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 مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند

 1امیر اکبری سرچقائی

ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور تهران کارشناسی دانشجوی ، آموزگار مقطع ابتدائی شهرستان سرپل ذهاب. 1

 جنوب
Email:Akbari13701370@gmail.com 

 
                                     چكیده 

یادگیری می باشد. توسعه روزافزون فناوری و تسرری آن بره زروزه آمروزپ و پررورپ،       -از ارکان اساسی در فرایند یاددهی برنامه درسی یكی

ضرورت همسوسازی نظام آموزشی را با این تحوالت اجتناب ناپذیر ساخته است. این تحقیق با هدف بررسی مؤلفه های برنامه درسی در مدارس 

رد مورد استفاده در این تحقیق رویكرد کیفی بوده و تمرکز اصلی تحقیق بر توصیف مؤلفه های برنامه درسی هوشمند صورت گرفته است. رویك

ل در مدارس هوشمند می باشد. به منظور گردآوری داده ها از روپ کتابخانه ای و از مطالعه یافته های تحقیقاتی معاصر استفاده شده است. مد

                                                                   ارس هوشمند را در قالب اهداف، محتوا، روپ و سنجش و ارزیابی بیان می کند .                                                                  زاصل، مؤلفه های برنامه درسی در مد

 واژه های کلیدی : برنامه درسی، مدارس هوشمند، آموزپ و پرورپ.

  همقدم 

ن همزمان با نهادینه نقش و اهمیت تعلیم و تربیت در توسعه جوامع و بالندگی نسل جوان و نوجوان، تالپ های بسیاری برای قانونمند کردن ای

ت و یفرایند خطیر آغاز شد و تعلیم و تربیت به انشعابات متعددی تقسیم گردید. در این میان برنامه های درسی به عنوان قلب نظام تعلیم و ترب

ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزپ و پرورپ مورد توجه بیش از پیش قرارگرفت و بدین ترتیب برنامه ریزی درسی بره یكری از زروزه هرای     

تأثیر توسعه فنراوری االالعرات و ارتباالرات برر      (1931)عبدالوهابی و همكاران،تخصصی و در عین زال بحث انگیز تعلیم و تربیت مبدل گردید

تلف جوامع، که همواره با گذشت زمان آشكارتر می شرود، تحروالتی اساسری در عرصره هرای گونراگون اقتصرادی، اجتمراعی،         سیستم های مخ

فرهنگی و هم چنین آموزشی ایجاد کرده است. ظهور افق های تازه در عرصه رقابت در سطح بین المللی، تأثیر فناوری های نوین در همه جنبه 

همیت فزاینده سرمایه های انسانی در عصر دانش و تحول، زاکی از آن است کره الزامرات تعلریم و تربیرت     های زندگی بشری، جهانی شدن و ا

می امروز، از نوع گذشته نیست. از آنجا که ویژگی عصر زاضر، االالعات و االالعات محوری است، اقتصاد آن نیز مبتنی بر دانش و االالعات قرار 

سرمایه گذاری آموزپ درست و متناسب با عصر دانایی، می تواند به صورت رشد اقتصادی نتیجه دهد.  گیرد، لذا توسعه سرمایه انسانی از الریق

برای رسیدن به « سیستم ارائه»امروزه هر کشوری که خواهان توسعه اجتماعی و اقتصادی است، باید پایه های دانش مهارت ها را از الریق یک 

 (  1931)عبدالوهابی و همكاران،فرصت های مناسب بسازد
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تأثیرگذاری این تغییر و تحوالت بر نظام های آموزشی همه کشورها امری انكارناپذیر است، لذا جوامعی که خواهران توسرعه و ورود بره جهران      

قابتی کنونی هستند، باید با شناخت صحیح نیازهای خود و توسعه فناوری االالعات به تربیرت نیرروی انسرانی متخصرر بزردازنرد و شررای        ر

ا تأثیرگذاری بر سایر رقبای خود را فراهم کنند. پیشرفت فناوری االالعات و ارتباالات و تأثیر آن بر علوم یراددهی و یرادگیری، فرصرت هرایی ر    

ی  های یادگیری با الرازی خوب، یادگیرنده محور، جالب توجه، تعاملی، انعطاف پذیر، معنری دار و تسرهیل شرده فرراهم آورده     برای خلق مح

 است.                                                                                                                                                              

تنها دسترسی به االالعات و دانش و مصرف آن را نمی توان و نباید غایت در نظر گرفت، بلكه هدف غایی مشرارکت  با تحول فناوری االالعات،   

در ساختن دانش توس  کاربران است.از آنجا که مدارس کنونی، توانایی ایجاد بهبود یادگیری و کمک به دانش آمروزان را کره نقرش مفیردتر و     

ندارند، برای تربیت دانش آموزان آماده تر برای زندگی شغلی، نیاز به تغییر دارند. مدارس باید شرایطی  تولیدی بیشتری در جامعه داشته باشند

را که بچه ها در آن زندگی می کنند و مشغول به کار می شوند، در نظر بگیرند و آموزپ های خود را متناسب با نیازهای جامعه عرضره کننرد.   

