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Abstract
Introduction:  The role of information technology in smart schools in recent years with the prevalence 
of epidemics is one of the most controversial and challenging study topics. The aim of this study was 
to Identify factors influencing the smart schools in order to protect public health against epidemics 
diseases. 
Methods: The present study was conducted following the interpretive paradigm and with a qualitative 
approach. The statistical population of the study included senior managers and implementers of 
projects related to information technology, experts and smart managers of Tehran schools in 2020-
2021. 16 of the above individuals were purposefully selected and participated in the study.Interviews 
were used to collect data using open and semi-structured questions. Acceptability, transferability 
and confirmability were confirmed for the validity of the study. For reliability, the validity of the 
encodings was checked and verified. Finally, the data were analyzed by content analysis method and 
using coding method. 
Results: 221 open codes were extracted and after aggregating the codes, 43 sub-themes and 5 main 
themes were identified as effective factors on school intelligence.
Conclusions: The findings indicate that the factors affecting the intelligence of schools in order to 
maintain community health include learning and teaching materials, processes, users, information 
technology and digital literacy. It is suggested that these factors be used as a framework for smartening 
schools, to maintain the health of a compatible community to address the challenges in the country's 
education system.
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چکیده
مقدمــه: جایــگاه فنــاوری اطالعــات در هوشــمند ســازی مــدارس در ســال های اخیــر بــا شــیوع بیماری هــای همه گیــر، از مهم تریــن 
موضوعــات مطالعاتــی بحــث  انگیــز و چالشــی اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل موثــر بــر هوشمندســازی مــدارس در 

راســتای حفــظ ســالمت جامعــه بــه هنــگام بیماری هــای همه گیــر انجــام شــده اســت.
روش کار: پژوهــش حاضــر بــا تبعیــت از پارادایــم تفســیری و بــا رویکــرد کیفــی انجــام شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل مدیــران 
ارشــد و مجریــان طــرح هــای مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات، کارشناســان و مدیران هوشمندســازی مــدارس تهــران در ســال 1399-1400 
بودنــد. تعــداد 16نفــر بــه صــورت هدفمنــد انتخــاب و در مطالعــه مشــارکت داشــتند. بــرای جمــع آوری داده هــا از مصاحبــه بــا اســتفاده 
از ســؤاالت بــاز و نیمــه ســاختاریافته اســتفاده شــده اســت. بــرای روایــی پژوهــش مقبولیــت، انتقال پذیــری و تاًییــد پذیــری مــورد تائیــد 
قــرار گرفــت. بــرای پایایــی، اعتبارپذیــری کدگذاری هــا بررســی و تائیــد شــد. داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا و بــه  کارگیــری شــیوه 

کدگــذاری تحلیــل شــد.
ــاز اســتخراج گردیــد و پــس از تجمیــع کدهــا، 43 درون مایــه فرعــی و 5 درون مایــه اصلــی بــه عنــوان  یافته هــا: تعــداد 221 کــد ب

عوامــل موثــر بــر هوشمندســازی مــدارس شناســایی گردیــد.
نتیجه گیــری: عوامــل موثــر بــر هوشمندســازی مــدارس در راســتای حفــظ ســالمت جامعــه شــامل مــواد یادگیــری و یاددهــی، فرآیندها، 
کاربــران، فنــاوری اطالعــات و ســواد دیجیتالــی اســت. پیشــنهاد مــی شــود از ایــن عوامــل بــه عنــوان چارچوبــی بــرای هوشمندســازی 

مــدارس، بــرای حفــظ ســالمت جامعــه منطبــق بــرای رفــع چالش هــای موجــود در نظــام آموزشــی کشــور اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: بیماری همه گیر، تحلیل محتوا، سالمت اجتماعی، مدارس هوشمند، هوشمندسازی مدارس.

مقدمه
بــر اســاس گزارش اخیــر یونســکو، بیــش  از 1/9 میلیــارد دانش آموز 
 epidemic( از 190 کشــور جهــان به دلیــل بیماری هــای همه گیــر
diseases(، مجبــور بــه تــرک مــدارس شــدند. تعطیلــی موسســات 

آمــوزش عالــی و مــدارس بــه علــت بیماری هــای همه گیــر فقــط 
ــرار  ــر ق معلمــان، دانشــجویان و خانواده هــای آن هــا را تحــت تأثی
نمی دهــد، بلکــه تأثیــر بســیاری بــر جامعــه و اقتصــاد دارد. تحــول 

در تدریــس، از کالس هــای حضــوری در مــدارس و دانشــگاه ها، بــه 
یادگیــری از راه دور اضطــراری در طــی همه گیــر شــدن بیمــاری، 
مشــکالت مهــم اقتصــادی و اجتماعــی را ایجــاد کــرده  اســت. بــه 
عنــوان مثــال، ضعــف اینترنــت، تــوان مالــی پاییــن دانش آمــوزان، 
نابرابــری و حریــم خصوصــی ناامــن دیجیتــال از جملــه  ایــن مــوارد 

مــی باشــند )1(. 
ســالمتی از حقــوق ذاتــی بشــر اســت. ســالمتی از نظــر ســازمان 
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جهانــی بهداشــت )World Health Organization( آســودگی 
ــاری و  ــه بیم ــا ب ــی اســت و تنه ــی، اجتماع ــل جســمی، روان کام
ــی  ــازمان جهان ــنامه س ــر اساس ــود و بناب ــالق نمی ش ــی اط ناتوان
بهداشــت، بهره منــدی از باالتریــن اســتانداردهای ســالمت از 
ــژاد،  ــن ن ــر گرفت ــدون در نظ ــان ها ب ــوق انس ــی ترین حق اساس
ــت  ــادی اس ــی و اقتص ــرایط اجتماع ــس و ش ــن، جن ــب، س مذه
)2(. در ایــران اطالعــات جامعــی دربــاره میــزان بــروز بیماری هــا، 
ــات آن هــا وجــود  شــیوع و هزینه هــای ناشــی از بیماری هــا و تبع
نــدارد، امــا کامــال بدیهــی اســت کــه در کشــورهای توســعه  نیافتــه 
و یــا در حــال توســعه مشــکالت ناشــی از بیماری هــا کــم نیســتند. 
از طرفــی، بــا رعایــت اســتانداردهای محیــط مــدارس می تــوان از 
ــده  ــه در آین ــادی ک ــای اقتص ــه و صدمه ه ــال هزین ــا ری میلیون ه
ــت  ــی از معلولی ــای ناش ــی و هزینه ه ــان و توانبخش ــرف درم ص
می شــود، جلوگیــری کــرد. همچنیــن می تــوان هزینه هــای 
ــی  ــمی و روح ــرایط جس ــش داد و ش ــی را کاه ــی و درمان داروی
مســاعدی را بــرای تعلیــم و تربیت فراهــم کرد. بر اســاس مطالعات 
ــزات  ــر تجهی ــی ب ــی مبتن ــه درس ــه برنام مشــخص شده اســت ک
ــوزان،  ــرای دانش آم ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع هوشــمند و فن
پیش زمینــه ای را فراهــم می کنــد تــا توانمندی هــای آن هــا را 
ارتقــا بخشــند، سالمتشــان تضمیــن شــود و مســتقل تر گردنــد )3(. 
بــرای آمادگــی در برابــر یــک اپیدمــی بــزرگ بیمــاری، نــه  تنهــا 
بایــد بیمــاری و نحــوه انتشــار آن را درک کــرد، بلکــه بایــد جامعه و 
نحــوه عملکــرد آن، ســازمان هایی چــون مــدارس و نحــوه فعالیــت 
ــناخت. Bill Gates در  ــده  آن را ش ــکیل دهن ــراد تش ــا، و اف آن ه
ــاًل  ــرای جنــگ بعــدی کام ــد کــرد کــه بشــر ب ســال 2015 تأکی
ــدازه  ــان ان ــه هم ــدی ب ــری بع ــرای همه گی ــا ب ــت، ام ــاده اس آم
آمــاده نیســت. همچنیــن بــا تاکیــد بــر ســخت افــزار و نــرم افــزار 
ــا هوشمندســازی، شــرایط را  ــا ب ــی پرداخــت ت ــی جهان ــه آمادگ ب
ــن  ــذا بهتری ــد )4(. ل ــاده کن ــی آم ــدی اندک ــری بع ــرای همه گی ب
ــاس  ــاط و تم ــش ارتب ــر کاه ــای همه گی ــه بیماری ه ــرد علی راهب
بــا افــراد آلــوده اســت و اپیدمــی شــیوع ســریع یــک بیمــاری اســت 
و پاندمــی، یــک همه گیــری در نواحــی وســیع یــا سراســر دنیاســت 
)5(. مقــدار و ســرعت اپیدمــی عواملــی هســتند کــه بر جامعــه تاثیر 
ــا تعــداد زیــادی  دارنــد. بــه عبارتــی، گســترش ســریع و همــراه ب
ــت از ســالمتی را  ــت نظــام مراقب ــد ظرفی ــال، می توان ــوارد ابت از م
ــرگ در  ــاری  و م ــی از بیم ــار باالی ــه آم ــر ب ــد و منج ــباع کن اش

جامعــه شــود و ســالمت  افــراد جامعــه را بــه خطــر انــدازد )6(. 
ویــروس  کرونــا  بیمــاری  همه گیــر  بیمــاری  شــروع  بــا 
ــی  ــخ های مبتن ــدم پاس ــت ع ــه عل )Coronavirus disease( و ب
ــرعت  ــش س ــرای کاه ــد ب ــور بودن ــت گذاران مجب ــر دارو، سیاس ب
انتشــار ویــروس، بــه مداخــالت رفتــاری اعتمــاد کننــد و ســالمتی 
ــرای  ــا ب ــمارند. آن ه ــم ش ــد مغتن ــاد و درآم ــر اقتص ــه را ب جامع
ــردی را  ــروس، آزادی ف ــاری کروناوی ــرگ از بیم ــری از م جلوگی
ــدارس و  ــن م ــد و همچنی ــدود کردن ــورها مح ــیاری از کش در بس

ــد )7(.  ــل نمودن ــاال را تعطی ــع ب ــا تجم ــای ب مکان ه
امــروزه بــا قدیمــی شــدن مطالــب درســی به علــت افزایــش میزان 
ــی  ــل پیش بین ــرات غیرقاب ــن تغیی ــات و همچنی ــش و اطالع دان
ــر  ــی )life-long education( ب ــول زندگ ــوزش در ط ــده، آم آین
ارجحیــت   )cross-sectional education( مقطعــی  آمــوزش 
ــد.  ــم می طلب ــدی را ه ــیوه  جدی ــه ش ــه البت ــت ک ــدا کرده اس پی
ــردان  ــه شــکل خودگ ــی و ب ــه تنهای ــد ب ــرد بتوان ــه ف شــیوه ای ک
از دانــش و یادگیــری آن بهــره ببــرد )8(. از طرفــی، نســل جدیــد 
ــد. آن هــا  ــری دارن ــرای یادگی ــد ب دانش آمــوزان خواســته های جدی
ــته  ــمند داش ــن هوش ــت و تلف ــه اینترن ــی ب ــد دسترس می خواهن
 باشــند و اطالعــات و منابــع آموزشــی بیشــتری را بــه دســت آورنــد 
)9(. آموزش هــای الکترونیکــی از موثرتریــن و جدیدتریــن روش هــا 

ــند )10(.  ــردی می باش ــتقل و ف ــوزش مس ــعه ی آم در توس
ــر  ــال های اخی ــات در س ــاوری اطالع ــعه فن ــتاوردهای توس از دس
ایجــاد تحولــی در عرضــه آمــوزش و تاســیس مــدارس هوشــمند 
و مــدارس مجــازی و بــه طورکلــی یادگیــری بــه شــکل مجــازی 
و هوشــمند اســت )11(. مــدارس هوشــمند، مــدارس توســعه یافتــه 
ــا تلفیــق برنامه هــای  ــد آموزشــی هســتند کــه ب ــا رویکــرد جدی ب
ــرات  ــد تغیی ــی توانن ــات م ــاوری اطالع ــا فن ــی ب ــول درس معم
اساســی در فراینــد یادگیــری و یاددهــی دانش آمــوزان داشــته  باشــد 
ــات  )12(. واژه  هوشمندســازی مــدارس چنــدی اســت کــه در ادبی
آمــوزش و پــرورش وارد شــده و فعالیت هایــی نیــز در ایــن زمینــه 
انجــام شــده  اســت. آمــوزش و پــرورش بــه منظــور تحقــق ســند 
ــدارس هوشــمند  ــه توســعه  م ــران در ســال 1404 ب چشــم انداز ای
ــرایط  ــن ش ــی و همچنی ــی، علم ــای بین الملل ــاس معیاره ــر اس ب
بومــی در ســطح کشــور اقــدام کــرده  اســت کــه ایــن هــدف بــه 
خــودی خــود نیــاز بــه همتــی مضاعــف دارد. بــه عبارتــی، مــدارس 
ــه                                                                                          ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــد و علم ــنهادی هدفمن ــمند، پیش هوش
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روش هــای آموزشــی جدیــد پیشــرفته و نــگاه علمــی بــه شــرایط 
ــر در  ــی آمــوزش کشــور هســتند )13(. یکــی از عوامــل موث کنون
ــط  ــدارس توس ــن م ــرش ای ــدارس، پذی ــازی م ــورد هوشمندس م
معلمــان اســت. اینکــه چــه عواملــی و چگونــه نگــرش معلمــان و 
ــرش هوشمندســازی شــکل می دهــد از  ــران را در جهــت پذی مدی

جملــه مســائل اساســی در ایــن زمینــه اســت )14(.
در 18 مــارس ســال 2020، ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی 
ــدارس  ــی م ــور، تعطیل ــه 107 کش ــن زد ک ــل تخمی ــازمان مل س
ــد کــه  ــروس را اجــرا کرده ان ــا وی ــه بیمــاری کرون ــوط ب ــی مرب مل
862 میلیــون کــودک و جــوان را )تقریبــا نیمــی از جمعیــت دانــش 
آمــوزان جهانــی( تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. تعطیلــی مــدارس 
باعــث کاهــش ارتباطــات اجتماعــی بیــن دانــش آمــوزان می شــود. 
تعطیلــی کامــل مــدارس و عــدم هوشمندســازی مــدارس در دوران 
پاندمــی بیماری هــا، می توانــد مشــکالتی نظیــر آســیب های 
اقتصــادی بــه والدیــن شــاغل به علــت نگهــداری از فرزنــد در تمام 
ســاعات روز، پاییــن آمــدن بهــره وری والدیــن، انتقــال نگهــداری 
ــیب های  ــیب پذیر، آس ــزرگ آس ــزرگ و مادرب ــه پدرب ــودکان ب ک
ــه عنــوان آســیب پذیرتریــن قشــر جامعــه  ــه  زیســتی کــودک ب ب
و مشــکالت تغذیــه ای بــه ویــژه بــرای کودکانــی کــه وعده هــای 
غذایــی در مدرســه منبــع مهــم تغذیــه ای بــرای آن هــا بــوده اســت، 

