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در منابع وزارت آموزش وپرورش ایران )1389( 
آمده است: استفاده از فناوری در آموزش ایران، 
به زمان بهره گیری از ابزارهای سمعی بصری 
مانند نمایش اسالید و فیلم های آموزشی در 
تلویزیون  آن،  از  پس  می گردد.  باز  کالس ها 
به عنوان رسانة آموزشی مورد توجه قرار گرفت 
و تلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی 
به آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت. 
در  شخصی  رایانه های  رشد  و  رایانه  ورود  با 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، آموزش مبتنی 
بر رایانه آغاز و با تولید لوح های فشردة آموزشی 
انجام شد. به طور کلی، از نیمة دوم سال 1380 

به بعد، توجه به این مقوله جدی تر شد 
و آموزش اینترنتی و بهره گیری از 

پهنای باند مخابراتی برای ارائة 
دوره های آموزشی در گوشه 

و کنار کشور آغاز شد تا 
طبق مصوبات شورای 
اطالعات  فناوری 
وزارت  ارتباطات  و 

 -1384 تحصیلی  سال  در  آموزش وپرورش 
مدرسه های  طرح  آزمایشی  اجرای   ،1383
هوشمند به سازمان آموزش وپرورش شهر تهران 
مدرسه های  راه  نقشة  تدوین  در  شد.  محول 
هوشمند شهر تهران از اقدامات و تجربه های 
پنج کشور جهان  )مالزی، مصر، استرالیا، آمریکا 
و ایرلند( در زمینة توسعة مدرسه های هوشمند 

استفاده شده است.
اسناد مربوط به تعریف مدرسة هوشمند، آن 
را ناظر به مدرسه ای می دانند که در آن: »روند 

اجرای کلیة فرایندها، اعم از مدیریت، نظارت، 
و  آموزشی  منابع  یادگیری،  یاددهی ـ  کنترل، 
کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، 
بر  مبتنی  آن ها،  توسعة  مبانی  و  ارتباطات  و 
تربیتی  بهبود نظام آموزشی و  به منظور  فاوا و 
عبارت  به  است.«  شده  طراحی  پژوهش محور 
دیگر، مدرسه های هوشمند تصویر مدرسه های 

سنتی در جامعه های دانش بنیان هستند.

ابعاد هوشمندسازی مدرسه های ایران
در  ایران  در  مدرسه ها  هوشمندسازی  طرح 
جامع نگری کوشیده و کلیة مسائل مربوط را 
در پنج دستة »زیرساخت ها«، »محتوا«، 
»یاددهی ـ یادگیری«، »مدیریت« 
دستـه بنـدی  »فرایندها«  و 
کرده و همه را حــول محور 
سیاست ها و برنامه ریزی 
راهبـردی قـرار داده  که 
در نـمــودار 1  بـه آن 

اشاره شده است.

نمودار۱: ابعاد هوشمندسازی مدارس در ایران
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اهداف مدرسه های هوشمند ایران
در اهداف مدرسة هوشمند به 9 هدف به شرح 

زیر اشاره شده است:
به  متعهد  و  مؤمن  موحد،  انسانی  تربیت   
خود  خدا،  برابر  در  وظایف  و  مسئولیت ها 
و  جمع گرا  عاقل،  و  حقیقت جو  دیگران،  و 
تحقق  جهت  در  تالشگر  و  جهانی اندیش 
حکومت عدل جهانی، بااراده و امیدوار، خالق، 
کارآفرین و ماهر، قانون مدار و نظم پذیر، آمادة 
و  خانوادگی  فردی،  شایستة  زندگی  به  ورود 

اجتماعی براساس نظام معیارهای اسالمی.
 ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام 
تعلیم وتربیت رسمی با توسعة فناوری اطالعات 

و ارتباطات.
 افزایش مشارکت و اثربخشی خانواده در 

فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان.
برنامه ریزی  نظام  در  تحول  و  بهسازی   
آموزشی و درسی، مالی و اداری، با روش های 
نوین و راه حل های مبتنی بر فناوری اطالعات 

و ارتباطات.
  گسترش و تأمین عدالت آموزشی و تربیتی.

 ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی 
فردی  خالقیت های  بروز  و  استعدادها  کامل 
اجتماعی،  مسئولیت های  و  حقوق  رعایت  با 
ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی، بهداشتی و 

زیست محیطی دانش آموزان.
یادگیری  یاددهی ـ  محیط  کردن  فراهم   
و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه، در 
آموزشی  محتوای  درسی،  برنامة  حوزة  چهار 
و  ارزیابی  تدریس،  روش  کمک آموزشی،  و 
رتبه بندی و ترویج آن به صورت علمی و تجربی، 

پژوهش محوری و دانش آموزمحوری.
برای  مناسب  محیطی  کردن  فراهم   
ارزیابی های مستمر و متناسب با استعدادها، و 
رشد و توسعة مهارت های ذهنی، جسمی، عاطفی، 

روانی، ادراکی، اجتماعی و فنی وحرفه ای.
تربیتی،  اعتقادی،  توانمندی های  توسعة   
علمی و حرفه ای فرهنگیان و خانواده های آن ها.

