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چکيده

هدف از نوشتار حاضر بررسي نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها وفرصتهاي فراروي مدارس

هوشمند است .هدف ديگر مقايسه اين موارد در مدارس هوشمند دولتي با غيرانتفاعي است.

روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است .براي جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه محقق
ساخته براي دانشآموزان و دبيران استفاده شده است.سؤاالت پرسشنامه محور چهار حيطه

نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها با طيف ليكرت و 5سؤال چندگزينهاي در مورد
اطالعات دموگرافيك تنظيم شده است .نمونه آماري شامل  110دانش آموز و همه دبيران
چهار دبيرستان هوشمند تهران ( 77نفر) ميباشند.

نتايج به دست آمده نشان داد كه از نظر دانشآموزان و دبيرانشان ميانگين نقاط قوت،

ضعف ،تهديدها و فرصتها در مدارس دولتي و غير انتفاعي هوشمند از حد متوسط 3

باالتر است و اين بيانگر اين نكته است كه با وجود نقاط قوت و فرصتها در اين مدارس
 ،نقاط ضعف و تهديدهايي نيز وجود دارد .از مهمترين نقاط قوت اين مدارس ،باال بردن

سواد رايانهاي و اطالعاتي دانشآموزان و دبيران اين مدارس در مقايسه با مدارس معمولي
و تغيير نقش معلم محوري به تسهيلکنندگي است .از جمله نقاط ضعف و تهديدهاي

فراروي اين مدارس ميتوان به نبود ساختار و فرهنگ مناسب براي پيادهسازي و بهكارگيري

فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش اشاره كرد .از نظر دانشآموزان ميزان نقاط قوت و
فرصتهاي فراهم شده در مدارس غيرانتفاعي از مدارس دولتي بيشتر است.
كليد واژهها :مدارس هوشمند ،نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصتها

* تاریخ دریافت مقاله88/4/3:

تاریخ آغاز بررس ی88/5/7:

تاریخ پذیرش89/12/8:

 .1استاديار دانشكده علوم ت ربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان ،پست الكترونيك يNhzamani@yahoo.com :
 .2كارشناسي ارشد ب رنام هريزي آموزشي

 .3هيئت علمي دانشكده علوم ت ربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
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مقدمه

ورود به عصر اطالعات و رواج فنآوريهاي مبتني بر شبکههاي جهاني و رايانهها سبب پديد آمدن

محيطهاي جديد يادگيري به شکل رسمي و غيررسمي شده است .پيدايش مدارس هوشمند به عنوان
جزئي از سيستمهاي حمايتکننده آموزش رسمي براي يادگيرندگان محروم از تحصيل در كشورهاي
پيشرفته نظير انگلستان و آمريكا از اوايل دهه  1960فرصتهاي جديد يادگيري را فراهم کرده است .اين
مدارس خدمات آموزشي اينترنتي غيردولتي را فارغ از محدوديتهاي زماني و مكاني براي كساني نظير
دانشآموزان مدارس روستائی يا برونشهري كه به داليلي نميتوانند در مدرسه حضور يابند ،عرضه
ميكنند و در پارهاي از موارد براي بازماندگان از تحصيل ،برنامههاي آموزش انفرادي ارائه ميدهند.

(ميلتون )2003 ، 1از اين رو برنامه مدارس هوشمند كشورهاي توسعه يافته  ،اينترنتي است كه به صورت
غيرحضوري و بدون نياز به حضور فيزيكي معلم و دانشآموز و نيز سازمان سنتي مدرسه فرایند يادگيري
را هدايت ميکند.
در کشورهاي در حال توسعه ،مدارس هوشمند به صورت حضوري براي جبران برخي از
عقبماندگيها نظير شيوه هاي ناکارآمد تدريس سنتي معلم محوري ،کمبود کتابهاي درسي غني و روز
آمد ،فقر سواد اطالعاتي و رايانهاي معلمان و دانشآموزان ،نيازهاي روزافزون بازار کار به نيروهاي انساني
کارآمد و مجهز به سواد فنآوري در حال شکل گيري و توسعه است .براي مثال ،مالزي تحول آموزشي
را با پيدايش مدارس هوشمند در سال  1996شروع کرده است .هدف مدارس هوشمند ،كمك به اجراي
اهداف ملي آموزش كشور و نيز تقويت و پرورش نيروي كار آماده براي مواجه با رويدادهاي قرن 21
بوده است .در اين مدارس يادگيري بر اساس سرعت انفرادي ،تشريك مساعي ،خودگرداني ،پيوستگي
بين موضوعات درسي بوده است و محتواي درس فقط محدود به كتابهاي چاپي نيست بلكه شامل
كتابهاي الكترونيكي ،نرمافزارهاي چندرسانهاي ،درسافزارها و پايگاههاي اطالعاتي است .همزمان براي
تفاوتهاي فردي هر دانشآموز و سبكهاي مختلف يادگيريش برنامههائی تدارك ديده ميشود(وزارت
آموزش و پرورش مالزي .)2002 ،مراكز چندرسانهاي كتابخانههاي مجهز به كامپيوتر و متصل به اينترنت،
از جمله منابعياند كه يادگيري و آموزش را در كالس درس آسان ميكنند .در مدارس هوشمند ،فنآوري
به منزله پلي ،ارتباطات بين معلمان ،دانشآموزان و والدين را آسانتر و مؤثرتر ميسازد.
1. Millton
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همزمان بااقدامات ساير کشورها به منظور تربيت نيروي انساني کارآمد که بتوانند با استفاده از
فنآوريهاي نوين نياز بازارهاي کار را مرتفع سازند؛ مسئوالن کشور ايران نيز طبق مصوبات شوراي
فنآوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ،در سال تحصيلي  ،83-84تأسيس مدارس
هوشمند ايران را به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول کردند .الگوي اوليه طرح مدارس
هوشمند ايران از كشور مالزي اقتباس شده است.
مدارس هوشمند شهر تهران در  4منطقه با نامهاي دبيرستان دخترانه آبسال منطقه  ،4دبيرستان دخترانه
نداي آزادي منطقه  ،5دبيرستان پسرانه دكتر مصاحب منطقه  7و دبيرستان پسرانه شهداي كارگر منطقه 15
از سال  85به صورت آزمايشي شروع به فعاليت كردند.
در تعريف مدارس هوشمند ايران چنين آمده است :مدارس هوشمند ايران مدارس توسعهيافتهاي
هستند كه براي انتقال مفاهيم سنتي ازابزارهاي فنآوري اطالعات و ارتباطات كمك ميگيرند .اين ابزارها
شامل برنامههاي رايانهاي از جمله به کارگيري نرم افزارهاي کاربردي نظير اسالید (پاورپوينت) ،واژه
نگار و صفحات گسترده و امکانات اينترنتي است (سند راهبردي مدارس هوشمند .)1384 ،در مدارس
هوشمند دانشآموزان با بهره گيري از اينترنت به منابع عظيم اطالعاتي دسترسي دارند و در صورت نيافتن
پاسخسؤاالت خود عالوه بر معلم کالس با ديگر معلمان و دانشآموزان ارتباط برقرار ميکنند .اين مدارس
نسبت به مدارس سنتي از فنآوريهاي اطالعاتي بيشتري استفاده ميكنند .محتوا به شيوه الكترونيك
ارائه شده و معلم نقش راهنما را دارد .در اين مدارس سعي براين است تا به كمك فنآوريهاي
جديد معضالت و مشكالت آموزشي اعم از مشكالت مربوط به كمبود سواد رايانهاي ،سواد اطالعاتي،
مشكالت مربوط به روشهاي سنتي تدريس معلم حل شود .اين که در عمل اين مدارس تا چه حد در
رسيدن به اهداف آموزشي فوق موفق بوده اند يا نه! و اگر نبوده اند چه مسائلي فراروي آنها وجود دارد؟
به دامنه گستردهاي از تحقيقات نياز دارد .البته تعداد اندکی از تحقيقات انجام گرفته درباره مدارس هوشمند
ايران فقط به ابعاد محدودي از اين موضوع پرداخته اند .براي مثال ،محمودي و همکاران (،)1387
در مقالهاي با عنوان«بررسي چالشهاي توسعه مدارس هوشمند در کشور» مشکالت فراروي مدارس
هوشمند را از ديد مديران و مسئوالن طرح مدارس هوشمند بررسي کرده اند .در اين مقاله ،ديدگاه معلمان
به عنوان مجريان اصلي نوآوري مد نظر قرار نگرفته است .عالوه بر چالش ها ،اندک تحقيقاتي درباره
دستآوردهاي مدارس هوشمند به صورت تحقيقات موردي و مقايسهاي با شيوه سنتي صورت گرفته
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است .براي مثال ،تحقيق انجام شده توسط شهامت ده سرخ ( )1385با عنوان «بررسي خود تنظيمي و
سبک هاي شناختي با عملکرد دانشآموزان در مدارس هوشمند و مقايسه آن با محيطهاي سنتي» و يا
تحقيق ديگري با عنوان «ارزيابي طرح مدرسه هوشمند در دبيرستانهاي تهران (مطالعه موردي دبيرستان
آبسال) در سال  1385که توسط جعفري حاجتي انجام شده است؛ به برخي دست آوردهاي اين مدارس

