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 چکیده
وضعیت کنونی مدارس هوشمند متوسطه دخترانه تهران بر اساس  ارزیابی، هدف از انوام این پژوهش

انوام گردید. روش این پژوهش توصیفی از  1052ج  1050سازی( در سال استانداردها )مدل مفهومی هوشمند

گانه شهر  15شامل کلیه مدارس هوشمند متوسطه دخترانه مناطق ، بود. جامعه آماری پژوهشنوع پیمایشی 

 و گیری در دسترسروش نمونه مدرسه هوشمند متوسطه دخترانه که با استفاده از 8نمونه شامل  تهران و

 اختارمنده سنیمو مصاحبه  پرسشنامه، اطالعاتابزار گردآوری  پرسشنامه مدل مفهومی انوام گردید. همچنین

ضعیت کنونی و از آزمون تی استیودنت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هادادهوتحلیل . برای توزیهبود

ای در سطح پیشرفته و در مؤلفه برخورداری از معلمان مدارس هوشمند در مؤلفه مدیریت یکپارچه رایانه

ر ی و در مؤلفه محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بیافته فناوری در سطح میاندیده و زیرساخت توسعهآموزش

از  درنهایتای با مدارس دیگر در سطح مقدماتی قرار دارد. ای و ارتباط یکپارچه رایانهمحتوای چندرسانه

مدرسه هوشمند  15دادند فقط کل مدارس متوسطه دخترانه در تهران که عنوان هوشمند را به خود نسبت می

تا  .دارند نیاز به بهبود کیفیت بیشتر به نتایج پژوهش تعدادی از این مدارس نیزبا توجه  محسوب شدند که

 بتوانند به سطح مطلوب یعنی پیشرفته نائل شوند.

هوشمندسازی، مدارس هوشمند، فناوری اطالعات، های نوین تدریسروش: های کلیدیواژه

                                                           

1. یران.ا، تهران، دانشگاه الزهرا شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد 
job1.dehvand@gmail.com 

 .ایران، تهران، دانشگاه الزهراشناسی، رواندانشکده علوم تربیتی و ، مدیریت آموزشیاستادیار گروه 2. 
 ایران.، تهران، دانشگاه الزهراشناسی، رواندانشکده علوم تربیتی و ، گروه مدیریت آموزشیاستادیار 0. 

 است.دانشگاه الزهرا  نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشییانپامقاله حاضر برگرفته از 
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 مقدمه

کند. یکی از گوناگون بازی می یهانقش اساسی در حوزه، امروزه فناوری اطالعات

ا زیرحوزه آموزش است؛ ، دچار تحول اساسی شده، که با ورود فناوری اطالعات ییهاحوزه

های نوین در فرآیند یاددهی و یادگیری یک ضرورت است تا کارگیری فناوریامروزه به

، ای اخیرهدر بررسی، کردهمراه با سرعت گسترش آن بتوان دانایی را به توانایی تبدیل 

ی های ناشکنند و هزینهدانند و دارایی محسوب میفناوری اطالعات را جزو عوامل تولید می

شود و حتی برخی آن را جزوه ارکان تولید به شمار گذاری مطرح میسرمایه منزلهبهاز آن 

عواملی ی سازفناوری اطالعات را منبعی برای افزایش توان و بهینه دیگرعبارتبهآورند؛ می

(. 2313، 1امبی و اسماعیل، حمزه بیگیکنند )ابزار و سرمایه تلقی می، چون نیروی انسانی

مسئله اندازی مدارس هوشمند است. های مناسب در این خصوص راهیکی از راهبرد

متوسطه دخترانه( هوشمند )در این پژوهش آن است که وضعیت کنونی مدارس  شدهمطرح

، های فرهنگیتحوالت بسیاری را در زمینه 2فاوادها قرار دارد؟ در چه سطحی از استاندار

سیاسی ایواد کرده است. نظام آموزشی نیز از این تحوالت و تغییرات جهانی مستثنا ، اقتصادی

ام درنهایت نظ، ای آغاز شودشدن به هر انگیزهنیست. آنچه اهمیت دارد این است که جهانی

ی توسعه یشده در ارتباط با برنامهانوام مطالعات هد کرد.تعلیم و تربیت را نیز متحول خوا

کند که فاوا در فرآیند رشد کشورهای مختلف نقش کلیدی بیشتر کشورها خاطرنشان می

بلکه  ،ی فناوری اطالعات در نظام آموزشی نه فقط یک انتخاببه همین دلیل توسعه، دارد

، ههای جدید جامعاسخگویی به نیازناپذیر است در همین راستا برای پضرورتی اجتناب

یادگیری و بهبود نظام مدیریتی را به همراه  - مدارس هوشمند تأسیس شد که محیط یاددهی

 .(1052، دارد )حیدری

منظور ایواد تغییر در نظام )که به مدارس هوشمند یکی از ابتکارات توسعه فاوا است

ایواد شده ، بخشیدن به نظام موجود دار در جهت بهبودطور آگاهانه و هدفآموزشی به

 طرح 1583در سال ، برای اولین بار، دیوید پرکینز و همکارانش در دانشگاه هاروارد است.

