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 چكيده

ی مختلف از جمله ها حوزهدر  امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات موجب تسهیل امور
که باید مورد استفاده قرار  گونهآندر کشور ما  ،حالآموزش گردیده است. با این

های آموزشی بررسی و شناسایی موانع موجود در سیستم ،گیرد. هدف این پژوهش نمی
باشد. در این تحقیق از روش تحقیق می ها آنمدارس هوشمند و ارائه راهکار برای رفع 

استفاده شد. جامعه آماری این  افتهی ساختاری دادها از مصاحبه نیمه آور جمعکیفی و برای 
گیری تا حد اشباع . نمونهباشد یمشهر بندرعباس  2ی هوشمند ناحیهها رستانیدبپژوهش 

 ها رستانیدبنفر از مدیران و دبیران  22با تعداد  که یطورها ادامه یافت به  نظری داده
ی ها متن، بعد از چندین بار مرور و تحلیل دادهامصاحبه به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل 

به استخراج  MAX QDAهای کیفی تحلیل داده افزار نرمها به نمصاحبه و وارد نمودن آ
و درک جمالت مهم و فرموله کردن معانی جمالت پرداخته شد و  ها مقولهمفاهیم و 

. نتایج نشان داد که شش دسته مانع مهم وجود مهم و مرتبط کدبندی گردیدند جمالت
 آموزان دانشموانعی که به  ـ2، شود یمموانعی که به دبیران مربوط  ـ1از:  ندعبارتدارد که 

موانع  ـ6 و موانع اداری و اجرایی ـ5 ،موانع فرهنگی ـ4 ،موانع اقتصادی ـ3 ،شود یممربوط 
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ی موانعی بودند که از سو نیپرتکرارترو  نیتر تیاهمبادر این میان موانع اقتصادی  .فنی
 ـ موانع فرهنگی و به ترتیب موانع اداری ،مطرح شد. موانع مربوط به دبیران ها شوندهمصاحبه

بعد  یها رتبهدر  شود یم آموزان دانشاجرایی و موانع فنی و در نهایت موانعی که مربوط به 
از سوی  شده  مطرحاز لحاظ اهمیت قرار گرفتند و در انتهای تحقیق برای هر کدام از موانع 

 .ارائه شد ها آندبیران راهکارهایی جهت کمرنگ تر کردن و در نهایت رفع 

ی ریکارگ به، موانع مدارس یساز هوشمنداطالعات و ارتباطات، فناوری : یديواژگان کل
 .فناوری اطالعات، روش کیفی
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 مقدمه

ی نظام آموزشی و پرورشی یك کشور، ایجاد بستری مناسب  دغدغه نیتر مهمامروزه  
باشد. برای  محور می ی اطالعاتی و دانایی های فکری در جامعه جهت رشد و تعالی سرمایه

ای مشارکت داشته  ر در چنین جامعهمؤث طور بههای اجتماعی قادر باشند  ی گروه که همهآن
ی اجتماعی   ندهباشند، باید یادگیری پیوسته، خالقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و ساز

ق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به را بیاموزند. تحق
(. 1331 زاده و همکاران،)دانی باشد دهای آموزشی در جامعه میترین نها عنوان اصلی

اطالعات و   گیری از فناوری ی نیاز دارد که با بهره ا بنابراین نظام آموزشی کشور به مدرسه
های نوینی را در اختیار  ، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت ارتباطات )فاوا(

نه به   ای که این فناوری گونهدهد، به ی اطالعاتی قرار  جامعهی زندگی در  افراد برای تجربه
ای محسوب  ساز برای تعلیم و آموزش حرفه عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند

 شود.  
ند آموزش و پرورش، در فرای ی فناوری اطالعات و ارتباطات بکارگیری گسترده 

گیری مدارس هوشمند را  ی شکل  ل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینههمزمان با تحو
باشند و  بنیان می های کلیدی جوامع دانش فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی

نمایند. در  آموزان را دنبال می های دانشی و کارآفرینی دانش ی مهارت رویکردهای توسعه
و محیط تعاملی یکپارچه برای  شده تیتقویادگیری ـ ، فرایندهای یاددهی  این مدارس

های گروهی، در عصر دانایی  آموزان با تکیه بر فعالیت های کلیدی دانش ارتقای مهارت
پایه آموزش محوری معلم ،حاضرحال درجاکه ازآن (.2223 ،1)میلتون شود محور فراهم می

 بکارگیریروز،  یها یفناور از ، استفادهمدارس کردن روزبهباشد،  کشور می و پرورش در
 ،آموزان های دانش به تواناییدادن اهمیت نیز  و پرورش و آموزش درنوین  یها تیخالق
 باشد. ل میاین تحو الزمه

است و مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده   واژه 
زارت پراکنده در این حوزه انجام شده است. و صورت بهلو های ارزشمندی نیز و فعالیت

یابی و دست 1424ایران در سال  انداز چشمق اهداف سند آموزش و پرورش به منظور تحق
به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، 

س معیارهای علمی، مدارس هوشمند بر اسا  ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه جایگاه،

                                                                                                                             
1- milton 
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و شرایط بومی در سطح کشور نموده است )گزارش اول از نقشه راه مدارس  یالملل نیب
مضاعف داشته که ازجمله  یهمت(. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به 1312 هوشمند،

و آموزش و مدیریت مراکز آموزشی  ی وهیش در نگرش رییتغبه  توان یمعوامل اصلی آن 
دنبال در تحقیق حاضر به ،رواز این .اشاره نمودمورد نیاز زیرساخت مین أتو نیز پرورشی 

ارهایی جهت و ارائه راهک ها آندادن موانع و تحلیل نشانشناسایی و این هستیم که با 
رچه بهتر کردن عملکرد این تر کردن و حذف اثرات این موانع زمینه را برای هکمرنگ
 موانعبه شناسایی  اصلی این تحقیقاول و ال ؤسبنابراین  .نماییمها در مدارس فراهم فناوری

به شناسایی  مدو سؤالتمرکز دارد و مدارس هوشمند  یها یفناورپذیرش  بکارگیری و
 .پردازد یمموانع و مشکالت این جهت رفع راهکارهای اساسی 

تا ضمن  نمایدبه مسئوالن آموزش و پرورش کمك  تواند یمنتایج این پژوهش  
 سیتأساز سوی دیگر،  ه دنبال بهبود وضعیت موجود باشند.شناسایی وضعیت این مدارس ب

بر است و الزم است هرگونه وری، هزینهاقتضائات فنا لیدل بهد مدارس هوشمن
شده باشد و با توجه به نتایج پژوهش انجام در این مورد سنجیده و حساب یگذار هیسرما

 در دادن هزینه جلوگیری شود.گیرد تا از صرف زمان و ه

 ادبيات نظری و پيشينه تحقيق

 آوری،است که جمع ها روشای از ابزار و مجموعهفناوری اطالعات و ارتباطات  
فناوری  .شود یمپردازش و توزیع اطالعات در اشکال مختلف را شامل  بازیابی، ذخیره،

زش و پرورش به ارمغان آورده است. آمو متغییرات زیادی در سیست اطالعات و ارتباطات
خواهد شد زمانی که فناوری اطالعات و  رتتر و معنادارجالب ها تیفعالآموزش و یادگیری 

 (.2211، قنودی و کند )سلیمیشد را مهیا تعامالتی که از قبل تصور نمی اجزاء ارتباطات

دانش  دهنده ارائه عنوان بهدیگر نیازی به تکیه بر معلم  آموزان دانشبا ظهور اینترنت،   
در هر نقطه از زمان و مکان به اطالعات الزم  ها آنتا  دهد یمتکنولوژی اجازه این  و نداشته

اجتماعی، که های بعالوه با استفاده از تکنولوژی وب، تمام شبکه .باشنددسترسی داشته 
را بدون مشکل خاصی  ارتباط، تعامل و معاشرت با دیگران توانند همیشهمی آموزان دانش

کند تا به یك هنگامی که یك کشور تالش زیادی میداشته باشند معرفی خواهند شد. 
مختلفی را که مرتبط با فناوری  یها طرحپرورش، و  تبدیل شود، آموزش افتهی توسعهور کش

خواهد کرد مثل: مدارس هوشمند،  پیاده خود مدارس در است اطالعات و ارتباطات
 یها نمونهبرخی از  آموزش ریاضیات و علوم به زبان انگلیسی و... کامپیوتر، یها اهشگیآزما
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 (. 2225، 1این ابتکارات هستند )دوهن

 یها یژگیوو  ها ییتوانابه  مدارس هوشمند آن نوع از مدارس هستند که نسبت  
رود خود دگان در مدارس هوشمند انتظار نمیاز یادگیرن .هستند ریپذ انعطاف آموزان دانش

تفاوت بین آموزش  دهنده نشانمدارسی انطباق دهند که این مسئله  نیچن نیارا با ضروریات 
آن  یساز ادهیپسنتی و مدرن است. اما برای ورود هر تکنولوژی ابتدا باید بستر الزم را برای 

 موفق این سیستم آموزشی معلمانی هستند یساز ادهیپکرد. یکی از اجزای اصلی در  فراهم
اند و بهتر این بود ای را گرفتهو به هر حال نتیجه اندبا سیستم سنتی تدریس کرده ها سالکه 

