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Identifying Smart School Constituents based on the Constructivist Approach
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Abstract: The purpose of this study was to identify the components of smart schools
based on the constructivist approach. The study upon the purpose was practical and in
terms of data collection was a mixed (qualitative and quantitative) research. The
statistical population included academic experts and professions in the field of smart
schools in the qualitative section, and in the quantitative section consisted of all
teachers and principals of smart schools in 1977. The sample size in the qualitative
section on theoretical saturation was 30 members, and in the quantitative section
based on Cochran formula 357 members were estimated. Purposeful sampling and
stratified random sampling were used for quantitative sampling. Then, data were
collected through qualitative interviews and quantitative researcher-made
questionnaires based on 5-point scale. For data analysis, Cronbach's alpha, AVE,
AVE, Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis, and one-sample t-test
were used. Accordingly, the results illustrated the identification of 5 components and
44 indicators that included 5 influential components including curriculum (hidden and
explicit), school environment, teacher (individual factors and professional
competencies), school administrator, and educational staff (knowledge, skills, and
Attitude). Other results showed that the priority of the identified components were:
curriculum (hidden and explicit) (0.57); school environment (0.55); teacher
(individual factors and professional competencies) (0.44); school administrator and
educational staff (0.33); and Education (Knowledge, Skill and Attitude) (0.12).
Moreover, its degree of fitness was confirmed by experts with 95% confidence.
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رضائی و همکاران

علمی ممکن (رحمان و همکاران  .)2016در این مدارس ،دانش-

مقدمه
امروزه افزایش حجم دانش و اطالعات ،کهنه شدن سریع
مطالب درسی ،تغییرات سریع جوامع و قابل پیش بینی نبودن

آموزان متناسب با استعدادها و عالیق خود ،به یادگیری می-
پردازند و توجه به بارور کردن همه استعدادهای بالقوة دانش-

آینده ،لزوم آموزش و یادگیری مداوم را به جای آموزش مقطعی

آموزان در تمامی فعالیتهای آموزش و فوق برنامه به چشم می-

ایجاب می کند .از سوی دیگر آموزش مداوم ،شیوة یادگیری

خورد ،و همچنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت

جدیدی را می طلبد؛ شیوه ای که به کمک آن ،فرد بتواند به طور

تحصیلی دانشآموز وجود نخواهد داشت .معلمان در این مدارس

خود گردان و مستقل و برای همة عمر به مطالبة دانش و استفاده

به متخصصان توانا تبدیل میشوند که راهنمایی دانشآموزان را

از آن بپردازد (یغما  .)1388از این رو اهمیت و ضرورت کنار

در فرآیند یادگیری بر عهده دارند (هیز و همکاران .)2014

گذاشتن شیوه ها و راهبردهای سنتی در آموزش و پرورش و

یکی از رویکردهای یادگیری که امروزه در آموزش مورد استقبال

تدریس و توجه به راهبرد ها و شیوه های جدید آموزشی آشکار

واقع شده و روشهای آموزشی مبتنی بر این رویکرد است،

میگردد .به کار گیری گستردة فناوری اطالعات و ارتباطات در

رویکرد سازندهگرا است .حوزهی سازندهگرایی در چند دههی

فرآیند یاددهی – یادگیری ،همزمان با تحول در رویکردهای

اخیر به عنوان یکی از مباحث مهم پژوهشی در آمده است.

آموزشی در جهان ،زمینة شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم

رویکرد سازندهگرا به این موضوع اشاره دارد که دانش یک امر

ساخته است (سروش  .)1389این مدارس از جمله نیازمندیهای

سازنده است بدین معنی که یادگیرنده از ترکیب دانش گذشته

کلیدی جوامع دانش محور هستند و رویکردهای توسعة مهارت

خود و اطالعات موجود (شامل اطالعات ،مدرس ،کتابها و

های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال میکنند .در این

تجارب علمی) دانش جدیدی را به وجود میآورد و به شناخت

مدارس ،فرآیند های یاددهی -یادگیری تقویت شده و محیط

میرسد (طالب و حسنزاده  .)2015در کالس درسی که معلم،

تعاملی یکپارچه ای برای ارتقای مهارتهای کلیدی دانش آموزان

رویکرد سازندهگرایانه را برای یاددهی – یادگیری اتّخاذ کرده

در عصر دانایی محور فراهم می شود (آزین .)2006

است ،از یادگیرندگان انتظار عملکرد و تداوم عمل میرود .از

از مهمترین اهداف مدارس هوشمند میتوان به موارد زیر اشاره

دانشآموزان انتظار میرود و تشویق میشوند ،ایدهها و دانش

کرد :رشد همه جانبة دانشآموزان (ذهنی ،جسمی ،عاطفی و

خود را به وسیلهی اجرا ،اعمال و توسعهی دانستن خلق کنند .در

روانی) ،ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی ،تربیت نیروی انسانی

