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 (ISMسازی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس با رویکرد )مدل
 2، مرتضی کاظمی 1علی محمد ماندگاری بامکان 

 26/8/1400پذیرش:                                       25/5/1400دریافت:   

 چکیده

  یری گشکل   زمینه   در جهان،  آموزشی   رویکردهای   در   تحول  بازمان  هم  آموزش،   فرآیند   در  ارتباطات  و   اطالعات   فناوری  گسترده   یری کارگ  به 

ن  از  مدارس  این.  است  آورده  فراهم  را  هوشمند   مدارس می دانشجوامع    کلیدی   هاییازمندی جمله    توسعه   رویکردهای  و باشند  محور 

سطح.  نمایندی م  دنبال  را  آموزاندانش  کارآفرینی   و   دانشی   یهامهارت  جهت  مدلی  ارائه  پژوهش،  این  بر هدف  مؤثر  عوامل  بندی 

شاخص شناسایی شد. روایی   36عامل و    10هوشمندسازی مدارس است. با مرور ادبیات پژوهش و جلب نظر خبرگان، موضوع در قالب  

متخصص در زمینه فناوری   8ر اختیار  ها دنامه محقق ساخته توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین ارتباط بینابینی عامل پرسش

داده شد.  داده  قرار  نوآوری  و  آموزشی  تکنولوژی  ارتباطات،  و  پرسش اطالعات  از  مدل نامههای حاصل  از  استفاده  با  ساختاری  ها  سازی 

،  افزارنرم،  افزارسختعوامل  سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم گردید که نهایتا    5تفسیری، تحلیل و از نظر تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در  

 ترین سطح قرار دارند. مؤثرترین و در باالترین سطح و امنیت اطالعات در پایینای مالی و هزینه و منابعنیروی انسانی 

 ، هوشمندسازی. فناوری اطالعات،  تفسیری ساختاری سازیمدل ،مدارس هوشمند :کلید واژه ها
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 مقدمه 

 های آموزشی نظام از جمله زندگی  جوانب از بسیاری  که  است امروز دنیای چالشی در موضوعات از یکی  ارتباطات و  اطالعات فناوری

 هماهنگ عالوه بر بتواند باید پیشرفت،  رو به  و  جهانی  توسعه با شدن  همگام برای   کشور هر آموزشی  نظام در واقع  .است برگرفته در را

 آینده در تحوالت مطلوب ایجاد جهت در را هاآن و  بینی پیش را آینده تغییرات و  اندازهاچشم  امروزی، جامعه تحوالت  با خود کردن

 ،شوندمی  اطالعاتی متصل های شبکه  به  هایانهرا که  زمانی  یژهو   به  آموزش،  عرصۀ به  رایانه ورود با امروزه  (. 2011،  1)سیچاریس  کند هدایت

 حتی  و   آموزشی  نظام درون رفتاری الگوهای ساختارهای آموزشی، در تغییر که است یجاد شدها درس ی هاکالس در یاعمده  تغییرات

 ساخت   بر که صنعتی  یا جامعه  برای را فراگیران سنتی، آموزشی  نظام در که است ی در حال این  .است داشته دنبال به را آموزشی  محتوای

 اطالعاتی  جامعۀ  با متناسب فرایند آموزشی  که است  ضروری امروز اما  ؛کندی م آماده  دارد، تأکید  صنعتی  تولیدات چارچوب  در اشیاء

باید  محفوظات، و  اطالعات جانبهیک انتقال یبجا آموزشی  ی هانظام که معتقدند تربیت تعلیم و  کارشناسان  از بسیاری .شود دگرگون

همکارانش    و دیوید پرکینز   1984در سال   (.1384 ی،عباد)  کنند آماده تغییرات با مواجهه برای را فراگیران و  دهند آموزش را تغییر« »برنامه

را   مدارس هوشمند  هاروارد، طرح  دانشگاه  برنامهتجربه  عنوان  بهدر  در  نوین  و  وپرورشآموزش های  ای  اطالعات  فناوری  از  استفاده  با   ،

 . ارتباطات ارائه نمودند

باشیم. پرداختن به های نوین آموزشی می نظام آموزشی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست و ناگزیر به استفاده از شیوه 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، امری  و   ارتباطات و  فناوری اطالعات توسعه برای الگو ترینمناسببه عنوان    هوشمند مدارس طرح

   (.1397ر است )یزدانی،  ضروری و انکارناپذی

 هاآن  فعال مشارکت و  آموزاندانش کنجکاوی  حس برانگیختن  منظور  به که است  اییدهتن  هم   در اجزای  شامل هوشمند مدرسه 

 تمامی  برآورده نمودن به نسبت تلفیقی، و  جامع محیطی  در مدیران، و  معلمان آموزان،دانش تالش هماهنگ نمودن با تا شدهی  طراح

 . (1384 ی،)عباد نماید اقدام افراد آموزشی  نیازهای

 طور  بهدانایی،   عصر در زیستن منظور  به آموزاندانش یسازآماده  هدف  با که یادگیری سازمان یک است از عبارت  هوشمند مدرسۀ 

 به الکترونیکی  یادگیری از استفاده با مدارس این در ، است شدهی طراح مدرسه، مدیریت و  یادگیری -یاددهی  های یتفعال در  یستماتیکس

 و  تلفیقی  رویکرد با و  هوشمند  آموزشی  نظام از برخورداری با ،آموزدانش و  معلم  فضای  فیزیکی مدرسه، حفظ با و   حضوری صورت

   .(2004، 2تری  اندرسون، .ار .دی گریسون،) شودمی  تالش آموزاندانش به پرورشی  و  آموزشی  خدمات  ارائه به جامع نسبت

 با و  حضوری صورتبه الکترونیکی  یادگیری از با استفاده که گرددمی  اطالق آموزشی  واحدهای از گروه آن به  هوشمند مدارس 

 ارائه به نسبت  جامع، و  تلفیقی  رویکردی  با و  آموزشی هوشمند نظام از برخورداری با و  آموزدانش معلم، مدرسه،  فیزیکی  فضای  حفظ

 های برنامه دلیل  به  هوشمند دیگر مدارس سوی از (. 2014و همکاران،    بروان)  کندمی  تالش  آموزاندانش به پرورشی  و  آموزشی  خدمات

