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Abstract: From January 2020, with the outbreak
of Coronavirus, the virtual implementation of
formal curricula in the country; therefore, the
present study seeks to identify and prioritize the
obstacles to the implementation of this plan
which has become necessary due to the present
conditions. This study was applied and mixed in
terms of type and method. To answer the first
and second research questions, the document
mining method and the descriptive-survey
method were used. The research measurement
tool was a researcher-made questionnaire whose
validity was confirmed by experts. The statistical
population of the study was formed by principals
and teachers of schools in Tehran and a statistical
sample of 350 people was selected. In order to
answer the questions, the statistical method of
chi-square test was used. The results indicated
that from the perspective of school principals and
teachers, five main obstacles were identified as:
educational barriers, cultural and social barriers,
infrastructural and technical barriers, managerial
and organizational barriers and financial barriers.
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امید امراله

قاسم آزادی احمدابادی

 ارر ا اراز م اازز، باا شاعوک وراناا2020  از ژانويه:چکیده
برنامههاز درسی رسمی در وشور ا شناسايی ا االويتبندز موانع
 مقاله حاضر به لحاظ ناوک. ضرارز به نظر رسعد،ا راز اين رر
 براز پاساخ باه ساوال اال ا دا.ا راش واربردز ا آمعخته است
 ابازار. پعمايشای اساتفاده شاد- راش سندوااز ا راش توصعفی
اندازهگعرز نعز پرسشنامه محققساخته بوده وه راايی آن باق نظار
 امعه آماارز پاهاهر را ماديران ا معلماان.متخصصان تأيعد شد
 نفار350 مدارس شهر تهران تشکعل داده ا نمونه آمارز باه ح ام
 به منظور پاسخ به سواالت از راش آمارز آزمون خای.انتخاب شد
 نتااي پاهاهر یناعن نشاان داد واه از ديادگاه.– دا استفاده شد
، موانع آموزشی:مديران ا معلمان مدارس پن مانع اصلی به ترتعب
 موانع ماديريتی، موانع زيرساختی ا فنی،موانع فرهنگی ا ا تماعی
ا سازمانی ا موانع مالی به عنوان موانع اصلی ا راز ارر ماذوور
.در داران شعوک اين بعمارز شناسايی شدند
، آماوزش از راه دار، ا راز م ازز برنامههااز درسای:کلیدواژها
. شعوک هانی بعمارز ورانا،آموزش م ازز

) دانرآموخته دوتراز تخصصی برنامهريزز درسی دانشگاه تهران (نويسنده مسئول. 1
 عضو هعات علمی مروز تحقعقات سعاست علمی وشور. 2
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مقدمه
در یند ماه ا خصوصاً یند هفته اخعر همهگعرز بعمارز ووايد( 19-ورانا) ،باه ياب بحاران
بعنالمللی تبديل شده است .صرفنظر از تما پعامدهاز ا تماعی ،اقتصادز ا بهداشتی ناشای
از آن ،يکی از محسوسترين نتاي آن تحت تأثعر قرار دادن نظا هاز آموزشی وشورها اسات.
مطابق گزارش يونسکو ،)2020( 1تا تاريخ  12آاريل  24(2020فراردين  188 ،)1399وشاور
هان ،شامل  1576021818نفر دانرآموز ا دانش و وه  91/3درصد از ول فراگعاران هاان
را به خود اختصاص میدهند تقريباً از ابتداز اعال شعوک بعماارز وراناا در هاان اقادا باه
تعطعلی منطقهاز ا سپس سراسرز مدارس ا دانشگاههاز خود نمودهاند .البته ساير وشورهاز
هان نعز بهصورت منطقهاز اقدا به اين امر نمودهاند .بق همعن آمار در وشور ايران نعاز باه
دلعل لوگعرز از شعوک اين بعمارز ااگعردار ا خطرناک ،حداد  18معلعون دانش و ا دانار-
آموز در دارههاز گوناگون تحصعلی تقريباً از فوريه سال  2020معالدز است واه از رفاتن باه
سر والس درس محرا شدهاند (يونسکو .)2020 ،بديهی است تعطعلی سراسرز مدارس الاو
به مدت ووتاه ا در ااونر به يب اضطرار ،خسارات سنگعنی را بر امعه ،اقتصااد ا آماوزش
اارد میوند .برخی از پعامدهاز منفی تعطعلی مدارس از منظر پهاهرهااز (وراافاورد ،بااتلر
هندرسون ،رادلف ،مالکااز ،گلوااتز ،بورتون ا لم2020 ،2؛ هاموند ،ااتسون ،برامبلو ،فعلادز،
شريوک ،یمبرلند ا یايلدز2020 ،3؛ هوانگ ،لعو ،تلعلی ،ياناگ ا ااناگ ،)2020 ،عبارتناد از:
 -1توقف در يادگعرز؛  -2سوءتغذيه دانرآموزان؛  -3شکاف در مراقبت از فرزندان در منزل
توسط االدين؛  -4هزينه مالی زياد تحمعلشاده باه خاانوادههاا ا نظاا آموزشای وشاور؛ -5
افزاير ترک تحصعل در معان دانرآموزان؛  -6انزااز ا تماعی دانرآموزان ا  -7بیبرنامگی
دانرآموزان ا افزاير ساعات حضور ايشان در فضاز م ازز ا استفاده از تلفانهااز هماراه
هوشمند.

)1. UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
& 2. Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R
Lam, S.
& 3. Hammond, T., Watson, K., Brumbelow, K., Fields, S., Shryock, K., Chamberland, J. F
Childs, M. D.
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اين در حالی است وه در زمان شعوک هانی بعمارز ورانا در هان در برخای از وشاورها،
دالتها برنامههاز ايگزينی را براز ادامه فرايند آموزش باه ا ارا درآاردهاناد از ملاه ايان
برنامهها آموزش از راه دار از ريق برنامههاز راديويی ا تلويزيونی ا نعز استفاده از اينترنات
براز آموزش م ازز است .اما ا راز ايان برناماهها هام خاالی از یاالر ا دغدغاه نعسات.
از مله مهمترين موانعی وه پعر راز استفاده از راشهاز آموزش آنالين باه عناوان باديلی
براز ا راز م ازز برنامههااز درسای رسامی وشاور در ايان داران قارار دارد باق نتااي
پهاهرهاز ان ا شده (ابعده ،هدايتالاه ،ساعمامورا ،فهابوتاار ا موتاوعنااتی2020 ،1؛ لعا

ا

وعلور2020 ،2؛ رنگعوايی ا سعماتی وومار ،)2020 ،3عبارتند از -1 :زيرسااختهاز ناواافی در
وشور ،مدارس ا خانوداهها؛  -2عد دسترسی ولعه مدارس به فناارز؛  -3عاد تسالط مناابع
انسانی بر استفاده از ابزارهاز آموزش م ازز؛  -4عد دسترسی ولعه خانوادهها به فنااارز ا
-5ومبود سواد رسانهاز ا زمان االدين.
با تو ه به اينکه تاونون دستورالعمل مشخصی براز مدارس از ارف آماوزش ا پارارش
اغلب وشورهاز درگعر ابالغ نشده ،همچنعن اضععت سال تحصعلی ا زماان بازگشاايی ايمان
مدارس نعز نامشخص است ،مادارس در هاان باه صاورت سالعقهاز ،خود اوش ا واامالً
متفاات شراک باه اقاداماتی در هات برقارارز ارتباا باعن واادر آموزشای ا دانرآماوزان
نمودهاند .استفاده از اپهاز موبايال ا پعا رساانهاز داخلای ا خاار ی باه نظار فعاالً تنهاا
ايگزين والس درس مایباشاند .در اضاععت فعلتريناگ پعا رساانهاز پرمخا اب ا داراز
قابلعتهاز مختلف همانند تلگرا  ،در حال حاضر ااتاساپ ا اينساتاگرا  ،اور والسهااز
درس را وشعده ا محل ا الکرسانی ا رد ا بدل تکالعف ا دراس شدهاند .برخورد نظا هااز
آموزشی هان با بحران ورانا ا تعطعلی مدارس ،اايگزين نماودن شاعوههاز آماوزش از راه
دار بوده است .اين دا شعوه يکی به صورت رسامی از رياق تلويزياون ا ديگارز باه اور
غعررسمی ا خود وش از رف برخی مدارس ا معلمان در فضااز م اازز ا باا اساتفاده از
پعا رسانها ا بسترهاز ارتبا ی مثل تلگرا  ،ااتسآپ ا اينستاگرا به وار گرفتاه شاده اسات

1. Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L.
2. Lippe, M. P., & Kaylor, S. K.
3. Rangiwai, B., & Simati-Kumar, B.
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(ژا ،اا ،ژا ،لی2020 ،1؛ ژز ا يانگ2020 ،2؛ ژيا2020 ،3؛ بعااااردز2020 ،4؛ دائای ا لاعن،5
.)2020
از رفی با اين همه ،شکی نعست وه توسعه بستر اساتفاده از امکاناات فضااز م اازز باه
عنوان ابزار ومب تحصعلی راز به راز در دنعا شتاب بعشاترز میگعارد ا وارشناساان تاالش
میونند شعوههاز موثرتر ا وارآمدترز براز اساتفاده از فناارزهااز آموزشای در والسهااز
درس بهوار گعرند (ايوايی .)2020 ،6اين در حالی است وه براساس آمارز واه در ساال 2015
گردآارز شده معزان استفاده مرتاب دانرآماوزان از يوتعاوب ،حاداد  54درصاد اسات40 .
درصد از آنها از ايدئوها براز ان ا تکالعف خود اساتفاده میونناد 74 .درصاد دانرآماوزان
دبعرستانی ايدئوهاز آنالين را در زمعنههاز مختلفی از رياضی ا علو گرفته تا تااريخ ا هنار
رازانه تماشا میونند .همعن ور آمارز ا ود دارد وه ومتر از نعمی از معلمها از ايدئوها باه
عنوان ابزار ومب آموزشای در والسهااز درس خاود اساتفاده میونناد (وناگ .)2020 ،7در
تحقعق ان ا شده توسط اساتف ( ،)2020مشاخص شاده واه  78درصاد وودواان در مقطاع
ابتدايی 69 ،درصد از دانرآموزان مقطاع راهنماايی ا  49درصاد دانرآماوزان دبعرساتانی از
تبلت براز تحصعل (یه در خانه ا یه در مدرسه) استفاده میونند .همعن ور نعمی از دانر-
آموزان دبعرستانی افزارکهاز آموزشی را باراز ياادگعرز باه واار میبرناد .معازان دسترسای
وودوان ا خصوصاً نو وانان به موبايل ا اينترنت همراه نعز راز به راز در حال افزاير اسات
بنابراين یرا از امکان آموزش آنالين وه همعشه همراه در اختعار افراد باشد ،باهمنظاور تساهعل
يادگعرز استفاده نکنعم (تئو.)2020 ،8
البته با تو ه به نتاي برخی تحقعقاات (باایر2020 ،9؛ وراناوک2020 ،1؛ داناگ 2020 ،2ا
ژا ا لاای ،)2020 ،3برخاای از معايااب اسااتفاده گسااترده از فضاااز م ااازز ا از راه دار در
1. Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F.
2. Xie, Z., & Yang, J.
3. Xia, J.
4. Biavardi, N. G.
5. Dai, D., & Lin, G.
6. Iwai, Y.
7. Kong
8. Teoh
9. Butcher, J.
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خصوص ا راز م ازز برنامههاز درسی در داران شعوک بعمارز وراناا را مایتاوان یناعن
برشمرد:
معلمان نایارند اقت زيادز را براز يادگعرز نحوه استفاده از نر افزارها ا یگونگی تولعاد
محتواز درسی مفعد صرف نمايند .ضمن اينکاه تادريس آناليان نعاز راشهاا ا ايهگیهااز
خاص خود را دارد وه نعازمند آموزش ا وسب ت ربه است (بایر .)2020 ،اقتی دانرآموزان
بهصورت حضورز ا فعزيکی در والسهاز درس حاضر هستند ،معلمها میتوانند نسابت باه
سالمت ا شرايط خلقی ا راحی آنان درک بهتر ا عمعاقترز وساب ونناد در حاالی واه باه
ندرت امکان دارد از راه دار ا پشت يب صفحه نمايشگر بتوان احساسات ا شرايط راحای ا
سالمت دانرآموزان را وه تأثعر مستقعم بر يادگعرز آنها دارد ،دريافت نمود (ورانوک.)2020 ،
انسان مو ودز ا تماعی اسات ا تحقعقاات ثابات وارده واه ياادگعرز نعاز اقتای در محاعط
ا تماعی ا در تعامل با ديگران صورت گعرد ،عمعقتر ا ماندگارتر اسات .محاعط والسهااز
درس ساانتی ،فضااايی بااراز تعاماال ،گفتگااو ا يااادگعرز ا تماااعی اي اااد میونااد وااه بااراز
دانرآموزان بسعار اهمعت دارد (دانگ .)2020 ،يادگعرز درسها تنها يکی از اهداف آموزشای
مدارس است .از ديگر واروردهاز مهم آموزش ا پرارش در هر وشورز ،وماب باه ارتقااز
سالمت راانی ،تعامالت ا تماعی ا رشد عاا فی ا اخالقای اسات واه از در ساايه تعامال
مستقعم ا بیااسطه با مرد ا ا تماک حاصال نمیشاود (ژا الای .)2020،مدرساه فرصاتی را
فراهم میوند وه افراد در ساعات مشخصای از راز اقات خاود را صارف ياادگعرز ا ان اا
فعالعتهاز مربو ه نمايند ا تکرار آن در الگوهاز منظم ،نظام ا ترتعاب ا قانونمنادز را در
ذهن دانرآموزان نهادينه میوند .خارج شدن از ريتم مانظم مادارس در آماوزش آناليان واه
میتواند در هر ساعتی از شبانهراز ا با هر معزان توقف ا فاصله صاورت گعارد ،ايان نظام ا
تعادل را به هم ريخته ا دانرآموزان را دیار بیبرنامگی ا حاواسپرتای میوناد (وراناوک،
2020؛ دانگ2020 ،؛ ژا الی.)2020 ،

1. Cornock, M.
2. Dong, S.
3. Guo, B., & Li, H.
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با اين حال بعشترين استفادهونندگان ايان برناماهها همچناان دانارآماوزان ،دانشا ويان ا
بقات متوسط امعه خواهند بود ا همچنان میتوان به توسعه آماوزش از راه دار باه عناوان
يب فرصت ا يب امکان براز تکمعل برنامههاز آموزشی رسمی وشور نگريست ا توساعه آن
را به عناوان شاخصای از توساعه ولای آماوزش در وشاور باه شامار آارد واه خصوصااً در
موقععتهاز بحرانی نظعر آنچه پس از بحران همهگعرز شعوک بعمارز ورانا در وشاور رخ داد
ا يا هر شرايط اضطرارز حاصال از حاواد

بععای ا غعر بععای واه امکاناات تحصاعلی ا

مدارس منا قی از وشور را با مشکل موا ه میوند به عنوان ايگزين مورد اساتفاده قارار داد
(بایر2020 ،؛ ورانوک2020 ،؛ دانگ 2020 ،ا ژا ا لی .)2020 ،بنابراين با تو اه باه مطالاب
مطرر شده ،پرسرهاز اصلی وه اين پهاهر قصد به پاسخ به آنها را دارد عبارتند از:
 -1با تو ه به نتاي پهاهرهاز ان ا شده ،مواناع اصالی ا فرعای ا اراز م اازز برناماه
درسی رسمی در داران شعوک هانی بعمارز ورانا ودامند؟
 -2از ديدگاه معلمان ا مديران ،االويتبندز موانع اصالی ا فرعای ا اراز م اازز برناماه
درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعمارز ورانا یگونه است؟
خالصه ا نمونههايی از تحقعقات پعشعن ان ا شده در زمعنه موانع بکارگعرز آموزش م اازز
در مدارس در دال( ،)1آارده شده است:
دال( :)1خالصه نتاي تحقعقات ان ا شده
نام محقق یا

