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 چکیده
مدارس از دیدگاه  یهوشمند سازتوسعه پیش روی موانع عوامل مربوط به شناسایی حاضر پژوهش  هدف از

را تشکیل پژوهش  نمونه اصلیاز معلمان و مدیران مدارس  نفر 444لمان مدارس است. مدیران و مع

که گویه های مختلف آن گردید ساخته استفاده از پرسشنامه محقق هاداده. جهت گردآوری دهندیم

از روش تحلیل  لیوتحلهیتجزبازبینی شدند. جهت  نظرصاحبشناسایی و توسط افراد  ،اکتشافی صورتبه

، مربوطه یهافرضشیپرعایت  منظوربهقبل از انجام تحلیل عاملی  .ل اکتشافی و تأییدی استفاده گردیدعام

. شداستفاده  KMOآزمون از  هادادهو برای بررسی کفایت نمونه و مناسب بودن  بارتلت تیکرواز آزمون 

توسعه پیش روی انع مودرصد واریانس  31/41محاسبه اکتشافی، پنج عامل با  یهاعاملاستخراج در 

را از دیدگاه معلمان و مدیران آشکار ساخت. نتایج نشان داد از دیدگاه مدیران و معلمان به  هوشمندمدارس 

 یسازهوشمندموانع  عنوانبه، فرهنگی و مدیریتی یافزارنرم، یافزارسختترتیب پنج عامل نیروی انسانی، 

برازش مدل عاملی و مطابقت آن با  یهاشاخصادیر مدارس نقشی اساسی دارند. همچنین با توجه به مق

مدارس از برازش  یسازهوشمند یهاچالش یریگاندازه، نتایج نشان داد مدل هاآنتفسیری  یهامالک

 خوبی برخوردار است.

 هوشمندسازی ،موانع ،مدارسفاوا،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

گی را دستخوش تغییر کرده است. دستاوردهای فناورانه در جوامع امروزی تمامی ابعاد زند

اجتماعی  یهانشانهوقوع این تغییرات نمایانگر ورود بشر به تمدن جدید اطالعاتی است و 

اقتصادی، اجتماعی،  یهانظام. خردهکندیمجامعه اطالعاتی را روایت  یریگشکل ،موجود

امکانات  مختلف با یهاشکلخاص به  یهاالزامفرهنگی و آموزشی در این جوامع تحت 

نیز در سطوح گوناگون ابتدایی، متوسطه،  پرورشوآموزش. نظام اندیافتهفناورانه تلفیق 

شغلی با اهداف گوناگون و به اشکال متفاوت  ضمن خدمتِ یهاآموزشآموزش عالی و 

 .(3441، 8اندرسون) یرندگیماز فناوری اطالعات و ارتباطات بهره 

شهروندان  عنوانبهرا آموزان دانشدارد که  یتمأمور شوپرورآموزشنظام  سویکاز 

جامعه اطالعاتی به نحوی پرورش دهد که ضمن همسویی مناسب با تحوالت فناورانه، از 

روزمره و حل مسائل  هاییتفعالامکانات و بسترهای به وجود آمده برای راهبری و هدایت 

فناوری دارای امکانات  گوناگون به نحو بهینه بهره گیرند و از سوی دیگر این

فرآیند  تواندیماین امکانات  یریکارگبه ، تعاملی و اطالعاتی متنوعی است کهیاچندرسانه

در درک عمیق موضوعات و مطالب  هاآنتسهیل نماید و به آموزان دانشیادگیری را برای 

ساختن قبرای محق وپرورشآموزشبنابراین نظام ؛ (3441، 3روسلکند )درسی کمک 

مختلف برنامه درسی مدارس را با  یهاشکلتا به  کندیمخود تالش  یهارسالتاهداف و 

 (.3443، 1بربور) یدنمافناوری تلفیق 

برای تلفیق برنامه درسی با امکانات فناورانه رویکردهای  وپرورشآموزش یهانظام

، محور توجه و یافزارسختد با اتخاذ رویکر هاآن. بعضی از کنندیممتفاوتی را اتخاذ 

و  سازندیمخود را بر تجهیز مدارس به رایانه و امکانات جانبی آن متمرکز  هاییتفعال

تا  کنندیمکه بر اساس آن تالش  کنندیمرا انتخاب  یافزارنرمبرخی دیگر رویکرد 

د. لیکن آموزشی حاکم بر مدارس را به سمت تلفیق با امکانات فناورانه پیش ببرن هاییوهش

ای راستباید توجه داشت، تلفیق فناوری با برنامه درسی مدارس در جامعه اطالعاتی باید در 

                                                 
1. R. E. Anderson 

2. G. Russell 

3. M. Barbour 
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جامعه اطالعاتی باشد نه برای تجهیز  هاییژگیوپرورش شهروندان متناسب با نیازها و 

(. 8111مهرمحمدی، ) یفناورتنی بر آموزشی مب هاییوهشصرف مدارس یا استفاده از 

درسی مدارس فراتر از تجهیز  یهابرنامهتلفیق فاوا در سمت حرکت به  یگردعبارتبه

 آن را تحول تمدنی تلقی کرد. توانیماست که  یافزارنرم یهاطرحو تهیه  یافزارسخت

 هاینظامخرده در راستای تحول تمدنی و تسهیل حرکت وپرورشآموزش هاینظام

تا برنامه درسی  کنندمیتالش  تلفمخ هایشکلاطالعاتی به  به سمت جامعه اجتماعی

آن تلفیق نمایند. تدارک منابع  هایقابلیتآموزش عمومی را با فناوری و  هایدوره

فناوری یکی  هایقابلیته و آموزشی متنوع و تسهیل تعامل بین یادگیرندگان از طریق شبک

گرفته  مکمل آموزش حضوری و در کنار آن به کار عنوانبهاست که از اشکال مرسومی 

، در چین 8تیورن. این شیوه در کشورهای اتحادیه اروپا با طرحی موسوم به شودمی

 شودمیجرا ا« شبکه رشد» نامو در ایران با طرحی به  «1اسکول پالس»، در انگلیس 3سرنت

در  غالباًاست که  4«مدارس مجازی»(. شکل دوم طراحی 33 ص، 8134سراجی و عطاران، )

اول است. در کانادا از آموزش مجازی برای تسهیل دسترسی و پوشش کانادا و آمریکا متد

(. 3484، 5چی و لیم) شودمیدست و روستایی در دوره متوسطه استفاده تحصیل مناطق دور

و والدین آموزان دانشآمریکا نیز برای پاسخگویی به نیازهای متنوع  هایایالتدر برخی از 

