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والزامات پیاده سازي و توسعه  بررسی فناوري اطالعاتی و ارتباطی
  مدارس هوشمند در ایران

  
  دانشجوي کارشناسی ارشدبرنامه ریزي درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،گیتی نیرومند

  )مسئول مکاتبات و نویسنده(
  دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه آزاد اسالمی ،حمید یزدانی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مسلم گنجی
  

  : چکیده
ICT و به عنوان وسیله و ابـزاري جهـت    آوردهاي فراوانی را براي آموزش فراهم میبه عنوان یک تکنولوژي جدید بسترها و موقعیت

توان بـالقوه نـوینی را در   ، استفاده از فناوري هاي جدید اطالعاتی. گیردایجاد تسهیل و گاهی تسریع در آموزش مورد استفاده قرار می
فـوذ و توسـعه ایـن    ن. بسـیار مـوثر اسـت    یادگیري –گیري از آنها در فرایند یاددهیاند که بهرهآموزش مبتنی برفناوري به وجود آورده

هاي یادگیري در امر آموزش محیط جدیدي را براي یادگیري ایجاد کـرده اسـت کـه از آن بـه     فناوري براي هدایت تدریس و فعالیت
هاي آموزش و پرورش مدارس هوشمند از دستاوردهاي مهم توسعه فناوري اطالعات دربرنامه. شودعنوان مدارس هوشمند نام برده می

ار ونتایج آن نه تنها درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نـوین همـراه باتجـارب واقعـی محـیط      باشد که آثمی
هـاي  تـرین روش یک پیشنهاد عملی و هدفمند براي اجراي پیشـرفته  ، مدرسه هوشمند. ها خواهد بودآموزان و فرداي آنزندگی دانش

در ، تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهاي اتخاذ شده. نظام آموزشی کشور استآموزشی نوین و نگاه علمی به وضعیت کنونی 
، خـودگردانی ، مسـاعی تشـریک ، در این مـدارس یـادگیري بـر اسـاس سـرعت انفـرادي      . باشدپاسخگویی به نیازهاي نوین امروزي می

، ست بلکه شامل کتابهـاي الکترونیکـی  پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتواي درس فقط محدود به کتاب هاي چاپی نی
هـاي  همزمان براي تفاوت هاي فردي هر دانش آموز و سـبک . درس افزارها و پایگاه هاي اطالعاتی است، نرم افزارهاي چندرسانه اي

ت و مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فنـاوري اطالعـا  . شود می مختلف یادگیریش برنامه هایی تدارك دیده
تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیري را به دنبال خواهد داشت دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما ونـه  ، برنامه هاي درسی

به جاي عضوي منفعل ومصرف کننده دانـش و  ، نقاد ومشارکت جو، خالق، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، انتقال دهنده دانش
 . تغییرخواهد نمود، صورت فرایند محور نه نتیجه محورنظام ارزشیابی به 

 
  1. اطالعات وارتباطات، توسعه ،مدارس هوشمند ، فناوري: کلیديگان واژ

  
  
  
  

   

                                                        
  1391دي  4: تاریخ دریافت مقاله
 1391بهمن 25: تاریخ پذیرش نهایی
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  : مقدمه
تر را براي تواند یادگیري مؤثرتر و عمیقامروزه استفاده از فناوري اطالعات در آموزش منافع و مزایاي بسیاري دارد و می

آوري اطالعـات بـه   که فـن ، بیان کننده این مطلب است، تحقیقات در آموزش. آموزان فراهم آوردوسیعی از دانشطیف 
تأثیرات . )22ص، 1380، ترجمه افتخارزاده، دالوز(مورد استفاده قرار گرفته است ، صورت وسیعی در نظام آموزش منظم

چنان است که وجه تمایز بنیادین عصر ما با دوران گذشته  در شئون مختلف زندگی) فاوا( 2فناوري اطالعات و ارتباطات
کند بیش از هر عامل دیگر به شکاف دیجیتالی و یا ها را از یکدیگر متمایز میآنچه امروز ملت. شودگذشته محسوب می

لمـان را از  آموزان و معهاي نوین دانشفناوري«. گرددبرمی) فاوا(مندي و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات میزان بهره
احسـاس و حتـی رفتـار    ، سازد و به طور قطع کنترل معلـم بـر تفکـر   آزاد می) مدرسه(چارچوب فضاي یادگیري سنتی 

اند تا یادگیري مادام العمر ها همچنین سبب شدهاین فناوري. )358ص، 2004، وایلز و باندي(»دهدشاگرد را کاهش می
طبق مطالعات انجام شده از مهمترین تأثیرات فن آوري . )1380، چاریانی(شودکار گرفته  به صورت گسترده و عمیق به

، مشارکت بیشتر دانش آموزان بامعلمان، تغییر نقش فراگیر، تغییر نقش معلم: توان به مواردي چوندر امر یادگیري می
محتواي الکترونیکی اشاره نمود تولید ، رشد و بهبود مهارت هاي طراحی و ارائه مطالب، افزایش استفاده از منابع خارجی

  . )1385، نیابه نقل از افضل1386، زمانی(
بـا  ، درقرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آمـوزان بـه جـاي کیـف هـاي مملـو از کتـاب هـاي درسـی حجـیم          

م ها به اطالعات نامحدود را فراهسرکالس درس حاضر خواهند شد و امکان دسترسی آن Lap tapکامپیوترهاي کیفی
قادرخواهنـد بـود درمنـزل از طریـق     ، خواهد ساخت ودانش آموزانی که به هر علتی نتوانند درکالس درس حاضرشـوند 

درمدرسه هوشمند فلسفه آموزشی براین موضوع تاکید دارد کـه هـرکس بیشـتر    . هاي خود را دنبال کننددرسها  رایانه
هاي گردد که تمامی نیازهاي متفاوت و تواناییطوري طراحی می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی می توانایی دارد

  . آموزان را پوشش دهددانش
  

  بیان مسئله
هـاي جدیـد   ها سبب پدید آمدن محـیط ورود به عصر اطالعات و رواج فناوري هاي مبتنی بر شبکه هاي جهانی و رایانه

