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پژوهش حاضر ،با هدف واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارايه الگوی برنامه درس ی مناس هه د دور
ابت دايی اي را  ،ب ا روت کرکیب ی از ن وا اکتف ا ی در دو بخ ش کیف ی (روت کحلی محت وای کیف ی و روت
سنتزپژوهی) و کمی (پرسشنامه) انجام شد .حوز پژوهفی در بخش کیفی در قس مد کحلی محت وای کیف ی
کلیه کت  ،مقاالت و من اب م رکبب ب ا هوشمندس ازی و در قس مد س نتز پژوه ی مق االت پژوهف ی م رکبب ب ا
کفورهای مجری طرح برنام ه درس ی مبتن ی ب ر هوشمندس ازی يشن ی ،ش ش کف ور م الزی ،اس ترالیا ،ن ن د،
سنگاپور ،انگلیس و کر هنوبی بود اسد .نمونهگیری به صورت کدريجی انجام شد و کا س ر ح د اش باا ادام ه
يا د .هامش ه ام اری در بخ ش کم ی ش ام متخصص ا برنام ه درس ی ،ککنول و ی اموزش ی و مدرس ا
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برای کأيید اعتبار يا تهها در بخش کیفی از مشیار باورپذيری (بهر گیری از ا راد خ ارا از مح دود پ ژوهش) و
برای کأمین اطمینا پذيری از روت حسابرسی (کنترل بیفینهای در مرحله يادداشدبرداری) استفاد شد .کجزيه و
کحلی اط عات در بخش کیفی با به کاربری نظام مقولهای قیاسی و کدگذاری موضوعی و در بخ ش کم ی ب ه
روت کحلی عاملی کأيیدی انجام گر د .نتايج نفا داد هوشمندسازی مفهومی اسد که در برگیرند ابش اد پ نج
گانه سیستم مديريد ،محیب ياددهی و يادگیری ،کوانمندسازی ،سخدا زار و نرما زار بود و مدل برنامه درس ی
مبتنی بر هوشمندسازی دارای ساختاری با عناصر اهداف ،محت وا ،روته ای ي اددهی و ي ادگیری و روته ای
ارزشیابی میباشد.
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مقدمه

عصر دانش و ناوری چهر حیات انسا را کحد کأثیر خود قرار داد  ،به صورکی که حتی کجس م
زندگی بدو ککنولو ی برای انسا در قر بیس د و يک م را یی رممکن س اخته و کلی ه هنب هه ای
زندگی را کحد سیطر خود قرار داد اسد .امروز  ،حتی از دهکد ههانی 4هم صحبد نم یش ود
بلکه کمام ناوریهای امروزی صحبد از عصر انفجار اط عات و مبحث هديدی به ن ام میزگ رد
ههانی میکنند ( .)Eslami, 2003اکنو مهمکرين دیدیه نظام اموزت و پ رورت ي

کف ور،

ايجاد بستری مناس ههد رشد و کشالی سرمايهه ای ک ری در هامش ه اط ع اکی و دان ايی مح ور
میباشد .برای ا که همه گرو های اهتماعی قادر باشند ،به طور مؤثر در چنین هامشهای مفارکد
داشته باشند ،بايد يادگیری پیوسته ،خ قید ،نواوری و نیز مف ارکد ش ال و س ازند اهتم اعی را
بیاموزند .کحق ق اي ن ام ر مس تلزم کشري

مج دد و ن وينی از نق ش و ک ارکرد م دار

ب ه عن وا

اصلیکرين نهادهای اموزشی در هامشه میباشد (.)Mohajeran et al., 2013
با حرکد سري هها در ناوری اط عات و رسانههای ديجیتالی ،نقش ناوری اط ع ات و
ارکباطات در اموزت و پرورت بیش از پیش مهم میش ود ( .)Sarkar, 2012ويگ ر 5اعتق اد دارد،
ناوری اموزشی که بتواند ،کأثیر زيادی در مدار

و دانشاموزا و مشلم ا داش ته باش د ص ر اً

س خدا زار نیس د .بلک ه ،ش ام راين د طراح ی ام وزت اس د ک ه در ا  ،ناوری رايان ه و
رسانههای ديگر نیز به درستی به کار برد میشوند .ناوری شام ابزارهايی اسد که از انها ب رای
ارايه محتوا و اهرای شالیدهای اموزشی و يادگیری به روتهای بهتر ،استفاد میگردد .بن ابراين،
مح ور ا باي د برنام ه درس ی و ي ادگیری باش د ( .)Rahimidust, 2007روسف  ،پنوي

و

ابراهمس و ) (Roschelle, Penuel & Abrahamson, 2004, cited in Wighting, 2006در
راکحلی انجام شد دربار استفاد از ککنولو یهای هديد در اموزت ،به اين نتیج ه رس یدند ک ه
استفاد از اين ککنولو یها در اموزت باعث ا زايش مفارکد ،لذت و يادگیری دانشام وزا در
مدرسه میشود.
هنگامی که کفوری ک ت زيادی میکند کا به ي

کفور کوسشه يا ته کبدي ش ود ،ام وزت و

پرورت ،طرحهای مختلفی را که مرکبب با ناوری اط عات و ارکباط ات اس د در م دار

خ ود

1. Global village
2. World round table
3. Viger
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پیاد خواهد کرد مث  :مدار

هوشمند ،4ازمايفگا های کامپیوکر ،اموزت رياض یات و عل وم ب ه

زبا انگلیسی که برخی از نمونههای اين ابتکارات هستند ( .)Dohen, 2009به ک ارگیری گس ترد
ناوری اط عات و ارکباطات در رايند ام وزت و پ رورت ،همزم ا ب ا کح ول در رويکرده ای
اموزشی در هها  ،زمینه شک گیری مدار
م دار

هوشمند را راهم اورد اس د ( .)Jalali, 2010اي ن

از همل ه نیازمن دیه ای کلی دی هوام دان ش مح ور م یباش ند و رويکرده ای کوس شه

مهارتهای دانفی و کارا رينی دان شام وزا را دنب ال م ینماين د .در اي ن م دار  ،راين دهای
ياددهی -يادگیری کقويد شد و مح یب کش املی ي

پارچ ه ب رای ارکق ای مه ارته ای کلی دی

دانشاموزا با ککیه بر شالیدهای گروهی ،در عص ر دان ايی مح ور راهم م یش ود (Yildirim,

).2010
در مدار

هوشمند ،رايانه در نحو کدريس و ارزشیابی کأثیر میگذارد و برنامهه ای درس ی را

کا حدودی کغییر میدهد .ولی ،درع ین ح ال کارکرده ای اهتم اعی م دار

ب ر ه ای خ ود ب اقی

میماند ،چو در روابب اهتماعی به دانشاموزا ياری میرساند .در اي ن م دار  ،دان شام وزا
میاموزند انبوهی از اط عات را پردازت کنند و از اين اط عات در ههد يادگیری بیفتر اس تفاد
کنند .دانشاموزا حتی میکوانند با مناب علم ی هه ا و مشلم ا و دان شام وزا م دار
ارکباط برقرار کنند ( .)Garison & Anderson, 2005مدار

دي گ ر

هوشمند ،يکی از عرصههايی اسد

که ناوری اط عات و ارکباطات را با مدلی همه هانبه و ک نگرانه و با اهداف و مأموريده ای از
پیش کشیین شد  ،وارد حوز اموزت میکند .هدف اصلی مدرسه هوشمند ،اماد سازی نس ايند
کفور برای زندگی در عصر اط عاکی و ش کو ايی اس تشدادهای ب القو دان شام وزا متناس

با

ع يق و پتانسی انها اسد ).(Mohajeran et al., 2013
ادي و همکارا ( )Adib et al., 2016در کحقیقی با عنوا «کأثیر هوشمندس ازی م دار
کشام

در

ب ا نگ رت ب ه ناوری اط ع ات و ارکباط ات ب ر ارکق ا راين د ي اددهی ي ادگیری و

خودکارامدی کحص یلی» ،ب ه اي ن نت ايج رس یدند ک ه ب ین راين دهای ي اددهی و خودکارام دی
کحصیلی مدار

