااطفی و روانای-حرکتای در
هر دو گروه مورد مطالعه بارتر از حد متوسط  5بوده است .به عبارت دیگار ،طارح هوشمندساازی
در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی-حرکتیدر حد متوساط
عمل کرده است (جدول .)4
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جدول  .1میزان تحقق اهداف هوشمندسازی از دیدگاه گروههای مورد مطالعه
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در بخش کیفی مطالعه نیز به منظور بررسی چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس
از دیدگاه افراد مطلع و کلیدی این حوزه ،یک بررسی کیفی در قال

مصاحبههای عمیق و

گروههای متمرکز صورت گرفت و در آن چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی در  8بعد
شامل ابعاد زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری،محتوا ،معلم ،دانشآموز ،والدین ،ابزارهای
پشتیبانی ،قوانین و مقررات آموزشی و نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
افراد مطلع و کلیدی در قال

 4گروه شامل مدیران و کارشناسان مسئول ،مدیران ،معاونین و

معلمان مدارس ،دانشآموزان و والدین دستهبندی شدند ،بدین صورت که از هر گروه  5نفر و در
مجموع  51نفر مطلع کلیدی و صاح نظر به روش گلوله برفی انتخاب شدند .سپس ،مصاحبهها
کدگراری و نتایج حاصل به تفکیک ابعاد مورد مطالعه گزارش شده است.
همانگونه که در جدول  5مالحظه میشود افراد مورد مصاحبه در بعد زیرساخت سختافزاری و
نرمافزاری ،دانشآموزان و معلم به  42چالش و مانع اشاره کردند.

 /161فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال دهم /شمارهاول /پاییز1931

جدول  .6چالشها و موانعپیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد سختافزاری و نرمافزاری

چالشها در بعد سختافزاری و نرمافزاری
 .4کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری متناس

با جمعیت دانشآموزان .5 ،پایین بودن کیفیت و

تکنولوژی پایین سختافزارها و نرمافزارهای خریداری شده و موجود .3 ،تجهیز بیشتر مدارس به دیتاپروژکتور
و پرده نمایش معمولی بدون بورد هوشمند .4 ،فقدان ل تاب در قال
.5اکتفا کردن به تجهیز مدارس در قال

مدارس و استفاده از کیسهای معمولی،

یک کالس سمعی -بصری .1بار بودن هزینههای تأمین و تجهیز

سختافزاری و نرمافزاری مدارس .2 ،عق

ماندن از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در زمینه تجهیز

سختافزاری و نرمافزاری .8 ،کند شدن روند تجهیز سختافزاری مدارس .9 ،کمبود اعتبار و پایین بودن سرانه
مدارس جهت تجهیز و خرید سختافزاری و نرمافزاری .41 ،محدودتر شدن سرانه و بودجه مدارس در سالهای
اخیر (متوقف شدن خرید بوردهای هوشمند) .44 ،فقدان اعتبار رزم جهت تعمیر و ارتقاء سختافزارهای
موجود .45فقدان فرهنگ استفاده و نگهداری از سختافزارها و نرمافزارهای موجود .43 ،فقدان حس
مسئولیتپریری مدارس در نگهداری تجهیزات موجود .44 ،بیتفاوتی و عدم مسئولیتپریری مدارس در زمینه
پیگیری و تعمیر تجهیزات آسی دیده .45 ،فقدان یک برنامه منسجم و مشخص جهت بهروزرسانی
سختافزارها و نرمافزارهای موجود .41 ،ضعف بستر مخابراتی ،قطعی و کم شدن سرعت اینترنت و  .42کمبود
نرمافزارهای آموزشی درسی جامع و یکپارچه

به باور افراد مورد مصاحبه ،در بعد دانشآموزان چالش یا موانع جادی وجاود نداشات و در بعاد
دانشآموزان  3چالش مطرح کردند (جدول .)3
جدول  .9چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد دانشآموزان

چالشها در بعد دانشآموزان
 .4فقدان فرهنگ استفاده از فناوری و ابزارهای هوشمند در بین دانشآموزان .5 ،استفاده غیرعلمی و غیردرسی
دانشآموزان از ابزارهای هوشمند و  .3پایینتر بودن دانش و مهارت فناوری معلمان نسبت به دانشآموزان

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،در بعد معلم افراد مورد مصاحبه به  42چالش و مانع
اشاره کردند.
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جدول  .1چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد معلم

