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 چکیده 

دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به  حرکت جهانی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی ، با

است . مسئوالن کشور ، تغییر شرایط جهانی و نیاز به  ور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمدهجوامع دانایی مح

و این امر به وضوح در اسناد مصوب وزارت آموزش و پرورش به چشم ،  تغییر در نظام آموزشی کشور را به خوبی درک کرده اند

جامعه دانایی محور ارزش محسوب می شود ، تولید علم و دانش است می خورد . مسئوالن به خوبی آگاه هستند که آن چه در 

. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه دانایی محور را میسر خواهد ساخت . در این 

رار گرفته و راهکار مورد بررسی قهای توسعه مدارس هوشمند در کرمان مقاله با بهره گیری از روش تحقیقی پیمایشی ، چالش 

هایی برای رفع این چالش ها ارائه خواهد شد . بدیهی است که فراهم نمودن بستر قانونی مورد نیاز با همکاری مدارسی که 

 طرح آزمایشی مدارس هوشمند در آن ها اجرا شده است ، امکان پذیر می باشد . 

 

 ، کرمان ، یادگیری مدرسه هوشمند ، جامعه دانایی محور ، آموزش:  واژگان کلیدی
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 مقدمه

ورود به عصر اطالعات و رواج فناوری های مبتنی بر وب ، موجب شکل گیری مشاغل جدیدی شده است که به دانش و مهارت 

های رایانه ای نیاز خواهد داشت . ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی که به طور عام 

از  1991رس ایران رایج است ، هم خوانی ندارد . الگوی اولیه مدارس الکترونیکی یا مدارس هوشمند در سال امروز در مدا

یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می رود . در این راستا ایران هم کشور انگلیس گرفته شده است و کشور مالزی 

را پیاده سازی و در دستور کار قرار داده است . در مدارس هوشمند ،  اخیرا در مدارس و دانشگاه های خود این سیستم آموزشی

رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد . ولی در عین حال کارکرد 

ن را در روابط اجتماعی یاری کند . در ( . زیرا می تواند دانش آموزا Vijay , 2000های اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد ) 

و از این اطالعات در جهت مدارس هوشمند دانش آموزان می آموزند که انبوهی از اطالعات را می توانند پردازش کنند 

یادگیری بیشتر استفاده کنند . همچنین دانش آموزان می توانند با منابع علمی جهان ، معلمان و دانش آموزان مدارس دیگر ، 

تباط برقرار کنند . در مدارس هوشمند ، معلمان می توانند به جای این که خودشان تمام سواالت دانش آموزان را پاسخ ار

گویند ، از آن ها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و برای بقیه بازگو نمایند . البته مدارس هوشمند این 

نشان دهند ، چه اطالعاتی در فضای مبتنی بر وب قابل اعتماد است و چه اطالعاتی زان کارایی را نیز دارند که به دانش آمو

ارزش علمی ندارد . علیرغم تکامل روز افزون مدارس هوشمند و حرکت شتابان کشور های در حال توسعه به سوی آن ، 

برای مثال تحقیقی با هدف ارزیابی تحقیقات پیمایشی اندکی در حوزه چالش های توسعه این نوع مدارس صورت گرفته است . 

طرح مدرسه هوشمند از لحاظ دستیابی به اهداف ، نقش معلمان ، نقش دانش آموزان و شیوه های ارائه مطالب درسی و 

( . یافته های این تحقیق  1831مشکالت ) مادی و انسانی ( ، در دبیرستان های تهران انجام شده است ) جعفری حاجتی ، 

سترسی به اهداف مدارس هوشمند را ، معلمان در حد متوسط و دانش آموزان در حد زیاد بیان کرده اند . نشان می دهد د

همچنین در زمینه وجود مشکالت مادی و انسانی ، دو گروه معلمان و دانش آموزان ، مشکالت مادی و نیروی انسانی را زیاد 

دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها ، در محیط یادگیری با گر رابطه ویژگی های روان شناختی دانستند . در تحقیقی دی

و مقایسه آن با محیط سنتی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان می دهند دانش آموزانی که در بعد کمک رایانه 

نتی ، عملکرد تصویری در سبک شناختی کالمی می گنجند ، در مدارس هوشمند در مقایسه با محیط یادگیری س –کالمی 

بهتری دارند ، اما دانش آموزانی با سبک شناختی تصویری ، در محیط سنتی پیشرفت تحصیلی باالتری داشتند ) شهامت ده 

 است . عمده توسعه مدارس هوشمند در کرمان( . هدف اصلی در این پژوهش ، بررسی چالش های  1831سرخ ، 

