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ﭼﮑﻴ ه
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺎﻳﯽﻣﺤﻮر و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘ ﻳ
آﻣ ه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
درک ﮐﺮدهاﻧ  ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﺿﻮح در اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﻨ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ داﻧﺎﻳﯽﻣﺤﻮر ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﻴ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ را ﻓﻀﺎﻳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮥ داﻧﺎﻳﯽﻣﺤﻮر را
ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫ ﺳﺎﺧﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و راﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫ ﺷ .
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و رواج ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟ ﻳ ی
ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨ داﺷﺖ .ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟ ﻳ ی
از آﻣﻮزش ﻧﻴﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم اﻣﺮوز در ﻣ ارس اﻳﺮان راﻳﺞ اﺳﺖ ،ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ
ﻧ ارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ ارساﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ در اﻳﺮان »ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ « ﻧﺎﻣﻴ ه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮدهاﻧ  .اﻟﮕﻮی اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣ ارس در ﺳﺎل ۱۹۹۶از ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﻴﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ
و ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺸﺘﺎزان اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )زﻳﻦ و ﻣﻮروﮔﺎﻳﺎ .(۲۰۰۴ ،١در
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻳﺮان ﻫﻢ اﺧﻴﺮ ًا ﻃﺮﺣﯽ را در ﭼﻬﺎر ﻣ رﺳﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧ .
در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،راﻳﺎﻧﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗ رﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔ ارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ را
ﺗﺎ ﺣ ودی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫ  .وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣ ارس ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد ،زﻳﺮا
ﻣﯽﺗﻮاﻧ داﻧﺶآﻣﻮزان را در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎری ﮐﻨ  .در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽآﻣﻮزﻧ
ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎﻳﻨ و از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣ ارس دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨ )رﺣﻴﻢ .(۲۰۰۳ ،در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎم
ﺳﺆاﻻت داﻧﺶآﻣﻮزان را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻨ  ،از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﺸﺎن را در راﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴ ا ﮐﻨﻨ
و ﺑﺮای ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ اﻳﻦ ﮐﺎراﻳﯽ را ﻧﻴﺰ دارﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزشﻋﻠﻤﯽ ﻧ ارد
)ﻳﻮﻧﻴﮑﻮ ۲۰۰۳ ،و زﻳﻦ و ﻣﻮروﮔﺎﻳﺎ.(۲۰۰۴ ،
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ روزاﻓﺰون ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
آن ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ اﻧ ﮐﯽ در ﺣﻮزۀ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣ ارس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﻮﺣ ﻧﻮر و آزﻣﺎن  (۲۰۰۵) ٢ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﺎﻟﺰی
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ،و ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧ  .آنﻫﺎ دادهﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮدﻧ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻘﻮب و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم
را داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟ ﻳ ﺧﻮد ۳در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻮﻳﺎ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋ ی دارﻧ  .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﻧ ارﻧ )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.
در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ دﻳﮕﺮ ،زﻳﻦ و ﻣﻮراﮔﺎﻳﺎ ) (۲۰۰۴ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﺎﻟﺰی را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧ  .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ وﻇﺎﻳﻒ ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎنﺑﻨ ی ،ﮔﺰارﺷﺎت ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑ اری ،ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎروی اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻳﻦ ﻣ ارس را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد )وی ﺟﯽ.(۲۰۰۵ ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﻴﺰ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ
ﺑﺎ ﻫ ف ارزﻳﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ از ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫ اف ،ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان،