وزارت  مدارک  و  اسناد  گواهی  مطابق 
آموزش وپرورش ایران، به طور خالصه، تربیت 
زندگی شایسته  به  ورود  آمادة  متعهد،  انسانی 
ارتقای  اسالمی،  معیارهای  نظام  براساس 
کارایی با توسعة فاوا ، مشارکت خانواده در فرایند 

آموزشی،  نظام  بهسازی  یادگیری،  یاددهی ـ 
عدالت آموزشی، ارزیابی مستمر و متناسب با 
فرهنگیان  توانمندی های  توسعة  استعدادها، 
اهداف  عمده ترین  از  آن ها،  خانواده های  و 

مدرسه های هوشمند در ایران به شمار می روند.

عناصر انسانی مدرسة هوشمند
طرح  از  که  سالی  سی  از  بیش  حدود  در 
این  می گذرد،  هوشمند«  »مدرسة  اصطالح 
خرید  با  نخستین  سال های  در  که  مفهوم 
تجهیزات سخت افزاری معنی پیدا می کرد، حاال 
دچار تغییرات زیادی شده است. مدرسه برای 
هوشمند شدن واقعی نیاز به انقالب در نظام 
آموزشی خود دارد. این تغییرات اساسی، پیش از 
اینکه در ابزارها و تجهیزات نیاز باشد، در عناصر 
انسانی مدرسه باید اتفاق بیفتد. مدرسة هوشمند 
مکانی است که کنترل، مدیریت و آموزش در 
آن براساس اندیشه ای فناورانه در کنار ابزارها، 
می شود.  انجام  سخت افزارها  و  نرم افزارها 

ارتباط یکپارچه 
یارانه ای با 

مدراس دیگر

مدیریت مدرسه 
توسط سیستم 
یکپارچه
یارانه ای

مدل 
مفهومی مدرسه 

هوشمند
 Smart School

Conceptual
Model

زیرساخت 
توسعه یافته 

فناوری

محیط یاددهی-یادگیری 
مبتنی بر محتوای

چندرسانه ای

برخورداری از معلمان 
آموزش دیده در حوزه 

فناوری اطالعات

مدل مفهومی مدرسة هوشمند ایران

کالس درس هوشمند مجموعه فرصت هایی 
را به شکل سنتی کالس می افزاید. بر همین 
اساس، دربارة ویژگی های عناصری از مدرسه 
که بیشتر در حیطة انسانی قرار می گیرند، به 

نکاتی اشاره می شود:
مدرسه های  مدیریت  اصلی  هدف  مدير: 
هوشمند مدیریت مؤثر و کارآمد منابع، امکانات 
و تجهیزات برای نیل به اهداف آموزشی مورد 
به  هوشمند  مدرسه های  مدیران  است.  نظر 
این می اندیشند که با چه نظام هایی می توانند 
بهترین عملکرد را برای مدرسه داشته باشند. 
مدیر مدرسة هوشمند، عالوه بر تجهیز مدرسه 
و  نرم افزاری  تجهیزات  انواع  به  کالس ها  و 
سخت افزاری، بیشتر و پیشتر به دنبال هوشمند 
مدرسه  در  یادگیری  و  آموزش  جریان  کردن 
و  تربیت  جذب،  طریق  از  مهم  این  و  است 
مدیریت معلمان دارای اندیشة هوشمند پیرامون 
یاددهی ـ  فرایند  در  آن ها  کاربرد  و  فناوری ها 
یادگیری، تربیت صحیح فناورانة دانش آموزان و 

تأمین بهینة منابع غنی یادگیری اتفاق می افتد.
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معـاون فنــاوري آموزشـی: در ساختار 
عنوان  با  مهمی  معاونت  مدرسه ها،  مدیریتی 
معاونت فناوری آموزشی تعریف شده است که 
یا  از مدرسه ها در عمل  متأسفانه در بسیاری 
چنین معاونتی ایجاد نشده یا در صورت ایجاد، 
در  آموزشی  فناوری  تخصص  به  آشنا  فردی 
این جایگاه قرار نگرفته است! مدرسه هایی که 
به طور عمومی  دارند،  آموزشی  فناوری  معاون 
گرفتار درک ابزاری و مهندسی از مفهوم فناوری 
آموزشی هستند و می کوشند افرادی که در این 
پست مستقر می شوند، از میان مهندسان رایانه 
انتخاب شوند. در حالی که مراجعه به شرح وظایف 
این معاونت به روشنی آشکار می سازد که تنها 
)تأکید می شود تنها( متخصص و تحصیلکرده ای 
می تواند  که  است  آموزشی  فناوری  زمینة  در 
به خوبی از عهدة وظایف این معاونت برآید. به 
نظر می رسد یکی از دالیل ایجاد چنین معاونتی، 
تالش برای تسریع فرایند هوشمند سازی مدرسه 
بوده است که متأسفانه به دلیل شرایط گفته شده، 
در عمل این تسریع و کمک اتفاق نیفتاده است، 
می شد،  محقق  مهمی  چنین  اگر  حالی که  در 

امروز به یقین وضعیت هوشمندسازی مدرسه ها 
در کشور بهتر از موقعیت کنونی آن می بود.