چالشها در بعد معلم
 .4پایین بودن دانش تخصصی معلمان .5،عدم ا ربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت به دلیل پایین بودن
کیفیت محتوا .3 ،عدم ا ربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت به دلیل غیرحضوری بودن دورهها.4 ،
ارزشیابی نامناس

در پایان کالسها و دورههای آموزشی ضمن خدمت .5 ،عدم بهرهبرداری معلمان از

کالسها و دورههای آموزشی و توجه صرف به کس

مدرک دوره .1 ،فقدان فرهنگ استفاده از فناوریهای

نوین و ابزارهای هوشمند در بین معلمان .2 ،فقدان نگرش مثبت معلمان نسبت به تلفیق فاوا در تدریس .8 ،پایین
بودن آگاهی معلمان در زمینه سودمندی ،مزایا و ا ربخشی ابزارهای هوشمند در تدریس .9 ،مقاومت و عدم
تمایل به تیییر و انعطافناپریری در تطبیق خود با روشها و ابزارهای نوین .41 ،وجود ترس از استفاده از
فناوری و ابزارهای هوشمند در معلمان .44 ،وجود اضطراب و اعتماد به نفس پایین معلمان در استفاده از
ابزارهای هوشمند
 .45تمایل و عادت معلمان به استفاده از روشهای تدریس سنتی و قدیمی .43 ،عدم تربیت معلمان با هدف
بکارگیری ابزارهای نوین و هوشمند در فرایند یاددهی -یادگیری .44 ،بارتر بودن دانش و سواد دیجیتال
دانشآموزان نسبت به معلمان .45 ،کمبود وقت .41 ،عدم بکارگیری نیروهای جوان ،باانگیزه و دارای دانش
تخصصی به عنوان معلم در آموزش و پرورش و  .42بیانگیزه بودن معلمان در استفاده از ابزارهای هوشمند به
دلیل فقدان مشو های رزم جهت بکارگیری ابزارهای هوشمند در تدریس

مطابق نتایج مندرج در جدول  ،5در بعد محتوا افراد ماورد مصااحبه  45چاالش و ماانع را مطارح
کردند.
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جدول  .0چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد محتوا

چالشها در بعد محتوا
 .4فقدان محتوای الکترونیک جامع ،استاندارد و یکپارچه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش.5 ،
فقدان عزم و اراده جدی در زمینه تولید محتوای الکترونیک جامع و استاندارد .3 ،عدم درک ضرورت تدوین
محتوای الکترونیک جامع به دلیل هوشمند نبودن تمام مدارس .4 ،عدم همخوانی و هماهنگی محتوای دروس
با طرح هوشمندسازی یا ارتباط ضعیف محتوا و تکالیف درسی با فاوا .5 ،عدم استفاده از توان و ظرفیت
شرکتهای خصوصی در زمینه تولید محتوا .1 ،عدم تمایل معلمان به استفاده از نرمافزارهای آموزشی یا
محتوای الکترونیک موجود .2 ،اکتفا نمودن آموزش و پرورش به برگزاری جشنواره در زمینه تولید محتوا.8 ،
عدم حمایت و استانداردسازی محتواهای برگزیده جشنواره .9 ،عدم استقبال و استفاده معلمان از معدود محتوای
تولید شده توسط همکاران خود .41 ،پایین بودن دانش و توانایی معلمان در زمینه تولید محتوا به دلیل تخصصی
بودن این حوزه .44 ،فقدان مشو های رزم به منظور حمایت از معدود معلمان عالقمند به تولید محتوا و .45
کمبود برنامهها و دورههای آموزشی ضمن خدمت با کیفیت و ا ربخش در زمینه تولید محتوا برای معلمان

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،1در بعد والدین افراد مورد مصاحبه  2چالش را عنوان کردند.
جدول  .2چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد والدین

چالشها در بعد والدین
 .4پایین بودن دانش و مهارت والدین در زمینه فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمند .5 ،فقدان فرهنگ استفاده
از فناوریهای نوین و ابزارهای هوشمند در بین والدین .3 ،عدم آگاهی والدین از نقش و مزایای ابزارهای
هوشمند در یادگیری فرزندان خود .4 ،نگرش منفی والدین نسبت به فناوری و ابزارهای هوشمند .5 ،نگرانی
والدین در زمینه استفاده کنترل نشده و غیرعلمی فرزندان از اینترنت و ابزارهای هوشمند .1 ،فقدان برنامهریزی و
خطمشی مشخص به منظور آگاهسازی والدین در زمینه نقش ابزارهای هوشمند در فرایند یاددهی -یادگیری و
 .2در دسترس نبودن والدین به منظور اطالعرسانی و آگاهسازی در زمینه هوشمندسازی

