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   چکیده
توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه هاي این تحقیق با هدف بررسی چالش

مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش 
آوري اطالعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. جمع

نیاز این تحقیق در مرحلۀ اول، از طریق  اطالعات و سواالت مورد
ها و مصاحبه با مسئوالن اصلی طرح مدارس هوشمند در ادارة کل بررسی

ترتیب سواالت  آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به دست آمد. بدین
نامه در فهرستی گردآوري شدند. در نهایت به منظور مربوط به پرسش

معلم مدارس هوشمند  131ر و مدی 21میان ها نامهگویی، پرسشپاسخ
شهرستان بابلسر توزیع شد. نتایج نشان داد که رایج نبودن استفاده از 

هاي نوین تدریس، اینترنت در میان معلمان، ضعف آشنایی معلمان با روش
پیش هاي چالشترین نبود محتواي الکترونیکی قابل اعتماد دروس، بیش

مورد نیاز هاي ن زیرساختروي توسعۀ مدارس هوشمند بود. فراهم نبود
محلی و اتصال به اینترنت، نبود آمادگی و زمینه الزم در هاي مانند شبکه

رابطه با استفاده از فناوري و اطالعات در مدیریت مدرسه، نبود انگیزه و 
آموزان براي استفاده و عالقه به حرفۀ معلمی و نبود انگیزه در دانش

پیش روي توسعۀ هاي چالشترین ي مناسب از تجهیزات، کمبرداربهره
ها مدارس هوشمند در شهرستان بابلسر بود. در نهایت، با شناسایی چالش

هاي درسی فراتر هاي دانش از کتابمدارس هوشمند و تجهیز آنها، مرز
خاطرسپاري محض هاي تدریس و یادگیري از حفظیات و بهرود و شیوهمی

  عاتی گسترش خواهد یافت.به تفکر انتقادي و ارزیابی منابع اطال
  

  واژگان کلیدي
وري اطالعات و ارتباطات، امدارس هوشمند، آموزش الکترونیک، فن

  آموزش و پرورش.
 
 

Abstract 
The aim of this study was to determine the challenges 
of developing the smart schools from the viewpoint of 
administrators and teachers of these schools in Ba-
bolsar district. The method of collecting information 
was descriptive, of the kind survey and analysis. At the 
first step, the information and the questions of this 
research was obtained through survey and interviews 
with the main officials of the smart schools’ project in 
department of Education and Training in Babolsar 
district. So, the questions related to the questionnaire 
were collected in a list. Finally, in order to answer the 
question, the questionnaire was distributed among 21 
administrators and 131 teachers in these schools. The 
results showed that low use of internet among teachers, 
the weak experience among teachers in using modern 
teaching methods and the lack of reliable electronic 
content of lessons were the main challenges of devel-
opment in the smart schools. The lack of required 
foundations such as local network and internet connec-
tion, the lack of preparation and the necessary back-
grounds for using information technology in manage-
ment of school, lack of motivation and interest in the 
teaching profession and lack of motivation among 
students to use the equipment were the least challenges 
of development in the smart schools in Babolsar dis-
trict. Finally, if we identify the challenges of the smart 
schools and equip them with eqipments, the science 
will exceed the textbooks. Therefore, teaching and 
learning methods will be expanded from mere remem-
bering to critical thinking and evaluation of infor-
mation sources. 
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  مقدمه
 »تغییر اصل« آن در پدیدة ثابت تنها که امروز جهان در

 به ناگزیر پویایی و بقا برايها ازمانو س یاست، جوامع انسان
 به که آموزش. هستند آموزشی نوینهاي شیوه از استفاده
هاي ضرورتترین ابتدایی از پردازدمی جدیدهاي نسل تربیت
 یسنت یمتمدن است. امروزه نظام آموزش ۀجامع یک
 از استفاده و پاسخ بدهد امروز جامعه نیازهاي تواند بهنمی

 اهداف، کیفی تحول سبب پرورش و وزشآمهاي فناوري
 و آموزش اثربخشی نهایت در وها ها، شیوهها، روشبرنامه
  . )1392(بازوند،  شودمی پرورش

اقدام مدبرانه یک  رسامدسازي هوشمنددر این راستا 
انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و در راستاي سند چشم

و ارتباطات) اطالعات  ي(فناور فاواي توسعۀ پرورش و سند
ناپذیر است (یزدانی، آموزش و پرورش و ضرورتی انکار

 یريبه کارگ یاستس تریناصلی مثابه به اقدام این. )1397
پهلوان و  ي،انصار طالئی،( کرده است ظهور ایران درفاوا 
البته ظهور اینترنت، نقطۀ طالیی و اوج ). 1395 ی،ابوطالب

ي اجرایی در معمار و ساختار تغییرتوسعه است. اعمال این 
نظام آموزشی و پرورشی کشور به حمایت و پشتیبانی موثر 
مدیران و عوامل اجرایی آن نیاز دارد (شیرزاد و سیدمحمدي، 

اي است که در آن روند ). مدرسه هوشمند مدرسه1394
اجراي همۀ فرآیندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، 

وزشی، یادگیري، منابع آموزشی و کمک آم-یاددهی
ارزشیابی، اسناد و امور دفتري، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، 
مبتنی بر فناوري اطالعات و در جهت بهبود نظام آموزشی و 

 و بهنمیري جهانی( تربیتی پژوهش محور طراحی شده است
. این گونه مدارس در واقع به نوعی اختراع )1397 رستمی،

بوده و یا کنار فلسفه و مفهومی جدید از تعلیم و تربیت 
هاي سنتی، سعی در به گذاشتن یک سري از بازدارنده

باقرپور، ( کارگیري فناوري اطالعات براي ارائه آموزش دارند
 هوشمند مدرسۀ)، 2018( همکاران و 1لین نظر ). از1398
 آموزش حوزة در هوشمند یادگیري و هوشمند آموزش پی در

فهومی است شده است؛ بنابراین، آموزش هوشمند م مطرح
که فرایند یادگیري جدید را در حوزة اطالعات و فناوري 

  کند.قابل ارائه در هر مکان و زمان توصیف می
آوردن به مفهوم مدرسه هوشمند شکاف  يرو دلیل

                                                
1. Lin 

و  یمتعل ةشده در حوز یدموجود در استفاده از دانش تول
 است هاستشکاف در دانش. سال نهاست،  یتترب

دانش  یدتول ةدربار یتو ترب یمعلهاي تحوزه متخصصان
 است؛ آمده دست به چشمگیري نتایج واند کردهکار  یتیترب
 آموزش پیش سال صد آموزشی سبک با ما مدارس اما
 و اصلی مسائل به باید رو این از). 2018 ،2ینزپرک( دهندمی

 شرح بدین که کرد اشاره هوشمند مدارس ایجاد ضرورت
 مدارس دریادگیري -هییادد کیفی سطح افزایش است:
 روزآوريبه دنیا، و کشور در فاوا توسعۀ با همگام کشور
 ایجاد دنیا، در علوم توسعۀ با همگام کشور در دانش مستمر
 خارج و داخل در آموزاندانش مستمر یادگیري فرآیند بستر
 تربیت معلمان، به علمی مرجعیت بازگرداندن مدرسه، از

 و اولیا مستمر تعامل آینده، و حاضر عصر براي آموزاندانش
-یاددهی امر در نوینهاي فناوري از يگیربهره و مربیان
 .یادگیري

  
  اند ازارکان مدارس هوشمند عبارت

. یاددهی و یادگیري: محیط یاددهی و یادگیري داراي 1
 چهار حوزه است.

