
 پذیرای رو به فردا، ضرورتی اجتناب نامدارس هوشمند؛ پنجره 
 

 

 سجاد گلی
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل 

sjjad2018goli@gmail.com 

 

 رضا لطفی فر
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل 

Reza.lotfi.t@gmail.com 

  

 مهران گلی
 استان اردبیل   2دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش ناحیه  

Mehrangoli806@gmail.com 

 

 چکیده 

 

ناپذیر بوده است به طوری که در کشور ما آموزشی دنیا، تغییری اجتنابهایدر نظام مدارس هوشمندسازیامروزه، 

گذراند. هوشمندسازی با توجه به ضرورت حاکم نه تنها از لحاظ ساختاری نظامِ موجود را بر هم میمقدماتی خود را نیز مراحل

آموزان؛ آنها را به فردای اصلی مدارس از جمله مدیران، دبیران و دانشسازی و توانمندسازی ارکان توان با آگاهزند بلکه مینمی

تر می نه، نه تنها ذینفعان را نسبت به درک مفاهیم کلیدی این مبحث آمادهسازی در این زمیبهتر آماده ساخت. بنابراین آگاه

سازد. حال آنکه، بنا بر روند مقدماتی هوشمندسازی تر میگیری بهینه از فرآیندِ هوشمندسازی جدّیسازد بلکه آنها را در بهره

ی و تهدیدهایی را در بر بگیرد که الزمه هاتواند نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصتدر برخی از مدارس کشور، این مهم می

 وپرورش کشور میو  آموزش مدرسه در نظام گذر از آن دانستنِ راهنمای کاربردی هوشمندسازی مدارس برای تمامی ارکان

های اصلی مدارس بگشاید تا بتوانند دانسته تواند ضرورت حاکم بر مسئله را برای ارکان باشد. بنابراین این مختصر تنها می

 خویش را نسبت به روند هوشمندسازی تکمیل نمایند. 

در این تحقیق ، روش کار به لحاظ جمع آوری مطالب ، توصیفی و کتابخانه ای می باشد . که با مراجعه به کتابخانه و فیش   

 برداری از مجالت ، فصلنامه ها و کتب ، مستندات و براساس تجربیات موجود صورت گرفته است .

اگر بتوانیم بستر سازی مناسبی در زمینه مدارس هوشمند در نظام تعلیم و تربیت  صل از این تحقیق این است کهنتیجه حا

کشور داشته باشیم، نظام تعلیم و تربیت از جنبه های مختلف از جمله کمی، کیفی، علمی و ... پیشرفت چشم گیری خواهد 

 و مدارس هوشمند محدودیت زمانی و مکانی موجود را کاهش خواهد داد.  نمود

 

 

 محتوای آموزشی، تجهیزات آموزشی آموزشی، مدرسه هوشمند، نظام فناوری اطالعات و ارتباطات،واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه:

 



زندگی انسان ها به ناچار با ویژگی های این عصر اند، دیگر امروزه با ورود به عصر جدید که آن را عصر اطالعات نامیده         

(. 1380بوده است)وبستر،   1( ICTمرتبط شده؛ به طوری که تحوالت عظیم امروز نیز، مدیون فناوری اطالعات و ارتباطات)

 برخی ظهور به منجر  است داشته بشر زندگی گوناگون هایجنبه بر که ثیریأ ت و ارتباطات و اطالعات فناوری نوظهور پدیده

های این عصر بر ویژگی. ((Seyedkalan and et al, 2012تاس شده مسائل سایر و کاری مناسبات و روابط در بنیادی تحوالت

سیم، ماهواره و دیگر وسایل ارتباطی پیشرفته عجین شده است تا های بیخالف گذشته، با اینترنت پرسرعت، کامپیوتر، تلفن

جایی که باعث تغییر اجتناب ناپذیر در شیوه کار کردن، روش های کسب و کار، آموزش، ارتباطات، فرهنگ و دیگر جنبه های 

 (. 1370زندگی انسان بوده و مدام در حال تغییر است)دوروسنی، 

عات و ارتباطات و یادگیری مبتنی بر رسانه های چندگانه در کالس های درس اکثر در طول دو دهه گذشته، فناوری اطال

اند پوشیده کشورها نقش مهمی را ایفاء می نماید. مزایای این تکنولوژی بر محققانی که بر یادگیری الکترونیکی توجه نموده

