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Abstract 

The aim of this research was designing an Intelligent Building model of Physical Education 

Conservatories with a sustainable and learning school approach. The research method 

selected a qualitative type with a systematic heuristic approach. The statistical population 

consisted of two sections of human resources (professors, teadhers, managers, etc.) and 

information resources (books, articles, documents, media, etc.). The sampling was done in 

a sufficient number and with a judgmental method based on theoretical saturation (n = 18). 

Research tools included systematic library study and structured exploratory interviews. 

The validity of the instrument was evaluated and validated based on exemplary legal and 

scientific validity, expert opinion, and agreement between the examiners. To analyze the 

findings was used multi-stage conceptual coding with system analysis approach. Based on 

the results of 79 components screened at four levels, 10 perspectives and 23 dimensions 

were framed and coded. The conceptual model structure consisted of successive levels: 

capacity building (student-centered ecosystem), intelligence (smart school), learning 

(learning school), and sustainability (sustainable school). Capacity building includes two 

perspectives on propulsion and institutional requirements, support and ecosystem 

resources. Intelligence includes three perspectives on technology-based management, ICT 

infrastructure, and access to environmental networks. Levels of learning also included 

three perspectives on educational system capability, member technology literacy, and 

learning-learning environment. Finally, the level of sustainability includes two 

perspectives on environmental functions and organizational maturity in vocational schools. 

School intelligence is a systematic, multidimensional process that integrates educational, 
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managerial, technological, and behavioral elements into a new, integrated learning system 

to achieve sustainability. The proposed model can be used in the analysis and planning of 

the implementation of intelligent modeling for physical education vocational schools. 

Keywords: Educational Management, Educational Technology, Organizational 

Learning, Organizational Sustainability, Sports High School. 

 

Extended Abstract 

Background and purpose 
With the arrival of new educational technologies in the form of smart schools, the 

educational system is forced to choose new functions in accordance with the needs 

of the time because using this type of education by influencing learning, attracting 

learners' interest, the possibility of teaching by  new methods , paying attention to 

individual differences, creating sustainable skills to be absorbed in the labor 

market, using them in evaluation, and creating research spirit in students seem to 

be essential more and more (Luttrell, 2016). The use of information and 

communication technology tools has provided new solutions in improving and 

developing the educational system, the results of which are the establishment of 

smart schools. The school smartening plan helps to achieve the higher goals of 

education in the direction of researcher-centeredness by changing old traditions 

using new technologies (Mirtaheri, 2018). School smartening follows the 

principles of organizational learning, which is designed to prepare students to live 

in the age of knowledge, systematically in teaching-learning and school 

management activities (Bidgoli et al., 2018). Addressing the issue of smartening 

physical education vocational schools, which has an undeniable role in preparing 

scientific-skill-sports talents to enter the community and the market, is an issue 

that is necessary for investing in educational and basic sports. But the dimensions 

and factors related to the development and implementation of the smart school 

system in these conservatories should be considered. The aim of this research was 

to design an Intelligent Building model of Physical Education Conservatories with 

a sustainable and learning school approach. 

 

Methodology 
The research method included a qualitative type with a systematic heuristic 

approach. The statistical population consisted of two sections of human resources 

(professors, teachers, managers, etc.) and information resources (books, articles, 

documents, media, etc.). The sampling was done in a sufficient number and with 

a judgmental method based on theoretical saturation (n = 18). Research tools 

included systematic library study and structured exploratory interviews. The 

validity of the instrument was evaluated and validated based on exemplary legal 



119                                         Research on Educational Sport, Volume 10, No 26, 2022 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

and scientific validity, expert opinion, and agreement between the examiners. To 

analyze the findings, multi-stage conceptual coding with system analysis approach 

was used. 

 

 

Results 
Based on the results of 79 components screened at four levels, 10 perspectives and 

23 dimensions were framed and coded. The conceptual model structure consisted 

of successive levels: capacity building (student-centered ecosystem), intelligence 

(smart school), learning (learning school), and sustainability (sustainable school). 
Capacity building includes two perspectives on propulsion and institutional 

requirements, support and ecosystem resources. Intelligence includes three 

perspectives on technology-based management, ICT infrastructure, and access to 

environmental networks. Levels of learning also included three perspectives on 

educational system capability, member technology literacy, and learning-learning 

environment. Finally, the level of sustainability includes two perspectives on 

environmental functions and organizational maturity in vocational schools.  At the 

capacity building level, the perspective of propulsion and institutional 

requirements dominates the perspective of ecosystem support and resources.  At 

the level of intelligence, the perspective of the effect of technology-based 

management on the ICT infrastructure of art schools and access to environmental 

networks is dominant.  At the level of learning, the perspectives of the influence of 

the capabilities of the educational system and information literacy and technology 

of members on the dynamic learning-learning environment is dominant.  At the 

level of sustainability, the perspective of the effect of environmental function of 

vocational schools on the organizational maturity of vocational schools is 

dominant. 

 

Conclusion 
School intelligence is a systematic, multi-dimensional process that integrates 

educational, managerial, technological, and behavioral elements into a new, 

integrated learning system to achieve sustainability. The proposed model can be 

used in the analysis and planning of the implementation of intelligent modeling 

for physical education vocational schools. In general, based on the conceptual 

model of the research, it can be said that the intelligence of physical education 

conservatories with the aim of achieving the model of a learning and sustainable 

school is a systematic and multi-level process that has its own characteristics at 

each level and stage. They are affected by their correlated factors. Therefore, it is 

necessary for managers to consider the relationship between factors within each 
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level and with other levels. The change in the relatively traditional system of 

physical education schools to the smart school requires a change in the general 

system of these schools. This change must be step by step and with tact and 

thinking. On the other hand, reforms in a country's education system will generally 

face various challenges and problems. In order to solve those problems, it is 

necessary for the critics to come to the aid of those involved in that reform 

movement and to pave the way for the presenters with a critical look. Because 

running a smart, learning, and sustainable school for physical education 

conservatories requires a long program and takes several years to develop its tools, 

which include communication infrastructure, appropriate content, teacher training, 

changing teaching methods, and parenting culture. It is explicitly suggested that 

the components, themes and framework presented in this research to enrich the 

concept of documents and programs, comprehensive in decisions and actions, as 

well as the process in evaluating and managing performance related to intelligence 

physical education conservatories should be used. 

 

Keywords: Educational Management, Educational Technology, Organizational 

Learning, Organizational Sustainability, Sports High School. 
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 پژوهشی مقالة

 بدنی  های تربیتتدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان

 1با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار 
 

 3بهرام یوسفی ،2شهاب بهرامی ،1خالدی شبنم فرضی 

 

 . ایران  کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  کرمانشاه،  واحد  ورزشی،  مدیریت  دانشجوی دکتری.  1

 )نویسنده مسئول(   ایران  کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  کرمانشاه،  واحد  ورزشی،  مدیریت  . استادیار2

 ایران.   کرمانشاه،  ،رازی   دانشگاه  ورزشی،  مدیریت  . دانشیار3
 

 1399/ 06/10تاريخ پذيرش:                           12/02/1399تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 
بدنی با رويکرد مدرسه يادگیرنده و پايدار  های تربیتهدف از اين پژوهش، تدوين الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان

آماری شامل دو بخش منابع انسانی جامعة  روش تحقیق از نوع کیفی با رويکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد.    بود.

گیری به تعداد قابل ها، و ...( بود. نمونهها، مقاالت، اسناد، رسانه العاتی )کتاب)اساتید، معلمان، مديران و ...( و منابع اط

انجام شد ) با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری  ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه  18کفايت و  ای نفر(. 

قوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق اساس اعتبار ح  های اکتشافی ساختارمند بود. روايی ابزار برنظامند و مصاحبه

و   ارزيابی  يافته  تأيید بین مصححان  از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله گرديد. جهت تحلیل  با رويکرد تحلیل  ها  ای 

بندی و کدگذاری  عد چارچوببُ  23منظر و    10در چهار سطح،    غربال شده  مؤلفه  79  ،نتايج  ر اساسب  سیستمی استفاده شد.

صورت   به  مفهومی  مدل  ساختار  ظرفیتتوالی  شدند.  مفهومی  هوشمندسازی ( محوردانش  اکوسیستم )  سازیسطوح   ،  

منظر    شامل دوسازی  بود. سطح ظرفیت  ( پايدار  مدرسه)  پايداری  و  ( يادگیرنده  مدرسه )  ، يادگیرندگی( هوشمند  مدرسه)

محور،  منظر مديريت فناوری  شامل سه. هوشمندسازی  استها و منابع اکوسیستمی  حمايت   ،ها و الزامات نهادیپیشران 

قابلیت سیستم  شامل سه منظر  يادگیرندگی    نیز  . سطح استهای محیطی  و دسترسی به شبکه  هاهنرستان  ICTزيرساخت  

بلوغ   ومحیطی    هایمنظر کارکردشامل دو  . سطح پايداری نیز  ودبيادگیری  -محیط يادهی  وفناوری اعضا    سواد  ،آموزشی

عناصر آموزشی، مديريتی،    مدارس فرايندی سیستماتیک و چندبعدی است کههوشمندسازی    .استها  سازمانی هنرستان

توان در  ارائه شده می  مدل  .کند تا به پايدار برسدفناوری و رفتاری را در يک سیستم جديد و يادگیرنده يکپارچه می

 مورد استفاده قرار بگیرد. بدنی های تربیتهنرستان  برای هوشمندسازی  الگویريزی اجرای تحلیل و برنامه

 ، دبیرستان ورزش. سازمانی پايداری، فناوری آموزشی، يادگیرندگی سازمانیمديريت آموزشی،  کلیدی:واژگان

 
 

1. Email: farzi.shabnam@yahoo.com  

2. Email: bahramishahab@yahoo.com  

3. Email: byousefy@razi.ac.ir   



 1401بهار ، 26، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                          122

