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  فصلنامه  
  تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن

  149- 173 صفحات ـ 1392 زمستان ـ دوم شماره ـ چهارم سال
  

   استانداردها اساس بر هوشمند مدارس وضعیت بررسی
  عادي مدارس با آن آموزاندانش انتقادي تفکر و تحصیلی عملکرد مقایسه و

  
  1* مریم حیدري

  ** مژده وزیري

  *** فریبا عدلی

  

  چکیده
 مـدارس  بـا  آن عملکـرد  مقایسـه  و استانداردها اساس بر هوشمند مدارس وضعیت بررسی حاضر، پژوهش هدف
 یـزد  شـهر  دخترانـه  متوسـطه  مـدارس  کلیـه  شـامل  آماري، جامعه .است پیمایشی پژوهش، روش .باشدمی عادي
 روش بـه  هوشـمند  دبیرسـتان  دو و ايخوشـه  گیـري نمونـه  روش بـه  عـادي  دبیرسـتان دو از بین آنها،  که باشد می
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 و توصـیفی  آمـار  از پـژوهش،  سـؤاالت  آزمـون  براي و SPSS افزارنرم از ها،داده تحلیل و تجزیه براي .باشدمی

 محتـواي  نظـر  از هوشـمند  مـدارس  کنـونی  وضـعیت  که داد نشان نتایج .شد استفاده )مستقل t آزمون( استنباطی
 در تنهـا  و پـایین  سطح در مدارس با ايرایانه ارتباط و دیدهآموزش معلمان فاوا، زیرساخت یادگیري،ـ  یاددهی
 هوشمند مدارس آموزاندانش عملکرد بین چنین، هم .دارد قرار مطلوب سطح در رایانه از مدیران استفاده مؤلفه
 تفـاوت  )معـدل ( تحصـیلی  پیشـرفت  زمینـه  در ولـی  نداشـت  وجود معنادار تفاوت انتقادي، تفکر نظر از عادي با
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  مقدمه

 و رشـد  جهـت  مناسب بستري ایجاد کشور، یک پرورش و آموزش نظام مأموریت ترینمهم امروزه
 در جهـان  سـریع  حرکـت  بـا  .باشدمی 3محوردانایی و 2اطالعاتی جامعه در 1فکري هايسرمایه تعالی
 و آمـوزش  در ارتباطـات  و اطالعـات  آوري فـن  نقـش  دیجیتـالی،  هـاي رسـانه  و اطالعات آوري فن

 آموزشـی  آوري فـن  دارد، اعتقـاد  4ویگـر  ).(Sarkar, 2012, 30 شودمی مهم پیش از بیش پرورش
 نیسـت،  افـزار  سـخت  صـرفاً  باشـد،  داشته معلمان و آموزاندانش و مدارس در زیادي تأثیر بتواند که
 بـه  نیـز  دیگـر  هاي رسانه و رایانه آوري فن آن، در که است مؤثر آموزش طراحی فرآیند شامل بلکه
 اجـراي  و محتـوا  ارایـه  براي آنها از که است ابزارهایی شامل آوري فن .شوندمی برده کار به درستی
 برنامـه  باید آن محور بنابراین، .گردد می استفاده بهتر، هايروش به یادگیري و آموزشی هايفعالیت
 و آمـوزش  در ارتباطـات  و اطالعـات  آوري فـن  ).Rahimidust, 2007( باشـد  یـادگیري  و درسی

 یـادگیري  عرصه در جدیدي دنیاي و داده قرار تأثیر تحت زیادي حد تا را سنتی آموزش یادگیري،
 تغییـر  خودمحـور،  و خودجـوش  یـادگیري  بـه  آمـوزش  سـنتی  الگوهاي تغییر .است آورده وجود به

 کــاهش یـادگیري،  کیفیـت  افـزایش  ،5العمـر مـادام  یـادگیري  امکـان  معلمـان،  و یادگیرنـدگان  نقـش 
 بـارز  هـاي ویژگـی  از مکـانی  و زمـانی  هـاي  محـدودیت  رسـاندن  حـداقل  بـه  و آمـوزش  هـاي  هزینه

  ).Zareii Zavaraki et al., 2009( است آوري فن با همراه یادگیري
 بـا  آموزشـی  هـاي محیط سازيغنی طریق از آموزش وريبهره سطح افزایش بر علمی تحقیقات
 نشـان  تحقیقـات  نتـایج  ).Hamzebeigi, 2006( نمایـد مـی  تأکیـد  جدیـد  هـاي  آوري فـن  از استفاده
 وجـود  ايپیچیـده  رابطـه  یادگیري نتایج و ارتباطات و اطالعات آوري فن از استفاده بین که دهد می
 کــالن سـطح  :کردنــد شناسـایی  زمینــه ایـن  در را اصـلی  فــاکتور سـه  6پــدرو و اسـکورمن  کـه  دارد

 ،)سـازمانی  هـاي ویژگـی ( خرد سطح و )مدرسه( میانی سطح ،)آموزاندانش و خانواده هايویژگی(
 ,Biagi & Lio) گـذارد مـی  تـأثیر  آمـوزان دانـش  یادگیري بر و دارند متقابل رابطه هم با سه هر که

 طــرح یــادگیري، و آمــوزش بــر ارتباطــات و اطالعــات آوري فــن تــأثیر از دیگــري نمونــه .(2013

                                                   
1. Excellence in Intellectual Capital 
2. Information Society 
3. Knowledge Based  
4. Viger 
5. Lifelong Learning 
6. Scheuerman & Pedro  
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 در کلیـدي  مؤلفـه  آوري، فـن  .باشـد مـی  »1متصل آموزش« نام با آمریکا در ملی آموزشی آوري فن
 و والـدین  بـا  بلکـه  آموزان،دانش با تنها نه را مشارکت برخط هايمحیط .است متصل آموزش مدل
 یـادگیري  تجـارب  بـا  یـادگیري  اجتمـاع  یـک  بـرخط،  محـیط  اکنـون  .دهـد می گسترش هم مدیران
 یـادگیري  اجتمـاع  ایـن  .دهـد مـی  آمـوزان دانـش  به خودبیانگري و خالقیت اجازه که است شخصی
 دوسـتان  و معلمـان  سوي آن را آنها و کند،می آماده اجتماعی -عاطفی ارتباطات با را آموزاندانش
 و اطالعـات  آوري فن که است دهه یک از بیش اینک ).Klaus, 2011( بردمی تر بزرگ جهان به و

 و آموزشـی  هـاي نظـام  و نهـاده  پا پرورش و آموزش ویژه به اجتماعی هايفعالیت کلیه در ارتباطات
 پـرورش  و آموزش نهاد ).Modiri et al., 2011( است داده قرار تأثیر تحت را تحصیلی هايمحیط
 و مـدارس  در مناسـب  بسـتر  اگـر  یعنـی،  دارد؛ عهـده  بـه  مسـیر  ایـن  در را وظیفـه  و نقـش  تـرین مهم
 افکـار  و آرا هـا، اندیشـه  تبادل زمینه و فراهم گريپژوهش روحیه پرورش براي آموزشی هاي محیط
 کسـب  دوسـویه  هـاي روش بـه  ،اطالعـات  طرفـه  یـک  انتقـال  جـاي  بـه  آموزشـی  فضـاي  شود، مهیا

 شـود،  متمرکـز  یـادگیري  -یاددهی فرآیند تسهیل بر معلمان نقش و گردد هدایت دانش و اطالعات
 شـک  بـی  ).Timosi, 2006( شـد  خواهـد  فـراهم  کشـور  تعالی و توسعه رشد، براي مساعدي زمینه
 پـرورش  و آمـوزش  عرصـه  در تحـول  اطالعـات،  آوري فـن  توسـعه  دستاوردهاي ترینمهم از یکی
 مفیـد  فوق نیازهاي به گویی پاسخ جهت در تواند، می که رویکردهایی از یکی راستا همین در .است
  .است اطالعات آوري فن پایه بر هوشمند مدارس توسعه و تأسیس شود، واقع
 بـه  را هوشـمند  مـدارس  طرح هاروارد،  دانشگاه در همکارانش و 2پرکینز دیوید ،1984 سال در
 Modares)کردنـد  ارایـه  فـاوا  از اسـتفاده  با پرورش، و آموزش هايبرنامه در نوین ايتجربه عنوان