طراحی شده باشد که اي الف) برنامۀ درسی: به گونه 
  رساند.ۀ متعادل و فراگیر میآموزان را به توسعدانش

هاي یادگیري را ترکیب ب) روش تدریس: استراتژي
  آموز شود.هاي دانشکند تا موجب ارتقاي شایستگیمی

پ) ارزشیابی: براي دریافت بازخورد مناسب از ارتقا و 
  پیشرفت تحصیلی، طراحی شده است.

ت) وسایل آموزشی: ترکیبی بهینه از مواد آموزشی 
اي، معلم و مراکز آموزشی که ایجاد بکه رایانهمبتنی بر ش
  کند.انگیزه می

. مدیریت و امور اداري: وظایف اولیۀ مدیریت مدارس 2
مورد نیاز براي پشتیبانی از هاي هوشمند، منابع و فرآیند

  یادگیري. -هاي یاددهیفعالیت
آموز در ها: اولیاي دانشها و مسئولیت. مردم، مهارت3

ها رس هوشمند سهیم خواهند بود و با تواناییانجام امور مدا
  و دانش خود نقش موثري در مدرسه خواهند داشت.

هاي . فناوري: تجربیات مدرسه هوشمند در روش4
یادگیري، مدیریت و ارتباطات بیرونی، به کارگیري -یاددهی

                                                
2. Perkins 
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  کند.هاي مبتنی بر فناوري را الزامی میراه حل
کنند این عمل می. فرآیندها: به صورت یک سیستم 5

هایی به گیرد و آنها را طی فرآیندها را میسیستم ورودي
  کند.خروجی مطلوب تبدیل می

ها: به منظور اطمینان از موفقیت در عملکرد . سیاست6
کند و مدارس هوشمند، رویۀ سیاست موجود تغییر می

  شود.هاي جدید طراحی میها و رویهسیاست
  

هاي مختلف به شکلارزیابی در مدرسۀ هوشمند 
 شودطراحی می

ارزیابی کالسی: این ارزشیابی در حین و پس از آموزش  .1
گیرد که به منظور تعیین نقطه شروع کار صورت می

آموزان، آموزان، تشخیص نقاط قوت و ضعف دانشدانش
آموزان، تعیین شیوة آموزشی موثر و ارزیابی پیشرفت دانش
  است. هاي ذهنی تعیین میزان توانایی

اي: این ارزشیابی در پایان هر بخش ارزشیابی مدرسه .2
گیرد که به منظور تعیین میزان حصول درسی صورت می

  اهداف خروجی هر قسمت از آموزش است.
ارزشیابی متمرکز: این ارزشیابی در زمان اجراي  .3

گیرد که به منظور تعیین آموز صورت میآمادگی دانش
براي ارتقا به مرحلۀ بعدي  حصول به اهداف مورد نیاز

آموزشی و تعیین استعدادهاي ذهنی بر اساس استعدادهاي 
  آموز است.چندگانه دانش

در کشورهاي در حال توسعه، مدارس هوشمند به 
نظیر ها ماندگیصورت حضوري براي جبران برخی از عقب

محوري، کمبود ناکارآمد تدریس سنتی معلمهاي شیوه
روزآمد، فقر سواد اطالعاتی و درسی غنی و هاي کتاب
آموزان، نیازهاي روزافزون بازار کار معلمان و دانشاي رایانه
انسانی کارآمد و مجهز به سواد فناوري در حال هاي به نیرو
). با 1386گیري و توسعه است (صالحی و کاشانی، شکل

توجه به این نکته که طرح آزمایشی مدارس هوشمند، از 
به مرحله اجرا در آمد، به دالیل  در ایران 1383سال 

مناسب، کمبود هاي گوناگون از جمله نبود زیرساخت
تجهیزات سخت افزاري، نبود تسلط کافی بر مبناي فناوري 

هاي امکانات و فناوري اطالعات و مواردي از این قبیل،
موجود به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفت. این امر بر 

یر نامناسبی نسبت به استفاده از آموزان تأثنگرش دانش
فناوري اطالعات داشت که ضرورت انجام مطالعات بیشتر 

پیش روي مدارس هوشمند هاي در رابطه با شناسایی چالش
دهد تا مدیران این طرح از فراخور آن به را نشان می

مذکور و سعی در برطرف کردن هاي شناسایی دقیق چالش
س هوشمند تحقیقاتی در آن بر آیند. در زمینۀ طرح مدار

کشور و سایر نقاط جهان انجام شده است که در زیر به 
  برخی از آنها پرداخته شده است.

 نسبت را سوریه در دبیرستانی معلمان ، نگرش1البیرینی
 مورد کیفی و کمی روش به در تدریس فناوري از استفاده به

مثبت  نگرش وجود بر او تحقیق داد. نتایج قرار بررسی
و همکاران،  الزیدیین( داشت داللت فناوري، به انمعلم

و  3) و کومار2010( و همکاران 2الزیدیینهاي ). یافته2010
 از استفادة معلمان سطح که )، نشان داد2008( همکاران
 این در آنان نگرش ولی پایین، آموزشی؛ اهداف براي فناوري

 کاربرد سطح و معلمان نگرش بین بود. اما رابطه، مثبت
و  4داشت. سانچز وجود مثبت همبستگی تدریس، در ناوريف

تایوان را  هوشمند در )، نقاط قوت مدارس2011( همکاران
 با آموزانمورد بررسی قرار دادند. آنها بیان کردند که دانش

 را خود کار نتایج کاربردي افزارهاينرم و رایانه از استفاده
 و اطالعات فناوري از دهند. استفادهارائه می بهتر وتر سریع

 به آموزاندانش و برده بین از را ارتباطی موانع ارتباطات
کنند. می صحبت دیگران با خود احساسات مورد راحتی در

طراحی  به افزارهاي مخصوصنرم از استفاده با آنان
 در را هاي خودمهارت آموزانپردازند. دانشمی وب صفحات
 اینترنت، از طریق تحقیق اسکنر، تصاویر، با کار زمینۀ