ــه همــراه دارد )15(.  ب
بیمــاری  همه گیــر  بیمــاری  بــا  جهــان  کــه  هم اکنــون 
ــایر  ــد س ــز همانن ــران نی ــور ای ــت، کش ــه اس ــروس، مواج کروناوی
کشــورها بــا ایــن بحــران مواجــه اســت. هوشمندســازی مــدارس 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــگیری از ابت ــتن و پیش ــه داش ــون نگ ــرای مص ب
کرونــا ویــروس و افزایــش بازدهــی نظــام آموزشــی کشــور، 
ــات را در  ــاوری اطالع ــش فن ــه نق ــت ک ــش اس ــردی اثربخ راهب
اجــرای آن برجســته تر خواهــد کــرد. بعــالوه، یررســی و تفحــص 
ــور  ــی کش ــت گذاران آموزش ــران و سیاس ــه مدی ــه، ب ــن زمین در ای
ایــن امــکان را خواهــد داد کــه بــا وجــود هوشــمند کــردن مــدارس 
و موفقیــت در ایــن طــرح، آینــده مطلوبــی را بــرای نظــام آمــوزش 
کشــور فراهــم کننــد و بــا لحــاظ کــردن پیشــرفت فنــاوری روز دنیا 
و همچنیــن مدنظــر قــرار دادن تغییــرات گســترده، بــه دنبــال بهبود 
عملکــرد آمــوزش و توســعه پایــدار کشــور برآینــد. همچنیــن بــا 
ــدارس هوشــمند  ــر م ــای انکارناپذی ــودن مزای وجــود مشــخص ب
در تحــول نظــام آموزشــی، آن هــم در دوران بیماری هــای 

ــوده  ــه رو ب ــع و مشــکالتی روب ــا موان ــن پژوهــش ب ــر، ای همه گی
ــه  ــی درزمین ــای مختلف ــا رویکرده ــیاری ب ــات بس ــت. مطالع  اس
ــاوری  ــوز ارزش فن ــا هن ــده، ام ــدارس انجام ش ــازی م هوشمندس
ــاز  ــه نی ــت ک ــی اس ــی از چالش های ــوزش یک ــات در آم اطالع
ــات  ــاوری اطالع ــگاه فن ــتری دارد )7(. جای ــات بیش ــه مطالع ب
ــه  ــت تجرب ــه عل ــر ب ــه اخی ــدارس در ده ــازی م ــمند س در هوش
ــی  ــات مطالعات ــن موضوع ــی از مهم تری ــوان یک ــق، به عن ناموف
ــام  ــنتی نظ ــذا روش س ــت. ل ــی اس ــئله چالش ــز و مس بحث انگی
ــدان  ــل فرزن ــد تحصی ــی ده ــازه نم ــران اج ــه کارب ــی ب آموزش
ــایل  ــی از مس ــن یک ــند و ای ــمیت بشناس ــه رس ــزل را ب در من
مهمــی اســت کــه باعــث تعــارض آمــوزش مجــازی بامدیریــت 
ــی  ــه تمام ــف منجــر شــده ک ــن ضع ســالمت خواهــد شــد و ای
رتبــه بنــدی هــای آموزشــی در جهــان بــه حاشــیه بــرود، حتــی 
دانشــگاه هایــی کــه نظــام هــای رتبــه بنــدی همچــون تایمــز، 
شــانگهای و کیــو اس کســب کــرده بــودن، در مواجــه بــا بیمــاری 
کروناویــروس نــاکام مانــده انــد و مدیریــت ســالمت نتوانســته در 
زمــان مقتضــی پاســخ مناســبی بــرای گــذر از ایــن بحــران ارائــه 
نماینــد. اکنــون بــا مواجــه بــودن بشــر بــا بیمــاری کروناویــروس 
ــی  ــدارس پ ــرای هوشمندســازی م ــزام اج ــه ال ــش ب ــش از پی بی
بــرده اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل موثــر 
ــر هوشمندســازی مــدارس در راســتای حفــظ ســالمت جامعــه  ب

ــت. ــده اس ــام ش ــر انج ــای همه گی ــگام بیماری ه ــه هن ب

روش  کار
ــا رویکــرد  ــم تفســیری و ب ــا تبعیــت از پارادای پژوهــش حاضــر ب
کیفــی انجــام شــد )16(. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل مدیــران 
ــات،  ــاوری اطالع ــا فن ــط ب ــای مرتب ــرح ه ــان ط ــد و مجری ارش
ــه  ــران )ک ــدارس ته ــازی م ــران هوشمندس ــان و مدی کارشناس
در نــوآوری آموزشــی و هوشمندســازی مــدارس مســئولیت 
ــه  ــز ب ــری نی ــه گی ــد نمون ــال 1400-1399 بودن ــتند( در س داش
روش هدفمنــد انجــام شــده اســت. معیارهــای ورود بــه پژوهــش 
شــامل: داشــتن تجربــه در زمینـــه موضـــوع مـــورد پژوهــش و 

حداقـــل 10 ســـال ســـابقه خدمــت مرتبــط بــا پژوهــش بـــود. 
ــه  ــاز و نیم ــؤاالت ب ــا س ــه و ب ــا مصاحب ــا ب ــع آوری داده ه جم

ــد.  ــام ش ــاختاریافته انج س
ــر  ــر ب ــل موث ــایی عوام ــور شناس ــه منظ ــه، ب ــئواالت مصاحب س



149

محمدرضا تقوا و همکاران

هوشمندســازی مــدارس در راســتای نهادینــه ســازی در مــدارس 
و حفــظ ســالمت جامعــه طراحــی شــد. ســئواالت پایانــی 
پژوهــش شــاملمصاحبه ها بودنــد کــه عبــارت از: 1- تفســیر شــما 
ــازی  ــهیل در هوشمندس ــبب تس ــد س ــه می توان ــرایطی ک از ش
ــت؟ 2- از  ــود، چیس ــه ش ــالمت جامع ــظ س ــرای حف ــدارس ب م
ــمند  ــدارس هوش ــعه م ــود در توس ــای موج ــما، چالش ه ــر ش نظ
ــع  در دوران همه گیــری بیماری هــای واگیــردار چیســت؟ 3- مناب
ــدارس  ــازی م ــد هوشمندس ــوزش در فراین ــعه آم ــی توس اطالعات
ــما، در  ــر ش ــد؟ 4- نظ ــه را بفرمائی ــالمت جامع ــظ س ــرای حف ب
ــوزش  ــی آم ــعه و اثربخش ــاز توس ــه س ــل زمین ــوص عوام خص
مجــازی در دوران همه گیــری چیســت؟ 5- موانــع کاربــرد 
ــس در دوران  ــری و تدری ــی- یادگی ــد یادده ــانه ها در فرآین رس

ــد؟ ــا را بفرمائی ــا کرون ــا و پس کرون
بــرای جمــع آوری داده هــا،  از دانشــگاه عالمــه طباطبائــی معرفــی 
ــهر  ــرورش ش ــوزش و پ ــه اداره کل آم ــده و ب ــب ش ــه کس نام
تهــران مراجعــه شــد و مجــوز گــردآوری داده هــا کســب گردیــد. 
ــوندگان،  ــه ش ــفاهی از مصاحب ــت ش ــذ رضای ــا اخ ــن، ب همچنی
صــوت آن هــا ضبــط گردیــد و بــه آن هــا تعهــد اخالقــی داده شــد 
کــه محتــوای  مصاحبه هــا در جــای دیگــری فــاش نخواهــد شــد 

و رعایــت کامــل امانــت داری بــه عمــل خواهــد آمــد. 
در آغــاز هــر مصاحبــه در رابطــه بــا اهــداف پژوهــش و چگونگــی 
انجــام آن توضیحاتــی ارائــه شــد. انجــام مصاحبــه هــا بــا 
ــب  ــی مناس ــدگان، در فضای ــارکت کنن ــا مش ــی ب ــی قبل هماهنگ
ــد.  ــزار گردی ــرورش برگ ــوزش و پ ــاوری وزارت آم در اداره کل فن
مــدت زمــان هــر مصاحبــه  حــدودا بیــن 45 الــی 60 دقیقــه بــود.                        
مصاحبــه هــا تــا زمــان رســیدن بــه اشــباع اطالعاتــی، بــا تعــداد 
16 تــن )بــا مشــخصات مذکــور در قســمت جامعــه آمــاری(، خاتمه 

یافــت. 
در پایــان، پــس از پیــاده ســازی کامــل مصاحبــه هــا و اســتخراج 
ــار دوم  ــرای ب ــت ب ــود داش ــام وج ــه ابه ــواردی ک ــم، در م مفاهی
ــرای انتخــاب  ــت. ب ــع ابهــام صــورت گرف ــا رجــوع و رف ــه آن ه ب
ــوده  ــوع ب ــن موض ــر ای ــالش ب ــش ت ــارکت کنندگان پژوه مش
ــا در نتایــج پژوهــش  اســت کــه تنــوع جمعیتــی رعایــت گــردد ت
ــل  ــا روش تحلی ــا ب ــت داده ه ــردد.در نهای ــاد نگ ــوگیری ایج س
محتــوای قــراردادی و به کارگیــری شــیوه کدگــذاری تحلیــل شــد. 
ــت )credibility(، از  ــد مقبولی ــرای تائی ــش ب ــی پژوه ــرای روای ب
ــدارس  ــات و هوشمندســازی م ــاوری اطالع ــوزه فن ــره در ح 2 خب
ــوندگان  ــدن مصاحبه ش ــوع در برگزی ــن تن ــد و همچنی ــتفاده ش اس
بدیــن منظــور اســتفاده شــد. انتقال پذیــری )transferability( بــا 
مــرور مســتمر مصاحبــه هــا و اســتخراج حداکثــری و غیــر تکراری 
 )confirmability( کدهــا، بــه اثبات رســیده اســت و تاًییــد پذیــری
نیــز بــا گــزارش کامــل مراحــل فراینــد پژوهــش مــورد تائیــد قــرار 
گرفتــه اســت. بــرای پایایــی پژوهشــگر در حیــن انجــام پژوهــش 
ــی  ــازه زمان ــان کدگــذاری 20 درصــد مصاحبه هــا را در ب و در جری
2 هفتــه ای، مجــدد مــورد کدگــذاری و تحلیــل قــرارداد و مقایســه 
ــد  ــددی تاًیی ــدار ع ــه مق ــود ک ــی بیانگــر آن ب ــازه زمان ــج 2 ب نتای
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــر 0/84 اســت. ب ــن پژوهــش براب ــری ای پذی
ــا  ــن، کدگذاری ه ــت. بنابرای ــتر از 0/70 اس ــی بیش ــزان پایای می
اعتبارپذیــری )authenticity( دارد. بــرای تحلیــل داده از روش 

تحلیــل محتــوا اســتفاده شــد.

یافته ها
ویژگی مشارکت کنندگان در )جدول 1( آورده شده است.

جدول 1:  ویژگی های مشارکت کنندگان پژوهش

تعداد هیئت علمی سابقه کار در هوشمند سازی 
مدارس سن تحصیالت جنسیت
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6 10 - 6 7 3 - 5 4 5 2 6 7 3 6 10

بــرای تحلیــل داده هــا بــا شــیوه تحلیــل محتــوا تمامــی 
ــاز  ــد ب ــداد 221 ک ــد. تع ــذاری ش ــده، کدگ ــای ضبط ش مصاحبه ه

اســتخراج و بــا اســتفاده از تجمیــع کدهــا در 43 درون مایــه فرعــی 
ــد. ــته بندی ش ــدول 2( دس ــرح )ج ــه ش ــی ب ــه اصل و 5 درون مای
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جدول2:  درون مایه های اصلی، درون  مایه های فرعی و کدهای باز استخراج  شده

کدهای بازدرون مایه فرعیدرون مایه اصلی

1( مواد یاددهی و 
یادگیری

1( دسترسی به 
نرم افزارهای کاربردی 

متناسب

1( دسترسی به نرم افزارهای و متوسط استفاده هفتگی از نرم افزار درسی
2( دسترسی به نرم افزارهای و نرم افزار کمک درسی برای هر درس

3( دسترسی به نرم افزارهای و ویدئو کنفرانس یا وبینار
4( دسترسی به نرم افزارهای و رمزگذاری ویدئو و حفاظت از رمز عبور

5( دسترسی به نرم افزارهای و ارائه از طریق چند رسانه ای
6( دسترسی به نرم افزارهای و ضبط و رکورد جلسات آموزشی

7( دسترسی به نرم افزارهای و گفتگوی متنی
8( دسترسی به نرم افزارهای و اشتراک گذاری و ذخیره فایل در شبکه اجتماعی مرتبط

9( دسترسی به نرم افزارهای و اشتراک گذاری صفحه تصویر
ــای  ــت ه ــرای فعالی ــدی ب ــروه بن ــیم و گ ــنجی تقس ــری و نظرس ــای و رای گی ــه نرم افزاره ــی ب 10( دسترس

گروهــی
11(  دسترسی به نرم افزارهای و سازگاری با موبایل

12( دسترسی به نرم افزارهای و برگزاری آزمون
13( دسترسی به نرم افزارهای و امکان اجازه برای سوال پرسیدن

14( دسترسی به نرم افزارهای و اتصال از طریق مرورگر
15( دسترسی به نرم افزارهای و امکان تحلیل و آنالیز

16( دسترسی به نرم افزارهای و آشنایی با سیستم کالس های مجازی

2( استفاده از پوشه های 
الکترونیکی

1( اســتفاده از پوشــه های الکترونیکــی و متوســط تعــداد ســاعات اســتفاده دانــش آمــوزان و معلمــان از سیســتم 
مدیریــت محتــوا در هفتــه

2( استفاده از پوشه های الکترونیکی و کار پوشه الکترونیکی به عنوان راهبرد یادگیری
3( استفاده از کارپوشه الکترونیکی به عنوان یک ابزار سنجش جایگزین

4( استفاده از کار پوشه به عنوان یک ابزار تاملی
5( استفاده از کار پوشه حرفه ای و تخصصی شامل مواد و محتویات فرایند محور و فراورده محور

6( اســتفاده از کارپوشــه ی الکترونیکــی بــه عنــوان یــک فنــاوری مبتنــی بــر وب یــا بــه شــکل ســایر رســانه 
دیجیتالــی نظیــر ســی دی 

ــه و  ــای اولی ــارت ه ــوزان  و مه ــش آم ــی  دان ــتیبانی الکترونیک ــورداری و پش ــه و برخ ــتفاده از کار پوش 7( اس
ــه ای ســواد رایان

8( اســتفاده از کار پوشــه و قابلیــت دسترســی الکترونیکــی بــه اطالعــات بــه صــورت چنــد رســانه ای و بــروز 
رســانی و ذخیــره ســازی مناســب

9( استفاده از کار پوشه و تهیه نسخه پشتیبان الکترونیکی  و قابلیت انتقال چند رسانه ای
ــرا  ــق ف ــال از طری ــه صــورت دیجیت ــل اطالعــات ب ــت ایجــاد لینــک و تبدی 10( اســتفاده از کار پوشــه و قابلی

پیونــد هــا ســازمانی
11( استفاده از کار پوشه و متوسط تعداد نرم افزارهای خودآموز در دسترس برای دانش آموزان

12( استفاده از کار پوشه و متوسط تعداد دروس دارای نرم افزارهای خودآموز در مدرسه
13(استفاده از کار پوشه و متوسط استفاده هر دانش آموز از نرم افزارهای خودآموز در هر هفته

3( ایجاد ارتباطات مجازی 
و توسعه دوره های 

الکترونیکی

1( توسعه دوره های الکترونیکی و متوسط تعداد تولید محتوای درسی به ازای هر درس برای هر معلم
2( توسعه دوره های الکترونیکی و متوسط تعداد محتوای به ازای هر درس توسط هر دانش آموز