 مدرسه هوشمند 

ودیت فیزیکی و حقیقی ) و نه مجازی ( ، است که در آن دانش آموزان به شکل نوینی مدرسه هوشمند ، سازمانی با موج

آموزش می بینند . در مدرسه هوشمند ، کنترل و مدیریت ، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام گرفته و محتوای اکثر دروس 

نه مدارس ، دانش آموزان متناسب با استعداد ها آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد . در این گو

دانش آموزان در تمامی فعالیت های  و عالیق خود ، به یادگیری می پردازند و توجه به بارور کردن همه استعداد های بالقوه

ان وجود آموزشی و فوق برنامه به چشم می خورد . همچنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموز

نخواهد داشت . معلمان در گونه مدارس به متخصصانی توانا تبدیل می شوند که راهنمایی دانش آموزان را در فرآیند یادگیری 

بر عهده دارند . به عالوه آنان در دستیابی دانش آموزان به منابع دانش برای انجام دادن فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی ، 

در حقیقت نقش سنتی معلمان که منبع اصلی دانش و ارئه کنندگان آن شناخته می هند داشت . نقش تسهیل کننده ای خوا

شوند ، به راهنمای دانش آموزان برای خود یادگیری و تسهیل دسترسی ایشان به منابع فراوان دانش ، تغییر می کند . معلمان 

ته های خود در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی به دانش آموزان نشان می دهند که چگونه بیاموزند و چگونه از آموخ

خویش استفاده کنند . برای ایجاد این نوع مدارس ، ابتدا باید برنامه ای دراز مدت را در نظر داشت . برای مثال مدرسه 
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ه شامل سال ( ، طول بکشد ابزار خود را ک 11، ممکن است مدت زیادی ) حتی بیشتر از هوشمندی که امروزه ایجاد می شود 

زیر ساخت ارتباطی ، محتوای مناسب ، آموزش معلمان ، تغییر روش های آموزشی و فرهنگ سازی والدین است ، کامل کند . 

شکل این نوع مدارس هم از نظر فیزیکی یعنی چیدمان صندلی ها و کالس ها و هم از نظر معماری و شکل ساختمان متفاوت 

وز به راحتی بتواند آزمایشگاهی را در کنار میز درسی خود داشته باشد . این که دانش آماست و باید فضا به گونه ای ایجاد شود 

نحوه آموزش باعث می شود که هر دانش آموز مطالب مورد نظر را هم از لحاظ تئوری و هم از نظر عملی درک نماید و بداند 

 العات برای رفع مشکل ، کجا است . اگر در آینده به مشکلی برخورد کند ، منابع او در راستای دسترسی به اط

 اهداف و مولفه های کلیدی مدارس هوشمند 

موزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوه آموزش و مدیریت خود به صورت سیستماتیک مدارس هوشمند موسساتی آ

 عبارتند از : را برای رویارویی با عصر اطالعات آماده می کنند . برخی اهداف این قبیل مدارسدانش آموزان 

 تولید نیروی کار متفکر و آشنا با تکنولوژی – 1

 توسعه و پرورش فیزیکی ، ذهنی ، احساسی و معنوی دانش آموزان – 2

 ارائه و فراهم سازی فرصت هایی برای بهبود توانایی ها و استعداد های دانش آموزان  – 8

 ش آموزان ، مدیران ، کارکنان و سطوح مختلف جامعه ( افزایش مشارکت همگانی در حوزه آموزشی ) دبیران ، دان – 4

نکته بسیار مهم در این نوع مدارس تغییر شیوه یادگیری از شیوه مبتنی بر حافظه به شیوه مبتنی بر تفکر و خالقیت است . در 

ر مقیاسی جدید این راستا باید مولفه های کلیدی مدارس هوشمند به گونه ای متفاوت تعریف شده و کارکرد های آن ها د

 تبیین شود . 

 مولفه های کلیدی یک مدرسه هوشمند
 یادگیری  –مدیریت و آموزش  – 1

محیط یاددهی و یادگیری از چهار بخش تشکیل می شود . بخش اول برنامه تحصیلی است ، برنامه تحصیلی به گونه ای 

انتقال دانش ، مهارت ها ، ارزش ها و زبان از هد . طراحی شده است که دانش آموزان را به توسعه متداول و فراگیر سوق می د

طریق ارائه دوره های مختلف تحصیلی و یکپارچگی این عناصر برای رویارویی با عصر اطالعات ، از ویژگی های اصلی این بخش 