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مقدمه  
است تا    ریناگز  نظام آموزشیو در قالب مدارس هوشمند،    یآموزش  نینو  یهایورابا ورود فن  در واقع

نوع    ن یا  یریگرکاهکه ضرورت ب  رایز  ند یخود برگز  یزمان برا  یازهایرا متناسب با ن  ی نینو  ی کارکردها

نو،   یهابا روش  آموزش، امکان  فراگیرانجلب عالقه    ،یریادگیدر    یگذارتأثیراز آموزش به واسطه  

و    یابیدر ارزش  یریکارگهجذب در بازار کار، ب  یبرا  داریپا  یهامهارت  جاد یا  ،یفرد یهاتوجه به تفاوت

 یفناور  در واقع  . رسد  یبه نظر م  شیاز پ   شیدر دانش آموزان ب  یو پژوهشگر  یمحقق  هیروح  جادیا

 یهاطیخلق مح  یرا برا  ییفرصت ها  ،یریادگیو    آموزشیآن بر علوم    تأثیراطالعات و ارتباطات و  

و    معنادار  ر، یکارا، انعطاف پذ  ،یمحور، جالب توجه، تعامل   رندهیادگیخوب،    یبا طراح  یریادگینوین  

اطالعات و ارتباطات،    یابزار فناور  یریگبه کار  .(3،  2016،  1لوترل )  شده فراهم آورده است  لیهتس

 ج ینتا  زارائه نمود که استقرار مدارس هوشمند ا  یرا در بهبود و توسعه نظام آموزش  ینینو  یراهکارها

 یبا استفاده از فناور  یمیقد   یسنت ها  رییکند تا با تغیمدارس کمک م   2سازیآن است. طرح هوشمند

میرطاهری، )  پیدا کرددست    یپژوه محور  یآموزش و پرورش در راستا  یبه اهداف عال  ن، ینو  یها

2018 ،42).   

مدرسه هوشمند،  به صورت کلی  وجود دارد. اما    یمتنوع   فاتیو توص  فیتعار  3در مورد مدارس هوشمند 

، یادگیری- یاددهینظارت، کنترل،    ت، یریاعم از مد  ندها یفرا  هیکل  یاست که در آن روند اجرا  یمدرسه ا

  یآنها مبتن  ۀتوسع  یارتباطات و مبان   ،یاسناد و امور دفتر  ،یابیارزش  ،یو کمک آموزش  یموزشمنابع آ

شده   یپژوهش محور طراح یتیو ترب یو در جهت بهبود نظام آموزش 4فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

الگوى اولیه این مدارس از کشور انگلیس گرفته شده است و کشور مالزی یکی از پیشتازان ایجاد   .است

در چهار مدرسه    لوتیصورت پاهطرحی را ب   1383کشور ما هم از سال    رود.این مدارس به شمار می

است. کرده  هنرستان  اجرا  تخصصی  مدارس  انواع  از  تربیتیکی  کههای  هستند  به سبب    بدنی  هم 

ورزش در تربیت و سالمت   ی هاهای ورزشی و هم به دلیل نقشماهیت متنوع موضوعات و فعالیت

. از این رو هوشمندسازی  (23، 2016 دانش آموزان نیازمند کیفیت آموزشی مناسب هستند )قاسمی،

هنرستان این  میدر  هنرستانها  این  آموزشی  کیفیت  ارتقای  در  کننده  تواند  تعیین  بسیار  باشد  ها 

این هنرستان  ایاین با توجه به نقش اصلی  (. عالوه بر36،  2015  )استیری، ها در حوزه ورزش که 
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تواند به  می آنهاکنند کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سیستم عملکردی پرورشی کشور ایفا می

و دیدگاه موجود   شواهد، مستندات  بر اساس   بهبود و کارآمدسازی این بخش از ورزش پایه منجر شود. 

  نقش  که  را،  آموزان  دانش  به  کمک  و  یادگیری  بهبود  ایجاد  توانایی  بدنی کنونی،تربیت  هایهنرستان

 برای   تر  آماده   آموزان  دانش   تربیت  برای  ندارند،   باشد   داشته  جامعه  در  بیشتری  تولیدی  و   تر   مفید

ها  از این رو دستیابی به الگوی مدرسه هوشمند برای این هنرستان  . دارند تغییر به  نیاز  شغلی، زندگی 

 بسیار ضرورت دارد. 

شده    یفعال آنها طراح  تدانش آموزان و مشارک  یحس کنجکاو  ختنیمدرسه هوشمند به منظور برانگ

نسبت به    ،ی قیجامع و تلف  یطیدر مح   ران،یتا با هماهنگ نمودن تالش دانش آموزان، معلمان و مد

تمام نمودن  نما  یآموزش  یازهاین  ی برآورده  اقدام  ا  .د یافراد  از    ن یدر  استفاده  با    یریادگی مدارس 

از  یرخوردارمدرسه، معلم و دانش آموز، با ب ی کیزیف ی و با حفظ فضا ،یبه صورت حضور یکیالکترون

به دانش   یو پرورش  یو جامع نسبت به ارائه خدمات آموزش  یقیتلف  کردیروهوشمند و با    ینظام آموزش

م تالش  )  یآموزان  رابیشود  و    به  محدود  یادگیری  ساعات  مدارس،  این  در  (.4،  7201،  1پومرانتز 

 طریق   از  را  شاندلخواه  هایکالس  کنند  اراده  که  لحظه  هر  در  آموزان  دانش  و  نیست  مدرسه  ساعات

  تا  مدارس  این  در  معلمان  نقش  . داشت  خواهند  اختیار  در  دور  راه  از  ارتباط  یا  ای  رایانه  های  برنامه

  در و یابد می تغییر آنان شخصی  آموزش پیگیری به آموزان دانش ارزشیابی  و آموزش از زیادی حدود

 خواهند   خود  ای  حرفه  بالندگی  و   رشد  های  برنامه  به  پرداختن  برای  بیشتری  فراغت  و  فرصت  نتیجه

  هایکتاب  و  رایج آموزشی مواد بر  عالوه  مدارس  نوع این  در (. 2، 2012 همکارن،  و  عبدالوهابی ) یافت 

  می  قرار  استفاده   موردو سایر    سی دی  نظیر  ای  رسانه  چند  افزارهای  درس  و   افزارها  نرم   انواع  درسی،

 دار  فاصله  هاینوبت  و   مقاطع  در  کهاین  جای  به  هوشمند  مدارس  در  آموزان  دانش  از  ارزشیابی  .گیرد

 این  در  .گیرد  می  انجام  مداوم  طور  به   و  روزه  همه  پذیرد،  صورت(  …  و  ترم  هر  یا  فصل  هر  پایان  در)

  والدین  دارند،  اختیار  در  که  دیجیتالی   کارت  با   مدرسه،  از  خروج  و  ورود   هنگام   آموزان  دانش   مدارس

 آموزش   یک  با  توانند  می  نیز  آموزان  دانش  والدین.  سازند  می  مطلع  خود  رفت  و  آمد  ساعت  از  را  خود

  تحصیلی  پیشرفت  روند  و  وضعیت  از  وسیله  این  به  و   شوندمی  متصل  مدرسه  ارزشیابی  سیستم  به  ساده

 .  ند شومی آگاه  خود فرزند

از اصول ی  ارسمد  سازیهوشمند با هدف آماده ساز  یسازمان   یریادگپیروی  دانش آموزان به   یکه 

ز دانا  ستنیمنظور  عصر  س  ،یی در  طور  فعال  کیستماتیبه  مد  یادگیری-یاددهی   یها   تیدر    ت یریو 

 
1. Pomerantz & Raby 
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سیستم آموزشى را به شکل  در واقع باید  . (3، 2018 بیدگلی و همکاران،) شده است  یمدرسه، طراح

آموزش   بر  مبتنی  مشارکتی،  جمعتوانایىسیستم  پژوهش،  نتیجه هاى  و  تحلیل  گیری بندى، 

  ی طراح  یجامع  یکیالکترون  یریادگ ی   یراهبردها  بایستی   مدارس هوشمند  . ندآموزان تبدیل کندانش

  . (5،  2015  سیدمحمد،   کبریا و   شیرزاد)  رند یاطالعات و ارتباطات را به کار گ  یکنند و اهداف فناور

  متفاوت  رویکرد  دو(  مدارس  خاص  طور  به  و)  آموزشی  نظام  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  درباره

 را   سنتی  درسی  ۀبرنام  انتقال  صرفاً و  است  تدریجی  جدید   های  فناوری  اثر  معتقدند،  برخی.  دارد  وجود

  است  معتقد   دیگر  رویکردی.  شود  می  تر  سریع  اطالعات  به  دسترسی  واقع،   در  و  سازد   می  کارآمدتر

  اساسی  طور  به  را  تربیت  و   تعلیم  ابزارهای  و   ها  هدف   ها،  مدرسه  به  ارتباطات  و   اطالعات  فناوری  ورود

  .آید   می   فایق  سنتی   آموزش  نظام  ساختاری  مرزهای   بر   اطالعات   فناوری  دیدگاه   این   از.  دهد  می   تغییر

-نمی   آموزشی  تحول  باعث تنهایی  و ...( به   ایرسانه  چند  رایانه،   اینترنت،)  اطالعات  فناوری  البته ورود

باید  شود در  یادگیری- یاددهی  فرهنگ  و  همکاران،    1)شایک   بپذیرد  تحول  آموزشی  نظام  پایدار  و 

پایدار(4،  2018 و  یادگیرنده  مدرسه  به  دستیابی  مدرسه هوشمند  از  واقع هدف  در    ورود  است.  2. 