به صورت موردي اشاره شده است ولي به فرصتهاي ايجاد شده براي همه دانشآموزان و معلمان درگير
در طرح اشاره نشده است .مقايسه مدارس هوشمنددولتي و غير انتفاعي در هيچيک از تحقيقات انجام

گرفته مد نظر قرار نگرفته است .از اين رو ،مقاله حاضر در نظر دارد به شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،تهديد

ها و فرصتهاي فراروي مدارس هوشمند و مقايسه موارد فوق در مدارس دولتي و غير انتفاعي بپردازد.
نتايج به دست آمده در جهت برنامهريزي هاي آينده و اجراي بهتر طرح به مسئولين و دست اندرکاران

اجرايي کمک خواهد کرد .از سوي ديگر ،مدارس هوشمند در ايران هم اكنون به صورت آزمايشي
مشغول به فعاليت هستند و براي گسترش آنها در سطح کشور الزم است نقاط قوت و فرصتهاي اين

مدارس شناخته شود تا انگيزه براي همه گير شدن آن در سطح کشور فراهم شود .با شناسايي فرصت ها

و نقاط قوت ،مديران مدارس دولتي ،غيرانتفاعي و مؤسسات خصوصي سعي خواهند کرد تا با الگو گيري
از اين مدارس ،کالس هاي خود را به فنآوري ها مجهز نمايند و بارمالي دولت هم کاسته خواهد شد در

ضمن اينکه با تجهيز مدارس ،مرزهاي دانش از کتابهاي درسي فراتر رفته و شيوه هاي تدريس و يادگيري

از حفظيات و به خاطرسپاري محض به تفکر انتقادي و ارزيابي منابع اطالعاتي گسترش خواهد يافت.
نتايج بهدست آمده از اين پژوهش به مسئوالن آموزش و پرورش كمك خواهد كرد تا ضمن شناسايي
وضعيت اين مدارس ،در پي رفع نقاط ضعف آنها باشند و با برنامهريزي صحيح و مطلع شدن از ديدگاه

معلمان و دانشآموزان تهديدها را به فرصت تبديل كنند .از سوي ديگر ،تأسيس مدارس هوشمند بدليل
اقتضائات فنآوري ،هزينه بر است و الزم است هرگونه سرمايهگذاري در اين مورد سنجيده و حساب

شده و با توجه به نتايج پژوهش انجام گيرد تا از صرف زمان و هدر دادن هزينهها جلو گیری شود .لذا،
اهداف کلي اين پژوهش به شرح زير خالصه ميشود:

 -1شناسايي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهاي فراروي مدارس هوشمند از نظر دبيران و

دانشآموزان اين مدارس.

– 2تعيين تفاوت بين ديدگاههاي معلمان و دانشآموزان مدارس دولتي و غيرانتفاعي نسبت به نقاط

قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصتهاي اين مدارس.
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تعاريف واژهها

به لحاظ اختالف معاني  ،برخي از واژه ها و اصطالحات بکار رفته در اين پژوهش تعريف ميشوند.

نقاط قوت : 1

منظور از قوت در سازمان ،وجود منابع ،مهارتها ،تواناييها يا مزيتهاي مرتبط با نيازهاي سازمان
است و سازمان سعي در تأمين آنها دارد و يا انتظار خدمت از آن ميرود(رابينسون ،1996 ،ص .)175در
اين پژوهش منظور از قوت از نظر سازماني ،آمادگي نظام آموزش و پرورش از لحاظ سختافزار ،نرمافزار،
برخورداري از نيروي انساني با تحصيالت و مهارتهاي کافي و مطلوب است .نقاط قوت در مدارس
هوشمند عبارت است از :وجود امكانات سخت افزاري و نرمافزاري ،دارا بودن دانش رايانهاي و داشتن
تبحر در كار با فنآوري ،دانستن زبان انگليسي ،توان ارائه محتواي الكترونيكي ،استفاده از رايانه در امور
گوناگون آموزش نظير ارائه محتوا ،انجام تكاليف و ارزشيابي دانش آموز است.
نقاط ضعف: 2

ضعف سازماني ،محدوديت ،كمبود يا نارسايي در منابع ،مهارتها و تواناييهايي است كه عملكرد
موفق سازمان را با خطر مواجه ميسازد و براي دست يابي به هدف غايي بايد اصالح شود(كافمن و
هرفمن ،ص  .)182در اين پژوهش منظور از ضعف  ،نداشتن دانش و مهارت كافي در استفاده از رايانه،
نداشتن مهارت كافي در زبان انگليسي ،كمبود دانش رايانهاي ،نداشتن زير ساخت هاي اساسي مناسب
(سخت افزاري  -نرم افزاري )،عدم آشنايي با روشهاي جديد تدريس و غيره ميباشد.