هوشمند و عادی کفاوت مشناداری وهود دارد و همچنین ،بین اثر کشام مدرس ه و

نوا نگرت به ناوری بر خودکارامدی کحصیلی کفاوت وهود دارد .زمانی و همکارا (Zamani

1. Smart school
2. Interactive environment
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) et al., 2016در کحقیقی با عنوا «بررسی رصدها و کهديدها ،قوتها و ض ش ه ای کاربس د
نواوریهای هوشمندسازی :مطالشه موردی دبیرا مدار

متوس طه ش هر اص فها » ،ب ه اي ن نتیج ه

رسیدند که زمانی که اين ن اوری نوين با راين د ک دريس کلفی ق م یش ود ،ام ر ک دريس م ؤثر و
رضايد بخش میگردد و کدريس را کسهی مینمايد.
شیرزاد کبريا و س یدمحمدی ( )Shirzad Kebria & Seyed Mohammadi, 2015کحقیق ی
را با عنوا «بررسی مؤلفههای مؤثر بر هوشمندسازی مدار
دادند .در اي ن کحقی ق ي

و ارايه مدل مفه ومی مناس

م دل مفه ومی از مؤلف هه ای م ؤثر در هوشمندس ازی م دار

» ،انج ام
ش ام

برنامهريزیهای اموزشی ،4بسترسازی رهنگی  ،امکانات و مناب مالی و اموزت نی روی انس انی را
ارايه دادند.
کارپتی ( )Karpati, 2014به بررسی ناوری ارکباط ات و اط ع ات در ام وزت و پ رورت
کفورهای امريکا ،انگلس تا  ،چ ین ،س نگاپور ،ايرلن د ،کان ادا ،ن رو و هن د پرداخ د .يا ت هه ای
پژوهش وی نف ا داد ک ه در امريک ا کلی ه ک

ه ای در

ب ه اينترن د ،رايان ه ،ن رما زاره ا و

بزرگرا های ارکباطی دسترسی پیدا کرد اند مشلما برای استفاد از اين امکانات بايد در دور ه ای
اموزشی شرکد کنند و دانشاموزا نیز بايد ب رای زن دگی در هامش ه الکترونیک ی ام اد ش وند.
اموزت و پرورت انگلس تا ب ا حرک د ش تابند ن اوری اط ع ات و کخص ی
مناس

من اب و بوده ه

زيرساخد خوبی برای گسترت ناوری اط ع ات راهم ک رد اس د و در نظ ر دارد ب ه

بهترين نحو از رصدهای ايجاد شد کوسب ن اوری اط ع ات هه د ارکق ا وض شید کحص یلی
دانشاموزا استفاد کند .کفور چین در اموزت از امکاناکی چ و

ناوریه ای چندرس انهای،

رايانه ،شبکه ،اموزت ماهوار ای ،اموزت صوکی و کصويری بهر برد اسد و اهرای اين ط رحه ا
با بهکارگیری یلم ،اس يد ،دستگا ضبب صوت ،ويديو و م اهوار ب ه هم را بهب ود برنام ه درس ی
رصدهای هديد اموزت را برای دانشاموزا و مشلما

راهم ک رد اس د .کف ور س نگاپور از

پیفگاما کوسشه ناوری اط عات اسد .اين کفور با استفاد از نیروهای متخص

ب ه ط رحه ای

مهمی چو ايجاد هزير هوشمند ،5ارکقا سطح اموزت ،کربید نیروی انسانی مورد نیاز در ام وزت
و پرورت دسد يا ته اسد .ايرلند سشی در باال برد مه ارته ای ک ار ب ا رايان ه از طري ق م دار
1. Educational planning
2. Cultural infrastructure
3. Intelligent island
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نمود اسد .هدف کلیدی ايرلند از پرو های ناوری اط عات در مدار  ،ايجاد همکاری می ا
مدار

و اولی ا و رس انهه ا و دانف گا ه ا و ش رکده ای خصوص ی ب ه منظ ور کوس شه ناوری

اط عات در ام وزت و پ رورت ب ود اس د .کان ادا زي رس اخد مناس بی ب رای کوس شه ن اوری
اط عات در مدار

خود راهم ک رد اس د و سیاس دم دارا و م ديرا ام وزت و پ رورت در

استفاد بهینه از ن اوری اط عات در ارکقا سطح کیفی و کمی اموزت به خوبی واقفند و در نظ ر
دارند در زمینه کوسشه و بهر گیری مؤثر از ا به يکی از پیفگاما ههانی کبدي شوند .ن رو يک ی
از کفورهای عضو اکحاديه ناوری اط عات اسد و در راستای گس ترت ناوری اط ع ات در
اموزت و پرورت با يکديگر همکاری دارند و کلیه اعضای اين اکحاديه با دنبال کرد استراکژیها
و اهداف مؤثر قصد دارن د از رص ده ای ايج اد ش د کوس ب ن اوری اط ع ات در ام وزت و
پرورت حمايد کنند .هند چارچوبی کلی را برای کغییر در برنام ه ام وزت مل ی در م دار
کرد و استانداردهايی را برای بهکارگیری رايانه در برنامه اموزت مدار

اراي ه

و گام نهاد در مس یری

که ناوری اط عات را بخفی از رايند کدريس و کشلیم در نظام اموزشی ب ه ش مار اورد ،انج ام
داد اسد.
شاکری اص ( )Shakeri Asl, 2012در کحقیقی با عنوا بررس ی مف ک ت و موان م دار
هوشمند مقط ابتدايی از دي دگا ک ادر اموزش ی و دان شام وزا ش هر که را در دس دي ابی ب ه
اهدافشا بیا میدارد که هر دو گرو در مورد ناکا ی بود کجهیزات سخد ا زار و ن رم ا زار و
اموزت عملی نیروی انسانی نظر مف تر

داش تند .س یومین

و همک ارا (Siew Ming et al.,

) 2010در پژوهفی دريا د که اس تفاد از ناوری ه ا بس تری ب رای ايج اد کغیی ر و ب ه اش ترا
گذاشتن مساي و ارزيابیها و کوسشه مديريد مدرسه راهم میکند .مشلما نیاز به حمايد دارن د و
بايد عوام شکسد در ک

را شناسايی و ب ا اس تفاد از ناوری اط ع ات و ارکباط ات هب را

کنند.
کارايی هر سیستم اموزشی کا حد زيادی به برنامه درسی طراحی شد ب رای ا  ،بس تگی دارد.
برنامه درسی يکی از محر های اصلی ههد مو قید در هر برنامه اموزشی اسد .اگ ر ناوری
هديد در طراحی برنامه درسی در نظر گر ت ه نف ود ،نتیج ه ا اس د ک ه اي ن برنام ه درس ی اق د
کارايی الزم ههد پاسخگويی به نیازهای هامشه خواه د ب ود ( .)Falun et al., 2011هم ا ط ور
که قاسمپور ( )Ghasempour, 2010بیا میدارد کلید اصلی ح

مس اي مرب وط ب ه هامش ه در
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اسد .انها میکوانند با کغییر در برنامه درس ی و ا زود واح دهای درس ی مبتن ی ب ر

ناوری اط عات و ارکباطات ،مهارتهای الزم را ب رای دان شام وزا  ،راهم اورن د .از ط رف
ديگر ،پیفر دهای دنیای ناوری ،سب

شد اس د ک ا س طح مه ارته ا و دان ش ورودی اولی ه،

ههد ورود به هامشه ا زايش يابد .لذا ،دانشاموزا بیش از پیش نیازمن د اي ن مس أله خواهن د ب ود
که مهارتها ،کوانايیها و سواد خود را در خصوص ناوریه ای اط ع اکی ،بهب ود ببخف ند .ب ه
عبارکی ،بهبود و کوسشه هامشه ،نیازمند بهر مندی از ناوریهای هديد اسد ،که بتواند ثم ر ه ای
کحقیق خود را به خدمات و محصوالکی سودمند مبدل سازند (.)Moazeni, 2007
در برنامهريزی درسی دو رويکرد متفاوت در زمینه استفاد از ناوری اط ع ات و ارکباط ات
در زمینه اموزت و پرورت وهود دارد .با ورود ناوریه ا و ککنول و یه ای هدي د در زن دگی
انسا متخصصا امر کشلیم و کربید با ديدی هیجا زد اين ابزارها را کنها را بهب ود و ارکق ا س طح
کیفی اموزت و پرورت دانسته و به طور کلی رويکرد مشلم و دانشاموز يا هما رويکرد سنتی را
نفی کردند .اين رويکرد قاي به استفاد کام از اين ناورها در امر اموزت میباش د ک ه حاص
ا کأسیس مدار

