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   پوریعباس ذوق 
  یصمد غفار

  یید آقایرستان هوشمند شهیدب    دیشرکت فن آوران ارتباط مف
  
  :چکیده 
حداکثر اقدام تصویری در خصوص . موزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشدآ

 می شود شنیداری سعی -در روش دیداری. ت مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کالس می باشدموضوعا
 سال می باشد در حالی که ماندگاری 20در این روش ماندگاری مطلب قریب به . ارائه گردد... آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، نماهنگ و 

 شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر -در ضمن در روش دیداری . است ماه6مطلب در روش شنیداری حداکثر 
  قابل انتقال است

...  سؤاالت تمرینات اضافه، امتحانات کالس و ،ی درسی از دستورالعمل ها، برنامه هایدر مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ا
استفاده ... وه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسالید و  مدارس چندرسانه ای عالدر اما .می شود

  . این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد
  

  ، شبکه مدارسبزارمعلم، ای، آموزش چندرسانه ایمدرسه هوشمند، مدرسه چندرسانه ا :واژگان کلیدی
  

  مقدمه
 برخی معتقدند، اثر. دو رویکرد متفاوت وجود دارد) و به طور خاص مدارس(درباره ی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر نظام آموزشی 

عات سریع تر می فناوری های جدید تدریجی است و صرفاً انتقال برنامه ی درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطال
رویکردی دیگر معتقد است ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی . شود

  . ق می آیدرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایم از این دیدگاه فناوری اطالعات بر. تغییر می دهد
ورود فناوری اطالعات ساده لوحانه است اگر تصور کنیم  از فناوری اطالعات است، با این حال استفادهردهای با این که موارد باال از دستاو

 یادگیری در –دهی  اگر فرهنگ یاد. به تنهایی باعث انقالب آموزشی شود... ) اینترنت ، رایانه ، چند رسانه ای و : در جلوه های متفاوت آن (
ود فناوری های اطالعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد ، بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه ی نظام آموزشی تحول نپذیرد ، ور

لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و . منجر خواهد شدآموزشی 
برنامه ریزی حداقل این امر نیازمند .  مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد

  .این تغییر می بایست قدم به قدم و با درایت و تفکر باشد. می باشدبیست ساله 
وزش و پرورش ایران تجارب موفق آمنمونه  ای که در چهار سال اخیر به عمل آمده است و با اتکا بر پس از بررسی های دقیق و کارشناسانه

  : این چهار گام عبارتند از. رسیدچهارگام می توان از مدارس سنتی به مدارس هوشمند  ایران با  درحال بر این عقیده ایم کهدر نیم قرن اخیر، 
    ایجاد مدارس چند رسانه ای :گام اول
   ایجاد مدارس پروژه محور :گام دوم
  یجاد مدارس مطلوبا: گام سوم

  ایجاد مدارس هوشمند  :گام چهارم
 

  دن به مدرسه هوشمندی رسیات گام هایق به جزئی دقینگاه
آن چه در قالب چهار جدول ذیل ارائه می گردد، فشرده و خالصه ی برنامه ریزی ها و هدف گیری های الزم و متناسب با فضای آموزشی 

هر جدول به ارائه ی .  دست یافت21 مناسب کیفی در آموزش قرن کشور ایران است تا در فرآیندی بلند مدت و منسجم، بتوان به پارامترهای
 در تشریح اهداف، استراتژی و برنامه .تعاریف، چشم انداز، اهداف، استراتژی ها و برنامه های در نظر گرفته شده در گام مورد نظر می پردازد

  .علم جداگانه بحث شده استدانش آموز، معلم، سیستم آموزشی و م: هم به تفصیل در مورد هر چهار مشخصه ی
  

  یمدارس چند رسانه ا: گام اول  1جدول 
طرح «موضوع  ی آموزش به طور خاص بر روبخش مدارس است و در نیا  دری اصلیریجهت گ »به کارگیری و بومی کردن فن آوری«

  . شودی میه گذاری سرما»فیتکال« ی و تا حدود»درس
  یاد دهی  ویریادگیزه و عمق یش انگیافزا  چشم انداز

   ی علمیجه ارتقایش تر به درس، مدرسه و کالس و در نتی بیعالقمند  دانش آموز
  یرسانه ا آموزش چند یوبه س یاز آموزش سنتر نگرش ییتغ  معلم