ی  های  فناوری  تقویت   به  بلکه  کرد،  نخواهد  ایجاد  تحولی  تنها  نه  یرندگ یادگآموزشی بدون فرهنگ 

 .  شد خواهد منجر آموزشی ۀکاران محافظه های سنت

دانش    ۀرشد همه جانب  :شامل موارد زیر است  یادگیرنده و پایدار،  اهداف مدارس هوشمند  نیترمهم

روان  ی عاطف  ،یجسم  ،یآموزان )ذهن توانایو  ارتقاء  قابل  هایی(،    یانسان   یروین  تیترب  ،یفرد  یتهایو 

  دیمشارکت دانش آموزان در تول  ،یریادگیبهبود    ،ی شغل  ی زندگ  ی، آماده کردن دانش آموزان برامتفکر

دانش آموزان    یریادگی-ی اددهی  ی هاتیدر فعال  اطاتاطالعات و ارتب  یفناور  یمهارت ها  ۀدانش، توسع

در    یزندگ  ی مادام العمر، آماده کردن دانش آموزان برا  یریادگیانتقال اطالعات به    لیو معلمان، تبد

  یریادگی   یهافرصت  جادیا  ،ی دانش آموزان به منابع متعدد اطالعات  یدسترس  لیعصر اطالعات، تسه

برا  یضاف  جادی ا  ،ی اکتشاف  یریادگی و    یمشارکت برقرار  تیخالق  شیافزا  یمناسب  آموزان،    ی دانش 

تفاوت  شه،یاند  یآزاد  یفضا و  تنوع  در  متقابل  احترام  و    ،ی اقتصاد  ،یفرهنگ   ،ی مذهب  ، یزبان   یهاو 

از نقش خود در جامع  شیافزا  ،یاجتماع  خود   تیدرک مسئول  ، یجهان  ۀدرک درست دانش آموزان 

؛ سلیمی  4،  2016  ،و همکاران  )طالیی  و سایرممکن    ی علم  جینتا  نیبه بهتر  یابیدست  گران،ینسبت به د

   .(3، 2015 رمضانی، و
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2. Sustainable and Learning School 



                                                         ...واحد  یعوامل مؤثر بر آموزش مجاز لیو تحل يیشناسا : کاشانی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

آمادگی    در  پذیرنا   انکار  نقشی  دارای  بدنی کههای تربیتهنرستان  هوشمندسازی   موضوع  به  پرداختن

-برای سرمایه  که  است  ایمسئله   بازار،  و  جامعه  به  ورود  برایمدارس    ورزشی-تحصیلیاستعدادهای  

الزامی پایه  ابعاد و عوامل مرتبط با  است  گذاری در ورزش پرورشی و  اما  تدوین و اجرایی سیستم  . 

به   مرتبطتحقیقات ها باید مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا ن هنرستان یمدارس هوشمند در ا

-( محورهای سیاست2018میرطاهری )  در تحقیقات داخلی،  .نیاز به مرور و نقد دارند  موضوع پژوهش

را  در  مدارس  هوشمندسازی  ایه بودجه،    ایران  برنامه  تجهیزات،شامل،    فاوا،  ریزی،توانمندسازی، 

( در  2017)  پیشنهاد داده است. سروش  سواد  یادگیری و  مشارکت،  حمایت، نوآوری،  خدمات،  آموزش،

-های فیزیکی و مکانمؤلفهپایدار گزارش کرد که    معماری  رویکرد  با  هوشمند  ارائه چارچوب مدرسه

و همکاران   طالیی محیطی، آموزشی، مدیریتی و فناوری محور اصلی این الگو هستند.  شناختی، زیست

های این تحقیق تحت دو  یافتهکه    ندگزارش کرد  ایران  در  مدرسه  هوشمندسازی  ( در بررسی2016)

فرآیندی یک مدرسه عوامل ساختاری و  بازنمایی شدهمضمون کلیِ    رمضانی  و  سلیمیاند.  هوشمند 

  مدارس،  بین  ارتباط ماهر،  انسانی  نیروی  عمومی، فرهنگ و  قوانین و  زیرساختارها  هایمؤلفه( 2015)

 مدارس   هوشمندسازی  اصلی  هایمؤلفه   عنوانبه  را  مدارس  داخلی  آوریفن  مدیریت  و  یادگیری  محیط

 های  فناوری  تأثیر  در بررسی  (2018)  بیدگلی و همکاراندر سایر تحقیقات    نمود.  سنندج شناسایی 

  در بررسی مدارس   (2017)ارفع و همکاران    آموزان، عبداللهی   دانش  خالقیت   بر  مدارس  هوشمندسازی

و  نظام  آرمان  تا  رایج  ادراکات  از  هوشمند   استانداردهای  تدوین  در  (2017)  بادله  آموزشی، صیدی 

شیرزاد  شهر  مدارس  در  استانداردها  این  رعایت  میزان  و  مدارس  سازیهوشمند و  تهران،    کبریا 

مناسب،    مفهومی   مدل   ارائه  و  مدارس  هوشمندسازی  بر   مؤثر  های مؤلفه   بررسی  در  (2015)  سیدمحمد

  اطالعات   فناوری  به  نگرش  با   تعامل   در  مدارس  هوشمندسازی  تأثیر  در بررسی  (2015)  ادیب و همکاران

 ( 2015)  تحصیلی، سراجی و همکاران  خودکارآمدی  و  یادگیری  یاددهی  فرآیند  ارتقاء  بر  ارتباطات  و

  در  (2014)  حمید  و  کرمانشاه، افهمی   شهر  در  هوشمند  مدارس  توسعه  روی  پیش  موانع  شناسایی  در

  تأثیر  در بررسی  (2014)  نقشبندی و همکاران  ،یادگیری  و   یادهی  فرایند   در  مدارس  سازی  هوشمند

مدارس نشان دادند که هوشمندسازی مدارس در    آموزان  دانش  یادگیری  بر  مدارس  سازی  هوشمند

های عملکردی  شرایط امروزی بسیار ضرورت دارد و اثر قابل توجهی بر یادگیری، رفتار، پیشرفت و جنبه

 فردی و سازمانی دارد.  

  اند. زرگانیبدنی تاکنون از منظر موضوع این پژوهش چندان مورد ارزیابی نبودههای تربیتهنرستان

 تربیت   های  هنرستان  متوسطه  دوم  مقطع  درسی  کتب  محتوایی  وضعیت  ( به تحلیل2018)  هاشمی  و

  های هنرستان   هنرجویان  رفتار  بر  پنهان  درسی  برنامه  تأثیر  در بررسی  (2017)  حیدری  بدنی، صمدی و
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  الگو، مومنی  ارائه  و  قزوین  استان  ورزش  هایهنرستان  وضعیت  ( دز تحلیل2016)  بدنی، قاسمی  تربیت

دانش    و   معلمان  مدیران،  دیدگاه   از  تهران  شهر  بدنی  تربیت  های   هنرستان  وضعیت  ( در مقایسه2015)

در   سبزوار  در  پایدار  معماری  بارویکرد  بدنی  تربیت  هنرستان  طراحی( در  2015)  آموزان و استیری

این هنرستانگزارش میرم  نیاز  بر  تهای خود  فناوری  و  نوآوری  به  کردهأ ها  به صورت کلی کید  اند. 

از جمله   پرورشی  )  ییرزایمتحقیقات حوزه ورزش  بررس2015و همکاران  در   ی ریکارگبهموانع    ی( 

ترب  یفناور در  مناطق محروم  ی بدن  تیاطالعات  پرورش  و  بررسی 2014)  ، شاهمرادیآموزش  در   )

  بدنی تربیت   دبیران  دیدگاه  از  بدنیتربیت   رشته آموزاندانش  تحصیلی  پیشرفت  و  مدرسه  محیط  رابطه

بدنی و ورزش پایه در عین حال که موانع گزارش کردند که کاربرد فناوری در تربیت  کردستان  استان

( در  2017)  در سایر تحقیقات نیز. ثقفیاندی دارد اما نتایج و پیامدهای آن بسیار قابل توجه است.  زیا

مازندران گزارش کرد که نیازهای فناوری و علمی یکی    استان  بدنی  تربیت  معلمان  آموزشی  نیازسنجی

( در بررسی تحقیقات حوزه  2019قاسمی و عسکر شمسی )  .است  های آموزشیاز پنج حوزه اصلی نیاز

های دارای تحقیقات کم زمینهبدنی را به عنوان یکی از  های تربیتورزش آموزش پرورش، هنرستان

 است. معرفی کرده 

حوزه مطالعاتی پویا    یککاربرد فناوری در آموزش و هوشمندسازی مدارس در تحقیقات خارجی نیز  

 معلمان   آنالین توسط  آموزشی  سیستم  یک  پذیرش  با  مرتبط  ( عوامل2020و همکاران )  1کیلیاناست.  

