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امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر 
اهواز

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی آمادگی دبيرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس 
هوشمند، به امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند از ديدگاه معلمان و مديران در چارچوب 
مالی، زيرساخت و تجهيزات،  منابع  مؤلفه های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مديران و 
ترکيبی  نوع  از  پژوهش  اين  انجام  است. روش  پرداخته  مدرسه  اداری  عملکرد  و  فرهنگ 
)کمی و کيفی( می باشد. جامعة آماری تحقيق را معلمان و مديران دبيرستان های دخترانه شهر 
اهواز تشکيل می دهد. نمونه آماری از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد 
که 100 نفر از معلمان و 8 نفر از مديران ناحيه يک اهواز را در بر می گيرد. روش گردآوری 
اطالعات در اين تحقيق، دو پرسش نامه، مصاحبه، چک ليست ارزيابی و مشاهده است. روايی 
محتوايی و صوری اين ابزار به تأييد چند نفر از اساتيد مجرب رسيد. پايايی پرسش نامه معلم 
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پس از اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر، از طريق آلفای کرونباخ 0/89 و پايايی پرسش نامه 
مدير پس از اجرا 0/94 محاسبه شد. نتايج پرسش نامه، مصاحبه و چک ليست ارزيابی در اين 
پژوهش نشان داد که به طور کلی آمادگی دبيرستان های دخترانة اهواز برای استقرار مدارس 

هوشمند، از ديدگاه معلمان و مديران در سطح پايين قرار دارد. 

کليد واژه ها: امکان سنجی، مدارس هوشمند، فناوری اطالعات و ارتباطات، دبيرستان

مقدمه  
با  همواره  كه  جوامع،  مختلف  سيستم های  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعۀ  تأثير 
اجتماعی،  اقتصادی،  اساسی در عرصه های گوناگون  آشکارتر می شود، تحوالتی  زمان  گذشت 
فرهنگی و هم چنين آموزشی ايجاد كرده است. ظهور افق هاي تازه در عرصۀ رقابت در سطح 
اهميت  و  شدن   جهاني  بشري،  زندگي  جنبه هاي  همۀ  در  نوين  فناوري هاي  تأثير  بين المللي، 
فزايندۀ سرمايه هاي انساني در عصر دانش و تحول، حاكي از آن است كه الزامات تعليم و تربيت 
محوری  اطالعات  و  اطالعات  ويژگی عصر حاضر،  كه  آنجا  از  نيست.  گذشته  نوِع  از  امروز، 
است، اقتصاد آن نيز مبتنی بر دانش و اطالعات قرار می گيرد، لذا توسعۀ سرمايۀ انسانی از طريق 
سرمايه گذاری آموزش درست و متناسب با عصر دانايی، می تواند به صورت رشد اقتصادی نتيجه 
دهد. امروزه هر كشوری كه خواهان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است، بايد پايه های دانش و 
مهارت ها را از طريق يک »سيستِم ارائه« برای رسيدن به فرصت های مناسب بسازد. تأثيرگذاری 
لذا جوامعی  انکارناپذير است،  امری  آموزشی همۀ كشورها  نظام های  بر  تغيير و تحوالت  اين 
كه خواهان توسعه و ورود به جهان رقابتی كنونی هستند، بايد با شناخت صحيح نيازهای خود 
تأثيرگذاری  شرايط  و  بپردازند  متخصص  انسانی  نيروی  تربيت  به  اطالعات  فناوری  توسعۀ  و 
بر ساير رقبای خود را فراهم كنند. پيشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثير آن بر علوم 
ياددهی  و يادگيری، فرصت هايی را برای خلق محيط های يادگيری با طراحی خوب، يادگيرنده 
محور، جالب توجه، تعاملی، كارا، انعطاف پذير، معنی دار و تسهيل شده فراهم آورده است )خان، 
2005 به نقل از مصدق، 1388(. با تحول فناوری اطالعات، تنها دسترسی به اطالعات و دانش و 
مصرف آن را نمی توان و نبايد غايت در نظر گرفت، بلکه هدف غايی مشاركت در ساختن دانش 
توسط كاربران است )مشايخ، 1389(. از آنجا كه مدارس كنونی، توانايی ايجاد بهبود يادگيری 
و كمک به دانش آموزان را، كه نقش مفيد تر و توليدی بيشتری در جامعه داشته باشد  ندارند، 
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برای تربيت دانش آموزان آماده تر برای زندگی شغلی، نياز به تغيير دارند. مدارس بايد شرايطی 
بگيرند و آموزش های  نظر  به كار می شوند، در  را كه بچه ها در آن زندگی می كنند و مشغول 
با نيازهای جامعه عرضه كنند )مركز هدايت آموزشی 1، 1992(. به كارگيری  خود را متناسب 
ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات، راهکارهای نوينی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه 
نموده كه استقرار مدارس هوشمند از نتايج آن است.  طرح مدارس هوشمند كمک می كند تا 
با تغيير سنت های قديمی با استفاده از فناوری های نوين، به اهداف عالی آموزش و پرورش در 
راستای پژوهش محوری دست يابيم. مدرسه هوشمند شامل اجزای در هم تنيده ای است كه به 
منظور برانگيختن حس كنجکاوی دانش آموزان و مشاركت فعال آنها طراحی شده تا با هماهنگ 
برآورده  به  نسبت  تلفيقی،  و  جامع  محيطی  در  مديران،  و  معلمان  دانش آموزان،  تالش  نمودن 
نمودن تمامی نيازهای آموزشی افراد اقدام نمايد )عبادی، 1384(. مدرسۀ هوشمند عبارت است 
از يک سازمان يادگيری كه با هدف آماده سازی دانش آموزان به منظور زيستن در عصر دانايی، 
به طور سيستماتيک در فعاليت های ياددهی- يادگيری و مديريت مدرسه، طراحی شده است. 
در اين مدارس با استفاده از يادگيری الکترونيکی به صورت حضوری، و با حفظ فضای فيزيکی 
مدرسه، معلم و دانش آموز، با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رويکرد تلفيقی و جامع 
نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان تالش می شود )گريسون و اندرسون، 
1383(. مطالعات زيادی تأكيد كرده اند كه موفقيت استقرار دوره های آموزش الکترونيکی در گرو 
ارزيابی آمادگی سازمانی برای آموزش الکترونيکی است )لوپز2، 2007، ص59؛ سو و سوئاتمن3، 
2006، آيدين و تاسکی4، 2005؛ كائور و عباس5، 2004، بروتيز و پولی من كاو6 2004(. آمادگی 
آموزش الکترونيکی برای اجرای موفق برنامه های آموزش از دور، به طوری كه از منابع فناوری 
آمادگی  ارزيابی  است.  مهم  كند،  استفاده  علمی  و  اجرايی  اهداف  برای  ارتباطات  و  اطالعات 
الکترونيکی اجازه می دهد كه مدارس هوشمند راهبردهای يادگيری الکترونيکی جامعی طراحی 
از سال  به كار گيرند )كائور و عباس، 2004(.  ارتباطات را  فناوری اطالعات و  كنند و اهداف 
1383 طرح مدرسه هوشمند، به عنوان طرح آزمايشی در ايران مورد توجه قرار گرفته و به تدريج 
اعالم كرده است كه  نيز  فراگير شده است؛ چنانچه وزير آموزش و پرورش  استان ها  در همۀ 
همه مدارس ايران به مدارس هوشمند تبديل خواهند شد. آموزش و پرورش استان خوزستان 
نيز همگام با آموزش و پرورش ساير استان ها در راستای تغييرات موجود، در صدد بهينه سازی 
روش های تدريس در مرحلۀ اجرای مقدماتی مدارس هوشمند می باشد. از آنجا كه دورۀ متوسطه 
به لحاظ وضع زيستی، روانی و اجتماعی دورۀ بسيار مهمی از زندگی فرد محسوب می شود؛ 
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برای  را  كثيری  گروه  و  می دهد  پيوند  عالی  آموزش  با  را  پايه  آموزش  كه  است  دوره ای  زيرا 
ورود به جامعه و بازار كار مهيا می سازد. در عين حال، اگر دبيرستان ها بدون كسب آمادگی در 
ابعاد مختلف، تحت تأثير نوآوری ها و تحوالت آموزشی قرار گيرند كارايی و اثربخشی پايينی 
خواهد داشت و ممکن است نرخ قبولی دانش آموزان آنها در كنکور سراسری و رتبه های باال 
اثربخشی  و  كارايی  افزايش  بی بهره،  و  اضافی  هزينه های  از  جلوگيری  ضرورت  يابد.  كاهش 
آموزش، و تربيت دانش آموزان كارآفرين و متناسب با نيازهای عصر حاضر، ايجاب می كند كه 
آمادگی دبيرستان های اهواز برای تبديل شدن به مدارس هوشمند مورد ارزيابی قرار گيرد؛ لذا 
اين مطالعه با هدف بررسی وضعيت آمادگی دبيرستان های اهواز از جنبه های مختلف نگرش، و 
سواد رايانه ای معلمان، مديران، فرهنگ مدرسه، منابع مالی، زيرساخت های ارتباطی و تجهيزات 
مدارس برای تبديل شدن به مدارس هوشمند انجام شده است. در اين راستا سؤال اصلی اين 

پژوهش عبارت است از:

آيا دبيرستان های شهر اهواز آمادگی الزم را برای تبديل شدن به مدارس هوشمند دارند؟
 در پاسخ به اين سؤال ابتدا به بيان مبانی نظری دربارۀ مدارس هوشمند و آمادگی الکترونيکی 
ارائۀ  با معرفی روش شناسی تحقيق و  پژوهشی مربوط می پردازيم، سپس  پيشينه های  برخی  و 
اين پژوهش می تواند آموزش و پرورش  نتايج  نتيجه گيری می كنيم.  نهايت بحث و  يافته ها در 
اهواز و مسئولين مربوط را در راستای طراحی و آماده كردن شرايط و زيرساخت های مادی و 

غيرمادی استقرار مدارس هوشمند ياری رساند. 