  ی آموزشی نسبت به فن آوریجاد نگرش و آگاهیا
   مدرسه و دانش آموزانیزی و برنامه ریت انضباطی به سرعت و دقت باال در اطالعات وضعیابیدست  ستمیس

  هدف

   دانش آموز و اقتضائات و الزامات آنیلی تحصیافتن از فضای یآگاه  ایاول
  ط با نشاط و جذاب مدرسه، کالس و درسی در محیریادگی  دانش آموز

 IT استفاده از یت فرهنگیجاد ظرفیا
  ی و موضوعات کتاب درسی درسی به ماده ینگاه چند رسانه ا  معلم

  یاستراتژ

  ی و هشدار دهیریاز و به روز با امکان گزارش گی مورد نی اطالعاتیجاد بانک هایا  ستمیس



  ی چند رسانه ایف مدرسه ی مدارس هوشمند و تعاری با پروژه ییآشنا  ایاول
  )بدون حذف کتاب( یکتاب درس یداریشن یداریآموزش د  دانش آموز

  یک چند رسانه ای الکترونیس با استفاده از محتوایتدر  معلم
  سی در امر تدری شخصیت های ابتکارات و خالقیریبه کارگ

  مدرسه یادارون یستم اتوماسی سیرینصب و به کار گ  ستمیس
  برنامه

 SS و معرفی پروژه ی ICDLجلسات گروهی آموزش   ایاول
  
  

  مدارس پروژه محور: گام دوم  2جدول 
 »فیتکال« آموزش به طور خاص بر روی موضوع نه ی زم مدارس است و در  جهت گیری اصلی در این»ت آموزشیفی سطح و کیارتقا«

با هدف رسیدن به جواب مورد نظر معلم از (» همگرا« ین پروژه های همچن.سرمایه گذاری می شود »)مستمر (یابیارزش«و تا حدودی 
  .ن مدارس هستندی از مختصات خاص ا)طریق پژوهش در بازه های زمانی کوتاه

  .ابدی یل سوق میس به سمت تحصیآموزش از تدر  چشم انداز
  یریادگی ی برای و عملی علمیت هایتالش مضاعف و انجام فعال  دانش آموز

   گرفتن بازخوردیبراش تر یت بیآموزش و فعاله دانستن یدوسو  معلم
  هدف   مدرسه و دانش آموزانآموزشیدستیابی به سرعت و دقت باال در اطالعات وضعیت   سیستم

   دانش آموزیلیت تحصی با مدرسه در کنترل و هدایهمراه  لیااو
  همگرایانجام پروژه ها  دانش آموز

  .کند یمت یف و هدای همگرا تعری، پروژه های کتاب درسیبا هدف قرار دادن محتوا  معلم
  استراتژی  هی مورد نیاز و به روز با امکان گزارش گیری و هشدار دیایجاد بانک های اطالعات  سیستم
 ITر شدن با مسأله آموزش و پژوهش فرزندان از راه یدرگ  اولیا

  . دهدین آن را انجام می شود و به عنوان تمری همگرا میعالقمند به انجام پروژه   دانش آموز
  .ردی گی قرار میابی همگرا، مورد ارزشی  انجام پروژهی از نحوه یبا گزارش ده

  . استی کارتی همگرا در اولویان پروژه یف و تماریتکال  معلم
  . شودی انجام مستمیق سی از طری مستمر و اطالع رسانیابیارزش

  برنامه   مدرسهی آموزشنصب و به کارگیری سیستم اتوماسیون  سیستم

  اولیا
ارائه گزارش های مناسب و مستمر از وضعیت برنامه ریزی، انضباطی و آموزشی مدرسه و دانش 

  آموزان
 م پروژه های همگراتعریف وظیفه در انجا

  
  

  مدارس مطلوب: گام سوم  3جدول 
 و یپیمودن مسیر زندگ یآموزش نحوه  جهت گیری اصلی در این مدارس است و » دانش آموزی و اجتماعی سطح رشد معنویارتقا«

 انجام پژوهش و رسیدن به آموزش فرایندبا هدف (» واگرا« همچنین پروژه های .به عمل در آوردن دانسته ها مورد تأکید قرار می گیرد
  .از مختصات خاص این مدارس هستند) بلند بدون تأکید خاص بر روی نتیجه بازه های زمانی جواب مسائل با نظارت معلم در

