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ه  چکي
حرکت جهانی در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه برای تغيير ساختار آموزشی، با 
ي  دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانايی محور و بهره گيری از شرايط نوين ارتباطی پ
ه است. مسئوالن کشور تغيير شرايط جهانی و نياز به تغيير در نظام آموزشی کشور را به خوبی  آم
، و اين امر به وضوح در اسناد مصوب وزارت آموزش و پرورش به چشم می خورد.  درک کرده ان
مسئوالن به خوبی آگاهن که آنچه در جامعۀ دانايی محور ارزش محسوب می شود، تولي علم و دانش 
ارس هوشمن را فضايی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعۀ دانايی محور را  است. می توان م

ميسر خواه ساخت. 
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مقدمه
ی  ي ورود به عصر اطالعات و رواج فناوری های مبتنی بر وب، موجب شکل گيری مشاغل ج
ی  ي ه است که به دانش و مهارت های رايانه ای نياز خواهن داشت. ورود به اين عرصه به نوع ج ش
ارس ايران رايج است، هم خوانی  از آموزش نياز دارد که با آموزش سنتی که به طور عام امروز در م
ه  » نامي ارس هوشمن ارس الکترونيکی که در ايران «م ارد. از طرفی ساير کشورهای جهان م ن
ه است  ارس در سال۱۹۹۶ از کشور انگليس گرفته ش . الگوی اوليه اين م می شود، تأسيس کرده ان
ارس به شمار می رود (زين و موروگايا١، ۲۰۰۴). در  و کشور مالزی يکی از پيشتازان ايجاد اين م
رسه اجرا کرده است و دانشگاه ها نيز پياده سازی  اين راستا، ايران هم اخيرًا طرحی را در چهار م

 . سيستم های آموزش مجازی را در دستور کار خود قرار داده ان
ارد و برنامه های درسی را  ريس و ارزشيابی تأثير می گ ، رايانه در نحوه ت ارس هوشمن در م
ارس همچنان وجود دارد، زيرا  . ولی در عين حال کارکردهای اجتماعی م ودی تغيير می ده تا ح
ارس هوشمن دانش آموزان می آموزن  . در م می توان دانش آموزان را در روابط اجتماعی ياری کن
 . که انبوهی از اطالعات را پردازش نماين و از اين اطالعات در جهت يادگيری بيش تر استفاده کنن
ارس ديگر ارتباط  همچنين دانش آموزان می توانن با منابع علمی جهان، معلمان و دانش آموزان م
، معلمان می توانن به جای اينکه خودشان تمام  ارس هوشمن برقرار کنن (رحيم، ۲۰۰۳). در م
ا کنن  ، از آن ها بخواهن پاسخ پرسش هايشان را در رايانه پي سؤاالت دانش آموزان را پاسخ گوين
ارس هوشمن اين کارايی را نيز دارن که به دانش آموزان نشان  . البته م و برای بقيه بازگو نماين
ارد  می دهن چه اطالعاتی در فضای مبتنی بر وب قابل اعتماد است و چه اطالعاتی ارزش علمی ن

(يونيکو، ۲۰۰۳ و زين و موروگايا، ۲۰۰۴). 
ارس هوشمن و حرکت شتابان کشورهای در حال توسعه به سوی  عليرغم تکامل روزافزون م
ارس صورت گرفته است. برای  کی در حوزۀ چالش های توسعه اين م آن، تحقيقات پيمايشی ان
ارس هوشمن مالزی  نور و آزمان ٢ (۲۰۰۵) فعاليت های ياددهی و يادگيری در م مثال يعقوب،  موح
زبان  يادگيری  ياددهی و  برای  دانش آموزان  معلمان و  آمادگی  ميزان  مطالعه قرار داده، و  را مورد 
. آن ها داده های تحقيق خود را از طريق مصاحبه  رسه هوشمن بررسی کردن انگليسی در محيط م
. نتايج تحقيق يعقوب و همکاران نشان می ده که معلمان آمادگی الزم  و پرسشنامه جمع آوری نمودن
. با اين وجود  ی دارن ي خود۳ در محيط آموزشی پويا، نظر مساع را داشته و نسبت به نقش ج
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(همان منبع).  ارن نتايج تحقيق در مورد دانش آموزان نشان می ده اکثر آن ها آمادگی الزم را ن
ارس هوشمن مالزی را  يريتی در م در تحقيقی ديگر، زين و موراگايا (۲۰۰۴) فعاليت های م
يريتی مربوط به ارزشيابی دانش آموزان،  . مطالعۀ آن ها نشان می ده وظايف م مورد بررسی قرار دادن
اری، بيش ترين ميزان استفاده از فناروی اطالعات و  يريتی و حساب ی، گزارشات م برنامه زمان بن

ارس را به خود اختصاص داده بود (وی جی، ۲۰۰۵). ارتباطات در اين م
ارس هوشمن را نشان می ده برای مثال، تحقيقی  بررسی تحقيقات داخلی نيز، توجه به موضوع م
اف، نقش معلمان، نقش دانش آموزان،  رسه هوشمن از لحاظ دستيابی به اه ف ارزيابی طرح م با ه
است  ه  ش انجام  تهران  دبيرستان های  انسانی)  و  (مادی  مشکالت  و  درسی  مطالب  ارائه  های  شيوه 
ارس هوشمن را  اف م (جعفری حاجتی، ۱۳۸۵). يافته های اين تحقيق نشان می ده دسترسی به اه
. همچنين در زمينه  در دبيرستان آبسال، معلمان در ح متوسط و دانش آموزان در ح زياد بيان کردن
وجود مشکالت مادی و انسانی، دو گروه معلمان و دانش آموزان مشکالت مادی و نيروی انسانی را زياد 
(همان منبع). در تحقيق داخلی ديگر، رابطه ويژگی های روان شناختی دانش آموزان با پيشرفت  دانستن
تحصيلی آن ها، در محيط يادگيری با کمک کامپيوتر و مقايسه آن با محيط سنتی مورد بررسی قرار 
گرفت. نتايج اين تحقيق نشان می ده دانش آموزانی که در ُبع کالمی ــ تصويری در سبک شناختی 
؛ اما  ارس هوشمن در مقايسه با محيط يادگيری سنتی، عملکرد بهتری دارن ، در م کالمی می گنجن
افراد با سبک شناختی تصويری، در محيط سنتی پيشرفت تحصيلی باالتری داشتن (شهامت ده سرخ، 