(. شکل سوم تلفیق فاوا با برنامه درسی 3442، 1می) است گرفته قرار توجه مورداین شیوه 

در  8314است که این شیوه گرچه ابتدا در سال « مدارس هوشمند» اندازیراهدوره متوسطه 

در  عمدتاً به کار گرفته شد ولی این اصطالحمدارس تحت نظارت دانشگاه هاروارد 

 .مالزی و ایران متداول است ویژهبهکشورهایی مانند تایوان و 

اطالعاتی و تدارک  طرح جامعی را برای ورود به جامعه 8332دولت مالزی در سال 

گوناگون جامعه  هایبخشباید  ،را تهیه کرد که بر اساس آن ایبرنامهمحور اقتصاد دانایی

                                                 
1. euronet 

2. CERnet 

3. School 

4. Virtual schools 

5. C. S. Chai & C. P. Lim 

6. A. Mee 
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در  8333. در همین راستا طرح مدارس هوشمند از سال پیش بروند یسمت تلفیق فناور به

 8113(. در ایران نیز از سال 128 ص، 3441، 8باجونید) درآمد مدارس این کشور به اجرا

مدارس هوشمند با دبیرستان شهید آقایی در تهران آغاز شد و با اجرایی شدن  اندازیراه

 توجه مورد سازی مدارس بیش از گذشتههوشمند« وپرورشآموزشتحول بنیادین »سند 

 است. قرارگرفته وپرورشآموزش

برنامه  و تدارک وپرورشآموزشرتباطات در ت و اتوسعه فناوری اطالعا

 هایرسالتکمک به تحقق مدارس به لحاظ مبانی نظری از جهت  هوشمندسازی

 تأکیدمورد  دانش آموزان هبود فرآیند یادگیریب در جامعه اطالعاتی و وپرورشآموزش

 هایریفناو سازیشخصی هایقابلیتعاتی و ، تعاملی، اطالایچندرسانه. امکانات است

متنی، صوتی و  هایقالبمحتوا و مطالب یادگیری را در  تواندمی ارتباطی و اطالعاتی

مدیسر، نیچیماس و ) کندمتنوع به یادگیرندگان ارائه  هایرنگو  هاشکلتصویری و به 

فراوانی را به سهولت در  آن اطالعاتِ ،اطالعاتی (. امکانات21ِ ، ص3441 ،3فرکش بارچ

از امکانات تعاملی و ارتباطی  گیریبهره. یادگیرندگان با دهدمیقرار وزان آمدانشاختیار 

مختلف ارتباط  هایزمانبا افراد و منابع گوناگون در  توانندمیموجود در محیط فناورانه 

 هایسبکبرقرار کنند و از این طریق محیط یادگیری شخصی و متناسب با شرایط و 

مجموعه این امکانات از  کارگیریبهبنابراین  ؛ازندیادگیری را برای خودشان فراهم س

از سویی دیگر  و کندمیبه یادگیری عمیق و پایدار مطالب درسی کمک  سویک

تا به سهولت  سازدمیآشنا  هافناوریو فهم ماهیت  فناورانه هایمهارت بارا آموزان دانش

امروزی به شهروندانی نیاز  اطالعاتی جامعه شهروند وارد جامعه اطالعاتی شوند. عنوانبه

اقتصادی، روابط اجتماعی و  هایفعالیتهای شغلی، سازمانی، زمینه دردارد که 

بهره  هاایده کارگیریبهفرهنگی از امکانات فناورانه برای طراحی، خلق و  هایهمکاری

 جامعه اطالعاتی، وپرورشآموزش هایرسالتبر مبنای  (.883 ، ص3443بربور، ) گیرندمی

 از فناوری در امور مختلف را در مدارس یاد بگیرند. گیریبهره هایراهدانش آموزان باید 

                                                 
1. I. A. Bajunid 

2. D. Mioduser. R. Nachmias & A. Forkosh-Baruch 
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فرآیند مدارس تلقی کرد که در راستای  8نوعی اصالح توانمیرا  هوشمندسازی

 در مدارس باید اصالح اثربخش هرگونه. شودمیالزامات جامعه اطالعاتی به کار گرفته 

 هاروشآموزش،  هایشیوهساختار مدرسه، برنامه درسی رسمی،  مانند؛ گانهپنج هایمؤلفه

سنچز، سلینز و ) دهدقرار  مدنظررا  و رویکردهای ارزشیابی و نحوه مدیریت مدارس

ایران بر اساس راهبردها و  سازی مدارسهوشمندبرنامه  روازاین. (3488، 3هریس

فناوری اطالعات  هایقابلیتاز  تا با استفاده کندمیآن طرحی است که تالش  هاینامهشیوه

 و ارتباطات به نیازهای متنوع دانش آموزان پاسخ دهد.

این فرآیند با طی  در مدارس ایران (8134) مدارس سازی هوشمند نامهشیوهبر اساس  

، هوشمند و هوشمند پیشرفته هوشمندنیمهپنج مرحله؛ نیمه الکترونیکی، الکترونیکی، 

اس برای تحقق برنامه مدرسه هوشمند تجهیز فنی و زیرساختی . بر این اسشودمیتکمیل 

 فرآیندهاکافی نیست، بلکه مدارس باید از ابعاد گوناگون نظیر  تنهاییبهفناورانه مدارس 

اداری و نظام اطالعات  خودکارسازییادگیری،  - دهیسیستم مدیریت فرآیند یاد)

آموزشی، توسعه  هایگاهکاراداره اجرای پروژه، برگزاری ) مدیریتمدیریت(، 

آموزش ) یادگیری - دهییاد هایشیوهنوین و انجام مطالعات تطبیقی(،  هایفناوری

سواد  آموزش مداوم کارشناسان و مدیران، آموزش تخصصی به معلمان، هایمهارت

نشر  آموزشی، هایبستهتهیه و تولید ) الکترونیکیعمومی فناورانه به معلمان(، محتوای 

مدیریت شبکه، امنیت شبکه، ) هازیرساخت( و رسانیاطالعی و ایجاد پایگاه الکترونیک

وزارت ) یابند( توسعه ایرایانهاتصال به شبکه ملی مدارس و تجهیز مدرسه به آزمایشگاه 

به مدیران، معلمان، کارکنان، والدین و  هاآناستفاده از  ه( و نحو8134، وپرورشآموزش

و  هاتصمیم که باور استفاده از فناوری، دراین ترمهمد و آموزش داده شوآموزان دانش

؛ مهاجران، مانند هاپژوهش. برخی از پیدا کند دآموزشی معلمان و مدیران نمو هایاقدام

محمودی، نالچیگر، ابراهیمی و صادقی  ،(8138) داودنیا(، 8133) ربطیو حمزه  ایقلعه

توسعه برنامه مدارس هوشمند در ایران ابعاد  را در ارتباط با های مهمیچالش (8112) مقدم

                                                 
1. Reform 

2. J. Sanchez, A. Salinas & J. Harris 



 49بهار وپنجم، یسشماره  ازدهم،یسال  ،ی تربیتیشناسوانرفصلنامه                                                      169 

( 3443عظیمی حمزه و حیاتی علوی ) ،مهد نور هاجر ،وان علی وان زاه. اندکرده شناسایی

 مانند؛ متناسب نبودن عامل ایعمده هایچالشبا مدارس هوشمند مالزی که  دهندمینشان 

روبرو آموزان دانش انهزمان، نامربوط بودن محتویات درسی و عملکرد نامناسب فناور

که ورود  دهندمی( نشان 3444) 8حنفی و رزهان ،محمدمانند  هاپژوهشاست. برخی از 

 3به اعتقاد کهلر و میشرا رس شده است.افاوا به مدارس موجب غنای فرهنگ فاوا در مد

، اهداف و هارسالتفنی، آشنایی معلمان و مدیران با  هایزیرساختوجود ( 3442)