فرصت : 3فرصت عبارت است از هر نوع شرايط ،موقعيت و يا حالتي كه امكان پيشرفت ،توسعه

و موفقيت سازمان را افزايش دهد ،دسترسي به اهداف را آسان ترسازد و در نهايت كارآيي واثربخشي
سازمان را در پي داشته باشد(رابينسون ،1996 ،ص .)177در اين پژوهش منظور از فرصت  ،بهبود
کيفيت آموزش و ارتقای رويکرد پژوهش محوري در مدارس ،تحول در نظام فعلي آموزش ،پيشرفت
فنآوريهاي نوين و ايجاد امکان کاهش محدوديتهاي زماني و مکاني ،تغيير رويکرد معلم محوري به
دانش آموز محوري است.
1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
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تهديد : 1تهديد نقطه مقابل فرصت است و آگاهي از تهديدها ،امكان بقا و كاهش آسيبپذيري سازمان
را موجب ميشود .با كشف تهديدهاي موجود در محيط ،ميتوان از آن پرهيز كرد يا تأثير منفي آنها را
كاهش داد(كافمن وهرمن ،1382،ص.)182 .در پژوهش حاضر منظور از تهديد ،تمرکز و غيرانعطاف پذير
بودن نظام آموزشي ،معلم محوري ،عدم وجود مقررات و قوانين ،نداشتن محتواي مناسب و کافي براي
معلمان و دانشآموزان ،عدم توانايي کافي براي کاربست فنآوري هاي اطالعات و ارتباطات ،عدم توجه
به نياز تغيير و تحول برنامه و محتواي درسي است.

پيشينهپژوهش

مشاهدات و بررسيهاي انجام شده در كشورهاي توسعه يافته مانند ،انگلستان  ،آمريكا و استراليا نشان
داده است كه يكي از اركان اصلي سيستمهاي هوشمند براي آموزش ،به كارگيري وايتبردهاي هوشمند
است كه از سال  1991در آموزش به خصوص در آموزشهاي از راه دور استفاده شده است .تحقيقات
نشان داده است كه استفاده از وايتبوردهاي هوشمند سبب افزايش انگيزه دانشآموزان و خالقيت آنها
شده است .در ژانويه  ،2006مدارس هوشمند آمريكا از بيش از  375000وايتبرد براي آموزش از راه دور
استفاده كرده و از اين طريق امكان آموزش براي همه را فراهم نموده است(پلگرام.)2001 ،
در چنين مدارسي برقراري ارتباط از طريق وسايل الكترونيكي صورت ميگيرد .مربيان ميتوانند از
پست الكترونيكي به منظور ارتباط با دانشآموزان در خصوص انجام تكاليف و ارائه بازخورد در تمرينات
يا نمايش پاسخهاي پرسشهاي معين استفاده كنند يا پيامها ،اخطارها و تكاليف را همزمان براي تمام

اعضاي كالس پست كنند (ممتاز .)2000 ، 2به كارگيري نرمافزارهاي چندرسانهاي با فراهم كردن امكاناتي
نظير تصاوير رنگي و زيبا ،گرافيكها و صداهاي جالب ،انگيزه كار و فعاليت را در اين مدارس چند برابر
ميكنند و به صورت تعاملي در هر لحظه بازخورد الزم را ارائه ميدهند.
مفهوم مدارس هوشمند در كشورهاي در حال توسعه متفاوت از كشورهاي پيشرفته است .در اين
كشورها ،مدارس هوشمند به معناي مدارسي است كه در مقايسه با مدارس عادي به فنآوريهاي
اطالعاتي بيشتري مجهزند و از آن براي تعليم و تربيت استفاده ميكنند .براي مثال ،ميتوان به مدارس
هوشمند مالزي اشاره کرد .کشور مالزي در ردهبندي بانك جهاني در گروه سوم كشورهاي داراي فنآوري
1. Threats
2. Mumtaz
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اطالعات قرار دارد و تحت عنوان «قهرمانان پرسرعت» لقب گرفتهاست.

در اوايل  1997پروژه مدارس هوشمند 1با نظارت نمايندگاني از صنايع خصوصي و صاحبمنصبان

وزارت آموزش و پرورش كار خود را در مالزي آغاز كرد(وزارت آموزش و پرورش مالزي 1999 ،به
گفته فوم )2002( 2مدرسه هوشمند يك مركز يادگيري است كه از نظر فعاليتهاي ياددهي -يادگيري و

مديريت مدرسه به گونه ای سازماندهي شده است كه بتواند دانشآموزان را براي ورود به عصر اطالعات
آماده كند .دراين سيستم معلم حضور فيزيكي دارد و ماهيت آن از سيستم مجازي و مبتني بر فنآوري
اطالعات متفاوت است .در اين مدارس فنآوري اطالعات و ارتباطات نقش كاتاليزوري و عامل شتاب
دهنده تحول در فرايند ياددهي و يادگيري راايفا ميكند.
از طريق جستوجوهاي اينترنتي و كتابخانهاي ،تحقيق جامعي كه به نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و
فرصتهاي مدارس هوشمند در ساير كشورها بپردازد ،يافت نشده است ولي به چند تحقيق كه به برخي
از ابعاد اين نوشتار پرداخته ،اشاره ميشود .نتايج تحقيق انجام شده توسط حنيزار و حليم )2005( 3در

مورد مدارس هوشمند منطقه آموزشي پورتوريكو 4نشان داد كه استفاده از فنآوري و وايتبردهاي
هوشمند سبب افزايش بهبود آموزشي دانشآموزان شده است .نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه
محيط يادگيري وبمحور سبب پيشرفت فعاليتهاي آموزشي در كشور مالزي شده است .نتايج اين
پژوهش نشان داده است كه در آموزش مبتني بر وب در  76/2درصد از موارد از وسايل بصري نظير
تصوير ها ،عكسها و فيلمها ،در  31/4درصد از وسايل صوتي و ساير امكانات سمعي و بصري استفاده
شده است .تحقيقات انجام شده نشان داده است كه كاربرد تركيبي از رسانهها در آموزش سبب جالبتر

شدن فرايند يادگيري و ارتقای آن شده است (چين و جيمي .)2002 ، 5زيرااستفاده از متن ،نوارهاي صوتي
ي را فعال ساخته و سرعت يادگيري را افزايش ميدهد و
ي و غيركالم 
و وسايل ويدئويي كانالهاي كالم 
در ضمن سبب يادگيري پايدار ميشود.
در رابطه با مشكالت مدارس هوشمند در تحقيقي كه توسط هيپ در سال  2004صورت گرفته است
6

1. Smart schools
2. Foam
3. Hanizar and Halim
4. Portorico
5. Chinn & Jimmey
6. Hepp
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مشكالت را به صورت زير بيان شده است.
 -1اولين دسته از موانع استفاده از فاوا توسط معلمان ،مربوط به موانع محيطي نظير دسترسي به
فنآوري ،فرصت و زمان براي تمرين ،حمايت فني ،منابع و محتوا و دورههاي آموزشي يا كارآموزي