(۱۳۸۵
ارس هوشمن در ايران است. در  ۀ توسعۀ م ف اصلی اين پژوهش، بررسی چالش های عم ه
، به معرفی روش شناسی تحقيق پرداخته، و پس از  ارس هوشمن ادامه، پس از ارائه مفاهيم اصلی م
ارس هوشمن در ايران و چالش های اصلی توسعه آن ها بيان  آن نتايج تحقيق، يعنی وضعيت کنونی م
ی چالش ها پرداخته و در انتها با عنايت به نتايج تحقيق، پيشنهاداتی  می شود. سپس به اولويت بن

 . برای رفع چالش های موجود ارائه خواه ش

مدرسه هوشمند
که  است  مجازی)  نه  (و  حقيقی  و  فيزيکی  موجوديت  با  آموزشی  سازمانی  هوشمن  رسه  م
يريت، مبتنی  بر  ، کنترل و م رسۀ هوشمن . در م در آن دانش آموزان به شکل نوينی آموزش می بينن
فناوری رايانه و شبکه انجام گرفته، و محتوای اکثر دروس آن الکترونيکی و سيستم ارزشيابی و 
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نظارت آن هوشمن می باش (آموزش و پرورش تهران، ۱۳۸۴).
، و  ادها و عاليق خود، به يادگيری می پردازن ارس، دانش آموزان متناسب با استع در اين گونه م
ادهای بالقوۀ دانش آموزان در تمامی فعاليت های آموزشی و فوق برنامه به چشم  توجه به بارور کردن همۀ استع
وديتی در ادامه رون يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموز وجود نخواه  می خورد؛ همچنين مح
يل می شون که راهنمايی دانش آموزان را در فراين  ارس به متخصصانی توانا تب داشت. معلمان در اين م
؛ به عالوه آنان در دستيابی دانش آموزان به منابع دانش برای انجام دادن فعاليت های  ه دارن يادگيری برعه
ه ای خواهن داشت (آموزش و پرورش تهران، ۱۳۸۶). در حقيقت  تحقيقاتی و پژوهشی، نقش تسهيل کنن
، به راهنمای دانش آموزان برای  ن گان آن شناخته می ش نقش سنتی معلمان که منبع اصلی دانش و ارائه کنن
. معلمان به دانش آموزان نشان  خوديادگيری و تسهيل دسترسی ايشان به منابع فراوان دانش، تغيير می کن
گی خويش  می دهن که چگونه بياموزن و چگونه از آموخته های خود در جهت ارتقاء و بهبود کيفيت زن

استفاده کنن (آموزش و پرورش مالزی ۱۹۹۷ و جک مارشال،پن و وی، ۲۰۰٣).
مثال  برای  داشت.  نظر  در  را  ت  درازم برنامه ای  باي  ا  ابت ارس،  م نوع  اين  ايجاد  برای 
١٠سال)  از  بيش تر  (حتی  زيادی  ت  م است  ممکن  می شود،  ايجاد  امروز  که  ی  هوشمن رسۀ  م
طول بکش تا ابزار خود را که شامل زيرساخت ارتباطی، محتوای مناسب، آموزش معلمان، تغيير 
ارس، هم از نظر  . شکل اين نوع م ين است، کامل کن روش های آموزشی و فرهنگ سازی وال
لی ها و کالس ها و هم از نظر معماری و شکل ساختمان متفاوت است و  مان صن فيزيکی يعنی چي
باي فضا به گونه ای ايجاد شود که دانش آموز به راحتی بتوان آزمايشگاهی را در کنار ميزدرسی 
. اين نحوه آموزش باعث می شود که هر دانش آموز مطالب موردنظر را هم از لحاظ  خود داشته باش
ه به مشکلی برخورد کرد، منابع او در  ان اگر در آين تئوری و هم از نظر عملی درک نماي و ب

ر، ۲۰۰۶).  راستای دسترسی به اطالعات برای رفع مشکل کجا است(کولوم و کل

اهداف و مؤلفه های کليدی مدارس هوشمند
يريت  ارس هوشمن مؤسساتی آموزشی هستن که با اعمال تغييراتی در نحوۀ آموزش و م م
. برخی  خود، به صورت سيستماتيک، دانش آموزان را برای رويارويی با عصر اطالعات آماده می کنن

ارس عبارتن از:  اف اين قبيل م اه
۱ــ تولي نيروی کار متفکر و آشنا با تکنولوژی؛

۲ــ توسعه و پرورش فيزيکی، ذهنی، احساسی و معنوی دانش آموزان؛
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ادهای دانش آموزان؛ ۳ــ ارائه و فراهم سازی فرصت هايی برای بهبود توانايی ها و استع
يران،کارکنان و  ۴ــ افزايش مشارکت همگانی در حوزۀ آموزشی (دبيران، دانش آموزان، م

سطوح مختلف جامعه).
ارس، تغيير شيوۀ يادگيری از شيوة مبتنی بر حافظه١ به شيوه  نکته بسيار مهم در اين نوع م
ارس هوشمن به گونه ای  ی م مبتنی بر تفکر و خالقيت٢ است. در اين راستا باي مؤلفه های کلي
ي تبيين شود. در شکل شماره (۱) مؤلفه های  ه، و کارکردهای آن ها در مقياسی ج متفاوت تعريف  ش
ه است و در ادامه، کارکرد هريک از اين مؤلفه ها تعريف  رسه هوشمن نشان داده ش ی يک م کلي

می گردد (جک ، مارشال،پن و وی،۲۰۰۳).