مدرسة هوشمند
مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستند كه با اعمال تغييراتی در نحوۀ آموزش و مديريت 

خود، به صورت نظام مند، دانش آموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده می كنند.  

از مهم ترين اهداف مدارس هوشمند می توان به موارد زير اشاره كرد:
رشد همه  جانبۀ دانش آموزان ) ذهني، جسمي، عاطفي و رواني (، ارتقاء توانايي ها و قابليت هاي 
فردي، تربيت نيروي انساني متفکر )سند راهبردی(، آماده كردن دانش آموزان برای زندگی شغلی، 
بهبود يادگيری، مشاركت دانش آموزان در توليد دانش، توسعۀ مهارت-های فناوری اطالعات و 
ارتباطات در فعاليت های ياددهی-يادگيری دانش آموزان و معلمان، تبديل انتقال اطالعات به يادگيری 
مادام العمر، آماده كردن دانش آموزان برای زندگی در عصر اطالعات، تسهيل دسترسی دانش آموزان 
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به منابع متعدد اطالعاتی، ايجاد فرصت های يادگيری مشاركتی و يادگيری اكتشافی، ايجاد فضای 
مناسب برای افزايش خالقيت دانش آموزان، برقراری فضای آزادی انديشه، و احترام متقابل در تنوع 
و تفاوت های زبانی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی، افزايش درک درست دانش آموزان از 
نقش خود در جامعۀ جهانی، درک مسئوليت خود نسبت به ديگران، دستيابی به بهترين نتايج علمی 

ممکن ) سيو مينگ و همکاران7، 2010 و يعقوب، مهدنور و آزمان8 ، 2005، ص16-25(. 

عناصر اصلی مدارس هوشمند
- محيط ياددهی- يادگيری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای؛

- زيرساخت های توسعه  يافتۀ فناوری اطالعات؛
- مديريت بر مدرسه توسط سيستم يک پارچۀ رايانه ای؛
- برخورداری از معلمان آموزش ديده در حوزۀ فناوری؛

- ارتباط يک پارچۀ رايانه ای با مدارس ديگر.

نمودار1. مدل مفهومی مدارس هوشمند ) نقشه راه آموزش و پرورش شهر تهران،1389(

در حقيقت مدارس برای تبديل به يک مدرسۀ  كاماًل هوشمند بايد بتوانند كليۀ عناصر ذكر 
شده را تأمين كنند )آموزش و پرورش شهر تهران، 1389(.
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ضرورت هوشمندسازی مدارس
تافلر در كتاب شوک آينده می نويسد: فناوری آينده به ميليون ها افراد كم سوادی كه حاضر 
باشند هر كار تکراری را انجام دهند، و كوركورانه دستورات ديگران را می گيرند و از مقامات 
اطاعت محض می كنند، نياز ندارد؛ بلکه به انسان هايی نياز دارد كه داوری های دقيق و فهيم داشته 
باشند و راه خويش را در محيط های تازه پيدا كنند و روابط را در واقعيتی كه به سرعت در حال 
تغيير است، تشخيص و تمييز دهند )عبادی، 1384، ص87(. با توجه به كاربرد وسيع اينترنت، 
متفاوت شده  طبعًا  نيز  آموزشی  مراكز  و  دانشگاه ها  مدارس،  فارغ التحصيالن  آموزشی  نيازهای 
اين خصوص را فراگيرند )احمدی و ويرجينياری، 1382، ص5(.  بايد مهارت های الزم در  و 
اطالعاتی  شبکه-های  به  رايانه ها  كه  زمانی  ويژه  به  آموزش،  عرصۀ  به  رايانه  ورود  با  امروزه 
متصل می شوند، تغييرات عمده ای در كالس های درس ايجاد شده است كه تغيير در ساختارهای 
آموزشی، الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی، و حتی محتوای آموزشی را به دنبال داشته است. 
اين درحالی است كه در نظام آموزشی سنتی، فراگيران را برای جامعه ای صنعتی كه بر ساخت 
اشياء در چارچوب توليدات صنعتی تأكيد دارد، آماده می كند. اما امروز ضروری است كه فرايند 
آموزشی متناسب با جامعۀ اطالعاتی دگرگون شود. به همين منظور بسياری از كارشناسان تعليم 
و تربيت معتقدند كه نظام های آموزشی به جای انتقال يک جانبه اطالعات و محفوظات، بايد 
»برنامه تغيير« را آموزش دهند و فراگيران را برای مواجهه با تغييرات آماده كنند )عبادی، 1384، 
ص103 و 104(. مركز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش )1390( 
افزايش سطح كيفی ياددهی-يادگيری در مدارس، به روزآوری مستمر دانش در كشور همگام با 
توسعه  علوم در دنيا، ايجاد بستر فرايند يادگيری مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، 
تعامل  آينده،  و  برای عصر حاصر  دانش آموزان  تربيت  معلمان،  به  علمی  مرجعيت  بازگرداندن 
مستمر اوليا و مربيان، و بهره گيری از فناوری های نوين در امر ياددهی- يادگيری را از داليل 

ضرورت هوشمندسازی مدارس معرفی كرده است.

آمادگی الکترونيکی
آمادگی الکترونيکی يک شاخص ارزشمند برای توانايی استفاده از فناوری های پيشرفته است 
به  مای هيو9 2005  و  )سلبی  است  تعريف شده  به چند روش  محققان  اهداف  به  توجه   با  و 
پولی من كاو )2004، ص1622(  و  بروتيز  ، 2009، ص255(.  كئودان ساين و گودوين10  از  نقل 
فعاليت های  و  تجارب  برای  سازمان  يک  فکری  و  كالبدی  آمادگی  را  الکترونيکی  آمادگی  نيز 
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يادگيری الکترونيکی معرفی كرده اند. آمادگی مدرسه، توانايی يک مدرسه و هم چنين توانايی های 
اشخاص درون مدرسه است كه سبب اجرای تغيير در مدرسه می گردد. آمادگی مدارس نيز خود 
را تسهيل  نوآوری  معيار كه  قانونی رفتاری  نظام  يا  به تجارب مدرسه و معلمان، يک فرهنگ 
سازد، زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، توانايی حل كردن به موقع مسائل فناوری، 
استقرار  برای  مدرسه  آمادگی  می شود.  مربوط  تربيت،  و  تعليم  در  نوآوری  استقرار  منظور  به 
از: سطح آمادگی فکری معلمان و آمادگی فيزيکی مدارس  نيز عبارت است  مدارس هوشمند 
برای پذيرش و كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فعاليت های ياددهی و يادگيری )شوم و 

فاكس11، 2004، ص 447(.
امکان سنجی استقرار  به منظور  الکترونيکی سازمان ها  ارزيابی آمادگی  در زمينه سنجش و 
آموزش الکترونيکی، الگوها و مدل های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است كه از جملۀ آنها 
می توان چاپ نيک12 )2000(، چاوكری و همکاران13 )2003(، عباس، كائور، و هارون14 )2004(، 
ياسل)2006(  يعقوب و همکاران )2005(، سو و سوئاتمن )2006(،  لی15 )2004(،  واتکينز و 
 ،)2007( ساديک18   ،)2007( تونس17  و  آروين  پيالی،   ،)2010( ياچون16  سريچان  از  نقل  به 
موتيارادوی19 )2009(، سای كاريس20 )2011( را نام برد. هر يک از مدل های مذكور، ارزيابی 
برخی از عوامل را در برقراری دوره های آموزش الکترونيکی و به تبع آن مدرسۀ هوشمند، مورد 
توجه قرار داده اند. عوامل مشتركی كه در بيشتر الگوها به نحوی مورد بررسی قرار گرفته ، عبارت 

است از: نگرش، فرهنگ سازمانی، منابع مالی، تجهيزات و زيرساخت ها، و سواد رايانه ای.
نگرش: آيدين و تاسکی )2005(؛ چان و ناگی21 )2007(، نگرش كاربران و منابع انسانی را 
دو عامل مهم و تأثيرگذار بر استفاده از فناوری می دانند. آمادگی نگرش می تواند اطمينان، لذت و 
خوشايندی، اهميت، انگيزش و ... را شامل شود. بدون توجه به نگرش و استقبال افراد از فاوا، 
آموزش های الزم،  ارائۀ  و  تجهيزات  زيرساخت ها،  توسعۀ  كنار  در  نيست.  امکان پذير  آن  توسعۀ 
تالش برای تقويت نگرش مثبت در مورد فناوری ضروری است )موتيارادوی،2009(. استفاده از 
فناوري از آنجا كه به بينش فراگيرمحور در ياددهی و يادگيري مربوط مي شود ممکن است توسط 
دانشجو- معلماني كه اين ديدگاه را نمي پذيرند مورد استقبال قرار نگيرد. اين وضعيت تا زماني كه 
تجارب استفاده از فناوري، معلمان را به اصالح و بهبود موقعيتشان هدايت نکند، تغيير نخواهد كرد 
)اسکريم شاو، 2004(. موفقيت و اثربخشی استفاده از فناوری در تدريس تا حد زيادی بستگی به 
پذيرش و نگرش معلمان نسبت به فناوری دارد ) ايلدريم22، 2007، هيو و براش23، 2007؛ آلبيرينی24، 