به بهبود و تسهیل آن کمک  تواندمیسازی مدارس در هر مدرسه وشمندبرنامه ه هایشیوه

با توجه به نقش عوامل مختلف در توسعه یا عدم توسعه مدارس هوشمند، هدف این  .کند

 است. بوده شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان پژوهش

به سه  توانمیمدارس هوشمند را  مینهز در شدهانجام هایپژوهش: پژوهش یپیشینه

 دسته تقسیم کرد:

مدارس هوشمند مورد  مرتبط با توسعه هایجنبهابعاد یا  هاآنکه در  هاییپژوهش (الف

 درزمینه( 8138) گریفعله  پژوهشبه  توانمیاست که از آن جمله  قرارگرفتهبررسی 

( درباره مقایسه 8112) نصوریم آموزان مدارس هوشمند،میزان یادگیری و یادداری دانش

( در مورد 3444) 1می و کین مدارس هوشمند و عادی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، تأثیر

مدیریت  یینهزم در( 3444) 4حنفی و رزهان ،محمد معلمان مدارس هوشمند، پژوهش

( در مورد برنامه درسی 8134) یارمحمدیانپور مطلق و شفیع مدارس هوشمند و پژوهش

که  دهدمی( در پژوهشی نشان 8138) گریفعله مدارس هوشمند اشاره کرد. شدهادراک

موزان ز دانش آآموزان مدارس هوشمند شهر تهران امیزان یادگیری و یادداری دانش

 ازمدارس هوشمند و عادی  ( دریافت که8112) منصوری است. ترپایینمدارس عادی 

به نقل از پوته و ) کینمی و  ندارند. انگیزش پیشرفت تحصیلی با یکدیگر تفاوت لحاظ

بررسی میزان آمادگی معلمان برای تدریس در » عنوانبا  یدر پژوهش (،3444 ،ویچانی

                                                 
1. Muhammad, Hanafi, Rozhan 

2. M.J. Koehler & P. Mishra 

3. Mei & Kin 

4. Muhammad, Hanafi, Rozhan 
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تدریس در  الزم برای هایآمادگی ،که معلمان انددادهنشان  در مالزی« مدارس هوشمند

فاده از فاوا در که پافشاری در است اندنگران هاآننیستند.  را دارا محیط مدارس هوشمند

معلمان استفاده  این پژوهش، هاییافتهبر اساس را افزایش دهد.  هاآنمشغله میزان  ،تدریس

 رزهانحنفی و  ،محمد .کنندمیتلقی  گیروقتبر و را زمان فناورانه در مدارس هایشیوهاز 

ورود فاوا در مدیریت مدارس هوشمند مالزی  تأثیربه بررسی پژوهشی  ( در3444)

فرهنگ  تقویتکه ورود فاوا به مدارس موجب  دهدمینشان این پژوهش نتایج  .اندرداختهپ

 باانی که دیرم بر اساس این پژوهش، .شودمیرس ادر مدیریت مد ریاونف کارگیریبه

تدریس فناورانه  هایشیوه مدارس را برای اجرای ربست آشنایی بیشتری دارند، فاوا فرهنگ

پور مطلق و شفیعنتایچ پژوهش  .سازندمیبتنی بر فاوا فراهم آموزشی م هایفعالیتو 

 هایتفاوتبرنامه درسی مدارس هوشمند زمینه توجه به  ،دهدمی( نشان 8134) یارمحمدیان

محوری را بیش از مدارس سنتی فراهم مکان یادگیری در حد تسلط و پژوهشفردی، ا

 .سازدمی

مهاجران،  .اندپرداختهرس هوشمند مدا هایچالشکه به بررسی  هاییپژوهش (ب

مدارس هوشمند در استان  صحیح گیریشکل( علل عدم 8133) رباطیو حمزه  ایقلعه

 هایمهارتالزم، ضعف  هایزیرساختو قوانین، نبود  هادستورالعملمازندران را به نبود 

ی توسعه مدارس تطبیق بامطالعه( 8138) داودنیا .دهندمینسبت  هابرنامهمعلمان و پراکندگی 

، راهبردها و خط و هاهدفکه  دهدمیهوشمند در سه کشور استرالیا، مالزی و ایران نشان 

توسعه مدارس هوشمند در ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و برخی از  هایمشی

 هاجر ،زاهوان علی وان هاییافتهبر اساس  مورد نیاز برای آن برداشته نشده است. هایگام

آموزشی  هایفعالیتتلقی شدن  برزمان( 3443) علویحمزه و حیاتی  ،عظیمی ،نورمهد

 ضعف و فعلی با فضای فناوررانه سودر ایمحتو فناورانه توسط معلمان، عدم انطباق

 حساببهعمده مدارس هوشمند در مالزی  سه مشکل هافناوری ازدر استفاده آموزان دانش

های مدارس با بررسی چالش (8112) مقدمابراهیمی و صادقی . محمودی، نالچیگر، آیندمی

 نبودمهم این مدارس به ترتیب اولویت شامل  هایچالش، انددریافتهایران هوشمند در 

ند مان موردنیاز هایزیرساخت نبودن فراهم وزارتخانه، در موردنیاز مقررات و قوانین
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تشکیالت مدارس کشور،  و ساختار نبودن سازگارمحلی و اتصال به اینترنت،  هایشبکه

در مدیریت  اطالعات فناوری از استفاده با رابطه در رسش مطلوب و آمادگی نبود

توسط مدیریت مدرسه،  اطالعات فناوری از استفاده هایضرورت درکعدم مدارس، 

 بودن در مدرسه، باال هوشمندسازیطرح  اجرای برای نیاز مورد فیزیکی فضای نبود

معلمان، تسلط  میان در اینترنت از استفاده نبودن آموزشی، رایج نظام ولتح هایهزینه

 هایمهارتتسلط نداشتن معلمان بر ، آی سی دی ال هایمهارتبر آموزان دانشنداشتن 

 .است آموزان دانش میان در اینترنت از استفاده نبودن آی سی دی ال و رایج

بر توسعه مدارس  مؤثرامل که به بررسی نقاط قوت، ضعف و عو هایپژوهش (پ

بررسی »( در پژوهشی با عنوان 8113) عاملی. زمانی، قصاب پور و جبل اندپرداختههوشمند 

 بردنباالکه  دهندمینشان « و تهدیدهای مدارس هوشمند هافرصتنقاط قوت، ضعف، 

 گریهدایتو دبیران و تغییر نقش معلم به سمت دانش آموزان و اطالعاتی  ایرایانهسواد 

و اجرای آن از  سازیپیادهاز نقاط قوت آن طرح، نبود ساختار و فرهنگ مناسب برای 

 که دهندمی( در پژوهش خود نشان 8111) کاشانیو تهدیدهاست. صالحی و  هاضعف

با برنامه درسی، تهیه طرح مناسب، تربیت نیروی انسانی  مناسب برای تلفیق فاوا ایجاد محیط

سازی مالی در توسعه اجرای طرح هوشمند کانات و تهیه منابعماهر و مسلط، تدارک ام

 مدارس در استان مازندران نقش مهمی دارند.

