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 چکیده 

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر موفقیت اجرای طرح هوشمند سازی مدارس ازدیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان 

در مدارس   معلم دوره ابتدایی 52شامل  سرشماری.نمونه آماری  با استفاده ازروش  پیمایشی است-روش تحقیق توصیفی .است شادگان

در دوبخش آمار   spssبعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزار 2گویه ای با  52ابزار تحقیق پرسشنامه  است.هوشمند 

وضعیت معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شادگان تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد از نظر  توصیفی واستنباطی داده ها مورد

زیرساخت های فناوری اطالعات و توانمند سازی معلمان  ضعیت مطلوبی قرار ندارد همچنین رس هوشمند در شهرستان شادگان در ومدا

مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط  معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شادگان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه

 یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.-بادیگر مدارس ومحیط یاددهی

 
 

 

 یادگیری، فناوری اطالعات.-مدارس هوشمند، محیط یاددهیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

نه آموزش و یادگیری نیز چون دیگر فعالیت های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیرره، از  در دهه های اخیر، گستره فعالیت در زمی

توسعه و پیشرفت سریع فناوری و ظهور پدیده هایی چون ماهواره، رایانه، اینترنت و غیره متاثر و دگرگون شده است. پیدایش سیستم های 

توسعه صنعت نیمه هادی ها، سبب شده است که رایانه از انحصار سازمان هرا و مراکرز    پردازشِ داده )رایانه( با سابقه ای بیش از سه دهه و

خاص خارج و در بسیاری از عرصه های کاربردی اجتماعی و فردی وارد شرود  بره گونره ای کره در  دهره نرود، در بسریاری از کشرورهای         

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سرنتی و   سب شدند.پیشرفته صنعتی، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات رایانه ای متنا

یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آمروزش، نصرب بع ری پوسرترهای     

شن، نماهنر  و ... اراهره   شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم ، انیمی -رنگی بر روی تخته سیاه کالس می باشد. در روش دیداری

مراه اسرت. در    6سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر  52گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 

در مردارس معمرولی، طررح    . اسرت  شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقرال  -ضمن در روش دیداری

رشرد و   م شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سرااتت تمرینرات اضرافه، امتحانرات کرالس و ... مری شرود.       درس معل

پیشرفت فناوری، روش های آموزشی و تجارب کالس های درس را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس، ابزارها و روش 

یادگیری باشند و نتیجه این امر، جایگزینی فناوری ها و روش های جدید  -بگوی نیازهای فرآیند یاددهیهای قدیمی دیگر نمی توانند جوا

تأثیرات عمیقی برر   53(. استفاده از فناوری های نوین در قرن 3131آموزشی به جای روش های سنتی است ) به نقل از فاضلیان و نظری، 

ورود (. 3121ش و پرورش هم از این تأثیرات مستثنی نخواهد بود )محمودی و همکاران، زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت و یقینا آموز

 تعلیم منظارا در  شیزموآ یهاحطراز  یجدیددروازه  زش،موآ هیژو به ندگیز تشئونا همه برآن  اریتأثیرگذو  تتباطاو ار تطالعاا وریفنا

در سایه الطاف بری   ین همت تمام دست اندر کاران تعلیم و تربیت است که اکنون در آغاز این رسالت عظیم، ا .ستا دهگشو انیرا تربیتو 

 در. کران الهی این پتانسیلهای ازرشمند منطقه ، را در راستای اهداف تعلیم و تربیت با استفاده از دانش روز و قدرت فناوری به پیش ببریم

 حرال  عرین  در ولری . دهدمی تغییر حدودی تا را درسی هایبرنامه و گذاردمی تأثیر ارزشیابی و تدریس نحوه در کامپیوتر هوشمند مدارس

 مردارس  ایرن  در. رسراند مری  یراری  آمروزان دانرش  بره  اجتمراعی  روابرط  در چرون  ماندمی باقی خود جای بر مدارس اجتماعی کارکردهای

 به توانند مى معلمان هوشمند مدارس در. کنند برقرار ارتباط دیگر مدارس هایبچه و معلمان و جهان علمی منابع با توانندمی آموزاندانش

 پیردا  رایانره  در را هایشران  پرسش پاسخ بخواهند آنها از کنند، پیدا آموزان دانش پرسشهاى براى پاسخى خودشان کنند تالش اینکه جاى

 انجرام  شربکه  و کرامپیوتر  اوریفن بر مبتنی آن، مدیریت و کنترل و است فیزیکی ایمدرسه هوشمند مدرسه .کنند بازگو بقیه براى و کنند

ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند هرا اعرم از     است هوشمند آن نظارت و ارزشیابی سیستم و الکترونیکی آن دروس اکثر محتوای و گیردمی

ات و درجهرت  یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطالعات وارتباطر -مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی

سیسرتم   نروین  فناوری هراى  کمک با که است اى مدرسه هوشمند مدرسه.بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است

 ترا  باشد یافته نظام کامالً صورت به مدیریت بهبود و یادگیرى یاددهى، فرآیند به بخشى سرعت درصدد هوشمند دیجیتالى و آموزشى هاى

 کشرف  برراى  آن گسرترده  طیرف  بره  توجره  برا  روز دانش فنى منابع از بهینه استفاده و بندى دسته و پردازش به قادر اتاطالع عصر انسان

هوشمند سازی درکشورمان با تجهیز کالس ها ی درس به کامپیوتر ، دیتا پروژکتور و برد هوشمند و باشد.  خالقیت ها بروز و خود استعداد

. در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از خاص در بین مخاطبان معنی پیدا کرده است استفاده از نرم افزار های آموزشی

، دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سااتت تمرینات اضافه، امتحانات کالس و ... می شود. اما در مدارس چندرسانه ای عالوه بر این موارد

، عکس، صدا، اسالید و ... استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم

آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهرده دارنرد. در   دانش قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.
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هرای درس خرود فراترر گرام بردارنرد. در ایرن       شود از برنامهان اجازه داده میآموزاین مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش

آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ر یادگیری از راهبردها و مدرسه روش تدریس براساس دانش

ری اطالعات دربرنامه هرای آمروزش و پررورش مری     مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناو .خط مشیهای مدرسه هوشمند است

باشد که فواهد وآثار ونتایج آن نه تنها درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نوین همراه باتجارب واقعی محیط زندگی 

زان وآگاه بره مسراهل روز جهران و    تحقیق و بررسی درزمینه رشد و پرورش همه جانبه دانش آمو خواهد بود،  دانش آموزان و فردای آن ها

در همرین راسرتا ایرده ی     مبتکر و توانمند در جهت حل مساهل و مشکالت خود و جامعه و ساختن آینده ای مطلوبتر تزم و ضروری است.

ری نمایرد  آموزش هوشمند و یا هر گونه نوآوری آموزشی دیگر در آموزش و پرورش در صورتی که بتواند ما را در رسیدن به ایرن هردف یرا   

ارزشمند خواهد بود. بدین منظور نیاز به توجه خاص نیروی انسانی در آموزش وپرورش است تا آموزش معنا پیدا کند، خالقیرت هرا برارور    

گردد، بهره وری نیروی انسانی بات رود و اهداف و معیارهای باتیی از عملکرد بدست آید، باید تحرولی فکرری و تعهردی اخالقری در قبرال      

یت جدید آموزش و پرورش در جهان متحول امروزی و قرن نامطمئن آینده در تک تک آحاد و مسئوتن و مجریان آموزش و پرورش مأمور

(. این پژوهش به دنبال آن است تا عوامل موفقیرت اجررای طررح هوشرمند سرازی ابتردایی را  از دیردگاه        3126کشور به وجود آید)زمانی،

 معلمان بررسی کند.

 

 روش تحقیق 

پژوهش توصیفی و  طرح انجام این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه . این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد

شهرستان شامل تمام مدارس هوشمند مقطع ابتدایی   3136-31می باشد. جامعه آماری این تحقیق طبق آمار آموزش وپرورش در سال 

معلم دوره ابتدایی در مدارس  52. تعدادنمونه آماری شامل گیری با استفاده از روش سرشماری صورت می گیرد نمونه می باشد. شادگان

 هوشمند می باشد.

  یافته ها

 

 از تحلیل عاملی استفاده شده است. سازی مدارس هوشمند طرح موفقیت اجرایبه منظور تعیین واندازه گیری عوامل 

 شده است. نشان داده( 3درجدول ) kmoآزمون 

 kmo(آزمون 3جدول )

 سطح معناداری Kmo درجه آزادی

32 2.121 2.222 

  

 2)نزدیک به یک( تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است و مقدار سطح معناداری از  2.121نشان می دهد مقدار آزمون ( 3جدول  )

 ناسب است.درصد کوچکتر نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناساهی ساختار عاملی م

 (نشان دهنده اشتراک استخراجی می باشد.5جدول )
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 اشتراک استخراجی(5جدول )

 متغیر اشتراک اولیه اشتراک استخراجی

 زیرساخت فناوری 3.22 2.032

 یادگیری-محیط یاددهی 3.22 2.255

 معلمان 3.22 2.215

 ارتباط رایانه ای 3.22 2.232

 مدیریت 3.22 2.035

  

 خت فناوری و مدیریت به دلیل اشتراک استخراجی کوچک حذف می شوند.متغیرهای زیرسا

 عوامل استخراجی را نشان می دهد. (1جدول )

 عوامل استخراجی(1جدول )