ارتقاء  است . بخش دوم روش تدریس است ، روش تدریس در مدرسه هوشمند ، استراتژی های یادگیری را ترکیب می کند تا

شایستگی های دانش آموزان را ممکن نماید . در این راستا با بهره گیری از سبک های مختلف آموزشی به منظور کسب 

موزش های جذاب را مورد توجه قرار می دهند . بخش سوم های مورد نیاز در دانش آموزان ، آاطمینان از ایجاد صالحیت 

ورد مناسب از آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز طراحی شده است و در آن ارزشیابی است . این بخش برای دریافت بازخ

از سیستم ارزیابی آنالین و پایگاه داده کاملی از اطالعات مربوط به دانش آموزان در تمام دوره تحصیلی استفاده می شود . 

که رایانه ای ، معلم و مراکز آموزشی در بخش چهارم وسایل آموزشی می باشد که ترکیبی بهینه از مواد آموزشی ، مبتنی بر شب

 چالشی و یادگیری با انگیزش در دانش آموزان است . راستای ایجاد و تقویت تفکر 

 مدیریت و امور اداری  – 2

در مدارس هوشمند نقش مدیر و امور اداری تغییر کرده و آنان با توانایی ها و دانش خود نقش موثری در راستای پشتیبانی از 

 گانه اولیه مدیریت مدارس هوشمند عبارتند از :  9های یاددهی و یادگیری خواهند داشت . وظایف  فعالیت

 الف : امور اداری 

 ب : امور دانش آموزی 

 پ : منابع آموزشی

 ج : منابع خارجی 

 د : مالی 
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 ر : تجهیزات

 س : منابع انسانی 

 ش : امنیت

 ص : فناوری 

 اافراد ، مهارت ها و مسئولیت ه – 3

افراد ذینفع که در انجام دادن امور مدارس هوشمند سهیم هستند باید توانایی ها و دانش خود را به اندازه کافی افزایش دهند تا 

بتوانند نقش موثری را در مدرسه ایفا کنند . از جمله عواملی که در موفقیت و اداره مدارس هوشمند دخیل می باشند عبارتند 

 از : 

  الف : دانش آموزان

 ب : معلمان 

 پ : کارمندان و مدیران مدارس

 ج : والدین 

 د : سطوح مختلف جامعه

 فناوری – 4

شیوه های آموزش و یادگیری ، مدیریت و ارتباطات با موسسات در مدارس هوشمند ، مستلزم استفاده از تجهیزات در راه حل 

ن منابع را به اشتراک گذاشت یکی از اساسی ترین بخش های ن شبکه ای از رایانه ها که در آن بتواهای فنی می باشد . بنابرای

مدرسه هوشمند است . در مدرسه هوشمند ، شبکه بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد . این بخش ها 

بنابراین است . شامل دفاتر مدیر ، کارکنان اداری ، معلمان ، کالس های درس ، کتابخانه و محل ورود و خروج  دانش آموزان 

توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است . امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطالعات باید با 

شود . نکته بسیار مهم این است که مسئولیت و وظایف هر یک از عوامل فوق با وظایف  توجه به استاندارد های الزم تعریف

سنتی آن ها که در مدارس عادی وجود دارند ، متفاوت می باشد . به عبارت دیگر فناوری استفاده شده در این مدارس ، شکل 

لحظه به صورت آنالین از طریق رایانه شخصی خود ، این ارتباطات را نیز متفاوت می کند . برای مثال والدین می توانند در هر 

 آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود را بدانند و یا با دبیران او تماس داشته باشند . 

 فرآیند ها – 5

مدرسه هوشمند را می توان یک سیستم در نظر گرفت . این سیستم داده ها را می گیرد و در فرآیند هایی به خروجی مطلوب 

د . مدیریت آموزشی ، ارزیابی هوشمند ، محیط های گفتگوی دانش آموزان ، معلم و مدیر ، ارتباط با والدین ، نیاز تبدیل می کن

به بستری فرآیندی دارد . این بستر که به صورت مدل های مجازی به کار گرفته می شود ، پلت فرم نام دارد که باید برای 

 ار به طور مستقل تعریف شود . مدرسه هوشمند ، با توجه به نیاز ها و شکل ک

 سیاست ها – 6

یکی از اهداف نظام آموزشی سنتی ، افزایش اطالعات دانش آموز و معلمان بوده است . یعنی به دانش آموزی که وارد مدرسه 

ل از بین نیز می تواند باشد . اما این هدف به کلی در حامی شود ، فقط اطالعات می دهند و هرگز تصور نمی شود که او مولد 

رفتن است . هدف جدید در نظام های آموزشی ، آموزش برای اطالعات نیست . بلکه آموزش برای کارآفرینی است تا دانش 

( . در این راستا به  Yaacob et al , 2005آموز در هر مقطع زمانی که مدرسه را رها نماید ، بتواند وارد محیط کار شود ) 

ر اجرای مدارس هوشمند ، قوانین و سیاست های قبلی تغییر کرده و در عوض سیاست ها و منظور کسب اطمینان از موفقیت د

 قوانین نوینی طراحی می شود . 

