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چکيده 
هدف از نوشتار حاضر بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديد ها وفرصت هاي فراروي مدارس 
هوشمند است. هدف ديگر مقايسه اين موارد در مدارس هوشمند دولتي با غير انتفاعي است. 
روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه محقق 
ساخته براي دانش آموزان و دبيران استفاده شده است.سؤاالت پرسشنامه محور چهار حيطه 
با طيف ليكرت و 5سؤال چندگزينه اي در مورد  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد ها 
اطالعات دموگرافيك تنظيم شده است. نمونه آماري شامل 110 دانش آموز و همه دبيران 

چهار دبيرستان هوشمند تهران )77 نفر( مي باشند.
نقاط قوت،  ميانگين  دبيرانشان  نظر دانش آموزان و  از  نشان داد كه  به دست آمده  نتايج 
 3 متوسط  از حد  انتفاعي هوشمند  غير  و  دولتي  مدارس  تهديد ها و فرصت ها در  ضعف، 
باالتر است و اين بيانگر اين نكته است كه با وجود نقاط قوت و فرصت ها در اين مدارس  
، نقاط ضعف و تهديد هايي نيز وجود دارد. از مهمترين نقاط قوت اين مدارس، باال بردن 
سواد رايانه اي و اطالعاتي دانش آموزان و دبيران اين مدارس در مقايسه با مدارس معمولي 
تهديدهاي  و  ضعف  نقاط  جمله  از  است.  تسهيل كنندگي  به  محوري  معلم  نقش  تغيير  و 
فراروي اين مدارس مي توان به نبود ساختار و فرهنگ مناسب براي پياده سازي و به كارگيري 
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش اشاره كرد. از نظر دانش آموزان ميزان نقاط قوت و 

فرصت هاي فراهم شده در مدارس غيرانتفاعي از مدارس دولتي بيشتر است.
كليد واژه ها: مدارس هوشمند، نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها 
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مقدمه
ورود به عصر اطالعات و رواج فن آوري هاي مبتني بر شبكه هاي جهاني و رایانه ها سبب پدید آمدن 
محيط هاي جدید یادگيري به شكل رسمي و غيررسمي شده است. پيدایش مدارس هوشمند به عنوان 
جزئي از سيستم هاي حمایت كننده آموزش رسمي براي یادگيرندگان محروم از تحصيل در كشورهاي 
پيشرفته نظير انگلستان و آمریكا از اوایل دهه 1960 فرصت هاي جدید یادگيري را فراهم كرده است. این 
مدارس خدمات آموزشي اینترنتي غيردولتي را فارغ از محدودیت هاي زماني و مكاني براي كساني نظير 
دانش آموزان مدارس روستائی یا برون  شهري كه به دالیلي نمي  توانند در مدرسه حضور یابند، عرضه 
مي كنند و در پاره اي از موارد براي بازماندگان از تحصيل، برنامه  هاي آموزش انفرادي ارائه مي دهند.
)ميلتون1 ، 2003( از این رو برنامه مدارس هوشمند كشورهاي توسعه یافته ، اینترنتي است كه به صورت 
غير حضوري و بدون نياز به حضور فيزیكي معلم و دانش آموز و نيز سازمان سنتي مدرسه فرایند یادگيري 

را هدایت مي كند. 
از  برخي  جبران  براي  حضوري  صورت  به  هوشمند  مدارس  توسعه،  حال  در  كشورهاي  در 
عقب ماندگي ها نظير شيوه هاي ناكارآمد تدریس سنتي معلم محوري، كمبود كتاب هاي درسي غني و روز 
آمد، فقر سواد اطالعاتي و رایانه اي معلمان و دانش آموزان، نيازهاي روز افزون بازار كار به نيروهاي انساني 
كارآمد و مجهز به سواد فن آوري در حال شكل گيري و توسعه است. براي مثال، مالزي تحول آموزشي 
را با پيدایش مدارس هوشمند در سال 1996 شروع كرده است. هدف مدارس هوشمند، كمك به اجراي 
اهداف ملي آموزش كشور و نيز تقویت و پرورش نيروي كار آماده براي مواجه با رویداد هاي قرن 21 
بوده است. در این مدارس یادگيري بر اساس سرعت انفرادي، تشریك مساعي، خودگرداني، پيوستگي 
بين موضوعات درسي بوده است و محتواي درس فقط محدود به كتاب  هاي چاپي نيست بلكه شامل 
كتاب  هاي الكترونيكي، نرم افزار هاي چندرسانه اي، درس افزارها و پایگاه  هاي اطالعاتي است. همزمان براي 
تفاوت  هاي فردي هر دانش آموز و سبك  هاي مختلف یادگيریش برنامه  هائی تدارك دیده مي شود)وزارت 
آموزش و پرورش مالزي، 2002(. مراكز چندرسانه اي كتابخانه  هاي مجهز به كامپيوتر و متصل به اینترنت، 
از جمله منابعي اند كه یادگيري و آموزش را در كالس درس آسان مي  كنند. در مدارس هوشمند، فن آوري 

به منزله پلي، ارتباطات بين معلمان، دانش آموزان و والدین را آسان تر و مؤثرتر مي  سازد. 