هوشمند به عنوان جزیـی از سیسـتم هـاي حمایـت     پیدایش مدارس . یادگیري به شکل رسمی و غیر رسمی شده است
کننده آموزش رسمی براي یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهاي پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهـه  

  )2003، میلتون(. فرصت هاي جدید یادگیري را فراهم کرده است 1960
هاي نظري مشغول شود اگر نظام تعلیم و تربیت با بحث. کلید پیشرفت جوامع امروزي در دست آموزش و پرورش است

آیـا در  . هاي ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد یقیناً همه ابعاد جامعه با رکـود فراگیـر روبروخواهندشـد   و با روش
با همـان   گردد؛ رواستهاي آن کوتاه شده و بسیار سریع دچار تغییر میهاي علمی و نظریهجهانی که امروزه عمر بحث

وپرورش هدایت و راهبـري شـود؟ آیـا ابـزار و سـازوکارهاي موجـود در مـدارس        هاي قدیم دستگاه عظیم آموزشروش
باشد؟ آیا اهداف جهان مدرن با ابـزار و امکانـات غیرمـدرن قابـل دسـتیابی اسـت؟آیا       جوابگوي نیازهاي نسل جدید می

  ز آن قابل مقایسه است؟احساس دانش آموزان در هنگام ورود به مدرسه و خروج ا
. اي کردن مدارس اسـت اولین گام در این راستا چند رسانه. بنابراین باید مدارس امروز براي عصر اطالعات طراحی شود

هاي آموزشی نـوین و نگـاه علمـی بـه     ترین روشیک پیشنهاد عملی و هدفمند براي اجراي پیشرفته ، مدرسه هوشمند
در پاسـخگویی بـه   ، تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهاي اتخاذ شـده . استوضعیت کنونی نظام آموزشی کشور 

گـذاري  موفق به پایـه 1996مالزي اولین کشور در حال توسعه اسالمی است که در سال . باشدنیازهاي نوین امروزي می
یادگیري و مـدیریت بـه بهبـود    ، این سیستم در چارچوب آموزشی خود شده است و با به کارگیري فاوا درشیوه تدریس

                                                        
2 -Information and communication technology (ICT) 
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کنـد  سیستم مدارس هوشمند مالزي پنج هدف اصلی را دنبـال مـی  . کیفیت نظام آموزشی کشور خود اقدام نموده است
تربیت نیـروي کـار   ، هاي فرديها و تواناییفراهم ساختن فرصت براي افزایش قوت، تأمین پیشرفت کلی فرد: که شامل

   )1386، زمانی(افزایش مشارکت سهام داران در روند آموزشی است، وکراسیارائه آموزش به صورت دم، متفکر
به صورت اینترنتی و غیرحضوري است و بدون نیاز به حضـور فیزیکـی   ، برنامه مدارس هوشمند کشورهاي توسعه یافته

ورهاي در حـال  در حالی کـه در کشـ  . کند می معلم و دانش آموز و نیز سازمان سنتی مدرسه فرایند یادگیري را هدایت
هاي ناکارآمد تدریس سنتی شیوه: ها نظیرماندگیتوسعه مدارس هوشمند به صورت حضوري براي جبران برخی از عقب

نیازهـاي  ، آمـوزان اي معلمان و دانـش فقر سواد اطالعاتی و رایانه، هاي درسی غنی و روزآمدکمبود کتاب، معلم محوري
در این مدارس . گیري و توسعه استکارآمد و مجهز به سواد فناوري در حال شکلروزافزون بازارکار به نیروهاي انسانی 

پیوستگی بین موضوعات درسی بوده اسـت و محتـواي   ، خودگردانی، مساعیتشریک، یادگیري بر اساس سرعت انفرادي
درس افزارها ، اينرم افزارهاي چندرسانه ، درس فقط محدود به کتاب هاي چاپی نیست بلکه شامل کتابهاي الکترونیکی

هـاي مختلـف یـادگیریش برنامـه     همزمان براي تفاوت هاي فردي هر دانش آموز و سـبک . و پایگاه هاي اطالعاتی است
نیازهـاي  ، نقـش مربـی  ، بنابراین محیط یادگیري. )1382، طراحی مدارس هوشمند مالزي(. شود می هایی تدارك دیده

  )2007، دیان نیوتن(. رود می اثربخشی مدارس هوشمند به شمار هاي سازمانی از عواملیادگیرندگان و اولویت
ایـن  . و اینترنت فرصت هاي جدیدي براي یادگیري به وجـود آمـده اسـت   ها  در عصر حاضر با توسعه دسترسی به رایانه

سـازي   تعاملی و شخصی، دهد تا با به کارگیري امکانات چندرسان هاي می به معلمان در کالس درس امکانها  فناوري
تهیـه کننـدگان و   ، به طراحـان ها  از طرفی این فناوري. محیط یادگیري غنی و اثربخش براي یادگیرندگان فراهم سازند

دهد تـا فرصـت هـاي یـادگیري گونـاگون و       می مجریان انواع آموزش هاي رسمی و غیررسمی در سطوح مختلف امکان
  )2007، الوساپ و تمپست(جود آورندمتنوعی را در فضاي الکترونیکی براي یادگیرندگان به و

تواند باعث انقالب به تنهایی نمی) . . . اي وچند رسانه، رایانه، اینترنت: در جلوه هاي متفاوت آن(ورود فناوري اطالعات 
ورود فناوري هـاي اطالعـاتی نـه تنهـا     ، یادگیري در نظام آموزشی تحول نپذیرد –اگر فرهنگ یاد دهی . آموزشی شود

لذا تغییر در مدرسـه  . بلکه به تقویت سنت هاي محافظه کارانه ي آموزشی منجر خواهد شد، ایجاد نخواهد کردتحولی 
باشد و هیچگـاه راه انـدازي مـدارس     می سنتی به سوي مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور

  . یابدهوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر 
آمـوزان  دانش. توانند انبوهی از اطالعات را در جهت یادگیري بیشتر استفاده کنند می آموزاندر مدارس هوشمند دانش 

