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چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزيابي جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر يزد در چاارچو  SWOTبارا
ارايه گزينهها تصميمساز راهبرد مبتني بر فرآيند تحليل شبکه ( )ANPفاز در ساال تحصايلي 4951-59
انجام شد .ابتدا قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند باا اساتااده از نظار خبرگاا شناساايي
شد .سپس ،پرسشنامهها سه زير جامعه معلما  ،دانشآماوزا و والادين طراحاي ،اجارا مقادماتي و اجارا
نهايي شد .پس از گردآور داده ها ،وز دهي و رتبهبند گويه ها هر پرسش نامه با استااده از فن ويکور فاز
انجام شد .هم چنين ،راهبردها توسط پنج متخصص برنامه ريز درسي و فنآور اطالعات تادوين شاد .ساپس،
با تلايق نتايج ماتريس  SWOTمتشکل از  49زيرعامل در  ANPفاز  ،اولويت راهبرد ها مشخص شاد .بار ايان
اساس ،راهبرد تهاجمي يا توسعها (( )SOبا وز  )0/933به عنوا بهترين راهبرد شناخته شد و بعاد باه ترتيا،،
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مقدمه

فناور اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،تحوالت شگرفي را در تمام زواياا زنادگي فارد و جمعاي
ايجاد کرده است ،به طور که در تعليم و تربيت باعث تولد و رشد شتابا ياادگير الکترونيکاي،
مدرسه مجاز و هوشمند شده است .نحوه برخورد با ظرفيتها و چاالشهاا ايان پدياده ،شااکله
نظام آموزشي را در حال و آينده پي ريز مي کند .فاوا مقدار زياد محتوا را در قال ،صدا ،فيلم و
اسناد فراهم ميآورد ،در محيط مجاز  ،تجربه زندگي واقعاي را بارا داناش آماوزا شابيه سااز
ميکند ،امکا دست کار داده هاا ،تولياد ،تجزياه و تحليال را فاراهم سااخته و باه عناوا ابازار
ارتباطي برا حذف موانع مکا و زما استااده ميشود ).(Kalita & Das, 2015
امروزه آموزش مهارت ها فاوا در کناار آماوزش مهاارت هاا پاياه ،هساته اصالي بسايار از
نظام ها آموزشي جها را تشکيل ميدهد .به همين دليل ،توساعه فااوا در نظاام آموزشاي ناه فقاط
يك انتخا  ،بلکه يك ضرورت اجتناا ناپاذير در اصاالحات آموزشاي اسات .باه طاور وياژه ا ،
تغييرات سريع و عميق ايجاد شده توسط فاوا ،تأثير عميقي بر دانش ،تعليم و ياادگير داشاته اسات
) .(Kalaš et al., 2012ناوذ فناور ها جديد به مراکز آموزشي ،روابط ساده معلام و شااگرد
را بااهطااور کلااي دگرگااو ساااخته اساات ) .(Garrison, 2003از اياان رو ،ماادارس هوشاامند 4در
کشورها در حال توسعه ،باه صاورت حضاور و بارا جبارا عقا ،مانادگي هاا ناکارآماد
تدريس سنتي ،ضعف کت ،درسي ،فقر سواد اطالعاتي و رايانه ا معلماا و داناش آماوزا  ،و نيااز
بازار کار به نيرو انساني مجهز به ساواد فانآور در حاال شاکل گيار اسات .مطاابق شايوه ناماه
هوشمندساز مدارس ايرا چشمانداز مدرسه هوشمند ،تبديل مدرسه به سازماني يادگيرناده اسات
که با استااده از فاوا ،در آ نسلي توانمند در خلاق داناش و در عرصاه هاا زنادگي تربيات شاوند
).(Guidelines to Developing Smart Schools in Iran, 2012
مدارس هوشمند طرحي است که اولين بار در سال  4591توسط ديوياد پرکيناز 3و همکاارانش
در دانشگاه هاروارد ارايه شد .اولين مدرسه هوشامند در ساال 4551م .در انگلساتا تأسايس شاد و
سپس ،طرح راه انداز مدارس هوشمند در کشور مالز اجرا شد .امروزه کشورهايي مانند ايرلناد،
آمريکااا ،سااوسيس ،مصاار و اسااتراليا باارا هوشاامند کاارد ماادارس خااود اقاادام کااردهانااد

1. Smart schools
2. David Perkins
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) .(Transformation Strategy in Smart School of Iran, 2011به روزآور داناشآماوزا
همگام با توسعه علوم در دنيا ،ايجاد بستر يادگير مستمر در داخل و خارج مدرسه ،تعامال مساتمر
اوليااا و مربيااا و بهاارهگياار از فناااور هااا نااوين در اماار ياااددهي -يااادگير از ضاارورتهااا
هوشمندساز است .با توجه به حرکت سريع جواماع پيشارفته بارا ارتقاا کيايات نظاام تعلايم و
تربيت از طريق توسعه فاوا ،در کشورما برنامه ريز در اين راستا ضارورت اساساي يافتاه اسات تاا
نظام آموزشي متناس ،با جامعاه اطالعااتي دگرگاو شاود .لاذا ،کارشناساا تربيتاي معتقدناد کاه
نظااامهااا آموزشااي بااهجااا انتقااال يااكجانبااه اطالعااات ،بايااد «برنامااه تغيياار» را باارا مواجهااه
يادگيرندگا با تغييرات به اجرا درآورند ).(Abdolvahabi, Mehralizadeh & Parsa, 2016
برنامهريز  ،راهانداز  ،توسعه و ارزيابي مدارس هوشمند نيازمناد بهارهگيار از مادل مناسا،
است که در اينباره ،مادل  SWOT4در مراحال مقادماتي تصاميم گيار از ياك ساو و باه عناوا
پيشدرآمد برا برنامه ريز مديريت راهبرد از سو ديگر ،طراحي مي شود و توسط کااربرا
فرد و گروهي اجرا مي شود .اين ماتريس ابزار مهمي اسات کاه ماديرا باه وسايله آ  ،اطالعاات
مربوط به عوامل داخلي و خارجي را مقايسه مي کنند و با استااده از آ مي توانند انواع راهبارد هاا
ممکن را ارايه کنند SWOT .متشکل از يك جدول مختصات است که هر يك از چهار ناحياه آ
نشا گر يك دساته راهبارد اسات (Azar, Jalali, Khosravani & Karami, 2011, Kazzazi,