را شامل پشتیبانی فنی، ادارک از کارکرد فناوری، تجارب پیشین و قابلیت تولید    بدنی  تربیت  دبیرستان

بدنی را از دیدگاه  توسط معلمان تربیت  ( کاربردی فناوری2019و همکاران )  2دانند. گاوریش محتوا می

گرفتند که سابقه شغلی، تسلط بر فناوری، توجه به کاربرد فناوری جامعه پذیری بررسی کردند و نتیجه

اثرگذار است. وانت و بیک آوری در تدریس  فن( پذیرش  2019)  3ارزیابی عملکرد و عوامل سازمانی 

رویتربیت تغییر  و  بازبینی  نیازمند  را  میبدنی  فناوری  سنتی  کابررد  فعلی  و  دانند.  کردهای  شایک 

( ایپ2018همکاران  مدارس،  در  ارتباطات  و  اطالعات  هوشمند  سیستم  بررسی  در  همکاران    4(  و 

 5کنگ، پریتو   هنگ   در  بیماری  کنترل  جهت  مدرسه  هوشمند سالمت در  بررسی سیستم  ( در7201)

های آن در مدارس   چالش  و  مدرسه  هوشمند  ای  رسانه  چند  های   ( در بررسی داده2017و همکاران )
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نقل   حرکتیخدمات  ( در بررسی  2016)  1استونی، نورگیت و داویس برای ترویج حمل و  هوشمند 

پایدار مهم  مدرسه  مدارس  هوشمندسازی  که  دادند  مدرسه نشان  سوی  به  حرکت  در  گام  ترین 

 نسبت   ورزش  معلمان  و   بدنی  تربیت  های  ( در بررسی نگرش2014)  2یادگیرنده و پایدار است. بیساین 

بدنی  های آموزش تربیت( در بررسی کاربرد فناوری در روش2011)  3تکنولوژی در مدرسه، جوینو   به

  بدنی و ارتباط آن با تربیت آموزش در فناوری سازی ( در بررسی یکپارچه2010و همکاران ) 4و گیبن

بدنی و ورزش پایه در عین حال زارش کردند که کاربرد فناوری در تربیتمعلمان گ  عملکرد  و   نگرش

 که موانع زیادی دارد اما نتایج و پیامدهای آن بسیار قابل توجه است. 

های روزافزون سبب ها و فناورینوآوری  دهدینشان م  مرور مبانی و تحقیقات در زمینه موضوع پژوهش

. تطبیق با  باق با محیط جدید شوندوادار به واکنش، تغییر و انطهای آموزشی  شده است که همه نظام 

های تخصصی و بومی نیاز دارد. تحقیقات داخلی و خارجی در یک شرایط محیطی به اطالعات و روش

ها و راهکارهای مختلف  اند و به ارائه علل، مفاهیم، روشدهه اخیر تمرکز باالیی در این زمینه داشته

درحوزه   قاتیاز تحق  یاریبس  .اندهای آموزشی پرداختهو ترویج نوآوری در محیط  برای کاربرد فناوری

تربیتهنرستان جنبههای  بر  مانند  بدنی  نوین  رویکردهای  تاکنون  و  بوده  متمرکز  آموزشی  های 

تحقیقات    و پایدارسازی به طور تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته است.  هوشمندسازی، هوشمندسازی

ب پرداختهیشتر و کاملخارجی هر چند  به بررسی متغیرها  اما مدل تر  این  اند  اکتفایی در  های قابل 

 زمینه ارائه نشده است.  

در    آنها بدنی و جایگاه  های تربیتها و مسائلی مختلفی در ارتباط با هنرستاندر همین راستا چالش

فناوری و به طور مشخص هوشمندسازی  توانند از طریق کاربرد دانش و  ورزش کشور وجود دارد که می 

های موجود در این زمینه باید استفاده کرد  ها و چارچوبچگونه از روش  کهتعدیل و رفع شوند. اما این

ضرورت  بر به دلیل کمبود اطالعات تخصصی و تحقیقات در این زمینه، ابهامات زیادی وجود دارد که

که محققان کدام مقوالت را در اولویت  اید. برای مثال ایننممی   تأکید توجه محققان به این مقوله بیشتر  

اساسی پژوهش این است که اجرای الگوی هوشمندسازی  سئوالپژوهش قرار دهند. به طور مشخص 

تربیتدر هنرستان آن   تأثیربدنی تحت  های  برآیند  و  عوامل  این  بین  روابط  دارد؟  قرار  عواملی  چه 

 تواند مفید واقع شود؟چگونه قابل پیش بینی است؟ و برای مدیریت آن، چه الگوی تحلیلی و فکری می
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قی هنرستان تلفیمدل   یطراحهدف از این پژوهش ،  های بیان شده نکات و چالش بر اساساز این رو 

 بود.  د یادگیرندگی و پایداری بدنی هوشمند با رویکرتربیت

 

 پژوهش روش
روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی با رویکرد اکتشافی نظامند بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو  

بخش منابع انسانی آگاه و منابع اطالعاتی مرتبط به موضوع پژوهش انتخاب شد. نمونه انسانی شامل 

بدنی، مدیران و کارشناس آموزش و پرورش های تربیتهنرستانها، مدیران و مدرسان  اساتید دانشگاه 

. نمونه آماری بر  ای تعیین گردیداطالعاتی نیز مشتمل بر منابع علمی، اسنادی و کتابخانهبود. منابع  

 بر افراد و روش هدفمند)نظری(  به صورت روش قضاوتی  برآورد گردید و  به اشباع نظری  رسیدن  مبنای  

 گیری شد.  منابع اطالعاتی نمونهبرای  و قابل دسترس
 

 مشخصات نمونه آماری پژوهش -1جدول 

 نمونه  گیری نمونه گروه مطالعه 

جامعه  

 انسانی 

آموزشی   مدیریت  و  ورزشی  مدیریت  دانشگاه:  اساتید 

 بدنی دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی، تربیت 
 نفر  6 قضاوتی )نظری( 

 نفر  18
 نفر 7 قضاوتی )نظری(  بدنیتربیتهای معلمان و مدیران هنرستان

بخش   دو  در  پرورش  و  آموزش  کارشناسان  و  مدیران 

تربیت سازمانمعاونت  و  و  بدنی  نوسازی  های 

 هوشمندسازی مدارس  

 نفر  5 قضاوتی )نظری( 

جامعه  

 اطالعاتی

قابل    هدفمند ای و علمی )مقاله، کتاب، و ..(منابع کتابخانه و 

 دسترس
 نسخه  16

43 

 نسخه 

قابل    هدفمند ها و اسناد اجرایی و حقوقی گزارش و 

 دسترس
 نسخه  9

قابل  هدفمند   ای  منابع و آرشیوهای رسانه و 

 دسترس
 نسخه  18

 
ای نظامند و مصاحبه اکتشافی )نیمه ساختارمند( بود. مشخصات ابزارهای  ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

ها و  ها با بررسی مبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد، کتابمؤلفه. استخراج  استپژوهش به صورت زیر  

یی  ها جهت تکمیل و تطبیق عوامل و روابط شناسااز مصاحبه.  مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی انجام گردید

چارچوب تحلیلی طراحی شده از قبل صورت   بر اساسها  ای استفاده شد. انجام مصاحبهشده در مطالعه کتابخانه 
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  گرفتند. شد و مبنای مصاحبه جدید قرار میمیهای قبلی تحلیل  گرفت. قبل از انجام هر مصاحبه، مصاحبه

   کنترل و مطلوب ارزیابی شد.سنجی کیفی ذکر شده  های رواییروایی ابزار با استفاده از روش

 
 

 

 

 

 

 

 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول  

 مصاحبه ایمطالعه کتابخانه روش 

 نامه بازپاسخ(  چارچوب پرسش )پرسش  رونوشت )چک لیست استخراج مفاهیم(  ابزار 

 منابع انسانی  منابع اطالعاتی  نمونه مورد مطالعه 

 روایی 

علمی و های معتبر به لحاظ انتخاب نسخه

 حقوقی 

 روایی محتوایی رونوشت از دیدگاه متخصصان 

انتخاب افراد بر حسب شایستگی علمی و 

 فنی

نامه از دیدگاه  روایی محتوایی پرسش

 متخصصان 

 میزان توافق بین کدگذاران و مصححان 

 

تکرارپذیری گیری نظریه و  اساس انتخاب نمونه این بود که افراد و اطالعات منتخب بتوانند به شکل

. تکرارپذیری لغوی که در آن تولید 1ها کمک کنند. تکرارپذیری در دو بُعد مدنظر قرار گرفت:  یافته

. تکرارپذیری نظری که در آن تولید نتایج متضاد  2های مشابه هدف بود؛  نتایج مشابه با انتخاب مورد

-ش، با ارائه بازخورد به مصاحبههای مخالف هدف بود. در این پژوهاز طریق انتخاب موردهایی در قطب

تأثیر نگذارد، به منظور    آنهادر مسیر پژوهش به طوری که بر نحوه پاسخگوئی    آنهاشوندگان و قراردادن  

دست آمده تا آن مرحله ارائه  هافزایش روایی درونی اقدام شد. ضمناً، پس از انجام هر مصاحبه، الگوی ب

شونده نکاتی را نسبت به الگو داشت، مورد بحث قرار می داد. این کار  شد و در صورتی که مصاحبهمی

گیری انجام شود. فرض و جهتاز هر گونه پیششد تا مصاحبه خالی  پس از انجام مصاحبه انجام می

ها، کار تحلیل آنها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی نیز شروع زمان با گردآوری داده هم

ها و تشابهات بین این کدها  شوند؛ مقایسه مداوم، تفاوتبندی میشد. پس از استخراج کدها، آنها طبقه

گردند تا نظریه در روند این فرآیند شکل گیرد. منابع و  یا ادغام می  کند؛ طبقات جدا ورا آشکار می
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ها تا زمانی  گیرند. کار گردآوری دادهمتون موجود نیز در روند تکمیل تئوری مورد استفاده قرار می

افزاید.  های او نمیای به دانسته ادامه یافت که پژوهشگر اطمینان حاصل کند که ادامۀ کار چیز تازه

ها حاکی از اضافه نشدن دادۀ جدید به  مصاحبه در طی دورۀ شش ماه، تحلیل داده   19انجام  پس از  

های آخر تکراری بود. بنابراین،  های مستخرج از مصاحبههای قبلی بود؛ چرا که درصد باالیی از داده داده

طالعات قبلی و  کدگذاری با استفاده از م  ها پایان داده شد.با رسیدن به حد اشباع نظری، به مصاحبه

به صورت یک چارچوب روابط شناسایی شده    بر اساسمدل پژوهش نیز  نظر چند پژوهشگر انجام شد.  

گردیدمفهومی   و  ترسیم  )گزینشی(  دوم  کدگذاری  )باز(،  اول  کدگذاری  مرحله  سه  در  کدگذاری   .