در ایـن مـدارس معلمـان    . هاي مدارس دیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد    حتی میتوانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه
دهند یک منبع کامل از اینترنت به آنها معرفی کنند یـا از   می دانش آموزانمیتوانند عالوه بر پاسخ هایی که به پرسش 

همچنین . آنها بخواهد که مطالب بیشتري در رابطه با موضوع درس از اینترنت جمع آوري کرده و در کالس ارائه نمایید
وب موثق است تـا کودکـان و   آموزان نشان دهند چه اطالعاتی در مدارس هوشمند این کارایى را نیز دارند که به دانش

در نهایت به کارگیري رایانـه  . نوجوانان ضمن دریافت اطالعات درست تحت تاثیر تبلیغات سوء اینترنت هم قرار نگیرند
گویانـه در کـالس خاتمـه    کند به دوره آموزش براساس کتاب محوري و سخنرانی تـک به معلمان خوش فکر کمک می

تحلیـل و  ، بنـدى جمـع ، هاى پـژوهش مبتنی بر آموزش توانایى، سیستم مشارکتیدهند و سیستم آموزشى را به شکل 
  . آموزان تبدیل کنندگیري دانشنتیجه

   
  : )smart school (تعاریف مدرسه هوشمند

در این کشورها مـدارس هوشـمند بـه معنـاي     . مفهوم در کشورهاي در حال توسعه متفاوت از کشورهاي پیشرفته است
مقایسه با مدارس عادي به فناوري هاي اطالعاتی بیشتري مجهزند و از آن بـراي تعلـیم و تربیـت    مدارسی است که در 

  : شود می با این حال در زیر به برخی از تعاریف مدارس هوشمند اشاره. کنند می استفاده
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دیریتی یـادگیري و بهبـود نظـام مـ    -است که براي ایجاد محـیط یـاددهی  اي  مدرسه هوشمند مدرسه: تعریف مفهومی
  )1384، سندمدارس هوشمند(. مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده باشد

باشـد و محتـواي اکثـر     مـی  اي است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوري رایانـه و شـبکه  مدرسه هوشمند مدرسه
  3. دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است

هستند که براي انتقال مفاهیم سنتی از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطـات  اي  مدارس توسعه یافته، مدارس هوشمند
: از جملـه بـه کـارگیري نـرم افزارهـاي کـاربردي نظیـر       اي  برنامـه هـاي رایانـه   : ایـن ابزارهـا شـامل   . گیرنـد  می کمک
  )1384سند راهبردي مدارس هوشمند( . ستنگار و صفحات گسترده و امکانات اینترنتی اواژه، )پاورپوینت(اسالید

متفاوت از سیستم مدارس مجازي با مدیریت مبتنی بـه فـن آوري   ، مدرسه هوشمند سیستمی با موقعیت کامالً حقیقی
   )1386، زمانی(. باشد می رایانه و شبکه و محتواي الکترونیکی با نظام ارزشیابی هوشمند

است که درآن روند اجـراي کلیـه   اي  مدرسه: ان ارائه داد عبارتست ازاینکهتوترین تعریفی که در این خصوص میجامع 
اسناد و امـور  ، ارزشیابی، منابع آموزشی و کمک آموزشی، یادگیري –یاددهی ، کنترل، نظارت، فرآیندها اعم از مدیریت

و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محـور طراحـی    4مبتنی بر فاوا، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، دفتري
   )1390، هوشمندسازي مدارس(. شده است

  
  : ویژگی هاي مدارس هوشمند

اینترنت به منابع عظیم اطالعاتی دسترسی دارند و در صورت نیـافتن   گیري ازدر مدارس هوشمند دانش آموزان با بهره
این مـدارس نسـبت بـه    . کنند می با دیگر معلمان و دانش آموزان ارتباط برقرارپاسخ سواالت خود عالوه بر معلم کالس 

محتوا به شیوه الکترونیکی ارائه شـده و معلـم نقـش    . کنند می مدارس سنتی از فناوري هاي اطالعاتی بیشتري استفاده
ت آموزشـی اعـم از   در این مدارس سعی بر این است به کمک فناوري هـاي جدیـد معضـالت و مشـکال    . راهنما را دارد

مشکالت مربوط بـه روش هـاي سـنتی تـدریس معلـم حـل       ، سواد اطالعاتی، ايمشکالت مربوط به کمبود سواد رایانه
  . )1389، زمانی و همکاران(شود

نـویس سـند   پـیش (گیـرد دي جـاي دفتـر مشـق را مـی    کامپیوتر جایگزین تخته سیاه شده و سی، در مدارس هوشمند
توانند از طریق اینترنت اطالعات بسیاري دربـاره هـر موضـوع کـه      می دانش آموزان. )1386، راهبردي مدارس هوشمند

دي . معلم و شاگرد هر دو تولید محتواي الکترونیکـی و درس را بصـورت سـی   ، در این سیستم. بخواهند به دست آورند
ادگیري کامالً تعاملی است و دانـش  بلکه یاددهی و ی، در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نیست. کنند می ارائه

  . )1387، صادقی مقدم(آموزان نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارند
  : توان اشاره کرد می از دیگر خصوصیات این مدارس به موارد زیر

دروس  توانند با استفاده از بانکهاي اطالعـاتی و برنامـه هـاي نـرم افـزاري و غیـره       می در مدارس هوشمند معلمان) الف
جدیدي را با توجه به نیازها و عالئق دانش آموزان طراحی نمایند و یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصالح نمایند 

  . بنابراین محتواي آموزشی دروس در این مدارس تا حدودي متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود
سـاعات یـادگیري   ، همچنـین در ایـن مـدارس   . نمایند می سرعت یادگیري را تعیین، آموزان این مدارس خوددانش) ب

محدود به ساعات مدرسه نیست و دانش آموزان در هر لحظه که اراده کنند کالسـهاي دلخواهشـان را از طریـق برنامـه     
  . یا ارتباط از راه دور در اختیار خواهند داشتاي  هاي رایانه