 نقش به  بخشیدن محوریت و  آموزشی  های و روش  هابرنامه از وسیعی  طیف  داشتن نوین، های شیوه با تدریس امکان پذیر،انعطاف درسی 

 یا و  بردن بین از جهت در توانندمی  آموزدانش  و استعدادهای عالئق نیازها، به بیشتر توجه و  فردی هایتفاوت گرفتننظر  در با  آموزدانش

 سیستم دیگر عبارت  به یا و  ببیند آموزش تواندمی  خود به استعداد بسته آموزدانش هر در واقع .باشند مفید و  مؤثر آموزشی  شکاف کاهش

 (. 1389)اخوان و دوست محمدی،  است متغیر آموزاندانش  استعداد به  نسبت آموزش

 منابع کارکنان، مستمر، طوربه   و  یافتهتکامل   زمان طول در سازمان این دانست، یادگیرنده سازمان یک توانمی  را مدارس هوشمند 

 سازگار حاضر عصر متغیر شرایط با را خود تا دهد می  امکان مدرسه  به ویژگی  این دهد. می  توسعه را خود اجرایی  هایو توانایی  آموزشی 

 وزارت ارتباطات و  اطالعات فناوری و  آمار مرکزهر چند در خصوص ضرورت ایجاد مدارس هوشمند، تردیدی وجود ندارد،  نماید.  

 علوم با توسعه همگام  کشور در دانش مستمر یروزآوربه مدارس، در یادگیری  -یاددهی  کیفی  سطح ( افزایش1390)پرورش  و   آموزش

بازگرداندن از خارج و  داخل  در  آموزان دانش مستمر یادگیری  فرایند بستر ایجاد دنیا، در  تربیت معلمان، به علمی  مرجعیت مدرسه، 
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دالیل  از را یادگیری   -یاددهی  امر در نوین هاییفناور از یریگبهره و  مربیان و  اولیا تعامل مستمر آینده، و  حاضر عصر برای آموزاندانش

 است.  کرده معرفی  مدارس ی هوشمندساز ضرورت

وزارت آموزش و پرورش به عنوان رکن اصلی نظام در اجرای دولت الکترونیک اقدام مؤثری را در خصوص توسعه مدارس هوشمند  

فناوری وظابف آموزشی معلمان خود استفاده نمود و با  های نوین برای ایفای بهتر  در ایران اجرا نمود و ضمن حفظ ماهیت ذاتی خود از 

اندازی بخشی به نام هوشمندسازی مدارس سعی نمود تا اولین قدم در خصوص دولت الکترونیک را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی راه

د. طبق مندرجات برنامه ششم این طرح را اجرایی نمای  1400نماید و مطابق برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت ارتباطات تا پایان سال  

امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع   1400توسعه اقتصادی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، تا سال  

هم آموزان فراای برای دانشای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت فنی و حرفه های رایانهاشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی 

  شود )برنامه ششم توسعه ایران( و این برنامه نیز در اولویت تصویب شورای عالی مجازی قرار گرفت. اما برای کسب نتایج بهتر و مطلوب، از 

های مناسب اقتصادی و فرهنگی بایست زیرساختیادگیری هوشمند گرفته تا نهایت حرکت به سوی توسعه یافتگی کشور، در ابتدای امر می 

ریزی شده برای آموزش الکترونیک، اد مدل هوشمند در کشور فراهم گردد و برای افزایش کارایی در نظام آموزش، مدل طرح برای ایج 

 سازی شده و صرفا از مدل غربی استفاده نشود.بومی 

های کاربردی  ز عرصه ی بیش از سه دهه سبب شده است که رایانه در بسیاری ااسابقه  با)رایانه(    هاهای پردازشِ داده پیدایش سیستم

ای متناسب  یانهرای که در دهه نود، در بسیاری از کشورها، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات  اگونهبه   ،اجتماعی و فردی وارد شود

های  ها و شبکهه از رایانهظهور پدیده اینترنت را در پی داشت. تفکر استفاد  آن  از  پسای و  های رایانهشدند. اختراع و توسعه رایانه، ایجاد شبکه 

در دوران جنگ سرد از درون    1969گردد. اینترنت که در  ی برم  1960دهه  یل  اواای و عملی، به قرن بیستم و  ای برای کارهای مدرسه رایانه

لیارد نفر کاربر  می 4.79معادل  2020ی در سال رساناطالع کرد این شبکه کس گمان نمی یچ هشبکه معروف پا گرفت، بسیار سریع رشد کرد. 

ی  رساناطالعاین توسعه سریع فناوری (. 1400)احمدی،  درصد جمعیت دنیا باشد 61.4را به خود جذب نماید و تعداد کل کاربران اینترنت، 

وهای  ای، گسترش نیرهای حرفهشدن فعالیت به همراه عوامل دیگری چون تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی، تغییرات جمعیتی، جهانی 

 اند. گیری در امر آموزش داشتهیرات شگرف و چشمتأثشدن مقوله آموزش، همه و همه،  یگر تجارید  عبارت  بهبازار در محدوده آموزش و  

های زیادی را در خصوص  های آموزشی در سراسر دنیا تحقیقات و پژوهش تاکنون محققین و پژوهشگران به دلیل اهمیت و رویکرد نظام 

 هایی از آن در ادامه ذکر شده است.  اند که نمونهدارس و یا عوامل و اثرات هوشمندسازی انجام دادههوشمندسازی م

نشان داد که استفاده از تبلت   ،انجام شد  "یت مدرسه هوشمندساوبتصویب تبلت با فناوری  "( که با عنوان  2016)  1نتایج تحقیق ریچاو

شود به شرطی که معلمان  آموزان باعث یادگیری بهتر و مؤثرتر می به علت اثرات فناوری در ارتباط با دانش  یت در مدرسه هوشمندساو وب

تسهیل تعامل    منجر به  ،آمدهدستبهسایر تحقیقات    خالف  براین نکته  گیری نداشته باشند و  ها مقاومت و سختدر به کارگیری این فناوری

 . ده استش و معلمانآموزان  فناوری میان دانش

  امیدواری   در  آموزشی   فناوری. کاربرد  1:  داد  شـد، نشان  اجـرا  آمریکـا   در  آموزشـی   یافزارهانرم   کاربرد  زمینۀ   در   که  پژوهشی نتایج  