Saryazdi, 2011, 30). تهیـه  و بررسـی  جهـت از ایـران،   3تـی  آي تیم نام به گروهی 1379 سال در 
 ,Nirumand & Bastavari) شـدند  فرسـتاده  کشـور  ایـن  بـه  مـالزي،  هوشمند مدارس از گزارش

 در 1382 ســال از مـالزي  کشـور  در اولیـه  ایـده  از الهـام  بـا  هوشـمند  مدرسـه  طـرح  اجـراي . (2011
 سـال  در ،آن از بعـد  ).Modares Saryazdi, 2011( شـد  آغـاز  آقـایی  شـهید  غیرانتفاعی دبیرستان

 طــرف از آزمایشـی  صـورت  بـه  هوشـمند  مــدارس طـرح  تهـران،  دولتـی  دبیرسـتان  چهـار  در 1383
 ,Smart School Roadmap Implementation Guide) شد اجرا تهران شهر پرورش و آموزش

                                                   
1. Connected Teaching  
2. Perkins  
3. IT: Information Technology 
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 و ارایـه  هوشـمند  مـدارس  راهبـردي  طـرح  آزمایشی، اجراي سال سه از پس 1386 سال در. (2009
 اغلـب  در پرورش و آموزش وزارت ،1390 سال در و شد آغاز طرح این اساس بر معلمان آموزش

 مدرســه ).Ataran, 2011( کـرد  هوشـمند  مـدارس  بـه  تبـدیل  را مدارسـی  ایـران  بـزرگ  شـهرهاي 
 معلـم  نقـش  .دارد وجود متقابل همکاري معلم و آموز دانش بین و است محور آموزدانش ،هوشمند

 ایـن  در سـاختاري  تأکیـد  و یابدمی تغییر فعال کنندههماهنگ یک به کارشناس، و متخصص یک از
 بـراي  ).Emadi et al., 2009, 166( باشـد  مـی  انتقـادي  تفکـر  بـر  سـنتی،  یادگیري از بیش مدارس
 تغییـر  خالقیـت  و تفکـر  بـه  محوري حافظه از بایستی مدارس فرهنگ ، هوشمند مدرسه یک داشتن

 باعـث  مـدارس،  ایـن  در آمـوزش  نحـوه . (Ong, 2006, Wah & Ming- Thang, 2010) یابـد 
 در اگـر  بداند و نماید درك عملی و تئوري لحاظ از را نظر مورد مطالب آموزدانش هر که شود می
 مشـکل،  رفـع  بـراي  اطالعات به دسترسی راستاي در نیاز مورد منابع کند، برخورد مشکلی به آینده
  .(Mahmoodi et al., 2008, 66) است کجا
  :به این شرح هستند هوشمند مدارس ارکان

 در ارتباطـات  و اطالعـات  آوري فـن  :ايچندرسـانه  محتـواي  بر مبتنی یادگیري یاددهی محیط .1
 و اطالعـات  بـه  یـابی  دسـت  قبیـل  از کنـد، می فراهم را متنوعی هايفرصت پرورش و آموزش
 اینترنـت  ،3دور راه از آمـوزش  ،2ايرایانه پشتیبانی ،1آموزشی افزارهاينرم آن، در شدن سهیم
 وسـیله  بـه  توسعه و پیشرفت هايفرصت این .غیره و 5وب بر مبتنی آموزش ،4آموزش بر مبتنی
 Altun et) کنـد مـی  کمـک  آموزشـی  مؤسسات در یادگیري و تدریس کیفیت بهبود به فاوا

al., 2010 & Asli et al., 2012). 
 معلمـان  کـه  وجـوددارد  زیـادي  هـاي آوري فـن  :اطالعـات  آوري فـن  یافتـه توسـعه  زیرساخت .2

 ،7اینترانـت  ،6اینترنـت  ماننـد  کننـد،  اسـتفاده  الکترونیکـی  یـادگیري  ابـزار  عنـوان  بـه  وانند،ت می

                                                   
1. Educational Software 
2. Computer Support 
3. Distance Learning 
4. Internet Based Training 
5. Web Based Training 
6. Internet 
7. Intranets 
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ــاهواره پخــش ،1اکســترانت  رامديســی و 4تعــاملی تلویزیــون ،3بصــري و ســمعی نــوار ،2ايم

(Anderson, 2005, Sorebo et al., 2009, Moore et al., 2011). 
 پشـتیبانی  از مـدارس  ایـن  فرآینـدهاي  کلیه :ايرایانه پارچه یک سیستم توسط مدرسه مدیریت .3

 شـده  اجـرا  مدرسـه  در کامـل  صـورت  بـه  خودکارسـازي  و برخوردارنـد  ايرایانه هاي سیستم
  .است 

 با تواند، می ارتباطات و اطالعات آوري فن :فاوا حوزه در دیدهآموزش معلمان از برخورداري .4
 فراگیـري  امکانـات  ایجـاد  بـا  آمـوزان، دانـش  تعهـد  و اشـتیاق  کـردن  تقویـت  مانند هاییروش
 ).Sarkar, 2012( بخشد بهبود را آموزشی کیفیت معلم تدریس بهبود و اساسی هاي مهارت

 باعـث  زیـرا  ،دارنـد  نیاز فاوا به آموزشی مؤسسات :دیگر مدارس با ايرایانه پارچه یک ارتباط .5
 و اطالعـات  آوري فـن  .شـود مـی  تکنولـوژي  و علـوم  دربـاره  اطالعـات  و عقاید تبادل تسهیل

ــاي روش ارتباطــات ــدي ه ــراي را جدی ــان ب ــنهاد معلم ــی پیش ــدم ــا کن ــا ت ــان ب  و دیگــر معلم
 ).Li, 2012( باشند داشته تعامل شان آموزان دانش

 ارزیـابی  و تعریـف  را هوشـمند  مدرسـه  تـوان مـی  هوشمند مدارس ارکان از مؤلفه پنج این کمک به
 مـورد  پـژوهش  ایـن  در ،1ارایه شـده در شـکل    نظري چارچوب ،ارایه شده مطالب به توجه با .کرد
  .گرفت قرار استفاده

   

                                                   
1. Extranets 
2. Satellite Broadcast 
3. Audio and Visual Tapes  
4. Interactive Television 
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  پژوهش نظري چارچوب .1 شکل
  
 اسـت، شـده  انجـام  هوشـمند  مـدارس  زمینـه  در متعـددي  هـاي پـژوهش  موضـوع،  اهمیت به توجه با

، در ادامـه بررســی  دانسـت  حاضــر پـژوهش  موضـوع  بـا  مــرتبط نـوعی  بـه  بتــوان کـه  هـایی پـژوهش 
  .است شده

 سـنجی  امکـان  عنـوان  بـا  پژوهشی در )Abdolvahabi et al., 2011( همکاران و عبدالوهابی
 کلـی  طـور  به که؛ رسیدند نتیجه این به اهواز شهر دخترانه هايدبیرستان در هوشمند مدارس استقرار
 قـرار  پـایین  سطح در مدیران و معلمان دیدگاه از هوشمند مدارس استقرار براي هادبیرستان آمادگی
 شـهر  هوشـمند  مـدارس  آموزشی کیفیت ارزیابی عنوان با پژوهشی )Alizad, 2012( زادعالی .دارد
 تمـام  در سازمانی جایگاه و مدیریت اهداف، عامل کیفیت که داد نشان نتایج .استداده انجام تهران
 نسـبتاً  سـطح  در آمـوزان دانـش  و معلمـان  عامل کیفیت اما .است مطلوب )مورد یک جز به( مدارس
 آنهـا  کیفیـت  بهبـودي  ضـرورت  کـه  بودنـد  سطحی در یادگیري یاددهی فرآیند .دارد قرار مطلوب
 دو کـه  گفت توانمی اساس این بر .استبوده نامطلوب تجهیزات و کالبدي منابع و استشده نمایان
 یزدانـی  .دارنـد  مطلوب وضعیت به رسیدن براي موجود وضعیت کیفیت ارتقاي به نیاز مدارس سوم

