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مقدمه
از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، شتاب فزاینده تحّوالت 

علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی می باشد. در چنین زمانی که 
انسانی  است؛ جوامع  بی ثباتی  و  تغییر  ثبات،  با  پدیده  تنها 

چكيده
مقدمه و اهداف: مدارس هوشمند، مدارس توسعه یافته ای هستند كه برای انتقال مفاهیم سنتی از ابزارهای فنّاوری 
اطالعات و ارتباطات كمك می گیرند. در این مدارس، روش تدریس بر اساس دانش آموز محوری است. تأكید بر مهارت 
فکر كردن و فراهم ساختن محیط یاددهیـ  یادگیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است. هدف پژوهش 

پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع هوشمند سازی مدارس از نظر مدیران و معاونان با استفاده از تکنیك TOPSIS بود.
روش ها: پژوهش حاضر كاربردی و از نوع توصیفی- زمینه یابی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل كلیه مدیران 
و معاونان مدارس متوسطه )اول و دوم( شهرستان قرچك شامل 178 نفر كه از میان آن ها 122 نفر به روش نمونه گیری 
طبقه ای ساده انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 7 مؤلفه و مجموعًا 56 گویه 
استفاده شده است. به منظور تعیین ضرایب پایایی پرسشنامه، در ابتدای امر و در مرحله پایلوت تعداد 30 پرسشنامه 
در بین جامعه آماری كه نمونه پژوهش از آن انتخاب شده است، توزیع و جمع آوری گردید و پس از تجزیه و تحلیل 
داده های این پرسشنامه ها، ضریب پایایی )آلفای كرونباخ بدست آمده( معادل 93 درصد بوده است. روش مورد استفاده 
برای تحلیل داده ها، تکنیك تاپسیس بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل داده ها در این پژوهش با اعمال مراحل 
تکنیك تاپسیس به طور مجزا برای وزن معیار، فاصله مؤلفه ها با راه حل های ایده آل مثبت و منفی و رتبه بندی موانع بر 

اساس مقدار ci انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه دو مانع عدم وجود فرهنگ سازمانی مناسب و عدم وجود ساختار مناسب دارای 
بیشترین اهمیت و عدم مدیریت توسط سیستم یکپارچه در راستای هوشمندسازی مدارس دارای كمترین اهمیت می باشند.

نتیجه گیری: در دنیای پرشتاب كنونی، بسیاری از روش های آموزشی سنتی ناكارامد و كند هستند و قدرت كافی را برای 
انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ندارند. بنابراین الزم است كه از ابزارهایی كه فنّاوری های نوین در اختیار ما قرار می دهند، 

در این زمینه به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: مدارس هوشمند، موانع هوشمندسازی، تکنیك تاپسیس، مدرسه، دانش آموز
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و سازمان ها برای بقاء، پویایی و ایجاد تحّوالت سازنده در 
آینده ناگزیر از دستیابی به گرایش های نوین می باشند. ظهور 
تأثیر  بین المللی،  سطح  در  رقابت  عرصه  در  تازه  افق های 
فناوری های نوین در همۀ جنبه های زندگی بشری، جهانی 
شدن و اهمیت فزایندۀ سرمایه های انسانی در عصر دانش و 
تحّول، حاکی از آن است که الزامات تعلیم و تربیت امروز، 
از نوِع گذشته نیست. امروزه هر کشوری که خواهان توسعۀ 
اجتماعی و اقتصادی است، باید پایه های دانش و مهارت ها را 
از طریق یک "سیستِم ارائه" برای رسیدن به فرصت ها، مناسب 
بسازد )1(. رشد فنّاوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقاالت 
اطالعاتی و مسأله انفجار اطالعات سبب شده که دانش به 
سهولت و سرعت در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند 
گذشته مدرسه تنها چارچوبی نیست که معلم بخواهد دانش، 
مهارت و ارزش ها را در آن به دانش آموزان منتقل کند، بلکه 
چارچوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسایل ارتباط 
جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین 
کننده دارند )2(. بکارگیری ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات، 
راهکارهای نوینی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه 
نموده که استقرار مدارس هوشمند از نتایج آن است. مدرسه 
منظور  به  که  است  تنیده ای  در هم  اجزای  هوشمند شامل 
برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان و مشارکت فّعال آن ها 
طراحی شده تا با هماهنگ نمودن تالش دانش آموزان، معلمان 
و مدیران، در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن 
تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نماید )3(. عالوه براین 
فنّاوری اطالعات و ارتباطات کلید توانمند سازی در توسعه 
جوامع بخصوص در بهبود سیستم آموزش و پرورش است. 
مدارس هوشمند یکی از طرح های آموزشی فنّاوری اطالعات 
و ارتباطات است که برای ابداع فرآیندهای یاددهی - یادگیری 
در جهان )4( و به منظور ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت، 
با بهره گیری هوشمندانه از نهاد رسانه به وجود آمده اند )5(. 
بکارگیری فنّاوری اطالعات و ارتباطات در مدارس موجب 

تحّول در سیاست های سنتی، مفاهیم سوادآموزی، نقش معلم 
و دانش آموز، روش های ارزشیابی، روش های تدریس و تعامل 
معلم و دانش آموز شده است )6، 7، 8، 9، 10(. مدارس هوشمند 
از دستاوردهای مهم توسعه فنّاوری اطالعات در برنامه های 
آموزش و پرورش است که فواید و آثار و نتایج آن نه فقط در 
محیط آموزشی تأثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحّولی نوین 
همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان و فردای 
آنها خواهد بود، هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در 
راستای سند چشم انداز نظام تحّول بنیادی آموزش و پرورش 
و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکارناپذیر 
با هدف اجرای پیشرفته ترین روشهای مدیریتی و آموزشی 
و نگاه علمی و فنآورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و 
پرورشی کشور است که اعمال تغییر ساختار و معماری اجرایی 
در آنها باعث افزایش بهره وری و مدیریت زمان برای مدیران، 
کارکنان، معلمان، دانش آموزان و همچنین اولیای دانش آموزان 

