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پس از اجرای مقدماتی بر روی  30نفر ،از طریق آلفای کرونباخ  0/89و پایایی پرسشنامه
مدیر پس از اجرا  0/94محاسبه شد .نتایج پرسشنامه ،مصاحبه و چکلیست ارزیابی در این
پژوهش نشان داد که به طور کلی آمادگی دبیرستانهای دخترانة اهواز برای استقرار مدارس
هوشمند ،از دیدگاه معلمان و مدیران در سطح پایین قرار دارد.
کلید واژهها :امکان سنجی ،مدارس هوشمند ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دبیرستان

مقدمه

تأثیر توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بر سیستمهای مختلف جوامع ،که همواره با
گذشت زمان آشکارتر میشود ،تحوالتی اساسی در عرصههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و همچنین آموزشی ایجاد کرده است .ظهور افقهاي تازه در عرصۀ رقابت در سطح
بينالمللي ،تأثير فناوريهاي نوين در همۀ جنبههاي زندگي بشري ،جهاني شدن و اهميت
فزايندۀ سرمايههاي انساني در عصر دانش و تحول ،حاکي از آن است که الزامات تعليم و تربيت
امروز ،از نو ِع گذشته نيست .از آنجا که ویژگی عصر حاضر ،اطالعات و اطالعات محوری
است ،اقتصاد آن نیز مبتنی بر دانش و اطالعات قرار میگیرد ،لذا توسعۀ سرمایۀ انسانی از طریق
سرمایهگذاری آموزش درست و متناسب با عصر دانایی ،میتواند به صورت رشد اقتصادی نتیجه
دهد .امروزه هر کشوری که خواهان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است ،باید پایههای دانش و
مهارتها را از طریق یک «سیست ِم ارائه» برای رسیدن به فرصتهای مناسب بسازد .تأثیرگذاری
این تغییر و تحوالت بر نظامهای آموزشی همۀ کشورها امری انکارناپذیر است ،لذا جوامعی
که خواهان توسعه و ورود به جهان رقابتی کنونی هستند ،باید با شناخت صحیح نیازهای خود
و توسعة فناوری اطالعات به تربیت نیروی انسانی متخصص بپردازند و شرایط تأثیرگذاری
بر سایر رقبای خود را فراهم کنند .پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بر علوم
ی و یادگیری ،فرصتهایی را برای خلق محیطهای یادگیری با طراحی خوب ،یادگیرنده
یادده 
محور ،جالب توجه ،تعاملی ،کارا ،انعطافپذیر ،معنیدار و تسهیل شده فراهم آورده است (خان،
 2005به نقل از مصدق .)1388 ،با تحول فناوری اطالعات ،تنها دسترسی به اطالعات و دانش و
مصرف آن را نمیتوان و نباید غایت در نظر گرفت ،بلکه هدف غایی مشارکت در ساختن دانش
توسط کاربران است (مشایخ .)1389 ،از آنجا که مدارس کنونی ،توانایی ایجاد بهبود یادگیری
و کمک به دانشآموزان را ،که نقش مفیدتر و تولیدی بیشتری در جامعه داشته باشد ندارند،
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برای تربیت دانشآموزان آمادهتر برای زندگی شغلی ،نیاز به تغییر دارند .مدارس باید شرایطی
را که بچهها در آن زندگی میکنند و مشغول به کار میشوند ،در نظر بگیرند و آموزشهای
خود را متناسب با نیازهای جامعه عرضه کنند (مرکز هدایت آموزشی  .)1992 ،1به کارگیری
ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات ،راهکارهای نوینی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه
نموده که استقرار مدارس هوشمند از نتایج آن است .طرح مدارس هوشمند کمک میکند تا
با تغییر سنتهای قدیمی با استفاده از فناوریهای نوین ،به اهداف عالی آموزش و پرورش در
راستای پژوهشمحوری دست یابیم .مدرسه هوشمند شامل اجزای در هم تنیدهای است که به
منظور برانگیختن حس کنجکاوی دانشآموزان و مشارکت فعال آنها طراحی شده تا با هماهنگ
نمودن تالش دانشآموزان ،معلمان و مدیران ،در محیطی جامع و تلفیقی ،نسبت به برآورده
نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نماید (عبادی .)1384 ،مدرسة هوشمند عبارت است
از یک سازمان یادگیری که با هدف آمادهسازی دانشآموزان به منظور زیستن در عصر دانایی،
به طور سیستماتیک در فعالیتهای یاددهی -یادگیری و مدیریت مدرسه ،طراحی شده است.
در این مدارس با استفاده از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری ،و با حفظ فضای فیزیکی
مدرسه ،معلم و دانشآموز ،با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکرد تلفیقی و جامع
نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانشآموزان تالش میشود (گریسون و اندرسون،
 .)1383مطالعات زیادی تأکید کردهاند که موفقیت استقرار دورههای آموزش الکترونیکی در گرو
ارزیابی آمادگی سازمانی برای آموزش الکترونیکی است (لوپز ،2007 ،2ص59؛ سو و سوئاتمن،3

 ،2006آیدین و تاسکی2005 ،4؛ کائور و عباس ،2004 ،5بروتیز و پولیمنکاو .)2004 6آمادگی
آموزش الکترونیکی برای اجرای موفق برنامههای آموزش از دور ،بهطوری که از منابع فناوری
اطالعات و ارتباطات برای اهداف اجرایی و علمی استفاده کند ،مهم است .ارزیابی آمادگی
الکترونیکی اجازه میدهد که مدارس هوشمند راهبردهای یادگیری الکترونیکی جامعی طراحی
کنند و اهداف فناوری اطالعات و ارتباطات را بهکار گیرند (کائور و عباس .)2004 ،از سال
 1383طرح مدرسه هوشمند ،به عنوان طرح آزمایشی در ایران مورد توجه قرار گرفته و به تدریج
در همۀ استانها فراگیر شده است؛ چنانچه وزیر آموزش و پرورش نیز اعالم کرده است که
همه مدارس ایران به مدارس هوشمند تبدیل خواهند شد .آموزش و پرورش استان خوزستان
نیز همگام با آموزش و پرورش سایر استانها در راستای تغییرات موجود ،در صدد بهینهسازی
روشهای تدریس در مرحلۀ اجرای مقدماتی مدارس هوشمند میباشد .از آنجا که دورة متوسطه
به لحاظ وضع زیستی ،روانی و اجتماعی دورة بسیار مهمی از زندگی فرد محسوب میشود؛
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زیرا دورهای است که آموزش پایه را با آموزش عالی پیوند میدهد و گروه کثیری را برای
ورود به جامعه و بازار کار مهیا میسازد .در عینحال ،اگر دبیرستانها بدون کسب آمادگی در
ابعاد مختلف ،تحت تأثیر نوآوریها و تحوالت آموزشی قرار گیرند کارایی و اثربخشی پایینی
خواهد داشت و ممکن است نرخ قبولی دانشآموزان آنها در کنکور سراسری و رتبههای باال
کاهش یابد .ضرورت جلوگیری از هزینههای اضافی و بیبهره ،افزایش کارایی و اثربخشی
آموزش ،و تربیت دانشآموزان کارآفرین و متناسب با نیازهای عصر حاضر ،ایجاب میکند که
آمادگی دبیرستانهای اهواز برای تبدیل شدن به مدارس هوشمند مورد ارزیابی قرار گیرد؛ لذا
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آمادگی دبیرستانهای اهواز از جنبههای مختلف نگرش ،و
سواد رایانهای معلمان ،مدیران ،فرهنگ مدرسه ،منابع مالی ،زیرساختهای ارتباطی و تجهیزات
مدارس برای تبدیل شدن به مدارس هوشمند انجام شده است .در این راستا سؤال اصلی این
پژوهش عبارت است از:
آیا دبیرستانهای شهر اهواز آمادگی الزم را برای تبدیل شدن به مدارس هوشمند دارند؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا به بیان مبانی نظری دربارۀ مدارس هوشمند و آمادگی الکترونیکی
و برخی پیشینههای پژوهشی مربوط میپردازیم ،سپس با معرفی روششناسی تحقیق و ارائة
یافتهها در نهایت بحث و نتیجهگیری میکنیم .نتایج این پژوهش میتواند آموزش و پرورش
اهواز و مسئولین مربوط را در راستای طراحی و آماده کردن شرایط و زیرساختهای مادی و
غیرمادی استقرار مدارس هوشمند یاری رساند.