1. Millton
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از  با استفاده  بتوانند  انساني كارآمد كه  بااقدامات سایر كشورها به منظور تربيت نيروي  همزمان 
فن آوري هاي نوین نياز بازارهاي كار را مرتفع سازند؛ مسئوالن كشور ایران نيز طبق مصوبات شوراي 
فن آوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصيلي 84-83، تأسيس مدارس 
هوشمند ایران را به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول كردند. الگوي اوليه طرح مدارس 

هوشمند ایران از كشور مالزي اقتباس شده است. 
مدارس هوشمند شهر تهران در 4 منطقه با نامهاي دبيرستان دخترانه آبسال منطقه 4، دبيرستان دخترانه 
نداي آزادي منطقه 5، دبيرستان پسرانه دكتر مصاحب منطقه 7 و دبيرستان پسرانه شهداي كارگر منطقه 15 

از سال 85 به صورت آزمایشي شروع به فعاليت كردند. 
در تعریف مدارس هوشمند ایران چنين آمده است: مدارس هوشمند ایران مدارس توسعه یافته اي 
هستند كه براي انتقال مفاهيم سنتي ازابزار هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات كمك مي گيرند. این ابزارها 
شامل برنامه  هاي رایانه اي از جمله به كارگيري نرم افزارهاي كاربردي نظير اسالید )پاورپوینت(، واژه 
نگار و صفحات گسترده و امكانات اینترنتي است )سند راهبردي مدارس هوشمند، 1384(. در مدارس 
هوشمند دانش آموزان با بهره گيري از اینترنت به منابع عظيم اطالعاتي دسترسي دارند و در صورت نيافتن 
پاسخسؤاالت خود عالوه بر معلم كالس با دیگر معلمان و دانش آموزان ارتباط برقرار مي كنند. این مدارس 
نسبت به مدارس سنتي از فن آوري هاي اطالعاتي بيشتري استفاده مي كنند. محتوا به شيوه الكترونيك 
ارائه شده و معلم نقش راهنما را دارد. در این مدارس سعي براین است تا به كمك فن آوري هاي 
جدید معضالت و مشكالت آموزشي اعم از مشكالت مربوط به كمبود سواد رایانه اي، سواد اطالعاتي، 
مشكالت مربوط به روشهاي سنتي تدریس معلم حل شود. این كه در عمل این مدارس تا چه حد در 
رسيدن به اهداف آموزشي فوق موفق بوده اند یا نه! و اگر نبوده اند چه مسائلي فراروي آنها وجود دارد؟ 
به دامنه گسترده اي از تحقيقات نياز دارد. البته تعداد اندكی از تحقيقات انجام گرفته درباره مدارس هوشمند 
ایران فقط به ابعاد محدودي از این موضوع پرداخته اند. براي  مثال، محمودي و همكاران )1387(، 
در مقاله اي با عنوان»بررسي چالش هاي توسعه مدارس هوشمند در كشور« مشكالت فراروي مدارس 
هوشمند را از دید مدیران و مسئوالن طرح مدارس هوشمند بررسي كرده اند. در این مقاله، دیدگاه معلمان 
به عنوان مجریان اصلي نوآوري مد نظر قرار نگرفته است. عالوه بر چالش ها، اندك تحقيقاتي درباره 
دست آوردهاي مدارس هوشمند به صورت تحقيقات موردي و مقایسه اي با شيوه سنتي صورت گرفته 
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است. براي مثال، تحقيق انجام شده توسط شهامت ده سرخ )1385( با عنوان »بررسي خود تنظيمي و 
سبك هاي شناختي با عملكرد دانش آموزان در مدارس هوشمند و مقایسه آن با محيط هاي سنتي« و یا 
تحقيق دیگري با عنوان »ارزیابي طرح مدرسه هوشمند در دبيرستانهاي تهران )مطالعه موردي دبيرستان 
آبسال( در سال 1385 كه توسط جعفري حاجتي انجام شده است؛ به برخي دست آوردهاي این مدارس 
به صورت موردي اشاره شده است ولي به فرصت هاي ایجاد شده براي همه دانش آموزان و معلمان درگير 
در طرح اشاره نشده است. مقایسه مدارس هوشمنددولتي و غير انتفاعي در هيچيك از تحقيقات انجام 
گرفته مد نظر قرار نگرفته است. از این رو، مقاله حاضر در نظر دارد به شناسایي نقاط قوت، ضعف، تهدید 
ها و فرصت هاي فراروي مدارس هوشمند و مقایسه موارد فوق در مدارس دولتي و غير انتفاعي بپردازد. 
نتایج به دست آمده در جهت برنامه ریزي هاي آینده و اجراي بهتر طرح به مسئولين و دست اندركاران 
اجرایي كمك خواهد كرد.  از سوي دیگر، مدارس هوشمند در ایران هم اكنون به صورت آزمایشي 
مشغول به فعاليت هستند و براي گسترش آن ها در سطح كشور الزم است نقاط قوت و فرصت هاي این 
مدارس شناخته شود تا انگيزه براي همه گير شدن آن در سطح كشور فراهم شود. با شناسایي فرصت ها 
و نقاط قوت، مدیران مدارس دولتي، غيرانتفاعي و مؤسسات خصوصي سعي خواهند كرد تا با الگو گيري 
از این مدارس، كالس هاي خود را به فن آوري ها مجهز نمایند و بارمالي دولت هم كاسته خواهد شد در 
ضمن اینكه با تجهيز مدارس، مرزهاي دانش از كتابهاي درسي فراتر رفته و شيوه هاي تدریس و یادگيري 
از حفظيات و به خاطرسپاري محض به تفكر انتقادي و ارزیابي منابع اطالعاتي گسترش خواهد یافت. 
نتایج به دست آمده از این پژوهش به مسئوالن آموزش و پرورش كمك خواهد كرد تا ضمن شناسایي 
وضعيت این مدارس، در پي رفع نقاط ضعف آنها باشند و با برنامه ریزي صحيح و مطلع شدن از دیدگاه 
معلمان و دانش آموزان تهدیدها را به فرصت تبدیل كنند. از سوي دیگر، تأسيس مدارس هوشمند بدليل 
اقتضائات فن آوري، هزینه بر است و الزم است هر گونه سرمایه گذاري در این مورد سنجيده و حساب 
شده و با توجه به نتایج پژوهش انجام گيرد تا از صرف زمان و هدر دادن هزینه ها جلو گيری شود. لذا، 

اهداف كلي این پژوهش به شرح زیر خالصه مي شود:
1- شناسایي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي مدارس هوشمند از نظر دبيران و 

دانش آموزان این مدارس.
2 –تعيين تفاوت بين دیدگاه هاي معلمان و دانش آموزان مدارس دولتي و غيرانتفاعي نسبت به نقاط 

قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت هاي این مدارس.
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تعاريف واژه ها 
به لحاظ اختالف معاني ، برخي از واژه ها و اصطالحات بكار رفته در این پژوهش تعریف مي شوند.