خواهد بود )11(.
مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق 
فنّاوری اطالعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در 
فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. در این 
رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهندۀ دانش، 
نقش دانش آموز بعنوان عضو فّعال، خاّلق، نّقاد و مشارکت جو، 
به جای عضوی منفعل و مصرف کننده دانش، و نظام ارزشیابی 
بصورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود )12(. 
که  از عرصه هایی هستند  یکی  مدارس هوشمند،  همچنین 
فنّاوری اطالعات و ارتباطات را با مدلی همه جانبه و کل نگر 
و با اهداف و مأموریت های از پیش تعیین شده، وارد حوزه 
آموزش می کنند. هدف اصلی مدرسه هوشمند، آماده سازی 
نسل آینده کشور برای زندگی در عصر اطالعاتی و شکوفایی 
استعدادهای بالقّوه دانش آموزان متناسب با عالیق و پتانسیل آنها 
است )13(. از سوی دیگر می توان گفت که مدرسۀ هوشمند، 
مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیۀ فرایندها اعم از 
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مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی- یادگیری، منابع آموزشی 
و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و 
مبانی توسعۀ آنها، مبتنی بر فنّاوری اطالعات و ارتباطات و در 
راستای بهبود نظام آموزشی و تربیتِی پژوهش محور طراحی 
شده است )14(. مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش )5( دالیل ضرورت هوشمندسازی 
مدارس را این موارد می داند: افزایش سطح کیفی یاددهی-
یادگیری در مدارس، به روزآوری مستمر دانش در کشور همگام 
با توسعه علوم در دنیا، ایجاد بستر فرایند یادگیری مستمر 
دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، بازگرداندن مرجعیت 
علمی به معلمان، تربیت دانش آموزان برای عصر حاصر و آینده، 
تعامل مستمر اولیا و مربیان، و بهره گیری از فناوری های نوین 
در امر یاددهی- یادگیری. سیستم نوین آموزش الکترونیکی 
فواید و مزایای منحصر بفردی را برای افراد، سازمان ها و مراکز 
اینترنت،  آموزشی به همراه دارد. با توجه به کاربرد وسیع 
نیازهای آموزشی فارغ التحصیالن مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی نیز طبعًا متفاوت شده و باید مهارت های الزم در این 

خصوص را فراگیرند )15(.
مطالعات زیادی تأکید کرده اند که موفّقیت استقرار دوره های 
آموزش الکترونیکی در گرو ارزیابی آمادگی سازمانی برای 
آموزش الکترونیکی است )16، 17، 18، 19، 20(. در مدارس 
تمام  خودشان  اینکه  جای  به  می توانند  معلمان  هوشمند، 
سؤاالت دانش آموزان را پاسخ گویند، از آن ها بخواهند پاسخ 
پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و برای بقیه بازگو نمایند. 
البته مدارس در این زمینه باید راه را به دانش آموزان نشان 
دهند و به آن ها بگویند چه چیزی قابل اعتماد است. از اینرو 
مدارس هوشمند را می توان یک سازمان یادگیرنده دانست. 
این سازمان در طول زمان تکامل یافته و بطور مستمر، کارکنان، 
منابع آموزشی و توانایی های اجرایی خود را توسعه می دهد. 
این ویژگی به مدرسه امکان می دهد تا خود را با شرایط متغیر 
عصر حاضر سازگار نماید )21(. با وجود مزایای غیر قابل 

انکار مدارس هوشمند در تحّول نظام آموزشی، اجرای این 
طرح همواره با موانع و مشکالتی روبرو بوده است. ناکافی 
بودن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، و کمبود منابع 
مالی و فیزیکی جهت تجهیز مدارس هوشمند به سیستم های 
رایانه ای و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مدارس از 
مشکالت موجود در زمینه توسعه این مدارس می باشند )1(.

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی مدل های جهانی و 
همچنین کارهای پژوهشی انجام گرفته در کشور، مدل مفهومی 

مدارس هوشمند دارای پنج عنصر اصلی به قرار زیر است:
محیط یاددهی- یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای   -1

.)25 ،24 ،23 ،22 ،13 ،2 ،1(
زیر ساخت های توسعه یافته ی فناوری اطالعات )1، 2،   -2

.)26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،13
مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه ی رایانه ای )2،   -3

.)22 ،13
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه ی فناوری   -4

اطالعات )2، 13، 22، 23، 24، 25(.
ارتباط یکپارچه ی رایانه ای با مدارس دیگر ))2، 13، 22(.  -5

در پژوهش حاضر با مطالعه ی پیشینه ی نظری و تحقیقات 
انجام گرفته در این زمینه دو معیار دیگر نیز شناسایی گردید و 
به پنج بعد قبل افزوده گردید. این دو بعد به قرار زیر می باشند:

فرهنگ سازمانی مناسب )23، 24، 25، 26، 27، 28(.  -1
2-  ساختار مناسب با مدارس هوشمند )23، 26، 29(.