3( توسعه دوره های الکترونیکی و تعیین مخاطبان و اهداف کلیدی خود از دوره آموزش الکترونیک

4( توسعه دوره های الکترونیکی و آگاه کردن شاگردان از فواید دوره ی آموزش الکترونیکی
5( توسعه دوره های الکترونیکی و تنظیم رئوس مطالب برای ساده سازی ساختار درسی

6( توسعه دوره های الکترونیکی و ادغام محتوای چند رسانه ای
7( توسعه دوره های الکترونیکی وایجاد برنامه درسی برای پوشش سبک های متفاوت یادگیری

4( برخورداری از فرایند 
یکپارچه سازی بر اساس 
تدوین برنامه راهبردی 

مدارس هوشمند

1( برخــورداری از فراینــد یکپارچــه ســازی و متوســط زمــان جســتجوی اینترنتــی بــرای یادگیــری هفتگــی از 
طریــق دانــش آمــوزان

ــی  ــرای یادده ــی ب ــی هفتگ ــتجوی اینترنت ــان جس ــط زم ــازی و متوس ــه س ــد یکپارچ ــورداری از فراین 2( برخ
ــن ــط معلمی توس

3( برخــورداری از فراینــد یکپارچــه ســازی و نیــاز بــه هدایــت ســرمایه گذاری هــای صــورت گرفتــه در حــوزه 
مــدارس هوشــمند در راســتای نیــل بــه اهــداف آموزشــی

ــزار  ــک اب ــوان ی ــدارس هوشــمند به عن ــری از م ــه بهره گی ــاز ب ــد یکپارچــه ســازی و نی 4( برخــورداری از فراین
اســتراتژیک در راســتای رفــع محدودیــت هــای موجــود در نظــام آموزشــی

5( برخورداری از فرایند یکپارچه سازی و توانمند سازی نیروی انسانی و بهبود فرهنگ سازمانی
6( برخورداری از فرایند یکپارچه سازی و نیاز به پاسخگویی به انتظارات ذینفعان مدارس هوشمند

7(برخــورداری از فراینــد یکپارچــه ســازی و نیــاز بــه همراهــی بــا روندهــای نویــن آموزشــی در حــوزه مــدارس 
هوشــمند
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محمدرضا تقوا و همکاران

2( فرآیندها

5( برخورداری از خدمات 
مبتنی بر تلفن همراه

ــمی  ــمی و غیررس ــای رس ــون ه ــداد آزم ــط تع ــراه و متوس ــن هم ــر تلف ــی ب ــات مبتن ــورداری از خدم 1(برخ
برگزارشــده در طــول یک تــرم

2( برخــورداری از خدمــات مبتنــی بــر تلفــن همــراه و میــزان برگــزاری آزمونــه ای الکترونیکــی برگزارشــده بــرای 
هــر درس طــی یــک مــاه

6( تخصیص نرم افزار و 
سایت تولید محتوا در 

مدرسه

1( تخصیص نرم افزار و تعداد رایانه به ازای دانش آموزان
2( تخصیص نرم افزار و تعداد رایانه به ازای معلمان مدرسه

3( تخصیص نرم افزار و تعداد رایانه به ازای کادر اداری

7( ارسال، دریافت و 
اشتراک محتوای آموزشی

1( ارسال، دریافت و اشتراک و تعداد چاپگر به ازای هر رایانه یا کالس
2( ارسال، دریافت و اشتراک و تعداد اسکنر به ازای هر رایانه

8( توانایی کار با سامانه 
دانش آموزی و معلمان

1( توانایی کار و برخورداری از شبکه آنالین مدارس
2( توانایی کار و بر خورداری از سیستم آفالین مدرسه

9( آموزش مهارت های 
ICDL

1(آموزش مهارت های الزم و درصد کالس های مجهز شده به ویدیو پروژکتور
2( آموزش مهارت های الزم و سایر امکانات پخش تصویر در هر مدرسه

1( سامانه شبکه مدارس و تعداد سایت رایانه ای موجود در مدرسه10( سامانه شبکه مدارس
2( سامانه شبکه مدارس و متوسط رایانه های موجود در سایت هر مدرسه

11( استفاده از 
زیرساخت های نرم افزاری 
بروز رسانی شده رایگان

1( زیرساخت های نرم افزاری بروز رسانی شده و میزان قدرت نفوذ به شبکه مدارس
2( زیرساخت های نرم افزاری بروز رسانی شده و میزان پهنای باند مدرسه برای اتصال به اینترنت

3(زیرساخت های نرم افزاری بروز رسانی شده و مدرسه هوشمند
4( زیرساخت های نرم افزاری بروز رسانی شده و وب سایت مدرسه

12( تهیه ابع ورودی 
سیستم

1( تهیه منابع ورودی سیستم و متوسط لپ تاب موردنیاز برای مدرسه برای کاربری معلمان
2( تهیه منابع و تجهیزات سخت افزاری

3( تهیه منابع  وکامپیوتر دسکتاپ یا لپ تاپ
4( تهیه منابع  وویژوالیزرها

5( تهیه منابع  و تخته هوشمند تعاملی
6( سیستم دوربین دیجیتال

7( سیستم تبلت های گرافیکی
LED / LCD )8 تعاملی بزرگ

9( پروژکتور ساده
10( قلم های چندرسانه ای

11( میکروفون بی سیم
12( بلندگوها

13(تریبون دیجیتالی
14( چاپگر

15( اسکنر 
13( سیستم امنیت شبکه و 

پرتال مدرسه
1( بکارگیری وب سایت با قابلیت بروز رسانی

2( ارایه محتوای آموزشی و مدیریت محتوا به صورت دوره ای

14( سیستم کتابخانه و 
آزمایشگاه

1( سیستم کتابخانه و آزمایشگاه و وجود مکانیزم سیاست های امنیتی تعریف شده در مدرسه 
2( سیستم کتابخانه و آزمایشگاه و وجود مکانیزم سازمانی برای امنیت اطالعات در مدرسه

15( نرم افزار شبکه کنترل 
کالسی و محیطی مدرسه

1( کنترل کالسی، محیطی مدرسه و درصد دسترسی الکترونیکی برای ذینفعان باال سری مدرسه
2( کنترل کالسی و محیطی مدرسه و درصد دسترسی الکترونیکی به معلمان، دانش آموزان، والدین

3(کنترل کالسی و محیطی مدرسه وانعطاف و تعامل پذیری شبکه اجتماعی مدارس

16( درگاه کاربری 
دانش آموزی

1( درگاه کاربری و تعداد سرور مستقر در مدرسه
2( درگاه کاربری و میزان ضریب نفوذ آن در شبکه مدارس

3( درگاه کاربری واستمرار فرایند یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه
4( درگاه کاربــری و ایجــاد محیطــی پویــا و جــذاب بــرای شــکوفایی کامــل اســتعدادها و بــروز خالقیــت هــای 

فــردی و جمعــی دانــش آمــوزان
5( درگاه کاربــری و افزایــش حضور،پشــتیبانی و مشــارکت والدیــن و گــروه هــای ذینفــع در فراینــد یادگیــری 

دانــش آمــوزان
6( درگاه کاربــری و همــراه نمــودن کادر آموزشــی مــدارس بــا روندهــای نویــن آموزشــی مبتنــی بــر نیازمنــدی 

هــای جامعــه دانــش بنیــان
7( درگاه کاربــری و ایجــاد محیطــی مناســب جهــت ارزیابــی هــای مســتمر و متناســب بــا اســتعداد و پیشــرفت 

دانــش آمــوزان
ــای  ــن در فراینده ــوزان و معلمی ــش آم ــل دان ــارکت و تمای ــای مش ــودن فض ــم نم ــری و فراه 8( درگاه کارب

ــری ــی یادگی یادده
9( درگاه کاربری و ترویج یادگیری تجربی،پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرایندهای آموزشی

10( درگاه کاربری و توسعه ی مهارت های ادراکی،کالمی،اجتماعی،حرفه ای تخصصی دانش آموزان
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17( سامانه یاددهی و 
یادگیری هوشمند

ــا حفــظ فضــای فیزیکــی  1( ســامانه هوشــمند و اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی بــه صــورت حضــوری و ب
مدرســه ، معلــم  

2( ســامانه هوشــمند دانــش آمــوزی بــا برخــورداری از نظــام آموزشــی هوشــمند و بــا رویکــردی تلفیقــی و جامــع 
نســبت بــه ارائــه خدمــات آموزشــی و پرورشــی بــه دانــش آمــوزان 

ــت  ــی و محوری ــای آموزش ــا و روش ه ــه ه ــیعی از برنام ــف وس ــتن طی ــکان  داش ــمند و ام ــامانه هوش 3( س
ــوز  ــش آم ــش محــوری دان ــه نق ــیدن ب بخش

4( ســامانه هوشــمند ودر نظــر گرفتــن تفــاوت هــای فــردی وتوجــه بیشــتر بــه نیازهــا ،وعالیــق واســتعدادهای 
دانــش آمــوزان

5( ســامانه هوشــمند و از بیــن بــردن و یــا کاهــش شــکاف آمــوزش بــر اســاس اســتعداد دانــش آمــوزان بــه 
ــرق اضطــراری ــزات ب ــرای تجهی ــود ب ــای موج نســبت رایانه ه

18( فناوری ارتباطات 
بخشی- سازمانی

1( فناوری ارتباطات بخشی  و درصد به کارگیری دستگاه های تهویه در سایت و اتاق سرور
2( فناوری ارتباطات بخشی و استقرارنرم افزار و آنتی ویروس بروز رسانی شده در مدرسه

3( فناوری ارتباطات بخشی واستقرار سیستم مدیریت کاربران مدرسه
4( فناوری ارتباطات بخشی و بکار گیری مبلمان آموزشی متناسب در مدرسه 

3( کاربران

19( توانایی ایجاد و کار با 
کانال های ارتباطی

1(  میزان استفاده از کانال های ارتباطی و سازمان  مرتبط باال دستی
2( میزان استفاده از کانال ارتباطی با ذینفعان در مدرسه

3(  میزان استفاده از کانال ارتباطی با والدین دانش آموزان
20( توانایی تولید مفاهیم 

آموزشی و کمک درسی
1(  توانایی استفاده و مدیریت مدرسه هوشمند از ابزارهای الکترونیکی استفاده شده

2(  توانایی استفاده و تعداد نرم افزارها نصب شده در مدرسه
21( استفاده از نرم افزار 
آنالین و مدیریت دانش

1(  مدیریت دانش  و برخورداری از معلمان صالحیت دار در امور فناوری اطالعات
2(  مدیریت دانش و برخورداری از سیستم های مرتبط با اتوماسیون آموزشی

22( توانایی برگزاری 
آزمون های آنالین و 

آفالین
1( آزمون های آنالین و آفالین و درصد دوره های گذرانده توسط معلمان

2( آزمون های آنالین و آفالین و برخورداری از تولید محتوای الکترونیکی جهت ارزشیابی آموزشی

23( توانایی کار با نرم افزار 
و فّناوری کارآمد

1( توانایی کار و با نرم افزا و متوسط استفاده هفتگی از نرم افزار درسی
2( توانایی کار و نرم افزا واختصاص و تولید کمک درسی برای هر درس

24( استفاده و ارائه خدمات 
الکترونیکی به ذینفعان

1(  ارائه خدمات الکترونیکی و متوسط تعداد نرم افزارهای خودآموز در دسترس برای دانش آموزان
ــی در  ــه آموزش ــک برنام ــاوی ی ــه ح ــی ک ــات آموزش ــداد جلس ــن تع ــی و میانگی ــات الکترونیک ــه خدم 2(  ارائ

مدرســه اســت
3(  ارائه خدمات الکترونیکی و دانش آموز معمولی هر هفته از هر برنامه ای استفاده می کند

4( ارائــه خدمــات الکترونیکــی و متوســط تعــداد ســاعات اســتفاده دانــش آمــوزان و معلمــان از در گاه خدمــات 
محتــوا در هفتــه

 4( فناوری

25( بکار گیری رایانه، 
لپ تاپ و تپلت شخصی

1(  بکار گیری رایانه و متوسط تعداد تولید محتوای درسی به ازای هر درس برای هر معلم
2( بکار گیری رایانه و توانایی زیر ساختی فناوری اطالعات

3( بکار گیری رایانه ودارا بودن تخصص های و مهارت های مورد نیاز سازمانی

26( فّناوری آموزشی
1(  فّناوری آموزشی و بکار گیری رایانه و قابلیت های فناورانه
2(  فّناوری آموزشی و میزان استفاده از فناوری های آموزشی

3( میزان استفاده از فّناوری آموزشی برقراری ارتباط در شبکه مدارس
4( فّناوری آموزشی و متوسط تعداد محتوای به ازای هر درس توسط هر دانش آموز

27( مرکز تولید محتوای 
چندرسانه ای

ــق  ــری هفتگــی از طری ــرای یادگی ــی ب ــوای چندرســانه ای و متوســط زمــان جســتجوی اینترنت ــد محت 1(  تولی
دانــش آمــوزان

2(  تولید محتوای چندرسانه ای و متوسط زمان جستجوی اینترنتی هفتگی برای یاددهی توسط معلمین
28( استقرار شبکه آنالین 

و آفالین
1(  استقرار شبکه و متوسط تعداد آزمون های رسمی و غیررسمی برگزارشده در طول یک ترم

2(  استقرار شبکه و میزان برگزاری آزمون های الکترونیکی برگزارشده برای هر درس طی یک ماه

29( میزان ضریب نفوذ 
اینترنت بی سیم و باسیم

1(  ضریب نفوذ اینترنت و تعداد رایانه به ازای دانش آموزان
2(  ضریب نفوذ اینترنت و تعداد رایانه به ازای معلمان مدرسه

3( ضریب نفوذ اینترنت و و تعداد رایانه به ازای کادر اداری

1(  سایت آزمایشگاهی و تعداد چاپگر به ازای30( سایت آزمایشگاهی
2( سایت آزمایشگاهی و تعداد اسکنر به ازای هر رایانه

31( تجهیزات شبکه
1(  تجهیزات شبکه و مقدار کالس های مجهز به فراتاب های ویدئویی 

2( تجهیزات شبکه و امکانات پخش تصویر در هر مدرسه بر اساس درصد بکار گیری کاربران
3( تجهیزات شبکه و برخورداری از شبکه آنالین و آفالین مدرسه
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32( سرور متصل به شبکه 
مدارس

1( سرور متصل به شبکه و تعداد سایت رایانه ای موجود در مدرسه
2( سرور متصل به شبکه و متوسط رایانه های موجود در سایت هر مدرسه

33( دوربین تحت شبکه 
آفالین

1(  دوربین تحت شبکه و قدرت نفوذ شبکه و میزان ضریب نفوذ فناوری اطالعات 
2(  دوربین تحت شبکه و میزان پهنای باند مدرسه به اینترنت

34( ابررایانه و بانک 
اطالعاتی

1(  بانک اطالعاتی و متوسط لپ تاب موردنیاز برای مدرسه برای کاربری معلمان
2(  بانک اطالعاتی و کالس های درس با برنامه های درسی

3(  بانک اطالعاتی و ارائه خدمات چندرسانه ای 
4(  بانک اطالعاتی و آزمایشگاه رایانه برای آموزش 