يريت و آموزش ــ يادگيری ۱ــ م
تحصيلی۳  برنامه  اول،  بخش  می شود؛  تشکيل  بخش  چهار  از  يادگيری  و  ياددهی  محيط 
اول و فراگير  ه است که دانش آموزان را به توسعۀ مت است. برنامه تحصيلی به گونه ای طراحی ش
. انتقال دانش، مهارت ها، ارزش ها و زبان از طريق ارائه دوره های مختلف تحصيلی و  سوق می ده

يکپارچگی اين عناصر برای رويارويی با عصر اطالعات، از ويژگی های اصلی اين بخش است. 
، استراتژی های يادگيری  رسه هوشمن ريس در م ريس۴ است. روش ت بخش دوم، روش ت
. در اين راستا با بهره گيری از  را ترکيب می کن تا ارتقاء شايستگی های دانش آموزان را ممکن نماي
سبک های مختلف آموزشی به منظور کسب اطمينان از ايجاد صالحيت های مورد نياز در دانش آموزان، 
. بخش سوم، ارزشيابی۵ می باش (يونسکو، ۲۰۰۳).  اب را مورد توجه قرار می دهن آموزشهای ج

1. Memory based learning                    2. Creativity based learning

3. Curriculum                                        4. pedagogy                   5. Evaluation                         

ارس هوشمن ی م شکل(۱): مؤلفه های کلي

فناوری

يريت:  م
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افراد، مهارت ها و مسئوليت ها 
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ه است  اين بخش برای دريافت بازخورد مناسب از آمادگی و پيشرفت تحصيلی دانش آموز طراحی ش
و در آن از سيستم ارزيابی آنالين و پايگاه داده کاملی از اطالعات مربوط به دانش آموزان در تمام دورۀ 
تحصيلی استفاده می شود. بخش چهارم، وسايل آموزشی١ می باش که ترکيبی بهينه از مواد آموزشی، 
مبتنی بر شبکه رايانه ای، معلم و مراکز آموزشی در راستای ايجاد و تقويت تفکر چالشی و يادگيری با 

انگيزش در دانش آموزان است (آموزش و پرورش مالزی، ۱۹۹۷).
يريت و اموراداری ۲ــ م

ير و اموراداری تغيير کرده و آنان با توانايی ها و دانش خود نقش  ، نقش م ارس هوشمن در م
مؤثری در راستای پشتيبانی از فعاليت های ياددهی و يادگيری خواهن داشت. وظايف نه گانه اوليه 
ارس هوشمن عبارتن از: ١ــ اموراداری؛ ٢ــ امور دانش آموزی؛ ٣ــ منابع آموزشی؛  يريت م م
٤ــ منابع خارجی؛ ٥ــ مالی؛ ٦ــ تجهيزات؛ ٧ــ منابع انسانی؛ ٨ــ امنيت؛ ٩ــ فناوری (آموزش 

و پرورش مالزی، ۱۹۹۷ و زين، ۲۰۰۴)
۳ــ افراد، مهارت ها و مسئوليت ها 

، باي توانايی ها و دانش خود  ارس هوشمن سهيم هستن افراد ذی نفعی که در انجام دادن امور م
رسه ايفا کنن (آموزش و پرورش مالزی،  ، نقش مؤثری را در م ازه کافی افزايش دهن تا بتوانن را به ان

، عبارتن از:  ارس هوشمن دخيل می باشن ۱۹۹۷). از جمله عواملی که در موفقيت و اداره م
١. دانش آموزان؛    

۲. معلمان؛    
ارس؛  يران م ان و م ٣. کارمن   

ين؛  ٤. وال   
٥. سطوح مختلف جامعه.   

۴ــ فناوری
، مستلزم  ارس هوشمن يريت و ارتباطات با موسسات در م شيوه های آموزش و يادگيری، م
استفاده از تجهيزات و راه حل های فنی می باش (همان منبع). بنابراين شبکه ای از رايانه ها که در آن 
رسه  رسه هوشمن است. در م اشت، يکی از اساسی ترين بخش های م بتوان منابع را به اشتراک گ
. اين بخش ها شامل دفاتر  رسه را تحت پوشش قرار می ده ، شبکه بخش های مختلف م هوشمن
ير، کارکنان اداری، معلمان، کالس های درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانش آموزان است.  م

1. Teaching-Learning Materials  
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بنابراين توجه به امنيت چنين شبکه ای مهم و حياتی است. امنيت شبکه چه در بع محرمانه بودن و 
اردهای الزم تعريف شود. چه در بع حفظ اطالعات، باي با توجه به استان

نکته بسيار مهم اين است که مسئوليت ها و وظايف هر يک از عوامل فوق با وظايف سنتی 
ه در  . به عبارت ديگر فناوری استفاده ش ، متفاوت می باش ارس عادی وجود دارن آنها که در م
ين می توانن در هر لحظه  . برای مثال وال ارس، شکل اين ارتباطات را نيز متفاوت می کن اين م
، و  انن به صورت آنالين از طريق کامپيوتر شخصی خود، آخرين وضعيت تحصيلی فرزن خود را ب

(زين و موروگايا، ۲۰۰۴). يا با دبيران او تماس داشته باشن
ها ۵ــ فراين

در  و  می گيرد  را  داده ها  سيستم  اين  گرفت.  درنظر  سيستم  يک  می توان  را  هوشمن  رسه  م
يريت آموزشی،  يل می کن (آموزش و پرورش مالزی، ۱۹۹۷). م هايی به خروجی مطلوب تب فراين
ين، نياز به بستری  ير، ارتباط با وال ، محيط های گفتگوی دانش آموزان، معلم و م ارزيابی هوشمن
ل های مجازی به کار گرفته می شود، پلت فرم نام دارد که  ی دارد. اين بستر که به صورت م فرآين
، با توجه به نيازها و شکل کار به طور مستقل تعريف شود(زين ، آتان و ادرس  رسه هوشمن باي برای م