در نهایت می توان گفت که با توجه به حرکت پرشتاب جوامع 
توسعه یافته برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت از طریق 
توسعۀ کاربری فاوا، در کشور ما نیز برنامه ریزی و طرح های 
پژوهشی و اجرایی بی شماری در زمینۀ فاوا، از جمله طرح 
تکفا، مدارس هوشمند، و آموزش ضمن خدمت معلمان به 
اجرا گذاشته شده یا در حال اجراست )30(. طرح مدارس 
هوشمند کمک می کند تا با تغییر سنت های قدیمی با استفاده 
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از فناوری های نوین، به اهداف عالی آموزش و پرورش در 
راستای پژوهش محوری دست یابیم )3(. اما سؤال این است 
که با وجود این آگاهی از اهمیت و تأثیرگذاری فاوا در سطح 
کالن و خرد نظام آموزشی و اجرای طرح های گوناگون با 
هزینه های کالن، چرا آنطور که باید طرح مدارس هوشمند در 
حد یک طرح مانده و در اکثر مدارس کشور بطور کامل اجرایی 
نشده است؟ موانع اجرایی شدن آن چیست؟ کدامیک از این 
موانع از اولویت بیشتری برخوردارند؟ طبیعی است هرگونه 
تغییر و نوآوری در ابتدا با مخالفت هایی روبرو می شود؛ چرا 
که نظم موجود را به هم می زند و نگرانی هایی با خود به همراه 
دارد، بنابراین نوعی مخالفت و مقاومت منفی را در انسان ها بر 
می انگیزد. مدارس هوشمند نیز از این قاعده مستثنی نیستند 
و طبیعی است که عده ای از مردم و مسئولین )بویژه مسئوالن 
باسابقه و دارای تجارب سنتی(، به سادگی تسلیم این گونه 
برنامه ها نشوند. مانند هرگونه نوآوری آموزشی دیگر در دستگاه 
آموزش و پرورش موانعی بر سر راه تأسیس و توسعه مدارس 
هوشمند وجود دارد. از این رو هدف این پژوهش، بررسی این 

موانع با استفاده از پیشینه پژوهش و همچنین رتبه بندی آن ها 
از نظر درجه اهمیت می باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش 
توصیفی- زمینه یابی بوده که در سال 1395 انجام شده است. 
جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس 
متوسطه )اول و دوم( شهرستان قرچک شامل 178 نفر بود 
که از میان آن ها 122 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای ساده 
محقق  پرسشنامه ای  داده ها  گردآوری  ابزار  شدند.  انتخاب 
ساخته مشتمل بر 7 مؤلفه و مجموعًا 56 گویه بود که سهم 
هریک از مؤلفه ها از این گویه ها بدین قرار بود: برخورداری 
از کادر آموزشی توانمند )9 گویه(، مدیریت مدرسه توسط 
سیستم های یکپارچه )10 گویه(، ارتباط یکپارچه رایانه ای با 
سایر مدارس هوشمند )4 گویه(، محیط یاددهی-یادگیری مبتنی 
بر محتوای چندرسانه ای )9 گویه(، زیرساخت های توسعه 
گویه(،   8( سازمانی  فرهنگ  )12گویه(،  اطالعات  فنّاوری 

نمودار 1- مدل مفهومی مدارس هوشمند )22(
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ساختارهای سازمانی موجود در نظام های آموزشی )4 گویه(. 
به منظور تعیین ضرایب پایایی پرسشنامه، در ابتدای امر و در 
مرحله پایلوت تعداد30 پرسشنامه در بین جامعه آماری که 
نمونه پژوهش از آن انتخاب شده است، توزیع و جمع آوری 
گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده های این پرسشنامه ها، 
ضریب پایایی )آلفای کرونباخ بدست آمده( معادل 93 درصد 
بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها، تکنیک 
آنالیز  تکنیک های  پرکاربردترین  از  تاپسیس است که یکی 
عددی برای تجزیه و تحلیل و رتبه بندی گزینه های ارزیابی 
شده است که به نظر گروهی از تصمیم گیران و استخراج گزینه 
ایده آل است. در این تکنیک، یک گزینه فرضی به عنوان گزینه 
ایده آل مثبت و یک گزینه فرضی دیگر به عنوان گزینه ایده آل 
منفی، در نظر گرفته می شود و فواصل تمامی گزینه ها از این 
دو گزینه محاسبه می گردد. گزینه نهایی، می بایست دارای 
کمترین فاصله از ایده آل مثبت و در عین حال دارای بیشترین 
فاصله از ایده آل منفی باشد. تکنیک تاپسیس بوسیله هوانگ 
(Hwang) و یون (Yoon) در سال )1981( ارائه شد. در این 

روش m گزینه به وسیله ی n شاخص ارزیابی می شوند. این 
تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه ی انتخابی باید 
Ai( کمترین 

با راه حل ایده آل مثبت )بهترین حالت ممکن، +
 )Ai

فاصله و با راه حل ایده آل منفی )بدترین حالت ممکن، –
بیشترین فاصله را داشته باشد )31(. حل هر مسئله به روش 

تاپسیس شامل شش مرحله است که به شرح ذیل می باشند:
قدم اول( بهنجار کردن ماتریس تصمیم گیری

2

ij
ij m

x i ij

x
r

x
=

Σ =

قدم دوم( وزن دادن به ماتریس تصمیم بهنجار شده
مجموعه ای از وزن ها W={w1,w2,…wn} که ∑wj=1 ، توسط 

Dm برای شاخص ها در نظر گرفته می شود.

قدم سوم( تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی
دو گزینه مجازی *A )گزینه ایده آل مثبت( و –A )گزینه ایده آل 

منفی را تعریف می کنیم و دو گزینه مجازی ایجاد شده *A و 
–A به ترتیب برترین گزینه و کم اثرترین گزینه است.

 N قدم چهارم( محاسبه اندازه فاصله: فاصله بین هر گزینه
بعدی را می توان به روش اقلیدسی سنجید.