ضمن خدمت و قبل از خدمت ميشود.
 -2دومين دسته از موانع مربوط به نگرشها ،عقايد و مقاومت در برابر نوآوريها توسط معلمان است.
در تحقيقي كه در مورد مدارس مالزي انجام شده است ،موانعي نظير:عدم آشنايي كامل دستاندركاران
با فنآوري  ،نبود اشتياق براي تحقق اين طرح در ميان كاركنان و معلمان گزارش شده است .بنا براين
گزارش،افرادي در سازمان هستند كه تمايلي به تغيير از وضع كنوني ندارند و بهطور طبیعی در مقابل اين
طرح مقاومت ميكنند(مدارس هوشمند مالزي.)2002 ،
تحقيقات انجام شده در مدارس هوشمند تايوان (چين و جيمي )2006 ،نقاط قوت زير را نشان داده
است :دانشآموزان با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي کاربردي نتايج كار خود را سريعتر و بهتر ارائه
ميدهند.استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات موانع ارتباطي را از بين برده و دانشآموزان بهراحتي
در مورد احساسات خود با ديگران صحبت ميكنند.آنان با استفاده از نرمافزارهاي مخصوص به طراحي
صفحات وب ميپردازند .دانشآموزان مهارتهاي خود را در زمينه كار با تصاوير ،اسكنر ،تحقيق از
طريق اينترنت ،متحركسازي و استفاده از دوربين ديجيتالي ارتقا دادهاند و معلم از لپتاپ براي ارتباط با
دانشآموزان استفاده ميكند .معلم با صبر و حوصله خاص به دانشآموزان پاسخ ميدهد و دانشآموزان
آزادانه و با آرامش خاطر در بحثهاي كالسي شركت ميكنند( .1سند راهبردي مدارس هوشمند،1384 ،
ص.)60
درباره مدارس هوشمند ايران ،تعداد معدودي پژوهش صورت گرفته است كه بيشتر به چالشهاي
فراروي مدارس هوشمند ميپردازد:
جعفري حاجتي ( )1385در تحقيقي با عنوان «ارزيابي طرح مدرسه هوشمند در دبيرستان هاي تهران
(مطالعه مورد دبيرستان آبسال) به اين نتيجه رسيد که بهرهگيري از فنآوري اطالعات در فرايند يادگيري به
صورت يك رسانه ،بايد شالوده و ساختار يادگيري را تغيير دهد و اين امر فقط در ارتباط مستقيم با تغيير
نقشهاي معلم و دانش آموز و تحوالت ساختاري در محتواي آموزشي امكان پذير است.
محمودي و همكاران ( ،)1387در تحقيقي با عنوان «بررسي چالشهاي توسعه مدارس هوشمند در
كشور» به بررسي وضعيت كنوني مدارس هوشند در ايران و چالشهاي اصلي توسعه آنها پرداخته است:
اساسي ترين چالشهاي توسعه مدارس هوشمند عبارتند از:
1. www.belmonthouse.ik.org
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 نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه ،فراهم نبودن زيرساختهاي مورد نياز؛ سازگار نبودنساختار و تشكيالت مدارس كشور؛ ساختار مدارس ايران كامال سنتي است و در آن فنآوري اطالعات
جايگاهي ندارد .توجه به اين نكته كه فنآوري اطالعات در مدارس هوشمند نقش كليدي و تعيين كننده

دارد ،لزوم تناسب ساختار و تشكيالت مدارس كشور را با فنآوري اطالعات مشخص ميسازد .از
نظر خبرگان مدارس هوشمند ،نبود منابع كافي در مدارس يكي از مهمترين چالش ها است .از آنجايي
كه تأسيس مدارس هوشمند هزينه بر است ،الزم است تحقيقاتي درباره نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و
فرصتهاي مدارس هوشمند صورت گيرد.
روش تحقيق
اين پژوهش از نوع توصيفيپيمايشي است .در اين پژوهش از دو پرسشنامه دانشآموزان و دبيران
استفاده شده است .سؤاالت پرسشنامه محور چهار حيطه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها
تنظيم شده است .پرسشنامه دانشآموزان شامل 36سؤال با طيف ليكرت و 5سؤال چندگزينهاي در مورد
اطالعات دموگرافيك است.سؤاالت با طيف ليكرت به تفكيك حيطهها در جدول  1آورده شده است.
بررسي ادبيات تحقيق ،اسناد و مدارك كتابخانهاي و اينترنتي ،نظرات اساتيد علوم تربيتي ،مديران و دبيران
مدارس هوشمند و مسئوالن آموزش و پرورش اساسيترين منابع براي تدوينسؤالها بوده است .در
جدول شماره  1تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه و نوع آن ذکر شده است .گويههاي مربوط به هر حيطه
با توجه به تعاريف مفهمومي تنظيم شده است.
جدول  .1حيطههاي پژوهش و تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه در پرسشنامه دانشآموزان
حيطه

تعداد و نوع

شمارهسؤال

قوت

12سؤال (طيف ليكرت)

18،19،21،31 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ، 8

فرصت

10سؤال (طيف ليكرت)

1،2،3،4،5،6،7،10،15،20

ضعف

8سؤال (طيف ليكرت)

22،23،24،25،26،28،30،35

تهديد

6سؤال (طيف ليكرت)

27،29،32،33،34،36

سوال باز

1سؤال

اطالعاتدموگرافيک

5سؤال (چندگزينه اي)
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پرسشنامه دبيران نيز شامل 48سؤا ل به سبک طيف ليکرت و16سؤال چند گزينهاي و 4سؤال بازپاسخ

است .در پرسشنامه دبيران نيز از امکانات مدارس هوشمند در جريان تدريس ،ايجاد فرصتهاي آموزشي،

بها دادن به شيوه دانشآموزمحوري (شيوههاي مختلف تدريس و تنوع روش ياددهي – يادگيري) ،مسائل
و مشکالت اين مدارس و نقاط قوت و ضعف مدارس هوشمند ،ميزان کارآيي آن در آموزشسؤال شده
است .در جدول شماره ( )2تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه و نوع آن ذکر شده است.
جدول  .2حيطههاي پژوهشي و تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه در پرسشنامه دبيران
شمارهسؤال
تعداد و نوع
حيطه
قوت

19سؤال (طيف ليكرت)

2،3،5،8،11،12،13،14،16،17،18،

فرصت

9سوال (طيف ليكرت)

1،4،6،7،9،10،15،20،44

ضعف

12سوال (طيف ليكرت)

26،27،28،29،30،31،33،34،37،

تهديد

8سؤال (طيف ليكرت)

34،36،38،42،45،46،47،48

سواالت مرتبط با استفاده از رايانه
در حيطه تخصصي و شغلي
سوال باز

19،21،22،23،24،25،32،43

39،4،41

16سؤال (چند گزينه اي )
4

جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران ،دبيران و دانشآموزان سال سوم رشته رياضيفيزيک،

دبيرستانهاي هوشمند ايران در سال  1385 -86را در بر ميگيرد ،تعداد  4مدرسه پايه در شهر تهران
جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل ميدهد که در جدول ( )3مشخصات اين مدارس بدون ذکرمدرسه

ارائه شده است.