و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیري آمـوزش شخصـی آنـان     نقش معلمان در این مدارس تا حدود زیادي از آموزش)ج
، مطالعه(خود اي  یابد و در نتیجه فرصت و فراغت بیشتري براي پرداختن به برنامه هاي رشد و بالندگی حرفهتغییر می

                                                        
3 http//www. ict. edu. ir/prj_smart. asp 
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خواهنـد   ). . . ارتقاء سطح علمـی و بهبـود مهارتهـاي تـدریس و    ، برقراري ارتباطات و تعامالت سازنده و مؤثر با مکاران
  . یافت

در پایان هر فصل یا هـر  (ارزشیابی از دانش آموزان در مدارس هوشمند به جاي اینکه در مقاطع و نوبتهاي فاصله دار )د
واز  on line گیرد و تعدادي از این آزمونها هم به صـورت  می همه روزه و به طور مداوم انجام، صورت پذیرد) . . . ترم و

، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، در این مدارس دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه)ه. باشند می راه دور
والـدین  . )ازطریق سیستم اتوماسـیون مدرسـه   SMS ارسال(سازند والدین خود را از ساعت آمد و رفت خود مطلع می

ه متصل شده و به ایـن وسـیله از وضـعیت و    توانند با یک آموزش ساده به سیستم ارزشیابی مدرس می دانش آموزان نیز
از  E-Mail معموالً در این مدارس روزانه در پایان ساعات کالسی یک. روند پیشرفت تحصیلی فرزند خود آگاهی یابند

  . گردد می به آنها ارسال، طرف مدرسه جهت آگاهی والدین از وضع تحصیلی فرزندانشان در آن روز
، یابـد  مـی  در این مدارس به کمک فناوري اطالعات کاهش، فعالیتهاي مرسوم در مدارس دیگراز اي  از آنجایی که پاره)و

یابد و در نتیجۀ هم افزایی یا سینرژي حاصل از  می معلمان و والدین ارتقاء، کمیت و کیفیت تعامالت بین دانش آموزان
  . گردد می ان فراهمامکان ایجاد شرایط یادگیري بهتر براي دانش آموز، تعامالت این سه گروه

  
 : ریزي براي هوشمندسازي مدارسبرنامه

هـا و شـرایط هـر مدرسـه و     با توجـه بـه ویژگـی   . هوشمندسازي مدرسه باید طی مراحل و فازهاي تکاملی صورت گیرد
تـوان  لیکن به صـورت کلـی مـی   . وضعیت موجود آن ممکن است مراحل مختلفی براي هوشمند نمودن آن دنبال شود

اي که در نظـر دارد فرآینـد   این فازها به صورت کلی در هر مدرسه. را براي هوشمندسازي مدارس تعیین نمودفازهایی 
 : 5سازي مدرسه هوشمند عبارت است ازبراین اساس مراحل پیاده. االجرا استهوشمند سازي را طی نماید الزم

 
 گذاريریزي و هدفبرنامه -1

 
 سازي مدرسهتجهیز و آماده -2

 
 آموزش و تجهیز نیروي انسانی- 3
 
 سازي محتويآماده- 4

 
 ايهاي آموزشی مبتنی بر محتوي چندرسانهبرگزاري کالس- 5
 
  ارزیابی و سنجش -6
  

  و لوازم مورد نیاز مدارس هوشمندها  زیر ساخت
اي که امـروز بـه نـام    مدرسه: براي ایجاد این نوع مدارس ابتدا باید یک برنامه دراز مدت را مدنظر داشت به عنوان مثال

، سال طول بکشد تا ابزار خود را که شـامل زیرسـاخت ارتبـاطی    10شود ممکن است حتی بیشتر از هوشمند ایجاد می
شـکل ایـن نـوع    . سازي والدین است کامـل کنـد  هاي آموزشی و فرهنگتغییر روش، آموزش معلمین، محتواي مناسب

ها و هم از نظر معماري و شکل ساختمان متفـاوت اسـت و   و کالس هامدارس هم از نظر فیزیکی یعنی چیدمان صندلی
از . آموز به راحتی بتواند آزمایشگاهی را نیز در کنار میز درسی خود داشته باشداي ایجاد شود که دانشباید فضا به گونه

                                                        
5 http://atar88. blogfa. com/post 
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آموز بـا مطالـب   دانش ها معلم نقش راهنما را داشته و بیشتر کار از طریق درگیر کردنسوي دیگر معموال در این کالس
آموز مطالب مورد نظر را هم از نظر تئوري و هم عملی درك شود که هر دانشاین نحوه آموزش باعث می. شودانجام می

نماید و بداند که اگر در آینده به مشکلی برخورد کرد از چه جایی دسترسـی بـه اطالعـات بـراي رفـع مشـکل خواهـد        
  . )1387، صادقی مقدم(داشت
  : معیارهاي زیر را باید در نظر گرفت، هوشمندسازي مدارسبراي 

  هاي کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت مدرسهانگیزه و درك ضرورت، وجود آمادگی -1
  هاي فناوري اطالعات در مدرسهدارا بودن حداقلی از سابقه فعالیت -2
  دارا بودن حداقل فضاي فیزیکی مورد نیاز اجراي طرح در مدرسه -3
  . و پرورش و قابل تعمیم به سایر مدارس در سطح کشور باشدهاي آموزش نمودي از واقعیت، مدرسه انتخاب شده -4
بـراي  ، به دلیل فیلتر کردن دانش آموزان نخبـه  نمونه دولتی یا وابسته به دانشگاه، به همین منظور مدارس تیزهوشان 

وشمند از کلیه سطوح هوشی انتخـاب شـوند تـا بتـوان تـاثیر      لذا باید دانش آموزان مدرسه ه. این طرح مناسب نیستند
در راستاي تشـکیل  ، آموزش صحیح را در هدایت انواع شخصیتهاي واقعی جامعه انسانی بررسی کرده و با استفاده از آن

  )1385، جعفري(متعادل تالش کرداي  جامعه
  

  مشکالت توسعه مدارس هوشمند در ایران 
هوشمند درسالهاي اخیر در دستور کار مسئولین قرار گرفته ولی مشکالتی وجـود دارد  هرچند توسعه مدارس مجازي و 