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت )ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ( دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷ ه اﺳﺖ
)ﺟﻌﻔﺮی ﺣﺎﺟﺘﯽ .(۱۳۸۵ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫ اف ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ را
در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﺑﺴﺎل ،ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺣ ﻣﺘﻮﺳﻂ و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺣ زﻳﺎد ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻧ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدی و ﻧﻴﺮویاﻧﺴﺎﻧﯽ را زﻳﺎد
داﻧﺴﺘﻨ )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ( .در ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺧﻠﯽ دﻳﮕﺮ ،راﺑﻄﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آنﻫﺎ ،در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ُﺑﻌ ﮐﻼﻣﯽ ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی در ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨ  ،در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﻨﺘﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧ ؛ اﻣﺎ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮی ،در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨ )ﺷﻬﺎﻣﺖ ده ﺳﺮخ،
(۱۳۸۵
ﻫ ف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤ ۀ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ،ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﯽ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و ﭘﺲ از
آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﻌﻨﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آنﻫﺎ ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨ ی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫ ﺷ .
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺣﻘﻴﻘﯽ )و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزی( اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻧﻮﻳﻨﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﻴﻨﻨ  .در ﻣ رﺳﮥ ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻨﺎوری راﻳﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﺤﺘﻮای اﮐﺜﺮ دروس آن اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و
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ﻧﻈﺎرت آن ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﯽﺑﺎﺷ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان.(۱۳۸۴ ،
در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣ ارس ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌ ادﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﻧ  ،و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ اﺳﺘﻌ ادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮۀ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤ ودﻳﺘﯽ در اداﻣﻪ روﻧ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫ
داﺷﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را در ﻓﺮاﻳﻨ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮﻋﻬ ه دارﻧ ؛ ﺑﻪﻋﻼوه آﻧﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞﮐﻨﻨ های ﺧﻮاﻫﻨ داﺷﺖ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان .(۱۳۸۶ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ و اراﺋﻪﮐﻨﻨ ﮔﺎن آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷ ﻧ  ،ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای
ﺧﻮدﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان داﻧﺶ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨ  .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻴﻔﻴﺖ زﻧ ﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی  ۱۹۹۷و ﺟﮏ ﻣﺎرﺷﺎل،ﭘﻦ و وی.(۲۰۰٣ ،
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣ ارس ،اﺑﺘ ا ﺑﺎﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای درازﻣ ت را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣ رﺳﮥ ﻫﻮﺷﻤﻨ ی ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣ ت زﻳﺎدی )ﺣﺘﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ١٠ﺳﺎل(
ﻃﻮل ﺑﮑﺸ ﺗﺎ اﺑﺰار ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی واﻟ ﻳﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨ  .ﺷﮑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣ ارس ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻴ ﻣﺎن ﺻﻨ ﻟﯽﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﺑﺎﻳ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻣﻴﺰدرﺳﯽ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺌﻮری و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ درک ﻧﻤﺎﻳ و ﺑ اﻧ اﮔﺮ در آﻳﻨ ه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ او در
راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ)ﮐﻮﻟﻮم و ﮐﻠ ر.(۲۰۰۶ ،
اﻫﺪاف و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻧﺤﻮۀ آﻣﻮزش و ﻣ ﻳﺮﻳﺖ
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ،داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨ  .ﺑﺮﺧﯽ
اﻫ اف اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣ ارس ﻋﺒﺎرﺗﻨ از:
۱ــ ﺗﻮﻟﻴ ﻧﻴﺮویﮐﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی؛
۲ــ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ذﻫﻨﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺶآﻣﻮزان؛

