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 مقدمه

 کل و جانبه همه مدلی با ارتباطات و اطالعات فناوري که است عرصه هایی از یکی هوشمند مدارس  

 مدرسه اصلی هدف .شود می آموزش حوزه وارد شده، تعیین پیش از مأموریتهاي و اهداف با و نگرانه

 بالقوه استعدادهاي شکوفایی و اطالعاتی عصر زندگی در براي کشور آینده نسل سازي آماده هوشمند

جاست که در مدارس هوشمند کشور ما  اما سؤال این .آنهاست پتانسیل و عالیق با متناسب آموزان دانش

اندرکاران نظام آموزش و پرورش  ریزان و دست ایم؟ امروزه، برنامه مان رسیده فگذرد؟ آیا ما به اهدا چه می

که از این  ها براي آن مواجه اند. آن (ICT) کشورمان با موضوع استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات

اند. آنچه که  کردهاي مجهز  هاي رایانه موضوع عقب نمانند، با عجله و شتاب، صرفاً مدارس را به فناوري

ي اهداف عالی مدارس هوشمند تنها  آید این است که در آموزش و پرورش کشور ما از همه نظر من می به

 فرآیند و ساختار کارکرد، در عمیق تحولی  افزاري اکتفا شده است و به تجهیز مدارس به امکانات سخت

ي مزایاي این طرح،  در آموزش و پرورش دربارهان برخی از مدیران سخن بررسی با مثال،. بینم نمی آموزشی

هاي  ها و توانایی آموزان، ارتقاي قابلیت ي دانش محور، رشد همه جانبه آموزانِ پژوهش شامل تربیت دانش

توان تمام این آرزوها و  فردي، و تربیت نیروي انسانی متفکر و آشنا به فناوري، مشخص است که نمی

ي  نیازي مطالبه کرد. در واقع، مدرسه افزاري مدارس، بدون هیچ پیش ء سختتوقعات را تنها از ارتقا

شود، اما بر  ي مجازي فرق دارد. در مدارس هوشمند کارکرد اجتماعی مدرسه حفظ می هوشمند با مدرسه

آموزان باید در مدرسه حضور فیزیکی و فعاالنه داشته باشند، زیرا یادگیري  ي مجازي، دانش خالف مدرسه

 .وار نیست، بلکه اکتشافی، معنادار و کامال شناختی استر آن دیگر به شکل سنتی و طوطید

آورد  اما شتاب مسئوالن آموزش و پرورش کشورمان در هوشمندسازي مدارس، این نگرانی را به وجود می

م اکنون که مفهوم مدارس هوشمند مانند مفاهیم وارداتی دیگر، دچار بدفهمی شود چه بسا که این امر ه
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هاي گزاف صرفاً جهت تجهیز مدارس، آن  زدگی منجر به صرف هزینه ب اتفاق افتاده است. تداوم این شتا

 .انجامدشوند، می کیفیت وارداتی، که بعد از مدت کوتاهی از رده خارج می هم با محصوالت ارزان و بی

نسل از هوشمندسازي  ۲مرحله یا  ۲ذر از آل نیازمند گ دستیابی به مدارس هوشمند به معناي واقعی و ایده

اي و مدیریت هوشمند( است. به نظر من، هوشمندسازي مدارس در کشورمان، هنوز  )مدارس چند رسانه

جایی مفهومی و  صورت واقعی اجرا شود. در واقع، ما شاهد جابه به بلوغ نرسیده و نتوانسته است به

عنی که مدارسی به نام مدارس هوشمند در سیستم آموزشی مراتبی در این زمینه هستیم. به این م سلسله

اي هستند. یکی از دالیل  کنند که در واقع مدارس نسل اول یا مدارس چند رسانه کشورمان فعالیت می

اي این امر، تناقض در تفاوت مفهوم این مدارس در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پیشرفته  ریشه