  . دهدیل می به جامعه تحوی و عملیالن مطلوب علمیفارغ التحص  چشم انداز
  . دهدیوند می پیی را به تواناییدانا  دانش آموز

  و به دست آوردن آن  علمیریموزان در به کارگنمند کردن دانش آتوا  معلم
  هدف   دانش آموزانی و اخالقیرفتاردستیابی به سرعت و دقت باال در اطالعات وضعیت   سیستم
  ) مداخلهیه جاب( مدرسه ی و پرورشی آموزشیمات و برنامه های تصمی در اجرایهمکار  اولیا

  واگرایهاانجام پروژه   دانش آموز
  .کند یمت یف و هدای واگرا تعریپروژه ) یمتناسب با کتاب درس(ر یمودن مسیبا هدف آموزش پ  معلم

  استراتژی  ایجاد بانک های اطالعات مورد نیاز و به روز با امکان گزارش گیری و هشدار دهی  سیستم
  نش آموزک با مدرسه در جهت رشد دای الکترونیه یع و آسان دوسویجاد ارتباط سریا  اولیا

  .توانایی به کار بستن دانش را به دست می آورد واگرا یانجام پروژه فرایند در   دانش آموز
  .د استی، مورد تأکی پژوهش در پایان کاردفاع از دستاوردها ج وی نتایه یارا

  معلم
  .برنامه ای برای هدایت و نظارت مستمر پروژه واگرا دارد

  .ارزشیابی می کند واگرا ی پروژه ند انجامیت فرایفیدر موردک
  .دکن ی میابیارزشدانش آموزان را  یت کارگروهیتوان و قابل

  مدرسهپرورشی نصب و به کار گیری سیستم اتوماسیون   سیستم
  برنامه

  اولیا
   رفتاری و اخالقی دانش آموزانگزارش های مناسب و مستمر از وضعیتارائه ی 

  ای همیاری و همفکری اولیا و مربیانتشکیل گروه ه
 تعریف وظیفه برای اولیا در پروژه های واگرا

  



  مدارس هوشمند: گام چهارم  4جدول 
 لذا داشتن استقالل کامل مدیریتی مدارس و استقالل . جهت گیری اصلی در این مدارس است» آموزش متناسب هر فردیارائه «

  .آموزشی معلمان دروس، بدیهی است
  . شودیتوجه مدانش آموز  یی به تفاوت استعداد و توانا،ند رشدیدر فرا  ندازچشم ا

  ی اجتماعیت های قابلی و ارتقای فردی هایی توانای همه جانبه یتوسعه   دانش آموز
  شناسایی و پرورش استعدادها و توانیی های خاص هر دانش آموز  معلم

  هدف  نیشی پینه های زمیه ی عملکرد در کلیابی منعطف ارزی شاخص هایف و توسعه یتعر  سیستم
   با مدرسهیریم گیصمت و مشارکت در یم سازیتصم  اولیا

  همگرا و واگرایها پروژه یتعریف و اجرا  دانش آموز

  فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برای استعداد ها و گرایش های مختلف  معلم
   با کالس و دانش آموز همگرا و واگرا متناسبیف پروژه هایتعر

   ارزیابی عملکردی شاخص هاید و توسعه ی جهت تولیستم هوش مصنوعیجاد سیا  سیستم
  استراتژی

   مدرسهیت هایک در رابطه با فعالی الکترونی و مشورتی نظارتی ابزارهایتوسعه   اولیا
   مستمر با نظارت مشاوریکارگروه  دانش آموز

   دانش آموزانی واقعیق و استعدادهای عالییشناسا  معلم
  برنامه ریزی نفر به نفر با نظارت مشاوران و اولیا برای رشد دانش آموز

  برنامه   مدرسه ی هوشمندMISبرنامه ی جامع گیری نصب و به کار  سیستم

  .عهده دار بخشی از برنامه ی آموزشی در مدرسه هستند  اولیا
 .عهده دار بخشی از برنامه ی تربیتی در مدرسه هستند

  
  
  ی به مدارس چند رسانه ایل مدارس کنونی تبدم اول،گا

مرحله ای که اکنون به خواست خدا قدم در آن . در ادامه ی این مقاله قصد داریم به تشریح مرحله اول از این تحول بزرگ و آرمانی بپردازیم
  .گذاشته ایم و امروز با روش های اجرایی و مشکالت آن روبرو شده ایم