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود در بعد ابزارهای پشتیبانی از منظر افراد مورد مصاحبه
به  2چالش اشاره شده است.
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جدول  .7چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد ابزارهای پشتیبانی

چالشها در بعد ابزارهای پشتیبانی
 .4فقدان نیروی تخصصی تماموقت یا پارهوقت به منظور پشتیبانی فنی در حوزه سختافزاری و نرمافزاری .5
استفاده از نیروها و پرسنل ادارای در زمینه خدمات و حمایتهای پشتیبانی .3 ،استفاده از معلمان و دبیران مشیول
به تدریس در زمینه خدمات و حمایتهای پشتیبانی .4 ،فقدان یک طرح جامع و مشخص در زمینه پشتیبانی فنی
و تخصصی .5 ،پایین بودن استخدام کارشناس متخصص فناوری در آموزش و پرورش به عنوان نیروی پشتیبان
فنی .1 ،استفاده از نیروی مازاد غیرمتخصص در پست معاونت فناوری و  .2فقدان اعتبار و بودجه به منظور
حمایت و پشتیبانی فنی

همانگونه که در جدول  8مالحظه میشود ،در بعد نظام ارزشیابی و فرهناگ آموزشای از منظار
افراد مورد مصاحبه  41چالش مطرح شده است.
جدول  .1چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی

چالشها در بعد نظام ارزشیابی و فرهنگ آموزشی
 .4فراهم نبودن بستر ارزشیابی الکترونیکی دانشآموزان .5 ،عدم درک اهمیت سامانه همگام توسط مدیران و
معلمان به عنوان بخشی از فرایند هوشمندسازی .3 ،عدم استفاده جامع و کامل از سامانه همگام به عنوان یکی از
پروژههای خوب هوشمندسازی وزراتخانه .4 ،پایین بودن امتیاز ارزشیابی برای معلمان استفادهکننده از تجهیزات
هوشمند .5 ،عدم حمایت فرهنگ آموزشی موجود از طرح هوشمندسازی .1 ،اجرای طرح هوشمندسازی بدون
بسترسازی و فرهنگسازی رزم در سیستم آموزشی موجود .2 ،دید و نگرش سنتی مدیران مدارس به آموزش و
تدریس .8 ،عدم درک اهمیت موضوع از سوی مدیران مدارس .9 ،عدم هماهنگی و تطابق ساختار فیزیکی
مدارس با هوشمندسازی .41 ،نهادینه شدن روش سخنرانی در فرهنگ آموزشی و  .44استاندارد نبودن ساختار و
فضای آموزشی کالسها برای هوشمندسازی

بر اساس نتایج جدول  9مشاهده مای شاود کاه در بعاد قاوانین و مقاررات آموزشای افاراد ماورد
مصاحبه  44چالش عنوان کردند.
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جدول  .3چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد قوانین و مقررات آموزشی

چالشها در بعد قوانین و مقررات آموزشی
 .4فراهم نشدن بستر آموزش الکترونیکی بر اساس طرح تحول بنیادی آموزش و پرورش .5 ،وجود قوانین
متناقض در بخشهای مختلف آموزش و پرورش .3 ،اجرای مقطعی برخی از قوانین و مقرارت در زمینه
هوشمندسازی .4 ،فقدان قوانین ،مقررات و استراتژیهای شفاف و مشخص در زمینه آموزش معلمان .5 ،فقدان
قوانین و مقررات مشخص در زمینه حل مشکالت مربوط به ارتباطات و شبکه .1 ،فقدان برنامهریزی و تدوین
قوانین مدون در زمیته تولید محتوای الکترونیک .2 ،فقدان قوانین و برنامههایی با هدف فرهنگسازی در زمینه
هوشمندسازی .8 ،فقدان برنامهریزی درسی مبتنی بر فناوری .9 ،فقدان قوانین و مقررات مشخص برای استفاده
مدارس و معلمان از فاوا .41 ،فقدان قوانین نظارتی در زمینه استفاده ا ربخش از هوشمندسازی .44 ،ممنوعیت و
محدودیت استفاده از اینترنت در مدارس و کالسهای درس .45 ،تدوین طرح هوشمندسازی به صورت یک
طرح مستقل و بدون توجه به سایر مسائل آموزش و پرورش .43 ،معاونت فناوری به عنوان اولین گزینه حرف
در فرایند تعدیل نیرو و  .44بکارگیری افراد غیرمتخصص در پست معاونت فناوری