قدم پنجم( محاسبه نزدیکی نسبی Ai نسبت به *A به صورت 
زیر محاسبه می شود:

 Ci* قدم ششم( رتبه بندی گزینه ها: بر اساس ترتیب نزولی
می توان گزینه های موجود را رتبه بندی نمود )32(. در پژوهش 
حاضر اصول اخالقی مورد نظر پژوهشگران بودند. از جمله ی 

این اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اعالم رضایت جهت شروع و ادامه همکاری در پژوهش  -1

به  پاسخگویی  برای  کامل  تمایل  و  آزادی  وجود    -2
پرسش نامه ها

3-  آگاه نمودن افراد مورد مطالعه از روند کار

تحلیل داده ها
تحلیل داده ها در این پژوهش با اعمال مراحل تکنیک تاپسیس 
بطور مجزا برای وزن معیار، فاصله مؤلفه ها با راه حل های ایده آل 
مثبت و منفی و رتبه بندی موانع بر اساس مقدار ci انجام شده 

است که نتایج نهایی بدست آمده در پی می آید.

یافته های پژوهش
وزن عوامل و شاخص ها: در این پژوهش با استفاده از روش 
ساعتی و بر مبنای ماتریس تصمیم گیری این ضرایب محاسبه 

شدند که نتایج آن در جدول شماره 1 گزارش شده است.
همانطور که در جدول شماره )1( مشاهده می گردد عامل 
وجود  عدم  و  توانمند  آموزشی  کادر  از  برخورداری  عدم 
زیرساخت های توسعه فناوری به ترتیب با داشتن وزن 0/157 
و0/152، از نظر افراد نمونه باالترین رتبه را در بین مؤلفه های 
دیگر دارد. وزن بیشتر نشان دهنده ی آن است که اثر عامل 
برای همه ی گزینه ها و پاسخگویان یکسان و اهمیت آن در 
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تصمیم گیری برای انتخاب گزینه نسبت به مؤلفه های دیگر 
بیشتر است. پس از بدست آوردن وزن هریک از مؤلفه ها 
می بایست راه حل های ایده آل مثبت و منفی تعیین می شدند 
که با استفاده از روابط تشریح شده در باال، محاسبات مورد نیاز 
این امر انجام شد. گام بعدی برای رتبه بندی عوامل، محاسبۀ 
اندازۀ فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به ازای راه حل ایده آل منفی 
و راه حل ایده آل مثبت است که نتایج محاسبات در جدول )2( 

نشان داده شده است.
گام آخر در تکنیک تاپسیس محاسبۀ مقدار Ci هر یک از 
عوامل است. با استفاده از اندازۀ فاصله بر اساس نرم اقلیدسی 
ایده آل مثبت مقدار  ایده آل منفی و راه حل  ازای راه حل  به 
شاخص محاسبه شد. در نهایت بر اساس شاخص Ci موانع 
هوشمندسازی مدارس در شهرستان قرچک رتبه بندی شد. 
در جدول )3( مقدار Ci هر یک از موانع مشخص شده است. 

 معيار
عدم برخورداري 
از كادر آموزشي 

  توانمند

 مديريت عدم
 سيستم توسط

  يكپارچه

 ارتباط عدم
 رايانه يكپارچه

 ساير با اي
  مدارس

 محيط وجود عدم
 مبتني يادگيري- ياددهي

  ياچندرسانه محتواي بر

 وجود عدم
 يهارساختيز

  فناوري توسعه

 وجود عدم
 فرهنگ
  سازماني

 ساختارهاي
 موجود نامناسب

  آموزشي نظام در

  0,131  0,132  0,152  0,14  0,14  0,143  0,157  وزن
 

جدول 1- وزن معیارها

 +S آل مثبتها با ايدهاندازه فاصله مؤلفه -Sآل منفي ها با ايدهاندازه فاصله مؤلفه

 مقدار  مؤلفه
Si- 

 مقدار  مؤلفه
Si+  

  0,091  عدم برخورداري از كادر آموزشي توانمند .1  0,073  عدم برخورداري از كادر آموزشي توانمند .1
  0,104  يكپارچه سيستم توسط ديريتم عدم .2  0,074  يكپارچه سيستم توسط مديريت عدم .2
  0,106  مدارس ساير با ايرايانه يكپارچه ارتباط عدم .3  0,092  مدارس ساير با ايرايانه يكپارچه ارتباط عدم .3
 محتواي بر مبتني يادگيري-ياددهي محيط وجود عدم .4

 محتواي بر مبتني يادگيري-ياددهي محيط وجود عدم .4  0,082  ايچندرسانه
  0,080  ايچندرسانه

  0,103  فناوري توسعه هايزيرساخت وجود عدم .5  0,086  فناوري توسعه هايزيرساخت وجود عدم .5
  0,835  سازماني فرهنگ وجود عدم .6  0,115  سازماني فرهنگ وجود عدم .6
  0,088  وزشيآم نظام در موجود نامناسب ساختارهاي .7  0,116  آموزشي نظام در موجود نامناسب ساختارهاي .7
 

جدول 2- فاصله مؤلفه ها با راه حل های ایده آل مثبت و منفی

 ciمقدار   عامل  رتبه مانع

  0,5810  سازماني فرهنگ وجود عدم  1
  0,5682  آموزشي نظام در موجود نامناسب ساختارهاي  2
  0,5062  ايچندرسانه محتواي بر مبتني يادگيري- ياددهي محيط وجود عدم  3
  0,4645  مدارس ساير با ايرايانه يكپارچه ارتباط عدم  4
  0,4558  فناوري توسعه هايزيرساخت وجود عدم  5
  0,4450  توانمند آموزشي كادر از برخورداري عدم  6
  0,4189  يكپارچه سيستم توسط مديريت عدم  7
 

Ci جدول 3- رتبه بندی موانع بر اساس مقدار
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امتیاز هر مانع بیشتر باشد تأثیر و اهمیت آن در جلوگیری از 
هوشمندسازی مدارس بیشتر است.

