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  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

  1390 پاییزـ  اولـ شماره  دومسال 

  
 در هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضعی ابیارز

 معلمان و مدیران دیدگاه از سمنان استان
  

  1*خانی مریم افضل

  **سولماز قدس

  
  چکیده
 و مـدیران  دیـدگاه  از سـمنان  اسـتان  در هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضعارزیابی  حاضر، پژوهش هدف
و بـه لحـاظ هـدف در دسـته تحقیقـات       بـوده ) یـابی  زمینـه (پیمایشـی   –توصـیفی  از نوع  این پژوهش .بود معلمان

  یلیتحصـ  سـال  در سـمنان  اسـتان  هوشـمند  مـدارس  دبیـران  و مـدیران  شـامل ي آمـار  جامعه. کاربردي قرار دارد
 جامعـه  از و مدیران جامعه کل مدیران،ي آمار جامعه بودن محدود به توجه با که بود نفر 215 تعداد به 90-1389

ي گـردآور  ابـزار  .صورت تصادفی انتخاب شده مورگان ب -با استفاده از جدول کرجسی نفر 132 دبیران، آماري
 حاصـل ي ها داده. آمد دسته ب 84/0 آنیی ایپا بیضر که بود الؤس 29 شاملو  ساخته محقق نامه پرسش ها داده
) دو خـی ( یاسـتنباط  وآمـار ) نمـودار  و جـدول  ن،یانگیـ م درصـد،  ،یفراوانـ ( یفیتوصـ  آمار لهیوسه ب پرسشنامه از

هـاي مـدیریت مدرسـه توسـط سیسـتم یکپارچـه        داد که مدارس استان در مؤلفـه  نشان جینتا. شد لیتحل بررسی و
اي با مدارس  رایانهآوري اطالعات و ارتباط یکپارچه  اي، محیط یاددهی و یادگیري ، زیرساخت توسعه فن رایانه

مـان  معل مؤلفـه امـا   ،باشـد  مـی  نیازمند اهتمام بیشتري جهـت اسـتقرار مـدارس هوشـمند در اسـتان      ،هوشمند دیگر
اد مـدارس  جـ از ظرفیـت و پتانسـیل مناسـبی بـراي ای    آوري و مدیریت یکپارچه رایانـه   در حوزه فنآموزش دیده 

  .هوشمند برخوردار هستند
  

  واژگان کلیدي
  هوشمند مدارس ،آوري اطالعات یاددهی و یادگیري، فن ،یابیارز

                                                      
 afzalkhani_mr@yahoo.com  یرانا گرمسار، واحد گرمسار، یآزاد اسالم دانشگاه یتی،دانشکده علوم ترب یاراستاد* 

  asa_860@yahoo.comگرمسار   واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی آموخته دانش** 
  خانی مریم افضل:  نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه

  11/8/1390: تاریخ پذیرش مقاله  5/6/1390:  تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

 دانش، انفجار لهأمس و اطالعاتی انتقاالت و  نقل سرعت اي، رایانه هاي وريآ امروزه به علت رشد فن
 گذشـته  ماننـد  دیگـر  و گیرد قرار همگان اختیار در تواند می سرعت و سهولت به دانش و اطالعات
  آمـوزان  دانـش  به آن در را ها ارزش و مهارت دانش، بخواهد معلم  که نیست چارچوبی تنها مدرسه
ــد، منتقــل  در جمعــی ارتبــاط لیفرهنگــی و وســااجتمــاعی،  اقتصــادي، هــاي چــارچوب بلکــه کن
 رفـتن  بـاال  امـر  ایـن  تبعـات  از یکـی  .دارند کننده تعیین نقشی آموزان دانش  هاي پنداره پذیري شکل
در  .زنـد  مـی  هـم  بـر  را آموزشی هاي دوره با هماهنگی  که است آموزان دانش متعارف دانش سطح
 روز به امکان هوشمند، مدارس در انفورماتیکی و اطالعاتی هاي وريآ شرایطی استفاده از فن  چنین
 کـه  طوري به آورد، می  فراهم را ایشان تدریس هاي مهارت ارتقاي و معلمان  علمی اطالعات کردن
  دانـش  از تـري  دقیـق  و تر صحیح برآورد مدارس این در موجود  امکانات از استفاده با توانند می هاآن

رف متعـا  دانـش  بـا  را درسـی  مطالـب  و آموزشـی  ايهـ  دوره کـرده،  کسـب  آمـوزان  دانش متعارف
 .سازند  شان هماهنگ آموزان دانش
 ها، توانایی استعدادها، با بوده، محور معلم صورت به سنتی،  مدارس در آموزشی هاي برنامه اکثر
 متناسـب  دارد، را خـود  مخصـوص   آهنـگ  یـک  هـر  کـه  آموزان دانش یادگیري هاي شیوه و نیازها
 نـو،  هـاي  شـیوه  بـا  تـدریس  امکـان  پذیر، انعطاف درسی هاي برنامه سبب  به هوشمند مدارس .نیستند
 بـا  آمـوز،  دانـش  نقش به بخشیدن محوریت و آموزشی  هاي روش و ها برنامه از وسیعی طیف داشتن
 آمـوزان،  دانـش  اسـتعدادهاي  و قیـ عال نیازهـا،  بـه  تر بیش توجه و 1فردي هاي تفاوت گرفتن نظر در
 .باشند مفید و مؤثر 2آموزشی شکاف دادن کاهش یا بردن بین از جهت در توانند می

 در خالقانـه  را اطالعـات  وريآ اسـت کـه بتواننـد فـن     افـرادي  نیازمند آینده 3اطالعاتی  جامعه"
 روز، بـه   هـاي  مهـارت  و بینش دانش، از ماندن بهره بی عصر این در .برند کار هب توسعه و رشد جهت
 ایـن  در بنـابراین  و انجامد می تنش و نارضایتی  پیدایی نتیجه در و اجتماعی هاي نابرابري بیکاري، به