جدول  .3تعداد دانشاموزان و دبيران در مدارس هوشمند

دبيرستان

نوع دبيرستان

تعداد کل دانشآموزان

تعداد دانشآموزان پايه سوم رياضي تعداد دبيران

A

دولتي  -دخترانه

 750نفر

 80نفر

22

B

دولتي  -دخترانه

 400نفر

 42نفر

23

C

دولتي – پسرانه

 570نفر

 140نفر

25
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غيرانتفاعي  -پسرانه

3دولتي

جمع

 40نفر

 450نفر
 1150نفردختر

 1غيرانتفاعي
2پسرانه

18

 302نفر

 1020نفر پسر

89

88

 2170جمع كل

 2دخترانه

دانشآموزان اين مدارس كه تعداد آنها  302نفر است جامعة آماري پژوهش را تشكيل ميدهند .جامعة
ديگر اين پژوهش دبيران مذكور ميباشد كه تعداد آنها  88نفر است.
روش نمونهگيري و حجم نمونه

در مورد انتخاب دبيرستانهاي هوشمند به دليل محدود بودن حجم جامعه آماري مدارس هوشمند،

نمونه آماري همان جامعه آماري است .يعني کليه مدارس هوشمند ايران که شامل  4دبيرستان در شهر
تهران است ،براي مطالعه و بررسي در نظر گرفته شد .با توجه به اينکه اين طرح در پايه سوم رياضي
قابليت اجرايي بيشتري دارد .دانشآموزان سال سوم رياضي براي تحقيق در نظر گرفته شدند.
جدول  .4دبيرستان هاي مورد بررسي
ناحيه

دبيرستان

تعداد كالس سوم

تعداد دانش آموز

تعداد دبير

4

A

3

80

22

5

B

2

42

23

7

C

4

140

25

15

D

2

40

18

رياضي

براي محاسبه حجم نمونه دانشآموزان ،در ابتدا  30پرسشنامه به روش تصادفي بين  30نفر از
دانشآموزان توزيع و پس از پاسخگويي جمعآوري گرديد .كه با محاسبهاي واريانس و استفاده از فرمول
محاسبة حجم نمونه ،حجم نمونة دانشآموزان  110نفر برآورد شد.
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فرمول حجم نمونه:

Nt 2 S 2
=n
Nd 2 + t 2 S 2
 :nحجم نمونه
 :Nجامعه آماري
 :2dدقت احتمالي مطلوب
 :S 2پيش برآورد واريانس
 :tسطح اطمينان (95درصد)

302 × 1.96 2 × 0.774 2
= 110
302 × 0.114 + 1.96 2 × 0.774 2
و نمونة آماري براي معلمان همان جامعةآماري ميباشد كه توزيع پرسشنامه تاحد امكان با توجه به

دبيران موجود و در دسترس انجام گرفته است.

رواييپرسشنامهها
براي برآورد روايي ،پرسشنامهها طي يک زمان نسبت ًا طوالني بارها به كمك متخصصان آموزش وپرورش

و اساتيد علوم تربيتي از جهات علميو ادبي ويرايش گرديد .همچنين پرسشنامه به چندتن از افراد ذيربط
در زمينه مورد پژوهش ارجاع و بازخوردهاي آنان دريافت گرديد و پرسشنامه نهايي تدوين شد.

برآورد پايايي 1پرسشنامه  :براي برآورد پايايي پرسشنامه ،اجراي مقدماتي آن در يكي از مدارس

متوسطه هوشمند انجام گرفت که طي آن پرسشنامه توسط  15دبير و  30دانش آموز تکميل گرديد.

ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه دانشآموزان  0/89و براي پرسشنامه معلمان  0/86تعيين شد.
روش تجزيه و تحليل دادهها

تجزيه و تحليل دادههاي حاصله ،به كمك شاخص آمار توصيفي و استنباطي با كمك نرم افزاري SPSS

صورت گرفته است .در سطح آمار توصيفي از فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار به منظور توصيف

واقعيتهاي جمعآوري شده استفاده شده است در سطح آمار استنباطي از آزمون  tتک متغيره با تک
نمونهاي t ،مستقل ،آزمون توكي و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شده است.
1. Reliability
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يافتههايپژوهش

سوال  :1چه نقاط قوت ،ضعف  ،تهديدها و فرصتهايي فراروي توسعه مدارس هوشمند از ديد

دبيران و دانشآموزان وجود دارد؟

جدول  .5مقايسه نقاط ضعفها ،فرصتها ،قوتها و تهديدها از نظر دبيران و دانشآموزان دبيرستانهاي دولتي

دانش آموز

فرصت
قوت
ضعف
تهديد

دبير

T

p
/001

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

3/21

/90

3/91

/407

5/94

3/08

/774

3/88

/395

7/53

/001

3/13

/677

3/66

/520

4/11

/001

3/01

/621

3/76

/541

6/21

/001

براساس يافتههاي جدول  t ،5مشاهده شده در سطح  p > 0/001معنادار بوده بنابراين بين فرصتها،
قوتها ،ضعفها و تهديدها از نظر دبيران و دانشآموزان تفاوت وجود دارد .ميانگين نمرات دبيران در
هر چهار حيطه از دانش آموزن بيشتر بوده است.
نمودار  .1مقايسه نقاط ضعفها ،فرصتها ،قوتها و تهديدها در مدارس از نظر دبيران و دانشآموزان

4
3
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ

2

ﺩﺑﻴﺮ

1
ﺗﻬﺪﻳﺪ

ﺿﻌﻒ

ﻗﻮﺕ

ﻓﺮﺻﺖ

0
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سوال  .2آيا بين نقاط قوت و ضعف ،تهديدها و فرصتها بين مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوتي

وجود دارد؟

جدول  :6مقايسه نقاط ضعفها ،فرصتها ،قوتها و تهديدها در مدارس دولتي و غير انتفاعي از نظر دبيران