.(۲۰۰۴
۶ــ سياست ها

اف نظام آموزشی سنتی، افزايش اطالعات دانش آموز و معلمان بوده است؛ يعنی  يکی از اه
، فقط اطالعات می داد و هرگز تصور نمی ش که او مول نيز  رسه می ش به دانش آموزی که وارد م
ي در نظام های آموزشی، آموزش  ف ج ف به کلی در حال از بين رفتن است؛ ه . اما اين ه باش
رسه  برای اطالعات نيست، بلکه آموزش برای کارآفرينی است تا دانش آموز در هر مقطع زمانی که م
را رها نماي بتوان وارد محيط کار شود. در اين راستا به منظور کسب اطمينان از موفقيت در 
، قوانين و سياست های قبلی تغيير کرده و در عوض سياست ها و قوانين  ارس هوشمن اجرای م

نوينی طراحی می شود(آموزش و پرورش مالزی، ۱۹۹۷).
ــ فناوری اطالعات و آموزش و پرورش

. فناوری اطالعات  فناوری اطالعات، نقشی حياتی و رو به گسترش در سازمان ها ايفا می کن
يريتی  های کاری، تصميم گيری م می توان به انواع کسب و کارها در بهبود کارايی و اثربخشی فرآين
. از فناوری اطالعات می توان برای پشتيبانی از تيم های توسعه محصوالت،  و کارگروهی کمک کن
های پشتيبانی از مشتريان، عمليات تجارت الکترونيکی، يا هر فعاليت کاری ديگری استفاده  فرآين
يران، بقاء سازمان و  کرد. امروزه ضرورت سيستم های اطالعاتی مبتنی بر فناوری اطالعات برای م
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عملکرد آن ها کامًال آشکار و واضح است. سيستم های اطالعاتی، امکان دسترسی سازمان ها و کسب 
د مشاغل، جريان های  ، شکل دهی مج ي مات ج و کارها را به مکان های دوردست، عرضه کاال و خ

ايت کسب و کار فراهم می کن (الودن و الودن، ۲۰۰۵). کاری و ايجاد تغييرات بنيادين در ه
ه آموزش با تکيه بر اين  ي فناوری اطالعات، با سرعت چشم گيری در حال گسترش می باش و پ
ارس دنيا قرار گرفته است. استفاده از  ه ها و م ه بيش تر دانشک فناوری ها، موضوع توجه و رقابت فزاين
ي می آورد که بهره گيری از  ي اطالعاتی، توان بالقوۀ نوينی را در آموزش مبتنی بر فناوری پ فناوری های ج
ه ان تا يادگيری به صورت  ـ يادگيری بسيار مؤثر است. اين فناوری ها همچنين سبب ش آنها در فراين ياددهیـ 
مادام العمر گسترده و عميق به کار گرفته شود (چاريانی، ۱۳۸۰). واقعيت ها نشان می دهن که استفاده از 
گی اجتماعی انسان خواه داشت و يقيناً آموزش و پرورش  فناوری های نوين در قرن ٢١، تأثير عميقی در زن
نيز از اين تغييرات مستثنی نخواه بود. تحقيقات در آموزش، اين مطلب را بيان می کنن که فناوری اطالعات 

ه است (دلوز، ترجمه افتخارزاده، ۱۳۸۰).  ه در نظام آموزش منظم استفاده ش به شکلی عم
ارس هوشمن در آموزش و پرورش  ل های آلترناتيوی که می توان به جای م حال به يکی از م
ل، فناوری اطالعات و ارتباطات به کمک شبکه اينترنت  به کار گرفته شود، می پردازيم؛ بر اساس اين م
، و توسعه و تکامل آنها، وارد عرصه  ي ه های ج گستره مناسب، و ايجاد فرصت های الزم برای خلق اي
ه های پويا و برتر امکان دوام و بقا فراهم می سازد؛ به عبارت ديگر  ه، و در نتيجه برای اي رقابت ش
ساز است که فرصت هايی  فناوری اطالعات و ارتباطات برای دانش آموزان و نوجوانان ابزاری توانمن
؛ اين امر با استفاده از آموزش  يکسان با هم نسالن آنان را در گستره جهانی برای ايشان فراهم می کن

1. Project Based Learning (PBL). 

رسه (تابش، ١٣٨٧) لی برای توسعه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در م شکل ٢. م

تبادل فرهنگی

اينترنت

محتوای الکترونيکی

سواد رايانه ای

آموزش برای همه عمر

تبادل اطالعات

مهارت های پژوهشی

مهارت های تفکر
 خالق و نقاد 

رسه تکثير فرهنگی م
ديجيتال 

حلقه های
 آموزشی
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ه است. ل، در شکل (٢) نشان داده ش . اين م ور و ميسر می باش پروژه ای١ مق
ل فوق قرار دارد؛ اين حلقه ها محيط مجازی آموزش در شبکه  حلقه های آموزشی در قلب م
رسان و دانش آموزان در نقاط مختلف  اينترنت هستن که بر مبنای آموزش پروژه ای و تبادل اطالعات بين م
رسه ديجيتال  شکل می گيرد. از برخورد حلقه های آموزشی با مقوله تکثر فرهنگی و تنوع آموزشی، م
وين برنامه اجرايی جامعی نياز دارد، اما در  ل فوق به ت حاصل می شود. الزم به ذکر است که پياده سازی م
وين اين برنامه اجرايی، باي توجه داشت که جامعه اطالعاتی، روش های اجرايی ويژه ای را طلب می کن  ت
انيم عصر اطالعات، عصر چن سهام داری ۱است، يعنی تنها با مشارکت  و مهم ترين نکته اين است که ب
نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های بين المللی می توان با روشی از باال 

به پائين و از پائين به باال، به طور ممزوج به موفقيت دست يافت (تابش، ۱۳۸۷).