توانیم از مردمی که با رایانه و اینترنت آشنایی کامل ندارند و حتی به دلیل  یاست. به عبارت دیگر، ما نم

اي، از این  زمینه کنند، انتظار داشته باشیم راحت و بدون هیچ پیش ها دوري می وجود تمایز فرهنگی از آن

 .تحول بزرگ در سیستم آموزشی حمایت و استقبال کنند
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 فصل اول

رس هوشمند کلیات مفاهیم و   مدا

 

مدرسه هوشمند به مدرسه اي اطالق می گردد که عمال دانش آموز را براي ورود به دنیاي الکترونیک 

مدرسه اي است که درآن روند اجراي کلیه فرآیندها اعم از  امروزي تربیت می کند.یا به عبارت دیگري

 امور و اسناد ارزشیابی،  آموزشی، کمک و آموزشی منابع یادگیري، –مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی 

توسعه آنها، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتیِ پژوهش  مبانی و ارتباطات دفتري،

در مدرسه هوشمند همه چیز تحت تاثیر کامپیوتر و شبکه قرار می گیرد. از نظام  ،طراحی شده است محور 

نش مدیریت ، آموزش و تعلیم ، ارتباط با اولیا، سیستم هاي ثبت نام و دریافت کارنامه ، حضور و غیاب دا

آموزان ، اطالع رسانی ، بررسی مشکالت احتمالی دانش آموزان تا بحث و پرسش و پاسخ دانش آموزان با 

آموزگاران به صورت همزمان یا غیر همزمان و دهها کارکرد دیگر.البته این بدان معنا نیست که در مدرسه 

یت اجتماعی فراگیران با هوشمند به نظام اجتماعی توجهی نمی شود.بلکه تمامی مراحل مربوط به ترب

            استفاده از روشهاي نوین و تایید شده به قوت خود باقیست.

در مدارس هوشمند دانش آموز نقش یادگیرنده دارد و معلم بیشتر به تعریف آموزیار نزدیک می شود. 

و پویا بودن و معلم می کوشدکه به جاي جستجو براي در اختیار قراردادن پاسخ و راه حل چگونه آموختن 

شیوه هاي دستیابی به پاسخ سواالت و تمیز قابلیت استناد منابع را در دانش آموزان تقویت کند. هم 

http://www.twsh.ir/?app=content&catid=7&itemid=152
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چنین در این مدارس قابلیت آن وجود دارد که دانش آموز با منابع علمی معتبر در سراسر جهان ونیز با 

کند.در این مدرسه دانش آموز با صرف  دیگر ارتباط برقرار دانش آموزان در مدارس )با قابلیت هوشمند(

زمان بر روي کشف اطالعات قابلیت هاي خود را گسترش داده و به این توانمندي می رسد که با کوله 

باري از اطالعات و ترکیب آن با خالقیت شخصی خود، در موقعیت هاي مختلف شیوه هاي نوین ابداع 

ز محوري است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم آمو کند. . در این مدرسه روش تدریس براساس دانش

 ساختن محیط یاددهی ـ یادگیري از راهبردها و خط مشیهاي مدرسه هوشمند است.

 هفت اصل کلیدي در مدارس هوشمند عبارتند از: 

 دانش خالق (1 

 استعداد یادگیري (۲ 

 توجه به فهم مطالب  (3 

 ( آموختن با هدف تسلط و انتقال آن4

 ها به شکل متمرکز  ابی آموخته( ارزی5

 ( غلبه بر مشکالت 6

  ( مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی.7

در مدارس هوشمند کامپیوتر و صفحه هاي نمایش جایگزین تخته سیاه و سی دي ها جایگزین کتاب و 

تاحدودي جایگزین دفتر می شود. محتواهاي الکترونیک از دو منبع تامین خواهد شد:یکی محتواهاي 

در مدارس  آماده و تایید شده توسط نظام آموزشی و دیگري محتواي تولید شده توسط خود آموزگار. البته

