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 و رابطه آن با جو یادگیری محور« طرح هوشمند سازی مدارس»بررسی میزان اثربخشی اجرای 

 

 7زهرا بابازاده هاسونی ،9شوطی یخدایار سعید، 1فیروز محمودی ،2حمداله حبیبی

 4/22/19پذیرش:                                   93/23/14دریافت:

  دهیچک

هدف اساسی این تحقیق تعیین اثربخشی اجرای طرح هوشمندسازی مدارس و رابطه آن با جو یادگیری محور مدرسه در مدارس 

جامعه آماری این  تحقیق حاضر، پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. است. 2911 -19متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 

مشمملول بودند،  2911 -19تحقیق را تمامی مدیران و معلمان مدارس هوشمممند مقطم متوسممطه شممهر تبریز سه در سممال تحصممیلی 

شکیل می شمند( به تعداد ) 29نفر و  763دهند سه از بین )ت سه هو شه 27نفر و  123مدر صورت خو شمند( به  سه هو ای و با مدر

سممموالی میزان اجرای  99سممماخته ها شمممامل پرسمممشمممنامه محققنتخاب شمممدند. ابزار گردآوری دادهاسمممتفاده از جدول مورگان ا

 ( بود؛98/3سوالی جو یادگیری محور مدرسه با ضریب پایایی ) 17( و پرسشنامه اجراشده 13/3هوشمندسازی  با ضریب پایایی )

گروهی و ضریب همبستگی پیرسون( تحلیل تک t)های آماری توصیفی و استنباطی آوری شده از طریق روشهای جممسه داده

اسممتمرار فرایند یادگیری در خارا از های هشممتگانه)های پژوهش نشممان داد سه بین اجرای هوشمممندسممازی در مولفهشممد. یافته

ری،  یافزایش حضور، پشتیبانی و مشارست والدین در فرآیند یادگ ، ایجاد محیط پویا و جذاب برای شکوفایی استعدادها ،مدرسه

های مستمر، فراهم نمودن فضای مشارست ایجاد محیطی جهت ارزیابی ، همراه نمودن سادر آموزشی با روندهای نوین آموزشی

 توسعه مهارت های سالمی، اجتماعی و تخصصی( ی وآموز محورو تعامل در فرایند یادگیری،  ترویج یادگیری تجربی و دانش

 دار وجود دارد.ت و معنیبا جو یادگیری محور مدرسه رابطه مثب

 .مدارس هوشمند، جو یادگیری محور مدرسه، جو مدرسه، هوشمندسازی مدارس  :کلید واژه ها
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 مقدمه

ود، شهای مختلف جوامم، سه همواره با گذشت زمان آشکارتر میتأثیر توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بر سیستم

تازه  هایظهور افقاست. چنین آموزشی ایجاد سردهاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همهای گوناگون تحوالت اساسی در عرصه

و اهمیت  های زندگی بشری،  جهانی شدنهای نوین در همۀ جنبه، تأثیر فناوریالمللیرقابت در سطح بین ۀدر عرص

یست. ن و تربیت امروز، از نوع گذشته، حاسی از آن است سه الزامات تعلیم های انسانی در عصر دانش و تحولسرمایه ۀفزایند

باشد سه این ویژگی تأثیر بسیاری روی نهادهای اجتماعی و اقتصادی محوری می -ویژگی اصلی  این عصر، اطالعات و اطالعات

 رپیشرفت تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و تأثی .های عصر حاضر تجدید بنا شوندجوامم دارد و این نهادها باید براساس ویژگی

جه، محور، جالب توهای یادگیری با طراحی خوب، یادگیرندههایی را برای خلق محیطو یادگیری، فرصت آن بر علوم یاددهی

(. امروزه با ورود رایانه 2999، نقل در مصدق، 1338دار و تسهیل شده فراهم آورده است )خان، پذیر، معنیتعاملی، سارا، انعطاف

است  های درس ایجاد شدهای در سالسشوند تلییرات عمدههای اطالعاتی متصل میی سه به شبکهبه عرصۀ آموزش به ویژه زمان

سه تلییر در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی، و حتی محتوای آموزشی را به دنبال داشته است )عبادی، 

تیجۀ ورود فناوری اطالعات در عناصر نظام آموزشی به وجود (. به موازات تلییراتی سه در ن1322؛ یلماز، 2991؛ ذوفن، 2997

ای ای حرفههآید، مدارس نیز تحت تأثیر قرار گرفته و از جهاتی مانند قوانین و خط مشی ها، تسهیالت و منابم اطالعات، تواناییمی

 8و آموزش الکترونیکی 7ازی، سالس مج9، مدارس هوشمند1، دانشگاه مجازی2شوند. مدارس مجازیسارسنان مدرسه متحول می

 اند. اصطالحاتی هستند سه به واسطۀ ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به حوزۀ تعلیم و تربیت شکل گرفته

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات ) فاوا (، امکان ای نیاز دارند سه با بهرهبا توجه به اینکه نظامهای آموزشی به مدرسه

و  6های اطالعاتی در مدارس فراهم نماید)پیرسهای اطالعاتی و ارتباطاتی و سیستمسازی فناوریرای پیادهیادگیری مداوم را ب

(؛ امروزه در سشور ایران نیز در زمینه تلفیق 2994؛ نوروزی و همکاران، 2999؛ مهرمحمدی،  2941؛ معیری، 1321، 4موریرا

یری گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، آموزش و فناوری هم تالش هایی صورت گرفته است. بکارگ

را در فراهم آورده است. این مدارس از جمله  9گیری مدارس هوشمندهمزمان با تحول در رویکردهای آموزشی زمینه شکل

ی محور ارزش (. آنچه در یک جامعه دانای2999باشند )نقشه راه مدارس هوشمند، های سلیدی جوامم دانش محور مینیازمندی

حور متوان مدارس هوشمند را فضایی آموزش در نظر گرفت سه تحقق جامعه داناییمحسوب می شود، تولید علم ودانش است. می

های اطالعاتی و ارتباطاتی است سه منجر (. جامعه اطالعاتی همراه با فناوری2994را میسر خواهد ساخت )محمودی و همکاران، 

؛ 1321، 1آموز را تلییر داده است )طالبرویکرد یاددهی و یادگیری شده است سه نقش معلم و دانشبندی جدیدی در به طبقه

 (. 1322یالچین و همکاران، 
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مدارس هوشمند رویکرد جدیدی است سه شامل ترسیبی از فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامه درسی سه موجب تلییر در 

 یدهپیچ یفرآیند یادگیری آموزش و دروری اسازی فنیکپارچهالبته (. 1322و سلیمی،  شود )قنودیفرایند تدریس و یادگیری می

 (.1323و همکاران،  2مشکالتی را به همراه داشته باشد )سوماک است ممکن در غیر این صورت دارد آمادگی سه نیاز به است

زمینه تحقق هدفهای مورد نظر خود از طرح اثربخشی هوشمندسازی عبارت است از درجه یا میزانی سه آموزش و پرورش در 

( یادگیری باید در خارا 2آید. بررسی اجرای هوشمندسازی مدارس بر اساس اهداف هشتگانه زیر است:هوشمندسازی نائل می

 (محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی سامل استعدادها و بروز1از مدرسه استمرار یابد و محدود به فضای فیزیکی سالس نباشد، 

( 7های ذینفم در فرایند یادگیری را به همراه داشته باشد،( پشتیبانی و مشارست والدین و گروه9های فردی و جمعی باشد،خالقیت

های مستمر و مناسب با استعداد و پیشرفت (محیطی برای انجام ارزیابی8سادر آموزشی را با روندهای نوین آموزشی همراه نماید، 

آموزان و معلمین را در فرآیندهای یاددهی و یادگیری در سالس (فضای مشارست و تعامل دانش6د، آموزان فراهم نمایدانش

های ادراسی، سالمی، اجتماعی و ی مهارت( توسعه9آموزمحوری و (موجب ترویج یادگیری تجربی و دانش4برقرار نماید، 

ه شده در اهداف هشتگانه ضرورت بررسی این مساله (. عوامل اشار2999آموزان شود )نقشه راه مدارس هوشمند، تخصصی دانش