5(  بانک اطالعاتی و مرکز توسعه چندرسانه ای
6( بانک اطالعاتی و اتاق سرورهای مجهز به اداره برنامه ها 

7(بانک های اطالعاتی و مدیریت سرورهای وب

35( امنیت شبکه

1( امنیت شبکه و بکار گیری وب سایت باقابلیت بروز رسانی
2( امنیت شبکه و مدیریت محتوا به صورت دوره ای

3( امنیت شبکه و اطمینان از امنیت اطالعات دانش آموزان و کارکنان
4( امنیت شبکه و پیشگیری از بروز خشونت در مدارس و سرقت کاالهای ارزشمند

5( امنیت شبکه و کمک به مقامات مدرسه در ریشه یابی حوادث و یافتن موارد مشکوک
6( امنیت شبکه و افزایش کارایی مدیریت هوشمند در مدرسه

7( امنیت شبکه اجتماعی از جنبه های اخالقی، حفظ داده ها، اطالعات و محتواهای تولید شده
8( امنیت شبکه و کیفیت شبکه از حیث سرعت نقل و انتقال داده ها 

9( امنیت شبکه و پایداری شبکه و پشتیبانی رایگان از آن در راستای مسئولیت اجتماعی 
10( امنیت شبکه و مدارس قابلیت اتصال نامحدود نرم افزارهای کاربردی دیگر 

11( امنیت شبکه و تضمین اطالعات معلمان و دانش آموزان و امنیت اطالعات آن توسط تیم فنی 
12( امنیــت شــبکه و توســعه یادگیــری هــای الکترونیکــی بــه نفــع عدالــت آموزشــی بــا توجــه بــه تهدیــد شــیوع 

ویــروس کرونــا در حــوزه ســالمت جامعه
36( اشتراک گذاری 

محتوای آموزشی در شبکه
1(  اشتراک گذاری محتوای و وجود سیاست های امنیتی تعریف شده در مدرسه 

2( اشتراک گذاری محتوای و مولفه های سازمانی برای امنیت اطالعات در مدرسه

37( وجود شبکه مجازی 
برای کمک آموزشی

1(  شبکه مجازی و درصد پست الکترونیکی برای ذینفعان و معلمان
2(  شبکه مجازی و مشخص کردن برنامه ی آموزشی و تعیین حد و حدود

ــم  ــه توســط معل ــط شــده و تهی ــم آموزشــی ضب ــوای آموزشــی جــذاب) فیل ــد محت 3(  شــبکه مجــازی و تولی
فایــل هــای صوتــی، فیلــم هــای کوتــاه، تصاویــر گرافیکــی، عکــس هــای اســالیدی فایــل هــای پــی دی اف 

ــت( و پاورپوین
4(  شبکه مجازی و استفاده از فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی

5(  شبکه مجازی و تشکیل گروه های آموزشی کوچک
6( شبکه مجازی و تعامل معلم با دانش آموزان

7( شبکه مجازی و تقویت ارتباط دانش آموزان با یکدیگر
38( امکان اجرای 
پروژه های پژوهشی

1(  اجرای پروژه های پژوهشی و تعداد سرور مستقر در مدرسه 
2(  اجرای پروژه های پژوهشی و میزان ضریب نفوذ آن در شبکه مدارس

39( برگزاری آزمون 
الکترونیکی

1( برگزاری آزمون الکترونیکی و نسبت رایانه های موجود 
2(  برگزاری آزمون الکترونیکی و پشتیبانی الزم برای تجهیزات با استفاده از برق اضطراری

5( سواد دیجیتالی

40( شکاف دیجیتالی

1(  شــکاف دیجیتالــی و زیرســاخت ارتباطــات نابرابری هــای اقتصــادی بــرای برخــورداری از آمــوزش و بهــره 
بــرداری رایانــه ای

2(  شکاف دیجیتالی و زیر ساخت رایانه
3(  شکاف دیجیتالی و زیرساخت اینترنت نابرابری های  اجتماعی بین کاربران 

4(  شــکاف دیجیتالــی و زیرســاخت اجتماعــی افــرادی کــه دارای دسترســی بــه کامپیوتــر و اینترنــت و  افــرادی 
کــه محــروم از کامپیوتــر و اینترنــت 

41( سواد اطالعاتی

1(  سواد اطالعاتی و قدرت دسترسی مؤثر  به اطالعات و دانش با ارزش 
2(  سواد اطالعاتی و آگاهی چگونگی سازماندهی دانش واطالعات 

3(  سواد اطالعاتی و روش های مختلف جستجوی علمی
4( سواد اطالعاتی و توان تشخیص مشکالت با روش علمی

5( سواد اطالعاتی و شناخت مؤثر ترین اطالعات برای رفع آن 
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42( مهارت جستجوی 
دیجیتالی

ــرای  ــراه ب ــن هم ــی تلف ــر گوش ــی ب ــای مبتن ــتفاده از ابزاره ــی اس ــی و توانای ــتجوی دیجیتال ــارت جس 1(  مه
ــخصی  ــت ش مدیری

2( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی مدیریت فایل ها و اطالعات 
3( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی ویرایش عکس و فیلم

4(  مهارت جستجوی دیجیتالی و کاربری سیستم های هوشمند
5(  مهارت جستجوی دیجیتالی و مهارت جستجو در وب و اپلیکیشن

6(  مهارت جستجوی دیجیتالی و تفکر نقادانه و مهارت های ارزیابی اطالعات
7(  مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی استفاده از ظرفیت های آموزش و یادگیری در وب

8(  مهارت جستجوی دیجیتالی و تولید محتوای چندرسانه ای 
9(  مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی طراحی پوستر یک وب سایت ساده

10(  مهارت جستجوی دیجیتالی و وبالگ نویسی و توانایی تولید محتوا 
11( مهارت جستجوی دیجیتالی و آشنا با اصول ایمیل نگاری
12( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی استفاده از هشتگ

13( مهارت جستجوی دیجیتالی و رعایت نتیکت )آداب حضور در شبکه های اجتماعی(
14( مهــارت جســتجوی دیجیتالــی و امنیــت در فضــای مجــازی )انتخــاب پســورد، بانکــداری و خریــد اینترنتــی، 

مــوادی از قانــون جرائــم رایانــه ای(
15(  مهــارت جســتجوی دیجیتالــی و حضــور موثــر در وب )مراقبــت از هویــت دیجیتــال- پیشــگیری از اعتیــاد 

بــه شــبکه های اجتماعــی- بهتــر دیــده شــدن در فضــای آنالیــن(
16(  مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی نگارش یک رزومه  جذاب

17(  مهارت جستجوی دیجیتالی و استفاده از لینکدین برای کاربری الزم
18( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی ایجاد یک فایل ساده در ورد

19( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی ایجاد یک فایل پاورپوینت ساده
20( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی کار با مرورگرهای وب و تنظیمات آن

21( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی کار با ویندوز
22( مهارت جستجوی دیجیتالی و توانایی کار با نقشه ها و ابزارهای مسیریابی )جی.پی.اس(

23( مهارت جستجوی دیجیتالی وتوانایی تشخیص اخبار جعلی
24( مهــارت جســتجوی دیجیتالــی و اتصــال بــه اینترنــت بــا اســتفاده درگاه هــای ارتباطــی )تنظیمــات، انتخــاب 

ــنهادی( ــای پیش ــا از طرح ه ــب ترین گزینه ه مناس
ــی و رعایــت حقــوق مالکیــت فکــری در اســتفاده از محتواهــای رایــگان وب  25( مهــارت جســتجوی دیجیتال

)مجــوز کرییتیــو کامنــز، جســتجو در منابــع تحــت ایــن مجــوز(
26( مهارت جستجوی دیجیتالی و آشنا با اصول حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال

43( محتوای دیجیتالی

1(  محتوای دیجیتالی و آگاهی از مخاطبان
2( محتوای دیجیتالی و تولید محتوا

3(  محتوای دیجیتالی و تعیین اهداف یاد گیری
4(  محتوای دیجیتالی و تعریف برنامه آموزشی

5( محتوای دیجیتالی و تصویر سازی
6(  محتــوای دیجیتالــی و انتخــاب ابزارتولیــد محتــوای الکترونیکــی بــا توجــه بــه خصوصیــات ابــزار، مناســب 

ــا  ــودن و هزینه ه ب
7(  محتوای دیجیتالی و تولید یک نمونه اولیه
8(  محتوای دیجیتالی و تکمیل دوره آموزشی 

ــوای متنــی ســئو  ــد محت ــرای ســفارش تولی ــه ای ب ــم هــای حرف ــرداری از تی ــی وبهــره ب ــوای دیجیتال 9( محت
محــور  

10( محتوای دیجیتالی و انتشار پس از ویرایش از دید تیم مربوطه مورد بازبینی و تغییر استقرار 
11(  محتوای دیجیتالی و ارزیابی محتوا در جهت کار بر پسند بودن

12(  محتوای دیجیتالی و میزان ثبت مشتری 
13(  محتوای دیجیتالی و ارزش گذاری محتوا 

14(  محتوای دیجیتالی و بازده سرمایه گذاری مشتری
15( محتوای دیجیتالی و برنامه ریزی برای کاهش نرخ پرش از وب سایت ها 

ــه  ــدارس در راســتای حفــظ ســالمت جامع ــذا هوشمندســازی م ل
ــی شــامل  ــه اصل ــر در 5 درون مای ــل بیماری هــای همه گی در مقاب
مــواد یاددهــی و یادگیــری، فرایندهــا، کاربــران، فنــاوری و ســواد 

ــد.  ــته بندی ش ــی دس دیجیتال
در عبــارات زیــر تعــدادی از نمونه هــای متــن مصاحبــه بــا 
مشــارکت کنندگان پژوهــش کــه در اســتخراج عوامــل موثــر مــورد 

ــل می¬باشــد: ــه شــرح ذی ــه اســت، ب ــرار گرفت ــتفاده ق اس
1- مواد یادگیری و یاددهی

و                            موضوعــات  در  متنــوع  آموزشــی  و  رســانه ها  از  اســتفاده 
مــاده هــای درســی گوناگــون در مــدارس هوشــمند، باعــث شــکل 
ــری دســت اول شــده و باعــث ایجــاد  ــه هــای یادگی دهــی تجرب
ــوده و  ــداوم آن ب ــه ت ــک ب ــری و کم ــه یادگی ــوق ب ــزه و ش انگی
ــر  ــراری آســان ت ــان آمــوزش و برق ــی در زم ــه جوی موجــب صرف
ارتبــاط و تفهیــم بهتــر، شــکل گیــری یاددهــی ســریع تــر، عمیــق 
تــر و پایدارتــر مــی باشــد و امــری معطــوف بــه مــواد یادگیــری و 

یاددهــی اســت. 



155

محمدرضا تقوا و همکاران

ــای  ــواع نرم افزاره ــه ان ــب ب ــی متناس ــوص دسترس ــذا در خص ل
کاربــردی مشــارکت کننــده12 )اســتادیار گــروه کامپیوتــر دانشــگاه 

تهــران( تاکیــد نمــوده اســت: 
ــری و  ــردی یادگی ــای کارب ــواع نرم افزاره ــتفاده از ان ــکان اس “ام
ــل اهمیــت  یاددهــی در نظــام نویــن آمــوزش، بســیار مهــم و قاب
ــی در  ــوالت آموزش ــوع محص ــتفاده از تن ــکان اس ــاًل ام ــت. مث اس
ــت در  ــی موفقی ــل اصل ــی از عوام ــد یک ــدارس می توان ــبکه م ش

ــد”. ــازی باش هوشمندس
در خصــوص جنبه هــای اجتماعــی- محیطــی، مشــارکت کننــده 3 
)کارشــناس کارگــروه هوشمندســازی مــدارس تهــران( بیان داشــته 

انــد کــه:
“بــر اســاس تجربــه مــن جنبه هــای اجتماعــی- محیطــی، شــامل 
14 پیامــد هوشمندســازی مــی باشــد کــه شــامل ارتقــاء و توســعه 
ــدی  ــات و بهره من ــت الزام ــن آموزشــی در کشــور، رعای نظــام نوی
ــازی  ــا جهانی س ــویی ب ــی، همس ــوزش الکترونیک ــای آم از مزای
آموزش وپــرورش، متناســب بااســتعدادهای کاربــران، مدیریــت 
دانــش، پشــتیبانی از ذینفعــان، ایجــاد و گســترش عدالت آموزشــی، 
متناسب ســازی و رضایتمنــدی کاربــران، نــوآوری و خالقیــت، حــل 
ــش  ــی، افزای ــوزی و کارآفرین ــوری، مهارت آم ــم مح ــکل معل مش
منابــع تحصیلــی، ســهولت در انجــام پروژه هــای هوشــمند ســازی، 

روان ســازی و تعاملــی کــردن آمــوزش اســت”.
در زمینــه اســتفاده از پوشــه های الکترونیکــی و ســاماندهی تکالیــف 
در مدرســه، مشــارکت کننــده شــماره 8 )مدیــر مجتمــع آموزشــی 

پیشــتازان کامپیوتــر ایــران( اذعــان داشــت:
ــون و  ــِر گوناگ ــی، تصاوی “پوشــه  کار الکترونیکــی همچــون آلبوم
ــوزان  ــتِن دانش آم ــتن و به کاربس ــتن، توانس ــِد دانس ــیر رش در مس
ــه شــکل  ــری، ب ــد یاددهــی - یادگی ــف فرآین را، در مراحــل مختل
ــک  ــد توســط ی ــه می توان ــی ک ــب پَرَوندهای ــی و در قال الکترونیک
ــر،  ــد تصاوی ــوع )مانن ــای متن ــا قالب ه ــود ب ــتفاده ش ــه اس رایان
ــه نمایــش  ــه ب ویدئوهــا، صوت هــا، متــون و ..( در صفحــه ی رایان
و قضــاوت بگــذارد، کــه بــه معلــم، دانش آمــوز و والدیــن هنــگام 
بررســی و مشــاهده ی آن، اطالعــات ارزشــمندی را ارائــه می دهــد 
تــا بــر آن اســاس تالش هــا، فعالیت هــا و اقدامــات خــود را 

ــد “.  ــت نماین ــازمان دهی و مدیری ــری، س پیگی
در خصــوص ایجــاد ارتباطــات مجــازی و توســعه دوره هــای 
الکترونیکــی مشــارکت کننــده 15)عضــو هیــات علمــی و مولــف 

ــد دارد: ــی( تاکی ــب درس کت
“برخــورداری از خدمــات مبتنــی بــر تلفــن همــراه بــرای دسترســی 
ــای  ــرم افزاره ــص ن ــاس تخصی ــر اس ــی، ب ــان و مکان ــر زم در ه

مربوطــه )از طریــق دسترســی و ایجــاد تولیــد محتــوا( از الزامــات 
ایجــاد ارتباطــات مجــازی اســت”.