                                                           
1. Hamzeh, M.I.a, Embi, M. A. a, Ismail, A. 

 فناوری اطالعات و ارتباطات فاوا: 2.
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ا با استفاده از فاو، وپرورشهای آموزشای نوین در برنامهعنوان توربهمدارس هوشمند را به

 .(1083، قادریکردند )ارائه 

 ،ها اعم از مدیریتی فرآینددر آن روند اجرای کلیه ای است کهمدرسه، مدرسه هوشمند

امور  ارزشیابی اسناد و، آموزشیمنابع آموزشی و کمک، یاددهی ج یادگیری، کنترل، نظارت

تیِ مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربی، هاارتباطات و مبانی توسعه آن، دفتری

کارگیری صحیح فناوری اسبی در جهت بهاگر تالش منمحور طراحی شده است. پژوهش

وسعه و ت سیتأسنظام آموزشی با ، اطالعات و محور قرار دادن آن در برنامه توسعه انوام شود

ترین منابع در پرورش نیروی انسانی ماهر و مدارس هوشمند خواهد توانست یکی از بزرگ

ند اقدامی جهت متفکر در فناوری اطالعات باشد. بدین منظور استقرار مدارس هوشم

شود و های مدرن محسوب میآوریمندی از فنهماهنگ شدن با تغییرات محیطی و بهره

 های آن است. بدین منظورمندی از ظرفیتشکوفایی نظام تعلیم و تربیت درگرو بهره

از  بستر را برای گسترش این نوع، های آندرصدد است تا با شناسایی زیرساخت پژوهشگر

 (.1053، نامه هوشمندسازی مدارسشیوه) دکنمدارس فراهم 

در داخل و خارج کشور  هاییپژوهش ارزیابی وضعیت کنونی مدارس هوشمندبرای 

 شوند:طور خالصه مرور میانوام شده است که به

کرد ها و مقایسه عملاستاندارد بر اساسپژوهشی با عنوان بررسی کنونی مدارس هوشمند 

است. نتایج نشان داد که وضعیت کنونی مدارس هوشمند در  آن با مدارس عادی انوام داده

د و بهره بودنسطح چندان مطلوبی قرار ندارند و در بسیاری موارد از حداقل استانداردها بی

ای هاهداف و رسالت خود نتوانستند مهارت بر اساسهمچنین مدارس هوشمند مورد ارزیابی 

دهند و از این حیث تفاوتی با مدارس عادی آموزان خود پرورش تفکر انتقادی را در دانش

 (.1052، ندارند )حیدری

گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه پژوهشی با عنوان دالیل اصلی عدم شکل

ها در استان مازندران انوام داده است نتایج نشان داد که مدارس کارهایی برای توسعه آنراه

اردهای مدل مفهومی مدارس هوشمند است استان در سطح نسبتاً مطلوب و نزدیک به استاند

فزاری اهای الزم و کمبود منابع مالی برای تهیه توهیزات و امکانات سختساختو عدم زیر
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مناسب از موانع عمده مدارس هوشمند است و آمادگی مدارس هوشمند منوط به توسعه 

رفت ان روبه پیشبنابراین توسعه مدارس هوشمند در استان مازندر های فاوا است؛ساختزیر

سازی این طرح وجود دارد ها و مشکالت زیادی بر سر راه پیادهاست ولی همچنان چالش

یط ها فائق آمد و شراصرف زمان و هزینه کافی بر آن، ریزی دقیقبایست با برنامهکه می

 (.1052، و همکارانمهاجران ) کردگونه مدارس را فراهم توسعه سریع این

ن ارزیابی کیفیت آموزشی مدارس هوشمند شهر تهران انوام داده است. پژوهشی با عنوا

جز مدیریت و جایگاه سازمانی در تمام مدارس به، نتایج نشان داد که کیفیت عامل اهداف

رو ندارد. ازای معلمان در سطح نسبتاً مطلوب قرار اما کیفیت عامل یک مورد مطلوب است؛

گیری فناوری اطالعات محسوس است. همچنین عامل کارضرورت ارتقای کیفیت آنان در به

کارگیری فناوری اطالعات در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. عامل آموزان ازنظر بهدانش

جز افزایی معلمان( در تمام مدارس بههای آموزشی در جهت دانشها و دورهچهارم )برنامه

ز یک جیاددهی یادگیری بهیک مورد مطلوب قضاوت شده است. عامل پنوم یعنی فرآیند 

ها مدرسه در بقیه مدارس مورد ارزیابی در سطحی بودند که ضرورت بهبودی کیفیت آن

مورد که  جز یکتوهیزات( به، نمایان شده است. باالخره کیفیت عامل ششم )منابع کالبدی

م وسوتوان گفت که دنسبتاً مطلوب بود بقیه موارد نامطلوب بوده است. بر این اساس می

مدارس موردمطالعه نیاز به ارتقای کیفیت وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب 

 (.1051، زاددارند )عالی

یادگیری  هایمنظور ایواد فرصتپژوهشی تحت عنوان بررسی چگونگی کاربرد فاوا به

رگیری کابهتوسط معلمان مدارس هوشمند شهر تهران انوام داد. نتایج نشان داد که وضعیت 

های یادگیری توسط معلمان در سطح متوسط منظور ایواد فرصتفاوا در مدارس هوشمند به

یری های یادگوضعیت کاربرد فاوا ضعیف است و وضعیت معلمان در ایواد فرصت است و

 (.1053، خوب است )یزدانی

نان مپژوهشی تحت عنوان ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان س

یت های مدیراز دیدگاه مدیران و معلمان انوام داد. نتایج نشان داد که مدارس استان در مؤلفه