استفاده فن آوري 
اطالعات و ارتباطات 

 در مدارس
بررسی وضعیت کنونی مدارس  مدارس هوشمند

  :هوشمند بر اساس

 مقایسه عملکرد

پارچه  مدیریت یک
 اي رایانه

پارچه  ارتباط یک
 اي رایانه

  تفکر انتقادي
 و

پیشرفت تحصیلی 
 )معدل(

 مدارس عادي

 زیرساخت فاوا

 محیط یاددهی یادگیري

 معلمان آموزش دیده
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)Yazdani, 2011( ــوان تحــت پژوهشــی ــاربرد چگــونگی بررســی عن ــاوا ک ــه ف ــور ب ــاد منظ  ایج

 کـه  داد نشـان  نتـایج  .داد انجـام  تهـران  شـهر  هوشـمند  مـدارس  معلمـان  توسط یادگیري هاي فرصت
 .اسـت  خـوب  یـادگیري  هـاي  فرصت ایجاد در معلمان وضعیت و است ضعیف فاوا کاربرد وضعیت
 از اسـتفاده  تـأثیر  مقایسه« عنوان با پژوهشی )Samari & Rasolzadeh, 2009( زادهرسول و ثمري
 نشـان  پژوهش نتایج .دادند انجام »تحصیلی انگیزش و تحصیلی پیشرفت میزان بر سنتی، روش و فاوا
 طریـق  از کـه  دانشـجویانی  بـین  در تحصـیلی  انگیزش و تحصیلی پیشرفت متغیرهاي میانگین که داد
 .انـد دیـده  آموزش سنتی روش به که است دانشجویانی از بیشتر مراتب به ،پرداختند یادگیري به فاوا

 توسـعه  هـاي چـالش  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در )Mahmoodi et al., 2008( همکـاران  و محمـودي 
 وزارتخانـه،  در نیـاز  مـورد  قـوانین  نبـود  :هاچالش ترین اساسی .پرداختند کشور در هوشمند مدارس
 نظـر  از و مـدارس  تشـکیالت  و سـاختار  نبـودن  سـازگار  نیـاز؛  مـورد  هـاي زیرسـاخت  نبـودن  فراهم

 )Ebrahim Abadi, 2008( آبـادي  ابـراهیم  .اسـت  هـا چـالش  ترینمهم از کافی منابع نبود خبرگان،
 بــر سـنتی  روش بـه  آمــوزش و وب بـر  مبتنـی  آمـوزش  روش دو مقایســه عنـوان  تحـت  را پژوهشـی 
 تهـران  شـهر  متوسطه مقطع فیزیک ریاضی رشته آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش و یادگیري
 تحصـیلی  انگیـزش  بـر  اي مالحظـه  قابـل  طور به ،وب طریق از آموزش که داد نشان نتایج .داد انجام

   .است بوده اثربخش
 بـر  عـادي  و هوشـمند  مـدارس  مقایسـه « عنوان تحت پژوهشی در )Mansori, 2008( منصوري

 بـه  ،»تهـران  شـهر  متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش و انتقادي تفکر هاي مهارت
 مـدارس  آمـوزان دانـش  تحصیلی پیشرفت انگیزش و انتقادي تفکر هايمهارت میزان تفاوت بررسی
 انتقـادي  تفکر هايمهارت میانگین که بود این بیانگر آمده دست به نتایج .پرداخت عادي و هوشمند
 تحصـیلی  پیشـرفت  انگیـزش  مـورد  در .اسـت  عادي مدارس از باالتر هوشمند مدارس آموزان دانش
 در (Gafari Hagati, 2006) حـاجتی جعفـري  .نشـد  دیـده  مدرسـه  دو میـان  در داريمعنـی  تفاوت
 رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  پرداخـت و  تهران هايدبیرستان در هوشمند مدارس طرح ارزیابی ، بهپژوهشی
 بـه  دسترسـی  پـژوهش  ایـن  در .دهـد  تغییـر  را یـادگیري  سـاختار  و شالوده باید فاوا از گیريبهره که

ــداف ــدارس اه ــمند م ــتان در را هوش ــال، دبیرس ــط  آبس ــانتوس ــد در معلم ــط ح ــط  و متوس توس
 و معلمـان  گـروه  دو مـادي،  مشکالت وجود زمینه در چنین، هم .شد بیان ،زیاد حد در آموزان دانش
 باورهـاي  عنـوان  بـا  پژوهشی )Hamid, 2011( حمید .دانستند زیاد را مادي مشکالت آموزاندانش
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 چـه  اگـر  کـه  داد نشـان  نتـایج  .اسـت  داده انجام مالزي هوشمند مدارس در فاوا از استفاده و معلمان
 اسـتفاده  خـود  کـالس  دررا  باورهـا  این اما داشتند آموزش در فاوا استفاده درباره مثبتی باور معلمان
  .کردندنمی

 ،)Kumar et al., 2008( همکـاران  و کومـار  و )Summak et al., 2010( همکاران و سماك
 کـه  داد نشـان  نتـایج  .دادند قرار ارزیابی مورد کالس در آوري فن از استفاده در را معلمان آمادگی
 و الزیـدیین  هـاي یافتـه  .دارد قـرار  متوسط سطح در معلمان بین در زبان و افزارنرم و کامپیوتر کاربرد

 از اسـتفاده  سـطح  کـه  داد نشـان در مـدارس اردن،   )Al - Zaidiyeen et al., 2010( همکـاران 
 نگـرش  بـین  اما است، مثبت رابطه، این در آنان نگرش ولی پایین، آموزشی؛ اهداف براي آوري فن

 ,Hinson) هینسـون  .دارد وجـود  مثبـت  همبسـتگی  تـدریس،  در آوري فـن  کاربرد سطح و معلمان

 نتیجـه  ایـن  بـه  ،»کنند؟می ایجاد تفاوتی یادگیري هاي تکنولوژي آیا« عنوان با خود مقاله در، (2005
 مدرسـه  در بیشـتري  موفقیـت  آمـوزان دانششود  هاي جدید یادگیري باعث می تکنولوژي که رسید
 ماننـد  تحقیقـاتی  نتایج .داشته باشند یادگیري براي هم بیشتري نفس عزت و انگیزش و کنند احساس
 کـه  دهـد  می نشان (Postholm, 2004) هولم پست و )Web, 2005( وب ،)Valas, 2003( واالس
 هـاي مهـارت  و نگـرش  چنـین،  هـم  و آمـوزش  بـر  عمیقـی  تـأثیر  جدیـد،  هايآوري فن از گیريبهره
  .(cited in Zamani & Azimi, 2010) است داشته آموزان دانش

 طبق بردر ایران نیز بعد از بررسی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با مدارس هوشمند، 
 1383- 84 سال در پرورش، و آموزش وزارت ارتباطات و اطالعات آوري فن شوراي مصوبات
 مدارس و گردید محول تهران پرورش و آموزش سازمان به هوشمند مدارس 1آزمایشی طرح

ترتیب،  بدین .شد فراگیر هااستان همه در تدریج به و شدند تأسیس رسماً سال این در هوشمند
 تغییرات راستاي در هااستان سایر پرورش و آموزش با همگام نیز یزد استان پرورش و آموزش
 سازيپیاده گسترش وجود با بنابراین، .برآمد هوشمند مدارس توسعه و تأسیس درصدد موجود،
 مدرسه مفهومی مدل بر مبنی پژوهشی انجام محدودیت دلیل به و مدارس هوشمندسازي طرح

 هوشمند، مدرسه )استانداردها( مفهومی مدل اصلی مؤلفه پنج ارزیابی بهدر این پژوهش  هوشمند،
 از هوشمند مدارس آموزاندانش عملکرد چنین هم و شد پرداخته استانداردها با آن انطباق میزان و
 مدارس تعاریف و اهداف جزء مؤلفه دو این( تحصیلی پیشرفت و انتقادي تفکر مهارت نظر

                                                   
1. Pilot 
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به  .دیگرد مقایسه عادي مدارس با )باشدمی هوشمند مدارس اصلی بروندادهاي جزء و هوشمند

 عملکرد افزایش باعث اندتـوانـستهاین مدارس  حـد چه تا این منظور که مشخص شود
 و پرورش و آموزش صحنه به فاوا ورود براي نظر مورد آموزشی اهداف به رسیدن و آموزان دانش
 تفکر داراي و پژوهشگر آموزانی دانش تربیت همانا که سنتی پرورش و آموزش نظام با آن تلفیق
 این در تحصیلی پیشرفت آن تبع به و تحصیلی پیشرفت انگیزه ایجاد چنین، هم و است انتقادي
  .باشند موفق ،باشدمی عادي مدارس به نسبت مدارس
  :از عبارتند پژوهش اصلی سؤال راستا، این در