2006 و بايلر و ريچای25، 2002 به نقل از الّزيديين، اليی مِی و سون فوک26، 2010، ص 213(.
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فرهنگ مدرسه: تحقق يافتن نوآوری، نياز به حاكميت فرهنگ مساعد تغيير در مدرسه دارد 
و مدير مهم ترين نقش را در ايجاد چنين فرهنگی ايفا می كند. از اين رو نظام آموزش و پرورش 
بايد با حساسيتی بيشتر با موضوِع فراهم ساختن زمينۀ ذهنی مساعد برای مديران و تبديل كردن 

آنان به نيروهای مؤثر و ياری دهندۀ جريان تغيير برخورد نمايد ) مهرمحمدی، 1383(.
 پورنومو و لی27 )2010، ص19( در پژوهش خود فرهنگ سازمانی را از موانع اصلی اجرای 
برنامه های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات دانستند. از نظر آنان فناوری اطالعات باعث 
تغيير  را  تغييرات در ساختار تشکيالتی سازمان شده و ساختار قدرت و سلسله مراتب  ايجاد 
بر  اثربخش  سازمان های  دنيسون  مدل  طبق  می كند.  ايجاد  جديد  ساختار  و  مشاغل  و  می دهد 
محور تيم های كاری28 تشکيل می شوند و به توسعۀ قابليت های منابع انسانی و افزايش تعهد بين 
كاركنان سازمان اهميت می دهند. كارمندان نقش خود را در تصميم گيری مؤثر می دانند و كار 
آن ها مستقيمًا در ارتباط با اهداف سازمان می باشد. اين بعد از فرهنگ سازمانی را می توان وجود 
اين  بين مدير، معلمان و دانش آموزان دانست كه تعهد  ارتباط  فضای دموكراسی در مدرسه و 
افراد را نسبت به مدرسه و تصميم گيری های آن افزايش می دهد. در مدارس هوشمند مشاركت 
به  بخشيدن  بهبود  در جهت  بتوانند  تا  است  برخوردار  بسزايی  اهميت  از  مدرسه  اعضای  بين 
شرايط، منابع و دسترسی به اهداف تالش كنند. در مدارس مناسب اين عصر، ارتباط مشاركتی 
بين مدير، معلم و دانش آموز الزامی است. فضای مدرسه نيز بايد در جهت تقويت تفکر انتقادی 
و مشاركتی حركت كند. آموزش و پرورشی موفق است كه تصور روشنی از اهداف سازمانی و 
اهداف استراتژيک تعريف نمايد، چشم انداز سازمانی را به روشنی برای مدارس ترسيم  كند و در 
راستای آن  استراتژی، ساختار، فرهنگ و رفتار خود را تغيير  دهد. )رحيمی نيا و عليزاده، 1388(. 
سواد رايانه ای: در يافته هاي برخی تحقيقات نشان داده  شده كه عواملي مانند مهارت هاي 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  در  توانايي  كامپيوتري، ويژگي هاي شخصيتي، سطح 
پشتيباني هاي نهادي و ديگر عوامل مي توانند بر آمادگي معلمان و ساير ذی نفعان يادگيري آن الين 
)مانند  با كامپيوتر  پايه ای كار  رايانه ای شامل مهارت های  باشند )كو29، 2008(. سواد  تأثيرگذار 
استفاده از كيبورد، كار با ماوس، ايجاد، ويرايش و ذخيرۀ فايل ها، ايجاد فولدرها(، ارائه با استفاده 
ايجاد،  اينترنت،  از  استفاده  نرم افزار،  پاورپويينت، نصب  مانند  برنامه های كامپيوتری مختلف  از 
دريافت و فرستادن ايميل، توانايی در رفع مشکالت استفاده از رايانه می شود كه آمادگی در اين 

حيطه برای شركت در دوره های آموزش الکترونيکی ضروری است )موتيارادوی، 2009(.
منابع مالی: اين بعد به بودجه و سرمايه گذاری سازمان برای آموزش الکترونيکی بر می گردد 
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تعريف  اين طور  را  مالی  آمادگی   )12 )2004، ص  همکاران  و  عباس  2007، ص60(.  ) لوپز، 
كرده اند:

»آمادگی كارآموز/ فراگير و آمادگی سازمانی در صرف هزينه و سرمايه گذاری برای توسعه و 
يا كسب آموزش الکترونيکی.« 

تجهيزات و زيرساخت ها: عباس و همکاران )2004(، آمادگی زيرساخت و تجهيزات را به 
باند مناسب، و سيستم مديريت  پهنای  الکترونيکی،  ارائۀ محتوای  فنی،  عنوان تدارک پشتيبانی 
از  ديگر  گروهی  كرده اند.  تعريف  الکترونيکی،  آموزش  دهندۀ  ارائه  مراكز  توسط  يادگيری30  
پژوهشگران مانند آيدين و تاسکی )2005(، ولش و همکاران )2003(، ويلد و همکاران )2002(، 
آن را دستيابی مدارس به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب می دانند )به نقل از موتيارادوی، 
2009(. اين مؤلفه، سطح زيرساخت های فناوری اطالعات را كه شامل ظرفيت های سخت افزاری، 
نرم افزاری، و شبکه در سازمان می شود ارزيابی می كند. به منظور كاربرد مؤثر برنامۀ آموزشی در 
مدارس هوشمند، فرايندهای پشتيبانی مناسب و زيرساخت های فناوری مورد نياز است. مسئولين 
قبل از استقرار مدارس هوشمند بايد تمهيداتی اتخاذ كنند تا همه دانش آموزان و معلمان، در خانه 
و مدرسه به رايانه و اينترنت دسترسی پيدا كنند. با مطالعه الگوها و مدل های مختلف، مدل نظری 

زير در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است:

مدارس عادی

مدارس هوشمند

ازديدگاه معلمان و 
مديران

سنجش آمادگی در مؤلفه های

- نگرش معلمان و مديران
- منابع مالی

- زيرساخت اينترنتی و شبکۀ ارتباطی
- تجهيزات

- سواد رايانه ای معلمان و مديران
- فرهنگ مدرسه

شکل شماره1. مدل نظری تحقيق
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در  فناوری  از  استفاده  به  نسبت  را  در سوريه  دبيرستانی  معلمان  نگرش   ،)2004( البيرينی 
نتايج تحقيق او بر وجود نگرش مثبت  تدريس به روش كمی و كيفی مورد بررسی قرار داد. 

معلمان به فناوری، داللت دارد )به نقل از الّزيديين و همکاران، 2010، ص213(.
كو  )2008، ص603(،  وسيلوا32  رز  كومار،   ،)2010( سيگلو31  سامان  و  يلبل  باگ  سّماک، 
)2008، ص268( و وهاب و كائور33 )2006( آمادگی معلمان را در استفاده از فناوری در كالس 
مورد ارزيابی قرار دادند. نتايج كار آن ها نشان داد كه كاربرد كامپيوتر و توانايی كاربرد نرم افزار و 

زبان در بين معلمان در سطح متوسط قرار داشت.
يافته های الزيديين و همکاران )2010، ص211( و كومار و همکاران )2008، ص603( نشان 
داد كه سطح استفادۀ معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پايين، ولی نگرش آنان در اين رابطه، 
مثبت است، اما بين نگرش معلمان و سطح كاربرد فناوری در تدريس، همبستگی مثبت وجود دارد.   
فتحی و نصيری )1384( مطالعه امکان سنجی استقرار آموزش الکترونيکی را در مراكز آموزش 
ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش انجام داده اند. طبق يافته های اين تحقيق، كاركنان وزارت 

آموزش و پرورش از نظر دانش، نگرش و مهارت در اين زمينه، سطح پايينی دارند. 
مدارس  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  كاربرد  سنجی  امکان  در   )1388( سعادت طلب 
منابع موجود  امکانات و  نتيجه رسيد كه شرايط،  اين  به  دبيران  از ديدگاه  تهران  متوسطۀ شهر 
برای استفاده از اين فناوری در مدارس خيلی كم است، در حالی كه اخوان و دوست محمدی 
)1389( نيز در بررسی وضعيت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زمينه آموزش در 
زيرساخت  و  امکانات  مديران،  ديدگاه  از  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  تهران،  شهر  دبيرستان های 
دسترسی به اطالعات و شرايط ارتقاء حرفه ای معلمان در حد زيادی فراهم است. اين تفاوت 
می تواند به دليل نمونه های متفاوت اين دو تحقيق باشد كه يکی از ديدگاه دبيران و ديگری از 
ديدگاه مديران است، و يا به دليل تفاوت سال انجام تحقيق باشد. ممکن است وضعيت مدارس 
در زمينۀ امکانات فناوری در سال 1389 نسبت به سال 1388 بهتر شده باشد كه نتيجۀ آن تحقيق 

اخوان و دوست محمدی )1389( را تحت تأثير قرار داده است.
نمونۀ  در   )1389( اسالم پناه  و  مهدی زاده  سبزی،  را  حاضر  پژوهش  با  مشابه  پژوهشی 
دانش آموزان انجام دادند. نتايج بررسی ميزان آمادگی دانش آموزان دورۀ متوسطه برای به كارگيری 
آموزش الکترونيکی شهرستان اسالم آباد غرب نشان داد كه در محيط های آموزشی ميزان كاربرد 
الکترونيکی توسط دانش آموزان كاماًل پايين؛ ميزان دانش آنها برای كار با اين محيط ها، متوسط؛ 
ميزان مهارت آنها برای كار با اين محيط ها پايين؛ و ميزان اعتقاد و نگرش آنها به ثمربخش بودن 

كاربرد آموزش الکترونيکی در فرايند ياددهی- يادگيری، باال می باشد.
www.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