 عناصر یکی از عنوان بهمعلمان(  ) که قبل از اجبار به اجرای آن در مدارس نظر این افراد
الزم، تهیه محتوای درسی الکترونیکی و  هایگرفت و آموزشکلیدی مورد پرسش قرار می

  (.2211، 2)گلن راشل گرفتمی ردستور کار قرا ... در
برای گسترش مدارس هوشمند در سطح کشور نیاز به شناسایی موانع، مزایا، میزان   

دانش الزم در معلمان جهت استفاده از این سیستم ها و شناسایی انواع منابع الکترونیکی 
معلمان و مدیران مدارس  ،با شناسایی موارد فوق. باشد یم ،در این حوزه  قابل استفاده

 هایاز فناوری یریگالگوکه با  سعی خواهند کرد مؤسساتو مدیران  یردولتیغدولتی و 
ولت ها مجهز نموده و از سوی دیگر به کاهش بار مالی دوریاین مدارس، خود را به این فنا

سی در یها کتابشود تا مرزهای دانش از ها موجب میهم کمك خواهد کرد. این سیستم
و به خاطر از حفظیات  ها دانشگاهتدریس و یادگیری در مدارس و  یها وهیشفراتر رفته و 

ادی و ارزیابی منابع اطالعاتی گسترش یابد، اما تاکنون سپاری محض به تفکر انتق
قصد  ،لذا در این پژوهش .ها بهرمند شویمثر از فواید این سیستمؤکه به شکلی م میا نتوانسته

های مدیران و دبیران دبیرستان ما این است که با استفاده از روش تحقیق کیفی از نگاه
های هوشمند را نشان داده و راهکارهایی در موانع پذیرش فناوری بندرعباسهوشمند شهر 

 تر کردن و در نهایت رفع این موانع ارائه کنیم.جهت کمرنگ
کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری شبکه فیزیکی است که   مدرسه هوشمند، مدرسه  

باشد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی است و سیستم ارزشیابی و نظارت  و رایانه می
آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی  ای یك دانش در چنین مدرسه آن هوشمند است.

دهد و این  یر میهای اجرایی خود را توسعه و تغی شکل مستمر، منابع و قابلیت موضوعات به 
آمده و  وجود بهدهد تا با توجه به تغییرات  مدرسه اجازه می مسئوالنای است که به  نکته

                                                                                                                             
1- Dohen 
2- GlennRussell 
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)فیسا  ها را برای اخذ اطالعات جدید آماده نمایند آموزان، آن افزایش سطح اطالعات دانش
 (.2211،   1رمیک
های  ذارد و برنامهگ می ریتأثرایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی  ،در مدارس هوشمند 

کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای  حال نیدرعدهد ولی  درسی را تا حدودی تغییر می
در این مدارس  .رساند آموزان یاری می ماند چون در روابط اجتماعی به دانش خود باقی می

آموزند انبوهی از اطالعات را پردازش کنند و از این اطالعات در جهت  آموزان می دانش
توانند با منابع علمی جهان و معلمان و  آموزان حتی می گیری بیشتر استفاده کنند. دانشیاد

، )گزارش سوم از نقشه راه مدارس هوشمند های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند بچه
خودشان پاسخی  توانند به جای اینکه تالش کنند ر مدارس هوشمند معلمان مید .(1312
 انهیرا درهایشان را  بخواهند پاسخ پرسش ها آنآموزان پیدا کنند، از  دانش یها پرسشبراى 

البته مدارس هوشمند این کارایى را نیز دارند که به  دا کنند و براى بقیه بازگو کنند.پی
آموزان نشان دهند چه اطالعاتی در وب موثق است تا کودکان و نوجوانان ضمن  دانش

تبلیغات سوء اینترنت هم قرار نگیرند. در نهایت  ریتأثدریافت اطالعات درست تحت 
کتاب  اساس بردوره آموزش  کند به یم کمك فکر خوشرایانه به معلمان  یریکارگ به

گویانه معلم در کالس خاتمه دهند و سیستم آموزشى را به شکل   سخنرانی تك و محوری
گیری  ، تحلیل و نتیجهبندى ، جمعیهاى پژوهش سیستم مشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایى

 .(2224، 2)زین و همکاران آموزان تبدیل کنند دانش

 تحقيق پيشينه تجربی

-نشده است که در این قسمت برخی از آدر این حوزه تحقیقات تجربی مختلفی انجام  
( در تحقیق خود با عنوان بررسی نقاط 1331زمانی و همکاران) .میینما یمها را بررسی 

به این نتیجه رسیدند که از جمله  تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند،ها و فرصت ،ضعف
 آموزان دانشو اطالعاتی  یا انهیراسواد  نبه باال برد توان یمنقاط قوت در مدارس هوشمند 

محوری به و دبیران این مدارس در مقایسه با مدارس معمولی و تغییر نقش معلم
به نبود ساختار و فرهنگ مناسب  توان یماشاره کرد و از نقاط ضعف آن  یکنندگ لیتسه

 فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش اشاره کرد. یریکارگ بهو  یساز ادهیپبرای 
میزان شناخت و کاربست فناوری  ریتأث( در تحقیق خود با عنوان 1333) ثمری و آتشك 

                                                                                                                             
1- fissa miker 
2- Zain,M.Z.M., Atan,H.,&Idrus,R.M 
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ند نتیجه رسیدبه این  آموزان دانشآموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری 
استفاده معلمان از فناوری آموزشی در حد کم و متوسط بوده و بین و  زان شناختمی که

فناوری از سوی معلمان و هم چنین وجود مواد آموزشی با استفاده از  بست کارشناخت و 
ی مواد و ریکارگ بهچنین هموجود داشته است.  یدار یمعناز سوی معلمان رابطه  ها آن

آموزشی با استفاده از طراحی منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از  هایرسانه
 .شود یم آموزان دانشموجب افزایش یادگیری  سوی معلمان در فرآیند تدریس،

استقرار مدارس  یسنج امکان( در تحقیق خود با عنوان 1312) عبدالوهابی و همکاران
کلی میزان  ن نتیجه رسید که به طوردخترانه شهر اهواز به ای یها رستانیدبهوشمند در 

 بعد مالی، آموزشی ازاز  های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمندآمادگی دبیرستان
 دیدگاه معلمان و مدیران در سطح پایین قرار دارد.

 یسنج امکان ( در تحقیق خود با عنوان1333) سعادت طلب اهلل تیآعالوه بر این،  
عات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر تهران از دیدگاه دبیران به بکارگیری فناوری اطال

به میزان زیادی موافق  ارتباطات وبا قلمروهای فناوری اطالعات این نتیجه رسید که دبیران 
موجود برای استفاده از این  منابع وبودند و همچنین معتقد بودند که شرایط، امکانات 

به میزان زیادی مورد نیاز  منابع وین امکانات فناوری در مدارس خیلی کم است و ا
نیز  ارتباطات واطالعات بکارگیری فناوری  کننده لیتسه عوامل و. دبیران با موانع باشند یم

در  شده مطرحی منف ودر خصوص پیامدهای مثبت  به میزان زیادی موافق بودند و
 داشتند.توافق  در مدارس نیز ارتباطات وفناوری اطالعات  بکارگیری

پیمایشی در مورد وضعیت با عنوان  د( در تحقیق خو1331اخوان و دوست محمدی ) 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نشر الکترونیکی در 

ز دیدگاه مدیران، امکانات و زیرساخت به این نتیجه رسیدند که ا شهر تهران یها رستانیدب
 معلمان نیز ای معلمان در حد زیادی فراهم است. یط ارتقاء حرفهدسترسی به اطالعات و شرا
 یفناورچنین استفاده از اطالعات در آموزش دارند و هم یفناورعالقه زیادی به استفاده از 
مؤثر  آموزان دانشافزایش پیشرفت تحصیلی  در حد زیادی تااطالعات در آموزش را 

 اطالعات در آموزش یفناورربرد استفاده از این در صورتی است که مهارت و کا .دانند می
اطالعات در آموزش  یفناوردیدگاه معلمان استفاده از  را در حد متوسط داشته باشند. از

دودی باعث افزایش یادگیری تا ح آموزان دانشرو است و از دیدگاه  با موانعی روبه
 ،در حد متوسط است اطالعات در یادگیری یفناوربرای استفاده از  ها آنمهارت  .شود می

اطالعات در آموزش تا حدی باعث کاهش  یفناوراستفاده از  آموزان دانشهمچنین از نظر 
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 نشراقتصادی در زمینه وه ناشران مورد مطالعه، ابعاد فنینقش معلم شده است. از دیدگا
آموزشی و سیاسی آن از لحاظ  مواد آموزشی در مقایسه با ابعاد فرهنگی، یکیالکترون

برخورداری از امکانات در وضعیت بهتری قرار دارد و از نظر فرهنگی،آموزشی و سیاسی 
به رایانه  آموز دانشدر حد متوسط از امکانات الزم برخوردارند و همچنین سرانه دسترسی 

 .نفر است 11در مدارس هوشمند 
( در تحقیق خود با عنوان 1331) زاده و همکارانمهدی، یدیگرتحقیق چنین در هم 

آباد غرب در بکارگیری یادگیری  آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسالم میزان بررسی
ه دبیران در سطح باالیی به کامپیوتر و اینترنت اگر چ که ندبه این نتیجه رسید ،الکترونیکی