ــری،  ــدی یادگی ــش توانمن ــرای افزای ــع الزم ب ــوص مناب در خص
مشــارکت کننــده10 )کارشــناس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

ــان داشــت؛ ــران( اذع ته
“توانایــی کار بــا ســامانه هــای یادگیــری و انطبــاق پذیــری آن بــا 
ــم و  ــی عل ــوژی )یعن ــه پداگ ــه ب ــا توج ــتانداردهای آموزشــی ب اس

هنــر یاددهــی و یادگیــری( بایــد تجزیــه تحلیــل شــود”.
در زمینــه جنبه هــای اقتصــادی هوشمندســازی، مشــارکت کننــده 
ــان  ــران( بی ــر ای ــتازان کامپیوت ــی پیش ــع آموزش ــر مجتم 8 )مدی

داشــت:
ــه شــامل  ــدارس ک ــای اقتصــادی هوشــمند ســازی م ــه ه “زمین
تنــوع محصــوالت آموزشــی و خدمــات تحصیلــی، پوشــش کمــی 
ــه،  ــری هزین ــت راهب ــی، مدیری ــان و مکان ــر زم ــی در ه و کیف
ــا  ــوای ب ــد محت ــی، تولی ــوای آموزش ــدگاری محت ــداری و مان پای
 صرفــه از نظــر اقتصــادی، کاهــش هزینه هــای آموزشــی، کاهــش 
قیمــت تمام شــده خدمــات الکترونیکــی، کاهــش آزمــون  و خطــا در 
هوشمندســازی مــدارس، نرخ بازگشــت ســرمایه در هوشمندســازی 

اســت”.
در زمینــه پیامدهــای کوتــاه مــدت هوشمندســازی مشــارکت کننده 
ــار  ــمند( اظه ــبکه هوش ــاوری ش ــعه فن ــز توس ــناس مرک 4 )کارش

داشــت:
ــش  ــه کاه ــوان ب ــی ت ــازی م ــدت هوشمندس ــای کوتاه م “پیامده
ــش  ــوزش، افزای ــت آم ــود کیفی ــت، بهب ــده خدم ــه تمام ش هزین
راندمــان تحصیلــی اشــاره نمــود کــه متناســب بــا اقتصاد آموزشــی 

اســت”.
در خصــوص تاثیــر ایجــاد ارتباطــات مجــازی بــر توســعه دوره های 
الکترونیکــی مشــارکت کننــده 7 )اســتادیار دانشــگاه فرهنگیــان و 

عضــو هیئــت امنــاء( تاکیــد دارد.
“گســترش دوره هــاي الکترونیکــي، کمبــود یــا نبــود تولیــد بومــي 
امکانــات، عناصــر و اجــزاء الزم براي آمــوزش الکترونیکــي، ناکافي 
بــودن اعضــاء هیــات علمــي متخصــص در زمینــه فــن آوري هــاي 
آموزشــي جدیــد، بیشــترین تاثیــر را در ایجــاد موانــع داشــته 
درنتیجــه، در برطــرف نمــودن ایــن موانــع اجرایــي، موجــب توســعه 
آمــوزش الکترونیکــي خواهــد شــد کــه شــامل شــش عامــل؛ موانع 
انگیزشــي، موانــع اعتبــاري و مالــي، موانــع زیرســاختي، محدودیــت 

فنــي، محدودیــت انســاني و موانــع تجهیزاتــي اســت”.
ــارکت  ــی مش ــری الکترونیک ــن یادگی ــره تامی ــوص زنجی در خص
ــران(  ــدارس ته ــازی م ــروه هوشمندس ــناس کارگ ــده3 )کارش کنن
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ــت: ــان داش اذع
“زنجیــره تأمیــن در یادگیــری الکترونیکــی شــامل مــواردی ازقبیل: 
زیرســاخت شــبکه و امنیــت اطالعــات، شــبکه اطالعــات مــدارس، 
خدمــات آموزشــی و پشــتیبانی در توســعه مــدارس هوشــمند 
دارای اهمیــت اســت.  لــذا دسترســي بــه منابــع اطالعاتــي نبــود 
کتابخانــه داراي اطالعــات مربــوط و مناســب و مهــم  تریــن دلیــل 
عــدم اســتفاده دانــش آمــوزان ازمنابــع اطالعاتــي نداشــتن فرصــت 

کافــي بــراي خواندنــي هــاي اضافــي اســت”.
در زمینــه قابلیت هــای ســازمانی در هوشمندســازی یادگیــری 
الکترونیکــی مشــارکت کننــده 12 )اســتادیار گــروه کامپیوتــر 

ــت: ــان داش ــران( اذع ــگاه ته دانش
در  مهمــی  تأثیــر  درون ســازمانی  توانایی هــای  و  “ویژگی هــا 
ــرایط  ــته و ش ــی داش ــری الکترونیک ــازی یادگی ــاد هوشمندس ایج
ــد.  ــم می کن ــازی را فراه ــمند س ــر در هوش ــت بهت ــرای موفقی ب
لــذا قابلیت هــای ســازمانی بیــن هوشــمند ســازی مــدارس 
و  پاســخگویی  شایســتگی،  )ســرعت،  چابکــی  مؤلفه هــای  و 
ــود دارد. از  ــاداری وج ــت و معن ــه مثب ــز رابط ــری( نی انعطاف پذی
ــات  ــاوری اطالع ــدارس از فن ــه م ــری بهین ــو، بهره گی ــر س دیگ
و ارتباطــات و حرکــت به ســوی هوشــمند ســازی و چابکــی، 
ــعه  ــای توس ــی از راهبرده ــوده و یک ــر ب ــی اجتناب ناپذی ضرورت

ــد “. ــد ش ــوب خواه ــور محس ــان کش ــش  بنی دان
2- فرآیندها

فراینــد عبــارت اســت از توجــه بــه مؤلفه هــای فرآینــدی آموزشــی 
کــه شــامل نــرم افزارهــای آموزشــی، طراحــی و تولیــد محتــوای 
چندرســانه ای، بهبــود یادگیــری و یاددهــی، یکپارچگــی و اتصــال 
بــه شــبکه مــدارس، ارتقــا فرهنــگ و ســواد دیجیتالــی، توجــه بــه 
ــل  ــوان عوام ــه  عن ــوده و ب ــازی ب ــای هوشمندس ــش فرآینده بخ
ــت در آن  ــدارس و موفقی ــازی م ــدی در هوشمندس ــی فرآین اصل

اســت.
 International( در خصــوص توجه بــه مهارت آموزی هفــت گانــه
Computer Driving Licence( مشــارکت کننــده 14)مدیــر 

دبیرســتان پســرانه هوشــمند شــریف( بیــان داشــت: 
“مخاطبــان ICDL ، دانــش آمــوزان، کارمنــدان و کارکنــان و بطور 
کلــي تمامــي افــرادي هســتند کــه مــي خواهنــد نهایتــاً اســتفاده را 
از کامپیوتــر شــخصي خــود ببرنــد، بــا ایــن تعریــف ICDL جمعیت 
ــرار                                                                                                       ــر ق ــي مدنظ ــوزش و ارزیاب ــراي آم ــه را ب ــیعي از جامع وس
مــي دهــد، یکــي از ایــن ویژگــي هــاي اصلــي ICDL اســتاندارد 
کــردن  آمــوزش و ارزیابــي کاربــران کامپیوتــر در ســطوح 
ــارغ از  ــه ف ــرایط پای ــردن ش ــا ک ــت و مهی ــی اس ــف آموزش مختل

ــه  ــک جامع ــد عضــو ی ــا بتوانن ــالت و تجربیاتشــان ت ــوع تحصی ن
ــي باشــند”.  اطالعات

ــه  ــزاری و تهی ــه اســتفاده از زیرســاخت های توســعه نرم اف در زمین
منابــع فناورانــه مشــارکت کننــده 1)رئیــس مرکــز توســعه فنــاوری 

شــبکه هوشــمند( بــر ایــن اعتقــاد اســت:
“زیرســاخت توســعه یافتــه فنــاوری اطالعــات از الزامــات فرآینــد 
ــه  ــاخت ب ــود زیرس ــه نم ــد توج ــن بای ــازی اســت. لیک هوشمندس
ــوای  ــدی هــای اســتفاده از محت ــد کــه نیازمن نحــوی توســعه یاب
الکترونیکــی در فرآینــد یاددهی-یادگیــری را پوشــش دهد.تــا 
ــع  ــه زیرســاخت ممکــن اســت مناب کنــون توجــه بیــش از حــد ب
مدرســه را تنهــا در حــوزه ســخت افــزار صــرف نمــوده و فرآینــد 
ــم  ــی رغ ــفانه عل ــود. متاس ــع ش ــول واق ــری مغف ــی یادگی یادده
ــادی  ــل زی ــه دالی ــا ب ــم در دنی ــن عل ــه ای ــل توج ــرفت قاب پیش
هنــوز زیرســاخت توســعه یافتــه فنــاوری اطالعــات کشــور بســیار 
ــکالت  ــی و مش ــزات الکترونیک ــود تجهی ــت و کمب ــب اس نامناس
برقــراری تعامــالت اینترنتــی باعــث کنــدی ایــن رونــد شــده اســت 
ــهود،  ــهود و نامش ــورت مش ــه به ص ــات فناوران ــی اقدام ــذا تمام .ل
ســبب بهبــود عملکــرد بهتــر نظــام آموزشــی و تأثیــر گــذاری در 
ــمند  ــازی روندهوش ــودکار س ــدارس و خ ــازی م ــد هوشمندس رون

ــازی اســت “. س
در خصــوص فراینــد نظــام نویــن آمــوزش )تهیــه منابــع فناورانــه، 
دسترســی بــه ســامانه هــای یاددهــی و یادگیــری هوشــمند، ایجــاد 
پرتــال مدرســه،کتابخانه و آزمایشــگاه مجــازی( مشــارکت کننــده 
4 )کارشــناس مرکــز توســعه فنــاوری شــبکه هوشــمند( یــادآوری 

کردنــد:
ــد  ــاخت فرآین ــاس زیرس ــر اس ــی ب ــن آموزش ــام نوی ــرای نظ “اج
محــوری )آموزشــی - فنــاوری( و یکپارچه ســازی اطالعــات شــبکه 
ــه نظــر می¬رســد.  ــت و ضــروری ب ــدارس، بســیار دارای اهمی م
ــن  ــه ای ــرای ادام ــروری ب ــردی ض ــده و راهب ــچ قاع ــه هی اگرچ
فرآینــد هوشــمند ســازی تاکنــون وجــود نداشــته و تــا کنــون منجر 
ــه  ــا روی ــاق الزم ب ــد انطب ــدارس غیراســتاندارد و فاق ــه ایجــاد م ب
نظــام آموزشــی هوشــمند اســت کــه کارکــرد آن در بحــران کرونــا 

ــد”. ــی مشــخص گردی بخوب
ــات در هوشمندســازی  ــود مســتمر فرایندهــا و خدم ــه بهب در زمین
ــی  ــرکت مهندس ــل ش ــر عام ــده 16)مدی ــارکت کنن ــدارس مش م

ــت: ــان داش ــتان( بی ــزاری گلس نرم اف
“بــا بــه کارگیــری IT در مــدارس موجــب بهبــود مســتمر فرایندهــا 
و خدمــات مبتنــی بــر هوشمندســازی مــدارس موجــب تحــول در 
ــم و  ــش معل ــوزی، نق ــواد آم ــم س ــنتی، مفاهی ــای س ــت ه سیاس
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دانــش آمــوز، روش هــای ارزشــیابی، روش هــای تدریــس وتعامــل 
معلــم و دانــش آمــوز شــده اســت. لــذا مــدارس هوشــمند را مــی 
تــوان بــه عنــوان یــک ســازمان یادگیرنــده دانســت ایــن ســازمان 
در طــول زمــان تکامــل یافتــه وبــه طــور مســتمر،کارکنان ،منابــع 
آموزشــی وتوانایــی هــای اجرایــی خــود را توســعه مــی دهــد “. 

در زمینــه مفهــوم یکپارچگــی در فراینــد داده هــا، مشــارکت کننــده 
12 )اســتادیار گــروه کامپیوتــر دانشــگاه تهــران( اذعــان داشــت:

ــت  ــی در صنع ــه انقالب ــال حاضــر ب ــه در ح ــامانه های یکپارچ “س
نرم افــزار تبدیــل شــده اند. در مــدارس نیــز بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــرای پیشــبرد  ــی ب ــن ابزارهای ــد از چنی ــازمان بای ــا س ــی ی اجتماع
ــوم یکپارچگــی  ــون مفه ــا تاکن ــد شــوند. ام اهــداف خــود بهره من
ــای  ــه و در فعالیت ه ــورت نگرفت ــتی ص ــا بدرس ــد داده ه در فراین
ــته و  ــود داش ــک وج ــاط نزدی ــمند، ارتب ــدارس هوش ــازمانی و م س
نقــش مهمــی در ایجــاد ارزش  افــزوده فنــاوری اطالعــات در نظــام 
آموزشــی کشــور دارد و دسترســی هــا بایــد کامــال کنتــرل شــده 
ــه داده هــای  ــد بایــد ب ــا نقشــی کــه در سیســتم دارن و متناســب ب

مجــاز مربــوط بــه خــود دسترســی پیــدا کننــد”.
در زمینــه راهبــرد ســازمان آموزشــی هوشــمند، مشــارکت کننــده 6 
)هیئــت مؤســس و سرپرســت موسســه آمــوزش عالــی مهــر البــرز( 

بیــان داشــت:
ــا اســتفاده از اســتراتژی ســازمان آموزشــی هوشــمند  ــوان ب “می ت
ــات  ــاوری اطالع ــق فن ــازمانی را از طری ــات س ــا و عملی فرآینده
ــم اســت. از  ــی مه ــن خیل ــود و ای ــازی نم ــه  س ــا را یکپارچ داده ه
ــا و  ــد ه ــه همســویی فراین ــوان ب ــه می ت ــق هســت ک ــن طری ای
متناســب ســازی ســازمانی بــر پایــه نظــام آموزشــی، کمــک کــرده 

ــود”. ــهیل نم ــازی را تس ــری هوشمندس ــرایط اندازه گی ــم ش و ه
در زمینــه برخــورداری از قابلیت هــای ســازمانی در هوشــمند 
ســازی مــدارس مشــارکت کننــده 9 )مدیرعامــل شــرکت هــوش 

ــود: ــار نم ــان( اظه ــی لی مصنوع
ــادل  ــی در تب ــامل؛ یکپارچگ ــه ش ــازمانی ک ــای س ــت ه “قابلی
اطالعــات، هماهنگــی بیــن اعضــای زنجیــره تأمیــن بــا اســتفاده 
و  فعالیت هــا  یکپارچه ســازی  داده هــا،  انتقــال  و  تبــادل  از 
ــری در  ــائل، واکنش پذی ــل مس ــرای ح ــران ب ــری کارب تعامل پذی
ــرات و محرک هــای محیطــی، شناســایی ریســک های  ــر تغیی براب
ــن و  ــای آنالی ــتیبانی ه ــره، پش ــتراتژیکی در زنجی ــی و اس عملیات
آفالیــن، دسترســی بــه محتــوای در زمــان واقعــی )JIT( از جملــه 

ــوند”. ــی ش ــازمانی محســوب م ــای س ــت ه قابلی
در زمینــه خدمــات مبتنــی بــر بهبــود مســتمر خدمــت و مدیریــت 
ســالمت، مشــارکت کننــده 3 )کارشــناس کارگــروه هوشمندســازی 