91 امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، تركيبی)آميخته(34 از نوع تشريحی است. روش تحقيق آميخته، انتخاب 
روش های تحقيق كمی و كيفی مناسب و تركيب مطلوب آن ها می باشد به گونه ای كه ميان اهداف 
سازگاری الزم  تحقيق،  سئواالت  به  پاسخ  برای  آن ها،  تحليل  و  داده ها  شيوه گردآوری  تحقيق، 
بر قرار  گردد. در اين صورت، عالوه  بر منظور داشتن ابعاد اندازه پذير پديده های مورد مطالعه، 
ساير ابعاد اين پديده ها نيز مورد توجه قرار می گيرد. منظور از نوع تشريحی روش تحقيق آميخته 
اين است كه ابتدا داده های كمی و سپس داده های كيفی گردآوری می شوند )مهرعلی زاده، صفايی 

مقدم، علم و صالحی عمران،1390 و بازرگان،1387، ص165(. 
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر دو گروه زير می باشد:

1. معلمان دبيرستان های دولتی دخترانۀ شهر اهواز 1390- 1389
2. مديران دبيرستان های دولتی دخترانۀ شهر اهواز1390 - 1389

برای نمونه گيری بخش كمی پژوهش با استفاده از روش خوشه ای، ناحيۀ  يک آموزش و پرورش 
به صورت تصادفی انتخاب شد. هشت نفر از مديران و صد نفر از معلمان ناحيۀ  يک، حاضر به 

مشاركت در انجام اين پژوهش در بخش تکميل پرسش نامه شدند.
شيوۀ نمونه گيری در بخش كيفی پژوهش )مصاحبه و تکميل چک ليست ارزيابی(، نمونه گيری 
موارد عادی است. بدين ترتيب كه همۀ مديران داوطلب از دبيرستان های ناحيۀ يک، و معلمانی 
كه داوطلب مشاركت بودند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. انتخاب اين  شيوه نمونه گيری به دليل 
سودمندی آن به ويژه در آزمون های مقدماتی برنامه های جديد است، زيرا تدوين كنندگان برنامه ها 
و تعيين كنندگان خط مشی ها، انتظار دارند كه برنامه های مصوب آنها برای اكثريت قريب به اتفاق 
مخاطبان، مؤثر باشد )گال، بورگ و گال 1996/ 1387، ص 391(. به طور كلی با 15 نفر از معلمان 

و 8 نفر از مديران مصاحبه شد.

روش گردآوری داده ها
و  پرسش نامه، مصاحبه  كتابخانه ای،  مطالعات  از طريق  پژوهش  اين  در  نياز  مورد  اطالعات 
چک  ليست ارزيابی گردآوری شده است؛ بدين صورت كه ابتدا از طريق كتاب، مجالت و مقاالت 
الکترونيکی به بررسي سوابق و مطالعات نظري و تجربي امکان سنجي و استقرار آموزش الکترونيکی 
و مدارس هوشمند )بين المللي و داخلي(، بررسي و تحليل اسناد موجود در زمينۀ وضعيت موجود 
نظام آموزشي معلمان و مديران و زيرساخت هاي مدارس هوشمند از نظر مسئول مدرسه هوشمند 
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در آموزش و پرورش كل استان خوزستان و مسئول بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته 
شد. با انجام مصاحبه با تعدادی از مديران و معلمان با سطح آگاهی آنها از مدارس هوشمند آشنا 
شديم و مؤلفه هايی را كه كسب آمادگی در آنها  از اهميت برخوردار بود، استخراج كرديم. پس 
از ساخت پرسش نامه مرتبط با اين مؤلفه ها به تکميل آنها پرداخته شد. در اين پژوهش برای هر 
يک از گروه های نمونه ) معلمان، و مديران(، پرسش نامۀ جداگانه ای مورد استفاده قرار گرفت كه 
اين پرسش نامه ها با استفاده از سوابق و موضوعات مرتبط با تحقيق )آيدين و تاسکی 2005، سو و 
سوئاتمن 2006، موتيارادوی 2009 و همزه، اسماعيل و امبی35، 2009(، توسط محقق ساخته شده 
است. مقياس نمره گذاری هر يک از اين پرسش نامه ها، طيف 5 نمره ای ليکرت است. روايی هر كدام 
از پرسش نامه ها با مشورت تعدادی از استادان علوم تربيتی اصالح شد و مورد تأييد قرار گرفت. 
برای محاسبه پايايی پرسش نامۀ معلم، ابتدا بر گروه آزمايشی سی نفری از معلمان اجرا و نواقص 
آن برطرف شد. با استفاده از آلفای كرونباخ پايايی 0/89 به دست آمد كه در سطح مطلوب است. 
پرسش نامۀ مدير هم ابتدا توسط دو نفر از مديران تکميل و برخی سؤاالت آن حذف و اصالح شد. 
پس از پاسخ گويی هر هشت نفر نمونۀ مديران، پايايی آن از طريق آلفای كرونباخ 0/94 محاسبه 
شد، كه نشان داد پرسش نامۀ مورد نظر پايايی مورد قبولی داشته است. اطالعات مربوط به تعداد، 

خرده مقياس ها و پايايی اين پرسش نامه ها، در جدول شمارۀ1 نشان داده شده است:

جدول شماره1. مشخصات و پايايی پرسشنامه معلمان و مديران

پايايی گويه تعداد مؤلفه
لم

مع

0/81 1-16 17 نگرش

0/84 17-27 11 فرهنگ مدرسه

0/94 28-39 12 سواد رايانه ای

0/89 1-39 39 كل

0/90 1-12 12 نگرش

دير
م

0/77 13-19 7 عملکرد

0/80 11 سواد رايانه ای

0/88 20-28 8 فرهنگ

0/93 41 -44 6 منابع مالی

0/94 1 - 44 44 كل
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پس از آن نيز تعدادی مصاحبه در زمينۀ آمادگی مدارس برای هوشمندسازی انجام شد. سؤاالت 
مصاحبه با توجه به اهداف و سؤاالت تحقيق، توسط محقق طراحی شد. مصاحبۀ به كار گرفته شده 
در اين پژوهش از نوع مصاحبه نيمه ساخت مند و سؤاالت آن از نوع بازپاسخ بود. روايی سؤاالت 
مصاحبه مورد تأييد تعدادی اساتيد علوم تربيتی قرار گرفت. در پايان پژوهشگر، مسئول فناوری 
اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش كل استان خوزستان، مديران و برخی از معلمان نيز با 
مشاهده  مستقيم امکانات و تجهيزات مدارس، چک  ليست ارزيابی زيرساخت های فناوری اطالعات 
و ارتباطات را تکميل كردند. چک ليست ارزيابی مذكور از سياهه  ارزيابی  مدارس هوشمند آموزش 
و پرورش تهران )1383( كه مورد تأييد جمعی از متخصصان علوم تربيتی بود، اقتباس شد و برای 

تکميل اطالعات محقق در باب زيرساخت ها و تجهيزات موجود مورد استفاده قرار گرفت.

يافته های پژوهش
آيا دبيرستان های شهر اهواز آمادگی الزم را برای تبديل شدن به مدارس هوشمند دارند؟

به منظور پاسخ گويی به سؤال تحقيق ميانگين و انحراف استاندارد هر يک از مؤلفه های مربوط 
به گروه های معلمان و مديران محاسبه شده است كه يافته های آن در جدول زير آورده می شود.

جدول شماره2. آمار توصيفی ميزان آمادگی نمونه معلمان و مديران در ابعاد نگرش، فرهنگ، سواد رايانه ای، 
منابع مالی و عملکرد

انحراف استانداردميانگينمؤلفهگروه نمونه

معلم

N=100

3/640/62نگرش

3/250/90فرهنگ

2/751/19سواد رايانه ای

3/210/66كل

مديران

N=8

3/250/69نگرش

4/180/28فرهنگ

3/371/06منابع مالی

1/940/50عملکرد

4/020/38سواد رايانه ای
2/900/57كل
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بيانگر اين است كه باالترين ميانگين آمادگی معلمان به نگرش  يافته های جدول شماره 2 
آنها )3/64(؛ و پايين ترين ميانگين آمادگی آنها به سواد رايانه ای آنها )2/75( مربوط می گردد. 
در حالی كه از نظر مديران فرهنگ با ميانگين )4/18( بيشترين ميزان آمادگی و عملکرد اداری با 

ميانگين )1/94( كمترين آمادگی را دارد.
به منظور ارائۀ روشن تر از ميزان آمادگی از طيف آمادگی ارائه شده توسط آيدين و تاسکی 
تقسيم  به يک طيف چهار طبقه ای   5 تا   1 نمره  از  ترتيب  اين  به  است.  استفاده شده   )2005(
می گردد كه به صورت زير در نظر گرفته می شود و تعداد و درصد افرادی كه از نظر آمادگی در 

هر طبقه قرار می گيرند مشخص می گردد:
طبقۀ اول گروهی كه آمادگی ندارد و نياز به كار زياد دارد و نمره آمادگی آن در سطح 2/6- 1 است.
طبقه دوم؛ گروهی كه آمادگی ندارد و نياز به كار متوسطی دارد و نمره آمادگی آن در سطح 

3/4- 2/61 است.
نمره آمادگی 3/4 مورد قبول و در حد مناسب قرار دارد. در اين تحقيق با توجه به اين كه 
ميانگين آمادگی هيچ يک از مؤلفه های مورد بررسی 3/4 نبوده است، اين طبقه با طبقه  قبلی به 

عنوان يک گروه در نظر گرفته شده است.
طبقه سوم؛ نمره آمادگی در سطح: 4/2- 3/41 گروهی كه آمادگی دارند اما به كمی بهبود و 

پيشرفت نياز دارند.
طبقه چهارم؛ نمره آمادگی در سطح: 5- 4/21 گروهی كه آمادگی كامل دارند.