 هزیرساخت توسع، محیط یاددهی و یادگیری، ایمدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه
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نیازمند اهتمام ، ای با مدارس هوشمند دیگرآوری اطالعات و ارتباط یکپارچه رایانهفن

ان اما مؤلفه معلم، نتایج نشان داد، استقرار مدارس هوشمند در استان است بیشتری جهت

آوری و مدیریت یکپارچه از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای ایواد دیده در حوزه فنآموزش

 (.1053، خانی و قدسمدارس هوشمند برخوردار هستند )افضل

مطالعه ) های تهراناندر پژوهشی با عنوان ارزیابی طرح مدارس هوشمند در دبیرست

ند گیری از فناوری اطالعات در فرآیموردی دبیرستان آبسال( به این نتیوه رسید که بهره

باید شالوده و ساختار یادگیری را تغییر دهد و این امر فقط ، صورت یک رسانهیادگیری به

وای حتآموز و تحوالت ساختاری در مهای معلم و دانشدر ارتباط مستقیم با تغییر نقش

پذیر است. در این پژوهش دسترسی به اهداف مدارس هوشمند را در آموزشی امکان

آموزان را در حد زیاد بیان کردند. همچنین معلمان در حد متوسط و دانش، دبیرستان آبسال

آموزان مشکالت مادی و دو گروه معلمان و دانش، در زمینه وجود مشکالت مادی و انسانی

 (.1089، جعفری حاجتیدانستند )اد نیروی انسانی را زی

که این  ی با عنوان اصول هوشمند و مدارس هوشمند در کشور مالزی انوام دادند؛مقاله

ارس نشان داد که بیشتر مدیران مد انوام گرفت نتایج تحلیلی -با روش توصیفی مطالعه

بعالوه  ند.را ندار سهوشمندسازی( در مدار) سازی چنین سیستمیآمادگی کافی برای پیاده

ن این سیستم تأکید شد و همچنین کرددر این مطالعه به اهمیت و نقش دولت در حمایت 

همه مدارس مالزی باید به این سیستم هوشمندسازی موهز گردند و  2323مقرر شد تا سال 

ها را در های مرسوم آموزشی باید این مؤلفهبرای یادگیری مؤثرتر فراگیران عالوه بر شیوه

دهند گسترش  موزش خود نهادینه کنند و زیرساختارهای خود را از همه نظرسیستم آ

 (.2310، 1اهللعنایتو  ، رازکابراهیم)

در پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه برنامه درسی در مدارس هوشمند و سنتی که به مقایسه 

فناوری( و روش تدریس  استفاده از) ان با دو روش تدریس جدیدآموزدانشمیزان یادگیری 

رات اساسی وپرورش نیاز به تغییسنتی پرداختند. به این نتایج رسیدند که در عصر جدید آموزش

                                                           
1. Ibrahim, M. S., Razak, A. Z. A., & Kenayathulla, H. B. 
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 و نیز کندهای تدریس دارد و باید خود را با عصر حاضر هماهنگ در زیرساختارها و شیوه

ه معلم و دادند کها نشان عناصر برنامه درسی با توجه به تغییرات فناورانه هماهنگ گردند. آن

عث کنند. این روش بارغم مشکالت اجرایی استقبال میفراگیر از این سیستم جدید علی

های خالقانه و توسعه یادگیری خود اقدام کنند. حلآموزان برای تولید راهشود که دانشمی

وزان مآهای فردی دانشکند و تفاوتسرعت توانایی خود اقدام میچون یادگیرنده با توجه به

 (.2311، 1سلیمی و قنودیشود )در این روش در نظر گرفته می

 های مدیریت مدارسآوری اطالعات و ارتباطات در شیوهپژوهشی تحت عنوان تأثیر فن

که نتایج پژوهش نشان داد که فاوا منور به تغییراتی  هوشمند در کشور مالزی انوام دادند؛

، ان و معلمانآموزدانشسازی فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات در میان غنی)ازجمله 

 و در حمایت بهتر دولت از این سیستم، ان در جریان آموزشآموزدانشکارآمدتر کردن 

عدم ، یهای زماناختیار قرار دادن منابع بهتر و بیشتر( شده است. از طرفی دیگر )محدودیت

عدم استفاده صحیح از امکانات و غیره( از ، انی و کارکنانهمکاری برخی از نیروهای انس

 (2333، 2و همکاران محمدداشتند )هایی بودند که پیش روی انوام این فرایند قرار چالش

ترین شاخص زندگی جوامع و مهم، امروزه در عصر پرشتاب اطالعات و ارتباطات

مهم  هاییکی از مؤلفه، سعههاست. این توتوسعه علمی و آموزشی آن، پیشرفت کشورها

ل سو تحواز یک، شود. الزمه این امرافزاری و شرط بقاء یک جامعه محسوب میجنبش نرم

و پویایی ساختار آموزشی است که این امر مرهون توسعه و اعتالی فرهنگ آن جامعه است. 