 یافته توسعه زیرساخت یادگیري، -یاددهی محیط نظر از( هوشمند مدارس کنونی وضعیت .1
 از برخورداري اي،رایانه پارچه یک سیستم توسط مدرسه مدیریت اطالعات، آوري فن

 مدارس با ايرایانه پارچه یک ارتباط و اطالعات آوري فن حوزه در دیدهآموزش معلمان
  دارد؟ قرار استانداردها از سطحی چه در )دیگر

 تفاوتی چه )معدل( تحصیلی پیشرفت و انتقادي تفکر مهارت نظر از هوشمند مدارس عملکرد .2
  دارد؟ عادي مدارس با

   روش
 .اسـت  کـاربردي  هـدف،  نظـر  از و پیمایشـی  هـا، داده گـردآوري  نحوه نظر از پژوهش انجام روش
در سـال   متوسـطه  مقطـع  در یـزد  شـهر  منتخـب  هوشـمند  دخترانـه  مـدارس  پـژوهش،  آمـاري  جامعه
 مـورد  کـه  اسـت  مدارسـی  منتخب، مدارس از منظور .استشده گرفته نظر در ،1390-91 تحصیلی
 در و هسـتند  پـرورش  و آمـوزش  کل اداره اطالعات آوري فن کارشناسان و پژوهشی معاونت تأیید
 ايخوشـه  گیرينمونه روش .اندبرداشته مدارس سایر به نسبت بیشتري هاي گام هوشمندسازي مسیر
 مـدارس  بـراي  و اسـت  عـادي  دخترانـه  دبیرسـتان  2 بـا  برابـر  نمونـه  تعـداد  کـه  عادي، مدارس براي

 ایـن  باشـدکه مـی  )مدرسـه  2( جامعـه  کـل  تعداد با برابر نمونه تعداد که سرشماري روش به هوشمند
   .باشندمی )1381-82( یزد شهر در شده تأسیس هوشمند مدارس اولین جزء مدارس
 مـدارس  کنـونی  وضـعیت  بررسـی  بـراي  )مشـاهده ( ارزیـابی  لیسـت  چک ها،داده گردآوري روش
 آمـوزان دانـش  عملکـرد  مقایسه براي متوسطه سوم سال معدل و انتقادي تفکر نامه پرسش و هوشمند
 و ریاضـی  هـاي  رشـته  در دبیرسـتان  چهـارم  آمـوزان دانـش  بین هاپرسشنامه. استشده گرفته نظر در

 آنهـا  از تـا  165 شـده،  توزیـع  نامـه  پرسـش  170 از .شـد  توزیع داشتند، حضور کالس در که تجربی
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 نفـر  80 بررسـی،  مـورد  آمـوز  دانـش  165 مجمـوع  از .گرفت قرار بررسی مورد نقص بدون و کامل

 پژوهشـگر  اول بخـش  در .بودنـد  عادي مدارس از %)5/51( نفر 85 و هوشمند مدارس از %) 5/48(
 ارزیـابی  لیسـت  چک ،مدارس اطالعات آوري فن مسؤول و مدیران همکاري با و مستقیم مشاهده با

 از پیشـرفته  و میـانی  مقـدماتی،  سـطح  سـه  در مـذکور  ارزیـابی  لیسـت  چک .کرد تکمیل را مدارس
برگرفتـه از راهنمـاي اجرایـی نقشـه راه     ( تهـران  پـرورش  و آمـوزش  هوشمند مدارس ارزیابی سیاهه

 تکمیـل  بـراي  و شد اقتباس بود، تربیتی علوم متخصصان از جمعی تأیید مورد که، )مدارس هوشمند
 تجزیـه  جهت .گرفت قرار استفاده مورد هوشمند مدارس استانداردهاي باب در پژوهشگر اطالعات

 مـدارس  کنـونی  وضـعیت  و مشـخص  ايجداگانـه  جـدول  در هـا مؤلفـه  از یک هر ها،داده تحلیل و
 هـا شـاخص  کنار در )مدارس يفاوا مسؤول و مدیر همکاري با و مستقیم مشاهده طریق از( هوشمند
 آزمـون  آمـوزان، دانـش  عملکرد از هاداده گردآوري منظور به دوم، بخش در .استشده داده نشان
 خواسـته  آنهـا  از چنـین،  هم و شد توزیع آموزاندانش بین در نامه پاسخ با همراه انتقادي تفکر مهارت
 مـدارس  آمـوزان دانـش  تحصیلی پیشرفت تا بنویسند نامه پاسخ داخل را خود سوم سال معدل که شد
 بـراي  کـه  شد استفاده ،)ب( فرم کالیفرنیا انتقادي تفکر آزمون از پژوهش این در .شود مقایسه هم با

 اسـتدالل  چنـین،  هـم  و یـابی  ارزش اسـتنباط،  تحلیـل، ( آن هايمهارت خرده و انتقادي تفکر ارزیابی
 شـده  سـاخته  و طراحـی  )cited in Eslami, 2003( فـاکون  و 1فـاکون  توسـط  )اسـتقرایی  و قیاسـی 
بت تعیین نمودند و ابراز کردند که این ابزار نسـ  71/0آنها طی مطالعه وسیعی پایایی آزمون را  .است

 .(Facion, 1997)به سایر ابزارهـاي سـنجش تفکـر انتقـادي از جامعیـت بیشـتري برخـوردار اسـت         
 و %60 بـین  بـاال  و مثبت همبستگی با ي آزمونهامقیاس خرده تمام سازهکه روایی شایان ذکر است 

   .است شده گزارش 65%
 و شد انجام SPSS افزار نرم طریق از آموزان، دانش عملکرد به مربوط هايداده تحلیل و تجزیه
   .گردید استفاده )مستقل t آزمون( استنباطی و توصیفی آمار از پژوهشی سؤاالت آزمون جهت
  ها یافته

 مدرسه مدیریت یادگیري، -یاددهی محیط نظر از( هوشمند مدارس کنونی وضعیت :اول سؤال
 از برخورداري دیگر، مدارس با ايرایانه پارچه یک ارتباط اي،رایانه پارچه یک سیستم توسط

                                                   
1. Facion 
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 در )اطالعات آوري فن یافتهتوسعه ساخت زیر و اطالعات آوري فن حوزه در دیدهآموزش معلمان
  دارد؟ قرار استانداردها از سطحی چه

  .است شده ارایه 5الی  1 جدول در سؤال این بررسی از حاصل اطالعات
  مدیریت نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .1 جدول

  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

 مدیریت
  مدرسه
  توسط
  سیستم
  پارچه یک
  ايرایانه

 )هاي ماژول( افزارهاي نرم تعداد
  شده برداري بهره و نصب پارچه یک

 5 حداقل  ماژول 3 حداقل
  ماژول

 7حداقل
  ماژول

  میانی

 الکترونیکی هاي کانال مدرسه آیا
 کرده ایجاد را مخاطبان با ارتباط

  است؟

 منشی سطح در
 الکترونیکی
 تلفن

 سطح در
 سیستم
  کوتاه پیام

 از ارتباط
 سایت طریق

 سیستم -
 کوتاه پیام

  پیشرفته

 الکترونیکی تجهیزات و ابزارها از آیا
 استفاده هوشمند مدرسه مدیریت در

  شود؟ می

 کمترین در
 سطح

 سطح در
 متوسط

 بهترین
 امکانات
 موجود

  میانی

  
 مدرسـه  مـدیریت  تـا  اسـت  شـده  تـالش  ،)1 جـدول ( هوشـمند  مـدارس  ارزیابی لیست چک مطابق
 قـرار  بررسی مورد یزد دخترانه هوشمند هايدبیرستان در ايرایانه پارچه یک سیستم توسط هوشمند
 تعـداد  هـاي شـاخص  در هوشـمند  مـدارس  کنـونی  وضعیت که دهدمی نشان ،1 جدول نتایج .گیرد
 در الکترونیکـی  تجهیـزات  و ابزارهـا  و مخاطبان با ارتباطی هايکانال مدرسه، در نصب افزارهاينرم