  .)162، 1379مشایخ، ( "باشند می انسانی توسعه نیازمند انسانی جوامع دیگري زمان هر از بیش دوره
 زنـدگی  در عمیقـی  ثیرأ، ت21هاي نوین در قرن  وريآ دهند که استفاده از فن ا نشان میه واقعیت
 .بـود  نخواهـد  مسـتثنی  تغییـرات  ایـن  از نیز پرورش و آموزش یقیناً و داشت خواهد انسان اجتماعی

                                                      
1. Individual differences 
2. Educational gap 
3. Information society 
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 نظـام  در عمـده  شـکلی  بـه  اطالعات آوري کنند که فن ت در آموزش، این مطلب را بیان میتحقیقا
  )1380دلوز،( است شده استفاده منظم آموزش

 صــورته بــ معمــوالً ســنتی درس کــالس در رایانــه از اســتفاده بــراي معلمــان کوشــش اولــین"
 دیگـر  آموزشی هاي با موضوع تدریس معلم که در مکان مرتبط یادگیري تجربیات ،بود 1سخنرانی

قرار  استفاده مورد بیشتر مطالعه براي تکلیف عنوان به یا و شد ام گرفته بود به نمایش گذاشته میانج
  .)51 ،2،1382بروور دبیلیو( "گرفت می

 بـا  چنـدانی  تفـاوت  مـدارس  ایـن  در آموزان نشان داد که نقش معلمان و دانش) 1383( عطاران
 دهد نتیجه تحقیق نشان می .شتر شده استبی مدارس این در معلمان لیتؤوو مس ندارد سنتی مدارس
 خـودش  کـه  فراگیري ،قی و پژوهشگري در فراگیر شده استمحق روحیه ایجاد باعث مدارس این
 است نوپا طرح این .دارد وجود مشکالتی مالی و مادي هاي در زمینه چنین هم. باشد امور 3گر تجربه
 کشورهاي از آن اقتباس صرف و طرح این بودن جدید علت به راه این در مشکالت وجود شاید و

  .باشد دیگر کشورهاي فرهنگ و امکانات به توجه بدون دیگر
اجــراي طــرح  در ســاز مشــکل عــاملی عنــوان بــه را فرهنگــی لیمســا) 1383(صــدري ارحــامی 

هاي نوین  مخالفت افراد در استفاده از روش و مقابله قبیل از لییمسا و داند یادگیري الکترونیکی می
یکــی شـامل بســتر  الکترون یـادگیري  خـاص  مشــکالت وجـود  آمـوزش،  ســنتی هـاي  در برابـر روش 

توانـد   مـی  مناسـب  افزاري سخت هزینه و مناسب آموزشی افزار نرم وجود عدم ،مخابراتی در ایران
  .کند روبرو مشکل با را طرح سازي پیاده

ده مـانع   جهـان  کشـور  26 در شـده  انجـام  بررسی در )1383، به نقل از عطاران، 1990( 4پلگرام
 ایـن  مهمتـرین  کـه  دانـد  وري اطالعاتی آموزشی میآ ثر براي تحقق فنؤجدي را به عنوان عوامل م

وري بـا  آ دشواري تلفیـق فـن   ،کمبود مهارت و دانش معلمان ،تعداد رایانهع شامل ناکافی بودن موان
 بـر  .اسـت  طـرح  این اجراي براي نظارتی کارکنان فقدان و رایانه با کار براي زمان کمبود ،آموزش
 ارتباطـات  و اطالعـات  وريآ هر شکل مدارس فردا در انحصار فن به که رسد می نظر به اساس این

 دسـت  افـزاري  نـرم  اصالحات به افزارها سخت ورود با کنیم تصور که خطاست این و بود نخواهد

                                                      
1. Speech 
2. Dabilu Brover 
3. Experimenter 
4. Pelgeram 
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 یادگیري آن در که است اي کنیم مدرسه ه مییرین قدمی که براي مدرسه فردا ارابهت .یافت خواهیم
  .شود می استفاده متفاوت هاي به تناسب و اقتضاي شرایط از روش و دارد تلفیقی

 داشـتن  نو، هاي شیوه با تدریس امکان پذیر، انعطاف 1درسی هاي برنامه سبب به هوشمند مدارس
 نظـر  در بـا  آموز، دانش نقش به بخشیدن  محوریت و آموزشی هاي روش و ها برنامه از وسیعی طیف
 در توانند می آموزان، دانش استعدادهاي و قیعال نیازها،  به تر بیش توجه و فردي هاي تفاوت گرفتن
 در عمـدتاً  هوشـمند  مدارس .باشند مفید و مؤثر آموزشی شکاف دادن  کاهش یا بردن بین از جهت
 کـه  آموزنـد  مـی   آمـوزان  دانـش  مدارس این در که چرا اند، شده ریزي برنامه نیازها این تأمین جهت
 مـورد  در چگونـه  کننـد،  استخراج اطالعاتی هاي شبکه  طریق از را خود نیاز مورد اطالعات چگونه
 و توسـعه  و خـود  مشکالت و  لیهاي خود را در جهت حل مسا یافته حاصل چگونه و بیندیشند آنها

  .)22، 1384نیا، یدمؤ( گیرند کار به جوامعشان پیشرفت
یـن  ا : گویـد  داند و مـی  وري نوین میآ هوشمند را کلید دستیابی به فن مدارس )1384( ساعدي
 کـار  محـیط  جذب راحتی به تحصیل از پس که دنکن اي تربیت می آموزان را به گونه مدارس دانش

اسـبی را از  من آموزشـی  فضـاي  دارد مناسـبی  وقـت  که حضوري غیر ساعات و شوند نوین صنایع و
. دراز مـدت را در نظـر داشـت    ریـزي  برنامـه  بایـد  طـرح  ایـن  برايو  آورد وجود میه طریق رایانه ب