مــدارس تهــران( بیــان داشــت:
“بــکار گیــری ســامانه های توزیــع و فــروش محصــوالت آموزشــی 
)توزیــع ســنتی، اینترنتــی و خصوصــی(، دسترســی بــه اطالعــات 
آموزشــی و پشــتیبانی فنــی از خدمــات هوشــمند، برقــراری ارتبــاط 
مجــازی بلندمــدت بــا کاربــران و ذینفعان هوشمندســازی، تشــویق 
ــه  ــه اســتمرار رابطــه ازجمل ــان ب ــاء و مربی ــن و انجمــن اولی والدی
ــن مشــارکت  ــد ای ــورد تاکی ــه م ــوارد بســیار مهمــی هســتند ک م

کننــده اســت”.
3- کاربران

ــد  ــری هــای جدی ــوده و یادگی ــوان تســهیل کننده ب ــان به عن معلم
ــق  ــی از طری ــای جمع ــاد تجربه ه ــتباهات و ایج ــاس اش ــر اس ب
ــن و  ــن متعلمی ــن بی ــران و همچنی ــن کارب ــازنده بی ــکاری س هم

ــود.  ــاد می ش ــان ایج مدرس
ــی  ــای ارتباط ــال ه ــا کان ــاد و کار ب ــی ایج ــوص توانای در خص
مشــارکت کننــده 14)مدیــر دبیرســتان پســرانه هوشــمند شــریف( 

ــان داشــت: بی
“معلمــان و دانــش آمــوزان بــه عنــوان کاربــران اصلــی نظــام نوین 
ــات در  ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــه اس ــادی ب ــه زی ــی، عالق آموزش
ــد و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در آمــوزش را در  آمــوزش دارن
حــد زیــادی، باعــث افزایــش پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان 
ــذا از دیــدگاه معلمــان اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در  می دانند.ل
آمــوزش بــا موانعــی اساســی در تطبیــق بــا نظــام نویــن آموزشــی 

روبــرو اســت”.
ــده 7  ــارکت کنن ــی مش ــم آموزش ــد مفاهی ــی تولی ــه توانای در زمین
)اســتادیار دانشــگاه فرهنگیــان و عضــو هیئــت امنــاء( معتقد اســت:
ــرورش را 25  ــوزش و پ ــوب، آم ــواد آموزشــی خ ــدم م ــن معتق “م
ــز        ــری نی ــی یادگی ــگ یادده ــا فرهن ــد ام ــا می ده ــد ارتق درص
50درصــد ارتقــای آمــوزش و پــرورش را باعــث می شــود و تالیــف 
ــی  ــری الکترونیک ــی یادگی ــا مبتن ــنجی ه ــی و نیازس ــب درس کت
اســت بخــش عمــده ای از ایــن نیازســنجی بــه شــناخت فناورانــه 
ــورد  ــت و م ــل اهمی ــرد و قاب ــش برمی گ ــت دان ــه و مدیری جامع

توجــه اســت”.
توجــه و تاکیــد بــر ابزارهــای کمــک  درســی و اســتفاده از نرم افــزار 
مربوطــه و مدیریــت دانــش مشــارکت کننــده 6 )هیئــت مؤســس 

و سرپرســت موسســه آمــوزش عالــی مهــر البــرز( بیــان داشــت:
“فعالیــت هــا و ارزشــیابی از کار دانــش آمــوزان در آمــوزش ، زمانی 
ــوا و  ــان محت ــدی می ــد پیون ــه بتوان ــود ک ــی ش ــداد م ــر قلم موث
تجــارب فراگیرنــدگان برقــرار کنــد؛ بــرای مثــال، بــه جــای تأکیــد 
بــر برچســب گــذاری اســامی مــکان هــا روی نقشــه، مــی تــوان 
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ــک  ــی را روی ی ــیری واقع ــه مس ــت ک ــوزان خواس ــش آم از دان
نقشــه، مشــخص کننــد. نــرم افــزار مدرســه یــا سیســتم مدیریــت 
ــوزش  ــمند در دوران آم ــه هوش ــزار مدرس ــن اب ــری مهمتری یادگی
آنالیــن و حفــظ ارتباطــات مجــازی دانــش آمــوز و معلــم اســت، 
در شــرایط آمــوزش از راه دور ارســال تکالیــف، نمــرات، حضــور و 
غیــاب، برگــزاری آزمــون آنالیــن و پیــام رســانی از اهمیــت باالیی 
برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل اســتفاده از نــرم افــزار مدرســه 
یکــی از ارکان اساســی تجهیــزات مدرســه هوشــمند محســوب می 

شــود “.
در زمینــه دریافــت بازخــورد از کاربــران از طریــق هــوش تجــاری 
ســازمانی مشــارکت کننــده  9 )مدیرعامــل شــرکت هــوش 

ــت: ــان داش ــان( بی ــی لی مصنوع
“دریافــت بازخــورد از کاربــران از طریــق هــوش تجــاری ســازمانی، 
ــا  ــاط ب ــی و ارتب ــدارس، دسترس ــبکه م ــات ش ــی از خدم ارزیاب
ــن دانــش  ســازمان های باالســری مــدارس، مشــارکت دادن والدی
ــازی،  ــمند س ــد هوش ــان در فراین ــی آن ــارکت ده ــوزان و مش آم
کنتــرل کیفــی و کمــی محصــوالت، میــز خدمــت بــرای پشــتیبانی 
 )SFA( بــا کانال هــای چندگانــه، اســتفاده از خودکارســازی فــروش

محصــوالت آموزشــی بایــد متناســب باشــد “.
در زمینــه تالش هــای فناورانــه در جهــت ارزش کســب  وکار 
ســازمانی مشــارکت کننــده 6 )هیئــت مؤســس و سرپرســت   

ــرد: ــد ک ــرز( تاکی ــر الب ــی مه ــوزش عال ــه آم موسس
“تالش هــای فناورانــه در جهــت ارزش کســب وکار ســازمانی 
اســت و فرایندهــای تدوین شــده نظــام آموزشــی مبیــن فعالیت هــا 
ــی  ــره اصل ــات در مســیر اهــداف هوشــمند ســازی و زنجی و عملی
ــع  ــک منب ــوان ی ــه ای به عن ــرایط زمین ــذا ش ــد. ل ــرار دارن ارزش ق
ــی  ــت رقابت ــه آن مزی ــرده و نتیج ــم ک ــد را فراه ــل تقلی غیرقاب

ــدار اســت”. ــدگار و پای مان
در زمینــه  ارزش آفرینــی فنــاوری اطالعــات مشــارکت کننــده 12 

)اســتادیار گــروه کامپیوتــر دانشــگاه تهــران( اظهــار نمــود:
ــه ای و  ــرایط زمین ــات، مســتلزم ش ــاوری اطالع ــی فن “ارزش آفرین
ــه  ــازمانی ک ــب کارس ــای کس ــان قابلیت ه ــت و هم ــی اس محیط
شــامل همــه توانمندی هــا و شایســتگی ها در تصمیم گیــری، 
کار  کســب  و  فرایندهــای  برنامه ریــزی،  رهبــری،  مدیریــت، 
ــن  ــات ارزش آفری ــا و عملی ــزان فعالیت ه ــه می ــت ک ــازمانی اس س
فنــاوری  فرایندهــای  و  کســب وکار  فرایندهــای  را  ســازمانی 

اطالعــات تعییــن می کنــد”.
توجــه بــه شــرایط زمینــه ای محیــط یادگیــری هوشــمند کاربــران 
مشــارکت کننــده5 )دبیــر اجرایــی مرکــز تحقیقــات اینترنــت اشــیا 

ایــران( معتقــد بــود:
“فراهــم نمــودن شــرایط زمینــه ای به عنــوان یــک منبــع محیطــی 
را فراهــم مــی کنــد تــا نتیجــه آن مزیــت رقابتــی مانــدگار و پایــدار 
باقــی بمانــد و موجــب پذیــرش کاربــران قرار گیــرد و در همســویی 
ــتی  ــی بایس ــازمانی م ــب  وکار س ــه ارزش کس ــای فناوران تالش ه
ــات  ــا و عملی ــن فعالیت ه ــده مبی ــن  ش ــای تدوی ــد و فراینده باش
در مســیر اهــداف هوشمندســازی و زنجیــره اصلــی ارزش مبتنــی 
بــر اینترنــت، اشــیا نیــز قــرار دارنــد و بایــد بــه ایــن مقولــه هــم 

توجــه گــردد”.
ــران، مشــارکت  ــای کارب ــا نیازه ــتراتژیک ب ــه تناســب اس در زمین
کننــده 16 )مدیــر عامــل شــرکت مهندســی نــرم  افــزاری گلســتان( 

عنــوان کردنــد:
“نکتــه مهــم تناســب اســتراتژیک ســازمانی اســت و دامنــه آن در 
دو مفهــوم دیــدگاه راهبــردی و یکپارچگــی و تناســب بــا کاربــران 
ســازمانی. زیــرا حاکمیــت ســازمانی و فنــاوری اطالعات،متناســب 
ــا اســتراتژی ها، سیاســت گــزاری واحــد و یکســان، برنامه ریــزی  ب
ــرار  ــتراتژیک ق ــه اس ــم مقول ــه مفاهی ــان ازجمل ــت ذینفع و مدیری
دارد و یکپارچگــی بیــن کارکردهــا، داده هــا و فرایندهــای ســازمانی  

همــواره مــورد تاکیــد کاربــران اســت”.
ــده 7  ــارکت کنن ــتراتژیک مش ــدگاه اس ــتن دی ــوص داش درخص
)اســتادیار دانشــگاه فرهنگیــان و عضــو هیئــت امنــاء( اظهــار نموده 

اســت:
“داشــتن دیــدگاه اســتراتژیک طراحــان هوشــمند ســازی در 
بومــی کــردن و معمــاری از بــاال بــه پاییــن  بــر اســاس اســتراتژی 
ــای  ــت از پروژه ه ــات ذینفعان،حمای ــت و الزام ــازمانی الزم اس س
ــا  ــق ب ــق و تدقی ــاوری اطالعات،تطبی ــت فن ــزان موفقی فناورانه،می
تغییــرات مســتمر،حاکمیت فنــاوری اطالعات،توســعه فنــاوری 
اطالعات،دیــدگاه مدیریــت بلندمــدت مدیریــت ارشد،بســیج منابــع 
امکانــات فنــاوری در خدمــات فناورانــه رضایتمنــد کاربــران و نظــام 

ــت”. ــی اس آموزش
ــدارس  ــارج م ــل و خ ــط داخ ــا محی ــه ب ــل فناوران ــه تعام در زمین
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــده 11)رئی ــارکت کنن ــمند مش هوش

ــرد: ــان ک ــران( بی ــگاه ته دانش
ــق  ــق شــبکه مــدارس از طری ــه دوســویه از طری تعامــالت فناوران
یکپارچگــی اطالعاتــی در فرایندهــای استانداردســازی شــده، 
ســازگاری سیســتم ها، یکپارچگــی فرایندهــا درون و بیــرون 
ســازمانی و تعییــن اهــداف راهبــردی فناورانــه مــدارس هوشــمند 
ــاوری اطالعــات و پذیــرش  در هم راســتایی فرهنگ ســازمانی و فن
ــا در  ــدارس ب ــرات هوشــمند ســازی م ــا تغیی ــاوری متناســب ب فن
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نظــر گرفتــن مدیریــت ســالمت دانــش آمــوزان الزم اجــرا  تلقــی 
ــردد”. گ

4- فناوری 
ــر مضامینــی همچــون  ــه؛ ناظــر ب نبــود عوامــل ســاختاری فناوران
ــود،  ــای موج ــوع نرم افزاره ــداد و ن ــه، تع ــه در مدرس ــزان رایان می
ــرای  ــی ب ــواد دیجیتال ــع و س ــرش در مناب ــت پذی ــاد ظرفی ایج
ــت.  ــدارس اس ــمند در م ــری هوش ــاد گی ــط ی ــازی محی توانمندس
همچنیــن نبــود عوامــل فرآینــدی ناظــر بــر مضامینــی همچــون 
ــا،  ــک آن ه ــای پداگوژی ــوز در کنش ه ــم و دانش آم ــل معل تعام
ــا  ــکاران و ب ــا هم ــم ب ــل معل ــوزان، تعام ــش آم ــان دان ــل می تعام

ــت. ــوزان اس ــش آم ــن دان ــه و والدی ــر مدرس مدی
ــن  ــن و آفالی ــای آنالی ــزاری آزمون ه ــی برگ ــوص توانای در خص
وبکارگیــری اجــزای فنــاوری آموزشــی )رایانــه، لــپ تــاپ، تبلــت( 
مشــارکت کننــده 3 )کارشــناس کارگــروه هوشمندســازی مــدارس 

تهــران( بیــان کــرده اســت:
ــی  ــط آموزش ــوص محی ــای الزم در خص ــاخت ه ــر س ــود زی “نب
تعاملــی، ارتباطــات آموزشــی به صــورت چهــره بــه چهــره امــکان 
ایجــاد شــبکه ارتباطــات بــر اســاس شــبکه مــدارس و همچنیــن 
ــازمانی  ــرات س ــاد تغیی ــرای ایج ــدارس ب ــات م ــگاه اطالع پای
ــر  ــری ب ــازمان های باالس ــا س ــاط ب ــاوری و ارتب ــر فن ــی ب مبتن
ــف  ــای مختل ــش ه ــای الزم  در بخ ــاخت ه ــر س ــاس زی اس

ــت”. ــدارس اس ــازی م ــمند س ــه هوش ــی الزم آموزش
در زمینــه اســتقرار اجــزای شــبکه مــدارس )آنالیــن/ بــی ســیم، 
ــری  ــبکه، بکارگی ــت ش ــن تح ــرورها، دوربی ــیم، س ــن/ باس آفالی
ــس  ــده 11 )رئی ــارکت کنن ــی( مش ــک اطالعات ــه، بان ــر رایان اب

ــد اســت: ــران( معتق ــاوری دانشــگاه ته ــم و فن ــارک عل پ
“از آنجایــی کــه فــن آوری، محــور کلیــه فعالیــت هــای مختلــف 
ــوزش  ــری و آم ــه کارگی ــوده و ب ــی ب ــایل آموزش ــه مس ازجمل
ــت.  ــن الزم اس ــنین پایی ــات از س ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ف
هوشمندســازی مــدارس از ســبک هــای مختلــف یادگیــری 
ــه  ــش داده و ب ــاوت را پوش ــوزان متف ــش آم ــب( دان ــدل کل )م

ــود”. ــاری نم ــن ی ــوزش نوی ــر آم ــن در ام معلمی
)امنیــت شــبکه،  از شــبکه مــدارس  در خصــوص اســتفاده 
ــا  ــرای پروژه ــازی، اج ــبکه مج ــوا در ش ــذاری محت ــتراک گ اش
و آزمــون الکترونیکــی مشــارکت کننــده 13)مدیرعامــل شــرکت                    
ــوده  ــان نم ــکاران سیســتم( بی ــد هم ــن پایون ــای نوی ــاوری ه فن

ــت: اس
ــا  ــد ب ــاوری بای ــع فن ــاس مناب ــر اس ــی ب ــن آموزش ــام نوی “نظ
تکمیــل و تقویــت شــبکه مــدارس در جهــت یکپارچگــی چرخــه 

ــت  ــه فعالی ــک ده ــس از ی ــری اســت.چرا پ ــات قابل پیگی اطالع
ــران  ــازی نگ ــران هوشمندس ــود مدی ــی موج ــکاف دیجیتال و ش
ــوای  ــه محت ــدم ارائ ــای الزم وع ــاخت ه ــر س ــود زی ــتند. نب هس
تعاملــی و چنــد رســانه ای در بحــران کرونــا بیانگــر عــدم نتایــج 
متناســب و نــا کار آمــدی در امــر هوشــمند ســازی مــدارس بــوده 