نقاط قوت 1 : 
منظور از قوت در سازمان، وجود منابع، مهارت ها، توانایي ها یا مزیت هاي مرتبط با نيازهاي سازمان 
است و سازمان سعي در تأمين آنها دارد و یا انتظار خدمت از آن مي رود)رابينسون، 1996، ص 175(.در 
این پژوهش منظور از قوت از نظر سازماني، آمادگي نظام آموزش و پرورش از لحاظ سخت افزار، نرم افزار، 
برخورداري از نيروي انساني با تحصيالت و مهارت هاي كافي و مطلوب است. نقاط قوت در مدارس 
هوشمند عبارت است از: وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، دارا بودن دانش رایانه اي و داشتن 
تبحر در كار با فن آوري، دانستن زبان انگليسي، توان ارائه محتواي الكترونيكي، استفاده از رایانه در امور 

گوناگون آموزش نظير ارائه محتوا، انجام تكاليف و ارزشيابي دانش آموز است. 
نقاط ضعف2 : 

ضعف سازماني، محدودیت، كمبود یا نارسایي در منابع، مهارت ها و توانایي هایي است كه عملكرد 
موفق سازمان را با خطر مواجه مي سازد و براي دست یابي به هدف غایي باید اصالح شود)كافمن و 
هرفمن، ص 182(. در این پژوهش منظور از ضعف ، نداشتن دانش و مهارت كافي در استفاده از رایانه، 
نداشتن مهارت كافي در زبان انگليسي، كمبود دانش رایانه اي، نداشتن زیر ساخت هاي اساسي مناسب 

)سخت افزاري - نرم افزاري (،عدم آشنایي با روش هاي جدید تدریس و غيره مي باشد.
فرصت3 : فرصت عبارت است از هر نوع شرایط، موقعيت و یا حالتي كه امكان پيشرفت، توسعه 
و موفقيت سازمان را افزایش دهد، دسترسي به اهداف را آسان ترسازد و در نهایت كارآیي واثربخشي 
سازمان را در پي داشته باشد)رابينسون، 1996، ص 177(.در این پژوهش منظور از فرصت ، بهبود 
كيفيت آموزش و ارتقای رویكرد پژوهش محوري در مدارس، تحول در نظام فعلي آموزش، پيشرفت 
فن آوري هاي نوین و ایجاد امكان كاهش محدودیت هاي زماني و مكاني، تغيير رویكرد معلم محوري به 

دانش آموز محوري است.

1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
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تهدید1 :  تهدید نقطه مقابل فرصت است و آگاهي از تهدیدها، امكان بقا و كاهش آسيب پذیري سازمان 
را موجب مي شود. با كشف تهدیدهاي موجود در محيط، مي توان از آن پرهيز كرد یا تأثير منفي آنها را 
كاهش داد)كافمن وهرمن،1382، ص. 182(.در پژوهش حاضر منظور از تهدید، تمركز و غيرانعطاف پذیر 
بودن نظام آموزشي، معلم محوري، عدم وجود مقررات و قوانين، نداشتن محتواي مناسب و كافي براي 
معلمان و دانش آموزان، عدم توانایي كافي براي كاربست فن آوري هاي اطالعات و ارتباطات، عدم توجه 

به نياز تغيير و تحول برنامه و محتواي درسي است.
پيشينه پژوهش

مشاهدات و بررسي  هاي انجام شده در كشورهاي توسعه یافته مانند، انگلستان ، آمریكا و استراليا نشان 
داده  است كه یكي از اركان اصلي سيستم هاي هوشمند براي آموزش، به كارگيري وایت برد هاي هوشمند 
است كه از سال 1991 در آموزش به خصوص در آموزش هاي از راه دور استفاده شده است. تحقيقات 
نشان داده است كه استفاده از وایت بوردهاي هوشمند سبب افزایش انگيزه دانش آموزان و خالقيت آنها 
شده است. در ژانویه 2006، مدارس هوشمند آمریكا از بيش از 375000 وایت برد براي آموزش از راه  دور 

استفاده كرده و از این طریق امكان آموزش براي همه را فراهم نموده است)پلگرام، 2001(.
در چنين مدارسي برقراري ارتباط از طریق وسایل الكترونيكي صورت مي گيرد. مربيان مي توانند از 
پست الكترونيكي به منظور ارتباط با دانش  آموزان در خصوص انجام تكاليف و ارائه بازخورد در تمرینات 
یا نمایش پاسخ هاي پرسش هاي معين استفاده كنند یا پيام ها، اخطارها و تكاليف را همزمان براي تمام 
اعضاي كالس پست كنند )ممتاز2 ، 2000(. به كارگيري نرم افزارهاي چندرسانه اي با فراهم كردن امكاناتي 
نظير تصاویر رنگي و زیبا، گرافيك ها و صداهاي جالب، انگيزه كار و فعاليت را در این مدارس چند برابر 

مي كنند و به صورت تعاملي در هر لحظه بازخورد الزم را ارائه مي دهند. 
مفهوم مدارس هوشمند در كشورهاي در حال توسعه متفاوت از كشورهاي پيشرفته است. در این 
كشورها، مدارس هوشمند به معناي مدارسي است كه در مقایسه با مدارس عادي به فن آوري هاي 
اطالعاتي بيشتري مجهزند و از آن براي تعليم و تربيت استفاده مي كنند. براي مثال، مي توان به مدارس 
هوشمند مالزي اشاره كرد. كشور مالزي در رده بندي بانك جهاني در گروه سوم كشور هاي داراي فن آوري 