دولتي
فرصت
قوت
ضعف
تهديد

غيرانتفاعي

t

P
/956

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

3/91

/439

3/92

/229

/055

3/87

/394

3/94

/431

/417

/679

3/71

/501

3/43

/592

1/20

/236

3/78

/551

3/70

/540

/295

/770

در مقايسه ميانگينها بين فرصتها و تهديدها تفاوت زيادي بين مدارس دولتي و غيرانتفاعي ديده
نميشود .دليل اين امر ميتواند مربوط به جو فرهنگي جامعه ،روشها و سنتهاي مرسوم و قالب
آموزشي باشد .براي مثال ،هنوز هم والدين دانشآموزان همکاري هاي الزم را با مدارس ندارند و فقط
نقش خود را دادن شهريه ميدانند و قبولي کنکور براي آنها در درجه اول اهميت قرار دارد .از سوي ديگر،
روشهاي فرد مداري و جو رقابت در مدارس و خانواده ها ،اتکا به کتاب درسي به عنوان مهمترين منبع
اطالعاتي از جمله مسائلي است که در همه مدارس ايران بهچشمميخورد .بسياري از خانواده ها جستجو
در اينترنت و پيدا کردن مطالب اينترنتي توسط دانشآموزان را موضوعي جدي و مهم نمي دانند .عادت
به روشهاي تعليمي گذشته سبب شده که بسياري از مسئوالن و دست اندرکاران به روشهاي خو گرفته
سنتي اکتفا نموده و ارزش چنداني به نوآوريها ندهند .در مورد نقاط قوت و ضعف ميانگين نقاط قوت
مدارس غيرانتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي بيشتر است و نقاط ضعف اين مدارس نيز در مقايسه با
مدارس دولتي كمتر است .دليل اين مسئله هم شايد وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بيشتر در
مدارس غيرانتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي است.
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نمودار  .2مقايسه نقاط ضعف ،فرصتها ،قوتها و تهديدها در مدارس دولتي و غير انتفاعي

4
3.8
3.6

ﺩﻭﻟﺘﯽ

3.4

ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

3.2
ﺗﻬﺪﻳﺪ

ﺿﻌﻒ

ﻗﻮﺕ

ﻓﺮﺻﺖ

3

جدول  .7مقايسه نقاط ضعف ،فرصتها ،قوتها و تهديدها در مدارس دولتي و غير انتفاعي از ديد دانشآموزان

دولتي
فرصت
قوت
ضعف
تهديد

غيرانتفاعي

t

P
/001

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

3/02

/923

3/85

/466

5/4

2/99

/825

3/41

/438

3/01

/004

2/99

/677

3/63

/381

5/44

/001

2/95

/676

3/21

/306

2/42

/018

 tمشاهده شده در سطح  05/≤ pمعنادار بوده بنابراين بين نقاط ضعف ،قوت ،و فرصتها در مدارس
دولتي و غير انتفاعي از نظر دانشآموزان تفاوت وجود دارد.
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نمودار  . 3مقايسه نقاط ضعف ،فرصتها ،قوتها و تهديدها در مدارس دولتي و غير انتفاعي

4
3
ﺩﻭﻟﺘﯽ

2

ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ

1
ﺗﻬﺪﻳﺪ

ﺿﻌﻒ

ﻗﻮﺕ

ﻓﺮﺻﺖ

0

همانگونه كه اطالعات جدول  7و نمودار  3نشان ميدهد ميانگين نمرات دانشآموزان مدارس
غيرانتفاعي در همه زمينهها از دانشآموزان مدارس دولتي بيشتر است .اين اطالعات بيانگر اين نكته است
كه با وجود امكانات بيشتر مدارس غيرانتفاعي هنوز ضعف هايي در زمينه بهرهبرداري از اين امكانات
وجود دارد .يكي از اين نقاط ضعف عدم آموزش كافي معلمان و مديران در مورد استفاده از فنآوريها و
نيز عدم وجود فرهنگ مناسب براي بهرهگيري از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات است.

تفسيرنتايج

نتايج نشان داد كه در بعد نقاط قوت و فرصتها مدارس هوشمند ايران توانستهاند تغييراتي را در

شيوههاي سنتي آموزش ،تغيير در رويكرد آموزشي از معلم محوري به دانشآموز محوري و تأكيد بر
پژوهش و نوآوري داشته باشند .نتايج پژوهش همچنين نشان داد كه در كنار نقاط قوت و فرصتهايي كه
اين مدارس براي دبيران و دانشآموزان فراهم ميكنند با كمبودها و ضعفهايي مانند كمبود دبيران مجرب
و كارآزموده ،كمبود محتواي الكترونيكي و در برخي از موارد با كمبود سخت افزار و نرم افزار ،عدم
سازگاري با ساختار و تشكيالت مناسب روبرويند .يافتههاي بدست آمده از مدارس هوشمند با يافتههاي
ساير تحقيقات انجام شده در مورد به كارگيري فاوا در آموزش و پرورش (اسفيجاني1381 ،؛ اسالمي،
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1383؛ شهباز1385 ،؛ شواخي1382 ،؛ زماني و عظيمي)1387 ،همخواني دارد .نتايج اين پژوهش همچنين
با نتايج به دست آمده از تحقيق محمودي و همكاران ( )1387در زمينه نقاط ضعف همخواني دارد كه
فراهم نبودن زيرساختهاي مورد نياز از جمله زيرساختهاي فني (شبكه محلي ،اتصال اينترنت ،سخت
افزار ،رايانه شخصي ،ايستگاه كاري ،سرور) از چالشهاي مهم بر سر راه توسعه مدارس هوشمند است.
نبود تفاوت بين برنامه درسي مدارس هوشمند با مدارس عادي از نظر كتابهاي درسي ،زمان و چيدمان
كالس و غيره از ديگر نقاط ضعف اين مدارس از ديد دبيران است.
از نظر دانشآموزان نقاط قوت و فرصتهاي فراهم شده در مدارس هوشمند از نقاط ضعف و
تهديدهاي آن بيشتر است .اين نتيجه پژوهش بيانگر اين نكته است كه عليرغم كمبودهايي كه در مدارس
هوشمند وجود دارد اما دانشآموزان اين مدارس نسبت به مدارس سنتي نگرش مثبتتري داشتند .به
عقيده آنان اين مدارس خالقيت و نوآوري را تشويق كرده و امكان تبادل اطالعات با ساير دانشآموزان
و افراد اجتماع را فراهم كرده است و درسها را تا حدي از حالت حفظی صرف خارج ساخته است.
روشهاي تدريس هم تا حدي به سمت دانشاموز محوري سوق نموده است .اين مسئله بيانگر اين نكته
است كه در صورت تجهيز مدارس هوشمند با امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب ،اين مدارس
نكات مثبتي براي آموزش به ارمغان خواهند داشت.

در مقايسه مدارس دولتي و غيرانتفاعي از نظر چهار مقوله مورد مطالعه در پژوهش ،يافتهها نشان

ميدهد كه دانشآموزان ميزان نقاط ضعف مدارس غيرانتفاعي را در مقايسه با مدارس عادي كمتر و نقاط
قوت آنرا بيشتر ارزيابي كردهاند و اين بدليل تجهيز بيشتر مدارس غيرانتفاعي به امكانات سخت افزاري

و نرم افزاري و بهرهمندي بيشتر اين مدارس از نيروي انساني كارآمد در فنآوري اطالعات و ارتباطات
است .با وجود اينكه در اين مدارس نسبت به مدارس عادي امكانات بيشتري وجود دارد ولي استفاده

بهينه از اين وسايل به دليل عدم آمادگي ،نبود انگيزه كافي ،عدم درك ضرورت استفاده از فنآوري توسط