 هاي ساخت زیر و ابزارها که بکشد طول سال10 شاید شود اي که امروزه هوشمند نامیده می مدرسه
 و آموزشـی  هـاي  ن را کامـل کنـد و در برنامـه و روش   والدی با مناسب آموزشی محتواي و ارتباطی
 بـه  آموز اي طراحی شود که دانش ید به گونهبا فضا .والدین و جامعه تغییر ایجاد کند سازي فرهنگ
 ینـد آفر وري اطالعـات در آ فـن گیـري از   از طرف دیگر بهـره  .باشد داشته دسترسی رایانه به راحتی
ط در فقـ  امـر  ایـن  و دهـد  تغییـر  را یـادگیري  ساختار و شالوده باید رسانه، یک صورت به یادگیري

 آموزشـی  محتـواي  در سـاختاري  تحـوالت آمـوز،   هـاي معلـم و دانـش    ارتباط مستقیم با تغییر نقش
  ).1385 حاجتی، جعفري(است  پذیر امکان

بـه   دسـتیابی  لحـاظ  از هوشـمند  مدرسه طرح ارزیابی هدف با تحقیقی )1385( حاجتی جعفري
 و مـادي ( مشـکالت  و درسـی  مطالـب  هیـ هـاي ارا  آموزان، شـیوه  اهداف، نقش معلمان، نقش دانش

 اهـداف  به دسترسی دهد نشان می تحقیق این هاي یافته .هاي تهران انجام داده است دبیرستان )انسانی
 بیـان  زیـاد  حـد  در آمـوزان  معلمان در حد متوسط و دانـش بسال، آ دبیرستان در را هوشمند مدارس

                                                      
1. Curriculum 
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 آمـوزان  دانـش  انسـانی، دو گـروه معلمـان و    ي ومـاد  مشـکالت  وجـود  زمینـه  در چنـین  هم .کردند
  .دانستند زیاد را انسانی نیروي و مادي مشکالت
 تحصـیلی  پیشـرفت  بـا  آمـوزان  هاي روان شناختی دانـش  رابطه ویژگی )1385( سرخ ده شهامت

ررسـی قـرار داده   ب مـورد  را سنتی محیط با آن مقایسه و کامپیوتر کمک با یادگیري محیط در آنها،
تصویري در سـبک شـناختی    کالمی، بعد در که آموزانی دانش ادد نتایج این تحقیق نشان می .است

 دارنـد؛  بهتـري  عملکرد سنتی، یادگیري محیط با مقایسه در هوشمند مدارس در گنجند، کالمی می
  .داشتند باالتري تحصیلی پیشرفت سنتی محیط در تصویري، شناختی سبک با افراد اما

 جامعـه  بـین  در اینترنـت  به دسترسی خصوص به و 1آموزشی نوین هاي وريآ فن ورود با امروزه
 اسـت  آمده وجوده ب موقعیتی غیربومی جهانی هاي ثیرپذیري آنها از فرهنگأدارس و تم در فراگیر
 خـود  بـراي  زمـان  نیازهـاي  بـا  متناسـب  را نوینی کارکردهاي تا است ناگزیر پرورش و آموزش که

 .اسـت  پـرورش  و آمـوزش  نظام به نو نگاهی مستلزم نو کارکردهاي به دستیابی و گزینش .برگزیند
وان عنـ  بـه  نـه  و 2آموزشـی  مـدرن  تکنولوژي یک عنوان به را آموزشی نوین هاي نظام از تلقی آنچه

  ).12 ،1388 صیف، و وندنبیرا( شناساند مییک چالش درنظام آموزشی به ما 
 بـر  افـراد  در شـناختی  هـاي رجحـان  اثـرات  بررسـی  منظـور  بـه  خـود  مطالعه در )1998( 3پیالي
 وي حـال  عـین  در .نیافـت  دسـت  خصوص این در داريمعنی تفاوت به کامپیوتر طریق از یادگیري
   .داشتند زمینه این در بهتري عملکرد کالمی -گراکل گروه که دهدمی گزارش

 بررسـی  و کامپیوتر کمک با یادگیري و سنتی محیط در یادگیري مقایسه به )2004( 4اتکینسون
 سـبک  بـا  افراد است این از حاکی وي گزارش .است پرداخته شناختی سبک و تیجنس با آن رابطه
 در و داشـته  کـامپیوتر  کمک با یادگیري در را عملکرد بهترین و نگرش ترینمثبت کالمی شناختی
 شناختی سبک کههنگامی پژوهش این در .دارند تريپایین عملکرد سطوح همه در هاتحلیلی مقابل
 سـبک  کـه  دادمـی  نشـان  نتـایج  گیـرد مـی  قـرار  بررسـی  مـورد  ايچهارخانه ماتریکس از استفاده با

 سـبک  داراي آمـوزان دانـش  مقابـل  در و برده هامحیط این از را استفاده کمترین تجسمی -تحلیلی
  .داشتند را عملکرد بهترین کالمی -گراکل

                                                      
1. Educational new technologies 
2. Educational Modern technology 
3. Pillay 
4. Atkinson 
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 تعیـین  قبیل از باال سطح فکري هاي مهارت پیشرفت در ها رایانه" که است داده گزارش النسی
 فرآینـد  در تواند می رایانه .بودند مؤثر مناسب نتایج طرح و مسایل حل اطالعات، تشخیص مسایل،
 از ردپـایی  عنـوان  بـه  فقـط  نـه  و نمایـد  خـدمت  مشارکت و تحقیق و بررسی اطالعات، آوري جمع

 خلیفـه  شریف از نقل به ،1999 ،2ویلسون و 1رایس( "باشد موجود درسی برنامه در مستقیم آموزش
  .)3 ،1390همکاران، و سلطانی