واقع ،یادگیرندگان نمیتوانند تنها با دریافت ،کسب و پذیرش ،یا

متفکر (سند راهبردی) ،آماده کردن دانشآموزان برای زندگی

گوش دادن و توجه منفعالنه ،دانش را فرا بگیرند ،زیرا دانش طی

شغلی ،بهبود یادگیری ،مشارکت دانشآموزان در تولید دانش،

انتقال شکل نمیگیرد .بنابراین ،تأکید بر آموزش باید با خلق

توسعة مهارتهای فناری اطالعات و ارتباط در فعالیتهای

معنی و درک کردن ،در ضمن مواجهشدن با اطالعات جدید یا

یاددهی -یادگیری دانشآموزان و معلمان ،تبدیل انتقال اطالعات

زمینههای جدید باشد .یادگیرندگان فعال نیاز دارند ،به مشارکت،

با یادگیری مادامالعمر ،آماده کرده دانشآموزان برای زندگی در

ساخت و همیاری با یکدیگر بپردازند .برای این که دانش به

عصر اطالعات ،تسهیل دسترسی دانشآموزان به منابع متعدد

تصرف و مالکیت یادگیرنده درآید ،باید یادگیری فعال به وقوع

اطالعاتی ،ایجاد فرصتهای یادگیری مشارکتی و یادگیری

بپیوندد (ابراهام ،رازک و کنایاتوال .)2013

اکتشافی ،ایجاد فضای مناسب برای افزایش خالقیت دانشآموزان،

نتایج پژوهش مارشال ،اسمارت و آلستون ( )2017نشان میدهد

برقراری فضای آزادی اندیشه و احترام متقابل در تنوع و تفاوت-

که بین مدارس هوشمند به طور کلی با مؤلفههای سازندهگرایی

های زبانی ،مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی ،و اجتماعی ،افزایش درک

مانند ارتباط شخصی ،کنترل مشترک ،بیان انتقادی ،مذاکره و

درست دانشآموزان از نقش خود در جامعة جهانی ،درک

عدم قطعیت رابطه معناداری وجود دارد .لذا ،به نظر میرسد

مسئولیت خود نسبت به دیگران ،دستیابی به بهترین نتایج

شناسایی مؤلفه های مدارس هوشمند سازندهگرا بتواند به میزان
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قابل توجهی در یادگیریِ موثر واقع شود .چرا که استفاده از روش

هوشمندسازی ،مؤلفههای سازندهگرایی نیز به تبع آن بهبود می-

مذکور ،بنا به ماهیت آن ،عالوه بر نگرش و رضایت مثبتی که در

یابد .زیپروک و پوپسکو ( )2015در پژوهشی نشان دادند که

افراد یک دوره آموزشی ایجاد میکند؛ میتواند منجر به یادگیری

مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی موجب تسهیل و

هر چه بیشتر و عمیقتر موضوع نیز گردد .با توجه به پژوهشهای

ایجاد فضای کاری و تخصیص اعضا هر گروه ،دسترسی و ویرایش

صورت گرفته ،پژوهشگر به دنبال پاسخ به این مسأله است که

مدیریتی ،ایجاد خودکار لینکها برای ناوبری آسان بین صفحات

مؤلفههای مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی را

گروهها ،میزبانی کامل برای محتوای چند رسانهای میشود .این

شناسایی کند.