 واند داده ارتقا دیجیتالی دوربین از استفاده سازي ومتحرك
 کند.می استفاده آموزانتاپ براي ارتباط با دانشاز لپ معلم
 و دهدپاسخ می آموزاندانش به خاص حوصله صبر و با معلم
هاي کالسی بحث در خاطر آرامش با و آموزان آزادانهدانش

 ).1384ان آموزش و پرورش، کنند (سازمشرکت می
 فناوري طریق از آموزش عنوان با پژوهشی نتایج
 که داد نشان شیلی و جنوبی کره در ارتباطات و اطالعات
 در ارتباطات و اطالعات اثر بخش بودن فناوري براي

 به آسان دسترسی مانند ابزارهایی یادگیري، و تدریس

                                                
1. Al-Birini 
2. Al-Zaidiyeen 
3. Kumar 
4. Sanchez 
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 اثربخش، درسی برنامۀ مدرسان، کافی کارآموزي فناوري،
 جمعی انگیزش ایجاد و آموزشیهاي برنامه مناسب ارزیابی
 نبود دیگر، تحقیقات ). همچنین2011سانچز، ( دارند اهمیت
 شکل به تدریس به تمایل نداشتن بلندمدت،هاي برنامه

 کمبود قوانین مربوط، و دستورالعمل نبود الکترونیکی،
 براي آموزشیهاي دوره نشدن برگزار متخصص، کارشناسان
 کافی، کمبود و باال سرعت نبود کافی، بودجه کمبود مدرسان،
 کمبود کافی، افزارينرم و افزاريسخت امکانات و تجهیزات
هاي روش با معلمان آشنا نبودن و کارآزموده و مجرب دبیران
 آموزشی افزارنرم و الکترونیکی محتواي کمبود تدریس، نوین

 با هوشمند مدارس سیدر برنامۀ بین تفاوت نبود مناسب،
 چیدمان و زمان درسی،هاي کتاب نظر عادي از مدارس
 زبان به آموزاندانش و معلمان تسلط کافی نداشتن کالس،
 نوینهاي روش از در استفاده افراد مخالفت و مقابله انگلیسی،

 و مسائل همه از ترمهم آموزش، سنتیهاي روش برابر در
 توسعۀ سر راه بر مهمي هاچالش عنوان به فرهنگی موانع

  ).1389نوجینی،  اند (زارعکرده اشاره هوشمند مدارس
 نسبت مدیران و معلمان نگرش بررسی عنوان با پژوهشی

 عربستان پسرانه در و دخترانه مدارس در اطالعات فناوري به
 فناوري مختلفهاي سعودي انجام شد. این پژوهش جنبه

فناوري  ریزيمهبرنا جمله از مدرسه محیط در اطالعات
و مهارت  دانش آموزش، اطالعات در فناوري اطالعات،
 توسعۀ و اداري کار در فناوري اطالعات مدیران، و معلمان

 پژوهش گرفت. نتایج نظر در را کارکنان فناوري اطالعات
 که کردند تأکید مدیران و معلمان بیشتر که بود آن از حاکی
 3/98شود.  اجرا دارسدر م باید اطالعات فناوريهاي برنامه

 کارکنان اطالعاتی فناوري توسعۀ که داشتند درصد آنها اظهار
 نیاز مورد هایشان مهارت و دانش بهبود براي شدت به که

 کاربرديهاي برنامه از بسیاري در مدیرانی که و است. معلمان
 یا کنندمی عمل ضعیف افزارينرم ابزارهاي و پاورپوینت مانند
 فناوري از استفاده مورد خنثی در یا منفی نگرش که آنهایی

 و دانش که است خاطر این به داشتند، مدارس در اطالعات
 آنها که هاییو فناوري رایانه کارگیري به مورد در الزم مهارت

، 1الوتاوي( نداشتند کنند، گیريتصمیم آگاهانه سازد قادر را
)، در تحقیقی با عنوان شناسایی 1397( ). یزدانی2002
ریزي براي هوشمندسازي روي برنامه پیشهاي چالش

                                                
1. Aloteawi 

مدارس غیرانتفاعی شهر همدان به این نتیجه دست یافت که 
از دیدگاه معلمان مدارس غیرانتفاعی، هوشمندسازي مدارس 

ریزي مواجه است. همچنین با موانع زیرساختاري و برنامه
روي هوشمندسازي مدارس به  نتایج نشان داد که موانع پیش

ریزي، زیرساختاري و انسانی یب اولویت به صورت: برنامهترت
) در پژوهش خود 2017و همکاران ( 2شوند. لیوبندي میرتبه

که یادگیري هوشمند در مقایسه با یادگیري به اند نشان داده
هایی از جمله شکل سنتی و حتی دیجیتال، داراي ویژگی

خودتطبیقی یادگیرنده، شخصی بودن هدف یادگیري و 
تکالیف مربوط به آن به جاي یکسان بودن، هوشمندي فضا 

پذیر بودن به جاي بسته بودن یا حتی واقعی بودن، انعطاف
استاندارد یا حتی باز، است. هاي شیوه ارزشیابی به جاي آزمون

) به ارزیابی وضعیت استقرار 1390( خانی و قدس افضل
و  یرانمد دیدگاه از مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان

 در استان مدارس این که داد نشان پرداختند. نتایج معلمان
 اي،یکپارچه رایانه سیستم به وسیلۀ مدرسه هاي مدیریتمؤلفه
 فناوري اطالعات توسعۀ زیرساخت یادگیري، و یاددهی محیط

 نیازمند دیگر، مدارس هوشمند با ايرایانه یکپارچه ارتباط و
 بود؛ استان در هوشمند رسمدا استقرار جهت بیشتري اهتمام
 مدیریت و فناوري حوزة در دیدهمعلمان آموزش مؤلفۀ اما

 ایجاد براي مناسبی پتانسیل و ظرفیت از رایانه یکپارچه
 بودند. صالحی و شهر بابکی برخوردار مدارس هوشمند

و ارائۀ راهکار براي ها ) با هدف بررسی چالش1392(
ک بررسی اجمالی بر سازي عملکرد مدارس هوشمند، یبهینه

روي نیروي آموزشی در استفاده از  پیشهاي مبناي چالش
 کرد موانع سعی سازي به عمل آورده بود وامکانات هوشمند

 آموزشی را مورد توانمند اهرم این سازيفعال راه سر بر کلیدي
 نیروهاي نبود شد مشخص بررسی این در .بررسی قرار دهد
 هوشمند تجهیزات از نگهداري و اندازيراه براي آموزش دیده

 شد. مطرح مدارس هوشمند در چالش ترینمهم عنوان به
 رشتههم آموزشی نیروهاي دهیسامان این چالش، حل براي
 استفاده کالس، در معلم همیار عنوان به آنها دادن آموزش و
 صادر نشدن مدرك .کرد آسان را درس کالس فناوري در از