مجازی يا يادگیری الکترونی

شد .رويک رد دوم ک ه ب ه ک ازگی مط رح ش د

اسد عبارت اسد از رويکر کلفیقی نسبد به اس تفاد از ککنول و یه ای هدي د در ام ر ام وزت و
پرورت .حاص اين رويکرد مدار

هوش مند م یباش د ) .(Foong Mae, 2002اي ن م دار

در

ابتدا در سال  4891کوسب ديويد پرکینز و همکارانش در دانفگا ه اروارد طراح ی ش دند .در اي ن
مدار

با استفاد از بان

های اط عاکی و برنامههای نرما زاری درو

هديدی با کوهه به نیازه ا و

ع ي ق دان شام وزا اراي ه م یش ود .س اعات ي ادگیری مح دود ب ه س اعات درس ی نم یش ود و
دانشاموزا در هر ساعد از شبانه روز میکوانند ب ه من اب درس ی (من اب ان ي ن) و ن رما زاره ای
يادگیری دسترسی داشته باشند .در اين مدار
ک

الزامی میباشد .مشلم در اين مدار

حضور یزيکی مشلم و دان شام وزا در مدرس ه و
کنها نقش هدايد کنند و راهنم ايی کنن د در هري ا

ي ادگیری را دارد .ي ادگیری در اي ن م دار

پ رو مح ور م یباش د و ارزش یابی ب ه ص ورت

رايندمحور میباشد ( .)Sulivan, 2002ون

م ی ( )Foong Mae, 2002عن وا م یکن د ک ه

مدرسه هوشمند مکانی اس د ک ه در ا از ناوری ديجیت ال ب رای ام وزت و ک دريس اس تفاد
میشود .چنین مدرسهای دارای سیستم ي

پارچه و متنوا اسد به گون های ک ه ب ه دان شام وزا
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کند ک ا اس تشدادهای خ ود را ش کو ا س ازند .اس تق ل در ي ادگیری ،ارکق ا س طح کیفی د

کم

اموزت و يادگیری و انگیز و ع قه به يادگیری از اهدف اصلی مدار
چند سالی اسد وزارت اموزت و پرورت ششار هوشمندسازی مدار

هوشمند به شمار میرود.
را سرلوحه برنام هه ای

خود قرار داد و مقامات مسؤول هر از چند گاهی با طرح موض وا و و برگ زاری هم ايشه ای
مختل

و صدور بخف نامهه ا ،م دار

را ب ه هوشمندس ازی کف ويق م یکنن د .ب ی ش

شاخ

های اصلی کوسشه يا تگی ي

کفور ،داشتن کشل یم و کربی د پوي ا و پیف رو اس د .ام روز

داشتن مدار

يک ی از

هوشمند يکی از پیشنیازهای مهم کشلیم و کربید به حس اب م یاي د .مدارس ی ک ه

ارايه اموزت متناس هر رد ،ههدگیری اصلی انها محسوب میشود .لذا ،کغییر در مدرسه س نتی
به سوی مدرسه هوشمند نیازمند کغییر در نظام اموزت و پرورت کفور اسد .اين کغییر میبايد قدم
به قدم و با درايد و کفکر باشد .ورود به اين عرص ه ب ه ن وا هدي دی از ام وزت نی از دارد ک ه ب ا
اموزت سنتی کنونی همخوانی ندارد (.)Jalali, 2009
بر اسا

مطال ارايه شد  ،سؤاالت اين پژوهش عبارکند از:

 .4برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی شام چه مؤلفههايی میباشد؟
 .عناصر اصلی مدل برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی برای دور ابتدايی ايرا کدام اسد؟
 .5الگوی مناس

برنامه درسی مبتن ی ب ر هوشمندس ازی در نظ ام ام وزت ابت دايی اي را ک دام

اسد؟
 .1ايا مدل طراحی شد برنامه درسی مبتن ی ب ر هوشمندس ازی ب رای دور ابت دايی اي را دارای
اعتبار میباشد؟
روش

روت پژوهش حاضر ،روشی کرکیبی( 4کیف ی -کم ی ) از ن وا اکتف ا ی ب ود .ه مچن ین ،راهب رد
پژوهش حاضر رويه متوالی اسد در اي ن روي ه پژوهف گر ک ت م یکن د يا ت هه ای ي

ش یو

پژوهفی را در کنار يا ته ديگر شیو مورد کأم قرار داد و انها را بسب دهد ک ه اي ن ک ار نیازمن د
ایاز پژوهش با شیو کیفی و سپس ،کداوم پژوهش با شیو کمی اسد (.)Creswell, 2009

1. Mixed method
2. Qualitative-Quantitative
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اين پژوهش در دو بخش انج ام ش د .در بخ ش کیف ی .4 :ابت دا ،ب ه منظ ور دس دي ابی ب ه مفه وم
هوشمندسازی و مؤلفههای ا  ،کحلی محتوای کیفی (مت و و کت ابه ای ح وز هوشمندس ازی)
مطابق با گامهای مايرين

 4و مراحلی چو کشري

واحد کحلی (همله) ،ک اهش داد ه ا ،اس تفاد

از نظام مقولهبندی (قیاسی) ،اص ح نظاممقولهبندی و ي

طرح کدگذاری (موض وعی) ب ر اس ا

داد ها و ارايه گزارت از داد های کیفی در دستور کار پژوهش قرار گر د .در همین بخش ههد
رسید به شبکه مضامین مرکبب با ساختار برنام ه درس ی مبتن ی ب ر هوشمندس ازی متناس

ب ا دور

ابت دايی اي را از روت س نتزپژوه ی ب ا کرکیب ی از دو روت ه ورد و راب رکس 5و مراحل ی چ و
شناسايی نیاز ،شناسايی مناب اط عاکی (گرداوری هفتاد و سه مقال ه داخل ی و خ ارهی) ،شناس ايی
اط عات و دستهبندی انها (استخراا مفاهیم از طريق کدگذاری موضوعی) ،مرک کرد دستهه ا،
کلفیق اط عات هر دسته ،کفسیر و ارايه يا تهها استفاد گرديد .مدل پیفینی برای اين قسمد ،عناصر
نهگانه برنامه درسی از ديد ک ين 1بود اسد .در بخش دوم يا بخش کمی پ س از در اختی ار ق رار
گر تن يا تههای بخش اول پژوهش و مفخ

ش د عناص ر برنام ه درس ی مبتن ی هوشمندس ازی

مدل ياد شد ههد اعتبارس نجی ب ه متخصص ا و اس تادا برنام ه درس ی ،ککنول و ی اموزش ی و
هوشمندسازی ايرا عرضه و نظرات انها دريا د گرديد.
حوز پژوهفی در بخش کیفی در قسمد کحلی محتوای کیفی کلیه کت  ،مقاالت و مناب م رکبب
با هوشمندسازی و در قسمد سنتز پژوهی مقاالت پژوهفی مرکبب با کفورهای مجری طرح برنامه
درسی مبتنی بر هوشمندسازی يشنی ،شش کفور مالزی ،استرالیا ،ن ند ،سنگاپور ،انگلیس و ک ر
هنوبی بود اسد .ههد انتخ اب نمون ه در بخ ش کیف ی در خص وص انتخ اب مت و ي اد ش د از
نمونهگیری هد مند استفاد گرديد .نمونهگیری به صورت کدريجی انجام شد و ک ا س ر ح د اش باا
ادام ه يا د .هامش ه ام اری در بخ ش کم ی ،متخصص ا و اس تادا رش ته برنام هري زی درس ی،
ککنولو ی اموزشی و مدرسا هوشمندسازی در ايرا به کشداد  43111نفر بود ک ه حج م نمون ه از
طريق رمول کوکرا  573نفر براورد گرديد .نمونهگیری به شیو کصاد ی خوشهای چندمرحل های
انجام شد .ابتدا ،کفور به پنج قط
قط