ــا ــاس و بورک ــی )2004( 3توم ــوان تحــت تحقیق ــریم« عن ــی ح ــوزش امنیت  در الکترونیکــی آم
 نتـایج  .انـد  داده انجام اروپا اتحادیه از بخشی 4النا پروژه در »بهبود و وضعیت :استاندارد هاي سیستم
وانـایی  ت و آگاهی عدم و نیست مناسب استفاده مورد 5الکترونیکی محتواي که داد نشان تحقیق این

  .شود عث از بین رفتن امنیت اطالعات میبا وريآ یادگیرنده در بکارگیري فن
 7اطالعـات  عصـر  بـا  همـاهنگی  بـراي  کـاري  هـاي  هاي گـروه  مهارت 6بازآموزي دیگر سوي از

آورده اسـت   وجـود ه بـ  است جهانی مسیر تغییر کلید که پرورش و آموزش براي را اي شرایط ویژه
گویی بـه نیازهـاي نـوین    پاسـخ  در شـده  اتخـاذ  هـاي راهکار از یکـی  8هوشمند مدارس سیسأکه ت

 االتؤاننـد بـه جـاي اینکـه خودشـان تمـام سـ       تو مدارس هوشمند، معلمان مـی در  .باشد امروزي می
 بـراي  و کننـد  پیدا رایانه در را شان هاي پرسش پاسخ بخواهند هااز آن گویند، پاسخ را انآموز دانش
 دهنـد  آموزان نشان مـی  کارایی را نیز دارند که به دانش این هوشمند مدارس البته .نمایند بازگو بقیه
 و زیـن ( نـدارد  علمی ارزش اطالعاتی چه و است اعتماد قابل 9وب بر مبتنی فضاي در اطالعاتی چه

  . )2004، 10موروگایا
 قـرار  بررسـی  مـورد  را مالزي هوشمند مدارس در مدیریتی هاي فعالیت )2004( موراگایا و زین
 برنامـه  آمـوزان،  مـدیریتی مربـوط بـه ارزشـیابی دانـش      وظـایف  دهـد  مطالعه آنهـا نشـان مـی    .دادند
 و اطالعـات  وريآ بیشـترین میـزان اسـتفاده از فـن     حسـابداري،  و مـدیریتی  گزارشـات  بنـدي،  زمان

  .بود داده اختصاص خود به را مدارس این در ارتباطات
                                                      

1. Rice 
2. Wilson 
3. Borka and Tomaz 
4. Elena Project 
5. Electronic content 
6. Retraining 
7. Information Age 
8. Smart Schools 
9. Web-Based Environment 
10. Zain & Murugaiah 
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چـار تحـول شـده و گـرایش از     د نیـز  آموزشـی  هـاي  نظام هابخش سایر هايپیشرفت با همگام
آوري  فـن  گسـترده  کـارگیري  هبـ  .اسـت  افـزایش  بـه  رو 1محـور  فراگیر به محور معلم هاي یادگیري
 درجهـان،  آموزشـی  رویکردهـاي  در تحـول  بـا  همزمان آموزش، فرآیند در 2ارتباطات و اطالعات
 هـاي  نیازمنـدي  جملـه  از مـدارس  ایـن  .اسـت  آورده فـراهم  را هوشـمند  مـدارس  گیري شکل زمینه
 4کـارآفرینی  و دانشـی  هـاي  مهـارت  توسـعه  رویکردهـاي  و باشـند  مـی  3محور دانش جوامع کلیدي
 محیط و شده تقویت یاددهی یادگیري فرآیندهاي مدارس، این در .دنماین می دنبال را آموزان دانش
 فـراهم  5محـور  دانـایی  عصـر  در آمـوزان  دانـش  کلیـدي  هـاي  مهـارت  ارتقاي براي یکپارچه تعاملی
 در توانمنـد  و خـالق  نسـلی  آن در کـه  یادگیرنـده  اسـت  سازمانی هوشمند مدرسه که چرا .شود می

 هوشـمند  مـدارس  اسـتقرار  منظـور  بـدین  شـوند  می تربیت دانش خلق در توانا و زندگی هاي عرصه
 مـدرن  هـاي  آوري فـن  از منـدي  بهـره  و محیطـی  تغییـرات  با شدن هماهنگ جهت اقداماتی از یکی

 بـدین  است آن هاي ظرفیتمندي از  تربیت در گرو بهره و تعلیم نظام شکوفایی و شود می محسوب
 از نـوع  ایـن  گسـترش  بـراي  را بسـتر  آن هـاي  رصدد است تا با شناسایی زیـر سـاخت  د منظورمحقق
  .سازد فراهم مدارس

 و جوامـع  زنـدگی  شـاخص  و عامـل  تـرین  مهـم  ،ر عصر پرشتاب اطالعات و ارتباطاتد امروزه
 جنـبش  مهـم  هـاي  لفـه ؤاین توسعه، یکی از م. آنها است آموزشی و علمی توسعه کشورها، پیشرفت
 پایـه  بـر  تنها توانمندي نوع هر و پایدار توسعه .شود می محسوب جامعه یک بقاء شرط و افزاري نرم

 ساختار پویایی و تحول سو یک از آن، نیاز پیش و امر این الزمه .شود می حاصل پژوهش و دانایی
 دیگـر  سـوي  از و اسـت  جامعـه  آن فرهنـگ  اعـتالي  و توسـعه  مرهـون  امـر  ایـن  که است آموزشی
 و اختیـارات  کسـب  بـا  بتوانـد  آموزشـی  مراکـز  و مدرسه نهاد آن در که است شرایطی کردن فراهم
رفت برقـرار کننـد،   پیشـ  بـه  رو جهـان  بـا  را روزي بـه  وسـتدهاي  داد و تعامـل  الزم، هـاي  ولیتؤمس

سـیس مـدارس هوشـمند    أت راسـتا  این در که .نمایند مینأهاي علمی و آموزشی کشور را ت نیازمندي
  .باشد گویی به نیازهاي نوین امروزي می ي اتخاذ شده در پاسخهایکی از راهکار