1. Threats
2. Mumtaz
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اطالعات قرار دارد و تحت عنوان »قهرمانان پرسرعت« لقب گرفته است. 
در اوایل 1997 پروژه مدارس هوشمند1 با نظارت نمایندگاني از صنایع خصوصي و صاحب منصبان 
وزارت آموزش و پرورش كار خود را در مالزي آغاز كرد)وزارت آموزش و پرورش مالزي، 1999 به 
گفته فوم2 )2002( مدرسه هوشمند یك مركز یادگيري است كه از نظر فعاليت  هاي یاددهي- یادگيري و 
مدیریت مدرسه به گونه ای سازماندهي شده است كه بتواند دانش آموزان را براي ورود به عصر اطالعات 
آماده كند. دراین سيستم معلم حضور فيزیكي دارد و ماهيت آن از سيستم مجازي و مبتني بر فن آوري 
اطالعات متفاوت است. در این مدارس فن آوري اطالعات و ارتباطات نقش كاتاليزوري و عامل شتاب 

دهنده تحول در فرایند یاددهي و یادگيري راایفا مي  كند.  
از طریق جست وجوهاي اینترنتي و كتابخانه اي، تحقيق جامعي كه به نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و 
فرصت هاي مدارس هوشمند در سایر كشورها بپردازد، یافت نشده است ولي به چند تحقيق كه به برخي 
از ابعاد این نوشتار پرداخته، اشاره مي شود. نتایج تحقيق انجام شده توسط حني زار و حليم3 )2005( در 
مورد مدارس هوشمند منطقه آموزشي پورتوریكو4 نشان داد كه استفاده از فن آوري و وایت  برد هاي 
هوشمند سبب افزایش بهبود آموزشي دانش آموزان شده است. نتایج این پژوهش همچنين نشان داد كه 
محيط یادگيري وب محور سبب پيشرفت فعاليت  هاي آموزشي در كشور مالزي شده است. نتایج این 
پژوهش نشان داده است كه در آموزش مبتني بر وب در 76/2 درصد از موارد از وسایل بصري نظير 
تصویر ها، عكس ها و فيلم ها، در 31/4 درصد از وسایل صوتي و سایر امكانات سمعي و بصري استفاده 
شده است. تحقيقات انجام شده نشان داده است كه كاربرد تركيبي از رسانه ها در آموزش سبب جالب تر 
شدن فرایند یادگيري و ارتقای آن شده است )چين و جيمي5 ، 2002(. زیرااستفاده از متن، نوارهاي صوتي 
و وسایل ویدئویي كانال  هاي كالمي  و غيركالمي  را فعال ساخته و سرعت یادگيري را افزایش مي دهد و 

در ضمن سبب یادگيري پایدار مي شود.
در رابطه با مشكالت مدارس هوشمند در تحقيقي كه توسط هيپ6 در سال 2004 صورت گرفته است 

1. Smart schools
2. Foam
3. Hanizar and Halim
4. Portorico
5. Chinn & Jimmey
6. Hepp
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مشكالت را به صورت زیر بيان شده است.
1- اولين دسته از موانع استفاده از فاوا توسط معلمان، مربوط به موانع محيطي نظير دسترسي به 
فن آوري، فرصت و زمان براي تمرین، حمایت فني، منابع و محتوا و دوره  هاي آموزشي یا كارآموزي 

ضمن خدمت و قبل از خدمت مي شود. 
2- دومين دسته از موانع مربوط به نگرش ها، عقاید و مقاومت در برابر نوآوري ها توسط معلمان است.
در تحقيقي كه در مورد مدارس مالزي انجام شده است، موانعي نظير:عدم آشنایي كامل دست اندركاران 
با فن آوري ، نبود اشتياق براي تحقق این طرح در ميان كاركنان و معلمان گزارش شده است.  بنا بر این 
گزارش،افرادي در سازمان هستند كه تمایلي به تغيير از وضع كنوني ندارند و به طور طبيعی در مقابل این 

طرح مقاومت مي كنند)مدارس هوشمند مالزي، 2002(. 
تحقيقات انجام شده در مدارس هوشمند تایوان )چين و جيمي، 2006( نقاط قوت زیر را نشان داده 
است: دانش آموزان با استفاده از رایانه و نرم افزارهاي كاربردي نتایج كار خود را سریعتر و بهتر ارائه 
مي دهند.استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات موانع ارتباطي را از بين برده و دانش آموزان به راحتي 
در مورد احساسات خود با دیگران صحبت مي  كنند.آنان با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص به طراحي 
صفحات وب مي پردازند. دانش آموزان مهارت  هاي خود را در زمينه كار با تصاویر، اسكنر، تحقيق از 
طریق اینترنت، متحرك سازي و استفاده از دوربين دیجيتالي ارتقا داده اند و معلم از لپ تاپ براي ارتباط با 
دانش آموزان استفاده مي  كند. معلم با صبر و حوصله خاص به دانش آموزان پاسخ مي دهد و دانش آموزان 
آزادانه و با آرامش خاطر در بحث  هاي كالسي شركت مي  كنند1. )سند راهبردي مدارس هوشمند، 1384، 

ص60(.
درباره مدارس هوشمند ایران، تعداد معدودي پژوهش صورت گرفته است كه بيشتر به چالش هاي 

فراروي مدارس هوشمند مي پردازد:
جعفري حاجتي )1385( در تحقيقي با عنوان »ارزیابي طرح مدرسه هوشمند در دبيرستان هاي تهران 
)مطالعه مورد دبيرستان آبسال( به این نتيجه رسيد كه بهره گيري از فن آوري اطالعات در فرایند یادگيري به 
صورت یك رسانه، باید شالوده و ساختار یادگيري را تغيير دهد و این امر فقط در ارتباط مستقيم با تغيير 

نقش هاي معلم و دانش آموز و تحوالت ساختاري در محتواي آموزشي امكان پذیر است.
محمودي و همكاران )1387(، در تحقيقي با عنوان »بررسي چالش هاي توسعه مدارس هوشمند در 
كشور« به بررسي وضعيت كنوني مدارس هوشند در ایران و چالش هاي اصلي توسعه آنها پرداخته است: 