سال انجام

ردیف

محققین

پژوهش

1

بایر

2020

2

هاموند ا همکاران

2020

موانع اصلی و فرعی بدست آمده از پژوهش

موانع آموزشی ،موانع مديريتی (عد مديريت صحعح براز
ا راز برنامههااز تلفعاق فاااا در برناماه درسای) ،مواناع
سااازمانی (عااد حماياات سااازمانی) ا موانااع مااالی-
ت هعزاتی(عااد ا ااود امکانااات مااالی ا ت هعاازات در
مدارس)
ضعف زيرساخت فعزيکی ،ضاعف زيرسااخت ماديريتی،
ضعف خدمات پشتعبانی معلمان ،عاد آماادگی شاناختی
معلمان ،عد تربعت معلمان براز تدريس در الگوز نوين
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نام محقق یا

سال انجام

ردیف

محققین

پژوهش

3

وونگ

2020

4

رنگعوايی ا

2020

موانع اصلی و فرعی بدست آمده از پژوهش
تدريس ا عد برناماهريازز درسای فنااراناه ا آماادگی
فرهنگی معلمان.
ومبود ارائه خدمات باه معلماعن ،ضاعف دانار راياناهاز
معلمان ،مقاامت معلمان در برابار تغععارات ،ح اعم باودن
وتب درسی ا عد ساازماندهی صاحعح محتاواز بعضای
دراس به عنوان منابع بهرهگعرز از تکنولوژز آموزشای در
فرآيند يادگعرز ا ياددهی .عد نگرش مثبات معلماان باه
استفاده از تکنولوژز آموزشی ا ومبود فضاز فعزيکی

همکاران

ومبود ت هعزات ،فقدان سرمايهگاذارز قابال تو اه باراز
ت هعااز ماادارس ،اسااتقرار شاابکههااا ،ا راحاای ا تولعااد
محتااواز الکترانعکاای برنامااههاااز درساای ،عااد امکااان
دسترسی همه خانوادهها به تسهعالت الز براز بهره باردن
از آموزشهاز م ازز در خانه ،تربعات نامناساب نعاراز
فنی براز ا راز برنامههاز الکترانعکی

5

ژائو ا همکاران

2020

6

ورافورد ا همکاران

2020

7

عبعده ا همکاران

2020

8

ژا ا همکاران

2020

9

هوانگ ا همکاران

2020

موانع زيرساختی ا فنی ،موانع اقتصادز ،مواناع فرهنگای-
آموزشی ،موانع فردز.
موانع انسانی ،موانع امکاناتی ا ت هعزاتی ،موانع فنی ،موانع
فرهنگی ،موانع مالی ا موانع مربو به توانايی حرفهاز.
زيرساااختهااا ا منااابع  ،توسااعه وارونااان ،سعاساات ا
پشتعبانی ا نگرشهاز معلمان.
فقدان آموزش ،فقدان سختافزار ،فقادان پشاتعبانی فنای،
دانر ا مهارت ناوافی معلمان براز بکاارگعرز واامپعوتر
براز تدريس ،سختافازار فرساوده ا ناواافی ،نار افازار
ناوااافی ،فقاادان زمااان بااراز تااداين مااواد بااا اسااتفاده از
وامپعوتر ،مسائل مربو به برناماهريازز باراز بکاارگعرز
ت هعزات مثال واامپعوتر ا پراژوتاور ا زيرسااخت فنای
نامناسب.
فقدان درک صحعح ا راشن از راند یگونگی بکارگعرز
فنااارز ا العاات ا ارتبا اات باراز افازاير ياادگعرز
7
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نام محقق یا

سال انجام

ردیف

محققین

پژوهش

10

ايوايی

2020

11

ژيا

2020

12

بعااردز

2020

13

وراناک

2020

ا همکاران

2020

موانع اصلی و فرعی بدست آمده از پژوهش
داناارآمااوزان ،منااابع ناوااافی ،حماياات ناوااافی ا فقاادان
مهارتهاز مورد فنی مورد نعاز در معلمان.
موانع زيرساختی -فنی ا آموزشی ،فقدان دانر ا مهاارت
فناارز ،ومبود زمان ،ومبود ت هعزات ،نگهداز ت هعزات،
دسترسی ضععف به اينترنت ا ومبود بود ه.
نعاز به تغععار ،هزيناه ،بساتههااز راحای شاده ضاععف،
فناارز ناوافی ،فقدان مهارت ،نعاز به برخی از مؤلفههااز
تدريس یهره به یهره ،اضطراب وامپعوتر ا فشرده باودن
زمان آموزش م ازز.
هزينه ،مشکالت مرباو باه تعاامالت یهاره باه یهاره،
مشکالت مربو به دانر ا مهارت فنی ،مشکالت مربو
به زماان ،فقادان تعاامالت ا تمااعی ،مساائل ماديريتی،
مهااارتهاااز علماای ،مهااارتهاااز فناای ،انگعاازش
يادگعرندگان ،زمان ا حمايات باراز مطالعاات ،هزيناه ا
دسترسی به اينترنت ا مسائل فنی.
عد سواد رسانهاز ا ضعف در دانر راياناهاز معلماان،
عد تلفعق رايانه در محتواز برنامه درسی ا ومبود اقات
وار عملی نسبت به تئورز.

14

لع

محداديت زمان ا برنامه درسی مهامتارين مواناع ادغاا
فناارز ا العات ا ارتبا ات در فرايند ارزشعابی.

15

تئو

2020

16

ژائو ا همکاران

2020

مسائل ا مشکالت مربو به راهبردهاز فاااا ،مشاکالت
زيرساااختی ،مشااکالت ساااختارز ،مسااائل ا مشااکالت
فرهنگی ا مشکالت آموزشی ا مهارتی واربران.
موانع مربو به مسائل آموزشی (مثل محکام باودن پاياه-
هاز نظا آموزشی قديمی ،بکارگعرز فنااارز ا العاات
در تغععر نقر معلم ،بکارگعرز فناارز ا العات در تغععار
شعوه آموزش ،بکاارگعرز فنااارز ا العاات در افازاير
آگاهی معلمان ا برنامهريزان درسی).
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روش پژوهش
در اين پهاهر به منظور پاسخ به سوال اال ا تعععن ا شناسايی موانع اصلی ا فرعای ا اراز
م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک هاانی بعماارز وراناا ،از راش پاهاهر
سندوااز (تحلعل اسناد ا مدارک) استفاده شده اسات .مراحلای واه باه منظاور ا اراز راش
مطالعه سندوااز ،مورد استفاده قرار گرفت ،عبارت بودند از -1 :ست و ا دسترسی به اسناد،
مدارک ا منابع ا العاتی؛  -2بازبعنی اعتبار منابع ا العااتی؛  -3دساتهبنادز ا االوياتبنادز
منابع ا العاتی؛  -4درک ا فهم اسناد ا منابع ا العاتی؛  -5تحلعل منابع ا العااتی ا اساناد ا
استخراج دادهها ا ا العات مورد نعاز ا نهايتاً  -6بهرهبردارز ا تحلعل نهايی منابع ا العاتی ا
اسناد ا استفاده در پاسخ به سواالت پهاهر .در اين بخار از پاهاهر نسابت باه سات و
پهاهرهاز مرتبط با پهاهر حاضر در معان مقاالت ،پايانناماههاا ا رساالههااز تحصاعالت
تکمعلی داخلی ا خار ی در سايتها ا نمايههاز بعنالمللی پرداخته شده است .ساپس مناابع
مورد بررسی با تو ه به عنااين پهاهر ،سال ان ا  ،راش پهاهر ا نتااي پاهاهر ماورد
بقهبندز قرار گرفتند .سپس به تحلعل مقولههاز مورد نظر اين پاهاهر واه مواناع اصالی ا
فرعی ا راز م ازز برنامههاز درسی در آموزش ا پرارش میباشد پرداخته شد .با تو ه به
اينوه در اين پهاهر ،موانع مذوور ،در داران شعوک بعمارز ورانا مد نظر بود ا از آن اا واه
در زمان نگارش مقاله ،هنوز تحقعق امعی در وشور در اين خصوص صورت نگرفته بود ،لذا
به منظور شناسايی ا پعشنهاد اين موانع به نمونه آمارز به منظور االويتبنادز آنهاا در وشاور
ال ر از تحلعل ا استخراج اين موانع از تحقعقات خار ی بهراز استفاده شد .تاي حاصال از
اين بخر از پهاهر در دال ( ،)2ارائه شده است.
راش پاسخ به سوال دا پهاهر حاضر ،توصعفی -پعمايشای اسات ا امعاه آماارز آن
متشکل از ولعه معلمان ا مديران مدارس شهر تهران در سال تحصعلی  1398-1399بود .ضمنا
ح م امعه آمارز اين پهاهر بق استعال از معاان پهاهر ،برنامه ريزز ا نعراز انسانی
آموزش ا پرارش شهر تهران حداد  57000نفر معلم ا مدير شاغل در مدارس اين شهر می-
باشد .در اين پهاهر از راش نمونهگعرز یند مرحلهاز استفاده شد؛ نخست ساه منطقاه باه
راش قرعهوشی از معان  22منطقه آموزش ا پرارش شهر تهران انتخاب شدند .ساپس از هار
منطقه به شعوه تصادفی یهار مدرسه پسرانه ا یهار مدرسه دخترانه انتخاب شد .در ععن حال
9