ولی  باشند یمو آموزش الکترونیکی در یادگیری معتقد  ها آن ریتأثدسترسی داشته و به 
و از این نظر دبیران زن و مرد و همچنین  کنند یمنوین استفاده  یها یفناورخیلی کم از این 

که  دارند اعتقادگرچه  ها آن .نداردافراد با سطوح مختلف تحصیلی تفاوتی وجود بین 
های سنتی است اما در عمل کمتر از مظاهر آن استفاده  آموزش الکترونیکی مؤثرتر از روش

 یطور بهتواند مربوط به نحوه برخورد مسئولین با دبیران باشد.  کنند. علت این امر می می
مدارس قائل  که اهمیت زیادی برای بکارگیری یادگیری الکترونیکی توسط دبیران

که تحقیق جامع و ژرف در  دهد یمنشان   شده انجامتحلیل و بررسی مطالعات  .شوند ینم
خاص  طور بهموانع بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و  شناسایی راستای

پر کردن این  دنبال بههست که این مطالعه  نشده انجامی مدارس ساز هوشمنددر حوزه 
 .باشد یمشکاف 

 روش تحقيق

باشد، با توجه به موضوع، اهداف و پرسش تحقیق که یك پارادایم تفسیری می 
که بر مبنای تجارب زندگی انسان و درک کامل از است از نوع پدیدارشناسیاستراتژی ما 

شناسی (. پدیدار2226 ،1)پولیت برای این موضوع انتخاب گردیدباشد، میتجارب زندگی 
به عنوان یك روش مطالعه شامل تعداد کمی از  است و گرفته شدهیك فرآیند در نظر 

 ،2کرسول) باشدروابط معنادار می افراد از طریق تعامل گسترده برای توسعه الگوها و
که تجارب  (. این طرح پژوهشی برای این موضوع مناسب است چون2221

 شود.به اشتراک گذاشته می کنندگان مشارکت

                                                                                                                             
1- Polit 
2- Creswell 

http://mediaj.ir/online/files/site1/user_files_2944c2/hodafakhrzad-A-10-6-62-1d19c91.pdf
http://mediaj.ir/online/files/site1/user_files_2944c2/hodafakhrzad-A-10-6-62-1d19c91.pdf
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کیفی فهم پدیده  یها روشدر  یریگ نمونههدف  م نمونه:نمونه و روش تعيين حج
شناسی مبتنی بر هدف است، چون در پژوهش پدیدار یریگ نمونهمورد نظر است. از این رو 

ای که نمونه از آن ها به جامعهبرخالف تحقیقات کمی، هدف عمومیت بخشیدن یافته
 کننده نییتع، ها داده. اشباع فهم پدیده مورد نظر است ،بلکه هدف باشد ینم، شده انتخاب

، ها دادهصورت که هنگام تحلیل شناسی است، بدینحجم نمونه در پژوهش پدیدار
جدیدی از  یکدها وشود ها به خوبی معین میبین دسته ارتباط ومفاهیم کامل  یبند دسته

ادامه  ها دادهتا حد اشباع نظری  یریگ نمونهشود. از این رو میاستخراج ن ها دادهتحلیل 
دار انتخاب شد. پس حجم نمونه در آخر تحقیق به دست هدف یریگ نمونهیافت و روش 

بیشتر، اطالعات  یها مصاحبهمحقق به این نتیجه رسید که دیگر با  که یزمانآمد، 
نفر از مدیران و دبیران مدارس  22با تعداد  اساس نیا برآید. جدیدتری به دست نمی

 درعباس مصاحبه به عمل آمد. در شهر بن 2هوشمند ناحیه 
در این تحقیق در بخش مطالعه پیشینه تحقیق از روش  :روش و ابزار گردآوری اطالعات

-ت اصلی مورد نیاز از مصاحبه نیمهای( و برای گردآوری اطالعااسنادی )کتابخانه

وری آجمع هانجام پژوهش کیفی و نحو مراحلساختارمند استفاده شد. پس از تدوین 
برای رعایت اصول اخالقی در پژوهش، فرمی با عنوان برگه اطالعات و  ،ها داده
تنظیم گردید که توضیحاتی در مورد تحقیق و قابلیت اعتماد  کنندگان مشارکت نامه تیرضا

برای اعتماد مصاحبه شوندگان تهیه و قبل از انجام مصاحبه در اختیار  ها دادهو محافظت از 
رضایت یا عدم رضایت خود را از انجام  گانشوندرفت و مصاحبهنظر قرار گنمونه مورد

شوندگان به ضبط صدا، از دستگاه ضبط مصاحبه اعالم داشتند. در صورت رضایت مصاحبه
 یها گفتهاز  ،ضبط صدا در خصوص ها آنصدا استفاده گردید و در صورت عدم رضایت 

 صورت گرفت.  یبردار ادداشتی ها آن
ی و بند دستهبه متن و  ها مصاحبهاطالعات: پس از تبدیل روش تجزیه و تحليل 

 برای این پژوهش در نظر گرفته شد( 1193کالیزی ) لیتحل وروش تجزیه  ها،نپاالیش آ
که  تمرکز دارد در بررسی، کنندگان مشارکتچون بر یافتن احساس و معنا از تجارب 

در مطالعه  کننده شرکت شده ارائه یها فیتوصخواندن تمام ( 1 :باشد یمشامل هفت مرحله 
به منظور به دست آوردن یك احساس و مأنوس  ،شود یمکه به طور مرسوم پروتکل نامیده 

که مستقیماً  یعبارات وها و استخراج جمالت از پروتکل كی هرمراجعه به ( 2 ،ها آنشدن با 
« مالت مهماستخراج ج»به پدیده مورد مطالعه مرتبط است که این مرحله تحت عنوان 

این مرحله تحت عنوان ؛ پی بردن به معنای هر یك از جمالت مهم( 3 ،شناخته شده است
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تکرار کردن مراحل فوق برای هر پروتکل و ( 4 ،شناخته شده است« فرموله کردن معانی »
الف(  ؛اصلی( موضوعاتها )از تم یا خوشهقرار دادن معانی فرموله شده و مرتبط به هم در 

در ( ب ،ردیگ یم قرارمورد بررسی  ها خوشهروایی  اصلی، یها پروتکلاز طریق مراجعه به 
 قرارهای متعدد مورد توجه این مرحله ممکن است تناقضاتی در بین و یا درون خوشه

تلفیق  (5 .کند یپوش چشم های به ظاهر نامناسب،یا تم ها دادهاز این  د. محقق نبایرندیگ
کردن توصیف جامع فرموله (6ب یك توصیف جامع از موضوع مورد پژوهش، نتایج در قال

پدیده تحت مطالعه به صورت یك بیانیه صریح و روشن از ساختار اساسی پدیده مورد 
 یاعتبارسنج( 9، شود یم یگذار نام« ساختار ذاتی پدیده»مطالعه که اغلب تحت عنوان 

و پرسش از آنان در مورد نتایج، از  کنندگان شرکت: با رجوع به چند نفر از ها افتهینهایی 
 شده انجام( که این امر در تحقیق ما نیز 2225، 1ریچارد) اطمینان حاصل شود ها افتهیصحت 

وتحلیل اطالعات است که معانی را از مواد خام برای تجزیه خالق یاین روش است.
  (.2221و تشکری،  2تدلی) کنداستخراج می

مصاحبه،  یها متناین پژوهش در نهایت بعد از چندین بار خواندن در  ،در این راستا 
، وارد باشد یمکیفی  یها دادهتحلیل  افزار نرمکه یك  MAX QDA افزار نرمدر  ها آن

شدند و بعد از استخراج جمالت مهم به فرموله کردن معانی جمالت پرداخته شد و 
 جمالت مهم و مرتبط کدبندی شدند.

 ها افتهی

که « یست؟وجود در مسیر هوشمند سازی مدارس چموانع م»به این سؤال که  با توجه 
 شده ییشناساموانع اصلی و رایج در مدارس هوشمند  ،باشد یماول تحقیق ما اصلی و  سؤال

 اند عبارتگردیدند که  یبند دستهتمام موانع در شش طبقه  .گردد یمو در این بخش ارائه 
موانع  ـ3کنند یمایجاد  آموزان دانشموانعی که  ـ2 کنند یمموانعی که دبیران ایجاد  ـ1 از:

 ها آناز  کدام هرموانع فنی که  ـ6موانع اداری و اجرایی  ـ5 موانع فرهنگی ـ4اقتصادی 
که شرح هر کدام از  ؛دندهرا تشکیل می ها آنکه زیرمجموعه  دنباش یمدارای کدهایی 

 .باشد یمبه ترتیب زیر  ها آن

ارکان در استفاده درست و دستیابی به نتایج  نیتر مهمیکی از  دبيران:موانع مربوط به 

دبیران این مدارس هستند که نکات جالبی را در  ،های هوشمندثر با استفاده از سیستمؤم

                                                                                                                             
1- Richards 
2- Tedlie 
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را ابتدا در نمودار  ها آنبدست آوردیم که در زیر  ها آنبا خود  شده انجامی ها مصاحبه

 .میا دادهترسیم کرده و سپس به طور مفصل و مستدل شرح 

به نبود آموزش  ها شوندهنفر از مصاحبه  14.باشد یمکد  4فراوانی و  26این بعد دارای
نبود  به نفر از مصاحبه شوندگان 4 نفر به تمایل دبیران به تدریس به شکل سنتی، 6 کافی،

 شوندگان به کمبود خالقیت در روش تدریس اشاره داشتند. از مصاحبه نفر 2انگیزه و 
 .اند شده دادهنشان  1کدهای مربوطه در نمودار شماره

 
 موانع مربوط به دبيران .4نمودار 

حضور کارکنان در  یسازمان هردر  برای باالتر بردن رشد علمی ها نهیگزکی از ی 
را مورد  این عاملن همه، گاه با ای خدمت است که ضمن یها دورهو  آموزشی یها دوره

بهبود سازمان با آنان را در راستای  یها تالشکه چنین غفلتی تمام  ،دهند یمغفلت قرار 
به طور  ها شوندهتمام مصاحبه  باًیتقرآموزش مشکلی بود که  .سازدناکامی روبرو می

مصاحبه  .آموزشی اشاره داشتند یها برنامهبه کمبود آن و ضعف در  میرمستقیغمستقیم و 
که دبیران آموزش کافی را  بود یماشاره داشتند که قبل از اجرای این طرح بهتر  ها شونده

حداقل در این حد که بتوانند کالس را اداره کنند و از  ؛دندید یمبرای کار با این سیستم ها 
اظهار  ها شوندهیکی از مصاحبه در این رابطه امکانات موجود نهایت استفاده را بکنند. 