 معلمان براي ضمن خدمت هاي آموزشیسرفصل از خارج
 فناوري یادگیري به نسبت را آنها که بود عواملی از دیگر یکی

 از حمایت براي بستري کرد. بدون تردید ایجاددلسرد می
                                                
2. Liu 
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 به را سنتی آموزش مند،عالقه معلمان و عرصه این فعاالن
 مرزهاي که دلیل این به .کرد خواهد تبدیل پویا آموزشی
 قابل راحتی به قوي اطالعاتی نکبا یک عنوان به اینترنت
 قابلیت که مدارس در داخلی اینترنت وجود نیست، کنترل
 کالس باشد، داشته را علمی هاي مطرحداده به پایگاه اتصال
 که کندمی تبدیل شده کنترل پژوهش مرکز یک به را درس

 محل به را آن از اینترنت، کننده سرگرم استفاده به جاي
 از استفاده بدون تردید .کندمی ها تبدیلایده جوشش
 اي دررسانه چند قالب در که دیگران آموزشیهاي روش

 است، اما مفید درس کالس پربارسازي جهت است دسترس
هاي فایل به تبدیل را خود خالقانههاي معلم روش اگر

 خواهد آموزش فرآیند در مثبتی بسیار تأثیر اي کند،چندرسانه
  داشت. 

 بودن ) بیان کرد که ناکافی1389( صفت همچنین زارع
 ادغام مشکالت معلمان، دانش و مهارت کمبود رایانه، تعداد

 نظارتی، و فنی کارکنان نبود آن، فرآیند و با آموزش فناوري
 افزاري،نرم و افزاري سخت امکانات کمبود و سنگین هزینۀ
 نبود اینترنت، به دستیابی در مربوط افزارهاينرم کمبود
 محدود، دسترسی درس، برنامۀ فشار و وقت بودکم آموزش،
 منابع کمبود آموزشی، نقش جدید با شدن سازگار در مشکل
 کمبود آموزش، در اطالعات فناوري سازيپیاده در مالی
اهداف دربارة  نبودن شفاف دیده، آموزش انسانی نیروي
 به انگیزه بودن پایین پرورش، و آموزش در رایانه کاربرد
 آموزان،دانش و معلمان به کافی شدن آموزشن ارائه دلیل

 را علمی معتبر الگوي نداشتن و انگلیسی آشنا نبودن با زبان
 اشاره هوشمند مدارس توسعۀهاي چالش و موانع عنوان به

  کرد.
دهد براي توجه به همین تحقیقات اندك، نشان می

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و هاي اجراي این طرح در زمینه
شماري وجود دارد. موانع و مشکالت متعدد و بیسیاسی 

افزون بر این، تحقق این طرح به شیوة مطلوب، به یک 
صالحی و ( جانبه نیاز داردمشارکت وسیع مطلوب و همه

). بنابراین از آنجا که طراحی و اجراي هر نوع 1386کاشانی، 
سیستم آموزشی، نیازمند ارزیابی عملکرد به منظور بهبود آن 

به بررسی ها ضروري است که با انجام این نوع پژوهشاست، 
هاي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه همۀ مدیران و چالش

معلمان مدارس هوشمند پرداخت تا با استفاده از نتایج، 
اندرکاران امر آموزش ریزان و دستاطالعات الزم براي برنامه

 فراهم آوریم که در بازنگري طرح مدارساي را به گونه
آموزان هوشمند و بهبود آن در ایجاد نگرش مثبت در دانش

نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، گامی در 
جهت برطرف کردن نواقص و یا مشکالت احتمالی در این 

). در این 1390وزارت آموزش و پرورش، ( مسیر برداشته شود
هاي توسعۀ راستا، تحقیق حاضر که به شناسایی چالش

دارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند م
گویی به سواالت شهرستان بابلسر پرداخته است، در پی پاسخ

  زیر است:
هاي اصلی توسعۀ مدارس هوشمند، در مدارس چالش .1

  هوشمند شهرستان بابلسر کدامند؟
  اند؟ها نسبت به هم چگونهاهمیت نسبی این چالش .2
  

  روش پژوهش
اضر از لحاظ هدف، نظري و از لحاظ شیوة گردآوري تحقیق ح

اطالعات توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی است. به دلیل 
آنکه مطالعۀ توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر 

 حسن( کند و توجه آن در درجۀ اول به زمان حال استمی
). در این پژوهش آنچه که باعث موانع و 1392زاده طالشی، 

توسعۀ مدارس هوشمند در شهرستان بابلسر  هايچالش
  گیرد.اند، مورد بررسی، توصیف و تفسیر قرار میشده

هاي مدارس هاي این تحقیق مربوط به بحثزمینه
هاي پیش روي توسعه آنهاست که در پاییز، هوشمند و چالش

در ادارة کل آموزش و پرورش  1393و بهار  1392زمستان 
رس هوشمند این شهرستان شامل شهرستان بابلسر و همۀ مدا

دبیرستان بود، انجام  6مدرسه راهنمایی و  7مدرسه ابتدایی،  8
شد. جامعۀ آماري این تحقیق شامل مدیران و معلمان مدارس 

  هوشمند بود. ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
اطالعات اولیۀ مورد نیاز این تحقیق از طریق مصاحبه با 

شمند در اداره کل آموزش و مسئوالن اصلی طرح مدارس هو
پرورش شهرستان بابلسر به دست آمد. بدین ترتیب سواالت 

 نامه بر اساس تحقیق محمودي و همکارانمربوط به پرسش
هاي توسعۀ مدارس هوشمند ) که به شناسایی چالش1387(

سازي در کشور پرداختند، گردآوري شد. سپس به منظور بومی
اسان طرح مدارس هوشمند سواالت، با توجه به نظر کارشن

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر، تغییراتی در 
نامه صورت گرفت و مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت پرسش

و در فهرستی گردآوري شد. براي طراحی سواالت این 



 1399)، پاییز 30یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هشتم، شماره دوم (پیاپی فصلنامه علمی، پژوهش در      26

اي لیکرت استفاده گردید که گزینهنامه از طیف پنچپرسش
 رودزه گیري به شمار میهاي انداترین مقیاسیکی از رایج

  ). 1386همان، (
مدرسه ابتدایی  8نامۀ طراحی شده در بین پرسش
 مدرسه راهنمایی هوشمند 7مدیر) ، 8معلم و  32( هوشمند

 6معلم و  52( دبیرستان هوشمند 6مدیر) و  7معلم و  47(
مدیر) در شهرستان بابلسر توزیع گردید. سپس با در اختیار 