مدرسة هوشمند

مدارس هوشمند ،مؤسسات آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوۀ آموزش و مدیریت
خود ،به صورت نظاممند ،دانشآموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده میکنند.
از مهمترین اهداف مدارس هوشمند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رشد همهجانبۀ دانشآموزان (ذهني ،جسمي ،عاطفي و رواني) ،ارتقاء تواناييها و قابليتهاي
فردي ،تربيت نيروي انساني متفكر (سند راهبردی) ،آماده کردن دانشآموزان برای زندگی شغلی،
بهبود یادگیری ،مشارکت دانشآموزان در تولید دانش ،توسعۀ مهارت-های فناوری اطالعات و
ارتباطات در فعالیتهای یاددهی-یادگیری دانشآموزان و معلمان ،تبدیل انتقال اطالعات به یادگیری
مادامالعمر ،آماده کردن دانشآموزان برای زندگی در عصر اطالعات ،تسهیل دسترسی دانشآموزان
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به منابع متعدد اطالعاتی ،ایجاد فرصتهای یادگیری مشارکتی و یادگیری اکتشافی ،ایجاد فضای
مناسب برای افزایش خالقیت دانشآموزان ،برقراری فضای آزادی اندیشه ،و احترام متقابل در تنوع
و تفاوتهای زبانی ،مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و اجتماعی ،افزایش درک درست دانشآموزان از
نقش خود در جامعة جهانی ،درک مسئولیت خود نسبت به دیگران ،دستیابی به بهترین نتایج علمی
ممکن (سیو مینگ و همکاران 2010 ،7و یعقوب ،مهدنور و آزمان ،2005 ، 8ص.)16-25

عناصر اصلی مدارس هوشمند

 محیط یاددهی -یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانهای؛ زیرساختهای توسعه یافتة فناوری اطالعات؛ مدیریت بر مدرسه توسط سیستم یکپارچة رایانهای؛ برخورداری از معلمان آموزشدیده در حوزۀ فناوری؛ -ارتباط یکپارچۀ رایانهای با مدارس دیگر.

نمودار .1مدل مفهومی مدارس هوشمند ( نقشه راه آموزش و پرورش شهر تهران)1389،

در حقيقت مدارس برای تبديل به يک مدرسة کام ً
ال هوشمند بايد بتوانند کلية عناصر ذکر
شده را تأمين کنند (آموزش و پرورش شهر تهران.)1389 ،
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ضرورت هوشمندسازی مدارس

تافلر در کتاب شوک آینده مینویسد :فناوری آینده به میلیونها افراد کم سوادی که حاضر
باشند هر کار تکراری را انجام دهند ،و کورکورانه دستورات دیگران را میگیرند و از مقامات
اطاعت محض میکنند ،نیاز ندارد؛ بلکه به انسانهایی نیاز دارد که داوریهای دقیق و فهیم داشته
باشند و راه خویش را در محیطهای تازه پیدا کنند و روابط را در واقعیتی که به سرعت در حال
تغییر است ،تشخیص و تمییز دهند (عبادی ،1384 ،ص .)87با توجه به کاربرد وسیع اینترنت،
نیازهای آموزشی فارغالتحصیالن مدارس ،دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز طبع ًا متفاوت شده
و باید مهارتهای الزم در این خصوص را فراگیرند (احمدی و ویرجینیاری ،1382 ،ص.)5
امروزه با ورود رایانه به عرصۀ آموزش ،به ویژه زمانی که رایانهها به شبکه-های اطالعاتی
متصل میشوند ،تغییرات عمدهای در کالسهای درس ایجاد شده است که تغییر در ساختارهای
آموزشی ،الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی ،و حتی محتوای آموزشی را به دنبال داشته است.
این درحالی است که در نظامآموزشی سنتی ،فراگیران را برای جامعهای صنعتی که بر ساخت
اشیاء در چارچوب تولیدات صنعتی تأکید دارد ،آماده میکند .اما امروز ضروری است که فرایند
آموزشی متناسب با جامعة اطالعاتی دگرگون شود .به همین منظور بسیاری از کارشناسان تعلیم
و تربیت معتقدند که نظامهای آموزشی به جای انتقال یک جانبه اطالعات و محفوظات ،باید
«برنامه تغییر» را آموزش دهند و فراگیران را برای مواجهه با تغییرات آماده کنند (عبادی،1384 ،
ص 103و  .)104مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ()1390
افزایش سطح کیفی یاددهی-یادگیری در مدارس ،به روزآوری مستمر دانش در کشور همگام با
توسعه علوم در دنیا ،ایجاد بستر فرایند یادگیری مستمر دانشآموزان در داخل و خارج از مدرسه،
بازگرداندن مرجعیت علمی به معلمان ،تربیت دانشآموزان برای عصر حاصر و آینده ،تعامل
مستمر اولیا و مربیان ،و بهرهگیری از فناوریهای نوین در امر یاددهی -یادگیری را از دالیل
ضرورت هوشمندسازی مدارس معرفی کرده است.

آمادگی الکترونیکی

آمادگی الکترونیکی یک شاخص ارزشمند برای توانایی استفاده از فناوریهای پیشرفته است
و با توجه به اهداف محققان به چند روش تعریف شده است (سلبی و مایهیو 2005 9به
نقل از کئودانساین و گودوین ،2009 ، 10ص .)255بروتیز و پولیمنکاو ( ،2004ص)1622
نیز آمادگی الکترونیکی را آمادگی کالبدی و فکری یک سازمان برای تجارب و فعالیتهای
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یادگیری الکترونیکی معرفی کردهاند .آمادگی مدرسه ،توانایی یک مدرسه و همچنین تواناییهای
اشخاص درون مدرسه است که سبب اجرای تغییر در مدرسه میگردد .آمادگی مدارس نیز خود
به تجارب مدرسه و معلمان ،یک فرهنگ یا نظام قانونی رفتاری معیار که نوآوری را تسهیل
سازد ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،توانایی حل کردن به موقع مسائل فناوری،
به منظور استقرار نوآوری در تعلیم و تربیت ،مربوط میشود .آمادگی مدرسه برای استقرار
مدارس هوشمند نیز عبارت است از :سطح آمادگی فکری معلمان و آمادگی فیزیکی مدارس
برای پذیرش و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهای یاددهی و یادگیری (شوم و
فاکس ،2004 ،11ص .)447

در زمینه سنجش و ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانها به منظور امکان سنجی استقرار
آموزش الکترونیکی ،الگوها و مدلهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که از جملة آنها
میتوان چاپنیک ،)2000( 12چاوکری و همکاران ،)2003( 13عباس ،کائور ،و هارون،)2004( 14
واتکینز و لی ،)2004( 15یعقوب و همکاران ( ،)2005سو و سوئاتمن ( ،)2006یاسل()2006
به نقل از سریچان یاچون ،)2010( 16پیالی ،آروین و تونس ،)2007( 17سادیک،)2007( 18
موتیارادوی ،)2009( 19سای کاریس )2011( 20را نام برد .هر یک از مدلهای مذکور ،ارزیابی
برخی از عوامل را در برقراری دورههای آموزش الکترونیکی و به تبع آن مدرسة هوشمند ،مورد
توجه قرار دادهاند .عوامل مشترکی که در بیشتر الگوها به نحوی مورد بررسی قرار گرفته ،عبارت
است از :نگرش ،فرهنگ سازمانی ،منابع مالی ،تجهیزات و زیرساختها ،و سواد رایانهای.
نگرش :آیدین و تاسکی ()2005؛ چان و ناگی ،)2007( 21نگرش کاربران و منابع انسانی را
دو عامل مهم و تأثیرگذار بر استفاده از فناوری میدانند .آمادگی نگرش میتواند اطمینان ،لذت و
خوشایندی ،اهمیت ،انگیزش و  ...را شامل شود .بدون توجه به نگرش و استقبال افراد از فاوا،
توسعۀ آن امکانپذیر نیست .در کنار توسعۀ زیرساختها ،تجهیزات و ارائۀ آموزشهای الزم،
تالش برای تقویت نگرش مثبت در مورد فناوری ضروری است (موتیارادوی .)2009،استفاده از
فناوري از آنجا که به بينش فراگيرمحور در یاددهی و يادگيري مربوط ميشود ممکن است توسط
دانشجو -معلماني که اين ديدگاه را نميپذيرند مورد استقبال قرار نگيرد .اين وضعيت تا زماني که
تجارب استفاده از فناوري ،معلمان را به اصالح و بهبود موقعيتشان هدايت نکند ،تغيير نخواهد کرد
(اسکریمشاو .)2004 ،موفقیت و اثربخشی استفاده از فناوری در تدریس تا حد زیادی بستگی به
پذیرش و نگرش معلمان نسبت به فناوری دارد ( ایلدریم ،2007 ،22هیو و براش2007 ،23؛ آلبیرینی،24
 2006و بایلر و ریچای 2002 ،25به نقل از الّزیدیین ،الیی مِی و سون فوک ،2010 ،26ص .)213
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فرهنگ مدرسه :تحقق یافتن نوآوری ،نیاز به حاکمیت فرهنگ مساعد تغییر در مدرسه دارد
و مدیر مهمترین نقش را در ایجاد چنین فرهنگی ایفا میکند .از اینرو نظام آموزش و پرورش
باید با حساسیتی بیشتر با موضو ِع فراهم ساختن زمینة ذهنی مساعد برای مدیران و تبدیل کردن
آنان به نیروهای مؤثر و یاری دهندة جریان تغییر برخورد نماید (مهرمحمدی.)1383 ،
پورنومو و لی ،2010( 27ص )19در پژوهش خود فرهنگ سازمانی را از موانع اصلی اجرای