  
  رسانه ایی مدارس چندازهاین

  :نیازهای ما در تبدیل مدارس کنونی به مدارس چند رسانه ای در این مرحله به دو دسته ی کلی تقسیم می شود
  یریادگی - یاد دهی آسان و متنوع به منابع ی دسترس-1
   یا کارگاهشگاهی آزمامانند کالس درس، یکیزیزات فی تجه-

 دسترسی و در اختیار ،زیرا در این نوع از آموزش. چندرسانه ای را داشته باشدفضای آموزشی مدارس و کالس ها باید قابلیت آموزش 
  .است  آموزشی متنوع از اولویت برخورداردگذاشتن اطالعات و موا

   شامل سخت افزار و نرم افزاریریادگی – یاد دهیزات ی تجه-
 روزآوری سخت افزارها و نصب نرم افزارهای کارآمد و طراحی، ایجاد و بهینه سازی شبکه داخلی مدارس با نصب و بهاز الزامات دیگر 

ای مدرسه متناسب با نیازهای درسی از  همچنین تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ه. می باشدمناسب جهت مدیریت کالس ها و شبکه ی مدرسه
  .نیازهای تبدیل مدارس کنونی به مدارس چندرسانه ای محسوب می شود

  ی مواد آموزشی گوناگون-2
  :ی معمولیمواد آموزش -

 ما به کتاب ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها و منابع بیشتری برای اقناع و عالقمند کردن دانش آموز و همچنین گسترش دایره ی معلومات و 
  .عالقمندی های او نیاز داریم

  : ی چند رسانه ای مواد آموزش-
نیاز به محتوای آموزشی چندرسانه ای برای ایجادجذابیت و تأثیرگذاری بیش تر در عالوه بر مواد آموزشی معمولی، ما به میزان فزاینده ای 

  . کالس دارس داریم
  : ی شبکه ای مواد آموزش-

را  نقطه ی مختلف ینبرای مدیریت مدرسه و کالس های درس به مواد آموزشی شبکه ای که قابلیت گسترش و دسترسی هم زمان از چند
  .همچنین برای ایجاد ارتباط بیشتر میان ارکان آموزش در مدرسه استفاده از شبکه اجتناب ناپذیر است. داریماحتیاج داشته باشند 

  
  راه حل های ممکن برای برآوردن نیازهای مدارس چندرسانه ای

. وان ارائه دادراه حل های فراوانی را در رده های مختلف می ت ی مدارس چندرسانه ایازهاینه و مطمئن نیسته، بهی برطرف نمودن شایبرا
  :مختصری از این ایده های امتحان شده و در حال آزمایش به این شرح است

   درسی کالس ها-1
  ی چند رسانه انامه درس -
استفاده ... ، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسالید و مواد آموزشی معمولی مدارس چندرسانه ای عالوه بر در

ایجاد محیطی :  استفاده از فرآورده های چندرسانه ای سه ویژگی ممتاز و برجسته دارد.یفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشدمی کند تا ک
 سال 20جذاب و دلنشین برای تدریس، کاهش زمان مورد نیاز برای تدریس مباحث مختلف، ماندگاری بلند مدت مطالب آموزش داده شده تا 

  )ی روش های شنیداری و سخنرانی ماه ماندگار6در مقابل (



 دهد تا ی گونه ی در اختیار معلم قرار مبه  معلم، نرم افزاری است که مجموعه ای از فایل های چندرسانه ای را به همراه اطالعات مکمل،ابزار
  .در هنگام تدریس به راحتی از آن استفاده نماید

  
   معلمیب برالا نرم افزار ارائه مط-

  .یت شبکه های کالسی، برای معلم امکان ارائه ی مطلب و درس را از طریق رایانه فراهم می کنندنرم افزارهای مدیر
  ی گروهیک و نرم افزارهای مانند پست الکترونیاری همی ابزارها-

وزان ایجاد می برای معلمنی و دانش آم) حتی از راه دور(همچنین پست الکترونیک و ابزارهایی از این قبیل امکان تعامل سریع و کامل را 
  .کنند

  ی کتابخانه و مرکز چند رسانه ا-2
  ی چند رسانه ایگاه متمرکز درس افزارهای پا-

  .در مدارس چند رسانه ای می بایست امکان دسترسی معلم و دانش آموز به درس افزارهای چند رسانه ای به سادگی فراهم باشد
  )نترنتیا (یع شبکه اب منا-