به ( معلمان و مدیران سه مقطع تحصیلیدادن زمان کافی به 
گویی) از دلیل دقت و حوصله بیشتر معلمان و مدیران در پاسخ

نامه و اهمیت آنها درخواست گردید تا به سواالت این پرسش
  ها پاسخ دهند. نسبی چالش

نحوة تکمیل فرم به این صورت بود که در ستون 
ولویت) ا( ها بیانگر اهمیتها، هر یک از شمارهاولویت
هایی بود که موجب توسعه نیافتن مدارس هوشمند چالش
بیانگر  5بیانگر کمترین اولویت و شماره  1شود. شماره می

هرکدام با توجه به  4، 3، 2هاي بیشترین اولویت بود. شماره
حد واسط را شامل هاي نظرات معلمان و مدیران اولویت

  شدند. می
دست آمده، به وسیلۀ به هاي تجزیه و تحلیل آماري داده

انجام شد. به منظور بررسی  22نسخه  SPSSافزار نرم
پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند، از دیدگاه هاي چالش

مدیران و معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 
هاي مربوط به هر مقطع از توزیع هوشمند، ابتدا تبعیت داده

مورد  1اسمیرنوف - نرمال با استفاده از آزمون کلموگروف
هاي هر بررسی قرار گرفت. با توجه به پیروي نکردن داده

)، از آزمون فریدمن براي >05/0p( مقطع از توزیع نرمال
روي توسعۀ مدارس هوشمند  هاي پیشدهی به چالشرتبه

براي هر مقطع استفاده شد. همچنین براي مقایسه میزان 
وسعۀ مدارس پیش روي تهاي دهی به هر یک از چالشرتبه

از ها ابتدا تبعیت داده هوشمند بین مدیران و معلمان هر مقطع،
توزیع نرمال به وسیلۀ آزمون کلموگروف اسمیرنوف مورد 

ها، از آزمون داده بررسی قرار گرفت. با توجه به نرمال بودن
براي این منظور استفاده  2مستقلهاي مقایسه میانگین نمونه

  شد.
  

                                                
1. Kolmogorov–Smirnov 
2  . T-test 

  هاي پژوهشیافته
مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران هاي سی چالشبرر

، 1با توجه به جدول و معلمان مدارس ابتدایی هوشمند: 
پیش روي توسعۀ هاي هر یک از چالشهاي میانگین رتبه

مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی هوشمند 
اساس، رایج نبودن استفاده  ). بر اینp> 0001/0( متفاوت بود
 و فراهم نبودن زیر ؛تریننت در میان معلمان بیشاز اینتر
محلی و اتصال به هاي مورد نیاز مانند شبکههاي ساخت

روي توسعۀ مدارس هوشمند  چالش پیشترین اینترنت کم
گونه تفاوتی از دیدگاه  ). افزون بر این، هیچ1جدول ( بود

هاي پیش روي مدیران مدارس ابتدایی هوشمند بین چالش
براي ها س هوشمند وجود نداشت و همه چالشتوسعۀ مدار

). همچنین، 1جدول ( مدیران داراي اهمیت یکسانی بودند
هاي مستقل نشان داد نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمونه

هاي که هیچ گونه اختالف معنادار آماري در اهمیت چالش
پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند بین مدیران و معلمان 

   ).1شکل ( وشمند وجود نداشتمدارس ابتدایی ه
  

  
دهی به انحراف معیار رتبه ±مقایسه میانگین  .1شکل 

پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران هاي چالش
هاي مقایسه میانگین نمونه( و معلمان مدارس ابتدایی هوشمند

  مستقل)
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مدارس هوشمند از دیدگاه هاي بررسی چالش
با توجه به : راهنمایی هوشمندمدیران و معلمان مدارس 

پیش هاي هر یک از چالشهاي ، میانگین رتبه1جدول 
روي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان مدارس 

 ). بر اینp> 0001/0( راهنمایی هوشمند متفاوت بود
هاي نوین تدریس اساس، ضعف آشنایی معلمان با روش

طه با استفاده از و نبود آمادگی و زمینۀ الزم در رابترین بیش
چالش پیش ترین فناوري و اطالعات در مدیریت مدرسه کم

). عالوه بر این، 1جدول ( روي توسعۀ مدارس هوشمند بود
گونه  نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که هیچ

تفاوتی از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی هوشمند بین 
ندارد و  هاي پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند وجودچالش

 براي مدیران داراي اهمیت یکسانی بودندها همه چالش
). همچنین، نتایج حاصل از مقایسه میانگین 1جدول (

گونه اختالف معناةدار  هاي مستقل نشان داد که هیچنمونه
پیش روي توسعۀ مدارس هاي آماري در اهمیت چالش

هوشمند بین مدیران و معلمان مدارس راهنمایی هوشمند 
  ). 2شکل ( نداشتوجود 
 

 
دهی به هانحراف معیار رتب ±مقایسه میانگین  .2شکل 

پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و هاي چالش
هاي مقایسه میانگین نمونه( معلمان مدارس راهنمایی هوشمند

  مستقل)
  

مدارس هوشمند از دیدگاه هاي بررسی چالش
با توجه به  مند:هوشهاي مدیران و معلمان دبیرستان

پیش هاي هر یک از چالشهاي ، میانگین رتبه1جدول 
روي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان 

 ). بر اینp> 0001/0( هوشمند متفاوت بودهاي دبیرستان
اساس، نبود محتواي الکترونیکی قابل اعتماد دروس 

انگیزه و عالقه به حرفۀ معلمی و نبود و نبود ترین بیش
ي مناسب برداربهرهآموزان براي استفاده و زه در دانشانگی

چالش پیش روي توسعۀ ترین از تجهیزات با هم کم
). عالوه بر این، نتایج 1جدول ( مدارس هوشمند بود

گونه تفاوتی از  حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که هیچ
هاي هاي هوشمند بین چالشدیدگاه مدیران دبیرستان
ارس هوشمند وجود ندارد و همه پیش روي توسعۀ مد

جدول ( براي مدیران داراي اهمیت یکسانی بودندها چالش
هاي ). همچنین، نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمونه1

گونه اختالف معنادار آماري در  مستقل نشان داد که هیچ
پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند بین هاي اهمیت چالش

 هوشمند وجود ندشتهاي مدیران و معلمان دبیرستان
   ).3شکل (

  
دهی به انحراف معیار رتبه ±مقایسه میانگین  .3شکل 

پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و هاي چالش
هاي مقایسه میانگین نمونه( هاي هوشمندمعلمان دبیرستان

  مستقل)
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  گیري و بحثنتیجه
توسعۀ مدارس هوشمند تنها از هاي با توجه به نتایج، چالش

فاوت بود. بر این دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی هوشمند، مت
اساس، رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان معلمان 