برنامههای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات دانستند .از نظر آنان فناوری اطالعات باعث
ایجاد تغییرات در ساختار تشکیالتی سازمان شده و ساختار قدرت و سلسله مراتب را تغییر
میدهد و مشاغل و ساختار جدید ایجاد میکند .طبق مدل دنیسون سازمانهای اثربخش بر
محور تیمهای کاری 28تشکیل میشوند و به توسعۀ قابلیتهای منابع انسانی و افزایش تعهد بین
کارکنان سازمان اهمیت میدهند .کارمندان نقش خود را در تصمیمگیری مؤثر میدانند و کار
آنها مستقیم ًا در ارتباط با اهداف سازمان میباشد .این بعد از فرهنگ سازمانی را میتوان وجود
فضای دموکراسی در مدرسه و ارتباط بین مدیر ،معلمان و دانشآموزان دانست که تعهد این
افراد را نسبت به مدرسه و تصمیمگیریهای آن افزایش میدهد .در مدارس هوشمند مشارکت
بین اعضای مدرسه از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوانند در جهت بهبود بخشیدن به
شرایط ،منابع و دسترسی به اهداف تالش کنند .در مدارس مناسب این عصر ،ارتباط مشارکتی
بین مدیر ،معلم و دانشآموز الزامی است .فضای مدرسه نیز باید در جهت تقویت تفکر انتقادی
و مشارکتی حرکت کند .آموزش و پرورشی موفق است که تصور روشنی از اهداف سازمانی و
اهداف استراتژیک تعریف نماید ،چشمانداز سازمانی را به روشنی برای مدارس ترسیمکند و در
راستای آن استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار خود را تغییردهد( .رحیمینیا و علیزاده.)1388 ،
سواد رایانهای :در يافتههاي برخی تحقيقات نشان داده شده که عواملي مانند مهارتهاي
کامپيوتري ،ويژگيهاي شخصيتي ،سطح توانايي در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،
پشتيبانيهاي نهادي و ديگر عوامل ميتوانند بر آمادگي معلمان و سایر ذینفعان يادگيري آنالين
تأثيرگذار باشند (کو .)2008 ،29سواد رایانهای شامل مهارتهای پایهای کار با کامپیوتر (مانند
استفاده از کیبورد ،کار با ماوس ،ایجاد ،ویرایش و ذخیرۀ فایلها ،ایجاد فولدرها) ،ارائه با استفاده
از برنامههای کامپیوتری مختلف مانند پاورپویینت ،نصب نرمافزار ،استفاده از اینترنت ،ایجاد،
دریافت و فرستادن ایمیل ،توانایی در رفع مشکالت استفاده از رایانه میشود که آمادگی در این
حیطه برای شرکت در دورههای آموزش الکترونیکی ضروری است (موتیارادوی.)2009 ،
منابع مالی :این بعد به بودجه و سرمایهگذاری سازمان برای آموزش الکترونیکی بر میگردد
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(لوپز ،2007 ،ص .)60عباس و همکاران ( ،2004ص  )12آمادگی مالی را اینطور تعریف
کردهاند:
«آمادگی کارآموز /فراگیر و آمادگی سازمانی در صرف هزینه و سرمایهگذاری برای توسعه و
یا کسب آموزش الکترونیکی».
تجهیزات و زیرساختها :عباس و همکاران ( ،)2004آمادگی زیرساخت و تجهیزات را به
عنوان تدارک پشتیبانی فنی ،ارائۀ محتوای الکترونیکی ،پهنای باند مناسب ،و سیستم مدیریت
یادگیری 30توسط مراکز ارائه دهندۀ آموزش الکترونیکی ،تعریف کردهاند .گروهی دیگر از

پژوهشگران مانند آیدین و تاسکی ( ،)2005ولش و همکاران ( ،)2003ویلد و همکاران (،)2002
آنرا دستیابی مدارس به سختافزارها و نرمافزارهای مناسب میدانند (به نقل از موتیارادوی،
 .)2009این مؤلفه ،سطح زیرساختهای فناوری اطالعات را که شامل ظرفیتهای سختافزاری،
نرمافزاری ،و شبکه در سازمان میشود ارزیابی میکند .به منظور کاربرد مؤثر برنامۀ آموزشی در
مدارس هوشمند ،فرایندهای پشتیبانی مناسب و زیرساختهای فناوری مورد نیاز است .مسئولین
قبل از استقرار مدارس هوشمند باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا همه دانشآموزان و معلمان ،در خانه
و مدرسه به رایانه و اینترنت دسترسی پیدا کنند .با مطالعه الگوها و مدلهای مختلف ،مدل نظری
زیر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است:
مدارس عادی

ازدیدگاه معلمان و
مدیران

 نگرش معلمان و مدیران منابع مالی زیرساخت اینترنتی و شبکۀ ارتباطی تجهیزات سواد رایانهای معلمان و مدیران -فرهنگ مدرسه

سنجش آمادگی در مؤلفههای

مدارس هوشمند

شکل شماره .1مدل نظری تحقیق
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البیرینی ( ،)2004نگرش معلمان دبیرستانی در سوریه را نسبت به استفاده از فناوری در
تدریس به روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق او بر وجود نگرش مثبت
معلمان به فناوری ،داللت دارد (به نقل از الّزیدیین و همکاران ،2010 ،ص.)213
س ّماک ،باگ یلبل و سامان سیگلو ،)2010( 31کومار ،رز وسیلوا ،2008( 32ص ،)603کو
( ،2008ص )268و وهاب و کائور )2006( 33آمادگی معلمان را در استفاده از فناوری در کالس

مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج کار آنها نشان داد که کاربرد کامپیوتر و توانایی کاربرد نرمافزار و
زبان در بین معلمان در سطح متوسط قرار داشت.
یافتههای الزیدیین و همکاران ( ،2010ص )211و کومار و همکاران ( ،2008ص )603نشان
داد که سطح استفادة معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پایین ،ولی نگرش آنان در این رابطه،
مثبت است ،اما بین نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس ،همبستگی مثبت وجود دارد.
فتحی و نصیری ( )1384مطالعه امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی را در مراکز آموزش
ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش انجام دادهاند .طبق یافتههای این تحقیق ،کارکنان وزارت
آموزش و پرورش از نظر دانش ،نگرش و مهارت در این زمینه ،سطح پایینی دارند.
سعادتطلب ( )1388در امکان سنجی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس
متوسطة شهر تهران از دیدگاه دبیران به این نتیجه رسید که شرایط ،امکانات و منابع موجود
برای استفاده از این فناوری در مدارس خیلی کم است ،در حالیکه اخوان و دوست محمدی
( )1389نیز در بررسی وضعیت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش در
دبیرستانهای شهر تهران ،به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه مدیران ،امکانات و زیرساخت
دسترسی به اطالعات و شرایط ارتقاء حرفهای معلمان در حد زیادی فراهم است .این تفاوت
میتواند به دلیل نمونههای متفاوت این دو تحقیق باشد که یکی از دیدگاه دبیران و دیگری از
دیدگاه مدیران است ،و یا به دلیل تفاوت سال انجام تحقیق باشد .ممکن است وضعیت مدارس
در زمینة امکانات فناوری در سال  1389نسبت به سال  1388بهتر شده باشد که نتیجة آن تحقیق
اخوان و دوستمحمدی ( )1389را تحت تأثیر قرار داده است.
پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر را سبزی ،مهدیزاده و اسالمپناه ( )1389در نمونة
دانشآموزان انجام دادند .نتایج بررسی میزان آمادگی دانشآموزان دورۀ متوسطه برای بهکارگیری
آموزش الکترونیکی شهرستان اسالم آباد غرب نشان داد که در محیطهای آموزشی میزان کاربرد
الکترونیکی توسط دانشآموزان کام ً
ال پایین؛ میزان دانش آنها برای کار با این محیطها ،متوسط؛
میزان مهارت آنها برای کار با این محیطها پایین؛ و میزان اعتقاد و نگرش آنها به ثمربخش بودن
کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی -یادگیری ،باال میباشد.
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روش پژوهش حاضر ،ترکیبی(آمیخته) از نوع تشریحی است .روش تحقیق آمیخته ،انتخاب
روشهای تحقیق کمی و کیفی مناسب و ترکیب مطلوب آنها میباشد به گونهای که میان اهداف
تحقیق ،شیوهگردآوری دادهها و تحلیل آنها ،برای پاسخ به سئواالت تحقیق ،سازگاری الزم
برقرار گردد .در این صورت ،عالو ه بر منظور داشتن ابعاد اندازهپذیر پدیدههای مورد مطالعه،
سایر ابعاد این پدیدهها نیز مورد توجه قرار میگیرد .منظور از نوع تشریحی روش تحقیق آمیخته
این است که ابتدا دادههای کمی و سپس دادههای کیفی گردآوری میشوند (مهرعلیزاده ،صفایی
مقدم ،علم و صالحی عمران 1390،و بازرگان ،1387،ص.)165
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر دو گروه زیر میباشد:
 .1معلمان دبیرستانهای دولتی دخترانة شهر اهواز 1389 -1390
 .2مدیران دبیرستانهای دولتی دخترانة شهر اهواز1389 - 1390
برای نمونهگیری بخش کمی پژوهش با استفاده از روش خوشهای ،ناحیة یک آموزشوپرورش
به صورت تصادفی انتخاب شد .هشت نفر از مدیران و صد نفر از معلمان ناحیة یک ،حاضر به
مشارکت در انجام این پژوهش در بخش تکمیل پرسشنامه شدند.
شیوة نمونهگیری در بخش کیفی پژوهش (مصاحبه و تکمیل چکلیست ارزیابی) ،نمونهگیری
موارد عادی است .بدین ترتیب که همۀ مدیران داوطلب از دبیرستانهای ناحیۀ یک ،و معلمانی
که داوطلب مشارکت بودند ،مورد مصاحبه قرار گرفتند .انتخاب این شیوه نمونهگیری به دلیل
سودمندی آن به ویژه در آزمونهای مقدماتی برنامههای جدید است ،زیرا تدوینکنندگان برنامهها
و تعیینکنندگان خطمشیها ،انتظار دارند که برنامههای مصوب آنها برای اکثریت قریب به اتفاق
مخاطبان ،مؤثر باشد (گال ،بورگ و گال  ،1387 /1996ص  .)391بهطور کلی با  15نفر از معلمان
و  8نفر از مدیران مصاحبه شد.