های  در نهایت عاملها، سپس ابعاد و  مؤلفهها تبدیل به  کدگذاری سوم )موضوعی( انجام شد تا مقوله

 اصلی در مدل مفهومی شوند. 

 

 نتایج 
در چهار سطح،   مؤلفه  79اول و غربال کمی آن در نهایت  پس از کدگذاری مرحله  3جدول  بر اساس

   بندی و کدگذاری شدند. بُعد چارچوب 23منظر و  10
 

 های شناسايی شدهمؤلفهای بندی و کدگذاری چند مرحلهچارچوب  -3جدول 

 سطح

)کدگذاری 

 چهارم(

 منظر

)کدگذاری 

 سوم(

 ابعاد 

)کدگذاری 

 دوم( 

 مؤلفه 

 )کدگذاری اول( 

تکرار  

مضامین 

 کلیدی
ت

رفی
ظ

ش
دان

م 
ست

سی
کو

 )ا
ی

ساز
ر(

حو
م

 

ها و پیشران

الزامات 

 نهادی 

درون 

 سیستمی

 15 های وزارت آموزش و پرورش  سیاست

هوشمندسازی های نوسازی و راهبردها و مصوبات سازمان

 مدارس
14 

 10 بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورشبخش تربیت

برون  

 سیستمی

ها و مراکز اجرایی و آموزشی حوزه  های سازمانسیاست

 ورزش کشور
4 

 3 تأکید مطالعات علمی اخیرا بر هوشمندسازی مدارس

ارتباطات  های متولی فناوری اطالعات و های سازمانسیاست

 کشور
7 

 6 تحوالت بازار و صنعت خدمات آموزش و ورزش و فناوری

 4 های آموزش و ورزش و فناوریتحوالت بین المللی حوزه 

حمایت  

 دولتی

 13 بودجه تخصصی برای تجهیز و نوسازی مدارس کشور

 4 هوشمندسازی های دولتی خدمات فناوری و مشارکت شرکت
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ها و حمایت 

منابع 

 اکوسیستمی

 8 هامصوبات وزارت آموزش و پرورش در زمینه توسعه هنرستان

 7 های تشویقی دولت در بخش ارتقای سیستم آموزشیسیاست

مشارکت 

صنعت و  

بخش 

 خصوصی

گذاری بخش خصوصی در ارتقای تکنولوژیکی سیستم سرمایه

 آموزشی 
6 

خصوصی و برون سپاری خدمات هوشمندسازی به بخش 

 صنعت 
6 

ها مراکز علمی و فناوری مانند گیری از ظرفیتبهره 

 سازی دانش  ها در زمینه بومیاستارتاپ 
10 

 12 های هوشمندسازی مدارس مشارکت بخش خصوصی در پروژه 

 

 

 

 

 

 

 های شناسايی شدهای مؤلفهبندی و کدگذاری چند مرحلهچارچوب -3ادامة جدول 

 سطح

)کدگذاری 

 چهارم(

 منظر

)کدگذاری 

 سوم(

 ابعاد 

)کدگذاری 

 دوم( 

 مؤلفه 

 )کدگذاری اول( 

تکرار  

مضامین 

 کلیدی

ت
رفی

ظ
ش

دان
م 

ست
سی

کو
 )ا

ی
ساز

-

ر(
حو

م
 

ها و حمایت 

منابع 

 اکوسیستمی

حمایت  

 عمومی

 11 سازی و تجهیز مدارسهای مردمی در زمینه مدرسهکمک

 10 اجتماعی از ارتقا مدارسهای نهادهای عمومی و حمایت

 12 حمایت والدین دانش آموزان از برنامه هوشمندسازی مدارس 

های از اقدامات حوزه آموزش و حمایت و پیگیری رسانه

 پرورش
6 

های  های مرتبط با هنرستانحمایت جامعه ورزش از برنامه

 بدنیتربیت
8 

د(
من

وش
 ه

سه
در

)م
ی 

ساز
ند

شم
هو

 

مدیریت 

محور فناوری 

 هنرستان

 

سازی آماده 

سیستم  

 مدیریتی 

بدنی  های تربیتنیازسنجی جامع هوشمندسازی هنرستان 

 توسط مدیریت آنها 
7 

پیگیری تأمین منابع هوشمندسازی هنرستان از مسیر  

 سازمانی و بیرونی 
16 

 10 ریزی پروژه هوشمندسازی هنرستان برنامه

یکپارچگی و 

هوشمندی  

 مدیریت

های هنرستان در قالب سایت و تعریف کلیه فرایندها و فعالیت

 سامانه الکترونیک 
4 

سازی مدیریت از طریق بکارگیری اتوماسیون و  چابک

 های اطالعاتی ارتباطی سیستم
4 
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تقسیم کار و تعیین وظایف معلمان و پرسنل به در سیستم  

 دانش محور جدید 
6 

زیرساخت 
ICT 
 ها هنرستان

 

 افزاریسخت

 13 و ... باند شبکه مانند سرور، پهنای تجهیزات

 15 وسایل کاربری مانند رایانه، تبلیت و ...

 های تخته و پروژکتورهای وسایل آموزشی مانند ویدئو

 هوشمند 
19 

 6 اسکنر و وسایل جانبی مانند چاپگر

 4 اضطراری برق ایمنی و مانند تجهیزات

 نرم افزاری

 8 امنیت شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات مورد استفاده 

کمکی و پیشرفته )تولید   آموزشی افزارهایکارگیری نرمبه

 محتوا، و...( 
6 

 7 های اجتماعیای و شبکهرسانه نرم افزاهای چند

 18 اداری  سایت و اتوماسیون وب

 14 افزارهای ورزشی نرم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 های شناسايی شدهای مؤلفهبندی و کدگذاری چند مرحلهچارچوب -3ادامة جدول 

 سطح

)کدگذاری 

 چهارم(

 منظر

)کدگذاری 

 سوم(

 ابعاد 

)کدگذاری 

 دوم( 

 مؤلفه 

 )کدگذاری اول( 

تکرار  

مضامین 

 کلیدی
ه  

رس
مد

ی )
ساز

ند
شم

هو

د( 
من

وش
 ه

دسترسی به  

های شبکه

 محیطی

 

های شبکه

 تخصصی 

 8 مدارس و آموزش و پرورش های ملیشبکه به اتصال

 3 های ورزشیدسترسی به شبکه

 5 های آموزشی ملی و بین المللیدسترسی به شبکه

های شبکه

 عمومی

 14 های اجتماعی دسترسی به شبکه

 13 های بازار و صنعت دسترسی به شبکه

 7 دولتی و ملی های دسترسی به شبکه

ه(
ند

یر
دگ

 یا
سه

در
)م

ی 
دگ

یرن
دگ

یا
 

قابلیت  

سیستم  

 آموزشی 

کیفیت  

 آموزشی 

 16 رضایت دانش آموز و والدین 

 6 دستیابی به استاندارد آموزشی ملی و بین المللی

 5 تناسب نسبت سرانه تجهیزات و فضا به دانش آموز 

 4 تناسب نسبت تعداد معلم به دانش آموز  

ریزی برنامه

 آموزشی 

 7 تقویم آموزشی و طرح درس مدرسان 

 20 های آموزش و الگوهای تدریس روش

 8 برنامه آموزشی پنهان ناشی از هوشمندسازی 

 7 های ارزشیابی تحول در روش
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منابع 

 آموزشی 

 10 دیجیتال آموزشی  های بسته تولید

 9 منابع آموزشی پیشرفته داخلی و خارجی تهیه

 7 ایجاد پایگاه داده و فایل توسط مدرسان 

نوآوری 

 آموزشی 

 7 نوآوری و خالقیت معلمان در روش تدریس 

های آموزشی و ورزش پایه در  گیری از جدیدترین روشبهره 

 جهان
13 

 4 هافعالیتتنوع بخشی به موضوعات و 

سواد 

اطالعاتی و  

 فناوری اعضا 

سطح و نوع  

 مهارت 

 5 های کار با نرم افزارهای عمومی مهارت

 11 های کار با نرم افزارهای آموزشی و ورزشیمهارت

 8 های اجتماعی و ارتباطیهای کار با شبکهمهارت

آموزش و 

ارتقای  

 مهارت 

های الکترونیک برای  رایانه و سیستمهای کار با برگزاری دوره 

 معلمان و عوامل اجرایی هنرستان
14 

 5 های پیشرفته در معلمان تشویق به یادگیری مهارت

 4 اجرای روش منتورینگ برای معلمان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شناسايی شدهای مؤلفهبندی و کدگذاری چند مرحلهچارچوب -3ادامة جدول 

 سطح

)کدگذاری 

 چهارم(

 منظر

)کدگذاری 

 سوم(

 ابعاد 

)کدگذاری 

 دوم( 

 مؤلفه 

 )کدگذاری اول( 

تکرار  

مضامین 

 کلیدی

ی )مدرسه یادگیرنده(
 یادگیرندگ

محیط پویای  

- یادهی

یادگیری  

 ها هنرستان

 

 

 

یادگیری  

 چند بعدی

های مختلف محتوا )ویدئویی، تصویری، استفاده از فرمت

 صوتی، متنی(
12 

 6 ای جهت ارتباطات درسی استفاده از فناوری چندرسانه
-نگرشی-های نظری و عملی )شناختیترکیب مناسب فعالیت

 مهارتی( 
4 

استمرار 

 یادگیری 

 3 ایجاد حس یادگیری معنادار در فراگیران 
 5 فرهنگ خودآموزی و یادگیری مستمر

 4 فراگیرانبرخورداری از برنامه توسعه فردی برای 

دار 
پای

ی  در
)م

ه  
س

دار 
پای ) 