 عامل

 عوامل استخراجی مقادیر ویژه

 عامل واریانس کل عامل واریانس کل

3 2.052 03.230 03.230 5.120 03.230 02.666 

5 16.31 33.221 61.212    

1 2.631 36.222 22.335    

0 32.02 3.110 31.332    

2 53.20 2.035 322.222    

دارای مقادیر بزرگتر ازیک هستند که درتحلیل باقی می مانند.این سه  2و0، 5همانگونه که در جدول فوق مشاهده می کنیدعامل های

یادگیری، ارتباط رایانه ای و مدیریت از -.بنابراین سه عامل محیط یاددهیدرصد از تغییر پذیری متغیرها را توضیح می دهد 12عامل تقریبا 

 عامل های اصلی هستند. 

 درقلمرو تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار است. : اجرای طرح هوشمند سازی مدارس از دیدگاه معلمانفرضیه اصلی
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 t( آزمون 0جدول ) 

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار میانگین 

 2.266 21.06 150 0.60 32.21 معلمان

 

( از 2.260سطح معناداری)اجرای طرح هوشمند سازی مدارس  با از دیدگاه معلمان با توجه به سطح معناداری جدول نشان می دهد که  

 .در سطح مطلوبی قرار ندارددرصد  33درصد بزرگتر ودر سطح  2

 

 اوری اطالعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فن

 t( آزمون 2جدول )

 سطح معناداری t درجه آزادی انحراف معیار میانگین 

 2.011 1.13 553 3.01 2.01 معلمان

رساخت های فناوری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زی از دیدگاه معلمان با توجه به سطح معناداری جدول نشان می دهد که  

 اطالعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

. 

بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت 

 معناداری وجود دارد.

 tآزمون ( 6جدول )

 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار میانگین 

 2.253 63.20 553 3.10 30.21 معلمان

 

درصد معنادار  33درصد کوچکتر و در سطح  2( از 2.213باسطح معناداری) معلمان دهد که  با توجه به سطح معناداری جدول نشان می

 می باشد. 

 

ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای جهت 

 وجود دارد.
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 tآزمون (1جدول )

 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار میانگین 

 2.222 2.605 553 5.53 32.21 معلمان

 

ادار درصد معن 33درصد کوچکتر ودر سطح  2( از 2.222باسطح معناداری) معلمانبا توجه به سطح معناداری جدول نشان می دهد که  

 می باشد. 

بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود توانمندسازی معلمان درحوزه فناوری اطالعات جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود 

 دارد.

 tآزمون (2جدول )

 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار میانگین 

 2.356 2.021 553 3.13 32.23 معلمان

 

درصد معنادار  33درصد بزرگتر ودر سطح  2( از 2.356باسطح معناداری) معلمان داری جدول نشان می دهد که  با توجه به سطح معنا 

 نمی باشد 

بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود برقراری ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری 

 وجود دارد.

 

 tآزمون ( 3جدول )

 سطح معناداری T درجه آزادی انحراف معیار گینمیان 

 2.222 3.21 553 1.53 2.12 معلمان

. بنابراین وضعیت  درصد معنادار می باشد 33درصد کوچکتر ودر سطح  2( از 2.222باسطح معناداری) معلمانجدول نشان می دهد که  

 قرار دارد  . در وضعیت مطلوبی معلمانموجود ارتباط یکپارچه رایانه ای از دیدگاه 
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  گیریبحث و نتیجه

هوشمند سازی درکشورمان با تجهیز کالس ها ی درس به کامپیوتر ، دیتا پروژکتور و برد هوشمند و استفاده از نرم افزار های آموزشی 

رنامه های . در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، بخاص در بین مخاطبان معنی پیدا کرده است

درسی، سااتت تمرینات اضافه، امتحانات کالس و ... می شود. اما در مدارس چندرسانه ای عالوه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی 

این پژوهش به دنبال آن  چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسالید و ... استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد.

سه عامل هوشمند سازی دارس را از دیدگاه معلمان ابتدایی بررسی کند.  یافته های پژوهش نشان داد  ود تا عوامل موفقیت اجرای طرحب

 از دیدگاه معلمان همچنین هستند. در موفقیت مدارس هوشمند  یادگیری، ارتباط رایانه ای و مدیریت از عامل های اصلی-محیط یاددهی

 .در سطح مطلوبی قرار ندارددرصد  33درصد بزرگتر ودر سطح  2( از 2.260) سطح معناداریازی مدارس با اجرای طرح هوشمند س

بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود زیرساخت های فناوری اطالعات جهت  همچنین یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان

از  توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.ن همچنی ایجاد مدارس هوشمند تفاوت معناداری وجود دارد.

یادگیری مدارس -مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان شادگاندیدگاه 

 هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.
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