روش گردآوری دادهها

34

اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای ،پرسشنامه ،مصاحبه و
چکلیست ارزیابی گردآوری شده است؛ بدین صورت که ابتدا از طریق کتاب ،مجالت و مقاالت
الکترونیکی به بررسي سوابق و مطالعات نظري و تجربي امکانسنجي و استقرار آموزش الکترونیکی
و مدارس هوشمند (بين المللي و داخلي) ،بررسي و تحليل اسناد موجود در زمينۀ وضعيت موجود
نظام آموزشي معلمان و مديران و زيرساختهاي مدارس هوشمند از نظر مسئول مدرسه هوشمند
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در آموزش و پرورش کل استان خوزستان و مسئول بخش فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته
شد .با انجام مصاحبه با تعدادی از مدیران و معلمان با سطح آگاهی آنها از مدارس هوشمند آشنا
شدیم و مؤلفههایی را که کسب آمادگی در آنها از اهمیت برخوردار بود ،استخراج کردیم .پس
از ساخت پرسشنامه مرتبط با این مؤلفهها به تکمیل آنها پرداخته شد .در این پژوهش برای هر
یک از گروههای نمونه (معلمان ،و مدیران) ،پرسشنامۀ جداگانهای مورد استفاده قرار گرفت که
این پرسشنامهها با استفاده از سوابق و موضوعات مرتبط با تحقیق (آیدین و تاسکی  ،2005سو و
سوئاتمن  ،2006موتیارادوی  2009و همزه ،اسماعیل و امبی ،)2009 ،35توسط محقق ساخته شده
است .مقیاس نمرهگذاری هر یک از این پرسشنامهها ،طیف  5نمرهای لیکرت است .روایی هر کدام
از پرسشنامهها با مشورت تعدادی از استادان علوم تربیتی اصالح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
برای محاسبه پایایی پرسشنامة معلم ،ابتدا بر گروه آزمایشی سی نفری از معلمان اجرا و نواقص
آن برطرف شد .با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی  0/89به دست آمد که در سطح مطلوب است.
پرسشنامة مدیر هم ابتدا توسط دو نفر از مدیران تکمیل و برخی سؤاالت آن حذف و اصالح شد.
پس از پاسخگویی هر هشت نفر نمونة مدیران ،پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/94محاسبه
شد ،که نشان داد پرسشنامة مورد نظر پایایی مورد قبولی داشته است .اطالعات مربوط به تعداد،
خردهمقیاسها و پایایی این پرسشنامهها ،در جدول شمارۀ 1نشان داده شده است:
جدول شماره .1مشخصات و پایایی پرسشنامه معلمان و مدیران

معلم
مدیر

مؤلفه

تعداد

گویه

پایایی

نگرش

17

1-16

0/81

فرهنگ مدرسه

11

17-27

0/84

سواد رایانهای

12

28-39

0/94

کل

39

1-39

0/89

نگرش

12

1-12

0/90

عملکرد

7

13-19

0/77

سواد رایانهای

11

0/80

فرهنگ

8

20-28

0/88

منابع مالی

6

41 -44

0/93

کل

44

1 - 44

0/94
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پس از آن نیز تعدادی مصاحبه در زمینة آمادگی مدارس برای هوشمندسازی انجام شد .سؤاالت
مصاحبه با توجه به اهداف و سؤاالت تحقیق ،توسط محقق طراحی شد .مصاحبۀ به کار گرفته شده
در این پژوهش از نوع مصاحبه نیمه ساختمند و سؤاالت آن از نوع بازپاسخ بود .روایی سؤاالت
مصاحبه مورد تأیید تعدادی اساتید علوم تربیتی قرار گرفت .در پایان پژوهشگر ،مسئول فناوری
اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش کل استان خوزستان ،مدیران و برخی از معلمان نیز با
مشاهده مستقیم امکانات و تجهیزات مدارس ،چکلیست ارزیابی زیرساختهای فناوری اطالعات
ی مدارس هوشمند آموزش
و ارتباطات را تکمیل کردند .چک لیست ارزیابی مذکور از سیاه ه ارزیاب 
و پرورش تهران ( )1383که مورد تأیید جمعی از متخصصان علوم تربیتی بود ،اقتباس شد و برای
تکمیل اطالعات محقق در باب زیرساختها و تجهیزات موجود مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههای پژوهش

آیا دبیرستانهای شهر اهواز آمادگی الزم را برای تبدیل شدن به مدارس هوشمند دارند؟
به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق میانگین و انحراف استاندارد هر یک از مؤلفههای مربوط
به گروههای معلمان و مدیران محاسبه شده است که یافتههای آن در جدول زیر آورده میشود.
جدول شماره .2آمار توصیفی میزان آمادگی نمونه معلمان و مدیران در ابعاد نگرش ،فرهنگ ،سواد رایانهای،
منابع مالی و عملکرد
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

گروه نمونه

نگرش

3/64

0/62

معلم

فرهنگ

3/25

0/90

N=100

سواد رایانهای

2/75

1/19

کل

3/21

0/66

نگرش

3/25

0/69

فرهنگ

4/18

0/28

مدیران

منابع مالی

3/37

1/06

N=8

عملکرد

1/94

0/50

سواد رایانهای

4/02

0/38

2/90

0/57

کل
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یافتههای جدول شماره  2بیانگر این است که باالترین میانگین آمادگی معلمان به نگرش

آنها ()3/64؛ و پایینترین میانگین آمادگی آنها به سواد رایانهای آنها ( )2/75مربوط میگردد.

در حالیکه از نظر مدیران فرهنگ با میانگین ( )4/18بیشترین میزان آمادگی و عملکرد اداری با

میانگین ( )1/94کمترین آمادگی را دارد.

به منظور ارائۀ روشنتر از میزان آمادگی از طیف آمادگی ارائه شده توسط آیدین و تاسکی

( )2005استفاده شده است .به این ترتیب از نمره  1تا  5به یک طیف چهار طبقهای تقسیم

میگردد که به صورت زیر در نظر گرفته میشود و تعداد و درصد افرادی که از نظر آمادگی در

هر طبقه قرار میگیرند مشخص میگردد:

طبقة اول گروهی که آمادگی ندارد و نیاز به کار زیاد دارد و نمره آمادگی آن در سطح  1 -2/6است.

طبقه دوم؛ گروهی که آمادگی ندارد و نیاز به کار متوسطی دارد و نمره آمادگی آن در سطح

 2/61 -3/4است.

نمره آمادگی  3/4مورد قبول و در حد مناسب قرار دارد .در این تحقیق با توجه به اینکه

میانگین آمادگی هیچیک از مؤلفههای مورد بررسی  3/4نبوده است ،این طبقه با طبق ه قبلی به

عنوان یک گروه در نظر گرفته شده است.

طبقه سوم؛ نمره آمادگی در سطح 3/41 -4/2 :گروهی که آمادگی دارند اما به کمی بهبود و

پیشرفت نیاز دارند.

طبقه چهارم؛ نمره آمادگی در سطح 4/21 -5 :گروهی که آمادگی کامل دارند.