س جای خود را باز کرده است که با ابزارهای (. در این ارتباط، نرم افزارهای آموزشی متعددی در مدارSegers, 2002نیست)

یادگیری منطبق بوده  –یادگیری اثربخش در برانگیختن دانش آموزان نسبت به مشارکت فعال تدریس و فرایند یاددهی 

(. اما، وقتی در Raisinghani, 2003(. و این امر ، عملکرد یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشیده است)Burgess, 2003است)

این عصر پرشتاب، به آموزش و پرورش کشور خود نگاه می کنیم می بینیم که تاکنون با ویژگی ها این عصر خود را تطبیق 

نداده و به وسعت استفاده سایر سازمان ها، نتوانسته است ذینفعان خود را در این خصوص قانع سازد. به هر حال پیوستن به 

شاهد توجه ویژه محققان ایرانی در  " 2طرح مدرسه هوشمند "می توان در قالب  ناپذیر کهاین تغییر، ضرورتی است اجتناب

 این طرح نوپا شد.

 

 روش تحقیق :

 

در این تحقیق ، روش کار به لحاظ جمع آوری مطالب ، توصیفی و کتابخانه ای است . که با مراجعه به کتابخانه ها از کتب ، 

طالب جمع آوری شده با تفکر و تامل به صورت منظم ، مرتب و منسجم مجالت و...فیش برداری صورت گرفته است. سپس م

جهت ورود به  مدارس هوشمند و ضرورت با استفاده از منابع ذکر شده پیرامون تبیین نقش این مقاله تدوین گردیده است . در

  فردای بهتر بحث شده است. 

 

 یآموزش  یرسانه ها و فناور  فیتعر

 

 افت،یدر د،یاستفاده کننده اطالعات و خود اطالعات است که به تول نیب یواسطه ا یابزار لهیوس ایرسانه ها: رسانه  فیتعر

اقتباس  نش،یگز د،یتول یمبتکرانه و حساب شده برا ح،یصر یکوشش ایپردازد. و  یپخش اطالعات م ای یدستکار ،یجمع آور

 حل مشکل موجود.  ایکار  کی مانجا یبرا یو وفق دادن، و کاربرد ابزار

ها،  ندیآالت، شامل فرا نیعالوه بر ماش یکند: » فناور یم فیتعر نیرا چن یفناور نیف مز ی(: ج ی) تکنولوژیفناور فیتعر

برخورد با مشکالت با در نظر گرفتن  یبرا یروش نیو همچن یانسان ریو غ  یانسان تیریمد یساز و کار ها ت،یرینظامها، مد

 است«.  یاقتصاد یو ارزشها یفن یهابودن راه حل یآنها، عمل تیو جذاب تیاهم

کالس، همراه با ابزار و  یواقع یایدر دن یریادگیو  سیاست از کاربرد علم تدر یعلم ی: مجموعه ایآموزش یفناور فیتعر

 اند.  افتهیترش کاربرد ها گس نیکمک به ا یکه برا ییروشها

دارد و هم بر  هیاست که هم بر روشها تک ینسب یآموزش ی( فناور1را ارائه کرده است:  یآموزش یدو مفهوم از فناور لورمنیس

و  ،یابیارزش یو انتخاب ابزار ها دیتول ،یمسائل آموزش لیو تحل هیاست که بر تجز یساختار یآموزش ی( فناور2ابزار ها؛ 

 ( 1395دارد. ) ذوفن،  دیتاک ،یمطلوب آموزش یبه بازده ها دنیاز نظر رس د،یتول لیوسا
 

1.  Information  and communication technology 
2 . Smart School Project 



 تیریخلق، کاربرد و مد لهیو بهبود عملکرد به وس یریادگی لیتسه ،یاخالق تیعبارت از مطالعه و فعال یآموزش یتکنولوژ

 ( 1396و همکاران،  یها و منابع فناورانه مناسب است. ) نوروز ندیفرا

  تیکم شبردیپ  یبرا قیاقدام مثبت که از هر طر ایکند: هر گونه عمل و  یعنوان م نیچن یآموزش یتکنولوژ فیدر تعر ونسکوی

 ( 1388 ،یزنوز یقرار دارد. )محسن یآموزش یتکنولوژ نهیتوان در زم یشود را م یاعمال م یآموزش تیفیو ک

 یو آموزش به کار گرفته م یریادگی ندیاست که در فرا یریادگیشامل ابزار و مواد  سیتدر ی: فناورسیتدر یفناور فیتعر

 شود. 