همانطور که مشاهده می گردد از بین موانع شمارش شده در 
مسیر هوشمندسازی مدارس، "عدم وجود فرهنگ سازمانی 
مناسب" با شاخص 0.5810 از نظر مدیران و معاونان شرکت 
کننده در پژوهش در رتبه ی اول و دارای بیشترین اهمیت و 
"عدم مدیریت توسط سیستم یکپارچه" با شاخص0/4189 در 

رتبه هفتم و دارای کمترین اهمیت می باشد.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر رتبه بندی موانع هوشمندسازی مدارس 
با استفاده از تکنیک TOPSIS: مطالعه موردی مدارس متوسطه 
شهرستان قرچک می باشد. نتایج با روش و تکنیک تاپسیس 
نشان داد که عامل عدم برخورداری از کادر آموزشی توانمند و 
عدم وجود زیرساخت های توسعه فناوری به ترتیب با داشتن 
وزن 0/157 و0/152، از نظر افراد نمونه باالترین رتبه را در بین 
مؤلفه های دیگر دارد. وزن بیشتر نشان دهنده ی آن است که اثر 
عامل برای همه ی گزینه ها و پاسخگویان یکسان و اهمیت آن 
در تصمیم گیری برای انتخاب گزینه نسبت به مؤلفه های دیگر 
بیشتر است. از دیگر نتایج پژوهش این بود که برای رتبه بندی 
عوامل، محاسبۀ اندازۀ فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به ازای 
راه حل ایده آل منفی و راه حل ایده آل مثبت نیاز داریم. همچنین 
نتایج پژوهش نشان داد که از بین موانع برشمرده شده در مسیر 
هوشمندسازی مدارس، "عدم وجود فرهنگ سازمانی مناسب" 
با شاخص0/5810 از نظر مدیران و معاونان شرکت کننده در 
پژوهش در رتبه ی اول و دارای بیشترین اهمیت و "عدم مدیریت 
توسط سیستم یکپارچه" با شاخص0/4189 در رتبه هفتم و 
دارای کمترین اهمیت می باشد. عبدالوهابی و همکاران )1( 
در تحقیق خود دریافتند که بطور کلی آمادگی دبیرستان های 
دخترانۀ اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، از دیدگاه معلمان 
و مدیران در سطح پایین قرار دارد. همچنین افضل خانی و قدس 

)2( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مدارس استان 
سمنان در مؤلفه های مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه 
رایانه ای، محیط یاددهی و یادگیری، زیرساخت توسعه فنّاوری 
اطالعات و ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس هوشمند دیگر، 
نیازمند اهتمام بیشتری جهت استقرار مدارس هوشمند در استان 
می باشد، اما مؤلفه معلمان آموزش دیده در حوزه فنّاوری و 
مدیریت یکپارچه رایانه از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای 
ایجاد مدارس هوشمند برخوردار هستند. مهاجران، قلعه ای و 
رباطی )13( در تحقیقی که به دالیل اصلی عدم شکل گیری 
صحیح مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن ها 
در استان مازندران )از دیدگاه مدیران و کارشناسان فنّاوری 
اطالعات و ارتباطات(، پرداختند به این نتیجه رسیدند که 
مدارس  شکل گیری صحیح  عدم  اصلی  دالیل  و  چالش ها 
هوشمند شامل نبود دستورالعمل ها و قوانین مربوط به اجرای 
طرح هوشمندسازی مدارس، عدم زیرساخت های الزم، عدم 
مهارت و کارآمدی معلمان و دانش آموزان نسبت به تولید 
محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای آموزشی، عدم برنامه ریزی 
منسجم برای ایجاد استمرار فرایند یاددهی-یادگیری و غیره 
می باشند. محمودی، نالچیگر و ابراهیمی )23( در پژوهش خود 
چالش های اساسی توسعه مدارس هوشمند را در نبود قوانین و 
مقررات مورد نیاز در وزارت آموزش و پرورش ایران، فراهم 
نبودن زیرساخت های مورد نیاز و سازگار نبودن ساختار و 

تشکیالت مدارس کشور می دانند.
زمانی، قصاب پور و جبل عاملی )24( در تحقیق خود از نظر 
دانش آموزان و دبیرانشان به این نتیجه رسیدند که نبود ساختار و 
فرهنگ مناسب برای پیاده سازی و بکارگیری فناوری اطالعات 
و ارتباطات در آموزش از مهمترین عوامل و ناکارآمدی مدارس 

هوشمند می باشد.
علوی )30( در تحقیق خود موانع کاربرد فاوا در تدریس 
را در سه محور کلی دسته بندی کرد: ویژگی های شخصی 
معلمان )شامل اعتقادات، عادات، انضباط، دانش و مهارت(؛ 



سال ششم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 97-1396 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 8

امکانات و تجهیزات موجود در مدارس )شامل فضا، بودجه، 
سخت افزار و نرم افزار(؛ و شیوه برنامه ریزی درسی و نیروی 
انسانی متخصص )شامل برنامۀ درسی، زمان، کمبود متخصص 

و ساختار کتاب های درسی(.
 (Summak, Baglibel, سیوغلو  سامان  و  باگلیبل  سّماک، 
 (Kumar, سیلوا  و  رز  کومار،   ،)33(  M.& Samancioglu)

(Rose, R & Silva )34(، کو (koo) )35( و وهاب و کائور 

(Wahab & Kaur) )36( آمادگی معلمان را در استفاده از فناوری 

در کالس مورد ارزیابی قرار دادند؛ نتایج نشان داد که کاربرد 
رایانه و توانایی کاربرد نرم افزار و زبان در بین معلمان در سطح 
متوسط قرار داشت. یافته های تحقیق الزیدیین، الیی می و سون 
فوک (Al-Zaidiyeen, Lai Mei & Soon Fook) )37( نشان 
داد که سطح استفادۀ معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ 
پایین، ولی نگرش آنان در این رابطه، مثبت است. نتایج مطالعات 
دیگر حاکی از آن است که مسأله مهم تر ساختارهای سازمانی 
موجود در نظام های آموزشی، فرهنگ و توانایی بکارگیری 
ابزار و امکانات، شرایط محیطی و از همه مهم تر درک افکار 
عمومی از این پدیده است )38(. می و کین (Mei & Kin) )به 
نقل از پوته و ویچانی، 39( نشان داده اند که معلمان آماده 
تدریس در محیط مدارس هوشمند نیستند. آن ها نگران اند 
که پافشاری در استفاده از فاوا در تدریس، میزان کار آن ها را 
افزایش دهد. همچنین معتقدند که در مدارس هوشمند عالوه 
بر آشنایی با فناوری های جدید، باید در کالس، با روش های 