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،61سال شانزدهم ،تابستان 1400

ح م نمونه آمارز اين پهاهر با تو ه به دال مورگان  350نفار تععاعن شاد از آن اا واه،
تحقعق حاضر در داران شعوک بعمارز ورانا در وشور ا هان ان ا شده است ا با تو ه باه
محداديت تردد ا ت مع وه توسط دالت در قالب رر فاصالهگاذارز ا تمااعی تصاويب ا
ا را شد لذا امکان مرا عه حضورز به منا ق آماوزش ا پارارش ا مادارس باراز محققاان
فراهم نبود .به منظور گردآارز دادههاز پهاهر از ريق مديران مدارس درخواست ا با اخذ
موافقت ايشان پرسشنامه در وانال تلگرامی گراه معلمان ا دبعران مدارس ماذوور باه صاورت
آنالين بارگذارز شد (م موعاً  14مدرسه ا  350معلم ا مدير عضو واناالهاا) ا باه توصاعه
مديران محتر مدارس در م موک  350پرسشانامه تکمعال شاده در مادت  14راز برگرداناده
شد .در ادامه دادههاز گردآارز شده مورد ت زيه ا تحلعل قرار گرفات .در اداال (2ا3ا)4
نعز ايهگیهاز مععتشناختی نمونه آمارز پهاهر حاضر آارده شده است.
دال( :)2دال فرااانی آزمودنیها بر حسب نسعت
جنسیت
فرااانی

درصد

زن

190

54/3

مرد

160

45/7

ول

350

100

دال( :)3دال فرااانی آزمودنیها بر حسب مدرک تحصعلی
مدرک تحصیلی

10

فرااانی

درصد

واردانی

70

20

وارشناسی

150

42/8

وارشناسیارشد

130

37/2

ول

350

100

شناسايی ا االويتبندز موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسمی در ...
دال( :)4دال فرااانی آزمودنیها بر حسب سن

سن
فرااانی

درصد

ومتر از  25سال

20

5/7

 26تا  30سال

130

37/14

 31تا  35سال

150

42/90

باالز  35سال

50

14/3

ول

350

100

ابزار پهاهر ،پرسشنامه محقق ساخته بود .گويههاز پرسشنامه مطابق نتاي بهدسات آماده
از بخر اال پهاهر ا مطابق موانع اصلی ا فرعی شناسايیشده در پهاهر تهعاه گردياد .در
نهايت پرسشنامه با  25گويه وه براساس مقعاس  5در هاز لعکرت ( =1بسعار وم تاا =5بساعار
زياد) ،تهعه شد .در اين پرسشنامه از نمونه آمارز خواسته شد تا نظر خود را را اع باه معازان
مانع شدن هر يب گويهها در ا راز م اازز برناماه درسای رسامی وشاور در داران شاعوک
هانی بعمارز ورانا ،بر بر مبناز عف پن در هاز از «بسعار زياد» تا «بسعار وم» بعان ونناد.
بر اين اساس عفی تعريف گرديد وه در آن نمره زير  3پايعنتر از حد متوسط ا نمره بعشتر از
 ، 3باالتر از حد متوسط به حساب آمده است .بنابراين ،بسته به نظارات نموناه آماارز ،دامناه
نمرات بعن  1تا  5در نوسان خواهد بود ،وه عدد  1حاوی از ارزياابی «خعلای وام» ا نماره 5
نشان دهنده ارزيابی «خعلی زياد» از رف نمونه آمارز میباشاد .راايای صاورز ا محتاوايی
پرسشنامه توسط استادان ،صاحبنظران ا وارشناسان مورد تأيعاد قارار گرفات .همچناعن ،باا
تو ه به اين وه نتاي حاصل از استخراج گويههاز االعه براز ساخت عوامال ولای ا بررسای
راايی سازهاز پرسشنامه نعازمند بکارگعرز تکنعب «تحلعل عاملی» است ،بناابراين ،باه منظاور
بررسی ساخت سازهاز (دستهبندز) پرسشنامه ا راايی سازهاز پرسشنامه ،از تحلعل عاملی باه
راش مؤلفههاز اصلی از ريق حداوثر پراونر ا استفاده از سطح تماايز حاداقل  0/4ان اا
شد .مقدار KMOبرابر با 0/798به دست آمد وه نشااندهناده مناساب باودن تکنعاب تحلعال
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عاملی در تحلعل دادهها است .همچنعن هرگاه مقدار KMOباعر از  0/60باشاد نشااندهناده
وفايت ح م نمونه براز تحلعل است .بهعالاه ،مقادار مشخصاه آزماون ورايات بارتلات در
سطح مقدار بحرانی  pومتر از  ،0/0001معنادار ا نشاندهنده مناسب بودن همبستگی سؤاالت
پرسشنامه براز ا راز تحلعل عاملی میباشد .بنابرين پن عامل با مقادار اياهه بااالتر از ياب
يافت شدند .نمودار سنگريزه نعز اعتبار اين پن عامل را تأيعد ورد .در دال ( ،)5اين عوامال
همراه با مقادير ايهه ا درصد پراوندگی ول وه هر عامل اندازهگعرز میوند ،ارائه شده است.
دال( :)5مقادير ايهه ا درصد پراوندگی عوامل براز پرسشنامه پهاهر
درصد پراکندگی مقدار

فراوانی تجمعی درصد

عوامل

ردیف

مقدار ویژه

ویژه

پراکندگی

1

موانع آموزشی

7/14

19/99

19/99

2

موانع فرهنگی ا ا تماعی

7/11

18/09

38/08

3

موانع زيرساختی ا فنی

6/87

18/00

56/08

4

موانع مديريتی ا سازمانی

5/98

16/09

72/17

5

موانع مالی

4/99

11/02

83/13

اين عوامل در م موک  83/13درصد از پراوندگی ول را تبععن میونند .با تو ه به محتاواز
گويهها ،پن عامل استخراج شده به ترتعب -1 :موانع آموزشی(با مقدار ايهه  -2 ،)7/14مواناع
فرهنگی ا ا تماعی(با مقدار ايهه  -3 ،)7/11موانع زيرساختی ا فنی(باا مقادار اياهه ،)6/87
 -4موانع مديريتی ا سازمانی( با مقدار ايهه  )5/98ا  -5مواناع مالی(باا مقادار اياهه )4/99
سازههاز مؤثر بر عد عد ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک هاانی
بعمارز ورانا را توضعح میدهند .با تو اه باه اينکاه براسااس نتااي باهدسات آماده ،مقادار
پراوندگی توضعحی براز ول پرسشنامه 83/13 ،درصد ا بعر از 60درصد میباشد ،بنابراين،
راايی سازهاز پرسشنامه پهاهر تأيعد میگردد .پايايی ول پرسشنامه نعز با استفاده از ضاريب
آلفاز ورانباخ  0/90محاسبه شد .در دال( ،)3پايايی مربو به عوامل پرسشانامه نشاان داده
شده است.
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دال( :)6معزان ضريب آلفاز ورانباخ مربو به عوامل پرسشنامه
ردیف