مسأله در بین دانشآموزان و همچنین مزایای بیشتری به ارمغان

کرافورد ( ،)2018در پژوهشی نشان میدهد که از موانع عمده

آورده است .دانشآموزان تحت اطالعات مورد نظر ،خود کار می-

توسط معلمان در مالزی زمان کافی برای ادغام پروژههای مربوط

کردند ،از تلفنهای هوشمند خود برای عکس گرفتن و فیلم-

به فناوری اطالعات و ارتباطات بود .این مشکل میتواند با

برداری با آزمایشهای ساده هیجانزده شدند ،با همساالن خود

استفاده از دستگاههای ارتباطی به عنوان پذیرفتن پویایی یاددهی

ارتباط برقرار کرده و مشکل را حل کرده و اطالعات را پردازش

و یادگیری برای انعطافپذیری بیشتر حل شود ،این امر باعث

میکنند و یک محصول نهایی را ایجاد میکنند.

ایجاد فرصتهای جدیدی برای تعامل میشود .در یک مطالعهی

همان طور که در پژوهشهای انجام شده مالحظه شد تاکنون

انجام شده توسط کومار ( )2017بر روی  28دانش آموز دورهی

پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مدارس هوشمند بر اساس

ابتدایی هند که در یک کالس ریاضیات تجربی شرکت میکردند،

سازنده گرایی مورد بررسی قرار نداده است ،همچنین این پژوهش

موضوع بهبود توانایی حل مسالهی ریاضیاتی دانشآموزان و

برای اولین بار است که در بین معلمان و مدیران مدارس هوشمند

تعمیق فهم آنها از ریاضیات بود .دستورالعمل کالس بر کاربرد

انجام شد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای

یک روش سازنده گرا متمرکز بود .دانش آموزان در گروههایی بر

مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی بود.

روی مسایل پیچیده ای پیرامون تفکر جبری و مفهوم عدد کار

مواد و روش ها

می کردند ،و الزم بود همه ی گروه ها در پایان روز ،یافتههای-

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به ارائه الگوی مدارس

شان را با کل کالس در میان بگذارند .نتایج حاصل از کالس

هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی میپردازد ،روش پژوهش

آزمایش به شرح ذیل ،بیان شد :نتایج نشان داد که دانش آموزان

برحسب زمان وقوع پدیده ،گذشته نگر؛ برحسب نتیجه ،تصمیم

به صورت یادگیرندگان منفعل ،شروع میکنند و شرکت کننده-

گرا؛ بر حسب هدف ،کاربردی؛ بر حسب منطق اجرا ،قیاسی و

های بسیار فعّالی در یادگیری خودشان میشوند .ما دانش آموزان

استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای پژوهش ،مقطعی؛ بر حسب نوع

بیرغبت را دیده ایم ،که درگیر شدند و از روی میل ،شروع به

داده ،آمیخته (کیفی_کمی)؛ بر حسب محیط پژوهش ،کتابخانه-

ارایهی عقاید و پاسخهایشان به مسایل ریاضی نمودند .ما دانش-

ای؛ برحسب روش گرداوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش،

آموزانی را دیدهایم که با درک بسیار پایین ،از حتی اصلیترین

توصیفی-همبستگی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر

اصول ریاضی ،یاد میگیرند که چگونه یک مفهوم را کشف کنند،

پهنانگر بود .در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی

یک قضیه تدوین کنند و سپس تبیین ریاضی درست را برای آن

شامل خبرگان و صاحبنظران حوزه مدارس هوشمند شهر

قضیه ارایه دهند .مارشال ،اسمارت و آلستون ( )2017در یک

اصفهان در سال 1397بود .حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع

پژوهش نشان دادند که بین مدارس هوشمند به طور کلی با

نظری ( 30نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 357

مؤلفههای سازندهگرایی مانند ارتباط شخصی ،کنترل مشترک،

نفر برآورد شد .برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونهگیری

بیان انتقادی ،مذاکره و عدم قطعیت رابطه معناداری وجود دارد.

هدفمند و در بخش کمّی از نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده

در حقیقت به نظر میرسد با بهبود شرایط مدارس از منظر

شد .ابزار گردآوری دادهها ،در بخش کیفی ،مصاحبه و در بخش
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کمّی ،پرسشنامه محققساخته بر مبنای مقیاس  5گزینهای بود.