مديريت مدرسه هنوز صد درصد تحقق نيافته است .فراهم نبودن زيرساختهاي مورد نياز مانند شبكه
محلي و اتصال به اينترنت ،سازگار نبودن ساختار و تشكيالت ،عدم آشنايي معلمان با روشهاي نوين
تدريس ،عدم وجود انگيزه و عالقه به حرفه معلمي ،و عدم تسلط كافي معلمان و دانشآموزان به زبان
انگليسي ،نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه ،برخي از چالشهاي شناسايي شده بر سر راه اين
مدارس هستند .نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي محمودي و همكاران ( ،)1387جاللي ( ،)1384و زماني

(2010الف و  2010ب) همخواني دارد.
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با توجه به نتايج بدست آمده ،براي اينكه نقاط ضعف مدارس رفع شده و تهديدها به فرصت تبديل
شود ،اقداماتي الزم است كه مهمترين آنها آموزش به دبيران براي استفاده بهينه از فنآوريها است .آموزش
بيشتر تغيير نگرش را بدنبال خواهد داشت ،تغيير نگرش معلم ،تغيير نگرش مدير ،مسئوالن و ساير دست
اندركاران از جمله والدين را به همراه دارد .نگرشهاي جديد ،فرهنگ جديد را به وجود ميآورد .در
فرهنگ جديد ،از نيرو و توان همگان براي رفع مشكالت مدرسه استفاده خواهد شد.
پيشنهادهايكاربردي

 -1درحال حاضر در مدارس هوشمند ايران بهعلت نبود تعريف مشخص و يكساني از ماهيت و

كاركرد اين مدارس ميتوان گفت كه فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب اين مدارس بسيار
است و شايد بتوان گفت مدارس هوشمند ايران با تعريف استاندارد مدارس هوشمند بسيار متفاوت است
كه اين تفاوت ساختاري هم در شيوه آموزش و هم در نح وه چيدمان كالس و از همه مهمتر در ساختار
سازماني مدارس مؤثر است كه در صورت وجود تعريف يكپارچه و نزديك نمودن اين مدارس به تعريف
مشخص آن ميتوان به موارد زير دست يافت :الف) مشخص نمودن نقش اصلي دانش آموز و دبيران
مدارس در فرايند ياددهي و يادگيري؛ ب) تغيير در شيوه ونحوي تدريس و يادگيري با بهره گيري از فارا؛
و ج) تغيير در شيوه ارزيابي و ارزشيابي از كار فراگير و معلم به كمك فارا.
 -2آموزش نيروي متخصص براي مدارس هوشمند يكي از اركان اصلي و مورد توجه در ساير
ي جهت بهبود مشكالت اين مدارس است .در اين راستا ميتوان به راهكارهاي
كشورها ميباشد كه اقدام 
زیر اشاره كرد:
الف) وجود مديريت كارا و مبتني بر فنآوري و معتقد به اهداف سازماني مدارس هوشمند؛ ب) وجود
مسئول تكنولوژي آموزشي كارآ در مدارس هوشمند؛ و ج) در نظر گرفتن جلسات توجيهي مطلوب براي
دبيران تازه وارد به سيستم و سنجش دانش و اطالعات آنان به صورت كميو كيفي .رعايت اين اصول
سبب ايجاد تغيير اساسي در كاركرد اين مدارس ميشود .زيرا وجود معلمان زبده وآشنا به تهيه محتواي
الكترونيكي و همچنين ماهر در زمينه  ICDLسبب ايجادجوي خالق در مدارس هوشمند و ايجاد انگيزه
بيشتر در دانشآموزان است.
بحث و نتيجه گيري

بررسي ادبيات تحقيق و پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهد كه به كارگيري فاوا در امر آموزش
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توانسته فاصله بين آنچه را كه هست و آنچه را كه بايد باشد  ،در زمان محدود بكاهد .تبلور اين نوآوري
و به كارگيري فاوا با تأسيس مدارس هوشمند در كشورهاي گوناگون جهان محقق شده است .زيرا

اين مدارس توانستهاند ظرفيت آموزش را وسيع و گسترده كنند و در كشورهاي پيشرفته آموزش را
در هر مكان و زمان براي بازماندگان از تحصيل فراهم كنند .گرچه هدف از تشكيل مدارس هوشمند

در كشورهاي در حال توسعه كامال متفاوت با كشورهاي پيشرفته ميباشد و هدف از تأسيس مدارس

هوشمند در كشورهاي گروه دوم ،به كارگيري فاوا در آموزش براي تحول در آموزش سنتي است.

از فنآوري اطالعات ميتوان براي بهبود كارآيي و اثربخشي فرايندهاي كاري ،تصميمگيري مديريتي

و كار گروهي بهره گرفت .فنآوري اطالعات و ارتباطات به كمك شبكه اينترنت گستره مناسبي را براي
ايجاد فرصتهاي الزم براي خلق ايدههاي جديد در گستره جهاني فراهم ميكند .تكثر فرهنگي و تنوع

آموزش از فرصتهاي فراهم شده توسط مدارس هوشمند است .با وجود ساختار و تشكيالت مدارس
ايران كه كامال سنتي است ،به كارگيري فنآوري اطالعات نياز به تناسب تشكيالت و ساختار مناسب و
توسعه بسترهاي قانوني مناسب دارد.

سرمايه گذاري براي حل مسائل و مشكالت سخت افزاري اين مدارس ميتواند كارايي آنها را دوچندان

كند .همچنين ورود افراد خبره و ماهر در زمينه فنآوري ميتواند بسياري از مشكالت اين مدارس را حل
يو
كند .از سوي ديگر ،اين مدارس را نميتوان با ديد سنتي اداره نمود و سعي كرد به همان شيوة قديم 

فقط با ورود چند كامپيوتر پيشرفته  ،به اهداف تعيين شده دست يافت.

تغيير و تحول در اين مدارس بايد در شيوة آموزش و نحوة تدوين كتب درسي مورد مالحظه قرار گيرد.

همچنين در حيطة تهديدهاي اين مدارس با وضع قوانين و مقررات متناسب با اين مدارس براي دبيران،
دانشآموزان و مديران بسياري از مشكالت آنرا حل و فصل نمود و فرصتهاي آموزشي اين مدارس

را كه جهت پرورش خالقيت و روحية پژوهش محوري ميباشد ارتقا داد.

تعداد زياد دانشآموزان كالس در مدارس هوشمند يك تهديد جدي براي آنها محسوب ميشود.

همچنين در مدرسه ي هوشمند بهعلت دسترسي آسان دانشآموزان به سايتهاي مختلف امکان استفاده از

سايتهاي غير اخالقي وجود دارد كه اين مسئله نياز به فرهنگ سازي دارد .نبودن هيچ گونه امتياز براي

دانشآموزان اين مدارس در مقايسه با ساير مدارس و نگرش منفي والدين به مدارس هوشمند و همچنين
ترس و نگراني از كنكور ورود به دانشگاهها و وابستگي زياد به كشورهاي ديگر در جهت تأمين سخت

افزار و لوازم جوانبي از ديگر تهديدهاي عنوان شده توسط افراد درگير در مدارس هوشمند است.