بلوغ سازمانی 

 ها هنرستان

بلوغ  

 ساختاری 

 14 دستیابی به استانداردهای مدیریتی  
 8 دستیابی به استانداردهای ورزشی  
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 9 دستیابی به استانداردهای آموزشی  

بلوغ  

 عملکردی 

 12 ارتباطات تثبیت سیستم مدیریت مبتنی بر فناوری اطالعات و 
 7 تثبیت فرهنگ خالقیت و شکوفایی استعداد در دانش آموزان 

 8 افزایی بین معلمان، مدیران، پرسنل  هم

کارکرد  

محیطی 

 ها هنرستان

مسئولیت  

اجتماعی  

 ها هنرستان

 10 دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و مدرسه سبز
 9 اجتماعی و مدرسه شاداب دستیابی به استانداردهای نشاط 

دستیابی به استانداردهای سالمت عمومی و مدرسه سالم و 

 مداراخالق
5 

تأثیرگذاری  

 بر اکوسیستم 

بدنی در حوزه ورزش های تربیتایفای نقش مناسب هنرستان

 کشور
7 

بدنی در حوزه نظام های تربیتایفای نقش مناسب هنرستان

 آموزشی و علمی کشور
3 

بدنی در محیط های تربیتایفای نقش مناسب هنرستان

 فرهنگی، آموزشی و ورزشی کشور 
4 

 

ظرفیت شامل  مفهومی  هوشمندسازی(محوردانش  اکوسیستم)  سازیسطوح  ،  (هوشمند  مدرسه)  ، 

 بود.   (پایدار مدرسه) پایداری و  ( یادگیرنده مدرسه)  یادگیرندگی
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 مدل مفهومی پژوهش )مستخرج از چارچوب کیفی(  -1شکل 

 

ها و منابع اکوسیستمی است. ها و الزامات نهادی و حمایتسازی شامل دو منظر پیشران سطح ظرفیت

  منابع  و  هاحمایت .بود سیستمی  برون  و سیستمی درون  شامل دو بُعد نیز نهادی  الزامات  و  هاپیشران 

  حمایت  و   خصوصی  بخش   و  صنعت  مشارکت  دولتی،  حمایت   بُعد  سه  بر  هم مشتمل  اکوسیستمی

 عمومی تعیین گردید. 

و    ها هنرستان  ICTزیرساخت    محور هنرستان،سطح هوشمندسازی شامل سه منظر مدیریت فناوری

سازی سیستم آماده  محور مشتمل بر دو بُعدهای محیطی بود. منظر مدیریت فناوریدسترسی به شبکه

افزاری و نرم شامل ابعاد سخت  ICTمدیریتی و یکپارچگی و هوشمندی مدیریت بود. منظر زیرساخت  

ومی  های عمهای تخصصی و شبکههای محیطی نیز شامل شبکهافزاری است. منظر دسترسی به شبکه 

 بود.

سطح یادگیرندگی شامل سه منظر قابلیت سیستم آموزشی، سواد اطالعاتی و فناوری اعضا و محیط  

ها بود. منظر قابلیت سیستم آموزشی مشتمل بر چهار ابعاد کیفیت یادگیری هنرستان- پویای یادهی
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عاتی و فناوری ریزی آموزشی، منابع آموزشی و نوآوری آموزشی است. منظر سواد اطالآموزشی، برنامه

سطح و نوع مهارت و آموزش و ارتقای مهارت اعضای هنرستان بود. منظر محیط    اعضا شامل دو بُعد 

  ها هم شامل دو بُعد یادگیری چند بعدی و استمرار یادگیری است.یادگیری هنرستان-پویای یادهی 

ها بود. منظر بلوغ  تانها و کارکرد محیطی هنرسسطح پایداری شامل دو منظر بلوغ سازمانی هنرستان

ها نیز شامل  است. منظر کارکرد محیطی هنرستان  بلوغ عملکردیو    بلوغ ساختاریسازمانی شامل دو بعد  

 بود. گذاری بر اکوسیستمتأثیرو   هاابعاد مسئولیت اجتماعی هنرستان

بر  ، مدل مفهومی پژوهش شامل متغیرها، منظرها و ابعاد، روابط بین آن ترسیم شده است.  1در شکل  

سازی، هوشمندسازی،  شکل جریان کلی روابط شناسایی شده به صورت توالی سطح ظرفیت  اساس

ها و الزامات نهادی  سازی جهت اثرگذاری منظر پیشران یادگیرندگی و پایداری است. در سطح ظرفیت

حمایت ب منظر  غالب  ر  اکوسیستمی  منابع  و  مدیریت استها  منظر  اثر  هوشمندسازی  سطح  در   .

های محیطی غالب است. در سطح  و دسترسی به شبکه  ها هنرستان   ICTمحور بر زیرساخت  فناوری

یادگیرندگی جهت اثرگذاری قابلیت سیستم آموزشی و سواد اطالعاتی و فناوری اعضا بر محیط پویای  

ها بر بلوغ دگیری غالب است. در سطح سطح پایداری نیز منظر اثر کارکرد محیطی هنرستانیا-یادهی

 .استها غالب سازمانی هنرستان

 

 گیری بحث و نتیجه
های سازی کیفی در این پژوهش به دلیل خالء این نوع تحقیقات در حوزه هنرستانانتخاب رویکرد مدل

  است   شده   تشکیل  آنهااجزای مختلف و روابط گوناگون بین    از  هر سیستم آموزشی  .استبدنی  تربیت

  و پیچیده  بسیار سیستمی از این رو مدیریت در چنین . هستند یکدیگر  با کنش و واکنش   حال در که

 بهتری   درک  به  سیستم  کل  سازیساده  با  که  کنندمی  کمک  ما  به  ها مدل.  بود  خواهد  درک  غیرقابل

  شانس   و  کنیم  بندیطبقه  بهتر  را  مسائل  کنندمی  کمک  ما   به  هامدل.  یابیم  دست  سیستم  تمامیت  از

  هایمدل  پایه  بر  ایحوزه  هر  در  دانش   اصلی  مبانی   واقع  در.  بردمی  باال  را  صحیح  هایپاسخ  یافتن

  توانندمی  مدل  قالب  در  ها داده  زیرا  دارد؛  قرار  پراکنده   و   جزئی  هاییافته  نه  و   مناسب  شده  شناسایی

 توضیح   کامل  طوربه  را  محیطی  هایپدیده  روابط  تواندنمی  سازیمدل.  شوند  تفسیر  و  تبیین  کشف،

  های روش  مدیریت آموزشی حوزه ورزشی.  کندمی   تر آسان  را  آن  اساسی  های مکانیسم  درک  اما   دهد، 

بسنجد.   درستی  به  را  و پایداری خود در قبال تحوالت محیطی  انطباق   میزان  تا   دارد اندکی  قبول  قابل 
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بدنی مورد های تربیتهنرستان  هوشمندسازی  درشده است عوامل اثرگذار    کوشش  پژوهش  در این

 شوند.    ای هماهنگ تحلیلگونهمطالعه به

 مؤلفه   79و  عد  ب  23  منظر،  10نتایج، چارچوب و مدل مفهومی پژوهش شامل چهار سطح،    بر اساس

بود. این چارچوب یک رویکرد جامع، سیستمی و چندسطحی به موضوع هوشمندسازی، یادگیرندگی  

و پایداری مراکز آموزشی دارد. از دیدگاه جامعیت، انواع متغیرها و عوامل دارای نقش و اثر مشهود 

وامل محیطی به سوی ع   -ایاز عوامل زمینه  مؤلفهاند. از منظر سیستمی، رویکرد  درنظر گرفته شده

کارکردی است. از منظر چند سطحی بودن نیز عوامل   -فرایندی و در نهایت عوامل پیامدی  -ساختاری

فردی-کالن عوامل  و  شده  -سازمانی   - خرد  شناسایی  ظرفیت اند.  نهادی  بر    سازیسطوح  مبتنی 

مبنای   یادگیرندگیسطح  هوشمند،    مدرسهبیانگر الگوی    هوشمندسازیسطح  محور،  دانش  اکوسیستم

کننده    تأییدتحقیقات پیشین نیز    است.  پایدار  مدرسهبیانگر    پایداری  سطحیادگیرنده و    مدرسهالگوی  

  با   هوشمند  ( برای چارچوب مدرسه2017)  سروشکلیات یا جزئیات مدل مفهومی پژوهش هستند.  

محیطی، آموزشی، مدیریتی و فناوری  شناختی، زیستهای فیزیکی و مکانمؤلفهپایدار    معماری  رویکرد

انطباق دارد. طالیی با کلیات مدل   های هوشمندسازی مؤلفه(  2016و همکاران )  را تعیین کرد که 

عوامل ساختاری و فرآیندیدر    را  مدرسه   با ماهیتبندی کرده است که  چارچوب  دو مضمون کلیِ 

 مدارس در تحقیق شیرزاد   هوشمندسازیمفهومی    مدلعوامل سطوح مدل این پژوهش همسویی دارد.  

قرار  تأییدمورد  بیشتر عوامل مرتبط با سطح هوشمندی و یادگیرندگی را    ( 2015)  سیدمحمد  کبریا و 

  انسانی   نیروی  عمومی،  فرهنگ  و  قوانین  و  زیرساختارها  هایمؤلفه (  2015)  رمضانی  سلیمی و.  دهدمی

  هایمؤلفه   عنوانبه   را  مدارس  داخلی  آوریفن  ومدیریت  یادگیری  محیط  مدارس،  بین  ارتباط  ماهر، 

از این   .کار رفته در این مدل همخوانی داردهنمود که مضامین ب  شناسایی  مدارس  هوشمندسازی  اصلی

و اجزا و روابط   استرو مدل پژوهش منطبق بر اصول علمی و سازمانی هوشمندسازی مراکز آموزشی 

 بدنی به صورت تخصصی تعیین شده است. تربیتهای آن نیز برای هنرستان

ها و  ها و الزامات نهادی و حمایتشامل دو منظر پیشران   و  است  سازیسطح ظرفیتاولین سطح مدل  

 سیستمی   درون  دو بُعد   باید در هر  نهادی  الزامات  و هاپیشران مدل   بر اساسمنابع اکوسیستمی است.  