توان بـه  مهمترین مشکالت پیش روي توسعه مدارس هوشمند در کشور را می. گرددکه مانع توسعه همه جانبه آن می
  : شرح ذیل دسته بندي کرد

باتوجه به اینکه در مدارس . باشدکی از این مشکالت مینبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارت آموزش و پرورش ی -
بسترهاي قانونی ، شودنظارت و ارزشیابی مبتنی بر فن آوري رایانه بوده و به صورت هوشمند انجام می، کنترل، هوشمند

د نبود مقـررات در ایـن زمینـه باعـث ایجـا     . )1387، صادقی مقدم(مورد نیاز این مدارس با مدارس سنتی متفاوت است
اي  معلم خود را بـراي ایجـاد محتـواي درس چندرسـانه    : به عنوان مثال. مشکالت متعدد در مدرسه هوشمند شده است

داند و اگر هم معلمی با عالقه شخصی محتواي درسی را تهیه کند محل قانونی براي پرداخت و جبران مالی موظف نمی
  . وجود ندارد

توجه به این نکته که . تی است و درآن فن آوري اطالعات جایگاهی نداردساختار و تشکیالت مدارس ایران در کل سن -
لـزوم تناسـب سـاختار و تشـکیالت مـدارس      . فن آوري اطالعات در مدارس هوشمند نقش کلیدي و تعیین کننده دارد

  )1388، جاللی(. سازدکشور را با فن آوري اطالعات مشخص می
. باورهاي فرهنگی جامعه ما به ویژه اولیاي دانش آموزان نیز یکی از موانع بزرگ در مسیر طرح مدارس هوشمند است -

متاسفانه فرهنگ استفاده از آن چنـدان رونـق نیافتـه و    ها  هنوز با توجه به گذشت چندین دهه از تولید اینگونه فناوري
تلقی نادرستی از این مقوله موجب شده تـا ایـن   ها  سیاري از خانوادهمقاومت هاي زیادي در این مسیر وجود دارد و در ب

تکنولوژي به عنوان یک نامحرم فرض شود و از ورود تجهیزات الکترونیکی به منزل خودداري شود لـذا فرزنـدان چنـین    
همکالسـی هـاي   آموزان غیر مقاوم در برابر ابهام در مقایسـه بـا   دانش. هایی سخت با مشکل مواجه خواهند شدخانواده

دانند و از آگاه شدن از تفاوت هاي فرهنگی تجربه شده در دروس آنالین  می توجه به زمینه فرهنگی را مهم، مقاوم خود
  )2009، تاپانس و همکاران(کردند می استقبال

ر بسـیار  به دالیل محدودي هنوز شبکه هـاي ارتبـاطی کشـو   ، متاسفانه علی رغم پیشرفت قابل توجه این علم در دنیا -
خطوط عادي تلفن جوابگوي . )1388، جاللی(نامناسب است و برقراري تعامالت اینترنتی مخابراتی چندان آسان نیست
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بایسـت   مـی  بنـابراین مسـووالن مربوطـه   ، کنـد نیازمندان نبوده و مشکالت این سیستم انگیزه کاري را از افراد سلب می
  . اي اساسی براي رفع این معضل بیندیشندچاره

براي تامین حداقل یک دستگاه کـامپیوتر یکـی از مهمتـرین موانـع موجـود در      ها  مشکل اقتصادي بسیاري از خانواده -
مسیر موفقیت مدارس هوشمند است و این مساله زمانی بیشتر محسوس خواهد بود کـه مـدارس هوشـمند در منـاطق     

از دانش آموزان مناطق برخوردار نیز امکان تهیه در حال حاضر حتی درصد قابل توجهی ، مختلف تعمیم داده شود چون
  . کامپیوتر در منزل را ندارند

  بیرونی و محیطی تاثیرگذار برتوسعه مدارس هوشمند، عوامل درونی
  : 6توان تقسیم بندي کرد می این عوامل را به صورت زیر

  
تواند یکی از مسائل تاثیر گذار و مهم در توسـعه مـدارس    می اطالعات جامعه و دیدگاه جامعه نسبت به فناوريفرهنگ 

تـاثیر آن در   با توجه به اینکه درك روشنی از کارکردهاي فناوري اطالعـات در آمـوزش و نحـوه   . رود هوشمند به شمار
پشـتیبانی مناسـبی از مفهـوم مدرسـه      تظـار داشـت تـا   نمی تـوان ان ، افزایش سطح یادگیري دانش آموزان وجود ندارد

آشنایی با فضاي پیشـرفتهاي نـوین در حـوزه فنـاوري از      دسترسی به اینترنت و. هوشمند از سوي جامعه صورت گیرد
هـر چـه   . مناسبی براي نشر و توسعه مفهوم مدرسه هوشمند درجامعه فراهم کند تواند بستر می جمله مسائلی است که

میتوان امیدوار بود کـه  ، جامعه با کاربردهاي فناوري و اطالعات در زندگی و باالخص در آموزش آشنا باشند که مردم و
بتوانند اهمیت توسعه مدارس هوشـمند را درك کـرده و    استقبال بیشتري نیز از مدارس هوشمند صورت بگیرد و مردم

سـطح سـواد   . و مـدیران مـدارس شـریک شـوند     با دولـت ها  در سرمایه گذاري براي توسعه این مدارس کمک نموده و
تـاثیر   تواند در میزان استقبال ایشـان از مـدارس هوشـمند    می مردم به فناوري روز مانند اینترنت دیجیتالی و دسترسی

اما باز هـم بـه دلیـل عـدم     ، رایانه و اینترنت بیشتر فراهم است دسترسی به، با وجود اینکه در برخی شهرها. گذار باشد
 تهدیـد حـس   ایـن ، والدین با کاربرد هاي فناوري اطالعات و عدم وجود دانش عمومی در این زمینـه  بسیاري ازآشنایی 