جدید که زمانبر است درس بدهند.
برای تبین یافته های این نتایج می توان گفت که تقریبًا در همه 
انتظار می رود که ضمن  جوامع از نهاد آموزش و پرورش 
بازآفرینی در فرهنگ و انتقال از روش های ارزشمند پیشینیان 
به نسل آینده، منشأ تغییرات و نوآوری های اجتماعی باشد، 
زیرا دستگاه آموزش و پرورش بنا به رسالت خود زیربنای 
اصلی شخصیت ها و دیدگاه های اجتماعی را پدید می آورد و 
بنابراین اگر در این راه کوشش و جدیت متعارف را به عمل 

آورد، توقع و انتظار نوآوری در جامعه سهل تر خواهد بود. 
این مطلب بدان معنی است که دستگاه آموزش و پرورش 
باید بتواند عالوه بر هماهنگ نمودن خود با تحّوالت جامعه 
امروزی سمت و سوی دگرگونی ها و تغییرات آینده را پیش بینی 
نموده و تغییرات را در جهت ایجاد تحّوالت مطلوب در آینده، 
هدایت نماید. در همین راستا یکی از رویکردهایی که می تواند 
در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظام های آموزشی مفید 

واقع گردد )40(.
در دنیای پرشتاب کنونی، بسیاری از روشهای آموزشی سنتی 
ناکارآمد و کند هستند و قدرت کافی را برای انتقال مفاهیم 
جدید به فراگیران ندارند. بنابراین الزم است که از ابزارهایی 
که فنّاوریهای نوین در اختیار ما قرار می دهند، در این زمینه 
به نحو احسن استفاده نماییم. از جمله این فنّاوری ها، فناوری 
اطالعات و ارتباطات است که موجب خدمات و پیشرفت هایی 
بسیار در عرصه آموزش و یادگیری شده است. بنابراین می توان 
با بهره گیری از ابزارها و روش هایی که این فناوری ایجاد کرده 
است، ضمن افزایش سرعت در یادگیری، شرایط یادگیری را 
برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورد )41(. از 
سوی دیگر می توان گفت که مدرسه هوشمند مدرسه ای فیزیکی 
است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فنّاوری رایانه و شبکه 
انجام می گیرد و محتوای بیشتر دروس آن الکترونیک و سیستم 
ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه ای 
یک دانش آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات 
به شکل مستمر، سواد رایانه ای، منابع و قابلیت های اجرایی 
خود را توسعه و تغییر می دهد. در این مدرسه، برنامۀ درسی 
محدودکننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از 
برنامه های درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش 
تدریس بر اساس دانش آموز محوری است. تأکید بر مهارت 
فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی یادگیری از راهبردها 

و خط مشی های مدرسه هوشمند است )5(.
در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  از  استفاده  گسترش 
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مدارس  توسعه  و  تأسیس  آن  تبع  به  و  آموزشی  نظام های 
هوشمند امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا 
شده و یا در حال اجرا شدن است. اما مانند هر گونه نوآوری 
آموزشی دیگر در دستگاه آموزش و پرورش موانعی بر سر 
راه تأسیس و توسعه این مدارس وجود دارد که عمده ترین 
آن ها مشکالت فرهنگی و ساختاری می باشند. در پنجاه سال 
اخیر خیلی تغییرات در زندگی بشری اتفاق افتاده است. شما 
اگر به اطراف زندگی خود نگاه کنید شاهد این مدعا هستید 
اما متاسفانه کالس های درس نسبت به پنجاه سال قبل تغییر 
چندانی نکرده است و همچنان )جز در موارد معدود( با تخته 
سیاه و گچ آموزش انجام می پذیرد. اگر برای مسئوالن و متولیان 
امر، معلمان و مردم این موضوع که زمان تکرار شیوه های سنتی 
به اتمام رسیده است، قابل پذیرش نباشد در آن صورت هرگز 
شیوه های جدید را نخواهند پذیرفت، زیرا زیربنای »تغییر دادن« 
و »تغییر یافتن« آمادگی و عالقمندی برای پذیرش آن است، 
در غیر این صورت تغییر لزومٌا اتفاق نمی افتد، نتایج پیش 
بینی شده را به همراه ندارد و همواره با مقاومت و حالت های 
تدافعی افراد همراه است. در این پژوهش نیز شاهد آن بودیم 
که مدیران و معاونان مدارس که بیشتر از هرکس دیگری 
با مسائل و مشکالت مدارس آشنا هستند؛ عامل فرهنگ و 
ساختار را مهم تر از دیگر عوامل دانسته و اذعان داشتند که نبود 
این دو عامل مهم ترین موانع در راه هوشمندسازی مدارس 
خواهد بود. نکته مهم دیگری که بایستی در همین راستا مورد 
ریزبینی قرار گیرد آن است که بدانیم فناوری، ابزار است و 
بکارگیری کارآمد هر نوع فناوری از اندیشه، فرهنگ و مناسبات 
عمیق اجتماعی نشأت می گیرد. بنابراین برای بهره گیری مؤثر و 
کارآمد از فناوری اطالعات، بویژه در توسعه آموزش نیازمند 
بهبود ساختارها، رویکردها، بازبینی سیاست های آموزشی، 
سازمان دهی مجدد محتوا، بهسازی نیروی انسانی، فراهم آوردن 
زیرساخت های مناسب، طراحی برنامه های درسی اثر بخش، 

تحّول معیارهای فرهنگی برای فراهم کردن همزیستی با فناوری 
نوین و بهره گیری از سبک های مدیریتی جدید هستیم.