پایایی

عوامل

1

موانع آموزشی

0/809

2

موانع فرهنگی و اجتماعی

0/870

3

موانع زیرساختی و فنی

0/860

4

موانع مدیریتی و سازمانی

0/899

5

موانع مالی

0/823

کل پرسشنامه

0/900

گزارش یافتهها
سوال اول :با توجه به نتایج پژوهشهای انجامشده موانع اصلی و فرعیی اجیرای مجیازی
برنامه درسی رسمی در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا کدامند؟
همانگونه وه نتاي حاصل از تحقعقات در دال ( )7نشان میدهند ،مواناع زياادز پاعر-
راز ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک هاانی بعماارز وراناا قارار
دارند .بر مبناز يافتههاز تحقعقات ارائه شده در بخر قبل ،میتوان مهمترين مواناع اصالی ا
فرعی را در قالب ذيل دستهبندز ورد :موانع فرهنگی -ا تماعی ،آموزشی ،زيرسااختی -فنای،
مديريتی -سازمانی ا مالی .هر ودا از اين پن گراه موانع در ادامه باا ذوار مناابع مرباو باه
هريب مورد اشاره قرار گرفتهاند.
دال( :)7موانع اصلی ا موانع فرعی بکارگعرز م ازز برنامه درسی بر اساس نتاي تحقعقات
مانع اصلی
موانع فرهنگی-
موانع

موانع فرعی
قصور در تراي فرهنگ استفاده از فااا

منبع
ژائاااااو ا همکااااااران2020 ،؛
بعااردز2020 ،

ا الکرسانی ناوافی در خصوص فرهنگ استفاده

ژائو ا همکاران2020 ،؛ هاموند

از فااا

ا همکاران2020 ،

موانع ا تماعی
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موانع فرعی

منبع

مانع اصلی

ا الکرسانی نادرست در خصوص فرهنگ

ژائو ا همکاران2020 ،؛ وونگ،

استفاده از فااا

2020؛ ژيا2020 ،؛ تئو2020 ،

نگرش ا اعتقاد بدبعنانه معلمان نسبت به

لع

زيرساختهاز فناارز

2020

اضطراب وامپعوتر(ترس از فناارز)
ضعف

راحی ا تولعد محتواز الکترانعکی

برنامههاز درسی
محداديت زمان

ا همکاران2020 ،؛ وونگ،

ژيا2020 ،؛ هوانگ ا همکااران،
2020
رنگعااوايی ا همکاااران2020 ،؛
ژيا2020 ،؛ وونگ2020 ،؛ ژا ا
همکاران2020 ،؛
لع

ا همکاران2020 ،؛ ايوايی،

2020؛ ژا2020 ،
ژائو ا همکاران2020 ،؛ داناگ،

ضعف انگعزه ا رغبت در استفاده از فااا

2020؛ بعااااردز2020 ،؛ بااایر،
.2020
ايوايی2020 ،؛ ژا2020 ،؛ ژائاو

موانع آموزشی

ا همکااااران2020 ،؛ ووناااگ،
نداشتن دانر الز در استفاده از فااا

2020؛ هاموناااد ا همکااااران،
2020؛ ورافاااورد ا همکااااران،
2020؛ ورانااااک ا همکااااران،
.2020
ژا2020 ،؛ ژائاااو ا همکااااران،

نداشتن مهارت الز در استفاده از فااا

2020؛ ورافاااورد ا همکااااران،
2020؛ هواناااگ ا همکااااران،
2020؛ ايوايی2020 ،؛ بعااردز،
2020؛ ژيا2020 ،

ومبود ت هعزات

همکاران2020 ،؛ تئو2020 ،

موانع زيرساختی ا
فنی
دسترسی وم به اينترنت

14

رنگعااوايی ا همکاااران2020 ،؛
ايااااوايی2020 ،؛ ورافااااورد ا
بعااااردز2020 ،؛ تئااو2020 ،؛
هامون ا همکاران2020 ،

شناسايی ا االويتبندز موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسمی در ...
مانع اصلی

منبع

موانع فرعی

داناااااااگ2020 ،؛ ژا2020 ،؛
فقدان زيرساخت فناارز ا العات ا ارتبا ات

هاموناااد ا همکااااران2020 ،؛
وونگ2020 ،
ژائااو ا همکاااران2020 ،؛ تئااو،

فقدان يکپاریگی فناارز ا العات ا ارتبا ات ا

2020؛ ورافاااورد ا همکااااران،

اتصال

 2020؛ هواناااگ ا همکااااران،
2020

فقدان دسترسی به نر افزارهاز آموزشی مناسب
ا به راز

رنگعااوايی ا همکاااران2020 ،؛
ايااااوايی2020 ،؛ ورافااااورد ا
همکاران2020 ،؛ تئو2020 ،
ايوايی2020 ،؛ ژا2020 ،؛ ژائاو
ا همکااااران2020 ،؛ ووناااگ،

عد برنامههاز آموزشی صحعح براز استفاده از

2020؛ هاموناااد ا همکااااران،

فناارز در والسهاز آموزش ضمن خدمت

2020؛ ورافاااورد ا همکااااران،
2020؛ ورانااااک ا همکااااران،
.2020

موانع مديريتی ا
سازمانی

ومبود والسهاز آموزش ضمن خدمت براز

بعااااردز2020 ،؛ تئااو2020 ،؛

معلمان در زمعنه فناارز ا برنامه درسی

هامون ا همکاران2020 ،

عد مديريت صحعح براز ا راز برنامههاز

ژائو ا همکاران2020 ،؛ وونگ،

تلفعق فااا در برنامه درسی

2020؛ ژيا2020 ،؛ تئو2020 ،

ومبود مشوقهاز الز براز معلمان در به-

ژائو ا همکاران2020 ،؛ عبعده ا

وارگعرز فناارز از سوز مديران

همکاااااران2020 ،؛ معگنااااعن،
2013؛ بعااردز2020 ،
ژا2020 ،؛ ژائاااو ا همکااااران،

تخصص ناوافی مديران در زمعنه مديريت منابع ا
استفاده از ت هعزات

2020؛ ورافاااورد ا همکااااران،
2020؛ هواناااگ ا همکااااران،
2020؛ ايوايی2020 ،؛ بعااردز،
2020؛ ژيا2020 ،

موانع مالی

ژائو ا همکاران2020 ،؛ عبعده ا
عد ا ود امکانات مالی ا ت هعزات در مدارس

همکاااااران2020 ،؛ معگنااااعن،
2013؛ بعااردز2020 ،
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مانع اصلی

موانع فرعی
عاد

منبع

تأثعر وااربرد فنااارز ا العاات در

تفااات پرداخات حقاوق ا مزاياز مديران ا

ژائو ا همکاران2020 ،؛ داناگ،
2020؛ بعااردز2020 ،

معلمان
فقدان بود ه مشخص براز  ITدر مدارس

اياااااوايی2020 ،؛ عبعاااااده ا
همکاران2020 ،
ژائو ا همکاران2020 ،؛ عبعده ا

هزينه باالز خريد سختافزار ا نر افزار

همکاااااران2020 ،؛ معگنااااعن،
2013؛ بعااردز2020 ،

پر هزينه بودن ت هعزات ا اسايل آموزشی از
قبعل رايانه ا پراژوتور

هاموناااد ا همکااااران2020 ،؛
اياااااوايی2020 ،؛ عبعاااااده ا
همکاران2020 ،

سوال دوم :از دیدگاه معلمان و مدیران اولویتبندی موانع اصلی و فرعی اجرای مجیازی
برنامه درسی رسمی کشور در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا چگونه است؟
دال( :)8نتاي آزمون فريدمن براز تعععن معنادارز رتبهبندزها ا االويتبندز موانع اصلی ا راز م ازز
برنامههاز درسی
میانگین رتبه

عوامل
موانع آموزشی

4/10

موانع فرهنگی و اجتماعی

3/89

موانع زیرساختی و فنی

3/12

موانع مدیریتی و سازمانی

2/56

موانع مالی

1/99

n= 350

 = 130/079ضریب خی –
دو

16

df = 4

p>0/0001

شناسايی ا االويتبندز موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسمی در ...