 داشت:
شود های ضمن خدمت برگزار میکه در طول سال یا دورههای آموزشی تعداد دوره"  

طوری که بیشتر  ؛باشد و کیفیتی ندارد و بیشتر توجه به کمیت است تا کیفیتبسیار کم می
که خیلی از  شود یمدبیران مدارک مورد نیاز را برای تسلط به کامپیوتر دارند اما مشاهده 

شوند. جدیداً هم هوشمند با مشکل روبرو می هایدر کارهای ابتدایی کار با سیستم ندبیرا
در  که هزینه آن را باید خود دبیران پرداخت کنند کهشود های بیشتری برگزار میدوره

14 

6 
4 2 

 فقدان خالقیت  نبود انگیزه تدریس سنتی کمبودآموزش
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 ".شود یمبا استقبال کم مواجه  نتیجه
کردند بیان می داشتند. ها به آن اشارههاما تدریس سنتی که شش نفر از مصاحبه شوند 

جدید استفاده  یها روشکه یك سری از دبیران به خاطر نداشتن تسلط تمایل ندارند که از 
از سویی بعضی از دبیران به خاطر  .کنند یمسنتی تدریس استفاده  یها وهیشکرده و از همان 

های که از همان شیوه دهند یمد ترجیح آیی که پیش میافزار نرمیا  یافزار سختمشکالت 
 که: کرد یمدبیر زبان عنوان  به عنوان مثال .سنتی استفاده کنند

 کنم یم)هوشمند( شروع به نوشتن روی بوردها  های الکترونیکیوقتی من با قلم"  
که نوشته چیست یا  پرسد یم سؤال مرتباً آموز دانشافتد و خوانا نیستند یا سایه می ها نوشته

و کالس از حالت رسمی  جادشدهیاطوری که همهمه .و ...  را بخوانم ها نوشته توانم ینممن 
شود، به طوری که من مجبور هستم از مسئول و وقت کالس گرفته می شود یمخارج 

شود کمك بگیرم و ح کارشناس هوشمند سازی عنوان میفناوری اطالعات که به اصطال
ا مجبور هستیم که از طرفی هم م ؛آن هم در صورتی که ایشان بتوانند مشکل را حل کنند

و در زمان معین مطالب را تدریس و کالس را به اتمام برسانیم در  شده دادهطبق سرفصل 
اده کرده و کمتر به برگزاری از همان روش سنتی استف رمیگ یمنتیجه من دبیر تصمیم 

 "دهم.د تمایلی نشان میهای هوشمنکالس
 کنند و دالیلی مثل سرعت پایین وگیری و مقابله میی دیگر از دبیران خیلی سختبعض 

پایین آمدن  تردبیران ریاضی که بیش مثالًکنند مسائلی را مطرح می نیچن نیاکم و  توق
 کرد:یکی از دبیران ریاضی عنوان می ؛کنندسرعت کار را مطرح می

مطالب را به  توانم ینمهوشمند و امکانات هوشمند  یافزارها نرم هنگام استفاده از"  
، ها شکلروی  نم وبرسا آموزان دانشه در سیستم سنتی انتقال می دهم، به شکلی ک

به شکلی که در  کید و نکته را مطرح کردأت ،قبل به راحتی توان ینمو مطالب  ها فرمول
دهم که از همان شکل سنتی استفاده به همین دلیل ترجیح میدهم؛ سیستم سنتی انجام می

 "کنم.
ایم،  جدید باید یاد گرفت، اما برای عمل به آنچه یاد گرفتهرفتارهای  برای پرورش 

نیازمند انگیزه هستیم. اهمیت انگیزه اگر بیشتر از یادگیری نباشد، کمتر نیست. همه ما 
دانیم که چگونه وزن خود را کم کنیم، نمره باال بگیریم و با دیگران مهربان باشیم. سد  می

قدر برایش ارزش قائل نیستیم که وقت  ست که آنراه رسیدن به بسیاری از اهداف، این ا
اما باید به  ،)انگیزه( هم باید خواست و بگذاریم و تالش کنیم. برای تغییر، هم باید دانست

این نکته توجه کرد که از دانستن تا انجام دادن فاصله زیادی است. خیلی چیزها مثل نیاز، 
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علق، آرزو، تصمیم، ارزش، مهارت، بقاء، فشار، احساس، آسیب، ترس از خطر، پاداش، ت
دهد و  آزادی، ارضاء درونی، عالقه، لذت، تنفر، عادت، هدف و غیره به انسان انگیزه می

شود،  شروع فعالیت در انسان می باعث که آنچهگذارند. خود را می ریتأثهمزمان  ها نیاهمه 
توسط یادگیری بقیه راه انگیزه، نقش استارت را ایفا کرده و انسان  یعبارت بهانگیزه است. 

 .رود را می
شد. کالتی بود که مربوط به دبیران مینبود انگیزه در بعضی از دبیران یکی دیگر از مش 

باشند نه تمایلی به یادگیری ی آخر کاری خود میها سالسنی در  لحاظدبیرانی که از 
آخر را هم با  یها سالدهند که این را و ترجیح مینه حوصله آن جدید دارند و یها روش

همان شیوه خود ادامه دهند از طرفی وجود مشکالت معیشتی هم به این مورد دامن زده 
 ،الزم در بین دبیران است. مواردی هم مشاهده شد که به خاطر موارد باال مثل نبود آموزش

 که: کرد یم. یکی از دبیران عنوان دای برای استفاده از این سیستم ها نداشتنانگیزه
ی هم ا دورهو تمایل به استفاده داریم اما چون توانایی کار با این سیستم ها را نداریم ما "

 عتاًیطبود دارد که در زندگی ما وج یا روزانهشود و با وجود مشکالت برای ما برگزار نمی
 "ماند که تغییری در روش تدریس ایجاد کنیم.ی هم نمیا زهیانگ

رود که های هوشمند انتظار میوجود فناوریمواردی است که با خالقیت یکی از  
خود ایجاد کنند که این  آموزان دانشچگونگی بیان مطالب به  معلمان در نحوه تدریس، در

که  کردند یمطوری که خود دبیران عنوان شود بهبه ندرت در میان دبیران دیده می مورد
دهند ا در دستور کار قرار میرائه آن ربیشتر همان استفاده رایج یعنی ساخت پاورپوینت و ا

ه افزارهای تحلیل محتوا بنرم یریکارگ بههای موجود در بوردهای هوشمند و و از گزینه
 شود.ندرت در ارائه دروس استفاده می

تحقیق  یها مؤلفهیکی از  عنوان بهکه  یا دستهدومین  :آموزان دانشموانع مربوط به  
موفق این طرح  یساز ادهیپکه نقش بسیار مهمی را در  بودند آموزان دانشدر نظر گرفته شد 

 متعدد نتایج زیر بدست آمد. یها مصاحبه . پس ازکنند یمایفا 
نبود آموزش  ها شوندهنفر از مصاحبه  5. باشد یمکد  2فراوانی و  9این دسته دارای  

ك در ی آموزان دانشنفر تعداد زیاد   2و  درباره مدارس هوشمند آموزان دانشکافی 
را به عنوان مانع  آموزان دانشها . بقیه مصاحبه شوندهرح کردندطکالس را به عنوان موانع م

را در زیر نمودار  ها آنو شرح  2در نمودار شماره  را ربوطهکدهای م .در نظر نگرفتند
 ایم.آورده
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 آموزان دانشموانع مربوط به . 9نمودار 

با توجه به  .ندرفتگرا به عنوان مانع در نظر نمی آموزان دانش ،هاشوندهبیشتر مصاحبه 
وسایل ارتباط جمعی مثل کامپیوتر، آموزان از همان سن پایین با اینکه امروزه دانش

ها تری نسبت به بکارگیری این فناوریبا قابلیت باال سروکار دارند استقبال بیش ییها یگوش
 :کرد یمان . طوری که یکی از دبیران عنودهند یمکالس نشان در 
ی دید و اعتقاد ساز هوشمنددر مسیر پیشرفت و توسعه توان مانعی را نمی آموزان دانش" 