در پایان یادآور می شویم اگر می خواهیم آموزش معنا پیدا کند، 
خاّلقیت ها بارور گردد، بهره وری نیروی انسانی باال رود و 
اهداف و معیارهای باالیی از عملکرد بدست آید، باید تحّولی 
فکری و تعهدی اخاّلقی در قبال مأموریت جدید آموزش و 
پرورش در جهان متحّول امروزی و قرن نامطمئن آینده در 
تک تک آحاد و مسئوالن و مجریان آموزش و پرورش کشور 
بوجود آید. کاربرد فنّاوری های نوین در سیستم آموزش و 
پرورش ما امید کارآیی کالس ها را افزایش می دهد و ایجاد 
شیوه یادگیری مداوم در دانش آموزان و یادگیری های رسمی 
و غیررسمی خارج از کالس های درس را ممکن می سازد. 
بنابراین الزم است که با فراهم آوردن هماهنگی های الزم و 
تمهیدات کافی در این رابطه، زمینه بهره مندی نظام آموزشی 
کشورمان را از منافع این گونه فناوری های نوین، ایجاد نماییم. 
از اینرو به منظور رفع موانع ذکر شده اقداماتی الزم است که 
ایجاد زیرساخت ها، آموزش  مهم ترین آن ها فرهنگ سازی، 
کارکنان و معلمان، استفاده از مدیران کاربلد و آشنا با سیستم های 
نوین مدیریتی، ایجاد پل های ارتباطی بین مدارس به منظور به 
اشتراک گذاشتن دانش، ایجاد محیط یاددهی یادگیری مناسب 
و... می باشد )42(. امروزه، مهمترین دغدغه نظام آموزش و 
پرورش یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی 
سرمایه های فکری در جامعه اطالعاتی و دانایی محور می باشد. 
برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثر در 
چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند باید یادگیری پیوسته 
خاّلقیت، نوآوری و نیز مشارکت فّعال و سازنده اجتماعی 
را بیاموزند. تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از 
نقش و کارکرد مدارس بعنوان اصلی ترین نهادهای آموزشی 

در جامعه می باشد )43(.
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Application of the TOPSIS Technique in the Ranking 
of Smart Schools’ Barriers: A Case Study of 

the Secondary Schools in the Qarchak
Mehdi Hossein Zadeh1, Moslem Maleki Hassanvand2, Saeed Sheikhi3, Heshmatollah Nazari4

Abstract

Introduction: The smart schools are developed schools that convey the traditional concepts with the 

usage of the information and communication technology. The teaching methods in the smart schools are 

students- based. The strategy of smart schools is the provision of the thinking skills and the teaching-learning 

environment. The aim of this study is the ranking barriers of the smart schools with the usage of the TOPSIS 

technique in the secondary schools in the Qarchak. 

Methods: This is a descriptive and practical study. All the managers and assistants at the secondary 

schools in the Qarchak were included in the study (N= 178) and categorized according to the simple 

randomized sampling (N= 122). The data gathered by the questionnaire with the 7 components and 56 items. 

The Alpha Cronbach of the questionnaire was 0.93.  Data were analyzed with the TOPSIS technique.

Results: The most important items were the lack of both the appropriate organizational culture and 

structure. The least important item was the absence of the integrated management system in the small 

schools. 

Discussion: For the transforming the new concepts to the students, the efficacy of the traditional education 

methods is low. Applying appropriate new technology is necessary. 

Keywords: Smart Schools, TOPSIS, Barriers of Smart School, Student
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بسمه تعالی
مدیر محترم

با سالم

پرسشنامه ای که در اختیار دارید مربوط به پژوهشی در رابطه با رتبه بندی موانع هوشمندسازی مدارس از نظر مدیران مدارس 
می باشد. بدین منظور مجموعه ای از موانع با رجوع به پیشینه ی پژوهش استخراج و در جدول ذیل خالصه شده است. خواهشمند 
است با مطالعه موانع ارائه شده میزان اهمیت آن را از عدد 1 تا 9 از دیدگاه خود مشخص کنید، نظر شما به عنوان فرد خبره در 
این امر کمک بزرگی در نتایج پژوهش خواهد کرد. اگر نکات یا مواردی قابل ذکری به ذهنتان رسید که در این جدول نیامده 

است در انتهای صفحه مرقوم بفرمایید تا حداکثر بهره مندی از نظراتتان میسر گردد.
الزم به ذکر است که این پرسشنامه صرفا جهت انجام یک کار پژوهشی تدوین شده است و در حفظ و امانت داری 

پاسخ های شما نهایت دقت بعمل خواهد آمد.
پیشاپیش از همکاری شما 

سپاسگزاری می شود
محققین

دستور العمل پرکردن پرسشنامه: لطفا بعد از مطالعه راهکار ارائه شده در هر سطر بر اساس اهمیتی که برای آن قائلید از عدد 
1 تا 9 به آن امتیاز دهید. )عدد 1= کمترین میزان اهمیت و عدد 9= باالترین میزان اهمیت(

دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس    فوق لیسانس    دکتری   میزان تحصیالت: 

مجرد   سن:           سال  وضعیت تاهل:  متاهل    سابقه کار:.......سال 

امتیازشاخصموانع
1. برخورداری از 

کادر آموزشی توانمند
عدم شناخت، مهارت و کارآمدی معلمان و دانش آموزان نسبت به تولید محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای آموزشی
نبود کاردان و کارشناس فنی برای انجام امور فنی مدرسه هوشمند در زمینه رفع مشکالت سخت افزار، نرم افزاری
عدم وجود رابط توانمند و با انگیزه در امور مدرسه هوشمند که منجر به محدود شدن فعالیت های مشترک می شود

سطح آگاهی ضعیف کادر آموزشی مدارس به دلیل وجود نداشتن سمینارها، کارگاه های آموزش و پژوهشی و مجامع 
علمی در خصوص بررسی تجارب مدارس هوشمند و انتقال این تجارب به سایر ذی نفعان.