(شمال ،هنوب ،شر  ،یرب و مرکز) کقسیم شد و سپس ،از هر

سه استا انتخاب گرديد که در مجموا  43استا در اين پ ژوهش ق رار گر تن د .در ادام ه ،از
1. Meiring
2. Research synthesis
3. Horde & Roberts
4. Klein
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هر استا  3نمونه که شام  3متخص
مدر

ککنول و ی اموزش ی و 43

برنام ه درس ی و  3متخص

هوشمندسازی انتخاب و پرسشنامه در اختیار انها قرار گر د .در نهايد 573 ،پرس شنام ه

به صورت کام ککمی گرديد.
جدول  .3توصيف پاسخگويان بر حسب جنسيت ،سابقه خدمت ،مدرک تحصيلي و رشته تخصصي

هنسید

سابقه کار

مدر

کحصیلی

متغير

فراواني

ز

4 9

51/45

مرد

17

53/97

هم

573

411

 4-41سال

39

43/17

 44- 1سال

481

34/75

 4-51سال

4 5

5 /91

هم

573

411

کارشناسی

441

8/55

کارشناسی ارشد

491

19/11

دکتری

93

/57

هم

573

411

متخصصا برنامه درسی

73

1

73

1

3

51

573

411

متخصصا ککنولو ی
کخص

درصد

اموزشی
مدرسا هوشمندسازی
هم

فراواني

هما طور که مفاهد میشود ،بیفترين راوانی مربوط به پاسخدهندگا م رد ،س ابقه  44- 1س ال،
مدر

کارشناسیارشد و مدرسا هوشمندسازی میباشد.

روت گرداوری اط عات در بخش کیفی روت کتابخانهای و در بخش کم ی روت می دانی ب ود
اسد .ابزار انداز گیری در بخش کیفی یشبرداری از کتابها ،مقاالت ،اسناد و متو بود اسد و
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در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته  51گويهای با طی

 3درههای لیکرت که برامد از سطح

کیفی همین پژوهش میباشد ،بود اسد.
کیفید پژوهش با مفاهیمی چو رواي ی و پاي ايی دره م کنی د ش د اس د (Linklen & Guba,

) 2006و به مشیارهای هايگزين ديگری چو اعتمادپذيری ،4باورپذيری و اطمینا پ ذيری 5اش ار
نمود اسد .در بخش کیفی برای ارزيابی کیفید پژوهش از مشیار باورپذيری با بهر گیری از ا راد
خارا از محدود پژوهش استفاد شد اسد .برای کأمین روايی از راهبردهای هفدگان ه کرس ول
(اس تفاد از مقال هه ای بیف تر پ س از اش باا نظ ری ،حض ور بلن د م دت در عرص ه بررس ی من اب ،
گفدوگو و کبادل نظر با استادا خ ارا از گ رو ش رکد کنن د در بخ ش کم ی ،کنت رل بیرون ی
کوسب استادا مربوطه ،به ر گی ری از داورا بیرون ی و اخ ذ کأيیدي ه در م ورد مت و و مقال هه ای
انتخابی پیش از کحلی و استخراا يا تهها) اس تفاد ش د اس د .در راس تای کوه ه ب ه پاي ايی ب رای
ا زايش اطمینا پذيری از روت حسابرسی کنترل بیف ینهای در مرحل ه يادداش دب رداری از مت و و
مقالهها (استخراا پاراگرافهای مهم و يا تههای اص لی ،ب ازخوانی دوب ار پ اراگرافه ا) اس تفاد
شد اسد ( .)Flick, 2014در بخش کمی روايی محتوايی پرسشنامه از طريق عرضه پرس شنام ه
به استادا متخص

و روايی صوری ا از طريق مراهشه به کارشناس ا و مدرس ا هوشمندس ازی

مورد کأيید قرار گر د .پايايی پرسشنامه در دو مرحله م ورد بررس ی ق رار گر د :در مرحل ه اول
پس از اهرای مقدماکی از طريق محاسبه ضري

الفای کرونباخ  1/81کشیین گرديد .س پس ،بش د از

اهرای نهايی پرسشنامه ،ديگر بار ،محاسبه الفای کرونباخ عدد  1/87را نفا داد.
در راستای کجزيه و کحلی اط عات در بخش کیفی قسمد کحلی محت وای کیف ی از م دل کرکیب ی
مايرين

 ،نظام مقولهبندی قیاسی استفاد شد اسد .در مورد قسمد سنتز پژوهی نقطه شروا ک ار،

به کارگیری عناصر برنامه درسی ک ين بود ک ه در اص

م دل پیف ینی ک ار ب ود اس د (Flick,

) 2014و روت کجزيه کحلی اط ع ات در پ ژوهشه ايی چ و پ ژوهش حاض ر را کح د عن وا
کدگذاری موضوعی مورد بحث قرار داد اسد .اين پ ژوهش نی ز در بخ ش کیف ی از کدگ ذاری
موضوعی بهر برد اسد که با سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزينفی ش ناخته م یش ود .در
بخش کمی داد های حاص از پرسشنامه با استفاد از کحلی عاملی کأيیدی در نرما زار SPSS 24
1. Trustworthiness
2. Credibility
3. Dependability
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مورد بررسی و مقادير همبستگی بین سؤالهای مختل

مورد انداز گیری ق رار گر د .ه مچن ین،

برای کشیین ساختار مدل و کشیین رابطه متغیرهای پنها و اشکار به وسیله باره ای ع املی در نم ودار
گرا یکی ساختاری از نرما زار  Lisrel 8.5استفاد شد اسد .همچنین ،برای کشیین نیکويی برازت
های برازندگی و مجذور کای استفاد گرديد.

مدل ،از ازمو برازندگی مدل کلی و شاخ
یافتهها

سؤال اول پژوهش :برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی شام چه مؤلفههايی میباشد؟
برای پاسخ به سؤال اول پژوهش از روت کحلی محتوای کیفی استفاد گرديد .در اين بخش از 31
مقاله استفاد شد که در مجموا در کدگذاری باز  581کد به دسد امد .در کدگذاری محوری از
 439کد استفاد شد و در کدگذاری گزينفی  9کد حاص ش د .نت ايج واک اوی و بررس ی مت و
نفا داد که برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی دارای پنج مؤلفه سیستم مديريد ،محیب ي اددهی
و يادگیری ،کوانمندسازی ،سخدا زار و نرما زار میباشد .همچنین ،هر ي

از اين مؤلف هه ا دارای

زيرمؤلفههايی اسد که در هدول به ا اشار شد اسد.
جدول  .2مؤلفههای برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی

مؤلفه
سیستم مديريد
محیب
کوانمندسازی
سخدا زار
نرما زار

زيرمؤلفه
 .4مديريد امور مدرسه  .مديريد مناب اموزش ی  .5م ديريد من اب انس انی  .1م ديريد
مناب مالی  .3مديريد کجهیزات  .5ککنولو ی  .7امنید
 .4برنامه درسی  .محت وای اموزش ی  .5روته ای ک دريس  .1م واد و وس اي اموزش ی
 .3ارزشیابی  .5عوام اهرايی
 .4مهارتهای دانشاموزا

 .مهارتهای مشلما  .5مهارتهای کارکنا  .1مهارتهای

مدير  .3دور های اموزشی
 .4کجهیزات اصلی  .کجهیزات هانبی  .5کجهیزات ارکباطی  .1کسهی ت
 .4نرم ا زارهای محتوايی  .نرما زارهای ارکباطی  .5نرما زارهای اموزشی  .1نرما زاره ای
مديريتی  .3نرما زارهای امنیتی

سؤال دوم پژوهش :عناصر اصلی مدل برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی ب رای دور ابت دايی اي را
کدام اسد؟
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برای پاس خ ب ه س ؤال دوم پ ژوهش از روت س نتز پژوه ی اس تفاد ش د .در اي ن قس مد  75مقال ه
پژوهفی از شش کفور مالزی ،استرالیا ،ن ند ،سنگاپور ،کر هنوبی و انگلیس ک ه برنام ه درس ی
هوشمند را بررسی کرد بودند ،مورد مطالشه قرار گر د و در مجموا در کدگ ذاری ب از  511ک د
دارای شناسنامه گرديد.
در کدگذاری محوری از  54کد استفاد شد و در کدگذاری گزينف ی  53ک د حاص