استقرار مدارس هوشمند یکی از اقدامات جهت هماهنگ شدن با تغییرات محیطی و 

شود و شکوفایی نظام تعلیم و تربیت درگرو های مدرن محسوب میآوریمندی از فنرهبه

تر را های آن بسبدین منظور باید با شناسایی زیرساخت های آن است.مندی از ظرفیتبهره

 (.1053، هوشمندسازی مدارس نامهوهیشساخت )برای گسترش این نوع از مدارس فراهم 

  

                                                           

1. Salimi, L., & Ghonoodi, A. 
2. Zain, M., Atan, H. & Idrus, R. M. 
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 شود:مطرح میبر این اساس پرسش زیر 

ازنظر محیط یاددهی ج ) وضعیت کنونی مدارس هوشمند تهران بر اساس مدل مفهومی

برخورداری از معلمان ، ایمدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه، یادگیری

ه ارتباط یکپارچ، یافته فناوری اطالعاتساخت توسعهی فاوا و زیردیده در حوزهآموزش

 یگر( در چه سطحی از استانداردها قرار دارد؟ای با مدارس درایانه

 روش

 یهاپژوهشبه لحاظ هدف در دسته  ؛ وپژوهش حاضر از نوع توصیفی ج پیمایشی است

مدارس متوسطه دخترانه هوشمند در شهر  هیکل، ی آماری پژوهشجامعهکاربردی قرار دارد. 

اقی گیری اتفا روش نمونهب است؛ کهمتوسطه دخترانه هوشمند  مدرسه 8تهران و نمونه شامل 

سازمان  نامه همکاریتفاهم 1050اواسط سال دسترس بودن انوام گرفت. )به دلیل قابل

دانشوویان جهت پژوهش در  لغو گردید و امکان حضور هادانشگاهوپرورش با آموزش

در تعدادی مدارس با صالحدید مدیر  توانستیممدارس وجود نداشت پژوهشگر فقط 

ای هپرسشنامه با توجه به مطالعات انوام شده بر روی مدل سؤاالتشود( روایی مدارس وارد 

گوهای انوام شده با وها و گفتجهانی و همچنین نظرات اخذشده در طی مصاحبه

افزار تهیه گردیده و پایایی پرسشنامه با نرم کل وپرورشکارشناسان توسط سازمان آموزش

های پرسشنامه توسط مدیران مدارس در سال پاسختحلیل آماری موردبررسی قرار گرفت. 

این  بر اساستکمیل گردید و درنهایت مدارس هوشمند دخترانه تهران  1052ج  1050

میانی و پیشرفته دریافت ، پرسشنامه برچسب هوشمند را در سه محور هوشمند مقدماتی

گردآوری اطالعات برای انوام این پژوهش از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای  ند.کرد

انوام گردید ، بخش بود 9که شامل  تنظیم پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرتو  استفاده شد؛

آن  مصاحبه نیمه ساختاریافته که سؤاالتو در بخش کیفی پژوهش برای تکمیل اطالعات از 

شمند وتائید گردیده بود استفاده شد درنهایت مدیران مدارس ه توسط اساتید راهنما و مشاور

مدارش  توسط پرتال مرکزی شدهاعالمبا توجه به نتایج  و کارشناسان فاوا به آن پاسخ دادند.

مدیر مدرسه  8عدد بود که با  15تعداد کل مدارس هوشمند متوسطه دخترانه هوشمند 



94 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

د 
، وم

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

از  هادادهوتحلیل برای توزیهو همچنین  کارشناس فناوری مصاحبه انوام شد؛ 2هوشمند و 

 SPSS افزاروتحلیل این اطالعات با استفاده از نرمستیودنت بهره گرفته شد. توزیهآزمون تی ا

 انوام گرفت.

 هایافته

 ازنظر محیط) یمفهومپژوهش: وضعیت کنونی مدارس هوشمند تهران بر اساس مدل  سؤال

علمان برخورداری از م، ایمدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه، یاددهی ج یادگیری

ه ارتباط یکپارچ، یافته فناوری اطالعاتتوسعهساخت ی فاوا و زیریده در حوزهدزشآمو

 ای با مدارس دیگر( در چه سطحی از استانداردها قرار دارد؟رایانه

 
 ی هوشمند. مدل مفهومی مدرسه1 شکل

 آمده برایدستسؤال باال دارای پنج سؤال فرعی یا زیرموموعه است که اطالعات به

 گیرند.ها مورد توصیف و تحلیل قرار میاز این زیرموموعههرکدام 
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 :اند ازعبارت های سؤال اصلیزیرموموعه

بجر  مبتنجی یادگیری و یجاددهی محجیط به لحجاظ هوشمند متوسطه مدارس استقرار ج وضعیت

 است؟ چگونه ایچندرسانه محتوای

ها در مدارس شاخصشاخص انتخاب شدند و این  5برای سنوش این متغیر تعداد 

ج طیف پن بر اساسها موردنظر موردسنوش قرار گرفتند. میزان نمره دهی به این شاخص

کارگیری این حداقل به 1سطح مطلوبیت( و نمره ) حداکثر 9ای لیکرت بود؛ نمره گزینه

دارای توزیع نرمال بودند برای  هادادهها در مدارس بوده است. با توجه به اینکه شاخص

ار نتایج آزمون آم ؛ وی( استفاده شدانمونهتک ) ودنتیاستن این فرض از آزمون تی آزمو

، ( میانگین کل9/2و از ) است( 0. 9391نمونه )دهد که مقدار میانگین توصیفی نشان می

این مقدار از حد مطلوب کمتر  است 9است اما ازآنواکه وضعیت مطلوب نمره  تربزرگ

و این موضوع نیز همچنین از طریق آمار استنباطی تائید گردید. با توجه به اینکه سطح  است

درصد است بنابراین وضعیت محجیط یجاددهی و  9 تر ازی این آزمون کوچکمعنادار

نین تر از حد مطلوب است. همچای در این مدارس پایینیادگیری مبتنجی بر محتوای چندرسانه

ورد میانگین این متغیر از مقدار م استاال و پایین برای آزمون منفی با توجه به اینکه حد ب

 آزمون کمتر است و این متغیر در سطح چندان مطلوبی قرار ندارد.