را بیشتر  ها آنو انگیزه و تالش  برده باالترآموزان را ها اشتیاق دانشداشت که این سیستم
 از دبیران هم آموزانای دانششود که توانایی و سواد رایانهکرده است و دیده می

ها به صورت هوشمند و استفاده از االتراست و تمایل بیشتری را برای برگزاری کالسب
 به آموزان دانشاز آنجایی که  ،کرد یمدیگری عنوان  دهند. دبیرهوشمند نشان می یابزارها

وری کنند و با فنازودتر با تغییرات خود را سازگار می معموالًتغییر و خالقیت هستند  دنبال
 ".دهند یمو تمایل بیشتری برای استفاده از این فناوری در کالس درس نشان  آشنا روز
پنج نفر از دبیران نبود آموزش کافی  شود یمهم مالحظه  2که در نمودار  طورهماناما  

سر راه مدارس هوشمند  با این فناوری را به عنوان مانع موجود بر آموزان دانشو آشناسازی 
بهینه از امکانات غیردرست و نا استفاده "که:  کرد یمدبیران عنوان اند. یکی از عنوان کرده

به  شود یمنداشتن آموزش درست ایجاد  لیدل بهکه  آموزان دانشهوشمند سازی توسط 
 ."باشد یمموارد  نیتر مهمعنوان یکی از 

 که: کرد یمهمکاران خود عنوان  یها صحبت دییتأدبیر دیگر هم ضمن  
تم یسآموزش الزم را در این زمینه در ارتباط با نحوه استفاده از این س آموزان دانشچون " 

ترس و استرسی  مشکالتی از قبیل خرابی تجهیزات، ایجاد وقفه در کالس، ،اند فرانگرفتهها 
 آموزان دانشدر مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی بعضی از  ؛ردیگ یفرامآموز را که دانش

5 

2 

 تعداد دانش آموزان  نبودآموزش 

 موانع مربوط به دانش آموزان
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هستند( و بهتر بود  دار خندهابتدایی و  یسؤاالتنظر دیگران  چون به) هنگام بیان مشکل خود
 ها کالسشد بعد این سیستم در در نظر گرفته می ها آنموزشی برای آ ییها کالسکه ابتدا 

 ."شدبکار گرفته می
آموزان در کالس درس را یك مانع به حساب تعداد زیاد دانش ها شوندهمصاحبه دو نفر از 

 آوردند.
زیاد است و هنگام کار با سیستم  آموزان دانشها تعداد ان داشت که در کالسدبیری عنو" 

گیرد و اگر قرار باشد هر شکل می آموزان دانشاوانی در ذهن فر سؤاالتهای هوشمند 
 آموزان دانش سؤاالتیی به گوبپرسد باید وقت زیادی را برای پاسخ سؤالیك  آموز دانش

 ."باشد ینمها این امکان میسر محدود کالسه به زمان که با توج گرفت نظردر 

کد اول مربوطه به بودجه  .باشد یمکد  2فراوانی و  23این طبقه دارای  موانع اقتصادی:
 این مورد را به عنوان ها شوندهنفر از مصاحبه  22که فراوانی دارد یعنی این 22باشد که می

از این طرح  ءبه عدم حمایت اولیاکد دوم مربوط  اند ویکی از موانع اقتصادی مهم شمرده
توان مشاهده این موارد را می 3که در نمودار شماره  باشدمیفراوانی  3که دارای  باشد یم

 .نمود

 
 موانع اقتصادی در مدارس هوشمند .9نمودار 

ضعف مالی و عدم حمایت آموزش و پرورش باعث  بيان داشتند که: ها شوندهمصاحبه 
در  آموزان دانششده است که مدارس امکانات الزم و کافی را برای استفاده دبیران و 

اینترنت و  کافی برای استفاده از افزار نرمو  افزار سختمدارس نیاز به  .اختیار نداشته باشند
ه خاطر ضعف مالی فراهم نیست. که چنین امکانی ب دارند خود یها کالسدر  پایگاه داده

یی که در افزارها نرم، افزار سخترس ما ندارد. آموزش و پرورش حمایت مالی از مدا
 شود یمگرفته  آموزان دانشهایی که از خود د بیشتر توسط هزینهنباشمدارس ما موجود می

د و اگر کننو اداره و ناحیه مسئولیتی را تقبل نمی شهریه خریداری شده است عنوان به

20 8 

 عدم حمایت اوليا بودجه

 موانع اقتصادی



 29زمستان  ،6، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   29

ارد که این امکان استفاده و ندبیشتر مالحظه کنید هر دبیرستان یك یا دو کالس هوشمند 
از این  بار كمی یو وقتی معل کند یمو معلمان را محدود  آموزان دانشبرداری همه بهره

کند امکان اینکه دوباره یا روز بعد بخواهد این کالس را در اختیار داشته کالس استفاده می
. دهد یمرا کاهش  آموزان دانشو همین راندمان کاری و انگیزه دبیران و د کم است باش
کامپیوتر از سایت دبیرستان ما  3داشت که نمونه دولتی مهدیه بیان می رستانیدب ریمد

 گونه چیهسوخته است و برای جایگزینی آن نیاز به حمایت مالی ناحیه و اداره هست که 
زمانی هم که پیگیری مداوم صورت  پاسخی با وجود مراجعه مکرر ما دریافت نشده است.

ی که برای مدارس هوشمند اختصاص داده شده باشد ا بودجهکه  شود یمبیان  ردیگ یم
 .دهد یماین پاسخی است که بخش مالی اداره و ناحیه به ما  .خودتان فکری کنید ؛نداریم

هم پایین است و هزینه خرید و نصب این سیستم ها باال و  ها انرستیدبی ها سرانه ،از طرفی
 از عهده دبیرستان خارج است.

برای تجهيز  آموزان دانشی ها خانوادهو  ءاز سویی دیگر نياز به حمایت اوليا 
از توانایی  ها خانوادهاز  یا عدهحال  .شود ینمآن هم استقبال چندانی از هست که مدارس 

، لپ تاپ) که در تهیه امکانات اولیه برای فرزندان خودطوری مالی پایینی برخوردار هستند
از آنجایی که  هم تمایلی ندارند و یا عدهآموزشی و ...( و  یها یدسی  مودم، اینترنت،

که دبیرستان یا مدیریت این پول را اضافه  کنند یمفکر  ،کنند یمشهریه هم پرداخت 
ذهنیتی  کل درشود و نمی آموز دانشکه مربوط به  کند یمو خرج مواردی متفرقه  ردیگ یم

ورد نیاز در مورد کمك به مدارس جهت تجهیز مدرسه به امکانات م ها خانوادهمنفی در 
 ثیرش را در این بعد نشان داده است.وجود دارد که این خود تأ
-همان .باشد یمکد  4فراوانی و  32این دسته از موانع دارای  موانع اداری و اجرایی:

-برنامه ،4و  3فراوانی را کدهای  نیتر شیبد ینمایمشاهده می 4که در نمودار شماره طور

 .اند و زمان و آموزش در مراتب بعد قرار دارندی به خود اختصاص دادهباندبازی و ریز
 .داردشرح هر کدام از کدها در زیر نمودار قرار 

 
 موانع اداری و اجرایی در مدارس هوشمند .1 نمودار

6 4 10 10 6 4 10 10 

 باند بازی برنامه ریزی آموزش زمان

 موانع اداری و اجرایی
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داشتند که هنگام تهیه امکانات مورد نیاز از در مورد زمان، مصاحبه شوندگان بیان می 
بر است به طوری صرف کرد و فرآیند اداری آن زمان زمان زیادی را باید ،نواحی و ادارات

نگاری کرد که قدر باید نامهنآ لپ تاپ برای گرفتن یك" که به قول یکی از دبیران:
 میده یمو اگر بتوانیم از بیرون تهیه کنیم کارمان را انجام  میشو یمدیگر ما خودمان خسته 

 . "میده یمشکل سنتی کار را ادامه  همان بهو در غیر این صورت 
از جمله دیگر مواردی بود که  ،ها سرفصلکید بر اتمام و تأ ها کالسزمان محدود  

برگزار  بار دوه در هفته یك یا کالس زبان ک ،آن اشاره داشتند. به طور مثال معلمان به
دهد. های موجود در مدرسه را نمیستفاده مستمر از امکانات و رسانهشود و این امکان ا می

هیه امکانات بر بودن تناهماهنگ بودن ساعات تدریس با حجم کتاب و زمان ،در حقیقت
به آن اشاره  ها شوندهنفر از مصاحبه  6بودند که  ییها مانع ،مورد نیاز از ادارات و نواحی

 داشتند.
ش و پرورش برای دبیران گذاشته آموزشی که از سوی آموز یها کارگاهتعداد کم 

توجیهی برای مدیران، دبیران  -هایی آموزشیاستا نیاز به برگزاری کالسین رشود. در ا می
ها کم تعداد این دوره متأسفانهاشد اما بمربوطه از سوی آموزش و پرورش می و مسئولین

 یها سالحالتی تشریفاتی دارد و آن کیفیتی را که  صرفاًشود یا اگر هم برگزار میباشد می
یکی از دبیران عنوان مثال، .بهشود ینممشاهده  اآلنآموزشی داشتند  یها دورهگذشته 