هوشمند نیازي نیست که معلمین توانایی کامل تولید محتواهاي الکترونیک را دارا باشند چون این یک 

ایده ي آرمانی است . اما باید دست کم با انواع منابع موجود و تولید شده آشنا باشند و توانایی استفاده ي 

نکه استفاده ي نا بجا از این گونه محتواها تاثیرات به جا و به موقع از این محتواها را دارا باشند. چه بسا ای
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مخربی بر روند یادگیري بگذارد.البته محتواهاي آموزشی توسط دانش آموز نیز می تواند تولید شود و 

فراگیر از این طریق از طرفی با جستجو براي تهیه منابع محتوا بر دانش خود می افزاید و آموخته هایش را 

رف دیگر توانمندي هاي خود را در استفاده از نرم افزارهاي گوناگون نمایش می نمایش می دهد و از ط

آموزان و  یافتنی است و میزان آن به تالش و پیگیري دانش دهد. در این گونه مدارس کسب موفقیت دست

جایگزین روحیه   وجوگري، هدایت صحیح و جهت دار بستگی دارد. در این روش روح پژوهش و جست

آموز خواهد شد. در این روش رکن اصلی براي هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و  شهدف دان بی

اي براي جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.. در طراحی یک مدرسه هوشمند باید به  امکانات تنها وسیله

  چهار فاکتور تاثیرگذار توجه کرد:

  ا و...(.( عوامل محیطی)فضا و طراحی مناسب مدرسه، کالس ه1

  ( عوامل اجرایی و یادگیرندگان)آموزش قبل از شروع به جهت توجیه مدیران، معلمان و دانش آموزان(.۲

  ( عامل سخت افزاري و شبکه طراحی مهندسی وسایل ارتباطی شبکه و سخت افزاري.3

 ( عامل مهم نرم افزار و رسانه دیجیتال.4

 

 آیا مدرسه هوشمند همان مدرسه مجازي است ؟

خیر مدارس مجازي و مدارس هوشمند با هم بسیار متفاوت هستند. مدارس هوشمند مدارسی هستند که 

باشد و تفاوت آن با مدارس مجازي  مبانی توسعه آنها استفاده از فناوریهاي نوین اطالعات و ارتباطات می

رسه مجازي، آموزان باید حضور فیزیکی داشته باشند اما در مد این است که در این مدارس دانش

توانند کیلومترها از هم فاصله داشته باشند و نیازي به حضور فیزیکی دانش آموزان  آموز و معلم می دانش

نامه  –تلفن  -نیست.در مدارس مجازي معموال تدریس و ارزشیابی از طریق سیستم هاي مجازي)اینترنت 
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حضور در جمع وارتباط مستقیم با و ..( انجام می گیرد. درحالی که توسعه ي مهارت هاي اجتماعی و 

 آموزگار از ویژگی هاي اصلی مدارس هوشمند است .

 مدرسه هوشمند هدف یا وسیله؟

گاهی احساس می شود که مدارس باوجود برداشتن گامهاي مفید ، این عنصر خیلی سودمند را تبدیل به 

بزرگتر. هدف این نیست دشمن آموزش می کنند. مدارس هوشمند وسیله اي است براي تحقق آرمانهاي 

که درمدارس تجهیزات هوشمند موجود باشد و ظاهر مدرسه هوشمند باشد.باید بدانیم که مدرسه 

هوشمند به این دلیل مورد توجه قرار گرفته که می تواند ابزار مناسبی براي تعمیق یادگیري و توانمند 

و امکاناتی را به سادگی از جلوي پاي سازي دانش آموزان باشد.ابزاري که محدودیت هاي زمانی و مکانی 

آموزگار برداشته و می تواند با استناد به مدارک بی انتهاي موجود در کتابخانه هاي دیجیتال محیط 

یادگیري را از حالت خشک و کسل کننده به یک محیط بی انتها، جذاب و باقابلیت دسترسی آسان 