) .Amiri & Rahbar Yaghoobi, 2011مسأله بررسي عوامل در ماتريس SWOTتا حاد زيااد
بر اساس تصميمات ذهني تصاميم گيرنادگا اسات .باه طاور کاه تصاميم گيرنادگا باه صاورت
مقايسهها زوجي عوامل داخلي با خارجي و يا بالعکس ،راهبارد هاا مختلاف را تعياين نمااوده و
راهبردهايي را کاه قابل اجرا هاستند انتخاا ميکنند ).(Kajanus, Kangas & Kurttila, 2004
مرور پيشينه پژوهشي نشا ميدهد ،پژوهشها درباره مدارس هوشمند بيشاتر در ماورد ارزياابي
وضاعيت اساتقرار مادارس هوشامند ) ،(Afzalkhani & Ghods, 2011امکاا سانجي اسااتقرار
) ،(Abdolvahabi et al., 2016عواماال ماارثر باار توسااعه ماادارس هوشاامند (Rezaeirad,

) ،ZareiZavaraki & Yousefi Saeedabad, 2012بررسي چالشها و مواناع مادارس هوشامند
) (Shahbaz, NasrEsfahani & Zamani, 2007, Mahmudi et al., 2008و بررساي نقااط

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats
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قوت ،ضاعف ،فرصاتهاا و تهديادها فارارو مادارس هوشامند & (Zamani, Ghasabpoor

) JabalAmeli, 2010بوده است.
پژوهشها مختلاي در زمينه هوشمندساز مدارس انجام شده است .در کشاور کاره جناوبي،
چو  ،لي و لي ) (Choi, Lee & Lee, 2016با استااده از روش تحليل سلسله مراتبي ( ،)AHPباه
اولويااتبنااد و وز دهااي شاااخصهااا الزم باارا موفقياات ماادارس هوشاامند پرداختنااد.

اولويتبناد هاا از نظار اهميات وز باه ترتيا ،فارد ( ،)0/949متناي ( ،)0/359دوره ( )0/409و
فناور ( )0/099بود .در بعد فرد (مهمترين بعد موفقيت مدرسه هوشمند) ،معلما نقش اصالي را
در ارايه دانش به دانش آموزا داشتند .هم چنين ،نتايج ،وز باال پشاتيباني مادارس هوشامند را از
طرح درس نشا داد .بعد متني نيز نشا داد ،معيار فرهنگي اجتمااعي در ياك ساازما مهام اسات.
بعد فناور در مدرسه هوشمند بسيار مهم در نظر گرفته نشده بود؛ اما ،بدين معنا نيست که ميتاوا
فناور را ناديده گرفت.
حسان ،محااو ،،عبدالاه و وحياد ) (Hasan, Mahfuz, Abdullah & Wahid, 2015در
بررسي استااده از اينترنت تلان هماراه باه عناوا ياك دساتيار آموزشاي بارا داناش آماوزا دوره
متوسطه و عالي بانگالدش دريافتناد کاه اساتااده از اينترنات تلاان هماراه در ياك نظاام ياادگير
تخصصي در دانشآموزا دوره متوسطه و عالي بسيار مرثر اسات .اساتااده درسات از تلاان هماراه
متصل به اينترنت و دارا نرمافزارها مختلف در مدارس ،نگرش واقعي معلم به ايان فنااور هاا و
اعتماد به ناس معلم در استااده از آنها و تهيه امکانات و پشتيباني مادارس ،همگاي باه بهباود متبات
نظام آموزشي کمك مايکنناد .جناا ) (Jena, 2013اثار محايط ياادگير کاالس هوشامند را بار
پيشرفت تحصيلي شاگردا قو و ضعيف در درس علوم بررسي کرد .نمونه آمار  10دانش آموز
دبيرستاني در پنجا بودند .طرح دو گروهي پيشآزمو  -پسآزمو با انتصا تصادفي اجرا شد.
نتايج نشا داد ،محيط يادگير کالس درس هوشمند (گروه آزمايش) تأثير معنادار بار پيشارفت
تحصيلي شاگردا قو و ضعيف در درس علوم نسبت به گروه کنترل (کالس درس سنتي) داشاته
است .سانچز ،ساليناس و هريس ) (Sanchez, Salinas & Harris, 2011در پاژوهش آماوزش و
پرورش با کمك فاوا در کاره جناوبي و شايلي ،از طرياق فراتحليال دادههاا ،اساناد و مادار  ،باه
بررسي ساختار نظام آموزشي ،نهادها مرتبط با فاوا ،ويژگيها فرهنگي ،سياست ها مرباوط باه
فاوا در هر دو نظام آموزشي ،اثربخشي سياست ها و ادغام برنامه درساي باا فااوا پرداختناد .محققاا
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دريافتند که برا اثربخش بود فااوا در تادريس و ياادگير ابزارهاايي مانناد دسترساي آساا باه
فناور  ،کارآموز کافي مدرسا  ،برنامه درسي اثربخش و ارزيابي مناس ،برنامه هاا آموزشاي و
ايجاد انگيزش جمعي اهميت بااليي دارند .حمزه ،امبي و اساماعيل (Hamzah, Embi & Ismail,

) 2010دريافتند نگرش دانشآموزا نسبت به تغييارات جاار در مادارس هوشامند ماالز متبات
است .اکتر دانش آموزا ( )%14با کامپيوتر به صورت هاتگي و يا ماهيانه کار مي کنند که  %43آنها
کاربرا دايمي روزانه به حسا ميآيند.
ابراهيم ) (Ibrahim, 2009به ارزشيابي برناماه کاارآموز تربيات معلماا مدرساه هوشامند و
نقش آ در تلايق فناور در آموزش و فرآيند يادگير پرداخت 993 .معلام و  3195داناش آماوز
از  00مدرسه هوشمند مالز پرسشنامههاا را پار کردناد .محقاق دريافات تاأثير تلاياق فنااور در
فرآيند آموزشي و يادگير مدارس هوشمند ماالز متاااوت اسات .فنااور باه عناوا ياك ابازار
توانمندساز برا راهبردها ياددهي -ياادگير باا کماك معلام ،طياف گساترده ا از مناابع را از
طريق شبکههاا محلاي و شابکههاا جهااني (اينترنات) در اختياار داناشآماوزا قارار مايدهاد.
هم چنين ،عامل انساني مهم ترين جزء اجرا صحيح مدارس هوشمند است .لذا ،معلما بايد به طور
جد در تالش خاود متعهاد باشاند و هام زماا توساعه حرفاها و حمايات ماداوم توساط وزارت
آموزش و پرورش انجام گيرد .هدف تحقيق محماد  ،پاروين ،غيااثي و خراسااني (Mohamadi,

) Parvin, Ghiasi & Khorasani, 2017شناساايي نقااط قاوت ،ضاعف ،تهدياد و فرصاتهاا
دانشگاه جامع علمي کاربرد زاهدا و انتخا بهترين راهبرد برا عملکرد بهتر اين دانشگاه باود.
به منظور تعيين اولويت راهبردها پيشنهاد و انتخا بهتارين راهبارد تلايقاي از مادل  SWOTو
 ANPاستااده شد .با توجه به نتاايج ،راهبردهاا  STباا وز  0/955بااالترين اولويات را باه خاود
اختصااا