آوری یافته فجنج وضعیت اسجتقرار مجدارس متوسجطه هوشجمند بجه لحجاظ زیرسجاخت توسعه

 اطالعات چگونه است؟

ها در مدارس انتخاب گردید و این شاخص شاخص 15تعداد  ریمتغبرای سنوش این 

ی انهیزگطیف پنج  بر اساسها دهی به شاخصمیزان نمره. موردنظر موردسنوش قرار گرفتند

کارگیری این حداقل به 1( و نمره سطح مطلوبیتحداکثر ) 9 لیکرت انوام گرفت؛ نمره

نرمال بودند برای  دارای توزیع هادادهتوجه به اینکه  . بابوده است در مدارسها شاخص

 یج آزمون آمارنتا ی( استفاده شد.انمونهتک ) ودنتیاستآزمون این فرض از آزمون تی 

، ( میانگین کل9/2و از ) است( 3. 2032نمونه )دهد که مقدار میانگین توصیفی نشان می

است این مقدار از حد مطلوب کمتر  9است اما ازآنواکه وضعیت مطلوب نمره  تربزرگ

نیز همچنین از طریق آمار استنباطی تائید گردید. با توجه به اینکه سطح  است و این موضوع
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 یافتهدرصداست بنابراین میزان زیرسجاخت توسعه 9 تر ازی این آزمون کوچکمعنادار

تر از حد مطلوب است. همچنین با توجه به اینکه حد پایینآوری اطالعات در این مدارس فن

ورد که میانگین این متغیر از مقدار م میریگیمنتیوه  استباال و پایین برای آزمون منفی 

 آزمون کمتر است و این متغیر در سطح متوسطی قرار دارد.

کپارچجه یج وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند به لحاظ مدیریت مدرسه توسط سیستم 

 ای چگونه است؟رایانه

ها در مدارس شاخص انتخاب شدند و این شاخص 9برای سنوش این متغیر تعداد 

ج طیف پن بر اساسها میزان نمره دهی به این شاخص. موردنظر موردسنوش قرار گرفتند

کارگیری این حداقل به 1 و نمره( سطح مطلوبیتحداکثر ) 9 ای لیکرت بود؛ نمرهگزینه

دارای توزیع نرمال بودند برای  هادادهبا توجه به اینکه  .ها در مدارس بوده استشاخص

ی( استفاده شد. نتایج آزمون آمار انمونهتک ) ودنتیاستآزمون این فرض از آزمون تی 

 تربزرگ، ( میانگین کل9/2و از ) است( 3. 1321نمونه )توصیفی نشان داد که مقدار میانگین 

است این مقدار از حد مطلوب کمتر است و این  9است اما ازآنواکه وضعیت مطلوب نمره 

ی این عنادارمبا توجه به اینکه سطح  که یدگردیید تأنیز  از طریق آمار استنباطی موضوع

درصداست بنابراین میزان مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچجه  9 تر ازآزمون کوچک

تر از حد مطلوب است. همچنین با توجه به اینکه حد باال و پایین ای در این مدارسرایانه

 که میانگین این متغیر از مقدار مورد آزمون میریگیمنتیوه  استپایین برای آزمون منفی 

 ت.تر اسبه سطح مطلوب نزدیک رهایمتغکمتر است و اما این متغیر نسبت به سایر 

ر دیده دمعلمان آموزش حاظ برخورداری ازبه ل ج وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند

 آوری اطالعات چگونه است؟حوزه فن

ها در مدارس انتخاب شدند و این شاخص شاخص 9برای سنوش این متغیر تعداد 

ج طیف پن بر اساسها میزان نمره دهی به این شاخص. قرار گرفتند موردنظر موردسنوش

کارگیری این حداقل به 1 و نمره( وبیتسطح مطلحداکثر ) 9نمره  ی لیکرت بود؛انهیگز

دارای توزیع نرمال بودند برای  هادادهبا توجه به اینکه  .ها در مدارس بوده استشاخص

ی( استفاده شد. نتایج آزمون آمار انمونهتک ) ودنتیاستآزمون این فرض از آزمون تی 



97 

 ... مدارس هوشمند متوسطه دخترانه یکنون یتوضع یابیارز 

 

ال
س

 
وم

د
  ،

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

 

، ( میانگین کل9/2و از ) است( 3. 2139نمونه )دهد که مقدار میانگین توصیفی نشان می

است این مقدار از حد مطلوب کمتر  9است اما ازآنواکه وضعیت مطلوب نمره  تربزرگ

که سطح با توجه به این که یدگرداست و این موضوع همچنین از طریق آمار استنباطی تائید 

درصداست بنابراین میزان برخورداری از معلمان  9 تر ازی این آزمون کوچکمعنادار

تر از حد مطلوب است. آوری اطالعات در این مدارس پاییندیده در حوزه فنموزشآ

یم که میانگین گیرنتیوه می استهمچنین با توجه به اینکه حد باال و پایین برای آزمون منفی 

 این متغیر از مقدار مورد آزمون کمتر است و این متغیر هم در سطح متوسطی قرار دارد.