چالش پیش روي توسعۀ این ترین مدارس ابتدایی بیش
). این عامل به دلیل نبود قوانین و 1جدول ( مدارس بود

مقررات مورد نیاز در وزارت آموزش و پرورش است. (زمانی 
آن است که ). این موضوع نشان دهندة 1389و همکاران، 

ها سنتی آموزش، تغییر معلمان نتوانستند تغییراتی را در شیوه
محوري و آموزوزشی از معلم محوري به دانشدر رویکرد آم

). در 1389همان، ( تاکید بر پژوهش و نوآوري داشته باشند
مدارس هوشمند، کنترل، نظارت و ارزشیابی مبتنی بر 

شود. نبود نجام میفناوري رایانه است و به صورت هوشمند ا
مقررات در این زمینه باعث ایجاد مشکالت متعدد در مدرسه 
خواهد شد. به عنوان مثال معلم خود را موظف به ایجاد 

داند و اگر هم معلمی به یاي نممحتواي درسی چندرسانه

واسطۀ عالقۀ شخصی اقدام به تهیه محتوا کند، محمل 
محمودي و ( نداردقانونی براي پرداخت و جبران مالی وجود 

). همچنین بیشترین چالش از دیدگاه مدیران 1387همکاران، 
آموزان بر مدارس ابتدایی هوشمند، تسلط نداشتن دانش

آموزان به بود. مدیران معتقدند که دانش ICDLهاي مهارت
دلیل این که در این مقطع در سنین پایین هستند با 

توانند نتایج رند و نمیاي آشنایی الزم را نداهاي رایانهمهارت
مطلوب آموزشی در مدارس هوشمند را کسب کنند؛ بنابراین 

آموزان گذاري براي حل مسایل و مشکالت این دانشسرمایه
توان به تواند کارایی آنها را دو چندان کند. در این راستا میمی

هاي هاي زیر اشاره کرد: الف) برگزاري آموزش مهارتراهکار
ICDL آموزان پیش از ورود به مدارس؛ ب) ورود شبراي دان

افراد خبره و ماهر در زمینۀ فناوري اطالعات در مدارس؛ ج) 
وجود مسئول فناوري آموزشی کارا در مدارس هوشمند. موارد 
یاد شده سبب ایجاد جوي خالق در مدارس هوشمند و ایجاد 

زمانی و همکاران، ( شودآموزان میانگیزة بیشتر در دانش

آزمون فریدمن). اعداد ( د از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس هوشمندپیش روي توسعۀ مدارس هوشمنهاي دهی به چالشمیانگین رتبه .1جدول 
  استبر اساس نفر بیان شده 

  هاچالش
  دبیرستان  مدارس راهنمایی  دارس ابتداییم

میانگین 
دهی رتبه

 مدیران

میانگین 
دهی رتبه

 معلمان

میانگین 
دهی رتبه

 مدیران

میانگین 
دهی رتبه

 معلمان

یانگین م
دهی رتبه
 نمدیرا

میانگین 
دهی رتبه

 معلمان
نبود آمادگی و زمینه الزم در استفاده از فناوري و اطالعات در 

 84/9 92/6 51/7 56/8 55/10 5/11 مدیریت مدرسه

 43/9 83/5 95/8 88/10 15/9 29/11 انگیزه براي استفاده از فناوري اطالعات در مدیریت مدرسه نبود
ري اطالعات به وسیلۀ مدیریت درك نکردن ضرورت استفاده از فناو

 31/9 08/10 90/7 19/10 95/8 86/7 مدرسه

 06/10 33/7 63/9 19/10 48/8 93/6 نبود فضاي فیزیکی مورد نیاز براي اجراي طرح مدرسه هوشمند 
 16/11 92/7 94/10 94/11 94/7 21/6 هاي مورد نیاز مانند شبکه محلی و اینترنتفراهم نبودن زیرساخت

نبودن ساختار و تشکیالت مدارس کشور با رویکرد سازگار 
 44/11 83/10 66/10 31/9 38/10 11 هوشمندسازي مدارس

 11 08/12 14/12 50/12 78/11 71/11 هاي نوین تدریس ضعف آشنایی معلمان با روش
 84/7 9 55/9 69/8 18/10 36/8 نبود  انگیزه و عالقه به حرفۀ معلمی

 97/10 75/13 75/11 25/11 32/10 21/10 آموزان به زبان انگلیسیو دانش تسلط کافی نداشتن معلمان
 47/11 83/12 60/10 81/9 51/11 71/10 هاي تحول نظام آموزشیباال بودن هزینه

 57/9 58/10 63/10 75/8 85/9 93/11 هانبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه
 28/8 83/7 58/9 06/9 95/7 07/8 هاي نویننبود رغبت در جامعه نسبت به فناوري

ي مناسب از برداربهرهآموزان براي استفاده و نبود انگیزه در دانش
 84/7 50/7 56/8 44/10 35/8 43/8 تجهیزات

 ICDL 07/12 07/11 94/11 89/9 50/6 79/8هاي آموزان بر مهارتتسلط نداشتن دانش
 42/8 92/8 84/8 38/8 67/9 86/11 آموزاندانش رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان

 ICDL 43/10 33/11 44/10 75/11 13 83/10هاي تسلط نداشتن معلمان بر مهارت
 74/9 13 01/10 81/8 05/12 86/8 رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان معلمان
 15/12 14 60/10 88/9 67/10 86/11 نبود محتواي الکترونیکی قابل اعتماد دروس

 87/11 08/12 52/10 9 82/9 71/10 نبود استانداردهاي الزم در زمینۀ مدارس هوشمند
p - value 0001/0 07/0 0001/0 97/0 0001/0 46/0 آزمون فریدمن 
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. افزون بر این، از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس )1389
هاي ابتدایی هوشمند کمترین چالش، فراهم نبودن زیر ساخت

مورد نیاز مانند شبکه محلی و اینترنت بیان شد. به طور کلی 
در تحقیق حاضر، در مدارس ابتدایی هوشمند، مدیریت در 
ایجاد ساختار تشکیالتی مناسب شامل معاون فناوري 

عات، معلمان و کادر اجرایی توانمند در به کارگیري فاوا اطال
از خود مقاومت نشان ها موفق نبودند و در برابر نوآوري

دادند. به عبارت دیگر، از نظر معلمان و مدیران، افرادي که می
و ها توانند فعالیتدر به کارگیري فاوا توانمند نیستند، نمی
سه هوشمند انجام وظایف خود را در چارچوب قوانین مدر

 جلیلیان و همکارانهاي دهند. نتایج این پژوهش با یافته
 )، حیدري و همکاران1394( )، سلیمی و رمضانی1396(
)، لیو و 1391( )، شاه مرادي1391( زاده )، ممی1392(