به منظور االويتبندز موانع اصلی ا فرعی ا راز م ازز برنامه درسی رسامی وشاور در
داران شعوک هانی بعمارز وراناا از ديادگاه معلماان ا ماديران مادارس ،از آزماون فريادمن
استفاده شد .با تو ه به دادههاز دال( ،)8از آن ا وه ،مقدار  pواویکتر از  0/0001محاسابه
شده است میتوان نتع ه گرفت به احتمال  95درصد ،بعن معزان تأثعر موانع اصلی موانع اصالی
ا فرعی ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شاعوک هاانی بعماارز وراناا ،از
ديدگاه معلمان ا مديران مدارس تفاات معنادار ا ود دارد .از رفی باا تو اه معاانگعن رتباه
براز هريب از عوامل میتوان ینعن نتع ه گرفات واه :از ديادگاه ماديران ا معلماان« ،مواناع
آموزشی» با معانگعن رتبه « ،4/10موانع فرهنگای ا ا تمااعی» باا معاانگعن رتباه « ،3/89مواناع
زيرساختی ا فنی» با معانگعن رتبه « ،3/12موانع مديريتی ا سازمانی» باا معاانگعن رتباه  2/56ا
«موانع مالی» با معانگعن رتبه  1/99به ترتعب داراز بعشترين االويت میباشند .بناابراين ،از نظار
معلمان ا مديران مدارس« ،عوامل آموزشی» داراز بعشترين تأثعر در عد ا راز م ازز برناماه
درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعمارز ورانا میباشند.
منظور از موانع آموزشی در ا راز م ازز برنامههاز رسمی وشور در داران شعوک بعمارز
ورانا ،موانعی هستند وه به ابعااد ياب نظاا آموزشای از قبعال محتاوا ،تادريس ،ارزشاعابی ا
مديريت يادگعرز الکترانعکی ا همچنعن ذينفعاان ياب نظاا آموزشای از قبعال يادگعرنادگان،
مدرسان ا مديران مربو میشوند.
دال( :)9االويتبندز گويههاز مربو به موانع آموزشی با استفاده از آزمون فريدمن
میانگین رتبه

گویهها
ضعف طراحی و تولید محتوای الکترونیکی برنامههای درسی

4/34

محدودیت زمان آموزش از راه دور

3/00

ضعف انگیزه و رغبت معلمان و دانشآموزان در استفاده از فاوا

2/78

نداشتن دانش الزم معلمان و دانشآموزان در استفاده از فاوا

2/09

نداشتن مهارت الزم در استفاده از فاوا

2/05

n= 350

 = 130/139ضریب خی  -دو

df= 4

p>0/0001
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همانگونه وه در دال( ،)9مشاهده میشود؛ براساس نتاي آزمون فريدمن ،از معان گوياه-
هاز مربو به «موانع آموزشی» به ترتعب موانع ،ضعف راحی ا تولعاد محتاواز الکترانعکای
برنامههاز درسی ،محداديت زمان آموزش از راه دار ،ضعف انگعزه ا رغبت معلمان ا دانر-
آموزان در استفاده از فااا ،نداشاتن دانار الز معلماان ا دانارآماوزان در اساتفاده از فاااا ا
نداشتن مهارت الز در استفاده از فااا به ترتعب باا معاانگعن رتباه  2/09 ،2/78 ،3/00 ،4/34ا
 2/05تأثعرگذارترين موانع فرعی در ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک
هانی بعمارز ورانا از ديدگاه مديران ا معلمان مدارس شناسايی شدند.
منظور از موانع فرهنگی ا ا تماعی در ا راز م ازز برناماههااز رسامی وشاور در داران
شعوک بعمارز ورانا ،موانعی هستند وه به ايهگیها ا ابعااد فرهنگای ا ا تمااعی ياب امعاه
ازقبعل :آداب ا رسو  ،شناختها ،باارها ،هنر ا ديگر توانايیها ا عادات امعه در ارتباا باا
آموزشهاز م ازز مربو میشوند.
دال( :)10االويتبندز گويههاز مربو به موانع فرهنگی ا ا تماعی با استفاده از آزمون فريدمن
میانگین رتبه

گویهها
قصور در تراي فرهنگ استفاده از فااا

4/36

ا الکرسانی ناوافی در خصوص فرهنگ استفاده از فااا

3/12

ا الکرسانی نادرست در خصوص فرهنگ استفاده از فااا

2/56

نگرش ا اعتقاد بدبعنانه معلمان نسبت به زيرساختهاز فناارز

2/11

اضطراب وامپعوتر(ترس از فناارز)

2/08

n= 350

 = 130/009ضريب خی  -دا

df= 4

p>0/0001

همانگونه وه در دال ( ،)10مشاهده میشاود؛ براسااس نتااي آزماون فريادمن ،از معاان
گويههاز مربو به «موانع آموزشی» به ترتعب موانع ،قصور در تراي فرهنگ اساتفاده از فاااا،
ا الکرسانی ناوافی در خصوص فرهنگ استفاده از فااا ،ا االکرساانی نادرسات در خصاوص
فرهنگ استفاده از فااا ،نگرش ا اعتقاد بدبعنانه معلمان نسابت باه زيرسااختهااز فنااارز ا
اضطراب وامپعوتر (ترس از فناارز) باه ترتعاب باا معاانگعن رتباه  2/11 ،2/56 ،3/12 ،4/36ا
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شناسايی ا االويتبندز موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسمی در ...

 2/08تأثعرگذارترين موانع فرعی در ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک
هانی بعمارز ورانا از ديدگاه مديران ا معلمان مدارس شناسايی شدند.
منظور از موانع زيرساختی -فنی در ا راز م ازز برنامههاز رسمی وشاور در داران شاعوک
بعمارز ورانا ،موانعی مربو به امکانات زيربنايی ،منابع دي عتال ،سختافزار مناسب ،نر افازار
مناسب ا ت هعزات مورد نعاز براز بکارگعرز آموزش م ازز است.
دال( :)11االويتبندز گويههاز مربو به موانع زيرساختی ا فنی با استفاده از آزمون فريدمن
میانگین رتبه

گویهها
ومبود ت هعزات در مدارس ا خانههاز دانرآموزان

4/12

دسترسی وم به اينترنت در مدارس ا خانههاز دانرآموزان

3/88

فقدان زيرساخت فناارز ا العات ا ارتبا ات ملی مورد نعاز

2/48

فقدان يکپاریگی فناارز ا العات ا ارتبا ات ا اتصال

2/01

فقدان دسترسی به نر افزارهاز آموزشی مناسب ا به راز

1/99

n= 350

 = 130/147ضريب خی  -دا

df= 4

p>0/0001

همانگونه وه در دال ( ،)11مشاهده میشاود؛ براسااس نتااي آزماون فريادمن ،از معاان
گويههاز مربو به «موانع آموزشی» به ترتعب موانع ،ومبود ت هعزات در مدارس ا خانههااز
دانرآموزان ،دسترسی وم به اينترنت در مدارس ا خانههاز دانرآموزان ،فقادان زيرسااخت
فناارز ا العات ا ارتبا ات ملی مورد نعاز ،فقدان يکپاریگی فناارز ا العات ا ارتبا ات ا
اتصال ا فقدان دسترسی به نر افزارهاز آموزشی مناسب ا بهراز ،به ترتعب باا معاانگعن رتباه
 2/01 ،2/48 ،3/88 ،4/12ا  1/99تأثعرگذارترين موانع فرعی در ا راز م ازز برنامه درسای
رسمی وشور در داران شاعوک هاانی بعماارز وراناا از ديادگاه ماديران ا معلماان مادارس
شناسايی شدند.
منظور از موانع مديريتی -سازمانی در ا راز م ازز برناماههااز رسامی وشاور در داران
شعوک بعمارز ورانا ،موانعی هستند وه به مديريت ،ساختار ،و ،واروناان ،قاوانعن ا مقاررات
حاوم ،فرهنگ ا سعاستها ا خطمشیهاز يب سازمان مربو میشود.