 فناوری اطالعات و آموزش و پرورش
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فناوری اطالعات نقش حیاتی و رو به گسترش در سازمان ها ایفا می کند . فناوری اطالعات می تواند به انواع کسب و کار ها در 

ود کارایی و اثر بخشی فرایند های کاری ، تصمیم گیری مدیریتی و کار گروهی کمک کند . از فناوری اطالعات می توان بهب

برای پشتیبانی از تیم های توسعه محصوالت ، فرآیند های پشتیبانی از مشتریان ، عملیات تجارت الکترونیک یا هر فعالیت 

ستم های اطالعاتی مبتنی بر فناوری اطالعات برای مدیران ، بقاء سازمان و امروزه ضرورت سیکاری دیگری استفاده کرد . 

عملکرد آن ها کامال آشکار و واضح است . سیستم های اطالعاتی ، امکان دسترسی سازمان ها و کسب و کار ها به مکان های 

تغییرات بنیادین در هدایت  دور دست ، عرضه کاال و خدمات جدید ، شکل دهی مجدد مشاغل ، جریان های کاری و ایجاد

. فناوری اطالعات با سرعت چشم گیری در حال گسترش می (  1831) محمودی و همکاران ، کسب و کار فراهم می کند 

باشد و پدیده آموزش با تکیه بر این فناوری ها ، مورد توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا قرار گرفته است . 

فناوری های جدید اطالعاتی ، توان بالقوه نوینی را در آموزش مبتنی بر فناوری پدید می آورد که بهره گیری از آن  استفاده از

یادگیری بسیار موثر است . این فناوری ها همچنین سبب شده اند تا یادگیری به صورت مادام العمر  –ها در فرآیند یاددهی 

،  21( . واقعیت ها نشان می دهند که استفاده از فناوری های نوین قرن  1831ی ، گسترده و عمیق به کار گرفته شود ) چاریان

در زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت و یقینا آموزش و پرورش نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود . تاثیر عمیقی 

در نظام آموزش منظم استفاده شده  تحقیقات در آموزش ، این مطلب را بیان می کنند که فناوری اطالعات به شکلی عمده

ار گرفته شود ، می است . حال به یکی از مدل های آلترناتیوی که می تواند به جای مدارس هوشمند در آموزش و پرورش به ک

ایده های  ایجاد فرصت های الزم برای خلقبا ساس این مدل فناوری اطالعات و ارتباطات به کمک شبکه اینترنت ، پردازیم . برا

کان دوام و بقاء فراهم می سازد . رقابت شده و در نتیجه برای ایده های پویا و برتر ام توسعه و تکامل آن ها وارد عرصهجدید ، 

به عبارت دیگر فناوری اطالعات و ارتباطات برای دانش آموزان و نوجوانان ابزاری توانمند ساز است که فرصت هایی یکسان با 

جهانی برای ایشان فراهم می کند . این امر با استفاده از آموزش پروژه ای مقدور و میسر می باشد  هم نسالن آنان را در گستره

. حلقه های آموزشی در قلب مدل فوق قرار دارند . این حلقه ها محیط مجازی آموزش در شبکه اینترنت هستند که بر مبنای 

در نقاط مختلف شکل می گیرد . از برخورد حلقه های آموزشی و تبادل اطالعات بین مدرسان و دانش آموزان آموزش پروژه ای 

( . الزم به ذکر است  Lauden & Lauden , 2005با مقوله تکثر فرهنگی و تنوع آموزشی ، مدرسه دیجیتال حاصل می شود ) 

باید توجه داشت که جامعه که پیاده سازی مدل فوق به تدوین برنامه اجرایی جامعی نیاز دارد ، اما در تدوین این برنامه اجرایی 

اطالعاتی ، روش های اجرایی ویژه ای را طلب می کند و مهمترین نکته این است که بدانیم عصر اطالعات ، عصر چند سهام 

داری است ، یعنی با مشارکت نهاد های دولتی ، بخش خصوصی ، سازمان های مردم نهاد و سازمان های بین المللی می توان با 