کته توجه داشته باشند که تجهیز مدارس به گسترش بدهد. معلمان و مدیران محترم بایدبه این ن

فناوریهاي نوین وقتی مثمرثمر خواهد بود که در جاي مناسب استفاده شود . استفاده از سی دي هاي 

آموزشی غیر استاندارد ، جایگزین کردن فعالیت هاي اجتماعی و مهارت آموزي هاي مهم ، با فعالیت هاي 

کی نخواهد کرد بلکه دانش آموزان را تک بعدي و منفعل بار خواهد کامپیوتري نه تنها به نظام آموزشی کم

 آورد.

 مدارس هوشمند در ایران و مشکالت آن

به نظر می رسد اجراي طرح هوشمند سازي مدارس در ایران ، مانند بسیاري از طرح هاي دیگر به صورت 

بدون توجه به  رفته باشد.تقلیدي و بدون کار کارشناسانه و برنامه ریزي دقیق و بومی سازي صورت گ

اینکه کشورهاي پیشرو در این طرح حدود ده سال در این زمینه تحقیق و بررسی کرده اند و بعد از 
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دستیابی به بهترین الگوها شروع به فرهنگسازي در این زمینه کرده اند . این در حالیست که در کشور ما 

 ند است :موانع بسیار بزرگی سر راه شکل گیري صحیح مدارس هوشم

در کشور ما نسل فراگیر ارتباط بسیار اندکی با کامپیوتر دارند و در بسیاري موارد دیده می شود که  -1

فرزندان خانواده هاي تحصیلکرده و متمول نیز یا اصال با کامپیوتر اشنایی ندارند یا از آن به عنوان وسیله 

 بازي استفاده می کنند.

زبان هاي خارجی خود از موانع بازدارنده این طرح می باشد. آموزش زبان  عدم آشنایی فرزندان ایران با -۲

در ایران به صورت رسمی خیلی دیر و غیراستاندارد آغاز شده و دیده می شود که در سیستم آموزش 

رسمی دانش آموزان با زبان انگلیسی بسیار غریب هستند و تنها کسانی به این زبان مسلط خواهند بود که 

 زینه در آموزشگاههاي آزاد ثبت نام و به طریق غیر رسمی به فراگیري زبان بپردازند.با صرف ه

درمورد سیستم آموزشی کنونی که تکیه بر نقش اصلی معلم در کالس درس دارد به نظر می رسد  -3

هوشمند سازي مدارس تنها این سیستم را تشدید می کند و به جاي آنکه دانش آموز را مجبور به کنکاش 

 اطالعات کند ، او را وادار به حفظ کردن انبوهی از اطالعات می کند. در

ساختار فیزیکی اکثر مدارس سنتی است و تجهیز و تغییر کاربرد این تعداد مدرسه از نوع سنتی به  -4

هوشمند نیاز مند صرف بودجه و زمان زیادي می باشد.هم چنین طراحی سخت افزاري محیط مدرسه و 

 مدارس خود نیز مستلزم صرف پتانسیل هاي بسیاري خواهد بود.شبکه هاي داخلی 

معلمان و مسئوالن مدارس نیز جزو طالیه داران این تحول خواهند بود. عدم آشنایی آموزگاران با  -5

 منابع و شیوه هاي استفاده از آنها خود یکی از بزرگترین موانع هوشمند سازي مدارس ایران است .