روش شناسی تحقيق 
ف، کاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات، توصيفی از نوع  پژوهش حاضر از نظر ه

، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۲). پيمايشی است (سرم
سؤاالت اصلی اين تحقيق عبارتن از:

ارس هوشمن در ايران چيست؟ • چالش های اصلی توسعۀ م   
• اهميت نسبی اين چالش ها نسبت به هم چگونه است؟   

ارس هوشمن و چالش های موجود در مقابل  حوزه نگرشی اين تحقيق بحث های مربوط به م
توسعۀ آن ها می باش که بهار و تابستان سال۱۳۸۶، در سازمان آموزش و پرورش استان تهران و 

يرفته است.  رسه هوشمن در شهر تهران انجام پ چهار م

١ــ روش گردآوری اطالعات
اطالعات مورد نياز اين تحقيق، از طريق بررسی ها و مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه 
ه است. به اين صورت که پس از مطالعه کتب و مقاالت مرتبط، با چن تن از مسئوالن  جمع آوری ش
؛ پس از اتمام  ارس هوشمن در سازمان آموزش و پرورش استان تهران مصاحبه ش اصلی طرح م
. سپس اين  ن ه و در فهرستی گردآوری ش ارس استخراج ش مصاحبه ها، چالش های اصلی اين م
. در انتها با استناد به  فهرست با بهره گيری از تحقيقات پيشين، و مرور ادبيات موضوع تکميل ش

1. Multi – Stake holder
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يران مربوط به اين طرح در وزارت آموزش و پرورش  اين فهرست، پرسشنامه ای طراحی ش و از م
ارس هوشمن ــ ۱۹ نفر ــ درخواست گردي تا به سؤاالت اين پرسشنامه در  يران م و همچنين م

 . مورد اهميت نسبی چالش ها پاسخ بگوين
ارس هوشمن جهت پيش  پيش از توزيع نهايی، پرسش نامه ها در ميان ۳ نفر از خبرگان م
ۀ آن، مورد تأيي قرار گرفت، و سپس برای توزيع  آزمون توزيع گردي و کليه چالش های شناسايی ش
. برای طراحی سؤاالت اين پرسشنامه، از طيف پنج گزينه ای  نهايی ميان اعضای نمونه آماده ش

. ازه گيری به شمار می رود، استفاده گردي ليکرت، که يکی از رايج ترين مقياس های ان

٢ــ روش تجزيه و تحليل اطالعات
ه است. از  من استفاده ش برای تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون های آماری عالمت و فري
، و  آزمون عالمت برای شناسايی چالش های مهمی که نسبت به ديگر چالش ها اهميت بيش تری دارن

ه است.  ی اين چالش ها استفاده ش من برای رتبه بن از آزمون فري

بررسی وضعيت مدارس هوشمند در ايران
ارس هوشمن در سه دبيرستان دولتی و يک دبيرستان غيرانتفاعی در  در حال حاضر، طرح م
چهار منطقه آموزش  و پرورش استان تهران ــ منطقه ۴، منطقه ۵، منطقه ۷ و منطقه ۱۵ــ به  شکل 
ارس فوق جهت اجرای طرح، معيارهای زير در نظر گرفته  ه است. برای انتخاب م آزمايشی اجرا ش

ه ان (آموزش و پرورش تهران، ۱۳۸۶):  ش
رسه؛  يريت م • وجود آمادگی، انگيزه و درک ضرورت های کاربرد فناوری اطالعات در م   

رسه؛  اقلی از سابقه فعاليت های فناوری اطالعات در م • دارا بودن ح   
رسه؛  اقل فضای فيزيکی مورد نياز اجرای طرح در م • دارا بودن ح   

ه، نمودی از واقعيت های آموزش  و پرورش و قابل تعميم به ساير  رسه انتخاب ش • م   
. ارس کشور باش م

، با  ارس هوشمن ارس، جلساتی برای تعيين دقيق نحوه عملکرد و پيشبرد طرح م پس از تعيين م
حضور و همفکری معاونت نظری  و مهارتی سازمان، مشاوران و کارشناسان فناوری اطالعات سازمان، 
، معاونان نظری  و مهارتی، کارشناسان فناوری اطالعات اين مناطق،  ارس هوشمن يران مناطق طرح م م
ارس برای شروع و اجرای طرح باي پيش نيازهايی را رعايت  . اين م ارس تشکيل ش يريت اين م و م
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می کردن که اين پيش نيازها به دو دستۀ زيرساخت (شبکۀ محلی، اتصال اينترنت، سخت افزار: رايانه 
شخصی، ايستگاه کاری، سرور، چاپگر  ليزری، چاپگر  رنگی جوهر افشان و اسکنر ) و نرم افزار ( وب سايت، 
يريت آموزشی، محتوای الکترونيکی، ساير نرم افزارهای آموزش الکترونيکی، اتوماسيون اداری  سيستم م
، مواردی است که در  . آنچه در زير به طور خالصه خواه آم رسه و پست الکترونيک) تقسيم می شون م

ارس هوشمن محقق گشته است (آموزش و پرورش تهران، ۱۳۸۶): جهت ايجاد م
ارس در  ارس هوشمن هر يک سه سايت رايانه ای دارن و شبکه١ LAN اين م • تجهيزات؛ م
ه است. همچنين سازمان آموزش و پرورش،  همۀ کالس ها، سايت ها و قسمت اداری دبيرستان نصب ش
ارس اختصاص داده است. اتاقی جهت  ئو پرژکتور به اين م د وي اد ۴۲ دستگاه رايانه و يک ع تع

ه، و اتاق دبيران نيز به چن دستگاه رايانه مجهز است. تولي محتوای الکترونيکی درنظر گرفته ش
رسه، نيازمن توانايی  • آموزش؛ کاربرد فناوری اطالعات در فعاليت های آموزشی  اداری يک م
به کارگيری اين فناوری توسط کاربران است؛ بنابراين با توجه به نوع فعاليت و نقش افراد مختلف در 
ارس برای سه گروه دبيران و کادر اداری دبيرستان،  . آموزش در اين م رسه، آموزش هايی مقرر گردي م
اداری  کادر  و  دبيران  برای  آموزشی  دوره های  است.  ه  ش گرفته  درنظر  آنها  اولياء  و  دانش آموزان 
دبيرستان، شامل دوره های ICDL و زبان انگليسی و کالس های تولي محتوای الکترونيکی است. 
همچنين برای دانش آموزان، دوره های ICDL و برای اولياء آن ها، دوره های اينترنت، مايکروسافت ورد 

ه است. وز برگزار ش و سيستم عامل وين
از  استفاده  با  را  درسی  محتوای  دانش آموزان  و  معلمان  ارس  م اين  در  محتوا؛  تولي   •

 . نرم افزارهايی مانن پاورپوينت و فلش به شکل گسترده ای تولي می کنن
ارس از سوی سازمان آموزش و پرورش  ؛ برای وب سايت اين م ارس هوشمن • وب سايت م
ارس با همکاری شرکت های  ه و در اختيار آنها قرار گرفته است. اين م ميزبان وب و نام دامنه تهيه ش
طرف قرارداد خود، توانايی ارتباط، آموزش و درج اخبار روز دبيرستان را در سايت خواهن داشت.