در پژوهش حاضر میانگین کلی هر مؤلفه مربوط به هر گروه معلمان و مدیران و درصد

افرادی که در هر یک از طبقات آمادگی قرار میگیرند مشخص شده است و اطالعات حاصل از
آن در جداول زیر نشان داده میشود:
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جدول شماره .3تعیین جایگاه میانگین هر مؤلفه نسبت به طیف آمادگی N=100
نمونه

معلم

مدیران

مؤلفه

میانگین

طبقه میزان
آمادگی

انحراف معیار

نگرش

3/64

3/41 -4/2

0/62

فرهنگ

3/25

2/61 -3/4

0/90

سواد رایانهای

2/75

2/61 -3/4

1/19

کل

3/21

2/61 -3/4

0/66

نگرش

3/25

2/61 -3/4

0/69

فرهنگ

4/18

3/41 -4/2

0/28

منابع مالی

3/37

2/61 -3/4

1/06

عملکرد

1/94

1 -2/6

0/50

سواد رایانهای

4/02

3/41 -4/2

0/38

کل

3/35

2/61 -3/4

0/57

جدول شماره  3بیانگر این است که نگرش معلمان در طبقه سوم آمادگی ،و بر خالف آن
نمر ه آمادگی فرهنگ مدرسه ،سواد رایانهای و نمره کل آمادگی در همه مؤلفهها در طبقه دوم قرار
میگیرد .همچنین نگرش ،منابع مالی و میانگین کل از نظر مدیران در طبقه دوم آمادگی ،فرهنگ
سواد رایانهای در طبقه سوم آمادگی و عملکرد در طبقه اول آمادگی قرار دارد.
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جداول شماره  4و  5مربوط به تعیین درصد معلمان و مدیرانی است که در هر مؤلفه در هر
طبقه از میزان آمادگی قرار گرفتهاند:
جدول شماره .4وضعیت آمادگی معلمان

نگرش

فرهنگ مدرسه

سواد رایانهای

کل مؤلفهها

طبقهبندی میزان آمادگی

تعداد

طبقة اول 1-2/6

7

طبقة دوم 2/61-3/4

21

طبقة سوم 4/2-3/41

49

طبقة چهارم 5 -4/21

23

جمع کل

100

طبقة اول 1-2/6

20

طبقة دوم 2/61-3/4

35

طبقة سوم 4/2-3/41

30

طبقة چهارم 5 -4/21

15

جمع کل

100

طبقة اول 1-2/6

46

طبقة دوم 2/61-3/4

18

طبقة سوم 4/2-3/41

24

طبقة چهارم 5 -4/21

12

جمع کل

100

طبقة اول 1-2/6

17

طبقة دوم 2/61-3/4

45

طبقة سوم 4/2-3/41

32

طبقة چهارم 5 -4/21

6

جمع کل

100

درصد فراوانی

%7
%21
%49
%23
%100
%20
%35
%30
%15
%100
%46
%18
%24
%12
%100
%17
%45
%32
%6
%100

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که در گروه معلمان در بعد نگرش بیشترین گروه در طبق ه سوم
آمادگی و کمترین گروه در طبق ه اول ،در بعد فرهنگ بیشترین گروه در طبق ه دوم و کمترین گروه در طبقه
چهارم ،در بعد سواد رایانهای بیشترین گروه در طبق ه اول و کمترین گروه در طبق ه چهارم آمادگی قرار دارند.
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جدول شماره .5وضعیت آمادگی مدیران در مؤلفههای نگرش ،فرهنگ ،سواد رایانهای ،عملکرد و منابع مالی

نگرش

فرهنگ

سواد رایانهای

عملکرد

منابع مالی

درصد فراوانی

طبقهبندی میزان آمادگی

تعداد

طبقة اول 1-2/6

2

طبقة دوم 2/61-3/4

2

طبقة سوم 4/2-3/41

3

طبقة چهارم 5 -4/21

1

جمع کل

8

طبقة اول 1-2/6

0

0

طبقة دوم 2/61-3/4

0

0

طبقة سوم 4/2-3/41

4

طبقة چهارم 5 -4/21

4

جمع کل

8

%50
%50
%100

طبقة اول 1-2/6

0

0

طبقة دوم 2/61-3/4

0

0

طبقة سوم 4/2-3/41

5

62/5

طبقة چهارم 5 -4/21

3

37/5

جمع کل

8

طبقة اول 1-2/6

8

%100
%100

طبقة دوم 2/61-3/4

0

0

طبقة سوم 4/2-3/41

0

0

طبقة چهارم 5 -4/21

0

0

جمع کل

8

طبقة اول 1-2/6

2

طبقة دوم 2/61-3/4

2

طبقة سوم 4/2-3/41

1

طبقة چهارم 5 -4/21

3

جمع کل

8

%25
%25
%37/5
%12/5
%100

%100
%25
%25
%12/5
%37/5
%100

98

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،43سال یازدهم ،پاییز1391

ادامه جدول شماره 5

همه مؤلفهها

طبقة اول 1-2/6

2

طبقة دوم 2/61-3/4

6

%25
%75

طبقة سوم 4/2-3/41

0

0

طبقة چهارم 5 -4/21

0

0

جمع کل

8

%100

نتایج جدول  5بیانگر این است که بیشترین گروه مدیران از نظر آمادگی نگرشی در طبق ه سوم و

کمترین آنها در طبق ه چهارم ،و در بعد فرهنگ به طور برابر تعدادی در طبقه سوم و تعدادی در طبقه
چهارم آمادگی قرار دارند.

آمادگی همه مدیران مورد بررسی در زمینه سواد رایانهای در دو طبقه سوم و چهارم قرار
دارد؛ اما تعداد بیشتری از مدیران آمادگی خود را در سطح طبق ه سوم و تعداد کمتری از آنها
آمادگی خود را در سطح طبقه چهارم ارزیابی کردهاند .همة مدیران اتفاق نظر داشتهاند که مؤلفه
آمادگی عملکرد اداری نسبت به ایجاد مدارس هوشمند در دبیرستانهای دخترانة اهواز در سطح
طبقه اول قرار دارد.
اکثریت مدیران در زمینه منابع مالی در سطح طبقه چهارم و تعداد کمتری از آنان در سطح
طبقه سوم آمادگی قرار دارند .در مجموع آمادگی مدیران در دو طبقه اول و دوم ارزیابی شده
است  75درصد مدیران آمادگی خود را در سطح طبقه دوم و  25درصد آمادگی خود را در سطح
طبق ه اول ارزیابی کردهاند.

یافتههای حاصل از مصاحبه با معلمان و مدیران

از معلمان پرسیده شد که با طرح مدارس هوشمند آشنایی دارند یا خیر و از آنها خواسته شد

تا آنچه را که دربارۀ مدارس هوشمند میدانند ،بیان کنند.

همۀ معلمان در پاسخ به قسمت اول این سؤال گفتهاند که اصطالح مدارس هوشمند را
شنیدهاند .سه نفر از آنها گفتند که صرف ًا این اصطالح را شنیدهاند و اطالعات کاملی دربارۀ چند

و چون این مدارس ندارند اما یک جمله مشترک در پاسخ این  3نفر بود:

« ...به نظر میرسد که ویژگی خاص این مدارس کار با کامپیوتر است». ...

 13نفر دیگر ابراز کردند که تا حدودی با این طرح آشنایی دارند .در برخی از جلسات و

همایشها در این مورد مطالبی شنیدهاند.
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«  ...مبنای کار و انجام امور در مدارس هوشمند ،رایانه و اینترنت است». ...

همه مدیران مورد مصاحبه ،اظهار کردند که با مدارس هوشمند آشنایی دارند و حرکت به

سمت آنرا ضروری دانستند.
یکی از مدیران گفت:

« ...در مدارس هوشمند ،اکثر فعالیتها از طریق کامپیوتر انجام میشود .معلم با استفاده از

پاورپویینت و نمایش فیلم ،تدریس میکند .اطالعات شخصی و تحصیلی هر یک از دانشآموزان

بر روی پورتال شخصی آنها به روز میشود و والدین از طریق اینترنت از آن مطلع میشوند.
هنوز خیلی فاصله است تا ما به آن برسیم .باید عالوه بر آمادگی فنی و مهارتی معلمان و مدیران،

دانشآموزان و والدین آنها نیز توجیه شوند و مورد آموزش قرار گیرند». ...

در بخشی از مصاحبه ،دربارۀ شناخت معلمان و مدیران از وظایفشان در مدارس هوشمند

پرسیده شد .معلمان بر این عقیده بودند که وظیفه معلم همان است که در مدرسه سنتی بوده،
فقط به شکل دیگر.

یکی از معلمان دینی گفت« :معلم باید برخی چیزها را به دانشآموزان یاد دهد .اما در گذشته

معلم از گچ و تخته استفاده میکرد ،بعد از مدتی بسیاری از تخته سیاهها به تخته وایتبرد تبدیل
شدند .هم اکنون رایانه و پخش نوشتهها با استفاده از ویدئو پروژکتور مطرح است».

معلم زیست نیز در اینباره به توانایی معلمان در زمینة رایانه و اینترنت اشاره کرد که باید

مورد توجه قرار گیرد.

مدیران اضافه کردند که وظایف نوین معلمان سنگینتر میشود ،زیرا عالوه بر محتواهای

موجود باید خودشان متناسب با دروس هر هفته به تولید و جستجوی محتواهای تولید شده

بپردازند که ممکن است بسیاری از وقت آنها را در خانه نیز بگیرد.