داد .راهبردهااا  SO ،WO ،WTبااه ترتياا ،بااا وز هااا  0/931و  0/494و 0/439

اولويتها دوم ،سوم و چهارم بودند .عبدالوهابي و همکارا ) (Abdolvahabi, 2016در امکاا
سنجي استقرار مدارس هوشمند از نظر مديرا و معلما دبيرستا ها دختراناه اهاواز دريافتناد کاه
باالترين ميانگين آمادگي معلما باه نگارش ( )9/11و پاايين تارين باه ساواد راياناه ا آنهاا ()3/90
مربوط است .از نظر مديرا  ،فرهنگ با مياانگين  1/49بيشاترين و عملکارد ادار باا مياانگين 4/51
کمترين ميزا آمادگي را دارد .نتايج مصاحبه نشاا داد کاه معلماا بيشاتر نگااه ساخت افازار باه
مدرسه هوشمند دارند که مشخصه بارزش ،استااده از کامپيوتر در کارهاست .عدم اساتااده زيااد از
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راياناه و اينترنات بياانگر آماادگي پاايين معلماا و ماديرا باود .احماد و انادوز & (Ahmadi

) Andooz, 2015دريافتند کاه هام از ديادگاه دبيارا و هام از ديادگاه داناشآماوزا  ،دو متغيار
اهداف تبحر و اهداف عملکارد رابطاه مساتقيم و معناادار باا هوشمندسااز مادارس دارناد.
حسني و عبدالهي ) (Hasani & Abdollahi, 2015دريافتند کاه رابطاه مساتقيم و معناادار باين
هوشمندساز مدارس و افزايش يادگير داناش آماوزا ؛ و باين هوشمندسااز و افازايش تعامال
معلم و دانشآموزا وجود دارد.
در راستا مطال ،ارايه شده ،سراالت تحقيق حاضر عبارتند از:
 .4نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر معلما چيست؟
 .3نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر دانشآموزا چيست؟
 .9فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر والدين چيست؟
روش

پژوهش حاضر بر آ است تا با استااده از مدل  SWOTفاز باه ارزياابي جاامع مادارس هوشامند
دوره متوسااطه اول در شااهر ياازد در سااال تحصاايلي  4951-59و ارايااه گزينااههااا تصااميمساااز
راهبرد مبتني بر فرآيند تحليل شبکه فاز بپردازد .پژوهش حاضر ،از نظر هادف کااربرد و از
نظر گردآور دادهها توصاياي ،پيمايشاي اسات .از منظار اجارا ،ابتادا نقااط قاوت ،نقااط ضاعف،
فرصت ها و تهديدها مدارس هوشمند با استااده از نظر خبرگا (استادا علوم تربيتي ،کارشناسا
مدارس هوشمند شهر يزد و کارشناسا فعال در عرصه فناور اطالعات در شرکت ها خصوصاي
ارايه دهنده محتواها آموزشي الکترونيك) شناسايي و سپس بر اساس آ پرسش نامهها معلما ،
دانش آموزا و والدين بر اساس مدل  SWOTطراحي شد .پس از جمعآور داده هاا ،وز دهاي و
رتبهبند گويه ها هر پرسش نامه با استااده از تکنيك ويکور فاز

انجاام شاد .نتاايج حاصال در

اختيااار پاانج متخصااص برنامااهريااز درساي و فاااوا قاارار گرفاات و راهبردهااا تاادوين شااد .سااپس،

1. ANP: Analytical Network Process
 .3ويکور فاز يك روش تصميم گير چند شاخصه توافقي است که توسط آپروبکوويچ و زنگ ) (Opricovic & Tzeng, 2004بر

مبنا روش ال پي متريك توسعه يافته است .اين روش مي تواند يك مقدار بيشينه مطلوبيت گروهي برا اکتريت و يك کمينه تأثير
اناراد برا مخالات را فراهم نمايد.
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پرساشناماه مقايسااات زوجاي طراحاي و اجاارا شاد .در نهايات ،بااا اساتااده از روش  ANPفاااز ،
راهبردها وز دهي و رتبهبند شد.
 94نااار از جامعااه  443نااار معلمااا  305 ،نااار از بااين  910نااار والاادين و  990نااار از بااين 910
دانشآماوز چهاار مدرساه هوشامند دوره تحصايلي متوساطه اول شاهر يازد باه روش نموناهگيار
تصادفي به پرسشنامهها پاسخ دادند.
ابزارها پژوهش ،سه پرسش نامه محقق ساخته معلم ( 19گويه) ،دانش آماوز ( 13گوياه) و والادين
( 90گويه) با طيف ليکارت باود .بارا رواياي صاور و محتاوايي پرساش ناماه هاا از روش الوش
استااده شد که با توجه به نظر  49نار متخصص برنامه ريز درسي و فناور اطالعاات و ارتباطاات
ضري ،نسبت روايي محتوا ،4محاسبه شد .ساپس ،بار اسااس مياانگين  CVRآياتم هاا هار گوياه،
شاخص روايي محتوا 3هر گويه از پرسش نامه به تاکيك محاسبه شد .پايايي پرسش نامهها با ضري،
آلاااا کرونبااا بااه ترتياا ،باارا پرسااشنامااه معلمااا 0/95 ،پرسااشنامااه دانااشآمااوزا  0/95و
پرسشنامه والدين  0/91به دست آمد.
در يك مسأله تصميمگير چندمعياره با  mمعيار و  nگزينه ،مراحل فان ويکاور فااز  ،باه منظاور
انتخا بهترين گزينه ،باه ايان شارح اسات :گاام اول :تشاکيل مااتريس تصاميم؛ گاام دوم :تعياين
ماتريس وز معيارها؛ گام سوم :تعيين بهترين و بدترين مقدار از ميا مقادير موجود برا هر معياار
در ماتريس؛ گام چهارم :محاسبه مقادير  Sو R؛ گام پانجم :محاسابه مقادار Q؛ گاام ششام :مرتا،
کرد گزينهها بر اساس کاهش مقادير  S ،Rو Q؛ گام هاتم :تعيين جوا نهايي :با توجه به مقاادير
 S ،Rو  Qگزينه ها در سه گروه مرت ،مي شوند و در نهايت ،گزينها به عنوا گزينه برتر انتخاا
خواهد شد که در هر سه گروه به عنوا گزينه برتر شناخته شود ).(Opricovic & Tzeng, 2004

1. CVR Content validity ratio
2. CVI: Content validity index
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یافتهها