ا مدارس ای بارس متوسطه هوشمند به لحجاظ ارتبجاط یکپارچجه رایانجهج وضعیت استقرار مد

 دیگر چگونه است؟

ها در مدارس انتخاب شدند و این شاخص شاخص 0برای سنوش این متغیر تعداد 

ج طیف پن بر اساسها دهی به این شاخصمیزان نمره. موردنظر موردسنوش قرار گرفتند

کارگیری حداقل به 1 و نمره( سطح مطلوبیتثر )حداک 9نمره  ی لیکرت بود؛انهیگز

ها دارای توزیع نرمال بودند برای توجه به اینکه داده . باها در مدارس بوده استشاخص

ی( استفاده شد. نتایج آزمون آمار انمونهتک ) ودنتیاستآزمون این فرض از آزمون تی 

، ( میانگین کل9/2و از ) است( 2. 8593نمونه )دهد که مقدار میانگین توصیفی نشان می

است این مقدار از حد مطلوب کمتر  9است اما ازآنواکه وضعیت مطلوب نمره  تربزرگ

ی آزمون عنادارمیید گردید. با توجه به اینکه سطح تأاست و این موضوع در آمار استنباطی نیز 

گر ی بجا مجدارس دیادرصد است بنابراین میزان ارتبجاط یکپارچجه رایانجه 9 تر ازباال کوچک

تر از حد مطلوب است. همچنین با توجه به اینکه حد باال و پایین برای در این مدارس پایین

گیریم که میانگین این متغیر از مقدار مورد آزمون کمتر است و آزمون منفی است نتیوه می

 این متغیر در سطح مطلوبی قرار ندارد.

 (1972-1979 . نتایج سطوح مدارس هوشمند )سال1جدول 

 سطوح تعداد درصد فراوانی

 مقدماتی 10 3/18

 میانی 3 1/21
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 سطوح تعداد درصد فراوانی

 پیشرفته 2 9/13

 کل 15 3/133

 بر اساسهای مدارس هوشمند است که رتبهبیانگر جمع  1های حاصل از جدول داده

 10بندی مدارس به سه سطح است که شود که در انتها تقسیمبندی میمعیار سازمان طبقه

 باشند.مدرسه در سطح پیشرفته می 2مدرسه در سطح میانی و  3، در سطح مقدماتیمدرسه 

 گیریبحث و نتیجه

های آموزشی که در بسیاری از کشورهای های مناسبِ تحول در نظامیکی از رویکرد

آموزشی  هایگسترش استفاده از فاوا در نظام، یافته اجراشده و یا در حال اجراشدن استتوسعه

آن تأسیس و توسعه مدارس هوشمند است. مسئوالن کشورمان تغییر شرایط جهانی و  تبعو به

سناد وضوح در او این امر به اندخوبی درک کردهنیاز به تغییر در نظام آموزشی کشور را به

وپرورش شهر تهران نیز خورد. اداره کل آموزشوپرورش به چشم میمصوب وزارت آموزش

گیری مدارس هوشمند طی چندین سال گذشته ی شکلدر زمینههم سو با روندهای جهانی 

 ی این مدارس در شهر تهران انوام داده است.اقدامات مختلفی را در راستای توسعه

های حاصل از پژوهش و سطح مطلوبی که برای این مدارس تعریف شده با توجه به داده

 15دادند فقط خود نسبت میاز کل مدارس متوسطه دخترانه که عنوان هوشمند را به  بود.

 مدرسه این برچسب را دریافت کردند.

ها بندی تفاوت وجود داشت که از بین آنها ازلحاظ درجه اولویتالبته در بین این مؤلفه

چهار مدرسه سطح میانی و دو مدرسه سطح پیشرفته قرار ، سیزده مدرسه در سطح مقدماتی

جه مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچ، مندبا توجه به مدل مفهومی مدرسه هوش گرفتند.

وری آیافته فجنگیرد و به ترتیب: زیرسجاخت توسعهدر رتبه اول قرار می 13/3ای رایانه

آوری اطالعات دیده در حوزه فنبرخورداری از معلمان آموزش 20/3اطالعات با میانگین 

 93/0 ایر محتوای چندرسانهوضعیت محجیط یجاددهی و یجادگیری مبتنجی بج، 21/3 با میانگین

در تبیین  گیرند.های بعدی قرار میدر رده 85/2 ای با مدارس دیگرو ارتبجاط یکپارچجه رایانجه
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گفت؛ ازنظر محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای  توانیماین پژوهش  یهاافتهی

منطبق با  جذاب و، مدارس هوشمند بایستی محتوای آموزشی استاندارد، ایچندرسانه

و برنامه مشخصی را برای  ها قرار دهند؛آموزان را در اختیار آننیازهای یادگیری دانش

استفاده از محتوای آموزشی در برنامه درسی هر یک از معلمان ایواد کنند. کادر آموزشی 

دهی کنند تا کیفیت و جذابیت فرآیند یادای سعی با استفاده از محتوای آموزشی چندرسانه

مفاهیم درسی را ، آموزشیافزارهای کمکان را افزایش دهند. نرمآموزدانشادگیری و ی

و عالقه و اشتیاق  دهد؛آموزان را در یک محیط موازی قرار میکند و دانشسازی میشبیه

کند و همچنین در این مدارس فرآیند ها ایواد میبه تولید محتوای آموزشی مناسب را در آن