اســت”.
فنــاوری مشــارکت کننــده 9  بکارگیــری  نتایــج  رابطــه  در 
ــت: ــد داش ــان( تاکی ــی لی ــوش مصنوع ــرکت ه ــل ش )مدیرعام
ــازی  ــمند س ــات در هوش ــاوری اطالع ــری فن ــکار گی ــج ب “نتای
مــدارس قابــل احصــاء بــوده و در دوره هــای مختلــف به صــورت 
لــذا  اســت.  قابــل  اندازه گیــری  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت 
پیامدهــای کوتاه مــدت هوشــمند ســازی همــان پیامدهــای 

ــت”. ــات اس ــاوری اطالع فن
در زمینــه پیامدهــای کوتاه مــدت هوشمندســازی مشــارکت 
کننــده15 )عضــو هیــات علمــی و مولــف کتــب درســی( اذعــان 

داشــت:
ــای  ــان پیامده ــازی هم ــمند س ــدت هوش ــای کوتاه م “پیامده
فنــاوری اطالعــات اســت کــه شــامل کاهــش هزینــه تمام شــده 
ــی،  ــود کیفیــت آمــوزش، افزایــش راندمــان تحصیل خدمــت، بهب
هوشــمند                       مــدارس  در  مــدارس  راه انــدازی  زمــان  کاهــش 

ــد”. ــی باش م
ــده6  ــارکت کنن ــازی مش ــمند س ــدت هوش ــد بلندم ــاره پیام درب
ــر  ــی مه ــوزش عال ــه آم ــت موسس ــس و سرپرس ــت مؤس )هیئ

ــرد: ــان ک ــرز( بی الب
“بــا بکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ترکیــب باقابلیت هــای 
آموزشــی هوشــمند بــه  جــای نتیجــه گرایــی، تأکیــد بــر فرآینــد 
پژوهــش  قالــب  در  عملکــردی  مهارت هــای  و  یادگیــری 
ــاهده،  ــل مش ــوری. از قبی ــم مح ــکل معل ــل مش ــوری و ح مح
ــراه  ــه هم ــوده و ب ــتدالل  ب ــر و اس ــات، تفک ــع آوری اطالع جم
ــری، توجــه  ــش خــالق، اســتعداد یادگی ــدی؛  دان پیامدهــای کلی
بــه فهــم مطالــب، آموختــن باهــدف تســلط و انتقــال آن، ارزیابــی 
ــر  ــکالت و ه ــر مش ــه ب ــز ،غلب ــکل متمرک ــه ش ــا ب آموخته ه
ــی  ــازمان آموزش ــتمی و س ــد سیس ــک واح ــوان ی ــه به عن مدرس

ــت”. اس
ــارکت  ــازی مش ــادی هوشمندس ــای اقتص ــا جنبه ه ــه ب در رابط
ــدارس تهــران(  ــروه هوشمندســازی م ــده3 )کارشــناس کارگ کنن

ــه کــرده اســت: توصی
ــامل  ــازی ش ــمند س ــای اقتصــادی هوش ــه ه “در خصــوص جنب
تنــوع محصــوالت آموزشــی و خدمــات تحصیلــی، پوشــش کمــی 
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و کیفــی در هــر زمــان و مکانــی، مدیریــت و راهبری هزینــه، ارزش 
ــوای  ــدگاری محت ــداری و مان ــه، پای ــرای هم ــوزش ب ــدار- آم پای
ــه اقتصادی،کاهــش  ــی و به صرف ــوای تعامل ــد محت آموزشــی، تولی
ــای  ــش هزینه ه ــی، کاه ــات تحصیل ــی، خدم ــای آموزش هزینه ه
ــده  ــت تمام ش ــش قیم ــی، کاه ــوای تحصیل ــد محت ــن و تولی تأمی
خدمــات الکترونیکــی، کاهــش آزمــون  و خطــا در هوشمندســازی 
مــدارس، نــرخ بازگشــت ســرمایه در هوشمندســازی، رشــد 

گســترش و توســعه خدمــات آموزشــی در کشــور اســت”.
5- سواد دیجیتالی

توجــه کــردن بــه مقولــه فرهنــگ و ســواد دیجیتالــی موجــب بــر 
ــمند  ــدارس هوش ــود در م ــی موج ــکاف دیجیتال ــدن ش ــرف ش ط
شــده کــه در مــدل موفقیــت بــه آن پرداختــه  شــد. لــذا ضــرورت 
ــش  ــه راه افزای ــرا رو نقش ــای ف ــه چالش ه ــریع ب ــخگویی س پاس
ســواد دیجیتــال می توانــد راهنمــای مناســبی و تصویــری مناســب 

از مســیر آتــی توســعه ی هوشــمند ســازی مــدارس باشــد. 
در خصــوص شــکاف دیجیتالــی مشــارکت کننــده 2 )رئیــس 

ــت: ــان داش ــران( بی ــرو ته ــگاه نی پژوهش
ــات  ــاوری اطالع ــری از فن ــا بهره گی ــی ب ــام آموزش ــع نظ “در واق
و ارتباطــات )فــاوا( ، زمینــه یادگیــری بــر اســاس ســواد دیجیتالــی 
اســت و سیســتم پایــداری را بــرای جامعــه هــدف آموزشــی خــود 
فراهــم نمــوده و موجــب غلبــه بــر رویــه هــای ســنتی از طریــق 
ایجــاد پدیــده هوشــمند ســازی مــدارس در دنیــا بیــش از 4 دهــه 
ــمند  ــدارس هوش ــاد م ــر ایج ــه منج ــک ده ــش از ی ــران بی در ای

شــده اســت”.
در خصــوص ســواد اطالعاتــی مشــارکت کننــده 7 )اســتادیار 

ــت: ــان داش ــاء( بی ــت امن ــو هیئ ــان و عض ــگاه فرهنگی دانش
“دسترســی بــه فرم هــای ســنتی محتــوا وقت گیــر اســت، محتــوای 
دیجیتالــی اجــازه می دهــد تــا فقــط بــا چنــد ضربــه انگشــت، بــه 
ــدا  ــی پی ــی دسترس ــواد اطالعات ــاس س ــر اس ــات ب ــواع اطالع ان
کنیــد. ایــن بــدان دلیــل اســت کــه محتــوای دیجیتالــی در عیــن 
فراگیــری و همچنیــن تعاملی بــودن، تحریــک کننــده یــاد گیرنــده 

و همــواره جــذاب پذیراســت”.
درزمینــه مهــارت جســتجوی دیجیتالــی مشــارکت کننــده 5 )دبیــر 

اجرایــی مرکــز تحقیقــات اینترنــت اشــیا ایــران( تاکیــد  دارد:
ــتجو  ــارت جس ــال و مه ــای دیجیت ــق در دنی ــور موف ــرای حض “ب
بــرای اســتفاده از ظرفیت هــا و امکانــات مــدارس هوشــمند میــزان 
تســلط بــه مجموعــه مهــارت هــای جدیــدی نیــاز اســت کــه بــا 
عبــارات مختلفــی نظیــر ســواد رایانــه ای، ســواد دیجیتــال، ســواد 
ــوادها  ــواع س ــن ان ــده اند. ای ــان ش ــانه ای بی ــواد رس ــی، س اطالعات

همپوشــانی هایی بــا یکدیگــر دارنــد، امــا بــه طــور کلــی می تــوان 
ــی در  ــرای زندگ ــاز ب ــورد نی ــای م ــال مهارته ــت ســواد دیجیت گف
دنیــای دیجیتــال و اســتفاده از ابزارهــای فناورانــه بــوده و توانایــی 
یادگیــری در صفحــات  و  آمــوزش  از ظرفیت هــای  اســتفاده 
وب، موجــب دسترســی بیشــترازطریق جســتجوی دیجیتالــی                      

مــی باشــد”.
دربــاره محتــوای دیجیتالــی مشــارکت کننــده 9 )مدیرعامــل 

ــت: ــان داش ــان( اذع ــی لی ــوش مصنوع ــرکت ه ش
ــا،  ــن بحث ه ــی از مهم تری ــدارس یک ــازی م ــاره هوشمندس “درب
تولیــد محتــوای دیجیتالــی مناســب و باکیفیــت بــه  منظــور ارائــه 
ــده و  ــه آن نش ــه ای ب ــون توج ــه تاکن ــت ک در کالس درس اس
ایــن محتــوای الکترونیکــی در واقــع همــان طــرح درس و محتوای 
تدریــس شــده از ســوی معلــم و به صــورت الکترونیکــی و همــراه 
بــا عکــس، فیلــم، موســیقی و...قابــل ارائــه اســت کــه تــا بصــورت 
محتــوای دیجیتــال قابــل لمــس نبــوده و فرمــت محتــوای 

ــه امــروز متنــی، صوتــی و تصویــری اســت”. ــا ب دیجیتــال ت
ــر  ــی در تغیی ــر کــردن شــکاف دیجیتال ــزان ســهم پ ــه می در زمین
نظــام آموزشــی مشــارکت کننــده 5 )دبیــر اجرایــی مرکــز تحقیقات 

اینترنــت اشــیا ایــران( اظهــار داشــت:
ــک  ــش از ی ــتن بی ــش داش ــر پوش ــا زی ــرورش ب ــوزش و پ “آم
چهــارم جمعیــت کشــور مــی توانــد نقــش عمــده ای در رفــع ایــن 
ــوزش معلمــان و  ــواردی چــون آم ــد. اجــرای م ــا نمای شــکاف ایف
ــه  ــدارس ب ــز م ــمند، تجهی ــدارس هوش ــرح م ــوزان، ط ــش آم دان
رایانــه و اتصــال بــه شــبکه، مراکــز یادگیــری فنــاوری اطالعــات، 
طــرح اتوبــوس اینترنتــی، شــبکه آموزشــی رشــد و تولیــد محتــوای 
ــن  ــتای ای ــرورش را در راس ــوزش و پ ــد آم ــی توان ــی م الکترونیک
هــدف کمــک نماید.لــذادر جهــت دســتیابی و همســویی بــا 
جهانی ســازی آموزش وپــرورش، متناســب بااســتعدادهای کاربــران، 
مدیریــت دانــش، پشــتیبانی از ذینفعــان، ایجــاد و گســترش عدالــت 
در آمــوزش مــی تــوان از مزایــای آمــوزش الکترونیکــی بهــره منــد 
شــد و شــکاف دیجیتالــی موجــود در نظــام آموزشــی را کــم کــرد”.
ــارکت  ــران مش ــدی کارب ــازی و رضایتمن ــوص متناسب س در خص
کننــده 1)رئیــس مرکــز توســعه فنــاوری شــبکه هوشــمند( بیــان 

داشــت:
“ اکنــون مدرســه از چارچــوب هــای ســنتی خــارج شــده اســت و 
آمــوزش در آن حــد و مــرز قابــل تعریفــی نــدارد و متناسب ســازی 
و رضایتمنــدی کاربــران محتــوا و برنامــه هــای درســی و همچنیــن 
مــواد و وســایل آموزشــی منعطــف تــر باشــد و مطابــق بــا تغییــرات 
دانــش و اســتعدادهای دانــش آمــوزان تغییربایــد تغییــر یابنــد. لــذا  
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ــت  ــب قابلی ــه ترتی ــت معلمــان از هوشمندســازی ب ــت رضای اولوی
اســتفاده، کیفیــت اطالعــات و تعامــل خدمــات مــی باشــدو رشــد 
ــگام  ــزوم هم ــدرن و ل ــای م ــاوری در دنی ــش و فن ــمگیر دان چش
ــرات  ــه ایجــاد برخــی تغیی ــان، زمین ــن جری ــا ای ــدارس ب شــدن م
ــاد  ــد ایج ــدارس بای ــران در م ــد کارب ــت رضایتمن ــی در جه اساس

نمــود “.
در زمینــه محتــوای دیجیتالــی در نظــام آموزشــی ایــران و مقایســه 
آن بــا دیگــر تحــوالت دیجیتالــی، مشــارکت کننــده 4 )کارشــناس 

مرکــز توســعه فنــاوری شــبکه هوشــمند( اذعــان داشــت:
“در عصرفنــاوری هــر ســازمانی؛ تنهــا یــک راه پیــش رو دارنــد و 
ــن صــورت  ــر ای ــود اســت؛ در غی ــرات موج ــا تغیی ــی ب آن همگام
ــه  ــه طــور کامــل از صحن ــد شــد و ب ــت حــذف خواهن از دور رقاب
وجــود محــو مــی شــوند و توجــه بــه فنــاوری هــای تحــول آفرین، 
تحــول دیجیتــال کســب و کارهــا را رقــم زده و تحــول دیجیتالــی 
بــه عنــوان یــک مفهــوم وارد ادبیات کســب و کار هوشــمند ســازی 
شــده اســت و بــه خــودی خــود عامــل موفقیــت ســازمان هامــی 
باشــد.لذا نحــوه مدیریــت و رهبــری ایــن تحــول بــه مراتــب حایــز 
اهمیــت اســت و مفهــوم »تحــول دیجیتــال« بــه صــورت عــام و 
»رهبــری تحــول دیجیتــال« بــه صــورت خــاص، مفاهیمــی جدید 
در عرصــه کســب و کار محســوب مــی شــوند کــه مهمتریــن رکــن 

آن محتــوای دیجیتــال مــی باشــد”.
در خصــوص بهتریــن اســتراتژی در تولیــد محتــوا نظــام آموزشــی 
ــتادیار  ــده12 )اس ــارکت کنن ــت. مش ــب اس ــتفاده از داده مناس اس

ــان نمــود: ــر دانشــگاه تهــران( بی گــروه کامپیوت
ــوای  ــاخت محت ــمند س ــی هوش ــام آموزش ــی در نظ ــد اصل “کلی
ــوب و  ــوای خ ــاخت محت ــت اســت و س ــی برخالقی مناســب مبتن
ــود و  ــاد می ش ــت و داده ایج ــان خالقی ــی می ــذار از ترکیب تاثیرگ
اولیــن نکتــه ای کــه در تولیــد محتــوا مــورد توجــه قــرار می گیــرد، 
ــورد  ــدان م ــل از ســاخت آن چن ــوا اســت و پروســه قب خــود محت
ــت  ــایی موفقی ــرای شناس ــان ب ــناخت مخاطب ــت و ش ــه نیس توج
ــای  ــذاری و حیطه ه ــزان اثرگ ــما در می ــوای ش ــت محت ــا شکس ی
مناســب ســاخت محتوااســت کــه در نظــام آموزشــی نویــن دیــده 
ــمند  ــعه هوش ــد و توس ــرای رش ــدم ب ــن ق ــذا اولی نشــده اســت. ل
ســازی، از طریــق تحلیل هــای داده ای وتولیــد محتــوا مناســب مــی 

باشــد”.