 شــاخص ایـن  در ارزیـابی  مـورد  مـدارس  کـه  گفــت تـوان مـی  .دارد قـرار  پیشـرفته  و میـانی  سـطوح 
 مربـوط  هـاي شاخص اکثر و برسانند استانداردها باالتر سطوح به مقدماتی سطح از را خود اند توانسته
  .است شده رعایت فوق مدارس در مدرسه مدیریت مؤلفه به
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  فاوا حوزه در دیده آموزش معلمان نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .2 جدول

  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

  
  

 برخورداري
  معلمان از

 دیده آموزش
  حوزه در
آوري  فن

  اطالعات

 رایانه پایه هاي دوره که معلمانی درصد
  اند گذرانده را

50  
  درصد

70  
  درصد

100  
  درصد

 سطح
  مقدماتی

 تولید هاي دوره که معلمانی درصد
 100  درصد 70  درصد 35  اند گذرانده را محتوا

  درصد
 سطح
  مقدماتی

 کار هاي دوره که آموزانی دانش درصد
  اند گذرانده را رایانه با

 100  درصد 70  درصد 35
  درصد

 سطح
  مقدماتی

 برگزار سازي فرهنگ سمینارهاي تعداد
 در بار یک  سمینار یک  سمینار هیچ  سال هر در شده

  نوبت هر
 سطح
  مقدماتی

 اختصاصی تکنسین داراي مدرسه آیا
  است؟ فنی پشتیبانی براي

 به نفر 1
 پاره صورت
  وقت

 به نفر 1
 تمام صورت
  وقت

  نفر 2
 سطح
 از تر پایین

  مقدماتی

 هوشمند مدرسه امور رابط مدرسه در آیا
  است؟ یافته اختصاص

 به نفر 1
 پاره صورت
  وقت

 به نفر 1
 تمام صورت
  وقت

  نفر 2 -1 
 سطح
 از تر پایین

  مقدماتی
  

 معلمـان  از برخـورداري  تا استشده تالش ،)2 جدول( هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک مطابق
 قرار بررسی مورد یزد دخترانه هوشمند هايدبیرستان در اطالعات آوري فن حوزه در دیده آموزش
ــونی وضــعیت کــه دهــدمــی نشــان ،2 جــدول نتــایج .گیــرد  شــاخص نظــر از هوشــمند مــدارس کن

 و دارد قـرار  پایین سطح در بیشتر اطالعات آوري فن حوزه در دیده آموزش معلمان از برخورداري
 کـه  اسـت  شـده  باعـث  ،پشـتیبانی  براي اختصاصی تکنسین و هوشمند مدرسه امور رابط وجود عدم
   .دارند قرار مقدماتی از تر پایین سطح در و نرسند هم استانداردها حداقل سطح به مدارس این
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  یادگیري -یاددهی محیط نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .3 جدول

  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

یط
مح

 
هی
ادد
ی

 
ري
دگی
یا

 
نی
مبت

 بر 
واي
محت

 
 چند

سانه
ر

 
  اي

 برنامه در آموزشی محتواي از استفاده زمان متوسط
  مقدماتی سطح دقیقه 45 دقیقه 30 دقیقه 15  هفته هر در درسی

 در درس 3  آموزشی محتواي داراي دروس متوسط
 نوبت هر

 در درس 6
 نوبت هر

 تمامی
 دروس

 از تر پایین سطح
  مقدماتی

 کمک افزارهاي نرم از استفاده زمان متوسط
  مقدماتی سطح  دقیقه 45  دقیقه 30  دقیقه 15  درسی برنامه در آموزشی

 آموزشی کمک افزارهاي نرم داراي دروس متوسط
  آموز دانش براي دسترس در

 در درس 3
  نوبت هر

 در درس 6
  نوبت هر

 تمامی
  مقدماتی سطح  دروس

 مدیریت سیستم از استفاده ساعات تعداد متوسط
  هفته هر در آموز دانش هر براي محتوا

 دقیقه 15
 یک هر براي
 درس 3 از

 دقیقه 30
 یک هر براي
 درس 6 از

 دقیقه 45
 براي
 تمامی
 دروس

 از تر پایین سطح
  مقدماتی

 مدیریت سیستم از استفاده ساعات تعداد متوسط
  هفته هر در معلم هر براي محتوا

 یک حداقل
  ساعت

 یک حداقل
  نیم و ساعت

 2 حداقل
  ساعت

 از تر پایین سطح
  مقدماتی

 دسترس در خودآموز افزارهاي نرم تعداد متوسط
 4 -  5  افزار نرم 4  افزار نرم 3  آموزان دانش

  مقدماتی سطح  افزار نرم

 خودآموز افزارهاي نرم داراي دروس تعداد متوسط
 تمامی  درس 6  درس 3  مدرسه در

  مقدماتی سطح  دروس

 افزارهاي نرم از آموز دانش هر استفاده متوسط
 از تر پایین سطح  دقیقه 45  دقیقه 30  دقیقه 15  هفته هر در خودآموز

  مقدماتی
 درس هر ازاي به تولیدشده محتواي تعداد متوسط

 3 -  4  محتوا 3  محتوا 2  معلم هر توسط
  محتوا

 از تر پایین سطح
  مقدماتی

 هردرس ازاي به شده تولید محتواي تعداد متوسط
 از تر پایین سطح  محتوا 10  محتوا 5  محتوا صفر  آموز دانش هر توسط

  مقدماتی
 روي بر علمی منابع جوي و جست زمان متوسط

  مقدماتی سطح  دقیقه 10  دقیقه 7  دقیقه 5  آموزان دانش توسط اینترنت

 روي بر علمی منابع جوي و جست زمان متوسط
  مقدماتی سطح  دقیقه 30  دقیقه 20  دقیقه 15  هفته هر در معلمان توسط اینترنت

 برگزارشده الکترونیکی هاي آزمون تعداد متوسط
 2 -  3  آزمون 2  آزمون 1  ماه یک طی

  آزمون
 از تر پایین سطح

  مقدماتی
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 –یاددهی محیط تا است شده تالش ،)3 جدول( هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک مطابق

 قرار بررسی مورد یزد دخترانه هوشمند هايدبیرستان در ايچندرسانه محتواي بر مبتنی یادگیري
 سطح در مؤلفه این در هوشمند مدارس کنونی وضعیت :که دهد می نشان ،3 جدول نتایج .گیرد
 میزان آموزشی، محتواي از استفاده زمان نظر از ارزیابی مورد مدارس یعنی، دارد؛ قرار پایین
 در علمی منابع جوي و جست زمان و خودآموز افزارهاي نرم از معلمان و آموزاندانش استفاده
 سیستم از استفاده ساعات هايشاخص در و .دارند قرار استانداردها مقدماتی سطح در اینترنت
 و معلمان توسط تولیدشده محتواي تعداد آموزشی، محتواي داراي دروس محتوا، مدیریت
 از تر پایین سطح در درس هر براي برگزارشده الکترونیکی هايآزمون تعداد و آموزان، دانش
 کیفیت يارتقا به نیاز و نرسیدند استانداردها حداقل به هاشاخص این در یعنی، دارند؛ قرار مقدماتی
  .دارد وجود مدارس در اي چندرسانه محتواي بر مبتنی یادگیري یاددهی محتواي زمینه در

  فاوا زیرساخت نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .4 جدول  
  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

 زیر
ت
ساخ

 
سعه
تو

 
افته
ی

 فن 
ري
آو

 
ات
الع
اط

  

  مقدماتی سطح  پایین به نفر 30  نفر 30 تا 60 از  نفر 60 از بیش  رایانه هر ازاي به آموز دانش تعداد
  مقدماتی سطح  نفر 5  نفر 8  نفر 11  رایانه هر ازاي به معلم تعداد
  مقدماتی سطح  نفر 1- 2  نفر 2  نفر 3  رایانه هر ازاي به اداري کادر تعداد