به  ،تواند در خارج از مدرسه نیز با استفاده از سیستم مدیریت محتوامییاددهی و یادگیری 

تکالیف  توانند با تعیینو از این طریق معلمان می یادگیری و تمرین مفاهیم درسی بپردازند؛

 .آموزان در منزل نیز فرآیند یاددهی را استمرار بخشندهای خاص برای دانشو فعالیت

در مدارس هوشمند امور ، ایسیستم یکپارچه رایانه در زمینه مدیریت مدرسه توسط

ی اشود. سیستم یکپارچه رایانهآموزشی و اداری با استفاده از فناوری اطالعات انوام می

های مناطق و اداره کل را داشته باشند تا مدارس باید قابلیت ارتباط و اتصال به سیستم

 کارایی و اثربخشی مدیریت در مدارسصورت آنالین انوام گیرد. ارتباطات و مکاتبات به

آید. استفاده از ابزارها و توهیزات دست می هوشمند از طریق استفاده از فناوری به

و خروج  خوان برای کنترل ورودالکترونیکی در مدیریت مدرسه با استفاده از دستگاه کارت

ی از اعات لحظهو گرفتن اطال هاآموزان و نصب دوربین مداربسته در محوطه و کالسدانش

ر آموزان بقرار گرفتن نمرات روزانه دانش، ها از طریق سرور مرکزیروند برگزاری کالس

ر این فناوری نیز باید د بر مبتنی و علمی مراکز از روی سایت برای مشاهده والدین و بازدید

ا تبنابراین الزم است مدیران مدارس هوشمند تحت آموزش قرار گیرند  مدارس تأکید شود؛

 در اداره توهیزات و فناوری در مدارس توانمند گردند.

موزان آبرای دسترسی دانش، یافته فناوری اطالعات در مدارس هوشمندزیرساخت توسعه

ی نیاز است اگیری از این نوع محتوا یک یا چند سایت رایانهبه محتوای الکترونیکی و بهره

و توهیزات جانبی مانند  آموزان قرار گیرد؛صورت متمرکز در اختیار دانشها بهتا رایانه
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ری توهیزات کارگیها دارند و در خرید و بهها و اسکنرها و غیره نیز وضعیتی مانند رایانهپرینتر

ها را نیز در نظر گرفت. وجود برداری و قابلیت نگهداشت آنهای بهرهباید هزینه

ها است. ایواد دیگر از زیرساختروز در مدارس هوشمند یکی های مناسب و بهآزمایشگاه

سایت در مدارس هوشمند یکی از ارکان مهم زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات وب

سایت باید دو قابلیت اصلی مدیریت محتوا و مدیریت در مدارس هوشمند است. وب

صورت جو و دریافت محتوا بهوجست، روزرسانیبه، یادگیری و امکان بارگذاری

های امنیتی مناسب در و همچنین ایواد مکانیزم یر را در اختیار مدرسه قرار دهد؛پذانعطاف

برق  ها بهروز و تحت پوشش قرار دادن رایانهویروس بهافزار آنتیمدرسه و استفاده از نرم

مهم زیرساختی در مدارس هوشمند استقرار  باید ایواد گردد. یکی دیگر از ارکان، اضطراری

ند و کهای موجود در مدرسه را به یکدیگر متصل میشبکه محلی رایانهشبکه محلی است. 

و در اتصال مدرسه به اینترنت باید  ؛کندامکان تبادل اطالعات بین کاربران را فراهم می

های کاربران شناسایی و سعی شود تا نیازمندی بر اساسحداقل پهنای باند موردنیاز مدارس 

 اتصال مناسبی برقرار گردد.

، دیده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتزمینه برخورداری از معلمان آموزشدر 

لید های توافزارهای پایه موردنیاز و گذراندن دورههای کار با رایانه و نرمفراگرفتن مهارت

مند و وقت برای پشتیبانی فنی مدرسه و رابط توانمحتوا و وجود تکنسین فنی توانمند و تمام

های هوشمندسازی مدارس است. معلمان و کادر رسه هوشمند از ضرورتپیگیر امور مد

های معلمان باید قبل از ورود ها را فرا گیرند ارتقاء تواناییاداری مدرسه باید این مهارت

ترین کار در اجرایی های معلمان مهمفناوری در مدارس انوام گیرد و ارتقا مهارت و توانایی

های اید مهارت کاربرد فناوری اطالعات و سایر فناوریها بمدرسه هوشمند است. آن

هند. آموزان پرورش دیکپارچه آموزشی موهز شوند تا بتوانند خالقیت و تفکر را در دانش

آموزان باید مهارت آموزان ضروری است و تمامی دانشفراگیری کار با رایانه برای دانش

 کار با فناوری را در این مدارس فرا بگیرند.