تباالات، راهكارهای نوینی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه نموده که اسرتقرار مردارس هوشرمند از    بكارگیری ابزار فناوری االالعات و ار

. مدرسه هوشمند شامل اجزای درهم تنیده ای است که به منظور بررانگیختن زرک کنجكراوی    (1931)عبدالوهابی و همكاران،نتایج آن است 

با هماهنگ نمودن تالپ دانش آموزان، معلمان و مدیران، در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت دانش آموزان و مشارکت فعال آنها الرازی شده تا 

به برآورده نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نماید. مدرسه هوشمند عبارت است از یک سازمان یادگیری کره برا هردف آمراده سرازی      

یادگیری و مدیریت مدرسه الرازی شده است. در  -اتیک در فعالیت های یاددهیدانش آموزان به منظور زیستن در عصر دانایی، به الور سیستم

این مدارس با استفاده از یادگیری الكترونیكی به صورت زضوری، و با زفظ فضای فیزیكی مدرسه، معلم و دانش آموز، با برخرورداری از نظرام   

)عبدالوهابی و زشری و پرورشری بره دانرش آمروزان ترالپ مری شرود        آموزشی هوشمند و با رویكرد تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خردمات آمو 

 .(1931همكاران،
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 مدل نظری تحقیق

 مدل نظری پژوهش را نشان می دهد که در آن مولفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند ارائه گردیده است. 1شكل

 

 

 

 

 

 

 

 .مدل نظری پژوهش1شكل       

 

 

 روپ

تحلیلری در قالرب    -کیفی را دنبال می کند که در آن محقق با مطالعه ی یافته های تحقیقاتی معاصر بره روپ توصریفی   این تحقیق رویكردی

                                                                                                                                            .گردآوری االالعات به شیوه کتابخانه ای به بررسی مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند پرداخته است

 برنامه درسی

ل واژه برنامه درسی معانی بسیار زیادی دارد. برخی مربیان تعلیم و تربیت به کثرت معانی نگریسته و متمایز شدن معنا را به عنروان یرک مشرك   

یک زمینه و غیره( در زالیكه دسته دیگر معتقدند که هنگامی که برا دقرت بیشرتری تحلیرل صرورت      می دانند)پریشانی مداوم، هرج و مرج در 

زمینه گیرد، این معانی اختالف اندکی پیدا می کنند. مطالعه تغییرات برنامه درسی بیانگر این واقعیت است که تمرکز بر برنامه درسی به عنوان 

تدای قرن بیستم با کتاب فرانكلین بوبیت آغاز شد.سزک به نظر می رسید محتوای برنامه درسری  ای ویژه و نیز آغاز الرازی برنامه درسی در اب

 به سبب تحوالت متنوع، تغییرات بسیاری نماید. با این وجود معانی متفاوتی برای برنامه درسی به کار برده می شد امرا البرق تعریفری سراده :    

 (1111)قنودی و سلیمی،رشی تدریک شده بواسطه معلم می باشدبرنامه درسی متشكل از مسائل و مواد آموزشی و پرو

 

 اهداف

 محتوا

 سنجش و ارزیابی

 روپ 

 مؤلفه های برنامه

درسی در مدارس 

 هوشمند
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 )فناوری االالعات و ارتباالات( ICTشاخصه های برنامه درسی مبتنی بر 

 کاربرد برنامه درسی ترکیبی را فراهم می سازد. -1

 اهمیت و اعتبار محتوای برنامه درسی را بهبود می بخشد. -1

 عالقه یادگیرنده را فرونی می بخشد. -9

 دانش با ساختار مناسب را فراهم می نماید. -4

 اثر بخشی برنامه درسی را افزایش می دهد. -5

 توانایی های یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد. -6

 .(1111)قنودی و سلیمی،انعطاف پذیری برنامه درسی را موجب می شود -7

 مؤلفه های برنامه درسی در مدارس هوشمند

ل از مؤلفه های است که هماهنگی مناسب آنها، توفیق برنامه درسی را متضمن می باشد. توافق و اجماعی برین متخصصران   برنامه درسی متشك

پیرامون مؤلفه های برنامه درسی وجود ندارد، امّا چهار موضوع عمده مرتب  با آن شامل : اهداف ، محتروا، روپ و سرنجش و ارزپ یرابی مری     

                                                        .(1111)قنودی و سلیمی،باشند

 