بحث
بــا هــدف شناســایی عوامــل موثــر بــر  پژوهــش حاضــر 
ــه  ــه ب ــظ ســالمت جامع ــدارس در راســتای حف هوشمندســازی م

هنــگام بیماری هــای همه گیــر انجــام گرفــت. نتایــج نشــان داد 5 
درون مایــه اصلــی مطالعه حاضر شــامل مــواد یاددهــی و یادگیری، 

ــی باشــد.  ــال م ــواد دیجیت ــاوری و س ــران، فن ــا، کارب فراینده
ــامل:  ــه ش ــود ک ــری ب ــی و یادگی ــواد یادده ــه اول م درون مای
دسترســی بــه نرم افزارهــای کاربــردی متناســب، اســتفاده از 
ــعه  ــازی و توس ــات مج ــاد ارتباط ــی، ایج ــه های الکترونیک پوش
دوره هــای الکترونیکــی، برخــورداری از فراینــد یکپارچــه ســازی بــر 
اســاس تدویــن برنامــه راهبــردی مدارس هوشــمند- برخــورداری از 
خدمــات مبتنــی بــر تلفــن همــراه، تخصیــص نرم افــزار و ســایت 
ــوای  ــوا در مدرســه، ارســال، دریافــت و اشــتراک محت ــد محت تولی
آموزشــی، توانایــی کار بــا ســامانه دانــش آمــوزی و معلمــان بــود. 
 )18( Sintema ،)17( Ha & Lee در ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش
ــش  ــا پژوه ــو ب ــکاران )19( همس ــادی و هم ــن آب ــوری حس و ن
 Ha & ــش ــج پژوه ــه، نتای ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــر بودن حاض
ــه مهارت هــای  ــد ب Lee )17( نشــان داد کــه معلمــان امــروزه بای

عملــی، پیشــرفت فنــاوری در کالس و اعتقــادات راســخ در مــورد 
ــاوری  ــی از فن ــای غن ــور در محیط ه ــوز مح ــری دانش آم یادگی
مجهــز شــوند. همچنیــن، نتایــج پژوهــش Sintema )18( نشــان 
داد، معرفــی پورتــال یادگیــری الکترونیکــی و تجدیدنظــر هوشــمند 
فرصــت هــای اســتفاده از دســتگاه هــای تلفــن همــراه ماننــد تلفن 
ــه دروس را افزایــش  هــای هوشــمند و تبلــت هــا در دسترســی ب
مــی دهــد؛ بعــالوه، دســتگاه های موبایــل دارای مزایایــی در کمــک 
ــری  ــوزش و یادگی ــه آم ــان در زمین ــوزان و معلم ــش آم ــه دان ب
خودتنظیــم هســتند. بعــالوه، یافتــه هــای پژوهــش نــوری حســن 
ــال و اثربخــش  ــری فع ــکاران )19( نشــان داد یادگی ــادی و هم آب
دانش آمــوزان در اجــرای هوشمندســازی مــدارس و یادگیــری 
مبتنــی بــر محتــوای چندرســانه ای بــا هوشمندســازی از عوامــل 
ــن  ــه را چنی ــن یافت ــد. ای ــد آم ــذار مســتقیم به شــمار خواهن تاثیرگ
مــی تــوان تبییــن نمــود کــه بــا عنایــت بــه اینکــه، امــروزه بیشــتر 
ــی و از راه دور  ــورت اینترنت ــه ص ــری ب ــی و یادگی ــات یادده خدم
شــده، لــذا وجــود امکانــات مرتبــط در ایــن زمینــه ضــروری و موثــر 
خواهــد بــود. چــرا کــه، نیــاز وجــود امکانــات ایــن چنینــی بیشــتر از 
قبــل احســاس مــی گــردد و زمانــی کــه امکانــات الزم مهیا باشــد، 
مــی تــوان بهتــر و بیشــتر از ایــن روش بهــره جســت. لــذا، در ایــن 
شــرایط کــه بیمــاری همــه گیــر شــیوع پیــدا کــرده، فعالیــت هــای 

روزمــره از جملــه آمــوزش و تحصیــل نیــز متوقــف نمــی شــود.
درون مایــه دوم کــه بدســت آمــد، فرآیندهــا بــود. ایــن درون مایــه 
ــدارس،  ــبکه م ــامانه ش ــای ICDL، س ــوزش مهارت ه ــامل آم ش
بــروز رســانی شــده  از زیرســاخت های نرم افــزاری  اســتفاده 
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رایــگان، تهیــه منابــع ورودی سیســتم، سیســتم امنیــت شــبکه و 
پرتــال مدرســه، سیســتم کتابخانــه و آزمایشــگاه، نــرم افــزار شــبکه 
کنتــرل کالســی و محیطــی مدرســه، درگاه کاربــری دانش آمــوزی، 
ســامانه یاددهــی و یادگیــری هوشــمند، فنــاوری ارتباطــات بخشــی 
ــی و  ــش فراح ــای پژوه ــه ه ــه، یافت ــن زمین ــود. در ای ــازمانی ب س
همــکاران )4(، طالیــی و همــکاران )20( و Ibrahim و همــکاران 
ــا پژوهــش حاضــر مطابقــت داشــته اســت. بعنــوان مثــال،  )21( ب
ــد عوامــل  فراحــی و همــکاران )4( در پژوهــش خــود نشــان دادن
ــته  ــامل 3 دس ــدارس ش ــازی م ــرش هوشمندس ــر پذی ــر ب موث
ــت  ــازمانی اس ــل س ــخصی و عوام ــل ش ــاوری، عوام ــل فن عوام
کــه قبــل از پیــاده ســازی هوشمندســازی مــدارس الزم اســت تــا 
ــه هنــگام اجــرا مواجــه نشــود. همچنیــن  ــا مقاومــت معلمــان ب ب
ــی )14( نشــان داد هوشمند ســازی مــدارس  ــج پژوهــش یزدان نتای
بــا موانــع متعــددی از قبیــل: برنامه ریــزی، زیرســاختاری، انســانی، 
مواجــه اســت. همچنیــن، نتایــج پژوهــش Ibrahim و همــکاران 
)21( بیانگــر آن بــود کــه مدیــران مــدارس تغییــرات شــگرفی در 
کار خــود تجربــه می کننــد. در تبییــن ایــن یافتــه چنیــن مــی تــوان 
اظهــار داشــت کــه در همــه جوامــع جهــت هوشمندســازی مدارس 
)یــا ســایر ســازمان هــا( نیــاز بــه یکســری فرآیندهــا و زیرســاخت 
هــا مــی باشــد. حــال، بــا توجــه بــه نــوع اهــداف فرایندهــا شــاید 
اندکــی بــا هــم متفــاوت باشــد ولــی بهرحــال، وجــود و انجــام ایــن 

فرایندهــا الزمــه رســیدن بــه هوشمندســازی مــی باشــد.
ــران مــی باشــد. درون مایــه  درون مایــه ســوم بدســت آمــده، کارب
هــای فرعــی آن عبارتنــد از: توانایــی ایجــاد و کار بــا کانــال هــای 
ــی،  ــک  درس ــی و کم ــم آموزش ــد مفاهی ــی تولی ــی، توانای ارتباط
اســتفاده از نرم افــزار آنالیــن و مدیریــت دانــش، توانایــی برگــزاری 
آزمون هــای آنالیــن و آفالیــن، توانایــی کار بــا نرم افــزار و 
فنــاوری کارآمــد، اســتفاده و ارائــه خدمــات الکترونیکــی بــه 
ــددی  ــای متع ــش ه ــج پژوه ــوص، نتای ــن خص ــان. در ای ذینفع
ــی )23(  ــی و موالی ــزی )22( و مردان ــدی زاده و عزی ــه مه از جمل
ــدی زاده و  ــال، مه ــوان مث ــت دارد. بعن ــا پژوهــش حاضــر مطابق ب
عزیــزی )22( در پژوهــش خــود نشــان دادنــد طرح هوشمندســازی 
در دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر خــود در 3 حیطــه شــناختی، 
عاطفــی و روانــی حرکتــی در حــد متوســط عمــل کــرده و اهــداف 
ــا اهــداف عاطفــی و  مهارتــی طــرح هوشمندســازی در مقایســه ب
شــناختی آن بیشــتر محقــق شــده اســت. همچنیــن، یافتــه هــای 
پژوهــش ســراجی و ســلیمانی )24( ضعــف دانــش دبیــران، عــدم 
ــارت و  ــف مه ــه، ضع ــه از رایان ــازنده گرایان ــتفاده س ــه اس ــاور ب ب
خودکارآمــدی در کاربــرد فنــاوری هــا، مقاومــت معلمــان و مدیــران 

در برابــر نــوآوری، نارســایی در پشــتیبانی هــای فنــی و آموزشــی، 
ــا،  ــاوری ه ــق فن ــا تلفی ــی ب ــاختارهای آموزش ــاق س ــدم انطب ع
عــدم اســتفاده از ظرفیــت هــای اولیــاء ، ضعــف فرهنــگ اســتفاده از 
فنــاوری و مدیریــت غیرپاســخگو را بعنــوان موانــع هوشمندســازی 
مــدارس گــزارش نمودنــد. ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان تبییــن 
نمــود کــه کاربــران بــه عنــوان راهبــران هوشمندســازی مــدارس 
بــا احــراز توانمنــدی در اســتفاده کارا از همــه ظرفیت هــای 
ــره وری در نظــام  ــه توســعه و به ــدارس زمین هوشمندســازی در م
آموزشــی را بــا موفقیــت در هوشمندســازی محقــق خواهنــد کــرد. 
بعــالوه، مقاومــت برخــی کاربــران نســبت بــه اســتفاده از فنــاوری 
ــن و  ــیوه های نوی ــه ش ــنتی ب ــیوه های س ــردن ش ــن ک و جایگزی
فنــاوری محــور بــه دلیــل ضعــف آمــوزش ناشــی از عــدم اســتفاده 
ــد.  ــن می باش ــای نوی ــیوه ه ــا ش ــرای کار ب ــارت ب ــتن مه و نداش
ــه  ــن درون مای ــاوری. ای ــارت اســت از: فن ــارم عب ــه چه درون مای
شــامل درون مایــه هــای فرعــی بــه شــرح ذیــل بــود: بکارگیــری 
ــز  ــی، مرک ــاوری آموزش ــخصی، فن ــت ش ــاپ و تپل ــه، لپ ت رایان
تولیــد محتــوای چندرســانه ای، اســتقرار شــبکه آنالیــن و آفالیــن، 
میــزان ضریــب نفــوذ اینترنــت بی ســیم و باســیم- ســایت 
آزمایشــگاهی، تجهیــزات شــبکه، ســرور متصــل بــه شــبکه 
مــدارس، دوربیــن تحــت شــبکه آفالیــن، ابررایانــه و بانــک 
ــی  ــوای آموزش ــتراک گذاری محت ــبکه، اش ــت ش ــی، امنی اطالعات
در شــبکه، وجــود شــبکه مجــازی بــرای کمــک  آموزشــی، امــکان 
اجــرای پروژه هــای پژوهشــی، برگــزاری آزمــون الکترونیکــی. در 
ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش شــیرزاد کبریــا و ســیدمحمدی )25( 
بــا پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــت. بــه ایــن ترتیــب کــه نتایــج 
پژوهــش شــیرزاد کبریــا و ســیدمحمدی )25( مؤلفه هــای مؤثــر در 
هوشمندســازی مــدارس را برنامه ریزی هــای آموزشــی، بسترســازی 
ــانی  ــروی انس ــوزش نی ــی و آم ــع مال ــات و مناب ــی، امکان فرهنگ
گــزارش نمــود. در تبییــن ایــن یافتــه چنیــن مــی تــوان گفــت کــه 
ــزاری و  ــخت اف ــزات س ــتفاده از تجهی ــاوری و اس ــری فن به کارگی
نرم افــزاری و همچنیــن تغییــر نــگاه معلمــان، دانش آمــوزان 
ــاوری در نظــام آموزشــی  ــری از فن ــتفاده حداکث ــه اس ــن ب و والدی
زمینــه توســعه هوشمندســازی در مــدارس، مــی توانــد زمینــه ســاز 
ــا زمانــی کــه  رونــق هوشمندســازی مــدارس باشــد. همچنیــن، ت
فنــاوری هــای الزم موجــود نباشــد، دســتیابی بــه مدارس هوشــمند 

ــن عرصــه میســر نخواهــد شــد. و پیشــرفت در ای
ــی                                                                                                   ــه پنجــم اســتخراج شــده، ســواد دیجیتال در نهایــت، درون مای
مــی باشــد کــه شــامل درون مایــه هــای فرعــی: شــکاف 
ــی،  ــتجوی دیجیتال ــارت جس ــی، مه ــواد اطالعات ــی، س دیجیتال
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محتــوای دیجیتالــی بــود. در ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش 
Ya’acob و همــکاران )26( و Choi & Lee )27( بــا یافتــه هــای 

پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــته اســت. بعنــوان نمونــه، نتایــج 
پژوهــش Ya’acob و همــکاران )26( حاکیســت معلمــان پیــش از 
خدمــت، فضــای هوشــمند را بــه عنــوان یــک راه حــل آموزشــی 
بــا تــوان آموزشــی بســیار کــم ارزیابــی نمودنــد. همچنیــن                                                                                                 
ــتفاده  ــت اس ــش Choi & Lee  )27( حاکیس ــای پژوه ــه ه یافت
ــب  ــعه مطال ــن توس ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــمند بای ــوزش هوش از آم
چنیــن                                       یافتــه  ایــن  تبییــن  در  یابــد.  گســترش  آموزشــی 
ــش  ــال نق ــای دیجیت ــه در زمینه ه ــت ک ــان داش ــوان اذغ ــی ت م
ســواد اطالعاتــی برجســته بــوده و بــا گســترش آمــوزش دیجیتــال 
می تــوان بســترهای نهادینــه کــردن سیســتم دیجیتــال را در نظــام 

ــود. ــم نم ــی فراه آموزش

نتیجه گیری
یافتــه هــا بیانگــر آن اســت کــه عوامــل موثــر بــر هوشمندســازی 
مــدارس در راســتای حفــظ ســالمت جامعــه شــامل 5 درون 
ــری،  ــی مطالعــه حاضــر شــامل مــواد یاددهــی و یادگی ــه اصل مای
ــنهاد  ــود. پیش ــال ب ــواد دیجیت ــاوری و س ــران، فن ــا، کارب فراینده

ــازی،  ــازی هوشمندس ــزی و پیاده س ــل از برنامه ری ــود قب ــی ش م
ــای  ــا ظرفیت ه ــب ب ــا متناس ــردد ت ــی گ ــود بررس ــت موج وضعی
ســازمانی، امکان ســنجی فنــاوری عملیاتــی گــردد. از جملــه                   
محدودیــت  هــای پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه شــاید نتایــج بــه 

ــه ســایر ســازمان هــا نباشــد.  ــم ب ــل تعمی ــی قاب راحت

سپاسگزاری
ــا  ــیاوش امیدنی ــری س ــاله دکت ــتخرج از رس ــر مس ــه حاض مقال
ــا کــد   ــوا اســت کــه ب ــر محمدرضــا تق ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ب
179113 بــه تاریــخ 1400/02/12 در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
https://d-lib.atu. بــه تصویــب و بــا کــد )پــد22931( در ســایت
شــده  ثبــت   ac.ir/faces/home.jspx?_afPfm=j4naoqgcn

اســت. از تمامــی صاحب نظــران و کارشناســان کــه در انجــام ایــن 
ــردد.  ــی می گ ــکر و قدردان ــد تش ــکاری نموده ان ــش هم پژوه

تضاد منافع
ــی در  ــه تضــاد منافع ــه هیچ گون ــد ک ــح می کنن نویســندگان تصری

مقالــه حاضــر وجــود نــدارد.
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