ازی  ؛ با توجه به لزوم انجام کار علمی در رابطه با راه ان ارس هوشمن • سن راهبردی م
ارس  م راهبردی  سن  آن ها،  بومی سازی  و  کشورها،  ديگر  تجربيات  از  استفاده  ارس،  م اينگونه 
ارس  وين است. اين سن دو بخش اصلی دارد: بخش اول، بيانيۀ جهت گيری م هوشمن در حال ت
اف و استراتژی ها) و بخش دوم برنامۀ اجرايی  از، ارزش ها، اه هوشمن (شامل مأموريت، چشم ان
عملياتی  برنامه   ، هوشمن رسه  م زيرساخت  برنامه  اجرايی،  سياست های  (شامل  هوشمن  ارس  م

۱. Local Area Network (LAN)
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) (همان منبع). ارس هوشمن يريت طرح آزمايشی م ساليانه و پيش بينی روش م
چالش های توسعه مدارس هوشمند در ايران

ارس هوشمن و همچنين بررسی و  مصاحبه ها با دو نفر از کارشناسان مسئول در زمينۀ طرح م
مطالعه ادبيات موضوع (آموزش و پرورش مالزی ۱۹۹۷، آموزش و پرورش تهران، ۱۳۸۴ و يعقوب، 
ارس هوشمن در ايران، ۱۹چالش وجود دارد. عناوين اين  ۲۰۰۵) نشان می ده در مقابل توسعه م

ه است.  ول شماره(۱) آورده ش ۱۹چالش در ج
ارس هوشمن در ايران ول١. چالش های توسعه م ج

ه شماره  چالش های شناسايی ش
رسه۱ يريت م وجود آمادگی و بلوغ در رابطه با استفاده از فناوری اطالعات در م
رسه۲ يريت م وجود انگيزه برای استفاده از فناوری اطالعات در م
رسه۳ يريت م درک ضرورت های استفاده از فناوری اطالعات توسط م
رسه۴ رسه هوشمن در م وجود فضای فيزيکی مورد نياز برای اجرای طرح م
فراهم نبودن زيرساخت های مورد نياز مانن شبکه محلی و اتصال به اينترنت۵
ارس کشور۶ سازگار نبودن ساختار و تشکيالت م
ريس۷ آشنايی معلمان با روش های نوين ت
انگيزه و عالقه به حرفۀ معلمی۸
تسلط کافی معلمان و دانش آموزان به زبان انگليسی۹
باالبودن هزينه های تحول نظام آموزشی۱۰
نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه۱۱

نبود رغبت در جامعه نسبت به فناوری های نوين۱۲
نبود انگيزه در دانش آموزان برای استفاده و بهره برداری مناسب از تجهيزات۱۳
۱۴ICDL اشتن دانش آموزان بر مهارت های تسلط ن
رايج نبودن استفاده از اينترنت در ميان دانش آموزان۱۵
۱۶ICDL اشتن معلمان بر مهارت های تسلط ن
رايج نبودن استفاده از اينترنت در ميان معلمان۱۷
نبود محتوای الکترونيکی قابل اعتماد دروس۱۸
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ارس هوشمن۱۹ اردهای الزم در زمينه م نبود استان
در اين قسمت از تحقيق، برآنيم تا با استفاده از تجزيه و تحليل آماری، از ميان ١٩ چالش 
ی آن ها بپردازيم.  ه، چالش های اصلی را از نظر خبرگان شناسايی کرده و به اولويت بن شناخته ش

١ــ شناسايی چالش های مهم
و  خبرگان  اد  تع بودن  کم  به  توجه  با  خبرگان،  نظر  از  اصلی  چالش های  شناسايی  جهت 
ه است. چالش مهم، به معنی چالشی است که  غيرنرمال بودن متغيرها، از آزمون عالمت استفاده ش
از نظر خبرگان از اهميت بااليی برخوردار می باش (در طيف ليکرت، باالتر از ٣) که نتايج آن در 

ه است: ول شماره(۲) آورده ش ج
ارد.   از نظر خبرگان، چالش مورد نظر اهميت ن
 از نظر خبرگان، چالش مورد نظر اهميت دارد.

ول٢. نتايج حاصل از آزمون عالمت ج

چالش١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

د ٠/٠٢٤١/٠٠٠٠/٠٧٠٠/٠٦٥٠/٠٠٢٠/٠٠٢٠/٠٤٥٠/٠٠٤٠/١٤٦٠/٠٢ ع
معنی داری

چالش١٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١

د١/٠٠٠٠/٦٢٩٠/٠٠٠٠/٠١٣٠/٠٠٤٠/٠٠٠٠/١٨٠٠/٠٣٥٠/٠٠٠  ع
معنی داری

د معنی داری۱ آن ها کوچک تر از  ول شماره ۲، چالش هايی اصلی تلقی می شون که ع در ج
ه برای هر يک از چالش ها، نتيجه می گيريم  . با توجه به ميزان معنی داری به دست آم ۰/۰۵ باش
که چالش های شماره ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ چالش های اصلی توسعۀ 

. ارس هوشمن در ايران می باشن م

٢ــ رتبه بندی چالش های مهم
ه که نتايج آن به شرح  من استفاده ش ه، از آزمون فري ی چالش های باقی مان جهت رتبه بن