بحث و نتیجهگیري

طرح هوشمندسازی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود در سه حیطه شناختی ،عااطفی و روانای-
حرکتی در حد متوسط عمل کرده و اهاداف روانای-حرکتای طارح هوشمندساازی در مقایساه باا
اهداف عاطفی و شناختی آن بیشتر محقق شده است.عالوه بر ایان ،باه منظاور بررسای چاالشهاا و
موانع پیش روی هوشمندسازی مدارس از دیدگاه افراد مطلع و کلیدی این حوزه ،بررسی کیفای در
قال

مصاحبههاای عمیاق و گاروههاای متمرکاز صاورت گرفات و چاالشهاا و مواناع پایشروی

هوشمندسازی از دیدگاه  4گروه مطلع و کلیادی ماورد بررسای قارار گرفات .در بعاد زیرسااخت
سختافزاری و نرمافزاری ،چالشها و موانع مختلفی مطرح شد .این نتیجاه باا یافتاههاای رضاوی و
همکاران ( ،)Razaviet al, 2018شهپناه و همکاران ( ،)Shahpanahet al, 2018زارعیزوارکی
و سالمیان ( ،)Zareezavaraki&Salemian, 2017ریایی و همکاران (،)Soraiaeeet al, 2017

همخوانی دارد .در این مطالعات نیز موانع اقتصادی و زیرسااختی (ساختافازاری و نارمافازاری) از
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جمله چالشهای پیشروی کاربرد فاوا در مدارس مطرح شدهاند .عمده چالشهای مطرح شاده در
این بعد ناشی از فقدان اعتبار و بودجه رزم به منظور تجهیز مدارس است که در صاورت حال ایان
معضل و مانع عمده ،بیشتر چالش های موجود در این زمیناه قابال حال خواهناد باود.در بعاد محتاوا
نتایج نشان داد که در این بعد نیز چالشها و موانع عمدهای وجود دارد .این یافته با نتاایج مطالعاات
صالحی و همکاران ( )Salehi et al, 2012هامخاوانی دارد .در تبیاین ایان یافتاه مایتاوان گفات
صرف ورود رایانه و سختافزار به آموزش و پرورش نمیتواند تحولی اساسی و بنیاادین در تعلایم
و تربیت ایجاد کند .فرایند ورود فاوا به نظام آموزشی ،یک جریان نرمافزاری است و بقاء و پویاایی
یک سیستم یادگیری و آموزش الکترونیکی تا حد بسیار زیاادی وابساته باه محتاوای آموزشای آن
است .اگر چه ضرورت و نیااز باه تجهیاز و آماادهساازی زیرسااختهاا بارای ورود فااوا باه حاوزه
آموزش ،ضروری و غیرقابل انکاراست اما فقدان محتوای آموزشی مناسا

و متناسا نیاز چالشای

عمده قلمداد میشود .نتایج بررسی در بعد معلم نشان داد که چالشهای پایشروی هوشمندساازی
مدارس در این بعد نیز وجود دارد .ایان بخاش از یافتاههاا باا نتاایج مطالعاات رضاوی و همکااران
( ،)Razaviet al, 2018زارعاایزوارکاای و سااالمیان (،)Zareezavaraki&Salemian, 2017