نداشتن نیروهای متخصص )مهندس کامپیوتر و متخصص IT در مدارس( 
کمبود نیروی ماهر برای تدریس در مدارس هوشمند

ناکارآمدی معلمان در تولید محتوای چندرسانه ای
فقدان آموزش معلمان و دانش آموزان جهت استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تولید محتوای الکترونیکی.

ضعف معلمان، مدیران و دانش آموزان در مهارت های زبان انگلیسی برای استفاده از محتوای جهانی
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امتیازشاخصموانع
2. مدیریت مدرسه 
توسط سیستم های 

یکپارچه

نبود دستورالعملها و قوانین مربوط به اجرای طرح هوشمندسازی مدارس و عدم وجود برنامه علمی منظم و آکادمیک برای
عدم آشنایی و درک مسئولین آموزش و پرورش نسبت به اهمیت هوشمندسازی مدارس

پشتیبانی نکردن کامل از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در طی سال از سوی اداره کل آموزش و پروش
عدم پشتیبانی ادارات تابعه از برنامه های مدیر

عدم افزایش حقوق در راستای کارهای انجام شده توسط کارشناس فناوری اطالعات و معلمان مدرسه جهت بهبود 
وضع موجود و کیفیت آموزشی.

عدم حرکت و برنامه ریزی مدارس عضو طرح مدارس هوشمند.
نبود برنامه ریزی صحیح در مدیریت مدرسه

نداشتن بودجه کافی و مورد حمایت قرار نگرفتن از طرف اداره کل آموزش و پرورش
عدم اعتبار مالی مشخص برای فعالیتها و برنامههای مدیر مدارس از سوی اداره کل آموزش و پرورش

پرحجم بودن برنامه درسی و کمبود وقت
3. ارتباط یکپارچه 

رایانه ای با سایر 
مدارس هوشمند

فعال نبودن در پورتال مدارس هوشمند
نبود سیستم ارتباطی بین مدیران جهت مطلع شدن از فعالیت ها و نیازهای پژوهشی یکدیگر
نداشتن وب سایت بروز جهت برقراری ارتباط با دانش آموزان در ساعات خارج از مدرسه

نداشتن ارتباط با دیگر مدارس هوشمند
4. محیط یاددهی-
یادگیری مبتنی بر 

محتوای چندرسانه ای

عدم بهره گیری از محتوای آموزشی چند رسانه ای در ارائه دروس توسط معلمان
عدم رغبت معلمان در بکارگیری نرم افزارهای کمک آموزشی 

عدم استقبال دانش آموزان در استفاده از ابزارهای خودآموز
مقاومت در روش تدریس سنتی از سوی معلمان مدرسه

عدم وجود سیستم ارزشیابی آنالین و پایگاه داده ای کامل از اطالعات دانش آموزان
برخوردار نبودن دانش آموزان از امکانات سیستمی در منزل

عدم برنامه ریزی منسجم برای ایجاد استمرار فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان در ساعات خارج از مدرسه
عدم توانایی معلمان در توسعه محتوای آموزشی بصورت چند رسانه ای

نداشتن وقت کافی برای استفاده از نرم افزارهای آموزشی
5. زیرساختهای 
توسعه فناوری 

اطالعات

کمبود منابع مالی برای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز
در دسترس نداشتن نرم افزارهای آموزشی و آنتی ویروس های مناسب 

کمبود تجهیزات و امکانات مناسب جهت هوشمندسازی مدارس
کمبود تجهیزات الکترونیکی جهت مدیریت امور مدرسه

عدم وجود تعداد کافی رایانه، پروژکتور، لب تاپ برای معلمان، میز و صندلی های مناسب و...
عدم وجود پست الکترونیکی برای همه دانش آموزان و معلمان

کمبود تجهیزات جانبی )اسکنر و پرینتر( در مدرسه
عدم دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب

نداشتن وب سایت به روز و سرور مناسب برای مدرسه
عدم وجود مکانیزم های امنیت اطالعات در مدرسه

عدم وجود امکانات برق اضطراری
عدم وجود تجهیزات تهویه و خنک کننده مناسب سایت
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امتیازشاخصموانع
عدم اعتقاد به کار تیمی6.فرهنگ سازمانی

عدم آمادگی ذهنی مدیران، معلمان و دانش آموزان برای استفاده از فناوری ها و روش های جدید
عدم استفاده از نظرات و قابلیت های معلمان 

عدم مشارکت دادن معلمان و دانش آموزان در مدیریت امور
عدم وجود فضای دموکراتیک در مدارس

عدم وجود تفکر انتقادی و مشارکتی در مدارس
وجود مشکالت فرهنگی و عدم اگاهی اولیا و معلمان در مورد مزایای مدارس هوشمند و همکاری نداشتن اولیا 

جهت برقرار ارتباط الکترونیکی
عدم درک ضرورت استفاده از فناوری های روز در آموزش

7.ساختارهای 
سازمانی موجود در 

نظامهای آموزشی

وجود ساختارهای خشک و انعطاف ناپذیر و عدم سازگاری این ساختار با هوشمندسازی مدارس
وجود سیستم ارتباطی یک طرفه و از باال به پایین

عدم وجود تیم های کاری
عدم بهره گیری از فناوری اطالعات در مدیریت. تصمیم گیری ها

موانع مورد نظر که در باال ذکر نشده است:......................................................................................................................................
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