-اددهیهای جذاب یتر باشد مدارس هوشمند در ایجاد محیطیافتنیو دست نماید سه به هر میزان این اهداف عملیاتیرا آشکار می

 اهداف مدارسآموزان پژوهنده موفق عمل نموده است. به طور خالصه یادگیری، بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش

اند سه در راستای اهداف آموزش و پرورش بوده و مسیر را برای نیل به این اهداف هموار سازند. هوشمند به نحوی تبیین شده

واند تاثیر داشته تهوشمندسازی مدارس می تواند بر پیشرفت و استعداد تحصیلی، خالقیت، تفکر انتقادی، جو مدرسه و غیره می

، متلیری 1«جو مدرسه»جو یادگیری محور مدرسه است. »هایی سه می تواند متاثر از هوشمند سازی باشد، باشد. یکی از متلیر 

های درونی مدارس هوشمند یعنی مدیران، معلمان، های متقابل میان گروهاست سه دست آورد تالش و سوشش، پیوندها، و سنش

ای سوچک باید بتواند در بروز (. مدرسه به عنوان جامعه2997آموزان است )سیدعباس زاده و قالوندی، سارسنان و دانش

رزادی آموزان موثر باشد )صمدی و شیخصائصی چون خالقیت، تعامل، آینده نگری، ریسک پذیری و تمایل به سامیابی در دانش

ندی بیادگیری طبقه توان از حالت سالم و مناسب برای یادگیری تا ناسالم و نامناسب برای( و جو مدارس را می2998اصفهانی، 

های اخیر توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب سرده سرد. موضوع جو مدرسه و اثرهای آن بر عملکرد سلی مدرسه در دهه

های آموزشی را از لحاظ موفقیت و عدم سارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری متمایز (. آنچه سازمان2994است )خلخالی، 

بودن جو مدرسه در این مدارس (. اهمیت سالم و مناسب2994و خصوصیات منحصر به فرد آن است )احقر،  سازد، جو مدرسهمی

ی شود. هوشمندسازآموزان میهای درونی مدرسه یعنی مدیران، معلمان و دانشهای متقابل میان گروهباعث بهبود روابط و سنش

تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش  انداز نظام،مدارس یک اقدام مدبرانه در راستای سند چشم

ام های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت سنونی نظترین روشو ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای پیشرفته

رای وری و مدیریت زمان بش بهرهآموزشی و پرورشی سشور است سه اعمال تلییر ساختار و معماری اجرایی در آنها باعث افزای

آموزان خواهد بود. اجرای این طرح در حال حاضر در بسیاری از اموزان و همچنین اولیای دانشمدیران، سارسنان، معلمان، دانش

های استان رهای شهرهای ایران، از جمله در شهر تبریز توسعه یافته و قرار است این طرح نه تنها در دوره دبیرستان در سراسدبیرستان

سشور اجرا شود، بلکه اجرای آن در دوره ابتدایی نیز مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه هوشمند سازی مدارس طرحی 

جوان و با سابقه ای اندک است بررسی آن و ارائه بازخورد از نحوه اجرای آن و تاثیرات آن بر جو یادگیری محور مدرسه 
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براین مسئله اصلی تحقیق این است سه آیا بین اجرای هوشمندسازی با جو یادگیری محور مدرسه در ضروری به نظر می رسد.  بنا

 مدارس متوسطه شهر تبریز رابطه وجود دارد؟  در راستای مسئله اصلی تحقیق سواالت زیر قابل بررسی است:

سه رابطه وجود آیا بین میزان اثربخشی طرح هوشمندسازی و مولفه های آن با جو یادگیری محور مدر .2

 دارد؟

 آیا اثربخشی طرح هوشمند سازی در مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه شهر تبریز باالتر از متوسط است؟  .1

 

 چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق

گردد سه با استفاده از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری مدارس هوشمند به آن گروه از واحدهای آموزشی اطالق می

آموز و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکردی جامم و تلفیقی نسبت فضای فیزیکی مدرسه، معلم، دانش و با حفظ

(. در تعریفی دیگر مدرسه 2999، 2سند )گریسون و اندرسونآموزان تالش میبه ارائۀ خدمات آموزشی و پرورشی به دانش

آموزان به منظور زیستن در عصر دانایی، به طور سازی دانشهدف آمادههوشمند عبارت است از یک سازمان یادگیری سه با 

( هم در تعریف 2996است. صالحی و ساشانی )یادگیری و مدیریت مدرسه، طراحی شده-های یاددهیسیستماتیک در فعالیت

یک ساختار منطقی و  اند سه این مدارس، مدارس الکترونیکی هستند و هدف این مدارس ایجادخود از مدارس هوشمند آورده

مناسب برای تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات و محتوای دروس به صورت هوشمند است به نحوی سه فناوری اطالعات و 

 ارتباطات به صورت اساسی مبنای یادگیری قرار گیرد.  

-ای نوین در برنامهوان تجربهو همکارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عن 1، دیوید پرسینز2197در سال 

های آموزش و پرورش، با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه نمودند. این طرح به تدریج در چند مدرسه اجرا گشت و 

ی، از چون مالزسه امروزه برخی از سشورهای توسعه یافته در امر فناوری اطالعات، هم بعدها تا حدودی توسعه یافت، به طوری

از سشور  2116الگوی اولیه این مدارس در سال  سنند.های توسعه خود استفاده میین مدارس جهت تربیت نیروی انسانی در برنامها

(. به طوری سه در 1321رود )سلطانی، انگلیس برگرفته شده است و سشور مالزی یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می

ردی و راهب –مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از هفت برنامه ساربردی  ، مدارس هوشمند2116اواخر سال 

، وزارت آموزش و پرورش مالزی، 2114سشور مالزی است تاسیس شد. در ژانویه « 9MSC»ای سه بخشی از پروژه چندرسانه

سه دورنمایی از مفاهیم مدرسه هوشمند در ارائه داد « 7مدارس هوشمند، جهش شگرف در مدارس هوشمند»مستندی را به نام 

داد. هدف از تاسیس مدرسه هوشمند، بازنویسی نظام آموزشی مالزی به منظور حصول اطمینان در دستیابی به مالزی را نشان می

مدرسه به طور آزمایشی اجرا شد و سپس توسعه یافت. هدف این مدارس در  13است. این طرح در آغاز در  1313انداز چشم

سند آموزش و پرورش مالزی، سمک به تحقق اهداف تربیتی سشور مالزی و همچنین تربیت نیروی انسانی آماده برای مواجه با 

 (. 2913؛ به نقل از مدرس سریزدی، 1329است )وایتد،  12های قرن چالش

گردد؛ یعنی باز می 2991سال  اندازی و اداره مدارس هوشمند در سشور ما، برگرفته از نظام آموزشی مالزی، بهتجربه راه

(. براین اساس، سازمان 2998پور، هنگامی سه اولین دبیرستان غیرانتفاعی هوشمند )شهید آقایی( در ایران تاسیس شد )ذوقی

 2999را در ابتدای سال « پروژه نمونه مدارس هوشمند»آموزش و پرورش شهر تهران مجری طرح پایلوت مدارس هوشمند مستند 

                                                           
1 Garrison and Anderson  
2 David Perkins 
3 Malasisa smart school 
4 Smart schools, a dramatic leap in Malaysian schools 



 ...طرح هوشمند سازی»بررسی میزان اثربخشی اجرای  ___________________________________________________________

 

، ندای آزادی 8، دستر مصاحب منطقه 7در چهار مدرسه مجری طرح آزمایشی مدارس هوشمند )مدارس آبسال منطقه  برای اجرا

نیازهای مدارس برای شروع آموزش و پرورش شهر تهران( مطرح سرد. در این مستند پیش  28و شهدای سارگر منطقه  4منطقه 

سایت، سیستم مدیریت افزار )وب(، نرم9افزارو سخت 1صال اینترنت، ات2ها )شبکه محلیو اجرای طرح در چهار بخش زیرساخت

(، آموزش الکترونیکافزارهای آموزش الکترونیکی، اتوماسیون اداری مدرسه و پستآموزش، محتوای الکترونیکی و سایر نرم

ی انسانی تعیین شده است آموزان و والدین( و نیرو)برای چهار گروه یادگیرنده شامل سادر مدیریتی، سادر آموزشی، دانش

 (.2997نویس سند راهبردی مدارس هوشمند، )پیش

های  نظام آموزش و پرورش، یک سازمان آموزشی و پرورشی پویا و ی هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفهمدرسه

موزان سطوح آاست تا دانشیافته بازسازی شده یادگیرنده است سه در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتی نظام

بنابراین در چنین مدارسی جو مدرسه یادگیرنده از اهمیت  مختلف را برای زندگی در عصر اطالعات و ارتباطات آماده نماید.