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر
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۳ــ اراﺋﻪ و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌ ادﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان؛
۴ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزﺷﯽ )دﺑﻴﺮان ،داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣ ﻳﺮان،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ(.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣ ارس ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮۀ ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﺷﻴﻮة ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ١ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ٢اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﻳ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﻴ ی ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ ه ،و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ ﺟ ﻳ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (۱ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﮐﻠﻴ ی ﻳﮏ ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻧﺸﺎن داده ﺷ ه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﯽﮔﺮدد )ﺟﮏ  ،ﻣﺎرﺷﺎل،ﭘﻦ و وی.(۲۰۰۳،
ﻓﻨﺎوری

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ

ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎ

ﻣ ﻳﺮﻳﺖ:
آﻣﻮزﺷﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
اﻣﻮر اداری
اﻓﺮاد ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺷﮑﻞ) :(۱ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﻴ ی ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ

۱ــ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ و آﻣﻮزش ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی
۳
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺘ اول و ﻓﺮاﮔﻴﺮ
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫ  .اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و زﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و
ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوم ،روش ﺗ رﻳﺲ ۴اﺳﺖ .روش ﺗ رﻳﺲ در ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی
را ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﮐﻨ ﺗﺎ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﺎﻳ  .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﺠﺎد ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﻧﺶآﻣﻮزان،
آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺟ اب را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨ  .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ۵ﻣﯽﺑﺎﺷ )ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ.(۲۰۰۳ ،
2. Creativity based learning

1. Memory based learning

4. pedagogy

3. Curriculum

5. Evaluation
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اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ ه اﺳﺖ
و در آن از ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﯽ آﻧﻼﻳﻦ و ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻤﺎم دورۀ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ١ﻣﯽﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ راﻳﺎﻧﻪای ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎی اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ
اﻧﮕﻴﺰش در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی.(۱۹۹۷ ،
۲ــ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ و اﻣﻮراداری
در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻧﻘﺶ ﻣ ﻳﺮ و اﻣﻮراداری ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده و آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ
ﻣﺆﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﻨ داﺷﺖ .وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻪ
ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از١ :ــ اﻣﻮراداری؛ ٢ــ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮزی؛ ٣ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ؛
٤ــ ﻣﻨﺎﺑﻊﺧﺎرﺟﯽ؛ ٥ــ ﻣﺎﻟﯽ؛ ٦ــ ﺗﺠﻬﻴﺰات؛ ٧ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ٨ــ اﻣﻨﻴﺖ؛ ٩ــ ﻓﻨﺎوری )آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی ۱۹۹۷ ،و زﻳﻦ(۲۰۰۴ ،
۳ــ اﻓﺮاد ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
اﻓﺮاد ذیﻧﻔﻌﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دادن اﻣﻮر ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨ  ،ﺑﺎﻳ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎ و داﻧﺶ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﻧ ازه ﮐﺎﻓﯽ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را در ﻣ رﺳﻪ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﻨ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی،
 .(۱۹۹۷از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و اداره ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ دﺧﻴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨ  ،ﻋﺒﺎرﺗﻨ از:
 .١داﻧﺶآﻣﻮزان؛
 .۲ﻣﻌﻠﻤﺎن؛
 .٣ﮐﺎرﻣﻨ ان و ﻣ ﻳﺮان ﻣ ارس؛
 .٤واﻟ ﻳﻦ؛
 .٥ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
۴ــ ﻓﻨﺎوری
ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷ )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪای از راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در آن
ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔ اﺷﺖ ،ﻳﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ اﺳﺖ .در ﻣ رﺳﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ رﺳﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫ  .اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺎﺗﺮ
ﻣ ﻳﺮ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﻼسﻫﺎی درس ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
1. Teaching-Learning Materials