 آموزگار،  کارکردهای  و  نقش  تأثیر  آموزشی،  طراحی   کارایی   آموزان،دانش. تعداد  2  .اسـت  مـؤثر  هاآن  تحصیلی   آیندة  به  نسبت  فراگیران 

.  3  .دارد  بستگی   کالس درس  در  فناورانه  عوامل   کاربرد  به  فراگیران،  درك  کیفیت  و ها  آموخته   اثربخشی   میزان  ی فراگیران،بندگروه  نحوة

  افزایش  راآموز  دانش  و  معلم  بین   تعامل  و شود  می   یادگیریدر    یشترب  همکاری  موجب  دهد،ی م  توسعه را  محوری  آموزدانش  رویکردفناوری  

  ی کاربرد فناور  نشان داد،  کشور  سراسر  در  گروهی   و   تیمی   کارهای  برای  آنالینصورت    به  دور  راه  از  امکانـات ارتباط  از. اسـتفاده  4  .دهدی م

   .(2009 ،2تیو) شودمی  گروهی  کار افزایش سبب تحصیلی  یهامهارت  در

 
1Rechaw.  
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( در پژوهش خود نشان دادند که یادگیری هوشمند در مقایسه با یادگیری به شکل سنتی و حتی  2017)  3و ووسینکی  2و هانگ  1لیو 

هایی از جمله خودتطبیقی یادگیرنده، شخصی بودن هدف یادگیری و تکالیف مربوط به آن به جای یکسان بودن، دیجیتال، دارای ویژگی 

 پذیر بودن شیوه ارزشیابی به جای آزمون استاندارد یا حتی باز است.عطافهوشمندی فضا به جای بسته بودن یا حتی واقعی بودن، ان

 به   «پرورش  و   آموزش  در  هوشمند  ارتبـاطی مدارس   نـوین  هـایتکنولـوژی  جایگاه»  عنوان  با  پژوهشی ( در  1391)آوریبخت  و  نیرومند

 در  کـه  ی آموزان. دانشکردند   اشاره  آموزش  مدرنروش    در  ی چند منبع  به حالت  یبعد  تک  حالت  از  آموزشی   محتوای  و   منابع  گسترش

  اطالعات   از  کنندی مطـی    را  یـادگیری  فراینـد  ی،اچندرسانه   یها آموزش  جهان  و   اینترنت  ،افزارهانرم  از  ی مندبهرهبـا    و   جدیـد   وضـعیت

 . کنندی م پیدا انتخاب برای بیشتری  توانایی  ،یاردارنداختدر  که آموزشی  محتوای و  منابع تنوع به دلیل و  برخوردارند بیشتری و  تریعوس

با هدف ارزیابی وضعیت   1390- 91در سال تحصیلی    (،1393)  رباطی   ،حمزهحسن.    ،قالوندی  ی.نوروز عل  دوست،کرم  کمال.  دورانی،

»ارزیابی وضعیت موجود مدارس هوشمند استان مازندران بر اساس مدل مفهومی  با عنوان    موجود مدارس هوشمند استان مازندران، پژوهشی  

 » انجام دادند.»توسعه مدرسه هوشمند

عادی در فرایند یادگیری    و مدرسههوشمند    مدرسهیسه بین  مقا"وع  با موض(  1394زاده، فاطمه)طالب، زهرا. حسندر پژوهشی که توسط  

ب  "در ریاضیات از دانش  60ین  در  انجام شدنفر  هفته یک مشخص شد ک   ، آموزان مدارس یزد  از هر دو  یادگیری پس  نمرات  برای ه  بار  

 بیشتر از مدارس عادی است. اندبودهی که در مدارس هوشمند  آموزان دانش

های ( در شهرستان بابلسر نشان داد که با شناسایی چالش1399زاده طالشی، منا. هاشمی، سهیال و ایزدی، محمد )تحقیق حسننتایج  

های درسی فراتر رفته و به تفکر  های مورد نیاز و در نهایت تجهیز آن، مرز دانش از کتابمدارس هوشمند، مانند فراهم نبودن زیرساخت

 اطالعاتی گسترش خواهد یافت.  انتقادی و ارزیابی منابع

 

 شناسی پژوهش روش

برای از دو رویکرد کمی و کیفی به طور همزمان در پژوهش استفاده شده است. کیفی است چون؛    هدف، کاربردی و    نظراز    حاضرپژوهش  

عمومی، مقاالت و نشریات تخصصی  و  اسناد و مدارك مرتبط، خصوصا    کتب تخصصی و با یررسی  ابتداپژوهش،  و اهدافمباحث  پوشش

راه  نقشه  منبع  یا  مطابق  دقیقا  مدارس  هوشمندسازی  بر  مؤثر  عوامل  و  شاخص ها  مدارس،  هوشمندسازی  راه  نقشه  و  بنیادین  تحول  سند 

هوشمندسازی مدارس استخراج گردید و محقق در بسط و تحلیل این شاخص ها هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته و یا شرایطی را بر  شاخصها  

تحمیل  نمی کند و فقط شاخص ها از منابع جمعآوری می شود و چون اعالم نظر و تحلیل شاخص های کیفی کاری بس مشکل بوده و اعالم  

نظر خبرگان را در این خصوص نیاز دارد و روشهای علمی دقیق و طی مراحل مختلف را می طلبد فقط با جلب نظر خبرگان شاخصها در  

قالب  10  عامل طبقهبندی شدند. پژوهش کمی است؛ چرا که  10  عامل در قالب پرسشنامه تحقیق طراحی و با توجه به اینکه پرسشنامه 

محقق ساخته بود،  روایی آن با  اظهار نظر کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش یزد مورد تأیید قرار گرفت. تعداد  10  پرسشنامه برای 

خبرگان  حوزه تعلیم و تربیت در م دارس تحت پوشش این تحقیق  در شهر یزد  که دارای   حداقل مدرك  کارشناسی ارشد در زمینه های  

تکنولوژی بودند  و یا اینکه به عنوان معاونین فناوری مشغول بوده و یا کارشناسان صاحب نظر در حوزه  IT  فرستاده شد که دادههای  8  مورد  

از پرسشنامهها که به طور کامل تکمیل شده بود در  پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.  پس از گردآوری  دادهها  با استفاده از مدل سازی  

ساختاری  تفسیری  )ISM( به  تجزیه   و   تحلیل  دادهها  پرداخته  می شود.  ارزش هر پژوهش به نتایجی است که حاصل کار آن پژوهش می باشد.  