از این مسأله اطمینان یافت که میتوان دادههای موجود را برای

روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از

تحلیل به کار برد یا به عبارتی ،آیا تعداد دادههای مورد نظر (اندازه

خبرگان ،روایی همگرا از طریق محاسبه میانگین واریانس

نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا

استخراج شده و روایی واگرا از طریق محاسبه جذر  AVEبه

خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده

تایید رسید .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل

میشود که شاخص  KMOبه منظور کفایت نمونهگیری از طریق

پرسشنامه  0/968به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از

ارزیابی کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها بررسی می-

آزمونهای آلفای کرونباخ ،میانگین واریانس استخراج شده

شود .هرچه میزان شاخص به یک نزدیکتر باشد دادههای مورد

( ،)AVEماتریس جذر  ،AVEکولموگروفاسمیرنف ،تحلیل

نظر برای تحلیل عاملی مناسبتر میباشند و معموالً مقادیر کمتر

عاملی تاییدی و  tتکنمونهای با استفاده از نرمافزار lisrel

از  0.6برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشد .آزمون کرویت بارتلت

استفاده شد .بر اساس دادههای بدست آمده پایایی ابعاد مورد

تقارن دادهها را مورد بررسی قرار میدهد (در سواالت و عاملها

تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالی 0.7

همبستگی بدون جهت است) و به بررسی همانی بودن ماتریس

است و همچنین  AVE>0.5است .روایی همگرا مورد تائید

همبستگی میپردازد .اگر سطح معنیداری آزمون بارتلت کوچک-

است ،زیرا CR>0.7؛ CR>AVE؛  AVE>0.5و همینطور

تر از  0.05باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب

روایی واگرا نیز مورد تائید است زیرا  MSV < AVEو ASV

است.

.< AVE

در جدول زیر ،نتایج حاصل از شاخص  KMOو آزمون بارتلت

جهتتتتتت رعایتتتتتت اختتتتتالق پژوهشتتتتتی ،کتتتتتد اختتتتتالق

روی شاخصهای موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل

 IR.USWR.REC.1398.142در کمیته ی اختالق دانشتگاه

پژوهش مناسب برآورد شد .براساس نتایج به دست آمده ،شاخص

ثبت شد.

 KMOبزرگتر از  0.6بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان

یافته ها

داد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصهای

در این بخش به تحلیل کمی دادهها با استفاده از نرمافزار

شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد .سطح معنیداری

 SPSSو  lisrelو در دو حوزه تجزیه و تحلیل (توصیفی و

 0.000برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر

استنباطی) و تفسیر نتایج پرداخته میشود .طبق یافته های

پژوهش برای تحلیل عاملی میباشد .همانطور که گفته شد در

توصیفی پژوهش 40 ،درصد از آزمودنیها زن و  60درصد مرد

شناسایی مولفههای الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد

بودند .همچنین 22 ،درصد از آزمودنیها کمتر از  35سال31 ،

سازندهگرایی براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا،

درصد بین  36تا  40سال 28 ،درصد بین  41تا  45سال و 19

روی  44شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.

درصد باالتر از  45سال سن داشتند 21 .درصد از آزمودنیها

همچنین ،اشتراکات برای همه شاخصها باالی  0.5بود و نیاز به

کمتر از  5سال 29 ،درصد بین  6تا  10سال 34 ،درصد بین 11

حذف هیچ شاخصی نمیباشد.

تا  15سال و  16درصد باالتر از  15سال سابقه کار داشتند7 .

نتایج نشان داد  5بعد اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست

درصد از آزمودنیها دارای مدرک کاردانی 47 ،درصد از

و در تحلیل باقی میمانند .این عوامل تا تقریباً  69درصد ،واریانس

آزمودنیها دارای تحصیالت درصد لیسانس 38 ،درصد

شاخصهای مولفههای الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد

فوقلیسانس و  8درصد تحصیالت دکتری داشتند.