در  رییتغ جادیافراد، با هدف ا یزندگ طیدر مح ریتاث یبدون آن، برا ای ینیاست با استفاده از ابزار ماش یتیفعال سیتدر یفناور

 ( 1395. ) ذوفن، یریگ ادی یبازده ها ایرفتار 

 
 

 های مدارس رو به فرداویژگی

 

اند که بتواند همگام با نیازهای دانش آموزان چندین دهه است که متخصصان تعلیم و تربیت سخن از مدارسی را به راه انداخته

 آل و مطلوب باشد در جهان میسر نگردیده است به طوری که رضایت ذینفعانی فعلی باشد. اما، هنوز آنچه که ایدهو جامعه

که رویکردهای نوینی در عرصه  سوم هزارهآموزان و ... ( همواره با چالش جدیدی همراه بوده است. اما، در )والدین، دانش

 آموزش و یادگیری به راه افتاده است، متخصصان را به این فکر وادار کرده؛ تا دریابند:

 اساس بر و باید اوست خود مختص یادگیرنده هر دگیرییا سرعت. بیاموزد خود باید امروز با توجه به سرعت علم، آموزدانش» 

 در. دهدمی افزایش یادگیری به را او انگیزه یادگیرنده، به خودآموزی مسئولیت دادنگردد.  محاسبه او نمو و رشد مراحل

 و یاددهنده متقابل و مستمر ارتباط و همکاری بر یادگیری. است الزامی فردی هایتفاوت رعایت یادگیری - یاددهی فرآیند

 .« است استوار یادگیرنده

بنابراین، آنچه در این هزاره قابل مشهود است سرعت گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات است که متخصصان تعلیم و تربیت 

اند و اند و تئوری برپا سازی مدارس رو به فردا)طرح هوشمندسازی مدرسه( را بر اساس آن گسترانیدهبدان توجه جدّی نموده

 در آینده نیز مطمئن هستیم که شاهد طرح های متناسب با گستره علوم جدید خواهیم بود.

 
 

 چگونه مدرسه ای هستند؟  هوشمندمدارس  

 

 کشورهای از بسیاری در لیکن. شد مطرح مالزیکشور  توسط1996در سال  بار اولین برای که است ایواژه هوشمندسازی

 قرار استفاده مورد هوشمندسازی جای به الکترونیکیآموزش ترویج اروپایی،کشورهای در .کنند نمی استفاده واژه این از جهان

 -یاددهی فرآیند ارتقای موارد تمامی دراما  است، متفاوت یکدیگر با کمابیش جهان کشورهای در عنوان و لفظ گرچه .گیردمی

 و کنترل که است فیزیکی مدرسه هوشمند، مدرسه .(Kamaruddin, 2012)است توجه مورد اصلی رکن عنوان به یادگیری

 نظارت و ارزشیابی سیستم و است الکترونیکی آن دروس اکثر  محتوای و باشد می رایانه و شبکه فناوری بر مبتنی آن مدیریت

 مدارس سایر با درسی محتوای و ارزشیابی نظام درسی، برنامه هوشمند، مدرسه در .(Segers, 2002)است هوشمندنیز  آن

به طوری  شودمی استفاده درسیمحتوای تربه انتقال و یادگیری تعمیق برای اطالعاتفناوری هایقابلیت از تنها. ندارد تفاوتی

بنابراین،  .(Kamaruddin, 2012نماید)کند و روند یادگیری را برایشان جذاب میکه دانش آموزان را بیشتر درگیر می

. فقط باشد شده حذف آن در آموزان دانش و معلمان بین فیزیکی ارتباط کهخواهد بود ن مجازی مدرسه یک شمندهو مدرسه

  محور به خود گرفته است.فضای مدرسه، رویکرد فنآوری

 



 

 مندشضرورت پیوستن به مدارس هو

 

 آیا است، شده تعیین ها انسان باسوادی سنجش برای پایه مبنای عنوان به دیجیتالی سواد که دنیایی درباید از خود پرسید که 

باید گفت دیگر نیازهای کودکان امروز با ظهور و گسترش ابزارهای  داد؟ ادامه سنتی شهای رو با را آموزش توان می

 الکترونیکی تغییر نموده است و برای همین نمی توان دیگر در فضای سنتی آموزش آنها را ادامه داد. 