زیادی برخوردار است. جو یا اقلیم اصطالح وسیعی است سه به ادراک معلمان از محیط عمومی سار در مدرسه اطالق شده و 

 ای از خصوصیاتتر، مجموعهن رسمی، سازمان غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است. به طور سادهمتاثر از سازما

ود شداخلی سازمان، سه موجب تمایز مدارس از یکدیگر شده و در رفتار اعضاء آنها تاثیر دارد، جو سازمانی مدارس نامیده می

تواند به حیات خود ادامه همانند موجودی زنده، در شرایط مساعد می هر سازمان،(. 2991)هوی و میسک، ترجمه سیدعباس زاده؛

ن زمینه رشد، بودها و ابعاد فیزیکی آن بلکه ساختار سار، شیوه رهبری، فراهمدهد. شرایط مطلوب در یک سازمان را نه فقط جنبه

هایی از و مدرسه سیفیت و ویژگی(. ج2949سند )سلیمی و رجایی، روحیه مناسب، سمال سارسنان و عوامل دیگر فراهم می

ن ها، روابط بیباشد سه بر پایه الگوهایی از تجارب در زندگی مدرسه و هنجارهای بازتابی، اهداف، ارزشزندگی مدرسه می

(. 1329؛ 8؛ به نقل از بنتئا1331و همکاران،  7های یاددهی و یادگیری و ساختار سازمانی تعریف شده است )سوهنشخصی، تمرین

تر جو عبارت از سیفیت نسبتا پایدار محیط مدرسه است سه معلمان آن را تجربه سرده، بر رفتار آنان تاثیر گذاشته عبارت دقیقبه 

 باشد.و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه می

ب محققان در مطالعه خود جهت سنجش جنبه های متنوع جو مدرسه چارچوبی مفهومی سازماندهی سردند. این چارچو

شامل مواردی از قبیل یکپارچگی نهادی، ساختار نو، رسیدگی و مالحظه، پشتیبانی منابم، نفوذ مدیر، روحیه معلم و تاسید علمی 

می شود. همچنین در مطالعه ای دیگر به ابعاد نظم، رهبری، محیط، اشتلال، انتظارات، مشارست و هماهنگی اشاره شده است. 

مساله، مشارست والدین، دیدگاه های قومی، مدیریت جدید و رفتارهای رهبری نیز در مطالعات عواملی از جمله برنامه های حل 

با توجه به (. حبیبی و همکاران در تحقیق خود 2911؛ به نقل از حبیبی و همکاران )1331، 6ذسر شده است )گلیسون و جیمز

بر  و پیشرفت تحصیلی در ارتباط هستند را استخراا نموده اند و هایی از جو سازمانی و مدرسه سه با یادگیریمطالعات انجام شده ویژگی

مدرسه نام نهاده اند سه مبنای سنجش جو یادگیری محور در این تحقیق « یادگیری محور»آنها عنوان جو مدرسه در جهت سنجش جو 

 (.2911ش است)حبیبی و همکاران، عامل  سطح انتظارات، نگرش، محیط یادگیری، و انگیز 7ها، شامل قرار گرفته است. این ویژگی

همچنانکه اشاره شد بحث مدارس هوشمند در سشور ایران جدید است و سابقه اجرای چنین طرحی در حدود یک دهه است 

بنابراین در زمینه پیشینه تجربی، پژوهشی در رابطه با اثربخشی هوشمندسازی و یا رابطه هوشمند سازی با متلیر های بازده و میانجی 
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Cohen 4  

Bntya 5 

Glisson &  James 6 
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د جو یادگیری محور مدرسه به صورت مستقیم صورت نگرفته است البته نتایج برخی از پژوهش ها به صورت غیرمستقیم و مانن

( در تحقیقی با عنوان مولفه های اجرای طرح 2996تلویحی به موضوع مقاله حاضر مرتبط است برای مثال صالحی و ساشانی )

یزی رو خلق محیط متناسب با فناوری اطالعاتی و ارتباطی و وجود برنامهدهند سه بسترسازی مناسب مدارس هوشمند نشان می

آموزشی متناسب با فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس، تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهر در استفاده از فناوری اطالعات 

است. پژوهش انجام شده عبدالوهابی و های اصلی برای اجرای این طرح و ارتباطات و وجود امکانات و منابم مالی از مولفه

های دخترانه شهر اهواز نیز نشان داد سه به طور سلی سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان( در مورد امکان2912همکاران )

ازی وشمندسهای ههای دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، از دیدگاه معلمان و مدیران از منظر مولفهآمادگی دبیرستان

( در مورد ارزیابی وضعیت استقرار مدارس هوشمند 2913پژوهش در سطح پایین قرار دارد. نتایج تحقیق افضل خانی و قدس )

های مدیریت مدرسه، زیرساخت توسعه فناوری اطالعات و ارتباط یکپارچه در استان سمنان نشان داد سه مدارس استان در مولفه

رفیت و ها از ظباشد، اما بقیه مولفهدیگر، نیازمند اهتمام بیشتری جهت استقرار مدارس هوشمند میای با مدارس هوشمند رایانه

( در پژوهش 2919های پژوهش فانی و همکاران )پتانسیل مناسبی برای ایجاد مدارس هوشمند برخوردار هستند. همچنین یافته

قیت، دهد سه خالقیت )میزان خالوزان دوره ابتدایی نشان میآمتاثیر هوشمندسازی مدارس بر خالقیت و عملکرد تحصیلی دانش

آموزانی سه با روش هوشمندسازی مدارس آموزش دیده بودند در مقایسه پذیری، بسط و سیالی( و عملکرد تحصیلی دانشانعطاف

( در مقاله مقایسه تاثیر 2919قیاس و همکاران )نتایج پژوهش روشن با آنهایی سه با روش سنتی آموزش دیده بودند باالتر است.

ره ابتدایی نشان آموزان دوآموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش

آموزان دو گروه در سه بعد بکارگیری، حل مسایل متداول و استدالل تفاوت معناداری دهد سه بین عملکرد درس ریاضی دانشمی

ود شآموزان مدارس هوشمند بهتر است؛ لذا این گونه استنباط میآموزان دو گروه مشاهده شده و وضعیت دانشد دانشدر عملکر

م ابتدایی آموزان پایه پنجتواند عامل موثری در بهبود عملکرد ریاضی دانشسه آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات می

های پژوهش خود با عنوان نقش فناوری اطالعات بر اثربخشی آموزش نشان دادند سه ( در یافته2919باشد. دوسالن و موسوی )

میان سطوح ابعاد فناوری اطالعات )شامل به موقم بودن، مربوط بودن، دقیق بودن، سافی بودن، واقعی بودن، سرعت انتقال، دقت 

سب نهمچنین نتایج پژوهش دلیر ناصر و حسینی ها( با اثربخشی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد.یادگیری و ساهش هزینه

آموزان مدارس عادی و هوشمند نشان داد سه دانش آموزان ( در مورد مقایسه پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانش2917)

( در 2917مدارس هوشمند از پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت باالیی برخوردارند و در پژوهش ادیب، رادسلیمانی و عظیمی )

های نشان داد با وجود عدم تاثیر هوشمندسازی در فرآیند مورد تاثیر هوشمندسازی بر فرآیندهای یادگیری و یاددهی یافته

یادگیری، هوشمندسازی تاثیر بسزایی در امر یاددهی در مدارس دارد. اما در مورد ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند 