 مانند هاپژوهشدریافت که نتایج برخی از  توانمی شدهانجام هایپژوهشبا بررسی 

وان علی (، 8138) داودنیا(، 8138) گری(، فعله8133) رباطیو حمزه  ایقلعهمهاجران، 

( و 8113) همکاران، زمانی و (8112محمودی و همکاران ) ،(3443) همکارانو  زاهوان

توسعه  هایفرصتو  هاچالشرسی موانع، به بر مستقیم صورتبه (8111) کاشانیصالحی و 

حنفی  ،محمد( و 3444) کینو  نظیرمیدیگری  هایپژوهشو  اندپرداختهمدارس هوشمند 

. اندداشته تأکیدادی از توسعه مدارس هوشمند خاص به ابع صورتبه( 3444) رزهانو 

مواردی مانند فرهنگ متناسب با تلفیق فاوا، نقش معلمان،  هاپژوهشدر این  طورکلیبه

 آموزان، تهیهدانش هایمهارتبا فضای فناوررانه،  سودر ایمحتو رفتار مدیران، انطباق

محلی و  هایشبکهند مان نیاز مورد هایزیرساخت نیاز، تدارک مورد مقررات و قوانین
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و  هاهزینه تأمینتشکیالت فناورانه در مدارس کشور،  و ایجاد ساختاراتصال به اینترنت، 

 .اندشدهشناساییبر توسعه مدارس هوشمند  مؤثراز عوامل  د نیازبودجه مور

 ز دیدگاه معلمان و مدیرانتوسعه مدارس هوشمند اموانع ( 8: پژوهش هایسؤال

 ؟اندکدمن همدان مدارس شهرستا

مدارس از برازش مطلوبی برخوردار  هوشمندسازیموانع  گیریاندازه( آیا مدل 3

 است؟

 پژوهش روش

همبستگی،  هایپژوهشاز نوع  شدهتدوین هایسؤالهدف و پژوهش حاضر با توجه به 

ن ای. در است 3و با چرخش متمایل از نوع آبلیمین 8اصلی هایمؤلفهتحلیلی عاملی به شیوه 

فنی برای بررسی ساختار  ،این شیوه است. شدهاستفادهتحلیل عامل اکتشافی از  پژوهش

بر اساس این شیوه جهت انتخاب و استخراج عوامل، از دو  .هاستدادهاز  ایمجموعه

مشخص  . مالک کایزرشودمیو آزمون اسکری استفاده  شاخص مهم مالک کایزر

چرخش داده شوند و آزمون  ژه بیشتر از یکبا مقادیر وی هایعاملکه فقط  سازدمی

برای  درنهایت. است هاعاملش انتخاب در مورد نقطه بر گیریتصمیمروشی برای  اسکری

 است. شدهاستفادهاز تحلیل عامل تأییدی  هادادهبررسی تأیید 

شهر نواحی یک و دو معلمان و مدیران مدارس جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

. جهت انتخاب نمونه باشندمی مشغول خدمت 38 -33ال تحصیلی که در س هستند همدان

نفر  444استفاده شد و بر اساس جدول کوکران  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهاز روش 

مدیر  34مدیر مرد و  14) مدیرانآن را نفر  54 که حجم نمونه در نظر گرفته شد عنوانبه

 .دادندمیتشکیل  معلم مرد( 314 معلم زن و 834) معلمانرا نفر  154زن( و 

ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش  هاداده آوریجمعدر این پژوهش برای ساخت ابزار 

حاصله از این بررسی، با پنج نفر از  هایدادهقرار گرفت. سپس بر اساس  بررسی مورد

آگاهان کلیدی مصاحبه  عنوانبهنفر از معلمان مدارس هوشمند  34و  مدیران
                                                 
1. Principal Components Method 

2. Direct Oblimin 
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مصاحبه با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه  سواالتترتیب داده شد.  ساختاریافتهمهنی

 هایویژگیحول ابعادی همچون؛ عوامل کالن اجتماعی، مسائل سازمانی و مدیریتی، 

فرهنگی تنظیم و طرح گردید. در گام بعدی با تحلیل  هایجنبهو دانش آموزان معلمان و 

گویه اولیه تنظیم  11با  ایپرسشنامهحاصل از پیشینه،  هاییافتهبا  هاآنو تلفیق  هامصاحبه

فاوا و  نظرانصاحبشد. برای تعیین روایی محتوایی این ابزار از نقطه نظرات چهار نفر از 

سپس  ها اعمال گردید.هگویبرای اصالح  هاآنبهره گرفته شد و نظرات  وپرورشآموزش

از مدیران و معلمان اجرا گردید و پس نفری  54 نمونهیک  برای تعیین پایایی، ابزار در بین

 برآورد شد. r =13/4 میزاناز تحلیل آن ضریب آلفای کرانباخ به 

 پژوهش هاییافته

بررسی ماتریس ضرایب همبستگی بین ) کرویت فرضپیشدر این پژوهش جهت بررسی 

برای بررسی کفایت متغیرها در جامعه( از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. همچنین 

 KMO آزمونبرای تحلیل عاملی، از  شدهآوریجمع هایدادهنمونه و مناسب بودن 

 ( آمده است.8) جدولاستفاده گردید که نتایج آن در 

 (KMO) کموکرویت بارتلت و  هایآزموننتایج . 1جدول 

 آزمون کرویت بارتلت KMOآزمون 

 X2 DF P کفایت نمونه

231/4 81/3115 121 448/4 

و مقدار مجذور  هست( KMO= 14/4) شاخصکه  دهدمینشان  8جدول  هایداده

است که در سطح  آمدهدستبه( 81/3115) بارتلتبرای آزمون کرویت  شدهمحاسبهکای 

و حجم نمونه برای انجام تحلیل  هادادهاست. به این معنا که  دارمعنی( P < 48/4) آماری

 .کندمیکفایت  عاملی

بار عاملی قابل قبولی  ،گویه در پنج عامل 33نشان داد که  هاتحلیل: هاعاملی شناسای

 پژوهش بر اساس همین مقیاس مورد تحلیل قرار گرفتند. هایدادهدارند که 
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 مدارس هوشمند توسعهپیش روی موانع تبیین ماتریس عاملی چرخش یافته . 2جدول 