 . شود که از توسعه مدارس هوشمند استقبال چندانی صورت نگیرد می
. گردد یم و میزان استقبال ایشان از مدارس هوشمند بازها  خانواده بخشی از شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه به درون

سـر زده و بـا    نمی توانند مرتب به پورتال اطالعاتی مدارس هوشمند، رایانه و اینترنت بیگانه هستند والدینی که خود با
، کننـد  مـی  آموزانی که در مدارس هوشمند تحصیل به عالوه دانش. مدیران و کار شناسان مدارس ارتباط بر قرار نمایند

از لحـاظ دانـش از   ، و به علت اینکه به منابع اطالعاتی زیادي دسترسـی دارنـد   شوند می همواره با سئواالت زیادي روبرو
دهند و در این صورت  و خواسته هاي دانش آموز پاسخها  گیرند و لذا والدین نمی توانند به تقاضا می پیشی والدین خود

از جمله تهدید هـاي دیگـر در   . گردد می جادایشان ای یابد و شکاف بین می ارتباطات والدین با فرزندانشان بسیار کاهش
والدین انتظار دارند تا . دیدگاه منفی والدین نسبت به مدارس هوشمند اشاره نمود توان به می ،حوزه فرهنگی و اجتماعی

بـه  هاي مداوم و ارائه تکلیف  معلم با گچ و ماژیک به تدریس بپردازد و با برگزاري امتحان، مدرسه مانند نظام سنتی در
                                                        
6 http://hamyary. ir/ 

 عوامل محیطی عوامل بیرونی عوامل درونی
 شرایط فرهنگی و اجتماعی فرآیندها و ضوابط نیروي انسانی
 شرایط سیاسی و حکومتی مدیریت و ساختار منابع مالی

 تامین کنندگان فرهنگ سازمانی محتواي الکترونیکی
 نظام مالی و اقتصادي اهداف و راهبردها ساختار مدیریتی و اجرایی

 روندهاي فناوري سخت افزار و نرم افزار
 

 شبکه و بستر ارتباطی
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بیشتر نقش متکلم وحده را ایفا نماید و کلیه مطالب را به دانش  دانش آموزان به ارزیابی ایشان بپردازد و در نهایت معلم
 افتـد و معلـم بیشـتر نقـش     می در صورتی است که در مدارس هوشمند عکس این مسئله اتفاق این. آموز منتقل نماید

ارزیابی دانش آموزان نیز بیشتر  گیرد و می یق و پژوهش مفاهیم درسی را فراراهنما را بر عهده دارد و دانش آموز با تحق
 دهد و آنها مجبورهمین موضوع تکالیف والدین را افزایش می. یابد می بر مبناي میزان پژوهش گري به ایشان اختصاص

موجـب   کاري را انجـام دهنـد  بیشتري را براي فرزندان خود اختصاص دهند و اگر نتوانند چنین  شوند تا مدت زمان می
والدین نسبت به مـدارس هوشـمند    شود تا بسیاري از می این موضوع باعث. گردد می فاصله گرفتن ایشان از فرزندانشان

از سـوي  . شدن بار مسئولیت خود در برابر فرزندانشان بدانند دید مثبتی نداشته باشندو این نوع مدارس را باعث بیشتر
 . اولویت آموزش در کشور را نادیده گرفت ه وتوان جایگادیگر نمی

  
  ابعاد طرح هوشمندسازي

هاي اجرایـی بـه   ها و طرحهاي اصلی مدل توسعه مدارس هوشمند و همچنین برنامهارکان و مؤلّفه، در این مدل جایگاه
  . )1390، هوشمندسازي مدارس( منظور شفّافیت بهتر کل طرح ارائه شده است

  
  سازي مدارس در آموزش و پرورشابعاد طرح هوشمند 

  : الگوي مفهومی
  )1390، هوشمندسازي مدارس( مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومی شامل مولفه هاي اصلی زیر است

 زیر ساخت توسعه یافته فناوري اطالعات )1
 اي مبتنی بر محتواي چندرسانه یادگیري -یاددهیمحیط )2
 ي رایانه مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه)3
  توانمندسازي معلمان در حوزه فناوري اطالعات)4
 اي با مدارس دیگر برقراري ارتباط یکپارچه رایانه)5
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 زیر ساخت توسعه یافته فناوري اطالعات 
ارتباطات و تجهیزات کمک آموزشی از جمله الزامات اصلی است و در سـاخت  ، افزارنرم، افزاردر مدرسه هوشمند سخت

در مـدارس هوشـمند   . یـادگیري توسـعه یابـد    -ها و احتیاجات فرآیند یاددهینیازمندي هوشمند باید بر اساسمدرسه 
به معنی ، افزار به خودي خودافزار و نرمگیرد و وجود سختحداکثر استفاده از زیرساخت و تجهیزات موجود باید صورت 

یادگیري  -همیت است که در ارتقاي فرآیند یاددهیزیرساختی حائز ا، در مدارس هوشمند. هوشمندشدن مدرسه نیست
  . موثر باشد

  
 اي مبتنی بر محتواي چندرسانه یادگیري -یاددهیمحیط 

با . سازي مدارس استرکن اصلی هوشمند، یادگیري -اي و الکترونیکی در فرآیند یاددهیاستفاده از محتواي چندرسانه
یادگیري درگیر شده و ایـن   -آموزان در فرآیند یاددهیاز حواس دانشتري اي طیف وسیعاستفاده از محتواي چندرسانه

یـادگیري توسـط    -مدارس محتواي الکترونیکی مبتنی بر برنامه درسی در فرآیند یاددهی دراین. شودفرآیند تعمیق می
ه صورت خودآمـوز  اي بآموزان نیز در یادگیري از محتواي چندرسانههمچنین دانش. گیردمعلمان مورد استفاده قرار می

 . کننداستفاده می
  

  ي رایانه مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه
اسـتفاده از  . ها و وظایف آموزشی و اداري خود یاري نمایدتواند مدیران مدارس را در انجام ماموریتفناوري اطالعات می