نترنت به عنوان بزرگ ترین شبکه ی جهانی داد و ستد اطالعات و آموزش نحوه ی استفاده از آن و مخاطرات و همچنین ایجاد دسترسی به ای
  .باید در برنامه ی کاری مدارس قرار گیرد) برای اولیا، معلمین و دانش آموزان(فرصت های این پدیده ی جهانی 

  ایانه کارگاه ر-3
   رایانهسی تدر-

  .مه ی ارکان آموزش در مدرسه ی چندرسانه ای و در سطوح مختلف از مقدمات امر استآموزش فراگیر رایانه برای ه
  دسترس  آماده و دریزات چند رسانه ای تجه-

 تغییر ای ی چندرسانهبرآورده کردن اهداف مرحلهپیاده سازی و مدارس و کالس های درس فعلی می بایست به شکل شایسته ای جهت 
  : این کار دو مدل امتحان شده در پیش رو داریمبرای. ساختاری و فیزیکی یابد

و طراحی و استقرار میزهای جدید گروهی ) 1تصویر (تغییر ساختار فیزیکی کالس های درس به صورت کالس های چند رسانه ای ) الف
  )نمونه اجرا شده در استان یزد و تهران) (2تصویر (دانش آموزان در کالس 

  )نمونه اجرا شده در استان خوزستان(ی مدارس برای استفاده ی کالسی متعارف همه ی معلمان تغییر ساختار کارگاه رایانه ) ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نمایی از یک کالس چندرسانه ای، تغییر چیدمان میزهای دانش آموزان و معلم و تجهیزات کالس) 1تصویر(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  ر کالس چندرسانه اینمونه ای از میزهای گروهی دانش آموزان د) 2تصویر(
  ی واحد ادار-4
  هایوآرش و یگاه اطالعات دانش آموزیت پایری مد-

 اطالعات مربوط به دانش آموزان و کادر مدرسه را یه یت کلیری و مدی امکان نگهداری چندرسانه ای متناسب با مدرسه ی ادارینرم افزارها
  .دیسنل را ارائه نمااز پری تواند اکثر خدمات مورد نیداراست و در زمان الزم م

  ی هاریگی پ-
 خاص و یمثال پیگیری عملکرد دانش آموز و معلم در کالس. جه استی امور تا حصول نتیریگین نرم افزارها امکان پی ایت هایاز جمله قابل

  .ست متنوع گرفته شده از آن ممکن ایستم و گزارش های وارد شده به سی مشخص با توجه به اطالعات موردی زمانیبازه 
  طالعات و اعالناتا انتشار -

همچنین اطالع رسانی، نظرسنجی و فضا سازی در مورد کلیه ی برنامه های یک مدرسه ی معمولی، در مدرسه ی چند رسانه ای با به کار 
  .قابل اجراست) اتوماسیون(گیری نرم افزارهای مدیریت اداری 

   اتاق سرور-5
   Application Servers , Management Data Server یت مرکزی سرور سا-

ی کالس ها م افزارهای الزم جهت مدیریت شبکهبا نصب و راه اندازی سخت افزارهای الزم برای ایجاد شبکه ی داخلی مدرسه و قراردادن نر
ندرسانه ای مدرسه و انجام تنظیمات مورد نیاز، ضمن رعایت معیارهای امنیت شبکه می توان تا حد زیادی نسبت به اجرا و کارکرد ساختار چ

  .اطمینان داشت
  

با امید آن که با گسترش و اجرایی شدن طرح مدارس چندرسانه ای در سراسر کشور، شاهد حرکت سریع و پویا به سمت هوشمند شدن 
ه توانایی، کیفیت واقعی آموزش زمانی محقق می شود که بتوانیم هر دانش آموز را به آن نسبت ک. واقعی آموزش در ایران عزیزمان باشیم

های آموزش و پرورش ما باید از روزمرگی خارج شود تا دغدغه. استعداد و عالقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت کنیم
  .یم؛ ان شاء اهللا توانی شود و میم. واالی تربیتی، مجال به عرصه عمل درآمدن پیدا کنند

  
  

رس هوشمند مالزی و همچنین تجارب به دست آمده در اولین دبیرستان هوشمند ایران، دبیرستان در تدوین این مقاله از سند توسعه ی مدا* 
  .هوشمند شهید علیرضا آقایی، استفاده شده است