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻪ در ﺑﻌ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و
ﭼﻪ در ﺑﻌ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻻزم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻨﺘﯽ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣ ارس ﻋﺎدی وﺟﻮد دارﻧ  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه در
اﻳﻦ ﻣ ارس ،ﺷﮑﻞ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨ  .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل واﻟ ﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻓﺮزﻧ ﺧﻮد را ﺑ اﻧﻨ  ،و
ﻳﺎ ﺑﺎ دﺑﻴﺮان او ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ )زﻳﻦ و ﻣﻮروﮔﺎﻳﺎ.(۲۰۰۴ ،
۵ــ ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎ
ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ را ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دادهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﻴﺮد و در
ﻓﺮاﻳﻨ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی .(۱۹۹۷ ،ﻣ ﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ،
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻣ ﻳﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟ ﻳﻦ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی
ﻓﺮآﻳﻨ ی دارد .اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ لﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻧﺎم دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﻳ ﺑﺮای ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد)زﻳﻦ  ،آﺗﺎن و ادرس
.(۲۰۰۴
۶ــ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
ﻳﮑﯽ از اﻫ اف ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ وارد ﻣ رﺳﻪ ﻣﯽﺷ  ،ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽداد و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﺷ ﮐﻪ او ﻣﻮﻟ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷ  .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫ ف ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺣﺎل از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﻫ ف ﺟ ﻳ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻣﻮزش
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣ رﺳﻪ
را رﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳ ﺑﺘﻮاﻧ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
اﺟﺮای ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده و در ﻋﻮض ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﻮﻳﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد)آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی.(۱۹۹۷ ،
ــ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﻘﺸﯽ ﺣﻴﺎﺗﯽ و رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨ  .ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﻳﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣ ﻳﺮﻳﺘﯽ
و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨ  .از ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻴﻢﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﻓﺮآﻳﻨ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎری دﻳﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺿﺮورت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻣ ﻳﺮان ،ﺑﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎن و
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ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﮐﺎﻣ ًﻼ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دوردﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧ ﻣﺎت ﺟ ﻳ  ،ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻣﺠ د ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی
ﮐﺎری و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻫ اﻳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨ )ﻻودن و ﻻودن.(۲۰۰۵ ،
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷ و ﭘ ﻳ ه آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰاﻳﻨ ه ﺑﻴﺶﺗﺮ داﻧﺸﮑ هﻫﺎ و ﻣ ارس دﻧﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟ ﻳ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻧﻮﻳﻨﯽ را در آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﭘ ﻳ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از
آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎددﻫﯽ ــ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷ هاﻧ ﺗﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﭼﺎرﻳﺎﻧﯽ .(۱۳۸۰ ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﻗﺮن  ،٢١ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﯽ در زﻧ ﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ و ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در آﻣﻮزش ،اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨ ﮐﻪ ﻓﻦاوریاﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤ ه در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه اﺳﺖ )دﻟﻮز ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرزاده.(۱۳۸۰ ،
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣ لﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣ ل ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﻳ هﻫﺎی ﺟ ﻳ  ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ،وارد ﻋﺮﺻﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺷ ه ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای اﻳ هﻫﺎی ﭘﻮﻳﺎ و ﺑﺮﺗﺮ اﻣﮑﺎن دوام و ﺑﻘﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺑﺰاری ﺗﻮاﻧﻤﻨ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﯽ
ﻳﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢﻧﺴﻼن آﻧﺎن را در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨ ؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ

ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣ رﺳﻪ

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی

دﻳﺠﻴﺘﺎل

آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ
ﺧﻼق و ﻧﻘﺎد

ﺳﻮاد راﻳﺎﻧﻪای

آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ

ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﮑﻞ  .٢ﻣ ﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣ رﺳﻪ )ﺗﺎﺑﺶ(١٣٨٧ ،
1. Project Based Learning (PBL).