سراجی و سلیمانی ( ،)Seraji&Soleimani, 2017همسو میباشد .با توجاه باه ایان کاه مجاری و
اجراکنناده طاارح هوشمندسااازی در ماادارس معلماان هسااتند ،لاارا چااالشهاای معلمااان مهاامتاار از
چالشهای سختافزاری است ،زیرا عمده چالشهای سختافزاری با تأمین اعتبار و صارف هزیناه
قابل حل خواهند بود ،اما چالش معلمان چالش سنگینی است که به راحتی قابل رفع نخواهد بود .به
عنااوان مثااال ،دانااش ،مهااارت و توانااایی معلمااان یکاای از ابعاااد مهماای اساات کااه منجاار بااه بهبااود
فرایندیاددهی -یادگیری در مدارس هوشمند میشود ،چرا که اگرمعلمان این تواناایی و مهاارت را
داشااته باشااندکه کااالسهااای خااود را بااا اسااتفاده ازابزارهااای هوشاامند متحااول و منقل ا کننااد،
دانشآموزان معمولی نیز پیشرفت بیشتری خواهند داشت.
در بعد دانشآموزی چالشهای عمدهای وجود نداشت .نکته مهم در زمینه ایان باود کاه داناش،
مهارت و توانایی دانشآموزان در حوزه فاوا بسیار بارتر از معلمان است به گونهای کاه ایان مسائله
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به یک چالش برای معلمان تبدیل شده است .در مطالعه زمانی و همکاران ()Zamaniet al, 2011
نیز باربردن سواد رایانهای و اطالعااتی داناشآماوزان یکای از مهامتارین نقااط قاوت در مادارس
هوشمند عنوان شده است .در بعد والدین نیز چالشهایی مطرح شد .این یافتهها باا نتاایج رضاوی و
همکااران ( )Razaviet al, 2018و مهااجران و همکااران( )Mohajeranet al, 2014هامخاوانی
دارد .ضعف دانش ،مهارت والادین در حاوزه فااوا ،مشاکالت فرهنگای و نگرشای خاانواده ،عادم
آگاهی اولیاء و معلمان در مورد مزایای مدارس هوشمند و همکاری نداشتن اولیاء جهات برقاراری
ارتباط الکترونیکی از جمله موانع مطرح شده فراروی مدارس هوشمند در این مطالعات بوده اسات.
نکته قابل تأمل این است که رفع چاالش هاای موجاود در بعاد والادین باا توجاه باه عادم دسترسای
مسااتقیم بااه آنهااا مساائله دشااوار و قاباال تااوجهی اساات .ایاان کااه بااا چااه سیاسااتهااا ،راهکارهااا و
استراتژیهایی میتوان در بحث هوشمندسازی در بعد والدین فرهنگسازی و اطالعرساانی نماود،
جای بحث و تأمل دارد.
نتایج بررسی چالشها و موانع پیشروی هوشمندسازی مدارس در بعد ابزارهای پشتیبانی نشاان داد
در ایااان بعاااد هااام چاااالشهاااایی وجاااود دارد .ایااان نتیجاااه باااا یافتاااههاااای ساااراجی و
سلیمانی( )Seraji&Soleimani, 2017و عنایتی و همکااران ( )Enayatiet al, 2010هامخاوانی
دارد .در این مطالعات نیز نارساایی در پشاتیبانیهاای فنای و آموزشای،کمبود ارائاه خادمات فنای،
کمبود متخصصان طراحی فناوری و ضااعف خاادمات پشااتیبانی از مواناع بهارهگیاری از فنااوری
اطالعات و ارتباطات در فرایند تاادریس ویاادگیری باوده اسات .ایان در حاالی اسات کاه فقادان
پشتیبانی فنی و تخصصی باعث به وجود آمدن مشکالتی در تجهیز و مادیریت مادارس و همچناین
خسارتها و زیانهای مالی میشاود .همچناین ،چاالشهاا پایشروی هوشمندساازی در بعاد نظاام
ارزشااایابی و فرهناااگ آموزشااای وجاااود دارد .ایااان یافتاااههاااا باااا نتاااایج مطالعاااات ساااراجی
وساالیمانی( )Seraji&Soleimani, 2017محمااودی و همکاااران ( ،)4394زمااانی و همکاااران
( )Zamaniet al, 2011و محماودی و همکااران ( )Mahmoodiet al, 2009هامخاوانی دارد.
بنابراین ،این بعاد از هوشمندساازی نیاز مساتلزم توجاه و بررسای اسات.در بعاد قاوانین و مقاررات
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آموزشی نیز چالشهایی مطرح شد .این نتایج با یافتههای محمودی وهمکاران( Mahmoodiet al,

 )2009همسو می باشد .در این مطالعات ،نبود قوانین و مقررات مورد نیااز در وزارتخاناه باه عناوان
چالش پیش روی مدارس هوشمند مطرح شده است .این در حالی است که وجود قوانین مشخص و
مدون در این زمینه میتواند راهگشا باشد.
در پایان ،پیشنهاد میشود:
چالشها و موانع مطرح شده مورد توجه متولیان و دستاندرکاران طرح هوشمندسازی قرار گیرد.
پژوهش در سایر شهرستانهای استان نیز انجام شود تا تصویر جامعتری از وضعیت هوشمندسازی
و چالشها و موانع آن به دست آید.با توجه به این که پژوهش در مورد مدارسی صورت گرفته که
بنا بر اعالم آموزش و پروش استان گامهای بیشتری در زمینه هوشمندسازی برداشتهاند ،پژوهش
حاضر در سایر مدارسی که اقدامات کمتری در زمینه هوشمندسازی انجام دادهاند نیز صورت
گیرد تا امکان مقایسه نتایج فراهم شود.
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