 در جهان، آموزشی رویکردهای در  تحول با همزمان آموزش، فرآیند در ارتباطات و اطالعات فناوری گسترده بنابراین، بکارگیری

اطالعاتی است. مدارس هوشمند پاسخی است در راستای تطابق با تحوالت آورده فراهم را هوشمندمدارس گیریشکل زمینه

 آموزانکلیدی دانش هایمهارت  ارتقای برای یکپارچه تعاملی محیط و شده تقویت یاددهی یادگیری فرآیندهای عصر حاضر که

 (. 1388آورد)جاللی، می فراهم را

  

 

 مندسازی مدارسشاهداف هو

 

 ؛ مدرسه از خارج در آموزان دانش یادگیری فرآیند استمرار -

 ؛آموزان دانش جمعی و فردی های خالقیت بروز و استعدادها کامل شکوفایی برای جذاب و پویا محیطی ایجاد -

 ؛آموزان دانش یادگیری فرآیند در ذینفع های گروه و والدین مشارکت و پشتیبانی حضور، افزایش -

 ؛بنیان دانش جامعه های نیازمندی بر مبتنی آموزشی نوین روندهای با مدارس آموزشی کادر نمودن همراه -

 ؛آموزان دانش پیشرفت و استعداد با متناسب و مستمر های ارزیابی جهت مناسب محیطی ایجاد -

 ؛یادگیری -یاددهی فرآیندهای در معلمین و آموزان دانش تعامل و مشارکت فضای نمودن فراهم -

 ؛آموزشی فرآیندهای در محوری آموز دانش و محوری پژوهش تجربی، یادگیری ترویج -

 ؛آموزان دانش تخصصی ای حرفه اجتماعی، کالمی، ادراکی، های مهارت یتوسعه -

ی)جاللی، ایران – یاسالم هویت بر تکیه با یالملل بین یها میدان به ورود یبرا آموزان دانش تربیتو در نهایت  -

1388.) 
 

 

 

 چارچوب مفهومی مدارس هوشمند

 

برای ورود به بحث مدارس هوشمند الزم است به مفاهیمی اشاره گردد که در درک مفاهیم هوشمندسازی مدارس مؤثر واقع 

« می 6« و» فناوری اطالعات5«، »سازمان یادگیرنده4سازمانی«، »یادگیری3دانششود؛ برای همین بررسی مفاهیم »مدیرت

 توانند چارچوب مفهومی مفیدی را در درک مدارس هوشمند فراهم سازند.

 یستیبا یداریپا و رقابت در ماندن یبرا. است یامروز یسازمانها و ها دولت مهم یچالشها از یکی عنوان به  مدیریت دانش

رسد. (. بنابراین تعریف واضح آن را ضروری به نظر میRumesh, 2003)شود جادیا سازمان در یریادگی – یاددهی ندیفرآ

مدیریت دانش را می توان اطالعات آمیخته با علم، تجربه، زمینه، بینش، تبیین و تفسیر و نمودار ساختن ایده، ابتکار و تحلیل 

 
3 . Knowledge Management 
4 . organizational learning 
5 . learning organization 
6 . Information technology 



میالدی هنگامیکه فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر  1900در سال (. 1391انست)سیدکالن، در سازمان د

 ,Yeung & et alکارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، مفهوم یادگیری سازمانی شکل گرفت)

اند و آنها بر این تعریف کرده "گیرده آن یاد میفرایندی که سازمان به وسیل"یادگیری سازمانی را اکثر متخصصان (.1999

 یسازمانو  (.(Zhang et all, 2009باورند که یادگیری سازمانی تنها عامل پویا برای مواجه شدن با تغییرات سریع سازمانی است

 عطف نقطه نیچند با عمر یمنحن یدارا رسد یم تعادل کی به زمان از لحظه هر و دارد داریناپد تعامل خود طیمح با که

 خود یهاییتوانا مستمر طور به افراد سازمانها نیا در. گویندسازمان یادگیرنده به آن می ندارد افول گاه چیه که است یصعود

 آرمان جادیا رندهیادگی سازمان یها ادیبن نیمهمتر (.1391)سیدکالن، ابندی دست نظر مورد جینتا به تا دهندیم شیافزا را