 هاچالش/ هاعامل شماره
تعداد 

 گویه
 درصد تراکمی درصد واریانس )آیگن( مقدارویژه

 313/88 313/88 851/1 1 نیروی انسانی 8

 131/38 111/84 322/3 1 افزاریسخت 3

 331/14 441/1 151/3 5 افزارینرم 1

 435/11 831/1 335/3 5 فرهنگی 4

 311/41 211/2 812/3 1 مدیریتی 5

    33 کل

رس، ( از دیدگاه معلمان و مدیران مدا3جدول ) هاواریانسبا توجه به جدول تبیین 

موانع  واریانس از %31/41م روبرو است که مجموعاً مه مدارس با پنج مانع هوشمندسازی

با درصد  نیروی انسانی . با این توضیح که عاملکندمیتبیین را توسعه مدارس هوشمند 

 عامل و 111/84 واریانسبا درصد  افزاریسختعامل، عامل  ترینمهم 313/88 واریانس

و عامل  831/1 واریانس، عامل فرهنگی با درصد 441/1 واریانسبا درصد  افزارینرم

 .گیرندمیبعدی قرار  هایرتبهبه ترتیب در  211/2 واریانسمدیریتی با درصد 

 در تحلیل عاملی و متغیرهای بارگذاری شده در هر عامل شدهاستخراج هایعامل .3جدول 

 ههای بارگذاری شدگویه
/ هاعامل

 موانع

الزم و کافی در استفاده از فناوری اطالعاتی و  هایآموزشعدم برخورداری مدیران و معلمان از 

در بین معلمان و مدیران مدارس، تسلط نداشتن معلمان و  ایرایانهارتباطی، پایین بودن سطح سواد 

معلمان  انگیزگیبیس، ، نبود نیروی تکنولوژیست در مدارICDL هایمهارتمدیران مدارس بر 

مدارس هوشمند جهت طراحی آموزشی و برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات، عدم آشنایی 

برای دریافت محتوا دانش آموزان مدیران مدارس با وظایف مدیریت مدارس هوشمند، عدم آمادگی 

 به روش الکترونیکی و نبود ابزارهای انگیزشی جهت معلمان مدارس هوشمند

 انسانی نیروی

 
 

به  توجهیکماینترنت، ارتباطی مورد نیاز همچون شبکه محلی و اتصال به  هایزیرساختفراهم نبودن 

در سطح مدارس، محدودیت دسترسی  هارایانهاز  ایشبکهالزم جهت ساماندهی  هایزیرساخت

و دانش آموزان تعداد متناسب با  ایرایانهبه اینترنت در مدارس، نبود امکانات دانش آموزان معلمان و 

ر مدارس، استاندارد مرکز کامپیوتر د اندازیراهمعلمان در مدارس، نبود فضای فیزیکی مناسب جهت 

، باال بودن هزینه تجهیز مدارس به پروژکتورهاهوشمند سازی یا دیتا  هایکیتنظیر  نبودن تجهیزات

 افزاریسخت
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 ههای بارگذاری شدگویه
/ هاعامل

 موانع

 .رایانه در منزلبه دانش آموزان و عدم دسترسی همه  سازی هوشمندامکانات کامل 

تولید محتوای الکترونیکی، معتبر نبودن برخی از الزم برای تهیه و  هایچارچوبها و داستاندار نبود

 هایکالسدر دانش آموزان  ازاندازهبیشآموزشی، تراکم  افزارهاینرمدرس افزارهای موجود و 

 ریزیبرنامهبه  توجهیکمو  رونیکیبا نحوه آموزش الکت شدهتدویندرس، عدم مطابقت محتوای 

 ی متناسب با فناوری اطالعات و ارتباطاتدرس

 افزارینرم

از رویکردهای آموزشی فناوری محور، نبود نگرش  گیریبهرهمقاومت معلمان و مدیران در جهت 

یادگیری، نبود ساختار و فرهنگ  یاددهیمثبت در ثمربخش بودن کاربرد آموزش الکترونیکی در امر 

فناوری اطالعات و ارتباطات، عدم تصور روشن از فناروی  کارگیریبهو  سازیپیادهمناسب جهت 

آگاهی بخشی به معلمان و  هایبرنامهاطالعات و ارتباطات از سوی جامعه آموزشی و ضعیف بودن 

 والدین در خصوص هوشمندسازی

 فرهنگی

ی و منابع مالی جهت اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، همکاری محدودیت در امکانات ماد

در اجرای  زدگیشتاب در اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، هادستگاهضعیف والدین و سایر 

و واحدهای  هابخشو عدم هماهنگی بین  سطوح مختلف هوشمند سازی مدارس از سوی مسئوالن

 مختلف

 مدیریتی

است و  85/1مل نیروی انسانی که مقدار ویژه آن عابر روی  ،دهدمینشان  1ول جد

متغیر بارگذاری شده است. در این  هشتدرصد واریانس را محاسبه کند،  31/88 تواندمی

الزم و کافی در استفاده از  هایآموزشعدم برخورداری مدیران و معلمان از » متغیرعامل 

نبود ابزارهای انگیزشی جهت »بیشترین بار عاملی و متغیر « فناوری اطالعاتی و ارتباطی

با  افزاریسخترا داشتند. در عامل  عاملی بارکمترین « تشویق معلمان مدارس هوشمند

متغیر بارگذاری شده  هشتدرصد واریانس، نیز  11/84و قدرت تبیینی  32/3مقدار ویژه 

همچون شبکه محلی و  موردنیازارتباطی  هایزیرساختفراهم نبودن »است و متغیرهای 

به ترتیب بیشترین  «به رایانه در منزلدانش آموزان عدم دسترسی همه »و « اتصال به اینترنت

درصد  44/1که  15/3با مقدار ویژه  افزارینرمو کمترین بار عاملی را داشتند. در عامل 

عدم آشنایی معلمان »ر بارگذاری شده است و متغیرهای متغی پنج، دهدمیواریانس را نشان 

 ریزیبرنامهبه  توجهیکم»و « تولید محتوای الکترونیکی هایچارچوبرها و با استاندا

بار عاملی  ترینپایینبه ترتیب باالترین و « با فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی متناسب
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 83/1و قدرت تبیین  33/3را داشتند. همچنین بر روی عامل فرهنگی که دارای مقدار ویژه 

ت معلمان و مدیران در ممقاو» متغیرهایمتغیر بر روی آن،  پنجی رو بارگذا درصد واریانس

 هایبرنامهضعیف بودن »و « از رویکردهای آموزشی فناوری محور گیریبهرهجهت 

بیشترین و کمترین بار را « آگاهی بخشی به معلمان و والدین در خصوص هوشمندسازی

، 21/2و واریانس تبیینی  82/3ژه و در نهایت بر روی عامل مدیریتی با مقدار وی اندداشته

محدودیت در امکانات مادی و منابع »متغیر بارگذاری شده است که متغیرهای  چهارفقط 

 هابخش عدم هماهنگی بین»بیشترین بار و « مدارس هوشمندسازیمالی جهت اجرای طرح 

 .اندداشتهکمترین بار را بر روی این عامل « واحدهای مختلفو 

 افزارنرمدر این پژوهش برازش مدل عاملی با استفاده از  :دیتحلیل عامل تأیی

LISREL  را  مذکور جنبه خاصی از برازش مدل هایشاخصصورت گرفت. هر یک از

نظیر؛  از چندین شاخص برای سنجش برازش مدل معموالً روازاین. نمایندمیمنعکس 

 تقریب(، شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای 2X) دوشاخص مجذور خی 