هدف این تحقیق نیز مدل سازی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس است.  تجزیه  و   تحلیل  داده ها  به عنوان  یکی   از  مراحل  اصلی   روش  

تحقیق  علمی   شناخته  می شود.  پس  از  تدوین  مبانی نظری و   روش  تحقیق  الزم  است  که  به  سؤاالت  تحقیق  پاسخ  داده  شود.  پس  از آن  که   

اطالعات  و   داده های  الزم  گردآوری، استخراج  و   طبقهبندی  شدند،   به  تجزیه  و تحلیل  اطالعات   پرداخته می شود.  نخست  باید  دادهها  را  تجزیه  

و تحلیل  کرد  و سپس  نتایج  این  تجزیه  و تحلیل  را  مورد  تفسیر  قرار  داد.  کار  تحلیل  این  است  که  در  مجموعه های  وسیع  پیچیده  و حتی   غیر 

قابل  درك  داده ها،  الگوها  و   شاخص های قابل  فهم  در  مسائل  پژوهشی   تحویل  نماید.  مقصود  اصلی   از تحلیل   عبارت  است  از:  تنظیم  و   خالصه   

کردن  دادهها  به صورت  اطالعاتی   روشن،  خوانا  و   تفسیرپذیر  بهگونهای  که بتوان  روابط  موجود  در  مسائل  پژوهشی   را  کشف،  بررسی   و   آزمون  

 
1 . Liu 
 

2 . huang 
3 . Wosinki 



 ... مدارس هوشمندسازی بر  مؤثر عوامل سازیمدل   ___________________________________________________________

 

 

کرد.  کار  تحلیل  آن  است  که  روابط  اساسی مستتر  در  تودهای  از  دادهها  را  نمایان  سازد  و   از  این  طریق  به  پرسشهای  پژوهش  پاسخ  داد.  روشن  

است  که  تجزیه  و تحلیل  یعنی   دستهبندی،  مرتبکردن  و   خالصه کردن  اطالعات  که  باید  قبل  از  اجرای  پژوهش،  برنامه ریزی  شده  باشد  و   الگو  

 و  مدلهای  تجزیه و تحلیل نیز طراحی   و  طرحریزی گردند )هومن، 1384(. 

 

 هالیل داده ح تجزیه و ت
 یامجموعه  آن در که  است متعامل  یادگیری  فرآیند یک ( معرفی گردید و  1975-1976در ابتدا توسط وارفیلد)  تفسیری ساختاری   سازیمدل 

فرآیند   تفسیری، ساختاری مدل یگرد عبارت به  د.شونمی  ساختاربندی ،جامع سامانمند  مدل در یک همدیگر  با مرتبط و  مختلف عناصر از

 جامع ساختاری و  پردازدی م  لهأمس یک مفاهیم بین ارتباط چگونگی  به خبرگان از گروهی  نظرات تفسیر طریق از که است تعاملی  یادگیری

 رابطه شدت  و  جهت یکدیگر، بر عناصر یرگذاریتأث  تأخر و  تقدم کردن مشخص بر افزون و  کندی م ایجاد مفاهیم از اییچیدهپ مجموعه از

عامل از نظر خبرگان    10ها در قالب  زمانی که شاخص   (. 1974  کند )وارفیلدی متعیین   مراتبی  سلسله  ساختار در را  پیچیده مجموعه یک عناصر

سازی ساختاری تفسیری و استفاده از تعیین گردید، در این مرحله روابط بین عوامل پژوهش به صورت دو به دو و زوجی با به کارگیری مدل

 به ماتریس یک و  صفر اعداد به  SSIM ماتریس روابط نمادهای تبدیلابطه مفهومی توسط خبرگان تعیین و با تعیین روابط بین متغیرها و ر

ماتریس دسترسی نهایی به منظور تعیین سطوح مؤلفه مشخص ،  ها برقرار گردیددر نهایت با سازگاری درونی که بین مؤلفهو    رسید دستیابی 

 شود. شبکه تعاملی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس ترسیم می و بندی و منجر به سطح

 

 های پژوهش یافته

ب کلی  موزشی است و چارچوآگذاران نظام  بر هوشمندسازی مدارس که مورد نظر سیاست  مؤثرها و معیارهای نهایی عوامل  ابتدا شاخص

 اسناد تحول را نیز در بر گرفته است، مطابق با نقشه هوشمندسازی مدارس به شرح جدول ذیل تدوین گردید. 
 های هوشمندسازی شاخصه .1جدول 

 شاخص  ردیف  شاخص  ردیف 

 های جاریهزینه 19 رایانه شخصی به تعداد معلمان 1

 تجهیزات الکترونیکی در مدرسه 20 پروژکتور  2

 تجهیزات الکترونیکی در مدرسه 21 تعداد دبیران تاپ به لپ 3

 سایت رایانه مناسب و بروز برای مدرسه 22 چاپگر و اسکنر  4

 پهنای باند متناسب با شبکه  23 برد هوشمند  5

 اینترنت پرسرعت  24 وجود محتوای الکترونیکی دروس  6

 اضطراری امکانات برق  25 آموزشی برای معلمانافزارهای کمک نرم  7

 سرور مناسب  26 آموزان افزارهای خودآموز برای دانش نرم  8

 های مبنی بر هوشمندسازیبخشنامه 27 افزار اتوماسیون اداری نرم  9

 ایخانههای وزارت دستورالعمل  28 های مناسب ویروس ی آنت 10

 مدرسهعضویت فعال در پورتال  29 اند معلمانی که تولید محتوا را گذرانده  11

 ی و آموزشعلمی   و تعاملهمکاری  30 اند آموزانی که دوره کامپیوتر گذراندهدانش 12

 آموزان سیستم ارتباط با اولیاء دانش  31 تکنسین فنی در مدارس 13

 32 رابط مدرسه و هماهنگ کننده امور مدرسه 14
های قوی برای امنیت اطالعات  مکانیزم 

 مدرسه 

 آموزانبا فضاهای به تعداد دانش  هاسایت 33 امور مدرسهاولیاء آگاه به   15

 ای ی رایانههاو کارگاه آزمایشگاه  34 افزارها هزینه تجهیز مدارس به سخت  16

 یستم مطبوع و سها با تهویه سایت 35 افزارهاهزینه تأمین نرم  17

 برگزاری سمینارها 36 هاهزینه زیرساخت 18



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 بنیادین، نقشه راه مدارس هوشمند منبع: سند تحول  