 یریادگی کارکنان، یذهنیالگوها رییتغ کارکنان، یهاتیقابل به توجه ،یریادگی به قیتشو مستمر، یریادگی یبرا مشترک

 ییربنایز نقش آموزش رنده،یادگییسازمانها یریگشکل در ادهایبن نیا به توجه با .است یستمیس تفکر و یمیت

 سازمان درون در گروهها و افراد یریادگی مفهوم به یسازمان یریادگی که دهندیم نشان میمفاه نیا  (.Rumesh, 2003)دارد

 گفت توانیم یکل حالت در و. باشد یم مطرح یکل ستمیس کی عنوان به سازمان یریادگی رندهیادگی سازمان در یول، است

 رخ سازمان خارج و داخل افراد با یسازمان نهیزم در یریادگی حال هر در .است یسازمان یریادگی حاصل رندهیادگی سازمان که

 تواند یم یفناور یریکارگ به و است و ارتباطات اطالعات یفناور یریگ کار به و دانش مندنظام تیریمد ازمندین و دهد یم

دربرگیرنده ابزارهای (. فناوری اطالعات نیز، 1385مارکوارت، )دهد ارتقاء را دانش تیریمد زین و یریادگی تیفیک و سرعت

ی این ی یادگیری، از قبیل شبیه سازی، کنفرانس رایانه ای، و همکاری است. کارکرد همهالکترونیکی و روش های پیشرفته

 -های دانش است. فناوری برای توسعه یادگیری شامل به کارگیری آموزش های ویدئویی، و صوتیابزارها، ایجاد آزاد راه

 (.1391)سیدکالن، توسعه دانش و مهارت ها است تصویری مبتنی بر رایانه به منظور ارایه و

 و کشورها سایر تجارب از گیری رهبه با هوشمند مدارس مفهومی چارچوب هوشمند، مدرسه مفهوم تربه تبیین برایاما، 

  که عبارت هستند از: است شده یهته اصلی رکن 5 بر مشتمل داخلی، اقدامات

 و ایچندرسانه محتوای از استفادهبا توجه به اینکه  ای:محتوای چندرسانه محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر  -1

 ای چندرسانه محتوایاین  از استفاده است مدارس هوشمندسازی  اصلی رکن یادگیری، -یاددهی فرآیند در الکترونیکی

تعمیق هرچه بیشتر فرایند کرده و در  درگیر یادگیری -یاددهی فرآیند دررا  آموزان دانش حواس از تری وسیع طیف

 یادگیری مؤثر واقع می شود.

  جمله از آموزشی کمک تجهیزات و ارتباطات افزار، نرم افزار، سخت وجود زیرساخت توسعه یافته فناوری اطالعات: -2

 مدرسه هوشمندشدن معنی به خود، خودی به افزار نرم و افزار سخت وجوداما،  است هوشمند مدارس اصلی الزامات

 .باشد موثر یادگیری -یاددهی فرآیند ارتقای در که است اهمیت حائز زیرساختی هوشمند مدارس در بلکه، نیست

 و بوده ارتباط در یکدیگر با افزایی هم ایجاد راستای در باید هوشمند مدارس ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر: -3

 جدیدترین توانند می هوشمند مدارس معلمیندر این میان،  بپردازند یکدیگر با برتر و موفق تجربیات اشتراک به

 منابع و محتوا گذاری اشتراک بهچراکه  .نمایند استفاده انهآ تجربیات از و داده قرار سایرین  اختیار در را خود تجربیات

 با مدارس دیگر می تواند در سهیم شدن اعضای سازمان نسبت به تولید دانش کمک کند.  آموزشی

 نیاز مورد های مهارت باید هوشمند مدارس در معلمین برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطالعات : -4

در  .است هوشمند مدارس های مهارت از بخشی تنها گرافیکی افزارهای نرم از استفاده و رایانه با کار سواد. فراگیرند را

  ارائه درسی یبرنامه در الکترونیکی محتوای از استفاده برای را خود طرح بتوانند باید معلمینطرح مدارس هوشمند، 

 انتخاب و الکترونیکی درسی یبرنامه طراحی مهارت باید انهآ کنند. برای همین لیفأ ت را الکترونیکی یمحتوا و کرده