ش د .در

اين رايند ،عناصر برنامه درسی ک ين ( )Klein, 2003به عنوا الگوی پیفینی در نظر گر ته ش د
و بر اين اسا  ،هایگذاری مفاهیم به دسد امد انجام گر د .نتايج به دسد ام د  ،م دل برنام ه
درسی مبتنی بر هوشمندسازی را در چهار عنصر (اهداف ،4محتوا  ،راهبردهای ياددهی و ي ادگیری
و روتهای ارزشیابی )5کبیین نمود.
جدول  .1عناصر برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی

عناصر

مؤلفهها
 .4کربید دانشاموزا برای ورود به میدا های ههانی با ککیه بر هويد ايرانی اس می
 .شکو ايی استشدادها و ارکقای کوانايیهای ردی  .5اموزت و ارکقای مهارتهای مشلما و

اهداف

دانشاموزا در استفاد از ناوریها  .1رشد همه هانبه دانشاموزا  .3ايجاد محیطی برای
رشد مهارتهای خ قید و ح مسأله  .5کربید انسانی متفکر و اشنا با ککنولو ی  .7ارکقای
اثربخفی و کارايی نظام کشلیم و کربید
 .4محتوای الکترونیکی  .محتوای چندرسانهای  .5محتوای اينترنتی  .1ابزارهای اموزشی

محتوا

 .3نرما زارهای اموزشی  .5ابزارهای کشاملی  .7بازیها و شبیهسازها  .9برنامههای رايانهای
 .8شبکهها

روتهای

 .4روت مفارکتی  .روت انفرادی  5اموزت از طريق اينترند  .1اموزت مبتنی بر ناوری

ياددهی و

اط عات و ارکباطات  .3روت پرو ای  .5روت ح مسأله  .7روت اکتفا ی  .9روتهای

يادگیری

کرکیبی  .8روت مستقیم  .41روت شبیهسازی

روتهای

 .4ارزيابی الکترونیکی  .ارزيابی مبتنی بر ناوری اط عات و ارکباطات  .5ارزيابی ان ين

ارزشیابی

 .1پرو های کحقیقی  .3گزارت کار  .5ارزيابی الکترونیکی

1. Objectives
2. Content
3. Evaluation methods
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سؤال سوم پژوهش :الگوی مناس

برنامه درس ی مبتن ی ب ر هوشمندس ازی در نظ ام ام وزت ابت دايی

ايرا کدام اسد؟
 .3ورود به ميدان جهاني با تكيه بنر هوينت
اسالمي
 .2شكوفايي و رشد استعدادها و تواناييها
 .1رشد مهارت های معلمان و دانشآمنوزان
در استفاده از فنآوریها
 .1رشد همه جانبه دانشآموزان
 .1رشد مهارتهای خالقيت و حل مسأله
 .1تربيت انساني متفكر و آشنا با تكنولوژی
 .3ارتقای اثربخشي و کارآيي نظام تعليم و
تربيت

 .3روش مشارکتي

 .2روش انفرادی

 .1روش شبيهسازی  .1روش پروژهای
 .1روش حل مسأله  .1روش اکتشافي

هدف

تدريس

 .3روشهای ترکيبي  .3روش مستقيم
 .3آموزش از طريق اينترنت
 .34آموزش مبتني بر فننآوری اطالعنات و
ارتباطات

برنامه درسي مبتني
بر هوشمندسازی
 .3محتوای الكترونيكي

 .3ارزيابي الكترونيكي

 .2محتوای چندرسانهای

 .2ارزيابي آنالين

 .1محتوای اينترنتي

 .1پروژههای تحقيقي

 .1ابزارهای آموزشي

محتوا

 .1نرمافزارهای آموزشي

 .1ارزيابي الكترونيكي

 .1ابزارهای تعاملي

 .1ارزيابي مبتنني بنر فننآوری اطالعنات و

 .3بازیها و شبيهسازها
 .3برنامههای رايانهای

ارزشيابي

 .1گزارش کار

 .3شبكهها

ارتباطات

شكل  .3مدل طراحي شده برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی جهت دوره ابتدايي ايران

سؤال چهارم پژوهش :ايا مدل طراحی شد برنامه درسی مبتن ی برهوشمندس ازی ب رای دور ابت دايی
دارای اعتبارمیباشد؟
پس از طراحی مدل برنامه درسی ،پرسشنامهای طراحی گرديد و ههد اعتبار سنجی به  573نفر از
صاح

نظرا و استادا برنامه درسی و ککنولو ی اموزشی و مدرسا هوشمندسازی ارايه گرديد.

برای کجزيه و کحلی داد های حاص از پرسشنامه در سطح اعتبارسنجی از ازمو کحلی ع املی و
برای کشیین مدل انداز گیری و مفخ

کرد رابطه متغیرهای اشکار و پنها از ازم و برازن دگی

مدل استفاد گرديد .قب از انجام کحلی عاملی ابتدا از طريق ماکريس همبستگی و ازمو  KMOو
ازمو بارکلد اطمینا حاص گرديد که کشداد داد های موهود برای کحلی عاملی مناس باشد.
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روت کحلی عاملی بر همبستگی بین متغیرها استوار اسد .بن ابراين ،در اس تفاد از اي ن روت

بايد ماکريس همبستگی بین متغیرها محاسبه گردد .بررسی همبستگی باعث میشود کا متغیره ايی را
که ارکباط چندانی با بقیه ندارند از هما ابتدا ،کنار گذاشته شوند .متغیرهايی با ض راي

همبس تگی

کمتر از  1/و  1/5کنار گذاشته شدند و بزرگکر از  ±1/5مشنیدار کلقی شدند .در همبس تگی ب ین
سؤالهای پژوهش حاضر مقادير باالکر از  ±1/5زياد به چفم میخورد .ازمو  KMOنفا دهن د
ا اسد که ايا واريانس متغیرهای پژوهش کحد کأثیر واريانس عام های پنه انی هس د ي ا خی ر؟
ضري

ازمو  KMOهموار بین  1و  4در نوس ا اس د .در ص ورکی ک ه مق دار ا کمت ر از 1/3

باشد .داد ها برای کحلی عاملی مناس

نخواهند بود و اگر مقدار ا بزرگکر از  1/7باشد ،داد ه ا

برای کحلی مناس خواهند بود ( .)Ghiasvand, 2011امری که در پ ژوهش حاض ر کحق ق يا ت ه
اسد .برای اطمینا از مناس بود داد ها برای کحلی عاملی بايد از ازمو بارکل د اس تفاد ک رد.
مشناداری در اين ازمو به منزله اين اسد که بین متغیرهای مربوط به ي

عام همبستگی مف اهد

میگردد .نتايج اين ازمو با (سطح مشناداری کمتر از  )1/13عام يابی ماکريس همبستگی را م ورد
کأيید قرار میدهد.
جدول  .1آزمون  KMOو ( Bartletts Testآزمونهای کفايت حجم نمونهگيری)

آزمون

مقدار

ازمو کفايد حجم نمونه کايزر ،ماير ،اوکلین

1/971

ازمو کرويد بارکلد و کقري

بر اسا

کای اسکوئر

315 /181

درهه ازادی

419

سطح مشناداری

1/1114

يا ت هه ای ب ر ام د از س طح کیف ی 1 ،ر

ب رای پرس شنام ه اس توار گردي د ک ه در

پرسشنامه منظور و در کحلی وارد گرديد .با کوهه به مقادير ويژ ک ه کشی ین م یکنن د چ ه مق دار
واريانس در ک گويهها به وسیله ي

عام کبیین میشود کشداد  1عام با  53درص د از واري انس

ک نمر ها باالکر از مقدار ويژ ( )4/111قرار گر ت ه اس د .از ن رما زار  Lisrelب رای کشی ین م دل
انداز گیری و کشیین روابب متغیرهای پنها و اشکار استفاد شد .ب رای کحلی