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر
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ﭘﺮوژهای ١ﻣﻘ ور و ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﻣ ل ،در ﺷﮑﻞ ) (٢ﻧﺸﺎن داده ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﻠﺐ ﻣ ل ﻓﻮق ﻗﺮار دارد؛ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی آﻣﻮزش در ﺷﺒﮑﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزش ﭘﺮوژهای و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣ رﺳﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد .از ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﮑﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣ رﺳﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣ ل ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗ وﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﻴﺎز دارد ،اﻣﺎ در
ﺗ وﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﯽ ،ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،روشﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ وﻳﮋهای را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨ
و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ اﻧﻴﻢ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﺼﺮ ﭼﻨ ﺳﻬﺎمداری ۱اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﯽ از ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ )ﺗﺎﺑﺶ.(۱۳۸۷ ،
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫ ف ،ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻮه ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ از ﻧﻮع
ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ )ﺳﺮﻣ  ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺠﺎزی.(۱۳۸۲ ،
ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از:
• ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟
• اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺣﻮزه ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺳﻌﮥ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷ ﮐﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ،۱۳۸۶در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و
ﭼﻬﺎر ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﭘ ﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
١ــ روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺎ ﭼﻨ ﺗﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷ ؛ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣ ارس اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ ه و در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮدآوری ﺷ ﻧ  .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ،و ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷ  .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
1. Multi – Stake holder
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اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷ و از ﻣ ﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح در وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ ﻳﺮان ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ــ  ۱۹ﻧﻔﺮ ــ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در
ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻨ .
ﭘﻴﺶ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎﻳﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﻴﺎن  ۳ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ
آزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳ و ﮐﻠﻴﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽﺷ ۀ آن ،ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻮزﻳﻊ
ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﺷ  .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،از ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪای
ﻟﻴﮑﺮت ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی اﻧ ازهﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ .
٢ــ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ،از آزﻣﻮنﻫﺎی آﻣﺎری ﻋﻼﻣﺖ و ﻓﺮﻳ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه اﺳﺖ .از
آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارﻧ  ،و
از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳ ﻣﻦ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨ ی اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﻳﺮان
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻃﺮح ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﺳﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻳﮏ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در
ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ــ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،۴ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،۵ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۷و ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۵ــ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺟﺮا ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ارس ﻓﻮق ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷ هاﻧ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان:(۱۳۸۶ ،
• وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ،اﻧﮕﻴﺰه و درک ﺿﺮورتﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ؛
• دارا ﺑﻮدن ﺣ اﻗﻠﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣ رﺳﻪ؛
• دارا ﺑﻮدن ﺣ اﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻣ رﺳﻪ؛
• ﻣ رﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ه ،ﻧﻤﻮدی از واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣ ارس ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷ .
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ارس ،ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻃﺮح ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻣ ﻳﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮح ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻧﻈﺮی و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
و ﻣ ﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣ ارس ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷ  .اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﺮای ﺷﺮوع و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎﻳ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﯽ را رﻋﺎﻳﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر
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ﻣﯽﮐﺮدﻧ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ )ﺷﺒﮑﮥ ﻣﺤﻠﯽ ،اﺗﺼﺎل اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار :راﻳﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ،اﻳﺴﺘﮕﺎهﮐﺎری ،ﺳﺮور ،ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﻴﺰری ،ﭼﺎﭘﮕﺮ رﻧﮕﯽ ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﺳﮑﻨﺮ ( و ﻧﺮماﻓﺰار ) وبﺳﺎﻳﺖ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ،اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداری
ﻣ رﺳﻪ و ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧ  .آﻧﭽﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮاﻫ آﻣ  ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان:(۱۳۸۶ ،
• ﺗﺠﻬﻴﺰات؛ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺖ راﻳﺎﻧﻪای دارﻧ و ﺷﺒﮑﻪ LAN ١اﻳﻦ ﻣ ارس در
ﻫﻤﮥ ﮐﻼسﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ اداری دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﺷ ه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
ﺗﻌ اد  ۴۲دﺳﺘﮕﺎه راﻳﺎﻧﻪ و ﻳﮏ ﻋ د وﻳ ﺋﻮ ﭘﺮژﮐﺘﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ ارس اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﺗﺎﻗﯽ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه ،و اﺗﺎق دﺑﻴﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨ دﺳﺘﮕﺎه راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
• آﻣﻮزش؛ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اداری ﻳﮏ ﻣ رﺳﻪ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻣ رﺳﻪ ،آﻣﻮزشﻫﺎﻳﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳ  .آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﺮای ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺑﻴﺮان و ﮐﺎدر اداری دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن،
داﻧﺶآﻣﻮزان و اوﻟﻴﺎء آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای دﺑﻴﺮان و ﮐﺎدر اداری
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎی  ICDLو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ،دورهﻫﺎی  ICDLو ﺑﺮای اوﻟﻴﺎء آنﻫﺎ ،دورهﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد
و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨ وز ﺑﺮﮔﺰار ﺷ ه اﺳﺖ.
• ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺤﺘﻮا؛ در اﻳﻦ ﻣ ارس ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ و ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﻮﻟﻴ ﻣﯽﮐﻨﻨ .
• وبﺳﺎﻳﺖ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ؛ ﺑﺮای وبﺳﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣ ارس از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻴﺰﺑﺎن وب و ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ه و در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ارﺗﺒﺎط ،آﻣﻮزش و درج اﺧﺒﺎر روز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨ داﺷﺖ.
• ﺳﻨ راﻫﺒﺮدی ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راهاﻧ ازی
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣ ارس ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی آنﻫﺎ ،ﺳﻨ راﻫﺒﺮدی ﻣ ارس
ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﺣﺎل ﺗ وﻳﻦ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻨ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ دارد :ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﻴﺎﻧﻴﮥ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﻣ ارس
ﻫﻮﺷﻤﻨ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﭼﺸﻢاﻧ از ،ارزشﻫﺎ ،اﻫ اف و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ( و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﻳﯽ
ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ
)۱. Local Area Network (LAN
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ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ روش ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ( )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﻳﺮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل در زﻣﻴﻨﮥ ﻃﺮح ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻟﺰی  ،۱۹۹۷آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان ۱۳۸۴ ،و ﻳﻌﻘﻮب،
 (۲۰۰۵ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان۱۹ ،ﭼﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد .ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻳﻦ
۱۹ﭼﺎﻟﺶ در ﺟ ولﺷﻤﺎره) (۱آورده ﺷ ه اﺳﺖ.
ﺟ ول .١ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان
ﺷﻤﺎره