مقااادير  R ،Sو  Qمربااوط بااه شاااخصهااا قااوت ،ضااعف ،فرصاات و تهديااد از نظاار معلمااا ،
دانشآموزا و والدين با استااده از ويکور فاز محاسبه شد ،مقادير به دست آمده از شاخصهاا
 Qنشانگر ميزا اولويت آنهاست .از آورد جداول مقادير  R ،Sو Qبه علت حجم زياد خاوددار
شد .پس از تحليل اين مقادير به منظور تشخيص مهمترين قوتها ،از اصل پارهتو 6استااده شد.
سؤال  .1نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر معلما چيست؟
قوتها -معلمان %30 :از قوتهايي که موج % 90 ،موفقيت ميشوند ،عبارتند از:
سيد ها و بزرگنمايي تصاوير درسي جذابيت بيشتر برا دانشآموزا دارد.
رايانه در تدريس امکا ارايه موضوعات دست اول و بهروز را فراهم ميکند.
فضا کالس هوشمند جذابيت بيشتر برا دانشآموزا دارد.
استااده از رايانه و فناور باعث يادگير عميق و بهتر دانشآموزا ميشود.
رايانه و فناور باعث جلوگير از خستگي و تکرار بود تدريس ميشود.
در دروس رياضي و علوم ،نرمافزارها و تجهيزات ،کمك مناسبي است.
در تدريس از وسايل ديدار و شنيدار استااده کنيد.
در کالس هوشمند ،کنترل نظم کالس راحتتر است.
استااده از اينترنت و رايانه باعث رشد خالقيت دانشآموزا در درس ميشود.
تدريس با استااده از رايانه ،توانايي بيشتر به شما در ارايه مطال ،ميدهد.
ضعفها -معلمان %30 :از ضعفهايي که رفع آنها ،موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
رايانه و تجهيزات جانبي آ در مدرسه بهاندازه کافي و مناس ،فراهم شود.
مدرسه همکار الزم جهت تهيه و استااده از نرمافزارها جديد را داشته باشد.
کارکنا مدرسه در دورهها آموزش فناور اطالعات شرکت کنند.
معلما تمايل به استااده و ارايه درس با وسايل چندرسانها داشته باشند.
نور و دما مکا آموزشي مناس ،باشد.
 .4مطابق اصل ويلاردو پارهتو اقتصاددا ايتاليايي %30 ،نواقص باعث  %90مشکالت ميشوند و يا  %90موفقيت مربوط به اصالح %30
فعاليتهاست.
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بودجه مناس ،جهت دسترسي به اينترنت و اينترانت تخصيص داده شود.
در مدرسه بودجه مناس ،جهت خريد نرمافزارها محتوا درسي تخصيص داده شود.
فرصتها -معلمان %30 :از فرصتها که استااده از آنها موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
استااده از اينترنت کيايت آموزش را افزايش ميدهد.
تهدیدها-

معلمان :چو معلما از عوامل دروني مدرسه هستند ،فقط يك سرال تهدياد داشاتند .لاذا،

امکا تحليل ويکور فاز نبود.
سؤال  .2نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر دانشآموزا چيست؟
قوتها -دانشآموزان %30 :از قوتهايي که موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
نشا داد آزمايشها درس علوم از طريق فيلم و نرمافزارها برا آنها جذابيت دارد.
از اينترنت برا تحقيقات درسي استااده ميکنند.
وسايل رايانها باعث افزايش يادگير و عالقه بيشتر به موضوع درس ميشود.
استااده از وسايل رايانها (برد هوشمند ،تبلت) در کالس باعث تمرکز بيشتر ميشود.
استااده از وسايل رايانها (برد هوشمند ،تبلت) در کالس باعث خستگي کمتر ميشود.
ضعفها -دانشآموزان %30 :از ضعفهايي که رفع آنها موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
دسترسي به رايانه شخصي در منزل فراهم شود.
دسترسي به اينترنت در منزل فراهم شود.
اجازه استااده از اينترنت در منزل به فرزندا داده شود.
تسلط به رايانه در دانش آموزا تقويت شود.
فرصتها -دانشآموزان %30 :از فرصتهايي که ميتوانند موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
سرعت اينترنت در منزل تقويت شود.
با اينترنت در کمترين زما ممکن ميتوا اطالعات مورد نياز را به دست آورد.
استااده از اينترنت و رايانه باعث افزايش اطالعات علميشا شده است.
استااده از اينترنت و رايانه آنها را با تکنولوژ ها روز دنيا آشنا ميکند.
استااده از اينترنت امکا دسترسي به منابع و موضوعات گسترده علمي را فراهم ميکند.
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با استااده از رايانه و اينترنت مطال ،درسي مورد نياز خود را به دست ميآورند.
تهدیدها -دانش آموزان %30 :از تهديدهايي که با در نظر گرفتن آنها موج % 90 ،موفقيات ماي شاوند
عبارتند از:
باز ها اينترنتي و گشتوگذار اينترنتي برايشا جذابيت دارد.
برا سرگرمي در اوقات فراغت از اينترنت و باز ها رايانها استااده ميکنند.
هنگام استااده از رايانه و اينترنت احساس راحتي و آرامش دارند.
سؤال  .3فرصتها و تهديدها مدارس هوشمند از نظر والدين چيست؟
فرصتها -والدین( :از والدين فقط درباره عوامل بيروني؛ فرصت و تهديد نظرسنجي شده است).
بر اساس نتايج %30 ،از فرصتهايي که استااده از آنها موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
داشتن مهارت و توانايي معلما در استااده از وسايل فاوا ضرور است.
استااده از فناور نوين باعث ايجاد ارتباط بهتر و سريعتر بين والدين و معلما ميشود.
در عصر تحوالت ،کار با اينترنت برا فعاليت آموزشي ضرور است.
استااده از اينترنت برا والدين الزم است.
فرزندا را متناس ،با فرهنگ و علم روز جامعه تربيت کنيد.
استااده از رايانه و فناور باعث گسترش علم در خانواده ميگردد.
استااده از فاوا باعث روحيه شادا و بانشاط فرزند ميشود.
استااده از اينترنت کيايت آموزش را افزايش ميدهد.
تهدیدها -والدین %30 :از تهديدهايي که با در نظر گرفتن موج % 90 ،موفقيت ميشوند عبارتند از:
نگرا تبليغات نامتعارف و غيرفرهنگي در اينترنت برا فرزندا هستند.
نگرا افتاد فرزندا در دام شبکهها اجتماعي هستند.
نگرا برقرار ارتباطي احساسي و گسترده فرزندا با جنس مخالف هستند.
استااده از اينترنت و رايانه با توجه به تنوع مطال ،باعث اعتياد به رايانه ميگردد.
نگرا استااده فرزندا از سايتها غيراخالقي اينترنت هستند.
تامين مالي خريد رايانه و فراهم کرد دسترسي به اينترنت در منزل برايشا سخت است.
کنترل و نظارت بر استااده از اينترنت و فضا مجاز فرزندا الزم است.
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گويهها هر يك از پرسشنامهها که با استااده از ويکور فااز تجزياه و تحليال و از طرياق اصال
پاره تو اولويتبند شدند ،برا پنج متخصص در زمينه فااوا و برناماه رياز درساي ارساال شاد تاا
راهبردها مدنظر خود را نسبت به گويه ها انتخاابي در زميناه هوشمندسااز مادارس بار اسااس
ماتريس  SWOTبنويسند .بعد از گردآور راهبردها نوشته شده توسط متخصصاا و بررساي و
حذف راهبردها مشابه يا ادغام راهبردها ،راهبردها تأييد شده برا هر يك از ربع ها مااتريس
 SWOTبه شرح جدول  ،4تدوين شد .سپس ،پرسش نامه مقايسات زوجي تحت عنوا «رتبه بناد
راهبردها» بر اساس روش  ANPفاز طراحي و بين پنج متخصاص توزياع شاد .پرساشناماه دارا
جداولي است که هر متخصص بايد در ماتريس متلتي هر يك از جاداول ،هار جاات از معيارهاا را
نسبت به يکديگر بر مبنا طيف ليکرت ( :4ترجيح يکساا  :9 ،کماي مارجح :9 ،تارجيح قاو :0 ،
ترجيح خيلي قو  :5 ،کامالً مرجح) باه صاورت زوجاي مقايساه نماوده و مقادار عادد مقايساه را
مشخص کند (جدول  .)3سپس ،بر اساس روش بررسي ساازگار گوگاوس و باوچر & (Gogus