 بندی شدعامل طبق جدول زیر دسته  10شاخص در قالب   36دقیقا مطابق با منبع نقشه راه هوشمندسازی مدارس، این 
 

 ها بندی شاخصدسته.2جدول 
 شاخص  عوامل  ردیف  شاخص  عوامل  ردیف 

1 
سخت 

 افزاری

 رایانه شخصی به تعداد معلمان 

 پروژکتور 

 تعداد دبیرانتاپ به لپ

 چاپگر و اسکنر

 برد هوشمند 

6 
ها و دستورالعمل 

 هانامه بخش

 های مبنی بر هوشمندسازی بخشنامه 

 ای های وزارت خانه دستورالعمل 

 نرم افزاری  2

وجود محتوای الکترونیکی  

 دروس 

آموزشی  افزارهای کمکنرم 

 برای معلمان 

افزارهای خودآموز برای  نرم 

 آموزان دانش 

 افزار اتوماسیون اداری نرم 

 های مناسبویروسی آنت

 سیستم یکپارچه عناصر 7

 عضویت فعال در پورتال مدرسه 

با  ی و آموزشعلمی   و تعاملهمکاری  

 یر مدارس هوشمند سا

 آموزان سیستم ارتباط با اولیاء دانش 

3 
نیروی  

 انسانی 

معلمانی که تولید محتوا را 

 اندگذرانده 

دوره کامپیوتر  آموزانی که دانش 

 اندگذرانده 

 تکنسین فنی در مدارس

رابط مدرسه و هماهنگ کننده  

 امور مدرسه 

 اولیاء آگاه به امور مدرسه 

 امنیت اطالعات  8
های قوی برای امنیت اطالعات  مکانیزم 

 مدرسه 

4 
مالی و تأمین  

 بودجه 

هزینه تجهیز مدارس به 

 افزارها سخت

 افزارهاهزینه تأمین نرم

 ها زیرساختهزینه 

 های جاریهزینه 

 فضای کافی و مناسب  9

با فضاهای به تعداد دانش   هاسایت

 آموزان 

 ایی رایانه هاو کارگاه آزمایشگاه 

 یستم مطبوع و سها با تهویه سایت

 زیرساخت 5

 تجهیزات الکترونیکی در مدرسه 

سایت رایانه مناسب و بروز برای  

 مدرسه 

 پهنای باند متناسب با شبکه 

 اینترنت پرسرعت

 امکانات برق اضطراری

 سرور مناسب

 فرهنگ 10
 برگزاری سمینارها

 آموزان و دانش یه والدین، معلمین توج

 ساختاری( خودتعاملی ماتریس تشکیل) عوامل  ارتباط مورد در متخصصان از نظرخواهی برآیند ** 

 این .شودمی  تشکیل  مفهومی   روابط حالت چهار  از استفاده با هاآن  یسهو مقا مطالعه هایشاخص  و  ابعاد از ساختاری  خودتعاملی  ماتریس

 تفسیری ساختاری سازیمدل  متد اساس بر حاصلهاطالعات   .گرددمی  تکمیل محوری فرآیند متخصصین و  خبرگان توسط ماتریس

گردیده نهایی  ساختاری خودتعاملی  ماتریس و  بندیجمع برISM)  یری تفس ساختاری  سازیمدل  منطق  . است تشکیل   هایروش  ( 

 (. 1387بیات  و  آذرکند )ی م عمل های فراواندر  مد مبنای بر و  یکناپارامتر 

 هاییهدرا دریافتی  ماتریس در آید.می  به دست یک و  صفر ارزشی  دو  ماتریس یک  به تکنیک ساختاری ورودی عنوانبه   ماتریس این

  Cبه    منجر  Bو   B به منجر   Aاگر   که  معنا این به  .شود کنترل ثانویه روابط باید اطمینان برای گیرد همچنینمی  یک قرار برابر اصلی  قطر

 باشد نیفتاده اتفاق  این عمل در  اما باشد  شده لحاظ  مستقیم اثرات باید ثانویه روابط بر اساس اگر یعنی  ؛شودی م  Cمنجر به    Aآنگاه    شود

 بر نظرات تجمیع شد. تجمیع متخصصان نظرات ،هانامهپرسش آوریجمع از پس  داد نشان نیز را ثانویه رابطه و  شود تصحیح جدول باید

 گرفت. برآیند محاسبات بر مبنای مد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. صورت نظرات فراوانی  اساس
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 برآیند نظرخواهی در مورد ارتباط عوامل  .3جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 O X A A A X A O V 1 

2 O O A O A V X X 1  

3 X A O X A A X 1   

4 O A A X O V 1    

5 O A A A O 1     

6 X O O O 1      

7 O O X 1       

8 V O 1        

9 O 1         

10 1          

 
 

 تشکیل ماتریس دستیابی 
 . رسید ماتریس دستیابی  به توانی م زیر قواعد برحسبیک  و  صفر اعداد به خودتعاملی ساختاری ماتریس روابط نمادهای تبدیل با

 آن  قرینه  خانه  و   گیردمی   1  عدد  ماتریس دستیابی   در  مربوطه  خانه  است،  گرفته  V  نماد  خودتعاملی ساختاری  ماتریس  در(  i,j)  خانه  اگر  الف( 

 .گیردمی  صفر عدد( j,i) خانه یعنی 

 قرینه   خانه  و   گیردمی   عدد صفر  دستیابی   ماتریس  در  مربوطه  خانه  است،  گرفته  A  نماد ساختاریخودتعاملی    ماتریس  در(  i,j)  خانه  اگر  ب(

 .گیردی م 1 عدد( j,i) خانه یعنی  آن

  آن   قرینه  خانه  گیرد و می   1  عدد  دستیابی   ماتریس  در   مربوطه  خانه  است،   گرفته  X  نماد   خودتعاملی ساختاری  ماتریس  در (  i,j)  خانه  اگر  ج(

 .گیردمی  1 عدد( j,i) خانه یعنی 

 خانه   و   گیردمی   عدد صفر  دستیابی   ماتریس  در  خانه مربوطه  است،  گرفته  O  ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  در(  i,j)  خانه  اگر  د( 