(RMESA)8 3برازش، شاخص نرم نشده (INNF)  1آکائیک، شاخص مالک تطبیقی 

(AIC)  4نیکویی، شاخص برازش (IGF)  5نیکوییو شاخص اصالح برازش (IAGF) 

 آمده است. در جدول شماره پنج هاشاخصمقادیر این که  شودمیاستفاده 

 مدارس سازی وشمندهپیش روی موانع برازش مدل عاملی برای  هایشاخص .4 جدول

 خی دو
درجه 

 آزادی

مقدار خی 

 دو بر

درجه 

 آزادی

ریشه دوم برآورد 

واریانس خطای 

 تقریب

شاخص 

نرم نشده 

 برازش

شاخص 

تطبیقی 

 آکائیک

شاخص 

برازش 

 نیکویی

شاخص اصالح 

 برازش نیکویی

14/231 112 32/8 455/4 33/4 124 31/4 34/4 

                                                 
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Non - Normed Fit Index 

3. Akaike information criterion 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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مدارس برازش  هوشمندسازیپیش روی ع موانعاملی پنج مدل  ،4با توجه به جدول 

(، 2X= 14/231) دوبه دست آمد. مقدار خی  دارمعنیبرای کلیه مسیرها  tگردید. شاخص 

، شاخص نرم  (RMESA= 455/4) 8تقریبشاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای 

، شاخص  (AIC=  124) 1آکائیک، شاخص تطبیقی  (NNFI= 33/4) 3برازشنشده 

( به AGFI = 34/4) 5نیکوییو شاخص اصالح برازش  (GFI=  31/4) 4نیکوییبرازش 

مطابقت دارند که  هاآنتفسیری  هایمالکبا  هاشاخصمقدار  درمجموعدست آمد. 

 آن است که مدل از برازش خوبی برخوردار است. دهندهنشان

 گیرینتیجهبحث و 

 هاالزامهروندان متناسب با لت دارد، برای تربیت شادر جامعه اطالعاتی رس وپرورشآموزش

و نیازهای آن جامعه، امکانات و ابزارهای فناورانه را در برنامه درسی مدارس تلفیق نماید و 

جامعه اطالعاتی، فرآیندها و نتایج  هایآرمانکمک به تحقق از این طریق عالوه بر 

 را نیز بهبود بخشد.دانش آموزان یادگیری 

برنامه درسی مدارس توسعه مدارس هوشمند است. در  تلفیق فاوا با هایشکلیکی از 

مدارس را به ابزارهای فناورانه تجهیز  ،این شیوه مدیران، با تدارک امکانات و منابع

محتوای دروس را  توانندمیبا حضور در مدرسه و بیرون از مدرسه دانش آموزان ؛ کنندمی

شرکت  هاتمرینآموزشی و  هایلیتفعادریافت نمایند و متناسب با نیازها و عالیق خود در 

کنند، منابع درسی مکمل را جستجو نمایند و با استفاده از ابزارهای گوناگون خود را در 

، از توانندمیمعلمان نیز با استفاده از این محیط  عالوهبهقرار دهند.  خودارزیابیمحک 

یرند. این محیط به آموزان بهره گدانش برای راهنمایی محورمسئلهتعاملی و  هایشیوه

، عملکرد تحصیلی و رفتارهای فرزندان خود را در هر زمان و از کندمینیز کمک  والدین

ند تعامل بین توسعه مدارس هوشمند نیازم روازاینهر مکان ردیابی و بررسی نمایند. 

                                                 
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Non-Normed Fit Index 

3. Akaike information criterion 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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ش حاضر، شناسایی موانع توسعه هاین اساس هدف پژو از عوامل است. بر ایمجموعه

 ند در شهر همدان است.مدارس هوشم

که به ترتیب اولویت پنج عامل نیروی انسانی،  دهدمینشان  پژوهشاین  هاییافته

، جنبه فرهنگی و ابعاد مدیریتی و افزارینرم هایبرنامهو  هاطرح، افزاریسختتجهیزات 

 .آیندمی حساببهمانع  عنوانبهسازمانی در توسعه مدارس هوشمند 

 ترینمهم 313/88این پژوهش عامل نیروی انسانی با درصد واریانس  هاییافتهبر اساس 

. عامل نیروی انسانی به دانش، مهارت و نگرش شودمیمانع توسعه مدارس هوشمند تلقی 

، اهداف، نحوه طراحی هارسالتباید  هاآناشاره دارد که دانش آموزان معلمان، مدیران و 

 عالوهبهرا درک کنند و به آن باور داشته باشند.  هاآنو چگونگی اجرای  هابرنامهو تهیه 

در از این محیط را دارا باشند.  گیریبهرهو دانش الزم برای  هامهارتنیز باید آموزان دانش

 عنوانبه( به ضعف معلمان برای تدریس در محیط فناورانه 3444) کینو  پژوهش می

زاه و وانوان علی  پژوهشدر  طورهمیناست.  شدهاشارهچالش توسعه مدارس هوشمند 

( ضعف مهارت دانش آموزان، یکی از سه مشکل عمده توسعه مدارس 3443) همکاران

( به 8112) همکارانو در پژوهش دیگری محمودی و  شدهشناساییهوشمند در مالزی 

و  آن، ضعف نگرش معلمان هایضرورتعدم آشنایی مدیران مدارس با فاوا و عدم درک 

توسعه مدارس  هایچالش عنوانبهدر استفاده از ابزارهای فاوا وزان آمدانشمهارت 

( 8113) همکارانزمانی و ( و 8138) گریفعله. همچنین کنندمیهوشمند در ایران اشاره 

را گامی در جهت توسعه آموزان دانشمعلمان و  ایرایانهدر پژوهش خود ارتقای سواد 

در جامعه  وپرورشآموزشگفت  توانمی بنابراین ؛دانندمیمدارس هوشمند ضروری 

آن جامعه و کمک به بهبود فرآیند  هایویژگیبرای تربیت شهروندان متناسب با  اطالعاتی

موزان( آمدیران، معلمان، والدین و دانش) نفعذیباید نیروی انسانی آموزان دانشیادگیری 

انسانی مورد نیاز برای این و نیروی  در این فرآیند را با ابعاد مختلف برنامه آشنا سازد

 .خود شناسایی و به کار گیرد هایرسالتمجموعه متناسب با اهداف و 

و تجهیزات فناورانه است.  افزارهاسختدر این پژوهش، نبود  شدهشناساییدومین مانع 

. عدم دسترسی معلمان و کندمیدرصد از واریانس مربوطه را تبیین  111/84این عامل 
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 اندازیراه، نبود فضای فیزیکی برای ایشبکه هایزیرساختشبکه، نبود  بهآموزان دانش

مدیران و  ازنظرو استاندارد نبودن تجهیزات از مواردی است که  ایرایانه هایآزمایشگاه

مختلف مانند  هایپژوهش. در اندشدهو تجهیزاتی تلقی  افزاریسختموانع  عنوانبهمعلمان 

شده است.  تأکید( به این نکته 8113) کاشانیصالحی و  ( و8113) همکارانمحمودی و 

و عدم  ایشبکه هایزیرساختبه عدم وجود فضای فیزیکی، ضعف  محمودی و همکاران

و صالحی و کاشانی نیز بر عدم توجه به  کنندمیچالش اشاره  عنوانبهدسترسی به شبکه 

گفت،  توانمی طورکلیهب. کنندمی تأکیددر مدارس هوشمند  موردنیازتجهیزات  تأمین

و فناورانه مدارس محدود  افزاریسختتوسعه مدارس هوشمند را به تجهیز  گرچه نباید

را با مشکل  هابرنامهاجرای  تواندمینمود، لیکن عدم دسترسی به امکانات فناورانه مورد نیاز 

 جدی روبرو سازد.