                                                      
1. Broad-Based 
2. Information and communication 
3. Knowledge-Based 
4. Entrepreneurship 
5. Knowledge-Based Age 
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 و ســاختاري تغییــرات هوشــمند، مــدارس بــه ســنتی مــدارس از تــدریجی حرکــت راســتاي در 

 بسـترهاي  و آموزشـی  نیازهـاي  مدرسـه،  سـاختار  در تغییـر  شامل امر این است؛ ضروري تکنولوژي
وزان باال برد تا بتواننـد  آم یط تفکر و میزان دانش را در دانششرا باید این بر عالوه .باشد می قانونی
 کننـد  پیـدا  جدیـد  پویـاي  محـیط  از بهینـه  اسـتفاده  و تطـابق  براي را سازي وکار عملی هاي راه حل

   ).2005 ،1همکاران و یعقوب(
 را مـالزي  هوشمند مدارس در یادگیري و یاددهی فعالیت )2005( 2آزمان و موحدنور ،عقوبی 
 زبـان  یـادگیري  و یـاددهی  بـراي  آمـوزان  ه، میـزان آمـادگی معلمـان و دانـش    قـرارداد  مطالعه مورد

 و مصاحبه طریق از را خود یققتح هاي آنها داده .کردند بررسی هوشمند مدرسه محیط در انگلیسی
 بـه  نسـبت  و داشته را الزم آمادگی معلمان که داد نشانج تحقیق نتای .نمودند آوري نامه جمع پرسش

  .دارند مساعدي نظر ،قش جدید خود در محیط آموزشی پویان
اي ه هاي هوشمند وتکنولوژي ستفاده از تکنیکا« عنوان با تحقیقی )2008( همکاران و 3گالدان

 مؤسســات و علمــی مخــابرات ملــی شــبکه در »الکترونیکــی آمــوزش هــاي وب معنــایی در محــیط
 نیاز یادگیري سیستم رشد براي که است این مبین تحقیق این نتایج .اند داده انجام اوکراین آموزشی

 بـا  همـواره  آموز دانش به نتیجه بازخورد و است تر پیچیده و جدید 4افزارهاي نرم و افزارها سخت به
  .است گیر وقت و تأخیر

 از گـرایش  و شـده  تحـول  دچـار  نیـز  آموزشـی  هـاي  نظام ،هاهاي سایر بخشهمگام با پیشرفت
 آوري فـن  گسـترده  کـارگیري  هبـ  .اسـت  افـزایش  بـه  رو محـور  فراگیر به محور معلم هاي یادگیري
 درجهـان،  آموزشـی  رویکردهـاي  در تحـول  بـا  همزمـان  آمـوزش،  فرآیند در ارتباطات و اطالعات
 هـاي  نیازمنـدي  جملـه  از مـدارس  ایـن  .اسـت  آورده فـراهم  را هوشـمند  مدارس گیري شکل زمینه
 کـارآفرینی  و دانشـی  هـاي  مهـارت  توسـعه  رویکردهـاي  و باشـند  مـی  محـور  دانـش  جوامع کلیدي
 و شـده  تقویـت  یـاددهی  یـادگیري  فرآینـدهاي  مـدارس،  ایـن  در .نماینـد  می دنبال را انآموز دانش
 فـراهم  محور دانایی عصر در آموزان کلیدي دانش هاي مهارت ارتقاي براي یکپارچه تعاملی محیط
 در توانمنـد  و خـالق  نسـلی  آن در کـه  یادگیرنـده  اسـت  سازمانی هوشمند مدرسه که چرا .شود می

 هوشـمند  مـدارس  اسـتقرار  منظـور  بـدین . شوند می تربیت دانش خلق در توانا و زندگی هاي عرصه
                                                      

1. Yaacob et al. 
2. Azman 
3. Gladun 
4. Hardwares and Softwares 
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آوري هـاي مـدرن    فـن  از منـدي  بهـره  و محیطـی  تغییرات با شدن هماهنگ جهت اقداماتی از یکی

 بـدین  اسـت  آن هاي مندي از ظرفیت تربیت در گرو بهره و تعلیم نظام شکوفایی و شود محسوب می
 .سـاخت  فراهم مدارس از نوع این گسترش براي را بستر آن هاي با شناسایی زیر ساخت باید منظور
  :است هایی بدین شرح مطرح گردیده این اساس پرسش بر

به لحـاظ محـیط یـاددهی و یـادگیري مبتنـی بـر        هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع .1
 اي چگونه است؟ محتواي چندرسانه

 آوري بـه لحـاظ زیرسـاخت توسـعه یافتـه فـن       هوشـمند  متوسـطه  مـدارس  اسـتقرار  تیوضع .2
 اطالعات چگونه است؟

به لحاظ مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچـه   هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع .3
 چگونه است؟اي  رایانه

به لحاظ برخورداري از معلمان آموزش دیده در  هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع .4
 آوري اطالعات چگونه است؟ حوزه فن

اي بـا مـدارس    به لحـاظ ارتبـاط یکپارچـه رایانـه     هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع .5
 دیگر چگونه است؟

  روش 

 دسـته  در هـدف  لحـاظ  به و است )یابی زمینه(پیمایشی  ـ توصیفی نوع از و یفیتوص حاضر پژوهش
 رسـه مد 5 ،دبیـران  و مدیران کلیه شامل حاضر، تحقیق آماري جامعه .دارد قرار يکاربرد قاتیتحق

 مشـغول  )اعـم از نظـري و پـیش دانشـگاهی    ( 1389-1390هوشمند کـه در سـال تحصـیلی    متوسطه
 قسـمت  بـه  مراجعـه  بـا  نمونـه  تعیـین  جهـت  .باشـند  مـی  نفـر  215 آنها مجموع که باشند می خدمت
 توجه با .گردید تهیه باشند، می نفر 215 که دبیران و مدیران اسامی ،سمنان استان آمار و ریزي برنامه
 در .اسـت  داده تشـکیل  را پـژوهش  ایـن  نمونـه  حجم ،جامعه کل ،)نفر 5( مدیران جامعه بودن محدود به