آموزان  و ( نشان داد سه از لحاظ معیارهای فضا و تجهیزات، توانمندی دانش2917لیان و خداشناس )نتایج پژوهش مرادی، دلی

ا، هتوانمندی سادر آموزشی در سطح ضعیف و تنها از نظر سادر اداری در وضعیت مطلوب قرار دارند. ولی در بحث بررسی فرصت

پور، همایی و موسوی ارس نتایج پژوهش زمانی، قاسمهای هوشمندسازی مدها و ساربست نوآوریتهدیدها، قوت و ضعف

ریس و افزایش تر شدن امر تدبخش( نشان داد زمانی سه این فناوری نوین با فرآیند تدریس تلفیق شود باعث موثر و رضایت2918)

اثیر استفاده از مورد ت( در 2918رزازان؛ میری و مرادی، )شود. در پژوهشی دیگر توسط های اساتید در امر تدریس میتوانمندی

موزان آهای نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشستفاده از تکنولوژیا سه بانشان داد  تکنولوژی آموزشی در مدارس هوشمند

موثر است نتایج پژوهش نشان داد سه بین دانش آموزان مدارسی غیر هوشمند و هوشمند در پیشرفت تحصیلی و استفاده بهینه از 

ررسی بهبود ( با عنوان ب2918های پژوهش )منصوری و ساوه، همچنین یافته .ای آموزشی موجود، تفاوت وجود داردهتکنولوژی
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هوشمندسازی مدارس گام مهمی در پیشرفت یادگیری دانش نشان داد سه  سیفیت یادگیری با استفاده از هوشمندسازی مدارس

ت آموزان تحتواند تمام ابعاد یادگیری ذهنی را در دانشمدارس می گیری از هوشمندسازیهمچنین بهره. آموزان برداشته است

 .آموزان باشدتاثیر قرار دهد و روش موثری در بهبود یادگیری دانش

 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق حاضر، نوعی پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. چون این پژوهش به منظور بررسی دیدگاه مدیران و معلمان 

گیرد، از نوع تحقیقات همبستگی محسوب اجرای طرح هوشمندسازی با جو یادگیری محور مدرسه انجام می در مورد رابطه

شهر ی دخترانهی پسرانه و متوسطههوشمند مدارس مدیران و معلمان  سلیهی آماری این پژوهش شامل جامعهشود. همچنین می

مدرسه است.  29مشلول به سارند. تعداد مدارس هوشمند متوسطه پسرانه و دخترانه  2911 -2919سه در سال تحصیلی  است تبریز

ای تصادفی چند مرحله ای است. بدین صورت سه از بین نواحی پنجگانه گیری در این پژوهش به صورت خوشهروش نمونه

انتخاب گردیده است و سپس از میان مدارس این دو ناحیه  آموزش و پرورش تبریز، نواحی یک و چهار به صورت تصادفی

نفر مدیر و معلم  763مدرسه هوشمند دخترانه( انتخاب شدند سپس از بین  9مدرسه هوشمند پسرانه و  6مدرسه) شامل  27مدارس

مدیر و  9نفر شامل  213معلم  از مدارس هوشمند پسرانه و  97مدیر و  6نفر شامل  13نفر ) 123شاغل در مدارس هوشمند تبریز،  

های آن هم قابل معلم از مدارس هوشمند دخترانه( به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مورد نمونه پژوهش و ویژگی 221

ذسر است سه  با توجه به هدف پژوهش مبنی بر بررسی میزان اجرای طرح هوشمندسازی مدارس متوسطه شهر تبریز و بررسی 

ها و نظرات معلمان و مدیران این مدرسه بررسی گردد؛ زیرا سه تمامی معلمان و سه، مقرر گردید سه دیدگاهرابطه آن با جو مدر

 آموزان برخوردار بودندمدیران این مدارس از نحوه و میزان هوشمندسازی مدارس از اطالعات و شناخت بیشتری نسبت به دانش

مدارس در اختیار قرار دهند. الزم به ذسر است سه نمونه آماری به عنوان  توانستند اطالعات مفید در مورد جو اینو همچنین می

ها در داده گیرییک گروه انتخاب شده اند و اساسا قصد محققان بررسی تفاوت نظرات معلمان و مدیران نبوده است. ابزار اندازه

 باشد.میاین پژوهش، دو پرسشنامه میزان اجرای هوشمند سازی و جو یادگیری محور مدرسه  

 

 ابزار پژوهشی

 پرسشنامه میزان اثربخشی هوشمند سازی  -1

 8بر اساس طیف  است سه اهداف طرح هوشمند سازیگویه در مورد  99شامل  پرسشنامه میزان اثربخشی هوشمندسازی 

شده و در نهایت برای هر گذاری ( نمره2ی ( تا خیلی سم )نمره8ی از خیلی زیاد )نمرهای( )مقیاس رتبهلیکرت  مقیاسای نمره

)استمرار فرایند یادگیری دانش اموزان ، ایجاد محیطی پویا و  مؤلفه 9شامل شود. این پرسشنامه مولفه یک نمره امتیاز لحاظ می

های ذینفم؛ همراه نمودن سادر آموزشی مدارس با روندهای نوین جذاب ؛ افزایش حضور، پشتیبانی و مشارست والدین و گروه

های مستمر و متناسب؛ فراهم نمودن فضای مشارست و تعامل دانش آموزان و ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی آموزشی؛

-های ادراسی، سالمی، اجتماعی، حرفهی مهارتآموز محوری و توسعهمحوری و دانشمعلمین؛ ترویج یادگیری تجربی، پژوهش

پرسشنامه بر اساس اهداف رسمی طرح  هوشمند سازی سه در مبانی  مولفه ها و گویه های ایناست. آموزان(ای و تخصصی دانش

نظری طرح مذسور آمده است طراحی و تدوین شده است روایی این پرسشنامه مورد تایید متخصصان حوزه قرار گرفته است 

نظیم شده وشمند سازی تعالوه بر آن با توجه به اینکه مولفه های و گویه های پرسشنامه دقیقا بر اساس دسته بندی اهداف طرح ه

 تعیین گردید.  %13اند از روایی قابل قبولی برخوردار است پایایی آن نیز از طریق آلفای سرونباخ 
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 پرسشنامه جو یادگیری محور مدرسه-2

( مورد استفاده قرار گرفته است. این 2911برای اندازه گیری جو یادگیری محور مدرسه پرسشنامه حبیبی و همکاران )

 17امل  شتوسط حبیبی و همکاران ساخته تدوین شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه  2911ه در سال پرسشنام

( تا 8ی از خیلی زیاد )نمرهای( )مقیاس رتبهلیکرت  مقیاسای نمره 8بر اساس طیف  است سهجو یادگیری محورگویه در مورد 

 22گویه( ، محیط یادگیری) 1گویه(، نگرش) 7اند.مولفه های آن شامل انتظارات باال)گذاری شده شده( نمره2ی خیلی سم )نمره

( را گزارش نموده اند. در 17/3( برای پرسشنامه خود )2911گویه( است.  حبیبی و همکاران در تحقیق خود) 4گویه( و انگیزش)

ان آن اعمال آزمون آلفای سرونباخ استفاده شد سه میزاین تحقیق نیز برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از نتایج اجرای آزمایشی و 

 محاسبه گردید سه در حد قابل قبولی است.  98/3

 های پژوهشیافته

ژوهش ترین نمره ، باالترین نمره و فراوانی در متلیر پیافته های توصیفی در این پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار، پایین

ست. قبل از پاسخ به سوال های تحقیق، یافته های توصیفی مربوط به متلیر اثربخشی به تفکیک جنسیت مدارس آورده شده ا