 .نمایند کسب را درسی برنامه در بکارگیری برای محتوا اجزای

 مدیران شود می باعث مدرسه، مدیریت یکپارچه در های سیستم از استفاده مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه: -5

 مدارس ترهوشمندانه گیری تصمیم و نظارت ریزی، برنامه صرف را خود اوقات و یافته فراغت جاری امور از مدارس

 از گیری ههرب و سازی پیاده لیکن .است یادگیری -یاددهی فرآیند ارتقای هوشمند، مدارس اولویتچراکه  .نمایند



)جاللی، گیرد قرار جدّی توجه مورد باید مدارس، هوشمندسازی مسیر در نیز مدرسه مدیریت یکپارچه های سیستم

1388.) 

 

 نقش معلم در مدارس هوشمند

 
از آنجایی که نیروی انسانی کارآزموده و حرفه ای یا معلم الکترونیک مهم ترین جزء مدارس هوشمند می باشد، باید به نقش و 

وظایف آن توجه ویژه ای شود. معلم باید برای پذیرش نقش جدید خود آموزش ببیند و قابلیت الزم را در زمینه کار با 

(معتقد است که نقش معلم در مدارس هوشمند به عنوان یک ضررورت به شمار  1391تجهیزات الکترونیکی کسب کند. گویا)

می رود. نقش معلم باید نسبت به گذشته تغییر یابد و از مدرس به تسهیل کننده در یادگیری بدل شود. به عبارتی دیگر نقش 

ائه صرف اطالعات به پرورش تفکر و تغییر معلم از ارمعلم از » دانشوریدر صحنه « به » مدد رسانی در حاشیه « تغیر کند. 

تعقل از طریق بحث و گفت و گو در گروه های کوچک دانش آموزی و تغییر شیوه های یادگیری حفظ کردن مطالب به درک 

تحول بنیادین در  معنا از طریق مطالعه انفرادی و مستقل با استفاده از فناوری های نوین، ضرورتی است که پایه و اساس

به آن بستگی دارد. معلمان نیازمند تغییر در دیدگاه های قدیمی فرآیند یادگیری هستندبه طوریکه مفهوم سنتی از آموزش 

 کالس درس که در آن معلم نقش انتقال اطالعات یا دانش را بر عهده داشت باید به تسهیل گر دانش تبدیل شود. 

 توانایی و ویژگی های معلمان در مدارس هوشمند:

یادگیری متناسب با  –( یکی از مهم ترین وظایف معلمان را انتخاب بهترین روش یاد دهی 1391اد)سبحانی نژ -1

 اهداف محتوا، یادگیرنده و نوع ارزشیابی می داند. 

یکی از وظایف معلمان در محیط های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، بکارگیری شیوه های مختلف ارزشیابی  -2

 (1395ان، ) دولتی و همکاراست. 

 
 فواید تکنولوژی آموزشی در مدارس هوشمند 

 

 تکنولوژی آموزشی دارای فواید متعددی است که می تواند از جمله موارد زیر را نام برد:

 می تواند بازه آموزش را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد.  -1

 می تواند آموزش و یادگیری را انفرادی کند. -2

می تواند آموزش را بر اساس روش ها و ضوابط علمی تری عملی سازد. در این زمینه، اهمیت و تشویق و پاداش در  -3

 باروری هر چه بیشتر یادگیری موثر است. 

می تواند آموزش را با قدرت بیشتری عملی سازد. با بهره گیری از تکنولوژی و امکانات پیشنهادی آن که مبتنی بر  -4

 است، می تواند از زمان حال بر گذشته های دور و حتی آینده نیز سفر کرد. یافته های علمی 

می توان به یادگیری سرعت بخشد و آن را آسان تر کند و همچنین می تواند فاصله یادگیری در دنیای خارج و  -5

 داخل مدرسه را روز به روز کاهش دهد. 

 همه میسر کند. می تواند دسترسی به فرهنگ و آموزش را به طور یکسان برای  -6

وضوح، تناسب و اثر بخشی انتظارات آموزشی: هر اندازه اهداف آموزشی از پیش تعیین شده واضح تر و واقعی تر و  -7

 نزدیک تر به بازه آموزش تعریف شده باشند، فعالیت های یادگیری نیز به همان نسبت موثر تر و مفید تر خواهد بود. 