ه مدارس هوشمند را درصد از واریانس مربوط به موانع توسع 441/1عامل بعدی که 

، ابعاد و هاشیوه دربرگیرنده افزارینرماست. جنبه  افزارینرم، ضعف دهدمینشان 

ن محتواهای فعلی با مطابقت بی عدم ،ایچندرسانهطراحی و تهیه محتوای  هایچارچوب

آموزشی متناسب  هایطرحموجود و نبود  افزارهایدرس هایضعفسازی، سیستم هوشمند

به  (3443) همکارانزاه و مانند وان علی وان هاپژوهشفاوا است. در برخی از  ایهقابلیت با

یک چالش در توسعه مدارس  عنوانبهعدم انطباق بین محتوای دروس با فضای فناورانه 

بر تهیه طرح مناسب برای  و در پژوهش صالحی و کاشانی شدهاشارههوشمند مالزی 

شده است. در این راستا یکی از  تأکیدورانه درسی فنا هایبرنامه طراحی و تولید

است که در  افزارینرمرویکردهای متداول در تلفیق فاوا با برنامه درسی مدارس، رویکرد 

بهبود  یبرا هاآناز  گیریبهرهفاوا و  هایقابلیت بامتناسب  هایبرنامهو  هاطرحآن بر تهیه 

گرچه از این منظر که کل ماهیت تلفیق . این رویکرد شودمی تأکیدآموزان دانشیادگیری 

، مورد انتقاد است ولی سازدمیفاوا در برنامه درسی را به بهبود فرآیند یادگیری محدود 

توسعه  یینهدرزم افزارینرمو تدارک  هابرنامه، هاطرحبیانگر اهمیت تهیه  تأکیداین 

 مدارس هوشمند است.
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درصد  831/1فرهنگی دارند. این موانع  چهارمین مانع اشاره به مواردی است که جنبه

و  موردبی هایمقاومت، هانگرش. این جنبه ضعف کنندمیرا تبیین  شدهشناساییاز عوامل 

بخش  ،. فرهنگشودمیرا شامل  سازیفرهنگعدم تالش برای آگاهی بخشی و 

گردد. از مانع یا حامی اجرای اثربخش آن  تواندمیاز برنامه درسی است که  ناپذیرجدایی

و عقیده بر این است،  آیدمیهمین روست که امروزه از فرهنگ یادگیری صحبت به بیان 

محوری، محتوا مداری، ارزشیابی از فرهنگ یادگیری دارای ویژگی معلم در جوامعی که

با فناوری  شدهتلفیقدرسی  هایبرنامهبیرون و انفعال شاگرد است، نوعی عدم همسویی با 

(. در 8134؛ عطاران، فاضلی و لرکیان، 8138سراجی، ) شودمیدیده  وضوحبه

( به 8113) عاملی( و قصاب پور و جبل 3444) همکارانهمچون محمد و  هاییپژوهش

محمد و شده است.  تأکیدسازی مدارس فرهنگی در برنامه هوشمند هایجنبهجایگاه 

و  دارند تأکیدمدیران برای توسعه مدارس هوشمند  سازیفرهنگهمکاران به نقش 

 عنوانبهمحوری سمت یادگیرنده محوری بهو جبل عاملی به تغییر فرهنگ معلمپور قصاب

 .کنندمیعامل همسویی با تغییرات تلفیق فاوا در مدارس اشاره 

. شودمیدر این پژوهش به جنبه مدیریتی و سازمانی مربوط  شدهشناساییآخرین عامل 

عامل مدیریت و سازمان به نحوه تدارک . کندمیتبیین درصد موانع را  211/2این عامل 

و ارزشیابی مداوم  دهیسازمان، ریزیبرنامهمختلف،  هایبخشمنابع، ایجاد هماهنگی بین 

 همکارانسازی است. عالوه بر پژوهش محمد و مرتبط با هوشمند هایبرنامهو  هاطرح

دیگری  هایپژوهشدارد،  تأکیدرس هوشمند ( که به نقش مدیریت در توسعه مدا3444)

 پور و جبل عاملی به ترتیب به تدارک قوانین و( و قصاب8112) همکارانمانند محمودی و 

، هابرنامه، هاطرح. بر این اساس توسعه مدارس هوشمند نیازمند کنندمیسازی اشاره ساختار

باید با و مدیران آن  وپرورشآموزش، قوانین و ساختارهایی است که سازمان راهبردها

هماهنگ گام  هایرویهمنابع و کنترل آن در جهت ایجاد  دهیسازمانو  ریزیبرنامه

 بردارند.

. شودمیمربوط  شدهشناساییبه برازش آماری موانع  پژوهشدوم این  سؤال

مرتبط با نیکویی برازش بیانگر این واقعیت است که با حذف پنج  آمدهدستبه هایشاخص
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قرار  قبولقابلدر حد مطلوب و  هاشاخص( این 54و  11، 15، 83، 81گویه های ) گویه

گویه موانع مختلف توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان را در پنج  32بنابراین  ؛گیرندمی

 .دهندمینشان  تربزرگدسته 

گفت که پنج عامل نیروی  توانمی پژوهشاین  هاییافته بندیجمعدر  طورکلیبه

، بعد فرهنگی و مدیریتی به ترتیب اولویت موانع افزارینرم، افزاریسختانسانی، عوامل 

با  و فا. با توجه به سه رویکرد متداول در تلفیق دهندمیتوسعه مدارس هوشمند را نشان 

گفت این  توانمیو تمدنی(  افزارینرم، افزاریسخترویکرد ) برنامه درسی مدارس

مدارس به رویکرد فراتر از نگاه  ندسازیهوشمبیانگر این واقعیت است که  هایافته

در قالب رویکرد تمدنی قابل  شدهشناسایینیاز دارد. پنج عامل  افزارینرمو  افزاریسخت

گامی در جهت ورود  عنوانبهسازی مدارس یر هستند؛ به این معنی که هوشمندتفس

فیق فاوا به تلبه جامعه اطالعاتی نیازمند باور و رویکردی است که  وپرورشآموزش

 و بر اساس این عقیده موانع آن را فراتر از عوامل درون نگردمیتحول تمدنی  صورتبه

پیشنهادهای کاربردی و  توانمی هایافته. بر اساس این داندمی وپرورشآموزشنظام 

 ی زیر را مطرح کرد:پژوهش

مدارس  توسعهمانع  ترینمهم عنوانبهنی نیروی انسا این پژوهش هاییافتهبر اساس  (8

آموزان و کارشناسان فناوری افرادی است. معلمان، مدیران، دانش شدهشناساییهوشمند 

باید  روازاین هستند که در توسعه برنامه مدارس هوشمند ایران نقش مستقیم دارند.