زير است:
:0H . از نظر خبرگان، چالش ها دارای اولويت يکسان هستن

۱. P-value

3:0 ≤xH ≤Por ٪٦٠
3:1 >xH >P ٪٦٠or
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:1H . از نظر خبرگان، چالش ها دارای اولويت يکسان نيستن
من ول ۳ . آماره آزمون فري ج

اد تع ١٢
کای دو ٩٣/٧٦٩

درجه آزادی ١١
د معنی داری ع ٠/٠٠٠

د معنی داری مربوط به اين آزمون برابر  ه می شود، ع ول شماره (۳) مشاه همانطور که در ج
ا می توان نتيجه گرفت که در سطح اطمينان  با ۰ و کوچک تر از سطح معنی داری۵ درص است. ل
 . يرفت و در نتيجه اولويت های چالش ها با هم متفاوت هستن را پ 0H ، نمی توان فرض  ۹۹ درص

 : من نشان می ده ول شماره(۴) ادامه اولويت هر يک از چالش ها را بر اساس آزمون فري ج
ارس هوشمن در ايران ی چالش های توسعه م ول ۴. رتبه بن ج

چالشاولويت
نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه۱

فراهم نبودن زيرساخت های مورد نياز مانن شبکه محلی و اتصال به ۲
اينترنت

ارس کشور۳ سازگار نبودن ساختار و تشکيالت م

در ۴ اطالعات  فناوری  از  استفاده  با  رابطه  در  بلوغ  و  آمادگی  وجود 
رسه يريت م م

يريت ۵ م توسط  اطالعات  فناوری  از  استفاده  ضرورت های  درک 
رسه م

هوشمن ۶ رسه  م طرح  اجرای  برای  نياز  مورد  فيزيکی  فضای  وجود 
رسه در م

باال بودن هزينه های تحول نظام آموزشی۷
۸ICDL اشتن معلمان بر مهارت های تسلط ن
رايج نبودن استفاده از اينترنت در ميان معلمان۹
۱۰ICDL اشتن دانش آموزان بر مهارت های تسلط ن
نبود رغبت در جامعه نسبت به فناروی های نوين۱۱
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رايج نبودن استفاده از اينترنت در ميان دانش آموزان۱۲

ارس  م توسعه  چالش های  اساسی ترين  می شود،  ه  مشاه ول شماره(۴)  ج در  که  همانطور 
هوشمن عبارتن از :

 ، ارس هوشمن • نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه؛ با توجه به اينکه در م
کنترل، نظارت و ارزشيابی مبتنی بر فناوری رايانه بوده و به صورت هوشمن انجام می شود، بسترهای 
ارس  م ميان  تفاوت  از  نياز،  اين  است.  متفاوت  سنتی  ارس  م با  ارس  م اين  نياز  مورد  قانونی 
رسه  د در م هوشمن و سنتی نشأت می گيرد. نبود مقررات در اين زمينه باعث ايجاد مشکالت متع
رسانه ای موظف نمی دان و اگر  ه است. برای مثال معلم خود را به ايجاد محتوای درسی چن ش
، محمل قانونی برای پرداخت و جبران مالی وجود  هم معلمی با عالقۀ شخصی محتوا را تهيه کن

ارد. ن
• فراهم نبودن زيرساخت های مورد نياز؛ زيرساخت (شبکه محلی، اتصال اينترنت، سخت افزار: 
رايانه شخصی، ايستگاه کاری، سرور، چاپگر ليزری، چاپگر رنگی جوهرافشان و اسکنر) يکی از 
 ، ارس هوشمن . از نظر خبرگان م ارس هوشمن می باش اساسی ترين پيش نيازهای الزم برای توسعه م

يل شود. ه است تا اين مورد به يکی از مهم ترين چالش ها تب ارس، باعث ش نبود منابع کافی در م
ارس  ارس کشور؛ متأسفانه، ساختار و تشکيالت م • سازگار نبودن ساختار و تشکيالت م
ارد. توجه به اين نکته که فناروی  ايران، کامًال سنتی است و در آن فناوری اطالعات جايگاهی ن
تشکيالت  و  ساختار  تناسب  لزوم  دارد،  ه  تعيين کنن و  ی  کلي نقش  هوشمن  ارس  م در  اطالعات 

ارس کشور را با فناوری اطالعات مشخص می سازد. م
ه در بخش۶، پيشنهاداتی برای  ی به دست آم ی اين تحقيق، بر اساس اولويت بن در بخش بع

برطرف کردن چالش ها ارائه می شود.
پيشنهادات 

باي  پرورش  و  آموزش  وزارت  که  است  قانونی  بسترهايی  نيازمن   ، هوشمن ارس  م توسعه 
، از اصلی ترين جنبه هايی است که نيازمن  ارس هوشمن . شيوۀ ارزشيابی در م آن ها را فراهم کن
. قوانين و مقررات مرتبط با آزمون ها نهايی و کنکور باي  قوانين خاص و مربوط به خود می باش
. اين قوانين توسط وزارتخانه تصويب،  ارس هوشمن تغيير ياب متناسب با نحوۀ تفکر حاکم بر م
ی چالش ها، اولين پيشنهاد اين تحقيق، توسعۀ  اعمال و نظارت می شود. بنابراين با توجه به رتبه بن
يهی است که فراهم نمودن بستر قانونی مورد نياز، با همکاری  . ب بسترهای قانونی مورد نياز می باش
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. از طرفی  ير می باش ه است، امکان پ ارسی که طرح آزمايشی در آنها اجرا ش خبرگان و همچنين م
. در حال حاضر  ارس هوشمن نيازمن فراهم بودن زيرساخت های مورد نياز می باش ديگر، توسعۀ م
ارن و بنابراين با مشکالت  ارس هوشمن را ن ارس کشور، زيرساخت های کافی برای توسعه م م
ارس نيز از چالش های اصلی  . عالوه بر زيرساخت، ساختار و تشکيالت م زيادی مواجه می باشن
شرح  با  اطالعات  فناروی  واح  عنوان  تحت  ی  واح باي   ، هوشمن ارس  م توسعه  برای  است. 