در بخش دیگری از مصاحبه ،از معلمان و مدیران خواسته شد که اگر دربارۀ اهداف مدارس
هوشمند اطالعاتی دارند ،بیان کنند .آنها با ذکر اینکه دقیق ًا در این مورد آگاهی ندارند ،نظرات

خود را ابراز کردند که بهطور کلی موارد زیر را در بر میگرفت:
 آشنایی معلمان و دانشآموزان با رایانه و اینترنت -استفاده از فناوری در تعلیموتربیت

 -به روز کردن شیوۀ تدریس

 -انتقال بهصورت الکترونیکی
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 -به روز کردن اطالعات

از جمله موارد دیگری که طی مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت ،دسترسی به رایانه و

اینترنت ،استفاده از رایانه و اینترنت ،برنامه درسی و محتواست.
• دسترسی به رایانه و اینترنت

همگی  15نفر معلمانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند در خانه به کامپیوتر دسترسی داشتند

اما از بین آنها تنها  10نفرشان امکان دسترسی به اینترنت در منزل داشتند 5 .نفر مدیری که مورد

مصاحبه قرار گرفتند ،در خانه به کامپیوتر دسترسی داشتند و دسترسی به اینترنت برای آنها
امکانپذیر بود .همچنین آنها در راستای استفاده از فناوری در مدرسه ،اطمینان از دستیابی همه

دانشآموزان به رایانه را امری مهم بیان کردند.
• استفاده از رایانه و اینترنت

 7نفر از معلمان گفتند که رایانه را به خاطر فرزندشان خریدهاند و خودشان استفاده ندارند.

 2نفر آنها گفتند خیلی از مهارتهای رایانهای را که بلدند از فرزندانشان یاد گرفتهاند و روزانه
ساعتی را به کار با رایانه و گرفتن اطالعات جدید از فرزندانشان اختصاص دادهاند 6 .نفر دیگر

هم ابراز کردند که برای آمادگی امتحان دورههای آموزش ضمن خدمت که گذراندهاند ،از رایانه

منزل استفاده کردهاند .معلمانی که امکان دسترسی به اینترنت در منزل برایشان میسر بود ،اظهار
داشتند که به دلیل سرعت پایین برایشان مقرون به صرفه نیست و زمان و هزینة زیادی برای آنها

ایجاد میکند؛ به همین خاطر استفاده چندانی از آن ندارند .همۀ آنها گفتند که هیچ ساعتی را در

مدرسه از رایانه و اینترنت استفاده نمیکنند.

همۀ مدیران ،اظهار داشتند که از آنجا که بخشنامهها مانند گذشته بهصورت دستی ارسال

نمیشود ،باید آنها را از اینترنت دریافت کنیم ،و نامهها بهصورت تایپ شده ارسال شوند ،به

همین خاطر مجبوریم زمانیکه در مدرسه هستیم از رایانه و اینترنت استفاده کنیم.
• بررسی برنامه درسی و محتوا

در بخشی از مصاحبه به بررسی برنامه درسی و محتوای کنونی برای آموزش به شیوة نوین

و با استفاده از فناوریهای نوین از نظر معلمان پرداخته شد.

هر  15نفر بر این عقیده بودند که دستشان برای تغییر در برنامة از قبل تعیین شده بسته است.
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با توجه به برنامه از قبل تعیین شده و چگونگی امتحان دانشآموزان ،از طریق آموزش سنتی بهتر

میتوانند به نتیجه دلخواه برسند .مصاحبهشوندگان دربارۀ محتوا نظرات متفاوتی دادهاند ،که در

ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:

 5نفر از معلمان ،استفاده از فناوری را برای محتوای کنونی به صرفه نمیدانستند .در مقابل
تعداد زیادی از معلمان بر این عقیده بودند که محتوای آموزشی حاضر الزم نیست حتم ًا تغییر
کند ،میتوان همینها را با استفاده از ابزار فناوری تدریس نمود.

• منابع مالی

همۀ مدیران ،منابع مالی را محدود میدانستند .تجهیزات و زیرساختهای الزم برای مدارس

هوشمند فقط از جانب آموزش و پرورش تأمین میشود ،به همین سبب با محدودیت همراه

است .همة مدیران اتفاق نظر داشتند که یک سایت با تعداد محدودی رایانه در مدرسه وجود

دارد (که برخی  15دستگاه رایانه ،برخی 7دستگاه ،و ،)...بیشتر آنها ویدئو پروژکتور در مدرسه
نداشتند ،دسترسی به اینترنت فقط در دفتر مدرسه وجود دارد ،امکان استفاده از سایت فقط

برای کالسهای سوم ریاضی که واحد درسی کامپیوتر دارند ،وجود دارد و یا برای برخی
از دانشآموزان که باید برای شرکت در مسابقه آماده شوند .هر مدرسه به اندازة کافی از نظر

منابع مالی دستش باز نیست که برای دانشآموزان ،والدین و یا حتی معلمان و کارمندان کارگاه
آموزشی در زمینه رایانه برگزار کند.

نتیجه چکلیست ارزیابی به منظور بررسی زیرساختها و تجهیزات مدارس

مطابق چک لیست ارزیابی مدارس هوشمند (جدول شماره  )8تالش شده است تا

زیرساختهای توسعهیافته فناوری اطالعات مناسب در مراحل هوشمندسازی مدارس در
دبیرستانهای کنونی دخترانه اهواز مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل از آن در جدول زیر

نشان داده میشود:
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زیرساخت توسعه یافتة فناوری اطالعات

جدول شماره  .8نتایج چک لیست ارزیابی معیارهای مدارس هوشمند در دبیرستانهای دخترانة اهواز
شاخص