 گردداجرای هوشمندسازی به تفکیک جنسیت و سل ارائه می
 

 شاخص های توصیفی متلیر ها شامل میانگین، انحراف استاندارد به تفکیک جنسیت. 2جدول 

 دخترانه پسرانه متلیرهای تحقیق

M  SD M  SD 

 21/29 43/17 97/29 99/99 یادگیری محور مدرسهجو  .2

 31/17 83/221 12/12 12/222 اثربخشی اجرای طرح هوشمندسازی )سل(  .1

 27/9 93/23 16/1 78/23 استمرار فرآیند یادگیری در خارا از مدرسه .9

 31/7 68/26 91/9 34/28 ایجاد محیطی پویا و جذاب  .7

افزایش حضور، پشتیبانی، مشارست والدین و  .8

 های ذینفم گروه

84/24 78/8 41/21 66/8 

همراه نمودن سادر آموزشی با روندهای نوین  .6

 آموزشی 

19/29 13/9 49/27 61/9 

های مستمر و ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی .4

 مناسب 

32/29 98/9 44/29 22/7 

-فراهم نمودن فضای مشارست و تعامل دانش .9

 آموزان و معلمین 

64/22 18/9 21/21 64/9 

-محوری و دانشترویج یادگیری تجربی، پژوهش .1

 آموز محوری 

27/29 18/9 38/27 69/9 

های ادراسی، سالمی، اجتماعی ی مهارتتوسعه .23

 ای و حرفه

99/26 93/9 81/24 14/7 

 

. شده استخالصه ای از شاخص های آماری توصیفی متلیر های اصلی تحقیق  مولفه های های آنها ارائه  2در جدول شماره 

با توجه به آنچه مشاهده می شود مشخص است سه در همه مولفه های هوشمند سازی، مدارس دخترانه از وضعیت مناسب تر و 

 باالتری نسبت به مدارس پسرانه قرار دارند.

 ؟: آیا بین میزان اثربخشی طرح هوشمندسازی و مولفه های آن با جو یادگیری محور مدرسه رابطه وجود دارد2سوال 
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برای پاسخ به سوال اول تحقیق و بررسی رابطه بین دو متلیر اصلی تحقیق و مولفه های آنها از آزمون ضریب همبستگی 

 ارائه شده است.  1پیرسون استفاده شد سه نتایج در جدول 

 ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متلیر های تحقیق .1جدول 

 سازیمتلیر اثربخشی اجرای طرح هوشمند 
 و مولفه های آن 

جو یادگیری 
 محور

 821/3** اثربخشی اجرای طرح هوشمندسازی )سل(  .2

 932/3** استمرار فرآیند یادگیری در خارا از مدرسه .1

 961/3** ایجاد محیطی پویا و جذاب  .9

 911/3** ینفم های ذافزایش حضور، پشتیبانی، مشارست والدین و گروه .7

 991/3** همراه نمودن سادر آموزشی با روندهای نوین آموزشی  .8

 186/3** های مستمر و مناسب ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی .6

 789/3** آموزان و معلمین فراهم نمودن فضای مشارست و تعامل دانش .4

 741/3** آموز محوری محوری و دانشترویج یادگیری تجربی، پژوهش .9

 718/3** ای ادراسی، سالمی، اجتماعی و حرفه هایی مهارتتوسعه .1

                                              
 

، ضریب همبستگی سلی بین دو متلیر اثربخشی اجرای هوشمندسازی مدارس با جو 1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول

باشد. همچنین نتایج محاسبه ضریب همبستگی ( می=32/3pمعناداری ) ( در سطح= 821/3rیادگیری محور مدرسه برابر با )

پیرسون برای بررسی رابطه مولفه های اثربخشی اجرای طرح هوشمند سازی و جو یادگیری محور نشان می دهد سه همه مولفه ها 

مولفه  یین ترین همبستگی در بینباالترین و پابا جو یادگیری محور رابطه مثبت معناداری دارند.  (=32/3pدر سطح معنی داری )

« یاهای ادراسی، سالمی، اجتماعی و حرفهی مهارتتوسعه»های هوشمند سازی و جو یادگیری محور به ترتیب مربوط به مولفه 

 ( است. 186/3با ضریب )« های مستمر و مناسبایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی »( و 718/3با ضریب )

 هوشمند سازی در مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه شهر تبریز باالتر از متوسط است؟آیا اثربخشی طرح  -1سوال 

آورده شده  9برای پاسخ به سوال دوم تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است و نتایج تحلیل داده ها در جدول 

 است.
 

 ر مدارس پسرانهآماره های و نتایج آزمون تی برای میزان اجرای هوشمند سازی د .9جدول

اثربخشی طرح 

 هوشمندسازی 

M SD Tvalue t df p 

13/2 227 12/12 12/222 مدارس پسرانه

- 

91 19/3 

 32/3 221 83/1 227 31/17 83/221 مدارس دخترانه

 

تک گروهی انجام شده برای نظر نمونه آماری در مدارس  tشود، براساس آزمون مشاهده می 9همان طور سه در جدول 

( است. از آنجا سه سطح معناداری آزمون بزرگتر 19/3و سطح معنا داری ) 91( با درجه آزادی -13/2) tپسرانه مقدار شاخص 
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در ( است. 227) 2نظری( پایین تر از میانگین 12/222و عالمت تی، منفی است بنابراین مقدار میانگین تجربی)( است؛ 38/3از ) 

سرانه، مدیران و معلمان مدارس پ تر از حدمتوسط بوده و به عبارتی دیگرنتیجه، اجرای طرح هوشمندسازی در مدارس پسرانه پایین

تک گروهی   tاما در مدارس دخترانه وضعیت متفاوت است براساس آزمون. انداجرای هوشمندسازی مدارس را اثربخش ندانسته

و سطح معنا داری  221( با درجه آزادی 83/1) tآمده است مقدار شاخص  9ای مدارس دخترانه سه در جدول انجام شده بر

( است. در نتیجه، میانگین اثربخشی اجرای طرح 38/3( است. از آنجا سه سطح معناداری آزمون سوچکتر از )32/3)

مدیران و معلمان مدارس دخترانه،  و به عبارتی دیگر ( بوده227باالتر از حد متوسط یا میانگین نظری) (83/221هوشمندسازی)

 .اثربخشی اجرای هوشمندسازی مدارس باالتر از متوسط دانسته اند

 گیریبحث و نتیجه

زارهای ها و ابهای قابل دسترسی، روشاز آنجا سه انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات، انقالبی در یادگیری است، فناوری

گذاری و مصرف منابم و نحوه تفکر ما را درباره ماهیت آموزش و آنچه ه مدرسه مدارس، نحوه سرمایههای ادارمطالعه، سبک

از آنجا سه ورود فناوری اطالعات (. 2911فر،؛ هاشمی2912؛ مهری، 2996باید انجام دهد، تلییر داده است )سرسارآرانی و مقدم، 

شود، و مدارس هوشمند جلوه ای از چنین تحول ری آموزشی قلمداد میو ارتباطات به نظام آموزشی به عنوان یک تلییر و نوآو

های اجرای هوشمندسازی مورد و نوآوری است. در این مقاله به بررسی اجرای طرح مدارس هوشمند پرداخته شد و سپس مولفه

 بررسی قرار گرفت. 

ها در مورد سوال اول ، مشخص شد سه اجرای طرح هوشمند سازی از جانب نمونه آماری )به ویژه بر اساس نتایج تحلیل داده

های حاصل از بررسی اثربخشی اجرای طرح هوشمند یافتهدر مدارس پسرانه (سمتر از حد متوسط ارزیابی شد؛ به عبارت دیگر 

طرح هوشمندسازی مدارس در حد نسبتا پایینی قرار دهد سه سازی توسط مدیران و معلمان در مدارس پسرانه و دخترانه نشان می

دارد. در حقیقت آموزش و پرورش نتوانسته حداقل در مدارس متوسطه تبریز به اهداف ذسر شده برای طرح هوشمند سازی نائل 

ح های اجرای طرتوان در عملیاتی نشدن مولفهشود. دالیل عدم اجرای موفق هوشمندسازی در مدارس متوسطه شهر تبریز را می

د فرایند یادگیری در خارا از مدرسه، ایجا رهای استمرادر مولفه ،هوشمند سازی دانست. اسثر مدارس پسرانه هوشمند شهر تبریز

محیط پویا و جذاب برای شکوفایی سامل استعدادها، پشتیبانی و مشارست والدین در فرایند یادگیری، همراه نمودن سادر آموزشی 

آموزان و فراهم های مستمر و مناسب با استعداد دانشدهای نوین، آموزشی، ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابیمدارس با رون

در  های آماری، گام چندان موثریآموز در فرایند یادگیری، با توجه به تحلیلنمودن فضای مشارست و تعامل بین معلم و دانش

-نامهگذاری و برتوان ریشه در عدم سرمایهدالیل عدم تحقق این اهداف را میاند. بنابراین راستای تحقق این اهداف برنداشته

های الزم مسئولین آموزش و پرورش شهر تبریز در زمینه هوشمندسازی مدارس با توجه به عواملی چون عدم اختصاص ریزی

در زمینه اجرای هوشمندسازی بر ها، اختصاص ندادن فضای الزم، همچنین ناتوانی بودجه سافی در زمینه فراهم سردن فناوری

 شمرد.