 یک /کامپیوتر 15  رایانه هر ازاي به پرینتر تعداد
  پرینتر

 یک /کامپیوتر 10
  پرینتر

 10کمتراز
  مقدماتی سطح  کامپیوتر

 یک/کامپیوتر 15  رایانه هر ازاي به اسکنر تعداد
  اسکنر

 یک/کامپیوتر 10
  اسکنر

 10 از کمتر
  مقدماتی سطح  کامپیوتر

  مدرسه در محلی شبکه استقرار
 امکان کمترین
 این به دسترسی

  امکانات

 مطلوب دسترسی
 امکانات این به

 امکان باالترین
 دسترسی

  مقدماتی سطح

 به شده مجهز هاي کالس درصد
 امکانات سایر یا و پروژکتور ویدیو

  مدرسه هر در تصویر پخش
 2 از بیش  کالس 2 -  1  کالس 1 -  0

  کالس
 تر پایین سطح
  مقدماتی از

 در موجود اي رایانه سایت تعداد
 2 از بیش  سایت 2- 1  سایت1  مدرسه

  مقدماتی سطح  سایت

 سایت هر ازاي به رایانه متوسط تعداد
 15 از بیش  رایانه 15-10  10 حداقل  مدرسه در اي رایانه

  مقدماتی سطح  رایانه

  مقدماتی سطح  مگابایت 2  کیلوبایت 512  کیلوبایت 256  اینترنت به مدرسه اتصال باند پهناي
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  فاوا زیرساخت نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .4 جدول ادامه  

  

  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

 زیر
ت
ساخ

 
سعه
تو

 
افته
ی

 فن 
ري
آو

 
ات
الع
اط

  

 ترپایین سطح  پایین به نفر 8  نفر 8 - 11  نفر 11 از بیش  معلم هر ازاي به تاپ لپ تعداد متوسط
  مقدماتی از

 مدیریت قابلیت با سایت وب وجود
  یادگیري مدیریت و محتوا

 حداقل رسانی روز به
  نوبت هر بار یک

 دو رسانی روز به
 نوبت هر بار

 رسانی روز به
 ماه در بار یک

 ترپایین سطح
  مقدماتی از

 حداقل رسانی روز به  سایت وب رسانی روز به دوره
 سال در بار یک

 رسانی روز به
 بار یک حداقل
 نوبت در

 رسانی روز به
 ماه یک هر

 ترپایین سطح
  مقدماتی از

 پست داراي آموزان دانش درصد
  مقدماتی سطح  درصد 100  درصد 70  درصد 35  الکترونیکی

 پست داراي معلمان درصد
  مقدماتی سطح  درصد 100  درصد 70  درصد 50  الکترونیکی

 عادي سرور  مدرسه در یافته استقرار سرور تعداد
 به اصلی سرور

 اضافه
BACKUP 

 به اصلی سرور
 اضافه

BACKUP 
  مقدماتی سطح

 در مشخص امنیتی هاي سیاست وجود
 امکانات حداقل با  مدرسه

 امنیتی امکانات
 متوسط

 ترین پیشرفته
 امکانات

  مقدماتی سطح

 در اطالعات امنیت هاي مکانیزم وجود
 متوسط امکانات امکانات حداقل با  مدرسه

 ترین پیشرفته
 امکانات

  مقدماتی سطح

 پوشش تحت هاي رایانه نسبت
 تر پایین سطح  باال به رایانه 3  رایانه 3 -  2  رایانه 2 حداقل  اضطراري برق تجهیزات

  مقدماتی از
 سرور هاي اتاق و ها سایت درصد
  مدرسه در تهویه دستگاه داراي

 امکانات حداقل
 تهویه براي

 تهویه امکانات
 متوسط

 تهویه امکانات
 پیشرفته

  مقدماتی سطح

 آنتی افزار نرم داراي مدرسه آیا
 ارزان ویروس آنتی  باشد؟ می روز به ویروس

 ویروس آنتی
 دار الیسنس

 ویروس آنتی
 دار الیسنس

  مقدماتی سطح

 مدیریت سیستم مدرسه در آیا
 خیر  است؟ یافته استقرار کاربران

 کارکنان مدیریت
 داخلی

 مدیریت
 و کارکنان
 معلمان

  مقدماتی سطح

 هاي سایت تجهیز در مدرسه آیا
 مناسب آموزشی مبلمان از اي رایانه

  ؟است نموده استفاده
  مقدماتی سطح  بله  بله  خیر
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 یافتهتوسعه زیرساخت تا است شده تالش ،)4 جدول( هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک مطابق
 وضعیت که دهدمی نشان نتایج .گیرد قرار بررسی مورد یزد دخترانه هوشمند هايدبیرستان در فاوا

 هايدبیرستان در اطالعات آوري فن یافتهتوسعه زیرساخت شاخص نظر از هوشمند مدارس کنونی
 هايکالس پرینتر، تعداد :مانند هاشاخص بعضی در و دارد قرار مقدماتی سطح در بیشتر هوشمند
 در امنیتی، هايسیاست آن، روزرسانی به و سایتوب وجود باند، پهناي اي،رایانه سایت مجهز،
 زیرساخت زمینه در کیفیت يارتقا به نیاز و نرسیدند استانداردها حداقل به و دارند قرار پایین سطح
  .دارد وجود مدارس این در اطالعات آوري فن

   مدارس با ايرایانه پارچه یک ارتباط نظر از هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک نتایج .5 جدول

  کنونی وضع  پیشرفته  میانی  مقدماتی  شاخص  رکن

 ارتیاط
  پارچه یک
  ايرایانه
  دیگر با

  مدارس

 مدارس پورتال در مدرسه آیا
 حضور فعال صورت به هوشمند

  دارد؟
 طرفه یک فعالیت  خیر

  رسانی اطالع
 دو فعالیت
  تعاملی طرفه

 سطح
  مقدماتی

 تعامل مدارس سایر با مدرسه آیا
  دارد؟ همکاري و

  
  خیر

 اطالعات دریافت
 ایمیل طریق از

  معلمان

 دریافت
 از اطالعات
  خدمات طریق

 سطح
  مقدماتی

  
 پارچه یک ارتـباط تا است شده تالش ،)5 جدول( هوشمند مدارس ارزیابی لیست چک مطابق
 نتایج .گیرد قرار بررسی مورد یزد دخترانه هوشمند هايدبیرستان در مدارس دیگر با ايرایانه
 پارچه یک ارتباط شاخص نظر از هوشمند مدارس کنونی وضعیت که دهدمی نشان ،5 جدول
 با تنها نه هوشمند مدارس ،بررسی این طبق .دارد قرار مقدماتی سطح در مدارس دیگر با ايرایانه
 و نداشتند فعالی حضور نیز هوشمند مدارس پورتال در بلکه ندارند اي رایانه ارتباط دیگر مدارس
   .باشدمی مدارس این ضعف نقاط از یکی این

 چه )معدل( تحصیلی پیشرفت و انتقادي تفکر مهارت نظر از هوشمند مدارس عملکرد :دوم سؤال
  دارد؟ عادي مدارس با تفاوتی
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  عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش معدل درصدي و فراوانیتوزیع  .6 جدول

  عادي مدارس هوشمند مدارس  درصد  کل فراوانی  معدل
  11  3 8/5  14 )16 - 14( پایین معدل
 38  19 34/5  75  )18 - 16( متوسط معدل

  )18 - 20( باال معدل  94  57  58  36 

  85  80  100  165  کل جمع
  
 تحصـیلی  معـدل  میـانگین  گرفت، قرار بررسی مورد آموزان دانش مورد در که هایی ویژگی از یکی
 - 14( پـایین  معـدل  %)5/8( نفـر  14 آمـوز،  دانـش  165 مجموع از که داد نشان ها بررسی .است آنها
 معـدل  %)5/34(نفـر  57 عـادي،  مـدارس  از نفر 11 و هوشمند مدارس از نفر 3 تعداد این از که ،)16

 نفـر  94 و عـادي  مـدارس  نفـر  38 و هوشـمند  مـدارس  از نفـر  19 تعداد این از که )16-18( متوسط
 مـدارس  از نفـر  36 و هوشـمند  مـدارس  نفر 58 تعداد این از که داشتند )18 - 20( باال معدل %)57(

   از یعنی، باال؛ معدل که است آموزانیدانش به متعلق فراوانی بیشترین بررسی این طبق .بودند عادي
 مـدارس  آمـوزان دانـش  در معدل میانگین .بودند هوشمند مدارس به متعلق و داشتند بیست تا هجده 