19

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،61سال شانزدهم ،تابستان 1400
دال( :)12االويتبندز گويههاز مربو به موانع مديريتی ا سازمانی با استفاده از آزمون فريدمن
میانگین رتبه

گویهها
عدم برنامههای آموزشی صحیح برای استفاده از فناوری در کالسهای آموزش

4/45

ضمن خدمت
کمبود کالسهای آموزش ضمن خدمت برای معلمان در زمینه فناوری و برنامه

3/99

درسی
عدم مدیریت صحیح برای اجرای برنامههای تلفیق فاوا در برنامه درسی

2/87

کمبود مشوقهای الزم برای معلمان در بهکارگیری فناوری از سوی مدیران

2/53

تخصص ناکافی مدیران در زمینه مدیریت منابع و استفاده از تجهیزات

2/09

n= 350

 = 129/709ضریب خی  -دو

df= 4

p>0/0001

همانگونه وه در دال ( )12مشاهده میشود براساس نتاي آزمون فريدمن ،از معان گوياه-
هاز مربو به «موانع آموزشی» به ترتعب موانع ،عد برنامههاز آموزشی صحعح براز اساتفاده
از فناارز در والسهاز آموزش ضمن خدمت ،ومبود والسهاز آموزش ضمن خدمت براز
معلمان در زمعنه فناارز ا برنامه درسی ،عد مديريت صحعح براز ا راز برناماههااز تلفعاق
فااا در برنامه درسی ،ومبود مشوقهاز الز براز معلماان در باهواارگعرز فنااارز از ساوز
مديران ا تخصص ناوافی مديران در زمعنه مديريت منابع ا استفاده از ت هعزات ،به ترتعاب باا
معانگعن رتبه  2/53 ،2/87 ،3/99 ،4/45ا  2/09تأثعرگذارترين موانع فرعی در ا اراز م اازز
برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعمارز ورانا از ديادگاه ماديران ا معلماان
مدارس شناسايی شدند.
منظور از موانع مالی در ا راز م ازز برنامههاز رسامی وشاور در داران شاعوک بعماارز
ورانا ،موانعی هستند وه به سرمايهگذارزهاا ،بود اههاا ا هزيناههااز ماالی ا ماادز باراز
بکارگعرز آموزش م ازز مربو میشوند.
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دال( :)13االويتبندز گويههاز مربو به موانع مالی با استفاده از آزمون فريدمن
میانگین رتبه

گویهها
عدم وجود امکانات مالی و تجهیزات در مدارس

4/90

عیدم تأثیر کیاربرد فنیاوری اطالعیات در تفیاوت پرداخیت حقیوق و مزایا

3/83

فقدان بودجه مشخص برای  ITدر مدارس

2/54

هزینه باالی خرید سختافزار و نرمافزار

2/22

پر هزینه بودن تجهیزات و وسایل آموزشی ازقبیل رایانه و پروژکتور

2/17

n= 350

 = 128/087ضریب خی  -دو

df= 4

p>0/0001

همانگونه وه در دال ( )13مشاهده میشود براساس نتاي آزمون فريدمن ،از معان گوياه-
هاز مربو به «موانع آموزشی» به ترتعب موانع ،عاد ا اود امکاناات ماالی ا ت هعازات در
مدارس ،عاد تأثعر وااربرد فنااارز ا العاات در تفااات پرداخات حقاوق ا مزاياا ،فقادان
بود ه مشخص براز  ITدر مدارس ،هزينه باالز خريد سختافزار ا نار افازار ا پار هزيناه
بودن ت هعزات ا اسايل آموزشی ازقبعل رايانه ا پراژوتور ،به ترتعب باا معاانگعن رتباه ،4/90
 2/22 ،2/54 ،3/83ا  2/17تأثعرگذارترين موانع فرعی در ا راز م ازز برنامه درسی رسامی
وشور در داران شعوک هانی بعمارز وراناا از ديادگاه ماديران ا معلماان مادارس شناساايی
شدند.
بحث و نتیجهگیری
به صورت مختصر میتوان ینعن مطرر ورد وه؛ اين پهاهر به دنبال شناسايی ا االويتبندز
موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسامی وشاور در داران شاعوک هاانی بعماارز وراناا از
ديدگاه معلمان ا مديران شاغل در مدارس ان ا شد .همانگونه واه در پاساخ باه ساوال اال
پهاهر حاضر نعز به آن اشاره شد ،موانع بکارگعرز آموزش م ازز در مدارس در قالب پان
مانع فرهنگی ا ا تماعی ،آموزشی ،زيرساختی ا فنی ،مديريتی ا سازمانی ا مالی دساتهبنادز
شدند .موانع مستخرج از نتاي تحقعقات پعشعن نعز برحسب حعطه موضاوعی خاود در داخال
هريب از اين  5دسته قرار گرفتند ا از نظر معلمان ا مديران شهر تهران اين موانع به ترتعب:
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 -1مانع اصلی"آموزش" با پن مانع فرعی به ترتعب تأثعر (ضاعف راحای ا تولعاد محتاواز
الکترانعکی برنامههاز درسی ،محداديت زماان آماوزش از راه دار ،ضاعف انگعازه ا رغبات
معلمان ا دانرآموزان در استفاده از فااا ،نداشتن دانر الز معلمان ا دانرآموزان در استفاده
از فااا ا نداشتن مهارت الز در استفاده از فااا).
 -2مانع اصلی"فرهنگی ا ا تماعی" ،با پن مانع فرعی به ترتعاب تاأثعر ( قصاور در تاراي
فرهنگ استفاده از فااا ،ا الکرسانی ناوافی در خصوص فرهنگ استفاده از فااا ،ا االکرساانی
نادرست در خصوص فرهنگ اساتفاده از فاااا ،نگارش ا اعتقااد بدبعناناه معلماان نسابت باه
زيرساختهاز فناارز ا اضطراب وامپعوتر (ترس از فناارز).
 -3مانع اصلی"زيرساختی ا فنی" ،با دا مانع فرعی به ترتعب تأثعر («وامتاو هی آماوزش ا
پرارش به پاسخگويی به امعه ا ذينفعان برنامههاز درسی در خصاوص نتااي اعتبارسان ی
برنامههاز درسی» ا «نبود شفافعت الز در ارائه گزارش نتاي به عماو مارد ا عاد تو اه
وافی به اصل مشترز محورز»).
 -4مانع اصلی"مديريتی ا سازمانی" ،با پن مانع فرعای باه ترتعاب تاأثعر (عاد برناماههااز
آموزشی صحعح براز استفاده از فناارز در والسهاز آموزش ضمن خدمت ،ومبود واالس-
هاز آموزش ضمن خدمت براز معلمان در زمعناه فنااارز ا برناماه درسای ،عاد ماديريت
صحعح براز ا راز برنامههاز تلفعق فاااا در برناماه درسای ،ومباود مشاوقهااز الز باراز
معلمان در بهوارگعرز فناارز از سوز مديران ا تخصص ناوافی ماديران در زمعناه ماديريت
منابع ا استفاده از ت هعزات).
 -5مانع اصلی"مالی" با پن مانع فرعی به ترتعب تأثعر (عد ا ود امکانات مالی ا ت هعازات
در مدارس ،عاد تأثعر وااربرد فنااارز ا العااات در تفاااات پرداخاات حقااوق ا مزاياا،
فقدان بود ه مشخص براز  ITدر مدارس ،هزينه باالز خريد سختافازار ا نار افازار ا پار
هزينه بودن ت هعزات ا اسايل آموزشی ازقبعل رايانه ا پراژوتور).
به عنوان تأثعرگذارترين موانع اصلی ا فرعی در ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور
در داران شعوک هانی بعمارز ورانا شناسايی ا االويتبندز شدند.
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تحقعقات زيادز اهمعت بعشتر موانع آموزشی ا موانع زيرساختی ا فنی باراز باهواارگعرز
فناارز در مدارس را نسبت به ساير موانع ،تأيعد میونند .تحقعق بایر()2020؛ ژا ا همکااران
()2020؛ وراناک ا همکاران ()2020؛ وونگ ()2020؛ رنگعوايی ا همکااران ()2020؛ ژائاو ا
همکاران ()2020؛ ايوايی ( )2020ا ژز ا همکاران ( ،)2020از مله اين تحقعقاات هساتند.
در تبععن اين نتع ه میتوان گفت؛ شايد بخر زيادز از علت موا ه مدارس با موانع آموزشی،
به وادر آموزشی مدارس بهايهه معلمان مربو باشد .بهعنوان مثاال ،بیتاو هی باه اقتضاائات
خاص ،متفاات ا گاها متضاد فرايند آموزش م ازز ا استفاده از شعوههاز تدريس ،محتواهاا،
ابزارها ا شعوههاز ارزشعابی آموزش سنتی اشتباهی راهبردز است واه باه اضاور در فرآيناد
ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک بعمارز ورانا مشاهده میشود .خود
اين مسئله نعز میتواند داليل زيادز داشته باشد وه فقادان دانار ،مهاارت ا تخصاص واادر
آموزشی براز بکارگعرز آموزش م ازز ا دز نگرفتن واربرد فنااارز در آماوزش توساط
آنان ،از مله اين داليل هستند .همان گونه واه از نتااي ايان پاهاهر اساتنبا مایشاود ،در
خصوص اهمعت ومتر موانع مالی (رنگعوايی ا همکاران( ،)2020،هاموند ا همکااران،)2020،
(ژا ا همکاران( ،)2020،ژائو ا همکاران( ،)2020،تئو( ،)2020،ورافورد ا همکااران،)2020 ،
(ژياااا( ،)2020 ،بعاااااردز( ،)2020 ،باااایر( ،)2020،ورانااااک ا همکااااران( ،)2020 ،ژا ا
همکااران( ،)2020،معگناعن( ،)2013 ،اياوايی( ،)2020،هواناگ ا همکااران( ،)2020 ،لعا