 که: کرد یمسمپاد( بیان ) دبیرستان فرزانگان
 نهیهز و شد یمی آموزشی در تهران برگزار ها کارگاهو  ها دورهگذشته  یها سالدر "  

دیگر به این شکل نیست و نه از  اآلنو اقامت هم به عهده خود سازمان بود اما  وآمد رفت
ی مربوطه هیچ تعهدی را قبول ها سازمانادارات و  ،لحاظ کیفی و نه از لحاظ هزینه

پایین و به شکلی  تیفیباک ییها دورهکنند که این باعث استقبال کم دبیران و برگزاری  نمی
 ."فرمالیته شده است

ویژه خود را  یها تیخصوص وریزی، نوعی پدیده عینی اجتماعی است برنامه 
یك ابتدا و انتهای مشخص  فرد نیست که دارای ، یك رویداد منحصربهحال نیدرع.دارد

 اهدافتغییرات و در صدد رسیدن به  کننده منعکسباشد بلکه یك فرایند مستمر و دائمی و 
ادامه حیات  دقیق، امکان یها یزیر برنامهپیچیده امروزی، بدون  یها سازماناست. در 

شیوه  ینیب شیپو تهدیدهای آتی و  ها فرصت، مستلزم آگاهی از یزیر برنامه ویست ن
ی مشخص برای مدارس هوشمند و نبود برنامه و استراتژ یبرنامگ یب .است ها آنمواجهه با 

که . به طوریاین ارتباط بیان داشتنددر  و مدیران مشکالتی بود که دبیران نیتر مهمه از جمل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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( مشاهده هوشمند ریغرس معمولی )محسوسی بین مدارس هوشمند و مداامروزه تفاوت 
ده از شود استفاجز تعدادی بخشنامه که از سوی اداره صادر می ،در حال حاضر .شودنمی

شود و یکی از دالیل آن عدم اطالعات کافی و نداشتن هوشمند سازی جدی گرفته نمی
 اساس برها باید این سیستماستفاده از د. باشریز در این زمینه میافراد متخصص و برنامه

 یها سالدر  مسلماًبر است و یندی زمانباشد که این خود فراای مشخص و مدون برنامه
کید آموزش و پرورش بر باال بردن آمار صبر و حوصله دارد و از سویی با تأابتدایی نیاز به 

 قبولی منافات دارد.
ای است که صدای  گونهبه ،ضایتی کارمندانبرخی ادارات، نار این روزهای شرایط 
 ریزهای زشت همچون  ای که به دلیل افزایش برخی پدیده نارضایتی. استشده بلند  ها آن

های اداری زمانی  بازی بازی و باندبازی برخی به وجود آمده است. پارتی زنی، پارتی آب
گیرد که فرد یا گروهی باعث شوند فرصت موجود در یك اداره یا سازمان که  شکل می

متعلق به همه مردم یا گروه معینی است، به فرد یا گروه خاصی داده شود، بدون اینکه 
چه مدیری باعث شود که از سوی دیگر، چنان داشته باشد.ساالری را  های شایسته مالک

شود و با استفاده از هر روش در اختیار افراد  گذاشته پار زیر حق قانونی کارمندان دیگ
رسیدن به اهداف  دنبال بهو ناالیق قرار بگیرد و با استفاده از برخی کارمندان  ستهیرشایغ

 متأسفانهگیرد.  های زشت اداری قرار می پدیده ها و بازی خود باشد، این هم در گروه پارتی
زنی در ادارات و ادبی و دو به هم تعداد افرادی که از این طریق و با استفاده از چاپلوسی، بی

ما . یکی از معضالت همیشگی در کشور دهند، کم نیستند های خصوصی جوالن می شرکت
کانات و تجهیزاتی باالتر و بهتر از از ام ها آنو برخورداری بیشتر  بانفوذیی ها گروهوجود 

ه چشم این مسئله در مقوله مورد پژوهش ما هم ب .باشند یمخود  فانیرد همسایر رقبا و 
که حتی از لحاظ خروجی هم  ییهاکردند که دبیرستاندبیران عنوان می ؛خورده است

ارتباطاتی قوی با که دارای  یباشند اما به خاطر داشتن نیروهایما می رستانیدب ازتر پایین
 تر عیسر ها آناری کارهای افراد خاص بودند از امکانات بهتری برخوردار بودند و مراحل اد

 ازین موردصرف کنیم تا یك قلم از موارد  زیادی ما باید زمان که یدرحال ،شودانجام می
 خود را بتوانیم تهیه کنیم.

فراوانی را کدهای اول  نیتر شیب. باشد یمکد  3فراوانی و  25 موانع فنی دارای موانع فنی:
و کد سوم که همان سیستم ذخیره انرژی است هم  باشند یمبار دارا  1و دوم هر کدام 

-به تصویر کشیده 5که در نمودار شماره مطرح شده است ها شوندهنفر از مصاحبه   6توسط 

 .یماها را در زیر نمودار قرار دادهشوندهتوضیحات برخی از مصاحبه .ایم
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 موانع فنی موجود در مدارس هوشمند .2 نمودار

 باشد یموجود متخصص در این زمینه یکی از الزامات و نیازهای موفقیت این طرح  
در حین کار  اناًیاحمتخصصی که بتواند اشکاالت و نقایصی را که این سیستم ها دارند و یا 

ینه در این زم متأسفانهرا رفع کند، اما  -که این به طور مکرر اتفاق افتاده است-دیآ یمپیش 
خیلی از مدارس کارشناسی که بتواند  .شودها دیده میی اساسی در دبیرستانکمبودها

مهارت کافی را برای رفع مشکالت کند نداشتند و یا اگر هم داشتند مشکالت را رفع 
 به قول یکی از دبیران: .ندارد آمده شیپ

اند که تخصص الزم را ها گذاشتهن امر در دبیرستانای متخصص عنوان بهکسانی را " 
 ،باشد یممدرسه فرزانگان که یکی از مدارس برتر و دبیرستان تیزهوشان این شهر  .ندارند

را حل کند ندارد و به قول خود دبیران این  آمده شیپمتخصصی که بتواند مشکالت 
چون  رندیگ یمن خود تماس آشنایان و دوستا برای رفع مشکالت خود با ها آندبیرستان، 

که این  ،کشد یممسئول یا متخصصی که از آموزش و پرورش بخواهد بیاید چند روز طول 
از طرفی دیگر در  .های هوشمند میسر نیستا آن زمان امکان استفاده از کالسیعنی ت

را  ها آنشد که دو نفر کارشناس داشتند که فقط سایت ها مشاهده میبعضی از دبیرستان
را سرویس،  افزارها سخت ،کرد یمد در سیستم ها را رفع و اشکاالت موجو کرد یم روز به

این در حالی است  .دادندقرار می آموزان دانشار دبیران و مورد نیاز را در اختی یافزارها نرم
های اساسی مدارس هوشمند ی هم که یکی از نیازکه سایر مدارس حتی پورتال و سایت

ی درسی ها تیفعالزان و کنترل آموری ارتباط مداوم بین دبیر و دانشقرااست به منظور بر
 ."آموزان را در اختیار ندارنددانش

( که بتواند ups) نبود سیستم ذخیره انرژی ،کید داشتندأنکته دیگری که دبیران بر آن ت 
د که با داشتنبیان  ها آنقطع نشود.  ها آنها را پشتیبانی کند و برق تمدر موقع قطعی برق سیس

9 9 

6 

UPS سخت افزار و نرم افزار کارشناس و متخصص

 موانع فنی
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توان از آن رسد و تا وصل شدن مجدد نمیبه اتمام می ها همقطع برق کارکرد این کالس
موجود در مدارس به قدری  یافزارها سختداشتند که همچنین دبیران بیان می استفاده کرد.

شود و زمان زیادی طول نصب می ها آن فقط روی XPکه ویندوز  هستندکهنه و قدیمی 
 توان دراین مورد را می .آموزان شودید و آماده کار برای دانشسیستم باال بیا کشد تامی

 گاهاً هم که ییافزارها نرممشاهده نمود. از طرفی بندرعباس دولتی دبیرستان نمونه یکی از
شود مطالب را به صورت کلی توضیح داده که امکان ارائه در کالس برای دبیران ارائه می

این مورد را بیشتر  ؛های آموزشی باشد CDتا هماهنگی بین کتاب و شدمی بانیست و نیاز 
 . کردند یمدبیران ریاضی عنوان 

  بكارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات رفع موانع راهكارهای

برای رفع موانع موجود چه راهکارهایی را "عبارت بود از اینکه  دوم تحقیق سؤال 
راهکارهای مختلفی را برای  کنندگان شرکتو  دبیرانهر کدام از . "ارائه کرد توان یم

هر کدام را در پس از تجزیه و تحلیل، کاهش موانع موجود در مدارس خود بیان کردند که 
با توجه به اینکه . میپرداز یمها نکه در این قسمت به ارائه آ میقراردادطبقه مربوط به خود 

نع بکارگیری فناوری اطالعات و شناسایی و تحلیل موا بر تمرکز اصلی این پژوهش
و نیز جهت تلخیص و جلوگیری از طوالنی شدن مقاله، فقط  می باشد ارتباطات در آموزش

 .شود یمی نهایی بدون تشریح در این قسمت ارائه ها افتهلیست ی
 :کنند یمبرای رفع موانعی که دبیران در مدارس هوشمند ایجاد  شده ارائهراهکارهای 