راس در نظر گرفته شود.  ه در ساختار همه م وظايف و حيطۀ اختيارات تعيين ش
يران و عوامل اجرايی آن  رسه، به حمايت و پشتيبانی مؤثر م توسعۀ فناوری اطالعات در هر م
ارس کشور عالوه بر برخورداری از دانش  يران م رسه نياز دارد (الودن و الودن، ۲۰۰۵). بنابراين م م
الزم در زمينۀ فناوری اطالعات، باي استفاده از فناوری اطالعات را به عنوان ضرورت در نظر داشته 
يران و همچنين با  . وزارت آموزش و پرورش با فراهم ساختن بستر فرهنگی مورد نياز در ميان م باشن
ارس را در ايران  ، می توان توسعۀ اين م ارس هوشمن برگزاری دوره های آموزشی مفي و متناسب با م

 . ارتقاء ده
ارس کشور  ی به وزارت آموزش و پرورش، تخصيص بهينۀ فضای فيزيکی به م پيشنهاد بع
ازی مراکز  ارس ايران، فضای فيزيکی مورد نياز برای راه ان است. در حال حاضر، بسياری از م
ارس هوشمن را با مشکل  ارس، توسعۀ م . به عبارت ديگر نبود منابع کافی در م ارن کامپيوتر را ن
مواجه ساخته است. بنابراين صرف هزينه های الزم در اين زمينه می توان به رفع چالش های شماره 
يريت تغيير، می توان به کاهش  . باي دانست که بهره گيری از تکنيک های مناسب م ٦ و ٧ کمک کن

 . هزينه های تحول نظام آموزشی ـ رفع چالش شماره ٧ ـ کمک کن
ارس و  پيشنهاد می شود فرهنگ استفاده از فناوری نوين رايانه و اينترنت در ميان معلمان م
، به کارگيری بهينه فناوری های نوين در جهت افزايش  ارس هوشمن دانش آموزان ترويج گردد. در م
ه است. بنابراين ترويج استفاده از کامپيوتر  بهره وری فراين يادگيری و ياددهی آشکارا قابل مشاه
و اينترنت در ميان معلمان و دانش آموزان ضرورت دارد. اين امر از طريق ارائۀ آموزش های الزم و 

ير است.  مشوق های متناسب از سوی وزارت آموزش و پرورش امکان پ
نتيجه گيری

و  جوامع  گی  زن شاخص  و  عامل  مهم ترين  ارتباطات،  و  اطالعات  پرشتاب  عصر  در  امروزه 
پيشرفت کشورها، توسعه علمی و آموزشی آن ها است. اين توسعه، يکی از مؤلفه های مهم جنبش 
ی تنها بر پايه دانايی  ار و هر نوع توانمن نرم افزاری و شرط بقاء يک جامعه محسوب می شود. توسعه پاي
و پژوهش حاصل می شود. الزمه اين امر و پيش نياز آن، از يک سو تحول و پويايی ساختار آموزشی 
است که اين امر مرهون توسعه و اعتالی فرهنگ آن جامعه است و از سوی ديگر فراهم کردن شرايطی 
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رسه و مراکز آموزشی بتوانن با کسب اختيارات و مسئوليت های الزم، تعامل و  است که در آن نهاد م
ی های علمی و آموزشی کشور  ، و نيازمن های به روزی را با جهان رو به پيشرفت برقرار کنن داد و ست

. را تأمين نماين
و  ساختاری  تغييرات   ، هوشمن ارس  م به  سنتی  ارس  م از  ريجی  ت حرکت  راستای  در 
رسه، نيازهای آموزشی و بسترهای  تکنولوژيکی ضروری است؛ اين امر شامل تغيير در ساختار م
. عالوه بر اين باي شرايط تفکر و ميزان دانش را در دانش آموزان باال برد تا بتوانن  قانونی می باش
. در  ا کنن ي پي راه حل های عملی و کارسازی را برای تطابق و استفاده بهينه از محيط پويای ج

ه بود.  تحقيقات يعقوب و همکاران (۲۰۰۵) نيز به اين مطلب اشاره ش
از طرف ديگر بهره گيری از فناوری اطالعات در فراين يادگيری به صورت يک رسانه، باي شالوده 
و ساختار يادگيری را تغيير ده و اين امر فقط در ارتباط مستقيم با تغيير نقش های معلم و دانش آموز، 
ير است. با بررسی ادبيات پژوهش مشخص می شود  و تحوالت ساختاری در محتوای آموزشی امکان پ

که اين رهيافت در ساير پژوهش ها، از جمله جعفری حاجتی (۱۳۸۵) نيز مورد تأيي قرار گرفته بود.
، اولويت های  ارس هوشمن در کشور شناسايی و تأيي ش در اين پژوهش چالش های توسعۀ م
، و پيشنهادات اجرايی برای رفع اين چالش ها ارائه گشت. اما اجرای مؤثر و کارآم  آن ها مشخص گردي
ي با زيرساخت های  ارس ج اری در بخش های مختلفی همچون ساخت م ارس هوشمن به سرمايه گ م
ارس فعلی و سازمان های آموزش معلمان برای  چن رسانه ای، به روز کردن بخش ها و تجهيزات در م
اری بخش خصوصی، اسپانسرها و  حفظ و توسعه فناوری نوين نياز دارد. بهره گيری از سرمايه گ

ه محسوب شود.  حمايت شرکت های پيشرو می توان در راستای تحقق اين امر، گامی ارزن
منابع و مراجع

ارتباطات در  کاربرد فناوری اطالعات و  لی برای توسعه و  م  ،(۱۳۸۷) يحيی.  تابش،  ــ 
رسه. دانشگاه صنعتی شريف. م

رسه هوشمن در دبيرستان های تهران  ــ جعفری حاجتی، ام کلثوم. (۱۳۸۵)، ارزيابی طرح م
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