 (.1392 و دیگران، )باقری نژاد گیردمی  صفر  عددهم( j,i) خانه یعنی  آن قرینه
 تشکیل ماتریس دستیابی  .4جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

 تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

 1  یرمتغ به منجر 4  یرمتغ اگر نمونه عنوانشود. به   برقرار آن درونی  سازگاری بایستمی  آمد، به دست دستیابی  اولیه ماتریس از اینکهپس  

 باید نبود برقرار حالت این دستیابی  در ماتریس اگر و   شود 2  یرمتغ به منجر نیز 4 متغیر بایستمی  شود 2 متغیر به منجر هم 1 متغیر و  شود

 برای رابطه این است.  شده  داده  نشان   1* با اصالحات  ماتریس نهایی  در  .شوند جایگزین افتاده  قلم  از که  روابطی  و  شده  اصالح  ماتریس

  . (2006اعمال گردید)فیصال و بانویت، دستی  صورت  به  اصالح این بود، به اصالح نیاز جا هر و  گردید محاسبه مجزا صورت  به  عوامل کلیه

 :گرددمی  ترسیم زیر شکل به دسترسی نهایی  ماتریس ترتیب ینبد

 
 
 
 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 ماتریس دسترسی نهایی  .5جدول 
 نفوذ  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 1 1 *1 *1 1 *1 0 0 1 0 7 

2 *1 1 1 1 1 0 *1 0 0 *1 7 

3 *1 1 1 1 *1 *1 1 *1 0 1 9 

4 1 1 1 1 1 0 1 *1 *1 0 8 

5 1 *1 1 *1 1 0 *1 0 *1 *1 8 

6 1 1 1 1 *1 1 *1 0 *1 1 9 

7 1 *1 1 1 1 0 1 1 *1 *1 9 

8 1 1 *1 1 1 *1 1 1 *1 1 10 

9 1 *1 1 1 1 *1 *1 0 1 *1 9 

10 *1 *1 1 *1 0 1 *1 0 0 1 7 

 8 7 4 9 6 9 10 10 10 10 وابستگی 

 

 تعیین سطوح مدل 

 از یک  هر هایو خروجی  هاورودی  مجموعه ترتیب بدین گردد.  مشخص  مدل  سطوح باید نهایی، دسترسی  ماتریس محاسبه  از پس

این  باشد. به  می  سطح  همان به  مربوط عامل  باشد، آن یکسان  شدهمحاسبه  مشترك  مجموعه  و  هاخروجی  چنانچه و   گرددمی  مشخص  عوامل

 عوامل  همه اگر گردند.می  است مشخص شده   درج  هاآن  برای 1 عدد  اول، سطر  در  که هایی خانه  هاخروجی  محاسبه  برای که  است ترتیب

 هاآن  اعداد و  عوامل بعدی سطح در برویم. بعدی به سطح باید این صورت غیر در است، سطحی  تک مدل بودند، سطح همان به مربوط

 خروجی  و  ورودی هایمجموعه  از 1 عدد و  حذف عامل این بعدی مرحله در باشد،  1 سطح به مربوط اول عامل اگر مثالً شوند.می  حذف

 (. 1392 همکاران، و  آذر) گردندمی  حذف

 تعیین عوامل سطح اول 
 تعیین عوامل سطح اول .6جدول 

 سطح  مجموعه مشترك  مجموعه  پیش فرض  مجموعه دستیابی  عوامل 

1 1،2،3،4،5،6،9 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،2،3،4،5،6،9 1 

2 1،2،3،4،5،7،10 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،2،3،4،5،7،10 1 

3 1،2،3،4،5،6،7،8،10 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،2،3،4،5،6،7،8،10 1 

4 1،2،3،4،5،7،8،9 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،2،3،4،5،7،8،9 1 

5 1،2،3،4،5،7،9،10 1،2،3،4،5،6،7،8،9 1،2،3،4،5،7،9  

6 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،3،6،8،9،10 1،3،6،9،10  

7 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 2،3،4،5،6،7،8،9،10 2،3،4،5،7،8،9،10  

8 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 3،4،7،8 3،4،7،8  

9 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10 1،4،5،6،7،8،9 1،4،5،6،7،9  

10 1،2،3،4،7،10 2،3،5،6،7،8،9،10 2،3،6،7،10  

در سطح  ای(  )منابع مالی و هزینه 4و  )نیروی انسانی(  3افزار(  )نرم2افزار(  )سخت1عوامل   که شودمی  مشخص آمدهدست  به  نتایج به  توجه با

 .شودمی  گرفته سر از مجدداً محاسبات عوامل، این حذف با ترتیب بدین .گیردقرار می  اول
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 تعیین عوامل سطح دوم
 تعیین عوامل سطح دوم  .7جدول 

 سطح  مجموعه مشترك  مجموعه  پیش فرض  مجموعه دستیابی  عوامل 

5 5،7،9،10 5،6،7،8،9 5،7،9  

6 5،6،7،9،10 6،8،9،10 6،9،10  

7 5،7،8،9،10 5،6،7،8،9،10 5،7،8،9،10 2 

8 5،6،7،8،9،10 7،8 7،8  

9 5،6،7،9،10 5،6،7،8،9 5،6،7،9  

10 6،7،10 5،6،7،8،9،10 6،7،10 2 

با حذف این    .اند)فرهنگ( ازجمله عواملی هستند که در سطح دوم هوشمندسازی مدارس قرارگرفته10)سیستم یکپارچه عناصر( و  7عوامل  

 کنیم. بندی می یه عوامل را سطح بق دو عامل،
 

 تعیین عوامل سطح سوم 
 تعیین عوامل سطح سوم .8جدول 

 عوامل 

 مجموعه 

 دستیابی 

مجموعه  پیش  

 فرض

مجموعه  

 سطح  مشترك 

5 5،9 5،6،8،9 5،9 3 

6 5،6،9 6،8،9 6،9  

8 5،6،8،9 8 8  

9 5،6،9 5،6،8،9 5،6،9 3 

)فضای کافی و مناسب( جزء سطح سوم از این  9و  ها(  )زیرساخت5شود که عوامل  از جدول باال مشخص می   آمده دستبه با توجه به نتایج  

 دهیم. بندی بقیه عوامل را ادامه می با حذف این عوامل از جدول سطح  .باشددسته عوامل می 
 