خته ها : آموخته های قبلی فراگیران، هرگز خود به خود با آموخته های جدید به منظور انتقال مفاهیم و آموآموزش  -8

 آنان مرتبط و تلفیق نمی شوند و این امر از طریق راهنمایی معلم امکان پذیر است. 



ارائه فوری نتایج آموزش: میزان یادگیری فرا گیران در صورت آگاهی آن ها، از نتایج فعالیت های آموزشی خود،  -9

 (1388ی یابد. )محسنی زنوزی، افزایش م

 

 چگونگی آماده سازی مدارس هوشمند 
 

ها، آموزیم در مرحله عملیاتی آن ضعفبرای اینکه از تئوری به عمل برسیم باید گفت که آنچه که ما در تئوری های مختلف می

هایی را تجربه خواهیم کرد. برای همین در آماده سازی مدارس هوشمند نیاز وسیعی به بسترسازی ها، تهدیدها و فرصتقوت

خواهیم داشت که نرسیدن به استانداردهای الزم مراحل عملیاتی را دچار مشکل خواهد کرد. باید گفت مراحل عملیاتی 

ل زیرساخت های خود را دارا می باشد که از شش مرحله گذار تشکیل می گردد که هر کدام از مراح مدارس هوشمندسازی

 عبارت هستند از:

این مرحله که اولین تالش جمعی مدیران که مبتنی بر تصمیم سازی است بیشتر در   برنامه ریزی و هدف گذاری: -1

 سنجش وضع موجود، هدف گذاری و تعیین اقدامات اولیه برای مراحل بعدی کلید می خورد.

ی بسیار مهمی است مرحله که دومین مرحله گذار می باشد باید گفت که مرحله این  وآماده سازی مدرسه: تجهیز -2

-شهای معلمان، دانتوانند بدون زیرساخت های الزم از این مرحله گذر کنند؛ چراکه آمادگیکه اکثر مدارس نمی

 را در بر می گیرد. مدرسه های فناوری زیرساختو  مدرسه مدیریتی کادر و مدیرآموزان، 

 بکارگیریآموزان و شدانش معلمان، ی آموزپس از گذار از مرحله دوم، مرحله  آموزش و تجهیز نیروی انسانی: -3

شد که در صورت مقاومت، تغییر صورت نخواهد فرهنگ سازی اولیاء می باش و و از همه مهمتر آموز فنی تکنسین

 شد.ی بعدی با مشکل مواجه خواهد پذیرفت و مرحله

شورها آماده سازی و تولید محتوا نیز مرحله ای است که تخصصی و درخور توجّه که در اکثر ک  آماده سازی محتوا: -4

توسط سازمان، همکاری مدارس و شرکت های حرفه ای زحمت آن را متقبل می شوند. باید گفت که تولید محتوا  

خود یادگیرندگان هم در تولید محتوا نقش خواهند آموزان و معلمان را فراهم می کند چراکه مسیر یادگیری دانش

 داشت. 

 از آموزشی های کالس ایجاد برای ریزی برنامه در  ای:های آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانهبرگزاری کالس -5

  ارجحیت دارای پایه هر در درس کدام که معنی این به شود مشخص حتمًا ها اولویت باید الکترونیکی محتوای طریق

 درس هر در عالوه به. گیرد قرار محتوا تولید برنامه صدر در باید که باشد می الکترونیکی محتوای یهته برای بیشتری

 دشواری و سختی یا نمره براساس که باشند می مبحث دیگر به نسبت باالتری ارجحیت دارای مباحث یکسری نیز

 .شوند گرفته نظر در باید محتوا تولید امر در که شوند می مشخص بخش هر

ت باید گفت که این طرح از حساسیت شدر هر حال، مطابق با هر برنامه ای که ارزیابی خواهد دا  ارزیابی و سنجش: -6

و بازنگری برنامه می تواند  اهداف به دستیابیی دارد. بنابراین ارزیابی میزان شباالیی نسبت به سایر برنامه های آموز

 مربیان و اولیا انجمن اعضای و معلمین مدرسه، مدیر حضور با نیز ارزیابی نتایجود. شدر موفقیت این طرح مؤثر واقع 

 (.1388)جاللی، گردد تعیین نیز قوت نقاط و شده شناسایی ها کاستی شده، بررسی

 
 

 های فراروی مدارس هوشمند ها و قوتضعف

 