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷ ه

۱

وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﻠﻮغ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ

۲

وﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ

۳

درک ﺿﺮورتﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ

۴

وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﻣ رﺳﻪ

۵

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

۶

ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣ ارس ﮐﺸﻮر

۷

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗ رﻳﺲ

۸

اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﮥ ﻣﻌﻠﻤﯽ

۹

ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ

۱۰

ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

۱۱

ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

۱۲

ﻧﺒﻮد رﻏﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ

۱۳

ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺠﻬﻴﺰات

۱۴
۱۵
۱۶

ﺗﺴﻠﻂ ﻧ اﺷﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ICDL

راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﺴﻠﻂ ﻧ اﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ICDL

۱۷

راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن

۱۸

ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دروس

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر

۱۹
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ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧ اردﻫﺎی ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ،از ﻣﻴﺎن  ١٩ﭼﺎﻟﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨ ی آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
١ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌ اد ﺧﺒﺮﮔﺎن و
ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ،از آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
 orاز  (٣ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در
از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷ )در ﻃﻴﻒ ﻟﻴﮑﺮت ،ﺑﺎﻻﺗﺮ
H0 : x ≤ 3
P ≤٪٦٠
ﺟ ولﺷﻤﺎره) (۲آورده ﺷ ه اﺳﺖ:
H 1 : x > 3 or P > ٪٦٠
از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧ ارد.
از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﺟ ول .٢ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ
١٠

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

ﭼﺎﻟﺶ

٠/٠٢٤

١/٠٠٠

٠/٠٧٠

٠/٠٦٥

٠/٠٠٢

٠/٠٠٢

٠/٠٤٥

٠/٠٠٤

٠/١٤٦

٠/٠٢

ﻋد
ﻣﻌﻨﯽداری

١٩

١٨

١٧

١٦

١٥

١٤

١٣

١٢

١١

ﭼﺎﻟﺶ

١/٠٠٠

٠/٦٢٩

٠/٠٠٠

٠/٠١٣

٠/٠٠٤

٠/٠٠٠

٠/١٨٠

٠/٠٣٥

٠/٠٠٠

ﻋد
ﻣﻌﻨﯽداری

در ﺟ ولﺷﻤﺎره  ،۲ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧ ﮐﻪ ﻋ د ﻣﻌﻨﯽداری ۱آنﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از
 ۰/۰۵ﺑﺎﺷ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻪدﺳﺖ آﻣ ه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ
ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۱ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨ .
٢ــ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ ه ،از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﺳﺖ:
از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ دارای اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨ H 0 : .
۱. P-value
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از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ دارای اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨ H 1 : .
ﺟ ول  . ۳آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻓﺮﻳ ﻣﻦ
١٢