مقدماتی

میانه

پیشرفته

وضع موجود

تعداد دانشآموز به ازای هر رايانه

بيش از  60نفر

از  60تا  30نفر

 30نفر به پایین

بیش از  60نفر

تعداد معلم به ازای هر رايانه

 11نفر

 8نفر

 5نفر

بیشتر از 11نفر

تعداد کادر اداری به ازای هر رايانه

 3نفر

 2نفر

 1-2نفر

بیشتر از  3نفر

تعداد پرينتر به ازای هر رايانه

 15رايانه يک پرينتر

 10رایانه یک پرینتر

کمتر از  10رایانه

پایینتر از مقدماتی

تعداد اسکنر به ازای هر رايانه

 15رايانه  1اسکنر

 10رایانه  1اسکنر

کمتر از 10رایانه

پایینتر از مقدماتی

استقرار شبکة محلی در مدرسه

کمترينامکاناتدسترسی
به اين امکانات

دسترسی مطلوب به
این امکانات

باالترین امکان
دسترسی

پایینتر از مقدماتی

درصد کالسهای مجهز شده به ويدئو پروژکتور و يا
سايرامکانات پخش تصوير در هر مدرسه

 1-0کالس

 1-2کالس

بیش از  2کالس

پایینتر از مقدماتی

تعداد سايت رایانهای موجود در هر مدرسه

 1سايت

 2 -1سایت

بیش از  2سایت

در حد مقدماتی

تعداد متوسط رايانه به ازای هر سايت رايانهای
در مدرسه

حداقل 10

 10 -15رایانه

در حد مقدماتی

پهنای باند اتصال مدرسه به اينترنت

256

512

Mg2

پایینتر از مقدماتی

متوسط تعداد لپ تاپ به ازای هر معلم

بيش از 11نفر

 8-11نفر

 8نفر به پایین

پایینتر از مقدماتی

وجود وبسايت با قابليت مديريت محتوا و مديريت
يادگيری

بهروزرسانی حداقل
يک بار هرترم

به روز رسانی حداقل
یک بار در ترم

به روز رسانی یک
بار در ماه

پایینتر از مقدماتی

دوره به روز رسانی وب سايت

به روز رسانی حداقل
يک بار در سال

بهروز رسانی حداقل
یک بار در ترم

به روز رسانی هر
یک ماه

پایینتر از مقدماتی

درصد دانشآموزانی دارای پست الکترونيکی

 35درصد

 70درصد

100درصد

پایینتر از مقدماتی

درصد معلمان دارای پست الکترونيکی

50درصد

 70درصد

 100درصد

پایینتر از مقدماتی

تعداد سرور استقرار يافته در مدرسه

سرورعادی

سرور اصلی به اضافه
backup

سرور اصلی به اضافه
backup

پایینتر از مقدماتی

وجود سياست های امنيتی مشخص در مدرسه

با حداقل امکانات

امکانات امنیتی
متوسط

پیشرفتهترین
امکانات

با حداقل امکانات

وجود مکانيزمهای امنيت اطالعات در مدرسه

با حداقل امکانات

امکانات متوسط

یشرفتهترین امکانات

با حداقل امکانات

نسبت رايانههای تحت پوشش تجهيزات برق
اضطراری

حداقل 2رايانه

 2-3رایانه

 3رایانه به باال

پایینتر از مقدماتی

درصد سايتهای و اتاقهای سرور دارای دستگاه
تهويه در مدرسه

حداقل امکانات برای
تهويه

امکانات تهویه
متوسط

امکانات تهویه
پیشرفته

پایینتر از مقدماتی

آيا مدرسه دارای نرم افزار آنتی ويروس به روز
میباشد؟

س ارزان
آنتی ويرو 

آنتیویروس
الینسیسدار

آنتیویروس الیسنس
دار

پایینتر از مقدماتی

آيا در مدرسه سيستم مديريت کاربران استقرار
يافته است؟

خير

مدیریت کارکنان
داخلی

مدیریت کارکنان و
معلمان

خیر

آیا مدرسه در تجهيز سایتهای رایانهای از مبلمان
آموزشی مناسب استفاده نموده است؟

خير

بله

بله

خیر
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نتایج به دست آمده از پرسشنامههای پژوهش ،جدول  ،2حاکی از آن است که آمادگی
در مؤلفههای مختلف برای استقرار مدارس هوشمند در شهر اهواز از نظر معلمان با میانگین
 ،3/21و مدیران با میانگین  2/90در سطح پایین قرار دارد .با استفاده از نتایج کسب شده از
پرسشنامههای معلمان و مدیران ،میتوان چنین استنباط کرد که دبیرستانهای دخترانة شهر اهواز
آمادگی استقرار مدارس هوشمند را از نظر همه ابعاد ندارند که این نتیجه با پژوهش سعادتطلب
( )1388همسوست .نتایج جدول  2و  ،3نشان میدهد که نگرش معلمان با میانگین  3/64نسبت
به استفاده از فناوری در تدریس و یادگیری در راستای استقرار مدارس هوشمند ،در سطح
آمادگی مناسب قرار دارد .مطابق جدول  4نیز  72درصد از معلمان آمادگی نگرش خود را نسبت
به کاربرد فناوری باالی  3/4نشان دادهاند .نتایج برخی مطالعات دیگر نیز نشان داده که نگرش
معلمان ،در سطح مطلوب قرار دارد (سماک و همکاران ،2010الّزیدیین  ،2010آلبیرینی،2004
کانکانرینتا  ،2000فتحی و نصیری  ،1384اخوان و دوست محمدی ،1389سبزی و همکاران
 .)1389نگرش خوب معلمان را میتوان به دلیل آگاهی آنها از محدودیتهای موجود برای
تدریس و یادگیری به روش سنتی دانست .معلمان دریافتهاند که تنها از طریق تکیه بر محتوای
بسته آموزش و پرورش نمیتوان پاسخگوی سؤاالت دانشآموزان عصر حاضر بود .دانشآموز
از مدرسه انتظار دارد که او را برای حل تضادهای اطالعاتی و چالشهای ذهنی کمک کند و
برای زیستن در جهان واقعی آماده سازد .در صورتی که مدرسه نتواند این انتظار دانشآموزان
و خانوادههای آنها را برآورده سازد ،آنها به بردگان اطالعاتی تبدیل میشوند که قدرت انتقاد،
استدالل ،تصمیمگیری و حل مسئله را ندارند و فقط تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرند .جدول
 2نشان دهنده این است که نگرش مدیران با میانگین  3/25در حدی است که به بهبود و اصالح
نیاز دارد .جدول  5بیانگر این است که 50 :درصد مدیران نگرش خوب و خیلی خوبی نسبت
به ورود فناوری در تدریس داشتهاند و  50درصد آنها نگرش پایین و خیلی پایین نشان دادهاند.
وضعیت نگرش پایین نیمی از مدیران را میتوان به این دلیل دانست که با نیروهای انسانی و
ذینفعان بیشتری درون مدرسه و بیرون مدرسه در ارتباط هستند و از نظرات و نگاه آنها نسبت به
کاربرد فناوری در تدریس آگاهند و بیشتر در جریان محدودیتهای اجرایی معلمان در روشهای
نوین تدریس همراه با فناوری هستند .عالوه بر این ،مدیران نسبت به سایرین بیشتر از کامپیوتر
و اینترنت در مدرسه استفاده میکنند .شاید به دلیل مواجه بودن با برخی موانع موجود نگرش
منفی نسبت به کاربرد آنها پیدا کرده باشند.
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نتایج جدول  2نشان میدهد که وضعیت آمادگی فرهنگ مدرسه از نظر معلمان با میانگین
 ،3/25همچنین فرهنگ مدرسه از نظر مدیران با میانگین 4/18در سطح آمادگی خوب قرار دارد.
نتایج جدول  4بیانگر این است که  55درصد معلمان ،فرهنگ مدرسه را در سطح زیر  3/4و پایین
دانستهاند ،در حالیکه جدول  5نشان میدهد که کل مدیران ،فرهنگ مدرسه را در ارتباط با کاربرد
فناوری در تدریس و یادگیری در سطح باالی  3/4و مناسب ارزیابی کردهاند .نتایج حاصل نشان
میدهد که دبیرستانهای دخترانة شهر اهواز از نظر معلمان نسبت به پذیرش نوآوری و تغییرات
مربوط به فناوری ،در دسترس گذاشتن رایانه و اتصال به اینترنت ،استفاده از روشهای تدریس
مختلف و متناسب با هر یک از فراگیران ،مشارکت دادن همه اعضای مدرسه در تصمیمگیری،
در اختیار گذاشتن مواد و منابع آموزشی مختلف ،ایجاد فرصتهای رشد حرفهای ،انجام کارهای
گروهی و به اشتراک گذاشتن ایدهها و همچنین ارتباط قوی بین اعضای مدرسه با والدین به طور
کلی در سطح متوسط قرار دارند .البته از نظر مدیران ،فرهنگ سازمانی در حد خوب ارزیابی شده
که این میتواند ناشی از سوگیری آنها نسبت به نقش خود در ایجاد فرهنگ مشارکتی و مناسب
باشد .چرا که بر مبنای نظر مهرمحمدی( )1386از نقش مدیر در شکل مطلوب آن به عنوان «رهبر
آموزشی» یا ایجاد کننده فرهنگ مساعد تغییر و نوآوری انتظار میرود که بر نتایج کار بسیار
تأثیرگذار است .جدول  2نشان میدهد که سواد رایانهای معلمان با میانگین  ،2/75در سطح پایین
ارزیابی شده است .از یافته-های جدول  4نیز میتوان دریافت که سطح سواد رایانهای  46درصد
از معلمان در سطح خیلی پایین 18 ،درصد در سطح پایین 24 ،درصد در سطح خوب و فقط 12
درصد از آنها سطح سواد رایانهای خود را در حد خیلی خوب ارزیابی کردهاند .این نتیجه با کو
( )2008در ارتباط با سواد رایانهای معلمان همخوانی دارد .پایین بودن مهارت رایانهای معلمان
را میتوان به نامناسب بودن دورههای آموزشی برگزار شده ،وقت نداشتن برای کار با رایانه ،و
احساس عدم نیاز به آن نسبت داد .زیرا همانطور که در مصاحبههای مربوط به سؤال دوم فصل
چهار آورده شده است ،معلمان و مدیرانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند ،دربارة صرف وقت زیاد،
عدم تناسب محتوای آموزشی کار با رایانه با نیاز شغلی معلمان و سطح پایین بودن کیفیت این
آموزشها اتفاق نظر داشتند و از نقاط ضعف این دورهها را زمان نامناسب دورهها ،مکان نامناسب
برگزاری دورهها ،کمبود تجهیزات ،محتوای سطح باال و غیرقابل کاربرد برای معلمان و مدیران
(متناسب نبودن محتوا با وظایف و نقشهای معلمان و مدیران) دانستهاند .این نتیجه با نتیجة
پژوهش بختیاری و احمدی ( )1386همخوانی دارد .نتایج به دست آمده با توجه به تغییرات
عصر حاضر و تبدیل مهارت رایانهای به یکی از ضروریترین مهارتهای مورد نیاز افراد به
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ویژه معلمان و در راستای تبدیل مدارس به مدارس هوشمند ،نگران کننده هستند؛ زیرا معلمان
باید دانش و توانایی تخصصی و حرفهایشان با تحوالت روز و آینده هماهنگ باشد .جدول 5
بیانگر سطح مناسب سواد رایانهای مدیران با میانگین  4/02است .مطابق جدول  6از بین مدیران
نمونه پژوهش 62/5 ،درصد مهارت رایانهای خود را خوب و  37/5درصد در سطح خیلی خوب
ارزیابی کردهاند .سطح مناسب مهارت رایانهای مدیران ناشی از این است که استفاده از رایانه
در انجام برخی کارهای اداری آنها از جمله دریافت بخشنامهها از طریق اینترنت ،ارسال نامهها
بهصورت تایپ شده ،و  ...اجباری است .منابع مالی دبیرستانهای مورد بررسی این تحقیق از
دیدگاه مدیران ،بررسی گردید .جدول  5نشان میدهد که آمادگی منابع مالی از دیدگاه مدیران با
میانگین  3/37برای استقرار مدارس هوشمند در سطح متوسط قرار دارد .بنابراین ،چنین استنباط
میشود که از دیدگاه مدیران ،دبیرستانهای آنها ،تا حدودی منابع مالی الزم برای استقرار مدارس
هوشمند را دارند .جدول  7نیز حاکی از این است که  25درصد مدیران ،منابع مالی مدرسه را
در سطح خیلی پایین 25 ،درصد در سطح پایین 12/5 ،درصد در سطح خوب و  37/5درصد در
سطح خیلی خوب دانستهاند .پراکندگی که در این چهار طبقه آمادگی وجود دارد ،ممکن است
به دلیل تفاوت مدارس در دسترسی به منابع مالی باشد ،چرا که از دید پژوهشگر حتی از نظر
ظاهری و نمای ساختمانهای مدارس ،تفاوت بسیار زیادی بین مدارس وجود دارد .اما اینکه
واقع ًا منابع مالی یکسانی در اختیار مدیران قرار ندارد و یا اینکه مدیران با منابع و اعتبار یکسان،
عملکرد متفاوت نشان دادهاند ،موضوع دیگری است .نتایج مصاحبه و چک لیست که گویههای
دیگری از منابع مالی مدرسه را در ارتباط با مدرسة هوشمند ،مورد بررسی قرار داد ،حاکی از
سطح پایین منابع مالی مدرسه در این زمینه است؛ چرا که از نظر مدیران ،مدارس باید قادر باشند
تسهیالتی را برای خرید لپتاپ دانشآموزان و معلمان و دسترسی آنها به اینترنت فراهم کنند،
کالسهای آموزشی ،در زمینه کامپیوتر برای معلمان و دانشآموزان برگزار کند .همچنین سایت
مجهز به تعداد کافی رایانه و دسترسی به اینترنت پر سرعت در مدارس وجود داشته باشد ،در
حالی که در مدارس نمونه تحقیق هیچ یک از این شرایط وجود ندارد .نتایج چکلیست در
بررسی زیرساخت و تجهیزات ،بیانگر سطح پایین مدارس نسبت به مقیاسهای زیر میباشد:
تعداد دانشآموز به ازای هر رايانه ،تعداد معلم به ازای هر رايانه ،تعداد کادر اداری به ازای هر
رايانه ،تعداد سايت رایانهای موجود در هر مدرسه ،تعداد متوسط رايانه به ازای هر سايت رايانهای
در مدرسه ،تجهيز سایتهای رایانهای مدارس از مبلمان آموزشی مناسب و در موارد تعداد
پرينتر به ازای هر رايانه ،تعداد اسکنر به ازای هر رايانه ،استقرار شبک ه محلی در مدرسه ،درصد
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کالسهای مجهز شده به ويدئو پروژکتور و يا ساير امکانات پخش تصوير در هر مدرسه ،پهنای
باند اتصال مدرسه به اينترنت ،متوسط تعداد لپ تاپ به ازای هر معلم.
جدول  2و  3بیانگر این است که عملکرد اداری با میانگین  1/94در پایینترین سطح آمادگی
قرار دارد .جدول  6نیز نشان میدهد که هر هشت نفر مدیران در این پژوهش ،سطح انجام
عملکرد اداری را در راستای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح کام ً
ال پایین دانستهاند.
مدرسه هوشمند ،مدرسهای است که والدین و سایر مخاطبین اطالعات خود را در مورد مدرسه
از سایت کسب میکنند ،با مسئولین مدرسه از طریق ایمیل و یا تلفن گویا ارتباط برقرار میکنند
و گزارش عملکرد مدرسه در سایت و عملکرد هر یک از دانشآموزان در پورتال شخصی آنها
قابل رؤیت است .اما این موارد که با عنوان مؤلفه عملکرد در دبیرستانهای دخترانه اهواز مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،در سطح پایین قرار داشتند .این امر ممکن است به دالیل زیر باشد :معلمان،
مدیران و کارمندان ،و خانوادهها با انجام امور به صورت الکترونیکی آشنایی کامل ندارند،
زیرساختها و منابع الزم برای انجام وظایف به صورت الکترونیکی وجود ندارد ،و سطح توانایی
آنها در استفاده از رایانه و اینترنت پایین است و قانون مشخصی در زمینه انجام امور بهصورت
الکترونیکی و انتشار عملکرد و برنامههای مدارس در وبسایت مدارس وجود ندارد.
مصاحبههای انجام شده در ارتباط با سؤال اول ،نشان دهندۀ سطح پایین دانش و آگاهی
معلمان نسبت به مدارس هوشمند میباشد .چرا که سه نفر از معلمان بیان کردهاند که صرف ًا
اصطالح مدرسه هوشمند را شنیدهاند و سایر معلمان نیز آگاهی خود را پایین قلمداد کردهاند.
نتایج مصاحبهها حاکی از آن است که معلمان ،بیشتر نگاه سختافزاری به مدرسه هوشمند دارند
که مشخصه بارز آن ،استفاده از کامپیوتر در انجام کارها است و نسبت به وظیفة خطیر خود برای
تربیت دانشآموزان پژوهنده ،خالق و متفکر آگاهی ندارند .نقش خودشان را همچون گذشته در
حد انتقال دهندة دانش با کاربرد رایانه دانستهاند ،که این امر با نقش معلم در مدارس نوین که
به عنوان راهنمای پژوهشگر در نظر گرفته میشود ،متناقض است .بهطور کلی تجزیه و تحلیل
این نتیجه را میتوان بر مبنای دانش ،مهارت و نگرش معلمان و مدیران نیز بیان نمود .دانش
آنها که از طریق مصاحبه بررسی شد ،در سطح نسبت ًا پایین قرار داشت؛ زیرا آگاهی و شناخت
معلمان و مدیران نسبت به مدرسة هوشمند ،عناصر آن و ویژگیهای خود در این مدارس کم
بود .نگرش آنها نسبت به کاربرد فناوری در آموزش که از ویژگیهای مهم مدرسة هوشمند
است ،با پرسشنامه بررسی شد .نگرش معلمان با میانگین  ،3/64و مدیران با میانگین  ،3/25در
سطح مطلوب قرار داشت .مهارت آنها نیز با پرسشنامه بررسی شد .تحلیل نتایج نشان داد که
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مهارت معلمان با میانگین 2/75پایین ،اما مهارت مدیران با میانگین  4/02در سطح مناسب قرار
دارد .نتایج مصاحبه نشان داد که دسترسی به رایانه برای همه معلمان ،در سطح نسبت ًا مطلوب،
وجود دارد ،اما دسترسی به اینترنت یکی از نگرانیها به نظر آمد که سرعت پایین و هزینه باالی
آن از موانع استفاده از آن به شمار آمده است .عالوه بر این عدم استفاده زیاد معلمان از رایانه و
اینترنت بیانگر آمادگی پایین معلمان و مدیران برای استقرار مدارس هوشمند در دبیرستانهای
دخترانهی اهواز است.