 انگلیسی، زبان در کافی مهارت نداشتن رایانه، از استفاده در کافی مهارت و دانش نداشتن هوشمند،در مدارس  ضعف از منظور

 جدید روشهای با آشنایی عدم(، افزاری نرم - افزاری سخت)مناسب اساسی های ساخت زیر نداشتن ای، رایانه دانش کمبود

 بودن دارا افزاری، نرم و افزاری سخت امکانات وجود: از است عبارت هوشمند مدارس در قوت نقاطاما  .باشد می غیره و تدریس



 امور در رایانه از استفاده الکترونیکی، محتوای ارائه توان انگلیسی، زبان دانستن فنآوری، با کار در تبحر داشتن و ای رایانه دانش

 ( .1389مانی و همکاران، ز)آموز دانش ارزشیابی و تکالیف انجام محتوا،  ارائه نظیر آموزش گوناگون

 

 

 

 ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمندفرصت

 

 فعلی نظام در تحول مدارس، در محوری پژوهش یکردرو یارتقا و آموزش کیفیت بهبود ،دهوشمنفرصت در مدارس  از منظور

 دانش به محوری معلم یکردرو تغییر مکانی، و زمانی های محدودیت کاهش امکان ایجاد و نوین های فنآوری پیشرفت آموزش،

. شود می موجب را پذیری بیآس کاهش و ءبقا امکان تهدیدها، از آگاهی و است فرصت مقابل نقطه تهدید .است محوری آموز

در مدارس  تهدید از منظور. داد کاهش را آنها منفی تأثیر یا کرد پرهیز آن از توان می محیط، در موجود تهدیدهای کشف با

 و مناسب محتوای نداشتن قوانین، و مقررات وجود عدم محوری، معلم آموزشی، نظام بودن پذیر غیرانعطاف و تمرکز هوشمند،

 تغییر نیاز به توجه عدم ارتباطات، و اطالعات های فنآوری کاربست برای کافی توانایی عدم آموزان، دانش و معلمان برای کافی

 ( .1389مانی و همکاران، ز)است درسی محتوای و برنامه تحول و

ها و ... مالحضه گردید در گسترده مدارس مختلف در نقاط مختلف کشور کامالً  قوت ها، ضعفآنچه که در باال نسبت به 

متفاوت است؛ ممکن است مدارسی باشند که قوت و فرصت های بسیار مناسبی برای پیاده سازی مدارس هوشمند داشته  

ای جز ورود به طالعاتی موجود، چارهباشند اما، در برخی از نقاط کشور این امر مقدور نگردد. اما باید گفت که با توجه به عصر ا

 این طرح نیست و باید این طرح ها عملیاتی گردند.

 

 نتیجه گیری

 

از آنجا که فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بحث هوشمند سازی مدارس بسیار است اما این امر، پنجره ای 

شاید بتوان گفت مدارس هوشمند ایران با تعریف است رو به فردا؛ که ضرورت اجرای آن، در این عصر دوچندان است. 

استاندارد مدارس هوشمند جهانی بسیار متفاوت است اما باید پذیرفت هر تغییری در ابتدا مشکالت خاص خودش را دارد و 

چندان ای نههبنابراین این تغییر را باید فرهنگ سازی نمود تا ذینفعان آن بتوانند خود را با آن تطبیق نمایند تا باشد در آیند

 دور شاهد هوشمندسازی تمامی مدارس کشور باشیم.

اشیم و بتوانیم به در تعلیم و تربیت کشور داشته بهم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی برای اینکه بتوانیم فردای بهتر 

حوالت دنیا در زمینه استاندارد های مدارس هوشمند جهان نزدیک شویم باید نظام تعلیم و تربیت و مدارس ما همگام با ت

مدارس هوشمند گام بردارد. و این کار مستلزم بستر سازی های مناسب می باشد تا بتواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی 

 نموده و متناسب با نقاط قوت و ضعف خود گام بردارد. 

واند برخی از مشکالت پیش رو را حل بیتی نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد ؛ که هوشمند سازی مدارس می تهر نظام تعلیم و تر

کیفیت آموزش را بهبود بخشد، رویکرد پژوهش محوری را در مدارس ارتقا دهد، مدارس هوشمند می تواند  از جمله:  نماید،

 محدودیت های زمانی را کاهش دهد و...  
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