سازندهگرایی را تبیین میکند .به منظور تحقیق درباره ماهیت

جهت بررسی مؤلفه های مدارس هوشمند بر اساس سازنده گرایی

روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعاریف و نامگذاری عامل ها،

از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در شناسایی مولفههای

ضرایب باالتر از  0.4در تعریف عاملها مهم و با معنی بوده و

الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی ،ابتدا باید

ضرایب کمتر از این حدود به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته
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شده است .برای تفسیر عاملها رینولدز و همکاران ()1988

آلفای کرونباخ=  ،0.800با  10گویه به نام « آموزش (دانش،

کمترین مقدار این ضریب را برابر با  0/40بکار بردهاند .نتایج

مهارت و نگرش)» نامگذاری شده است:

حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که از میان  44گویه موجود،

عامل سوم :برنامه درسی (پنهان و آشکار) :ایتن عامتل بتا مقتدار

 5مؤلفه اصلی قابل شناسایی است .بر اساس ادبیات ،پیشینه و

واریانس  5.325درصد و مقدار آلفای کرونباخ=  ، 0.773با  6گویه

نظریههای موجود این مولفهها نامگذاری شدهاند.

به نام «برنامه درسی (پنهان و آشکار)» نامگذاری شده است .عامل

نامگذاری یک عامل نوعا مبتنی است بر بررسی دقیق پژوهشگر از

چهارم :متدیر مدرسته و کارکنتان آموزشتی:این عامتل بتا مقتدار

آنچه متغیرها با بارهای عاملی زیاد اندازه میگیرند .در واقع

واریانس  4.578درصد و مقدار آلفای کرونباخ=  ، 0.839با  6گویه

عاملها بر اساس تعریف متغیرها و اینکه چه واقعیت مشترکی را

به نام «مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی» نامگذاری شتده استت:

میسنجد نامگذاری میشوند .در تحقیق حاضر ،تحلیلهای صورت

عامل پنجم :محیط مدرسه :این عامل با مقتدار واریتانس 13.340

گرفته در مورد هر عامل به روشنی مبین نقش مؤثر هر کدام از

درصد و مقدار آلفای کرونباخ=  ، 0.754با  7گویه به نام «محیط

این عوامل در هوشمندسازی مدارس است .بدین ترتیب میتوان

مدرسه» نامگذاری شده است:

نتیجه گرفت که هر کدام از این عوامل با توجه به اولویت اهمیت

مولفه های الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی

خود به درستی به عنوان عاملی مؤثر بر هوشمندسازی مدارس

شامل  5بعد است .بعد اول معلم (عوامل فردی و شایستگی-هتای

شناسایی شدهاند.

حرفه ای) با  15مولفه ،بعد دوم آموزش(دانش ،مهارت و نگرش) با

عامل اول :معلم (عوامل فردی و شایستگیهای حرفهای) :این

 10مولفه ،بعد سوم برنامه درسی(پنهان و آشکار) با  6مولفه ،بعتد

عامل با مقدار واریانس  39.675درصد و مقدار آلفای کرونباخ=

چهارم مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی با  6مولفته و بعتد پتنجم

 ،0.866با  15گویه به نام «معلم (عوامل فردی و شایستگیهای

محیط مدرسه با  7مولفه بود .برای بررسی وضعیت موجود مؤلفه

حرفهای)» نامگذاری شده است .عامل دوم :آموزش (دانش ،مهارت

های مدارس هوشمند بر اساس سازنده از آزمون تی تک نمونه ای

و نگرش) :این عامل با مقدار واریانس  17.908درصد و مقدار

استفاده شد.

جدول  .1آزمون تی تک نمونهای به منظور بررسی وضعیت موجود

Table 1. Sample t-test to check the current situation
ارزش آزمون = 3
مولفه

مقدار تی

Sig.

اختالف

فاصله اطمینان  95درصد از اختالف

میانگین

حد پایین

معلم (عوامل فردی و شایستگی-های حرفه ای)

9.18

0.000

0.36

0.29

0.44

آموزش(دانش ،مهارت و نگرش)

7.83

0.000

0.31

0.24

0.39

برنامه درسی (پنهان و آشکار)

5.46

0.000

0.24

0.15

0.33

مدیر مدرسه و کارکنان آموزشی

10.31

0.000

0.45

0.75

0.89

محیط مدرسه

2.51

0.012

0.11

0.02

0.19

حد باال

از طریق آزمون  tتک نمونهای نشان داد که سطح معناداری

فرض پژوهش تأیید میشود .همچنین ،با توجه به اختالف

در همه ابعاد و مولفهها کمتر از پنج صدم میباشد و بنابراین

میانگین که مقادیری مثبت هستند ،چنین استنباط میشود

فرض صفر با  95درصد اطمینان برای این مولفهها رد و

که وضعیت مولفهها و ابعاد در وضعیت مطلوب میباشد.
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رضائی و همکاران

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

Figure 1. Structural model of research in the case of estimating standard coefficients
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شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب

Figure 2. Structural model of research in the significant state of coefficients
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رضائی و همکاران
شکل باال نمودار مسیر برازش شده به دادهها را نشان میدهد.