به هر گروه معلمان و مديران و درصد  ميانگين كلی هر مؤلفه مربوط  در پژوهش حاضر 
افرادی كه در هر يک از طبقات آمادگی قرار می گيرند مشخص شده است و اطالعات حاصل از 

آن در جداول زير نشان داده می شود:
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N=100 جدول شماره3. تعيين جايگاه ميانگين هر مؤلفه نسبت به طيف آمادگی 

ميانگينمؤلفهنمونه
طبقه ميزان 

آمادگی
انحراف معيار

معلم

4/20/62- 3/643/41نگرش

3/40/90- 3/252/61فرهنگ

3/41/19- 2/752/61سواد رايانه ای

3/40/66- 3/212/61کل

مديران

3/40/69- 3/252/61نگرش

4/20/28- 4/183/41فرهنگ

3/41/06- 3/372/61منابع مالی

2/60/50- 1/941عملکرد

4/20/38- 4/023/41سواد رايانه ای

3/40/57- 3/352/61کل

جدول شماره 3 بيانگر اين است كه نگرش معلمان در طبقه سوم آمادگی، و بر خالف آن 
نمره  آمادگی فرهنگ مدرسه، سواد رايانه ای و نمره كل آمادگی در همه مؤلفه ها در طبقه دوم قرار 
می گيرد. همچنين نگرش، منابع مالی و ميانگين كل از نظر مديران در طبقه دوم آمادگی، فرهنگ 

سواد رايانه ای در طبقه سوم آمادگی و عملکرد در طبقه اول آمادگی قرار دارد.
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جداول شماره  4 و 5 مربوط به تعيين درصد معلمان و مديرانی است كه در هر مؤلفه در هر 
طبقه از ميزان آمادگی قرار گرفته اند: 

جدول شماره4. وضعيت آمادگی معلمان
درصد فراوانیتعدادطبقه بندی ميزان آمادگی

نگرش

7%7طبقۀ اول 1-2/6 

21%21طبقۀ دوم 2/61-3/4 

49%49طبقۀ سوم 4/2-3/41 

23%23طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%100جمع كل

فرهنگ مدرسه

20%20طبقۀ اول 1-2/6 

35%35طبقۀ دوم 2/61-3/4 

30%30طبقۀ سوم 4/2-3/41 

15%15طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%100جمع كل

سواد رايانه ای

46%46طبقۀ اول 1-2/6 

18%18طبقۀ دوم 2/61-3/4 

24%24طبقۀ سوم 4/2-3/41 

12%12طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%100جمع كل

کل مؤلفه ها

17%17طبقۀ اول 1-2/6 

45%45طبقۀ دوم 2/61-3/4 

32%32طبقۀ سوم 4/2-3/41 

6%6طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%100جمع كل

نتايج جدول شماره 4 نشان می دهد كه در گروه معلمان در بعد نگرش بيشترين گروه در طبقه  سوم 
آمادگی و كمترين گروه در طبقه  اول، در بعد فرهنگ بيشترين گروه در طبقه  دوم و كمترين گروه در طبقه  
چهارم، در بعد سواد رايانه ای بيشترين گروه در طبقه  اول و كمترين گروه در طبقه  چهارم آمادگی قرار دارند.

www.SID.ir
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جدول شماره5. وضعيت آمادگی مديران در مؤلفه های نگرش، فرهنگ، سواد رايانه ای، عملکرد و منابع مالی

درصد فراوانیتعدادطبقه بندی ميزان آمادگی

نگرش

25%2طبقۀ اول 1-2/6 

25%2طبقۀ دوم 2/61-3/4 

37/5%3طبقۀ سوم 4/2-3/41 

12/5%1طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل

فرهنگ

00طبقۀ اول 1-2/6 

00طبقۀ دوم 2/61-3/4 

50%4طبقۀ سوم 4/2-3/41 

50%4طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل

سواد رايانه ای

00طبقۀ اول 1-2/6 

00طبقۀ دوم 2/61-3/4 

562/5طبقۀ سوم 4/2-3/41 

337/5طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل

عملکرد

100%8طبقۀ اول 1-2/6 

00طبقۀ دوم 2/61-3/4 

00طبقۀ سوم 4/2-3/41 

00طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل

منابع مالی

25%2طبقۀ اول 1-2/6 

25%2طبقۀ دوم 2/61-3/4 

12/5%1طبقۀ سوم 4/2-3/41 

37/5%3طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل
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همه مؤلفه ها

25%2طبقۀ اول 1-2/6 

75%6طبقۀ دوم 2/61-3/4 

00طبقۀ سوم 4/2-3/41 

00طبقۀ چهارم 4/21- 5

100%8جمع كل

نتايج جدول 5 بيانگر اين است كه بيشترين گروه مديران از نظر آمادگی نگرشی در طبقه  سوم و 
كمترين آنها در طبقه  چهارم، و در بعد فرهنگ به طور برابر تعدادی در طبقه  سوم و تعدادی در طبقه  

چهارم آمادگی قرار دارند.
آمادگی همه  مديران مورد بررسی در زمينه سواد رايانه ای در دو طبقه  سوم و چهارم قرار 
دارد؛ اما تعداد بيشتری از مديران آمادگی خود را در سطح طبقه  سوم و تعداد كمتری از آنها 
آمادگی خود را در سطح طبقه  چهارم ارزيابی كرده اند. همۀ مديران اتفاق نظر داشته اند كه مؤلفه  
آمادگی عملکرد اداری نسبت به ايجاد مدارس هوشمند در دبيرستان های دخترانۀ اهواز در سطح 

طبقه  اول قرار دارد.
اكثريت مديران در زمينه منابع مالی در سطح طبقه  چهارم و تعداد كمتری از آنان در سطح 
طبقه  سوم آمادگی قرار دارند. در مجموع آمادگی مديران در دو طبقه  اول و دوم ارزيابی شده 
است 75 درصد مديران آمادگی خود را در سطح طبقه  دوم و 25 درصد آمادگی خود را در سطح 

طبقه  اول ارزيابی كرده اند.

يافته های حاصل از مصاحبه با معلمان و مديران
از معلمان پرسيده شد كه با طرح مدارس هوشمند آشنايی دارند يا خير و از آنها خواسته شد 

تا آنچه را كه دربارۀ مدارس هوشمند می دانند، بيان كنند. 
را  مدارس هوشمند  اصطالح  كه  گفته اند  اين سؤال  اول  قسمت  به  پاسخ  در  معلمان  همۀ 
شنيده اند. سه نفر از آنها گفتند كه صرفًا اين اصطالح را شنيده اند و اطالعات كاملی دربارۀ چند 

و چون اين مدارس ندارند اما يک جمله مشترک در پاسخ اين 3 نفر بود:
» ... به نظر می رسد كه ويژگی خاص اين مدارس كار با كامپيوتر است... .«

13 نفر ديگر ابراز كردند كه تا حدودی با اين طرح آشنايی دارند. در برخی از جلسات و 
همايش ها در اين مورد مطالبی شنيده اند.

ادامه جدول شماره 5

www.SID.ir
ن مورد مطالبی شن

www.SID.ir
ين مورد مطالبی شن

www.SID.ir
ن مورد مطالبی شنين مورد مطالبی شني

www.SID.ir
ن مورد مطالبی شنين مورد مطالبی شن ها در ا

www.SID.ir
شها در ا

www.SID.ir
يش

www.SID.ir
شيشي

www.SID.ir
شيش
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» ... مبنای كار و انجام امور در مدارس هوشمند، رايانه و اينترنت است... .«
همه مديران مورد مصاحبه، اظهار كردند كه با مدارس هوشمند آشنايی دارند و حركت به 

سمت آن را ضروری دانستند. 
يکی از مديران گفت:

»... در مدارس هوشمند، اكثر فعاليت ها از طريق كامپيوتر انجام می شود. معلم با استفاده از 
پاورپويينت و نمايش فيلم، تدريس می كند. اطالعات شخصی و تحصيلی هر يک از دانش آموزان 
بر روی پورتال شخصی آنها به روز می شود و والدين از طريق اينترنت از آن مطلع می شوند. 
هنوز خيلی فاصله است تا ما به آن برسيم. بايد عالوه بر آمادگی فنی و مهارتی معلمان و مديران، 

دانش آموزان و والدين آنها نيز توجيه شوند و مورد آموزش قرار گيرند... .«
 در بخشی از مصاحبه، دربارۀ شناخت معلمان و مديران از وظايفشان در مدارس هوشمند 
پرسيده شد. معلمان بر اين عقيده بودند كه وظيفه معلم همان است كه در مدرسه سنتی بوده، 

فقط به شکل ديگر. 
يکی از معلمان  دينی گفت: »معلم بايد برخی چيزها را به دانش آموزان ياد دهد. اما در گذشته 
معلم از گچ و تخته استفاده می كرد، بعد از مدتی بسياری از تخته سياه ها به تخته وايت برد تبديل 

شدند. هم اكنون رايانه و پخش نوشته ها با استفاده از ويدئو پروژكتور مطرح است.«
معلم زيست نيز در اين باره به توانايی معلمان در زمينۀ رايانه و اينترنت اشاره كرد كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.
مديران اضافه كردند كه وظايف نوين معلمان سنگين تر می شود، زيرا عالوه بر محتواهای 
توليد شده  توليد و جستجوی محتواهای  به  با دروس هر هفته  متناسب  بايد خودشان  موجود 

بپردازند كه ممکن است بسياری از وقت آن ها را در خانه نيز بگيرد.
در بخش ديگری از مصاحبه، از معلمان و مديران خواسته شد كه اگر دربارۀ اهداف مدارس 
هوشمند اطالعاتی دارند، بيان كنند. آنها با ذكر اينکه دقيقًا در اين مورد آگاهی ندارند، نظرات 

خود را ابراز كردند كه به طور كلی موارد زير را در بر می گرفت:
- آشنايی معلمان و دانش آموزان با رايانه و اينترنت

- استفاده از فناوری در تعليم وتربيت
- به روز كردن شيوۀ تدريس

- انتقال بهwww.SID.ir- انتقال بهصورت الکترونwww.SID.irصورت الکترونwww.SID.ir- انتقال به صورت الکترونيکی
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- به روز كردن اطالعات
و  رايانه  به  دسترسی  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  مصاحبه  طی  كه  ديگری  موارد  جمله  از 

اينترنت، استفاده از رايانه و اينترنت، برنامه درسی و محتواست.