ع املی ابت دا ،روت

واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارايه الگوی … 11/

کحلی عناصر اصلی مورد استفاد قرار گر د .در مرحله بشد برای کفخی

عوام بنی ادی از روت

چرخش متشامد (به روت واريماکس) استفاد شد.
جدول  .1عامل های استخراج شده

عامل ها

مقدار ويژه

A

اهداف برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی

5/14

B

محتوای برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی

C

روتهای ياددهی يادگیری برنامه درسی

D

مبتنی بر هوشمندسازی
روتهای ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر
هوشمندسازی

در اين پژوهش از شاخ
 .1شاخصهاي

درصد واريانس درصد واريانس
ويژه

تراکمي ويژه

3/595

33/ 19

/481

1/11

38/ 44

4/913

5/115

5 /759

4/135

/755

53/54

های زير برای کشیین نیکويی برازت مدل مورد استفاد قرار گر د:

 :GFIاين شاخ

مقدار نس بی واري انسه ا و کوواري انس را ب ه گون های مف تر

طريق مدل ارزيابی میکند .دامنه کغییرات مقدار  GFIبین صفر و ي

از

م یباش د .مق دار  GFIباي د

برابر يا بزرگکر از  1/81باشد .در اين پژوهش ،مقدار  1/8 GFIمیباشد.
 .2شاخص  :AGFIاين شاخ
مقدار اين شاخ

هما مقدار کشدي يا ت ه ش اخ

نیز بین صفر و ي

 .3شاخص  :RMSEAاين شاخ

 GFIب رای دره ه ازادی م یباش د.

میباشد که مقدار محاسبه شد  1/85میباشد.

ريفه میانگین مربشات خطای براورد اسد .مق دار اي ن ش اخ

ب ین

 1/3کا  1/9میباشد .در اين پژوهش مق دار  RMSEAبراب ر ب ا  1/5م یباش د ک ه در ح د مطل وبی
میباشد.
 .4مجذور كاي نسبی  :X2/dfاين ازمو ي

نمونه ک سی

از ازمو های برازندگی محسوب میش ود.

مجذور کای بزرگ نفا دهند عدم کناس مدل با داد های پژوهش اسد .مجذور کای کوچ
(عدم رد ر

صفر) نفانهای از برازندگی مدل کلقی میشود .مقدار قاب قبول ب رای اي ن ش اخ

مقادير بین  4کا  5میباشد ( .)Hooman, 2013در پژوهش حاضر مقدار ک ای دو مش ادل  /5م ی-
باشد که نفا دهند کناس مدل با داد های پژوهش میباشد.
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 .5شاخصهاي  :NFI -IFI-NNFI-CFIشاخ

 NFIشاخ
( CFIشاخ

قبول و نفانه برازندگی مدل اسد .شاخ
بزرگت ر از  1/81قاب
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برازت مقايس ه) اس د ک ه ب رای مق ادير

قب ول و نف انه برازن دگی م دل اس د .ش اخ

برازندگی اسد و دامنه ا محدود به صفر و ي
در مدل اسد .شاخ

ب رازت نامی د م یش ود .مق دار  1/81قاب

 IFIشاخ

 ،NNFIش اخ

ن رم نف د

نیسد و مقدار کمتر از  1/81مستلزم کجديد نظ ر

برازندگی زايند میباشد ک ه ب ر اس ا

مقايس ه م دل ک دوين

شد اسد .مقدار  IFIبايد دسد کم  1/81باشد ،کا مدل مورد نظر پذير ته شود .در پژوهش حاض ر
مق ادير  NNFI ،CFI ،NFIو  IFIهمگ ی مق اديری بیف تر از  1/81اس د ک ه در ح د مطل وبی
میباشد.
 .6شاخص  :RMRشاخ

 RMRريفه میانگین مجذور باقیماند ها (مشیاری برای انداز گیری متوس ب

باقیماند ها اسد) .در مدلی که نیکويی برازت خوبی دارد اين باقیماند ها بسیار کوچ
به طور خ صه هر چه اين مشیار نزدي

هس تند و

به صفر باشد حاکی از برازت بهتر مدل اس د .در پ ژوهش

حاضر اين مشیار در حد مطلوب و عدد کوچ

 1/199را نفا میدهد.

جدول  .1خالصه گزارش شاخصهای برازش در پژوهش

نام آزمون

توضيحات

مقادير قابل قبول

مقادير به دست آمده

χ2/df

کای اسکوير نسبی

>5

/5

ريفه میانگین کوا دوم خطای کقري

<1/4

1/153

ريفه میانگین مجذور باقیماند ها

<1/4

1/197

برازندگی کشدي يا ته

<1/8

1/8

برازت کطبیقی

<1/8

1/84

نرم نفد برازندگی

<1/8

1/84

CFI

شاخ

برازت مقايسهای

<1/8

1/8

IFI

شاخ

برازندگی زايند

<1/8

1/8

<1/8

1/85

<1/8

1/85

RMSEA
RMR
GFI
NFI
NNFI

PGFI
AGFI

شاخ
شاخ
شاخ

مقدار نسبی واريانسها و کوواريانسها
 GFIمقدار کشدي يا ته شاخ

با کوهه به مقدار ) (P-valueکه کمتر از  1/13اسد ،میکوا نتیجه گر د که مدل مشنادار اس د و
در ارکباط هر متغیر اشکار (سؤال) با متغیر پنها (مؤلفهها) هیچ موردی نیاز به کغیی ر کف خی
نفد.

داد
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61/67
61/52
61/69
56/53
53/33
55/35
53/33
61/53
69/92

Q 63
Q 66
Q 65
Q 69
Q 62
Q 65
Q 61
Q 67
Q 63

69/35
69/36
69/33
66/13
65/69
66/59
65/63
69/33
69/67

B

53/57
63/93
67/33
63/52
53/72
63/52

Q 91
Q 97
Q 93
Q 93
Q 23
Q 26

65/99
65/73
69/35
66/76
66/39
66/72

D

25/55
77/21
51/39
93/55
63/52
93/92

b
c
d
c
d
d

65/76
67/37
63/56
63/35
53/63
63/32
3/32
63/52
67/22

Q6
Q5
Q9
Q2
Q5
Q1
Q7
Q3
Q3

69/31
69/53
69/53
65/23
65/31
65/67
65/65
65/57
65/79

A

63/25
53/36
65/95
67/31
63/57
62/92
63/19
61/53
67/73
63/22
67/35
63/62
62/63
53/31
69/36
67/63
53/65

Q 63
Q 53
Q 56
Q 55
Q 59
Q 52
Q 55
Q 51
Q 57
Q 53
Q 53
Q 93
Q 96
Q 95
Q 99
Q 92

65/79
65/69
69/33
65/15
65/31
69/52
65/33
69/31
69/35
65/11
69/35
65/75
69/52
65/29
69/51
69/36
65/55

C

A

B
C

اهداف
محتوا
روشهای یاددهی و یادگیری
روشهای ارزشیابی

Q 95

A
B
C
D

نمودار  .3مقادير تي مدل کلي معادالت ساختاری در پژوهش حاضر
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3/57
3/53
3/12
3/35
3/73
3/72
3/19
3/15
3/23

Q 63
Q 66
Q 65
Q 69
Q 62
Q 65
Q 61
Q 67
Q 63

3/93
3/51
3/93
3/67
3/61
3/37
3/66
3/23
3/26

B

3/31
3/75
3/51
3/79
3/17
3/73

Q 91
Q 97
Q 93
Q 93
Q 23
Q 26

3/56
3/55
3/63
3/55
3/65
3/59

D

3/76
3/33
3/15
3/73
3/15
3/76

b
c
d
c
d
d
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A

B
C

اهداف
محتوا
روش های یاددهی و یادگیری
روش های ارزشیابی

3/55
3/21
3/55
3/12
3/79
3/15
3/73
3/19
3/17

Q6
Q5
Q9
Q2
Q5
Q1
Q7
Q3
Q3

3/57
3/23
3/51
3/67
3/61
3/69
3/55
3/56
3/96

A

3/51
3/15
3/27
3/55
3/51
3/65
3/73
3/73
3/12
3/73
3/13
3/13
3/51
3/75
3/21
3/17
3/71

Q 63
Q 53
Q 56
Q 55
Q 59
Q 52
Q 55
Q 51
Q 57
Q 53
Q 53
Q 93
Q 96
Q 95
Q 99
Q 92
Q 95

3/63
3/66
3/52
3/62
3/65
3/75
3/52
3/22
3/55
3/53
3/53
3/62
3/23
3/61
3/95
3/95
3/53