یت و ضرورت استفاده های ضمن خدمت برای دبیران و نشان دادن اهمبرگزاری کالس( 1
ها برای خود دبیران از نظر باال بردن سرعت تدریس و فهماندن مطالب با عمق از این سیستم

 .آموزان دانشبیشتر به 

 انگیزشی برای دبیران در جهت استفاده از این سیستم ها. هایایجاد برنامه( 2

-ها باشند که دارای تستبندی کتابایی که منطبق با بودجهافزارهنرمو  هادیتهیه سی( 3

 یکی از دبیراندر این رابطه  در وقت. ییجو صرفهو ... باشد جهت  سؤاالتهای آموزشی، 
 :کندبیان می

ی خود را دغدغه محتوای آموزش ،های آموزشی دیگر دبیردیبودن سی ایمه وبا آماده " 
-تمرکز میبا استفاده از امکانات کالس هوشمند  تیفیباک یا ارائهبر روی ندارد و بیشتر 

 یها آزمونهم زمان کافی را برای تدریس کامل کتاب و برگزاری  ،از سویی دیگرکند. 
 ."الکترونیکی دارد
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 که: داردمییکی دیگر از دبیران عنوان یا 
کنند استفاده میکالس خود هنگام تدریس ها در اگر برای دبیرانی که از ین سیستم" 
خودشان و  گذارند یمون که این دبیران وقت چ- شویق یا پاداشی در نظر گرفته شودت

انگیزه آن  -متناسب با کتاب باشدو  کنند محتوایی که مفیدمحتوای آموزشی را درست می
این فناوری  ی سطحی ازمعلمان فقط به صورت خیل اگراز طرفی،  و یابدها افزایش می

برای  ها آنانگیزه و تمایل  نباشد، ها آنکنند و در نهایت هم هیچ تفاوتی بین استفاده 
از لحاظ انگیزشی نتایج  تواندلذا اگر این مورد لحاظ شود می .یدآاستفاده مجدد پایین می

 "مفیدی را داشته باشد
 :کنندایجاد می آموزان دانشبرای رفع موانعی که  شده ارائهراهکارهای 

هایی که آموزش و با ارگان مثالً ؛این مدارس آموزان دانشیالتی برای ( ایجاد تسه1
که توانایی مالی  آموزان دانش دسته از نیاکان را فراهم کند که قرار دارد این ام پرورش

با شرایطی  ، مودم و ...امکانات مورد نیاز خود را مثل لپ تاپ پایینی دارند هم بتوانند
 ساطی و ...(خریداری کنند. ، خرید اقتر نییپاخاص )قیمت 

ی استفاده از این فناوری نسبت به ضرورت و اهمیت و چگونگآموزان ی دانشساز آگاه( 2
 علمی. یاردوها، ها کارگاه، ها دورهاز طریق برگزاری ها و خارج از مدارس در کالس

 داشت که: بیانیکی از دبیران 
 .ودم و ... را ندارندم ،توانایی خرید وسایلی همچون لپ تاپ واقعاً آموزان دانشبعضی از "

آموزان با های این دانشکان این را فراهم کند که خانوادهپرورش بتواند امواگر آموزش
طرف قرارداد آموزش و پرورش  یها فروشگاهگرفتن گواهی از مدارس هوشمند بتوانند از 

در این  آموزان دانشمشکل این  ،شته باشندمناسب دا یصورت بهخرید لوازم مورد نیاز را 
 ."شودمورد رفع می
 :اقتصادی موجود جهت رفع موانع شده  ارائهراهکارهای 

ر هر منطقه و تالش مسئولین پرورش د و اعتبار الزم از طریق وزارت آموزشتخصیص  (1
 .پرورش هر منطقه برای گرفتن اعتبارات از ادارات کل و آموزش

آموزان در جهت توجیه اهمیت های دانشو خانواده ءجلساتی توجیهی با اولیا( برگزاری 2
 )تهیه ها آنو نیاز به حمایت  آموزان دانشها برای و ضرورت استفاده از این سیستم

 مورد نیاز(. یافزارها نرمو  افزار سخت
این امکان  مثالًمدارس هوشمند با توجه به هزینه باالی این مدارس ( ایجاد تسهیالتی برای 3

افزاری و ه بتوانند امکانات و نیازهای سختبرای این نوع از مدارس وجود داشته باشد ک
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قرارداد دارد  ها آنپرورش با وهایی که آموزشمورد نیاز خود را از طریق ارگان افزارینرم
انات از این امک نیتأمری و ادا یها ینگار نامهکنند و دیگر نیازی به تهیه  نامه یمعرفبا یك 

مدیر دبیرستان  پرورش به طور مستقیم نباشد چون بیش از اندازه زمان بر است.وآموزش
 عنوان داشت که:بندرعباس نمونه دولتی مهدیه 

به طوری که حتی  کند یمآموزش و پرورش کمك مالی بسیار ناچیزی را به ما " 
-پاسخگویی را هم در قبال بخشنامه گونه چیهتوانایی خرید امکانات اولیه را با آن نداریم و 

در زمینه مدارس هوشمند و تجهیز این مدارس به امکانات مورد نیاز ندارد و  صادرشدههای 
اهمیت و  این خود دبیرستان هست که با برگزاری جلساتی با خیرین شهرستان و نشان دادن

 ."دکن یمرا تا حدودی رفع ضرورت این طرح، نیازهایش 

 :در جهت رفع موانع فرهنگی شده ارائهراهكارهای 

ملی از ابتدا اطالعات جامع و کا "که است نیا( پیشنهاد من )خود دبیر( در این رابطه 1
 و مربیان مدارس گذاشته شود ءروند در اختیار اولیامه پیش میکشورهایی که طبق این برنا

سپس آموزش به شیوه  اولیه در افراد بوجود آید وبا ذکر فواید و محاسن این کار تمایل  تا
شدن به  ریگ همهمند گردند و پس از درونی شدن در افراد و هآسان داده شود تا افراد عالق

 ."صورت یك فرهنگ عمومی در کشور جا بیفتد
 ی و همگانی کردن سایت همگام )پورتال جامع آموزش و پرورش برایانداز راه( 2

شی آموز CD دادن قراردر اختیار مدارس هوشمند( برای تمام مدارس هوشمند کشور و 
 .و مدارس ءها در جهت تقویت رابطه بین اولیاکار با این سایت برای خانواده

 :در جهت رفع موانع اداری و اجرایی شده ارائهراهكارهای 

 .پرورش و بی در مدارس هوشمند از سوی آموزشیك سیستم نظارتی و ارزیا( ایجاد 1
 و افزایش سرعت در انجام مراحل اداری )تشریفات اداری کمتر( سهولت( 2 

کید بر حرکت طبق ژی هدفمند برای مدارس هوشمند و تأیك برنامه و استرات ( وجود3
 .شده یطراحاستراتژی و برنامه 

 یکی از دبیران تاکید بسیاری زیادی بر این مورد داشت که: 
مقام  در مدیران و مسئوالن امر فقط ،ودشمی ی برگزارا جلسهزمانی که . میهشعار ند"

 بهباشند و تعهدات خود را عملی کنند یا  پاسخگو ی که بایدو زمان شوند یم سخنران حاضر
و فقط حرف زدن بپرهیزیم  ! بهتر است از شعاردادنتیمأموردر جلسه هستند و یا  اصطالح
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 "و به عمل روی بیاوریم.

 :در جهت رفع موانع فنی شده ارائهراهکارهای 
 های هوشمند.ا و متخصصینی در زمینه سیستمهجذب کارشناس (1
 آموزش و در اختیار قرار دادن امکاناتی ی مرتبط باافزارها نرمو  افزارها سخت( تهیه 2

 شوند.نه امکاناتی که دفعات زیادی با مشکل مواجه می ؛مناسب برای سیستم های هوشمند
-که از الزامات مدارس هوشمند می در مدارس UPSذخیره انرژی و نصب سیستم های ( 3

 باشد.

 بحث ی وريگ جهينت

مسائل در حوزه پذیرش و بکارگیری فناوری  نیتر مهمدر این پژوهش یکی از   
خاص هوشمندسازی مدارس مورد بررسی قرار گرفت. با  طور بهو  آموزشاطالعات در 
ی بند دستهبه شش دسته تقسیم شدند. در  شده ییشناساهای پژوهش موانع توجه به یافته

و در ادامه، موانعی که  کنند،اولین دسته، موانعی است که دبیران ایجاد می شده انجام
 موانع وموانع فرهنگی  موانع اداری اجرایی، کنند، موانع اقتصادی،ایجاد می آموزان دانش

ی بدست ها یفراوانو ها مصاحبه شوندهی ها پاسخا توجه به که در این میان ب قرار دارند فنی
موانع مربوط به دبیران، موانع موانع شناسایی شدند و  نیتر مهمموانع اقتصادی آمده، 

موانع فنی و در نهایت موانعی که مربوط به  و اجراییـ  فرهنگی و به ترتیب موانع اداری
 موانع ازبرای هر کدام  گرفتند.های بعد از لحاظ اهمیت قرار شود در رتبهمی آموزان دانش

ارائه شد که در متن  ها آنتر کردن و در نهایت رفع راهکارهایی جهت کمرنگ ذکرشده
ها در انتهای ی یافتهاعتبارسنجبه منظور  .از راهکارها ارائه شده است کدام هرمقاله شرح 

ها اطمینان صحیح یافتهبندی از پایایی و دسته ها شوندهنفر از مصاحبه  9تحقیق با مراجعه به 
 .حاصل شد

 با آموزشموانع بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مربوط به و نتایج  ها افتهی 
در این تحقیق موارد به  با این تفاوت که .مطابقت دارد شده انجامتحقیقات قبلی  بیشترنتایج 

های درای درجه اهمیت شده ییشناساارد تر بررسی شده است و موتر و گستردهطور جامع
ست عاملی که در این به این معنا که ممکن ا ؛باشندمتفاوتی نسبت به تحقیقات قبلی می

یکی از عوامل کم اهمیت شناسایی  ی،دیگر در تحقیق تر شناخته شده باشدتحقیق مهم
  شده باشد.