مدل برازش مناسبی را به دادهها ارائه میکند .خروجیهای مدل

همانگونه که شاخصهای خی-دو و  RMSEAنشان میدهند،

در جدول  10مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول  .2شاخصهای برازش تحلیل مسیر مدل برای مؤلفههای الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی

Table 2. Fit indicators of model path analysis for smart school model components based on constructivist
approach
شاخصهای برازش

نام شاخص

مقدار

حد مجاز

Chi-square/df

3.38

کمتر از 5

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

0.027

کمتر از 0/1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0.96

باالتر از 0/9

( NFIبرازندگی نرم شده)

0.95

باالتر از 0/9

( GFIنیکویی برازش)

0.94

باالتر از 0/8

( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

0.89

باالتر از 0/8

همانگونه که مشاهده می شود شاخصهای برازش مدل در

واقع نظام آموزشی هر کشور جهت همگام شدن با توسعه جهانی

وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.

و رو به پیشرفت ،باید بتواند عالوه بر هماهنگ کردن خود با

بحث و نتیجهگیری

تحوالت جامعه امروزی ،چشم اندازها و تغییرات آینده را پیش

در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شد که برای مدارس

بینی و آنها را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب در آینده هدایت

هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی ،چه مدلی می توان ارائه

کند.

داد .بر این اساس و با توجه به مرور مبانی نظری و مصاحبه با

یکی از رویکردهای یادگیری که امروزه در آموزش مورد استقبال

خبرگان مؤلفههای مختلف مدارس هوشمند بر اساس رویکرد

واقع شده و روشهای آموزشی مبتنی بر این رویکرد است ،رویکرد

سازندهگرایی و مولفههای اثرگذار بر آن مورد بررسی قرار گرفته

سازندهگرا است .حوزهی سازندهگرایی در چند دههی اخیر به

است .در تبیین یافته حاصل شده از سوال اول پژوهش ،میتوان

عنوان یکی از مباحث مهم پژوهشی در آمده است .رویکرد

گفت که بیشک یکی از مهمترین عوامل پیشرفت هر جامعه،

سازندهگرا به این موضوع اشاره دارد که دانش یک امر سازنده

آموزش و پرورش آن جامعه است .آموزش و پرورش سازمانی

است بدین معنی که یادگیرنده از ترکیب دانش گذشته خود و

است که از دیرباز نقش سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و

اطالعات موجود (شامل اطالعات ،مدرس ،کتابها و تجارب علمی)

تمدن بشری داشته و امروزه نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی،

دانش جدیدی را به وجود میآورد و به شناخت میرسد (طالب و

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هر جامعه بهشمار میآید .بنابراین،