98

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،36سال نهم ،زمستان1389

منابع فارسي

اسفيجاني ،اعظم .)1381(.بررسي تاثيرآموزش به كمك شبكههاي اطالع رساني برانگيزش تحصيلي
دانشآموزان دختر سال دوم راهنمايي منطقه14آموزش و پرورش تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد ،تهران
:دانشگاه تربيت معلم .
اسالمي ،محمد.)1383(.قابليتهاي آموزشي شبكه جهاني ميزان دسترسي ،استفاده از آن و ديدگاه
دانشآموزان و آموزگاران دوره دبيرستان  ،مندرج در برنامه درسي درعصر فناوري اطالعات و ارتباطات.
انجمن برنامه ريزان ايران ،تهران:آژير.
جعفري حاجتي ،ام کلثوم ،)1385( .ارزيابي طرح مدرسه هوشمند در دبيرستان هاي تهران (مطالعه
موردي دبيرستان آبسال) ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت
معلم.
جاللي ،علي اكبر.)1384(.مدارس هوشمند ،نياز جوامع اطالعاتي .ماهنامه رشته تكنولوژي آموزشي،
دوره بيست و يكم شماره ،17آذر .1384
رحماني ،جهانبخش .)1386(.زمينه يابي موانع و نقاط ضعف ،تلفيق و توسعه فناوري اطالعات
وارتباطات در آموزش و پرورش شهر اصفهان ،پايان نامه دكتري ،اصفهان  :دانشگاه آزاد خوراسگان
زماني ،بي بي عشرت و عظيمي ،سيد امين ( ،)1387چگونگي بهرهگيري از فناوري اطالعات و
ارتباطات (فاوا) براي انجام تكاليف درسي علوم دوره ابتدايي كشور انگلستان :بررسي كتابهاي راهنماي
تدريس معلم ،نوآوريهاي آموزشي ،شماره  ،27پاييز .)36-1( 1387
زماني  ،بي بي عشرت و و افخمي خيرآبادي ( .)1385راهكارهاي نوين به آموزشگران براي كاربرد
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش علوم ،فصلنامه آموزش مهندسي ،سال هشتم ،شماره ،32
ص.105-131
سازمان آموزش و پرورش تهران .)1384(.طرح اجرايي پروژه نمونهي مدارس هوشمند .
http:www.Tehran.edu.co

شهامت ده سرخ ،فاطمه .)1385( .بررسي خود تنظيمي و سبک هاي شناختي با عملکرد دانشآموزان
در مدارس هوشمند و مقايسه آن با محيطهاي سنتي ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و
علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت معلم.
شهباز ،سوزان ( ،)1385بررسي ميزان بهرهگيري دبيران از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش
متوسطه شهر اصفهان و راهكارهاي گسترش آن ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه اصفهان.

99

 فرصتها و تهديدهاي فراروي مدارس هوشمند، ضعف،بررسي نقاط قوت

بررسي راهكارهاي توسعه بهره گيري از فناوري آموزشي در مراكز تربيت.)1382(. عليرضا،شواخي
. شواري تحقيقات وزارت آموزش و پرورش:  اصفهان.معلم استان اصفهان
18-14. 5و6  شماره. مجلهتكفا.)1382(.طراحي مدارس هوشمنددرمالزي

. اميركبير: تهران، يادگيري الكترونيكي.)1383(.رحيم،عبادي
 بررسي راهكارهاي عملي فعال سازي كارگاههاي رايانهاين مدارس متوسطه.)1384(. افسر،قاسمي نژاد
.  شوراي تحقيقات وزرات آموزش و پرورش:  اصفهان.83-84 استان اصفهان در سال تحصيلي
 باز، باز انديشي باز سازي ساختارها:  برنامهريزي استراتژيك در نظام آموزشي.)1382(. هرمن.ر،كافمن
.  روان:  تهران. ترجمه مشايخ و بازرگان، آفريني
. جهاد دانشگاهي صنعتي شريف.)1384(.سند راهبردي مدارس هوشمند
) بررسي1387(  محمدرضا، سيد بابک و صادقي مقدم، سروش؛ ابراهيمي، جعفر؛ نالچيگر،محمودي
.)78-61( ،1387  پاييز،27  شماره، نوآوريهاي آموزشي،چالشهاي توسعه مدارس هوشمند در کشور
Chinn، I-Jen، Jimmy، J. N (2006). Application of the concept of smart school
of Malaysia to Taiwan›s Technology Education، Taichung Teachers college:
Taiwan – Available at: http:// www.Google. Com.
Foam، E. (2002). ICT in Malaysian school; Policy and strategies .Available
at .http:// www.unesco.org. Bangkok/education/ict/ictenabilan/ap. Nov. 2009
Haddad ، W. D & Jurich S(2002)، ICT for education .potential and potency
.In w. D. Hadded and A .Drukxle. (Eds) Technologies for Education Potential
، Parameters and prospects ،(pp. 90-28). Paris Unesco.
Hanizar، A. & Halim، A. & Zain، Z.M. Luan، W. S. & Atan، H. (2005). The
Taxonomical Analysis of science Educational software in Malaysian smart
schools ، Malaysian online Journal of Instructional Technology، 2(2)، pp
106-113.
Hepp. E.، Hinostrozas، E. & Erenesto F.(2004).Technology in schools:
Education، ICT and the Knowledge society. http:// www.Aabsal smart school
.com.
Millton، p. (2003). Trends in the integration of ICT and Learning in k-12systems، Canadian Education Association: CA..

1389 زمستان، سال نهم،36 شمارة.فصلنامه نوآوریهای آموزشی

100

Ministry of education Malaysia.(1999). A PEC Project integration of
information and communication، available: http:// www.Aabsal.smart school.
com
Ministry of Education (2002). The Smart school project of Malaysia:
Important information kualampur Education technologies. Ministry of
education: Malaysia
Mumtaz، S. (2007).Using ICT in schools: A review of the literature on
learning، teaching، teaching and software evaluation. Coventry، centre for
new technologies Research in Education، university WarWick.
Pelgrum W.J. (2001).Obstacles to the integration of ICT in Education: results
form a world – wide Education assessment .Computers & Education Volume
37(2)، September 2001، pp 163-178.
Robbins، S. P. (1997). Essentials of Organizational Behavior. Upper Saddle
River، NJ: Prentice Hall.
SSPT، Smart school project team (1997).The Malaysian smart school
:Conceptual blueprint، Ministry of education Malaysia.
The Malaysian Smart school (2002). The history of the smart school،
Ministry of Malaysian Education..
The Malaysian smart school design، (1997).Available at: http:// www.google.
com.
Zamani، B.E (1996). Implementation issues in using computers in Iranian
educational system، unpublished doctoral dissertation، University of
Toronto، Canada.
Zamani، B. E. (2010a)، Successful Implementation factors for using
computers in Iranian schools during one decade (1995-2005)، Computers &
Education، Volume 54 ، Issue 1 (January 2010). Pages 59-68.
Zamani. B. E. (2010b). Challenges for using ICT in secondary schools of
developing countries: Study of Iranian Educational system، In Brucket، M.
Secondary schools in 21 century، USA: Nova Publishers