                                                           
ق با توجه یالزم به ذسر است با توجه به اینکه در آزمون تی تک نمونه ای میانگین مشاهده شده با میانگین نظری مقایسه می شود بنابراین در این تحق -2 

گویه های ( در تعداد 9به طیف پرسشنامه به سار برده شده میانگین نظری محاسبه شده است بدین صورت سه مقدار متوسط در طیف لیکرت با ارزش )

از یا در این تحقیق مقدار متوسط وارد شده است. بنابراین میانگین نظری  spssمورد نظر ضرب شده است و حاصل به عنوان میانگین نظری در  پرسشنامه

 طریق فرمول زیر محاسبه شده است.

 متلیر{تعداد گویه های مولفه یا ( × 9ای لیکرت)}میانگین نظری = مقدار متوسط در طیف پنج درجه
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یادگیری  استمرار فرآیند»اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در مولفه  با توجه به نتیجه تحلیل داده ها، ضریب همبستگی ین

 2مثبت و معنادار می باشد. نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات سوپر با جو یادگیری محور مدرسه« آموزان در خارا از مدرسهدانش

( پیرامون 2912(، میکائیلو و انتصار فومنی )2949(، بیابانگرد )2999زاده و سرمد، ؛ به نقل از امین2191و  2111و همکاران )

( 2999سرمد ) زاده وباشد. برای مثال نتایج پژوهش امینهای فوق برنامه انجام گرفت، همسو میهای بعد از مدرسه و فعالیتفعالیت

رفت تحصیلی را تبیین ها، تلییرات پیشهای بعد از مدرسه نشان داد سه این فعالیتن پیشرفت تحصیلی با فعالیتپیرامون رابطه پیرامو

های فوق برنامه خارا از مدرسه موجب ارتقاء سطح پیشرفت شده و فعالیتاند و به طور سلی افزایش مقدار تکلیف انجامسرده

موزان آهای فوق برنامه موجب وابستگی و تعهد بیشتر دانشدرسه و فعالیتهای بعد از متحصیلی شده است. شرست در فعالیت

م از خود مفهو»ها از یک سو با ایجاد نگرش علمی بهتر و از سوی دیگر با ارتقاء سطح شود. این فعالیتنسبت به مدرسه می

های علمی، عملکرد علمی بهتر لیتآموزان موجب ایجاد انگیزش و عالقه بیشتر آنها نسبت به انجام فعادر دانش« 1تحصیلی

( 2912های علمی مدرسه )میکائیلو و انتصارفومنی؛( و ساهش اضطراب در فعالیت2999زاده و سرمد، ؛ به نقل از امین2111)مارش،

 دسند. هر چه قدر مدارس هوشمنها زمینه را برای ایجاد جو مناسب یادگیری در مدرسه فراهم میشود. سه خود این فعالیتمی

ریزی و فعالیت داشته باشند جو مناسبی را در جهت پیشرفت و رشد های فوق برنامه و خارا از مدرسه برنامههم در زمینه فعالیت

ارا های درسی خآموزان در مدرسه و فراهم سرده؛ سه موجب درگیری ذهنی آنها، تقویت تمرسز آنها بر فعالیتیادگیری دانش

 د. از مدرسه و غیره را در پی دار

ایجاد محیطی پویا و جذاب »اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در مولفه  نتایج تحلیل داده ها نشان داد سه بین متلیرهای

ارد. رابطه مثبت و معنادار وجود د با جو یادگیری محور مدرسه« آموزانهای دانشبرای شکوفایی سامل استعدادها و بروز خالقیت

( پیرامون محیط و فضاهای پویا و 2913(، طبائیان و همکارانش )2994عطا )(، لطف2998نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات اسبری )

-ط( تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محی2994باشد. برای نمونه در پژوهش لطف عطا )جذاب انجام گرفته، همسو می

های آموزشی را بیان می سند. الزمه اصالح سالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است؛ فضاهای 

س یادگیری مدارباشد. دارای شرایط مناسب و مطلوب، عاملی مهم برای رشد فیزیکی ذهنی، عاطفی و اجتماعی سودسان می

آموزان، حل مسأله، استفاده از تجهیزات، گردش علمی، استشاف، سطوح فعال دانش هوشمند بر منابم و مواد متنوع، مشارست

محیط و فضای (. 2912؛ به نقل از عبدالوهابی، 9،2111آنتونیوباالی تخصص، و عملکرد تکیه دارد )مرسز آموزشی دانشگاه سن

 ل استعدادها مهیا سند. همچنین یادگیری راای باشد سه زمینه را برای شکوفایی سامآموزشی در مدارس هوشمند باید به گونه

 سند )مدرسآموزان را در فرآیند یادگیری درگیر میدار سازد و جسم، روح و ذهن دانشتر، مهیج و معنیتر، با انگیزهجالب

 سیفیت(. بنابراین فضای آموزشی مناسب، از عوامل مهم و موثر در بهبود و باال بردن 2991؛ وجریف و دوز، 2912سریزدی، 

های مهم در آموزش و پرورش به حساب می آید. ارتقای سیفیت محیط و فضای آموزش و یادگیری است و یکی از مقوله

-می حرستی-های عاطفی، شناختی و روانیآموزان در تمام حیطهآموزشی مدارس موجب بهبود جو و سیفیت یادگیری دانش

ت همه های ارتباطی مشارسسند تا محیط جالبی سه تعامالت و فرصتمیگردد. همچنین فاوا به معلمان و یادگیرندگان سمک 

 سازد، به وجود آورند.افراد را ممکن می
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والدین  افزایش حضور، پشتیبانی، مشارست»اجرای طرح هوشمندسازی مدارس در مولفه  بر اساس نتایج تحقیق بین متلیرهای

رابطه مثبت وجود دارد. تحقیق حاضر با  ا جو یادگیری محور مدرسهب« آموزانهای ذینفم در فرایند یادگیری دانشو گروه

( پیرامون پشتیبانی و مشارست والدین 2991(، جهانیان )2998(، عباسی )2999(، ساظمی سردآسیایی )2946تحقیقات آهنگران )

( مشارست 2946حقیق خود )باشد. آهنگران در تآموزان انجام گرفته، همسو میهای ذینفم در فرآیند یادگیری دانشو گروه

( در 2991) داند. همچنین جهانیانآموزان موثر میپذیری، بهداشت و پیشرفت تحصیلی دانشوالدین را بر رشد انضباط، مسئولیت

های ایجاد و تقویت مشارست مردم در آموزش و پرورش و در بعد آموزش و تدریس را همکاری و ترین راهتحقیق خود مهم

داند. مشارست به عنوان یک پدیده های آموزشی و پرورشی، مدرسه و خانواده مید هماهنگی بین فعالیتمشارست در ایجا

آماده  ها در نظام اجتماعیگرفتن نقشسند افراد را برای برعهدهپذیری سعی میاجتماعی و خانواده به عنوان متولی اصلی جامعه

یافته، همکاری میان خانه و مدرسه به صورتی منسجم درآمده و این ه(. در سشورهای توسع2949؛ موریش، 2991سند )توسلی، 

هند ددو نهاد، مسئولیت مشترک خویش، یعنی تعلیم و تربیت فرزندان جامعه را با همفکری، همکاری و هماهنگی انجام می

چه در منزل و چه در تربیت  های ذینفم در جریان تعلیم و(. بنابراین مشارست والدین و گروه2913زاده و همکاران، )زنجانی

 .آوردآموزان را فراهم میزمینه بهبود شرایط یادگیری و پیشرفت دانشمدرسه 

وان به عن« های جامعه دانش بنیانهمراه نمودن سادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندی»مولفه 

رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج این بخش از   ری محور مدرسهیکی دیگر از بخش های اجرای هوشمند سازی  با جو یادگی

؛ به نقل از 2998(، خجسته چترودی )2991(، اخوان و دوست محمدی )1322) 2سامک و همکارانتحقیق حاضر با تحقیقات 

سم و استفاده ( نیز حاسی از آن است سه میزان شناخت در حد 2999. نتایج ثمری و آتشک )باشدهمسو می( 2999اردسانی، 

معلمان از فناوری آموزشی در حد متوسط بوده و بین شناخت و ساربست فناوری از سوی معلمان و همچنین وجود مواد و وسایل 

تلییر برنامه و نظام آموزشی مدارس، معلمان  ضروری است در جهت آموزشی با استفاده معلمان از آنها رابطۀ معنادار وجود دارد.