حسنزاده  .)2015در کالس درسی که معلم ،رویکرد سازنده-

در جهان پیوسته در حال تغییر و تحول کنونی ،کشوری پیشرفته

گرایانه را برای یاددهی – یادگیری اتّخاذ کرده است ،از

خواهد بود که دارای نظام آموزشی کارآمد ،مترقی ،منعطف و پویا

یادگیرندگان انتظار عملکرد و تداوم عمل میرود .از دانشآموزان

باشد .این در حالی است که چالش ها و فرصتهایی که نظام

انتظار میرود و تشویق میشوند ،ایدهها و دانش خود را به وسیله-

آموزشی با آن مواجه است هر ساله رو به افزایش هستند .نظام

ی اجرا ،اعمال و توسعهی دانستن خلق کنند .در واقع،

های آموزشی کنونی در مقایسه با نظامهای گذشته ،مجبورند با

یادگیرندگان نمیتوانند تنها با دریافت ،کسب و پذیرش ،یا گوش

دامنه گستردهای از مسایل مقابله کنند .گاهی اوقات حل این

دادن و توجه منفعالنه ،دانش را فرا بگیرند ،زیرا دانش طی انتقال

مسایل با استفاده از ابزارها و روشهای سنتی بهدلیل این که مورد

شکل نمیگیرد .بنابراین ،تأکید بر آموزش باید با خلق معنی و

انتقاد قرار گرفته اند ،غیرممکن است .فناوری اطالعات و ارتباطات

درک کردن ،در ضمن مواجهشدن با اطالعات جدید یا زمینههای

یکی از موضوعات بحثانگیز در دنیای امروز است که بسیاری از

جدید باشد .یادگیرندگان فعال نیاز دارند ،به مشارکت ،ساخت و

جوانب زندگی از جمله نظامهای آموزشی را در برگرفته است .در

همیاری با یکدیگر بپردازند .برای این که دانش به تصرف و
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مالکیت یادگیرنده درآید ،باید یادگیری فعال به وقوع بپیوندد

وقت میشوند و دانش آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و

(ابراهام ،رازک و کنایاتوال .)2013

قابلیتهای خود را آشکار و به تولید محتوا بپردازند .در این گونه

در واقع ،بهکارگیری گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در

مدارس ،کسب موفقیت دستیافتنی است و میزان آن به تالش و

فرآیند آموزش ،همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی درجهان،

پیگیری دانشآموزان و هدایت صحیح و جهتدار بستگی دارد .در

زمینه شکلگیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است.

این روش روح پژوهش و جستوجوگری قطعاً جایگزین روحیه بی

یادگیریهای مبتنی بر فناوریهای نوین اطالعاتی ،با ایجاد

هدف دانش آموزان خواهد شد .در واقع ،مدرسه هوشمند معلم

تغییرات بنیادین در مفاهیم آموزش سنتی ،توانسته است بسیاری

نقش هدایتگر را دارد .دانش آموز بر منابع موجود در مدرسه یا

از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های

شبکههای اطالعرسانی بیرونی نیز دسترسی دارد و در استفاده از

اساسی را در آموزش به وجود آورد .همانگونه که حرکت جهانی

منابع برای درس های خود آزاد است .والدین این امکان را دارند

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،برای تغییر ساختار

که به صورت آنالین با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا کنند و

آموزشی ،با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی

از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند .کتابخانه این مدرسه،

محور و بهرهگیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است،

یک کتابخانه الکترونیکی است و دانش آموز میتواند بهصورت

مسئوالن کشور نیز تغییر شرایط جهانی و نیاز به تغییر در نظام

آنالین از آن استفاده کند .محیطهای گفتوگو ،بحث و پرسش و

آموزشی کشور را به خوبی درک کرده اند ،و این امر به وضوح در

پاسخ آنالین بهصورت همزمان و ناهمزمان در این مدرسه فعال

اسناد مصوب وزارت آموزش و پرورش بهچشم می خورد .در سند

است .یادگیری دانشآموز محوری روشی است که در آن رایانه

تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در موارد متعددی بر

ابزاری اطالعاتی برای دانشآموزان (در تولید ،دسترسی ،بازیابی،

استفاده هوشمندانه از فناوری تأکید شده است .مسئوالن بهخوبی

دستکاری و انتقال اطالعات) تلقی میشود .در این روش

آگاهند که آنچه در جامعه داناییمحور ارزش محسوب میشود،

دانشآموزان میتوانند در کالس درس ،کتابخانه مدرسه و کارگاه

تولید علم و دانش است .میتوان مدارس هوشمند را فضایی

رایانه بر اساس نیازهای کالسی خود از رایانه استفاده کنند .نحوة

آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه داناییمحور را میسر

استفاده از رایانه در آموزش ،اختیاری است .یادگیری دانشآموز

خواهد ساخت.

محوری ،دانشآموز را تشویق میکند تا رایانه را مانند مداد،

با توجه به اینکه؛ مدارس هوشمند به کمک برنامههای درسی

خطکش یا ماشین حساب وسیلهای برای حل مشکل بدانند.