کارشناسان  دهی معلمان، مدیران،بخشی، توانمندسازی و مهارتبرای آگاهی هاییبرنامه

 صورتبه تواندمی هابرنامهو والدین تدارک دیده شود. این آموزان شدان فناوری،

تلویزیونی و  هایبرنامهنظیر  غیررسمیآموزشی  هایدورهرسمی ضمن خدمت و  هایدوره

 طراحی، تولید و ارائه شود.رادیویی 

از دیگر موانع توسعه مدارس  افزارینرمو ضعف  افزاریسخت( نبود تجهیزات 3

کشوری و  ن و برنامه ریزان. بر این اساس به مدیراآیندمی حساببه شهر همداندر  هوشمند

و  افزاریسختبرنامه مدونی برای توسعه همگام مدارس از حیث  ،شودمیپیشنهاد  استانی
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الزم در مدارس  افزارهاینرمو  افزارهاسختتجهیز  بهبر اساس آن و  نمایندتهیه  افزارینرم

 کمک کنند.

فرهنگی از موانع دیگر توسعه مدارس  هایزمینهه به نتایج این پژوهش، نبود با توج (1

مختلف مانند باورهای دبیران، عقاید والدین،  هایجنبههوشمند است. موانع فرهنگی 

 آنجائی. از گیردبرمی دررفتارهای دانش آموزان، شرایط اجتماعی و مسائلی از این قبیل را 

هوشمند  برنامه مدارس متصدیتری نیاز دارد، مسئولین به زمان بیش فرهنگاصالح  که

و برگزاری جلسات مستمر و اثربخش،  بخشآگاهی هایبرنامهبا تدارک  توانندمی

 د.را به اقبال از برنامه تبدیل نماین مقاومت معلمان و مدیران تدریجبه

 ایراندر  نامه مدارس هوشمندبر هایرسالتو  هاچارچوباهداف، ( نامشخص بودن 4

 داودنیادیگری مانند  هایپژوهشعالوه بر این پژوهش، در  دیگری است کهاز موانع 

باید اهداف،  روازاینشده است.  تأکید( نیز بر آن 8133) همکاران( و مهاجران و 8138)

 و فهمقابلروشن،  هایبرنامه صورتبهتوسعه مدارس هوشمند  هایشیوهراهبردها و 

دقیق برای اجرای آن،  ریزیبرنامه ستانی این برنامه ارائه شود. همچنینا متصدیانعملیاتی به 

در سطح استان و مشارکت بهینه ذینفعان  هاآنسازماندهی منابع و امکانات، هماهنگی بین 

 همدان و کشور تسهیل گردد.

شامل؛ نیروی انسانی، نبود  گانهپنج انعوم ، هر یک ازشودمیران پیشنهاد گپژوهشبه  .5

فرهنگی و شرایط  هایویژگی، افزارهانرمو تجهیزات فناورانه، کمبود  افزارهاتسخ

 هایشناسیروشقرار دهند و بر این کار از  بررسی موردرا با جزئیات  مدیریتی و سازمانی

 آماری بهره گیرند. هاینمونهپژوهشی متفاوت، ابزارها و 

 منابع

س هوشمند دوره دوم متوسطه در کشورهای بررسی تطبیقی مدار(. 8138) .بهزادداودنیا، 

تطبیقی به  وپرورشآموزشکارشناسی ارشد  نامهپایان. استرالیا، مالزی و ایران

 راهنمایی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی. دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ نشده.
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بررسی نقاط قوت،  .(8113) .جاللقصاب پور، بیتا و جبل عاملی،  زمانی، بی بی عشرت؛

، فصلنامه نوآوری آموزشیو تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند.  هافرصتضعف، 

 844-23، صص 11شماره 

یادگیری مجازی امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ  هایمحیط(. 8138) .فرهادسراجی، 

 .58 -32، 81و  82، فصلنامه راهبرد فرهنگیادگیری. 

الکترونیکی: مبانی، طراحی اجرا و  یادگیری(. 8134) .محمدسراجی، فرهاد و عطاران، 

 .همدان: دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارزشیابی.

 نامهشیوه(. 8134) ارتباطات ، مرکز آمار و فناوری اطالعات ووپرورشآموزشوزارت 

 سازی مدارس.هوشمند

مدارس هوشمند از  در اجرای طرح مؤثر(. عوامل 8111) .نداصالحی، محمد و کاشانی، 

، تربیتی علومتازه در  هایاندیشهفصلنامه استان مازندران.  هایدبیرستاندیدگاه مدیران 

3(4 ،)14-23. 

(. شناسایی 8134) .مجیدفاضلی، نعمت اهلل و علی عسگری،  ؛لرکیان، مریم ؛عطاران، محمد

فصلنامه  فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه موردی در ایران.
 .2 -44(،1)3. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مقایسه میزان یادگیری و یادداری مفهوم دستگاه عصبی و (. 8138) .محمدگری، فعله

حسی علوم تجربی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس عادی و  هایاندام

آموزش ابتدایی به کارشناسی ارشد رشته  نامهپایانهوشمند ناحیه دو شهر تهران. 

 راهنمایی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ نشده.

 عدم اصلی (. دالیل8133) .مطهرهحمزه رباطی،  ، علیرضا؛ایقلعه مهاجران، بهناز؛

 استان در هاآن توسعه برای کارهاییراه ارائه و هوشمند مدارس صحیح گیریشکل

مجله ارتباطات.  و اطالعات فناوری کارشناسان و یرانمد دیدگاه از مازندران

 .31-81(، 3)4مدیا(، ) الکترونیکیدانشگاهی یادگیری 

(. فناوری اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با 8111) .محمودمهرمحمدی، 

 .843 -15 ،13، فصلنامه تعلیم و تربیت. وپرورشآموزش
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تفکر انتقادی  هایمهارتمند و عادی بر مدارس هوش تأثیرمقایسه  (.8112) .صابرمنصوری، 

 نامهپایانو انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. 

آموزشی به راهنمایی دکتر داریوش نوروزی، دانشگاه عالمه  فنّاوریکارشناسی ارشد 

 طباطبایی، چاپ نشده.

(. 8112) .محمدرضام، ابراهیمی، بابک و صادقی مقد ؛نالچیگر، سروش ؛محمودی، جعفر

. های آموزشیوریآفصلنامه نودارس هوشمند در کشور. توسعه م یهاچالشبررسی 

32(1 ،)18-21. 
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