  .باشدمی )25/18( کل میانگین و باشد می )82/17( عادي مدارس و )63/18( هوشمند
  عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش در انتقادي تفکر مهارت درصدي و فراوانیتوزیع  .7 جدول

  عادي مدارس هوشمند مدارس  درصد  کل فراوانی  ها گزینه  مؤلفه

 تفکر مهارت
 انتقادي

3/67 135 پایین  65 70 
7/32 30 متوسط  15 15 
کل جمع  165 100 80 85 

  
 در آمـوزان  دانش نمرات سطح گرفت، قرار بررسی مورد آموزان دانش مورد در که دیگري  ویژگی
 مهـارت  سـؤال  34 از آموز، دانش 165 مجموع از که داد نشان ها بررسی .است انتقادي تفکر مهارت
 65 تعـداد  ایـن  از کـه  آوردنـد  تدسـ به مؤلفه این در پایینی نمرات %)3/67( نفر 135 ،انتقادي تفکر
 قـرار  متوسـط  سـطح  در %)7/32( نفر 30 و بودند عادي مدارس از نفر 70 و هوشمند مدارس از نفر

 آمـوزان دانـش  بیشـتر  بررسـی  این طبق .بود برابر عادي و هوشمند مدارس بین هاآن تعداد که داشتند
 حـداکثر  .آوردنـد  دسـت بـه  انتقـادي  تفکـر  مهـارت  از پـایینی  نمـرات  عادي و هوشمند مدارس در
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 هـیچ  و باشـد مـی  نمـره  34 از 17 نمـره  آوردنـد،  بدسـت  انتقـادي  تفکـر  مهـارت  کل از که اي نمره
   .نیاورد دست هب باال نمره آموزي دانش

  عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش بین در انتقادي تفکر هايمهارتهاي  توصیف مؤلفه .8 جدول

  
 مهـارت  هـاي مؤلفـه  بـین  از عـادي  و هوشـمند  مدارس آموزاندانش ،8 جدول اطالعات به توجه با 

 بـه  اسـتقرایی  اسـتدالل  یابی، ارزش قیاسی، استدالل مؤلفه از ترتیب به را نمره بیشترین انتقادي، تفکر
 از انتقـادي،  تفکـر  کـل  نمـره  .باشدمی تحلیل و تجزیه مؤلفه به متعلق نمره کمترین و آوردند دست
   .باشدمی 99/8 میانگین با 17 نمره بیشترین و 3 نمره کمترین آموز،دانش نفر 165

  عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش بین انتقادي تفکر مهارت مقایسه براي t آزمون .9 جدول

 درجه
  آزادي

 سطح
  t  داري معنی

 انحراف
 استاندارد

   مدرسه تعداد میانگین

163 *800/0  24/0  
 تفکر مهارت هوشمند 80 05/9 64/2

 عادي 85 94/8 3  انتقادي
*P >0/05 

 تفکر هايمهارت میانگین بین کمی بسیار تفاوت ،9 جدول در شده ارایه اطالعات به توجه با
 میانگین .هستند مشابه هم با تقریباً و دارد وجود عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش انتقادي
 آزمون در آمده دست به t میزان .باشدمی 94/8 عادي مدارس میانگین و ،05/9 هوشمند مدارس
 برابري فرض با و درصد 95 اطمینان و )800/0( داريمعنی سطح به توجه با که است؛ 24/0 نیز

 دراستاندا انحراف  میانگین  حداکثر حداقل  تعداد  هاگویه
)9 از( 5  0  165  تحلیل و تجزیه نمره  72/1  15/1 

)14 از(    10  0  165 ارزشیابی نمره 08/4  94/1 
  55/1  )11 از( 19/3  7  0  165  استنباط نمره

  89/1  )14 از( 79/3  10 0  165  استقرایی استدالل نمره 
  89/1  )16 از( 59/4  10  0  165  قیاسی استدالل نمره 
  82/2  )34 از( 99/8  17  3  165  انتقادي تفکر کل نمره
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 تفکر هايمهارت بین تفاوتی و نیست معنادار اختالف که دهد می نشان گروه، دو هايواریانس
  .ندارد وجود عادي و هوشمند مدارس آموزاندانش انتقادي
 عادي با هوشمند مدارس آموزاندانش )معدل( تحصیلی پیشرفت تفاوت سنجش براي t آزمون .10 جدول

 درجه
 آزادي

 سطح
  داري معنی

 میزان
t 

 انحراف
 استاندارد

  مدرسه  تعداد  میانگین

163 *000/0 33/4  
 تحصیلی پیشرفت هوشمند 80  63/18  03/1

 عادي 85  82/17  35/1  )معدل(
*P >0/05 

  
 مدارس آموزاندانش تحصیلی پیشرفت میانگین بین ،10 جدول در شده ارایه اطالعات به توجه با

 در و 63/18 هوشمنـد مدارس در تحصیلی پیشرفت میانگین .دارد وجود تفاوت عادي و هوشمند
 به توجه با که است؛ 33/4 نیز آزمون در آمده دست به t میزان .باشدمی 82/17 عادي مدارس
 گروه دو هايواریانس برابري عدم فرض با و درصد 95 اطمینان با و )000/0( داريمعنی سطح
 از بیشـتر هوشمند مدارس آموزاندانـش تحصیلی پیشـرفت و است معنادار رابطه که دهدمی نشان
  .است عادي مدارس آموزاندانـش

  گیري نتیجه و بحث

 هاي یافته .بخشید توسعه را هوشمند مدارس حوزه در قبلی پژوهشگران کار پژوهش، این هايیافته
 Abdolvahabi et) همکاران و عبدالوهابی ،)Alizad, 2012( زادعالی پژوهش با پژوهش، این

al., 2011)، یزدانی )Yazdani, 2011(، همکاران و محمودي )Mahmoodi et al., 2008(، 
 همکاران و سماك ،)Hamid, 2011( حمید ،)Gafari Hagati, 2006( حاجتی جعفري

)Summak et al., 2010(، همکاران و الزیدیین )Al-Zaidiyeen et al., 2010( و کومار و 
 در یادگیري و یاددهی فرآیند آنها نظر به .دارد خوانی هم )Kumar et al., 2008( همکاران
  .است شده نمایان آنها کیفیت بهبود ضرورت که بودند سطحی در ارزیابی مورد مدارس
 وضـعیت  و داشـت  قـرار  متوسـط  و مطلـوب  نسبتاً سطح در معلمان عامل کیفیتها نشان داد  یافته
 و کالبـدي  منـابع  کیفیـت چنـین   هـم  .بـود  ضعیف مدارس در ارتباطات و اطالعات آوري فن کاربرد
 از اسـتفاده  بـراي  موجـود  منـابع  و امکانـات  شـرایط،  و اسـت  بـوده  نـامطلوب  مـدارس  در تجهیزات
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 بـه  یـادگیري  فرآینـد  در اطالعـات  آوري فـن  از گیري بهره .باشد می کم بسیار مدارس در آوري فن

 بـا  مستقیم ارتباط در فقط امر این و دهد تغییر را یادگیري ساختار و شالوده باید رسانه، یک صورت
 بـر  .اسـت  پـذیر امکـان  آموزشی محتواي در ساختاري تحوالت و آموز دانش و معلم هاي نقش تغییر
 بـراي  موجـود  وضـعیت  کیفیـت  ارتقـاي  بـه  نیـاز  مطالعـه  مـورد  مدارس که گفت توانمی اساس این

   .دارند مطلوب وضعیت به رسیدن
 اسـتنباطی  تحلیـل  نتایج عادي، با هوشمند مدارس عملکرد مقایسه یعنی، پژوهش؛ دوم بخش در
 مـدارس  آمـوزان دانـش  بیــن  در انتــقادي  تـفکر مهارت نمرات بیـن معناداري تـفاوت که داد نشان