-یافته و اوقـات خـود را صـرف برنامـه    شود مدیران مدارس از امور جاري فراغت باعث می، هاي مدیریت مدرسهسیستم
یـادگیري  -ارتقاي فرآینـد یـاددهی  ، اولویت مدارس هوشمند. تر مدارس نمایندگیري هوشمندانهنظارت و تصمیم، ریزي
بایـد مـورد   ، هاي مدیریت مدرسه نیز در مسیر هوشمند سـازي مـدارس  گیري از سیستمسازي و بهرهلیکن پیاده. است

  . توجه قرار گیرد
  

   مندسازي معلمان در حوزه فناوري اطالعاتتوان
افزارهـاي  استفاده از نرم، عالوه براین. هاي مورد نیاز را در این مدارس فراگیرندمعلمین در مدارس هوشمند باید مهارت

معلمین باید بتوانند طرح خود را بـراي اسـتفاده از محتـواي    . هاي مدارس هوشمند استگرافیکی تنها بخشی از مهارت
ها باید مهارت طراحی برنامـه درسـی الکترونیکـی و    آن. الکترونیکی در برنامه درسی ارائه کرده و محتوا را تالیف نمایند

  . انتخاب اجزاي محتوا براي بکارگیري در برنامه درسی را کسب نمایند
  

  اي با مدارس دیگر برقراري ارتباط یکپارچه رایانه
با یکدیگر در ارتباط بوده و به اشتراك تجربیات موفـق و برتـر بـا یکـدیگر      بیشترمدارس هوشمند باید در جهت تعامل 

توانند جدیدترین تجربیات خود را در اختیار سایرین قـرار  معلمین مدارس هوشمند می، در ارتباطات یکپارچه. بپردازند
نیز از دیگـر ارکـان هوشـمند سـازي      گذاري محتوا و منابع آموزشیبه اشتراك. ها استفاده نمایندداده و از تجربیات آن

  )1390، هوشمندسازي مدارس( . مدارس است
  

  سازي مدارسهاي اصلی و ارکان هوشمندمولفه
  معلم

کننـده را در خودآمـوزي و   نقش تسهیل، ي آموزشگیرند و به جاي ارائه یک طرفهآموزان یاد میمعلمان در کنار دانش
  . داشتآموزان برعهده خواهند یادگیري دانش
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  دانش آموز
درتعیـین اهـداف   : باشـد بـه طـوري کـه    آموز مهمتر مینقش دانش، آموز محور بودن مدرسه هوشمندبا توجه به دانش

به پیشنهاد معلم وظایف ، در تعیین وظایف آموزشی. دهدخود اهداف را شکل می، آموز با راهنمایی معلمدانش، آموزشی
هـا  گیرد و از معلـم در مـورد آن  آموز منابع خود را در نظر میدانش، نتخاب منابعدر ا. گرددآموز تعیین میتوسط دانش

  . خواهدنظر می
  محتواي الکترونیکی

صـرف ورود رایانـه و   . افـزاري افـزاري اسـت و نـه سـخت    فرایند ورود فناوري به نظام آموزشی در نهایت یک جریان نرم
حیـات و پویـایی سیسـتم یـادگیري     . تعلـیم و تربیـت نخواهـد شـد    منجر به یک تحول بنیـادین در  ، ايامکانات شبکه

هـا بـراي ورود   سـازي زیرسـاخت  اگرچه خرید تجهیزات و آماده. الکترونیکی به محتواي آموزشی درون آن وابسته است
خـود  به خودي ، اما در صورت نبود محتواهاي آموزشی الزم، اي ضروري و غیر قابل انکار استفناوري به مدارس مسئله
، محتواي الکترونیکی ابزار موثري براي آموزش است کـه بـا ترکیبـی از مـتن    ، در تعریف کلی. فاقد ارزش و اعتبار است

کند به نحوي کـه بتوانـد   آموزان و معلمان در هرنقطه از جهان فراهم میصدا و فیلم بستر ارتباطی را بین دانش، تصویر
  . آموزان ایجاد نمودش پژوهان و دانشزمینه آموزش نوآورانه و خالق را براي آموز

  : رعایت استانداردهاي زیر در تولید محتواي الکترونیکی ضرورت دارد
  . محتواي آموزشی با عنوان درسی و طول مدت آن متناسب باشد

  . هاي آموزشی را ارائه نمایدمحتوا به حدکافی مطالب راپوشش دهد و هدف
  . استفاده گردداز ابزارهاي مناسب براي تولید محتوا 

توزیـع محتـواي   . کارکنان ادارات و بخش خصوصی انجام شـود ، اولیا، آموزاندانش، تواند توسط معلمانتولید محتوا می
هاي تلفن همراه و مواردي از ایـن  گوشی، DVDو  CD، تواند در بسترهاي مختلفی از جمله شبکه وبالکترونیکی می

، اتحادیـه یـادگیري اسـترالیا   ، تسـهیل در تولیـد محتـواي آموزشـی نوآورانـه      براي: به عنوان مثال. دست صورت پذیرد
در ایـن الگـو قطعـه جزیـی از     . را ایجاد کرد که بر محتواي دیجیتال مواد آنالین متمرکز است"قطعات یادگیري"الگوي

بارهـا  ، گوناگون یادگیريبه آن ارجاع داده و براي اهداف ، توان آن را مشخص و مسیریابی کرد می ماده آنالین است که
صدا یـا پویـا   ، متن، مثال یک قطعه یادگیري ممکن است یک فایل حاوي گرافیک. به اشکال متفاوت از آن استفاده کرد

قابل تکثیر با ارتباط وسیع در همه مـدارس  ، تاکید قطعه یادگیري بر طراحی اطالعات استاندارد قابل تکرار. نمایی باشد
  )2004، نیپوندوا و ویکزیا(. است

  کتاب
گیرد و معلمان با فناوري جدیـد مطالـب درسـی را بـه     تکنولوژي جاي کتاب محوري را می، با هوشمند سازي مدارس 

 . خوبی تدریس خواهند کرد
  کالس 

در ایـن  . ها و ابزارهاي فناوري اطالعات تجهیـز شـده باشـد   کالس مانند یک کالس سنتی است که با استفاده از قابلیت
در ایـن  . حداقل یک ابزار نمایش از جمله تخته تعاملی و یا ویدیو پروژکتور و همچنین یک عدد رایانه وجود داردکالس 