ا

همکاران( ،)2020،عبعده ا همکاران( ،)2020،دانگ( ،)2020،ووناگ ،)2020،مایتاوان یناعن
تبععن نمود وه؛ برخالف اعتقاد راي مبنی بر صرفه ويیهاز هزينهاز ناشی از م اازز شادن
آموزش ،بايد گفت تحقعقات زيادز نشان میدهند وه اگر آموزش م ازز بصورتی درسات ا
اصولی برنامهريزز شود ،هزينههاز مالی ا مادز ا راز آن یالربرانگعز خواهند بود .معماوالً
بکارگعرز آموزش م ازز در مدارس بدان تو ه به اصاول ا اقتضاائات خااص محعطای آن
صورت میگعرد .مسلماً ،اين بیتو هی به اصول ا اقتضائات خاص آموزش م ازز ،من ر باه
صرفه ويی در هزينههاز االعه ا بعدز بکارگعرز آموزش م اازز خواهاد شاد .از ايان را،
شايد بتوان گفت وه اعتقاد معلمان ا مديران مدارس شهر تهران در خصوص تأثعرگذارز ومتر
موانع مالی بر ا راز م ازز برنامههاز درسی رسمی وشور در داران شاعوک هاانی بعماارز
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ورانا ناشی از غعراستاندارد بودن اين آموزشها ا عد برخوردارز آنها از حاداقلهااز وعفای
مورد نعاز است.
پیشنهادها
پیشنهادهای نظری

.1

با تو ه به اينکه مطابق نتاي اين پهاهر ،موانع اخالقای ،فرهنگای ا ا تمااعی ا اراز

م ازز برنامه درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعمارز ورانا ،از ديادگاه معلماان ا
مديران شاغل در مدارس ومتر مورد بررسی قرار گرفته است .لذا پعشنهاد میشود به اين نباه
نعز در پهاهرهاز آتی تو ه شود.
 .2در شناسايی ا بررسی موانع ا راز م ازز برنامه درسی رسمی وشاور در داران خااص
در وشااور ،ايگاااه داناارآمااوزان ا مساائوالن فناااارز ا العااات ا ارتبا ااات در ماادارس ا
نظرخواهی از آنان وه ذينفعان نظا آموزشی هستند ،مغفول مانده است .بنابراين توصعه میشود
در پهاهرهاز آتی دانرآموزان ا مسئوالن فناارز ا العات ا ارتبا ات مدارس نعز به عنوان
نمونه آمارز انتخاب شوند.
 .3با تو ه به نتاي اين پهاهر ،پعشنهاد میشود در پهاهرهاز آتای از راشهااز وعفای
مانند پديدارشناسی ا يا مصاحبه از ذينفعان در خصاوص مواناع ا اراز م اازز برناماههااز
درسی رسمی وشور استفاده شود.
پیشنهادهای کاربردی
 .4با تو ه به نتاي اين پهاهر ،مانع اصلی آموزش ز تاثعرگذارترين مانع بر سر راه ا اراز
م ازز برنامههاز درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعمارز ورانا شناسايی شد .لاذا
ضمن اين وه راحی ا ا راز درس سواد رسانه از ،توسط ازارت آماوزش ا پارارش ،قاد
نخست ا خوب الی ناوافی از در اين زمعنه بوده اسات پعشانهاد مایشاود ازارت آماوزش ا
پرارش ،ضمن نعازسان ی ا آينادهنگارز دقعاق ،دراس ا محتواهااز ديگارز نعاز در زمعناه
فناارزهاز يادگعرز به وتب دراس دارهها ا پايه هاز مختلف تحصعلی اضافه نمايد.
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ز يکای از تاثعرگاذارترين

 مانع اصلی زيرساختی ا فنی، با تو ه به نتاي پهاهر حاضر.5

موانع بر سر راه ا راز م ازز برنامههاز درسی رسمی وشور در داران شعوک هانی بعماارز
 نسابت ياه، لذا به ازارت ارتبا ات ا فناارز ا العات پعشانهاد مایشاود.ورانا شناسايی شد
راحی ا ا راز سکوز ملی آموزش م ازز براز مدارس ايران اقدا نموده ا تامعن ت هعزات
ا فناارزهاز مورد نعاز مدارس براز توسعه يادگعرز آنالين را سرلوحه فعالعتهاز خود قرار
 بديهی است گسترش زيرساختهاز شبکه اينترنت ا اينترانت ملی در مدارس ا ومب به.دهد
ازارت آموزش ا پرارش براز تامعن محتواز موردنعااز ياادگعرز آناليان ا در دساترس آزاد
 ا عالقهمندان اين محتواهاا در، معلمان،قرار گرفتن اين محتواها براز استفاده ولعه دانرآموزان
- میتواند در راستاز ا راز ساهل، توسط ازارت ارتبا ات ا فناارز ا العات،سرتاسر وشور
 بسعار موثر،تر م ازز برنامههاز درسی رسمی در مواقع بحرانی ا اپعدمیها در وشور در آينده
.ا مفعد فايده باشد
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