بگیرد  سیستمی  برون  و قرار  توجه   حمایت   حوزه  سه  در  نیز  اکوسیستمی  منابع  و   هایتحما  .مورد 

  . هر کدام کارکردها و اثرات خود را دارند عمومی  حمایت و خصوصی بخش  و صنعت مشارکت  دولتی،

ها و الزامات  پیشران  هایمؤلفهبه دلیل نقش غالب دولت و نهادهای دولتی در سیستم آموزشی کشور،  

و   آموزش  نظام  آن مینهادی هم در درون  بیرونی  و هم در محیط  و  پرورش  نقش مستقیم  توانند 

ای در زمینه هوشمندسازی مدارس ایفا کنند. همچنین با توجه به محدودیت مراکز آموزشی به  زمینه
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برای مدارس و آموزش و    ییهای هوشمند به تنهاسازی سیستمها و پیادهویژه مراکز دولتی، هزینه

محیط دولتی،  پرورش مقدور نیست و نیازمند حمایت از طرف انواع بازیگران اکوسیستم آموزش در  

ها و عوامل شناسایی  مؤلفهبرخی نتایج پژوهشی پیشین نیز  .  استکشور    صنعتی، اجتماعی و دانشگاهی 

(  2018میرطاهری )دهند.  قرار می  د تأییشده در این سطح را به عنوان عوامل مهم و تعیین کننده مورد  

سیاست هوشمندسازیمحورهای  تجهیزات،  را  کشور  مدارس  گذاری  بودجه،  توانمندسازی،    شامل 

که    پیشنهاد داده است  سواد  یادگیری و  مشارکت،  حمایت، نوآوری،  خدمات،   آموزش،  فاوا،   ریزی،برنامه

بررسی شده در این پژوهش    "بیرونی و نهادیتعامل بین مراکز آموزشی با محیط  "  منظر  بامنطبق  

سازهای  ( نیز نقش توانمندسازها و ظرفیت2011نامه هوشمندسازی مدارس کشور )در شیوه  .است

شواهد بین المللی نیز    فته است.ر گقرار    تأیید و پرورش مورد توجه و  بیرونی برای مدارس و آموزش  

با فناوری و تقویت  آنهاهای آموزشی را نیازمند سازگاری نظام   جدید در اصالحات بدنی تربیت توسعه

بدنی کشور مانند سایر مدارس های تربیتدانند. از این رو برای هنرستانای میه آن با عوامل زمینهرابط

الگوی مدارس هوشمند و  عمومی و تخصصی بدون ظرفیت  سازی اکوسیستمی و محیطی دستیابی 

 مسیر نخواهد بود.  هوشمندسازی یادگیرنده و پایدار

شامل سه    بود که  به مفهوم اجرای الگوی مدرسه هوشمند  سطح هوشمندسازیدومین سطح از مدل،  

و دسترسی    ها هنرستان  فناوری اطالعات و ارتباطاتزیرساخت   محور هنرستان،منظر مدیریت فناوری

سازی سیستم مدیریتی و  آماده دو بُعددر هر محور . منظر مدیریت فناوریاستهای محیطی به شبکه 

افزاری و نرم  سختنیز باید در ابعاد  . منظر زیرساخت  ضرورت داردیکپارچگی و هوشمندی مدیریت  

بگیردافزاری   قرار  توجه  به شبکهمورد  به هر دو حوزه    همهای محیطی  . دسترسی  های شبکهنیاز 

تفاوت بین   است الزم  آنهادر تبیین عوامل این سطح و روابط بین  . کند یان میرا بتخصصی و عمومی 

ها مبتنی بر برنامه و پایدار بیشتر مدنظر قرار بگیرد. در واقع های پراکنده و مقطعی با فعالیتفعالیت

مدیریت های به فناوری آموزشی نیست بلکه  توان گفت هوشمندسازی تنها محدود به تجهیز کالسمی

شبکه با  تعامل  و  بنیانهوشمند  جزو  نیز  محیطی  هوشمند  مدرسه  های  الگوی  به  دستیابی  های 

پیاده پایدار هستند.  و  یادگیرنده  و  هوشمند،  تحول  از طریق  ابتدا  سازی سیستم مدیریت هوشمند 

و    هاافزارسازی در سیستم مدیریت فعلی مسیر است. تجهیزات نیز تنها محدود به برخی سختآماده

اجزای سختنرم کلیه  بلکه  نیست  معمول  نرافزارهای  و  الکترونیک، مافزاری  آموزش  برای  افزارهای 

های محیطی نیز تنها محدود  دسترسی به شبکه  مدیریت هوشمند و ارتباطات دیجیتال مدنظر هست. 

سایت  از  برخی  در کشوربه  رسمی  ارزشیابی  و  آموزش  شبکه  های  کلیه  بلکه  اطالع نیست  اتی  های 

گیرد. مطالعات پیشین آموزشی، علمی، صنعتی، ورزشی و سایر در داخل و خارج از کشور را در بر می
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های اصلی و محوری در هوشمندسازی را بیشتر مربوط به مدیریت، زیرساخت و ارتباطات  مؤلفهنیز  

در   سبزوار  در   پایدار  معماری  بارویکرد  بدنی   تربیت  هنرستان  ( در طراحی2015)  استیریاند.  دانسته

هنرستانگزارش این  میرم  نیاز  بر  خود  فناوری  های  و  نوآوری  به  کردهتأکیدها  شیوهه  در  نامه  اند. 

( کشور  مدارس  نیز  2011هوشمندسازی  زیرساخت(  الکترونیک،  و  یکپارچه  مدیریت  های سیستم 

نیز  المللی  ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات بین  نوآوری  فناوری و    آموزشی و   نقش 

،  2017  همکاران،  و  پریتو) اند  قابل توجه گزارش کردهمهم و  مدارس را    در هوشمندسازی  ایچندرسانه

  و  بازبینی  نیازمند  را  بدنیتربیت  تدریس  در  آوری  فن  پذیرش(  2019)  بیک  و  وانت  برای مثال  .(3

این رو    . دانندمی  مدیریت فناوری  سنتی  رویکردهای  تغییر الگوی مدرسه هوشمند و  پیاده از  سازی 

اجرای موفق برنامه هوشمندسازی مدارس ابتدا نیازمند سیستم الکترونیک مدیریت، زیرساخت فناوری  

 . استو ارتباطات علمی محیطی 

شامل   است و   به مفهومی اجرای الگوی مدرسه یادگیرنده   سطح یادگیرندگی   سطح سوم مدل مفهومی، 

یادگیری  -سه منظر قابلیت سیستم آموزشی، سواد اطالعاتی و فناوری اعضا و محیط پویای یادهی

ریزی آموزشی، منابع  ، برنامهآموزشکیفیت    بایستی در همه ابعاد ها بود. سیستم آموزشی  هنرستان

مدیران، معلمان،  . سواد اطالعاتی و فناوری  ت و توانمندی باشددارای قابلیآموزشی و نوآوری آموزشی  

- . محیط یادهییابدارتقا    به صورت مستمر نیزو    قرار بگیردمطلوب  سطح   باید در و دانش آموزش هم

هم مستمر و معنادار خواهد بود.  چند بعدی و  هم  یادگیری  نیز وقتی پویا باشد  ها  یادگیری هنرستان

وا در  یادگیرندگی  بود سطح  خواهد  مدارس  سازمانی  یادگیری  قابلیت  نشانه  یادگیری   و   قع  قابلیت 

های مدیریت دانش مؤلفهیک سیستم مدیریت دانش کارآمد است. در همین راستا  سازمانی نیازمند  

فرهنگ   و  برنامه  )اطالعات،  ساختاری  و  دانش(  کاربرد  و  نشر  آموزش،  )تولید،  فرایندی  رویکرد  دو 

به های شناسایی شده این پژوهش در سطح یادگیرندگی انطباق دارند.  مؤلفهدانشی( هستند که با  

صورت کلی ابزارهای نوین آموزشی، تعامالت فناورمحور آموزشی و سواد دیجیتال باید با هم درهم  

پیاده را  یادگیرنده  بتوانند یک مدرسه  تا  نیزآمیخته شوند  پیشین    تأیید  سازی کنند. شواهد علمی 

  و  زرگانی   های شناسایی شده برای توصیف و تبیین سطح یادگیرندگی هستند. ؤلفهمکننده اهمیت  

بدنی را وابسته   تربیت هایعملکرد آموزشی و یادگیری هنرستان   (2017)  ( و حیدری2018)  هاشمی

یادگیری را معیار اصلی  -یادهی فرایند  کارآمدی(2014) حمیددانند. برنامه و محتوای آموزشی میبه 

( نیازهای فناوری و علمی را یکی از پنج حوزه  2017)  داند. ثقفیانمی  مدارس  سازی  هوشمندبرای  

به فناوری و سواد اطالعاتی    نگرش(  2014)  بیساین بدنی تعیین کردند    تربیت  اصلی نیازسنجی معلمان

المللی نیز نشان  برخی شواهد بین    داند.بدنی مدارس میترین عامل در کاربرد آن برای تربیترا مهم
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بدنی وابسته به معلمان تربیتمدارس ورزش و پذیریش آن توسط  فناوری توسط    اند که کاربردداده

است  و سواد تکنولوژی آنها    محتوا  تولید  قابلیت   و   پیشین  تجارب  فنی، حمایت ساختاری،  پشتیبانی

از این  3،  2020  ،همکاران  و  کیلیان  ؛ 4،  2019و همکاران،    )گاوریش الگوی (.  به  برای دستیابی  رو 