صـورت تصـادفی   ه مورگـان بـ   -کرجسی جدول از استفاده با نفر 132 تعداد به نیز دبیران خصوص
 مـدیران  برايبود  ساخته محقق نامه پرسش نیز تحقیق این در اطالعات گردآوري ابزار .شد انتخاب

 بـا  و محقق توسط نامه پرسش این .گرفت قرار استفاده مورد سمنان استان متوسطه مدارس معلمان و
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 خیلـی  مقیـاس  در( گیري از نظـرات اهـل فـن    بهره با و تربیتی علوم  متخصصان حوزه نظر از استفاده
  .شد تهیه )کم و خیلی کم تاحدودي، زیاد، زیاد،
متخصـص اسـتفاده    15اظهـار نظـر    از اسـتفاده  بـا  محتوایی روش از تحقیق ابزار روایی بررسی براي
  .باشد می 1براساس جدول  نیز ها و پایایی گویه گردید

  ها ضریب آلفاي گویه :1جدول 

  ضریب آلفا  تعداد گویه  ابعاد  ردیف
 87/0 9 اي چندرسانه محتواي بر مبتنی یادگیري و یاددهی محیط 1
 84/0 10 اطالعات آوري فن یافته توسعه زیرساخت 2
 98/0 2 اي رایانه یکپارچه سیستم توسط مدرسه مدیریت 3
 83/0 5 اطالعات آوري فن حوزه در دیده آموزش معلمان 4
 80/0 3 دیگر مدارس با اي رایانه یکپارچه ارتباط 5

  84/0  29  االتؤمجموع س
  
 قـرار  تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در پژوهش نیا از حاصل يها داده
 از اسـتنباطی  سـطح  در و نمودارها و جداول ن،یانگیم درصد، ،یفراوان از توصیفی سطح در .گرفت
  .است شده استفاده χ2 دو خی آزمون

  ها افتهی

بـه لحـاظ محـیط یـاددهی و یـادگیري       هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع :پژوهش ال اولؤس
 ؟مبتنی بر محتواي چندرسانه اي چگونه است

  اي آزمون خی دو محیط یاددهی و یادگیري مبتنی بر محتواي چندرسانه :2جدول 

 دو خی آزادي درجه خطا میزان تعداد
 485/66 3 001/0کمتر از  137
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 آزادي درجه با 485/66 شده محاسبه دو خی مقدار که دهد می نشان 2 جدول از حاصل نتیجه

 کـه  گرفـت  نتیجه توان می بنابراین ،است جدول دو خی از بزرگتر >001/0a معناداري سطح در 3
  .است دار معنی انتظار مورد و شده مشاهده هاي فراوانی بین تفاوت

بـه لحـاظ زیرسـاخت توسـعه یافتـه       هوشـمند  متوسـطه  مـدارس  اسـتقرار  تیوضع :پژوهش ال دومؤس
  آوري اطالعات چگونه است؟ فن

  آوري اطالعات آزمون خی دو زیرساخت توسعه یافته فن :3جدول 

 دو خی آزادي درجه خطا میزان تعداد
 318/23 2 001/0کمتر از  137

 
 درجـه  بـا  )318/23( شـده  محاسـبه  دو خـی  مقـدار  کـه  دهد می نشان 3 جدول از حاصل نتیجه
 نتیجـه  تـوان  مـی  بنـابراین  ،اسـت  جـدول  دو خـی  از بزرگتر >001/0a معناداري سطح در 2 آزادي
  .است دار معنی انتظار مورد و شده مشاهده هاي فراوانی بین تفاوت که گرفت

 سیستم توسط مدرسه مدیریت لحاظ به هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع :پژوهش سوم الؤس
  است؟ چگونه اي رایانه یکپارچه

  اي آزمون خی دو مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه :4جدول 

 دو خی آزادي درجه خطا میزان  تعداد
 818/131 3 001/0کمتر از  137

 
 درجـه  بـا  )818/131( شـده  محاسـبه  دو خـی  مقدار که دهد می نشان 4 جدول از حاصل نتیجه
نتیجـه   تـوان  مـی  بنـابراین  ،اسـت  جـدول  دو خی از بزرگتر >001/0a داريمعنادر سطح  3 آزادي

  .است دارامعن انتظار مورد و شده مشاهده هاي گرفت که تفاوت بین فراوانی
 معلمـان  از برخـورداري  لحـاظ  بـه  هوشـمند  متوسـطه  مـدارس  استقرار تیوضع :وهشم پژچهار الؤس

  است؟ چگونه اطالعاتآوري  فن حوزه در دیده آموزش
  آوري اطالعات آزمون خی دو مربوط به معلمان آموزش دیده در حوزه فن :5جدول 

 دو خی آزادي درجه خطا میزان  تعداد
 304/60  3 001/0کمتر از  137
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 درجـه  بـا  )304/60( شـده  محاسـبه  دو خـی  مقـدار  کـه  دهد می نشان 5 جدول از حاصل نتیجه
نتیجـه   تـوان  بنـابراین مـی   ،خـی دو جـدول اسـت   ر از بزرگت >001/0a معناداري سطح در 3 آزادي

  .است دار معنی انتظار مورد و شده مشاهده هاي گرفت که تفاوت بین فراوانی
 بـا  اي رایانـه  یکپارچه ارتباط لحاظ به هوشمند متوسطه مدارس استقرار تیوضع :پژوهش پنجم الؤس

 است؟ چگونه دیگر مدارس

  یکپارچه رایانه اي با مدارس دیگرآزمون خی دو مربوط به ارتباط  :6جدول 

 دو خی آزادي درجه خطا میزان  تعداد
 955/63  2 001/0کمتر از  137

 
بـا درجـه   ) 955/63( شـده  محاسـبه  دو خـی  مقـدار  که دهد می نشان  6 جدول از حاصل نتیجه