ﺗﻌ اد

٩٣/٧٦٩

ﮐﺎی دو

١١

درﺟﻪ آزادی

٠/٠٠٠

ﻋ د ﻣﻌﻨﯽداری

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟ ولﺷﻤﺎره ) (۳ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋ د ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۰و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ۵درﺻ اﺳﺖ .ﻟ ا ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ۹۹درﺻ  ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮض  H 0را ﭘ ﻳﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨ .
ﺟ ولﺷﻤﺎره) (۴اداﻣﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻓﺮﻳ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ :
ﺟ ول  .۴رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در اﻳﺮان
ﭼﺎﻟﺶ
اوﻟﻮﻳﺖ
۱

ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

۲

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

۳

ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣ ارس ﮐﺸﻮر

۴

وﺟﻮد آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﻠﻮغ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﻣ رﺳﻪ

۵

درک ﺿﺮورتﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ
ﻣ رﺳﻪ

۶

وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ
در ﻣ رﺳﻪ

۷

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

۸

ﺗﺴﻠﻂ ﻧ اﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ICDL

۹

راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن

۱۰

ﺗﺴﻠﻂ ﻧ اﺷﺘﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ICDL

۱۱

ﻧﺒﻮد رﻏﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎرویﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر

۱۲
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راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟ ولﺷﻤﺎره) (۴ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس
ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻋﺒﺎرﺗﻨ از :
• ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ،
ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣ ارس ﺑﺎ ﻣ ارس ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ،از ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻣ ارس
ﻫﻮﺷﻤﻨ و ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺮرات در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌ د در ﻣ رﺳﻪ
ﺷ ه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﭼﻨ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﯽداﻧ و اﮔﺮ
ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺘﻮا را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨ  ،ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ و ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد
ﻧ ارد.
• ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز؛ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ )ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ،اﺗﺼﺎل اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار:
راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎری ،ﺳﺮور ،ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﻴﺰری ،ﭼﺎﭘﮕﺮ رﻧﮕﯽ ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﺳﮑﻨﺮ( ﻳﮑﯽ از
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻣﯽﺑﺎﺷ  .از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ،
ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣ ارس ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷ ه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﺒ ﻳﻞ ﺷﻮد.
• ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣ ارس ﮐﺸﻮر؛ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣ ارس
اﻳﺮان ،ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و در آن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﻧ ارد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎروی
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴ ی و ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨ ه دارد ،ﻟﺰوم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت
ﻣ ارس ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌ ی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨ ی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣ ه در ﺑﺨﺶ ،۶ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳ
آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨ  .ﺷﻴﻮۀ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷ  .ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎﻳ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺤﻮۀ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑ  .اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ،
اﻋﻤﺎل و ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨ ی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷ  .ﺑ ﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
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ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ ارﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﯽ در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﺷ ه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷ  .از ﻃﺮﻓﯽ
دﻳﮕﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷ  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣ ارس ﮐﺸﻮر ،زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ را ﻧ ارﻧ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣ ارس ﻧﻴﺰ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﺎﻳ واﺣ ی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان واﺣ ﻓﻨﺎروی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺷﺮح
وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻴﻄﮥ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻦﺷ ه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻪ ﻣ راس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻣ رﺳﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣ ﻳﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﯽ آن
ﻣ رﺳﻪ ﻧﻴﺎز دارد )ﻻودن و ﻻودن .(۲۰۰۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ ﻳﺮان ﻣ ارس ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ
ﻻزم در زﻣﻴﻨﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎﻳ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺿﺮورت در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨ  .وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻴﺎن ﻣ ﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﻴ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻳﻦ ﻣ ارس را در اﻳﺮان
ارﺗﻘﺎء دﻫ .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻌ ی ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﮥ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻣ ارس ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣ ارس اﻳﺮان ،ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای راهاﻧ ازی ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﻧ ارﻧ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣ ارس ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎره
 ٦و  ٧ﮐﻤﮏ ﮐﻨ  .ﺑﺎﻳ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﮑﻨﻴﮏﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ـ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻤﺎره  ٧ـ ﮐﻤﮏ ﮐﻨ .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻳﻦ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣ ارس و
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﺮدد .در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻬﺮهوری ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎددﻫﯽ آﺷﮑﺎرا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫ ه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺿﺮورت دارد .اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﮥ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم و
ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
اﻣﺮوزه در ﻋﺼﺮ ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ زﻧ ﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺷﺮط ﺑﻘﺎء ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳ ار و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮاﻧﻤﻨ ی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺎﻳﯽ
و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز آن ،از ﻳﮏﺳﻮ ﺗﺤﻮل و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﻳﻄﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎد ﻣ رﺳﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻻزم ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و
داد و ﺳﺘ ﻫﺎی ﺑﻪروزی را ﺑﺎ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨ  ،و ﻧﻴﺎزﻣﻨ یﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨ .
در راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺗ رﻳﺠﯽ از ﻣ ارس ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ رﺳﻪ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻴﺰان داﻧﺶ را در داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨ
راهﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺳﺎزی را ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎی ﺟ ﻳ ﭘﻴ ا ﮐﻨﻨ  .در
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﻌﻘﻮب و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۵ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷ ه ﺑﻮد.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﻳﻨ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻳ ﺷﺎﻟﻮده
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺶآﻣﻮز،
و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎنﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺣﺎﺟﺘﯽ ) (۱۳۸۵ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﺄﻳﻴ ﺷ  ،اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ  ،و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﻳﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣ
ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔ اری در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﻣ ارس ﺟ ﻳ ﺑﺎ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﭼﻨ رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣ ارس ﻓﻌﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔ اری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﮔﺎﻣﯽ ارزﻧ ه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ
ــ ﺗﺎﺑﺶ ،ﻳﺤﻴﯽ ،(۱۳۸۷) .ﻣ ﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﻣ رﺳﻪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ.
ــ ﺟﻌﻔﺮیﺣﺎﺟﺘﯽ ،ام ﮐﻠﺜﻮم ،(۱۳۸۵) .ارزﻳﺎﺑﯽ ﻃﺮح ﻣ رﺳﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﺑﺴﺎل( ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷ  ،داﻧﺸﮑ ه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮمﺗﺮﺑﻴﺘﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ.
ــ ﭼﺎرﻳﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،(١٣٨٠) .،ﺗﺄﺛﻴﺮ  ICTﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیدرﺳﯽ ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎر و داﻧﺶ.
ــ دﻟﻮز ،ژاک ،(١٣٨٠) .آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﻳﮑﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎرزاده ،ﺳﻴ ﻓﺮﻫﺎد،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺎﺑ .
ــ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،(۱۳۸۴) ،ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨ راﻫﺒﺮدی ﻣ راس ﻫﻮﺷﻤﻨ
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،(۱۳۸۶) ، وبﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان.– ﺑﻴﺎﻧﻴﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ
Http://www.tehranedu.com

 ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨ راﻫﺒﺮدی ﻣ راس ﻫﻮﺷﻤﻨ،(۱۳۸۴) ،ــ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
،(۱۳۸۶) ، وبﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان.– ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺧﺖ
Http://www.tehranedu.com

 روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم،(۱۳۸۲) ، اﻟﻬﻪ، ﻋﺒﺎس و ﺣﺠﺎری، زﻫﺮه و ﺑﺎزرﮔﺎن، ــ ﺳﺮﻣ
.۷  چ، اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه: ﺗﻬﺮان،رﻓﺘﺎری
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد.(۱۳۸۵) . ﻓﺎﻃﻤﻪ،ــ ﺷﻬﺎﻣﺖ ده ﺳﺮخ
،  ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷ،داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣ ارس ﻫﻮﺷﻤﻨ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ،داﻧﺸﮑ ه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ
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