) Boucher, 1998راهبردها بررسي شد.
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جدول  .راهبرد تدوين شده بر اساس ماتريس SWOT
راهبردهاي تهاجمي يا توسعهاي SO

ارتباط ساريع و باا کيايات اماور زيربناايي مراکاز ارتبااطي
بهينهساز و تقويت گردد ()O2S7O9
بااا اسااتااده از اينترناات و فضااا مجاااز بااا مرسسااههااا
آموزشي ديگر نقاط دنيا تباادل اطالعاات صاورت گيارد و
خالقيت ها و نوآور ها معلما و دانش آموزا در ايجااد
روش ها و اختراعات به صورت جهاني باه نماايش گذاشاته
شود ()S14O5S2O4
راهاناااداز ياااك مرکاااز داده ( )IPTVو آرشا ايو کلياااه
فيلمهاا جشانواره رشاد و انيميشانهاا آموزشاي جهات
استااده کليه مدارس و مراکز آموزشي و داناشآماوزا در
کل کشور و در هر لحظه ))O9O6S1S10
اسااتااده از شاابکههااا اجتماااعي جهاات درگياار کاارد
دانااشآمااوزا بااا آمااوزشهااا از راه دور و برگاازار
آزمو ها الکترونيکي در منزل ()S3O10
راهبردهاي محافظه کارانه يا بازنگري WO

از مشاارکت اوليااء در مجهاز کارد مادارس باه امکاناات
هوشمندساااز و پاايش باارد اهااداف آموزشااي از طريااق
تکنولاااااااوژ هاااااااا ناااااااوين اساااااااتااده گاااااااردد
()O9O10W10W11
ترغي ،و تشويق داناش آماوزا جهات اساتخراج و مطالعاه
مطالاا ،علمااي در تحقيقااات کالسااي از طريااق آمااوزش و
انگيااازها کاااه از طرياااق معلااام باااه دسااات ما ايآورناااد
()O8O7W6W8
تهيه اپليکيشنها آموزشي ويژه موبايال و تبلات و توساعه
آماااوزشهاااا غيررسااامي الکترونيکاااي و اينترنااات باااه
دانشآموزا و والدين ()O4O5W4W6
راه انداز کتابخانه ديجيتال جهت استااده داناش آماوزا و
والدين در منزل ()O12W2

راهبردهاي رقابتي ST

تشااويق دانااشآمااوزا بااه خالصااهبااردار از مطالاا ،علمااي
گوناگو و خلق ايده و موضوع جديد علمي و استااده از ايده ها
و محتواهااا ساااخته شااده توسااط دانااشآمااوزا در کااالس در
جهاات تقوياات و تبلياا و ساارايت بااه دانااشآمااوزا ديگاار
()S8T4S10 S2t2t11
برگزار مسابقه ها علمي در زمينه هاا تکنولاوژ آموزشاي،
تحقيق ها ،اختراعات و ايده ها نو و جديد و هام چناين ،برپاايي
نمايشاگاه و معرفااي نااوآور هااا دانااشآمااوزا بااه مقامااات و
مسروال ()S14T3
راه انداز يك کارگاه حرفه ا جهت توليد محتوا در مدرسه باا
کمك گرفتن از متخصصا رايانه ()S6T4
راه انداز کافي نت در مدرسه با نظارت مسرول کارگااه جهات
دانشآموزا ()T2s2 T10s14
راهبردهاي تدافعي WT

با تقويات ابعااد گونااگو فرهنگاي جامعاه از طرياق تبليغاات و
برنامه ها متناوع (فايلم ،نماايش ،مقالاه و کتاا ) اثارات منااي
شبکه ها اجتمااعي را خنتاي کارده و داناش آماوزا در ماورد
استااده صحيح ،هدف دار و بهينه از فضا مجاز آشانا و آگااه
گردند ()W2W1T5T11
برا اينکه افراد جامعاه باهخصاو قشار در حاال تحصايل از
فناااور و تکنولااوژ هااا جديااد بايبهااره نماننااد و بتواننااد در
زمينهها علمي و فرهنگاي رشاد کنناد ،بودجاه و هزيناه الزم و
کافي در اين زمينه تأمين گردد ()W10T10
ردهبنااد باااز هااا رايانااها توسااط سااازما ملااي باااز هااا
رايانه ا و برگزار برنامه ها تلويزيوني در رابطه با آسي ،ها
جد استااده غيرمايد از اينترنت در جهت آگاهي آحاد جامعاه
جهااااااات اساااااااتااده ماياااااااد و مااااااارثر از اينترنااااااات
()T2T3W3W4،T9W2
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شکل  .نمودار شبکهاي تحقيق حاضر