نتیجـه   تـوان  بنـابراین مـی   ،ر از خـی دو جـدول اسـت   بزرگت >001/0a داريدر سطح معنا 2آزادي 
  .است دار ي مشاهده شده و مورد انتظار معنیها گرفت که تفاوت بین فراوانی

  گیري نتیجهبحث و 

 مشکالتی ولی گرفته قرار لینؤودستور کار مس هاي اخیر در درسال هوشمند مدارس توسعه هرچند
 مـدارس  توسـعه  روي پـیش  مشکالت مهمترین ،گردد د که مانع توسعه همه جانبه آن میدار وجود
  .باشد براساس این پژوهش به شرح ذیل می استان در هوشمند
» درصـد  9/43 حـد کـم   « در »اي چندرسانه محتواي بر مبتنی یادگیري و یاددهی محیط« لفهؤم

 روانـی،  دالیـل  را آمـوزش  در هـا  وريآ از دالیل عـدم اسـتقبال از فـن   ) 1381( باقریان .دشارزیابی 
 واقـع،  در .اسـت  کرده اشاره وعالقه انگیزه کافی، وقت نداشتن قبیل از مواردي به و ذکر اجتماعی

 سـازمانی  و اجتمـاعی  روانی هاي زمینه به بیشتر آموزش هیاي در ارا استفاده مؤثر از ارتباطات رایانه
  .دهد می هیوري اراآ ا به امکاناتی که خود فنت دارد بستگی کنندگان استفاده

سـطح کـم   « در »اطالعـات آوري  فن یافته توسعه زیرساخت« نظر از استان این هوشمند مدارس
دنیـا بـه دالیـل محـدودي      در علم این توجه قابل پیشرفت رغم علی سفانهأمت. باشد می» درصد 7/41

 چنـدان  مخـابراتی  اینترنتـی  تعامالت برقراري و است نامناسب بسیار کشور ارتباطی هاي هنوز شبکه
 ایـن  مشـکالت  و نبـوده  نیازمنـدان  گـوي  جـواب  تلفـن  عادي خطوط .)1388جاللی، ( نیست آسان
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 اساسـی  اي بایست چـاره  والن مربوطه میؤکند، بنابراین مس یزه کاري را از افراد سلب میانگ سیستم
 .بیندیشند معضل این رفع براي

 تـا « ،»اي رایانـه  یکپارچـه  سیستم توسط مدرسه مدیریت« لفهؤم ،دارس هوشمند این استانمدر 
اساسـی   و مهـم  عوامـل  از یکـی  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  و شد ارزیابی »درصد 6/63 باو  حدودي

 رهبري و مدیریت پرورش، و آموزش در ارتباطات و اطالعات وريآ هاي توسعه فن موفقیت برنامه
برنامـه توسـعه    کننـده  هـدایت  رهبران واقع در مدارس مدیران زیرا است؛ اکیفیتب و توانمند آگاه،
هـاي الزم   ي ایفاي این نقش بایـد از توانـایی  برا و هستند مدارس در ارتباطات و اطالعات وريآ فن

نـد بـراي حمایـت از اهـداف،     بتوان تـا  باشـند  برخوردار مدیریتی اثربخشی هاي براي استفاده از شیوه
  ).1382، نفیسی( م را بین عناصر مدرسه ایجاد کنندالز هاي هماهنگی
 و مـدیران  نظـر  از اطالعـات آوري  فـن  حـوزه  در دیـده  آمـوزش  معلمـان  از برخورداري« لفهؤم
 انسـانی  منابع که است معنا بدان این .باشد می »درصد 7/41 با زیاد« حد در »هوشمند مدارس دبیران
 .انـد  آوري اطالعات را در حد زیاد کسب نمـوده  فن از استفاده هاي مهارت استان، هوشمند مدارس
وري در آ ي محـور در رویـارویی بـا کـاربرد فـن     ورآ به عنوان مدیران محـیط یـادگیري فـن    معلمان

 در را وآموزشـی  فنی هاي مهارت از وسیعی طیف باید آنها.دارند فراوانی اي آموزش نیازهاي حرفه
هـا   مهـارت  ایـن  .کننـد  ایجـاد  خـود  در جدیـد  الگوهـاي  ایجـاد  و آموزشی محتواي روز به کاربرد
 وريآ فـن . ان در دیگر مدارس صورت پـذیرد همکار با الکترونیکی ارتباط ایجاد طریق از تواند می

 رسـیدن  براي ابزاري هم و سو یک از معلم اي حرفه رشد هدف عنوان به هم ارتباطات و اطالعات
 ارتقـاي  و معلمـان  اي رفـه ح رشـد  توسـعه  در کـافی  گـذاري  سـرمایه  بدون .است شده تبدیل آن به

  ).1382، نفیسی( شد نخواهد ایجاد هرگز مدارس در وريآ اي آنها، اثربخشی فن هاي حرفه فعالیت
یلی کـم بـا   خ«، »هوشمند مدارس با اي رایانه یکپارچه ارتباط« لفهؤم ،مدارس هوشمند استاندر 

 یکـدیگر  با تعاملی هیچ استان این هوشمند مدارس که است معنا بدان این و شدارزیابی » درصد 53
 ایـن  در بایـد  کـه  باشـد  هاي ارتباطی اینترنتی مـی  از دالیل این امر عدم وجود شبکه یکی که ندارند
 .شود اندیشه الزم تدابیر خصوص

هـاي   مهـارت  توسعه شود، ارتباطات در مدارس مطرح می و اطالعات وريآ له فنأزمانی که مس
مـورد توجـه قـرار    مـل مهـم برنامـه    عوا از یکـی  عنـوان  بـه  اطالعات وريآ معلمان در استفاده از فن