ان نیاز دارند باشند. معلمسازی موفقیت سیستم مدارس هوشمند، آگاهی داشتهشان در تسهیل نقش و مسؤولیت باید دربارۀ اهمیت

 دادن به تلییرای، اجازههای حرفهروز سردن اطالعات از طریق شرست در شبکههای تدریس جدید مانند بهسه فرهنگ روش

سادر آموزشی باشد سه (. بدیهی می1322ثربخش را بپذیرند )یلماز، های اهای آزاد دربارۀ روشها و تجارب، و مباحثهایده

های جدید شرست سنند و با جدیدترین مفاهیم رایج در حوزه ساربرد فناوری ای در دورهمدارس هوشمند باید به صورت دوره

وزان را آمرا مهیا سنند، دانش ای و دیجیتالی دروس خوداطالعات در آموزش آشنا شوند. معلمان باید بتوانند محتوای چندرسانه

های علمی خود در دروس خود قرار دهند )نقشه راه مدارس هوشمند، های استفاده از رایانه برای توسعه مهارتدر جریان روش

افزایش عالقه و توجه سادر آموزشی مدارس نسبت به نوآوری و  ساهش ترس آنها از استفاده از نوآوری (؛ سه خود این سار 2999

ها در آموزش ها و فناوری( و خود استفاده از این نوآوری1322شود، سه از اهمیت بسزایی برخوردار است )یالچین و همکاران، می

 باشد. در تسهیل فرایند یادگیری بسیار موثر و مفید می

گیری محور با جو یاد« نآموزاهای مستمر و مناسب با استعداد و پیشرفت دانشایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی»مولفه  بین

(، 2997به نقل از یادگارزاده،  1339) 1(، سلکر2991رابطه مثبت وجود دارد.نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات سیف ) مدرسه

های مستمر محیطی مناسب جهت ارزیابیپیرامون  (2999پور ابرقویی )ابری و ساوه( و فروغی2992(، سرد )2999یادگارزداده )

زیابی مستمر را ها اثربخشی ارباشد. نتایج اسثریت این پژوهشانجام گرفته، همسو می آموزانعداد و پیشرفت دانشو مناسب با است
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وان به افزایش تتایید سرده و بیان می سنند سه در بهبود سیفیت یادگیری اثراتی بسیار مثبت دارد. از جمله این اثرات مثبت می

ای هآموز، تقویت محیط یادگیری سالسی و بکارگیری روشبازخورد به معلم و دانشی آموزان از مفاهیم، ارائهدرک دانش

(. ارزشیابی تکوینی یا مستمر فرآیندی است سه 2997؛ به نقل از یادگارزاده، 1339ها اشاره سرد )سلکر، متنوع سنجش آموخته

یری، از طریق بررسی تکالیف درسی، انجام های یادگآموزان در فعالیتدر طی آن معلمان با توجه به میزان مشارست دانش

و بخشی  گیرندای برای وی در نظر میهای مرتبط با درس، خارا از سالس و نظایر آن، نمرههای تدریجی، بررسی فعالیتپرسش

ین ارزشیابی (. از جمله اهداف ا2993نامه امتحانات، شود )آیینهای خارا از سالس اختصاص داده میاز نمره ارزشیابی به فعالیت

آموزان، انتخاب روش تدریس مناسب، شروع مناسب های یادگیری دانشها و ساستیهم می توان به مواردی چون جبران نارسایی

ننده به سسردن نتایج و دادن بازخورد تصحیحهای یاددهی و یادگیری، پرورش روحیه تحقیق، تفکر و ابتکار، مشخصفعالیت

ها و نوع (. این روش، اطالعات گوناگونی در مورد توانایی2943؛ سیامنش، 2943سرد )شعبانی، آموزان و غیره اشاره دانش

نند سآموزانی سه در فرآیند یادگیری از طریق ارزشیابی تکوینی، بازخورد دریافت میدهد؛ و دانشآموز ارائه مییادگیری دانش

ارزشیابی در مدارس هوشمند بر محور (. بنابراین 2999هوشمند،  از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار هستند )نقشه راه مدارس

آموزان و معلمان را در یک فرایند درگیر نموده و نتیجۀ ارزشیابی بر یادگیری است نه محصول و نتیجۀ سار. به نحوی سه دانش

برده عنوان ابزار ارزشیابی به سار ها در بهترین شرایط بهگیرد و آزمونآموزان قرار میمحور سیفیت و ساربرد آن بر روی دانش

( و هر چه قدر ارزشیابی در مدارس هوشمند مستمر و در جهت افزایش سیفیت یادگیری صورت بگیرد 2999شوند )عبادی، می

 گردد. آموزان میهای فردی و اجتماعی دانشآموزان در تمام جنبههای دانشموجبات شکوفایی استعدادها و خالقیت

 فضای مشارست و تعامل» مچنین نشان از رابطه مثبت و معنادار مولفه ششم طرح اجرای هوشمند سازی نتایج تحقیق ه

دارد سه این نتیجه با نتایج تحقیقات  با جو یادگیری محور مدرسه« آموزان و معلمین در فرآیندهای یاددهی و یادگیریدانش

( 2993(، الوی )2996(، سلطانی )2941لو )(، دمیرچی2991ف، ؛ به نقل از سی1336(، اسالوین )2999میرزابیگی و همکاران )

( حاسی از آن است سه شیوه یادگیری مشارستی اثرات مثبتی بر عزت نفس 2993باشد. برای مثال نتایج پژوهش الوی )همسو می

و  2113 2وینهای انجام شده همچون )اسالباشد. اسثر پژوهشداشته و روش موثری برای پیشرفت تحصیلی فراگیران می

 اند. این روش صمیمیت بین افراد( اثربخشی یادگیری مشارستی، را به اثبات رسانیده2991؛ به نقل از سیف، 1337 1سانتروک

های دیگران، دوستانه، اعتماد به نفس، و حتی حضور در مدرسه را افزایش گروه، تحمل اختالف نظرها، احساس پذیرش اندیشه

به  شود و فرد فرد اعضای گروه نیز برای سمکشده است سه وقتی گروه برای سسب موفقیت تقویت میدهد. همچنین معلوم می

رد. وقتی سه شرایط بسنند آنگاه روش یادگیری مشارستی سطح پیشرفت یادگیرندگان را باال میپیشرفت گروه قبول مسئولیت می

ای تحصیلی و همه هارستی پیشرفت یادگیرندگان در تمام پایهشود، یادگیری مشپذیری فردی تامین میپاداش گروهی و مسئولیت

؛ 2998؛ اسماعیلی، 2999سنند)میرزابیگی و همکاران، های اساسی گرفته تا حل مسئله، تامین میتکالیف یادگیری، از مهارت

رات ما را سنند، تفکیفردی در ساختن دانش تاسید مهایی سه بر نقش مشارست و تعامالت بین(. همچنین نظریه2999سرامتی، 

 ها، تدریس صرفا به معنای انتقال اطالعات نیست واند. بر اساس این نظریهی فرآیند تدریس و یادگیری متحول ساختهدرباره