جدول  .5طيف فازي و عبارت کالمي و ترجيحات متناظر

کد

عبارات کالمي

عدد فازي

کد

عبارات کالمي

عدد فازي

4

ترجيح برابر

)(1,1,1

1

زياد تا خيلي زياد

)(3,4/5,5

3

کم تا متوسط

)(1,1/5,1/5

0

ترجيح خيلي زياد

)(5,5/5,6

9

ترجيح متوسط

)(1,2,2

9

خيلي زياد تا کامالً زياد

)(5,6,7

1

متوسط تا زياد

)(3,3/5,4

5

ترجيح کامالً زياد

)(5,7,9

9

ترجيح زياد

)(3,4,4/5

-

-

-

در اين قسمت با توجه به شکل  ،4جداول مقايسات زوجي انجام شد و با روش اصالح شده اوناات،
کااارا و ايساايك ) (Önüt, Kara & Isik, 2009وز مرلاااههااا محاساابه شااده و باار اساااس آ
اولويت بند شدند .برا تعيين ميزا اهميت و اولويتبند عوامال از روش  ANPفااز اساتااده
شده است .برا پياده ساز اين روش ابتدا ،بايد نظرات خبرگا مختلف از طريق ميانگين هندساي
با هم تلايق شود .اما از آنجا که يك ماتريس ناسازگار ميتواند منتج باه نتاايج اشاتباه شاود ،چاك
نمود سازگار قبل از حل مسأله ضرور است .به منظور محاسبه سازگار از روش گوگاوس و
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بوچر ) (Gogus & Boucher, 1998اساتااده شاده اسات .بارا بررساي ساازگار  ،دو مااتريس
(عدد مياني و حدود عدد فاز ) از هر مااتريس فااز مشاتق و ساپس ،ساازگار هار مااتريس بار
اساس روش ساعتي محاسبه ميشود .نر سازگار  ،4در اين تحقيق کمتر از  0/4به دست آماد کاه
نشا از سازگار بود ماتريس ها داشت .تمامي مقايسات زوجي انجام شده در اين تحقيق با توجه به
محاسبات سازگار بودند.
مراحل به دست آورد وز مرلاهها با فرآيند تحليل شبکها فاز به شرح زير است:
مرحله اول :جهت تجميع نظرات خبرگا  ،از مقايسات زوجي پاسخدهندگا ميانگين هندسي گرفتاه
شد.
مرحله دوم :محاسبه بردار ويژه .جداول  9الي  44ميانگين هندسي نظرات خبرگا را نشاا ماي دهاد.
در ستو آخر اين جداول ،بردار ويژه آمده است.
جدول  .9ميانگين مقايسات زوجي نسبت به هدف

بردار ويژه

راهبرد WT

راهبرد WO

راهبرد ST

راهبرد SO

هدف

)(0/28,0/35,0/42

)(1/49,2/7,2/91

)(2/17,2/5,3/32

)(0/72,0/76,1/18

)(1,1,1

SO

)(0/25,0/33,0/36

)(1/25,1/8,2/21

)(1/31,2,2/06

)(1,1,1

)(0/84,1/3,1/37

ST

)(0/15,0/18,0/22

)(1/45,2,2/52

)(1,1,1

)(0/48,0/5,0/76

)(0/3,0/38,0/45

WO

)(0/11,0/12,0/17

)(1,1,1

)(0/39,0/5,0/68

)(0/45,0/54,0/79

)(0/34,0/36,0/66

WT

جدول  .1ميانگين مقايسات زوجي داخلي نسبت به راهبرد SO

بردار ويژه

SO4

SO3

SO2

SO1

)(0/07,0/08,0/09

)(0/28,0/3,0/34

)(0/19,0/2,0/34

)(0/2,0/27,0/38

)(1,1,1

راهبرد
SO
SO1

)(0/19,0/2,0/26

)(1/1,1/2,1/732

)(0/23,0/25,0/3

)(1,1,1

)(2/5,3/6,3/4

SO2

)(0/29,0/3,0/39

)(0/37,0/4,0/53

)(1,1,1

)(2/94,3/9,4/24

)(2/9,4/4,5/1

SO3

)(0/28,0/3,0/36

)(1,1,1

)(1/88,2/3,2/64

)(0/57,0/77,0/8

)(2/9,3/3,3/5

SO4

1. CR: Consistency Ratio
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جدول  .9ميانگين مقايسات زوجي نسبت به راهبردSO

بردار ويژه

راهبرد WT

راهبرد WO

راهبرد ST

راهبرد
SO

)(0/406,0/494,0/575

)(1/655,2/166,2/711

)(1/456,2,2/523

)(1,1,1

ST

)(0/293,0/34,0/389

)(2/28,2/828,3/09

)(1,1,1

)(0/396,0/5,0/687

WO

)(0/149,0/166,0/195

)(1,1,1

)(0/324,0/354,0/439

)(0/36,0/462,0/604

WT

جدول  .6ميانگين مقايسات زوجي داخلي نسبت به راهبرد ST

راهبرد

بردار ويژه

ST4

ST3

ST2

ST1

)(0/26,0/3,0/35

)(1/35,1/5,1/73

)(0/48,0/6,0/77

)(2.59,3/6,3/94

)(1,1,1

ST
ST1

)(0/16,0/18,0/2

)(1/1,1/4,1/61

)(0/76,1,1/316

)(1,1,1

)(0/2,0/27,0/3

ST2

)(0/28,0/3,0/41

)(2/2,3/5,3/834

)(1,1,1

)(0/76,1,1/31

)(1/2,1/4,2/0

ST3

)(0/1,0/14,0/16

)(1,1,1

)(0/26,0/3,0/44

)(0/6,0/707,0/8

)(0/5,0/65,0/7

ST4

جدول  .9ميانگين مقايسات زوجي نسبت به راهبرد ST

راهبرد

بردار ويژه

راهبرد WT

راهبرد WO

راهبرد

)(0/372,0/447,0/476

)(1/968,2/736,3

)(1/027,1/288,1/414

)(1,1,1

ST
SO

)(0/36,0/416,0/461

)(2/59,3/642,3/948

)(1,1,1

)(0/707,0/777,0/974

WO

)(0/129,0/137,0/171

)(1,1,1

)(0/253,0/275,0/386

)(0/333,0/366,0/508

WT

جدول  .9ميانگين مقايسات زوجي داخلي نسبت به راهبرد WO

بردار ويژه

WO4

WO3

WO2

WO1

)(0/15,0/17,0/20

)(1/35,1/82,2/06

)(0/23,0/25,0/34

)(0/70,0/76,0/904

)(1,1,1

)(0/2,0/22,0/24

)(1/10,1/3,1/41

)(0/48,0/51,0/66

)(1,1,1

)(1/1,1/3,1/41

)(0/36,0/44,0/465

)(1/42,1/82,1/94

)(1,1,1

)(1/49,1/93,2/06

)(2/94,3/9,4/2

)(0/14,0/15,0/19

)(1,1,1

)(0/51,0/54,0/7

)(0/70,0/76,0/904

)(0/48,0/5,0/7

راهبرد
WO
WO1
WO2
WO3
WO4

1
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جدول  .5ميانگين مقايسات زوجي نسبت به راهبرد WO