  خوانی دارد. ) هم2004( ) و هپ2014( همکاران
تنها از ها همچنین نتایج نشان داد هر یک از چالش

 دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی هوشمند متفاوت بود. بر این
اساس، از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس راهنمایی، بیشترین 

 هاي نوین تدریس بودچالش ضعف آشنایی معلمان با روش
). اما کمترین چالش معلمان در مدارس راهنمایی 1جدول (

نند شبکه هاي مورد نیاز ماهوشمند، فراهم نبودن زیر ساخت
محلی و اینترنت بود که همانند مدارس ابتدایی جزء کمترین 

شد. همچنین کمترین چالش از دیدگاه چالش محسوب می
مدیران مدارس راهنمایی هوشمند رایج نبودن استفاده از 

). 1386صالحی و کاشانی، ( آموزان بوداینترنت در میان دانش
با سرعتی باور  یادگیري موجود راهاي انفجار فناوري، روش

نکردنی تغییر داده است؛ بنابراین ضعف آشنایی معلمان با 
هاي نوین تدریس، به کاهش اثربخشی یادگیري روش
کارگیري معلمان از  انجامد. نتایجی که در صورت بهمی
نوین تدریس به وجود خواهد آمد شامل: تغییر هاي روش

نین آموزان، افزایش مشارکت و تعامل و همچنگرش دانش
آموزان، تغییر جدي در باال رفتن اعتماد به نفس دانش

کالس درس، استفاده از راهبردهاي جدید براي هاي تعامل
). 1393ظفري و همکاران، ( انجام تکالیف درسی خواهد بود

)، ظفري 1394( فالح کفشگريهاي نتایج این تحقیق با یافته
 )2003( 2) و کوزما2001( 1)، گوس1393( و همکاران

                                                
1. Goos 
2. Kozma 

 در)، 1397( همکاران و خوانی دارد. افزون بر این، بیدگلیهم
 مدارس هوشمندسازيهاي فناوري تاثیر به تحقیقی
 کهنشان داد  یجنتا ند؛پرداخت آموزاندانش برخالقیت

و  یر مثبتثأآموزان ت دانش برخالقیت مدارس هوشمندسازي
اي هآموزش معلمان به امر این در باید و است داشته يمعنادار
 را آن از استفاده روش و مدارس دربارة هوشمندسازي بیشتري
  . ارائه داد

نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان و مدیران 
هاي هوشمند شهرستان بابلسر، بیشترین چالش دبیرستان

پیش روي توسعۀ مدارس هوشمند نبود محتواي الکترونیکی 
، مسایل رسد این چالشقابل اعتماد دروس بود. به نظر می
ساز در اجرا و نبود محتواي فرهنگی را به عنوان عاملی مشکل

اند از؛ مقابله و داند. مسایل فرهنگی عبارتالکترونیکی می
هاي هاي نوین در برابر روشمخالفت افراد در استفاده از روش

سنتی آموزش، وجود مشکالت خاص یادگیري الکترونیکی 
افزار آموزشی مناسب نرم شامل بستر مخابراتی در کشور، نبود

سازي طرح را تواند پیادهافزاري مناسب که میو هزینۀ سخت
هاي ). نظام1382صدري ارحامی، ( رو کندهبا مشکل روب

گذشته، مجبورند با هاي آموزشی کنونی در مقایسه با نظام
از مسائل مقابله کنند. گاهی اوقات حل این اي دامنۀ گسترده

سنتی به دلیل اینکه هاي ز ابزارها و روشمسائل با استفاده ا
). 2012، 3ککیر( اند، غیرممکن استمورد انتقاد قرار گرفته

همچنین از نظر خبرگان مدارس هوشمند، نبود منابع کافی در 
محمودي و ( ها استترین چالشمدارس یکی از مهم

ریزي درستی )؛ بنابراین در این زمینه برنامه1387همکاران، 
ت بگیرد تا معلمان بتوانند در آموزش دروس خود از باید صور

این محتوي براي آموزش و یاددهی بهتر استفاده کنند. 
هاي هوشمند نبود کمترین چالش مدیران و معلمان دبیرستان

انگیزه و عالقه به حرفۀ معلمی و استفاده از فناوري اطالعات 
 هايدر مدیریت مدرسه است. نتایج پژوهش حاضر با یافته

)، محمودي و 1386( )، مویدنیا1382( صدري ارحامی
) همسو 2008( 4) و کاپونن1386( )، ایزي1387( همکاران

  است.
توان نتیجه گرفت که از جمله نقاط ضعف در نهایت می

و تهدیدهاي فراروي مدارس هوشمند شهرستان بابلسر، نبود 
                                                
3. Cakir 
4. Koponen 
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سازي و به کارگیري  ساختار و فرهنگ مناسب براي پیاده
ي اطالعات و ارتباطات در آموزش است. در مدارس فناور

هاي متعدد، در صورت تبدیل آنها به هوشمند با وجود چالش
فرصت، نقاط قوتی را به وجود خواهد آورد که از جمله آنها 

آموزان اي و اطالعاتی دانشتوان به باال بردن سواد رایانهمی
ی اشاره کنندگو دبیران و تغییر نقش معلم محوري به تسهیل

کرد. نتایج حاصل از این تحقیق به مسئوالن آموزش و 
پرورش شهرستان بابلسر کمک خواهد کرد تا با تصورات و 

معلمان و مدیران آشنا شوند و نظراتشان را هاي دیدگاه

درست هاي ریزيدربارة محیط کار بدانند تا بتوانند با برنامه
  را به فرصت تبدیل کنند.ها این چالش

  
  زاريسپاسگ

هاي با از آقاي دکتر محسن احمدپور به دلیل همکاري
شان در بخش تجزیه و تحلیل آماري اطالعات، ارزش

  کنیم.صمیمانه تقدیر و تشکر می

  
  منابع
). ارزیابی وضعیت 1390( خانی، مریم و قدس، سولمازافضل

استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از 
وري اطالعات و افصلنامه فن دیدگاه مدیران ومعلمان.
  .23- 39، 1، ارتباطات در علوم تربیتی

بررسی موانع توسعۀ آموزش الکترونیکی و ). 1386( ایزي، مریم
 گیري از آن در آموزش متوسطهارائه الگوي مناسب بهره

پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و (
  شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی. روان

 مدارس ییاجرا يهاچالش و موانع). 1392( ازوند، محبوبهب
نامه کارشناسی ارشد). دانشکده پایان( سنندج شهر هوشمند

  علوم تربیتی، دانشگاه سنندج.
). 1397( بیدگلی، زهرا؛ نوروزي، داریوش و مقامی، حمیدرضا

هاي هوشمندسازي مدارس برخالقیت دانش تاثیر فناوري
)، 4( 7ی، انسان علوم در تیخالق و کارابت فصلنامهآموزان. 