اساسي ترین چالش هاي توسعه مدارس هوشمند عبارتند از:
1. www.belmonthouse.ik.org 
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- نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه، فراهم نبودن زیرساختهاي مورد نياز؛ سازگار نبودن 
ساختار و تشكيالت مدارس كشور؛ ساختار مدارس ایران كامال سنتي است و در آن فن آوري اطالعات 
جایگاهي ندارد. توجه به این نكته كه فن آوري اطالعات در مدارس هوشمند نقش كليدي و تعيين كننده 
دارد، لزوم تناسب ساختار و تشكيالت مدارس كشور را با فن آوري اطالعات مشخص مي سازد. از 
نظر خبرگان مدارس هوشمند، نبود منابع كافي در مدارس یكي از مهمترین چالش ها است. از آنجایي 
كه تأسيس مدارس هوشمند هزینه بر است، الزم است تحقيقاتي درباره نقاط قوت، ضعف ، تهدید ها و 

فرصت هاي مدارس هوشمند صورت گيرد. 
روش تحقيق 

این پژوهش از نوع توصيفي پيمایشي است. در این پژوهش از دو پرسشنامه دانش آموزان و دبيران 
استفاده شده است. سؤاالت پرسشنامه محور چهار حيطه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها 
تنظيم شده است. پرسشنامه دانش آموزان شامل 36سؤال با طيف ليكرت و 5سؤال چندگزینه اي در مورد 
اطالعات دموگرافيك است.سؤاالت با طيف ليكرت به تفكيك حيطه ها در جدول 1 آورده شده است. 
بررسي ادبيات تحقيق، اسناد و مدارك كتابخانه اي و اینترنتي، نظرات اساتيد علوم تربيتي، مدیران و دبيران 
مدارس هوشمند و مسئوالن آموزش و پرورش اساسي ترین منابع براي تدوینسؤال ها بوده است. در 
جدول شماره 1 تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه و نوع آن ذكر شده است. گویه هاي مربوط به هر حيطه 

با توجه به تعاریف مفهمومي تنظيم شده است. 

جدول 1. حيطه هاي پژوهش و تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه در پرسشنامه دانش آموزان
شمارهسؤالتعداد و نوعحيطه

8 ، 9، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 1218،19،21،31سؤال )طيف ليكرت(قوت
101،2،3،4،5،6،7،10،15،20سؤال )طيف ليكرت(فرصت
822،23،24،25،26،28،30،35سؤال )طيف ليكرت(ضعف
627،29،32،33،34،36سؤال )طيف ليكرت(تهدید

1سؤالسوال باز
5سؤال )چندگزینه اي(اطالعات دموگرافيك
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پرسشنامه دبيران نيز شامل 48سؤال  به سبك طيف ليكرت و16سؤال چند گزینه اي و 4سؤال بازپاسخ 
است. در پرسشنامه دبيران نيز از امكانات مدارس هوشمند در جریان تدریس، ایجاد فرصت هاي آموزشي، 
بها دادن به شيوه دانش آموز محوري )شيوه هاي مختلف تدریس و تنوع روش یاددهي – یادگيري(، مسائل 
و مشكالت این مدارس و نقاط قوت و ضعف مدارس هوشمند، ميزان كارآیي آن در آموزشسؤال شده 

است. در جدول شماره )2( تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه و نوع آن ذكر شده است. 
جدول 2. حيطه هاي پژوهشي و تعدادسؤاالت مربوط به هر حيطه در پرسشنامه دبيران

شمارهسؤالتعداد و نوعحيطه

،192،3،5،8،11،12،13،14،16،17،18سؤال )طيف ليكرت(قوت
19،21،22،23،24،25،32،43

91،4،6،7،9،10،15،20،44سوال )طيف ليكرت(فرصت

،1226،27،28،29،30،31،33،34،37سوال )طيف ليكرت(ضعف
39،4،41

834،36،38،42،45،46،47،48سؤال )طيف ليكرت(تهدید
سواالت مرتبط با استفاده از رایانه 

در حيطه تخصصي و شغلي
16سؤال )چند گزینه اي (

4سوال باز

جامعه آماري 
ریاضي فيزیك،  رشته  سوم  سال  دانش آموزان  و  دبيران  مدیران،  كليه  پژوهش  این  آماري  جامعه 
دبيرستان هاي هوشمند ایران در سال 86- 1385 را در بر مي گيرد، تعداد 4 مدرسه پایه در شهر تهران 
جامعه آماري این تحقيق را تشكيل مي دهد كه در جدول )3( مشخصات این مدارس بدون ذكرمدرسه 

ارائه شده است. 
جدول 3. تعداد دانش اموزان و دبيران در مدارس هوشمند

تعداد دبيرانتعداد دانش آموزان پایه سوم ریاضيتعداد كل دانش آموزاننوع دبيرستاندبيرستان
A8022 نفر750 نفردولتي - دخترانه
B4223 نفر400 نفردولتي - دخترانه
C14025 نفر570 نفردولتي – پسرانه
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D4018 نفر450 نفرغيرانتفاعي - پسرانه
 

جمع

3دولتي
1 غيرانتفاعي

2پسرانه
2 دخترانه

1150 نفردختر
1020 نفر پسر
2170 جمع كل

30288 نفر

دانش آموزان این مدارس كه تعداد آنها 302 نفر است جامعة آماري پژوهش را تشكيل مي دهند. جامعة 
دیگر این پژوهش دبيران مذكور مي باشد كه تعداد آنها 88 نفر است.

روش نمونه گيري و حجم نمونه
در مورد انتخاب دبيرستان هاي هوشمند به دليل محدود بودن حجم جامعه آماري مدارس هوشمند، 
نمونه آماري همان جامعه آماري است. یعني كليه مدارس هوشمند ایران كه شامل 4 دبيرستان در شهر 
تهران است، براي مطالعه و بررسي در نظر گرفته شد. با توجه به اینكه این طرح در پایه سوم ریاضي 

قابليت اجرایي بيشتري دارد. دانش آموزان سال سوم ریاضي براي تحقيق در نظر گرفته شدند. 