 و آموزش در منطقی و خالق تفکر ایجاد معناي به لزوماً کاربردي هاي مهارت کسب البته گیرد، می
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ات، مدارسی هسـتند  ارتباط و اطالعات وريآ مدارس موفق در زمینه فن. ته نیستیاف توسعه پرورش

ابـد،  ی که از آن طریق یادگیري بهبـود مـی   کنند می طراحی و تعیین را مسیري وري،آ که فراتر از فن
 ءسـواد اطالعـاتی ارتقـا    یابنـد،  مدیران به دانش اثـربخش دسترسـی مـی    شود، تفکر خالق ایجاد می

ی جـایگزین میـزان ارزیـابی سـنتی     کنترلـ  خـود  و ارزیـابی  خود و تشکیل کاري هاي گروه یابد، می
  ).22 ،1382، دیلمقانی( شود می
 پیشـنهاد  الکترونیکـی  محتـواي  تعـداد  بـودن  پایین بر مبنی پژوهش این از شده گرفته نتایج با مطابق
 در دروس الکترونیکـی  محتـواي  تولیـد  از پشـتیبانی  گـروه  تشـکیل  مشـکل  این رفع براي .گردد می

  . الکترونیکی محتواي تولید جهت هوشمند مدارس
مـوارد ذیـل پیشـنهاد    وري آ هـاي فـن   رسـاخت یز ارتقـاء  درخصـوص  آمـده  دست به نتایج با مطابق
  .گردد می

 .مخابرات اداره همکاري با اینترنتی اطالعات تبادل منظور به باند پهناي افزایش -
 آموزشـی  هـاي  ینه تولید دروس الکترونیکی و روشزم در ملی و اي برگزاري مسابقات منطقه -

  .وب محیط ساخت
  .آنان هاي توانمندي و نظرات از استفاده و وريآ شناسایی متخصصین فن -
 گـردد  ویـت ارتبـاط بـین مـدارس پیشـنهاد مـی      تق منظـور  بـه  تحقیق از آمده دسته ب نتایج براساس
  .باشند داشته مرکزي سرورهاي طریق از دیگر هوشمند مدارس با مستمر ارتباط هوشمند مدارس

هـاي الزم را در ایـن خصـوص     مهـارت  اسـتان  در هوشـمند  مـدارس  معلمـان  اینکه به توجه با -
طالعـات و  ا وريآ برخوردار شدن دبیران و پرسنل فن جهت تمهیداتی آوردن فراهم اند دیده

 وريآ اطالعــات جدیــد جهــت اســتفاده از فــن  و الزم هــاي ارتباطــات مــدارس از تخصــص
   .اطالعات

 دیگـر  هوشـمند  مدارس با اي ایین بودن ارتباط یکپارچه رایانهپ بر مبنی آمده دست هب نتایج با مطابق
  .گردد رعایت ذیل موارد باید

هـت دسترسـی   ج پرسـرعت  و وسیع باند پهناي با مخابراتی هاي فراهم آوردن یا تکمیل شبکه -
   .اینترنت به آموزان سریع و آسان کلیه دانش
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آمــوزان و  لین، اولیــاء دانــشؤوفرهنگــی، علمــی و آموزشــی بــراي آگــاهی مســ ســازي بســتر -

تهیـه بروشـورها و    آموزشـی،  هاي دوره ها، سمینارها،کارگاه برگزاري طریق از آموزان دانش
  .هوشمند مدارس مورد در آموزشی هاي کتابچه

  :که گردد می پیشنهاد چنین هم
   .استان هاي استقرار مدارس هوشمند در شهرستان براي اعتبار مینأبررسی راهبردهاي ت -
  .هوشمند مدارس در الکترونیکی محتواي تولید جهت دبیران روي پیش مشکالت بررسی -
 ،ند در کلیـه مـدارس اعـم از ابتـدایی    هوشـم  مدارس استقرار جهت عملی راهبردهاي بررسی -

 .متوسطه و راهنمایی
 مـدارس  اسـتقرار  جهـت  در اولیاء و انآموز دانش ،هاي ایجاد انگیزه در معلمانراهبرد بررسی -

  .هوشمند
 .آموزشی افزارهاي نرم و الکترونیکی محتواي تهیه در موجود استانداردهاي بررسی -

  منابع 

بررســی : پیامــدهاي حاصــل از اســتفاده از اینترنــت بــراي آمــوزش عــالی). 1381. (باقریــان، فاطمــه .1
  .23-24، )1(8، پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی. اجتماعی این پدیده روانشناسی

ترجمـه فریـده   چـاپ دوم،  ( )الکترونیکـی (بـه سـوي یـادگیري بـرخط     . )1382. (دبیلیو اي، بروور، .2
 .انتشارات آگاه  :تهران). عباس بازرگانو  مشایخ

نشـریه   .وري بـر نظـام آموزشـی مـدارس    اثیر فنـ أتـ  ).1388( .محمدحسـن  صـیف، و  علـی  وند،نرایب .3
  .1390تیر  30تاریخ مشاهده .193-183، )1(26، وري اطالعاتآ الکترونیکی علوم و فن

مطالعه (هاي تهران  ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان. )1385( .کلثوم ام جعفري حاجتی، .4
  .دانشگاه تربیت معلم ،چاپ نشدهنامه کارشناسی ارشد  پایان .)موردي دبیرستان آبسال

قابل دسترسی در  ،هاي نوین وريآ کلید دستیابی به فن مدرسه هوشمند .)1388( .اکبر علی جاللی، .5
http:// www.drjalali.ir   

: تهران ).ترجمه سید فرهاد افتخارزاده( یکم آموزش براي قرن بیست و .)1380(. ژاك دلوز، .6
   .انشارات عابد

ماهنامه رشد  .هاي آموزشی کشورها فناوري اطالعات در برنامه). 1382. (دیلمقانی، میترا .7
  .22، 5، تکنولوژي آموزشی
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