241 -262 .  
بینی اهداف پیشرفت بر اساس ). پیش1398( باقرپور، معصومه

کارایی مدارس هوشمند با نقش میانجی سرزندگی 
فصلنامه تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان گلستان. 

-51)، 4( 7، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي
62.  

هاي تدریس الگوها و روش ).1394( زهرا ،جعفري پورمقدم
سومین همایش ملی مدرسه فردا، چالوس،  .لنوین و فعا

. قابل دسترس اي سما واحد چالوسدانشکده فنی و حرفه
در: 

.http://www.civilica.com/PaperCHALOUS
SAMA03-CHALOUSSAMA03_124.html  

وشمند ارزیابی طرح مدرسه ه). 1385( حاجتی، ام کلثومجعفري
 مطالعه موردي دبیرستان آبسال)( هاي تهراندر دبیرستان

شناسی و علوم نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانپایان(
 تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.

پور، احسان؛ محمدي، شراره و محمدزاده، جلیلیان، سهیال؛ عظیم
). میزان برخورداري معلمان مدارس هوشمند از 1396( رضا

فصلنامه هاي مورد نیاز تدریس با استفاده از فاوا. مهارت
  . 125-107)، 1( 5، تدریس پژوهی

). بررسی 1397( ی بهنمیري، نسرین و رستمی، راحلهجهان
هاي مدارس هوشمند با هدف شناسایی مولفه

 یالمللنیب کنفرانس نیپنجمهوشمندسازي مدارس. 
 در علم تیمحور با يتکنولوژ و علوم نینو يهاافتهی

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش  توسعه، خدمت
  حکمت مرتضوي.

هاي بررسی موانع و چالش). 1392( زاده طالشی، محسنحسن
ي کارآفرینی دانشجویان در مرکز آموزش عالی توسعه

رشناسی انامه کپایان( دانشگاهی بابل جهاد علمی کاربردي
اسالمی واحد  ارشد). دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد

  علوم و تحقیقات، سمنان.
 فناوري عملکرد بر موثر ). عوامل1389( صفت، صادقزارع

 اساتید از دیدگاه آن توسعه موانع و ارتباطات و اطالعات
نامه پایان( فردوسی روانشناسی دانشگاه تربیتی و علوم

، کارشناسی ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  هشتی.دانشگاه شهید ب

 درسی برنامه هايویژگی تبیین). 1389( نوجینی، محسنزارع
 متخصصین نظر از عالی در آموزش آموزش الکترونیکی

نامه کارشناسی پایان( اطالعات فناوري درسی و برنامه
ارشد). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 

  فردوسی.
 لی، جاللعامپور، بیتا و جبلبی عشرت؛ قصابزمانی، بی

ي ها و تهدیدها). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت1389(
، هاي آموزشیفصلنامه نوآوريفرآروي مدارس هوشمند. 

36 ،100-79 .  
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نویس سند پیش). 1384( و پرورش شهر تهرانسازمان آموزش 
. قابل دسترس راهبردي مدارس هوشمند، گزارش شناخت

  .Http.//www.tehranedu.comدر: 
هاي ). شناسایی مولفه1394( جمال و رمضانی، قبادسلیمی، 

هوشمندسازي مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه 
)، 2( 6 فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات،شهر سنندج. 

41-61 .  
). بررسی 1394( د کبریا، بهارك و سیدمحمدي، زینبشیرزا

هاي موثر بر هوشمندسازي مدارس و ارائه مدل مولفه
فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی  ومی مناسب.مفه

  . 46-37)، 3( 10، و مجازي
هاي بررسی میزان انطباق فعالیت). 1391( شاه مرادي، مرتضی

 مدارس هوشمند مقطع متوسطه شهرستان شهریار
  نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه خوارزمی تهران. پایان(

ها و راهکار براي ش). بررسی چال1392( صالحی شهر بابکی، ل
همایش سازي عملکرد مدارس هوشمند. بهینه

  ، شهربابک. هوشمندسازي مدارس شهرستان شهربابک
). عوامل موثر در اجراي 1386( صالحی، محمد و کاشانی، ندا

هاي طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان
، یهاي تازه در علوم تربیتفصلنامه اندیشهاستان مازندران. 

4 ،84-71.  
پهلوان، مکرمه و ابوطالبی،  طالئی، ابراهیم؛ انصاري، نسرین؛

). هوشمندسازي مدرسه در ایران از 1395( زهرا
 فصلنامهمطالعه موردي چندگانه). ( سیاستگذاري تا عمل

 .105-79، 27، تیترب و میتعل
ظفري، ساره؛ کرم دوست، نوروز علی؛ درانی، کمال و 

). بررسی میزان استفاده 1393( زارع، محسننظرزاده
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن 

فصلنامه اطالعات همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی. 
 . 38-23)، 3( 4، و ارتباطات در علوم تربیتی

. قابل دسترس در: مدرسه هوشمند). 1385( عطاران، محمد
http://www.attaran.net. 

 یدري، شعبان و یحیی زاده، سلیمانفالح کفشگري، ربابه؛ ح
). ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در 1394(

ایجاد یادگیرندگان خودتنظیم در راستاي تحول نظام برنامه 
، ي آموزشیریزبرنامهفصلنامه مطالعات پنجم توسعه کشور. 

4 )8 ،(35 -62 .  
اولین  .نگاهی بر مدرسه هوشمند ).1390( علی اصغر ،چیینماش

اي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و همایش منطقه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودسر و  ،فناوري اطالعات

، رودسر. قابل دسترس در: املش
https://www.civilica.com-/Paper-

ROUDSARIT01ROUDSARIT01_-
107.html.  

جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سید بابک و ي، محمود
هاي ). بررسی چالش1387( مقدم، محمد رضاصادقی

هاي آوريفصلنامه نوتوسعۀ مدارس هوشمند در کشور. 
  .61-78)، 27( 7، آموزشی

ارزشیابی فرایند هوشمندسازي ). 1391( اهللازاده، روحممی
دارس هاي شهر شیراز بر اساس مدل مفهومی مدبیرستان
  نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اراك.پایان( هوشمند
). مدارس هوشمند رویکردي نو در آموزش 1384( مویدنیا، فریبا

  . 27-21، 314، مجله پیوندو پرورش کشور. 
رویکردهاي هوشمندسازي ). 1390( وزش و پرورشوزارت آم

  . تهران: سند تحول بنیادین.مدارس
هاي پیش روي شناسایی چالش). 1397( یزدانی، فریدون

 ریزي براي هوشمندسازي مدارس غیرانتفاعی شهربرنامه
)، 14( 7، یآموزش يزیربرنامه مطالعات فصلنامه دوهمدان. 

8 -23.  
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