پیشنهادها

 یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سواد رایانهای معلمان در سطح پایین قرار دارد؛بنابراین برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت در زمینه فناوری اطالعات و متناسب با
وظایف ،تجارب واقعی و عملکرد معلمان در مدرسه میتواند در افزایش مهارتهای رایانهای
معلمان تأثیرگذار باشد.
 یافتهها نشان میدهد که مدیران و معلمان اطالعات زیادی در زمینه مدارس هوشمندندارند؛ به همین دلیل الزم است از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی در زمینة آشنایی
بیشتر مدیران و معلمان با مدارس هوشمند و افزایش آگاهی آنها نسبت به وظایفشان تالش شود.
همچنین در این راستا اطالعرسانی و افزایش آگاهی معلمان و مدیران در مورد انجام الکترونیکی
وظایف میتواند راهگشا باشد.
 یافتههای پژوهش حاکی از این است که فرهنگ استفاده از فناوری در مدارس نیاز به بهبودو پیشرفت دارد؛ بنابراین ایجاد قانونی برای ملزم کردن معلمان و مدیران به انجام اینترنتی کارها
و امور روزانه مربوط به وظایف خود و استفاده از فناوری در آموزش از پیشنهادهایی است که در
این زمینه ارائه میگردد .تعیین قانون پاداش جهت استفاده معلمان از رایانه در آموزش نیز یکی
از راهکارهایی است که در جهت ایجاد فرهنگ مناسب در این زمینه تأثیر مثبت دارد.
 از دیگر یافتههای این پژوهش آماده نبودن زیرساختها و تجهیزات الزم برای استقرارمدارس هوشمند در دبیرستانهای دخترانه اهواز است؛ در این زمینه پیشنهاد میشود منابع مالی
و تجهیزات الزم و مناسب جهت استقرار مدارس هوشمند فراهم گردد.
 نتایج این پژوهش در بخش مصاحبه نشان داد که بسیاری از معلمان و مدیران در دسترسیبه اینترنت پرسرعت مشکل دارند؛ به همین منظور الزم است تسهیالتی برای تهیة رایانه و
دسترسی معلمان ،دانشآموزان و سایر کارمندان به اینترنت پر سرعت در نظر گرفته شود.
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به دلیل محدود بودن نمونه و گسترة مکانی آن ،تعميم نتايج تحقيق حاضر به دیگر مدارس
اهواز و یا استان باید با احتیاط همراه باشد .انجام تحقيقات دیگری که در آن عالوه بر عوامل
درونمدرسهای و محدود به معلمان و مدیران به بررسی عوامل برون مدرسهای و نیز عوامل
مربوط به دانشآموزان ،والدین و سایر کارکنان مدرسه بپردازد ،ميتواند يافته-هاي جامعتر و
معتبرتري را در اختيار پژوهشگران و برنامهريزان قرار دهد .انجام پژوهشهاي بيشتر درباره
شيوههاي آموزش و همچنين تناسب محتواي آموزشي دروس و اهداف مدارس هوشمند در
مقاطع و رشتههاي مختلف تحصيلي در کسب اطالعات دقیقتر نسبت به دسترسی به اهداف
مدارس هوشمند و عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه راهگشا خواهد بود.
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