 چهارم تعیین عوامل سطح  
 چهارم تعیین عوامل سطح  .9جدول 

 عوامل 
 مجموعه 

 دستیابی 

مجموعه  پیش  

 فرض

مجموعه  

 مشترك 
 سطح 

6 6 6،8 6 4 

8 6،8 8 8  

عامل   با حذف این .گیردقرار می  چهارم سطح  درها( ها و بخشنامه )دستورالعمل 6شود که عامل بندی مشخص می با انجام این قسمت از سطح 

 دهیم. بندی را ادامه می از جدول فوق سطح

 

 پنجم تعیین عوامل سطح  
 تعیین عوامل سطح پنجم : 10جدول 

 مجموعه  عوامل 

 دستیابی 

مجموعه  پیش  

 فرض

مجموعه  

 مشترك 

 سطح 

8 8 8 8 5 

 رسد. بندی به پایان می گیرد و مراحل سطحقرار می پنجم  سطح)امنیت اطالعات( در 8بندی عامل  با انجام این قسمت از مراحل سطح

 
 
 
 
 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 هاتعیین مدل اصلی پژوهش بر اساس یافته 

 دارد.  هوشمندسازی مدارس وجود بر مؤثر عوامل بررسی  در اثرگذاری سطح پنج که شد  مشخص گرفته،  صورت محاسبات به توجه با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایی عوامل مؤثر بر هوشمندسازی مدارس .1نمودار                                      

 گیری بحث و نتیجه 

و  پرورش(    و   تحول بنیادین آموزشپرورش شامل )سند    و   موثق در آموزش  منبعیری دو  گو بهرهدر این تحقیق با استفاده از ادبیات تحقیق  

بندی شدند که عامل اول،  عامل اثرگذار طبقه  10شاخص اثرگذار بر هوشمندسازی مدارس در قالب    36،  )نقشه راه هوشمندسازی مدارس(

دوم و سوم دارای پنج شاخص، عامل چهارم چهار شاخص، عامل پنجم شش شاخص، عامل ششم دو شاخص، عامل هفتم سه شاخص، عامل  

سازی ساختاری تفسیری تنظیم و  نامه مدل ها در قالب پرسشامل هشتم یک شاخص، عامل نهم سه شاخص و عامل دهم دو شاخص دارد. ع

 نظرات فراوانی  اساس بر نظرات تجمیعنامه تکمیل شده و عودت یافته مورد تحلیل قرار گرفت.  پرسش  8بعد از پخش بین خبرگان، تعداد  

 به  SSIM ماتریس روابط نمادهای با تبدیل .قرار گرفت مورد محاسبه نظرات برآیند در نهایت .است شده  گرفته مد یعنی  ته،گرف  صورت

ماتریس دسترسی نهایی به منظور  ،  ها برقرار گردیددر نهایت با سازگاری درونی که بین مؤلفه  رسید.  دستیابی  به ماتریس یک و  صفر اعداد

 بندی ذیل گردید. تعیین سطوح مؤلفه مشخص و منجر به سطح

)فرهنگ(،  10و  )سیستم عناصر یکپارچه(  7 دوم )منابع مالی و تأمین هزینه(، سطح4)نیروی انسانی(  3افزار(  )نرم2افزار(  )سخت1 اول سطح

 )امنیت اطالعات(8 پنجم ها(، سطحها و بخشنامه )دستورالعمل6 چهارم )فضای کافی و مناسب(، سطح 9( و ها)زیرساخت5 سوم سطح

های دخترانه  ( با عنوان استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان1390عبدالوهابی و همکاران)های این پژوهش با تحقیقاتی که توسط  یافته

ها نیز به عواملی مانند منابع مالی، دانش و مهارت معلمان و مدیران)نیروی انسانی(،  شهر اهواز صورت گرفت همخوانی نزدیکی دارد و آن 

 یافته این تحقیق را در بر دارد.هار عامل اصلی در سطوح مدل دست زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ اشاره شده است که در واقع چ

بنابراین  های زندگی و توانمند در خلق دانش می مدرسه هوشمند سازمانی یادگیرنده برای تربیت نسلی خالق و توانا در عرصه  باشد، 

ای معیوب در جهت خالف اثرگذاری  دندهای سازماندهی شود تا در مرحله اجرا خود چون چرخ های تاثیرگذار بر آن نیز نباید به گونهمؤلفه
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ای و مسائل امنیتی و دستوری  نامهنماید. مدرسه هوشمند باید طوری طراحی شود که خیلی درگیر چارچوب و مباحث بخشها عمل  مؤلفه

دارد. شود تا حدودی ساختارشکنی در چارچوب یک کل واحد را از میان برمی نگردد. زمانی که امکانات و بستر وب و اینترنت فراهم می 

مدیر( باید فهم دقیقی از این چارچوب داشته باشد و محتوای تولید شده نیز ساختارهای فرهنگی را حفظ و  بنابراین هم نیروی انسانی)معلم،  

بندی شد باید هر کدام بتواند اثرات منفی مؤلفه دیگر  عامل که سطح   10چارچوب علوم را نیز در هم بشکند تا دانشی جدید ایجاد شود و این  

های گوناگون و ایجاد  های پژوهش با رویکردهای علمی و مناسب و شیوه. باید بین پیشنهادها و یافتهافزایی گردد را خنثی نموده و عامل هم

 جدید در این رویکردهای به منظور ایجاد اتی پیشنهاد آمده،دست  به   نتایج و  هاداده اساس بر همایش و سمینارها، رابطه منطقی برقرار شود. 