به ارتقای قابلیت    بدنی باید های تربیتسازی قابلیت یادگیرندگی در هنرستانمدرسه یادگیرنده و پیاده

به طور یادگیری اقدام نمود.  -سیستم آموزشی، سواد فناوری افراد و ایجاد یک محیط پویایی یادهی

روی موضوعات    ر با صرف وقت ب  باید بتواند  ،ورزش  هنرجوییک    بدنی هوشمندتربیتهنرستاندر  مثال  

 . دهدهای اجرایی خود را توسعه و تغییر شکل مستمر، منابع و قابلیتبه 

.  استاست که بیانگر پیشرفت در اجرای الگوی مدرسه پایدار    سطح پایداریآخرین سطح مدل شامل  

. بلوغ سازمانی استها  هنرستان  ها و کارکرد محیطیشامل دو منظر بلوغ سازمانی هنرستان  این سطح

بایستی  ها نیز  . کارکرد محیطی هنرستانمدنظر قرار بگیرد  عملکردیو    ساختاری  باید از هر دو رویکرد

در واقع مدرسه   .را نشان دهد  گذاری بر اکوسیستمتأثیرو    هامسئولیت اجتماعی هنرستان  به وضوح  بتواند

اثرگذار بر محیط است. بلوغ ساختاری و عملکردی با هم اسباب پایداری  ای سبز، بالغ و پایدار مدرسه

و بلوغ عملکرد بدون ساختار    ورغیربهره  بلوغ ساختاری بدون عملکرد مطلوب  ازیر  ؛ سازندرا فراهم می

بی ثبات خواهند بود. همچنین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در قبال محیط و توان اثرگذاری    مطلوب

اثرپذیری از محیط بیانگر کارکرد یک مدرسه هوشمند و پایدار در جامعه است. ماهیت  مثبت در عین  

هنرستان بودن  تربیتورزشی  میهای  نیز  برای  بدنی  یادگیرندگی  و  هوشمندی  محرک  خود  تواند 

پایدار را   مدرسه  برای  هوشمند  حرکتی  خدمات(  2016)  داویس  و  نورگیت  پایداری باشد. برای مثال

مدرسه پایدار و سبز با تربیت سالم نیز وابستگی دارد به طوری که برخی    داند.اساسی مییک اصل  

کارکرد مهممحققان   میرا    مدرسه  در  هوشمند  سیستم  ترین   همکاران،  و  )ایپ  داند مقوله سالمت 

پذیر در راستای هوشمندی و  از این رو مدرسه پایدار، بالغ، سبز، سالم، پویا و مسئولیت  . (6،  2017

بدنی  های تربیتتوانند بستر چنین تحولی را برای هنرستانالذکر میفوق   مؤلفهیادگیرندگی قرار دارد و  

 توصیف، پیش بینی و تبیین نمایند. 

ها به صورت بین سطحی و درون سطحی قابل بحث است. جهت کلی  مؤلفهروابط بین منظرها، ابعاد و  

اثرپذی و  ظرفیتاثرگذاری  توالی  صورت  به  مدل،  مطابق  سطح  بین  هوشمندسازی، ری  سازی، 

ها و الزامات نهادی  سازی جهت اثرگذاری منظر پیشران . در سطح ظرفیتپایداری است  و   یادگیرندگی

منظر حمایت غالب  بر  اکوسیستمی  منابع  و  بودها  مدیریت  خواهد  منظر  در سطح هوشمندسازی   .

های محیطی است. در سطح  و دسترسی به شبکه   هاهنرستان  ICTبر زیرساخت   اثرگذار  محورفناوری

یادگیرندگی جهت اثرگذاری قابلیت سیستم آموزشی و سواد اطالعاتی و فناوری اعضا بر محیط پویای  
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منظر کارکرد محیطی هنرستان-یادهی پایداری  است. در سطح  غالب  بلوغ سازمانی  یادگیری  بر  ها 

ای بودن عوامل این چهار سطح منطبق بر تئوری سیستمی  توالی و زنجیره  .است  اثرگذارها  هنرستان

توان گفت که در سیستم هوشمندسازی مدل مفهومی پژوهش می  بر اساس در مدیریت است. در واقع  

تربیتهنرستان زمینهبدنی ظرفیت های  و  پیشایندی  نقش  فرایندی، سازی  نقش  ای، هوشمندسازی 

و خروجی و سطح پایداری نقش پیامدی دارد. برخی تحقیقات جریان کلی    یادگیرندگی نقش نتایج

 ( 2017)ارفع و همکاران    نمایند. برای مثال عبداللهیو تبیین می  تأیید روابط بین متغیرهای مدل را  

  جوینو داند. همچنین  تا پیامدی و عملکردی می  ادراکی و مفهومی  سطح  هوشمندسازی را جریانی از

را برای کاربرد   سازی عوامل محیطی به فرایندی یکپارچه روش (2010) همکاران  و و گیبن (2011)

کنند ماهیت    تأیید داند که  میمؤثر  جهت دستیابی به پیامدهای مطلوب    بدنی تربیت  آموزش  در   فناوری

برخی تحقیقات نیز منطبق بر تعامل بین دو سطح مشخص از مدل هستند. برای  مدل پژوهش است.

بر    مدارس  هوشمندسازی  تأثیر  (2018)  و بیدگلی و همکاران  (2014)  نقشبندی و همکاران  مثال،

 هوشمندسازی   تأثیر  (2015)  دار گزارش کرد. ادیب و همکاراناآموزان را معن  دانش  خالقیت و یادگیری

دار امعن  را  تحصیلی  خودکارآمدی  و  یادگیری  یاددهی  فرآیند  فناوری،  به  نگرش  تعامالت،  بر  مدارس

 کنند. می تأییداین سه پژوهش اثر عوامل سطح دوم بر سطح سوم در مدل را  داند.می

-های تربیتتوان گفت که هوشمندسازی هنرستانمدل مفهومی پژوهش می  بر اساسبه صورت کلی  

فرایندی سیستماتیک و چندسطحی است    ،بدنی با هدف دستیابی به الگوی مدرسه یادگیرنده و پایدار

پذیرند.  و از عوامل همبسته خود اثر می  استهای مختص به خود  که در هر سطح و مرحله دارای ویژگی

ارتباط بین عوامل در درون هر سطح و با سایر سطوح را درنظر   از این رو ضرورت دارد تا مدیران 

  نیازمند   هوشمند  مدرسه  سوی  به  بدنی تربیت  هایسنتی هنرستان  سیستم نسبتاً  در  تغییربگیرند.  

  .باشد  تفکر  و  درایت  با   و   قدم  به  قدم  بایست  می  تغییر  این.  است  کلیات سیستم این مدارس  در  تغییر

رو روبه  ی ها و مشکالت مختلفعموماً با چالش  و پرورش کشور  اصالحات در نظام آموزشاز طرفی دیگر  

 ی اصالح  انیاندکاران آن جردست  یاریرفع آن مشکالت الزم است منتقدان به    یبرا  که  خواهد بود

  . زیرا اجرای مدرسه هوشمند، یادگیرند و پایدارندیهموار نما  انیمجر  یو با نگاه نقادانه راه را برا  بیایند 

ابزار  کشد تا  میطول    و چند سال  استبلندمدت  یک برنامه    نیازمند  بدنیهای تربیتبرای هنرستان

های آموزشی و  ساخت ارتباطی، محتوای مناسب، آموزش معلمین، تغییر روش خود را که شامل زیر

کند.فرهنگ کامل  است،  والدین  می  سازی  پیشنهاد  مشخص  طور  که  به  و  مؤلفهشود  مضامین  ها، 

غنی جهت  پژوهش  این  در  شده  ارائه  برنامهچارچوب  و  اسناد  مفهومی  در جامعها،  سازی    نگری 
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هوشمندسازی    و اقدامات و همچنین فرایندنگری در ارزیابی و مدیریت عملکرد مربوط به  تصمیمات

   مورد استفاده قرار بگیرد.بدنی های تربیتهنرستان

بدنی به مدرسه یادگیرنده وپایدار از طریق  های تربیتهای خاص ارتقای هنرستاندر نهایت ضرورت

کارگیری هتحوالت سریع جهانی در ورزش پرورشی و لزوم ب  .1:  استهوشمندسازی شامل موارد زیر  

. وجود تعداد  2  ؛های تربیت بدنیهای نوین آموزش ورزش پایه از طریق هوشمندسازی هنرستان روش

ها و لزوم ارتقای  مند به رشته تربیت بدنی در سطح هنرستانقهزیادی از دانش آموزان متقاضی و عال

.ورزش و محیط زیست همواره پیوند  3  ؛ها از طریق هوشمندسازیانساختاری و کارکردی این هنرست

های تربیت متخصصان بدنی به عنوان پایههای تربیتسازی آن از هنرستاناند و فرهنگتاریخی داشته

بگیرد باید صورت  در کشور  وجود4  ؛ورزشی  در کشور  زیستی محیطی  فراوان  تهدیدهای  و   .  دارد 

بگیردفرهنگ صورت  مدارس  در  پایه  سطح  از  باید  به 5؛  سازی  کشور  پرورش  و  آموزش  نظام   .

دارد اهتمام  وجود جنبه   .هوشمندسازی مدارس  دلیل  به  رو  این  هنرستاناز  های  های تخصصی در 

 در ابعاد تخصصی دارد.  به بررسی علمی ها نیاز  بدنی هوشمندسازی این هنرستانتربیت

 تشکر  و تقدیر

بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان تیم تحقیق این پژوهش از همکاری معاونت تربیت

شوندگان این  بدنی وزارت آموزش و پرورش و کلیه مصاحبهریزی درسی تربیتکرمانشاه، دفتر برنامه

 آورند. پژوهش قدرانی و تقدیر بی عمل می
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