• دسترسی به رايانه و اينترنت
همگی 15 نفر معلمانی كه مورد مصاحبه قرار گرفتند در خانه به كامپيوتر دسترسی داشتند 
اما از بين آنها تنها 10 نفرشان امکان دسترسی به اينترنت در منزل داشتند. 5 نفر مديری كه مورد 
آنها  برای  اينترنت  به  دسترسی  و  داشتند  دسترسی  كامپيوتر  به  خانه  در  گرفتند،  قرار  مصاحبه 
امکان پذير بود. هم چنين آنها در راستای استفاده از فناوری در مدرسه، اطمينان از دستيابی همه 

دانش آموزان به رايانه را امری مهم بيان كردند.

• استفاده از رايانه و اينترنت
7 نفر از معلمان گفتند كه رايانه را به خاطر فرزندشان خريده اند و خودشان استفاده ندارند. 
2 نفر آنها گفتند خيلی از مهارت های رايانه ای را كه بلدند از فرزندانشان ياد گرفته اند و روزانه 
ساعتی را به كار با رايانه و گرفتن اطالعات جديد از فرزندانشان اختصاص داده اند. 6 نفر ديگر 
هم ابراز كردند كه برای آمادگی امتحان دوره های آموزش ضمن خدمت كه گذرانده اند، از رايانه 
منزل استفاده كرده اند. معلمانی كه امکان دسترسی به اينترنت در منزل برايشان ميسر بود، اظهار 
داشتند كه به دليل سرعت پايين برايشان مقرون به صرفه نيست و زمان و هزينۀ زيادی برای آنها 
ايجاد می كند؛ به همين خاطر استفاده چندانی از آن ندارند. همۀ آنها گفتند كه هيچ ساعتی را در 

مدرسه از رايانه و اينترنت استفاده نمی كنند.
ارسال  مانند گذشته به صورت دستی  از آنجا كه بخشنامه ها  اظهار داشتند كه  همۀ مديران، 
نمی شود، بايد آنها را از اينترنت دريافت كنيم، و نامه ها به صورت تايپ شده ارسال شوند، به 

همين خاطر مجبوريم زمانی كه در مدرسه هستيم از رايانه و  اينترنت استفاده كنيم.
• بررسی برنامه درسی و محتوا

در بخشی از مصاحبه به بررسی برنامه درسی و محتوای كنونی برای آموزش به شيوۀ نوين 
و با استفاده از فناوری های نوين از نظر معلمان پرداخته شد.

ن عقين عقwww.SID.irن عقين عقيwww.SID.irين عقwww.SID.irن عقwww.SID.irهر 15 نفر بر اين عقيده بودند كه دستشان برای تغيير در برنامۀ از قبل تعيين شده بسته است.  هر www.SID.irهر 15www.SID.ir15 نفر بر اwww.SID.ir نفر بر ا
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با توجه به برنامه از قبل تعيين شده و چگونگی امتحان دانش آموزان، از طريق آموزش سنتی بهتر 
می توانند به نتيجه دلخواه برسند. مصاحبه شوندگان دربارۀ محتوا نظرات متفاوتی داده اند، كه در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
5 نفر از معلمان، استفاده از فناوری را برای محتوای كنونی به صرفه نمی دانستند. در مقابل 
تعداد زيادی از معلمان بر اين عقيده بودند كه محتوای آموزشی حاضر الزم نيست حتمًا تغيير 

كند، می توان همين ها را با استفاده از ابزار فناوری تدريس نمود. 

• منابع مالی
همۀ مديران، منابع مالی را محدود می دانستند. تجهيزات و زيرساخت های الزم برای مدارس 
هوشمند فقط از جانب آموزش و پرورش تأمين می شود، به همين سبب با محدوديت همراه 
است. همۀ مديران اتفاق نظر داشتند كه يک سايت با تعداد محدودی رايانه در مدرسه وجود 
دارد )كه برخی 15 دستگاه رايانه، برخی7 دستگاه، و ...(، بيشتر آنها ويدئو پروژكتور در مدرسه 
فقط  سايت  از  استفاده  امکان  دارد،  مدرسه وجود  دفتر  در  فقط  اينترنت  به  دسترسی  نداشتند، 
برخی  برای  يا  و  دارد  وجود  دارند،  كامپيوتر  درسی  واحد  كه  رياضی  سوم  كالس های  برای 
از دانش آموزان كه بايد برای شركت در مسابقه آماده شوند. هر مدرسه به اندازۀ كافی از نظر 
منابع مالی دستش باز نيست كه برای دانش آموزان، والدين و يا حتی معلمان و كارمندان كارگاه 

آموزشی در زمينه رايانه برگزار كند. 
نتيجه چک ليست ارزيابی به منظور بررسی زيرساخت ها و تجهيزات مدارس

تا  است  شده  تالش   )8 شماره  )جدول  هوشمند  مدارس  ارزيابی  چک  ليست  مطابق 
در  مدارس  هوشمندسازی  مراحل  در  مناسب  اطالعات  فناوری  توسعه يافته  زيرساخت های 
دبيرستان های كنونی دخترانه  اهواز مورد بررسی قرار گيرد. نتايج حاصل از آن در جدول زير 

نشان داده می شود:

www.SID.ir
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جدول شماره 8. نتايج چک ليست ارزيابی معيارهای مدارس هوشمند در دبيرستان های دخترانة اهواز

وضع موجودپيشرفتهميانهمقدماتیشاخص

ت
ت توسعه يافتۀ فناوری اطالعا

زيرساخ

بيش از 60 نفر30 نفر به پاييناز 60 تا 30 نفربيش از 60 نفرتعداد دانش آموز به ازای هر رايانه

بيشتر از 11نفر5 نفر8 نفر11 نفرتعداد معلم به ازای هر رايانه

بيشتر از 3 نفر2-1 نفر2 نفر3 نفرتعداد كادر اداری به ازای هر رايانه

پايين تر از مقدماتیكمتر از 10 رايانه10 رايانه يک پرينتر15 رايانه يک پرينترتعداد پرينتر به ازای هر رايانه

پايين تر از مقدماتیكمتر از 10رايانه10 رايانه 1 اسکنر15 رايانه 1 اسکنرتعداد اسکنر به ازای هر رايانه

استقرار شبکۀ محلی در مدرسه
كمترين امکانات دسترسی 

به اين امکانات
دسترسی مطلوب به 

اين امکانات
باالترين امکان 

دسترسی
پايين تر از مقدماتی

درصد كالس های مجهز شده به ويدئو پروژكتور و يا 
سايرامکانات پخش تصوير در هر مدرسه

پايين تر از مقدماتیبيش از 2 كالس2-1 كالس0-1 كالس

در حد مقدماتیبيش از 2 سايت1- 2 سايت1 سايتتعداد سايت رايانه ای موجود در هر مدرسه

تعداد متوسط رايانه به ازای هر سايت رايانه ای 
در مدرسه

در حد مقدماتی15- 10 رايانهحداقل 10

پايين تر از مقدماتی256512Mg2پهنای باند اتصال مدرسه به اينترنت

پايين تر از مقدماتی8 نفر به پايين11-8 نفربيش از 11نفرمتوسط تعداد لپ تاپ به ازای هر معلم

وجود وب سايت با قابليت مديريت محتوا و مديريت 
يادگيری 

به روز  رسانی حداقل 
يک بار هرترم

به روز رسانی حداقل 
يک بار در ترم

به روز رسانی يک 
بار در ماه

پايين تر از مقدماتی

دوره به روز رسانی وب سايت
به روز رسانی حداقل 

يک بار در سال
به روز رسانی حداقل 

يک بار در ترم
به روز رسانی هر 

يک ماه
پايين تر از مقدماتی

پايين تر از مقدماتی100درصد70 درصد35 درصددرصد دانش آموزانی دارای پست الکترونيکی 

پايين تر از مقدماتی100 درصد70 درصد50درصددرصد معلمان دارای پست الکترونيکی

سرورعادیتعداد سرور استقرار يافته در مدرسه
سرور اصلی به اضافه 

backup
سرور اصلی به اضافه 

backup
پايين تر از مقدماتی

با حداقل امکاناتوجود سياست های امنيتی مشخص در مدرسه
امکانات امنيتی 

متوسط
 پيشرفته ترين 

امکانات
با حد اقل امکانات

با حد اقل امکاناتيشرفته ترين امکاناتامکانات متوسطبا حداقل امکاناتوجود مکانيزم های امنيت اطالعات در مدرسه