 .گیردمی  قرار سازییان حوزه هوشمندمتصد اختیار در ،حوزه

آموزشی روش  تغییر  معلمان،  آموزش  مناسب،  محتوای  ارتباطی،  هاییرساختز  شامل  یاز ن  مورد  بسترهای  ایجاد .1   و   های 

 .والدین سازیفرهنگ

  - یاددهی   فرآیند  احتیاجات  و   هانیازمندی   اساس  بر  ی آموزشکمک   تجهیزات  و   ارتباطات  افزار،نرم  افزار،سخت   توسعه  و   ایجاد .2

 . مدارس در یادگیری

 . هاآن از استفاده های شیوه و  روز هایفناوری و  آموزشی  منابع با آشنایی  برای معلمان آموزش .3

 .آموزشی  نظام در دانش تولید به گذاریارزش و  آموزاندانش در پژوهش و   تحقیق روحیه ایجاد .4

 . جدید افزارهاینرم به هاآن تسلط و  آموزاندانش به الکترونیکی  آموزش وسایل از استفاده آموزش .5

 آموزان دانش به بیشتر رسیدگی  و  کالس در آموزاندانش تعداد کاهش .6

 . هوشمند  تابلوهای بهها کالس  و  مدارس همه کردن مجهز  جهت بودجه و  اعتبارات افزایش .7

  الکترونیک   و   غیردولتی   و   دولتی   بخش  مشارکت  با  مدارس  و   آموزاندانش  نیاز  با  متناسب  الکترونیکی   یمحتوا  بکارگیری  و   تولید .8

 درسی.  هایکتاب  محتوای کردن

 . معلمان الگویی  نقش به توجه با خالق و  گروهی   فعال، هایروش بر تأکید با تربیت و  تعلیم هایروش  یآور روز به و  اصالح .9

 معلمان.  ویژه تربیتی  و  آموزشی  هایبرنامه  در مجازی و  یرحضوری غ هایآموزش  ظرفیت از برداریبهره  گسترش .10

 .شود ایجاد باید هوشمند مدارس پشتیبانی  هایی مش و  خط و  استانداردها مقررات، ها،یاست س .11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی    

 منابع

 sargarmi. com، 1400مهر  19(، سایت سرگرمی، 1400. احمدی، سارا. )1

 آموزش ینهزم  در و ارتباطات اطالعات فناوری از استفاده وضعیت مورد در پیمایشی »  . (1389مهدیه ) ،محمدی دوست .مهناز ،اخوان.  2

 . 173-151 (،21، )فناوری و  دانش مجله«، تهران شهر هاییرستاندب در الکترونیکی  نشر و 

ناشر:  ، چاپ دوم،  تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسأله(. »  1395. آذر، عادل. خسروانی، فرزانه و جاللی، رضا )3

 1395سازمان مدیریت صنعتی، سال  

 الگوی از تلفیقی   کلیدی فاکتورهای بندییتاولو  و  شناسایی » .(1392) یزانگروح  ،اسدی و  رضا ،زادهکاظم .زهرا ،نژادباقری .  4

 «. چابک کنندگانین تأم یبندرتبه  و  ا.نتخاب ،فازی  TOPSIS و  ISM تفسیری ساختاری

«، چاپ اول، ترجمه محمد زنجانی، ناشر: سازمان زمینه تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی برای استفاده مدیران(. »2001). براون، ارنست  5

 ( 1376مدیریت صنعتی، )

های توسعه مدارس هوشمند از دید مدیران و معلمان مدارس (. »چالش1399زاده طالشی، منا. هاشمی، سهیال. ایزدی، محمد ). حسن 6

 99، سال هشتم، شماره دوم، پاییز فصلنامه علمی پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازیبابلسر«،  هوشمند شهرستان

  استان   هوشمند  مدارس  موجود  وضعیت  ارزیابی »  .(1393)  رباطی   ،حمزه.  حسن  ،قالوندی  .ی نوروز عل  ،دوستکرم   .کمال  ،دورانی .  7

 3 شماره ،4دوره  ،پزشکی  آموزش توسعه افق: نشریه «هوشمند مدرسه توسعه ،مفهومی  مدل بر اساس مازندران

 .مدارس هوشمند آموزشی  فناوری توسعۀ  مؤسسه: ، تهران«وپرورشآموزش  و  اطالعات فناوری» (. 1384) رحیم ، عبادی. 8

های دخترانه شهر  سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان. » امکان 1390زاده، یداهلل. پارسا، عبداهلل ). عبدالوهابی، مرضیه. مهرعلی 9

    . 43شماره  ،فصلنامه نوآوری آموزشی اهواز«، 

 فناوری آمار  مرکز ،تهران ،عطاران محمد  ترجمه  « 21  قرن در الکترونیکی  یادگیری. »(2004تری ) اندرسون، .ار .دی گریسون،.  10

 مدارس.  هوشمندسازی نامهیوهش ،(1390وپرورش )آموزش  وزارت ارتباطات و  اطالعات

ای بین مدرسه هوشمند و مدرسه سنتی برای یادگیری به سوی مدرسه هوشمند، مقایسه (. »1394زاده، فاطمه ). طالب، زهرا. حسن 11
 ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران. نامه کارشناسی «، پایانریاضیات

 (. وزارت آمووزش و پرورش 1388، )نقشه راه مدارس هوشمند، راهنمای اجرایی مدارس. 12

 1384، سال پارسا انتشارات تهران، ،«رفتاری علوم در علمی  روش شناخت» (.1384) ی عل یدرح هومن،. 13

دوفصلنامه ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان«،  های پیشروی برنامه(. »شناسایی چالش1397. یزدانی، فریدون )14
 . 1397(، سال 14)7، ریزی آموزشی مطالعات برنامه

15. Faisal, M. N, Banwet, D.K, Shankar R.(2006), Supply chain risk mitigation: modeling the 

enablers; Business Process Management Journal, Vol.12 No.4 

16. liu, d., huang, r., and wosinki, m. (2017). Smart learning in smart cities.journal of education 

technology, 36, 210-221. 

17. Niroomand, G. & Bakhtavari, N. (2012). The status of new communication technologies 

(smart school) in education. Media studies, 6(15): 95-110. (in Persian) 

18. Psycharis, S. (2011). Presumptions and actions affecting an e-learning adoption by the 

educational system Implementation using virtual private networks. University of the Aegean – 

Department of Primary Education and Greek Pedagogical Institute. Retrieved from  

19. Reychav, Iris. Warkentin, Merrill, Ndicu, Martin(2016) Tablet Adoption 

with Smart School Website Technology 

20.Teo, Timothy.(2009)." Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service 

teachers ", Computers & Education ,No,52 ,pp. 302–312 

21. The Center for statistics and information technology and communications(2011).  

22.Warfield, J.W. (1974). Developing Interconnected Matrixes inStructural Modeling, IEEE 

Transcript on Systems, Men and Cybernetics Journal, 4(1), 51−81. 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2016.1163996
http://dx.doi.org/10.1080/08874417.2016.1163996