 اسـتنباط،  ارزشـیابی،  تحلیل، و تجزیه هايمهارت خرده در چنین، هم .ندارد وجود عادي و هوشمند
 ایـن  .نشـد  دیـده  عـادي  و هوشـمند  مـدارس  آمـوزان دانـش  بـین  تفاوتی قیاسی و استقرایی استدالل
 ،(Web, 2005) وب ماننـد  هـایی پـژوهش  نتایج و )Mansori, 2008( منصوري پژوهش با پژوهش
 هـاي مهـارت  میـانگین  کـه  ایـن  بر مبنی ،)Valas, 2003( واالس و (Postholm, 2004) هولم پست
ــريبهــره و اســت عــادي مــدارس از بــاالتر هوشــمند مــدارس آمــوزاندانــش انتقــادي تفکــر  از گی
 اسـت،  داشـته  آمـوزان دانـش  هـاي مهـارت  و نگـرش  آمـوزش،  بر عمیقی تأثیر جدید، هاي آوري فن
 مـوثر  اي گونـه  به جدید هايآوري فن از ارزیابی مورد مدارس که دلیل این به شاید .ندارد خوانی هم

 تحصــیلی پیشـرفت  میـانگین  بـین  کــه داد نشـان  اسـتنباطی  تحلیـل  نتــایج همچنـین  .نکردنـد  اسـتفاده 
 آمـوزان  دانــش  تحصـیلی  پیشـرفــت  و دارد وجـود  تفـاوت عادي و هوشمند مدارس آموزان دانش
 هـاي  پـژوهش  بـا  پـژوهش  ایـن  هـاي یافتـه  بنـابراین،  .است عادي مدارس از بیشـتر هوشمنـد مدارس
 ,Ebrahim Abadi) آبـادي ابـراهیم  ،)Samari & Rasolzadeh, 2009( زادهرسـول  و ثمـري 

 بــر مبنــی ،)Hinson, 2005( هینســون ،)Hamzah et al., 2010( همکــارانش و حمـزه  ،(2008
 آنـان  در هـم  و دهـد می افزایش را یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت هم فاوا کمک به آموزش که این

 هـاي آوري فـن  از گیـري بهـره  و کننـد مـی  ایجـاد  آموزشـگاهی  هـاي فعالیت به نسبت مثبـت نگرش
 اسـت،  داشـته  آمـوزان  دانـش  هـاي مهـارت  و نگـرش  چنـین،  هـم  و آمـوزش  بـر  عمیقی تأثیر جدید،
  .دارد خوانی هم

 مـدارس  هوشمندسـازي  از پـرورش  آمـوزش  مسـؤوالن  و مـدیران  کـه  اسـت  چندسالی اکنون
 کارشناسـان  همـه  .کننـد مـی  اعـالم  خـود  شهر یا استان هوشمند مدارس از آماري و گویندمی سخن

 اما بودند، مدارس در آوري فن و علمی جنبش این منتظر تربیت و تعلیم اندرکاراندست و آموزشی
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 رایانـه  دسـتگاه  چنـد  خریـداري  هـا، کالس به الکترونیکی تخته چند کردن اضافه در سازي هوشمند
 حقیقـت،  در .اسـت  نشـده  خالصـه  غیـره  و اینترنـت  ملـی  شـبکه  بـه  مـدارس  اتصـال  مـدارس،  براي
 بلکـه  ،نیسـت  افـزاري  سـخت  معنـاي  به ابزاري پرورش، آموزش در ارتباطات و اطالعات آوري فن
 مـدارس  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  و اسـت  فعال آموزشی فرآیند یک و روش برنامه، فرهنگ، یک

 پـژوهش  ایـن  در هوشـمند  مدارس مفهومی مدل طبق بر که دارند هم دیگري هاي شاخص هوشمند
 حتـی  یـا  و آمـوز دانـش  اولیـاي  معلـم،  کمتـر  هنـوز  که است این واقعیت .گرفتند قرار ارزیابی مورد

 چــه پایــه بــر و دارد هــاییویژگــی چــه و چیســت هوشــمند مدرســه اصــوالً کــه دانــدمــی مســؤولی
 روي بـر  کـه  مشـاهداتی  اسـاس  بـر  انپژوهشـگر در این تحقیق نیـز،   .شود ساخته باید هاییداستاندار
 بایـد  کـه  گونـه آن مـدارس  این که ندرسید نتیجه این به ،ندداد انجام ارزیابی مورد هوشمند مدارس
 بـدون  و پاچگی دست با ارتباطات و اطالعات آوري فن کاربرد از ايعمده بخش و نبودند هوشمند
 عنـوان  بـه  فقـط  و اسـت  گرفته صورت موضوع از کارشناسانه هايآگاهی و مقدمات گرفتن نظر در

ــا آمــوزان دانــش جــذب بــراي هوشــمند، مدرســه  علمــی ســطح ارتقــاي اصــل و اســت شــده اکتف
 هنـوز  مـدارس  معلمـان  .اسـت  شده گرفته نادیده هوشمند مدارس اهداف به رسیدن و آموزان دانش
 خاصـی  آمـوزش  الکترونیکـی  محتـواي  از اسـتفاده  و هوشـمند  مـدارس  زمینـه  در بایـد  که گونهآن

 همـان  بـه  و زننـد مـی  بـاز  سـر  آن انجـام  از خاصـی  دالیـل  بـه  دیدنـد  آمـوزش  هـم  اگر یا و ندیدند
 الکترونیکـی  محتواي ایجاد براي را خود معلم مواردي، در چنین، هم .کنندمی اکتفا سنتی هاي روش
 جبـران  و پرداخـت  بـراي  محلی ،کند تهیه را آن شخصی عالقه با معلمی هم اگر و داندنمی موظف
 و جلوترنـد  معلمان از آموزاندانش معلمان، به آوري فن آموزش عدم دلیل به یا و ندارد وجود مالی
 سـنتی  کـامالً  ایـران  مـدارس  تشکیالت و ساختار ،دیگر طرف از .شودمی آنها ترس باعث خود این
 آمـوزان دانـش  والـدین  ویـژه  بـه  جامعـه  فرهنگـی  هايباور .ندارد جایگاهی آن در آوري فن و است
 ورود از هـا خـانواده  از بسـیاري  زیـرا  اسـت،  مـدارس  هوشمندسـازي  مسیر در بزرگ موانع از یکی

 یـک  حـداقل  تـأمین  بـراي  اقتصـادي  مشـکل  یا و کنندمی خودداري منزل در الکترونیکی تجهیزات
 متأسـفانه  .شـوند  می مواجه مشکل با هاییخانواده چنین فرزندان لذا، .دارند خانه در کامپیوتر دستگاه
 بسـیار  کشـور  ارتبـاطی  هـاي شـبکه  هنـوز  دالیلـی  بـه  دنیـا  در علم این مالحظه قابل پیشرفت علیرغم
  .نیست آسان چندان پایین سرعت دلیل به مخابراتی اینترنتی تعامالت برقراري و است نامناسب
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 در )استانداردها( مفهومی مدل هايمؤلفه بیشتر در ارزیابی مورد مدارس پژوهش، این در
 یکی که بودند؛ بهرهبی هم استانداردها حداقل از موارد بسیاري در حتی و داشتند قرار پایین سطح
 تا و دارد وجود مدارس هوشمندسازي راه سر بر که است موانعی و هاچالش وجود آن دالیل از
 خود اهداف به باید که گونه آن هوشمند مدارس که داشت انتظار تواننمی نشود برطرف آنها
 نشان پژوهش این هايیافته ،دیگر بخش در .برسانند استانداردها باالي سطوح به را خود و برسند
 تفکر هايمهارت اندنتوانسته خود رسالت و اهداف اساس بر ارزیابی مورد هوشمند مدارس که داد

 .ندارند عادي مدارس با تفاوتی حیث این از و دهند پرورش خود آموزاندانش در را انتقادي
 هاشاخص از بسیاري در هوشمند مدارس کنونی وضعیت که باشد این دالیل از یکی است ممکن
 فرآیند نمودنطی به نسبت منطقی هايریزيبرنامه با باید و دارد قرار مقدماتی یا پایین سطح در

 بهتري عملکرد کمی بسیار تفاوت با تحصیلی پیشرفت زمینه در اما .نمایند اقدام هوشمندسازي
 از ناشی »1هاثورن اثر« طبق بر است ممکن آن دالیل جمله از که داشتند، عادي مدارس به نسبت
 موفقیت آموزاندانش .دارند مدارس این به نسبت هوشمند مدارس آموزاندانش که است احساسی
   .دارند یادگیري براي هم بیشتري نفس عزت و انگیزش و کنندمی احساس مدرسه در بیشتري
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