نسبت رايانه های تحت پوشش تجهيزات برق 
اضطراری 

پايين تر از مقدماتی3 رايانه به باال3-2 رايانهحداقل 2رايانه

درصد سايت های و اتاق های سرور دارای دستگاه 
تهويه در مدرسه

حداقل امکانات برای 
تهويه

امکانات تهويه 
متوسط

امکانات تهويه 
پيشرفته

پايين تر از مقدماتی

آيا مدرسه دارای نرم افزار آنتی ويروس به روز 
می باشد؟

آنتی ويروس  ارزان
آنتی ويروس 
الينسيس دار

آنتی ويروس اليسنس 
دار

پايين تر از مقدماتی

آيا در مدرسه سيستم مديريت كاربران استقرار 
يافته است؟

خير
مديريت كاركنان 

داخلی
مديريت كاركنان و 

معلمان
خير

آيا مدرسه در تجهيز سايت های رايانه ای از مبلمان 
آموزشی مناسب استفاده نموده است؟

خيربلهبلهخير

www.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir
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بحث و نتيجه گيری
آمادگی  كه  است  آن  از  2، حاكی  پژوهش، جدول  پرسش نامه های  از  آمده  به دست  نتايج 
با ميانگين  از نظر معلمان  در مؤلفه های مختلف برای استقرار مدارس هوشمند در شهر اهواز 
از  نتايج كسب شده  از  با استفاده  پايين قرار دارد.  با ميانگين 2/90 در سطح  3/21، و مديران 
پرسش نامه های معلمان و مديران، می توان چنين استنباط كرد كه دبيرستان های دخترانۀ شهر اهواز 
آمادگی استقرار مدارس هوشمند را از نظر همه ابعاد ندارند كه اين نتيجه با پژوهش سعادت طلب 
)1388( همسوست. نتايج جدول 2 و 3، نشان می دهد كه نگرش معلمان با ميانگين 3/64 نسبت 
سطح  در  هوشمند،  مدارس  استقرار  راستای  در  يادگيری  و  تدريس  در  فناوری  از  استفاده  به 
آمادگی مناسب قرار دارد. مطابق جدول 4 نيز 72 درصد از معلمان آمادگی نگرش خود را نسبت 
به كاربرد فناوری باالی 3/4 نشان داده اند. نتايج برخی مطالعات ديگر نيز نشان داده  كه نگرش 
معلمان، در سطح مطلوب قرار دارد )سماک و همکاران2010، الّزيديين 2010، آلبيرينی2004، 
كانکانرينتا 2000،  فتحی و نصيری 1384، اخوان و دوست محمدی1389، سبزی و همکاران 
برای  موجود  از محدوديت های  آنها  آگاهی  دليل  به  می توان  را  معلمان  نگرش خوب   .)1389
تدريس و يادگيری به روش سنتی دانست. معلمان دريافته اند كه تنها از طريق تکيه بر محتوای 
بسته آموزش و پرورش نمی توان پاسخگوی سؤاالت دانش آموزان عصر حاضر بود. دانش آموز 
از مدرسه انتظار دارد كه او را برای حل تضادهای اطالعاتی و چالش های ذهنی كمک كند و 
برای زيستن در جهان واقعی آماده سازد. در صورتی كه مدرسه نتواند اين انتظار دانش آموزان 
و خانواده های آنها را برآورده سازد، آنها به بردگان اطالعاتی تبديل می شوند كه قدرت انتقاد، 
استدالل، تصميم گيری و حل مسئله را ندارند و فقط تحت تأثير تبليغات قرار می گيرند. جدول 
2 نشان دهنده اين است كه نگرش مديران با ميانگين 3/25 در حدی است كه به بهبود و اصالح 
نياز دارد. جدول 5 بيانگر اين است كه: 50 درصد مديران نگرش خوب و خيلی خوبی نسبت 
به ورود فناوری در تدريس داشته اند و 50 درصد آنها نگرش پايين و خيلی پايين نشان داده اند. 
وضعيت نگرش پايين نيمی از مديران را می توان به اين دليل دانست كه با نيروهای انسانی و 
ذی نفعان بيشتری درون مدرسه و بيرون مدرسه در ارتباط هستند و از نظرات و نگاه آنها نسبت به 
كاربرد فناوری در تدريس آگاهند و بيشتر در جريان محدوديت های اجرايی معلمان در روش های 
نوين تدريس همراه با فناوری هستند. عالوه بر اين، مديران نسبت به سايرين بيشتر از كامپيوتر 
و اينترنت در مدرسه استفاده می كنند. شايد به دليل مواجه بودن با برخی موانع موجود نگرش 
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نتايج جدول 2 نشان می دهد كه وضعيت آمادگی فرهنگ مدرسه از نظر معلمان با ميانگين 
3/25، هم چنين فرهنگ مدرسه از نظر مديران با ميانگين4/18 در سطح آمادگی خوب قرار دارد. 
نتايج جدول 4 بيانگر اين است كه 55 درصد معلمان، فرهنگ مدرسه را در سطح زير 3/4 و پايين 
دانسته اند، در حالی كه جدول 5 نشان می دهد كه كل مديران، فرهنگ مدرسه را در ارتباط با كاربرد 
فناوری در تدريس و يادگيری در سطح باالی 3/4 و مناسب ارزيابی كرده اند. نتايج حاصل نشان 
می دهد كه دبيرستان های دخترانۀ شهر اهواز از نظر معلمان  نسبت به پذيرش نوآوری و تغييرات 
مربوط به فناوری، در دسترس گذاشتن رايانه و اتصال به اينترنت، استفاده از روش های تدريس 
مختلف و متناسب با هر يک از فراگيران، مشاركت دادن همه اعضای مدرسه در تصميم گيری، 
در اختيار گذاشتن مواد و منابع آموزشی مختلف، ايجاد فرصت های رشد حرفه ای، انجام كارهای 
گروهی و به اشتراک گذاشتن ايده ها و هم چنين ارتباط قوی بين اعضای مدرسه با والدين به طور 
كلی در سطح متوسط قرار دارند. البته از نظر مديران، فرهنگ سازمانی در حد خوب ارزيابی شده 
كه اين می تواند ناشی از سوگيری آنها نسبت به نقش خود در ايجاد فرهنگ مشاركتی و مناسب 
باشد. چرا كه بر مبنای نظر مهرمحمدی)1386( از نقش مدير در شکل مطلوب آن به عنوان »رهبر 
نتايج كار بسيار  بر  انتظار می رود كه  تغيير و نوآوری  ايجاد كننده فرهنگ مساعد  يا  آموزشی« 
تأثيرگذار است. جدول 2 نشان می دهد كه سواد رايانه ای معلمان با ميانگين 2/75، در سطح پايين 
ارزيابی شده است. از يافته-های جدول 4 نيز می توان دريافت كه سطح سواد رايانه ای 46 درصد 
از معلمان در سطح خيلی پايين، 18 درصد در سطح پايين، 24 درصد در سطح خوب و فقط 12 
درصد از آنها سطح سواد رايانه ای خود را در حد خيلی خوب ارزيابی كرده اند.  اين نتيجه با كو 
)2008( در ارتباط با سواد رايانه ای معلمان همخوانی دارد. پايين بودن مهارت رايانه ای معلمان 
را می توان به نامناسب بودن دوره های آموزشی برگزار شده، وقت نداشتن برای كار با رايانه، و 
احساس عدم نياز به آن نسبت داد. زيرا همان طور كه در مصاحبه های مربوط به سؤال دوم  فصل 
چهار آورده شده است، معلمان و مديرانی كه مورد مصاحبه قرار گرفتند، دربارۀ صرف وقت زياد، 
عدم تناسب محتوای آموزشی كار با رايانه با نياز شغلی معلمان و سطح پايين بودن كيفيت اين 
آموزش ها اتفاق نظر داشتند و از نقاط ضعف اين دوره ها را زمان نامناسب دوره ها، مکان نامناسب 
برگزاری دوره ها، كمبود تجهيزات، محتوای سطح باال و غيرقابل كاربرد برای معلمان و مديران 
با نتيجۀ  ) متناسب نبودن محتوا با وظايف و نقش های معلمان و مديران( دانسته اند. اين نتيجه 
با توجه به تغييرات  نتايج به دست آمده  پژوهش بختياری و احمدی )1386( همخوانی دارد. 
به  افراد  نياز  عصر حاضر و تبديل مهارت رايانه ای به يکی از ضروری ترين مهارت های مورد 
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ويژه معلمان و در راستای تبديل مدارس به مدارس هوشمند، نگران كننده هستند؛ زيرا معلمان 
بايد دانش و توانايی تخصصی و حرفه ايشان با تحوالت روز و آينده هماهنگ باشد. جدول 5 
بيانگر سطح مناسب سواد رايانه ای مديران با ميانگين 4/02 است. مطابق جدول 6 از بين مديران 
نمونه پژوهش، 62/5 درصد مهارت رايانه ای خود را خوب و 37/5 درصد در سطح خيلی خوب 
ارزيابی كرده اند. سطح مناسب مهارت رايانه ای مديران ناشی از اين است كه استفاده از رايانه 
در انجام برخی كارهای اداری آنها از جمله دريافت بخشنامه ها از طريق اينترنت، ارسال نامه ها 
به صورت تايپ شده، و ... اجباری است. منابع مالی دبيرستان های مورد بررسی اين تحقيق از 
ديدگاه مديران، بررسی گرديد. جدول 5 نشان می دهد كه آمادگی منابع مالی از ديدگاه مديران با 
ميانگين 3/37 برای استقرار مدارس هوشمند در سطح متوسط قرار دارد. بنابراين، چنين استنباط 
می شود كه از ديدگاه مديران، دبيرستان های آنها، تا حدودی منابع مالی الزم برای استقرار مدارس 
هوشمند را دارند. جدول 7 نيز حاكی از اين است كه 25 درصد مديران، منابع مالی مدرسه را 
در سطح خيلی پايين، 25 درصد در سطح پايين، 12/5 درصد در سطح خوب و 37/5 درصد در 
سطح خيلی خوب دانسته اند. پراكندگی كه در اين چهار طبقه آمادگی وجود دارد، ممکن است 
به دليل تفاوت مدارس در دسترسی به منابع مالی باشد، چرا كه از ديد پژوهشگر حتی از نظر 
ظاهری و نمای ساختمان های مدارس، تفاوت بسيار زيادی بين مدارس وجود دارد. اما اين كه 
واقعًا منابع مالی يکسانی در اختيار مديران قرار ندارد و يا اين كه مديران با منابع و اعتبار يکسان، 
عملکرد متفاوت نشان داده اند، موضوع ديگری است. نتايج مصاحبه و چک ليست كه گويه های 
ديگری از منابع مالی مدرسه را در ارتباط با مدرسۀ هوشمند، مورد بررسی قرار داد، حاكی از 
سطح پايين منابع مالی مدرسه در اين زمينه است؛ چرا كه از نظر مديران، مدارس بايد قادر باشند 
تسهيالتی را برای خريد لپ تاپ دانش آموزان و معلمان و دسترسی آنها به اينترنت فراهم كنند، 
كالس های آموزشی، در زمينه كامپيوتر برای معلمان و دانش آموزان برگزار كند. هم چنين سايت 
مجهز به تعداد كافی رايانه و دسترسی به اينترنت پر سرعت در مدارس وجود داشته باشد، در 
در  نتايج چک ليست  ندارد.  اين شرايط وجود  از  تحقيق هيچ يک  نمونه  مدارس  در  كه  حالی 
بيانگر سطح پايين مدارس نسبت به مقياس های زير می باشد:  بررسی زيرساخت و تجهيزات، 
تعداد دانش آموز به ازای هر رايانه، تعداد معلم به ازای هر رايانه، تعداد كادر اداری به ازای هر 
رايانه، تعداد سايت رايانه ای موجود در هر مدرسه، تعداد متوسط رايانه به ازای هر سايت رايانه ای 
تعداد  موارد  در  و  مناسب  آموزشی  مبلمان  از  مدارس  رايانه ای  سايت های  تجهيز  مدرسه،  در 
پرينتر به ازای هر رايانه، تعداد اسکنر به ازای هر رايانه، استقرار شبکه  محلی در مدرسه، درصد 
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كالس های مجهز شده به ويدئو پروژكتور و يا ساير امکانات پخش تصوير در هر مدرسه، پهنای 
باند اتصال مدرسه به اينترنت، متوسط تعداد لپ تاپ به ازای هر معلم.