به سیستم هوشمند ، نیاز به وجود نرم افزارهاي استاندارد و مطابق با رویکرد به محض ورود مدارس  -6

کتابهاي درسی ، ایجاد بانکهاي اطالعاتی قوي به زبان فارسی ،احساس می شود. قابلیت دستیابی دانش 
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آموزان از مدرسه یا منزل به اینترنت پرسرعت نیز جزو ضروریات کارکرد صحیح مدارس هوشمند به شمار 

 رود. می

هوشمند سازي مدارس، ابزاري بسیار مناسب براي تحقق آرمانهاي آموزشی است . به شرط آنکه قبل از آن 

بررسی هاي دقیق در مورد این طرح توسط کارشناسان خبره صورت گیرد و این طرح متناسب با فرهنگ 

ي درسی از حالت حفظی و ویژگی هاي کشور ما برنامه ریزي شود. بعد از آن می بایست محتواهاي کتابها

بودن خارج و به سمتی سوق داده شود که در آن جایگاهی براي بسط داده ها و تحقیق و پژوهش 

اختصاص داده شود.منابع مرجع و بانکهاي اطالعاتی به زبان فارسی طراحی و به صورت عمومی براي 

شیوه هاي نوین از دوره ي  همگان قابل دسترسی باشد و زبان انگلیسی به صورت کاربردي و ماندگار با

ابتدایی آموزش داده شود.زیرساختهاي سخت افزاري الزم فراهم و نرم افزارهاي استاندارد و متناسب توسط 

تیم هاي کارآزموده طراحی شود. معلمان و خانواده هامجهز به مهارتهاي الزم براي استفاده از ابزارهاي 

فته باشد که آموزش الکترونیک چیزي فراتر از بازي و الکترونیک باشند و این باور در آنها شکل گر

سرگرمی است .و اگر بدون در نظر گرفتن موارد فوق و بدون فراهم کردن امکانات و فرهنگ الزم دست به 

اقدام شتاب زده ي این طرح بزنیم از رایانه ها دکوري خواهیم ساخت در مدارس که به زودي فراموش 

 آن بکشیم ......خواهیم کرد حتی دستمالی به 

 

در مدرسه هوشمند، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه 

درسی خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه، روش تدریس براساس دانش آموز محوري است .تأکید بر 

راهبردها و خط مشی هاي مدرسه مهارت هاي فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ـ یادگیري، از 

 هوشمند است.
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در فرایند هوشمند سازي و ایجاد فضاي آموزشی نوین، عالقه مندي هاي فکري و ذهنی و نیز همکاري 

هاي حرفه اي ، مورد تشویق قرار گرفته و پشتیبانی می شوند. با رویکرد تحولی طرح هوشمند سازي 

تغییر می  هاي زندگی امروز  علمی و فناوري و نیازها و مهارت جریان تعلیم و تربیت با توجه به پیشرفتهاي

هاي یاددهی و یادگیري در برنامه درسی  سازي فضا و محیط هاي آموزشی و متنوع یابند و با تنوع در رسانه

آموزان و معلمان تجارب جدیدي را در حوزه دانش و  فراهم خواهد ساخت تا دانش ملی، این امکان را 

محور و پژوهش گر  آموزانی پژوهش  تربیت دانش ایند. هدف از هوشمندسازي مدارس پژوهش کسب نم

 .می باشد ساز تربیت مدیران فرداي میهن اسالمی    میباشد. بکارگیري دانش و فناوري برتر، زمینه

 تفاوت اهداف در مدارس هوشمند و سنتی

آموزي  آموز و معلمین هدف بوده است یعنی نظام به دانش افزایش اطالعات دانش تینظام آموزشی سن در

آموز نیز مولد باشد وجود  داد و هرگز تصور این که خود دانش شد،باید فقط اطالعات می که وارد مدرسه می

براي هاي آموزشی، آموزش  نداشت اما این اهداف به کلی در حال از بین رفتن است، هدف جدید در نظام

آموز در هر مقطع زمانی که مدرسه  اطالعات نیست بلکه آموزش براي کارآفرینی است به طوري که دانش

را رها نماید بتواند وارد محیط کار شود. در کشورهاي معدودي که مدارس هوشمند دارند نتایج خوبی در 

 .اند این زمینه به دست آورده

صیلی یک معلم ) زیست شناسی ( و دانش آموز در یک در ادامه مطلب به فرایند یک روز کاري و تح