راهبرد

بردار ويژه

راهبرد WT

راهبرد ST

راهبرد SO

)(0/457,0/557,0/585

)(1/968,2/736,3

)(1/968,2/576,2/711

)(1,1,1

)(0/261,0/291,0/324

)(1/968,2/576,2/711

)(1,1,1

)(0/369,0/388,0/508

ST

)(0/145,0/152,0/185

)(1,1,1

)(0/369,0/388,0/508

)(0/333,0/366,0/508

WT

WO
SO

جدول  . 1ميانگين مقايسات زوجي داخلي نسبت به راهبرد WT

بردار ويژه

WT3

WT2

WT1

راهبرد
WT

)(0/337,0/421,0/46

)(1/136,1/682,2/006

)(0/955,1/263,1/377

)(1,1,1

WT1

)(0/269,0/303,0/365

)(0/76,1,1/316

)(1,1,1

)(0/726,0/792,1/047

WT2

)(0/237,0/276,0/344

)(1,1,1

)(0/76,1,1/316

)(0/498,0/595,0/88

WT3

جدول

 .ميانگين مقايسات زوجي نسبت به راهبرد WT

راهبرد

بردار ويژه

راهبرد WO

راهبرد ST

راهبرد SO

)(0/301,0/331,0/395

)(0/863,1/083,1/414

)(0/863,0/911,1/189

)(1,1,1

)(0/303,0/363,0/383

)(0/904,1/189,1/316

)(1,1,1

)(0/841,1/098,1/158

ST

)(0/27,0/306,0/361

)(1,1,1

)(0/76,0/841,1/107

)(0/707,0/923,1/158

WO

WT
SO

مرحله سوم :تشکيل ماتريس ها بردار ويژه (  :)W i jاين ماتريس ها بردارها ويژها هساتند کاه از
مقايسات زوجي مرحله دوم بهدست آمدهاند (جداول  43و .)49
جدول  . 5ماتريس بردار ويژه سطح  5نسبت به سطح

هدف
)(0/285,0/35,0/423

راهبرد SO

)(0/25,0/339,0/364

راهبرد ST

)(0/156,0/181,0/223

راهبرد WO

)(0/114,0/129,0.179

راهبرد WT
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جدول  . 9ماتريس بردار ويژه سطح  5نسبت به سطح 5
راهبرد WT

راهبرد WO

راهبرد ST

راهبرد SO

راهبرد

)(0/151,0/165,0/198

)(0/228,0/279,0/292

)(0/186,0/224,0/238

)(0/5,0/5,0/5

SO

)(0/152,0/182,0/191

)(0/131,0/145,0/162

)(0/5,0/5,0/5

)(0/203,0/247,0/288

ST

)(0/135,0/153,0/181

)(0/5,0/5,0/5

)(0/18,0/208,0/23

)(0/147,0/17,0/195

WO

)(0/5,0/5,0/5

)(0/072,0/076,0/093

)(0/065,0/068,0/085

)(0/075,0/083,0/097

WT

جدول  . 1ماتريس بردار ويژه سطح  9نسبت به سطح 5
راهبرد WT

راهبرد WO

راهبرد ST

راهبرد SO

راهبرد

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/074,0/08,0/099

SO1

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/197,0/225,0/266

SO2

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/29,0/359,0/399

SO3

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/288,0/337,0/366

SO4

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/266,0/324,0/353

)(0,0,0

ST1

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/161,0/184,0/221

)(0,0,0

ST2

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/283,0/352,0/418

)(0,0,0

ST3

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0/129,0/14,0/169

)(0,0,0

ST4

)(0,0,0

)(0/158,0/177,0/204

)(0,0,0

)(0,0,0

WO1

)(0,0,0

)(0/201,0/222,0/247

)(0,0,0

)(0,0,0

WO2

)(0,0,0

)(0/363,0/442,0/465

)(0,0,0

)(0,0,0

WO3

)(0,0,0

)(0/148,0/159,0/19

)(0,0,0

)(0,0,0

WO4

)(0/337,0/421,0/46

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

WT1

)(0/269,0/303,0/365

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

WT2

)(0/237,0/276,0/344

)(0,0,0

)(0,0,0

)(0,0,0

WT3

5
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مرحله چهارم :محاسبه اوزا نهايي سطوح :جداول و نمودارها زير اوزا نهايي را نشا ميدهد.
جدول  . 9ماتريس اوزان نهايي معيارها نسبت به هدف

مؤلفه

وزن فازي نهايي

وزن قطعي نهايي مؤلفهها

راهبرد SO

)(0/242,0/323,0/398

0/322

راهبرد ST

)(0/22,0/306,0/374

0/303

راهبرد WO

)(0/18,0/241,0/31

0/242

راهبرد WT

)(0/106,0/131,0/182

0/135

شکل  .5نمودار اوزان نهايي کلي راهبردها نسبت به هدف
جدول  . 6ماتريس اوزان نهايي زير معيارها نسبت به هدف

مؤلفه

وزن فازي نهايي

وزن قطعي نهايي مؤلفهها

SO1

)(0/018,0/026,0/039

0/027

SO2

)(0/048,0/073,0/106

0/074

SO3

)(0/07,0/116,0/159

0/115

SO4

)(0/07,0/109,0/146

0/108

ST1

)(0/059,0/099,0/132

0/098

ST2

)(0/035,0/056,0/083

0/057

ST3

)(0/062,0/108,0/156

0/108

ST4

)(0/028,0/043,0/063

0/044
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ادامه جدول  . 6ماتريس اوزان نهايي زير معيارها نسبت به هدف

مؤلفه

وزن فازي نهايي

وزن قطعي نهايي مؤلفهها

WO1

)(0/028,0/043,0/063

0/044

WO2

)(0/036,0/053,0/076

0/054

WO3

)(0/065,0/106,0/144

0/106

WO4

)(0/027,0/038,0/059

0/04

WT1

)(0/036,0/055,0/084

0/057

WT2

)(0/028,0/04,0/066

0/042

WT3

)(0/025,0/036,0/063

0/039

شکل  .9نمودار اوزان نهايي راهبردها نسبت به هدف

1
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جدول  . 9رتبهبندي نهايي راهبردها

رتبه

راهبرد
4

راه انداز انداز مرکز تلويزيو تعاملي يا تلويزيو پروتکل اينترنات (  )IPTVو آرشايو کلياه
 SO3فيلمها جشنواره رشد و انيميشنها آموزشي جهت استااده کليه مدارس و مراکاز آموزشاي و
دانشآموزا در کل کشور و در هر لحظه
SO4

ST3

WO3

استااده از شبکهها اجتماعي جهت درگيار کارد داناشآماوزا باا آماوزشهاا از راه دور و
برگزار آزمو ها الکترونيکي در منزل
راهانداز يك کارگاه حرفها جهت توليد محتاوا در مدرساه باا کماك گارفتن از متخصصاا
رايانه
تهيه اپليکيشنها آموزشي ويژه موبايل و تبلت و توسعه آموزشهاا غيررسامي الکترونيکاي و
اينترنت به دانشآموزا و والدين