این  با توجه به اینکه در زمینه پژوهشی فعلی تحقیقات اندکی صورت گرفته است در 



 29زمستان  ،6، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   888

اول این تحقیق پرداخته  سؤالمرتبط با  یها پژوهش یها افتهیبه بحث در مورد  ،قسمت
و ضعف  که به منظور شناسایی نقاط قوت (1331) زمانی و همکاراننتایج تحقیق  .شود یم

شهر تهران برگزار شد در قسمت موانع با نتایج  3های منطقه مدارس هوشمند در دبیرستان
به این نتیجه رسیدند که نبود ساختار و فرهنگ مناسب  ها آن. انی داردخوتحقیق حاضر هم

ضعف در  عمده ز نقاطارتباطات در آموزش یکی او ی فناوری اطالعات ساز ادهیپرای ب
ی کلی ها افتهی ،چنینهمخوانی دارد. باشد که با بعد فرهنگی تحقیق ما همراستا میاین

میزان  در خصوص پایین بودن( 1312) همکارانعبدالوهابی و تحقیق حاضر با پژوهش 
مان و برای استقرار مدارس هوشمند از نظر معلشهر اهواز  دخترانه یها رستانیدبآمادگی 
خوانی دارد. در همین تحقیق ابعادی چون دبیران، با نتیجه کلی تحقیق حاضر هممدیران 

دارند اما  تطابق باهم بعد اجرایی و ها یفناوروضعیت مالی مدارس، وضعیت فرهنگی این 
بعد فنی در نظر گرفته نشده و راهکارهایی برای رفع و آموزانابعادی چون نگرش دانش

در آن تحقیق ارائه نشده است اما در بقیه موارد این دو از لحاظ نتایج  شده مطرحموانع 
 خوانی دارند.هم باهمبدست آمده 

نع فنی و نیز در بعد موانع مربوط به دبیران ی این تحقیق در بعد مواها افتهعالوه بر این، ی 
ها نیز در مطالعه نآ. می باشدسو هم (1333سعادت طلب ) اهلل تیآتحقیق با نتایج 

 ازارتباطات در مدارس متوسطه شهر تهران و  اطالعاتی بکارگیری فناوری سنج امکان
استفاده از این فناوری در منابع موجود برای  و امکانات که شرایط، یافتنددر دبیران دگاهید

دبیران با باشند. ابع به میزان زیادی مورد نیاز میمن مدارس خیلی کم است و این امکانات و
ارتباطات نیز به میزان زیادی  واطالعات گیری فناوری بکار کننده لیتسه عوامل وموانع 

فناوری  در بکارگیری شده مطرحی منف وخصوص پیامدهای مثبت  در وموافق بودند 
کامل  یخوانتوافق داشتند، که با نتایج تحقیق ما همدر مدارس نیز  ارتباطات واطالعات 

 دارد.
در راستای  ها حوزهبرخی  درنیز ( 1331) تحقیق اخوان و دوست محمدینتایج  

 زیرساخت و امکانات مدیران، دیدگاه ازیافتند که در ها آن. باشدمیی این مطالعه ها افتهی
 معلمان است. فراهم زیادی حد در معلمان ای حرفه ارتقاء شرایط و اطالعات به دسترسی

 از استفاده چنینهم و دارند آموزش در اطالعات یفناور از استفاده به زیادی عالقه نیز،
 تحصیلی پیشرفت افزایش باعث زیادی، حد در را آموزش در اطالعات یفناور
 اوریازفن استفاده کاربرد و مهارت که است یصورت در دانند. این می آموزان دانش

 یفناور از استفاده معلمان دگاهید ازباشند.  داشته متوسط حد در را آموزش در اطالعات
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 استفاده آموزان دانش نظر از است. همچنین رو روبه موانعی با آموزش در اطالعات
 دیدگاه است. از شده معلم نقش کاهش باعث یحد تا آموزش در اطالعات ازفناوری

 در آموزشی مواد الکترونیکی نشر زمینه در اقتصادی و فنی ابعاد مطالعه، مورد ناشران
 وضعیت در امکانات از برخورداری لحاظ از آن یاسیس و آموزشی فرهنگی، ابعاد با مقایسه
 الزم امکانات از متوسط حد در یاسیس و آموزشی فرهنگی، نظر از و دارد قرار بهتری

این نتایج بجز قسمت اول که متفاوت است با نتایج حاصل از تحقیق ما در  .برخوردارند
 خوانی دارد.همبا یکدیگر دیگر  یها قسمت

 هدف با( 1331) همکارانو  زاده یمهدتحقیق دیگری که در این زمینه توسط نتایج  
 آباد غرب در بکارگیری یادگیری مبررسی آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسال

 هانآپژوهش  نتایج کلی. باشدسو میی تحقیق حاضر همها افته، با یانجام شد الکترونیکی
که آموزش الکترونیکی مؤثرتر از  شتندکه دبیران گرچه اعتقاد دا اشتنشان از این د

تواند  کنند. علت این امر می های سنتی است اما در عمل کمتر از مظاهر آن استفاده می روش
که اهمیت زیادی برای  یطور بهمربوط به نحوه برخورد مسئولین با دبیران باشد. 

با نتایج حاصل از  شوند.نمی ترونیکی توسط دبیران مدارس قائلبکارگیری یادگیری الک
نتایج تحقیق ما در عالوه بر این،  تحقیق ما در بعد دبیران و اداری و اجرایی همخوانی دارد.

 ها نیز نشان دادمطالعه آننتایج دارد.  خوانی( هم1333) آتشك و ثمریبا مطالعه بعد دبیران 
میزان شناخت و استفاده معلمان از فناوری آموزشی در حد کم و متوسط بوده و بین که 

وسایل آموزشی با  چنین وجود مواد ووی معلمان و همفناوری از س بستکارشناخت و 
 یریکارگبچنین همداری وجود داشته است. از سوی معلمان رابطه معنی ها آنز استفاده ا

تفاده از طراحی منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی ، اسیآموزش یها رسانهمواد و 
 .شودآموزان میتدریس، موجب افزایش یادگیری دانشاز سوی معلمان در فرایند 

که  باشد یمدوم تحقیق  سؤالپیشنهادات کاربردی حاصل از تحقیق نیز همان پاسخ به  
 نیمسئولها توسط مدارس و که استفاده از آن اند شدهلیست  دقت،به  ها افتهدر قسمت دوم ی

به گسترش و بکارگیری بیشتر و مفیدتر فناوری اطالعات در مدارس منجر  تواند یممرتبط 
این اولین پژوهشی بود برای تحقیقات آتی باید عنوان نمود که  هاییعنوان پیشنهادشود. به 

پرورش شهر بندرعباس  که با این موضوع و با استفاده از روش تحقیق کیفی در آموزش و
 باهمدر آینده این موضوع با روش کمی انجام بگیرد و نتایج  گردد یمانجام شد. پیشنهاد 

رعباس که دارای یك فرهنگ خاص این تحقیق در شهر بندعالوه بر این،  مقایسه گردد.
آینده در  این تحقیق با روش کیفی و کمی در گردد یم. پیشنهاد است، انجام گرفت

http://mediaj.ir/online/files/site1/user_files_2944c2/hodafakhrzad-A-10-6-62-1d19c91.pdf
http://mediaj.ir/online/files/site1/user_files_2944c2/hodafakhrzad-A-10-6-62-1d19c91.pdf
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مقایسه  باهم شده ییشناسامختلف انجام گیرد و موانع  یها فرهنگ باختلف شهرهای م
 یروتر بتوانند بر متفاوت مشخص شود تا مسئولین بهتر و دقیق یها فرهنگگردند تا تأثیر 

بررسی این موضوع از دید  ضمناً. فرهنگی صحیح در آن منطقه اقدام کنند یها برنامه
 مفید باشد.  تواند یمی اطالعات نیز و نیز متخصصان فناور آموزان دانش

مواجه بود که عمده  ییها تیمحدوداین تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات با  
وع عدم دسترسی به تحقیقاتی با موضوع نزدیك به موض از: اند عبارتآن  یها تیمحدود

کمبود ،ی مشابه در این تحقیق را داشته باشدهااین تحقیق که روش تحلیل داده
مشکل در و  هایی با روش تحقیق کیفی و تجزیه و تحلیل با استفاده از این روش پژوهش

هماهنگی با مدیران برای انجام مصاحبه و حاضر نشدن بعضی از مدیران برای انجام 
 .مصاحبه
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