 اهداف آموزشی

به سبب اینكه مدارس هوشمند یادگیرنده محور هستند؛ دانش آموزان نقش مهمی را در تعیین وظایف آموزشی بازی می کنند و به کمک 

                                                                                                          (                            1111)قنودی و سلیمی،اهداف آموزشی را در مدارس هوشمند نشان می دهد 1معلمان اهداف آموزشی را شكل می دهند. جدول 

 ی. اهداف آموزش1جدول  

مشارکت یادگیرنده در تعیین  اهداف آموزشی  رویكرد سیستم

 اهداف آموزشی

 نقش یادگیرنده 

سیستم 

 هوشمند

 فعال  با کمک معلم در تمام وجوه  
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 وامحت

شرامل   فناوری های االالعاتی و ارتباالی از قبیل ویدئوها، تلویزیون و نرم افزار رایانه ای چند رسانه ای که متن، صدا و تصاویر متحرک رنگی را

در  می شوند می توانند جهت ایجاد چالش و اشتیاق در محتوا که یادگیرنده را در فرایند یادگیری تشویق می کند مورد اسرتفاده قررار گیرنرد.   

 مدارس هوشمند یادگیرندگان دسترسی آسانی به شبكه ها و منابع مدارس دارند. یادگیرنده قادر است که هم از محتوای الكترونیكی بهره ببرد

و هم از مواد ساخته شده توس  معلمش. محتوای مادی مطابق توانایی های یادگیرنده الرازی می شرود. مالزظره یكسران توانرایی فراگیرران      

معلم می تواند مانع خالقیت یادگیرندگان شود که منجر به خنثی سازی و محروم کردن آنها می شود، به عنوان مثرال، در یرک کرالس    بوسیله 

محی  آموزشی متنوع می تواند وجود داشته باشد که هر یادگیرنده مواد بیشتری را بواسطه فعل و انفعال با دیگری اکتساب می  41نفری،  41

محتروای برنامره درسری در     1ن روپ، دانش آموزان ضعیف تر شانک بیشتری جهت بهبود وضعیت خودشران دارنرد. جردول    نماید. بواسطه ای

                                                                                                     ( 1111)قنودی و سلیمی،مدارس هوشمند را نشان می دهد

 یتوای برنامه درس. مح1جدول 

رویكرد 

 سیستم
 محدوده منابع مادی 

 مشارکت فراگیران در

 ایجاد موضوع مادی
 منابع مادی موضوع 

 سیستم

 هوشمند
 

 فعالیت گروهی و 

 فعل و انفعال
 

 منابع متنوع برای اشخاص

 )کتاب الكترونیک، اینترنت، ...(

 

 یادگیری( -روپ ها )فعالیت های یاددهی

ند رسانه ای، دانش آموزان جهت دستیابی به مواد آموزشی در دسترس به وسیله خودشان تشویق مری شروند و مسرتقل از    به کمک فناوری چ

معلم خود عمل می کنند )خود دیده( و یاد می گیرند مطابق شیوه توانایی خود عمل کنند )خودگام(و برای اکتشراف موضروعات مرورد عالقره     

                                                                                                                 .سخت گره خورده باشد )خودگردانی یادگیری(. زرکت نمایند بدون اینكه به یک برنامه درسی سفت و

زمانی الروالنی ترری در خراالر داشرته     بصری می باشد یادگیرنده قادر است مواد یادگیری را برای دوره  -بواسطه این روپ یادگیری که سمعی

( 1119باشد. تفكر خالق و انتقادی، یادگیری دانش آموز محور و ساخت دانش فعاالنه جایگزین تمام مفاهیم سنتی می گردند. تحقیرق یانرگ )  

و افكارشران را بیران کننرد     نشان داد که فناوری جدید در فراهم نمودن محی  با استرس کمتر برای دانش آموزان که آزادانه بتوانند دیردگاهها 

                                                                                  یادگیری امتیازات زیر را به دنبال دارد: -بسیار مفید است. بنابراین بكارگیری فناوری االالعات و ارتباالات در فرایند یاددهی

 نامحدود و مناسب
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                            گان زذف می کند و فعل و انفعال بین آنها را تسهیل می نماید  موانع را برای معلمان و یادگیرند -1

محیطی را ایجاد  -9                                                                                 می تواند انگیزشی برای روشهای تدریک جدید باشد -1

 (1111)قنودی و سلیمی،مساعی از رقابت پیشی می جویدمی نماید که در آن تشریک 

 

              یادگیری برنامه درسی را در مدارس هوشمند نشان می دهد.-مولفه های فعالیت های یاددهی9جدول