چـون  . یـادگیري اسـتفاده کنـد    -کالس معلم میتواند از محتوي الکترونیکی در دسترس براي ارتقاي فرآینـد یـاددهی  
  . باشد می یادگیري –هاي مختلف یاددهی هدایت کالس با روش

  مدرسه
معلـم و شـاگرد بـا    "محور و افزایش ارتباط مـؤثّر و چنـد جانبـه بـین     آموز پژوهشي دانشبا تقویت و پشتیبانی مقوله

مشتاق و قوي براي پرورش نیروي انسانی خلّاق و متفکّـر کـه   ، ؛ مدرسه را به کانونی پویا"مدرسه با جامعه"و  "مدرسه
هـا و  آمـوزان بـه دنبـال کسـب نظریـه     دانـش ، در چنین فضایی. کنددیل میتب، قابلیت زندگی در عصر اطالعات را دارد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٥٥/ . . . آوري اطالعاتی فنبررسی  
 

 

ال 
س

شتم
ه

 /
ماره

ش
 

ست
بی

  
کم 

و ی
/

ان 
بست

تا
139

2
  

ت   این تجربـه مـی  . کنندشدن را تجربه میها و تولید علم هستند و شکلی از اجتماعیپژوهش در آن توانـد وراي موقعیـ
  . ها باشدجغرافیایی و اجتماعی آن

  خانواده
آموزان بـه  یادگیري و در هدایت و راهبري دانش -فرآیند یاددهیمشارکت و پشتیبانی کامل والدین و جامعه در ، حضور

  . خورد و در حد باالیی قرار خواهد داشتوضوح به چشم می
  
  بحث و نتیجه گیري  

در . در آن اسـت . . . اجتمـاعی و ، تکنولـوژیکی ، یکی از مهمترین ویژگیهاي عصر حاضر شتاب فزاینـده تحـوالت علمـی   
پویایی و ایجاد تحـوالت  ، جوامع انسانی و سازمانها براي بقا، با ثبات تغییر و بی ثباتی استچنین زمانی که تنها پدیده 

  . باشند می سازنده در آینده ناگزیر از دستیابی به گرایشهاي نوین
از رود که ضمن باز آفرینی در فرهنـگ و انتقـال    می از سوي دیگر تقریباً در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار

زیـرا دسـتگاه آمـوزش و    ، سر منشا تغییـرات و نوآوریهـاي اجتمـاعی باشـد    ، روشهاي ارزشمند پیشینیان به نسل آینده
آورد و بنـابراین اگـر در ایـن راه     می پرورش بنا به رسالت خود زیربناي اصلی شخصیتها و دیدگاههاي اجتماعی را پدید

این مطلب بـدان معنـی   . ار نوآوري در جامعه سهل تر خواهد بودتوقع و انتظ، کوشش و جدیت متعارف را به عمل آورد
است که دستگاه آموزش و پرورش باید بتواند عالوه بر هماهنگ نمودن خود با تحوالت جامعه امروزي سـمت و سـوي   

در . ایدهدایت نم، بینی نموده و تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت مطلوب در آیندهدگرگونیها و تغییرات آینده را پیش
تواند در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظامهاي آموزشی مفید واقـع گـردد و    می همین راستا یکی از رویکردهایی که

گسـترش اسـتفاده از فناوریهـاي    ، امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته اجرا شده و یا در حال اجرا شـدن اسـت  
ایـن گونـه مـدارس در    . تبع آن تأسیس و توسعه مدارس هوشمند اسـت  اطالعات و ارتباطات در نظامهاي آموزشی و به

، واقع به نوعی اختراع فلسفه و مفهومی جدید از تعلیم و تربیت بوده و با کنار گذاشتن یکسري از بازدارنده هاي سـنتی 
م آن اسـت کـه   آموزش مؤثر در اینگونه مدارس مسـتلز . سعی در به کارگیري فناوري اطالعات براي ارائه آموزش دارند
تا بتوانند ، بدین ترتیب که جستجوگران اطالعات باشند، دانش آموازن نقش هاي جدیدي را در فرایند یادگیري بپذیرند

در مورد ارزش اطالعات وسیعی که در شبکه جهانی اینترنت براي اسـتفاده آنـان موجـود اسـت بـه داوري و ارزشـیابی       
، یابـد  می به تسهیل گر فراینده یادگیري تغییر، یز از انتقال دانش و معلوماتنها  در چنین شرایطی نقش معلم. بپردازند

راهبردهاي مدیریت اطالعات و مهارتهاي نفی ، تالش نمایند که دانش آموزان اعتماد به نفساي  آنان نیز بایستی به گونه
به ویژه در توسعه آموزش نیازمند بهبود  ،بنابراین براي بهره گیري موثر و کارآمد از فناوري اطالعات. الزم را کسب کنند

طراحی برنامه هاي درسی ، بهسازي نیروي انسانی، مجدد محتوا. سازمان دهی، بازبینی سیاست هاي آموزشی، رویکردها
هدف آمـوزش و پـرورش در   . اثر بخش و تحول معیارهاي فرهنگی براي فراهم کردن همزیستی با فناوري نوین هستیم

دانش آموزان به گونه ایست که ضـمن  ) عاطفی و اجتماعی، جسمانی، رشد عقالنی(پرورش همه جانبه کشور ما رشد و 
آگاه به مسائل روز جهان و مبتکر و توانمند ، به کمال بالقوه خویش نائل آمده، ملی و اخالقی، التزام به ارزشهاي اسالمی

در همـین راسـتا ایـده ي مـدارس     . بتر باشـند مطلـو اي  در جهت حل مسائل و مشکالت خود و جامعه و ساختن آینـده 
هوشمند و یا هر گونه نوآوري آموزشی دیگر در آموزش و پرورش در صورتی که بتواند ما را در رسـیدن بـه ایـن هـدف     

  . یاري نماید ارزشمند خواهد بود
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