4

3
9
1

تشويق دانش آموزا به خالصهبردار از مطال ،علمي گوناگو و خلاق اياده و موضاوع جدياد
 ST1علمي و استااده از ايدهها و محتواها ساخته شده توسط دانش آموزا در کالس جهت تقويت و
تبلي و سرايت به دانشآموزا ديگر

9

استااده از اينترنت و فضا مجاز با مرسسهها آموزشاي ديگار نقااط دنياا تاا تباادل اطالعاات
 SO2صورت گيرد و خالقيتها و نوآور ها معلما و دانش آموزا در ايجاد روش هاا و اختراعاات
به صورت جهاني به نمايش گذاشته شود
ST2

برگزار مسابقه علمي تکنولوژ آموزشي ،اختراعات و ايده ها ناو و برپاايي نمايشاگاه معرفاي
نوآور دانشآموزا به مسروال

1

0

با تقويت ابعاد گوناگو فرهنگي جامعه از طريق تبليغات و برنامه ها متنوع (فيلم ،نمايش ،مقالاه
 WT1و کتا ) اثرات مناي شبکه ها اجتماعي را خنتي کرده و دانش آموزا در مورد استااده صحيح،
هدف دار و بهينه از فضا مجاز آشنا و آگاه گردند
WO2

ايجاد انگيزه ،ترغي ،و آموزش دانش آموزا جهت استخراج و مطالعه مطال ،علمي در تحقيقات
کالسي توسط معلم

 ST4راهانداز کافينت در مدرسه با نظارت مسرول کارگاه جهت دانشآموزا
از مشارکت اولياء در تجهيز مادارس باه امکاناات هوشمندسااز و پيشابرد اهاداف آموزشاي از

WO1

طريق تکنولوژ ها نوين استااده شود

9

5
40
44

1. Internet Protocol Television
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ادامه جدول  . 9رتبهبندي نهايي راهبردها

راهبرد
برا اين که افراد جامعه به خصو

رتبه

قشر در حال تحصيل از فناور و تکنولوژ ها جدياد باي

 WT2بهره نمانند و بتوانند در زمينهها علمي و فرهنگي رشد کنند ،بودجه و هزينه الزم و کافي در اين
زمينه تأمين گردد

43

 WO4راهانداز کتابخانه ديجيتال جهت استااده دانشآموزا و والدين در منزل
ردهبند باز هاا راياناها توساط ساازما ملاي بااز هاا راياناها و برگازار برناماههاا

49

 WT3تلويزيوني در رابطه با آسي،ها جد استااده غيرمايد از اينترنت در جهت آگاهي آحاد جامعه
جهت استااده مايد و مرثر از اينترنت

41

 SO1ارتباط سريع و با کيايت امور زيربنايي مراکز ارتباطي بهينهساز و تقويت گردد

49

بحث و نتیجهگیري

تجربه ثابت کرده است که موفقيت و پايدار پروژه ها آموزشي منوط باه مشاارکت و همکاار
جامعه است .در طراحي و برنامه ريز ها بايد عالوه بار ضاوابط اقتصااد و ابعااد تئاور و آرمااني
برنامه ها به شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه و عوامل تأثيرگذار نيز توجه نمود ،تا شاانس موفقيات
پروژهها آموزش و پرورش افزايش ياباد .لاذا ،در ايان پاژوهش ساعي شاد تاا باه صاورت جاامع
قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهديدها شناسايي شده ،راهبردها مناسبي تادوين گاردد .بناابراين،
جهت تعيين وضعيت موجود و يا به عبارتي انتخا بهترين راهبرد ،با تلايق نتايج حاصل از ماتريس
 SWOTمتشکل از  49زير عامل در مدل  ،ANPاولويت راهبردهاا مشاخص شاد .بار ايان اسااس،
راهبرد تهاجمي يا توسعها ) (SOبا اولويت نهايي (با وز  )0/933به عنوا بهترين راهبرد شاناخته
شد و بعد به ترتي ،راهبرد رقابتي يا تنوع )( (STبا وز  ،)0/909راهبرد محافظه کارانه يا باازنگر
)( (WOبا وز  )0/313و راهبرد تدافعي (( )WTباا وز  )0/499باه عناوا راهبردهاا جاايگزين
انتخا شدند.
انتخا راهبرد توسعها به عنوا بهترين راهبرد ،بدين معناي اسات کاه وضاعيت موجاود مادارس
هوشمند در شرايطي است که ميتوا از نقاط قوت دروني شناخته شده استااده نمود و مايتاوا از
فرصت ها بيروني شناخته شده برا مشارکت مسروال مرتبط و والدين در اين مدارس بهره بارد.
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الزم به ذکر است که انتخا راهبرد  SOبه عنوا راهبرد برتر به معني بيتأثير بود ديگر راهبردها
نيست ،بلکه از سه راهبرد ديگر نيز ميتوا به عنوا راهبردهاا مکمال ياا جاايگزين بارا جلا،
مشارکت مسروال ذيربط و همچنين ،والدين استااده کرد.
اين نتيجه ،با نتايج پژوهش چو و همکارا ) (Choi, Lee & Lee, 2016که نشا دادند بعد
فرد (نقش و دانش معلم)  ،بعد متني و بعد فناور به ترتي ،در مادارس هوشامند اهميات دارناد؛
ساانچز و همکااارا ) (Sanchez et al., 2011کاه دريافتنااد کااه باارا اثااربخش بااود فناااور
اطالعات و ارتباطات در تدريس و يادگير ابزارهايي مانند دسترسي آسا به فناور  ،کاارآموز
کافي مدرسا اهميت بااليي دارند .اين يافته هامچناين ،باا يافتاههاا پاژوهش حمازه و همکاارا
) (Hamzah et al., 2010که به اين نتيجه رسيدند کاه نگارش داناشآماوزا نسابت باه تغييارات
جار در مدارس هوشمند متبت است ،همسو است .اطالعاات ،ريشاه مشاارکت اسات ،از ايان رو
تدوين راهبردها مناس ،و اجرايي کرد آنها ميتواند در بهبود کيايت آموزش مدارس هوشامند
مرثر باشد.
الزم به ذکر است که پيشانهادها کااربرد باه دسات آماده مبتناي بار يافتاههاا پاژوهش هماا
راهبردهايي است که در جدول  40ارايه شده است .لاذا ،پيشانهادهايي بارا پژوهشاگرا آتاي در
ادامه مطرح ميشود.
 استااده از روش  QSPMبرا رتبهبند راهبردها.
 ارزيابي مدارس هوشمند استا نسبت به مدارس هوشمند دنيا.
 ارزيابي مدارس هوشمند از لحا ،کارآيي بيروني.
 مقايسه شاخصها تحصيلي و روا شناختي در دانشآموزا مدارس عاد و هوشمند.
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