انعطافپذیر ،امکان تدریس با شیوههای نوین ،داشتن طیف

رایانه فقط یک ابزار تولیدی برای معلم نیست ،بلکه ابزاری است

وسیعی از برنامهها و روشهای آموزشی ،و محوریت بخشیدن به

که تولید و بهرهوری دانشآموزان را نیز تقویت میکند .لذا ارائه

نقش دانشآموز ،میتوانند در از بین بردن یا کاهش شکاف

الگویی از مدارس هوشمند ضروری بود که با توجه به رویکرد

آموزشی مؤثر باشند .جامعة اطالعاتی آینده ،نیازمند افرادی است

سازنده گرایی که در آن ،هدف آموزش کمک به یادگیرندگان

که بتوانند فناوری اطالعات را خالقانه در جهت رشد و توسعه به

جهت ایجاد یادگیری و راهبردهای تفکر میباشد .تمرکز بر ساخت

کاربرند .مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت تأمین این نیازها

فعال دانش توسط فرد میباشد و یادگیری بوسیله تشویق پژوهش

برنامهریزی شدهاند ،چرا که در این مدارس دانشآموزان میآموزند

فعال تسهیل میشود .و اصولی که بر آن حاکم است عبارت است

که چگونه اطالعات موردنظر خود را استخراج کنند ،چگونه در

از :گنجاندن یادگیری در زمینه های مربوط و واقعی ،گنجاندن

مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافتههای خود را برای حل

یادگیری در تجارب اجتماعی ،تشویق تملک و داشتن نظر در

مسائل و توسعه و پیشرفت بهکار گیرند.

فرایند یادگیری ،ارائه تجربه فرایند ساختن دانش ،تشویق

در مدارس هوشمند ،دبیران با استفاده از محتوای درسی

خودآگاهی از فرایند ساختن دانش و ارائه تجربه و تقدیر از

الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درسی و صرفهجویی در

دیدگاههای مختلف .بنابراین در این پژوهش ،به شناسایی
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مؤلفههای مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی ،همت

مشخص برای جلب مشارکت های مالی و معنوی اولیای دانش

گمارده شد و با نظر خبرگان و همچنین ،مرورمبانی نظری ،مولفه

آموزان در هوشمند سازی مدارس ،فرهنگ سازی و اطالع رسانی

های معلم (عوامل فردی و شایستگیهای حرفهای) ،آموزش

به اولیای دانش آموزان در خصوص ویژگیها و مزایای مدارس

(دانش ،مهارت و نگرش) ،برنامه درسی (پنهان و آشکار) ،مدیر

هوشمند در رابطه با مولفه «محیط مدرسه» پیشنهاد میگردد

مدرسه و کارکنان آموزشی و محیط مدرسه مورد شناسایی قرار

تا سیستم ساختمان هوشمند جهت مدیریت مصارف انرژی و

گرفتند.

کنترل نور ،دما ،ورود و خروج ،نشت آب ،اتفای حریق و  ....را

بر طبق ادبیات و پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه

انجام می دهد .دستگاه حضور و غیاب که ورود و خروج دانش

شناخت مولفههای الگوی مدارس هوشمند بر اساس رویکرد

آموزان و کارکنان مدارس را ثبت میکند و اطالع از ورود و خرج

سازندهگرایی ،میتوان اذعان کرد که یافتههای حاصل از پژوهش

دانش آموزان را در اختیار اولیا قرار می دهد.به پژوهشگران آتی

حاضر در زمینه شناخت عوامل اثر گذار بر مولفههای الگوی

پیشنهاد میشود :متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل

مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازندهگرایی با برخی از

فرهنگی در مدرسه و مسایل مربوط به همبستگی اجتماعی

پژوهشها همسو است .ضمن اینکه بسیاری از پژوهشهای انجام

دانشآموزان بهعنوان متغیرهای کنترل یا تعدیل کننده مورد

شده در این زمینه در مدارس در ایران و دنیا ،بر هوشمند شدن

مطالعه قرار گیرند .همچنین ،به منظور اولویت بندی عوامل

مدارس بر اساس رویکرد سازندهگرایی تاکید میکنند چراکه منجر

اثرگذار و مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی مدارس هوشمند بر

به بهبود عملکرد مدارس ،معلمان و کارکنان میگردد .از آن جمله

اساس سازنده گرایی از نرم افزارهای دیگری نظیر  AHPو ANP

میتوان به پژوهش سعیدی ()1395؛ ثالثهنیازی ()1395؛

استفاده شود و نتایج این رتبه بندی با نتایج پژوهش حاضر

مارشال ،اسمارت و آلستون ()2017؛ زیپروک و پوپسکو ()2015

مقایسه شود.

و  ...اشاره کرد.
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