میز به ایجاد آشود، بلکه تدریس و یادگیری موفقیتآموز محدود نمیی یک معلم و یک دانشیادگیری نیز تنها به تعامل دوطرفه

؛ به نقل از 2111، 9یم و سافارالرتباطات اجتماعی قوی و محیطی سرشار از اعتماد در سالس درس بستگی دارد )مریو حفظ ا
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اهداف  هایی توجه شود سهها و فعالیتدر تعیین اهداف مدارس هوشمند، تالش بر این است سه به برنامه(. بنابراین 2999صالحی، 

های ها و فعالیتآموز در برنامهانش آموزان در امر یادگیری است لذا هر چه قدر دانشتر دآن مشارست و همراهی بیشتر و مناسب

مدارس هوشمند مشارست و همراهی داشته باشد زمینه را در جهت باال بردن سیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی را فراهم 

 نماید. می

و یادگیری با ج« آموز محوریژوهش محوری و دانشیادگیری تجربی، پ»مولفه همچنین نتایج تحقیق مشخص سرد سه  بین 

باشد. برای (، همسو می2991؛ به نقل از سیف، 1337، 2رابطه مثبت وجود دارد. تحقیق حاضر با تحقیقات )سانتروک محور مدرسه

نده و آفرین اندیش( حاسی از آن است سه یادگیری استشافی باعث ژرف2991؛ به نقل از سیف، 1334مثال نتایج پژوهش اسمیت )

دار و ی نظامشود. پژوهش فعالیتشود سه این خود، باعث باالرفتن سطح انگیزش و عزت نفس فراگیران میبار آمدن فراگیران می

 گیری از روش سنجیده، جهت رسیدنعلمی پیرامون یک موضوع همراه با بررسی جوانب مختلف آن است سه مستدل و با بهره

(. روش آزمایشی فعالیتی است سه در جریان آن، شاگردان عمال با بکاربردن وسایل 2996نیفر، به هدف )سشف حقیقت( است )خ

ایش تواند سیفیت یادگیری را افزو تجهیزات و مواد خاصی درباره مفهوم خاص تجربه سسب سنند. همچنین روش آزمایشی می

 دی بسیار مفید باشد. دهد و در ارضای حس سنجکاوی و تقویت نیروی استشاف و پرورش تفکر انتقا

و  مثبت با جو یادگیری محور مدرسه« آموزانای دانشهای ادراسی، سالمی، اجتماعی، حرفهی مهارتتوسعه»رابطه مولفه 

(، 2911(، محمودی )2919؛ به نقل از مرادی و همکاران، 1334، 1معنادار است. تحقیق حاضر با تحقیقات  )سیون و یولداس

( حاسی از آن است سه 2911باشد. سه نتایج پژوهش محمودی )( همسو می2999پور، )به نقل از موسی 7گیج(، و 1329، 9)وایتد

معنادار  دهنده وجود رابطه مثبتیابد و بالعکس سه نشانهای اجتماعی، عزت نفس افزایش میبا افزایش رفتارهای مثبت مهارت

موزان را از طریق آتواند توانایی سمی و سیفی تفکر و نوشتن دانشفناوری میبین رفتارهای مثبت اجتماعی و عزت نفس است. 

هد دآموزان را افزایش دهد و به آنها اجازه میتواند تفکر انتقادی دانشفناوری می دهد.استفاده از پردازشگرهای ورد افزایش 

از مدرسه  آموزان را به منابم بیروندانش سه سارشان را سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تفسیر، و ارزیابی سنند؛ فناوری، دسترسی

ها سه افزایش این مهارت (.1329سند )وایتد، آموزان ایجاد میفناوری، تجارب جدید یادگیری برای دانش سازد وپذیر میامکان

ر یک امپیوتگردد. برای مثال، یادگیری با سآموزان میدر این مدارس موجب ایجاد جوی مناسب در جهت یادگیری پایدار دانش

ای های دارد. سودسان تحت تعلیم آموزش مستقیم مهارتسنندهفعالیت اجتماعی در مدارس است سه معلم در آن نقش تعیین

گیرند تا بتوانند در حین استفاده از فاوا )فناوی اطالعات و ارتباطات( به گفتگو، یادگیری و سردن و گوش سردن قرار میصحبت

(. این توانایی در سار گروهی با استفاده از سامپیوتر وقتی با تکالیف مناسب فاوا و طرح 2991یف و دوز، اندیشی بپردازند)وجرهم

 دهد.ای ارتقا میآموزان را در برنامه درسی به طور قابل مالحظههای دانشدرس ادغام شود، پیشرفت

باشد.  نیز مثبت معنادار می یری مدرسهاجرای طرح هوشمندسازی مدارس با جو یادگاثربخشی میزان  همبستگی سلی بین

(، منصوری و ساوه 2918تحقیقاتی همچون رزازان و همکاران )شود. نتایج بنابراین در حالت سلی نیز، سوال تحقیق تائید می

(، 2919قیاس و همکاران )روشن(، 2917نسب )(، دلیرناصر و حسینی2917(، ادیب و همکاران )2918(، زمانی و همکاران )2918)

(، نجفی و محمدی 2991(، اخوان و محمدی )2919فانی و همکاران )(، 2919(، زیرک و همکاران )2919ساشانی و باقری )

با نتیجه این تحقیق همسو هستند نتایج تحقیقات مذسور به طور خالصه نشان میدهند سه ساربرد فناوری در آموزش  (2998)
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تر شدن امر خشبرفتن سیفیت یادگیری ویاددهی، رضایتپیشرفت تحصیلی، باالموجب باال رفتن خالقیت، انگیزه پیشرفت و 

ر در آموزش نوآوری و تلییدهد سه پیشینه و ادبیات تحقیق نشان میشود. تدریس و افزایش انگیزه و مشارست در یادگیری می

درسه مشی ممعلم، مدیر، ساختار، خطمدارس هوشمند به محتوای درسی محدود نشد بلکه نظام آموزشی را شامل محتوای درسی، 

-ی هوشمند این است سه دانشترین ویژگی مدرسهمهم (.2911)هاشمی، و نیز سل سازمان آموزشی سشور را در برگرفته است

ای مربیان، هگیرند و فضای حاسم موجب بکارگیری توانمندیآموزان با تفکر مستقل و خالقیت، توانمندی خود را به سار می

گردد و به طور سلی محیط مدرسه مشوق یادگیری و باعث ایجاد انگیزه و رغبت و اولیا برای تقویت آموزش و پرورش میمعلمان 

  شود.در مجموعه می

 در این بخش  با توجه به نتایجی و یافته هایی سه در این پژوهش به دست آمده است پیشنهادات زیر قابل طرح است:

سادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی به مسئوالن آموزش و پرورش شهر تبریز با توجه به مولفه همراه نمودن 

های آموزشی در زمینه آشنایی مدیران، معلمان، سارسنان مدارس با هوشمندسازی مدارس ها و سارگاهگردد دورهتوصیه می

ا  و ضرورت هوفایی سامل استعدادها و خالقیتبرگزار نمایند. همچنین با توجه به مولفه ایجاد محیطی پویا و جذاب در جهت شک

ای هگردد همه مدارس را به ابزار و زیرساختو اهمیت فناوری در مدارس به مسئوالن آموزش و پرورش شهر تبریز توصیه می

 مدارس،فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه هوشمندسازی مدارس مجهز نمایند. از آنجایی سه از ارسان مهم در هوشمندسازی 

دارس در گردد به نیازسنجی در مباشد؛ به سایر پژوهشگران توصیه میهای اثربخشی میهای مدل مفهومی و مولفهتوجه به مولفه

ای هزمینه استقرار مدارس هوشمند بر اساس مدل مفهومی نقشه راه مدارس هوشمند پرداخته شود. همچنین براساس نتایج یافته

، های آموزشی در زمینه آشنایی مدیران، معلمانها و سارگاهگردد دورهپرورش شهر تبریز توصیه می تحقیق به مسئوالن آموزش و

 سارسنان مدارس، والدین و دانش آموزان با هوشمندسازی مدارس و الزامات استقرار و اثربخشی آنها برگزار نمایند. 
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