مدرسه هوشمند در مالزي اشاره می کنیم . الزم به توضیح است که هر چند ممکن است این روز کاري 

 . کمی اغراق آمیز به نظر برسد اما کلیت و رویکرد این گونه مدارس را شاهد خواهیم بود

 یک روز کاری معلم در مدرسه هوشمند

  سیستم حضوروغیاب معلمان جهت بررسی تکالیف و فعالیت هاي انجام شده دانش ورود به

 حضور و غیاب روزانه شاگردان آموزان و هم چنین

http://behprice.com/blog/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/
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 تدریس درباره تقسیم سلولی با بهره گیري از ابزار چند رسانه اي 

 همکاران و والدین شاگردان، سوي  پاسخ به امیل هاي ارسالی از 

  پرونده ارزیابی شاگردان براي ارایه در نشست انجمن اولیا و مربیانبه روز رسانی کردن نمرات و 

  روي بر تحقیق جهت آموزان دانش مناسب هاي سایت کردن پیدا جستجو در اینترنت براي 

 ژنتیک مهندسی موضوع

  شرکت در یک کنفرانس ویدئویی مختص مدرسان زیست شناسی جهت تعیین استانداردهاي

 دولتی

 کالس هاي زیست شناسی بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش  ارزیابی دروس جدید 

 یک روز تحصیلی دانش آموز در مدرسه هوشمند

 ورود به سیستم حضور و غیاب الکترونیکی،مرور فعالیتهاي روزانه در بولتن الکترونیکی مدرسه 

 شرکت در یک ویدیو کنفرانس درباره گسترش ایدز در آسیا 

  اتمی مدل درباره گوش دادن به ارایه چند رسانه اي دبیر علوم 

  کنترل کردن ایمیل در طی زمان استراحت 

   آموز دانش کارهاي نمونه ارائه یک گزارش شفاهی در مقابل کالس که پس از ضبط در پوشه 

 گیرد می قرار

 ه و استفاده از آن سازماندهی اطالعات جمع آوري شده در پروژه اي درباره آلودگی آب در جامع

 ممکن هاي حل راه و فعلی مشکالت مورد براي نوشتن یک گزارش در 

  بازي با یک نرم افزار گروهی شبیه ساز کامپیوتري، براي کشف آفریقا از طریق واقعیت مجازي و

 حسگرهاي صوتی
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 ح ارسال الکترونیکی پیش نویس یک گزارش به دیگر اعضاي گروه براي اظهار نظر کردن و تصحی

 مطلب

  زامرو کالس  زبان در مورد اشکاالت و سواالت پیش آمده از معلم پرسش از 

 :عوامل موفقیت در ایجاد و عملیاتی کردن مدارس هوشمند

 همه دست اندرکاران باید در پشتیبانی مدارس هوشمند متعهد باشند. 

   پرسنل آموزش و ارتقاء تخصصی و مداوم معلمان و مدیران مدارس، کارکنان اداري و سایر

 .پرورش باید برقرار باشد

  منابع و سرمایه هاي کافی باید فراهم باشد. 

 سیاستها، مقررات، استانداردها و خط مشی هاي پشتیبانی مدارس هوشمند باید ایجاد شود. 

  باید تالش هاي مؤثر، مداوم و هم افزا همه مؤسسات آموزشی وجود داشته باشد. 

 اجراء کنند که نیازهاي کارائی و اثربخشی را نشان دهد مدارس باید فرایندهایی را. 

 منابع IT براي تسهیل امکان پشتیبانی و نگهداري مداوم آن باید به اندازه کافی توسعه یابد. 

  همچنین پیشنهاد می شود که مکانیزم فراگیري براي ارزیابی و نظارت بر برپایی مدارس

ئولیتهاي دست اندرکاران مدرسه هوشمند را که تعادل اختیارات و مس وشمند تعبیه شوده

 .تضمین کند

 

 

 

 



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)
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