معلم: معلمان در این مدرسه ها متخصصانی 
به  دانش آموزان  دستیابی  در  که  هستند  توانا 
توان  و  دارند  تسهیل کننده  نقش  اطالعات 
کنونی  شدة  دیجیتال   دنیای  در  تحلیلگری 
به  آن ها  می آموزند.  خود  دانش آموزان  به  را 
خود  دانش  از  چگونه  می آموزند  دانش آموزان 
خویش  زندگی  کیفیت  بهبود  و  ارتقا  برای 
استفاده کنند. معلم مدرسة هوشمند از چیستی و 
کارکردهای فناوری در آموزش فهم درستی دارد 
و این مفهوم را به درک ابزاری فرو نمی کاهد. 
معلم هوشمند الزمة کالس و مدرسة هوشمند 
است و برای این معلم فرایندهای فناورانه بیش 

از ابزارها اصالت دارند.
دانش آمـوز: دانـش آمــوزان امــروزی در 
دنیـای هـوشمنـد زیسـت مـی کننــد و به طور 
عمومـی مهــارت های فنـاورانة آن ها جلوتر از 
میزان برخورداری مدرسه ها از فناوری هاست! 
اما با وجود دسترسی و کاربرد فراوان روزانه، 
دانش آموزان کمتر دانش و مهارت الزم برای 

مدیریت اطالعات، زمان و رفتار خود در این 
این گونه  باید در  را دارا هستند. آن ها  محیط 
اطالعات  چگونـه  بگیـرند  یـاد  مدرسه هـا 
را پردازش کنند و تفکری انتقادی نسبت به 
آموخته های خود داشته باشند و چگونه با دنیای 
به عنوان  بستر  این  از  و  کنند  تعامل  فناورانه 
فرصتی برای توسعة ذهنی، شناختی، مهارتی 

و رفتاری خود بهره ببرند.
اوليا:  در مدرسة هوشمند اولیای دانش آموزان 
در تحقق اهداف بلند یادگیری جایگاهی مهم 
دارند. نقش آن ها فقط به حمایتگری مالی مدرسه 
محدود نیست! آن ها به کمک فرایندهای ایجاد 
شده و ابزارهای ارتباطی در جریان صفر تا صد 
آموزش و تربیت فرزندان خود قرار می گیرند و در 
رفع کاستی ها و ارتقای کیفیت مدرسه و کالس 
درس و جریان یادگیری نقش های مهمی مثل 
همیاری با معلم، همکاری با مدیر، اشتراک و 
ارتباط با سایر اولیا و انتقال تخصص های خود 

برای کمک به مدرسه را عهده دارند.
ساير کارکنان: مجموعه کارکنان مدرسه، 
غیر از مدیر و معلمان، شامل معاونان و مسئول 
آزمایشگاه و امور دفتری و امور خدماتی و ... در 
مدرسة هوشمند نقش و جایگاه های تعریف شده 
مدرسه هایی  چنین  اهداف  تحقق  راستای  در 
دارند که نبود دانش و مهارت الزم در این افراد 
نیز تحقق مدرسة هوشمند و رسیدن به اهداف 
آن را دچار اختالل می کند. آن ها نیز درکی به روز 
و صحیح از مفهوم مدرسة هوشمند و جایگاه 
فناوری در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری دارند 
و از نقش تأثیرگذار خود در این نظام آگاه اند و 
نسبت به ارتقا و همگامی دانش و مهارت خود با 
بایسته های چنین مدرسه هایی دائم در تالش اند.

وظیفة نظام آموزش وپرورش استفادة حداکثری 
از فرصت های فناوری برای تحقق آرمان های 
آموزشی و تربیتی دانش آموزان است. در جریان 
فناوری های  کاربرد  مدرسه ها،  هوشمندسازی 
تعاملی و ایجاد برنامة درسی فناورانه و نظام 
یادگیری مشارکتی برای معلمان و دانش آموزان، 
در کنار توجه تام به عناصر و موضوعات انسانی 
دخیل در هوشمندسازی، از ضرورت های مهمی 
باید  برنامه ریزی و تصمیم گیری  در  است که 

بدان ها توجه جدی کرد.