 ( .  1831به پایین و از پایین به باال به طور ممزوج به موفقیت دست یافت ) تابش ، روشی از باال 

 روش شناسی تحقیق

، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطالعات ، توصیفی و از نوع پیمایشی است . سواالت اصلی این پژوهش حاضر از نظر هدف 

 تحقیق عبارتند از : 

 چیست ؟هوشمند در استان کرمان صلی توسعه مدارس چالش های ا – 1

 اهمیت نسبی این چالش ها نسبت به هم چگونه است ؟ – 2

 روش گرد آوری اطالعات 

اطالعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق بررسی ها و مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است . به 

با چند تن از مسئوالن اصلی طرح مدارس هوشمند در سازمان آموزش و  این صورت که پس از مطالعه کتب و مقاالت مرتبط

پرورش استان کرمان مصاحبه شد . پس از اتمام مصاحبه ها ، چالش های اصلی این مدارس استخراج شده و در فهرستی گرد 

ر انتها با استناد به این آوری شدند . سپس این فهرست با بهره گیری از تحقیقات پیشین و مرور ادبیات موضوع تکمیل شد و د
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فهرست پرسشنامه ای طراحی شد و از مدیران مربوط به این طرح در وزارت آموزش و پرورش و همچنین مدیران مدارس 

 نفر ( ، در خواست گردید تا به سواالت این پرسشنامه در مورد اهمیت نسبی چالش ها ، پاسخ بگویند . 19هوشمند ) 

  ر کرمانررسی وضعیت مدارس هوشمند دب

 معیار های زیر در نظر گرفته شدند .  برای انتخاب مدارس جهت اجرای طرح فوق

  وجود آمادگی ، انگیزه و درک ضرورت های کاربردی فناوری اطالعات در مدیریت مدرسه  – 1

 دارا بودن حداقلی از سابقه فعالیت های فناوری اطالعات در مدرسه – 2

 کی مورد نیاز اجرای طرح در مدرسه دارا بودن حداقل فضای فیزی – 8

 مدرسه انتخاب شده نمودی از واقعیت های آموزش و پرورش و قابل تعمیم به سایر مدارس کشور باشد . – 4

 های توسعه مدارس هوشمند در کرمان چالش

یات موضوع ) مصاحبه ها با دو نفر از کارشناسان مسئول در زمینه طرح مدارس هوشمند و همچنین بررسی و مطالعه ادب

 چالش وجود دارد .  19 قابل توسعه مدارس هوشمند در کرمان( ، نشان می دهد در م 1991آموزش و پرورش مالزی ، 

 وجود آمادگی و بلوغ در رابطه با استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت مدرسه – 1

 وجود انگیزه برای استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت مدرسه – 2

 درک ضرورت های استفاده از فناوری اطالعات توسط مدیریت مدرسه  – 8

 وجود فضای فیزیکی مورد نیاز برای اجرای طرح مدرسه هوشمند در مدرسه  – 4

 فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز مانند شبکه محلی و اتصال به اینترنت – 1

 سازگار نبودن ساختار و تشکیالت مدارس کشور – 1

 یی معلمان با روش های نوین تدریسآشنا – 1

 انگیزه و عالقه به حرفه معلمی  – 3

 تسلط کافی معلمان و دانش آموزان به زبان انگلیسی – 9

 باال بودن هزینه های تحول نظام آموزشی – 11

 نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه – 11

 نبود رغبت در جامعه نسبت به فناوری های نوین – 12

 نبود انگیزه در دانش آموزان برای استفاده و بهره برداری مناسب از تجهیزات – 18

  ICDLتسلط نداشتن دانش آموزان بر مهارت های  – 14

 رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان دانش آموزان – 11

  ICDLتسلط نداشتن معلمان بر مهارت های  – 11

 در میان معلمان رایج نبودن استفاده از اینترنت – 11

 ( Cullum & Kelder , 2006نبود محتوای الکترونیکی قابل اعتماد دروس )  – 13

 نبود استاندارد های الزم در زمینه مدارس هوشمند  – 19

 گیریبحث و نتیجه
آن ها اجرا بدیهی است که فراهم نمودن بستر قانونی مورد نیاز با همکاری مدارسی که طرح آزمایشی مدارس هوشمند در  – 1

 شده است ، امکان پذیر می باشد .

 وسع این مدارس را در ایران ارتقاءمی تواند تبرگزاری دوره های آموزشی مفید و متناسب با مدارس هوشمند ویژه دبیران  – 2

 دهد . 

 تخصیص فضای فیزیکی بهینه در مدارس کشور ضروری به نظر می رسد . – 8

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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