C

A
B
C
D

نمودار  .2مدل کلي معادالت ساختاری با پارامترهای غير استاندارد
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3/13
3/13
3/15
3/77
3/79
3/73
3/79
3/15
3/55

Q 63
Q 66
Q 65
Q 69
Q 62
Q 65
Q 61
Q 67
Q 63

3/23
3/23
3/91
3/65
3/63
3/63
3/63
3/95
3/53

B

3/75
3/76
3/17
3/73
3/72
3/73

Q 91
Q 97
Q 93
Q 93
Q 23
Q 26

3/62
3/56
3/53
3/59
3/67
3/59

D

3/76
3/33
3/15
3/73
3/59
3/76

b
c
d
c
d
d

A
B
C

اهداف
محتوا
روتهای ياددهی و يادگیری
روتهای ارزشیابی

3/16
3/56
3/55
3/76
3/72
3/79
3/76
3/13
3/11

Q6
Q5
Q9
Q2
Q5
Q1
Q7
Q3
Q3

3/93
3/53
3/53
3/55
3/67
3/53
3/55
3/51
3/93

A

3/75
3/79
3/13
3/17
3/13
3/65
3/73
3/19
3/17
3/75
3/12
3/76
3/55
3/75
3/52
3/12
3/72

Q 63
Q 53
Q 56
Q 55
Q 59
Q 52
Q 55
Q 51
Q 57
Q 53
Q 53
Q 93
Q 96
Q 95
Q 99
Q 92
Q 95

3/53
3/63
3/23
3/53
3/51
3/32
3/52
3/92
3/53
3/53
3/95
3/55
3/25
3/61
3/27
3/95
3/67

C

A
B
C
D

نمودار  .1مدل کلي معادالت ساختاری با پارامترهای استاندارد
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بحث و نتیجهگیري

در بررسی سؤال اول پژوهش مفخ

ش د ک ه يک ی از وا ه ايی ک ه چن د س الی اس د در نظ ام

اموزت کفورما بارها شنید شد  ،م دار
ک دريس مطال

درس ی و ا زايش در

هوش مند اس د .در م دار

هوش مند مشلم ا ب رای

دان شام وزا از اس يدهای اموزش ی ،ن رما زاره ای

اموزشی ،بازیهای رايانهای ،انیمیف ن ،اينترن د و ديگ ر محتواه ای چندرس انهای در ک
بهر میبرن د .کولی د محت وای چندرس انهای در م دار

در

ب ه کم

مشلم ا و دان شام وزا

صورت میپذيرد که میکوا انه ا را از طري ق پورک اله ای الکترونیک ی ب ا م دار
اشترا

ه ای

ديگ ر نی ز ب ه

گذاشد .ب ر اي ن اس ا  ،مفه وم هوشمندس ازی در برگیرن د پ نج مؤلف ه اص لی سیس تم

مديريد ،محیب ياددهی و يادگیری ،کوانمندسازی ،سخدا زار و نرما زار میباشد .به عب ارت بهت ر
ارکقا هوشمندسازی در سیستم مديريد ،محیب ياددهی و يادگیری ،کوانمندس ازی ،س خدا زار و
نرما زار مشنا میيابد.
بر اسا

يا تههای اين پ ژوهش ،سیس تم م ديريد (ب ا م ديريد ام ور مدرس ه ،م ديريد من اب

اموزشی ،مديريد مناب انسانی ،مديريد من اب م الی ،م ديريد کجهی زات ،ککنول و ی و امنی د)،
محیب ياددهی و يادگیری (با برنامه درسی ،محتوای اموزشی ،روته ای ک دريس ،م واد و وس اي
اموزشی ،ارزشیابی و عوام اهرايی) ،کوانمندسازی (با مه ارته ای دان شام وزا  ،مه ارته ای
مشلما  ،مهارتهای کارکنا  ،مهارتهای مدير و دور های اموزشی) ،سخدا زارها (با کجهی زات
اصلی ،کجهی زات ه انبی ،کجهی زات ارکب اطی و مراک ز) ،ن رما زاره ا (ب ا ن رما زاره ای محت وايی،
نرما زارهای ارکباطی ،نرما زارهای اموزشی ،نرما زارهای مديريتی ،نرما زارهای امنیتی و پفتیبانی)
در ارکباط اسد.
مدرسه هوشمند مدرسهای اسد که در ا کمامی شالیدها از کوچ

ک ا ب زرگ ب ا ککی ه ب ر

ناوری اط عات صورت م یگی رد ( .)Murugaiah, 2004در اي ن راس تا ،ع و ب ر کجهی زات
سخدا زاری نیاز به بستر نرما زاری برای برقراری ارکباط هد مند ب ین اي ن کجهی زات وه ود دارد.
نرم ا زارهای هوشمندسازی مدار
برای مديرا مدار

به همین منظور طراحی شد و به ابزار مديريتی بسیار کارامدی

کبدي شد اند .کسهی ارکباط بین مديرا  ،کارکنا  ،مشلم ا  ،دان شام وزا و

اولیا  ،هلوگیری از ر د و امدهای ییر ض روری ،م ديريد بهین ه کارکن ا  ،کشام

س ازند می ا
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دانشاموزا  ،مشلما و مديرا مدرسه ،اکوماکی

کرد بسیاری از شالیدها و رايندها بخفی از

کسهی کی اسد که استفاد از اين نرما زارها برای مدرسه به ارمغا میاورد.
ريسدانا ( )Reiesdana, 2006مشتقد اسد که ناوری اط عات میکوان د م ديرا م دار
در انجام مأموريدها و وظاي

را

اموزشی و اداری خود ياری نمايد .استفاد از سیستمه ای م ديريد

مدرس ه ،باع ث م ی ش ود م ديرا م دار

از ام ور ه اری رای د يا ت ه و اوق ات خ ود را ص رف

برنامهريزی ،نظارت و کصمیمگیری هوشمندانهکر مدار

نمايند .اولويد م دار

هوش مند ،ارکق ا

رايند ياددهی -يادگیری اسد .لیکن پیاد سازی و بهر گیری از سیستمهای م ديريد مدرس ه نی ز
در مسیر هوشمندسازی مدار  ،بايد مورد کوهه قرار گیرد.
از ديدگا پرکینز ( )Perkins, 2011ناوری اط عات و ارکباطات میکواند س رعد انتق ال من اب
اموزشی را ا زايش دهد و شیو انتقال برنامه درسی را پوياکر کند .هريسو و همکارا (Harrison

) et al., 2004عنوا میکند که مدار

هوشمند با استفاد از ناوری اط ع ات و ارکباط ات در

اموزت باعث کاهش وابستگی دانشاموز به مدرسه و ا زايش کشام ت دانشام وزا ب ا هم ديگر
میشوند .مدار
مدار

هوشمند بستر الزم برای مدار

مجازی را نیز راهم میکند .مه مک رين ويژگ ی

هوشمند اين اسد که دانشاموزا با کفکر مستق و ابراز خ قی د ،کوانمن دی خ ود را ب ه

کار میگیرند و محیب مدرسه زمینه يادگیری و ايجاد انگی ز و ریب د را در دان شام وزا
میکند .دانشاموزا در اين مدار

راهم

دو نقش ياددهند و يادگیرند دارند و کأکید بر مه ارت ک ر

کرد اسد .در اي ن م دار  ،برنام ه درس ی محدودکنن د نیس د و ب ه دان شام وزا اه از داد
میشود از برنامه های در

خود راکر گام بردارند و روت کدريس بر اس ا

دان ش ام وز مح وری

اسد (.)Smart School Roadmap Implementation Guide, 2009
زاين و همکارا ( )Zain et al., 2004اعتقاد دارند که مدار

برای کس مو قید به کغیی ر و

بهبود در حوز های مختلفی نیازمند هستند .که از می ا اي ن ح وز ه ا ،ح وز نی روی انس انی نق ش
مهمکر و کلیدیکری را ايفا میکند .چرا که عاملین هر نوا کغییر و بهبود در هر حوز  ،ا راد هس تند.
به همین دلی نیروی انسانی محور دسديابی به اهداف نظامند .اما کدامین نیروی انس انی م یکوانن د
اين نقش را ايفا کنند؟ طبشاً پاسخ اين پرسش ،نیروی انسانی کوانمند اسد يشنی ،ا رادی ک ه دارای
دانش ،مهارت و انگیز کا ی ب رای ح

مس اي مدرس ه در مس یر اه داف ا هس تند .کینگت و و

همکارا ( )Kington et al., 2003بیا میکنند که در مدار

هوشمند کامپیوکر هايگزين کخت ه
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سیا و سیدی هايگزين د تر مفق شد اسد .دانشاموزا میکوانن د از طري ق اينترن د اط ع ات
بسیاری دربار هر موضوا که بخواهند به دسد اورند .در اين سیستم ،مشلم و شاگرد ه ر دو کولی د
محتوای الکترونیکی و در

را به صورت سی دی ارايه میکنند.