جدول 2 و 3 بيانگر اين است كه عملکرد اداری با ميانگين 1/94 در پايين ترين سطح آمادگی 
انجام  پژوهش، سطح  اين  در  مديران  نفر  نشان می دهد كه هر هشت  نيز   6 دارد. جدول  قرار 
عملکرد اداری را در راستای كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح كاماًل پايين دانسته اند. 
مدرسه هوشمند، مدرسه ای است كه والدين و ساير مخاطبين اطالعات خود را در مورد مدرسه 
از سايت كسب می كنند، با مسئولين مدرسه از طريق ايميل و يا تلفن گويا ارتباط برقرار می كنند 
و گزارش عملکرد مدرسه در سايت و عملکرد هر يک از دانش آموزان در پورتال شخصی آنها 
قابل رؤيت است. اما اين موارد كه با عنوان مؤلفه عملکرد در دبيرستان های دخترانه اهواز مورد 
ارزيابی قرار گرفتند، در سطح پايين قرار داشتند. اين امر ممکن است به داليل زير باشد: معلمان، 
ندارند،  كامل  آشنايی  الکترونيکی  صورت  به  امور  انجام  با  خانواده ها  و  كارمندان،  و  مديران 
زيرساخت ها و منابع الزم برای انجام وظايف به صورت الکترونيکی وجود ندارد، و سطح توانايی 
آنها در استفاده از رايانه و اينترنت پايين است و قانون مشخصی در زمينه انجام امور به صورت 

الکترونيکی و انتشار عملکرد و برنامه های مدارس در وب سايت مدارس وجود ندارد. 
آگاهی  دانش و  پايين  نشان دهندۀ سطح  اول،  با سؤال  ارتباط  در  انجام شده  مصاحبه های 
بيان كرده اند كه صرفًا  معلمان  از  نفر  به مدارس هوشمند می باشد. چرا كه سه  نسبت  معلمان 
اصطالح مدرسه هوشمند را شنيده اند و ساير معلمان نيز آگاهی خود را پايين قلمداد كرده اند. 
نتايج مصاحبه ها حاكی از آن است كه معلمان، بيشتر نگاه سخت افزاری به مدرسه هوشمند دارند 
كه مشخصه بارز آن، استفاده از كامپيوتر در انجام كارها است و نسبت به وظيفۀ خطير خود برای 
تربيت دانش آموزان پژوهنده، خالق و متفکر آگاهی ندارند. نقش خودشان را همچون گذشته در 
حد انتقال دهندۀ دانش با كاربرد رايانه دانسته اند، كه اين امر با نقش معلم در مدارس نوين كه 
به عنوان راهنمای پژوهشگر در نظر گرفته می شود، متناقض است. به طور كلی تجزيه و تحليل 
اين نتيجه را می توان بر مبنای دانش، مهارت و نگرش معلمان و مديران نيز بيان نمود. دانش 
آنها كه از طريق مصاحبه بررسی شد، در سطح نسبتًا پايين قرار داشت؛ زيرا آگاهی و شناخت 
معلمان و مديران نسبت به مدرسۀ هوشمند، عناصر آن و ويژگی های خود در اين مدارس كم 
مهم مدرسۀ هوشمند  از ويژگی های  كه  آموزش  در  فناوری  كاربرد  به  نسبت  آنها  نگرش  بود. 
است،  با پرسش نامه بررسی شد. نگرش معلمان با ميانگين 3/64، و مديران با ميانگين 3/25، در 
سطح مطلوب قرار داشت. مهارت آنها نيز با پرسش نامه بررسی شد. تحليل نتايج نشان داد كه 
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مهارت معلمان با ميانگين 2/75پايين، اما مهارت مديران با ميانگين 4/02 در سطح مناسب قرار 
دارد. نتايج مصاحبه نشان داد كه دسترسی به رايانه برای همه معلمان، در سطح نسبتًا مطلوب، 
وجود دارد، اما دسترسی به اينترنت يکی از نگرانی ها به نظر آمد كه سرعت پايين و هزينه باالی 
آن از موانع استفاده از آن به شمار آمده است. عالوه بر اين عدم استفاده زياد معلمان از رايانه و 
اينترنت بيانگر آمادگی پايين معلمان و مديران برای استقرار مدارس هوشمند در دبيرستان های 

دخترانه ی اهواز است. 

پيشنهادها
- يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه سواد رايانه ای معلمان در سطح پايين قرار دارد؛ 
با  متناسب  و  اطالعات  فناوری  زمينه   در  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  برگزاری  بنابراين 
وظايف، تجارب واقعی و عملکرد معلمان در مدرسه می تواند در افزايش مهارت های رايانه ای 

معلمان تأثيرگذار باشد.
هوشمند  مدارس  زمينه   در  زيادی  اطالعات  معلمان  و  مديران  كه  می دهد  نشان  يافته ها   -
ندارند؛ به همين دليل الزم است از طريق برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی در زمينۀ آشنايی 
بيشتر مديران و معلمان با مدارس هوشمند و افزايش آگاهی آنها نسبت به وظايفشان تالش شود. 
هم چنين در اين راستا  اطالع رسانی و افزايش آگاهی معلمان و مديران در مورد انجام الکترونيکی 

وظايف می تواند راهگشا باشد. 
- يافته های پژوهش حاكی از اين است كه فرهنگ استفاده از فناوری در مدارس نياز به بهبود 
و پيشرفت دارد؛ بنابراين ايجاد قانونی برای ملزم كردن معلمان و مديران به انجام اينترنتی كارها 
و امور روزانه مربوط به وظايف خود و استفاده از فناوری در آموزش از پيشنهادهايی است كه در 
اين زمينه ارائه می گردد. تعيين قانون پاداش جهت استفاده معلمان از رايانه در آموزش نيز يکی 

از راهکارهايی است كه در جهت ايجاد فرهنگ مناسب در اين زمينه تأثير مثبت دارد.
- از ديگر يافته های اين پژوهش آماده نبودن زيرساخت ها و تجهيزات الزم برای استقرار 
مدارس هوشمند در دبيرستان های دخترانه  اهواز است؛ در اين زمينه پيشنهاد می شود منابع مالی 

و تجهيزات الزم و مناسب جهت استقرار مدارس هوشمند فراهم گردد.
- نتايج اين پژوهش در بخش مصاحبه نشان داد كه بسياری از معلمان و مديران در دسترسی 
و  رايانه  تهيۀ  برای  تسهيالتی  است  الزم  منظور  همين  به  دارند؛  مشکل  پرسرعت  اينترنت  به 

دسترسی معلمان، دانش آموزان و ساير كارمندان به اينترنت پر سرعت در نظر گرفته شود.
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به دليل محدود بودن نمونه و گسترۀ مکانی آن، تعميم نتايج تحقيق حاضر به ديگر مدارس 
اهواز و يا استان بايد با احتياط همراه باشد. انجام تحقيقات ديگری كه در آن عالوه بر عوامل 
نيز عوامل  به بررسی عوامل برون مدرسه ای و  به معلمان و مديران  درون مدرسه ای و محدود 
مربوط به دانش آموزان، والدين و ساير كاركنان مدرسه بپردازد، مي تواند يافته-هاي جامع تر و 
درباره   بيشتر  پژوهش هاي  انجام  دهد.  قرار  برنامه ريزان  و  پژوهشگران  اختيار  در  را  معتبرتري 
اهداف مدارس هوشمند در  آموزشي دروس و  تناسب محتواي  شيوه هاي آموزش و همچنين 
مقاطع و رشته هاي مختلف تحصيلي در كسب اطالعات دقيق تر نسبت به دسترسی به اهداف 

مدارس هوشمند و عملکرد آموزش و پرورش در اين زمينه راهگشا خواهد بود.
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