جدول 4. دبيرستان هاي مورد بررسي

تعداد كالس سوم دبيرستانناحيه
ریاضي

تعداد دبيرتعداد دانش آموز

4A38022
5B24223
7C414025
15D24018

 
ابتدا 30 پرسشنامه به روش تصادفي بين 30 نفر از  براي محاسبه حجم نمونه دانش آموزان، در 
دانش آموزان توزیع و پس از پاسخگویي جمع آوري گردید. كه با محاسبه اي واریانس و استفاده از فرمول 

محاسبة حجم نمونه، حجم نمونة دانش آموزان 110 نفر برآورد شد.
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فرمول حجم نمونه: 
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 و نمونة آماري براي معلمان همان جامعة آماري مي باشد كه توزیع پرسشنامه تاحد امكان با توجه به 
دبيران موجود و در دسترس انجام گرفته است.

روايي پرسشنامه ها 
براي برآورد روایي، پرسشنامه ها طي یك زمان نسبتاً طوالني بارها به كمك متخصصان آموزش و پرورش 
و اساتيد علوم تربيتي از جهات علمي  و ادبي ویرایش گردید. همچنين پرسشنامه به چندتن از افراد ذي ربط  

در زمينه مورد پژوهش ارجاع و بازخوردهاي آنان دریافت گردید و پرسشنامه نهایي تدوین شد.
برآورد پایایي1 پرسشنامه : براي برآورد پایایي پرسشنامه، اجراي مقدماتي آن در یكي از مدارس  
متوسطه هوشمند انجام گرفت كه طي آن پرسشنامه توسط 15 دبير و 30 دانش آموز تكميل گردید.  

ضریب آلفاي كرونباخ پرسشنامه دانش آموزان 0/89 و براي پرسشنامه معلمان 0/86 تعيين شد. 
روش تجزيه و تحليل داده ها 

 SPSS تجزیه و تحليل داده هاي حاصله، به كمك شاخص آمار توصيفي و استنباطي با كمك نرم افزاري
صورت گرفته است. در سطح آمار توصيفي  از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار به منظور توصيف 
واقعيت هاي جمع آوري  شده استفاده شده است در سطح آمار استنباطي از آزمون t تك متغيره با تك 

نمونه اي، t مستقل، آزمون توكي و تحليل واریانس یك طرفه استفاده شده است.

1. Reliability

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


91

يافته هاي پژوهش
سوال 1: چه نقاط قوت، ضعف ، تهدید ها و فرصت هایي فراروي توسعه مدارس هوشمند از دید 

دبيران و دانش آموزان وجود دارد؟

جدول 5. مقايسه نقاط ضعف ها، فرصت ها، قوت ها و تهديد ها از نظر دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي
دبيردانش آموز

Tp
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

3/21/903/91/4075/94/001فرصت
3/08/7743/88/3957/53/001قوت
3/13/6773/66/5204/11/001ضعف
3/01/6213/76/5416/21/001تهدید

براساس یافته هاي جدول t ،5 مشاهده شده در سطح p > 0/001 معنادار بوده بنابراین بين فرصت ها، 
قوت ها، ضعف ها و تهدید ها  از نظر دبيران و دانش آموزان تفاوت وجود دارد. ميانگين نمرات دبيران در 

هر چهار حيطه از دانش آموزن بيشتر بوده است.

نمودار 1. مقايسه نقاط ضعف ها، فرصت ها، قوت ها و تهديد ها در مدارس از نظر دبيران و دانش آموزان

بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد هاي فراروي مدارس هوشمند
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سوال 2. آیا بين نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها بين مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوتي 
وجود دارد؟

جدول 6: مقايسه نقاط ضعف ها، فرصت  ها، قوت  ها و تهديد ها در مدارس دولتي و غير انتفاعي از نظر دبيران

غير انتفاعيدولتي
tP

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين
3/91/4393/92/229/055/956فرصت
3/87/3943/94/431/417/679قوت
3/71/5013/43/5921/20/236ضعف
3/78/5513/70/540/295/770تهدید

در مقایسه ميانگين  ها بين فرصت ها و تهدید ها تفاوت زیادي بين مدارس دولتي و غيرانتفاعي دیده 
نمي شود. دليل این امر مي تواند مربوط به جو فرهنگي جامعه، روش ها و سنت هاي مرسوم و قالب 
آموزشي باشد. براي مثال، هنوز هم والدین دانش آموزان همكاري هاي الزم را با مدارس ندارند و فقط 
نقش خود را دادن شهریه مي دانند و قبولي كنكور براي آنها در درجه اول اهميت قرار دارد.  از سوي دیگر، 
روش هاي فرد مداري و جو رقابت در مدارس و خانواده ها، اتكا به كتاب درسي به عنوان مهمترین منبع 
اطالعاتي از جمله مسائلي است كه در همه مدارس ایران به چشم مي خورد. بسياري از خانواده ها جستجو 
در اینترنت و پيدا كردن مطالب اینترنتي توسط دانش آموزان را موضوعي جدي و مهم نمي دانند. عادت 
به روش هاي تعليمي گذشته سبب شده كه بسياري از مسئوالن و دست اندركاران به روشهاي خو گرفته 
سنتي اكتفا نموده و ارزش چنداني به نوآوري ها ندهند. در مورد نقاط قوت و ضعف ميانگين نقاط قوت 
مدارس غيرانتفاعي در مقایسه با مدارس دولتي بيشتر است و نقاط ضعف این مدارس نيز در مقایسه با 
مدارس دولتي كمتر است. دليل این مسئله هم شاید وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بيشتر در 

مدارس غيرانتفاعي در مقایسه با مدارس دولتي است. 
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نمودار 2. مقايسه نقاط ضعف، فرصت ها، قوت ها و تهديد ها در مدارس دولتي و غير انتفاعي

جدول 7. مقايسه نقاط ضعف، فرصت ها، قوت ها و تهديد ها در مدارس دولتي و غير انتفاعي از ديد دانش آموزان

غير انتفاعيدولتي
tP

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين
3/02/9233/85/4665/4/001فرصت
2/99/8253/41/4383/01/004قوت
2/99/6773/63/3815/44/001ضعف
2/95/6763/21/3062/42/018تهدید

t مشاهده شده در سطح p ≥/05 معنادار بوده بنابراین بين نقاط ضعف، قوت، و فرصت ها در مدارس 
دولتي و غير انتفاعي از نظر دانش آموزان تفاوت وجود دارد.

بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد هاي فراروي مدارس هوشمند
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نمودار 3 . مقایسه نقاط ضعف، فرصت ها، قوت ها و تهدید ها در مدارس دولتي و غير انتفاعي

همانگونه كه اطالعات جدول 7 و نمودار 3 نشان مي دهد ميانگين نمرات دانش آموزان مدارس 
غيرانتفاعي  در همه زمينه ها از دانش آموزان مدارس دولتي بيشتر است. این اطالعات بيانگر این نكته است 
كه با وجود امكانات بيشتر مدارس غيرانتفاعي هنوز ضعف هایي در زمينه بهره برداري از این امكانات 
وجود دارد. یكي از این نقاط ضعف عدم آموزش كافي معلمان و مدیران در مورد استفاده از فن آوري ها و 

نيز عدم وجود فرهنگ مناسب براي بهره گيري از امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات است.
تفسير نتايج 

نتایج نشان داد كه در بعد نقاط قوت و فرصت ها مدارس هوشمند ایران توانسته اند تغييراتي را در 
شيوه هاي سنتي آموزش، تغيير در رویكرد آموزشي از معلم محوري به دانش    آموز محوري و تأكيد بر 
پژوهش و نوآوري داشته باشند. نتایج پژوهش همچنين نشان داد كه در كنار نقاط قوت و فرصت هایي كه 
این مدارس براي دبيران و دانش آموزان فراهم مي كنند با كمبود  ها و ضعف هایي مانند كمبود دبيران مجرب 
و كارآزموده، كمبود محتواي الكترونيكي و در برخي از موارد با كمبود سخت افزار و نرم افزار، عدم 
سازگاري با ساختار و تشكيالت مناسب روبرویند. یافته هاي بدست آمده از مدارس هوشمند با یافته هاي 
سایر تحقيقات انجام شده در مورد به كارگيري فاوا در آموزش و پرورش )اسفيجاني، 1381؛ اسالمي، 
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1383؛  شهباز، 1385؛ شواخي، 1382؛ زماني و عظيمي، 1387(همخواني دارد. نتایج این پ ژوهش همچنين 
با نتایج به دست آمده از تحقيق محمودي و همكاران )1387( در زمينه نقاط ضعف همخواني دارد كه 
فراهم نبودن زیرساخت هاي مورد نياز از جمله زیرساخت هاي فني )شبكه محلي، اتصال اینترنت، سخت 
افزار، رایانه شخصي، ایستگاه كاري، سرور( از چالش هاي مهم بر سر راه توسعه مدارس هوشمند است. 
نبود تفاوت بين برنامه درسي مدارس هوشمند با مدارس عادي از نظر كتاب هاي درسي، زمان و چيدمان 

كالس و غيره از دیگر نقاط ضعف این مدارس از دید دبيران است. 
از نظر دانش آموزان نقاط قوت و فرصت هاي فراهم شده در مدارس هوشمند از نقاط ضعف و 
تهدید هاي آن بيشتر است. این نتيجه پژوهش بيانگر این نكته است كه عليرغم كمبودهایي كه در مدارس 
هوشمند وجود دارد اما دانش آموزان این مدارس نسبت به مدارس سنتي نگرش مثبت تري داشتند. به 
عقيده آنان این مدارس خالقيت و نوآوري را تشویق كرده و امكان تبادل اطالعات با سایر دانش آموزان 
و افراد اجتماع را فراهم كرده است و درس ها را تا حدي از حالت حفظی صرف خارج ساخته است. 
روش هاي تدریس هم تا حدي به سمت دانش اموز محوري سوق نموده است. این مسئله بيانگر این نكته 
است كه در صورت تجهيز مدارس هوشمند با امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب، این مدارس 

نكات مثبتي براي آموزش به ارمغان خواهند داشت.
در مقایسه مدارس دولتي و غيرانتفاعي از نظر چهار مقوله مورد مطالعه در پژوهش، یافته ها نشان 
مي دهد كه دانش آموزان ميزان نقاط ضعف مدارس غيرانتفاعي را در مقایسه با مدارس عادي كمتر و نقاط 
قوت آن را  بيشتر ارزیابي كرده  اند و این بدليل تجهيز بيشتر مدارس غيرانتفاعي به امكانات سخت افزاري 
و نرم افزاري و بهره مندي بيشتر این مدارس از نيروي انساني كارآمد در فن آوري اطالعات و ارتباطات 
است. با وجود اینكه در این مدارس نسبت به مدارس عادي امكانات بيشتري وجود دارد ولي استفاده 
بهينه از این وسایل به دليل عدم آمادگي، نبود انگيزه كافي، عدم درك ضرورت استفاده از فن آوري توسط 
مدیریت مدرسه هنوز صد درصد تحقق نيافته است. فراهم نبودن زیرساخت هاي مورد نياز مانند شبكه 
محلي و اتصال به اینترنت، سازگار نبودن ساختار و تشكيالت، عدم آشنایي معلمان با روش هاي نوین 
تدریس، عدم وجود انگيزه و عالقه به حرفه معلمي، و عدم تسلط كافي معلمان و دانش آموزان به زبان 
انگليسي، نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارتخانه، برخي از چالش هاي شناسایي شده بر سر راه این 
مدارس هستند. نتایج پژوهش حاضر با یافته هاي محمودي و همكاران )1387(،  جاللي )1384(، و زماني 

)2010الف و 2010 ب( همخواني دارد.

بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد هاي فراروي مدارس هوشمند
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با توجه به نتایج بدست آمده،  براي اینكه نقاط ضعف مدارس رفع شده و تهدید ها به فرصت تبدیل 
شود، اقداماتي الزم است كه مهمترین آنها آموزش به دبيران براي استفاده بهينه از فن آوري ها است. آموزش 
بيشتر تغيير نگرش را بدنبال خواهد داشت، تغيير نگرش معلم، تغيير نگرش مدیر، مسئوالن و سایر دست 
اندركاران از جمله والدین را به همراه دارد. نگرش هاي جدید، فرهنگ جدید را به وجود مي آورد. در 

فرهنگ جدید، از نيرو و توان همگان براي رفع مشكالت مدرسه استفاده خواهد شد.
پيشنهادهاي كاربردي 

1- درحال حاضر در مدارس هوشمند ایران به علت نبود تعریف مشخص و یكساني از ماهيت و 
كاركرد این مدارس مي توان گفت كه فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب این مدارس بسيار 
است و شاید بتوان گفت مدارس هوشمند ایران با تعریف استاندارد مدارس هوشمند بسيار متفاوت است 
كه این تفاوت ساختاري هم در شيوه  آموزش و هم در نحو ه  چيدمان كالس و از همه مهمتر در ساختار 
سازماني مدارس مؤثر است كه در صورت وجود تعریف یكپارچه و نزدیك نمودن این مدارس به تعریف 
مشخص آن مي توان به موارد زیر دست یافت: الف( مشخص نمودن نقش اصلي دانش آموز و دبيران 
مدارس در فرایند یاددهي و یادگيري؛ ب( تغيير در شيوه ونحوي تدریس و یادگيري با بهره گيري از فارا؛ 

و ج( تغيير در شيوه ارزیابي و ارزشيابي از كار فراگير و معلم به كمك فارا.
2- آموزش نيروي متخصص براي مدارس هوشمند یكي از اركان اصلي و مورد توجه در سایر 
كشورها مي باشد كه اقدامي  جهت بهبود مشكالت این مدارس است. در این راستا مي توان به راهكارهاي 

زیر اشاره كرد: 
الف( وجود مدیریت كارا و مبتني بر فن آوري و معتقد به اهداف سازماني مدارس هوشمند؛ ب( وجود 
مسئول تكنولوژي آموزشي كارآ در مدارس هوشمند؛ و ج( در نظر گرفتن جلسات توجيهي مطلوب براي 
دبيران تازه وارد به سيستم و سنجش دانش و اطالعات آنان به صورت كمي و كيفي. رعایت این اصول 
سبب ایجاد تغيير اساسي در كاركرد این مدارس مي شود. زیرا وجود معلمان زبده وآشنا به تهيه محتواي 
الكترونيكي و همچنين ماهر در زمينه ICDL سبب ایجادجوي خالق در مدارس هوشمند و ایجاد انگيزه 

بيشتر در دانش آموزان است. 
بحث و نتيجه گيري

 بررسي ادبيات تحقيق و پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه به كارگيري فاوا در امر آموزش 
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توانسته فاصله بين آنچه را كه هست و آنچه را كه باید باشد ، در زمان محدود بكاهد. تبلور این نوآوري 
و به كارگيري فاوا با تأسيس مدارس هوشمند در كشورهاي گوناگون جهان محقق شده است. زیرا 
این مدارس توانسته اند ظرفيت آموزش را وسيع و گسترده كنند و در كشورهاي پيشرفته آموزش را 
در هر مكان و زمان براي بازماندگان از تحصيل فراهم كنند. گرچه هدف از تشكيل مدارس هوشمند 
در كشورهاي در حال توسعه كامال متفاوت با كشورهاي پيشرفته مي باشد و هدف از تأسيس مدارس 

هوشمند در كشورهاي گروه دوم، به كارگيري فاوا در آموزش براي تحول در آموزش سنتي است. 
از فن آوري اطالعات مي توان براي بهبود كارآیي و اثربخشي فرایندهاي كاري، تصميم گيري مدیریتي 
و كار گروهي بهره گرفت. فن آوري اطالعات و ارتباطات به كمك شبكه اینترنت گستره مناسبي را براي 
ایجاد فرصت هاي الزم براي خلق ایده هاي جدید در گستره جهاني فراهم مي كند. تكثر فرهنگي و تنوع 
آموزش از فرصت هاي فراهم شده توسط مدارس هوشمند است. با وجود ساختار و تشكيالت مدارس 
ایران كه كامال سنتي است،  به كار گيري فن آوري اطالعات نياز به تناسب تشكيالت و ساختار مناسب و 

توسعه بسترهاي قانوني مناسب دارد.
سرمایه گذاري براي حل مسائل و مشكالت سخت افزاري این مدارس مي تواند كارایي آنها را دو چندان 
كند. همچنين ورود افراد خبره و ماهر در زمينه فن آوري مي تواند بسياري از مشكالت این مدارس را حل 
كند. از سوي دیگر، این مدارس را نمي توان با دید سنتي اداره نمود و سعي كرد به همان شيوة قدیمي  و 

فقط با ورود چند كامپيوتر پيشرفته ، به اهداف تعيين شده دست یافت. 
تغيير و تحول در این مدارس باید در شيوة آموزش و نحوة تدوین كتب درسي مورد مالحظه قرار گيرد. 
همچنين در حيطة تهدیدهاي این مدارس با وضع قوانين و مقررات متناسب با این مدارس براي دبيران، 
دانش آموزان و مدیران بسياري از مشكالت آن را  حل و فصل نمود و فرصت هاي آموزشي این مدارس 

را كه جهت پرورش خالقيت و روحية پژوهش محوري مي باشد ارتقا داد. 
تعداد زیاد دانش آموزان كالس در مدارس هوشمند یك تهدید جدي براي آن ها محسوب مي  شود. 
همچنين در مدرسه ي هوشمند به علت دسترسي آسان دانش آموزان به سایتهاي مختلف امكان استفاده از 
سایتهاي غير اخالقي وجود  دارد كه این مسئله نياز به فرهنگ سازي دارد. نبودن هيچ گونه امتياز براي 
دانش آموزان این مدارس در مقایسه با سایر مدارس و نگرش منفي والدین به مدارس هوشمند و همچنين 
ترس و نگراني از كنكور ورود به دانشگاهها و وابستگي زیاد به كشورهاي دیگر در جهت تأمين سخت 

افزار و لوازم جوانبي از دیگر تهدید هاي عنوان شده توسط افراد درگير در مدارس هوشمند است.
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