وجود م ترین مشکالتیکی از مهم، ای با مدارس دیگرمینه ارتباط یکپارچه رایانهدر ز

تعامل پایین بین مدارس برای تبادل اطالعات و انتقال ، سازی مدارس تهراندر هوشمند
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 تها و استفاده از دسها و شرکت در نمایشگاهو برگزاری نمایشگاه توربیات بوده است؛

ازی سسطح پایینی قرار دارد. کشورهای موفق در زمینه هوشمندها و پژوهش محوری در سازه

این  زیرا که در طی، اندبین مدارس هوشمند تأکید کرده شدت بر تعامل علمی و آموزشیبه

 شود و اقدامات مدارس با خطا و اشتباه کمتریها به یکدیگر منتقل میی آنتعامالت توربه

 یوپرورش افزایش یابد. نکتها اداره کل آموزشو همچنین باید همکاری ب شود؛دنبال می

ها آن است که در مدارس هوشمند پیشرفته اکثریت مؤلفه کردباید به آن اشاره  که در انتها

ها و فقط در مدارس میانی و مقدماتی نیاز به بهبود کیفیت برخی مؤلفه شد؛خوبی اجرا میبه

دارس م ژوهشگر به این نتیوه رسید کهپ، های پیشینوجود داشت. در این پژوهش و پژوهش

ی آن دهندهاین امر نشان که( پنج مؤلفه هوشمندسازی) هوشمند نیاز به بهبود کیفیت دارند

زدگی و بدون در نظر گرفتن اقدامات کارشناسانه است که هوشمندسازی مدارس با شتاب

رهای مدرسه و بستریزی و تغییر ساختار و نیاز به برنامه از موضوع صورت گرفته است؛

نتایج ، رنهایتدبرای بهبود کیفیت آن وجود دارد.  تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی

 یخانافضل، (1051زاده )عالی، (1052مهاجران )، (1052) یدریحبا پژوهش ، این پژوهش

( در زمینه وضعیت مدارس 2333همکاران )محمد و ، (1089) یحاجتجعفری ، (1053)

( مبنی بر اینکه از دیدگاه 1085) یمحمدراستا است. ولی با پژوهش دوست هوشمند هم

امکانات و زیرساخت دسترسی به اطالعات و شرایط ارتقاء معلمان در حد زیادی ، مدیران

 همخوانی ندارد.، فراهم است

شود یا در استانداردهای مدارس هوشمند تودیدنظر شود یا نسبت به اجرای پیشنهاد می

که هر چه بیشتر مدارس را به سمت طوریها در مدارس اطمینان حاصل کرد. بهفهکامل مؤل

ها های هوشمندسازی برسانیم و چنان چه در این زمینه ضعف و تهدیدی وجود دارد آنمؤلفه

 را برطرف کنیم.

ی مدیران مدارس وپرورش کل از توربهشود فناوری اطالعات آموزشپیشنهاد می

 خص گردد.ها نسبت به سایر مدارس مشفاده نمایید تا علت پیشرو بودن آنهوشمند پیشرفته است

رند را برای مدارس هوشمند در نظر بگی یشود مسئوالن امتیاز و یا شرایط ویژهپیشنهاد می

رش وپروسازمان آموزش، نوعی انگیزه هوشمند شدن را باال ببرند؛ که در این راستاتا به
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 تفویض اختیارات بیشتر به مدیران کارآمد در زمینه استخدام پرسنل تواند با اقداماتی مانندمی

و یا در نظر گرفتن حقوق و مزایای مکفی برای معلمان مدارس هوشمند انگیزه و کارایی را 

 باال ببرند.

وپرورش و دانشگاه به دلیل پژوهش عدم همکاری بین آموزش هاییتازجمله محدود

 بود. رینامه همکامنقضی شدن زمان تفاهم

 منابع

(. ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در 1053).س، قدس و .م، خانیافضل

آوری اطالعات و ارتباطات در فن فصلنامه استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان.
 .33-20(، 1)2، علوم تربیتی

مطالعه تهران )های ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان(. 1089)ا.، جعفری حاجتی
علوم  و شناسیرواننامه کارشناسی ارشد. دانشکده پایان موردی دبیرستان آبسال(.

 معلم.تربیتی دانشگاه تربیت

سه ها و مقایاستاندارد بر اساسبررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند (. 1052) م.، حیدری
 ه الزهرا.نامه کارشناسی ارشد. دانشگاپایان عملکرد آن با مدارس عادی.

یمایشی در مورد وضعیت استفاده فاوا در زمینه آموزش و نشر پ، (1085).م، دوست محمدی
 اه الزهرای ارشد دانشگکارشناسنامه . پایانهای شهر تهرانالکترونیکی در دبیرستان

(. مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 1053) مدارس. نامه هوشمندسازیشیوه

 .رشوپروآموزش

کارشناسی ارشد.  نامهپایان. کیفیت مدارس هوشمند شهر تهران(. 1051م.)، زادهعالی

 دانشگاه تهران

های توسعه فناوری اطالعات در تعلیم و تربیت در کشورهای بررسی استراتژی(. 1083م. )، قادری

 هرانتمعلم نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیتیانپا .انگلستان و آمریکا، مالزی

گیری (. دالیل اصلی عدم شکل1052) .م، ع. ر. و حمزه رباطی، ایقلعه، ب.، مهاجران

ها در استان مازندران از صحیح مدارس هوشمند و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن
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ری موله دانشگاهی یادگیدیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات. 

 .20-10، (3)2، مدیا() یکیالکترون

ی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس چگونگبررسی (. 1053) .ن، یزدانی
امه ن. پایانهای یادگیری توسط معلمان این مدارسایواد فرصت منظورهوشمند به

 ناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی.کارش
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