پاچلر و ويلیام ( )Pachler & Williams, 2000مشتقدند ک ه ن رما زار مدرس ه اص لیک رين و
مهمکرين مؤلفه ي

مدرسه هوشمند به شمار میرود .اين مؤلفه رابب اصلی ب ین س ه مؤلف ه (يشن ی،

سخد ا زار ،مناب انسانی ،محتوای اموزشی) میباشد .نرما زار مدرسه مناس  ،نرما زاری اس د ک ه
همه مؤلفههای مدرسه را در زير ي
مناس بايد روندهای مختلفی را که ي

چتر واح د پوش ش ده د .ه مچن ین ،ي
مدرسه در طول ي

را به خوبی پوشش دهد و امکانات مناسبی برای هر ي

ن رما زار مدرس ه

سال کحصیلی با ا روب رو م یش ود

ارايه دهد.

يا تههای به دسد امد از بررسی کفورهای مجری ط رح هوشمندس ازی در ارکب اط ب ا س ؤال
دوم اين پژوهش با عنوا ساختار و عناصر برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی نفا داد ک ه نت ايج
از قابلید هایگذاری در  1عنصر شام اهداف ،محتوا ،روتهای ياددهی يادگیری و روته ای
ارزشیابی برخوردار اسد .اماد کرد دانشاموزا برای استفاد از رصده ای محیط ی ،هم وار
يکی از مهمکرين اهداف کشلیم و کربید بود اسد و يقین اً حص ول ا مس تلزم ب ازنگری و اص ح
الگوی برنامه درسی مدار

اسد ( .)Gutierrez, 2008چرا که کودکا و نوهوان ا باي د بتوانن د

خود را با اين کغییرات همگام سازند (.)Amam Jome, 2003

وا علی و همکارا ( )Wan Ali et al., 2009اعتقاد دارند ک ه محت وای اموزش ی ،ب ه محتوي ات
ديجیتالی گفته میشود که ب رای در
مختل

بهت ر ي

موض وا علم ی و درس ی کوس ب ن رم ا زاره ای

کولید شد اسد .مشموالً نحو نمايش اين محتوا به صورت عک س ،انیمیف ن ،ص دا ،یلم،

متن میباشد .از انجايی که اين داد ها در باز های زم انی مختل
مشموالً اين داد ها از ي

ب رای هم ه قاب

اس تفاد اس د

سرور مرکزی در اختیار دان شام وزا و مشل مه ا ق رار م یگی رد .د ی

( )Dfe, 2003مشتقد اسد که در هها امروزی در اختیار داشتن مهارتهای ک امپیوکری ض روری
اسد .در مدار

هوشمند کامپیوکر باعث کغییر روتهای ک دريس ش د اس د .و ب ه مه ارته ای

اهتماعی راگیرا کم
استفاد کنند.

میکند .در اين م دار

دان شام وزا م یکوانن د از ان واا من اب علم ی
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( )Fluck, 2002اظهار میدارد که دانشاموزا در مدار

هوشمند نقفی ش ال دارن د

و روتهای کدريس ،دانشاموز محور اسد و کأکید بر مه ارته ای کفک ر و ي ادگیری در مح یب
اموزشی اسد .گلیا ( )Gillian, 2004اعتقاد دارد که محیب مدار

هوشمند محیب همک اری و

رقابد اسد و مواد اموزشی و کمرينات ههد بسب اين مهارتها در دانشاموزا طراحی شد اند.
در برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی از روتهای اکتفا ی ،ح مسأله ،شال ،مفارکتی و واح د
کار نیز استفاد میشود .امیدنیا ( )Omidinia, 2009مشتقد اسد که ارزشیابی ب ر مح ور ي ادگیری
اسد نه محصول نتیجه به نحوی اسد که بايد دانشام وزا و مشلم ا را در ي

راين د درگی ر

نمايد .نتیجه ارزشیابی بر محور کیفید و کاربرد ا بر روی دانشاموزا قرار میگیرد و ازمو ه ا
کن زی ()McKenzie, 2007

در بهترين شرايب به عنوا ابزار ارزشیابی به کار برد میشوند .م

نتیجه گر ته اسد که رايانه میکواند در خ دمد مشل م باش د .وی از سیس تم ارزش یابی رايان ه ب رای
دانشاموزا استفاد کرد اسد و به اين امر اش ار م یکن د ک ه اس تفاد از اي ن

ارزشیابی ککوينی
روت به مشلما کم

میکند کا نمرات و پاسخهای دانشاموزا را با سرعد بیفتری هم اوری

کرد و بازخورد دهند.
در بررسی سؤال چهارم پژوهش مفخ

شد ک ه م دل طراح ی ش د برنام ه درس ی مبتن ی ب ر

هوشمندسازی برای دور ابتدايی ايرا دارای اعتبار میباشد .چنین يا تهای برامد از کحلی ع املی
کأيیدی در بخش کمی پژوهش میباشد .در ابت دا روت کحلی
گر د .در مرحله بشد برای کفخی

عناص ر اص لی م ورد اس تفاد ق رار

عوام بنیادی که زيربنای مقیا

چرخش متشامد (به روت واريماکس) استفاد شد .با کوهه به مطال

را کفکی م یدهن د از روت
ارايه شد در ادامه پیفنهاد ات

پژوهفی ارايه میشوند.
 در مراکزی مانند د تر همکاریهای بین المللی ،بخف ی ب ه هم ین منظ ور يشن ی ،انج ام داد
مطالشات کطبیقی ايجاد شود کا در طول س ال و ب ه ط ور مس تمر مطالش ه و کطبی ق و روز ام د
شد برنامه درسی بومی عملی شود.
 همکاری وزارت اموزت و پرورت با وزارت ارکباطات ههد زيرس اخده ای مخ ابراکی در
زمینه دسترسی سري و اسا به اينترند پرسرعد.
 مفارکد بیفتر با بخش خصوصی در امر هوشمندسازی م دار
کجهیزات ناوری.

در اراي ه خ دمات در زمین ه
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ناوری اط ع ات و ارکباط ات در ام ر راين د س اخد م دار

هزار سوم.
 شناسايی محتوای الکترونیکی مناس و منطبق با برنامه درسی و به ک ارگیری انه ا در راين د
ياددهی يادگیری کوسب مشلما .
 مؤلف ا کت اب درس ی محت وا را مط ابق اخ رين کح والت در عرص هه ای مختل

علم ی و

ناوری کولید نمايند.
 کقويد نگرت مثب د در زمین ه مزاي ای اس تفاد از ناوری اط ع ات و ارکباط ات از طري ق
دور های بازاموزی مستمر.
 سرمايهگذاری و برگزاری کارگا های اموزش ی در هه د کوانمن دی مشلم ا در اس تفاد از
ناوری اط عات و ارکباطات.
 کشام هر چه بیفتر مدار

با هم و داشتن ارکباط مستمر به خصوص در زمینه کبادل اط ع ات

مربوط به بحث هوشمندسازی.
 ارکقای زيرساخدهای ناوری اط عات و ارکباطات در مدار

از همله ارکقای پهن ای بان د

و کولید محتوای الکترونیکی.
 حضور در ک

های مشلما و بررسی نحو کدريس انها با نظر گر تن مکانیزمهای انگیزشی

برای کفويق مشلما و دانشاموزا شال و خ

در رايند هوشمندسازی.
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