 یادگیری-.فعالیت های یاددهی9جدول 

رویكرد 

 سیستم

 روپ مورد استفاده 

 -در فرایند یاددهی

 یادگیری

 در مشارکت  یادگیرنده  

  -فرایند یاددهی

 یادگیری

 -محی  یاددهی  

 یادگیری

 نقش معلم 

سیستم 

 هوشمند

 کارگروهی   بصری -سمعی  

 )دانش آموز محور(

نامحدود )دانش  

 آموز محور(

مدیریت محی   

 آموزشی

 

 سنجش و ارزیابی

یابی می تواند بر الرازی برنامره درسری متمرکرز باشرد،     سنجش و ارزیابی برنامه درسی به فرایند تعیین ارزپ در برنامه درسی برمی گردد. ارز

شامل محتوا و فرایند؛ اجرا یا برون دادها. ارزیابی در مدارس هوشمند به موضوع خاصی محدود نیست و برر مبنرای روزانره تعیرین مری شرود.       

ی خرود هسرتند. هردف ارزیرابی در ایرن      فراگیران به الور مداوم به منظور ساخت روشهای یادگیری متناسب با عالقمندی خود مسروول ارزیراب  

                    مدارس کمک به دانش آموز جهت فراهم ساختن:                                                                                                                 

 بازخورد به عملكرد خود -1

 تشخیر نقاط ضعف و قوت -1

 (     1111)قنودی و سلیمی،ی االالعات کافی برای تصمیم گیر -9

برون داد ارزیابی در مدارس هوشمند آمار و ارقامی هستند که االالعات ارزشمندی را برای کمک به یادگیرندگان جهت دسترسی به اهداف 

ی و )قنودمولفه های سنجش و ارزیابی برنامه درسی را در مدارس هوشمند نشان می دهد. 4آموزشی آنها فراهم می نماید. جدول 

 (     1111سلیمی،
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 ی. سنجش و ارزیاب4جدول  

رویكرد 

 سیستم

نتیجه سنجش و   زمان سنجش و ارزیابی  سنجش و ماهیت ارزیابی 

 ارزیابی

سیستم 

 هوشمند

ابزاری برای نشان دادن  

اینكه به چه میزان به 

اهداف آموزشی خود دست 

 یافته اند.

رای آمار و ارقام ب  مداوم و بدون محدودیت زمانی 

رسیدن به اهداف 

آموزشی خود برای کل 

 کالس

 بندیگیری و جمعنتیجه

تحوالت و تغییرات فناوری در عصر جدید تمام شوونات زندگی بشری از جمله آموزپ و پرورپ را دستخوپ دگرگونی ساخته و لزوم هماهنگی 

تغییرات، مدارس هوشمند نیز به تدریج جایگزین مدارس سنتی و همسازی نظام آموزشی را با این تحوالت آشكارتر ساخته است. در رهگذر این 

ی از می گردند و همین امر زمینه دگرگونی در ابعاد مختلف و مرتب  با نظام آموزشی را اجتناب ناپذیر می سازد. برنامه درسی نیز به عنوان یكر 

علمان مربی محض نیستند و آمروزپ تعراملی، دانرش آمروز     پایه های اصلی نظام آموزشی باید مورد بررسی قرارگیرد. در مدارس هوشمند که م

محور، انعطاف پذیر می باشد همین امر موجبات تغییر در مؤلفه های برنامه درسی را فراهم می سازد. مؤلفره هرای برنامره درسری در مردارس      

شارکت فعاالنه فراگیران با کمک معلم هوشمند شامل اهداف آموزشی، محتوا، روپ و سنجش و ارزیابی می باشند. در مبحث اهداف آموزشی م

در تعیین اهداف مدنظر می باشد. در بحث محتوا، محدود خاصی برای منابع مادی قائل نمی گردد و فراگیران در قالب فعالیت گروهی و فعل و 

ی دارند. در زمینه روشهای تدریک انفعال در ایجاد منابع دخالت داشته و به منابع شخصی متنوعی نظیر اینترنت و کتابهای الكترونیكی دسترس

بصری، کارگروهی، محی  یادگیری نامحدود و دانش آموز محور مدنظر قرار می گیرد و معلم صرفاً مدیریت محی  آموزشری را   -رویكرد سمعی

اد و ارقام جهت نمایش میرزان  بر عهده دارد و در مؤلفه سنجش و ارزیابی، مداومت و عدم محدودیت زمانی برای ارزیابی و استفاده از ابزار و اعد

                                                                                                                             مدنظر می باشد.   دستیابی به اهداف

  منابع

ان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز. (. امك1931عبدالوهابی، مرضیه؛ مهرعلی زاده، یداله و پارسا، عبداله )

 . 31 – 39. ص 49فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 

Ghonoodi, A.,&Salimi,L. (2011). The study of curriculum in Smart schools.Procedia – social and behavioral science, 

28 (2011), 68-71 
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